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Ε ὐλαβέστατοι κληρικοί καί εὐσεβέστατον 
πλήρωµα τῆς ἐν Ἑλλάδι Γνησίας τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, 
        Ἡ περίοδος τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων 
ἐξεκίνησεν εὑρίσκουσα ἡµᾶς  ἐν µέσῳ κρίσεως 
πολυσχιδοῦς. Ἡ µικρά ἡµῶν Πατρίς κλυδω-
νίζεται ἀπό τάς συνεπείας τῆς οἰκονοµικῆς 
κρίσεως, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ ἀλυσιδωτάς ἀντιδράσεις 
παγκοσµίως. Ταυτοχρόνως σύννεφα ἀπειλητικά 
ἀπό ἀνατολῶν καὶ δυσµῶν καὶ βορρᾶ συσ-
σωρεύονται, κατά τῆς ἐθνικῆς ἡµῶν κυριαρχίας. 
        Ἐὰν ἀναζητήσωµεν τὴν αἰτίαν αὐτῆς τῆς 
καταστάσεως τότε θὰ διαπιστώσωµεν ὅτι ἀνα-
µφιβόλως ἡ οἰκονοµική κρίσις εἶναι τὸ ἀπο-
τέλεσµα τῆς πνευµατικῆς κρίσεως καὶ τῆς 
χαλαρώσεως τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἡ ἑλληνική 
πενία ἡ ὁποία συνετρόφευε τοὺς συµπατριώτας 
ἡµῶν ἐπί αἰῶνας, παρεχώρησε την θέσιν αὐτῆς 
εἰς τὸν καταναλωτισµὸν καὶ τὴν καλοπέρασιν. Ἡ 
νηστεία κατήντησε σπάνιον χαρακτηριστικόν καί 
οἱ Ἕλληνες εἶχον ἀρχίσει νὰ κατατάσσωνται εἰς 
τούς παχυτέρους παγκοσµίως. Τοιουτοτρόπως 
ἐµακρύνθησαν ἀπό τοῦ Θεοῦ κατά τό γραφέν 
περί τοῦ Ἰσραήλ: «καὶ ἔφαγεν ᾿Ιακὼβ καὶ 
ἐνεπλήσθη, καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπηµένος, 
ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ ἐγκατέλιπε 
τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ 
Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ» (Δευτερον. ΛΒ’, 15). Ἦτο 
ἑπόµενον, λοιπόν, νὰ ἐπακολουθήσει ἡ παιδα-
γωγική δοκιµασία. 
        Ἀλλά, ἡ παρατεταµένη οἰκονοµική κρίσις -
ὅπως εἶναι εὔλογον- δηµιουργεῖ καί κοινωνικήν 

ἀναταραχήν, ἡ ὁποία λαµβάνει ἐνίοτε ἐκκρη-
κτικάς διαστάσεις καὶ ἐκδηλώσεις ὀργῆς. Ὅσον 
ὅµως δικαιολογηµένη καὶ ἐάν εἶναι ἡ ἀγα-
νάκτησις τῶν πολιτῶν διὰ τὰ σφάλµατα τῶν 
πολιτικῶν ἀρχόντων, δὲν πρέπει νὰ µᾶς 
διαφεύγει ὅτι ὁ λαός ἐξελέξατο τούτους. Καί 
ἐπληρώθη καὶ εἰς ἡµᾶς αὐτό τό ὁποῖον ἀναφέρει 
ὁ Προφήτης Σαµουήλ περί τῶν Ἑβραίων, ὅταν 
ἐπεθύµουν να ἐκλέξουν βασιλέα ἐπ’ αὐτῶν: «καὶ 
τοὺς ἀγροὺς ὑµῶν καὶ τοὺς ἀµπελῶνας ὑµῶν καὶ 
τοὺς ἐλαιῶνας ὑµῶν τοὺς ἀγαθοὺς λήψεται καὶ 
δώσει τοῖς δούλοις ἑαυτοῦ. Καὶ τὰ σπέρµατα ὑµῶν 
καὶ τοὺς ἀµπελῶνας ὑµῶν ἀποδεκατώσει [...] τὰ 
βουκόλια ὑµῶν τὰ ἀγαθὰ καὶ τοὺς ὄνους ὑµῶν 
λήψεται, καὶ ἀποδεκατώσει εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ· καὶ 
τὰ ποίµνια ὑµῶν ἀποδεκατώσει· καὶ ὑµεῖς ἔσεσθε 
αὐτῷ δοῦλοι. Καὶ βοήσεσθε ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ 
προσώπου βασιλέως ὑµῶν, οὗ ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς, 
καὶ οὐκ ἐπακούσεται Κύριος ὑµῶν ἐν ταῖς ἡµέραις 
ἐκείναις, ὅτι ὑµεῖς ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς βασιλέα». 
(Α’ Βασιλειῶν Η’, 14-18) Σήµερον ἡµεῖς  οἱ Ἕλ-
ληνες βοῶµεν κατά τῶν ἡγετῶν τούς ὁποίους 
ἐξελεξάµεθα. Τουλάχιστον, εἰς τὸ µέλλον ἄς 
φροντίσωµεν νὰ ἐπιλέξωµεν τιµίους, εὐσεβεῖς 
καί φιλοπάτριδας διὰ νὰ ἐκπροσωποῦν ἡµᾶς καί 
κυβερνοῦν. 
        Διά νὰ συµβῇ τοῦτο ὅµως θὰ πρέπει αἱ ἰαχαί 
καὶ αἱ ὕβρεις εἰς τὰς πλατείας νὰ ἀντικα-
τασταθοῦν ἀπό ἰκετηρίους εὐχάς καὶ θερµάς 
δεήσεις πρός Κύριον. Τόσον κατ’ ἰδίαν, ὅσον καὶ 
ἀπ’ ἐκκλησίας. Τότε ὁ Θεός θὰ στείλει εἰς ἡµᾶς 
χρηστούς ἡγέτας, ὅπως ἀναφέρει ὁ Σοφός 
Σειράχ: «Βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, καὶ πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει 
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Ἐγκύκλιος 
Πρὸς τὸν Ἱερὀν Κλῆρον καὶ τὸ πλήρωµα τῶν πιστῶν 

τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος 
 

     «...καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους 
ἀπὸ µεγάλου αὐτῶν ἕως µικροῦ αὐτῶν (...) καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενῶς· καὶ 
ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν 
λέγοντες·  τίς οἶδεν εἰ µετανοήσει ὁ Θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυµοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ µὴ 
ἀπολώµεθα; καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, 
καὶ µετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε..» (Ἰωνᾶς Γ,  5-
10). 
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δυναστῶν. Ἐν χειρὶ Κυρίου ἐξουσία τῆς γῆς, καὶ τὸν 
χρήσιµον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ᾿ αὐτῆς» (Σοφ. 
Σειράχ Ι’, 3-4) 
        Ἂς φροντίσωµεν νὰ διαφυλάξωµεν τήν ἀκε-
ραιότητα τῆς πίστεώς µας καί τήν ὑγείαν τῆς 
ψυχῆς µας, καί δὲν ἔχοµεν νὰ φοβηθῶµεν τίποτε, 
κἄν ὁ κόσµος γυρίσει ἀνάποδα καί ἄν ἔλθει ἡ 
συντέλεια τῶν αἰώνων, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος 
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός: «Τοῦτο σᾶς λέγω καί σᾶς 
παραγγέλω· κἄν ὁ οὐρανός νά κατεβῆ κάτω, καν 
ἡ γῆ νά ἀνεβῇ ἐπάνω, κἄν ὅλος ὁ κόσµος νά 
χαλάση, καθώς µέλλει νά χαλάση, σήµερον, 
αὔριον, νά µή σᾶς µέλη τί ἔχει νά κάµη ὁ Θεός. Τό 
κορµί σας ἂς τό καύσουν, ἂς τό τηγανίσουν· τά 
πράγµατά σας ἂς σᾶς τά πάρουν· µή σᾶς µέλλει· 
δῶστε τά · δέν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχή καί Χριστός 
σᾶς χρειάζονται. Αὐτά τά δύο ὅλος ὁ κόσµος νά 
πέση, δέν ἠµπορῆ νά τά πάρῃ, ἐκτός καί τά 
δώσετε µέ τό θέληµά σας.» (Διδαχή Δ). 
        Ἂς µεριµνήσωµεν νὰ εἴµεθα πάντοτε εἰς 
πνευµατικήν ἐγρήγορσιν µὲ τάς λαµπάδας ἡµῶν 
ἀνηµένας ὡς αἱ πέντε ἐκεῖνοι φρόνιµοι παρθένοι 
αἱ ὁποῖοι «ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγεῖοις αὐτῶν 
µετά τῶν λαµπάδων αὐτῶν» (Ματθ. ΚΕ’  1-4) καὶ 
εἰσῆλθον εἰς τὸν νυµφῶνα τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν. Καὶ ἐάν εἰς τόν κόσµον τοῦτον 
θλιβόµεθα γνωρίζοµεν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου: 
«Ἐν τῷ κόσµῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ 
νενίκηκα τὸν κόσµον.» (Ἰωάννην  ΙΣΤ΄, 33). 
          Ἡ ἰδική µας ἐνάρετος διαγωγή καὶ εὐσέβεια 
εἶναι ἰκανή καί τά πλήθη τῶν συµπολιτῶν ἡµῶν 
νὰ βοηθήσῃ εἰς τήν ἀπαλλαγήν τῶν δεινῶν. Ὁ 
Κύριος ἡµῶν ἄλλωστε ὑπεσχέθη εἰς τόν Ἀβραάµ, 
εἰς τάς διαδοχικάς ἐρωτήσεις του ὅτι ἀκόµη καί 
χάριν δέκα µόνον δικαίων, δέν θὰ κατέστρεφε 
µίαν πολυάνθρωπον πόλιν ὅπως τῶν Σοδόµων:  
«Ἐὰν ὦσι πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει ἀπολεῖς 
αὐτούς...ἐάν δε εὑρεθῶσν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν, οὐ 
µὴ ἀπωλέσω, ἕνεκεν τῶν δέκα». (Γένεσις ΙΗ΄ 24-
33). Ἡ πόλις κατεστράφη διότι οὔτε κἄν δέκα 
δίκαιοι εὑρέθησαν. 
        Εὐχόµεθα ἡ δοκιµασία τῆς πατρίδος µας νά 
γίνῃ διά τόν καθένα ἐξ ἡµῶν ἀφορµή πνευ-
µατικῆς ἀναγεννήσεως, γνωρίζοντες ὅτι ὁ Θεός 
δέν θὰ ἐπιτρέψῃ νά δοκιµασθῶµεν ὑπέρ τῶν 
δυνατοτήτων µας, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
διαβεβαιεῖ: «πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑµᾶς 
πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ 

πειρασµῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπε-
νεγκεῖν» (Α΄Κορινθ. Ι’, 13), οὔτως ὥστε, µετά τό 
πέρας τοῦ κλυδωνισµοῦ νὰ ἀναφωνήσωµεν 
ψαλµικῶς: «διήλθοµεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ 
ἐξήγαγες ἡµᾶς εἰς ἀναψυχήν.» (Ψαλµ. ΞΕ 12). 
        Θαρσεῖτε, λοιπόν, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
ἔχοντες κατά νοῦν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος ἡµῶν πίστις 
εἶναι τό ἰσχυρόν ἡµῶν ὅπλον διά νά νικήσωµεν  
κάθε δυσκολίαν, κατά τόν ἠγαπηµένον µαθητήν: 
«αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσµον, ἡ πίστις 
ἡµῶν» (Α Ἰωάνν. Ε΄ 4). 
        Ἂς προστρέξωµεν εἰς τὸν Θεόν µετανο-
οῦντες, ὅπως πάλαι οἱ Νινευΐται, καὶ ἂς συζεύ-
ξωµεν τὴν προσευχήν µετά τῆς νηστείας. Ἐξ 
ἀφορµῆς δὲ τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἡ 
Ἱερὰ ἡµῶν Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως προτρέψῃ 
ἅπαντας ὅπως ἐντείνουν τὰς προσευχάς των 
ὑπέρ τοῦ χειµαζοµένου ἡµῶν Γένους καὶ 
εἰδικώτερον ὅπως τελεσθῇ ἱερά ἀγρυπνία εἰς 
ὅλας τὰς Ἐνορίας καὶ Ἱερὰς Μονὰς τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας κατὰ τὴν ἡµέραν τῆς 
µνήµης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος 
Ἐλευθερίου, ἢ -ἐὰν δὲν εἶναι τοῦτο εὔκολον- εἰς 
ἄλλην τινά ἡµέραν, κατὰ συµφωνίαν Ἐφηµερίου 
- Ἐπιτροπῆς. Κατὰ τὴν ἱερὰν ἀγρυπνίαν πρὸ τῆς 
ἀπολύσεως  θὰ ἀναγνωσθεῖ ὑπὸ τοῦ λειτουργοῦ 
καὶ ἡ συνηµµένη εὐχή. 
 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
 

        Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ   
 
        Τὰ Μέλη 
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ 
†  Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δηµητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ 
†  Ὁ Λαρίσης καί Πλαταµῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 
†  Ὁ Ἀµερικῆς  ΠΑΥΛΟΣ 
†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ 
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
† Ὁ Πόρτλαντ & Δ. Ἡνωµ. Πολιτειῶν ΜΩΫΣΗΣ 
†  Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ 
†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
† Ὁ Λόχ Λόµoντ ΣΕΡΓΙΟΣ 

è  



Η   Φ Ω Ν Η  
 

 

4 

 
Ἀγαπητά τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
 

        Ἐν µέσῳ τῆς ζοφώδους νυκτὸς, ὅταν ψῦχος 
πνευµατικῆς ψυχρότητος καὶ ψηλαφητόν σκότος 
ἀπαισιοδοξίας κυριαρχεῖ εἰς τὸν καθηµερινόν 
µας βίον, εὑρισκόµεθα εἰς ὁµοίαν θέσιν µετὰ τοῦ 
Προφητάνακτος Δαυΐδ, τὴν ὁποίαν περιγράφει 
εἰς τούς Ψαλµούς, ὅτε κατεδιώκετο ἀπό τούς 
ἐχθρούς αὐτοῦ: «Ἀπώλετο φυγή ἀπ’ ἐµοῦ καὶ οὔκ 
ἐστι ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν µου» (Ψαλµ. ΡΜΑ΄ ). 
Δὲν ὑπάρχει διέξοδος διαφυγῆς. Αἰσθανόµεθα ὅτι 
εἴµεθα πρὸ ἀδιεξόδου καὶ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται διὰ 
νὰ µᾶς βοηθήσῃ. Ἀλλά, ἀκόµη καὶ ἐὰν κύκλῳ 
ἡµῶν αἱ διέξοδοι εἶναι κεκλεισµέναι, δηλαδή, ἐκ 
τῶν ἀνθρώπων δὲν εὑρίσκοµεν βοήθειαν, 
ὑπάρχει πάντοτε ἡ διέξοδος πρὸς τὰ ἄνῳ, ὅθεν 

