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Συνοδικὸ Μήνυμα Χριστουγέννων 2022
«Ἐκ Παρθένου Κύριος Ἰησοῦς ἡ λύτρωσις,

ὁ φωτισμός, ἡ ζωή, ἡ σωτηρία, νῦν ἐν Βηθλεὲμ ἀποτίκτεται» 
(Τροπάριον Προεορτίου Κανόνος, κ’ Δεκ.)

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ποθητὰ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·
καλλιέργεια καὶ ἔξαρση τῶν παθῶν προξε-
νοῦν πολέμους καὶ μάχες στὸν κόσμο μας, 
μέσα μας, γύρω μας, παντοῦ στὴν γῆ μας…
 Ὅταν ὅμως ἐπιτρέψουμε στὸ Ἅγιο Πνεῦμα 
νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖ καὶ νὰ σκηνώσει μέσα μας, 
τότε Αὐτὸ μᾶς ἀναπλάθει καὶ μᾶς ἀνακαινίζει, 
ἁγιάζοντας τὸν νοῦ, τὴν συνείδηση καὶ ὅλες 
τὶς αἰσθήσεις μας. Τότε, ἡ φθαρτὴ ζωὴ ποὺ 
φωλιάζει μέσα μας καὶ ἑλκύει τὴν ὄρεξη τῆς 
ψυχῆς σὲ σαρκικὲς καὶ κοσμικὲς ἐφέσεις καὶ 
ἐπιθυμίες, δίδει τόπο στὴν νέα καὶ εὐλογη-
μένη κατάσταση τῆς ἀφθαρσίας. Ἔτσι εἶναι 
ποὺ ἀποκτοῦμε γεύση τοῦ Οὐρανοῦ, μέρος 
ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν θέρμη του. Ἡ ψυχή μας 
ἀναπτερώνεται καὶ συμμετέχει μὲ ἀγαλλίαση 
στὴν εἰρηνικὴ ἀγγελικὴ μελωδία. Καὶ ἐπίσης, 
βαθιὰ εἰρήνη καὶ εὐλογία ἁπλώνεται στὴν 
ἄλλοτε σκοτεινή, ὑγρή, ψυχρὴ καὶ ἀφιλόξενη 
γῆ τῆς καρδιᾶς μας.
 Ὁ Χριστός μας γεννήθηκε γιὰ νὰ ἀλλάξει 
ριζικὰ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα καὶ δεδομένα, νὰ 
ἀνατρέψει ἄρδην ὅ,τι μέχρι τότε θεωρεῖτο ὡς 
ἄπιαστη καὶ ἀφάνταστη κατάσταση καὶ πραγ-
ματικότητα. Ἦλθε γιὰ νὰ προσφέρει ζωὴ ἀλη-
θινή· δηλαδή, γιὰ νὰ μεταπλάσσει τὴν κακία 
σὲ καλωσύνη, τὴν φθορὰ σὲ ἀφθαρσία, τὴν 
ἁμαρτία σὲ ἀρετή, τὴν κόλαση σὲ παράδεισο, 
τὴν γῆ σὲ οὐρανό, τὸν ἄνθρωπο σὲ θεό!  

***
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
 Πῶς ἐπιτυγχάνονται αὐτὰ στὴν καθημε-
ρινὴ ζωή μας; Μὲ τὴν Μετάνοια! Αὐτὴ ἀλλά-
ζει καὶ μετατρέπει τὰ πάντα στὸν ἄνθρωπο. 
Αὐτὴ περικλείει μέσα της δημιουργικὴ καὶ 
θεία δύναμη, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ μικρὲς 
ἀλλαγὲς τῆς ἁμαρτίας σὲ ἀρετή, καὶ φθάνει 
ἀπεριόριστα μέχρι τὴν ἁγιότητα.
 Ἄν ὁ νοῦς σταματήσει νὰ ἀσχολεῖται μὲ 
κάθε τι τὸ ἀκάθαρτο καὶ βλαπτικό, ἄν τὰ λό-
για σταματήσουν τὴν κακία, ἄν οἱ αἰσθήσεις 
παύσουν τὴν ἔμπρακτη ἁμαρτία, τότε γεν-
νιέται νέος ἄνθρωπος: πνευματικός. Αὐτὸς 
εἶναι ὁ ἀληθινὸς Χριστιανός.
 Ἄν τὰ μάτια χύσουν πικρὰ δάκρυα μετα-

Ο Προπάτορας Ἀδὰμ ἐναντιώθηκε στὸν Πα-
ράδεισο τῆς τρυφῆς στὸν Θεὸ μέσῳ τῆς 

παρακοῆς του, καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ αὐτὸν κληρο-
δοτῶντας μας, ὡς καταγομένους ἐξ αὐτοῦ, 
τὴν ἐναντίωση στὸ θεῖο θέλημα. Ὅλοι ἔχου-
με μέσα μας τὴν σπορὰ γιὰ ἄρνηση καὶ ἀπο-
μάκρυνση ἀπὸ τὴν θεία ὑπακοή, ἡ ὁποία μᾶς 
ὁδηγεῖ στὴν ἀποστασία καὶ τὴν ἀπώλεια.
 Ὅμως, ὁ νέος Ἀδὰμ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
κατῆλθε στὴν γῆ μας, γεννηθεὶς στὴν Βηθλεὲμ 
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθέ-
νου, ὄχι μόνον γιὰ νὰ διορθώσει τὸ πταῖσμα 
τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ἐμᾶς 
τοὺς θλιβεροὺς ἀπογόνους του, οἱ ὁποῖοι ἐπί-
σης ἁμαρτήσαμε καὶ ἁμαρτάνουμε.
 Μπορεῖ νὰ μὴν γνωρίσαμε προσωπικὰ τὸν 
παλαιὸ Ἀδάμ, ὅμως, ὅταν ἁμαρτάνουμε κά-
νουμε αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ μᾶς ἐξομοιώνει στὴν 
παρακοὴ μαζί του. Καὶ ὅταν ἀντίθετα δὲν 
ἁμαρτάνουμε, ἀλλὰ τηροῦμε τὴν εὐλογημένη 
ὑπακοή μας στὸν νέο Ἀδὰμ Κύριο Ἰησοῦ Χρι-
στό, τότε παραμένουμε σὲ σχέση γνωριμίας 
καὶ κοινωνίας μὲ τὸν νέο καὶ ἀληθινὸ Γενάρ-
χη μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς προσφέρει ὡς δῶρο τὴν 
ἀναμαρτησία! (Βλ. Ὁσίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου, 
Ἀλφαβητικὰ Κεφάλαια, Κεφ. Ε΄).
 Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ θαυμάσια, σπουδαία καὶ 
ὑψηλὴ γνωριμία στὴν ζωὴ αὐτή, ἡ προσωπικὴ 
κοινωνία μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ στὴν ἁγία 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του, γιὰ νὰ ἐκπληρώ-
σουμε τὸν αἰώνιο θεῖο προορισμό μας στὴν 
Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος!

***
 Ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριός μας ἐπιτέλεσε 
ὅλο τὸ σωτήριο ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας 
γιὰ νὰ τὸ πιστεύσουμε βαθιά, νὰ τὸ ἀποδε-
χθοῦμε βιωματικὰ καὶ νὰ λαμβάνουμε μέσῳ 
αὐτοῦ τὴν δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ τὰ 
ἅγια Μυστήρια καὶ τὶς ἅγιες Ἀρετές. Χωρὶς τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα παραμένουμε ταλαίπωροι καὶ 
ἀνήμποροι, δυστυχεῖς καὶ εὐάλωττοι, ἀνα-
σφαλεῖς καὶ ἀλύτρωτοι. Τὰ ἐνδιαφέροντά μας 
περιορίζονται στὸ ἐνθάδε, παραμένουν πεζά, 
φθαρτά, ἐφήμερα καὶ γήϊνα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ 
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μέλειας γιὰ ὅ,τι ἄσχημο ἔγινε, ἄν δοθοῦν 
ὑποσχέσεις ἀληθινῆς Μετανοίας καὶ αὐτὲς 
τηρηθοῦν, ὥστε νὰ σταματήσουν οἱ συνεχεῖς 
παραβιάσεις, τότε ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ζεῖ 
καὶ αὐξάνεται. Καὶ προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ 
νὰ μὴν περιπίπτει σὲ κάθε μορφῆς ἀσέβεια, 
ἀναισχυντία καὶ πλεονεξία, γιὰ νὰ μὴν ἐκπέ-
σει τῆς Χάριτος. Μάλιστα, προσέχει ἰδιαίτερα 
νὰ μὴν παρεκτραπεῖ σὲ σκληρότητα, ἐκδικητι-
κότητα καὶ ἀσπλαγχνία ἔναντι τοῦ πλησίον, 
τοῦ ὅποιου πλησίον, διότι θὰ ἀπωλέσει τὴν 
σωτήρια Μετάνοια καὶ ἔτσι θὰ χάσει τοὺς κό-
πους του μάταια καὶ ἄδικα.    

***
Ἀδελφοὶ ἀγαπητοί·
 Εἴθε ἐπὶ τῇ Γεννήσει τοῦ Θείου Βρέφους νὰ 
παραμείνουμε πιστοὶ καὶ ἔνθεοι, τίμιοι καὶ 
εἰλικρινεῖς, ἀγωνιζόμενοι καὶ προσεκτικοί, χα-
ρούμενοι καὶ ἐλπιδοφόροι, μετανοοῦντες καὶ 
ἐλεοῦντες, ὑπομένοντες καὶ συγχωροῦντες, 
καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἀληθινοὶ καὶ ἀνυπόκριτοι. 
Καὶ ὁ Θεὸς τῆς Εἰρήνης, Ἀγάπης καὶ Ἀληθεί-
ας νὰ μᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ παραμένει μαζί μας, 
ὡς ὁ Ἐμμανουήλ, πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς 
συν τελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν!

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 Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
† Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ

Χριστὸς ἐτέχθη!
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 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου
2ας/15ης Νοεμβρίου 2022

  2. Συνεζητήθη πρότασις ὁμοιομόρφου ἀναδια-
τυπώσεως τῶν διαφόρων Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν συμμετοχὴν μέσῳ τη-
λεδιασκέψεως, τὴν ἀπαρτίαν καὶ τὴν τροποποίησιν 
ἑκάστου ἐξ αὐτῶν.  Ἡ ἀπόφασις θὰ ληφθῇ ὡσαύτως 
εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν. 
  3. Ἐνημερώθη τὸ Συνοδικὸν Σῶμα διὰ τὴν πο-
ρείαν δικαστικῶν ὑποθέσεων.
  4. Ἀπετιμήθη ἡ Κοινὴ Σύσκεψις Ἐπιτροπῶν τῶν 
Ἱ. Συνόδων Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλά-
δος καὶ Ρουμανίας τῆς 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2022.
  5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα 
ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΝ Τρίτην, 02/15-11-2022, συνῆλθεν εἰς τε-
τάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου Ἐκκλησι-

αστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλ-
λινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φι-
λοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας, τῇ 
συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος 
καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ μέσῳ καὶ τηλεδιασκέψεως, 
συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θε-
μάτων:
  1. Συνεζητήθη πρότασις τροποποιήσεως τοῦ 
Κανονισμοῦ Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων. Ἡ ἀπόφασις θὰ 
ληφθῇ εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν. 

