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Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς
τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στὸν Πειραιᾶ

Μ

έ τάξη καί λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτική
Ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας στό κεντρικό Λιμάνι τῆς πατρίδος μας, τόν Πειραιᾶ.

Ἀπό νωρίς τοῦ Σαββάτου, 6/19-1-2019, τελέσθηκε
ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Φιλίππου στά Καμίνια Πειραιῶς ὑπό
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ.
Γεροντίου. Στήν ἐν συνεχείᾳ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ συμμετεῖχαν καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τορόντο κ.
Μωυσῆς καὶ Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας σχηματίστηκε μεγαλειώδης λιτανευτική πομπή πρός τόν κεντρικό
Λιμάνι Πειραιῶς, ὅπου ἔγινε ἡ Τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν θάλασσα.
Τῆς ἱερᾶς Λιτανείας προεξῆρχε ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος,
καί συμμετεῖχαν ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας Σεβασμ.
Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος

κ. Γερόντιος καί οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς
καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς,
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος Ἰταλίας κ. Σιλουανός, οἱ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, καθώς καί ἐκ τῆς
Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος καί Σιμπιού κ. Εὐλόγιος.

Ἐπίσης, συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν Ἱερέων καί
Διακόνων τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τό παρόν ἔδωσε καί
τό Μοναχικό τάγμα μέ πολλές Μοναχές ἀπό τίς Μονές
τῆς Ἀττικῆς. Τόν Σταυρό τῆς Καταδύσεως ἔφερε ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος.
Συγκινητική ἦταν ἡ ἀθρόα προσέλευση τῶν νέων
καί τῶν νεανίδων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἐνδύθηκαν
μέ τίς παραδοσιακές ἐνδυμασίες γιά νά συνοδεύσουν
τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό καί τήν μεγάλη ἱερά
Εἰκόνα τῶν ἁγίων Θεοφανείων. Μάλιστα ὑπῆρχε καί
ἄγημα ἀπό τόν Νεανικό Ὀρθόδοξο Σύνδεσμο (ΝεΟΣ)
μέ τήν ἰδιαίτερη σημαία του.
Τήν ἱερά Λιτανεία πλαισίωσαν οἱ Φιλαρμονικές
Μπάντες τῶν Δήμων Πειραιῶς καί Ἀσπροπύργου καί
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, καθώς καί τιμητικό ἄγημα
τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

3

τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν Πλατεῖα Συντάγματος.
Κατά τήν ρίψη τοῦ Τ. Σταυροῦ στήν θάλασσα περισσότεροι ἀπό 40 νέοι βούτηξαν γιά νά τόν ἀνασύρουν.
Παρόντες ἦταν καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς
Πολιτείας καί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως.

Τούς ἱερούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.

Στήν ἐξέδρα τοῦ κεντρικοῦ Λιμένος Πειραιῶς καί
πρό τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πανηγυρικό
Λόγο ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας
κ. Καλλίνικος, ἀναφερθείς στό μεγαλεῖο τῆς Ἑορτῆς,
ἀλλά καί στίς σύγχρονες ἐξελίξεις στήν Πατρίδα μας
μέ τά θλιβερά ἀποτελέσματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως
καί τῆς πνευματικῆς ἀποστασίας τῆς Πολιτείας καί
τοῦ λαοῦ. Ἀξιοσημείωτο ἦταν, ὅτι ὁ Μακαριώτατος
συγκινημένος προσκάλεσε το πλῆθος τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πού εἶχαν κυριολεκτικῶς
κατακλύσει τό Λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, νά συμμετάσχουν
στήν εἰρηνική διαμαρτυρία γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς
Μακεδονίας μας, ἡ ὁποία εἶχε προγραμματισθεῖ γιά

Τήν τελεταρχία τῆς ὅλης τελετῆς εἶχαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος
Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ὁ Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας Αἰδ/
τος Πρωτοπρ. π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ὁ Αἰδ/τος
π. Στυλιανός Τομαῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, καθώς καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος Αἰδ/τος Πρωτοπρ.
π. Γεώργιος Κοντογιώργης.
Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως, ἡ λιτανευτική πομπή κατευθύνθηκε πρός τό Δημοτικό Θέατρο
Πειραιῶς, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀπόλυση καί ἡ Φιλαρμονική
μπάντα τοῦ Στρατοῦ παιάνισε τόν Ἐθνικό Ὕμνο.

Η ΦΩΝΗ
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Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια σὲ ἄλλες περιοχὲς

Η

ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τὸ Σάββατο, 6/191-2019, τελέσθηκε μὲ Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὰ ὕδατα καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας
εὑρισκόμενα πλησίον θαλάσσης, ποταμοῦ ἤ λίμνης.

Στὴν συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο
Ἁγιασμὸ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανευτικῆς
πομπῆς πρὸς τὴν προβλῆτα τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου
Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ
τῆς Καταδύσεως. Στὴν πομπὴ συμμετεῖχαν Ἱερεῖς
τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, Μοναχές, Χορωδία, νέοι
καὶ νέες τῶν Κατηχητικῶν μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες, ἡ
Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ πλῆθος
πιστῶν.

ρίσης. Ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἀνέγνωσε ἑόρτιο Μήνυμα
ποὺ εἶχε ἑτοιμάσει γιὰ τὴν περίσταση.

Στὴν Στυλίδα, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὅπου καὶ τέλεσε τὸν Μεγάλο
Ἁγιασμὸ καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τοὺς Ἱερεῖς Αἰδ. π. Ἰωάννη Φλέγκα, Ἱερομ. π. Σπυρίδωνα Γιαννόπουλο καὶ
Ἱερομ. π. Μωυσῆ Σαμαρᾶ, καθὼς καὶ πλῆθος πιστῶν,
κατῆλθε στὸν λιμένα τῆς κωμοπόλεως καὶ σὲ ἐξέδρα
προέστη τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.

Κατάδυση τοῦ Σταυροῦ τελέσθηκε καὶ σὲ ἄλλες
περιοχές, ὅπως στὴν Χαλκίδα (βλ. φωτογρ. κάτω), τὴν
Σάμο κλπ.

Στὸν Βόλο, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τέλεσε μὲ προτροπὴ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.
Κλήμης μὲ τὸν Πρωτ. π. Γεώργιο Κεπάπογλου καὶ τὸν
Ἐφημέριο Αἰδ. π. Κων/νο Παπανάτσιο καὶ ἐν συνεχείᾳ
τέλεσε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό. Κατόπιν, ἀκολούθησε
λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὸν θαλάσσιο χῶρο στὸ Λιμάνι τοῦ Βόλου πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καὶ
Ἑλένης, ὅπου ἔγινε ἡ Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Συμμετεῖχαν νέοι καὶ νέες μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὸν Βόλο καὶ τὸν Ἀμπελῶνα Λα-

ΤΗΣ
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5

ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2019

Τ

ὴν Τρίτην, 9ην /22αν τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους
2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ
Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς
ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου,
ἡ ὁποία, ἔπειτα ἀπὸ μίαν σύντομον θετικὴν ἀποτίμησιν
τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, συνεζήτησε καὶ
ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἠσχολήθη μὲ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Ἑπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας, ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἔγκρισιν
τοῦ νομικοῦ προσώπου αὐτῆς, συμφώνως τῇ ἰταλικῇ νομοθεσίᾳ.
2. Συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς ἑνὸς Τιτουλαρίου
Ἐπισκόπου διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς, ἐπιφορτισμένου κυρίως διὰ τοῦ ἔργου τῆς φροντίδος τῶν Ἐνοριῶν
τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, κατ᾽ ἐφαρμογὴν προγενεστέρας
ἀποφάσεως, καὶ ἀπεφέσισε τὸν καθορισμὸν τῆς ἐκλογῆς
ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἐν συνεργασίᾳ
μετὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.
3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐποιήσατο ἀναφορὰν τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ Ἀγγλίᾳ.
4. Ἀπεφασίσθη ἡ παραπομπὴ κληρικοῦ τινος ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ εἰς τὸ ἁρμόδιον Συνοδικὸν Δικαστήριον.
5. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις ὁμαδικῆς προσχωρήσεως
ὀρθοδόξων Κοινοτήτων ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ ἀπεφα-

