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Πρὸς
τοὺς συντελεστὰς τῆς ἐκδόσεως
καὶ τοὺς ἀναγνώστας
τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας»

ΑΘΗΝΑΙ, 17/30-11-2017

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μεθ᾽ ὑμῶν!

Κ

ατὰ τὴν παροῦσα χρονικὴν περίοδον κυκλοφορεῖ τὸ χιλιοστὸν τεῦχος τῆς «Φωνῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας». Ἡ «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» εἶναι
ἀπὸ τὰ παλαιότερα ἐν κυκλοφορίᾳ ἔντυπα τῆς
Πατρίδος μας. Ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1928 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον Ἀνδρέαν Βαπορίδην καὶ εἶχε τὴν τιμὴν
νὰ διαθέτῃ ὡς συνεργάτας αὐτῆς τὸν Κωνσταν
τινουπολίτην Μέγαν Χαρτοφύλακα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ ἱστοριοδίφην Μανουὴλ Γεδεών, τὸν Καππαδόκην Πολιτικὸν καὶ Ἱστορικὸν
Καθηγητὴν Πανεπιστημίου Παῦλον Καρολίδην,
τὸν Κωνσταντινουπολίτην Μουσικολόγον, Συνθέτην, Βυζαντινολόγον καὶ Ἐφευρέτην Κωνσταντῖνον Ψάχον, τὸν ἐκ Λοκρίδος Συγγραφέα
καὶ Πολιτικόν, διατελέσαντα καὶ Πρωθυπουργὸν
τῆς Χώρας (1926) Ἀθανάσιον Εὐταξίαν, τὸν Κερκυραῖον Νομικὸν καὶ Ὑπουργὸν διαφόρων Κυβερνήσεων Νικόλαον Λεβίδην καὶ ἄλλους λογίους, οἱ
ὁποῖοι ἀπετέλεσαν ἐξεχούσας προσωπικότητας
τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος τῆς Πατρίδος μας. Ἂν
καὶ ἡ πρώτη περίοδος κυκλοφορίας τῆς «Φωνῆς»
ὑπῆρξεν βραχύβιος, ἐπανεκυκλοφόρησε πάλιν τὸ
ἔτος 1936 διὰ νὰ διακόψῃ τὴν κυκλοφορίαν κατὰ
τὴν διάρκειαν τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετὰ τὸν Πόλεμον, τὸ ἔτος 1946 ἐπανῆλθεν
εἰς τὸ προσκήνιον ὡς τὸ ἐπίσημον δημοσιογραφικὸν ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Αὕτη ἡ τρίτη ἐκδοτικὴ περίοδος
τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας» εἶναι ἡ μεγαλυτέρα,
καθὼς ἔκτοτε τὸ ἱστορικὸν περιοδικὸν τοῦ Ἱεροῦ
ἡμῶν Ἀγῶνος κυκλοφορεῖ συνεχῶς, ὥστε σήμερον
πλέον νὰ εἴμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν, διὰ τῆς
Χάριτος καὶ τῆς εὐδοκίας τοῦ Κυρίου, νὰ ἔχωμεν
ἐνώπιον ἡμῶν τὸ ἀνὰ χεῖρας χιλιοστὸν τεῦχος.
Ἡ «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀποτελεῖ μάρτυρα τῶν κρισιμωτέρων στιγμῶν τοῦ Ἱεροῦ ὑπὲρ
τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-

ξων Χριστιανῶν καὶ πηγὴν ἀψευδῆ, καταγράφουσαν τὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα συνθέτουν τὴν
σύγχρονον ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ἐν Ἑλλάδι.
Ἐκεῖ δημοσιεύονται αἱ Συνοδικαὶ ἀποφάσεις καὶ
Ἐγκύκλιοι τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἐκεῖ περιγράφονται οἱ διωγμοὶ καὶ αἱ διώξεις ἐναντίον τῶν
πατέρων ἡμῶν. Ἐκεῖ θὰ εὕρῃ τις καταγραφέντα
ἅπαντα τὰ γεγονότα τῆς ἐπικῆς ἐκείνης περιόδου τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Ἐξορίας Ἀρχιερέων, ἀποσχηματισμοὺς Κληρικῶν, βιαίας διαλύσεις Λιτανειῶν,
σφράγισιν Ναῶν, κ.ἄ.. Ἐκεῖ δύναται νὰ ἴδῃ τις τὴν
δρᾶσιν τῶν Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, περιγραφὰς διὰ Ἐγκαίνια Ναῶν, Πανηγύρεις καὶ λαμπροὺς Ἑορτασμούς, χειροτονίας
Κληρικῶν, Πατερικὰς καὶ ψυχωφελεῖς διδαχάς,
ὡς καὶ ἔλεγχον τῶν Καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν
ἀπ’ ἀρχῆς, ὅταν ἐνεφανίσθησαν τὸ πρῶτον διὰ
νὰ διαβρώσουν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ
καὶ ἀναίρεσιν ποικίλων πλανῶν καὶ ἐκτροπῶν ἐκ
τῆς Πίστεως καὶ Παραδόσεως. Ἐν γένει, δύναταί
τις νὰ παρακολουθήσῃ ἐκτυλισσομένην ἅπασαν
τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἔκφρασιν τῆς
Ὀρθοδόξου συνειδήσεως Αὐτῆς καὶ νὰ διαπιστώσῃ, ὅτι φέρει ἐπαξίως τὸν τίτλον «Ἡ Φωνὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας».
Εὐχόμεθα εἰς ἅπαντας τοὺς συντελεστὰς τῆς
ἐκδόσεως, τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Δημητριάδος κ. Φώτιον καὶ τὸν Ἐπιμελητὴν τῆς
ὕλης καὶ κοπιῶντα διὰ τὴν σελιδοποίησιν τοῦ
Περιοδικοῦ Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς
ἀναγνώστας τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», νὰ
ἴδουν πολλὰ τεύχη αὐτῆς κυκλοφοροῦντα, ὥστε
ἡ Φωνὴ αὕτη τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας νὰ ἀφυπνήσῃ ἔτι περισσοτέρας συνειδήσεις ἀγαπώντων
τὴν Ἀλήθειαν.

Διὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

3

ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας
5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2017

Τ

ὴν Δευτέραν, 5ην/18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου
τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς),
συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας
Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας
Συνοδικῆς Περιόδου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως
τοῦ Οὐκρανοῦ Κληρικοῦ π. Ταρασίου Γκλούμπις.
2. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἀπεφασίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι
διὰ τὴν κατὰ τόπους τέλεσιν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Θεοφάνεια. Ὡρίσθη
Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, τῆς Συνοδικῆς
Ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν
Θεσσαλονίκῃ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος
κ. Φώτιος καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν
Ἀθήναις, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
3. Ὡρίσθησαν τὰ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν
ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυριακὴν τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν Κυριακὴν Β΄ Νηστειῶν 2018.
4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου
2019 εἰς τὴν συμπλήρωσιν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν Ἐπισκοπικῶν Χειροτονιῶν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς τὸ 1969.
5. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας διὰ τὸ ἔτος 2018.
6. Ἐλήφθη ἀπόφασις Καθαγιασμοῦ Ἁγίου Μύρου
διὰ τὸ 2018.
7. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ πρότασις τῆς ἐν Ρουμανίᾳ
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν διὰ
Συνάντησιν ἐν Σλατιοάρᾳ, Ἑλλήνων, Ρουμάνων καὶ
Ρώσων Ἀρχιερέων.
8. Ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου
ἐνημέρωσις περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς
Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορ-

φώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ρουμανίᾳ (6η Αὐγούστου
2017).
9. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ
τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς ἐπισκέψεώς
του εἰς Γεωργίαν καὶ τοῦ εὐχαρίστου γεγονότος τῆς
πλησίον τῆς Τιφλίδος ἐνάρξεως λειτουργίας γυναικείου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.
10. Καθωρίσθη ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ ὡς ἑνιαία ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων καὶ ἡ τελευταία Κυριακὴ τοῦ
Μαΐου κατὰ τὸ πάτριον ἑορτολόγιον ὡς ἑνιαία ἡμέρα λήξεως αὐτῶν, μὲ ἔναρξιν ἰσχύος ἀπὸ τὸ ἑπόμενον Κατηχητικὸν ἔτος. Ἀπεφασίσθη ἀκόμη, ὅπως
δοθῇ ἰδαιτέρα βαρύτης εἰς τὸ περιεχόμενον καὶ τοὺς
στόχους τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων, τὰ ὁποῖα θὰ
πρέπει νὰ ἐνσωματώνουν καὶ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς
Ἱστορίας, καθὼς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης.
11. Ἐκρίθη ἑρμηνευτικῶς, ὅτι τὰ ἐγκαινιασμένα Ἀντιμήνσια τὰ φέροντα ἐρραμμένα Ἱερὰ Μαρτυρικὰ Λείψανα, ὑποκαθιστοῦν πλήρως ἐγκαινιασθὲν Θυσιαστήριον.
12. Ἀπεφασίσθη ἡ Ἁγιοκατάταξις τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰωάννου Βαξεβανοπούλου († 1966), Κληρικοῦ τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἡ πανηγυρικὴ
ὑπογραφὴ τῆς Συνοδικῆς Πράξεως θὰ γίνῃ κατὰ τὸ
Σάββατον, 15/28 Ἀπριλίου 2018, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν
Ἁγίου Δημητρίου Ἀμφιάλης Πειραιῶς.
13. α) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα διαφόρων ἀνυπογράφων ἐντύπων παρομοίων μετὰ τῶν λεγομένων
«Ὑπερμνημονίων» (τῶν ὁποίων αἱ ψευδοπροφητεῖαι
ἤδη διεψεύσθησαν, τῶν ἡμερομηνιῶν παρελθουσῶν
καὶ τῶν προφητευομένων γεγονότων μή γενομένων),
τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν καὶ διανέμονται κυρίως εἰς τὴν
Βόρειον Ἑλλάδα. Τὰ τοιαῦτα ἐμπεριέχουν, ὡς καὶ τὰ
προλεχθέντα «Ὑπερμνημόνια», καὶ ἀληθῆ σχέδια τῆς
νέας τάξεως πραγμάτων, γνωστὰ τὰ πλεῖστα ἐξ αὐτῶν
εἰς τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τοῦ αἱρετικοῦ Διαγγέλματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
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Πατριαρχείου τοῦ 1920 καὶ τοῦ Παν-κακοδόξου Συν
εδρίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1923· περιέχουν ὅμως ἐν ταυτῷ καὶ ὑπερβολικὰ ἢ ψευδῆ στοιχεῖα,
ἀναφέρουν δὲ καὶ ὀνόματα Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας
ἡμῶν, ἀναμειγνύοντα ταῦτα εἰς τὰ σκοτεινὰ σχέδια
τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Ἐπαναλαμβάνεται καὶ
αὖθις ἡ παραγγελία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως οἱ Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν προσέχουν καὶ μὴ ἐπιτρέπουν
τὴν διανομὴν οἱωνδήποτε ἐντύπων εἰς τοὺς Ἱεροὺς
ἡμῶν Ναοὺς ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου. Ἡ δὲ πλήρως κατακριτικὴ θέσις τῆς Ἱερᾶς
ἡμῶν Συνόδου ἔναντι τῆς ψευδοσυνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐν Κολυμβαρίῳ Κρήτης τοῦ παρελθόντος
ἔτους ἔχει ἐκφρασθῆ ἐπισήμως ἀπὸ ἔτους καὶ πλέον.
β) Συνεζητήθη προσέτι καὶ τὸ θέμα ἐπωνύμων τινῶν
«ἀνοικτῶν ἐπιστολῶν» καὶ ἀναρτήσεων εἰς ἱστολόγια,
διὰ τῶν ὁποίων ἀδαεῖς τινες καὶ ἀμαθεῖς διαδίδουν
ψεύδη κατὰ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, περιπίπτοντες
ταυτοχρόνως εἰς μίαν καινοφανῆ κακοδοξίαν, τὴν πλάνην τοῦ «ἑτεροπροσδιορισμοῦ», ἤτοι τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὄχι ὑφ᾿ ἑαυτῆς, ἀλλὰ
ὑπὸ τοῦ κράτους, περὶ τοῦ ὁποίου ἀπεφασίσθη ἡ δημοσίευσις περισσοτέρων λεπτομερειῶν προσεχῶς.
14. Συνεζητήθησαν θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς
Μοραβίας, ἤτοι:
α) Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἁγιότητος τοῦ

Τ

τοπικῶς ἤδη τιμωμένου Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Νικηφόρου τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Ὁμολογητοῦ (ΙΣΤ΄ αἰ.), ἀγωνισαμένου κατὰ τῆς Οὐνίας καὶ θεωρουμένου προστάτου
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Πολωνίας.
β) Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως
τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ρωμανοῦ Γκάλμπα εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Μοραβίας.
γ) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ τὴν ἐπικειμένην
λειτουργίαν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἐν
Πολωνίᾳ.
15. Ἀπεφασίσθη ὁ ὁρισμὸς Δικηγόρου δι’ ὑπόθεσιν
προβλήματος Ἐνορίας τινὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
16. Συνεζητήθη τὸ πρόβλημα τοῦ τρόπου διδασκαλίας καὶ τῆς νέας διδακτέας ὕλης τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τάξεις τῆς πρωτοβαθμίου καὶ
δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, ἐμπεριεχούσης πλέον
στοιχεῖα Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ Συγκρητισμοῦ. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως πρὸς τὰς
ἐν Ἑλλάδι Ἐνορίας, προτρεπούσης τοὺς γονεῖς ὅπως
ἀφ’ ἑνὸς αἰτηθοῦν νομίμως τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν τέκνων
των ἀπὸ τὴν παρακολούθησιν τοιούτων μαθημάτων καὶ
ἀφ’ ἑτέρου φροντίζουν διὰ τὴν συμμετοχὴν τῶν τέκνων των εἰς τὰ μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 21-10/3-11-2017

ὴν Παρασκευήν, 21-10/03-11-2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον»
(Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν
τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία
συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς ἐπισκέψεως Συν
οδικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς Ὀδησσόν, διὰ συζητήσεις
μετὰ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.
2. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐνημερώθη διὰ τὴν
ἐπίσκεψιν Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς Σερβίαν,
πρὸς ἐφαρμογὴν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
κατὰ τὴν Συνεδρίαν τοῦ παρελθόντος Ἀπριλίου, περὶ
ἀποδοχῆς τῆς τιμῆς τῶν Σέρβων Νεομαρτύρων.
3. Συνεζητήθη ἡ ἐπικοινωνία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συν
όδου μετὰ τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, διὰ ζητήματα τινὰ
ἀφορῶντα εἰς τὸν Ἱερὸν ἡμῶν Ἀγῶνα.
4. Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ ζήτημα τοῦ ἀντορθοδόξου, ὡς ἔχει πλέον ἐξελιχθῆ, μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ Σχολεῖα καὶ ἐνεκρίθη ὁ συντονισμὸς
τῶν ἐνεργειῶν ἡμῶν μετὰ τῶν λοιπῶν φορέων, οἱ
ὁποῖοι ἀντιδροῦν εἰς αὐτό.
5. Συνεζητήθησαν ζητήματά τινα ἀφορῶντα εἰς
τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.

6. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύν
οδον περὶ τῆς ἐν Νοτίῳ Ὀσσετίᾳ καταστάσεως καὶ
τῶν ἐκεῖ προβλημάτων, τὰ ὁποῖα δημιουργεῖ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας.
7. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως Σέρβου ἐν
Αὐστραλίᾳ ἱερέως καὶ ἐξουσιοδοτήθη ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης διὰ τὴν περαιτέρω ἔρευναν τοῦ θέματος, κατὰ
τὴν μετάβασιν αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν.
8. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναβολὴ τοῦ καθαγιασμοῦ Ἁγίου Μύρου, προκειμένου νὰ γίνῃ τὸ 2019, κατὰ τὴν
συμπλήρωσιν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν
Χειροτονιῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπὸ τὸν Ἅγιον
Μητροπολίτην Φιλάρετον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς
Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κατὰ
τὸ ἔτος 1969.
9. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.
Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον καὶ ἐξεδίκασε (ἔπειτα ἀπὸ τριπλῆν
κανονικὴν κλήτευσιν) τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρ. Ἀρχιμανδρίτου Φιλαρέτου Ρωμάνωφ, κατηγορουμένου ἐπὶ κανονικοῖς παραπτώμασι καὶ ἐπέβαλεν εἰς αὐτὸν τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἀπὸ παντὸς ἱερατικοῦ βαθμοῦ
καὶ ἐπαναφορᾶς αὐτοῦ εἰς τὰς τάξεις τῶν Μοναχῶν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Περὶ «διορθώσεως» φύλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Μ

ετὰ πόνου καὶ θλίψεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι
στιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικον, παρακολου
θεῖ τὰς ἐξελίξεις ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ψηφίσεως ἐκ
μέρους τῆς Βουλῆς τοῦ ἐπαισχύντου νόμου περὶ
ἀλλαγῆς φύλου. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ κατὰ τὴν
ὁποίαν ἡ ἑλληνικὴ Βουλὴ ἀντινομοθετεῖ πρὸς τὰς
ἠθικὰς ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας, πάντοτε βεβαίως
ἐν ὀνόματι τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ» καὶ τοῦ δυτι
κοῦ προσανατολισμοῦ τῆς Πατρίδος μας. Ἀλλὰ τὸ
εἰρωνικὸν τῆς ὑποθέσεως εἶναι, ὅτι τοῦτο γίνεται
εἰς τὰς ἡμέρας τῆς παρούσης συγκυρίας, ὅταν ὁ
ἑλληνικὸς λαὸς εὑρίσκεται εἰς τὴν δίνην τῆς οἰκο
νομικῆς ἐξαθλιώσεως καὶ ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταπο
κριθῇ εἰς τὰς πλέον στοιχειώδεις οἰκονομικάς του
ὑποχρεώσεις.
Ὁ τοιοῦτος νόμος ἐνεφανίσθη ὑπὸ τῆς Κυβερ
νήσεως αἰφνιδίως, ἄνευ ἐπαρκοῦς διαβουλεύ
σεως καὶ ἐπαρουσιάσθη ὡς ἔνδειξις «προόδου»
καὶ «ἐκσυγχρονισμοῦ», κατὰ μίμησιν τῶν «πεφω
τισμένων» «ἠθῶν» τῆς Δύσεως! Ἔκπληκτοι δέ,
ἠκούσαμε τὴν φωνὴν τῆς κοινῆς λογικῆς ἐξ ἀρι
στερῶν (!) τῆς παρούσης «προοδευτικῆς» Κυβερ
νήσεως, νὰ λέγῃ τὸ αὐτονόητον διὰ κάθε ἐχέφρονα
ἄνθρωπον, ὅτι δηλαδή, εἶναι ἀντιεπιστημονικὸς ὁ
διαχωρισμὸς μεταξὺ βιολογικοῦ καὶ κοινωνικοῦ
φύλου καὶ ὅτι τὸ φύλον δὲν προσδιορίζεται μὲ βά
σιν τὴν ὑποκειμενικὴν ἄποψιν τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ
προσδιορίζεται ἀντικειμενικά.
Ἠκούσθησαν καὶ φωναὶ στοιχειώδους λογικῆς
καὶ ἀπὸ ἄλλας πτέρυγας τῆς Βουλῆς, ὅπως ὅτι δὲν
πρέπει νὰ μιμούμεθα ἀκρίτως ὅ,τι γίνεται εἰς τὴν
Δύσιν καὶ ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔπρεπε νὰ μιμηθῇ ἐκ τῶν
κρατῶν τῆς Δύσεως τὴν ὀργάνωσιν τοῦ κράτους,
ἀλλ᾽ εἰς τὸν τομέα τῶν ἠθῶν νὰ μὴ εἰσάγῃ καινὰ
ἤθη, μᾶλλον δὲ νὰ ἐξάγῃ καὶ νὰ διδάσκῃ ἠθικὰς
ἀρχὰς καὶ ἀξίας ἐκ τοῦ θησαυροῦ τῆς Ὀρθοδόξου
Παραδόσεως αὐτῆς. Εὖγε εἰς ὅσους ἀντεστάθη
σαν. Αἶσχος εἰς ὅσους ἐστήριξαν τὸ τοιοῦτον νο

μοσχέδιον, οἱ ὁποῖοι ἀπεδείχθησαν δουλοπρεπεῖς
Γραικύλοι καὶ Φραγκολεβαντίνοι. Καὶ εἰς μὲν τὴν
ὀργάνωσιν καὶ τὴν λειτουργίαν τοῦ κράτους συν
τηροῦν ἐπιμελῶς τὰ ὀθωμανικὰ κατάλοιπα, ὅπως
τὸ «ρουσφέτι» καὶ τὸ «μπαξίσι», εἰς δὲ τὴν ἠθικὴν
ἐξαχρείωσιν μιμοῦνται τὴν Δύσιν.
Πιθανὸν αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν τὸν τοιοῦτον
νόμον, νὰ ἐπέδειξαν τοσοῦτον πιθηκίζοντα μιμητι
σμόν, ἔχοντες κατὰ νοῦν νὰ ἐπιτύχουν ταυτοχρό
νως νὰ ἀποβοῦν ζῶντα παραδείγματα τῆς ὑποτιθε
μένης θεωρίας τοῦ Δαρβίνου. Ἀλλ᾽ ὡς ἀπεδείχθη
ἀκόμη καὶ εἰς τὸν πιθηκισμὸν ἀπέτυχον, διότι εἰς
τὴν ἀντιγραφὴν τῶν τοιούτων ἠθῶν ἀπεδείχθησαν
κακοί, καθὼς δὲν συμπεριέλαβαν τὰς προϋποθέ
σεις, αἱ ὁποῖαι προβλέπονται εἰς τοὺς πλείονας
ἀντιστοίχους Δυτικοὺς νόμους.
ʿἩ Ἐκκλησία παραμένει σταθερὴ εἰς τὰς αἰω
νίους ἠθικὰς ἀρχὰς τῆς Πίστεως ἡμῶν. Αἱ ἠθικαὶ
ἀρχαί, ὡς καὶ τὰ δόγματα τῆς Πίστεως, δὲν συμμε
ταβάλλονται μὲ τὰς κοινωνικὰς μεταβολάς, ἀλλὰ
παραμένουν σταθερὰ μέτρα καὶ σταθμά, διὰ τῶν
ὁποίων ρυθμίζεται ὁ βίος τῶν πιστῶν, προκειμέ
νου οὗτοι νὰ θεραπευθοῦν ἐκ τῶν παθῶν καὶ νὰ
καταστοῦν δεκτικοὶ τῆς Θεοποιοῦ Χάριτος πρὸς
«ὁλοτελῆ» ἁγιασμὸν καὶ σωτηρίαν.
Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, ὁ ψηφισθεὶς νόμος πα
ραμένει κενὸν γράμμα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χρι
στοῦ. Οὐδεμία νομικὴ μεταβολὴ ἢ «διόρθωσις»
φύλου γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ὅσοι
δὲ τυχὸν εὑρεθοῦν νὰ κάμουν χρῆσιν τοῦ νεοε
φευρήτου τούτου θεσμοῦ, θέτουν ἑαυτοὺς ἐκτὸς
Αὐτῆς καὶ τῶν ἁγιαστικῶν Αὐτῆς Μυστηρίων καὶ
μόνον κατόπιν εἰλικρινοῦς μετανοίας καὶ διορ
θώσεως βίου γίνονται πάλιν δεκτοὶ εἰς ἐκκλησια
στικὴν κοινωνίαν καὶ πάντοτε εἰς τὸ φύλον, εἰς τὸ
ὁποῖον ἐπλάσθησαν.
Οἱ δὲ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καλοῦνται νὰ
ἐντείνουν τὴν προσευχήν, ὅπως ὁ Θεὸς ἐλεήσῃ
τὸ ἔθνος ἡμῶν, ὥστε ἕνεκα τῶν ὀλίγων εὐσεβῶν
φεισθῇ καὶ τῶν ὑπολοίπων.

