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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019
«Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον»

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

έμ. Ὅλοι οἱ κατοικίσημοι χῶροι ἦταν ἀσφυκτικὰ 
γεμᾶτοι: «οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι» 
(Λουκ. 2:7).

Καὶ ἔτσι, γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστὸς ὁ Σωτῆρας μας ὑπῆρξε μόνον ἕνα κρῦο 
καὶ σκοτεινὸ Σπήλαιο, τόπος καταφυγῆς ἀλόγων 
ζώων, ἕνας σταῦλος!

Αὐτὴ ἡ ἔλλειψη δὲν ἦταν μόνον τότε. Οἱ πε-
ρισσότεροι ἄνθρωποι συνήθως εἶναι τόσο γεμᾶτοι, 
δηλαδὴ στὴν πραγματικότητα τόσο ἄδειοι, ὥστε 

νὰ μὴν βρίσκουν τόπο καὶ χρόνο 
γιὰ τὸν Θεάνθρωπο στὴν ζωή τους. 
Ὁ νοῦς εἶναι γεμᾶτος μὲ ἕνα σωρὸ 
ἄλλα πράγματα, ἀκόμη καὶ ἀνάξια 
καὶ ἁμαρτωλά, ὥστε νὰ μὴν χωρεῖ 
σὲ αὐτὸν ἡ θεία Διδαχὴ τοῦ Εὐαγ-
γελίου καὶ ἡ παρηγορία τῆς κατα-
νυκτικῆς προσευχῆς. Καὶ ἡ καρδιὰ 
εἶναι ἑρμητικὰ κλειστή, ψυχρὴ καὶ 
παγερή, ὥστε νὰ μὴν εἰσέρχεται ἡ 
θεία Χάρη γιὰ ἀνακαίνιση καὶ μετα-
μόρφωση.

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι σήμερα στὴν 
πλειονότητά τους πολυάσχολοι καὶ βιαστικοί, ἔχουν 
ἀτελείωτες μέριμνες καὶ περισπασμούς, ὅπως καὶ 
φοβίες καὶ ἀνασφάλειες· ὥστε νὰ μὴν τοὺς μένει 
χρόνος καὶ διάθεση γιὰ Χριστό, οὔτε εὔκολα γιὰ τὸν 
συνάνθρωπο· παρὰ μόνον γιὰ ἱκανοποίηση αὐτοῦ 
ποὺ τοὺς εὐχαριστεῖ. Τὰ μυαλὰ εἶναι γεμᾶτα μὲ 
κάθε λογῆς θεωρίες, ἀπόψεις ἤ καὶ πλάνες καὶ ἀε-
ρολογίες. Καὶ οἱ καρδιὲς φουσκωμένες ἀπὸ ὑπερφί-
αλο ἐγωϊσμό, ἀτομισμό, ἡδονισμό, ὠχαδελφισμό· ἤ 
καὶ τρομοκρατημένες ἀπὸ φανταστικὰ σενάρια καὶ 
διαδόσεις· καθὼς καὶ φαρμακωμένες ἀπὸ ποικίλες 
ἀπογοητεύσεις καὶ δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Ἐπικρα-
τεῖ ἀνούσια περιέργεια, μικροπρεπὴς ἐξωστρέφεια, 
ἀδυναμία συγκεντρώσεως τοῦ νοῦ καὶ θυσιαστικῆς 
διαθέσεως γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἄνθρωπο· παρατη-
ρεῖται ἔλλειψη πνευματικοῦ ζήλου, τάση κριτικῆς 
καὶ ἀπορρίψεως τῶν πάντων, κυνηγητὸ αὐτομάτων 

Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ Ἑορτὴ τῆς θείας Συγ
καταβάσεως, τὴν ὁποία γευόμαστε μέσα στὴν 

ζεστὴ ἀγκαλιὰ τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας. Τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο βεβαιώνει ὅτι, «ὁ Λόγος 
σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1:14). 
Πρόκειται πράγματι γιὰ Μυστήριο ξένο καὶ παρά-
δοξο, ποὺ συμμαρτυροῦν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, σχετικὰ 
μὲ τὸν ὑπὲρ φύσιν τόκο τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας 
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ ἀπερινόητο ἐνέρ-
γημα τοῦ προαιωνίου Θεοῦ ἐν 
χρόνῳ, ποὺ ἀποβλέπει νὰ ἐγείρει 
τὸν νεκρωμένο, νὰ ἐλευθερώσει 
τὸν αἰχμάλωτο, νὰ λυτρώσει τὸν 
δέσμιο στὴν φθορὰ καὶ τὰ πάθη, 
καὶ ἐν τέλει νὰ θεώσει τὸν ἄνθρω-
πο, τὸν θεόπλαστο καὶ ἀποστάτη. 
Διότι κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο: «ὁ 
Λόγος σὰρξ ἐγένετο, ἵνα τὸν ἄνθρω-
πον δεκτικὸν θεότητος ποιήσῃ». 

***
Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς τῆς 

θείας Ἐνανθρωπήσεως, τὸ ὁποῖο 
συνέβη στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, γιὰ νὰ γίνει 
ἀποδεκτὸ καὶ νὰ βιωθεῖ ἐπάξια ὡς μέγα Μυστήριο, 
χρειάζεται μυσταγωγία: ἀπαιτεῖται ἀπάρνηση τῆς 
κοσμικῆς λογικῆς, ἀποστροφὴ τῆς ἁμαρτίας, μετά-
νοια, καθὼς καὶ ἑτοιμασία χώρου/τόπου καταλλή-
λου στὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ Μυστήριο συσκιάζεται καὶ κρύπτεται ἀπὸ 
τὶς πολλὲς κοσμικότητες, μὲ τὰ γαστρονομικὰ κυ-
ρίως ἐνδιαφέροντα, τὶς ὑλικὲς σπατάλες, τὴν κάθε 
εἴδους ματαιοδοξία, τὴν παράδοση στὴν κρεπάλη, 
τὴν μέθη, τὴν ἀσωτία καὶ τὶς μέριμνες τοῦ βίου 
τούτου.

Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὅταν ἡ κυοφοροῦσα 
Παναγία μας καὶ ὁ Δίκαιος Ἰωσὴφ ὁ Μνήστωρ 
ἀναζητοῦσαν τόπο γιὰ νὰ σταθμεύσουν καὶ διανυ-
κτερεύσουν, δὲν ὑπῆρχε τέτοιος μέσα στὴν Βηθλε-
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καὶ μαγικῶν λύσεων, ἀπάρνηση εὐθυνῶν καὶ καλ-
λιέργεια ἐνόχων συμβιβασμῶν στὴν πίστη καὶ τὴν 
ζωή…

Ἔτσι ὅμως, ἐγκλωβιζόμαστε στὸ ἐγώ μας, μὲ 
τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ κλειστὰ στὴν θεία ἐπίσκε-
ψη, ἔλευση καὶ διαμονή.

***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·
Τὸ θεῖο Βρέφος ποθεῖ νὰ βρεῖ κατάλυμα ἐντός 

μας μυστηριακά, ἀφοῦ γεννήθηκε σὲ Σπήλαιο ἀπὸ 
ἄκρα ἀγάπη καὶ ταπείνωση, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουμε 
κι ἐμεῖς καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε κατάλληλα· νὰ 
ἀνοίξουμε χῶρο, νὰ ἀφήσουμε τόπο ἐλεύθερο στὸν 
νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας. Μετάνοια στὴν Ἐκκλησία 
σημαίνει ἄδειασμα ἐσωτερικὸ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ 
σωρεύθηκαν καὶ φράζουν τὴν εἴσοδο στὸν Κύριο 
καὶ Θεό μας, ἀλλὰ ἐπίσης δυσκολεύουν τὴν συνεν-
νόηση καὶ τὴν ἀλληλοπεριχώρηση μὲ τοὺς Ἀδελ-
φούς μας. Τὸ Παιδίον Νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, 
ἀναμένει καὶ τὰ δικά μας πενιχρὰ δῶρα, καὶ τὴν 
δική μας εἰλικρινῆ προσκύνηση, μὲ πίστη ἀληθινὴ 
καὶ ἄδολη, μὲ ἀγάπη καὶ ταπείνωση, καὶ μάλιστα 
στὰ ἔργα καὶ ὄχι μόνον στὰ λόγια.

Ὅπου ἔρχεται ὁ Χριστὸς κατεβαίνει ὁ Οὐρανὸς 
καὶ ἀνθίζει ὁ Παράδεισος. Οἱ Ἄγγελοι δοξολογοῦν, 
τὰ σύμπαντα γεμίζουν χαρά, ἡ κτίσις ἀγάλλεται. 
Φῶς, καθαρότητα, εὐωδία, ὕμνος καὶ αἶνος κυρι-
αρχοῦν καὶ ἡ Εἰρήνη ἐπικρατεῖ καὶ βασιλεύει!

Ἄς μὴν μείνουμε ξένοι καὶ ἀμέτοχοι σὲ αὐτὴ τὴν 

Χριστὸς ἐτέχθη!

