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Ὁμιλία στὰ Ἅγια Θεοφάνεια
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
Κεντρικὸ Λιμάνι Πειραιῶς, 6/19-1-2018
Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς.
Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρεσβύτεροι.
Ἱερολογιώτατοι Διάκονοι.
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.
Ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας,
καὶ τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς.
Λαὲ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε.

Ο

μέγας θεολόγος καὶ ὁμολογητὴς τῆς πίστεώς
μας ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς λέγει:
Μέγα καὶ ὑψηλὸ εἶναι τὸ μυστήριο τοῦ βαπτί
σματος τοῦ Χριστοῦ, δυσθεώρητο καὶ δυσερμήνευ
το, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἐξαιρετικὰ σωτήριο ἂς τὸ
ἀνιχνεύσουμε ὅσο εἶναι ἐφικτό.
Κατὰ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια καὶ Θεία Ἐπιφάνεια,
ποὺ ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὁ Ἰη
σοῦς Χριστὸς δέχεται τὸ βάπτισμα ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ὁ
Θεὸς Πατὴρ μαρτυρεῖ καὶ λέγει, κατὰ τὴν ὥρα
ἐκείνη τῆς βαπτίσεως: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ
ἀγαπητὸς ἐν ᾧ ηὐδόκησα». Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο
κατέρχεται ἐν εἴδει περιστερᾶς καὶ ἐπιβεβαιώνει
τὴν μαρτυρία τοῦ Πατρός. Ἔτσι φανερώνονται τὰ
τρία Πρόσωπα τῆς Παναγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ
Προσκυνητῆς Τριάδος. Καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς φα
νερώνεται πρὸς ἡμᾶς, ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα
Του, ὡς Υἱὸς ἀγαπητός, ὁ ὁποῖος ἦλθε στὸν κόσμο
ὡς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.
Μὲ τὴν βάπτισή Του, ὁ Χριστός, φώτισε τὸ γένος
τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ ἄνοιξε διάπλατα τὸν δρόμο
τῆς λυτρώσεως καὶ τῆς ἀνακαινίσεως καὶ τῆς αἰώνι
ας ζωῆς καὶ Βασιλείας Του· καὶ ἡ αἰώνια Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ δὲν προσδιορίζεται χρονικὰ ἢ τοπικά. Ἡ
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μία νέα δυνατότη
τα στὸν ἄνθρωπο, εἶναι ἕνας νέος τρόπος ζωῆς ποὺ
κυριαρχεῖται ὄχι ἀπὸ τὸ σκοτάδι ἀλλὰ ἀπὸ τὸ φῶς,
ὄχι ἀπὸ τὸ μῖσος ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ὄχι ἀπὸ τὴν
ὑπερτροφικὴ ἐπικράτηση τοῦ ἐγὼ ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ταπεινοφροσύνη, ὄχι ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου
ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, εἶναι τὸ φῶς
τοῦ κόσμου, ὁ Λυτρωτὴς καὶ ὁ Σωτῆρας, ὁ στορ
γικὸς πατέρας καὶ ὁ ἀληθινὸς ὁδηγὸς τῆς ζωῆς
μας. Ὁ Χριστὸς ἔκαμε τὴν μεγάλη καὶ εἰρηνικὴ
ἐπανάσταση. Ἀντέταξε στὴν πλάνη τὴν ἀλήθεια,
στὸ σκοτάδι τὸ φῶς, στὴν ἀδικία τὴν δικαιοσύνη,
στὸν πόλεμο τὴν εἰρήνη, στὴ δουλεία τὴν ἐλευ

