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Ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου

στόν Συνοδικό Ἑορτασμό τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς.
Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρεσβύτεροι.
Ἱεορλογιώτατοι Διάκονοι.
Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές.
Ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.
Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε.

«Σήμερον ἡ Ἱερά καί μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων
πανήγυρις ἀγάλλεται»

ὑπό σοῦ βαπτισθῆναι 
καὶ σύ ἔρχῃ πρὸς με;», 
δηλ. «ἐγώ ἔχω ἀνά-
γκη νά βαπτισθῶ ἀπό 
σένα καί ἐσύ ἔρχεσαι 
σέ μένα;». Ἀλλά ὁ 
Ἰησοῦς ἀφοπλίζει τό 
λογικό δισταγμό τοῦ 
Ἰωάννη λέγοντάς 
του: «ἄφες ἄρτι. Οὕτω 
γάρ πρέπον ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην», 
δηλ. «ἄστα αὐτά τώρα, ἔτσι πρέπει νά γίνει, γιά νά 
ἐκπληρώσουμε καθ’ ὅλα τόν νόμο».
 Ὑποχώρησε ὁ Ἰωάννης, καί μόλις ὁ Χριστός βα-
πτίσθηκε, «εὐθύς ἀνέβη ἀπό τοῦ ὕδατος». Τήν ἴδια 
στιγμή ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, 
«ἐν εἴδει περιστερᾶς», ἦλθε ἐπάνω ἀπό τόν Χριστό, 
ταυτόχρονα ἀκούστηκε φωνή ἀπό τόν οὐρανό πού 
ἔλεγε «οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
ηὐδόκησα».
 Αὐτή ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ, ἔχει διπλό περιεχόμε-
νο. Δηλώνει κατ’ ἀρχήν ὅτι ὄντως ὁ βαπτιζόμενος 
Χριστός εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεός ἀλη-
θινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ. Καί δεύτερον ὅτι εἶναι ὁ 
Υἱός τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖον ὁ Πατέρας «εὐδόκησε», 
δηλαδή συγκατατέθηκε μέ χαρά στό νά πραγμα-
τώσει τό ἔργο τῆς σωτηρίας.
 Εἶναι γνωστό πώς ὁ Χριστός δέν εἶχε ἀνάγκη 
βαπτίσματος, ἐφ’ ὅσον τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου 
ὁδηγοῦσε τούς ἀνθρώπους στήν συναίσθηση τῶν 
ἁμαρτιῶν τους. Βαπτίσθηκε ὅμως γιά νά δώσει σέ 
μᾶς τούς ἀνθρώπους παράδειγμα πρός μίμηση καί 
νά «πληρώσῃ πᾶσαν δικαιοσύνην», (Ματθ. γ´ 15), δη-
λαδή νά τηρήσει τόν νόμο καί ἔτσι νά ἐκπληρω-
θοῦν οἱ προφητεῖες, πού ἑκατοντάδες χρόνια πρίν 
εἶχαν περιγράψει τό γεγονός.
 Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἀναφέρει ἑπτά 
λόγους γιά τούς ὁποίους βαπτίστηκε ὁ Χριστός:
 α. Ὁ Χριστός δέν βαπτίστηκε γιατί εἶχε ἀνάγκη 

Μέ τά λόγια αὐτά ἡ Ἐκκλησία μας ἐκφράζει τά 
συναισθήματά της γιά τήν σημερινή γιορτή. 

Εἶναι συναισθήματα χαρᾶς καί εὐφροσύνης γιά 
τό μεγάλο αὐτό γεγονός. Ποιό εἶναι ὅμως αὐτό τό 
γεγονός; Εἶναι ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό.
 Τριάντα χρόνια μετά τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, 
διάστημα πού τό πέρασε ὁ Ἰησοῦς τηρώντας κατά 
πάντα τόν νόμο καί κάνοντας ἀπόλυτη ὑπακοή στή 
μητέρα του Μαριάμ καί στόν θετό του πατέρα Ἰω-
σήφ («ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς»), πρίν ἀρχίσει τή 
δημόσια δράση Του, ἦλθε ὁ καιρός νά ἀποκαλυφθεῖ 
στούς ἀνθρώπους ὅτι εἶναι: ὁ «Θεός ἐν σώματι», ὅτι 
εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γνήσιος καί «ὁμούσιος τῷ 
Πατρί», ὅτι εἶναι ἐκεῖνος τόν ὁποῖον οἱ προφῆτες 
εἶχαν προαναγγείλει καί ὁ λαός μέ πολλή προσ-
δοκία περίμενε.
 Τόν καιρό ἐκεῖνο, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελι-
στής Λουκᾶς (Λουκ γ´ 2-3) «ἐγένετο ρῆμα Θεοῦ ἐπί 
Ἰωάννην τόν Ζαχαρίου υἱόν ἐν τῇ ἐρήμῳ καί ἦλθεν 
εἰς πᾶσαν τήν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων 
βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», δηλ. 
ἦλθε κατ’ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, ἀπό τά βάθη τῆς ἐρή-
μου στήν περιοχή τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη, ὁ Ἰωάν-
νης υἱός τοῦ Ζαχαρία καί προέτρεπε τόν λαό νά 
μετανοήσει καί νά βαπτιστεῖ τό «βάπτισμα τῆς 
μετανοίας», γιά νά συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες του. 
Ὅλοι ὅσοι ἐβαπτίζοντο ἔμπαιναν στό νερό, ἐξομο-
λογούμενοι δημοσίως τίς ἁμαρτίες τους καί ἔβγαι-
ναν ὅταν εἶχαν τελειώσει τήν ἐξομολόγησή τους.
 Μονολότι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἀναμάρτητος καί δέν 
εἶχε ἁμαρτίες νά ἐξομολογηθεῖ , ἐν τούτοις, γιά νά 
ἐκπληρώσει καθ’ ὅλα τόν νόμο, «πληρῶσαι πᾶσαν 
δικαιοσύνην», ἦλθε στόν Ἰορδάνη γιά νά βαπτισθεῖ 
ἀπό τόν Ἰωάννη. Ὁ Ἰωάννης φωτισμένος ἀπό τό 
Ἅγιο Πνεῦμα ἀναγνωρίζει στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ 
τόν ἀναμενόμενο Μεσσία. Θεωρῶντας τόν ἑαυτό του 
ἀνάξιο γιά νά τολμήσει νά βαπτίσει τόν Κύριο καί 
Θεό του, μέ ταπείνωση τοῦ λέγει: «Ἐγώ χρείαν ἔχω 
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ἀπό ψυχική κάθαρση, ἀλλά πῆρε ἐπάνω Του τή 
δική μας κάθαρση: «οὐχ ὡς αὐτός χρήζων καθάρ-
σεως, ἀλλά τήν ἐμήν οἰκειούμενος κάθαρσιν».
 β. Γιά νά συντρίψει τά κεφάλια τῶν νοητῶν δρα-
κόντων (δηλ. τῶν δαιμόνων) μέσα στό νερό, διότι 
οἱ δαίμονες μετά τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ ἔχουν κατα-
κλύσει τή φύση. Ὁ Χριστός μέ τή βάπτισή Του τούς 
διώχνει ἀπό παντοῦ.
 γ. Γιά νά πνίξει τήν ἁμαρτία καί ὅλον τόν παλαιό 
Ἀδάμ μέσα στό νερό τοῦ Χριστιανικοῦ βαπτίσματος.
 δ. Γιά νά ἁγιάσει τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο.
 ε. Γιά νά ἐκπληρώσει τόν νόμο καί μέ τό βάπτισμα.
 στ. Γιά νά ἀποκαλύψει στούς ἀνθρώπους τό μυ-
στήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος.
 ζ. Γιά νά γίνει γιά μᾶς τύπος καί ὑπογραμμός σέ 
ὅλα, ἀλλά καί στό βάπτισμα.
 Γιά τό μυστήριο τῆς βάπτισης τοῦ Χριστοῦ θά 
ἔπρεπε νά μιλᾶμε πολύ.Ἐμεῖς ὅμως θά σταθοῦμε 
σέ τρία μόνο σημεῖα, μέ πολύ λίγα λόγια.
 Πρῶτον: μέ τήν βάπτιση τοῦ Χρι-
στοῦ ἀποκαλύφθηκε, φανερώθηκε ἡ 
προσκύνηση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Φα-
νερώθηκε ἡ ἐνέργεια τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ, ὡς φωνή τοῦ γεννήτορα Πατέ-
ρα καί σάν περιστέρι τό Ἅγιο Πνεῦμα 
πετοῦσε πάνω ἀπό τήν κεφαλή τοῦ 
βαπτιζομένου Κυρίου. Αὐτό σημαί-
νει ὅτι ὁ Θεός ἀποκάλυψε στούς 
ἀνθρώπους τήν προσκύνησή Του, 
ὡς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ.
 Ὄχι μόνο τήν ἐποχή ἐκείνη, ἀλλά 
καί σήμερα, ἰδιαίτερα σήμερα, οἱ ἄνθρωποι προ-
σκυνοῦν καί λατρεύουν ἄλλους θεούς ψεύτικους! 
Πέρασαν δυό χιλιάδες χρόνια, ἀφότου ἦρθε ὁ Χρι-
στός στόν κόσμο, κι’ οἱ ἄνθρωποι ἐξακολουθοῦν νά 
εἶναι εἰδωλολάτρες! Ἔχουν ἐφεύρει καί θεοποιήσει 
ὑλικά πράγματα, ὅπως τό χρῆμα, τή δόξα, τίς ἡδο-
νές, τίς ἀπολαύσεις, τά ἀξιώματα, τήν ἐξουσία, τήν 
διαφθορά καί τόσα ἄλλα!
 Σ’ αὐτή τήν κατάσταση ἡ σημερινή γιορτή μᾶς 
σαλπίζει ἕνα μήνυμα: μᾶς λέει ὅτι ἕνας εἶναι ὁ ἀλη-
θινός Θεός! Ὁ Τριαδικός Θεός, ἡ προσκύνηση τοῦ 
ὁποίου φανερώθηκε στόν Ἰορδάνη! Καί ὅποιος προ-
σκυνᾶ ἄλλους, ψεύτικους θεούς, δέν εἶναι Χριστια-
νός! Εἶναι στήν πλάνη, στή δυστυχία καί ἀπώλεια, 
γιατί ὅπως λέγει ὁ ψαλμωδός «οἱ μακρύνοντες ἑαυ-
τοὺς ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται» (Ψαλ. οβ´ 27).
 Δεύτερον: Μέ τήν βάπτισή Του ὁ Κύριος δίδαξε 
σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους, πώς ὅποιος δέν βαπτισθεῖ, 
δέν σώζεται. Γι’ αὐτό στό Εὐαγγέλιο λέει, «ὁ πιστεύ-
σας καί βαπτισθείς σωθήσεται» (Μαρκ. ιστ´ 16).
 Μέ τό βάπτισμα γίνεται ὁ ἄνθρωπος μέλος τῆς 
Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά 
σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τήν Ἁγία 
Τριάδα. Καί ἡ ἕνωση αὐτή γίνεται μέ τήν ἀνθρώπι-
νη φύση τοῦ Κυρίου. Δηλαδή ἑνώνεται ὁ ἄνθρωπος 