λαμπρὴ οὐρανογήϊνη εὐφροσύνη! Εἴθε νὰ ὑπάρχει 
μέσα μας τόπος γιὰ θεία διαμονή, ὥστε νὰ λάβουμε 
ἀνέσπερο φῶς, νὰ μεταμορφωθοῦμε σὲ προσωπι-
κότητες εὐεργετικές, σὲ ψυχὲς πυρφόρες, σὲ φορεῖς 
καὶ μεταδότες πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης! 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Λαρίσης καὶ 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
† Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ
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 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
15ης / 28ης Νοεμβρίου 2019

δου) κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.
β) Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἀνεφέρ-

θη εἰς τὴν μετάβασιν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Σεβασμ. 
Δημητριάδος εἰς τὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ, ἔνθα 
συμμετεῖχον εἰς τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις διὰ τὰ 
50 ἔτης τῆς ἐκεῖ Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ καὶ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, 
προεξάρχον τος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Το-
ρόντο κ. Μωϋσέως καὶ τῇ συμμετοχῇ τοῦ Θεο-
φιλ. Πελαγονίας κ. Μαξίμου.

2. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπι-
σκοπῆς Λούνης ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐλήφθησαν κατάλ-
ληλοι ἀποφάσεις.

3. Ἀνεγνώσθη ἡ ἀποσταλεῖσα παραίτησις 
τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης (εὑρισκομένου ἐν Μελ-
βούρνῃ κατὰ τὴν διάρκειαν ποιμαντικῆς ἐπισκέ-
ψεως) ἀπὸ τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Σύδνεϋ, Αὐστραλίας καὶ Ὠκεανίας. 
Ἡ παραίτησις ἐγένετο κατ᾽ ἀρχὴν δεκτή, ἀλλὰ 
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναμένει τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ 
Θεοφιλεστάτου ἐξ Αὐστραλίας, ὥστε νὰ λάβῃ 
ἀποφάσεις τῇ συμμετοχῇ αὐτοῦ.

4. Συνεζητήθη ἡ διαδικασία διοργανώσεως 
ἀπὸ Σωματεῖα καὶ φορεῖς Ὁμιλιῶν καὶ Ἐκδη-
λώσεων, εἰς τὰς ὁποίας προσκαλεῖται ποίμνιον 
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ ἐπεβεβαιώθη ὅτι εἶναι 
ἀναγ καία ἡ ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Έπισκόπου 
πρὶν νὰ ἐκκινήσῃ ἡ διαδικασία τοιαύτης φύσεως 
δραστηριοτήτων.

5. Ἐξητάσθησαν αἰτήσεις ὁμαδικῆς προσχω-
ρήσεως κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐξ ἄλλων μωαμε-
θανικῶν κρατῶν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θέλει ἐξετά-
σει προσεκτικῶς τὰς περιπτώσεις ταῦτας, ἀφοῦ 
δεχθῇ εἰς ἀκρόασιν ἐκπροσώπους αὐτῶν, ὅπως 
εἶχε πράξει καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν Ἰνδονησί-
ων Κληρικῶν.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα 
ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Πέμπτην, 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Νοεμ-
βρίου τοῦ ἔτους 2019, 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 Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου 
καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι 
θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν 
προσφάτως μεταβάντων Ἀρχιερέων καὶ εἰδικώ-
τερον:

α) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὸν 
Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς εἰς Ἰνδονησίαν 
καὶ Αὐστραλίαν ἐπισκέψεως αὐτοῦ.

Ἐν Ἰνδονησίᾳ, ὁ Σεβ/τος μεταβὰς εἰς τὴν 
πόλιν Σόλο τῆς νήσου Ἰάβας καὶ ἐνεργῶν συμ-
φώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
ἀπεδέξατο εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν ΓΟΧ πλειάδα 
Κληρικῶν μετὰ τοῦ ποιμνίου των, προερχομένων 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Διασπορᾶς (Πατριαρχεῖον Μόσχας), καθὼς 
καὶ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Παραλλήλως ἐτέλεσε καὶ νέας προχειρίσεις καὶ 
χειροτονίας Ἀναγνωστῶν, Ὑποδιακόνων, Δια-
κόνων καὶ Πρεσβυτέρων. Παρέδωσε καθιερω-
μένα Ἀντιμήνσια εἰς τοὺς νεοπροσληφθέντας καὶ 
νεοχειροτονηθέντας Ἱερεῖς, καθὼς καὶ ἱκανὴν 
ποσότητα Ἁγίου Μύρου, διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν 
Ἐνοριῶν. Κατόπιν τούτου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν δι-
αθέτει ἐν Ἰνδονησίᾳ 12 Ἱερεῖς καὶ 3 Διακόνους, 
περὶ τοὺς 50 Ὑποδιακόνους καὶ Ἀναγνώστας, 
ὡς καὶ μερικὰς χιλιάδας πιστῶν.

Ἐν Αὐστραλίᾳ, ὁ Σεβ/τος ἐπεσκέφθη τὰς Ἐνο-
ρίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν Μελβούρνῃ, 
Ἀδελαΐδι καὶ Σύδνεϋ, ὅπου καὶ συνελειτούργη-
σε μετὰ τοῦ ἐξ Ἑλλάδος ἐπίσης ἀφιχθέντος Θε-
οφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου ὡς καὶ τοῦ Θε-
οφιλ. Βρισβάνης κ. Χριστοφόρου (τῆς ὑπὸ τὸν 
Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον Ρωσικῆς Συνό-
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου

10ης / 23ης Δεκεμβρίου 2019

σύμπασα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασαν εἰς τὸν Θε-
οφιλέστατον τὴν εὐγνωμοσύνην τῆς Ἱεραρχίας 
διὰ τὸ Ἱεραποστολικὸν ἔργον τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ, 
κατανοήσαντες δὲ τὴν ἀνάγκην ἐλαφρύνσεως 
τοῦ φορτίου αὐτοῦ, ἐδέχθησαν τὴν παραίτησίν 
του ἐκ τῆς ἐν λόγῳ Τοποτηρητείας. Ἐν συνεχείᾳ 
δὲ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσε τὴν Τοποτηρητείαν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ εἰς τὸν Σεβασμ. 
Δημητριάδος.

3. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἠσχολήθη ἐκ 
νέου μετὰ ζητημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λού-
νης ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐλήφθησαν κατάλληλοι ἀπο-
φάσεις.

4. Συνεζητήθησαν ζητήματα σχετικὰ πρὸς 
τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Δια-
σπορᾶς.

5. Ἐξητάσθη τὸ θέμα τῆς ἐξυπηρετήσεως 
ἐμπεριστάτων Ἐνοριῶν τῆς Ἐπαρχίας ἐν ὄψει 
τῶν ἑορτῶν Χριστουγέννων καὶ Θεοφανείων.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα 
ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Δευτέραν, 10ην / 23ην τοῦ μηνὸς Δεκεμ-
βρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ 

Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 
14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν 
Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ 
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου 
καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι 
θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης 
περὶ τῶν προσφάτων ποιμαντικῶν εἰς Αὐστραλί-
αν καὶ Βέλγιον ἐπισκέψεων αὐτοῦ. Εἰδικῶς διὰ 
τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ 
Βρυξελλῶν ἀνέφερε τὴν σημαντικὴν αὔξησιν τῶν 
προσερχομένων πιστῶν.

2. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνέπτυξε προφο-
ρικῶς τοὺς λόγους τῆς ὑποβολῆς αἰτήσεως διὰ 
παραίτησιν αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Τοποτηρητείαν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ, Αὐστραλίας καὶ 
Ὠκεανίας, καθὼς ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας αὐτοῦ 
ἐπιβάλλει εἰς αὐτὸν τὴν μείωσιν τοῦ ποιμαντικοῦ 
αὐτοῦ φορτίου. Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ 

Πότε εἶναι εὐάρεστη στὸ Θεὸ ἡ προσευχή μας

Θυμηθεῖτε ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι λόγια καὶ μετάνοιες, ἀλλὰ προσήλωση 
τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸ Θεό. Εἶναι δυνατὸ νὰ διαβάσετε ὅλες τὶς τακτὲς 
Ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας καὶ νὰ ἐκτελέσετε ὅλες τὶς καθορισμένες μετάνοιες, 
ἀλλὰ ἡ ἐπαφή σας μὲ τὸ Θεὸ νὰ εἶναι εἴτε ἐντελῶς ἀνύπαρκτη εἴτε ἀσήμαντη, 
μὲ τὸ νοῦ σκορπισμένο καὶ τὴν καρδιὰ κρύα. Ἔτσι κάνετε τὸν Κανόνα σας, ὄχι 
ὅμως προσευχή. Μιὰ τέτοια «προσευχὴ» εἶναι ἐφάμαρτη. Ὁ Κύριος νὰ μᾶς 
φυλάξει!

