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Σπουδὴ γιὰ τὴν Ἑνότητα καὶ τὴν Εἰρήνη
Μικρὸ σχόλιο σὲ στίχους τῆς Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς

γικά, ἐκεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δρᾶ ἑνοποιητικὰ καὶ 
διατηρεῖται ἰσχυρὸς ὁ σύνδεσμος τῆς ἑνότητος 
τοῦ Σώματος, καὶ παρατηρεῖται αὔξηση καὶ 
πρόοδος.
 Ἀντίθετα, ὅπου παραβλέπονται ἡ ταπείνω-
ση, ἡ πραότητα καὶ ἡ ἀγαπητικὴ ἀνοχή, καὶ κυ-
ριαρχοῦν ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ὀργή, ἡ ἐπιβολή, ἡ 
σκληρότητα καὶ ἀγένεια, ἡ κακόβουλη κριτικὴ 
καὶ ἡ συνεχὴς ἀπορριπτικότητα, ἐκεῖ δὲν δρᾶ ἡ 
χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος· ἐκεῖ ἡ εἰρήνη 
καὶ ἡ ἑνότητα φυγαδεύονται καὶ ἐπικρατοῦν 
διασπάσεις, φατριασμοί, διαιρέσεις, πλάνες, 
κακότητα καὶ ἐν τέλει δαιμονικότητα.

***
 Ὅμως, ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκτροπὲς εἶναι ἐντελῶς 

ἀνεπίτρεπτες, διότι εἴμαστε «ἕν 
σῶμα καὶ ἕν πνεῦμα» (δ’ 4), μὲ τὴν 
ὁμόνοια καὶ συμφωνία στὴν κοινὴ 
πίστη στὸν κοινὸ καὶ μοναδικὸ 
Σωτῆρα τοῦ Σώματος. Ἕνα Ἅγιο 
Πνεῦμα ἁγιάζει ὅλους, χαρίζοντας 
ἑνότητα καὶ εἰρήνη, ὅταν οἱ πιστοὶ 
διάγουν μὲ ὁμοφροσύνη. Μία εἶναι 
ἡ ἐλπίδα τῆς κλήσεων ὅλων, ἡ κοινὴ 
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθ’ 
ὅτι «εἷς Κύριος, μία Πίστις, ἕν Βά-

πτισμα» (δ’ 5). Αὐτὰ εἶναι τὰ συντελεστικὰ τῆς 
ἑνότητος τοῦ Πνεύματος.
 Γι’ αὐτὸ καὶ πιὸ κάτω, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος 
προτείνει τὴν ἀπομάκρυνση κάθε ἐφάμαρτης 
διαγωγῆς, σύμφωνης μὲ τὶς φθειρόμενες καὶ 
ἀπατηλὲς ἐπιθυμίες, καὶ συστήνει ἀνανέωση 
«τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ἡμῶν» (δ’ 23), στὰ φρο-
νήματα καὶ στὶς ἰδέες, μία ἀνανέωση πνευμα-
τικὴ τῆς προαιρέσεως στὴν ἀρετή· ὥστε νὰ μὴν 
βρίσκει «τόπον» (δ’ 27) ὁ διάβολος ἐντὸς ἡμῶν. 
Ἄν βαδίζουμε μὲ ἀγάπη καὶ εἰρήνη, σὲ ἑνότη-
τα πνεύματος, ὁ διάβολος δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ 
εἴσοδο μέσα μας· ἄν ἐπιμένουμε στὴν ὀργή, 
τὸν θυμὸ καὶ τὴν διαμάχη μὲ ἀμετανοησία 
καὶ αὐτοδικαίωση, τότε ὁ πειρασμὸς εἰσέρχεται 
στὴν καρδιά μας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ καταστροφικὸ 
ἔργο του. Εἶναι ἀνάγκη, μὲ πνευματικὴ νήψη, 

 «Σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ 
Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. 
δ’ 3). Αὐτὸ προτρέπει μεταξὺ ἄλλων ὁ Ἅγιος 
Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι 
συναπαρτίζουν τὸ Ἕνα Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας 
μὲ Κεφαλὴ τὸν Χριστό.
 Ὅπως στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, τὸ πνεῦμα, δη-
λαδὴ ἡ ψυχή, ὅλα τὰ μέλη του τὰ συνέχει καὶ 
τὰ ἑνοποιεῖ, ἔτσι καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα συνενώ-
νει ὅλους τοὺς πιστοὺς στὴν Ἐκκλησία σὲ ἕνα 
Σῶμα, παρὰ τὶς ποικίλες διαφορές τους.
 Γιὰ νὰ συμβεῖ ὅμως αὐτό, χρειάζεται «σπου-
δή», δηλαδὴ κόπος καὶ προσπάθεια ἐπίμονη 
καὶ ἐναγώνια, διότι στὴν πορεία τῆς ζωῆς προ-
κύπτουν διαφορὲς ἀντιλήψεων (ὄχι βέβαια σὲ 
θέματα Πίστεως), θλιβερὲς ἐνέργει-
ες, πράξεις καὶ λόγοι, ποὺ δημιουρ-
γοῦν τραύματα, ὑπόνοιες καὶ δυσα-
ρέσκειες.
 Οἱ πιστοί, ἐν τούτοις, καλοῦνται 
νὰ βαδίσουν «ἀξίως» (δ’ 1) τῆς κλή-
σεώς τους, μὲ τὴν πιὸ μεγάλη ὑπευ-
θυνότητα, ἀφοῦ ἀναμένεται νὰ κα-
ταστοῦν υἱοὶ Θεοῦ κατὰ χάριν, καὶ 
νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Κύριο αἰώνια, ὡς 
γνήσια μέλη Του. Καὶ θὰ βαδίσουν 
«ἀξίως», ἄν στολίζονται μὲ κάθε 
ταπεινοφροσύνη, σὲ ὅλα τὰ ἐσωτερικά τους 
κινήματα, μὲ ὅλη τὴν διάθεσή τους, σὲ ὅλες 
τὶς περιστάσεις τοῦ βίου· ὅπως καὶ μὲ πραό-
τητα, χωρὶς ξεσπάσματα ὀργῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ 
κάθε μακροθυμία, μεγαλοψυχία καὶ ὑπομονή: 
«ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ» (δ’ ε), δηλαδὴ 
μὲ τὸ νὰ ὑποφέρει ὁ κάθε ἕνας τὰ ἐλαττώμα-
τα καὶ τὶς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων μὲ ἀγάπη -μιὰ 
ἀγάπη βέβαια ποὺ δὲν θὰ διαχωρίζεται ἀπὸ 
τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν θὰ ψεύδεται σὲ σοβαρὲς 
ἐκτροπὲς πίστεως καὶ ἤθους· ἐπίσης, μὲ ὑπο-
μονὴ καὶ ἀνεξικακία νὰ ὑποφέρει ὁ καθένας 
τὶς ἐναντίον του προσβολές· ὅλα αὐτὰ εἶναι 
δυνατὰ καὶ κατορθωτὰ μόνον ὅπου ὑπάρχει 
ἀληθινὴ ἀγάπη.
 Ὅπου καταβάλλεται προσπάθεια γιὰ τὴν 
τήρηση τῶν ἀνωτέρω, προσωπικὰ καὶ συλλο-
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νὰ ἀποκόπτονται καὶ ἀπομακρύνονται εὐθὺς 
ἐξ ἀρχῆς οἱ κακοὶ λογισμοί.
  Ἀπαιτεῖται προσοχὴ ἀκόμη καὶ στὰ λόγια, 
ὥστε νὰ μὴν ἐξέρχεται «σαπρὸς» (ἀργός, ἄκαι-
ρος, μάταιος, αἰσχρός, λοίδωρος, κατακριτικός) 
λόγος ἀπὸ τὸ στόμα μας (δ’ 29), οὔτε φυσικὰ 
νὰ γράφεται καὶ νὰ διαδίδεται, ὅπως συμβαί-
νει μὲ τὰ σύγχρονα μέσα· ἡ μετάδοση τῆς κάθε 
μορφῆς ρυπαρογραφίας σήμερα ἔχει κατακυρι-
εύσει τοὺς πολλούς, καὶ μεταδίδει τὸν μολυσμό 
της σὲ ὅσους παρακολουθοῦν ἄκριτα καὶ ἀνε-
ξέλεγκτα ὅσα γράφονται καὶ προβάλλονται 
στὰ λεγόμενα μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.
 Ὁ Ἀπόστολος συνεχίζει: «καὶ μὴ λυπεῖτε 
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοῦ Θεοῦ» (δ’ 30)· διότι μὲ 
εὐκολία λυποῦμε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον (κάτι τὸ 
τρομακτικό!), ὅταν ἐνῶ Αὐτὸ μᾶς πλούτισε μὲ 
τὴν παροχὴ τῶν ἀπερίγραπτων πνευματικῶν 
εὐεργεσιῶν Του, ἐμεῖς σκεπτόμαστε, λέγουμε 
καὶ πράττουμε κάθε τι ποὺ ἀντίκειται στὸ θεῖο 
Θέλημα. Τότε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκφράζει ἀπο-
στροφὴ καὶ ἀποδοκιμασία, δηλαδὴ «ἐγκατά-
λειψη»: αὐτὸ εἶναι ποὺ περιγράφεται ὡς «ὀργὴ 
Θεοῦ». 
 Γιὰ νὰ μὴν ἀπομακρύνεται ἀπὸ ἐμᾶς τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα καὶ περιερχόμαστε σὲ δεινὴ κατάστα-
ση θείας ἐγκαταλείψεως, καὶ ἐπιπίπτουν ἐπά-
νω μας ὅλα τὰ δεινά, ἐπιβάλλεται ἡ ἀπομά-

κρυνση ἀπὸ πάνω μας καὶ ἀπὸ μέσα μας κάθε 
πικρίας, θυμοῦ, ὀργῆς, κραυγῆς καὶ βλασφημί-
ας, ὅπως καὶ κάθε κακίας (δ’ 31), χωρὶς νὰ ἐνδί-
δουμε στοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἐμφανίζον ται καὶ 
ἐγείρονται μέσα μας.
 Παρὰ νὰ γινόμαστε σπλαγχνικοί, συγχωρη-
τικοὶ καὶ συμπάσχοντες στὸν πόνο τοῦ πλησί-
ον μας, ἀνακουφίζοντες αὐτὸν μὲ κάθε τρόπο. 
Ἄλλωστε, μόνο μὲ τὴν συγχώρηση τῶν ἄλλων 
θὰ συγχωρηθοῦμε καὶ ἐμεῖς.

