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Περὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

 Τὰ δύο ταῦτα χριστια-
νικὰ σύμβολα, τὸ μὲν 
ἄσημον τέως καὶ ταπει-
νόν, τὸ δὲ ἐπονείδιστον 
καὶ χλευ αστικόν, προώρι-
στο νὰ καταστῶσι διὰ τὸν 
χριστια νικὸν κόσμον δύο 
κειμήλια, τιμαλφῆ καὶ θε-
σπέσια, πρὸ τῶν ὁποίων 
μετὰ σεβασμοῦ κλίνουν τὸ 
γόνυ Βασιλεῖς καὶ Ἄρχον
τες, Ἡγεμόνες καὶ στρατηγοί, πλούσιοι καὶ πτω-
χοί, ἄσοφοι καὶ σοφοί. 
 Ἡ ἀόρατος αὕτη πνευματικὴ καὶ θεία δύνα-
μις, ἥτις ἐνεφυσήθη εἰς τὴν ἀσθενῆ ψυχὴν τῶν 
Ἀποστόλων διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος, εἶχε καὶ τοῦτο τὸ θαυμαστόν, ὅτι δὲν 
ἠκολούθησε τὸν ἀδήριτον νόμον τῆς φυσικῆς ἐξε-
λίξεως, ὡς συμβαίνει φυσικῶς εἰς τὰς δυνάμεις 
τῆς συνήθους διανοητικῆς καὶ ἠθικῆς ἀναπτύξε-
ως. Καθ’ ὅσον, ἅμα τῇ καθόδῳ, ἐν εἴδει πυρίνων 
γλωσσῶν, τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπὶ τῶν κε-
φαλῶν τῶν Ἀποστόλων, οἱ ἀγράμματοι οὗτοι καὶ 
δειλοὶ Ἰουδαῖοι ἐσοφίσθησαν ἄφνω, καὶ μεγάθυ-
μοι τὴν ψυχὴν κατέστησαν, ὡς διὰ τῆς μετὰ ταῦτα 
ἀποστολικῆς δράσεως αὐτῶν περιτράνως ἀπέδει-
ξαν. Τὴν Χριστιανικὴν Θρησκείαν, ὡς ἐκ τῆς ἱστο-
ρίας γνωστόν, ἐμμανῶς κατεδίωκον οἱ σταυρωταὶ 
τοῦ Ἀρχηγοῦ καὶ Θεμελιωτοῦ ταύτης Γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι, ἤτοι οἱ ἄρχοντες καὶ νομοθέται 
τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, οἵτινες, οὐ μόνον ἐκήρυττον 
ἀποσυνάγωγον πάντα, ὁμολογοῦντα τὸν Ἰησοῦν 
Χριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ κατέδιδον αὐτόν, 
ὡς ποιοῦντα ἔγκλημα καθοσιώσεως, εἰς τὰς πολι-
τικὰς τοῦ τόπου Ἀρχάς.
 Παρ’ ὅλον ὅμως τὸν ἀπηνῆ καὶ λυσσαλέον 
τοῦτον διωγμὸν ἐκ μέρους τῶν Φαρισαίων ὑπο-
κριτῶν, οἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι δὲν ἐδειλίασαν, οὐδ’ 
ἀπεδυσπέτησαν κατὰ τὰς ἀποστολικὰς αὐτῶν πε-
ριοδείας νὰ κηρύττωσιν εὐθαρσῶς καὶ πεπαρρη-
σιασμένως, οὐχὶ ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ, ἀλλὰ 
δημοσίᾳ καὶ ἐν ταῖς πλατείαις τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν 
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀγράμματοι οὗτοι καὶ ἀμαθεῖς 
Ἰουδαῖοι, χωρὶς νὰ φοιτήσωσιν εἰς σχολεῖα καὶ Ἀκα-
δημίας, ἀνέπτυξαν κατὰ τὸ ἀποστολικὸν κήρυγμα 
αὐτῶν τόσην δύναμιν λόγου, καὶ τοιαύτην ἐξή-
σκουν γοητείαν καὶ πειστικότητα εἰς τὰ πνεύματα 
τῶν ἀκροατῶν, ὥστε κατὰ σωρείας προσήλκυον εἰς 
τὴν χριστιανικὴν θρησκείαν τοὺς ὀπαδούς, οὐχὶ μό-

Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἅμα τῇ ἐνάρξει 
τοῦ θείου καὶ ἀπολυτρωτικοῦ Αὑτοῦ ἔργου ἐπὶ 

τῆς γῆς, ἐξέλεξε τοὺς πρώτους Αὑτοῦ Μαθητὰς ἐξ 
Ἰουδαίων ταπεινῶν καὶ ἀσήμων, ἀγραμμάτων καὶ 
ἁλιέων τὸ πλεῖστον. Εἰς τὴν πρώτην αὐτῶν κατή-
χησιν, καὶ τῆς ἐξαισίου χριστιανικῆς διδασκαλίας 
τὴν μύησιν, τοσοῦτον οὗτοι ἐθέλγησαν καὶ ἐσαγη-
νεύθησαν, ὥστε, ἀφήσαντες τὰ πάντα, καὶ πλοῖα, 
καὶ δίκτυα, καὶ γονεῖς, καὶ λοιποὺς συγγενεῖς, ἠκο-
λούθησαν ἀμέσως τῷ Θείῳ Διδασκάλῳ, γενόμενοι 
ἐνθουσιώδεις λάτρεις, καὶ ἔνθερμοι θιασῶται τῆς 
διδασκαλίας Αὐτοῦ. 
 Σωκράτεις, Πυθαγόραι, καὶ Πλάτωνες, καὶ τό-
σοι ἄλλοι Διδάσκαλοι, μύσται τῆς φιλοσοφίας, καὶ 
τῆς τότε θεολογίας ὑψηλοὶ ἱεροφάνται, ἐπὶ ἔτη δι-
δάσκοντες, καὶ τοὺς ἀκροατὰς αὐτῶν μὲ τὴν ἰδιά-
ζουσαν τούτοις εὐγλωττίαν καὶ εὐφράδειαν ἡδέως 
κατακηλοῦντες τὰ ὦτα αὐτῶν, δὲν κατώρθωσαν 
οὐδὲ ἕνα, ὄχι βεβαίως ὅσον ἀφορᾷ τὴν παραδοχὴν 
τῶν φιλοσοφικῶν αὐτῶν διδαγμάτων, ἀλλ’ εἰς τὴν 
πρᾶξιν καὶ τὴν ἐφαρμογὴν αὐτῶν ἐν τῷ βίῳ, νὰ 
ἀποκτήσωσιν ὀπαδόν, δυνάμενον νὰ παραβληθῇ 
πρὸς ἕνα Ἀπόστολον.
 Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μυήσας τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ 
εἰς τὰ ἀπόρρητα μυστήρια τῆς Θείας Οἰκονομίας, 
καὶ διανοίξας τὸν νοῦν αὐτῶν τοῦ συνιέναι τὰς 
Γραφὰς διὰ τῆς ἐμφυσήσεως τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος, δὲν περιωρίσθη μέχρις αὐτοῦ τοῦ θεωρη-
τικοῦ ἐπιπέδου, ἀλλὰ καὶ ἀνεκαίνισε τὴν καρδίαν 
αὐτῶν, καθαρίσας ταύτην τοῦ ρύπου τῆς παλαιᾶς 
ἁμαρτίας ἐν τῷ λουτρῷ τῆς πνευματικῆς παλιγγε-
νεσίας. Οὕτω μεταγγίσας διὰ τῆς Πίστεως καὶ τοῦ 
Βαπτίσματος νέας ἠθικὰς δυνάμεις εἰς τὰς πνευμα-
τικὰς φλέβας καὶ ἀρτηρίας τῆς ψυχῆς, ἐζωογόνησε 
ταύτην λιποθυμοῦσαν, διὰ τῆς θείας Μεταλήψεως, 
τῆς θείας ταύτης πνευματικῆς πανδαισίας.
 Οὕτω διῆλθεν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἐπὶ τῆς γῆς βίον 
Αὑτοῦ διδάσκων καὶ εὐεργετῶν, καὶ διὰ τοῦ ἰδίου 
παραδείγματος τὴν ὑψηλὴν καὶ θείαν διδασκα-
λίαν Αὑτοῦ ἐπικυρῶν, καὶ πολλὰ παθών, τέλος 
ὡδηγήθη εἰς τὸν αἱμόρραντον Γολγοθᾶν, καλλιε-
ρησάμενος Ἑαυτὸν ἑκούσιον σφάγιον, καὶ σεπτὸν 
ὁλοκαύτωμα εἰς τὸν βωμὸν τῆς φιλανθρωπίας καὶ 
τῆς θείας δικαιοσύνης. Ἡ φάτνη τοῦ ἁγίου Σπη-
λαίου, καὶ ὁ πάνσεπτος Γολγοθᾶς, ἰδοὺ ὅ,τι μετὰ 
τὴν ἔνδοξον τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν ἀπετέλεσαν 
τὸν οὐράνιον πόλον καὶ τὴν ἐπίγειον πυξίδα τῆς 
ποντοπορούσης ἀνθρωπότητος ἐν τῷ τρικυμιώδει 
πελάγει τοῦ βίου αὐτῆς.
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νον ἐκ τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ διανο-
ουμένου καὶ τοῦ ἀριστοκρατικοῦ.
 Οἱ δειλοὶ οὗτοι καὶ τέως ἄτολμοι Ἰουδαῖοι κατὰ 
τὸ ἀποστολικὸν στάδιον αὐτῶν τοσαύτην μεγαλο-
ψυχίαν καὶ σθεναρὰν παρρησίαν ἐπέδειξαν, ὥστε, 
καὶ ἀγόμενοι ἐνώπιον ἡγεμόνων καὶ δικαστῶν, 
ὡς ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας, ὑπερημύνοντο 
ἑαυτῶν μετὰ σθεναρότητος, οὐ 
τῆς τυχούσης, καὶ θαρραλεό-
τητος ὄν τως καταπλησσούσης. 
Συλλαμ βανόμενοι οὗτοι, καὶ 
φυ λα κιζόμενοι ὡς διδάσκοντες 
και νὰ δαιμόνια, δι’ ὧν δῆθεν 
ὑπε νόμευον τὸ καθεστὼς τῆς 
Πο λιτείας, τοσαύτην κατὰ τὴν 
δια δικασίαν καὶ τὴν ἀπολογίαν 
αὐτῶν δύναμιν λόγου, καὶ ρητο-
ρικὴν πειθὼ ἀνέπτυσσον, ὥστε κατέπληττον καὶ 
αὐτοὺς τοὺς δικαστάς, ἐξαναγκαζομένους ὑπὸ 
τοῦ ἀδηρίτου σθένους τῆς λογικῆς καὶ τοῦ δικαίου 
νὰ κηρύττωσιν αὐτοὺς ἀθώους πάσης κατηγορίας. 
 Εἰς δὲ τὰς ἐνστάσεις τῶν Γραμματέων καὶ Φαρι-
σαίων, ὅτι οὗτοι δὲν συμμορφοῦνται πρὸς τὰς θρη-
σκευτικὰς διατάξεις τοῦ Νόμου τοῦ Μωϋσέως, οὐδὲ 
σέβονται τὴν ἀπαγόρευσιν αὐτῶν ὅπως μὴ κηρύτ-
τωσι τὸν Χριστόν, οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι δὲν ἐζήτουν 
ἐκ δειλίας δι’ ἐλιγμῶν καὶ στρεψοδικίας νὰ ὑπεκ-
φύγωσι τὴν προσαπτομένην αὐτοῖς δῆθεν κατη-
γορίαν καὶ μομφήν, ἀλλὰ μετὰ περισσοῦ θάρρους, 
καὶ ἀξιαγάστου εὐτολμίας ὡμολόγουν ταύτην, καὶ 
δικαιολογούμενοι ἔλεγον, «ὅτι δεῖ πειθαρχεῖν Θεῷ 
μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. Ε’ 29).
 Καὶ τῶν ἄλλων μὲν Ἀποστόλων, 
προπάντων ὅμως τοῦ κατ΄ ἐξοχὴν 
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, ἤτοι τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου αἱ ἀπολογίαι, ἀποτε-
λοῦσιν ἔξοχα ρητορικῆς τέχνης λογο-
τεχνήματα, περιηνθιμένα πλουσίως, 
οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνθέων τῆς στωμυ-
λίας, καὶ τῆς ἐξάρσεως τῶν θεσπεσί-
ων ἐννοιῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν δώρων 
τῆς δικανικῆς τέχνης. Ἀναγινώσκων 
τις προπάντων τὰς πράξεις τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, καὶ παρακολουθῶν 
τὴν ἀποστολικὴν αὐτοῦ δρᾶσιν καί, ἃς ἑκάστοτε 
ἐξήγγειλεν ἀπολογίας καὶ δημηγορίας, ὑπεραμυ-
νόμενος ἑαυτοῦ κατὰ τοὺς διαφόρους διωγμοὺς 
καὶ αἰκισμούς, οὓς ἀνδρειοφρόνως καὶ καρτερικῶς 
ὑφίστατο ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, ἀπορεῖ 
τις ἀληθῶς τὶ πρῶτον νὰ θαυμάσῃ, τὴν φαεινὴν 
καὶ ἔξοχον διάνοιάν του, ἤ τὴν νομικὴν εὐστροφί-
αν καὶ δικανικὴν ἐμβρίθειαν· τὴν τῶν ἠθῶν εὐκο-
σμίαν, ἤ τοῦ λόγου τὴν στωμυλίαν· τὴν εὐψυχίαν 
καὶ τὸν χαλύβδινον χαρακτῆρα, ἤ τὴν αὐταπάρνη-
σιν καὶ τὴν αὐτοθυσίαν.
 Διὸ καὶ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος δίδει εἰς τὸν Ἀπό-