Ἀθῆναι, 1/14 Ὀκτωβρίου 2017
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα
Ἀριθ. Πρωτ. 2642

ΑΘΗΝΑΙ, 10/23-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς Ἅπαν τὸ Πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας·

Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ
ἔτους, οἱ μαθηταὶ παρέλαβαν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα
τους, γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀντὶ βιβλίων, κάποια ἔντυπα τιτλοφορούμενα «φάκελοι
μαθήματος». Οἱ «φάκελοι» διαθέτουν τὰ κάτωθι
χαρακτηριστικά:
α) Δὲν ὑπάρχει συνοχή, ἀλλά πρόκειται γιὰ
συρραφὴ διαφόρων κειμένων καὶ εἰκόνων, μὲ κύρια πηγὴ τὸ διαδίκτυο. Οὐσιαστικῶς εἶναι «πλίνθοι καὶ κέραμοι ἀτάκτως ἐριμμένοι».
β) Ὁ κάθε τέτοιος «φάκελος» εἶναι διανθισμένος
μὲ ἐλάχιστες Ὀρθόδοξες Εἰκόνες, ἀλλὰ πολλὲς ζωγραφικὲς παραστάσεις δυτικῆς τεχνοτροπίας, πολλὰ
σκίτσα καὶ κακότεχνες παραστάσεις μοντέρνας «τέχνης», ὅπως ἡ «ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου», ὅπου παρουσιάζονται δύο περίεργα ἀνθρωπόμορφα ὄντα νὰ
ἐναγκαλίζονται, ζωγραφικοὶ πίνακες ὅπου ὁ Χριστὸς
καὶ ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἡ Σαμαρείτιδα εἰκονίζονται ὡς
ἀνήκοντες σὲ κάποια μαύρη φυλὴ τῆς Ἀφρικῆς, ἡ Παναγία μας ὡς Γιαπωνέζα, ἤ ἀλλοῦ πάλι ἡ Παναγία καὶ
ὁ Χριστὸς ὡς Ἐρυθρόδερμοι Ἰνδιάνοι. Τί ἄλλο παρὰ
σύγχυση στὶς ψυχές τῶν παιδιῶν μπορεῖ νὰ προξενήσει μία τέτοια ποικιλία; ʽὉ Χριστός, ἡ Παναγία
Μητέρα Του καὶ οἱ Ἅγιοί μας ὑπῆρξαν ὡς ἱστορικὰ
πρόσωπα σὲ συγκεκριμένους τόπους καὶ χρόνους
καὶ ἀνῆκαν σὲ συγκεκριμένες φυλές. Δὲν μποροῦμε
νὰ τοὺς εἰκονίζουμε ὅπως ἐμεῖς θέλουμε. Διότι κλονίζεται ἔτσι ἡ ἱστορικότητά τους καὶ δημιουργεῖται ἡ
ἐντύπωση, ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα
ὑπῆρξαν στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ γιὰ
μυθολογικὲς προσωπικότητες.
Ἂν οἱ συναθροίσαντες στοὺς «φακέλους» αὐτὲς
τὶς ζωγραφικὲς παραστάσεις ἤθελαν νὰ τονίσουν
τὴν Καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ τὶς φυλές τῆς γῆς,
θὰ μποροῦσαν νὰ παραθέσουν Εἰκόνες Ἁγίων διαφόρων ἐθνικοτήτων, ὅπως τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Πέρσου, τοῦ Ἁγίου Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, τοῦ
Ἁγίου Πέτρου τοῦ Ἀλεουτίου (ὁ ὁποῖος μαρτύρησε
ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Ἰησουϊτῶν) κ.ἄ..
Σὲ ὅλα τὰ ἔντυπα ὅλων τῶν βαθμίδων ἔχουν διασπαρεῖ εἰκόνες καὶ ζωγραφικὲς παραστάσεις τοῦ

Μωάμεθ, τοῦ Βούδδα, δῆθεν ἁγίων ποὺ ὅμως δὲν
ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ φυσικὰ
δὲν παραλείπονται φωτογραφίες ἀπὸ συμπροσευχὲς «ὀρθοδόξων» μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους. Αὐτὸ ἐπιτείνει τὴν σύγχυση τῶν παιδιῶν,
στὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐξισώνεται ἡ Ὀρθοδοξία μὲ
ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς πλάνες.
γ) Τὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα συμπεριέλαβαν οἱ συρραφεῖς (καὶ ὄχι συγγραφεῖς) τῶν ἐντύπων αὐτῶν,
εἶναι ἀκόμη πιὸ ἀπαράδεκτα. Σελίδες ὁλόκληρες
μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Κοράνι, προσευχὲς αἱρετικῶν «ἁγίων» (ὅπως τοῦ Φραγκίσκου τῆς Ἀσίζης)
καὶ ἀναφορὲς γιὰ τὴν μωαμεθανικὴ θρησκεία, τὸν
Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὶς αἱρετικὲς παραφυάδες, ὑπάρχουν
σὲ ὅλα τὰ ἔντυπα ὅλων τῶν βαθμίδων! Κάθε θέμα
παρουσιάζεται μὲ τὶς ἀντίστοιχες γνῶμες καὶ τῶν
ἄλλων θρησκειῶν καὶ αὐτὸ ὄχι στὰ πλαίσια μιᾶς
ἐγκυκλοπαιδικῆς πληροφορήσεως περὶ τοῦ τὶ πρεσβεύει ἡ κάθε θρησκεία, σὲ κάποια μαθήματα στὶς
ἀνώτερες βαθμίδες, ἀλλὰ οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς εἶναι
διάχυτες σὲ ὅλες τὶς σελίδες τῶν ἐντύπων ὅλων τῶν
σχολικῶν τάξεων. Αὐτά, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐπιχειρήματα καὶ θέσεις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ
ὁποία ἀπροκάλυπτα πλέον προπαγανδίζεται, καθιστοῦν τοὺς «φακέλους» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἐντελῶς ἀκατάλληλους γιὰ τὰ παιδιὰ
τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἐπληροφορήθημεν, ὅτι ἤδη κάποιοι εὐσεβεῖς
Ὀρθόδοξοι γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὸ ἀντορθόδοξο (ὅπως
ἔχει ἐξελιχθεῖ πλέον) μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
ἔλαβαν τὴν ἀπάντηση, ὅτι ὅσοι δηλώνουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν δικαιοῦνται τέτοιας ἀπαλλαγῆς.
Ἐτέθη, λοιπόν, τὸ δίλημμα, εἴτε νὰ ἐπιμείνουν γιὰ
τὴν ἀπαλλαγὴ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων, εἴτε νὰ ἀναζητήσουν ἄλλους τρόπους ἀντιδράσεως.
Ἐνώπιον τοῦ κινδύνου εἴτε νὰ χαρακτηρισθοῦν
οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ὡς μὴ Ὀρθόδοξοι (πρὸς
χαρὰν τῶν Οἰκουμενιστῶν), εἴτε νὰ γίνει τὸ μάθημα
ἐντελῶς προαιρετικὸ μὲ τὴν ὑποκίνηση τῶν Ὀρθοδόξων, (πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι
καὶ ὁ ἀπώτερος στόχος τῶν ἐθνομηδενιστῶν, οἱ
ὁποῖοι ἀλλοιώνουν μὲ τόσο ἐπαίσχυντο τρόπο τὴν
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Ἡ 8η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.

Τ

ὸ Σάββατο, 22-10/4-11-2017, πραγματοποιήθηκε
μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ 8η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς
Ἐκκλησίας μας μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Ὅπως καὶ πέρισυ, ἡ Συνάντηση ἔγινε στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο «Καμίνι» τοῦ Δήμου Γαλατσίου στὴν Ἀθήνα, ἐντὸς τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλινίκου καὶ τὴν ἐπιμέλεια καὶ ὀργάνωση τῆς
Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.

Ἡ Συνάντηση ἄρχισε μὲ προσευχὴ περὶ τὶς 9:30΄
π.μ. καὶ ἀκολούθησαν, μετὰ τὴν Εἰσαγωγὴ τῆς Παρουσιάστριας Κοραλίας Γλύκα ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ,
σύντομοι Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστοσμο, Πρόεδρο
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, καὶ τὸν Θεοφ.
Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, Πρόεδρο τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.
Κατόπιν ἔλαβε τὴν θέση του στὸ Βῆμα ὁ Ὁσιολ.
Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος, κύριος Ὁμιλητής,
ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὴν ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγησή
του ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Συναντήσεως: «Θρησκευτικὸ bullying – Φοβᾶσαι νὰ ὑπερασπιστεῖς τὰ πιστεύω
σου;», ἡ ὁποία δημοσιεύεται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς


Παιδεία μας), ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας
προέκρινε τὴν υἱοθέτηση ἐκ μέρους τῶν πιστῶν
μας τοῦ μέτρου ἀντιδράσεως, τὸ ὁποῖο προτείνει ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων», καὶ ἀντὶ
δηλώσεων γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα, νὰ
ἐπιστρέφουν ὡς ἀπαράδεκτους τοὺς «φακέλους
μαθήματος», συμπληρώνοντας τὸ συνημμένο στὴν
παροῦσα Ἀνακοίνωση ἔντυπο διαμαρτυρίας. Πρὸς
τὸ παρόν, θὰ ἐπιμείνουμε νὰ ἀποσυρθοῦν αὐτὰ τὰ
κακόδοξα ἔντυπα ἀπὸ τὰ Σχολεῖα καὶ θὰ ἀναζητηθοῦν ἐπισταμένα νομικοὶ τρόποι ἀντιδράσεως γιὰ
τὸ θέμα τῆς ἀπαλλαγῆς.

