
Η            ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

«Οὐκ ἀπνηζόμεθά ζε Φίλη Ὀπθοδοξία...» 

«ΣΤΗΚΕΤΕ    ΚΑΙ    ΚΡΑΤΕΙΤΕ    ΤΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ»   (Βʹ   ΘΕΣΣΑΛ.  Βʹ  15) 

ΓΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΣΩΝ  ΓΝΗΙΩΝ ΟΡΘΟΓΟΞΩΝ ΥΡΙΣΙΑΝΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2014  ΔΣΟ 64ον ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 980 ΑΘΗΝΑΙ (Σ.Κ. 106 82) ΟΓΟ ΚΑΝΙΓΓΟ 32 (Γʹ ΟΡΟΦΟ) 

«Δἰρ ἑνόηηηα πάνηαρ ἐκάλεζε» 

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 2/15.6.2014  Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος,  

συλλειτουργεῖ μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολίτου Ρουμανίας κ. Βλασίου. 

ΙΓΡΤΣΗ ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΠΟΡΙΓΗ                                                                                                          ΔΣΟ ΙΓΡΤΔΩ 1928  



2

ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 2/15.6.2014, 
ἐπιτελέσθηκε, ὅπως εἶχε προαγγελθῆ, ἱερὸ 

Πρωθιεραρχικὸ Συλλείτουργο Ἑλλήνων καὶ Ρου-
μάνων. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
κ. Καλλίνικος, τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, συνελειτούργη-
σε μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Μητρο-
πολίτη Ρουμανίας κ. Βλάσιο, τῆς Γνησίας Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς.

περίπου Ἱερεῖς, Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι, τέσσερις 
Διάκονοι (τρεῖς Ἕλληνες, ἕνας Ρουμᾶνος), καὶ Ὑπο-
διάκονοι.
 Ἔψαλαν πανηγυρικὰ οἱ Χοροὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου 
Κατσίρη καὶ παρέστη συμπροσευχόμενο μεγάλο 
πλῆθος πιστῶν.

Πρωθιεραρχικόν  ΣυλλειΤόυργόν
Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι διετράνωσαν τὴν Ἑνότητά τους

 Τὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Καθ
εδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου 
στὴν Νέα Φιλαδέλφεια καὶ ἔλαβαν μέρος ἕνδεκα 
ἀκόμη Ἀρχιερεῖς: ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος οἱ 
Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, καὶ οἱ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μα-
ραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Με-
θώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης· ἀπὸ 
δὲ τὴν Σύνοδο τῆς Ρουμανίας οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
ποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανὸς 
καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος· ἐπίσης ἔλαβαν μέρος δέκα 

  Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε Ὁμιλία, ποὺ δημοσιεύ-
εται κατωτέρω, τὴν ὁποίαν εἶχε ἑτοιμάσει γιὰ τὴν 
περίστασι αὐτὴ κατόπιν Συνοδικῆς ἐντολῆς.
 Πρὸ τοῦ Διʼ εὐχῶν, στὴν Ἀπόλυσι, οἱ δύο Προ-
καθήμενοι ἀπηύθυναν σύντομα μηνύματα γιὰ 
τὴν σημασία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς Ἑνώσεως τῶν 
Γνησίων Ἐκκλησιῶν μας στὴν σημερινὴ ἰδιαίτε-
ρα κρίσιμη καὶ δύσκολη συγκυρία, ἀλλὰ καὶ στὴν 
πιθανῶς δυσκολώτερη ποὺ θὰ ἀκολουθήση. Ὁ 
Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος, κατόπιν σχετικῆς 
προσλαλιᾶς τοῦ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φωτίου, 
ἐδώρησε στὸν Μακαριώτατο κ. Βλάσιο πίνακα σὲ 
μεγάλο μέγεθος, μὲ τὴν παράστασι τοῦ Θαύμα-
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τος τῆς Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὴν 
Ἀγρυπνία τῆς Ὑψώσεως Αὐτοῦ κατὰ τὸ Πάτριο 
Ἡμερολόγιο στοὺς πρόποδες τοῦ Ὑμηττοῦ τὸ 1925.
 Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, κέρασμα γιὰ Κλῆρο 
καὶ Λαὸ παρετέθη στὴν εὐρύχωρη Αἴθουσα στὸ ἰσό-
γειο τοῦ Ναοῦ.
 ● Κατόπιν, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ ἱ. Κλῆρος μετέβη-
σαν στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου («τοῦ Παρθενίου») στοὺς 
Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς, ὅπου τοὺς ἐπεφυλάχθη 
θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη Αὐτῆς Γερόν
τισσα Ξένη Μοναχὴ καὶ Ἀδελφὲς τῆς Μονῆς.

τοῦ Ἱεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τὰ 
Ὁποῖα ὡς γνωστὸν ἀναπαύονται στὴν Ἱερὰ αὐτὴ 
Μονή.

 Στὸ ἐπιβλητικὸ Καθολικό, ὁ Μακαριώτατος κ. 
Βλάσιος ἔψαλε Τρισάγιο ρουμανιστὶ μετὰ τῆς συ-
νοδίας του ἐνώπιον τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Ὁμολογη-

 Ἀκολούθησαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες καὶ 
παρετέθη πλούσια τράπεζα γιὰ ὅλους τοὺς παρευ-
ρεθέντας στὴν πνευματικὴ αὐτὴ εὐωχία.
 ● Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 3/16 Ἰουν., στὶς 10:00, 
ἔγινε μία κοινὴ Σύσκεψις στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας 
ἡμῶν, τῶν Ἑλλήνων καὶ Ρουμάνων Ἀρχιερέων ὑπὸ 
τοὺς Πρωθιεράρχας κ. Καλλίνικον καὶ κ. Βλάσιον, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει μέρος στὸ ἱερὸ Συλλείτουργο 
τῆς προτεραίας.
 Κατʼ αὐτήν, συνεζητήθησαν θέματά τινα ἀπὸ 
τὸ Κοινό μας Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο: «Ἡ Γνη-
σία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ. Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», 
καὶ ἐδόθησαν οἱ κατάλληλες ἐξηγήσεις καὶ διευ-
κρινίσεις σὲ ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες τῶν Ρουμάνων 
Ἀδελφῶν, πρὸς ἀποφυγὴν πιθανῶν παρερμηνειῶν 
καὶ παρανοήσεων.

 Ἡ Σύσκεψις ἔληξε σὲ ἀδελφικὴ ἀτμόσφαιρα 
συνεννοήσεως, συμφωνίας καὶ ἀγάπης καὶ ἐπιβε-
βαιώθηκε γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀνάγκη καὶ ἡ εὐλο-
γία τῆς κατὰ Θεὸν Ἑνώσεώς μας, ἐκφράσθηκαν δὲ 
εὐχὲς αὐτὴ νὰ διαφυλλάσεται καὶ ἐνισχύεται. 



4

Ὁμιλία στὸ Ἱερὸ Συλλείτουργο τῶν Προκαθημένων
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ Ρουμανίας κ. Βλασίου
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 2/15.6.2014

† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
 Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Μακαριώτατοι ἅγιοι Πρωθιεράρχαι·
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες· 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

κΟΙΝΗ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη πλημμυρίζει τὶς καρδιὲς 
πάντων ἡμῶν, ὅσοι ἔχουμε ἐλεηθῆ νὰ συμμετέχου-

με στὸ ἱερὸ Ἑνωτικό μας Συλλείτουργο, 
προεξαρχόντων τῶν Προκαθημένων τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ Ρουμανίας κ. 
Βλασίου.
 Ἑνώνουμε ἀπὸ κοινοῦ τὴν τιμή μας καὶ 
τὶς δεήσεις καὶ προσευχές μας στοὺς σημε-
ρινοὺς ἑορταζομένους Ἁγίους Πάντας, οἱ 
Ὁποῖοι εἶναι ἑνωμένοι στοὺς Οὐρανοὺς 
μὲ τὸν Θεὸ καὶ μεταξύ τους, εὐφραινόμενοι 
στὴν Ἐκκλησία τῶν Πρωτοτόκων.
 Αὐτοί, ὡς ἀειθαλεῖς καρποὶ τῆς παρου-
σίας καὶ δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
στὴν γῆ, ἀναπαύονται ἐν σκηναῖς δικαίων, ἐν χειρὶ Θεοῦ, 
ἀνυμνοῦντες ἀκαταπαύστως τὸ Τρισήλιον Φῶς τῆς Μιᾶς 
Θεότητος, καὶ μᾶς προτρέπουν σὲ ἀνύμνησι καὶ εὐχα-
ριστία τοῦ Θαυμαστοῦ μας Θεοῦ ἐν τοῖς Ἁγίους Αὐτοῦ! 
Διότι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ χαριτώσας καὶ ἐνδυναμώσας τοὺς 
γνησίους δούλους Του, ὥστε νὰ ἐπιδείξουν τὴν ὑπερ-
θαύμαστη καρτερία τους στοὺς μαρτυρικοὺς ἄθλους καὶ 
στὰ ἀσκητικὰ παλαίσματα. Τῷ ὄντι «Αὐτὸς δώσει δύνα-
μιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ Αὐτοῦ»! Ὁ Θεός, ἡ ἀεννά-
ως βρύουσα σωστικὴ καὶ φωτιστικὴ πηγὴ Ἐλέους καὶ 
Ἀγαθότητος, χορηγεῖ πλούσια τὴν βοήθειά Του πρὸς 
ὅλους, τὴν ὁποίαν ὅμως δέχονται καὶ ἀπολαμβάνουν 
μόνον ὅσοι ἔχουν καλὴ προαίρεσι καὶ ἀποδεικνύουν 
μὲ ἔργα τὴν πρὸς Αὐτὸν πίστι καὶ ἀγάπη τους.
 Πάντες οἱ Ἅγιοι, ὡς μέτοχοι πλουσίων θείων δω-
ρεῶν, ὡμολόγησαν μὲ παρρησία ἐνώπιον ὅλου τοῦ κό-
σμου «τὴν καλὴν ὁμολογίαν» τῆς Πίστεως καὶ Ἀρετῆς 
ἐν Χριστῷ, ὁ Ὁποῖος κατοικοῦσε μέσα τους. Ἀγάπησαν 