Μὲ φόβο καὶ τρόμο πρέπει νὰ ἐπιτελοῦμε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ -αὐτὸ νὰ τὸ θυ-
μάστε πάντα. Μὲ κάθε τρόπο καὶ μ’ ὅλη σας τὴ δύναμη προσπαθῆστε νὰ ἔχετε 
τὸ νοῦ σας στὰ λόγια τῆς προσευχῆς ἤ, ὅπως λέει ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σινα-
ΐτης, νὰ κλείνετε τὸ νοῦ σας μέσα στὰ λόγια τῆς προσευχῆς. Τὴ στιγμὴ ποὺ 
ἀρχίζετε νὰ προσεύχεστε, πρέπει ὅλη σας ἡ προσοχὴ νὰ εἶναι συγκεντρωμένη 
στὸ Θεὸ καὶ νὰ μὴν ἀπομακρύνεται ἀπ’ Αὐτόν...

«Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον» (Ψαλμ. 50:19). Τότε μόνο νὰ 
θεωρήσετε ὅτι προσευχηθήκατε καλά, ὅταν, τελειώνοντας, ἡ ψυχή σας δο-
νεῖται ἀπὸ συντριβὴ καὶ αὐτομεμψία. Στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας προσπαθῆστε, μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, νὰ 
βρίσκεστε νοερὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου κάθε στιγμή, ὅπως βρίσκονται οἱ Ἄγγελοι. Ἐκεῖνοι Τοῦ προσφέρουν τὴν 
ἀκατάπαυστη δοξολογία. Ἐμεῖς ἄς Τοῦ προσφέρουμε τὴ μετάνοιά μας.
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Ἀνακοίνωση
γιὰ βλάσφημες ἀναρτήσεις

σχετικὰ μὲ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστὸ

ἐλευθερώσει ἀπὸ τὰ πάθη, τὴν ἁμαρτία, τὸν 
διάβολο καὶ τὸν θάνατο· ὅπως καὶ νὰ χαρί-
σει κάθε ἀγαθὸ καὶ ζωὴ αἰώνια, ὡς ὁ μόνος 

Φιλάνθρωπος Εὐεργέτης. Οὔτε 
δικαιοῦνται οἱ δύστυχοι ἀσε-
βεῖς νὰ ἐπιλέγουν τὶς μεγάλες 
Ἑορτὲς τῆς Χριστιανοσύνης γιὰ 
νὰ ἐκφράσουν τὸ παράλογο 
μίσος τους κατὰ τοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ τελείως ἀναμαρτήτου καὶ 
ἁγίου, καὶ ἐπίσης νὰ σκανδαλί-
ζουν καὶ ἱεροσυλοῦν. Αὐτὸ ποὺ 
κάνουν εἶναι ἀπρεπές, ἀπάν-
θρωπο καὶ ἀντισυνταγματικό. 
Ἡ ἀσέβεια στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἀσέβεια στὸν Θεὸ Πατέ-
ρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Εὐχόμαστε γιὰ τὴν μετάνοια 
τῶν ὑβριστῶν ἤ ἔστω γιὰ τὴν 
συγκράτησή τους στὰ ὅρια τῆς 
λογικῆς καὶ τῆς εὐπρεπείας, δι-
ότι ὡς Χριστιανοί, ὡς λαὸς τοῦ 
Θεοῦ, εἴμαστε βέβαια εἰρηνικοὶ 

καὶ συγχωρητικοί, ἀλλὰ ὅταν μᾶς ὑβρίζουν 
τὸν Θεὸ καὶ Πλάστη μας δὲν θὰ μείνουμε 
ἀδρανεῖς. Οἱ Πρόγονοί μας ποὺ ἀγωνίσθη-
καν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία 
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία» στὰ πεδία 
τῶν μαχῶν καὶ ὅπου τὸ καλοῦσε ἡ ἀνάγκη, 
δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν τὸν ἐφησυχασμό· μᾶς 
καλοῦν σὲ ἐγρήγορση καὶ ἑτοιμότητα γιὰ 
νὰ πράξουμε τὸ ἴδιο ὑπερασπιζόμενοι τὰ 
δίκαιά μας, ὅπου χρειασθεῖ, ἐνώπιον τοῦ 
ἐνεργουμένου ἤδη μυστηρίου τῆς ἀνομίας 
(Β’ Θεσ. 2:7), τὸ ὁποῖο λαμβάνει ἀνυπόφορες 
διαστάσεις.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνα, 20-12-2019/2-1-2020

Πρόσφατα δημιουργήθηκε θόρυβος στὰ 
κοινωνικὰ μέσα ἐνημερώσεως ἐξ αἰτίας 

προβολῆς δημόσια ὑβριστικῆς ἀφίσας μὲ 
«μακιγιαρισμένο» τὸ Πρόσω-
πο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ σὲ παραδοσιακὴ παλαιὰ 
Εἰκόνα Του, ἤ καὶ μέσῳ προ-
βολῆς ταινίας ἀπὸ τὸ ἐξωτε-
ρικὸ προσ βλητικῆς τῆς ἠθικῆς 
ὑποστάσεως Αὐτοῦ. Τέτοια καὶ 
ἄλλα περιστατικὰ ἀποτελοῦν 
δείγματα ἀπύθμενης κατα-
πτώσεως καὶ παρακμῆς.

Ἡ ἐλευθερία ἐκφράσεως ἔχει 
περιορισμούς, ὅταν βεβηλώνει 
τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Ὅ,τι εἶναι 
δημόσιο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ 
ἀνεξέλεγκτο. Ἡ ἐλευθερία δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποι-
εῖται ὡς ἐπικάλυμμα τῆς κακίας 
(βλ. Α’ Πέτρ. 2:16).

Ὅσοι καπηλεύονται τὰ πι-
στεύω μας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
μὴν ψέγονται. Οἱ Ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν δύναν ται νὰ 
ἀδιαφορήσουν καὶ νὰ μὴν ἐκφράζουν τὸν 
ἀποτροπιασμό τους, ὅταν προσβάλλεται ἡ 
Πίστη, καλώντας σὲ μετάνοια.

Βέβαια, ὁ Κύριος καὶ Θεὸς καὶ Σωτῆρας 
μας Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν παθαίνει τίποτε 
ὅταν ὑβρίζεται, οὔτε τὸ σωτηριῶδες ἔργο 
Του ματαιώνεται ἤ ἐμποδίζεται. Οἱ ἄνθρω-
ποι ὅμως δείχνουν τὸ ποιόν τους καὶ καθρε-
πτίζουν τὸ ὅποιο περιεχόμενό τους, καλὸ 
ἤ διαστροφικό. Οἱ ἀρνητὲς δὲν δικαιοῦνται 
νὰ «ἐφαρμόζουν» καὶ «χρεώνουν» τὰ πάθη 
τους σὲ Αὐτὸν ποὺ ἦλθε πρὶν ἀπὸ δύο χιλιά-
δες χρόνια ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς λυτρώσει καὶ 
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Δελτίο Τύπου του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!»
για την αφίσα στο ΜΕΤΡΟ!

όμως, πρόκειται για μια προσπάθεια ενημέ-
ρωσης ότι το αγέννητο παιδί είναι εν ζωή 
άνθρωπος και ως εκ τούτου έχει κι αυτό 
δικαιώματα και αξιώσεις προστασίας του.

Έπρεπε όμως ο αξιότιμος κ. Υπουργός, 
προτού προβεί στην απαράδεκτη δημοκρα-
τικά και αντισυνταγματική παρέμβασή του 

στη διοίκηση της ΣΤΑ-
ΣΥ, που είχε σαν απο-
τέλεσμα το κατέβασμα 
της αφίσας την ίδια 
ημέρα της ανάρτησής 
της, αλλά και η ίδια η 
διοίκηση να αποδείξουν 
με επιχειρήματα, πού 
η αφίσα αναφέρεται 
στην έκτρωση και πώς 
«στρέφεται» εναντίον 
οποιουδήποτε «δικαιώ-
ματος» των γυναικών! 
Άραγε ο κ. Υπουργός 
είδε πραγματικά την 
αφίσα; Την διάβασε;

Αναρωτιόμαστε, λοι-
πόν: Δεν έχουμε σαν 
πολίτες αυτής της Χώ-
ρας, αλλά και σαν συλ-

λογικές οντότητες το δικαίωμα να εκφρά-
ζουμε ελεύθερα την άποψή μας; Από πότε 
υπάρχει λογοκρισία στην Ελλάδα και δεν 
το γνωρίζουμε;

Ο κ. Υπουργός και όλοι όσοι πολιτικοί 
και επώνυμοι διατείνονται ότι σέβονται 
το δημοκρατικό μας Πολίτευμα, δεν έχουν 
υπόψη τους το «Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα» (άρθ. 
19), που έχει νομοθετικά κυρωθεί από την 
Ελληνική Βουλή, ή την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθερι-
ών» (άρθ. 10); Και το σπουδαιότερο. Γνω-
ρίζουν, άραγε, τι ορίζει το Σύνταγμα της 
Χώρας (άρθ. 14) που υπηρετούν, για τη λο-
γοκρισία; Τους το υπενθυμίζουμε:

Το Κίνημα «Αφήστε με να ζήσω!» δημιουρ-
γήθηκε πριν 2 χρόνια περίπου από 19 

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία και με την 
υποστήριξη της Ανωτάτης Συνομοσπον-
δίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος, με σκοπό να 
ενημερώνει με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό 
τρόπο τους συμπολίτες μας για το θαύμα 
της Ζωής του αγέννη-
του παιδιού, σύμφωνα 
με τα επιστημονικά δε-
δομένα και την Ορθό-
δοξη παράδοσή μας, 
αλλά και να βοηθά όσες 
γυναίκες πιέζονται για 
έκτρωση και επιθυμούν 
να κρατήσουν το παιδί 
τους.

