«Οὐκ ἀρνησώμεθά σε Φίλη Ὀρθοδοξία...»

Η

ΦΩΝΗ

ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
«ΣΤΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» ( Β΄ ΘΕΣΣΑΛ. Β΄ 15 )

ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019, ΕΤΟΣ 69ΟΝ, ΑΡ. ΦΥΛ. 1012 ΑΘΗΝΑΙ (Τ.Κ. 106 82), ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 32 (Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ)

Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων, Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου - 8/21.9.2019

Η ΦΩΝΗ

2

Ὁμιλία στὴν Γ ’ Ἐμφάνιση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν, 16-29/9/2019

Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης, Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας, Σταυρός, βασιλέων
τὸ κραταίωμα, Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα, Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα!

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα
Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοὶ πατέρες, ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,

Ιδαίτερη καὶ ξεχωριστὴ ἡ σημερινὴ ἡμέρα,
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν.
Ἀφενὸς τιμοῦμε μεθεορτίως τὴν Παγκόσμιο
Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ποὺ μόλις πρὶν ἀπὸ δύο
ἡμέρες ἑορτάσαμε, ἀφετέρου τιμοῦμε κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ Ἑλλάδος, κατ᾽ αὐτὴ τὴν Κυριακή, τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς
τῆς Γ’ ἐμφάνισης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τὸ γεγονὸς
αὐτό, θυμίζουμε στοὺς νεοτέρους, εἶναι ποὺ σφράγισε καὶ ἐπιβεβαίωσε ἐκεῖνο, ποὺ ἡ συνείδηση τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Ἔθνους μας ἐπέβαλε,
τὴ διατήρηση τοῦ πατρίου ἑορτολογίου. Παραμονὴ
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὴν 11ην νυκτερινὴ στὶς 13-9-1925 κατὰ τὸ πάτριο ἡμερολόγιο,
στοὺς πρόποδες τοῦ Ὑμηττοῦ, στὴν ἀγρυπνία ποὺ
ἐτελεῖτο στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου, ἐμφανίστηκε Φωτεινὸς ὁ Τίμιος Σταυρός. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ βίωσαν οἱ δύο χιλιάδες τῶν
Ὀρθοδόξων ποὺ εὑρίσκοντο στὸν προαύλιο χῶρο
τοῦ Μοναστηριοῦ τὴν εὐλογημένη ἐκείνη στιγμή.
Γνωστὸ εἶναι σὲ ὅλους ὅτι πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο
καὶ πλέον εἶχε γίνει ἡ μεταρρύθμιση τοῦ ἡμερολογίου στὶς 10/23 Μαρτίου τοῦ 1924 ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλαγὴ ἡ ὁποία ἔγινε μὲ Ἀριστίνδην Σύνοδο, δίχως δηλαδὴ τὴν ἀπόφαση τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας. Τρεῖς μόνον Ἀρχιερεῖς,
μὲ πρῶτον τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ἔλαβαν αὐτὴ τὴν διχαστικὴ γιὰ
τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπόφαση.
Ἑπόμενο καὶ βέβαιο ἦταν οἱ ἐν συνειδήσει
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ μὴ
δεχθοῦν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀντίστασης αὐτῆς ἦταν νὰ ἀρχίσουν οἱ
κρατικὲς πιέσεις καὶ οἱ διωγμοὶ -καθ᾽ ὑπόδειξη τῆς
Ἐκκλησίας- ἐναντίον ὅλων -κληρικῶν καὶ λαϊκῶνὅσοι δὲν ἀκολούθησαν τὴν καινοτομία.
Διωγμοί, φυλακίσεις, βανδαλισμοὶ ἦταν κάποια ἀπ᾽ ὅσα ὑπέστησαν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες
ἀπὸ τοὺς καινοτόμους τῆς Ἐκκλησίας, ἁπλὰ καὶ
μόνον, διότι παρέμειναν πιστοὶ στὴν παράδοση.
Οἱ διωγμοὶ αὐτοὶ κατὰ τῶν Χριστιανῶν δὲν ἔγιναν
ἀπὸ ἀθέους ἢ ἀπὸ ἀλλοθρήσκους, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ

ἀδέλφια μας, τοὺς Ἕλληνες Ὀρθόδοξους τῆς κρατούσης τότε Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τοὺς χρόνους ἐκείνους τῆς
ἡμερολογιακῆς μεταρρύθμισης τὰ δεινὰ ἀπ᾽ τὰ
ὁποῖα ὑπέφερε ὁ Ἑλληνισμός, ἐντὸς καὶ ἐκτός τῶν
στενῶν ὁρίων τῆς χώρας, ὁ ἀφανισμὸς δηλαδὴ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, τῆς γηγενοῦς ρωμιοσύνης, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἐθνικὸς διχασμὸς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς μικρῆς μας Ἑλλάδας, εὐνόησαν -πρὸς
ἐξυπηρέτηση κάποιων- τὴν «ἀλλαγή».
Μὲ συντομία, ἀγαπητοί, ἀναφέρομαι στὶς δραματικὲς στιγμὲς ποὺ βίωσαν οἱ ἀοίδιμοι προκάτοχοι καὶ προπάτορές μας στὰ πρῶτα χρόνια τῆς
ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν
θέλησαν νὰ φραγκέψουν, ὅπως –στεντορείᾳ τῇ
φωνῇ- διαλαλοῦσαν, ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὴν Πίστη
σὲ κάθε γωνιὰ τῆς πατρίδας μας.
Ἔτσι λοιπόν, ἐκεῖνο τὸ βράδυ τῆς 13ης πρὸς
τὴν 14η Σεπτεμβρίου μὲ τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, ἂν καὶ τὰ αὐστηρὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποτροπὴ
τῶν ἑορτασμῶν τοῦ πατρίου ἑορτολογίου καὶ οἱ
ἀπαγορεύσεις καὶ οἱ σχετικὲς ποινὲς ἐμπόδιζαν
τὶς συνεστιάσεις τῶν πιστῶν, ἐν τούτοις οἱ ἁπλοὶ
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες κατάφεραν νὰ συγκεντρωθοῦν στὴν Ἱερὴ ἐκείνη ἀγρυπνία, γιὰ νὰ τιμήσουν
τὴν Ἁγία ἡμέρα. Σιγὰ-σιγὰ κι ἀθόρυβα, ὅσο ἦταν
δυνατόν, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον μαζεύτηκαν στὸ
Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.
Ὁ Λειτουργὸς Ἱερέας, ὁ Ἅγιος ἐκεῖνος καὶ ἄξιος λευΐτης τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ πατὴρ Ἰωάννης
Φλῶρος, εἰσόδευσε ἐντὸς τῆς Μονῆς ντυμένος ὡς
γραία, δίχως νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν οἱ ἀστυνομικοὶ
που φύλαγαν τὸν χῶρο, γιὰ νὰ μὴν πλησιάσει Λειτουργὸς παλαιοημερολογίτης.
Ὁ γέρων Ἰωάννης κατάφερε μὲ εὐκολία νὰ
προσκυνήσει τὸ Ἅγιο θυσιαστήριο καὶ νὰ ξεκινήσει τὴν Ἱερὰ ἀγρυπνία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Κατὰ τὶς 11 τὸ βράδυ οἱ ἀστυνομικοὶ εἶχαν πλέον ἀντιληφθεῖ ὅτι βρίσκεται Λειτουργὸς ἐντὸς τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι τελεῖται Ἀκολουθία.
Ἡ ἐντολὴ ἀπὸ ἄνωθεν ἦταν νὰ συλλάβουν τὸν
γέρο Λειτουργό, νὰ τὸν ἀποπέμψουν ἀπὸ τὴ Μονὴ
καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸ αὐτόφωρο. Τὴ στιγμὴ
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει αὐτό, οἱ ἀστυνομικοὶ ἄκουσαν τὸ πλῆθος τῶν δύο χιλιάδων πιστῶν νὰ φωνάζει: «ὁ Σταυρός, ὁ Σταυρός, ὁ Σταυρός»!
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Τί εἶχε συμβεῖ;
Ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι στὸν οὐρα
νὸ ἐμφανίστηκε μεγάλος φωτεινὸς Σταυρός, μὲ
εὖρος τέτοιο σὰν νὰ σκέπαζε σχεδὸν τὴ Μονή, ἡ
φωτεινότης τοῦ ὁποίου εἶχε μετατρέψει σχεδὸν σὲ
ἡμέρα τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας.
Οἱ συγκεντρωμένοι τότε πιστοὶ γονάτισαν μὲ
ὑψωμένα τὰ χέρια πρὸς τὸν φωτεινὸ Τίμιο Σταυρὸ
κι ἀναφωνοῦσαν τὸ «Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον», συνεχῶς.
Οἱ ἀστυνομικοὶ ἄφησαν κάτω τὰ ὅπλα τους καὶ
ὡς ζωντανοὶ πλέον μάρτυρες τῆς θείας βεβαιώσεως ὅτι ἐκείνη τὴ νύχτα, σὲ ἐκείνη τὴν ἀγρυπνία,
ἐτελεῖτο ὄντως ἡ ἑορτὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γονάτισαν καὶ ἔψαλαν κι ἐκεῖνοι τὸ «Κύριε ἐλέησον».
Ἡ ἐφημερίδα «Σκρίπ», ἕνα γνωστὸ ἔντυπο τῆς
ἐποχῆς, ἔγραψε: «μέγα θαῦμα στοὺς παλαιοημερολογίτες. Ἐφανερώθη ὁ Τίμιος Σταυρὸς τῆς Ὑψώσεως μὲ τὸ παλαιό. Οἱ ἀκτίνες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
ἔφθαναν ἀπὸ τὸν Ὑμηττὸ ἕως τὸ Φάληρο».
Ἦταν ὄντως Θεοσημεῖο ἐμφανὲς σὲ ὅλους!
Ἀκόμη κι ἀπὸ ἁμαξοστοιχία τῶν Ἀθηνῶν -σύμφωνα μὲ μαρτυρίες- ἔγινε ὁρατὸ τὸ Θεοσημεῖο, μὲ
ἀποτέλεσμα ὅσοι τὸ εἶδαν καὶ τὸ βίωσαν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Κύριος πράγματι ἀπεκάλυψε ὅτι τὸ νὰ ἀκολουθεῖ κάποιος τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δὲν
εἶναι πεῖσμα, δὲν εἶναι δῆθεν ἀνυπακοὴ πρὸς τὴν
ἐπίσημη Ἐκκλησία, ποὺ ἔκανε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ
ἡμερολογίου, δὲν εἶναι ἔκφραση ἰδιοτέλειας.
Ἀντιθέτως, εἶναι ἱερὸ καθῆκον, πνευματικὴ
εὐθύνη καὶ ἀπόλυτη χριστιανικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν
Ἅγιο Θεό· εἶναι ὑποχρέωση τοῦ κάθε Ὀρθοδόξου
νὰ βιώνει καὶ νὰ ἀκολουθεῖ ὅλα ὅσα ἡ Μία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐθέσπισαν.
Ὁ Τίμιος Σταυρὸς ἐμφανίστηκε στὴν ἑορτή,
κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ πιστοὶ τῶν Πατρώων παραδόσεων τὸν ἑόρταζαν. Ἂν δὲν εἶχε συμβεῖ αὐτὸ
τὸ θαῦμα, ἴσως καὶ νὰ μὴν ὑπῆρχε σήμερα αὐτὴ
ἡ εὐλογημένη ἀντίσταση ἔναντι τῆς καινοτομίας
καὶ τῆς αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ Γ’ Ἐμφάνισή του ἦταν θεϊκὴ ἔνδειξη ποὺ ἐμψύχωσε καὶ στήριξε τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα νὰ παραμείνει ἁγνὸ
καὶ ἀμετάκλητο στὴν Πίστη του.
Οἱ προπάτορές μας δὲν θέλησαν νὰ φραγκέψουν καὶ νὰ μᾶς ἀφήσουν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Βατικανικῆς καὶ ἐκτρωματικῆς παρασυναγωγῆς τῶν
Λατίνων, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονταν αἰῶνες πρὶν γιὰ
τὴν «ἅλωση» τῆς Ὀρθοδοξίας.
Οἱ προπάτορές μας εἶχαν προΐδει τὴ σημερινὴ
ἀποστασία ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Ὀρθοδοξία ἀνὰ τὸν
κόσμο ἀπὸ τὶς λεγόμενες «ἐπίσημες ἐκκλησίες».
Ὁ Τίμιος καὶ Ζωοποιὸς Σταυρὸς ἐμφανίστηκε
γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Ἅγιο καὶ Μέγα Κωνσταντῖνο
στηρίζοντάς τον νὰ προχωρήσει μὲ αὐτὸ τὸ ἱερό, νι-
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κηφόρο καὶ ἀήττητο σύμβολο, τὸ «ἐν τούτῳ νίκα».
Ἔτσι κι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, αὐτὸ τὸ
ἴδιο σύμβολο, τὸν Τίμιο Σταυρό, ἔχουμε ὡς ὁδοδείκτη στὴν πνευματική μας πορεία. Ἀπὸ αὐτὸ
ἀντλοῦμε δύναμη, λαμβάνουμε παρηγοριά· αὐτὸ
ἔχουμε σταθερὸ καὶ ἀσάλευτο τεῖχος προστασίας
καὶ σκέπη.
Ὁ δίκαιος ἀγώνας τῶν ἀκολουθησάντων τὴν
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί, στηρίχθηκε ἀπὸ ἀμέτρητες θεοσημεῖες,
ὅπως αὐτὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὴ νύχτα τῆς 13ης
Σεπτεμβρίου στὸν Ὑμηττό.
Καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουν ὅλοι ὅτι παρὰ τὶς
ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας καὶ τὰ κενὰ ποὺ ἔχουμε, ὅσο χοϊκοὶ κι ἂν εἴμαστε, ἡ ἐμμονή μας στὰ
πάτρια δὲν εἶναι πεῖσμα, δὲν εἶναι ἐγωπάθεια καὶ
δῆθεν ἀνυπακοή· εἶναι ἡ αὐτονόητη, ἁγνή, ἄδολη,
Ὀρθόδοξη ἔκφραση τῆς Πίστεώς μας.
Σίγουρα δὲν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ σωτῆρες αὐτοῦ τοῦ
κακοῦ ποὺ βιώνει ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ Ὀρθοδοξία,
μὲ ὅλες τὶς ἀντικανονικὲς συμπροσευχὲς καὶ συλλειτουργίες μεταξὺ «ὀρθοδόξων» καὶ αἱρετικῶν.
Εἴμαστε ὅμως οἱ ἁπλοί, συνειδητοὶ θεματοφύλακες -κατὰ τὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ- τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας.
Αὐτὸ τὸ Φῶς, αὐτὴ ἡ Χάρις, αὐτὴ ἡ Δύναμη τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ νὰ φωτίζει ἅπαντες τοὺς τηρητὲς
τῆς πατρώας εὐσέβειας· νὰ φωτίζει ὅλους μας νὰ
παραμείνουμε σταθεροὶ καὶ ἀμετάκλητοι στὶς
ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως
ἐκεῖνοι οἱ δίκαιοι καὶ εὐλογημένοι ἀγωνιστὲς ποὺ
ἀντιστάθηκαν μὲ σύνεση, δικαιοσύνη καὶ αὐταπάρνηση ἔναντι τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας.
Ἐκεῖνοι οἱ θεατὲς τοῦ Φωτὸς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
ἀξιώθηκαν καὶ κατάφεραν νὰ κρατήσουν τὸ Ὀρθόδοξο φράγμα, δίχως νὰ ἐπιτρέψουν στὴ Φραγκιὰ
νὰ μᾶς ἀλλοιώσει, νὰ μᾶς «ἁλώσει» κυριολεκτικά.
Τὸ Φῶς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἂς φωτίσει κι ἐκείνους ποὺ ἐπιτρέπουν στοὺς ἑαυτούς τους νὰ ἀκολουθοῦν ὄχι μόνον τὴν καινοτομία, ἀλλὰ καὶ τὴν
αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ σύγχρονου ὁδοστρωτῆρα τοῦ γνησίου φρονήματος· νὰ τοὺς φωτίσει νὰ ἐπανέλθουν στὶς Εὐαγγελικές, Ἀποστολικὲς καὶ Πατερικὲς διδασκαλίες τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἀμήν.
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2019