στολον Παῦλον τὸν ἑξῆς χαρακτηρισμόν: «Καθάπερ 
τις ἀθλητὴς ὁ Παῦλος παλαίων, τρέχων, πυκτεύων, 
ἤ στρατιώτης πεζομαχῶν, ναυμαχῶν, τειχομαχῶν, 
οὕτω πᾶν εἶδος μετήρχετο μάχης, καὶ πῦρ ἐνέπνει, 
καὶ πᾶσιν ἀπρόσιτος ἦν, ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ γλώττῃ 
καταλαμβάνων τὴν οἰκουμένην, καὶ ἅπασαν τοῦ δια-
βόλου καταλύων τὴν φάλαγγα».

 Πόθεν λοιπὸν ἡ τόση σοφία 
καὶ ρητορεία, ἡ τόση εὐψυχία καὶ 
μεγαλοφροσύνη, ἡ τόση αὐτα-
πάρνησις καὶ αὐτοθυσία; Πόθεν 
ἠρύσθησαν οἱ Ἀπόστολοι, γνω-
στοῦ ὄντος, ὅτι ἅπαντες σχεδὸν 
ἦσαν ἀγράμματοι καὶ ἁλιεῖς τὸ 
ἐπάγγελμα, τὴν τόσην εὐμάθει-
αν καὶ σοφίαν, τὴν τοιαύτην γεν-
ναιότητα καὶ μεγαθυμίαν, τὴν 

τηλικαύτην αὐταπάρνησιν καὶ αὐτοθυσίαν, προ-
σόντα, ἅτινα ἐσαεὶ θὰ ἐκπέμπωσι τὴν σελαγίζου-
σαν ἀκτινοβολίαν περὶ τὸν ἠθικὸν φωτοστέφανον 
τῆς σεπτῆς καὶ ἀθανάτου μνήμης αὐτῶν;
 Εἰς τὴν ἐρώτησιν ταύτην δίδει τὴν προσήκου-
σαν ἀπάντησιν αὐτὸς ὁ οὐράνιος Διδάσκαλος 
καὶ Δομήτωρ τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας Ἰησοῦς 
Χριστός. Οὗτος διδάσκων τοὺς Μαθητὰς Αὑτοῦ 
τὰ τῆς Πίστεως, καὶ προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλο-
ντα συμβαίνειν, κατωχύρου διὰ τοῦ θυρεοῦ τῆς 
Πίστεως, καὶ τῆς περικεφαλαίας τῆς Θείας Χάρι-
τος, ἵνα δυνηθῶσιν «ἀντιστῆναι πρὸς τὰς μεθοδί-
ας τοῦ διαβόλου, καὶ σβέσαι τὰ πεπυρωμένα βέλη 
τοῦ πονηροῦ».
 «Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων», ἔλεγεν 

εἰς αὐτούς, «παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς 
εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς καὶ ἐπὶ 
ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε, 
ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ 
τοῖς ἔθνεσιν. Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν 
ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς ἤ τὶ λαλή-
σετε, δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ὥρᾳ τὶ λαλήσετε· οὐ γὰρ ὑμεῖς 
ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα 
τοῦ Πατρὸς ὑμῶν, τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν» 
(Ματθ. Ι’ 1722) καὶ ἀλλαχοῦ.

 Μέλλων ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ ἀναληφθῇ εἰς 
τοὺς Οὐρανοὺς μετὰ τὴν ἔνδοξον Αὑτοῦ Ἀνάστα-
σιν, προλέγει εἰς τοὺς Μαθητάς Του, ὅτι δὲν θὰ 
ἀφήσῃ αὐτοὺς ὀρφανούς, ἀλλὰ θὰ πέμψῃ πρὸς 
φωτισμὸν καὶ παρηγορίαν καὶ ἐνίσχυσιν αὐτῶν 
τὸν Παράκλητον, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὅ 
παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται. «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο-
στέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς· 
ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ, ἕως οὗ 
ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. ΚΔ΄ 4855) καὶ 
ἀλλαχοῦ: «Ὅταν ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὅν ἐγὼ πέμ-
ψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθεί-
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ας, ὅ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ, καὶ ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν 
ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ΙΕ΄ 26).
 Οὕτω οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καὶ Μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τὸν φωτισμὸν τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος καὶ τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν, στοιχοῦντες τοῖς ἴχνεσι τοῦ οὐρανίου αὐτῶν Διδασκάλου, ἀφιέρωσαν 
ὅλον αὐτῶν τὸν βίον εἰς τὴν ἐξάπλωσιν καὶ τὴν παγίωσιν τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ 
τὴν μεταλαμπάδευσιν τοῦ φωτουργοῦ καὶ ζωοπαρόχου Πνεύματος τῆς θείας Χάριτος ἐν τοῖς ἀνθρώποις. 
Κατὰ δὲ τὰς μακρὰς καὶ πολυδαιδάλους αὐτῶν ἀποστολικὰς περιοδείας μετὰ τὸ κήρυγμα αὐτῶν καὶ τὴν 
σαγήνευσιν εἰς τὰ δίκτυα τῆς Πίστεως ἀκροατῶν κατὰ χιλιάδας, προέβαινον εἰς τὴν ἵδρυσιν κατὰ τόπους 
Ἐκκλησιῶν διὰ κοινῶν συνεισφορῶν τῶν προσερχομένων εἰς τὴν χριστιανικὴν θρησκείαν θερμῶν λά-
τρεων καὶ ὀπαδῶν. Ἀναχωροῦντες δὲ οὗτοι, ἀποκαθίστων κατὰ τόπους Ἐπισκόπους, Πρεσβυτέρους καὶ 
Διακόνους πρὸς διδασκαλίαν καὶ διαπαιδαγώγησιν τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντων, καὶ τὴν συντήρησιν τῶν 
Ἐκκλησιῶν καὶ κατάρτησιν τῶν πιστῶν ἐν πνεύματι ἀμοιβαίας ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης.
 Μετὰ δὲ τὸν καταρτισμὸν καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ὀργάνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ πλείους ἐξ αὐτῶν 
ὑπέστησαν τὸν θάνατον τὸν μαρτυρικόν, οἱ δὲ ἄλλοι ἐν εἰρήνῃ ἀπεδήμησαν πρὸς Κύριον.