θερία, στὴν κακία τὴν ἀγάπη, στὴν ἀντιδικία τὴ
συγγνώμη, στὴν ἀνηθικότητα τὴν ἁγνότητα, στὴν
περιφρόνηση καὶ ἀπαξιώση τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν
θυσιαστικὴ προσφορά.
Αἰῶνες τώρα μᾶς καλεῖ κοντά Του. Μᾶς θέλει
ἑνωμένους μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Σταθεροὺς στὴν πίστη, πρόθυμους Μαθητές Του,
ἀξίους μιμητές Του. Νὰ ζοῦμε μέσα στὸ πνεῦμα
τῆς χάριτός Του καὶ τῆς ἀγάπης Του, ὡς ἀδελφοὶ
ἐν Χριστῷ καὶ ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐμεῖς ὅμως μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας ἀρνού
μαστε οὐσιαστικὰ τὸ Χριστό! Καταντήσαμε τὴν
ἐποχή μας, χειρότερη ἀπ᾽ τὴν ἐποχὴ τῶν Σοδόμων.
Χειρότερη ἀπ᾽ τὴν ἐποχὴ τῆς Νινευΐ. Εἶναι ἐποχὴ
μεγάλης ἁμαρτίας, προπαντὸς ἀνηθικότητος, ποὺ
ἰδιαίτερα ἀποστρέφεται ὁ Θεός. Σήμερα οἱ ἄνθρω
ποι κομπάζουν καὶ ἐπαίρονται διὰ τὰ ἀνήθικα
κατορθώματά τους! Νέοι σαπίζουν στὴ βρωμιὰ
τῆς πορνείας καὶ ἀσέλγειας. Σύζυγοι ἀθετοῦν τὴν
πίστη τοῦ γάμου καὶ κυλίονται στὸ βοῦρκο τῆς
ἁμαρτίας. Ἐποχὴ ἀσέβειας, ἀλλὰ καὶ ἀποστασίας
ἀπὸ τὸ Θεό, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν Ὀρθο
δοξία.
Γι᾽ αὐτὸ ἔρχεται κι’ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ
ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ γίνονται οἱ καταστρεπτικοὶ
πόλεμοι. Νὰ γίνονται οἱ σεισμοί. Νὰ γίνονται οἱ
θεομηνίες! Καὶ τόσα ἄλλα κακά. Γιὰ τὴν ἀσέβεια
κι’ ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων. Κι᾽ ἂν ὁ Θεὸς συ
νεκράτησε τὴν ὀργή Του μέχρι τώρα, ἀσφαλῶς τὸ
ἔκανε γιατὶ ὑπῆρχαν ἔστω λίγοι ἄνθρωποι δίκαι
οι, εὐσεβεῖς, καὶ πιστοὶ ποὺ εἶναι ἅγιοι, ποὺ προ
σεύχονται γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὴν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων.
Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς
κοινωνίας καὶ σύνθημα τὸ «ἔτσι κάνω γιατὶ ἔτσι
πρέπει νὰ κάνει ὁ κάθε σύγχρονος ἄνθρωπος»,
ἀνεχόμαστε τὴν ψήφισιν καὶ ἐφαρμογὴ στὴν
πατρίδα μας ἀντίχριστων νόμων.
«Πρέπει νὰ ἐκσυγχρονίσουμε τὸν πολιτισμό
μας, ὅπως κάνουν ὅλες οἱ σύγχρονες κοινωνίες»,
μᾶς λένε οἱ σύγχρονοι Ἐθνοπατέρες!
Καὶ πῶς, δηλαδή, ἐννοοῦν τὸν ἐκσυγχρονισμό
μας αὐτόν;
Ἀντικαθιστώντας τὸν εὐλογημένο θρησκευ
τικὸ γάμο, μὲ τὸν πολιτικό!
Ἐπιχειρώντας τὴν κατάργησιν τῆς δημιουργίας
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπλασε ἄνδρα καὶ γυναῖκα
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στὸν κόσμο. Τώρα μὲ μία ἁπλὴ πολιτικὴ δήλωση,
ὅποιος ἐπιθυμεῖ κατὰ τὶς ἄνομες ἐπιθυμίες του,
θὰ χαρακτηρίζει τὸ φύλο του. Δηλαδή, τὸ φύλο
του δὲν θὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸ ἔπλασε ὁ Θεός, ἀλλὰ
αὐτὸ πού ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ!
Διαλύοντας τὴν οἰκογένεια μὲ τὴ νομιμοποίη
ση τῶν ἀμβλώσεων, τὰ ἔξοδα τῶν ὁποίων, μάλι
στα, ἀναλαμβάνει τὸ πάμφτωχο καὶ καταχρε
ωμένο Ἑλληνικὸ δημόσιο! Δαπανώντας γιὰ τὸ
ἀντίχριστο ἔγκλημα τῶν ἀμβλώσεων τεράστια
ποσά, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ δω
θοῦν στὶς φτωχὲς οἰκογένειες καὶ τοὺς
πολυτέκνους, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, καὶ
ἐνῶ ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους τὴν μελέτη
εἰδικῶν ἐρευνητῶν, ποὺ λέγει ὅτι μετὰ
ἀπὸ 20 μὲ 30 χρόνια ὁ πληθυσμὸς τῆς
Ἑλλάδος θὰ ἔχει μειωθεῖ στὰ 6.000.000!
Μὲ τὴ λαίλαπα τῶν δυσβάσταχτων
κυβερνητικῶν μέτρων, τὶς περικοπὲς σὲ
μισθοὺς καὶ συντάξεις, τὴ γενικευμένη
καὶ διαρκῆ μείωση τῶν εἰσοδημάτων, τὴν ἀπώλεια
τῆς ἐργασίας, ποὺ ἔχει ὁδηγήσει στὴν ἀπόγνω
ση χιλιάδες κατοίκους, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ
συνάνθρωποί μας νὰ ὑποφέρουν σκληρά, νὰ στε
ροῦνται τὰ βασικὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς, νὰ ἀναζητοῦν
τροφὴ ἀκόμη καὶ στοὺς κάδους ἀπορριμμάτων!
Τοὺς νέους μας νὰ ἀγανακτοῦν, νὰ πονοῦν, νὰ
ἀπελπίζονται, νὰ ξενιτεύονται καὶ πάλιν, ὅπως
στὴ μεταπολεμικὴ περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ 1950,
ἀναζητῶντας καλύτερη ζωὴ στὸ ἐξωτερικό.
Ἴσως κατηγορηθοῦμε ὅτι πολιτικολογοῦμε.
Ὄχι, ὅμως, δὲν πολιτικολογοῦμε ἀλλὰ θεολογοῦμε.
Ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Πρωτοκορυφαῖος τῶν
Ἀποστόλων Παῦλος, ὅταν πάσχει ἕνα μέλος, ὅλο
τὸ σῶμα πάσχει!
Ὡς ποιμενάρχες καὶ πνευματικοὶ πατέρες, δὲν
μποροῦμε νὰ σταθοῦμε ἀδιάφοροι στὴν πνευμα
τικὴ αὐτὴ κατάντια!
Ἕνας σύγχρονος λόγιος ἁγιορείτης μοναχὸς
εἶπε: «...Νὰ μὴν ἔχεις ἄποψη γιὰ τίποτε, νὰ σιωπᾶς
συνεχῶς, νὰ συμφωνεῖς καὶ ὅταν δὲν συμφωνεῖς,
μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ περνᾶς καλά, εἶναι ἄνανδρο
καὶ ἀνέντιμο…».
Ἑπομένως, ἔχουμε ἐπιβεβλημένο καθῆκον νὰ
μὴ σιωπήσουμε!
***
Παρακολουθοῦμε μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὰ
γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἐξελίσσονται στὸν γεωγρα
φικὸ χῶρο τῶν Βαλκανίων καὶ ἰδιαιτέρως ὅσα
σχετίζονται μὲ τὴν Πατρίδα μας.
Ὡς Ἐκκλησία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἐκφρά
σουμε τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὰ ὅσα βλέπουν τὸ
φῶς τῆς δημοσιότητας.
Παρ᾽ ὅλον ὅτι πολλοὶ μᾶς θεωροῦν ὡς ἐκτὸς
θέματος, γιὰ τὴ συμφωνία ὡς πρὸς τὸ ὄνομα τοῦ
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κρατικοῦ μορφώματος τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων,
κ’ ἴσως δὲν μᾶς ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα νὰ ἔχου
με γνώμη ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἐμεῖς διακηρύσσουμε ὡς Κληρι
κοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες πολῖτες, ὅτι τὸ θέμα τοῦ ὀνόμα
τος εἶναι ἐθνικὸ καὶ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες
πολῖτες.
Ἀναγνωρίζουμε, ὅτι τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ
τῆς Χώρας, σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν
ἐντολὴ τοῦ λαοῦ, τὴν ἀσκεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Πολι
τεία· ἐν τούτοις, αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ
ἐκφράσουμε τὴ γνώμη καὶ τὴ θέση
μας, ὅπως ἔχει δικαίωμα κάθε δημο
κρατικὸς καὶ νομοταγὴς Ἕλληνας
πολίτης τῆς Πατρίδας μας γιὰ τὸ θέμα
αὐτό, δημόσια καὶ ὑπεύθυνα.
Ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας γράφτη
κε μὲ τὸ αἷμα ἡρώων Ἑλλήνων καὶ ὡς
ἐκ τούτου ἀνήκει ἀποκλειστικὰ καὶ
μόνο στοὺς Ἕλληνες ἀπογόνους τους.
Οἱ ἀγῶνες τοὺς ὁποίους ἔκανε ὁ σεπτὸς
Ποιμενάρχης τῆς Ἐκκλησίας μας πρώ
ην Φλωρίνης Ἅγ. Χρυσόστομος, ὡς τελευταῖος
Μητροπολίτης Πελαγονίας, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ
διατρανώσουμε ὅτι, «κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα
νὰ σφετερισθεῖ τὰ δίκαια, τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια μας,
εἴτε αὐτὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν γῆ μας, εἴτε μὲ τὴν
πνευματική μας κληρονομιά, ἐν προκειμένῳ δὲ μὲ
τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, [αὐτὸ] παραμένει ἀδια
πραγμάτευτο. Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ Μακε
δονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντοτε Ἑλληνική».
Δὲν δεχόμαστε καμία ὀνομασία ποὺ νὰ πε
ριέχει τὸν ὅρο «Μακεδονία».
Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ διαστρεβλώνει τὴν
ἐθνικὴ ἱστορία μας.
«Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ [οἱ Σκοπιανοὶ] ἔχουν κα
τασκευάσει ἕνα ἰδεολόγημα ποὺ στηρίζεται σὲ
ψευδῆ ἱστορικὰ στοιχεῖα, διότι εἶναι σλαβικὸ φῦλο
ποὺ ἦρθε στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων τὸν 6ο - 7ο
μ.Χ. αἰῶνα, δηλαδὴ χίλια χρόνια σχεδὸν μετὰ τὸν
Μέγα Αλέξανδρο».
***
Ἀγαπητοί μου,

Κάνουμε τὰ πρῶτα μας βήματα στὸ νέο ἔτος.
Δυστυχῶς τὰ μεγάλα προβλήματα παραμένουν.
Ὅλοι μας δοκιμαζόμαστε.
«Ἂς ἀνοίξουμε καὶ ἐμεῖς λοιπὸν τὶς πόρτες τῆς
ψυχῆς μας γιὰ νὰ εἰσέλθῃ καὶ νὰ κατοικήσῃ μέσα
σ’ αὐτὴν ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι τὸ ἀληθινὸ
φῶς τῆς θεογνωσίας, γιὰ νὰ μᾶς γεμίσει μὲ σύνε
ση καὶ σοφία ὥστε καὶ ἡ δική μας, τοῦ καθενός
μας, ἡ ζωή, νὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν
ταπείνωση, τὴν ἀνοχή, τὴν συγγνώμη, τὴν μακρο
θυμία, τὴν ἐπιείκεια καὶ τὴν πραότητα».
«Λύτρωση ἔρχεται ὁ Χριστὸς νὰ δώσει μὲ τὴ
βάπτιση σὲ ὅλους τοὺς πιστούς. Γιατὶ μὲ αὐτὴν κα
θαρίζει τὸν Ἀδάμ, ὑψώνει τὸν πεσμένο, ντροπιάζει


Η ΦΩΝΗ

4

Ὁ Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων 2018

M

ετὰ πάσης λαμπρότητος καὶ μεγαλοπρέπειας ἑωρτάσθηκε ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
τὴν Παρασκευή, 6/19 Ἰανουαρίου 2018, σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς καὶ τὶς Μονὲς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.

