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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου

ἀγαθοὺς καρποὺς εὐλογίας πνευματικῆς. 
 Ἐγράφετο χαρακτηριστικῶς εἰς σχετικὴν 
Ἐγκύκλιον ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου 
πρὸ πεντηκονταετίας καὶ πλέον:

«Εἶναι πασίγνωστον, ὅτι τὰ τέκνα ἡμῶν 
εἶναι ἐκτεθειμένα εἰς πλείστους κινδύ-

νους κατὰ τὰς πονηρὰς ταύτας ἡμέ-
ρας, καθ’ ἅς ἀνήθικοι, ὑλισταί, 

καὶ ποικιλώνυμοι αἱρετικοὶ πε-
ριάγουσι γῆν καὶ θάλασσαν ἵνα 
ποιήσωσιν ἕνα προσήλυτον. Τὰ 
θέατρα, οἱ κινηματογράφοι, 
τὰ αἰσχρὰ ἔντυπα, ἀπέβησαν 

ἠθικὰ ναρκοπέδια μὲ ἀπειρά-
ριθμα θύματα»
(Ἐγκύκλιος τῆς 31.8.1962 ὑπογραφο-

μένη ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Μαγνη-
σίας Χρυσοστόμου).

 Τί δὲ νὰ εἴπωμεν περὶ τῆς σήμερον, διὰ τὴν 
λεγομένην πολυπολιτισμικὴν ἐποχήν μας τῆς 
ψηφιακῆς πραγματικότητος, τῆς ἐκθεμελιώσε-
ως πνευματικῶν, ἠθικῶν καὶ ἐθνικῶν ἀξιῶν, 
τῆς καταπτώσεως τῆς παιδείας, τῆς κακοποι-
ήσεως τῆς ἱστορίας, τοῦ κλονισμοῦ τῆς οἰκο-
γενείας, τῆς πολυειδοῦς συγχύσεως, τοῦ θρη-
σκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς πολυποικίλου 
κρίσεως, τῶν πληθυνομένων προδρομικῶν 
φαινομένων τοῦ ἀντιχρίστου;
 Σήμερον, βλέπομεν γύρωθεν μίαν ἀνα-
τροπὴν τῶν πάντων: τὸ ἀφύσικον προβάλλε-
ται ὡς φυσικόν, τὸ διαστροφικὸν ὡς ὁμαλόν, τὸ 
ἄρρωστον ὡς ὑγιές, τὸ καταστροφικὸν ὡς ὠφέ-
λιμον, τὸ ψευδὲς ὡς ἀληθινόν, τὸ σκοτεινὸν ὡς 
φωτεινόν, τὸ θανάσιμον ὡς ζωοποιόν, καὶ ἐν 
ἑνὶ λόγῳ ἡ ἁμαρτία ὡς κατόρθωμα καὶ ἀρετή!
 Πόσην ἀνάγκην ἔχομεν δημιουργίας καὶ 
καλυτέρας λειτουργίας ἑστιῶν ἀμύνης, τρο-
φοδοσίας, στηριγμοῦ καὶ πνευματικοῦ ἀνεφο-
διασμοῦ; Ἡ Ἐκκλησία καὶ πάλιν καλεῖται νὰ 
πρωτοστατήσῃ εἰς σύστασιν «Κρυφῶν Σχο-
λειῶν», ἔνθα νὰ διδάσκεται καὶ καλλιεργῆται ἡ 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·

Χάρις ἡμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν 
δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία!

 Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος κατὰ τὴν πρόσφατον 
Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει 
τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἠσχο-
λήθη σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ μὲ τὸ 
θέμα τῆς καλυτέρας ὀργανώσε-
ως καὶ ἀναπτύξεως τοῦ Κατη-
χητικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας 
ἡμῶν.
 Ἀπεφάσισε δέ, ὅπως ἀπο-
στείλῃ τὴν παροῦσαν Ἐγκύ-
κλιον, ὑπενθυμίζουσα εἰς τὸν 
Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ θεόλεκτον 
Ποίμνιον ἡμῶν τὴν ἔκδηλον Ἀγά-
πην καὶ τὸ μεγάλον Ἐνδιαφέρον τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν διὰ τὴν νεότητα, ὡς καὶ τὸ 
καθῆκον τῆς «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρί-
ου» (Ἐφεσ. στ’ 4) ἀνατροφῆς τῶν τέκνων ὑπὸ τῶν 
γονέων αὐτῶν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον.
 Ἐκ τούτου, ἀπορρέει ἡ πρωταρχικὴ ὑπο-
χρέωσις πάντων ἡμῶν διὰ τὴν ἀγαπητικὴν 
φροντίδα ὑπὲρ τοῦ καταρτισμοῦ καὶ τῆς μορ-
φώσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ Θεὸν διαπλάσε-
ως τῶν παιδίων ἐν λόγοις καὶ ἔργοις· ἐπίσης, 
ἡ νουθεσία καὶ συμβουλὴ τούτων μὲ σύνεσιν 
καὶ διάκρισιν, ἡ συστηματικὴ διδασκαλία τοῦ 
θείου Θελήματος, ἡ παρουσίασις τῶν θετικῶν 
καὶ ἀρνητικῶν παραδειγμάτων ἐκ τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, ἡ αἰώνιος προοπτικὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
αἱ ὑποθῆκαι ἐμπνεύσεως καὶ ἰσχύος, αἱ ὁποῖαι 
θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἀδιάσειστον θεμέλιον οἰκο-
δομῆς χριστιανικῶν χαρακτήρων.
 Ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἀνέκαθεν, ἀκόμη καὶ εἰς 
τὰς πλέον δυσκόλους στιγμὰς τῆς μαρτυρικῆς 
ἱστορίας Αὐτῆς, ἐπεδείκνυε ἰδιαιτέραν μέρι-
μναν διὰ τὴν ὀργάνωσιν καὶ διεξαγωγὴν τοῦ 
Κατηχητικοῦ Ἔργου εἰς τὰς Ἐνορίας Αὐτῆς, 
πρὸς φωτισμὸν τῶν ψυχῶν τῶν νέων βλαστῶν 
της, ἡ δὲ σπορὰ αὕτη ἀπέδιδεν ὁμολογουμένως 
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φλόγα τῆς Πίστεως, ἡ γνησία ἐν Χριστῷ ζωή, ὁ 
θεῖος λόγος καὶ νόμος, ἡ ἀρετή, ἡ κατὰ Χριστὸν 
παιδεία, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ἀγάπη ἀνόθευτοι, ἡ 
ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ἱστορία καὶ ὁ πολιτισμός, 
τὰ ἔνδοξα, ὑψηλὰ καὶ τιμαλφῆ τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν.
 Καὶ τοῦτο ὡς ἐλαχίστην μέν, ἀλλ’ ἀναγκαί-
αν καὶ ὑγιᾶ ἀντίδρασιν εἰς τὴν κατακλυσμιαί-
αν κατάλυσιν τῶν πάντων. Εὐθύνην ὑπέχομεν 
ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, γονεῖς καὶ ἐκπαι-
δευτικοί, ὅσοι συναισθανόμενοι τὴν εὐθύνην 
ἡμῶν δραστηριοποιούμεθα εἰς τὸ εὐρὺ Κατη-
χητικὸν Ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς διάδοσιν 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, καλλιέργειαν ψυχῶν, δι-
ατήρησιν καὶ μετάδοσιν τῆς Παρακαταθήκης 
καὶ πολυτίμου Κληρονομίας ἡμῶν. Διὰ νὰ συμ-
βάλλωμεν ὅμως εἰς τὸ ἱεραποστολικὸν ἔργον 
ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν πιστῶν γενικώτερον, 
ἔχομεν ἀνάγκην διαρκοῦς καὶ διὰ βίου ἐπιμορ-
φώσεως καὶ ἁγιασμοῦ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι.
 Ὡς πρὸς τὴν νεότητα, τὴν χρυσῆν ἐλπίδα καὶ 
τὸ μέλλον ἡμῶν, τὴν πλέον εὐάλωττον εἰς τὰς 
ἐπιθέσεις τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν ἐχθρῶν, 
ἀπαιτεῖται συστράτευσις ἱερά, διὸ κελεύομεν 
ὑμᾶς πατρικῶς:
 Οἱ γονεῖς νὰ προτρέπουν τὰ τέκνα των 
εἰς παρακολούθησιν τῶν Κατηχητικῶν τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν. Οἱ Κληρικοὶ νὰ φροντίζουν 
διὰ τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν καὶ ἀνάπτυξιν 
τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου εἰς τὰς Ἐνορίας των, 

κατόπιν συνεργασίας μετὰ τῶν Ἐπισκόπων 
αὐτῶν. Μὴ λησμονῶμεν, ὅτι Κατήχησιν χρει-
άζονται καὶ οἱ μεγαλύτεροι τῇ ἡλικίᾳ. Οἱ δυνά-
μενοι Κατηχηταί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, μετὰ 
ζήλου νὰ ἐπιδιώκουν τὴν καλυτέρευσιν τῆς 
ὑπευθύνου διακονίας των, πρὸς προσέλκυσιν 
καὶ ἐνεργὸν συμμετοχὴν τῶν κατηχουμένων. 
Ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν δὲν ἔχουν παρακολουθήσει 
τὴν συσταθεῖσαν πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν Σχολὴν 
Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρὸς ἐπιμόρ-
φωσίν των, εἶναι καλὸν καὶ ἀναγκαῖον ὅπως 
πράξουν τοῦτο ἔστω καὶ τώρα· εἰς τοῦτο δύναν
ται νὰ ἐπωφεληθοῦν καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐκ 
τῆς Ἐπαρχίας, κατόπιν συνεννοήσεως μετὰ 
τῶν ὑπευθύνων τῆς Σχολῆς καὶ δὴ μετὰ τοῦ 
Ὑπευθύνου τοῦ προγράμματος Αὐτῆς Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
 Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος παρακολουθοῦσα ἐν 
ἀγωνίᾳ τὰ τεκταινόμενα εἰς τὴν σύγχρονον 
κοινωνίαν καὶ ἐπιθυμοῦσα διακαῶς τὴν διὰ 
παντὸς τρόπου οἰκοδομὴν καὶ πρόοδον ἑκά-
στου ἐξ ἡμῶν, ὡς καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, 
προτρέπεται ὅπως ἐντείνωμεν τὰς προσπαθεί-
ας ἡμῶν ὑπὲρ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου, εὐχο-
μένη ἅμα πᾶσαν παρὰ Κυρίου θείαν δωρεάν, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν τῶν ἀθανάτων 
ψυχῶν ἡμῶν!

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

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΕ’ τῇ β’ Σεπτεμβρίου
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ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς

τῆς Ἐπικρατείας
 Καὶ ἀλλαχοῦ: «Καλῶς ἔχει, Θεὸν καὶ ᾿Επίσκοπον 
εἰδέναι, ὁ τιμῶν ᾿Επίσκοπον ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται· ὁ 
λάθρα τοῦ ᾿Επισκόπου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λα-
τρεύει» (Πρὸς Σμυρναίους ΙΧ).
 Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Θεῖοι Πατέρες ἐθεσμοθέτησαν 
ὡς νόμον τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἄδειαν τοῦ Ἐπισκόπου 
διὰ τὰς ἱεροπραξίας καὶ ἐν γένει τὰς ἐκκλησιαστικὰς 
ἐνεργείας τῶν Πρεβυτέρων: 
 «Οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ διάκονοι, ἄνευ γνώμης τοῦ 
ἐπισκόπου μηδὲν ἐπιτελείτωσαν∙ αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ 
πεπιστευμένος τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος» (ΛΘ΄ Ἀποστολ.).
 «Τοὺς πρεσβυτέρους μηδὲν πράττειν ἄνευ τῆς γνώ-
μης τοῦ ἐπισκόπου» (ΝΖ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ). 
 Εἰδικώτερον δὲ διὰ τὰς κουρὰς τῶν Μοναζουσῶν, 
ὅτι αὗται γίνονται ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου: «χρίσματος 
ποίησιν καὶ κορῶν καθιέρωσιν ὑπὸ πρεσβυτέρων μὴ 
γίνεσθαι (...)» (Κανὼν ς΄ Καρθαγένης) ἢ –κατὰ τὴν 
ἑρμηνείαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου- καὶ ὑπὸ Πρεσβυτέ-
ρου, ἀλλ’ ὁπωσδήποτε κατόπιν ἀδείας τοῦ Ἐπισκόπου.
 Ὅθεν, ἐὰν εἰς τὴν ὑμετέραν Ἐνορίαν ἢ Μονὴν προ-
σέλθῃ Κληρικός τις, ἐκτὸς τοῦ κανονικῶς διορισθέντος 
Ἐφημερίου σας, δι’ οἱανδήποτε ἱεροπραξίαν ἢ καὶ ὁμιλίαν:
 α) Ἐὰν εἶναι ἐκ τῆς ἰδίας Μητροπόλεως / Ἐπι-
σκοπῆς, ὀφείλει νὰ ἔχῃ τὴν ἄδειαν τοῦ οἰκείου Μη-
τροπολίτου / Ἐπισκόπου, ἔστω καὶ προφορικήν.
 β) Ἐὰν εἶναι ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὀφείλει νὰ ἔχῃ τὴν 
ἄδειαν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου / Ἐπισκόπου, ἔστω 
καὶ προφορικήν.
 γ) Ἐὰν προέρχεται ἐξ ἑτέρας Μητροπόλεως / Ἐπι-
σκοπῆς, ὀφείλει νὰ ἔχῃ τὴν ἄδειαν τόσον τοῦ ἰδικοῦ 
του Μητροπολίτου / Ἐπισκόπου, ὅσον καὶ τοῦ οἰκείου, 
ἔστω καὶ προφορικήν.
 δ) Ἐὰν εἶναι προερχόμενος ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐκ τῶν 
ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ρουμανί-
ας ἢ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ὀφείλει νὰ ἔχῃ συστατικὴν 
ἐπιστολὴν ἐκ τοῦ ἰδικοῦ του Μητροπολίτου / Ἐπισκόπου, 
καὶ τὴν ἔστω καὶ προφορικὴν ἄδειαν τοῦ οἰκείου.
 Ἐπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὑμῖν τὰς 
εὐχὰς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἀπονέμομεν πᾶσιν 
ὑμῖν πλουσίαν τὴν ἄνωθεν εὐλογίαν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ̗ ΒΙΕ΄ τῇ 18ῃ / 31ῃ Ὀκτωβρίου

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Η Χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν.