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πρ. Φλωρίνης κ.κ. Χρυσοστόμου Καβουρίδου, Διαλέξεις περὶ τῆς ἠθικῆς κατα-
στάσεως καὶ τῆς θείας ἀποστολῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ περὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Ἐθνικῶν Παραδόσεων, Βόλος 1953, σελ. 26-30)

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 10/23-05-2018

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 06/19-06-2018



 7) Ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύν
οδον διὰ τὰς Ποιμαντικὰς Ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς 
Ἀγγλίαν, Γαλλίαν, Βέλγιον καὶ Νότιον Ὀσσετίαν. Με
ταξὺ τῶν ἄλλων, ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς διαδι
κασίας διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς Βρυξέλλας 
καὶ διὰ τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ εὶς τὴν πόλιν Γκρενόμπλ τῆς Γαλλίας.
 8) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περιέγραψεν εἰς 
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὰς νεωτέρας ἐξελίξεις εἰς τὴν 
Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Στοκχόλμης Σουηδίας.
 9) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος προέβη εἰς τὴν ἀνάλυ
σιν τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων εἰς τὰς νομικὰς ὑποθέ
σεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 10) Συνεζητήθη τὸ ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα τῆς 
Βουλγαρίας καὶ ἀπεφασίσθη νέα ἐπίσκεψις Ἐξαρχίας 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκεῖσε.
 11) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ζητήματα 
Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.
 12) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τετάρτην, 10/23052018, συνῆλθεν εἰς ἐνάτην 
τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησί

ας 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 τῆς Τελετῆς Ἁγιοκατα
τάξεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τοῦ 
Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ.
 2) Συνεζητήθησαν αἱ ἐξελίξεις εἰς τὴν ὑπόθεσιν 
τῆς ἐνδορωσικῆς κρίσεως.
 3) Ἀπεφασίσθη ἡ νέα βελτιωμένη ἔκδοσις τῆς Ἀκο
λουθίας τῆς Τρίτης Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
τὴν ὁποίαν θὰ ἐπιμεληθῇ ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.
 4) Συνεζητήθη τὸ θέμα τοῦ προσφάτως ψηφισθέντος 
νόμου περὶ ἀναδοχῆς τέκνων ἀπὸ ὁμόφυλα «ζεύγη».
 5) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων, 
περὶ τοῦ ὁποίου ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις 
αὐτοῦ.
 6) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἀνεφέρθη εἰς τὴν 
ἐαρινὴν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Γεωργίαν.

τινος, προερχομένου ἐκ τῆς Καινοτομίας. Ἀπεφασί
σθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις τοῦ θέματος.
 2) Ἐξῃτάσθη τὸ αἴτημα Ἁγιορείτου Μοναχοῦ πρὸς 
ἔκδοσιν ἔργου τινὸς αὐτοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρα
σεν ἐπιφυλάξεις καὶ τὸ θέμα παρεπέμφθη ἁρμοδίως, 
πρὸς περαιτέρω μελέτην.
 3) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς ἐπικαιροποιήσεως 

Τὴν Τρίτην, 06/19062018, συνῆλθεν εἰς δεκάτην 
τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη

σίας 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) Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ 
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 8) Ἐξητάσθησαν ζητήματά τινα ἀφορῶντα εἰς τὴν 
Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.
 9) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ ζητήματα Ἐκκλη
σιαστικῆς Δικαιοσύνης.
 10) Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεων περὶ τῆς 
ἐπαισχύντου διαδηλώσεως ἐσχάτως εἰς τὸ κέντρον 
τῶν Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ περὶ τῆς ὑπογραφῆς τῆς ἀπα
ραδέκτου συμφωνίας διὰ τὸ θέμα τῶν Σκοπίων.
 11) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῶν Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 4) Ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν νεωτέραν 
Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Γαλλίαν.
 5) Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύν οδον 
διὰ τὴν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Πολωνίαν.
 6) Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περιέγραψε τὰ 
τῆς Ποιμαντικῆς Ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Σουηδίαν.
 7) Συνεζητήθη ἡ ἐπικειμένη ἐπίσκεψις Ἀντιπροσω
πείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν Ρουμανίαν, ἐν ὄψει 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Νέου 
Ὁμολογητοῦ.





Ἡ παρακμὴ τοῦ Νεοελληνισμοῦ
Ἡ Μητρότητα καὶ ἡ Πατρότητα ὑπὸ διωγμὸν

τητα, δύνανται νὰ τὰ θανατώνουν πρὶν νὰ γεννηθοῦν.
 Εἶναι, λοιπόν, πρόοδος ἢ ὀπισθοδρόμηση ἡ τοιαύτη 
θεσμοθεσία;
 Λέγουν, ὅτι ὑπερασπίζονται «ἀνθρώπινα δικαιώμα-
τα» (τῶν ὁμοφυλοφίλων γιὰ τὴν ἀναδοχὴ τέκνων καὶ 
τῶν γυναικῶν νὰ «διακόπτουν» τὴν ἀνεπιθύμητη ἐγκυ-
μοσύνη), ἀλλὰ τὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν δικαιώματα ; 
 Τὰ δικά τους δικαιώματα ποῖος τὰ ὑπερασπίζεται;
 Σὲ ἄλλα κράτη, ὅπου παρόμοιοι νόμοι ἴσχυσαν πρὸ 
ἐτῶν, παιδιὰ τὰ ὁποῖα μεγάλωσαν ἀφοῦ εἶχαν παραδο-
θεῖ εἰς «ζεύγη» ὁμοφυλοφίλων, μαρτυροῦν τὴν πικρή 
τους ἐμπειρία καὶ ἤδη συνασπίζονται, προκειμένου νὰ 
ἀγωνισθοῦν γιὰ νὰ ἀνακληθοῦν οἱ νόμοι αὐτοί.
 Ἐπὶ πλέον, στὴν ἑλληνικὴ Βουλή, κατὰ τὴν συζή-
τηση τῆς ἀθέσμου αὐτῆς θεσμοθεσίας, ἀκούσθηκαν 
ἐπιθετικοὶ λόγοι ἐναντίον τῶν ἀντιδρώντων σὲ αὐτήν, 
ὅτι δῆθεν «ὑποκριτικῶς ἀναπαράγουν ἐπιχειρήματα 
στὸ ὄνομα τῆς θρησκείας, ἡ ὁποία εἶναι δομημένη στὴν 
προσφορὰ ἀγάπης».
 Πράγματι, ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ θρησκεία τῆς 
ἀγάπης καὶ διδάσκει τὴν ἀγάπην πρὸς ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους. Καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους, καὶ τοὺς αἱρετι-
κοὺς καὶ τοὺς πεπλανημένους ὀφείλουν ἅπαντες οἱ Χρι-
στιανοὶ νὰ ἀγαποῦν, ἀποστρεφόμενοι ὅμως τὴν πλάνη 
τους. Ὁμοίως καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀποστρεφόμενοι 
ταυτοχρόνως τὴν ἁμαρτία. Ὅπως ἀκριβῶς οἱ καλοὶ ἰα-
τροὶ ἀγαποῦν καὶ βοηθοῦν τοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλὰ πολε-
μοῦν καὶ ἀποστρέφονται τὴν ἀσθένεια.
 Τὸ κίνητρο, λοιπόν, τῶν δικῶν μας ἀντιδράσεων, 
δὲν εἶναι κάποιο μῖσος πρὸς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐπέ-
λεξαν ἕναν τρόπο ζωῆς ἀνάρμοστο γιὰ Χριστιανούς, 
ἀλλὰ ἡ ἀγάπη πρὸς τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι πλέον 
ὑποχρεωμένα νὰ μεγαλώσουν σὲ ἕνα περιβάλλον μὴ 
φυσικὸ καὶ διατρέχουν κίνδυνο ἀναπτύξεως σοβαρῶν 
ψυχολογικῶν κυρίως ἐπιπλοκῶν.
 Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα αὐτῶν τῶν παιδιῶν ποῖος 
τὰ ὑπολογίζει ;

Προσφάτως ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ ψήφισε νόμο, ὁ 
ὁποῖος ἐπιτρέπει τὴν ἀναδοχὴ παιδιῶν καὶ ἀπὸ ζεύ-

