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Οἱ σαρκικὲς ἁμαρτίες καὶ ἡ πλεονεξία
ἐπιφέρουν καταστροφικὰ ἀποτελέσματα

Ο

Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος γράφει μεταξὺ ἄλ
λων τὰ ἑξῆς προτρεπτικὰ στοὺς Ἐφεσίους, καὶ
δι᾽ αὐτῶν στοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν:
«Πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἤ πλεονεξία
μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, καὶ
αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἤ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. Τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἤ ἀκάθαρτος ἤ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Μηδεὶς ὑμᾶς
ἐξαπατάτω κενοῖς λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. Μὴ οὖν
γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν» (Ἐφ. ε’ 3-7).
Κάθε αἰσχρότητα καὶ αἰσχρολογία ὄχι μόνο δὲν
πρέπει νὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀναφέρεται
μεταξὺ τῶν πιστῶν, ποὺ καλοῦνται στὴν ἁγιότητα. Κάθε πόρνος, διεστραμμένος, καὶ πλεονέκτης,
δηλαδὴ εἰδωλολάτρης, δὲν θὰ κληρονομήσει Βασιλεία Θεοῦ. Ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι ποὺ ἔρχεται ἡ ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ· μὴ γίνεσθε λοιπὸν συγκοινωνοὶ τῆς
αἰσχρῆς διαγωγῆς τους.
Ἐνῶ προηγουμένως (στ. 2) ἔγινε προτροπὴ στοὺς
πιστοὺς νὰ βαδίζουν μὲ ἀγάπη, τώρα ὁ Ἅγιος
Ἀπόστολος τονίζει ὅσα δὲν εἶναι ἀγάπη, δὲν ἔχουν
ἀγάπη καὶ δὲν ὁδηγοῦν στὴν ἀγάπη. Ἡ πορνεία,
ὅπως καὶ κάθε σαρκικὴ ἐκτροπὴ καὶ διαστροφή,
ἀλλὰ καὶ ἡ πλεονεξία, ἡ μανία τοῦ χρήματος καὶ
τῆς ἀποκτήσεως μὲ κάθε μέσον καὶ τρόπο ὑλικῶν
ἀγαθῶν, εἶναι ἀντίθετα στὴν ἀληθινὴ ἀγάπη.
Μάλιστα, παρατηρεῖται τὸ τραγικὸ φαινόμενο, ὅτι
γιὰ τὴν ἐπιτέλεση καὶ καλλιέργεια τῶν ὀλεθρίων αὐτῶν παθῶν, γίνεται συνήθως ἐπίκληση τοῦ
ὑψηλοῦ καὶ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς ἀγάπης! Ὅμως,
δὲν πρόκειται γιὰ ἀγάπη, παρὰ γιὰ συγκάλυψη
ἐμπαθείας καὶ ἐγωϊσμοῦ.
***
Ἀπὸ τὸ «ἐπιθυμητικὸ» τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναβλύζει ἀγάπη
γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον, ὅταν αὐτὸ χαλάσει
καὶ διαστραφεῖ τότε ἐκπηγάζουν ἀπὸ ἐκεῖ ἀκάθαρτα πάθη, τὰ ὁποῖα κυριαρχοῦν καὶ ἀπαιτοῦν
ἱκανοποίηση, ἄν δὲν ἀντιμετωπισθοῦν καὶ περιορισθοῦν καταλλήλως. Οἱ ἀνεξέλεγκτες ἐπιθυμίες
γιὰ ἀπόλαυση καὶ ἱκανοποίηση σαρκικὴ καὶ ὑλική,
γιὰ ὡραῖα καὶ ἄσεμνα σώματα καὶ γιὰ ἀγαθὰ τοῦ
κόσμου τούτου (χρήματα καὶ κτήματα), ὁδηγοῦν
σὲ παράχρηση, σὲ κάθε ἀκολασία καὶ αὐθαιρεσία.
Καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπο ὑποχείριο ἐμπαθείας,
ἀκάθαρτο καὶ μολυσμένο, ὥστε νὰ ἀδυνατεῖ νὰ
ἔχει θεογνωσία, ἀληθινὴ μετάνοια καὶ κοινωνία