μέ τόν Χριστό, γίνεται μέλος τοῦ σώματός Του καί 
ἔτσι, μέ γέφυρα τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, 
ἑνώνεται μέ τόν Θεό, γίνεται κατά χάριν θεός.
 Τό νά εἶναι κάποιος μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, σημαίνει ὅτι πρέπει νά εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησί-
ας. Τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι μία. Διότι ἕνας 
εἶναι ὁ Χριστός, ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ὁπότε ἕνα 
εἶναι καὶ τὸ σῶμα Του. Ἡ πεποίθηση ὅτι ὑπάρχουν 
πολλές ἐκκλησίες μέσῳ τῶν ὁποίων μπορεῖ κάποιος 
νὰ σωθῇ εἶναι πεπλανημένη. Αὐτό εἶναι ἡ αἵρεση 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπ’ τήν ὁποία, περισσότερο ἀπό 
κάθε ἄλλη αἵρεση, κινδυνεύει σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία!
 Ἡ Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Χριστός εἶναι ἡ γνησία 
ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔχει θεμέλιό Της τούς δώδεκα 
Ἀποστόλους καί τήν ὀρθή πίστη, πού ἐκεῖνοι μᾶς 
παρέδωσαν. Ἀπό τήν ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ κατά καιρούς ἀπεκόπησαν ὁμάδες ἀνθρώπων 
μέ πεπλανημένη πίστη.
 Τέτοιες ὁμάδες εἶναι οἱ ὁμάδες τῶν αἱρετικῶν καί 

τῶν σχισματικῶν, πού ἀπεκόπησαν 
ἀπ’τήν Ἐκκλησία, ὅπως εἶναι σή-
μερα οἱ Μονοφυσίτες, οἱ Παπικοί, 
οἱ Προτεστάντες, οἱ Οἰκουμενιστές, 
πού τό 1924, παρά τά ἀναθέματα 
τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τῶν 
ἐτῶν 1583, 1587 καί 1593, ἄλλαξαν 
στή λατρεία μας τό ἐκκλησιαστικό 
ἑορτολόγιο. Ὅσοι ἔμειναν πιστοί 
στήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καί 
δέν δέχθηκαν νά προσθέσουν, ἤ νά 
ἀφαιρέσουν, κάτι ἀπ’ αὐτήν, αὐτοί 

καί μόνον ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ. Κι’ αὐτοί, εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ γνήσιοι Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί, ὅπως μᾶς ὀνομάζει ὁ ἅγιος Κύ-
ριλλος Ἱεροσολύμων κι’ ἄλλοι Πατέρες.
 Ἀλλά, καί ὅσοι, μετά τό 1924, ἀπέκοψαν τόν ἑαυ-
τό τους ἀπ’ τήν Ἐκκλησία μέ τά διάφορα σχίσματά 
τους, ἁμαρτάνουν καί αὐτοί βαρύτατα.
 Οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι σαφεῖς, ὅταν λένε «ἔξω 
ἀπό τήν Ἐκκλησία, δέν ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας». 
Γι’ αὐτό ὅλους αὐτούς, ἰδιαίτερα ἀπό τό 1924 καί 
μετά, πού ἀπεκόπησαν ἀπ’ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, τούς καλοῦμε νά ἐπανέλθουν μέ τήν ἀληθι-
νή μετάνοια στούς κόλπους της. Αὐτή καί μόνον 
εἶναι ἡ κατά Θεόν «ἕνωση», γιά τήν ὁποία σήμερα 
μιλᾶνε πολλοί!
 Ὁ κάθε Χριστιανός, πού θέλει τήν σωτηρία του, 
ὀφείλει νά ἐξετάσει ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ! Ἡ εὐθύνη γιά τήν σωτηρία βαρύνει τόν 
καθένα μας. Γι’ αὐτό ὁ καθένας μας, ἄς ἀναλάβει 
τίς εὐθῦνες του!
 Καί ἕνα τρίτο, καί τελευταῖο, σημεῖο πού θέλω 
νά θίξω εἶναι τοῦτο: Μέ τήν βάπτιση τοῦ Κυρίου 
ἁγιάζονται ὄχι μόνο τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη, ἀλλά 
καί ὁλόκληρη ἡ φύση, τό σύμπαν. Ὅποιος παρα-
κολουθήσει τά τροπάρια τῆς σημερινῆς γιορτῆς 
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θά ἰδεῖ, ὅτι συνεχῶς αὐτά ἀναφέρονται στή φύση, 
στά ὕδατα, στούς ποταμούς, στίς θάλασσες, στήν 
ξηρά, στό στερέωμα κ.λ.π. Κι’ αὐτό εἶναι δικαιολο-
γημένο, γιατί μέ τήν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων 
ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «πᾶσα ἡ κτίσις 
συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. η´ 22). 
Καί θά «συστενάζει καί συνωδύνει» μέχρι τήν Δευ-
τέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία, ὁπότε τό σύμπαν ὁλό-
κληρο θά κατακαεῖ, καί θά ὑπάρξει καινούργιος 
οὐρανός καί καινούργια γῆ, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος 
Πέτρος,«καινούς δέ οὐρανούς καί γῆν καινήν κατά 
τό ἐπάγγελμα αὐτοῦ (σύμφωνα μέ την ὑπόσχεσή 
του) προσδοκῶμεν» (Β´ Πετρ. γ´ 13).
 Ὁ Χριστός ὅταν δημιούργησε τό σύμπαν, τό δη-
μιούργησε «καλό λίαν»! Οὔτε σεισμοί γινόντουσαν, 
οὔτε ἀνομβρίες, οὔτε πλημμύρες, οὔτε ἄλλες φυσι-
κές καταστροφές ὑπῆρχαν. Ὅλα αὐτά συμβαίνουν 
μετά τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων.
 Καί οἱ συμφορές αὐτές θά αὐξάνονται, ὅσο ἡ 
ἀνθρωπότητα θά βαδίζει στούς ἔσχατους καιρούς, 
πρίν τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Τό θεό-
πνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖο ἔγρα-
ψε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης πρίν ἀπό 1900 χρόνια 
περίπου, προφητεύει μερικά φοβερά πράγματα, τά 
ὁποῖα ἤδη ἀρχίζουν νά ἐπαληθεύονται στίς μέρες 
μας. Ὅπως διαβάζουμε σ’ αὐτή, καί ἰδιαίτερα στά 
κεφάλαια Η´, Θ´ καί ΙΣΤ´, στίς ἔσχατες μέρες πού 
θά ἔρθει ὁ ἀντίχριστος, λόγῳ τῆς ἀσεβείας, ἁμαρ-
τίας καί ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων, θά ἐκραγεῖ 
ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅσους δέν θά φέρουν τό σφρά-
γισμα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ διά τοῦ ἁγίου Βα-
πτίσματος διδομένη καί παραμένουσα θεία χάρις 
στόν ἀληθινό πιστό Ὀρθόδοξο Χριστιανό. Θά γί-
νουν μεγάλες φυσικές καταστροφές, ὅπως σεισμοί, 
καύσωνες κ.λ.π. διότι ὁ ἥλιος θά καίει!

