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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Η

ΓΕΝΝΗΣΗ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ
στὸν κόσμο, στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας,
πρὶν ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες, σήμανε τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τὴν φανέρωση τοῦ
Θεοῦ στὴν γῆ: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ» (Α’
Τιμ. γ’ 16). Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐμφανίσθηκε μὲ Σάρκα, ὡς Θεάνθρωπος, γιὰ νὰ μᾶς ἐπαναφέρει
στὴν θεία ζωή, ἀπὸ ὅπου ἐξεπέσαμε.
Σαρκώθηκε ὁ Χριστός, στὸ ἀσύλληπτο μέγεθος τῆς Ἀγάπης Του, γιὰ νὰ θεωθεῖ ὁ ἄνθρωπος:
«Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ υἱὸς ἀνθρώπου γέγονεν», τονίζει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, «ἵνα οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου, τοὐτέστι τοῦ Ἀδάμ, υἱοὶ Θεοῦ γένωνται».
Ὅσοι δέχθηκαν τὴν θεία Φανέρωση μὲ πίστη, ὁ Κύριός μας «ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ἰωάν. α’ 12). Ἡ θεία υἱοθεσία
ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο ἀξίωμα καὶ τὴν μεγαλύτερη ἀξία γιὰ τὸν πιστὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος
εἶναι πλέον τέκνο κατὰ χάριν τοῦ Ὑψίστου,
Παντοδυνάμου καὶ Ἀθανάτου Θεοῦ!
Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ὡς γνωστὸν ἐξ
ἀρχῆς «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ», ἀλλὰ ἐφθάρη καὶ
ἀπώλεσε τὴν βασιλικὴ χάρη καὶ διέστρεψε τὴν
υἱϊκὴ πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα σχέση. Ὅμως, μὲ
τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ θεώθηκε, ἐφ’ ὅσον
ἑνώθηκε μὲ τὴν Σάρκα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐνσωματώθηκε στὴν Ἐκκλησία Του, τῆς ὁποίας ὁ
Χριστὸς εἶναι Κεφαλή.
Στὸ Θεανθρώπινο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
δόθηκε ὅλη ἡ Χάρη τῆς Τριαδικῆς Θεότητος,
ἡ ὁποία σώζει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀναγεννᾶ,
ἁγιάζει καὶ θεώνει τὸν ἄνθρωπο.
***
ΣΤΟΝ καθένα ὅμως ἀπὸ ἐμᾶς, ἡ Χάρη δίδεται «κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ»
(Ἐφ. δ’ 7). Ὁ Κύριος διανέμει τὴν Χάρη Του κατὰ
τὸν «ἴδιον κόπον» μας (Α’ Κορ. γ’ 8) στὶς Ἀρετὲς
καὶ τὰ Μυστήρια.
Μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἐντασσόμαστε στὴν

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ μὲ τὴν Μετάληψη τοῦ
Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἑνωνόμαστε μαζί Του καὶ μεταξύ μας. Γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ χαρισματικοῦ αὐτοῦ δώρου,
γιὰ τὴν διαφύλαξη καὶ αὔξησή του, χρειάζεται
ὁπωσδήποτε καὶ ἡ δική μας προσφορά. Πρέπει
νὰ ἐπιθυμεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερα τὴν θέωσή
του. Μπορεῖ νὰ ἔλαβε τὴν χάρη τῆς θείας υἱοθεσίας, νὰ ἀπογράφθηκε ὡς τέκνο Θεοῦ, ἀλλὰ
ἔχει σημασία κατὰ πόσον ἐνεργοποίησε τὴν
χάρη στὴν καθημερινὴ ζωή του.
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ὀφείλουμε νὰ διεξάγουμε
ἀγῶνα συνεχῆ κατὰ τοῦ κόσμου, τῆς σαρκὸς
καὶ τοῦ διαβόλου, ποὺ ἀντιστρατεύονται στὴν
θεία κλήση μας καὶ ἀγωνίζονται νὰ μᾶς αἰχμαλωτίσουν. Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἀγωνιστὲς καὶ μετανοοῦντες,
ποὺ ποθοῦν ὄχι ἁπλῶς τὴν ἠθικὴ βελτίωσή
τους, ἀλλὰ τὴν ἁγιότητα, τὴν κατὰ χάριν ἕνωση μὲ τὸν Θεό, τὴν θέωση!
***
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ λοιπὸν ἐνδυνάμωση ἡ πίστη
καὶ ἡ ἀσταθὴς βούλησή μας, ὥστε νὰ ἀποκρούει
τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἀπατηλῶν καὶ ἐφαμάρτων
ἀπολαύσεων, οἱ ὁποῖες μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ
τὸ θεῖον Βρέφος. Θεία υἱοθεσία καὶ ἱκανοποίηση
ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν δὲν συμβιβάζονται.
Πῶς ὅμως θὰ παραμείνουμε στὴν εὐλογημένη κατάσταση τῆς θείας υἱοθεσίας καὶ θὰ
διαφύγουμε τὴν πίεση τῶν κακῶν λογισμῶν, οἱ
ὁποῖοι βομβίζουν συνεχῶς μέσα μας, μὲ σκοπὸ
νὰ μᾶς ἐκτρέψουν ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας;
Καθοριστικὸ γεγονὸς ἀποτελεῖ ἡ διατήρηση τῆς ἐσωτερικῆς ἐγγύτητος μὲ τὸν Σωτῆρα
Χριστό. Ἡ ζωντανὴ πίστη, ἡ ἀδιάλειπτη προσ
ευχή, τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους, ἡ
ὑπομονὴ στὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρασμούς,
διαφυλάσσουν τὴν κοινωνία μαζί Του καὶ τὴν
ἰσχυροποιοῦν. Ἡ μετάνοια, ἡ συγχώρηση, καὶ ἡ
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κατόπιν πνευματικῆς προετοιμασίας νηστείας
καὶ ἐγκρατείας Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ζωοποιοῦν καὶ ἀνανεώνουν τὴν ἕνωση μὲ τὸν Χριστό.
Οἱ δὲ κακοὶ λογισμοὶ φυγαδεύονται μὲ ἱκεσία ἔντονη καὶ
ἔμπονη στὸν Θεό, τὸν μόνον
Ἐλευθερωτή. Ὁ γλυκύτατος
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν
καλεῖται σὲ βοήθεια ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο, τότε «διέρχεται εἰς
τὰ κρύφια τῆς ψυχῆς» καὶ διώχνει τὸν βαρὺ ζυγὸ καὶ τὴν
πικρὴ δουλεία τῶν πονηρῶν λογισμῶν (Ἅγιος
Μακάριος Αἰγύπτιος).
***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

ΑΣ ἀναλογισθοῦμε ὅτι μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ
καὶ τὴν ἁγία Ἐκκλησία Του, ἡ ὁποία διαφυλάσσει τὴν θεία διδασκαλία καὶ τὴν μέθοδο καθάρσεως καὶ ἁγιασμοῦ, ὑπάρχει μόνον ἡ πλάνη, ἡ
ἁμαρτία, ἡ ἀπώλεια. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας, μὲ τὴν πνευματικὴ Παράδοσή της, μᾶς
χειραγωγεῖ μέσῳ τῶν Ἁγίων της καὶ μέσῳ τῆς
Ἱεραρχίας καὶ τῶν Πνευματικῶν πατέρων