μὲ τὸν Θεό. Τόσο δυνατὰ καταλαμβάνουν τὸν
ἄνθρωπο οἱ ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες, ἐσωτερικὰ καὶ
ἐξωτερικά, ὥστε αὐτὲς νὰ διανοεῖται, σὲ αὐτὲς νὰ
εἶναι δοσμένη ἡ καρδιά του, αὐτὲς νὰ ποθεῖ, αὐτὲς
νὰ φαντάζεται, ὀνειρεύεται καὶ ὑπηρετεῖ, γι᾽ αὐτὲς
συνεχῶς νὰ θέλει νὰ ὁμιλεῖ καὶ νὰ διηγεῖται, αὐτὲς
νὰ ἐπιδιώκει καὶ παρακολουθεῖ, μ᾽ αὐτὲς νὰ ἀσχολεῖται καὶ σ᾽ αὐτὲς νὰ ἀδολεσχεῖ.
Ὅμως, εἶναι πασιφανὲς ὅτι αὐτὴ ἡ νοσηρὴ
κατάσταση δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα καὶ μὲ τὴν ἁγιοσύνη ποὺ Αὐτὸ μεταδίδει.
Ἡ ἡδυπάθεια καὶ φιληδονία βλάπτουν καὶ πληγώνουν πολὺ σοβαρὰ τὴν ψυχή, ἀποστεροῦν ἀπὸ
τὸν ἄνθρωπο τὴν παρρησία ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ
κόβουν τὴν προσευχὴ καὶ τὴν διάθεση γιὰ πνευματικὸ ἀγῶνα.
Τὰ μεγάλα πάθη ἀρχίζουν πάντοτε μὲ μικρά,
ἀλλὰ καὶ διατηροῦνται καὶ μεταδίδονται μὲ τρόπους ποὺ φαίνονται ἀνάξιοι λόγου καὶ προσοχῆς:
μὲ κατάλληλα λόγια (διότι ἀπὸ τὰ λόγια πηγαίνουμε στὰ πράγματα κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο),
μὲ κατάλληλες (ἤ μᾶλλον... ἀκατάλληλες) εἰκόνες, καὶ γενικὰ μὲ κατάλληλο ὑλικό, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ προσάναμμα γιὰ τὸ πῦρ τῶν ἁμαρτωλῶν
ἐκτροπῶν καὶ πτώσεων. Ἡ φλόγα τῶν ἐπιθυμιῶν
τῆς σαρκὸς ἀνάβει μὲ κατάλληλες «σόκιν» διηγήσεις καὶ ἀστεῖα, ποὺ περιέχουν αἰσχρότητα καὶ
ἀνοησία, βωμολοχία καὶ δῆθεν εὐφυολογία.
Αὐτὰ ὅλα τὰ τόσο κοινὰ καὶ διαδεδομένα, ποὺ
ἐμφανίζονται μὲ τὸ κάλυμμα τοῦ «ἀστείου» καὶ
τοῦ «ψυχαγωγικοῦ», καθόλου δὲν ἁρμόζουν καὶ
δὲν πρέπει νὰ ἔχουν καμμία σχέση μὲ Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας καὶ
ποθοῦν τὴν ἁγιότητα. Σὲ αὐτοὺς ἁρμόζει ἡ εὐχαριστία στὸν Θεὸ γιὰ τὶς ἀπεριόριστες καὶ ἀνέκφραστες δωρεές Του.
***
Τί ὅμως νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἐποχή μας, ποὺ τὰ
ὑπεκαύματα τῶν σαρκικῶν παθῶν καὶ τῆς πλεονεξίας προβάλλονται μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσον;
Στὰ χρόνια μας κυριαρχοῦν οἱ εἰκόνες, οἱ ὀθόνες,
οἱ ἦχοι, τὰ χρώματα, τὰ σχήματα, ὅπου ὅλα ἤ
σχεδὸν ὅλα -καὶ μάλιστα ἀκόμη καὶ στὸν χριστιανικὸ κόσμο καὶ χῶρο ἀπὸ ἀνθρώπινης πλευρᾶς,
συντείνουν καὶ παραπέμπουν ὄχι στὴν εὐχαριστία καὶ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ στὴν ἔξαψη τῶν
παθῶν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς πλεονεξίας.
Σήμερα ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς προβολῆς, ἡ ὁποία
θέλει νὰ ἀποσπάσει τὴν προσοχὴ τῶν πολλῶν, νὰ
δείξει μὲ κάθε κόστος τὴν εἰκόνα τοῦ σαρκικοῦ κάλ-
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λους, τοῦ προκλητικοῦ, τοῦ ἐμπαθοῦς, τοῦ ἡμίγυμνου ἤ γυμνοῦ (τὸ τὶ γίνεται στὶς παραλίες κατὰ τὴν
διάρκεια εἰδικὰ τοῦ θέρους, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς αὐτῶν,
δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναφερθεῖ!), γιὰ νὰ ἀποσπάσει τὸν θαυμασμό, τὸν ἔπαινο, τὴν ἐπιθυμία, ἤ ἀκόμη καὶ τὴν ζήλεια καὶ τὸν φθόνο τῶν λοιπῶν. Καὶ
αὐτό, γιὰ νὰ κερδίσει καὶ νὰ καταλάβει μία ἀξιόλογη θέση στὸ βάθρο τῶν κοσμικῶν ἀξιῶν, ἐφ᾽ ὅσον
ὅλοι καὶ κυρίως ὅλες συναγωνίζονται στὴν ἀτέρμονη προσπάθεια «καθιερώσεως» καὶ εἰ δυνατὸν
«ἐπικρατήσεως». Καὶ τοῦτο, μὲ τὴν δικαιολογία νὰ
μὴν μείνουμε πίσω, νὰ μὴν χάσουμε τὰ κεκτημένα,
νὰ μὴν παραγκωνισθοῦμε καὶ ξεπέσουμε, νὰ μὴν
κατηγορηθοῦμε, νὰ μὴν ἀποκλεισθοῦμε, νὰ μὴν
ἀπορριφθοῦμε κ.ο.κ.
Διότι, αὐτὲς πλέον εἶναι οἱ συνθῆκες
τοῦ κόσμου, αὐτοὶ οἱ ἄτεγκτοι νόμοι ἐπιβλήθηκαν καὶ διαμορφώθηκαν, αὐτὲς
οἱ «ἀξίες» ἐπικράτησαν...
Περιττὸν νὰ θυμίσουμε, ὅτι ὅλα αὐτὰ
δὲν συνιστοῦν μία πραγματικὴ ἐξέλιξη προόδου, ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ καὶ
πνευματικῆς ἀνόδου καὶ ὁλοκληρώσεως· ἀλλὰ ἕναν «θρίαμβο» κυριαρχίας
τῶν παθῶν, μία ἐπιστροφὴ στὴν σύγχυση τῆς Βαβέλ, μία ἐπικράτηση τοῦ πονηροῦ κοσμοκράτορος, ὁ ὁποῖος ἀπομακρύνει ὅλο καὶ περισσότερο τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ
τὸν σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς τους. Κατορθώνει καὶ
τοὺς ἐγκλωβίζει ὅλο καὶ περισσότερο στὸν στενὸ
καὶ ἀσφυκτικὸ ὁρίζοντα τοῦ ἐνθάδε, ἀποστραγγίζοντας τὴν ψυχή τους ἀπὸ κάθε ζωτικότητα καὶ
συγγένεια μὲ τὸ θεῖο, καὶ ὁδηγώντας τους στὸν
ἐξανδραποδισμὸ καὶ τὴν ἀπώλεια.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν παύει νὰ θυμίζει τὴν
βασικὴ θεία ἀρχή, σὲ ὅσους μποροῦν νὰ καταλάβουν καὶ νὰ ἐννοήσουν:
«Τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἤ ἀκάθαρτος ἤ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει
κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ».
Ἐφ᾽ ὅσον αὐτὰ τὰ μοιραῖα πάθη τῆς σαρκὸς καὶ
τοῦ χρήματος ἀποτελοῦν εἰδωλολατρία καὶ χωρίζουν
ἀπὸ τὸν ζῶντα Θεὸ καὶ τὴν Βασιλεία Του, δηλαδὴ ἀπὸ
τὴν σωτηρία, ἀπορρίπτονται ἐντελῶς καὶ πλήρως.
***
Ἄς μὴν σᾶς ἀπατᾶ κανείς, τονίζει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος, μὲ μάταιους καὶ ψεύτικους λόγους· γιὰ
ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἔρχεται ἡ «ὀργὴ τοῦ Θεοῦ», γιὰ
ὅσους ἐξακολουθητικὰ ἁμαρτάνουν μὲ ἀμετανοησία. Ἀλλὰ ἐπίσης, μὴν γίνεσθε συμμέτοχοι μὲ
ὁποιονδήποτε τρόπο αὐτῶν ποὺ περιπίπτουν σ᾽
αὐτά, διότι θὰ σᾶς ἀναμένει ἡ ἴδια «ὀργὴ» ποὺ
θὰ ἐπιπέσει σ᾽ ἐκείνους. Διότι, σεῖς οἱ Χριστιανοὶ
εἶσθε πλέον «φῶς ἐν Κυρίῳ» (στ. 7) καὶ ὀφείλετε
νὰ βαδίζετε «ὡς τέκνα φωτὸς» (στ. 8), μὲ ἀρετή, ὡς
καλὸ παράδειγμα γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ ὡς
ἔλεγχος γιὰ τοὺς ἀσεβεῖς.
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Ἡ ἐπαπειλούμενη «ὀργὴ Θεοῦ», ὅλα ὅσα καταστροφικὰ συνεπιφέρει ἡ ἀμετανόητη ἁμαρτία, καὶ μάλιστα
αὐτὴ ποὺ διαπράττεται δημόσια καὶ ἀναίσχυντα, γιὰ
νὰ καθιερωθεῖ καὶ ἐπικρατήσει καὶ ἐπιβραβευθεῖ, δὲν
ἀφορᾶ μόνον στὴν Κρίση καὶ στὸν μέλλοντα αἰῶνα,
ἀλλὰ καὶ στὸν παρόντα ἀκόμη αἰῶνα.
Βέβαια, ὁ λόγος περὶ «ὀργῆς Θεοῦ» εἶναι ἀνθρωποπαθής. Ὁ Θεός, ὡς ἀμετάβλητος καὶ ἀπαθής,
δὲν ἀλλάζει τὴν ἀγαπητικὴ στάση καὶ διάθεσή Του,
ἀλλὰ στὴν δικαιοσύνη Του ἐπιτρέπει καὶ παραχωρεῖ τὴν αὐτο-τιμωρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ μάλιστα μὲ τὰ
προαναφερθέντα πάθη καὶ ἁμαρτήματα, τόσο οἱ συνέπειες τῆς ἀποστασίας του αὐτῆς τὸν τιμωροῦν καὶ
βασανίζουν, διότι ἔτσι ἐπέλεξε. Οἱ ἔννοιες «ὀργὴ»
καὶ «θυμὸς» Θεοῦ ἔχουν κυρίως παιδαγωγικὴ σημασία. Ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ τὴν
σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ θέλει
νὰ ἐπέλθει ἡ διόρθωση τῶν ἁμαρτωλῶν
μέσῳ τῆς μετανοίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐπιτρέπει τὰ δεινά, γιὰ νὰ καθαρίσει τὴν
ἁμαρτία. Ὁ «θυμὸς» λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, παρομοιάζεται μὲ τὴν διάγνωση τοῦ
ἰατροῦ, καὶ ἡ «ὀργὴ» μὲ τὴν χειρουργικὴ
ἐπέμβαση, γιὰ τὴν ἴαση τοῦ ἀσθενοῦς,
ὄχι γιὰ τὴν τιμωρία του. Ἀλλὰ ἡ μὴ διάθεση γιὰ ἴαση, φαίνεται σὰν «τιμωρία»
τοῦ ἀμετανόητου ἁμαρτωλοῦ.
***
Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, ὅτι ὅσο
πλησιάζουν οἱ ἔσχατες ἡμέρες τῆς ἀνθρωπότητος,
ἡ ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ἡ Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόσο καὶ
ἡ ἠθικὴ ἐξαχρείωση τῶν ἀνθρώπων θὰ αὐξάνει
καὶ θὰ ἐντείνεται, ὅπως τὶς ἡμέρες τοῦ Νῶε καὶ
τοῦ Λώτ, ποὺ ἡ ὀργιάζουσα ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων ἐξαλείφθηκε στὴν πρώτη περίπτωση μὲ κατακλυσμὸ ὕδατος καὶ στὴν δεύτερη περίπτωση μὲ
βροχὴ πυρὸς (βλ. Λουκ. ιζ’ 26-30).
Καὶ μάλιστα, ὅσο πλησιάζουν οἱ ἡμέρες ἐκεῖνες,
τόσο καὶ ἡ γενικὴ ἀκαταστασία τοῦ κόσμου, μέσῳ
πολέμων καὶ φυσικῶν κακῶν (πεῖνες, ἐπιδημίες,
σεισμοὶ κλπ.) θὰ αὐξάνουν ἐπίσης ἁλματωδῶς
(βλ. Ματθ. κδ’ 6-8, 24, 29).
Ἀπομένει νὰ φανοῦμε πιστοὶ καὶ σταθεροὶ στὶς
δοκιμασίες καὶ τοὺς ἰσχυροὺς πειρασμοὺς ποὺ διερχόμαστε, μὲ φρόνημα μαρτυρικὸ καὶ γενναῖο,
μὲ προσοχή, ἐγρήγορση καὶ σωφροσύνη, μὲ μετάνοια ἐν εὐχαριστίᾳ, γιὰ νὰ μὴν περιπίπτουμε στὴν
ἀνομία καὶ ἀποστασία τοῦ χωρὶς Θεὸ κόσμου,
ἀλλ᾽ οὔτε καὶ νὰ συμμετέχουμε σὲ αὐτήν· ὥστε, νὰ
μὴν στερηθοῦμε τοῦ Δείπνου τῆς Βασιλείας στὴν
γῆ καὶ στὸν οὐρανό: «Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον
τοῦ γάμου τοῦ Ἀρνίου κεκλημένοι» (Ἀποκαλ. ιθ’ 9).
Ἡ προτροπὴ τοῦ Νυμφίου τῶν ψυχῶν μας εἶναι
σαφής:
«Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν
καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ
βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ» (Ἀποκαλ. ιστ’ 15)!...
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
07/20-05-2019