 «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω», διδά-
σκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Κορινθ. ΙΔ΄ 40), διότι τάξις 
συνέχει τὰ σύμπαντα, τὰ ἐπουράνιά τε καὶ τὰ ἐπίγεια. 
Ἐξόχως δὲ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά, ὀφείλει νὰ τηρῇται τὸ 
ἀξίωμα τοῦτο. Καὶ εἰδικώτερον ἀναφερόμεθα εἰς ἕνα 
θέμα ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, τὸ ὁποῖον χρήζει ἀντι-
μετωπίσεως. Ἐσχάτως παρετηρήθη τὸ φαινόμενον ἑνίων 
Κληρικῶν, νὰ ἐξέρχωνται ἐκ τῶν ὁρίων τῆς ἐκκλησια-
στικῆς Ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν, μεταβαίνοντες 
εἰς ἑτέρας Ἐπαρχίας, λειτουργοῦντες, ἐξομολογοῦντες, 
κείροντες μοναζούσας, κηρύττοντες κ.λπ., ἄνευ τῆς 
εὐλογίας τοῦ Ἐπισκόπου των ἢ τοῦ Ἐπισκόπου τῆς κατὰ 
τόπον Ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν μεταβαίνουν.
 Δεδομένου τοῦ ὅτι ἡ τήρησις τῆς κανονικῆς τάξεως 
ὀφείλει νὰ ἀποτελῇ ἕν χαρακτηριστικὸν τοῦ προτύπου 
τοῦ Γνησίου Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, καλοῦμεν ὑμᾶς εἰς 
τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν σχετικῶν κανονικῶν διατάξε-
ων, πρὸς διαφύλαξιν τῆς θείας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εὐταξίας, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν καὶ 
δημιουργίαν ἀρνητικῶν ἐντυπώσεων, ἐξ αἰτίας ὀλίγων 
περιστατικῶν, τὰ ὁποῖα παραβλάπτουν τὴν καλὴν εἰκόνα 
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν γένει.
 Ὅσον καὶ ἐὰν θεωρῆται αὐτονόητον, ὅτι σχεδὸν πάν-
τοτε θὰ παρέχηται ἡ τοιαύτη εὐλογία ὑπὸ τῶν Ἐπισκό-
πων (τοῦ οἰκείου τοῦ Κληρικοῦ καὶ τοῦ ἐπιχωρίου τοῦ 
τόπου τῆς μεταβάσεως), δὲν πρέπει νὰ παρακάμπτηται 
ἡ κανονικὴ τάξις. Εἶναι γνωστὴ ἄλλωστε ἡ ῥῆσις τοῦ 
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου:
 «Μηδεὶς χωρὶς τοῦ ᾿Επισκόπου τι πρασσέτω τῶν 
ἀνηκόντων εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν. ᾿Εκείνη βεβαία εὐχα-
ριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ ᾧ ἄν 
αὐτὸς ἐπιτρέψῃ. ῞Οπου ἄν φανῇ ὁ ᾿Επίσκοπος, ἐκεῖ 
τὸ πλῆθος ἔστω· ὥσπερ ὅπου ἄν ἦ Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, 
ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία. Οὐκ ἐξὸν ἐστὶν χωρὶς τοῦ 
᾿Επισκόπου, οὔτε βαπτίζειν, οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ’ 
ὅ ἄν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ, τοῦτο καὶ τῷ Θεῷ εὐάρεστον, 
ἵνα ἀσφαλὲς ᾖ καὶ βέβαιον πᾶν ὅ πράσσεται» (Πρὸς 
Σμυρναίους VIII). 
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χου αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. 
Μαξίμου μετὰ τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων.
Γενομένης περαιτέρῳ συζητήσεως, ἡ Ἱερὰ 
Σύν οδος ἀπεφάσισεν ὅπως διαχωρίσῃ τὰς 
δύο Ἀρχιερατικὰς περιφερείας τῆς Μητρο-
πόλεως, αἱ ὁποῖαι -μετὰ τὴν ἐπανένταξιν 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης 
καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου εἰς τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον (τὸν Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους 2008)-  
ἔπαυσαν πλέον νὰ ἔχουν ἐδαφικὴν συνέχει-
αν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γ.Ο.Χ. 
Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τὴν Δυτικὴν καὶ 
Κεντρώαν Μακεδονίαν (πλὴν τῆς ἀντιπεριφε-
ρείας Σερρῶν) μὲ ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκην. Ἡ 
Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Δημητριάδος, ὅμως, 
ὡς μὴ οὖσα βιώσιμος ἵνα ἀποτελέσῃ αὐτο-
τελῆ Μητρόπολιν, συνηνώθη μετὰ τῆς γειτνι-
αζούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἥτις 
πλέον λέγεται Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος, 
περιλαμβάνουσα τὰς ἀντιπεριφερείας Μα-
γνησίας καὶ Φθιώτιδος μὲ ἕδραν τὸν Βόλον. 
 Ἐλήφθη δὲ ἀπόφασις, ὅπως ὁρίσῃ ὡς Το-
ποτηρητὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσα-
λονίκης τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, καὶ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Φθιώτι-
δος, τὸν ἤδη μέχρι τοῦδε Τοποτηρητὴν Φθιώτι-
δος, Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος 
κ. Φώτιον. Ὅθεν, ἅμα τῇ γνωστοποιήσει τῆς 
παρούσης, πάντες οἱ Κληρικοὶ τῆς μὲν Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης θὰ μνημονεύουν 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, 
τῆς δὲ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ 
Φθιώτιδος θὰ μνημονεύουν τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. 
Φωτίου.
 Ἐπιπλέον, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας 
ἀπεφάσισεν ὅπως συγκληθῇ ἐκ νέου τὴν 8ην 
/21ην Ὀκτωβρίου 2015, προκειμένου νὰ ἐκλε-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον

καὶ τὸν λαὸν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Θεσσαλονίκης, Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος

 Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης, Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος, οἱ τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα ὑπὲρ 
τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἀγωνιζόμενοι, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ 
καὶ εὐλογία.

Δεδομένης οὔσης τῆς δυσμενοῦς καταστά-
σεως τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος κ. 
Μαξίμου, μαστιζομένου ὑπὸ ἀσθενείας, ἵνα 
μὴ μείνῃ ἡ Ποίμνη τοῦ Χριστοῦ εἰς Κ.Δ. Μακε-
δονίαν καὶ Μαγνησίαν ἀποίμαντος, ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. κατὰ τὴν 
Συνεδρίαν τοῦ παρελθόντος Ἀπριλίου ὥρισε 
δύο Μητροπολίτας, προκειμένου νὰ διοικοῦν 
Ἐπιτροπικῶς τὰς δύο Ἀρχιερατικὰς Περιφε-
ρείας τῆς Μητροπόλεως, διὰ μὲν τὴν Θεσσα-
λονίκην τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, διὰ δὲ 
τὴν Δημητριάδα τὸν Σεβασμιώτατον Μητρο-
πολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον. 
Τὸ καθεστὼς τοῦτο ἦτο ἀσφαλῶς προσω-
ρινὸν μέχρι νὰ γνωσθῇ ἡ πορεία τῆς ὑγείας 
τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μαξίμου. Ἔπειτα ἀπὸ 
τὴν πάροδον ἤδη πέντε μηνῶν, διεπιστώθη 
ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ὅτι δυστυχῶς ἡ πορεία τῆς 
ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μαξίμου δὲν 
εἶναι ἀναστρέψιμος καὶ ὅτι ἀδυνατῇ πλέον 
νὰ ἀσκῇ ὑπεύθυνα καθήκοντα. 
 Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συν-
εδριάσασα τὴν 1/14 καὶ τὴν 2/15   Σεπτεμ-
βρίου 2015, συνεζήτησεν ἐκτενῶς τὸ ζήτημα 
τῆς ποιμαντορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος. Λαβοῦσα ὑπ’ 
ὄψιν σχετικὴν ἰατρικὴν γνωμάτευσιν καὶ βα-
σισθεῖσα εἰς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Κανονισμοῦ 
Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων, κατὰ τὸ ὁποῖον Ἐπισκο-
πικὸς θρόνος «δύναται νὰ κηρυχθῇ ἐν χηρείᾳ 
ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ εἰς τὴν περίπτω-
σιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ποιμαίνων τὴν Ἐπαρ-
χίαν Ἀρχιερεύς ἀδυνατεῖ ἐξ ἀντικειμένου νὰ 
ἀσκήσῃ τὰ καθήκοντά του λόγῳ ἀνυπερβλή-
του κωλύματος πέραν τοῦ ἑξαμήνου», προ-
έβη εἰς τὴν κήρυξιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ἐν χηρείᾳ καὶ 
εἰς τὴν κατάταξιν τοῦ μέχρι τοῦδε Ποιμενάρ-
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γοῦν οἱ νέοι Μητροπολῖται διὰ τὴν πλήρωσιν 
τῶν δύο χηρευουσῶν Μητροπόλεων. 
 Καλοῦμεν ἅπαντας, κλῆρον καὶ λαὸν τῶν 
Μητροπόλεων, ὅπως εὔχωνται ὑπὲρ τῆς ὑγεί-
ας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην 
Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κυρίου Μαξί-
μου, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναδείξεως εἰς τοὺς 
Μητροπολιτικοὺς θρόνους, ἀξίων Ἱεραρχῶν. 

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ̗ ΒΙΕ΄ τῇ β΄ Σεπτεμβρίου

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν 
ὑμῖν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν 
Συνόδου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς 
ἀγαθοῦ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πα-
ρέχῃ ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς δωρεάς τε 
καὶ χάριτας Αὐτοῦ, οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον 
ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.



Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας
1ης / 14ης - 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2015

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Τὸ διήμερον τῆς Δευτέρας, 1ης /14ης καὶ Τρί
της 2ας / 15ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ 

ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραι
εύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύν
οδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
 Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο
πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ 
οἱ Ἀρχιερεῖς: Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανά
σιος, Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρια
νός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος 
κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. 
Κλήμης καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.
 Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 
τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ 
τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσι
σεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐτήσιος ἀνασχημα
τισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.
 2. Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δι
καστηρίων.

 3. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χη
ρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.
 4. Συνεζητήθη ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησί
ων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ 
λεπτομέριαι τόσον τοῦ Συνοδικοῦ Μνημοσύνου 
τῶν Μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων πρ. Φλωρίνης 
Χρυσοστόμου καὶ Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου κατὰ τὸ 
Σάββατον, 6/19ην Σεπτεμβρίου, ὅσον καὶ τοῦ Συν
οδικοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 90 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Γ΄ Ἐμφανί
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 
μετὰ τὴν Ὕψωσιν (209/3102015). Ἀπεφασίσθη 
νὰ παρακινηθῇ ὁ Ἱερὸς Κλῆρος νὰ τελῇ ἐτησίως 
τὴν ἑορτὴν τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως. Ἀπεφασίσθη, ἡ 
κατὰ τόπους τέλεσις τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμι
λητὴς τῆς Συν οδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς 
τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. 
Ἀμβρόσιος καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἀπε
φασίσθη νὰ πραγματοποιῆται κατ’ ἔτος Ἐκδήλωσις 
μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
κατὰ τὴν πλησιεστέραν Κυριακὴν πρὸς τὴν 29ην 
Μαΐου (ἐκ.ἡμ.) ἑκάστου ἔτους.
 5. Ἀπεφασίσθησαν αἱ ἀπονομαὶ τῶν τιμητικῶν δι
ακρίσεων διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 2016.
 6. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμε
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τοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου 
Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν 
Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας.
 7. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου 
2017 εἰς τὴν Ἁγίαν Νεομάρτυρα Aἰκατερίνην τὴν 
ἐν Μάνδρᾳ Ἀττικῆς († 1927).
 8. Ἐγένετο τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκ
κλη σιαστικῆς Δικαιοσύνης εἰς ἕν ἄρθρον. Προε
βλέφθη ἡ δυνατότης ἐπιδόσεων κλητεύσεων καὶ 
ἀποφάσεων καὶ μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου 
εἴς τινας περιπτώσεις.
 9. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν ἐργασιῶν πρὸς 
ἵδρυσιν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων ὑπό 
τινων Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 10. Ἐγένετο ἐνημέρωσις διὰ τὰς ἐξελίξεις εἰς 
τὴν ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέ
ρων τῆς Χίου.
 11. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπὶ θεμάτων Ἱεραπο
στολῆς.
 12. Συνεζητήθη αἴτημα τοῦ σχολάζοντος Ἐπι
σκόπου ἡμῶν πρώην Ἀλανίας Γεωργίου.
 13. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως ὁμάδος 
τινος κληρικῶν ἐξ Οὐγκάντας.
 14. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῶν Ρουμανικῶν 
Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ, ἐν σχέσει μὲ τὴν Ἱερὰν Ἐπι
σκοπὴν Λούνης τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 15. Ἐγένετο συζήτησις ἐπὶ προτάσεως τῆς δι
ακηρύξεως τῆς ἁγιότητος δύο ἐπιφανῶν μελῶν 
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 16. Ἐγένετο συζήτησις καὶ ἀξιολόγησις τῶν 
μέχρι τοῦδε προσπαθειῶν πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλη
σιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν 
Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

  Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ Συνεδρίασις διεκό-

πη, διὰ νὰ συνεχισθῇ τὴν ἑπομένην.