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου
2ας/15ης Δεκεμβρίου 2022

ΤΗΝ Τρίτην, 02/15-12-2022, συνῆλθεν εἰς πέ-
μπτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου Ἐκκλησια-

στικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ 
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ 
Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλει-
δήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ 
ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφά-
σισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
  1. Ἐνεκρίθησαν προτάσεις τροποποιήσεων τῶν 
Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ ὁμοιομόρφου 
ἀναδιατυπώσεως αὐτῶν, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς Συνε-
δριάσεις μέσῳ τηλεδιασκέψεως, τὴν ἀπαρτίαν καὶ 
τὴν τροποποίησιν ἑκάστου ἐξ αὐτῶν.
  2. Ἐνεκρίθη ἡ τάξις Μείζονος Συνόδου, κατὰ τὸ 
τυπικὸν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1872 γε-
νομένης. 
  3. Συνεζητήθησαν ἐξελίξεις εἰς τὴν ἐξωτερικὴν 
Ἱεραποστολήν. 

  4. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον σχετικῶς πρὸς τὰς 
ποιμαντικὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς Μόναχον Βαυαρί-
ας καὶ Σάλτσμπουργκ Αὐστρίας (10-15 Νοεμβρίου 
π.ἡ.) καὶ Γεωργίαν (19-22 Νοεμβρίου π.ἡ.).
  5. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεθώνης ἀνεφέρ-
θη εἰς τὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν - Νέαν 
Ζηλανδίαν καὶ Ἰταλίαν. 
  6. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐπὶ δια-
φόρων ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων ὑπὸ τοῦ Σε-
βασμ. Δημητριάδος.
  7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. 
Μεθώνης περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰ ἀδελφὰς 
Ἐκκλησίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς.
  8. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζη-
τήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ἡ Λυχνία ἐκινήθη…
100 ἔτη ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ

(1922 - 2022)

δοξίας εἰς τὸν Παπισμὸν καὶ τὸν Ἀγγλικανισμόν.
 Ἀδίστακτος ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, πρόδρομος 
καὶ ἐμπνευστὴς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀνέχεται δολο-
φονίαν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, προκειμένου νὰ ἀνέλθῃ, 
μὲ τὰς λόγχας τῶν Ἀμυνιτῶν, εἰς τὸν εὐκλεῆ θρόνον 
τῶν Φωτίων, τῶν Γρηγορίων, τῶν Χρυσοστόμων, 
τῶν Ἁγίων Πατριαρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.
 Ἀλλὰ καὶ ἀντάξιος τούτου συνεργάτης, ὁ Χρυσό-
στομος Παπαδόπουλος, τὸ σκεῦος τοῦ πονηροῦ, ὁ 
ἐφαρμοστὴς τῆς Μεταρρυθμίσεως ἐν Ἑλλάδι, οὐχὶ 
ἐντιμοτέραις μεθόδοις ἐχρήσατο, ἵνα τοῦ πρώτου 
Θρόνου τοῦ ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ Βασιλείου ἐπιβῇ, 
τοῦ Θρόνου, ὅν ἔπηξεν ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστο-
λος, ὁ Παῦλος, ἐκλέϊσαν δὲ Διονύσιοι καὶ Ἱερόθεοι.
 Ἀνελθόντες δὲ οὗτοι ἐπὶ τῶν Θρόνων καὶ πα-
τοῦντες κυριολεκτικῶς ἐπὶ πτωμάτων (τῶν δολο-
φονηθέντων, ὑπαιτιότητί των, Ἱερῶν Κανόνων) 
ἐπεχείρησαν “ἄνοιγμα” τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν 
Ἀγγλικανισμόν, ἐπρογραμμάτισαν σειρὰν Καινοτο-
μιῶν καὶ ἐπέτυχον αὐθαιρέτως, ἀντικανονικῶς καὶ 
παρανόμως τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμε-
ρολογίου, καταθραύσαντες οὕτω τὴν ἑνότητα τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ!
 Παραλλήλως, ἄνεμος πολλῶν Καινοτομιῶν πνέει 
ἐπικινδύνως εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας 
καὶ λησμονεῖται ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1921, ὅτι ἡ ἐπι-
τυχία τοῦ 1821 ὠφείλετο μόνον εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.
 Αὐτὰ εἶναι τὰ πνευματικὰ πλαίσια τοῦ Μικρασια-
τικοῦ Δράματος…».
 Καὶ συνεχίζει ὁ π. Βίκτωρ στὸν «Πρόλογό» του:
 «ΦΟΒΕΡΟΙ οἱ λόγοι τῆς Ἀποκαλύψεως: “Ἔρχομαί 
σοι ταχὺ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου 
αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς” (β΄ 5). Ἐπραγματοποιή-
θησαν, διὰ νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι “οὐκ ἀδυνατήσῃ παρὰ 
τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα” (Λουκ. α΄ 37).

ΠΡΙΝ ἀπὸ 50 ἔτη, τὸ 1972, ὁ ἀείμνηστος Μοναχὸς 
γ. Βίκτωρ Ματθαίου, Καθηγούμενος, ὁ γνωστὸς 

Ἐκδότης τοῦ Μεγάλου Συναξαριστοῦ, προέβη στὴν 
ἔκδοση ἑνὸς βιβλιαρίου 48 σελίδων, ὡς ἀφιερώμα-
τος στὴν μνήμη ὀδύνης ἐπὶ τῇ 50ετίᾳ τότε τῆς Μι-
κρασιατικῆς καταστροφῆς, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ 
τίτλο «Ἡ Λυχνία ἐκινήθη…». Ο Γέροντας Βίκτωρ, μία 
πνευματικὴ μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος κατέλιπε μνήμη 
ἀγαθοῦ ἐργάτου τῆς εὐαγγελικῆς βιοτῆς καὶ τοῦ 
ἁγιοπατερικοῦ φρονήματος, ἐκοιμήθη τὸ ἑπόμενο 
μόλις ἔτος, 1973, σὲ ἡλικία 64 ἐτῶν, κληροδοτή-
σας τὸ σημαντικὸ ἐκδοτικὸ ἔργο του στοὺς συνερ-
γούς του μακαριστοὺς ἐπίσης ἤδη Ἀρχιμ. Ματθαῖο 
Λαγγῆ, κατοπινὸ Ἐπίσκοπο Οἰνόης, καὶ Μοναχὸ Ἠλία 
Μπακόπουλο.
 Ἐπειδὴ τὸ βιβλιάριο ἐκεῖνο εἶναι δυσεύρετο, καὶ 
περιέχει σημαίνουσα πνευματικὴ ἀποτίμηση τῆς 
ὀδυνηρᾶς μνήμης, τῆς ὁποίας τὴν ἑκατονταετηρίδα 
ἐπιτελοῦμε κατὰ τὸ παρὸν ἔτος, προβαίνουμε στὴν 
παρουσίαση χαρακτηριστικῶν τμημάτων του. Τὸ 
ὅσα γράφει ὁ π. Βίκτωρ διατηροῦν τὴν ἐγκυρότητα 
καὶ ἀξία τους καὶ ἀποτελοῦν ἀξιοπρόσεκτη τοποθέ-
τηση γιὰ ὅλους ἐμᾶς σήμερα καὶ γιὰ τοὺς ἐπιγενομέ-
νους. Διαβάζουμε στὸν «Πρόλογο»:
 «ΠΡΟ πεντήκοντα ἐτῶν φοβερὰ θύελλα, ἐκσπά-
σασα εἰς τὴν ἑλληνικωτάτην Μικρὰν Ἀσίαν καὶ τὸν 
Πόντον, ἐσάρωσε, κυριολεκτικῶς, τὸν βυζαντινο-
γέννητον Ἑλληνισμὸν τῶν περιοχῶν ἐκείνων. Σκηναὶ 
ἀπεριγράπτου βαρβαρότητος εἰς βάρος τῶν Ἑλλή-
νων, πρὸ τῶν ὁποίων ὠχριοῦν τὰ στρατόπεδα ἐξο-
ντώσεως τῶν Ἑβραίων εἰς Ἄουσβιτς, συνθέτουν “τὸ 
δρᾶμα τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ”, τὸ ὁποῖον 
διεπράχθη ὑπὸ τὰ ἀνεκτικὰ βλέμματα τῶν “πολιτι-
σμένων” Εὐρωπαίων. 
 Αἱ ἑπτὰ λυχνίαι τῆς Ἀποκαλύψεως μετεκινήθη-
σαν ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ οἱ ἀστέρες τῶν Ἐκκλη-
σιῶν ἐκείνων, τῆς Σμύρνης, Ἐφέσου, Περγάμου, 
Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδελφείας, Λαοδικείας, 
ἐσβέσθησαν πλέον.
 Ἐὰν ὅμως ἡ ἱστορικὴ μορφὴ τοῦ δράματος τοῦ 
Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, συγκλονιστική, τρα-
γικωτάτη εἶναι, ὁπωσδήποτε, γνωστή, κάτι ποὺ θὰ 
πρέπει νὰ γνωρίσῃ ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλλην εἶναι τὰ 
πνευματικὰ πλαίσια, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἔλαβε χώ-
ραν ἡ φοβερὰ ἐθνικὴ τραγωδία…
 Καὶ τὰ πνευματικὰ αὐτὰ πλαίσια συνθέτουν, δυ-
στυχῶς, ὁ μοντερνισμός, ἡ τάσις πρὸς ἐκκοσμίκευσιν 
τῆς Ἐκκλησίας, αἱ κινήσεις παραδόσεως τῆς Ὀρθο-
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 Ἐν ἐπιγνώσει λοιπὸν τῆς ἀληθείας, 
ὅτι τὰ ἱστορικὰ γεγονότα πάντοτε κι-
νοῦνται ἐντὸς πνευματικῶν πλαισίων, τὰ 
ὁποῖα δημιουργοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐν 
συνειδήσει τῆς ἀνάγκης νὰ ἐξυγιανθοῦν 
τὰ πλαίσια τοῦ συγχρόνου Ἑλληνισμοῦ 
ἀπὸ τὰς θανατηφόρους τοξίνας τοῦ μον
τερνισμοῦ καὶ τοῦ φιλοπαπισμοῦ, προ-
βαίνομεν εἰς τὴν κυκλοφορίαν τοῦ ἀνὰ 
χεῖρας τεύχους.
 Εἰς τὸ μικρὸν αὐτὸ τεῦχος παρα-
θέτομεν μίαν ἀναδρομὴν εἰς τὰ πε-
ντήκοντα ἔτη ἀπὸ τοῦ Μικρασιατικοῦ 
Δράματος καὶ μίαν ὁμιλίαν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, 
θίγουσαν ἀναλόγους σκέψεις καὶ ἐπιγραφομένην 
“Περὶ ψευδοπροφητῶν καὶ ψευδοδιδασκάλων καὶ 
ἀθέων αἱρετικῶν καὶ περὶ τῶν σημείων τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος τούτου”.
 Εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἀναγνώστης ἀντιληφθῇ τὰς 
εὐθύνας του, ὡς Ὀρθόδοξος Ἕλλην, καὶ παραμείνῃ 
“ἐν οἷς ἔμαθε καὶ ἐπιστώθη” (Β΄ Τιμ. γ΄ 14), δηλαδὴ εἰς 
τοὺς κόλπους τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ 
ὕψιστο καθῆκον πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Ἔθνος. 
Αὐτὴ εἶναι κραυγὴ τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς 
καὶ Ποντιακῆς καταστροφῆς. Στῶμεν ὅθεν καλῶς, 
στῶμεν μετὰ φόβου, πρόσχωμεν!».

