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ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀριθμὸς Πρωτ. 2192

Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα τῶν πιστῶν
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
«...καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ
μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν (...) καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενῶς· καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος
ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες· τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα; καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα
αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε
τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε..» (Ἰωνᾶς Γ’ 5-10)
Εὐλαβέστατοι Κληρικοὶ καὶ εὐσεβέστατον Πλήρωμα
τῆς ἐν Ἑλλάδι Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας·

Η

περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀπο
στόλων ἐφέτος συμπίπτει μετὰ μιᾶς ἐξόχως
δυσχεροῦς περιστάσεως. Ἡ μικρὰ ἀλλ’ ἔνδοξος
ἡμῶν Πατρὶς κλυδωνίζεται ἀπὸ τὰς συνεπείας τῆς μακροχρονίου οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ
ὁποία ἀπειλεῖ περαιτέρω δυσαρέστους περιστάσεις. Ταὐτοχρόνως, νέφη ἀπειλητικὰ ἀπὸ
ἀνατολῶν συσσωρεύονται, κατὰ τῆς ἐθνικῆς
ἡμῶν κυριαρχίας.
Ἐὰν ἀναζητήσωμεν τὴν αἰτίαν τῆς καταστάσεως ταύτης, τότε θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι ἀναμφιβόλως ἡ οἰκονομικὴ κρίσις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα
τῆς πνευματικῆς κρίσεως καὶ τῆς χαλαρώσεως
τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἔντιμος ὀλιγάρκεια, ἡ ὁποία ἐχαρακτήριζε τοὺς δραστηρίους
προγόνους ἡμῶν ἐπὶ αἰῶνας, παρεχώρησε τὴν
θέσιν αὐτῆς εἰς τὸν καταναλωτισμὸν καὶ τὴν καλοπέρασιν, μέχρι τὴν ἔναρξιν τῆς οἰκονομικῆς
κρίσεως. Ἡ νηστεία εἶχε καταντήσει σπάνιον
εἶδος καί οἱ Ἕλληνες εἶχον ἀρχίσει νὰ κατατάσσωνται εἰς τοὺς πλέον εὐτραφεῖς λαοὺς παγκοσμίως, ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ αὐτοκυριαρχία εἶχον
ἐξοβελισθῆ, ἕως ὅτου διὰ τῆς κρίσεως ἐπῆλθεν
ἀκούσιος νηστεία καὶ στέρησις. Τοιουτοτρόπως, εἴχομεν μακρυνθῇ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ
γραφὲν περὶ τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ: «καὶ ἔφαγεν
᾿Ιακὼβ καὶ ἐνεπλήσθη, καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ
ἐγκατέλιπε τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ
ἀπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ» (Δευτερον. ΛΒ’
15). Ἦτο ἑπόμενον, λοιπόν, νὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ

παιδαγωγικὴ δοκιμασία κατὰ νόμον πνευματικόν, εἰς συνέτισιν πάντων ἡμῶν.

***

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος μετανοίας. Ἂς
φροντίσωμεν νὰ διαφυλάξωμεν τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεώς μας καὶ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς
μας, καὶ δὲν ἔχομεν νὰ φοβηθῶμεν τίποτε, κἄν
ὁ κόσμος ὅλος ἀναστραφῇ καὶ ἔλθῃ ἡ συντέλεια τῶν αἰώνων, ὡς λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός: «Τοῦτο σᾶς λέγω καί σᾶς παραγγέλω∙
κἄν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῇ κάτω, κἄν ἡ γῆ νὰ
ἀνεβῇ ἐπάνω, κἄν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάσῃ,
καθὼς μέλλει νὰ χαλάσῃ, σήμερον, αὔριον,
νὰ μὴ σᾶς μέλλῃ τὶ ἔχει νὰ κάμῃ ὁ Θεός. Τὸ
κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν∙
τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν∙ μὴ σᾶς
μέλλῃ∙ δῶστε τα∙ δὲν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ
Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ
κόσμος νὰ πέσῃ, δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὰ πάρῃ, ἐκτὸς
καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας» (Διδαχὴ Δ’).
Ὅθεν, ἄς μεριμνήσωμεν νὰ ἤμεθα πάντοτε εἰς πνευματικὴν ἐγρήγορσιν μὲ τὰς λαμ
πάδας ἡμῶν ἀνημμένας, ὡς αἱ πέντε ἐκεῖνοι
φρόνιμοι Παρθένοι, αἱ ὁποῖαι «ἔλαβον ἔλαιον
ἐν τοῖς ἀγγεῖοις αὐτῶν μετὰ τῶν λαμπάδων
αὐτῶν» (Ματθ. ΚΕ’ 1-4), καὶ οὕτως εἰσῆλθον εἰς
τὸν Νυμφῶνα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Καὶ
ἐὰν εἰς τόν κόσμον τοῦτον τῆς φθορᾶς καὶ τῆς
ἀκαταστασίας θλιβώμεθα, γνωρίζομεν ὅμως ἐκ
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τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τὴν γλυκερὰν διαπίστωσιν: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε,
ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ΙΣΤ’ 33).
Εἶναι δὲ γεγονός, ὅτι ἡ ἰδική μας ἐνάρετος
διαγωγὴ καὶ εὐσέβεια εἶναι ἱκανὴ καὶ τὰ πλήθη τῶν συμπολιτῶν ἡμῶν νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν
ἀπαλλαγὴν ἐκ τῶν δεινῶν. Ὁ Κύριος ἡμῶν,
ἄλλωστε, ὑπεσχέθη εἰς τὸν Δίκαιον Ἀβραάμ,
εἰς τὰς διαδοχικὰς ἐρωτήσεις του, ὅτι ἀκόμη
καὶ χάριν δέκα μόνον δικαίων δὲν θὰ κατέστρεφε μίαν πολυάνθρωπον πόλιν, παραδεδομένην εἰς τὴν ἀσέλγειαν καὶ διαστροφήν, ὡς
τῶν Σοδόμων: «Ἐὰν ὦσι πεντήκοντα δίκαιοι ἐν
τῇ πόλει ἀπολεῖς αὐτούς; ...ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν
ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν, οὐ μὴ ἀπωλέσω, ἕνεκεν
τῶν δέκα» (Γενέσ. ΙΗ’ 24-33). Ἀλλ’ ὡς γνωστὸν ἡ
πόλις κατεστράφη, διότι κἄν δέκα δίκαιοι οὐχ
εὑρέθησαν.
Εὐχόμεθα ἡ δοκιμασία τῆς Πατρίδος μας νὰ
ἀποβῇ δι’ ἕκαστον ἐξ ἡμῶν ἀφορμὴ πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, γνωρίζοντες ὅτι ὁ Θεὸς
δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ δοκιμασθῶμεν ὑπὲρ τὴν
δύναμίν μας, ὡς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διαβεβαιοῖ: «πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς
πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει
σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Α’ Κορινθ. Ι’ 13), οὕτως
ὥστε μετὰ τὸ πέρας τοῦ κλυδωνισμοῦ, ν’ ἀναφωνήσωμεν Ψαλμικῶς: «διήλθομεν διὰ πυρὸς

καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχὴν»

(Ψαλμ. ΞΕ’ 12).