 16. Ἐξηκολούθησεν ἡ διακοπεῖσα συζήτησις 
περὶ τοῦ θέματος τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλη
σιαστικῆς κοινωνίας μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνη
σίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀπεφασίσθησαν 
τὰ περαιτέρῳ βήματα.
 17. Συνεζητήθη τὸ πρόβλημα τῆς καταστάσεως 
τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλο
νίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου, ἡ ὁποία ἐπι
δεινώνεται συνεχῶς. Ὡς ἐκ τούτου, ἐλήφθησαν αἱ 
ἀναγκαῖαι ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ κοινοποιηθοῦν 
συντόμως διὰ σχετικῆς Ἐγκυκλίου.
 18. Ἐγένετο ἀξιολόγησις τῶν ἀποστατικῶν ἐξε
λίξεων εἰς τὰς ἐπισήμους ὀρθοδόξους Οἰκουμενι
στικὰς Ἐκκλησίας.
 19. Ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν 
Μυστηρίων (κυρίως Γάμων καὶ Βαπτίσεων). Ἀπεφασί
σθη ἡ σύνταξις καὶ ἔκδοσις σχετικῶν φυλλαδίων.
 20. Συνεζήτησε τὸ ζήτημα τοῦ καλυτέρου συν
τονισμοῦ τοῦ ἀντιοἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος τῶν 
Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
παρουσίᾳ ἀντιπροσωπείας Ἁγιορειτῶν.
 21. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς πιθανῆς χρήσεως 
ἑνὸς ἐτησίου Ἐγκολπίου Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως 
τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Πατρίου Ἐκκλησιαστι
κοῦ Ἑορτολογίου.
 22. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς συστηματικω
τέρας ἀναπτύξεως τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου.
 23. Ἀπεφασίσθησαν τρόποι διὰ τὴν συστηματι
κωτέραν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καὶ 
τῶν Προγραμμάτων Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως 
μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαιδεύσεως.
 24. Ἀντιμετωπίσθησαν θέματά τινα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Τὸ διήμερον τῆς Τετάρτης 8ης 
/ 21ης καὶ Πεμ πτης 9ης / 22ας 

τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 
2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γα
λαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν 
εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύν
οδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προ
εδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλινίκου.
 1. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ νεωτέρου 
κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεο
φιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεν τος, 
καὶ τὴν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν, ἡ Ἱερὰ Σύν
οδος προέβη εἰς τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς τῶν 
νέων Μητροπολιτῶν διὰ τὰς Μητροπόλεις Θεσ
σαλονίκης καὶ Δημητριάδος. Διὰ τὴν μὲν πρώτην 
ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, 
διὰ δὲ τὴν δευτέραν ὁ ἀπὸ Μαραθῶνος κ. Φώτιος 
(βλ. εἰδικὸν δημοσίευμα κατωτέρω).
 Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ 
ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 2. Aἴτησις προσχωρήσεως Ὀρθοδόξου Κοινό
τητος ἐξ ἀσιατικῆς χώρας παρεπέμφθη εἰς τὴν Συ
νοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱεραποστολῆς διὰ εἰσήγησιν.
 3. Aἴτησις προσχωρήσεως κληρικοῦ τινος πα
ρεπέμφθη εἰς τὴν Συνεδρίαν τοῦ Νοεμβρίου.
  Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ Συνεδρίασις διεκό-
πη, διὰ νὰ συνεχισθῇ τὴν ἑπομένην.

 4. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης 
διὰ τὸ ζήτημα τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.
 5. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ ζητημάτων τῆς ἐν 
Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..
 6. Συνεζητήθη τὸ θέμα περὶ ἁγιοκατατάξεως 
Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Τὸ 
θέμα παρεπέμφθη διὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρ
χίας τοῦ Ἰανουαρίου.
 7. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπι
τεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησί
ας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά
δος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ δύο Ἀρχιε
ρέων εἰς Σόφιαν διὰ συνομιλίας ἐκ τοῦ σύνεγγυς.

 8. Ἀπεφασίσθη ὁ ἐτήσιος ἑορτασμὸς Μνήμης
ἑορτῆς τῶν Η΄ καὶ Θ΄ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων 
καὶ ἡ παρουσίασις τοῦ σημαντικοῦ τούτου ὁμολογια
κοῦ θέματος διὰ καταλλήλων Συνάξεων Κληρικῶν.
 9. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπιδίωξις συναντήσεως μετὰ 
Κυβερνητικῶν παραγόντων διὰ τὸ ζήτημα τῆς λε
γομένης «κάρτας τοῦ πολίτου» καὶ τὸ ἠλεκτρο
νικὸν «φακέλωμα», πρὸς ἔκφρασιν τῆς ἀρνητικῆς 
τοποθετήσεως ἡμῶν.
 10. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ καὶ ἕτερα θέ
ματα τρεχούσης φύσεως.
 Ἐν συνεχείᾳ συνεδρίασεν τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ 
Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον ὑπὸ τὴν 
Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ ἀπεφάν
θη διὰ τὰς ὑποθέσεις:
 α. Τοῦ πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἐν Aὐστραλίᾳ Παναγιώτου Νικολάκου, κατηγορου
μένου ἐπὶ Νεοημερολογιτισμῷ καὶ ἀρνήσει τῆς κα
νονικῆς ἱερωσύνης αὐτοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε 
τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως. 
 β. Τοῦ πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας 
μας ἐν Aὐστραλίᾳ Νικολάου Φουρτούνη, κατη
γορουμένου ἐπὶ Νεοημερολογιτισμῷ, εἰς τὸν 
ὁποῖον ἐπέβαλε τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως.  
 γ. Τοῦ πρώην Ἱερομονάχου τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἐν Σερβίᾳ Χαραλάμπους Μπούκοβιτς, κατηγορου
μένου ἐπὶ ἀποσχίσει καὶ συμπήξει παρασυναγωγῆς, 
εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβαλεν ὡσαύτως τὸ ἐπιτίμιον τῆς 
Καθαιρέσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας
8ης / 21ης - 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2015
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Ἐκλογὴ Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος

Τὴν Τετάρτη, 8/21 Ὀκτωβρίου 2015, συνῆλθε 
σὲ τακτικὴ Συνεδρία ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱε-

ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, μὲ κύριο θέμα τὴν 
ἐκλογὴ νέων Μητροπολιτῶν, γιὰ τὴν πλήρωσι τῶν 
κενῶν θέσεων τῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης 
καὶ Δημητριάδος.
 Ἡ διαδικασία τῆς ἐκλογῆς πραγματοποιήθηκε 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» 
Πειραιῶς, ἔπειτα ἀπὸ Ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία 
ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ νεωτέρου κατὰ 
τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου 
κ. Κλήμεντος. Τῆς Συνεδριάσε-
ως προήδρευσε ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.
 Ἀφοῦ ἐκλείσθησαν οἱ θῦρες 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνεγνώσθη 
ὁ Κανονισμὸς Ἐκλογῆς Ἀρχι-
ερέων καὶ ἀκολούθησε διαλο-
γικὴ συζήτησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς 
ὁποίας ἔγινε ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.
 Κατὰ τὴν ψηφοφορία, ἐπὶ 13 ψηφισάντων 
Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καὶ τὰ 13 ψη-
φοδέλτια καὶ ἀπὸ τὴν καταμέτρησι τῶν ψήφων, 
ἔλαβαν:
 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστια-
νουπόλεως κ. Γρηγόριος ψήφους 11.
 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης ψήφους 2.
 Ὡς ἐκ τούτου, νέος Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Χριστιανουπόλεως κ. 
Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸ Μικρὸν Μήνυμα 
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
 Στὴν συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ ψηφοφορία 
γιὰ τὴν πλήρωσι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημη-
τριάδος.
 Κατὰ τὴν ψηφοφορία αὐτή, ἐπὶ 13 ψηφισάντων 
Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα 12 ψηφοδέλτια 
καὶ 1 λευκό. Ἀπὸ τὴν καταμέτρησι τῶν ψήφων, 
ἔλαβαν:
 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί σκοπος Μαραθῶνος κ. 
Φώτιος ψήφους 5.

 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί σκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης ψήφους 5.
 Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. 
Εὐθύ μιος Μπαρδάκας ψήφους 2.
 Ὁ Κανονισμὸς Ἐκλογῆς γιὰ τὴν περίπτω-
σι αὐτὴ προβλέπει κλήρωσι μεταξὺ αὐτῶν, οἱ 
ὁποῖοι συνεκέντρωσαν τοὐλάχιστον τὸ 1/3 τῶν 
ἐγκύρων ψήφων. Τὸν κλῆρο τράβηξε ὁ Θεο-

φιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου 
ἀνεγράφετο τὸ ὄνομα τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μα-
ραθῶνος κ. Φωτίου.
 Ὡς ἐκ τούτου, νέος Μητρο-
πολίτης Δημητριάδος ἐξελέγη ὁ 
ἀπὸ Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ 
ὁποῖος ἔδωσε τὸ Μικρὸ Μήνυ-
μα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 Ἀκολούθησε ἡ τάξις τοῦ 
Μεγάλου Μηνύματος κατὰ 
σειρὰν γιὰ τὸν νεοεκλεγέντα 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριο καὶ ἔπειτα γιὰ τὸν νε-
οεκλεγέντα Μητροπολίτη Δημη-
τριάδος κ. Φώτιο.
 Στὴν συνέχεια, οἱ Ἀρχιε-

ρεῖς μετέβησαν στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, 
ὅπου καὶ συνεχίσθηκε ἡ Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου καὶ ρυθμίστηκαν τὰ διαδικαστικοῦ χα-
ρακτῆρος θέματα. Συγκεκριμένα, ἀποφασίσθηκε 
ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου Θεσσα-
λονίκης κ. Γρηγορίου νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ 
Σάββατον, 25 Ὀκτωβρίου / 7 Νοεμβρίου 2015, 
καὶ ὥρα 17.00, πρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Πολιούχου τῆς πόλεως Ἁγίου Δημητρίου, 
εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίων Τριῶν 
Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης.
 Ἀποφασίσθηκε ἐπίσης, ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ 
νέου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου 
νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Σάββατον, 22 Νο-
εμβρίου  2015 (5 Δεκ. ν.ἡμ.) ὥρα 17.00,  εἰς 
τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου Βόλου.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνεδριάσεως, οἱ νεοε-
κλεγέντες Μητροπολῖτες ἐδέχθησαν τὶς ἐγκάρδιες 
εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Συνοδικῶν Ἱε-
ραρχῶν, γιὰ ὑπομονὴ καὶ καρποφόρα ποιμαντορία.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 Ὅθεν, καὶ διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου Συν
οδικοῦ Γράμματος, κοινοποιοῦντες τοῦτο πᾶσιν 
ὑμῖν τοῖς ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ εὐλογημένοις χρι-
στιανοῖς καὶ ἐγκαρδίως συγχαίροντες, εὐχόμεθα 
καὶ εὐλογοῦμεν πατρικῶς καὶ παραγγέλλομεν 
ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως τὸν ἐξονομασθέντα Σε-
βασμιώτατον Μητροπολίτην ὑμῶν Θεσσαλο-
νίκης, ἀγαπητὸν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ 
συλλειτουργὸν κ. Γρηγόριον, ἐρχόμενον νῦν ταῖς 
εὐχαῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποδέξησθε μετὰ τῆς 
ἀνηκούσης τῷ ἀρχιερατικῷ καὶ ποιμαντορικῷ 
αὐτοῦ χαρακτῆρι τιμῆς, ὡς γνήσιον καὶ νόμιμον 
ὑμῶν Ἀρχιερέα καὶ πνευματικὸν πατέρα καὶ 
ποιμένα, καὶ μνημονεύητε τοῦ κανονικοῦ αὐτοῦ 
ὀνόματος ὡς νενόμισται, ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς 
τελεταῖς καὶ ἀκολουθίαις, πειθόμενοι καὶ ὑπο-
τασσόμενοι ταῖς ἀρχιερατικαῖς αὐτοῦ συμβου-
λαῖς καὶ ὑποθήκαις, ὡς ἀφορώσαις εἰς τὴν ψυ-
χικὴν ὑμῶν ὠφέλειαν καὶ σωτηρίαν καὶ εἰς τὴν 
ἀπαρέγκλιτον φυλακὴν τῶν πατρῴων δογμά-
των καὶ παραδόσεων, συνεργαζόμενοί τε μετὰ 
τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος ἐν ἀγάπῃ καὶ συμ
πνοίᾳ καὶ ἐν γένει συντελοῦντες φιλευσεβῶς εἰς 
τὴν πρόοδον καὶ προκοπὴν τῶν τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν 
Μητροπόλεως ἐνοριακῶν καὶ λοιπῶν ἐκκλησια-
στικῶν πραγμάτων. Γέγραπται γάρ: «Ὁ ἀκούων 
ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· 
ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με» 
(Λουκ. Ι’ 16) καὶ «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν 
καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ 
χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσι-
τελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο» (Ἑβρ. ΙΓ’ 17).

 Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν 
ὑμῖν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν 
Συνόδου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς 
ἀγαθοῦ παρέχῃ ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς 
δωρεάς τε καί χάριτας Αὐτοῦ, οὗ ἡ χάρις καὶ 
τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΕ’ τῇ η’ Ὀκτωβρίου

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι 
καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, οἱ δι-
ακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη 
ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ 
καὶ εὐλογία.

 Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ὑμῶν κ. 
Μαξίμου, Συνοδικῇ Ἀποφάσει μετὰ τῶν σχο-
λαζόντων Ἀρχιερέων συναριθμηθέντος, ἕνεκα 
τῆς δυσμενοῦς καταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ, 
ὅ τε Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. 
Καλλίνικος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέ-
στατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν Ἁγίαν 
καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀξι-
οχρέως ἐποιήσαντο πρόνοιαν περὶ τῆς ἐκλογῆς 
καὶ ἀποκαταστάσεως καταλλήλου καὶ ἀξίου 
Ἱεράρχου, πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἀρχιερατικῆς 
προστασίας καὶ ποιμαντικῆς ράβδου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 

 Ψήφων τοίνυν κανονικῶν γενομένων, τὴν 
πρωΐαν τῆς 8ης Ὀκτωβρίου ἐνεστῶτος ἔτους, 
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πει-
ραιῶς, μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας 
ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου 
κ. Κλήμεντος καὶ τὴν ἐπίκλησιν τῆς Χάριτος 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐξελέγη ὁ ἀγαπητὸς 
ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἀδελφὸς κ. Γρηγόριος, μέχρι 
τοῦδε Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως, ἀνὴρ κό-
σμιος καὶ ἱεροπρεπής, τὰ θεῖα καλῶς ἐξησκη-
μένος, παιδείᾳ κεκοσμημένος ἐκκλησιαστικῇ 
τε καὶ θύραθεν, φρονήσει καὶ ἱκανότητι συγκε-
κροτημένος, ἔνθεον ζῆλον ἅμα τε καὶ πεῖραν 
ποιμαντικὴν κεκτημένος, δυνάμενος δὲ διὰ 
τοῦτο συντελέσαι εἰς τὴν αἰσίαν τῶν πάντων 
συγκρότησιν καὶ διευθέτησιν καὶ παγίωσιν· ὃς 
καὶ ἐκλεγεὶς ἀνεδείχθη γνήσιος καὶ κανονικὸς 
Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Γνη-
σίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Θεσσαλονίκης.
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Ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου

Κανάρη καὶ ἀκολούθησαν ἐν πομπῇ τὴν ὁδὸ Κανάρη 
πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναό, ἐν μέσῳ ἑορτίου καὶ πανηγυρικῆς 
ἀτμόσφαιρας, ἀφοῦ προηγουμένως περιέβαλαν αὐτὸν 
μετὰ Μανδύου καὶ ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς τοῦ παρέδωσε 
τὴν ἀρχιερατικὴ ράβδο.

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 Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ

† Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† 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

ΤΟ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 25.10/7.11.2015, ὅπως 
εἶχε ἀποφασισθῆ Συνοδικά, ἐνθρονίσθηκε μὲ κάθε 

ἱεροπρέπεια καὶ ἐπισημότητα ὁ νεοκλεγεὶς Σεβ. Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος στὸν Καθε-
δρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν 
Θεσσαλονίκη.
 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλί-
νικος καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, Τοποτηρητὴς κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανός, καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁμοῦ 
μετὰ τοῦ Ἱερατείου καὶ πλήθους πιστῶν, μὲ παιδιὰ καὶ 
νέους ἐνδεδυμένους μὲ τοπικὲς παραδοσιακὲς φορεσιὲς 
καὶ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς, ὑποδέχθηκαν τὸν νέο Μη-
τροπολίτη στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Μ. Μπότσαρη καὶ 





 Στὸν Ἱερὸ Ναό, ὁ νέος Μητροπολίτης εἰσῆλθε ψαλ-
λομένου τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν», καὶ ἀφοῦ ἐντὸς τοῦ Βήμα-
τος ἐνεδύθη ἐπιτραχήλιο καὶ μικρὸ Ὠμοφόριο, ἐξῆλθε 
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στὸν Σολέα, ὅπου εὐλόγησε, καὶ ψαλλομένου τοῦ «Εἰς 
πολλὰ ἔτη, Δέσποτα», ἀνῆλθε στὸν Δεσποτικὸ θρόνο. 
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀνῆλθε 
στὸ Παραθρόνιο καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς παρεκάθησαν ἔναντι 
τοῦ θρόνου, τοῦ Ἱερατείου παρατεταγμένου.
 Κατόπιν, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνω-
σε ἀπὸ τοῦ Ἄμβωνος τὴν Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο τῆς 
Ἐνθρονίσεως. Σημειωτέον, ὅτι ἐτηρήθη ἡ Τάξις 
Ἀκολουθίας Ἐνθρονίσεως, ἡ ὁποία εἶχε καταρτισθῆ 
ὑπὸ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Εὐτα-
ξίας καὶ Τυπικοῦ.
 Ἐν συνεχείᾳ, εὐλογήσαντος τοῦ νέου Μητροπο-
λίτου, ἐψάλησαν Τροπάρια (Πεντηκοστῆς, Ἁγίων 
Ναοῦ, Θεσσαλονίκης κλπ.) καὶ τὸ Κοντάκιον «Τῇ 
Ὑπερμάχῳ». Ἀκολούθησαν Στίχου ἀργῆς Δοξολο-
γίας εἰς ἦχον βαρὺν ἐναρμόνιον.

 Ὁ Αἰδ. π. Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης ἀπηύθυνε 
χαιρετιστήριον ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, ἐκ μέ-
ρους δὲ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ 
χαιρετιστήριο ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος Αὐτῆς κ. Ἀθα-
νάσιος Βαζακίδης καὶ ἐν τέλει ὁ νέος Μητροπολίτης 
ἀνέγνωσε τὸν Ἐπιβατήριο Λόγο αὐτοῦ.



 Ἀκολούθησε δέησις καὶ ὑπὸ τοῦ νέου Μητροπο-
λίτου ἀνεπέμφθη ἡ Εὐχὴ τῆς Ἐνθρονίσεως, μὲ κατα-
ληκτήριο τὸ «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ» 
καὶ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέ-
γνωσε λογύδριο γιὰ τὴν περίστασι μὲ ἔκφρασι εὐχῶν.
 Ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς Μητρ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος προσεφώνησε τὸν ἐνθρονιζόμενον. 

 Μετὰ τὴν φήμη του, ἡ ὁποία ἐψάλη, καὶ τὸν Πο-
λυχρονισμόν του, καὶ ἁπάντων ἀναφωνούντων τὸ 
«Ἄξιος!», ὁ νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος χοροστάτησε πλέον στὸν ἐπακολουθή-
σαντα ἀναστάσιμο Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος ἐψάλη σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὴν ἑόρτια Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου. Καθ’ ὅλην δὲ τὴν διάρκειαν Αὐτοῦ, δεχό-
ταν τὶς θερμὲς εὐχὲς τῶν ἀναριθμήτων πιστῶν ἀπὸ 
τὴν Θεσσαλονίκη καὶ εὐρύτερα τὴν Βόρειο Ἑλλάδα, 
στοὺς ὁποίους καὶ ἔδιδε ὡς εὐλογία - ἐνθύμιο εἰκονί-
διο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

 Μετὰ τὸν Ἑσπερινό, παρετέθη τράπεζα στὴν 
Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὸ ἰσόγειον Αὐτοῦ, 
ὅπου παρεκάθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Κλῆρος, καὶ 
ἅπαντες ἀπηύθυναν στὸν ἐνθρονισθέντα Σεβ. Μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο τὶς πλέον 
θερμὲς προσρήσεις γιὰ καρποφόρο ποιμαντορία, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας 
καὶ ὠφέλειαν τοῦ Ποιμνίου. 
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Η Χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύ-
ματος, μέσα ἀπὸ τὴν διεξαγωγὴ ἐκλογῆς Ποι-

μενάρχου ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς 
Συν όδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατρὸς ἡμῶν 
κ. Καλλινίκου, ἐξέλεξαν τὴν ἐλαχιστότητά μου ὡς 
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, θέτοντάς με ὡς ποι-
μένα καὶ πνευματικὸ πατέρα τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν 
ἱερῶν ἀδελφοτήτων καὶ τοῦ εὐλογημένου πιστοῦ 
λαοῦ τῆς Θεοσώστου αὐτῆς Ἐπαρχίας.
 Ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ συμπρωτεύουσα, ἡ δεύτερη 
μεγάλη πόλη καὶ κατὰ τὴν Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατο-
ρία μας, μετὰ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ κατὰ τὰ 
νεώτερα χρόνια, μετὰ τὴν Ἀθήνα, ἔχει μιὰ μεγάλη 
σὲ διάρκεια 23 αἰώνων, ἀλλὰ καὶ συγκλονιστικὴ 
σὲ περιεχόμενο, ἱστορία, βρισκόμενη στὸ κέντρο 
τῆς ἡρωϊκῆς Μακεδονίας μας, τοῦ λίκνου αὐτοῦ 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ. Τὰ θαυμά-
σια μνημεῖα της, ἀλλὰ κυρίως οἱ πολλοὶ καὶ με-
γάλοι Ἅγιοί της, μᾶς συνδέουν μὲ τὸ παρελθόν 
μας, ἀλλὰ καὶ σηματοδοτοῦν τὴν εὐθύνη μας γιὰ 
τὸ μέλλον μας. 
 Νιώθω λοιπόν, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἰδιαίτερη συγ-
κίνηση διότι βρίσκομαι πλέον ὡς ἱεράρχης καὶ 
κυρίαρχος ἐπίσκοπος στὴν πόλη προπάντως δύο 
μεγάλων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου καὶ τοῦ Ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ, μὲ σκοπὸ νὰ διακονήσω τὸ 
Ἅγιο Θυσιαστήριο καὶ τὸν συνάνθρωπο. Ζητῶ τὴν 
πρεσβεία καὶ τὴν προστασία τῶν Ἁγίων ἐνώπιόν 
σας, μὲ γόνυ καρδίας καὶ ὡς ἁπλὸς ἱκέτης, διότι 
εἶναι ἡ πρώτη μου φορὰ ποὺ θὰ ἀπευθυνθῶ στὸ 
ποίμνιο, ποὺ μοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ τιμία ψῆφος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
 Μὲ αἰσθήματα εὐθύνης καὶ ἀγάπης ἀπευθύ-
νομαι πρὸς ἐσᾶς, καταθέτοντας «τὴν ζωὴν ἡμῶν 
ἅπασαν» στὴν διακονία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 
Ἡ θέση μου ἐπάνω στὸν θρόνο αὐτὴν τὴν ὥρα, 
ποὺ εἶναι μὲν μία ἀναγκαία πράξη ἀπὸ κανονικῆς 
καὶ ἐκκλησιατικῆς πλευρᾶς, ὡστόσο γιὰ ἐμένα 
ἀποτελεῖ τύπο καὶ τόπο Γολγοθᾶ. Εἶναι γνωστὸ 
σὲ ὅλους μας, ὅτι οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιερέως μὲ τὸ 
πλήρωμα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς συνεργά-

