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Περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας
τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα λαμβάνονται

Η

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος
ἀπευθύνει ἔκκλησιν πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον
πλήρωμα Αὐτῆς, ὅπως ἐντείνῃ τὰς προσευχὰς
αὐτοῦ κατὰ τὰς δυσχερεῖς περιστάσεις τῆς χρονικῆς περιόδου, τὴν ὁποίαν διανύομεν.
Εἰδικῶς οἱ ἐν Ἑλλάδι, ὀφείλομεν πλέον τῶν
ἄλλων ἀδελφῶν μας, νὰ εἴμεθα εἰς πνευματικὴν ἐγρήγορσιν καὶ νὰ ἀποφεύγωμεν τὴν
ἐθνικὴν μάστιγα τῆς διχονοίας, ἔχοντες μάλιστα ἤδη ἐντονωτέραν τὴν ἀπειλὴν πολεμικῶν
ἐνεργειῶν ἐκ μέρους τῶν ἐξ ἀνατολῶν προαιωνίων βαρβάρων ἐχθρῶν τοῦ ἡμετέρου Γένους.
Προτρέπομεν τὸν Χριστώνυμον λαὸν τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας νὰ μὴ μετέχῃ εἰς διχοστασίας
καὶ νὰ διατηρῇ νηφαλίαν στάσιν διὰ ὅλα τὰ
ζητήματα.
Ὅσον ἀφορᾶ δὲ εἰς τὸ θέμα τῆς νόσου τοῦ
λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῶν συνεπειῶν ἐξ
αὐτῆς εἰς τὴν εὐρυτέραν κοινωνικὴν ζωήν, ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος προτρέπει πατρικῶς νὰ μὴ υἱοθετῶνται ἀκραῖαι τοποθετήσεις. Ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν
δὲν εἶναι ὀρθὸν νὰ λέγηται ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἰὸς
εἶναι ἀνύπαρκτος καὶ ἄρα δὲν χρειάζονται κἄν
μέτρα προστασίας, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, δὲν πρέπει νὰ
καταλαμβανώμεθα ὑπὸ πανικοῦ. Ὁ δὲ πανικὸς
πάλιν ἔχει δύο ἀντιθέτους πλευράς: Τόσον ὁ
πανικὸς ἐκ τοῦ φόβου τῆς ἀσθενείας ὁδηγεῖ εἰς
ἀκραίας συμπεριφοράς, ὅσον καὶ ὁ ἀνάλογος ἐκ
τῆς ὑπονοίας ὅτι ὄπισθεν τῶν προστατευτικῶν
μέτρων κρύπτονται ἀλλότριαι βλέψεις. Ὅ,τι
καὶ νὰ συμβαίνῃ, ἡμεῖς ὀφείλομεν νὰ παραμείνωμεν σταθεροί εἰς τὴν πίστιν, ἀπτόητοι εἰς τὸ
πνεῦμα, καὶ ἀτάραχοι εἰς τὴν ψυχήν, «τῇ ἐλπίδι
χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ
προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. ιβ´ 12).
Σημειωτέον, ὅτι ὁμολογουμένως ὡρισμένα
ἐκ τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν αἱ κοσμικαὶ ἐξουσίαι, πιθανὸν νὰ ἔχουν χαρακτῆρα
ὑπερβολικόν, ἐνδεχομένως δὲ νὰ εἶναι καὶ
ἐσφαλμένα, ἢ ἀκόμη καὶ πρακτικῶς ἀνε-

φάρμοστα, ἐφ᾽ ὅσον ἄλλωστε οὐδεὶς ἐκ τῶν
ἀνθρώπων εἶναι ἀλάθητος, οἱ δὲ Ἰατροὶ δὲν
ὁμοφωνοῦν ὡς πρὸς τὸ εἶδος καὶ τὸ εὖρος τῶν
κανόνων προστασίας. Ἐπίσης δὲ ἀκόμη καὶ οἱ
αὐτοὶ ἐπιστήμονες κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχουν
υἱοθετήσει ἐνίοτε διαφορετικὰς ἀπόψεις ὡς
πρὸς τὸ πρόβλημα καὶ τὴν ἀντιμετώπισίν του.
Ὡς ἐκ τούτου, εἴτε κληρικοὶ εἴμεθα, εἴτε
λαϊκοί, αἱ τοποθετήσεις ἡμῶν ἐπὶ παντὸς μὴ
δογματικοῦ ζητήματος (ὅπως ἐν προκειμένῳ)
ὀφείλουν νὰ εἶναι ὄχι μόνον νηφάλιαι ἀλλὰ
καὶ ἐπιφυλακτικαί. Ὁσάκις βεβαίως αἱ ἀποφάσεις τῶν κατὰ τόπους κοσμικῶν ἐξουσιῶν
ἐπεχείρησαν τὴν ἀνάμιξιν αὐτῶν εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας διὰ ἐπιβολῆς ἀποφάσεων
αὐτῶν εἰς ζητήματα ἀμιγῶς δογματικά, ὡς λ.χ.
αἱ εἰκονομαχικαὶ ἀντιλήψεις περὶ μὴ προσκυνήσεως ἱερῶν Εἰκόνων, ἢ ἀμφισβητήσεως τοῦ
Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τότε ἀσφαλῶς
ἴσχυε καὶ ἰσχύει τὸ Ἀποστολικόν: «πειθαρχεῖν
δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε´ 29).
Συνεπῶς, οὔτε ἡ παντελὴς ἀδιαφορία, ἀλλ’
οὔτε καὶ ἡ τήρησις ὑποδείξεων ἀντιθέτων εἰς
τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ Παράδοσιν ἐπιτρέπονται. Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος παρακολουθεῖ
τὰ ζητήματα ταῦτα καὶ δίδει γενικὰς κατευθύνσεις εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι δέον ὅπως
ἐξειδικεύουν αὐτὰς κατὰ τὰ τοπικῶς ἰσχύοντα
καὶ καθοδηγοῦν τοὺς Ἱερεῖς περὶ τοῦ ἑκάστοτε
πρακτέου, ἀποφεύγοντες ἐπιβλαβεῖς δημοσίας
ἀναφοράς.
Ἐν κατακλεῖδι, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ὑπενθυμίζει εἰς τὰ πνευματικὰ Αὐτῆς τέκνα, ὅτι πᾶσαι
αἱ δοκιμασίαι, τὰς ὁποίας ἐπιτρέπει ἡ Ἀγαθὴ
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὀφείλονται εἰς τὰς ἁμαρτίας
ἡμῶν καὶ ἑπομένως ὀφείλομεν νὰ ἀντιμετωπίζωμεν αὐτὰς διὰ τῆς εὐλογημένης μετανοίας.
Εἰς τοὺς ἀσθενοῦντας ἐκ τῆς νόσου καὶ εἰς
τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς πάσχον
τας ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα μέτρα, ἐκφράζομεν τὴν προσευχητικὴν ἡμῶν συμπαράστασιν,
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Ἀνακοίνωσις περί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ. Φωτίου

Π

ληροφορεῖται τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ Σεβ/
τος Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου κ. Φώτιος τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 5/18-10-2020, ὑπέστη αὐτοκινητικόν
ἀτύχημα εἰς τήν ὁδόν τοῦ καθήκοντος πορευόμενος, μεταβαίνων δι’ ὀχήματος
πρός τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς τήν πόλιν τῆς Λαμίας,
ἔνθα ἐπρόκειτο νὰ τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν.
Κατόπιν τῆς χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως εἰς τήν ὁποίαν ὑπεβλήθη, νοσηλεύεται εἰς τήν μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Λαμίας, εἰς
σταθεράν κατάστασιν διατελῶν ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῶν θεραπόντων ἰατρῶν του.
Προτρέπονται δέ ὁ εὐλαβὴς Κλῆρος καὶ Λαὸς ὅπως προσεύχωνται ὑπὲρ ἀναρρώσεως καί πλήρους ἀποκαταστάσεως τῆς πολυτίμου ὑγείας αὐτοῦ.
Ἀθῆναι, 6/19-10-2020

Ἐπίσκεψις Ἀρχιερέων στὸν τραυματισθέντα
Σεβ/το Δημητριάδος κ. Φώτιο στήν Λαμία

Σ

υνοδικό κλιμάκιο ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ἐπισκέφθηκαν
τήν Τετάρτη, 8/21-10-2020, τόν τραυματισθέντα Σεβ/
το Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο στό Γενικό
Νοσοκομεῖο Λαμίας.
Τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς ὑποδέχθηκαν ὁ
Διοικητής κ. Ἀνδρέας Κολοκυθᾶς καί ὁ Ἀναπληρωτής Διοικητής κ. Γεώργιος Καραβάνας τοῦ Γ.Ν.Λ., οἱ
ὁποῖοι τούς ἐνημέρωσαν γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας
τοῦ Σεβασμιωτάτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος
ἐξῆλθε σήμερα τό μεσημέρι ἀπό τήν Μ.Ε.Θ. καί νοσηλεύεται σέ δωμάτιο τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς τοῦ
Γ.Ν.Λ..
Παρά τά σοβαρά τραύματα πού προκλήθηκαν ἐξ’

αἰτίας τοῦ τροχαίου ἀτυχήματος πού εἶχε ὁ Σεβασμιώτατος τήν περασμένη Κυριακή, ἡ πορεία τῆς ὑγείας
του θεωρεῖται ἱκανοποιητική, ἐνῶ σύμφωνα μέ τούς
θεράποντες ἰατρούς ἡ ζωή του δέν διατρέχει κίνδυνο.
Οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς εἶχαν τήν εὐκαιρία
νά συνομιλήσουν μέ τόν τραυματισθέντα Σεβ/το κ.
Φώτιο, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Τριαδικό Θεό καί
τόν πιστό λαό γιά τίς προσευχές τους.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της στό διοικητικό καί νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Γ.Ν. Λαμίας γιά τίς ἄοκνες
προσπάθειές τους σχετικά μέ τήν θεραπεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀδελφοῦ.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου



εὐχόμενοι διὰ τὴν ἴασιν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, ὡς ἐπίσης ἡ Χάρις τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἡμῶν
νὰ δώσῃ αἴσιον πέρας εἰς τὴν δοκιμασίαν ταύτην τῆς ἀνθρωπότητος διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Ἡ ἐν μετανοίᾳ ἐπιστροφὴ ἡμῶν εἰς τὰς θεαρέστους ὁδοὺς θὰ ἑλκύσῃ ἀναψυχὴν καὶ εἰρήνην εἰς
ἡμᾶς ἅπαντας, εἴθε δὲ τοῦτο νὰ συμβῇ ὅσον τάχιστα!
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθῆναι, 5/18-9-2020
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2020

Τ

ὴν Τρίτην, 2αν/15ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου
τοῦ ἔτους 2020, 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 καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων
δέκα Ἀρχιερέων διὰ φυσικῆς παρουσίας καὶ (οἱ
ἐκτὸς Ἑλλάδος) διὰ τηλεδιασκέψεως.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ.
Κυπριανοῦ ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ Ἔτει καὶ
τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου καὶ ἀφοῦ
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε σύντομον
χαιρετιστήριον προσφώνησιν εἰς τοὺς Συνοδικοὺς
Ἀρχιερεῖς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Συνεζητήθη ἡ ὑπόθεσις τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς
Λούνης. Πρῶτον, διεπιστώθη ὅτι οὐδεμία ἀπάντησις ἐλήφθη ἐκ μέρους τοῦ Ἐπισκόπου πρώην Λούνης κ. Σιλουανοῦ εἰς τὴν δευτέραν ἐπιστολιμαίαν
κλῆσιν αὐτοῦ διὰ τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον, καὶ
οὕτως, ἐφ’ ὅσον καλεῖται πλέον διὰ τελευταίαν
φορὰν εἰς ἀπολογίαν, παραπέμπεται ἡ τελικὴ ἐκδίκασις τῆς ὑποθέσεώς του εἰς μίαν ἐκ τῶν ἑπομένων
συνεδρίασεων τῆς Ἱ. Συνόδου.
Δεύτερον, λόγῳ τῆς ἀποστασίας τοῦ ἐπιτοπίου
ἐπισκόπου ἀπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου, εἰς τὴν ὁποίαν παραμένει πιστὸν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ Κλήρου
καὶ λαοῦ τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Λούνης εἰς Ἰταλίαν, ἐκρίθη ἀναγκαῖος ὁ διορισμὸς ἀντιπροσώπου τῆς Ἱερᾶς
Συνοδου ἐνώπιον τῶν Ἰταλικῶν ἀρχῶν. Οὕτως,
ἐδιωρίσθη ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Δανιὴλ Μαρλέττα ὡς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἐπισκοπῆς
Λούνης. Οὗτος θὰ ἔχει ἄμεσον ἀναφορὰν εἰς τὴν
Ἱ. Σύνοδον, μέσῳ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, καὶ προσωρινῶς θὰ διοικῇ τὴν
Ἐπισκοπὴν ἄχρις ἐκλογῆς ἑτέρου Ἱεράρχου διὰ τὴν
Ἐπαρχίαν.
2. Ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολὴν τοῦ προγραμμα-

τισμοῦ τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων καὶ
τὰ περὶ ἀπονομῆς τιμητικῶν διακρίσεων διὰ τὸν
προσεχῆ Ἰανουάριον, ἐφ᾽ ὅσον αἱ συνθῆκαι θὰ
ἐπιτρέπουν τὸν προγραμματισμὸν τοῦτον. Ὡς πρὸς
τὰ Ἅγια Θεοφάνεια, θὰ ληφθῇ ἀπόφασις ἐγκαίρως
ἀναλόγως τῶν περιστάσεων.
3. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Συνοδικοῦ
Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2022 εἰς τὴν ἀποφράδα
μνήμην τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς (1922) ἐξ
ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ καὶ κυρίως τῶν Ἀρχιερέων τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης.
4. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου
Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν
Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας, ὡς καὶ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Σόφιαν Βουλγαρίας διὰ τὸ ἔτος 2021,
ἐφ᾽ ὅσον τὸ ἐπιτρέψουν αἱ συνθῆκαι.
5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μεταβάντος (καὶ εὑρισκομένου) Θεοφιλ. Μεθώνης περὶ
τῶν ἐπισκέψεων αὐτοῦ εἰς Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν,
Γαλλίαν καὶ Ἀγγλίαν.
6. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα διὰ
τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ κτηρίου τῶν νέων Συνοδικῶν
Γραφείων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης εἰς Πετράλωνα
Ἀθηνῶν. Ἀπέμεινε πλέον ὁ ἐξοπλισμὸς αὐτοῦ δι᾽
ἐπίπλων καὶ λοιπῆς ἀπαραιτήτου ἐξαρτήσεως, ὥστε
νὰ ἀρχίσῃ νὰ χρησιμοποποιῆται κανονικῶς εἰς τὸ
ἀμέσως ἑπόμενον χρονικὸν διάστημα.
7. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν πορείαν τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
8. Συνεζητήθη ἡ διαμόρφωσις κοινῆς Συνοδικῆς
στάσεως ἐπὶ φλεγόντων κοινωνικῶν ζητημάτων.
Ἐτονίσθη ὅτι ἡ ἐπίσημος θέσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
ἐκφράζεται μόνον κατόπιν Συνοδικῆς διαγνώμης
εἰς τὰς Ἀνακοινώσεις καὶ Ἐγκυκλίους αὐτῆς καὶ
ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως περὶ τῆς
παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῶν μέτρων τὰ ὁποῖα λαμβάνονται.
9. Ἠσχολήθη μετὰ ἱεραποστολικῶν ζητημάτων
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καὶ τὰς δυσκολίας εἰς τὸ Ἱεραποστολικὸν ἔργον,
ἕνεκα τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου καὶ τῶν κατ᾽
αὐτῆς μέτρων διεθνῶς.
10. Ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τῆς καλυτέρας πνευματικῆς καὶ γνωστικῆς προετοιμασίας πιθανῶν ὑποψηφίων Κληρικῶν ἤ καὶ τῶν νέων τοιούτων, προκειμένου νὰ διασφαλισθῇ τὸ ποιμαντικὸν καὶ λοιπὸν
ἔργον τῆς Ἐκκλησίας εἰς πλέον ὑγιεῖς βάσεις.
11. Ἀπεφασίσθη ἡ δι᾽ Ὑπομνήματος πρὸς τὸ
Ὑπουργεῖον Παιδείας ὑποστήριξις υἱοθετήσεως
καὶ ἐν Ἑλλάδι τοῦ θεσμοῦ τῆς κατ᾽ οἶκον σχολικῆς
ἐκπαιδεύσεως τῶν παίδων.
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12. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη
καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνεδρίας, συνῆλθε τὸ
Α´βάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἐπιβολὴν τοῦ ἐπιτιμίου
τῆς καθαιρέσεως καὶ ἐπαναφορᾶς εἰς τὴν τάξιν τῶν
Μοναχῶν τοῦ πρ. Ἱερομονάχου Γρηγορίου Ζιώγου.
Ἡ ὑπόθεσις τοῦ π. Ἀκακίου Στάνκοβιτς ἐκ Σερβίας ἀνεβλήθη, τῇ αἰτήσει τοῦ κατηγορουμένου,
λόγῳ ἀδυναμίας προσελεύσεώς του ἐξ αἰτίας τῶν
κυβερνητικῶν μέτρων ἕνεκα τοῦ λοιμοῦ, ὡς καὶ
προβλημάτων ὑγείας αὐτοῦ, κατὰ βεβαίωσίν του.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2020

Τ

ὴν Πέμπτην, 9ην / 22αν τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου
τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ
συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων διὰ φυσικῆς παρουσίας ὡς καὶ διὰ νομίμου ἀντιπροσωπεύσεως,
κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς μεγάλης δοκιμασίας
τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου λόγῳ τοῦ αὐτοκινητικοῦ ἀτυχήματος αὐτοῦ τὴν πρωίαν τῆς παρελθούσης Κυριακῆς, ἀλλὰ καὶ διεπιστώθη τόσον ἡ
θαυμαστὴ διάσωσις τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ὅσον καὶ ἡ
πλέον θαυμαστὴ ραγδαία βελτίωσις τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ, ἕως σημείου ἐξόδου αὐτοῦ
ἀπὸ τῆς Μονάδος Ἐντατικῆς Θεραπείας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Λαμίας καὶ νοσηλείας του πλέον
εἰς θάλαμον τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς τοῦ ἐν λόγῳ
Νοσοκομείου. Τοῦτο δὲ ἀπεδόθη πέραν τῆς ἱκανότητος καὶ φροντίδος τοῦ ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ
προσωπικοῦ, εἰς θαῦμα τῆς πανδήμου προσευχῆς

τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ λαϊκῶν. Ἐξεφράσθη ἐπίσης ἡ εὐχὴ καταφυγῆς εἰς τὸ
μέγα ὅπλον τῆς θεοπειθοῦς προσευχῆς καθ’ ὅλας
τὰς θλιβερὰς περιπτώσεις ἐκκλησιαστικῶν, ἐθνικῶν,
κοινωνικῶν καὶ λοιπῶν κρίσεων, ὥστε πρωτίστως νὰ
ἐκζητῆται ἡ θεία προστασία, παρηγορία καὶ ἴασις,
πρὸ πάσης ἀνθρωπίνης προσπαθείας καὶ ὁμοῦ μετ’
αὐτῆς.
2. Ἐνεκρίθη ἡ τεθεῖσα πρότασις ὅπως προβῶμεν
εἰς ἐπιμελῆ ἐργασίαν διὰ τὴν μελλοντικὴν ἔκδοσιν
Λειτουργικῶν βιβλίων ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καὶ
δὴ Ἱερατικῶν Φυλλάδων καὶ Μηναίων, πρὸς κοινὴν
καὶ ὁμοιόμορφον χρῆσιν κατὰ τὰς ἱερὰς Ἀκολουθίας
ὑπὸ τῶν Κληρικῶν καὶ λοιπῶν συντελεστῶν τῆς θείας
Λατρείας.
3. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ ἀπαντήσεως εἰς
Πρόσκλησιν ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς ἐν σχέσει πρὸς ἐπικειμένην
Ἁγιοκατάταξιν ὑπ’ αὐτῆς, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ἐκφράζεται ἡ ἀδυναμία συμμετοχῆς λόγῳ ἀντικειμενικῶν
κατὰ τὴν παροῦσαν χρονικὴν περίοδον, ὡς καὶ ἑτέρων, δυσκολιῶν.
4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη
καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσηςφύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Η ΦΩΝΗ