καὶ συνεχίζει ὁ Ψαλµωδός: «Ἐκέκραξα πρός σε, 
Κύριε· εἶπα· Σύ εἰ ἡ ἐλπίς µου, µερίς µου εἰ ἐν γῆ 
ζώντων» (Αὐτόθι). Ὅθεν καὶ ἡµεῖς ἂς στραφῶµεν 
πρὸς τὸν Θεόν καὶ Σωτῆρα ἡµῶν, ὅστις µόνον 
δύναται νὰ βοηθήσῃ ἡµᾶς εἰς τὴν δυσχερῆ θέσιν 
εἰς τὴν ὁποίαν εὑρισκόµεθα. 
        Διὰ τοῦτο, ἄλλωστε ἐνηνθρωπήθη ὁ Κύριος, 
εἰς βοήθειαν ἡµῶν, διό καὶ σήµερον ψάλλωµεν: 
«Ἐπεσκέψατο ἡµᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡµῶν», 
διότι πράγµατι ἐν τῷ σπηλαίῳ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος 
τῆς Δικαιοσύνης καὶ ἡµεῖς «οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, 
εὕροµεν τὴν ἀλήθειαν», ἤτοι τὴν ὁδόν τῆς 
σωτηρίας, καὶ εἰς ἕτερον σηµεῖον πάλιν: «Τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐκ τῆς ἁγίας 
Παρθένου, πεφώτισται τὰ σύµπαντα· (...) ὅτι 
Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐφάνη, Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν». 
Χαρµόσυνον λοιπόν, καί φωτεινόν εἶναι τὸ 
µήνυµα τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως καί πληροῖ 

 
è 

ΕΥΧΗ 
ἐπί συµφορᾷ λαοῦ 

τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Καλλίστου 
 
Ἄναρχε Βασιλεῦ, ἀόρατε, ἀνεξιχνίαστε, ἀκατάληπτε, καὶ ἀνέκφραστε· ὁ πᾶσαν δρακὶ περιέχων τὴν 
κτίσιν καὶ διατηρῶν· ὁ διακατέχων καὶ διακυβερνῶν αὐτὴν ἀρρήτω λόγω· ὁ τῶν Νινευϊτῶν τὰς 
ἀνοµίας πρότερον µὲν ἀνεχόµενος, ὕστερον δὲ τὴν µετάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπιστροφὴν 
προσδεξάµενος, καὶ χαρισάµενος αὐτοῖς, δι' ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα καὶ µακροθυµίαν, πᾶσας 
τὰς ἀνοµίας καὶ τὰ πληµµελήµατα, τῇ συνήθει καὶ ἀφάτω σου φιλανθρωπία χρησάµενος· δέξαι καὶ 
ἡµῶν τὰς εὐχάς, καθάπερ, ὡς εἴρηται, τῶν Νινευϊτῶν τὴν ἐπιστροφὴν καὶ µετάνοιαν· δέξαι τὰ 
δάκρυα καὶ τοὺς στεναγµούς· δέξαι τὴν ταπεινωµένην ἡµῶν δέησιν οὐδὲ γὰρ δυνάµεθα ὅλως ταῖς 
ἁµαρτίαις γενόµενοι, πρὸς σὲ τὸν µόνον ἀναµάρτητον ἀτενίζειν δέξαι τὰς ἐκ βάθους, ὡς δίκην 
καπνοῦ, ἀναπεµποµένας σοὶ τῷ Δεσπότη κραυγᾶς· δέξαι τοῦ ταλαιπωρουµένου λαοῦ τὴν 
παράκλησιν νικησάτω ἡ ἄβυσσος τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας τὸ πλῆθος τῶν ἡµετέρων ἁµαρτιῶν· καὶ δὸς 
τῷ λαῷ σου λύτρωσιν, καὶ ἐλευθερίαν τῶν πειρασµῶν καὶ τῆς τοῦ θανάτου τοµῆς ἄφεσιν. Ναί, Κύριε, 
ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐπάκουσον τοῦ λαοῦ σου ἐν τῇ ὥρα ταύτη, καὶ ἐµοῦ τοῦ ἁµαρτωλοῦ, καὶ στῆσον τὴν 
ράβδον τῶν ἁµαρτωλῶν, ἐπεγειροµένην ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, οὓς σὺ µόνος οἶδας καὶ 
ἐπίστασαι παρ' αὐτῶν γινωσκόµενος· ὅπως καὶ δι' ἡµῶν τῶν σῶν ἀχρείων δούλων δοξασθῇ τὸ 
πανάγιον Ὄνοµά σου, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
 

Ἀριθµός Πρωτ. γ - 1540 

Μήνυμα Χριστουγέννων Σωτηρίου ἔτους 2011 
Παντὶ τῷ πληρώµατι τῆς Ἐκκλησίας 

 
«Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιᾶσθε· 
σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος.» 
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τὰς ψυχάς ἡµῶν ἐλπίδος, πρᾶγµα τὸ ὁποῖον κατ’ 
ἐξοχήν ἔχοµεν ἀνάγκη σήµερον. 
        Διὰ τοῦτο, ἂς δοξάσωµεν τὸν σήµερον 
γεννηθέντα Βασιλέα τοῦ σύµπαντος καὶ ἂς 
διδαχθῶµεν ἀπὸ τὸ παράδειγµα ταπεινώσεως τὸ 
ὁποῖον µᾶς διδάσκει. Ἂς ἴδωµεν ποῦ ἐγεννήθη, 
κατὰ τὸ «Δεῦτε ἴδωµεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ 
Χριστός· ἀκολουθήσωµεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ 
ἀστήρ, µετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν 
Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑµνοῦσιν, ἀκαταπαύστως 
ἐκεῖ· ποιµένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον· Δόξα 
ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήµερον ἐν Σπηλαίῳ 
τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου 
καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲµ 
τῆς Ἰουδαίας». Βλέποντες 
τὴν τοιαύτην ταπείνωσιν,  
τοῦ Δηµιουργοῦ καὶ 
κτίστου τῶν ἁπάντων, ἂς 
µετριάσωµεν καὶ ἡµεῖς τὰς 
φιλοδοξίας ἡµῶν. Ἂς 
παραµερίσωµεν κάθε 
πάθος γεννώµενον ἐκ τῆς 
φιλαυτίας ἡµῶν καὶ ἂς 
εὐτρεπίσωµεν τὰς καρδίας 
ἡµῶν ἵνα ὑποδεχθῶµεν 
καὶ ἡµεῖς τὴν ἄκτιστον 
χάριν Αὐτοῦ, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός τῆς 
ὑπάρξεώς µας, νὰ φθάσωµεν εἰς τὴν θέωσιν καί 
νὰ γίνωµεν ὅµοιοι τῷ Θεῷ: «Ἄνθρωπος γίνεται 
Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰµ ἀπεργάσηται». Αὕτη 
εἶναι -ἄλλωστε- ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ ὅπως µᾶς 
ἐφανέρωσεν ὁ ὕµνος τῶν Ἀγγέλων: 
        «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία». 
        Εὐδοκία, ἑρµηνεύεται ὡς τὸ «προηγούµενον» 
θέληµα τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀγαθὸν, τέλειον καὶ 
εὐάρεστον Αὐτοῦ θέληµα, αὐτό τό ὁποῖον 
πραγµατικῶς ἐπιθυµεῖ ὁ Θεός, δίχως τὴν 
παρεµβολήν ἄλλων παραγόντων. Διότι ἡ 
παρεµβολή ἄλλων παραγόντων, ὅπως εἶναι τό 
ἰδικόν µας θέληµα, γίνεται αἰτία νὰ ἐνεργῇ τὸ 
«ἑπόµενον» θέληµά του, τὸ ὁποῖον καὶ 
παραχώρησις καλεῖται. Διότι, ἐπί παραδείγµατι, ὁ 
Θεός θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ 
ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας. Αὐτό εἶναι τό 
προηγούµενον Αὐτοῦ θέληµα, ἡ εὐδοκία Του. 
Ἐπειδή ὅµως ἔχει πλάσει τούς ἀνθρώπους 
ἐλευθέρους, ἐάν κάποιοι ἀπό τούς ἀνθρώπους 
κάνουν κακήν χρῆσιν τῆς ἐλευθερίας των καὶ δὲν 

ἐπιθυµοῦν τὴν σωτηρίαν των, τότε ὁ Θεός 
παραχωρεῖ, ἢτοι ἐπιτρέπει νὰ ἐνεργήσῃ τὸ ἰδικόν 
των θέληµα καὶ νὰ µὴ σωθοῦν. Ὁ Θεός, λοιπόν 
εὐδοκεῖ τὴν σωτηρίαν ἡµῶν, ἀλλά διὰ νὰ 
σωθῶµεν πρέπει νὰ συνευδοκῶµεν καὶ ἡµεῖς. Ἡ 
ἐνανθρώπησις τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ εὐδοκία εἰς τὴν 
ὁποίαν ἀναφέρεται ὁ δοξολογητικός ὕµνος τῶν 
Ἀγγέλων. Ὁ Θεός ἐπίσης εὐδοκεῖ καὶ τὴν 
σωτηρίαν πάντων ἡµῶν.  
        Ἂς συνευδοκήσωµεν, λοιπόν καὶ ἡµεῖς καὶ ἂς 
συνεργήσωµεν µετὰ τοῦ Σωτῆρος διὰ νὰ 
ἐπιτύχωµεν τοῦ σκοποῦ µας. Ὅθεν, 

ἐπιδαψιλεύοντες εἰς ὅλους 
ὑµᾶς τὰς εὐχάς καί 
εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν 
Συνόδου, εὐχόµεθα ὅπως 
ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθεὶς 
καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς 
Βασιλεὺς τῆς Δόξης 
Χριστός ὁ Θεός ἡµῶν, 
δωρίσῃ εἰς πάντας ὑµᾶς 
τὴν σωτηριώδη χάριν 
Αὐτοῦ καὶ εἰρηνικόν τὸν 
νἐον ἐνιαυτόν κατὰ τὴν 
Αὐτοῦ εὐδοκίαν. Ἀµήν. 
Γένοιτο. 

 
Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙA’ τῇ 13ῃ/ 26 ῃ Δεκεµβρίου 

 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

 
        Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ   
 
        Τὰ Μέλη 
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ 
†  Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δηµητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ 
†  Ὁ Λαρίσης καί Πλαταµῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 
†  Ὁ Ἀµερικῆς  ΠΑΥΛΟΣ 
†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ 
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
† Ὁ Πόρτλαντ & Δ. Ἡνωµ. Πολιτειῶν ΜΩΫΣΗΣ 
†  Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ 
†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
† Ὁ Λόχ Λόµoντ ΣΕΡΓΙΟΣ  
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Ἀγαπητά τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, 

εγάλην θλίψιν προεξένησεν εἰς ἡµᾶς ἅπαν-
τας ἡ πρόσφατος αὐτοαποκοπή τριῶν κληρι-
κῶν καί ὁµάδος πιστῶν ἐκ τῆς ὑπό ἀνα-
γέννησιν τελούσης Σερβικῆς Ἐκκλησίας τῶν 

Γ.Ο.Χ., προκειµένου νὰ διακηρύξουν αὐθαιρέτως 
τὴν ἀνεξαρτησίων τῶν καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὸν 
Ἐπίσκοπον τῆς ἐπιθυµίας των, ἀγνοοῦντες ὑµᾶς 
τούς ἀδελφούς των καί ἡµᾶς τούς πνευµατικούς 
αὐτῶν γονεῖς. Μεγάλη ἡµῶν ἡ ὀδύνη, διότι οὐδέν 
ὀδυνηρώτερον ἀπό τὴν ἀπώλειαν ἠγαπηµένων 
προσώπων. Καὶ πρωτίστως ἂς παρακαλέσωµεν τόν 
Θεόν ἀφ’ ἑνός µὲν διὰ τὰ ἀποµακρυνθέντα τέκνα 
καί ἀδελφούς ἡµῶν, ὅπως δώσῃ εἰς αὐτούς συναί-
σθησιν τῆς πράξεώς των καί εἰλικρινήν µετάνοιαν, 
ἀφ’ ἑτέρου δέ δι’ ἡµᾶς αὐτούς, ὅπως µή ἡ ὀδύνη 
ἡµῶν µετατραπῇ εἰς ὀργήν ἤ µίσος, µή γένοιτο! 
      Δὲν γνωρίζωµεν τὰ κρίµατα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά 
ὅπως ὅλα τὰ δεινά, καί τοῦτο ἀσφαλῶς γέγονεν 
κατά παραχώρησιν τοῦ Θεοῦ, πρός δοκιµασίαν 
πάντων ἡµῶν, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς 
τούς Κορινθίους: «Ἀκούω σχίσµατα ἐν ὑµῖν ὑπάρχειν 
καὶ µέρος τι πιστεύω, δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑµῖν 
εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιµοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑµῖν.» 
(Α Κορινθ. ΙΑ 18-19). Ἂς ἀντιµετωπίσωµεν τὴν 
δοκιµασίαν ταύτην µετά τῆς πρεπούσης στάσεως, 
παραµένοντες µεν ἑδραῖοι καὶ σταθεροί εἰς τὴν 
κανονικήν τάξιν, ἀλλά ἀγαπῶντες καὶ τούς ἀπο-
µεµακρυσµένους ἀδελφούς καὶ προσευχόµενοι διὰ 
τὴν ἐπιστροφήν των. 
      Αὐτό τὸ ὁποῖον ἐπεθύµησαν εἶναι ἀγαθόν, ὁ 
τρόπος τὸν ὁποῖον ἐπέλεξαν διὰ νὰ τὸν ἐπιτύχουν 
εἶναι κακός. Ἀλλ’ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ὁ σκοπός δὲν 
ἁγιάζει τὰ µέσα. Τοῦτο ἦτο σύνθηµα τῶν Ἰησουϊτῶν. 
Εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ἰσχύει τό ρητόν τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόµου: «Τὸ καλόν οὔκ ἐστι καλόν, 
ἐὰν µὴ καλῶς γένηται». Καλός εἶναι ὁ σκοπός τῆς 
ἀνασυστάσεως τοῦ αὐτοδιοικήτου τῆς Σερβικῆς 
Ἐκκλησίας. Κακός εἶναι ὁ τρόπος, τό νὰ γίνει τοῦτο 

κατόπιν µονοµεροῦς ἀποφάσεως µίας «ἐλίτ» (ὁµά-
δος ἐκλεκτῶν) κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν 
ἐκφράζουν εἰ µὴ µόνον τούς ἑαυτούς των. Καὶ εἰς 
παλαιοτέρας ἐποχάς µονοµερεῖς καί αὐθαίρετοι 
ἀποφάσεις ἐπέφεραν σχίσµατα καί ἀναθεµατι-
σµούς καί ἄλλα δεινά, εἰς τό σῶµα τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. Ἂς ἐνθυµηθοῦµε µόνον δύο παραδεί-
γµατα ἀπό τά πολλά: τήν αὐθαίρετον ἀνακήρυξιν 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας ὡς Πατριάρχου τό 1346 
καί τήν αὐθαίρετον ἀνακήρυξιν τοῦ αὐτοκεφάλου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλάδος τὸ 1833. Εἰς τὴν πρώτην 
περίπτωσιν τό ἀποτέλεσµα ἦτο ἡ Έκκλησία τῆς 
Σερβίας νὰ τεθῇ ὑπό ἀνάθεµα ἐπί εἴκοσι ἔτη. Εἰς 
τὴν δευτέραν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχε κηρυ-
χθεῖ σχισµατικὴ ἐπί 17 ἔτη. Ἀµφότεραι αἱ 
περπτώσεις ὀφείλοντο, ὅµως εἰς πιέσεις πολιτικῶν 
ἡγετῶν οἱ ὁποῖοι µετεχειρίσθησαν τήν Ἐκκλησίαν 
διὰ νὰ ἐπιτύχουν τούς στόχους των. Σήµερον οἱ 
γνήσιοι Ὀρθόδοξοι εἴµεθα ἀποσυνδεδεµένοι ἀπό 
τάς κατά τόπους πολιτικάς ἐξουσίας καί οἱ ἐκκλη-
σιαστικοί ἡγέται οἱ ὁποῖοι δηµιουργοῦν παροµοίας 
καταστάσεις δὲν σύρονται ὑπό τῶν πολιτικῶν 
ἀρχόντων, ὁπόταν θὰ εἶχον καὶ ἐλαφρυντικόν, 
ἀλλά ἀπό τά πάθη των καί µόνον.  
     Ὑπῆρχον ἀγαθὰ παραδείγµατα νὰ µιµηθοῦν, 
ὅπως ἡ διὰ κανονικοῦ τρόπου ἀπόκτησις τοῦ αὐτο-
κεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐπί τοῦ Ἁγίου 
Σάββα πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας. Ὰκόµη, 
ὅταν ἔπειτα ἕνεκα τῶν πολιτικῶν λόγων κατηρ-
γήθη τό αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, 
ἀνεκτήθη δι’ ὁµαλοῦ καὶ ἁρµονικοῦ τρόπου ἡ αὐτο-
νοµία ἀρχικῶς τό 1831 καί ἡ πλήρης αὐτοκεφαλία 
τό 1879 τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας διά τῆς συναι-
νέσεως θυγατρός-µητρός Ἐκκλησίας.  