τὸν Κύριό μας ἀληθινά, σταυρούμενοι ὡς πρὸς τὸν «πα-
λαιὸ ἄνθρωπο» τῆς ἐμπαθείας γιὰ χάρι Του, ἕτοιμοι γιὰ 
θυσίες καὶ τῶν πιὸ προσφιλῶν προσώπων καὶ τῶν πιὸ 
πολυτίμων πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς προσκαίρου 
ζωῆς τους, προκειμένου νὰ φυλάξουν τὴν Εὐσέβεια καὶ 
τὸν θεάρεστο βίο. Ὡμολόγησαν τὴν θεία Ἀλήθεια, πρὸς 

δόξαν Θεοῦ καὶ βοήθειαν τῶν ὑπολοίπων 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ἀντέδρασαν σθεναρὰ 
ὅταν ἡ Ὀρθόδοξη Πίστι κινδύνευε καὶ 
ἐπροδίδετο καὶ ὅταν ὁ αἰώνιος Νόμος τοῦ 
Θεοῦ περιφρονεῖτο καὶ κατεπατεῖτο.
 Ἀνέμεναν τὶς θεῖες δωρεές, τὴν ἄρρητη 
οὐράνια θεία Δόξα ἐν Οὐρανοῖς, καθαιρού-
μενοι, φωτιζόμενοι, θεούμενοι· ἐνέμεναν μὲ 
σταθερότητα στὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ ὑπέμε-
ναν τοὺς πειρασμοὺς ἕως τέλους, χωρὶς νὰ 
ἐπηρεάζωνται ἀπὸ τὴν γνώμη τῶν πολλῶν 
τοῦ κόσμου τούτου, χωρὶς ἡμίμετρα, ἐπαμ-
φοτερισμούς, ἀνακρίβειες, ἐφάμαρτους 

συμβιβασμούς καὶ παράνομες οἰκονομίες. Ἀγαποῦσαν 
ὑπέρμετρα τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ συνεχίζουν νὰ 
μᾶς ἀγαποῦν, νὰ δέωνται ὑπὲρ ἡμῶν, νὰ μᾶς προστατεύ-
ουν καὶ νὰ μᾶς ἀναμένουν!

* * *
 Καὶ ἰδοὺ σήμερα, ἡ κοινὴ λειτουργική μας Σύναξις 
αὐτὸ δηλώνει, τὴν ἀποδοχή μας τῆς θείας αὐτῆς κλήσε-
ως καὶ ἱερᾶς προσκλήσεως καὶ πρὸς ἐμᾶς. Αἰσθανόμε-
νοι τὴν ἀτέλειά μας, θέτουμε ἐν ταπεινώσει τοὺς Τελεί-
ους, τοὺς Ἁγίους, ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὄχι μόνον τοῦ 
σώματός μας, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς μας, καὶ τοὺς παρα-
καλοῦμε νὰ φιλοξενηθοῦν καὶ νὰ ἀναπαυθοῦν καὶ ἐντὸς 
τῶν χειροποιήτων Ναῶν καὶ σεβασμάτων μας, ὅπως καὶ 
κυρίως ἐντὸς τῶν καρδιῶν μας, μὲ ὑπόσχεσι ὑπακοῆς 
στὸ παράδειγμα καὶ στὴν διδασκαλία τους, ἐν ἑνώσει, 
ταπεινώσει καὶ μετανοίᾳ.
 Διότι, ἁμαρτωλοὶ εἴμεθα, ἀλλὰ δὲν ἀφιστάμεθα ἀπὸ 
τὴν θεοπαράδοτη κοινὴ Κληρονομία τῆς Ἀληθοῦς Πί-

Εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!
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στεως, τὴν ὁποίαν τηροῦμε Ἀκαινοτόμητον, ἀπαραχάρα-
κτον καὶ ἀνόθευτον! Δὲν προσκυνοῦμε «θεῷ ἀλλοτρίῳ», 
οὔτε κλίνουμε γόνυ στὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, στὰ ψεύδη 
καὶ βδελύγματα τῆς ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων, ἤτοι τοῦ 
παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ὅλων τῶν Καινοτομιῶν 
ποὺ αὐτὸς ἐγέννησε. Δὲν εἴμεθα μεμονωμένα ἄτομα, 
μονάδες ἀνεξάρτητες, ἀλλὰ εἴμεθα πρόσωπα, μὲ κοινὸ 
πλοῦτο τὴν ἱερὰ Ἐκκλησία μας ὡς Μητέρα, καὶ Κεφαλὴ 
αὐτὸν τὸν Κύριο καὶ Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν 
Θεὸν καὶ Ἀδελφὸν καὶ Πατέρα μας.
 Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι, ὡς καὶ κάθε ἔθνους καὶ τό-
που Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴμεθα Ἀδελφοί, 
ἀναγεννημένοι ἀπὸ τὸ ἴδιο «Λουτρὸν τῆς Θεογενεσίας», 
ἔχοντες μία Πίστι, μία Ἐλπίδα καὶ ἀποτελοῦντες «δι’ 
Ἀγάπης Ἐνθέου» ἀλλήλων Μέλη. Καὶ ἔχουμε τόσο 
μεγάλη ἀνάγκη τῆς Ἐνθέου Ἀγάπης! Διότι, «ψυγείσης 
τῆς ἀγάπης τελείως, τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν καὶ κηδεμονίαν 
παραμένειν ἀδύνατον»! (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς).

* * *
 Ὁ θεῖος Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τῆς Ἀλη-
θείας, τῆς Εἰρήνης, τῆς Ἑνότητος καὶ τῆς Ἀγάπης δὲν 
μᾶς ἄφησε ἀπαρηγορήτους! Οἱ προσευχὲς τοῦ Οὐρανοῦ 
ἀκούσθηκαν καὶ ἡ καλή μας προαίρεσις καὶ προσπάθεια 
ἀπέδωσε εὐχύμους καρπούς. Ἡ Ἕνωσίς μας ἐν τῇ Γνη-
σίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ πρὸ τριμήνου περίπου ἐπιτεύχθηκε, σὺν 
Θεῷ, καὶ σήμερα ἐπισφραγίζεται εἰδικῶς ἐν σχέσει μὲ 
τοὺς Ρουμάνους Ἀδελφοὺς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.
 Ἡ σχέσις βεβαίως μετ’ αὐτῶν εἶναι παλαιά. Ὁ Ἡγέ-
της αὐτῶν Ἅγιος Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης Γλυκέριος 
(† 1985) εἶχε ἔλθει στὴν Ἑλλάδα τὸ 1936 ὡς Ἱερομό-
ναχος, μετὰ τὴν προσχώρησι στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία 
τῶν Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν Δημητριάδος Γερμανοῦ, 
Ζακύνθου Χρυσοστόμου καὶ πρώην Φλωρίνης Χρυσο-
στόμου τὸ 1935, προκειμένου νὰ λάβη ἐκκλησιαστικὴ 
βοήθεια καὶ συνδρομή. Οἱ δύσκολες ὅμως περιστάσεις 
τοῦ τότε καιροῦ δὲν εὐνόησαν τὴν προσπάθεια, ἀλλὰ ἡ 
καρδιακὴ κοινωνία καὶ σχέσις παρέμειναν.
 Μόλις δὲ τὸ 1977 ἡ σχέσις ἐκείνη ἀνανεώθηκε, καὶ 
ὁ ἀναμενόμενος ἀσπασμὸς πίστεως «ἐν φιλήματι ἁγίῳ» 
δόθηκε εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας συναγωνιστὰς μὲ 
ἄφατη χαρὰ καὶ συγκίνησι! Ἡ δὲ πιστοποίησις ἰδίοις 
ὄμμασι καὶ ἡ ψηλάφησις ἰδίαις χερσὶ τῶν στιγμάτων τοῦ 
μαρτυρίου καὶ τῶν ἀνθέων τῆς ἀρετῆς πρωτίστως τοῦ 
ἁγιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου Γλυκερίου καὶ τοῦ 
κατ’ Αὐτὸν Κλήρου, Μοναχῶν καὶ Λαοῦ, στὴν ἰδιαίτερα 
βασανισμένη κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη Ρουμανία, ἔκανε 
τὸν μακαριστὸ Γέροντά μας Σεβασμιώτατο Κυπριανὸ νὰ 
ἀναφωνήση τότε ἔνδακρυς: «Ἀξίζει κανεὶς νὰ ἀγωνίζε-
ται, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν τέτοιοι ἄνθρωποι στὴν γῆ»!
 Μία πρώτη Ἀπόφασις ἐπισήμου Ἐκκλησιαστικῆς 
Κοινωνίας μετ’ αὐτῶν τῶν συγχρόνων Ὁμολογητῶν 
τῆς Πίστεως ὑπεργάφη πρὸ 35ετίας, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 
1979, καὶ πανηγυρίσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονή μας τῶν 

Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλή, παρουσίᾳ 
καὶ τοῦ νῦν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλ-
λινίκου, τότε Μητροπολίτου Ἀχαΐας. Ἐκ μέρους τῶν 
Ρουμάνων Ἀδελφῶν παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Σίλ-
βεστρος († 1992), διάδοχος τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ 
προκάτοχος τοῦ νῦν Πρωθιεράρχου κ. Βλασίου.
 Ἡ χαρμόσυνη ἐκείνη ἱστορικὴ ἡμέρα, χαράχθηκε μὲ 
«χρυσᾶ γράμματα» στὶς δέλτους τῶν καρδιῶν ἁπάντων, 
κατὰ τὴν προσφυᾶ ἔκφρασι τοῦ ἀειμνήστου Μητροπο-
λίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ (†  2013), ὁ 
ὁποῖος ἐτόνισε τότε στὴν Ὁμιλία του, αὐτὰ ποὺ θὰ ἠδυ-
νάμεθα καὶ σήμερα νὰ προσυπογράψουμε ἀπολύτως:
 «Εἴμεθα μέλη Χριστοῦ καὶ ἀλλήλων μέλη, κατὰ τὸν 
θεσπέσιον Παῦλον. Ἠσθάνθημεν βαθέως, διὰ τῆς μνη-
μονεύσεως τῶν ἀοιδίμων προαπελθόντων Πατέρων μας, 
οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν τὸν μακάριον ὕπνον, τῶν ὑπὲρ 
τῆς πίστεως ὁμολογητῶν καὶ μαρτύρων, Χρυσοστόμου 
Καβουρίδου καὶ Γαλακτίωνος Κορτούν, πρώτων Ποι-
μεναρχῶν τῶν Γνησίων Ἐκκλησιῶν μας Ἑλλάδος καὶ 
Ρουμανίας, ὡς καὶ τῶν λοιπῶν ἡρωϊκῶς ἀγωνισθέντων 
διὰ τὴν πατρώαν Παράδοσιν, ὅτι ποτὲ δὲν εἴμεθα κε-
χωρισμένοι πνευματικῶς. Τὸ λαμπρὸν καὶ ἱστορικὸν 
σημερινὸν Συλλείτουργον ἀποτελεῖ ἔκφρασιν μηδέποτε 
διακοπείσης ἑνότητος ἐν Χριστῷ, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ 
τὴν ἔναρξιν καὶ ἀφετηρίαν μιᾶς νέας περιόδου ἀγάπης 
καὶ ἀγώνων διὰ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τῆς 
Ἐκκλησίας Του»!...

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί·

 Αὐτὴν τὴν ἔναρξι καὶ ἀφετηρία μιᾶς νέας περιόδου 
ἀγάπης καὶ ἀγώνων, βάσει μάλιστα καὶ τοῦ προσφά-
τως συμφωνηθέντος καὶ συνυπογραφέντος Κοινοῦ μας 
Ὁμολογιακοῦ-Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, πανηγυρί-
ζουμε σήμερα, παρακαλοῦντες τὸν Κύριο καὶ Θεό μας 
καὶ τοὺς Ὁμολογητὰς Ἁγίους Του, πάλαι τε καὶ νῦν, νὰ 
μᾶς ἐνθαρρύνουν, καὶ διὰ τῶν ἰδικῶν Σας προσευχῶν, 
ὥστε νὰ συνεχίσουμε ἀπὸ κοινοῦ τὸν καλὸν Ἀγῶνα 
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας!
 Κατακλείω μὲ τοὺς συγκλονιστικοὺς προτρεπτικοὺς 
λόγους τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου ἀπὸ τὸ σημερινὸ 
ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, οἱ ὁποῖοι εἴθε νὰ ἀποτελοῦν τὴν 
κατευθυντήριο γραμμὴ τῆς κατὰ Θεὸν κοινῆς πορείας μας:
 «Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμε-
νον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ 
τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχομεν τὸν 
προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς Πίστε-
ως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ΄ 1-2), δηλαδή
 «Ἑπομένως, ἀφοῦ ἔχουμε γύρω μας ἕνα τόσο μεγά-
λο νέφος ἀπὸ μάρτυρες, ἄς ἀποτινάξουμε κάθε βάρος 
καὶ τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία εὔκολα μᾶς ἐμπλέκει, καὶ ἄς 
τρέχουμε μὲ ὑπομονὴ τὸν ἀγῶνα τοῦ δρόμου ποὺ εἶναι 
ἐμπρός μας, μὲ τοὺς ὀφθαλμούς μας προσηλωμένους 
πρὸς τὸν ἀρχηγὸ καὶ τελειωτὴ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ». 
Ἀμήν!
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χρόνικόν ΤῆΣ ΣυνόδικῆΣ εΠιΣκεψεωΣ ειΣ Τῆν ρόυμανιαν

ό Μακαριωτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετὰ τῶν Σεβασμιωτάτων 

Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τῶν Θεοφιλεστά-
των Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου καὶ Μεθώνης κ. 
Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. 
Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη, τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου 
π. Καλλινίκου Ἡλιοπούλου, τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἱεροδι-
ακόνου π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτου, τοῦ Εὐλαβεστάτου 
Ὑποδιακόνου π. Ἀντωνίου Ἁγιοκυπριανίτου, ἀλλὰ καὶ 
ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος (ἐκ Μοναζουσῶν καὶ 
λαϊκῶν), ἀφίχθησαν τὴν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης 13/26 
Ἰουνίου 2014 εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Βουκουρεστίου, ὅπου 
τοὺς ὑπεδέχθησαν θερμῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανός, ὁμοῦ μετὰ πλείστων ἑτέρων Ρουμά-
νων Κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετὰ τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἱερο-
διακόνου π. Θεολόγου Σταυρουλάκη, ἀφιχθέντων ἤδη ἐξ 
Ἀμερικῆς, ὡς καὶ τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Σάβ-
βα Μίκιτς ἐλθόντος ἤδη ἐκ Σερβίας. Ἅπαντες συνήχθησαν 
διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸν ἐτήσιον ἑορτασμὸν τῆς Ἱερᾶς 
Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

τότε Μονῆς. Οἱ χωρικοὶ συνήχθησαν εἰς τὴν Μονὴν διὰ νὰ 
ὑπερασπισθοῦν τοὺς Μοναχοὺς καὶ ὠχυρώθησαν εἰς τὴν 
αὐλὴν Αὐτῆς. Δὲν ἀντέταξαν βίαν εἰς τοὺς βαρβάρους πο-
λιορκητάς, εἰ μὴ μόνον περιέφερον τὴν Εἰκόνα τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου. Οἱ διῶκται εἰσέβαλον βιαίως καὶ κατὰ τὴν 
συμπλοκήν, ἡ ὁποία διεξήχθη, ἐθανατώθησαν 5 πιστοὶ τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἐρρίφθησαν εἰς τὸ 
παρακείμενον πηγάδι (εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἀνηγέρθη τὸ 
Μνημεῖον), καὶ ἐτραυματίσθησαν ἕτεροι 28, ἐνῷ ἕτεροι 40 
ἐφυλακίσθησαν. Ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ κελλία κατεδαφίσθη-
σαν, αἱ Εἰκόνες, τὰ ἱερὰ σκεύη, βιβλία καὶ ἄμφια κατεστρά-
φησαν, ὁ Ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος κατεδικάσθη εἰς διετῆ 
φυλάκισιν καὶ ἡ Μονὴ μετετράπη εἰς ὀπωρῶνα. Ἔπειτα 
ἀπὸ 21 ἔτη, ἡ Μονὴ ἤρχισε καὶ πάλιν νὰ ἀνοικοδομῇται ὑπὸ 
τοῦ τότε Ἱερομονάχου Παχωμίου καὶ μετέπειτα Ἐπισκόπου 
Βράντσεα, ἐν μέσῳ πολλῶν δυσχερειῶν. Σήμερον θαυμάζει 
τις τὴν ἀναγεννηθεῖσαν ἐκ τῆς τέφρας αὐτῆς (ὡς ὁ μυθικὸς 
ἐκεῖνος φοίνιξ) Μονήν, παράδειγμα τὸ ὁποῖον προσιδιάζει 
καὶ δι’ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν τῆς Ρουμανίας.
 Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Μακαριώτατος μετὰ τῆς ἐξ Ἑλλάδος 
ἀκολουθίας του κατηυθύνθησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ 
Ἁγίου Γλυκερίου εἰς τὴν Σλατιοάραν, ὅπου καὶ ἐπρόκειτο 
νὰ φιλοξενηθοῦν.

 Οὗτοι μετέβησαν ὁδικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας 
Τριάδος εἰς τὸ χωρίον Κούκοβα τοῦ νομοῦ Μπακάου, Βο-
ρειοανατολικῶς τοῦ Βουκουρεστίου. Εἰς τὴν Μονὴν κατοι-
κοῦν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μπρασὼφ κ. Θεοδόσι-
ος καὶ Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος καὶ Ἀδελφότης περίπου 40 
Μοναχῶν, οἵτινες ἐπεφύλαξαν θερμοτάτην ὑποδοχὴν εἰς 
τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν συνοδίαν αὐτοῦ καὶ παρέθεσαν 
πλουσίαν τράπεζαν.
 Ἡ Μονὴ ἱδρύθη τὸ ἔτος 1933 ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχον Ἰω-
αννίκιον Dudescu καὶ ἀξίζει νὰ ἀναφερθῇ ὅτι εἰς τὸ κέντρον 
αὐτῆς ὑφίσταται Mνημεῖον διὰ τοὺς Ἁγίους Μάρτυρας καὶ 
Ὁμολογητὰς τῶν γεγονότων τῆς 23ης Ἀπριλίου/6ης Μαΐου 
τοῦ 1935. Τότε οἱ Καινοτόμοι Νεοημερολογῖται ἔστειλαν 
200 ἐνόπλους χωροφύλακας, συνοδευομένους ἀπὸ δύο νε-
οημερολογίτας ἱερεῖς ἐπικεφαλεῖς ὁμάδος ὄχλου ἐκ τῶν 
ἐνοριτῶν των, οἵτινες ἐπέδραμον κατὰ τῆς νεοσυστάτου 

