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Ἐκ τοῦ Ἐγκωμιαστικοῦ Λόγου
εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Νικηφόρου τοῦ Θεοτόκη

θένος, εὐθὺς ὁποῦ ἀκούει πῶς ἔχει ἐξουσίαν ὅταν θελήσῃ 
νὰ ἀπολαύσῃ τὸν μονογενῆ της υἱόν, θέλει καὶ ἐπιθυμᾶ 
εὐθὺς νὰ ἀνέβῃ εἰς τὴν παντοτινὴν βασιλείαν τοῦ μονο-
γενοῦς υἱοῦ αὐτῆς καὶ Θεοῦ· ἑτοιμάζει λοιπὸν τὴν οἰκίαν 
της, ἐνδύνεται ἐκεῖνα τὰ φορέματα, ὁποῦ διὰ τὴν ταφήν 
της ἐδιώρισε, καὶ ἀρχίζει νὰ προσεύχεται μὲ προσευχὴν 
θαυμασίαν, καὶ πολλὰ κατανυκτικήν:
 Υἱέ μου γλυκύτατε, υἱέ μου παντοδύναμε, υἱέ μου Ἰη-
σοῦ μου, καὶ τῆς κτίσεως ὅλης πλαστουργέ· ἐσύ, ὁποῦ 
διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ 
προανάρχου Πατρός σου ἐκατέβης, καὶ μέσα εἰς τὴν κοι-
λίαν ἐμοῦ τῆς ταπεινῆς μητρός σου ἐσκήνωσες, καὶ τὸ 
πρόσλημμα τῆς ἀνθρωπότητος ἐνεδύθης, ἄνθρωπος γενό-
μενος, καὶ τόσα δάκρυα ἔχυσες εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ 
τόσαις καταφρόνεσες μέσα εἰς τὰ πραιτώρια ἔπαθες, καὶ 
ἐπάνω εἰς τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, ὡσὰν κατάδικος ἀπέ-
θανες, τότε ὅταν ἡ σκληρὴ ῥομφαία τοῦ Συμεὼν ἐμβῆκεν 
εἰς τὴν καρδίαν μου, καὶ ἐπλήγωσε τὰ σπλάγχνα μου, καὶ 
ἀπαρηγόρητα ἔκλαια τὸν θάνατόν σου· ἐσὺ ὦ υἱέ μου ἀνα-
μάρτητε, ὁποῦ διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανες, 
ἐλέησον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων· εἰς τὴν ἀγάπην σου 
ἀφιερώνω τοὺς μαθητάς, τοὺς Ἀποστόλους, ὅλους τοὺς 
ἁγίους, καὶ δικαίους· εἰς τὸ ἄπειρον ἔλεός σου παραδίδω, 
καὶ τοὺς δυστυχεῖς ἁμαρτωλούς· καθὼς ἕως τώρα, οὕτω 
καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, ὦ υἱὲ καὶ πλαστουργέ μου, καὶ οἱ δίκαιοι 
ἂς μὲ ἔχουν σκέπην, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ προστάτιν, καὶ 
ὅλοι οἱ χριστιανοὶ βοηθόν. 
 Ἐπροσευχήθη λοιπόν, καὶ ἔπειτα ἁπλώνεται εἰς τὴν 
κλίνην της, σχηματίζει τὸ πανάγιον σῶμά της, μὲ ἐκεῖνο 
τὸ σχῆμα ὁποῦ ἤθελε, καὶ υἱέ μου (λέγει) ἐλέησον τὸν κό-
σμον, υἱὲ καὶ Θεέ μου παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα· ἐτοῦτο 
εἶπε, καὶ εὐθὺς ὁ μονογενὴς υἱός της, παρέλαβε τὴν πανα-
γίαν ψυχήν της. Ὢ δόξα, ὢ καύχημα, καὶ τιμή. Ἔλαβαν καὶ 
ἄλλοι ἅγιοι χάριν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ μάθουν τὴν ὥραν τοῦ 
θανάτου τους· μὰ ἡ μήτηρ τοῦ δημιουργοῦ ἐξουσίαν ἔλα-
βεν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ παραδώσῃ τὸ πνεῦμά της εἰς χεῖρας 
Θεοῦ, ἐκείνην τὴν ὥραν ὁποῦ αὐτὴ θελήσει. Ὢ μεγαλεῖον 
ὑπέρλαμπρον, ὁποῦ βλέπομεν εἰς τὴν παναγίαν Κοίμησιν 
τῆς μητρὸς τοῦ Θεοῦ. «Πάτερ εἰς χεῖράς σου παρατίθημι 
τὸ πνεῦμά μου», λέγει ὁ Υἱὸς ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρόν· «καὶ 
ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσε»· καὶ σὺ υἱὲ καὶ Θεέ μου παράλαβέ 
μου τὸ πνεῦμα, λέγει ἡ μητέρα ἐπάνω εἰς τὴν κλίνην της, 
καὶ εὐθὺς τελειώνει τὴν ζωήν της. Ἐξουσίαν εἶχεν ὁ υἱὸς 
ὡσὰν Θεός, ὅταν ἠθέλησε, νὰ παραδώσῃ τὸ πνεῦμά του 
εἰς τὸν Θεὸν καὶ πατέρα του· ἐξουσίαν ἔλαβεν ἡ μήτηρ, ὡς 
μήτηρ Θεοῦ, ὅταν ἐβουλήθη νὰ ἐγχειρίσῃ τὴν ψυχήν της 
εἰς τὰς χεῖρας τοῦ υἱοῦ καὶ Θεοῦ της. Μένει λοιπὸν νεκρὸν 

 …ΕΠΛΑΣΕΝ ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ βασιλέα ὅλης 
τῆς κτίσεως κατασταίνωντάς τον, ὅλα τὰ πάντα ὑπέταξεν 
ὑποκάτω εἰς τὴν ἐξουσίαν του «πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ»· ὅλα εἶναι ὑποκάτω εἰς τὴν ὑποταγὴν 
τοῦ ἀνθρώπου· μὰ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος, αὐτὰ εἶναι εἰς 
τὰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ. Κανένας ἄνθρωπος, ἂς εἶναι ἐνάρε-
τος, ἂς εἶναι φίλος Θεοῦ, ἂς εἶναι δίκαιος, καὶ ἅγιος, δὲν 
ἔχει ἐξουσίαν, ὅταν θελήσῃ νὰ σφαλίσῃ τὰ ὄμματα, καὶ νὰ 
εἰπῇ, ἐτούτη τὴν ὥραν ἐγὼ θέλω νὰ ἀποθάνω, καὶ νὰ πα-
ραδώσῃ τὴν ψυχήν του εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος, ὁποῦ ἦτον σκεῦος ἐκλογῆς, καὶ ἐκατώρ-
θωσε τόσαις ἀρεταῖς, ὁποῦ ἠξιώθη νὰ ἀνέβῃ ἕως τρίτου 
οὐρανοῦ, καὶ νὰ ἰδῇ, καὶ νὰ ἀκούσῃ «ἄρρητα ῥήματα, ἃ 
οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι», ἤθελε καὶ ἐπεθύμει νὰ χω-
ρισθῇ ἡ ψυχή του ἀπὸ τὸ σῶμα, νὰ ἀποθάνῃ, διὰ νὰ ἀντα-
μωθῇ μὲ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ νὰ ζῇ εἰς τὴν αἰώνιον 
βασιλείαν· «τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι, καὶ σὺν 
Χριστῷ εἶναι»· μὲ ὅλον ἐτοῦτο δὲν ἀπέθανεν ὅταν ἤθελεν, 
ἀλλ’ ὅταν ἦλθεν ἡ ὥρα, ὁποῦ ἐδιώρισεν ὁ Θεός. Ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός, (ἐπειδὴ δὲν ἦτον ἄνθρωπος μόνον, ἀλλὰ καὶ Θεὸς) 
μόνος εἶχεν ἐξουσίαν νὰ ἀποθάνῃ ὅταν ἤθελεν. «Ὅτι ἐγὼ 
τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν· οὐδεὶς αἴρει 
αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ· ἐξουσί-
αν ἔχω θῆναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν». 
Ἐτούτη εἶναι μία ἐξουσία πολλὰ μεγάλη, ἐξουσία βέβαια 
παντοδύναμος, καὶ παντοκρατορική· τὴν ἐξουσίαν ἐτούτην 
τὴν δίδει ὁ Θεὸς εἰς τὴν πανάσπιλον κόρην Μαριάμ, διὰ νὰ 
δείξῃ εἰς τὸν κόσμον ὅλον, πῶς αὐτὴ δὲν εἶναι μία γυναῖκα 
ἁγία καὶ δικαία, ἀλλ’ ἔχει προνόμια οὐράνια, καὶ μετέχει 
ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν τὴν Θεϊκήν· τῆς δίδει λέγω ἐξουσίαν, εἰς 
ὅποιαν ὥραν θέλει, νὰ παραδώσῃ τὴν παναγίαν Ψυχήν της 
εἰς αὐτόν, ἐτοῦτο μόνον φυλάττει εἰς τὴν ἐξουσίαν του (διὰ 
νὰ εἶναι πάντοτε διαφορὰ ἀνάμεσα εἰς τὸν κτίστην καὶ εἰς 
τὸ κτίσμα) τῆς στέλνει Ἄγγελον ἀπὸ τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ 
τῆς εἰπῇ, πῶς ὅταν θελήσῃ, εἰς τὴν ἐξουσίαν της εἶναι νὰ 
ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς. 
 Ἔρχεται λοιπὸν ὁ Ἄγγελος εἰς Γεθσημανὴν τὸ χωρίον, 
ἐμβαίνει μέσα εἰς τὴν κατοικίαν τῆς Θεοτόκου, παραστέ-
κεται ἔμπροσθέν της μὲ πολὺ σέβας, καὶ εὐλάβειαν, καὶ 
ἔπειτα ἀρχίζει νὰ τῆς ὁμιλῇ. Δέσποινα καὶ κυρία μου, τῆς 
λέγει, βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ μήτηρ πανάσπιλε τοῦ 
δημιουργοῦ τῆς κτίσεως, ὁ μονογενής σου μὲ ἔστειλεν (ὁ 
υἱός σου καὶ Θεὸς) νὰ σοῦ εἰπῶ, πῶς ὅταν θελήσῃς, ἀνέ-
βα εἰς τὴν ἀνεκλάλητον δόξαν, ὁποῦ σὲ καρτερεῖ· ἐτοῦτο 
τῆς εἶπεν ὁ Ἄγγελος, καὶ ἔπειτα μὲ τὰ πλέον εὐλαβητικὰ 
σχήματα, ὁποῦ νὰ ἐδύνετο, τὴν ἐπροσκύνησε, καὶ ἀνέβη 
εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ ἡ πανακήρατος καὶ πανάμωμος παρ-
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καὶ ἀκίνητον ἐπάνω εἰς τὴν κλίνην της, τὸ πανάμωμον καὶ 
πανάγιον σῶμά της.
 Οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι διασκορπισμένοι ἦτον εἰς ὅλα τῆς 
γῆς τὰ μέρη· μὰ ἰδοὺ παρευθὺς μὲ νεῦμα θεαρχικόν, ἅμα-
ξαις γίνονται τοῦ οὐρανοῦ τὰ νέφαλα, κάθονται ἐπάνω εἰς 
αὐτὰ οἱ Ἀπόστολοι, ὡσὰν Ἠλίας ἐπάνω εἰς τὸ ἅρμα τὸ πύ-
ρινον, τρέχουν εἰς τὸν ἀέρα, ταχύτερα ἀπὸ τὰ πετεινά, ὅπου 
μὲ πολλὴν σπουδὴν πετῶσι, εἰς τὴν Γεθσημανὴν συνάζο-
νται ἀπὸ τῆς οἰκουμένης τὰ τετραπέρατα μέρη, καὶ εἰς μίαν 
στιγμὴν μέσα εἰς τὸν οἶκον τῆς ἁγίας Παρθένου εὑρίσκο-
νται· ἀνοίγουν οἱ οὐρανοὶ παρευθύς, καὶ ἰδοὺ χιλιάδες Ἀγγέ-
λων, καὶ μύριες μυριάδες Ἀρχαγγέλων, τὰ Χερουβίμ, καὶ τὰ 
Σεραφίμ, ᾑ Ἐξουσίαις, ᾑ Δύναμες, οἱ Θρόνοι, ᾑ Ἀρχαῖς, ᾑ 
Κυριότητες εἰς τὴν Γεθσημανήν καταβαίνουσι· περικυκλώ-
νουν τὴν κλίνην της ὅλοι οἱ μαθηταὶ καὶ Ἀπόστολοι· ἐπάνω 
ἀπὸ τὸ ζωοδόχον σῶμά της, περΐπτανται ὅλα τὰ Ἀγγελικὰ 
τάγματα· κλαίουσιν οἱ Ἀπόστολοι θερμὰ δάκρυα· ψάλλουν 
οἱ Ἄγγελοι οὐράνια μελῳδήματα· τὴν ἀσπάζονται οἱ Ἀπό-
στολοι, τὴν προσκυνοῦσιν οἱ Ἄγγελοι· ἀρχίζουν ἔπειτα τοὺς 
ὕμνους οἱ Ἀπόστολοι, ὁ Πέτρος ἀντάμα μὲ τὸν Ἰάκωβον 
μεγαλοφώνως τὴν ὑμνολογοῦσι· θάλαμε χρυσοπόρφυρε, 
τέμενος τημαλφέστατον, τράπεζα ἀγλαόχρυσε, καθέδρα 
ἀστραπηφόρε, παρθενίας κειμήλιον, ἀρετῆς δοχεῖον, 
θησαυρὲ τῆς χάριτος, τῶν ἀνθρώπων καύχημα, τῶν δι-
καίων ἀγλάϊσμα, τῶν ἁμαρτωλῶν προστασία, κυρία τῆς 
κτίσεως, τοῦ οὐρανοῦ βασίλισσα, τῶν Ἀγγέλων πάντων 
ἐνδοξοτέρα, τῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφὶμ καθαρωτέρα, 
τῶν μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ υἱοῦ σου παρηγορία· 
καὶ τί εἶναι ἐτοῦτο ὁποῦ σήμερον βλέπομεν ἡμεῖς οἱ ταπει-
νοί; ἀφ’ οὗ ὁ μονογενής σου υἱὸς καὶ Θεός, εἰς οὐρανοὺς 
ἀνελήφθη, ἐσὲ βλέποντες, δύναμιν οὐράνιον, καὶ ἐλάφρω-
σιν εἰς τοὺς κόπους μας ἐλαμβάνομεν· καὶ τώρα ποῦ μᾶς 
ἀφίνεις ὀρφανούς; ὦ μήτηρ τῆς ζωῆς, ὦ κυρία τῆς κτίσεως, 
ὀρφανοὶ ἐμείναμεν ἀπὸ τὴν παρουσίαν σου, ἂς μὴν μείνω-
μεν ὑστερημένοι ἀπὸ τὴν βοήθειαν καὶ σκέπην σου. Ἔπειτα 
τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καὶ ἀντάμα ὁ 
μαθητής του, ὁ πολυθαύμαστος Ἱερόθεος τῶν Θεολόγων ἡ 
ἀκρότης, ἐξεστηκότες ἐκστάσει θείᾳ μὲ ὑμνολογίαις Θεο-
λογικαῖς καὶ ἄρρηταις, δοξολογοῦσι τὴν παναγίαν Κοίμη-
σιν· συνδοξολογοῦσιν ἀντάμα μὲ αὐτούς, ὅλα τὰ Ἀγγελικὰ 
τάγματα, μὲ φωναῖς οὐράνιαις, μὲ ἤχους Ἀγγελικούς, μὲ 
ψάλματα Θεϊκά.
 Ἡ Γεθσημανὴ δὲν εἶναι πλέον γῆ, ἔγινεν οὐρανός, ἡ 
κλίνη τῆς παρθένου, δὲν εἶναι πλέον κλίνη ἀνθρώπου, 
ἔγινε θρόνος δόξης Θεϊκῆς· συνδοξάζει τὴν μητέρα καὶ ὁ 
υἱός, ταῖς δοξολογίαις τῶν Ἀγγέλων, καὶ τῶν Ἀποστόλων 
δεχόμενος. Φῶς οὐράνιον ἀστράπτει, εὐωδία ἀνερμήνευ-
τος ἐξέρχεται, δόξα Θεοῦ ὅλον τὸ ἀκήρατον σῶμα περι-
κυκλώνει· δὲν ἔβλεπαν πλέον σῶμα οἱ Ἀπόστολοι, ἀλλ’ 
ἕνα φῶς ὑπέρλαμπρον, καὶ μίαν δόξαν ἀστραπηφόρον, καὶ 
ἀνεκλάλητον· καὶ ἐτοῦτο εἶναι ἐκεῖνο, ὁποῦ εἶδεν ὁ Ἰεζε-
κιήλ· «καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου». 
Μὲ τέτοιαν ὑπέρμετρον δόξαν λοιπὸν τὸ Θεοδόχον, καὶ 
ἀκήρατον σῶμα τῆς ἁγίας Παρθένου, κηδεύσαντες οἱ Θε-
οφόροι Ἀπόστολοι, μέσα εἰς τὸ μνημεῖον τὸ περικλείουσι, 
καθὼς ὁ Ἰωσήφ, καὶ ὁ Νικόδημος ἀσφάλισαν μέσα εἰς τὸν 