Τ

ὴν Δευτέραν, 07/20-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν
Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε
καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ρυθμίσως τῶν τελικῶν
ὀργανωτικῶν λεπτομερειῶν τῆς ἐπικειμένης Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν.
2. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς νομικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
3. Ἀπεφάσισεν ὅπως ἡ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου
Bρισβάνης τελεσθῇ ἐν Αὐστραλίᾳ κατὰ τὴν προσεχῆ
ἑορτὴν τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς.
4. Ἐγένετο κατ᾿ ἀρχὴν δεκτὴ ἡ αἴτησις ὁμαδικῆς
προσχωρήσεως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐνοριῶν
μωαμεθανικῆς τινος χώρας, μὲ πρόσθετόν τινα διε-

νέργειαν ἐρεύνης πρὸς καλυτέραν διασάφησιν ζητημάτων τινῶν. Ἀναλυτικωτέρα ἐνημέρωσις θὰ δημοσιοποιηθῇ μελλοντικῶς.
5. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐποιήσατο ἀναφορὰν περὶ τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Γεωργίαν.
6. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν
διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν.
7. Ἐπὶ τῇ θλιβερᾷ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ 100 ἐτῶν ἀπὸ
τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, πέραν
τῶν τοπικῶν Ἐκδηλώσεων εἰς Μητροπολιτικὸν ἐπίπεδον, ἀπεφασίσθη ὅπως κατὰ τὴν νέαν Συνοδικὴν Περίοδον τοῦ ἐρχομένου Φθινοπώρου ὀργανωθῇ Συνοδικὸν Συλλείτουργον μετὰ Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως,
ὡς καὶ εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις εἰς συνεργασίαν
μετὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.
8. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Περὶ τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ «Ἐλευθέρων Σέρβων»
Λόγῳ δοκιμασίας τῆς ὑγείας τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὑπευθύνου τῆς Ἐπαρχίας τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ «Ἐλευθέρων Σέρβων», ἐξ
αἰτίας τῆς ὁποίας δὲν ἐστάθη δυνατὸν νὰ μεταβῇ εἰς
Αὐστραλίαν πρὸς ἐπιτέλεσιν χειροτονίας Ἐπισκόπου,
ὡς εἶχεν ἀποφασισθῆ προσφάτως, καὶ ἀποβλέπων εἰς
τὴν ἀπρόσκοπτον διοικητικὴν αὐτῶν φροντίδα, οὗτος
προέκρινεν ὡς καλυτέραν λύσιν τὴν ἔκδοσιν κανονικοῦ Ἀπολυτηρίου εἰς τοὺς Ἐλευθέρους Σέρβους
Κληρικοὺς καὶ τὴν μεταβίβασιν τῆς διοικήσεως τῆς
Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ἐπαρχίας -τῇ ἀδείᾳ τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου- εἰς τὴν Ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβ.

Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, ἡ ὁποία πλέον θὰ μεριμνᾶ ὡς πρὸς τὴν διοίκησιν αὐτῆς.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος συνεκλήθη ἐκτάκτως τὴν Τρίτην, 295/11-6-2019, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Ταξιαρχῶν
εἰς Ἀθίκια Κορινθίας, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλινίκου, καὶ ἐνέκρινε τὴν πρότασιν τοῦ Θεοφ.
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ἀναγνωρίζουσα τὴν ἀνάγκην
ἐλαφρύνσεως τοῦ ποιμαντικοῦ φορτίου αὐτοῦ.
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
31-5/13-6-2019

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
05/18-06-2019

Τ

ὴν Τρίτην, 05/18-06-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου
14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην τακτικὴν
Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε
καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ἀποτιμήσεως τῆς Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν. Ἀπεφάσισεν ὅπως τοιαύτη
Σύναξις διοργανοῦται τακτικῶς, τοὐλάχιστον ἀνὰ διετίαν, κατὰ τὴν μεταπασχαλινὴν περίοδον.
2. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐποιήσατο ἀναφορὰν περὶ τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Σουηδίαν.
3. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν
διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Πολωνίαν.
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Πανελλήνια Σύναξη Κληρικῶν

Τ

ὴν Πέμπτη, 10/23-5-2019, πραγματοποιήθηκε,
ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ, ἡ ΣΤ΄ Πανελλήνια Σύ
ναξη Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ συγκρότημα
ἐκδηλώσεων «Νησὶς» στὴν Κηφισιά, τὸ ὁποῖο πα
ρεχώρησε πρόθυμα γιὰ τὴν Σύναξη ὁ ἰδιοκτήτης
αὐτοῦ καὶ πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Κων/
νος Καραμῆτσος.

Τὸ ἄνοιγμα τῆς Συνάξεως ἔγινε μὲ προσευχή,
τὴν ἔναρξη τῆς ὁποίας ἔκανε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικος. Παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιω
τίας κ. Χρυσόστομος (οἱ δύο αὐτοὶ Ἀρχιερεῖς ἦταν
καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Προεδρείου), Θεσσαλονίκης
κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων
καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ.
Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, καθὼς καὶ δεκά
δες Κληρικοί μας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ, τὴν
Ἀττικὴ καὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς χώρας μας
ἀπὸ ὅλες τὶς Μητροπόλεις τῆς ἐπικράτειας. Σύντο
μο εἰσαγωγικὸ μήνυμα ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολί
της Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Κατόπιν,
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος χαι
ρέτισε ἐπευλογῶντας τὴν Σύναξη.
Ἀκολούθησε ἡ πρώτη Εἰσήγηση, ἀπὸ τὸν Σεβ. Μη
τροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο μὲ
τίτλο: «Ἡ τήρησις τῆς κανονικῆς τάξεως κατὰ τὰς


4. Συνεζήτησε καὶ ἀπετίμησε θετικῶς τὴν πρόσφατον ἔκκλησιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου πρὸς ἅπαντας τοὺς κεχωρισμένους Ἀρχιερεῖς,
Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, τοὺς προερχομένους ἀπὸ τὴν
Ρωσικὴν Διασπορὰν (ΡΟΕΔ), περὶ τῆς μεταξὺ αὐτῶν
προσεγγίσεως.
5. Ἐλήφθησαν ἀποφάσεις διὰ τὴν πραγματοποίησιν
τῆς ὁμαδικῆς προσχωρήσεως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐνοριῶν μωαμεθανικῆς τινος χώρας ὑπὸ τὴν
σκέπην τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀναλυτικωτέρα ἀναφορὰ
θὰ γίνῃ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς διαδικασίας.
6. Συνεζητήθησαν θέματα διοικητικὰ ἐν σχέσει
πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Ἀμερικῆς τῆς
Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως εἰς Η.Π.Α.
τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος.
7. Ὡρίσθησαν αἱ ἡμερομηνίαι διὰ τὰς Συνοδικὰς

παρ’ Ἐνορίαν καὶ ἐν Μοναστηρίοις ἱεροπραξίας», δι
ακρινομένη γιὰ τὴν καλὴ Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Κανονικὴ
τεκμηρίωση, μὲ σαφῆ συμπεράσματα καὶ προτάσεις
γιὰ τὴν καλύτερη καὶ εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Ἐκκλη
σιαστικοῦ μας Σώματος, σύμφωνα μὲ τὴν Παράδοση
καὶ τὸ Ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πρὸς ἀποφυγὴν
ἐκτροπῶν καὶ σφαλμάτων. Ἡ Εἰσήγηση, ὅπως καὶ
οἱ ὑπόλοιπες ποὺ ἀκολούθησαν, ἀναρτήθηκαν στὴν
Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἀκολούθησε ὑποβολὴ γραπτῶν ἐρωτημάτων
ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο πρὸς τὸν Εἰσηγητὴ γιὰ τὴν ἐπί
λυση ἀποριῶν καὶ τὸν καλύτερο τονισμὸ σημαν
τικῶν σημείων τῆς Εἰσηγήσεως, στὰ ὁποῖα ὁ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἔδωσε τὶς δέ
ουσες ἀπαντήσεις μὲ σαφήνεια.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀνέπτυξε τὸ δεύτερη Εἰσήγη
ση, ἡ ὁποία εἶχε τίτλο: «Ἡ ἀποτροπὴ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Μυστηρίων Γάμου καὶ Βαπτίσεως», μὲ
παρουσίαση οὐσιαστικὰ τῶν κυρίων θέσεων σχε
τικῆς Συνοδικῶς ἐγκεκριμένης Ἐγκυκλίου περὶ τοῦ
ἐνδιαφέροντος τούτου θέματος.