Στα πλαίσια αυτής 
της ενημέρωσης προ-
βήκαμε σε διαφημιστική 
καμπάνια σε κάποιους 
σταθμούς του ΜΕΤΡΟ, 
με αποκλειστικό σκοπό 
την ενημέρωση για τη 
μοναδική και ανεπανά-
ληπτη ανθρώπινη ζωή, 
που φιλοξενείται στην 
κοιλιά της μητέρας, προβάλλοντας απο-
κλειστικά επιστημονικές πληροφορίες για 
την ενδομήτρια ζωή του εμβρύου.

Με μεγάλη μας έκπληξη, όμως, βρεθήκα-
με μπροστά σε μια πρωτοφανή αντίδραση, 
που σαν κύριο επιχείρημά της είχε το «δι-
καίωμα της γυναίκας στην έκτρωση». Είναι 
άξιο απορίας πώς, από αυτά που αναφέ-
ρονται στην αφίσα, καταστρατηγούνται 
τα «δικαιώματα» των γυναικών ή, όπως 
ανέφερε το δελτίο τύπου του Υπουργού 
Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Κα-
ραμανλή, η αφίσα «στρέφεται εναντίον 
ενός απολύτως κατοχυρωμένου και αναμ-
φισβήτητου δικαιώματος των γυναικών». 
Σε αυτό μόνο αυτοί που τα συνδύασαν 
μπορούν να απαντήσουν. Στην ουσία, 
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«Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να δι-
αδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύ-
που τους στοχασμούς του τηρώντας τους 
νόμους του Kράτους».

Η δε θέση του κ. Υπουργού ότι: «Οι κα-
μπάνιες που γίνονται στους δημόσιους χώ-
ρους δεν πρέπει να διχάζουν την κοινή γνώ-
μη ούτε ασφαλώς να προσβάλουν γυναίκες 
που έχουν αναγκαστεί να κάνουν μια τέτοια 
δύσκολη επιλογή στη ζωή τους», αναφορι-
κά με τη δική μας καμπάνια είναι παντελώς 
άστοχη, αλλά και εκτός από το νομικό μας 
πλαίσιο. Κι αυτό, γιατί το θέμα της δεν ήταν 
η έκτρωση, ούτε η καταδίκη και προσβολή 
κανενός ανθρώπου, αλλά, όπως προείπα-
με, η ενημέρωση για το θαύμα της ζωής και 
η προβολή επιστημονικών πληροφοριών για 
τις λειτουργίες του εμβρύου. Άλλωστε, κι 
άλλες καμπάνιες, κατά το παρελθόν, είχαν 
διχάσει την κοινή γνώμη, δεν είδαμε όμως 
καμία να κατεβαίνει και μάλιστα με πολιτική 
παρέμβαση!

Και επειδή κάποιες ιστοσελίδες αναφέρουν 
ότι δήθεν είναι παραπλανητικές οι πληροφο-
ρίες της αφίσας και δεν έχουν επιστημονική 
ακρίβεια, παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα 
μας www.afistemenaziso.gr, όπου υπάρχουν 
όλες οι επιστημονικές πληροφορίες γι’ αυτά 
τα θέματα, πάντα με βιβλιογραφικές αναφο-
ρές.

Κάποια στιγμή στη Χώρα μας, που η 
υπογεννητικότητα έχει φτάσει, ίσως, σε μη 
αναστρέψιμα επίπεδα, που οι εκτρώσεις 
υπερβαίνουν τις 150.000 (κάποιοι τις ανε-
βάζουν στις 300.000) και οι 40.000 και πλέον 
από αυτές γίνονται από ανήλικα κορίτσια, 
πρέπει να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε 
με ωριμότητα και επιχειρήματα γι’ αυτό το 
σοβαρό θέμα. Ένα θέμα, στο οποίο προε-
κλογικά είχε αναφερθεί και ο ίδιος ο Πρω-
θυπουργός με αφορμή το πόρισμα της Δι-
ακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
για το Δημογραφικό: «Θα πω μόνο το εξής: 
εκτιμώνται (οι εκτρώσεις) σε 150.000 ετησί-
ως… Έστω και το 10% να αποφεύγαμε θα 
είχαμε 10% νέες γεννήσεις. Άρα και αυτό 
το ζήτημα πρέπει να μας απασχολήσει ου-
σιαστικά».

Όμως, πώς θα αποφευχθούν, όταν 
«α πα γορεύεται» να μιλήσουμε και να ενη-
μερώσουμε δημόσια για το αγέννητο παι-
δί, το θαύμα της ζωής και την επιλογή της; 
Υπάρχει κανείς που είναι ενάντια στη ζωή 
και δεν θαυμάζει αυτό το μεγάλο μυστήριο; 
Ας το αναρωτηθούμε όλοι.

Επειδή, όμως, έχει κι ο Θεός τα δικά 
του σχέδια πραγματικά ευχαριστούμε το 
Υπουργείο διότι κατόρθωσε με την λογο-
κρισία που επέβαλε να φτάσει το μήνυμα 
της αφίσας όχι μόνο στους επιβάτες του 
ΜΕΤΡΟ, αλλά απ’ άκρη σ’ άκρη όλης της 
Ελλάδας. Το γεγονός ότι από χθες συζητά 
όλη η κοινωνία για το θέμα της προστασίας 
του αγέννητου παιδιού, το οφείλουμε στην 
απαγόρευση έκφρασης δημοσίου λόγου για 
ένα ζήτημα το οποίο σε άλλα κράτη απο-
τελεί αντικείμενο επιστημονικών συνεδρίων 
και θεσμικού διαλόγου.

Ευχαριστούμε εγκαρδίως για τις χιλιάδες 
των μηνυμάτων υποστηρικτικών του Κινή-
ματος που γράφτηκαν στο διαδίκτυο και 
κάλυψαν το σκοτάδι των καθεστωτικών 
ΜΜΕ και πολιτικών προσώπων. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας 
αδιαμφισβήτητα είναι υπέρ της ΖΩΗΣ και 
κλείνει τα αυτιά της στις φωνές των «δικαι-
ωματιστών» και του ιερατείου της πολιτι-
κής ορθότητας!

Χθες όλη η Χώρα φώναξε: ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ 
ΝΑ ΖΗΣΩ!
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Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία στὴν Ἰνδονησίαν

τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ» 
καὶ μετὰ τὴν ἀποδοχὴν πάντων ἐκ μέρους τῶν Ἰνδονησίων 
Ὀρθοδόξων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν αὐτοπρόσω-
πον παρουσίαν ἐκπροσώπων τῶν Ἰνδονησίων Ὀρθοδόξων 
ἐν Ἑλλάδι, πρὸς  ἐπιβεβαίωσιν τῆς ὁμολογίας των καὶ τοῦ 
εἰλικρινοῦς τῆς προθέσεώς των. Τοῦτο καὶ ἐγένετο, ὁπότε 
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔκαμε δεκτὸν τὸ αἴτημά των. Τὴν ἐφαρ-
μογὴν τῆς ἀποφάσεως ὡς πρὸς τὴν ἔνταξίν των ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Δημη-
τριάδος κ. Φώτιον.

Διὸ καὶ τὴν 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2019, ὁ Σεβασμ. 
Δημητριάδος ἔφθασεν ἐκ Μελβούρνης Αὐστραλίας, 
μέσῳ Μπαλὶ καὶ Τζακάρτας, εἰς τὴν πόλιν Σόλο, ὅπου ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἡ ἕδρα τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἐν Ἰνδονησίᾳ. 

Η Ἰνδονησία εἶναι ἕνα νησιωτικὸ κράτος ἀποτελούμε-
νο ἀπὸ περίπου 18.000 νησιὰ συνολικῆς ἐκτάσεως 

1.904.569 km2 (14,5 φορὲς τὴν ἔκταση τῆς Ἑλλάδος), 
κείμενα μεταξὺ τῆς Αὐστραλίας καὶ τῆς χερσονήσου τῆς 
Ἰνδοκίνας, μὲ πληθυσμὸ 268.074.600 κατοίκων ἐκ τῶν 
ὁποίων τὸ 85% Μωαμεθανοί.

