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 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2018

 5. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμ-
μετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου 
Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν 
Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας διὰ τὸ ἔτος 2019.
 6. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν βελτιωμέ-
νης ἐκδόσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Γ ́ Ἐφανί-
σεως τοῦ Τ. Σταυροῦ (1925) καὶ τοῦ Θαύματος τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος κατὰ τῶν Παπικῶν ἐν Κερκύρᾳ 
(12-11-1718).
 7. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τοῦ Καθαγιασμοῦ 
Ἁγίου Μύρου διὰ τὴν Μ. Πέμπτην τοῦ ἔτους 2019.
 8. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς ἐπισκέψεως τῶν 
Σεβασμ. Δημητριάδος καὶ Θεοφιλ. Μεθώνης εἰς Μό-
σχαν καὶ Σουζντὰλ ἐν Ρωσίᾳ (τέλη Ἰουλίου 2018).
 9. Οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ἐκπροσωπήσαντες τὴν Ἱερὰν 
ἡμῶν Σύνοδον εἰς τὴν πρόσφατον ἑορτὴν τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ (6η 
Αὐγούστου 2018), ἀνεφέρθησαν εἰς τὰ τῆς ἐπισκέ-
ψεως αὐτῶν ἐν Ρουμανίᾳ.
 10. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε 
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου Ποιμαν-
τικῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Γεωργίαν καὶ περὶ τῶν 
ἐξελίξεων εἰς Σουηδίαν καὶ Αὐστρίαν.
 11. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐποιήσατο ἀποτίμησιν 
τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν 
καὶ Βέλγιον.
 12. Ὁ αὐτὸς Ἀρχιερεὺς ἀνεφέρθη εἰς τὴν κατά-
στασιν τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Σερβικῆς Ἐπισκοπῆς.
 13. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἠσχολήθη μετὰ 
τῆς νομικῆς ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ 
ἐνέκρινε κατ᾽ ἀρχὴν τὸν Κανονισμὸν Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Νομικοῦ Προσώπου.
 14. Συνεζητήθη ἡ πρόσφατος διένεξις τῶν Πα-
τριαρχείων Κπόλεως – Μόσχας διὰ τὸ ζήτημα τῆς 
Οὐκρανίας, ὡς καὶ ἡ ἐκ μέρους τοῦ δευτέρου ἀνα-
φορὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν. Περὶ τούτου θέλει 
ἐκδοθῇ σχετικὴ ἐνημερωτικὴ Ἀνακοίνωσις.
 15. Συνεζητήθησαν ἐκτενῶς αἱ σχέσεις τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν μετὰ τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου ὑπὸ τὸν Σεβ. Τριάδιτζα 
κ. Φώτιον. Ἐξεφράσθη ἡ ἱκανοποίησις τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου διὰ τὴν πρόσφατον θετικὴν ἀνταπόκρισιν 
τῆς βουλγαρικῆς πλευρᾶς εἰς τὰ τεθέντα ὑπὸ τῆς 
Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καὶ θέλει ὡσαύτως ἐκδοθῇ 
σχετικὴ πρὸς τοῦτο Ἀνακοίνωσις.
 16. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα ἀπεδοκίμασε 
τὴν ἀποστασίαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησί-

Τὴν Τρίτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ 
ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραι-
εύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν 
τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
 Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ἐπὶ 
τῷ Νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ Ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς 
νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ὡς καὶ Τρισαγίου ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. 
Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κυροῦ Μαξίμου 
ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλι-
νίκου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε 
καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων 
Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἀπεφασίσθησαν αἱ λε-
πτομέρειαι διὰ τὴν κατὰ τόπους τέλεσιν τῆς κα-
ταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα 
Ἅγια Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμιλητὴς τῆς Συνο-
δικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλο-
νίκῃ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ 
τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις, ὁ 
Πανοσιολογ. Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος. Εἰς τὰ 
θεσμοθετηθέντα Συλλείτουργα ἐν Ἀθήναις μετὰ 
τοῦ Μακαριωτάτου θὰ λάβουν μέρος, εἰς μὲν τὸ τῆς 
Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Σεβασμ. Θεσσαλονί-
κης καὶ Δημητριάδος (ὁ καὶ Ὁμιλητής), εἰς δὲ τὸ τῆς 
Γ' Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ τοῦ ἔτους 2019, οἱ 
Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας (ὁ καὶ Ὁμιλητὴς) καὶ 
Δημητριάδος.
 2. Ὡρίσθησαν τὰ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ 
γίνουν ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυ-
ριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν Κυριακὴν Β’ Νη-
στειῶν 2019.
 3. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου 
τοῦ ἔτους 2020 εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον Πενταπό-
λεως ἐν Αἰγίνῃ τὸν Θαυματουργόν, ἐπὶ τῇ ἑκατον-
ταετηρίδι ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως αὐτοῦ († 1920).
 4. Ἐξῃτάσθη αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ 
τινος, ὅστις ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν καὶ καθω-
ρίσθησαν αἱ προϋποθέσεις ἀποδοχῆς αὐτοῦ. 
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ων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Ἱερέως 
τινὸς μετὰ προσκειμένου εἰς αὐτὸν Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου ἑνὸς Σωματείου καὶ ἀπεφασίσθη ἡ 
παραπομπὴ αὐτῶν διὰ τὰ περαιτέρω. Ἐν τῷ μετα-
ξύ, ἀνέλαβεν ὁ Σεβασμ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος 
πρωτοβουλίαν διὰ τὸν συνετισμὸν αὐτῶν, ὥστε νὰ 
ἀποφευχθῇ ἡ ἐπιβολὴ ἐπιτιμίων.
 17. Ἠσχολήθη μὲ τὸν ἑορτασμὸν τοῦ Ἁγίου Ἱε-
ράρχου Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης τοῦ Ὁμο-
λογητοῦ (7 Θ’).
 18. Συνεσκέφθη καὶ αὖθις διὰ τὸν τρόπον ἀντι-
δράσεως ἐν ὄψει τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, σχε-

τικῶς πρὸς τοὺς διανεμηθέντας εἰς τοὺς μαθητὰς 
ἀπαραδέκτους Φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν.
 19. Συνεζήτησε τοὺς κινδύνους ἐκ τοῦ αὐξανο-
μένου ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων, μὲ ἀνε-
ξελέγκτους διαστάσεις.
 20. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη καὶ 
μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνεδρίασαν καὶ τὰ Συνοδικὰ 
Δικαστήρια καὶ ἠσχολήθησαν μὲ ζητήματα τῆς 
ἁρμοδιότητος αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018

τυχίαν τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Σεβασμ. Λαρίσης καὶ Πλα-
ταμῶνος, ὡς πρὸς τὸν συνετισμὸν τῶν ἀποστατησάντων 
λαϊκῶν μετὰ κληρικοῦ τινος ἐν Βόλῳ, ὑπαιτιότητι τούτων. 
Οὗτοι ἐπεβάρυνον ἔτι περισσότερον τὴν θέσιν των ἐπικα-
λούμενοι ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ δῆθεν ζητήματα πίστεως. Ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐκδικάσεως τῆς 
ὑποθέσεως καὶ τὴν πρόσθεσιν εἰς τὸ κατηγορητήριον καὶ 
ἑτέρων σοβαρῶν κατηγοριῶν (λαϊκοκρατίας, ἤτοι τοποθε-
τήσεως τῶν λαϊκῶν ὑπεράνω τοῦ Κλήρου, ἑτεροπροσδιορι-
σμοῦ ὡς πρὸς τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν οὐχὶ 
βάσει τῆς Ὁμολογίας καὶ αὐτοσυνειδησίας Αὐτῆς, ἀλλ’ ὑπὸ 
τοῦ Κράτους, ὡς καὶ τῆς νοσηρᾶς προσωπολατρείας).
 6. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως πρὸς ἐνημέ-
ρωσιν τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν σχετικῶς πρὸς τὴν ἀντίδρασιν 
ἔναντι τῶν νέων θρησκευτικῶν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν, μὲ κοι-
νοποίησιν ἐνημερωτικοῦ ὑλικοῦ ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου.
 7. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπιτέλεσις Συνοδικοῦ Μνημοσύνου 
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Σεβ. Ταλαντίου 
κυροῦ Ἀκακίου († 1963) κατὰ τὴν 1-5-2019 π.ἡμ. εἰς τὴν 
Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς.  
 8. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα 
τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Πέμπτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 
2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ 

Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς 
δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς νέας Συνοδικῆς Περι-
όδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προ-
εδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ 
ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συλλειτούργου μετὰ τοῦ 
Σεβασμ. Τριάδιτζα κ. Φωτίου ἐκ Βουλγαρίας. Ἐπεσημάνθη 
ἡ ἰδιαιτέρα αἴσθησις τῆς θείας εὐλογίας, ἡ ὁποία ἦτο διάχυ-
τος εἰς τὴν θεάρεστον αὐτὴν διεύρυνσιν τῆς ἑνότητος τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἡμῶν.
 2. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του 
εἰς Σουηδίαν.
 3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐποιήσατο ἀποτίμησιν τῆς ἐπι-
σκέψεως αὐτοῦ εἰς Ρωσίαν.
 4. Ἐξητάσθη καὶ αὖθις αἴτημα τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Σερ-
βικῆς Ἐπισκοπῆς καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τὸν Σεβ. Δημη-
τριάδος καὶ εἰς τὸν Θεοφ. Μεθώνης, οἵτινες πρόκειται νὰ 
μεταβοῦν ἐκεῖσε.
 5. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα ἐνημερώθη διὰ τὴν ἀπο-
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Ἡ Διακήρυξις τῆς ἐπισήμου ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας
μετὰ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βουλγαρίας