 Ἐκεῖ ὑπεδέχθη τούτους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Σουτσάβα κ. Σωφρόνιος. Ἡ νεοσύστατος αὕτη Μονὴ ἀνη-
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γέρθη ἐντὸς τοῦ δάσους, εἰς τὸν ἐπί τινα ἔτη τόπον ἀσκή-
σεως τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ πανηγυρίζει τὴν Κυριακὴν 
μετὰ τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου. 
 Οἱ Ρουμᾶνοι ἀδελφοί ἐπεφύλαξαν εὐχάριστον ἔκπληξιν 
εἰς τοὺς Ἕλληνας προσκυνητάς, ὅταν ὁ χορὸς τῶν ἱερο-
ψαλτῶν ἔψαλε κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ δείπνου βυζαντινοὺς 
ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ ἅσματα εἰς τὴν ρουμανικὴν καὶ 
τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Οἱ καλλιφωνώτατοι νεαροὶ ἱε-
ροψάλται προεκάλεσαν ἀρίστην ἐντύπωσιν μὲ τὴν ἀρτίαν 
ἀπόδοσιν τῶν ὕμνων εἰς ἄψογον βυζαντινὸν ὕφος.
Παρασκευή 14/27 Ἰουνίου 2014
 τὴν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 14/27 Ἰουνίου, ἅπαν
τες οἱ ἐξ Ἑλλάδος, Ἀμερικῆς καὶ Σερβίας προσκυνηταὶ 
μετέβησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς τὸ 
Μπρατατσὲλ Σουτσάβας. Ἡ Μονὴ αὐτὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ 

κυψέλη 70 Μοναζουσῶν. Ὁ Θεοφιλέστατος πολιὸς Ἐπί-
σκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης ὑπεδέχθη τὸν Μακαριώτα-
τον καὶ τὴν ἀκολουθίαν αὐτοῦ μετ’ ἰδιαιτέρας συγκινήσεως, 
καὶ παρέθεσε γεῦμα, διηγούμενος τὰς περιπετείας αὐτοῦ 
κατὰ τὰς πολυετεῖς φυλακίσεις του χάριν τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεως μέχρι τοῦ ἔτους 1971, ὅτε ἀπηλευθερώθη.

 Ἡ φυλάκισίς του ἐγένετο, διότι ὡς Ἱερεὺς τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων ἐκλήθη νὰ κηδεύσῃ ἐκλιπόντα πιστόν τινα Πα-
λαιοημερολογίτην. Ὁ νεοημερολογίτης ἱερεὺς τοῦ χωρίου, 
μόλις ἐπληροφορήθη τὸ γεγονός, συνήγαγε ἱκανὸν ἀριθμὸν 
ἐνοριτῶν του, οἵτινες παρετάχθησαν πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ 
Κοιμητηρίου, προκειμένου νὰ ἐμποδίσουν τὸν ἐνταφι-
ασμὸν τοῦ νεκροῦ. Ὡς ἦτο φυσικόν, ἐγένετο συμπλοκὴ 

μετὰ συγγενῶν τινων τοῦ ἐκλιπόντος καὶ τὴν ἑπομένην ὁ 
Ἱερομόναχος τότε Δημοσθένης συνελήφθη διὰ νὰ λάβῃ 
πεῖραν τῆς ...θερμῆς φιλοξενίας διαφόρων ρουμανικῶν 
φυλακῶν ἐπὶ πολλὰ ἔτη.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μετέβη-
σαν διὰ προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς δύο ἱστορικὰς (ἐκ 
τοῦ 15ου αἰῶνος) Μονὰς τῆς Ρουμανίας: τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Βορονὲτς καὶ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Χοῦμορ τῆς Σουτσάβας.
 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὸ ἑσπέρας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος καὶ ἅπαντες οἱ προσκυνηταὶ μετέβησαν εἰς τὸ 
κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν τῆς Ρουμανίας, τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Σλατιοάραν, εἰς τὴν ὁποίαν 
ἐγκαταβιοῦν ἄνω τῶν 70 Μοναχῶν, διὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς 
Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
 Εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Καθολικοῦ ἀνέμενε τούτους ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ρουμανίας κ. Βλάσιος καὶ οἱ περὶ 
αὐτὸν Ἀρχιερεῖς. Ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ὑποδοχὴ καὶ προσκύ-
νησις τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγιου Ἱεράρχου Γλυκερίου.

 Εἰς τὸν ἐπακολουθήσαντα Μέγαν Πολυαρχιερατικὸν 
Ἑσπερινόν, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Βλάσιος συγχοροστατούντων τοῦ τε Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, τῶν Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν: Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, 
Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρια-
νοῦ, καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων: Μαραθῶνος κ. 
Φωτίου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Μπρασὼφ κ. Θεοδοσίου, 
Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Ἰασίου κ. Γλυκερίου, Ἰλφὼβ κ. 
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Φλαβιανοῦ, Μποτοσανίου κ. Ἰωσήφ, Πλοεστίου κ. Ἀντω-
νίου, Σιμπιοὺ κ. Εὐλογίου, καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου.
 Λόγῳ τῆς συμμετοχῆς δεκάδων Κληρικῶν καὶ χιλιάδων 
πιστῶν εἰς τὰς μεγάλας Πανηγύρεις τῶν Μονῶν, οἱ ἐν Ρου-
μανίᾳ Ἀδελφοί μας ἔχουν ἐπινοήσει τὴν ἀνέγερσιν εἰς τὸ 
κέντρον τοῦ μεγαλυτέρου προαυλίου τῶν Μονῶν ἑνὸς κτι-
ρίου ἐν εἴδει Παρεκκλησίου, τὸ ὁποῖον εἶναι οὐσιαστικῶς 
μόνον Ἅγιον Βῆμα διὰ νὰ στεγάζεται ἡ Ἁγία Τράπεζα, 
ἡ Ἁγία Πρόθεσις καὶ τὸ Σύνθρονον. Αἱ Ἀκολουθίαι καὶ 
Λειτουργίαι διεξάγονται κυρίως εἰς τὸν ὑπαίθριον χῶρον 
ἔμπροσθεν τοῦ Παρεκκλησίου  Ἁγίου Βήματος.

Λειτουργοὺς καὶ προσκυνητὰς εἰς οὐρανίους σφαίρας.
 Εἰς τὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως ὡμίλησαν καταλλήλως 
ἀμφότεροι οἱ Προκαθήμενοι. Σύντομον χαιρετισμὸν ἀπηύ-
θυνεν ἐπίσης καὶ ὁ Ἀξιότιμος Νομάρχης τῆς περιοχῆς. 
Σημαντικὸν καὶ λίαν κατανυκτικὸν τὸ γεγονὸς τῆς λιτα-
νεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἀγίου Γλυκερίου πέριξ 
τοῦ Μεγάλου Καθολικοῦ. Παρετέθη πλουσία τράπεζα καὶ 
ἐγευμάτισαν ἅπαντες οἱ πολυπληθεῖς προσκυνηταί.

 Εἰς τὸν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου 
ἔλαβον μέρος πεντήκοντα πέντε Ἱερεῖς καὶ ὀκτὼ Διάκονοι, 
ἐνῷ τοὺς ὕμνους ἀπέδιδε διὰ καλλιφωνοτάτου βυζαντινοῦ 
μέλους πολυμελὴς χορὸς ἱεροψαλτῶν.

ςάββατον 15/28 Ἰουνίου 2014
 τὸ Πρωθιεραρχικὸν Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον 
ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολο-
γητοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Σλατιοάρας τῆς Ρουμανίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ 
συλλειτουργούντων τοῦ τε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου καὶ ἁπάντων τῶν Ἀρχιερέων, 
οἵτινες συνεχοροστάτησαν ἀφ’ ἑσπέρας, 120 Ἱερέων καὶ 9 
Διακόνων, παριουσίᾳ δὲ χιλιάδων λαοῦ, ἐγένετο μετ’ ἐξε-
χούσης λαμπρότητος.
 Εἰς τοῦτο συνέτεινε τὰ μέγιστα καὶ ὁ ἐξαίσιος χορὸς τῶν 
ἱεροψαλτῶν, ὅστις ἀπέδιδε τοὺς ὕμνους μεγαλοπρεπῶς καὶ 
κατανυκτικῶς συνάμα, ἀναβιβάζων τοὺς παρισταμένους 

 Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς των, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος καὶ ἅπαντες οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτὸν προσκυνηταί, 
ἀφοῦ προσεκύνησαν εἰς τὸ ἀσκητικὸν Κελλίον τοῦ Ἁγίου 
Γλυκερίου, παρὰ τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς, περιηγήθησαν 
εἰς τὸν ἀνεγειρόμενον μεγαλοπρεπῆ νέον Καθεδρικὸν Ναόν.
 Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐγένετο Μέγας Ἑσπε-
ρινὸς εἰς τὴν ἑορτάζουσαν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Γλυ-
κερίου. Εἰς αὐτὸν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Γαλατσίου κ. Διονύσιος, τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων συνευχο-
μένων εἰς τὸ ΠαρεκκλήσιονἍγιον Βῆμα.

