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Τὸ πνεῦμα τῆς Ἀποστασίας στοὺς ἐσχάτους καιροὺς

κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου*
«Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον, ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ
ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας,
ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα
λεγόμενον Θεὸν ἤ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καθίσαι,
ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός»
(Β’ Θεσ. β’ 3-4)

Ο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ὁμιλεῖ σαφῶς περὶ τῆς Ἀποστασίας, ἡ ὁποία θὰ συμβῆ στὶς ἔσχατες
ἡμέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ
Κυρίου. Περὶ αὐτῆς ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλες
Ἐπιστολές του. Στὴν Πρώτη πρὸς Τιμόθεον γράφει: «Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν
ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ
διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α’ Τιμ. δ’ 1). Ὁμοίως
γράφει ὁ αὐτὸς στὴν Β’ Τιμ. γ’ 1 καὶ ὁ Ἅγιος
Ἀπόστολος Πέτρος στὴν Β’ Πέτρ. γ’ 1.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας μαρτυρεῖ, ὅτι
ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι ὡμίλησαν περὶ αὐτοῦ μὲ
τὸν ἴδιο τρόπο: «Μνήσθητε τῶν ρημάτων τῶν
προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἔλεγον ὑμῖν
ὅτι ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ
τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί,
Πνεῦμα μὴ ἔχοντες» (Ἰούδ. 17-19).
Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος προεῖπε, ὅτι στὸ τέλος
τοῦ κόσμου «πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, καὶ διὰ τὸ
πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. κδ’ 11-12), καὶ ὅτι ὅταν
θὰ ἔλθη «ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;»
(Λουκ. ιη’ 8).
Σύμφωνα μὲ αὐτὲς τὶς διαβεβαιώσεις, διαγράφεται στὸν νοῦ μας μία ἐντελῶς ἀπογοητευτικὴ εἰκόνα τῆς ἠθικοθρησκευτικῆς καταστάσεως τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐσχάτου καιροῦ.
Τὸ Εὐαγγέλιο θὰ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους. Καὶ
ἕνα μὲν μέρος τοῦ κόσμου θὰ μείνη στὴν ἀπιστία, τὸ ἄλλο δὲ μέρος θὰ δημιουργήση κυρίως αἱρέσεις, ποὺ δὲν θὰ ἀκολουθοῦν τὴν
θεοπαράδοτη διδασκαλία καὶ θὰ κτίζουν μία

δική τους πίστι βασισμένη στὴν δική τους φαντασία, ἄν καὶ [φαινομενικὰ
στηριγμένη] στὴν βάσι
τῶν λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Αὐτὲς οἱ αὐτο-επινοημένες πίστεις θὰ γίνωνται ἀναρίθμητες. Τὴν ἀρχή τους ἔθεσε ὁ
Πάπας. Συνέχισαν τὸ ἔργο του ὁ Λούθηρος
καὶ ὁ Καλβῖνος. Τὸ θεμέλιο, τὸ ὁποῖο ἔθεσαν
αὐτοί, τὴν προσωπικὴ δηλαδὴ ἐπίτευξι τῆς
πίστεως μόνον ἐπὶ τῆς Γραφῆς, ἔδωσε ἰσχυρὴ
ὤθησι γιὰ τὴν ἐπινόησι πίστεων.
Καὶ τώρα [δεύτερο μισὸ τοῦ ΙΘ’ αἰ.] ὑπάρχουν πάρα πολλὲς Ὁμολογίες, οἱ ὁποῖες θὰ
γίνουν περισσότερες. Κάθε κράτος θὰ ἔχη τὴν
δική του πίστι, ὕστερα κάθε νομός, κάθε πόλις
καὶ στὸ τέλος πιθανὸν κάθε μυαλὸ θὰ ἔχη τὴν
δική του ὁμολογία. Διότι ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν
δέχωνται τὴν θεοπαράδοτη πίστι, φτιάχνουν
τὴν δική τους, διαφορετικὰ δὲν γίνεται.
Καὶ ὅλοι θὰ ὀνομάζωνται «Χριστιανοί».
Ἕνα μόνον μέρος θὰ κρατήση τὴν γνήσια πίστι, ὅπως τὴν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ τὴν διατηρεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς οἱ περισσότεροι θὰ εἶναι
Ὀρθόδοξοι μόνον κατ΄ ὄνομα. Στὴν καρδιά
τους ὅμως δὲν θὰ ἔχουν τὴν τάξι (κατάστασι/
διάθεσι), τὴν ὁποίαν ἀπαιτεῖ ἡ πίστις, διότι θὰ
ἔχουν ἀγαπήσει τὸν παρόντα αἰῶνα. Αὐτὸς
θὰ εἶναι ὁ εὐρύτατος χῶρος τῆς ἀποστασίας.
Παντοῦ θὰ εἶναι ἀκουστὸ τὸ ὄνομα Χριστιανός. Παντοῦ θὰ ὑπάρχουν Ναοὶ καὶ ἱερὲς
Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ θὰ
εἶναι μόνον στὴν ἐπιφάνεια. Ἐντὸς αὐτῶν θὰ
ὑπάρχη τελεία ἀποστασία. Στὸ ἔδαφος αὐτὸ
θὰ γεννηθῆ καὶ θὰ αὐξηθῆ ὁ Ἀντίχριστος, μὲ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας
2ης / 15ης Σεπτεμβρίου 2016

Τ

ΗΝ Πέμπτην, 2αν /15ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρί-

ου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν
τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει
τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
Πρὸ ἡμερησίας διατάξεως, τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν
Σῶμα ἔλαβε γνῶσιν τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας (Τρίτη, 31-08-2016) τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Νόρα
κυροῦ Μιχαὴλ ἐν Σαρδηνίᾳ Ἰταλίας, ἡ σορὸς τοῦ
ὁποίου ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν διὰ νὰ ταφῇ εἰς
τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Φυλῆς Ἀττικῆς, κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, διότι ἦτο
ἡ Μονὴ τῆς Μετανοίας του.
Ἀκόμη, πρὸ ἡμερησίας διατάξεως, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν περὶ τῆς ὑπ᾽
αὐτοῦ ἀνευρέσεως εἰς τὸ Ἀρχεῖον τοῦ μακαριστοῦ
Ἐπισκόπου Μαγνησίας κυροῦ Χρυσοστόμου (Νασλίμη) ἐν Βόλῳ ἀντιγράφων τῶν Πρακτικῶν τῶν 12
πρώτων Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς συγκροτηθείσης τὸν Μάϊον τοῦ 1935, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κυροῦ

Γερμανοῦ. Ἀνεγνώσθησαν δὲ σημαντικά τινα ἀποσπάσματα ἐξ αὐτῶν, ἱστορικῆς πράγματι σημασίας.
1. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συν
οδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέριαι τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου
τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ πανελληνίως (7η Σεπτεμβρίου). Καθωρίσθησαν τὰ τῆς τελέσεως Τρισαγίου ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδιστρίου ἐν τῇ πόλει τοῦ Ναυπλίου. Ἀπεφασίσθη, ὁ
κατὰ τόπους ἑορτασμὸς τῶν Η´ καὶ Θ´ Οἰκουμενικῶν
Συνόδων κατὰ τὴν Κυριακήν, 14 Νοεμβρίου, καθὼς
καὶ ἡ κατὰ τόπους τέλεσις τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Θεοφάνεια. Ὡρίσθη
Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, τῆς Συνοδικῆς
Ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν
Θεσσαλονίκῃ, ὡς καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου ἐν Ἀθήναις, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. Καθωρίσθη ἡ