σίσθη, διά τινας ἐξ αὐτῶν ἡ πρόσκλησις ἐκπροσώπου
αὐτῶν ἐν Ἑλλάδι διὰ παρεταίρῳ διαβουλεύσεις, ὡς καὶ ἡ
περαιτέρῳ ἔρευνα τῆς ὑποθέσεως δι’ ἑτέρας.
6. Ἀπερρίφθη αἴτησις κοινωνίας μετὰ τῆς Ἐκκλησίας
ἡμῶν φερομένων τινῶν ὡς ἐπισκόπων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
7. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπίσκεψις ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς
ἡμῶν Συνόδου εἰς Βουλγαρίαν, πρὸς συγκοινωνίαν μετὰ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου, διὰ τὴν περίοδον τοῦ προσεχοῦς Πεντηκοσταρίου.
8. Ἀπεφασίσθη νὰ γίνουν συναντήσεις μετὰ κυβερνητικῶν παραγόντων, διὰ ζητήματα ἀπασχολοῦντα τὸ
Ποίμνιον ἡμῶν.
9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα
τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρίασε
τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον, προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν Πρεσβυτέρου τινὸς μετὰ μικρᾶς
ὁμάδος ἐπαρχιακῆς πόλεως. Ἡ συνέχεια τῆς διακοπείσης
Συνεδριάσεως ἀπεφασίσθη ὅπως ἀναβληθῇ ἐκ νέου διὰ
τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προκειμένου νὰ δοθῇ καὶ αὖθις χρόνος εἰς τοὺς κατηγορουμένους
διὰ τελευταίαν φοράν, ὥστε ἀναλογιζόμενοι τὴν σοβαρότητα τῶν ἀντι-εκκλησιαστικῶν κολασίμων πράξεών των,
νὰ ἀνανήψουν καὶ μεταμεληθοῦν.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
8ης / 21ης Φεβρουαρίου 2019

Τ

ὴν Πέμπτην, 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ
ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον
τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν
εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία,
ἔπειτα ἀπὸ τὴν τέλεσιν Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Ἔτνα κυροῦ
Χρυσοστόμου, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι
θεμάτων:
1. Ἀπέρριψεν αἴτησιν εἰσδοχῆς τινος φερομένου ὡς
Κληρικοῦ.
2.Ἐνέκρινε πρὸς ἔκδοσιν τὴν Ἱερὰν Ἀκολουθίαν Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου
Ἐσφιγμενίτου.
3. Συνεζητήθησαν αἱ προετοιμασία τῶν Συνοδικῶν
Ἐκδηλώσεων ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξί-

ας ἐν Ἀθήναις καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν
Θεσσαλονίκῃ.
4. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐποιήσατο ἀναφορὰν τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Σαρδηνίᾳ.
5. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν πρόσφατον
ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Κένυαν.
6. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὸν Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς προσφάτου συνεδριάσεως τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.
7. Προέβη εἰς ἔγκρισιν λήψεως ἀποφάσεων, πρὸς καλυτέραν ὀργάνωσιν τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ Ὠκεανίᾳ Ἐπαρχίας ἡμῶν.
8. Συνεζήτησε ζητήματα σχετικὰ πρὸς τὴν ἐπικειμένην
τέλεσιν καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου.
9. Ἠσχολήθη μετὰ προβλημάτων τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου.
10. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα
τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Η ΦΩΝΗ
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Περίληψις Δικαστικῆς Ἀποφάσεως

Τ

ὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν
Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς ὑπ᾽
ἀριθμ. α΄/2019 ἀποφάσεως αὐτοῦ, ἀπὸ 08/2102-2019, ἐπέβαλε:
α) Εἰς μὲν τὸν κ. Δημήτριον Μίγδον τοῦ Ἠλιοῦ
τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς
Ἱερωσύνης ὑπουργήματος, ἀπογυμνοῦν αὐτὸν τέλεον παντὸς Ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ τίτλου, ἐπαναφέρον
αὐτὸν εἰς τὴν τῶν λαϊκῶν τάξιν, κρίναντα τοῦτον
ἔνοχον τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων: ........
β) Εἰς δὲ τοὺς κ.κ.: Γρηγόριον Νικολαΐδην,
Σπυρίδωνα Λάκκαν, Μαρίαν Ἀρχοντᾶ, Ἀλέξανδρον Γκλαβίνην, Γεωργίαν Στρούλιου, Ἰωάννην
Κοντογιάννην καὶ Ἐμμανουὴλ Γιουρτσίδην, τὸ
ἐπιτίμιον τοῦ ἀφορισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀκοινωνησίας,
μέχρι τῆς μετανοίας των, κρίναντα τούτους ἐνόχους τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων: ...........
Οἱ κατηγορούμενοι τῇ ὑποδείξει σχισματικοῦ
συμβούλου, διεκήρυξαν ἐγγράφως καὶ ἐνυπογράφως ὅτι διὰ τῆς ἀποτειχίσεώς των πλέον προστατεύονται «ἀπὸ τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος,
ὡς διακεκριμένη γνωστὴ θρησκεία τῆς Ἀποτειχισμένης Κοινότητας τῶν Γνησίων Ὀρθόδοξων
Χριστιανῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς

Θεοτόκου Βόλου»!
Περὶ τῆς κατηγορίας τῆς αἱρέσεως, τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον ἔκρινεν ἑαυτὸ ἀναρμόδιον νὰ
ἀποφασίσῃ καὶ παρέπεμψε τὸ θέμα διὰ τὴν προσεχῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας.
Περὶ δὲ τῆς προκυψάσης κατὰ τὴν διαδικασίαν
........., ἀπεφασίσθη, κατὰ τὸ ἄρθρ. ...... τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης (ΚΕΔ),
ἡ ἀναφορὰ τοῦ θέματος εἰς τὸν ἁρμόδιον Εἰσαγγελέα Πλημμελειοδικῶν.
Ἡ ἀνάρτησις εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἐπέχει θέσιν ἐπισήμου κοινοποιήσεως, προκειμένου νὰ λάβουν γνῶσιν τῆς ἀποφάσεως αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀφορᾶ καὶ ἀσκήσουν
κατ᾿ αὐτῆς τὰ κατ᾿ ἄρθρ. 59-65 τοῦ ΚΕΔ ἔνδικα
μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, τῆς ἐφέσεως ἢ
τῆς ἀναθεωρήσεως. Ἐν περιπτώσει παρελεύσεως
ἀπράκτου τῆς προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ ΚΕΔ καθοριζομένης δεκαημέρου προθεσμίας, ἡ ἀπόφασις
θέλει καταστῇ συνωδᾷ τῷ ἄρθρ. 66 τοῦ ΚΕΔ
τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος.
22-02/07-03-2019
Ἐκ τῆς Γραμματείας
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων

Ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῆς Πατερικῆς Σοφίας
ΔΥΣΚΟΛΑ μποροῦμε νὰ βροῦμε καλύτερο παράδειγμα, γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ μὴν εἴμαστε νωθροὶ καὶ ἀναβλητικοὶ στὴν προσευχὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ἐργασία, ἀπ’ αὐτὸ ποὺ δίνει ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος:
Κάποτε ἕνας ἀδελφὸς εἶχε, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ διαβόλου, τὸν ἑξῆς λογισμό: «Δῶσε σήμερα ἀνάπαυση στὸν
ἑαυτό σου καὶ αὔριο σήκω νωρὶς γιὰ τὴν Ἀκολουθία στὴν Ἐκκλησία». Ἐκεῖνος ὅμως ἀπάντησε στὸν λογισμό:
«Ποιὸς ξέρει, ἴσως οὔτε αὔριο νὰ μὴ σηκωθῶ, γι’ αὐτὸ πρέπει σήμερα!».
Ὕστερα, πρὶν ξεκινήσει τὴν ἐργασία του εἶχε τὸν λογισμό: «Δῶσε σήμερα ἀνάπαυση στὸν ἑαυτό σου καὶ
ὁλοκλήρωσε αὔριο τὴν ἐργασία σου». Πάλι ἔδωσε ἀπάντηση στὸν λογισμό του: «Ὄχι! Σήμερα θὰ ὁλοκληρώσω
τὸ ἔργο μου καὶ γιὰ αὔριο ἔχει ὁ Θεός. Ἐκεῖνος θὰ φροντίσει!».
Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος εἶχε δώσει τὴν ἑξῆς ὁδηγία: «Κάθε μέρα, πρὶν ἀπὸ τὴν αὐγή, ὀργάνωσε τὴν ζωή σου σὰν
νὰ ἦταν αὐτὴ ἡ τελευταία μέρα σου ἐπάνω στὴν γῆ καὶ ἔτσι θὰ φυλάγεσαι μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία!».

