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ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2016
«Ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων Ἀνάστασιν»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·

 Ὅθεν, ἄς μὴ ἀπελπιζώμεθα! Μὴ ἀπωλέσω-
μεν τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἡμῶν!
 Πέτρος ὁ Ἀπόστολος ἠρνήσατο τὸν Κύριον 
τρεῖς ἐνώπιον μιᾶς παιδίσκης, ἀλλὰ μετενόη-
σεν, ἔκλαυσε πικρῶς καὶ ἔλαβε συγχώρησιν 
παραμείνας εἰς τὸ ἀποστολικὸν ἀξίωμα.
 Ἡ ἁμαρτία εἶναι βαρὺ καὶ μέγα κακόν, τὸ 
μόνον ὄντως φοβερὸν καὶ καταστροφικόν, 
ἀλλ’ ὄχι ἀνίατον, ἐφ’ ὅσον εὐκόλως θεραπεύ-
εται διὰ τῆς γνησίας Μετανοίας (Ἅγιος Κύριλλος 
Ἱεροσολύμων).

***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·
 «Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, 
ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α’ Κο-
ρινθ. 15:20).
 Ἀνέστη ὁ Κύριος διὰ νὰ χαρίσῃ τὴν κοινὴν 
Ἀνάστασιν εἰς τὸ γένος ἡμῶν, διότι ἅπαντες 
θὰ ἀναστηθῶμεν ἐν τῇ Δευτέρᾳ Αὐτοῦ Πα-
ρουσίᾳ, καὶ θὰ λάβωμεν σώματα αἰώνια, ἀλλ’ 
ὄχι ὅμοια. Οἱ δίκαιοι θὰ λάβουν σώματα ἐπου-
ράνια, διὰ νὰ ζοῦν αἰωνίως ἐν Οὐρανοῖς μετὰ 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ σώμα-
τα δύσμορφα καὶ ἀφεγγῆ, πρὸς αἰωνίαν κα-
ταισχύνην!...
 Ὅθεν, ἄς λυπηθῶμεν τὰ σώματα ἡμῶν, ἄς 
ναοποιήσωμεν καὶ ἁγιάσωμεν αὐτὰ ἐν Πνεύ-
ματι Ἁγίῳ, μέσῳ τῶν ἁγίων Ἀρετῶν καὶ τῶν 
θείων Μυστηρίων, διὰ νὰ καθάρωμεν ταῦτα 
ἐκ τοῦ ῥύπου τῶν ἁμαρτιῶν καὶ νὰ γίνουν δε-
κτικὰ θείου Φωτός.
 Δεῦτε καὶ διατηρήσωμεν τὸν πνευματικὸν 
θησαυρὸν ἡμῶν ἀσύλητον καὶ μὴ ταρασσώ-
μεθα ἀπὸ τὴν περικυκλοῦσαν ἡμᾶς ἀπειλὴν 
καὶ ἀκαταστασίαν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ 
δώσωμεν χεῖρα βοηθείας -κατὰ τὸ μέτρον τοῦ 
δυνατοῦ- εἰς τοὺς κλονουμένους καὶ σαλευο-
μένους ψυχικῶς καὶ σωματικῶς.
 Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν εὑρίσκεται καὶ 
τώρα μεθ’ ἡμῶν (πρβλ. Ματθ. 28:20), ἀκούων, 
βλέπων, γνωρίζων καὶ ἐρευνῶν τὰ πάντα. 

ΕΜΠλεΟΙ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἅπαντες 
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν 

ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν πηγὴν καὶ 
αἰτίαν τῆς ἀρρήτου ἀγαλλιάσεως καὶ πανηγύ-
ρεως ἡμῶν. Ὅτι ἀνέστη Χριστός, «ὁ ἐν νεκροῖς 
ἐλεύθερος», ὁ τῶν νεκρῶν ἐλευθερωτής, «ὁ 
τοῖς πεσοῦσι παρέχων Ἀνάστασιν»!
 Αὐτός, Ὅστις ἐφόρεσε τὸν ἀτιμωτικὸν 
ἀ κάν θινον στέφανον, φορεῖ πλέον τὸ διάδη-
μα τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου. Αὐτός, Ὅστις 
ἐσταυρώθη δι’ ἡμᾶς, εἰς ἔνδειξιν τῆς κραταιᾶς 
Ἀγάπης Αὐτοῦ, πηγάζει νῦν τὴν ἐλευθερίαν 
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, τὴν ἐπάνοδον εἰς 
τοὺς Οὐρανοὺς καὶ ζωὴν τὴν Αἰώνιον!
 Ὁ ἀρχέκακος διάβολος ἀποστατήσας, παρέ-
συρε μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸν ἄνθρωπον εἰς πτῶσιν. 
Ἐξηπάτησεν εἰς παρακοὴν τοὺς Προπάτορας 
καὶ ἐξεβλήθησαν τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς, 
εὑρεθέντες ὄχι εἰς γῆν ῥέουσαν μέλι καὶ γάλα, 
ἀλλ’ εἰς κοιλάδα κλαυθμῶνος, κατάσπαρτον 
ἀκάνθας καὶ τριβόλους.
 Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον 
«εὐθῆ» (Ἐκκλησ. 7:29), ἤτοι ἀγαθόν, πρὸς θείαν 
ἐνατένισιν καὶ κοινωνίαν· ἐκτίσθημεν «ἐπὶ 
ἔργοις ἀγαθοῖς» (Ἐφεσ. 2:10), ἀλλὰ τὸ δημιούρ-
γημα μετεστράφη εἰς ἔργα πονηρίας.
 Ἐπλανήθημεν, ἐσφάλομεν, ἐπέσαμεν, ἐτυ-
φλώ θημεν, ἐχωλαίναμεν, ἀπεθάνομεν!... Ποῖ-
ος θὰ ἤγειρεν ἡμᾶς;
 Ἐκεῖνος, ὁ Θεάνθρωπος, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος 
τοῦ Πατρός, Ὅστις ἔχυσε χάριν ἡμῶν τὸ τίμι-
ον Αὐτοῦ Αἷμα, διὰ νὰ λυτρώσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτίαν.
 «Ὅς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν 
καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ. 4:25).
 Ἡ ἄμετρος Φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
καὶ τὸ πλῆθος τῶν Οἰκτιρμῶν Αὐτοῦ ὑπερνι-
κοῦν τὴν ἀνθρωπίνην ἁμαρτίαν καὶ πονηρί-
αν, ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος ὁμολογήσῃ αὐτὴν 
καὶ ἐκζητήσῃ συγχώρησιν καὶ ἄφεσιν.
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Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Εἴθε δὲ νὰ φυλάξῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ὥστε νὰ 
διατηρήσωμεν ἀναλλοίωτον τὴν πρὸς Αὐτὸν 
ἐλπίδα ἡμῶν. Εἴθε νὰ ἐγείρῃ ἡμᾶς ἀπὸ τὴν νε-
κρότητα τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ χαρίσῃ εἰς ἡμᾶς 
τὴν Ἐπουράνιον Αὐτοῦ Βασιλείαν. Εἴθε νὰ 
ἀναγράψῃ τὰ ὀνόματα ἡμῶν εἰς τὴν βίβλον 
τῶν σεσωσμένων καὶ νὰ μὴ σβήσῃ ταῦτα 
ποτέ, διότι τὰ ὀνόματα πολλῶν σβήνονται, 

εἴτε ὅσων ἐγκαταλείπουν τὴν ὀρθὴν πίστιν, 
εἴτε ὅσων ἁμαρτάνουν ἀμετανοήτως.
 εἴθε νὰ ἀναμένωμεν Αὐτὸν γρηγοροῦντες, 
Ὅστις θὰ ἔλθῃ πάλιν ἐνδόξως κρῖναι ζῶντας 
καὶ νεκρούς!
 Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ἀμήν!

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ἅγιον Πάσχα 2016

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
8ης / 21ης Μαρτίου 2016

 ΣΥΝΟΔΙΚΑ Ι ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣΕΙΣ

τῶν ἀναμενομένων ἐξελίξεων εἰς τοὺς κόλπους τῶν 
λεγομένων ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, ἐκ τῆς συγκλήσεως 
τῆς ἀντορθοδόξου «Μεγάλης Συνόδου» τῶν Οἰκου-
μενιστῶν, πρὸς ἐπικύρωσιν καὶ θεσμοθέτησιν τοῦ κα-
κοδόξου «χριστιανικοῦ συγκρητισμοῦ». 
 3) Ἐρρύθμισε τὰς λεπτομερείας τῆς Ἐκδηλώσεως 
Μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κπόλεως (Κυριακὴ τῶν 
Ἁγίων 318 Πατέρων, 30.5/12.6.2016).
 4) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐπὶ 
τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.
 5) Ἠσχολήθη μὲ τὰ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ 
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ (Κυ-
ριακὴ Β΄ Νηστειῶν).
 6) Ἠσχολήθη ἐκτενῶς μετὰ τοῦ ζητήματος τῆς 
ἐκκρεμότητος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἡμῶν 
μετὰ τῆς Βουλγαρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ 
Πατρίου Ἡμερολογίου καὶ ἔλαβεν ἀποφάσεις περαι-
τέρῳ ἐνεργειῶν. 
 7) Συνεζήτησεν ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΝ Δευτέραν 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, τοῦ 
ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), 
συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλινίκου.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων: 
 1) Ἐγένετο ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ 
τῆς Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε θετική.
 2) Συνεζήτησε τὴν προετοιμασίαν τῆς τελετῆς 
Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου 
ἡμῶν πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ἀπεφάσισε δέ, ἐπ’ 
εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας εἰς Aὐτὴν Ἀρχιερέων ἐκ τῶν 
Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἀλλὰ καὶ Ἀρχι-
ερέων καὶ Κληρικῶν τῶν ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ Ἐπαρχιῶν 
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, νὰ συγκαλέσῃ Διορθόδοξον 
Σύσκεψιν πρὸς συζήτησιν καὶ κριτικὴν στάσιν ἔναντι 
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
7ης / 20ῆς Ἀπριλίου 2016

ἐπίσκεψιν τῶν Σεβασμ. Δημητριάδος καὶ Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς. 
 9) Ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν Ἀνακοινώσεως διὰ τὴν 
χάριν ὁμοιομορφίας τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τῆς 
Ἀναστάσεως κατὰ τὴν 12:00 χειμερινὴν ὥραν τοῦ με-
σονυκτίου τοῦ Μ. Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πά-
σχα καθ’ ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονὰς τῆς 
Ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας.
 10) Ἀπεφάσισε τὴν τέλεσιν πανδήμου Συνοδικοῦ 
Μνημοσύνου εἰς τὸν Ἀείμνηστον Κυβερνήτην τῆς 
Ἑλλάδος Ἰωάννην Καποδίστριαν, κατὰ τὴν 27ην Σε-
πτεμβρίου (ἐκ.ἡμ.) ἑκάστου ἔτους εἰς Ναύπλιον.
 11) Ἐνημερώθη ἐπὶ θεμάτων ἀλληλογραφίας τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου
 12) Συνεζήτησε τὰς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει προσφάτους 
ἐξελίξεις.
 13) Συνεζήτησεν ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 

 Μετὰ τὸ πέρας τῆς συζητήσεως τῶν θεμάτων Ἡμε-
ρησίας Διατάξεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεδριάσασα ὡς 
Δικαστικὸν Συμβούλιον ἀπεφάσισε τὴν παραπομπὴν 
εἰς τὰ ἁρμόδια Συνοδικὰ Δικαστήρια διὰ κανονικά των 
παραπτώματα, τῶν Κληρικῶν:
 α. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Γκλέκα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὅστις παρα-
πέμπεται εἰς τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους 
Συν οδικὸν Δικαστήριον. 
 β. Πρεσβυτέρου Λουκᾶ Μichelin, τῆς Ἱερᾶς Ἐπι-
σκοπῆς Λούνης - Ἐξαρχίας Ἰταλίας, ὅστις παραπέμ-
πεται εἰς τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συν-
οδικὸν Δικαστήριον.
 γ. Ἱεροδιακόνου Βενεδίκτου, κατὰ κόσμον Ἰακώβου 
Capecchi, τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης - Ἐξαρχίας 
Ἰταλίας, ὅστις παραπέμπεται εἰς τὸ Κατώτερον Συν-
οδικὸν Δικαστήριον.