Θαρσεῖτε, λοιπόν, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
ἔχοντες κατὰ νοῦν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν πίστις εἶναι τὸ ἰσχυρὸν ἡμῶν ὅπλον, διὰ νὰ νικήσωμεν πᾶσαν δυσκολίαν, κατὰ τὸν Ἠγαπημένον Μαθητήν: «αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα
τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α’ Ἰωάν. Ε’ 4).
Ἂς προστρέξωμεν εἰς τὸν Θεὸν μετανοοῦντες, ὡς πάλαι οἱ Νινευΐται, καὶ ἂς συζεύξωμεν τὴν προσευχὴν μετὰ τῆς νηστείας.
Παρὰ τὸ ὅτι περατοῦται ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἀπεφάσισεν νὰ προτρέψῃ ἅπαντας, ὅπως ἕκαστος προσθέσῃ κατὰ προαίρεσιν νηστείαν, συμφώνως
τῇ γνώμῃ τοῦ Πνευματικοῦ του καὶ τῇ σωματικῇ αὐτοῦ ἀντοχῇ· ἐπίσης, ὅπως ἐνταθοῦν αἱ
προσευχαὶ ὅλων ὑπὲρ τοῦ χειμαζομένου ἡμῶν
Γένους καὶ εἰδικώτερον, ὅπως εἰ δυνατὸν τελοῦνται ἱεραὶ Ἀγρυπνίαι εἰς ὅλας τὰς Ἐνορίας
καὶ Ἱερὰς Μονὰς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας,
εἰς τακτὰς ἡμέρας, ὁριζομένας μετὰ συμφωνίαν Ἐφημερίου - Ἐπιτροπῆς. Κατὰ τὴν ἱερὰν
Ἀγρυπνίαν, πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὅλως ἁρμοδία θεωρεῖται ἡ ἀνάγνωσις ὑπὸ τοῦ Λειτουργοῦ καὶ τῆς συνημμένης τῇ παρούσῃ Εὐχῆς,
ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν γίνῃ ἵλεως καὶ ἐξαποστείλῃ τὴν Χάριν καὶ Παράκλησιν Αὐτοῦ,
Οὗ ἡ εὐλογία καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴοι μετὰ
πάντων ὑμῶν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΕ’ τῇ κε’ Ἰουνίου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Τὰ Μέλη
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

† Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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ΣΥ ΝΟΔΙΚΑ Ι Α ΝΑ ΚΟ Ι ΝΩ Σ ΕΙ Σ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἐκτάκτου Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
5ης / 18ης Μαΐου 2015

Τ

ὴν Δευτέραν, 5ην / 18ην Μαΐου 2015, εἰς τὴν
Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραν
τον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν ἐκτάκτως
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, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας περὶ τῶν γεγονότων ἐν Χίῳ, μετὰ τὴν
αἰφνίδιον ἐκδημίαν τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου Γέροντος Ἀμβροσίου

καὶ τὴν ἁρπακτικὴν ἐπιδρομὴν τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ἡ ὁποία «ἀπέστειλε
κουστωδίαν» διὰ νὰ σφραγίσῃ τὸ κελλίον τοῦ κεκοιμημένου καὶ ἄλλους χώρους τῆς Μονῆς, παρὰ τὸ ὅτι
ἡ Μονὴ οὐδέποτε ἠκολούθησε τὴν Καινοτομίαν τοῦ
Νέου Ἡμερολογίου καὶ πάντοτε παρέμενε ὑπὸ τὴν Δικαιοδοσίαν τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Καὶ ταῦτα πάντα
ἐγένοντο πρὶν τὸν ἐνταφιασμὸν τοῦ Γέροντος πρὸς μεγάλον σκανδαλισμὸν τῶν κατοίκων τῆς νήσου, ἀκόμη
καὶ τῶν ἀκολουθούντων τὴν Καινοτομίαν. Συνεζητήθησαν δὲ τρόποι καὶ ἐλήφθησαν ἀποφάσεις διὰ τὸν
κατάλληλον χειρισμὸν τοῦ ζητήματος.
2. Ἐνημερώθη ὡσαύτως ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας περὶ τῆς ἐν Ἀμερικῇ προσφάτου
ἐπισκέψεως αὐτοῦ.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




ΕΥΧΗ
ἐπί συμφορᾷ λαοῦ
τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Καλλίστου

Α

ναρχε Βασιλεῦ, ἀόρατε, ἀνεξιχνίαστε, ἀκατάληπτε, καὶ ἀνέκφραστε· ὁ πᾶσαν δρακὶ
περιέχων τὴν κτίσιν καὶ διατηρῶν· ὁ διακατέχων καὶ διακυβερνῶν αὐτὴν ἀῤῥήτῳ λόγῳ·
ὁ τῶν Νινευϊτῶν τὰς ἀνομίας πρότερον μὲν ἀνεχόμενος, ὕστερον δὲ τὴν μετάνοιαν αὐτῶν
καὶ ἐπιστροφὴν προσδεξάμενος, καὶ χαρισάμενος αὐτοῖς, δι' ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα
καὶ μακροθυμίαν, πᾶσας τὰς ἀνομίας καὶ τὰ πλημμελήματα, τῇ συνήθει καὶ ἀφάτῳ σου
φιλανθρωπίᾳ χρησάμενος· δέξαι καὶ ἡμῶν τὰς εὐχάς, καθάπερ, ὡς εἴρηται, τῶν Νινευϊτῶν
τὴν ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν· δέξαι τὰ δάκρυα καὶ τοὺς στεναγμούς· δέξαι τὴν τεταπεινωμένην ἡμῶν δέησιν· οὐδὲ γὰρ δυνάμεθα ὅλως ταῖς ἁμαρτίαις γενόμενοι, πρὸς σὲ τὸν μόνον
ἀναμάρτητον ἀτενίζειν· δέξαι τὰς ἐκ βάθους, ὡς δίκην καπνοῦ, ἀναπεμπομένας σοὶ τῷ
Δεσπότῃ κραυγάς· δέξαι τοῦ ταλαιπωρουμένου λαοῦ τὴν παράκλησιν· νικησάτω ἡ ἄβυσσος
τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας τὸ πλῆθος τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν· καὶ δὸς τῷ λαῷ σου λύτρωσιν,
καὶ ἐλευθερίαν τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς τοῦ θανάτου τομῆς ἄφεσιν.
Ναί, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐπάκουσον τοῦ λαοῦ σου ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, καὶ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ στῆσον τὴν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐπεγειρομένην ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων,
οὓς σὺ μόνος οἶδας καὶ ἐπίστασαι παρ' αὐτῶν γινωσκόμενος· ὅπως καὶ δι' ἡμῶν τῶν σῶν
ἀχρείων δούλων δοξασθῇ τὸ πανάγιον Ὄνομά σου, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
15ης / 28ης Μαΐου 2015

Τ

ὴν Πέμπτην, 15ην / 28ην Μαΐου 2015, εἰς τὴν
Aἴθουσαν 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, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Σαρδηνίαν Ἰταλίας, εἰς Ἀγγλίαν, καὶ εἰς
Πεδεμόντιον Ἰταλίας. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ἐνημέρωσε τὸ
ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα καὶ περὶ ζητημάτων τῆς Ἱεραποστολῆς. Μεταξὺ αὐτῶν ἦτο καὶ δυσάρεστος εἴδησις
τῆς ἐκδημίας τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἐμμανουὴλ Κασάν
τα εἰς Κογκό, ὅστις ἐφονεύθη ὑπὸ ληστῶν.

2. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων εἰς
τὴν ὑπόθεσιν τῆς Χίου.
3. Ἐνημερώθη ὡσαύτως ὑπὸ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου περὶ τῆς προσφάτου Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης.
4. Ἠσχολήθη μὲ τὸ ζήτημα τῶν φερομένων ὡς νεοφανῶν Ἁγίων, ἀποβιωσάντων ὅμως ἐν κοινωνίᾳ μετὰ
τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἢ Σεργιανιστικῶν Ἐκκλησιῶν,
καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν σχετικῆς Ἀνακοινώσεως.
5. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν
Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
6. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν νομικῶν ὑποθέσεων
τῆς Ἐκκλησίας μας.
7. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερά τινα θέματα τρεχούσης
φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
5ης / 18ης Ἰουνίου 2015

Τ

ὴν Πέμπτην, 5ην / 18ην Ἰουνίου 2015, εἰς τὴν
Aἴθουσαν 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, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐνέκρινε τὸν νέον Κανονισμὸν τοῦ Νεανικοῦ
Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, κατόπιν τῆς θετικῆς εἰσηγήσεως τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος.
2. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τοῦ Συνοδικοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος θὰ τελεσθῇ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν (Διοσκούρων 6) τὴν Κυριακήν,

29-6/12-7-2015, ὥραν 19:00΄, μὲ ὁμιλητὴν τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιον.
3. Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ Προγραμματισμὸς τοῦ πρώτου Ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Νεο-ιερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης. Οὗτος θὰ λάβῃ χώραν εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης Ἀθηνῶν
(Ἀρτέμωνος 133), τὴν Δευτέραν, 21-7/3-8-2015, ὁπότε
θὰ τελεσθῇ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, καὶ τὴν Τρίτην 227/4-8-2015, ὁπότε θὰ τελεσθῇ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ θὰ ὑπογραφῇ ἐπισήμως ἀντίγραφον τῆς Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ
παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.
4. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέως
περὶ τῆς προσφάτου Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς καὶ τῶν ἀποφάσεων Αὐτῆς.
5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περὶ τῆς προσφάτου ποιμαντικῆς
ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Βόλον, τῆς Συνάξεως τοῦ Ἱε
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ροῦ Κλήρου, τῶν Ἐπιτρόπων καὶ Ἱεροψαλτῶν τῆς
Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Δημητριάδος, καθὼς καὶ
τοῦ ἐκεῖ γενομένου Συλλειτούργου.
6. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξων εἰς τὴν
ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου.
7. Συνεζητήθησαν ἐπιστολαὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ περὶ ζητημάτων ἀφορώντων
εἰς τὴν ἁρμονικὴν λειτουργίαν τῶν ἐν Ἰταλίᾳ Ἐνοριῶν.
8. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν
Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
9. Ἐγένετο λόγος καὶ περὶ τῶν λεγομένων «Ὑπερμνημονίων», τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν ἐσχάτως εἰς ἔντυπα καὶ διανέμονται ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν πιστῶν τῆς
Ἐκκλησίας ἡμῶν· συνεφωνήθη, ὅτι ἐμπεριέχουν καὶ
ἀληθῆ σχέδια τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, γνωστὰ τὰ
πλεῖστα ἐξ αὐτῶν εἰς τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας
ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Διαγγέλματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1920 καὶ τοῦ Πανκακοδόξου
Συνεδρίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1923· περιέχουν ὅμως ἐν ταυτῷ καὶ ὑπερβολικὰ ἢ ψευδῆ στοιχεῖα, ὅπως συγκεκριμένας ἡμερομηνίας ἐκπληρώσεως
τῶν σχεδίων τούτων εἰς σύντομον διάστημα χρόνου,

μὲ ἀποτέλεσμα ὅσοι διαδίδουν τὰ «Ὑπερμνημόνια»
ταῦτα νὰ ἐκτεθοῦν ἐνεπανορθώτως, ὅταν παρέλθουν
αἱ ἡμερομηνίαι καὶ τὰ «προφητευόμενα» δὲν ἐκπληροῦνται. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι οἱ Οἰκουμενισταὶ
νὰ χλευάζουν τοὺς διαδίδοντας τὰ «Ὑπερμνημόνια»
ὡς ψευδοπροφήτας. Οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας
δὲν ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ τοιαῦτα συνωμοσιολογικὰ
καὶ ἀνεύθυνα κείμενα διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν περὶ τῶν
τεκταινομένων, διὰ τοῦτο καλοῦνται νὰ μὴ δίδουν
σημασίαν εἰς αὐτά. Οἱ δὲ Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν
ὀφείλουν νὰ προσέχουν καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν τὴν διανομὴν οἱωνδήποτε ἐντύπων εἰς τοὺς Ἱεροὺς ἡμῶν
Ναοὺς ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.
10. Συνεζητήθη ἡ ἐξέλιξις τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμ.
Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου καὶ τοῦ
Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ ἐξεφράσθη ἡ εὐχὴ διὰ τὴν ὅσο τὸ ταχύτερον ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας συναμφοτέρων.
11. Συνεζητήθη ἡ ἐξεύρεσις τρόπου λειτουργίας
σπανίως ἐξυπηρετουμένων Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς διαφόρους περιοχὰς καὶ δὴ τοῦ Λεκανοπεδίου, ἕνεκα ἐλλείψεως Κληρικῶν. Ἀπεφασίσθη
νὰ γίνῃ καταγραφὴ τούτων καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦνται ἐκ
περιτροπῆς ἔστω καὶ κατὰ Σάββατον.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
25ης Ἰουνίου / 8ης Ἰουλίου 2015

Τ

ὴν Τετάρτην, 25ην Ἰουνίου / 8ην Ἰουλίου 2015,
εἰς τὴν Aἴθουσαν 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, Ἀμερικῆς κ.
Δημήτριος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐγένετο Ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν
πρόσφατον Ἐπίσκεψιν Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς
τὴν Ρουμανίαν διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου
Γλυκερίου.

2. Συνεζητήθησαν διοικητικὰ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς
Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας.
3. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξων εἰς τὴν
ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου.
4. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν
Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περὶ τῆς πανδήμου Πανηγύρεως
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Βόλου.
6. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις παραινετικῆς Ἐγκυκλίου πρὸς τὸν Κλῆρον καὶ Λαὸν τῆς Ἐκκλησίας μας,
καλοῦσα πρὸς Μετάνοιαν, προσευχήν, προαιρετικὴν
κατὰ δύναμιν νηστείαν καὶ τέλεσιν ἱερῶν Ἀγρυπνιῶν,
ὥστε νὰ λυτρωθῇ ἡ Πατρὶς ἡμῶν ἐκ τῆς δεινῆς περιστάσεως, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχει περιέλθει.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΣ
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Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Ἡγούμενος
τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων στὴν Χίο
Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιος Ψωμιᾶς

Ε

ΚΟΙΜΗΘΗ αἰφνιδίως ἀπὸ καρδιακὴ
προσβολὴ ὁ Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν
Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους Χίου Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμβρόσιος Ψωμιᾶς, τὴν Πέμπτη, 1/14.5.2015,

σὲ ἡλικία 57 ἐτῶν.
Ὁ π. Ἀμβρόσιος, ἀγαπητὸς ὄχι μόνον σὲ ὁλόκληρη
τὴν χιακὴ κοινωνία, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα, ὁ ἀκάματος
αὐτὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ζηλωτὴς τῶν πατρώων Παραδόσεων, ὑπῆρξε Πνευματικὸς πατέρας
τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς νήσου Χίου, ἤτοι τῶν Ἁγίων
Πατέρων, τοῦ Ἱεροῦ Παρθενῶνος Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, τοῦ Ταξιάρχου Νενήτων, τῆς Ἁγίας
Ματρώνης Διδύμας καὶ πλήθους πιστῶν.
Λίαν φιλακόλουθος καὶ ἄοκνος στὴν ἐκπλήρωση
τῶν ποιμαντικῶν του ὑποχρεώσεων, ποὺ ἐκτείνονταν
ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο τῆς νήσου μέχρι τὸ ἄλλο. Κατέβαλε δὲ μεγάλες προσπάθειες νὰ ἀνακαινίση ἐκ βάθρων
τὴν Ἱερὰ Σκήτη, τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Ματρώνης στὴν
Χώρα καὶ τὴν Μονὴ τοῦ Ταξιάρχου Νενήτων.
Ὁ μακαριστὸς π. Ἀμβρόσιος γεννήθηκε τὸ 1958
στὸ Βροντάδο τῆς Χίου καὶ εἶχε χειροτονηθῆ Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος στὴν Ἀμερικὴ ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Ἀστορίας κυρὸ Πέτρο († 1997),
ἐπέστρεψε δὲ στὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα του νῆσο Χίο
τὸ 1987, ἀναπτύξας ἔκτοτε καὶ ἐπὶ μία σχεδὸν 30ετία
πλούσια καὶ καλλίκαρπο διακονία.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ καὶ ἀναστηλωτικὸ ἔργο
Μονῶν καὶ Ναῶν, φρόντισε γιὰ τὶς ἐκδόσεις ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν καὶ βιβλίων, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν στήριξι