στὴν ὀρθὴ κατανόηση καὶ βίωση τῆς Πίστεως,
ἀλλὰ καὶ στὴν ἐνσωμάτωση στὸν Σαρκωθέντα
Λόγο. Ὅσοι στασιάζουν ἔναντι τῶν νομίμων
καὶ κανονικῶν Ὀρθοδόξων
Ποιμένων τους, αὐτοὶ διαταράσσουν τὴν θεία τάξη καὶ
αὐτο-εγκλωβίζονται στὴν
καταστροφικὴ πλάνη τοῦ
ἰδίου θελήματος.
Εἴθε νὰ ζοῦμε μὲ ἀληθινὴ
ἀνακαίνιση τῆς θείας υἱοθεσίας μας, μὲ ἔμπνευση καὶ
ἐλπίδα γιὰ θεῖες ἀναβάσεις,
γιὰ ἀγῶνες ἀρετῆς καὶ ἁγιότητος.
Εἴθε ὁ Γεννηθεὶς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ
Σωτήρας μας, νὰ μᾶς στερεώνει στὴν Ὁμολογία τῆς ὀρθῆς Πίστεως, μακριὰ ἀπὸ πλάνες
καὶ αἱρέσεις, καὶ μάλιστα τὴν παναίρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, μακριὰ ἀπὸ δαιμονικὲς ἐπήρειες καὶ παγίδες, ἀπὸ τὴν ποικιλόμορφη ἀποστασία τῶν ἀποκαλυπτικῶν τούτων καιρῶν
ποὺ ζοῦμε.
Ἐπίσης δέ, εἴθε νὰ ἀποδιώχνει τοὺς κακοὺς
λογισμοὺς τῆς αὐταρεσκείας καὶ πλεονεξίας,
τῆς λαγνείας καὶ μισανθρωπίας, καὶ νὰ μᾶς
χαρίσει τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ σωτηρία. Ἀμήν!

Χριστοῦ Γέννησις 2016
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Τὰ Μέλη
† 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 Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
2ας/15ης Νοεμβρίου 2016

Τ

ΗΝ Τρίτην, 2αν /15ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ
ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς),
συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύν
οδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι
στιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριω
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐγένετο θετικὴ ἀποτίμησις τῆς 7ης Πανελλη
νίου Συναντήσεως Νέων, πραγματοποιηθείσης εἰς τὸ
Γαλάτσι Ἀθηνῶν, τὸ Σάββατον, 23-10/5-11-2016, ἡ
ὁποία κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ἦτο ἐπιτυχὴς καὶ πολὺ
ὠφέλιμος διὰ τοὺς Νέους τῆς Ἐκκλησίας μας.
2. Ὁ Σεβασμ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ἐνημέρωσε
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν συναντήσεων, τὰς ὁποίας
εἶχε μετὰ Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
3. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱ. Συνόδου ἐνημέρωσαν τὸ Ἱερὸν
Συνοδικὸν σῶμα περὶ διαφόρων ἐξελίξεων ἐν τῇ Ἐπαρ
χίᾳ αὐτῶν.
4. Συνεζητήθησαν νομικὰ ζητήματα καὶ ἐλήφθησαν

σχετικαὶ ἀποφάσεις.
5. Ἐγένετο λόγος περὶ τῶν προετοιμασιῶν διὰ τὸν
ἑορτασμόν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, εἰς τὰς ἀνὰ τὴν
χώραν Μητροπόλεις μας.
6. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύ
σεως.
Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρί
ασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δι
καστήριον καὶ ἐξεδίκασε τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρ. Πρεσβυ
τέρου Λουκᾶ Michelin, κατηγορουμένου ἐπὶ ἀποσχίσει,
καὶ ἐπέβαλεν εἰς αὐτὸν τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως
ἀπὸ παντὸς ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ ἐπαναφορᾶς του εἰς
τὰς τάξεις τῶν λαϊκῶν.
Ἐν συνεχείᾳ, τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήρι
ον ἠσχολήθη μὲ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρ. Ἱεροδιακόνου
Βενεδίκτου, κατὰ κόσμον Giacomo Capecchi, κατηγο
ρουμένου ἐπὶ σοβαροτάτοις κανονικοῖς παραπτώμασι
καὶ ἐπέβαλεν εἰς αὐτὸν τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως
ἀπὸ παντὸς ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ ἐπαναφορᾶς του εἰς
τὰς τάξεις τῶν Μοναχῶν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
2ας/15ης Δεκεμβρίου 2016

Τ

ΗΝ Πέμπτην, 2αν /15ην τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου
τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς),
συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακα
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Συνεζητήθη ἡ προετοιμασία διὰ τὸν ἑορτασμὸν
τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
2. Ἐνεκρίθη ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Ρώσου Πρεσβυτέρου π.
Δημητρίου Ντουμποβίτσκυϊ.

3. Συνεζητήθησαν αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν ἀποδο
χήν τινος φερομένου ὡς Κληρικοῦ.
4. Συνεζητήθησαν νομικὰ ζητήματα καὶ ἐλήφθησαν
σχετικαὶ ἀποφάσεις.
5. Ἠσχολήθη μὲ ζητήματα ἀφορῶντα τοὺς Ζηλωτὰς
Ἁγιορείτας.
6. Κατετέθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος πρό
τασις διοικητικῆς ἀναδιοργανώσεως τῆς Κεντρικῆς
Ἑλλάδος, περὶ τῆς ὁποίας θὰ ληφθῇ ἀπόφασις εἰς τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου.
7. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύ
σεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ἱστορικὲς Σελίδες

Πῶς κατελάβομεν τὴν Παναγίαν τὴν «Κατσιποδοῦ»
21η Νοεμβρίου 1926. Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τὴν παραμονήν, 20 τοῦ
μηνός, ἐβγήκαμε πρὸς ἐξεύρεσιν Ἐκκλησίας διὰ
τὴν ἑορτὴν καὶ ἐβαδίσαμε πρὸς τοῦ Δουργούτη.
Ὄπισθεν τοῦ ἐργοστασίου τοῦ
Φὶξ εὑρίσκεται ὁ ἱερὸς Ναὸς τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου. Ἐπήγαμε λοιπὸν εἰς τὸν
Ἅγιον Γεώργιον, εὑρήκαμε τὸν
Ἱερέα τοῦ Ναοῦ καὶ τὸν παρακα
λέσαμε νὰ μᾶς ἀφήσῃ νὰ κάνω
μεν τὴν Ἀγρυπνίαν ἐκεῖ καὶ τοῦ
τάξαμε 300 δραχμάς· ἀλλὰ φο
βηθεὶς δὲν μᾶς ἄφησεν, ἄν καὶ
τότε ἤτανε ἔρημος ὁ τόπος. Ἀπο
φασίσαμε νὰ τὸν κλείσωμεν μέσα
στὸ κελλί του καὶ νὰ λειτουργή
σωμεν –εἴμεθα ἕως 1500 ἄτομα.
Ἀλλὰ κατόπιν ἐσκέφθημεν νὰ μὴ
κάνουμε κακὸν τοῦ Ἱερέως, καὶ
ἀλλάξαμε γνώμην.
Ἀπέναντι στὸν Ἅγιον Γεώργι
ον εὑρίσκετο στὴν κορυφὴν τοῦ λόφου ὁ Ναὸς τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς μὲ τὸ ὄνομα «Κατσιποδοῦ». Ἐκεῖ
εἴδαμε ἕνα φῶς νὰ βγαίνῃ ἀπὸ κάτι καμαροῦλες,
ποὺ ἐκατοικοῦσεν ὁ ἰδιοκτήτης τότε Χρῆστος Κανά
κης, καὶ ἐπήγαμε νὰ τοῦ ζητήσουμε νὰ μᾶς ἀφήσῃ
νὰ κάνουμε τὴν Ἀγρυπνίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσο
δίων. Εἴμεθα οἱ Βαπορίδης Ἀνδρέας, Ἰωάννης
Σιδέρης, Γεώργιος Στέλλας, Κωνσταντῖνος Νικο
λακόπουλος, Γεώργιος Βλασίδης, Περικλῆς Γκέ
τουρας, Δημήτριος Φρυγανᾶς Συνταγ)χης Χωρ)κῆς,
Βασίλειος Φρυγανᾶς, Χαράλαμπος Μαυρογιάννης,
Κωνσταντῖνος Ξύγγος, Κωνσταντῖνος Ρουσσόπου
λος, Κωνσταντῖνος Γκικάκης, Δημήτριος Χιώτης,
Ἰωάννης Διατσίντος, Σταῦρος Ἀλλοίμονος καὶ
ἄλλοι. Ἀφοῦ λοιπὸν ἐπήγαμε καὶ τοῦ χτυπήσαμε
τὴν πόρτα τοῦ νοικοκύρη Χρήστου Κανάκη, μᾶς
ἐρώτησε τί εἴμαστε ποὺ χτυπᾶμε τὴν πόρτα τέτοια
ὥρα; -ἤτανε ἡ ὥρα 11 μ.μ.- καὶ τοῦ εἴπαμε:

– Χριστιανοί.
– Τί θέλετε; Μᾶς λέει.
– Νὰ μᾶς δώσῃς τὴν Ἐκκλησία νὰ κάνουμε τὴν
Ἀγρυπνία τῶν Εἰσοδίων μὲ τὸ Παλαιό. Εἴμεθα Πα
λαιοημερολογῖται. Καὶ μᾶς λέει:
– Βασιλικοὶ εἴσαστε ἤ Βενιζε
λικοί;
Καὶ τοῦ ἀπαντήσαμεν ὅτι ὅλοι
μας εἴμεθα Βασιλικοὶ καὶ μᾶς
ἀνοίγει τὴν πόρτα καὶ μᾶς λέει:
– Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ
τὴν ἔχετε ἐσεῖς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ
ὄχι οἱ Φράγκοι.
Καὶ ἔτσι ἐμπήκαμε στὴν Ἐκκλη
σίαν ὑπὸ τὸ φῶς τῆς πανσελή
νου. Καὶ τὸ πρωΐ ἐφύγαμε μὲ
40 πόντους χιόνι. Ἔκτοτε πλέον
τὴν εἴχαμε περὶ τὰ 15 χρόνια συ
νεχῶς. Εἴχαμε Ἱερέα τὸν παλαί
μαχον πατέρα Ἰωάννην Φλῶρον,
ἀκούραστον καὶ ἄφοβον.
Στὰ 1930 ἐπήραμε καὶ τὴν
Μεταμόρφωσιν τοῦ Σωτῆρος τῆς Κυψέλης, τοῦ
παπᾶ Γεώργη τοῦ Βουτέρη.
Πάντως, ὅλα αὐτὰ μὲ πόλεμο. Διότι ὅσο ἔβλεπεν
ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπου
λος ὅτι ἁπλώνουμε φτερὰ ἤρχισε δριμύτερον διωγ
μόν. Ἀλλὰ πρὸς κέντρα ἐλάκτιζε, διότι τὸ δένδρον
εἶχεν ἁπλώσει ρίζας εἰς τὴν γῆν καὶ ἐφύτρωνε παν
τοῦ. «Διωκόμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι»...
Ἀλλὰ οἱ θεομάχοι ἐκουράζοντο ἄνευ κέρδους,
διότι τὰ ἱδρυθέντα παρὰ Θεοῦ οὐδεὶς δύναται νὰ χα
λάσῃ, κατὰ τὸν Γαμαλιήλ, διδάσκαλον τοῦ Ἀποστό
λου Παύλου, ὅπου εἶπε μέσα στὴν Συναγωγήν, ὅτι
οὐκ ἀνέγνωτε τὴν Γραφὴν ὅπου λέγει· πᾶν πρᾶγμα
ὅπου δὲν εἶναι ἀπὸ Θεοῦ αὐτοδιαλύεται· ἐὰν ὅμως
εἶναι ἀπὸ Θεοῦ, διατί γινόμεθα θεομάχοι;
Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα!

(«Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀρ.φ. 337 / 25.4.1960, σελ. 6)

Κ.Ν.

Η ΦΩΝΗ
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Ὀρθόδοξος Διαμαρτυρία κατὰ τῆς Ἄρσεως τῶν Ἀναθεμάτων
Κωνσταντινουπόλεως – Ρώμης
ΠΡΙΝ ἀπὸ μία πεντηκονταετία, τὸν Δεκέμβριο τοῦ

1965, οἱ Λατινόφρονες Οἰκουμενισταὶ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως προέβησαν μετὰ τῶν ἐν
Ρώμῃ Παπικῶν στὴν λεγομένη Ἄρσι τῶν Ἀναθεμάτων
τοῦ 1054, προκειμένου νὰ διευκολύνουν τὴν ἑνωτικὴ
γραμμὴ καὶ πορεία τους, χωρὶς ὅμως νὰ ἀρθοῦν οἱ αἰτίες, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν αὐτά.
Ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες, οἱ ὁποῖες ἐξεφράσθησαν ὀρθοδόξως κατὰ τῆς προδοτικῆς ἐκείνης πράξεως, ἡ πλέον εὐθαρσὴς
καὶ σημαντικὴ ἦταν ἡ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου, Πρωθιεράρχου τῆς
Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἐν Διασπορᾷ. Ὁ ἱερὸς Φιλάρετος, πλήρης
Πνεύματος Ἁγίου, ἀληθεύων ἐν ἀγάπῃ,
ἔσπευσε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνεπίτρεπτη ἐκείνη Οἰκουμενιστικὴ πρᾶξι, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1965, νὰ
καταγγείλη αὐτὴν ὡς κατ’ οὐσίαν παράνομη καὶ ἄκυρη,
διότι ἐσήμαινε τὴν ἐξίσωσι πλάνης καὶ ἀληθείας.
Τὸ δεκαπενθήμερο τότε ἐπίσημο περιοδικὸ τῆς

Ἐκκλησίας μας «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ἀριθ.φ.
494 / 1 Ἰουνίου 1966) προέβαλε σὲ κύριο ἄρθρο του τὸ
γεγονός, καὶ ἐξεθείασε δεόντως τὴν σημασία τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας τοῦ σεπτοῦ κοσμήματος τῆς Ὀρθοδοξίας Μητροπολίτου Φιλαρέτου, καταφερόμενο κατὰ τῶν
Οἰκουμενιστῶν, καὶ ἐτόνισε τὴν ἐν Κυρίῳ καύχησι τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος,
διότι ἐκ τοιούτων Ὁμολογητῶν Ποιμένων
ἔχουν τὴν προέλευσιν τῆς χειροτονίας τους
οἱ Ἡγέτες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.
Εἰς ἀπάντησιν λοιπὸν τῶν Λατινοφρόνων
Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἑώρτασαν τὴν
πεντηκονταετία τῆς ἐπαισχύντου Ἄρσεως
διὰ τῆς ἀποστολῆς δώρων στοὺς Παπικούς,
συνευωχούμενοι στὴν ἀποστατική τους φθορά, ἐμεῖς προβαίνουμε στὴν ἀναδημοσίευσι τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐκ τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ τῆς
Ἐκκλησίας μας, πρὸς Ὁμολογίαν τῆς Ἀληθείας, τιμὴν
τῶν συγχρόνων Ὁμολογητῶν Πατέρων τῆς γνησίας τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ στηριγμὸν τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν.