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

ΤΗΝ Τετάρτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, 
τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), 
συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλινίκου.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων: 
 1) Ἐγένετο θετικὴ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτα-
σμοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
 2) Συνεζήτησε τὰς λεπτομερείας τῆς τελετῆς Ἁγιο-
κατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρ. 
Φλωρίνης Χρυσοστόμου κατὰ τὸ Σάββατον, 15ην/28ην 
Μαΐου, πρὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.
 3) Ἠσχολήθη μὲ τὴν προετοιμασίαν τῆς Διορθοδό-
ξου ἡμῶν Συσκέψεως τῆς Πέμπτης, 13ης/25ης Μαΐ-
ου, ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως ἐκ μέρους τῶν Οἰκουμε-
νιστῶν παρωδίας συνόδου, διὰ τὴν ἐπισφράγισιν τῶν 
οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν των. 
 4) Ἐγένετο προγραμματισμὸς τῶν λεπτομερειῶν 
τῆς Ἐκδηλώσεως Μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κπόλεως 
(Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων, 30.5/12.6.2016).
 5) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐπὶ 
τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.
 6) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων τῆς ὑποθέσεως τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου.
 7) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐπὶ τῆς 
αἰσίας ἐκβάσεως τοῦ ζητήματος τῶν ρουμανοφώνων 
Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.
 8) Συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐκκρεμότητος τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἡμῶν μετὰ τῆς Βουλγα-
ρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερο-
λογίου, ἔπειτα ἀπὸ τὴν πρόσφατον ἐν Βουλγαρίᾳ 



ΟΠΩΣ κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος ἑωρτάσθηκε μὲ 
λαμπρότητα ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν 

Ἐκκλησία μας.
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς Α΄ τῶν Νηστειῶν, 7/20. 
3.2016, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία 
στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μο-
ναστηράκι, στὸ παλαιὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.
 Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλ-
λίνικος. Ἔλαβαν μέρος, ὅπως εἶχε Συνοδικὰ ἀποφα-
σισθῆ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων 
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καὶ Φυλῆς «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν 
διεύθυνσι τοῦ Μουσικολ. Ἱερομ. π. Διονυσίου Ἁγιο-
κυπριανίτου, ἔψαλε ἐπιτυχῶς ἐπίκαιρα μέλη ἀπὸ τὴν 
ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.

κ. Ἀμβρόσιος. Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ 
Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσι-
κοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Παρέστη μεγάλο 
πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν. Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ 
Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου, ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῶν ἱερῶν 
Εἰκόνων σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναὸν καὶ ἀνεγνώσθησαν 
τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Συμμετεῖχε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
 ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ, στὶς 18:00, πραγματοποιήθηκε 
ἡ Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ 
στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος 
Πειραιῶς (ΟΛΠ, Ἀκτὴ Μιαούλη), τῇ φροντίδι τοῦ 
ἐπιχωρίου Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου.



 Στὴν Ἐκδήλωσι παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μη-
τροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονί-
κης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Φι-
λίππων κ. Ἀμβρόσιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώ-
νης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκετοὶ 
Κληρικοί μας, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ὡς καὶ πλῆθος 
εὐσεβῶν πιστῶν.
 Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ Πρω-
τοπρ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης, ὁ ὁποῖος ἔκανε καὶ 
τὴν Εἰσαγωγὴ αὐτῆς.
 Ἡ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ 

 Ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος ἐκ 
Δράμας ἦταν ὁ κεντρικὸς Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως, 
ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε μὲ ἰδιαίτερη ἐκφραστικότητα 
καὶ σαφήνεια τὴν ἐνδιαφέρουσα Ὁμιλία του μὲ θέμα 
«Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση», ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στὴν 
Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Μετὰ καὶ τὴν ἀπόδοσι ὀλίγων ἀκόμη μελῶν ὑπὸ 
τῆς Χορωδίας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης παρουσίασε τὶς ἀποφασισθεῖσες Συνοδικῶς 
ἀπονομὲς τιμητικῶν διακρίσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, 
γιὰ τὸν γηραιὸ Ἀρχιμ. π. Θεόκλητο Σταύρου, ὁ ὁποῖος 
ἐτιμήθη μὲ τὸ Χρυσοῦν Μετάλλιον τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ τὴν συμπλήρωσι 50ετίας ἀπὸ 
τῆς προσχωρήσεώς του στὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὴν 
εὐδόκιμο ἱερατικὴ διακονία καὶ προσφορά του· ἐπί-
σης, γιὰ τὸν ἀείμνηστο Ἀνδρέα Βαπορίδη († 1976), 
τὸν ἀκατάβλητο ἀγωνιστὴ τῆς Πατρώας εὐσεβείας 
καὶ ἱδρυτὴ τοῦ ἐπισήμου Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
μας «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (1928), στὴν μνή-
μη τοῦ ὁποίου ἀπενεμήθη ὁ Δίκαιος Ἔπαινος τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ παρέλαβε ὁ Διευθυντὴς τῆς 
«Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας» Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος· ἀκόμη, ἐπεδόθη Πιστοποι-
ητικὸ Ἐπιμορφώσεως τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς 
Ἐκκλησίας μας στὸν κ. Χρῆστο Λίβερη, θεολόγο. 
 Τὶς ἀπονομὲς ἔκανε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἔθεσε καὶ τὴν κατακλεῖδα 
τῆς ἐπιτυχοῦς ὁμολογιακῆς αὐτῆς Ἐκδηλώσεως τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἀνακοινώσας μάλιστα ἐν συγκινή-
σει καὶ περὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπισήμου Διακηρύξε-
ως τοῦ Ἁγιότητος τοῦ Ἡγέτου ἡμῶν Πρωθιεράρχου 
τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτου πρώην Φλωρί-
νης Χρυσοστόμου Καβουρίδου († 1955), ἡ ὁποία θὰ 
πραγματοποιηθῆ σὺν Θεῷ τὸ Σάββατο, 15/28.5.2016, 
παραμονὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἐντὸς τοῦ 
Πεντηκοσταρίου καὶ προσκαλέσας ἅπαντας.
 Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Μακαριώτατος εὐλόγησε τοὺς 
παρισταμένους, ψαλλομένου ὑπὸ τῆς Χορωδίας τοῦ 
καταληκτηρίου «Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν...» 
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Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρετέθη 
τράπεζα στὴν Αἴθουσα, στὸ ἰσόγειο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, καὶ κατόπιν οἱ Ἀρχιερεῖς, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς 
τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, μετέβησαν στὸν 
Ναὸ τοῦ συμπολιούχου τῆς πόλεως καὶ προσεκύ-
νησαν τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ μεγίστου Πατρὸς τῆς 
Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀρυό-
μενοι χάριν καὶ ἔλεος.

***
 Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 18:00, ἔγινε σημαντικὴ 
Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στὴν Θεσσαλονίκη, 
μὲ ἐνδιαφέρον πρόγραμμα, παρουσίᾳ τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῶν 
προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, στοὺς ὁποί-
ους προσετέθη καὶ ὁ ἐκ Βόλου προσελθὼν Σεβ. 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐπίσης δὲ 
πολλῶν Κληρικῶν καὶ μεγάλου ἀκροατηρίου.
 Ὁ Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Αἰδ. Πρω-
τοπρ. π. Λάζαρος Κωνσταντινίδης ἔκανε κατατο-

ΚΑΤΟΠΙΝ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἐπιτελέσθη-
κε μὲ κάθε ἱεροπρέπεια ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγί-

ου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη, 
τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 14/27.3.2016, τὴν 
ἀφιερωμένη στὴν ἱερὰ μνήμη του.
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε Συνοδικὸ 
Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγί-
ων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη.

καὶ ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη ἀναμνηστικὴ φωτογραφία τῶν Κληρικῶν ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τῆς Αἰθούσης.


 Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλα-
βαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων 
κ. Ἀμβρόσιος, καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης· ἐπίσης, 
συμμετεῖχαν Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Παρέστη μεγάλο 
πλῆθος πιστῶν. Θεῖο Κήρυγμα σχετιζόμενο μὲ τὸν 
ἑορταζόμενο Ἅγιο κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ 
ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
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Ἡ Ἀλήθεια τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας σὲ θέματα Πίστεως, Κανονικότητος καὶ Ἱστορίας

ἔναντι θλιβερῶν ἀναληθειῶν κατηγόρων αὐτῆς μὲ ἀναφορὰ στὴν Χίο

τὸ μέγεθος τῆς εὐθύνης καὶ ἐκτροπῆς τους.
 Ἀλλά, δυστυχῶς, ὑπάρχει καὶ ἄλλη αἰτία: ἡ ἐπιθετικότη-
τα μὲ ἄσχημες διαθέσεις ἐξυπηρετεῖ πονηρὴ σκοπιμότητα, 
ἐφ’ ὅσον εἶναι φανερὴ ἡ προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ 
τὴν ὑφαρπαγὴ Ναῶν καὶ Μονῶν, ποὺ κράτησαν μὲ μύριες 
θυσίες καὶ δυσκολίες τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία, ὥστε νὰ περά-
σουν στὴν κυριότητα τῶν Νεοημερολογιτῶν.
 Αὐτὸ συμβαίνει γιὰ παράδειγμα τὸν τελευταῖο καιρὸ 
στὸ νησὶ τῆς Χίου, μετὰ εἰδικῶς τὴν αἰφνίδια κοίμηση τοῦ 
ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀμβροσίου Ψωμιᾶ († 2015), 
Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπου μὲ διάφο-
ρες ἐνέργειες, ὅπως καὶ δημοσιεύματα, διαδίδονται ἀνακρί-
βειες καὶ ἀναλήθειες ἀφαντάστου μεγέθους.
 Ἐνώπιον λοιπὸν αὐτῆς τῆς θλιβερᾶς καταστάσεως, εἶναι 
ἀνάγκη μὲ κάθε συντομία νὰ διευκρινισθοῦν κάποια πράγ-
ματα, ὥστε νὰ ἑδραιωθεῖ ἡ ἀλήθεια καὶ νὰ παύσει ἡ παρα-
πληροφόρηση καὶ ἡ παραπλάνηση, νὰ ἀποσοβηθεῖ δὲ -ἐκεῖ 
ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ- ἡ διάπραξη ἀδικιῶν καὶ ἀνομιῶν.

1. Ἡμερολογιακὸ θέμα καὶ Οἰκουμενισμὸς 
 Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ Ἐκκλησία μας χρησιμοποιοῦσε ἀνέκα-
θεν τὸ λεγόμενο Ἰουλιανὸ ἤ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, ὄχι διότι 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὴν 
ὁποίαν διερχόμαστε, εἶναι περίοδος περισυλλογῆς καὶ 

βαθύτερης πνευματικῆς καλλιέργειας.
 Ὅμως, ἐνῶ αὐτὸ μᾶς εἰσάγει σὲ ἕνα πνεῦμα κατανύξεως, 
εἰρήνης καὶ μετανοίας, δὲν μᾶς στερεῖ τῆς δυνατότητος νὰ 
μαρτυρήσουμε γιὰ τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, γιὰ τὴν κα-
νονικότητα τῆς ἐκκλησιαστικότητός μας καὶ γιὰ τὴν ἀληθινὴ 
ἱστορικὴ διαδρομή μας, ὅταν αὐτὰ διαστρεβλώνονται.
 Ἄλλωστε, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἄσκηση καὶ κάθε ἀρετή, τότε 
μόνον ἔχουν ἀξία καὶ ἀντίκρυσμα, ὅταν βασίζονται στὸ στα-
θερὸ θεμέλιο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Οἱ Καινοτόμοι ἀδελφοὶ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, οἱ ὁποῖ-
οι εἶναι σὲ κατάκριτη κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ φροντίσουν νὰ μετανοήσουν γι’ 
αὐτὸ καὶ νὰ διαχωρίσουν ἔμπρακτα τὴν ὅποια σχέση τους 
μὲ τοὺς φορεῖς τῆς οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως, προτιμοῦν κά-
ποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἄλλη ἐπιλογή: στρέφονται μὲ μεγάλο μέ-
νος ἐναντίον τῶν ἀκολούθων τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας τοῦ 
λεγομένου Παλαιοῦ Ἡμερολογίου!
 Αὐτὸ ἐν μέρει εἶναι πιθανὸν νὰ ὀφείλεται στὸ ὅτι ἐλέγχον-
ται κατὰ βάθος ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, οἱ 
ὁποῖοι τοὺς ὑπενθυμίζουν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ μόνον 



 Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ οἰκεῖος Ἱε-
ράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρη-
γόριος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε μὲ ἰδιαίτερη πρωτοτυ-
πία καὶ χάρι τὸ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἡ 
προσωπικὴ εὐθύνη», τὸ ὁποῖο κράτησε τὴν ἀμείωτη 
προσοχὴ τοῦ ἀκροατηρίου καὶ ἐνεποίησε ἰδιαιτέρα 
ἐντύπωσι. Ἡ Ὁμιλία ἀναρτήθηκε ἐπίσης στὴν Ἱστο-
σελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

πιστικὴ Εἰσαγωγὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ Χορὸς τοπικῶν 
Ἱεροψαλτῶν, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Καθηγητοῦ 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Κοσμᾶ Παναγιώτου, ἀπέ-
δωσε ἐπιτυχῶς ὕμνους ἀπὸ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ ἐπίσης ἀπὸ τὴν περίοδο 
τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου.

 Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλ-
λίνικος ἐπιλόγησε καὶ ἔκλεισε καταλλήλως τὴν ση-
μαντικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωσι, ἐνῶ ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς 
ἔψαλε τὴν Φήμη του.
 Ὁ Ἑορτασμὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορί-
ου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
τοῦ Θαυματουργοῦ στὴν συμπρωτεύουσα, τὴν Βυ-
ζαντινὴ Θεσσαλονίκη, ἐστέφθη μὲ κάθε ἐπιτυχία 
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ μαρτυρίαν τῆς ἀγωνιζομένης 
Ὀρθοδοξίας μας!
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ἦταν τὸ καλύτερο ἤ τελειότερο, ἀλλὰ διότι βάσει αὐτοῦ κα-
θωρίσθηκε ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ὁ Πασχάλιος 
Κανόνας καὶ τὸ Ἑορτολόγιό της, ὥστε νὰ συνεορτάζουμε 
ὅλοι μαζὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τὶς κινητὲς καὶ ἀκίνητες 
ἑορτὲς ὅλου τοῦ ἔτους. Διότι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐκφράζουμε 
καὶ ἐξωτερικά, ὁρατὰ καὶ αἰσθητά, τὴν ἐσωτερικὴ ἑνότητα τῆς 
Πίστεώς μας, τὴν ὁμοφροσύνη καὶ ἀγάπη μας.
 Μὲ τὴν ἔννοια αὐτή, δὲν δίνουμε στὸ Ἡμερολόγιο καθαυτὸ 
κάποια ἰδιαίτερη ἀξία καὶ σημασία γιὰ τὴν σωτηρία μας, ἀλλὰ 
ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὸ συμπλέχθηκε μὲ τὴν λατρευτικὴ ζωὴ 
τῆς Ἐκκλησίας μας στὸν ἑορτολογικό της κύκλο, συνυφάνθη-
κε καὶ ἱεροποιήθηκε καὶ ἔγινε ὄντως ἐκκλησιαστικό. Γι’ αὐτὸ 
καὶ κάθε ἀπόπειρα γιὰ ἀλλαγή του, ποὺ μόνο σύγχυση καὶ 
διάσπαση εἰσάγει, ἀπορριπτόταν ἀνέκαθεν.
 Ὅταν ὁ αἱρετικὸς Πάπας τῆς Ρώμης Γρηγόριος ΙΓ ́ κα-
θιέρωσε τὸ λεγόμενο ἀπὸ τὸ ὄνομά του Γρηγοριανὸ Ἡμε-
ρολόγιο τὸ 1582 στὴν Δύση καὶ θέλησε νὰ τὸ ἐπιβάλει καὶ 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ὡς προπαγανδιστικὸ καὶ προση-
λυτιστικὸ μέσο, τρεῖς Πανορθόδοξες Σύνοδοι (1583, 1587, 
1593) τὸ ἀπέρριψαν καὶ τὸ καταδίκασαν ἅπαξ διὰ παντός.
 Ἀναστήματα κορυφαῖα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας ὁ Τρανὸς καὶ ὁ Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ἤ ὁ Ἅγιος Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης, διευκρίνισαν μὲ σαφήνεια τὴν ὀρθόδοξη 
ἄποψη, ὅτι γιὰ τὸ θέμα τοῦ Πασχαλίου καὶ Μηνολογίου προ-
τιμᾶται ἡ συμφωνία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἕνωση, καὶ ὄχι ἡ ἀκρί-
βεια τῶν ἀστρονομικῶν ὑπολογισμῶν, γι’ αὐτὸ καὶ χαρακτήρι-
ζαν ἀνεπιφύλακτα τὴν Παπικὴ Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση 
ὡς «ἔκτρωμα» καὶ ὡς ἕναν «ἐπικίνδυνον νεωτερισμόν», ἀπαρά-
δεκτο ἀπὸ κάθε ἄποψη γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους.
 Γι’ αὐτὸ καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ ́ αἰῶνος, ἐπὶ Πατριάρχου 
Ἰωακεὶμ Γ ́, μία ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου γιὰ νὰ συμπέσει 
αὐτὸ μὲ τὸ Παπικό, θεωρήθηκε μὲ Πανορθόδοξη συμφωνία 
ὡς «ἀνόητη» καὶ «ἄσκοπη».
 Ἡ ἀλλαγὴ ὅμως προτάθηκε φανερὰ μὲ τὸ γνωστὸ συνο-
δικὸ Διάγγελμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1920, 
ποὺ εἰσήγαγε ἐπίσημα τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀφοῦ θεώρησε ἀδικαιολόγητα καὶ 
ἀνεπίτρεπτα τὶς ἑτερόδοξες κοινότητες καὶ ὁμολογίες, δη-
λαδὴ τὶς αἱρέσεις, ὡς «Ἐκκλησίες Χριστοῦ», καὶ πρότεινε τὴν 
ἀποδοχὴ ἑνιαίου Ἡμερολογίου γιὰ συνεορτασμὸ μαζί τους.
 Τὸ 1923 ἕνα δῆθεν πανορθόδοξο συνέδριο στὴν Κων-
σταντινούπολη ὑπὸ τὸν ἐξακριβωμένα μασῶνο πατριάρχη 
Μελέτιο Μεταξάκη δέχθηκε τὴν δῆθεν διόρθωση τοῦ Ἡμε-
ρολογίου, δηλαδὴ τὴν υἱοθέτηση οὐσιαστικὰ τοῦ Παπικοῦ 
Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῆς παγχρι-
στιανικῆς ἑνότητος, «χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐκκλησιαστικὸς 
λόγος», ὅπως παραδέχθηκε καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμε-
ρολογίου Ἑλλάδος τὸ 1971. Ἔτσι, προκλήθηκε διάσπαση 
καὶ διαίρεση τὸ 1924 μὲ τραγικὲς συνέπειες: ἐν ὀνόματι τοῦ 
οἰκουμενιστικῆς σκοπιμότητος συνεορτασμοῦ μὲ τοὺς ἑτερο-
δόξους, διασπάσθηκαν ἑορτολογικὰ οἱ ἴδιοι οἱ Ὀρθόδοξοι, 
γεγονὸς πρωτοφανὲς στὰ χρονικὰ τῆς Ἐκκλησίας!
 Ἡ συνέχεια τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ κατήφορου ἦταν τραγι-
κή: οἱ Νεοημερολογῖτες συμμετεῖχαν στὴν ἵδρυση τοῦ λεγο-
μένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» τὸ 1948, στὸ 
ὁποῖο ἀποτελοῦν θεσμικὰ -ὡς τοπικὲς ἐκκλησίες καὶ ὄχι ὡς 
μεμονωμένα πρόσωπα- ὀργανικὰ μέλη μὲ τὶς πάσης φύσεως 
αἱρετικὲς προτεσταντικὲς παραφυάδες· τὸ 1965 προέβησαν 
στὴν λεγομένη ἄρση τῶν Ἀναθεμάτων μὲ τοὺς Παπικούς, 
γεγονὸς ποὺ σήμανε οὐσιαστικὰ τὴν οὐνιτικῆς φύσεως ψευ-
δένωση μαζί τους· τὸ 1975 ἐπικύρωσαν συνοδικὰ τὴν αἱρετι-

κώτατη «Ὁμολογία Θυατείρων»· τὸ 1990 ὑπέγραψαν συμφω-
νία ἑνότητος μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Ἀντιχαλκηδονίους· τὸ 1993 
ὑπέγραψε ἡ πλειονότητά τους τὴν Βελεμένδιο συμφωνία μὲ 
τοὺς Παπικούς, ποὺ ἐπρόκειτο γιὰ ἐπίσημη ἐκκλησιαστικὴ 
ἀλληλο-αναγνώρισή τους. Ὅσο δὲ γιὰ τὸ πλῆθος τῶν Οἰκου-
μενιστικῶν διακηρύξεων καὶ πράξεών τους, θὰ χρειάζονταν 
τόμοι ὁλόκληροι γιὰ νὰ παρουσιασθοῦν καὶ περιγραφοῦν!...
 Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μία Παναίρεση, πρᾶγμα ποὺ γί-
νεται δεκτὸ ἀκόμη καὶ ἀπὸ πολλοὺς Νεοημερολογῖτες, καὶ 
ὄχι μία ἁπλῆ κανονικὴ ἀταξία, διότι πλήττει τὸ δόγμα τῆς μο-
ναδικότητος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Ἡ 
συμμετοχὴ σὲ αὐτὴ τὴν Παναίρεση δὲν ἀφορᾶ μόνον ὅσους 
ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους ἐκφράζουν στὰ λόγια καὶ στὰ ἔργα τὸν 
Οἰκουμενισμό. Ἡ συμμετοχὴ ἐπίσης δὲν ἀφορᾶ μεμονωμένα 
ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἐκφράζουν ἁπλῶς προσωπικὲς ἀπόψεις. Δι-
ότι πρόκειται γιὰ ὑψηλόβαθμους Κληρικοὺς καὶ λοιποὺς εἰδι-
κούς, οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύουν ὄχι τοὺς ἑαυτούς τους, ἀλλὰ 
τὶς τοπικὲς ἐκκλησίες τους, τὶς ὁποῖες συμπαρασύρουν στὴν 
ἐξακολουθητικὴ πτώση τους. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνοι οἱ Νεοημε-
ρολογῖτες, οἱ ὁποῖοι δέχονται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρε-
ση, ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ ἀποφύγουν τὴν εὐθύνη τους καὶ 
νὰ ἐξαιρέσουν τοὺς ἑαυτούς τους, αὐταπατῶνται οἰκτρὰ ὅταν 
ὑποστηρίζουν ὅτι φθάνει καὶ ἀρκεῖ ἡ ἔκφραση τῆς διαφωνίας 
τους καὶ ἡ διαμαρτυρία τους, ἡ ὁποία δῆθεν τοὺς διατηρεῖ 
ἀπρόσβλητους ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστική τους ἰδιότητα.
 Ἡ Παράδοση καὶ ἡ Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία 
διὰ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων διδάσκει, 
ὅτι ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ παραμένουν στὸ φρόνημα ὀρθόδο-
ξοι, ἀλλὰ συγκοινωνοῦν μὲ ὅσους διαδίδουν τὴν αἵρεση καὶ 
πράττουν αἱρετικά, συγκαταποντίζονται μαζί τους στὴν κατα-
στροφικὴ πορεία τους.
 Καὶ δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ πολυετὴς συγκοινωνία τους μὲ τὴν 
αἵρεση ἔστω καὶ ἐκ πλαγίου, ἀλλοιώνει τόσο βαθειὰ τὰ πνευ-
ματικά τους αἰσθητήρια, ὥστε νὰ χάνουν τὴν χάρη τῆς ἀλη-
θινῆς καὶ συνεποῦς Ὁμολογίας καὶ ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ δικαιολο-
γοῦν τὴν σοβαρότητα τῶν συνεπειῶν τῆς αἱρέσεως στὸν χῶρο 
τους, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ ἐπιτίθενται μὲ σφοδρότητα ἐναντίον 
ὅσων διαχωρίσθηκαν ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, γιὰ νὰ 
διαφυλάξουν τὴν πνευματική τους ταυτότητα καὶ ὑπόσταση.
 Ὅσο δὲ γιὰ τοὺς ὄψιμους «ζηλωτές», τοὺς ἀντι-οικου-
μενιστὲς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, οἱ ὁποῖοι τὰ τελευταῖα ἰδί-
ως χρόνια καταφέρονται ἔντονα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
ἄν καὶ διατελοῦν σὲ κοινωνία μὲ αὐτὸ ποὺ καταδικάζουν, 
πρᾶγμα ἐντελῶς ἀσυνεπὲς καὶ ἀντιφατικό, εἴθε νὰ ἐπιστέ-
ψουν τὸν ἀγῶνα τους μὲ τὴν διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κοινωνίας τους μὲ τοὺς ἀμετανοήτους Οἰκουμενιστὲς καὶ νὰ 
σηκώσουν τὸ βάρος τῶν συνεπειῶν τῆς Ὁμολογίας τους, δι-
ορθώνοντες καὶ τὴν Ἡμερολογιακὴ ἀπόκλισή τους, ὥστε νὰ 
καταλάβουν πολὺ καλὰ καὶ τοὺς Ἀδελφούς τους Γνησίους 
Ὀρθοδόξους τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, προσεγγίζοντάς 
τους ἐμπειρικὰ καὶ παύοντας τὴν ἄχαρι πολεμικὴ ἐναντίον 
τους, διότι ἀλλοῦ εἶναι ὁ κοινὸς ἐχθρός! Εἴθε!
 Ἡ ἐπικειμένη «ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδος» τῶν Οἰκουμε-
νιστῶν, ἡ ὁποία βαδίζει στὴν ἐπικύρωση τοῦ γνωστοῦ ἤδη κει-
μένου «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν 
Χριστιανικὸν κόσμον», ἐγκεκριμένου ἀπὸ τοὺς προκαθημένους 
τους, ἀποδεικνύει τὸ μέγεθος τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ὀρθοδόξου 
φρονήματός τους, καὶ παρέχει μία χρυσῆ εὐκαιρία στοὺς ἀντι-
οικουμενιστὲς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρί-
ζουν ἀνεπιφύλακτα τὸ κείμενο ὡς Κακόδοξο, νὰ ἐγερθοῦν 
ἔστω καὶ τὴν ἐσχάτη αὐτὴ ὥρα καὶ νὰ ποιήσουν τὸ θεῖο Θέλη-
μα, παύοντες ἐπὶ τέλους νὰ δικαιολογοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ 
νὰ συνδυάζουν τὰ ἀσυνδύαστα! Τοὺς ἀναμένουμε!
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2. Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ

τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
 Ὁ πιὸ συνηθισμένος τρόπος τῶν Καινοτόμων τοῦ Νέου 
Ἡμερολογίου νὰ πλήττουν τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους τοῦ 
Παλαιοῦ, προκειμένου νὰ τοὺς ἐξουθενώσουν καὶ νὰ ἀπο-
δείξουν τὴν δῆθεν ἀνυποληψία καὶ ἀκυρότητά τους, εἶναι νὰ 
ἐπιτίθενται μὲ πάθος κατὰ τῆς προελεύσεως τῆς Ἱερωσύνης 
τους. Στὴν σύγχυσή τους, λησμονοῦν τὶς πτώσεις Πίστεως 
τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡγετῶν τους, ἀλλὰ καὶ τὶς προφανεῖς 
ἀντικανονικότητες ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν «ἀριστίνδην» 
συνόδων τους, καὶ προσπαθοῦν νὰ πιασθοῦν ἀπὸ ὅπου δύ-
νανται, προκειμένου νὰ εὐτελίσουν καὶ συκοφαντήσουν τὸ 
ὑποστατὸ καὶ ἔγκυρο τῆς ἀδιαβλήτου Ἱερωσύνης τῶν τιμίων 
Λειτουργῶν μας. 
 Ὑπενθυμίζουμε ἐδῶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὰ γνωστά, ὅτι 
μετὰ τὴν Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση τοῦ 1924, ὅσοι 
παρέμειναν ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι στὸ ἀσάλευτο θεμέ-
λιο τῆς ἀληθινῆς Ὁμολογίας, χωρὶς νὰ παρασυρθοῦν στὸν 
ἐκφραγκισμό, δηλαδὴ οἱ ἡρωϊκοὶ προπάτορές μας, ἐξυπη-
ρετοῦνταν ἐκκλησιαστικῶς ἀπὸ λίγους Κληρικούς, ποὺ δὲν 
εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο. Ἐπίσης, τοὺς συνέτρε-
ξαν Ἁγιορεῖτες Ἱερομόναχοι, οἱ λεγόμενοι Ζηλωτὲς Πατέρες.
 Τὸ 1935, τρεῖς Ἀρχιερεῖς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου ἐπέ-
στρεψαν στὸ Παλαιό, οἱ Δημητριάδος Γερμανός, πρώην 
Φλωρίνης Χρυσόστομος καὶ Ζακύνθου Χρυσόστομος· αὐτοὶ 
χειροτόνησαν ἄλλους τέσσερις, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοὺς 
Κυκλάδων Γερμανὸ καὶ Βρεσθένης Ματθαῖο.
 Ὁ πιὸ σπουδαῖος Ὁμολογητὴς καὶ Ἀγωνιστὴς ἀναδεί-
χθηκε ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, μία σπάνια φω-
τεινὴ μορφὴ ἁγνοῦ καὶ φλογεροῦ Ἱεράρχου, μὲ δύο Ἐξο-
ρίες, μὲ διώξεις καὶ κατατρεγμούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀκατάβλητο 
φρόνημα μέχρι τῆς μακαρίας Κοιμήσεώς του († 1955).
 Στὸ μεταξύ, ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀσυμφωνία ὡς πρὸς τὸν χαρα-
κτηρισμὸ τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ σχίσματος καὶ τῶν συνεπειῶν 
του, ἀλλὰ καὶ γιὰ προσωπικοὺς λόγους, ὑπῆρξε μία ἐσωτερικὴ 
διάστασις τὸ 1937, ἡ ὁποία ἔφθασε στὸ ἀκραῖο σημεῖο, ὥστε 
ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, ὁ ὁποῖος σύστησε Παρασυναγωγή, νὰ 
προβεῖ μόνος του σὲ ἀντικανονικὲς χειροτονίες ἐπισκόπων.
 Μετὰ τὸ 1955, οἱ διάδοχοι τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσο-
στόμου ἀγωνίσθηκαν γιὰ νὰ λάβουν χειροτονία ἀπὸ Ὀρθο-
δόξους Ἀρχιερεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρᾶγμα ποὺ ἐπιτεύχθηκε 
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1960, ὅταν χειροτονήθηκε στὸ Ντιτρόϊτ 
τῶν Η.Π.Α. ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀκάκιος Παπᾶς ὡς Ἐπίσκοπος 
Ταλαντίου ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σικάγου Σεραφεὶμ καὶ τὸν 
Ἐπίσκοπο Σεβρῶν (Γαλλίας) Θεόφιλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σικῆς Διασπορᾶς. Σὲ ἐκείνη τὴν δύσκολη ἐποχή, ἡ Σύνοδος 
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἐγκρίνει ἐπίση-
μα τὴν χειροτονία. Περὶ αὐτῆς ὑπῆρξε γραπτὴ βεβαίωση τοῦ 
Σικάγου Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἦταν Ζηλωτὴς τῆς Πίστεως καὶ 
δὲν διατελοῦσε σὲ κοινωνία μὲ τοὺς Νεοημερολογῖτες.
 Τὸν Μάϊο τοῦ 1962, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χιλῆς καὶ Περοῦ 
Λεόντιος τῆς αὐτῆς Ὀρθοδόξου Συνόδου ἦλθε στὴν Ἑλλάδα, 
σὲ περίοδο διωγμοῦ κατὰ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, μὲ μύριες 
προφυλάξεις, καὶ χειροτόνησε μαζὶ μὲ τὸν Ταλαντίου Ἀκάκιο 
τοὺς Ἐπισκόπους μας Κυκλάδων Παρθένιο, Γαρδικίου Αὐξέν-
τιο καὶ Μαγνησίας Χρυσόστομο, καὶ ἐν συνεχείᾳ χειροτονήθη-
καν τότε καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Σαλαμῖνος Γερόντιος καὶ Διαυλείας 
Ἀκάκιος ὁ καὶ μόνος ἐπιζῶν μέχρι σήμερα. Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς 
χειροτονίες ὑπάρχουν οἱ χειροτονητήριες βεβαιώσεις.
 Τὸ ἴδιο ἐκεῖνο ἔτος, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1962, χειροτονή-
θηκε στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α. ὁ Χιώτης 