6

Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα

Η

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος (Πατρίου
Ἡμερολογίου), ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπί
σκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, ἡ
ὁποία ἀντιπροσωπεύει σημαντικὸ τμῆμα σοβαρῶν
καὶ πιστῶν συμπολιτῶν μας, μὲ πραγματικὴ ἀγάπη
καὶ ἀφοσίωση στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Πατρίδα μας,
προβαίνει στὴν ἑξῆς ἀνακοίνωση:
Κατανοοῦμε πλήρως τὴν κρίσιμη κατάσταση ἀπὸ
τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὶς ἀπειλητικὲς
ἐπιπτώσεις του στὴν ζωὴ ἀναριθμήτων ἀνθρώπων
στὴν Ἑλλάδα καὶ εὐρύτερα. Συμπάσχουμε μὲ τοὺς
πάσχοντες, μὲ τοὺς ἀσθενεῖς, μὲ τοὺς κινδυνεύον
τες, μὲ ὅσους πλήττονται οἰκονομικά, ἐργασιακά,
κοινωνικά, ἀνθρωπιστικὰ καὶ κυρίως πνευματικά.
Εὐχόμαστε ἐγκάρδια γιὰ τὸ προσωπικὸ τῶν νο
σοκομείων καὶ θεραπευτηρίων, αὐτῶν ποὺ ἀγω
νίζονται στὴν πρώτη γραμμὴ στὴν μάχη κατὰ τοῦ
ἀοράτου ἐχθροῦ ποὺ ἀπειλεῖ ἄμεσα τὶς ζωὲς τῶν
συνανθρώπων μας.
Δὲν ἀγνοοῦμε τὴν εὐθύνη καὶ τὰ πορίσματα τῶν
εἰδικῶν θεραπόντων τῆς ὑγείας, οὔτε καὶ τὸ πολὺ
μεγάλο βάρος τῶν κυβερνώντων, προκειμένου νὰ
λάβουν ἀποφασιστικὰ μέτρα γιὰ τὴν διαφύλαξη
τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν τῆς
Πατρίδος μας.
Ὅμως, παρατηροῦμε μὲ λύπη ὅτι ἐνῶ τὰ μέτρα
γενικοῦ ἀποκλεισμοῦ προβλέπουν τελικὰ κάποιες
ἀναγκαῖες καὶ ἐπιθυμητὲς ἐξαιρέσεις ὡς πρὸς τὴν
λειτουργία καταστημάτων καὶ κλάδων, ποὺ θεω
ροῦνται προφανῶς πρώτιστης ἀνάγκης, ἡ πρόβλε
ψη γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἀπογοητευτική, χωρὶς
δυνατότητα οὔτε καὶ ἁπλῆς προσκυνήσεως γιὰ
ὅσους πολῖτες ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν τὴν μεγάλη ἐσω
τερικὴ ἀνάγκη νὰ τὸ ἐπιτελέσουν αὐτὸ στὸν Οἶκο
τοῦ Θεοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναό. Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ
τὴν πνευματική μας μήτρα, τὸ στήριγμα καὶ ἀπο
κούμπι σὲ κάθε δυσκολία τοῦ πονεμένου λαοῦ μας,
τὸ λιμάνι καὶ τὴν ἔσχατη ἐλπίδα μας. Γι’ αὐτὸ εἶναι
ὑπερβολικὸ ἕως καὶ ἄδικο νὰ ἐπιτρέπεται μὲν ἡ Θεία
Λατρεία καὶ ἡ Θ. Λειτουργία, ὅμως κεκλεισμένων
τῶν θυρῶν, χωρὶς δυνατότητα συμμετοχῆς ἔστω καὶ
ἐναλλασομένων τῶν πιστῶν ἀνὰ ὀλιγάριθμες ὁμά
δες, μὲ αὐστηρὴ τήρηση τῶν μέτρων ἀσφαλείας γιὰ
τὴν ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ.

Τονίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὡς ζωντανὸ Σῶμα
τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
εὐαγγελίζεται πρώτιστα τὴν Ζωὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση
καὶ δὲν ὑπάρχει μόνον γιὰ νὰ τελεῖ σὲ περίοδο ἀνά
γκης Ἐξόδιες Ἀκολουθίες καὶ Κηδεῖες τῶν ἀπερχο
μένων ἀπὸ τὴν ζωὴ αὐτή. Ἡ Ἐκκλησία καλλιεργεῖ
τὴν θεοείδεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀθανασία του,
προετοιμάζοντάς τον βέβαια γιὰ τὴν αἰωνιότητα,
ἀλλὰ καὶ θωρακίζοντάς τον γιὰ τὴν παροῦσα ζωή.
Τὰ μεγάλα ἐπιτεύγματα ἀνθρωπισμοῦ, ἡρωϊσμοῦ
καὶ πολιτισμοῦ, χρειάζονται πνευματικὴ ἔμπνευση
καὶ ὤθηση. Ἡ θυσία γιὰ τὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ καὶ ἡ
ἐπαινετὴ φιλοπατρία ὤφειλαν ἀνέκαθεν τὴν καλ
λιέργεια καὶ ἀνάπτυξή τους σὲ θαυμαστὸ βαθμὸ
στὴν Μητέρα Ἐκκλησία.
Ἐκφράζουμε λοιπὸν τὴν θλίψη μας, διότι αἰσθα
νόμαστε ὅτι ὅλα αὐτὰ μᾶλλον ἀγνοοῦνται καὶ ἡ
Τροφὸς τοῦ Γένους μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντι
μετωπίζεται σὰν μιὰ ἁπλὴ κοινωνικὴ ὑπηρεσία, ἡ
ὁποία βρίσκεται περίπου στὸ περιθώριο τῆς σύγ
χρονης ζωῆς καὶ δὲν ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ παράγο
ντα κοινωνικῆς σταθερότητος, συνοχῆς, ποιότητος
ζωῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς προόδου, ἀφοῦ θεωρεῖται
λανθασμένα ὅτι ἡ λειτουργία της ὑπὸ ὅρους σὲ μιὰ
τόσο κρίσιμη στιγμή, σὲ συνάρτηση μὲ τὸ Ποίμνιό
της ποὺ δὲν μπορεῖ γιὰ κανένα λόγο νὰ ἐγκαταλεί
ψει, συνιστᾶ δημόσιο κίνδυνο!
Ζητοῦμε καλύτερη, ἐπιεικέστερη καὶ δικαιότε
ρη ἀντιμετώπισή της ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ λαμβάνουν
τὶς κρίσιμες ἀποφάσεις, στὴν τόσο δύσκολη περίο
δο ποὺ διερχόμαστε, μὲ τὴν πολύμορφη κρίση, τὶς
ἐσωτερικὲς τριβὲς καὶ ἀπογοητεύσεις, τὶς ἐξωτερικὲς
ἀπειλές, τὶς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, τὶς φυσικὲς κα
ταστροφές, τὴν γενικὴ ἀναταραχὴ καὶ ἀνασφάλεια.
Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε γιὰ τὴν θεία εὐλο
γία καὶ εἰρήνη στὴν Πατρίδα μας καὶ στὸν κόσμο
ὅλο, ὅπως καὶ γιὰ τὴν λύτρωσή μας ἀπὸ τὰ δεινὰ τῆς
παρούσης πανδημίας ποὺ πλήττει τὴν ἀνθρωπότητα,
ἐφ’ ὅσον ὅμως θὰ δώσουμε στὸν Κύριο καὶ Θεό μας
τὸ προβάδισμα καὶ θὰ ἐκζητήσουμε μετανοητικὰ καὶ
ἀγαπητικὰ τὸ θεῖο Ἔλεός Του!
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ἀθήνα, 24-10/6-11-2020