***
 ΑΠΟ τὸ κύριο τμῆμα τοῦ τεύχους τοῦ π. Βίκτω-
ρος, τὸ ὁποῖον ἐπιγράφεται: «Μία Πεντηκονταετία 
(1922-1972) - Ἡ ἀνάμνησις ἑνὸς δράματος Ἐθνικῆς 
καὶ Ἐκκλησιαστικῆς δοκιμασίας», παραθέτουμε κά-
ποια ἀποσπάσματα, γιὰ νὰ ἑνωτισθοῦμε τὸν σο-
βαρὸ προβληματισμό του καὶ νὰ συμμερισθοῦμε τὶς 
ἰσχύουσες εἴπερ ποτὲ καὶ ἄλλοτε παρατηρήσεις καὶ 
προτροπές του:
 «ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ὁλόκληρος συμπληροῦται 
κατὰ τὸ τρέχον ἔτος (1972), ἀφ’ ὅτου ἡ μεγαλυτέ-
ρα ἐθνικὴ συμφορὰ τῶν νεωτέρων χρόνων ἔπληξε 
τὴν φιλτάτην ἡμῶν Πατρίδα, τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα 
μας. Εἰς ἐποχὴν καθ’ ἥν τὸ ἔθνος ὁλόκληρον ὡς μία 
ψυχὴ καὶ καρδία εἶχεν ἀποδυθῆ εἰς τὸν ὑπὲρ τῶν 
ὅλων ἀγῶνα, εἰς ἀγῶνα ὑπέρτατον, ἐξ οὗ ἀνέμενε 
τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν μακροχρονίων πόθων του, τὴν 
παλινόρθωσιν τοῦ βυζαντινοῦ μεγαλείου του, ἡ βά-
σκανος μοῖρα ἠθέλησεν, ὅπως ἐν ἔτει 1922 ὑποστῇ 
μίαν ἀσυλλήπτου ἐκτάσεως καταστροφήν, ἀπρο-
σμετρήτους ἔχουσαν ἐπιπτώσεις ἐπὶ τοῦ βίου καὶ 
τοῦ μέλλοντος αὐτοῦ, τὴν τοῖς πᾶσι γνωστὴν Μικρα-
σιατικὴν Καταστροφήν.
 Θυσίαι ἀνυπολόγιστοι τοῦ ἀνασυγκροτουμένου 
γένους διὰ τῆς καταστροφῆς ἐκείνης ἀπέβησαν εἰς 
μάτην. Ἡ Ἑλληνικὴ Στρατιὰ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας συ-
νετρίβη καὶ διελύθη. Χιλιάδες ἀμάχου πληθυσμοῦ 
κατεσφάγησαν ἀγρίως ἀπὸ τὰς ὀρδὰς τῶν ἀτάκτων 
Τούρκων. Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων, τὸ σύνολον τοῦ 
Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐξερριζώθη ἀπὸ τὰς 
ἑστίας του καὶ ἐρρίπτετο εἰς τὴν θάλασσαν διὰ νὰ 

σωθῇ ἀπὸ τὴν ἀγριότητα τῶν μαινομέ-
νων ἐπιδρομέων.
 Τὸ πᾶν διὰ τὸν Μικρασιατικὸν Ἑλλη-
νισμὸν ἐχάνετο εἰς τὸ σκότος, εἰς τὴν 
ἀφάνειαν. Σύμπασα ἡ Ἑλλὰς κατετρύ-
χετο καὶ κατεσπαράσσετο ὑπὸ ὀδύνης 
βαθυτάτης. Τὰ μακραίωνα Πανελλήνια 
φωτεινὰ ὄνειρα, τὰ πρὸς ὀλίγον ὑλο-
ποιηθέντα καὶ φωτὶ ἀπλέτῳ καταυγα-
σθέντα, ἐξαίφνης ἐσβέννυντο, ὡσεὶ 
λαμπὰς ὑπὸ βιαιοτάτης ἀνέμου πνοῆς. 
Ὁλόκληρος ἡ Ἑλληνικὴ Μικρὰ Ἀσία, ἡ 
γῆ τῆς Ἐπαγγελίας διὰ τὴν Ἑλληνικὴν 

οἰκονομίαν, ἐχάνετο διὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ανατολικὴ 
Θράκη διεγράφετο ἀπὸ τὸν χάρτην καὶ τὴν ζωὴν τῆς 
Ἑλλάδος.
 Ἀλλὰ καὶ ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ πόλις τῶν ὀνεί-
ρων μας, ἡ Ἑλληνικωτάτη Πόλις, τῆς ὁποίας ἤδη τὰς 
πύλας ἔκρουον, ὕστερον ἀπὸ 469 χρόνους δουλεί-
ας, τὰ Ἑλληνικὰ στρατεύματα, ἐξαίφνης, ὡς ὁ δίσκος 
ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ δισκοβόλου κατὰ τὴν κρίσιμον 
στιγμήν, ἐξέφυγεν ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων, 
ἐβυθίσθη καὶ πάλιν εἰς τὸ χάος, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν 
σκληρὰν δουλείαν… Τὰ πάντα τότε κατέρρευσαν. Τὸ 
ἔτος 1922 ἀπεδείχθη τὸ πλέον δραματικὸν διὰ τὸν 
Ἑλληνισμὸν ἔτος, μετὰ τὸ 1453. Ἔν τισι μάλιστα ση-
μείοις τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς καταστροφῆς 
τοῦ 1922 ὑπερέβησαν κατὰ πολὺ τὴν καταστροφὴν 
τοῦ 1453. Τόσον μάλιστα μεγαλυτέρα εἶναι εἰς τὰ ἐν 
λόγῳ σημεῖα ἡ καταστροφὴ αὕτη ἀπὸ ἐκείνην, ὅσον 
μεγαλύτερος εἶναι ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴν γῆν. Ἀπέχει 
τόσον ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὅσον ἀπέχει ἡ πνευμα-
τικὴ ζημία ἀπὸ τὴν ὑλικήν. Καὶ ἐξηγούμεθα.
 Τὸ 1453 ὑπῆρξεν εἰς ἀφάνταστον βαθμὸν ὀλέ-
θριον διὰ τὸν Ἑλληνισμόν, διὰ τὸν Βυζαντινὸν πο-
λιτισμόν, διὰ τὸν Χριστιανισμὸν ἐν γένει. Καὶ ποῖα 
Ἑλληνικὴ ψυχὴ δὲν ἐθρήνησε καὶ δὲν θρηνεῖ ἀνὰ 
τοὺς αἰῶνας τὴν ἀπώλειαν ἐκείνην; Καὶ μόνον νὰ 
ἀναλογισθῇ τις ὁποία ὑπερχιλιετὴς δόξα περιῆλθεν 
εἰς χεῖρας βαρβαρικὰς κατακλύζεται ἀπὸ κύματα 
ἀφθάστου πικρίας.
 Καὶ ὅμως· κάτω ἀπὸ τὴν δυσπερίγραπτον ἐκείνην 
συμφοράν, κάτω ἀπὸ τὸ πέλμα τοῦ κατακτητοῦ, κάτι 
ἀπέμεινεν ὄρθιον, κάτι διεσώθη ἀπὸ μεγαλύτερον 
κίνδυνον. Εἶναι δὲ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον διεσώθη ἀπὸ 
ἄλλον μεγαλύτερον κίνδυνον, ὅστις τὸ ἠπείλει, τὸ 
μέγιστον ἀγαθὸν τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος. Εἶναι 
ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποίαν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ 
διεφύλαξε τὸ ὑπόδουλον γένος κατὰ τὴν διάρκει-
αν τῆς δουλείας του, ἐνῷ προηγουμένως καὶ ἐν τῇ 
ἐλευθερίᾳ τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ πολλάκις ἠπειλήθη.
 Εἶναι ἀκόμη τὸ ὑπόλειμμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ 
ὁποῖον διεσώθη ἐκ τῆς σφαγῆς καὶ τοῦ ἐξανδρα-
ποδισμοῦ. Τὸ ὑπόλειμμα αὐτὸ ἐταπεινώθη μὲν καὶ 
ὑπέφερε ποικιλοτρόπως, ὅμως διετηρήθη ἰσχυρὸν 
εἰς τὰς ἑστίας του. Διῃτᾶτο εἰς τρώγλας, ἀλλ’ εἶχε τὴν 
Ἐκκλησίαν του, ἤναπτε τὸ κανδηλάκι του, ἀνέπεμπε 
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μὲ θέρμην τὴν προσευχήν του, διετήρει ἀκμαῖον τὸ 
Ὀρθόδοξον φρόνημά του καὶ ὑπέμενε… Ὑπέμενε καὶ 
ἐμόχθει νυχθημερὸν ἕως οὗ, θείᾳ συνάρσει, ἠδυνή-
θη νὰ δώσῃ τὸ 1821.
 Τί ὅμως τὸ 1922; Ὁ Μικρασιατικὸς Ἑλληνισμὸς 
ἐξωστρακίσθη τελείως, ἐξεπατρίσθη πανοικί. Οὐδε-
μία πλέον Ἑλληνικὴ ψυχὴ ἀναπνέει εἰς τοὺς χώρους 
ἐκείνους. Οὐδεμία Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὴ Λειτουργία 
ἐπιτελεῖται, οὔτε εἷς ναΐσκος ὑπάρχει, οὔτε ἕνα καν-
δηλάκι ἀνάπτει, οὔτε ἴχνος θυμιάματος ἀναπέμπε-
ται πρὸς τὸν τῶν ὅλων Θεόν. Οὕτω, καὶ διὰ τὸ πλη-
θυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ἐπληρώθησαν καὶ διὰ τὴν 
μαρτυρικὴν Μικρὰν Ἀσίαν οἱ λόγοι, οὕς εἶπεν ὁ Θεὸς 
πρὸς τὸν Μωϋσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ: “Καὶ θήσω τὰς 
πόλεις ὑμῶν ἐρήμους καὶ ἐξερημώσω τὰ ἅγια ὑμῶν 
καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθῶ τῆς ὀσμῆς τῶν θυσιῶν ὑμῶν. 
Καὶ ἐξερημώσω ἐγὼ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ θαυμάσονται 
ἐπ’ αὐτῇ οἱ ἐχθροὶ ὑμῶν 
οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ” 
(Λευϊτ. κστ΄ 3132). Ἡ Μι
κρὰ Ἀσία, ἡ κοιτὶς αὕτη 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία 
ἀνέδειξε τοὺς Ἱεροὺς Πο-
λυκάρπους καὶ Βασιλεί-
ους καὶ Γρηγορίους καὶ 
Χρυσοστόμους καὶ τὴν 
πληθὺν ἐκείνην τῶν Ἁγίων 
Ἱεραρχῶν καὶ Ὁμολογητῶν καὶ Μαρτύρων καὶ Ὁσίων, 
ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ ὁποία, παρ’ ὅλον τὸ 1453 καὶ τὰ πρὸ 
καὶ τὰ μετ’ αὐτὸ συνταρακτικὰ δι’ αὐτὴν γεγονότα, 
ἠδυνήθη νὰ κρατήσῃ ἀκμαίαν τὴν Ὀρθοδοξίαν της, 
τὸ 1922 κατεποντίσθη αὐτανδρί. Κατεβυθίσθη εἰς τὰ 
βάθη τῶν ὠκεανῶν, κατεκαλύφθη ἀπὸ τὰ ἀπύθμενα 
ἐρέβη τῆς μωαμεθανικῆς πλάνης. Οὐδαμοῦ ὑπάρχει 
κανδηλάκιι ἀναμμένον ἀπὸ Ὀρθόδοξον ψυχήν. Ποῦ 
σήμερον αἱ ἑπτὰ λυχνίαι τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀπ. α΄ 
12); Δι’ αὐτὸ κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ συμφορὰ τοῦ 
1922 εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλυτέρα τῆς τοῦ 1453».