Στὴν χώραν αὐτὴν ἡ Ὀρθοδοξία ἦτο ἄγνωστος, μέχρι 
τὴν μεταστροφὴν τοῦ Bambang Dwi Byantoro ἀπὸ τὸν 
Μωαμεθανισμὸν στὸν Χριστιανισμόν. Ο Bambang Dwi 
ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1956 στὴν πόλη Mojokorto τῆς Ἀνατο-
λικῆς Ἰάβας καὶ ζοῦσε μαζὶ μὲ τὸν ἰμάμην παπποῦ του καὶ 
τὴν μητέρα του. Ἀνετράφη συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ 
μωαμεθανισμοῦ, ἀλλὰ ἀναζητοῦσε νὰ γνωρίσῃ τὸν Θεόν. 
Εἰς ἡλικίαν 17 ἐτῶν μὲ θαυματουργικὸν τρόπον ἐπίστευσε 
στὸν Χριστὸν καὶ ἀπεφάσισε νὰ γίνῃ Χριστιανός. 

Στὴν Ἰνδονησίαν οἱ Χριστιανοὶ ἀποτελοῦν τὸ 11% τοῦ 
πληθυσμοῦ καὶ στὴν πλειονότητά των εἶναι προτεστάντες. 
Οὕτως ὁ Bambang Dwi Byantoro ἔγινεν ἀρχικῶς προτε-
στάντης, διαπιστώνοντας ὅμως κενὰ καὶ ἀντιφάσεις εἰς 
αὐτὴν τὴν πίστιν, δι᾽ αὐτὸ ἄρχισε νὰ ἀναζητῇ τὴν αὐθεν
τικὴν Ἐκκλησίαν.

Εἰς ἡλικίαν 18 ἐτῶν μετέβη στὴν Ν. Κορέαν διὰ νὰ σπου-
δάσῃ (προτεσταντικὴν) θεολογίαν, ἀλλὰ ἐκεῖ μελετῶντας 
ἐγνώρισε τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἔγινεν Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς 
ἦλθε στὴν Ἑλλάδα στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβη 
στὴν Βοστώνην τῶν Η.Π.Α. ὅπου ἐσπούδασε Ὀρθόδοξον 
Θεολογίαν καὶ ἐν ἔτει 1987 ἐχειροτονήθη Ἱερομόναχος 
ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπον Πιτσβούργου Μάξιμον. Τὸ ἔτος 1988 
ὁ Ἱερομόναχος π. Δανιὴλ Byantoro ἐξεκίνησε τὴν Ὀρθόδο-
ξον Ἱεραποστολὴν εἰς Ἰνδονησίαν ἀπὸ μηδενικὸν σημεῖον, 
ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωάννου, χειροτονηθέντος καὶ 
αὐτοῦ Πρεσβυτέρου μετὰ διετίαν ἐν ἔτει 1990.

Ὁ π. Δανιὴλ ἐφρόντισεν ἐξ ἀρχῆς νὰ συστήσῃ νομικὸν 
πρόσωπον (ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν 
Ἰνδονησίᾳ») διὰ τὴν νόμιμον λειτουργίαν τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς εἰς τὴν χῶραν ταύτην.

Τὸ ἔτος 2005 ὁ π. Δανιὴλ καὶ ἡ πλειονότης τοῦ Κλή-
ρου καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἰνδονησίας 
ἐνετάχθησαν εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς 
ἀκολουθήσαντες τὸ πάτριον ἑορτολόγιον, ἐνῷ ὁ π. Ἰω-
άννης καὶ ὀλίγοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ παρέμεινον εἰς τὸ 
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Μετὰ τὴν ἕνωσιν 
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς μετὰ 
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (Μάϊος 2007) ἀνεφύησαν νέα 
προβλήματα διὰ τοὺς Ἰνδονήσιους Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι 
εὑρέθησαν εἰς τὸ μέσον τῆς γεωπολιτικῆς διαμάχης τῶν 
Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας.

Ὅθεν ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐδέχθη πρὸ καιροῦ 
αἰτήματα ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἐν Ἰνδονησίᾳ Ὀρθοδόξων 
Κοινοτήτων (ἄνευ μεταξύ των συνεννοήσεως) διὰ τὴν 
προσχώρησιν ἀμφοτέρων εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν. 
Μετεφράσθησαν εἰς τὴν Ἰνδονησιακὴν ἡ «Ὁμολογία Πί-
στεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» καὶ τὸ κείμενον 
«Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως Ὁ Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Σόλο (ἐσωτερικὴ ἄποψις).

Ἐκεῖ ἦσαν συνηγμένοι ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς, Διάκονοι, 
Ὑποδιάκονοι καὶ Ἀναγνῶστες ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς 
Ἰνδονησίας, καθὼς καὶ πιστοὶ τῆς πόλεως Σόλο, ἐπιφυλά-
ξαντες θερμὴν ὑποδοχὴν στὸν ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερέα.

Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος παρέμεινεν ἐπὶ ἀρκετὰς ἡμέ-
ρας εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν, λειτουργῶν καθ᾽ ἡμέραν και ταυ-
τοχρόνως προχειρίζων, χειροθετῶν, χειροτονῶν καὶ χρίων 
δι᾽ Ἁγίου Μύρου. 

Ἐκτὸς τῶν προσχωρησάντων δέκα Ἱερέων καὶ ἑνὸς 
Διακόνου, ἐχειροτονήθησαν τέσσαρες νέοι Κληρικοί, δύο 
Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν διαθέ-
τει ἐν Ἰνδονησίᾳ 12 Ἱερεῖς καὶ 3 Διακόνους, περὶ τοὺς 50 
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Ὑποδιακόνους καὶ Ἀναγνώστας, ὡς καὶ μερικὰς χιλιάδας 
πιστῶν.

Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος παρέδωσε καθιερωμένα Ἀντι-
μήνσια εἰς τοὺς νεοπροσληφθέντας καὶ νεοχειροτονηθέν
τας Ἱερεῖς, καθὼς καὶ ἱκανὴν ποσότητα Ἁγίου Μύρου, 
διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν Ἐνοριῶν. Καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν 
τῆς παρουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας 
Τριάδος ἐφρουρεῖτο ἀπὸ ἄνδρας τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν σω-
μάτων ἀσφαλείας τῆς Ἰνδονησίας, πρὸς ἀποφυγὴν τυχὸν 
δυσαρέστων περιστατικῶν ἐκ φανατικῶν μωαμεθανῶν, 
πλὴν οὐδὲν ἀπρόοπτον συνέβη.

γεῖ νομίμως διὰ τοῦ ἀνεγνωρισμένου νομικοῦ προσώπου 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἰνδονησίᾳ, ἐνῶ οἱ ὀλίγοι 
ἐναπομείναντες κληρικοὶ τῶν Πατριαρχείων Μόσχας καὶ 
Κωνσταντινουπόλεως λειτουργοῦν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Κράτους 
εἰς ἰδιωτικοὺς εὐκτηρίους οἴκους, ἄνευ ἀδείας διὰ δημόσι-
αν λατρείαν.

Ὁ Κατάλογος τῶν Κληρικῶν Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ τῶν 
Ἐνοριῶν τὰς ὁποίας ἐξυπηρετοῦν ἐν Ἰνδονησίᾳ εἶναι:

α) Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιὴλ Bam
bang Dwi Byantoro. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
Παύλου, Melatimas Square Blok A I No 51 Serpong, South 
TangerangIndonesia. 

β) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Bambang 
cahyo Wicaksono. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύ-
ρων Λυκίας, Jl Kutisari Indah Utara IV No 32 Surabaya.

γ) Ἱερολογιώτατος Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Rizal Sapa
namuan. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων Λυκί-
ας, Jl Kutisari Indah Utara IV No 32 Surabaya.

δ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἀλέξιος Setir Cahyadi. 
Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος, Διεύθυνσις: Jl. Pajajaran Barat 22, 
RT02 / RW XV Sumber Banjarsari Surakarta 57138  Central 
JavaIndonesia.

ε) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Bambang 
Setiatmodjo. Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας, Gracia Land Gunun
g sari RT 04 / RW 06 Kel Sidorejo Kidul, District, Tingkir 
Salatiga, Central JavaIndonesia.

ς) Εὐλαβέστατος Διάκονος π. Δημήτριος Ivan Rossa. 
Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας, Gracia Land Gunungsari RT 04 / 
RW 06 Kel Sidorejo Kidul, District, Tingkir Salatiga, Central 
JavaIndonesia.

ζ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μᾶρκος Wiyono. 1. 
Ἐνορία Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, PasekanBoyolali. 2. 
Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Μάρκου Village of SuroTambak
Boyolali. 3. Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Ἰακώβου, Village of 
Ngemplak Rt 003 Rw 006,  Kaliwungu District, Semarang, 
Central Java.

η) Εὐλαβέστατος Διάκονος π. Ἀβραὰμ Sri Nugroho. Ἐνο-
ρία Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, PasekanBoyolali.

θ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μιχαὴλ Momongan. 
Ἐνορία Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Ds. Raringis, Kec. Lango
wan Minahasa District. North Sulawesi.

ι) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Γιουβέντιος Agastiyan 
Kenanga. Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας, Gracia Land Gunungsari 
RT 04 / RW 06 Kel Sidorejo Kidul, District, Tingkir Salatiga, 
Central JavaIndonesia.

ια) Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Μακάριος Rudyo Mursanto. 
Ἐνορία Προφήτου Ἠλιοῦ, Cikarang, Bekasi, West Java.