τὸ πνεῦμα τῆς ἐπιφανειακότητος, χωρὶς τὴν οὐσία τοῦ πράγματος.
(...) ΔΕΝ θὰ τοποθετήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Θηρίου καὶ στοὺς ναούς; Ἐννοεῖται, ὅτι ἐφ΄ ὅσον
θὰ γίνη εὐρυτάτη ἀποστασία ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, μαζὶ μὲ τοὺς Χριστιανοὺς θὰ καταλάβουν
καὶ τοὺς ναούς, ὥστε σὲ αὐτοὺς θὰ εἶναι ἀδύνατον πλέον νὰ παραμείνη ἡ τάξις καὶ ἡ κατάστασις τῶν Χριστιανῶν. Ἑπομένως, θὰ τοποθετήσουν κάτι νέο, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ νέου
θεοῦ. Καὶ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα τοῦτο σημαίνει τὴν ἐνθρόνισι τοῦ Ἀντιχρίστου στὸν ναό. Ὅπου αὐτὸς
θὰ ἐμφανισθῆ προσωπικῶς, ἐκεῖ καὶ θὰ ἐνθρονισθῆ σὰν θεός.
(*) Μετάφρασις ἀπὸ τὸ ρωσικὸ πρωτότυπο: Ἐπισκόπου Θεοφάνους, Ἑρμνηνεία Ἐπιστολῶν Ἁγίου Ἀποστόλου
Παύλου Πρὸς Φιλιππησίους καὶ Θεσσαλονικεῖς Α’ καὶ Β’, ἔκδοσις β’, Μόσχα 1895, σελ. 491-492, 497.
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σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους
Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας.
2. Ὡρίσθησαν τὰ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν
ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυριακὴν τῆς
Ὀρθοδοξίας 2017.
3. Ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ἐνημέρωσις περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὴν πρόσφατον ἑορτὴν
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ρουμανίᾳ (6η
Αὐγούστου 2016).
4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου
2018 εἰς τὴν συμπλήρωσιν 300 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐν Κερκύρᾳ, ἀποτρέψαν
τος τὴν τοποθέτησιν λατινικοῦ ἀλταρίου εἰς τὸν ἐκεῖ
εὑρισκόμενον Ἱερὸν Ναὸν αὐτοῦ.
5. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη εἰς τὰς προσφάτους
ἀποφάσεις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος.
6. Συνεζητήθη αἴτημα τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων
σχετικὸν μὲ τὴν τοπικήν αὐτῶν Ἐκκλησίαν.
7. Συνεζητήθη Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου
Λούνης κ. Σιλουανοῦ.
8. Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τοῦ πολιοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ.
Ἀκακίου.
9. Ἠσχολήθη ἐκ νέου μὲ τὴν συνεχιζομένην ἄνευ
κανονικῆς ἀδείας ἐξυπηρέτησιν Ναῶν καὶ Μονῶν
τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπὸ Ἁγιορειτῶν πατέρων, ὡς καὶ
τὴν ἀνάπτυξιν ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων αὐτῶν
ἐν μέσῳ τοῦ ποιμνίου μας, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ αὐστηρωτέρου ἐγκυκλίου σημειώματος.

10. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τοῦ
Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς Γεωργίαν (13-17 Αὐγούστου 2016).
11. Συνεζητήθη πρότασις περὶ ἁγιοκατατάξεως
Νεομάρτυρός τινος, ἀγωνισαμένης κατὰ τῆς Καινοτομίας τοῦ 1924, περὶ τῆς ὁποίας ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρῳ ἔρευνα.
12. Ὑπεβλήθη εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον πρὸς ἔγκρισιν ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ
Νέου Ὁμολογητοῦ. Ἀνετέθη δὲ εἰς τὴν Συνοδικὴν
Ἐπιτροπὴν Κανονικῶν καὶ Δογματικῶν Ζητημάτων ἡ
ἐξέτασις τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας ταύτης, προκειμένου
νὰ εἰσηγηθῇ σχετικῶς.
13. Ἀπεφασίσθη ἡ παραμονὴ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς καὶ ἀνετέθη εἰς τὸν Σεβασμ.
Θεσσαλονίκης ἡ Προεδρία τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Κοινωνικοῦ Ἔργου.
14. Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν, βάσει τῆς Κανονικῆς καὶ Συνοδικῆς Παραδόσεως καὶ ἐπεβεβαιώθη ἡ
ἀπόφασις τῆς προηγουμένης τακτικῆς Συνεδρίας.
15. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς.
16. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης
φύσεως.
Αἱ ὑποθέσεις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων, αἱ
ὁποῖαι ἐπρόκειτο νὰ ἐκδικασθοῦν, ἀνεβλήθησαν διὰ
τὴν ἑπομένην τακτικὴν Συνεδρίαν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
12ης / 25ης Ὀκτωβρίου 2016

Τ

ὴν Πέμπτην, 12αν / 25ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρί-

ου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς
γενομένης κατὰ τὸ Σάββατον, 11ην/24ην Σεπτεμβρίου 2016, Συνάξεως Κατηχητῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας.
Ἀνέλαβε δέ, ὅπως ὑποβάλῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον

σχέδιον ἑνιαίου προγράμματος μαθημάτων κατηχητικοῦ σχολείου.
2. Ὁ αὐτός, ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὸ τελεσθὲν ὑπὸ τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Τρισάγιον ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδιστρίου, ἐν τῇ πόλει τοῦ Ναυπλίου, τὴν Δευτέραν,
27ην Σεπτεμβρίου / 10ην Ὀκτωβρίου 2016.
3. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἐπικειμένην
7ην Πανελλήνιον Συνάντησιν Νέων, ἡ ὁποία προγραμματίζεται διὰ τὸ Σάββατον, 23-10/5-11-2016.
4. Ἐνεκρίθη ἡ ἤδη συντεταγμένη Ἀκολουθία τοῦ
Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου
Νέου Ὁμολογητοῦ, κατόπιν θετικῆς εἰσηγήσεως τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν
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Ἡ Ζ΄ Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ

Τ

Ο Σάββατο της 5ης Νοεμβρίου 2016 (23η Οκτ.
εκ.ημ.) ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος της
Εκκλησίας μας, διοργάνωσε με την ευχή και ευλογία της Ιεράς Συνόδου μας, την καθιερωμένη πλέον,
7η κατά σειρά Πανελλήνια Συνάντηση των Γνησίων
Ορθοδόξων νέων, για πρώτη φορά εντός των ορίων
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και συγκεκριμένα στον φιλόξενο και συνάμα σύγχρονο πολιτιστικό
χώρο του Δήμου Γαλατσίου, το περίφημο «Καμίνι»,
το οποίο ευγενώς παραχωρήθηκε από τον Δήμο Γαλατσίου.
Μετά τις σύντονες ενέργειες της Συντονιστικής
Επιτροπής, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ιερές
Μητροπόλεις και τους αρμοδίους φορείς του Δήμου,
συγκεντρώθηκαν, χάριτι Θεού, περί τα 260 νέα παιδιά,
νέοι και νέες ηλικίας 15 – 35 ετών, από το λεκανοπέδιο, αλλά και από διάφορα μέρη της ελληνικής υπαί-

θρου, όπως από Λάρισα, Βόλο, Χαλκίδα, Πάτρα και
αλλού, για να συζητήσουν, να προβληματιστούν και
να καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω σε ένα κρίσιμης
σημασίας, άκρως επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα το
οποίο είχε τίτλο: «Σχέση Ζωής ή σχέσεις στιγμής;».




Ζητημάτων. Ἡ ἔκδοσις αὐτῆς θὰ γίνῃ ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς
Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.
5. Ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Λειτουργικῆς Εὐταξίας καὶ Τυπικοῦ ἡ σύνταξις εἰδικῆς
Ἀκολουθίας δι᾽ ἀποκατάστασιν Ἐγκαινίων Ναοῦ, τελεσθέντων ὑπὸ σχισματικῶν.
6. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖον προέκυψεν ἐξ
ἀφορμῆς τῶν ἀλλαγῶν σχετικῶς πρὸς τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν εἰς τὰ σχολεῖα. Ἀπεφασίσθη ἡ σύνταξις σχετικοῦ Ὑπομνήματος πρὸς τὰς Ἀρχάς.
7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ
τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ περὶ
τῆς προσφάτου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς
Σουηδίαν.
8. Ἐγένετο ὡσαύτως ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου περὶ τῶν προσφάτων
ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν, Ν.
Ὀσσετίαν, Μολδαβίαν καὶ Ρουμανίαν, ἐνεκρίθησαν
δὲ προτάσεις αὐτοῦ νομικῆς φύσεως εἰδικῶς διὰ τὴν
Ἐπισκοπὴν Ν. Ὀσσετίας.
9. Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς
Νόρα μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἐπισκόπου Μιχαὴλ
(† 31-08-2016) καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως μὴ ὁρισθῇ ἀκόμη Τοποτηρητής, ἀλλὰ διατηρηθῇ ἡ διαμνημόνευσις
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἕως τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, προκειμένου νὰ συζητηθῇ μετὰ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου
Λούνης καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας κ. Σιλουανοῦ τὸ μέλλον τῆς χηρευούσης Ἐπισκοπῆς.