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Περὶ τῶν ἀντιδρώντων στὴν νομικὴ ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας μας
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Ὁ ἀρχέκακος ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς
Ἐκκλησίας οὐδέποτε παύει νὰ ἐγείρει πειρασμοὺς καὶ προσκόμματα στοὺς πιστούς. Ἐσχάτως, ἐπλάνησε ὀλίγους πρώην ἀδελφούς μας,
οἱ ὁποῖοι ἀπεκόπησαν οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ γιὰ νὰ συστήσουν μία
δική τους «διακεκριμένη γνωστή θρησκεία»,
ἀκολουθῶντας τὶς ὁδηγίες νεοημερολογίτου
τινὸς Καθηγητοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου,
λεγομένου Κυριάκου Κυριαζόπουλου.
Ὁ ἐν λόγῳ Καθηγητὴς συνέγραψε 80σέλιδη
«γνωμοδότηση», προκειμένου νὰ ἀποδείξει τὴν
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς δῆθεν αἱρετική, ἐξ αἰτίας τῆς πρὸ ἐτῶν ἀποφάσεως γιὰ τὴν
χρήση τῆς νεοπαγοῦς νομικῆς μορφῆς τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων (ΘΝΠ), γιὰ τὴν
πρόσληψη νομικῆς προσωπικότητος ἐκ μέρους
κάποιων ἀπὸ τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας
μας, ὅπως καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας ὡς Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου (ΕΝΠ).
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, κατ᾿ ἐντολὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπεδόμησε
πλήρως τὴν γνωμοδότηση αὐτὴ σὲ Πραγματεία
του ὑπὸ τίτλον: «Οἱ κατὰ φαντασίαν ὁμολογητές», ἀποτελούμενη ἀπὸ δύο μέρη, στὰ ὁποῖα
ἀναλύονται 12 ζητήματα σὲ ἰσάριθμες ἑνότητες. Στὸ τέλος καταλήγει στὰ ἀκόλουθα συμπεράσματα, τὰ ὁποῖα παραθέτουμε αὐτούσια:
Συμπεράσματα
Ἀπὸ τὰ ἀναλυτικῶς ἀναφερθέντα τόσο στὸ
Α´ ὅσο καὶ στὸ Β´ μέρος τῆς ἀπαντήσεώς μας
στὴν Γνωμοδότηση τοῦ κ. Κυριαζόπουλου προκύπτει ὅτι:
Ὁ συντάκτης της Γνωμοδοτήσεως κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος οὐδέποτε ὑπῆρξε πιστὸς
τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ. Μάλιστα ἔχει ἐκπεφρασμένες ἀπόψεις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας
μας καὶ εἰδικότερα σὲ ἄλλη γνωμοδότησή του
θεωρεῖ «ἐκκλησιολογικῶς ἐσφαλμένη» τὴν ἐκ
μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας συγκρότηση Ἱεραρχίας. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔνδειξη τοῦ πῶς ἐννοεῖ τὸ
ἐκκλησιολογικῶς ὀρθὸν καὶ πῶς τὸ ἐκκλησιολογικῶς ἐσφαλμένον. Παράλληλα, ἔχει ἐκφράσει δημοσίως τὴν ὑποστήριξή του στὴν «μεταρρυθμιστικὴ ἀντζέντα» τῶν θλιβερᾶς μνήμης

ἀποστατῶν Πατριαρχῶν Μελετίου Μεταξάκη
καὶ Ἀθηναγόρου, θεωρεῖ ὡς πανορθοδόξου
κύρους τὶς ἀποφάσεις τοῦ λεγομένου «Πανορθοδόξου Συνεδρίου» τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1923, ἐπαινεῖ τὴν προοδευτικότητα τοῦ
νεοημερολογίτου μητροπολίτου Δημητριάδος
κ. Ἰγνατίου καὶ διατυπώνει ἀντορθόδοξες ἀπόψεις σχετικῶς μὲ τὴν ἔννοια τῶν ἐκτὸς γάμου
σαρκικῶν σχέσεων (Βλ. «ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ
ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ», μέρος Β’, Παράρτημα Θ´ καὶ Η´). Συνεπῶς εἶναι παντελῶς ἀναρμόδιος γιὰ νὰ ἀποφαίνεται τὶ εἶναι «Ἐκκλησιολογικῶς ὀρθὸν»
γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας (Βλ. «ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ
ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ», μέρος Α´, σελ. 1-4).
Οἱ πρώην ΓΟΧ, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν σὲ
αὐτὸν γιὰ τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων τεκμηρίωση τῆς
ἤδη γενομένης ἀδίκου ἀποτειχίσεώς τους, διέπραξαν τὸ σφάλμα τῆς πνευματικῆς ἐσχάτης
προδοσίας.
Ἡ γνωμοδότηση αὐτὴ καθεαυτὴ ἀποτελεῖ
ἕνα σχοινοτενὲς κείμενο 78 σελίδων μὲ κύρια
χαρακτηριστικὰ τὶς συνεχεῖς ἐπαναλήψεις, τὰ
αὐθαίρετα συμπεράσματα καὶ τὴν ἔλλειψη τεκμηριώσεως. Στόχος τῆς γνωμοδοτήσεως εἶναι νὰ
ἀποδείξει ὅτι ἡ ἐκ μέρους τῶν ἐντολέων τοῦ κ.
Καθηγητοῦ ἐπίκληση τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΛΑ´
Ἀποστολικοῦ καὶ ΙΕ´ τῆς ΑΒ´ Συνόδου γιὰ τὴν
ἀποτείχισή τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ
εἶναι θεμιτή. Δεδομένου ὅτι ὁ ΛΑ´ ἀποστολικὸς
ἑρμηνεύεται ὀρθῶς ἀπὸ τὸν μεταγενέστερο ΙΕ´
τῆς ΑΒ´, ὁ στόχος τῆς γνωμοδοτήσεως θὰ εἶχε θεωρηθεῖ ἐπιτυχὴς μόνον ἐφ᾽ ὅσον ὁ κ. Κυριαζόπουλος ἀπεδείκνυε ὅτι, οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας
μας περιέπεσαν σὲ αἵρεση καταδικασμένη ἀπὸ
Συνόδους ἢ Ἁγίους Πατέρες. Κανένα τέτοιο τεκμήριο δὲν παρουσίασε. Προσπάθησε νὰ ἀξιολογήσει θεολογικὰ ἕνα νομικὸ ζήτημα καὶ ἀπέτυχε.
Μάλιστα ὁ ἴδιος σὲ προγενέστερο βιντεοσκοπημένο μάθημά του εἶχε διατυπώσει ρητῶς, ὅτι οἱ
ΓΟΧ μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν νέο νόμο
γιὰ τὶς θρησκευτικὲς νομικὲς προσωπικότητες.
Ὁ ὅρος «Κανονικὴ δικαιοδοσία», ὁ ὁποῖος
ἀναφέρεται στὸν Ν.4301, σημαίνει «ὅρια διοικητικῆς ἁρμοδιότητας» καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἀξιολογικὴ κρίση τοῦ Νομοθέτη ὑπὲρ τῆς κανονικότητας τῆς νεοημερολογιτικῆς ἐκκλησίας,
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ὅπως ἐσφαλμένα ἰσχυρίζεται ὁ κ. Κυριαζόπουλος (Αὐτόθι, ἑν. 1).
Οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος εἶχε διατυπώσει τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ἀποτελεῖ τὴν «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία» στὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος πρὸ τοῦ σχίσματος τοῦ 1924 ἦταν
καὶ ἀκαινοτόμητος καὶ ἐπικρατοῦσα θρησκεία
στὴν Ἑλλάδα. Μετὰ ὅμως τὸ σχίσμα τοῦ 1924
ἡ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ κληρονόμησε τὸ Ἀκαινοτόμητον καὶ ἡ Νεοημερολογιτικὴ τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς «Ἐπικρατούσης θρησκείας» (Αὐτόθι,
ἑν. 2). Ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ῥητῶς
ἀπορρίπτει τὸν ἰσχυρισμὸ νομικῶν τῆς ἐποχῆς
του ὅτι «ὁ Παλαιοημερολογιτισμὸς δὲν ἀποτελεῖ
θρησκείαν ἀνεξάρτητον τῆς κρατούσης Ὀρθοδόξου θρησκείας» (Αὐτόθι, ἑν. 3.2, σελ. 15).
Ἀποδείχθηκε ἐντελῶς ἀνακριβὴς ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ κ. Κυριαζόπουλου ὅτι οἱ Μητροπόλεις ΓΟΧ, οἱ ὁποῖες προσέλαβαν τὴν νομικὴ
μορφὴ τῶν ΘΝΠ, περιῆλθαν ὑπὸ τὴν ἐποπτεία
[«ὑπήχθησαν» λέγει, ἀλλὰ καὶ ὁ ὅρος «ὑπαγωγὴ» εἶναι ἀνακριβὴς ὅπως ἀπεδείχθη (Βλ. «ΟΙ
ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ...», Α´, ἑν. 3)] τοῦ Τμήματος Ἑτεροδόξων καὶ Ἑτεροθρήσκων τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας. Ἀπεδείχθη ὅτι ὅλοι οἱ ΓΟΧ [εἴτε προσέλαβαν τὴν μορφὴ τῶν ΘΝΠ εἴτε ὄχι (ὅπως
ἡ Ἀδελφότης Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Βόλου)] κατὰ τὸ ἀμέσως προηγούμενο ὀργανωτικὸ σχῆμα τοῦ Ὑπουργείου, τελοῦσαν ὑπὸ τὴν
ἄμεσο ἐποπτεία τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως (Βλ. «ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ...»,
Α´, ἑν. 3). Προσφάτως ἔγιναν νέες διοικητικὲς
ἀνακατάξεις, κατὰ τὶς ὁποῖες τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων καὶ Ἑτεροθρήσκων τοῦ ΥΠΕΘ καταργήθηκε ἐντελῶς (Βλ. «ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ», μέρος Β’, σελ. 1).
Ἡ ἀντιπρόταση τοῦ κ. Κυριαζόπουλου γιὰ
τὴν ψήφιση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ εἰδικοῦ
Νόμου, ὁ ὁποῖος θὰ ἐνέκρινε τὸν Καταστατικὸ
Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος καὶ θὰ ἀναγνώριζε τὴν ἰδιόρρυθμη νομικὴ προσωπικότητα
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν ὀργανωτικῶν της
ὑποδιαιρέσεων, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι πρακτικῶς
ἀνέφικτη, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ
ἐμᾶς, διότι θὰ καθιστοῦσε τοὺς ἐντελῶς ἀσχέτους μὲ τὴν Ὀρθοδοξία Βουλευτές, ρυθμιστὲς
τοῦ τρόπου ὀργανώσεώς μας. Τοὺς Κανονισμοὺς
τῶν ΘΝΠ τοὺς συντάξαμε ὅπως ἐμεῖς θέλαμε
καὶ ἐγκρίθηκαν ὅπως ἦταν ἀπὸ τὰ Πρωτοδικεῖα,
βάσει μάλιστα καὶ τῆς κρυσταλλίνης καθαρότητος Ὀρθόδοξης Ὁμολογίας μας. Τὸ Πρωτοδικεῖο μπορεῖ νὰ ἐγκρίνει ἢ νὰ ἀπορρίψει ἐντελῶς