 Οἱ συγκλονιστικές αὐτές περιγραφές τῆς Ἀπο-
καλύψεως, ἀποκαλύπτουν ὅσα ἤδη ἀρχίζουν νά 
ἐκτυλίσσονται στίς μέρες μας μέ καταστροφές, ὄχι 
μόνο φυσικές, (ὅπως πλημμύρες, ἀνομβρίες, πυρ-
καγιές, καύσωνες, σεισμοί, κατολισθήσεις κ.λ.π.) 
ἀλλά καί τεχνικές, ἐπιδιωκόμενες ἀπ’ τόν ἄνθρωπο 
(ὅπως πόλεμοι, βομβαρδισμοί, μόλυνση τῆς ἀτμό-
σφαιρας, τῶν ὑδάτων, τῶν θαλασσῶν, τῶν πηγῶν, 
τῶν ποταμῶν, τῆς γῆς, τῶν τροφῶν μας κ.ο.κ.)!
 Αὐτή εἶναι ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ, πού εὐχόμεθα νά 
ἀφήσει ἀνέγγιχτους ὅσους ἔχουν τήν σφραγίδα 
τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ ἁγιασμός μας μέ τή χάρη 
Του. Καί γι’ αὐτό τόν ἁγιασμό τῶν πιστῶν, ἀλλά 
καί τῆς φύσεως παρακαλέσαμε σήμερα τόν Θεό. 
Καί τόν παρακαλοῦμε συνεχῶς. Ἀλλά, δέν εἶναι 
ἀρκετό αὐτό, τό νά παρακαλοῦμε μόνο τόν Θεό νά 
μᾶς φυλάξει ἀπ’ τά κακά, τίς παγίδες τοῦ διαβόλου. 
Πρέπει ὅλοι μας νά ἐπιδιώκουμε τόν ἁγιασμό μας 
αὐτόν, μέσα ἀπ’ τήν Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ κιβωτός 
τῆς σωτηρίας.
 Εἴθε ὁ Κύριός μας, πού γιά χάρη μας ἔγινε 
ἄνθρωπος καί καταδέχθηκε νά βαπτισθεῖ στόν Ἰορ-
δάνη ἀπό τόν Ἰωάννη σάν ἕνας κοινός ἄνθρωπος, 
νά μᾶς σκεπάζει ὅλους, νά μᾶς προστατεύει, νά 
μᾶς εὐλογεῖ, νά μᾶς φωτίζει καί νά μᾶς χαρίζει τήν 
εἰρήνη, ὥστε νά μπορέσουμε νά βγοῦμε σύντομα 
ἀπό τό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει ὅλοι 
ἐκεῖνοι οἱ ἀλόγιστοι χειρισμοί καί οἱ σκοπιμότητες 
τῶν διεθνῶν σκοτεινῶν κέντρων, πού ἐποφθαλμι-
οῦν τήν ἀνεξαρτησία μας καί τήν περήφανη πολι-
τιστική καί ἱστορική παράδοσή μας.
 Σέ ὅλους δέ τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπου 
γῆς, χρόνια πολλά, εἰρηνικά καί εὐλογημένα!

Ὁ Συνοδικός ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
στό κεντρικό Λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ



Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Δε-
σποτική Ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Πειραιᾶ τήν Πέμπτη, 6/19-1-2023.
 Τό πρωί τελέστηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν 
ἄρτι ἀνακαινισθέντα Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου Καραβᾶ Πειραιῶς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερον-
τίου μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν 
Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί Ὠρωποῦ 
καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ, στήν ὁποίαν ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς, καί στήν συνέχεια 
σχημάστηκε μεγαλειώδης λιτανευτική πομπή μέ τήν 
συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων καί τριῶν Διακόνων.

 Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Βυζαντι-
νή Χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τῶν κ. Μιχαὴλ καὶ 
Στυλιανοῦ Μακρῆ. Τό παρόν ἔδωσε καί τό μοναχικό 



5ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

θάλασσα, ὅπου κατά τήν τρίτη φορά τριάκοντα πέντε 
νέοι βούτηξαν γιά νά τόν ἀνασύρουν.

τάγμα, Μοναχοί καί Μοναχές.Ἐπίσης συμμετεῖχαν 
ἑκατοντάδες παιδιῶν καί νέων, ἀπό τά Κατηχητικά 
Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν 
Μητροπόλεων Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καί 
Βοιωτίας καί Ὠρωποῦ καί Φυλῆς, εἴτε ὡς ἱερόπαιδες 
φέροντες τά ἱερά Λάβαρα καί τίς Σημαῖες, εἴτε ἐνδε-
δυμένοι μέ παραδοσιακές καί ἐθνικές ἐνδυμασίες.

 Ἐπαιάνισαν οἱ φιλαρμονικές μπάντες τοῦ Λιμενι-
κοῦ και τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ἐνῶ τήν ἱερά 
Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως περιστοίχιζε τιμητικό ἄγημα 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

 Κατά τήν ἄφιξη στόν εὐτρεπισμένο τόπο τῆς ἐξέ-
δρας στόν κεντρικό Λιμένα τοῦ Πειραιῶς, ἀνέμενε 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, καί ξεκίνησε ἡ ἱερά Ἀκολου-
θία τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 Ὁ Μακαριώτατος ἐκφώνησε πρό τοῦ «Ἐν Ἰορ-
δάνῃ…» τόν δημοσιευόμενο ἑόρτιο καί ὁμολογιακό 
λόγο καί ἐν συνεχείᾳ ἔγινε ἡ ρῖψις τοῦ Σταυροῦ στήν 

 Παρέστησαν ἀρκετοί ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας καί 
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ὅπως ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς 
Βουλῆς κ. Ἰωάννης Τραγάκης, ὁ Δήμαρχος Πειραιῶς κ. 
Ἰωάννης Μόραλης και ἄλλοι. Συγκινητική ἦταν, ὅπως 
κάθε χρόνο, ἡ παρουσία τοῦ πιστοῦ λαοῦ πού καί φέτος 
κατέκλυσε τό Λιμάνι.Τέλος δε, μετά τό πέρας τῆς ὅλης 
λαμπρᾶς Τελετῆς, συνέχισε ἡ λιτανευτική πομπή πρός 
τό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀπόλυση 
καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.

 Τήν διοργάνωση τῆς Τελετῆς, ὥς εἴθισται, εἶχε ἡ 
Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος, ἐνῶ τήν 
Τελεταρχία ἀνέλαβαν οἱ Αἰδεσ. Πρωτ/ροι π. Γεώργι-
ος Κοντογιώργης, π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης καί π. 
Στυλιανός Τομαῆς.
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Ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
σέ ἄλλες περιοχές τῆς Πατρίδος μας

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Δεσποτική Ἑορτή 
τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

καί σέ πολλές παραθαλάσσιες περιοχές ἀνά τήν ἑλλη-
νική ἐπικράτεια.
 Στήν συμπρωτεύουσα τῆς Θεσσαλονίκης, τῶν 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίων Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, στήν Ἱερά Λιτανεία καί στήν Κατάδυση 
τοῦ Σταυροῦ στόν λιμενοβραχίονα τοῦ Ἱστιοπλοϊκοῦ 
Ὁμίλου, προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Γρηγόριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ το-

πικοῦ Κλήρου καί μέ τήν συμμετοχή πολλῶν νέων καί 
νεανίδων ἐνδεδυμένων μέ παραδοσιακές ἐνδυμασίες, 
καθώς καί πλήθους πιστῶν.
 Στήν Στυλίδα Φθιώτιδος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

καί στήν συνέχεια προέστη τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας καί τῆς 
Τελετῆς Καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ στήν θάλασσα.
 Στήν πόλη τοῦ Βόλου τῆς Θείας Λειτουργίας στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τοῦ Μεγάλου Ἁγια-
σμοῦ, τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας καί τῆς Καταδύσεως τοῦ 
Σταυροῦ προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης 
καί Πλαταμῶνος κ. Κλήμης.
 Στήν ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, πραγματοποι-
ήθηκε μέ τήν εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
μας, ἡ τελετή Καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ σέ παράκτειο 
χῶρο,ἀπό τόν Αἰδ/το Πρωτ. π. Νικόλαο Δημαρᾶ καί 

τόν Παν/το Ἱερομ. π. Συμεών Παπάδη.
 Στήν Χαλκίδα τελέστηκε ἡ Ἱερά Λιτανεία καί ἡ κα-
τάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ/
του π. Νικολάου Γκαρλῆ, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.