Ἐκδηλώσεις ἑκατοστῆς Ἐπετείου τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου. Περὶ αὐτῶν θὰ
γίνουν σχετικαὶ ἀναλυτικαὶ ἐνημερώσεις.
8. Ἀπεφασίσθη ἡ σύνταξις Ὑπομνήματος διαμαρτυρίας πρὸς τοὺς κυβερνῶντας διὰ τὴν ἀναθεώρησιν
τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ὡς πρὸς τὰ ἄρθρα διὰ τὴν ἀποποινικοποίησιν τῆς βλασφημίας καὶ τῆς περιϋβρίσεως
τῶν νεκρῶν.
9. Συνεζητήθη ἡ ἔκδοσις συγγράμματος τοῦ Θεοφ.
Γαρδικίου περὶ τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας κυροῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη († 1973) καὶ ἐξεδηλώθη ἡ προθυμία τῶν Συνοδικῶν Μελῶν διὰ τὴν διάδοσιν αὐτοῦ.
10. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης
φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Η ΦΩΝΗ
Ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἦταν πέρα καὶ ἀπὸ
ξεκάθαρος καὶ πειστικὸς στὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέμα
τος τῆς ἀναγκαίας προσλήψεως ἀπὸ Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό
μας, τῶν νομικῶν μορφῶν τῶν Θρησκευτικῶν Νο
μικῶν Προσώπων καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ
Προσώπου, ἀντιμετωπίσας ἐπιτυχῶς κάποιες κύ
ριες κατηγορίες ἀντιδρώντων, τὶς ὁποῖες ἀπέδειξε
ἐναργέστατα ὡς ἀνυπόστατες.

Ἐν συνεχείᾳ, ὑπεβλήθησαν ἐπίσης γραπτὰ ἐρω
τήματα στὸν Εἰσηγητή, ὁ ὁποῖος προέβη στὴν κα
λύτερη διασάφηση ὁρισμένων σημείων τῆς Εἰσηγή
σεως μὲ ποιμαντικὴ διάκριση, παραπέμψας κάποια
ζητήματα γιὰ καλύτερη μελέτη καὶ ἀπόφαση στὴν
Ἱερὰ Σύνοδο.

Τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.
Φώτιος ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς τρίτης Εἰσηγήσεως
μὲ τίτλο: «Ἡ νομικὴ προσωπικότης τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γ.Ο.Χ.», ἡ ὁποία συμπεριλάμβανε καὶ προβολὴ
ἐπὶ ὀθόνης ἐκτενῆ ἀποσπάσματα ἀπὸ παλαιό
τερη πανεπιστημιακὴ παράδοση καὶ ἀπὸ σχετικὰ
πρόσφατες συνεντεύξεις τοῦ Καθηγητοῦ Ἐκκλη
σιαστικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου, καὶ τοῦτο γιὰ νὰ
συνειδητοποιηθεῖ καλύτερα ἡ ἀρχικὴ ἀνεπηρέαστη
νομικὴ ἄποψή του ὑπὲρ τῆς χρήσεως τοῦ Νόμου
4301/2014 ἀπὸ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χρι
στιανούς, τὴν ὁποίαν ἄλλαξε ἀπὸ δῆθεν θεολο
γικῆς πλευρᾶς κατόπιν αἰτήσεως πελατῶν του,
προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ σχισματικοὶ καὶ
ἀποστατικοὶ σκοποί τους∙ ἀλλ’ ὅμως οἱ νεώτερες
δημόσιες τοποθετήσεις του ὑπὲρ τοῦ μεταρρυθμι
στικοῦ προγράμματος τοῦ δῆθεν Πανορθοδόξου
Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ τῶν πρωτοπόρων Οἰκουμε
νιστῶν, ὅπως τοῦ Ἀθηναγόρου Κωνσταντινουπό
λεως καὶ τῶν συγχρόνων τοιούτων, προκειμένου
νὰ ὑποστηρίξει ἄλλον πελάτη του πρώην Νεοη
μερολογίτη κληρικὸ στὴν σύναψη δευτέρου γάμου,
τὸν ἀπέδειξαν ἐκ περισσοῦ πλήρως ἀναρμόδιο καὶ
ἀπορριπτέο ὥστε νὰ ἐκφράσει τὸ ἐκκλησιολογικῶς
καὶ νομικῶς ὀρθὸν γιὰ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους.

Κατόπιν, ἀκολούθησαν γραπτὰ ἐρωτήματα πρὸς
τὸν Εἰσηγητὴ καὶ διεξήχθη ἐκτενὴς συζήτηση, κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ὁποίας δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἀποσαφηνίσε
ως πολλῶν σχετικῶν θεμάτων καὶ ἐπιτυχοῦς ἀντιμε
τωπίσεως διαφόρων ἀνησυχιῶν καὶ ἐπιφυλάξεων, οἱ
ὁποῖες ἐκφράσθηκαν ὁμολογουμένως μὲ εὐπρέπεια
ἀπὸ κάποιους ἐκ τῶν παρόντων Κληρικῶν.
Σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ Αἰδ. Πρωτ.

π. Νικολάου Δημαρᾶ, διδάκτορος Νομικῆς, ὁ ὁποῖος
ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἱκανοποίησή του ἀπὸ τὴν
πρόσκτηση ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ νομι
κοῦ καλύμματος τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προ
σώπων, βάσει μάλιστα καὶ τῆς συνυποβληθείσης
ἐξόχου Ὁμολογίας Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας,
δηλώσας καὶ τὴν πλήρη ἐμπιστοσύνη του στὸν Μα
καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο καὶ στὴν
Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὡς πρὸς τὸ ση
μαντικὸ αὐτὸ θέμα.
Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι εἰδικὰ γιὰ τὸ θέμα αὐτό, εἶχε
προαποσταλεῖ στοὺς Κληρικούς μας μαζὶ καὶ μὲ τὴν
σχετικὴ Πρόσκληση γιὰ τὴν παροῦσα Σύναξη Κλη
ρικῶν καὶ εἰδικὸ τεῦχος ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Συνό
δου μας, μεγάλου σχήματος (21x30 ἑκ.), 90 σελίδων,
μὲ τὸν τίτλο: «Ὁ Νόμος 4301/2014 γιὰ τὴν νομικὴ
μορφὴ τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων στὴν Ἑλλάδα», μὲ εἰδικὰ ἐπεξηγηματικὰ καὶ ἀπολογητικὰ κεί
μενα, τὰ ὁποῖα ἔχουν κυκλοφορηθεῖ ἐπὶ τοῦ θέμα
τος αὐτοῦ.
Ἡ λήξη τῆς Συνάξεως ἔγινε μὲ τὴν Ἀπόλυση ἀπὸ
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Συμμετοχὴ σὲ χειροτονία Ἐπισκόπου στὴν Βουλγαρία

Ο

πως εἶχε ἀποφασισθεῖ Συνοδικά, μετέβησαν στὴν Βουλγαρία οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καὶ
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, προκειμένου νὰ
συμμετάσχουν σὲ χειροτονία Ἀρχιερέως τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς.
Τὸ Σάββατο, 12/25-5-2019, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς στὴν Σόφια καὶ
ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίας Σκέπης
τῆς Θεοτόκου στὴν περιοχὴ τοῦ Κνιάζεβο, ἔξω ἀπὸ τὴν
Σόφια, ὅπου ξεναγήθηκαν, προσκύνησαν στοὺς Ναούς,
ἐπισκέφθηκαν τὰ ἐργαστήρια εἰκονογραφίας καὶ ἐκδόσεων καὶ τοὺς παρετέθη μεσημβρινὸ γεῦμα. Στὴν ἐπίσκεψη
στὴν Μονὴ συμμετεῖχε καὶ ὁ ἐξ Ἔτνα Καλιφορνίας ἀφιχθεὶς Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, καθὼς καὶ μικρὴ ὁμάδα προσκυνητῶν, μὲ δύο Ἱερεῖς
καὶ λίγους λαϊκούς, ἀπὸ τὴν Ρωσία.

Τὸ ἀπόγευμα οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὸν Καθεδρικὸ
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Σόφια, ὅπου
συναντήθηκαν μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Τριάδιτζα κ.
Φώτιο, καὶ ἐπίσης τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο
Πρωθιεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς,
καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιο, τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Βορονὲζ κ. Κύριλλο καὶ Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμο,
ὅπως καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Πλοεστίου κ. Ἀντώνιο τῆς
Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.
Ὁ Σεβ. Τριάδιτζα κ. Φώτιος μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς εἶχαν νωρίτερα Συνοδικὴ Συνεδρίαση καὶ
ἀπεφάσισαν μεταξὺ ἄλλων τὴν προαγωγὴ σὲ Βοηθὸ Ἐπίσκοπο τοῦ Ἱερομονάχου π. Βίκτωρος (Τοντόροβ), βασικοῦ
συνεργάτου ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τοῦ Σεβ. κ. Φωτίου ἐν Βουλγαρίᾳ. Στὸν Ναὸ τελέσθηκε συναπτῶς κατὰ τὸ σλαβονικὸ
τὸν Μακαριώτατο Ἀρχ/πο κ. Καλλίνικο στὶς 15:00΄.
Ἀκολούθησε παράθεση τραπέζης στοὺς Ἀρχιερεῖς
καὶ στοὺς παρόντες Κληρικούς καὶ τέλος, μετὰ καὶ
τὶς ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες ἐκτὸς τῆς Αἰθούσης
τῆς Συνάξεως, ποὺ περιλάμβαναν ὅσους Κληρικοὺς
εἶχαν ἐναπομείνει, διότι εἶχε ἤδη καὶ πρὸ τῆς τραπέ
ζης ἀναχωρήσει μέρος αὐτῶν λόγῳ ταξιδίων κλπ., οἱ
συμμετέχοντες ἀπεχώρησαν μὲ πολὺ καλὲς ἐντυπώ
σεις ἀπὸ τὴν ὀργάνωση, τὸ ἐπίπεδο καὶ τὸ ἐνδιαφέ
ρον τῆς Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν μας.