στὴν καταγωγὴ Ἀρχιμανδρίτης Πέτρος Ἀστυφίδης σὲ Ἐπί-
σκοπο Ἀστορίας, ἀπὸ τὸν ἴδιο Ἀρχιερέα, τὸν Χιλῆς Λεόντιο, 
μὲ σύμπραξη τοῦ Ἐπισκόπου Καράκας Σεραφεὶμ τῆς Συνό-
δου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Εἶναι σαφές, ὅτι οἱ χειροτονίες 
ἐκεῖνες στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀμερικὴ εἶχαν τὴν ἴδια κανο-
νικὴ πηγὴ προελεύσεως.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς μπορεῖ ὅπως 
εἴπαμε νὰ μὴ ἀναγνώρισε ἐπίσημα τὶς χειροτονίες ἐκεῖνες 
ἀμέσως, ἀλλὰ δὲν τὶς ἀμφισβήτησε ποτέ. Οἱ περισσότεροι 
Ἱεράρχες της τὶς ὑποστήριξαν, ὅπως καὶ ὁ σύγχρονος Ἅγιος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης (Μαξίμοβιτς) ὁ Θαυματουργός, καὶ 
βέβαια δὲν ἐλήφθη κανένα πειθαρχικὸ μέτρο ἐναντίον ὅσων 
Ἀρχιερέων τέλεσαν τὶς χειροτονίες.
 Γι’ αὐτὸ καὶ λίγο ἀργότερα, ὅταν τὸ 1965 ἐκλέχθηκε 
Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς ὁ Ἅγιος Μητροπο-
λίτης Φιλάρετος, ὅλες οἱ χειροτονίες ἐκεῖνες ἐπιβεβαιώθη-
καν καὶ ἀναγνωρίσθηκαν καὶ ἐπισήμως. Μὲ ἐπιστολή του τῆς 
15/28.12.1967, ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος δήλωσε σαφῶς 
καὶ ρητῶς στὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπό μας Αὐξέντιο, ὅτι ὁ Τα-
λαντίου Ἀκάκιος χειροτονήθηκε ὀνομαστικὰ ἀπὸ τὸν Ἀρχι-
επίσκοπο Σικάγου καὶ Ντιτρόϊτ Σεραφεὶμ καὶ τὸν Ρουμᾶνο 
Ἐπίσκοπο Θεόφιλο, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία 
γιὰ τὸ κῦρος τῆς χειροτονίας ἐκείνης. Ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ ἔτος 
(1967), ὁ Ἀστορίας Πέτρος συνενώθηκε μὲ τὴν ὑπὸ τὸν Ἀρχι-
επίσκοπο Αὐξέντιο Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀποτέλεσε κανονικὸ μέλος 
της. Τὸν Μάϊο τοῦ 1969, ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος σὲ νέο 
ἐπίσημο γράμμα του βεβαίωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο 
ὅτι οἱ χειροτονίες τοῦ 1962 γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἀναγνωρίζονται καὶ ὅτι οἱ 
Ἕλληνες θεωροῦνται Ἀδελφοὶ σὲ κοινωνία μαζί τους. Τὸν δὲ 
Δεκέμβριο τοῦ 1969, ἐκδόθηκε ἐπίσημη Συνοδικὴ ἀναγνώ-
ριση τῶν χειροτονιῶν τῶν Ἀρχιερέων μας καὶ βεβαιώθηκε καὶ 
πάλι ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν μας.
 Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔγγραφα δημοσιεύθηκαν κατὰ καιροὺς σὲ 
ἔντυπά μας καὶ ἔτσι εἶναι στὴν διάθεση κάθε ἐνδιαφερομένου. 
 Ὅσο γιὰ τὸ «ὑπερόριο» τῶν χειροτονιῶν, αὐτὸ προβλέπε-
ται στὴν πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὸ καταγράφει ὁ Ἅγιος 
Θεόδωρος Στουδίτης: σὲ καιρὸ συγχύσεως ἐξ αἰτίας αἱρε-
τικῆς ἐπιβουλῆς, δὲν ἰσχύουν ὅσα ἔχουν διατυπωθεῖ γιὰ τὸν 
καιρὸ τῆς εἰρήνης στὴν Ἐκκλησία, λόγῳ τῆς ἀνάγκης. Αὐτὸ 
ἄλλωστε ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Ἀθανάσιος καὶ Εὐσέβιος, «ὑπερο-
ρίους χειροτονίας ἀμφότεροι ποιησάμενοι»· αὐτὸ συνέβη 
καὶ στὸν καιρὸ τῆς αἱρέσεως τῆς Εἰκονομαχίας (βλ. Ἐπιστολὴ 
ΣΙΕ ́ «Μεθοδίῳ μονάζοντι», PG 99, στλ. 1645D-1648Α).
 Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τῆς Ἑλλάδος παρὰ 
τὴν πίεση, τοὺς διωγμοὺς καὶ τοὺς περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι 
ἀπάνθρωπα τοὺς ἐπιβλήθηκαν, ἀπέκτησαν μὲ τὴν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ -ὡς ἐκ θαύματος- κανονικοὺς καὶ ἐγκύρους Ποι-
μένες, γιὰ νὰ συνεχίσουν τὴν σωτήρια ἀποστολή τους στὸ 
παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Οἱ Παλαιοημερολογῖτες ποτὲ δὲν «θε-
οποίησαν» τὰ πρόσωπα τῶν Ποιμένων τους, ἀλλὰ τίμησαν 
καὶ τιμοῦν τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ 
πνευματικούς τους Πατέρες, στηρίζοντάς τους παντοιοτρό-
πως. Ἄν δὲν ἦταν τέτοιοι, ἀλλὰ ἅρπαγες καὶ ἄδικοι, δὲν θὰ 
ἔχαιραν καμμίας τιμῆς ἀπὸ τὸ θεοφιλὲς Ποίμνιό μας. Ἄν 
ὑπῆρξαν καὶ ἐπίορκοι Κληρικοὶ στὸν χῶρο μας, αὐτοὶ στιγ-
ματίσθηκαν καὶ ἀπομονώθηκαν, ἀπωθούμενοι ἀπὸ τὸ σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ δημιουργοῦντες δικά τους κομμάτια, 
γιὰ τὴν παρασιτικὴ ὕπαρξη καὶ τὴν ὅποια φθοροποιὸ δράση 
τῶν ὁποίων καμμία εὐθύνη δὲν φέρει ἡ Ἐκκλησία μας.
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3. Οἱ Παλαιοημερολογῖτες τῆς Χίου 
 Εἰδικὰ ὡς πρὸς τὸ μυροβόλο νησὶ τῆς Χίου, εἶναι 
γνωστὸν ὅτι διέπρεψε στὴν εὐσέβεια μὲ ἅγιες καὶ ἡρωϊκὲς 
μορφὲς καὶ μαρτυρικὴ ἱστορία καὶ παράδοση.
 Στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, δύο ἱερὲς μορφὲς Ὁσίων Ἀσκη-
τῶν δεσπόζουν στὸ νησί, ὁ Ἅγιος Γέρων Παρθένιος († 1883) 
καὶ ὁ Ἅγιος Γέρων Παχώμιος († 1905), Ἱδρυτὲς τῶν ἐργα-
στηρίων ἀσκήσεως καὶ ὁσιότητος Μονῶν τοῦ Ἁγίου Μάρκου 
Πενθόδου καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου ἀντίστοιχα. 
Οἱ Μονὲς αὐτές, ὅπως καὶ ἄλλες (Ἁγίου Ταξιάρχη, Ἁγίας Μα-
τρώνας, Ἁγίου Κωνσταντίνου, Ἁγίου Στεφάνου κλπ.), γνωρί-
ζουμε ὅτι παρέμειναν πιστὲς στὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο μετὰ τὴν 
βιαίως ἐπιβληθεῖσα Μεταρρύθμιση τοῦ 1924.
 Ὁ Ὅσιος Παχώμιος εἰδικὰ διακρινόταν γιὰ τὸν θερμὸ ζῆλο 
τῆς Πίστεως καὶ ἔγραψε μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση καὶ δύναμη πνευ-
ματικὴ κατὰ τῶν Λουθηροκαλβίνων καὶ γενικὰ τῶν ἑτεροδόξων 
ἤδη ἀπὸ τὸ 1894 στὸ βιβλίο του «Ὑπεράσπισις τῆς Ἀληθείας 
καὶ Νίκη κατὰ τοῦ διαβόλου». Αὐτὴ τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθόδοξη 
γραμμὴ κληροδότησε στὶς Χιακὲς Μονὲς καὶ οἱ εὐχές του στή-
ριξαν Κληρικούς, Μοναχούς, Μοναχὲς καὶ εὐσεβεῖς λαϊκοὺς 
στὴν τήρηση τῆς Ἀκαινοτόμητης Ὀρθοδοξίας.
 Τοῦτο ὅμως εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς ἄμεσες σκληρὲς διώ-
ξεις ἀπὸ τὶς τοπικὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχές. Ἡ Μονὴ τῶν Ἁγίων 
Πατέρων, ὅπως ἐγκύρως βεβαιώνεται (βλ. Ἀντ. Ν. Χαροκόπου, 
Ὁ Γέροντας Παχώμιος, Ἀθῆναι 2003, σελ. 77) «ἐπειδὴ ἔμεινε 
πιστὴ στὸ παλαιό, καὶ παραμένει μέχρι σήμερα, καὶ λόγῳ τῶν 
διωγμῶν ποὺ ὑπέστη ἐξ αἰτίας τῆς ἐμμονῆς της, πολλοὶ μονα-
χοὶ ἐγκατέλειψαν τὴ Σκήτη καὶ ἐμόνασαν σὲ ἄλλα μέρη».
 Οἱ διωκτικὲς πιέσεις ἦταν τόσο ἰσχυρὲς καὶ ἀφόρητες, ὥστε 
οἱ Μοναχὲς τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου νὰ ἀναγκασθοῦν 
νὰ ἐξέλθουν τῆς Μονῆς τους περὶ τὸ 1930 καὶ νὰ καταφύγουν 
εἴτε σὲ ἄλλα μέρη τῆς Χίου, εἴτε στὴν Ἀττική, ὅπου μάλιστα 
ἵδρυσαν τὴν ὁμώνυμη Μονὴ στὸ Παλαιὸ Ἡράκλειο Ἀττικῆς.
 Γιὰ τὸν διωγμὸ ἐκεῖνο, ὅπως καὶ γιὰ ἄλλες μορφὲς ποὺ 
διώχθηκαν ἐπίσης (π. Δαμασκηνὸς Σκυριώτης, π. Πολύκαρ-
πος Βαγιᾶνος, π. Ἱερεμίας, π. Διονύσιος Κολόμβος) κάνει 
λόγο μὲ ἰδιαίτερη μάλιστα παραστατικότητα ὁ ἴδιος ὁ μακα-
ριστὸς Σεβ. Ἀστορίας Πέτρος (βλ. βιβλίο του «Ἱερὲς Ἀναμνήσεις 
ἀπὸ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, τὴν Μυροβόλο Χίο καὶ τὴν Ἀμερι-
κή», Ἀθῆναι 1990· περὶ Χίου στὶς σελ. 65-81).
 Ὁ διωγμὸς ἦταν ἰδιαίτερα ὀξὺς στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μάρ-
κου, τὴν ὁποίαν ἵδρυσε ὁ Ὅσιος Παρθένιος, ὅταν στὴν μεταπο-
λεμικὴ ἐποχὴ ὁ τότε μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης 
ἐξαπέλυσε ἀπηνῆ δίωξη τῶν Ζηλωτῶν Πατέρων μὲ φυλακίσεις 
καὶ ἐξορίες· τότε κακοπάθησε καὶ ὁ νέος Ἱερομόναχος π. Στέ-
φανος Τσίκουρας, ὁ μετέπειτα Μητροπολίτης Χίου, Ψαρρῶν καὶ 
Οἰνουσσῶν τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας († 2007).
 Γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἔχουν καταγραφεῖ καὶ τὰ ἑξῆς στὸ 
Πρῶτο Κληρικολαϊκὸ Πανελλαδικὸ Συνέδριο τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ 1947 στὴν Ἀθή-
να: «Ὁ κ. Μαυρογιάννης Σ. ἐκπρόσωπος Παραρτήματος Χίου, 
ἱστορεῖ μὲ τὰ μελανότερα χρώματα τὸν παρὰ τοῦ Μητροπολίτου 
Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη ἀσκούμενον ἀπηνῆ διωγμόν. 
Τῇ διαταγῇ του συνελήφθησαν μὲ αὐτόματα ὅπλα, ὡς οἱ τε-
λευταῖοι τῶν κακούργων οἱ Ἱερεῖς μας καὶ ἐφυλακίσθησαν καὶ 
ἐξορίσθησαν μετ’ αὐθαιρεσίας καὶ σκληρότητος μεγίστης. Τοὺς 
πάντας κατεμήνυσεν ἐπὶ ἀντιποιήσει ἀρχῆς. Ἔκλεισε Ἡσυχα-
στήριον σατραπικῷ τῷ τρόπῳ καὶ ἐσφράγισε τὸν Ἱερὸν Ναὸν 
Κοιμήσεως Θεοτόκου» (βλ. «Τὸ Πρῶτον Πανελλαδικὸν Συνέδρι-
ον τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἑορτολογίου», ἔκδοσις Πανελληνίου 
Θρησκευτικῆς καὶ Ἐθνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινωνίας, ἐν Ἀθήναις μηνὶ 
Ἀπριλίῳ 1947, σελ. 98).

 Σημειωτέον, ὅτι παραθέτουμε τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ὄχι γιὰ 
νὰ ἀναξέσουμε δυσάρεστες μνῆμες καὶ νὰ ὁδηγήσουμε σὲ 
ἔξαψη παθῶν, ἀλλὰ γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴν πραγματικὴ ἱστο-
ρία, ἡ ὁποία σφραγίσθηκε μὲ αἷμα, γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε περὶ 
τίνος ὁμιλοῦμε καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψουμε νὰ ἐπαναληφθοῦν 
ἀπανθρωπίες καὶ ἔκτροπα. Ὅπως ἐπίσης, καὶ γιὰ νὰ καται-
σχυνθοῦν ὅσοι προπαγανδίζουν ἀσύστολα ψεύδη, προκει-
μένου νὰ ὑπηρετήσουν ἄνομα συμφέροντα καὶ νὰ στερεώ-
σουν τὴν πλάνη τους.

***
 Εἰδικὰ στὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων ὑπῆρχαν ἐνάρετοι 
Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι «ἀποχωροῦντες ἀφ’ ἑαυτῶν γιὰ διαφό-
ρους λόγους... μετέβαιναν σὲ ἄλλα μέρη, καὶ ἐκεῖ ἵδρυαν 
μοναστήρια. Σχετικῶς εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ καρεὶς ἀπὸ τὸν Πα-
χώμιο μοναχὸς Μωυσῆς Τρυπιτίνιας ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο 
ἀπεχώρησε ἀπὸ τὴ Σκήτη περὶ τὸ 1935, μετέβη στὴν Κόριν-
θο καὶ ἐκεῖ ἵδρυσε δύο μοναστήρια, τὴν ἀνδρικὴ Μονὴ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ καὶ τὴν γυναικεία τῶν Ταξιαρχῶν» (βλ. Ἀντ. 
Χαροκόπου, Ὁ Γέρων Παχώμιος, σελ. 85).
 Ὁ Γέρων Μωυσῆς ἦταν ἐξέχουσα μοναστικὴ φυσιογνω-
μία καὶ ἥλκυσε γύρω του πρόσωπα ποθοῦντα τὴν συνεπῆ 
Μοναχικὴ ζωή, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν Ἱερομόναχο 
Κάλλιστο Μακρῆ, μετέπειτα Μητροπολίτη ΓΟΧ Κορινθίας 
(† 1986), ὁ ὁποῖος διηγεῖτο ἐκπληκτικὰ περιστατικά, ἀπο-
δεικτικὰ τῆς χαρισματικότητος τοῦ Ὁσίου Γέροντός του. Ὁ 
Γέρων Μωυσῆς ἐκοιμήθη πρὸ 70 ἐτῶν, τὸ 1946, ἐφ’ ὅσον 
προηγουμένως προσκλήθηκε στὴν αἰωνιότητα ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν Ὅσιο Γέροντά του Παχώμιο τῆς Χίου.
 Ὡς γνωστόν, ὁ Σεβ. Κορινθίας Κάλλιστος διετέλεσε 
πνευ ματικὸς Πατέρας καὶ Γέροντας τόσο τοῦ προηγουμένου 
Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Χρυσοστόμου 
(Κιούση, † 2010), ὅσο καὶ τοῦ νῦν Προκαθημένου μας Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ἐκ τῶν ὁποίων 
ἔχουν λάβει καὶ τὶς χειροτονίες τους οἱ νεώτεροι Ἀρχιερεῖς, 
Κληρικοὶ καὶ Μοναχοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς καὶ οἱ ἐξυπη-
ρετοῦντες τὶς Μονὲς τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου στὴν Χίο 
μέχρι καὶ αὐτὴ τὴν στιγμή, μέσῳ τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ Μη-
τροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ 
Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου 
π. Ἀθανασίου Ἀγιακάτσικα.