Ἀριθ. Πρωτ. 2752 Ἐν Ἀθήναις, 12/25-09-2018

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ ΟΠΩΣ
 α) Ἐπεκτείνῃ τὴν Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπὸ 5/18-3-2014, 
περὶ «ἀναγνωρίσεως τῶν Χειροτονιῶν καὶ τῶν λοιπῶν 
Ἱεροπραξιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν ὑπὸ τῶν πρώην 
Ἐνισταμένων ἀπὸ τοῦ 1986 ἕως τοῦ νῦν», καὶ ὅσον 
ἀφορᾷ τόν τε Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τριάδιτζα 
κ. Φώτιον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν Κληρικοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ.  
 β) Ἀναγνωρίσῃ τὴν ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητρο-
πολίτην Τριάδιτζα κ. Φώτιον Τοπικὴν Ἐκκλησίαν, ὡς 
τὴν Μοναδικὴν Ἔκφρασιν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἐν 
Βουλγαρίᾳ, ἔχουσα πλήρη Ἀνεξαρτησίαν καὶ Αὐτοδιοί-
κησιν. 
 γ) Ἀναγνωρίσῃ τὸ κανονικὸν δικαίωμα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας 
νὰ διοικῇται ὑπὸ Συνόδου ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου, καὶ τῇ 
συμμετοχῇ Ἀρχιερέων ἀπὸ ἄλλας Τοπικὰς Ἐκκλησίας 
τῇ προσκλήσῃ αὐτοῦ, μέχρι τῆς χειροτονίας καταλλή-
λων Βουλγάρων Κληρικῶν εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα.
 δ) Ἀποδεχθῇ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τρι-
άδιτζα κ. Φώτιον καὶ ἅπασαν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας ἐν πλήρῃ 
ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ μετὰ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλη-
σίας. Τοῦτο θέλει ἐπισημοποιηθῇ εἰς ἕν Ἀρχιερατικὸν 
Συλλείτουργον κατὰ τὴν 2αν/15ην Ὀκτωβρίου 2018 
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
Φυλῆς Ἀττικῆς.
 ε) Ὑποδείξῃ εἰς τοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ Κληρικοὺς, Μο-
ναχοὺς καὶ λαϊκούς, τοὺς ὑπαγομένους κατὰ τὸ παρὸν 
εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν, ὅπως ἔλθουν εἰς ἐπικοι-
νωνίαν μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριά-
διτζα κ. Φωτίου, ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως ἐνσωματωθοῦν εἰς 
τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου 
Βουλγαρίας.
 Ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις αὕτη πρόκειται νὰ κοινοποιηθῇ 
εἰς τὸν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τριάδιτζα 
κ. Φώτιον, καθὼς καὶ εἰς τοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ Κληρι-
κούς, Μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, τοὺς ὑπαγομένους κατὰ 
τὸ παρὸν εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Η  Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ 

τὴν πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν αὐτῆς διὰ τὸ ἐκκλησι-
αστικὸν ἔτος ͵ΒΙΘʹ, ἡ ὁποία ἐγένετο τὴν 5ην/18ην τοῦ 
μηνὸς Σεπτεμβρίου, τοῦ σωτηρίου ἔτους δισχιλιοστοῦ 
δεκάτου ὀγδόου (2018), ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην 
καὶ περὶ ὥραν 11:00 π.μ., ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14) ἐν Πειραιεῖ, 
συνεζήτησε -μεταξὺ τῶν ἄλλων- τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων 
τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησία μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου Βουλγαρίας.
 Κατὰ τὴν Συνεδρίαν ἦσαν παρόντες: ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, 
Πρόεδρος, καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολῖται: Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. ΓΕΡΟΝ-
ΤΙΟΣ, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 
Θεσσαλονίκης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Δη μη τριάδος κ. 
ΦΩΤΙΟΣ, Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, καθὼς καὶ οἱ 
Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙ-
ΟΣ καὶ Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΗΣ, δι᾽ ἀντιπροσώπου δὲ 
ἐξεπροσωπήθησαν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, ὅ τε Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ καὶ ὁ 
Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. 
ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ.
 Κατόπιν συζητήσεως καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν συνεκτί-
μησιν τῆς ὅλης καταστάσεως καὶ τῆς πορείας τῶν 
συζητήσεων μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Τριάδιτζα κ. Φωτίου,
 Ἀφοῦ ἀνεγνώσθη ἡ ἀπὸ 4/17 Σεπτεμβρίου 2018 ἐπι-
στολὴ αὐτοῦ, δι᾽ ἥς, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν συνεφώνησε διὰ τὴν ἐκ 
μέρους του ἀπόσυρσιν τοῦ κειμένου «Αἱ Ἐκκλησιολο-
γικαὶ Θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου 
Ἡμερολογίου Βουλγαρίας», ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἀπεδέχθη κατ᾽ 
ἀρχὴν τὸ κείμενον τῆς Κοινῆς Ὁμολογίας Πίστεως τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρουμανίας 
καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς (Μαΐου 2016), ἐπιφυλασσόμε-
νος μόνον διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν ἄλλων Ὁμοδόξων 
Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν λεκτικὴν ἀναδιατύπωσιν τινῶν ἐπὶ 
μέρους σημείων,
 Ἐν ὄψει δὲ τῆς συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συν όδου 
τῶν διαφυλασσόντων τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν Τοπικῶν 
Ἐκκλησιῶν,
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Μὲ ἀφορμὴ τὴν διαμάχη γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα

τῆς ἀντικανονικῆς καὶ μονομεροῦς Μεταρρυθμίσεως τοῦ 
Ἡμερολογίου, στὴν ὁποίαν προέβησαν, προκειμένου νὰ 
συνεορτάζουν μὲ τοὺς κακοδόξους/ἑτεροδόξους τῆς Δύσε-
ως. Οὔτε ἀναμένουμε κάποια ἀναγνώριση ἀπὸ αὐτούς, μὲ 
τοὺς ὁποίους διατελοῦμε σὲ πλήρη ἀκοινωνησία γιὰ λόγους 
Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὑπογραμμίζουμε, ὅτι εἶναι ἐντελῶς 
ἄστοχη, παραπλανητικὴ καὶ λανθασμένη ἡ συσχέτιση ἐθνι-
κιστικῶν σχισμάτων, τύπου Οὐκρανίας, ὅπως καὶ ἄλλων 
περιοχῶν τῶν Βαλκανίων, μὲ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους 
Χριστιανοὺς τῆς Ἑλλάδος (Παλαιοημερολογῖτες), οἱ ὁποῖοι 
καμμία ἀπολύτως σχέση δὲν εἴχαμε οὔτε ἔχουμε μὲ αὐτὰ 
στὴν σχεδὸν ἑκατόχρονη ματωμένη καὶ ἔνδοξη ἱστορία καὶ 
μαρτυρία μας.
 Ὡς γνωστόν, μετὰ τὴν Κοίμηση τοῦ Πρωθιεράρχου 
μας Ἁγίου Ὁμολογητοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης 
Χρυσοστόμου Καβουρίδου († 1955), ἡ Ἐκκλησία μας ἔλα-
βε κανονικὲς ἐπισκοπικὲς χειροτονίες ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς (1960 καὶ 1962), οἱ 
ὁποῖες ἀναγνωρίσθηκαν Συνοδικὰ καὶ ἐπίσημα ἀπὸ τὸν 
Ἅγιο Μητροπολίτη Φιλάρετο (Βοσνεσένσκι) καὶ τὴν περὶ 
αὐτὸν Ἱερὰ Σύνοδο τὸ 1969. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας 
μας, μὲ δογματικὴ καὶ κανονικὴ πληρότητα καὶ καθολι-
κότητα, ἀποτελεῖ τὸν Φύλακα καὶ Ἐκφραστὴ τῆς ὄντως 
Ὀρθοδοξίας στὴν Πατρίδα μας, καὶ μὲ τὶς κοινωνοῦσες μὲ 
αὐτὴν Γνήσιες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες Ρουμανίας, Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς καὶ Βουλγαρίας καταγγέλλει καὶ καταδικάζει 
τὴν αἱρετικὴ ἐκτροπὴ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία πλήτ-
τει ὁμοίως Κωνσταντινούπολη καὶ Μόσχα, ὅπως καὶ τοῦ 
Σεργιανισμοῦ, ποὺ ἔπληξε τὴν Μόσχα ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ 
ἀθεϊστικοῦ ζυγοῦ. Βέβαια, κατὰ τὸν περασμένο αἰῶνα ἡ 
ρωσικὴ γῆ ποτίσθηκε ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν Ἁγίων Νεομαρ-
τύρων, ὅμως αὐτοὶ κατὰ βάσιν ἦταν ὅσοι ἀκριβῶς δὲν συμ-
βιβάσθηκαν μὲ τοὺς ἀθεϊστές.
 Στὴν Μόσχα, στὸ Συνέδριο τοῦ 1948, ὑπῆρξαν κάποιες 
ὀρθόδοξες ἀποφάσεις ὑπὲρ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερο-
λογίου καὶ ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὅμως, ἀπὸ τὸ 
1961 καὶ ἑξῆς, ἄν καὶ οἱ Μοσχοβῖτες κράτησαν καὶ κρα-
τοῦν τὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο, ἐν τούτοις εἰσῆλθαν στὴν 
Οἰκουμενικὴ Κίνηση καὶ προσπάθησαν νὰ ὑπερβάλλουν 
καὶ αὐτοὺς τοὺς Φαναριῶτες στὸν οἰκουμενιστικὸ οἶστρο 
τους. Μετὰ τὴν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ, κατὰ τὰ μέσα 
τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, ὑπῆρξε μία ἀφύπνηση τοῦ Ἀντι-
οικουμενισμοῦ στὴν Ρωσία, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Οἰκουμενιστικὴ 
Ἡγεσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συμπεριλαμβανομένου 
καὶ τοῦ σημερινοῦ πατριάρχου, προσπάθησε μὲ κάθε τρό-
πο νὰ καταστείλει αὐτὴν καὶ νὰ τὴν ἐξουδετερώσει, πρὸς 
ἀπογοήτευσιν σημαντικοῦ μέρους τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ 
τους, ποὺ ἐμφοροῦνταν ἀπὸ παραδοσιακὲς ἀρχές.
 Τὸ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας δὲν ὑπέγραψε τὸ Κοινὸ 
Κείμενο τῆς Ραβέννας τὸ 2008 μὲ τοὺς Παπικούς, καὶ ἐπί-