καὶ πνευματικὴ ποδηγέτησι ἑκατοντάδων ἀνθρώπων.
Οἱ ἐλεημοσύνες του καὶ ἡ συνδρομὴ ἐμπερίστατων
ἀδελφῶν ἦταν ἀρετὲς τοῦ μακαριστοῦ, τὶς ὁποῖες
φρόντιζε νὰ μὴ γνωρίζη οὔτε «ἡ δεξιά του». Ἐλάχιστο καὶ ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα ἦταν οἱ ἑκατοντάδες
τῶν εὐργετηθέντων πολυτρόπως ἀπὸ τὸ μακαριστό, οἱ
ὁποῖοι προσέτρεξαν στὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία του, γιὰ
νὰ λάβουν γιὰ τελευταία φορὰ τὴν εὐχή του.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τὸ Σάββατο,
3/15.5.2015, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Τοποτηρη-

τοῦ τῆς Μητροπόλεως Χίου, Λέσβου καὶ Σάμου τῆς
Ἐκκλησίας μας, παρουσίᾳ ἀρκετῶν Κληρικῶν καὶ
πλήθους πιστῶν.
Ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος στὸν ἐπικήδειο λόγο του
ἀναφέρθηκε στὴν Ἀναστάσιμη προοπτικὴ τῆς ζωῆς
μας καὶ ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τοῦ Γέροντος, ἀναφερθεὶς καθηκόντως στὰ θλιβερὰ γεγονότα ποὺ προκλήθηκαν ἀναιτίως μετὰ ἀπὸ ἐνέργειες τῆς τοπικῆς
νεοημερολογιτικῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἐνέπλεξε
τὶς τοπικὲς δικαστικὲς καὶ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς καὶ ἀμαύρωσαν τὴ μνήμη τοῦ συμπατριώτου τους, πρὶν ἀκόμα
καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ταφή του, μὲ ὀργανωμένο, ὅπως ἀποδείχθηκε, σχέδιο, στὸ ὁποῖο ἐνεπλάκησαν καὶ πρόσωπα
ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας εἶχε ἐμπιστευθῆ στὴν ζωή του.
Παρουσίασε δὲ καὶ τοὺς Πατέρες ἐξ Ἁγίου Ὄρους, οἱ
ὁποῖοι προσῆλθαν γιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν καὶ νὰ ἐνισχύσουν τοὺς Πατέρες τῆς Μονῆς, τοὺς ὁποίους καὶ
εἶχε ὑποδείξει ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς κατὰ τὴν τελευταία
του συλλειτουργία μὲ τὸ Σεβασμιώτατο τὴν Κυριακὴ
τῶν Μυροφόρων, λόγῳ τῆς ὑπερκοπώσεως καὶ τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς ἤδη βεβαρημένης ὑγείας του.
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Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ Καθηγουμένη
Γερόντισσα Παρασκευὴ στὴν Λάρισα

Τ

ΙΣ πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες τοῦ
Σαββάτου, 31.5/13.6.2015, ἐκοιμήθη ἐν Κυ
ρίῳ πλήρης ἡμερῶν, 92 ἐτῶν, στὸ Πανεπιστη
μιακὸ Νοσοκομεῖο τῆς πόλεως, ἡ Γερόντισσα
Παρασκευὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρα
σκευῆς Λαρίσης, μία ἐξέχουσα μορφὴ στὴν
τοπικὴ κοινωνία καὶ εὐρύτερα γιὰ τὴν πίστι
καὶ ἀρετή της.
Μία ἐμπλοκὴ στὴν βεβαρημένη ὑγεία της ἐξ
αἰτίας γαστρεντερίτιδος, ἀνάγ
κασε τὶς Ἀδελφὲς Μοναχὲς τοῦ
Μετοχίου τῆς Μονῆς στὴν πόλι
τῆς Λαρίσης, ἤτοι τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
ὅπου ἡ Γερόντισσα διέμενε, νὰ
τὴν διακομίσουν στὸ νοσοκομεῖο
δώδεκα ἡμέρες νωρίτερα.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς,
λίγες ὧρες πρὸ τῆς μακαρίας
ἐκδημίας της, κοινώνησε τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων ἀπὸ τὸν
μεταβάντα πρὸς τοῦτο Αἰδεσιμ.
π. Βασίλειο Ἀθάνατο. Ἐνῶ ἦταν
σὲ καταστολή, εἶχε ἀνοίξει τοὺς ὀφθαλμούς
της καὶ ἔλαβε μὲ λαχτάρα ἐντὸς τῆς ἁγιασμέ
νης ὑπάρξεώς της τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, τὸν
Ὁποῖον ὑπηρέτησε ἐκ νεότητος μετὰ ζήλου
καὶ ἀκριβείας καθ’ ὅλη τὴν μακρὰ βιοτή της.
Δίδουσα εὐχὲς καὶ εὐχαριστοῦσα, παρέδω
σε τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τοῦ Σαββάτου
τὴν ψυχή της στὸν Δημιουργὸ καὶ Πλάστη της,
ἐντελῶς ἀνώδυνα, γιὰ νὰ ἀναπαυθῆ ἐκ τῶν
κόπων της.



Εἶναι ἀξιοσημείωτον, ὅτι ἅπαντες ἀπεδοκίμασαν
τὶς ἐνέργειες τῆς τοπικῆς νεοημερολογητικῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία προσεπάθησε νὰ παρέμβῃ γιὰ νὰ
ὑφαρπάση τὴν Μονή, κινήσασα νομικὲς διαδικασίες
γιὰ τὴν σφράγισι αὐτῆς εὐθὺς ἅμα τῇ ἐκπνοῇ τοῦ Γέροντος! Καὶ παρὰ τὸ πανταχόθεν ὁμολογούμενο γεγονός, ὅτι κατὰ τὴν ἑκατονταετῆ πορεία της ἡ Ἱερὰ
Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπως καὶ ἄλλες Μονὲς
τῆς νήσου, οὐδέποτε ἀπεδέχθησαν τὴν ἑορτολογικὴ
Καινοτομία οὔτε τὴν δικαιοδοσίαν τῆς καινοτομησάσης ἱεραρχίας.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δωδεκαημέρου πα
ραμονῆς της στὸ νοσοκομεῖο, ὅπως καὶ μετὰ
τὴν Κοίμησί της, δὲν ἀνέδιδε κάποια δυσοσμία,
ἀντίθετα ἐξέπεμπε εὐωδία, αἰσθητὴ στοὺς πι
στοὺς ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία
της τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 1/14.6.2015, ἐνῶ
τὸ σεπτὸ Σκήνωμά της παρέμενε σὲ πλήρη
εὐλυγισία.
Εἶχε μεταφερθῆ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου
στὸν Μετοχιακὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, ἀπὸ ὅπου διῆλθαν
ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι γιὰ νὰ
ἀποδώσουν τὴν εὐλαβική τους
προσκύνησι τιμῆς στὸ Λείψανο
μιᾶς ἐκλεκτῆς ψυχῆς, μὲ Χάρι
Θεοῦ.
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς
Κυριακῆς, ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκο
λουθία της ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρ
χη Σεβασμ. Μητροπολίτη Λαρί
σης κ. Ἀθανάσιο καὶ Κληρικούς,
παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους κό
σμου. Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλη
σε ἐν ὀλίγοις περὶ τῆς μεταστάσης, ἐνῶ ὡραῖο
καὶ συγκινητικὸ λόγο περὶ αὐτῆς ἀπηύθυνε ἡ
δασκάλα καὶ κατηχήτρια Δέσποινα Στραβο
κώστα ἀπὸ τὴν Ἐλασσόνα.
Κατόπιν τοῦ πολυ-ώρου τελευταίου ἀσπα
σμοῦ ἀπὸ τὸ ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν πιστῶν,
ἡ Σορὸς τῆς ἀοιδίμου Γεροντίσσης ἐτάφη στὴν
Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πλησίον
τῆς πόλεως τῆς Λαρίσης στὴν θέσι Λατίνια.