***
 Ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν στὴν Ἐκκλησία εἶναι 
χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο φέρνει 
ὁμοφροσύνη. Ὁ δεσμὸς ποὺ συγκροτεῖ τὴν ἑνό-
τητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ εἰρήνη. Ὅσο 
αὐτὴ διαμένει στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, αὐτοὶ 
φρονοῦν τὰ αὐτά, ἐνῶ ὅταν ὁ δεσμὸς τῆς εἰρή-
νης σπάζει καὶ διαλύεται, τότε στὸ Σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας ὑπεισέρχονται τὰ δεινά: διαιρέσεις, 
διαφωνίες, συγκρούσεις, ἀποσχίσεις...
 Εἴθε νὰ ἀναπαύουμε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο 
μέσα μας, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε τὴν ἀλήθεια 
καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ διακο-
νοῦμε μὲ εἰρήνη τὶς ἀνάγκες τοῦ πλησίον μας, 
ὡς εἰρηνοποιοὶ καὶ εἰρηνοφόροι, ὥστε νὰ ἀπο-
κληθοῦμε καὶ μακαρισθοῦμε ὡς ὄντως «υἱοὶ 
Θεοῦ». Ἀμήν!

† Ἐ.Γ.Κ.

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 03/16-07-2018

 3) Ἐγένετο ἡ ἐπικαιροποίησις τῶν τριῶν Κανο-
νισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 4) Διενεργήθη ὁ ἀπολογισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐπι-
τροπῶν καὶ ἡ ἀνασύνθεσις αὐτῶν.
 5) Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστη-
ρίων.
 6) Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν 
Ἐπαρχιῶν.
 7) Ἀπετιμήθη ὁ Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου.
 8) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς 
συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν 
Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ.
 9) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ ζητήματα Ἐκκλη-
σιαστικῆς Δικαιοσύνης.

Τὴν Τρίτην, 03/16-07-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 

14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συ-
νεδρίαν 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 ἀπε-
φάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1) Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Κληρικόν τινα, προερχόμε-
νον ἐκ τῆς Καινοτομίας. Ἐπεφυλάχθη διὰ τὴν ἔκδοσιν 
ἀποφάσεως εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν.
 2) Ἐξῃτάσθη καὶ αὖθις τὸ αἴτημα Ἁγιορείτου Μονα-
χοῦ πρὸς ἔκδοσιν ἔργου τινὸς αὐτοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
θὰ ἀναμένῃ τὴν φιλολογικὴν ἐπεξεργασίαν αὐτοῦ, πρὸ 
τοῦ ἐλέγχου ἐκ δογματικῆς ἀπόψεως.
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Μετάνοια καὶ κινητοποίηση γιὰ τὴν ἐθνικὴ καταστροφή

ἡμῖν καὶ πάντα ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει 
ἐποίησας» (Δανιὴλ Β´1-4).

 Ἐπιπλέον, ὀφείλουμε ἅπαντες νὰ συμπαραστα-
θοῦμε ἐμπράκτως πρὸς τοὺς πυροπλήκτους συναν-
θρώπους μας ποὺ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη. Ἤδη ἡ 
Ἐκκλησία μας κινητοποιήθηκε πρὸς τὴν κατεύθυν-
ση αὐτή, καὶ μάλιστα ἡ τοπικὴ Μητρόπολη Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας, στὰ ὅρια τῆς ὁποίας ἐξετυλίχθη ἡ 
πρόσφατη τραγωδία.

 Προτρέπουμε τοὺς πιστούς μας νὰ συνδράμουν 
μὲ ὅποιον τρόπο δύνανται μέσῳ τῶν κάτωθι δομῶν, 
στὶς ὁποῖες παραπέμπουμε: Ἱερᾶς  Μητροπόλεως 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, Τομέως Κοινωνικοῦ Ἔργου 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τῶν Γ.Ο.Χ., Συλ-
λόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας, 26-07-2018

Aναυδο τὸ Πανελλήνιο βιώνει μία ἐθνικὴ κα-
ταστροφή, μετὰ τὶς φοβερὲς πυρκαγιὲς στὴν 

Ἀττικὴ τὶς ἡμέρες αὐτές. Εἰκόνες, οἱ ὁποῖες πα-
ραπέμπουν στὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, ἀλλὰ 
ἐν καιρῷ εἰρήνης καὶ μία ἑκατόμβη θυμάτων τῆς 
συλλογικῆς μας ἀνευθυνότητος. Καὶ αὐτὸ τὸ ὁποῖο 
μᾶς ἀνησυχεῖ περισσότερο εἶναι ἡ πιθανότητα, ὅτι 
ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν τραγωδία νὰ μὴν 
διορθωθῆ ἡ κατάσταση, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν μελ-
λοντικῶς παρόμοιες περιστάσεις, ἐὰν δὲν ληφθοῦν 
δραστικὰ μέτρα. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπάρξη μία 
γενικώτερη ἀποτίμηση στὸ προσεχὲς μέλλον, ὥστε 
ληφθοῦν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους οἱ ἀπαραίτητες ἀπο-
φάσεις.

 Ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν θλίψη συνέχει ὅλους μας, 
γιὰ τοὺς ἀδικοχαμένους νεκρούς. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ 
ἀναπαύση τὶς ψυχές τους καὶ νὰ δώση παρηγορία 
στοὺς οἰκείους τους. Ἂς συμπεριλάβουμε ὅλοι στὶς 
καθημερινές μας προσευχὲς αἰτήματα γιὰ τὴν ἀνά-
παυση τῶν θυμάτων, τὴν ἀνάρρωση τῶν τραυμα-
τιῶν καὶ τὴν παρηγορία τῶν συγγενῶν τους.

 Ταυτοχρόνως, ἂς στραφοῦμε πρὸς τὸν Θεὸ μὲ 
μετάνοια, αὐτομεμψία καὶ ταπείνωση, μιμούμενοι 
τοὺς τρεῖς Παῖδας ἐν Βαβυλῶνι λέγοντες:

 «Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, 
καὶ αἰνετός, καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς 
τοὺς αἰῶνας, ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας 
ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ 
ὁδοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀλήθεια, καὶ κρί-
ματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες 
ἡμῖν (...) ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες ταῦτα 
πάντα, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Ὅτι ἡμάρτομεν καὶ 
ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν 
ἐν πᾶσι καὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδὲ 
συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω 
ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται. Καὶ πάντα, ὅσα ἐπήγαγες 

τῶν Ἐνοριῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Τὸ αἴτημα ἐνε-
κρίθη καὶ ἡ ἐκλογὴ θὰ γίνῃ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.
 12) Ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τοὺς Σεβασμ. Ἀρχιερεῖς 
Δημητριάδος καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς ἐν ὄψει τῆς ἐπι-
κειμένης ἐπισκέψεώς των εἰς Βουλγαρίαν.
 13) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 10) Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύν-
οδον διὰ τὴν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Τσεχίαν 
καὶ Σλοβακίαν.
 11) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀνεφέρθη εἰς τὰ πε-
πραγμένα αὐτοῦ ἐν Ἀμερικῇ. Μεταξὺ τῶν ἄλλων με-
τέφερε τὸ αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
Ἀμερικῆς περὶ ἐκλογῆς ἑνὸς Τιτουλαρίου Ἐπισκόπου, 
ἐπιφορτισμένου κυρίως διὰ τοῦ ἔργου τῆς φροντίδος 
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Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ ἡ Ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου

πρώην Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κυροῦ Μαξίμου

Κλήμης, ἀρκετοὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Μητροπόλε-
ως καὶ εὐρύτερα. Οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Λαρίσης 
& Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος καὶ Ἀττικῆς & Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος, οἱ ὁποῖοι δὲν ἠδυνήθησαν νὰ 
παραστοῦν, ἀντιπροσωπεύθηκαν ἀπὸ Κληρικούς 
τους. Ἔψαλαν τοπικοὶ Ἱεροψάλτες. Παρέστησαν 
ἐπίσης Μοναχὲς ἀπὸ Μονὲς τῆς τοπικῆς Μητρο-
πόλεως, καθὼς καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπὸ 
τὴν Θεσσαλονίκη, τὸν Βόλο, καὶ ἄλλες περιοχὲς 
τῆς Μακεδονίας καὶ Θεσσαλίας.

Μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου πρώην Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος 

κυροῦ Μαξίμου τὴν πρωΐα τῆς Τετάρτης, 9/22-
08-2018, στὴν μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας τοῦ 
Πειραϊκοῦ Θεραπευτηρίου, κατόπιν μακροχρονίου 
ἀσθενείας, ἡ σορός του μεταφέρθηκε στὸν Καθε-
δρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ, 
ὅπου μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου εὐτρεπίσθη-
κε ἐπὶ τοῦ φερέτρου μὲ τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια καὶ 
διάσημα καὶ ἐψάλη Τρισάγιον. Κατόπιν, μεταφέρ-
θηκε ὁδικῶς στὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἀπετέθη στὸν 
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν 
πρὸς προσκύνησιν, ὅπου καὶ ἀνεγνώσθη ἐναλλὰξ 
ἀπὸ τὸν ἱερὸ Κλῆρο τὸ Τετραυάγγελον καθ’ ὅλη 
τὴν διάρκεια τῆς νυκτός.
 Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 10/23 Αὐγ., τελέσθηκε 
ἡ Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, μὲ Κληρικοὺς 
τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἐκτὸς ἑνὸς 
ἦσαν χειροτονίες τοῦ μεταστάντος Ἀρχιερέως. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος 
παρέστη συμπροσευχόμενος στὸ ἱερὸ Βῆμα. Κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας ἀφίχθησαν στὸν 
Ναὸ οἱ ἐλθόντες στὴν Θεσσαλονίκη μὲ πρωϊνὴ ἀε-
ροπορικὴ πτήση ἀπὸ τὴν Ἀθήνα Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης 
καὶ ἄλλοι Κληρικοί, ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος 
Βλάχος ἀπὸ τὴν Χαλκίδα.
 Στὶς 10:00 π.μ., ὅπως εἶχε ἀναγγελθεῖ, ἄρχισε 
ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία, προεξάρχοντος τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου. Συμ-
μετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Φιλίππων & Μαρωνεί-
ας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 



 Τὶς μεγάλες Συγχωρητικὲς Εὐχὲς ἀνέγνωσε ἐπὶ 
τῆς σοροῦ τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. Λόγους Ἐπι-
κηδείους εἶχαν ἑτοιμάσει καὶ ἀνέγνωσαν ὁ Σεβ. Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, καὶ ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. 
Στὸ «Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν», οἱ Ἀρχιερεῖς, 
ὁ Κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς προσῆλθαν νὰ ἀσπα-
σθοῦν τὸ Λείψανο τοῦ σεπτοῦ νεκροῦ, τὸ ὁποῖο 
ἦταν εὐλύγιστο. Τὰ δάκρυα τῶν πρώην πνευμα-
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τικῶν τέκνων τοῦ διατελέσαντος 
Ποιμενάρχου τῆς τοπικῆς Μητρο-
πόλεως, ὡς καὶ οἱ ἐκδηλώσεις σε-
βασμοῦ καὶ ἀγάπης, ἀπεδείκνυαν 
ἔκδηλα τὸ πνευματικὸ μέγεθος τοῦ 
μακαριστοῦ Ἀρχιερέως.
 Κατόπιν, ἡ σορὸς αὐτοῦ μετα-
φέρθηκε ὁδικῶς στὴν Ἱερὰ Γυναι-
κεία Μονὴ Παναγίας Ὁδηγητρίας 
στὸν Μῶλο Λοκρίδος στὴν Φθιώτι-
δα, ὅπου κατὰ τὴν ἐπιθυμία αὐτοῦ 
εἶχε προετοιμασθεῖ ὁ τάφος του 
γιὰ τὴν τελευταία του κατοικία. 
Στὴν Μονὴ μαζὶ μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Γερόντιο, 
Θεσσαλονίκης Γρηγόριο, Δημητριάδος Φώτιο καὶ 
Γαρδικίου Κλήμεντα, ὅπως καὶ πολλοὺς Ἱερεῖς, συ-
νέρρευσε καὶ πλῆθος προσκυνητῶν, γιὰ νὰ προ-
πέμψουν τὸν πολυ-αγαπητὸ πνευματικὸ πατέρα 
τους στὴν τελευταία του κατοικία. Στὸ Καθολικὸ 
τῆς Μονῆς τὸ Λείψανο εὐτρεπίσθηκε καὶ πάλι μὲ 
τὴν φροντίδα τοῦ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γεροντίου καὶ Κληρικῶν καθήμενο ἐπὶ καθίσματος 
μὲ τὰ ἀρχιερατικά του, κατόπιν ἐψάλη Τρισάγι-
ον ἀπὸ τὸν Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο, Τοποτη-
ρητὴ τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, οἱ παρόντες 
πιστοὶ καὶ πρωτίστως ἡ Μοναστικὴ Ἀδελφότητα 
ἀπέτισαν φόρον τιμῆς καὶ σεβασμοῦ στὸν πνευ-

Ἀσημίνας) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1933 εἰς 
Ἀθήνας. Ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας ἐγαλου
χήθη μὲ τὰ νάματα τῆς εὐσεβείας 
ἀπὸ τοὺς θεοσεβεῖς γονεῖς του καὶ 
τὸν πνευματικόν του Μακαριστὸν 
Γέροντα Χρύσανθον.
 Τὸ 1950 γίνεται Δόκιμος Μοναχός 
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν «Ἄξιόν Ἐστιν» 
Βαρυμπόμπης Ἀττικῆς, καὶ εἰς τὴν 
αὐτὴν Μονήν, μετὰ τὴν ἐν τῷ μετα
ξύ ὁλοκλήρωσιν τῶν σπουδῶν του 
καὶ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν στρατιω
τικῶν του ὑποχρεώσεων, κείρεται 
Μεγαλόσχημος Μοναχός.
 Τὸ 1961 ἐχειροτονήθη Διάκονος 

καὶ Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπι
σκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου.
 Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἱ. 
Μονὴν Ἁγίας Σκέπης Κερατέας καὶ εἰς τὰς Ἐνορί
ας τῆς Ἁγ. Τριάδος Βοτανικοῦ, Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος Κυψέλης, Ἁγίων Ἀναργύρων Νέας 
Ἐρυθραίας καί εἰς τὰς ἐν Ἀμερικῇ Κοινότητας τῶν 
Γ.Ο.Χ. Ἁγίων Ἀναργύρων Σικάγου καί Ἁγίας Σκέ
πης Βοστώνης κ.ἀ..
 Ἀπὸ τὸ 1977 ἕως τὰς ἀρχὰς τοῦ 1978 διετέλε
σεν Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Σκέπης Κερατέ
ας Ἀττικῆς, ἐνῷ τὸ 1979 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος 
Μαγνησίας μὲ ἕδρα τὸν Βόλον. Ὡς Μητροπολίτης 

Δημητριάδος καὶ Μαγνησίας εἶναι ὁ 
τρίτος μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 Ἐπί
σκοπος τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, ἔπει
τα ἀπὸ τὸν Δημητριάδος Γερμανὸν 
καὶ τὸν Μαγνησίας Χρυσόστομον, 
καὶ ἐμερίμνησε διὰ τὴν ἐκ θεμελίων 
ἀνακατασκευὴν τοῦ Καθεδρικοῦ 
Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
 Τὸ 1995 ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. 
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως Θεσσαλονίκης, ἐνῷ τό ἔτος 

1998, ἔπειτα ἀπὸ τὴν διὰ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως 
συγχώνευσιν τῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης 
καὶ Δημητριάδος, ἀνέλαβε κανονικῶς τὴν ποιμαν
τορίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Κεντροδυτικῆς Μακεδονίας καί 
Θεσσαλίας ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Θεσσαλονίκης καὶ 
Δημητριάδος. Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2015, ἕνεκα σο
βαρωτάτων προβλημάτων ὑγείας καὶ ἀδυναμίας 
ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων του, κατόπιν ἀποφά
σεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας κατετάγη 
μετὰ τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων ὑπὸ τὸν τίτ
λον τοῦ πρώην Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος.
 Ἦτο ἀγωνιστής, σώφρων καὶ ἐπιμελὴς Ἱεράρ
χης εἰς τὰ Μοναχικὰ αὐτοῦ καθήκοντα καὶ εἰς 
τὴν ποιμαντικήν του δραστηριότητα, φροντίσας 
διὰ τὸ Ποίμνιόν του ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὡς δεινὸς 
Κῆρυξ τοῦ θείου λόγου, ὅπως καὶ ἐν συγγραφαῖς.



ματικό τους Πατέρα, καὶ κατόπιν μεταφέρθηκε 
στὸν Τάφο, ὅπου μετὰ τὸ Τρισάγιον ἐναπετέθη 
καθήμενο ἐντὸς αὐτοῦ.
 Ἡ δὲ Μοναστικὴ Ἀδελφότητα ὑπὸ τὴν Γερόν-
τισσα Ἀγαθαγγέλη, παρέθεσε Τράπεζα στοὺς 
Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Κληρικούς, ἀλλὰ φαγητὸ διε-
νεμήθη καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας πιστούς, 
καθὼς καὶ ὡς ἐνθύμια Φυλλάδιο μὲ κείμενο τοῦ 
μακαριστοῦ Ἱεράρχου καὶ ἡ φωτογραφία του.
 Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει αὐτὸν ἐν χώρᾳ 
ζὠντων, μετὰ τῶν Ὁμολογητῶν ἀειμνήστων 
Ἱεραρχῶν τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ 
μνήμη αὐτοῦ νὰ εἶναι αἰωνία!
 • Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης πρ. Θεσσαλονί
κης καὶ Δημητριάδος κυρὸς Μάξιμος  (κατὰ κόσμον 
Σπυρίδων Τσιτσιμπάκος τοῦ Ἀναστασίου καὶ τῆς 
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Ἐπικήδειος Λόγος Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου

 Ἡ ὕπαρξη νέας ζωῆς μέσα ἀπὸ τὰ κατηχητικὰ καὶ 
κυρίως ἀπὸ τὶς κατασκηνώσεις ἦταν δικό του ἔργο, τὸ 
ὁποῖο σήμερα μᾶς ἐμπνέει καὶ μᾶς ἐνισχύει. Δὲν εἶναι 
λίγα τὰ νέα ζευγάρια τὰ ὁποῖα στηρίχθηκαν ἀπὸ τὸν 
μακαριστὸ πρώην Θεσσαλονίκης καὶ τὰ ὁποῖα σήμερα 
μὲ τὴ σειρά τους στηρίζουν τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, 
ἀκολουθώντας τὶς συμβουλὲς τοῦ μακαριστοῦ. Γιὰ ὅλα 
αὐτὰ τὸν εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας καὶ τοῦ ὑποσχόμε-
θα νὰ τὸν μνημονεύουμε ὅσο ὑπάρχουμε σὲ αὐτὴ τὴν 
πρόσκαιρη ζωή, τόσο ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ στὴν προσκο-
μιδὴ ὅσο καὶ οἱ λαϊκοὶ στὴν προσωπική τους προσευχή.
 Ἐπίσης ἦταν εὐγενὴς προσωπικότητα. Ποτὲ δὲν 
κατηγοροῦσε κανέναν καὶ ὅταν αἰσθανόταν πνευμα-
τικὸ θόρυβο ἤ ἔβλεπε ἀκαταστασία, ἀπέφευγε σὲ 
βαθμὸ ποὺ μποροῦσε καὶ κάποιος νὰ τὸν παρεξη-
γήσει. Προτιμοῦσε τὴν ἀπόσυρση καὶ τὴν προσευχὴ 
παρὰ ἀτέρμονες συζητήσεις δίχως πνευματικὸ ὄφε-
λος. Ἡ σιωπή του μιλοῦσε περισσότερο μέσα ἀπὸ 
τὸ ζωντανὸ παράδειγμά του. Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν 
συνάνθρωπο φαινόταν μὲ τὶς κρυφὲς ἐλεημοσύνες 
του καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του. Πιθανὸν ὡς 
ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ ὡς ποιμένας, νὰ στεναχώρησε 
κάποιον, ἀλλὰ αὐτὸ ὅμως ἦταν φανερὸ ὅτι τὸ ἔκανε 
γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἄλλου περισσότερο, παρὰ γιὰ προσω-
πικό του ὄφελος. Ἐμεῖς τώρα μπορεῖ ὡς ἄνθρωποι νὰ 
τὸν στεναχωρήσαμε καὶ μάλιστα εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν 
ἀγνοίᾳ καὶ γι’ αὐτὸν λοιπὸν τὸν λόγο ζητοῦμε ταπεινὰ 
νὰ μᾶς συγχωρέσει ὅλους καὶ ὑποσχόμεθα ἐνώπιον 
Θεοῦ νὰ γίνουμε καλύτεροι ἀπὸ σήμερα μὲ καρποὺς 
μετανοίας καὶ ἀγάπης. Εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὴν συγ-
χώρεσή του, ἄλλωστε ἔτσι ἔκανε καὶ ἐν ζωῇ, δηλαδὴ 
συγχωροῦσε καὶ ταυτόχρονα ξεχνοῦσε ἀνθρώπινους 
πόνους καὶ θλίψεις.
 Ὅλοι εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ ὅ,τι ἐκεῖνος προ-
σέφερε καὶ κλίνουμε γόνυ στὴν σεπτὴ σορό του καὶ 
δεόμεθα μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας πρὸς τὸν Κύριο: 
«Δέσποτα Χριστὲ, ὅν μετέστησας ἐξ ἡμῶν, ἐν ταῖς τῶν 
ἁγίων Σου κατάταξον σκηναῖς, τὸ πνεῦμα τοῦ σοῦ 
δούλου Μαξίμου Ἀρχιερέως».
 Ἄς εἶναι «μακαρία ἡ ὁδὸς ᾗ πορεύῃ σήμερον»!

Μακαριώτατε πάτερ καὶ δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοὶ ἱερεῖς,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

 Σήμερα ἡ τοπικὴ ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης πεν-
θεῖ καὶ κλαίει τὸν σεπτὸ ποιμενάρχη πρώην Θεσσαλο-
νίκης καὶ Δημητριάδος κυρὸ Μάξιμο. Σήμερα κλῆρος 
καὶ λαὸς μὲ κατώδυνη λύπη, ὡς ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, προπέμπουμε τὸν 
μακαριστὸ πλέον ἀδελφὸ καὶ συλλειτουργό Μάξιμο 
Ἀρχιερέα.
 Ἡ Ἀρχιερωσύνη εἶναι τὸ μέγιστο στὸν κόσμο ἀξί-
ωμα. Ἕνα ἀξίωμα τὸ ὁποῖο δὲν δόθηκε οὔτε στοὺς 
ἀγγέλους οὔτε στοὺς ἀρχαγγέλους. Εἶναι ἀξίωμα ποὺ 
φέρει κατὰ Χάριν μόνον ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐδόθη σὲ 
αὐτὸν γιὰ τὴν δική του σωτηρία. Ποιὸς ἦταν ὁ λό-
γος; Τὸ ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης θὰ ἦταν πιὸ οἰκεῖο 
στὸν ἄνθρωπο σὲ ἔνσαρκο ἀνθρώπινο σχῆμα παρὰ 
σὲ ἄσαρκο ἀγγελικό. Ἐπίσης, τὰ πρόσωπα πρὸς τὴν 
Ἀρχιερωσύνη τὰ ἐπέλεξε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ποὺ ἦταν 
οἱ Ἀπόστολοι. Τὸ ἔργο τῶν Ἀποστόλων ἦταν νὰ συνε-
χίσουν τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἕως τῆς συνετελείας τοῦ 
αἰῶνος, μέχρι τὴν κοινὴ ἀνάσταση ὅλων τῶν σωμάτων 
στὴν Δευτέρα Παρουσία. Ἕνας ἀπόστολος καὶ συνε-
χιστὴς τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ ἦταν καὶ ὁ μακαριστός, 
τὸν ὁποῖο ἐμεῖς αὐτὴ τὴν στιγμὴ προπέμπουμε στὴν 
αἰώνια κατοικία του.
 Ἡ σφραγίδα τῆς Ἀρχιερωσύνης εἶναι ἀνεξίτηλη, ἡ 
ὁποία ἀκολουθεῖ καὶ μετὰ τὸν θάνατο τὸ πρόσωπο τοῦ 
Ἀρχιερέως. Κατὰ παρόμοιο τρόπο θὰ μείνει ἀνεξίτηλη 
στὴν μνήμη πολλῶν ἀνθρώπων ἡ φυσιογνωμία τοῦ 
μακαριστοῦ κυροῦ Μαξίμου. Ἡ ἀσκητικότητά του καὶ 
ταυτόχρονα ἡ κοινωνικότητά του ἦταν προσωπικά του 
χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα τὰ συνδύαζε μὲ διάκριση καὶ 
προσχαρότητα. Ἡ μέριμνά του κυρίως γιὰ τὴν στελέ-
χωση τῆς Μητροπόλεως μὲ ἐκλεκτοὺς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι 
σήμερα κοσμοῦν τὰ θυσιαστήρια τῶν ναῶν εἶναι ποὺ 
σήμερα τὸ πιστώνουμε στὸν ἴδιο καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε 
ἀπὸ καρδίας. Ὁμοίως καλλιέργησε καὶ τὸ μοναχικὸ 
ἰδεῶδες καὶ σήμερα εἶναι ἀρκετοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀκολού-
θησαν τὸν μοναχισμὸ ἀκόμα καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ἐπικήδειος λόγος Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
ἀγάλλεται πλέον ἐν Χώρᾳ ζώντων.
 Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του ἦταν ἕνας συνεχὴς 
σταυρὸς κακοπαθείας. Παραχωρεῖ ὁ Θεὸς ἀσθένειες καὶ 
κακοπάθειες στοὺς πιστοὺς δούλους του γιὰ διαφόρους 
λόγους. Κυρίως διότι ἔτσι ἀναδεικνύεται ἡ κεκρυμμένη 
ἀρετὴ τοῦ πάσχοντος. Ταυτοχρόνως, ἐκδηλοῦται ἐμπρά-
κτως καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν τὸν 
πάσχοντα. Ἀλλὰ πολλάκις, ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τοῦ 

	 Μακαριώτατε	Ἀρχιεπίσκοπε	τῆς	Ἐκκλησίας	τῶν	Γνησίων	
Ὀρθοδόξων	Χριστιανῶν	τῆς	Ἑλλάδος	κ.	Καλλίνικε,
	 Σεβασμιώτατοι	καὶ	Θεοφιλέστατοι	Ἀρχιερεῖς,	Σεβαστοὶ	
Πατέρες,	Ἀγαπητοὶ	ἐν	Χριστῷ	ἀδελφοί.
 Συναχθήκαμε σήμερα σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο γιὰ νὰ ἀπο-
χαιρετήσουμε καὶ νὰ προπέμψουμε στὴν τελευταία του 
κατοικία, τὸν Μακαριστὸ ἀδελφὸ καὶ συνιεράρχη μας 
κυρὸ Μάξιμο, βέβαιοι ὄντες ὅτι ἡ Μακαρία ψυχή του 
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ἐκλιπόντος ἀδελφοῦ μας, ἡ δοκιμασία παραχωρεῖται ἀπὸ 
τὸν Θεό, «ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν 
διαλογισμοί». Ἐμεῖς ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ τὸν λόγο τοῦ Ἁγί-
ου Διαδόχου ἐπισκόπου Φωτικῆς: «ὁ ὑπομείνας χρόνιον 
ἀσθένειαν ἀγογγύστως, ὡς Μάρτυς παραληφθείσεται».
 Ὅσοι γνωρίσαμε ἀπὸ κοντὰ τὸν Μακαριστὸ ἀδελφό 
μας, μαρτυροῦμε γιὰ τὴν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος του, 
τὴν λογιότητα τῆς ἀρθρώσεως τοῦ λόγου του, τὴν συγ-
χωρητικότητα καὶ τὴν ἀνεξικακία του, ἀλλὰ προπαντὸς 
τὴν ἀκεραιότητα τοῦ ἤθους του, παρὰ τὸ ὅτι ἴσως δὲν 
ἀξιώθηκε νὰ ἔχει γύρω του πάντοτε τοὺς καλύτερους 
συνεργάτες.
 Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐπισημάνω καὶ 
ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικὸ τῆς χαριτωμένης προσω-
πικότητος τοῦ ἐκλιπόντος συνιεράρχου μας, τὸ ὁποῖο 
γνωρίζουν ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας: τὸν 
ἀπέραντο σεβασμὸ τὸν ὁποῖον ἔτρεφε στὸν θεσμὸ τῆς 
Συνοδκότητος. Κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου ἐξέφραζε ἐλευθέρως τὴν γνώμη του, ὅπως ὅλοι οἱ 

Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ πάντοτε σεβόταν ἀπολύτως τὴν τελικὴ 
ἀπόφαση, ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὴ ἦταν διαφορετικὴ ἀπὸ 
τὴν δική του γνώμη καὶ αὐτὸ τὸ παράδειγμα ἄφησε ὡς 
κληρονομιὰ καὶ σὲ ἐμᾶς.
 Τώρα ἡ ψυχὴ τοῦ Μακαριστοῦ Ἱεράρχου κυροῦ Μα-
ξίμου ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ κεκαθαρμέ-
νη «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ». Ἡ σκέψη μας εἶναι σὲ 
ὅσους τοῦ συμπαραστάθηκαν θυσιαστικῶς ὅλα τὰ χρό-
νια τῆς δοκιμασίας του, ὡς γνήσια τέκνα του πνευματι-
κά. Ὁ Θεὸς ἂς ἀνταποδώσῃ σὲ αὐτοὺς πλουσιοπαρόχως 
τὴν ἀνταμοιβή.
 Ἤδη ἀπὸ τώρα ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης μας, 
βρίσκεται μαζὶ μὲ τοὺς προαναπαυσαμένους ἀγωνιστὲς 
Ἱεράρχες τῆς μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας. Εἴμεθα βέ-
βαιοι, ὅτι μαζὶ μὲ τὴν λοιπὴ χορεία τῶν Πατέρων καὶ 
Προπατόρων μας θὰ εὔχεται καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, γιὰ τὴν 
ἐπάξια συνέχιση τῆς πορείας τῆς ἀγωνιζομένης Γνησίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
	 Ἂς	εἶναι	ἡ	μνήμη	αὐτοῦ	αἰωνία!

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ



 Κατόπιν, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν 
πόλη Μπουτζιμάϊ, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ Κληρικοὺς καὶ λα-
ϊκοὺς τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀνατ. Κασάϊ. Ὑποδοχὴ καὶ προσκύ-
νησις τῶν εὐλογιῶν ἔγινε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου. Καὶ στὴν περιοχὴ αὐτή, κατὰ τὶς ἑπόμενες 
ἡμέρες, τελέσθηκαν Θεῖες Λειτουργίες καὶ χειροτονίες Κλη-
ρικῶν, Ἱερέων καὶ Διακόνων, ἔγιναν Συσκέψεις Κλήρου καὶ 
Λαοῦ καὶ τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία θεμελιώσεως νέου Ἱεροῦ 
Ναοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
 Τὴν Τετάρτη, 12/25 Ἰουλίου ἔγινε ἐπιστροφὴ στὴν Κιν-
σάσα, ὅπου ὑπῆρξε συνάντηση μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο ὑπὸ τὸν 
Πρωτ. π. Λεωνίδα Κασέγια, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο τοῦ Κογκὸ-Μπραζαβὶλ Aἰδ. π. Ἐμμανουήλ, σχετικὰ 
μὲ τὶς προοπτικὲς τῆς ἐκεῖ ἱεραποστολικῆς ἀναπτύξεως καὶ 
μάλιστα ὅσον ἀφορᾶ τὴν δημιουργία ἀνδρώας καὶ γυναικείας 
Μονῆς. Τὴν δὲ Παρασκευή, 14/27 Ἰουλ., πραγματοποιήθηκε 
τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.  

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
 Τὸ Σάββατο, 1/14-7-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς 
Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ στὴν Aἴγινα. Τῶν 

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὸ Κογκὸ
 Μία νέα ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη πραγματοποίησε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κανάγκας τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Λαϊκὴ 
Δημοκρατία τοῦ Κογκό. Διήρκεσε δύο ἑβδομάδες καὶ περι-
λάμβανε, ἐν μέσῳ ἀπεριγράπτων ταλαιπωριῶν, ἐπισκέψεις 
σὲ δύο κύριες περιοχὲς τῆς Ἱεραποστολῆς.
 Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέ-
τρου καὶ Παύλου, 28-6/11-7-2018, ἔφθασε μαζὶ μὲ ἕναν λαϊκὸ 
ἀδελφὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Κανάγκα, ὅπου ἔγινε δεκτὸς 
ἀπὸ μεγάλο πλῆθος Κλήρου καὶ Λαοῦ καὶ ἔθεσε σὲ προσκύ-
νηση ἐπιτραχήλιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ ἐν Aἰγίνῃ καὶ 
τμῆμα Λειψάνου τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, 
πρὸς ἁγιασμὸν τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου. Στὴν περιοχὴ ἐκείνη, 
μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τὴν ἑπο-
μένη, ὅπως καὶ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τὴν μεθε-
πομένη σὲ ἑορτάζοντα Ναό, εἶχε τὴν δυνατότητα στὶς λίγες 
ἡμέρες τῆς παραμονῆς του νὰ τελέσει Θ. Λειτουργίες καὶ 
χειροτονίες Κληρικῶν, Ἱερέων καὶ Διακόνων, νὰ κατηχήσει 
καὶ διδάξει τὸ τοπικὸ Ποίμνιο, νὰ πραγματοποιήσει Συνάξεις 
μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς 
Ἱεραποστολῆς ἀκόμη καὶ διὰ τῆς ἱδρύσεως Σχολείου, Κλι-
νικῆς καὶ Ξυλουργείου, στὸν Ναὸ καὶ τὸ κτήριο τῆς κεντρικῆς 
διοικήσεως.
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ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

γυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ π. Γρηγόριος, ἀναφερθείς 
στόν βίο καί τά θαύματα τοῦ μεγάλου Προφήτου.

 Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὰ 
ὅρια Ἐλευσῖνος-Μάνδρας Ἀττικῆς. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομος, στὴν δὲ Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Πανηγύρεις Μονῆς καί Ναῶν
τοῦ Προφήτου Ἠλιού

 Τὴν Πέμπτη, 20-7/2-8-2018, τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοὺ 
τοῦ Θεσβίτου, πανηγύρισε ἡ ὀμώνυμος Ἱερά Μονή στό χωριό 
Μηλιές Πύργου Ἠλείας. Στόν πανηγυρικό Ὄρθρο καί στήν 
Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, συμπαραστα-
τούμενος ὑπό τοῦ Παν/του Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου, 
τοῦ Κτἠτορος καί Προϊσταμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί τοῦ 
Ἱερομ. π. Ἀβερκίου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν. Τόν πανη-

 Ἐπίσης, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου Ἠλιοὺ 
στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσῶνος. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παρα-
μονῆς τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, μὲ χοροστασία τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου, 
καὶ ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου 
Ἁγίου στοὺς δρόμους τῆς γραφικῆς ὀρεινῆς κωμοπόλεως, 
μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Πρωτ. π. Ἀθανασίου Τσιότρα 
καὶ ἄλλων προσελθόντων Κληρικῶν, καὶ τοῦ πλήθους τῶν 
πιστῶν, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Δημάρχου Ἐλασσῶνος 
καὶ μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 
τελέσθηκε ἡ ἑόρτια Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Φιλίπ-
πων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία 
μὲ θέμα τὴν δράση τῶν Προφητῶν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη 
ἐνάντια στὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ τὸν σύγχρονο 
Οἰκουμενισμό.
 Τέλος δέ, πανηγύρισε καί τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο στήν 
Θήβα, ὄπου στόν Μέγα Ἐσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Πανηγύρεις Ἁγίας Παρασκευῆς
 Τὴν Τετάρτη, 26-7/8-8-2018, τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενο-
μάρτυρος Παρασκευῆς, πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς τῆς 
Ἐκκλησίας μας ποὺ τιμῶνται στὸ ἅγιο ὄνομα της. Στὸν 
ἱστορικὸ Ναὸ στὸ Μοναστηράκι στὴν Ἀθήνα, λειτούργησε ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλίνικος.
 Στὴν Λάρισα, στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ λειτούργησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος.

 Στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης, στὸν ἑορτάζοντα ἐνοριακὸ Ναὸ 
λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας 
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε τὴν παραμονὴ στὸν 
Μέγα Ἐσπερινό, κατὰ τὸν ὁποῖον τελέσθηκε καὶ ἱερὰ Λιτανεία. 
Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ Ἐφημέριος Aἰδ. Πρωτ. 
π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ ὁ Ἱερομ. π. Νικόδημος. Ἐπίσης 
καὶ ὁ Ὑποδιάκονος π. Χριστόδουλος. Ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος 
ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία στὸ πλῆθος τῶν προσελθόντων 
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πιστῶν καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας μετέβη στὴν 
ἑορτάζουσα Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πρὸς συνάντησις 
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου γηραιοῦ Σεβ. Λαρίσης κ. Ἀθανασίου.

Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιµ. π. Θεοδοσίου καὶ ἄλλων 
Κληρικῶν.

Πανηγύρεις Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
 Τὴν Παρασκευή, 28-7/10-8-2018, πανηγύρισαν μὲ κάθε 
λαμπρότητα καὶ συρροὴ πλήθους πιστῶν Μονὲς καὶ Προσκυ-
νήματα τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρὸς 
ἡμῶν Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου τῆς Θαυματουργοῦ καὶ Ἰα-
ματικῆς. Ἐπίκεντρο ἦταν ἡ γνωστὴ σὲ ὅλο τὸν κόσμο Ἱερὰ 
Γυναικεία Μονὴ τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας στὴν Λυκόβρυση 
Ἀττικῆς, ὅπου τελέσθηκε μεγαλοπρεπὴς ἱερὰ Ἀγρυπνία. 