Η Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχι-

επίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο, διευκρινίζει ἐξ ἀφορμῆς 
τῆς διαστάσεως μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινου-
πόλεως καὶ Μόσχας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, τὰ ἑξῆς:
 Ἡ ἔντονη αὐτὴ διαμάχη εἶναι θλιβερή, ἐφ’ ὅσον μάλιστα 
γίνεται ἀγώνας γιὰ σφαίρα ἐπιρροῆς καὶ στὰ ἐκκλησιαστι-
κά, μὲ ἐμφανῆ ἐπίδραση ἀπὸ τὸν κοσμικὸ τρόπο σκέψεως, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀλλότριους ἐπηρεασμούς. Ἔγινε ἐπίσημα 
παραδεκτό, ὅτι ὅλα ἐξελίσσονται στὰ πλαίσια μιᾶς ὀξείας 
πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως. Καὶ ἐνῶ καταδικάζεται θεω-
ρητικὰ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὁ Ἐθνοφυλετι-
σμός, καταβάλλεται ἐν τούτοις ἀπὸ αὐτὸ προσπάθεια γιὰ 
ἀναγνώριση σχισματικῶν Οὐκρανῶν φυλετιστῶν ὡς Αὐτο-
κεφάλων. Τὸ δὲ συγκεντρωτικὸ καὶ ἡγεμονιστικὸ Πατρι-
αρχεῖο Μόσχας ἐμμένει σὲ παρωχημένα σχήματα ἐλέγχου 
καὶ ἐπιβολῆς τοῦ παρελθόντος.
 Ἡ ἐπίκληση καὶ ἑρμηνεία Ἱερῶν Κανόνων καὶ Πατρι-
αρχικῶν κειμένων γίνεται ἐπιλεκτικά, γιὰ δικαιολόγηση 
καὶ δικαίωση ἐπιλογῶν τῶν δύο πλευρῶν, οἱ ὁποῖες φαί-
νεται νὰ διατηροῦν βαθειὰ ἀντίθεση καὶ δυσαρέσκεια ἀπὸ 
μακροῦ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διακοπὴ μνημονεύσεως τοῦ 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Μοσχοβῖτες. 
Ἄρα, ὅσοι κακίζουν τοὺς Παλαιοημερολογῖτες γιὰ ἐσωτε-
ρικὲς διαστάσεις, πρέπει μᾶλλον νὰ στρέψουν ἀλλοῦ τὴν 
προσοχή τους καὶ νὰ αἰσχυνθοῦν, φροντίζοντας πρῶτα νὰ 
τακτοποιήσουν τὰ τοῦ οἴκου τους. Καὶ ἐπίσης, ἄν γιὰ ἐπί-
κληση Κανονικῶν καὶ Δικαιοδοσιακῶν θεμάτων κάποιοι 
διακόπτουν τόσο εὔκολα τὴν μνημόνευση τοῦ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, δὲν εἶναι καθόλου δίκαιο νὰ ψέγον-
ται οἱ Ζηλωτὲς τῆς Πίστεως, καὶ μάλιστα νὰ διώκονται 
ἀπηνῶς γιὰ τὴν ἐπιλογή τους αὐτή, ἐφ’ ὅσον διέκοψαν τὴν 
μνημόνευση τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως γιὰ κα-
θαρὰ θέματα Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπως εἶχαν τὸ Κανονικὸ 
δικαίωμα νὰ πράξουν. 
 Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Μόσχας, κάποιος ἐπίσκοπός της 
ἀνέφερε ὑποθετικὰ σὲ πρόσφατη συνέντευξή του, ἡ ὁποία 
παρουσιάσθηκε στὰ ἑλληνικά, ὅτι σὲ ἀντιπερισπασμὸ πρὸς 
τὰ ὅσα πράττει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν Οὐκρα-
νία, κάποιο ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα, πιθανὸν τὸ δικό του, θὰ 
μποροῦσε νὰ προβεῖ σὲ ἀναγνώριση τῶν Παλαιοημερολο-
γιτῶν τῆς Ἑλλάδος, ποὺ νωρίτερα ἀποκαλεῖ σχισματικούς, 
ὡς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, ὥστε ἡ Καινοτόμος ἐκκλησία τοῦ 
Νέου Ἡμερολογίου Ἑλλάδος νὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ἀρνηθεῖ 
τὸ Νέο Ἡμερολόγιο καὶ νὰ ἑνωθεῖ μὲ ἐκείνους, διότι σὲ 
διαφορετικὴ περίπτωση θὰ λάβει κάποια ἄλλη ὀνομασία.
 Ἐμεῖς, Χάριτι Θεοῦ, τονίζουμε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση 
ὅτι δὲν εἴμαστε σχίσμα, διότι οἱ πρόγονοί μας ἀποτειχίσθη-
καν τὸ 1924 ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προκάλεσαν σχίσμα στὴν λει-
τουργικὴ καὶ ἑορτολογικὴ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, μέσῳ 
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προκαλέσει ὄντως δυσάρεστο ἀνταγωνισμὸ μεταξύ τους 
μὲ ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα!
 Εὐχὴ καὶ προσευχή μας εἶναι νὰ γίνει κατανοητό, ὅτι 
χωρὶς τὴν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ὁλοκληρία τῆς 
Ἱερᾶς Παραδόσεώς της, εἰς μάτην ἀγωνίζονται καὶ κοπιά-
ζουν «περὶ πολλῶν» οἱ διαπληκτιζόμενοι σήμερα γιὰ τὸ 
Οὐκρανικὸ καὶ ἴσως αὔριο γιὰ κάποιο ἄλλο παρόμοιο θέμα. 
Ἡ Εὐαγγελικὴ «ἀγαθὴ μερίδα» τοὺς διαφεύγει. Ὅσοι κατα-
νοοῦν αὐτό, ὀφείλουν νὰ πράξουν τὸ καθῆκον τους ἀπομα-
κρυνόμενοι ἀπὸ τοὺς δῆθεν ποιμένες τους, ποὺ διαβρώθηκαν 
ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση, ὥστε νὰ βροῦν κα-
ταφυγὴ στὸ λεῖμμα τῆς Χάριτος τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.
 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, διαπιστώνει καὶ ἐρωτᾶ:
«Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδίσῃ, 
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἤ τί δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλ-
λαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Μέλλει γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν Ἀγγέλων 
αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ» 
(Ματθ. 16:26-27)· «πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα 
εὑρήσει τὴν [ὀρθόδοξον] πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. 18:8).

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνα, 9/22-9-2018

† Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης     

Ἡ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἔκφραση κοινωνίας μὲ τοὺς Βουλγάρους Ἀδελφοὺς

σης δὲν συμμετεῖχε -ὄχι πάντως γιὰ λόγους Πίστεως- στὴν 
Οἰκουμενιστικὴ Ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου τὸ 2016, 
δὲν σημαίνει κάτι τὸ οὐσιαστικὸ ἀπὸ Ὀρθοδόξου πλευρᾶς.
 Ἄν ἡ Μόσχα ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ Ἀμύντορας τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία παρέφθειραν καὶ μετήλλαξαν οἱ 
Οἰκουμενιστές, ἔχει τὴν εὐκαιρία πρὸς τοῦτο: Μὲ θεία 
ἐνίσχυση καὶ ἀποτινάζοντας τὸν ὅποιο ἀλλότριο ἐπηρεα-
σμό, ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ, νὰ ἀρνηθεῖ καὶ νὰ καταδικάσει τὸν 
Σεργιανισμὸ καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ σὲ μία ὄντως Με-
γάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων νὰ προβεῖ σὲ καταδίκη τῆς 
Ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου καὶ ὅσων συμμετεῖχαν 
σὲ αὐτήν, ὥστε νὰ καταστεῖ Ὀρθόδοξος Προμαχῶνας σὲ 
ἐποχὴ μεγάλης Ἀποστασίας. Σὲ αὐτὸ θὰ μᾶς βρεῖ ἔνθερ-
μους φίλους καὶ ὑποστηρικτές.
 Ἄν δὲν κάνει αὐτά, τότε οἱ διακηρύξεις της καὶ οἱ εὐαι-
σθησίες της γιὰ τὰ Κανονικὰ καὶ Δικαιοδοσιακὰ θέματα 
δὲν θὰ συνιστοῦν Ὁμολογία γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὸ συμφέρον γενικῶς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ποιμνίου, 
ἀλλὰ θὰ ἀποτελοῦν ἁπλῶς ἐναγώνια ἀντίσταση ἤ καὶ ἀνά-
λογη ἀνταπόδοση στὶς ὄντως ἐπικίνδυνες δικαιοδοσιακὲς 
διεκδικήσεις τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ 
ἐμφοροῦνται καὶ ἐμπνέονται, ὅπως τονίσθηκε προηγου-
μένως γιὰ ἀμφοτέρους, ἀπὸ κοσμικὸ τρόπο σκέψεως καὶ 
δράσεως. Καὶ τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι ποὺ προκαλεῖ καὶ θὰ 



 Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 2/15.10.2018, τελέσθηκε 
ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία. Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, 
καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. 
Φώτιος, Πρωθιεράρχης τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρ-
χης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανὸς καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς & Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσότομος, Φιλίπ-
πων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Δημητριάδος κ. 
Φώτιος, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, 
Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρου-

Η Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέ-
σθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ 

Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, 
μὲ τὴν ἰδιαιτερότητα κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ τῆς ἐκφράσε-
ως τῆς ἐπισήμου κοινωνίας μὲ τὴν Γνησία Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας.
 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1/14.10.2018, τελέ-
σθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου, Πρωθιεράρχου τῆς 
Ἐκκλησίας Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, συγ-
χοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος 
τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς 
& Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Φιλίππων & Μαρωνεί-
ας κ. Ἀμβροσίου, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Σουτσάβας κ. 
Σωφρονίου, Ἰασίου κ. Γλυκερίου καὶ Γαλατσίου κ. Διο-
νυσίου τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 
Ρουμανίας, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Βεσσαραβίας κ. Ἀνθί-
μου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τῶν Θεοφ. 
Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντος, καὶ τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. 
Αὐξεντίου ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α.. Πρὸ τοῦ Δι’ 
εὐχῶν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε ἑόρτιο 
λόγο ἐξάρας ἰδιαιτέρως τὸ γεγονὸς τῆς κοινωνίας μὲ τὴν 
Ἐκκλησία τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας.
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μανίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος 
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώ-
νης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ ὁ Σεβ. 
Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος. Ἐπίσης, 
ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ τέσσερις Ἱεροδιάκονοι. 
Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι.

συγκυρία διεθνῶς, καὶ τὸ ἐλπιδοφόρο της μήνυμα,  ὁ 
δὲ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀπηύθυνε ἐκ μέρους 
τῆς πανηγυριζούσης Μονῆς εὐχαριστίες καὶ εὐχὲς στοὺς 
προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἀκολούθησε 
Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν ἱ. Λειψάνων τῶν ἑορτα-
ζομένων Ἁγίων, καὶ Ἀρτοκλασία πρὸ τοῦ Ναοῦ.

 Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἑόρτιο λόγο στὰ 
ἑλληνικά, τὸν ὁποῖον εἶχε ἑτοιμάσει, ἀνέγνωσε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος, ἀναφερθεὶς στὴν 
μεγάλη σημασία τῆς ἑνώσεως τῆς Γνησίων Ὀρθοδόξων 
στὶς δύσκολες ἡμέρες μας. Ὁ δὲ Σεβ. Δημητριάδος κ. 
Φώτιος ἀνέγνωσε τὴν σχετικὴ Συνοδικὴ Ἀπόφαση τῆς 
Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς κοινωνίας μετὰ τῆς ἐν Βουλγα-
ρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 5/18-9-2018.
 Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. 
Καλλίνικος ἀναφέρθηκε μὲ συντομία στὴν μεγάλη ση-
μασία τῆς ἑνώσεώς μας μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου 
Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, κατὰ τὴν παροῦσα δυσχερῆ 

 Ἐν συνεχείᾳ, στὴν δεξίωση στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρί-
κι τῆς Μονῆς, ὁ Σεβ. Τριάδιτζα κ. Φώτιος δώρησε μία 
Θεομητορικὴ ἱ. Εἰκόνα («Βάτος Ἀκατάφλεκτος»)  στὸν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, καὶ σύντομους 
ἑόρτιους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἰασίου κ. 
Γλυκέριος, ὡς καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦς.

 Στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Μονῆς, παρετέθη τράπεζα 
γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κληρικούς, καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν 
ἀνδρῶν προσκυνητῶν, εὐλογίες ὅμως καὶ τρόφιμα εἶχαν 
διανεμηθεῖ καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας στὸν προκυ-
νηματικὸ χῶρο. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τραπέζης, ἐλήφθησαν 
οἱ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ μεγά-
λη καὶ πλουσίως εὐλογημένη ἱερὰ αὐτὴ Πανήγυρη. 
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Ἡ 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.

«Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης, εὐκαιρία ἤ ἀπειλή;», μὲ 
παράλληλη προβολὴ διαφανειῶν, μὲ τρόπο ἰδιαίτερα 
προσιτὸ καὶ ζωντανό, ὥστε νὰ κρατήσει ἀμείωτο τὸ 
ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου τῶν περισσοτέρων ἀπὸ 
200 νέους ἀπὸ διάφορα μέρη (Ἀθήνα, Πειραιᾶ, Ἀττική, 
Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).
 Ἐν συνεχείᾳ, ἀνῆλθαν στὸ Προεδρεῖο ὁ Θεοφ. Γαρ
δικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ Ὁμιλητὴς π. Μιχαὴλ Κωνσταν
τινίδης καὶ ἀκολούθησε πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτη
ση, μὲ ὑποβολὴ ἐρωτημάτων ἀπὸ τοὺς Συνέδρους καὶ 
ἀπαντήσεις τοῦ π. Μιχαὴλ καὶ τοῦ Θεοφ. κ. Κλήμεν
τος, οἱ ὁποῖες φώτισαν πολλὲς πτυχὲς τοῦ τεραστίου 
καὶ ἀνεξαντλήτου θέματος τῆς φετινῆς Συναντήσεως.

Τὸ Σάββατο, 2110/3112018, πραγματοποιήθηκε 
μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ 9η Πανελλήνια Συ

νάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς 
Ἐκκλησίας μας μὲ ἐπιτυχία. Ἡ Συνάντηση ἔγινε στὴν 
Αἴθουσα τῆς Ἕνωσης Σμυρναίων στὴν Νίκαια, ἐντὸς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ἡ 
ὁποία πρόσφερε εὐγενῶς τὸ ποσὸν γιὰ τὴν ἐνοικίασή 
της, καὶ τὴν ἐπιμέλεια καὶ ὀργάνωση εἶχε ἡ Συντονι
στικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. σὲ συνεργασία μὲ στελέ
χη τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως.

 Ἡ Συνάντηση ἄρχισε μὲ προσευχὴ περὶ τὶς 10:30΄ 
π.μ. ἀπὸ τὸν ἐπιχώριο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ ἀκολούθη
σαν, μετὰ τὴν Εἰσαγωγὴ τῆς Παρουσιάστριας Πανα
γιώτας Γαλανοπούλου, Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Σεβ. Μη
τροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, καὶ 
τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, Πρόεδρο 
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.
 Κατόπιν, ἡ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Περιστερίου, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς 
Μαρίας Κοντογιαννοπούλου, ἔψαλε ἐκκλησιαστι
κοὺς ὕμνους: «Τῇ Ὑπερμάχῳ», Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος α΄, 
Ἰω. Ἀρβανίτη, ἀπὸ τὸν Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, 
«Δοῦλοι Κύριον», ἐπιλογὴ στίχων Πολυελέου, ἦχος 
α΄, καὶ «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ», πεντάηχον.