τες του, δὲν εἶναι σχέσεις ἐξουσίας -ὅπως συμβαί-
νει ἀλλοῦ- ἀλλὰ σχέσεις διακονίας, κατανόησης, 
θυσίας καὶ αὐτοπροσφορᾶς. Προηγεῖται ἐν ὀλίγοις 
τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀρχιερέως καὶ ἕπεται ἡ μίμησις 
τοῦ πιστοῦ, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Χριστὸς ἀποτελοῦσε 
παράδειγμα γιὰ τοὺς μαθητές του. Αὐτό, ἀδελφοί 
μου, ὅσο ἁπλὸ καὶ ἐὰν φαίνεται, ἐν τούτοις ἀπο-
τελεῖ μία πορεία εὐαίσθητη μὲ πιθανὰ λάθη καὶ 
παραλείψεις ἀπὸ τὴν πλευρά μου, ποὺ ὅσο καὶ νὰ 
προβάλλεται ἡ αὐθεντία ἤ ἡ τελειότητα, θὰ βλέ-
πω μέσα μου τὸν μεταπτωτικὸ ἄνθρωπο, ποὺ θὰ 
ζητεῖ διαρκῶς μὲ ἀγωνία τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ 
τὴν ἐσωτερική μου ἐν Χριστῷ μεταμόρφωση.
 Ἡ σημερινὴ τελετὴ τῆς Ἐνθρονίσεως ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ Γολγοθᾶ, αἰσθάνομαι ὅτι ἔχει 
καὶ τὴν ἔννοια τῆς εἰσόδου. Αὐτὴ ἡ εἴσοδος ἔχει 
διττὸ χαρακτῆρα. Ὁ μὲν πρῶτος εἶναι τοπικὸς καὶ 
ὁ δεύτερος τροπικός. Ἡ τοπικὴ εἴσοδος σημαί-
νει, ὅτι εἰσέρχομαι σὲ μία Ἐπαρχία μὲ τὸν ρόλο 
καὶ τὶς εὐθῦνες τοῦ κυριάρχου ἐπισκόπου, ποὺ 
σκοπὸ ἔχει νὰ διασώσει τὴν Παράδοση, ὅπως τὴν 
ἔχουν παραδώσει σὲ ἐμᾶς μέχρι σήμερα οἱ Ἀπό-
στολοι, οἱ Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Ταυτόχρονα, ἡ ἀντιμετώπιση προβλημάτων 
καὶ δυσκολιῶν θὰ πραγματοποιεῖται μὲ θεάρεστο 
ἐλπίζω τρόπο καὶ ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ἡ 
ἄλλη εἴσοδος εἶναι ἡ τροπική. Αὐτό σημαίνει ὅτι 
ἡ εἴσοδος αὐτὴ θὰ δύναται νὰ πραγματοποιεῖται 
στὴν καρδιὰ τοῦ κάθε πιστοῦ. Αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι 
εὔκολο, διότι ἀπαιτεῖται καὶ χρόνος καὶ κόπος. 
 Ἔχω ἐπίγνωση, ὅτι ἡ προσωπική μου εἴσοδος 

ΕΠΙΒΑΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
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στὴν καρδιὰ τοῦ κάθε πιστοῦ μας ἀνθρώπου θὰ 
πραγματοποιηθεῖ ἐφ’ ὅσον προκύψει ἐμπιστοσύνη. 
Ὡστόσο, ἡ ἐμπιστοσύνη δὲν προβάλλεται μὲ τε-
χνιτὲς ἐπινοήσεις καὶ διαφημίσεις, ἀλλὰ ἐμπνέεται 
μὲ τὴν κατανόηση τοῦ ἄλλου, τὴν αὐτοπροσφορὰ 
καὶ τὸ μοίρασμα τῆς προσωπικῆς μου ζωῆς· στὸ πο-
σοστὸ δὲ ποὺ θὰ δυνηθῶ νὰ ἀντιπροσφέρω «τὰ σὰ 
ἐκ τῶν σῶν», στὸ ἴδιο ποσοστὸ θὰ εἶμαι δίπλα στὴν 
ζωὴ τοῦ ἄλλου ὡς πρόσωπο, ὡς συγγενής, ὡς φίλος, 
ὡς ποιμένας, καὶ ὡς πατέρας. Ἑπομένως, ἡ ἐμπιστο-
σύνη βιώνεται καὶ δὲν κηρύσσεται. Εἶναι ἐσωτερικὴ 
πληροφορία καὶ ὄχι ἐξωτερικὴ ἐνημέρωση. 
 Δὲν φαντάζομαι τὸν ἑαυτό μου νὰ μὲ ὑπηρετοῦν, 
ἀλλὰ νὰ ὑπηρετῶ, νὰ δίνω καὶ νὰ μὴν περιμένω 
ἀνταπόδοση. Αὐτὸ εἶναι πολύ σημαντικὸ ἀλλὰ καὶ 
καθοριστικὸ γιὰ τὴν προσωπική μου ζωή, ὅπως 
καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μου. Τὸ λέγω αὐτό, διότι τὸ 
νὰ ὑπηρετῶ καὶ νὰ δίνω στὸν ἄλλο, ἐννοῶ ὄχι ὡς 
μία ἐνδεχομένως ἐξωτερικὴ πράξη φιλανθρωπίας, 
ἀλλὰ ὡς μοίρασμα τῆς προσωπικῆς μου ζωῆς μὲ 
τὸν συνάνθρωπο, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ 
τὴν πιὸ δύσκολη ἔκφραση προσωπικῆς ἄσκησης. 
Νοιάζομαι γιὰ τὸν ἄλλο σημαίνει ἐνδιαφέρομαι 
γιὰ τὸν ἄλλο. Ἐν ὀλίγοις, κοινωνῶ μαζί του τὰ 
προβλήματά του, τὰ συναισθήματά του, λύπης καὶ 
χαρᾶς, τὰ ἀδιέξοδά του, τὴν ἀπώλειά του, ὅποια 
καὶ ἄν εἶναι αὐτή. Ὅταν λοιπὸν κοινωνῶ μὲ τὸν 
συνάνθρωπο μου κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, τότε θὰ 
μπορῶ νὰ κοινωνῶ μὲ τὸν Θεὸ ποὺ ἀγαπῶ καὶ 
ὑπηρετῶ. Ἡ προσωπική μου σωτηρία θὰ πραγμα-
τοποιηθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ συνανθρώπου 
μου, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐσωτερική μου ἄσκηση, 
ποὺ αὐτὴ ἡ ἄσκηση μεταφράζει ἕνα νέο τρόπο 
κατανόησης τοῦ ἄλλου, ἕνα καινούργιο μονοπά-
τι σύνδεσης καὶ ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἄλλο. Εἶναι 
τρόπος ζωῆς μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἀνιδιοτελοῦς 
ἀγάπης, ἡ ὁποία «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς». 
 Ὅλα αὐτὰ ὄχι μὲ τὴν προσδοκία τῆς ἀντα-
ποδόσεως ἀπὸ αὐτὴν γιὰ τὴν ἄλλη ζωή, ἀλλὰ 
ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ στὴν βίωση τῶν μελλόντων 
ἀγαθῶν. Ἄν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ βιώνω τὴν κοι-
νωνία τῆς αὐθεντικῆς ἀγάπης μὲ τὸν συνάνθρωπο, 
ἄν βιώνω εὐαγγελικῶς τὴν ἀγάπη προσφορᾶς καὶ 
ὄχι τὴν ἀγάπη ζήτησης, ἄν ἐπιδιώκω νὰ συναντῶ 
οὐσιαστικῶς τὸν συνάνθρωπο, τότε κατ’ ἀναλο-
γίαν ὁ Θεὸς θὰ μοῦ ἐπιτρέψει νὰ βιώσω τῶν μελ-
λόντων ἀγαθῶν ἀπ’ αὐτὴ τὴν ζωή, νὰ συναντήσω 
ἐν ὀλίγοις τὸν Θεὸ σὲ αὐτὴ τὴν ζωή. Καὶ ὅπως 

λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, ὅτι 
ἄν κάποιος δὲν ἐπεδίωξε νὰ δεῖ τὸν Θεὸ σὲ αὐτὴ 
τὴν ζωή, τότε πῶς μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὅτι θὰ τὸν δεῖ 
καὶ στὴν ἄλλη;
 Ἐπιτρέψτε μου, ἀδελφοί μου, νὰ ἀπευθυνθῶ 
στοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, διότι δίπλα σὲ 
αὐτοὺς θὰ πραγματοποιῶ ὅ,τι ἀνέφερα παραπάνω.
 Ὑπενθυμίζω τὰ λόγια ποὺ ἄκουσαν τὴν ἡμέρα 
τῆς χειροτονίας τους καὶ θεωρῶ ὅτι εἶναι ἡ συγ-
κλονιστικότερη στιγμή: «Λάβε τὴν παρακαταθή-
κην ταύτην καὶ φύλαξον αὐτήν, ἕως τῆς δευτέρας 
παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτε 
παρ’ αὐτοῦ μέλλεις ἀπαιτεῖσθαι αὐτήν». Εἶναι ἡ 
στιγμὴ ποὺ ὁ κληρικὸς παραλαμβάνει τὴν Παρα-
καταθήκη, τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ στὰ χέρια του καὶ 
καλεῖται νὰ τὸν παραδώσει ἀνόθευτο, ἀτεμάχιστο, 
ἀμετάβλητο πίσω στὸν Κριτή του. Ἀδελφοί μου 
καὶ ἀγαπητοί μου ἱερεῖς, τὸ ἴδιο ἔργο ἔχω νὰ πα-
ραδώσω καὶ ἐγώ. 
 Σᾶς παρακαλῶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέση νὰ δώσουμε 
τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία πίστεως καὶ ζωῆς, θεωρίας 
καὶ πράξης ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο, ὡς μία οἰκογέ-
νεια. Ὁ ἕνας νὰ βαστάζει τὰ ἀσθενήματα τοῦ ἄλλου. 
Κενά, παραλείψεις, λάθη εἶναι τὸ μόνο βέβαιο ὅτι 
θὰ ἔχουμε νὰ ἐκφράσουμε σὲ αὐτὴ τὴν μεταπτωτικὴ 
ζωὴ ποὺ εἴμαστε. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἐὰν στάθηκα 
δίπλα στὸν ἀδελφό μου μὲ κατανόηση καὶ μὲ ἀγάπη 
καταλλαγῆς. Ἐὰν ἔδωσα ἕνα κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ 
μου στὸν ἀδελφό μου, ἐὰν μετέδωσα σὲ αὐτὸν τὴν 
βεβαιότητα ὅτι δὲν θὰ ἀντιμετωπίσει τὶς δυσκολίες 
μόνος του, ἀλλὰ μαζὶ μὲ ἐμένα μὲ ὅ,τι δυνάμεις καὶ 
ἐὰν ἔχω. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δίνω τὴν μαρτυρία 
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς βιωματικά. Αὐτὸ ἀγαπητοί μου 
πατέρες, εἶναι ποὺ θὰ ἔχει δυναμική, ὄχι μόνο τὸ 
πῶς θὰ βρίσκουμε μία ἐσωτερικὴ αὐτορρύθμιση, 
ἀλλὰ καὶ ζωντανὸ παράδειγμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, 
χωρὶς μεγαλόστομα κηρύγματα καὶ περιττά λόγια, 
χωρὶς τὴν ἐπιδίωξη προβολῆς κάποιου καλοῦ καὶ 
ἠθικοῦ ἔργου, ἀλλὰ ἀνεπιτήδευτα καὶ μὲ τρόπο ἁπλὸ 
νὰ ἔχουμε διδάξει μὲ τὴν ζωή μας τὸν διπλανό μας. 
 Καλῶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέση τοὺς μοναχοὺς καὶ 
τὶς μοναχὲς, τοὺς ἐπιτρόπους ὅλων τῶν ἐνοριῶν, 
τὶς ἀδελφότητες, τοὺς ἱεροψάλτες, τοὺς ἐκπαιδευτι-
κούς, κάθε καλοπροαίρετο, σὲ κοινὴ συστράτευση 
ὄχι γιὰ μία ἐξωτερικὴ ἑνότητα, ἀλλὰ σὲ μία ἐσωτε-
ρικὴ συνοχὴ μὲ μία πορεία, ποὺ νὰ τὴν χαιρόμαστε 
ὅλοι. Μποροῦμε ὅλοι μαζὶ νὰ ἀλλάξουμε ὅ,τι εἶναι 
μὴ λειτουργικὸ καὶ μὴ βιώσιμο καὶ νὰ ἐνισχύσουμε 
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ὅ,τι φέρνει χαρά, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη στὴν καθημε-
ρινότητά μας. Ὑπενθυμίζω στὴν ἀγάπη σας, ὅτι οἱ 
θετικὲς ἀλλαγὲς ἔρχονται στὴν ζωή μας ἐφ’ ὅσον 
τὸ ἐπιλέξουμε. Ἄς ἐκφράσουμε ὅλοι μαζί, ὅτι τὸ 
ὑλικὸ ἐκεῖνο ποὺ θὰ φέρει τὴν καλὴ ἀλλοίωση εἶναι 
ἡ ἴδια μας ἡ ζωή, τὸ παράδειγμά μας, ὁ τρόπος ποὺ 
ἐκφράζουμε τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. 
 Καλῶ ἰδιαιτέρως ὅλους τοὺς νέους καὶ τὸν 
καθένα ξεχωριστά. Ὅποια ἐπιλογὴ καὶ ἐὰν γίνει 
σήμερα ἀπὸ τὸν νέο γιὰ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, 
μὲ ἀσυνείδητο τρόπο ἔχει προκαθορίσει καὶ δια-
μορφώσει τὴν εἰκόνα τῆς ἑπόμενης γενεᾶς. Ἐλᾶτε 
λοιπὸν δίπλα σὲ Ἐκεῖνον ποὺ δίνει ἔπνευση καὶ 
δημιουργία, στὸν ἀνακαινίζοντα, σὲ Ἐκεῖνον ποὺ 
πολλαπλασιάζει τὴν ὑγεία καὶ τὴν χαρὰ καὶ διδά-
σκει τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μὲ πληρότητα, ἔτσι 
ὥστε τὸ αὔριο νὰ ἀνήκει σὲ ἐκείνους ποὺ τὸ δι-
αμόρφωσαν μὲ προσωπικὴ ἐπιλογὴ καὶ ἐργασία, 
μὲ συνεργὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, 
ποὺ θὰ χορηγεῖ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἕως καὶ τὰ χαρί-
σματα κατὰ Χάριν στὸν ἄνθρωπο. Σὲ ἐκεῖνον τὸν 
ἄνθρωπο, ποὺ ἀποφάσισε νὰ βιώσει ὅ,τι λέει ὁ 
Ψαλμωδός: «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
 Ὅλοι μαζὶ τώρα, κάθε ἡλικίας, εὐτυχῶς ἤ δυ-
στυχῶς, ἐκεῖνο ποὺ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε 
σήμερα εἶναι μιὰ διαστρεβλωμένη ζωὴ μὲ τὴν ἴδια 
μας τὴν ζωή. Ἡ ζωὴ ποὺ βλέπουμε γύρω μας ὡς 
μὴ λειτουργικὴ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση, εἶναι 
ὁ δυτικὸς τρόπος ζωῆς καὶ αὐτὴ σήμερα ἐνισχύε-
ται ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμό. Ἐκεῖ ποὺ προσωπικὰ 
δυσανασχετῶ εἶναι, ὅτι αὐτὸς ὁ δυτικὸς στρεβλὸς 
τρόπος ζωῆς σήμερα ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὶς τάξεις 
τῆς κρατούσης ἐκκλησίας, καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι 
ὅτι ἤδη ἔχουν ἐξαπατήσει τὸν ἑαυτό τους ἀκόμα 
καὶ ἱεράρχες, διότι πιστεύουν ὅτι αὐτὴ ἡ στρέβλω-
ση εἶναι ἡ πραγματικὴ ζωή. Πιστεύουν δηλαδὴ ὅτι 
ὁ ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς δὲν ἔχει διαφορὰ ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ ἔχουν ἐπισημάνει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες οἱ 
ἅγιοι Πατέρες ὡς αἵρεση καὶ νοθεία μὲ τραγικὰ 
ἀποτελέσματα σὲ αἰώνια προοπτική. Ἀντιλαμβά-
νεστε, ἀδελφοί μου,τὸ πόσο σήμερα εἶναι ἀναγκαία 
ἡ ἔκφραση ἀληθινῆς καὶ γνήσιας ζωῆς στὴν πράξη 
καὶ στὴν καθημερινότητά μας.
 Νοητὸ παράδειγμα στὴν προσπάθειά μας θὰ 
εἶναι ὁ Χριστός, ἡ Παναγία καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες, ὅπως ἐκφράζουν τὴν ζωή τους μέσα ἀπὸ τὰ 
συναξάρια. Ζωντανὰ παραδείγματα εἶναι καὶ οἱ 
σύγχρονοι προπάτορές μας. Ἀναφέρομαι ἀρχικῶς 