 Στήν Καβάλα, μετά το πέρας τῆς Θείας Λειτουργί-
ας καί τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ στόν Ἱερό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ Ἐφημερίου Παν/του 
Ἱερομ. π. Ἰωβ, σχηματίστηκε πομπή πρός παράκτειο 
χῶρο τῆς πόλης, ὅπου ἔγινε ἡ Κατάδυση τοῦ Σταυροῦ.
 Ὁμοίως καί στήν Μεσορόπη Καβάλας τελέστηκε 
ἡ Κατάδυση τοῦ Σταυροῦ στό ποτάμι τοῦ χωριοῦ, ὑπό 
τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. π. Εὐστρατίου Βαζακίδη.
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
11ης/24ης Ἰανουαρίου 2023

ἐξω τε ρικῆς Ἱεραποστολῆς. 
 3. Ἐνημερώθη τὸ Συνοδικὸν Σῶμα διὰ τὰς ἐν 
ἐξελίξει νομικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 4. Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῶν σχέσεων τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν μετὰ τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, ἐπιβεβαιωθέντος ὅτι 
τὰ θέματα τὰ ὁποῖα τίθενται ὑπ᾽ αὐτῆς ὀφείλουν 
νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν ἀδελφῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας καὶ 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς.
 5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζη-
τήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΝ Τρίτην, 11/24-01-2023, συνῆλθεν εἰς 
ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 

Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδρι-
άσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετρά-
λωνα, εἰς Ἀθήνας, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δέκα 
Ἀρχιερέων, τινῶν διὰ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε 
δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἁγί-
ων Θεοφανείων.
 2. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ ζητήματα τῆς 

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
1ης/14ης Φεβρουαρίου 2023

νίας περὶ τῆς διαμάχης, ἡ ὁποία προκαλεῖται εἰς 
τὸ ποίμνιον Αὐτῆς ἕνεκα τῆς συκοφαντίας ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία ἡμῶν ἀποδέχεται δῆθεν τὴν λεγομένην 
θεωρίαν τῶν «ἀσθενῶν μελῶν». Πρὸς ἄρσιν κάθε 
συγχύσεως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπέστειλε πρὸς τὴν 
ἀδελφὴν ἡμῶν Ἐκκλησίαν τὴν κατηγορηματικὴν 
δήλωσιν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος οὐδέποτε ἀπεδέχθη 
καὶ ἀπορρίπτει τὴν θεωρίαν περὶ τῶν αἱρετικῶν ὡς 
«ἀσθενῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας».
 3. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζη-
τήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τρίτην,01/14-02-2023, συνῆλθεν εἰς ὀγδό-
ην τακτικὴν Συνεδρίαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 

Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων 
ἑπτὰ Ἀρχιερέων διὰ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε 
δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐγένετο ὁ θετικὸς ἀπολογισμὸς τῆς ἐπισκέ-
ψεως εἰς Κένυαν τοῦ Σεβασμ. Μεθώνης κ. Ἀμβρο-
σίου.
 2. Συνεζητήθη ἐπιστολὴ τὴς ἀδελφῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου Ρουμα-

Ἀπὸ τὴν Λιτανεία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων κατὰ τὴν 
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ 
Ναοῦ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Δράμας, προεξάρχον
τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνεί
ας κ. Ἀμβροσίου.



8 Η� ΦΩΝΗ

Ποιμαντικές ἐπισκέψεις στὴν Ἀφρικὴ
Νιγηρία - Οὐγκάντα - Κένυα

μους τεσσάρων ἀνδρογύνων. Ἡ ἑπομένη ἦταν 
εἰδικῆς σημασίας διότι ὁ Ἐπ. Μάξιμος χειροθέτησε 
ἕναν ἀναγνώστη καὶ τρεῖς ὑποδιακόνους, καὶ χει
ροτόνησε τὸν π. Μαρτῖνο διάκονο. 
 Κατόπιν ὁ Ἐπ. Μάξιμος καὶ οἱ τρεῖς λαϊκοὶ ποὺ 
τὸν συνόδευαν ἐπισκέφθηκαν τοπικοὺς ἄρχον
τες, οἱ ὁποῖοι χάρηκαν γιὰ τὴν ἐργασία ποὺ τε
λεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ ἐξέφρασαν τὴν 
συμφωνία τους νὰ κηρύττεται ἡ Ὀρθόδοξος πί
στις στὴν ἐπικράτειά τους. 
 Ὁ Ἐπ. Μάξιμος συνέχισε τὸ ταξίδι του, ἐπισκε
πτόμενος πολλὲς νέες Ἐκκλησίες ποὺ ἑδραίωσαν 
καὶ συντηροῦν ὁ π. Στέφανος καὶ οἱ ἀκόλουθοί 
του. Ὁ Θεοφιλέστατος τελείωσε τὸ ταξίδι του 
μὲ τὴν Θ. Λειτουργία ποὺ τέλεσε τὴν ἡμέρα τῶν 
ἁγίων Θεοφανείων στὸν Ναὸ στὸ διοικητικὸ κέ
ντρο τῆς Ἐπαρχίας, ὅπου ἀναγγέλθηκε ὅτι θὰ 
ἀφιερωθεῖ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

 Ἀφοῦ συμπλήρωσε τὴν ἐργασία του στὴν Νιγη
ρία, ὁ Ἐπ. Μάξιμος πραγματοποίησε τὴν πρώτη 
του ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Οὐγκάντα. Ἐκεῖ 
ἐπισκέφθηκε τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στὸ 
Τζιμπόγκα καὶ τὴν ἱεραποστολικὴ κοινότητα τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος. Αὐτὲς τὶς Κοινότητες φροντί
ζει ὁ π. Γεώργιος Σέμπα, ὁ μοναδικός ἀπομείνας 
Γνήσιος Ὀρθόδοξος ἱερεὺς στὴν Οὐγκάντα. Ἕνα 
πραγματικὰ ἱστορικὸ γεγονὸς ἦταν ἡ Κουρὰ τοῦ 
πρώτου μοναχοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Οὐγκά
ντα, τοῦ π. Μωσέως, ποὺ ἔγινε στὴν Ἐνορία τοῦ 
Ἁγίου Σπρίδωνος. Μετὰ τὴν κουρά, ὁ Θεοφιλέ
στατος μίλησε μὲ τοὺς ἐνορίτες καὶ τοπικοὺς κυ
βερνητικοὺς ἐκπροσώπους περὶ τῆς πίστεως. 

 Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Σεβ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος εἶχε 
φθάσει στὴν Κένυα, καὶ εἶχε τελέσει τὴν Κουρὰ 
δύο νέων Μοναχῶν (π. Νικηφόρου καὶ π. Φιλαρέ
του) στὸ Μοναστῆρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
ὅπου σήμερα ἐγκαταβιοῦν τέσσερις Μοναχοί. Τὴν 
ἑπομένη μέρα, τὴν 2812023, ὁ Ἐπ. Μάξιμος καὶ οἱ 
συνοδοιπόροι του συνάντησαν τὸν Σεβ. Ἀμβρόσιο 

Σημαντικὲς ἐπισκέψεις ποὺ σηματοδοτοῦν τὴν 
πρόοδο τῆς ἱεραποστολῆς τῆς Γνησίας Ὀρθο

δοξίας στὴν Ἀφρικὴ ἔλαβαν χώρα τελευταία. Ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος καὶ ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγ
ματοποίησαν πολὺ ἐπιτυχημένες ἐπισκέψεις 
στοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς τῆς Ἀφρικῆς κατὰ 
τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2023.

 Ὁ Ἐπίσκοπος Μάξιμος ἄρχισε τὴν ποιμαντικὴ 
ἐπίσκεψη στὴν Νιγηρία, ὅπου ἔφθασε στὶς 3 Ἰα
νουαρίου (ν.ἡ.). Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη ἐπίσκεψή 
του στὴν χώρα αὐτή, μετὰ τὴν πρώτη κατὰ τὸ 
θέρος τοῦ 2021. Ὅταν ἔφθασε στὴν Νιγηρία, ὁ 
Ἐπ. Μάξιμος ἔγινε δεκτὸς μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ μία 
μεγάλη ὁμάδα ὑποδοχῆς στὸ Γκπόκο, ἕνα χωριὸ 
περίπου ἑπτὰ ὧρες νότια ἀπὸ τὴν Ἀμπούτζα, 
πρωτεύουσα τῆς Νιγηρίας. Τῆς ὁμάδος ἡγήθηκε 
ὁ π. Στέφανος Τέμα, ὁ πρῶτος καὶ μοναδικὸς 
Γνήσιος Ὀρθόδοξος ἱερεὺς τῆς Νιγηρίας, ποὺ χει
ροτονήθηκε κατὰ τὴν προηγούμενη ἀρχιερατικὴ 
ἐπίσκεψη. Ἔγινε λιτανεία μέχρι τὴν διοίκηση τῆς 
Νιγηριανῆς Ἐπαρχίας, ὅπου ἑδρεύει καὶ ἡ Σχολὴ 
τοῦ Ἁγίου Μακαρίου. Ἡ Σχολὴ αὐτὴ εἶναι ἕνα θεο
λογικὸ ἐκπαιδευτήριο ποὺ ἑτοιμάζει φοιτητὲς ποὺ 
ἐλπίζουν νὰ ἐγγραφοῦν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ 
Ἁγίου Φωτίου στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας. 
 Στὴν πρώτη μέρα λειτουργικῆς δράσεως, ὁ Ἐπ. 
Μάξιμος βάπτισε 21 πιστούς, καὶ τέλεσε τοὺς γά
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Ὁ Συνοδικός Ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