 Στὸν Δῆμο Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς, στὸ ἑορτάζον Ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τόσο τῆς παραμονῆς, 
ὅσο καὶ τῆς κυρίας ἡμέρας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ 
τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία μὲ συμμετοχὴ τοπικῶν ἀρχῶν, Φι-
λαρμονικῆς καὶ μεγάλου πλήθους κόσμου.
 Στὸ Λουτουφὶ Βοιωτίας πανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Παρεκκλή-
σιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χο-
ροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος. Συμμετεῖχαν πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ προσῆλθε 
πλῆθος πιστῶν. Ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία καὶ τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία.

 Στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, στοὺς πρόποδες τῆς Πάρνηθος, 
πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ χοροστάτησε 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήµης, μὲ συμμετοχὴ 
Κληρικῶν τῆς τοπικῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. 
Πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν συµµετεῖχαν, µεταξὺ τῶν 
ὁποίων ἦσαν καὶ οἱ Ἀξιότιµοι Δήµαρχος Φυλῆς κ. Χρῆστος 
Παπποῦς, πρώην Δήµαρχος Ἀχαρνῶν κ. Σωτήριος Ντοῦρος 
καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τοπικῶν ἀρχῶν. Στὴν Λιτή, ἔγινε ἡ 
Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν χαριτοβρύτων Λει-
ψάνων τῆς ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενοµάρτυρος, ὡς καὶ τοῦ 
Κτήτορος τῆς Μονῆς Ἁγίου Γέροντος Ἱερωνύµου († 1943), 
πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ δὲ Ἑσπερινὸς ὁλοκληρώθηκε µὲ 
ἑόρτια Ὁµιλία, στὸν εὐτρεπισµένο αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, 
παρουσίᾳ µεγάλου πλήθους εὐσεβῶν.
 Στὸν πανηγυρικὸ Ὄρθρο καὶ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λει-
τουργία προΐστατο ὁ Σεβ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, συµπαρα-
στατούµενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουµένου τῆς Ἱερᾶς 

Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως καὶ 
τῆς ἐπακολουθησάσης ἱερᾶς Λιτανείας, προέστη ὁ οἰκεῖος 
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν διἀρκεια τῆς Λιτῆς, στὸ προ-
αύλιο τῆς Μονῆς, ὅπου τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία καὶ εὐλο-
γήθηκαν τὰ καθιερωμένα μῆλα τῆς Ἁγίας, ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία. Συγχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς 
& Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ 
οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Σουτσάβας 
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(Ρουμανίας) κ. Σωφρόνιος. Ἔλαβαν μέρος δεκάδες Κληρικοί 
μας. Ἔψαλε Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου 
κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος. Ἀμέτρητος ἀριθμὸς προσκυνητῶν καθ’ ὅλη 
τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας πέρασε γιὰ νὰ προσκυνήσει τὸ 
θαυματουργὸ Εἰκόνισμα τῆς λαοφιλοῦς Ἁγίας, ἡ ὁποία μὲ 
τὰ ἄπειρα θαυμάσιά της ἔχει κερδίσει τὴν μεγάλη ἀγάπη καὶ 
εὐλάβεια τῶν πιστῶν. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἀκολούθη-
σε ἡ λιτάνευσις τῆς Θαυματουργῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Ἁγίας, 
περίτεχνα στολισμένης, στοὺς δρόμους τῆς Λυκοβρύσεως, 
περιβαλλομένης ἀπὸ νέους καὶ νέες μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες, 
καὶ μάλιστα τῆς Καππαδοκίας, ἀπὸ ὅπου κατήγετο ἡ Ἁγία, 
ἀπὸ ἄνδρες τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας, ὅπως καὶ μὲ συμ-
μετοχὴ Φιλαρμονικῆς. Πιστοὶ περίμεναν ὑπομονετικὰ νὰ 
διέλθη ἡ Είκόνα ἄνωθέν τους γιὰ τὴν εὐλογία τους. 

 Στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ. Γρηγόριος χοροστάτησε ὑπαιθρίως στὸν Ἑσπε-
ρινὸ τῆς παραμονῆς στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Τιμίου Προ-
δρόμου, στὸν περίβολο τῆς ὁποίας ὑπάρχει Παρεκκλήσιο 
τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. Τὴν Παρασκευὴ πρωί, 
τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
Ἁγίας στὸ Σιδηρόκαστρο, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν, ὅπου καὶ 
ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε ὁ Aἰδ. π. Παναγιώτης Παυλίδης.

 Στὴν Κομοτηνὴ πανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς 
Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, 
ὅπως καὶ στὴν Θ. Λειτουργία τῆς κυρίας ἡμέρας προέστη ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, 
μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἀρχιμ. π. Ἰγνατίου καὶ π. Παφνουτίου καὶ 
πλήθους πιστῶν.  
 Στὸν Βατῶντα Ν. Ἀρτάκης Εὐβοίας, τῶν ἱερῶν Ἀκολου-
θιῶν τῆς παραμονῆς καὶ τῆς κυρίας ἡμέρας στὸ ἱερὸ Προσκύ-
νημα τῆς θαυματουργοῦ Ἁγίας προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος 
ὑπεργήρου Σεβ. Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰου-
στίνου. Συμμετεῖχαν οἱ Aἰδ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης καὶ 
π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης. Ἔψαλε ἑόρτια ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὸν Χοράρχη κ. Μι-

χαὴλ Μακρῆ. Τόσο στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινό, ὅσο καὶ στὴν Θεία 
Λειτουργία, ἑόρτιες Ὁμιλίες πρὸς τιμὴν τῆς μεγαλοδώρου 
Ἁγίας ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. 

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Προκαθημένου
τῆς Ἐκκλησίας μας

 Τό Σάββατο, 29-07/11-08-2018, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγί-
ου Μεγαλομάρτυρος Καλλινίκου, ἦγε τά ὀνομαστήριά του 
ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς ἐν Ἑλλάδι Γνησίας Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἐπίκεντρο τῆς λατρευτικῆς 
συνάξεως τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας, ὅπου ἐτελέσθη πολυ-αρχιερα-
τικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, μέ 

τήν συμμετοχή τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστό-
μου, Δημητριάδος κ. Φωτίου καί τῶν Θεοφ/των Ἐπισκόπων 
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καί Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ἐκφω-
νήσαντος τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, καθώς καί πλείαδος 
Ἱερέων καί Διακόνων, πού προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τό 
σεπτό πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου.

Κατασκηνώσεις Μητροπόλεων
τῆς Ἐκκλησίας μας

 Ἀρχὰς Ἰουλίου, ξεκίνησε ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στὸν Ταξιάρχη Χαλκιδικῆς, ἡ ὁποία 
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περιλάμβανε δύο δεκαήμερα γιὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια χω-
ριστά, ἡλικίας 7 ἕως 17 ἐτῶν. Τὸν Ἁγιασμὸ τῆς ἐνάρξεως 
λειτουργίας τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος, ἐνῶ ὑπεύθυνος καὶ συντονιστὴς ἦταν ὁ Aἰδ. π. 
Γρηγόριος Πρυνιᾶς.

φρέϊ. Οἱ πιστοὶ προσκυνοῦσαν παράλληλα τὸ ἱερὸ Σκήνωμα 
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου, πρὸς ἁγιασμὸν καὶ εὐλογίαν.
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 6/19 Aὐγ., ὅλοι οἱ ἀνωτέρω Ἀρχι-
ερεῖς συλλειτούργησαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου κ. Βλασίου, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία, ὅπως ἐν συνεχείᾳ καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νεὰμτς 
κ. Δημοσθένης. Ἀκολούθησε λιτανεία πέριξ τοῦ Καθολικοῦ 
τῆς Μονῆς καὶ ἡ περίλαμπρη Πανήγυρις ὁλοκληρώθηκε μὲ 
τὴν καθιερωμένη ἑόρτια τράπεζα. Οἱ Ἀρχιερεῖς μας ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα εἶχαν πολὺ καλὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Προκαθήμενο 
καὶ Ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοὺς τῆς Ρουμανίας, συ-
ζητήσαντες θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἐπίσης, εἶχαν 
τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦν Μονὲς καὶ Ναοὺς τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου καὶ νὰ γευθοῦν γιὰ ἄλλη 
μία φορὰ τὴν πλούσια φιλοξενία καὶ ἀγάπη τῶν Ρουμάνων 
Ἀδελφῶν, καθὼς ἐπίσης νὰ μεταβοῦν καὶ σὲ ἄλλα ἱστορικὰ 
προσκυνήματα.

Πανηγύρεις Κοιμήσεως Θεοτόκου
 Ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρις τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθηκε μὲ κατάνυξη καὶ εὐλάβεια 
σὲ πανηγυρίζοντες Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὸν Μεγάλο 
Ἑσπερινὸ στὸν Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀνθού-
πολη Περιστερίου χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος 
προέστη καὶ στὴν ἱερὰ Λιτανεία τῆς Θεομητορικῆς Εἰκόνος.



 Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Aὐγούστου κατὰ τὸ Πάτριο, ξεκίνη-
σε καὶ ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας μὲ τὴν ἐπωνυμία «Περιβόλι τῆς Σου-
μελᾶ». Ἡ ἔναρξη ἔγινε μὲ τὴν ἐγκατάσταση 130 κοριτσιῶν 
ἡλικίας 11 ἕως 18 ἐτῶν καὶ ἀκολούθησε ἡ περίοδος τῶν 
ἀγοριῶν. Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, μὲ τὸν Aἰδ. π. Ματθαῖο καὶ τὸν 
Διάκονο Κων/νο. Ἀπευθύνθηκαν κατάλληλες νουθεσίες, δι-
ανεμήθηκαν ἀναμνηστικά, καὶ ἔγινε ἐνημέρωση γιὰ τὸ κύριο 
θέμα τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου σχετικὰ μὲ τὴν Μακεδο-
νία μας. 