τάφον τὸ θεῖον σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ· Μὰ ὦ Ἀπό-
στολοι, καὶ διατὶ κρύπτετε τὸν θησαυρὸν τῆς ζωῆς; διατὶ 
μὲ τὸν λίθον τοῦ μνήματος σκεπάζετε τὴν βασίλισσαν τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς; οἰκονομία εἶναι ἐτούτη τοῦ μεγά-
λου Θεοῦ, διὰ νὰ λάβῃ ἡ μητέρα ἐξαίρεσες καὶ μεγαλεῖα, 
ὅμοια μὲ ἐκεῖνα ὁποῦ ἔλαβεν ὁ μονογενής της υἱός…
 Κόρη λοιπὸν παντάνασσα, πανύμνητε, καὶ πανακήρα-
τε, μήτηρ Θεοῦ Θεοδόξαστε, Θρόνε πάγχρυσε καὶ ἡλιο-
στάλακτε, πόλις χρυσοπλοκώτατε καὶ δωδεκάτειχε, ἐσὺ 
ὦ Μαριάμ, Θεόνυμφε καὶ παντευλόγητε, ὁποῦ τόση δό-
ξαν ἀπὸ τὸν υἱόν σου ἔλαβες, καὶ ὁποῦ ὡσὰν βασίλισσα 
τώρα, ἐκ δεξιῶν τοῦ υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, παραστέκεσαι, 
περιβεβλημένη τὴν ἀμίαντον καθαρότητα, καὶ πανάσπι-
λον παρθενίαν σου, πεποικιλμένη μὲ τὸ Θεοφαντορικόν 
σου ἀξίωμα, ἐσὺ ὅπου ἐνδεδυμένη εἶσαι τὸ ἔλεος, καὶ τὴν 
εὐσπλαγχνίαν, ὡς ἱματισμὸν διάχρυσον· ἐσὺ ὁποῦ εἶσαι 
τὸ στήριγμα τῶν ἐναρέτων, τὸ καύχημα τῶν δικαίων, 
τὸ στερέωμα τῶν ὀρθοδόξων, τῶν ἁμαρτωλῶν τὸ κα-
ταφύγιον· ἐσὺ ὁποῦ μεγάλην τὴν παρρησίαν ἔχεις πρὸς 
τὸν μονογενῆ σου υἱόν, ὡς μητέρα του, καὶ ὁποῦ πολλὰ 
εὔκολα δέχεται τὴν ἱκεσίαν σου, διατὶ εἰς τὴν κοιλίαν σου 
τὸν ἐβάστασες, σάρκα τοῦ ἐδάνεισες, μὲ τὸ γάλα σου τὸν 
ἔθρεψες, μὲ ταῖς ἁγίαις σου ἀγκάλαις πολλαῖς φορὲς τὸν 
ἐνηγκάλισες· ἐσύ, ὦ Ἁγιόλεκτε καὶ παρθενομήτωρ Δέ-
σποινα, ἐπάκουσον τὴν δέησίν μας· ἐσὲ ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς 
ἐπικαλούμεθα, εἰς ἐσὲ ὅλοι καταφεύγομεν, εἰς τὴν πρε-
σβείαν σου ὅλοι ἔχομεν τὴν ἐλπίδα μας. Εἰς τοὺς κινδύ-
νους γενοῦ βοηθός, εἰς τὰς θλίψεις μας γενοῦ παρηγο-
ρία, εἰς ταῖς ἀνάγκαις μας φάνηθι πρόμαχος, εἰς τὴν 
ζωήν μας κυβερνήτις, εἰς κάθε περίστασίν μας, ἀντίλη-
ψις, εἰς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου μας, προστασία. Ἡμεῖς 
ἐσὲ πάντοτε κράζομεν, τὸ ἔλεός ἐπικαλούμεθα ὦ Παναγία 
μήτηρ, ὦ πηγὴ ἐλέους, ὦ προστασία τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ 
καταφυγή, ἐπάκουσον τὴν ταπεινὴν ἡμῶν ἱκεσίαν καὶ δέ-
ησιν· δεῖξον τὰ μητρικὰ σπλάγχνα σου πρὸς τὸν φιλάν-
θρωπον καὶ ἐλεήμονα Κύριον, καὶ δυσώπησον αὐτόν, νὰ 
συγχωρήσῃ τὴν ζωήν μας, νὰ εὐσλαγχνισθῇ τὸ Ὀρθόδο-
ξον γένος μας. Ἀμήν.
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 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας 10ης/23ης Ἰουλίου 2021

σματικὰς ὁμάδας διὰ τὰ μυστήρια τῶν γάμων των ἢ τῶν βαπτί-
σεων τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐπιστρέφουν δὲ κατόπιν πάλιν εἰς 
ἡμᾶς. Ἀνετέθη ἡ σύνταξις σχετικῆς Εἰσηγήσεως εἰς τὴν Συ-
νοδικὴν Ἐπιτροπὴν Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων.

8. Ἐγένετο ἐκτίμησις τῆς παρούσης καταστάσεως, ἕνεκα 
τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου, εἰδικώτερον δὲ συνεζήτησε 
τὸ θέμα τῆς de factο ὑποχρεωτικότητος τῶν ἐμβολιασμῶν 
ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας. Περὶ τούτου θέλει ἐκδοθῇ ἰδιαιτέρα 
Ἀνακοίνωσις.

9. Συνεζήτησε, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρ. 69 τοῦ Κανονι-
σμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, τὴν ἐπιστολὴν μετανοίας 
καὶ ἐπιστροφῆς τοῦ πρ. Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν π. 
Σωφρονίου Στάγκου καὶ ἀπεφάνθη θετικῶς. Ὅθεν, ὑπὸ τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ἀναθεωρεῖται ἡ ὑπ᾽ ἀριθμ. 
ζ´/2009 ἀπὸ 17/30-11-2009 ἀπόφασις τοῦ Πρωτοβαθμίου 
διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ἀπεφασίσθη δὲ 
ἡ ἀπονομὴ χάριτος καὶ ἡ ἀποκατάστασις εἰς τὴν Ἱερωσύνην 
τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Σωφρονίου Στάγκου. 
Ἀνετέθη εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριον ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς.

10. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα 
τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἐκτάκτων Συνεδριῶν
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐγούστου 2021

ΤΗΝ Παρασκευήν, 10/23-07-2021, συνῆλθεν ἐν Πειραι-
εῖ εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος 

Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά-
δος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ 
ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτε-
ρικοῦ, μέσῳ φυσικῆς παρουσίας, ἀλλὰ καὶ τηλεδιασκέψεως, 
συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐνημέρωσε τὸ 
Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα διὰ τὴν πρόσφατον καὶ ἐπιτυχῆ, 
Χάριτι Θεοῦ, ἱεραποστολικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Κονγκό, 
παρὰ τὰς ποικίλας δυσκολίας.

2. Ἠσχολήθη μετὰ τοῦ ἀνασχηματισμοῦ τῶν Συνοδικῶν 
Ἐπιτροπῶν.