Τ

ὴν Τετάρτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου
τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς),
συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας
Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου ἐπὶ τῷ Νέῳ
Ἐκκλησιαστικῷ Ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ὡς καὶ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κυροῦ Ἀκακίου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἠσχολήθη μετὰ ζητημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς
Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας.
2. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἀπεφασίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι
διὰ τὴν κατὰ τόπους τέλεσιν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Ἅγια Θεοφάνεια. Ὡρίσθη
Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Εἰς δὲ τὸν Συνοδικὸν
Ἑσπερινὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας. Εἰς τὰ θεσμοθετηθέντα Συλλείτουργα ἐν Ἀθήναις μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου θὰ λάβουν μέρος, εἰς μὲν τὸ τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος (ὁ
καὶ Ὁμιλητὴς τῆς πρωΐας) καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, εἰς
δὲ τὸ τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ τοῦ ἔτους
2020, οἱ αὐτοὶ μεθ’ ὁμιλητοῦ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου.
3. Ὡρίσθησαν τὰ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν
ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυριακὴν τῆς
Ὀρθοδοξίας 2020.
4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου τοῦ
ἔτους 2021 εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου εἰς τὴν
Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.
5. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ
Ρουμανίας διὰ τὸ ἔτος 2020.
6. Ἐνημερώθη ὑπὸ τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μεταβάν

των Ἀρχιερέων περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῶν, ἤτοι ὑπὸ
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ
τῆς προσφάτου Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Γεωργίαν, ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης περὶ τῶν ἐπισκέψεων
αὐτοῦ εἰς Κογκό, Γαλλίαν καὶ Ἀγγλίαν καὶ τοῦ Θεοφιλ.
Γαρδικίου περὶ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Συνοδικῆς ἀντιπροσωπείας ἐν Ρουμανίᾳ.
7. Συνεζήτησε τὰς νεωτέρας ἐξελίξεις σχετικῶς πρὸς
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ Σχολεῖα. Ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴν Ὑπομνήματος εἰς τὸ Ὑπουργεῖον
Παιδείας, τὴν ἔκδοσιν εἰδικῆς Ἀνακοινώσεως πρὸς τὸ
Ποίμνιον καὶ τὴν συνεργασίαν μεθ᾽ ἑτέρων φορέων
συμφωνούντων εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ ὁμολογιακοῦ
χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
8. Περὶ τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπεφάσισεν ὡσαύτως τὴν ἀποστολὴν Ὑπομνήματος εἰς τὰ συναρμόδια Ὑπουργεῖα,
τὴν ἔκδοσιν εἰδικῆς Ἀνακοινώσεως πρὸς τὸ Ποίμνιον
καὶ τὴν συνεργασίαν μεθ᾽ ἑτέρων φορέων συμφωνούν
των εἰς τὴν προστασίαν τῶν πολιτῶν ἀπὸ παραβίασιν
τῶν προσωπικῶν αὐτῶν δεδομένων.
9. Συνεζητήθη ἡ Εἰσήγησις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων περὶ
Γάμου καὶ Διαζυγίου, ἥτις ἐνεκρίθη καὶ ἀπεφασίσθη ἡ
ἔκδοσις σχετικῆς Ἐγκυκλίου κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς Εἰσηγήσεως.
10. Ἠσχολήθη μετὰ ἱεραποστολικῶν ζητημάτων εἰς
Μωαμεθανικὰς χῶρας. Περὶ τοῦ θέματος τούτου θὰ
γίνῃ μελλοντικῶς ἀναλυτικωτέρα ἀναφορά.
11. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν μέχρι τὸ
τέλος τοῦ τρέχοντος πολιτικοῦ ἔτους παραμονὴν αὐτοῦ
εἰς τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ (Ὠκεανίας καὶ Ν.Α. Ἀσίας). Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς
μελλοντικὴν Συνεδρίαν θὰ ἀποφανθῇ περὶ τοῦ ἀντικαταστάτου αὐτοῦ.
12. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὥρισεν Ἐπιτροπὴν ἐκ τῶν Σεβασμ. Δημητριάδος καὶ Ὠρωποῦ &
Φυλῆς καὶ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου, διὰ τὴν σχετικὴν
ἀπαιτουμένην προσεκτικὴν καὶ ἐπιμελῆ προετοιμασίαν πρὸς σύγκλησιν τῆς ἀναμενομένης Μεγάλης, ἤτοι
Πανορθοδόξου, Συνόδου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν.
13. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη καὶ μὲ
ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
18ης Σεπτεμβρίου / 1ης Ὀκτωβρίου 2019

Τ

ὴν Τρίτην, 18ην Σεπτεμβρίου / 1ην Ὀκτωβρίου τοῦ
ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον
τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν
εἰς δευτέραν (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τοῦ
θέματος τῆς αἰτήσεως προσχωρήσεως τοῦ ἐκ Λιβάνου
προερχομένου Διακόνου π. Γεωργίου Σάλα Μπουχά-

ους τοῦ Ἠλιοῦ, ὅστις παρευρέθη καὶ ἀπήντησεν εἰς τὰς
ἐρωτήσεις τῶν Ἀρχιερέων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη τὸ
αἴτημα τοῦ αἰτοῦντος καὶ ἐρρύθμισε τὸν τρόπον ἀποδοχῆς
αὐτοῦ καὶ τῆς οἰκογενείας του, ὡς προερχομένων ἔκ τινος
ἀντικανονικῆς ὁμάδος τῶν λεγομένων Ματθαιϊκῶν. Ὁ π.
Γεώργιος εἶναι ἔγγαμος καὶ πατὴρ τεσσάρων τέκνων.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2019

Τ

ὴν Τρίτην, 9ην /22αν τοῦ μηνὸς Ὀκτωβριου τοῦ ἔτους
2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ
Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς
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 καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μεταβάντων
Ἀρχιερέων περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῶν, ἤτοι ὑπὸ τοῦ
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Σουηδίαν, ὡς καὶ
ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
περὶ τῆς συμμετοχῆς Συνοδικῶν Ἀρχιερέων εἰς τὰ Ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ
Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σλατιοάρας ἐν Ρουμανίᾳ.
2. Συνεζητήθησαν αἰτήματα τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου

Λούνης περὶ ἀναβιβασμοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Λούνης εἰς Μητρόπολιν καὶ περὶ ἄλλων τινῶν θεμάτων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
προέκρινεν ὅτι δὲν εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος κατάλληλαι αἱ
συνθῆκαι διὰ μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν.
3. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερβίας ἐπὶ τῇ βάσει σχετικῶν ἀναφορῶν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου αὐτῆς καὶ ἐλήφθησαν αἱ κατάλληλοι ἀποφάσεις.
4. Ἀπεφασίσθη ἡ ὀργάνωσις Συνάξεως τοῦ ἱεροῦ Κλήρου εἰς Ρόδον τὸ Ἀμάραντον Πειραιῶς, τὴν Πέμπτην,
13/26 Δεκεμβρίου, πρὸς ἐνημέρωσιν ἐπὶ τρεχόντων ζητημάτων, μὲ Ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας.
5. Ἠσχολήθη μετὰ ζητημάτων Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἐν ἀναμονῇ θετικῶν ἐξελίξεων.
6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα
τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ἀριθμός Πρωτ. 2957

Ἐν Ἀθήναις, 24-10/06-11-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Ε

ΝΑ ἀπὸ τὰ Μυστήρια τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας εἶναι καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, τὸ ὁποῖο καλεῖται
«Μέγα» (Ἐφ. 5:32). Πρόκειται γιὰ τὴν εὐλογία τοῦ ἑκουσίου καὶ ἰσοβίου δεσμοῦ τῶν συζύγων, ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ
μιᾶς γυναικός, μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ὁ ἔγγαμος βίος
τους νὰ ἐξαγιασθεῖ χάριν ἀλληλοβοήθειας στὴν κοινὴ ζωὴ
καὶ χριστιανική τους πορεία, ὅπως καὶ χάριν γεννήσεως
νομίμων τέκνων καὶ χριστιανικῆς διαπαιδαγωγήσεώς τους.
Ὁ Γάμος εἶναι ὁδὸς ποὺ ὁ Θεὸς συνέστησε γιὰ ἐπίτευξη τοῦ τελικοῦ καὶ ὕστατου σκοποῦ τῆς δημιουργίας
καὶ ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ὁ Ἁγιασμὸς (βλ.
Λευϊτ. 20:7, 26, Α΄ Πέτρ. 1:16).
Τὸ Μυστήριο περιγράφεται μὲ σαφήνεια στὴν Ἁγία Γραφή: «ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ
καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» (Γεν. 2:24, Ματθ.
19:5-6, Ἐφ. 5:31). Ἐν τούτοις, ἀποτελεῖ μέσον καὶ ὄχι
αὐτοσκοπό, γιὰ τὴν κατόρθωση τῆς τελειώσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς σωτηρίας του, καὶ ὄχι βέβαια τῆς ἐκτροπῆς καὶ
ἀπωλείας του. Ἕνα πολὺ σημαντικὸ μέσον, ἀπὸ τὸ ὁποῖο
ἀπορρέουν σπουδαῖα ἀγαθὰ γιὰ τὴν ζωὴ καὶ εὐλογία τοῦ
ἀνθρώπου (τεκνογονία, συντροφικότητα, ἀσφάλεια, προστασία, ἀλληλοσυμπλήρωση, κοινωνία κ.λπ.). Καὶ τοῦτο,
ὥστε μὲ τὴν βοήθεια τῆς θείας Χάριτος ὁ βίος τῶν συζύγων
μέσα στὴν πνευματικότητα καὶ καθαρότητά του νὰ μοιάζει
καὶ νὰ προτυπώνει τὸν πνευματικὸ γάμο τοῦ πιστοῦ, ὅπως
καὶ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸν Νυμφίο Χριστό. Ὁ ἄνθρωπος
συμμετέχει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ στὴν δημιουργικὴ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ εἰκόνα τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ γιὰ τὴν Ἐκκλησία.
Ὑπάρχει ἱεράρχηση στὸν Γάμο, ἡ ὁποία ὅταν δὲν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν προξενεῖ δυσλειτουργίες καὶ προβλήματα.
Ὁ ἄνδρας τίθεται ὡς κεφαλή, καὶ σὰν τὸν Χριστὸ ἀγαπᾶ
μέχρι θυσίας τὴν γυναίκα καὶ τὴν οἰκογένειά του, ἐνῶ ἡ
γυναίκα ὡς ἰσότιμο μέλος, ποὺ ἔχει κληθεῖ στὴν ἀπόλαυση
τῶν αὐτῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ὀφείλει νὰ ἐπιδεικνύει τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ὑποταγὴ στὸν ἄνδρα της. Καὶ ἔτσι ἀποτελοῦν
εὐλογημένη συζυγία, μία «κατ’ οἶκον ἐκκλησία», ὅπου βασιλεύει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅπου τὰ παιδιὰ
ποὺ στέλνει ὁ Θεὸς γίνονται ἀποδεκτὰ ὡς τὰ πιὸ πολύτιμα
δῶρα Του καὶ οἱ πιὸ ἐμφανεῖς καὶ πολύτιμες ἀποδείξεις τῆς
ἀγάπης τῶν συζύγων.
Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνδρογύνου, ὡς ἀδιάπτωτη ὁμόνοια
ψυχῶν καὶ σωμάτων, ἀποκτᾶ ἐν Χριστῷ πληρότητα καὶ τελειότητα καὶ γίνεται ἀδιάλειπτη καὶ παντοτινή. Μὲ τὰ ἅγια
Μυστήρια καὶ τὶς Ἀρετὲς τρέφεται καὶ ζωοποιεῖται, ὥστε οἱ
σύζυγοι ὡς μία ψυχὴ καὶ ἕνα σῶμα νὰ συνεργοῦν ἀπὸ κοινοῦ στὴν αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν καλυτέρευση τῆς