Ἐπίκεντρο ἦταν ὅπως κάθε χρόνο ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς στὸ κεντρικὸ λιμάνι τῆς χώρας μας, στὸν Πειραιᾶ. Συγκεκριμένα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος τέλεσε τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό, μὲ συμμετοχὴ καὶ
ἄλλων Ἀρχιερέων, στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Καμίνια.

Ἐν συνεχεία, σχηματίσθηκε μεγαλειώδης πομπὴ μὲ
τὴν συμμετοχὴ ἑκατοντάδων νέων καὶ νεανίδων ἐνδεδυμένων μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἐθνικὲς ἐνδυμασίες. Τὴν


τὸν τύραννο ποὺ προκάλεσε τὴν πτώση, ἀνοίγει
τοὺς οὐρανούς, κατεβάζει τὸ θεῖο Πνεῦμα, καὶ
χαρίζει τὴν ἀφθαρσία καὶ τὴν μέθεξη».
Ἀδελφοί μου, «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί», οἱ βιασταὶ
εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώνια ζωή.
Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων εἶναι
προσκλητήριο γιὰ πνευματικὴ ἀνανέωση καὶ ἐπι
στροφὴ πρὸς τὸν Ἐπιφανέντα Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό. Ἂς τὸν ἔχουμε ὁδηγὸ στὴ ζωή μας, καὶ μὲ
συμπαραστάτες καὶ πρεσβευτές μας τὴν Παναγία
Μητέρα Του, τὸν Πρόδρομό Του, καὶ ὅλους τοὺς
Ἁγίους τῆς Πίστεώς μας, νὰ βαδίσουμε πρὸς τὴν
ὁδὸν τῆς σωτηρίας.
Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθεὶς Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστὸς νὰ φωτίζει ὅλους, ὁλόκληρο τὸν κόσμο,
καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύει ἰδιαίτερα τώρα, ποὺ ἡ Πατρίδα

ἱερὰ Λιτανεία πλαισίωσαν οἱ μουσικὲς μπάντες τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ τῶν Δήμων Πειραιῶς καὶ
Ἀσπροπύργου, ἐνῶ ἡ φιλαρμονικὴ μπάντα τοῦ Λιμενικοῦ
Σώματος ἀπέδωσε τιμὲς στὸν Τίμιο Σταυρό, τὸν ὁποῖο
συνόδευε τὸ τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου
Ναυτικοῦ καθ΄ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πομπῆς.

Τοὺς ἱεροὺς ὕμνους ἀπέδωσε κλιμάκιο τῆς Χορωδίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ὑπὸ τὴν
διεύθυνση τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη. Τέλος δὲ δεκάδες
Ἱερεῖς συνόδευσαν τὴν ἱερὰ Λιτανεία, καθὼς καὶ τὸ τάγμα
τῶν Μοναζουσῶν.
Προεξάρχων τῆς μεγαλειώδους πομπῆς ἦταν ὁ σεπτὸς
Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μὲ
τὴν συμμετοχὴ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ
τὴν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης τελετῆς, καὶ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων:
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Τορόντο κ. Μωϋσέως, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς
Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλογίου.
Κατὰ τὴν τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ στὴν
εὐτρεπισμένη ἐξέδρα τοῦ Λιμένος Πειραιῶς, περίπου
σαράντα νέοι βούτηξαν στὰ παγωμένα νερὰ γιὰ νὰ
ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐνῶ τὰ σταθμευμένα πλοῖα
μας περνᾶ δύσκολες ὧρες.
Εἴθε ὁ Κύριός μας, ποὺ γιὰ χάρη μας ἔγινε
ἄνθρωπος καὶ καταδέχθηκε νὰ βαπτισθῇ στὸν
Ἰορδάνη ἀπὸ τὸν Ἰωάννη, σὰν ἕνας κοινὸς ἄνθρω
πος, νὰ μᾶς σκεπάζει ὅλους, νὰ μᾶς προστα
τεύει, νὰ μᾶς εὐλογεῖ, νὰ μᾶς φωτίζει καὶ νὰ μᾶς
χαρίζει τὴν εἰρήνη, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε
σύντομα ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, στὸ ὁποῖο μᾶς ἔχουν
ὁδηγήσει ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἀλόγιστοι χειρισμοὶ καὶ
οἱ σκοπιμότητες τῶν διεθνῶν σκοτεινῶν κέντρων,
ποὺ ἐποφθαλμιοῦν τὴν ἀνεξαρτησία μας καὶ τὴν
περήφανη πολιτιστικὴ καὶ ἱστορικὴ παράδοσή μας.
Σὲ ὅλους δὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
ὅπου Γῆς,
Χρόνια Πολλά, Eἰρηνικὰ καὶ Eὐλογημένα!

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ἀπέδιδαν τιμὴ στὸν Βαπτισθέντα Σωτῆρα Χριστὸ διὰ συνεχόμενων συριγμῶν.
Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας πρὸς τὸ πλῆθος τῶν Ὀρ
θοδόξων πιστῶν, ποὺ κατέκλυσαν κυριολεκτικὰ τὸ λιμάνι,
ἐκφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας (βλ. σελ.
2-4 παρόντος τεύχους).

Τὴν ἱερὰ Τελετὴ τίμησαν πολλοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καὶ τῶν τοπικῶν δημοτικῶν
ἀρχῶν. Τέλος δὲ ἡ ὅλη λαμπρὴ Τελετὴ ὁλοκληρώθηκε
στὸ κέντρο τῆς πόλεως, στὰ προπύλαια τοῦ δημοτικοῦ
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θεάτρου, ὅπου ἔγινε καὶ ἡ Ἀπόλυση (βλ. φωτογραφία ἐξωφύλλου παρόντος τεύχους).
Λαμπρὸς ἦταν καὶ ὁ ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στὴν συμπρωτεύουσα, τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος τέλεσε
τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀπ΄ ὅπου καὶ

ξεκίνησε μεγαλοπρεπὴς πομπὴ πρὸς τὸ λιμάνι τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου, ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Στὴν πόλη τοῦ Βόλου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τῆς πομπῆς καὶ τέλος τῆς
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Η ΦΩΝΗ
Στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ἡ πόλη τῆς Καβάλας, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. Ἀφοῦ προηγήθηκαν ὁ Ὄρθρος,
ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμὸς
στὸν Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὴν συνέχεια

τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ στὸ λιμάνι τῆς πόλεως.
Στὴν Στυλίδα Φθιώτιδος μετέβη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία
καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπακολούθησε ἱερὰ Λιτανεία πρὸς
σχηματίστηκε λαμπρὴ πομπὴ πρὸς τὴν θάλασσα, ὅπου
καὶ ὁλοκληρώθηκε ὁ ἑορτασμὸς μὲ τὴν κατάδυση τοῦ Τ.
Σταυροῦ.

τὸ λιμάνι τῆς κωμοπόλεως, ὅπου καὶ ἔγινε ἡ τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ στὴν θάλασσα. Ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης
ἀνέγνωσε σύντομο ἑόρτιο Λόγο, ὁ ὁποῖος δημοσιεύεται στὴν
Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Tὰ Ἅγια Θεοφάνια μὲ κατάδυση τοῦ Τ. Σταυροῦ σὲ
θάλασσα ἤ ποταμὸ ἑορτάσθηκαν καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας, ὅπως τὴν Χαλκίδα (βλ. φωτογραφία κάτω), τὸ
Καρλόβασι Σάμου κλπ..