Η ΦΩΝΗ
ἕναν Κανονισμό (ἐὰν κρίνει ὅτι δὲν συντάχθηκε
σύμφωνα μὲ τὶς προβλέψεις τοῦ νόμου), ἀλλὰ
δὲν μπορεῖ νὰ τροποποιήσει τὶς διατάξεις του.
Στὴν Βουλὴ οἱ Βουλευτὲς μποροῦν νὰ προτείνουν τροπολογίες καὶ νὰ διαμορφώνουν τοὺς
νόμους κατὰ τὴν βούληση τῆς ἑκάστοτε πλειοψηφίας (Αὐτόθι, ἑν. 4).
Ὁ δῆθεν «νομικὸς οἰκουμενισμός», εἶναι ἕνα
ἐφεύρημα τῆς φαντασίας τοῦ κ. Κυριαζόπουλου, τὸ ὁποῖο ἐπεκτεινόμενο ὁδηγεῖ σὲ παραλογισμό: κάθε πρακτικὴ τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ
γίνεται μὲ ὅμοιο τρόπο καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους, ἄλλων θρησκειῶν, σὲ διάφορες πτυχὲς
τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, θὰ μποροῦσε
νὰ θεωρηθεῖ «οἰκουμενισμός». Ἐπίσης, εἶναι
σφάλμα νὰ χαρίζει ὁ κ. Καθηγητὴς τὴν ἀνεκτικότητα καὶ τὴν ἀνεξιθρησκεία στὸν Ἀγνωστικισμό (Αὐτόθι, ἑν. 5).
Στὴν ἀπεγνωσμένη προσπάθειά του νὰ προσάψει σὲ ἐμᾶς αἱρετικὲς ἀπόψεις, ὁ κ. Κυριαζόπουλος διατυπώνει αἱρετικότατες καινοφανεῖς
ἰδέες, ὅπως τὰ περὶ τῆς Θείας Φύσεως τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ἔχει πράγματι Θεία καὶ ἀνθρώπινη Φύση. Τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖται
ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς δὲν ἔχουν
κάποια θεία φύση. Βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία ἔχει
τὴν ἀρχή της στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, μὲ τὸν
Ὁποῖο διατελεῖ σὲ ὀργανικὸ σύνδεσμο ὅπως
τὸ Σῶμα μὲ τὴν Κεφαλή, πρὸς ἁγιασμὸ καὶ
σωτηρία τῶν μελῶν της, καὶ φέρει ἐνοικοῦσα
τὴν Χάρη καὶ Ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὅμως, μία μόνον ἄκτιστη Θεία Φύση ὑπάρχει,
ἡ Φύση τοῦ ἐν Τριάδι ἑνὸς Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ Θεία
Φύση τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀναφέρει ὁ κ. Κυριαζόπουλος, ποιά εἶναι; (Αὐτόθι, ἑν. 6).
Ὁ κ. Κυριαζόπουλος ἀπέτυχε νὰ ἀποδείξει
ὅτι τὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῶν
ΓΟΧ διὰ τῆς προσλήψεως τῆς νομικῆς προσωπικότητος τῶν ΘΝΠ ὑποβαθμίζεται. Μάλιστα
ὁ ἴδιος παραδέχεται ὅτι: «Όλες οι θρησκευτικές
κοινότητες, είτε έχουν νομική προσωπικότητα
του Αστικού Δικαίου ή του Νόμου 4301/2014 είτε
δεν έχουν, απολαμβάνουν των θρησκευτικών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα της
θρησκευτικής ελευθερίας» (Αὐτόθι, ἑν. 7).
Ἡ μὴ πρόσληψη Νομικῆς Προσωπικότητας
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ καὶ τῶν ὀργανωτικῶν της ὑποδιαιρέσεων δημιουργεῖ πολλὰ
προβλήματα στὴν δράση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ἄνευ Νομικῆς Προσωπικότητας λειτουργία
δὲν προσφέρει κανένα ἀπολύτως πλεονέκτημα,

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

9

Ὁ στολισμὸς καὶ ἡ ἀσφάλεια τῆς Νηστείας
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

Φ

ΑΙΔΡΑ σήμερον ἡ πανήγυρις καὶ λαμπροτέ
ρα σήμερον ἡ συνάθροισις. Ἀλλὰ ποία εἶναι
ἡ αἰτία; Ἐγὼ γνωρίζω ὅτι τῆς νηστείας εἶναι τὸ
κατόρθωμα τοῦτο, ὄχι τῆς παρούσης, ἀλλὰ τῆς
προσδοκωμένης νηστείας. Ἐκείνη κατὰ ἀλήθειαν,
ἐκείνη μᾶς ἐσυμμάζωξε πρὸς τὸν πατρικόν μας
οἶκον· ἐκείνη καὶ τοὺς προτήτερον ῥαθυμοῦντας,
τοὺς ἐπανήγαγε σήμερον πρὸς τὰς μητρικὰς
ἀγκάλας.
Ἀλλ᾽ ἐὰν μόνον ὅπου τὴν περιμένομεν, μᾶς ἔκαμε

τοσαύτην σπουδήν, ὁπόταν ἔλθῃ καὶ φανῇ πόσην
θέλει αὐξήσει τὴν εὐλάβειαν; Οὕτω καὶ μία πόλις
ὅπου μέλει νὰ ἔλθῃ εἰς αὐτὴν ἄρχοντας φοβερός,
πᾶσαν ἀμέλειαν ῥίπτει ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἔρχεται εἰς με
γάλην σπουδήν. Ἀλλὰ μὴ φοβεῖσθε ἀκούοντες ὅπου
λέγω φοβερὸν ἄρχοντα τὴν νηστείαν, διότι δὲν εἶναι
εἰς ἡμᾶς φοβερή, ἀλλὰ εἰς τοὺς δαίμονας· διότι ἐὰν
σεληνιάζεταί τις, δεῖξον μόνον εἰς αὐτὸν νηστείας
πρόσωπον, καὶ θέλεις ἰδεῖ πῶς μένει ἀκίνητος καὶ
ξηρός, καθὼς τὴν πέτραν ἀπὸ τὸν φόβον του· καὶ


οὔτε ἀκόμη ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν διοικητικὴ ἄδεια
γιὰ κάθε οἰκοδομούμενο Ναό (Αὐτόθι, ἑν. 8).
Ὁ κ. Κυριαζόπουλος ἄδραξε τὴν εὐκαιρία μὲ
τὴν γνωμοδότηση αὐτὴ γιὰ νὰ ἀναπτύξει τὴν
ἐκκεντρικὴ ἄποψή του γιὰ τὸν τρόπο διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο, προφανῶς, δὲν μπόρεσε νὰ συλλάβει ὁ νοῦς τῶν
Ἁγίων Πατέρων ἐπὶ τόσους αἰῶνες! Καὶ αὐτὸς
ὁ τρόπος διοικήσεως ὀνομάζεται «Συνοδικότητα ὑπὸ τὴν εὐρεία ἔννοια» καὶ συνίσταται στὴν
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες
μέσῳ κληρικολαϊκῶν ὀργάνων. Ἀποδείχθηκε
ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ συστήματος στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα εἶχε ὀλέθρια γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἀποτελέσματα. Ὁ τελευταῖος Πατριάρχης ποὺ ἐξελέγη ἀπὸ κληρικολαϊκὸ ἐκλεκτορικὸ σῶμα, ἦταν
ὁ Μελέτιος Μεταξάκης [τὸν ὁποῖο ἐπαινεῖ σὲ
συνεντεύξεις του ὁ κ. Κυριαζόπουλος, ὁπότε
ἔτσι ἐξηγεῖται ἴσως ἡ προτίμησή του γιὰ τὸν
τρόπο αὐτὸ διοικήσεως (Βλ. καὶ αὐτόθι, ἑν. 9)]!
Διαπιστώθηκε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἐπιδιώκει φορολογικὰ προνόμια μὲ τὴν χρήση τοῦ
Ν.4301, ἀλλὰ ἴση φορολογικὴ μεταχείρηση.
Ἀποδείχθηκε ἀβάσιμη ἡ μομφὴ ὅτι μὲ τὰ ΘΝΠ
ἐπιδιώκουμε ἐπιχορηγήσεις κρατικὲς ἢ εὐρωπαϊκές, διότι τὰ Νομικὰ Πρόσωπα τοῦ Ἀστικοῦ
Κώδικα καὶ μάλιστα οἱ Ἀστικὲς Ἑταιρίες προσφέρονται καλύτερα ὡς ἀποδέκτες ἐπιχορηγήσεων («ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ...», Β´, ἑν. 10).
Παρὰ τὴν φαινομενικὴ ἀντίθεσή του στὸν
Ν.4301, ὁ κ. Κυριαζόπουλος προτείνει βελτιωτικὲς τροποποιήσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι μὲν
γενικῶς ἀξιόλογες, ἀλλὰ περιττὲς πλέον γιὰ
ἐμᾶς (Αὐτόθι, ἑν. 11).
Τέλος, ἀπεδείχθη ὅτι ὄντως ὁ Ν.4301 ἄρθρ.