Ἱερᾶς Συνόδου μας.
Ἐν συνεχείᾳ, ἀνῆλθαν στὸ Προεδρεῖο ὁ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφ.
Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα
συζήτηση, μὲ ὑποβολὴ ἐρωτημάτων ἀπὸ τοὺς Συνέδρους καὶ ἀπαντήσεις τῶν Ἀρχιερέων καὶ τοῦ π. Καλλινίκου, οἱ ὁποῖες φώτισαν πολλὲς πρακτικὲς κυρίως
πτυχὲς τοῦ θέματος.
Περὶ τὴν 12η μεσημβρινὴ ἔγινε ἡμίωρο διάλλειμα,
στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου προσφέρθηκαν κεράσματα



Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἐκκλησία μας θὰ ἐντείνει τὴν
προσπάθεια γιὰ τὴν εὐρύτερη καὶ καλύτερη λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων στὶς Ἐνορίες
της, τὰ ὁποῖα ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναλαμβάνουν
νὰ γίνουν τὰ σύγχρονα «Κρυφὰ Σχολειὰ» τῆς Πατρίδος μας. Πρὸς τοῦτο, ἀπαιτεῖται συντονισμένη
προσπάθεια τῶν πιστῶν μὲ τοὺς Ἐφημερίους καὶ
Ἐπιτρόπους κάθε Ἐνορίας, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς
κατὰ τόπον Ἀρχιερεῖς.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ ʾΑρχιγραμματεὺς
† ʽὉ Δημητριάδος Φώτιος
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σὲ ὅλους τοὺς Συνέδρους καὶ ἀκολούθησε τὸ δεύτερο μέρος τῆς Συναντήσεως, μὲ προβολὴ ἑνὸς ὀλιγόλεπτου βίντεο σχετικὰ μὲ τὴν θαυματουργικὴ σωτηρία ἀπὸ τὴν Παναγία μας τῆς Ἀρχιλοχίου Βασιλικῆς
Πλεξίδα ἀπὸ συντριβὴ ἑλικοπτέρου στὸ Σαραντάπορο Ἐλασσόνας πρὸ μηνῶν.
Ἐν συνεχείᾳ, στὸ Βῆμα ἀνῆλθε ἡ διασωθεῖσα Βασιλικὴ
Πλεξίδα, ἡ ὁποία διηγήθηκε μὲ χάρη, ἠρεμία καὶ ζωντάνια
τὴν ἐκπληκτικὴ ἐμπειρία της σχετικὰ μὲ τὸ Θαῦμα ποὺ βίωσε, ἀπὸ τὴν ζωντανὴ καὶ πολλαπλῆ παρέμβαση τῆς Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς τῆς νήσου Σερίφου.

Ἀκολούθησαν ἐρωτήματα ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς,
Κληρικούς, καὶ τοὺς νέους καὶ νέες, στὰ ὁποῖα ἀπαν
τοῦσε ἡ ἀδελφή μας Βασιλικὴ μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα, καὶ ἐπίσης σὲ κάποια στιγμὴ χρειάσθηκε νὰ
ἀφηγηθεῖ τὸ πῶς βίωσε τὸ Θαῦμα ἀπὸ τὴν δική του
πλευρὰ ὁ σύζυγός της Δημήτριος.
Κατόπιν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνέγνωσε
τὸ κείμενο τῶν Συμπερασμάτων τῆς Πανελλήνιας Συναντήσεως (βλ. αὐτὸ ἐν συνεχείᾳ), τὸ ὁποῖο εἶχε προετοιμάσει ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. καὶ
ἔτυχε τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἐγκρίσεως τῶν Συνέδρων.
Ἀκολούθησε ἡ κλήρωση τῶν λαχνῶν γιὰ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο καὶ ἀνακοινώθηκε ὁ ἐπιτυχῶν.
Καταληκτήριο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Ἀττι
κῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἐφ’ ὅσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος δὲν ἠδυνήθη

νὰ παραστεῖ.
Ἡ Παρουσιάστρια ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς
παρόντας Ἀρχιερεῖς, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶχε προσέλθει, στοὺς Κληρικούς, στὸν Ὁμιλητὴ π. Καλλίνικο Ἡλιόπουλο, στὴν
Βασιλικὴ Πλεξίδα γιὰ τὴν ἀξιέπαινη παρουσία της,
στὸν Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιο Κοντογιώργη ἀπὸ τὸν
Πειραιᾶ γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῶν ὀπτικο-ακουστικῶν
τῆς Ἐκδηλώσεως, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς γιὰ τὴν προσφορὰ καὶ ἑτοιμασία τῶν
Ἐνθυμίων, γιὰ τὴν Ἔκθεση Βιβλίων καὶ γιὰ τὴν φωτογραφικὴ κάλυψη, στὸν κ. Γεώργιο Κυριακόπουλο
γιὰ τὴν βοήθειά του στὴν ἐξασφάλιση τοῦ χώρου
Ἐκδηλώσεως, στὸν Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γεώργιο
Μαρκόπουλο καὶ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Πολιτιστικοῦ
Κέντρου γιὰ τὴν προσφορά τους, στὸν ὑπεύθυνο τοῦ
διαδικτυακοῦ σταθμοῦ ΛΥΡΑ TV γιὰ τὴν μαγνητοσκόπηση, στὸν Ἀνώνυμο Δωρητὴ ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης γιὰ τὴν σημαντικὴ συμβολή του στὴν διοργάνωση τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ σὲ
ὅλους τοὺς προσελθόντας.
Τέλος, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογράφιση, διανεμήθηκαν τὰ ὡραῖα Ἐνθύμια τῆς Ἐκδηλώσεως σὲ
ὅλους τοὺς προσελθόντες καὶ ἡ Πανελλήνια Συνάν
τηση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὶς καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων καὶ μὲ ὠφέλεια ὅλων.
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Συμπεράσματα τῆς Ὄγδοης Πανελλήνιας Συνάντησης
τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου
τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστανῶν Ἑλλάδος

Πολιτιστικὸ Κέντρο «Καμίνι», Γαλάτσι, Σάββατο, 22-10/4-11-2017

Η

Ὄγδοη Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας
μας πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ
στὸ Γαλάτσι, τὸ Σάββατο, 22-10/4-11-2017, μὲ
τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ 250 περίπου νέων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ,
τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς (Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).
Τὸ κύριο θέμα τῆς Συνάντησης ἦταν γιὰ τὸ
φαινόμενο τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ (bullying),
τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ διεθνῶς μεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο πρόβλημα, μιὰ σύγχρονη μάστιγα, ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ κάθε τρόπο.
Ἡ ἄσκηση κάθε μορφῆς βίας ἐναντίον τοῦ
ἄλλου, τοῦ διαφορετικοῦ, καταδικάζεται ἀπερίφραστα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη
μας, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν Ἀγάπη καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς εἰρήνης καὶ τῆς κατανόησης μεταξὺ
τῶν ἀνθρώπων.
Οἱ δράστες ἐκφοβισμοῦ, εἴτε σχολικοῦ εἴτε
ἐξωσχολικοῦ, εἶναι τραγικὰ πρόσωπα, ποὺ
χρειάζονται ἄμεση στήριξη ὑπευθύνων ἀκόμη
καὶ ψυχικῆς ὑγείας, γιὰ νὰ παύσουν τὴν ἀπάνθρωπη καὶ ἀντι-κοινωνικὴ συμπεριφορά τους
καὶ νὰ μὴν ἐξελιχθοῦν σὲ προβληματικὰ καὶ ἐπικίνδυνα πρόσωπα, καταστρέφοντας τὴν ζωή
τους, ἀφοῦ πρῶτα καταστρέψουν ἄλλους.
Τὰ θύματα ἐκφοβισμοῦ χρειάζονται ἐπίσης
στήριξη, ἐνθάρρυνση καὶ ἀγάπη, γιὰ νὰ ἀποκατασταθοῦν σωστὰ καὶ ὑγιῶς στὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ νὰ μὴ χάσουν τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουν
δημιουργικὰ καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Νέοι τονίζουν τὴν
κεν
τρικὴ καὶ καθοριστικὴ σημασία ποὺ δίνει ἡ
Πίστη μας στὴν ἀληθινὴ Ἀγάπη, ὅπως φανερώθηκε στὸ Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρα μας Χριστοῦ, ὁ
Ὁποῖος Σταυρώθηκε ἀπὸ Ἀγάπη, γιὰ νὰ σώσει
τὸν ἄνθρωπο. Ἡ δύναμη τῆς Ἀγάπης εἶναι ποὺ
διώχνει κάθε φόβο, νικάει κάθε θάνατο καὶ ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπο, ἑνώνοντάς τον ἀληθινὰ
μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὄχι μόνο δὲν ἀσκοῦν
ὁποιονδήποτε ἐκφοβισμό, ἀλλὰ συνήθως ὑφί-

