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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι·
Θεοφιλὲς Ποίμνιο τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος·

Ἡ Χάρις καὶ ἡ Εὐλογία παρὰ Θεοῦ νὰ εἶναι μετὰ πάντων ὑμῶν!

Χριστοῦ. Οἱ δὲ θεολογικὲς διαφορὲς συνιστοῦν 
δῆθεν «διαφορετικὲς παραδόσεις», ὡς νόμιμες 
ἐκφράσεις τῆς αὐτῆς Πίστεως, ποὺ δὲν ἔχουν 
ἀρνητικὴ ἐπίπτωση στὴν μυστηριακὴ χάρη καὶ 
δομὴ τῶν διαφόρων «ἐκκλησιαστικῶν κοινοτή-
των» τῶν ἑτεροδόξων· μέσῳ δὲ τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, ὅλα αὐτὰ γίνονται δεκτὰ καὶ διακηρύσσον
ται ἐπὶ δεκαετίες, βιώνονται καὶ ἐκφράζονται μὲ 
πολλοὺς τρόπους καὶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.
 Ὅμως, ἐπιθυμία ἀνέκαθεν τῶν κατ’ ὄνομα 
ὀρθοδόξων, ἀλλὰ κατʼ οὐσίαν αἱρετικῶν Οἰ
κου μενιστῶν, ἦταν ὅλα τὰ ἀνωτέρω νὰ ἀπο-
κτήσουν καὶ μία «πανορθόδοξη συνοδικὴ» 
ἔγ κριση καὶ ἐπιβεβαίωση, ὥστε νὰ νομιμοποι-
ηθοῦν καὶ νὰ ἀποτελοῦν τμῆμα ὑποχρεωτικὸ 
τῆς ἐπισήμου πιστευτέας διδασκαλίας τους. 
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἤθελαν ἐπίσης νὰ ἐπι-
λύσουν καὶ ἄλλα χρόνια προβλήματα ποὺ τοὺς 
ταλανίζουν σὲ τοπικὸ καὶ εὐρύτερο γεωγραφικὸ 
ἐπίπεδο.
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐσπευσμένα, παρὰ τὶς ἕως 
καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ διαφορές τους, ἀκό-
μη μάλιστα καὶ τὶς δηλωμένες ἀποχὲς τοπικῶν 
ἐκκλησιῶν, προχώρησαν ἀκάθεκτοι στὴν πραγ-
ματοποίηση τῆς ὡς ἄνω λεγομένης συνόδου τους, 
μὲ τὴν ἐπιμονὴ τῆς πρωτοπόρου σὲ αὐτὸ τὸ ὅραμα 
Κωνσταντινουπόλεως διὰ τοῦ ἐπικεφαλῆς αὐτῆς 
κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ ἐπιτελείου του.
 Ὅμως, γιὰ οὐσιαστικοὺς καὶ γιὰ τυπικοὺς λό-
γους ἔχει ἤδη τονισθεῖ καὶ ἀποδειχθεῖ, ὅτι δὲν 
ἐπρόκειτο περὶ ὄντως «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν
όδου», ἀλλὰ γιὰ «συνοδικὴ καινοτομία» καὶ «συν
οδικὸ πραξικόπημα», γιὰ «συνέδριο Ἀποστασίας 
τῶν Χανίων» ἤ ἀκριβέστερα γιὰ «οὐνιτική, οἰκου-
μενιστικὴ καὶ φιλοπαπικὴ ψευδοσύνοδο».
 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἠχηρὰ ἀρνητικοί, ἀλλὰ ἀληθέ-
στατοι χαρακτηρισμοί, αἰτιολογήθηκαν τόσο ἀπὸ 
ἡμᾶς προοιμιακῶς, στὸ Μήνυμα Ἐγρηγόρσεως 

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, συνεκλήθη πρὸ ὀλίγου 
καιροῦ στὸ Κολυμπάρι Χανίων στὴν Κρήτη ἡ 

λεγομένη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας», τὴν ὁποίαν προέβαλαν τὰ 
κοσμικὰ μέσα ἐνημερώσεως ὡς δῆθεν γεγονὸς 
ἰδιαίτερα σημαντικὸ καὶ ἱστορικό.
 Ἐπὶ ἕναν περίπου αἰῶνα, καὶ ἰδίως κατὰ τὴν 
τελευταία ἑξηκονταετία, τὸ Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως εἶχε τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν 
σύγκληση μιᾶς τέτοιου εἴδους συνόδου, σὲ μὴ 
Ὀρθόδοξη ὅμως βάση καὶ μὲ διάθεση ἐπιβολῆς 
Καινοτομιῶν, ὅπως εἶχε προβλεφθεῖ τόσο ἀπὸ 
τὸ Πατριαρχικὸ Διάγγελμα τοῦ 1920, ὅσο καὶ 
ἀπὸ τὸ λεγόμενο «Πανορθόδοξο Συνέδριο» τοῦ 
1923 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπὸ τὸν γνωστὸ 
τέκτονα πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη.
 Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Πατροπαραδότου Ἐκκλησι-
αστικοῦ Ἡμερολογίου, ἡ ὁποία ἀποτολμήθηκε 
ἐντελῶς ἀντικανονικὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος 1924, 
εἰς ἐφαρμογὴν Οἰκουμενιστικῶν καὶ Ἀντιχρι-
στιανικῶν διατάξεων, ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ 
αἰόλου γιὰ τὴν αἰχμαλωσία καὶ τὸν ἐξοικουμε-
νισμὸ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
 Ἡ ἵδρυση τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» τὸ 1948 καὶ ἡ λεγομέ-
νη Ἄρση τῶν Ἀναθεμάτων μὲ τοὺς Παπικοὺς τὸ 
1965, κατέδειξαν πασιφανῶς ὅτι ἡ χαραχθεῖσα 
ἑνωτικὴ/οὐνιτικὴ πορεία δὲν ἦταν κατὰ Θεόν, 
ἐφʼ ὅσον σήμαινε τὴν ἀνεπίτρεπτη ἀνάμειξη 
ἀληθείας καὶ ψεύδους καὶ ἔπληττε εὐθέως τὸ 
9ο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως: «Εἰς μίαν 
ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».
 Διότι γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις καὶ αἱρετικοί, ἐφʼ ὅσον 
ἡ Ἐκκλησία ἔχει δῆθεν ἀπεριόριστα ὅρια, στὰ 
ὁποῖα συμπεριλαμβάνονται ὅλοι οἱ βαπτισμέ-
νοι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ὅτι ὅλοι 
μαζὶ συναποτελοῦν δῆθεν τὸ κοινὸ Σῶμα τοῦ 
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τῆς Διορθόδοξου Συσκέψεώς μας τοῦ παρελθόν
τος Μαΐου, ὅσο καὶ ἀπὸ σοβαροὺς καὶ ἀπροκατα-
λήπτους κριτικούς της μετὰ τὴν σύγκληση τῆς 
κατʼ οὐσίαν ψευδοσυνόδου αὐτῆς στὴν Κρήτη.
 Ἀπὸ ὁμολογιακὴ αἴσθηση εὐθύνης, ὡς Ποι-
μένες τῆς Ἐκκλησίας μὲ πρώτιστο καθῆκον 
«τὴν οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» καὶ 
«τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως» (Ἐφεσ. δ’ 5) ἐπιβεβαι-
ώνουμε, ὅτι ἡ Οἰκουμενιστικὴ Συνάθροιση τοῦ 
Κολυμβαρίου Χανίων δὲν ἀποτελοῦσε συνέ-
χεια τῶν ὄντως Ἁγίων Συνόδων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, διότι ἀντὶ νὰ καταδικάσει αἵρεση 
καὶ αἱρετικούς, ἐνέκρινε τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ καὶ δέχθηκε προσεκτικὰ μέν, ἀλλὰ μὲ 
τρόπο καταφανῆ, τὶς κοινότητες τῶν αἱρετικῶν 
ὡς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» καὶ τοὺς ἀντιπροσώ-
πους αὐτῶν, τοὺς ὁποίους προσεκάλεσε ἐπισή-
μως, ὡς «παρατηρητὲς ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν»!
 Ψῆφο εἶχαν μόνον οἱ Προκαθήμενοι τῶν 
λεγο μένων ἐπισήμων τοπικῶν ἐκκλησιῶν ποὺ 
συμ μετεῖχαν, οἱ ὁποῖοι ἐνήργησαν, ὅπως ὀρθὰ 
παρατηρήθηκε, ὡς «συλλογικοὶ πάπες», οἱ δὲ κο-
λοβωμένες ἐπισκοπικὰ ἀντιπροσωπίες τους δὲν 
εἶχαν οὔτε δικαίωμα ἐλευθερίας λόγου καὶ ἐκφρά-
σεως, ἐφʼ ὅσον ἀποκάλυψαν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς 
ὅτι ὑπέστησαν πίεση ἤ καὶ ὑβρίσθηκαν σὲ περί-
πτωση διαφωνίας! Τὸ ἄν θὰ ὑπέγραφαν ἤ ὄχι τὰ 
ἐγκριθέντα κείμενα ἦταν κάτι ἄνευ οὐσιαστικῆς 
σημασίας. Οἱ Προκαθήμενοί τους ὑπέγραψαν γιὰ 
λογαριασμὸ τῶν ἐκκλησιῶν τους τὰ ἕτοιμα κεί-
μενα γιὰ ἕξι θέματα, τὰ ὁποῖα ὑπέστησαν ἁπλῶς 
κάποιες «διακοσμητικὲς» διορθώσεις καὶ ἔτσι φά-
νηκε ὅτι ὑπῆρξε «συνοδικὴ ὁμοφωνία» στὴν ψήφι-
σή τους, σύμφωνα μὲ μία ἐπίπλαστη, προσχεδια-
σμένη καὶ ἀναγκαστικὴ σχεδὸν συμφωνία. 
 Τὸ κύριο ἐνδιαφέρον ἦταν στραμμένο στὸ κεί-
μενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς 
τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον», μέσῳ τοῦ ὁποί-
ου ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θεσμοθετήθη-
κεἐπισημοποιήθηκε καὶ θριάμβευσε. Οἱ δῆθεν 
διορθωτικὲς προτάσεις, ποὺ ἀφοροῦσαν μᾶλλον 
στὴν ὁρολογία, ἀπὸ μέρους τῆς Νεοημερολογι-
τικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἄλλαξαν τὸ 
νόημα τοῦ ἀπαραδέκτου κειμένου καὶ δὲν ἀπέ-
τρεψαν τὴν εἰσαγωγὴ τῆς κακοδοξίας.
 Ὅσοι ὅμως «ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ» καὶ 
εἶναι «περὶ τὴν πίστιν ἀδόκιμοι» (Β’ Τιμ. γ’ 8) 
καὶ ἄστοχοι (Α’ Τιμ. στ’ 21), δὲν ἀκολουθοῦν τὴν 
ὑγιαίνουσα διδασκαλία καὶ λογίζονται ὡς 
«πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. γ’ 13)· «οἱ 
τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ δου-
λεύουσιν» (Ρωμ. ιστ’ 18), γιὰ τὸν λόγο δὲ αὐτὸ 
ἀποκόπτονται ὡς καταστροφεῖς τῆς ἑνότητος 
τῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.