***



Ἐπικηδείους ἐξεφώνησαν καὶ οἱ κύριοι Σωτήριος
Τζούμας, Ἰσίδωρος Καστάνιας καὶ Κωνσταντῖνος Κοκολῆς, ὁ καθένας ἐκ τῶν ὁποίων ἀνέδειξαν καὶ μία διαφορετικὴ ὄψι τῆς πολυδιάστατης διακονίας τοῦ Γέροντος.
Ἡ τιμία σορός του ἐναποτέθηκε στὸ προετοιμασμένο μνῆμα, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχε φροντίσει ἀπὸ καιρὸ
ὁ μακαριστὸς Γέροντας Ἀμβρόσιος.
Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καὶ ἅπας ὁ χιακὸς λαὸς ἀποχαιρέτησαν ἕναν τίμιο καὶ ἐνάρετο λευΐτη, τοῦ ὁποίου
ἡ μνήμη εἴθε νὰ εἶναι ἀγήρως καὶ αἰωνία!
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Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

Κ

ΑΤΟΠΙΝ Συνοδικῆς ἀποφάσεως, μετέβησαν
στὴν Ρουμανία γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἑορτὴ
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου († 15/28.6.1985), ὡς
Ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, οἱ Σεβ.
Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντι

ος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καὶ οἱ
Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρ
δικίου κ. Κλήμης. Στὴν Ἀποστολὴ συμμετεῖχε καὶ ὁ
Εὐλαβ. Διάκονος τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
π. Λεωνίδας Πῖττος.
Οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀντιπρόσωποι ἀφίχθησαν ἀερο




Ἡ μακαριστὴ Γερόντισσα Παρασκευή, κατὰ
κόσμον Σωτηρία Βαζιτάρη/Θεοδωροπούλου,
γεννήθηκε στὴν Λάρισα στὶς 6.8.1923, τῆς
Μεταμορφώσεως, τὸ προηγούμενο ἔτος τῆς
ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου. Ἦταν ἀπόφοιτος
Γυμνασίου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ γνώριζε τὴν
γαλλικὴ γλῶσσα.
Σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν, τὸ 1941, σχετίσθηκε μὲ
τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ
Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν Λάρισα, καθοδη
γουμένη ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιμ. π. Ἀρσε
νίου Θεοδωροπούλου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον μετὰ
μικρὸ διάστημα ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχὴ
μὲ τὸ ὄνομα Παρασκευή.
Διέμενε στὸν Μετοχιακὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων μὲ θυσιαστικότητα, συνδυάζου
σα Μοναχικὴ ἀκρίβεια καὶ ἄσκησι, διακονία
λειτουργικὴ (εἶχαν καθημερινὰ Θεία Λειτουρ
γία καὶ αὐτὴ ἔψαλε), καὶ ὑποδειγματικὴ ὑπη
ρεσία τοῦ πλησίον.
Ἐπέδειξε ἀκλόνητη καρτερία, ὑπακοὴ καὶ
ὑπομονή. Ὁ Γέροντας Ἀρσένιος τῆς ἔβαζε γιὰ
μικρὰ παραπτώματα μεγάλους «κανόνες» ἕως
καὶ χιλίων (1000) μετανοιῶν (!), καὶ αὐτὴ ἡ μα
καρία τοὺς ἐπιτελοῦσε μετὰ χαρᾶς, χωρὶς νὰ
χάνη καθόλου τὴν πίστι καὶ εὐλάβειά της στὸν
κατὰ Θεὸν Ὁδηγὸ καὶ Πνευματικό της πατέρα.
Τὸ 1965, μετὰ τὴν ἐκδημία τῆς Καθηγουμέ
νης τῆς Μονῆς Ἐλισάβετ, μιᾶς ἀγωνιστρίας καὶ
ἀσκητρίας Μοναχῆς, ἡ Μοναχὴ Παρασκευὴ
ὡρίσθηκε νέα Καθηγουμένη, 42 ἐτῶν τότε,
τῶν γηραιοτέρων Ἀδελφῶν παραιτηθεισῶν
ὑπὲρ αὐτῆς. Καὶ ἔμελλε γιὰ 50 ἀκριβῶς ἔτη,
ἐπὶ μισὸν αἰῶνα, νὰ διαπρέψη στὴν ἀνακαίνισι
τῆς Μονῆς καὶ τοῦ Ναοῦ, στοὺς ἀγῶνες γιὰ
τὴν Ἀκαινοτόμητη Πίστι καὶ τὴν Ἀρετή, ὡς καὶ
στὴν ποικιλότροπη συμπαράστασι τοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ.
Ἦταν ἄνθρωπος ἐγνωσμένης Ταπεινώσεως,