τυπικὸ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τῆς
Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 13/26 Μαΐου, πρὸ τῆς Θ. Λειτουργίας ἔγινε τὸ προκαταρκτικὸ μέρος τῆς χειροτονίας
τοῦ ἐψηφισμένου Θεοφ. Ἐπισκόπου Νικοπόλεως κ. Βίκτωρος, μὲ τὴν ἀνάγνωση ἐκ μέρους του τῆς Ὀμολογίας
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὁ τίτλος ποὺ τοῦ ἐδόθη εἶναι
πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς, κειμένης πλησίον
τοῦ παλαιοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου τῆς Βουλγαρίας,
τῆς πόλεως τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου. Στὴν Θ. Λειτουργία
προΐστατο ὁ τοπικὸς Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Πρωθιεράρχης
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος,
οἱ τέσσερις Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὑπόλοιποι
τρεῖς τῶν Ρώσων, καὶ ὁ ἐκ Ρουμανίας Ἐπίσκοπος, συνολικὰ δέκα Ἀρχιερεῖς, ἐπίσης 15 Ἱερεῖς, 4 Διάκονοι καὶ
πολλοὶ Ὑποδιάκονοι, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους πιστῶν.
Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώρα πρὶν ἀπὸ τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὁ νέος
Ἐπίσκοπος περιεβλήθη τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια, καὶ αὐτὸς
ἦταν ποὺ κοινώνησε τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν ποὺ προσῆλθε
στὴν συμμετοχὴ τῶν Τιμίων Δώρων.
Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, στὸ κέντρο του Ναοῦ, ὅπου οἱ
Ἀρχιερεῖς παρετάχθησαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος προσεφώνησε ἀπὸ στήθους τὸν Θεοφ.
Ἐπίσκοπο Νικοπόλεως κ. Βίκτωρα, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ
ἀνέγνωσε τὸν χειροτονητήριο Λόγο του. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος εἶναι 58 ἐτῶν, ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σόφιας, μὲ σημαντικὴ σταδιοδρομία στὸν πολιτικὸ βίο καὶ συγγραφικὸ ἐκκλησιαστικὸ


Σημειωτέον, ὅτι διενεμήθη σὲ ὅλους τοὺς παρόν
τες Κληρικοὺς ἡ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ Μυστή
ρια τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γάμου, ὅπως καὶ δύο σχε
τικὰ Φυλλάδια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἐκδόσεώς
της, μὲ βασικὲς θεολογικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἀρχὲς γιὰ
τὰ Μυστήρια αὐτά, προκειμένου νὰ ὑπάρχει δυνα
νότητα μελέτης τοῦ ὑλικοῦ, ὅπως καὶ γνωστοποιή
σεως τοῦ περιεχομένου τους σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς
πιστοὺς ποὺ θὰ προσέρχεται γιὰ τὴν τέλεση τῶν
Μυστηρίων αὐτῶν στοὺς Ναούς μας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Συνοδικὸ Μνημόσυνο
Τὴν Τρίτη, 1/14-5-2019, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Νέων Ὁσιομαρτύρων Ἀκακίου, Ἰγνατίου καὶ Εὐθυμίου, τελέσθηκε
ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸ Καθολικὸ τῆς ἱστορικῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Παιανία Ἀττικῆς.
Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ συμμετεῖχαν ὁ οἰκεῖος
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
κ. Γερόντιος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Τορόντο κ. Μωυσῆς, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, πολλοὶ
Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Ἔψαλε κλιμάκιο τῆς «Ὀρθόδοξης
Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ
Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Παρέστησαν ἀντιπροσωπεῖες Ἱερῶν Γυναικείων Μονῶν, Μοναχοὶ καὶ ἀρκετοὶ πιστοί. Θεῖο Κήρυγμα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε, σύμφωνα μὲ τὸ καθορισθὲν πρόγραμμα,
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ
πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ταλαντίου κυροῦ
Ἀκακίου (1888-1963), ἀναφερθεὶς στοὺς ἀγῶνες, τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ μέσῳ τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς ἐν Ἀμερικῇ, καὶ γενικὰ στὸ παράδειγμα ζήλου καὶ εὐσεβείας ποὺ
κατέλιπε στοὺς ἐπιγενομένους. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἐψάλη

ἐπιμνημόσυνο Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
μεταστάντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου καὶ στὸ τέλος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε εὐχές.

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα καὶ κατόπιν οἱ
Ἀρχιερεῖς, οἱ Κληρικοί, οἱ Μοναχὲς καὶ πολλοὶ πιστοὶ ἐπισκέφθηκαν στὸ κελλί του τὸν ἑορτάζοντα ἀσθενοῦντα Σεβ.
πρώην Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιο γιὰ νὰ τοῦ εὐχηθοῦν τὰ δέοντα.

Ἑορτὴ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Τὴν Τετάρτη, 2/15-5-2019, ἑόρτασε ὁ Καθεδρικὸς
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός, στὸν
ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.
Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία. Τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο
χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης,
στὴν δὲ ἐπακολουθήσασα Θ. Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πει-

ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Τορόντο κ.
Μωσῆς, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καθὼς
καὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Ἔψαλαν Ἱεροψάλτες ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτη τοῦ Ναοῦ κ. Νεκτάριο Κατσίρη. Θεῖο Κήρυγμα γιὰ
τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο ἐκφώνησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Κοινωνικοῦ ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Στὸ τέλος τῆς
Ἀπολύσεως εὐχὲς στοὺς προσελθόντες πιστοὺς ἀπηύθυνε
ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος καὶ ὁ Ἐφημέριος Ἀρχιμ. π.



ἔργο. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Πρωθιεράρχης κ. Φώτιος τοῦ παρέδωσε τὴν ἀρχιερατικὴ Ράβδο καὶ ἀκολούθησαν εὐχὲς καὶ
χαιρετισμοί.
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα σὲ χῶρο τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, στὴν ὁποίαν
παρεκάθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Κληρικοὶ καὶ οἱ φιλοξενούμενοι ἀπὸ μακράν, ἤτοι ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ρωσία,
ὅπως καὶ λίγοι πιστοί μας ποὺ ἦλθαν ὁδικῶς τὴν παραμονὴ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, οἱ δὲ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς μας
ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς στὴν Ἀθήνα ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς αὐτῆς ἡμέρας.
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Νικηφόρος. Κατόπιν, στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα στὸ ἰσόγειο
τοῦ Ναοῦ παρετέθη τράπεζα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὸν Πρόεδρο κ. Ἠλία Κατσουρίδη.

Συμμετοχὴ στὶς Ἐπετειακὲς Ἐκδηλώσεις
100 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ἡ ὁποία
ὀργανώνει καὶ συμμετέχει κατὰ τὸ τρέχον ἔτος σὲ Ἐπετειακὲς Ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τῆς Ποντιακῆς
Γενοκτονίας τοῦ 1919, ποὺ εἶχε 353.000 ἀθῶα θύματα
τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας, μὲ γενικὸ τίτλο «100 χρόνια
Ἀλήθεια», τίμησε τὴν θλιβερὴ μνήμη εἰδικὰ τὴν Κυριακή,
6/19-6-2019, μὲ τέλεση Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Γκορυτσᾶς Ἀσπροπύργου ἀπὸ τὸν
Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ
τοπικὸ Κλῆρο, παρουσίᾳ ἐπισήμων καὶ πλῆθος κόσμου. Ἐν
συνεχείᾳ, τελέσθηκε Τρισάγιο στὸ Μνημεῖο Γενοκτονίας
στὴν ὁμώνυμη Πλατεῖα τῆς πόλεως, ὅπου ὁ Σεβ. Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κατέθεσε Στέφανο, καὶ ἀκολούθησε παρέλαση.