 Ἄρα λοιπόν, ὅσοι ἐπίσκοποί τους δὲν ὑπέ-
γραψαν τὸ ὡς ἄνω κείμενο ἤ καὶ ὁποιοδήποτε 
ἄλλο σὲ ἐκείνη τὴν Συνάθροιση, δὲν εἶναι «ὁμο-
λογητές», ὅπως διετυμπάνισαν κάποιοι, γιὰ νὰ 
ἐξαπατοῦν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, ἀφοῦ δὲν 
διεχώρησαν τὴν θέση τους καταγγέλοντες τὴν 
κακοδοξία καὶ ἀποκηρύσσοντες αὐτὴν καὶ τοὺς 
ἀκοινωνήτους κακοδόξους φορεῖς αὐτῆς.
 Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ἀνησυχοῦντες κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Καινοτομί-
ας, οἱ ὁποῖοι καταβάλλουν προσπάθεια νὰ ἀπο-
δείξουν τὸ ἤδη γνωστόν, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ 
Σύνοδο Ἁγία καὶ Μεγάλη· πράττουν ὅμως τοῦτο 
γιὰ νὰ πείσουν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ὅσους 
τοὺς ἀκολουθοῦν, ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι ἄκυρο 
καὶ ἄρα μὴ ὑποχρεωτικὸ καὶ ἐφαρμόσιμο καὶ ὅτι 
δύνανται πάντως αὐτοὶ νὰ συνεχίσουν ἀδιατά-
ρακτα τὴν κοινωνία τους μὲ τοὺς ἀποδεδειγμέ-
να κακοδόξους. Αὐτὴ ἡ πονηρὴ σκοπιμότητα, 
ἡ ὁποία πιθανὸν νὰ συμβαίνει ἀνεπιγνώστως, 
εἶναι πλανερὴ καὶ καταδικαστέα.
 Ἀφελὴς ἐπίσης φαίνεται καὶ ἡ προσδοκία κά-
ποιων ἄλλων, ὅτι οἱ μὴ συμμετέχουσες τέσσερις 
τοπικὲς ἐκκλησίες διατηροῦν δῆθεν τὴν Ὀρθο-
δοξία καὶ θὰ συγκαλέσουν σύνοδο γιὰ νὰ ἀκυ-
ρώσουν τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου! Δι-
ότι εἶναι γνωστὸν ὅτι τὰ πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας 
καὶ Μόσχας συμμετέχουν ἐνεργὰ στὸν Οἰκου-
μενισμό, οἱ δὲ μέχρι στιγμῆς δηλώσεις ὅσων 
ἐκκλησιῶν δὲν ἔλαβαν μέρος καμμία ἔνδειξη 
γιὰ καταδίκη δὲν περιέχουν, παρὰ μόνον ὅτι δὲν 
θεωροῦν ὑποχρεωτικὲς τὶς ἀποφάσεις γιʼ αὐτές, 
διότι δὲν συμμετεῖχαν οἱ ἴδιες καὶ παραβιάστηκε 
ἡ ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας μεταξύ τους.
 Τὰ ὑπόλοιπα προβλήματα σχετικὰ μὲ τὴν 
Κολυμβαρικὴ Συνάθροιση, τὸ ἄν δηλαδὴ ἐπρό-
κειτο γιὰ γεγονὸς ποὺ ἐξέφραζε τὸ διεθνιστικὸ 
σύστημα, ἄν ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά, ἄν 
ὑπῆρξε ἐκκοσμίκευση, παρασκήνιο ἤ κοσμικὴ 
διπλωματία, ἄν ἡ ἀστυνόμευση ἦταν ἀφόρητη, 
ἄν ἐξυπηρετήθηκαν γεωπολιτικοὶ στόχοι Δυ-
τικῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ τῆς νέας τάξε-
ως πραγμάτων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀπο-
τελοῦν ἀναμενόμενες παρενέργειες ἑνὸς κατʼ 
ἐπίφασιν ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, τὸ ὁποῖον 
ὡς στερούμενο τῆς θείας εὐλογίας καὶ ἐπιδοκι-
μασίας, ἦταν φυσικὸ νὰ παρουσιάζει διάφορες 
ἐκτροπὲς σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.
 Ἐκτὸς ἄλλων, ἦταν ἐμφανὲς ὅτι ἡ Συνάθροι-
ση αὐτὴ δὲν ἀσχολήθηκε μὲ ζητήματα ἀμέσου 
ἐνδιαφέροντος, ὅπως τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ 
ἑνὸς παραπέοντος στὰ πάθη κόσμου, τῆς διορ-
θώσεως τῆς ἑορτολογικῆς/λειτουργικῆς διαιρέ-
σεως τῶν Ὀρθοδόξων, τῶν ἐθνικιστικῶν σχι-
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σμάτων (λεγόμενο «Μακεδονικό», Οὐκρανικὸ 
κ.ἄ.), τῶν πλανῶν καὶ ψευδοπροφητειῶν, τοῦ 
κατακλυσμοῦ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ/σατανισμοῦ 
ὡς ἀποκαλυπτικοῦ σημείου, τῶν ἐσχατολογικῶν 
ἀνησυχιῶν, τῶν θεμάτων βιοηθικῆς, τῆς ἀποτε-
λεσματικῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν διωγμῶν τῶν 
Χριστιανῶν παγκοσμίως κλπ., ὡς καὶ τῆς προ-
φητικῆς καὶ χαρισματικῆς κλήσεως σὲ Μετάνοια 
καὶ Ἐκκλησιοποίηση τῶν ἀνθρώπων.
 Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνδεικτικῶν γεγο-
νότων, ἐλάχιστοι μόνον προέβησαν σὲ διακοπὴ 
κοινωνίας μὲ τοὺς κακοδόξους Οἰκουμενιστάς, 
σύμφωνα μὲ τὴν Ἱεροκανονικὴ Παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας, καὶ ἐλάχιστοι ἀκόμη ἀπείλησαν 
σὲ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τους, μὲ ἀβέβαιο 
ἀποτέλεσμα. Ὅπως φαίνεται, ὁ ἐθισμὸς τῶν 
πολλῶν στὴν ἀπὸ δεκαετίες ἄμεση ἤ ἔμμεση 
κοινωνία τους μὲ τὴν αἵρεση, σύγχυσε τὰ κριτή-
ριά τους καὶ ἄμβλυνε τὶς συνειδήσεις τους, ὥστε 
στὴν ἀποφασιστικὴ ὥρα καὶ στιγμὴ νὰ μὴ καθί-
στανται δεκτικοὶ τῆς δωρεᾶς τῆς ὄντως Ὁμολο-
γίας, στὴν θεωρία καὶ τὴν πράξη, μὲ συνέπεια.
 Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς οἰκτρᾶς καταστάσεως, ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας 
καλεῖ τὰ τέκνα Αὐτῆς σὲ ἐπιμονὴ καὶ ἐνθάρρυν-
ση, ὥστε καὶ τὸν θησαυρὸ τῆς Πίστεως νὰ κρατή-
σουν ἀνόθευτο καὶ νὰ δυνηθοῦν νὰ τὸν μεταδώ-
σουν στοὺς μεταγενεστέρους. Ὅσοι πιστεύουν 
ὀρθοδόξως καὶ δὲν ὑποπίπτουν στὸν πειρασμὸ 
τῆς ἀμέσου ἤ ἐμμέσου κοινωνίας μὲ τοὺς κακο-
δόξους Οἰκουμενιστάς, καὶ ἐπίσης ζοῦν μὲ με-

τάνοια καὶ προσπάθεια νὰ τηρήσουν τὴν πίστη 
τους στὴν πράξη τῆς καθημερινῆς ζωῆς, αὐτοὶ 
θὰ ἐλεηθοῦν παρὰ τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος 
μας στὶς πονηρὲς ἡμέρες τῆς ἀποστασίας, τὶς 
ὁποῖες διερχόμαστε. Εἴθε τὸ καλὸ παράδειγμα 
τῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἑλκύσει πολ-
λοὺς ἐγκλωβισμένους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς πλάνης 
καὶ αἱρέσεως στὴν ἐλευθερία τῆς Χάριτος τοῦ 
Θεοῦ!
 Σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο, χρειάζεται σοβαρὴ 
ἀποτίμηση καὶ ἐνημέρωση, ἀλλὰ καὶ ἀντιμε-
τώπιση τῶν οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν, καὶ 
πρὸς τοῦτο, ὅπως καὶ γιὰ τὴν προετοιμασία μιᾶς 
ὄντως Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας 
ἔχει ἤδη ὁρίσει εἰδικὴ Ἀρχιερατικὴ Ἐπιτροπή.
 Ἐν τούτοις, δυνάμεθα νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ὁ 
ἀρχέκακος ἐχθρὸς τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἑνότη-
τος ἐγείρει πολλὰ ἐμπόδια, ἐκμεταλλευόμενος 
τὶς ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη κάποτε 
καὶ τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας· προτρέποντες 
ὅμως σὲ μία προσευχητικὴ συνδρομὴ ἁπάντων, 
Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Δωρεο-
δότης Κύριός μας, ἡ Κεφαλὴ τοῦ Σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας, θὰ μᾶς διατηρήσει σταθεροὺς καὶ 
ἑνωμένους ἕως τέλους, θὰ μᾶς στηρίξει στὴν 
χάρη τῆς Ὁμολογίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐξαγγελίας 
Αὐτῆς σὲ Σύνοδο Ὀρθόδοξη τὸ συντομώτερο δυ-
νατόν, καὶ θὰ μᾶς ἀξιώσει τῆς αἰωνίου Βασιλεί-
ας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἀμήν!