ιβ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μιχαὴλ Roring. Ἐνο-
ρία Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Manado.

ιγ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Νίκων Jimmy Franz. 
Ἐνορία Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Manado.

ιδ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σταῦρος Widi 
Putranto Kristian Daru. Ἐνορίες στὸ Mojokerto City καὶ στὸ 
Mojosari.

ιε) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰάκωβος Jimmy 
Stefanus Mboe. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
Παύλου, Melatimas Square Blok A I No 51 Serpong, South 
TangerangIndonesia.  



Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του ἐκ Σόλο, ὁ Σεβασμ. Δη-
μητριάδος ἐπεσκέφθη τὴν Ἐνορίαν Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ 
Ματθαίου εἰς τὸ Boyolali (βλ. φωτ. ἄνω).

Στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Ἐνορίαν Ἁγίας Βαρβάρας 
Salatiga, ὅπου ὁ Ναὸς εἶναι ὑπὸ ἀνέγερσιν. Μέχρι τὴν 
ἀποπεράτωσιν τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν χρησιμοποι-
εῖται προσωρινῶς χῶρος ἐντὸς τῆς πλησιοχώρου οἰκίας 
τοῦ Ἱερέως.

Τὸ Παρεκκλήσιον τῆς ἀνεγειρομένης Θεολογικῆς 
Σχο λῆς ἐν Τζακάρτᾳ.

Μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀπὸ 
τὴν πόλιν Σόλο, οὗτος μετέβη μετὰ τοῦ π. Δανιὴλ εἰς 
Τζακάρταν ὅπου ἐπεσκέφθη τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς ὑπὸ 
ἀνέγερσιν Θεολογικῆς Σχολῆς διὰ τὴν κατάρτισιν τῶν 
Ἰνδονησίων Κληρικῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπέστρεψεν ἀερο-
πορικῶς εἰς Μελβούρνην.

Εἰς Ἰνδονησίαν ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος λειτουρ-
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Ἡ Ἑορτή τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια
Μετά πάσης λαμπρότητος ἑορτάσθηκε ἡ Σύναξη τῶν 

Ἁγίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων, τήν Πέμπτη, 8/21-11-2019,  
στήν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Γυναικεία Μονή Ταξιαρχῶν στά 
Ἀθίκια Κορινθίας. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων, ἐνῶ 
τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 

τὸ Ποίμνιό τοῦ Ναοῦ ζήτησαν νὰ ὑπάρχει συμμετοχὴ καὶ 
ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερεῖς μας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ τα-
ξίδευσαν στὸ Τορόντο οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Ἀττικῆς & 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος. Στὸν 
Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος 
Ἱεράρχης Σεβ. Τορόντο κ. Μωυσῆς μὲ συγχοροστασία τῶν 
δύο Ἀρχιερέων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Κλη-
ρικοὶ τοῦ Ναοῦ καὶ μάλιστα οἱ γηραιοὶ παλαίμαχοι π. Πα-
ναγιώτης καὶ π. Γεώργιος, Διάκονοι καὶ ὑποδιακονοῦντες, 
καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν, ποὺ ἦλθε νὰ προσκυνήσει καὶ 
τμῆμα τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, καθὼς καὶ ζεῦγος ἀπὸ 
Ἐπιμάνικα Ἀρχιερατικῶν ἀμφίων του.

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο, 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Τορόντο κ. Μωυσέως, μὲ συμμε-
τοχὴ τῶν Σεβ/των κ. Χρυσοστόμου καὶ κ. Φωτίου καὶ τοῦ 
ἱεροῦ Κλήρου. Ἑόρτια Ὁμιλία στὰ ἑλληνικὰ ἐκφώνησε ὁ 
Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ Ὁμιλία στὰ 
ἀγγλικὰ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Τορόντο κ. Μωυσῆς.

Τὴν δὲ Κυριακή, 11/24-11-2019, τελέσθηκε καὶ πάλι ἱερὸ 
Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. 
Τορόντο κ. Μωυσέως, μὲ συμμετοχὴ τῶν Σεβ/των Ἀττικῆς 
& Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Δημητριάδος κ. Φωτίου, 
καθὼς καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου. 
Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ δὲ Θεοφ. 
Πελαγονίας κ. Μάξιμος ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἐνορίτης 
τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Τορόντο.

Πανήγυρις Ἁγίου Μηνᾶ
καὶ Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, συμπαραστα-
τουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε τόν θεῖο 
λόγο, καί πολλούς Κληρικούς, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε 
ἡ καθιερωμένη Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος, τέλος δέ ἡ 
φιλόξενη Ἀδελφότητα παρέθεσε τράπεζα.

Ἐπετειακὸς ἑορτασμὸς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ

Τὴν Παρασκευή, 9/22-11-2019, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκτα-
ρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ τοῦ Θαυματουργοῦ, πα-
νηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Τορόντο 
τοῦ Καναδᾶ μὲ ἰδιαίτερο τρόπο τὴν χρονιὰ αὐτή, λόγῳ τῆς 
ἐπετείου συμπληρώσεως πεντηκονταετίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσε-
ως τῆς Ἐνορίας. Ἐπρόκειτο γιὰ Ἐνορία μὲ μαρτυρία ὁμο-
λογιακή, στὴν ὁποίαν ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἔδειξε ἀμέτρητες 
φορὲς τὴν θαυματουργικὴ ἐπενέργεια καὶ βοήθειά του. Γιὰ 
τὴν Ἐπέτειο, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς καὶ 

Τὴν Κυριακή, 11/24-11-2019, στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ θαυματουρ-
γοῦ στὴν Ἀμφιάλη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος εἶχε χοροστατήσει καὶ στὸν 
Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς μετὰ ἑορτίου Λιτανείας, λειτούρ-
γησε καὶ προέβη στὴν χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ μέ-
χρι πρότινος Ἱεροδιακόνου Σωφρονίου Συρίγου, ἐκφωνή-
σας καὶ Ὁμιλία γιὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο καὶ ἀπευθύνας 
κατάλληλες νουθεσίες στὸν νέο Ἱερομόναχο τῆς τοπικῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπίσης, στὴν πανήγυρη τοῦ ὁμωνύμου Ναοῦ στὰ Βίλια 
Ἀττικῆς στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ τελέσθηκε ἱερὰ 
Λιτανεία, ἐνῶ ἑὀρτιες ἱερατικὲς Λειτουργίες τελέσθηκαν 
τόσο στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ στὴν Ἀνθούσα Ἀττικῆς, 
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ὅσο καὶ στὰ Παρεκκλήσια ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τῶν 
Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Νικολάου στὴν Παιανία (ὅπου τελέ-
σθηκαν οἱ ἱστορικὲς ἐπισκοπικὲς χειροτονίες τοῦ 1962) καὶ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Θρακομακεδόνων

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

Τὴν Τρίτη, 13/26-11-2019, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος στὸν 
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς 
Ἀττικῆς. Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστά-
τησε, μὲ συγχοροστατοῦντα τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης κ. Γρηγόριο, ἐνῶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριά-
δος κ. Φώτιος παρέστη συμπροσευχόμενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα. 
Παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ μεγάλο πλῆθος κόσμου. 
Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ ἑορτάζων Ἀρχιερεύς.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, στὴν Θ. Λειτουργία προέστη ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ 
ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, πολλοὶ Κληρικοὶ 
καὶ παρέστη πλῆθος πιστῶν. Ὅπως καὶ τὸ ἀπόγευμα τῆς 
παραμονῆς, εἶχε παρατεθεῖ γιὰ προσκύνηση τμῆμα ἱεροῦ 
Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Χρυσορρήμονος Πατρὸς τῆς 
Ἐκκλησίας. Θεῖο Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἀναφερθεὶς στὸν Ἅγιο Ἰωάννη 
Χρυσόστομο καὶ ἐκφράσας ἑόρτιες εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα 
Ἀρχιερέα. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τελέσθηκε Τρισάγιον ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Μακαριστῶν Ἱεραρχῶν Ἀρχιε-
πισκόπου Χρυσοστόμου (†  2010), Μαγνησίας Χρυσοστόμου 
(† 1973), Σύδνεϋ Χρυσοστόμου (†  2010), πρώην Ἔτνα Χρυ-
σοστόμου (†  2019) καὶ Πειραιῶς & Σαλαμῖνος Γεροντίου 
τοῦ Α΄, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τέτοια ἡμἐρα τοῦ 1994.

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ 
καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Τοπικῆς Μητροπόλεως Αἰδ. 
Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης ἐκφώνησε σύντομο λόγο 
εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν ἑορτάζοντα δρα-
στήριο Ἱεράρχη ἐπὶ τῇ συμπληρώσει μάλιστα 20 ἐτῶν ἀπὸ 
τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του, καὶ ἀντιπροσωπεία στε-
λεχῶν καὶ συνεργατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας προσέφερε ἐνδεικτικὰ δῶρα εἰς αὐτόν. Ὁ Σεβ. 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀντιφώνησε συγ-
κινημένος, ἀναμνησθεὶς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου, καὶ εὐχηθεὶς -ὅπως καὶ ἐκεῖνος- νὰ τύχει καὶ 
αὐτὸς «τέλους ἀγαθοῦ», ἀποδώσας γιὰ ὅλα τὴν εὐχαριστία 
στὸν Θεό, τὸν Ποιητὴ καὶ Χορηγὸ παντὸς ἀγαθοῦ ἔργου.
Τέλος, στὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης 
τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως δέχθηκε τὶς εὐχὲς τοῦ πλήθους 
τῶν πιστῶν.