10. Ἀπηγορεύθη εἰς κλινήρεις λόγῳ ἀσθενείας
Πνευματικοὺς νὰ τελοῦν Μοναχικὰς Κουράς, ἐκρίθη
δὲ ὅπως οἱαδήποτε τοιαύτη πρᾶξις, τελεσθεῖσα κατὰ
τὸ παρελθόν, θεωρῆται ἄκυρος.
11. Ἐπεβεβαιώθη, βάσει ἀποφάσεως τῆς προηγουμένης Συνεδρίας, ἡ συναρίθμησις τοῦ Σεβασμ. πολιοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκακίου
μετὰ τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων καὶ ἡ εἰσαγωγὴ
τῆς διαμνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου και εἰς τὰς δύο Μονάς, ὅπου ἐμνημονεύετο
τὸ ὄνομα τοῦ Σεβασμ. κ. Ἀκακίου, αἱ ὁποῖαι πλέον
καὶ τυπικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.
12. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης
φύσεως.
Πρὸ τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἶχε
συνεδριάσει τὸ Πρωτοβάθμιον Συνοδικὸν Δικαστήριον, τὸ ὁποῖον ἠσχολήθη διεξοδικῶς μετὰ τῆς
ὑποθέσεως κανονικῶν παραπτωμάτων τοῦ Αἰδ. π.
Γεωργίου Γκλέκα, ὅστις προσελθὼν ἀπελογήθη καὶ
δηλώσας μεταμέλειαν, ὑποσχεθείς δὲ διόρθωσιν διὰ
συγκεκριμένων πράξεων, ἐπετιμήθη μὲ πρόσκαιρον
ἀργίαν, λαβὼν διωρίαν προκειμένου νὰ ἐκπληρώσῃ
τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑποσχεθέντα.
Αἱ λοιπαὶ ὑποθέσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπρόκειτο νὰ ἐκδικασθοῦν, ἀνεβλήθησαν διὰ τὴν ἑπομένην τακτικὴν
Συνεδρίαν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Κατά την έναρξη της 7ης Πανελλήνιας Σύνταν
τησης των Νέων της Εκκλησίας μας, ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος, ως Πρόεδρος της Συνοδικής
Επιτροπής Νεότητος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό
καλοσωρίζοντας τα νέα παιδιά, στην όμορφη αυτή
νεανική συντροφιά.
Η φετινή προσκεκλημένη εισηγήτρια ήταν η Νικολέτα Βε, φοιτήτρια της Ιατρικής, η οποία δραστηριοποιείται και στα Κατηχητικά του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Δάφνης Αθηνών.

Ως χριστιανή νέα, αλλά και με την ιδιότητά της ως
φοιτήτρια της Ιατρικής, παρουσίασε με ζωντανό και
άμεσο τρόπο τις κοινωνικές, ψυχολογικές και ιατρικές προεκτάσεις του πολύπτυχου αυτού θέματος, το
οποίο δύσκολα εξαντλείται, πυροδοτώντας κυριολεκτικά το «καμίνι» της συζητήσεως που ακολούθησε.

Οι νέοι μας χωρισμένοι ανά ηλικίες, σε δύο αμφιθέατρα χωρητικότητας 160 ατόμων έκαστο, είχαν
την ευκαιρία επί σχεδόν δύο ώρες να καταθέσουν,
εκφώνως και γραπτώς, ερωτήσεις και προβληματισμούς στα δύο προεδρεία που συστάθηκαν. Για την
ηλικιακή ομάδα των 15-20 ετών, ανέλαβαν την διακονία αυτή ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαρδικίου κ.
Κλήμης και ο Αιδεσιμώτατος π. Γεώργιος Γιάν.
Στην ηλικιακή ομάδα των 21 και άνω, έδωσαν
απαντήσεις και κατευθύνσεις οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος

και Δημητριάδος κ. Φώτιος. Τον συντονισμό των δύο
συζητήσεων είχαν επιφορτιστεί οι εκπαιδευτικοί και
κατηχήτριες Ευσεβία Σφακιανάκη και Μαρία Τομαή,
αντίστοιχα.
Ακολούθησε διάλειμμα μισής ώρα κατά το οποίο,
οι νέοι μας έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες και
τους προσφέρθηκαν νόστιμα εδέσματα και αναψυκτικά, ενώ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν έκθεση χριστιανικού βιβλίου που είχε στηθεί στο χώρο
υποδοχής και να περιδιαβούν τους όμορφους χώρους
πέριξ του «Καμινιού» απολαμβάνοντας την πρόσκαιρη ηλιοφάνεια και καλοκαιρία, που επικράτησε εκείνη την ημέρα.
Με τη λήξη του διαλείμματος, προβλήθηκε ένα
δεκαπεντάλεπτο καθηλωτικό βίντεο, με την ομολογιακή διάλεξη μίας νεαρής κοπέλας, η οποία υπήρξε επιζήσαν βρέφος από έκτρωση. Ο βασικός λόγος
που εστιάστηκε η προσοχή σε αυτήν την δυσάρεστη
και ίσως ανεπανόρθωτα ψυχικά τραυματική συνέπεια
των ελεύθερων προγαμιαίων σχέσεων, είναι διότι η
χριστιανική πατρίδα μας κατέχει την πρωτιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με 300.000 εκτρώσεις ετησίως.
Τέλος, οι συντονίστριες των συζητήσεων σε συνεργασία με την εισηγήτρια, κατέληξαν σε ένα συμ
περασματικό επίλογο, ο οποίος έχει ως εξής:
● Οι σύγχρονες ιδεολογίες που γνωρίζουν μεγάλη
εξάπλωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
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έχουν αναγάγει σε δόγμα του πολιτισμού μας την
με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποίηση των γενετήσιων
ενστίκτων, καθιστώντας τους εφήβους και νέους έρμαια των επιθυμιών τους.
● Συνέπειες αυτού του ασύδοτου κυνηγιού της
ηδονής, είναι οι αυτοκτονίες λόγω ερωτικής απογοήτευσης, τα αυξανόμενα ποσοστά εκτρώσεων, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ο αλκοολισμός
και η χρήση ναρκωτικών.
● Ο διαχωρισμός του ηδονιστικού στοιχείου από
την γενετήσια λειτουργία είναι κάτι έξω από τη φύση,
πράγμα που διαταράσσει ψυχοσωματικά τον όλο άνθρωπο.
● Η γνήσια αγάπη και ο σεβασμός πρώτα απέναντι στον Θεό και έπειτα απέναντι στον πλησίον, πρέπει να εμπνέονται στα παιδιά σε νηπιακή ηλικία από
τους γονείς, γεγονός που θα τα καθιστά πιο υπεύθυνα
από νωρίς, αλλά και να σχετίζονται αργότερα με το
άλλο φύλο ενσυνείδητα και με επίγνωση.
● Η ζωντανή μυστηριακή ζωή θωρακίζει τον άνθρωπο απέναντι στον καθημερινό βομβαρδισμό που
δέχεται από τους θιασώτες του πανσεξουαλισμού.
Μόνο με τέτοια πνευματικά εφόδια ο νέος μπροστά
στο δίλημμα, «σχέση ζωής ή σχέσεις στιγμής;» θα
επιλέξει να μην σπαταλήσει τον εαυτό του πνευματικά και σωματικά στις πρόσκαιρες σωματικές απολαύσεις, αλλά με καθαρό βλέμμα και σκέψη να μπορεί να επιλέξει την μία και μοναδική σχέση της ζωής
του, που θα τον οδηγήσει στο Μυστήριο του γάμου
και από εκεί στη θέωση.
● Άλλωστε όπως αποδείχθηκε, και οι βασικές
ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, ιατρικές και ηθικές
αρχές συγκλίνουν στη μία και υγιή σχέση Ζωής και
Αγάπης. Και όπως είχε γράψει ο γιατρός και θεολόγος Niedermayer: «Δεν υπάρχει κάτι που να είναι
ηθικά σωστό και παράλληλα βλαπτικό για την υγεία.
Αιώνες έχουμε να δούμε στα νοσηλευτικά ιδρύματα
ασθενείς λόγω χριστιανικής ζωής».
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος μας κ. Καλλίνικος, ο οποίος και επευλόγησε την έναρξη της συναν
τήσεως αυτής, επίσης την επιλόγησε προτρέποντας
τους νέους να παραμείνουν σταθεροί και ακέραιοι
στις προκλήσεις των καιρών.
Ο Αιδεσιμώτατος π. Στυλιανός Τομαής, ως Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΝΕ.Ο.Σ,
εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Επιτροπής προς
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο μας και τους υπόλοιπους Αρχιερείς, τόσο για την ενεργή συμμετοχή
τους στη συνάντηση αυτή, όσο και για τις ευγενικές
τους χορηγίες, δίχως τις οποίες δεν θα πραγματοποιόταν αυτή η συνάντηση.
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Ευχαριαστίες εκφράστηκαν προς: την Ιερά Αρχιεπισκοπή για την προσφορά των κερασμάτων και την
διάθεση του έμψυχου υλικού, που βοήθησε στις προετοιμασίες, την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και Σαλαμίνος για την διάθεση των αναψυκτικών και του καφέ, την
Ιερά Μητρόπολη Αττικής και Βοιωτίας για την διάθεση
του κινητού τηλεφώνου που κληρώθηκε και τέλος την
Ιερά Μητρόπολη Ωρωπού και Φυλής για την διάθεση
των αναμνηστικών DVD της περσινής συναντήσεως. Επίσης τον Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο και τους συνεργάτες του ήτοι: τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου, τον Πρόεδρο
της ανώνυμης μονομετοχικής Εταιρείας του Δήμου κ.
Ευάγγελο Μπουγιούκα, τον διευθύνοντα Σύβουλο της
ΑΕ κ. Γεώργιο Σωφρονά και την κα Κατερίνα Χριστοδούλου, για την ολοπρόθυμη συνεργασία και προσφορά
τους και όλως ιδιαιτέρως τον Γαλατσιώτη κ. Γεώργιο
Κυριακόπουλο, ο οποίος στήριξε και στηρίζει αθόρυβα,
όπως εκείνος γνωρίζει, το εν γένει έργο της Εκκλησίας μας. Επίσης ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τον φιλανθρωπικό Σύλλογο της Ι.Μ.Ω.Φ. «Άγιος Φιλάρετος
ο Ελεήμων» και την κα Ειρήνη Αρχοντούλη, η οποία
και είχε την ευθύνη της διοργάνωσης της έκθεσης βιβλίου, τον αδελφό Κωνσταντίνο Τούμπα για την ευγενική
προσφορά του να καλύψει φωτογραφικά το γεγονός,
τον αδελφό Μαγδαλινό Νικόλαο για την βιντεοσκό
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἐγκαίνια Ναοῦ στὴν Καλαμάτα
ΤΗΝ Κυριακή, 5/18.9.2016, τελέσθηκαν τὰ Ἐγκαίνια
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Γιάτρισσας στὸ Ἀσπρόχωμα
Καλαμάτας (θέσις Λιόφυτα, ὄπισθεν Καρέλια), ὁ ὁποῖος
ἀνηγέρθη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μεσσήνιο Σεβ. Ἐπίσκοπο
Σύδνεϋ Αὐστραλίας κυρὸ Χρυσόστομο (Ἀλεμάγκο, † 2010)
καὶ ἀποτελεῖ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ
καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας, ὁ Θεοφ. Ἐπί
σκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἔκανε τὴν προετοιμασία τῶν
ἱερῶν Μαρτυρικῶν Λειψάνων σὲ Διασκάριο ἐπὶ τῆς ἁγίας
Τραπέζης καὶ ἐν συνεχείᾳ χοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο
Ἑσπερινό.

Θεοφ. Γαρδικίου. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν, πολ
λοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἀπὸ τὴν περιοχή, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθή
να, συμμετεῖχαν στὴν Θεία Εὐχαριστία.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος,
ὁ ὁποῖος τέλεσε καὶ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ κάθε
ἱεροπρέπεια, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξι. Ἔλαβαν
ἐπίσης μέρος ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἀρχιμ. π.
Χριστόδουλος Καραΐσκος, ὁ Ἱερομ. π. Διονύσιος Ντανά
σος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Δημήτριος Παλιάκος
καὶ ὁ χειροτονηθεὶς προσφάτως Ἱεροδιάκονος τοῦ Μακα
ριωτάτου π. Ἀχίλλειος.
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς λαμπρᾶς τελετῆς, ἐπακολού
θησε ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο κ. Καλλίνικο
καὶ τοὺς συλλειτουργούς του. Θεῖο Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ

Ἀκολούθως, παρετέθη τράπεζα στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ
γιὰ τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς ἐκ μακρὰν ἐλθόντας πιστούς,
ἐνῶ Χορωδία νέων ἀπὸ τὴν «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ»
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἀπέδωσε ἐπι
τυχῶς χαρμόσυνα ἄσματα τῆς δημοτικῆς μας παραδόσεως.

Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν
Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ
ΤΗΝ Τρίτη, 7/20.9.2016, τελέσθηκε ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς



πηση, καθώς και τον Αγιογραφικό οίκο Κωνσταντίνου
Δημητρέλου για την ευγενή διάθεση των αναμνηστικών
καλλιτεχνημάτων, τα οποία προσφέρθηκαν στους Αρχιερείς, τον Δήμαρχο και την εισηγήτρια. Τέλος, τα μέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής και όλα εκείνα τα παιδιά
που αφιέρωσαν χρόνο και κατέβαλαν προσπάθειες για
ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Ευχόμαστε τα όσα ψυχωφελή ακούστηκαν και
συζητήθηκαν να γίνουν κτήμα των νέων παιδιών, τείχος ανάσχεσης στα ορμητικά ρεύματα της εκκοσμίκευσης και του εκφυλισμού των ημερών μας, καθώς
και στήριγμα στον αγώνα τους να παραμείνουν Χριστιανοί με ενεργό πνευματική ζωή μέσα σε μία σταδιακά αποχριστιανοποιημένη κοινωνία.
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τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου τοῦ
ἀπὸ Φλωρίνης Νέου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, μετὰ τὴν ἐπίση
μη Διακήρυξι τῆς ἁγιότητός του τὸν παρελθόντα Μάϊο.

Ἐπιγονάτιο καὶ Ἐγκόλπιο τοῦ τιμωμένου Ἁγίου Προκατό
χου Αὐτοῦ. Ἐν τέλει, παρετέθη ἑόρτια τράπεζα ἀπὸ τὴν
Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς στοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς.
Τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπε
ρινὸς στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πα
τέρων, παρὰ τὸν Τάφο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, στὴν
ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Πάρνηθος, στοὺς Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς. Χοροστάτησε
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιω
τίας κ. Χρυσόστομος καὶ συγχοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπο
λίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε
κατάλληλη γιὰ τὴν περίστασι Ὁμιλία. Παρέστησαν πολλοὶ
Κληρικοί. Ἐπίσης, ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα τῆς Μονῆς Ξέ
νης Μοναχὴ Καθηγουμένη μετὰ τῆς Ἀδελφότητος, καὶ Μο
ναχὲς ἀπὸ ἄλλες Μονές, καθὼς καὶ ἀρκετοὶ πιστοί. Ἔψαλε
κλιμάκιο τῆς Χορωδίας «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ τὸν κ.
Ἰωάννη Κιαχόπουλο. Τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ ἑορταζομένου
Ἁγίου ἐξετέθησαν σὲ προσκύνησι καὶ σκόρπιζαν τὴν εὐλο
γία τοῦ τιμωμένου Πατρὸς στὰ πνευματικά του τέκνα.

Τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου
Ὁμολογητοῦ ἑώρτασαν τοπικὰ Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησί
ας μας, ὅπως στὸν Πειραιᾶ, τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὸν Βόλο.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
ΤΗΝ Τετάρτη, 8/21.9.2016, τῆς Γεννήσεως τῆς Θεο
τόκου, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων.
Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱε
ράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό
στομος, μὲ συμμετοχὴ πολλῶν Κληρικῶν καὶ μεγάλου πλή
θους εὐσεβῶν. Ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε Ὁμιλία.

Τὴν πρωία, στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Μακαρι
ώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς
Σεβ. Μητροπολίτας Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο
καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο
Γαρδικίου κ. Κλήμεντα καὶ ἀρκετοὺς Ἱερεῖς καὶ Διακόνους.
Ἔψαλαν δεξιὰ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χο
ρωδία ὑπὸ τὸν κ. Μιχαὴλ Μακρῆ καὶ ἀριστερὰ τὸ «Πάτριον
Ἀναλόγιον» ὑπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο. Ἡ δημιουργη
θεῖσα μουσικὴ πανδαισία ἀποτελοῦσε ἄλλη μία εὐλογία τοῦ
ἑορταζομένου Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου. Θεῖο Κή
ρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστο
μος. Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Τὸ ἀντίδωρο διένειμε ὁ
Μακαριώτατος κ. Χρυσόστομος, φορῶν Μίτρα, Ὠμοφόριο,

Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, στὴν Θεία Λειτουργία προΐστα
το ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, μὲ συλλει
τουργοὺς τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο καὶ
τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, τὸν ἐκφωνή
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πλῆθος πιστῶν τῆς πόλεως καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Βορείου
Ἑλλάδος.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
τοῦ Ἐπισκόπου Νόρα κυροῦ Μιχαὴλ
ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 9/22.9.2016, τελέσθηκε ἡ
Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ στὸ Κάλια
ρι τῆς Σαρδινίας Σεβ. Ἐπισκόπου Νόρα κυροῦ Μιχαήλ. Ἡ
Ἀκολουθία ἐψάλη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ
Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ
ἀοιδίμου Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος θεωροῦσε Αὐτὴν ὡς Μονὴν
τῆς μετανοίας του.
σαντα καὶ τὴν ἑόρτιο Ὁμιλία. Ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Ἱερεῖς
καὶ δύο Διάκονοι. Ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης κ. Νεκτάριος Κα
τσίρης. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε Λιτανεία καὶ
τελέσθηκε Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιε
πισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Χρυσοστόμου († 2010)
τοῦ καὶ Κτήτορος τῆς λαμπρᾶς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης. Ἡ δὲ
Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν Γερόντισα Μαριὰμ Μοναχὴ
Καθηγουμένη δεξιώθηκε φιλοφρόνως τοὺς Κληρικοὺς καὶ
προσκυνητάς.

Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θε
οτόκου Αἰγίνης. Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ καὶ στὴν Θεία Λει
τουργία προΐστατο ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολί
της Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἔλαβαν μέρος ὁ
Ἐφημέριος Αἰγίνης Αἰδ. π. Γεώργιος Κανέτης καὶ ὁ Αἰδ. π.
Ἀναστάσιος Ἀλιφραγκῆς.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεο
τόκου Σερρῶν συνελειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου. Ἔλαβαν μέρος ὁ
Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Μαντιὸς καὶ
Ἱερεῖς ἀπὸ ἄλλες περιοχές. Ἐπίσης, συμμετεῖχε μεγάλο

Ὁ μεταστὰς ἦταν 83 ἐτῶν, ἀπὸ 50ετίας εἶχε μεταστρα
φῆ στὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν Παπισμό, τὸ 1982 ἐκάρη Μο
ναχὸς ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Σαρδινίας κυρὸ
Ἰωάννη († 2002), τὸ 1984 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος, τὸ
1993 Ἐπίσκοπος στὴν Σαρδινία μὲ τὸν τίτλο «Νόρας» ἀπὸ
τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸ
(† 2013) καὶ ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά, ἔχων ὡς ἕδραν του
τὴν πρωτεύουσα τῆς Σαρδινίας Κάλιαρι. Κατὰ τὰ τελευταῖα
ἔτη δοκιμάσθηκε ἀπὸ ἀσθένειες τὶς ὁποῖες ὑπέμεινε καρτερι
κά, τοὺς δὲ τελευταίους μῆνες ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας του
ἐπιδεινώθηκε σοβαρά, ὥστε νὰ ἀποβιώση λίγο πρὸ τοῦ μεσο
νυκτίου τῆς Τρίτης, 31.8/13.9.2016. Τὸ σκήνωμά του ἦλθε
ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης,
τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, ἐψάλη ἡ Ἐξό
διος Ἀκολουθία εἰς κεκαρμένους Μοναχούς, ὅπως ἀπαιτῆ ἡ
τάξις, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Στὴν Ἀκολουθία προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε
πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ
ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ.
Κυπριανός, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος,
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ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ἐκ Ρουμανίας
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, πολλοὶ Ἱερεῖς
καὶ δύο Ἱεροδιάκονοι. Ἐπίσης, παρίσταντο Μοναχοὶ καὶ Μο
ναχὲς καὶ πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν νὰ ἀποχαιρετί
σουν τὸν γνωστὸ εἰς αὐτοὺς Σεβ. Νόρα κυρὸ Μιχαὴλ ἀπὸ τὶς
κατ’ ἔτος ἐπισκέψεις του ἐπὶ μακρὰ σειρὰ ἐτῶν στὴν Ἑλλάδα.
Ἀκόμη, προσῆλθαν καὶ λίγοι πστοὶ ἀπὸ τὴν Σαρδινία, πνευ
ματικὰ τέκνα τοῦ μεταστάντος. Τὶς μεγάλες συγχωρητικὲς
εὐχὲς ἀνέγνωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος.

σια ἐκδρομὴ μὲ προορισμὸ τὸ Μουσεῖο τῆς Βεργίνας καὶ τὸ
Ἄλσος τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νάουσας. Στὴν ἐκπαιδευτικὴ
καὶ ψυχαγωγικὴ αὐτὴ ἐξόρμηση συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μη
τροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Φιλίππων καὶ
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ οἱ Ἱερεῖς π. Παναγιώτης ἀπὸ
τὸν Εὔοσμο Θεσσαλονίκης καὶ π. Κωνσταντῖνος ἀπὸ τὴν
Θεσσαλονίκη.

Σύναξις Κατηχητῶν

Ἐπικήδεια Ὁμιλία ἐκφώνησε ἀπὸ στήθους ὁ Θεοφ. Γαρ
δικίου κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὸ βιογραφικὸ τοῦ μετα
στάντος Ἀρχερέως, στὴν σύνδεσί του μὲ τὴν Ἑλλάδα, στὸν
ἀγῶνα του ὑπὲρ Πίστεως στὴν Σαρδινία καὶ γενικὰ στὶς
ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσματά του, εὐχηθεὶς αἰωνία ἀνάπαυσι τῆς
μακαρίας ψυχῆς του.

Κατόπιν, τὸ σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ μετεφέρθη ἀπὸ
Ἱερεῖς στὸ Κοιμητήριο τῆς Μονῆς, ὅπου κατόπιν τῶν νε
νομισμένων ἐναπετέθη στὸν ἑτοιμασθέντα τάφο καὶ ἔγινε
ἡ Ἀπόλυσις ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο κ. Καλλίνικο. Κατόπιν,
στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, παρετέθη τὸ καθιερωμένο κέ
ρασμα, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀνεφέρθη στὴν ἐμπειρία
του ἐκ τῶν ἐπισκέψεών του τῶν τελευταίων ἐτῶν στὴν
Σαρδινία, εὐχηθεὶς συνέχισι τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὁ δὲ πιστὸς ὑποτακτικὸς τοῦ μεταστάντος
Ἀρχιμ. π. Μαριανὸς ἀνέγνωσε λογύδριο γιὰ τὴν περίστα
σι, πλήρης συγκινήσεως, ἐξάρας τὴν προσωπικότητα τοῦ
ἀειμνήστου Ἀρχιερέως καὶ ὑποσχεθεὶς συνέχισι τοῦ κατὰ
Θεὸν ἔργου.