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος Α΄ Πατριάρχης Κων/πόλεως

Σ

τά χρόνια τοῦ εὐσεβοῦς Αὐτοκράτορος τοῦ
Βυζαντίου Ἀνδρονίκου Β΄ τοῦ Παλαιολόγου
(1282-1328 μ.Χ.) εὐδόκησε ὁ Θεός ν’ ἀναδείξει
ἕνα λαμπρότατο φωστῆρα στόν θρόνο τῆς Βα
σιλίδος τῶν Πόλεων, την Κων/πολη, τόν ὅσιο
θεοφόρο πατέρα μας Ἀθανάσιο Α΄ Πατριάρχη
Κων/πόλεως.
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, κατά κόσμον Ἀλέξιος,
γεννήθηκε στήν Ἀδριανούπολη και ὄχι στήν
Ἀνδρούσα τῆς Πελοποννήσου, ὅπως λανθα
σμένα ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν, με
ταξύ τῶν ἐτῶν 1230-1235 μ.Χ., ἀπό
θεοσεβεῖς γονεῖς τόν Γεώργιο καί τήν
Εὐφροσύνη. Μικρός τήν ἡλικία, ἄν καί
στερήθηκε τόν πατέρα του, παρουσία
ζε ἐνδείξεις ἐναρέτου ζωῆς. Ἀπέφευγε
τίς παιδικές ἐνασχολήσεις καί ξεχώριζε
μεταξύ τῶν συνομηλίκων του γιά τήν
ὥριμη σκέψη του. Ἀγαποῦσε τήν μελέ
τη τῶν Ἱερῶν Γραφῶν καί κυρίως τῶν
βίων τῶν Ἁγίων. Ἰδιαίτερα ὅμως τόν
συγκινοῦσε ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου
τοῦ Κιονίτου, ἐπίσης ὀρφανοῦ ὅπως ὁ
ἴδιος, ὥστε πόθησε φλογερά ν’ ἀφιε
ρωθεῖ στόν Χριστό καί νά σηκώσει τόν
«χρηστόν ζυγόν» τῆς μοναχικῆς πολι
τείας.
Δωδεκάχρονο παιδί ἀκόμη, ἐγκατέ
λειψε τά ἐγκόσμια καί προπάντων τήν
ἀγαπημένη χῆρα μητέρα του, θλιμμέ
νη, καί κατέφυγε σέ μία πλούσια Μονή
τῆς πόλεως Θεσ/νίκης, ὅπου ἔγινε Ρασοφόρος
Μοναχός μέ τό ὄνομα Ἀκάκιος. Φλεγόμενος
ὅμως γιά ὑψηλότερες πνευματικές ἀνατάσεις,
προτίμησε τήν σκληρή ζωή στό Ἅγιον Ὄρος.
Ὅταν ἔφθασε στό «Περιβόλι τῆς Παναγίας» πε
ριόδευσε στίς Ἱερές Μονές καί συνάντησε πολ
λούς ἐνάρετους Μοναχούς. Ἡ ἁγνή, διψασμένη
ψυχή του κατώρθωσε ν’ ἀποθησαυρίσει μέσα
της, σάν μέλισσα, τό νέκταρ τῆς σοφίας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Μέ αὐτό τό πολύτιμο ἐφό
διο ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου,
στήν ὁποία διακόνησε ἀρχικά ὡς τραπεζάρης
καί ἔπειτα ὡς μάγειρας.
Τί μποροῦσε κανείς νά πρωτοθαυμάσει στόν
ἁγιασμένο νέο Μοναχό; Τήν ὁλοκληρωτική
αὐταπάρνηση, τή βαθειά ταπεινοφροσύνη ἤ
τήν τέλεια ὐπακοή; Τρία χρόνια στό Κοινόβιο
αὐτό στάθηκαν ἀρκετά γιά νά κατακτήσει τά
ὑψηλά μέτρα τῆς ἀπάθειας. Σ’ αὐτό τό διάστη

μα, ὁ τρισμακάριος ἀγωνίσθηκε σκληρά, προ
ξενώντας τόν θαυμασμό τῶν ἐκεῖ Μοναχῶν.
Δέν εἶχε οὔτε κελλί, οὔτε κρεββάτι, οὔτε ἔστω
μία ψάθα γιά ν’ ἀναπαυθεῖ. Γευόταν, ὄρθιος, τά
ἐλάχιστα περισσεύματα τῆς τραπέζης καί ἦταν
μονοχίτων καί ἀνυπόδητος.
Φοβούμενος τή δόξα τῶν ἀνθρώπων ἀνα
χώρησε ἀπό ἐκεῖ καί ἐπισκέφθηκε τούς Ἁγίους
Τόπους, τίς Μονές τοῦ ὄρους Λάτρου καί Αὐξεν
τίου καθώς καί τό Γαλήσιον ὄρος, ὅπου ἀξιώθη
κε τοῦ Μεγάλου Ἀγγελικοῦ Σχήματος
καί μετωνομάσθηκε Ἀθανάσιος. Ὥρι
μος πλέον καί πεπειραμένος Μοναχός
χειροτονήθηκε, παρά τήν θέλησή του,
Διάκονος, Πρεσβύτερος καί ἔγινε Τυπι
κάρης καί Ἐκκλησιάρχης. Ὡς ἐπιβρά
βευση τῆς ἀγγελικῆς καθαρότητος τοῦ
βίου του ἀξιώθηκε ν’ ἀκούσει ἀπό τήν
Εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ,
τήν γλυκύτατη θεία φωνή νά τοῦ λέγει:
«Ἐπειδή μέ ἀγαπᾶς Ἀθανάσιε, θέλεις
μοι ποιμάνει λαόν περιούσιον!».
Ὁ ἐραστής ὅμως τῆς ἡσυχίας ἐγκα
τέλειψε καί αὐτό τό Γαλήσιον ὄρος γιά
τό Ἅγιον Ὄρος καί πάλι, σέ ἐποχή
ὅμως ταραχῶν ἐξ αἰτίας τῆς ψευδενώ
σεως τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἀνατολικῆς καί
Δυτικῆς, τῆς Λυών (1274) – ὅταν εἶχε
ἤδη φθάσει καί στόν Ἱερόν Ἄθωνα τό
κῦμα τῶν διωγμῶν, πού εἶχαν ἐξαπο
λυθεῖ ἀπό τόν Λατινόφρονα Αὐτοκρά
τορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο καί τόν ὁμόφρονά
του Πατριάρχη Κων/πόλεως Ἰωάννη ΙΑ΄ Βέκκο.
Τότε ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος κατέφυγε στό ὄρος
Γάνος, ὅπου παρέμεινε δεκατρία χρόνια (12751288 μ.Χ.). Ἵδρυσε ἐκεῖ δύο Μοναστήρια, ἐνῶ
ταυτόχρονα δίδασκε στά συρρέοντα πλήθη
τῶν πιστῶν τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἀποκρού
οντας τά δόγματα τῶν Λατινοφρόνων. Ἀπε
σταλμένος ὅμως τοῦ φιλενωτικοῦ ἐπισκόπου
Γάνου συνέλαβε τόν Ἅγιο καί ἀφοῦ τόν μα
στίγωσε, στήν προσπάθεια νά τόν ἀναγκά
σει νά δεχθεῖ τήν προδοτική ἕνωση τῆς Λυών,
τόν ὁδήγησε στόν Αὐτοκράτορα Μιχαήλ Η΄. Ὁ
μακάριος Ἀθανάσιος ἐνώπιον τοῦ Αὐτοκράτο
ρος ὑπερασπίσθηκε μέ ἀκατάβλητο θάρρος τά
δόγματα καί τίς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, πληρώνοντας ὅμως τήν ἀνθενωτική
στάση του μέ σκληρές τιμωρίες καί ἀξιούμενος
ἔτσι ἐπαξίως τοῦ τίτλου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
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Στό μεταξύ, τό ἔτος 1285 μ.Χ. ὁ Ἅγιος ἔλαβε
μέρος στή Σύνοδο τῶν Βλαχερνῶν, ὅπου τοῦ
δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά γνωρισθεῖ μέ τόν νέο Αὐτο
κράτορα Ἀνδρόνικο Β΄. Ἡ ἀγγελοειδής μορφή
του καθώς καί οἱ κρυστάλλινες ἀπόψεις τοῦ
Ἁγίου ἐντυπωσίασαν τόσο πολύ τόν Αὐτο
κράτορα, ὥστε ἐγκατέστησε τόν Ἅγιο στό Μο
ναστήρι τοῦ Ξηρολόφου, στά Ὑψωμαθειά τῆς
Κων/πόλεως.
Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ νέος Αὐτοκράτορας
κράτησε καθαρά φιλορθόδοξη στάση, ἀπορρί
πτοντας τήν ἕνωση τῆς Λυών καί ἀποφεύγον
τας κάθε ὑποχώρηση στήν παπική ἐκκλησία,
ἔριδες μεταξύ ἑνωτικῶν καί ἀνθενωτικῶν τα
λάνιζαν τήν Αὐτοκρατορία. Στήν κρίσιμη ἐκείνη
κατάσταση τά ταλαιπωρημένα, μά ὑγιῆ ἀνθε
νωτικά ποίμνια, ἀναζητοῦσαν ἕναν θεοφόρο
ὑπερασπιστή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ δέ Αὐτο
κράτορας ἐξέλεξε τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο ὡς τόν
πλέον κατάλληλο νά ἐπωμισθεῖ τό βαρύ φορ
τίο τῆς ἐμπερίστατης Ἐκκλησίας. Πράγματι, τήν
14η Ὀκτωβρίου τοῦ 1289 μ.Χ. ἔγινε, παρά τήν
θέληση τοῦ Ἁγίου, ἡ τελετή τῆς ἐνθρόνισής του
στόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Ὁ Ἅγιος ἀναλαμβάνοντας τά καθήκοντα
τοῦ Πατριάρχη ἀντιλήφθηκε ὅτι ἔπρεπε νά ἡγη
θεῖ ἑνός δύσκολου πνευματικοῦ ἀγώνα, διότι
εἶδε μέ πόνο τήν ἠθική ἐξαχρείωση κλήρου καί
λαοῦ. Ἔκρινε λοιπόν πώς ὁ μοναδικός δρόμος
πού θά ἔσωζε τήν Ἐκκλησία καί τήν Αὐτοκρα
τορία ἦταν ἡ μετάνοια καί ἡ αὐστηρή τήρηση
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος, ἐξάλλου, χω
ρίς ν’ ἀμβλύνει οὔτε στό ἐλάχιστο τήν αὐστη
ρότητα τοῦ μοναχικοῦ βίου του, ἀκολούθησε τά
ἴχνη τῶν μεγάλων Ἁγίων Πατριαρχῶν καί σάν
ἄλλος Ἱερός Χρυσόστομος ἐπεδίωξε τήν κά
θαρση τῆς Ἐκκλησίας. Διότι, ἐκείνη τήν ἐποχή,
πολλοί Ἀρχιερεῖς, ἐπιλήσμονες τῆς ὑψηλῆς ἀπο
στολῆς τους, εἶχαν ἐγκαταλείψει τίς Ἐπαρχίες
τους καί εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν Βασιλεύουσα
«διά σχίσματα, συμπόσια και ταραχάς». Ἐπίσης
πολλοί ἀκατάστατοι Μοναχοί περιφέρονταν
ἐκτός τῶν Μονῶν τῆς μετανοίας τους.
Ὁ Ἅγιος Πατριάρχης μπροστά σέ αὐτή τήν
κατάσταση δέν περιορίστηκε μόνο σέ προτρο
πές, ἀλλά προχώρησε σέ ἐλέγχους καί ἐπιτίμια
πρός ἐκείνους. Ἀντί ὅμως ἐκεῖνοι νά συμμορφω
θοῦν, ὅπως ὄφειλαν στίς ὑποδείξεις του, συ
σπειρώθηκαν γύρω ἀπό πολιτικούς ἄρχοντες
καί ζήτησαν ἀπό τόν Αὐτοκράτορα τήν ἀντικα
τάστασή του μέ ἄλλον «συγκαταβατικώτερον»!
Καί ὁ Αὐτοκράτορας, παρότι ἔτρεφε σεβασμό
καί ἐκτίμηση στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου, ὑποχώ
ρησε στίς ἐπίμονες πιέσεις τῶν ἀρχόντων καί