3. Ἐγένετο ἡ ἐτησία ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικα-
στηρίων.

4. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν 
Ἐπαρχιῶν.

5. Συνεζητήθησαν ζητήματα Ἐνοριῶν τῆς περιφερείας.
6. Ἐνημερώθη διὰ τὰς ἐξελίξεις ἐπὶ διαφόρων νομικῶν 

θεμάτων.
7. Συνεζητήθη ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν μελῶν τῆς 

Ἐκκλησίας ἡμῶν, τὰ ὁποῖα προσφεύγουν ἐπιπολαίως εἰς σχι-

προσχωρήσεως Κοινοτήτων ἐκ Ρουάντας. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
ἐξουσιοδότησε τὸν Θεοφιλέστατον νὰ ἐνεργήσῃ τὰ δέοντα 
κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ, ἐπ᾽ εὐκαιρία τῆς παραμονῆς αὐτοῦ 
εἰς Ἀφρικήν.

2. Ἐνέκρινε τὴν διατύπωσιν ἐκκρεμούσης Ἀνακοινώσεως 
ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ὑποχρεωτικότητα τῶν ἐμβολιασμῶν.

3. Συνεζήτησε ζητήματα ἀφορῶντα τὰς Ἀδελφὰς 
Ἐκκλησίας.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἕτερα ζητήματα τρε-
χούσης φύσεως.

Β. Κατὰ δὲ τὴν ἔκτακτον Συνεδρίαν τῆς 25-08/07-09-2021:
1. Ἐγένετο ὁ ὁρισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 

Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου ὡς Τοποτηρητοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ 
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου.

2. Ἀνεγνώσθη ἀδελφικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ρουμανίας.

3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπὶ ζητημάτων τῆς Ἰταλίας.
4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μεθ᾽ ἑτέρων ζητημάτων 

τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΝ Τρίτην 11/24-08-2021 καὶ τὴν Τρίτην 25-08/07-09-
2021 συνῆλθεν εἰς δωδεκάτην καὶ δεκάτην τρίτην ἀντι-

στοίχως Συνεδρίας τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, 
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων 
ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, 
συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων.

Α. Κατὰ μὲν τὴν ἔκτακτον Συνεδρίαν τῆς 11/24-08-2021:
1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ ἐν Νιγηρίᾳ εὑρισκομέ-

νου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου ὅτι κατὰ τὸ 
διάστημα τῆς παραμονῆς αὐτοῦ μέχρι τότε εἶχον βαπτισθῆ 
ἑκατοντάδες πιστῶν (εἰς ὁμαδικὰς βαπτίσεις), ἐγενοντο αἱ 
χειροτονίαι δύο Πρεσβυτέρων καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς Ἱερο-
μονάχου, ὡς καὶ δωρεαὶ ἀκινήτων διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ναῶν 
κ.λπ.. Ὅθεν διανοίγονται καλαὶ προοπτικαί. Σημειωτέον, 
ὅτι ἐπὶ τριετίαν ὑπῆρχεν ἐπικοινωνία μετὰ τῶν ἐνδιαφερο-
μένων διὰ τὴν γνησίαν Ὀρθοδοξίαν Κοινοτήτων τῆς Νιγη-
ρίας, αἱ δυσχέριαι δὲ ἐκ τῆς πανδημίας δὲν εἶχον ἐπιτρέψει 
μέχρι τοῦδε τὴν ἀποστολὴν Ἀρχιερέως. Ταυτοχρόνως, ὁ 
Θεοφιλέστατος ἀνέφερεν ὅτι ἐγένετο ἀποδέκτης αἰτήσεως 
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Ἀνακοίνωσις

Ἐπὶ τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως

πολιτῶν εἰς ἐμβολιασμένους καὶ ἀνεμβολιά-
στους, ἀλλὰ καὶ στιγματισμοῦ τῶν μὲν δευ-
τέρων ὡς δῆθεν ἀνευθύνων καὶ ὡς ἐπιδεικνυ-
όντων ἀντικοινωνικὴν συμπεριφοράν, τῶν 
δὲ πρώτων ὡς δῆθεν πειθηνίων ὀργάνων 
τῆς νέας τάξεως πραγμάτων. Ὁ ὑπερκαται-
γισμὸς πληροφοριῶν καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ δι-
αδικτύου, παρέχει ἄφθονα ἐπιχειρήματα εἰς 
ἀμφοτέρας τὰς παρατάξεις. Ὡς ἐκ τούτου, 
ἐνῶ μὲν εἶναι δικαιολογημένη ἡ ἐπιλογὴ ἑκά-
στου, δὲν εἶναι ἀποδεκτὸς ὁ στιγματισμὸς 
τοῦ μορφώσαντος διαφορετικὴν ἄποψιν ἐπὶ 
τοῦ θέματος. 
 Δηλοῦμεν δέ, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, 
ὅτι δὲν συνιστῶμεν οἱασδήποτε μορφῆς δι-
άκρισιν εἰς τὴν πνευματικὴν ἐξυπηρέτησιν 
τῶν πιστῶν. Εἴτε ἐμβολιασμένοι, εἴτε ἀνεμ-
βολίαστοι, ἅπαντες εἶναι ἀποδεκτοὶ εἰς 
ἐκκλησιασμὸν καὶ μετοχὴν εἰς τὰ σωστικὰ 
ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Κληρικοὶ οἱ 
ὁποῖοι ἐφαρμόζουν διακρίσεις εἰς βάρος τῶν 
πιστῶν μὲ κριτήριον τὸν ἐμβολιασμὸν αὐτῶν 
ἢ ὄχι, ὑπόκεινται εἰς ἐκκλησιαστικὰ ἐπιτίμια.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθῆναι, 1/14-8-2021 

Η Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά-

δος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικον, κατὰ τὴν συνεδρίασιν 
τῆς 10/23–07–2021, ἐξετίμησε τὴν διαμορ-
φωθεῖσαν κατάστασιν ἕνεκα τῆς παρούσης 
ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως καὶ ἐξέφρασε τὴν 
πλήρη ἀντίθεσιν αὐτῆς εἰς τὴν de facto ὑπο-
χρεωτικότητα τῶν ἐμβολιασμῶν ἐκ μέρους 
τῆς Πολιτείας, ὅπως αὕτη μάλιστα προβάλ-
λεται καὶ ὑποστηρίζεται ὑπὸ τοῦ μεγαλυτέ-
ρου μέρους τῶν ΜΜΕ. 
 Ὑποστηρίζομεν τὴν ἀντικειμενικὴν καὶ ὁλό-
πλευρον πληροφόρησιν καὶ τὴν μετὰ ταῦτα 
ἐλευθέραν ἀπόφασιν τοῦ πολίτου, ἄνευ πιέ-
σεων, ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο. Οὔτε ἡ ἐπι-
βολή, οὔτε τὸ δέλεαρ εἶναι τὰ καλύτερα μέσα 
διὰ νὰ πεισθοῦν οἱ πολῖται. Φρονοῦμεν ὅτι ὁ 
ἐμβολιασμὸς ΔΕΝ πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεω-
τικὸς εἰς οὐδεμίαν κατηγορίαν πολιτῶν καὶ 
θεωροῦμεν μὴ ἀποδεκτὰς τὰς διακρίσεις, εἰς 
βάρος τῶν ἐμβολιαζομένων ἢ τῶν μὴ ἐμβολι-
αζομένων.
 Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος μετὰ λύπης δια-
πιστώνει τὴν ἀπόπειραν διαιρέσεως τῶν 
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Σκέψεις γιὰ τὴν παροῦσα κρίση

τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Εὐρώπης τίθεται καὶ πάλι κατὰ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ 
ἐμβολιασμοῦ.
 Ἡ γνωστὴ δικαιολογία περὶ τῆς «κοινωνικῆς ὑπευ-
θυνότητος» τοῦ λαοῦ ὥστε νὰ σπεύσει σὲ ἐφαρμογὴ 
τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ἀνέρειστη, κατὰ τὴν στιγμὴ ποὺ 
γιὰ τὰ ὡς ἄνω ἐμβόλια οὐδεὶς ἀναλαμβάνει εὐθύνη, 
ἐφ’ ὅσον οἱ προωθητὲς φρόντισαν προηγουμένως νὰ 
λάβουν νομικὴ ἀσυλία καὶ κάλυψη γιὰ πιθανὲς παρε-
νέργειες ἢ καὶ θανάτους, ἀρκούμενοι νὰ ὁμιλοῦν γιὰ 
«ἀτομικὴ εὐθύνη» ἑκάστου ἐμβολιαζομένου.
 Πόσο παραδοξολογική, ἀλήθεια, εἶναι αὐτὴ ἡ στάση 
ἔναντι ὅσων γιὰ θέματα ἀσφαλείας καὶ ἀποτελεσματικότη-
τος, καθὼς καὶ ἠθικῶν ἀρχῶν, προβληματίζονται εὔλογα 
καὶ διατηροῦν στάση ἀναμονῆς καὶ ἐπιφυλάξεως; 
 Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας σὲ ἐπίσημη ἀκρό-
αση σχετικὰ πρόσφατα ἐκπροσώπων τῶν ΛΟΑΤΚΙ+, 
τοὺς ὁποίους δέχθηκε μετὰ χαρᾶς, διαβεβαίωσε ὅτι 
«στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα δὲν ἐπιτρέπονται δια-
χωρισμοὶ μεταξὺ τῶν πολιτῶν της»! Τοῦτο ὅμως ἀφορᾶ 
μόνον στοὺς ἀνθρώπους τῆς εἰδικῆς αὐτῆς «κατευθύν-
σεως» καὶ ὄχι στὸ σύνολο τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν;
 Ἀπὸ μέρους μάλιστα τῆς Πολιτείας καταβάλλεται 
προσπάθεια ἐξαγορᾶς ἢ ἐξαναγκασμοῦ, μὲ ἀπειλὴ τῶν 
πιὸ βασικῶν ἀνθρωπίνων, δημοκρατικῶν καὶ συνταγ-
ματικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, προκειμένου νὰ 
ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται «ἐλευθερία», ἀλλὰ δὲν 
γίνεται δεκτὸ ἀπὸ μεγάλο μέρος τῶν συμπατριωτῶν μας 
γιὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους. Ὅμως τοὺς «ἐλευ-
θέρους» καὶ «ἀνελευθέρους» ποιός τοὺς ὁρίζει καὶ μὲ 
ποιά κοινῶς ἀποδεκτὰ κριτήρια; Στὴν Ἑλλάδα, τὴν κοι-
τίδα τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, δὲν ἔχουμε διαμορφωμένα κριτήρια μὲ 
δύναμη καὶ ἀξία χιλιετηρίδων, καὶ τώρα προβάλλονται 
νέα τοιαῦτα γιὰ τὸν πιὸ ἱερό, ἔνδοξο καὶ μεγαλειώδη 
ὅρο τῆς Ἐλευθερίας;
 Θεωροῦμε ὅτι κάθε ἐλεύθερος πολίτης καὶ μάλιστα 
πιστὸς Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐμμένει σταθερὰ 
στὴν ἀρχὴ τῆς ἐλευθερίας ἐπιλογῆς καὶ νὰ ἀντιτάσσεται 
στὴν ἀρχὴ τῆς ὑποχρεωτικότητος [βλ. ἀνωτέρω ἐπιγραμ-
ματικὴ καὶ συνετὴ Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας 
ἐπ’ αὐτοῦ τῆς 1/14-8-2021], ποὺ ἤδη ἐφαρμόζεται, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ ἀπειλεῖ ἄμεσα συμπολῖτες μας ὡς πρὸς 
τὴν ἐργασία τους καὶ τὸν ἐν γένει κοινωνικὸ βίο τους, 
ἀπειλῶντας τους μὲ ἀποκλεισμό. Ἡ ὑγειονομικὴ αὐτὴ 
δικτατορία εἶναι ἀπαράδεκτη καὶ καταδικαστέα. Δὲν 
ὑπάρχουν πολῖτες πρώτης καὶ δεύτερης κατηγορίας σὲ 
μία εὐνομούμενη Πολιτεία, ἡ ὁποία διέπεται ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς τῆς ἰσονομίας καὶ τῆς δικαιοσύνης.