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως
στὴν Ρουμανία

 Γιὰ συμμετοχὴ στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρουμανίας, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἕδρα τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς χῶρας αὐτῆς, μετέβησαν μὲ Συνοδικὴ ἀπό-
φαση οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, Σάββατο, 
5/18-8-2018, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς ὑπαιθρίως, μὲ 
χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σλατιοάρας καὶ Προκα-
θημένου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Βλασίου καὶ συγχοροστα-
σία τῶν λοιπῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρουμανίας (Θεοφ. Νεὰμτς 
κ. Δημοσθένους, Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Μπρασὼβ κ. 
Θεοδοσίου, Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανοῦ, Πλοεστίου κ. Ἀντωνίου, 
Μποτοσανίου κ. Ἰωσήφ, Ἰασίου κ. Γλυκερίου, Γαλατσίου κ. 
Διονυσίου καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλογίου), καὶ τῶν δύο ἐξ Ἑλλάδος 
Ἐπισκόπων. Παρέστησαν δεκάδες Κληρικῶν, πέντε Διάκονοι 
καὶ πλῆθος πιστῶν. Ἔψαλε ἐξαιρετικὰ ὁ 30μελὴς Χορὸς τῆς 
Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Aἰδ. π. Ἀνδρέου Ὀνο-

 Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοιμή-
σεως Θεοτόκου στὸν Κολωνὸ Ἀθηνῶν, χοροστάτησε μὲ τὴν 
εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης.
 Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 15/28-8-2018, ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στὸ ἑορτάζον 
Ἡσυχαστήριο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Μπραχάμι 
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(Ἅγιος Δημήτριος), ὅπου τὴν ἐπιστασία ἔχει ὁ Aἰδ. π. Στυ-
λιανὸς Τομαής.
 Στὸν δὲ Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ Περιστέρι 
λειτούργησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφη-
μερίου Aἰδ. π. Ἀρσενίου Κοντογιαννόπουλου.
 Στὸν Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸν Τσακὸ Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Ἀρχιμ. 
π. Εὐθύμιο Μπαρδάκα.
 Στὸν Πειραιᾶ, πανηγύρισε μεγαλοπρεπῶς ὁ Καθεδρικὸς 
Ἱερὸς Ναὸς τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου. Στὸν Μεγάλο Ἑσπε-
ρινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καὶ ἐν συνεχείᾳ τελέ-
σθηκε ἱερὰ Λιτανεία μὲ συμμετοχὴ στρατιωτικοῦ ἀγήματος 
τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ Φιλαρμονικῆς τῆς Πολεμικῆς 
Ἀεροπορίας. Τὸ πρωὶ ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ρόντιος προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας.  Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 22-8/4-9, στὴν Θεία Λειτουργία 

μὲ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου κ. Καλλινίκου προεξῆρχε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. 
Ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
ὀκτὼ Πρεσβύτεροι καὶ ἕνας Διάκονος. Προσῆλθε καὶ πάλι 
μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε πρὸ τῆς 
Ἀπολύσεως ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐνῶ στὸ τέλος 
τῆς Ἀπολύσεως εὐχαριστίες στοὺς παρόντες Ἀρχιερεῖς καὶ 
Κληρικοὺς ἀπηύθυνε ὁ Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος γιὰ τὴν ἐπιτέλεση 
τῆς λαμπρᾶς ἀπὸ κάθε ἄποψη Πανηγύρεως.

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στὸ Βέλγιο
 Τὴν Κυριακή, 27-8/8-9-2018, ἔγινε ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θυ-
ρανοιξίων καὶ ἡ πρώτη Θ. Λειτουργία στὸ μικρὸ μέν, ἀλλὰ 
ὡραῖο Παρεκκλήσιο, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, 
σὲ χῶρο ποὺ παραχώρησε πνευματικὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας 
μας στὰ ὅρια πρὸς βορρᾶν τοῦ Δήμου τῆς πρωτευούσης τοῦ 
Βελγίου Βρυξελλῶν. Οἱ ἐργασίες τῆς προετοιμασίας τοῦ 
Ναοῦ εἶχαν τελειώσει ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, 
μόλις πρὶν ἀπὸ τὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου. 

  Ἐπίσης, πανηγύρισε ἡ ἱστορικὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στὴν Πάρνηθα, ὅπου τελέσθηκε ἱερὰ 
Ἀγρυπνία, καθὼς καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὰ 
Λεῦκτρα Θηβῶν.

Πανήγυρις Παναγίας Προυσιωτίσσης
 Πανηγύρισε ἡ Παναγία Προυσιώτισσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Τσακὸ Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀττικῆς, ὅπου τιμᾶται ἰδιαίτερα ὡς δεύτερη ἑορτὴ μὲ θαυμα-
τουργὴ Εἰκόνα. Τὸ ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 21-8/3-9-2018, 
στὸν Μέγα Ἑσπερινό, χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Συμμε-
τεῖχαν μαζὶ καὶ μὲ τὸν δραστήριο Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιο Μπαρδάκα πολλοὶ Κληρικοί, ἔψαλαν 
καλοὶ Ἱεροψάλτες καὶ προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν. 
Τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῆς θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς 
Εἰκόνος καὶ ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία. Τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσαν οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης 

κ. Ἀμβρόσιος καὶ Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ τῆς Γνησίας Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας Ρουμανίας, μαζὶ μὲ δύο Ρουμάνους Ἱερεῖς. 
Προσῆλθαν 90 περίπου πιστοί, κυρίως Ρουμᾶνοι ἀπὸ τὸ Βέλ-
γιο καὶ ἀπὸ τὶς γειτονικὲς χῶρες τῆς Ὁλλανδίας, Γαλλίας καὶ 
Γερμανίας. Στὸν Ἱερὸ αὐτὸ Ναὸ Θεία Λειτουργία θὰ τελεῖται 
κάθε πρώτη Κυριακὴ ἑκάστου μηνός. Ἡ διεύθυνση τοῦ Ναοῦ 
εἶναι: 4 Β Ρaul Veldekensstraat, 1602 Vlezenbeek.

Σύναξη Κατηχητῶν
 Τό Σάββατο, 26-08/8-09-2018, στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγί-
ου Ἀθανασίου στήν Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκε 
Σύναξη τῶν Κατηχητῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καθώς 
καί τῶν Μητροπόλεων Εὐρίπου καί Εὐβοίας, Πειραιῶς καί 
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Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας καί Ὠρωποῦ καί Φυλῆς.
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτι-
ος ἀναφέρθηκε στήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν 
καταρτισμό ἑνιαίου προγράμματος κατηχητικῶν μαθημάτων 
σέ ὅλα τα Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας μας καί πα-
ρουσίασε τό γενικό σχέδιο αὐτοῦ τοῦ πρόγραμματος. Σύν-
τομη ἀναφορά στήν προσωπικότητα τοῦ Κατηχητοῦ καί τίς 
πνευματικές προϋποθέσεις τοῦ ἱεροῦ ἔργου τῆς Κατηχήσε-
ως ἔκανε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
ἐνῶ στό τέλος ὁ Παν/τος π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος παρου-
σίασε τά προγράμματα ἐπιμόρφωσης Κληρικῶν, ὑποψηφίων 
Κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα λειτουρ-
γοῦν εἴτε μέ τόν συμβατικό τρόπο παρακολούθησης εἴτε 
ἐξ΄ ἀποστάσεως, σέ συνεργασία μέ Ἐκπαιδευτικό φορέα. 
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς Συνάξεως 
ἔγιναν διάφορες ἐρωτήσεις, ὅπως καί συζήτηση γιά τό ἔργο 
τῆς Κατηχήσεως καί τά διάφορα προβλήματα πού ἀντιμε-
τωπίζουν οἱ Κατηχητές κατά τήν διάρκεια τῶν μαθημάτων, 
ἀλλά καί ἀναφορά στήν προοπτική ἐκδόσεως ἑνός πλήρους 
Κατηχητικοῦ Βοηθήματος.

Πανηγύρεις Ἁγίου Φανουρίου
 Τήν Κυριακή, 27-08/ 9-11-2018, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρ-
τυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς, πανηγύρισαν Ναοί τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφά-
δος στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό καί στήν Ἱερά Λιτανεία 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλινίκου. Ἀνήμερα 
προσῆλθε ὁ Μακαριώτατος, ὅπου χοροστάτησε στόν Ὄρθρο 
καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, μέ τήν συμμε-
τοχή τοῦ Ἐφημερίου Aἰδ/του π. Ἀλεξάνδρου, τοῦ  Παν/του 
Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου, 
παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

καί Διακόνου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν. 
 Τέλος δέ πανηγύρισε καί ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό 
Κορωπί Ἀττικῆς, ὅπου ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπε-
ρινός, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων καί τήν κυριώνυμο 
ἡμέρα ἐτελέσθη ἱερατικὴ Θ. Λειτουργία.

Ἑορτὲς Ναῶν στὴν Ἀποτομὴ
τοῦ Τιμίου Προδρόμου

 Τὴν Τρίτη, 29-8/11-9-2018, ἑορτὴ τῆς Ἀποτομῆς τῆς 
τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάν-
νου, πανηγύρισαν οἱ ὁμώνυμοι Ναοὶ στὸ Λουτουφὶ Βοιωτίας 
καὶ στὴν Μεσορόπη Παγγαίου νομοῦ Καβάλας.



 Στό ὀμώνυμο ἱερό Παρεκκλήσιο στήν Σαλαμῖνα τῆς Θείας 
Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, συμπαραστατούμενος ὑπό Ἱερέως 

 Στὸν ἐπίσης ἱστορικὸ Ναὸ στὴν Μεσορόπη Καβάλας 
τὴν ἑόρτιο Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φι-
λίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε 
Ὁμιλία γιὰ τὸν Μείζονα τῶν Προφητῶν Τίμιο Πρόδρομο 
καὶ Βαπτιστὴ Ἰωάννη, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Aἰδ. π. 
Ἀβραὰμ Τσιμιρίκα καὶ τοῦ Ὑποδιακόνου π. Χριστοδούλου.