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΣΤ’ τῇ ιη’ Ἰουλίου
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων

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 Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας
7ης / 20ης Ἰουλίου 2016

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

 8. Ἐγένετο ὁ ἐτήσιος ἀπολογισμὸς τῶν Συνοδικῶν 
Ἐπιτροπῶν.
 9. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν Ἐπαρχιῶν καὶ ἐπεβεβαιώθη ὅτι ἀπὸ τοῦδε 
καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ φέρουν ὀνόματα πόλεων, ἔνθα ἡ 
ἕδρα τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ ὄχι εὐρυτέρων γε-
ωγραφικῶν περιοχῶν.
 10. Ἠσχολήθη μὲ τὴν προετοιμασίαν ἑορτασμοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (22 
Ἰουλίου).
 11. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ καὶ νομικὰ ζητήματα.
 12. Ἐγένετο σύντομος κριτικὴ τοῦ ἔργου τῆς ἐν 
Κολυμβαρίῳ Κρήτης Συναθροίσεως τῶν Οἰκουμε-
νιστῶν. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἐγκυκλίου 
καὶ συνεστήθη Ἐπιτροπὴ διὰ τὴν ἐνεδελεχῆ μελέτην 
τῶν ἀποφάσεων τῶν Καινοτόμων-Οἰκουμενιστῶν, 
πρὸς περαιτέρῳ δράσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 13. Συνεζητήθη ἡ ἀλληλογραφία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν 
Συνόδου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἑορτολο-
γίου Βουλγαρίας.
 14. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσεν τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον περὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου Ἀμερικῆς, τῆς Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου 
τῆς Ἀμερικῆς, τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς Νέας Ὑόρκης, καθὼς 
καὶ περὶ προβλημάτων τινῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Διασπορᾶς. Περὶ τῶν τελευταίων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
ἀπεφάσισεν, ὅπως ἐνεργήσῃ ἀδελφικῶς, προκειμένου 
νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν εἰρηνικὴν καὶ ἐν ἀγάπῃ ὑπέρβασιν 
τῶν προβλημάτων αὐτῶν.
 15. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τετάρτην, 7/20 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 
2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρό-

δον 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.
 1. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, 
καὶ τὴν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
προέβη εἰς τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητρο-
πολίτου διὰ τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην. 
Ψήφοις κανονικαῖς ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Φιλίππων κ. Ἀμβρό-
σιος, ὑπὸ τὸν τίτλον «Φιλίππων καὶ Μαρωνείας».
 Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπε-
φάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 2. Ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Πειραιῶς ἐνημέρωσις 
περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμα-
νίᾳ (15 Ἰουνίου).
 3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσεν τὴν Ἱερὰν 
Σύν οδον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Ἀγγλίᾳ καὶ 
Κογκό, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς Ρίτσμοντ καὶ 
τῆς Μητροπόλεως Κανάγκα. 
 4. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη εἰς τὴν ποιμαν-
τορικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Τσεχίᾳ καὶ Σλοβακίᾳ, ὡς 
Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας. 
 5. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερι-
νοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. 
 6. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευ-
ουσῶν Ἐπαρχιῶν. 
 7. Ἐγένετο ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων. 

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
13ης / 26ης Ἰουλίου 2016

 Ἀποκλειστικὸν θέμα τῆς ἐκτάκτου Συνεδρίας ἦτο 
αἱ ἐξελίξεις εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν 
τῆς Διασπορᾶς καὶ ἡ διερεύνησις τῆς δυνατότητος 
ἀναλήψεως περαιτέρῳ ἐνεργειῶν, διὰ τὴν ἐν πνεύμα-
τι ἀδελφικῆς ἀγάπης συμβολὴν εἰς τὴν ὑπέρβασιν τῶν 
προβλημάτων αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τρίτην, 13/26 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 
2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ 

Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν 
εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος 
ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 
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Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας

Τὴν Τετάρτην, 7/20 Ἰουλίου 
2016, συνῆλθεν εἰς τακτικὴν 

Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
τῆς Ἑλλάδος, μὲ κύριον θέμα τὴν 
ἐκλογὴν νέου Μητροπολίτου, διὰ 
τὴν διαποίμανσιν τῆς Ἀνατολικῆς 
Μακεδονίας καὶ Θράκης.
 Ἡ διαδικασία τῆς ἐκλογῆς 
ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πει-
ραιῶς, ἔπειτα ἀπὸ Ἀρχιερατικὴν 
Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτε-
λέσθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβρο-
σίου. Τῆς Συνεδριάσεως προήδρευσεν ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος.
 Ἀφοῦ ἐκλείσθησαν αἱ θῦραι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, 
ἀνεγνώσθη ὁ Κανονισμὸς Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων καὶ 
ἠκολούθησε διαλογικὴ συζήτησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς 
ὁποίας ἐγένετο ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Μητροπολίτου.
 Κατὰ τὴν ψηφοφορίαν, ἐπὶ 11 ψηφισάντων Ἀρχι-
ερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καὶ τὰ 11 ψηφοδέλτια καὶ 
ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν τῶν ψήφων, ἔλαβον:
 1. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. 
Ἀμβρόσιος ψήφους 9.
 2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης ψήφους 2.
 Ὡς ἐκ τούτου, νέος Μητροπολίτης Ἀνατολικῆς 
Μακεδονίας καὶ Θράκης ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Φιλίππων κ. 
Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸ Μικρὸν Μήνυμα ἐνώ-
πιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐν συνε-
χείᾳ συνεζήτησε τὸ ζήτημα τῆς Ἐπισκοπῆς Φιλίππων, 
μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Σεβ. κ. Ἀμβροσίου. Ἀπεφάσι-
σεν ὁμοφώνως ὅπως ἐνσωματωθῇ ἡ Ἐπισκοπὴ Φι-
λίππων εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀνατολικῆς Μα-
κεδονίας καὶ Θράκης, ἥτις μετωνομάσθη εἰς “Ἱερὰν 
Μητρόπολιν Φιλίππων καὶ Μαρωνείας” μὲ δικαιοδο-
σίαν ἅπασαν τὴν περιφέρειαν τῆς Ἀνατολικῆς Μα-
κεδονίας καὶ Θράκης.  Ἕδρα τῆς Μητροπόλεως ὡρί-

σθη ἡ πόλις τῆς Καβάλας καὶ Μητροπολιτικὸς Ναὸς, 
ὁ Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας.  
Ὁ Ναὸς Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Δράμας ὡρίσθη ὡς 
Καθεδρικὸς Ναός. Ἠκολούθησεν ἡ τάξις τοῦ Μεγά-
λου Μηνύματος.
 Ἀκολούθως, οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τὴν αἴ
θουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου καὶ ἐσυνεχίσθη ἡ 
Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐρρυθμίσθησαν 
τὰ διαδικαστικοῦ χαρακτῆρος θέματα. Συγκεκριμέ-
νως, ἀπεφασίσθη ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπο-
λίτου νὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τρίτην, 20 Ἰουλίου / 
2 Αὐγούστου 2016, καὶ ὥραν 18.00, εἰς τὸν Ἱερὸν 
Μητροπολιτικὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Καβάλας.
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Ἐγκύκλιος Καταστάσεως τοῦ Μητροπολίτου
Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2477