γη ποὺ συνδέονται μὲ τὰ χαλαρὰ δεσμὰ τοῦ καθαρὰ κο-
σμικοῦ «συμφώνου συμβιώσεως», συμπεριλαμβανομέ-
νων καὶ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
 Εἶναι σαφὲς ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς 
μελλοντικῆς νομιμοποιήσεως καὶ τῆς τεκνοθεσίας ἀπὸ 
ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου.
 Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε ὑπερψηφισθεῖ ἀπὸ τὴν Κυ-
πριακὴ Βουλὴ ἡ νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων, πρᾶγμα 
τὸ ὁποῖο ἰσχύει στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη.
 Πρόκειται γιὰ φαινόμενα ἐκφυλισμοῦ καὶ παρακμῆς 
τοῦ Νεοελληνισμοῦ καὶ στὰ δύο ἑλληνικὰ Κράτη, τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου.
 Ὡς ποιμένες τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
λυπούμεθα, διότι ἐν ὀνόματι τοῦ δῆθεν προοδευτισμοῦ 
ἤ «ἐκσυγχρονισμοῦ», ἡ νεοελληνικὴ κοινωνία ὁδη-
γεῖται ταχέως σὲ ὀπισθοδρόμιση, ἀποδεχόμενη ἀκρίτως 
κάθε θεσμοθεσία τῆς Δύσεως καὶ θέτουσα τὴν Μητρό-
τητα καὶ τὴν Πατρότητα ὑπὸ διωγμόν.
 Παρῆλθαν πολλοὶ αἰῶνες ἀφ’ ὅτου ἡ θετικὴ ἐπίδρα-
ση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐξανθρώπισε τὶς βαρβαρότητες 
τῆς Ρωμαϊκῆς νομοθεσίας, ὥστε βαθμιαίως νὰ καταρ-
γηθεῖ ἡ δουλεία, ἡ παλλακεία, ἡ ἔκθεση τῶν ἀνεπιθυ-
μήτων νεογεννήτων βρεφῶν κ.ἄ..
 Οἱ σημερινὲς κοινωνίες, ὅταν θεσμοθετοῦν «σύμφω-
να συμβιώσεως», οὐσιαστικῶς ἐπαναφέρουν στὸ προ-
σκήνιο μία παραλλαγὴ τοῦ ἀρχαίου θεσμοῦ τῆς παλλα-
κείας, μιᾶς χαλαρώτερης μορφῆς «γάμου».
 Μάλιστα, ἡ σύγχρονη παραλλαγὴ εἶναι χειρότερη 
τῆς ἀρχαίας, διότι αὐτὴ προβλέπει καὶ τὴν σύνδεση ἀτό-
μων τοῦ ἰδίου φύλου, παραχαράσσοντας αὐτὸ τοῦτο τὸ 
νόημα τῆς οἰκογενείας, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς προασπί-
σεως τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων.
 Ὅταν πάλι νομιμοποιοῦν τὶς ἐκτρώσεις, ἐπαναφέ-
ρουν τὸ «δικαίωμα» τῶν γονέων νὰ θανατώνουν τὰ 
ἀνεπιθύμητα τέκνα τους· τώρα ὅμως, ἀντὶ νὰ πράττουν 
τοῦτο εὐθὺς μετὰ τὴν γέννηση, ὅπως κατὰ τὴν ἀρχαιό-
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 Ἐπιπροσθέτως, τίθεται ἀκόμη καὶ ἕνα ζήτημα Δημο-
κρατίας. Διότι οἱ πολιτικοὶ ὀφείλουν νὰ ἐκφράζουν τὴν 
βούληση τῶν πολιτῶν. Σήμερα βλέπουμε πολιτικούς, 
οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἐκλεγοῦν (συνήθως δημαγωγοῦντες), 
θεωροῦν ὅτι εἶναι ἐξουσιοδοτημένοι ἐν λευκῷ νὰ νο-
μοθετοῦν ὅ,τι αὐτοὶ θέλουν, ἀκόμη καὶ ἀντίθετα πρὸς 
τὴν βούληση τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς σοβαρῆς καὶ 
ὀρθοτομούσης ἐπιστήμης, τῆς ὁποίας περιφρονοῦνται 
ἐν προκειμένῳ σκανδαλωδῶς τὰ πορίσματα.
 Ἂς λάβουν αὐτὰ ὑπ᾽ ὄψιν τους ἅπαντες οἱ Ἕλληνες 
πολῖτες, ὅταν θὰ κληθοῦν νὰ ἐμπιστευθοῦν ἐκ νέου τὴν 
ψῆφο τους.
 Λυπούμεθα ἰδιαιτέρως, διότι ἐν ὀνόματι τῆς «προ-
στασίας τῆς διαφορετικότητος» (κάθε ὁμάδος ἀνθρώ-
πων μὲ ἰδιόμορφες κλίσεις καὶ τάσεις), καταβάλλεται 
προσπάθεια ὥστε νὰ ἐξαλειφθεῖ κάθε τὶ διαφορετικὸ καὶ 
νὰ καταργηθοῦν κάθε εἴδους σύνορα μεταξὺ κρατῶν 

(διεθνισμός), θρησκειῶν (οἰκουμενισμὸς) καὶ παραλ-
λήλως νὰ ὑποβαθμισθεῖ ὁ παραδοσιακὸς θεσμὸς τῆς 
οἰκογενείας καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἄλλου εἴδους 
καινοφανῆ ὑποκατάστατα.
 Εὐχόμεθα εἴτε νὰ ἀνανήψουν οἱ νομοθετοῦντες, εἴτε 
νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἄλλους σώφρονες, λογικοὺς 
καὶ γνησίους πατριῶτες, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναστρέψουν τὴν 
πτωτικὴ πορεία καὶ θὰ ἀνακαλέσουν τὶς ἄθεσμες θεσμο-
θεσίες. Αὐτὸ θὰ γίνει ἐφικτὸ ἂν ὁ λαὸς μετανοήσει καὶ 
ἐπανέλθει στὸν Ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς. Ἂς εἶναι πρὸς 
αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ἡ προσευχὴ καὶ ἡ προσπάθεια 
ὅλων μας, Κλήρου καὶ Πιστοῦ Λαοῦ, ὥστε νὰ ἐξέλθου-
με ἀπὸ τὸν παρακμιακὸ βάλτο, στὸν ὁποῖον ὁ Ἑλλη-
νισμὸς ἔχει περιέλθει, καὶ νὰ ἐπανεύρουμε τὴν ὁδὸ στὴν 
πνευματικὴ πρόοδο καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνα, 6/19-5-2018





Μεγάλη Ἐθνικὴ Ἧττα
Ἀπαράδεκτος ἡ Συμφωνία Ἑλλάδος – Σκοπίων

Ἡ Μακεδονία μας δὲν ἐκποιεῖται

 Εἶναι πασιφανὲς καὶ εἰς τὸν τελευταῖον νοήμο-
να Ἕλληνα Πατριώτην καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξον 
Χριστιανόν, ὅτι ὄπισθεν τῆς ἀντεθνικῆς αὐτῆς 
Συμφωνίας Ἑλλάδος-Σκοπίων, διασταυρώνον-
ται τὰ συμφέροντα μιᾶς ἀγνοούσης τὴν βούλη-
σιν τοῦ Λαοῦ ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐπιδιώξεις 
τῆς Δύσεως εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Σκοπίων καὶ 
οἰκονομικαὶ ἐπιδιώξεις τῆς τοπικῆς διαπλοκῆς.
 Ἀλλ’ ὅμως, ἡ συνείδησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ 
οὐδέποτε θὰ συναινέσῃ εἰς τὴν ἐκποίησιν 5.000 
ἐτῶν Ἱστορίας καὶ οὐδέποτε θὰ προδώσῃ τοὺς 
τίτλους τῆς Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς Αὐτοῦ, ἐφ’ 
ὅσον αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν πνευματικὴν Ἐθνικὴν 
Περιουσίαν Αὐτοῦ. 
 Οὐδεμία ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν ἄδειαν 
νὰ διαχειρίζεται τὴν Ἐθνικὴν Ἰδιοκτησίαν μας, 
Ἱστορικὴν καὶ Πολιτισμικήν, καὶ νὰ ἐκποιῇ Αὐτὴν 
ἔναντι μάλιστα πινακίου φακῆς καὶ δυτικῶν ἀν-
ταλ λαγμάτων, πρὸς καλυτέραν δῆθεν ρύθμισιν 
τοῦ ὑπερόγκου δημοσιονομικοῦ χρέους ἑνὸς χρε-
ωκοπημένου κράτους.
 Ἀποτελεῖ μεγάλην ἐντροπὴν διὰ μίαν ἑλλη-
νικὴν κυβέρνησιν νὰ ἐνδίδῃ εἰς τὰς ἀλυτρωτικὰς 
διεκδικήσεις τῶν Σλαβο-Ἀλβανῶν τῶν Σκοπίων, 
οἱ ὁποῖοι καπηλεύονται ποικιλοτρόπως τὴν Μα-
κεδονίαν μας, ἐνῶ ὡς γνωστὸν οὐδέποτε ὑπῆρξε 
«μακεδονικὸν ἔθνος», «μακεδονικὸς πολιτισμὸς» 
καὶ «μακεδονικὴ γλῶσσα».

Η Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ 

τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνι-
κον, θεωρεῖ τὴν Κυριακήν, 17ην Ἰουνίου 2018 πολ.
ἡμ., ὡς Ἡμέραν Ἐθνικοῦ Πένθους.
 Διὰ τὰς ἁμαρτίας Κλήρου καὶ Λαοῦ, παρεχω-
ρήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ εὑρεθῇ ἑλληνικὴ κυβέρνη-
σις, ἡ ὁποία παρέδωσε καὶ ἐπρόδωσε τὸ ἱερὸν 
ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ ὑπέγραψεν εἰς τὸ χω-
ρίον Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν τὴν ἀπαράδεκτον 
Συμφωνίαν μὲ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων.
 Καὶ τοῦτο, ἐνῶ ἐκρούοντο πενθίμως οἱ κώδω-
νες τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἠμποδίζοντο βιαίως οἱ 
ὄντως Μακεδόνες νὰ πλησιάσουν διαμαρτυρόμε-
νοι τὸν χῶρον τῆς ἀντεθνικῆς Συμφωνίας, ὁ δὲ 
Ἑλληνικὸς Λαὸς μὲ συντριπτικὴν πλειοψηφίαν 
(73,2 %) ἦτο καὶ εἶναι πλήρως ἀντίθετος πρὸς τὴν 
ἐκποίησιν αὐτὴν τῆς Μακεδονίας μας. 
 Ἡ πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως κατάκριτος 
αὐτὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀποτελεῖ Μεγά-
λην Ἐθνικὴν Ἧτταν, ἐφ’ ὅσον παρεσιωπήθησαν 
καὶ ἠγνοήθησαν τιτάνιοι καὶ ἱστορικοὶ ἀγῶνες 
τοῦ Ἔθνους μας καὶ παρεγνωρίσθησαν θυσίαι 
καὶ ποταμοὶ αἱμάτων διὰ μέσου τῶν αἰώνων, εἰς 
τὴν πανεθνικὴν προσπάθειαν διεκδικήσεως τῆς 
ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδονίας ἔναντι 
Ὀθωμανῶν, Βουλγάρων-Κομιτατζήδων καὶ Νεο-
τούρκων.
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 Οὐδεὶς πολιτισμένος Λαὸς δύναται νὰ ἀνεχθῇ 
τὴν πλαστογράφησιν τῆς Ἱστορίας αὐτοῦ καὶ 
μάλιστα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι ἀδύνατον καὶ 
ἀδιανόητον νὰ δεχθῇ, ὅτι τὸ μωσαϊκὸν ἐθνοτή-
των τῆς γείτονος ἔχει ἀποκτήσει, μάλιστα μὲ τὴν 
ὑπογραφὴν ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐντὸς μόλις 
ἑξήκοντα ἐτῶν ἐθνολογικὴν ταυτότητα, στηρι-
ζόμενο εἰς χαλκευμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα.  