***
 Ἡ ἀποτίμηση τοῦ π. Βίκτωρος συνεχίζεται μὲ 
ἐνδιαφέρον:
 «Δὲν περιορίζεται ὅμως μόνον μέχρις ἐδῶ ἡ συμ-
φορὰ ἡ ὁποία ἔπληξε τὴν Ἑλλάδα μας κατὰ τὸ 1922. 
Ἡ συμφορὰ αὕτη εἶχεν ἀπροσμετρήτους ἐπιπτώ-
σεις καὶ διὰ τὴν ἐλευθέραν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα 
διὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν αὐτῆς, περὶ ἧς 
ἐνταῦθα ὁ λόγος. Ἡ καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσί-
ας ἤνοιξε δυστυχῶς τὴν ὄρεξιν τῶν δυνάμεων τοῦ 
σκότους, διὰ γενικὴν κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξί-
ας ἐπίθεσιν, δι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ τὴν καταστροφὴν 
ἐκείνην ἐξύφαναν. Τοσαύτη δὲ ὑπῆρξεν ἡ μανία 
αὐτῶν, ὥστε ἐντὸς ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήματος 
ἐπέτυχον, ἵνα ἀπωθήσωσι καὶ τὴν ἐπίσημον Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τῆς ἀκραιφνοῦς 
Ὀρθοδοξίας. Αὐτὸ δὲ εἶναι καὶ τὸ σφοδρότερον 
πλῆγμα τῆς ἕνεκεν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν θεηλάτου 
ἐκείνης καταστροφῆς τοῦ 1922. Εἰς τὰ σημεῖα αὐτὰ 

ὑπερτερεῖ ἡ συμφορὰ αὕτη τὴν συμφορὰν τοῦ 1453. 
Ὑπερτερεῖ τόσον ὅσον διαφέρει τὸ πνεῦμα ἀπὸ τὴν 
ὕλην, τὸ αἰώνιον ἀπὸ τὸ ἐφήμερον.
 Πῶς τὸ ἀσύλληπτον εἰς ἔκτασιν κακὸν τοῦτο ἠδυ-
νήθη νὰ ἀχθῇ εἰς πέρας; Τοῦτο εἶναι ζήτημα σχεδί-
ου ἐπιτελικοῦ καταστρωθέντος ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις 
τοῦ σκότους. Ἐπέτρεψε δὲ τὴν πραγματοποίησιν 
αὐτοῦ ὁ Κύριος, κρίμασιν οἷς Αὐτὸς μόνος γινώσκει, 
κυρίως ὅμως ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας ἐν γένει καὶ μάλι-
στα τῆς ἀπιστίας…
 Κατὰ τὴν ἰδίαν ἐκείνην ἐποχὴν [τῆς πολιτικῆς 
ἐπικρατήσεως τῶν ἐπαναστατῶν συνταγματαρχῶν 
Πλαστήρα καὶ Γονατᾶ] αἱ αὐταὶ σκοτειναὶ δυνάμεις 
ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ αὐτοῦ σχεδίου ἐνεργοῦσαι εἶχον 
ἐπιτύχει, ἵνα εἰς μὲν τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχικὸν 
Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναβιβάσωσιν, 
ὀλίγον τι ἐνωρίτερον, τὸν ἀπαισίας μνήμης Μελέτιον 

Μεταξάκην, ὅστις καὶ τὸ 
ψευδωνύμως ἀποκληθὲν 
Πανορθόδοξον Συνέδριον 
τοῦ ἔτους 1923 εἶχε συγ
καλέσει, εἰς δὲ τὸν Ἀρχι-
επισκοπικὸν Θρόνον τῶν 
Ἀθηνῶν ἀκολούθως τὸν 
ἀρνησίδοξον Ἀρχιεπίσκο-
πον Χρυσόστομον Παπα-
δόπουλον.

 Οὕτω καὶ διὰ τῶν τοιούτων καταχθονίων ἐνερ-
γειῶν καὶ τῶν καταλλήλων ὀργάνων, ἅ εἰς τὰς κα-
ταλλήλους θέσεις ἐτοποθέτησαν οἱ τῆς Ὀρθοδοξίας 
σκοτεινοὶ πολέμιοι καὶ τὴν πρώτην ἐκτροπὴν ἀπὸ 
τῆς αἰωνοβίου λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἁγιωτάτης 
Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολὰς Ἐκκλησίας ἐπέτυχον. Ἦτο 
δὲ ἡ πρώτη αὕτη ἐκτροπή, ἥτις καὶ ὡς ἀπαρχὴ τῶν 
ἐν τῷ μέλλοντι ἐφαρμοσθησομένων θὰ ἐχρησίμευ-
εν, ἡ ἀπεμπόλησις τοῦ Πατρίου Ὀρθοδόξου Ἡμερο-
λογίου καὶ ἡ εἰσαγωγὴ ἐν τῇ λειτουργικῇ ζωῇ τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Φραγκικοῦ Γρηγοριανοῦ τοιούτου…
 …Μέχρι τοῦ 1922… τὴν ἀλάθητον καὶ ἀκαινοτό-
μητον γραμμὴν πλεύσεως ἠκολούθει ἡ νοητὴ Ναῦς, 
ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Καὶ 
Ἐπιτροπαί, καὶ Συνέδρια, καὶ Κυβερνήσεις, καὶ νό-
μοι πολιτικοί, καὶ Ἀρχιεπίσκοποι, καὶ Σύνοδοι, συνε-
μορφοῦντο πρὸς τὰς ἐπιταγὰς τῶν θείων καὶ Ἱερῶν 
Κανόνων, τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων καὶ τῆς Ἱερᾶς 
τῆς Ἐκκλησίας Παραδόσεως. Ἀλλὰ ταῦτα μέχρι τῆς 
10ης Μαρτίου 1923, ἡμέρας καθ’ ἥν εἰς τὸν περικλεῆ 
Ἀρχιεπισκοπικὸν Θρόνον τῶν Ἀθηνῶν ἀνῆλθεν ὁ 
ἀνατροπεὺς τῆς αἰωνοβίου ἐκκλησιαστικῆς γαλήνης 
καὶ εὐταξίας, ὁ καταπατητὴς τῶν Ἱερῶν τῆς Ὀρθο-
δοξίας Παραδόσεων καὶ Κανόνων καὶ Θεσμῶν, ὁ ἐξ 
Ἀρχιμανδριτῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος…
 [Μετὰ ὅμως τὴν ἀποτυχίαν του] «νὰ ἐπιτύχῃ τὴν 
συγκατάθεσιν καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ μέρους Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν, ἵνα μὴ διὰ μονομεροῦς ἐνεργείας [τῆς 
Ἡμερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως] ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος καταστῇ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚἩ καὶ οὕτως ἀποτύχῃ τὸ 
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καὶ διὰ τὸ σύνολον τοῦ Ἔθνους καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. 
Διότι, ὅταν ἀτομικῶς ἁμαρτάνωμεν, ἀτομικῶς καὶ τι-
μωρούμεθα. Ὅταν ὅμως ὡς Ἔθνος καὶ ὡς Ἐκκλησία 
ἁμαρτάνωμεν, τότε καὶ ἐθνικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς 
τιμωρούμεθα. Ἐθνικῶς δὲ καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἁμαρ-
τάνωμεν, ὅταν ἡ ἁμαρτία ὑπερβαίνουσα τὰ στενὰ 
ἀτομικὰ ὅρια κατακλύσῃ καὶ μικροὺς καὶ μεγάλους 
καὶ ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους καὶ κυβερνῶντας καὶ 
κυβερνωμένους καὶ πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς 
παράγοντας καὶ ἅπαντες ὁμοῦ χειροκρατούμενοι 
βαίνομεν κατὰ κρημνῶν ἀθετοῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἀνατρέποντες τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Πί-
στεως καὶ τῆς Πατρίδος, ποδοπατοῦντες οὕτω πᾶν 
ὅ,τι τιμαλφὲς καὶ πολύτιμον καὶ ἅγιον παρελάβομεν 
παρὰ τηλικούτων Πατέρων…
 Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί, προφθάσωμεν ἕως οὗ καιρὸν 
ἔχωμεν, πρὶν ἤ ἔλθῃ τὸ τέλος. Φοβηθῶμεν μήπως 
ἄλλη καταστροφὴ μεγαλυτέρα τῆς πρὸ πεντηκοντα-
ετίας φοβερᾶς ἐκείνης καταστροφῆς ἐπέλθῃ καὶ καθ’ 
ἡμῶν. Μετανοήσωμεν, κλαύσωμεν, θρηνήσωμεν. 
Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἄς σπεύσῃ νὰ σωθῇ. Κατακλυσμὸς 
μέγας κατακλύζει τὴν γῆν. Κατακλυσμὸς οὐχὶ βροχῶν 
καὶ ὑδάτων, ἀλλὰ κατακλυσμὸς ἁμαρτίας. Ἡ ἁμαρ-
τία κατέκλυσε πᾶσαν τὴν Οἰκουμένην. Ἑνωτισθῶμεν 
λοιπὸν τῆς μακαρίας ἐκείνης φωνῆς, τῆς βοώσης ἑνὶ 
ἑκάστῳ ἐξ ἡμῶν· «σώζων σῶζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν» 
(Γεν. ιθ΄ 17)! Ὅθεν σπεύσατε καὶ ἐξέλθετε ἐκ μέσου τῶν 
ἀσεβῶν ὅσοι ἐξ ἀγνοίας ἐξακολουθεῖτε νὰ ἀναστρέ-
φεσθε μετ’ αὐτῶν, εἰσέλθετε δὲ εἰς τὴν νοητὴν Κιβω-
τόν, τὴν ἀκαινοτόμητον Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τὴν 
Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικήν, Ὀρθόδοξον 
Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν ἀλώβητον διασώ-
ζουν μόνον οἱ ἁπλοῖ μέν, ἀλλὰ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί. Ἀκούσωμεν, ἀδελφοί, καὶ τοῦ θείου Παύ-
λου βοῶντος· “Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· 
τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Τίς δὲ κοινωνία 
φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς 
Βελίαρ; ἤ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;… Διὸ ἐξέλθε-
τε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφοσίσθητε, λέγει Κύριος” (Β΄ 
Κορ. στ΄ 1417)…».     

τόσον ἐπιμελῶς κατηρτισμένον ἐν τοῖς ταμείοις τοῦ 
σκότους ἐξοντωτικὸν σχέδιον», [οὗτος] «ἐπὶ μόνης 
τῆς ἰσχύος τῆς ἀθέσμου καὶ ἁμαρτωλῆς ἐκείνης Ἐπα-
ναστατικῆς Κυβερνήσεως στηριζόμενος, δι’ ἁπλῆς 
δὲ καὶ μόνον ἐγκυκλίου παραγγελίας του πρὸς τοὺς 
Μητροπολίτας τοῦ Κράτους καὶ τὸν λοιπὸν Ἱερὸν 
Κλῆρον τῆς Ἑλλάδος, ἐπέβαλεν ὅπως ἀπὸ τῆς 10ης 
Μαρτίου τοῦ ἔτους 1924 ἐγκαταλείψωσι τὸ Ἡμερο-
λόγιον τῶν Πατρώας Εὐσεβείας καὶ ἀκολουθήσωσι 
τοῖς ἴχνεσι τοῦ Παπικοῦ ἅρματος, τοῦ Γρηγοριανοῦ 
Καλενταρίου. Διὰ τῆς ἐν λόγῳ ἐγκυκλίου ἡ 10η Μαρ-
τίου ὠνομάζετο 23η Μαρτίου.
 Τοιουτοτρόπως ὅλως ἀπροσδοκήτως, ἄνευ 
οὐδεμιᾶς Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ἄνευ οὐδενὸς 
Κρατικοῦ νόμου, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξωτερικῆς τινος 
ἀνωτέρας βίας, μάλιστα ἐναντίον τῶν νόμων τῆς τε 
Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος εὑρέθη μακρὰν τοῦ θριγκοῦ (φραγ-
μοῦ) τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς μεγίστην χαρὰν τῶν 
προαιωνίων ἐχθρῶν αὐτῆς.
 Τί τὸ ἐντεῦθεν; Τίς ἔχει δάκρυα νὰ θρηνήσῃ τὸ 
συν τελεσθὲν ἀνοσιούργημα; Ἀπὸ τῆς ἀποφράδος 
ἐκείνης ἡμέρας τῆς 10/23ης Μαρτίου 1924, ἡ Ὀρθο-
δοξία ἐδιχάσθη εἰς δύο ἀλληλομαχόμενα στρατόπε-
δα. Εἰς τοὺς ὀπαδοὺς τῆς Καινοτομίας καὶ εἰς τοὺς 
ἐμμένοντας στερρῶς εἰς τὰ Πάτρια. Εἰς τοὺς Νεω-
τεριστὰς καὶ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους. Τοὺς Νε-
οημερολογίτας καὶ τοὺς Παλαιοημερολογίτας. Δύο 
δὲ Ἐκκλησίαι ἀνέκυψαν εἰς τὸν χῶρον τῆς ἄλλοτε 
μιᾶς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μία εἶναι 
ἡ ἐπίσημος κρατικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐκ τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἀποπηδήσασα, καὶ εἰς τὴν ὁποίαν πλὴν 
τῶν ὀλίγων ἐκ πεποιθήσεως πιστῶν ἀνήκουσι καὶ 
πάντες οἱ περὶ τὴν πίστιν ἀδιάφοροι, ἡ ἑτέρα εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία τῶν ταπεινῶν μὲν ἀλλ’ εὐσεβῶν καὶ Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν…
 Ἡ ὑπόμνησις τῶν σφαλμάτων ἡμῶν, ἐξ ὧν πολλὰ 
τὰ δεινὰ ἐπηκολούθησαν, εἶναι πρᾶξις ἐπιβεβλημέ-
νη εἰς τὸν Χριστιανόν, ἵνα ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως ἐπακο-
λουθῇ καὶ ἡ διόρθωσις. Τοῦτ’ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται 