Διατί οἱ ἀποµακρυνθέντες προετίµησαν νὰ 
µιµηθοῦν τὰ πρός ἀπόφυγὴν παραδείγµατα, ἀντὶ 
τὰ πρὸς µίµησιν; Φέροντες ὡς πρόφασιν τὰς τυχόν 
παρατυπίας τοῦ παρελθόντος, προσπαθοῦν νὰ 
νοµιµοποιήσουν τὰς ἰδικάς των παρανοµίας. Ἐκ τῆς 
ἀτυχοῦς αὐτῆς προσπαθείας των γεννᾶται ἔνα 

Μ 

Ἀριθµός Πρωτ. γ- 1489 
Ἐν Ἀθήναις, 9 / 22 - 8 -2011 

 

Ἐγκύκλιος  
Πρὸς τὸν Ἱερὀν Κλῆρον καὶ τὸ πλήρωµα τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας 

 
«Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡµᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.»  

(Πραξ. ΙΔ, 22) 
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ἁπλό ἐρώτηµα, µία τυχόν γενοµένη παρατυπία τοῦ 
παρελθόντος δηµιουργεῖ δικαίωµα δι’ ἐπανάληψιν; 
     Ὅπως εἴπωµεν ἀνωτέρῳ ὅτι ἕνεκα πολιτικῶν 
λόγων, πολλάκις αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι ἀπώλε-
σαν τοῦτο τό καθεστώς ἐνῷ ἄλλαι ἐδηµιουρ-
γήθησαν. Ὀφείλοµεν νὰ κατανοήσωµεν ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι µία. Αἱ Ἐπισκοπαί, Μητροπόλεις, 
Πατριαρχεῖα, Αὐτοκέφαλοι, Αὐτόνοµοι, Ἠµιαυτό-
νοµοι Ἐκκλησίαι εἶναι διοικητικά σχήµατα τὰ ὁποῖα 
δὲν ἐπιδροῦν ἐπί τῆς οὐσίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ 
ὁποία συµµεταβάλλονται ἀναλόγως τῶν πολιτικῶν 
συνθηκῶν ἑκάστης ἐποχῆς καὶ τὰς µεταβολάς τῶν 
συνόρων, κατά τό «τὰ ἐκκλησιαστικά, τοῖς πολι-
τικοῖς συµµεταβάλλεσθαι εἴωθεν». Ἐπὶ παραδεί-
γµατι, ὅταν ἡ Ρωσική Αυτοκρατορία ἐνεσωµάτωσε 
τὴν Γεωργίαν τὸ 1801, κατήργησε 
καὶ τὸ Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλη-
σίας ταύτης, τὸ ὁποῖον ἀνεσυστήθη 
πάλιν τὸ 1917.  
       Ἂς ἐνθυµηθοῦµεν τέκνα, ἐν 
Κυρίῳ ἀγαπητά, ὅτι καὶ εἰς τὸν 
Παράδεισον, ὁ διάβολος παρεπλά-
νησε τοὺς πρωτοπλάστους διαβάλ-
λων τὸν Δηµιουργὸν καὶ Θεόν των, 
ὅτι δὲν ἤθελε τό καλό των, καὶ ὅτι 
διὰ νὰ ἐπιτύχουν τόν σκοπόν τῆς 
θεώσεως ἔπρεπε νὰ παραβοῦν τὴν 
ἐντολήν. Ἐνῷ ὁ Θεός ἤθελε τὴν 
θέωσιν των, ἀλλά διὰ τῆς ὑπακοῆς. 
Ἡ παρακοή ἐξέβαλε τους πρωτο-
πλάστους ἀπό τόν Παράδεισσον καί ἐπέφερε τὴν 
φθοράν καί τόν θάνατον. Ἡ παρακοή ἐξέβαλε καί 
τούς ἀποµακρυνθέντας ἀδελφούς ἡµῶν ἐκ τῆς ἐκ-
κλησιαστικῆς κοινωνίας καὶ ἐνέταξεν αὐτούς εἰς τὸ 
σχῖσµα. Ποῖος κακός ὄφις συνεβούλευσεν τούτους 
ὅτι ἡµεῖς δὲν ἠθέλαµε τὸ καλόν των; 
      Βεβαίως, ἡ ὁµάς τῶν ἀποχωρησάντων ἐδήλωσεν 
ὅτι εἰσερχοµένη εἰς κοινωνίαν µετά τῆς Ρωσικῆς 
Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον 
Τύχωνα, µετά τῆς ὁποίας ἡµεῖς δὲν ἔχοµεν 
κοινωνίαν, ἐπιθυµεῖ νὰ διατηρήσῃ ταυτοχρόνως καὶ 
τὴν κοινωνίαν µεθ’ ἡµῶν. Τοῦτο εἶναι ἄτοπον καὶ τὸ 
ἔγραψον διὰ ρητορικούς λόγους. Διὰ νὰ ἔχουν ὡς 
ἐπιχείρηµα ὅτι δὲν ἀπεκόπησαν τῆς κοινωνίας µεθ’ 
ἡµῶν, ἀλλ’ ὅτι ἡµεῖς ἀπεκόψαµε τούτους. Ἀκόµη, 
εἶπον ὅτι δὲν ἐπιθυµοῦν ἡ ἀνταρσία των νὰ ἐπιφέρῃ 
τὴν διακοπήν τῆς προσεγγίσεως τῆς Ἐκκλησίας 
Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετά τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τῶν 
Ἐπισκόπων ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Τύχωνα. Καὶ 
τοῦτο εἶναι ἄτοπον, διότι ἐγνώριζον ἐκ προοιµίου 
ὅτι ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τύχον ἐπευλογήσῃ τὴν 

ἀνταρσίαν των, τοῦτο θὰ ἀπετέλει αἰτίαν διακοπῆς 
τῆς τοιαύτης προσεγγίσεως, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Οἱ 
πυροδοτήσαντες τὴν ἔκκρηξιν τῆς γέφυρας, λέγουν 
ὅτι δὲν ἐπιθυµοῦν τὴν διακοπήν τῆς συγκοινωνίας 
µεταξύ τῶν δύο ὄχθεων! Εἶχον πλήρη ἐπίγνωσιν 
τῶν συνεπειῶν τῆς πράξεών των, ἀλλὰ δὲν ἐν-
διέφερε τούτους ἡ ἑνότης τῶν διαφόρου ἐθνικότητος 
δυνάµεων τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά τὸ κακῶς ἐννο-
ούµενον συµφέρον των. Συνεπῶς ἡ Ἱερά Σύνοδος 
εὑρέθη εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν νὰ διαπιστώσῃ ὅτι 
ἡ ὁµάς τῶν τοιουτοτρόπως ἀποχωρησάντων κα-
τέστη σχισµατική, ὡς παραβαίνουσα τόν ΛΑ΄ 
κανόναν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 
     Ὁ δέ Ἅγιος Ἰγνατιος ὁ Θεοφόρος γράφει: 
«Ἀπέχεσθε τῶν κακῶν βοτάνων, ἅτινας οὐ γεωργεῖ 

Ἰησοῦς Χριστός, διὰ τὸ µὴ εἶναι 
αὐτοὺς φυτείαν πατρός· οὐχ ὅτι 
παρ’ ὑµῖν µερισµὸν εὗρον, ἀλλ’ 
ἀποδιυλισµόν. Ὅσοι γὰρ Θεοῦ 
εἰσιν καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτοι 
µετὰ τοῦ Ἐπισκόπου εἰσίν. Καὶ 
ὅσοι ἂν µετανοήσαντες ἔλθωσιν 
ἐπὶ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, 
καὶ οὗτοι Θεοῦ ἔσονται, ἵνα 
ὦσιν κατὰ Ἰησοῦν Χριστὸν 
ζῶντες. Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί 
µου· εἴ τις σχίζοντι ἀκολουθεῖ, 
βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονοµεῖ.» 
(Πρὸς Φιλαδελφεῦσιν, Γ΄1-3).  
    Εἰς τό γενόµενον ζήτηµα, ἄν 

δυνάµεθα νά συµπροσευχώµεθα ἡµεῖς, τά τέκνα 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. µετά τῶν νεωτέρων 
αὐτῶν σχισµατικῶν, τῶν κατ’ αὐτούς ἐπανασυστη-
σάντων τήν «Σερβικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν», ἄς 
λάβωµεν την ἀπάντησιν ἀπό τον Ἅγιον Νικόδηµον 
τόν Ἁγιορείτην ὅστις θέλων νά ἀποδείξη τό ἀνυπέρ-
βλητον χάσµα µεταξύ ἡµῶν τῶν Ὀρθοδόξων καί 
τῶν πάσης φύσεως σχισµατικῶν, γράφει εἰς το 
Ἱερόν Πηδάλιον «Διορίζει οὗτος ὁ Κανών να µη συµ-
προσευχώµεθα ….. οὔτε µέ τούς σχισµατικούς, ἤτοι 
τούς κατά τήν πίστιν µέν Ὀρθοδόξους ὄντας, 
χωρισµένους δέ ἀπό τήν Καθολικήν Ἀποστολικήν 
Ἐκκλησίαν διά τινας Παραδόσεις και Ἔθιµα ἰάσιµα» 
(Μ. Βασιλείου Α΄, καὶ Ἁγ. Ἀποστόλων ΜΕ΄).   
    Ὅσον καί ἄν τοὺς συµπαθοῦµεν, ὅσον διακαῶς 
καί ἄν ἐπιθυµοῦµε τήν συγχώρησίν των, δέν 
δυνάµεθα νά τήν παρέξωµεν εἰς αὐτούς ἄνευ τῆς 
µετανοίας των, διότι «µεταξύ ἡµῶν και αὐτῶν 
χάσµα µέγα ἐστήρικται (ἐδηµιουργήθη ὑπ’ αὐτῶν)» 
(πρβλ. Λουκ. ΙΣΤ’, 26). 
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     Ἀκόµη, εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς ἀνταρσίας των οἱ 
αὐτοαποκοπέντες ἀδελφοί ἐκφράζουν λεκτικῶς τὴν 
εὐγνωµοσύνην των διὰ τὰ ὅσα προοσέφερεν εἰς 
αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Ἀλλὰ ἐπειδή 
δὲν ἐχειροτονήσαµε Ἐπίσκοπον αὐτόν τόν ὁποῖον 
ἐπεθύµη ἡ µικρά αὐτῶν ὁµάς καὶ κατὰ τὴν χρο-
νικήν στιγµήν τὴν ὁποίαν ἐκεῖνοι ἤθελον, ἀπεφά-
σισαν νὰ ἀποτανθοῦν εἰς τούς Ρώσους. Ὡραίαν 
ἀντίληψιν περί εὐγνωµοσύνης καί ὑπακοῆς διαθέ-
τουν. Καταφρονοῦν τούς Ἐπισκόπους οἱ ὁποῖοι τούς 
ἐχειροτόνησαν, ἐπειδή δέν προάγουν κάποιο συγκε-
κριµένον πρόσωπον ἐξ αὐτῶν. Ἀλλά, πυρπολοῦντες 
τὴν γονεϊκήν οἰκίαν καί θέτοντες εἰς κίνδυνον τούς 
ἀδελφούς των προσεγγίζουν τὴν µητέρα των καί 
ψιθυρίζουν εἰς τό οὔς αὐτῆς «εὐχαριστῶ». 
      Ἀναφέρουν ἀκόµη ὅτι ὁ Ἕλλην Ἔξαρχος δὲν 
ἐπεσκέφθη τήν Σερβίαν ἐπί µίαν δεκαετίαν. 
Ἀποσιωποῦν ὅτι κατὰ τὴν περίοδον 1998-2006 
Ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἦτο ὁ Μακαριστὸς 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Χρυσόστοµος, ὁ ὁποῖος –
λόγῳ προκεχωρηµένης ἠλικίας- εἶχε ζητήσει τήν 
βοήθειαν τοῦ τότε Μητροπόλιτου Ἀχαΐας κ. 
Καλλινίκου, ἤτοι νὰ χειροτονῇ καὶ ἐκπαιδεύῃ τοὺς 
ἱερεῖς καὶ νὰ ἐφοδιάζῃ τούτους δι’ ἁγίου µύρου, 
ἀντιµηνσίων κ.λπ.. Ἀλλωστε καί ἡ Γερόντισσα 
Εὐφροσύνη τὴν 8-10-2003 ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκόπου 
Χρυσοστόµου τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας ἐδήλωσεν 
ὅτι: «ἡ Γνησία Σερβική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας καὶ θὰ ὑπακούω 
µόνον εἰς τὸν ἀληθινόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστο-
µον τῶν Ἑλλήνων Παλαιοηµερολογιτῶν». Αὕτη ἡ 
καλή ὁµολογία τῆς Γεροντίσσης ἐστάθη ἡ ἀφορµή 
διὰ τὴν ἐκδίωξην τῶν µοναζουσῶν ἀπό τήν Ἱερὰν 
Μονὴν Στιένικ. Τὸ 2006 κατόπιν αἰτήµατος τοῦ 
Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου συνην-
νώθη ἡ Ἐξαρχία Ἀνατολικῆς µὲ αὐτὴν τῆς Κεντρώ-
ας καὶ Δυτικῆς Εὐρώπης µὲ Ἔξαρχον Εὐρώπης τὸν 
τότε Μητροπολίτην Ἀχαΐας κ. Καλλίνικον, ὅστις 
ἔκτοτε ἤρχισε νὰ ἐπισκέπτεται τακτικῶς ἢ νὰ 
ἀποστέλλῃ ἕτερον Ἐπίσκοπον ἀντ’ αὐτοῦ εἰς 
Σερβίαν. Λέγουν ἀκόµη, εἰς ἄλλα κείµενά των ὅτι ὁ 
Ἕλλην Ἔξαρχος προεκάλεσε τήν µεταξύ τῶν 
Σέρβων Γ.Ο.Χ. διχοστασίαν. Σεῖς γνωρίζετε κάλλιον 
παντός ἑτέρου τί προεκαλεσε τήν διάστασιν µεταξύ 
ὑµῶν καί ταυτοχρόνως τάς προσπαθείας τοῦ Ποι-
µενάρχου σας διὰ συµφιλίωσιν, καθὼς καὶ ποῖοι 
ἠρνήθησαν νά συλλειτουργήσουν µετά τῶν ἄλλων 
Σέρβων κληρικῶν συντηροῦντες τοιουτοτρόπως τὴν 
διάστασιν. 
    Σεῖς οἱ ἐµµένοντες ἐν τῇ ὑπακοῇ ὡς πιστά τέκνα 
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-