12 παράγρ. 2 προστατεύει τὶς ἐπωνυμίες τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων ἀπὸ
κάθε ἀντιποίηση ὁποιασδήποτε προελεύσεως. Καὶ μόνον γι᾿ αὐτὸ θὰ ἄξιζε νὰ κάνουμε
χρήση αὐτοῦ τοῦ Νόμου διασφαλίζοντας τὴν
ἐπωνυμία τῆς Ἐκκλησίας μας ἔναντι ὅσων τὴν
οἰκειοποιοῦνται αὐτοβούλως καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν παρανόμως πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν σκοπῶν τους (Αὐτόθι, ἑν. 12.1).
Ἐν κατακλεῖδι, πρόκειται για μία κατὰ παραγγελίαν γνωμοδότηση καὶ ἀπηχεῖ τὴν ἐπιθυμία αὐτῶν ποὺ τὴν παρήγγειλαν. Ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας εἶναι τὸ ἀνώτατο ἀποφασιστικὸ ὄργανο σὲ μία Τοπικὴ Ἐκκλησία, καὶ
τὸ κριτήριο γιὰ τὴν λήψη τῶν ἀποφάσεων ἀπὸ
αὐτὴν εἶναι τὸ ποιὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
καὶ ὄχι ἡ ὑποχώρηση στὶς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες κάποιων μωροκενοφιλοδόξων λαϊκῶν (οἱ
πλείονες ἐξ αὐτῶν δίχως πνευματικὴ ζωὴ καὶ
ὄντες σεσημασμένοι ταραχοποιοί), οἱ ὁποῖοι κινούμενοι ἀπὸ τὸ πάθος τῆς φιλαρχίας θέλουν
νὰ ἀσκοῦν ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση. Ἄλλωστε,
ἡ συντριπτικὴ πλειονότης τῶν πιστῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ τοὺς ἔχει γυρίσει ἀπὸ τὴν
πρώτη στιγμὴ τὴν πλάτη, περιβάλλοντας μὲ
ἐμπιστοσύνη τὴν Ἱεραρχία μας.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προτρέπει ὅσους ἐπιθυμοῦν
νὰ ἐρευνήσουν τὴν τεκμηρίωση τῶν συμπερασμάτων νὰ ἀνατρέξουν στὶς ἑνότητες, στὶς
ὁποῖες παραπέμπουν, καὶ νὰ μὴ πλανῶνται
ἀπὸ γνωμοδοτήσεις θεολογούντων, οἱ ὁποῖοι
εὑρίσκονται ἐκτὸς τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ.
Μετ᾿ εὐχῶν, δι᾿ εὐλογημένην καὶ καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν.
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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μάλιστα ὅταν ἰδῇ τὴν νηστείαν ἐσμιγμένην μὲ τὴν
ἀδελφήν της τὴν προσευχήν· διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ
Χριστός: «τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ ἐξέρχεται, εἰ μὴ
ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ».
Ὁπόταν λοιπὸν διώχνῃ οὕτως τοὺς πολεμί
ους τῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ εἶναι φοβερὰ εἰς τοὺς
ἐχθροὺς τῆς ζωῆς μας, πρέπει νὰ τὴν ποθοῦμεν
καὶ νὰ ἀγαπῶμεν, ὄχι νὰ τὴν φοβούμεθα· διότι ἐὰν
φοβούμεθα, τὴν μέθην καὶ τὴν πολυφαγίαν πρέπει
νὰ φοβούμεθα, ὄχι τὴν νηστείαν· διότι ἡ μὲν μᾶς δέ
νει τὰς χεῖρας ὀπίσω, ἡ μέθη, καὶ μᾶς παραδίδει εἰς
τὰς χεῖρας τῶν παθῶν καὶ τῆς τυραννίδος, ὡσὰν
σκλάβους μιᾶς δεσποίνης χαλεπῆς· ἡ δὲ νηστεία,
ἐὰν μᾶς εὕρῃ σκλαβωμένους καὶ δεμένους, μᾶς λύει
ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ μᾶς εὐγάνει ἀπὸ τὴν τυραννίδα,
καὶ μᾶς φέρει εἰς τὴν πρώτην ἐλευθερίαν.
Ὁπόταν οὖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν πολεμῇ
καὶ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν δουλείαν καὶ μᾶς
φέρει εἰς τὴν ἐλευθερίαν, ποίαν ἄλλην ἀπόδειξιν
μεγαλήτερην ζητεῖς τῆς φιλίας αὐτῆς ὅπου ἔχει
πρὸς τὸ γένος ἡμῶν; Διότι τοῦτο εἶναι μεγάλης φι
λίας ἀπόδειξις. Θέλεις νὰ μάθῃς πόσος στολισμὸς
εἶναι εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἡ νηστεία καὶ πόση φύ
λαξις καὶ ἀσφάλεια; Πρόσεξε, παρακαλῶ σε, τὸ
θαυμαστὸν καὶ μακάριον γένος τῶν Μοναχῶν,
διότι αὐτοὶ φεύγουν ταῖς σύγχυσαις τοῦ κόσμου
καὶ τρέχουν πρὸς τὰς κορυφὰς τῶν βουνῶν καὶ
κάμνουν τὰς καλύβας εἰς τὴν ἡσυχίαν τῆς ἐρημίας,
ὡσὰν εἴς τινα λιμένα εὔδιον. Ταύτην τὴν νηστείαν
ἔχουν σύνοικον καὶ συγκοινωνὸν εἰς ὅλην τους τὴν
ζωήν, διὰ τοῦτο τοὺς κάμνει καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους
Ἀγγέλους, καὶ ὄχι μόνον ἐκείνους, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς
πόλεσιν, ὅσους ἄν εὕρῃ ὅπου τὴν ἀγαποῦν, τοὺς
ἀνεβάζει εἰς αὐτὸ τὸ ὕψος τῆς φιλοσοφίας.
Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἠλίας οἱ πύργοι
τῶν ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ Προφητῶν, ἐὰν ἦσαν
λαμπροὶ καὶ μεγάλοι, καὶ ἀπὸ ἄλλα πολλά, καὶ
εἶχαν πολλὴν παρρησίαν, ὅμως ὅτε ἤθελον νὰ
πλησιάσουν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ νὰ διαλεχθοῦν
μὲ αὐτόν, ὅσον εἶναι ἀνθρώπου δυνατόν, πρὸς
τὴν νηστείαν ἔδραμαν καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῆς
ἀνέβησαν πρὸς αὐτόν.
Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς ὅπου ἔκαμε τὸν
ἄνθρωπον, πάραυτα τὸν ἔθηκεν εἰς τὰς χεῖρας
τῆς νηστείας νὰ τὸν βαστᾷ καὶ νὰ ἔχῃ τὴν φρο
ντίδα τῆς σωτηρίας αὐτοῦ, ὥσπερ φιλόστοργος
μήτηρ καὶ ἀρίστη διδάσκαλος· διότι εἰπὼν τό: «ἀπὸ
παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ Παραδείσῳ βρώσει φα
γεῖν, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ
πονηρόν, οὐ φάγεσθε», εἶδος νηστείας ἔθηκε.
Ἐὰν δὲ εἰς τὸν Παράδεισον ἦτον ἀναγκαία ἡ
νηστεία, πόσῳ μᾶλλον ἔξω τοῦ Παραδείσου; Ἐὰν
πρὸ τῆς πληγῆς ἦτο χρήσιμον τὸ φάρμακον, πόσῳ
μᾶλλον μετὰ τὴν πληγήν; Ἐὰν πρὶν νὰ γίνῃ ὁ πόλε