κυριακή 16/29 Ἰουνίου 2014
 τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς 16/29 Ἰουνίου, εἰς τὸ Πρωθι-
εραρχικὸν Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὴν ἑορτά-
ζουσαν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, προεξῆρχεν ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος συλλει-
τουργούντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Βλασίου 
καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων τῆς Πανηγύρεως τῆς προτεραίας. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας, ὡμίλησαν εἰς τοὺς πιστοὺς 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης.
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 Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσκυνη-
ταὶ ἐπεσκέφθησαν τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καὶ Ἐλένης στὸ Φελτιτσένι, ὅπου ἐφημερεύει ὁ Αἰδεσιμώ-
τατος π. Σεβαστιανὸς Μογκαρζὰν καὶ τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Ἁγίων Μυροφόρων καὶ Σαμαρείτιδος εἰς Μώϋσαν. Εἰς τὴν 
Μονὴν ταύτην, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ Ἀδελφότητα 30 Μονα-
ζουσῶν ὑπὸ τὴν Ἡγουμένην Ἀλεξάνδραν, ἐντυπωσιακὴ 
ἦτο ἡ ἐπίσκεψις τῶν παλαιῶν ἀσκητικῶν ἐγκαταστάσεων 
Αὐτῆς, κεκρυμμένων καλῶς εἰς τὸ παρακείμενον δάσος, 
ὅπου αἱ Μονάζουσαι διεβίουν κρυφίως, μέχρι τοῦ ἔτους 
1987, κατὰ τὰ χαλεπὰ ἔτη τῶν διωγμῶν.

   Καθ’ ὁδὸν πρὸς Βουκουρέστιον, ἡ ὁμὰς τῶν ἐξ Ἑλλά-
δος προσκυνητῶν ἐστάθμευσεν εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου 
Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τὴν πόλιν Μπακάου. Ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος μετὰ τοῦ Ἐφημε-
ρίου καὶ πολλῶν ἐνοριτῶν ὑπεδέχθη μετὰ πάσης λαμπρό-
τητος, ἐν μέσῳ ψαλμωδιῶν καὶ ἀνθέων, μὲ παραδοσιακὰς 
ἐνδυμασίας, τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν συνοδίαν αὐτοῦ 
εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ, οἵτινες, ἀφοῦ προσεκύνησαν εἰς 
τὸν περικαλλῆ πλήρως ἁγιογραφημένον Ναόν, μετέβησαν 
εἰς τὴν παρακειμένην ὡσαύτως πλήρως ἁγιογραφημένην 
Τράπεζαν, ὅπου παρετέθη γεῦμα.
 Τὸ ἑσπέρας, οἱ ἐπισκέπται ἔφθασαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βουκουρεστίου. Ἡ Μονὴ αὕτη 
εἶχεν ἐκθεμελιωθῆ ἐντελῶς ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸν καθε-
στώς, καὶ μετεβλήθη εἰς ἀγρὸν παραγωγῆς ἀραβοσίτου. 
Μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν τοῦ 1989, ἡ Μονὴ ἀνηγέρθη ἐκ 
νέου καὶ σήμερον στεγάζει μίαν ἀνθοῦσαν Ἀδελφότητα 
55 Μοναχῶν καὶ διατηρεῖ τυπογραφεῖον, βιβλιοδετεῖον, 
ἐργαστήριον κοπῆς μαρμάρων κ.ἄ.. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανὸς (ὅστις μετὰ τὴν διάλυσιν τῆς 
Μονῆς εἶχεν φυλακισθῆ ἐπὶ τριετίαν), ὁ Ἡγούμενος Εὐθύ-
μιος καὶ ἡ Ἀδελφότης ὑπεδέχθησαν μετὰ μεγάλης τιμῆς καὶ 
ἐγκαρδιότητος τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς προσκυνητάς, 
οἱ ὁποῖοι ἐδείπνησαν καὶ διενυκτέρευσαν ἐκεῖ.

τρίτη 18 Ἰουνίου / 1 Ἰουλίου 2014
 κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς παραμονῆς των ἐν 
Ρουμανίᾳ, οἱ Ἕλληνες προσκυνηταί, συνοδευόμενοι ἀπὸ 
τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανὸν καὶ 
τὸν Ἡγούμενον Εὐθύμιον, μετέβησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Βάλεα Ρόσι, ὅπου ἐγκα-
ταβιοῦν 92 Μοναχαὶ μὲ Ἡγουμένην τὴν Γερόντισσαν Θε-
οδοσίαν, ἐνασχολούμεναι κυρίως μὲ τὴν ἁγιογραφίαν καὶ 
τὴν ἱερορραπτικήν. Ἡ Μονὴ ἱδρύθη τὸ 1994 ὑπὸ τοῦ Ἐπι-
σκόπου Φλαβιανοῦ.
 Μετὰ ταῦτα ἀνεχώρησαν διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς πλησίον τῆς πόλεως Παντελῖμον 
τοῦ νομοῦ Ἰλφώβ, ὅπου αἱ Μοναχαὶ ὑπεδέχθησαν ἐνθέρ-
μως τοὺς Ἕλληνας προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ 
μετέβησαν εἰς τὴν πλησιόχωρον Ἱερὰν Μονὴν Τσερνίκα. Ἡ 
Ἱερὰ Μονὴ Τσερνίκα, ἀνεγερθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Γεωρ-
γίου, Μαθητοῦ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ, ἀνήκει 
εἰς τὴν νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας, ἀλλ’ 
ἐκεῖ φυλάσσεται τὸ Ἱερὸν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου 
Καλλινίκου, ἀγωνιστοῦ κατὰ τῆς σχεδιαζομένης εἰσαγωγῆς 
τοῦ νέου ἡμερολογίου εἰς τὴν Ρουμανίαν κατὰ τὸν 19ον 
αἰῶνα.
 Λαβόντες τὴν εὐλογίαν τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Καλ-
λινίκου, ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ κατηυθύνθησαν 
πρὸς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Βουκουρεστίου, διὰ τὸ ταξίδιον 
τῆς ἐπιστροφῆς, συναποκομίζοντες τὰς καλυτέρας ἐντυπώ-
σεις καὶ πλουσίαν τὴν εὐλογίαν ἀπὸ τὸ πενθήμερον τοῦτο 
προσκύνημά των. 

Δευτέρα 17/30 Ἰουνίου 2014
   Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος 
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σκήτην τοῦ 
Ἁγίου Γλυκερίου καὶ κατηυθύνθησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Ἁγίου Μηνᾶ, ἡ ὁποία ἀνασυνεστήθη μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ 
κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος ἐκ τοῦ μηδενός, καθὼς τὸ μό-
νον τὸ ὁποῖον ὑπενθύμιζεν ὅτι ὑπῆρχε Μοναστήριον ἐκεῖ, 
ἦσαν τὰ συντρίμμια τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σλατιοάρας ἔστειλεν ἐκεῖ 
τὸν Πανοσιώτατον Ἱερομόναχον π. Βαρνάβαν μὲ Συνοδίαν 
6 Μοναχῶν. Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς, προκειμένου νὰ ἀνα-
στηλώσουν αὐτήν, συνέστησαν ἐργοστάσιον παραγωγῆς 
ἀδρανῶν ὑλικῶν, τὸ ὁποῖον παρέχει εἰς αὐτοὺς τὰ ὑλικὰ 
διὰ τὰ οἰκοδομικὰ ἔργα, ἔσοδα διὰ τὴν χρηματοδότησιν τῶν 
ἔργων, ἀλλὰ καὶ οἰκοδομικὰ ὑλικὰ διὰ τὰ ἔργα τῶν ὑπο-
λοίπων Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.
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ΤΗΝ 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Μαΐου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ 
Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμά

ραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν 
εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά
δος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.
 Παρόντες ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχι
ερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης 
καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, 
Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος καὶ Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα καὶ ἀπε
φάσισε σχετικῶς:
 1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέ
ως περὶ τῆς πορείας τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς μὲ τὴν Ἱερὰν 
Μονὴν Βατοπαιδίου, ἡ ὁποία διεκδικεῖ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγί
ων Πάντων Ζακύνθου τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ διὰ τὴν ὁποίαν 
ἔχει ὁρισθῆ ἡ δίκη διὰ τὴν 12ην Ἰανουαρίου 2015.
 ● Ὁ Θεοφιλέστατος ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα καὶ περὶ τῶν 
λοιπῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, αἱ ὁποῖαι 
ἑκκρεμοῦν.
 2. Ἐρρύθμισε τὰς ὀργανωτικὰς λεπτομερείας ἐπὶ τοῦ 
προγράμματος, διὰ τὴν ἐπικειμένην Ἐπίσκεψιν καὶ τὸ Συν
οδικὸν Συλλείτουργον μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. 
Βλασίου, τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
τῆς Ρουμανίας.
 3. Ἐξῄτασε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινος ἐκ 
τῆς οἰκουμενιστικῆςκαινοτόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅστις 
παρασταθεὶς αὐτοπροσώπως ἐν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἀπήντησεν εἰς 
σχετικὰς διερευνητικὰς ἐρωτήσεις τῶν Ἀρχιερέων, ἐν τέλει δὲ 
ἀπεφασίσθη νὰ ἀνατεθῇ εἰς Πνευματικὸν τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ 
περαιτέρω διερεύνησις τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ.
 4. Διερεύνησε τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου ἐκ 
Μόσχας π. Κωνσταντίνου Κοτσεγκάρωφ, ὅστις προσῆλθεν 
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀπήντησεν εἰς τὰς σχετικὰς 
ἐρωτήσεις τῶν Ἀρχιερέων περὶ τοῦ φρονήματος αὐτοῦ, 
ὅσον ἀφορᾶ τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐν τέλει 
δὲ ὑπέβαλεν ἔγγραφον Ὁμολογίαν ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ 
καὶ οὕτως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπείσθη διὰ τὸ Ὀρθόδοξον φρό
νημα αὐτοῦ.
 ● Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημέρωσε τὸν π. Κωνσταντῖνον, ὅτι 
ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ὑπάγεται καὶ ἀναφέρεται ἐκκλη
σιαστικῶς εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, 
Πρωθιεράρχην τῆς ἤδη ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Μαρτίου 
Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ.
 5. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον π. 
Εὐγένιον Λεόνωφ ἐκ Μόσχας, ὅστις ἐνταχθεὶς εἰς τὴν ἡμε
τέραν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τοῦ τρέχοντος ἔτους, 