σίας, εἶστε οἱ «µεµενηκότες ἐν Αὐτῆ». Εἴστε αὐτοί 
εἰς τούς ὁποίους στηρίζονται αἱ ἐλπίδες διά τήν 
ἀναγέννησιν καί διοικητικήν ἀνασυγκρότησιν τῆς 
Σερβικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. µέσῳ κανονικῶν 
διαδικασιῶν. 
    Καὶ ἡµεῖς ἐπιθυµοῦµε τὴν ἀναγέννησιν τῆς 
Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Σερβίαν καί τήν ἀποκα-
τάστασιν τῆς αὐτοκεφάλου τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Σερβίας ὑπό τὴν γνησίαν ὀρθόδοξον ἔννοιαν. Ὅπως 
καὶ ἐγγράφως εἰς τό παρελθόν ἔχοµεν δηλώσει, δέν 
ἔχοµεν καµίαν βλέψιν εἰς τὴν ἀπορρόφησιν τῆς 
τοπικῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκλησίας τῆς Σερβίας, 
καί µάλιστα, εἰς τὸ ὑπόµνηµα τὸ ὁποῖον ὑπέβαλον 
εἰς ἡµᾶς κατὰ τὸν παρελθόντα Ἰανουάριον οἱ νῦν 
ἀποµακρυνθέντες, ἡµεῖς δὲν ἐθέσαµε πλέον ὡς 
κώλυµα διὰ τὴν χειροτονίαν Ἐπισκόπου τὴν 
ὀλιγότητα τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἀλλά µόνον 
τήν καλυτέραν ὀργάνωσιν τῆς Κοινότητος τῶν 
Γ.Ο.Χ. Σερβίας, µέ τὴν θεσµοθέτησιν ἑνός Διοικη-
τικοῦ Συµβουλίου, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ ἀκούωνται 
ἅπασαι αἱ ἀπόψεις καὶ τό ὁποῖον νὰ ἐκφράζῃ 
πραγµατικά τὴν φωνήν σας. Οἱ ἀποµακρυνθέντες 
δὲν συνεφώνησαν. Δὲν ἐπεθύµουν νὰ ἔχουν διαφω-
νοῦντες, µετ’ αὐτῶν, εἰς τὸ αὐτόν θεσµικόν ὄργανον. 
Διατί ἄραγε, ἐὰν εἶχον τὴν πλειοψηφίαν; Εἰς τὶ θὰ 
ἐπείραζεν αὐτούς ἐάν εἰς τὴν ἀπόφασίν των ὑπῆρχε 
καί µειοψηφοῦσα γνώµη; Μήπως τελικῶς ἐφοβή-
θησαν ὅτι δὲν θά ἦτο µειοψηφοῦσα, ἀλλά πλειοψη-
φοῦσα; Τοῦτο τελικῶς ἀπεδείχθη. Ἀλλά τὀ σύστηµα 
τῆς ἀποποµπῆς τῶν διαφωνούντων καί συγκροτή-
σεως ὀργάνων τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦνται µόνον ἀπό 
χειροκροτητάς ἑνός ἡγέτου παραπέµπουν εἰς παρω-
χηµένα ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα. 
    Οἱ ἀποµακρυνθέντες ἀδελφοί καὶ τέκνα ἡµῶν, 
ἐπιχειροῦν νὰ παραλληλήσουν τὴν περίπτωσίν των 
µετὰ τῶν Ἑλλήνων Γ.Ο.Χ. ὄτε ἔµειναν ἄνευ Ἐπισκό-
πων τὸ 1955. Ὁ παραλληλισµὸς τοῦτος εἶναι ἀνεπι-
τυχής. Τὸ 1955, ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἦτο 
πλήρως ὀργανωµένη καὶ συγκεκροτηµένη ὡς ὀργα-
νισµός καὶ οἱ 66 ἱερεῖς (ἅπαντες οἱ δυνάµενοι νὰ 
προσέλθουν) ἐξέλεξαν 12µελές Συµβούλιον (Διοι-
κοῦσαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν) µέσω διαφα-
νοῦς δηµοκρατικῆς διαδικασίας διὰ τὴν διοίκησιν 
των, µέχρι τὴν ἐξεύρεσιν Ἐπισκόπων. Ἡ θητεία τῶν 
µελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνενεοῦτο ἐτησίως µέσω 
ἐκλογῶν. Τούς ὑποψηφίους Ἐπισκόπους ἐπίσης 
ἐξέλεξαν µέσω ἀπολύτως διαφανοῦς διαδικασίας 
καί µυστικῆς ψηφοφορίας.  
     Οἱ ἀποµακρυνθέντες ποίαν στοιχειώδη 
διαδικασίαν ἠκολούθησαν ὥστε νὰ νοµιµοποιοῦν-
ται νὰ ἐκφράζουν τὴν βούλησιν τῆς Σερβικῆς 
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Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως λέγουν; 
Συνέστησαν ἰδιαιτέραν ὁµάδα ἀποκλείοντες ὅσους 
διαφωνοῦν µετ’ αὐτῶν, ἤτοι φατρίαν (κατά παρά-
βασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων: ΙΗ' τῆς Δ' Οἰκουµενικῆς 
Συνόδου και ΛΔ' της ΣΤ' Οἰκουµενικῆς Συνόδου), 
καὶ ἔλαβον αὐθαιρέτως ἀποφάσεις δίχως ὑµεῖς κἄν 
νὰ ἐρωτηθεῖτε καί δίχως, βεβαίως καµίαν Ἐπισκο-
πικήν εὐλογίαν. Διότι καὶ εἰς τοῦτο διαφέρουν αἱ 
περιπτώσεις τῶν Ἑλλήνων ΓΟΧ τοῦ 1955-1960 µετά 
τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ. τοῦ 2011. Ὑµεῖς νῦν διὰ τῆς 
χάριτος τοῦ Κυρίου δὲν ἐστερήθητε τῶν Ἐπισκόπων 
σας, ἕνεκα διωγµῶν ὅπως τότε οἱ Ἕλληνες ΓΟΧ. Διὰ 
τοῦτο κάθε κίνησις τῶν ἱερέων τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας, 
ὤφειλε νὰ γίνεται κατόπιν Ἐπισκοπικῆς εὐλογίας, 
διότι ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεόφορος: «Ὁ 
λάθρα τοῦ Ἐπισκόπου τί ποιῶν τῷ διαβόλῳ δουλεύει» 
(Πρὸς Σµυρναίοις Θ’, 1). Τοῦτο τὸ ρητόν, τινές τῶν 
ἱερέων καταφρονοῦν, ὅταν ὅµως τύχει καὶ γίνουν 
Ἐπίσκοποι, τότε τό ἐπικαλοῦνται. Καὶ οἱ Ἐπίσκοποί 
σας δὲν ἠρνήθησαν νὰ χειροτονήσουν Ἐπίσκοπον 
διὰ τὴν καλυτέραν ποιµαντικήν σας φροντίδα, 
ἀλλά τοῦτο ἔπρεπε νὰ γίνῃ εἰς τόν κατάλληλον 
χρόνον καί µέσω κανονικῶν διαδικασιῶν. Διότι δὲν 
τοποθετεῖται ἡ στέγη εὐθύς µόλις τεθοῦν τὰ θε-
µέλια ἑνός οἰκοδοµήµατος. Πρέπει τουλάχιστον νὰ 
ἐγερθοῦν οἱ στύλοι οἱ ὁποῖοι θὰ στηρίξουν τήν 
στέγην. Οἱ στύλοι τοῦ οἰκοδοµήµατος τῆς Σερβικῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., εἶναι ἡ καλυτέρα ὀργάνωσις 
αὐτῆς. 
    Ἡ πρᾶξις των ἀποστατησάντων εἶναι ἔτι 
περισσότερον κατακριτέα, διότι ἐνῷ ἐγνώριζον ὅτι 
κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 3ης Αὐγούστου ἐπρόκειτο 
νὰ συζητηθῇ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον πρότασις 
υἱοθετήσεως χρονοδιαγράµµατος διὰ χειροτονίαν 
Ἐπισκόπου τῆς ἐπιθυµίας σας καὶ ἀνασυγκρο-
τήσεως τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἀµέσως 
µετά τήν ἕνωσιν µετὰ τῆς Ρωσικῆς Συνόδου ὑπὸ τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπον Τύχωνα καὶ µάλιστα µὲ τήν 
δυνατότητα συµπράξεως Ελλήνων καί Ρώσων 
Ἀρχιερέων, δὲν ἀνέµενον κἄν τό ἀποτέλεσµα τῆς 
Συνόδου, ἄλλὰ τὴν παραµονήν ἔσπευσαν νὰ δηµι-
ουργήσουν τετελεσµένον γεγονός διὰ τοῦ πραξικο-
πίµατός των. Ἀλλά, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν θὰ 
ἐγκαταλείψῃ τά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τά 
παραµένοντα εἰς τὴν κανονικήν τάξιν, καὶ θὰ 
προχωρήσῃ εἰς τὴν ἀρτιωτέραν ὀργάνωσιν τῆς 
Σερβικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. 
    Πρὸς τὸν σκοπόν αὐτόν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
ἀπεφάσισε τὴν σύγκλησιν Κληρικολαϊκῆς Συνάξε-
ως εἰς Βελιγράδιον τὸ Σάββατον 21 Αὐγούστου / 3 
Σεπτεµβρίου 2011, παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου 

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. 
Καλλινίκου. Δικαίωµα συµµετοχῆς ἔχουν ἅπαντες 
οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κληρικοί καί λαϊκοί 
τῆς Σερβίας, οἱ παραµένοντες εἰς τήν κανονικήν 
τάξιν καὶ ἀναγνωρίζοντες τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἡ 
ὁποία ἐξ ἀρχῆς εἶχε τὴν εὐθύνην τῆς ἀνασυγ-
κροτήσεως τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Εἰς 
τὴν σύναξιν ταύτην θὰ ἐκτιµηθῇ ἡ παροῦσα 
κατάστασις, θὰ ἐκλέξητε τὸ Διοικητικόν Συµ-
βούλιον τὸ ὁποῖον θὰ ἐκφράζῃ πραγµατικῶς τάς 
ἐπιθυµίας σας καὶ θὰ διατυπώσητε ἐλευθέρως τὰς 
προτάσεις καί αἰτήµατά σας πρὸς τὴν νόµιµον 
Ἱεραρχίαν σας. 
      Ἐν κατακλεῖδι εὐχόµεθα ὅπως ὁ ἐπί Σταυροῦ 
τὰς παλάµας ἐκτείνας ἵνα ἑνώσῃ τὰ πρὶν διεστῶτα, 
ἐπιδαψιλεύσει ὑµῖν πλουσίαν τὴν Θείαν Χάριν πρός 
ἐπούλωσιν τῆς πληγῆς τοῦ γενοµένου σχίσµατος 
καὶ ἐπιστροφήν τῶν ἀποµακρυνθέντων λίαν 
ἀγαπητῶν ἡµετέρων πνευµατικῶν τέκνων καὶ 
ὑµετέρων ἀδελφῶν.  
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† Ὁ Πόρτλαντ & Δ. Ἡνωµ. Πολιτειῶν ΜΩΫΣΗΣ 
†  Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ 
†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
† Ὁ Λόχ Λόµoντ ΣΕΡΓΙΟΣ 
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ    

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων 
Ι.Σ.I. 2/15-9-2011 

         Τὴν 2/15 Σεπτεµβρίου 2011 ἡµέραν Πέµπτην, 
συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς 
τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ µετὰ τὴν τελετήν τοῦ 
Ἁγιασµοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου Ἐκκλησια-
στικοῦ Ἔτους ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: 
        1.Ἔλαβεν χώραν ὁ ἑτήσιος ἀνασχηµατισµός 
τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. 
        2. Ἐγένετο ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν 
Δικαστηρίων κατὰ τὸν κανονισµόν. 
        3.Ἐρρυθµίσθησαν αἱ τοποτηρητεῖαι τῶν 
χηρευουσῶν ἐπαρχιῶν. 
        4.Ἐγένετο ὁ προγραµµατισµὸς διὰ τὴν τελε-
τὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ εἰς τὸν 
Κεντρικὸν Λιµένα Πειραιῶς. 
        5. Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ προγραµµατισµὸς διὰ 
τὸ Συνοδικὸν συλλείτουργον καὶ τὴν Συνοδικὴν 
ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. 
        6. Ἐγένετο ὁµοίως ὁ προγραµµατισµὸς διὰ 
τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου εἰς Ἀθήνας. 
        7. Ἐδόθη εὐλογία δι' ἔναρξιν λειτουργίας 
Θεολογικῆς Σχολῆς εἰς Ἀµερικήν. 
        8. Συνεζητήθη τὸ ζήτηµα τῆς θεσπίσεως τῆς 
«εἰκαζοµένης συναινέσως» διὰ τὴν δωρεάν 
σώµατος ἀπό τούς Ἕλληνας πολίτας. Ἀπεφα-
σίσθη νὰ ζητηθῇ ἐµπεριστατωµένη γνωµοδότη-
σις ἀπό εἰδικούς ἐπιστήµονας µέλη τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. 
        9. Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις Συνοδικῆς ἀνακοινώ-
σεως περὶ τῆς Γ’ Πανελληνίου Συνάξεως Ὀρθο-
δόξων Νέων. 
        10.  Ἐνηµερώθη περὶ τῶν πεπραγµένων τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φω-
τίου κατὰ τὴν ἐν Αὐστραλίᾳ πρόσφατον ἐπίσκε-
ψιν αὐτοῦ. 
        11. Συνεζητήθησαν λεπτοµέριαι σχετικαί µὲ 
τὴν ἐπικειµένην ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου εἰς 
Ἀµερικήν. Θὰ συνοδευθῇ ὑπό τῶν Ἀρχιερέων 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόµου καὶ Μαρα-
θῶνος κ. Φωτίου. 

        12.  Ἐνηµερώθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρ-
χιεπισκόπου περὶ τῶν πορισµάτων τῆς Κληρι-
κολαϊκῆς Συνάξεως εἰς Βελιγράδιον Σερβίας. 

 

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων  
Ι.Σ. 12/25-11-2011 

       Τὴν 12/25 Νοεµβρίου 2011 ἡµέραν Παρα-
σκευήν, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα 
Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: 

1. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισµός τῆς περιοδείας 
εἰς Ἀµερικήν τῶν Ἀρχιερέων Ἀττικῆς κ. 
Χρυσοστόµου καὶ Μαραθῶνος κ. Φωτίου. 

2. Ἐξετέθησαν τὰ πεπραγµένα τῆς ἐπι-
σκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου εἰς 
Γεωργίαν. 

3. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ ἡµερο-
δείκτου τοῦ ἔτους 2013. 

4. Ἀπεφασίσθησαν αἱ ἀπονοµαί τιµητικῶν 
διακρίσεων τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 2012. 