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας

τελεῖ μίαν ἑνιαίαν ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν. 
 Ὅθεν, καὶ διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου Συν
οδικοῦ Γράμματος, κοινοποιοῦντες τοῦτο πᾶσιν 
ὑμῖν τοῖς ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ εὐλογημένοις χρι
στιανοῖς καὶ ἐγκαρδίως συγχαίροντες, εὐχόμεθα 
καὶ εὐλογοῦμεν πατρικῶς καὶ παραγγέλλομεν 
ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως τὸν ἐξονομασθέντα Σε
βασμιώτατον Μητροπολίτην ὑμῶν Φιλίππων καὶ 
Μαρωνείας, ἀγαπητὸν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν 
καὶ συλλειτουργὸν κ. Ἀμβρόσιον, ἐρχόμενον νῦν 
ταῖς εὐχαῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποδέξησθε μετὰ 
τῆς ἀνηκούσης τῷ ἀρχιερατικῷ καὶ ποιμαντορικῷ 
αὐτοῦ χαρακτῆρι τιμῆς, ὡς γνήσιον καὶ νόμιμον 
ὑμῶν Ἀρχιερέα καὶ πνευματικὸν πατέρα καὶ ποιμέ
να, καὶ μνημονεύητε τοῦ κανονικοῦ αὐτοῦ ὀνόμα
τος ὡς νενόμισται, ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς 
καὶ ἀκολουθίαις, πειθόμενοι καὶ ὑποτασσόμενοι 
ταῖς ἀρχιερατικαῖς αὐτοῦ συμβουλαῖς καὶ ὑποθή
καις, ὡς ἀφορώσαις εἰς τὴν ψυχικὴν ὑμῶν ὠφέ
λειαν καὶ σωτηρίαν καὶ εἰς τὴν ἀπαρέγκλιτον φυ
λακὴν τῶν πατρῴων δογμάτων καὶ παραδόσεων, 
συνεργαζόμενοί τε μετὰ τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος 
ἐν ἀγάπῃ καὶ συμπνοίᾳ καὶ ἐν γένει συντελοῦντες 
φιλευσεβῶς εἰς τὴν πρόοδον καὶ προκοπὴν τῶν 
τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως ἐνοριακῶν καὶ 
λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Γέγραπται 
γάρ: «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν 
ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀπο
στείλαντά με» (Λουκ. Ι΄ 16) καὶ «Πείθεσθε τοῖς ἡγου
μένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· 
ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· 
ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 17). 
 Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν 
ὑμῖν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συν
όδου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ 
παρέχῃ ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς δωρεάς τε 
καί χάριτας Αὐτοῦ, οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλε
ος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι 
καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, 
οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις 
εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ 
καὶ εὐλογία.
 Τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀοιδίμου Μη
τροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου ὑμῶν κυροῦ Καλ
λιοπίου τελευτήσαντος καὶ εἰς τὰς ἐκεῖσε μονὰς 
μεταστάντος καὶ ἔπειτα ἀπὸ μακρὰν περίοδον 
ὑπὸ Ἐπιτροπείαν καὶ Τοποτηρητείαν τῶν ἐν 
Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ Θράκῃ ἐκκλησιαστικῶν 
πραγμάτων οἰκονομουμένων, οἱ Σεβασμιώτατοι 
καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες 
τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀξιοχρέ
ως ἐποιήσαντο πρόνοιαν περὶ τῆς ἐκλογῆς καὶ 
ἀποκαταστάσεως καταλλήλου καὶ ἀξίου Ἱεράρ
χου, πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἀρχιερατικῆς προστασί
ας καὶ ποιμαντικῆς ράβδου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως ταύτης.
 Ψήφων τοίνυν κανονικῶν γενομένων, τὴν 
πρωΐαν τῆς 7ης Ἰουλίου ἐνεστῶτος ἔτους, εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, 
μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβρο
σίου καὶ τὴν ἐπίκλησιν τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος, ἐξελέγη ὁ ἀγαπητὸς ἡμῖν ἐν Χριστῷ 
Ἀδελφὸς κ. Ἀμβρόσιος, μέχρι τοῦδε Ἐπίσκοπος 
Φιλίππων, ἀνὴρ κόσμιος καὶ ἱεροπρεπής, τὰ θεῖα 
καλῶς ἐξησκημένος, παιδείᾳ κεκοσμημένος ἐκκλη
σιαστικῇ τε καὶ θύραθεν, φρονήσει καὶ ἱκανότητι 
συγκεκροτημένος, ἔνθεον ζῆλον ἅμα τε καὶ πεῖραν 
ποιμαντικήν κεκτημένος, δυνάμενος δὲ διὰ τοῦτο 
συντελέσαι εἰς τὴν αἰσίαν τῶν πάντων συγκρό
τησιν καὶ διευθέτησιν καὶ παγίωσιν· ὃς καὶ ἐκλεγεὶς 
ἀνεδείχθη γνήσιος καὶ κανονικὸς Ἐπίσκοπος τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, ἥτις ἀπο

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
΄
ΒΙΣΤ΄ τῇ ζ΄ Ἰουλίου

† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Καλλίνικος
καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
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Ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
 Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου

πολλὰ ἔτη, Δέσποτα», ἀνῆλθε στὸν Δεσποτικὸ θρόνο. 
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀνῆλθε 
στὸ Παραθρόνιο καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς παρεκάθησαν ἔναντι 
τοῦ θρόνου, τοῦ Ἱερατείου παρατεταγμένου.

ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 20-07/02-08-2016, ἐν-
θρο νίσθηκε μὲ κάθε ἱεροπρέπεια καὶ ἐπισημότητα 

ὁ νεοκλεγεὶς Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρω-
νείας κ. Ἀμβρόσιος στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Καβάλα.
 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλ-
λίνικος καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος, Τοποτηρητὴς ἐπὶ σειρὰν δεκατριῶν ἐτῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ 
Θράκης, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, 
καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁμοῦ 
μετὰ τοῦ Ἱερατείου καὶ πλήθους πιστῶν, μὲ  παιδιὰ καὶ 
νέους ἐνδεδυμένους μὲ τοπικὲς παραδοσιακὲς φορε-
σιὲς καὶ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς, ὑποδέχθηκαν τὸν 
νέο Μητροπολίτη σὲ πλησιόχωρη πλατεῖα.

 Ἅπαντες ἀκολούθησαν ἐν πομπῇ τὴν ὁδὸ Φαβιέ-
ρου πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναό, ἐν μέσῳ ἑορτίου καὶ πανηγυ-
ρικῆς ἀτμόσφαιρας, ἀφοῦ προηγουμένως περιέβαλαν 
αὐτὸν μετὰ Μανδύου καὶ ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς τοῦ πα-
ρέδωσε τὴν ἀρχιερατικὴ ράβδο.

 Στὸν Ἱερὸ Ναό, ὁ νέος Μητροπολίτης εἰσῆλθε ψαλ-
λομένου τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν», καὶ ἀφοῦ ἐντὸς τοῦ Βήματος 
ἐνεδύθη ἐπιτραχήλιον καὶ μικρὸ Ὠμοφόριον, ἐξῆλθε 
στὸν Σολέα, ὅπου εὐλόγησε, καὶ ψαλλόμενου τοῦ «Εἰς 

 Κατόπιν, ὁ Θεοφιλ.Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλή-
μης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε ἀπὸ 
τοῦ Ἄμβωνος τὴν Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο τῆς Ἐνθρονί-
σεως. Σημειωτέον, ὅτι ἐτηρήθη ἡ Τάξις Ἀκολουθίας 
Ἐνθρονίσεως, ἡ ὁποία εἶχε καταρτισθῆ ὑπὸ τῆς Συν-
οδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Εὐταξίας καὶ Τυπικοῦ.
 Ἐν συνεχείᾳ, εὐλογήσαντος τοῦ νέου Μητροπο-
λίτου, ἐψάλησαν Τροπάρια (Πεντηκοστῆς, Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἀποστόλου Παύλου, Ἁγίου 
Δημητρίου, Ἁγίου Ἀμβροσίου) καὶ τὸ Κοντάκιον «Τῇ 
Ὑπερμάχῳ». Ἀκολούθησαν Στίχου ἀργῆς Δοξολογίας 
εἰς ἦχον βαρὺν ἐναρμόνιον.
 Ἀκολούθησε δέησις καὶ ὑπὸ τοῦ νέου Μητροπολί-
του ἀνεπέμφθη ἡ Εὐχὴ τῆς Ἐνθρονίσεως, μὲ καταλη-
κτήριο τὸ «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ» καὶ 
ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέ-
γνωσε λογύδριο γιὰ τὴν περίστασι μὲ ἔκφρασι εὐχῶν.
 Ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ. Γρηγόριος προσεφώνησε τὸν ἐνθρονιζόμενον. 
 Ὁ Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Ἀβραὰμ Τσιμηρίκας ἀπηύθυνε 
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Ἐπιβατήριος Λόγος Σεβ. Μητροπολίτου
Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα  Θες/νίκης  κ. Γρηγόριε, Τοποτηρητά της Ιεράς Μητροπόλεως  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Σεβασμιώτατοι  και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς, 
Ευλαβέστατοι Πρεσβύτεροι και Διάκονοι, 
Εντιμότατοι Εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, 
Οσιώτατοι Μοναχοί και Μοναχές,
Λαέ του Κυρίου Ευλογημένε.

 Η πόλις των Φιλίπ-
πων, μετά την Θεσ
σαλονίκη, θεωρείται 
μία από τις πιο σπου-
δαίες, όταν μετά το 
167 π.Χ. οι Ρωμαίοι 
ως κυρίαρχοι της Μα-
κεδονίας την εχώρι-
σαν σε τέσσερεις διοι-
κητικές επαρχίες. 
 Στους Φιλίππους 
το Πνεύμα το Άγιο 
οδήγησε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου με τους 
τρείς βοηθούς και συνεργούς του, Λουκά, Τιμόθεο και 

 «Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Θεός και 
Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατήρ και ο 
χορηγός της ευσπλαχνίας, του ελέους και συμπαθείας 
και Θεός κάθε παρηγορίας»1, ο οποίος με την συγκατά-
βαση και αγαθότητα και το άπειρον έλεός του επέβλε-
ψε στην ελαχιστότητά μου και με απόφαση της σεπτής 
Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου των Γνησίων Ορθοδόξων 
Χριστιανών Ελλάδος και υπό την Προεδρίαν του Μα-
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου ημών κ. Καλλινίκου, με 
επέλεξε Μητροπολίτη της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης με τον τίτλο «Φιλίππων και  Μαρωνείας» και 
με κατέστησε Ποιμένα και Πνευματικό Πατέρα του Ιε-
ρού Κλήρου και του ευλογημένου λαού της θεοσώστου 
αυτής Επαρχίας.