 Ὁ Λαός μας, σεβόμενος τὸ ἱερὸν αἷμα τοῦ 
Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν λοιπῶν Μακεδονομάχων, 
καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ μὲ κάθε νόμιμον μέσον, 
ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, προκειμένου νὰ ἀνα-
τραπῇ ἡ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀνιστόρητος Συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
6/19η Ἰουνίου 2018



Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις:

τὸ 14ο «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας» - 2018
Μεγίστη Ἐθνικὴ Ταπείνωσις

τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγή, τὶς διάφορες σεξουαλικό-
τητες, καὶ τὴν ταυτότητα φύλου» καὶ ὅτι «πρέπει 
νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ διαρκὴς ἐπιμόρφωση» τῶν 
Ἐκπαιδευτικῶν «ἀπὸ φορεῖς τῆς “Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι.” 
κοινότητας...».
 Εἶναι πλέον σαφέστατο, ὅτι ἡ Ἀποστασία κο-
ρυφώνεται, ἐφ’ ὅσον ἡ αὐθάδης καὶ δημόσια ἀνα-
τροπὴ κάθε θείου καὶ ἀνθρώπινου νόμου λαμβάνει 
καθολικὴ ἰσχύ, μεταβάλλει τὶς ἠθικὲς καὶ φυσικὲς 
ἀρχές, ἀποδομεῖ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ κα-
ταστρέφει τὴν θεοείδειά του.
 Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ 
«Λεῖμμα τῆς Χάριτος», καλοῦνται ὅπως πάντοτε 
συνέβαινε, νὰ σηκώσουν τὸ βάρος τῆς ἱστορίας: μὲ 
μετάνοια καὶ αὐτομεμψία, μὲ συμμετοχὴ στὰ Ἄχρα-
ντα Μυστήρια, μὲ προσευχὴ καὶ ἀγάπη πρὸς τοὺς 
συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τὸ νόημα 
τῆς ζωῆς, ἄς βοηθήσουμε αὐτοὺς νὰ συνειδητοποι-
ήσουν τὸ ἄφθαρτο κάλλος τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ 
ὁμοίωσιν καὶ ἄς τοὺς δείξουμε διακριτικὰ τὸν δρό-
μο τῆς ἐπιστροφῆς ἐν μετανοίᾳ στὸν Πατρικὸ Οἶκο.
 Ἐπίσης, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἄς φροντί-
σουμε μὲ περισσότερη προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση γιὰ 
τὰ παιδιά μας, τὰ ὁποῖα μεγαλώνουν σὲ ἕνα τόσο 
ἀρνητικὸ κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ δέχονται βλα-
βεροὺς ἐπηρεασμοὺς ἄμεσα καὶ ἔμμεσα.
 Καὶ τέλος, ἄς συμμετέχουμε σὲ ὁποιεσδήπο-
τε δραστηριότητες ποικίλων φορέων, οἱ ὁποῖοι 
ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ θεσμοῦ 
τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας καὶ ἐναντίον τῶν 
ὁποιωνδή ποτε ἀνατρεπτικῶν, ἀντι-ευαγγελικῶν καὶ 
ἀν  θελ ληνικῶν ἰδεῶν καὶ κινημάτων, μὲ τὴν Ἐλπίδα 
μας πάντοτε στὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, τὸν Νικητὴ 
τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
9/22-6-2018

† Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων 

Η Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μα-

καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, αἰσθά-
νεται ὑποχρεωμένη νὰ μὴν τηρήσει σιωπὴ ἔναντι τοῦ 
ἀντι-ευαγγελικοῦ καὶ ἀνθελληνικοῦ φαινομένου, 
τοῦ καλουμένου «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθή-
νας - Athens Pride», ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστοίχων στὴν 
Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς ἀγαπητῆς μας 
Πατρίδας, τῆς Ἑλλάδας μας.
 Τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν «Φεστιβάλ», ὅπως καὶ τόσα 
ἄλλα ἐκθεμελιωτικὰ τοῦ Πατροπαραδότου Ἤθους 
τῶν Ἑλλήνων, ἔχει εἰσαχθεῖ ἀπὸ τὴν Δύση (1969 καὶ 
ἑξῆς) καὶ στὴν Ἑλλάδα μας πρωτοξεκίνησε τὸ 1980.
 Ἀπὸ τὸ 2005 ὅλες οἱ ἑνώσεις καὶ σύλλογοι τῶν 
ποικιλόμορφων ὁμοφυλοφίλων («Λ.Ο.Α.Τ.») στὴν 
Ἑλλάδα ὀργανώνουν τὰ λεγόμενα «gay pride», 
μὲ τὴν ἀνεπιφύλακτη ὑποστήριξη τῶν πολιτικῶν 
Κομμάτων καὶ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν (ἐκτὸς ἴσως 
ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων), ἀλλὰ καὶ τῶν Διπλωματῶν 
ξένων Χωρῶν.
 Ἐφέτος, τὸ «Αthens Pride 2018» ὑπεστήριξαν 
Διπλωμάτες 32 Κρατῶν, ὡς καὶ τὸ Γραφεῖο τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὴν Ἑλλάδα, συμ-
μετέχοντας μάλιστα στὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας 
(Σάββατο, 9-6-2018, Πλατεῖα Συντάγματος – πρὸ 
τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος), 
ἐνῶ τὸ κτήριο τῆς Βουλῆς φωταγωγήθηκε στὰ χρώ-
ματα τοῦ Οὐρανίου Τόξου, ὡς συμβόλου δῆθεν 
τοῦ «δικαιώματος στὴν διαφορετικότητα καὶ τὸν 
σεβασμὸ τοῦ ἀτόμου», «πρὸς τιμὴν τὴς κοινότητας 
LGΒΤQΙ», «μὲ στόχο τὴν ἐξάλειψη κάθε μορφῆς 
ὁμοφοβίας, σεξισμοῦ καὶ τρανσφοβίας».
 Τὶς παραμονὲς τοῦ ἐπαίσχυντου «Φεστιβάλ», 
ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ κυβερνῶντος κόμμα-
τος διεκήρυξε, μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφαση, ὅτι 
«εἴμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς» καὶ 
ὅτι εἶναι «ἐπιβεβλημένο ἕνα σχολικὸ μάθημα γιὰ 
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συμπροσευχόμενοι στό ἱερό Βῆμα οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες 
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί Δημητριάδος κ. 
Φώτιος. Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
ἀναφέρθηκε στήν Ὁμιλία του στό Μαρτύριο τῶν ἑορταζο
μένων Ἁγίων, καί ἐπίσης ἔκανε ἀναφορά τόσο στόν μακα
ριστό Ἐπίσκοπο Ταλαντίου Ἀκάκιο († 1963) γιά τίς ἡρωϊκές 
προσπάθειές του ἐξασφαλίσεως τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς 
στήν Ἐκκλησίας μας, ὅσο καί στόν πολιό Μητροπολίτη πρ. 
Ἀττικῆς καί Διαυλείας κ. Ἀκάκιο, εὐχηθείς δύναμη στήν ἄρση 
τοῦ σταυροῦ τῆς ἀσθενείας του ἕνεκα γήρατος.

Πανήγυρις Ἁγίου Ἀθανασίου
 Τὴν Τρίτη, 2/1552018, ἑώρτασε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς 
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλα
δέλφεια. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπε
ρινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημη
τριάδος κ. Φωτίου.

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἑορτή λήξεως Κατηχητικῶν
Μητροπόλεως Πειραιῶς & Σαλαμῖνος

 Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 3004/1305
2018, πραγματοποιήθηκε ἡ Ἑορτή λήξεως τῶν Κατηχη
τικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος στήν Αἴθουσα Ἕνωσης Σμυρναίων τοῦ Δήμου 
Νικαίας. Τήν Ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Μα
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλί
νικος, στόν ὁποῖον καί ἀπονεμήθηκε τιμητική διάκριση γιά 
τήν προσφορά καί διακονία του στήν τοπική Ἐκκλησία τοῦ 
Πειραιᾶ ὡς Ἱεροψάλτου καί Κατηχητοῦ κατά τήν νεότητά 
του. Ἐπίσης, παρέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος 
κ. Φώτιος καί πολλοί Κληρικοί, πιστοί, ὅπως καί γονεῖς τῶν 
παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν, γιά τό ἐνδιαφέρον πρόγραμμα 
πού παρουσιάσθηκε. Παίχθηκε θεατρικό, μέ θέμα τούς δι
ωγμούς κατά τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, μέ ἀναφορά στήν 
δίωξη τῶν Κληρικῶν μας στήν Δράμα κατά τά ἔτη 1951
1953. Ἐπίσης, παρουσιάσθηκε μουσικό πρόγραμμα μέ 
φωνητικά καί παραδοσιακούς χορούς. Ὁ Μακαριώτατος κ. 
Καλλίνικος ἐξέφρασε τίς εὐχές του καί ὁ Σεβ. Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐπιλόγησε δεόντως.

Ὀνομαστήρια πολιοῦ Μητροπολίτου 
πρ. Ἀττικῆς & Διαυλείας κ. Ἀκακίου

 Τήν Δευτέρα, 1/14052018, μνήμη σύν τοῖς ἄλλοις καί 
τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων Ἀκακίου, Εὐθυμίου καί Ἰγνατί
ου, ἑώρτασε τά Ὀνομαστήριά του ὁ γηραιός Μητροπολίτης 
τῆς Ἐκκλησίας μας, πρ. Ἀττικῆς καί Διαυλείας κ. Ἀκάκιος. 
Τελέσθηκε ὁ Ὅρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στήν ἱστορική Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, ὑπό τοῦ 
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστό
μου, μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων καί Διακόνου. Παρέστησαν 

 Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλά
δος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Μητροπολῖτες Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε 
στὸν Ὄρθρο καὶ ἐκφώνησε τὴν ἑόρτια Ὁμιλία στὴν Θεία 
Λειτουργία, καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, καθὼς καὶ οἱ Παν/
τοι Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος καὶ π. Νικηφόρος, οἱ Ἱερομ. π. 
Ἀβέρκιος, π. Καλλίνικος καὶ π. Συμεὼν καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος 
π. Ἀχίλλειος.