5. Συνεζητήθη τὸ ζήτηµα τῆς παροῦσης ἐν 
Ἑλλάδι κοινωνικῆς κρίσεως καὶ ἀπεφασίθη ἡ 
ἔκδοσις παραινετικῆς ἐγκυκλίου, ἡ τέλεσις ἱερᾶς 
ἀγρυπνίας τὴν ἡµέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἱεροµάρτυρος Ἐλευθερίου καὶ εἰς ἀνάγνωσις εἰς 
αὐτῆν εἰδικῆς εὐχῆς ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου. 

6. Ἐδόθησαν εἰς τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπί-
σκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον ὁδηγίαι περὶ τῆς  
δοµῆς τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν, προκειµένου νὰ 
συντάξῃ τὸν κανονισµόν λειτουργίας της. Ἀκόµη 
ἀπεφασίσθη ἡ ἐπανένταξις τοῦ Θεοφιλεστάτου 
εἰς τὴν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Νεότητος. 
 

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων 
Ι.Σ. 2/15-12-2011   

          Τὴν 2/15 Δεκεµβρίου 2011 ἡµέραν Πέµπτην, 
συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς 
τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά-
δος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: 

1. Ἐνέκρινε τὸν ὑπὸ τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Νεότητος ὑποβληθέντα Κανονισµόν 
τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσµου.                 è 
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ὸ Σάββατο 16/29 Ὀκτωβρίου 2011, ὁ 
Σύνδεσµος τῆς Νεολαίας τῶν Γνησίων Ὀρ-
θοδόξων, ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ καθοδήγηση 

τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητας, διοργάνωσε 
τὴν τρίτη κατὰ σειρὰ Πανελλήνια Σύναξη 
Ὀρθοδόξων Νέων, ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο: «Οἱ νέοι 
συζητοῦν µὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπό τους». 
          Ἡ καθιερωµένη αὐτὴ ἐτήσια συνάντηση τῆς 
νεολαίας µας, πραγµατοποιήθηκε φέτος στὴν 
φιλόξενη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισµοῦ 
Λιµένος Πειραιῶς, µὲ θέα τὸ γαλάζιο του 
Ἀργοσαρωνικοῦ, µετὰ ἀπὸ ἐνέργειες τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου, Σεβασµιωτάτου Πειραιῶς καὶ 
Σαλαµίνος κ. Γεροντίου καθὼς καὶ µὲ τὴ µέριµνα 
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς & 
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόµου, γιὰ τὴν κάλυψη 
πολλῶν λειτουργικῶν ἐξόδων.      Στὴν 
πρόσκληση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσµου, 
ἀπάντησαν µὲ τὴν δυναµική τους παρουσία 
παραπάνω ἀπὸ 300 νέα παιδιὰ ἀπὸ ὅλες τὶς 
ἐνορίες τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων µὲ τὸν κύριο 
ὄγκο νὰ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὴν περιφέρεια 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῆς Μητροπόλεως 
Πειραιῶς καὶ Σαλαµίνος καὶ τὴν Μητρόπολη 
Ἀττικῆς. Καὶ φέτος κατέφθασαν ὁµάδες νέων καὶ 
ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, ἀπὸ τὴν Χαλκίδα, τὴν Πάτρα 

καθὼς καὶ ὁµάδα 25 νέων µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν π. 
Παναγιώτη Παυλίδη καὶ τὴν πρεσβυτέρα του, 
ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. 
        Φέτος κεντρικὸ πρόσωπο τῆς συνάξεως, 
ἀποτέλεσε ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ 
ὁποῖος ὑποβλήθηκε σὲ µία µακροσκελῆ ἰδιότυπη 
συνέντευξη ἀπὸ τὰ ἴδια του τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα 
µέσα ἀπὸ ἕνα καταιγισµὸ ἐρωτήσεων, εἶχαν τὴν 
εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν ἀπὸ κοντὰ τὸν πνευµα-
τικό τους Πατέρα καὶ νὰ συζητήσουν µαζί Του 
φλέγοντα ζητήµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν σύγ-
χρονο ὀρθόδοξο χριστιανὸ, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ 
νὰ διάγει µία ὅσο τὸ δυνατὸν πνευµατικὴ ζωὴ 
µέσα σὲ αὐτὸ τὸ χαοτικὸ γίγνεσθαι.  
         Ὅλα τα ἐρωτήµατα εἶχαν συγκεντρωθεῖ 
µέσα ἀπὸ µία διαδικασία ἡ ὁποία κράτησε 
ἀρκετὲς ἑβδοµάδες. Πραγµατοποιήθηκαν πολλὲς 
τοπικὲς ἐνοριακὲς συνάξεις νέων κατὰ τὶς ὁποῖες 
οἱ νέοι ἐξέφρασαν ἐλεύθερα τὴ γνώµη τους καὶ 
κατέθεσαν τὰ ἐρωτήµατά τους, τὰ ὁποῖα 
φρόντισαν οἱ Ἐνοριακοὶ Σύνδεσµοι νὰ τὰ ἀπο-
στείλουν ἐγκαίρως στὴν Συντονιστικὴ Ἐπιτρο-
πή.  Ἐν τέλει, ὁµαδοποιήθηκαν σὲ τρεῖς µεγάλες 
κατηγορίες: ἱστορικοῦ, πνευµατικοῦ καὶ σύγχρο-
νου κοινωνικοῦ περιεχοµένου.     

è 
 

Τ 
Ἡ Γ' Πανελλήνια Σύναξις Ὀρθοδόξων Νέων 

 
è 

2. Διώρισεν ὡς Διοικοῦσα Ἐπιτροπήν τῆς 
Σχολῆς Κατηχητῶν τὸν Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. 
Φώτιον, καὶ τοὺς Ἐλλογιµωτάτους Θεολόγους 
Ζήσην Τσιότραν καὶ Κωνσταντῖνον Πάνον. Ἡ 
Διοικοῦσα Ἐπιτροπή ἐκτός ἀπό την λειτουργίαν 
τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν ἀνέλαβε τό καθῆκον νὰ 
διερευνήσῃ τάς δυνατότητας περὶ ἀναβαθµίσεώς 
της καὶ νὰ συµπεριλάβῃ τάς σχετικάς 
προβλέψεις εἰς τὸν ὑπό κατάρτισιν Κανονισµόν. 

3. Ἀπεφασίσθη ἡ σύγκλησις κοινῆς Συνά-
ξεως τοῦ ἱεροῦ κλήρου Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ 
Ἀττικοβοιωτίας διὰ τὴν Τρίτην 21-12-2011/3-1-
2012 καὶ ὥραν 11ην π.µ. εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ 
Πνευµατικοῦ Κέντρου «Ρόδον τό Ἀµάραντον» 
Πειραιῶς. 
 

 
 
4. Ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως 

τοῦ Ἱερέως π. Παύλου Maletta ἐκ Καναδᾶ. Ὁ 
προσχωρήσας εἶναι ἔγγαµος καὶ πατήρ ἑπτά 
τέκνων. 

5. Συνεζητήθη ἡ Εἰσήγησις τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλα-
µῖνος κ. Γεροντίου περί λειτουργικῆς τάξεως καί 
ὁµοιοµορφίας καὶ ἐνεκρίθη τό πρῶτον µέρος τό 
ἀφορόν τάς Ἀρχιερατικάς λειτουργίας, χοροστα-
σίας κ.λπ. τελετάς, κατὰ τὰς ὁποίας θὰ ἀκολου-
θεῖται κατὰ βᾶσιν τὸ τυπικόν τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 
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        Ὁ Μακαριώτατος, παρὰ τὴν σωµατικὴ 
καταπόνηση ἀπὸ τὸ βεβαρυµµένο πρόγραµµα 
τῆς προηγούµενης ἑβδοµάδας, ἦταν εὐδιάθετος 
καὶ προσηνὴς µὲ τοὺς «µικρούς του ἀδελφούς», 
ὅπως χαρακτηριστικὰ τόνισε, καὶ µέσα ἀπὸ δύο 
ἐµπνευσµένες εἰσηγήσεις καὶ ἀπὸ τὶς συνακό-
λουθες κατατοπιστικὲς ἀπαντήσεις στὸ σχετικὸ 
ἐρωτηµατολόγιο ποὺ τοῦ τέθηκε, παραστάθηκε 
ὡς γνήσιος Πατέρας µας. 

        Στὸ πρῶτο µέρος τῆς Συνάξεως ἐκφωνήθηκε 
παρὰ τοῦ Μακαριωτάτου, τριαντάλεπτη εἰσήγη-
ση ἀναφορικὰ µὲ τοὺς δισχιλιετεῖς ἀγῶνες τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ἐπικεντρώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον σὲ 
ἱστορικὲς µαρτυρίες γιὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ πα-
λαίσµατα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν. Οἱ ἐρωτήσεις ποὺ ἐκφωνήθη-
καν ἦταν οἱ ἑξῆς: 
� Τί εἶναι τὰ «Πάτρια» καὶ ποιὰ ἡ ἐµπειρία σας 
κατὰ τὴ συγγραφή τους.  
� Στὶς παρέες µας βλέπουµε νὰ ἐπικρατεῖ ἡ 
λογική του ὠχαδερφισµοῦ σὲ θέµατα οἰκουµενι-
σµοῦ, συµπροσευχῶν κ.λπ µὲ τὸ σύνηθες πρό-
σχηµα: «τί γνωρίζετε ἐσεῖς; Δηλαδὴ ὅλος ὁ κό-
σµος εἶναι λάθος κι ἐσεῖς εἶστε οἱ σωστοί;» Τελικὰ 
εἴµαστε ΟΙ σωστοί; 
� Πολλοὶ µὲ τὸ νέο ποὺ θέλουν νὰ γυρίσουν µὲ τὸ 
παλαιὸ λόγω οἰκουµενισµοῦ, µᾶς κατηγοροῦν 
γιὰ πολυδιάσπαση καὶ ὕπαρξη πολλῶν παρατά-
ξεων. Ἀποτελοῦν οἱ ἄλλες ὁµάδες τὴν Ἐκκλησία 
τῶν Γ.Ο.Χ.; Ἂν ὄχι, πῶς µποροῦµε νὰ τοὺς 
ἀποδείξουµε καὶ στοὺς µὲν καὶ στοὺς δέ, µὲ ἁπλὰ 
καὶ κατανοητὰ ἐπιχειρήµατα ὅτι ἡ Ἱερά µας 
Σύνοδος εἶναι αὐτὴ ποῦ ἐκπροσωπεῖ τὴν κανο-
νικὴ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων; 
� Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ δηµιουργοῦνται τόσα 
προβλήµατα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας µας; 

� Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας µας στοὺς µι-
κτοὺς γάµους δηλαδὴ ὁ ἕνας σύζυγος µὲ τὸ 
παλαιὸ καὶ ὁ ἄλλος µὲ τὸ νέο µὲ δεδοµένο ὅτι 
αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει σηµεῖο προστριβῆς στὸ µέλ-
λον καὶ ἴσως νὰ διχάσει τὰ παιδιὰ στὸ τί θὰ 
ἀκολουθήσουν; 
� Μποροῦµε νὰ παρευρισκόµαστε σὲ µυστήρια 
νεοηµερολογιτῶν ὡς προσκεκληµένοι; Ἐκλαµβά-
νεται ὡς συµπροσευχὴ µὲ αἱρετικούς; 

         Μετὰ τὸ διαλλειµα  γιὰ φαγητὸ καὶ 
ἀναψυχή, ἀκολούθησε σύντοµο ἀφιέρωµα στὸ 
ἡρωικὸ ἔπος τοῦ 1940 ἐκ τοῦ ὁποίου ὁ Μακα-
ριώτατος ἔλαβε ἀφορµὴ γιὰ νὰ συνδέσει τὴν 
ἐµπειρία τοῦ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὰ ὀχυρὰ 
Ροῦπελ, µὲ τὰ πνευµατικὰ ὀχυρά, τὸν πνευµα-
τικὸ πόλεµο καὶ τὶς προκλήσεις τὶς ὁποῖες 
ἀντιµετωπίζει ὁ σηµερινὸς χριστιανός. Τὸ 
ἐρωτηµατολόγιο ποὺ ἀκολούθησε ἦταν τὸ ἑξῆς: 
� «Εἶµαι µὲ τὸ παλαιὸ» σηµαίνει ὅτι ἀκολουθῶ 
ἕνα ἡµερολόγιο ποῦ ἀργεῖ κατὰ 13 ἡµέρες στὶς 
γιορτὲς ἢ τελικά εἶναι ὅτι ἀκολουθῶ ἕνα δια-
φορετικὸ τρόπο ζωῆς; 

� Πῶς γίνεται νὰ εἶναι κάποιος 24 ὧρες χριστια-
νὸς µὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται; Πῶς µπορεῖ νὰ τὸ 
ἐπιτύχει; 
� Μέχρι ποῦ µπορεῖ νὰ ἐπεµβαίνει ὁ γονιὸς στὴν 
πνευµατικὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ του καὶ σὲ ποιὰ 
ἡλικία εἶναι τὸ παιδὶ αὐτόνοµο νὰ βαδίζει µόνο 
του στὰ πνευµατικά του; 
� Θέληµα Θεοῦ - Βουλὴ ἀνθρώπου. Τελικὰ καὶ οἱ 
κακὲς πράξεις ποῦ κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
θέληµα Θεοῦ; Πόσο ὑπεύθυνος εἶναι ὁ ἄνθρωπος 
γιὰ τὴν κατάληξή του; Ὑπάρχει προκαθορισµέ-
νος προορισµὸς γιὰ τὸν καθένα; 
� Ἂν ἕνας νέος δὲν ἐπιλέξει τὸν γάµο, τότε ὁ µο-
ναχισµὸς εἶναι µονόδροµος; Ὑπάρχουν ἐναλλα-
κτικοὶ δρόµοι καὶ ἂν ναί, ποιοὶ εἶναι οἱ 
πνευµατικοὶ κίνδυνοι ποὺ ἐλλοχεύουν σὲ κάθε 
περίπτωση; 
� Ποιὰ εἶναι τὰ βασικὰ κριτήρια ποῦ πρέπει νὰ 
ἔχουµε κατὰ νοῦ ὅταν θὰ ἀναζητήσουµε Πνευ-
µατικό; 
� Πῶς πρέπει νὰ προσευχόµαστε σὲ δηµόσιο χῶ-
ρο; (π.χ. σὲ ἕνα ἑστιατόριο, στὸ λεωφορεῖο κ.λπ.). 
� Εἶναι ἁµαρτία γιὰ µιὰ γυναῖκα νὰ περιποιεῖται 
τὸν ἑαυτό της γιὰ νὰ νιώθει ὄµορφη, ἐµφανίσιµη 
καὶ γενικὰ ἑλκυστικὴ γιὰ τὸ ἄλλο φύλο; 
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� Ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ πολιτικὸς γάµος εἶναι 
ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὸ κράτος, ἡ Ἐκκλησία µᾶς τί 
θέση ἔχει; 
� Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ σχέση τοῦ χριστιανοῦ µὲ 
τὰ διάφορα εἴδη τέχνης (χορός, θέατρο κλπ); 
Εἶναι ἁµαρτία νὰ ἀκοῦµε καὶ νὰ διασκεδάζουµε 
µὲ κοσµικὴ ἢ παραδοσιακὴ µουσική; 
� Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας µας σχετικὰ 
µὲ τὴ δωρεὰ ὀργάνων καὶ κυρίως µὲ τὴ δωρεὰ 
καρδιᾶς; 
� Ἰδιαίτερα τὴν τελευταία δεκαετία ἡ Ἑλλάδα ἔχει 
«κληθεῖ» νὰ φιλοξενήσει ἀρκετοὺς οἰκονοµικοὺς 
µετανάστες ἀπὸ γειτονικὲς καὶ µή, χῶρες τῶν 
ὁποίων τὸ θρήσκευµα ποικίλει µὲ ἐπικρατέστερο 
αὐτὸ τοῦ Μουσουλµανισµοῦ. Ποιὰ πρέπει νὰ 
εἶναι ἡ στάση µᾶς ἀπέναντι στοὺς ἀλλόδοξους 
ἀλλοδαποὺς ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴ χώρα µας; 
Φιλανθρωπία καὶ ἀγάπη ἢ ἀποµόνωση καὶ 
ἀδιαφορία; 
� Τὰ νέα ἑλληνικὰ στὴν Ἐκκλησία. Κάποιοι ὑπο-
στηρίζουν ὅτι τὸ ἐννοιολογικὸ βάθος ποὺ δίνεται 
µέσω τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν δὲν µπορεῖ νὰ 
ἀποδοθεῖ στὴ νεοελληνικὴ γλῶσσα. Ἀπὸ τὴν 
ἄλλη ὅµως, οἱ περισσότεροι δὲν καταλαβαίνουµε 
τὶς προσευχὲς καὶ τὰ λειτουργικὰ κείµενα, µὲ 
ἀποτέλεσµα ἡ θεία λειτουργία νὰ εἶναι ὑπόθεση 
τοῦ παπᾶ καὶ τοῦ ψάλτη. Τί µποροῦµε νὰ 
κάνουµε γι’ αὐτό; Εἶναι ἡ χρήση τῆς δηµοτικῆς 
γλώσσας ἡ λύση; 
� Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ χριστιανοῦ 
ἀπέναντι στὴν τεχνολογία καὶ τὴν κοινωνικὴ 
δικτύωση – δηλαδὴ facebook; Μέχρι ποιὸ βαθµὸ 
πρέπει νὰ χρησιµοποιοῦνται; Μπορεῖ ἡ χρήση τῆς 
τεχνολογίας νὰ ἀποτελέσει ἐµπόδιο στὴ 
πνευµατική µας ζωή; 
� Ποιὸς εἶναι ὁ καταλληλότερος τρόπος προσεγ-
γίσεως τῶν κειµένων τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ πόσο 