στὸ πρόσωπο ποὺ οἱ παλαιότεροι ἐδῶ τὸν ἐγνώ-
ρισαν ὡς Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης. Εἶναι ὁ 
μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Χρυ-
σόστομος, ὅπου δίπλα σὲ αὐτὸν πῆρα νάματα 
ζωῆς. Ἦταν παράδειγμα ἡ ζωή του στὴν ζωή μου 
καὶ ἡ ποιμαντική του μέριμνα σύγχρονος διδάσκα-
λος, ποὺ πολλὰ ἔχω χαραγμένα ἀνάγλυφα στὴν 
μνήμη μου. Παράδειγμα ἀσκήσεως, αὐταπαρνή-
σεως, προσφορᾶς καὶ καθαρότητος βίου εἶναι καὶ 
ὁ βαρειὰ ἀσθενῶν Μητροπολίτης πρώην Θεσσα-
λονίκης Μάξιμος, ὅπου νοερῶς βρίσκεται κοντά 
μας μὲ τὴν εὐχή του. Ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ θὰ προσευ-
χόμαστε ὁ Θεὸς νὰ τοῦ δίνει δύναμη καὶ νὰ τὸν 
ἐνισχύει στὴν δοκιμασία του. 
 Ἐνώπιον δὲ τῶν γνωστῶν και ἀγνώστων τιμί-
ων ἀγωνιστῶν, Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν τῆς Θεσ-
σαλονίκης καὶ εὐρύτερα τῆς Βορείου Ἑλλάδος, 
οἱ ὁποῖοι διακόνησαν θυσιαστικὰ τὸν ἱερό μας 
Ἀγῶνα καὶ μᾶς κληροδότησαν τοὺς τόπους Λα-
τρείας μας, ὅπως καὶ τὸν περίλαμπρο αὐτὸ Ναό, 
ἀλλὰ καὶ ὅλα ὅσα ἔχουμε καὶ εἴμαστε, καὶ ποὺ 
τώρα ἀναπαύονται ἀπὸ τοὺς κόπους τους στὴν 
Ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐκφράζω τὴν ἐγκάρδια εὐγνω-
μοσύνη καὶ προσευχητικὴ εὐχαριστία μου. Ποιόν 
νὰ πρωτοθυμηθοῦμε, τοὺς ἀειμνήστους πατέρες 
Στυλιανό, Ἱλαρίωνα, Σάββα, Γεώργιο καὶ λοιποὺς 
ποὺ ἀναλώθηκαν στὸν θεῖο Ἀμπελῶνα; Τοὺς δρα-
στήριους λαϊκούς, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐκοι-
μήθησαν μόλις πρόσφατα, οἱ ὁποῖοι τόσα πολλὰ 
προσέφεραν; Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τοὺς ἀναπαύη μὲ 
τοὺς δικαίους καὶ ἡ μνήμη τους νὰ εἶναι αἰωνία! 
 Κλείνοντας, θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω πρωτί-
στως τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. 
Καλλίνικο,ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἀγάπη του μὲ ἔχει πε-
ριβάλλει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῶν ἀρχιερατικῶν 
μου καθηκόντων, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι καὶ σήμερα. 
Εὐχαριστῶ ὅλους τοὺς Συνοδικοὺς ἁγίους Ἀρχιε-
ρεῖς γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ ἔδειξαν στὸ πρόσωπό 
μου. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τὸν τοποτηρητὴ ἅγιο 
Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομο, ὅπου στὸ σύντομο χρο-
νικὸ διάστημα τῆς τοποτηρητείας του στὴν Θεσ-
σαλονίκη ἔδωσε ὅλα τὰ ἀναγκαῖα, γιὰ τὴν εὔρυθμη 
συνέχεια τῆς ποιμαντορίας τῆς Μητροπόλεως.
 Εὐχαριστῶ ὅλους ποὺ εἶχα τὴν χαρὰ νὰ συνερ-
γαστῶ μαζί τους στὸ διάστημα τῆς τοποτηρητείας 
μου στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας 
καὶ Θράκης, ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι τῆς σήμερον. Συγ-
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Πρωθιεραρχικόν Μνημόσυνον
 Ἡ 6η Σεπτεμβρίου συνδέεται μὲ τὴν ὁσιακὴ Κοίμησι 
δύο Πρωθιεραρχῶν τῆς Μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας, 
οἱ ὁποῖοι ἀπεβίωσαν θαυμαστῶς τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ 
διαφορὰ 55 ἐτῶν μεταξύ τους. Πρόκειται γιὰ τοὺς 
ἀειμνήστους Ἀρχιεπισκόπους μας πρώην Φλωρίνης 
κυρὸ Χρυσόστομο († 6/791955) καὶ Ἀθηνῶν 
Χρυσόστομο († 692010).

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἐτελέσθη ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ ἱερὸ Μνημόσυνο τῶν μακαριστῶν Πρωθι
εραρχῶν τὸ Σάββατο, 6/1992015, μετὰ τὴν Θεία 
Λειτουργία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλα
δελφείας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε
πισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ 
τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Χρι
στιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, Μαραθῶνος κ. Φωτίου, 
Λούνης κ. Σιλουανοῦ καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, συμ

κεκριμένα, τοὺς ἱερεῖς πατέρα Νικόλαο Μαντιό, 
πατέρα Ἀβραὰμ Τσιμηρίκα καὶ πατέρα Παφνούτιο 
Μαλκόπουλο. Ἐπίσης, εὐχαριστῶ τὴν γερόντισσα 
καὶ καθηγουμένη Μαγδαληνὴ μοναχὴ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐλευθερουπόλε-
ως καὶ τὴν συνοδεία αὐτῆς, ὅπου μὲ τὸ παράδειγμα 
τῆς μοναχικῆς τους ζωῆς ἐνίσχυσαν καὶ ἐνισχύουν 
τὸ Ἀποστολικὸ ἔργο μὲ τὴν σιωπή τους καὶ τὴν 
προσευχή τους. Εὐχαριστῶ ὅλους τοὺς προέδρους 
καὶ ἐπιτρόπους τῶν ἐνοριῶν, γυναικεῖες ἀδελφό-
τητες, καθώς καὶ τοὺς ἱεροψάλτες ποὺ συνεργά-
στηκα. Σήμερα, μετὰ ἀπὸ δώδεκα συναπτὰ ἔτη, ἡ 
συνεργασία μας ἔχει ἤδη μετουσιωθεῖ σὲ ἐμπει-
ρία ζωῆς σὰν πνευματικὸ ἀπόσταγμα. Εὐχαριστῶ 
ἕναν πρὸς ἕναν πιστὸν ποὺ μὲ ἐμπιστεύθηκε καὶ 
ἦταν κοντά μου στὰ χρόνια τῆς τοποτηρητείας μου 

καὶ τοὺς ὑπόσχομαι, ὅτι θὰ εἶμαι κοντά τους ἀπὸ 
μία ἄλλη θέση προσευχόμενος, οὐσιαστικῶς καὶ 
τροπικῶς. Θὰ ἤθελα ἀκόμα νὰ εὐχαριστήσω ὅλους 
τοὺς Θεσσαλονικεῖς, ποὺ μὲ περιβάλατε μὲ ἀγάπη 
καὶ μοῦ ἐπιφυλάξατε αὐτὴν τὴν συγκινητικὴ ὑπο-
δοχή. Ἰδιαιτέρως νὰ εὐχαριστήσω τοὺς πρεσβυτέ-
ρους ἱερεῖς πατέρα Δημήτριο Σουφτᾶ, ὅπου ἀπὸ τὸ 
1991 ὡς διάκονος τότε ἐγὼ, ἦταν καὶ ἐξακολουθεῖ 
νὰ εἶναι μία ἰδιαίτερη παρουσία στὴν ζωή μου. 
Ἐπίσης, τὸν πατέρα Ἀθανάσιο Ἀθανασιάδη, ὅπου 
μὲ τὴν δική του μοναδικὴ προσωπικότητα μὲ στή-
ριξε μὲ τὶς προσευχές του. 
 Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύ-
ματος εἴθε νὰ ἑνώνει καὶ νὰ ποδηγετεῖ τὸ σύντο-
μο ταξίδι τῆς ζωῆς μας στὴν συνάντησή μας μὲ 
τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἀμήν, γένοιτο!



παραστατουμένων ἀπὸ Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς 
Ἀττικῆς. Ἔψαλε χορὸς Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνσι 
τοῦ μουσικολ. Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου Κατσίρη.

 Εἰς τὴν ἐπιμνημόσυνη Ὁμιλία του ὁ Μακαριώτατος 
ἐξῆρε τὸν βίο καὶ πολιτεία τῶν μακαριστῶν Πρωθιε
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ραρχῶν καὶ τὴν πολύτιμη προσφορά τους στὴν Μαρτυ
ρικὴ Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀγῶνες τους γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση καὶ διατήρηση τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.
 Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου, ὁ Μα
καριώτατος καὶ οἱ Ἱεράρχες μὲ τὶς συνοδίες τους, 
ἀνηφόρησαν στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος, ὅπου τελέσθηκε Τρισάγιον 
ἐνώπιον τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ μακαριστοῦ πρ. 
Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων, κτίτορας 
τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς 
Χρυσόστομος Β΄, ἡ Πανήγυρις τῆς Μονῆς τελέσθηκε 
σὲ κατανυκτικὸ  μοναστηριακὸ πνεῦμα καὶ μὲ ἀθρόα 
προσέλευσι τῶν πιστῶν παρὰ τὶς δυσμενεῖς καιρικές 
συνθῆκες. Στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν Θεία Λειτουργία 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος. Συνελειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκο
πος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο. Παρίστατο συμπροσευχόμενος στὸ ἱερὸ Βῆμα καὶ 
ὁ ἀσθενῶν Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης 
καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος.

Κληρικοὶ καὶ πιστοὶ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Β. Ἑλλάδος.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 Στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Κε
ρατέα Ἀττικῆς λειτούργησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, 
ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, μὲ τοὺς Κληρικοὺς τοῦ 
Ναοῦ π. Βαρλαὰμ καὶ π. Καλλίνικο καὶ τὸν Διάκονο Λεω
νίδα, καὶ μὲ συμμετοχὴ πολλῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν.