κοινωνίας. Ὁ ἀκατάλυτος δεσμός τους ἔχει τόση σημασία
καὶ βαρύτητα, ὥστε ὁ Κύριός μας νὰ ἀποκλείει ἐντελῶς τὸ
ἐνδεχόμενο τοῦ χωρισμοῦ καὶ τῆς διασπάσεως: «ὅ οὖν ὁ
Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω» (Ματθ. 19:6,
Μάρκ. 10:9). Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει: «γυναῖκα
ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι... ἄνδρα γυναίκα μὴ ἀφιέναι»
(Α΄ Κορ. 7:10-11).
Γιὰ νὰ συμβεῖ αὐτό, δὲν ἀρκεῖ ἡ ἀνθρώπινη καλὴ θέληση. Γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς θείας δωρεᾶς γιὰ πρόοδο
καὶ ἐπιτυχία, ἀπαιτεῖται μὲν συνεχὴς ἀνθρώπινη προσπάθεια, ἀλλὰ κυρίως ἐπίκληση τῆς θείας ἐνισχύσεως καὶ βοηθείας. Μόνον ἐν Χριστῷ ἕνα ἀληθινὰ ἀγαπημένο ἀνδρόγυνο ἐπιθυμεῖ τὴν τελειότητα στὴν ἀγάπη, διότι μόνον ἡ
Χάρη Του παρέχει τὴν δυνατότητα ἐκπληρώσεως ἑνὸς
τόσο ὑψηλοῦ στόχου. Μόνον ὁ Χριστὸς μεταμορφώνει
τὶς σχέσεις, ὅπως μετέτρεψε τὸ νερὸ σὲ κρασὶ στὸν Γάμο
τῆς Κανᾶ, τὶς ἐμβαθύνει καὶ ἀποκαθαίρει ἀπὸ τὸν κίνδυνο
νὰ ἐκτραποῦν σὲ ἁμαρτία καὶ βεβήλωση. Μόνον Αὐτὸς
λυτρώνει ἀπὸ τοὺς κλυδωνισμοὺς τῆς ζωῆς, οἱ ὁποῖοι κτυποῦν ἀπὸ διάφορες κατευθύνσεις, ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά, τὴν πορεία καὶ τὴν σχέση ἀκόμη καὶ τοῦ πιὸ ἀγαπημένου ἀνδρογύνου.
***
Τὸ ἀδιάλυτον τοῦ Γάμου αἴρεται κατὰ φυσικὸ λόγο μόνον ἀπὸ τὸν θάνατο. Σωματικὰ μόνον ἐπέρχεται χωρισμός,
ἀφοῦ τὸ ἕνα μέρος μεταβαίνει στὴν ἄλλη ζωή. Τὸ ἕτερο μέρος ποὺ παραμένει στὴν παροῦσα ζωὴ θὰ πρέπει κανονικὰ
νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ συζυγία δὲν ὑφίσταται μὲν στὴν
ἄλλη ζωὴ ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἐδῶ, ἀλλὰ ἡ πνευματικὴ
κοινωνία τοῦ ζεύγους ἔχει αἰώνια προοπτική, ἀφοῦ ὁλοκληρώνεται στὴν αἰωνιότητα, ὡς κοινωνία ἀληθινῆς ἀγάπης
καὶ ἑνότητος. Στὴν ἄρση τῶν Στεφάνων στὴν Ἀκολουθία τοῦ
Γάμου παραδίδουμε αὐτοὺς στὸν Θεό, γιὰ νὰ τοὺς «ἀναλάβει» στὴν Βασιλεία Του, δηλώνοντας ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν
οὐσιώδη ἀλήθεια.
Ἐν τούτοις, στὴν περίπτωση χηρείας ὅταν συντρέχουν
σοβαροὶ λόγοι γιὰ σύναψη ἄλλου Γάμου, τότε αὐτὸς εἶναι
ἐπιτρεπτὸς καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἀποδεκτός, ἔστω καὶ ἄν δὲν
εἶναι κάτι τὸ ὑποχρεωτικὸ καὶ ἐπιβεβλημένο. Ἄλλωστε καὶ
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προτείνει, γιὰ παράδειγμα, οἱ νεώτερες χῆρες καλύτερα νὰ ὑπανδρεύονται, γιὰ ἀποφυγὴ
σκανδαλισμῶν καὶ σαρκικῶν ἐκτροπῶν ἀπὸ ἀπρόσεκτη
συμπεριφορὰ (Α΄ Τιμ. 5:14).
***
Ὡς πρὸς τὸ Διαζύγιο, γνωρίζουμε ὅτι στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος ἐπέτρεπε στὸν ἄνδρα ἄν ἔβρισκε κάτι «ἄσχημον» στὴν γυναίκα του ποὺ δὲν τὸ ὑπέφερε, νὰ τῆς δίδει «βιβλίον ἀποστασίου», δηλαδὴ διαζύγιο
(Δευτ. 24:1-4). Ὅμως, ἀκόμη καὶ τότε ἔπρεπε νὰ ἐπικαλεσθεῖ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, διότι διαφορετικὰ τοῦ ἐπι-
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βαλλόταν πρόστιμο καὶ μὴ δυνατότητα χωρισμοῦ. Τὸ ἤθη
ἦταν πολὺ αὐστηρὰ καὶ τὸ διαζύγιο ἐθεωρεῖτο «μισητὸ»
ἀπὸ τὸν Θεὸ (Μαλ. 2:13-16). Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Νόμος διέτασσε: «οὐ μοιχεύσεις» (Ἐξ. 20:13) καὶ «οὐκ ἐπιθυμήσεις
τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου... οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ»
(Δευτ. 5:18, 21).
Ὁ Κύριος στὴν περίοδο τῆς Χάριτος σὲ σχετικὴ ἐρώτηση τῶν Μαθητῶν Του ἐπιβεβαίωσε γιὰ τὸ ἀκατάλυτον
τοῦ Γάμου καὶ ὑπενθύμισε ὅτι ἄν εἶχε ἐπιτραπεῖ τὸ διαζύγιο («βιβλίον ἀποστασίου») ἦταν γιὰ τὴν σκληροκαρδία
καὶ βαρβαρότητά τους, πρὸς ἀποφυγὴν ἀκόμη καὶ φόνων.
Μόνον σὲ συζυγικὴ ἀπιστία ἐπιτρέπεται τὸ διαζύγιο [«παρεκτὸς λόγου πορνείας» (Ματθ. 5:32)], ἀλλὰ καὶ πάλι ὄχι
ὑποχρεωτικά, διότι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπιτρέπει τὸν χωρισμὸ σὲ περίπτωση ποὺ τὸ ἀπατημένο μέρος δὲν δύναται νὰ ὑποφέρει αὐτὸ ποὺ συνέβη καὶ βεβαίως καθόλου
δὲν τίθεται ἐδῶ τὸ ἐνδεχόμενο συνάψεως νέου Γάμου.
Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει, ὅτι ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ
δὲν τίθεται ἄμεσο θέμα ἀδείας γιὰ σύναψη δευτέρου Γάμου, ἐν ἀναμονῇ μετανοίας τοῦ ὑπαιτίου καὶ πιθανῆς διαλλαγῆς. Καὶ μόνον ἄν τοῦτο δὲν ἐπιτυγχάνεται, τότε ἄδεια
γιὰ δεύτερο Γάμο δύναται κανονικὰ νὰ λάβει μόνον τὸ
ἀθῶο μέρος καὶ ὄχι τὸ ἔνοχο. Διότι ἐκεῖνο ὀφείλει νὰ
θρηνεῖ διὰ βίου γιὰ τὴν πτώση του (Βλ. Σχόλια στὸν 48ο
Ἀποστολικὸ Κανόνα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου).
Πάντως, ὅταν τὸ Διαζύγιο κρίνεται ἀναπόφευκτο, ἐκδίδεται ὑπὸ προϋποθέσεις. Ἀπὸ παλαιὰ στὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας, τὸ ἀναίτιο καὶ ὄχι τὸ ἔνοχο μέρος ὑπέβαλε σχετικὴ αἴτηση στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχή, ὥστε ἡ ὑπόθεση
νὰ ἐξετασθεῖ καὶ νὰ καταβληθεῖ προσπάθεια συμφιλιώσεως
ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο. Μόνον σὲ ἀποτυχία τούτου ἐξεδίδετο
Διαζύγιο. Ἡ πράξη αὐτὴ ἦταν καὶ κανονικὰ εἶναι ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου ὅπου
κανεὶς ἐξωγενὴς παράγοντας δὲν παρενέβαινε καὶ κανονικὰ
δὲν παρεμβαίνει.
Ἐν τούτοις, ἡ ἔκδοση ἐκκλησιαστικοῦ Διαζυγίου ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν πράξη ἀποτροπιαστική. Στὰ πρωτοχριστιανικὰ χρόνια ὁ δεύτερος Γάμος ἀκόμη μάλιστα καὶ γιὰ τοὺς
ἐν χηρείᾳ διατελοῦντας, ἀπεκαλεῖτο «εὐπρεπὴς μοιχεία»
(Ἀπολογητοῦ Ἀθηναγόρου, «Πρεσβεία [Ἀπολογία] περὶ
Χριστιανῶν», § 33).
Ὡς πρὸς τὴν ἀπαγόρευση Διαζυγίου χάριν συνάψεως
νέου Γάμου, ὁ 48ος Ἀποστολικὸς Κανόνας εἶναι σαφής:
«Εἴ τις λαϊκὸς τὴν ἑαυτοῦ γυναίκα ἐκβαλών, ἑτέραν λάβοι,
ἢ παρὰ ἄλλου ἀπολελυμένην, ἀφοριζέσθω». Γιὰ τὸν λόγο
αὐτό, ἄν κάποιοι χωρίσουν ὄχι γιὰ ἀπιστία συζυγική, καὶ
συνάψουν ἄλλη σχέση, πρέπει νὰ κανονίζονται ὡς μοιχοὶ ἕως ὅτου μετανοήσουν (ἤτοι 7 ἔτη ἀκοινωνησίας κατὰ
τὸν 87ο Κανόνα τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 20ὸ τῆς
Ἀγκύρας καὶ 77ο τοῦ Μ. Βασιλείου).
Ὁ 113ος Κανόνας τῆς Καρθαγένης λέγει ὅτι τὰ ἀνδρόγυνα ποὺ χωρίζουν ἄνευ πορνείας/μοιχείας, ἢ πρέπει νὰ
μένουν πλέον ὡς ἔχουν ἀνύπανδρα, ἢ νὰ διαλλαγοῦν.
Τοῦτο βέβαια ἀπηχεῖ τὴν Ἁγιογραφικὴ διδασκαλία, ὅτι ἄν
ἡ γυναίκα χωρίζεται ἀπὸ τὸν ἄνδρα της νὰ μείνει ἄγαμη. Ἄν
δὲν μπορεῖ, τότε νὰ συμφιλιώνεται μὲ τὸν ἄνδρα της. Καὶ ὁ
ἄνδρας νὰ μὴν ἀφήνει τὴν γυναῖκα του (Α΄ Κορ. 7:10-11).
Αὐτὸς ποὺ θὰ χωρίσει τὴν γυναίκα του ὄχι γιὰ συζυγικὴ
ἀπιστία γίνεται αἴτιος, ὡς ἠθικὸς αὐτουργός, νὰ θεωρεῖται
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ἐκείνη μοιχαλίδα ἄν ὑπανδρευθεῖ ἄλλον (Ματθ. 5:31-32).
Ὅπως καὶ αὐτὴ ποὺ θὰ ἀφήσει τὸν ἄνδρα της γιὰ νὰ πάρει
ἄλλον (Μάρκ. 10:12).
Ὁ Κυριακὸς λόγος εἶναι ἀπολύτως αὐστηρός: «Πᾶς ὁ
ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ
πᾶς ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει» [Καθένας ποὺ χωρίζει τὴν γυναῖκα του καὶ νυμφεύεται ἄλλη, διαπράττει μοιχεία, καὶ καθένας ποὺ νυμφεύεται διαζευγμένη
ἀπὸ τὸν ἄνδρα της, διαπράττει μοιχεία] (Λουκ. 16:18). Τὸ
σαφέστατο συμπέρασμα εἶναι ὅτι οἱ διαζευγμένοι ποὺ ξαναπαντρεύονται (ἐκτὸς τῆς προαναφερθείσης περιπτώσεως
συζυγικῆς ἀπιστίας) λογίζονται κανονικὰ ὡς μοιχοί.
Στὴν ἀπαγόρευση Διαζυγίου συντείνει ἰδιαιτέρως καὶ
ὁ σημαντικὸς λόγος ὑπάρξεως τέκνων, καὶ μάλιστα ἀνηλίκων· τοῦτο ἰσχύει ἀκόμη καὶ γιὰ ὅσους ἢ ὅσες ἐπιθυμοῦν
τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Γάμου «προφάσει ἀσκήσεως».
Στὰ σοβαρὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ὑφίστανται στοὺς
Γάμους καὶ κάποτε τοὺς κλονίζουν συθέμελα, ἡ σύσταση
τῆς Ἐκκλησίας στὰ ζεύγη καὶ μάλιστα στὶς γυναῖκες εἶναι
αὐτὴ τῆς Ὑπομονῆς (βλ. 9ο Κανόνα Μ. Βασιλείου) ὅ,τι καὶ
ἄν ὑποφέρει τὸ ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἀκόμη καὶ δαρμοὺς καὶ ἀδικίες καὶ κατασπατάληση περιουσίας/προίκας,
ἕως καὶ αὐτὴ τὴν περίπτωση τοῦ δαιμονισμοῦ!
Ἐξαίρεση γίνεται μόνον σὲ ἰδιαίτερα ἔκτακτες περιπτώσεις, ὅταν γιὰ παράδειγμα ἔχουμε ἀποδεδειγμένα ἐπιβουλὴ
κατὰ τῆς ζωῆς, ἤτοι ἀπόπειρα φονεύσεως ἑνὸς μέρους ἀπὸ
τὸ ἄλλο, ἢ κάποιον ἄλλο λόγο ποὺ ἀπαντᾶται στὴν Κανονιστικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας (αἵρεση, συγγένεια
σαρκικὴ ἢ πνευματική, μοναχικὴ ἀφιέρωση ἐκ συμφώνου,
«ἀφάνεια» μακρᾶς διαρκείας, ἐγκατάλειψη συζυγικῆς ἑστίας,
αἰχμαλωσία, προαγωγὴ σὲ μοιχεία, ἐπιβουλὴ σωφροσύνης
παρὰ φύσιν, ψευδὴς κατηγορία γιὰ δῆθεν διάπραξη μοιχείας, συγκατοίκηση μὲ παλλακίδα, ἄμβλωση παρὰ τὴν ἀντίθεση τοῦ ἄλλου μέρους).
Λόγῳ λοιπὸν ἀνθρώπινης ἀποτυχίας καὶ ἀδυναμίας
τελεῖται σὲ κάποιες περιπτώσεις δεύτερος Γάμος καὶ ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ ζήτημα αὐτὸ ἐπεδείκνυε μὲν
σχετικὴ συγκατάβαση καὶ ἐλαστικότητα, στὸ πνεῦμα τῆς
Οἰκονομίας, χωρὶς βεβαίως καὶ νὰ καταστρατηγεῖ τὶς βασικὲς Ἁγιογραφικὲς καὶ Κανονικὲς ἀρχὲς γιὰ τὸ εὐαίσθητο
αὐτὸ ζήτημα.
Ὅμως, ὁ δεύτερος Γάμος καὶ στὶς λίγες ἐκεῖνες περιπτώσεις ποὺ εἶναι ἐπιτρεπτός, ἐκλαμβάνεται ὡς τελούμενος
«κατὰ συγχώρησιν», χωρὶς νὰ εἶναι κατὰ πάντα εὔλογος καὶ
ἀκατηγόρητος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ὅποιος τελέσει ἀκόμη
καὶ δικαιολογημένα δεύτερο Γάμο δέχεται τὸ ἐπιτίμιο τῆς
ἀκοινωνησίας ἐπὶ ἕνα ἤ δύο ἔτη (4ος Κανόνας Μ. Βασιλείου). Ἐπίσης, ὁ δίγαμος κανονικὰ δὲν στεφανώνεται (2ος
Κανόνας Ἁγίου Νικηφόρου Κων/λεως), ἄν καὶ στὰ ἐν
χρήσει Εὐχολόγια προβλέπεται στέψη ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴ
τὴν περίπτωση, οὔτε καὶ ὁ Πρεσβύτερος ποὺ εὐλογεῖ τὸν
Γάμο αὐτὸ παρακάθεται ἐν συνεχείᾳ στὸ γαμήλιο δεῖπνο
(7ος Κανόνας Νεοκαισαρείας), διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
συγχαίρει σὲ κάτι τὸ ὁποῖο ἐπιτιμᾶται.
Στὴν συνάφεια αὐτὴ εἶναι σκόπιμο νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι γιὰ τοὺς ἀφιερωμένους στὸν Θεὸ Μοναχοὺς καὶ
Μοναχὲς ὁ Γάμος ἀπογορεύεται ἐντελῶς, ἀκόμη καὶ ἄν
αὐτοὶ ἀποβάλλουν τὸ σχῆμα τῆς Μετανοίας (6ος Μ. Βασιλείου καὶ 16ος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), οἱ δὲ
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ἔγγαμοι Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι δὲν δύνανται νὰ συνάψουν
δεύτερο Γάμο ἀκόμη καὶ σὲ περίπτωση χηρείας ἤ καὶ
καθαιρέσεως ἀπὸ τὴν Ἱερωσύνη (26ος Ἀποστολικός, 6ος
καὶ 44ος Κανόνες Μ. Βασιλείου καὶ 6ος τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
Ὁ δὲ τρίτος Γάμος, ποὺ ὑπάρχει ἀκόμη καὶ αὐτός, θεωρεῖται «παρανομία» κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο,
ἤ «πορνεία κεκολασμένη» κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο («συνεσταλμένη» τὴν ἀποκαλεῖ ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης).
Ὁ τρίγαμος λαμβάνει ἐπιτίμιο 5 ἐτῶν ἀκοινωνησίας (3ος
Κανόνας Νεοκαισαρείας, 4ος Μ. Βασιλείου) καὶ κατόπιν
ἐπιτρέπεται νὰ κοινωνεῖ τρεῖς μόνον φορὲς ἐτησίως.