***
 Ἐν ὄψει ὅλων αὐτῶν, δυνάμεθα νὰ παρατηρήσουμε 
ὅτι ἡ στάση τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερο-
λογίου στὴν χώρα μας εἶναι ἀποκαρδιωτική. Ἐδῶ καὶ 

ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ μεγάλη κρίση ἐδῶ καὶ ἐνάμισυ 
χρόνο ἐξ αἰτίας τῆς παγκόσμιας ἐπιδημίας τοῦ κο-

ρωνοϊοῦ. Τὸ πρόβλημα, ἀσχέτως τῆς προελεύσεώς του, 
εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ ἡ ἀνθρωπότητα δοκιμάζεται. Ἐμεῖς 
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουμε πάντοτε τὶς 
διάφορες κρίσεις, τὰ λυπηρὰ τοῦ βίου, σὰν εὐκαιρίες 
πνευματικῆς αὐτοκριτικῆς, καλύτερης καὶ βαθύτερης 
μετανοίας, ἀλλὰ καὶ ἐνδυναμώσεως στὴν πίστη, στὴν 
ἐλπίδα καὶ στὴν ἀγάπη.
 Ἐν τούτοις, τὰ γεγονότα ἐξελίσσονται μὲ τέτοιον 
τρόπο καὶ ρυθμό, ὥστε νὰ παρατηροῦνται ἀνησυχη-
τικὰ φαινόμενα, τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν τὶς γνῶμες καὶ 
ἀπόψεις, ἀλλὰ θὰ λέγαμε καὶ τὶς ζωὲς τῶν πιστῶν τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ γενικὰ τῶν συνανθρώπων μας.
 Οἱ πιέσεις ἀπὸ μέρους τῶν κρατούντων γιὰ ἐπιβολὴ 
ὑποχρεωτικότητος τοῦ ἐμβολιασμοῦ, δημιουργεῖ ὅπως 
εἶναι φυσικὸ ποικίλες ἐναντιώσεις. Ὑπάρχει ἤδη, δυ-
στυχῶς, κοινωνικὸς διαχωρισμὸς ἐμβολιασμένων καὶ 
ἀνεμβολίαστων, ὁ ὁποῖος ἀντὶ νὰ γεφυρώνεται, μᾶλλον 
ἐντείνεται περισσότερο ἐξ αἰτίας τῶν ὅλο καὶ πιὸ 
αὐστηρῶν κυβερνητικῶν μέτρων ἐναντίον ὅσων δὲν δέ-
χονται νὰ ἐμβολιασθοῦν. Ἐν ὄψει τῆς λυπηρᾶς αὐτῆς 
καταστάσεως, διατυπώνουμε ταπεινῶς κάποιες σκέψεις 
προβληματισμοῦ καὶ ἀγωνίας.
 Ἀπὸ πλευρᾶς κρατούντων ἔγιναν καὶ γίνονται λαν-
θασμένοι χειρισμοί, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν σὲ διάφορες 
ἀντιδράσεις. Ἔναντι τῶν μέτρων τὰ ὁποῖα προτείνουν οἱ 
διορισμένοι ἐπιλεκτικὰ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες καὶ ἐφαρ-
μόζουν οἱ ἰθύνοντες (ἢ καὶ τὸ ἀντίστροφο), ὑπάρχει 
ὡς γνωστὸν σοβαρὸς καὶ ἐκτενὴς ἐπιστημονικὸς ἀντί-
λογος σὲ ἰατρικό, νομικό, ἀνθρωπιστικό, ἠθικὸ κ.λπ. 
ἐπίπεδο, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραβλεφθεῖ 
ἢ πολὺ περισσότερο νὰ φιμωθεῖ, νὰ ἀπαξιωθεῖ ἢ καὶ νὰ 
ἀγνοηθεῖ σὰν νὰ μὴν ὑφίσταται πολυφωνία στὴν ἐπι-
στημονικὴ κοινότητα.
 Τὰ ἐν χρήσει πειραματικὰ ἐμβόλια στὴν πατρίδα μας 
θέτουν, κατὰ τὴν γνώμη πολλῶν, ἐπιφανῶν καὶ μάλι-
στα πιστῶν ἐπιστημόνων, καὶ βιοηθικὸ δίλημμα ἀπὸ 
τὸν συσχετισμό τους μὲ κυτταρικὲς σειρὲς ἐκτρωμένων 
ἐμβρύων (τὰ δύο μὲ τὴν χρήση τους κατὰ τὰ στάδια 
τῆς ἔρευνας, παραγωγῆς καὶ δοκιμῆς, τὰ δύο κατὰ τὸ 
στάδιο τῶν δοκιμῶν τῶν ἐμβολίων μετὰ τὴν παραγωγή 
τους). Εἶναι ἀπορίας ἄξιον γιατὶ δὲν προτιμήθηκαν οὔτε 
προτιμῶνται ἄλλα σκευάσματα (ἐμβόλια/φάρμακα), τὰ 
ὁποῖα ὑπάρχουν πρὸς ἱκανοποιητικὴν ἀντιμετώπισιν 
τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ φυσικὰ δὲν ἐγείρουν τὸν ἀνωτέρω 
σοβαρὸ προβληματισμό. Μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἀλη-
θινὴ καὶ παραδεκτὴ ἐπιστήμη τότε εἶναι εὐλογημένη 
καὶ ἐπιτελεῖ ὑπηρεσία ἀναντικατάστατη γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο, ὅταν δὲν ὑπερβαίνει παραδεκτὰ ἠθικὰ ὅρια καὶ δὲν 
αὐθαιρετεῖ ἄνευ περιορισμῶν.
 Ἐξ ἄλλου, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τίθεται θέμα ὑπο-
χρεωτικότητος, διότι καὶ νέο Ψήφισμα στὶς 22-6-2021 
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ἕναν αἰῶνα ἀρνήθηκε τὴν συμμόρφωσή της στὰ «μικρὰ» 
(Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποπέ-
σει ἐν τέλει στὰ «μεγάλα» (Οἰκουμενισμός, Ἐκκοσμίκευ-
ση). Ὑποστηρίζουσα τὴν Οἰκουμενιστικὴ Ψευδοσύνοδο 
τοῦ Κολυμβαρίου (2016) καὶ συμμετέχουσα ἐνεργῶς 
στὰ Οἰκουμενιστικὰ δρώμενα, ἀναμένει ἤδη εὐφήμως 
τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα τῆς Ρώμης ἐνταῦθα γιὰ νέες 
Οἰκουμενιστικὲς φιέστες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔσπευσε συνοδικὰ 
νὰ παραχωρήσει τὴν χρήση κοιμητηριακῶν ναῶν στοὺς 
Παπικούς, ὅπου αὐτοὶ δὲν ἔχουν δικούς τους. Προέβη 
ἄλλωστε ἀνεπιτρέπτως σὲ ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν 
Οὐκρανῶν, κατὰ προσταγὴν τοῦ Νεο-παπιστικοῦ Πατρι-
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως, καθὼς καὶ ἄλλων δυνά-
μεων τοῦ κόσμου τούτου. Ἀπὸ δὲ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπι-
δημιολογικῆς κρίσεως, συνεργάζεται καὶ στηρίζει -ὅπως 
ὀρθὰ ἐπισημάνθηκε- ἕνα σαφῶς προβληματικὸ πολιτικὸ 
καὶ ὄχι μόνον σύστημα, καὶ οἱ ἐκπρόσωποί της υἱοθέτη-
σαν τὶς μεθόδους του, κατὰ παλαιὰ προσφιλῆ τακτική 
τους: λογοκρισία, ψέμα, ἐπιβολὴ πειραματικῶν σκευα-
σμάτων ἕως καὶ ὑποχρεωτισμό. Ὅμως, τοῦτο συνιστᾶ 
μεγίστη ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπὴ καὶ ἔκπτωση (Καθηγ. 
Γεώργιος Παῦλος).
 Ἀφοῦ οἱ Νεοημερολογῖτες ἐν Ἑλλάδι ἀπώλεσαν τὰ 
καθαρῶς ἐκκλησιαστικὰ κριτήρια καὶ περιέπεσαν ἐδῶ 
καὶ πολλὲς δεκαετίες σὲ ἀνεπίτρεπες πρακτικὲς (βλ. 
ἀδυσώπητους μεσαιωνικοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν προ-
πατόρων μας ἀγωνιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου), 
φθάνουν τώρα νὰ προπαγανδίζουν ἀμφιλεγόμενες ἐπι-

λογὲς τῶν κρατούντων ἐπὶ τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως 
καὶ νὰ μετατρέπονται σὲ πρόθυμους κρατικοὺς ὑπαλλή-
λους, ὅπως ἄλλωστε εἶναι καὶ νιώθουν, ἐκτὸς πιθανῶς 
ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. 
 Ἐμεῖς ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ «λοξὰ παραδείγματα», κατὰ τὸν Ὁμολογητὴ Ἅγιο 
Θεόδωρο Στουδίτη, ὥστε νὰ ἀποφύγουμε κάθε εἴδους 
λόξα, φροντίζοντες γιὰ τὴν διπλῆ ὁμολογία μας «τῆς τε 
κατὰ πίστιν καὶ κατὰ λόγον» (βλ. Μικρὰ Κατήχησις ριδ΄), 
καὶ ἐπαφιέμενοι στὶς θεῖες ὑποσχέσεις τοῦ Ζωοδότου 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διακρατοῦμε σὺν Θεῷ τὴν 
σωτήρια Πίστη καὶ Ἀγάπη τῆς Ἀληθείας, ἀποστρεφό-
μενοι κάθε ψεῦδος καὶ ἐξαπάτηση. 

***
  Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσε-
ως βασίζεται πρωτίστως στὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ 
καὶ στὴν πιστὴ τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν Του, χωρὶς 
βεβαίως νὰ ἀγνοοῦνται καὶ οἱ προσεγμένες εἰδικὲς 
ἀνθρώπινες προσπάθειες, ὅσο αὐτὲς δὲν αὐτονο-
μοῦνται, οὔτε θεοποιοῦνται, ἀλλὰ γνωρίζουν τὰ ὅρια 
καὶ τὶς δυνατότητές τους, μὲ σεβασμὸ στὶς διαιώνιες 
ἀρχές, ὅπως αὐτὲς καθιερώθηκαν στὴν ἀνθρωπότητα 
καὶ ἐπισφραγίσθηκαν ἀπὸ τὸν Σωτῆρα μας Χριστό· 
ὅταν πάλι ἀγνοήθηκαν ἢ παραβιάσθηκαν, τὸ τίμημα ὡς 
γνωστὸν γιὰ τοὺς τολμητίες ἦταν φοβερὸ καὶ ἀμείλικτο.

† Ἐ.Γ.Κ.