Ἐκδρομὴ Κατηχητικοῦ Καβάλας
ΤΟ Σάββατο, 11/24.9.2016, τὸ Κατηχητικὸ τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Καβάλας πραγματοποίησε ἡμερή

ΤΟ Σάββατο, 11/24.9.2016, στὶς 11:00 π.μ., πραγμα
τοποιήθηκε Σύναξις τῶν Κατηχητῶν τῆς εὐρυτέρας περι
οχῆς τῆς Ἀττικῆς (τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ
τῶν τριῶν ὁμόρων Μητροπόλεων Πειραιῶς & Σαλαμῖνος,
Ἀττικῆς & Βοιωτίας καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς). Ἡ Συναξις φι
λοξενήθηκε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Παρόντες ἦταν οἱ Ἀρχι
ερεῖς - μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος: Ἀττικῆς
& Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πανο
σιολ. Ἀρχιμ. Νικηφόρος Νάσσος, τὸ μέλος τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς Νεότητος Αἰδεσ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς, Κληρι
κοί τινες, καὶ μέρος ἀπὸ τοὺς Κατηχητὲς – Κατηχήτριες
τῶν τεσσάρων ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν. Τὴν ἔναρξη τῶν
ἐργασιῶν ἔκανε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστο
μος διὰ προσευχῆς καὶ συντόμου προσφωνήσεως.

Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνέπτυξε
τὸ θέμα: “Κατηχητικό: τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ τῆς ἐποχῆς
μας”. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὴν ἔννοια τοῦ λε
γομένου “οὐδετερόθρησκου σχολείου”, ἡ ὁποία εἶναι λίαν
ἐπίκαιρη στὶς ἡμέρες μας. Εἰδικώτερα, παρουσίασε τὴν συ
νεχῆ ἐξέλιξη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν πρὸς τὴν
κατεύθυνση τῆς προωθήσεως τῆς προπαγάνδας ἑνὸς δια
θρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν ὑποβάθμιση τῆς διδασκα
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λίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τὴν βαθμιαία προσαρμογὴ
τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις
τῆς “Νέας Ἐποχῆς” μὲ τὴν ὑποβάθμιση τῆς συμβολῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας στὸν Πολιτισμὸ γενικώτερα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔθνος
μας εἰδικώτερα, καθὼς καὶ τὴν ἀποβολὴ κάθε πατριωτικῆς
ἀναφορᾶς. Εἰσηγήθηκε τὴν λήψη μέτρων γιὰ τὴν καλύτε
ρη διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως στὰ παιδιὰ καὶ
τὴν ὁλοκληρωσή της πρὶν τὰ παιδιὰ φθάσουν τὶς τάξεις τοῦ
Λυκείου· ἐπίσης, τὴν εἰσαγωγὴ μαθημάτων τὰ ὁποῖα, ἀφ᾽
ἑνὸς θὰ ἀναπληρώνουν τὶς ἐλλείψεις τοῦ σχολείου στὸ μά
θημα τῆς ἱστορίας (ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῶν Ἐθνικῶν ἑορτῶν καὶ
τῶν σημαντικῶν ἐθνικῶν ἐπετείων), καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου θὰ διευ
κολύνουν τὰ παιδιὰ ὡς πρὸς τὴν κατανόηση τῶν Ἐκκλησια
στικῶν κειμένων.
Μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος, ὁ Θεοφ.
Γαρδικίου κ. Κλήμης προέβη σὲ μία τοποθέτηση, ἀναφερ
θεὶς στὴν ἀνάγκη ἐμπλουτισμοῦ τῶν γνώσεων ὅσων ἀσχο
λοῦνται μὲ τὴν Κατήχηση, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκζητήσεως τῆς
θείας βοηθείας γιὰ τὴν ἑλκυστικὴ μετάδοσή τους στοὺς κα
τηχουμένους, στὴν παροχὴ βιβλιογραφίας πρὸς τοὺς Κα
τηχητὲς πρὸς περαιτέρω μελέτη ἀπὸ μέρους τους καὶ μάλι
στα στὰ θέματα γλώσσης καὶ ἱστορίας, στὰ προβλήματα τῶν
παιδιῶν λόγῳ καὶ τῆς μὴ καλῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως
στὴν ὁποίαν συνήθως ζοῦν, ὥστε νὰ εἶναι ἀναγκαία καὶ ἡ
δημιουργία καὶ λειτουργία Σχολῆς Γονέων ἀπὸ τὴν Ἐκκλη
σία μας, καὶ ἐπίσης στὸν ἀναγκαῖο συνδυασμὸ τῆς Κατηχή
σεως μὲ ἐπιμορφωτικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς δραστηριότητες
καὶ ἐπισκέψεις.

Στὴν Κερατέα Ἀττικῆς, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσόστομος. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε καὶ
παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοί, καθὼς καὶ πλῆθος πιστῶν,

τελεσθείσης καὶ ἐντυπωσιακῆς Λιτανείας. Στὴν ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύνου ἡμέρας ἔλαβαν μέρος οἱ
διακονοῦντες στὸν Ναὸ Ἀρχιμ. π. Βαρλαὰμ καὶ Ἱερομ. π.
Καλλίνικος.
Στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ στὴν Μαγούλα Ἀττικῆς, στὸν συ
νοικισμὸ Νέος Πόντος, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε μὲ τὴν
εὐλογία τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἀλεξάν
δρου Ἀναστασιάδη.
Κατόπιν, ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση τῶν Ἀρχι
ερέων μὲ τοὺς Κατηχητὲς καὶ τὶς Κατηχήτριες, κατὰ τὴν δι
άρκεια τῆς ὁποίας δόθηκαν καλὲς κατευθύνσεις καὶ ἔγινε ἕνας
οὐσιαστικὸς καὶ γόνιμος συμπροβληματισμός. Ἡ Σύναξις ἔλη
ξε μἐ προσευχὴ καὶ μὲ τὴν γενικῶς ἐκφρασθεῖσα εὐχὴ τέτοιες
ἐποικοδομητικὲς συναντήσεις νὰ γίνωνται συχνότερα.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
ΤΗΝ Τρίτη, 14/27.9.2016, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος προέστη τῆς πα
νηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὰ Κορδαλέϊκα Ἀμαλιάδος τοῦ νομοῦ
Ἠλείας.
Στὴν ἱερὰ Πανήγυρη συμμετεῖχε ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ
Αἰδ. π. Ἀθανάσιος Κρίστιτς, οἱ Ἀρχιμανδρῖται π. Χριστό
δουλος καὶ π. Γρηγόριος, ὁ Ἱερομ. π. Ἀβέρκιος καὶ ὁ Ἱερο
διάκονος π. Ἀχίλλειος, παρουσίᾳ πλήθους εὐσεβῶν.

Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε στὸν Ναὸ τῆς Μαγούλας με
θέορτος ἑόρτιος Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ συμμετοχὴ τοῦ
Ἱερατείου καὶ πλήθους πιστῶν, καὶ ἔγινε Λιτανεία μὲ συμ
μετοχὴ φιλαρμονικῆς.
Στὸν ἑορτάζον λαμπρὸ Καθολικὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
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στὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων στὸ Προβάτειον ὄρος στὴν
Χίο, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο Ἀρχιμ. π.
Ἀθανάσιο, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς ὁποίας συμμετεῖχε
καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυ
ροῦ (καὶ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος) στὸν Εὔοσμο Θεσσαλο
νίκης λειτούργησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ τοὺς Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ καὶ
ἄλλους Κληρικοὺς τῆς πόλεως, παρουσίᾳ μεγάλου πλή
θους εὐλαβῶν. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.
Φώτιος λειτούργησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὸ
Ἀκρωτήρι τῆς Νήσου Θήρας.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Νικήτα στὴν Νικήτη Χαλκιδικῆς
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τούμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλο, Πρωτοσύγκελλο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν Προϊστάμενο τῆς Μονῆς,
Ἀρχιμ. π Γρηγόριο, τὸν Ἱερομ. π. Ἀβέρκιο, τὸν Ἱερομ. π.
Συμεὼν καὶ τὸν Ἱεροδ. π. Βενέδικτο. Στὴν ἱερὰ Πανήγυρη
συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν ἐκ τῶν πλησιοχώρων Ἐνοριῶν
τῆς Ἀχαΐας, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ Πατρῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἐφημέριό της
π. Συμεών. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας ἔλαβε
χώρα ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου
ἐκ Ρωσίας, ἐγγάμου Κληρικοῦ. Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας
ἐξεφώνησε ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς
Θ. Λειτουργίας ἀκολούθησε Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τῶν Ἁγίων πέριξ τῆς Μονῆς καὶ Ἀρτοκλασία. Τὴν Πανήγυ
ρη, γιὰ ἀκόμα μιὰ χρονιά, στόλισε μὲ ἤχους, σκοποὺς καὶ
τραγούδια τῆς δημοτικῆς παραδόσεως τῆς πατρίδας μας,
τὸ Μουσικὸ Συγκρότημα «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» καὶ στὴν
συνέχεια ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα ἀγάπης.

Ποιμαντικὲς καὶ Ἀδελφικὲς Ἐπισκέψεις
στὸ Ἐξωτερικὸ

ΤΗΝ Τετάρτη, 15/28.9.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς
τοῦ Ἁγίου Μεγ/ρος Νικήτα στὴν Νικήτη Χαλκιδικῆς. Λει
τούργησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως (π.
Λάζαρο, π. Παναγιώτη, π. Γρηγόριο, π. Κωνσταντῖνο) καὶ
προσῆλθαν πολλοὶ πιστοί. Ὁ Σεβ. κ. Γρηγόριος κήρυξε τὸν
θεῖο λόγο καὶ πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς Είκόνος τοῦ
Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγμα
τοποίησε ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις σὲ Τοποτηρητεῖες του
στὸ ἐξωτερικό, ὅπως καὶ ἀδελφικὲς στοὺς ἐν κοινωνίᾳ εὑρι
σκομένους μεθ’ ἡμῶν Ρώσους καὶ Ρουμάνους ἐν Χριστῷ
Ἀδελφούς.
Ἀρχὰς Σεπτεμβρίου βρέθηκε καὶ πάλι στὴν Ἀγγλία καὶ
λειτούργησε τὴν Τετάρτη, 1/14.9.2016, ἀρχὴ τοῦ Ἐκκλη
σιαστικοῦ ἔτους, στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό
κου «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρὰ» στὸ Μάντσεστερ μὲ τὸν
Ἐφημέριο π. Γαβριὴλ Λαβάνι καὶ ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ
τοὺς τοπικοὺς πιστούς. Ἐπίσης, ταξίδευσε στὴν πόλι Πρέ
στον, ὅπου εἶχε συνάντησι μὲ ὁμάδα πιστῶν τῆς Ἐκκλησί
ας μας. Τὴν Παρασκευή, 3/16 Σεπτ., ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Πύργου Ἠλείας
ΤΗΝ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
12/25.9.2016, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπρι
ανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὸν Πύργο Ἠλείας. Τοῦ ἱεροῦ Συλ
λειτούργου προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός
μας, Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὡς Τοπο
τηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀχαΐας, συμπαραστα
λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου
Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς καταθέσε
ως τῶν ἱερῶν Λειψάνων Αὐτοῦ, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἡγού
μενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος καὶ ὁ τοπικὸς Κλῆρος,
προσῆλθαν δὲ πολλοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοί, καθὼς καὶ ἡ
Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λονδίνου Γερόντισσα Βικεντία.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ταξίδευσε μέσῳ Μόσχας
καὶ Βλαντικαβκάζ στὴν Νότια Ὀσσετία, ὅπου τὴν Τετάρτη,
8/21 Σεπτ., λειτούργησε στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Γενεθλί
ου τῆς Θεοτόκου στὸ Τσχίνβαλ μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο, παρου
σίᾳ πλήθους πιστῶν, ὡς καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου.
Κατόπιν, τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Θυρανοιξίων τοῦ
νέου Ναοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, ὀκτα
γωνικοῦ τύπου, στὴν πόλι Λενινγκόρ, μὲ τὴν ἐλπίδα ἐπιτε
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λέσεως τοῦ Ἐγκαινίων του τὸ ἐρχόμενο ἔτος. Ἐπίσης, ὁ
Θεοφ. Μεθώνης πραγματοποίησε ἐπίσκεψι στὸ Ὀρθόδοξο
Γυμνάσιο τῆς πρωτευούσης τοῦ κρατιδίου, ὅπου τέλεσε τὸν
Ἁγιασμὸ τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, ἐπέβλεψε τὶς ἐργα
σίες σὲ ἀνεγειρόμενο Ναὸ στὸ Χονταμπούλ, ἐπισκέφθηκε
παλαιοὺς Ναοὺς-μνημεῖα τῆς περιοχῆς, προήδρευσε σὲ
Συνέλευσι τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου, τέλεσε Βαπτίσεις
καὶ διευθέτησε διάφορα τοπικὰ θέματα. Τὴν Κυριακή, 12/25

τῶν χιλιάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συνέρρευσαν στὴν Τελετή.
Οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 100 περίπου παρόντες Ἱερεῖς καὶ Διά
κονοι λειτούργησαν ἐν συνεχείᾳ σὲ προσωρινὸ Παρεκκλήσιο
παρὰ τὸν ἐγκαινιασθέντα Ναό, διότι σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ
παράδοσι ἅπαντες οἱ πιστοὶ διέρχονται πρὸς προσκύνησιν
διὰ τοῦ ἱεροῦ Βήματος. Κατόπιν πάντων τούτων, ὁ Θεοφ.
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε αἰσίως στὴν Ἑλλάδα τὴν
Τρίτη, 21.9/4.10, μέσῳ Ἰασίου καὶ Βουκουρεστίου.
Σεπτ., λειτούργησε καὶ πάλι στὸν Ναὸ τοῦ Γενεθλίου τῆς
Θεοτόκου στὸν Τσχίνβαλ, καὶ κατόπιν ἐπέστρεψε στὴν Ρω
σία γιὰ ἐπισκέψεις διαφόρων περιοχῶν.
Τὴν Τετάρτη, 15/28 Σεπτ., μέσῳ Νίζνι Νόβγκοροντ καὶ
Μόσχας μετέβη ἀεροπορικῶς στὴν πρωτεύουσα τῆς Δημο
κρατίας τῆς Μολδαβίας Κισινέβ, ἀπὸ ὅπου ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέ
φθηκε τὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ
εἶχε ἀδελφικὴ συνάντησι μὲ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κισινὲβ κ.

Γεώργιο, Γραμματέα τῆς ὑπὸ τὸν Πρωθιεράρχην κ. Ἀγαθάγ
γελον Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ, καὶ τὸν Βοηθὸ Ἐπίσκοπο κ. Ἄνθιμο,
πρὸς συζήτησιν πολλῶν θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.
Κατόπιν, μετέβη ὁδικῶς στὴν Ρουμανία, ὅπου τὴν Κυ
ριακή, 19.9/2.10, ἔλαβε μέρος στὰ Ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγ/ρος Δημητρίου στὴν Ἱερὰ Γυ
ναικεία Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Μπραντατσέλ. Στὴν Τελετὴ
ἔλαβε μέρος ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἐκτὸς τοῦ κωλυθέντος Μακα
ριωτάτου Προκαθημένου κ. Βλασίου καὶ τοῦ γηραιοῦ καὶ
ἀσθενοῦντος Θεοφ. Ἐπισκόπου Μπακάου κ. Γενναδίου. Ὁ
ἐπὶ 50ετίαν ἤδη Πνευματικὸς τῆς Μονῆς Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, παρὰ τὸ βάρος τῶν 89 ἐτῶν του,
ἠδυνήθη νὰ λάβη μέρος στὰ Ἐγκαίνια, πρὸς μεγάλη χαρὰ

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου
στὴν Ν. Μεσημβρία
ΤΗΝ Κυριακή, 26.9/9.10.2016, πανηγύρισε ὁ πετρόκτι
στος Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸν αὔλειο χῶρο τῆς οἰκίας τοῦ
εὐλαβοῦς ἀδελφοῦ κ. Χριστοδούλου Ματσιοῦ στὴν περιοχὴ
τῆς Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης. Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς
παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονί
κης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία.