χαιρετιστήριον ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, ἐκ μέρους 
δὲ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ χαιρετι-
στήριο ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος Αὐτῆς κ. Γεώργιος Ἀλε-
ξανδρίδης. Τέλος σύντομον προσφώνησιν ἀπηύθυνε 
καὶ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας, τονίσας 
τὴν προσφορὰν τοῦ ἐνθρονισθέντος ὡς ἐκπαιδευτικοῦ 
καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμόν, τὸν ὁποῖον τρέφουν 
διὰ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ οἱ διατελέσαντες μαθητές του 
στὴν μέση ἐκπαίδευσι.
 Ἐν τέλει δὲ ὁ νέος Μητροπολίτης ἀνέγνωσε τὸν Ἐπιβα-
τήριον Λόγον αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος δημοσιεύεται ἐν συνεχείᾳ.
 Μετὰ τὴν φήμη του, ἡ ὁποία ἐψάλη, καὶ τὸν Πολυ-
χρονισμόν του, καὶ ἁπάντων ἀναφωνούντων τὸ «Ἄξι-
ος!», ὁ νέος Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας  κ. 
Ἀμβρόσιος δεχόταν τὶς θερμὲς εὐχὲς τῶν πολυπληθῶν 
πιστῶν ἀπὸ τὴν Καβάλα, τὴν Δράμα, τὴν Κομοτηνὴ καὶ 
εὐρύτερα τὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θράκη, στοὺς 
ὁποίους καὶ ἔδιδε ὡς εὐλογία - ἐνθύμιο εἰκονίδιο τοῦ 
Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.
 Σημειωτέον, ὅτι παρέστησαν ἀρκετοὶ ἐπίσημοι ἐκ 
τῆς τοπικῆς διοικήσεως, ὡς καὶ ἐκπρόσωποι στρατιω-
τικῶν σωμάτων. Παρέστησαν ἡ Δήμαρχος Καβάλας Κα 
Δήμητρα Τσανάκα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀντιπεριφερει-
άρχη Καβάλας κ. Σωτ. Παπαδόπουλος, ὁ Δήμαρχος 
Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης Δράμας κ. Ἀργύριος Πατακάκης, ὁ Πρόεδρος 
τοῦ Δημ. Συμβουλίου Καβάλας κ. Γεώργ. Γραμμένος, 
ἡ Δημ. Σύμβουλος κ. Μαρία Φραντζεσκάκη, ὁ Ἀντιδή-
μαρχος Φιλίππων κ. Ἀναστ. Τσουρουκίδης, ὁ τ. Βου-

λευτὴς κ. Ἰω. Πασχαλίδης κ.ἄ.
 Μετὰ τὴν Τελετή, παρετέθη τράπεζα στὴν Αἴθουσα 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου παρεκάθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ 
ὁ Κλῆρος, καὶ ἅπαντες ἀπηύθυναν στὸν ἐνθρονισθέν τα 
Σεβ. Μητροπολίτη Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρό-
σιο τὶς πλέον θερμὲς προσρήσεις γιὰ καρποφόρο ποι-
μαντορία, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκ-
κλησίας καὶ ὠφέλειαν τοῦ Ποιμνίου. 
 Τὴν ὅλη Τελετὴ τῆς Ἐνθρονίσεως ἐκάλυψε τηλε-
οπτικῶς ὁ τοπικὸς σταθμὸς Δράμας Star TV, δημοσι-
ογράφος τοῦ ὁποίου πῆρε ἐπίσης σύντομες συνεντεύ-
ξεις καὶ δηλώσεις γιὰ τὸ γεγενὸς ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, τὸν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ὡς 
καὶ ἀπὸ τὰ παρόντα ἐπίσημα πρόσωπα.
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Σίλα. Έλληνας Μακεδόνας ήταν ο άντρας, ο οποίος 
κατά το διάστημα της νύχτας σε όραμα παρουσιάστηκε 
στον απ. Παύλο «παρακαλών αυτόν και λέγων∙ διαβάς 
εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν»2. Πέρασε στη Μακε-
δονία και βοήθησέ μας.
 Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αφού δε από την Τρωάδα 
ανοιχθήκαμε με το πλοίο εις την θάλασσα, επλεύσαμε κα-
τευθείαν εις Σαμοθράκη∙ την επομένη δε εις την Νεάπο-
λη (σημερινή Καβάλα). Από εκεί επροχωρήσαμε εις τους 
Φιλίππους, πόλις Κολωνία»3. Κολωνία, δηλαδή ρωμαϊκή 
αποικία. Ο Αύγουστος Καίσαρ έδωσε στους Φιλίππους τα 
προνόμια ρωμαϊκής στρατιωτικής αποικίας, ίσα με τα πο-
λιτικά δικαιώματα των Ιταλικών πόλεων και τους απάλλα-
ξε από τους φόρους.
 Εδώ στους Φιλίππους για πρώτη φορά ακούστηκε το 
Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Ιησού. Εδώ στους Φιλίππους 
βαπτίστηκε η πρώτη Χριστιανή της Ελλάδος και της Ευ-
ρώπης, η Λυδία. Εδώ στους Φιλίππους ιδρύεται η πρώτη 
Χριστιανική Εκκλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος.
 Η Εκκλησία είναι η νέα φυτεία, ο νέος αμπελώνας 
που εφύτευσε ο Θεός στον κόσμο, για ν’ αποτελέσει 
τον μοναδικό χώρο, το μοναδικό εργαστήριο σωτηρί-
ας και θεώσεως του ανθρώπου. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς 
ίδρυσε τον Θεανθρώπινο αυτόν θεσμό, ο οποίος κατά 
τη γνωστή εικόνα του απ. Παύλου είναι Σώμα Χριστού. 
«Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και όλοι οι 
πιστοί, κλήρος και λαός, μέλη του σώματος του Χρι-
στού»4.
 Υπάρχει ένα μοναδικό Σώμα, μία Εκκλησία∙ δεν 
υπάρχουν πολλές Εκκλησίες, όπως διακηρύττουν σήμε-
ρα οι Οικουμενισταί, δεν υπάρχουν πολλά σώματα με 
την ίδια Κεφαλή.
 Η διατύπωση αυτή της ενότητος της Εκκλησίας ανα-
φέρεται και στη φράση του αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας: 
«Εν ενί σώματι της Εκκλησίας»5. 
 Αργότερα αυτή η ενότητα και μοναδικότητα της Εκ-
κλησίας  επιβεβαιώθηκε και στο Σύμβολο της Πίστε-
ως, το οποίο συντάχθηκε από  την Πρώτη Οικουμενική 
Σύν οδο  το 325 μ.Χ. και στο οποίο διατρανώνεται: «Εις 
μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».
 Όπως η έννοια της Εκκλησίας, έτσι και η έννοια της 
ενότητός της καλλιεργείται ουσιαστικά με βάση την 
κοινή συμμετοχή των πιστών στο Ευχαριστιακό Δεί-
πνο. Ο απ. Παύλος γράφει για το θέμα αυτό: «επειδή 
ένας είναι ο άρτος, από τον οποίον κοινωνούμε, ένα 
πνευματικό σώμα είμεθα οι πολλοί, διότι όλοι από τον 
έναν άρτο, το σώμα του Κυρίου, μετέχομε και δι’ αυ-
τού ενωνόμεθα όλοι μεταξύ μας»6. Ο ένας άρτος, στον 
οποίο μετέχουν οι πιστοί, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Με 
τον τρόπο αυτόν δημιουργείται μία νέα βάση, η Ευχα-
ριστιακή, πάνω στην οποία οικοδομείται ολόκληρη η 
Εκκλησιολογία του Χριστιανισμού. 