17/30-8-2021 



Κοίμησις καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Ἀθανασίου

	 Τοῦ	Μακαριωτάτου	Ἀρχιεπισκόπου	ἡμῶν	Ἀθη
νῶν	καὶ	πάσης	Ἑλλάδος	κ.	Καλλινίκου	μὴ	δυνη
θέντος	νὰ	παραστεῖ	παρὰ	 τὴν	θέλησή	 του,	 στὴν	
ἱερὰ	Ἀκολουθία	προέστη	ὁ	Σεβ.	Μητροπολίτης	Φι
λίππων	καὶ	Μαρωνείας	κ.	Ἀμβρόσιος,	κατὰ	προ
τροπὴν	τοῦ	ἐπίσης	παρόντος	Σεβ.	Μητροπολίτου	
Ἀττικῆς	καὶ	Βοιωτίας	κ.	Χρυσοστόμου,	καὶ	ἔλαβαν	
μέρος	 ὁ	 Σεβ.	Μητροπολίτης	 Δημητριάδος	 κ.	 Φώ
τιος,	ὁ	Θεοφ.	Ἐπίσκοπος	Γαρδικίου	κ.	Κλήμης,	τὸ	
Ἱερατεῖο	τῆς	τοπικῆς	Ἱερᾶς	Μητροπόλεως,	καθὼς	

ΤΟ	 πρωὶ	 τῆς	 Τρίτης,	 18/3182021,	 ἐκοιμήθη	 ἐν	
Κυρίῳ	κατόπιν	μακρᾶς	περιόδου	κατακλίσεως	

σὲ	 θεραπευτικὸ	 ἵδρυμα,	 ὁ	 Μητροπολίτης	 Λαρί
σης	 καὶ	 Πλαταμῶνος	 κυρὸς	 Ἀθανάσιος,	 πλήρης	
ἡμερῶν.	Λόγῳ	δὲ	τῆς	περιστάσεως,	ἐκρίθη	καλὸν	
τοπικῶς	 ἡ	 Ἐξόδιος	 Ἀκολουθία	 του	 νὰ	 τελεσθεῖ	
τὸ	 ἀπόγευμα	 τῆς	 αὐτῆς	 ἡμέρας	 στὸν	 Καθεδρικὸ	
Ναὸ	τοῦ	Εὐαγγελισμοῦ	τῆς	Θεοτόκου	στὴν	Λάρι
σα.	Ὁ	 κεκοιμημένος	Ἀρχιερεὺς	 εἶχε	 εὐπρεπισθεῖ	
ἐπὶ	καθίσματος,	στὸ	κέντρο	τοῦ	Ναοῦ,	μὲ	πλήρη	
ἀρχιερατικὴ	ἀμφίεση,	ἀναπαυόμενος	γαλήνια	ἐν	
εἰρήνῃ,	ὡσὰν	κοιμώμενος.
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τὴν	ἀγάπη	του	στὴν	Θεία	Λειτουργία	τὴν	ὁποίαν	
τελοῦσε	 καθημερινῶς	 ἐπὶ	 σειρὰν	 ἐτῶν,	 γιὰ	 τὴν	
βοήθεια	 ποὺ	 παρεῖχε	 μέσῳ	 τοῦ	 Μυστηρίου	 τῆς	
Ἐξομολογήσεως,	 καὶ	 γενικὰ	 γιὰ	 τὴν	 συνετὴ	 καὶ	
συνεπῆ	ζωὴ	καὶ	διακονία	του.	Σὲ	δύσκολες	ἐποχὲς	
διαστάσεων	στὴν	Ἐκκλησία	μας,	παρέμενε	μὲν	μὲ	
τὸν	Πνευματικό	του	πατέρα	Ἀρχιεπίσκοπο	Αὐξέν
τιο,	 ἀπέχων	 ἐν	 τούτοις	 συστηματικῶς	 ἀπὸ	 κάθε	
ἀντικανονικὴ	 ἐνέργεια	 ἰδίως	 ἐν	 σχέσει	 πρὸς	 τὸ	
θέμα	 τῶν	 ἀρχιερατικῶν	 χειροτονιῶν.	 Διαμένων	
στὴν	πόλη	του,	φρόντιζε	κατὰ	τὸ	μέτρο	τοῦ	δυνα
τοῦ	μὲ	κάθε	τρόπο	γιὰ	τὸ	καλὸ	τοῦ	Ποιμνίου	του.	
Χειροτόνησε	 Κληρικοὺς	 καὶ	 ἀσχολήθηκε	 μὲ	 τὴν	
εὔρυθμη	 λειτουργία	 τῶν	 Ἐνοριῶν	 τῆς	 περιοχῆς	
του.	Ἐπὶ	τῶν	ἡμερῶν	του	οἰκοδομήθηκε	ἐκ	νέου	ὁ	
ὡραῖος	 Καθεδρικὸς	Ναὸς	 τοῦ	 Εὐαγγελισμοῦ	 τῆς	
Θεοτόκου,	 τὸν	 ὁποῖον	 ἐγκαινίασε.	 Τέλεσε	 ἀρκε
τοὺς	 ἐγκαινιασμοὺς	Ναῶν.	Τὸ	 2008	 ἐπανασυνδέ
θηκε	μὲ	τὴν	κανονικὴ	Ἱερὰ	Σύνοδο	τῆς	Ἐκκλησίας	
μας,	 μετὰ	 περίοδον	 ἀπομονώσεως.	 Συμμετεῖχε,	
ὅσο	τοῦ	ἐπέτρεπαν	οἱ	δυνάμεις	του,	στὸ	Συνοδικὸ	
ἔργο	τῆς	Ἐκκλησίας	μας,	ὡς	ἐνεργὸ	καὶ	σεβάσμιο	
μέλος	 της.	Ἀποτελοῦσε	 ἕναν	 ζωντανὸ	 σύνδεσμο	
μὲ	τὴν	 ἱστορία	τῆς	Ἐκκλησίας	μας	καὶ	τὸ	ἔνδοξο	
παρελθόν	 της.	 Εἴθε	 ὁ	 Κύριος	 νὰ	 ἀναπαύσει	 τὴν	
ψυχήν	του	ἐν	σκηναῖς	Δικαίων,	νὰ	δίδει	παρηγο
ρία	 στὰ	 πολυπληθῆ	 πνευματικά	 του	 τέκνα	 καὶ	
νὰ	εὐλογήσει	τὴν	ὁμαλὴ	μετάβαση	στὴν	περίοδο	
μετὰ	τὴν	Κοίμησή	του,	μέσα	στὰ	Συνοδικὰ	πλαί
σια	τῆς	ἱερᾶς	Παρακαταθήκης	του!

καὶ	 πολλοὶ	Κληρικοὶ	 ποὺ	προσῆλθαν	ἀπὸ	ἄλλες	
περιοχές.
	 Μετὰ	 τῶν	Ἀρχιερέων	 ἔψαλαν	 καὶ	 Ἱεροψάλτες	
τοῦ	Ναοῦ,	ὁ	ὁποῖος	ἦταν	πλήρης	πιστῶν	ἐκ	τοῦ	το
πικοῦ	Ποιμνίου	καὶ	εὐρύτερα.	Ἅπαντες	δὲ	ἀπέδω
σαν	τὶς	πρέπουσες	τιμὲς	στὸν	ἐπὶ	δεκατίες	τοπικὸ	
Ποιμενάρχη	 καὶ	 Πατέρα,	 ἡ	 στέρησις	 τοῦ	 ὁποίου	
δημιούργησε	πόνο	ψυχῆς.
	 Σύντομο	 ἐπικήδειο	Λόγο	 ἐκ	 μέρους	 τῆς	 Ἱερᾶς	
Συνόδου	 ἐκφώνησε	 ὁ	 Γραμματέας	 Αὐτῆς	 Θεοφ.	
Γαρδικίου	 κ.	 Κλήμης,	 ὁ	 ὁποῖος	 ἀναφέρθηκε	 στὸ	
πρόσωπο	 τοῦ	 μεταστάντος,	 στὴν	 ἐκκλησιαστική	
του	 γραμμὴ	 καὶ	 πορεία,	 ὅπως	 καὶ	 στὴν	 ἑνωτικὴ	
παρακαταθήκη	του.
	 Ἐκ	μέρους	τοῦ	Ἱερατείου,	ὁ	Ἐφημέριος	τοῦ	Κα
θεδρικοῦ	 Ναοῦ	 Πρωτ.	 π.	 Γεώργιος	 Κοντοθανά
σης,	 πλήρης	 συγκινήσεως,	 ἔκανε	 ἀναφορὰ	 στὸν	
μεταστάντα	Ἐπίσκοπό	 του	 καὶ	 στὴν	πνευματικὴ	
διαμόρφωση	 ποὺ	 ἔλαβε	 ἐξ	 αὐτοῦ,	 ἀποκαλύψας	
ὅτι	πρὸ	δέκα	ἐτῶν,	 ὅταν	χειροτονήθηκε	Πρεσβύ
τερος	ἀπὸ	τὰ	χέρια	του,	τὸν	παρεκάλεσε	νὰ	μείνει	
ἐν	ζωῇ	ἀλλὰ	δέκα	τουλάχιστον	χρόνια,	ἕως	ὅτου	
τὸν	καθοδηγήσει	 ἐπαρκῶς,	πρᾶγμα	τὸ	ὁποῖο	καὶ	
συνέβη	ἐπακριβῶς.
	 Μετὰ	καὶ	τὸν	τελευταῖον	ἀσπασμὸν	ἐκ	μέρους	
τοῦ	Ποιμνίου,	ἡ	σορὸς	τοῦ	κεκοιμημένου	Ἀρχιερέ
ως	 μετεφέρθη	 στὸ	 Ἱερὸ	Ἡσυχαστήριο	Παναγίας	
Μυρτιδιωτίσσης	ἀρκετὰ	 ἔξω	ἀπὸ	τὴν	Γιάννουλη,	
προάστειο	τῆς	Λαρίσης,	ὅπου	καὶ	ἐτάφη,	κατόπιν	
τῶν	διατεταγμένων.
 Ὁ Μακαριστὸς	 Λαρίσης	 καὶ	 Πλαταμῶνος	
Ἀθανάσιος,	 κατὰ	 κόσμον	 Ἀθανάσιος	 Ποστάλας,	
γεννήθηκε	στὴν	Λάρισα	τὸ	1928	καὶ	γαλουχήθηκε	
στὰ	 νάματα	 τῆς	 Γνησίας	Ὀρθοδοξίας	παιδιόθεν.	
Διεκρίνετο	 γιὰ	 τὴν	 σοβαρότητα	 καὶ	 σύνεση	 τοῦ	
χαρακτῆρος	του.	Μετὰ	τὴν	ἐγκύκλιο	παιδεία	του	
καὶ	τὴν	ἐκπλήρωση	τῆς	στρατιωτικῆς	θητείας	του,	
ἐργάσθηκε	ὡς	 ὑπάλληλος	 τοῦ	Ὑπουργείου	Ἀμύ
νης.	Τὸ	1968,	σὲ	ἡλικία	40	ἐτῶν,	εἰσῆλθε	στὴν	Ἱε
ρωσύνη	καὶ	 τὸ	 1979	χειροτονήθηκε	ἀπὸ	τὸν	 τότε	
Ἀρχιεπίσκοπο	 Αὐξέντιο	 στὴν	 Ἀρχιερωσύνη.	 Πα
ρέμεινε	 ἀκουστὸς	 γιὰ	 τὸ	 φιλακόλουθόν	 του,	 γιὰ	
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

ὁρίσῃ Τοποτηρητὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος τὸν Μακαριώτατον 
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ. Καλλίνικον. Διό, ἅμα τῇ γνωστοποιήσει 
τῆς παρούσης, πάντες οἱ Κληρικοὶ τῆς ὡς ἄνω 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ μνημονεύουν τοῦ ὀνό-
ματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, πρὸς 
τὸν ὁποῖον καὶ θὰ ἀπευθύνων ται διὰ κάθε ποι-
μαντικὸν ζήτημα.
 Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὑμῖν 
τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, 
εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ Κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χριστός, παρέχῃ ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς 
δωρεάς τε καὶ χάριτας Αὐτοῦ, Οὗ τὸ ἄπειρον ἔλεος 
εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ 
λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, οἱ τὸν 
Ἱερὸν Ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἀγωνι-
ζόμενοι, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ 
ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.
 Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης και 
Πλα ταμῶνος κυροῦ Ἀθανασίου τὸν βίον τελευτήσαν
τος καὶ πρὸς τὰς ἐκεῖσε μονὰς μεταστάντος, ἡ Ἱερὰ 
ἡμῶν Σύνοδος φέρει τὸ βάρος τῆς προνοίας περὶ 
τοῦ ποιμνίου τῆς Θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως, 
ὥστε νὰ ὁρίσῃ Τοποτηρητὴν μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ 
νέου Μητροπολίτου.
 Ὅθεν, συνεδριάσασα ἐκτάκτως τὴν Τρίτην, 
25 Αὐγούστου 2021 (π.ἡ.), ἀπεφάσισεν ὅπως 

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ΒΚΑ΄ τῇ κε΄ Αὐγούστου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† 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 Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

† Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ
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ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

ΤΗΝ Τετάρτη, 1/14-07-2021, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς 
Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ στὸ νησὶ τῆς Αἰγί-
νης. Τῆς πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος συμπαραστατούμενος ἀπὸ 
Κληρικοὺς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, 
τόσο στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ ὅσο καὶ στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν 

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὸ Κονγκὸ
ΑΠΟ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων 

Ἀποστόλων (18-6/1-7-2021) καὶ ἐπὶ ἕνα 20ήμερο, ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κανάγκας τοῦ Κονγκὸ τῆς Ἐκκλησίας μας, 

Θ. Λειτουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση 
ἔγινε Λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος τῶν Ἁγίων ἐντὸς τοῦ αὐλείου 
χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Στὴν πανήγυρη παρέστη ὁ Δήμαρ-
χος τῆς νήσου κ. Ἰωάννης Ζορμπᾶς καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. 
Δημήτιος Καραγιάννης. Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος 
ἀνεφέρθη στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους ὡς πρότυπα ἀνιδιοτε-
λοῦς προσφορᾶς καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον.