στανται διακρίσεις εἰς βάρος τους, γιὰ τὴν Πίστη τους, ὑφίστανται θρησκευτικὸ ἐκφοβισμὸ
(bullying), σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ φαίνεται νὰ ἀποδέχεται κάθε διαφορετικότητα, ἀλλὰ δὲν ἀνέχεται
εὔκολα τὴν πιὸ εὐγενῆ καὶ ὑψηλὴ μορφὴ ζωῆς,
τὴν Χριστιανική, στὴν γνήσια μάλιστα μορφή
της.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Νέοι διακηρύσσουν,
ὅτι δὲν τοὺς τρομάζουν οἱ ἀπειλὲς καὶ διακρίσεις
εἰς βάρος τους, διότι πιστεύουν καὶ ζοῦν τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ.
Ὡς μέλη τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ ὁποία ἀντιμετώπισε ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες τὸν θρησκευτικὸ ἐκφοβισμὸ τῶν Νεοημερολογιτῶν μέσῳ
διωγμῶν ποικίλων μορφῶν, τονίζουν τὴν ἀποφασιστικότητά τους νὰ ὁμολογοῦν τὴν Πίστη
τους ἄφοβα, μὲ σεβασμὸ στοὺς ἄλλους, ἀπαιτώντας κι αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους τὸν σεβασμὸ
τῶν ἄλλων στὴν ἄσκηση τῶν πρακτικῶν τῆς Πίστης καὶ στὴν ὑποστήριξη τῶν θεοφιλῶν ἀρχῶν
τους.
Ὡς νομοταγεῖς πολίτες τῆς Πατρίδας μας
Ἑλλάδας, μὲ ἀφοσίωση στὴν Πίστη, στὴν Ἱστορία, στὴν Παιδεία, στὸν Πολιτισμὸ καὶ στὰ ἰδανικά
της, δηλώνουν ὅτι δὲν ἀνέχονται τὴν ἀλλοίωση
καὶ κατάργηση ὅλων αὐτῶν καὶ ἀντιτάσσονται
σὲ κάθε τέτοια ἀπαράδεκτη ἀπόπειρα.
Πιστεύουν στὴν θεμελιώδη σημασία καὶ ἀξία
τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας γιὰ τὴν διαμόρφωση ὑγιῶν προσωπικοτήτων, ἀλλὰ κυρίως πιστεύουν στὴν μεταμορφωτικὴ χάρη τῆς μεγάλης
οἰκογένειας, τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ὁποία σὰν
ἐργαστήριο ἁγιότητας καὶ θεραπείας ψυχῶν,
τρέφει, αὐξάνει καὶ προετοιμάζει τοὺς πιστοὺς
γιὰ τὴν ἀληθινὴ αἰώνια Πατρίδα.
Ἡ Ἐκκλησία μας, μὲ τὰ ἁγιαστικὰ Μυστήριά
της, μὲ τοὺς Ποιμένες καὶ Πνευματικοὺς πατέρες, ἀποτελεῖ τὴν μεγάλη ἀγκαλιὰ ποὺ κρατάει
ἑνωμένα τὰ μέλη της, καὶ τὰ ἐμψυχώνει ὡς ἀληθινοὺς Χριστιανοὺς καὶ Ἕλληνες νὰ δίνουν μαρτυρία Ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ Ἀγῶνος ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, καλώντας σὲ Μετάνοια τοὺς
θύτες καὶ σὲ ἀποκατάσταση τὰ θύματα τοῦ
ὅποιου ἐκφοβισμοῦ.

Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου
τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου

Ἑωρτάσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας γιὰ δεύτερη ἤδη
φορὰ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πρωθιεράρχου ἡμῶν Χρυσοστόμου (Καβουρίδου) τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ († 7-9-1955)
τὴν Τετάρτη, 7/20-9-2017. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου στοὺς Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς, στοὺς
πρόποδες τῆς Πάρνηθος, ὅπου ὁ Τάφος του καὶ τὰ ἱερὰ
Λείψανά του, τελέσθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ὁ

ἑόρτιος Ἑσπερινός στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, πλησίον τοῦ Τάφου τοῦ τιμωμένου Ἁγίου Ἱεράρχου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς &
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Τὸ πρωί, στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Θεία
Λειτουργία, στὴν ὁποίαν προεξῆρχε, ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ ἐπίσης
δύο περίπου δεκάδες Ἱερέων καὶ δύο Ἱεροδιάκονοι. Παρέστησαν Ἀντιπροσωπεῖες Μονῶν καὶ πλῆθος πιστῶν,
ἐνῶ ἔψαλε κλιμάκιο τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς
Βυζαντινῆς Χορωδίας» ὑπὸ τὸν κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Στὴν
Ἀπόλυση καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-

επίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀναφέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὸν
ἑορτάζοντα Ἅγιο Ἱεράρχη, στὴν σταθερότητα τῆς Ὁμολογίας του, στὴν Ἀρετή του καὶ στὸ παράδειγμά του, παρακαλέσας Αὐτὸν νὰ πρεσβεύη γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὸ
Ἔθνος μας.
Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου τελέσθηκε καὶ σὲ ἄλλες Μητροπό-

λεις τῆς Ἐκκλησίας μας (Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Θεσσαλονίκης, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς) ἀπὸ τοὺς Ποιμενάρχες αὐτῶν.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
ΤΗΝ Πέμπτη, 8/21-9-2017, ἑωρτάσθηκε τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ
Γυναικεία Μονὴ Παναχράντου, στὰ Μέγαρα, στὸ περίλαμπρο Καθολικὸ αὐτῆς, τελέσθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.
Τὸ πρωὶ τῆς Ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λει-

τουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς
& Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, καθὼς καὶ πολλοὶ Κληρικοί. Πρὸ τῆς
Ἀπολύσεως τελέσθηκε Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας
ἡμῶν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου († 2010).

Ὡσαύτως, πανηγύρισε καὶ ἡ Ἱερά Ἀνδρώα Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στὴν Αἴγινα, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Γεννήσεως
τῆς Θεοτόκου στὶς Σέρρες. Στὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο, καὶ ἔλαβαν μέρος
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τέας Ἀττικῆς στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος,
συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καθὼς καὶ πλειάδος Ἱερέων, ἐν μέσῳ πληθούσης ἐκκλησίας. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ σχηματίσθηκε λιτανευτικὴ πομπὴ τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς
φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ Δήμου Λαυρεωτικῆς.

ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος, ὁ
Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος ἀπὸ τὴν Δράμα καὶ ὁ Αἰδ. π. Γρηγόριος
ἀπὸ τὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ἐπίσης, παρέστη πλῆθος
πιστῶν ἀπὸ τὶς Σέρρες, τὴν Δράμα καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς
Βορείου Ἑλλάδος.