Ἡ Πανθρησκειακὴ ἀποστασία καλπάζει…
ρική, ἐκτὸς καὶ πέραν τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος βεβαίωσε 
αὐθεντικὰ καὶ ἀπόλυτα: «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν 
ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» (Ἰω. ιδ΄ 27). 
 Ἐν τούτοις, οἱ παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς προχωροῦν 
ἀνέκαθεν πρὸς ἕναν Παγκόσμιο Θρησκευτικὸ Συγκρητι-
σμό. Καὶ πρὸς τοῦτο ἐπικαλοῦνται ἠχηρὰ συνθήματα, τὰ 
ὁποῖα φυσικὰ δὲν ἀνταποκρίνονται στὶς τραγικὲς συνθῆκες 
τοῦ κόσμου· ἐπιχειρηματολογοῦν γιὰ τὴν δῆθεν διακονία 
ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὰ ἄλλα θρησκεύματα κάθε ἀνθρώπου ἀνε-
ξαρτήτως καταγωγῆς καὶ πίστεως, γιὰ τὴν βελτίωση τῆς 
ζωῆς, γιὰ τὴν συνεργασία καὶ συμφιλίωση, γιὰ τὴν ἀπάλει-
ψη τοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς ἐσωστρέφειας· γιὰ τὴν παγκό-
σμια ἀδελφοσύνη, γιὰ τὴν δῆθεν εἰρήνη τοῦ κόσμου, γιὰ 
τὴν συνεισφορὰ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν στὸν κυο-
φορούμενο «πλανητικὸ πολιτισμό».

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐδῶ καὶ μισὸν 
αἰῶνα ἔχει πραγματοποιήσει ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἄνοιγμα 

πρὸς τὰ ἄλλα θρησκεύματα, πρὸς τὴν λεγομένη «Οἰκου-
μένη ὅλων τῶν μεγάλων θρησκειῶν», μὲ καθαρὰ ἐγκόσμι-
ους στόχους. Προέβη σὲ μία μετάθεση, σὲ μία «πελώρια 
μετάβαση» ὡς πρὸς τὴν βάση ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων: 
ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, 
πρὸς ἕνα ὑπόδειγμα ἑνώσεως καὶ συνάφειας οὑμανιστικὸ-
ἀνθρωπιστικό.
 Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ 
«Ἄρχων τῆς Εἰρήνης» Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι 
ἡ Εἰρήνη, ἔφερε τὴν Εἰρήνη, τὴν ὁποίαν χορηγεῖ καὶ δι-
ατηρεῖ ἐκεῖ ὅπου τὴν ζητοῦν καὶ ποθοῦν νὰ τὴν δεχθοῦν 
ἀπὸ Αὐτὸν καὶ μόνον· διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλη πηγὴ καὶ δὲν 
μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ὄντως Εἰρήνη, ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτε-
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 Ἐν τῷ μεταξύ, παρὰ τὶς 
μάταιες προσπάθειές τους, 
διότι ἄνευ τοῦ Θεανθρώπου 
Χριστοῦ τίποτε ἀπολύτως 
δὲν ἐπιτυγχάνεται, οἱ ταρα-
χές, συγκρούσεις καὶ πολε-
μικὲς συρράξεις αὐξάνονται 
δραματικὰ σὲ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο. Ὅμως, οἱ Οἰκουμε-
νιστὲς δὲν πτοοῦνται, παρὰ 
ἐντείνουν τὶς προσπάθειές 
τους. Ἐφ’ ὅσον κατ’ αὐτοὺς 
οἱ αἱρέσεις ἔγιναν «διαφορετικὲς χριστιανικὲς παραδόσεις», 
καὶ οἱ θρησκεῖες μετατράπηκαν σὲ «διαφορετικὲς πνευμα-
τικὲς παραδόσεις», ἐπισπεύδουν τὶς ἐνέργειες καὶ δραστη-
ριότητές τους μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι προσφέρουν «θεάρε-
στη» ὑπηρεσία στὴν ἀνθρωπότητα καὶ μάλιστα τώρα, στὴν 
περίοδο μετὰ τὴν λεγομένη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.
 Στὴν πραγματικότητα, αὐτὸ ποὺ οὐσιαστικὰ καταφέρ-
νουν εἶναι νὰ προωθήσουν τὴν ἀποστασία τῶν ἐσχάτων, 
τὸν Πανθρησκειακὸ Συγκρητισμό, ποὺ προετοιμάζει τὴν 
ὁδὸ γιὰ τὴν ἐπέλαση τοῦ Ἀνόμου, τὸν ὁποῖον ὁ Κύριος τῶν 
Δυνάμεων θὰ ἀναλώσει καὶ θὰ συντρίψει, ὅπως καὶ ὅλους 
ὅσοι ἀμετανόητα ἐργάσθηκαν καὶ ἐργάζονται πυρετωδῶς 
ὑπὲρ αὐτοῦ, ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τους.  
 Πρόσφατα γεγονότα ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὰ δείγμα-
τα ὅλων τῶν ἀνωτέρω, στὰ ὁποῖα ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐξ ὀρθο-
δόξων Οἰκουμενιστῶν ἦταν ἔντονη καὶ πρωταγωνιστική.

***
 α. Στὸ Διεθνὲς Συνέδριο μὲ τίτλο: «Συνάντηση γιὰ τὴν 
Προώθηση Κοινῶν Ἀξιῶν μεταξὺ τῶν πιστῶν τῶν Θρη-
σκειῶν» στὸ Ριὰντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στὶς 12-5-2022, 
ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως Βαρθολομαῖος. 
  Στὴν ὁμιλία του ἐνώπιον διαθρησκευτικοῦ ἀκροατηρίου 
τόνισε ὅτι «μία οὐσιαστικὴ ὑπηρεσία τῆς θρησκείας εἶναι 
ἡ εἰρήνη. Στὴν ἐποχή μας, ἡ ἀξιοπιστία τῶν θρησκειῶν 
ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν δέσμευσή τους γιὰ εἰρή-
νη». Περιέγραψε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὡς «ἀφιερωμέ-
νο στὸν διάλογο καὶ τὴν προσέγγιση, χτίζοντας γέφυρες με-
ταξὺ διαφορετικῶν θρησκειῶν, πολιτισμῶν καὶ λαῶν, μεταξὺ 
ἀνθρωπότητος καὶ φυσικοῦ περιβάλλοντος, καθὼς καὶ προ-
άγοντας τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀλληλεγγύη παγκοσμίως, πρὸς 
χάριν τῆς προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας».   
 Ὡς πρὸς τὴν εἰρήνη, εἶπε ὅτι «ὑπάρχουν δυνατότη-
τες καὶ ἀνεξάντλητα ἀποθέματα εἰρήνης στὶς μεγάλες 
θρησκευτικὲς παραδόσεις. Ὡστόσο, οἱ δυνατότητες δὲν 
εἶναι ἀρκετές. Πρέπει νὰ τὶς ἐφαρμόσουμε καὶ νὰ συνεργα-
σθοῦμε γιὰ τὴν εἰρήνη, πρέπει νὰ γίνουμε ἀποτελεσματικοὶ 
παράγοντες στὴν ἀνθρώπινη πρόοδο». Καὶ πρόσθεσε ὅτι 
«ὁ καταλληλότερος τρόπος γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν συμφι-
λίωση εἶναι ὁ εἰλικρινὴς διαθρησκευτικὸς διάλογος καὶ ὁ 
ἀμοιβαῖος σεβασμός».
 Παρέπεμψε δὲ ἀπαραιτήτως καὶ στὴν ψευδο-σύνοδο 
τοῦ Κολυμβαρίου τῆς Κρήτης τοῦ 2016, θυμίζοντας ὅτι «ὁ 
ἔντιμος διαθρησκειακὸς διάλογος συμβάλλει στὴν ἀνάπτυ-
ξη τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης καὶ στὴν προαγωγὴ τῆς 
εἰρήνης καὶ τῆς συμφιλιώσεως».
 Συνέχισε λέγοντας ὅτι «ὁ διάλογος καὶ ἡ διαφάνεια 
εἶναι τὰ ἀντίδοτα στὸν φονταμενταλισμό. Τὸ ἄνοιγμα στὸν 
“ἄλλον” δὲν ἀπειλεῖ τὴν ἰδιαίτερη ταυτότητά μας. Ἀντίθετα, 
τὴν βαθαίνει καὶ τὴν ἐμπλουτίζει». Καὶ ὑπογράμμισε ἀποκα-
λυπτικά: «Κανεὶς –οὔτε ἕνα ἔθνος, ἕνα κράτος, ἡ θρησκεία, ἡ 
ἐπιστήμη, ἡ τεχνολογία- δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ προ-
βλήματά μας μόνος. Τὸ μέλλον μας εἶναι κοινὸ καὶ ὁ δρόμος 
πρὸς αὐτὸ τὸ μέλλον εἶναι ἕνα ἀμοιβαῖο ταξίδι. Χρειαζόμα-
στε κοινὴ εὐθύνη, κοινὴ κινητοποίηση, κοινὲς προσπάθειες 
καὶ κοινοὺς στόχους. Χρειαζόμαστε πραγματικὰ ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλον… Ἡ οἰκοδόμηση γεφυρῶν μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, 

γεφυρῶν μὲ τὴν φύση καὶ ἡ 
προώθηση μιᾶς κουλτούρας 
εἰρήνης καὶ ἀλληλεγγύης 
εἶναι εὐθῦνες ποὺ ὀφείλουμε 
ὄχι μόνον στὴν σημερινὴ γε-
νιὰ… Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς προ-
σπάθειες χρειαζόμαστε τὴν 
πνευματικὴ δύναμη καὶ τὴν 
συμβολὴ τῶν θρησκειῶν. Οἱ 
παραδόσεις τους εἶναι μία 
ἀνεξάντλητη πηγὴ κρισίμων 
ἀληθειῶν γιὰ τὸν ἄνθρωπο 