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 10/23-01-2018

Τ

ὴν Τρίτην, 10/23-01-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου
14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία
συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ -κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ἐπιτυχοῦς- ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
ἐν Πειραιεῖ καὶ ἀλλαχοῦ.
2) Συνεζητήθη ἐκ νέου ἡ σύνθεσις τῶν ἀντι
προσωπειῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τοὺς ἑορτασμοὺς τρέχοντος ἔτους τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Ρουμανίαν.
3) Ἐνεκρίθησαν σχέδια Ἐπιστολῶν πρὸς Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἀναφορικῶς πρὸς ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα.
4) Συνεζητήθησαν ζητήματα ἀφορῶντα τὴν
Ἐκκλησίαν ἡμῶν ἐν Αὐστραλίᾳ, ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμέ-

νης ἐπισκέψεως ἐκεῖσε τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος.
5) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς ὑποκλοπῆς τοῦ
ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἐκ μέρους τῶν σημερινῶν
κατοίκων τῆς ἀρχαίας Δαρδανίας. Ἐσχολιάσθη θετικῶς ἡ πάνδημος συγκέντρωσις διὰ τὸ θέμα τοῦτο
εἰς Θεσσαλονίκην κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν,
ἔνθα παρέστησαν Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὶ καὶ Ποίμνιον
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἀνακοινώσεως καὶ ἡ προτροπὴ τῶν μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας μας διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ἀντίστοιχον ἐπικειμένην συγκέντρωσιν τῶν Ἀθηνῶν.
6) Ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱστορικοῦ Ἀρχείου ἡ συγκέντρωσις ὑλικοῦ πρὸς συγγραφὴν
βιβλίου περὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Βαξεβανοπούλου,
† 1966) τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τῆς Ἀμφιάλης, περὶ τοῦ
ὁποίου καθωρίσθη ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ ἡ 26η Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους.
7) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης
φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 13/26-02-2018

Τ

ὴν Δευτέραν, 13/26-02-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην 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) Ἀπεδέξατο τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως εἰς τὰς
τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν (καὶ
εἰδικώτερον εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς), τοῦ π. Γεωργίου Τριανταφύλλου διὰ τῆς πρεπούσης τάξεως.
2) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἐπιτυχοῦς ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις.
3) Συνεζητήθησαν αἱ ἀντιχριστιανικαὶ προκλήσεις,
αἱ ὁποῖοι ὡς συνήθως ἐντείνονται κατὰ τὰς ἡμέρας
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἰδικώτερον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμὸν αὐτῆς περὶ βλασφήμου τινὸς διαφημίσεως εἰς τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ
μέσα, ἀλλὰ καὶ βλασφήμου τινὸς θεατρικῆς παραστάσεως, ἀπεφασίσθη δὲ νὰ γίνουν τὰ δέοντα διαβήματα
διαμαρτυρίας καὶ νὰ ἐκδοθῇ σχετικὴ Ἀνακοίνωσις.
4) Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ.
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως
αὐτοῦ ἐν Σαρδηνίᾳ.
5) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῶν προσφά-

των ἐπισκέψεων τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης εἰς Κένυαν καὶ
εἰς Ἰταλίαν καὶ συνεζήτησεν ἐπὶ σχετικῆς ἐπιστολῆς
τοῦ Σεβασμ. Λούνης.
6) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς
Αὐστραλίαν.
7) Συνεζητήθησαν αἱ θετικαὶ ἀπαντήσεις ἐκ μέρους
τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τοῦ
Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρονίκου τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, περὶ τῆς δυνατότητος ἐνάρξεως συζητήσεων μεταξὺ αὐτῶν.
8) Συνεζητήθη ἡ διαμορφωθεῖσα κατάστασις ἐν
Βουλγαρίᾳ.
9) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον περὶ εὐχαρίστων ἐξελίξεων ἐν Σουηδίᾳ.
10) Ἐγένετο ἐνημέρωσις τοῦ ἱεροῦ Συνοδικοῦ Σώματος περὶ τῶν ὡσαύτως θετικῶν ἐξελίξεων ἐν Γεωργίᾳ.
11) Ἐνεκρίθη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Βαξεβανοπούλου, † 1966) τοῦ Νέου Ἐλεήμονος
τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ, συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.
12) Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπικαιροποίησις παλαιοτέρας
Ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου περὶ λαϊκῶν
Ἱεροκηρύκων.
13) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης
φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Η ΦΩΝΗ
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Συμμετοχὴ στὸ Συλλαλητήριο για τὴν Μακεδονία μας

Τ

ὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 22-1/4-2-2018,
πραγ
μα
τοποιήθηκε ὡς γνωστὸν τὸ μεγαλειῶδες Συλλαλητήριο στὴν Πλατεία Συντάγματος
στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς
Μακεδονίας μας, μὲ τὴν σαφῆ δήλωση ἀρνήσεως
ἀποδοχῆς μιᾶς σύνθετης ὀνομασίας γιὰ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία νὰ περιέχει τὸ ἔνδοξο
ὄνομα τῆς Μακεδονίας, ἐφ’ ὅσον ἡ Μακεδονία
εἶναι μία καὶ εἶναι Ἑλληνική.

Στὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ σὲ ὄγκο καὶ παλμὸ ἐθνικὸ
καὶ πατριωτικὸ προσκλητήριο, σὲ αὐτὴ τὴν δίκαιη
καὶ δυναμικὴ παλλαϊκὴ ἔκφραση, συμμετεῖχε ἡ
Ἱερὰ Σύνοδός μας διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ Ἀττικῆς &
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου
Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, πολλῶν Κληρικῶν καὶ
μεγάλου πλήθους ἐκ τοῦ Ποιμνίου Αὐτῆς.

Ὅσα ἐμπεριστατωμένα ἀκούσθηκαν, ἰδίως ἀπὸ
τοὺς δύο κύριους Ὁμιλητὲς τοῦ Συλλαλητηρίου,
τὸν διάσημο Μουσικοσυνθέτη κ. Μίκη Θεοδωράκη καὶ τὸν Συνταγματολόγο κ. Γεώργιο Κασιμάτη,
βρῆκαν τὴν πλήρη ἀποδοχὴ καὶ ἐπικρότηση ἀπὸ
ὅλους τοὺς παρισταμένους, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μὲ
τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν διοργανωτῶν πρέπει νὰ
ξεπερνοῦσαν τὸ ἑκατομμύριο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅσους
παρακολουθοῦσαν αὐτὸ τηλεοπτικῶς καὶ διαδικτυακῶς, ἀπὸ τὸν οἰκουμενικὸ Ἑλληνισμὸ στὰ πέρατα
τῆς γῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ κάθε ἀμερόληπτο ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος.
Ἡ εἰρηνικὴ καὶ πολιτισμένη, ἀλλὰ καὶ γεμάτη
σφρῖγος, παλμὸ καὶ ἀποφασιστικότητα λαϊκὴ αὐτὴ
βούληση, γίνεται κατανοητὸ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ ὅσους χειρίζονται τὰ ἐθνικά μας
θέματα, ὥστε νὰ ἐπικρατήσει νηφαλιότητα καὶ
σύνεση καὶ νὰ ὑπάρξει μία δίκαιη καὶ ἀποδεκτὴ
λύση, μὲ σεβασμὸ στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ στὴν
εὐαισθησία τῆς γενναίας, ἡρωϊκῆς καὶ ἀδούλωτης
Ἑλληνικῆς Χριστιανικῆς ψυχῆς!

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Ὁ Συνοδικός Ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Μ

έ κάθε λαμπρότητα ἑωρτάσθηκε καί φέτος ὁ θρίαμβος
τῆς Ὀρθοδοξίας σέ ὅλους τούς Ναούς καί τίς Μονές
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἐκκλησίας κατά τήν πρώτη Κυριακή τῶν
Νηστειῶν, 12/25-2-2018.