προσῆλθε διὰ τὴν κανονικὴν αὐτοῦ ἀποκατάστασιν.
 ● Ὑπεδείχθη καὶ εἰς τοῦτον, ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς 
θὰ ὑπάγεται ἐπίσης καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Πρωθιεράρχην 
τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας κ. Ἀγαθάγγελον.
 6. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Ἱερομόναχόν τινα, προερχό
μενον ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ προτιθέμενον νὰ 
ὑποβάλῃ αἴτησιν ἐντάξεως εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.
 ● Ὑπεδείχθη εἰς αὐτὸν ὡσαύτως, ὅπως ὑποβάλῃ τὴν αἴτη
σίν του ἀπ᾽ εὐθείας εἰς τὴν Ρωσικὴν Σύνοδον τῆς Ἀδελφῆς 
Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον.
 7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιω
τίας κ. Χρυσοστόμου ἐπὶ τοῦ προσφάτου ταξιδίου αὐτῶν εἰς 
Ἀμερικήν, διὰ τὴν Ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου 
Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.
 8. Ἀνετέθη εἰς τὴν ἁρμοδίαν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν ἡ 
ἐπὶ τὸ προσφορώτερον καὶ πρακτικώτερον διευθέτησις τοῦ 
Τυπικοῦ τῆς Τάξεως Ἐνθρονίσεως Ἀρχιερέων.
 9. Ἀντιμετώπισε ζητήματα, ἀφορῶντα τὴν Ἀρχιγραμμα
τείαν, ἐδόθησαν δὲ ὁδηγίαι σχετικῶς μὲ τὰ Ἔγγραφα, τὰ 
ἐκδιδόμενα ὑπ᾽ Αὐτῆς.
 10. Ἐνεκρίθη Εἰσήγησις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Ἀρχι
γραμματείας, σχετικῶς μὲ ὀργανωτικὰ ζητήματα τῆς ἁρμο
διότητος Αὐτῆς.
 11. Συνεζητήθη περαιτέρω τὸ θέμα τῆς Ἐκδηλώσεως, ἡ 
ὁποία ἔχει ἀποφασισθῆ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τῇ συμπλη
ρώσει ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἩμερολογιακῆςἙορτολο
γικῆς Καινοτομίας τοῦ 1924.
 ● Ἐν ἀναμονῇ πλέον συγκεκριμένων προτάσεων ἐπὶ τῆς 
ὀργανώσεως ταύτης, ἐν πρώτοις ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν 
ἐπιτροπὴν Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων ἡ ἐκπό
νησις μιᾶς εἰδικῆς συγγραφῆς ἱστορικοῦ καὶ κανονικοῦ πε
ριεχομένου διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.
 12. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις ἈνακοινώσεωςΚριτικῆς ἐπὶ τοῦ 
ἐπικαίρου καὶ σοβαρωτάτου ζητήματος τῆς συναντήσεως εἰς 
Ἱεροσόλυμα τοῦ οἰκουμενιστοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ αἱρε
τικοῦ Πάπα κ. Φραγκίσκου (12/25.5.2014, Κυριακὴ Τυφλοῦ).
 13. Ἀνετέθη εἰς Ἐπιτροπὴν ἐκ δύο Ἀρχιερέων ἡ βαθυ
τέρα καὶ διεξοδικωτέρα μελέτη καὶ ἡ ἐκπόνησις Εἰσηγήσεως 
διὰ σοβαρόν τι διεκκλησιαστικὸν θέμα, τὸ ὁποῖον ἐκκρεμεῖ, 
προκειμένου νὰ ληφθῇ ὁριστικῶς σχετικὴ Συνοδικὴ Ἀπόφα
σις ἐπ᾽ αὐτοῦ.
 14. Ἀνετέθη εἰς δύο Ἀρχιερεῖς ἡ τελικὴ διαμόρφωσις τῆς 
ἀποδόσεως εἰς τὴν ἁπλοελληνικὴν τοῦ ἐγκεκριμένου πρω
τοτύπου Ἐπισήμου Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου: «Ἡ Γνησία 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμε
νισμοῦ  Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», ἡ ὁποία εἶναι 
ἀνάγκη νὰ δημοσιευθῇ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7ης / 20ῆς Μαΐου 2014
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Γιὰ τὴν Συνάντηση Πάπα καὶ πατριάρχου στὰ Ἱεροσόλυμα
Ἀθήνα, 22-5/4-6-2014

αφορὲς μεταξύ τους, «Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες», οἱ ὁποῖες 
δῆθεν κατέχουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν ὁμολογία τῆς ἀπο-
στολικῆς πίστεως, τὴν μετοχὴ στὰ αὐτὰ μυστήρια, καὶ 
ἰδίως στὴν μία ἱερωσύνη καὶ ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν 
ἐπισκόπων.
 Ἡ Οὐνία ἐπίσης, ἐνῶ καταδικάσθηκε μετὰ τὴν ἔξαρ-
ση τῶν βιαιοτήτων της εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων (1990 
ἑ.), οὐσιαστικὰ ἀναγνωρίσθηκε καὶ οἱ ἐκπρόσωποί της 
ἔγιναν ἀποδεκτοὶ ὡς συνομιληταὶ στὸν Διάλογο.
 Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν θρίαμβο τῆς Παπικῆς διπλω-
ματίας καὶ τακτικῆς. Οἱ Παπικοὶ ἔφθασαν νὰ ὑποστη-
ρίζουν, ὅτι χρειάζεται ἕνας νέος τύπος Πρωτείου γιὰ 
τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, καὶ ὅτι ἑνότητα σημαίνει δια-
τήρηση τῆς διαφορετικότητος, ἐπανασύσταση κοινω-
νίας, πνευματικὸ ἐμπλουτισμὸ καὶ ἀνταλλαγὴ θείων 
δωρημάτων. Οἱ δὲ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταὶ ἀπο-
δέχονται τὰ περὶ «Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν», ὅτι ἡ «Ἐκκλη-
σία εἶναι διεσπασμένη» καὶ ὅτι προσπαθοῦν μὲ ὅλα τὰ 
οἰκουμενιστικὰ ἐφευρήματά τους νὰ ἀποκαταστήσουν 
τὴν «πλήρη κοινωνία» καὶ ἑνότητά τους, ἡ ὁποία ὅμως 
ἤδη κατ’ αὐτοὺς βιώνεται καὶ ἐκφράζεται μὲ τὶς συμ-
προσευχές, τὶς κοινὲς διακηρύξεις καὶ τὴν συνεργασία 
σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, γιὰ δῆθεν «κοινὴ μαρτυρία» πίστε-
ως στὸν κόσμο.
 Πάντα ταῦτα ἀποτελοῦν ἀνεπίτρεπτη νομιμοποί-
ηση ἐκκλησιολογικὰ τῆς ἑτεροδοξίας καὶ ἐξίσωσή της 
μὲ τὴν ὀρθοδοξία, ὅπως ὀρθὰ ἐπισημάνθηκε, ἐνῶ οἱ 
Παπικοὶ ἐμμένουν στὶς παλαιὲς καὶ σύγχρονες αἱρέσεις 
καὶ πλάνες τους· οἱ ἐκκλησιολογικοὶ αὐτοὶ νεωτερισμοὶ 

καὶ οἱ ἐκκλησιολογικὲς αὐτὲς πα-
ραδοξότητες, οἱ ὁποῖες ἀλλοιώ-
νουν σαφῶς τὴν αὐτοσυνειδησία 
καὶ τὸ φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, ἀποδεικνύουν οὐσια-
στικὰ τὴν μεγίστη διάβρωση τῶν 
ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν καὶ 
τὴν οὐνιτοποίησή τους.
 3. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγ-
μάτων, ἡ ἐπετειακὴ Συνάντηση 
Πάπα Φραγκίσκου καὶ πατριάρ-
χου Βαρθολομαίου πρὸ ἡμερῶν 
στὰ Ἱεροσόλυμα (Κυριακὴ Τυφλοῦ, 
25-5-2014), ἀποτέλεσε ἄλλον ἕνα 

σημαντικὸ σταθμὸ στὴν «μὴ ἀναστρέψιμη» οἰκουμενι-
στική τους ἀκαταστασία καὶ ἀποστασία.
 Ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως διεκήρυξε τὴν πιστὴ συνέχιση τῆς ὁδοῦ, ποὺ 
ἐχάραξαν «φωτεινοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες», ὅπως ὁ 
πατριάρχης Ἀθηναγόρας καὶ ὁ Πάπας Παῦλος ΣΤ΄ τὸ 
1964· οἱ δὺο αὐτοὶ «ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες» «ἀπεστά-
λησαν» δῆθεν «ἀπὸ Θεοῦ», γιὰ νὰ ὑπερβοῦν ἄφοβα 
τὴν διάσπαση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, κάτι ποὺ 
οὐδεὶς ἐκ τῶν «ἱερῶν ἀνδρῶν» Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως 
κατόρθωσε κατὰ τὴν δεύτερη χιλιετία!
 Στὴν δὲ «Κοινὴ Δήλωσή» τους, Πάπας καὶ πατριάρ-
χης, θεωρούμενοι ὡς μέλη τῆς αὐτῆς χριστιανικῆς οἰκο-
γενείας καὶ ἀλληλο-αναγνωριζόμενοι ἐκκλησιαστικῶς, 
ἔστω καὶ χωρὶς ἀκόμη πλήρη κοινωνία, συνομολογοῦν 
ὅτι βαδίζουν μέσῳ τοῦ Διαλόγου -καὶ ὄχι μόνον μέσῳ 