σηµασία νὰ δίνουµε στὰ καταστροφολογικὰ 
σενάρια διάφορων ἱεροκηρύκων; 
� Ἀκοῦµε γιὰ τὴν προαιρετικὴ χρήση Φόρο-
κάρτας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ µία πλήρη καταγραφὴ 
τῶν συνηθειῶν καὶ τῶν κινήσεών µας. Διαβά-
ζουµε ὅτι  Ἀµερικανοὶ γιατροὶ δίνουν ἐλπίδες γιὰ 
καλύτερη ποιότητα ζωῆς σὲ ὅσους πάσχουν ἀπὸ 
τὴ νόσο τοῦ Πάρκινσον, τοποθετώντας ἕνα τσὶπ 
στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀσθενοῦς καὶ µάλιστα ἔχει 
ἤδη ἐφαρµοστεῖ µὲ ἐπιτυχία. Ποιὰ πρέπει νὰ 
εἶναι ἡ στάση µᾶς ἀπέναντί σε αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις; 
εἶναι πρόδροµοι τοῦ ἀντιχρίστου; 
� Κλείνετε ἕναν χρόνο ἀπὸ τὴν ἐκλογή σας στὴ 
θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τί στόχους ἔχετε βάλει 
καὶ πῶς θὰ ἐργασθεῖτε γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν; Πῶς 
σκοπεύετε νὰ ἀξιοποιήσετε τὸ ἀνθρώπινο δυνα-
µικό της ἐκκλησίας; 
      Τέλος, µετὰ τὴν κλήρωση ἑνὸς δώρου ἀξίας, 
γιὰ ὅλους τους συµµετέχοντες, ἡ σύναξη µᾶς 
ἔκλεισε µὲ τὸ «Τῇ ὑπερµάχῳ» καὶ τὸν Ἐθνικὸ 
Ὕµνο, ἐνῶ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μακαριωτάτου 
δόθηκε ἀναµνηστικὸ δῶρο πνευµατικοῦ περιεχο-
µένου, ὡς εὐλογία. 
      Κατά γενική ὁµολογία τῆς πλειοψηφίας τῶν 
παρισταµένων νέων, καίτοι ἐν καιρῷ ποὺ ἡ Πα-
τρίδα µᾶς διέρχεται µία µεγάλη κρίση, ὄχι µόνο 
οἰκονοµικὴ ἀλλὰ καὶ πνευµατική, τὸ ἐπίπεδο 
τόσο στὸν ὑλικὸ ὅσο καὶ στὸν πνευµατικὸ τοµέα 
διατηρήθηκε ὑψηλό, ὥστε ἡ ἐν λόγῳ σύναξη νὰ 
ἀποτελέσει ἀνάσα ψυχῆς καὶ ἠθικὴ τόνωση. 
 
       Κυκλοφορεί µία καλαίσθητη ἔκδοση 
διπλού DVD µε τίς εἰσηγήσεις καί τίς 
ἀπαντήσεις τοῦ Μακαριωτάτου. Τιµάται € 5 . 
Πληροφορίες στό: 6974556186 
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Ὁ Σεβασµ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
µος µετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαρα-
θῶνος κ. Φωτίου -ὡς εἶχεν ἀποφασισθεῖ Συνοδι-
κῶς- ἐπρόκειτο νὰ συνοδεύσουν τὸν Μακαριώτα-
τον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικον εἰς 
Ἀµερικήν.  

Ἄνω, ἡ ὑποδοχὴ τῶν Ἀρχιερέων εἰς τὸν Καθεδρικὸν 
Ναὸν Ἁγ. Μαρκέλλης Νέας Ὑόρκης 

 
      Δυστυχῶς, ὁ Μακαριώτατος, λόγῳ αἰφνιδίου 
ἀσθενείας δὲν ἠδυνήθη νὰ µεταβῇ, ὁπότε οἱ δύο 
Ἀρχιερεῖς, ἀπό συνοδεία µετεβλήθησαν εἰς ἐκ-
προσώπους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.  Ἐν τούτοις εἰς 
τὴν συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τὸ Σάββατον 18-9/1-10-2011 µετεῖχε καί ὁ Μακαρι-
ώτατος ἐξ ἀποστάσεως µέσω τηλεδιασκέψεως. 

Στιγµιότυπον ἐκ τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου Ἀµερικῆς. Ἐξ ἀριστερῶν οἱ Ἀρχιερεῖς: 
Λοχ Λόµοντ Σέργιος, Μαραθῶνος Φώτιος, Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας Χρυσόστοµος, Ἀµερικῆς Παῦλος, Πόρτλαντ 

Μωϋσὴς, Θεουπόλεως Χριστόδουλος καὶ ὁ Ἀρχιγραµ-
µατεὺς τῆς Ἱ.Ἐ. Συνόδου π. Σάββας Ἀναστασίου. 

Ἐσπερινὸς εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀγίου Ἰσιδώρου Λογκ 
Ἄιλαντ. 

 
      Ἐγένετο ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τὸν 
Καθεδρικόν Ναόν Ἁγ. Μαρκέλλης, ἐπισκέψεις εἰς 
ὅλας τάς Ἱ. Μονάς (Ἁγ. Συγκλητικῆς Long Island, 
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Woodstock) καὶ τοὺς 
λοιπούς Ἱερούς Ναούς τῆς Πολιτείας τῆς Νέας 
Ὑόρκης (Ἁγ. Ἰσιδώρου Long Island, Ἁγ. Μαξίµου 
τοῦ Ὁµολογητοῦ Oweego ὅπου καὶ ἐγένετο 
λειτουργία). 

Ἐκ τῆς λειτουργίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγ. 
Μαρκέλλης, Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης  

 
      Ἐν συνεχείᾳ µετέβησαν καί ἐλειτούργησαν εἰς 
Μόντρεαλ, Τορόντο, Πόρτλαντ, Σικάγο καί τέλος 

Περιοδεία Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος εἰς Ἀμερικήν 
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Ντιτρόϊτ. Εἰς τό Τορόντο ἔλαβε χώραν τριήµερον 
συνέδριον διὰ τὴν στήριξιν τῶν ἐκεῖ πιστῶν.  
  

 
Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

Θεολόγου εἰς Μόντρεαλ Καναδᾶ. 
 
 

 
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος εἰς Τορόντο 

Καναδᾶ. 

 
Τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Ταρσέως 

Ἀρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (6ος αἰ.) 
 
 

 
 

 
Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 

Τορόντο Καναδᾶ. 
 

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου εἰς 
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκταρίου Τορόντο. 

 
 

 
Ἀπὸ τὸ Συνέδριον εἰς Τορόντο 

 
Εἰς ἅπαντα τὰ µέρη τὰ ὁποῖα ἐπεσκέφθησαν 
ἐγένοντο δεκτοί ἐνθέρµως ἀπό τούς πιστούς καὶ ἡ 
ἐπίσκεψις ἐπέτυχε νὰ συσφίγξῃ τοὺς δεσµοὺς 
των.  
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Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Προυσιωτίσσης Τορόντο 

Καναδᾶ. 
 

  
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Πόρτλαντ 

Ἡνωµένων Πολιτειῶν Ἀµερικῆς. 
 

 
Συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων 

Ἀναργύρων Σικάγο Η.Π.Α. 

 
Ἀπὸ τὸ Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 

Τιµίου Προδρόµου Σικάγο. 
  

 
Ἑσπερινὸς εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Σπυρίδωνος 

Ντιτρόϊτ 

 
Συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκταρίου 

Ντιτρόϊτ 
 

è 
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(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουµένου τεύχους) 
πιπλέον, δεν ήταν µόνον οι τοπικοί Τούρκοι 
διοικητές που εµπόδιζαν τους ταλαίπωρους 
χριστιανούς ραγιάδες να φτιάχνουν σχολεία 

και να έχουν παιδεία. Ήταν και ο ίδιος ο 
τουρκικός όχλος, όπως επίσης και οι φοβεροί και 
τροµεροί γενίτσαροι, οι οποίοι δεν επέτρεπαν 
στους αξιολύπητους Έλληνες όχι σχολεία να 
έχουν, αλλά ούτε να αναπνέουν. Στην κυριολεξία. 
   150 χρόνια πριν τον Ράνσιµαν, ο Ιακωβάκης 
Ρίζος-Νερουλός, είχε υποδείξει πρώτος τους 
τοπικούς Τούρκους διοικητές ως υπεύθυνους για 
την απαγόρευση των σχολείων και της παιδείας. 
Ο Νερουλός το ανέφερε αυτό σε µια σειρά 
διαλέξεων για την νέα ελληνική φιλολογία, το 
1826, που έδωσε στα γαλλικά στην Γενεύη. 
Διαλέξεις οι οποίες το 1827 εκδόθηκαν σε βιβλίο, 

το οποίο επανεκδόθηκε αναθεωρηµένο και 
συµπληρωµένο το 1828. Στο βιβλίο του ο 
Νερουλός αναφέρεται µε πολλές και ιδιαίτερα 
σηµαντικές λεπτοµέρειες στο θέµα της παιδείας 
και της λειτουργίας των σχολείων στο υπόδουλο 
Ελληνισµό. Περιγράφοντας την δράση και τα 
έργα του µεγάλου δραγουµάνου και σχολάρχη 
της Πατριαρχικής Ακαδηµίας Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου (1641-1709), µεταξύ άλλων 
αναφέρει τα εξής: 
   «Ο Μαυροκορδάτος, απολαύων ευνοίας και 
τιµής παρά το οθωµανικώ υπουργείω, υπερη-
σπίζετο  το  έθνος  αυτού  κατά  των  αρπαγών  
και  συκοφαντιών  των εν ταις επαρχίαις διοι-
κητών, ελάµβανεν άδειαν του συνιστάν σχολεία 
δηµόσια εν διαφόροις τουρκικαίς πόλεσι της 
ευρωπαϊκής και ασιατικής Τουρκίας»[181], «έκλ-
ειον[182] δε τα στόµατα  των εν ταις επαρχίαις 
διοικητών ότε µεν δια δώρων, ότε δε δια της 
ισχυράς προς τους πάτρωνας αυτών µεσιτείας» 
[183]. 
   «Τα ανωτέρω σχολεία των επιστηµών και της 
φιλολογίας ηνοίγοντο [από τον Μαυροκορδάτο 
αλλά και από τον Παναγιωτάκη Νικούσιο] µόνον 
ως δήθεν σωφρονιστικοί οίκοι [Maisons de 
correction[184]], ήτοι φυλακαί»[185]. 
   Δηλαδή, όπως µας πληροφορεί ο Νερουλός, ο 
Μαυροκορδάτος είχε σαν κύριο µέληµά του το 
πώς να υπερασπίζεται το έθνος του από τις 
αυθαιρεσίες των τοπικών Τούρκων διοικητών. 
Και για να µπορεί να ιδρύει σχολεία σε διάφορες 
πόλεις, ο µέγας δραγουµάνος φρόντιζε να 
δωροδοκεί τους τοπικούς διοικητές, ώστε να µην 
φέρνουν τα συνηθισµένα τους εµπόδια. Και αν 
αυτό δεν ήταν αρκετό,  απευθύνονταν,  µε  το  
κύρος  που  του έδινε το  αξίωµά  του,  προς  τους  
προστάτες  των διοικητών αυτών, ώστε να τους 
πιέσουν εκείνοι, ώστε να µην δηµιουργήσουν 
προβλήµατα στην ίδρυση ή την λειτουργία των 
σχολείων αυτών. 