***
Ὅλα αὐτὰ ὑπενθυμίζονται στὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὄχι γιὰ νὰ προξενήσουν κάποιον φόβο ἤ
δυσφορία νομικῆς καὶ σχολαστικῆς φύσεως, ἀλλὰ γιὰ νὰ
διακηρυχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας ἡ σωστικὴ Εὐαγγελικὴ καὶ Κανονικὴ ἀκρίβεια ὡς πρὸς τὰ σοβαρὰ θέματα
τοῦ Γάμου καὶ τοῦ Διαζυγίου, διότι ὑπάρχει ἐν πολλοῖς
ἄγνοια σὲ βασικὰ πράγματα τῆς Πίστεώς μας, ὅπως ἐπίσης
καὶ προσπάθεια κάποτε παρακάμψεως ὅσων ἰσχύουν μὲ
κριτήρια κοσμικὰ καὶ ἐξω-εκκλησιαστικά.
Στὴν ἐποχή μας γνωρίζουμε ὅτι ἡ σαρκολατρία κατακυριεύει ἐν πολλοῖς ἐγγάμους καὶ ἀγάμους καὶ αὐτὸ
προβάλλεται μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσον στὴν σύγχρονη
πραγματικότητα ὡς φυσικὸ καὶ ἀποδεκτὸ ἤ ἀκόμη καὶ ὡς
ἀναγκαῖο (!), οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς Πίστεως καὶ Ἤθους
κλονίζονται συθέμελα, οἱ σχέσεις δοκιμάζονται, ἡ οἰκογένεια πλήττεται μὲ κάθε τρόπο ὡς πρὸς τὴν ἑνότητα καὶ συνοχή της. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἐμμονῆς
στὰ παραδεδομένα πάσῃ θυσίᾳ καὶ προφυλάξεως ἀπὸ τὴν
πτώση στὰ ἀπογορευμένα.
Οἱ ἀνεπίτρεπτες οἰκονομίες, συγκαταβάσεις καὶ παραβάσεις μπορεῖ νὰ φαίνονται ὅτι «ἀναπαύουν» τοὺς συγχρόνους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι συνήθως καὶ τὰ ἁμαρτωλὰ
θελήματά τους ἐπιθυμοῦν νὰ ἱκανοποιοῦν, καὶ τὰ πάθη
τους νὰ ἀμνηστεύουν, ἀλλὰ καὶ τὸν καθησυχασμὸ τῆς συνειδήσεώς τους νὰ λαμβάνουν, δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸν
νὰ ἔχουν τὴν θεία ἔγκριση καὶ εὐλογία, οὔτε βεβαίως νὰ
παρέχουν τὴν ψευδαίσθηση τῆς ἐξασφαλίσεως αἰωνίου
σωτηρίας.
Ζοῦμε σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ τραγικότητα τοῦ «αὐτομάτου» καὶ τοῦ «συναινετικοῦ» διαζυγίου. Ἡ
Πολιτεία μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες λύει πλέον πάρα πολὺ
εὔκολα καὶ γρήγορα ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς τοὺς Γάμους,
ἀκόμη καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τελέσθηκαν κανονικῶς ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία μας. Καὶ τοῦτο, διότι οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμη
καὶ οἱ θεωρούμενοι ὡς πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀπώλεσαν ἐν πολλοῖς τὸ «μέτρο» καὶ «κριτήριο» τῶν ἐπιλογῶν
τους. Ἀντὶ γιὰ τὸν αἰώνιο Θεὸ καὶ τὸν ἀκατάλυτο Λόγο
καὶ Νόμο Του, ὑπερισχύουν οἱ θελήσεις καὶ τὰ πάθη τῶν
ἀνθρώπων, ἡ ἀνυπονησία, ἡ διάθεση καταβάσεως ἀπὸ
τὸν σταυρό, ἡ ἐγκατάλειψη τῶν εὐθυνῶν, ἡ διασάλευση
τῶν ἰσορροπιῶν, ἡ ἐπικράτηση αὐτοῦ ποὺ ἱκανοποιεῖ καὶ

ὄχι αὐτοῦ ποὺ πρέπει.
Ἡ εὔκολη προσφυγὴ εἶναι στὰ δικαστήρια, στὶς κοσμικὲς ἀρχὲς γιὰ «λύση» τοῦ Γάμου, ὥστε μετὰ οἱ ἐκκλησιαστικὲς Ἀρχὲς νὰ ἀναγκασθοῦν, μὲ εἰσαγγελικὴ μάλιστα
παραγγελία καὶ πρὸ τετελεσμένου εὑρισκόμενες, νὰ «ἐπικυρώσουν» καὶ πνευματικὰ αὐτὸ ποὺ «ἐπιτεύχθηκε» κοσμικά! Οἱ ὅροι ἔχουν δυστυχῶς ἀντιστραφεῖ. Πρῶτα ἔπρεπε,
ὅπως γινόταν πάντοτε, νὰ καταβληθεῖ προσπάθεια ἐκκλησιαστικὴ γιὰ ἀποσόβηση τοῦ μοιραίου, καὶ μόνον ἄν τοῦτο
ἀποτύγχανε ἐπανειλημμένα, μόνον τότε θὰ ἦταν δυνατὴ
ἡ ἔναρξη διαδικασίας λύσεως τοῦ Γάμου. Ἄν ἡ περαιτέρω συμβίωση τοῦ ζεύγους κριθεῖ ἀπὸ τοὺς Πνευματικοὺς
πατέρες τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς μὴ δυνατὴ καὶ
ὁ χωρισμὸς ἀναπόφευκτος, τότε μὲ συνοχὴ καρδίας καὶ
ὀδύνη βαθύτατη ἐκδίδεται ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους Ἀρχιερεῖς ἐκκλησιαστικὸ Διαζευκτήριο.
Ὡς πρὸς τὴν δυνατότητα τελέσεως δευτέρου Γάμου,
εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνεται προσεκτικὴ ἔρευνα γιὰ τὸ ἐπιτρεπτὸν ἤ μὴ τούτου κατὰ περίπτωσιν, καὶ ἄν συντρέχει
πράγματι ἀνάγκη -γιὰ τὴν πρόληψη τῶν χειροτέρων- νὰ
δίδεται τέτοια ἄδεια, τότε αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ
ὄντως ποιμαντικὴ οἰκονομία καὶ ὄχι προφανῆ παρανομία,
ἡ ὁποία μόνον ἐπιβάρυνση ἐπιφέρει καὶ ὄχι ἀνάπαυση καὶ
εὐλογία Ἁγιοπνευματικὴ στοὺς ἐμπλεκομένους.
***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ φροντίσουμε νὰ καταρτισθοῦμε, Κλῆρος καὶ Λαός, στὴν ὀρθὴ ἐπίγνωση τόσο
τῶν εὐλογιῶν, ὅσο καὶ τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ ἐπιφέρει
τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου σὲ ὅσους τὸ ἐπιλέγουν, ὥστε νὰ
διαφυλάσσεται πάσῃ θυσίᾳ ἡ ἱερότητά του καὶ τὸ ἀνεπίτρεπτον τῆς διασπάσεώς του, ἀφοῦ δόθηκε παρὰ Θεοῦ ὡς
ὁδὸς σωτηρίας, ἔστω καὶ δύσκολης καὶ μαρτυρικῆς, καὶ
ὄχι ἀπωλείας. Ἡ ἄρνηση αὐτῆς τῆς ὁδοῦ ἀκόμη καὶ ἀπὸ
τὸ ἕνα μέλος, παρὰ πιθανὸν τὴν θέληση τοῦ ἑτέρου, ἴσως
διότι δὲν συνέβη ἡ ἀπαραίτητη μετάβαση ἀπὸ τὸ «ἐγὼ» στὸ
«ἐμεῖς», συνιστᾶ μία τραγωδία ἤ καὶ προδοσία μὲ πάρα
πολὺ σοβαρὲς συνέπειες καὶ στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ στὴν
μέλλουσα.
Ὅσο δύσκολες καὶ φαινομενικὰ διάφορες καὶ ἄν εἶναι
οἱ σύγχρονες συνθῆκες ζωῆς, ἡ οὐσία τῶν πραγμάτων δὲν
ἀλλάζει, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας
δὲν ἀλλοιώνονται οὔτε προσαρμόζονται σὲ σχέση μὲ τὶς
ἐφάμαρτες συνήθειες καὶ παραβάσεις τῶν ἀνθρώπων· διότι αὐτὸ ποὺ δεικνύουν καὶ προστατεύουν εἶναι ἡ ἀληθινὴ
φύση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ θεοείδεια καὶ αἰώνια σωτηρία του,
καὶ ὄχι ἡ συγκατάβαση στὴν ἔκπτωση καὶ ἀπείθειά του,
παρὰ τὴν φιλάνθρωπη Οἰκονομία ποὺ ἐφαρμόζεται κατὰ
περίπτωση γιὰ τὴν διαφύλαξη καὶ ἀνόρθωση τοῦ πεσμένου καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἀποδοχὴ καὶ «νομιμοποίηση» τοῦ μὴ
ἐπιτρεπτοῦ.
Εἴθε ἡ Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν νὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν
ἐπίγνωση τοῦ θείου θελήματος στὴν ζωή μας καὶ στὴν συνεπῆ ἐπιτέλεσή του, πρὸς σωτηρίαν αἰώνιον. Ἀμήν!