 Οἱ ἔγγαμοι Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦσαν καὶ ἐξυπηρε-
τοῦν ἐφημεριακῶς τὴν περίφημη Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου εἶχαν καὶ ἔχουν χειροτονία 
ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, τοὺς ὁποίους μνη-
μόνευαν καὶ μνημονεύουν στὴν Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ στὴν 
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Οὐδεμία ἀνάμιξη εἶχε ἡ τοπικὴ Νεοημερολογιτικὴ ἀρχὴ τῆς 
Χίου οὔτε στὴν μία, οὔτε στὴν ἄλλη περίπτωση. 

***
 Εἶναι ἐπίσης ἀναγκαῖο νὰ τονισθεῖ, ὅτι πρόσωπα ἤ Μο-
νές, ποὺ ξεκίνησαν τὴν πορεία τους μὲ τὸ Νέο, ἀλλὰ κατέλη-
ξαν στὸ Πάτριο καὶ μάλιστα ἔπαιξαν σημαντικὸ κάποτε ρόλο 
στὴν σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ ζωή, εἶναι ἄξια ἐπαίνου γιὰ 
τὴν μεταστροφή τους αὐτὴ καὶ ὄχι μομφῆς, εἴθε δὲ νὰ ἀποτε-
λέσουν ὑποδείγματα πρὸς μίμησιν καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους. 
Ἄν δέχθηκαν εὐλογίες ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους ὅσο καιρὸ 
ἀνῆκαν σὲ αὐτούς, τοῦτο δὲν ἀποτελεῖ ἀνασχετικὸ παράγον-
τα καὶ ἐμπόδιο γιὰ τὴν μεταγενέστερη ὀρθοδοξοποίησή τους. 
Οὔτε οἱ πιθανὲς ἀμφιλεγόμενες θέσεις τους σχετικὰ μὲ τὴν 
ἐκκλησιαστικότητα ἤ μὴ τῶν Νεοημερολογιτῶν ἀποτελοῦν 
παγιωμένες ἀντιλήψεις τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ ἤ ἐπίσημες 
θέσεις της, ὥστε νὰ ἐπηρεάζουν καθοριστικὰ κατὰ κάποιον 
τρόπο τὴν γραμμὴ καὶ πορεία της.
 Εἰδικῶς μάλιστα ἀπὸ τοῦ 2014 καὶ ἑξῆς, μὲ τὴν σύντα-
ξη καὶ ἀποδοχὴ τοῦ ἑνωτικοῦ ἐκκλησιολογικοῦ κειμένου: 
«Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», οἱ θέ-
σεις τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφονται μὲ σαφήνεια καὶ 
ἀποτελοῦν τὴν κατευθυντήριο γραμμὴ πορείας καὶ πλεύσεως 
γιὰ τοὺς κατεξοχὴν ὑπευθύνους Αὐτῆς Ἀρχιερεῖς καὶ λοι-
ποὺς Κληρικούς.

***
 Ἡ Ἐκκλησία μας παραμένει πρόθυμη καὶ θυσιαστικὴ στὴν 
πρώτη γραμμὴ ἀντιμετωπίσεως τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
καὶ τῆς ποικιλόμορφης ἐκκοσμικεύσεως, στὴν προσπάθειά 
της νὰ διαφυλάξει πάσῃ θυσίᾳ τὰ παραδεδομένα καὶ νὰ μαρ-
τυρήσει τὴν καλὴν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως καὶ Ἀληθείας μὲ 
Ἀγάπη, σὲ καιροὺς δεινοὺς καὶ χαλεπούς. Δίνει ἔμφαση στὴν 
ἀληθινὴ ὁμολογία καὶ ἑνότητα τῆς Πίστεως, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶ 
καὶ τὴν κανονικότητα καὶ ἐκκλησιαστικότητά της.
 Καὶ θὰ παραμείνει πιστὴ στὴν ἱερὰ ἀποστολή της, πα-
ρέχουσα ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀφιλοκερδῶς τὴν ὅποια βοήθεια 
καὶ συμπαράστασή της, προκειμένου οἱ πιστοί της, τὰ ἱερὰ 
Καθιδρύματα, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα ἡ ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ 
συνέχεια τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας, νὰ διατηρηθοῦν ἀλώβη-
τα ἀπὸ κάθε ἐπιβουλή, γιὰ νὰ συνεχίσουν ἀνεμπόδιστα τὴν 
εὐλογημένη σωστικὴ πορεία τους, πρὸς ὄφελος πάντων.

Ἀθήνα, Β΄ Ἑβδομὰς τῶν Νηστειῶν 2016
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Θεία Λειτουργία, καὶ στοὺς ὁποίους εἶχαν καὶ ἔχουν τὴν 
ἐκκλησιαστική τους ἀναφορά.
 Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσης Γέροντας π. Θεόδουλος (Γεντίδης) 
προερχόταν μὲν ἀπὸ τὸ Νέο, ἀλλὰ στράφηκε στὸ Πάτριο, 
γι’ αὐτὸ καὶ ὑπέστη διωγμὸ καὶ ἐξορίσθηκε στὴν Λέσβο, καὶ 
μόνον ἀφοῦ ἀποκαταστάθηκε στὴν Ἱερωσύνη μὲ χειροθε-
σία ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς μας μετὰ τὸ 1960, μποροῦσε νὰ 
ἀναλάβει ἱερατικὰ καθήκοντα στοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ νὰ 
ἐξυπηρετεῖ καὶ τὴν Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 
ὡς πνευματικὸς Πατέρας, πρᾶγμα ποὺ πολὺ ὀρθὰ τονίσθηκε 
σὲ πρόσφατο κείμενο τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Κωνσταντίνου Παρασκευῆς Μοναχῆς.
 Τὸ ἄν γιὰ θέματα κοινωνικῆς φύσεως οἱ Μονὲς εἶχαν 
κάποια τυπικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴν τοπικὴ μητρόπολη τοῦ 
Νέου Ἡμερολογίου, ὅταν βεβαίως τοῦτο ἐπιτράπηκε ἀπὸ 
τὶς περιστάσεις, αὐτὸ δὲν σήμαινε πνευματικὴ ἐξάρτηση καὶ 
ὑπαγωγή. Οἱ ἐκκλησιαστικὲς σχέσεις καθορίζονταν ἀπὸ τὴν 
κοινωνία μὲ τὴν πνευματικὴ ἀρχὴ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων. 
Ἡ καλλιέργεια καλῶν κοινωνικῶν σχέσεων σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο 
μὲ τὴν Νεοημερολογιτικὴ ἀρχή καὶ ἡ παραχώρηση ἤ λήψη 
ἀποτμημάτων Λειψάνων ἁγίων καὶ ἱερῶν προσώπων οὐδόλως 
παραβλάπτει τὴν ὁμολογιακὴ τοποθέτηση. Διότι δὲν ὑπῆρξε 
καὶ δὲν ὑπάρχει ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μετ’ αὐτῆς. 
 Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα ὑπῆρξε ἡ ἀνάδειξη τοῦ προηγου-
μένου Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου Ἀρχιμ. 
Γέροντος Ἀμβροσίου. Ὁ προκάτοχός του Γέροντας Ἰωακεὶμ 
Μοναχός, ὅταν χρειάσθηκε ἕναν Ἱερομόναχο γιὰ τὴν ἐξυπηρέ-
τηση τῆς Μονῆς καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς ἁρμονικῆς 
λειτουργίας της, ἀποτάνθηκε στὸν Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπό 
μας Αὐξέντιο. Μὲ τὴν ἄδεια τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου μας Αὐξεν-
τίου καὶ τὴν συγκατάθεση τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ἀστο-
ρίας κυροῦ Πέτρου, ὁ τότε Ἱεροδιάκονος Ἀμβρόσιος συναριθ-
μήθηκε στὴν Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἡ μετέπειτα 
χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἀμβροσίου σὲ Ἱερομόναχο καὶ 
ἡ - μετὰ τὴν Κοίμηση τοῦ Γέροντος Ἰωακεὶμ - Ἐνθρόνισή του 
σὲ Ἡγούμενο στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἔγινε ἀπὸ 
τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀστορίας Πέτρο.
 Τὸ ἴδιο εἶχε συμβεῖ καὶ παλαιότερα, γιὰ τὸ ζήτημα τῆς 
χειροτονίας ἐγγάμου Ἱερέως γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Ταξίαρχου Μιχαὴλ Νενήτων. Ἡ συνεννόηση 
ἔγινε μεταξὺ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Εκκλησίας μας καὶ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, καθὼς ὁ τότε Ἡγούμε-
νος Γέρον τας Θεόδουλος ἐκαλεῖτο νὰ δώσει συμμαρτυρία. 





ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πανηγύρεις Εὐαγγελισμοῦ

 ΤΗΝ Πέμπτη, 25.3/7.4.2016, ἑωρτάσθηκε ὁ Εὐαγγελισμὸς 
τῆς Θεοτόκου στοὺς Ναοὺς καὶ τὶς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας 
στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό,  καὶ μάλιστα στοὺς χώρους ποὺ 
πανηγυρίζουν λαμπρῶς.
 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος λειτούργησε 
στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως στὴν Κυψέλη Ἀθηνῶν.

Πειραιεὺς
 ΣΤΟΝ Πειραιᾶ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος προεξῆρχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στὸν 
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν περιοχὴ Κα-
ραβᾶ. Τὴν παραμονὴ ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, μὲ συμμε-
τοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ πολλῶν πιστῶν καὶ ἔγινε λιτάνευσι 
τῆς Εἰκόνος σὲ ὁδοὺς πέριξ τοῦ Ναοῦ, παρουσίᾳ ἐπισήμων καὶ 
τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Πειραιῶς. Τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμ. κ. 
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δύσκολη ἀπὸ κάθε ἄποψι ἐποχή, κατώρθωσαν μὲ τὴν βοήθεια 
τῆς Παναγίας μας νὰ ἀνεγείρουν ἕναν θαυμάσιο Καθεδρικὸ 
Ναό, σέμνωμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας!

Θῆβαι

Γερόντιος προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτιυργίας, τὴν 
ὁποίαν τέλεσε μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ καὶ Πρωτοσύγκελλο 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο Ταυλάριο.

Κολωνὸς Ἀθηνῶν



 ΤΗΝ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ ὁμώνυμο Πνευματικὸ Κέν-
τρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς 
στὸν Κολωνὸ (Πατρῶν 12) Ἀθηνῶν τέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Στὸ τέλος αὐτῆς, τελέσθηκε ἡ καθιε-
ρωμένη Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 
καὶ ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία.

Λάρισα

 ΣΤΟΝ προσωρινὸ ἰσόγειο χῶρο τοῦ ἀνεγειρομένου νέου 
περιλάμπρου Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν 
Λάρισα, τελέσθηκαν οἱ ἑόρτιες Ἀκολουθίες χοροστατοῦντος 
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου ἀπὸ τὸν Κλῆρο τῆς περιοχῆς. Τὴν 
παραμονὴ τελέσθηκε Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ τὸ πρωὶ ἡ Θεία 
Λειτουργία, τῆς ὁποίας ἐπακολούθησε Λιτανεία, μὲ συμμετοχὴ 
μεγάλου πλήθους Ὀρθοδόξων πιστῶν. Εἶναι ἄξιοι συγχαρη-
τηρίων τόσο ὁ Γέροντας Ποιμενάρχης Σεβασμ. κ. Ἀθανάσιος, 
ὅσο καὶ ὁ Κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ τῆς περιοχῆς, διότι σὲ μία τόσο 

 ΣΤΟΝ ἑορτάζοντα Ναὸ στὸ Μελισσοχώρι Θηβῶν ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χορο-
στάτησε στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεως. Τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος προέστη 
τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ 
στὸ Πυρὶ Θηβῶν.

Καβάλα

 ΤΗΝ παραμονή, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῆς Καβάλας 
προέστη τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Φι-
λίππων κ. Ἀμβρόσιος. Τὸ πρωὶ τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-
τουργίας προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος, μὲ συμμετοχὴ τοῦ τοπικοῦ Κλήρου καὶ μεγάλου 
πλήθους πιστῶν.

Στυλίδα
 ΣΤΟΝ ὡραῖο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Στυλίδα τῶν 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ ἐπιχώριος Σεβασμ. Μητροπολί-
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Ποιμενάρχης τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως κ. Καλλίνικος, ὁ 
Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Καραΐσκος, Κληρι-
κοί μας ἀπὸ τὴν Πάτρα, Ἠλεία καὶ Κορινθία καὶ μεγάλο πλῆθος 
πιστῶν καὶ λοιπῶν ἐνδιαφερομένων. Ἡ ἐναρκτήρια Εἰσαγωγὴ 
ἔγινε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Παλαμᾶς» κ. Κων. Σάββα. Ὁ κ. Διον. Κυπριώτης, Διευθυντὴς 
Δημ. Σχολείου στὴν Ἠλεία, Ἱεροψάλτης καὶ Ἱεροκήρυκας στὸν 
Ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἀμαλιάδος, κύριος συντονιστὴς καὶ 
παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως, ἔκανε εἰσαγωγὴ ἐπὶ τοῦ μου-
σικοῦ μέρους αὐτῆς. Ἡ Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, μὲ Χοράρ-
χη τὸν κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο, ἀπέδωσε μὲ ἐπιτυχία ὕμνους 
τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου.

της Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἀφ’ ἑσπέρας τελέσθηκε ὁ Μέγας 
Ἑσπερινὸς καὶ τὸ πρωὶ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ συμ-
μετοχὴ πολλῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα καὶ τὴν Μαγνησία.

 ΕΠΙΣΗΣ, πανηγύρισαν καὶ οἱ Ναοὶ Χαλκῖδος Εὐβοίας, Λου-
τρακίου, Κέρτεζης Καλαβρύτων κ.ἄ., ὁ δὲ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη γιὰ νὰ τελέση τὴν Ἑορτὴ στὴν 
ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὸ Λονδῖνο, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπισκοπῆς Ρίτσμοντ Ἀγγλίας.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἀγγλία
 Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτη-
ρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ρίτσμοντ Ἀγγλίας, μετέβη γιὰ 
τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου στὸ Λονδῖνο τῆς Ἀγγλίας, τὴν ὁποίαν ἐπιτέ-
λεσε χρησιμοποιῶν στὴν Θεία Λειτουργία πέντε γλῶσσες 
(ἀγγλικά, ρουμανικά, σλαυωνικά, ἑλληνικὰ καὶ ἀραβικά) γιὰ τὸ 
πολυπληθὲς πολυεθνικὸ ἐκκλησίασμα.
 Τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 28.3/10.4.2016, λειτούργη-
σε στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίου Ἐδουάρδου στὸ Μπρούκ-
γουντ μαζὶ μὲ τοὺς παρεπιδημοῦντας ἐν Ἀγγλίᾳ Ρουμάνους 
Ἐπισκόπους Θεοφιλ. Σουτσάβας κ. Σωφρόνιο καὶ Θεοφιλ. Σι-
μπιοὺ κ. Εὐλόγιο, τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιο 
καὶ ἄλλους Κληρικούς, ὅπως καὶ τὸν Ἀρχιμ. π. Δανιὴλ Τοyne, 
προσφάτως προσχωρήσαντα στὴν Ἐκκλησία μας ἀπὸ τὴν Και-
νοτομία, κατόπιν χειροθεσίας. Ὁ π. Δανιὴλ εἶχε βαπτισθῆ τὸ 
ἔτος 1978 στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ δυστυχῶς εἶχε ἐγκαταλείψει ἀργό-
τερα τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία καὶ ἔγινε Κληρικὸς στὸ Νέο Ἡμε-
ρολόγιο, ἐργασθεὶς στὴν ΝA Ἀσία, ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τὸν 
ὡδήγησε σὲ κατανόησι τῆς πλάνης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ σὲ 
ἐπιστροφὴ καὶ πάλι στὴν ἀρχική του πνευματικὴ ἑστία.

 Στὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία παρέστησαν τρεῖς του-
λάχιστον ἑκατοντάδες Ὀρθοδόξων πιστῶν, Ὁμιλία ἐξεφώνη-
σε ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης, ὅπως, τῇ προτροπῇ του, καὶ ὁ Θεοφιλ. 
Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος χάριν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς ρουμανικῆς 
προελεύσεως ἐκκλησιάσματος.

Σημαντικὴ Ἐκδήλωση στὴν Πάτρα
 ΤΟ Σάββατο, 3/16.4.2016, παραμονὴ τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν 
Νηστειῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Aἰγυ-
πτία, πραγματοποιήθηκε σημαντικὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας 
μας στὴν ἀποστολικὴ πόλη τῶν Πατρῶν. Ἡ τοπικὴ Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Γ.Ο.Χ. Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου καὶ ὁ Σύλλο-
γος «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» Ἰωαννίνων ὀργάνωσαν τὴν 
Ἐκδήλωση μὲ κύριο θέμα: «Μία πνευματικὴ πορεία: Ἀπὸ τὴν 
Ἀκολασία... στὴ Θέωση», ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸν Βίο τῆς ἑορ-
ταζομένης Ἁγίας, μὲ ὥρα ἐνάρξεως τὴν 17:30, διαρκείας πλέον 
τῶν δύο ὡρῶν, στὸ θέατρο «Πάνθεον» στὴν ὁδὸ Γούναρη 34 
στὸ κέντρο τῶν Πατρῶν.
 Στὴν ἐπιτυχῆ Ἐκδήλωση παρέστη καὶ ἐπευλόγησε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ 

 Ἀκολούθησαν τρεῖς Εἰσηγήσεις σχετικὰ μὲ τὴν πρωτοφανῆ 
ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἤθους τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ 
τὴν πρόσφατη ψήφιση ἐκ μέρους τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ λεγο-
μένου «Συμφώνου Συμβίωσης» προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου. 
Ἡ πρώτη Ὁμιλία εἶχε τίτλο: «Ὁμοφυλοφιλία: ἐκ γενετῆς 
ἤ ἐπίκτητη;» καὶ ἦταν ἀπὸ τὴν φοιτήτρια Ἰατρικῆς τοῦ Πα-

νεπιστημίου Ἰωαννίνων δ. Μαρία Κωνσταντινίδου. Ἡ δεύτε-
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ρη Ὁμιλία εἶχε τίτλο: «Ψυχολογικὴ Ἀνάλυση τοῦ φαινο-
μένου τῆς ἐπιδράσεως τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ἐπιρροῶν 
στὰ κρίσιμα στάδια τῆς πορείας τῆς ζωῆς, τὴν παιδικὴ 
καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία» καὶ ἦταν ἀπὸ τὴν Ψυχολόγο κ. Aἰκατε-
ρίνη Κατσώρη. Ἡ δὲ τρίτη Ὁμιλία εἶχε τίτλο: «Ἀπὸ ὁποια-
δήποτε κατάσταση ἡ διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστροφὴ καὶ 
σωτηρία εἶναι μονόδρομος, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ φαινομένου 
ποὺ ὀνομάζεται Μαρία Αἰγυπτία» καὶ ἦταν ἀπὸ τὸν θεολό-
γο κ. Ἀθανάσιο Παναγῆ. Οἱ ἐμπεριστατωμένες Ὁμιλίες τριῶν 
ἐκλεκτῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας προξένησαν βαθειὰ ἐντύ-
πωση, ὁδήγησαν σὲ οὐσιαστικὸ προβληματισμὸ καὶ ἀπέδειξαν 
τὸ ἐνδιαφέρον μας ἀπὸ Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πλευρᾶς ἐπὶ 
καιρίων καὶ ἐπικαίρων θεμάτων τῆς σήμερον.

Σταμάτα Ἀττικῆς


 Ἡ Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Κια-
χόπουλο συνέχισε τὸ πρόγραμμά της μὲ ὕμνους σχετικοὺς μὲ 
τὴν συγκλονιστικὴ μετάνοια τῆς πόρνης τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ 
ὁποία ἔλαβε παρὰ Κυρίου τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν της. Ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἐπιλόγησε καταλλή-
λως καὶ πρόσφερε ἄνθη καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα-βιβλία στοὺς 
Ὁμιλητὲς καὶ συντελεστὲς τῆς Ἐκδηλώσεως, ἐποίησε τὴν 
Ἀπόλυση καὶ ἡ Χορωδία ἔψαλε τὸ Πολυχρόνιον αὐτοῦ. Στὸν 
δὲ προθάλαμο τοῦ θεάτρου προσφέρθηκαν κατάλληλα γιὰ τὴν 
περίσταση καὶ τὴν περίοδο κεράσματα. Ἡ ὅλη Ἐκδήλωση, μὲ 
τὴν ἀρτιότητα τοῦ πλουσίου προγράμματός της, ὀργανωτικῶς 
καὶ ποιοτικῶς, ἡ ὁποία καὶ μαγνητοσκοπήθηκε, ἀπέσπασε τὴν 
γενικὴ ἱκανοποίηση καὶ ἐπιδοκιμασία. 

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
 ΤΗΝ Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 23.4/6.5.2016, τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς, ποὺ φέτος συνέπεσε καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου 
Μεγ/ρος Γεωργίου, πανηγύρισαν Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Κρυονέρι Ἀττικῆς

 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοσμοσώτηρος στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς, 
στὸ ἑορτάζον Καθολικὸ Aὐτῆς λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μὲ Κληρικοὺς 
τῆς Ἐπαρχίας του, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Πραγ-
ματοποιήθηκε μάλιστα Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ 
Ναοῦ τῆς Μονῆς.

 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σταμάτας Ἀττι-
κῆς, ἡ ὁποία ἑορτάζει τὴν Ζωοδόχο Πηγὴ λόγῳ τοῦ ὅτι τὸ 
πρῶτο Παρεκκλήσιο Aὐτῆς ἐτιμᾶτο στὴν Θεομητορικὴ αὐτὴ 
Ἑορτή, λειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης 
μὲ τὸν Ἐφημέριο π. Ἀντώνιο καὶ ἐπίσης τὸν Aἰδ. π. Ἄγγελο. 
Παρέστησαν πολλοὶ πιστοὶ καὶ τελέσθηκε Μικρὸς Ἁγιασμὸς 
στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς.

Ριζόμυλος Βελεστίνου

 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν Ριζόμυλο Βελε-
στίνου, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἀφ’ ἑσπέρας τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος 
Ἑσπερινός, μὲ συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν Κληρικῶν π. Νικηφό-
ρου, π. Δημητρίου καὶ π. Κωνσταντίνου, ὅπως καὶ Ἁγιορειτῶν 
πατέρων, καὶ πραγματοποιήθηκε λιτάνευσι τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος. 
Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, λειτούργησε στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς ὁ 
Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος μὲ τρεῖς Ἱερεῖς, παρουσίᾳ πιστῶν 
ἀπὸ τὴν Μαγνησία, τὴν Λάρισα καὶ τὴν Φθιώτιδα.

Συχαινὰ Πατρῶν
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 Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ζωοδόχου 
Πηγῆς στὰ Συχαινᾶ Πατρῶν, λειτούργησαν οἱ Ἀρχιμ. π. Χρι-
στόδουλος καὶ π. Γρηγόριος καὶ ὁ Ἱερομ. π. Συμεών, καὶ παρέ-
στη μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Ἀκολούθησε λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς 
Εἰκόνος στοὺς χώρους τῆς Μονῆς.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου
στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων 

 ΤΗΝ Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 
23.4/6.5.2016, συνέπεσε φέτος καὶ ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Μεταξὺ τῶν Ναῶν 
καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ πανηγύρισαν σὲ διάφορες 
περιοχές, ἦταν καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν 
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων τοῦ νομοῦ Λαρίσης.  Στὸν ἑόρ-
τιο Ἑσπερινὸ καὶ στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προέστη 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης γηραιὸς Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος. Ἔλαβε δὲ μέρος καὶ ὁ Κτήτωρ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Aἰδ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ πα-
ρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Νότιο Ὀσσετία
 Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετὰ ἀπὸ 
ἐπίσκεψι ποὺ πραγματοποίησε στὸ Παρίσι τῆς Γαλλίας γιὰ τὴν 
μικρὴ Ἐνορία τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὸ Μεντόν, ὅπως καὶ 
στὴν Ἀγγλία, ὅπου προέστη τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μ. 

Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα στὴν Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ 
Λονδῖνο, καὶ διεπίστωσε τὴν αὔξησι τοῦ Ποιμνίου καὶ τὴν ἀνάγ-
κη χειροτονίας νέων Κληρικῶν, τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 
ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Μόσχα, ἀπὸ ὅπου τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἀφί-
χθηκε στὴν Νότιο Ὀσσετία, στὴν ὁποίαν ὑφίσταται Ἐπισκοπὴ 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Τοποτηρητὴς αὐτῆς.