Ἐπίκεντρο τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας ἦταν ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός μας τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς στό Μοναστηράκι Ἀθηνῶν. Τῆς Ἁρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μέ τήν συμετοχή τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε τόν
πανηγυρικό τῆς ἡμέρας.
Τούς ἱερούς ὕμνους ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαήλ Μακρῆ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας σχηματίστηκε
ἱερά λιτανευτική πομπή στούς δρόμους τῆς Πλάκας μέ τήν
συμμετοχή τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί Διακόνων,
νέων καί νεανίδων ἐνδεδυμένων μέ παραδοσιακές ἐθνικές ἐνδυμασίες, τῆς Φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ Δήμου
Ἀθηναίων, καθώς καί μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ἀνεπέμφθησαν δεήσεις καί ἀνεγνώσθησαν ἀποσπάσματα ἀπό τό
Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας μέ μακαρισμό τῶν Προμάχων
τῆς Πίστεως καί ἀναθεματισμό τῶν παλαιῶν αἱρέσεων, ὡς
καί τοῦ συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ.
Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε ἡ
καθιερωμένη Συνοδική Ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» στήν Πλατεία Καρύτ

ση στήν Ἀθήνα, ἐνώπιον πυκνοῦ ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου.
Κατά τήν ἔναρξη, σύντομη Εἰσαγωγή ἔκανε ὁ Παρουσιαστής Αἰδ/τος Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης καί
στήν συνέχεια παρουσιάσθηκε τό πρῶτο μέρος τοῦ μουσικοῦ προγράμματος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική
Βυζαντινή Χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαήλ Μακρῆ, ἡ ὁποία ἀπέδωσε μέ ἔξοχο

τρόπο ἐκλεκτά μέλη τῆς ψαλτικῆς μας παραδόσεως: «Τῇ
Ὑπερμάχῳ...», Κοντάκιον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἦχος
πλ. δ΄, «Εἰς πολλὰ ἔτη...», ἦχος β΄, «Τὴν Ἄχραντον Εἰκόνα σου...», Ἀπολυτίκιον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἦχος β΄, «Θείας πίστεως ὁμολογία...», Ἀπολυτίκιον Ἁγίου
Μάρκου Εὐγενικοῦ, ἦχος γ΄, «Θεοτόκε Παρθένε...», Ἱερέως Κωνσταντίου Βαφειάδου Κωνσταντινουπολίτου, ἦχος
πλ. α΄, Σύντομο Χερουβικὸ Κυριακῶν, Ἰωάννου Βαφειάδου, ἦχος πλ. β΄.
Κεντρικός Ὁμιλητής τῆς λαμπρᾶς Ἐκδηλώσεως ἦταν
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Η ΦΩΝΗ

Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

Η

Θεσσαλονίκη ἑώρτασε τὸν συμπολιοῦχο
Ἅγιό της, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, κατὰ
τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 19-2/4-3-2018. Ἀφ᾽
ἑσπέρας στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Τριῶν
Ἱε
ραρχῶν χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸ πέρας
τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐκφώνησε Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὸν
ἑορταζόμενο Ἅγιο.

τριάδος κ. Φώτιος καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώ
νης κ. Ἀμβρόσιος, καθὼς καὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τὸν θεῖον λόγον κήρυξε ὁ Πρωτ. π. Λάζαρος
Κωνσταντινίδης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ ἔργο
τοῦ Ἁγίου καὶ στὴν προσφορά του στὴν Ἐκκλησία.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, στὸ Πολιτιστικὸ
Κέντρο τὸ Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, πραγ
ματοποιήθηκε ἑόρτια Συνοδικὴ Ἐκδήλωση πρὸς
τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. Παρέστησαν
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη
νῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ. Μητρο



Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, τῆς Θείας Λειτουργίας
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.
Συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημη


ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόν
τιος, ὁ ὁποῖος μίλησε ἐμπεριστατωμένα μέ θέμα: «Ἡ
Ὀρθοδοξία μέσα στήν δίνη τῆς σύγχρονης εἰκονομαχίας».
Ἡ Ὁμιλία ἔχει ἀναρτηθεῖ στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.
Στήν συνέχεια, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Βυζαν
τινή Χορωδία παρουσίασε τό δεύτερο μέρος τοῦ μουσικοῦ προγράμματος, τό ὁποῖο περιλάμβανε σπουδαῖα μέλη:
«Ἐπί Σοί χαίρει Κεχαριτωμένη...», Ἀθανασίου Ἱερομονάχου Κατουνακιώτου, ἦχος πλ. α΄, «Μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός»,
Στίχοι Μεγάλου Ἀποδείπνου, Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, ἦχος πλ. β΄ (μέ διαίρεση τοῦ Χοροῦ δέ δύο
ἡμιχόρια), Στίχοι ἀπό τήν πρώτη ἀργή Δοξολογία, Μελχισεδέκ Ἐπισκόπου Ραιδεστοῦ, ἦχος πλ. α΄, καί «Τίς Θεός

Μέγας...», Προκείμενον Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, ἦχος βαρύς.
Στό τέταρτο Μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως, πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπονομή τιμητικῶν διακρίσεων. Τό ἔτος αὐτό, ἡ
Ἱερά Σύνοδος βράβευσε τόν πολιό Ἀρχιμανδρίτη π. Θεολόγο Ἀποστολόπουλο γιά τήν πεντηκονταετῆ διακονία καί
προσφορά του στήν Ἐκκλησία μας, ἐνῶ ἔγινε καί ἡ ἐπίδοση τῶν πτυχίων ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Καλλίνικο στούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι φέτος ἦταν δεκαέξι.
Τέλος, τήν Ἐκδήλωση ἐπιλόγισε ὁ σεπτός Προκαθήμενός μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.
Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς πατρικές του νουθεσίες
καί εὐλογίες στούς εὐσεβεῖς πιστούς, πού προσῆλθαν στήν
ἐνδιαφέρουσα καί σημαντική αὐτή παρουσία καί μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Περὶ Νηστείας

Μ

ὲ θεῖο ἐνθουσιασμὸ ὁ Ποιητὴς ἀπευθυνόμενος
πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς κατὰ τὴν
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς ἀνακράζει: «Τὸ στάδιον τῶν
ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε,
ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα· οἱ γὰρ
νομίμως ἀθλοῦντες δικαίως στεφανοῦνται..., ὡς τεῖχος
ἄρρηκτον κατέχοντες τὴν πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν
προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην· ἀντὶ
μαχαίρας τὴν Νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας
πᾶσαν κακίαν».
Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὸν
69ο Κανόνα τους νομοθέτησαν
τὴν Νηστεία τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιὰ ὅλους
τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
νὰ τὴν νηστεύουν κατὰ μίμησιν
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος,
ὡς γνωστόν, νήστευσε στὴν ἔρημο 40 ἡμερονύκτια.
Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Νηστεία τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο Του
ὁ Ἰησοῦς ἀφ’ ἑνὸς γιὰ νὰ πληρώσει τὸ χρέος, τὸ ὁποῖο
ὁ πρῶτος χοϊκὸς (χωματένιος) Ἀδὰμ ὤφειλε, καὶ ἀφ’
ἑτέρου γιὰ νὰ διδάξει ὅλους ὅσοι πιστεύουν σὲ Αὐτόν,
ὅτι ὀφείλουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρετὴ νὰ ἀρχίσουν τὸ
ἔργο τῆς σωτηρίας τους.
Διότι, ἐπειδὴ προηγήθηκε ἡ πλάση τοῦ σώματος
τοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸ θεῖο ἐμφύσημα, μὲ τὸ ὁποῖο δη-



πολῖτες Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτι
ος, Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, καὶ ὁ
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.
Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ Αἰδ. π.
Ἐλευθέριος Καρασσαβίδης καὶ κεντρικὸς Ὁμιλητὴς
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἡ
Ὁμιλία του εἶχε θέμα «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι» καὶ ἀναρτή
θηκε στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.
Τὴν Ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ Χορωδία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης μὲ Χοράρχη
τὸν κ. Νικόλαο Πολύχρο.

μιουργήθηκε ἡ ψυχή του, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ
προηγοῦνται οἱ σωματικὲς ἀρετές, ὅπως ἡ νηστεία
καὶ ἡ ὑπόλοιπη ἄσκηση τοῦ σώματος, ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ἀρετές. Αὐτὸ βλέπουμε νὰ ἐφαρμόζεται σὲ
ὅλους τοὺς Ἁγίους: στοὺς Προφῆτες, στοὺς ἁγίους
Ἀποστόλους καὶ προπαντὸς στοὺς Ὁσίους.
Εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀνάταση τῆς ψυχῆς, χωρὶς τὸν
καθαρμὸ ποὺ ἔρχεται μὲ τὴν Νηστεία. Εἶναι ἀδύνατη ἡ ἁγνεία, μόνο μὲ θεωρητικὸ τρόπο, ὅσο ὑψηλὸς
στὸν νοῦ καὶ ἄν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, χωρὶς τὴν βοήθεια τῆς Νηστείας, μὲ τὴν ὁποίαν ἀφοῦ κατευνάζονται οἱ σωματικὲς ὁρμές,
κατορθώνεται μὲ τὴν συνέργεια
τῆς θείας χάριτος ἡ αὐτοκυριαρχία καὶ ἡ ἀπὸ αὐτὴν προερχόμενη
ἁγνεία. Τὸ σκεῦος τῆς Ἐκλογῆς, ὁ
θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ διαπρύσιος Κήρυκας τῆς
Ἀληθείας, τὸ δοχεῖο ὅλης τῆς ἐν Χριστῷ γνώσεως, τὸ
στόμα τοῦ Χριστοῦ, δὲν θαρροῦσε μόνο στὸ θεωρητικὸ μεγαλεῖο του, ἀλλὰ συνέθλιβε τὴν σάρκα του «ἐν
νηστείαις πολλάκις» (Β΄ Κορ. 11, 27), καὶ ἔλεγε: «ὑπο
πιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κη
ρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι» (Α΄ Κορ. 9, 27).
Πόσο μακρυὰ βρίσκονται οἱ καταφρονητὲς τῆς
Νηστείας! Ὤ! Πόσων πνευματικῶν ἀγαθῶν στε-