 Εγγυητής για την ενότητα σε κάθε Εκκλησιαστική 
κοινότητα προβάλλεται ο Επίσκοπος ως προϊστάμενος της 
Ευχαριστιακής συνάξεως. Όλοι οι άγιοι Απόστολοι, ιδιαί-
τερα ο απ. Παύλος, για τον οποίον έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες, εγκατέστησαν  άφησαν Διαδόχους στις Εκ-
κλησίες  που ίδρυσαν και στους οποίους έδωσαν τα ονό-
ματα Διάκονος, Πρεσβύτερος, Επίσκοπος7.
 Ο Επίσκοπος είναι ο διάδοχος των Αγίων Αποστόλων. 
Ο τονισμός αυτός της Αποστολικής Διαδοχής, που προ-
έκυψε από την προβολή της Εκκλησίας απέναντι στους 
αιρετικούς, δημιούργησε την πίστη για την ενότητα της 
Εκκλησίας. Αργότερα, από τους Αποστολικούς Πατέρες, 
ο άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λυώνος, αναφερόμενος 
στην Εκκλησία της Ρώμης λέει τα εξής: «Αφού εθεμε-
λίωσαν και οικοδόμησαν οι ευλογημένοι Απόστολοι την 
Εκκλησία (της Ρώμης), εμπιστεύθηκαν την λειτουργία 
της Επισκοπής (στον διάδοχό τους), τον Λίνο»8.
 Λέγοντας Αποστολική Διαδοχή εννοούμε την αδιά-
κοπη συνέχεια των Ποιμένων της Εκκλησίας από τους 
Αποστόλους. Η συνέχεια αυτή έχει χαρισματικό χαρα-
κτήρα και διασφαλίζεται με τη μετάδοση της Πνευμα-
τικής εξουσίας των Αποστόλων στους Επισκόπους της 
Εκκλησίας και μέσῳ αυτών στους Ιερείς· κατά συνέπει-
αν, η Αποστολική Διαδοχή συνδέεται αδιαίρετα με τη 
Αποστολική Πίστη.
 Και πάλι ο απ. Παύλος στην επιστολή του προς τον 
μαθητή και διάδοχό του Τιμόθεο  παραγγέλλει: «την 
Πίστη που διδάχθηκε από το διδάσκαλό του να την 
κρατήσει και να την εμπιστευθεί σε αξιόπιστους αν-
θρώπους»9.
 Και τον άλλον μαθητή του, τον Τίτο, τον αποκαλεί: 
«γνήσιον κατά την κοινή μας Πίστιν πνευματικόν μου 
τέκνον»10.
 Επομένως, αν κάποιος Επίσκοπος ή και ολόκληρη 
τοπική Εκκλησία ανεξαρτήτως μελών εκπέσουν από 
την γνησία πίστη της Εκκλησίας, όπως αυτή εκφρά-
στηκε αλάθητα στις Οικουμενικές Συνόδους, παύουν 
να έχουν οι ίδιοι την Αποστολική Διαδοχή, επειδή βρί-
σκονται ήδη εκτός της Εκκλησίας του Χριστού, όπως 
συμβαίνει με τους κάθε είδους αιρετικούς και όσους 
επικοινωνούν ποικιλότροπα με αυτούς μυστηριακά, 
όπως συμβαίνει στις ημέρες μας με τους λεγόμενους 
Ορθοδόξους Οικουμενιστές11.
 «Και αφού διακόπτεται η Αποστολική Διαδοχή ου-
σιαστικά, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κατοχή ή 
συνέχεια της Αποστολικής Διαδοχής στους εκπεσόντες 
από την Εκκλησία»12.
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναφέρουμε ότι η Εκ-
κλησία για την καταπολέμηση των αιρετικών και ιδι-
αίτερα των Γνωστικών,  από τον δεύτερο αιώνα, επρό-
βαλλε το Επισκοπικό Λειτούργημα και ιδιαίτερα την 
αδιάκοπη Αποστολική Διαδοχή αυτού σε συνδυασμό με 
την Αποστολική Πίστη.
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 Αυτήν την Αποστολική Πίστη, με την χάρη του 
Θεού, κατέχει η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων 
Χριστιανών. Από αυτήν την Εκκλησία καλούμαι να δι-
ακονήσω ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης τον πιστό 
λαό, τους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Θεο-
σώστου Αποστολικής Μητροπόλεως Φιλίππων και της 
ευρύτερης  περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης.
 Γι’ αυτό και από της θέσεως αυτής θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπό μας και  
τους Αγίους Αρχιερείς, που μου ενεπιστεύθησαν την 
ακριτική αυτήν Επαρχίαν.
 Να ευχαριστήσω τον Σεβ/το Θεσ/κης κ. Γρηγόριο 
για το έργο που έχει επιτελέσει ως Τοπορητής της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 Εκφράζω τις  ευχαριστίες μου  προς τους Εντιμοτά-
τους Εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών, που ανταποκρί-
θηκαν  στην πρόσκλησή  μας και μας ετίμησαν με την 
παρουσία τους, ευελπιστών σε μελλοντική συνεργασία. 
 Ευχαριστίες πολλές οφείλω προς τους αγαπητούς Ιε-
ρείς και Διακόνους, στην χορεία των Ιεροψαλτών και σε 
όλους εσάς, τον πιστό λαό του Θεού, τον θεματοφύλακα 
της γνησίας Ορθοδόξου Πίστεως. Είμαστε όλοι καλεσμέ-
νοι Κλήρος και Λαός σε συστράτευση στον πνευματικό 
αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού, πού ως σύγχρονο 
Θηρίο της Αποκαλύψεως, χρησιμοποιών τας διαφόρους 
μεθοδίες του διαβόλου, με μανία ζητεί ποιόν να κατα-
πιεί, ποιόν να παρασύρει στον αιώνιο θάνατο. «Νήψατε, 
γρηγορήσατε, αντίστητε στερεοί τη Πίστη»13, αγρυπνεί-
τε και προσέχετε, αντισταθείτε στηριγμένοι στην Πίστη, 
παραγγέλει σε όλους μας ο απ. Πέτρος στην Πρώτη του 
Επιστολή. Να φυλάξουμε ακεραία και γνησία την Πίστη 
μας, την Ορθοδοξία μας, όπως όλοι οι Αγιοι Μάρτυρες 
και Πατέρες της Εκκλησίας.
 Δεν θα μακρυγορήσω, αλλά έχουμε ιερό χρέος να 
μνημονεύσουμε το πλήθος των πιστών Πατέρων και 
Μητέρων, που με φτώχεια και στερήσεις, αλλά και 
υπομένοντας την ειρωνεία του κόσμου, κράτησαν την 
Γνησία Ορθοδοξία. Να θυμηθούμε σαν ελάχιστο φόρο 
τιμής τους Πατέρες Ιερομονάχους και Ιερείς της Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, τον  π. Γαβριήλ Λίβερη, 
τον π. Αντώνιο Χαλκιά, τον π. Χαράλαμπο Φουτσιτζή, 

τον π. Αμβρόσιο Αγιορείτη, τον π. Παρθένιο Νικηφορί-
δη, τον π. Σάββα Παπαδόπουλο, τον π. Γεώργιο από τον 
Πόντο, τον π. Ανδρέα Ανδρεάδη, τον π. Ιωάννη Χατζη-
διάκο, τον π. Μιχαήλ Σαββόπουλο, τον π. Νικόλαο Ανα-
γνώστου, τον π. Στέργιο Λούρα, τον π. Φιλάρετο από 
τη Θάσο, τον π. Νικόλαο Αλεξανδρίδη, τον Μοναχό π. 
Δημήτριο, τον αείμνηστο Μητροπολίτη Πενταπόλεως 
Καλλιόπιο, ως εφημέριο τότε του Ιερού Ναού Αγίου 
Μάρκου Δράμας, αλλά και ως τελευταίο Ποιμενάρχη 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφήνον τας 
πνευματική κληρονομιά, οι οποίοι με διωγμούς, με 
προσαγωγές, με φυλακίσεις, με αποσχηματισμούς και 
εξορίες από την κρατική Εκκλησία, αγωνίστηκαν με 
ποικίλους τρόπους τον ιερό Αγώνα και μας άφησαν την 
ιερή Παρακαταθήκη της Γνησίας Ορθοδόξου Πίστεως, 
την οποία οφείλουμε και εμείς να παραδώσουμε στις 
επερχόμενες γενιές.
 Να μνημονεύσουμε όλους εκείνους τους πιστούς, 
που υπηρέτησαν  στα Διοικητικά Συμβούλια των Ιερών 
Κοινοτήτων, κράτησαν άσβεστη την φλόγα της Πίστε-
ως, αγωνίστηκαν και ανοικοδόμησαν Ιερούς Ναούς και 
Αίθουσες, που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Ιδιαίτερο 
επίσης ενδιαφέρον θα πρέπει να δείξουμε για το Μο-
ναστήρι μας, την Ιερά Μονή Υπαπαντής του Χριστού, 
που είναι το κόσμημα και το καύχημα της Μητροπόλεώς 
μας. Τελειώνοντας θα ήθελα να βεβαιώσω τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Ιερών Ναών, καθώς και τα Φιλόπτωχα 
Συμβούλια της Μητροπόλεώς μας, ότι θα συνεργαστού-
με και θα αγωνιστούμε για την πρόοδο του ιερού ημών 
Αγώνος.
 Και κάτι ακόμα: για την κατασκευή της Κιβωτού 
προφανώς ο Νώε χρειάστηκε εργάτες, οι οποίοι ωστόσο 
δεν επιβιβάστηκαν στην Κιβωτό και χάθηκαν με τον Κα-
τακλυσμό. Η Κιβωτός συμβολίζει την Εκκλησία. Όσοι 
προσφέρουμε έργο στην Εκκλησία, κληρικοί και λαϊκοί, 
ομοιάζουμε με τους εργάτες της Κιβωτού. Θα είμαστε 
άραγε επιβάτες για να σωθούμε; Θα μπορέσουμε και 
εμείς να γίνουμε πολίτες του Παραδείσου; Ας αναρωτη-
θούμε όλοι και ας προσέξουμε.
 Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η 
αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του αγίου 
Πνεύματος είη μετά πάντων ημών,  Αμήν.

 1. Β΄ Κορ. Α, 3. / 2. Πράξ. ΙΣΤ, 9. / 3. Πράξ. ΙΣΤ, 1112. / 4. Α΄ Κορ.18, 27. / 5. Αγίου Ιγνατίου, Επιστολή προς Σμυρναίους, κεφ. 
1, 2. / 6. Α΄ Κορ. Ι, 17. / 7. «Από δέ της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον μετεκαλέσατο τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας». Πράξ. Κ, 
17· «Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ώ υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο Επισκόπους». Πράξ. Κ, 28· «Παύλος και 
Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάσι τοις αγίοις εν Χριστώ Ιησού, τοις ούσιν  εν Φιλίπποις συν Επισκόποις και Διακόνοις». Φιλ. Α, 
1. / 8. «Θεμελιώσαντες ουν και οικοδομήσαντες οι μακάριοι απόστολοι την Εκκλησίαν, Λίνω την της Επισκοπής λειτουργίαν ενεχεί-
ρισαν». Γ. Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, σελ.133143, Θεσσαλονίκη 1981. / 9. «Σύ ουν, τέκνον μου, ενδυναμού 
εν τη χάριτι τη εν Χριστώ Ιησού, και ά ήκουσας παρ’ εμού διά πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστοίς ανθρώποις». Β΄ Τιμ. Β, 
2. / 10. «Τίτω γνησίω τέκνω κατά κοινήν πίστην». Τίτ. Α, 4. / 11. Ιερόν Πηδάλιον, Αποστ. Κανών ΜΕ, Κανών ΛΖ Λαοδικείας, σελ. 
50 και 435. / 12. Περιοδικόν Εν Συνειδήσει, Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου, Ιούνιος 2009, σελ. 80. / 13. Α΄  Πετρ. Ε, 89.
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Καί τό φετινό καλοκαίρι τοῦ 2016, τά παιδιά καί 
οἱ νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας, σέ Ἑλλάδα, Ἀμερική 

καί Καναδᾶ, εἶχαν καί πάλι τήν εὐλογία νά περάσουν 
λίγες ἀπό τίς μέρες τῶν καλοκαιρινῶν τους διακοπῶν 
μαζί μέ ἄλλα ἐν Χριστῷ ἀδέλφια τους ἀπό τά κατα-
χητικά τῶν ἐνοριῶν τους, στίς κατασκηνώσεις πού 
ὀργανώθηκαν ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις Θεσσαλο-
νίκης, Ἀμερικῆς καί Τορόντο. 
 Πιό συγκεκριμένα, οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος», 
οἱ παλαιότερες της Ἐκκλησίας μας, ἔλαβαν φέτος 
χώρα στό χωριό Ταξιάρχης τῆς Χαλκιδικῆς. 60 ἀγό-
ρια καί 40 κορίτσια σέ δύο διαφορετικές κατασκηνω-
τικές περιόδους, φιλοξενήθηκαν σέ ὄμορφα παραδο-
σιακά σπιτάκια κατάλληλα διαμορφωμένα γιά αὐτό 
τό σκοπό μέσα σέ ἕνα καταπράσινο τοπίο ζηλευτό 
ἀπό τούς κατοίκους τῶν τσιμεντουπόλεων. 