εἶχε μεγάλη καὶ ἀπροσμέτρητη Ἀγάπη, Ἀγαθό
τητα, Συμπόνια, Προσευχή. Ἀγωνιζόταν νυχθη
μερὸν στὸ ἄθλημα τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς, ἐν
κρυπτῷ, καὶ εἶχε πάντοτε πηγαία χαρά, ἀπὸ
τὴν κοινωνία καὶ ἕνωσί της μὲ τὸν ἠγαπημένο
Νυμφίο Χριστό. Γι’ αὐτὸ καὶ μετέδιδε πλοῦτο θε
οσόφων συμβουλῶν, ἀλλὰ καὶ ἀνέβλυζε ἀπὸ
τὴν ὅλη ὕπαρξί της θεία παρηγορία στοὺς πο
νεμένους, οἱ δὲ προσευχές της εἶχαν ὁμολογου
μένως θαυμαστὰ ἀποτελέσματα.
Ἡ Ἐλεημοσύνη της, ὑλικὴ καὶ πνευματική,
τὴν εἶχε καταστήσει Μητέρα εὐλογίας καὶ
ἀγάπης, ὥστε πλῆθος προσκυνητῶν νὰ βρί
σκουν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ἀνακούφισι στὴν
Μονὴ καὶ στὸ Μετόχι στὴν Λάρισα.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ ἀξιοσημείωτο, ὅτι
ἡ δική της συμβουλὴ καὶ προτροπή, κατόπιν
πολλῆς καὶ θερμῆς προσευχῆς, βάρυνε ἰδιαί
τερα προκειμένου τὸ 2008 ὁ Σεβασμ. Λαρί
σης κ. Ἀθανάσιος μετὰ τοῦ τοπικοῦ Κλήρου
καὶ Λαοῦ νὰ ἐνταχθῆ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας μας, πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ ἀγαθοῦ
τῆς Ἑνότητος καὶ Ἀγάπης ἐν Ἀληθείᾳ.
Ἐθεωρεῖτο ἰδιαίτερη εὐλογία ἡ γνωριμία καὶ
συναναστροφὴ μαζί της, ἔστω καὶ ἐπ’ ὀλίγον,
ἀκόμη καὶ στὰ γηρατειά της, ἐφ’ ὅσον ἡ γλυ
κειὰ καὶ φωτεινὴ μορφή της ἦταν μία ἀποκά
λυψις, μία παρηγορία, μία ἔμπνευσις καὶ μία
ἐνίσχυσις, ἀλλὰ καὶ ἕνας ἔλεγχος.
Οἱ εὐχὲς ὅλων ὁ Κύριός μας νὰ τῆς χαρί
ζη ἀνάπαυσι εἶναι διάπυρες, ὥστε ἀπὸ τοὺς
Οὐρανοὺς νὰ συνεχίση νὰ βοηθῆ Μητρικῶς,
ἐν Ἀγάπῃ, τὴν ἀπορφανισθεῖσα Ἀδελφότη
τα τῆς Μονῆς της, τοὺς πιστούς, τὴν τοπικὴ
Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ γενικὰ τὴν Γνήσια Ὀρθό
δοξη Ἐκκλησία μας, ὅπως καὶ εὐρύτερα τὸν
κόσμο ἅπαντα.
Εἴθε νὰ ἔχουμε τὴν ἁγία εὐχὴ καὶ προσευχή
της!
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πορικῶς στὸ Βουκουρέστι, πρωτεύουσα τῆς Ρου
μανίας, τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης, 12/25.6.2015, ὅπου
ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκό
πους Γαλατσίου κ. Διονύσιο καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιο
καὶ ἄλλους Κληρικούς, καὶ διανυκτέρευσαν στὴν
Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ
Βουκουρέστι.
Τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, 13/26 Ἰουν., συνενώ
θηκαν μὲ ὁμάδα Προσκυνητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας
ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ αὐτὴ
περιελάμβανε τὸν Αἰδ. π. Χρῆστο Κωνσταντίνου,
τοὺς Ἱεροδιακόνους Λουκᾶ καὶ Σέργιο καὶ 30 περί
που λαϊκὰ μέλη, καὶ κατευθύνθηκαν ὁδικῶς πρὸς
τὴν Μολδαβία.
Προσκυνηματικὲς στάσεις ἔγιναν στὴν Ἱερὰ
Ἀνδρώα Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Κούκοβα,
ὅπου οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μπρασὼβ κ. Θεοδόσιος
καὶ Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος μετὰ τῆς Ἀδελφότητος
ἐπέδειξαν ἀδελφικὴ φιλοξενία, ὅπως καὶ στὴν Ἱερὰ
Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ
στὸ Ροσιόρι.
***
Τὸ Σάββατο, 14/27 Ἰουν., ἔγινε προσκύνημα τοῦ
Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου
τοῦ Τραπεζουντίου στὴν Σουτσάβα καὶ μετὰ ξενά
γησις στὴν ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Βορόνετς.
Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ προσκυνηταὶ με
τέβησαν στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς Μπρατατσέλ, ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ μὲ ἀγάπη
ἀπὸ τὸν γηραιὸ Πνευματικὸ Αὐτῆς Θεοφ. Ἐπίσκοπο
Νεὰμτς κ. Δημοσθένη καὶ τὴν πολυπληθῆ Ἀδελφότη
τα ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Ἱερουσαλῆμα, προσκυνήσαν
τες στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Τὸ ἀπόγευμα, ἡ Ἀποστολὴ μετέβη στὴν Ἱερὰ
Ἀνδρώα Μονὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
στὴν Σλατιοάρα, ἕδρα τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας ἐν

Ρουμανίᾳ, ὅπου ἔγινε τιμητικὰ δεκτὴ ἀπὸ τὸν Σεβασμ.
Μητροπολίτη Σλατιοάρας καὶ Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συ
νόδου κ. Βλάσιο καὶ ἄλλους Ἀρχιερεῖς Αὐτῆς. Ἔγινε
προσκύνησις τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου
Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ ἐψάλη Δοξολογία.
Ἀκολούθως, ἔλαβε χώρα μία Κοινὴ Σύσκεψις μεταξὺ
τῶν Ρουμάνων καὶ Ἑλλήνων Ἀρχιερέων, ἐπὶ ἐκκλησι
αστικῶν θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς ὑπαιθρί
ως, στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, κατὰ τὸν ὁποῖον
συγχοροστάτησαν μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ.
Βλασίου καὶ οἱ λοιποὶ Ἀρχιερεῖς. Ἔλαβε δὲ μέρος καὶ
ὁ ἐξ Ἀμερικῆς ἀφιχθεὶς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Συρα
κουσῶν κ. Ἀνδρόνικος τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθο
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Συμμετεῖχαν ἐπί
σης δεκάδες Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, παρουσίᾳ μεγάλου
πλήθους πιστῶν.
***
Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 15/28 Ἰουν., τελέσθηκε
ἱερὸ Συλλείτουργο. Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
κ. Βλάσιος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Ρουμᾶνοι Ἀρχιερεῖς
(Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, Μπρασὼβ κ. Θεοδόσιος,
Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Μποτοσάνι κ. Ἰωσήφ,
Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανός, Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Ἰασί
ου κ. Γλυκέριος, Γαλατσίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ
κ. Εὐλόγιος, τοῦ Θεοφιλ. Μπακάου κ. Γενναδίου μὴ
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λαβόντος μέρος, ἀλλὰ συμπροσευχομένου, γιὰ λό
γους ὑγείας), οἱ πέντε Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας
(Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος,
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης), ὁ
Συρακουσῶν κ. Ἀνδρόνικος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς,
καὶ 100 περίπου Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Κήρυγμα ἐξε
φώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ὁ Θεοφιλ.
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ὡμίλησε στὰ ρουμανικὰ ἐκ
μέρους τῆς Ἀντιπροσωπείας μας, ἐπίσης καὶ ὁ Θεοφ.
Νεὰμτς κ. Δημοσθένης ἀπηύθυνε χαιρετισμό, ὁ μό
νος ἐκ τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων, ὁ ὁποῖος χειροτο
νήθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο Γλυκέριο.
Ἐν συνεχείᾳ, τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου
λιτανεύθηκε πέριξ τοῦ Ναοῦ, ἐν μέσῳ τοῦ ἐνθου
σιῶντος ἀπείρου πλήθους τῶν πιστῶν.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῶν ἑορταστικῶν Ἐκδη
λώσεων καὶ τὸν ἀποχαιρετισμὸ τοῦ Σεβ. Πρωθιε
ράρχου κ. Βλασίου, ἔγινε προσκύνησις στὴν Ἱερὰ
Γυναικεία Σκήτη τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Γλυκερί
ου στὴν δασώδη περιοχὴ Μάγκουρα, σὲ ὄχι μεγάλη
ἀπόστασι ἀπὸ τὴν Μονὴ τῆς Σλατιοάρας.
***
Τὴν ἑπομένη, Δευτέρα 16/29 Ἰουν., οἱ τέσσερις
Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Διάκονος ἐξ Ἑλλάδος ἄρχισαν τὸ τα
ξίδι ἐπιστροφῆς πρὸς Βουκουρέστι. Ἡ διαδρομή τους
περιελάμβανε ἐπισκέψεις Ναῶν τοῦ Πατρίου (Ποϊά
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νας καὶ Ζανέστι), ὅπως καὶ τῶν ἱστορικῶν Μονῶν τῆς
Ἀγάπια, τοῦ Βαράτεκ καὶ τῆς Μπίστριτσα.
Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκαν στὴν οἰκία του στὸ Τίρ
γκου Νεὰμτς τὸν πολιὸ Πρωτοπρ. π. Βασίλειο Πε
τρασέσκου, ὁ ὁποῖος σὺν τοῖς ἄλλοις τοὺς διηγήθη
κε καὶ τὰ περὶ τῆς πρώτης ἐπισκέψεως αὐτοῦ στὴν
Ἑλλάδα τὸ ἔτος 1973, ὅταν μετέβη στὸ Ἅγιον Ὄρος
καὶ μὲ ὑπόδειξι τοῦ Ρουμάνου Ἱερομονάχου π. Καλ
λινίκου καὶ ἄλλων Πατέρων κατευθύνθηκε στὴν
Ἀθήνα γιὰ γνωριμία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὅπου τῇ μεσολα
βήσει τοῦ Σεβασμ. Κυκλάδων Γαβριὴλ συναντήθηκε
μὲ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο καὶ ἐξέθεσε τῆς
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ρουμανίᾳ,
χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρξη θετικὴ συνέχεια. Κατόπιν, ἡ
ἐξ Ἑλλάδος Ἀποστολὴ μετέβη στὴν Ἱερὰ Γυναικεία
Μονὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Μπρα
τιτσέλ, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὴν Γερόν
τισσα Βαρβάρα καὶ τὴν πολυπληθῆ Ἀδελφότητα.
***
Τὴν Τρίτη, 17/30 Ἰουν., πραγματοποιήθηκε προ
σκύνημα σὲ ἱστορικοὺς Ναοὺς στὸ Βουκουρέστι καὶ
ἐπίσης ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Βάλεα Ρόσι,
νοτιο-ανατολικὰ τοῦ Βουκουρεστίου, ὅπου οἱ Ἀρχι
ερεῖς ἔτυχαν ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ἀπὸ τὴν Γερόντισ
σα Θεοδοσία καὶ τὴν πολυπληθῆ Ἀδελφότητα καὶ
ξεναγήθηκαν στὰ ἐντυπωσιακὰ ἐργαστήρια Ἁγιο
γραφίας καὶ Ἱεροκεντητικῆς.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, οἱ ἐξ Ἑλλάδος
ἐπισκέπται ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὸ Βου
κουρέστι γιὰ τὴν Ἀθήνα, ὅπου ἀφίχθησαν ἀσφαλῶς,
εὐχαριστοῦντες τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Γλυκέριο γιὰ
τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ ἐμπειρία Ἀγάπης καὶ Ἑνότητος
μὲ τοὺς ὁμοψύχους ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὺς τῆς Ρου
μανίας.