καὶ τὸν κόσμο, γιὰ τὶς σχέσεις μας μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν ἑαυτό 
μας, τοὺς ἄλλους καὶ τὴν δημιουργία, γιὰ τὴν ἐλευθερία μας, 
γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ τὸν τελικὸ προορισμὸ ὅλων…» 
(Βλ. Ἱστοσελίδα «Βῆμα Ὀρθοδοξίας», 12-5-2022).   
 Παραθέσαμε ἐκτενῆ ἀποσπάσματα, γιὰ νὰ δείξουμε ὅτι 
οἱ Διαθρησκειαστὲς φαίνεται νὰ παρακάμπτουν ἀνεπίτρε-
πτα τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀληθινὴ Πίστη μας στὸν Ἕνα 
Ὁμοούσιο καὶ Ἀδιαίρετο Τριαδικὸ Θεό μας, Πατέρα, Υἱὸ 
καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, καὶ νὰ μεταβαίνουν ἀνενδοίαστα στὴν 
θρησκειολογικὴ θεωρία περὶ ἑνὸς «Ὑψίστου Θεοῦ», ἑνὸς 
κατ’ οὐσίαν ἀνυπάρκτου φανταστικοῦ πλάσματος, προ-
κειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν καὶ ἐκπληρώσουν τὶς διαθρη-
σκειακὲς δεσμεύσεις καὶ ἀρχές τους, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν 
ἐγκόσμιους στόχους καὶ κάποια ἐπίφαση εἰρήνης. Τοῦτο 
ἀποτελεῖ καταφανῶς δεινὴ προδοσία τῆς Ἀληθείας, γιὰ 
τὸν ἁπλούστατο λόγο πὼς «ὅ,τι εἴμαστε γιὰ τὸν Θεό, 
εἴμαστε διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκτὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει κανένα δεσμὸ καὶ καμία συγγέ-
νεια μὲ τὸν Θεό!» (Βλ. ἁγ. Ἐπισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, 
Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, τ. 11, Ὁμιλία στὶς 2 Νοεμβρίου). 
 β. Στὶς 15 καὶ 16 Σεπτεμβρίου 2022, στὴν Ἀστάνα, 
πρωτεύουσα τοῦ Καζακστάν, στὸ Παλάτι τῆς Ἀνεξαρτησί-
ας, πραγματοποιήθηκε τὸ «7ο Συνέδριο Ἡγετῶν Παγκο-
σμίων καὶ Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν», ὅπου συμμετεῖχαν 
100 ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ 50 χῶρες τοῦ κόσμου, συμπε-
ριλαμβανομένων ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Σιντοϊσμοῦ, τοῦ Βουδισμοῦ, 
τοῦ Ζωροαστρισμοῦ, τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ καὶ ἄλλων θρησκευ-
μάτων. Κύριο θέμα τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συνεδρίου ἦταν: 
«Ὁ ρόλος τῶν ἡγετῶν τῶν παγκοσμίων καὶ παραδοσιακῶν 
θρησκειῶν στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη τῆς 
ἀνθρωπότητος στὴν μεταπανδημικὴ περίοδο».
  Παρὼν ἦταν ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, ὁ 
ὁποῖος ἀνέγνωσε ὁμιλία, ὅπως καὶ εὐρεία ἀντιπροσωπία 
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Σὲ μήνυμά του ὁ πατριάρχης 
Μόσχας Κύριλλος ὑποστήριξε «τὸν εἰρηνευτικὸ διάλογο τῶν 
θρησκευτικῶν ἡγετῶν (ὡς) πολύτιμο στὴν ἐπίλυση τῶν ὑφι-
σταμένων προβλημάτων γιὰ ὑπέρβαση τῶν προκλήσεων 
τῆς ἐποχῆς μας, στὴν ἐναρμόνιση τῶν διεθνῶν σχέσεων καὶ 
στὴν ἐγκαθίδρυση μιᾶς δίκαιης παγκόσμιας τάξης».
 Ὁ μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἀντώνιος θεώρησε τὸν 
Διαδρησκειακὸ διάλογο ὡς τὴν καλύτερη ἀπάντηση στὶς 
προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας, στὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευ-
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τικῆς ἐκπαίδευσης καὶ «στὴν ἑνότητα τῶν πιστῶν στὸ θεμέ-
λιο μιᾶς κοινῆς ἠθικῆς βάσεως».
 Παρὼν ἦταν ἐπίσης ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος μὲ 
ἀντιπροσωπία του καὶ εἶχε ἐξέχουσα θέση στὶς ἐργασίες 
τοῦ Διαθρησκευτικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου, ὡς «προσκυνητὴς 
τῆς εἰρήνης ποὺ ἀναζητεῖ τὸν διάλογο καὶ τὴν ἑνότητα».
 Ὁμιλίες ἔγιναν ἀπὸ ἀνώτατους παράγοντες τῶν Μω-
αμεθανῶν, ὅπως καὶ τὸν Ἀρχιραββῖνο τοῦ Ἰσραήλ, ἐπί-
σης δὲ βιντεοσκοπημένο μήνυμα ἀπηύθυνε καὶ ὁ Γενικὸς 
Γραμματέας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Ἀντόνιο Γκουτέρεζ 
(Βλ. Ἱστοσελίδα «Βῆμα Ὀρθοδοξίας», 15-9-2022, Ἱστολόγιο 
«Ἀσκητής», 17-9-2022, Euronews, 21-9-2022).
 γ. Στὴν ἐτήσια διεθνῆ Συνάντηση προσευχῆς γιὰ τὴν 
εἰρήνη στὸ «πνεῦμα τῆς Ἀσσίζης» μὲ ἐκπροσώπους Θρη-
σκειῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ διοργάνωσε ἡ Παπικὴ 
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου ἀπὸ 23 ἕως 25 Ὀκτωβρίου 
2022 στὴν Ρώμη, μὲ γενικὸ τίτλο: «Ἡ Κραυγὴ γιὰ Εἰρήνη», 
συμμετεῖχαν ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἑτε-
ροδόξων καὶ ἑτεροθρήσκων. 
 Παρόντες βεβαίως ἦταν καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμε-
νιστοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἤτοι ὁ μητροπολίτης 
γέρων Χαλκηδόνος Ἐμμανουὴλ καὶ ὁ μητροπολίτης Ἰταλί-
ας Πολύκαρπος. Ἐπίσης, ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχείων 
Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Μόσχας καὶ Ρουμανίας, ὅπως 
καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου καὶ Ἀλβανίας.

τοῦ Ὁποίου δὲν ἐπιτυγχάνεται τίποτε. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἄκρως 
ἀντίθετα ἀποτελέσματα, ὥστε κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ νὰ 
φαίνεται ὅτι μᾶς ὁδηγεῖ πιὸ κοντὰ σὲ παγκόσμιο ὄλεθρο, 
ἀπὸ τὸν ὁποῖον μόνον ἡ ἀληθινὴ Μετάνοια μπορεῖ νὰ μᾶς 
σώσει καὶ ὄχι βεβαίως οἱ Διαθρησκειακὲς κραυγὲς καὶ ἀδο-
λεσχίες γιὰ εἰρήνη.
 δ. Στὴν πρωτεύουσα τοῦ Βασιλείου τοῦ Μπαχρέϊν, σὲ 
Διαθρησκειακὴ Συνάντηση τὴν Τρίτη, 3-11-2022, συμ-
μετεῖχε καὶ πάλι ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Κων/λεως 
Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος στὴν σχετικὴ ὁμιλία του τόνισε 
τὴν ἀνάγκη τοῦ Διαθρησκευτικοῦ διαλόγου σὲ πνεῦμα 
συμπληρωματικότητος, ἐμπιστοσύνης καὶ σεβασμοῦ (Βλ. 
Ἱστολόγιο «Φῶς Φαναρίου», 3-11-2022).   

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Μέσα σὲ κλῖμα κοινῶν προσευχῶν καὶ τελετῶν, ἐκδη-
λώσεων, ὁμιλιῶν, συνάξεων καὶ λοιπῶν δραστηριοτήτων, 
μὲ τὴν συμμετοχὴ στὴν τελετὴ λήξεως στὸ Κολοσσαῖο τῆς 
Ρώμης καὶ τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀπευθύνθηκαν ἐκκλή-
σεις πρὸς τοὺς ἡγέτες τοῦ κόσμου γιὰ ἐλπίδα καὶ ἐμπιστο-
σύνη στὸ μέλλον καὶ γιὰ ἐπικράτηση κοσμικῆς εἰρήνης (Βλ. 
Ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες», 26-10-2022).
 Πρόκειται γιὰ κενὲς διακηρύξεις ἄνευ ἀντικρίσματος, 
διότι λείπει ὁ Μεγάλος Ἄγνωστος, ὁ Εἰρηνοδότης Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος Εἰρηνοποιὸς τῶν καρδιῶν, ἄνευ 

  Κατὰ τὴν περίσταση αὐτή, ὁ Κων/λεως Βαρθολομαῖος 
συναντήθηκε μὲ τὸν ἐπίσης παρόντα Πάπα τῆς Ρώμης 
Φραγκῖσκο στὶς 4-11-2022, καὶ ἐν συνεχείᾳ τέλεσαν ἀπὸ 
κοινοῦ «οἰκουμενικὴ προσευχὴ γιὰ τὴν εἰρήνη» («Φῶς Φα-
ναρίου», 4-11-2022).

***
 Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνδεικτικῶν γεγονότων, γί-
νεται φανερὸ σὲ κάθε δυνάμενο νὰ κατανοήσει τὴν πραγ-
ματικότητα, ὅτι ἄν δὲν ὑπάρξει πραγματικὴ Μετάνοια, δὲν 
θὰ ἐπέλθει κανένα καλὸ στὸν κόσμο μας ἀπὸ τὶς ἄκαρπες 
καὶ ἀπορριπτέες Οἰκουμενιστικὲς πράξεις καὶ τελετές, εἴτε 
Διαχριστιανικὲς εἴτε Διαθρησκειακές.
 Δεόμεθα καὶ ἱκετεύουμε ταπεινῶς καὶ ἐγκαρδίως τὸν 
Κύριό μας νὰ καταπέμψει τὴν Εἰρήνη Του στὶς καρδιὲς 
τῶν καλοπροαιρέτων ἀνθρώπων ποὺ Τὸν πιστεύουν καὶ 
ἀγαποῦν εἰλικρινῶς, ὥστε νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὴν ἐρχομένη 
«ὀργή» στὴν Οἰκουμένη καὶ νὰ παραμείνουμε πιστοὶ μέχρι 
τέλους στὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, μὴ σχετιζόμενοι κατ’ 
οὐδένα τρόπον μὲ τὴν καλπάζουσα ὁδὸ τῆς Ἀποστασίας 
καὶ τοὺς φορεῖς καὶ ἐκφραστές της!

† Λ.&Π.Κ.
4/17-11-2022  



Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις Αὐστραλίας
καὶ Νέας Ζηλανδίας

ΑΠΟ τὴν 14/27ην Ὀκτωβρίου ἕως τῆς 4/17ης Νοεμβρίου 
2022, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Σύδνεϋ Αὐστραλίας Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φω-
τίου, μετέβη στὴν Αὐστραλία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, πρώην Τοποτηρητὴς αὐτῆς. Τὴν Παρασκευή, 
15/28ην Ὀκτωβρίου, κατὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς Ἑλλάδος, 
λειτούργησε στὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
Μελβούρνης, τὴν Κυριακὴ στὸν ἱερὸν Ναὸ Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, καὶ τελικῶς τὴν Δευτέρα, 18/31ην, ἐπὶ τῇ Μνήμῃ 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ, στὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστό-
λου Παύλου τῆς ἰδίας πόλεως μετὰ τῶν Ἐφημερίων τῶν τριῶν 
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Ἐνοριῶν τῆς Μελβούρνης, π. Στυλιανοῦ, π. Θεοφίλου καὶ π. 
Ἰωάννου. Ἀπὸ τὴν Μελβούρνη, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στὴν 
Νέα Ζηλανδία πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ ἐκεῖ Μικροῦ Ποιμνίου τῆς 
Ἐκκλησίας μας, λειτούργησε στὸ ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγί-
ων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἀνέλυσε διάφορα ἀνακύψαντα 
προβλήματα μὲ τὸν Ἐφημέριο, Αἰδ. π. Παῦλο.