καὶ Σαλαμῖνος καὶ Γραμματέως-Πρακτικογράφου τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου. Ἡ Κουρὰ τελέσθηκε ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου στὸ Καθολικὸ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Μαρίνης Κερατέας Ἀττικῆς, τὴν ὁποία
ἀνεκαίνισε καὶ διαμένει ὁ νεόκουρος. Τὸν π. Γρηγόριο ἀνέλαβε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Μοναχικῆς Κουρᾶς ἐτελέσθη μετὰ τὸ
πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ
Μεγάλου. Παρόντες καὶ συμπροσευχόμενοι ἦταν οἱ Σεβ/τοι
Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος
κ. Μάξιμος, Κληρικοὶ καθὼς καὶ πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἀρχιεπισκοπικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Γερμανία

Ἀργότερα, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
παρέστη καὶ στὶς σχετικὲς Ἐκδηλώσεις στὶς Ἀχαρνές, στὴν
Πλατεῖα Ἡρώων, ὅπου τέλεσε ἐπίσης Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν σφαγέντων μὲ κατάθεση Στεφάνου καὶ χαιρέτισε τὴν Ἐκδήλωση, στὴν ὁποίαν παρέστησαν οἱ Ἀρχὲς καὶ
πλῆθος κόσμου.

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 20-5/2-6-2019, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ
Γκίντερσλοχ (Gütersloh) τῆς Γερμανίας, μετὰ τοῦ Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου Καραΐσκου, ὁ ὁποῖος μεταβαίνει
συχνὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα γιὰ ἐξυπηρέτηση τῆς Ἐνορίας μας
αὐτῆς στὴν Γερμανία. Ὁ Μακαριώτατος ἐκφώνησε ἐπίκαιρο
Κήρυγμα γιὰ τὴν στήριξη τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν
στὸ ἑόρτιο καὶ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονός.

Συνάντηση νέων στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης

Σημειωτέον ὅτι Συνοδικὲς Ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν Ἐπέτειο
αὐτὴ θὰ τελεσθοῦν κατὰ τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο/Ὀκτώβριο.

Κουρὰ Μεγαλοσχήμου Μοναχοῦ
Τὴν Δευτέρα, 14/27-5-2019, ἔγινε ἡ εἰς Μεγαλόσχημον
Μοναχὸν Κουρὰ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Ταυλαρίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ ὁ
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος εἶχαν μία ἐποικοδομητικὴ ἀνεπίσημη συνάντηση μὲ 40 περίπου νέους καὶ
νέες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἀπὸ διάφορα μέρη τῶν
Η.Π.Α. στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ ἀπόγευμα τοῦ
Σαββάτου 1-6-2019 ν.ἡ.. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς (τοῦ Τυφλοῦ), τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης τέλεσε ὁ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος μὲ
ἄλλους Κληρικούς, συμπροσευχομένων στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ
Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ τοῦ Σεβ. πρώην Ἀμερικῆς
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κ. Παύλου. Προσῆλθαν σὲ αὐτὴν καὶ οἱ συγκεντρωθέντες
νέοι καὶ νέες, μετὰ δὲ τὴν Θ. Λειτουργία εἶχαν καὶ πάλι τὴν
εὐκαιρία συναντήσεως μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ συζητήσεως
μαζί τους σχετικὰ μὲ προβληματισμούς τους καὶ θέματα
τῶν ἐνδιαφερόντων τους.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου
Τὴν Κυριακή, 27-5/9-6-2019, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου τοῦ Θαυματουργοῦ στὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος Φαρσάλων, γενέτειρα τοῦ πολιοῦ
Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου, ὁ ὁποῖος ἀπὸ εὐλάβεια στὸν Ἅγιο ἀνήγειρε τὸν Ἱερὸ Ναό. Τὸ ἑσπέρας τῆς
παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς μὲ χοροστασία
τοῦ γηραιοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος
κ. Ἀθανασίου καὶ τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία. Ἀνήμερα, ἡ ἑόρ-

λογιακῆς φύσεως Ὁμιλία. Μὲ τοὺς πιστούς μας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, συνάξεις, συζητήσεις κλπ., καὶ
ὑποβοηθήθηκαν ἐνδιαφερόμενοι στὴν προσέλευσή τους
στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Εὐρίπου κ. Ἰουστίνου
Τὴν Παρασκευή, 1/14-6-2019, τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ
Μάρτυρος, ἑόρτασε τὸ ὀνομαστήριά του ὁ πολιὸς Σεβ. Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, ὁ ὁποῖος
ὑπερέβη πλέον τὰ ἑκατὸ ἔτη ζωῆς, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου
Ὀνουφρίου στὴν Κερατέα Ἀττικῆς. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.

Χρυσόστομος, παρουσίᾳ καὶ ἄλλων Κληρικῶν, ὅπως καὶ τῆς
Θ. Λειτουργίας, εὐχηθεὶς στὸν Γέροντα Ἱεράρχη τὰ δέοντα.
τιος Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο Λαρίσης καὶ
Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιο, συμπαραστατούμενο ἀπὸ τὸν π.
Γεώργιο, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Πολωνία
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης πραγματοποίησε ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη στὴν Κοινότητα τῶν πιστῶν
μας στὴν Πολωνία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας. Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 26-5/8-62019, χοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ καὶ στὸν
ἐπακολουθήσαντα Ὄρθρο, κατὰ τὸ σλαβονικὸ τυπικό, καὶ
στὸ τέλος ἔκανε Ὁμιλία στοὺς συγκεντρωθέντες πιστούς,
ἀναφερθεὶς καὶ στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Ρῶσο τὸν Θαυματουργό, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη συνέπιπτε ἑορτολογικῶς μὲ τὴν
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μὲ
τὸν Αἰδ. π. Βλαδίμηρο Μοχορίτα, ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας στὴν
Σλοβακία, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ ἐφημεριακὰ καὶ τοὺς ἐν Πολωνίᾳ πιστούς μας, καὶ τὸν Αἰδ. π. Γεώργιο Γιάν, συνοδὸ
καὶ μεταφραστή του. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἐκφώνησε ὁμο-

Ἐξόδιος Ἀκολουθία
Ἁγνῆς Μοναχῆς Καθηγουμένης
Τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 3/16-62019, τελέσθηκε ἡ Έξόδιος Ἀκολουθία στὸ Καθολικὸ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας τῆς
Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης Ἁγνῆς Μοναχῆς,
ἡ ὁποία εἶχε δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἀνίατη ἀσθένεια καὶ ἐκοιμήθη
ἐν Κυρίῳ σὲ ἡλικία 70 ἐτῶν. Στὴν Ἀκολουθία προεξῆρχε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς & Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος, καθὼς καὶ πολλοὶ Κληρικοί. Ἐπίσης παρέστησαν πολλοὶ προσκυνητὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἐπικήδειο
ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα καὶ τὰ χαρίσματα
τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης Ἁγνῆς, ἡ ὁποία ἀφιερώθηκε στὴν ἰσάγγελο πολιτεία ἀπὸ μικρῆς ἡλικίας, ὑπηρετοῦσα
τὴν Μονὴ καὶ τὴν Ἀδελφότητα μὲ τρόπο ὑποδειγματικό,
καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Καραΐσκος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν Μοναχική της ἀκρίβεια. Εἴθε ἡ μνήμη της
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Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στὸν
Ἑσπερινὸ τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος
στὴν Λιβαδειά, ὅπου τελέσθηκε καὶ ἱερὰ Λιτανεία μὲ Ἀρτοκλασία καὶ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ/το ἑόρτια Ὁμιλία.
Τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 4/17 Ἰουνίου, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος
προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ Ἁγίας

νὰ εἶναι αἰωνία καὶ ὁ Κύριός μας νὰ χαρίζει παρηγορία στὴν
ἀπορφανισθεῖσα Ἀδελφότητα!

Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Ἁγίας Τριάδος
Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 2/15-6-2019 τελέσθηκε
ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὸν
Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς, στὸν ὁποῖο χοροστάτησε τιμητικῶς
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος,
συγχοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ συμμετοχὴ
πολλῶν Κληρικῶν καὶ πλήθους πιστῶν. Πραγματοποιήθηκε
καὶ ἡ καθιερωμένη ἱ. Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ συμμετοχὴ νέων καὶ νεανίδων μὲ παραδοσιακὲς
στολὲς καὶ φιλαρμονικῆς μπάντας, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου

Τριάδος στὴν Νέα Πεντέλη Ἀττικῆς, τοῦ Ὁσίου Γέροντος
Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος († 1966) τῆς Ἀμφιάλης,
ὅπου τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία καὶ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν
Σεβ/το ἑόρτιος λόγος.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς τῆς ἱερᾶς Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, καὶ ἐκφώνησε πανηγυρικὸ λόγο.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας, στὴν ὑπαίθρια ἑόρτια
τράπεζα, μουσικὸ παραδοσιακὸ πρόγραμμα παρουσίασε ἡ
Χορωδία τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως «Ὑμνωδοί». Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, τελέσθηκε στὸν ὡς ἄνω Ἱερὸ Ναὸ
Μεθέορτος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ ἱερὰ Λιτανεία, στὴν ὁποία
συμμετεῖχε ἡ Φιλαρμονικὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ
νέοι καὶ νέες τῶν Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεως μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες.
Στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίας Τριάδος στὴν Μενδενίτσα Φθιώτιδος τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