Πρὶν ἀπὸ τὴν λήξη τῆς Ἐκδηλώσεως, παρα
σημοφορήθηκε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης π.
Ἀγαθάγγελος Βούρδουλας († 1978) μὲ τὸ χρυσὸ
Μετάλλιο τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ νέου
Ὁμολογητοῦ, ὡς εὐεργέτης τοῦ Γενικοῦ Ταμεί
ου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐν γέ
νει ἀνιδιοτελῆ προσφορά του στὸν Ἱερὸ Ἀγῶνα
μας. Τὴν τιμητικὴ διάκριση παρέλαβε ἡ Μοναχὴ
Εὐδοκία τῆς Μονῆς τοῦ Τ. Προδρόμου Θέρμης, τῆς
ὁποίας Κτίτωρ ἦταν ὁ π. Ἀγαθάγγελος.
Στὸ τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος ἀπηύ
θυνε πατρικὲς εὐχὲς καὶ συνεχάρη τὸν Σεβ. Μη
τροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο γιὰ τὴν ἐπι
τυχῆ ὀργάνωση τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως.

Η ΦΩΝΗ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου
στὴν Κούβα καὶ τὴν Γουατεμάλα
Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων, 1/14-1-2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος βρέθηκε στὴν Ἀβάνα
τῆς Κούβας γιὰ τὴν πρώτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὴν
ἐκεῖ ἱδρυθεῖσα Ἱεραποστολικὴ Κοινότητα τῆς Ἐκκλησίας
μας πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Μαζί του ἦταν ὁ Ἱερομ. π. Μάξιμος Μαρέττα,
ὑπεύθυνος τῶν Ἱεραποστολῶν γιὰ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική,



ροῦνται! ὁ θεῖος Ὑμνωδὸς ὡς δωρεὰ τοῦ Θεοῦ πρὸς
τοὺς ἀνθρώπους θεωρεῖ τὴν Νηστεία.
«Ἔλαμψεν ἡ χάρις Σου, Κύριε, ἔλαμψεν ὁ φω
τισμὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος,
ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας», ψάλλει κατανυκτικώτατα ἡ
Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ἁγίας Νηστείας, τὸ στάδιο τῆς ὁποίας εἶναι ἀνέκφραστη εὐχαρίστηση, γιὰ
ὅσους μὲ χαρὰ κλίνουν τὸν αὐχένα στὸν ἀγαθὸ ζυγὸ
τοῦ Κυρίου.
Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ συνιστῶντας Νηστεία, δὲν
ἐννοεῖ μόνο τὴν σωματική, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματική,
ἡ ὁποία εἶναι ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἁμάρτημα. Γιὰ αὐτήν,
τὴν πνευματική, ἔχει συσταθεῖ ἡ σωματική, ἐπειδή,
ὅπως ἔχει λεχθεῖ προηγουμένως, καθίσταται ἀδύνατη ἡ κατόρθωση τῆς πρώτης, τῆς πνευματικῆς, χωρὶς
τὴν δεύτερη, τὴν σωματική. Γι’ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἁγίας Νηστείας μᾶς συμβουλεύουν μὲ τὸ
μέλος τους τὰ ἀηδόνια τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς
Ὑμνογραφίας ὡς ἑξῆς: «Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σω
ματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς· λύσωμεν
πάντα σύνδεσμον ἀδικίας,... δώσωμεν πεινῶσιν ἄρ
τον, καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἰσαγάγωμεν εἰς οἴ
κους...». «Νηστείαν, οὐκ ἀποχὴν βρωμάτων (τροφί
μων) μόνον τελέσωμεν, ἀλλὰ παντὸς πάθους ὑλικοῦ
ἀλλοτρίωσιν», καὶ πάλι: «Νηστεύσωμεν νηστείαν
δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ· ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν
κακῶν ἀλλοτρίωσις (ἀποξένωσις), ἐγκράτεια γλώσ
σης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς,
ψεύδους καὶ ἐπιορκίας...».
Ὁ δὲ μεγαλοφωνότατος Προφήτης Ἡσαΐας λέει
ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ: «οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐγὼ

καὶ ἕνα ζεῦγος πιστῶν μας ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. Ἡ Ἐνορία στὴν
Ἀβάνα ἔχει συσταθεῖ ἀπὸ τὸν κουβανὸ Αἰδ. Πρεσβύτερο π.
Εὐάγγελο Γκαρσία-Λουάσες, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε ἀπὸ
τὸν Σεβ. κ. Δημήτριο τὸν Ἰούνιο τοῦ παρελθόντος ἔτους,
εἶναι μικρή, μὲ λίγους πιστοὺς (περί τοὺς εἴκοσι), οἱ ὁποῖοι
ζοῦν σὲ ἐμφανῆ ὑλικὴ φτώχεια.
Ἐπίσης, ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μὲ ὁμάδα πιστῶν
ἐπισκέφθηκε τὶς Ἱεραποστολικὲς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Γουατεμάλα τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς στὰ τέλη
Ἰανουαρίου. Στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τῆς Ἁγίας Ξένης λειτούργησε τὴν Τρίτη, 24-1/6-2-2018, καὶ χειροτονόνησε Διάκονο

ἐξελεξάμην· οὐδ’ ἄν κάμψῃς ὡς κρίκον τὸν τράχηλόν
σου, καὶ σάκκον καὶ σποδὸν ὑποστρώσῃς, οὐδὲ οὕτω
καλέσετε νηστείαν δεκτήν... (χωρὶς τὸ ἔλεος πρὸς τὸν
πλησίον)» (Ἡσ. 58, 1-11).
Μὲ τὴν Νηστεία οἱ Νινευΐτες ἐξιλέωσαν τὸν Θεό.
Μὲ τὴν Νηστεία ὁ Μωϋσῆς ἔγινε θεόπτης. Μὲ τὴν Νηστεία οἱ ἅγιοι τρεῖς Παῖδες ἔσβησαν τὴν φλόγα τῆς
καμίνου. Μὲ τὴν Νηστεία ὁ Προφήτης Δανιὴλ ἔφραξε
τὰ στόματα τῶν λιονταριῶν. Προηγοῦνταν Νηστεία
πρὶν ἀπὸ τὶς Ἀποστολικὲς περιοδεῖες: «τότε νηστεύ
σαντες καὶ προσευξάμενοι» (Πράξ. 13, 2). Νηστεύον
τας ὁ Κορνήλιος ὁ ἑκατόνταρχος εἶδε τὸν Ἄγγελο τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδαξε τὸν τρόπο τῆς σωτηρίας
(Πράξ. 10, 30). «Ἐν νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύου
σα τὸν Θεὸν Ἄννα ἡ προφῆτις» ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὸν
Σωτῆρα σὰν Βρέφος στὸ Ἱερὸ (Λουκ. 2, 37). «Καὶ τί
ἔτι λέγω; ἐπιλήψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος» τὰ
κατορθώματα τῆς Νηστείας. Αὐτὴ μὲ λίγες λέξεις «τῆς
ψυχῆς κατευνάζει τὰ οἰδήματα, καὶ τῷ Δεσπότῃ κατα
λάσσει (συμφιλιώνει) τοὺς πταίσαντας». Ἄς τὴν ὑποδεχθοῦμε μὲ εὐφροσύνη, ὡς δῶρο θεόσδοτο.
Ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση τῆς Νηστείας ἀπαλλάσσονται
μόνον οἱ βαρειὰ ἀσθενεῖς, γιὰ τοὺς ὁποίους γνωματεύει εὐσεβὴς ἰατρός, ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ κατάλυση
[καὶ δίνει τὴν ἄδεια γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πνευματικός].
Ὅλοι, ὅπως οἱ Νινευΐτες, ἄς προχωρήσουμε στὸ
στάδιο τῆς Νηστείας μὲ δεήσεις κατανυκτικές, γιὰ νὰ
ἀξιωθοῦμε τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακλάλητης ἀγαλλιάσεως στὴν Ἀνάστασή Του!
(«Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀρ.φ. 411 / 11-2-1963,
σελ. 2-3, μὲ ἀπόδοση στὴν νέα ἐλληνική).