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, μέ τήν συμμετοχή τῶν 
Σεβ/των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερο-
ντίου καί Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τοῦ τοπικοῦ Κλήρου 
καθώς καί Κληρικῶν ἐκ τῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης και 
Φιλίππων καί Μαρωνείας. Κατά τό Κοινωνικό ὁμιλία ἐκφώ-
νησε ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, 
ἐνῶ μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ 
καθιερωμένη Λιτανεία. Τέλος δέ ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱ. Μονῆς 
ὑπό τήν Γερόντισσα Σεμνή παρέθεσε τράπεζα.

Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Νεκταρίου Βερδικούσιας

Τὴν Τρίτη, 9/21-11-2022, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγί-
ου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, ἔξω ἀπὸ τὴν Βερ-
δικούσια Ἐπαρχίας Ἐλασσόνος Νομοῦ Λαρίσης. Λειτούργη-
σαν ὁ Ἱερομ. π. Νικόδημος ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ὁ Αἰδ. 
Πρεσβ. π. Ἐλευθέριος ἀπὸ τὴν Κατερίνη. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης χοροστάτησε 
καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Ἔψαλαν καλοὶ Ἱεροψάλτες καὶ 
προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Στὸ τέλος τελέσθηκε ἱ. 

Ἀπὸ τὴν Νέα Ζηλανδία ταξίδευσε στὸ Μπρίσμπεϊν τῆς 
Αὐστραλίας, ὅπου φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς 
Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Χριστοφό-
ρο, μὲ τὸν ὁποῖον ἐτέλεσε τὴν Κυριακὴ τὴν Θεία Λειτουργία 
στὸν περικαλλῆ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸ κέντρο τῆς 
πόλεως. Τελευταία στάσις τοῦ Σεβ/του ἦταν τὸ Σίδνεϋ, ὅπου 
λειτούργησε τὴν Κυριακήν, 31 Ὀκτωβρίου/13 Νοεμβρίου, 
στὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ μὲ 
τὸν Ἐφημέριο, Αἰδεσιμ. π. Ἀναστάσιο Βενέτη, καὶ τὴν ἑπο-
μένη, κατὰ τὴν Πανήγυριν τοῦ ἰδίου Ναοῦ, μὲ τὸν ἐρχόμενον 
ἀπὸ Μπρίσμπεϊν Ἐπίσκοπον κ. Χριστοφόρον. Ἐκεῖ εἶχε τὴν 
εὐκαιρία νὰ συναντήσει πολλοὺς γνωστοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φοὺς καὶ ἀδελφὲς οἱ ὁποῖοι, λόγῳ τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν 
ταξιδιῶν, τὸν ἀνέμεναν ἐπὶ τρία ἔτη.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ἀθικίων Κορινθίας

Τήν Δευτέρα, 8/21-11-2022, ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν 
τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, πανηγύρισε ἡ 
Ἱερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στά Ἀθίκια Κορινθίας. 
Ἀφ’ ἑσπέρας ψάλθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, ὅπου ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος παρέστη συμπροσευχόμενος στό Ἱερό Βῆμα. 
Ἀνήμερα στόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβ/τος Μητροπολί-
της Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί στήν συνέχεια 
τελέστηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ 

Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ 
ἐκ Λαρίσης Πρωτ. π. Γεώργιος καὶ ὁ γηραιὸς Πρωτ. π. Ἀθα-
νάσιος Τσιότρας, Ἐφημέριος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ ἐπὶ 
δεκαετίες, καὶ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία, ἐνῶ οἱ Πατέρες 
τῆς Μονῆς δεξιώθηκαν φιλοφρόνως τοὺς προσκυνητές. 

Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου

Τὴν Πέμπτη, 11/24-11-2022, ἑόρτασε ἡ Ἱερὰ Ἀνδρώα 
Μονὴ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου στὰ Ἀθίκια Κορινθίας 
διὰ ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, στὴν ὁποία χοροστάτησε ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Λειτούργησαν 
καὶ ἔψαλαν Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

Τὸ Σάββατο, 13/26-11-2022, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
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Χρυσόστομος ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριἀ του. Τὸ ἑσπέρας τῆς 
παραμονῆς χοροστάτησε στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ ὁ ὁποῖος 
τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ Παναγίας Σου-
μελᾶ στὸν Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς. Συγχοροστάτησαν οἱ Σεβ/
τοι Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημη-
τριάδος κ. Φώτιος καὶ ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς 
τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ εὐρύτερα. Ἑόρτιο λόγο 
ἐκφώνησε ὁ Σεβ/τος Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

τος Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Κρανούλα 
Ἰωαννίνων. Λειτούργησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μὲ τοὺς Ἀρχιμ. π. 
Χριστόδουλο καὶ Ἱερομ. π. Καλλίνικο. Παρέστησαν ἀρκετοὶ 
πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Θεῖο κήρυγμα 
ἐκφώνησε ὁ Ἱερομ. π. Καλλίνικος. Στὸ τέλος παρετέθη τρά-
πεζα στοὺς παρακειμένους τοῦ Ναοῦ χώρους.

Σύναξις Κληρικῶν στὸ Κονγκὸ
Τὴν Κυριακὴ 14/27 Νοεμβρίου 2022, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ 

Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κανάγκας Σεβ. Μητρο-
πολίτου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ἔγινε συλλείτουργο ὅλων 
τῶν Ἐφημερίων καὶ Διακόνων τῆς περιοχῆς στὸν Ἱ. Ναὸ 
Ἁγίου Νεκταρίου, στὴν Κανάγκα τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας 
τοῦ Κονγκό. Προεξῆρχε ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος, π. Θε-
όδωρος Λουσίκου, ὁ ὁποῖος στὴν ὁμιλία του στὸν κατάμε-
στο Ναὸ τόνισε τὴν ἀνάγκη τέτοιων συναντήσεων ἀγάπης 
πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ πνεύματος τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος. Ὁ 

Ἀνήμερα, ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Καθε-
δρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Προεξῆρχε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
καὶ ἔλαβαν ἐπίσης μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Λα-
ρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. 
Ἐπίσης, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι. Παρέστη πλῆθος 
πιστῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσει τμῆμα 
Λειψάνου τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἑόρτια ὁμιλία κατὰ προ-
τροπὴν τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως ἐκφώνησε ὁ Σεβ. 
Λαρίσης κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος σὺν τοῖς ἄλλοις ἀναφέρθηκε 
εὐχετικῶς στὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη καὶ στὸ εὐρὺ θυσιαστικὸ 
ποιμαντικὸ ἔργο του, τὸ ὁποῖο δὲν ὠφελεῖ μόνον τὴν το-
πικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη τῆς ὁποίας προΐσταται, ἀλλὰ καὶ τὴν 
Ἐκκλησία μας γενικότερον. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τελέσθηκε 
Τρισάγιον γιὰ κεκοιμημένους Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικούς μας, 
μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλυσιν εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἐκ 
μέρους τοῦ Ἱερατείου εὐχετήριο λόγο ἀνέγνωσε ὁ Πρωτ. 
π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ἀντιφώνησε δὲ καταλλήλως ὁ 
Σεβ/τος Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος 
καὶ διένειμε τὸ Ἀντίδωρον δεχθεὶς τὶς εὐχὲς τοῦ Ποιμνίου. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ Ἰωάννινα
Τὴν Κυριακή, 14/27-11-2022, πανηγύρισε ὁ νεόδμη-

Κλῆρος τῆς Ἀρχιερατικῆς  Περιφερείας τοῦ Κεντρικοῦ Κα-
σάϊ, μὲ ἕδρα στὴν Κανάγκα, ἀριθμεῖ σήμερον 16 Ἱερεῖς καὶ 7 
Διακόνους, ἐνῶ λειτουργεῖ μὲ τὴν φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας 
μας μία πλήρως ἐξοπλισμένη Κλινικὴ στὴν πόλη, ὅπως καὶ 
τὸ Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, καθὼς καὶ τὸ Μοναστῆρι 
τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

Τὴν Τετάρτη, 24-11/7-12-2022, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱε-
ρομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ἑόρτασε τὰ 
ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς 
χοροστάτησε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου στὴν Λάρισα, εὐλόγησε τὴν Ἀρτοκλασία καὶ στὴν 
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Ἀπόλυση ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία στοὺς προσελθόντες 
πιστούς. Ἀνήμερα, χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προ-
εξῆρχε τῆς ἑορτίου Θ. Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν συμμε-
τεῖχαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσα-
λονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κληρικοὶ ἀπὸ 
τὴν τοπικὴ Μητρόπολη καὶ ἀπὸ ἄλλες Ἐπαρχίες καὶ ἕνας 
Διάκονος. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ παρὰ τὴν καθημερινὴ 
ἡμέρα, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο καὶ νὰ εὐχη-
θοῦν στὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε τὰ πρῶτα 
ὀνομαστήριά του ὡς διαποιμαίνων Ἀρχιερεύς. Ὁμιλία γιὰ 
τὸν ἑορτάζοντα Ἅγιο Κλήμεντα Ρώμης ἐκφώνησε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἐκφράσας καὶ τὶς εὐχὲς στὸν 
τοπικὸ Ἱεράρχη. Στὴν Ἀπόλυση, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, εὐχὲς ἐκ 
μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου 
καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος. Ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος τοῦ Καθεδρικοῦ 
Ναοῦ ἀπηύθυνε ἐπίσης εὐχὲς ὁ δὲ ἀδ. Ἀθανάσιος Μπίκας 
προσέφερε ἐκ μέρους τοῦ Ναοῦ μία Ἀρχιερατικὴ Ράβδο. Τὴν 
διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου ἔκανε ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης, δεχθεὶς 
τὶς εὐχὲς τοῦ πολυπληθοῦς Ποιμνίου. Ἀκολούθησε κέρασμα 
καὶ τράπεζα ἀγάπης στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Καραβᾶ
Τὸ Σάββατο, 27-11/10-12-2022, στὸν ἀνακαινισμένο 

ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Καραβᾶ Πειραιῶς, ὅπου 
διευρύνθηκε σὺν τοῖς ἄλλοις τὸ Ἱερὸ Βῆμα, τελέσθηκε ἡ 
Ἀκολουθία ἐπὶ τῇ Διασαλεύσει τῆς ἁγίας Τραπέζης μετὰ τὴν 
μικρὰ Εἴσοδο τῆς Θ. Λειτουργίας, καθιερωθέντων καὶ ἱερῶν 
Ἀντιμηνσίων. Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολί-
της Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καὶ ἔλαβαν μέρος 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ἀρκετοὶ 
Κληρικοί. Σύντομη προσλαλιὰ ἀπηύθυνε στὸ τέλος ὁ Σεβ/
τος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος προεχείρισε τὸν Ἐφημέριο τοῦ 
Ναοῦ Ἱερομ. π. Λουκᾶ Πόρτο σὲ Οἰκονόμο καὶ Πνευματικό. 