 Τούς ἱερούς ὕμνους ἀπέδωσαν μέλη τῆς χορωδίας 
«Ἐργαστῆρι Ψαλτικῆς» ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Νι-
κολάου Παϊβανᾶ, καθώς καί οἱ ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε φέτος ἡ ἡμέρα τῆς 
Ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καί τοῦ Θρι-

άμβου τῆς Ἐκκλησίας κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων τήν 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 20-02/5-03-2023.
 Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφά-
δας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμ-
μετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας 
κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ἐφημερίου Πανοσ. π. Καλλινί-
κου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Χρυσοστόμου, παρουσίᾳ 
πολλῶν πιστῶν πού κατέκλυσαν τόν Ναό ἔσωθεν καί 
ἔξωθεν. Κατά τό Κοινωνικό ἑόρτια ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ 
Σεβ/τος κ. Χρυσόστομος (βλ. αὐτήν ἐν συνεχείᾳ).

στὸ Ἔμπου τῆς Κένυας. Ὁ Σεβ. Ἀμβρόσιος, ποὺ 
ἐπὶ σαράντα χρόνια ἐπισκέπτεται διάφορα κράτη 
τῆς Ἀφρικῆς, ἔδειξε στὸν Θεοφ. Πελαγονίας, ποὺ 
γιὰ πρώτη φορὰ ἐπισκέφθηκε τὴν Κένυα, ὅλη τὴν 
ἐργασία ποὺ γίνεται ἐκεῖ. Ὑπάρχει καὶ ἡ Γυναικεία 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου διαμένουν τώρα 
18 Μοναχές. Ἐκεῖ τελέσθηκε ἡ Θ. Λειτουργία τὸ 
Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου 
Παύλου στὴν Κάντζα, ὅπου συλλειτούργησαν οἱ 
δύο Ἀρχιερεῖς, οἱ κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν 
Κένυα (ἑπτὰ Ἱερεῖς καὶ ἕνας Διάκονος) καὶ ὁ π. 
Παναγιώτης Παυλίδης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἐκκλη

σιάσθηκαν ἑκαντοντάδες πιστοί, μὲ παρουσία 
καὶ ἀντιπροσώπων τοῦ κράτους. Ἐπίσης, ἔγιναν 
ἐπισκέψεις καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς καὶ συγκινητικὲς 
ὑποδοχὲς ἀπὸ τοὺς ἀφρικανοὺς πιστούς.
 Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος, ὁ Ἐπίσκοπος Μά
ξιμος καὶ οἱ συνοδοί τους (δύο ἀπὸ τὴν Ἀμερική, πέ
ντε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, δύο ἀπὸ τὴν Ἀγγλία καὶ ἕνας 
ἀπὸ τὴν Σκωτία) τελικῶς ἀποχωρίσθηκαν τὴν 1η 
Φεβρουαρίου. Ὁ Σεβ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε στὴν 
Ἑλλάδα καὶ ὁ Θεοφ. Μάξιμος στὴν Γουατεμάλα. 
Ὅπως εἶναι γνωστόν, ἡ παρουσία καὶ τῶν δύο Ἱε
ραρχῶν ἀπαιτεῖται σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου.



 Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας  πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτάνευσις τῶν Ἁγίων 
Εἰκόνων μέ τήν συνοδεία φιλαρμονικῆς μπάντας.Τέ-
λος μετά τό πέρας τῆς Λιτανείας στόν προαύλειο χῶρο 
τοῦ Ναοῦ, ἀναγνώστηκε ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἡ 
καθιερωμένη Τάξη ἀπό τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας.
 Τό ἑσπέρας στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου 
Νέας Φιλαδελφείας πραγματοποιήθηκε ὁ Κατανυκτι-
κός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλι-
νίκου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν 
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Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
κατὰ τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικε,
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

«Μεγίστην εὐεργεσίαν βλέποντες, χεῖρας κροτήσωμεν,
τὰ διεστῶτα μέλη τοῦ Χριστοῦ, συνηγμένα πρὸς ἕνωσιν»

εἶχαν ξεφύγει ἀπὸ τὴ θεωρία τοῦ Θεοῦ κατὰ κύριο λόγο 
διότι, ἀπαγορεύοντας τὴν ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ, 
προσέβαλλαν τὸ γεγονὸς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. 
Ἐμεῖς ὅταν προσκυνοῦμε τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου, ὁμο-
λογοῦμε ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, ἔλαβε ἀνθρώπινη 
μορφὴ καί, ἑπομένως, μπορεῖ νὰ ἀπεικονισθεῖ, ὅπως ὁ 
καθένας μας. Καὶ ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάνει 
τὸν καθένα μας κατὰ χάριν θεό. Ἄν, ὅμως, ὁ Χριστὸς 
δὲν μπορεῖ νὰ εἰκονισθεῖ, ὅπως ὑποστήριζαν οἱ εἰκο-
νομάχοι, σημαίνει ὅτι δὲν ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος. Καὶ 
ἄν δὲν ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν 
ἔχουμε καμία σύνδεση μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἄρα εἴμαστε 
καταδικασμένοι στὴν ἀπώλεια καὶ τὸν θάνατο.
 Θάνατος, ὅμως, καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι δύο ἔννοιες 
ἀντίθετες. Πῶς νὰ μὴν εἶναι; Ἀφοῦ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπο-
τελεῖ τὴν μόνη ὁδὸ πρὸς τὴ Θέωση καὶ τὴν ἀληθινὴ 
Ζωή. Τὸ γνώριζαν αὐτὸ πολὺ καλὰ οἱ Ἅγιοι Πατέρες 
καὶ οἱ Ἁγίες Μητέρες, γι’ αὐτὸ καὶ πάλαιψαν νὰ κρα-
τήσουν τὴν Ὀρθοδοξία ἀνόθευτη καὶ ὄχι ἐπειδὴ ἦταν 
πεισματάρηδες, οὔτε διότι τὴ θεώρησαν ὡς μία καλὴ 
ἰδεολογία. Ἐκεῖνοι θυσιάσθηκαν, μὲ ἀποτέλεσμα σή-
μερα, δύο χιλιετίες μετὰ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας 
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, νὰ εἴμαστε ὀρθό-
δοξοι καὶ νὰ γιορτάζουμε ἐλεύθερα τὸν θρίαμβο τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Τοὺς εἴμαστε εὐγνώμονες.
 Τοὺς εἴμαστε εὐγνώμονες ὅπως εὐγνώμων ἦταν ὁ 

Μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ τροπάριο ποὺ ἀκούσαμε στὸν κα-
νόνα, ὁ ὑμνωδὸς μᾶς προτρέπει σήμερα, Κυριακὴ 

τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ χειροκροτήσουμε γιορτάζοντας τὴ 
μεγάλη εὐεργεσία. Ποιά εἶναι αὐτή; Ἡ ἑνότητα τῶν 
χριστιανῶν. Ἡ ἑνότητα! Γιὰ αὐτὴν εἶχε προσευχηθεῖ ὁ 
ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστὸς λίγο πρὶν τὸ ἑκούσιο Πάθος. 
Ποιός ἀγωνιᾶ σήμερα γιὰ τὴν ἑνότητα; Ὁ ὑμνωδὸς 
ἀναφέρεται στὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν ποὺ βρίσκο-
νταν σὲ διάσταση γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια 
ἐξαιτίας τῆς εἰκονομαχίας.
 Ἡ εἰκονομαχία ἦταν μία αἵρεση ποὺ μὲ αὐτοκρα-
τορικὴ βούλα συντάραξε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ἀπὸ τὸ 726 ἕως τὸ 842. Οἱ ἱερὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, 
τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τοὺς 
Ναοὺς καὶ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς ἔγιναν ἀντικείμενα ἀδιά-
ντροπης βεβήλωσης. Οἱ εἰκονομάχοι, ἐπηρεασμένοι 
ἀπὸ τὶς ἀνεικονικὲς ἀντιλήψεις τῶν ἰουδαίων καὶ τῶν 
ἰσλαμιστῶν, ἐξαπέλυσαν σφοδρὸ μῖσος κατὰ τῶν χρι-
στιανῶν ποὺ ὁμολογοῦσαν ἀληθινὰ καὶ συνειδητὰ τὴν 
προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων: τοὺς ἐξόριζαν, τοὺς 
φυλάκιζαν, δήμευαν περιουσίες, ἔκλειναν Μοναστή-
ρια, ἀνάγκαζαν Μοναχοὺς καὶ Μοναχὲς σὲ γάμο καὶ 
βασάνιζαν ποικιλοτρόπως.
 Εἶχε ἀπόλυτο δίκιο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
ὅταν ἔγραφε τό: «νοῦς ἀποστὰς τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ 
ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται». Οἱ εἰκονομάχοι 

Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανοῦ. Τούς ἱερούς ὕμνους ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ κ. Νεκτάριος Κατσίρης μετά τῶν βοηθῶν του.
 Πρό τῆς Ἀπολύσεως, ἐμπνευσμένη Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανός.
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Ἀπόστολος Ναθαναὴλ στὸν Ἀπόστολο Φίλιππο. Ἀκού-
σαμε σήμερα στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὅτι ὁ Χριστὸς 
βρῆκε τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ πρότεινε νὰ τὸν ἀκολουθή-
σει. Ὁ Φίλιππος ἀμέσως ἀκολούθησε τὸν Κύριο καὶ 
διαπίστωσε πολὺ σύντομα ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι αὐτὸς τὸν 
ὁποῖο προεμήνυσαν οἱ Προφῆτες, ὁ Χριστός. Ὁ Φίλιπ-
πος πίστεψε, δηλαδὴ ἐμπιστεύθηκε τὸν Ἰησοῦ ὡς Μεσ-
σία. Αὐτὴ τὴν πίστη, τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ ποὺ ἀξιώθηκε 
νὰ βιώσει, δὲν τὴν κράτησε γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ἀντιθέ-
τως, ἔτρεξε στὸν καρδιακό του φίλο, τὸν Ναθαναήλ, καὶ 
μοιράσθηκε μαζί του τὴν ἀποκάλυψη. «Βρήκαμε αὐτὸν 
ποὺ προεμήνυσαν οἱ προφῆτες!», τοῦ εἶπε. Μὲ ἐφόδιο 
αὐτὴ τὴν μαρτυρία τοῦ Φιλίππου, ὁ Ναθαναὴλ πῆγε 
νὰ δεῖ περὶ τίνος πρόκειται. Ἕνα λόγο μόνο τοῦ εἶπε ὁ 
Κύριος καὶ τοῦ ἐνέπνευσε τὴν ἐμπιστοσύνη. Πίστεψε 
ἀμέσως ὁ Ναθαναὴλ καὶ ὁμολόγησε: «Διδάσκαλε, ἐσὺ 
εἶσαι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ».
 Ὁ Φίλιππος στὸν Ναθαναὴλ προσέφερε τὴν ὀρθο-
δοξία καὶ ὁ Ναθαναὴλ ὁμολόγησε. Αὐτὴν προσέφεραν 
καὶ σὲ ἐμᾶς οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ ἐμεῖς ὁμολογοῦμε ὅτι 
ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς πῆρε ἀπὸ 
τὸν Ἅδη καὶ μᾶς ἀνέβασε στὸν Οὐρανό.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ ὀρθὸς τρόπος νὰ πιστεύουμε 
στὸν Θεό. Ὡστόσο, αὐτὸ μόνο δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ περι-
γράψει τὴ λέξη καὶ νὰ μᾶς καταστήσει ὀρθοδόξους. 
Ὀρθοδοξία εἶναι καὶ ἡ ὀρθὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Δη-
λαδή, νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς 
μας, μὲ τὰ λόγια, μὲ τὰ ἔργα καὶ μὲ τὴ σκέψη μας. 
Ὀρθοδοξία εἶναι νὰ ζοῦμε, ἤ τουλάχιστον νὰ προσπα-
θοῦμε νὰ ζοῦμε, ὅπως ἔζησε ὁ Θεάνθρωπος.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἄγγιγμα ψυχῆς διότι ἄγγιγ-
μα ψυχῆς ἦταν ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ἄγγιγμα τῆς 
ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν δόλο, ὅπως ὁ 
Ναθαναήλ.

***
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Αὐτὸ τὸ ἄγγιγμα τῆς ψυχῆς, αὐτὸ τὸ τζιβαέρι ποὺ 
λέγεται Ὀρθοδοξία, στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων τὸ ἐπι-

βουλεύθηκαν πολλοὶ ἐχθροί, ἐσωτερικοὶ καὶ ἐξωτε-
ρικοί. Δυστυχῶς, αὐτοὶ ποὺ προκάλεσαν καὶ προκα-
λοῦν τὰ περισσότερα τραύματα εἶναι οἱ ἐσωτερικοί, 
ἄνθρωποι ποὺ βάζουν μπροστὰ τὰ θέλω τους, μὲ ἀπο-
τέλεσμα ἡ Ἐκκλησία νὰ κλυδωνίζεται, δίχως βέβαια 
ποτὲ νὰ καταποντιστεῖ. Τέτοιοι εἶναι καὶ οἱ αἱρετικοί. 
Ἡ Ἐκκλησία σὲ αὐτοὺς θέσπισε τὸ ἀνάθεμα, ὅπως 
διαβάζουμε στὸ λεγόμενο συνοδικό. Αὐτό, ὅμως, ἡ 
Ἐκκλησία δὲν τὸ ἐκφωνεῖ θριαμβολογῶντας. Δὲν τὸ 
λέμε γιὰ νὰ ἐκτονωθοῦμε ἐναντίον τῶν ἄλλων καὶ νὰ 
δείξουμε πόσο ἀνώτεροι καὶ ὁμολογητὲς εἴμαστε (τὴν 
ὁμολογία μας πρέπει νὰ τὴν δείχνουμε μὲ τὸ φωτεινὸ 
παράδειγμά μας). Τὸ ἀνάθεμα λέγεται πρῶτον μὲ 
πόνο, διότι κάποιοι ἄνθρωποι σὰν ἑμᾶς ἔπεσαν θύ-
ματα τοῦ πονηροῦ καὶ δεύτερον λόγῳ τῆς φροντίδας 
τῶν Πατέρων, γιὰ νὰ μὴν ἀσπαστοῦν οἱ ὀρθόδοξοι 
χριστιανοὶ αἱρετικὲς δοξασίες.

Καὶ πάλι δυστυχῶς, τὸ νὰ ἀσπαστοῦν σήμερα οἱ 
χριστιανοὶ αἱρετικὲς δοξασίες, γιὰ κάποιους δὲν ση-
μαίνει τίποτε ἀπολύτως. Πρόκειται γιὰ ἐκείνους ποὺ 
ὑποστηρίζουν τὴ σύγχρονη αἵρεση τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ, ὁ ὁποῖος πρεσβεύει τὴ σωτηρία ἀνεξαρτήτως 
δόγματος. Ὡς ἕνας ἐκ τῶν πολλῶν ἑκατομμυρίων 
ποὺ ἑορτάζουν σήμερα τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, διερωτῶμαι πρὸς ὅσους πρεσβεύουν αὐτὴ τὴν 
αἵρεση: Γιατί αὐτὴ τὴν Κυριακὴ γιορτάζουμε τὴ νίκη 
τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἄν ὑπάρχει σωτηρία σὲ κάθε δόγμα, 
τότε γιατί οἱ Ἅγιοί μας ἔδωσαν ἀγῶνες γιὰ νὰ κρατηθεῖ 
ἡ Ὀρθοδοξία;

Μὲ τὴν χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς ἀνήκου-
με στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, εἴμαστε ὀρθόδοξοι. 
Αὐτὸ εἶναι μὲν τὸ καύχημά μας, ἀλλὰ ἄς προσέξου-
με καὶ κάτι: εἶναι καὶ μεγάλη εὐθύνη! Κρατοῦμε τὴν 
Ὀρθοδοξία; Ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει καθῆκον νὰ με-
ταδώσει τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας στοὺς ἀδελφοὺς ποὺ 
δὲν ἔχουν αὐτὸ τὸ φῶς, ὅπως ὁ Φίλιππος στὸν Ναθα-
ναήλ, καὶ ὄχι νὰ ἀρκούμαστε καυχόμενοι ὅτι εἴμαστε 
ὀρθόδοξοι, διότι μὲ αὐτὴ τὴ συμπεριφορὰ θὰ βρεθοῦμε 
πρὸ μεγάλων ἐκπλήξεων…

Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας ἔγινε ἀναφορὰ στὴν ἑνότη-
τα, σὲ αὐτὴ τὴ μεγάλη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ ποὺ συνέβη 
μὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἡ διασάλευ-
ση τῆς ἑνότητας εἶναι ἔργο τοῦ μισόκαλου τῆς ψυχῆς. 
Ἄρα καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἑνότητα μὲ κεφαλὴ τὸν 
Χριστό, εἶναι ἔργο θεϊκό.