Η ΦΩΝΗ
ὑποχρέωσε τόν Ἅγιο νά ὑποβάλει παραίτηση.
Πράγματι, ὁ Ἅγιος μετά τετραετῆ κοπιώδη
Πατριαρχία (1289-1293 μ.Χ.) πῆρε τόν δρόμο
τῆς ἐπιστροφῆς γιά τό Μοναστήρι τοῦ Ξηρο
λόφου μέσα στό σκοτάδι τῆς νύκτας τῆς 16ης
Ὀκτωβρίου 1293. Πρίν τήν παραίτησή του
ὅμως, ὁ Ἅγιος ἔστειλε πρός τόν Αὐτοκράτο
ρα ἐπιστολή, στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων ἔγρα
φε: «Ἐγώ Βασιλεῦ κράτιστε, δέν ἀνέλαβον τήν
προστασίαν καί φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας διά
νά σιωπῶ καί παραβλέπω τά τῶν ἀνθρώπων
σφάλματα, ἀλλά διά νά τούς ἐλέγχω καί νά
διορθώνωνται… Ἐπειδή μέ διώκουσιν ἀδίκως,
ποιῶ καί ἐγώ τοῦ Θρόνου παραίτησιν λέγων,
κλήρῳ ἀνυποτάκτῳ καί λαῷ ἀπειθεῖ ἀποτάσσομαι, δεόμενος τοῦ Θεοῦ νά σᾶς κυβερνήσῃ
πρός τό συμφέρον σας, καθώς γινώσκει…».
Δέκα χρόνια ἀργότερα, τήν 23η Ἰουνίου 1303
μ.Χ., ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος Β΄ ἔφθα
σε στό Μοναστήρι τοῦ Ξηρολόφου καί παρεκά
λεσε τόν Ἅγιο νά ἐπανέλθει στόν Πατριαρχικό
θρόνο, ἐφ’ ὅσον νωρίτερα εἶχε προφητεύσει περί
καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ ἔγινε.
Καί ὁ ἕτοιμος γιά ὁποιαδήποτε θυσία ὑπέρ τῆς
Ἐκκλησίας, Ἅγιος Ἀθανάσιος, ἄφησε τήν ἡσυ
χία καί ἀνέλαβε γιά δεύτερη φορά τά ποιμαντικά
του καθήκοντα.
Ἔτσι λοιπόν τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1304 μ.Χ.
ὁ Πατριάρχης Ἀθανάσιος ἐξέδωσε, μέ Σύνοδο
εἰκοσιενός Ἀρχιερέων, τήν «Νεαράν», ἡ ὁποία
περιέχει μιά σειρά πειθαρχικῶν μέτρων καί
ἀποβλέπει στήν διόρθωση τῶν ἠθῶν. Ἐπίσης,
σάν ἀληθινός πατέρας μερίμνησε γιά τούς ἀνα
ξιοπαθοῦντες, τίς χῆρες, τά ὀρφανά καί τούς
πτωχούς. Διοργάνωσε συσσίτια, διότι ἐκείνη
τήν ἐποχή ἡ πείνα θέριζε τούς κατοίκους τῆς
Κων/πόλεως.
Καί ἐνῶ ὀ Ἅγιος ἀγωνιζόταν μέ ζῆλο νά ἐπι
λύσει τά πολλαπλά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας
καί νά τήν διαφυλάξει ἀπό τούς αἱρετικούς, οἱ
ἐχθροί του - κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων, μέ ἐπι
κεφαλῆς κάποιον Ἰάκωβο, πού ἐποφθαλμιοῦσε
τόν θρόνο - κατέβαλαν προσπάθειες ν’ ἀπαλ
λαγοῦν καί πάλι ἀπό τήν παρουσία του. Γιά τόν
σκοπό αὐτό, δέν δίστασαν νά ἐκτοξεύσουν εἰς
βάρος του συκοφαντικές κατηγορίες. Τόν διέβα
λαν ἀρχικά γιά τό ἦθος καί τή ζωή του καί ὅταν
ἀπέτυχαν, τόν κατηγόρησαν ὡς δῆθεν εἰκονο
μάχο κρύπτοντας Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου στὴν
βάση τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου καί ἐν συνεχεία,
τόν συκοφάντησαν ὅτι χειροτονεῖ ἐπί χρήμασι.
Καί ἐπειδή οἱ προσπάθειές τους δέν ἔφεραν τό
ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, ζωγράφισαν σέ εἰκόνα
τόν Αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο Β΄ νά ἔχει χαλινό
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Μέχρις ἐσχάτων*
Ἀφιέρωμα στὰ 80 ἔτη ἀπὸ τῆς ἡρωϊκῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ

Α

ν κοιτάξει κανεὶς τὸν παγκόσμιο χάρτη, δύσκολα θὰ ἐντοπίσει τὴν Ἑλλάδα. Κι ὅταν τὴν βρεῖ, ἐκεῖ στὸ νότιο
ἄκρο τῶν Βαλκανίων, θὰ τοῦ φανεῖ πολὺ μικρὴ σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.
Ὅμως, αὐτὴ ἡ μικρὴ καὶ ἀδύναμη γιὰ κάποιους χώρα, δίκαια καυχιέται γιὰ τὸ παρελθόν της καὶ γιὰ τὴν πλούσια
ἱστορία της. Κι αὐτὸ δὲν τὸ ἀναγνωρίζουμε μόνο ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Μεγάλοι ἡγέτες καὶ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος,




στό στόμα του καί νά σύρεται, σάν ὑποζύγιο,
ἀπό τόν Πατριάρχη Ἅγιο Ἀθανάσιο!
Ἕξι ὁλόκληρα σκληρά χρόνια διήρκεσε αὐτός
ὀ ἀγώνας καί ὁ Πατριάρχης παρέμενε ἀκοίμητος
φρουρός στήν ἔπαλξη, πού ὁ Θεός τόν τοποθέ
τησε. Τελικά, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1309 μ.Χ., μετά
δέκα συνολικά ἔτη ἀρχιερατικῆς διακονίας στήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος παραιτήθηκε ὁρι
στικά ἀπό τόν ἐπίζηλο πατριαρχικό θρόνο τῆς
Κων/πόλεως καθώς καί ἀπό τίς πλεκτάνες, τίς
δολοπλοκίες καί τά σκάνδαλα πού εἶναι συνυ
φασμένα μέ αὐτόν. Ἀναζήτησε τήν εἰρήνη στό
Μοναστήρι του, ὅπου ἔφθασε, μέσῳ τῆς ἀδιά
λειπτης προσευχῆς, σέ ὑψηλές πνευματικές θε
ωρίες καί ἀποκαλύψεις.
Πρίν νά ἀναχωρήσει γιά τά οὐράνια σκηνώμα
τα, εἶδε καί πάλι σέ θεία ὀπτασία τόν Κύριο πού
τόν μέμφθηκε γιά τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Θρόνου
ἐξ αἰτίας συκοφαντιῶν καί ἐν τέλει τόν συγ
χώρησε, καί ὁ Ἅγιος ἄφησε ὡς διαθήκη στούς
μαθητές του τήν προτροπή νά ἀποκτήσουν τίς
τρεῖς κεφαλαιώδεις ἀρετές: τήν ταπεινοφρο
σύνη, τήν ἀγάπη καί τήν ἐλεημοσύνη, διά τῆς