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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Συμπεράσματα 10ης Γενικής-Ετήσιας Συνάντησης του ΝεΟΣ

Η

ΔΕΚΑΤΗ Γενική Συνάντηση του Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου της Εκκλησίας μας των Γνησίων
Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο, 27-10/9-11-2019, στην αίθουσα του Δημαρχείου Νίκαιας, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γεροντίου, του Θεοφ. Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Κληρικών, και περίπου 200
νέων αμφοτέρων των φύλων, από την Αθήνα, τον Πειραιά,
την υπόλοιπη Αττική και από άλλες περιοχές (Χαλκίδα,
Βόλο, Λάρισα, Καβάλα κ.λπ.).
Το θέμα της ήταν: «Εκκλησιασμός: να πάω ή θα χάσω τον
χρόνο μου;».
Από την όλη ενδιαφέρουσα Εκδήλωση προέκυψε το
συμπέρασμα ότι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί νέοι, και μάλιστα μέλη της Εκκλησίας μας των Γνησίων Ορθοδόξων
του Πατρίου Ημερολογίου, γνωρίζουμε ότι η Πίστη μας
αποτελεί συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Όπως πιστεύουμε έτσι και λατρεύουμε τον αληθινό Θεό μας. Αυτά
που παραδεχόμαστε σαν δογματικές αλήθειες για τη σωτηρία μας, τα ζούμε και τα εκφράζουμε στη θεία Λατρεία
της Εκκλησίας μας. Κέντρο της είναι ο Θεάνθρωπος
Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Οποίος μας προσφέρεται ως
λόγος και ως μυστήριο για να συμμετέχουμε στην αιώνια
ζωή που χαρίζει. Έτσι η ζωή μας εδώ στη γη ανοίγεται
στην αιωνιότητα, ευλογείται και αγιάζεται. Ειδικά στη
Θεία Λειτουργία ο Σωτήρας Χριστός μας ενώνει μαζί
Του με τη Θεία Ευχαριστία και μας καθιστά ένα σώμα,
όπου επικρατεί η ειρήνη και η αγάπη μεταξύ μας. Με τη
βεβαιότητα ότι όπου κυριαρχεί η Αλήθεια της Τρισηλίου
Θεότητος, εκεί βασιλεύει και η αληθινή Αγάπη.
Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση προς το πνεύμα που
επικρατεί στον κόσμο, όπου ο Θεός απωθείται και η αληθινή Λατρεία Του λησμονείται ή και απορρίπτεται. Οι
ρυθμοί του κόσμου σε άλλα πράγματα παραπέμπουν και
άλλα υπηρετούν. Η έμφαση δίνεται σε αξίες και επιδιώξεις
που φράζουν τον δρόμο προς τον Ουρανό και αποστεγνώνουν τις ψυχές από την πραγματική τους ανάγκη, από τον
Θεό και τη ζωή Του. Οι δυνατότητες της επιστήμης και

της τεχνολογίας, τα ψηφιακά και ηλεκτρονικά επιτεύγματα,
μπορεί να φαίνεται ότι παρέχουν απεριόριστες προοπτικές,
όμως με τίποτε δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σχέση
με τον αληθινό Θεό και την διαπροσωπική επικοινωνία των
ανθρώπων, που εμπνέει και τροφοδοτεί ο εκκλησιαστικός
τρόπος ζωής και η Λατρεία της Εκκλησίας.
Βέβαια, είναι γνωστό ότι υφίστανται προβλήματα, τα
οποία δεν ενθαρρύνουν την προσέλευση ιδίως των νέων
στη θεία Λατρεία, όπως σχετικά με τη γλώσσα, τα λειτουργικά σύμβολα, τους ανθρώπους που υπηρετούν και
τον τρόπο που την επιτελούν κ.λπ.. Όλα όμως αυτά με
κατάλληλη πνευματική καλλιέργεια βρίσκουν λύσεις. Αν
δεν μας ελκύει η θεία Λατρεία, το πρόβλημα είναι κυρίως
σε μας και όχι σε εκείνην. Εμείς είναι που χάσαμε αρκετά τον πνευματικό μας προσανατολισμό, αποκρύωσε η
πίστη μας, έσβησε ο ζήλος μας, παραβλέψαμε την αρετή,
αλλοτριωθήκαμε, μας επηρέασε και επηρεάζει ο κόσμος
σε μεγάλο βαθμό και μας απομακρύνει από τον αληθινό
σκοπό της ζωής μας και από την εκπλήρωση της χριστιανικής μας κλήσης.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι έχουμε ανάγκη από καλύτερη μετάνοια, πνευματική τακτοποίηση και προετοιμασία στο βάθος της ψυχής μας, για να αποφύγουμε
τα εμπόδια που μας βλάπτουν και μας στερούν τις θείες
δωρεές· είναι ανάγκη να δυναμώσουμε την πίστη μας, να
ξαναβρούμε τον ζήλο μας, όπως και τον εκκλησιαστικό
τρόπο και ρυθμό ζωής και πορείας. Ώστε να καταφεύγουμε με εμπιστοσύνη και λαχτάρα στο λιμάνι της Εκκλησίας, να ανακουφίζεται και γιατρεύεται η ύπαρξή μας
και να συμμετέχουμε ενεργά στη Λατρεία και Ζωή της·
να κοινωνούμε Χριστό και να ζούμε θυσιαστικά, ομολογιακά, αγαπητικά και ευχαριστιακά· για να έχει η ζωή μας
νόημα και ενδιαφέρον, να κάνουμε καλό στους γύρω μας,
να έχουμε χαρά και ελπίδα, να είμαστε φιλόθεοι και φιλάνθρωποι, ζωντανές και αληθινές Εικόνες Θεού. Αυτή
είναι η ειλικρινής ευχή και επιδίωξή μας και γι’ αυτά θα
αγωνισθούμε και θα παλέψουμε.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΝεΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα

Τὴν Κυριακή, 2/15-9-2019, πανηγύρισε ὁ Μετοχιακὸς Ἱε
ρὸς Ναὸς Παναγίας Γιάτρισσας στὸ Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας
στὴν Μεσσηνία. Στὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.
Κλήμης, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Δημήτριος Παλιάκος, ὁ
Ἱερομ. π. Διονύσιος Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων
Καλαμάτας καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Δαμιανὸς τοῦ Μακαριωτάτου.
Παρέστη πλῆθος πιστῶν. Θεῖο Κήρυγμα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Θεομητορικῆς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ
καὶ τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, παρετέθη
τράπεζα γιὰ ὅλους τοὺς πανηγυριστὲς στὸν εὐρύχωρο αὔλειο
χῶρο τοῦ Ναοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας τμῆμα τῆς χορωδίας καὶ ὀρχήστρας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς παρουσίασε παραδοσιακὸ
μουσικὸ πρόγραμμα.Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.
Καλλίνικος ἐξέφρασε πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες.

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου
πρώην Φλωρίνης τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ
Ὁ ἐν Ἁγίοις Πατέρας ἡμῶν Χρυσόστομος ὁ νέος Ὁμολογητὴς ἑορτάσθηκε πανηγυρικὰ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
τὴν Παρασκευή, 7/20-9-2019, ὅπως καὶ σὲ ἅλλες Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας μας.Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς στὸν Μεγάλο

Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο Λόγο, καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ Κληρικοὶ καὶ πλῆθος πιστῶν.
Ἦταν μεγάλη εύλογία ἡ παρουσία τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου
Πατρός, ἡ ὁποία μετεφέρθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς. Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς
στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ
Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ
Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Ἅπαντες, Κλῆρος, Μοναχὲς
καὶ Λαὸς τίμησαν τὸν Ἅγιό μας καὶ αἰσθάνθηκαν τὴν εὐλογία
τῆς Χάριτός του πρὸς διακράτησιν τῆς ἱερᾶς Παρακαταθήκης
τῆς ἀγωνιζομένης Ὀρθοδοξίας μας.

Ἑορτὲς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

Τὸ Σάββατο, 8/21-9-2019, ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὴν Αἴγινα, ὅπου
στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ἡ Σεβ.
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος
λειτούργησε καὶ ἀνήμερα μὲ ἄλλους Κληρικούς, ἐκφωνήσας
ἑόρτιο λόγο.
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου στὰ Μέγαρα, στὸν Μεγάλο
Ἑσπερινὸ προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

κ. Χρυσόστομος, μὲ Κληρικούς του, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε κατάλληλη Ὁμιλία, τὴν δὲ πρωία συλλειτούργησε μετὰ τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ ἄλλων Κληρικῶν,
ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο καὶ προέστη τῆς καθιερωμένης Λιτανείας, μὲ Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Χρυσοστόμου († 2010).
Στὶς Σέρρες, στὸν πανηγυρίζοντα ἐνοριακὸ Ναὸ συλλει-
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τούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ.
Ἀμβροσίου καὶ ἄλλων Κληρικῶν, μὲ συμμετοχὴ πιστῶν τῆς περιοχῆς ὅπως καὶ τῶν γύρω πόλεων. Ἑόρτιο Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης καὶ τελέσθηκε Λιτανεία, μὲ παράθεση
τραπέζης στοὺς προσελθόντας πιστούς.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Πύργου
Τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, 9/22-09-2019, πανηγύρισε
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Κατόπιν, ἡ ἐκδρομὴ συνεχίσθηκε στὸ ἱστορικὸ καὶ γραφικὸ
Ναύπλιο, ὅπου στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
τελέσθηκε Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρώτου
Κυβερνήτου τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδίστρια, ὁ
ὁποῖος φονεύθηκε ἀκριβῶς στὸ μέρος ἐκεῖνο, ἐνῶ πήγαινε γιὰ
νὰ ἐκκλησιασθεῖ ὡς ἰδιαίτερα πιστὸς καὶ φιλόθρησκος ἄνθρωπος (†  27-9-1831 π.ἡ.). Ἐν συνεχείᾳ, οἱ ἐκδρομεῖς περιδιάβηκαν
τοὺς δρόμους τοῦ Ναυπλίου καὶ ὑπῆρξε δυνατότητα νὰ δοῦν καὶ
ἄλλα ἱστορικὰ μέρη θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς σημασίας καὶ νὰ
χαροῦν τὰ ἀξιοθέατά του.
Τέλος, ἡ ἐκδρομὴ ὁλοκληρώθηκε μὲ προσκύνημα στὴν
Βυζαντινὴ (12ου αἰ.) λεγομένη Ἁγία Μονή, μόλις ἔξω ἀπὸ τὸ
Ναύπλιο, πρὸς τιμὴν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅπου οἱ συμμετέχοντες προσκύνησαν θαυματουργὸ Εἰκόνισμα τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ τὸ ὁποῖο ἀνευρέθηκε θαυμαστῶς μὲ προτροπὴ τῆς Παναγίας μας τὸ ἔτος 1920 ἔξω καὶ ἀριστερὰ τοῦ ἱεροῦ Βήματος,
ἡ δὲ Ἡγουμένη τῆς Μονῆς ἀναφέρθηκε σύντομη στὸ ἱστορικὸ
αὐτῆς.Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε ἀκόμη μία ἐπιτυχὴς ἐξόρμηση τοῦ
ΝεΟΣ μὲ μεγάλη πνευματικὴ ὠφέλεια ὅσων συμμετεῖχαν.

Ἑορτὲς Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ
ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Κυπριανοῦ στόν Πύργο Ἠλείας ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.Στόν Ὄρθρο
καί στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τῆς Μονῆς
Παν/του Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δαμιανοῦ. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε ἡ καθιερωμένη
λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τῆς Μονῆς, ἡ Ἀρτοκλασία
καί ἡ Ἀπόλυσις.