Πανηγύρεις Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Μὲ ἱεροπρέπεια ἑωρτάσθηκε ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ τὴν Τετάρτη, 14/27-9-2017. Ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος
χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ στὴν τελετὴ τῆς Ὑψώσεως
καὶ ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία

στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Ἀμαλιάδος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Παν/των Ἀρχιμανδριτῶν π. Χριστοδούλου καὶ π. Γρηγορίου, τοῦ Ἱερ/χου π.
Ἀβερκίου καὶ τοῦ Αἰδ/του π. Ἀθανασίου.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κερα-

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς
& Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στὸν μεθέορτο
Ἑσπερινὸ καὶ στὴν ἱερὰ Λιτανεία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου
Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.
Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς τῶν
Ἁγίων Πατέρων Χίου, ὅπου στὴν ἱερά Ἀγρυπνία συμμετεῖχαν ὁ Ἡγούμενος Αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος καί ὁ
Αἰδ/τος Πρωτ/τος π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης.

Τέλος δὲ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Εὔοσμο Θεσσαλονίκης, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ τοπικοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ Ἑορτή τῆς Συνάξεως
τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
Tό Σάββατο, 24-09/7-10-2017, ἑωρτάσθηκε ἡ Σύναξις
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, τῆς ἐπονομαζομένης
Μυρτιδιωτίσσης. Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Παλαιοῦ Φαλήρου στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, τῇ προτροπῇ
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Αιμοδοσία του Νε.Ο.Σ. στον Πειραιά
Την προγραμματισμένη φθινοπωρινή αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος της Εκκλησίας μας, την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 ν.η., στην
Αίθουσα του Ιερού Ναού «Ρόδον το Αμάραντον» στην
περιοχή Καραβά στον Πειραιά.

τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἐλλάδος κ. Καλλινίκου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ
σχηματίστηκε λαμπρή λιτανευτική πομπή τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου μας, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβ.
Ἀρχιερέων Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί Δημητριάδος κ. Φωτίου, καθώς καί πλειάδος Ἱερέων, νέων
καί νεανίδων ἐνδεδυμένων μέ τίς παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες καί πιστοῦ λαοῦ. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τοῦ Ὅρθρου
καί τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. κ. Γερόντιος.
Στήν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμο Ἱερά Μονή στήν Σταμάτα Ἀττικῆς τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις στὸ ἐξωτερικὸ

Μετά από ενέργειες της Συντονιστικής Επιτροπής Νεότητας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
& Σαλαμίνος, προσήλθαν αρκετοί αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ώστε να συνδράμουν στο έργο
αυτό, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους πάσχοντες αδελφούς μας που έχουν ανάγκη από αίμα. Η αιμοδοσία αυτή
τη φορά στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο από τις Ενορίες της
Εκκλησίας μας του Πειραιά κυρίως, καθώς και από κάποιες Ενορίες της Αθήνας. Με την παρουσία του ο Σεβ.

Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ παρελθόντος Αὐγούστου, ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ταξίδευσε σὲ χῶρες
τῆς Εὐρώπης, τῶν ὁποίων τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα τοῦ
ἀνέθεσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἔτσι ἐπισκέφθηκε καὶ λειτούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου στὸ
Παρίσι, κατόπιν μετέβη στὶς Βρυξέλλες πρὸς συνάντησιν καὶ ἐνίσχυσιν πνευματικῶν τέκνων, καὶ ἐν συνεχείᾳ
πῆγε στὸ Λονδῖνο, ὅπου λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Γυναικεία
Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Μητροπολίτης Πειραιώς & Σαλαμίνος κ. Γερόντιος, μαζί
με Κληρικούς του, συνεχάρη τους εθελοντές και τους γιατρούς μοιράζοντας αναμνηστικά.

Ἱερό Μνημόσυνο
στόν Πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος

Κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονή του, τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος
Ἐδουάρδου στὸ Μπρόκγουντ (3/16.9.2017), μὲ συμμετοχὴ τοῦ τοπικοῦ μας Κλήρου καὶ ἐπίσης μεγάλου πλήθους πιστῶν.
Ἀπὸ ἐκεῖ μετέβη στὴν Νότια Ὀσσετία τοῦ Καυκάσου
πρὸς ἐπίσκεψιν τῆς τοπικῆς Ἐπισκοπῆς.

Τήν Τρίτη, 27-09/10-10-2017, συμπληρώθηκαν ἑκατόν ὀγδονταέξη ἔτη ἀπό τήν ἄδικη δολοφονία τοῦ ἀειμνήστου Ἱωάννου Καποδίστρια, τοῦ Πρώτου Κυβερνήτου τῆς
Πατρίδος μας μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.
Καλλίνικος τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Δάφνης
μετά τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ/του Πρεσβ. π. Στυλιανοῦ Τομαῆ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἱερό Μνημόσυνο εἰς μνήμην τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀνδρός. Στό Μνη-
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Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 2/15.10.2017, τελέσθηκε ὁ
ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία. Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος
οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος,
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ.
Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, οἱ
Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης,
ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Ἱεροδιάκονοι. Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι.

μόσυνο συμμετεῖχαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς
& Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Ἡ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Ἡ Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ
Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ
Σαββατοκύριακο, 1-2/14-15.10.2017. Τὸ ἀπόγευμα τοῦ
Σαββάτου τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου,
συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγον
τος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ ἄλλων Ἀρχιερέων. Παρέστη ὁ

Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ Ἀρτοκλασία πρὸ τοῦ
Ναοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τραπέζης, προσῆλθε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, προκειμένου νὰ προσκυνήσει τοὺς ἑορταζομένους Ἁγίους, νὰ

Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ μεγάλος
ἀριθμὸς Κληρικῶν, καθὼς καὶ μεγάλο πλῆθος Μοναχῶν
καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν.
εὐχηθεῖ στὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του οἰκεῖο Ἱεράρχη
Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ καὶ νὰ χαιρετίσει
τοὺς λοιποὺς Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ πιστούς, διότι γιὰ
λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς του δὲν ἠδυνήθη νὰ
συμμετάσχει τῆς Πανηγύρεως.

Βαπτίσεις ἐνηλίκων στὴν Σλοβακία
Τὸ Σάββατο, 1/14-10-2017, τελέσθηκαν οἱ Βαπτίσεις
ὀκτὼ ἐνηλίκων ἀνθρώπων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου στὸ Μιχαλάνυ τῆς Σλοβακίας, μὲ
τὴν εὐλογία τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας
τῆς Ἐκκλησίας μας Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Κατόπιν ἀρκετῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν εἴσοδό
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τους στὴν Ὀρθοδοξία, τὶς Βαπτίσεις τῶν πρώην Παπικῶν
τέλεσε ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Βλαδίμηρος Μοχορίτα, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ Πνευματικὸς πατέρας τῶν νεοφωτίστων. Συγκεκριμένα, τὸ ἅγιο Βάπτισμα δέχθηκαν ὁ
ἀδελφὸς Βενέδικτος ἀπὸ τὴν Πολωνία, καὶ μία πολύτεκνη
οἰκογένεια ἀπὸ τὴν πόλη Ζιλίνα τῆς Σλοβακίας: ὁ Βιτάλιος καὶ ἡ Κυριακή, στοὺς ὁποίους τελέσθηκε ἐν συνεχείᾳ
καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, καὶ τὰ τέκνα τους Γεώργιος,
Ζντένκα, Περπέτουα, Τερεντία καὶ Μαρία.

Ἡ Ἐπέτειος τῆς Ἐνθρονίσεως
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας

Θεοτόκου στὸ Κόνκορντ τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ Σαββατοκύριακο, 20-22 Ὀκτωβρίου 2017 ν.ἡ..
Τὸ κεντρικὸ θέμα τῆς Συνάντησης Νέων εἶχε τὸν τίτλο:
«Λατρεία καὶ φόβος Θεοῦ». Συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆς,
μαζὶ μὲ δώδεκα Κληρικοὺς καὶ πάνω ἀπὸ 150 νέους ἀπὸ
διάφορες Πολιτεῖες τῶν Η.Π.Α.. Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε καὶ μιὰ συνάντηση ἐνηλίκων καὶ γονέων μὲ τοὺς
Ἱεράρχες, ὅπου συζητήθηκαν συναφῆ μὲ τὴν Συνδιάσκεψη τῶν Νέων ζητήματα. Ἐπίσης προβλεπόταν συμμετοχή
στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καὶ σέ ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
πού τελέσθηκε.

Ποιμαντική Ἐπίσκεψις
στην Ἱερά Μητρόπολη Σερβίας
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος πραγματοποίησε ποιμαντική
ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερβίας, ὡς Τοποτηρητής αὐτῆς, ἀπό τό Σάββατο, 15/28-10-2017, ἕως καί τήν
Τετάρτη 19-10/1-11-2017, συνοδευόμενος ἀπό τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο καί τούς Παν/τους
Ἱερομονάχους π. Ἀβέρκιο καί π. Καλλίνικο.