Εἴθε, ὁ Θεὸς ποὺ μετὰ ἀπὸ 120 χρόνια εἰκονομαχί-
ας χορήγησε τὴν ἑνότητα καὶ τὴν εἰρήνη τῆς Ἐκκλη-
σίας, νὰ μᾶς ἐλεήσει καὶ τώρα.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα σὲ ὅλους!
Καλὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-

κοστῆς!
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Ἐτήσιο Μνημόσυνο
μακαριστοῦ π. Γρηγορίου Ταυλαρίου

ΤΟ Σάββατο μετά τά Φῶτα, 8/21-01-2023, στόν Ἱερό 
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καραβᾶ Πειραιῶς, μετά 
τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελεσθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ἐπιτε-
λέστηκε τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ π. Γρηγορίου 

γιά τήν προάσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατά τήν Ἀπόλυση ὁ 
Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἔννοια τῆς Ὀμολογίας 
τῆς πίστεως εὐχαριστήσας δεόντως τούς συντελεστάς τῆς 
Πανηγύρεως.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
στήν Πάτρα

Τήν Τετάρτη, 19-01/2-02-2023, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πα-
τρός ἡμῶν Μάρκου Μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, 
πανηγύρισε ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Μάρκου στήν Πάτρα.
Στόν Ὄρθρο καί στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προ-
εξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ.Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Παν/
των Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἀθανασίου ἐξ Ἀγρινίου και π. Γρηγο-
ρίου ἐκ Πύργου, τῶν Αἰδ/των Πρωτοπ. π. Ἰωάννου Μουρίκη 
καί π. Νικολάου Δημαρᾶ, καθώς καί τῶν Παν/των Ἱερομ. π. 
Ἀβερκίου, π. Καλλινίκου καί π. Συμεῶνος, Ἐφημερίου τοῦ 
Ναοῦ. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ π. Νικόλαος 
ἀναφερόμενος στούς διαχρονικούς ἀγῶνες τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας, ἱδιαιτέρως στούς 
ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἔναντι τῶν Λατίνων τῆς Δύσεως.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ταυλαρίου, διατελέσαντος Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος καὶ Ἐφημερίου τοῦ ἐν λόγῳ 
Ἱεροῦ Ναοῦ. Στό ἱερό Μνημόσυνο συμμετεῖχαν καί οἱ Σεβ/
τοι Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καί 
Τορόντο κ. Μωϋσῆς καθώς καί ἀρκετοί Ἱερεῖς. Εἴθε ἡ μνήμη 
του νά εἶναι αἰωνία!

Ἱερά Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου

Τήν Τρίτη, 18/31-01-2023, μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀθανασί-
ου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, πανηγύρισε ὁ 
Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Νέα Φιλαδέλφεια.
Ἀφ’ ἑσπέρας τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τήν 
συμμετοχή τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Νικηφόρου Νάσσου, τοῦ 
Πανοσ. Ἱερομ. π. Ἀβερκίου καί τῶν Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου 
Τερζάκη, Ἐφημερίου, καί π. Νικολάου Γκαρλῆ. Κατά τήν 
Ἀπόλυση ὁ Παν/τος π. Νικηφόρος ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία. 
Ἀνήμερα στόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐνῶ στήν συνέχεια τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-

επίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Στό 
Κοινωνικό κήρυξε ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος ἀναφερό-
μενος στούς δύο μεγάλους Ἁγίους καί στούς ἀγῶνες τους 

Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ, μετά τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος 
τόνισε ὅτι ὁ Ἅγιος Μάρκος ὑπῆρξε στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας 
καί ἦταν ἀσυμβίβαστος στά δόγματα καί τίς ἀλήθειες τῆς πί-
στεως. Τέλος δέ ἡ φιλόξενος Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ παρέθεσε 
κέρασμα. Μετά τό πέρας τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως ὁ Μακαρι-
ώτατος μετά τῆς συνοδείας του μετέβησαν στήν Ἱερά Μονή 
Ζωοδόχου Πηγῆς στά Ἄνω Συχαινᾶ Πατρῶν, ὅπου ἡ Γερό-
ντισσα Νικολία μετά τῆς συνοδείας της παρέθεσαν τράπεζα.

Ὀνομαστήρια Σεβ/του Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου

Τήν Τρίτη 25-01/7-02-2023, μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
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Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἑόρ-
τασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Γρηγόριος. Ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Γεωργίου στήν Θέρμη Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος 
τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτου, συμπαραστατουμένου ὑπό 
τοῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πανηγύρεις  Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν
Τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, 30-01/12-02-2023, μνήμη τῶν 

Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πανηγύρι-
σαν Ναοί τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος προέστη 
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν Κορίνθου.

Στήν συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη ἑόρτασε ὁ Καθεδρι-
κός Ναός Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπου τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν 
προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.

νος μετέβη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ. 
Κλήμης, ὅπου τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, κή-
ρυξε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς Λιτανείας.

Ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν
Τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου 30-01/12-02-2023, μνήμη τῶν 

Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδας, πραγματοποι-
ήθηκε Ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στούς Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἡ 
Ἐκδήλωση περιελάμβανε μουσικό ἀφιέρωμα ὕμνων ἀπό τήν 
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων, προβολή σχετικοῦ βίντεο καθώς καί 

Στήν Δράμα πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Καθεδρικός Ναός 
τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως. Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς 
παραμονῆς καί στόν Ὄρθρο καί τήν Ἀρχιερατική Θ. Λει-
τουργία τῆς κυριωνύμου ἡμέρας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος.

Τέλος δέ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἐλασσό-

σχετική ὁμιλία ὑπό του Ἐφημερίου Πανοσιολ. π. Καλλινίκου.
Ἐπηκολούθησε συζήτηση για τήν χριστιανική διαπαιδαγώ-
γηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Πανηγύρεις Ἑορτῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος
Τήν Τετάρτη 2/15-02-2023, ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ 

Κυρίου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ.Καλλίνικος, τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, μετέ-
βη στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς στήν Καλλίπο-
λη Πειραιῶς, ὅπου χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν 
Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ 

Πανοσ. Ἱερομ. π. Παχωμίου. Κατά τό Κοινωνικό ὁ Μακαριώ-
τατος ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἀναφερόμενος 
στήν Δεσποτικο-θεομητορική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς.

Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς στὸν ἐν λόγῳ Ἱερὸ Ναὸ 
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος προέστη καὶ τῆς ἱερᾶς Λιτανείας, ἀνή-
μερα δὲ ὁ Σεβ/τος κ. Γερόντιος προέστη τῆς Πανηγύρεως 
στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ στὸ Αἰάντειο Σαλαμῖνος.

Στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὸ Μαρκόπουλο Ἀττικῆς 
λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος προέστη καὶ τῆς ἱερᾶς Λιτανείας.

Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ἡ Ἱερά Γυναικεία Μονή Ὑπα-
παντῆς στό Χορτοκόπιον Παγγαίου ὄρους Καβάλας. Ἐτελέ-
σθη ἱερά Ἀγρυπνία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
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Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου μέ τήν συμμετοχή 
τοῦ τοπικοῦ Κλήρου.

δώρου τοῦ Πηλουσιώτου, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου 
Ἰσιδώρου στήν Καλαμάτα.Τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως προέστη 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος κ. Καλλίνικος μέ τήν συμμετοχή τοῦ Παν/του Ἱερομ. π. 
Διονυσίου, Ἐφημερίου, τοῦ Αἰδ/του π. Δημητρίου Παλιάκου, 
Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Παναγίας Γιάτρισσας στό Ἀσπρόχωμα 
Καλαμάτας, καθώς και τοῦ Παν/του Ἱερομ. π. Ἀβερκίου.

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 6/19-02-2023, μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμο-
λογητοῦ, ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό συλλεί-

Ἡ ἑορτή τοῦ Ὀσίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου
Τήν Παρασκευή, 4/17-02-2023, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰσι-

τουργο στόν Βόλο προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου μέ 
τήν συμμετοχή τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσο-
στόμου, ἱερέων καί διακόνων.Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ὁ Σεβ/τος κ. Γερόντιος ἀναφερόμενος στόν Ἅγιο 
Φώτιο, τήν μαρτυρική πορεία του, ἀλλά καί τήν παρακαταθή-
κη πού μᾶς ἄφησε. Κατά τήν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Δημητριάδος κ. Φώτιος ἔκανε τίς δέουσες εὐχαριστίες, 
δεχθείς τίς εὐχές τοῦ Ποιμνίου.

Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Γερμανία
Κατά τήν περίοδο ἀπό 5/18-02-2023 ἔως καί 9/22-02-

2023, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν και πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἐξαρχί-
ας Εὐρώπης, ἐπισκέφθηκε τήν Γερμανία. Τόν Μακαριώτατο 
συνόδευσαν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Καραΐσκος, 
ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος, καθώς καί 
ἀδελφοί ἱεροψάλτες ἐκ Πατρῶν. Τό Σάββατο 5/18-02-2023 
ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς συνοδείας του ἀφίχθησαν στό 
ἀεροδρόμιο τοῦ Ντίσσελντορφ ἀργά τό βράδυ καί στή συνέ-
χεια μετέβησαν στήν νεοσύστατη Ἱερά Μονή Ἁγίου Φωτίου 
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στήν πόλη τοῦ Χάγκεν, ὅπου ὁ Ἐφημέριος  π. Χριστόδουλος 
μαζί μέ τό τοπικό ποίμνιο ἔκαναν τήν δέουσα ὑποδοχή. Τήν 
ἐπομένη, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, μνήμη τοῦ Ἁγίου Φωτίου 
Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος χο-
ροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἐν συνεχεία τέλεσε τήν Ἀρχι-
ερατική Θ. Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν π. 
Χριστοδούλου καί π. Καλλινίκου, καθώς καί ὑποδιακόνων 
καί ἱεροπαίδων. Συγκινητική ἦταν ἡ παρουσία τοῦ πιστοῦ 
λαοῦ, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικά κατέκλυσαν τόν εὐμεγέθη Ναό. 
Ἑόρτια ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Ἱερομ. π. Καλλίνικος. Κατά τήν 
Ἀπόλυση ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες 
πρός τό εὐσεβές ποίμνιο καί ἐξέφρασε εὐχαριστίες πρός 
τόν π. Χριστόδουλο καί τούς συνεργάτες του γιά τήν ὄλη 
ὀργάνωση τῆς Πανηγύρεως. Τέλος δέ ὁ π. Χριστόδουλος 
εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο γιά τήν παρουσία του. Μετά 
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ πιστοί εἶχαν τήν εὐκαιρία 
να δοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί νά συζητήσουν ποικίλα πνευμα-
τικά θέματα μετά τοῦ Μακαριωτάτου, τέλος δέ ἡ φιλόξενη 
ὁμογένεια παρέθεσε τράπεζα σέ ἐλληνικό ἐστιατόριο.

Τήν ἐπομένη, Δευτέρα, 7/20-02-2023, μετά τήν Θεία 
Λειτουργία, ὁ Μακαριώτατος εἶχε συναντήσεις μέ τά μέλη 

τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καθώς καί τούς λοιπούς 
ὑπευθύνους τῆς Ἑκκλησίας μας στήν Γερμανία.Τό ἑσπέ-
ρας ἐπισκέφθηκαν ὁδικῶς τήν Κολωνία, ὅπου συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητας. 
Τέλος δέ τό πρωί τῆς Τετάρτης, 9/22-02-2023, ὁ Μακαριώ-
τατος μετά τῆς συνοδείας του ἀνεχώρησαν γιά τήν Ἑλλάδα, 
ὅπου ἀφίχθησαν σὺν Θεῷ ἀργά τό μεσημέρι.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας
Μέ ἱδιαίτερη τιμή ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιο-

μάρτυρος Φιλοθέης, τῆς «κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν» τό Α΄ Σάβ-
βατο τῶν Νηστειῶν, 19-02/4-03-2023. Στόν Ἱστορικό Ἱερό 
Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν Κυψέλη, ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ ἱστορικό κτίσμα τῆς Ἁγίας, τήν Θ. Λειτουργία τέ-

Γιὰ τὸ τραγικὸ σιδηροδρομικὸ δυστύχημα στὰ Τέμπη

Λίγο πρὶν ἀπὸ τὰ μεσάνυκτα τῆς Τρίτης, 15/28-2-2023, συνέβη πολύ-
νεκρο σιδηροδρομικὸ δυστύχημα, μὲ δεκάδες τραυματίες. Συγκρού-

σθηκαν μετωπικὰ δύο ἁμαξοστοιχίες τρένων (ἐμπορικὴ καὶ ἐπιβατική), 
στὴν Κοιλάδα τῶν Τεμπῶν, πλησίον τῆς Λαρίσης, διότι βρέθηκαν παρα-
δόξως στὴν ἴδια γραμμή, ἐνῶ οἱ γραμμὲς εἶναι διπλές! Καὶ τοῦτο, σύμ-
φωνα μὲ τοποθετήσεις ἁρμοδίων, διότι δὲν λειτουργοῦν ἠλεκτρονικὰ 
συστήματα ἀσφαλείας ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό!

Ἐκφράζουμε τὴν ἀνείπωτη θλίψη μας γιὰ τὴν ἐθνικὴ αὐτὴ τραγωδία, 
ἡ ὁποία συνέβη στὴν περιοχή μας. Δεόμεθα ἐκ βάθους καρδίας στὸν ἅγιο Τριαδικὸ Θεό μας γιὰ τὴν ἀνάπαυση 
τῶν πολλῶν θυμάτων καὶ ἐπίσης γιὰ τὴν ταχεῖα ἀνάρρωση τῶν δεκάδων τραυματιῶν, οἱ ὁποῖοι διακομίσθηκαν 
στὴν πόλη μας.

Συμπάσχουμε μὲ ὅλους τοὺς ὀλοφυρομένους ἀπὸ τὸ φρικτὸ συμβάν, εὐχόμενοι θεία παρηγορία στοὺς 
οἰκείους καὶ συγγενεῖς τῶν θυμάτων.

Οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας καὶ ὑγείας ποὺ βρίσκον ται ἐπὶ ποδὸς ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ὑπερβοῦν ἑαυτοὺς στὴν 
γενναία ἀντιμετώπιση τῆς δεινῆς περιστάσεως.

Διανύουμε τὶς ἡμέρες τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καὶ ἡ μετάνοιά μας εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἐνταθεῖ, 
ὥστε ὁ Δωρεοδότης Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ καταπέμψει τὸ θεῖον Ἔλεός Του σὲ ὅλους ὅσοι πάσχουν. 
Νὰ ἐπουλωθοῦν τραύματα ψυχικὰ καὶ σωματικὰ καὶ κυρίως νὰ ἀρθοῦν ἐπὶ τέλους οἱ ὅποιοι ὑπεύθυνοι στὸ 
ὕψος τῶν περιστάσεων, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τέτοιων φοβερῶν τραγωδιῶν ἐξ αἰτίας ὑπολειτουργίας τομέων 
προτεραιότητος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος
Λάρισα, 16-2/1-3-2023

λεσε ἐφημεριακῶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. 
Φώτιος. Ἐπίσης πανηγύρισε καί ὁ ἄρτι ἀνακαινισθείς Ναός 
τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τοῦ Συνοδικοῦ Κέντρου στά Πετράλωνα 
Ἀθηνῶν, ὅπου τήν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Πανοσ. Ἱερομ. π. 
Καλλίνικος Ἠλιόπουλος.
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Ἡ Κοίμηση και ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου Γκλιόγκου

ΤΗΝ Δευτέρα, 24-01/6-02-2023 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Ἰωάννης Γκλιόγκος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς στό 

Μοναστηράκι Ἀθηνῶν.
 Τήν Πέμπτη, 27-11/9-02-2023, ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καί ἔγινε ἡ ταφή 
τοῦ μακαριστοῦ π. Ἱωάννου στήν Ἱερά Γυναικεία Μονή Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρ-
κου Κρωπίας Ἀττικῆς, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, συμπαραστατουμένου ὑπό Κληρικῶν. Εἴθε ὁ Κύριος νά 
ἀναπαύσει την ψυχήν αὐτοῦ!

Πρόοδος στὴν ἱεραποστολὴ στὸ Κονγκὸ

Στὴν πρώτη φωτογραφία φαίνεται τὸ κτήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, Κανάγκα, ποὺ τώρα, 
ἀρκετὰ χρόνια μετὰ τὸ κτίσιμο, ἀρχίζει νὰ τελειοποιεῖται μὲ κανονικὴ στέγη καὶ σοβάτισμα. Ἤδη 

ἐκεῖ ζεῖ ὁ πρῶτος Μοναχὸς μαζὶ μὲ ἕναν Δόκιμο Ἀδελφό.
 Στὴν δεύτερη φωτογραφία φαίνονται τὰ θεμέλια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυ-
ρίλλου στὴν Νγκάνζα, ποὺ κατατέθηκαν πρόσφατα στὸ οἰκόπεδο ποὺ ἀγοράσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
μας τὸ 2021. Οἱ ἐνορῖτες ἀνέλαβαν ὅλη τὴν ἐργασία τῆς κατασκευῆς, ἀλλὰ ἀναμένουν τὴν συμβολὴ 
τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου.

● Ὅποιος δύναται νὰ συμβάλει στὸ θεάρεστο αὐτὸ ἔργο παρακαλεῖται νὰ καταθέσει τὴν προσφορά 
του στὸν λογαριασμὸ τοῦ Γενικοῦ Ταμείου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα (IBAN): 
GR0301100400000004029602812, ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (BIC): ETHNGRAA, μὲ ἔνδειξη «Κονγκό». 