Τὴν αὐτὴν ἡμέρα πανηγύρισε καὶ ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ 
Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Ἅγιον Κωνσταντῖνον Λοκρῖδος Φθι-
ώτιδος. Ὁ χῶρος ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία τοῦ Γενικοῦ Ταμείου 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀπὸ τὸ παρελθὸν ἔτος ἔχουν ἤδη 
ἐγκατασταθεῖ Μοναχὲς καὶ λειτουργεῖ ὡς Μοναστήριον. Τὸ 
ἑσπέρας τῆς Τρίτης ἐψάλη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινὸς μετὰ 
Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου 
Δημητριάδος κ. Φωτίου, συμπαραστατουμένου ἀπὸ τοὺς Ἱε-
ρεῖς π. Ἰωάννη καὶ π. Σπυρίδωνα καὶ τὸν νεοχειροτονηθέντα 
Διάκονο π. Ζήση. Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος 
Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος 
ὡσαύτως τοῦ Σεβασμ. κ. Φωτίου. Ὁ Σεβασμιώτατος στὶς σύ-
ντομες ὁμιλίες του, ἀφ᾽ ἑσπέρας καὶ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, 
ἀνεφέρθη στὴν ἰαματικὴ εὐλογία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, 
προτρέποντας τοὺς πιστοὺς νὰ ἐπικαλοῦνται μετὰ πίστεως 
τὶς πρεσβεῖες τους, γιὰ τὴν κατάπαυση τῆς λοιμικῆς νόσου ἡ 
ὁποία ταλαιπωρεῖ τὴν Πατρίδα μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο. 

πραγματοποίησε Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη σὲ μέρος τῆς ἐκτετα-
μένης καὶ πολυπληθοῦς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Κεντρικὴ 
Ἀφρική, ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τοπικὲς διαλέκτους χρησιμο-
ποιεῖται ἡ γαλλικὴ γλῶσσα. Εἶχε μαζί του ὡς συνοδὸ τὸν ἀδ. 
Τιμόθεο ἐξ Ἀμερικῆς, ἀπόφοιτο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Μεγάλου Φωτίου στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. 
Τὸ ἀναγκαῖο αὐτὸ ταξίδι πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ, παρὰ τὶς δυσκολίες στὶς μετακινήσεις ἐξ αἰτίας 
τῆς ἐπιδημίας ποὺ πλήττει τὸν κόσμο. Ἡ ἐπίσκεψη περι-
λάμβανε Συνάξεις Κληρικῶν καὶ πιστῶν, Θ. Λειτουργίες, 

χειροτονίες Ἱερέων καὶ Διακόνων, ἐνέργειες γιὰ ἐπίλυση 
προβλημάτων, ὡς καὶ γιὰ ἐνίσχυση Μοναχικῶν κλίσεων, 
ἐπίσκεψη καὶ ἐπιστασία ἔργων σὲ Κλινικὴ καὶ Σχολεῖο κ.λπ.. 
Ἐπρόκειτο, παρὰ τὶς ποικίλες δυσκολίες, γιὰ ἐνισχυτικὴ ἱε-
ραποστολικὴ περιοδεία.

Ἐγκαίνια Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς

ΤΗΝ Κυριακὴ Ε´ Ματθαίου, 12/25-7-2021, τελέσθηκαν 
μετὰ πάσης ἱεροπρεπείας τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Μητροπο-
λιτικοῦ καὶ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ 
παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς. Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος πρὸ τῆς Ἀκολουθί-
ας τοῦ «Καιροῦ» ἀνέγνωσε γονυπετὴς τὶς πρὸς τοῦτο ὁρι-
σθεῖσες δύο μεγάλες Εὐχὲς τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων. 
Μετὰ δὲ τὴν ἔνδυση τῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προ-
σέλθει γιὰ τὴν ἱερὰ Τελετή (ἐκτὸς τοῦ οἰκείου Σεβ. Ὠρωποῦ 



11ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ ἦσαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος 
κ. Φώτιος, ὡς καὶ οἱ Θεοφ/τοι Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σω-
φρόνιος καὶ Γαλαζίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Ἔτνα & Πόρτλαντ 
κ. Αὐξέντιος), καὶ μετὰ τὴν Δοξολογία, ἅπαντες ἐξῆλθαν 
γιὰ τὴν Λιτάνευση τῶν ἱερῶν Λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ. 

τῶν πιστῶν, παρέστησαν καὶ οἱ τοπικὲς δημοτικὲς ἀρχές, μὲ 
τὸν Δήμαρχο Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦ. Διενεμήθησαν δὲ σὲ 
ὅλους οἱ σχετικὲς εὐλογίες τῶν ἁγίων Ἐγκαινίων. 

Πανηγύρεις Ἁγίας Μαρίνης
ΣΤΟΝ πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μα-

ρίνης στὴν Καλλίπολη Πειραιῶς προεξῆρχε τοῦ Μ. Ἑσπε-
ρινοῦ τῆς παραμονῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ μέρος 
τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς οἰκείας Μητροπόλεως.

Συμμετεῖχε εἰκοσάδα Πρεσβυτέρων, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν 
Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο, ἕξι Διάκονοι καὶ 
πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Μετὰ 
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῶν ἱερῶν Ἐγκαινί-
ων, ἀκολούθησε ἡ ἐπιτέλεσις τῆς Θ. Λειτουργίας ἐπὶ τῆς 
καθιερωθείσης καὶ καθαγιασθείσης ἁγίας Τραπέζης. Κατὰ τὸ 
Κοινωνικὸν σύντομη ἑόρτια καὶ περιεκτικὴ Ὁμιλία ἐπὶ τῆς 
Τελετῆς τῶν ἱ. Ἐγκαινίων ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης. Κατὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ μὲν Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε εὐχές, ὁ δὲ 
Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς εὐχαρίστησε δεόντως 
τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς προσελθόντας, ἀναφερθεὶς ἐν 
συντομίᾳ στὸ ἱστορικὸ ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Προσκυνημα-
τικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς, ἔργο εὐλογίας καὶ φροντίδος τοῦ 
ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ, Κτήτορος καὶ 
πρώτου Καθηγουμένου αὐτῆς. Ἐκτὸς τοῦ μεγάλου πλήθους 

Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Μαρίνης στὴν 
Κερατέα Ἀττικῆς, ὅπου Προεστὼς εἶναι ὁ Πανοσ/τος Ἀρχιμ. 
π. Γρηγόριος Ταυλάριος, τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ 
καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Παρασκευῆς, 17/30-7-2021, 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ μέρος τοῦ ἱ. Κλή-
ρου τῆς οἰκείας Μητροπόλεως.

Πανηγύρισε ἐπίσης καὶ ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Μαρίνης στὴν 
περιοχὴ Τζάνες, στὴν νῆσο Πάρο. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Το-
ποτηρητοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου, τὶς  ἱ. Ἀκολουθίες 
τοῦ ἑόρτιου Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτέλεσε ὁ 
Αἰδ. π. Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος.

Πανήγυρις Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα
ΤΗΝ Δευτέρα, 20-7/2-8-2021, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς 

Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσόνος. Τὴν παρα-
μονὴ τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς καὶ πραγματοποιήθη-
κε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Προ-
φήτου, παρὰ τὶς δύσκολες συνθῆκες ἀπὸ τὸν ἐπικρατοῦντα 
καύσωνα τῶν ἡμερῶν. Ἀνήμερα, τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε 
ὁ προσκληθεὶς πρὸς τοῦτο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, ὅπως καὶ τῶν τοπικῶν 
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ἀρχῶν. Ἔλαβαν μέρος ὁ γηραιὸς Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ 
Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπά-
πογλου, ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος Καρασαββίδης ἀπὸ τὴν Κατε-
ρίνη, ὁ Ἱερομόναχος π. Πατάπιος Ἀργυρός, ὁ Ἱερομόναχος 
π. Ἀρσένιος Τσιότρας ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Αἰδ. π. Ἀπόστολος 
Φύκιας καὶ ὁ Διάκονος π. Ζήσης Τσιότρας. Ἑόρτια Ὁμιλία 
σχετικὰ μὲ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο Προφήτη Ἠλία ἐκφώνησε 
ὁ λειτουργὸς Ἀρχιερεύς. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, παρετέθη 
κέρασμα στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα, ὅπως καὶ τράπεζα ἰδίως γιὰ 
τοὺς ἐκ μακρὰν προσελθόντας. Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλή-
μης πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του, πραγματοποίησε ἐπίσκεψη 
καὶ στὸ νεόδμητο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 
πλησίον τῆς Βερδικούσσης, ὅπου ἐνασκοῦνται δύο Μοναχοί, 
παρέστη δὲ καὶ ὁ Πνευματικὸς αὐτῶν Ἱερομ. π. Ἀρσένιος.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου π. Ζήση Τσιότρα
ΤΗΝ Κυριακὴ Ζ´ Ματθαίου, 26-7/8-8-2021, τελέσθηκε 

στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου 
στὴν Ν. Φιλαδέλφεια ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ 
Διακόνου π. Ζήση Τσιότρα. Τὴν χειροτονία τέλεσε ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Στὴν 
Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης. Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, καὶ ἐν συνεχείᾳ, πρὸ τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε 
ἡ ἱερὰ Ἀρτοκλασία. Ὁμιλία ἀμέσως μετὰ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, 
τὸ ὁποῖο ἀπέδωσε ὁ μέχρι τότε ἀκόμη Διάκονος π. Ζήσης, 
ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης. Μετὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο, 
ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος προσεφώνησε τὸν πρὸς χει-
ροτονίαν π. Ζήση, δίδοντας πατρικὲς νουθεσίες, ὁ δὲ π. 
Ζήσης ἀνέγνωσε λογύδριο κατάλληλο γιὰ τὴν περάσταση, 
μετὰ εὐχαριστιῶν σὲ ὅλους ὅσοι τὸν βοήθησαν νὰ φθάσει 
στὴν ἱερὰ αὐτὴ στιγμή, καὶ μάλιστα στὴν σύζυγο καὶ στὰ 
τέσσερα τέκνα του. Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ χειροτονία, μετὰ 

ρικὸς Ναὸς τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ τιμᾶται ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς 
Ἁγίας, στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ἐκ μέρους τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Στὴν σύντομη ὁμι-
λία του ἀνεφέρθη στὸ ὅτι ἡ Ἁγία Παρασκευὴ φερωνύμως 
παρεσκεύασε ἑαυτὴν “ὡς ἱερεῖον ἄμωμον” γιὰ τὸ μαρτύριο, 
μὲ τὴν ὁσιακή της διαγωγή.



ἱεροπρεπείας καὶ κατανύξεως, καὶ συμμετοχὴ στὸ ἱερὸ χορὸ 
γύρωθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης τῶν Ἱερομονάχων π. Ἀρσενίου 
καὶ π. Δαμιανοῦ. Ἡ ἐκφώνηση τοῦ «ἄξιος» δόνησε τὸν ἱερὸ 
χῶρο τοῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα. Στὸ τέλος, 
μετὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ νεοχειροτονηθεὶς π. Ζήσης διένειμε 
τὸ Ἀντίδωρον καὶ δέχθηκε τὶς εὐχὲς τοῦ ἐκκλησιάσματος. 

Ἑορτὴ Ἁγίας Παρασκευῆς
ΤΗΝ Κυριακή, 26-7/8-8-2021, τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθε-

νομάρτυρος Παρασκευῆς, πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς 
ποὺ τιμῶνται στὸ ὄνομα τῆς θαυματουργοῦ καὶ λαοφιλοῦς 
Ἁγίας. Στὸ Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, ὅπου πανηγύρισε ὁ ἱστο-

Στὸ Αἰάντειο Σαλαμῖνος, τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντι-
ος τέλεσε τὰ Θυρανοίξια νέου Ναοῦ πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας 
καὶ ἀκολούθως τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός, χοροστα-
τοῦντος τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως καὶ ἐκφωνήσαντος σχετικὴ 
Ὁμιλία. Τὸ πρωί, ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ στὸν 
Δῆμο Ἁγίας Βαρβάρας.

Στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ στὶς Ἀχαρνὲς 
Ἀττικῆς, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Πραγματοποιήθηκε Λι-
τανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας ἐντὸς τοῦ 
αὐλείου χώρου τῆς Μονῆς, ὅπου καὶ ἐψάλη ἡ Λιτὴ καὶ εὐλο-
γήθηκαν οἱ Ἄρτοι, ὁ δὲ χοροστατῶν Ἀρχιερέας ἐκφώνησε 
Ὁμιλία. Κατόπιν, ἀκολούθησε ἱερὰ Ἀγρυπνία, στὴν ὁποίαν 
προέστη ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερέας Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἐπίσης ἑόρτιο 
λόγο. Ἔλαβαν μέρος Κληρικοί, Μοναχὲς τῆς Μονῆς καὶ 
ἄλλων Μονῶν καὶ πολλοὶ πιστοί.

Στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ μεταβεῖ γιὰ 
τὴν Πανήγυρη τοῦ ἐκεῖ Ναοῦ μας ὁ προσκεκλημένος Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀλλὰ τοῦτο δὲν κατέστη 
δυνατὸν λόγῳ προβλημάτων στὸ ὁδικὸ δίκτυο ἀπὸ τὶς πυρ-
καγιές, στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ μετὰ Λιτανείας καὶ στὴν Θεία 
Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπο-
γλου, καὶ ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας, ὁ ὁποῖος ἐκφώ-
νησε Ὁμιλία, συμμετεῖχε δὲ πλῆθος εὐλαβῶν πανηγυριστῶν.
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Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου

ΤΗΝ Τρίτη, 28-7/10-8-2021, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς 
Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, τῆς Θαυματουργοῦ καὶ Ἰα-
ματικῆς. Ἐπίκεντρο τῆς Πανηγύρεως ἀποτέλεσε ἡ πρώτη 
καὶ μεγάλη Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς λαοφιλοῦς Ὁσίας στὴν 
Λυκόβρυση τῆς Ἀττικῆς, ὅπου ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς 
τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη ἱ. Ἀγρυπνία. Λόγῳ τῶν μέτρων 
ἀπὸ τὴν ἐπιδημία, ἡ Ἑορτὴ καὶ αὐτὴ τὴν χρονιὰ διεξήχθη 
μὲ μικρὸ σχετικὰ ἀριθμὸ προσελθόντων, χωρὶς τὴν παρου-
σία τοῦ μεγίστου πλήθους τῶν πιστῶν, τὸ ὁποῖο κατέκλυζε 
τοὺς χώρους τῆς Μονῆς. Οἱ προσκυνητὲς τῆς Ἁγίας μπο-
ροῦσαν νὰ ἀσπάζονται τὸ Εἰκόνισμά της ἐντὸς τοῦ πρώτου 
παλαιοῦ μικροῦ Ναοῦ της. Στὸν κυρίως χῶρο τῆς Μονῆς, 
στὸ περίλαμπρο Καθολικὸ τῆς Ἁγίας, τῶν ἱερῶν Ἀκολου-
θιῶν προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. 
Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ 
καὶ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Ἡ 
Ἀδελφότης τῆς Μονῆς, ὑπὸ τὴν νεοεκλεγεῖσα Καθηγουμέ-
νη Γερόντισσα Παϊσία εἶχε φροντίσει γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ 
διεξαγωγὴ ὅλων τῶν ἀναγκαίων μὲ ἐπιμέλεια. Ἔψαλε ἡ Χο-
ρωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ὑπὸ 
τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη. Ἡ Λιτὴ ἐψάλη 
στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, ὅπως καὶ τὰ Ἀπόστιχα, ὅπου 
καὶ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι καὶ τὰ Μῆλα τῆς Ἁγίας. Ὁ δὲ Σεβ. 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἐπίκαιρη 
ἑόρτια Ὁμιλία. Ἐν συνεχείᾳ, ἀκολούθησε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ 
ἑόρτια Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ μετὰ ἱεροπρεπείας. Ἐκ 

καὶ στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος πέντε Ἱερεῖς. Στὶς ἱερὲς 
Ἀκολουθίες ἔψαλε κλιμάκιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς 
Βυζαντινῆς Χορωδίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Στυλιανοῦ 
Μακρῆ. Ὁ λειτουργῶν Ἐπίσκοπος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἐπί-
καιρη ἑόρτια Ὁμιλία.

Ἑόρτια Θ. Λειτουργία τελέσθηκε καὶ σὲ Ναὸ τῆς Ἁγίας 
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὴν Ἐλαφόνησο Λακωνίας ἀπὸ 
τὸν Παν/το Ἱερομόναχο π. Καλλίνικο Ἠλιόπουλο.

Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου

ΤΗΝ Τετάρτη, 29-7/11-8-2021, τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλ-
λινίκου, ἑόρτασε τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλίνικος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια 
Κορινθίας. Γιὰ τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς προσῆλθαν Ἀρχιερεῖς, 
Ἱερεῖς, Διάκονοι, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν 
πιστῶν. Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/
τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ 
ὁποῖος χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος 
κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ εἰκο-
σάδα Ἱερέων καὶ Διακόνων. Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν ἐξαιρετικὰ 
Ἱεροψάλτες ὑπὸ τὸν κ. Ἀθανάσιο Παϊβανᾶ. Στὸ τέλος τῆς 
Ἀπολύσεως καὶ πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν», ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ 
διερμηνεύοντας τὰ αἰσθήματα Κλήρου καὶ Λαοῦ μετέφερε 
ἑόρτιες εὐχὲς στὸν σεπτὸ Πρωθιεράρχη τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ὁ ὁποῖος ἀπὸ μέρους του εὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντας 
καὶ εὐχήθηκε τὰ δέοντα ἐν ὄψει μάλιστα ὅσων σοβαρῶν δοκι-
μασιῶν διερχόμαστε, ἰδίως ἐκ τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν 

τῆς ἱερᾶς Ἀδελφότητος παρετέθη ἡ καθιερωμένη Τράπε-
ζα. Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας τελέσθηκε ὁ Μεθέρτος 
Ἑσπερινός, τὸ Κτητορικὸ Μνημόσυνο καὶ Λιτανεία στοὺς 
χώρους τῆς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος 
τῆς Ἀπολύσεως ἐκφώνησε καὶ αὖθις ἑόρτιο λόγο.

Ἡ Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου ἑορτάσθηκε καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ αὐτῆς στὸ Σιδηρόκαστρο τοῦ νομοῦ 
Σερρῶν, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λει-
τουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν.

Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ Ναὸς τῆς Θαυματουργοῦ Ἁγί-
ας στὴν Κομοτηνή, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. 
Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ 
Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος.

Ἀκόμη, πανηγύρισε καὶ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο-Προσκύνη-
μα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὸν Βατῶντα Νέας Ἀρτάκης Εὐβοί-
ας. Ἐκεῖ στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, καὶ τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο 
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σὲ πολλὰ μέρη τῆς Πατρίδος μας. Ἀκολούθησε τὸ «Πολυχρό-
νιον» αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Χορὸ τῶν Ἱεροψαλτῶν.

Πανηγύρεις Μεταμορφώσεως
ΤΗΝ Πέμπτη, 6/19-8-2021, ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτικὴ πα-

νήγυρις τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἰδίως σὲ Ναοὺς 
καὶ Μονὲς ποὺ τιμῶνται ἐπ’ ὀνόματι αὐτῆς. Στὸν ἱστορικὸ 
Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως στήν Κυψέλη Ἀθηνῶν στὸν Μ. 
Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ἐνῶ ἀνήμερα 
προέστη τῆς ἑορτίου Θ. Λειτουργίας στὸν Ἱ. Ναὸ Μεταμορ-
φώσεως στὴν Κόρινθο.

γία στὸ νέο καὶ μόνιμο κτήριο, ὅπου θὰ στεγάζεται ἡ ἐν Ντη-
τρόϊτ Ἐνορία τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Ὁ 
νέος αὐτὸς Ναὸς ἀποκτήθηκε μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν εὐλαβῶν 
ἐνοριτῶν καὶ τὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Αἰδ. π. Στεφάνου 
Αllen, τοῦ καὶ Ἐφημερίου τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Ναοῦ. Στὴν 
πρώτη αὐτὴ πανηγυρική Θ. Λειτουργία ἔλαβε χώρα καὶ ἡ 
εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ πρὸς ἑνὸς περίπου ἔτους 
χειροτονηθέντος Διακόνου π. Λεωνίδου Χ. Πίττου, ἐγγάμου 
καὶ πατρὸς ἑνὸς τέκνου. Ὁ νεοχειροτονηθείς, ἀνατραφεὶς 
σὲ πολύτεκνη ἱερατικὴ οἰκογένεια τῆς ὁμογενείας καὶ γα-
λουχηθεὶς ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων στὶς Πατρῶες Παραδόσεις, 
τυγχάνει ἐκ παραλλήλου Καθηγητής Ἑλληνικῆς Γλώσσης 
καὶ Βυζαντινῆς Ἱστορίας σὲ τοπικὸ Πανεπιστήμιο.

Πανηγύρεις Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΤΟ Σάββατο, 12/25-8-2021, ἑορτάσθηκε ἡ πάνσεπτος 

Κοίμησις καὶ ἡ εἰς Οὐρανοὺς Μετάστασις τῆς Κυρίας Θεοτό-
κου ὀρθοδόξως. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε κατὰ τὴν πα-
ραμονὴ στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ 
Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Περιστέρι, καὶ ἐκφώνη-
σε ἑόρτια Ὁμιλία. Τὸ πρωί, τὴν Θεία Λειτουργία μετὰ τοῦ 
Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἀρσενίου Κοντογιάννη τέλεσε, μὲ τὴν 
εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία πρὸς τιμὴν 
τῆς Κυρίας Θεοτόκου.



Στὸν Δῆμο Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
Μεταμορφώσεως, τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς πανηγυρικῆς 
Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο.

Στὸν Βαρνάβα Ἀττικῆς, στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Γυναικεία 
Μονὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κυροῦ Παϊσίου († 1987), τῶν ἱερῶν Ἀκο-
λουθιῶν καὶ τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, 
ὁ ὁποῖος κήρυξε ἐπικαίρως τὸν θεῖο λόγο.

Στὴν Νεοκαισάρεια Πιερίας, στὸ Ἱερὸ Ἀνδρῶο Ἡσυχα-
στήριο τῆς Μεταμορφώσεως, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς 
Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης κ. Γρηγόριος.

Ἐπίσης, στὴν Μουρτερὴ Αὐλωναρίου Εὐβοίας, στὸ Ἱερὸ 
Ἀνδρῶο Ἡσυχαστήριο τῆς Μεταμορφώσεως, τελέσθηκε ἱε-
ρατικὴ ἑόρτια Θεία Λειτουργία.

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Ναοῦ
καὶ Χειροτονία Πρεσβυτέρου

ΤΟ Σάββατο, 25-7/7-8-2021, ἑορτὴ Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας 
Θεοπρομήτορος Ἄννης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. 
Δημήτριος τέλεσε τὰ Θυρανοίξια καὶ τὴν πρώτη Θ. Λειτουρ-

Στὸν Πειραιᾶ πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Κοιμή-
σεως. Στὸν μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐν συγχορο-
στασίᾳ μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσοστόμου. Ἡ Λιτὴ τελέσθηκε ἐκτὸς Ναοῦ, στὸν πρὸ 
αὐτοῦ δρόμο ποὺ εἶχε διαρρυθμισθεῖ καταλλήλως καὶ ὁ Σεβ/
τος κ. Γερόντιος ἐκφώνησε Ὁμιλία. Τὸ πρωὶ ἱερούργησε ὁ 
οἰκεῖος Ἱεράρχης.