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

τὸν Μοναχὸ Ἰγνάτιο, τοῦ ὁποίου τὴν Κουρὰ εἶχε τελέσει τὸ
βράδυ τῆς προτεραίας. Ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω,
29-1/11-2, ἑορτὴ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, λειτούργησε στὸ ἑορτάζον Ἐρημητήριο τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου καὶ χειροτόνησε Ἱερομόναχο τὸν
π. Ἰγνάτιο, μέλος τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἐρημητηρίου. Τὴν
αὐτὴ ἡμέρα βάπτισε δέκα Κατηχουμένους.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Κένυα
Μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ νέου
ἔτους 2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος,
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔμπου, πραγματοποίησε ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη στὴν Κένυα, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς,
καὶ πέντε ἄλλους λαϊκοὺς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀγγλία.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς, ὁ Θεοφ. Μεθώνης τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Οὐδουίρου τοῦ Ἔμπου, μαζὶ μὲ
τὸν Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο καὶ τοὺς τοπικοὺς Κληρικούς μας.

Ἐπίσης, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο
καὶ στὸν εὐμεγέθη Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα τοῦ Ἔμπου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐπισκέφθηκε καὶ ἄλλους Ναούς μας στὴν περιοχή, εἶχε
συνεργασία καὶ συζητήσεις μὲ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ τοπικὸ
Ἐπισκοπικὸ Συμβούλιο καὶ συνεβούλευσε καταλλήλως τὴν
Ἀδελφότητα τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς ὑπὸ τὴν Ἡγουμένη Γερόντισσα Χριστονύμφη.

Ἀκόμη, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Κουρὰ στὸ
Μεγάλο Μοναχικὸ Σχῆμα τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἀνδρώας
Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἱερομονάχου π. Ποιμένος, τὸν ὁποῖον ἀναδέχθηκε ὁ ἐξ Ἑλλάδος Καθηγούμενος
Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, ὁ ὁποῖος καὶ ἔδωσε πολύτιμες συμ-
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βουλὲς στοὺς Ἀδελφοὺς τῆς συσταθείσης κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη αὐτῆς Μονῆς.

Ἡ κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Νε.Ο.Σ.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15/28-1-2018, ἔγινε μία
Ἐκδήλωση γιὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ
Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου (Νε.Ο.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας
μας, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», στὸν
Καραβᾶ (Γαλαξειδίου 14) στὸν Πειραιᾶ. Τὴν Ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὅπως ἐπίσης καὶ
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος,
καθὼς καὶ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ Πρόγραμμα ἄρχισε μὲ Εἰσαγωγικὴ Προσλαλιὰ τοῦ
Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Προέδρου τῆς
Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.. Κατόπιν, ἡ Χορωδία
τοῦ Νε.Ο.Σ., προερχομένη ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Περιστερίου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Μαρίας Κοντογιαννοπούλου, ἀπέδωσε μὲ ἐπιτυχία ἀρχικὰ λίγους ὕμνους ἀπὸ τὶς Ἑορτὲς τῶν
Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων, καὶ ἐν συνεχείᾳ Κάλαν
τα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιᾶς καὶ Θεοφανείων ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τοῦ εὐρυτέρου Ἑλληνισμοῦ. Ἀνακοίνωση
τοῦ μουσικῶν κομματιῶν, ποὺ ἀποδιδόταν ἀπὸ τὴν Χορωδία,
ἔκανε ἡ Βασιλικὴ Ξιφτέρη ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ.

Τὸ Πρόγραμμα συνεχίσθηκε μὲ μία σύντομη παρουσίαση τοῦ Σκοποῦ καὶ τῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Νε.Ο.Σ. ἀπὸ
τὴν Ζαχαρούλα Στέφα, Μητροπολιτικὴ Συντονίστρια τοῦ
Συνδέσμου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, μὲ ἔμφαση στὶς
ἐπικείμενες ἐκδηλώσεις καὶ δράσεις τοῦ Νε.Ο.Σ.. Ἡ παρουσίαση συνοδευόταν ἀπὸ χαρακτηριστικὲς διαφάνειες, ποὺ
προβάλλονταν σὲ ὀθόνη τηλεοράσεως.
Ἀκολούθησε ἡ εὐλόγηση καὶ διανομὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης Ἁγιο-βασιλόπιτας ἀπὸ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεν
τα, μὲ συμμετοχὴ καὶ τῶν Ἱερομ. π. Καλλινίκου Ἡλιοπούλου
καὶ Διακόνου π. Πέτρου Κοκκίνη. Ἐπίσης, ἔγινε καὶ Κλήρωση
λαχνῶν, ποὺ εἶχαν διατεθεῖ ὑπὲρ ἐνισχύσεως τοῦ ἔργου τοῦ
Νε.Ο.Σ. μὲ ἔπαθλο δωρο-επιταγὴ ἀπὸ γνωστὸ πολυκατάστη

Η ΦΩΝΗ
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μα. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος ἐπιλόγησε, εὐχαριστήσας τοὺς διοργανωτὲς τῆς Ἐκδηλώσεως
γιὰ τὸ Πρόγραμμα ποὺ παρουσίασαν, μὲ ἀναφορὰ στὸ θέμα
τοῦ Συλλαλητηρίου γιὰ τὴν Μακεδονία στὴν Ἀθήνα.

Ὀνομαστήρια
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας

Μετά πάσης λαμπρότητος πανηγύρισε ὁ Καθεδρικός
Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Νέα Φιλαδέλφεια, τήν
Τετάρτη, 18/31-01-2018. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀνήμερα, στόν Ὄρθρο χοροστάστησε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐνῶ
τῆς Ἁρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικος, παρουσίᾳ Ἱερέων καί Διακόνου. Τήν διακονία
τοῦ λόγου ἀνέλαβε μέ τήν προτροπή τοῦ Μακαριωτάτου ὁ
Παν/τος Ἱερομ. π. Καλλίνικος ἀναφερθείς στούς ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπέρ τῆς θεολογίας τοῦ
Ὁμοουσίου, καί τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου ὑπέρ τοῦ ὅρου Θεοτόκος γιά τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας.

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εύγενικοῦ Πατρῶν

Τὴν Τετάρτη, 25-1/7-2-2018, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου, ἑώρτασε τὸ Ὀνομαστηριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Ἡ ἑόρτιος Θεία
Λειτουργία τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος προεξῆρχε καὶ συμμετεῖχαν οἱ Σεβ.
Μητροπολῖτες Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ
Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε
Ὁμιλία, καθὼς ἐπίσης καὶ δεκάδα Ἱερέων. Ὁ Σεβ. κ. Γρηγόριος εὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντας στὰ Ὀνομαστήριά
του καὶ εὐχήθηκε τὰ δέοντα στὸν ἐπίσης ἑορτάζοντα Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Γρηγόριο Πρυνιᾶ.

Πανηγύρεις Τριῶν Ἱεραρχῶν
σὲ Κόρινθο, Θεσσαλονίκη καὶ Δράμα
Μετά τῆς δεούσης λαμπρότητος πανηγύρισε ὁ Ἱερός
Ναός τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στήν Κόρινθο, τὴν Δευτέρα, 30-1/12-2-2018.

Τήν Πέμπτη, 19-01/01-02-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερός
Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ
στήν Πάτρα. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο
καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,
μέ τήν συμμετοχή τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Αἰδ/τος Πρωτ. π. Νικόλαος
Δημαρᾶς. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε καί
ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.