διετέλεσε ὁ Βέργος Γεώργιος καὶ στῶν κοριτσιῶν ἡ 
Ζωὴ Ντινίδου. 

Οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἐκκλησίας μας

 Τό πρόγραμμα, ὅπως πάντα, πλούσιο σέ δραστη-
ριότητες, ξεκινοῦσε μέ ἑωθινή προσευχή, ἔπαρση 
σημαίας, τακτοποίηση δωματίων καί προσωπική 
ὑγιεινή. Μεταξύ τοῦ πρωινοῦ προγεύματος καί τοῦ 
μεσημεριανοῦ ὁ χρόνος ἀξιοποιοῦνταν μέ ἐνασχόλη-
ση των παιδιῶν σέ χειροτεχνίες, ἐπιτραπέζια, βυζαντι-
νή μουσική, πεζοπορίες στό δάσος, προσκυνηματικές 
καί ἐκπαιδευτικοῦ χαρακτήρα ἐκδρομές, διαδραστι-
κό σεμινάριο ἀστρονομίας, ραδιοφωνικές ἐκπομπές 
ἀπό τό “ραδιόφωνο της κατασκήνωσης” καθώς καί 
διοργάνωση πρωταθλημάτων σέ ὅλα τά ἀθλήματα 
καί τα ἐπιτραπέζια. Τό ἀπόγευμα λάμβανε χώρα τό 
κατηχητικό μάθημα, ἐνῷ μετά τό βραδινό γεῦμα καί 
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, τα παιδιά ζητοῦσαν 
μεταξύ τους συγχώρεση πρίν πέσουν γιά ὕπνο. 
 Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῶν κατασκηνώσεων 
ἦταν καί φέτος ὁ ἀκαταπόνητος π. Γρηγόριος Πρυ-
νιάς ἐνῶ χρέη ἀρχηγοῦ, γιὰ τὴν περίοδο τῶν ἀγοριῶν, 

 Ὁ νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Σεβασμιώ-
τατος κ. Γρηγόριος, εὐλόγησε τούς κατασκηνωτές 
καί τούς ἐθελοντές ὁμαδάρχες τῶν δύο περιόδων μέ 
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά 
ἀπευθύνει μέ ἄμεσο καί εὔληπτο τρόπο στά παιδιά 
παραινέσεις καί νουθεσίες.

***
 Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Τορόντο διοργάνωσε γιά τρί-
τη συνεχή χρονιά, κατασκηνωτικό πρόγραμμα ἐπ’ 
ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, 
διάρκειας μίας ἑβδομάδας στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱ. 
Ναοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ ἐξ Ἀριμαθαίας στό ἀνατολικό 
Τορόντο. 

 Πάνω ἀπό 75 παιδιά ἀπό τίς ὅμορες ἐνορίες τῆς 
περιοχῆς, ὑπό τήν ἐπιστασία καί συνεχῆ παρουσία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μωυσῆ καί μέ τήν καθοδή-
γηση πολλῶν ἐθελοντῶν, κυρίως ἐκπαιδευτικῶν, πέ-
ρασαν λίγες μέρες γεμάτες δραστηριότητες κατηχη-
τικοῦ περιεχομένου, παιχνίδι καί προσευχή, τά ὁποῖα 
στόχο εἶχαν τήν τόνωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματός 
τους μέσα στή σύγχυση τῆς ἀμερικανικῆς ἠπείρου.

***
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 Οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμε-
ρικῆς, «Ἡ Ἁγία Ξενία, ἡ Ρωσίδα» φιλοξενήθηκαν καί 
φέτος σέ κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις στήν ὀρει-
νή περιοχή Fryeburg τοῦ Maine. 

Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐκ Ρώμης στὴν 
Aἴγινα, τὸν ὁποῖον ἀνήγειρε ὁ Ὅσιος Ἱερώνυμος τῆς Aἰγί-
νης ὁ ἐκ Καππαδοκίας καταγόμενος († 1966). Χοροστάτησε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος. Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 1/14 Ἰουλί-
ου, ὁ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος τέλεσε 
τὴν Θεία Λειτουργία μὲ τὸν Ἐφημέριο καὶ ἄλλους Ἱερεῖς 
καὶ ἔγινε Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν ἑορταζομένων θαυμα-
τουργῶν Ἁγίων.

 Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγί-
ων Ἀναργύρων στὴν Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς. Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ 
χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Στὴν ἐπακο-
λουθήσασα Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων 
καὶ τμήματος τῶν ἁγίων Λειψάνων τους συμμετεῖχαν Κλη-
ρικοί, ἐπίσημοι καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν.
 Τὸ πρωὶ τῆς Ἑορτῆς λειτούργησε ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ζωή μέ ἀθλητικές δραστηριότητες, ψυχωφελῆ θεατρι-
κά δρώμενα, κατασκευή γνήσιων κεριῶν καί ὁμαδι-
κή προσευχή, ἀκόμα καί συμμετοχή σέ ἐπιτόπια θεία 
Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μέ τή συμμετοχή 
Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἐπιστατοῦσαν ὅλες αὐτές 
τίς μέρες καί διακονοῦσαν στίς διάφορες κατηχητι-
κές  δραστηριότητες.

***
 Ὁ θεσμός τῶν Κατασκηνώσεων εἶναι οὐσιαστικά 
ἡ ἐπέκταση τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου της Ἐκκλησίας 
στή θερινή περίοδο. Τά παιδιά τῶν διαμερισμάτων 
καί τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν, πιό ἀνέμελα καί 
λιγότερο πιεσμένα ἀπό τίς διάφορες ἐκπαιδευτικές 
καί ἀθλητικές δραστηριότητες τοῦ χειμώνα, γνωρί-
ζουν ἀπό κοντά τήν ζωή στή φύση, ἀθλοῦνται μέσα 
στό φυσικό περιβάλλον, οἰκειοποιοῦνται διάφορες 
εὐλαβεῖς συνήθειες καί πρακτικές, πού ἴσως ἀπουσι-
άζουν ἀπό τά σπιτικά τους (προσευχές νυχθημέρου, 
κοινή τράπεζα φαγητοῦ κ.λπ.), μετέχουν στήν μυστη-
ριακή ζωή, καλλιεργοῦν ἀρετές, μαθαίνουν νά εἶναι 
αὐτάρκη καί αὐτόνομα, ἀναπτύσσουν καί συντηροῦν 
πνευματικούς δεσμούς μέ παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἀπό ἀπομακρυσμένα σημεῖα καί γενικότερα κοινω-
νικοποιοῦνται σέ ἕνα πιό χριστιανικό καί ὑγιές, ἀπό 
ὅλες τίς ἀπόψεις, περιβάλλον. Εὐχόμαστε καί ἄλλες 
Μητροπόλεις καί Ἐνορίες νά ἀναλάβουν τήν ἐν λόγῳ 
εὐλογημένη πρωτοβουλία τῆς ἵδρυσης Κατασκηνώ-
σεων, ὥστε μέσα στόν ἐκφυλισμό καί τήν ἐξαλλοσύ-
νη πού ἐπιβάλλει ἡ μόδα τοῦ καλοκαιριοῦ, τά παιδιά 
μας νά βρίσκουν ἕνα καταφύγιο πνευματικῆς δροσιᾶς 
καί ψυχαγωγίας.

 Μέσα σέ ἕνα ἀπαράμιλλου φυσικοῦ κάλλους το-
πίο, παιδιά, νέοι καί νέες, 85 τόν ἀριθμό μέχρι 16 
ἐτῶν (καί 160 στό σύνολό τους μαζί μέ τό ἐθελοντικό 
προσωπικό μέχρι 20 ἐτῶν), ἀπόλαυσαν τήν κοινοτική 





Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
στὴν Αἴγινα καὶ τὴν Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς

 ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 30.6/13.7.2016, τελέσθη-
κε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν 
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Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ἐκφωνήσαντος καὶ ἑόρτια Ὁμιλία, 
τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Aἰδ. π. Ἀθανασίου Κανατσούλη 
καὶ τοῦ Διακόνου Λεωνίδου Πίττου.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ Κονγκὸ
 Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοπο-
τηρητὴς σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κα-
νάγκας τοῦ Κονγκὸ τῆς Κεντρ. Ἀφρικῆς, μετέβη ἐκεῖ γιὰ 
μία ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι, ἀφιχθεὶς ἀεροπορικῶς στὴν πρω-
τεύουσα Κινσάσα τὴν Τετάρτη, 23.6/6.7.2016.

χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν π. Τιμόθεο (Διάκονο ἀπὸ τὸ 
2008) καὶ Διάκονο τὸν π. Σαμουήλ.

Πανήγυρις Ἁγίας Μαρίνης
Καλλιπόλεως Πειραιῶς

 ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 16/29.7.2016, τελέσθη-
κε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίας Μαρίνης στὴν Καλλίπολη Πειραιῶς, ὅπου φυ-
λάσσεται καὶ τμῆμα ἱεροῦ Λειψάνου ἀπὸ τὴν χεῖρα τῆς Ἁγί-
ας. Χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ παρέστησαν ἀρκε-
τοὶ Κληρικοὶ ἐκ τοῦ Ἱερατείου τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, 
μὲ συμμετοχὴ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Τελέσθηκε δὲ καὶ 
ἱερὰ Λιτανεία, μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς. 