Η ΦΩΝΗ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀκακίου
Τῇ ἀδείᾳ τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου,
ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προέστη τῆς
Θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν τριῶν Ὁσιομαρτύρων
Εὐθυμίου, Ἰγνατίου καὶ Ἀκακίου στὸ περίλαμπρο Καθολικὸ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς, ἡμέρα
κατὰ τὴν ὁποία ἄγει τὰ σεπτά του ὀνομαστήρια ὁ εἷς ἐκ τῶν
κτητόρων αὐτῆς, πολιὸς Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος. Μαζί του συλλειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκο-

πος Μαραθῶνος, κ. Φώτιος, καθὼς καὶ ἕξι Πρεσβύτεροι καὶ
τρεῖς Διάκονοι. Σημειωτέον, ὅτι ὁ ὑπέργηρος καὶ ἀσθενῶν
Σεβασμιώτατος κ. Ἀκάκιος τυγχάνει νὰ εἶναι ὁ παλαιότερος
τῇ τάξει Ἀρχιερεὺς τῆς ἁπανταχοῦ Γνησίας Ὀρθοδοξίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γερόντιος τοῦ εὐχήθηκε νὰ ὑγιαίνη καὶ
νὰ ἔχη τέλος ἀγαθό. Ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς παρέθεσε
ἑόρτια τράπεζα γιὰ ὅλους ὅσοι προσῆλθαν νὰ εὐχηθοῦν στὸν
ἑορτάζοντα Μητροπολίτη.

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου

νυμο ἡμέρα, στὸ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μαραθῶνος
κ. Φώτιο, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος
στὴν Πάτρα
Τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 8/21.5.2015, ἑορτὴ καὶ τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος
στὴν Ἀνθούπολι Πατρῶν. Ἐλειτούργησε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος
μὲ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμη, τέσσερις Ἱερεῖς καὶ δύο Ἱεροδιακόνους.
Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν καὶ ἀπὸ τὶς δύο ἕτερες Ἐνορίες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Πάτρα, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Εὐγενικοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων, ἐπίσης πιστοὶ μετὰ τοῦ
Ἀρχιμ. π. Ἀθανασίου ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὡς καὶ ἡ Ἡγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Συχαινῶν Πατρῶν Γερόντισσα Νικολία. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἔγινε Λιτανεία

πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ εὐλογήθηκε στὸ προαύλιο Ἀρτοκλασία.
Ἀκολούθως, παρετέθη τράπεζα στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ σὲ
ὅλους τοὺς πανηγυριστὰς καὶ τὸ παραδοσιακὸ συγκρότημα
«Μωραΐτες ἐν Χορῷ», ἀποτελούμενο κυρίως ἀπὸ νέους καὶ
νέες τῆς Ἐνορίας, παρουσίασε μὲ ἐπιτυχία παραδοσιακοὺς
χοροὺς ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα.

Πανηγύρεις Ἁγίας Τριάδος
Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, 18/31.5.2015, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς. Ἀφ’
ἑσπέρας ἐψάλη πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ συγχοροστασία

Τὴν Παρακευή, 2/15.5.2015, ἐπανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Μαραθῶνος κ. Φώτιος στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινό. Τὴν κυριώ-
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τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, τῇ συμμετοχῇ
τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, πιστῶν καὶ ἐπισήμων. Στὸ τέλος, ἔγινε
Λιτανεία μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς.

Τὴν πρωία, τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, τελέσθηκε ἑόρτιος Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς, παρουσίᾳ τῶν δύο ὡς ἄνω Ἀρχιερέων, μὲ Λιτανεία μεγαλοπρεπῆ.
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άδος στὴν Λειβαδιὰ Βοιωτίας λειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας
ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία.

Ἐπέτειος 100 χρόνωνἘνορίας Ἁγίας Τριάδος
Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης

Ἕνας αἰῶνας συμπληρώθηκε στὶς 7 Ἰουνίου 2015, ἀπὸ
τὴν ἵδρυση τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀστορίας Νέας
Ὑόρκης στὶς Η.Π.Α. ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πατριάρχη Μόσχας Τύχωνα, ὁ ὁποῖος διοικοῦσε τότε τὶς Ρωσικὲς Ἐνορίες τῆς
Ἀμερικῆς. Ἡ Ἐπέτειος τῶν 100 χρόνων τῆς Ἐνορίας αὐτῆς
ἑωρτάσθηκε μὲ πανηγυρικὸ ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν Πανιερώτατο Πρωθιεράρχη τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ) Μητροπολίτη Νέας Ὑόρκης καὶ Ἀν. Ἀμερικῆς κ. Ἀγαθάγγελο. Στὸ ἱερὸ
Συλλείτουργο συμμετεῖχε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Συρακουσῶν κ.
Ἀνδρόνικος τῆς ΡΟΕΔ, συμπαραστατούμενοι ἀπὸ τὸν ἱερὸ
Κλῆρο καὶ πιστὸ λαὸ τῶν δύο Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν στὴν Νέα
Ὑόρκη Ἀμερικῆς.

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
19.5/1.6.2015, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία στὸ
Καθολικὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν
στὴν Κάντζα Ἀττικῆς. Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ
Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.
Τὴν αὐτὴ ἡμέρα, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τρι-

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 25.5/7.6.2015, στὴν
ἑορτὴ τοῦ ὁμωνύμου Ναοῦ στὴν Πάτρα, χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, ἐλειτούργησε ὁ
Ἐφημέριος Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Δημαρᾶς καὶ οἱ Ἱεροδιάκονοι Παχώμιος καὶ Βενέδικτος καὶ παρέστη πλῆθος Ὀρθοδόξων της πόλεως.

Στὴν Θήβα, στὴν Πανήγυρη τοῦ ὁμωνύμου Ναοῦ, στὸν
Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστιανου
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Συνεδρίασις Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς
Τὴν Παρασκευή, 29-5/11-6-2015, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως Bearsville Νέας Ὑόρκης, συνεδρίασε ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος,
ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ.
Δημητρίου. Συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο
κ. Μωΰσῆς καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ.
Αὐξέντιος καὶ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος, ἐνῶ ἀπὸ τηλεφώνου συμμετεῖχε καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος
κ. Φώτιος. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος συζήτησε διάφορα
διοικητικά θέματα καὶ ἔλαβε σχετικὲς ἀπφάσεις.