Ἐκδημία Εὐαγγέλου Τούτουζα
 Τὸ Σάββατο, 294/1252018, σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν, ἐξε
δήμησε πρὸς Κύριον ὁ Εὐάγγελος Τούτουζας, Ἱεροψάλτης 
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Θηβῶν καὶ ἐπιφανὲς στέλεχος 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. στὴν Θήβα. Ὁ ἐκλιπών, καλὸς 



9ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
οἰκογενειάρχης καὶ ἀγαθὸς πολίτης καθὼς καὶ ἄριστος συ
νεργάτης στὴν ζωή του, ἔχαιρε εὐρυτέρου σεβασμοῦ στὴν 
τοπικὴ κοινωνία τῆς Θήβας καὶ ἐκλεγόταν ἐπί τρεῖς δεκαετί
ες Δημοτικὸς Σύμβουλος, ἐνῷ διετέλεσε καὶ Ἀντιδήμαρχος 
τῆς πόλεως. Τὸ ἔτος 2011, κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, 
ἀπενεμήθη εἰς αὐτὸν τὸ Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ Ἁγίου πρ. 
Φλωρίνης Χρυσοστόμου γιὰ τὴν ἐκ μέρους του μεταβίβα
ση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων καὶ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου Θηβῶν στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. 
Ἑλλάδος. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε στὸν Ναὸ 
τῶν Ἁγίων Πάντων Θηβῶν ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ πολλοὺς Κληρι
κούς, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους πιστῶν καὶ συντοπιτῶν 
τοῦ μεταστάντος. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία!

Μεγάλη Ἐπετειακὴ Ἐκδήλωσις
 Τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς, 5/1852018, πραγματοποι
ήθηκε μεγάλη ἐθνικοθρησκευτικὴ Ἐκδήλωση ἐπὶ τῇ Ἐπε
τείῳ τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας στὸ κατάμεστο ἀπὸ κόσμο 
Δημοτικὸ Θέατρο Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς «Γαλαξίας».

Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου κατὰ τὴν τραγικὴ 
περίοδο τῶν ἐτῶν 1914 – 1923.
 Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πρωτ. π. 
Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης εὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντες 
καὶ ὅσους ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ Ἐκδήλωση, καὶ ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
ἐπιλόγησε, ἀπευθύνοντας ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ καὶ εὐχές. 
Παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης κ. Γρηγόριος, πολλοὶ Κληρικοί, ἡ τοπικὴ διοίκη
ση καὶ πολιτευτές, οἱ δημοτικὲς ἀρχὲς, πρόεδροι καὶ ἀντι
πρόσωποι τοπικῶν συλλόγων καὶ φορέων κ.ἄ. 

Θυρανοίξια Ναοῦ στὴν Γαλλία

 Τὸ μουσικὸἀφηγηματικὸ αὐτὸ ἔργο τιμῆς καὶ μνήμης 
στοὺς Ἕλληνες τοῦ Πόντου, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν τὴν τουρ
κικὴ θηριωδία, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο: «Ἀφιέρωμα, Ἕλλη
νες τοῦ Πόντου», ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ ἀποδόθηκε ἀπὸ τὴν Μικτὴ Χορω
δία ὑπὸ τὸν καθηγητὴ μουσικῆς κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο καὶ 
τὴν θεατρικὴ ὁμάδα «Λυδία» τῆς Μητροπόλεως. Τὸ πρό
γραμμα περιλάμβανε παραδοσιακοὺς θρήνους καὶ ἄσματα, 
σύγχρονα τραγούδια, μελωδίες καὶ συνθέσεις ἐπωνύμων 
καλλιτεχνῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν δραματικὴ ἐξιστόρηση 
τῶν γεγονότων, τὴν ἀφήγηση πραγματικῶν μαρτυριῶν καὶ 
τὴν ἀπαγγελία ποιημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν παράλληλη προ
βολὴ ὀπτικῶν ἀποσπασμάτων καὶ αὐθεντικῶν εἰκόνων τῆς 

 Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, 7/2052018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυ
ρανοιξίων στὸν νεόδμητο μικρὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Γκρενὸμπλ στὴν Γαλλία. 
Τὸν Ναὸ ἀνήγειρε μὲ κόπους καὶ ζῆλο ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος 
Μανταρόπουλος καὶ ἡ οἰκογένειά του. Στὴν συνέχεια, τελέ
σθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Μαζὶ 
μὲ τὸν Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε ὁ π. Γεώργιος καὶ οἱ 
Κληρικοὶ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ΡΟΕΔ ἀπὸ 
τὴν Λυών.

Χειροτονίες Κληρικῶν
 Τὴν 11/24052018, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Κο
σμοσώτηρας στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος προέβη στὴν χειρο
τονία δύο Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, τοῦ Ἱεροδιακόνου Εἰρηναί
ου εἰς Πρεσβύτερον, καὶ τοῦ Μοναχοῦ Ἀγαπίου εἰς Ἱεροδι
άκονον. Παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοί, συμπροσευχομένου 
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καὶ τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, καὶ πλῆθος κό
σμου, εὐχηθέντες προσευχητικὰ στοὺς νεοχειροτονήτους 
καλὴ καὶ θεάρεστη διακονία.

Πανηγύρεις Ἁγίας Τριάδος
 Τὸ Σάββατο ἀπόγευμα, 13/2652018, τελέσθηκε ὁ 
ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τῆς Πεντηκοστῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
Ἁγίας Τριάδος στὴν περιοχὴ Γκορυτσᾶ στὸν Ἀσπρόπυργο 
Ἀττικῆς. Προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολί
της Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέρος 
ἀρκετοὶ Κληρικοί, καὶ πλῆθος πιστῶν. Στὴν ἐπακολουθήσα
σα Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος σχηματίσθηκε ἑορταστικὴ 
πομπὴ καὶ παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
μὲ συγχοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. 
 Ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τελέσθηκε καὶ στὸν πανηγυρίζοντα 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Λειβαδιᾶς, ὅπου χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.



 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 14/27 Μαΐου, 
ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος προεξῆρχε 
τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν αὐτὸ Ἱερὸ Ναὸ καὶ ἐν συνεχείᾳ τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία.

 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς τελέσθηκε 
ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί
ας Τριάδος στὴν Ροδόπολη Ἀττικῆς, ὅπου χοροστάτησε ὁ 

 Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 15/28 
Μαΐου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος 
στὴν Νέα Πεντέλη Ἀττικῆς, Κτήτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει 
ὁ νεοδιακυρηχθεὶς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ νέος Ἐλεήμων τῆς 
Ἀμφιάλης.
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό
στομος προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζον
τα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴν Μονὴ Ταξιαρχῶν Κάντζας 
Ἀττικῆς.
 Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως λειτούργη
σε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.

 Στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίας Τριάδος στὴν Μενδε
νίτσα Φθιώτιδος λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημη
τριάδος κ. Φώτιος.
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 Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὸ Βαθυχώρι Κυργίων 
Δράμας, τὴν ἑόρτια Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολί
της Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μετὰ τὸ πέρας 
τῆς ὁποίας τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία.

Ὀνομαστήρια πολιοῦ Μητροπολίτου
Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου

 Στὸν προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ 
Γυναικεία Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς τὴν Θεία 
Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανὸς μὲ συλλειτουργὸ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώ
νης κ. Ἀμβρόσιο, παρουσίᾳ καὶ ἄλλων Κληρικῶν, ὅπως καὶ 
πλήθους προσκυνητῶν.
 Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἰλισίων στοῦ Ζωγράφου 
στὴν Ἀθήνα, τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς 
ἡμέρας, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης χοροστάτησε ἐπίσης 
στὸν Μεθέορτο Ἑσπερινὸ στὸν αὐτὸ Ἱ. Ναὸ καὶ προεξῆρχε 
τῆς ἱερᾶς Λιτανείας.

Ἑορτὴ Ἱεροῦ Παρθενῶνος στὴν Χίο

 Τὴν Κυριακή, 215/362018, τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καὶ Ἑλένης καὶ φέτος τῶν Ἁγίων Πάντων ἐπίσης, ἑώρτασε 
καὶ ὁ Ἱερὸς Γυναικεῖος Παρθενὼν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καὶ Ἑλένης στὴν Χίο, τὸ περιώνυμο γιὰ τὴν αὐστηρότητά 
του Κοινόβιο, τὸ τυπικὸ τοῦ ὁποίου εἶχε ὁρίσει ὁ Ὅσιος Πα
χώμιος ὁ Χίος. Λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας καὶ Τοποτηρητὴς Χίου κ. Χρυσόστομος, σὲ 
πρώτη ἀρχιερατικὴ Λειτουργία μετὰ τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια τοῦ 
Ναοῦ τῆς Μονῆς ποὺ τελέσθηκαν πρὶν ἀπὸ 108 χρόνια! 
Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέ
ρων Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος καὶ ἕνας Διάκονος. Προσῆλθαν 
μόνον γυναῖκες, ἐφ’ ὅσον ἡ Μονὴ εἶναι ὡς γνωστὸν ἄβατη 
γιὰ τοὺς ἄνδρες. Ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία, εὐχηθεὶς δεόντως καὶ στὴν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς 
Γερόντισσα Παρασκευὴ καὶ τὴν Ἀδελφότητα αὐτῆς. 