συνεχοῦς ἀσκήσεως καί ἐγκρατείας. Κοιμήθηκε
πλήρης ἡμερῶν σέ ἡλικία 100 ἐτῶν. Ἀξιώθηκε
καί μετά θάνατον νά ἐπιτελεῖ θαύματα, τό δέ
ἱερό Σκήνωμα τοῦ ἀνθενωτικοῦ Πατριάρχη Ἀθα
νασίου Α΄ παρέμεινε ἄφθαρτο καί φυλάσσεται
στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ζαχαρία στήν Βε
νετία, θεωρούμενο μάλιστα ὡς δῆθεν Λείψανο
τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου! Τμήματα τοῦ τιμίου
Λειψάνου του ὑπάρχουν σέ Μονές τοῦ Ἁγίου
Ὄρους (Παντοκράτορος καί Ἐσφιγμένου) καί
στήν Ἀνδρούσα Μεσσηνίας, ὅπου καί τιμᾶται
ὡς πολιοῦχος της.
Καταστάλαγμα τῆς πνευματικῆς συγκρότη
σής του ὑπῆρξαν οἱ Ἐπιστολές του πρός τόν
Αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο Β΄ καί ἄλλους λογίους,
οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τοῦτον «ἄνδρα λόγιον
καί ἐγκρατῆ τοῦ ἕλληνος λόγου». Εἶναι ἐπίσης
ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος Κων/λεως
θεωρεῖται πρόδρομος τοῦ ἡσυχαστικοῦ κινήμα
τος. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀνατολική Ἐκκλησία τιμᾶ
τήν μνήμη τοῦ ἀοιδίμου Ἀθανασίου Α΄ Πατριάρ
χου Κων/πόλεως τήν 28η Ὀκτωβρίου.
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ἀκόμα καὶ αὐτοὶ ποὺ κάποτε κινήθηκαν ἐχθρικὰ ἐναντίον της καὶ ἔφεραν στρατοὺς γιὰ νὰ τὴν καταστρέψουν,
παραδέχθηκαν πὼς οἱ Ἕλληνες στὶς δύσκολες ἐκεῖνες
ὧρες γίνονταν μιὰ γροθιὰ καὶ ταγμένοι στὸν κοινὸ ὕψιστο σκοπό τους πολεμοῦσαν μέχρις ἐσχάτων.
Τὸ 1942 ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Μόσχας
ἀκούστηκαν τὰ ἑξῆς: «Πολεμήσατε ἄοπλοι, ἐναντίον πανόπλων καὶ νικήσατε. Μικροὶ ἐναντίον μεγάλων καὶ ἐπικρατήσατε. Δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνει ἀλλιῶς, διότι εἶστε
Ἕλληνες… Ὡς Ρῶσοι καὶ ὡς ἄνθρωποι θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦμε». Τὸν ἴδιο πάλι χρόνο ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ
τοῦ Λονδίνου ἀκούστηκε ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους φράση: «Ἄν
κάποτε λέγαμε πὼς οἱ Ἕλληνες μάχονται σὰν ἥρωες, τώρα
θὰ λέμε ὅτι οἱ ἥρωες μάχονται σὰν Ἕλληνες».
Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμαστε παράξενος λαός. Στὶς πιὸ δύσκολες καὶ ἀντίξοες συνθῆκες μεγαλουργοῦμε καὶ πετυχαίνουμε τὰ ἀκατόρθωτα. Αὐτὸ μᾶς τὸ
ἀποδεικνύει περίτρανα ἡ ἱστορία μας. Ἀπὸ τοὺς 300 τοῦ
Λεωνίδα μέχρι καὶ τὸ ἡρωικὸ ΟΧΙ στοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1940.
Εἶναι πραγματικὰ περίεργο καὶ συνάμα συγκινητικὸ νὰ
βλέπει κανεὶς τοὺς στρατιῶτες νὰ φεύγουν γιὰ τὸ μέτωπο
μὲ τὸ χαμόγελο ζωγραφισμένο στὰ χείλη τους. Πάνω ἐκεῖ,
στὰ παγωμένα βουνὰ τῆς Πίνδου, μὲ τὰ κρυοπαγήματα
στὰ πόδια τους, νὰ πολεμοῦν σχεδὸν ἄοπλοι τὸν ἄριστα
ὀργανωμένο στρατὸ τοῦ Μουσολίνι. Οἱ ἀντίπαλοι εἶχαν
ὅπλα καὶ πολὺ ἀνθρώπινο δυναμικό. Οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ὅμως ἀπέδειξαν πὼς ἡ ψυχὴ εἶναι πολὺ δυνατότερη
τῶν ὅπλων.
Αὐτὸ ποὺ δίδαξε ἡ Ἑλλάδα στὴν ἀνθρωπότητα τὸ
1940 εἶναι πραγματικὰ μοναδικό. Ἀκόμα καὶ ἡ πολὺ μακρινὴ σὲ ἐμᾶς χώρα τῆς Ἰαπωνίας τὸ ἀναγνώρισε αὐτὸ
καὶ σὲ κάποια ἰαπωνικὴ ἐφημερίδα γράφτηκαν τὰ ἑξῆς:
«Ἡ χώρα μας, στὴν ὁποία τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἡ ἀνδρεία,
δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ μόνο μὲ θαυμασμὸ νὰ παρακολουθεῖ τὸν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων στὴν Ἀλβανία, ὁ ὁποῖος
μᾶς συγκινεῖ τόσο, ὥστε, παραμερίζοντας πρὸς στιγμὴν
κάθε ἄλλο αἴσθημα, ἀναφωνοῦμε: Ζήτω ἡ Ἑλλάς!».
Ὅταν ὁ Γκράτσι ἔφερε, τὰ ξημερώματα τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου [15ης π.ἡ.], τὸ τελεσίγραφο στὸν Ἰωάννη
Μεταξᾶ, ποὺ ἀξίωνε τὴν ἐλεύθερη διέλευση τοῦ ἰταλικοῦ
στρατοῦ ἀπὸ τὴν ἑλληνοαλβανικὴ μεθόριο, τοῦ ἔδωσε 3
ὧρες περιθώριο νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Μᾶλλον γιὰ ἐκεῖνον οἱ τρεῖς ὧρες ἦταν πολλές. Τὴν
στιγμὴ αὐτὴ περιγράφει στὰ ἀπομνημονεύματά του ὁ
ἴδιος ὁ πρέσβης: «Παρακολούθησα τὴν συγκίνηση στὰ
χέρια καὶ στὰ μάτια του. Μὲ σταθερὴ φωνὴ καὶ βλέποντάς
με κατάματα, ὁ Μεταξᾶς μοῦ εἶπε: Αὐτὸ σημαίνει πόλεμο.
Τοῦ ἀπάντησα ὅτι αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφευχθεῖ. Μοῦ
ἀπάντησε ΟΧΙ».
Καὶ ἔτσι, μὲ ἕνα ΟΧΙ, ξεκίνησε ὁ πόλεμος. Μὲ ἕνα

ΟΧΙ γράφτηκαν λαμπρὲς σελίδες ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Ἀμέτρητοι νέοι τὸ πρωὶ τῆς 28ης μὲ ἕνα σάκκο στὸν ὦμο
ἀποχαιρετοῦσαν τὶς οἰκογένειές τους καὶ ἔμπαιναν στὰ
τραῖνα γιὰ νὰ πᾶνε στὸ μέτωπο καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν
τὸν ἐχθρό. Δὲν ἦταν σκυθρωποί. Δὲν ἦταν λυπημένοι.
Σίγουρα θὰ πονοῦσαν γι’ αὐτὸν τὸν ἀποχωρισμό, ἡ ἀγαπημένη ὅμως πατρίδα τοὺς καλοῦσε. Κι ἐκεῖνοι ἦταν
ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουν τὰ πάντα γιὰ χάρη της.
Ἐκεῖ, στὶς παγωμένες καὶ ἄγριες κορυφὲς τῆς Πίνδου,
οἱ στρατιῶτες δὲν ἦταν μόνοι. Εἶναι πραγματικὰ συγκλονιστικὲς οἱ μαρτυρίες ποὺ περιγράφουν τὶς ἐμφανίσεις
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὸ μέτωπο. Στὶς πιὸ δύσκολες στιγμές, ἔβλεπαν μία γυναικεία μορφὴ νὰ βαδίζει,
ψιλόλιγνη, μὲ τὴν καλύπτρα χυμένη στοὺς ὤμους της,
πρὸς τὰ κεῖ ποὺ ἔπρεπε νὰ κινηθοῦν γιὰ νὰ ἀποφύγουν
τὸν θανάσιμο ἐχθρό.
Ὁ Τάσος Ρηγόπουλος, στρατευμένος στὴν Ἀλβανία, ἔστειλε ἕνα γράμμα στὸν ἀδελφό του, πού, μεταξὺ
ἄλλων, ἀναφέρει: «Σοῦ γράφω ἀπὸ μιὰ ἀετοφωλιά, 400
μέτρα ψηλότερη ἀπὸ τὴν κορυφὴ τῆς Πάρνηθας… Σκοπός
μου εἶναι νὰ σοῦ μεταδώσω αὐτὸ ποὺ ἔζησα, ποὺ τὸ εἶδα
μὲ τὰ μάτια μου καὶ ποὺ φοβᾶμαι μήπως ἀκούγοντάς το
ἀπὸ ἄλλους δὲν τὸ πιστέψεις. Λίγες στιγμὲς πρὶν ὁρμήσουμε γιὰ τὰ ὀχυρὰ τῆς Μόροβας, σὲ ἀπόσταση καμιὰ δεκαριὰ
μέτρων, μιὰ ψηλὴ μαυροφόρα ἔστεκε ἀκίνητη. –Τίς εἶ;
Μίλα… Ὁ σκοπὸς θυμωμένος ξαναφώναξε: -Τίς εἶ; Τότε,
σὰν νὰ μᾶς πέρασε ὅλους ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, ψιθυρίσαμε:
Η ΠΑΝΑΓΙΑ! Ἐκείνη ὅρμησε ἐμπρὸς σὰν νὰ εἶχε φτερὰ
ἀετοῦ. Ἐμεῖς ἀπὸ πίσω της. Συνεχῶς τὴν αἰσθανόμασταν
νὰ μᾶς μεταγγίζει ἀντρειοσύνη. Ὁλόκληρη ἑβδομάδα
παλαίψαμε σκληρά, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὰ ὀχυρὰ ἸβὰνΜόροβας».
Ἔχοντας Ὑπέρμαχο Στρατηγό τους τὴν Ὑπεραγία
Θεοτόκο, οἱ λίγοι ἥρωες Ἕλληνες νίκησαν τὸν πολυπληθῆ στρατὸ τοῦ ἐχθροῦ. «Ἀέρα» φώναζαν καὶ ὁ
ἐχθρὸς κατατροπωνόταν. Καὶ ἔτσι, ἡ μία νίκη ἔφερνε
τὴν ἄλλη. Ἀκόμα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μουσολίνι δήλωσε: «Ἡ
ἑλληνικὴ περίπτωσις ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κρίσις περὶ τῶν
Στρατευμάτων δὲν εἶναι ἀκλόνητος καὶ ὅτι οἱ ἐκπλήξεις,
ἐὰν δὲν εἶναι συχνές, εἶναι ἐν τούτοις δυνατές».
Ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι τῶν γενναίων ἐκείνων Ἑλλήνων,
ποὺ μέχρις ἐσχάτων ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς
πατρίδας μας, ἄς ἀναφωνήσουμε μαζὶ μὲ τὸν ποιητή:
«Νά ’ναι αἰώνια σὲ τούτη τὴ γῆ ἡ Λευτεριά, κάποιας
μοίρας ὁρίζει τὸ τάμα. Μάνα Ἑλλάδα, δική σου μιὰ σάλπιγγα ἠχεῖ, λὲς κι ἀκόμη στῆς Πίνδου μιὰ κώχη στοὺς
λαοὺς νὰ θυμίζεις γεμᾶτο ψυχή, τὸ τρανὸ ποὺ ξεστόμισες
ΟΧΙ».
(*) Περιοδ. «Ἁγία Λυδία», τ. 571/Ὀκτώβριος 2020, σελ. 306-307.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