Στόν Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.
Καλλίνικος μέ τήν συμμετοχή τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου,
παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν. Τούς ὔμνους τῆς ἑορτῆς ἀπέδωσε κλιμάκιο τῆς Χορωδίας «Ἐργαστῆρι Ψαλτικῆς» ὑπό τήν
διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Ἀθανασίου Παϊβανᾶ,
ἐνῶ στό Κοινωνικό καταλλήλως ὡμίλησε ὁ Αἰδ/τος Πρωτ.
π. Νικόλαος Δημαρᾶς. Τέλος, ἡ φιλόξενος Ἐπιτροπή τοῦ
Ναοῦ παρέθεσε πλούσια τράπεζα.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἐπίσης, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, στὸν Μέγα Ἑσπερινό, χοροστάτησε
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.
Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ Ὁμιλία. Ἀκολούθως,
ἔγινε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν τιμωμένων Ἁγίων
ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ. Τὸ πρωὶ τῆς ἑορτῆς, τὴν πανηγυρικὴ Θ.
Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ
τὸν τοπικὸ Κλῆρο. Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Αἰδ. π. Παναγιώτης Παυλίδης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα στὴν ἐνοριακὴ
αἴθουσα στὸ ἰσόγειο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.
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τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς
Ἑλλάδος στὴν ἐτήσια Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Ἀκρωτηριανῆς Σερίφου, τὸ διήμερο 30 καὶ 31 Ἰανουαρίου
2018 (πατρ. ἑορτ.). Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, (Τρίτη, 31 Ἰαν.),
τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Ἱερομ. π. Ἀθανάσιο Τζεννῆ καὶ τὸν Αἰδ. π.
Κωνσταντῖνο Παπανάτσιο. Ἀνάμεσα στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς ποὺ προσῆλθαν νὰ ἀσπασθοῦν τὴν Θαυματουργὴ
Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἦταν καὶ στελέχη τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας (Πεζοναυτῶν, Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Ἀεροπορίας Στρατοῦ, Λιμενικοῦ Σώματος, καὶ τῆς Ἀστυνομίας) καὶ βεβαίως μεταξὺ
αὐτῶν καὶ ἡ Ἀρχιλοχίας Βασιλικὴ Πλεξίδα, ἡ ὁποία εἶχε
τὴν ἐξαιρετικὴ εὐλογία νὰ διασωθεῖ θαυματουργικὰ ἀπὸ
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο κατὰ τὴν μοιραία πτώση τοῦ στρατιωτικοῦ ἑλικοπτέρου στὸν Σαραντάπορο Ἐλασσόνος τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2017. Ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος στὸ ἑόρτιο κήρυγμά
του, ἀναφέρθηκε στὰ θαυμάσια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
καὶ εὐχαρίστησε τὴν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀνθοδόχη
Μοναχή, τὸν Δήμαρχο τῆς Σερίφου κ. Ἀντώνιο Ἀντωνάκη,
καὶ τοὺς προσελθόντες προσκυνητές.

Ὁ Ἑορτασμός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
Ἀκόμη, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Δράμα. Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου
κ. Κλήμης, τοῦ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου συμπροσευχομένου στὸ Ἱερὸ Βῆμα. Ἔλαβαν μέρος
ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος, ὁ Ἀρχιμ. π.
Παφνούτιος, Ἐφημέριος Κομοτηνῆς καὶ Καβάλας, ὁ Πρωτ.
π. Νικόλαος Μαντιός, Ἐφημέριος Σερρῶν, καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Μεθόδιος, καθὼς καὶ ὁ Ὑποδιάκονος π. Χριστόδουλος. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν πόλη καὶ τὰ
πέριξ, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Καβάλα. Ἑόρτια Ὁμιλία μετὰ τὴν
ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἐκφώνησε ὁ λειτουργὸς
Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Λόγῳ δὲ τοῦ βροχεροῦ καιροῦ δὲν τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία,
προσφέρθηκε ἀπὸ τὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ ἑόρτια τράπεζα
σὲ ὅλο τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα στὴν ἀνακαινισμένη
ἐνοριακὴ αἴθουσα, στὸ ἰσόγειο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ἑωρτάστηκε ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου στούς Ναούς καί στίς
Μονές τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἐκκλησίας τὴν Πέμπτη, 2/15-2-2018.
Στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς στήν Καλλίπολη
Πειραιῶς προσῆλθε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν Μέγα
Ἐσπερινό καί ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας
μέ τήν συμμετοχή τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου. Τήν δέ κυριώνυμο ἡμέρα τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς
στὴν νῆσο Σέριφο τῶν Κυκλάδων
Ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ συγκίνηση κατέκλυσε τὶς καρδιὲς
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Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλίνικος, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.
Στήν Ἱερά Μονή Φλεβαριωτίσσης Σαλαμῖνος στόν
Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία χοροστάτησε καί ἱερούργησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος. Στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς στό Μαρκόπουλο
Ἀττικῆς τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου
Προδρόμου στὴν πρωτεύουσα τῆς Μαγνησίας, ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος προεξῆρχε στὴν Θ. Λειτουργία, στὴν
ὁποίαν συμμετεῖχαν ἐπίσης οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος εἶχε χοροστατήσει στὸν Ὄρθρο, καὶ
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου
καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Παπανάτ
σιος. Θεῖο κήρυγμα γιὰ τὸν Μέγα Φώτιο ἐκφώνησε στὴν
Ἀπόλυση, πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης,
ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε καὶ τὶς δέουσες εὐχὲς στὸν ἄγοντα τὰ
Ὀνομαστήριά του Σεβασμιώτατο Ἀδελφό. Στὴν διανομὴ
τοῦ Ἀντιδώρου ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος δέχθηκε τὶς
ἐγκάρδιες εὐχὲς τοῦ Ποιμνίου αὐτοῦ.

Χειροτονίες Διακόνων

Τέλος δέ στήν Ἱερά Μονή Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
στό Χορτοκόπι Παγγαίου Καβάλας ἐψάλη ἱερά ὁλονύκτιος
Ἀγρυπνία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ. Φωτίου
Τὸ Σάββατο, 4/17-2-2018, προεορτάσθηκε στὸν Βόλο ὁ
Ἁγιώτατος Φώτιος ὁ Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἀντὶ τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, προκειμένου νὰ τιμηθεῖ
δεόντως διὰ Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ Μέγας αὐτὸς Πατὴρ τῆς

Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, 5/18-2-2018, στὸν Ἱερὸ Ναὂ
Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν νῆσο τῆς Αἰγίνης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος χειροτόνησε Διάκονο τὸν Μοναχὸ Συμεὼν Ζαγοριανό, Ἀδελφὸ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Αἰγίνης. Στὸ τέλος
τῆς Θ. Λειτουργίας προχείρισε ἐπίσης τὸν Ἐφημέριο τοῦ
Ναοῦ Αἰδ. π. Γεώργιο Κανέτη σὲ Πρωτοπρεσβύτερο.
Τὴν Τετάρτη, 15/28-2-2018, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων
Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, κατὰ τὴν διάρκεια Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς προέβη στὴν ἀποκατάσταση τῆς χειροτονίας τοῦ Διακόνου Γεωργίου Τριανταφύλλου, σύμφωνα μὲ σχετικὴ Συνοδικὴ ἀπόφαση, προερχόμενο ἀπὸ ἀντικανονικὴ ὁμάδα ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὸ Σάββατο, 25-2/10-3-2018, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χειροτόνησε
Διάκονο τὸν Κωνσταντῖνο Παπαδόπουλο, ἔγγαμο, ἐκ τῶν
Ἐνοριτῶν παιδιόθεν τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ.

Κοίμησις π. Δανιὴλ Καουδάκη
Ἀπῆλθε τῆς παρούσης ζωῆς ὁ Ἱερομ. π. Δανιὴλ Καουδάκης, Κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος, ὁ ὁποῖος ἀντιμετώπιζε σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Φιλίππου στὸν Πειραιᾶ, ὅπου ὁ
μεταστὰς ἐφημέρευε, τὴν Παρασκευή, 17-2/2-3-2018, ἀπὸ
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο
καὶ τὸν τοπικὸ Κλῆρο.
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