καὶ ἄλλων ἐπισήμων προσώπων. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τῆς
Πεντηκοστῆς, 3/16 Ἰουνίου, τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ
Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μὲ ἑόρτια Ὁμιλία, καὶ ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Γονυκλισίας.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βαθυχωρίου Κυργίων Δράμας, στὴν πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἀρχιμ. π. Ἰγνατίου
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Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 10/23-6-2019, πανηγύρισαν Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ διάφορα μέρη τῆς
πατρίδος μας. Στὴν Πάτρα, στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναό, τῆς
ἱερᾶς Πανηγύρεως προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ Τοποτηρητὴς Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος.
Στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Ρέντη στὸν ἑορτάζοντα παλαιὸ

καὶ π. Παφνουτίου, καθὼς καὶ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ὁ
Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος κήρυξε τὸν θεῖο
λόγο καὶ τελέσθηκε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος τῆς Ἑορτῆς.
Ἐπίσης, στὸν ἑορτάζοντα προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς
Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, τῆς ἑόρτιας Θ. Λειτουργίας
προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Θεοφ.
Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν
πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς Ἀρχιμ. π.
Θεοδόσιο καὶ ἄλλους Κληρικούς. Πρασῆλθε μεγάλο πλῆθος
πιστῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἐπανεκλεγεὶς Δήμαρχος
Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦς καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Τελέσθηκε ἱερὰ

Λιτανεία μὲ Ἀρτοκλασία καὶ τέλος προσφέρθηκε ὑπαίθρια
τράπεζα στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν, μὲ συμμετοχὴ τῆς χορωδίας καὶ ὀρχήστρας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» τῆς
τοπικῆς Μητροπόλεως.
Στὰ Ἰλίσια στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος
τελέσθηκε ἱερατικὸ συλλείτουργο.

Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Ἁγίων Πάντων

ἱστορικὸ Ναὸ στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
κ. Γερόντιος καὶ τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ στὸ Πυρὶ Θηβῶν τῶν ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἑορτίου
Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, πα-

ρουσίᾳ καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. Στὴν Θ. Λειτουργία τῆς
πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.
Χρυσόστομος.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὴν Κατερίνη Πιερίας,
τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ τοὺς Ἱερεῖς τῆς πόλεως Αἰδ. π. Βιτάλιο καὶ π. Ἐλευθέριο.
Στὴν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὴν Πτολεμαΐδα, κατόπιν ἀδείας τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τῶν ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.
Κλήμης.
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Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου
στὴν Ρουμανία
Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας μας συμμετεῖχε στὸν
ἑορτασμὸ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου στὴν Σλατιοάρα Ρουμανία τὴν Παρασκευή, 15/28-6-2019, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, τὸν Θεοφ.
Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, δύο Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες
τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τελέσθηκαν ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως στὴν Σλατιοάρα, λόγῳ βροχοπτώσεων. Προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σλατιοάρας κ. Βλάσιος, Προκαθήμενος τῆς Ρουμανικῆς
Ἱεραρχίας, οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς, δύο Ἀρχιερεῖς τῆς
Ρωσικῆς Διασπορᾶς (Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιος καὶ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ.
Ἄνθιμος), καθὼς καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ.
Βίκτωρας ἐκ Βουλγαρίας.

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν περιοχὴ Μάγκουρα, σὲ
δάσος τῆς περιοχῆς τῆς Σλατιοάρας, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, μὲ
συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ.
Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Σουτσάβας κ. Σωφρονίου καὶ
ἄλλων Ρουμάνων Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ Διακόνων.

Ἑορτὴ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀμερικῆς

Ἡ Θ. Λειτουργία ἀνήμερα τελέσθηκε ὑπαίθρια, στὴν
αὐλὴ τῆς Μονῆς, μὲ Ἱερὸ τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως. Ἔλαβαν μέρος οἱ προαναφερθέντες Ἀρχιερεῖς,
ὅπως καὶ ὁ γηραιὸς Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, παρουσίᾳ πολλῶν Ἱερέων καὶ Διακόνων, καὶ μεγάλου
πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν γιὰ νὰ τιμήσουν
τὸν Ἅγιο Γλυκέριο. Ἔψαλε ὁ Μητροπολιτικὸς Χορὸς ὑπὸ
τὸν Αἰδ. π. Ἀνδρέα Ὀνοφρέϊ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε Λιτανεία τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου
Γλυκερίου πέριξ τοῦ Καθολικοῦ, βασταζομένου ὑπὸ Ἱερέων
καὶ ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα.

Τὴν Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, 17/30-6-2019, σὰν προέκταση τῆς Πανηγύρεως, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὴν

Τὸ Σάββατο, 16/29-6-2019, ἑορτάσθηκε ἱεροπρεπῶς
ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, Ἀρχιεπισκόπου Σαγκάης καὶ Σὰν Φρανσίσκο, στὴν ὁμώνυμο Ἱερὰ Μονὴ
τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν πόλη Cobleskill τῆς πολιτείας τῆς
Νέας Ὑόρκης. Ἡ καθιέρωση τοῦ ἑορτασμοῦ κατὰ τὸ πλησιέστερο Σάββατο στὴν ἡμερομηνία ἐκδημίας τοῦ Ἁγίου
(κατὰ τὴν πρακτικὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς
ἡ ὁποία υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα Ἱερὰ Μονὴ
τῆς Ἐκκλησίας μας), καθιστᾶ εὐκολότερα δυνατὴ τὴν συμμετοχὴ Κληρικῶν στὴν Πανήγυρη. Τὴν Τετάρτη, 13/26
Ἰουν., ἔγινε ἡ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν
Προεδρἰα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ μὲ τὴν φυσικὴ παρουσία (διότι κατὰ τὶς ὑπόλοιπες συνεδριάσεις ἐντὸς τοῦ ἔτους οἱ συνεδριάσεις γἰνονται
διὰ τηλεδιασκέψεως) ὅλων τῶν τακτικῶν μελῶν αὐτῆς,
δηλαδὴ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δημητριάδος κ. Φωτίου
καὶ Τορόντο κ. Μωϋσέως, καθὼς καὶ τῶν Ἐπισκόπων Ἔτνα
καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου, Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου
καὶ Πελαγονίας κ. Μαξίμου. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος
ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ζητήματα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὴν
Ἀμερική. Τὴν Πέμπτη, 14/27, καὶ Παρασκευή, 15/28 Ἰουνίου, ἔγινε ἡ ἐτήσια Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου στὴν μεγάλη
αἴθουσα τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς,
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἀναπτύχθηκαν εἰσηγήσεις γιὰ
τὶς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως καὶ τὰ σύγχρονα
ποιμαντικὰ προβλήματα, ποὺ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν
οἱ Κληρικοί μας καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν κάθε εἰσήγηση ἀκολουθοῦσε ἐλεύθερος διάλογος.
Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 15/28 Ἰουν., καὶ μέχρι
τὸ μεσονύκτιο τελέσθηκε τὸ Ἀπόδειπνο, ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, ἐνῷ
τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου οἱ Ἀκολουθίες τῆς Θ. Μεταλήψεως,
τοῦ Ἁγιασμοῦ, τῶν Ὡρῶν, ἡ Θεία Λειτουργία, μὲ Λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ ἡ Τράπεζα μὲ τὴν Ἀκολουθία τῆς
Ὑψώσεως τῆς Παναγίας κατὰ τὴν τάξη τῶν Κοινοβίων. Οἱ
ὕμνοι ἀποδόθηκαν μὲ κατανυκτικὲς βυζαντινὲς ψαλμωδίες
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τικὴ Ὁμιλία, καὶ μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα στὸν μικρὸ αὔλειο χῶρο τοῦ παλαιοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ
Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι κτίσμα τοῦ ΙΖ΄ αἰῶνος.

Ἑορτὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων σὲ Μονὴ στὸ Ἄργος

στὰ ἑλληνικά καὶ ἀγγλικά, ἀλλὰ καὶ στὰ σλαβονικά καὶ ἐνίοτε
σὲ ἱσπανικὰ καὶ ρουμανικά. Εἰδικῶς τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου,
προσκυνητὲς κάθε ἐθνικῆς προελεύσεως κατέκλυσαν τὴν
Ἱερὰ Μονὴ καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ εἰσέλθουν στὸ Καθολικὸ

τῆς Μονῆς ἄκουγαν τὴν Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὰ μεγάφωνα
τῆς αὐλῆς. Μεταξὺ τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ἀπὸ
τὴν Νέα Ὑόρκη, ἦταν καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλος.