 Στὶς Σέρρες πανηγύρησε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Γε
νεθλίου τῆς Θεοτόκου, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφ. 
Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καὶ συλ
λειτουργοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. 
Ἀμβροσίου, ἐκφωνήσαντος ἑόρτια Ὁμιλία. Παρέστησαν 

 Στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (καὶ Ἀνα
λήψεως τοῦ Σωτῆρος) στὸν Εὔοσμο Θεσσαλονίκης λει
τούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, 
ἀπὸ τὴν Δράμα, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο, μὲ 
τοὺς Ἐφημερίους αὐτοῦ π. Παναγιώτη καὶ π. Νικόλαο, 
καὶ παρέστη μεγάλο ἐκκλησίασμα.

 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων στὸ Προβάτειον 
Ὄρος Χίου, τελέσθηκε Ἀγρυπνία στὸ μεγαλοπρεπὲς 
Καθολικὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπὸ τὸν Γέροντα Ἱερο
μόναχο π. Ἀθανάσιο.

Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς γιὰ τά 90 ἔτη ἀπὸ τὴν 
Γ΄ Ἐμφάνισι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ὑμηττὸ
 Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20.9/3.10.2015, τε
λέσθηκε Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας, γιὰ τὸ 90 ἔτη ἀπὸ 
τὴν Γ΄ Ἐμφάνισι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ὑμηττὸ 
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ὁποῖα ἐκτίθενται εἰς προσκύνησιν μόνον κατὰ τὴν ἡμέ
ρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Μονῆς.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς 
Ἀλανίας στὸν Καύκασο, μετέβη στὴν Νότιο Ὀσσετία, 
μέσῳ Μόσχας, ὅπου τὴν Κυριακή, 7/20.9.2105, λει
τούργησε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θε
οτόκου στὴν πρωτεύουσα Τσχίνβαλ. Ἔλαβε μέρος ὁ 
τοπικὲς Κλῆρος, παρέστησαν ἐπίσημα πρόσωπα καὶ 
μεγάλο πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν.

τὸ 1925. Λόγῳ κωλύματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι
επισκόπου κ. Καλλινίκου, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μη
τροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καὶ 
συγχοροστάτησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Χρι
στιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος 
καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος καὶ ἐπίσης 
παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοί, ὡς καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.  
Ἐψάλησαν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀναστασίμους ὕμνους, καὶ 
τοὺς ὕμνους τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, καὶ ὕμνοι ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Ἐμφα
νίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ὑμηττὸ τοῦ 1925.



 Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, 
ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸν Σεβ. κ. Γερόντιο επιτυχὴς ἑόρ
τια Ὁμιλία. Ἀκολούθησε παράθεσις κερασμάτων στὴν 
Aἴθουσα τοῦ Ναοῦ.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἀγγλία
καὶ τὴν Νότιο Ὀσσετία

 Στὶς 3/16.9.2015, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ρίτ
σμοντ, λειτούργησε στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Ἀνδρώα 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου στὸ 
Μπροὐκγουντ τῆς Ἀγγλίας, μετὰ τοῦ Θεοφ. Ἐπίσκο
που Σουτσάβας κ. Σωφρονίου τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησί
ας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ρουμανίας, 
τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς π. Ἀλεξίου καὶ τῶν λοιπῶν 
Κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς. Πολλοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ 
παρέστησαν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ προσκυ
νήσουν τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τὰ 

 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του ἐκεῖ, ὁ Θεοφ. 
κ. Ἀμβρόσιος προήδρευσε σὲ Συνεδρίασι τοῦ Ἐπαρχι
ακοῦ Συμβουλίου, ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ πολλοὺς πι
στούς, ἐπέβλεψε τὶς ἐργασίες ἀναστηλώσεως παλαιῶν 
Ναῶν καὶ γενικὰ ἐπελήφθη θεμάτων τῆς Ἐπισκοπῆς.

Πανήγυρις Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
 Τὴν Τετάρτη, 249/7102015, ἡ Ἐκκλησία μας 
ἑώρτασε τὴν ἀνάμνησιν τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος 
τῆς ‘Υπεραγίας Θεοτόκου τῆς καλουμένης Μυρτιδιω
τίσσης. Στὴν Πανήγυρι τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ 
Παλαιὸ Φάληρο ἀφ’ ἑσπέρας προεξῆρχε ὁ Μακαριώ
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπι
σκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, κηρύξαντος τὸν θεῖο 
λόγο. Ὁ Θεοφιλέστατος προΐστατο στὴν λιτάνευσι τῆς 
ἱερᾶς Εἰκόνος στὶς πέριξ τοῦ Ναοῦ ὁδούς. 

 Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου 
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ἡμέρας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

 Κατὰ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα συνελειτούργησαν οἱ 
Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικί
ου κ. Κλήμης.
 Στὴν πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γοργο
ϋποκόου στὴν Οἰνόη Ἀττικῆς τῆς ἑορτίου Θείας Λει
τουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

 Στὴν Σταμάτα Ἀττικῆς πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ 
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. 
Στὸν Ἑσπερινὸ συμμετεῖχε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐνῶ στὴν Θ. Λει
τουργία καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.
 Στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς 
τῆς Πανηγύρεως προΐστατο ὁ ἐπιχώριος Σεβ. Μητρο
πολίτης Ὡρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης
καὶ τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου

 Στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πανη
γύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης Δαφνίου, τόπος κα
τοικίας τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, 
τὴν Τετάρτη, 1/14.10.2015. Στὸν Ἑσπερινὸ χοροστά
τησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος, ἐνῶ παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγό
ριος καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς

 Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
τελέσθηκε μὲ λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα 
Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.
 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1/14.10.2015, τελέ
σθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστό
μου, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ 
ἄγοντος καὶ τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῶν Θεοφ. Ἐπισκό
πων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Ἰασίου κ. Γλυκερίου 
καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. 
Βλάσιον, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Βορονὲζ κ. Κυρίλλου 
τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. 
Ἀγαθάγγελον, ὡς καὶ τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Χριστι
ανουπόλεως κ. Γρηγορίου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, 
Νόρα κ. Μιχαὴλ ἐκ Σαρδινίας καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεν
τος. Παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν ἀκόμη καὶ 
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ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ (Ρουμανία, Ρωσία, Ἰταλία), ὡς καὶ με
γάλο πλῆθος Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν 
πιστῶν. Ἔψαλε ἑόρτια ὁ Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν.  
Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ
σόστομος ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο καὶ ἐξέφρασε εὐχές.

πέμπτη Ἐπέτειο τῆς Ἐνθρονίσεως αὐτοῦ, τελέσας 
τὴν θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστό
λων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης, παρουσίᾳ Συνοδικῶν 
Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. 
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὐχὲς ἀπηύθυνε πρὸς 
τὸν Μακαριώτατο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. 
Φώτιος.

Ἁγιασμὸς τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας
 τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν



 Τὸ πρωῒ τῆς Πέμπτης, 2/15.10.2015, τελέσθηκε ὁ 
ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία. Προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί
σκοπος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητρο
πολῖται Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. 
Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Γαλατσίου κ. Δι
ονύσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βορονὲζ 
κ. Κύριλλος ἐκ Ρωσίας, καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Χρι
στιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Νόρα κ. Μιχαὴλ καὶ Γαρδικίου 
κ. Κλήμης. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος δεκάδες Ἱερέων καὶ 
Διακόνων. Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολ
λοὶ ἐπίσημοι. Θεῖον Κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. 
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος. Στὴν Ἀπόλυσι ἔγιναν 
ἑόρτιες προσφωνήσεις καὶ ἀντιφωνήσεις. Ἀκολούθησε 
Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τμήματος τῶν Λειψάνων 
τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι 
πρὸ τοῦ Ναοῦ.

Ἡ Ἐπέτειος Ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου
 Τὸ Σάββατο, 4/17.10.2015, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερο
θέου πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, ἑώρτασε τὴν 

 Τὴν Κυριακή, 12/25.10.2015, τὸ ἀπόγευμα στὴν 
Aἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου Δάφνης, ἔγινε ὁ Ἁγιασμὸς τῆς Ἐνάρξεως 
λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας 
μας γιὰ τὸ τρέχον ἀκαδημαϊκὸ ἔτος. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τῆς Σχολῆς 
νεοεκλεγέντα Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώ
τιο καὶ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Aἰδ. Πρεσβύτερο 
π. Στυλιανὸ Τομαῆ. Ὁ Σεβασμιώτατος μετὰ τὸ πέρας 
τῆς Ἀκολουθίας προσεφώνησε τοὺς παρευρισκομέ
νους σπουδαστές, παρουσιάζοντας τὰ βασικά σημεῖα 
τοῦ Προγράμματος καταρτίσεως Κατηχητῶν καὶ εὐχή
θηκε σὲ ὅλους καλὴ ἀρχή.

Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ὁσίου Παχωμίου στὴν Χίο
 Ἐπιτελέσθηκε μὲ πνευματικὴ λαμπρότητα ὁ ἑορ
τασμὸς τοῦ τοπικοῦ Ὁσίου Γέροντος Παχωμίου, μετὰ 
καὶ τὴν ἐπίσημη Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητός του ἀπὸ τὴν 
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ἔξοχα στὴν ἔννοια τῆς Ἁγιότητος κατὰ τὴν Ὀρθόδο
ξη ἀντίληψι, ὡς καὶ στὴν μορφή, στὰ γνωρίσματα καὶ 
στοὺς ἀγῶνες τοῦ τιμωμένου Ὁσίου Παχωμίου καὶ στὸ 
σωτήριο μήνυμά του πρὸς ἐμᾶς σήμερα.

 Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, τῆς Κά
ρας καὶ τῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Παχωμίου πέριξ τοῦ 
Καθολικοῦ, ἐψάλη Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ ἀει
μνήστου Γέροντος π. Ἀμβροσίου πρὸ τοῦ Παρεκκλη
σίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τέλος εὐλογήθηκαν τὰ 
Κόλλυβα τοῦ Ὁσίου Παχωμίου πρὸ τοῦ κουβουκλίου 
τοῦ Τάφου Aὐτοῦ, παρὰ τὸ Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου ἐνώπιον τῆς ἁπλωταριᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἐνθρόνισις Ἡγουμένου
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πατέρων Χίου

Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ παρελθὸν ἔτος, 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων στὸ Προβάτειον 
Ὄρος τῆς νήσου Χίου.
 Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, 
13/26.10.2015, στὸ περίλαμπρο Καθολικὸ τοῦ Τιμί
ου Σταυροῦ στὴν Σκήτη, ποὺ ἀνήγειρε ὁ τιμώμενος 
Ὅσιος, χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο
πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ 
συγχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας καὶ Τοποτηρητὴς τῆς νήσου κ. Χρυσόστομος, 
ὁ νεοεκλεγεὶς Δημητριάδος κ. Φώτιος, καὶ ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος ὁ 
προσφάτως κατασταθεὶς Γέροντας τῆς Σκήτης Ἱε
ρομ. π. Ἀθανάσιος, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ αἰφνιδίως 
κοιμηθέντος πρὸ ἑξαμήνου Δικαίου Aὐτῆς Ἀρχιμ. π. 
Ἀμβροσίου (Ψωμιᾶ), καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοὶ προσελθόν
τες ἀπὸ ἄλλα μέρη, ὡς καὶ δύο Διάκονοι. Παρέστησαν 
ἀρκετοὶ πιστοί. Ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς κ. Χρυσόστομος 
ἐξεφώνησε σύντομη Ὁμιλία, περὶ τὸ τέλος τῆς ἱερᾶς 
Ἀκολουθίας, τονίσας τὴν συνέχεια τῆς πνευματικῆς 
διαδοχῆς τοῦ Ὁσίου Παχωμίου στὸ σεπτὸ πρόσωπο 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, 
ὡς καὶ τῶν λοιπῶν Κληρικῶν μας.
 Τὸ πρωΐ τῆς Τρίτης, 14/27 Ὀκτ., τελέσθηκε ὁ 
Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρ
χοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλι
νίκου, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους εὐλαβῶν προσκυ
νητῶν τῆς Χίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, 
ἑόρτια Ὁμιλία, τὴν ὁποία εἶχε ἑτοιμάσει γραπτῶς, 
ἀνέγνωσε ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος, ἀναφερθεὶς 

 Τὴν Δευτέρα, 2010/ 2112015, τὸ ἀπόγευμα, στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους 
Χίου, ἔγινε ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Ἡγουμένου αὐτῆς 
π. Ἀθανασίου Ἀγιακάτσικα. Μετὰ τὴν κατανυκτικὴ 
Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Χρι
στοδούλου τοῦ  ἐν Πάτμῳ στὸν σπηλαιώδη Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Πατέρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Χίου, Λέσβου καὶ Σάμου, προεχείρησε 
τὸν Πανοσιώτατο Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο ἀλληλοδια
δόχως σὲ Πνευματικό, Ἀρχιμανδρίτη καὶ Ἡγούμενο τῆς 
ἀναδιοργανουμένης Ἀδελφότητος. Ὅλοι δὲ οἱ παρευ
ρισκόμενοι Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ ἰδίως ἡ μικρὰ (ἤδη 
πενταμελὴς) Ἀδελφότης τῶν Μοναχῶν καὶ Δοκίμων 
τῆς Μονῆς ἀνεφώνησαν τὸ «Ἄξιος», καθὼς οἱ Πατέρες 
(μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἐπὶ 19 ἔτη ἐγκαταβιῶν στὴν Μονὴ 
Μοναχός π. Πρόδρομος) ἀνασήκωσαν τὸν ἐνθρονιζό
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μενο Ἡγούμενο, κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐνθρονίσεως. Ὁ 
Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἀντὶ ράβδου ἐπέδωσε στὸν νεο
ἐνθρονισθέντα τὴν Βακτηρία τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Μονῆς 
Ὁσίου Παχωμίου, τοῦ ὁποίου διάδοχος ἀξιώθηκε νὰ 
γίνη καὶ εὐχήθηκε εἰς αὐτὸν νὰ εἶναι φῶς καὶ παράδειγ
μα γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος καὶ τοὺς κοσμικούς.
 Τὸ ἴδιο ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ 
νεοενθρονισθέντος π. Ἀθανασίου, μετέβησαν διὰ τὴν 
πρώτη ἐπίσκεψι τοῦ Ἡγουμένου τῶν Ἁγίων Πατέρων 
στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, 
τὴν ἱδρυθεῖσα ἀπὸ τὸν Ὅσιο Παχώμιο, σύμφωνα μὲ τὸ 
Τυπικὸ τῆς ὁποίας ὁ νόμιμος Ἡγούμενος τῶν Ἁγίων 
Πατέρων ἔχει εἰδικά λειτουργικὰ καὶ διοικητικὰ δικαι
ώματα, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ἐξασκῆ 
ὁ Πανοσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος.