πόλεως, κ. Γρηγόριος, ἐνῶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προεξῆρχε τῆς λιτανευτικῆς
πομπῆς, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν δέκα ἱερεῖς, δύο διακόνοι,
νέες κοπέλες ντυμένες μὲ βαρύτιμες τοπικὲς παραδοσιακὲς
στολές, τὸ Κατηχητικὸ Σχολεῖο τοῦ Ναοῦ καὶ ἡ Φιλαρμονικὴ μπάντα τῆς πόλεως τῶν Θηβῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος προεξῆρχε στὴν
πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 1/14.
6.2015, οἱ ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχιερεῖς συλλειτούργησαν στὸν
Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας, παρόντος
καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Ἀμερικῆς κ. Παύλου.

Χειροτονία Ἱερομονάχου Παχωμίου

Στὴν πόλι τῆς Κατερίνης στὴν Ἑορτὴ τοῦ ὁμωνύμου
Ναοῦ, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ.
Ἀμβρόσιος μὲ τοὺς Ἱερεῖς π. Βιτάλιο Ἀλμανίδη, Ἐφημέριο,
καὶ π. Ἐλευθέριο Καρασαββίδη, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κατερίνης. Παρίστατο καὶ ὁ γηραιὸς π.
Ὀνούφριος Ἀβραμίδης, τῇ συμμετοχῇ πλήθους Ὀρθοδόξων
πιστῶν τῆς πόλεως.

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων,
1/14.6.2015, στὸ ἑορτάζον Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄργους, ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλίνικος χειροτόνησε
Πρεσβύτερο τὸν Ἱεροδιάκονο π. Παχώμιο. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν ἐπίσης μέρος καὶ ἄλλοι Κληρικοὶ καὶ παρέστησαν
τρεῖς περίπου ἑκατοντάδες πιστῶν. Στὴν ἐπακολουθήσασα
Λιτανεία στοὺς χώρους τῆς Μονῆς ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ἔλαβε
μέρος καὶ ὁ Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος.

Ὀνομαστήρια Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Γεροντίου
Στὰ Σφυρέϊκα Ἀγρινίου στὴν πανήγυρη τῆς ὁμωνύμου
Ἱερᾶς Μονῆς, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου
κ. Κλήμης, μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο, Ὑπεύθυνο Αὐτῆς,
καὶ τὸν Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας.

Μέ λαμπρότητα ἑωρτάσθηκε ἡ ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγιαναννιτῶν Πατέρων καὶ τοῦ Ὁσίου Γεροντίου τοῦ ἐν Βουλευτηρίοις, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος Β΄, τὴν Κυριακὴ Γ΄ Ματ-
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θαίου, 8/21.6.2015. Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς τελέσθηκε Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ
ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. κ. Γεροντίου, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια
Ὁμιλία, καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα. Συμπροσευχόμενος ἐπὶ
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος παρέστη καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς
Τιμίου Προδρόμου Λουτρακίου
Τὴν Τρίτη, 24.6/7.7.2015, πανηγύρισε ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ
Γυναικεία Μονὴ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Περαχώρα Λουτρακίου. Ἐλειτούργησε ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος μετὰ τοῦ παρεπιδημοῦντος Σεβ.
Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου. Ἐπίσης, ἔλαβαν
μέρος Ἱερεῖς καὶ Ἱεροδιάκονοι, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν,
συμπεριλαμβανομένης προσκυνηματικῆς ὁμάδος ἀπὸ τὴν
Ἀμερική, ἡ ὁποία ὑπὸ τὸν Σεβ. κ. Δημήτριο εἶχε προηγουμένως διέλθει ἀπὸ τὴν Ρουμανία, γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Ἱεράρχου Γλυκερίου, ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, ὅπως καὶ ἀπὸ διάφορα Προσκυνήματα τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο
Τὴν Τρίτη, 24.6/7.7.2015, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς
Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο. Τὴν πανήγυρι
τίμησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος καὶ
Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος κ. Γερόντιος,
ὁ ὁποῖος μετέβη ἀφ' ἑσπέρας μετὰ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
του Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Ταυλαρίου καὶ χοροστάτησε στὸν
Μέγα Ἑσπερινό. Ἔλαβαν μέρος μαζὶ μὲ τοὺς Ἐφημερίους
τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Νικηφόρο Νάσσο καὶ Αἰδεσιμ. π. Κων-
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σταντῖνο Παπανάτσιο, οἱ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτεροι π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ π. Δημήτριος Μίγδος, Ἐφημέριος
τοῦ ἑτέρου Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Βόλο,
καὶ ὁ Ἱερομ. π. Σπυρίδων Γιαννόπουλος ἀπὸ τὴν Στυλίδα.
Πραγματοποίηθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ
Προδρομικοῦ Γενεθλίου. Στὴν Θεία Λειτουργία τὸ πρωὶ τῆς
Τρίτης προεξῆρχε ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος.

Συνοδικός ἑορτασμός Ἀποστόλου Παύλου
Τὴν Κυριακή, 29-6/12-7-2015, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν ἐγένετο ἡ καθιερωμένη
Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν. Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συγχοροστατούντων τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ
τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Φιλίππων κ.
Ἀμβροσίου καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Παρέστησαν κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν ὁμόρων
αὐτῆς Μητροπόλεων, ἐνῶ τοὺς ἑορτίους ὕμνους ἀπέδωσε
ἐπιτυχῶς Χορὸς Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη. Ὁμιλητὴς κατὰ τὴν
λατρευτικὴ αυτὴ σύναξι ἦταν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε γλαφυρῶς καὶ εὐστόχως
τὸ θέμα του μὲ ἐπίκεντρον τὸν Ἅγιο Παῦλο, ὡς Ἀπόστολο καὶ Φωτιστὴ τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε
εἰδικὴ γιὰ τὴν περίστασι εὐχὴ πρὸς ἀποτροπὴ τῶν δεινῶν
ποὺ ὑφίσταται ἡ πατρίδα μας, ἐκφράσας εὐχαριστίες πρὸς
τοὺς συντελεστὰς τῆς Ἐκδηλώσεως.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Πανηγύρεις ἑορτῆς Ἁγίων Ἀποστόλων
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Δάφνης Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη λαμπρός ἑόρτιος Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μὲ τὴ συμμετοχὴ μεγάλου
πλήθους πιστῶν καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. Στὴν λιτάνευσι
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος συμμετεῖχε καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Τὴν
κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας.

Στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες τοὺς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὸν Μουσικολογιώτατο κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου
Κοκκινιᾶς τελέσθηκε Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
κ. Γεροντίου καὶ συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου
Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ τὴν Δράμα. Παρέστησαν, ἐκτὸς
τοῦ Ἐφημερίου Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Μουρίκη, καὶ
Κληρικοὶ ἐκ τοῦ τοπικοῦ Ἱερατείου, ὡς καὶ μεγάλο πλῆθος
πανηγυριστῶν. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν ἑορταζομέ-

νων Ἁγίων. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακὴ 29.6/12.7.2015,
λειτούργησε ὁ Θεοφ. Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος.
Τὴν Δευτέρα, 30.6/13.7.2015, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ
Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γλυ-

κέριος, ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, οἱ Αἰδεσιμ.
π. Ἰωάννης Γιαγκόζογλου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, π. Βιτάλιος
Ἁλμανίδης καὶ π. Ἐλευθέριος Καρασαββίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη, π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς ἀπὸ τὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης,
π. Νικόλαος Ματσούλιας ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα καὶ ὁ ἐκ Γαλλίας παρεπιδημῶν π. Γεώργιος Μανταρόπουλος. Ἐπίσης,
παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ γηραιὸς π. Ὀνούφριος
Ἀβραμίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη.
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