 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Πρωτ. π. 
Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης παρουσίασε τὴν ἐνδιαφέρου
σα Εἰσήγησή του ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Συναντήσεως: 

 Στὶς 1:30 τὸ μεσημέρι ἔγινε ἡμίωρο διάλειμμα, στὴν 
διάρκεια τοῦ ὁποίου προσφέρθηκαν κεράσματα σὲ 
ὅλους τοὺς Συνέδρους καὶ ἀκολούθησε τὸ δεύτερο 
μέρος τῆς Συναντήσεως, μὲ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου 
τῶν Συμπερασμάτων τῆς Πανελλήνιας Συναντήσεως, 
τὸ ὁποῖο εἶχε προετοιμάσει ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ 
τοῦ Νε.Ο.Σ. καὶ ἔτυχε τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἐγκρίσεως 
τῶν Συνέδρων.
 Στὴν συνέχεια, ἡ Χορωδία ἐξακολούθησε τὸ πρό
γραμμά της μὲ συμμετοχὴ καὶ ὀρχήστρας, ἀποδίδον
τας ὡραῖα παραδοσιακὰ τραγούδια: «Καλῶς ἀντα
μωθήκαμε», Μ. Ἀσίας, «Δῶ στὰ λιανοχορταρούδια», 
Θράκης, «Θαλασσάκι μου», παραδοσιακό, σὲ ἀπόδο
ση τῆς Μαρίας Κοντογιαννοπούλου, «Ἡ Μακεδονία 
εἶναι Ἑλληνική», Γ. Κοινούση.
 Κατόπιν, ἔγινε προβολὴ ἑνὸς ὀλιγόλεπτου βίντεο 
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Συμπεράσματα

9ης Πανελλήνιας Συνάντησης τοῦ ΝεΟΣ

Η ΕΝΑΤΗ Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθο-
δόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος πραγματοποιήθηκε, μὲ 
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸ Σάββατο, 21-10/3-11-2018, στὴ 
Νίκαια, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρ-
δικίου κ. Κλήμεντος, Κληρικῶν, καὶ περίπου 200 νέων 
ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ, τὴν 
ὑπόλοιπη Ἀττικὴ καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς (Βοιωτία, Χαλ-
κίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).
 Τὸ θέμα τῆς Συνάντησης ἦταν: «Μέσα Κοινωνικῆς Δι-
κτύωσης: εὐκαιρία ἤ ἀπειλή;», ἕνα θέμα μεγάλο καὶ ἐπίκαι-
ρο, καὶ συνάμα δύσκολο καὶ περίπλοκο, τὴν ἐπιτυχῆ Εἰσή-
γηση στὸ ὁποῖο ἔκανε ὁ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, 
καὶ ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση μὲ σημαντικὰ 
συμπεράσματα, ποὺ συνοψίζονται ὡς ἑξῆς:
 Ἡ ἀνάγκη γιὰ γνώση καὶ ἐπικοινωνία εἶναι ἔμφυτη στὸν 
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι κοινωνικὸ ὄν, πλάστηκε γιὰ κοινωνία 
μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο, καὶ οἱ δυνατότητες ποὺ πα-
ρέχονται σήμερα μὲ τὸ διαδίκτυο εἶναι σχεδὸν ἀπεριόριστες.
 Αὐτὸ ὅμως τὸ σπουδαῖο ἐπίτευγμα, ὅπως καὶ ὅλα τὰ 
πράγματα, ἔχει δύο ἀντίθετες ὄψεις: τὴν χρήσιμη καὶ τὴν 
βλαβερή.
 Ἡ ἄντληση γνώσης καὶ πληροφόρησης, ὅπως καὶ ἡ 
ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, εἶναι κάτι θετικὸ καὶ ἐπαινετό. Ἡ 
ἀμεσότητα στὴν μετάδοση τῶν νέων, ἀλλὰ καὶ ἡ γνωστο-
ποίηση ἀκόμη καὶ τῶν Ἀληθειῶν τῆς Ὀρθόδοξης Χριστια-
νικῆς Πίστης μας σὲ ἄπειρο ἀριθμὸ πιθανῶν ἀποδεκτῶν-
παραληπτῶν συνιστᾶ ἀναμφίβολα εὐλογία καὶ δῶρο Θεοῦ. 
Ἡ ἀνεμπόδιστη πρόσβαση στὸ κοινὸ ἀγαθὸ κάθε σοβαροῦ 
καὶ ἀληθινοῦ πολιτιστικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ἐπιτεύγματος 
εἶναι κάτι τὸ συναρπαστικό.
 Ὅμως, ἡ ἀνάπτυξη παράλληλα τῶν Μέσων Κοινωνικῆς 
Δικτύωσης ἀπὸ ἀνάγκη ἐπικοινωνίας, μπορεῖ νὰ γίνεται –
καὶ γίνεται– ἐπικίνδυνη καὶ ἐφιαλτική, ὅταν τὸ κίνητρο γιὰ 
συμμετοχὴ σ΄ αὐτὰ δὲν εἶναι ξεκάθαρο, ἀλλὰ ἰδιοτελὲς (μὲ 
σκοπὸ τὴν προβολή, ὡραιοπάθεια, ἐξαπάτηση κλπ.), ὅταν 
δὲν λαμβάνονται μέσα προστασίας ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν 

αὐτοσεβασμὸ (ὡς πρὸς τὸ τὶ ἐκθέτουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας 
δημόσια), ἀλλὰ καὶ ὅταν παραβλέπουμε τοὺς ὑπαρκτοὺς 
κινδύνους καὶ δὲν μεριμνοῦμε γιὰ τὴν ἀποφυγή τους, ὥστε 
νὰ μὴν ἐθισθοῦμε ἐπικίνδυνα καὶ νὰ μὴν πέσουμε θύματα 
ἀπάτης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς κακοποίησης.
 Ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν καλὴ χρήση τῶν Μέσων Κοινωνικῆς 
Δικτύωσης εἶναι καὶ ἡ ἀφιέρωση (ἤ καλύτερα σπατάλη) 
μεγάλου μέρους τοῦ πολύτιμου χρόνου μας σ’ αὐτά, ἡ ἀδυ-
ναμία αὐτοκυριαρχίας στὸ τὶ διατυπώνουμε καὶ τὶ παρα-
κολουθοῦμε, ὅπως καὶ ἡ ὑποκατάσταση τῆς ζωντανῆς καὶ 
ὑγιοῦς ἐπικοινωνίας μὲ τὴν εἰκονικὴ καὶ ψηφιακή, δηλαδὴ 
τὴν ἀπρόσωπη καὶ ἀπομονωτικὴ πραγματικότητα. Ὁ ἐπι-
κίνδυνος ἐθισμὸς καὶ ὁ αὐτοκαταστροφικὸς ναρκισσισμὸς 
εἶναι καταστάσεις ποὺ συνιστοῦν σύγχρονες ἐπιδημίες, καὶ 
εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ ἀλλάξουν ριζικά.
 Ἐν τούτοις, μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἐκρηκτικὴ ἀνάπτυξη 
τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν δυνατοτήτων της δὲν βοηθεῖ μιὰ 
ἁπλῶς ἀρνητικὴ ἤ ἀπορριπτικὴ στάση. Πρόκειται πλέον γιὰ 
ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων σήμερα καὶ 
μάλιστα τῶν νέων. Ἄρα, ἀπαιτεῖται καλὴ γνώση τοῦ ἀντι-
κειμένου καὶ τοῦ προβλήματος, ὅπως καὶ τῶν ἀναγκῶν τῶν 
ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῶν νέων, γιὰ νὰ ὑπάρξει ἀπὸ πλευρᾶς 
ἐνσυνείδητων πνευματικῶν, γονέων, ἐκπαιδευτικῶν κλπ. 
ὥριμη συμπαράσταση καὶ συνδρομὴ στὸ χτίσιμο ἰσχυρῆς 
καὶ σταθερῆς προσωπικότητας, μὲ βάση τὶς παραδοσιακὲς 
ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ὅπως τὶς καθορίζει ἡ Ἑλληνορθόδοξη πο-
ρεία καὶ διαχρονία μας.
 Χρειάζεται ἡ καλλιέργεια εἰλικρινῶν σχέσεων ἀγάπης 
καὶ ἐμπιστοσύνης μὲ τοὺς ἀνθρώπους μας, καὶ μάλιστα μὲ 
τοὺς νέους μας, γιὰ ἐνίσχυση τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν 
ἐκείνων ἀντιστάσεων, ὥστε ἡ συνετὴ χρήση τῶν Μέσων 
Κοινωνικῆς Δικτύωσης νὰ τοὺς ὀφελεῖ, μορφώνει καὶ ψυ-
χαγωγεῖ, χωρὶς νὰ τοὺς βλάπτει καὶ ἀπειλεῖ, ἔστω κι ἄν αὐτὸ 
στὴν ὀδυνηρὴ πραγματικότητα φαίνεται νὰ εἶναι σχεδὸν 
ἀνέφικτο. Ἡ Ἐκκλησία μας, μὲ τὸν τρόπο ζωῆς καὶ ἀγωγῆς 
ποὺ προσφέρει, στὴν εὐλογία τῆς Κοινωνίας τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος ὅπου εἰσάγει τὰ μέλη της, σὲ οἰκείωση μὲ τὸν Θεὸ καὶ 
μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους, συνεισφέρει καίρια καὶ συντελεῖ 

σχετικὰ μὲ τὶς ἐκδρομὲς ποὺ πραγματοποίησε ὁ Νε.Ο.Σ. 
κατὰ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια. Ἀκολούθησε ἡ κλήρωση 
τῶν λαχνῶν γιὰ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο καὶ ἀνακοινώ
θηκαν ὡς ἐπιτυχῶντες οἱ νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου καὶ τὸ παρέ
λαβε ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ματθαῖος Μαβίδης.
 Καταληκτήριο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐφ’ ὅσον ὁ Μακα
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος δὲν ἠδυνήθη 
νὰ παραστεῖ. Δὲν παρέστη γιὰ λόγους ἀνεξαρτήτους 
τῆς θελήσεώς του καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς 

καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος τῆς Συνο
δικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος.
 Ἡ Παρουσιάστρια ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς 
παρόντας Ἀρχιερεῖς, στοὺς Κληρικοὺς καὶ σὲ ὅλους 
ὅσοι συμμετεῖχαν. Τέλος, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φω
τογράφιση ἐκτὸς τῆς αἰθούσης μὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς Συ
νέδρους συγκεντρώθηκαν, διανεμήθηκαν τὰ ὡραῖα 
Ἐνθύμια τῆς Ἐκδηλώσεως σὲ ὅλους τοὺς προσελθόν
τες καὶ ἡ Πανελλήνια Συνάντηση ὁλοκληρώθηκε μὲ 
καλὲς ἐντυπώσεις καὶ μὲ πρόκληση σοβαροῦ προβλη
ματισμοῦ.
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ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ἀποφασιστικὰ στὴν ἐκπλήρωση τοῦ ἐπιθυμητοῦ αὐτοῦ σκοποῦ καὶ τέλους, σὲ ὅποιους βέβαια κάνουν ἀποδεκτὸ καὶ 
ἐφαρμόζουν στὴν ζωὴ τὸ σωτήριο Μήνυμά της!

Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΝεΟΣ

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου
Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης 

 Τὴν Πέμπτη, 7/20-9-2018, ἑωρτάσθηκε δεόντως ἡ ἱερὰ 
μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου τοῦ Νέου 
Ὁμολογητοῦ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ 
Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου στὶς Ἀχαρνές. Ἰδαίτερη εὐλογία ἦταν ἡ παρουσία 
τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ τιμωμένου Ἁγίου Ἱεράρχου, ὁμοῦ μετὰ 
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος του. Ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μη-
τροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος 
παρέστη στὸ ἱερὸ Βῆμα, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συμμετεῖχαν Κληρικοί, 
Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, Μοναχές, 
καὶ πλῆθος πιστῶν. Ὁ Σεβ. κ. Κυπριανὸς ἔκανε Ὁμιλία περὶ 
Χριστιανικῆς Ἀγάπης.
 Τὸ πρωί, στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος 

Πανήγυρη Ἱεροῦ Ναοῦ
Παναγίας Γιάτρισσας Καλαμάτας



 Τήν Κυριακή, 3/16-09-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός 
Παναγίας Γιάτρισσας στό Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. Τῆς Ἀρχι-
ερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, 
συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου 
κ. Κλήμεντος καί τῶν Ἱερέων Ὁσ/του π. Διονυσίου Ντανάσου 
καί καί Αἰδ/του π. Δημητρίου Παλιάκου, τοῦ καί Ἐφημερίου 
τοῦ Ναοῦ. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλή-
μης, ἐνῶ παρέστη πλῆθος πιστῶν ἀπό τίς γύρω περιοχές. 
Μετά το πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα, 
κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἡ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ὠρωποῦ καί Φυλῆς «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά» 
ἀπέδωσε παραδοσιακά ἄσματα.

Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς στὴν Ἀγγλία
 Τὴν Κυριακή, 3/16-9-2018, μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ 
ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου, 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, λειτούργη-
σε στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὸ Μπρόκγουντ 
στὴν Ἀγγλία, ὅπου φυλάσσονται τμήματα τοῦ ἱεροῦ Λειψά-
νου τοῦ Ἁγίου. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ 
Προϊστάμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος, καὶ τρεῖς ἐκ 
τῶν τεσσάρων Ἱερέων τῆς Ἐπισκοπῆς, καθὼς καὶ ὁ Ἱεροδι-
άκονος Σάββας. Χρησιμοποιήθηκαν πολλὲς γλῶσσες, διότι 
οἱ ἑκατοντάδες ἐκκλησιαζόμενοι προήρχοντο ἀπὸ πολλὲς 
ἐθνικότητες. 
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Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, 
καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρό-
σιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς 
Μητροπόλεως, ἐνῶ ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος παρέστη καὶ πάλι συμπροσευχόμενος στὸ ἱερὸ Βῆμα. 
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε 
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας, ἑόρτια τράπεζα γιὰ τοὺς Κληρικοὺς καὶ ὅσους ἐκ τῶν 
λαϊκῶν ἤθελαν παρετέθη στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων, στὴν Πάρνηθα, ὅπου 
καὶ ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου καὶ τὰ ἱερὰ αὐτοῦ Λείψανα.
 Σημειωτέον, ὅτι ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυ-
σοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ τελέσθηκε τοπικὰ καὶ σὲ 
ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας (Πειραιῶς, Θεσσα-
λονίκης κλπ.).

Πανηγύρεις Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
 Τὴν Παρασκευή, 8/21-9-2018, Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς 
Θεοτόκου, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Παναχράντου 
στὰ Μέγαρα. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μέγας 
Ἑσπερινὸς ἀπὸ Κληρικοὺς τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος παρέστη συμπροσευχόμενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ στὸ 
τέλος ἐκφώνησε Ὁμιλία. Προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν, 
καθὼς ὁ Δήμαρχος Μεγάρων. Τὸ πρωί, στὴν Θεία Λειτουρ-
γία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. 

στήριο, ὅπου τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς παραμονῆς, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος προέστη καὶ τῆς Θείας Λει-
τουργίας τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία.

Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοί. Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας παρέστη συμπροσευχόμενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα. 
Ὁμιλία ἔκανε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος. Μετὰ τὴν 
Ἀπόλυση, πραγματοποιήθηκε ἱερὰ Λιτανεία καὶ τελέσθηκε 
Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
κυροῦ Χρυσοστόμου.
 Στὸ νησὶ τῆς Αἰγίνης πανηγύρισε τὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Ἡσυχα-

 Στὶς Σέρρες πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Γεννήσεως 
τῆς Θεοτόκου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς στὸν Μέγα 
Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία. Τὸ πρωὶ 
τῆς Παρασκευῆς, προεξῆρχε τιμητικὰ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μὲ συλλειτουργοὺς 
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, τὸν Ἐφη-
μέριο τοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Νικόλαο Μαντιὸ καὶ Κληρικοὺς ἀπὸ 
ἄλλες περιοχὲς τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ 
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὸ 
Μεγαλεῖο τῆς Θεοτόκου. Πραγματοποιήθηκε ἱερὰ Λιτανεία 
καὶ παρετέθη ἑόρτια τράπεζα.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ
καί Ἰουστίνης Πύργου Ἠλείας

 Τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ, 10/23-
09-2018, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίων Κυπριανοῦ καί 
Ἰουστίνης στόν Πύργο Ἠλείας (ἐπέτειος Ἐγκαινίων). Στόν 

Ὄρθρο καί στήν ἑόρτια Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος 
κ. Καλλίνικος συμπαραστούμενος ὑπό τοῦ Παν/του Ἀρχι-
μανδίτου π. Γρηγορίου (Προϊσταμένου τῆς Μονῆς) καί τοῦ 
Διακόνου π. Ἀχιλλείου. Παρέστησαν πολλοί πιστοί ἀπό τίς 
γύρω περιοχές.

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

πρώην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος
κυροῦ Μαξίμου

 Τό Σάββατο, 16/29-09-2018, τελέστηκε τό Τεσσαρακον-
θήμερο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην 
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Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κυροῦ Μαξίμου, στόν Ἱερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Βόλου. Ἐτελέσθη τρισαρχιερατικό 
Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν 
συμμετοχή τοῦ οἰκείου ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Δη-
μητριάδος κ. Φωτίου, τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς 
καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἱερέων καί Διακόνου. Μετά τό 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργία, ἐψάλη τό Μνημόσυνο τοῦ Μα-
καριστοῦ Ἱεράρχου, παρουσίᾳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Στό 
Μνημόσυνο συμμετεῖχε καί ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Λαρίσης 
καί Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, καθώς καί ἄλλοι κληρικοί. Στό 
τέλος τοῦ Μνημοσύνου, ὁ Σεβασμ. κ. Φώτιος ὡμίλησε καταλ-
λήλως γιά τήν προσωπικότητα τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολί-
του, ὁ δέ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἔκανε 
σύντομη προσλαλιά, προτρέποντας τούς πιστούς νά ἀγωνί-
ζονται γιά τήν ὁμολογία τῆς πίστεως καί γιά τήν ἑνότητα, καί 
στηλιτεύοντας ὅσους δημιουργοῦν σχίσματα. καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 

ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας, ὁ 
Αἰδ. π. Σωτήριος Γιούλης καὶ ὁ Διάκονος Πέτρος Κοκκίνης. 
Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὸν Πειραιᾶ



 Ἱερὸ Μνημόσυνο γιὰ τὸν ἐκλιπόντα Ἱεράρχη τελέσθηκε 
καὶ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσ-
σαλονίκης, στὸ ὁποῖο ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος καὶ ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, 
ὡς καὶ ὁ τοπικὸς Κλῆρος.

Ἐτήσιο Μνημόσυνο
Γεροντίσσης Εἰρήνης Καθηγουμένης

  Συμπληρώθηκε ἔτος ἀπὸ τῆς 
ἐκδημίας τῆς Ἡγουμένης Εἰρή-
νης (Χρυσοβαλάντου) τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Μενδενί-
τσης, ἡ ὁποία καταγομένη ἐκ Κύ-
πρου καὶ διελθοῦσα διὰ τῆς Χίου, 
κατέληξε πρὸ μισοῦ αἰῶνος στὴν 
Φθιώτιδα, ὅπου ἀνηγέρθη ἡ Ἱερὰ 
Μονὴ Ἁγίας Τριάδος στὴν Μενδε-

νίτσα, ὡς φάρος Ὀρθοδοξίας καὶ φυτώριο ἀρετῆς. Τρισάγιο 
ἐπὶ τοῦ τάφου της τέλεσε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος τὴν 
Κυριακή, 17/30-9-2018.