ῆ ΙΕΡΑ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος τοῦ Πατρίου 

Ἡμερολογίου, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. 
Καλλίνικο, προβαίνει στὴν ἑξῆς Ἀνακοίνωση περὶ τῆς 
προσφάτου Οἰκουμενιστικῆς Συναντήσεως τοῦ Πάπα 
Ρώμης Φραγκίσκου καὶ τοῦ πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως Βαρθολομαίου στὰ Ἱεροσόλυμα:
 1. Ἡ Συνάντηση αὐτὴ ἦταν ὡς γνωστὸν ἐπετειακὴ 
γιὰ τὴν συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη τοῦ 
Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καὶ τοῦ Οἰκουμενιστοῦ πατριάρχου 
Ἀθηναγόρου τοῦ 1964. Τότε, στὸ γεγονὸς ἐκεῖνο ποὺ 
χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτές του ὡς «κο-
σμοϊστορικό», Πάπας καὶ πατριάρχης μεταξὺ ἄλλων 
σὲ «μυστικὴ ὁμιλία» τους ἔκαναν «κοινὸ πρόγραμμα», 
γιὰ τὴν προώθηση τῆς οἰκουμενιστικῆς τους Ἑνώσεως. 
Ἡ Συνάντηση ἐκείνη ἔγινε διαρκούσης τῆς Β΄ Βατικανῆς 
συνόδου (1962-5) τῶν Παπικῶν, διὰ τῆς ὁποίας αὐτοὶ 
προέβησαν στὴν «ἐπίθεση ἀγάπης», ὅπως προσφυῶς 
χαρακτηρίσθηκε, στὰ οἰκουμενιστικὰ δρώμενα καὶ μάλι-
στα στὴν σχέση τους μὲ τοὺς ἐπισήμους Ὀρθοδόξους, 
βάσει τοῦ Ρωμαιοκεντρικοῦ ἤ Παποκεντρικοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ τους, γιὰ τὴν ἐπίτευξη μιᾶς ἑνώσεως οὐνιτικοῦ 
τύπου, γιὰ μία νέα οἰκουμενιστικὴ Οὐνία.
 Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἡ Συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων 
τοῦ 1964 ἔγινε κατόπιν ἐπιμόνου αἰτήσεως καὶ προ-
σπαθειῶν τοῦ Οὐνίτου «πατριάρχου» Μαξίμου τοῦ Δ΄· 
γι’ αὐτὸ καὶ ὁ τότε Πάπας Παῦλος ΣΤ΄ πρὸ τῆς συναν-
τήσεως μὲ τὸν Ἀθηναγόρα εἶχε θερμὴ συνάντηση μὲ 
τοὺς Οὐνῖτες προκαθημένους, στοὺς ὁποίους ἀπηύ-
θυνε κλήση διατηρήσεως τῶν πα-
ραδόσεων καὶ τῶν λειτουργικῶν 
τυπικῶν τους· γι’ αὐτὸ καὶ μετὰ 
τὴν Συνάντηση μὲ τὸν Ἀθηναγό-
ρα, κάλεσε τοὺς «κεχωρισμένους 
ἀδελφούς», δηλαδὴ τοὺς ὀρθοδό-
ξους, σὲ ἕνωση στὴν μία ποίμνη 
του, προβάλλοντας τὸ «Πρωτεῖο» 
καὶ τὸ «Ἀλάθητό» του!
 2. Καὶ ἐνῶ ἡ Συνάντηση ἐκεί-
νη, ἡ ὁποία σήμανε πράγματι τὴν 
«ἔναρξη μιᾶς νέας φάσεως» στὶς 
σχέσεις ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν, 
προσέκρουσε στὴν σφοδρὴ ἀντί-
δραση ἐπιφανῶν Κληρικῶν, Μοναχῶν Ἁγιορειτῶν, καὶ 
τῆς πλειοψηφίας τοῦ ποιμνίου, οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκου-
μενισταὶ ἔσπευσαν ἀκάθεκτοι στὴν ξέφρενη Οἰκουμε-
νιστική τους πορεία, ἡ ὁποία ἦταν καὶ εἶναι σὲ πλήρη 
ἀντίθεση πρὸς τὴν Συνοδική, Πατερικὴ καὶ Κανονικὴ 
Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ χαρακτη-
ριστικὴ πράξη τὴν γνωστὴ «ἄρση τῶν ἀναθεμάτων» 
τοῦ 1965. Ὁ πεπτωκὼς Ἀθηναγόρας, προτιμῶν τὸ 
«νόμισμα τῆς ἀγάπης», ὅπως αὐτὸς τὴν ἐννοοῦσε, δι-
εκήρυσσε ὅτι ὀρθόδοξοι καὶ Παπικοὶ ἀποτελοῦν «μία 
Ἐκκλησία καὶ μία θρησκεία»!
 Ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ 1980 ἐναρξάμενος λεγόμενος «Διάλο-
γος τῆς Ἀληθείας» ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν, ὁδήγησε 
στὴν γνωστὴ «Βελεμένδιο Συμφωνία» στὸν Λίβανο τὸ 
1993, ὅταν ἀμφότεροι αὐτο-ανακηρύχθηκαν, χωρὶς 
βεβαίως νὰ ἔχουν ἐπιλυθεῖ οἱ δογματικὲς καὶ ἄλλες δι-
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αὐτοῦ- στὴν ἀναζήτηση τῆς «ἀνταλλαγῆς τῶν δώρων» 
καὶ τὴν «κατανόηση συνόλου τῆς Ἀληθείας»! Καὶ ὅλα 
αὐτά, συνευχόμενοι, συνευλογοῦντες, συνυπογράφον-
τες, δίδοντες «κοινὴν μαρτυρίαν» καὶ συνεργαζόμενοι 
ὑπὲρ δῆθεν τοῦ καλοῦ τῆς ἀνθρωπότητος, τασσόμενοι 
μάλιστα ὑπὲρ τοῦ διαθρησκειακοῦ ἀνοίγματος, γιὰ τὴν 
εἰρήνη τοῦ κόσμου.
 Παράλληλα, ἔγιναν νύξεις γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ πο-
λυποθήτου ἀπὸ αὐτοὺς κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, 
γιὰ κοινωνία ἐν νομίμῳ ποικιλίᾳ χωρὶς πραγματικὴ δογ-
ματικὴ ἑνότητα, ἀπεκαλύφθη μάλιστα καὶ ἡ πρόθεσή 
τους νὰ συγκαλέσουν ἀπὸ κοινοῦ Οἰκουμενι(στι)κὴ 
σύν οδο στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 2025!...
 Ὅμως, ἡ «ἀνεξήγητη» πυρκαϊὰ στὸ Σπήλαιο τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν Βηθλεὲμ μία μόλις ἡμέρα 
μετὰ τὰ Οἰκουμενιστικὰ ἔκτροπα, ἀποτελεῖ ἕνα σαφὲς 
σημεῖο θείας ἀποστροφῆς ἔναντι πάντων τούτων.
 Ἐν τούτοις, ὅλα αὐτὰ χαρακτηρίσθηκαν ἀπὸ λα-
λίστατο μητροπολίτη τῆς Καινοτόμου ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἔχοντος φήμην παραδοσιακοῦ, ὡς «εὐφυὴς 
διπλωματία» τοῦ Φαναρίου! Ἀπὸ γραφεῖο δὲ τῆς μη-
τροπόλεως αὐτοῦ ἐξαπολύθηκε πρὸ ὀλίγου καιροῦ 
ἕωλο (μπαγιάτικο) κατηγορητήριο ἐναντίον ἡμῶν τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀνάξιο σημασίας 
καὶ προσοχῆς ὡς ἀντιμετωπισθὲν ἐπαρκῶς κατὰ τὸ 
παρελθόν, ἀλλὰ καὶ πρόσκληση γιὰ Διάλογο ἡμῶν μὲ 
τὴν Καινοτόμο ἐκκλησία, προκειμένου νὰ «ἐπανεντα-
χθοῦμε» σὲ αὐτήν, καίτοι οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν δὲν ἀνή-
καμε ποτὲ στοὺς Καινοτόμους ὥστε νὰ χρειαζόμαστε 
«ἐπανένταξη» (!), ἐξ ἀφορμῆς τοῦ εὐχάριστου γεγονό-
τος τῆς Ἑνώσεώς μας σὲ μία Σύνοδο μὲ τοὺς πρώην 
Ἐνισταμένους Ἀδελφοὺς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου!    
 4. Ἡ χαρμόσυνη Ἕνωσή μας ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδο-
ξίᾳ τοῦ παρελθόντος Μαρτίου, ἐπιτεύχθηκε σὺν Θεῷ 
βάσει τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου «Ἡ Γνησία 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά». Ἡ Χάρις 
τοῦ Θεοῦ προέλαβε τὰ καταιγιστικὰ οἰκουμενιστικὰ γε-
γονότα, μὲ κορυφαῖο αὐτὸ τῶν Ἱεροσολύμων, διὰ τῆς 
συνυπογραφῆς μας Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας, ἡ ὁποία 
ἀντιμετωπίζει ἀποτελεσματικὰ τὴν Αἵρεση, προβαίνει 
σὲ ἀποκαλυπτικὲς διαπιστώσεις καὶ παρέχει τὰ σωτή-
ρια φάρμακα γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν 
ἐπιτέλεση τοῦ σωστικοῦ ἔργου Της.
 Βάσει λοιπὸν καὶ τοῦ προσφάτου κοινοῦ μας Ὁμο-
λογιακοῦ Κειμένου, ὁ πεπτωκὼς πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος, βαδίζων στὰ ἴχνη τοῦ δυστυχοῦς Ἀθηναγόρου, 
εἶναι ψευδεπίσκοπος καὶ ψευδοδιδάσκαλος, οἱ δὲ κοι-