Ἡ ἑβδόμη Ἐπέτειος τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλινίκου ἑωρτάσθηκε διά Θείας Λειτουργίας στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου Δάφνης, τὴν Τρίτη, 4/17-10-2017, μνήμη τοῦ
Ἁγίου Ἱεροθέου Ἀθηνῶν. Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος
συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καθώς καί ἀρκετῶν Ἱερέων. Στό Ἱερό Βῆμα παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ
Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
καί Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε Ὁμιλία ἁρμόδια γιὰ τὴν περίσταση, ἐκφράσας τὶς εὐχὲς Κλήρου καὶ Λαοῦ στὸν σεπτὸ Πρωθιεράρχη.

Συνάντηση Νέων Μητροπόλεως Ἀμερικῆς
Ἡ ἐτήσια Συνδιάσκεψη Νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας
στὴν Ἀμερικὴ φιλοξενήθηκε στὴν Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς

Τήν Κυριακή, 16/29-10, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν νεόδμητο Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Σάββα Σερβίας στό Πάντσεβο τοῦ Βελιγραδίου μέ τήν συμμετοχή, πλήν τῶν ὡς ἄνω Ἱερέων, τοῦ Ἐφημερίου Ἱερομ. π.
Σάββα Μίκιτς, τοῦ Ἱερομ. π. Μεθοδίου Ζάχαριτς ἐκ Βοσνίας καί τοῦ Αἰδ. π. Μαρτίνου ἐκ Βουλγαρίας, παρουσίᾳ
πλήθους πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ἐψάλη ἡ Δοξολογία, ἀνεγνώσθη καί ὑπεγράφη ἀπό τούς
Ἀρχιερεῖς ἡ Συνοδική Πράξη Ἁγιοκατατάξεως τῶν Ἁγίων
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Οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς μετέφεραν τὴν παράκληση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου μας νὰ μὴ σπεύσουν νὰ ἐπιβάλουν καθαιρέσεις στοὺς Ἀρχιερεῖς Ἀνδρόνικο καὶ Σωφρόνιο, οἱ
ὁποῖοι ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Συνοδό τους, προκειμένου νὰ
συνεχισθεῖ ἡ προσπάθεια ἐπαναπροσεγγίσεως. Τὸ αἴτημα
τῶν Ἀρχιερέων μας ἔγινε ἀποδεκτό. Στὴν συνέχεια, ἔγινε συζήτηση καί γιά ἄλλα σημαντικά ζητήματα διμεροῦς
ἐνδιαφέροντος καί γενικά ὑπῆρξε σύγκλισις ἀπόψεων.

Σέρβων Νεομαρτύρων καί ἔγινε ἡ προσκύνηση τῶν Ἱερῶν
Λειψάνων, καθώς καὶ ἡ λιτάνευση τῆς Εἰκόνος καὶ ἀποτμημάτων τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων. Στό τέλος,
ἡ φιλόξενη Ἐνορία παρέθεσε τράπεζα στούς Ἀρχιερεῖς,
τούς Κληρικούς καί σέ ὅλους τούς προσελθόντας πιστούς.
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος μετά τῆς συνοδείας του μετέβησαν στήν Ἱερά
Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Βοσνία.

Τήν Δευτέρα, 17/30-10, ἔγινε ἐπίσκεψη στό συγκρότημα στρατοπέδων τοῦ Γιασένοβατς, τό ὁποῖο ἐκτείνεται
πέρα ἀπό τά σύνορα τῆς Βοσνίας, καταλαμβάνοντας καί
ἔδαφος τῆς σημερινῆς Κροατίας, στὸ ὁποῖο μαρτύρησαν
περισσότεροι ἀπό 620.000 περίπου Σέρβοι Νεομάρτυρες,
ὅπως καὶ σὲ ἄλλα μέρη.

Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία στὴν Ὀδησσὸ
Τὴν Τρίτη, 11/24 Ὀκτωβρίου 2017, τριμελὴς Συνοδικὴ
Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελουμένη ἀπὸ τοὺς Σεβασμ. Μητροπολῖτες Δημητριάδος κ. Φώτιο, Φιλίππων & Μαρωνείας
κ. Ἀμβρόσιο καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης
κ. Ἀμβρόσιο, μετέβη στὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας γιὰ
συζητήσεις μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν
Σεβασμ. Μητροπολίτη καὶ Πρωθιεράρχη κ. Ἀγαθάγγελο.
Οἱ Ρῶσοι Ἀρχιερεῖς εἶχαν τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τους, ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπὶ τετραήμερον.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
σὲ Πειραιᾶ καὶ Καβάλα
Τὴν Τετάρτη, 26-10/8-11-2017, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στὸ Κερατσίνι Πειραιῶς. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ
Μεγάλος Ἑσπερινὸς μὲ χοροστασία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου
Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
καὶ παρουσία Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως. Τὸ πρωὶ τῆς
Τετάρτης, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Πειραιῶς &
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μὲ Κληρικούς, παρουσίᾳ καὶ τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου,

ὁ ὁποῖος τὴν παραμονὴ εἶχε χοροστατήσει στὸ ἑορτάζον
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Δομβραίνα Βοιωτίας. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς & Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, μὲ συμμετοχὴ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου
Κερατσινίου, τὴν ὁποίαν ἀκολούθησε τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα.

Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Καβάλα. Στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων & Μαρω
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ΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον, ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2018, τὸ ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη
χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σὲ μικρὸ σχῆμα «τσέπης» καὶ στὶς 72 σελίδες του περιλαμβάνει ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο κατὰ μῆνα, τὰ Εὐαγγελικὰ καὶ Ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν,
τὸ Νηστειοδρόμιο καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο, σύνθεση καὶ φωτογραφία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, ἀναλυτικὸ Κατάλογο
ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ταξινομημένων κατὰ γεωγραφικὴ περιοχή, καὶ διευθύνσεις ἐνδεικτικῶν Δικτυακῶν κόμβων τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Τὸ Ἑορτολόγιον 2018 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας
μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.



νείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος
καὶ π. Παφνούτιος. Προσῆλθαν πιστοὶ ἀπὸ τὴν Καβάλα καὶ
τὴν Δράμα, ὅπως καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχές. Ὁ Σεβ. Φιλίππων
& Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ
τὸν Ἅγιο Δημήτριο ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς ρήσεως περὶ Ὁμολογίας τοῦ Χριστοῦ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Ἀκολούθησε
Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, στὴν
ὁποίαν συμμετεῖχε τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέστορος στὴν Θεσσαλονίκη

Τὴν Πέμπτη, 27-10/9-11-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Γεωργίου καὶ Νέστορος
στὴν Θεσσαλονίκη στὴν μνήμη τοῦ Μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος. Τὴν Θεία Λειτουργία, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης
κ. Γρηγορίου, τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων &
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μαζὶ μὲ Κληρικοὺς τῆς τοπικῆς
Μητροπόλεως, παρουσίᾳ πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν. Θεῖο
κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ λειτουργὸς Ἱεράρχης ἀπὸ τὴν Δράμα μὲ θέμα τὴν ἀγάπη τῶν Ἁγίων πρὸς τὸν Θεό.

Ἔναρξη Μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν
Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ξεκίνησε γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ
ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὸ Σάββατο ἑσπέρας, 29-10/11-11-2017, ἔγινε ἡ ἔναρξη
μὲ τὸν καθιερωμένο Ἁγιασμό, τὸν ὁποῖον ἐτέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, παρουσίᾳ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ. Φωτίου, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν σπουδαστῶν.

Μετὰ τὸν Ἁγιασμὸ ἔγινε καὶ τὸ πρῶτο μάθημα, μὲ
θέμα «Ἵδρυση, Ὀργάνωση καὶ Λειτουργία Κατηχητικοῦ Σχολείου» ἀπὸ τὸν Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο. Τὰ
μαθήματα ἐφέτος θὰ διεξάγονται στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος (Καπετὰν Ματαπᾶ 157, Τ.Κ. 185 46 Πειραιᾶς),
ὅπου ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἀναγκαῖες προδιαγραφές: αἴθουσες διδασκαλίας, γραμματεία, αἴθουσα Καθηγητῶν κ.λπ..
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