μος τῶν ἐπιθυμιῶν, ἦτον καλὸν εἰς ἡμᾶς τὸ ὅπλον
τοῦτο τῆς νηστείας, πολλῷ μᾶλλον μετὰ τὴν τοσαύ
την μάχην τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἀπὸ τῶν δαιμόνων.
Πολὺ λοιπὸν εἶναι ἀναγκαία ἡ βοήθεια τῆς νη
στείας. Ἐὰν ἤθελεν ἀκούσει ὁ Ἀδὰμ ταύτης τῆς
φωνῆς, δὲν ἤθελεν ἀκούσει τῆς δευτέρας, ὅτι «γῆ
εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ταύτης πα
ρήκουσε, διὰ τοῦτο θάνατος καὶ λύπαις καὶ φρον
τίδες, καὶ ζωὴ χαλεπωτέρα παντὸς θανάτου, διὰ
τοῦτο ἀκάνθαι καὶ τρίβολοι, διὰ τοῦτο πόνοι καὶ
ὠδῖνες.
Εἶδες πῶς ἀγανακτεῖ ὁ Θεὸς ὅταν κατα
φρονῆται ἡ νηστεία; Μάθε καὶ πῶς εὐφραίνεται
πάλιν ὅταν τιμᾶται· διότι καθὼς ὅταν ἐκαταφρο
νήθη ἔδωκεν ἐπιτίμιον τοῦ καταφρονήσαντος τὸν
θάνατον, οὕτω πάλιν ὅταν ἐτιμήθῃ ἐλευθέρωσεν
ἀπὸ τὸν θάνατον. Διὰ τοῦτο θέλων ὁ Θεὸς νὰ
δείξῃ τοῦ πράγματος τὴν δύναμιν, τῆς ἔδωκεν
ἐξουσίαν μετὰ τὴν ἀπόφασιν καὶ τὸ σύρσιμον
πρὸς τὸν θάνατον, νὰ ἁρπάξῃ τοὺς συρομένους
ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ δρόμου καὶ νὰ τοὺς φέρῃ πρὸς
τὴν ζωήν· καὶ ὄχι δύο ἤ τρεῖς ἤ δέκα ἤ εἴκοσιν, ἀλλὰ
δῆμον ὅλων τῶν Νινευϊτῶν καὶ πόλιν μεγάλην καὶ
θαυμαστήν, εὑρισκομένην κλίνουσαν τὴν κεφαλὴν
εἰς αὐτὸ τὸ βάραθρον καὶ μέλλουσαν νὰ δεχθῇ
τὴν ἄνωθεν ἐρχομένην ὀργήν, ὥσπερ νὰ ἦλθέ τις
δύναμις ἄνωθεν καὶ τὴν ἅρπαξεν ἀπὸ τὰς χεῖρας
τοῦ δημίου καὶ τὴν ἔφερεν εἰς τὴν ζωήν [...].
Βλ. Μαργαρῖται ἤτοι Διάφοροι Λόγοι τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς
ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταν
τινουπόλεως καὶ ἑτέρων Ἁγίων Πατέρων, πεζευθέντες εἰς
ἁπλῆν γλῶσσαν πρὸς κοινὴν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν
- Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως παρ’ Ἱερομονάχου [εἶτα Ἐπισκόπου
Κυκλάδων] Παρθενίου Σκουρλῆ, ἐκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου,
Θεσσαλονίκη 1979, Λόγος Εἰκοστὸς Ὄγδοος: Περὶ μετανοίας
καὶ νηστείας..., σελ. 174-175. Διατηρήθηκε ὁ ὀρθογραφία τοῦ
πρωτοτύπου.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πανελλήνιο Συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Κένυα
Ἐντὸς τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2019, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς
Ἔμπου τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε ἄλλη μία Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὶς Μονὲς καὶ Ἐνορίες μας στὴν Κένυα,
μαζὶ μὲ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Σουτσάβας κ. Σωφρόνιο ἀπὸ
τὴν Ρουμανία, ὅπως καὶ τὸν Αἰδ. π. Νικόλαο Καπιτάνου
Ρουμᾶνο Ἐφημέριο ἀπὸ τὸ Λονδῖνο, καθὼς καὶ μικρὴ ὁμάδα
πνευματικῶν τέκνων ἀπὸ Ρουμανία, Ἀγγλία, Ρωσία, Ἑλλάδα
καὶ Σερβία.

Στό Πανελλήνιο Συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς, 7/20-12019, πού διοργανώθηκε ἀπό τήν «Ἐπιτροπή Ἀγώνα γιά
τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας» στήν κεντρική Πλατεῖα
Συντάγματος στήν Ἀθήνα, συμμετεῖχε ἀντιπροσωπεία τῆς
Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Συγκεκριμένα ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας,
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ἀπό τούς Μητροπολῖτες
Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Δημητριάδος κ. Φώτιο
καί Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, καθώς καί ἀπό Κληρικούς, ἔδωσαν
τό ὁμολογιακό καί πατριωτικό παρόν, διακηρύσσοντας μαζί
μέ τό πλῆθος τῶν Ἑλλήνων τήν ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας μας.

Ἑορταστικὸ Συλλείτουργο

Τὴν Παρασκευή, 12/25 Ἰαν., ἔγιναν ἐπισκέψεις στὴν Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (17 Μοναχὲς) καὶ στὴν
Ἀνδρώα Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (4 Ἀδελφοί)
καὶ δόθηκαν οἱ κατάλληλες Μοναχικὲς νουθεσίες. Τὸ Σάββατο, 13/26 Ἰαν., ὁ Θεοφ. κ. Μεθώνης, μαζὶ μὲ τὸν Θεοφ.
κ. Σωφρόνιο καὶ τὸν τοπικὸ Κλῆρο, τέλεσε τὸ ἱερὰ Ἐγκαίνια
τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὸ Γκατουντούρι, τὴν δὲ Κυριακὴ τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα καὶ χειρονότησε ἕναν Διάκονο
ἐκ τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου ὀνόματι Ἰωάννη. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ,
πραγματοποιήθηκαν καὶ ἐπισκέψεις σὲ ἄλλες δύο Ἐνορίες
τῆς περιοχῆς.

Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέως

Τὴν Κυριακή, 7/20-1-2019, ἑπομένη τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ
Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ ἑορταστικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. Ἔλαβαν μέρος
οἱ προσελθόντες γιὰ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Θεοφ. Ἐπίσκοποι
Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος, ὡς καὶ ἕνας
Ἱερέας, ἐκ Ρουμανίας, καθὼς καὶ δύο Ἱερομόναχοι ἐλθόντες
ὡς συνοδοὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου
ἐκ Βουλγαρίας, στοὺς ὁποίους κατὰ τὴν Ἀπόλυση ἡ τοπικὴ
Μητρόπολη προσέφερε ἀναμνηστικὰ δῶρα εἰς ἔνδειξιν σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἀδελφικῆς τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν μας.

Τήν Τετάρτη, 17/30-1-2019, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου
Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου τοῦ Βασιλέως, ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος. Ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, συλλειτουργοῦντος τοῦ ἑορτάζον
τος Θεοφ. κ. Θεοδοσίου, στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ
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Κυρίου Καλλιπόλεως Πειραιῶς. Σύντομο λόγο διά τόν ἑορτάζοντα Ἅγιο, καθώς κι εὐχές πρός τόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπο, ἐξέφρασε ὁ Μακαριώτατος.

Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου

συμπροσευχόμενοι ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, ὡς καὶ ὁ Αἰδ. π.
Ἰωάννης ἀπὸ τὴν Λαμία. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν,
τὸ ὁποῖο ἐξέφρασε θερμὲς εὐχὲς στὴν σεπτὸ Ἱεράρχη τῆς
πόλεως γιὰ συνέχιση τῆς εὐκλεοῦς Ποιμαντορίας.   

Πανήγυρις Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Πατρῶν

Τήν Πέμπτη, 18/31-1-2019, ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, πανηγύρισε ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στήν Νέα Φιλαδέλφεια. Ἀφ’
ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐνῶ τήν
κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο,
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
καί Δημητριάδος κ. Φωτίου, καθώς καί Ἱερέων καί Διακόνων.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σεβασμ. κ. Φώτιος.
Κατά τήν Ἀπόλυση, εὐχαριστίες ἐξέφρασε ὁ Ἐφημέριος
Παν/τος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος.

Τήν Παρασκευή, 19-1/1-2-2019, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μάρκου Μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Καθεδρικός Ναός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου στήν Πάτρα. Ἐτελέσθη
τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλινίκου μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν
Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί Δημητριάδος κ.
Φωτίου, καθώς καί Ἱερέων καί Διακόνων. Τήν διακονία τοῦ
ἄμβωνος ἀνέλαβε ὁ Αἰδ/τος π. Νικόλαος Δημαρᾶς. Μετά
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε μικρή
Λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Λαρίσης κ. Ἀθανασίου

Χειμερινή Εκδρομή του ΝεΟΣ στα Καλάβρυτα

Τὴν Πέμπτη, 18/31-1-2019, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του
ὁ γηραιὸς Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης
καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ τρέχον
ἔτος συμπληρώνει 40 ἔτη Ἀρχιερωσύνης (χειροτονία: 182-1979).