 Στὴν Νότιο Ὀσσετία ἀφίχθησαν ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ 
ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Βορονὲζ καὶ Νοτίου Ρωσίας κ. Κύριλλος, 
τῆς Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ, μὲ δύο Ἱερεῖς, ἕναν Διάκονο καὶ 12 λα-
ϊκοὺς πιστούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Τελέσθηκαν ἀπὸ κοινοῦ 
Θεῖες Λειτουργίες σὲ Ναοὺς τῆς περιοχῆς, μὲ συμμετοχὴ καὶ 
τοῦ τοπικοῦ Κλήρου, μὲ ἐπίκεντρο τὸ Συλλείτουργο τῶν δύο 
Ἀρχιερέων τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 25.4/8.5.2016, στὸν Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, πρὸς χαρὰν τοῦ 
πολυπληθοῦς Ποιμνίου. Ἐπίσης, ἔγιναν προσκυνηματικὲς ἐπι-
σκέψεις σὲ παλαιοὺς Ναοὺς καὶ Μονὲς τῆς ἱστορικῆς περιοχῆς 
αὐτῆς τοῦ Καυκάσου, καθὼς καὶ ἐπισκέψεις σὲ Ναοὺς τῆς Ἐπι-
σκοπῆς. Ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος προήδρευσε σὲ 
γενικὴ Συνέλευσι τῶν πιστῶν τῆς Ἐπισκοπῆς πρὸς ἐκλογὴν 
νέων μελῶν τοῦ Ἐπαρχικοῦ Συμβουλίου, ἐκλεγέντων 9 μελῶν 
(4 Κληρικῶν καὶ 5 λαϊκῶν). Ἀκόμη, ἐπέβλεψε τὰ ἔργα ἀνε-
γέρσεως νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐξομολόγησε πιστοὺς καὶ γενικῶς 
φρόντισε γιὰ τὴν κάλυψι ποικίλων ποιμαντικῶν ἀναγκῶν. Ἐπί-
σης, συμμετεῖχε ὡς προσκεκλημένος σὲ ἐπετειακὲς ἐκδηλώ-
σεις τοῦ κρατιδίου (παρέλασις νίκης κατὰ τῶν ναζιστῶν) καὶ 
τελικῶς, ἐπέστρεψε καὶ πάλι μέσῳ Μόσχας στὴν Ἑλλάδα. 





εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς Παρθένου*
 ...ΤΟΥΤΟ τὸ μέγα τῆς ἑνώσεως τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τὸν ἄνθρωπον μυστήριον πανηγυρίζο-
μεν, ἀγαπητοί, σήμερον, τὴν ἐνανθρώπησιν 
τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν θέωσιν τοῦ 
ἀνθρώπου· διότι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τηρουμένης 
ἀτρέπτου τῆς θείας αὐτοῦ φύσεως, προσέλα-
βεν ἔμψυχον ἀνθρώπινον σῶμα ἐκ τῶν ἁγνῶν 
τῆς Ἀειπαρθένου αἱμάτων, Πατρὸς εὐδοκίᾳ καὶ 
ἁγίου Πνεύματος συνεργείᾳ, καὶ οὕτω τέλειος 
ἐγένετο ἄνθρωπος, ἵνα Θεὸν ἀπεργάσηται τὸν 
ἄνθρωπον· καθόσον οἱ εἰς αὐτὸν πιστεύοντες 
διὰ τῆς θεοποιοῦ αὐτοῦ χάριτος θεοῦνται καὶ 
διὰ τῆς μεταλήψεως τοῦ παναχράντου αὐτοῦ 
Αἵματος καὶ Σώματος μετ’ αὐτοῦ ἑνοῦνται.
 Καὶ τίς ἄλλη χαρὰ χαριεστέρα εἰς τὸ ἀνθρώ-
πινον γένος ταύτης τῆς ἀφράστου τοῦ Υἱοῦ καὶ 

Θεοῦ μέχρις ἡμῶν καταβάσεως καὶ τῆς ἀρρή-
του ἡμῶν μέχρις οὐρανοῦ ἀναβάσεως; Τίς νὰ μὴ 
σκιρτήσῃ εἰς τοιαύτην κοσμοχαρμόσυνον ἑορ-
τήν, καθ’ ἥν τὰ οὐράνια ἑνοῦνται πρὸς τὰ ἐπί-
γεια, καὶ οὐρανὸς καὶ γῆ συνευφραίνονται, καὶ 
ἡ Παρθένος ἀνεκλάλητον χαρὰν εὐαγγελίζεται 
καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἀρρήκτων σκληρᾶς δουλείας 
δεσμῶν ἀπολύεται; Τὰ πάντα συντρέχουσι πρὸς 
κοινὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν κατὰ τὴν φαιδρὰν 
ταύτην ἡμέραν. Καὶ αὐτὴ ἡ ἄψυχος φύσις οἱονεὶ 
αἰσθανομένη τὴν εὐαγγελιζομένην χαρὰν ἀπο-
βάλλει τὸ χειμερινὸν τοῦ μαρασμοῦ ἔνδυμα καὶ 
περιβάλλεται λαμπρὸν τοῦ ἔαρος χιτῶνα. Τὰ 
σκότη τῆς ἁμαρτίας διαλύονται, αἱ πῦλαι τοῦ 
παραδείσου ἀνοίγονται, ἡ σκιὰ τοῦ νόμου πα-
ρέρχεται, ἡ ἀλήθεια τῆς χάριτος ἐπιφαίνεται, 
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ἡ Μήτηρ αὐτοῦ ἐγένετο μὲν ὅπερ οὐκ ἦν, ἔμεινε 
δὲ ὅπερ ἦν, γενομένη Μήτηρ αὐτοῦ καὶ μείνασα 
Παρθένος. Ἐν τῇ ἐνανθρωπήσει ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
ἐτήρησε τὴν Θεότητα, ἐν τῇ κυοφορίᾳ ἡ Παρθε-
νομήτωρ Μαρία ἐτήρησε τὴν παρθενίαν.
 Ὁποία παράδοξος κοινωνία δύο φύσεων, 
θείας καὶ ἀνθρωπίνης, ἑνωθεισῶν ἐν μιᾷ ὑπο-
στάσει ἀσυγχύτως! Ἡ θεία φύσις προσέλαβε 
τὰ ἰδιώματα τῆς ἀνθρωπίνης, ἐγένετο ὁ Θεὸς 
τέλειος ἄνθρωπος· ἡ ἀνθρωπίνη μετέλαβε τῶν 
ἰδιωμάτων τῆς θείας, ἐγένετο ὁ αὐτὸς ἄνθρω-
πος τέλειος Θεός. Καὶ πάλιν ὁποία παράδοξος 

κοινωνία ἁγνείας παρθενικῆς 
καὶ κυοφορίας μητρικῆς, αἵτινες 
συνέτρεξαν ξενοπρεπῶς ἐν τῇ 
αὐτῇ γυναικί! Ἡ παρθενία με-
τέδωκεν εἰς τὴν κυοφορίαν τὴν 
καθαρότητα, ἥν ὤφειλε νὰ ἔχῃ ἡ 
Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, ὅλως ἄμωμον, 
ὅλως ἀμίαντον· ἡ κυοφορία ἀφ’ 
ἑτέρου μετέδωκεν εἰς τὴν παρ-
θενίαν τὴν εὐλογίαν, ἥν ὤφειλε 
νὰ ἔχῃ ἡ εὐλογημένη ἐν γυναι-
ξίν. Ἐκεῖ ἐγεννήθη ἐκ τῶν δύο 
φύσεων τὸ μυστηριῶδες ἐκεῖνο 
πρόσωπον, ὁ Θεάνθρωπος Ἰη-
σοῦς· ἐνταῦθα ἐγένετο ἐκ τῆς 

παρθενίας καὶ κυοφορίας τὸ πρόσωπον ἐκεῖνο 
τὸ μοναδικὸν ἐν τῇ ἱστορίᾳ, ἡ Παρθενομήτωρ 
Μαρία, τὸ μέγα ἐκεῖνο σημεῖον, ὅπερ ἀπὸ το-
σούτων αἰώνων ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς διὰ στό-
ματος τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν Προφητῶν: 
«Διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· 
ἰδοὺ ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται 
υἱόν» (Ἡσ. Ζ’ 14), τὸ μέγα ἐκεῖνον θαῦμα, οὗτι-
νος ὅμοιον δὲν ἔχουσι νὰ δείξωσιν οἱ αἰῶνες. 
Τοιούτου Υἱοῦ τοιαύτη ἔπρεπε νὰ εἶνε ἡ Μήτηρ.        

(*) Ἀπὸ τὴν Ὁμιλίαν Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Παρθέ-
νου καὶ περὶ τοῦ μυστηρίου «Θεὸς καὶ Ἄνθρωπος, Μή-
τηρ καὶ Παρθένος», στὸ ἔργο τοῦ Θεοδώρου Ζωγράφου, 
Ἐντρυφήματα καὶ Ἀπηχήματα τῆς δοξασθείσης Ἑλλάδος, 
ἤτοι Διπλοῦν Κυριακοδρόμιον... καὶ πλῆρες Ἑορτοδρόμι-
ον..., τόμος τρίτος, Ἐν Βόλῳ 1914, σελ. 62-64.

καὶ ὁ Ὕψιστος ἤδη πρὸς ἡμᾶς ἐπιδημεῖ, πρὸς 
τοὺς καταδίκους ὁ Λυτρωτής, πρὸς τοὺς ἀπε-
γνωσμένους ὁ Σωτήρ, μὴ φαινόμενος ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, ἵνα μὴ καταπλήξῃ, ἀλλ’ 
ἀπαστράπτων ἐν τῇ ταπεινότητι τῆς Μητρὸς 
αὐτοῦ, ἵνα τοὺς πάντας πρὸς ἑαυτὸν ἑλκύσῃ.
 Τοιαύτη, ἀγαπητοί, ἡ σήμερον ἑορτή, ἡ μή-
τηρ πασῶν τῶν ἑορτῶν καὶ πασῶν τῶν πανη-
γύρεων ἡ ἀρχή, πάσας ὑπερέχουσα καὶ πρὸς 
πάσας τὰ βραβεῖα φέρουσα. Ὡς ἡ τοῦ φυτοῦ 
ῥίζα στελέχους καὶ κλάδων καὶ φύλλων καὶ 
ἀνθέων καὶ καρπῶν γίνεται αἰτία, καὶ οὐδὲν 
τούτων ἄνευ ἐκείνης φαίνεται, 
οὕτω καὶ ἐκ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
πᾶσαι αἱ ἑορταὶ τὴν σύστασιν 
αὐτῶν ἔλαβον, ἡ Γέννησις καὶ 
Βάπτισις, ἡ Σταύρωσις καὶ Ἀνά-
στασις, ἡ Ἀνάληψις καὶ Πεντη-
κοστὴ καὶ εἴ τις ἄλλη ἑορτή, καὶ 
οὐδεμία τούτων ἄνευ ἐκείνης 
ἤθελε καθιερωθῇ. Καὶ ἡ αἴγλη 
τῆς φαιδρᾶς ταύτης ἑορτῆς 
παραμένει ἀναλλοίωτος καὶ 
ἄφθαρτος ἀπὸ τὴν ὁρμητικὴν 
καὶ καταστρεπτικὴν τοῦ χρόνου 
ῥοήν, καὶ πᾶς νοῦς ἐγκόσμιος 
καὶ ὑπερκόσμιος ἐκπλήττεται 
διὰ τὰ παράδοξα τὰ τελεσθέντα κατ’ αὐτήν.
 Ὄντως παράδοξα τὰ κατ’ αὐτὴν ἑορταζόμε-
να. Θεὸς καὶ ἄνθρωπος! Μήτηρ καὶ Παρθένος! 
Θεὸς καὶ ἄνθρωπος· τοῦτο ἀληθῶς τὸ μέγιστον 
τῶν ἔργων τῆς θείας παντοδυναμίας, τοῦτο τὸ 
ὕψιστον τῶν μυστηρίων τῆς θείας ἡμῶν θρη-
σκείας. Ὁ προαιώνιος λαμβάνει ἀρχὴν χρονι-
κήν, ὁ ἄπειρος χωρεῖται ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ, 
τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ ὁ Υἱὸς γίνεται Υἱὸς ταπεινῆς 
γυναικός. Τί μεῖζον τούτου δύναται νὰ κάμῃ 
ἡ θεία παντοδυναμία; Μήτηρ καὶ Παρθένος· 
τοῦτο τὸ μέγιστον τῶν θαυμάτων ὑπερβαῖνον 
τοὺς νόμους τῆς φύσεως, πρὸς ὅ ὅμοιον οὔτε 
ἐγένετο, οὔτε θὰ γίνῃ ποτέ. Τί καινότερον τού-
του δύναται νὰ ἴδῃ ἡ κτίσις; Ὡς ὁ Θεὸς Λόγος 
ἐγένετο μὲν ὅπερ οὐκ ἦν, ἔμεινε δὲ ὅπερ ἦν, 
ἄνθρωπος γενόμενος καὶ μείνας Θεός, οὕτω καὶ 