Τὴν Παρασκευή, 14/27-9-2019, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος προεξῆρχε

Ἐκδρομὴ τοῦ ΝεΟΣ σὲ Ἄργος καὶ Ναύπλιο
Τὸ Σάββατο, 15/28-9-2019, ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος (ΝεΟΣ) πραγματοποίησε ἐκδρομὴ στὸ Ἄργος καὶ τὸ
Ναύπλιο. Λεωφορεῖο 40 ἀτόμων, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Θεοφ.
Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, μετέβη ἀρχικῶς στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἔξω ἀπὸ τὸ Ἄργος, ὅπου στὸν
προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
τελέσθηκε Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Αἰδ. π. Στυλιανὸ Τομαή, στὴν
ὁποίαν χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐκφωνήσας
καὶ Ὁμιλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ. Συμμετεῖχαν
μαζὶ μὲ τοὺς ἐκδρομεῖς καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἐνῶ τὸ ἱερὸ
Ἀναλόγιο πλαισίωσαν νέοι μας.Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, στὴν
μεγάλη Τράπεζα τῆς Μονῆς ἡ Ἀδελφότητα ὑπὸ τὴν Γερόντισσα
Χριστιοφόρα, ὁ Ἐφημερεύων ἐξ Ἀθηνῶν π. Στυλιανὸς καὶ οἱ
πιστοὶ ποὺ βοηθοῦν στὴν Μονὴ παρέθεσαν πλούσια ἐδέσματα.
Νέοι καὶ νέες ἀπέδωσαν ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ
ἔγινε ξενάγηση στοὺς χώρους αὐτῆς καὶ στὸ Καθολικὸ ἐντὸς τῆς
κυρίως Μονῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἀμαλιάδα.
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
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μος προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας στό πανηγυρίζον Καθολικό τῆς
Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους Χίου, ἐνῶ ἀνήμερα χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ἐν συνεχείᾳ προέστη ἱερᾶς
Λιτανείας στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.

Τέλος, στὸν Εὔοσμο Θεσσαλονίκης πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς
Ναὸς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (καὶ Ἀναλήψεως), τῶν
δὲ ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν του.

Ἡ ἑορτή τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Μετά πάσης λαμπρότητος ἑορτάσθηκε Συνοδικῶς τό Θαῦμα
τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ 1925, τήν Κυριακή,
16/29-9-2019, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί
Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν.Ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Συλλείτουρ-

γο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καί τήν συμετοχή τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί Δημητριάδος κ. Φωτίου, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π.
Στυλιανοῦ Τομαῆ καὶ ἄλλων Κληρικῶν. Τον πανηγυρικό τῆς
ἡμέρας, ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ Συνοδικά, ἐκφώνησε ὁ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Εἶναι τὸ κείμενο ποὺ
δημοσιεύεται ὡς κύριο ἄρθρο τοῦ παρόντος τεύχους.

Αιμοδοσία στην Αθήνα
O Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος (ΝεΟΣ) της Εκκλησίας
μας σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, πραγματοποίησε Αιμοδοσία την Κυριακή, 16/29-9-2019, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου, στην Δάφνη.Για πρώτη φορά υπήρξε μάλιστα συνεργασία με τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» που ασχολείται με την
αναζήτηση κατάλληλου μοσχεύματος για παιδιά και ενήλικες
που πάσχουν από καρκίνο και άλλα σοβαρά νοσήματα. Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική και η αιμοδοσία ολο-

κληρώθηκε με καλά αποτελέσματα. Την Αιμοδοσία στήριξαν
κυρίως οι Ενορίες της Αθήνας (Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου,
Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου, Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου, Ι.Ν. Παναγίας
Προυσιώτισσας) και του Πειραιά (Ι.Ν. Αγίου Μηνά, Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου). Τον χώρο επισκέφθηκαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Καλλίνικος, οι Σεβ/τοι
Αττικής & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος και Δημητριάδος κ. Φώτιος, καθώς και ο Ιερομόναχος π. Καλλίνικος.

Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
Τὴν Δευτέρα, 24-9/7-10-2019, Ἑορτὴ τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ναὸς στὸ Παλαιὸ Φάληρο
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος
γιὰ λόγους άνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς του δὲν ἠδυνήθη νὰ
παραστεῖ, ἀντιπροσώπευσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.
Κλήμης, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς
παραμονῆς, τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς. Παρέστησαν Κληρικοί
μας ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Ἱερομ. π. Παταπίου, καὶ μεγάλο
πλῆθος πιστῶν. Μετὰ τὴν Ὁμιλία τοῦ χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως πρὸ τῆς τῆς Ἀπολύσεως, τελέσθηκε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς

Θεομητορικῆς Εἰκόνος, μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς καὶ νέων
μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Δημάρχου Παλαιοῦ Φαληροῦ, πρὸ τοῦ Ναοῦ δὲ τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλασία καὶ
ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος ἐξέφρασε εὐχαριστίες.Τὸ πρωὶ τῆς
Δευτέρας, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης τέλεσε τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μὲ τοὺς Πατέρες Εὐθύμιο, Πατάπιο καὶ
Ἀθανάσιο, ἐκφωνήσας πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἑόρτιο λόγο.
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στὴν Σταμάτα Ἀττικῆς, τὸ ἑσπέρας τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός, ἀπὸ
Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, μὲ
προεξάρχοντα τὸν Πρωτοσύγκελλο Πρωτ. π. Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος
ἐκφώνησε Ὁμιλία ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος σὲ ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολὴ στὴν Ρουμανία Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βιοιωτίας κ.
Χρυσοστόμου, καὶ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἀντωνίου.
Τὸ πρωὶ στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε θεῖο κήρυγμα.
Στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς τῆς

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Ἐγκαίνια Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στὴν Ρουμανία
Τὴν Κυριακή, 23-9/6-10-2019, τελέσθηκαν στὴν Σλατιοάρα
Ρουμανίας τὰ Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ πρὸς τιμὴν τῆς Καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πεντηκοστῆς), ὁ ὁποῖος ἀνεγειρόταν ἐπὶ μία 20ετία, εὑρισκόμενος μόλις ἐκτὸς τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἕδρας τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Ρουμανίας. Γιὰ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς συγκεντρώθηκαν Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὶ καὶ ἀμέτρητο πλῆθος πιστῶν, παρὰ τὶς ὄχι καλὲς
καιρικὲς συνθῆκες, ἀφοῦ ἐπικρατοῦσε κρύο, βροχὴ καὶ ὑγρασία.
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Κισινὲφ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιο καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμο. Ἡ Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἀντιπροσωπεύθηκε ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομο καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιο, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ τὸν Σεβ. Ἐπίσκοπο Ἔτνα & Πόρτλαντ
κ. Αὐξέντιο. Ἀπὸ δὲ τὴν Βουλγαρία ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου παρέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Νικοπόλεως κ. Βίκτωρας.Ἐπίσης, παρέστησαν 50 περίπου Ἱερεῖς
καὶ 10 Διάκονοι καὶ ἔψαλε πανηγυρικὰ ὁ Μητροπολιτικὸς Χορός,
παρισταμένων χιλιάδων πιστοῦ λαοῦ ἐν εὐλαβείᾳ καὶ κατανύξει.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκαν οἱ Ἀκολουθίες τοῦ
Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου ἕως ἀργὰ τὸ βράδυ, προεξάρχοντος
τοῦ Μακαριωτάτου κ. Βλασίου καὶ συγχοροστατούντων τῶν
λοιπῶν προαναφερθέντων 18 Ἀρχιερέων.Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς,
στὶς 6, ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία τελέσθηκε μεγαλοπρεπῶς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου κ. Βλασίου καὶ μὲ συμμετοχὴ καὶ
τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων, σύμφωνα μὲ τὴν ὅλη Τυπικὴ διάταξη
καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸ παρακείμενο
πρόχειρο ἱερὸ Παρεκκλήσιο. Μέχρι δὲ τῆς ἐπιστροφῆς τους τὴν
Τρίτη, 25-9/8-10-2019, οἱ ἡμέτεροι Ἀρχιερεῖς ἐπισκέφθηκαν Ἱε
ρὲς Μονὲς τῆς Ἀδελφῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας.

Θεομητορικὲς Πανηγύρεις

Ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς μετεφέρθη τὸ ἱερὸ Λείψανο
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου στὸν χῶρο τοῦ διαμορφωμένου
πρόχειρου Παρεκκλησίου, δίπλα στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό, ὅπου
θὰ ἐτελοῦντο ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου, καὶ ἐπίσης ἡ Θεία Λειτουργία τὴν κύρια ἡμέρα, μετὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ
νέου Ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση, διότι μετὰ τὴν
ὁλοκλήρωση τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων εἰσέρχονται στὸ Ἱερὸ
Βῆμα ἅπαντες οἱ παρόντες πιστοί, ἀνεξαρτήτως φύλου καὶ ἡλικίας, μόνον γιὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν.
Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σλατιοάρας κ. Βλάσιος, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πρωθιεράρχης τῆς Ρουμανικῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, καὶ
ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ λοιποὶ Ρουμᾶνοι Ἀρχιερεῖς, ἤτοι οἱ Θεοφ.
Ἐπίσκοποι Μπρασὼφ κ. Θεοδόσιος, Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος,
Ἰασίου κ. Γλυκέριος, Μποτοσανίου κ. Ἰωσήφ, Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανός, Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Γαλατσίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ
κ. Εὐλόγιος. Ὁ γηραιὸς (92 ἐτῶν) Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ.
Δημοσθένης παρέστη συμπροσευχόμενος. Ἀκόμη, συμμετεῖχε ὁ
Πρωθιεράρχης τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Διασπορᾶς Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος, μὲ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο

Τὴν Δευτέρα, 1/14-10-2019, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Γοργοϋπηκόου στὸ Πεταλίδι Μεσσηνίας, ὅπου τῆς Θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης Δαφνίου Ἀττικῆς τῆς ἑορτίου Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σκέπης στὰ Πετράλωνα στὸν Μεγάλο
Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς προέστη ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος
Μπαρδάκας, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Ἱερομ. π. Ἀλεξίου
καὶ τοῦ π. Στεφάνου.
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Γοργοϋπηκόου στὶς Μεσαμπε-
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λιὲς Ἡρακλείου Κρήτης τῶν ἑορτίων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ
τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ.
π. Νικολάου, τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέου Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ τῆς
Ἀναστάσεως Ἡρακλείου, καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Λουκᾶς.
Στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Γοργοϋπηκόου στὴν
Οἰνόη Ἀττικῆς τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
Τέλος δὲ πανηγύρισε καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Γοργοϋπηκόου καὶ Ἁγίων Μυροφόρων στὶς Σπέτσες, ὅπου τελέστηκε
ἱερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. π.
Γρηγορίου Ταυλαρίου.

Ἡ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Ἡ Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς,
Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 1/14.10.2019, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, συγχοροστατούντων τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου
τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας,
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Νικοπόλεως κ. Βίκτωρος τῆς Ἀδελφῆς
Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Βεσσαραβίας κ. Ἀνθίμου τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὡς καὶ τῶν Ἐπισκόπων
Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ
Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Παρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς

Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν, καθὼς καὶ
πλῆθος Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Πρὸ
τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ χοροστατῶν Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος
ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο.
Τὸ πρωῒ τῆς Τρίτης, 2/15.10.2019, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος
Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέντος νὰ παραστεῖ, παρὰ τὴν θέλησή
του, προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.
Χρυσότομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος κ.
Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, οἱ Θεοφ.
Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ καὶ
Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Βίκτωρ ἐκ Βουλγαρίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι
Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ

Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ
τρεῖς Διάκονοι. Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι. Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων
τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ Ἀρτοκλασία πρὸ τοῦ Ναοῦ.