Το Σάββατο, 19-1/2-2-2019, πραγματοποιήθηκε η χειμερινή εκδρομή του Νεανικού Ορθόδοξου Συνδέσμου (Νε.Ο.Σ)
της Εκκλησίας μας στα Καλάβρυτα. Η συμμετοχή και αυτή
τη φορά ήταν μεγάλη και συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν
70 περίπου νέοι και νέες από τις Μητροπόλεις του λεκανοπεδίου. Την εκδρομή συνόδευσε ο Θεοφ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
του Νε.Ο.Σ. και ο Αρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος, Εφημέριος
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ν. Φιλαδέλφειας. Πρώτος
σταθμός ήταν η ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα, γνωστή και ως ο τόπος έναρξης της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821. Το ενδιαφέρον για την Μονή ήταν
και ιστορικό αλλά και θρησκευτικό, με προσκύνηση της κάρας
του Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, καθώς και του
Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος. Στο Μουσείο της Μονής
φυλάσσονται ιστορικά κειμήλια του Έθνους μας με πρώ-

Στὴν Θεία Λειτουργία στὸν νεόδμητο Καθεδρικὸ Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Λάρισα, ὁ Σεβ. κ. Ἀθανάσιος
προεξῆρχε καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Πρωτ/ροι π. Γεώργιος Κεπάπογλου, π. Βασίλειος Ἀθάνατος καὶ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, καὶ οἱ Αἰδ. Πρεσβ. π. Βιτάλιος Ἁλμανίδης καὶ π.
Ἐλευθέριος Καρασαββίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη. Παρίσταντο
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το και εντυπωσιακότερο το λάβαρο της Επανάστασης, το
οποίο ύψωσε στη Μονή αυτή ο Παλαιών Πατρών Γερμανός
και αποτέλεσε την πρώτη Σημαία της Πατρίδας μας. Δεύτερος σταθμός ήταν το χωριό Κέρτεζη που βρίσκεται περίπου μισή ώρα έξω από τα Καλάβρυτα. Εκεί έγινε επίσκεψη
στην ευρύχωρη και ωραία Εκκλησία του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου της Εκκλησίας μας του Πατρίου Ημερολογίου.
Ακολούθησε μεσημεριανό γεύμα, μετά το τέλος του οποίου
έγινε η κλήρωση των λαχνών με απονομή δώρων και ευλογιών. Τελευταίος σταθμός ήταν το Μέγα Σπήλαιο, όπου
έγινε προσκύνηση στο θαυματουργό Εικόνισμα της Παναγίας, επίσκεψη στο Μουσείο με τα εκθέματα και στο μέρος
του Σπηλαίου, όπου υπάρχει η αναπαράσταση της ιστορίας
εύρεσης της Ιερής Εικόνας της Παναγίας.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου

Σέφερ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἔγγαμος, ἐκ Βραζιλίας, ἀπόφοιτος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καὶ
θὰ ὑπηρετήσει στὴν τοπικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη. Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ
οἱ παρευρισκόμενοι πιστοὶ εἶχαν τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ
προσκυνήσουν τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου.

Πανηγύρεις Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τήν Πέμπτη, 25-01/07-02-2019, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου στόν Καθεδρικό
Ναό Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης. Τήν κυριώνυμο
ἡμέρα ἐτελέσθη τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν  Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο Λόγο, καί Δημητριάδος κ. Φωτίου, τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου, καθώς κι
ἑτέρων Κληρικῶν ἀπὸ ἄλλα μέρη, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν,
πού ἦλθαν γιά νά εὐχηθοῦν στόν Ποιμενάρχη τους.

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος
καὶ χειροτονία νέου Διακόνου

Τὴν Τρίτη, 30-1/12-2-2019, πανηγύρισαν Ἱεροὶ Ναοὶ
τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Τριῶν Μεγάλων
Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Στήν Ἀποστολική πόλη
τῆς Κορίνθου ἑόρτασε ὁ περικαλλής Ναός Ἁγίων Τριῶν
Ἱεραρχῶν. Τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Αἰδ/του Πρωτοπρ.
π. Νικολάου Δημαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τόν θεῖο λόγο, καί
τῶν Ἱερομ. π. Καλλίστου (τοῦ καί Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ) καί
π. Ἀβερκίου.

Τὴν Παρασκευή, 26-1/8-2-2019, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει
τὸν νεοφανέντα Ὅσιο Ἰωάννη τὸν νέο Ἐλεήμονα. Ἡ ἑορτὴ
τοῦ Ἁγίου πραγματοποιήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀμφιάλη Πειραιῶς, Κτήτωρ τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν
ὁ Ὅσιος. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
κ. Γεροντίου, ἐνῶ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ ὡς ἄνω οἰκείου Μητροπολίτου μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Δημητριάδος κ.
Φωτίου, πλειάδος Ἱερέων καὶ Διακόνων. Κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμ. κ. Γερόντιος τέλεσε τὴν
εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβοῦς ἀδελφοῦ Μαρκιανοῦ

Στὴν Θεσσαλονίκη, πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν
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Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπου ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ.
Ἀμβροσίου, καὶ κατόπιν τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία στὴν ὁποία
προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Τὴν δὲ πρωία, στὴν Θεία Λειτουργία
προέστη ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε
ἑόρτιο λόγο, καὶ τὸν τοπικὸ Κλῆρο.

Στὴν Δράμα, στὸν πανηγυρίζοντα ἐπίσης Καθεδρικὸ Ναὸ
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς
παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου
κ. Κλήμης, τὴν δὲ πρωία στὴν Θ. Λειτουργία προεξῆρχε
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφ. Γαρδικίου
κ. Κλήμης καὶ οἱ Ἱερεῖς Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας, ὁ
ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος, Ἀρχιμ.
Παφνούτιος καὶ Πρωτ. π. Νικόλαος Μαντιός. Μετὰ τὸ πέρας
τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία μὲ συμμετοχὴ
πολυπληθοῦς Ποιμνίου.

Στό Κοινωνικό μίλησε γιά τό νόημα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβ. κ.
Φώτιος, ἐνῶ ὁ Μακαριώτατος στήν Ἀπόλυση προσκάλεσε
τούς πιστούς σέ προσευχή καί μετάνοια ἐξαιτίας τῶν τελευταίων γεγονότων τῆς προδοσίας κατά τῆς Μακεδονίας μας,
καθώς καί τῆς προωθήσεως τῆς λεγομένης θρησκευτικῆς
οὐδετερότητος τῆς Πατρίδος μας.

Πανηγύρεις Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος
Τήν Παρασκευή, 2/15-2-2019, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στήν
Καλλίπολη Πειραιῶς ἑόρτασε ὁ ἱστορικός Ἱερὸς Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Στόν Μεγάλο Ἐσπερινό καί στήν ἐν
συνεχείᾳ ἐπακολουθήσασα Λιτανεία προεξῆρχε ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Τήν
δέ πρωίαν τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν
πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Φλεβαριωτίσσης στό Αἰάντειο
Σαλαμῖνος.

Στόν Ναό τῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς ἀνήμερα ἐτελέσθη
τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ. Φωτίου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Βρεσθένης
κ. Θεοδοσίου καί τριῶν Ἱερέων, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.

Στό Μαρκόπουλο Ἀττικῆς πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Στόν
Μέγα Ἑσπερινό πραγματοποιήθηκε καί Λιτανεία, στήν δέ
Θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἐπίκαιρη
ἑόρτια Ὁμιλία.