Ἀνδρέα καὶ προσεκύνησαν τὰ τμήματα τοῦ ἱ. Λειψάνου του.
Ἐπίσης, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου 

Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ Περιστέρι Ἀττικῆς. Στὶς ἑόρτιες 
Ἀκολουθίες προεξῆρχε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβ/τος Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Στὸν Μεγάλο 
Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε, καὶ ἔλαβαν μέρος 
ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Γελάσιος καὶ ἄλλοι Ἱε-
ρεῖς. Τὴν πρωία τῆς Τρίτης, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης 
χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε τῆς 
ἑορτίου Θ. Λειτουργίας, μετὰ τοῦ Ἱερομ. π. Γελασίου καὶ 
τοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου Κασέγια ἀπὸ τὸ Κονγκό. Κοινώνη-
σαν ἀρκετοὶ πιστοί. Ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε ὁ προεξάρχων 
Ἀρχιερεὺς στὴν Ἀπόλυση καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησε 
ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου 
στήν Πάτρα καί στό Περιστέρι

Τὴν Τρίτη, 30-11/13-12-2022, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστό-
λου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετέβη 
στήν ἀποστολική Πόλη τῶν Πατρῶν, ὅπου προεξῆρχε στήν 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου 
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἔλαβαν μέρος Ἱερεῖς καὶ ὁμιλία 
ἐκφώνησε ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος. Μετά τὸ πέρας τῆς 
Θ. Λειτουργίας Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ μετέβησαν στὸν Ἅγιο 

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Βήματος
Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδας

Τὴν Κυριακή, 5/18-12-2022, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Φα-
νουρίου Γλυφάδας, ὅπου ἀνακαινίσθηκε τὸ Ἱερὸ Βῆμα, τελέ-
σθηκε ἡ Ἀκολουθία ἐπὶ τῇ Διασαλεύσει τῆς ἁγίας Τραπέζης 
μετὰ τὴν μικρὰ Εἴσοδο τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ καθιερώθηκαν 
ἅγια Ἀντιμήνσια. Προέστη ὁ Ποιμενάρχης Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ 
Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκφώνησε θεῖο 
κήρυγμα. Κατὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ Ἐφημέριος Ἱερομ. π. Καλ-
λίνικος ἀναφέρθηκε στὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (1990) καὶ 
στὴν ἔκτοτε πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀνακαινίσεως, ἐκφράσας 
τὶς δέουσες εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς συντελεστὲς τοῦ 
ἔργου. Ἐν συνεχείᾳ, τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ ἀπέδωσαν 
ὕμνο γραμμένο καὶ μελοποιημένο εἰδικῶς γιὰ τὴν περίστα-
ση. Τέλος, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε εὐχαρι-



14 Η� ΦΩΝΗ

στίες καὶ ἐπέδωσε τιμητικὴ πλακέτα σὲ τέσσερεις ἐνορῖτες 
γιὰ τὴν προσφορά τους (ἱεροψάλτη Κυριάκο Γρυπαῖο, κα 
Ἑλένη Σταμουλάκη, κ. Κων. Δημητρέλο καὶ κ. Ἰω. Γρυπαῖο).

Ἐκδήλωσις γιά τήν Μικρασιατική Καταστροφή
Τήν Κυριακή, 5/18-12-2022, ἀμέσως μετά τήν Θ. Λει-

τουργία, πραγματοποιήθηκε Ἐπετειακή Ἐκδήλωση γιά τήν 
συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή 
στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου- Παναγίας Πρου-
σιωτίσσης στό Τσακό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς. Τά παι-
διά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου παρουσίασαν μέ ποιήματα 
καί τραγούδια τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
ἀλλά καί τά τραγικά γεγονότα τῆς καταστροφῆς τῆς Σμύρ-
νης. Ἐπίσης προβλήθηκε καί σχετικό βίντεο βασισμένο σέ 
ἀληθινή ἱστορία. Τέλος δέ ὁ Ἐφημέριος Παν/τος Ἀρχιμ. π. 
Εὐθύμιος Μπαρδάκας ἀφοῦ εὐχαρίστησε τίς Κατηχήτριες 
καί τά παιδιά, ἀπηύθυνε σχετικό χαιρετισμό.

παραμονῆς προεξῆρχε ὁ Ἐφημέριος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος 
Νάσσος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία. Τὴν πρωία, μὲ 
τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. 
Καλλινίκου, λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία.

Ἐπίσης, πανηγύρισαν ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου 
Κορυδαλλοῦ, προεξάρχοντος τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν, τῆς ἱ. 
Λιτανείας καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὅπως καὶ ὁ Ἱερὸς Κα-
θεδρικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, ὅπου 
μετὰ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου συμμετεῖχε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. 

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Τὴν Δευτέρα, 6/19-12-2022, μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου 

Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός 
Ναός στό Χαϊδάρι Ἀττικῆς, ὅπου στὸν Μ. Ἑσπερινὸ τῆς 

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου

Τὴν Τρίτη, 7/20-12-2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώ-
νης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ 
Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων 
του, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς 
Ἀττικῆς, στὴν Ἀδελφότητα τῆς ὁποίας ἀνήκει. Συμμετεῖχαν 

Ἱερεῖς καὶ ἕνας Διάκονος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι 
οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Λαρίσης & 
Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ γιὰ νὰ 
εὐχηθοῦν στὸν συμπαθῆ Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ 
ὁποῖος ἀναλώνεται ὡς γνωστὸν στὸ ἔργο κυρίως τῆς ἐξω-
τερικῆς Ἱεραποστολῆς. Σύντομο ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε ὁ 
Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Μετὰ τὴν Θ. 
Λειτουργία, παρετέθη κέρασμα στὴν αἴθουσα τῆς Μονῆς, 
ὅπου τὸν ἑορτάζοντα Ἀρχιερέα προσεφώνησαν καὶ ἄλλα 
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἑορτὴ Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος
Τὴν Κυριακή, 12/25-12-2022, πανηγύρισαν Ναοὶ τοῦ 
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Ἁγίου Σπυρίδωνος. Στὸ Γαλάτσι Ἀθηνῶν στὸν ὁμώνυμο 
Ναὸ στὸν Μ. Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Δημητριάδος 
κ. Φώτιος καὶ τὸ πρωὶ τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος 
λειτούργησε μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Ἱερομ. π. Ἀβερκίου, τε-
λεσθείσης καὶ ἱ. Λιτανείας.

Στὸν ὁμώνυμο Καθεδρικὸ Ναὸ στὴν Σαλαμῖνα τὴν ἑόρ-
τια Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὅπως καὶ τὴν ἐπακολουθήσασα 
ἱ. Λιτανεία, λόγῳ ἀσθενείας τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου.  

Ἑόρτια Ἐκδήλωσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, 20-12/2-1-2023, ἡ Ἱερὰ Μητρό-
πολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ὑπὸ τὸν Ποιμενάρχη αὐτῆς Σεβ/
το κ. Χρυσόστομο, παρουσίασε μεγάλη Χριστουγεννιάτικη 
Ἑόρτια Ἐκδήλωση μὲ τίτλο: «Κληροδότρια ἡ Γέννηση» στὸν 
«Γαλαξία» Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς, μὲ πλούσιο πρόγραμμα 
ἐθνικοῦ-ἱστορικοῦ περιεχομένου κατὰ βάσιν. Παρέστησαν οἱ 
Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, πολλοὶ Κληρικοί, Ἡγουμέ-
νες καὶ ἀντιπροσωπίες Ἱερῶν Μονῶν καὶ πλῆθος κόσμου, 
καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τοπικῶν ἀρχῶν καὶ φορέων.

ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ π. Ἐλευθέριος, στό τέλος δέ τῆς Θείας 
Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε Ἱερά Λιτανεία.

Ἑόρτια Ἐκδήλωση στὴν Παναγία Ὁδηγήτρια
Γλυφάδας

Τήν Κυριακή 26-12-2022/8-01-2023, πραγματοποιήθηκε 
μέ τήν εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. 
Καλλινίκου, ἑόρτια Ἐκδήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φα-
νουρίου στήν αἴθουσα τοῦ Γηροκομείου «Παναγία ἡ Ὁδη-
γήτρια» Γλυφάδας. Ἡ Ἐκδήλωση ἀποτελοῦνταν ἀπό δύο 
μέρη. Το πρῶτο μέρος ἦταν ἀφιερωμένο στίς ἑορτές τοῦ 
Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί περιλάμβανε ὕμνους τῆς ἑορτῆς 
τῶν Χριστουγέννων ἀπό τήν νεανική χορωδία τοῦ Ναοῦ, 
θεατρικό ἀπό τά παιδιά τοῦ Μέσου Κατηχητικοῦ, ποιήματα 
ἀπό τά παιδιά τοῦ Κατώτερου Κατηχητικοῦ, παραδοσιακά 
κάλαντα καί ἄσματα μέ τήν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργά-
νων. Τό δεύτερο μέρος ἦταν ἀφιερωμένο στά ἑκατό ἔτη 
Ἐθνικῆς Μνήμης καί Ξεριζωμοῦ ἀπό τήν Μικρά Ἀσία καί 
περιλάμβανε χρονικό «Τά Χριστούγεννα στήν Σμύρνη» ἀπό 
τήν Κατηχήτρια κ. Μαρία Πιτσικάλη, κείμενα καί ποιήματα 
ἀφιερωμένα στήν πόλη τῆς Σμύρνης καί ἐν γένει τήν γῆ τῆς 
Ἰωνίας, καθώς καί παραδοσιακά ἄσματα. Πρίν τήν ὁλοκλή-
ρωση τῆς Ἐκδηλώσεως, προβλήθηκε βίντεο μέ ἐπετειακό 
ἀφιέρωμα στίς πνευματικές στιγμές τοῦ παρελθόντος ἔτους 
2022. Τέλος δέ ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Ἱερομ. 
π. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ὀργνανωτικὴ ἐπιμέλεια, 
ἐπιλόγισε τήν ἐπιτυχῆ Ἐκδήλωση.

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας
Κομοτηνῆς

Τήν Τετάρτη, 22-12-2022/4-01-2023, μνήμη τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός 
τῆς Ἁγίας στήν Κομοτηνή. Στόν Ὄρθρο καί στήν Ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, συμπαρα-
στατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Παφνουτίου (τοῦ 
καί ἐφημερίου), τοῦ Αἰδ. π. Ἐλευθερίου ἀπὸ τὴν Κατερίνη 
καί τοῦ Ἱερομ. π. Ἰὼβ ἀπὸ τὴν Καβάλα. Τόν πανηγυρικό τῆς 
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Κοίμησις καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
π. Κυρίλλου Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου

ΤΟ Σάββατο, 18/31-12-2022, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ ἀγαθὸς 
Λευΐτης Ἱερομόναχος π. Κύριλλος (Μιχάλης), ἐπὶ πολλὰ ἔτη Ἐφη-

μέριος τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Παναχράντου Μεγάρων Ἀττικῆς. 
Εἶχε φθάσει στὴν ἡλικία τῶν 91 ἐτῶν καὶ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἐδυ-
σκολεύετο πλέον νὰ ἐπιτελέσει λειτουργικὰ καθήκοντα λόγῳ γήρατος. 
Ἀπὸ νεότητος ἀφιερώθηκε στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ ὑπὸ τὸν Μα-
καριστὸ Ἀρχιεπίσκοπό μας Ἀθηνῶν κυρὸ Χρυσόστομο (Κιούση), ὑπηρε-
τήσας μὲ θυσιαστικὴ διάθεση ὅπου τὸν καλοῦσε ἡ εὐλογημένη ὑπακοή. 
Διετέλεσε ἐπίσης Ἐφημέριος καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
στὸ Κριεκούκι (Ἐρυθρές).

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου, 
τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης, Κυριακή 19-12/1-1-2023, μετὰ τὴν Θ. Λειτουρ-
γία. Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἐπικήδεια Ὁμιλία, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπικήδειο 
ἀνέγνωσε καὶ ἡ Ἡγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσα Μαριὰμ Μοναχή. Ὁ Μακαριστὸς π. Κύριλλος ἐτά-
φη στὸ Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ τὸν ἀναπαύει ἐν σκηναῖς Δικαίων, μετὰ 
τοῦ σεπτοῦ Γέροντός του Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου!