Πανήγυρις Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ Ἰωάννινα
Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα πανηγύρισε ὁ νεόδμητος 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στό Λυκόστο-
μο Ἰωαννίνων την Τετάρτη, 14/27-11-2019. Ἀφ’ ἑσπέρας 
ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχή τῶν Παν/
των Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου καί Ἱερομ. π. Καλλινίκου, ἐνῶ τήν 
κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη ἱερατικό Συλλείτουργο προε-
ξάρχοντος τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου, τῶν ὡς 
ἄνω Ἱερέων καθώς καί τοῦ Παν/του Ἱερομ. π. Νικοδήμου. 



Τήν διακονία τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνος ἀνέλαβε ὁ π. Καλλίνικος 
ἀναφερθείς στόν ἑορτάζοντα Ἅγιο καί στούς ἀγῶνες του 
ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Κατά τήν Ἀπόλυση, ὁ Ἐφη-
μέριος π. Χριστόδουλος μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί 
εὐλογίες τοῦ μή δυνηθέντος νά παραστεῖ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, 
ἐνῶ ἡ φιλόξενος Ἐνορία παρέθεσε τράπεζα πρός ὅλους 
τούς πιστούς.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Κούβα
Ὁ Θεοφ/τος Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος ταξί-

δευσε στὴν Κούβα, συνοδευόμενος ἀπὸ ζεῦγος εὐλαβῶν 
πιστῶν, γιὰ τὴν πραγματοποίηση ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως 
στὶς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκεῖ. Τὴν Παρασκευή, 
30-11/13-12-2019, προέστη στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέου, στὸν ὁποῖο τιμᾶται ὁ Ναὸς τῆς Ἱεραπο-
στολῆς μας στὴν Ἀβάνα ὑπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Εὐάγγε-
λο, πρωτεύουσα τῆς νησιωτικῆς χώρας, κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς ὁποίας προέβη στὴν χειροθεσία Ἀναγνώστου. Μετὰ 
τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε τὶς βαπτίσεις τριῶν ἐνηλίκων καὶ 
ἑνὸς παιδιοῦ. Τὴν Κυριακή, 2/12 Δεκ., τέλεσε καὶ πάλι ἀρχι-
ερατικὴ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία προέβη στὴν εἰς 
Διάκονον χειροτονία τοῦ ἀδ. Γαβριὴλ Πέρεζ. Ὁ νέος Διά-
κονος παρακολουθεῖ μαθήματα Θεολογίας στὸ πρόγραμ-
μα ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν γιὰ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική, τὸ 
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ὁποῖο ἐπιμελεῖται ὁ π. Εὐάγγελος. Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες 
ἔγιναν συναντήσεις μὲ πιστοὺς ὅπως καὶ ἔρευνα σὲ παλαιὸ 
κτήριο πρὸς πώλησιν, στὴν προοπτικὴ ἀποκτήσεως καλυ-
τέρου ἐνοριακοῦ κέντρου.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ταξίδι ὁδικῶς στὸ Χόλγκου-
ϊν, πόλη στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς νήσου, γιὰ ἐπίσκεψη Κοινό-
τητος προερχομένης ἀπὸ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο. Διαθέτει 
πολὺ πτωχὸ κτήριο καὶ ὑφίσταται μεγάλες ταλαιπωρίες ἐκ 
μέρους τῶν Καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν. Ἐκεῖ, τὸ Σάββατο, 
8/21 Δεκ., ὀ Θεοφ. Μάξιμος βάπτισε τρεῖς κατηχουμένους 

Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος π. Ἀβραάμ, ὁ Διά-
κονος ἐξ Ἀττικῆς π. Κωνσταντῖνος καὶ ὁ Ὑποδιάκονος π. 
Χριστόδουλος. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν ποὺ ἐκφώ-
νησε τὸ ἠχηρὸ «ἄξιος» γιὰ τὸν νέο Λειτουργὸ τοῦ ἱεροῦ 
Θυσιαστηρίου.Ὁ νέος Πρεσβύτερος Αἰδ. π. Εὐστράτιος, 
ἔγγαμος καὶ πολύτεκνος (πατέρας 6 τέκνων), ὑπηρέτησε 
ὡς Ταξίαρχος στὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ καὶ εἶναι ἀπόφοιτος 
τῆς Σχολῆς Οἱκονομικῶν Ἐπιστημῶν, ὅπως καὶ τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνώστης 
ὤν καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Εἴθε νὰ 
ἔχει ἀκατάκριτη καὶ καρποφόρο διακονία ὡς Λειτουργὸς 
τοῦ Ὑψίστου!  

Πανηγύρεις Ἁγίου Νικολάου
Τὴν Πέμπτη, 6/19-12-2019, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 

Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς 
Ναὸς στὸ Χαϊδάρι, ὅπου τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος.

Στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ ἰσόγειο 
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Εύαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου 
στὸν Κολωνὸ λειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης μὲ δύο Ἱερεῖς, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, καὶ 
ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Στὸν Ναὸ Παναγίας Πορταϊτίσσης 
Μοσχάτου λειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος, μὲ τὸν ἑορτάζοντα Αἰδ. π. Νικόλαο Πάτριν.καὶ ἔχρισε δύο πιστοὺς προερχομένους ἀπὸ τὸ Νέο Ἡμε-

ρολόγιο, καὶ τὴν Κυριακή, 9/22 Δεκ., λειτούργησε καὶ χει-
ροθέτησε τὸν ἀδ. Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ ἐπίσης 
τὸ ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα, σὲ Ὑποδιάκονο, προκειμέ-
νου νὰ εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τῆς Κοινότητος σὲ ὑπακοὴ στὸν 
π. Εὐάγγελο. Ὁ Θεοφ. Πελαγονίας ἀνεφέρθη ἐκτενῶς σὲ 
θέματα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν πνευματικὴ ζωή, 
ἐνθαρρύνοντας τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι παρὰ τὴν πτωχεία 
τους ὑποφέρουν πρόθυμα καὶ μὲ σταθερότητα τὶς ἀπειλὲς 
ἤ καὶ τοὺς δελεασμοὺς τῶν Καινοτόμων. Τὴν ἑπομένη ἡμέ-
ρα, κατὰ τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Ἀβάνα, ἔγινε στάση 
στὸ μέσον στὴν πόλη Σάντα Κλάρα γιὰ ἐπίσκεψη πιστῶν 
μας στὴν πόλη αὐτή. Ἐν τέλει τὴν Πέμπτη, 13/26 Δεκ., ὁ 
Θεοφ. Μάξιμος μὲ τοὺς συνοδούς του ἐπέστρεψαν ἀερο-
πορικῶς στὴν Νέα Ὑόρκη, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση μιᾶς καρπο-
φόρου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως στὴν Κούβα.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Μεσορόπη
Τὴν Κυριακή, 2/15-12-2019, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 

Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος προέβη στὴν χει-
ροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ εὐλαβεστάτου Διακόνου 
Εὐστρατίου Βαζακίδη, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποτομῆς τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου στὴν Μεσορόπη Παγγαίου νομοῦ Καβἀλας, 
προκειμένου νὰ ὑπηρετήσει ὡς συνεφημέριος στὸν αὐτὸ 
Ναὸ μετὰ τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀβραὰμ Τσιμιρίκα. Στὴν Θεία 

Στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ στὸν Κορυδαλλὸ τῶν ἱερῶν 
Ἀκολουθιῶν ἀφ’ ἑσπέρας προΐστατο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ 
Μ. Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία καὶ 
τὴν πρωία ἡ ἱερουργία τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὸν το-
πικὸ Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, μὲ συμ-
μετοχὴ πολλῶν πιστῶν καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.

Στὸν πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸ Ναὸ στὶς Ἀχαρνὲς στὸν 
Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, μὲ συγχοροστασία τοῦ 
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οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος 
κ. Φωτίου, καὶ συμμετοχὴ Κληρικῶν καὶ πιστῶν. Σύντομες 
Ὁμιλίες ἀπηύθυναν οἱ παρόντες ἅγιοι Ἀρχιερεῖς. Τὸ πρωὶ 
στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο.

Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ στὴν Παιανία, τὴν ἑόρ-
τια Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητρι-
άδος κ. Φώτιος.

Ὁμιλία γιὰ τὴν θεία Ἐνανθρώπηση

Ἐφημερίου Ἱερομ. π. Ἀβερκίου καὶ ἄλλοι Κληρικοί, καὶ τε-
λέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, μὲ συμμετοχὴ πλήθους Ὀρθοδόξων 
πιστῶν.