Στό Χορτοκόπιον Παγγαίου νομοῦ Καβάλας ἑόρτασε ἡ
Ἱερά Γυναικεία Μονή Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, ὅπου τελέσθηκε ἡ κατὰ τὸ ἔθος ἱερὰ Ἀγρυπνία. Χοροστάτησε καὶ λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ.
Ἀμβρόσιος καὶ συμμετεῖχαν οἱ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, Πρωτ. π. Νικόλαος Μαντιὸς καὶ ὁ Πρεσβ. π. Ἐλευθέριος Καρασαββίδης. Ἔψαλαν Ἱεροψάλτες ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῆς
Ἀποτομῆς τοῦ Τ. Προδρόμου Μεσορόπης. Προσῆλθαν πολλοὶ
προσκυνητές. Ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία.
Ἡ δὲ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν σεβαστὴ Γερόντισσα
Μαγδαληνή, δεξιώθηκε ἑορτίως τοὺς πανηγυριστάς.
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ΠΕΝΘΗ

Κοίμησις Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἔτνα Χρυσοστόμου

Τ

ὸ Σάββατο, 3/16-2-2019, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Ἔτνα Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος
ἔπασχε ἀπὸ μακροῦ ἀπὸ καρδιακὸ νόσημα. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφή του τελέσθηκαν τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης,
6/19-2-2019, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Ἔτνα Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α., σύμφωνα μὲ τὸ Μοναστηριακὸ Τυπικό. Τῆς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἀκάκιος καὶ οἱ Κληρικοὶ τῆς Ἀδελφότητος Αὐτῆς, παρέστη δὲ μικρὸς ἀριθμὸς πνευματικῶν
τέκνων τοῦ μεταστάντος Ἀρχιερέως.
Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης πρώην ῎Ετνα Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης
Γκονζάλεζ δε Ἰτουρριάγα-Ἀλεξόπουλος), γεννήθηκε στὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α. τὸ ἔτος
1943. Ἦταν ἀκαδημαϊκός, πτυχιοῦχος ῾Ιστορίας, ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν καὶ Ψυχολογίας ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφορνίας, τοῦ «Κέντρου Παραδοσιακῶν ᾿Ορθοδόξων
Σπουδῶν» καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πρίνστον. Δίδαξε σὲ διάφορα Πανεπιστήμια, ὅπως
τοῦ Πρίνστον, τῆς Καλιφορνίας (Ρίβερσαϊντ), καὶ τοῦ Ἄσλαντ. Ἔτυχε εἰδικοῦ διορισμοῦ
στὸ Θεολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Οὐψάλης Σουηδίας, διετέλεσε δὲ ἐπισκέπτης Καθηγητὴς
στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Χάρβαρντ, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς ᾿Οξφόρδης καὶ στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Οὐάσινγκτων. ᾿Επίσης, κατὰ τὰ ἔτη 2000-2001 δίδαξε σὲ τρία Πανεπιστήμια
τῆς Ρουμανίας. Ἦταν Ἱδρυτὴς ὁμοῦ μετὰ τοῦ νῦν Σεβ. Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου
τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν ῎Ετνα Καλιφορνίας καὶ συνέγραψε
ἀρκετὰ βιβλία καὶ ἄρθρα σὲ ἀκαδημαϊκὰ Περιοδικὰ τῆς ἀλλοδαπῆς, διατελέσας ᾿Ερευνητικὸς Προϊστάμενος στὸ «Κέντρο Παραδοσιακῶν ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν» τῆς ῎Ετνα,


Ὀνομαστήρια Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου

ση, ὁ Σεβασμ. κ. Γερόντιος ἐξέφρασε ἑόρτιες εὐχές πρός
τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη, ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου καί τῶν λοιπῶν
Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνῶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ
Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος προσέφερε ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας
μία Εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Αιμοδοσία στον Πειραιά

Τήν Τρίτη, 6/19-2-2019, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ καί
Ἰσαποστόλου, ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἐπίκεντρο τῆς ἑορτῆς
ὁ Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου στόν Βόλο. Ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ. Φώτιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας, ὅπου συλλειτούργησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καθώς καί
πολλοί Ἱερεῖς τόσον ἐκ τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, ὅσο καί
ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Μητροπόλεων
Λαρίσης, Πειραιῶς & Σαλαμῖνος καί Θεσσαλονίκης. Τό ἱερό
ἀναλόγιο πλαισίωσε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως
Δημητριάδος, Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος, μαζί μέ τούς
ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ. Στό Κοινωνικό θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος. Κατά τήν Ἀπόλυ-

O Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος της Εκκλησίας μας σε
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και Σαλαμίνος,
πραγματοποίησε την εαρινή του αιμοδοσία την Κυριακή, 182/3-3-2019, στην Αίθουσα του Ιερού Ναού «Ρόδον το Αμάραντον» την περιοχή Καραβά στον Πειραιά. Η προσέλευση του
κόσμου ήταν ικανοποιητική και η αιμοδοσία ολοκληρώθηκε με
καλά αποτελέσματα. Την αιμοδοσία στήριξαν κυρίως οι Ενορίες του Πειραιά (Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου, Ι.Ν. Αγίου Παύλου
Ρέντη, Ι.Ν. Αγίου Μηνά Κερατσινίου, Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Κορυδαλλού) και της Αθήνας (Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου
Περιστερίου, Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου Γλυφάδας, Ι.Ν. Αγίας
Αικατερίνης Πατησίων). Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς &
Σαλαμίνος κ. Γερόντιος επισκέφθηκε τον χώρο, καθώς και
Κληρικοί της τοπικής Μητροπόλεως και ευρύτερα.
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καθὼς καὶ Καθηγητὴς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου στὴν αὐτὴ πόλη.
Ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ ἔτος 1976 ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Καναδᾶ κ. Ἀκακίου.
᾿Αρχιερεὺς ἐχειροτονήθη τὴν 8.1.1986 (π.ἡ.), ὡς ᾿Επίσκοπος ᾿Ωρεῶν, ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς Κυπριανὸ († 2013). Ἐνθρονίσθηκε ὡς Ἐπίσκοπος Ἔτνα τὸν Μάϊο τοῦ 1989 καὶ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1995 ἔλαβε
τὸν τιμητικὸ τίτλο τοῦ «Ἀρχιεπισκόπου». Τὴν 5/18-3-2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς προσωποπαγοῦς Μητροπόλεως Ἔτνα Καλιφορνίας. Τὴν δὲ
5/18-9-2014 ἔγινε δεκτὴ ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεως αὐτοῦ νὰ συγκαταλεχθεῖ μὲ τοὺς Σχολάζοντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συν
όδου, γιὰ σοβαροὺς λόγους ὑγείας, ἡ ὁποία ἐτέθη σὲ ἰσχὺ ἀπὸ 1-1-2015.
Εἴθε ὁ Κύριος νὰ κατατάξει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν δικαίων! Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!

Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀλεξάνδρου Διζέ
Τήν Τετάρτη, 10/23-1-2019, ἐψάλη ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρ.
π. Ἀλεξάνδρου Διζέ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδος, ὅπου κατά τά τελευταῖα
πέντε ἔτη ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος. Στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμ.
Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Δημητριάδος κ. Φωτίου καί Ἀμερικῆς
κ. Δημητρίου, Ἱερέων καί Διακόνου, καθώς καί πολλῶν ἐνοριτῶν καί πνευματικῶν τέκνων
τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀλεξάνδρου. Ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος.
Ἡ ταφή τοῦ σκηνώματός του ἔγινε στό Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀποστόλου
Μάρκου Κορωπίου Ἀττικῆς.
 	 Ὁ μακαριστός π. Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε εὐλαβής, ἐνάρετος καί φιλακόλουθος Κληρικός.
Γεννήθηκε στήν Σπάρτη Λακωνίας τό 1938, ὅπου καί περάτωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του.
Ἀργότερα μετώκησε στόν μακρυνό Καναδᾶ, ὅπου ἐνυμφεύθη τήν Σταματική (πρεσβυτέρα)
καί ἀπέκτησε τρεῖς γιούς. Τό ἔτος 1971 σέ ἡλικία 32 ἐτῶν χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἀπό τόν μακαριστό τότε Ἀρχιεπίσκοπο Μόντρεαλ καί Καναδᾶ Βιτάλιο καί ἀργότερα
Μητροπολίτη καί Πρωθιεράρχη τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, διατελέσας μάλιστα καί ὁδηγός του. Ἔκτοτε, ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος καί Πνευματικός στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου
στό Τορόντο τοῦ Καναδᾶ.
Τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του ἐπανῆλθε στήν Ἑλλάδα, ὅπου διακόνησε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδος. Ἐκεῖ τήν 9/22-12-2018 καί μάλιστα κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ὑπέστη ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο. Ἔκτοτε νοσηλεύθηκε ἐπί ἕνα μῆνα καί ἄφησε τήν τελευταία του πνοή τήν
Τρίτη, 9/22-1-2019, μεταβαίνοντας ἀπό τό ἐπίγειο ἱερό Θυσιαστήριο, τό ὁποῖο τόσο ἀγαποῦσε καί βίωνε, στό ἐπουράνιο
γιά νά χαίρεται αἰωνίως μέ τούς ἀπ’ αἰῶνος δικαίους. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία!

Ἐξόδιος Ἀκολουθία Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου Ἀλεξανδρῆ
Τήν Τετάρτη, 10/23-1-2019, ἐκοιμήθη αἰφνιδίως ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος π. Ἀχίλλειος Ἀλεξανδρῆς. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καί ἡ ταφή τοῦ ἀειμνήστου Ἱεροδιακόνου ἔγινε στήν Ἱερά Μονή
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Ὁ μεταστὰς Διάκονος π. Ἀχίλλειος, κατά κόσμον Ἀντώνιος Ἀλεξανδρῆς, γεννήθηκε στήν Φαρκαδῶνα Λαρίσης τό ἔτος 1957. Ἀποπεράτωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές καί στήν συνέχεια σπούδασε
Φυσικές Ἐπιστῆμες. Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητής Φυσικῆς στήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καί
κατόπιν, ὅταν συνταξιοδοτήθηκε, ἀκολούθησε τόν Μοναχισμό, καρείς Μοναχός καί χειροτονηθείς
Διάκονος ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, ὡς Ἀδελφὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!
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