Δικαία Διαμαρτυρία

Α

ΠΕΣΤΑΛΗ ἐσχάτως βαρυσήμαντος ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου, Προέδρου τῆς ἐν Διασπορᾷ Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
πρὸς τὸν ἀποστάτην Πατριάρχην Ἀθηναγόρα, ἥτις ἀνεδημοσιεύθη εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 3 φύλλον τῆς 1/14 Φεβρουαρίου 1966 τοῦ ἐν Ζορντανβὶλ τῶν Η.Π.Α. ἐκδιδομένου
ἀνὰ δεκαπενθήμερον ρωσικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ περιοδικοῦ «Πραβοσλάβναϊα Ρούς» (Ὀρθόδοξος Ρωσία).
Ἐν αὐτῇ, ὁ Προκαθήμενος τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν διαμαρτύρεται ἐντόνως κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
καὶ συγκεκριμένως ἐναντίον τῆς πράξεως σχετικῶς
μὲ τὴν πανηγυρικὴν δήλωσιν ταυτοχρόνως μετὰ
τοῦ Πάπα Ρώμης περὶ ἄρσεως τοῦ ἀφορισμοῦ, τοῦ
κηρυχθέντος ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Μιχαὴλ Κηρουλαρίου τὸ 1054. Ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω θέματος ἀναφέρονται
τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικὰ καὶ ἀξιοπρόσεκτα ρήματα.
«...Ἠκούσαμεν πολλοὺς λόγους συγχύσεως, ὅταν ἡ
Ὑμετέρα Παναγιότης ἐνώπιον ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου
προέβη εἰς μίαν καινοτομίαν, ἄγνωστον εἰς τοὺς προκατόχους Αὐτῆς καὶ ἀντίθετον πρὸς τὸν Ι΄ Ἀποστολικὸν Κανόνα, κατὰ τὴν συνάντησιν μετὰ τοῦ Πάπα
Ρώμης Παύλου τοῦ ΣΤ΄ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.

Ἄς ὁμιλήσωμεν εὐθέως καὶ ἄνευ περιστροφῶν· ὁ
σκανδαλισμὸς ὑπῆρξε μέγας. Ἠκούσαμεν, ὅτι κατόπιν
τούτου πολλαὶ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἠρνήθησαν νὰ
μνημονεύουν τὸ ὄνομα τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος
κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.
Τώρα δὲ χωρεῖτε ἔτι περαιτέρω, ὅταν δι’ ἀποφάσεως Ὑμῶν καὶ τῶν Ἐπισκόπων μόνον τῆς καθ’ Ὑμᾶς
Συνόδου καταργῆτε τὴν ἀπόφασιν τοῦ Πατριάρχου
Μιχαὴλ Κηρουλαρίου, τὴν ἐπιβεβαιωθεῖσαν καὶ
υἱοθετηθεῖσαν ἀπὸ ὅλην τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολήν.
Πράττοντες τοῦτο, Παναγιώτατε, ἐνεργεῖτε οὐχὶ συμφώνως πρὸς τὴν ὑφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν υἱοθετηθεῖσαν στάσιν ἀπέναντι τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ.
Δὲν πρόκειται περὶ τῆς τοιαύτης ἤ τοιαύτης ἐκτιμήσεως τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Καρδιναλίου Οὐμβέρτου,
δὲν πρόκειται περὶ οὐδεμιᾶς προσωπικῆς συγκρούσεως μεταξὺ τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Πατριάρχου. Ὄχι! Ἡ
οὐσία τοῦ ζητήματος ἔγκειται εἰς τὰς παρεκκλίσεις
ἀπὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, αἱ ὁποῖαι ἐρρίζωσαν εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὴν ροὴν τῶν αἰώνων, ἀρχῆς
γενομένης ἀπὸ τῆς διδασκαλίας περὶ τοῦ ἀλαθήτου
τοῦ Πάπα, ἡ ὁποία διετυπώθη ὁριστικῶς εἰς τὴν Α΄
Σύνοδον τοῦ Βατικανοῦ.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

7

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἡ Ἑορτὴ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Στὴν πανηγυρίσουσα Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια
Κορινθίας τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 8/21.11.2016, τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ
πολλοὶ Κληρικοὶ κυρίως τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως. Ἔψαλε ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Παρέστησαν Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς


Ἡ δήλωσις τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ τοῦ
Πάπα ὀρθῶς ἀναγνωρίζει τὴν πρᾶξιν ἀμοιβαίας συγχωρήσεως ἀνεπαρκῆ διὰ τὴν κατάπαυσιν τόσον τῶν προγενεστέρων, ὅσον καὶ τῶν πολὺ προσφάτων διαφωνιῶν.
Ἀλλ’ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ· ἡ πρᾶξις αὐτὴ ἐξισώνει τὴν πλάνην
καὶ τὴν ἀλήθειαν. Ἐν τῇ ροῇ τῶν αἰώνων ἅπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀρθῶς ἐπίστευσεν, ὅτι εἰς οὐδὲν παρεξέκλινεν ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, ἐνῷ ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία, εἰσήγαγεν εἰς τὴν
δογματικὴν διδασκαλίαν αὐτῆς σειρὰν καινοτομιῶν, μὴ
συμφώνων πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν.
Ὅσον περισσότεραι καινοτομίαι εἰσήγοντο, τόσον
περισσότερον διηυρύνετο τὸ σχίσμα μεταξὺ Ἀνατολῆς
καὶ Δύσεως...».
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐκτιθεμένων ἐν τῇ σπουδαιοτάτῃ
ταύτῃ ἐπιστολῇ καθίστανται φανερὰ τὰ ὀρθοδοξώτατα
φρονήματα τοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου, ἡ ἀπέχθεια
πρὸς τὴν αἱρετικὴν τῶν παπικῶν ἐκκλησίαν, ὡς καὶ ἡ
περιφρόνησις πρὸς τὸν Προκαθήμενον τοῦ Φαναρίου,
ὅστις κατ’ αὐτὸν ἐπικινδύνως ἐρωτοτροπεῖ πρὸς τὴν
Δύσιν καὶ γοργῷ τῷ βήματι βαίνει πρὸς τὴν ὑποταγὴν
τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν Ρωμαιοκαθολικισμόν.
Εἶναι λίαν ἀξιοσημείωτα, ὅσα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀναγράφονται εἴς τι σημεῖον ἀναφορικῶς πρὸς τὸ ἐπίμαχον
ζήτημα τῆς Ἑνώσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν:
«Καμμία ἕνωσις τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας μὲ ἡμᾶς
δὲν εἶναι δυνατή, ἕως ὅτου δὲν ἀποκηρύξῃ αὕτη τὰ νέα
δόγματά της, καὶ καμμία κοινωνία ἐν τῇ προσευχῇ δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκατασταθῇ..., ἄνευ ἀποφάσεως
ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία κοινωνία δὲν μᾶς φαίνεται δυνατὴ μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας, νῦν ἠναγκασμένης νὰ ζῇ εἰς κατακόμβας».
Ὀρθότατα καὶ συμφώνως πρὸς τὰ ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἀρχῆθεν παραδεδεγμένα τοποθετεῖ τὰ μεγάλα
ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα καὶ ἰδιαίτατα τὰ τῆς Ἑνώσεως
τῆς Ὀρθοδόξου μετὰ τῆς Παπικῆς «Ἐκκλησίας».