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ
 Κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ὁ ἑορτασμὸς τῆς Γ΄ 
Ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ τοῦ 1925 εἶχε ὁρισθεῖ νὰ ἐπιτε-
λεσθεῖ μὲ ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου καὶ Παναγίας Προυσιωτίσσης στὸν Τσακὸ 
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 17/30-9-2018. Μὴ δυνηθέντος νὰ παρα-
στεῖ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 

 Τὸ Σάββατο, 23-9/6-10-2018, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προέβη στὴν εἰς Πρε-
σβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου Πέτρου Κοκκίνη, ἐγγά-
μου, πατρὸς ἑνὸς μικροῦ τέκνου, προκειμένου νὰ συγκατα-
λεχθεῖ στὸ δυναμικὸ τοῦ Κλήρου τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως. 
Ὁ νεοχειροτονηθεὶς Αἰδ. π. Πέτρος ἔλαβε τὶς εὐχὲς γιὰ ἄξια 
ὑπηρεσία στὸ ἅγιο Θυσιαστήριο. 

Φθινοπωρινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία
 Στὰ Μεθέορτα τῆς  Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματο-
ποίησε τὴν τακτικὴ φθινοπωρινή του ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη 
στὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία. Τὸ 
σημαντικώτερο γεγονὸς τῆς  Ἐπισκέψεως αὐτῆς ἦταν ἡ 
πρώτη Θεία Λειτουργία στὴν νεοσύστατη Ἐνορία τοῦ Ἁγί-
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ου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Ὁ Σεβ. 
Κυπριανὸς τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ μετὰ 
τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 17/30-9-2018, στὴν ὁποία 
συμμετεῖχαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αἰδ. π. Ἀνδρέας 
καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Θεοχάρης. 
 Τὸ πρόγραμμα τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ περιελάμβανε ἐπί-
σης Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ  Μονὴ Ἁγίας Φιλοθέης, δύο 
ἱερατικὲς Συνάξεις, ἐπισκέψεις σὲ κοιμητήρια γιὰ τὴν τέλεση 
Τρισαγίων, συναντήσεις καὶ ἐξομολογήσεις, ὀργάνωση καὶ 
δρομολόγηση ἐργασιῶν στὸν χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου κ.ἄ..

Ἑορτὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
 Τήν Κυριακή, 24-09/8-10-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερός 
Ναός Παναγίας Μυτριδιωτίσσης Παλαιοῦ Φαλήρου τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέ-
γας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου μέ τήν 
συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
ἐπακολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος, προεξάρχοντος 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλά-
δος κ. Καλλινίκου, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Τήν πρωίαν 
τῆς Κυριακῆς, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που κ. Καλλινίκου μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἐφημερίου Παν/
του π. Παταπίου Ἀργυροῦ.

 Ὁ Ἁγιασμὸς γιὰ τὰ μαθήματα τοῦ Α΄ κύκλου, τὰ ὁποῖα 
φέτος θὰ διεξάγονται  στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς, ἔγινε τὴν 
Τετάρτη, 27-09/10-10-2018, ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολί-
του Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν παρουσία 
τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημη-
τριάδος κ. Φωτίου, Ἱερέων, Διακόνων καί περίπου τριάντα 
σπουδαστῶν. Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμ. 
κ. Χρυσόστομος ἀπηύθυνε πατρικὲς καὶ πνευματικὲς νουθε-
σίες πρὸς τοὺς ὑποψήφιους Κατηχητὲς τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, ἐνῷ ὁ Σεβασμ. κ. Φώτιος ἔκανε τὴν πρώτη 
Εἰσήγηση μὲ θέμα: «Διδακτικοὶ στόχοι ἀνὰ βαθμίδα».

Ὀκτώ ἔτη στόν Ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο τῶν Ἀθηνῶν
 Τήν Τετάρτη, 4/17-10-2018, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέ-
ου πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, συμπληρώθηκαν ὀκτώ ἔτη 
ἀπό τήν Ἐνθρόνιση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλινίκου, στόν ἀποστολικό 
θρόνο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπί τοῦτο, ἐτελέσθη πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο  στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν προεξάρχοντος τοῦ Μακαρι-
ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ/
των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, 
Δημητριάδος κ. Φωτίου καί τοῦ Θεοφ/του Ἐπισκόπου Γαρ-
δικίου κ. Κλήμεντος, καθώς καί δεκάδος Ἱερέων. Κατά τήν 
Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφ/τος Γαρδικίου κ. 

 Ἐπίσης, πανηγύρισε καί ἡ ὁμώνυμος Ἱερά Μονή στήν 
Σταμάτα Ἀττικῆς, ὅπου στόν ἑόρτιο Ἑσπερινό χοροστάτησε 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
μος, ἐνῶ τό πρωί τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου συμπροσευχομένου στὸ ἱερὸ 
Βῆμα καὶ ἐκφωνήσαντος τὴν ἑόρτια Ὁμιλία.

Ἔναρξη λειτουργίας Σχολῆς Κατηχητῶν
τῆς Ἐκκλησίας μας

 Πραγματοποιήθηκε γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ ἡ ἔναρξη τῆς 
λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ 
τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2018-19. Τὰ μαθήματα τοῦ Β΄ κύκλου 
σπουδῶν θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ διεξάγονται, ὅπως καὶ 
πέρισυ, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὅπου τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος 
Ἁγιασμὸς τὴν Δευτέρα, 25-09/8-10-2018, ὑπό τοῦ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, παρουσίᾳ τοῦ Σε-
βασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, 
Ἱερέων τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως καί Σπουδαστῶν τοῦ Β΄ 
κύκλου τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγια-
σμοῦ, ὁ Σεβασμ. κ. Φώτιος ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τὸ πρόγραμ-
μα τῶν Μαθημάτων, ἐνῷ ὁ Σεβασμ. κ. Γερόντιος ἀπηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό.

Κλήμης ἔκανε σύντομη προσλαλιά ἐκ μέρους  τῶν Ἀρχιερέ-
ων, ἀναφερθείς στόν ἑορταζόμενο Ἅγιο Ἱερόθεο καί ἐπίσης 
στό σεπτό πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς 
ἐν Ἐλλάδι Γνησίας Ὀρθοδοξίας κ. Καλλίνικο. Ὁ δὲ Μακα-
ριώτατος ἐξέφρασε εὐχαριστίες καὶ εὐχές, ἀναφερθείς στήν 
διεύρυνση τῆς ἑνότητος διὰ τῆς συμπεριλήψεως τῆς Βουλ-
γαρικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.
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Ἐτήσιο Συνέδριο Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας
στὴν Ἀμερικὴ

 Τὸ τριήμερο 12-14 Ὀκτωβρίου 2018 τὸ ἐφετινὸ Συν-
έδριο Νεολαίας καὶ Οἰκογενίας τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν 
Ἀμερικὴ φιλοξενήθηκε στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ. Τὴν Πα-
ρασκευή, 12 Ὀκτωβρίου, ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ καὶ ἡ καταχώρηση 
τῶν Συνέδρων. Τὸ Σάββατο, 13 Ὀκτωβρίου, πραγματοποι-
ήθηκαν ἐκπαιδευτικὲς συναντήσεις στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ 
Κολλεγίου Lοrettο. Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς, οἱ Αἰδ. Ἱερεῖς: 
π. Στέφανος Ἄλλεν, π. Σάββας Ἀναστασίου, π. Νικόλαος 
Τσερνιάβσκι, π. Ἰωάννης Σῶμερς, καθὼς καὶ οἱ  Διάκονοι π. 
Παρασκευᾶς Πρόσκος καὶ π. Ἱερεμίας Μπάροουζ.

Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, ὅπως καὶ τῆς Κάρας τοῦ Κτήτορος Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος, μὲ συμμετοχὴ Φιλαρ-
μονικῆς, παρουσίᾳ Κλήρου καὶ Λαοῦ. Τὸ πρωὶ τελέσθηκε 
ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιο, μὲ συμμετοχὴ Ἱερέων, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία.

 Μετὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς συναντήσεις, οἱ Σύνεδροι συμμε-
τεῖχαν στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ 
Ναὸ Ἁγίου Νεκταρίου Τορόντο, ὅπου καὶ τὴν Κυριακὴ τὸ 
πρωὶ παρευρέθηκαν στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ στὴν 
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωυσέως. 

Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Παχωμίου στήν Χίο

 Ἑορτάσθηκε καί ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιο-
πολίτου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους 
Χίου, τὸ Σάββατο, 14/27-10-2018. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπι-
σκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ πλειάδος Ἱερέων καὶ Δι-
ακόνων. Παρέστη ὁ Δήμαρχος Χίου καὶ πλῆθος πιστῶν.