11

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου
τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ
Τὴν Κυριακή, 7/20-9-2020, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου (Καβουρίδου), τοῦ ἀπὸ Φλωρίνης, Ὁμολογητοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ
ὁποῖος ἐκοιμήθη ὁσιακὰ πρὶν ἀπὸ 65 χρόνια. Ἰδιαίτερος ἦταν
ὁ φετεινὸς ἑορτασμός, διότι ὁ Ἅγιός μας τιμήθηκε σὲ Ναὸ
ἀφιερωμένο στὴν ἁγία μνήμη του, κάτωθεν τοῦ περικαλλοῦς
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸ Κερατσίνι.Ἐκεῖ,
τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς καὶ ἀφοῦ ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μετέφερε τὴν Κάρα τοῦ Ἁγίου
Πρωθιεράρχου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς, ἡ ὁποία ἔγινε δεκτὴ μετ’
εὐλαβείας ἀπὸ τὸν παριστἀμενο Κλῆρο καὶ Λαό, τελέσθηκε
ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο
ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, παρισταμένων τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ.
Γεροντίου, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ· ἐπίσης,
πολλῶν Κληρικῶν καὶ ἀρκετῶν εὐλαβῶν πιστῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, καὶ μετὰ τὴν τελετουργικὴ εἴσοδο ἐντὸς τοῦ
Ναοῦ, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου ἐν συγχοροστασίᾳ μὲ τοὺς ἀναφερθέντας τέσσαρας Ἀρχιερεῖς. Ἔψαλε ἡ
Χορωδία τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ κ. Ἀθ. Ἰωαννίδη. Κατάλληλη Ὁμιλία περὶ τοῦ Ἁγίου
ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ δὲ
οἰκεῖος Ἱεράρχης καὶ διοργανωτὴς τῆς ὅλης εὐλογημένης
τελετῆς Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀπηύθυ-

νε τὶς δέουσες εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες.Τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ἐν συνεχείᾳ
στὴν Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Πειραιῶς & Σαλαμῖνος
κ. Γερόντιος. Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. κ. Φώτιος.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τὸ πρωὶ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ

Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, ὅπου καὶ ἐτέθη
πρὸς προσκύνησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου
Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ.

Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα
Τὴν Κυριακή, 7/20-9-2020, ἑόρτασε ὁ Μετοχιακὸς Ἱερὸς
Ναὸς Παναγίας Γιάτρισσας στὸ Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας στὴν
Μεσσηνία. Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ μετέβη, μὲ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ
τῆς παραμονῆς καὶ τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς προέστη τῆς ἑορτίου Θ. Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερομ.
π. Διονύσιος Ντανάσος, Ἐφημέριος τοῦ ἑτέρου Ναοῦ τῆς
αὐτῆς πόλεως τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου,
καὶ ὁ Ἐφημἐριος τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ τῆς Παναγίας Αἰδ.
π. Δημήτριος Παλιάκος. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Ὁ
Θεοφ. Γαρδικίου ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Ἀκολούθησε

Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Θεομητορικῆς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ,
εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία πρὸ αὐτοῦ καὶ διενεμήθη τὸ
Ἀντίδωρο, ὅπως καὶ εὐλογίες πνευματικὲς καὶ ὑλικὲς στοὺς
προσελθόντας πιστοὺς ἀπὸ τὴν φιλόξενη καὶ προοδεύουσα
αὐτὴ Ἐνορία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἑορτὲς στὴν Ἀγγλία καὶ τὸ Βέλγιο
Τὴν Τετάρτη, 3/16-9-2020, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας στὴν ἑορτάζουσα Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου στὸ Μπρόκγουντ τῆς Ἀγγλίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν
μέρος ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος ἀπὸ
τὴν Ρουμανία καὶ τρεῖς Ἱερεῖς. Ὁ Γἐροντας τῆς Μονῆς π.
Ἀλέξιος παρέστη συμπροσευχόμενος, και προσῆλθαν πολλοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοί.



Η ΦΩΝΗ

12


Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ, 7/20
Σεπτ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε στὸν
Ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὶς Βρυξέλλες τοῦ Βελγίου
ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ (τῆς παραμονῆς) τοῦ Ἀρχαγγελικοῦ Θαύματος
στὶς Χῶνες τῆς Φρυγίας.

Πανηγύρεις Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

ἔγινε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἑορτῆς στοὺς χώρους
τῆς Μονῆς, μὲ δέηση ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ πρὸ δεκαετίας
κοιμηθέντος μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας
κυροῦ Χρυσοστόμου Κιούση.
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὶς Σέρρες
τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Νικόλαο Μαντιὸ καὶ Κληρικοὺς ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἐκφωνήσας ἐπίκαιρη Ὁμιλία

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ
Πύργου Ἠλείας
Τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, 7/20-09-2020, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Κυπριανοῦ στόν Πύργο Ἠλείας ἐπί
τῇ ἀναμνήσει τῶν Ἐγκαινίων αὐτῆς.Στόν πανηγυρικό Ὄρθρο
καί στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τῆς Μονῆς
π. Γρηγορίου, τοῦ Ἱερομ. π. Δαμιανοῦ καί τοῦ Διακόνου π.

Τὴν Δευτέρα, 8/21-9-2020, πανηγύρισαν Μονὲς καὶ Ναοὶ
ἐπὶ τῇ μεγάλῃ Θεομητορικῇ Ἑορτῇ τῆς Γεννἠσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
στὴν Αἴγινα τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία.

Μακαρίου.Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, καί
ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε λόγους πνευματικῆς
οἰκοδομῆς πρός τούς παρευρισκομένους πιστούς.

Ἡ Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων τῶν ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, καὶ ὁ
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὅπως καὶ ἀρκετοὶ
Κληρικοί. Σύντομο ἑόρτιο Μήνυμα ἀπηύθυνε στὴν Ἀπόλυση
ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ κατόπιν

Τήν Κυριακή, 14/27-09-2020, ἑορτή τῆς Παγκοσμίου
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἑόρτασαν Ναοί
καί Μονές τῆς Ἐκκλησίας μας.Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετέβη
στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἀμαλιάδα Ἠλείας, ὅπου
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων καί Διακόνου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν ἐκ τῆς περιοχῆς.

Στήν Μαγούλα Ἀττικῆς πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός
Ναός, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
Στό νησί τῆς Χίου ἑόρτασε τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Ἀνδρώας Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπου ἐτελέσθη ἱερά
Ἀγρυπνία.
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λινίκου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου
κ. Κλήμεντος, τῶν Παν/των Ἱερομ. π. Καλλινίκου (τοῦ καί
ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ) καί π. Δαμιανοῦ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου
π. Μακαρίου.Στό Κοινωνικό, ἐμπνευσμένο λόγο ἐξεφώνησε
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Πρίν τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας
Λειτουργίας, τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας
Κατηχητικῆς χρονιᾶς.

Ἡ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Στόν Εὔοσμο Θεσσαλονίκης στόν Ἱερό Ναό Τιμίου
Σταυροῦ, στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς καί
στήν Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας προεξῆρχε
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, μέ
συμμετοχή Κληρικῶν τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως

Ὁ Συνοδικός ἑορτασμός
τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ
Τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν, 21-09/4-10-2020, ἡ
Ἐκκλησία μας ἑόρτασε πανηγυρικῶς τό θαῦμα τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ 1925, τό ὁποῖο ἀπετέλεσε τήν «Θεόθεν Βεβαίωσιν» γιά τό δίκαιον καί ἀληθές τοῦ
τιμίου καί ἱεροῦ Ἀγῶνας μας.Ἐπίκεντρο τῆς ἑορτῆς ἦταν
ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου στήν Γλυφάδα. Ἐτελέσθη
τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλ-

Τήν Τετάρτη, 24-09/7-10-2020, ἡ Ἐκκλησία μας πανηγύρισε τήν Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης Μυρτιδιωτίσσης.Ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος
χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στό Παλαιό Φάληρο, συμπαραστατούμενος ὑπό Ἱερέων καί Διακόνου, παρουσίᾳ πολλῶν
πιστῶν καί ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, ἀναφερθείς στά θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στήν ζωντανή παρουσία
καί σκέπη Της στήν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, προτρέποντας
παράλληλα τόν πιστό λαό σέ μετάνοια στίς παροῦσες δύσκολες ἡμέρες, ὅπου ὁ λαός μας δοκιμάζεται τόσο ἀπό τήν
ἀπειλή τῆς γείτονος χώρας, ὅσο καί ἀπό τήν ἐπιδημία τοῦ

κορωνοϊοῦ. Τό πρωί ἐτελέσθη Ἱερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. π. Εὐθυμίου Μπαρδάκα.
Στήν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στήν Σταμάτα
Ἀττικῆς τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
Ἐπίσης, στήν ἑορτάζουσα Ἱερά Μονή στίς Ἀφίδνες
Ἀττικῆς τήν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
στὸν Πλατανιστὸ Καρύστου



Η ΦΩΝΗ

14


Τὴν Παρασκευή, 26-9/9-10-2020, ἑόρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸν Πλατανιστὸ Καρύστου Εὐβοίας καὶ κατόπιν προσκλήσεως, τὴν Θ.
Λειτουργία τέλεσε ὁ Ἀρχιμ. π. Στέφανος Τσίκουρας γιὰ τοὺς
λίγους πιστοὺς ποὺ προσῆλθαν στὴν ἑορτὴ γιὰ νὰ λάβουν τὴν
εὐλογία τοῦ Μαθητοῦ τῆς Ἀγάπης καὶ θείου Εὐαγγελιστοῦ.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης
καί τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου
Τήν Τετάρτη, 1/14-10-2020, ἑορτή τοῦ Θαύματος τῆς
Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς Συνάξεως
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου, πανηγύρισαν Ναοί καί Μονές τῆς Ἐκκλησίας μας.Στήν νῆσο τῶν
Σπετσῶν ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου καί
Ἁγίων Μυροφόρων. Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς καθώς καί στόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία τῆς
κυριωνύμου ἡμέρας προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης

βασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε ἑορτίως στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν
Φυλὴ Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς,
μὲ προσέλευση πλήθους προσκυνητῶν καὶ τήρηση βεβαίως
τῶν μέτρων προστασίας ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας ποὺ διερχόμαστε. Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1/14.10.2020,
τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου -τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του- Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, καὶ συγχοροστατούντων τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Σουτσάβας κ. Σωφρονίου
τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας ἐκ Ρουμανίας, καὶ τῶν Θεοφ/των
Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεν
τος. Παρέστησαν Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μονάζουσες καὶ
εὐλαβεῖς πιστοί. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς, στὸν
δὲ αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς γινόταν ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν
Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ
χοροστατῶν Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο.

Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Σκέπης στό Δαφνί ἐτελέσθη ὁλο-

νύκτιος ἱερά Ἀγρυπνία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου.
Στήν Οἰνόη Ἀττικῆς πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας
Γοργοϋπηκόου, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σε-

Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 2/15.10.2020, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος
Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι
Μητροπολῖτες Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσότομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, οἱ
Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος ἐκ Ρουμανίας,
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης,
ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ τρεῖς Διάκονοι. Παρέστη
μεγάλος πλῆθος πιστῶν, τὸ ἐπιτρεπτὸ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ
τὸ πλεῖστον στοὺς ἐξωτερικοὺς χώρους. Ἑόρτιο λόγο κατὰ
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ.
Κλήμης. Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.
Καλλίνικος ἀπηύθυνε πατρικὲς νουθεσίες καὶ ἑόρτιες εὐχές,
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ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς
ἀπηύθυνε ἐπίσης εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ
λαϊκούς, ὅπως καὶ στὸν παρόντα Δήμαρχο Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦ καὶ τοὺς συνεργάτες του, καὶ τὸν Ἀντιπεριφερειάρχη
Δυτ. Ἀττικῆς κ. Ἐλ. Κοσμόπουλο.

Ἡ ἐπέτειος τῆς ἐνθρονίσεως
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου
Μία ξεχωριστή ἡμέρα διά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
καί ἐν γένει διά τήν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν εἶναι ἡ ἀνάμνησις τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τοῦ Προκαθημένου τῆς ἐν Ἐλλάδι Γνησίας Ὀρθοδοξίας,
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλινίκου.Ἐπί τοῦτο, τό Σάββατο, 4/17-10-2020, μνήμη
τοῦ Ἁγίου Ἰεροθέου πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη
Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ. Φωτίου καί συμπροσευχομένων τῶν Θεοφ.
Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καί Γαρδικίου κ. Κλήμεν
τος. Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πού προσῆλθαν διά νά τιμήσουν
τόν Ποιμενάρχη καί Πνευματικό τους Πατέρα. Τά ἱερά ἀναλόγια πλαισίωσαν οἱ ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καθώς καί ἕτεροι ἱεροψάλτες, ἀνάμεσα στούς ὁποίους ὁ κ. Νικόλαος Πολύχρος
ἐκ Θεσσαλονίκης.Στό Κοινωνικό κατάλληλο γιά τήν περίσταση λόγο ἐξεφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Κατά
τήν Ἀπόλυση, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἐξέφρασε
τίς εὐχές πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Προκαθημένου μας

νόλευκες σημαῖες, σημεῖο ἐλπίδας γιὰ ὅλους.
Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἐλευθερώτριας στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς, τῶν Ἑορτίων Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς
Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς

καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο
λόγο καὶ ἡ Πανήγυρις ἔκλεισε μὲ Δοξολογία καὶ Ἐπιμνημόσυνη δέηση. Ἔλαβαν μέρος ὁ ὑπεύθυνος τῆς Μονῆς Ἱερομ.
π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος καὶ ἄλλοι Κληρικοί.

ἐκ μέρους καί τῶν λοιπῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ
ὁποῖοι δέν παρευρέθησαν λόγῳ ποιμαντικῶν ὑποχρεώσεων,
καί τέλος ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του
πρός τούς Ἀρχιερεῖς, τόν ἱερό κλῆρο, τούς ἱεροψάλτες καί
ὅλους τούς πιστούς, πού προσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό γιά νά
εὐχηθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν Μακαριώτατο.

Ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Νικητηρίων
Τὴν Τετάρτη, 15/28-10-2020, Ἑορτὴ τῆς Παναγίας
Ἐλευθερώτριας τοῦ γένους ἡμῶν, γιὰ τὴν συμπλήρωση μάλιστα 80 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ ἡρωϊκοῦ ΟΧΙ ποὺ ἀντέταξε ἡ Πατρίδα
μας στὶς ἐχθρικὲς δυνάμεις τοῦ ἄξονα, τελέσθηκαν σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς στὶς διάφορες Ἐκκλησιαστικές μας Ἐπαρχίες
Θεῖες Λειτουργίες, μὲ Δοξολογίες εὐχαριστήριες καὶ Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις ὑπὲρ τῶν εὐκλεῶς πεσόντων ἡρωϊκῶν
προγόνων μας.
Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὴν
Σαλαμῖνα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος μὲ Κληρικοὺς τέλεσε τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία,
ἐκφώνησε Ὁμιλία κατάλληλη γιὰ τὴν περίσταση καὶ ἐπίσης
στὸ τέλος ἐψάλη Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τοὺς πεσόντες.
Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ μάλιστα παιδιὰ μὲ τὶς γαλα-

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὶς Ἀχαρνὲς
Ἀττικῆς, τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος
Κληρικοί του. Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἡ
εἰδικὴ Ἀκολουθία Δοξολογίας, ὡς καὶ Τρισάγιον ὑπὲρ τῶν
εὐκλεῶς Ἀγωνισαµένων καὶ Ἡρωϊκῶς Πεσόντων στὴν Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40. Τὴν Ἀκολουθία πλαισίωναν ἡ Ἑλληνικὴ Σηµαία
καὶ Λάβαρα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς
Ἀττικῆς τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ Κληρικοὺς τῆς Μονῆς καὶ στὸ τέλος,
ἐπὶ εἰδικῶς εὐπρεπισθείσης τραπέζης μὲ ἐθνικὰ σύμβολα
καὶ στρατιωτικὰ κειμήλια τῆς ἐποχῆς τοῦ ’40, πλαισιωμένης
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Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἀμερικὴ



Τὴν Κυριακή, 5/18-10-2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο
π. Πέτρο Gilstrap στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στὸ Owasso τῆς Ὀκλαχόμας τῶν Η.Π.Α.. Στὴν

ἀπὸ νέους ἐνδεδυμένους μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες κρατῶντας
Λάβαρα καὶ Σημαῖες, ἐψάλη εὐχαριστήριος Δοξολογία ὅπως
καὶ Ἐπιμνημόσυνη δέηση, ὁ δὲ Θεοφ. Γαρδικίου πρὸ τοῦ Δι’
εὐχῶν ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία μὲ πνευματικὰ καὶ πατριωτικὰ μηνύματα.

Ἡ Ἐνθρόνιση τῆς νέας Ἡγουμένης
στήν Μονή Τ. Προδρόμου Περαχώρας
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 18/31-10-2020, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στον ἀναστάσιμο Ἑσπερινό στήν ἱστορικὴ Ἱερά Γυναικεία Μονή Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου
στήν Περαχώρα Λουτρακίου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ,
πραγματοποιήθηκε ἡ ἱερὰ τελετή Ἐνθρονίσεως τῆς νέας

Καθηγουμένης τῆς Μονῆς, Χριστονύμφης Μοναχῆς, ὑπό
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, παρουσίᾳ Κληρικῶν,
Μοναζουσῶν καὶ πιστῶν. Πρό τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε πατρικές νουθεσίες καί εὐχές στήν νέα Καθηγουμένη, ἐπίσης δέ ἡ Γερόντισσα Χριστονύμφη δέχθηκε τίς
εὐχές τῆς Ἀδελφότητος καί τῶν πιστῶν, διανέμουσα συνάμα
καί ἀναμνηστική εὐλογία.

Θ. Λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. π. Ἰωάννης Somers,
ὁ ὁποῖος ἐξυπηρέτησε ἐφημεριακὰ τὴν Ἐνορία τὰ τελευταῖα τρία χρόνια.Ὁ νέος Πρεσβύτερος εἶχε χειροθετηθεῖ
Ἀναγνώστης ἀπὸ τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλο τὸ 2009, καὶ
ἀπὸ τὸν νῦν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο εἶχε χειροθετηθεῖ
Ὑποδιάκονος τὸ 2016 καὶ χειροτονηθεῖ Διάκονος τὸ 2018.
Σπούδασε Ἀρχιτέκτων Μηχανικός, εἶναι ἔγγαμος, μὲ τρία
μικρὰ παιδιά, καὶ ἐργάζεται παράλληλα ἐπὶ τῆς εἰδικότητός
του, εἴθε δὲ νὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου!

Ὀνομαστήρια Σεβ/του Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου
Τὴν Κυριακή, 26-10/8-11-2020, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἑόρτασε τὰ ὀναστήριά του στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ
Κόμπλσκιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.. Γιὰ τὴν Ἑορτὴ

ταξίδευσαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς χώρας,
προκειμένου νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ εὐχηθοῦν τὸν Σεβ.
Ποιμενάρχη τους. Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος προέστη
τῆς Θ. Λειτουργίας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐκήρυξε
τὸν θεῖο λόγο. Κατόπιν ἀκολούθησε Τράπεζα μὲ τὴν πλήρη
Μοναστηριακὴ Ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τῆς Παναγίας, στὴν
ὁποία συμμετεῖχαν οἱ πολυπληθεῖς προσκυνητές.
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