καὶ πλῆθος εὐλαβῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Θεῖο
κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀναφερθεὶς
ἐκτὸς ἄλλων καὶ σὲ Θαύματα ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς Ταξιάρχες
στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ κατὰ τὴν ἵδρυσή του, ἐπὶ ὁσίου Γέροντος
Μωϋσέως († 1946) καὶ μάλιστα σὲ σωτηρία τῆς Μονῆς ἀπὸ τοὺς
Γερμανοὺς κατὰ τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε
Λιτανεία σὲ χώρους τῆς Μονῆς καὶ ἀνεπέμφθησαν δεήσεις.
Κατόπιν παρετέθη τράπεζα στοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν Καθηγουμένη


Τὸ δὲ ὕψος καὶ πλάτος καὶ βάθος τῶν γνησίων,
ἀποστολικῶν καὶ ὀρθοδόξων φρονημάτων του καταφαίνεται καὶ ἐκ τῶν ἑξῆς ἀξιομνημονεύτων λόγων:
«Διὰ τοῦτο θεωροῦμεν ἀπαραίτητον νὰ δηλώσωμεν, ὅτι ἡ ἡμετέρα τῆς Διασπορᾶς Ὀρθόδοξος Ρωσικὴ
Ἐκκλησία, ὅπως ἀναμφισβητήτως καὶ ἡ νῦν εὑρισκομένη εἰς κατακόμβας Ρωσικὴ Ἐκκλησία, δὲν θὰ δεχθῇ
κανένα διάλογον ἐπὶ τῶν δογμάτων μὲ τὰς ἄλλας
Ὁμολογίας καὶ ἐκ τῶν προτέρων ἀπορρίπτει πᾶσαν
σχετικὴν συμφωνίαν μετ’ αὐτῶν, ἀναγνωρίζουσα τὴν
δυνατότητα ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος μετ’ αὐτῶν
μόνον, ἐὰν αὗται ἀποδεχθοῦν πλήρως τὴν Ὀρθόδοξον
διδασκαλίαν, ὑφ’ ἥν μορφὴν αὕτη διεφυλάχθη μέχρι
τοῦδε ὑπὸ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας...».
Καὶ ἀλλαχοῦ:
«Βεβαίως δὲν εἴμεθα ἐναντίον τῶν εὐμενῶν ἀμοιβαίων σχέσεων μὲ τοὺς ἐκπροσώπους ἄλλων Ὁμολογιῶν, ἐφ’ ὅσον δι’ αὐτῶν δὲν προδίδεται ἡ ἀλήθεια τῆς
Ὀρθοδοξίας».
Τοιοῦτοι Προκαθήμενοι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
εἶναι ἄξιοι νὰ φέρωσι τὸν τιμητικὸν τίτλον καὶ τὴν
ἔνδοξον ἐπωνυμίαν τοῦ «Ὀρθοδόξου» Ποιμένος, ὅταν
πιστεύωσιν ἀκραδάντως καὶ ἀμετακινήτως εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν καὶ μόνον εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.
Ἀποτελεῖ καύχημα ἐν Χριστῷ δι’ ἡμᾶς τοὺς
ἀκολουθοῦντας τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τὸ ὅτι ἐκ τοιούτων
Ποιμένων ἔχουσι τὴν προέλευσιν τῶν χειροτονιῶν
αὐτῶν οἱ Ἡγέται τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας τῶν
Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.
Ἄς εὐχηθῶμεν τῷ Ὑψίστῳ, ὅπως ἀναδείξῃ ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ Του Ποιμένας μὲ ὀρθόδοξον συνείδησιν
καὶ ὀρθόδοξα φρονήματα, ἵνα οὕτω ἐξυψώσωσι τὸ
γόητρον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁδηγήσωσι ἐπὶ τὴν κρυσταλλίνην πηγὴν τοῦ ζῶντος ὕδατος τῆς Ὀρθοδοξίας
τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας τὴν Ἀλήθειαν!
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Η ΦΩΝΗ
Πατέρων Προβατείου Ὄρους, καὶ ὁ Διάκονος Κωνσταντῖνος,
παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἐξεφώνησε
κατάλληλο γιὰ τὴν περίσταση θεῖο κήρυγμα.

Συνέδριο Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς
Ὁ θεσμὸς τῆς ἐτησίας διοργανώσεως Συνεδρίου γιὰ τὴν Νεολαία καὶ τὴν Οἰκογένεια, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀμερικῆς, συνεπλήρωσε ἤδη περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία. Τὸ
Φθινόπωρο κάθε ἔτους μία Ἐνορία τῆς Μητροπόλεως ἀναλαμβάνει τὴν διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου. Φέτος τὴν φιλοξενία τῆς
διοργανώσεως ἀνέλαβαν ἀπὸ κοινοῦ οἱ Ἐνορίες τῆς Νέας Ὑόρκης: Ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας καὶ
ὁ Ἱερὸς Ναός Ἁγίου Ἰσιδώρου Λὸγκ Ἄϊλαντ.
Γερόντισσα Ἁγνὴ Μοναχή.
Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς εἶχε
προεξάρχει στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγρυπνίας στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ

καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ. Ἔψαλε ὁ Χορὸς τῶν Μοναζουσῶν
τῆς ὑπὸ τὴν ἑορτάζουσα Καθηγουμένη Γερόντισσα Ταξιαρχία
Μοναχὴ μοναστικῆς Ἀδελφότητος. Παρέστησαν Κληρικοὶ τῆς
τοπικῆς Μητροπόλεως, ὡς καὶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, καὶ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος. Θεῖο κήρυγμα
ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Στὴν
ἐπακολουθήσασα Ἀγρυπνία καὶ τὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε
ἄχρι πρωίας ὁ Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.
Στὰ Νένητα τῆς Χίου, στὴν ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Ταξιάρχη,
τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβε μέρος
ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος, Καθηγούμενος τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων

Περὶ τοὺς ἑκατὸ συνέδρους προσῆλθαν ἀπὸ διάφορα σημεῖα
τῆς Β. Ἀμερικῆς (ἀπὸ τὸ Ἔντμοντον τοῦ Καναδᾶ ἕως καὶ τῆς Φλώριδος τῶν Η.Π.Α.), προκειμένου νὰ θέσουν τὰ ἐρωτήματά τους
στοὺς παρευρισκομένους Σεβ. Μητροπολίτας Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆ, ἀλλὰ καὶ τοὺς λοιπούς παρόντας
Κληρικοὺς καὶ γενικὰ νὰ αἰσθανθοῦν τὸ πνεῦμα τῆς ἐνθαρρύνσεως
καὶ τῆς ἀδελφοσύνης, νά πληροφορηθοῦν καλύτερα τὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς βιώσεως αὐτῆς στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ
νὰ συμμετάσχουν στὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Στὴν Χίο, ὅπου ὁ Ἅγιος ξεκίνησε τὰ πρῶτα βήματά του ὡς
Μοναχός, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Ἁγιοπατερίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος – Τοποτηρητὴς Χίου, χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ
πανηγυρίζοντος Παρεκκλησίου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων Προβατείου ὄρους.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ αὐτὸς Μητροπολίτης προέστη στὴν
Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγίας

ΤΗΣ
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Ὁδηγητρίας καὶ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.
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Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου καὶ τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, τοῦ καὶ ἐκφωνήσαντος ἑόρτια Ὁμιλία. Παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ πιστοί.
Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, στὴν πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς τοῦ ἄγοντος
τὰ σεπτὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
κ. Κυπριανός. Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. κ. Κυπριανὸς καὶ
ἐπίσης ἑόρτιες εὐχὲς ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπηύθυνε ὁ
Σεβ. κ. Γερόντιος.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Στὴν νῆσο τῆς Αἰγίνης, ὅπου ὁ Ἅγιος ἔζησε τὰ τελευταῖα ἔτη
τοῦ βίου του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων Αἰγίνης.