Τὴν Θεία Λειτουργία τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τέλεσε, μὲ
τὴν ἄδεια τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης, ὁ προσκληθεὶς πρὸς
τοῦτο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ
Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων Κυμή
νων Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου. Παρέστησαν πολλοὶ πιστοί, ἡ δὲ
Ὁμιλία τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ἀνεφέρθη στὴν
Ἀγάπη, πῶς δηλαδὴ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ φθάνουμε
στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀγάπη ἀσκεῖται πρακτικὰ
στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα ἐντὸς τῆς οἰκογε
νείας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθησαν
κεράσματα στὴν παραδοσιακὴ αἴθουσα τοῦ ὡραίου Ναοῦ.

Τρισάγιον στὸν Ἀείμνηστο Κυβερνήτη
Ἰωάννη Καποδίστρια
ΤΗΝ Δευτέρα, 27.9/10.10.2016, συνεπληρώθησαν 185
ἔτη ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ εὐσεβεστάτου Κυβερνήτου τῆς
Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδιστρίου. Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς
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μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν, Ἱερέων καὶ Διακόνων, ὡς καὶ
μεγάλο πλῆθος Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν
πιστῶν. Ἔψαλε πανηγυρικὰ ὁ Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν
ὑπὸ τὸν Μουσικολ. Ἱερομ. π. Διονύσιο. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν,
ὁ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐξεφώνησε
ἑόρτιο λόγο καὶ ἐξέφρασε εὐχές.

Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς Δημη
τριάδος κ. Φώτιο, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ.
Κλήμεντα, μετέβη στὴν πόλι τοῦ Ναυπλίου καὶ ἐτέλεσε Τρι
σάγιον ἐπὶ τοῦ σημείου στὸ ὁποῖον ἐγένετο ἡ ἄνανδρος
δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου, στὴν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου. Ἡ ἐξόχως συμβολικὴ αὐτὴ
κίνησις ἔχει τὸ νόημα, ἀφ᾽ ἑνὸς τῆς ἐκφράσεως τῆς εὐγνω
μοσύνης τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Ποιμνίου τῆς Ἐκκλησί
ας ἡμῶν στὸ πρόσωπο τοῦ εὐσεβεστέρου καὶ ἐντιμωτέρου
πολιτικοῦ ἄρχοντος τῆς Πατρίδος μας, ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ δώση
τὸ μήνυμα στὴν νεωτέρα γενιὰ περὶ τοῦ προτύπου τοῦ ἰδα
νικοῦ πολιτικοῦ.

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς
Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τε
λέσθηκε στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ
Ἀττικῆς, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 1/14.10.2016, τελέ
σθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, συγ
χοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος
τὰ σεπτὰ ὀνομαστήριά του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρω
ποῦ καὶ Φυκῆς κ. Κυπριανοῦ, τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, τῶν Θεοφιλ. Ἐπι
σκόπων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ
καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Βλάσιον, τοῦ
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τσιμισλίας κ. Ἀνθίμου ἀπὸ τὴν Δημ.
τῆς Μολδαβίας τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Μητρο
πολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, ὡς καὶ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Πα
ρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ

Τὸ πρωῒ τοῦ Σαββάτου, 2/15.10.2016, τελέσθηκε ὁ
ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία. Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητρο
πολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, τοῦ Μακαριω
τάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλινίκου
κωλυθέντος νὰ παραστῆ, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ προαναφερ
θέντες Ἀρχιερεῖς. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος δεκάδες Ἱερέων
καὶ Διακόνων. Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ
ἐπίσημοι. Θεῖον Κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου
κ. Κλήμης. Στὴν Ἀπόλυσι, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρω
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε εὐχὲς στοὺς προ
σκυνητὰς καὶ εὐχαριστίες στοὺς συντελέσαντας στὴν ἐπιτέ
λεσι τῆς λαμπρᾶς Πανηγύρεως. Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς

ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ
Ἀρτοκλασία πρὸ τοῦ Ναοῦ.

Ἐπέτειος Ἐνθρονίσεως
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
ΤΗΝ Δευτέρα, 4/17 Ὀκτωβρίου 2016, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, συνεπληρώθησαν
ἕξι ἔτη ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισι τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό
που κ. Καλλινίκου στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τῶν Ἀθηνῶν.
Ὁ Μακαριώτατος λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀπο
στολων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης συμπαρστατούμενος
ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ἐνῷ
παρίστατο συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Μετὰ τὴν θεία Λει
τουργία ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Στυλιανὸς Τομαῆς καὶ
τὸ Φιλόπτωχο τῆς Ἐνορίας παρέθεσαν γεῦμα πρὸς τιμὴν
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον,
ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2017, τὸ
ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σὲ μικρὸ σχῆμα «τσέπης» καὶ στὶς 72
σελίδες του περιλαμβάνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο κατὰ μῆνα, τὰ εὐαγγελικὰ καὶ
ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, τὸ Νηστειοδρόμιο καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο,
ἀναλυτικὸ κατάλογο ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ταξινομημένων κατὰ γεωγραφικὴ περιοχή.
Τὸ Ἑορτολόγιον 2017 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς
Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν τιμὴ τοῦ 1 εὐρώ.
Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ἤδη ἐκτυπώνεται καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017, με
γαλυτέρου σχήματος, σὲ μορφὴ ἀντζέντας, τὸ ὁποῖο στὶς 208 σελίδες του ἐκτὸς
ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ Ἑορτολογίου, περιλαμβάνει ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῶν
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, τὰ Βιογραφικὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων μας, ἀναλυτικὸ κατάλογο Ἱερῶν Ναῶν
καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ πλήρη
ὀνομαστικὸ κατάλογο Κληρικῶν.


Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος, μετέβη προσφάτως στὸ νησὶ τῆς Μυκόνου πρὸς
τὴν ἐπὶ τόπου ἐξυπηρέτησι τῶν ἐκεῖ πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας, οἱ ὁποῖοι (ὡς οἱ πλεῖστοι ΓΟΧ τῶν Κυκλάδων) συνή
θως ἀναγκάζονται νὰ μεταβαίνουν στὸν Πειραιᾶ ἢ τὴν Ἀθή
να, προκειμένου νὰ λειτουργηθοῦν ἢ νὰ κοινωνήσουν. Ὁ π.
Γρηγόριος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία τὴν Τρίτην, 5/18-102016, στὸ Ναΐδριον τῆς Ἁγίας Τριάδος Μαραθίου Μυκόνου.

Πανήγυρις Ἁγίου Δημητρίου στὴν Καβάλα

τοῦ Μακαριωτάτου στοὺς παρισταμένους Κληρικοὺς καὶ
λαϊκούς.

Θεία Λειτουργία στὸ Νησὶ τῆς Μυκόνου
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος,

ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 25.10/7.11.2016, ἐψάλη
ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγί
ου Δημητρίου στὴν Καβάλα, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου
Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ.
Ἀμβροσίου. Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 26 Ὀκτ., τὴν πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ ἅγιος Φιλίππων καὶ Μαρωνείας
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία, καὶ ἔλαβαν μέ
ρος ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Σοφιάδης καὶ ὁ Ἱερομ. π. Παφνού
τιος Μαλκόπουλος. Στὶς ἑόρτιες Ἀκολουθίες συμμετεῖχε
πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν.
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