Ὁμολογιακή Ἐκδήλωση στήν Λάρισα
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου, τήν Κυριακή, 7/20-10-2019, πραγματοποιήθηκε ἐνδιαφέρουσα ὁμολογιακή Ἐκδήλωση στήν Λάρισα,
στό Κέντρο Ἐκδηλώσεων «Κιβωτός», γιά τήν ἀντίσταση τῆς
Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τήν Ἐκδήλωση ὀργάνωσαν: Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμπελῶνος
Λαρίσης καί ὁ Σύλλογος Χριστιανικῆς Νεολαίας «Ὁ Ἅγιος Γεδεών». Προσκεκλημένοι Ὁμιλητές ἦταν ὁ Πρωτ. π. Νικόλαος
Δημαρᾶς ἀπό τήν Ναύπακτο, Δρ. Νομικῆς, συγγραφεύς καί ἐκδότης, Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων Πατρῶν, ὁ ὁποῖος
εἰσηγήθηκε τό θέμα: «Ἡ ἀλλοίωση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος
ἀπό τήν ἑκατονταετῆ δράση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», καί ὁ κ. Ζήσης
Τσιότρας, θεολόγος ἐκπαιδευτικός, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τό θέμα:
«Ὑπάρχει συνεπής καί σοβαρή ἀντίσταση ἔναντι τῆς παναιρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπό τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα;». Συντονιστής
τῆς ὅλης Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ λόγιος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος. Τήν Ἐκδήλωση παρακολούθησαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς

τοπικῆς Μητροπόλεως Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, οἱ
γηραιοὶ Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας καὶ Πρωτ. π. Βασίλειος
Ἀθάνατος καί ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Παπανάτσιος Ἐφημέριος
τοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν Βόλο. Ἐπίσης δύο Ἀδελφές Μοναχές καί πλῆθος κόσμου. Ἡ αἴθουσα εἶχε γεμίσει ἀπό
τήν παρουσία τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἄκουσαν μέ πολύ ἐνδιαφέρον
τίς δύο Εἰσηγήσεις καί τά καίρια σχόλια τοῦ Συντονιστῆ π. Νικηφόρου. Ὁ Ἱεροψάλτης κ. Νικόλαος Μηλιώνης ἔψαλε λίγους
ἐπίκαιρους ὕμνους.

Χειροτονία Διακόνου στὴν Θεσσαλονίκη
Τὸ Σάββατο, 6/19-10-2019, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ
Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Γρηγόριος προέβη στὴν χειροτονία σὲ Διάκονο τοῦ εὐλαβε-
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Ἡ 10η Ἐτήσια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.
Τὸ Σάββατο, 27-10/9-11-2019, πραγματοποιήθηκε ἡ 10η
Γενικὴ Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἡ Συνάντηση ἔγινε στὴν Αἴθουσα τοῦ Δημαχείου Νίκαιας, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος. Ἡ ἔναρξη ἔγινε μὲ προσευχὴ περὶ τὶς 10:30΄ π.μ.
ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ ἀκολούθησαν, μετὰ τὴν Εἰσαγωγὴ τῆς
Παρουσιάστριας Παναγιώτας Γαλανοπούλου, Χαιρετισμοὶ ἀπὸ
τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, καὶ
τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, Πρόεδρο τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ..

στάτου Ραφαὴλ Ἀβραμίδη, ἐνορίτου τοῦ Ναοῦ, ἐγγάμου καὶ
πατρὸς ἑνὸς τέκνου, ἀποφοίτου τῆς Γυμναστικῆς Ἀκαδημίας, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἐγγονὸς τοῦ πολιοῦ Πρεσβυτέρου Αἰδ. π. Ὀνουφρίου Ἀβραμίδη. Ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔψαλαν καλοὶ Ἱεροψάλτες καὶ παρέστη συμπροσευχόμενο
μεγάλο πλῆθος πιστῶν, γιὰ νὰ ἀναφωνήσουν τὸ «ἄξιος» καὶ νὰ
εὐχηθοῦν στὸν νέο Διάκονο γιὰ καλὴ καὶ ἀκατάκριτη διακονία.

Πανηγύρεις Ἁγίου Δημητρίου
Τὴν Παρασκευή, 26-10/8-11-2019, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀμφιάλη. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόν
τιος καὶ τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία.Τὸ πρωὶ ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος συλλειτούργησε μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
τὴν παραμονὴ εἶχε χοροστατήσει στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ στὸ Ἱερὸ
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Δομβραίνα Θηβῶν.

Στὴν Καβάλα πανηγύρισε ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ
στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων
καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἀρχιμ/τῶν
Ἰγνατίου καὶ Παφνουτίου, τοῦ Διακόνου Εὐστρατίου καὶ τοῦ
Ὑποδιακόνου Χριστοδοὐλου. Ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία.

Κατόπιν, ἡ Χορωδία τοῦ ΝεΟΣ μὲ μέλη ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιστερίου καὶ ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ
Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, ὑπὸ τὴν διεύθυνση
τῆς Μαρίας Κοντογιαννοπούλου-Πάνου, ἔψαλε ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης παρουσίασε μὲ τρόπο ἱκανοποιητικὸ τὴν
ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγησή του ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Συναντήσεως:
«Ἐκκλησιασμός: νὰ πάω ἢ θὰ χάσω τὸν χρόνο μου;».

Κατόπιν, παρεκάθησαν στὸ Προεδρεῖο ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ.
Κλήμης καὶ ὁ Ὁμιλητὴς π. Γεώργιος καὶ ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, μὲ ὑποβολὴ ἐρωτημάτων ἀπὸ τοὺς Συνέδρους
καὶ ἀπαντήσεις τοῦ π. Γεωργίου καὶ τοῦ Θεοφ. κ. Κλήμεντος, οἱ
ὁποῖες φώτισαν πολλὲς πτυχὲς τοῦ λειτουργικοῦ καὶ ποιμαντικοῦ
θέματος τῆς Συναντήσεως, μὲ θετικὴ ἀπήχηση καὶ ὠφέλεια στὸ
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2020
Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον γιὰ τὸ ἔτος
2020, σὲ σχῆμα τσέπης, 96 σελίδων. Περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα Ἡμερολογιακὰ
στοιχεῖα (Μηνολόγιο, Κυριακοδρόμιο, Νηστειοδρόμιο), καθὼς καὶ Κατάλογο Ἱερῶν Ναῶν
καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ Μητρόπολη καὶ Ἐπισκοπὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Ἐπίσης, περιέχει ἐνιαφέρον κείμενο μὲ τίτλο: «Ἅγιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, ὁ
συνεχιστὴς τῆς πατρώας ἡμῶν Παραδόσεως (1846-1920)» ὡς Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν ἑκατονταετηρίδα ἀπὸ τῆς ὁσιακῆς Κοιμήσεώς του. Τὸ Ἑορτολόγιον 2020 διατίθεται στοὺς
Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
στὴν τιμὴ τοῦ ἑνὸς εὐρώ.


ἀκροατηρίου τῶν 200 περίπου νέων ἀπὸ διάφορα μέρη (Ἀθήνα,
Πειραιᾶ, Ἀττική, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα κ.λπ.).
Στὶς 1:00΄ τὸ μεσημέρι ἔγινε ἡμίωρο διάλειμμα, στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου προσφέρθηκαν κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς Συνέδρους καὶ ἀκολούθησε τὸ δεύτερο μέρος τῆς Συναντήσεως, μὲ
ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τῶν Συμπερασμάτων τῆς Πανελλήνιας
Συναντήσεως ἀπὸ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, τὸ ὁποῖο
εἶχε προετοιμάσει ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. καὶ
ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεως τῶν Συνέδρων (βλ. αὐτὸ στὴν σελ. 9 τοῦ
παρόντος τεύχους).
Στὴν συνέχεια, ἡ Χορωδία ἐξακολούθησε τὸ πρόγραμμά της
ἀποδίδοντας ὡραῖα παραδοσιακὰ τραγούδια.
Κατόπιν, ἔγινε προβολὴ ἑπτάλεπτου βίντεο σχετικὰ μὲ τὸ
θαῦμα τῆς σωτηρίας ἑνὸς πιλότου τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, ὁ
ὁποῖος κατέπεσε σὲ ἐλεύθερη πτήση μὲ ἀλεξίπτωτο σὲ χαράδρα
τοῦ Ταϋγέτου πρὸ πενταετίας. Ὁ δὲ διασωθεὶς πιλότος κ. Γεώργιος Ζαχαριᾶς ἀνῆλθε ἐν συνεχείᾳ στὸ Βῆμα ἐμφανῶς συγκινημένος καὶ ἀναφέρθηκε ἐν ὀλίγοις στὴν ἐκπληκτικὴ ἐμπειρία του,
ἡ ὁποία προκάλεσε γενικὸ συγκλονισμό. Οἱ Σύνεδροι ἔθεσαν
ἐρωτήματα στὸν ὁμιλοῦντα, τὰ ὁποῖα ἀπάντησε μὲ συντομία καὶ
εὐστοχία, γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ σπουδαίων πνευματικῶν μηνυμάτων.
Ἀκολούθησε ἡ κλήρωση τῶν λαχνῶν γιὰ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο καὶ ἀνακοινώθηκε ὡς ἐπιτυχῶν ἐνορίτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Παλαιοῦ Φαλήρου.
Καταληκτήριο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐφ’ ὅσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος δὲν ἠδυνήθη νὰ παραστεῖ, ἡ δὲ Παρουσιάστρια ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς παρόντας Ἀρχιερεῖς, στοὺς

Κληρικούς, στὸν Ὁμιλητή, στὴν Χορωδία καὶ γενικὰ σὲ ὅλους
ὅσοι συνέβαλαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς Ἐκδηλώσεως.
Τέλος, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογράφιση ἐντὸς τῆς αἰθούσης, διανεμήθηκαν τὰ ὡραῖα Ἐνθύμια τῆς Ἐκδηλώσεως σὲ
ὅλους τοὺς προσελθόντες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ 2ο τεῦχος
τοῦ Φυλλαδίου τοῦ ΝεΟΣ «Νεανικὴ Ἐπικοινωνία».

Ἐπετειακὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ποντιακὴ Γενοκτονία

Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου, 27-10/9-11-2019, στὸ Δημοτικὸ
κινηματοθέατρο «Γαλαξίας» τοῦ Ἀσπροπύργου, πραγματοποιήθηκε μεγάλη ἐπετειακὴ Ἐκδήλωση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὸν γενικὸ τίτλο
«100 χρόνια Ἀλήθεια», σχετικὰ μὲ τὴν συμπλήρωση ἑκατονταετίας ἀπὸ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.Μὲ τὴν καθοδήγηση καὶ εὐλογία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἔκανε καὶ
τὸ «Καλωσόρισμα» στὴν Ἐκδήλωση, συνεργάστηκαν καὶ συνέβαλαν πάρα πολλὰ πρόσωπα γιὰ τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς,
ἡ ὁποία ἦταν ἕνα μουσικὸ ἀφηγηματικὸ δράμα, μὲ συμμετοχὴ
τῆς μεικτῆς Χορωδίας τῆς Μητροπόλεως «Ὑμνωδοί», ὑπὸ τὴν
διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου Κιαχόπουλου, καὶ τῆς θεατρικῆς
ὁμάδος «Λυδία».Στὴν ἐπιτυχῆ Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, πολλοὶ Κληρικοί, ἐπίσημοι,
καὶ μεγάλο πλῆθος κόσμου.
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