 Τήν Πέμπτη, 1/14062018, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ 
πολιός Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εὐρίπου 
καί Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Ὀνουφρί
ου Νταρδέζης Κερατέας, τῆς ὁποίας καί εἶναι Κτήτωρ. Στόν 
πανηγυρικό Ὄρθρο καί τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία, μέ τήν συμμετο
χή Ἱερέων. Στό ἱερό Βῆμα παρέστησαν συμπροσευχόμενοι 
οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόν
τιος καί Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ὁ δὲ αἰωνόβιος Σεβ. κ. 
Ἰουστῖνος ἀντευχήθηκε μὲ εὐχαριστίες πρὸς τοὺς Ἀρχιε
ρεῖς, τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς πιστοὺς γιά τήν παρουσία καὶ 
τὶς εὐχές τους.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου

 Τὴν Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑορτάζουν 
καὶ οἱ Ἅγιοι Ἁγιαννανῖτες Πατέρες, μὲ προεξάρχοντα τὸν 
Ὅσιο Γερόντιο τὸν ἐν Βουλευτηρίοις, ἑώρτασε τὰ ὀνομα
στήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος. Τὸ Σάββατο ἀπόγευμα, 3/1662018, χορο
στάτησε στὸν Ἑσπερινὸ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φλεβα
ριωτίσσης στὸ Αἰάντειο Σαλαμῖνος, μὲ συμμετοχὴ πολλῶν 
Κληρικῶν καὶ πλήθους λαοῦ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῆς 
τοπικῆς διοικήσεως.
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 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 4/176, τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ 
Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ. Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε
πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μὲ συλ
λειτουργοὺς τὸν ἑορτάζοντα τοπικὸ Ποιμενάρχη Σεβ. Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες 
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριο, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, 
ὀκτὼ Ἱερεῖς καὶ δύο Διακόνους. Ἔψαλαν οἱ Χοροὶ τοῦ Κα
θεδρικοῦ Ναοῦ ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτη κ. Ἀθανάσιο Ἰωαννί
δη. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινω
νικοῦ ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ἀναφερθεὶς στὴν 
εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς καὶ εὐχηθεὶς δεόντως ἐκ 
μέρους ἁπάντων τὸν Σεβ. κ. Γερόντιο, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν 
Ἀπόλυση ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες καὶ εὐχές του σὲ ὅλους 
τοὺς προσελθόντας καὶ μάλιστα στὸ πολυπληθὲς Ποίμνιο καὶ 
στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἀρχῶν. Στὴν ἑόρτιο τράπεζα ποὺ 
παρατέθηκε ἀργότερα, προσῆλθε καὶ ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. 
Φώτιος.

Εκδρομή του Νε.Ο.Σ. στις Σπέτσες
 Το Σάββατο, 10/2362018, πραγματοποιήθηκε η κα
λοκαιρινή εκδρομή του Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου 
(Νε.Ο.Σ.) της Εκκλησίας μας με προορισμό το ιστορικό και 
όμορφο νησί των Σπετσών. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και 
συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν 100 περίπου νέοι και νέες 
και από τις τέσσερις Μητροπόλεις του Λεκανοπεδίου κα
θώς και από την Μητρόπολη Ευρίπου και Ευβοίας. Την εκ

Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, που λειτουργεί σήμερα σαν 
Μουσείο. Σ’ αυτό, οι ξεναγοί έκαναν μια αναδρομή στα γεγο
νότα του 1821 με σημείο αναφοράς την ηρωίδα Λασκαρίνα 
Μπουμπουλίνα. 
 Επόμενος σταθμός ήταν η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργο
επηκόου και Αγίων Μυροφόρων, σε ωραία τοποθεσία που 
προσεγγίσθηκε με πορεία. Η ιστορία της Μονής ταυτίζεται 
με τον ομολογιακό αγώνα που έδωσε ο κτήτοράς της, Αρ
χιμανδρίτης Χρυσόστομος Σπύρου (19232014), ο οποίος 
με την Αδελφότητα υπέστη μεγάλο διωγμό πίστεως. Αφού 
έγινε προσκύνηση και δόθηκαν σχετικές με την ιστορία της 
Μονής ευλογίες, παρατέθηκε πλούσιο γεύμα που με αγάπη 
ετοίμασαν οι μοναχές και οι διακονητές της. Στην επιστρο
φή, κατά την διαδρομή προς την Αθήνα, έγινε συν τοις άλ
λοις συζήτηση για την καλύτερη οργάνωση και διακονία του 
Συνδέσμου.

Ἑορτὴ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία
 Τὴν Πέμπτη, 15/2862018, ἑωρτάσθηκε πανηγυρικὰ 
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογη
τοῦ († 1561985) στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας στὴν Ρουμανία. 
Στὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθο
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ἔλαβε μέρος ἀντιπρο
σωπεία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Σεβ. 
Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς 
& Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιο, καὶ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέα Ντάγκινη ἀπὸ τὸ Ἡρά
κλειο τῆς Κρήτης.
 Σημειωτέον, ὅτι ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος εἶχε ταξι
δεύσει λίγο νωρίτερα, προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὴν Ἐξό
διο Ἀκολουθία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μπακάου κ. Γενναδίου, 
ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, κατόπιν ἀσθενείας, τὴν Κυρια
κή, 11/2462018, καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Σλατιοάρας, ὅπου καὶ διέμενε, τὴν Τρίτη, 
13/26 Ἰουνίου.



δρομή συνόδευε ο Θεοφ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Νε.Ο.Σ., και ο 
Ιερομ. π. Καλλίνικος Ηλιόπουλος. Τα δύο λεωφορεία που 
μετέφεραν τους εκδρομείς έφθασαν ως την Κώστα Αργο
λίδος, απ’ όπου θαλάσσια ταξί τους πήγαν απέναντι στο 
ωραίο νησί των Σπετσών.
 Εκεί, πρώτος σταθμός ήταν το 300 ετών αρχοντικό της 

  Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς γιὰ 
τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου τελέσθηκε ἐντὸς τοῦ Κα
θολικοῦ τῆς Μονῆς, λόγῳ τῆς μεγάλης βροχοπτώσεως τῶν 
ἡμερῶν ἐκείνων στὴν περιοχή. Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, τὸ 
ἱερὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε κατὰ τὸ τοπικὸ ἔθος ὑπαι
θρίως, παρὰ τὸ βροχερὸν τοῦ καιροῦ. Προεξῆρχε ὁ Πανι
ερ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶ ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς ἀπὸ 
τοὺς ἡμετέρους τρεῖς Ἀρχιερεῖς, δύο Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τὴν 
Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς (Σεβ. Κισινὲβ καὶ Μολ
δόβας κ. Γεώργιος καὶ Θεοφ. Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος), οἱ 



13ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ἐννέα ἀκόμη Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱεραρχίας ἐν Ρουμανίᾳ (Θεοφ/
τοι Δημοσθένης, Σωφρόνιος, Θεοδόσιος, Ἰωσήφ, Φλαβια
νός, Ἀντώνιος, Γλυκέριος, Διονύσιος καὶ Εὐλόγιος), δεκά
δες Ἱερέων καὶ Διακόνων καὶ πλῆθος εὐσεβῶν λαϊκῶν. Μετὰ 
τὴν Θ. Λειτουργία ἐπακολούθησε ἡ Λιτανεία τοῦ ἱεροῦ Σκη
νώματος τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ ἐν συνεχείᾳ παρατέθηκε 
τράπεζα.

μητριάδος κ. Φώτιος μαζὶ μὲ τοὺς Σεβασμ. Μητροπολίτας 
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆ, μετέβησαν 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Jοrdanνille Νέας Ὑόρκης 
εἰς προσκύνησιν τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου Μητροπο
λίτου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 186/17, στὴν Ἱερὰ Σκήτη τοῦ 
Ἁγίου Γλυκερίου τελέσθηκε ὑπαιθρίως ἡ Θεία Λειτουρ
γία, στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ γηραιὸς Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, ποὺ ἔλαβε τὴν χειροτονία του 
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γλυκέριο, καὶ συμμετεῖχαν οἱ τρεῖς ἡμέτε
ροι Ἀρχιερεῖς καὶ ἕξι ἀκόμη ἐκ τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων, 
ὅπως καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοί. 

Ἐπίσκεψις Ἀρχιερέως εἰς Η.Π.Α.
 Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, τὴν 
Πέμπτη, 8/21 Ἰουνίου 2018, μετέβη στὶς Ἡνωμένες Πολι
τεῖες Ἀμερικῆς, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς μέλους τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀμερικῆς. Τὸ Σάββατο 10/23 Ἰου
νίου, παρέστη συμπροσευχόμενος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμ. Μη
τροπολίτη πρ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλο στὴν Θεία Λειτουργία γιὰ 
τὴν Ἑορτὴ τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν» στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Συγ
κλητικῆς Lοng Ιsland Νέας Ὑόρκης καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα 
(Κυριακή, 11/24 Ἰουνίου), προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας 
στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτι
δος στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου πρ. Ἀμερικῆς κ. Παύλου.
 Τὴν Τρίτη, 13/26 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δη

 Ἡ Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς 
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Σε
βασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐγένετο τὴν 
Τετάρτη, 13/26 Ἰουνίου, στὴν αἴθουσα Συνεδριάσεων αὐτῆς 
στὸ Συγκρότημα τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἀμερικῆς στὴν πόλη Cοbleskill τῆς Νέας Ὑόρκης. Παρόν
τες ἦταν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Ἀμερικῆς, Δημητριάδος 
καὶ Τορόντο καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Χρι
στόδουλος. Ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. 
Αὐξέν τιος μετεῖχε μέσῳ τηλεδιακέψεως. Κατὰ τὴν Συνεδρί
αση ἐλήφθησαν ἀποφάσεις γιὰ τὸν συντονισμὸ τοῦ ποιμαντι
κοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική.
 Τὴν Πέμπτη, 14/27 Ἰουνίου, ξεκίνησε τὶς ἐργασίες της 
ἡ ἐτήσια Σύναξις Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμε
ρικὴ μὲ τὴν συμμετοχὴ 30 περίπου Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι δι
ήνυσαν μακρυνὲς ἀποστάσεις γιὰ νὰ παρευρεθοῦν. Ἔγιναν 
ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις καὶ συζητήσεις γιὰ τὰ προβλή
ματα τῆς σύγχρονης οἰκογένεια, καθὼς καὶ γιὰ γενικώτερα 
ποιμαντικὰ ζητήματα.