Το Σάββατο, 8/21-12-2019, πραγματοποιήθηκε με την 
ευλογία του Σεβ. Λαρίσης και Πλαταμώνος κ. Αθανασίου, 
επίκαιρη ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αμπελώ-
νος Λαρίσης από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Νικηφόρο 
Νάσσο, με θέμα: «Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου 
καὶ ἡ Σωτηρία τοῦ Ἀνθρώπου». Κατά την παρουσίαση 
του θέματος ο καλεσμένος ομιλητής εμβάθυνε  στο μεγάλο 
μυστήριο της του Θεού Ενανθρωπήσεως, παρουσιάζοντας 
τίς διαχρονικά εξελισσόμενες πτυχές του σχεδίου της Θεί-
ας Οικονομίας. Παρέστη ο Εφημέριος Πρωτ. π. Γεώργιος 
Κεπάπογλου και πιστοί της Ενορίας.

Πανηγύρεις Ἁγίου Σπυρίδωνος
Τὴν Τετάρτη, 12/25-12-2019, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς 

Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Γαλάτσι, ὅπου τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἔλαβαν μέρος μετὰ τοῦ 

Ἐπίσης, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς στὴν Σαλαμῖνα, 
προ εξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος προεχείρισε σὲ Πνευματικὸ 
τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Πέτρο Κοκκίνη. Μετὰ τὴν 
Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῆς 
ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Ἀκόμη, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς στὶς Ἐρυθρὲς 
(Κριεκούκι) Ἀττικῆς, μὲ Θεία Λειτουργία τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Κλη-
ρικῶν του.

Σύναξη Κληρικῶν
Τὴν Πέμπτη, 13/26-12-2019, ἔλαβε χώρα, ὅπως εἶχε 

προεξαγγελθεῖ, Σύναξη Κληρικῶν στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευ-
ματικοῦ Κέντρου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» στὸν Πειραιᾶ. Πα-
ρέστησαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. 
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Ἀμβρόσιος καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ τῶν Μητροπόλεων κυρί-
ως τοῦ Λεκανοπεδίου. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος δὴν ἠδυνήθη, 
παρὰ τὴν θέλησή του, νὰ παρίσταται.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος πραγματοποίησε Εἰσήγηση μὲ θέμα: «Ἀποστολικὴ 
Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος», προκειμένου 
νὰ παρουσιάσει μὲ τεκμηρίωση τὴν ἀδιαμφισβήτητη Ἀποστο-
λικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, πρὸς ἀντιμετώπισιν ὅσων 
ἀβασίμων κατὰ καιροὺς ἐκ μέρους κυρίως τῆς Καινοτόμου 
Νεοημερολογιτικῆς-Οἰκουμενιστικῆς ἐκκλησίας λέγονται 
καὶ γράφονται ἐναντίον αὐτῆς γιὰ εὐνόητους λόγους. Ὁ δὲ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
ἀνεφέρθη ἐνημερωτικὰ στὸν ἐπικείμενο Συνοδικὸ ἑορτασμὸ 
τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στὸν Πειραιᾶ, μὲ ὑπενθύμιση γιὰ 
καλὴ συμμετοχὴ τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν ἐκκλησιασμάτων.

Πανήγυρις Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ
Τὸ Σάββατο, 22-12-2019/4-1-2020, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς 

Ναὸς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμοκολυτρίας στὴν πόλη 
τῆς Κομοτηνῆς στὴν Θράκη. Τοῦ ἑορτίου Ἑσπερινοῦ καὶ 
τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. 

Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 23-12-
2019/05-01-2020, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Γενεθλίου 
Τιμίου Προδρόμου Βόλου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημη-
τριάδος κ. Φώτιος προεβίβασε στὸν δεύτερο βαθμὸ τῆς Ἱε-
ρωσύνης τὸν εὐλαβέστατο Διάκονο π. Γεώργιο Σάλα Μπου-
χάους. Ὁ νεοχειροτονηθεὶς κατάγεται ἐκ Λιβάνου εἶναι 38 
ἐτῶν, ἔγγαμος καὶ πατὴρ τεσσάρων τέκνων, ὑπηρέτησε ἐπὶ 
18 ἔτη στὴν προεδρικὴ φρουρὰ τοῦ Λιβάνου, ἔχει σπουδὲς 
στὴν βυζαντινὴ μουσική, διαθέτει θεολογικὴ κατάρτιση καὶ 
πρόκειται νὰ ὑπηρετήσει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριά-
δος. Καὶ εἴθε νὰ ἀποδειχθεῖ ἄξιος ἐργάτης τοῦ Ἀμπελῶνος 
τοῦ Κυρίου στὴν Γνησία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία!

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς
Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄργους

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων πανηγύρισε ἡ 
Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄργους. Τὴν Θεία Λει-
τουργία τῆς πανηγύρεως ἐτέλεσε ὁ Πανοσ/τος  Ἀρχιμαν-
δρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ἐνῷ συμπροσευχόμενος 
παρίστατο ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Τομαῆς.  
Σημαντικὴ ὑπῆρξε ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν. Μετὰ τὴν 
Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸν Προσκυνηματικὸ 
Ἱερὸ Ναὸ ἐκτὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβόλου τῆς Μονῆς, 
ἀνεγνώσθη τὸ Συνοδικὸν μήνυμα τῶν Χριστουγέννων καὶ ὁ 
Πανοσιολ. λειτουργὸς ἀνέπτυξεν ἐν συντομίᾳ τὰ ἐκεῖ ἀνα-
φερόμενα πλούσια νοήματα.  Ἀκολούθησε λιτανεία πρὸς τὸ 
Καθολικὸν τῆς Μονῆς καὶ στὸν τάφον τοῦ Κτήτορος Ἀει-
μνήστου Γέροντος Θεοκλήτου, ὅπου ἀνεπέμφθη ἐπιμνημό-
συνος δέησις καὶ ἐν συνεχείᾳ  ἡ πομπὴ ἐπέστρεψε στὸν 
Προσκυνηματικὸν Ναὸν γιὰ τὴν διανομὴν τοῦ ἀντιδώρου. 
Παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς προσκυ-
νητὰς κατὰ τὴν ὁποία ἐψάλησαν τὰ κάλαντα τῶν Χριστου-
γέννων ἀπὸ τὰς ἀδελφάς καὶ τοὺς πιστούς.

Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, 
συμ παραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Ἀρχιμ. π. Παφ-
νούτιο, καὶ τοὺς ἐκ Δράμας Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιο καὶ Ὑποδιά-
κονο π. Χριστόδουλο. Ἱεροψάλτες καὶ πιστοὶ προσῆλθαν 
καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τε-
λέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία καὶ ἐν τέλει παρετέθη τράπεζα στὴν 
αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἀντηλλάγησαν εὐχὲς ἐν ὄψει 
τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὸν Βόλο
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ΠΕΝΘΗ

Ἐξόδιος Ἀκολουθία
μακαριστοῦ π. Ἰωάννου Γιαγκόζογλου

ΤΗΝ Παρασκευή, 2/15-11-2019, ἐκοιμήθη στὸ τμῆμα ἐντα-
τικῆς θεραπείας ἀπὸ τὴν καρδιά του στὸ νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ 
τῆς Θεσσαλονίκης ὁ Αἰδ. π. Ἰωάννης Γιαγκόζογλου, ἐκ τῶν Κλη-
ρικῶν τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος 
κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη παρὰ τὰ προβλήματα τῆς ὑγείας του προσ-
παθοῦσε θυσιαστικὰ νὰ καλύπτει ἀνἀγκες ἐκκλησιαστικὲς στὴν 
ἐξυπηρέτηση τοῦ Ποιμνίου.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐψάλη τὴν Κυριακή, 4/17 Νοεμ-
βρίου, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, προε-
ξάρχοντος τοῦ τοπικοῦ Ἱεράρχου Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορί-
ου, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν καὶ ἀρκετῶν προσελθόντων πιστῶν. 
Ὁ Σεβ. κ. Γρηγόριος ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὸν μετα-
στάντα Πρεσβύτερο καὶ τὴν διακονία του.

Ὁ π. Ἰωάννης Γιαγκόζογλου γεννήθηκε στὸν Κοῦκο Πιερίας 
τὸ 1940. Νυμφεύθηκε τὸ 1965 καὶ ἀπέκτησε τέσσερα τέκνα. 
Τὸ ἔτος 1981 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν τότε Μη-
τροπολίτη ΓΟΧ Θεσσαλονίκης Χρυσόστομο, κατοπινὸ Ἀρχιε-
πίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ 1992 ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ 
Πνευματικοῦ. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐξυπηρετοῦσε ἐκ περιτροπῆς Ναοὺς τῆς 
Μακεδονίας. Ἀναλώθηκε στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ 
Ποιμνίου διακρινόμενος γιὰ τὴν ἁπλότητά του. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν 
ἀναπαύσει καὶ ἡ μνήμη του νὰ εἶναι αἰωνία!