Ε 

 
 
è 
 

 
Οἱ δύο ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς εἰς τὸ ἄγαλµα τοῦ 

Πρίγκηπος Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου εἰς τὴν πόλιν 
Ὑψηλάντη πλησίον τοῦ Ντιτρόϊτ, ὀλίγον προ τῆς 

ἐπιστροφῆς των εἰς τὴν Ἑλλάδα 

 
---------------------------  
* Ἐλήφθη  ἀπό: www.antibaro.gr 

 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΡΥΦΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ   ΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ :  
• Οἱ πηγές  • Οἱ  μαρτυρίες  • Ἡ  ἀλήθεια* 

 
τοῦ Γεωργίου Κεκαυµένου 
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   Το πόσο αξιόπιστα και ακριβή είναι τα όσα 
αναφέρουν ο Νερουλός και ο Ράνσιµαν για τον 
καταλυτικό ρόλο των τοπικών Τούρκων 
διοικητών έρχεται να µας το επιβεβαιώσει ένας 
κορυφαίος φιλόλογος  της  εποχής,  ο  καθηγητής  
Noehden.  Αυτός  δηµοσίευσε  το  1820  ένα  άρθρο  
στο εγκυρότερο φιλολογικό περιοδικό του κόσµου 
The Classical Journal, όπου περιγράφει την 
κατάσταση της παιδείας στην σύγχρονη Ελλάδα, 
δηλαδή στην υπόδουλη Ελλάδα του καιρού του. 
Εκεί λοιπόν, µεταξύ των άλλων, πληροφορεί τους 
αναγνώστες του και για το σχολείο που 
λειτουργούσε στις Μηλιές Πηλίου, το περίφηµο 
«Γυµνάσιον ή Λύκειον Μηλιωτικόν», το οποίο 
ήταν, όπως εξηγεί, υπό την προστασία του 
πατριάρχη και όλης της Συνόδου. Και αφού 
αναφέρει όλα τα σχετικά µε το σχολείο 
καταλήγει ως εξής: 
   «Το Γυµνάσιον  ή Λύκειον  Μηλιωτικόν  είναι  
αρκετά µακριά   από το φθονερό µάτι του Τούρ-
κου κυβερνήτη, και επιπλέον έχει διασφαλισθεί  
από τις επιβουλές του µε ιδιαίτερα προνόµια και 
ασυλίες, που έχουν δοθεί στην πόλη από την 
κυβέρνηση»[186].  
   Πραγµατικά, τα προνόµια µε τα οποία ήταν 
εφοδιασµένο όχι µόνον το σχολείο αλλά και όλη 
η περιοχή του Πηλίου ήταν όντως απίστευτα. Το 
Πήλιο κατά την τουρκοκρατία υπάγονταν 
κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, ως κτήµα 
της µητέρας του σουλτάνου, και έτσι 
απολάµβανε µεγάλης αυτονοµίας. Τα 24 χωρία 
του ήταν οργανωµένα σε µια από τις ισχυρότερες 
κοινότητες της υπόδουλης Ελλάδας. Έτσι, οι 
κάτοικοι του ήταν απαλλαγµένοι απ’ την βαριά 
φορολογία, Τούρκοι δεν επιτρέπονταν να εγκατα-
σταθούν εκεί, και οι τοπικοί Τούρκοι διοικητές της 
Θεσσαλίας είχαν περιορισµένες δυνατότητες στα 

εσωτερικά τους[187]. Επιπλέον όλων αυτών, και 
το ίδιο το σχολείο ήταν εξοπλισµένων µε δικά του 
προνόµια και ασυλίες από την σύνοδο του 
πατριαρχείου[188], αλλά και από την ίδια την 
τουρκική κυβέρνηση. 
   Και όµως! Αυτό το σχολείο, που λειτουργούσε 
µέσα σε µια τόσο προνοµιακή περιοχή, και µε 
τόσα προνόµια το ίδιο, κατάφερε τελικά να 
ακµάσει, όπως µας αναφέρει ο Noehden, επειδή 
είχε την τύχη να βρίσκεται σε ένα αποµα-
κρυσµένο χωρίο, και έµενε έτσι µακριά από το 
φθονερό µάτι του τοπικού Τούρκου διοικητή. 
   Συνεχίζοντας ο Noehden το άρθρο του, περι-
γράφει τους πολύ φιλόδοξους στόχους και σχέδια 
της Φιλοµούσου Εταιρίας της Αθήνας σχετικά µε 
την καλή λειτουργία αλλά και την επαύξηση των 
δύο σχολείων που επόπτευε και ενίσχυε 
οικονοµικά: Το Γυµνάσιο της Αθήνας και των 
Μηλιών. Όµως, αφού τελειώνει την αφήγησή του 
για τους σχεδιασµούς και τα εκπαιδευτικά 
οράµατα της Εταιρίας, κλείνει την σχετική 
αναφορά του ως εξής: 
   «Και ενώ αυτές οι θετικές και ευχάριστες ιδέες 
γίνονται πράξη, είναι αδύνατο να µην 
θυµηθούµε και την δύναµη του δεσποτισµού 
που αιωρείται πάνω από τη χώρα, και που µε 
την ψυχρή αρπακτικότητά του µπορεί αµέσως 
να καταστρέψει τους καρπούς των προσπα-
θειών πολλών επίµοχθων ετών. Αλλά, παρόλα 
αυτά, οι φίλοι της ανθρωπότητας οφείλουν να µη 
να αποθαρρυνθούν από το να θέτουν χείρα σε 
µια τόσο αξιέπαινη εργασία»[189]. 
   Δηλαδή, όπως µας διαβεβαιώνει µε τον πιο 
σαφή και επίσηµο τρόπο ο καθηγητής Noehden, 
οποιαδήποτε προσπάθεια για την παιδεία και 
την µόρφωση του υπόδουλου έθνους στην 
Ελλάδα, όσο µεγάλη και καλοσχεδιασµένη κι 
αν ήταν, µπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγµή 
να καταστραφεί και εξαφανισθεί από τον 
βάρβαρο και απρόβλεπτο στις αντιδράσεις του 
τουρκικό δεσποτισµό. 
    Ο καθηγητής Πατρινέλης πιστεύει ότι η 
αντίληψη που θέλει τους τοπικούς Τούρκους 
διοικητές να αυθαιρετούν ασύστολα, απαγο-
ρεύοντας ή καταστέλλοντας την λειτουργία των 
σχολείων, είναι απλά και µόνο µια «πρόσφατα 
επινοηµένη θεωρία» [190]. Από την µαρτυρία του 
Noehden και µόνον µπορούµε να καταλάβουµε 
το πόσο αυτή η θέση του σεβαστού καθηγητή 
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είναι λανθασµένη. Αλλά το πρόβληµα µε τις 
αυθαιρεσίες των τοπικών Τούρκων διοικητών 
είναι ακόµη πιο πολύπλοκο, ειδικά στην περιοχή 
της Μικράς Ασίας, όπου η καταπίεσή τους µέχρι 
τον 18ο αιώνα ξεπερνούσε κάθε όριο. 
   Ο Νερουλός και πάλι αναφέρει σχετικά: «Οι 
χριστιανοί της Μικράς Ασίας υπήρξαν τα 
πρώτα θύµατα του συστήµατος τούτου [της 
απαγόρευσης των σχολείων]»[191]. 
   Τα ίδια αναφέρει και ο Ματθαίος Παρανίκας: 
   «Εν  ταις   ασιατικαίς επαρχίαις  του  Οθωµα-
νικού  κράτους  […]   µετά παντοία δεινά, α υπέ-
στησαν, η αχλύς βεβαίως επικάθησε βαρυτέρα, 
και το σκότος ην παχύτερον. Ου µόνον δε το 
έθνος επιέζετο, αλλά και  η γλώσσα, φευ! 
πολλαχού έπαθε διαστροφήν, παραφθοράν 
και ήτταν.  Και  όµως,   εν ταις επαρχίαις ταύταις,  
εν  αις  που  περί  τας  µονάς  το  ζώπυρον  των 
γραµµάτων διετηρείτο,  ίχνη Σχολών και 
λογίων µέχρι των µέσων της ΙΖ΄ εκατοντα-
ετηρίδος  δεν ευρίσκοµεν»[192]. 
   Τα συµπεράσµατα του Παρανίκα είχε δύο 
χρόνια πριν από εκείνον διατυπώσει επακριβώς 
και ο ιστορικός Δανιήλογλου, ο οποίος αναφέρει 
σχετικά: 
   «Εκ  των  πολλών  της Ανατολής  χωρών,  αίτι-
νες  επέπρωτο  να  καταπλακώθωσιν  υπό  την 
βαρείαν  πλάκα  της βαρβαρότητος και της απο-
ξενώσεως παντός εθνικού χρήµατος, πρωτίστως 
έλαβε δυστυχίαν να είναι  η Μικρά Ασία ως 
πρωιµότερον απολέσασα την προγονικήν 
γλώσσαν και τα παρεπόµενα αυτή εθνικά 
αγαθά. Ακόµη και περί τα µέσα του ΙΗ΄ αιώνος 
(1750)  ουδαµού της Μικράς Ασίας υπήρχον 
σχολεία εκτός της Σµύρνης και της Καισα-
ρείας. Πανταχού της Μικράς Ασίας  γενική 
υπήρχεν αµάθεια και άγνοια των εν τοις ναοίς 
αναγιγνωσκοµένων, άπερ κατά πατροπαράδοτον 
µόνον συνήθεια ήσαν εν χρήσει»[193]. 
    Στην  ίδια  κατεύθυνση  βρίσκεται  και  το  
εκλεκτό  τέκνο  του  Διαφωτισµού,  ο  Νικόλαος 
Δραγούµης, µε την δική του µαρτυρία: 
   «Κατά τας  ασιάτιδας χώρας […] προ αιώνων 
δεν είχεν ακουσθή η γλυκεία του Πλάτωνος ή 
του Χρυσοστόµου φωνή, όπου δια τον φόβον 
των κρατούντων ελάχιστος αριθµός µαθητών 
µετέβαινον δια νυκτός εις σχολείον κείµενον εν 
παραβύστω τινί γωνία, άδοντες, ως ει επλανόντο 
χάριν ευθυµίας εις τα οδούς, το επίτηδες ποιηθέν 

άσµα: Φεγγαράκι µου λαµπρό»[194]. 
   Αιτία για αυτήν της πνευµατική καθυστέρηση 
ειδικά στην Μικρά Ασία ήταν η ιδιαίτερα σκληρή 
συµπεριφορά των τοπικών Τούρκων διοικητών. 
Όπως µας πληροφορεί ο Thomas Smith από τον 
17ο κιόλας αιώνα, «οι τουρκικές αρχές στις 
ασιατικές επαρχίες ήταν πολύ λιγότερο 
ανεκτικές από αυτές στις ευρωπαϊκές»[195]. 
   Και  µετά  από  τον  καταιγισµό  όλων  αυτών  
των  µαρτυριών,  έρχεται  ο  Αγγέλου  να χαρα-
κτηρίσει την µαρτυρία του Δραγούµη ως «νεό-
κοπη εκδοχή», επειδή εντοπίζει «το φαινόµενο 
[του διωγµού της παιδείας] τοπικά στη Μικρά 
Ασία»! Κάτι που τον κάνει τελικά να συµπεράνει 
πως «η πληροφορία του Δραγούµη […] δεν είναι 
καρπός έρευνας»[196]! Και είναι φυσικό να θε-
ωρεί ο Αγγέλου τα όσα λέει ο Δραγούµης ως «νε-
όκοπη εκδοχή», αφού από όλες τις µαρτυρίες που 
αναφέρονται σ’ αυτήν την κατάσταση, η µαρτυ-
ρία του Δραγούµη είναι η µόνη που γνωρίζει. 
    Και από εδώ αρχίζουν τα προβλήµατα. Τον 
Ράνσιµαν ο Αγγέλου έτσι κι αλλιώς τον αγνοεί, 
γι’ αυτό αγνοεί και την µαρτυρία του Smith, που 
παραπάνω αναφέραµε. Αλλά το κακό είναι ότι  
δεν είχε διαβάσει ούτε τον Παρανίκα, που 
αναφέρεται επίσης µε απόλυτη σαφήνεια στον 
µαρασµό της παιδείας ειδικά στην Μικρά Ασία, 
εξαιτίας της βαρβαρότητας τουρκικού ζυγού; Τι 
να πούµε… Το ’χουν φαίνεται συνήθειο τους οι 
αναθεωρητές ιστορικοί να αγνοούν εκείνα 
ακριβώς τα έργα, τα οποία επαινούν και εκθειά-
ζουν περισσότερο! 
 
β) Οι γενίτσαροι και το παιδοµάζωµα. 
   Ο διωγµός της παιδείας από τους Τούρκους 
πολλές φορές είχε έναν έντονο και βάρβαρα 
επιθετικό χαρακτήρα. Και γι’ αυτό υπάρχουν 
πάρα πολλές µαρτυρίες. Πρώτη απ’ αυτές είναι η 
περίπτωση του λόγιου και «πολλά υπό των 
Τούρκων παθόντος»[197] Χριστόφορου Αγγέλου, 
ο οποίος το 1607 πήγε στην Αθήνα[198] για να 
σπουδάσει. Όµως, µόλις έφτασε εκεί, συνελήφθη 
από τους Τούρκους µε την απίθανη κατηγορία ότι 
ήταν κατάσκοπος των Ισπανών. Και αφού οι 
Τούρκοι τον συνέλαβαν, του κατέσχεσαν όλα τα 
βιβλία και τα χρήµατά του, ενώ µόλις και µετά 
βίας µπόρεσε να γλιτώσει την ζωή του[199]. Στην 
συνέχεια ο Άγγελος βρέθηκε στην Αγγλία ως 



Η   Φ Ω Ν Η  
 

 

20 

πρόσφυγας, αφού δραπέτευσε από τις τουρκικές 
γαλέρες. Εκεί εκτύπωσε ένα φυλλάδιο στην 
Οξφόρδη όπου διεκτραγωδούσε το πώς η εκκλη-
σία του «είχε απογυµνωθεί από κάθε τελειότητα 
και γνώση» εξαιτίας του «Μεγάλου Τούρκου» ή 
µάλλον εξαιτίας κάποιων άνοµων αξιωµατούχων 
του σουλτάνου, από τους οποίους η εκκλησία 
υπέστη πολλά δεινά[200]. 
   Η τυραννία των Τούρκων όχι µόνον εµπόδιζε 
την ίδρυση και την λειτουργία των σχολείων, 
αλλά κατέστρεφε και εκείνα που υπήρχαν. Αυτό 
ήταν ένα από τα προσφιλέστερα «σπορ» ειδικά 
των γενιτσάρων. Μια ιδιαι-
τέρως σηµαντική µαρτυρία 
γι’ αυτό συνιστά η προσω-
πική εµπειρία του ίδιου του 
Κούµα, που βίωσε σαν παιδί 
στην Λάρισα: 
   «Δεκαετής έγινε χωρίς να 
ιδή ούτε εκκλησίαν (διότι 
την µόνην της Λαρίσσης 
είχαν κριµνήσει οι Τούρ-
κοι), ούτε κοινόν σχολείον, 
διότι εφυλάττετο έγκλει-
στος, δια τον φόβον των 
γιανιτσάρων»[201].  
    Και αυτά το 1777-1787! Δηλαδή, «µετά τον 
ρωσικόν πόλεµον του 1768-1770 έτους» (ορλωφι-
κά), οπότε «εις καµµίαν πόλιν της Τουρκίας δεν 
επρόκοπταν οι Γραικοί ούτε εις πλούτη,  ούτε 
εις γνώσεις»[202]. Έτσι, σε µια  πόλη σαν την 
Λάρισα για εικοσιτέσσερα (24) ολόκληρα χρόνια 
δεν υπήρχε ούτε µία εκκλησία[203], και για 
σχεδόν τριάντα (30) χρόνια ούτε ένα σχολείο, 
διότι την µία και µοναδική εκκλησία, του Αγίου 
Αχιλλείου και το ένα και µοναδικό σχολείο, που 
υπήρχε[204], τα είχαν γκρεµίσει οι γενίτσαροι. Το 
σχολείο ξαναλειτούργησε µόλις το 1798,  την  
εποχή  του  σουλτάνου  Σελίµ  του  Γ΄,  χάρις  στις  
φροντίδες  του  εθνοµάρτυρα  και κορυφαίου φω-
τιστή του γένους µητροπολίτη Λαρίσης (και µετέ-
πειτα Εφέσου) Διονυσίου Καλλιάρχου, ο οποίος 
από το 1794 είχε ξαναχτίσει και την εκκλησία: 
   «Συνηθισθέντες οι γιανίτσαροι να φονεύουν 
χριστιανούς, ετουφέκιζαν καθ’ εκάστην 10-20 
χριστιανούς. Ένα µόνον ναόν είχαν πέντε 
χιλιάδες κάτοικοι της πόλεως εκείνης, 
τιµώµενον εις όνοµα του αγίου Αχιλλίου, και 
τούτον τον εκρήµνισαν, µε όρκον να µη 

συγχωρήσωσι πλέον την ανάκτισίν του. Μετά 
παρέλευσιν εικοσιτεσσάρων ετών, κατά τα 
οποία οι χριστιανοί εστερούντο την ιεράν 
ταύτην παραµυθίαν […] ανεκτίσθη ο ναός 
ούτος επί Σελίµ Γ΄, δια φροντίδος  του  
αξιεπαίνου  µητροπολίτου Λαρίσσης 
Διονυσίου  Καλλιάρχου,  οπότε  ο  καλός ούτος 
ποιµήν ανήγειρε και το παλαιόν Ελληνικόν 
σχολείον»[205]. 
    «Εις τας αρχάς του 1798 έτους [ο Κ. Κούµας] 
ανεδείχθη διδάσκαλος του Ελληνικού σχο-
λείου της πατρίδος του Λαρίσσης, ήτις τώρα 

πρώτην φοράν, αφού ο 
Καλλιάρχης ανέκτισε 
τον ναόν της, απέκτησε 
το καλόν τούτο [δηλαδή 
το σχολείο], το οποίον 
εστερείτο τριάκοντα πε-
ρίπου έτη»[206]. 
   Τα «κατορθώµατα» της 
«προνοµιακής κοινωνικής 
οµάδας» των γενίτσαρων 
µας περιέγραψε παραπά-
νω µε τον πιο άµεσο και 
τραγικό τρόπο ο Κ. 