Ἑορτὴ Ναοῦ στὴν Κέρκυρα
Τὸ Σάββατο, 16/29-6-2019, προερτάσθηκε ἡ μνήμη
τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Μαρτύρων στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Μετοχιακὸ Ναὸ στὴν Γαρίτσα τῆς
Κέρκυρας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἶχε μεταβεῖ ἀπὸ τὴν προτεραία στὴν νῆσο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης

καὶ προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν
ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὁ Αἰδ. π. Ἄγγελος
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ὁ Αἰδ. π. Νικόλαος ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα.
Ἔψαλε ἑόρτια ὁ προσελθὼν ἐκ Βορείου Ἑλλάδος πρωτοψάλτης κ. Νικόλαος Πολύχρος. Προσῆλθαν πιστοὶ ἀπὸ τὸ
μικρὸ Ποίμνιο τῆς νήσου, ὅπως καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, στοὺς
ὁποίους ἀπευθύνθηκε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου μὲ ἑόρτια ἐνισχυ-

Τὴν Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, 17/30-6-2019, τῶν Ἁγίων
Ἁγιορειτῶν Πατέρων, πραγματοποιήθηκε ἑορτασμὸς τῆς
Συνάξεώς των στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ
Ἄργος, ὡς ἡμέρα Ἐπετείου τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ
αὐτῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τὸν ὁποῖον
τέλεσαν προσελθόντες Ἱερεῖς μαζὶ μὲ τὸν ἐφημερεύοντα
στὴν Μονὴ Αἰδ. Πρωτ. π. Στυλιανὸ Τομαὴ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα,
προεξάρχοντος τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Ταυλαρίου ἐκ Πειραιῶς.

Τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικος τόσο στὴν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ,
ἡ ὁποία τελέσθηκε μετὰ τὴν Δοξολογία στὴν Φιάλη πρὸ
τοῦ Καθολικοῦ, ἐνώπιον καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ὅσο καὶ
στὴν ἐπακολουθήσασα Θ. Λειτουργία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας, ὁ Αἰδ.
π. Στυλιανός, ὁ Αἰδ. π. Ταράσιος ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ ὁ
Ἱεροδιάκονος τοῦ Μακαριωτάτου π. Μακάριος. Ἔψαλε
ἑόρτια ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν
διεύθυνση τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, προσδώσασα
πανηγυρικὸ τόνο στὴν ὅλη ἱερὰ τελετουργία. Προσῆλθαν
Μοναχοί, ὅπως καὶ ὁ π. Ἰάκωβος ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Μοναχὲς ἀπὸ ἄλλες Μονές, καὶ πλῆθος προσκυνητῶν ὡς καὶ
ἐπίσημοι ἀπὸ τὴν περιοχή, καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Μετὰ τὴν Ὀπισθάμβωνο ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία μὲ συμμετοχὴ νεανίδων μὲ παραδοσιακὲς στολές, καὶ ἀνεπέμφθησαν δεήσεις. Κατόπιν στὴν Λιτὴ τοῦ Καθολικοῦ ἐψάλη Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Κτίτορος Ἀρχιμ. π.
Θεοκλήτου καὶ ἐν συνεχείᾳ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο. Τέλος,
παρετέθησαν πλούσια έδέσματα στὶς ἑκατοντάδες τῶν πανηγυριστῶν στὴν εὐρύχωρη τράπεζα γιὰ τοὺς προσκυνητὲς
τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς.

Ἑορτή τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας
στό ὁμώνυμο Γηροκομεῖο Γλυφάδος
Τήν Τετάρτη, 20-06/3-07-2019, ἑορτή τῆς Συνάξεως
τῆς ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας πανηγύρισε τό
Παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἐκκλησίας μας στήν
Γλυφάδα. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, ἐνῶ τό
πρωί στόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος

ΤΗΣ
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κ. Καλλίνικος. Στό ἱερό Συλλείτουργο συμμετεῖχαν οἱ Παν/
τοι Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Ἱερομ. π. Ἀβέρκιος, Αἰδ/τος Πρωτ. π. Στυλιανός Τομαῆς καί Ἱεροδιάκονος
π. Μακάριος, ἐνῶ τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ
Παν/τος π. Καλλίνικος. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας
οἱ φιλόξενες ἀδελφές καί μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Γηροκομείου παρέθεσαν τράπεζα. Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντήσει
ἀπό κοντά τίς γερόντισσες πού φιλοξενοῦνται στό ἱστορικό
αὐτό Καθίδρυμα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
Τὴν Γ΄ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου, ὁπότε ἑορτάζεται ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
πρῶτος τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Ὅσιος Γερόντιος ὁ ἐν τοῖς
Βουλευτηρίοις, ἄγει τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Τὸ ἑσπέρας τοῦ
Σαββάτου, ὁ ἀναστάσιμος ἑόρτιος Ἑσπερινός, μὲ γράμματα
τὸ ἔτος αὐτὸ καὶ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τ. Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τελέσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὑπαπαντῆς
τοῦ Χριστοῦ στὸ Αἰάντειο Σαλαμῖνος, κατὰ τὸν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος. Συγχοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία,
εὐχηθεὶς στὸν ἑορτάζοντα συνιεράρχη τὰ δέοντα.
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 24-6/7-7-2019, ἑόρτιο Συλλείτουργο τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ. Προΐστατο ὁ τιμώμενος τοπικὸς
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς
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καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ὁ Ἐφημέριος
τοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης, τρεῖς ἀκόμη Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν
καθὼς καὶ ἐπίσημοι. Ἔψαλαν οἱ Χοροὶ τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τὴν
διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Ἀθ. Ἰωαννίδη. Ἑόρτια καὶ εὐχετικὴ Ὁμιλία ἐκφώνησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Κοινωνικοῦ ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Κατὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος εὐχαρίστησε δεόντως Κλῆρο καὶ Λαὸ γιὰ τὴν τιμὴ στὸ πρόσωπό
του. Στὴν ἐπακολουθήσασα τράπεζα στὸ πλησίον τοῦ Ναοῦ
Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Μητροπόλεως, προσῆλθε τιμητικῶς καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

Πανηγύρεις Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Τήν Παρασκευή, 29-06/11-07-2019, μνήμη τῶν Ἁγίων
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, πανηγύρισαν Ναοί τῆς Ἐκκλησίας μας. Στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
Ἀθηνῶν πανηγύρισε ὁ Ἱστορικός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου Δάφνης. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων καί Διακόνων. Τούς ἱερούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαήλ Μακρῆ. Μετά τό πέρας τοῦ Ἐσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε ἱ. Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων καί τῆς Παναγίας μας «Ἄξιόν ἐστιν», προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ/
των Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί Δημητριάδος
κ. Φωτίου, καθώς καί πλήθους πιστῶν.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
μας κ. Καλλινίκου, συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβ/του Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη πλούσια
τράπεζα στό ἀνακαινισμένο Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ.
Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναὀ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στήν Κοκκινιά (Ἅγιο Ἰωάννη Ρέντη) τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος λειτούργησε τήν πρωία στό ἑορτάζον βυζαντινό
Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
στά Λεῦκτρα Θηβῶν.
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Παῦλος καί οἱ ἄκτιστες ἐμπειρίες του». Ἡ ἐνδιαφέρουσα
Ὁμιλία ἀναρτήθηκε στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Πανηγύρεις Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων
Λαρίσης καὶ Κυμίνων
Τὸ Σάββατο, 30-6/13-7-2019, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν πόλη τῆς Λαρίσης. Στὴν Θεία
Λειτουργία χοροστάστησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης
καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, λαβόντων μέρος στὸ τελεσθὲν Συλλείτουργο τῶν Αἰδ. Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου καὶ π. Βασιλείου Ἀθάνατου, τοῦ Αἰδ. π. Ἰωάννου
Φλέγκα ἀπὸ τὴν Λαμία καὶ τοῦ ἑορτάζοντος Ἱερομ. π. Ἀπο-

Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στά Φάρσαλα, στόν Μεγάλο Ἑσπερινό
τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ τοπικός Ἱεράρχης Σεβ.
Μητροπολίτης Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος μέ
συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως ὅπως καί τοῦ Αἰδ.
π. Ἰωἀννου ἀπό τήν Λαμία. Τήν πρωία τήν Θεία Λειτουργία
τέλεσε στόν Ναό ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου.

Συνοδικός Ἑσπερινός Ἀποστόλου Παύλου
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 29-06/12-07-2019, στόν
ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στό Μοναστηράκι
Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος γειτνιάζει μέ τόν Ἄρειο Πάγο καί δή τό
Ἱερό Βῆμα πού κήρυξε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος,
πραγματοποίηθηκε ὁ καθιερωμένος Συνοδικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, καθώς καί

στόλου. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία,
στὴν ὁποία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ προσελθὼν ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Αἰδ. Πρωτ. π.
Γεώργιος Κοντοθανάσης. Ἔλαβε μέρος μεγάλο πλῆθος
εὐλαβῶν πανηγυριστῶν.
Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὰ
Κύμινα Θεσσαλονίκης. Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου τὴν ἑόρτια Θ.
Λειτουργία, μὲ ἄδεια τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τέλεσε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, καὶ ἔλαβαν
μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, καὶ οἱ Αἰδ.
Πρεσβύτεροι π. Βιτάλιος ἀπὸ τὴν Κατερίνη, π. Γρηγόριος
ἀπὸ τὴν Θέρμη καὶ π. Νικόλαος ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα.

πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνων. Τούς ἱερούς ὕμνους ἀπέδωσε
ἡ Βυζαντινή Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς & Σαλαμῖνος ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη, ἐνῶ
τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Νάσσος μέ θέμα: «Ὁ οὐρανοβάμων
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