 Τὴν ἑπομένη, ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου, λειτούργησε σὲ ἑορτάζοντα Ναὸ στὸ Λιμὲτ μὲ τοπι-
κοὺς Κληρικοὺς καὶ προέβη στὴν χειροτονία ἑνὸς Ἱερέως 
(π. Ρωμανοῦ) καὶ ἑνὸς Διακόνου (π. Προδρόμου). Τὴν ἑπο-
μένη μετέβη στὴν Κανάγκα, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς 
ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο π. Πρόδρομο, τὸν Ἀρχιμ. π. 
Μᾶρκο καὶ πλῆθος πιστῶν. Τὸ Σάββατο, 26 Ἰουν. / 9 Ἰουλ., 
λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν Τσι-
λούμπα καὶ προέβη στὴν χειροτονία ἑνὸς Ἱερέως (π. Φι-
λίππου) καὶ ἑνὸς Διακόνου (π. Κυρίλλου). Τὸ ἀπόγευμα τῆς 
ἡμέρας ἐκείνης πραγματοποιήθηκε Σύναξις τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου τῆς Ἐπαρχίας τοῦ Δυτ. Κασάϊ, ὅπου συζητήθηκαν διά-
φορα θέματα καὶ ἔγιναν βελτιωτικὲς προτάσεις καὶ σχέδια 
γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἱεραποστολικὴ παρουσία καὶ ἀνάπτυξι. 
Πολλοὶ Κληρικοὶ διήνυσαν μεγάλες ἀποστάσεις, μέχρι καὶ 
240 χιλιομέτρων, μὲ τὰ πόδια (!), προκειμένου νὰ δοῦν τὸν 
Ἐπίσκοπό τους, νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του καὶ νὰ συμμε-
τάσχουν στὴν Ἱερατικὴ Σύναξι. Τὴν Κυριακή, 27 Ἰουν. / 10 
Ἰουλ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε μὲ ἀρκετοὺς 
Κληρικοὺς στὴν κεντρικὴ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ 

 Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, 17 Ἰουλ., τὴν ἑόρτια Θεία Λει-
τουργία τῇ ἀδείᾳ τοῦ Σεβ. κ. Γεροντίου τέλεσε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Aἰδ. π. Πέ-
τρος Ἀνάκλητος καὶ ὁ Ἱερομ. π. Ἀβέρκιος Ζλάτκοβιτς. Στὸν 
πανηγυρίζοντα Ναὸ προσῆλθε καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος παρέστη συμπροσευχό-
μενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα.

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης 
Ἀστόριας Νέας Ὑόρκης

 Πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης 
στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.A. τὴν Πέμπτη, 
22.7/4.8.2016. Τῆς Πανηγύρεως προΐστατο ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης πρώην Ἀμερικῆς κ. Παῦλος, ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος καὶ Κληρικοὶ τῆς το-
πικῆς Μητροπόλεως. 



15ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πανηγύρεις Ἁγίας Παρασκευῆς

 ΜΕΤΑΞΥ τῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ 
πανηγύρισαν στὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος 
Παρασκευῆς, ἦταν: Ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς στὸ Μοναστηράκι 
Ἀθηνῶν, ὅπου τῆς Θείας Λειτουργίας τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 
26.7/8.8.2016, προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συμπαραστατού-
μενος ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Πρωτοπρ. π. Ἰωάννη 
Γκλιόγκο καὶ τὸν Ἱερομ. π. Ἀβέρκιο Ζλάτκοβιτς.
 Ἐπίσης, ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ στὶς Ἀχαρνὲς 
(Μενίδι) Ἀττικῆς, ὅπου τελέσθηκε ἡ κατʼ ἔθος ἱερὰ Ἀγρυ-
πνία. Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ (μὲ Ἱερὰ Λιτανεία πέριξ τῆς 
Μονῆς καὶ τέλεσι τῆς Λιτῆς ὑπαιθρίως στὴν αὐλὴ αὐτῆς) 
χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία, παρουσίᾳ Κληρικῶν κυρίως τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, συμπεριλαμβα-
νομένου καὶ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδοσίου. 
Παρέστησαν ἐκτὸς τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν 
Καθηγουμένη Γερόντισσα Ἰουστίνη Μοναχή, Γερόντισσες 
καὶ Μοναχὲς καὶ ἀπὸ ἄλλες Μονὲς τοῦ Λεκανοπεδίου, καὶ 
μεγάλο πλῆθος πιστῶν, καθὼς καὶ ἐπίσημοι, ὅπως ὁ Δή-
μαρχος Φυλῆς κ. Χρῆστος Παπποῦς.

 Στὸν ἐπακολουθήσαντα μετὰ μικρὰν παῦσιν Ὄρθρο 
καὶ στὴν Θεία Λειτουργία, προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Ἀποτελοῦσε εὐλογία ἡ 
πνευματικὴ παρουσία τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας διὰ τμήμα-
τος ἱεροῦ Λειψάνου της.

Πανήγυρις Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
 ΤΗΝ Τετάρτη, 28.7/10.8.2016, ἑορτὴ τῆς θαυματουρ-
γοῦ καὶ ἰαματικῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, πανηγύ-
ρισαν Μονὲς καὶ Προσκυνήματα τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Κέντρο αὐτῶν ἀποτέλεσε βέβαια ἡ πρώτη Μονὴ πρὸς 

τιμὴν τῆς θαυματουργοῦ Ἁγίας στὴν Λυκόβρυση Ἀττικῆς. 
Στὴν τελεσθεῖσα κατʼ ἔθος ἱερὰ Ἀγρυπνία, προέστη ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ καὶ ἐπιχώριος Ἱεράρχης, 
ἐκφωνήσας καὶ τὴν Ὁμιλία τῆς Ἑορτῆς, Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἐπίσης, 
μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Χιλιάδες λαοῦ ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς πατρίδος μας ὅπως 
καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ κατέκλυσε τοὺς χώρους τῆς Μονῆς, 
προκειμένου νὰ ἀποδώσει εὐλαβικὴ προσκύνηση στὴν ἑορ-
τάζουσα Ἁγία καὶ δὴ στὸ θαυματουργὸ Εἰκόνισμά της στὸν 
περίλαμπρο βυζαντινὸ Ναό της. Ἔψαλε ἡ Χορωδία τοῦ κ. 
Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.

Τὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου

 ΤΗΝ Πέμπτη, 29.7/11.8.2016, τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Καλλινίκου, ἑώρτασε τὰ σεπτὰ ὀνομαστήριά του ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος, διὰ Θείας Λειτουργίας στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας.

 Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Σεβ. Μητρο-
πολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέ-
ρας, καθὼς καὶ πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ ἕνας Διάκονος. Κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλί-
νικος προέβη στὴν χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ Ἀδελφοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου Στουδίτου Ἀθικίων π. 
Ἀχιλλίου (Ἀλεξανδρῆ). Ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης κ. Ἀθανά-
σιος Παϊβανᾶς μὲ βοηθούς του καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος 
Νάσσος. Παρέστη πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τὶς 
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 Στὸν ἑορτάζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ στὸν Κολωνὸ στὸν 
Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, ἐκφωνήσας καὶ ἑόρτια Ὁμιλία. Ἐφημέρευσε ὁ Aἰδ. 
π. Πέτρος Ἀνάκλητος καὶ προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοί. 
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 15/28.8.2016, ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος παρέστη στὴν πανηγυρίζου-
σα Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Ἅγιο Δημή-
τριο (Μπραχάμι).
 Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος πανη-
γύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στὸν Πειραιᾶ. Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος 
Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας κ. Χρυσοστόμου. Ἔλαβε μέρος τὸ Ἱερατεῖο, ἔψαλε 
Χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ κα-
θηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη καὶ παρέστη μέγα πλῆθος 
πιστῶν. Στὴν ἐπακολουθήσασα Λιτανεία παρέστη τιμητικὸ 

εὐχές τους στὸν ἑορτάζοντα Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, παρετέθη τράπεζα στοὺς 
Κληρικοὺς καὶ προσκυνητές.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Ρουμανία
 Κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, μετέβησαν στὴν Ρου-
μανία ὡς Ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ 
ὁ ρουμανομαθὴς Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσι-
ος, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς 
Μολδαβίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ἕδρα τῆς Γνησίας Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς.



 Στὸ ἱερὸ Συλλείτουργο τὴν Παρασκευή, 6/19.8.2016, 
τὸ ὁποῖο τελέσθηκε ὑπαιθρίως, προέστη ὁ Μακαριώτατος 
Προκαθήμενος τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν Μητροπολίτης κ. 
Βλάσιος καὶ ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς τῶν δύο ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχι-
ερέων ὀκτὼ ἀκόμη Ρουμᾶνοι Ἀρχιερεῖς (Μπρασὼβ Θεοδό-
σιος, Σουτσάβας Σωφρόνιος, Μποτοσανίου Ἰωσήφ, Ἰλφὼβ 
Φλαβιανός, Πλοεστίου Ἀντώνιος, Ἰασίου Γλυκέριος, Γαλα-
τσίου Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ Εὐλόγιος), 80 Ἱερεῖς καὶ 10 
Διάκονοι. Ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ἦταν μεγάλη. Θεῖο 
Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Μακαριώτατος κ. Βλάσιος καὶ ἐπίσης 
ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ἐκφράσας 
καὶ τὶς ἀδελφικὲς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
ἡμῶν κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Στὴν ἐπακολου-
θήσασα Λιτανεία γύρωθεν τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς προ-
πορεύετο ἡ Λάρνακα μὲ τὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου 
Γλυκερίου φερομένη ὑπὸ Κληρικῶν.

Ὁ Ἑορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
 ΤΟ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, παραμονῆς τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν 
ἑορτάζοντα Ναὸ στὸ Περιστέρι, ὅπου χοροστάτησε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος.

ἄγημα τοῦ Στρατοῦ καὶ παιάνισε ἡ Φιλαρμονικὴ τῆς Στρα-
τιωτικῆς Διευθύνσεως Ἀθηνῶν. Ἑόρτιο Λόγο ἐκφώνησε ὁ 
Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
 Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Δημητριάδος, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης 
Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος χοροστάτησε στὸν Μεγάλο 
Ἑσπερινὸ τοῦ πανηγυρίζοντος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσε-
ως τῆς Θεοτόκου στὸν Βόλο, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἱερατείου 
καὶ πλήθους πιστῶν, πραγματοποιηθείσης καὶ Λιτανείας 
στὶς κεντρικὲς ὁδοὺς τῆς πόλεως.