 Τὸ ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Μεγάλου Ἑσπερινοῦ γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Μαξίμοβιτς, στὸ εὐρύχωρο Καθολικὸ τῆς πανηγυριζούσης 
Μονῆς. Στὴν συνέχεια ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ 
μετὰ τὸ μεσονύκτιο ἀνεγνώσθη ἡ Πρώτη Ὥρα. Τὸ πρωῒ τοῦ 
Σαββάτου, 16/29 Ἰουνίου, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν, 
ἐτελέσθη τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων 
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τῶν Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει μέρος 
στὴν Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
 Τὴν Κυριακή, 17 Ἰουνίου / 30 Ἰουλίου 2018, ὁ Σεβασμ. 
Δημητριάδος προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Βοστώνης καὶ τὴν ἑπο
μένη ἐπεστρεψε στὴν Ἑλλάδα.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία
 Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Τοποτηρητὴς 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγ
ματοποίησε τὴν ἐτήσια ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὶς μικρὲς 
Ἐνορίες μας στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία. Μαζί του ἦταν ὁ Αἰδ. 
π. Γεώργιος Γιὰν ὡς μεταφραστὴς καὶ δύο λαϊκοὶ ἀδελφοί, 
ἕνας Ὑποδιάκονος καὶ ἕνας Ἱεροψάλτης. Τὸ Σάββατο, 17/30
62018, ὁ Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στὴν Θ. Λειτουργία, 
τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Χαρίτων Μράζεκ στὸν 
Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φι
λαρέτου στὴν Πράγα. 

στοὺς ὀλίγους συγκεντρωθέντες πιστοὺς ὁ Θεοφ. κ. Κλή
μης ἀπηύθυνε σύντομη Ὁμιλία. Τὴν ἑπομένη, ἡ ἀποστολὴ 
ἐξ Ἑλλάδος ταξίδευσε ὁδικῶς στὸ νοτιοανατολικὸ ἄκρο 
τῆς Σλοβακίας, στὴν κωμόπολη Μιχαλάνυ. Ἐκεῖ, στὸν Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου, στὴν αὐλὴ τῆς 
οἰκίας τοῦ Αἰδ. π. Βλαδιμήρου Μοχορίτα, ἔγινε ὑποδοχὴ 
τοῦ Ἐπισκόπου ἐκ μέρους τῶν συγκεντρωθέντων πιστῶν 
ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ μακρύτερα, μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν Πολω
νία! Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, 216/47, τελέσθηκε ἀπὸ τὸν 



 Τὴν Κυριακή, 186/17, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης 
τέλεσε τὴν ἑόρτια Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Γιεζντοβίτσε τῆς 
Τσεχίας, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία, μαζὶ μὲ τὸν Ἐφημέριο 
Αἰδ. π. Ἱερεμία Τσβὰκ καὶ τοὺς Αἰδ. π. Γεώργιο Γιὰν καὶ 
π. Χαρίτωνα Μράζεκ. Σὲ Συνάξεις μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ 
πιστοὺς ἀντιμετωπίσθηκαν διάφορα θέματα λειτουργικῆς, 
ποιμαντικῆς καὶ πνευματικῆς φύσεως. Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέ
ρας, κυρίως μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, τελέ
σθηκε ἱερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸν Ναὸ στὸ Γιεζντοβίτσε 
μὲ ψαλμωδία στὰ ἑλληνικά.
 Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, τελέσθηκε Ἑσπερινὸς 
στὸν νεόδμητο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου στὴν πόλη Μποσκοβίτσε τῆς Τσεχίας, ὅπου 

Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ
γία, μὲ ἑόρτια Ὁμιλία, μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων μας π. 
Βλαδιμήρου καὶ π. Γεωργίου. Στὶς Συνάξεις μὲ τοὺς ἐκεῖ 
πιστοὺς ἔγιναν πνευματικὲς ἀναλύσεις γιὰ διάφορα θέματα. 
Ἀκόμη, καθορίσθηκε ἡ διαδικασία προετοιμασίας Κατηχου
μένων γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸ ἅγιον Βάπτισμα μέχρι τὸ τέλος 
τοῦ τρέχοντος ἔτους. Ἡ ἀποστολὴ ἐπέστρεψε ἀεροπο
ρικῶς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Βουδαπέστη τῆς Οὑγγαρίας.

Πανήγυρις Ναοῦ Γηροκομείου
«Παναγίας Ὁδηγητρίας»

 Τήν Τρίτη, 2006 / 3072018, ἑορτή τῆς Συνάξεως 
τῆς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομέ
νης Ὁδηγητρίας, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱστορικός Ναός 
τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Γλυφάδα. Στόν 
Ὄρθρο καί στήν Θ. Λειτουργία χοροστάτησε ὁ Μακαριώ
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλ
λίνικος, ἐνῶ στό ἱερατικό Συλλείτουργο συμμετεῖχαν τρεῖς 
Ἱερεῖς καὶ ἕνας Διάκονος.

Πανηγύρεις Γενεθλίου τοῦ Τ. Προδρόμου
 Τό Σάββατο, 2406/07072018, ἑορτή τοῦ Γενεθλίου 
τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου καί Βαπτιστοῦ Ἱωάννου, πανηγύρισε 
ἡ ὁμώνυμος Ἱερά Γυναικεία Μονή στήν Περαχώρα Λουτρα
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κίου. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος προσῆλθε καί προεξῆρχε τοῦ πανη
γυρικοῦ Ὄρθρου καί τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, 
μέ τήν  συμμετοχή Ἱερέων καί πολλῶν πιστῶν. Τόν πανη
γυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Παν/τος π. Καλλίνικος.

τὸν κ. Μ. Μακρῆ καὶ παρέστη πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν, 
οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων.
 Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου 
Παύλου στὴν Κοκκινιά. Στὸν Μ. Ἑσπερινὸ χοροστάτησε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σα
λαμῖνος κ. Γερόντιος, μὲ τὸν τοπικὸ Ἱερὸ Κλῆρο, καὶ τε
λέσθηκε μεγαλοπρεπὴς ἱ Λιτανεία, μὲ συμμετοχὴ Φιλαρ

 Στήν πόλη τοῦ Βόλου, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς 
Θ. Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Γενεθλίου 
τοῦ Τ. Προδρόμου προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Πανηγύρεις Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
καὶ Μεθέορτος Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς

 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 286/1272018, τελέσθη
κε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Δάφνη ἐντὸς 
τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Μὲ εὐλο
γία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολί
της Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Ἔλαβαν μέρος 
πολλοὶ Κληρικοί μας. Ἔψαλε κλιμάκιο τῆς «Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας» ὑπὸ τὴν χοραρχία 
τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Στὴν Λιτανεία 
τῆς ἱ. Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ποὺ ἐπακολούθησε, 
προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, 
πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς & 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιο καὶ τὸν 
ἱερὸ Κλῆρο, ὅπως καὶ πλῆθος φιλοχρίστου λαοῦ. Ἔλαβε 
μέρος ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου ΔάφνηςὙμηττοῦ, τὴν δὲ 
πομπὴ συνόδευσαν νέοι καὶ νέες ἐνδεδυμένοι παραδοσι
ακὲς στολές. 
 Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 29 Ἰουνίου/13 Ἰουλίου, στὴν Θεία 
Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μὲ συμμετοχὴ 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος 
ἐκφώνησε καὶ τὴν Ὁμιλία, καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδι
κίου κ. Κλήμεντος, ὅπως καὶ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Στυλια
νοῦ Τομαῆ, τοῦ Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου καὶ τοῦ Ἱερομ. π. 
Ἀβερκίου. Ἔψαλε καὶ πάλι κλιμάκιο τῆς «Ὀ.Ἐ.ΒΥ.Χ.» ὑπὸ 

μονικῆς καὶ ὁμάδος νέων μὲ ἐνθικὲς ἐνδυμασίες. Τὸ πρωὶ 
τῆς Πέμπτης, τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Πειραιῶς 
& Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. Πρωτ. π. 
Ἰωάννη Μουρίκη καὶ τὸν Διάκονο Πέτρο Κοκκίνη. 

 Στὰ Λεύκτρα Θηβῶν, στὸν παλαιὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀπο
στόλων Πέτρου καὶ Παύλου, λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπο
λίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
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 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος 
Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλη
σίας τῶν Ἀθηνῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στὸν ἱστορικὸ 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μοναστηράκι. Χοροστά
τησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ παρέστησαν συγχοροστατοῦντες 
οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
καὶ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπί
σκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης, παρέστησαν ἀρκετοὶ 
Κληρικοί μας, καὶ πιστοί. Ἔψαλε κλιμάκιο τῆς Χορωδίας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας «Πάτριον Ἀναλό
γιον» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου Κιαχόπουλου.
 Τὴν ἑόρτιο Ὁμιλία, σύμφωνα μὲ Συνοδικὴ Ἀπόφαση, 
ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυ
σόστομος, μὲ τίτλο: «Τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα ἵνα πάν
τως τινὰς σώσω».



Φωτογραφικὰ Στιγμιότυπα

 Γαλλία, Λεμάνς, Κυριακή, 28-5/10-6-2018, Θ. Λειτουργία 
στὴν Μονὴ Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου.

 Κέρκυρα, Γαρίτσα, Σάββατο, 17/30-6-2018, Πανήγυρις Ναοῦ 
Ἁγίου Ἰσαύρου.

 Σέριφος, Παρασκευή, 30-6/13-7-2018, Ἑορτὴ Μονῆς Πανα-
γίας Ἀκρωτηριανῆς.

 Κύμηνα Θεσσαλονίκης, Παρασκευή, 30-6/13-7-2018, Πανή-
γυρις Ναοῦ Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων.