Ἐπίσης, πανηγύρισαν σχετικῶς καὶ ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ 
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Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ π. Τιμοθέου Βλάχου

ΤΗΝ Παρασκευή, 31-7/13-8-2021, τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου 
Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου Βλάχου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

στὴν Χαλκίδα, ὅπου ὁ μεταστὰς ἐφημέρευσε ἐπὶ 40ετία. Τῆς Ἀκολουθίας προεξῆρχε 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν 
μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Παρέστη συμπροσευχόμενο πλῆθος πιστῶν, 
ἐκ τῶν ἐνοριτῶν καὶ πνευματικῶν τέκνων τοῦ μακαριστοῦ πατρός, ὄχι μόνον ἀπὸ 
τὴν Χαλκίδα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Τὶς Συγχωρητικὲς Εὐχὲς ἐπὶ τοῦ σκηνώματος 
τοῦ κεκοιμημένου ἀνέγνωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. Ἐπική-
δειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Ἐκ μέρους τῶν 
ἐνοριτῶν ἐπικήδειο ἀνέγνωσε ὁ ἀνεψιὸς τοῦ μεταστάντος Ἀναστάσιος Βλάχος· ἐπίσης ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ναοῦ 
καὶ τοῦ Συλλόγου Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀνεγνώσθησαν σχετικὰ μηνύματα γιὰ τὸν μεταστάντα, περιέχοντα καὶ τὶς 
εὐχαριστίες στοὺς προσελθόντας Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Μετὰ τὸν τελευταῖον ἀσπασμόν, τὸ σκήνωμα τοῦ 
ἀειμνήστου π. Τιμοθέου μετεφέρθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βαρνάβα Ἀττικῆς ὅπου καὶ ἐτάφη.
 Ὁ π. Τιμόθεος, κατὰ κόσμον Γεώργιος Βλάχος, γεννήθηκε τὸ ἔτος 1949 στὸν Αὐλῶνα Ἀττικῆς. Ἀνετράφη ἐν παιδείᾳ 
καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ σπούδασε σὲ τεχνικὴ σχολὴ μηχανικῶν. Ἐργάσθηκε ἐπὶ τῆς εἰδικότητός του. Τὸ ἔτος 1980 
χειροτονήθηκε στὴν Ἱερωσύνη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἱεράρχη τότε Μαγνησίας Μάξιμο καὶ ἀνέλαβε συνεφημέριος στὴν 
Εὐαγγελίστρια Χαλκίδος μαζὶ μὲ τὸν π. Ἰωάννη Φράγκο. Διακόνησε θυσιαστικὰ τὸ ἅγιο Θυσιαστήριο, συνέβαλε στὴν 
ἀνακαίνιση τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ στὴν Χαλκίδα, ἐργάσθηκε ἀκούραστα γιὰ τὴν ποιμαντικὴ βοήθεια καὶ στήριξη 
τῶν πιστῶν, ἀναλώθηκε στὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς καθοδηγήσεως καὶ ἐξομολογήσεως, ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὴν 
νεότητα καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν κατὰ σάρκα ἀδελφή του Μαγδαληνὴ ὅπως καὶ ἄλλων ἀφοσιωμένων ψυχῶν, συνέ-
βαλε στὴν ἵδρυση πολλῶν τμημάτων Κατηχητικῶν τῆς πολυπληθοῦς Ἐνορίας, καὶ πάντοτε θυσιαζόταν γιὰ ὅλους μὲ 
ἐγκαρδιότητα, χαμόγελο, πραότητα καὶ καλωσύνη. Ἀποτέλεσε κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ὑπόδειγμα καλοῦ καὶ σεβασμίου 
Κληρικοῦ καὶ κατέλιπε φήμη ἀγαθή. Τὰ τελευταῖα ἔτη ταλαιπωρήθηκε ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια, τὴν ὁποίαν ὑπέμεινε 
ἀγογγύστως. Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ παρελθόντος ἔτους ἡ κατάστασίς του πλέον χειροτέρευσε, εἰσήχθη σὲ νοσοκο-
μεῖο καὶ προετοιμασμένος πνευματικὰ ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἐκ τῶν κόπων του σχετικὰ νέος καὶ 
νὰ λάβει τὸν στέφανον τῆς μακαρίας ζωῆς. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύει ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ νὰ δίδει παρηγορία 
στοὺς οἰκείους καὶ ἀγαπητούς του καὶ γενικὰ στὰ πνευματικά του τέκνα!

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς διὰ τῆς 
καθιερωμένης ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ὅπως καὶ ἡ ὁμώνυμος Ἱερὰ 
Μονὴ στὰ Λεῦκτρα Βοιωτίας. Στὴν Βίτωλη Φθιώτιδος στὸν 
πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς Κοιμήσεως ἱερούργησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἐπίσης, πανηγύρισε 
καὶ ὁ ὁμώνυμος Ναὸς στὸ Καψούρι Καφηρέως Εὐβοίας, ὅπου 
τελέσθηκε ἱερατικὴ Θ. Λειτουργία.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου
ΤΗΝ Πέμπτη, 27-08/09-09-2021, μνήμη τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς, πανηγύρισαν 
Ναοί τῆς Ἐκκλησίας μας. Στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 
ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ Ναός τοῦ  Ἁγίου στήν 
Γλυφάδα. Στόν Μ. Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς χοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνου. Τό πρωί τῆς 

Ἐπίσης, πανηγύρισε καί ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου 
στό Κορωπί Ἀττικῆς καθώς καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο ἐπ’ 
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μηνᾶ 
Ἀνθούσης Ἀττικῆς, ὅπου τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Ἀποτομὴ τῆς Κεφαλῆς
τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
ΤΟ Σάββατο, 29-8/11-9-2021, στὸ Λουτουφὶ Θηβῶν, 

στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸν ἑόρτιο 
Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος τὴν πρωία λειτούργησε 
στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Βαπτιστοῦ στὸν Φάρο Αὐλίδος, 
ὅπου ἐκήρυξε τὸν θεῖο Λόγο.

Πέμπτης στόν Ὄρθρο καί στήν Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία 
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Στὴν Μεσορόπη Παγγαίου τοῦ νομοῦ Καβάλας, στὸν 
ἑορτάζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος.
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Ἐξόδιος Ἀκολουθία Γεροντίσσης Χριστοφόρας

ΤΗΝ Τετάρτη, 26-8/8-9-2021, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίων 
Ἀναργύρων στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ Ἄργος, τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Γεροντίσσης 

τῆς Μονῆς Χριστοφόρας Μοναχῆς, ἡ ὁποία ἐκοιμήθη κατόπιν ἀσθενείας τὴν προτεραία. Στὴν ἱερὰ Ἀκολουθία, στὴν 
ὁποία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλίνικος, ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης, καὶ τέσσαρες Ἱερεῖς (π. Γρηγόριος, π. Στυλιανός, π. Ματθαῖος 
καὶ π. Λουκᾶς). Τὶς Συγχωρητικὲς Εὐχὲς ἐπὶ τῆς σοροῦ τῆς κεκοιμημένης Γερο-
ντίσσης ἀνέγνωσε ὁ Μακαριώτατος. Πρὸ τοῦ «Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν», 
ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Στυλιανὸς Τομαής, ἐφημερεύων στὴν Ἱερὰ Μονή, ἀνέγνωσε συ-
γκινητικὸ Ἐπικήδειο Λόγο, ἀναφερθεὶς στὴν μακαριστὴ Γερόντισσα Χριστοφόρα 
καὶ στὴν μοναχικὴ πορεία της. Τὸ σκήνωμά της ἐναπετέθη στὸ Κοιμητήριο τῆς 

ἐντυπωσιακῆς κτηριακὰ Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ ἰσόγειο χῶρο μορφῆς κατακόμβης, ὅπου καὶ Ναὸς 
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου. Κατόπιν, ἡ φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ παρέθεσε τράπεζα στοὺς Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς 
καὶ πιστοὺς οἱ ὁποῖοι εἶχαν παραστεῖ. 
  Ἡ ἐκδημήσασα Γερόντισσα Χριστοφόρα γεννήθηκε στὴν Νέα Κίο Ἀργολίδος τὸ 1940. Σὲ ὥριμη ἡλικία 27 ἐτῶν 
ἀφιερώθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μετανοίας της ὑπὸ τὸν μακαριστὸ Γέροντα π. Θεόκλητο Σαμιώτη. Ἀφοσιώθηκε στὴν 
ἐπιτέλεση τῶν Μοναχικῶν της καθηκόντων καὶ διεκρίνετο γιὰ τὴν μεγάλη ἐργατικότητα καὶ ἀντοχή της. Βοήθησε μὲ 
ὅλες τὶς δυνάμεις της τὸν Γέροντα καὶ τὴν Ἀδελφότητα στὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Μονῆς καὶ στὴν λαμπρὰ διακόσμησή 
της. Διεκρίνετο γιὰ τὴν ἁπλότητα, τὸ φιλακόλουθον καὶ τὴν φιλανθρωπία της. Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ τὴν ἀναπαύσει ἐκ 
τῶν κόπων της ἐν χώρα ζώντων! 

Ἐκδημία καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία π. Βιταλίου Ἁλμανίδη στὴν Κατερίνη

ΤΗΝ Τετάρτη, 26-8/8-9-2021, ἐκοιμήθη κατόπιν ἀσθενείας ὁ Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Βιτάλιος Ἁλμανίδης, τοῦ ὁποίου ἡ ὑγεία 
εἶχε σοβαρὰ πληγεῖ κατὰ τὴν τελευταία διετία.

 Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων τὸ Σάββατο, 29-8/11-9-2021, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἐπικήδειο λόγο. Ἐπίσης, ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος, Πνευματικὸς τοῦ μεταστάντος, ὁ ὁποῖος σὲ σύντομο λόγο του ἀνεφέρθη στὴν ἱστορικὴ πορεία του καὶ στὴν διακονία 
του. Παρέστησαν Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὁ ὁποῖος εἶχε τελέσει 

τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ πρὸ τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας. Ἡ ταφὴ τοῦ σκηνώματος τοῦ π. Βιταλίου ἔγινε 
στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Νεοκαισάρεια Πιερίας. 
 Ὁ ἐκλιπὼν Κληρικὸς γεννήθηκε τὸ ἔτος 1957 στὰ ἑλληνόφωνα χωριὰ τῆς Τσάλκας στὴν Γεωργία, ἀπὸ 
γονεῖς ποὺ εἶχαν μεταφερθεῖ ἐκεῖ ἀπὸ τὸν Πόντο. Στὴν περιοχὴ ἐκείνη, κατόπιν προετοιμασίας, χειρο-
τονήθηκε Κληρικὸς τὸ 1983 γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν τοπικῶν πιστῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γεωργιανὰ καὶ τὰ 
ἑλληνικὰ (ὅπως καὶ τὴν ποντιακὴ διάλεκτο), γνώριζε ρωσικὰ καὶ τουρκικά. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1993 ἦλθε 
οἰκογενειακῶς στὴν Ἑλλάδα, πολύτεκνος ὤν, καὶ ἐγκασταστάθηκε στὴν Κατερίνη, ὅπου καὶ ἀνέλαβε 
τὴν ἐφημερία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων, ὑπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
Κυπριανό († 2013). Τελοῦσε τὰ ἱερὰ καθήκοντά του μὲ αὐταπάρνηση, πρᾶγμα ποὺ συνέχισε νὰ πράττει 
καὶ μετὰ τὸ 2014, ὡς Κληρικὸς πλέον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἴθε ἡ 

μνήμη του νὰ εἶναι αἰώνια καὶ ὁ Κύριος νὰ δίδει παρηγορία στοὺς οἰκείους καὶ συγγενεῖς, ὅπως καὶ στὸ ἐκκλησίασμα καὶ τὰ 
πνευματικά του τέκνα!

Ἐκδημία Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ἐλευθερίου

ΤΗΝ Τετάρτη, 12/25-08-2021, ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὕστερα ἀπό ἀσθένεια, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. 
Νεκτάριος Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερίου 

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐπί τριάντα πέντε συναπτά ἔτη.
 Τήν Παρασκευή, 14/27-08- 2021, ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ π. Νεκταρίου στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερίου προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Παν/του Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου. Ὁ Θεός νά 
τοῦ χαρίζει ἀνάπαυση καί εἴθε ἡ μνήμη του νά εἶναι αἰωνία!