Ἑορτὴ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
 Τὴν Πέμπτη, 26-10/8-11-2018, ἑορτάσθηκε ἱεροπρεπῶς 
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυ-
ροβλύτου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης τελέσθηκε ὁ Μέγας 
Ἑσπερινὸς στὴν πανηγυρίζουσα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρί-
ου στὴν Ἀμφιάλη, στὸν Δῆμο Κερατσινίου, ὅπου χοροστά-
τησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἀκολούθησε ἱερὰ λιτάνευση τῆς 

 Στὴν Δομβραίνα Θηβῶν στὸ πανηγυρίζον Ἱερὸ Ἡσυχα-
στήριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἐπίκαιρη Ὁμιλία. Ἀνήμε-
ρα, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτη-
σε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴν Ροδόπολη Ἀττικῆς, 
ὅπου τιμᾶται ὁ Ἅγιος διὰ Παρεκκλησίου, ἐκφωνήσας ἐπίσης 
ἑόρτια Ὁμιλία.
 Στὴν δὲ Καβάλα, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου προέστη ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, χοροστατήσας 
στὸν Ἑσπερινὸ καὶ λειτουργήσας τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, μαζὶ 
μὲ τοὺς Ἀρχιμ. π. Παφνούτιο καὶ π. Ἰγνάτιο, καὶ τὸν Ὑπο-
διάκονο π. Χριστόδουλο. Στὴν Λειτουργία ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία ἀναφερθεὶς στὸν τιμώμενο Ἅγιο. Ἀκολούθησε ἱερὰ 
Λιτανεία καὶ στὸ τέλος ἡ Φιλόπτωχη Ἀδελφότητα τοῦ Ναοῦ 
παρέθεσε ἑόρτια τράπεζα στοὺς προσελθόντες πιστούς.
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Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου

στὴν Θ. Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Φυλὴ Ἀττικῆς, 2/15-10-2018

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!

Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, 
αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή.

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί Πατέρες και Μητέρες,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές!

λάμε για γλώσσα της αγάπης, αυτή η γλώσσα 
είναι η αλήθεια, και εάν μπορούμε να μιλάμε για 
γλώσσα της αληθείας, αυτή η γλώσσα είναι η 
αγάπη. Η αγάπη είναι ζωή της αληθείας, καρ-
διά της αληθείας. Στην αδιαίρετη ενότητά τους 

η αγάπη του Χριστού και η αλή-
θεια του Χριστού είναι η καρδιά 
και ο νους της Εκκλησίας, ως 
Θεανθρωπίνου Οργανισμού. 

*
 Σήμερα το έλεος και η αλή-
θεια συναντιούν ται, η δικαιοσύ-
νη και η ειρήνη αγκαλιάζονται 
και απ΄αυτές ανατέλλει η χαρά 
της ενότητός μας με τον Σωτή-

ρα μας, της ενότητός μας μεταξύ μας εις Αυτόν, 
εις το Άγιον  Όνομά Του. Να είναι ευλογημένος ο 
Θεός ημών, ο Οποίος εποίησε την ημέραν ταύτην! 
Να είναι ευλογημένοι οι Αγιοι Μάρτυρες Κυπρια-
νός και Ιουστίνη, οι οποίοι μας συγκέντρωσαν σή-
μερα στην Ιερά Μονή τους! Μέσα στην θυελλώδη 
θάλασσα του κόσμου τούτου, ανάμεσα στο χάος 
των διαιρέσεων και δελεασμών, να παραμείνουμε 
ενωμένοι στην αλήθεια του Χριστού και στην αγά-
πη του Χριστού! Να είναι η μαρτυρία των τεσσά-
ρων τοπικών Γνησίων Ορθοδόξων Εκκλησιών μας 
ζωντανή και έμπρακτη μαρτυρία για την αλήθεια 
και την αγάπη, τις οποίες μας αποκάλυψε η εν-
σαρκωμένη Αλήθεια και η ενσαρκωμένη Αγάπη, 
ο Σωτήρας του κόσμου Χριστός!

*
 Καλλινίκου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
 Αγαθαγγέλου του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου και Πρωτοιεράρχου  Ρωσικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας εν Διασπορᾴ,
 Βλασίου του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
και Μητροπολίτου Εκκλησίας Γνησίων Ορθοδό-
ξων Χριστιανών εν Ρουμανίᾳ

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ!
Αμήν.

 ΔΟΞΑ τῇ μιᾷ Αγίᾳ, Ομοουσίῳ, Αδιαιρέτῳ και 
ζωοποιῷ Τριάδι νυν και αεί και εις τους αιώνας 
των αιώνων! 
 Ας ευχαριστήσουμε τον Ένα Τρισυπόστατον 
Θεόν για την σημερινή πανήγυρη – πανήγυρη 
της πίστεώς μας εις Αυτόν, της 
αγάπης μας προς Αυτόν, πανή-
γυρη της ενότητός μας εις την 
αγίαν Εκκλησίαν Αυτού, πα-
νήγυρη προς τιμήν των Αγίων 
Προστατών της Ιεράς Μονής 
ταύτης – των Αγίων ενδόξων 
και καλλινίκων Μαρτύρων Κυ-
πριανού και Ιουστίνης. 
 Ας αγαλλιάσουμε και ας χα-
ρούμε σήμερα γι᾽ αυτήν την τριπλή πανήγυρη. 
 Η πανήγυρη της ενότητος μεταξύ των Τοπι-
κών Γνησίων Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ελλά-
δας και της Βουλγαρίας, η πανήγυρη της αγάπης 
μας εις τον Χριστόν μόλις στεφανώθηκε με το 
συλλείτουργο για την τέλεση της Αγίας Ευχα-
ριστίας μαζί με αδελφούς μας από τις Εκκλησί-
ες της Ρωσσικής Διασποράς και της Ρουμανίας. 
Αύτη η πανήγυρη είναι δώρο, το οποίο ο Θεός 
μας χάρισε εύσπλαγχνα. Αλλά αυτό το δώρο εί-
ναι συνάμα και καρπός της συνεργίας της χάρι-
τος του Θεού και της ανθρωπίνης θελήσεώς μας. 
Ναι, στην πορεία προς αυτήν την πανήγυρη είχα-
με δυσκολίες, δοκιμασίες. Ωστόσο οι τελευταίες 
εκπαίδευσαν την καλή θέλησή μας, στερέωσαν 
την υπομονή μας, ενδυνάμωσαν την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μας. 
 «Ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη 
καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν», λέει ο άγιος Ψαλμω-
δός (Ψαλμ. 84:11). Από εκεί ακριβώς αναβλύζει 
η χαρά της σημερινής πανηγυρήσεως – από τη 
νίκη της αληθείας και της αγάπης. Η αγάπη και 
η αλήθεια –εάν μπορώ να εκφραστώ με τέτοιο 
τρόπο– είναι ομοούσιες, αλληλοπεριχωρούνται. 
Η αγάπη ζει διαμέσου της αληθείας, η αλήθεια 
ζει διαμέσου της αγάπης. Εάν μπορούμε να μι-
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2019
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον, 
ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2019, τὸ 
ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σὲ μικρὸ σχῆμα «τσέπης» καὶ στὶς 
96 σελίδες του περιλαμβάνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο κατὰ μῆνα, τὰ Εὐαγγε-
λικὰ καὶ Ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, τὸ Νηστειοδρόμιο καὶ τὸ 
Κυριακοδρόμιο, σύνθεση καὶ φωτογραφία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου 
Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, ἀναλυτικὸ Κατάλογο 
ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξω-
τερικό, ταξινομημένων κατὰ γεωγραφικὴ περιοχή, καὶ διευθύνσεις ἐνδεικτικῶν 
Δικτυακῶν κόμβων τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 Τὸ ἰδιαίτερο στοιχεῖο τοῦ Ἑορτολογίου εἶναι τὸ Ἀφιέρωμα ποὺ περιέχει γιὰ 
τὴν Ἐπέτειο τῶν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως τῶν ἐπισκοπικῶν χει-
ροτονιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Σὲ εὐσύνοπτο καὶ περιεκτικὸ κείμενο 

ἀναφέρεται τὸ ἱστορικὸ αὐτοῦ τοῦ τόσο σημαντικοῦ θέματος, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ γνωρίζουν καλῶς ἅπαντες, 
Κλῆρος καὶ Λαός, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ κεφαλαιῶδες ζήτημα, τὸ ὁποῖο βάλλεται ἀνέκαθεν ἀπὸ τοὺς ποικίλους 
ὑπεναντίους γιὰ νὰ πληγεῖ ἡ ἐκκλησιαστικότητα, ἐγκυρότητα καὶ αὐθεντικότητά μας.  
 Τὸ Ἑορτολόγιον 2019 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ 
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν τιμὴ τοῦ 1 εὐρώ.

Ἑορτὲς Παναγίας Γοργοϋπηκόου καὶ Ἁγίας Σκέπης

 ΤΗΝ Κυριακή Β΄ Λουκᾶ, 1/14-10-2018, στήν πανηγυ-
ρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου στό Πεταλίδι 
Μεσσηνίας, μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε 
στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
συμπαραστατούμενος ἀπό τόν τοπικό ἱερό Κλῆρο. Τόν πανη-
γυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε  ὁ πνευματικῶς Προϊστάμενος 
τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Καραΐσκος.
 Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Σκέπης στό Δαφνί Ἀττικῆς, στόν 
πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολί-
της Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐνῶ τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ 

αὐτὸς τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία.
 Στό νησί τῶν Σπετσῶν πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Παναγί-
ας Γοργοϋπηκόου καί Ἁγίων Μυροφόρων (τοῦ μακαριστοῦ 
Γέροντος π. Χρυσοστόμου Σπύρου), ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκο-
λουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

 Τέλος δέ, ἑόρτασε καί ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Γοργο-
ϋπηκόου στήν Οἰνόη Ἀττικῆς, ὅπου στόν Μέγα Ἐσπερινό 
τῆς παραμονῆς  καί στήν ἀχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς 
κυριωνύμου ἡμέρας, προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.