Στὴν ἀκριτικὴ νῆσο τῆς περιφήμου Ρόδου τῆς Θ. Λειτουργίας
στὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ καὶ Τοποτηρητὴς Κυκλάδων
καὶ Δωδεκανήσου.

Στὴν Λαμία βρίσκεται ὁ μοναδικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τὴν Παρασκευὴ τὸ ἑσπέρας, 12/25-11-2016, στὸν
πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, καθὼς καὶ στὴν Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας (Σάββατο, 13/26-11-2016) προέστη
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
Τὸ Σάββατο, 13/26.11.2016, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας,
χοροστάτησε στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, μὲ συγχοροστασία τοῦ

Κατὰ τὴν αὐτὴ ἡμέρα, πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ ἑώρτασε τὴν
πρώτη τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας μετὰ τὴν στελέχωση, τὸν ἀνακαινισμὸ καὶ τὴν ἐπαναλειτουργία αὐτῆς, ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ
Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν Ριζόμυλο Βελεστίνου Μαγνησίας. Στὴν
Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, τῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ.
Δημητριάδος κ. Φωτίου.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
στὰ Ἰωάννινα
Τὴν Κυριακή, 14/27.11.2016, πανηγύρισε μέ λαμπρότητα ὁ
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νεόδμητος Ἱερός Ναός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στό Λυκόστομο Κρανούλας Ἰωαννίνων. Τῆς πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς
Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπισκοπός μας κ.
Καλλίνικος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δυτικῆς
Ἐλλάδος, συμπαρασταστούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου Καραΐσκου, τῶν Παν/των Ἱερομονάχων π. Γελασίου και π. Καλλινίκου και τοῦ Ἱεροδιακόνου
π. Ἀχιλλείου. Θεῖο κήρυγμα ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν Παν/το Ἱερομόναχο π. Καλλίνικο σχετικὰ μὲ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο καὶ τοὺς
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγῶνες τους. Ἀξιοσημείωτο εἶναι
τό γεγονός, ὅτι ἐτελέσθη γιά πρώτη φορά ὕστερα ἀπό τήν Ἡμερολογιακή Καινοτομία ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἤπειρο.

Ἐνθρόνισις Ἡγουμένης
Σύμφωνα πρὸς τὰ Μοναχικὰ θέσμια καὶ τὴν τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 23-11/6-12-2016, τελέσθηκε ἡ Ἐνθρόνισις τῆς νέας Ἡγουμένης τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς
Γυναικείας Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς, Ὁσιωτάτης Γεροντίσσης Σταυριανῆς Μοναχῆς. Τὴν Ἐνθρόνιση τέλεσε
ὁ οὶκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.

στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς. Στὴν Θεία
Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π.
Θεοδόσιος, τέσσερις ἀκόμη Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι. Στὴν Ἀπόλυση, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὸν Ἀποστολικὸ Πατέρα Ἅγιο Κλήμεντα καὶ γιὰ
τὸ μήνυμά του μέσῳ τῆς γνωστῆς Πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολῆς
του, τὸ ὁποῖο συνοψίζεται στὸν ἀγῶνα γιὰ διατήρηση ὁμονοίας,
εἰρήνης καὶ ἀγάπης στὴν Ἐκκλησία, ψέγοντας τὴν ζήλεια καὶ τὸν
φθόνο, καὶ ἐπαινώντας καὶ προβάλλοντας τὴν Μετάνοια.

Πανηγύρεις Ἁγίας Αἰκατερίνης
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἄνω Πατησίων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, συμπαραστούμενος ὑπό Ἱερέων καί Ἱεροδιακόνου. Ἔψαλε κλιμάκιον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Χοράρχου αὐτῆς κ. Μιχαήλ Μακρῆ. Τόν πανηγυρικό

τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος
ἀναφερόμενος στό Μαρτύριο τῆς Ἁγίας καί στό μαρτύριο τῆς
συνειδήσεως τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ.
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης Λουτουφίου Βοιωτίας
Χρυσόστομος, παρουσίᾳ καὶ ἄλλων Ἀρχιερέων, Κληρικῶν, Ἀντιπροσωπειῶν ἀπὸ ἀρκετὲς Γυναικεῖες Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἀττικῆς
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ πολλῶν προσκυνητῶν καὶ φίλων τῆς ἐν
λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου ὡς γνωστὸν ἐγκαταβιώνει κλινήρης καὶ
ὁ ἀσθενῶν πολιὸς Γέρων Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Ἀττικῆς καὶ
Διαυλείας κ. Ἀκάκιος.

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Τὴν Τετάρτη, 24.11/7.12.2016, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ Θείας Λειτουργίας στὸν Προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ίουστίνης,

ΤΗΣ
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τοῦ πανηγυρικοῦ Ἐσπερινοῦ καί τῆς Λιτανείας προέστη ὁ οἰκεῖος
Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, μετά πλειάδος Ἱερέων καί Διακόνων, καί δή τοῦ Γέροντος
τῆς Μονῆς Παν/του Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐθυμίου Μπαρδάκα.

Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν Πάτρα

Τὴν Τρίτη, 30.11/13.12.2016, ἑωρτάσθηκε μὲ ἐπισημότητα
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα ἡ μνήμη
τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος
Ἱερεῖς καὶ ἕνας Ἱεροδιάκονος. Παρέστησαν ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς
Ὀρθόδοξοι πιστοί.
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Ἱεράρχου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ,
πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τελέσθηκε στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὸ Χαϊδάρι
Ἀττικῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλινίκου.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, τῇ ἀδείᾳ καὶ προτροπῇ τοῦ συγχοροστατήσαντος οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, παρουσίᾳ πολλῶν Κληρικῶν, ἐπισήμων
καὶ πλήθους πιστῶν.

Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος τέλεσε τὴν ἑόρτιο
Θεία Λειτουργία στὸ πανηγυρίζον περίλαμπρο Καθολικὸ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς στὴν Παιανία
Ἀττικῆς. Ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος
κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, Ἱερεῖς καὶ ἕνας
Ἱεροδιάκονος.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος μὲ
τοὺς Κληρικοὺς καὶ μερικοὺς πιστοὺς μετέβη στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ προσεκύνησε τὴν Κάρα καὶ τὰ Λείψανα, ὡς καὶ
τὸ φυλασσόμενο τμῆμα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου πρὸς εὐλογίαν πνευματικήν.

Πανηγύρεις Ἁγίου Νικολάου
Τὴν Δευτέρα, 6/19.12.2016, Ἑορτὴ τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρετέθη τράπεζα, στὴν ὁποίαν
παρεκάθησαν οἱ ἑορτασταί, ὡς καὶ οἱ ἀφιχθέντες ἀπὸ ἄλλες Πανηγύρεις Σεβ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Θεοφ. Γαρδικίου κ.
Κλήμης. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς, οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὸ κελλὶ
τοῦ ἀσθενοῦντος πολιοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Ἀττικῆς καὶ
Διαυλείας κ. Ἀκακίου πρὸς ἔκφρασιν τιμῆς καὶ εὐχῶν, ὁ δὲ Σεβ.
Ἀκάκιος ἐξέφρασε τὴν χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη του.
Στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς
πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο
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ἀναφερθεὶς μεταξὺ ἄλλων σὲ συγκλονιστικὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου
Νικολάου ὑπὲρ τοῦ «κανονικοῦ ἡμερολογίου τῆς ὀρθοδοξίας»
τὸ ἔτος 1926, Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν
ἑορταστῶν.

Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος,
οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ τιμήσουν τὸν ἑορτάζοντα ἅγιο Ἀδελφό,
ὡς καὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες
περιοχές. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεραψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ προσῆλθε
μεγάλο πλῆθος ἐκ τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου γιὰ τὴν ἔκφραση εὐχῶν
καὶ σεβασμοῦ στὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Στὴν Ἀπόλυση, εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος, ἐνῶ ὁ ἑορτάζων οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Φιλίππων καὶ
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπηύθυνε εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς
προσελθόντας.

Πανηγύρεις τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Κορυδαλλοῦ
τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
κ. Γερόντιος, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
ἐπισήμων καὶ πλήθους πιστῶν.

Τήν Κυριακή, 12/25-12-2016, ἑωρτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ σέ
πανηγυρίζοντες Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπλίτου
Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου
Τὴν Τρίτη, 7/20.12.2016, τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ἑώρτασε τὸ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, διὰ ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν
Δράμα. Στὸ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Σεβ.
Ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος Ἁθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζον
τα Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος στό Γαλάτσι, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου Παν/του Ἱερομονάχου π. Παναρέτου
Τσίχλα και τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος. Μετά
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπραγματοποιήθη Ἱερά Λιτάνευσις τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τοῦ Μεγάλου Ἁγίου, στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Νάσσος.
Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σαλαμῖνος στόν Μεγάλο Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, τῇ ἀδείᾳ καί
προτροπῇ τοῦ συγχοροστατήσαντος οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ.
Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ἐνῶ τήν
κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας καί τῆς Ἱερᾶς

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Λιτανείας ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος.
Στόν ἱστορικό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐρυθρῶν Ἀττικῆς ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παν/του
Ἱερομονάχου π. Κυρίλλου καί δύο Διακόνων.
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Νοεμ., τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως
Θεοτόκου στὴν Μελβούρνη, μὲ τὸν νεοχειροτόνητο Ἐπίσκοπο
Μελβούρνης κ. Ἰωάννη τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς
Διασπορᾶς. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Παπαδόπουλος καὶ ὁ συνεφημέριος π. Ἰωάννης Ψαρρῆς. Τὴν Τρίτη, 9/22 Νοεμ., τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Γρηγορίου Θεολόγου Μελβούρνης.
Τὴν Κυριακή, 14/27 Νοεμ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε
στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ντέτσανσκι στὴν
Μελβούρνη, μὲ τὸν Θεοφ. κ. Ἰωάννη, τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Βόγιαν Βλάϊτς, τὸν Αἰδ. π. Ζβόνιμιρ Γιόβιτς, καὶ τοὺς Ἀρχιμ. π.
Χριστοφόρο καὶ Ἱερομ. π. Συμεὼν τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα
Σερβίας Καμπέρρας.
Τὸ Σάββατο, 20.11/3.12, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε
στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης τῆς μικρῆς μας ἑλληνικῆς Κοινότητος στὴν περιοχὴ τῆς Ἀδελαΐδος καὶ τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 21
Νοεμ., τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Αὐστραλία
Λήγοντος τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου (π.ἡμ.) ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Σύδνεϋ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφίχθη στὸ Σύδνεϋ
τῆς Αὐστραλίας, προκειμένου νὰ πραγματοποιήση ποιμαντικὴ
ἐπίσκεψη ἀρκετῶν ἑβδομάδων στὴν μακρινὴ Ὠκεανία.

Τὴν Κυριακή, 31.10/13.11.2016, λειτούργησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Σύδνεϋ μὲ Κληρικοὺς τῆς Ἐπαρχίας
αὐτῆς. Τὴν ἑπομένη, Δευτέρα, 1/14 Νοεμ., τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, λειτούργησε καὶ πάλι γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ναοῦ καὶ χειροτόνησε Διάκονο τὸν σερβικῆς καταγωγῆς Ἀλέξανδρο Πόπαντιτς.
Τὴν ἑπομένη, μετέβη ἀεροπορικῶς στὸ Ὄκλαντ τῆς Νέας
Ζηλανδίας, ὅπου διέμεινε τέσσερις ἡμέρες, συναντηθεὶς μὲ τὸν
Αἰδ. π. Παῦλο Βέρμακ καὶ τοὺς λίγους πιστοὺς τῆς μικρῆς Κοινότητός μας, καὶ τελέσας τὴν Θ. Λειτουργία στὸ Ναΐδριο τῶν
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
Κατόπιν ἐπέστρεψε στὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Κυριακή, 7/20

στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας στὴν Ἀδελαΐδα, ὁ ὁποῖος
μόλις εἶχε ἐπιστραφῆ ἀπὸ τὴν τοπικὴ δικαιοσύνη στὴν Δικαιοδοσία τῶν «Ἐλευθέρων Σέρβων» τῶν ἀνηκόντων πνευματικῶς
στὴν Ἐκκλησιαστική μας Ἀρχή, μετὰ τεσσάρων ἐτῶν δικαστικὸ
ἀγῶνα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας.
Τὴν Κυριακή, 28.11/11.12, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ κέντρο τῆς Καμπέρρας
μὲ Κληρικοὺς τῆς Ἐπαρχίας καὶ προέβη στὴν χειροτονία τοῦ
Διακόνου Ἀλεξάνδρου Πόπαντιτς σὲ Πρεσβύτερο, προκειμένου

νὰ ἀναλάβη τὴν ἐφημερία τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ. Τὴν Τρίτη, 30 Νοεμ.,
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε
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τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Οὐοντόγκα τῆς Βικτωρίας στὸν προσωρινὸ χῶρο στεγάσεως αὐτῆς, διότι ὁ Ναὸς διατελεῖ σὲ κατάληψη
ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας καὶ ἡ ὑπόθεσις ἐκκρεμεῖ ἀπὸ ἐτῶν
στὴν τοπικὴ δικαιοσύνη.
Κατόπιν, ὁ Θεοφ. Μεθώνης μετέβη ἀεροπορικῶς στὸ Μπρίσμπαιην, ὅπου χοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ στὸν
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Λόγῳ ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ ἐκ
βάθρων καὶ τοποθετήσεως καινούργιας Ἁγίας Τραπέζης τελέσθηκαν τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 5/18 Δεκ., τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια τοῦ

Ναοῦ, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν, καὶ μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ρώσου
Ἐπισκόπου Μελβούρνης κ. Ἰωάννου καὶ τῶν δύο Ἱερομονάχων
τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα. Τὴν Τρίτη, 7/20 Δεκ., τοῦ Ἁγίου
Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ὁ ἑορτάζων Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε ἐπίσης τὴν Θεία Λειτουργία.
Κατόπιν ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε καὶ πάλι στὸ Σύδ-

νεϋ, ὅπου τὴν Κυριακή, 12/25 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους, καὶ τὴν
ἑπομένη πλέον ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀφιχθεὶς αἰσίως οἴκαδε τὴν Τρίτη, 14/27.12.2016.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας
στὴν Κομοτηνὴ
Τὴν Τετάρτη, 22.12.2016/4.1.2017, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς
Ναὸς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας στὴν Κομοτηνὴ τῆς
ἀκριτικῆς μας Θράκης. Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς
χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων
καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ
θέμα τὴν μίμηση τῶν Ἁγίων.