Κούµας. Οι γενίτσαροι λοιπόν ήταν τόσο φιλικοί 
προς τον χριστιανικό πληθυσµό, ώστε «κατέ-
τρωγαν τους πτωχούς χριστιανούς ασπλάχνως. 
Εζήτουν κρασιά, φαγητά, ενδύµατα, αργύριον. 
[…] Πολλοί έπιπταν θύµατα των γιανιτσάρων  
ατιµωρητί  εις  τους  δρόµους,  διότι  δεν  ηδυ-
νήθησαν  να  εκπληρώσωσι  τα ζητήµατά  των.  
[…]  Η τιµή των αρρένων εθυσιάζετο εις τα 
άγρια πάθη των.  Και  όσοι φιλόστοργοι και 
οπωσούν ευκατάστατοι γονείς δεν υπέφεραν 
την αισχύνην ταύτην, ηναγκάζοντο να εξορί-
ζωσι τα τέκνα των από τας πατρικάς των 
αγκάλας εις κώµας κατοικουµένας υπό µόνων 
χριστιανών»[207]. Και «συνηθισθέντες οι γιανί-
τσαροι να φονεύουν χριστιανούς,  ετουφέκιζαν  
καθ’  εκάστην  10-20  χριστιανούς»[208].  Τα  
ίδια  λένε  για  τους «γιανίτσαρους» και ο Κοραής 
και οι Δηµητριείς στα κείµενά τους, όπως επίσης 
και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην περίφηµη 
προκήρυξή του. 
    Και µετά από όλα αυτά, µπορούµε να παρατη-
ρήσουµε και τα εξής σηµαντικά πράγµατα: Ο Κ. 
Κούµας µέχρι να γίνει δέκα χρονών δεν πάτησε 
το πόδι του ούτε σε σχολείο ούτε σε εκκλησία, 
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«διότι εφυλάττετο έγκλειστος, δια τον φόβον 
των γιανιτσάρων». Έτρεµε η µητέρα του τους 
γενίτσαρους, µην τυχόν της αρπάξουν το παιδί 
της και τον κρατούσε κλειδωµένο στο σπίτι της 
για δέκα ολόκληρα χρόνια. Και όχι µόνον η 
µητέρα του Κούµα. Όλες οι χριστιανές µανάδες 
κατά την Τουρκοκρατία έτρεµαν το παιδοµάζω-
µα, µην τους πάρουν τα παιδιά τους γενίτσαρους 
και γίνουν τα ανθρωπόµορφα κτήνη, τα οποία 
είδαµε µόλις πιο πάνω να µας περιγράφει ο 
Κούµας τα κατορθώµατά τους. Γι’ αυτό και 
προσευχόταν στον Θεό να πεθάνουν τα παιδιά 
τους παρά να τα πάρουν οι Τούρκοι για 
γενίτσαρους. Προτιµούσαν οι Ελληνίδες µάνες να 
πεθάνουν τα παιδιά τους παρά να γίνουν 
γενίτσαροι! 
 

 
 
   Είναι πραγµατικά απερίγραπτη η φρίκη που 
έζησαν οι Έλληνες γονείς από την ανείπωτη 
δοκιµασία  του παιδοµαζώµατος, καθ’ όλην την 
τουρκοκρατία. Γι’ αυτό και  προσπαθούσαν µε 
χίλιους τρόπους να αποφύγουν αυτήν την 
τραγωδία: Άλλαζαν τα παιδιά τους µε τα παιδιά 
των µουσουλµάνων γειτόνων τους, οι οποίοι 
ήθελαν πολύ να γίνουν τα παιδιά τους γενί-
τσαροι, ώστε πραγµατικά να εξασφαλίσουν την 
ζωή τους για πάντα. Επίσης, οι ταλαίπωροι 
Έλληνες έδιωχναν τα παιδιά τους µακριά, για 
χρόνια, µέχρι να µεγαλώσουν, ή τα κρατούσαν 
φυλακισµένα µέσα στο ίδιο τους το σπίτι, όπως 
έκανε η µητέρα του Κούµα. Δωροδοκούσαν 
αυτούς που έκαναν την επιλογή. Εξαιτίας του 
παιδοµαζώµατος έγιναν ακόµη και επανα-

στάσεις, σε διάφορα µέρη της Οθωµανικής αυτο-
κρατορίας, από τους απελπισµένους χριστιανούς 
γονείς [209]. 
   Και όµως, οι αναθεωρητές ιστορικοί διακη-
ρύττουν σε όλους τους τόνους ότι το παιδο-
µάζωµα δεν τίποτα φοβερό και τροµερό, άλλα, 
αντίθετα, κάτι πολύ καλό και πολύ επιθυµητό 
από κάθε Ελληνίδα µάνα για το παιδί της. Και 
πώς θα µπορούσε είναι διαφορετικά, αφού το 
παιδοµάζωµα ήταν ένα πρωτότυπο σύστηµα 
στρατολόγησης, το οποίο µετέτρεπε νεαρούς µη 
µουσουλµάνους σε µια  προνοµιακή κοινωνική 
οµάδα»[210]. Άλλωστε, «η επάνδρωση των 
Γενιτσάρων, από ένα χρονικό σηµείο και έπειτα 
τουλάχιστον, δεν γινόταν βιαίως, µέσω «παιδο-
µαζώµατος». Αντίθετα µάλιστα, όσο το σώµα 
αυτό αποκτούσε εξέχουσα θέση στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία,  αρκετοί γονείς προσπαθούσαν 
να εξασφαλίσουν τη «σταδιοδροµία» των 
παιδιών τους µέσω της κατάταξής τους στους 
Γενίτσαρους»[211]. 
    Πολύ όµορφα και ειδυλλιακά όλα αυτά, 
ακριβώς µέσα στο πλαίσιο της «ευνοϊκής 
συµβίωσης κυρίαρχων µουσουλµάνων και 
υποτελών χριστιανών»[212]. Και είναι πράγµατι 
αλήθεια πως αρκετοί γονείς προσπαθούσαν να 
εξασφαλίσουν τη «σταδιοδροµία» των παιδιών 
τους µέσω της κατάταξής τους στους 
Γενίτσαρους, αλλά αυτή είναι η µισή αλήθεια. 
Διότι οι γονείς που ήθελαν να πάρουν τα παιδιά 
τους για γενίτσαρους ήταν µόνον οι 
µουσουλµάνοι, ενώ οι χριστιανές µανάδες είδαµε 
ότι  προτιµούσαν να δουν τα παιδιά τους 
πεθαµένα παρά να τα δουν γενίτσαρους. Έτσι, 
για άλλη µια φορά καταλαβαίνουµε το πόση 
επιστηµονική εγκυρότητα και αξιοπιστία έχουν 
όλα όσα  µας  λένε  για  τις  διάφορες  ιστορικές  
καταστάσεις  οι  αναθεωρητές  ιστορικοί.  Ιδίως  
όταν έρχονται, µε το ακαταµάχητο κύρος που 
διαθέτουν ως ειδικοί, να µας «απαλλάξουν» από 
τους εθνικούς µας ιστορικούς µύθους… 

(συνεχίζεται) 
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 

     Τήν Κυριακήν 7/20-11-2011, εἰς τὸ Καθολικόν τῆς 
Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος προέβη εἰς τὴν χειροτονίαν 
τοῦ εὐλαβεστάτου Ἱεροδιακόνου π. Γρηγορίου Ζιώ-
γου εἰς τὸν δεύτερον βαθµόν τῆς Ἱερωσύνης. Ὁ προ-
αχθείς ἀνήκει εἰς τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας. 
 

  
        Εἰς τὴν ἰδίαν λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος 
ἐχειροτόνησεν εἰς διάκονον τόν εὐλαβέστατον κ. Γε-
ώργιον Μανταρόπουλον, ὅστις τὴν ἑποµένην ἐχει-
ροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον. Ὁ νεοχειροτονηθεὶς 
εἶναι ἔγγαµος καὶ πατήρ τριῶν τέκνων καὶ θὰ 
ἀναλάβῃ Ἱεραποστολικήν δρᾶσιν εἰς τὴν Γαλλίαν 
 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
 

 
          Μετ’ ίδιαιτέρας µεγαλοπρεπείας ἑωρτάθη τὴν 
Δευτέραν 8/21-11-2011 ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ταξιαρ-
χῶν εἰς τὴν ὁµώνυµον Ἱερὰν Μονήν Ἀθικίων Κοριν-

θίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλι-
νίκου. Εἰς τὸ Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἔλαβον 
µέρος οἱ Ἀρχιερεῖς: Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στοµος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καί Βρεσθέ-
νης κ. Θεοδόσιος, ἐνῷ παρέστη συµπροσευχόµενος 
καί ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. 
Ἰουστῖνος. 
 

 
     Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. 
Καλλίνικος ἐν µέσῳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου µετά τό 
πέρας τῆς λιτανεύσως τῆς Ἱερᾶς Εἱκόνος τῶν Ἁγίων 
Ταξιαρχῶν. 
  

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

  

 
Τήν 13/26-11-2011 ἡµέρα καθ’ ἣν τελεῖται ἡ µνήµη 
τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόµου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἦγε 
τά σεπτά αὐτοῦ ὀνοµαστήρια, ὁ Σεβα-σµιώτατος 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στοµος.

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
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     Στόν κατάµεστο Καθεδρικό Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου 
Ἀχαρνῶν, τελέστηκε µέγας πανηγυρικός πολυαρχι-
ερατικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ ἑορ-
τάζοντος Ἱεράρχου, συµπαραστατουµένου ὑπό τῶν 
Θεοφιλεστάτων Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου 
καί Μαραθῶνος κ. Φωτίου καθώς καί πλειάδος 
ἱερέων. Ἐνῷ τήν κυριώνυµον ἡµέρα προεξῆρχε ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνι-
κος, µετά τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολιτου Πει-
ραιῶς κ. Γερόντιου, τοῦ θεοφιλέστατου ἐπισκόπου 
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καί τοῦ ἑορτάζον-
τος Σεβασµιωτάτου Αττικης καί Βοιωτίας  κ. Χρυσο-
στόµου. 
  

 
      Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡµέρας ἐκήρυξεν ὁ 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί 
Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος. Ἠκολούθησεν ἐπιµνηµό-
συνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως  τῶν Μακαριστῶν 
πρωθιεραρχῶν Χρυσοστόµου Καβουρίδου, Χρυσο-
στόµου Κιούση καί τοῦ Μητροπολίτου Μαγνησίας 
κυροῦ Χρυσοστόµου Νασλίµη. Στό τέλος δέ τῆς 
εὐχαριστηριακῆς συνάξεως, ὁ Μακαριώτατος βαθύ-
τατα συγκεκινηµένος ηὐχήθη εἰς τόν ἑορτάζοντα 
Ἱεράρχην δωρίζοντας του ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον, 
καί παρετέθη ἐόρτιος τράπεζα. 
     Τήν ἰδίαν ἡµέρα ὁ Μακαριώτατος συνοδευόµενος 
ὑπό τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἱεροῦ κλήρου µετέβη εἰς 
τὰς  Ι. Μονὰς  Κοιµήσεως Θεοτόκου Παρνηθος καί 
Πανάχραντου Μεγάρων, ὅπου ἐτέλεσε τρισάγιον 
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοίδιµων 
προκατόχων του, πρώην  Φλωρίνης κυροῦ Χρυσο-

στόµου Καβουρίδη, καί Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυσοστό-
µου Κιούση. 
 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝ   
     Ὁ Μακαριώτατος µετέβη ἐκεῖ περὶ τὰ τέλη 
Ὀκτωβρίου, συνοδευόµενος ἀπό τὸν Πανοσ. Ἀρχιµ. 
π. Χριστόδουλον Καραΐσκον καὶ τὸν Πανοσ. Ἱεροµ. 
π. Κάλλιστον Τζουλακίντζε. Εἰς τὴν Γεωργίαν 
ἐγένοντο θερµῶς δεκτοί ἀπό τό ἐκεῖ ποίµνιον τῶν 
Γ.Ο.Χ. καὶ τοὺς δύο Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι δραστηριο-
ποιοῦνται εἰς Γεωργίαν, τόν Πανοσ. Ἱεροµ. π. 
Γρηγόριον Κοµπαχίντζε τῆς ἐνορίας Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Αἰδεσ. Πρεσβυτέρου π. Γαβριὴλ 
Νεµπιερίντζε τῆς Ἐνορίας Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, 
ἀµφοτέρων ἐν Τιφλίδι.  
 

 
Εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἐπισκέψεως ταύτης οἱ φιλόξενοι 
Γεωργιανοί Γ.Ο.Χ. ὠργάνωσαν διὰ τὸν Μακαριώ-
τατον καὶ τὴν συνοδείαν αὐτοῦ ἀξιολόγους προσκυ-
νηµατικάς ἐπισκέψεις. 

 

 
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928. Δηµοσιογραφικόν  Ὄργανον τῆς  Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. 
Περίοδος Γ΄ ἔτος 61ο Τεῦχος 971 Σεπτέµβριος - Δεκέµβριος 2011. Ἱδρυτής: Ἀνδρέας Βαπορίδης († 1976).  Ἐκδότης: Ἡ Α.Μ. ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ. Διευθυντής: † Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος. Ὑπεύθυνος 
Συνδροµῶν - Ἐµβασµάτων Κατσαγώνης Κωνσταντῖνος, Κάνιγγος 32, Τ.Κ. 106 82, ΑΘΗΝΑΙ. Συνδροµαί: Ἐσωτερικοῦ ἐτησία 
15 εὐρώ Ἐξωτερικοῦ 25 $ Η.Π.Α. Τιµή φύλλου 1 εὐρώ. ISSN: 1107-6763. Ἰδιοκτησία - Κεντρική Διάθεσις: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ» Ὁδός Κάνιγγος, 32, Τ.Κ. 10682, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 2103828280 - Fax: 2103847365 
www.ecclesiagoc.gr e-mail: ecclesiagoc@gmail.com . Τά ἀνυπόγραφα ἄρθρα ἀποδίδονται εἰς τήν διεύθυνσιν. 

 