Συνέδριο Νεολαίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς

 Ἀπὸ 259/8102015 ἕως 289/11102015, ὀργα
νώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου 
τοῦ Μοunt Uniοn τῆς Πενσυλβανίας τῶν Η.Π.A. τὸ Συ
νέδριο Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως Ἀμερικῆς. Τὸ πλούσιο πρόγραμμα περιελάμβανε 
τέλεσι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὁμιλίες, ὀργανωμένες συ
ζητήσεις, πραγμάτευσι θεμάτων ἀπὸ ὁμάδες ἐργασίας, 
προβολὴ ψυχωφελοῦς ταινίας, παρουσίασι παρασκευῆς 
προσφόρων, ὅπως καὶ πολλές ἄλλες δραστηριότητες, 
ἐνῶ ἔκλεισε μὲ τὴν κυριακάτικη ἀρχιερατικὴ Θεία Λει
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμε
ρικῆς κ. Δημητρίου, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ Σεβ. 

Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωϋσέως.
 Ἡ ὀργάνωσις ἑνὸς τέτοιου Συνεδρίου ἀποτελεῖ τι
τάνιο ἔργο στὴν Ἀμερική, ὅπου οἱ τεράστιες ἀποστά
σεις δὲν ἐπιτρέπουν μονοήμερες Συνάξεις νέων, ὅπως 
στὴν Ἑλλάδα. Ἐκεῖ νέοι καὶ παιδιὰ διαφόρων ἡλικιῶν, 
ταξιδεύουν συνήθως μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς τους στὴν 
περιοχὴ ποὺ διοργανώνεται ἡ Σύναξι καὶ μετέχουν ὅλοι 
σὲ διάφορες παράλληλες δραστηριότητες κατὰ ἡλικία. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται «Συνέδριο Νεολαίας καὶ Οἰκο
γενείας» (Υοuth and Family Cοnference).
 Ἐφέτος, τὴν διοργάνωσι ἀνέλαβε ἡ Ἐνορία τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Πενσυλβανίας, 
ὁ Ναὸς τῆς ὁποίας θεμελιώθηκε τὸ ἔτος 1916, ἐπὶ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Τύχωνος, τοῦ μετέπειτα 
μαρτυρικοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Ὁμολογητοῦ 
τῆς Πίστεως. Ἀνηγέρθη δὲ καὶ μὲ χρηματοδότησι τοῦ 
Τσάρου τῆς Ρωσίας. Σήμερα ἀποτελεῖ τὸν ἀρχαιότερο 
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν ἐν Ἀμερικῇ.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἀρτεμίου στὸν Κορυδαλλὸ
 Τὴν Δευτέρα, 20.10/2.11.2015, πανηγύρισε ἡ ἱστο
ρικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου στὸν Κορυδαλ
λό. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χορο
στατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, μὲ συμμετοχὴ 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ μεγάλου πλήθους 
πιστῶν.

 Ἀνήμερα, τῆς ἑόρτιας Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. 
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Ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Γερόντιος καὶ πολλοὶ 
Κληρικοί, παρουσίᾳ πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν. Ἀκολού
θησε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ τιμωμένου 
Ἁγίου στοὺς δρόμους τοῦ Κορυδαλλοῦ.

Εἰκονολογικὰ Σεμινάρια στὴν Τσεχία
 ΕΞΑΜΕΛΗΣ ὁμάδα τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιο
ποιημένης Εἰκονογραφίας» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, μετέβη στὴν Τσεχία ἐντὸς τοῦ 
Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., προκειμένου νὰ συμμετάσχη σὲ δύο 
Εἰκονολογικὰ Σεμινάρια, ὡς μαρτυρία Ὀρθοδοξίαςστὴν 
χώρα αὐτὴ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης. Μὲ τὴν εὐλογία 
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Τοπο
τηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, ἡ ἀποστολὴ 
ἐξ Ἑλλάδος, ἡ ὁποία περιελάμβανε τὸν Aἰδ. π. Γεώργιο 
Γιάν, Τσέχο ἑλληνομαθῆ Κληρικό μας, ὁ ὁποῖος διαμέ
νει καὶ ὑπηρετεῖ στὴν Ἑλλάδα, Διδάκτορα Θεολογίας, 
καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτη, Ὑπεύ
θυνο τοῦ Ἐργαστηρίου Εἰκονογραφίας, ὡς καὶ τέσσε
ρις λαϊκοὺς Ἀδελφούς, συνδιοργάνωσε τὰ Σεμινάρια 
αὐτὰ μαζὶ καὶ μὲ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας 
στὴν Τσεχία. Ἔτσι, τὴν Πέμπτη, 9/22.10.2015, σὲ πα
ραδοσιακὴ αἴθουσα ποὺ παραχωρήθηκε εὐγενῶς ἀπὸ 
τὸ Δημαρχεῖο τῆς πόλεως Γιχλάβα, καὶ ἐνώπιον εἴκοσι 
περίπου ἀκροατῶν,ἔγινε τὸ πρῶτο Σεμινάριο μὲ τίτλο: 
«Γιατί Ὀρθόδοξη Εἰκόνα καὶ ὄχι μία ζωγραφιὰ ἤ φωτο
γραφία;». Οἱ πατέρες Γεώργιος καὶ Γαβριὴλ παρουσία
σαν δύο σύντομες Εἰσηγήσεις σχετικὰ μὲ τὸ θεωρητικὸ 
καὶ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς Εἰκόνος. Οἱ δὲ συνοδοὶ ἐξ 
Ἑλλάδος, στὸ πρακτικὸ μέρος, παρουσίασαν ἐν συν
τομίᾳ τὰ βασικὰ βήματα ἁγιογραφήσεως μιᾶς Εἰκόνας 
τοῦ Κυρίου μας.

τέτοιον τρόπο, ὥστε τὸ θεωρητικὸ μέρος νὰ ἐναλλάσσε
ται μὲ τὸ πρακτικό. Τὸ θεωρητικὸ μέρος περιελάμβανε 
δύο Εἰσηγήσεις, μία τοῦ Aἰδ. π. Γεωργίου μὲ τίτλο: «Ἡ 
Εἰκόνα ἐξ ἀπόψεως Ὀρθοδόξου Θεολογίας», καὶ ἑτέ
ρα τοῦ Ἱεροδ. Γαβριὴλ μὲ τίτλο: «Βασικὲς Ἀρχὲς τῆς 
Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας». Τὸ ἀκροατήριο ἐπέδει
ξε μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ προεκλήθη συζήτησις. Στὸ 
πρακτικὸ μέρος, οἱ συμμετέχοντες εἶχαν τὴν εὐκαιρία 
νὰ παρακολουθήσουν τὰ βασικὰ βήματα τῆς διαδικασί
ας ἁγιογραφήσεως τῆς Θεανδρικῆς Μορφῆς τοῦ Χρι
στοῦ, μὲ τὶς κατάλληλες ἐπεξηγήσεις. Ἡ ἱερὴ Εἰκόνα 
ποὺ ἁγιογραφήθηκε τέθηκε σὲ κλήρωσι, ἐνῶ σὲ ὅλους 
τοὺς παρόντες διανεμήθηκαν σχετικὰ ἐνθύμια.

Χειροτονίες Κληρικῶν
 Τὴν Παρασκευή, 24.10/6.11.2015, στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χειροτόνησε 
τὸν Διάκονο Κωνσταντῖνο Πετσαλίδη, ἐκ Ρωσίας προ
ερχόμενο, ποντιακῆς καταγωγῆς, ἔγγαμο καὶ πατέρα 
τεσσάρων μικρῶν τέκνων.

 Τὸ δὲ Σάββατο, 11/24 Ὀκτ., διοργανώθηκε Ἡμερί
δα στὰ πλαίσια τῆς εἰκονολογικῆς καὶ ἱεραποστολικῆς 
προσπαθείας τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν αἴθουσα νέων 
καλλιτεχνῶν «Ρram» στὸ κέντρο τῆς τσεχικῆς πρω
τευούσης, τῆς ὄμορφης Πράγας. Τὸ Σεμινάριο εἶχε τὸν 
γενικὸ τίτλο: «Εἰκόνα, ἡ κοινὴ γλῶσσα τῶν λαῶν». 
Περίπου ἑξῆντα εἰκονόφιλοι ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς 
Τσεχίας παρακαλούθησαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ 
προσοχὴ τὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο εἶχε σχεδιασθῆ μὲ 

 Τὸ Σάββατο, 25.10/7.11.2015, στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἔτνα Καλιφορνίας τῶν 
Η.Π.A., ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. 
Aὐξέντιος χειροτόνησε Διάκονο τὸν Μοναχὸ Πατρί
κιο, Ἀδελφὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Σινα
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ΐτου Κelseyνille Καλιφορνίας, Ἁγιογράφο. Παρέστη 
δὲ συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς 
καὶ Γέρων τοῦ νεοχειροτονηθέντος Διακόνου Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. Σέργιος.
 Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυ
ρος Δημητρίου, ὁ Ἱεροδιάκονος Πατρίκιος προήχθη 
εἰς Ἱερομόναχον ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ 
Πόρτλαντ κ. Aὐξεντίου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Νεο
μάρτυρος Ἐλισάβετ στὴν Ἔτνα. Στὴν Θεία Λειτουργία 
ἐχειροθετήθη ἐπίσης Πνευματικὸς ὁ Ἱερομόναχος Παρ
θένιος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Σιναΐτου. 
Συμπροσευχόμενοι ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρώην 
Ἔτνα κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος πρώην 
Πόρτλαντ κ. Σέργιος.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Θεσσαλονίκη

 Τὴν Κυριακή, 26.10/8.11.2015, ὁ ἐνθρονισθεὶς μό
λις τὸ ἑσπέρας τῆς προτεραίας Σεβ. Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, προέστη τῆς πανηγυ
ρικῆς Θ. Λειτουργίας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Πολιούχου Ἁγί
ου Δημητρίου, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη. Ἔλαβαν ἐπίσης 
μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ 
Θεοφ. Ἐπίσκοποι Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς καὶ ἀρκετοὶ 
Κληρικοὶ τῆς περιοχῆς καὶ τρεῖς Διάκονοι. Ἔψαλαν 
ἑορτίως οἱ Χοροὶ Ἱεροψαλτῶν τοῦ Ναοῦ καὶ παρέστη 
μέγα πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν 
χαρὰ νὰ δέχωνται τὶς εὐλογίες τοῦ νέου ἀξίου Ποιμε
νάρχου τους Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τοῦ 
ἐκφωνήσαντος καὶ τὸν ἑόρτιο λόγο.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέστορος στὴν Θεσσαλονίκη
 Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 27.10/9.11.2015, τὴν Θ. 
Λειτουργία στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Γεωργί
ου καὶ Νέστορος στὴν Θεσσαλονίκη τέλεσε ὁ Σεβ. Θεσ
σαλονίκης κ. Γρηγόριος, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Θεοφ. 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς 
καὶ τοπικοὶ Ἱερεῖς (π. Ἀθανάσιος, π. Ἰωάννης, π. Πα
ναγιώτης, π. Ἐλευθέριος, π. Γρηγόριος καὶ π. Κων
σταντῖνος). Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Ἑόρτια Ὁμιλία 
ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.


Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

 Τὴν Κυριακή, 26.10/8.11.2015, τοῦ Ἁγίου Μεγαλο
μάτυρος Δημητρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς 
κ. Δημήτριος ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του μὲ ἑόρ
τια Θεία Λειτουργία, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε στὸν Ἱερὸ 
Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης στὴν Ἀστόρια 
τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.A.. Ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος καὶ ἀρκετοὶ 
Κληρικοί, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Ἀμερικῆς κ. 
Παύλου συμπροσευχομένου.