Τὸ πρωὶ ὁ ἅγιος Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος προΐστατο τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν
μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Παφνούτιος Μαλκόπουλος, ὁ ὁποῖος προχειρίσθηκε σὲ Πνευματικὸ καὶ Ἀρχιμανδρίτη
ἀπὸ τὸν λειτουργοῦντα Ἀρχιερέα, ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Σοφιάδης
ἀπὸ τὴν Δράμα καὶ ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος Καρασαββίδης ἀπὸ
τὴν Κατερίνη. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀμβρόσιος ἐξεφώνησε
ἑόρτια ὁμιλία μὲ θέμα τὴν μαρτυρία τῆς Πίστεως.

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Τεῦχος 4 - Ἔτους 2016

Τ

Ο 4ο τεῦχος, γιὰ τὸ ἔτος 2016, τοῦ Περιοδικοῦ μας γιὰ τὴν Ἱστορία
τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος,
στὶς 60 σελίδες του περιλαμβάνει ἐνδιαφέρουσα καὶ ποικίλη ὕλη.
Μετὰ τὸ κατατοπιστικὸ Εἰσαγωγικὸ περὶ τοῦ Περιεχομένου του
ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ Συντάξεως Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεν
τα, δημοσιεύεται ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον κείμενο μὲ τίτλο: «Ἡ διὰ θαυμάτων Ἔγερση τοῦ Ἱεροῦ μας Ἀγῶνα», μεγίστης ἱστορικῆς ἀξίας καὶ
σημασίας, μὲ παράθεση 22 θαυμάτων, ἀγνώστων στὴν πλειονότητά
τους, τὰ ὁποῖα ἔδειξε ὁ Θεός, ἡ Παναγία καὶ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας τοῦ
1924, ὑπὲρ τῆς Πατρώας Ἐκκλησιαστικῆς Ἡμερολογιακῆς Τάξεως
τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ἐπίσης, ἐκτὸς ἄλλων, παρουσιάζονται σὲ εἰδικὴ στήλη ἄγνωστες ἐνδιαφέρουσες ἐκδόσεις
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων τοῦ ἔτους 1927.
Τὸ τεῦχος διατίθεται στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.

ΤΗΣ
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Βιβλιοπαρουσίασις Πονημάτων
Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ
2016: Ἔτος τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν
Xρυσοστόµου, τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου
καὶ Πρωθιεράρχου (πρώην Φλωρίνης)
Tιµή-Ἐκδόσεις-Mήνυµα

T

ὴν 15ην Μαΐου 2016 ἐκ.ἡµ., ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν µας κ. Καλλίνικον, προέβη στὴν Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητος καὶ Ἁγιοκατάταξι τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόµου,
πρώην Φλωρίνης (τοῦ καὶ Καβουρίδου, 1870-7.9.1955 †).
Ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις αὐτή, διορθοδόξου µάλιστα χαρακτῆρος, ἐφ᾿ ὅσον συµµετεῖχαν Ἕλληνες, Ρῶσοι καὶ
Ρουµᾶνοι τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἦταν ἡ «ἀπάντησις» τῶν Ἀντι-οικουµενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡµερολογίου
πρὸς τοὺς καινοτόµους Οἰκουµενιστὰς τῶν λεγοµένων ἐπισήµων ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἐκκλησιολογικὴ
πτῶσις ἀνεδείχθη συλλογικῶς καὶ ἐπισήµως πλέον στὴν λεγοµένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, κατὰ τὸν Ἰούνιον
τοῦ 2016, στὴν Κρήτη.
Στὴν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἔτους-σταθµοῦ, ἐξεδόθησαν τέσσερα (4) πονήµατα, πρὸς τιµὴν τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµου τοῦ Νέου Ὁµολογητοῦ, τὰ ἑξῆς:
Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόµου τοῦ
Νέου.
● Ἑσπερινός, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.
● Χρονολόγιον-Πελαγονία-Κατάλογος Συγγραφῶν-Θαύµατα.
● Διαστάσεις: 21x30 ἑκ. ● Σελίδες λϛ΄ +28.
Ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡµῶν Χρυσόστοµος ὁ Ὁµολογητὴς Ἱεράρχης καὶ Πρωθιεράρχης.
Κατάλογος Συγγραφῶν.

● Συναξάριον, Θαύµατα, Χρονολόγιον,
● Διαστάσεις: 12x20 ἑκ. ● Σελίδες 48.

Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Χρυσοστόµου τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου.
● Διαστάσεις: α. 15x20 ἑκ. (γιὰ τὸ Ἀναλόγιον), β. 8x12 ἑκ. («τσέπης»,
γιὰ χρῆσι ὑπὸ τῶν πιστῶν).
Ἱερὲς Εἰκόνες τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Χρυσοστόµου τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου.
● Διαστάσεις α. 35x45 ἑκ. – β. 30x25 ἑκ. – γ. 7x9 ἑκ.
●

Ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἐκδόσεις διατίθενται δωρεάν.

● Παραγγελίες· Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου µας: Κάνιγγος 32 (ὄροφος γ΄), Τ.Κ. 106 82, Ἀθήνα.
Ἀριθ. Τηλεφ.: (+30) 210 38 28 280. Telefax: 210 38 47 365. e-mail: ecclesiagoc@gmail.
com
● Ἐπίσης: Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, Λεωφ. Φυλῆς 44 (Δηµοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), Τ.Κ. 133 51,
ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2487388. Telefax: 210 2487389. e-mail: mitropolis-orfyl@hsir.org

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

16

Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017

Κ

υκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 10x14
ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017 τῆς
Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ «ἀντζέντας», μὲ
χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους
(ἑβδομαδιαία παράθεση
κατὰ σελίδα) καὶ Πίνακες
Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ Ἁγιογραφικῶν
Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.
Προτάσσεται Πρωθιεραχικὸν Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ ἀκολουθεῖ 12σέλιδο Ἀφιέρωμα
στὴν νεο-διακηρυχθεῖσα
(2014) ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας
Ἁγία Νεομάρτυρα Αἰκατερίνη τὴν ἐν Μάνδρᾳ Ἀττικῆς
(† 15.12.1927), ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ὁμολογιακῆς ἀθλήσεώς της, τῆς
ὁποίας ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα κοσμεῖ
τὸ ἐξώφυλλο τῆς ἐκδόσεως.
Στὸ Διοικητικὸ μέρος παρατίθενται Κατάλογοι Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
μας, Σχολαζόντων Ἀρχιερέων, Κεκοιμημένων

Ἀρχιερέων, Στοιχεῖα Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
Ἀμερικῆς, Συνοδικὲς Ἐπιτροπὲς (σκοπὸς καὶ
σύνθεσις ἑκάστης), Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια,
Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολουθοῦν τὰ βιογραφικὰ τῶν ἐν
ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων, καταχώρησις κατὰ Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν τῶν Ἱερῶν
Ναῶν καὶ Μονῶν Ἑλλάδος
καὶ Ἐξωτερικοῦ καὶ Κατάλογοι Κληρικῶν.
Ἐπίσης, δημοσιεύονται
φωτογραφίες διεκκλησιαστικῶν γεγονότων μεγάλης
σημασίας γιὰ τὴν Γνησία
Ὀρθοδοξία τοῦ παρελθόντος
ἔτους 2016 καὶ ὑπάρχουν σελίδες γιὰ Σημειώσεις.
Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017, καταρτισθὲν μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας,
τιμᾶται 5 εὐρὼ (γιὰ ποσότητα ἄνω τῶν 10 ἀντιτύπων,
4 εὐρὼ ἕκαστον), καὶ διατίθεται στὰ Γραφεῖα
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς τῆς
Ἐκκλησίας μας.
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