 Στὸν ἱστορικὸ Ναὸ στὸ Λουτουφὶ τελέσθηκε τὸ ἀπόγευμα 
τῆς παραμονῆς ὁ Μέγας Ἑσπερινός, μὲ τὴν καθιερωμένη 
Λιτανεία, τὴν εὐλόγηση τῶν Ἄρτων καὶ Ἑόρτια Ὁμιλία ἀπὸ 
τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιο Μπαρδάκα. Τὴν πρωία, 
τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσαν Ἱερεῖς, μὲ προεξάρχοντα τὸν 
Ὁσιολ. Ἱερομ. π. Πατάπιο, μὲ συμμετοχὴ δύο Ἱεροδιακόνων. 
Ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερεὺς Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος παρέστη συμπροσευχόμενος στὸ Ἱερὸ 
Βῆμα, ἐκφώνησε Ὁμιλία καὶ διένειμε τὶς εὐχὲς καὶ εὐλογίες 
του στὸ ἐκκλησίασμα τοῦ πανηγυρίζοντος Ναοῦ.
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† Πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτήριος Χαραλάμπους

 Σὲ ἡλικία 92 ἐτῶν τὴν Τετάρτη, 24-5/6-6-2018, στὴν Μελβούρνη Αὐστρα-
λίας ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτήριος Χαραλάμ-
πους. Ὁ ἐκλιπὼν εἶχε γεννηθεῖ τὴν 1-4-1926 στὴν Πύλα Λάρνακος Κύπρου, 
ὅπου καὶ νυμφεύθηκε τὸ 1945 καὶ τὸ 1951 ἀποφάσισε νὰ μεταναστεύσει 
στὴν Αὐστραλία. Ἐκεῖ ἐγκαταστάθηκε καὶ ἐργάσθηκε στὴν Μελβούρνη καὶ τὸ 
1952 ἔφερε καὶ τὴν ὑπόλοιπη οἰκογένειά του, τὴν γυναῖκα καὶ τὰ δύο μέχρι 
τότε παιδιά του. Ἀπασχολήθηκε στὴν τηλεφωνικὴ ἑταιρία τῆς Μελβούρνης 
(στὰ συνεργεῖα τηλεφωνικοῦ δικτύου) καὶ παράλληλα ἀσκοῦσε τὴν τέχνη 
τοῦ ξυλουργοῦ. Τὸ 1963 ξεκίνησε τὴν δική του ἐπιχείρηση, ἡ ὁποία συνεχί-
ζεται μέχρι σήμερα ἀπὸ τὰ παιδιά του. Συνολικῶς ἀπέκτησε πέντε τέκνα. Τὸ 
ἔτος 1975 χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
τῶν ἀνεξαρτήτων Κοινοτήτων Αὐστραλίας Σπυρίδωνα Ἑρμογένους. Ὑπηρέ-
τησε σὲ διάφορες Ἐνορίες πάντοτε ἀφιλοκερδῶς, καθὼς ἦταν οἰκονομικῶς 
ἀνεξάρτητος. Τὸ 2003 ἐπεφύλασσε γιὰ ἐκεῖνον μία μεγάλη δοκιμασία, διότι 
ἀπεβίωσε ἡ Πρεσβυτέρα του. Τὴν Κυριακή, 16/29 ᾿Οκτωβρίου 2006, μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα 
ἔγιναν ἐπισήμως δεκτοὶ στὴν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ τῆς πρεπούσης τάξεως. Ἔκτοτε ὁ π. Σωτήριος 
ἀνέλαβε Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Μελβούρνης, διακονῶντας μὲ ζῆλο καὶ 
αὐταπάρνηση τὴν Ἐνορία αὐτή, βοηθῶντας την πνευματικῶς ἀλλὰ καὶ συνεισφέροντας ὑλικῶς στὶς ἀνάγκες 
της. Τὸ ἔτος 2013 ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου. Τὸ 2016 καταβεβλημένος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς 
ἡλικίας καὶ τῶν ἀσθενειῶν ἔπαυσε πλέον νὰ ἱερουργεῖ. Ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ἐπιδεινώθηκε κατὰ τὶς 
τελευταῖες ἑβδομάδες καὶ νοσολευόταν στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου ὁ ἐξ Ἑλλάδος ἀποσταλεὶς Πανοσ. Ἱερομ. π. 
Θεόφιλος Δελαπόρτας τὸν ἐπισκεπτόταν καὶ τὸν κοινωνοῦσε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἀπεβίωσε ἐν εἰρήνῃ 
τὴν Τετάρτη, 24-5/6-6-2018, καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
στὸ Bentley Μελβούρνης. Ἡ μνήμη του ἂς εἶναι αἰωνία!

Ἀπὸ τὴν σοφία τοῦ Ὁσίου Σισώη τοῦ Μεγάλου
 ΕΝΑΣ Μοναχός ρώτησε τόν Ἀββῶ Σισώη: «πῶς μπορῶ νά φθάσω στήν ταπείνωση;».
 Ὁ Ἅγιος ἀπάντησε: «Ὅταν κάποιος μάθει νά θεωρεῖ κάθε ἄνθρωπο καλύτερό του, τότε ἀπέκτησε τήν ταπεί-
νωση».
 Ὁ Ἀμμώνιος παραπονέθηκε στόν Ἀββᾶ Σισώη ὅτι δέν μποροῦσε νά μνημονεύσει τούς σοφούς λόγους πού 
διάβαζε, ὥστε νά εἶναι μετά σέ θέση νά τούς ἐπαναλάβει σέ συζητήσεις του μέ τούς ἀδελφούς.
 «Αὐτό δέν εἶναι ἀπαραίτητο», ἀπάντησε ὁ Ὅσιος, «ἀπαραίτητο εἶναι νά φθάσεις στήν καθαρότητα τοῦ νοῦ 
καί νά ὁμιλεῖς ἀπ’ αὐτήν τήν καθαρότητα, ἀφήνοντας τήν ἐλπίδα σου στόν Θεό».
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ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» ΣΤΟ ΚΟΓΚΟ

Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ εἴκοσι χρόνια τῆς ἀρχιερατικῆς μου διακονίας, ἔχω ἀποφασίσει νὰ κάνω μία γενικὴ 
ἔκκλησι γιὰ ἕνα σκοπὸ κοντὰ στὴν καρδιά μου, ἐλπίζων ὅτι οἱ δυνάμενοι θὰ προσφέρουν ὅ,τι μποροῦν 

σὲ αὐτὸ τὸ ἄξιο καὶ θεάρεστο ἔργο.
 Στὴν πόλι Κανάγκα, στὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τοῦ Κογκὸ (πληθυσμὸς πόλεως περίπου ἕνα ἑκατομ-
μύριο), λειτουργεῖ μὲ τὴν ἐπίβλεψι τῆς Ἐπισκοπῆς μας μία μικρὴ Κλινικὴ ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Πέτρου. 
Διευθυντὴς εἶναι ὁ Κληρικός μας Αἰδ. π. Φίλιππος Μουτόμπο, διπλωματοῦχος νοσοκόμος, ἐνῶ οἱ ἰατρι-
κὲς καὶ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις γίνονται ἀπὸ τὸν ἰατρό Πατρίκιο Καμφούφου, ἀφιερωμένο καὶ εὐλαβῆ 
Ὀρθόδοξο Χριστιανό, μὲ τὴν βοήθεια ἄλλων δύο νοσοκόμων.
 Οἱ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες προσφέρονται δωρεὰν στοὺς ἐνορίτες μας. Τὰ κτήρια ποὺ χρησιμοποιοῦνται 
τώρα εἶναι δύο ἄθλιες καλύβες ἀπὸ πλίνθους, καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς εἶναι ἀνεπαρκὴς ἀκόμη γιὰ τὶς ἁπλὲς 
ἐπεμβάσεις ποὺ γίνονται ἐκεῖ: Χειρουργίες σκωλικοειδήτιδος, κήλης, καισαρικές, καὶ βεβαίως γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπισι ἑλονοσίας καὶ τύφου. Θα ἤθελα πρωτίστως ἡ Κλινικὴ νὰ στεγασθῆ σὲ ἕνα πιὸ κατάλληλο 
κτήριο, καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἀγορασθῆ ὁ βασικὸς ἐξοπλισμός: κρεββάτια, ἀπολυμαντῆρες, μικροσκόπια, 
φάρμακα κτλ., ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῆ σωστὴ περίθαλψις σὲ ἕνα περιβάλλον καθαρό.
 Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ παρακαλῶ ὁποιοδήποτε ἔμβασμα βοηθείας, ἀπὸ ὅποιον θὰ εἶχε τὴν καλωσύνη, 
νὰ σταλῆ πρὸς ἐμᾶς, μὲ τὴν ἔνδειξι γιὰ τὴν Κλινικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὸ Κογκό. Ἀπὸ τὸ ποσὸ ποὺ θὰ 
συγκεντρωθῆ, ἐξαρτᾶται ἡ φύσις τῆς προβλεπομένης ἐργασίας: εἴτε ἡ κατασκευή ἑνὸς νέου κτηρίου στὸ 
οἰκόπεδο τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Κανάγκα, εἴτε ἡ ἀγορὰ καὶ μετατροπὴ ἑνὸς ὑπάρχοντος κτηρίου.
 Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῆ πλουσίως ὅλους ὅσοι μποροῦν νὰ βοηθήσουν μὲ τὰ ἐμβάσματα ἤ μὲ τὴν προσευχή τους!

† Ὁ Μεθώνης Ἀμβρόσιος,
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κανάγκας τοῦ Κογκὸ