νωνοῦντες μετ’ αὐτοῦ, ἀδιαφοροῦντες ἤ ἀνεχόμενοι ἤ 
ἀποδεχόμενοι τὸ φρόνημα καὶ τὶς πρακτικές του, συνα-
πόλλυνται μὲ αὐτὸν καὶ δὲν εἶναι Κανονικοὶ καὶ Κοινω-
νικοί. Ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ ἐφαρμογὴ ὅλων 
τῶν κατακρίτων πρακτικῶν του, τῶν ἀρνουμένων τὴν 
ἐκκλησιολογικὴ καὶ σωτηριολογικὴ ἀποκλειστικότητα 
τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἀποξενώνει τοὺς Καινο-
τόμους ἀπὸ τὴν αὐθεντικὴ Ὀρθοδοξία. Ἡ δὲ Γνήσια 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὴν συνέχεια τῆς Μίας, 
Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
 Συνεπῶς, καλοῦμε τοὺς ἐγκλωβισμένους στὴν 
Καινοτομία σὲ παύση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας 
μὲ τοὺς φορεῖς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σὲ ἐφαρμογὴ τῆς 
Ἀποτειχίσεως γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς Μοναδικότητος, 
Ἑνότητος καὶ Καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς 
μαρτυρία Πίστεως καὶ κλήση Μετανοίας τῶν ἐκτρα-
πέντων, καθὼς καὶ σὲ ἔνταξή τους στὴν Γνήσια Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία.
 Ἐπὶ δὲ τῆς ἐκκλήσεως γιὰ Διάλογο μὲ τὴν Καινο-
τόμο ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ἔχει αὐτὸς νόημα, 
πρέπει νὰ ἰδωθεῖ στὸ φῶς ὅλων τῶν ἀνωτέρω. Αὐτὸς 
νοεῖται μόνον ὡς ἀποβλέπων στὴν ἀπελευθέρωση 
τῆς Καινοτόμου ἐκκλησίας ἀπὸ τὰ Οἰκουμενιστικὰ δε-
σμά της, προκειμένου νὰ ἐπανέλθει στὴν Ὀρθόδοξη 
τροχιά, ὥστε ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἐπισπεύσουμε τὴν δρα-
στικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ποικιλομόρφου Συγκρητισμοῦ. 
Ὅσο ὅμως αὐτὴ κωφεύει ἐπιδεικτικὰ καὶ περιφρονη-
τικὰ στὶς ἐκκλήσεις τῶν μετρημένων στὰ δάκτυλα τῆς 
μιᾶς χειρὸς θεωρητικὰ ἀντι-οικουμενιστῶν δικῶν της 
ἐπισκόπων, γιὰ ὀρθοδοξοποίησή της, δεικνύει τὸ ἀνί-
ατον τῆς καταστάσεώς της καὶ τὴν μὴ ἐπιδεκτικότητά 
της βοηθείας ἀπὸ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους, πρὸς 
σωτήριον ἀνάνηψιν καὶ ἐπιστροφήν.
 Ὅσο διογκώνεται ἡ διαδικασία τῆς «ἀποστασίας» 
μὲ πράξεις ὅπως αὐτὴ τῆς Συναντήσεως Πάπα καὶ πα-
τριάρχου στὰ Ἱεροσόλυμα, ἀλλὰ καὶ ὅσων παρομοί-
ων ἀκολουθοῦν καὶ θὰ ἀκολουθήσουν, τόσο ἡ εὐθύνη 
τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας Ἑλλάδος καὶ 
Ἐξωτερικοῦ μεγαλώνει, γιὰ ἄσκηση στὴν μετάνοια καὶ 
προσευχή, γιὰ διακράτηση πάσῃ θυσίᾳ τοῦ θησαυροῦ 
τῆς Πίστεως, γιὰ διαφύλαξη ἕως θανάτου τῆς καλῆς 
Παρακαταθήκης, μὲ Ὁμολογία τῆς Ἀληθείας ἐν Ἀγάπῃ, 
γιὰ ἀληθινὴ ἱεραποστολικὴ μαρτυρία καὶ γιὰ φιλάνθρω-
πη διακονία ὅσων ἔχουν ἀνάγκη.
 Ἀδελφοί, «γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζε-
σθε, κραταιοῦσθε», καὶ ὁ Θεὸς τῆς Εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης / 19ης Ἰουνίου 2014

ΤΗΝ 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν 
Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ 

τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνε
δρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:
 1. Ἐγένετο ἡ ἀξιολόγησις τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμιωτά
του Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἀδελφῆς 
Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρουμανίας, τοῦ Συνοδικοῦ Συλ
λειτούργου καὶ τῆς Κοινῆς Συνοδικῆς Συσκέψεως μετ’ Αὐτῶν. 
Ἡ ἀποτίμησις ἦτο γενικῶς θετική.
 2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεὺς ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα 

περὶ τῆς νεωτέρας ἐξελίξεως τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς μὲ τὴν 
Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου, ἡ ὁποία ἐκοινοποίησε νέαν ἀγωγήν, 
διεκδικοῦσα μισθώματα διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων 
Πάντων Ζακύνθου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου τὴν κυριότη
τα διεκδικεῖ πέραν παντὸς ἠθικοῦ ἐρείσματος καὶ διὰ τὴν ὁποίαν 
ἔχει ὁρισθῇ δικάσιμος διὰ τὴν 12ην Ἰανουαρίου 2015.
 Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ, ἐγένετο ἐνημέρωσις καὶ περὶ τῶν λοιπῶν 
ἐκκρεμουσῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας.
 3. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεὺς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον καὶ περὶ προσφάτου ἐπισκέψεως Ἀντιπροσωπείας τοῦ 
πολιτικοῦ κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ» εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν 
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αΠό Τῆν Ζωῆν ΤῆΣ εκκλῆΣιαΣ  
Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέων πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Θεο-

φιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ 
Μαραθῶνος κ. Φώτιος.
 ΤΗΝ Κυριακὴν 16/29 Ἰουνίου 2014, ἑορτὴν τῶν Πατέρων 
τῆς Σκήτεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Τσεχίαν καὶ Σλοβακίαν
 Ἐπραγματοποιήθη ἀπὸ 6/19.5.2014 ἕως 13/26.5.2014 
ἡ τετάρτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις εἰς τὰς Κοινότητας τῆς   
Γνησίας   Ὀρθοδοξίας εἰς Τσεχίαν  καὶ  Σλοβακίαν  ἀπὸ   
τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ὑπὸ τὴν  
νέα πλέον  ἰδιότητά του ὡς Τοποτηρητοῦ  τῆς προσφάτως 
Συνοδικῶς ἱδρυθείσης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας. Εἰς τὸ 
ταξίδιον αὐτὸ συμμετεῖχαν καὶ ὁ  Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, 
τσέχος τὴν καταγωγὴν Ἱερεύς μας, ὡς μεταφραστής, καὶ 
οἱ ἀδ. Ἐλευθέριος Καραμέτσης, Ἱεροψάλτης, καὶ Χρῖστος 
Γιατρᾶκος, ὑποδιακονῶν.

Συνόδου, προκειμένου νὰ ἐνημερωθῇ περὶ τῶν προβλημάτων 
τῆς Ἐκκλησίας μας.
 4. Συνεζήτησε τὴν συνεχιζομένην ἀνταρσίαν κληρικοῦ τι
νος καὶ ἐλαχίστων τινῶν λαϊκῶν, ἐκ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, 
καὶ ἀπεφάσισε περὶ τοῦ ἀποφασιστικοῦ πλέον χειρισμοῦ τοῦ 
ζητήματος, προκειμένου οἱ ταραχοποιοὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν 
τὸ βάρος τῆς εὐθύνης των, διὰ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴν καὶ 
ἀντισυνοδικὴν τακτικήν των.
 5. Ἠσχολήθη μὲ πρόσφατον συμβὰν ἀνεπιτρέπτου, ἄνευ βε
βαίως ἡμετέρας εὐλογίαςἀδείας, συμπράξεως εἰς ἱεροπραξίαν 
κανονικῶν ἡμετέρων Κληρικῶν μετὰ «κληρικῶν» μὴ ὄντων εἰς 
κοινωνίαν μετὰ τῆς ἡμετέρας Κανονικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπε
φάσισε περὶ τῶν περαιτέρω ἐνεργειῶν καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως 
παρομοίων ἀντικανονικῶν πράξεων Κληρικῶν, ὑπαγομένων εἰς 
τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον.
 6. Συνεζητήθησαν ἡ Εἰσήγησις καὶ αἱ Προτάσεις πρὸς ὑπέρ
βασιν ἐκκρεμοῦντος σοβαροῦ διεκκλησιαστικοῦ τινος θέματος 
καὶ ἐλήφθησαν σχετικαὶ ἀποφάσεις περαιτέρω δράσεως.
 7. Ἠσχολήθη μὲ ὀργανωτικά τινα ζητήματα καὶ θέματα τῶν 
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, κατόπιν σχετικῶν Ἐνημερώσεων καὶ 
Ἐκθέσεων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀπόφασις Συνοδικοῦ Δικαστηρίου

ΤΟ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν 
Δικαστήριον τῆς  Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ.  

α´ τῆς 6/19-06-2014 ἀποφάσεως αὐτοῦ ἔκρινεν ἔνοχον 
τὸν πρ. Ἱερομόναχον Ἰωάννην, κατὰ κόσμον Βranimir 
Vassilev Vassilevski, τοῦ Vassil καὶ τῆς Ρaraskeva, ἀγνώστου 
διαμονῆς, κατηγορούμενον διά:

 α) κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν 
ὅρων τοῦ Ἀπολυτηρίου του συστηματικῶς καὶ ἐπὶ 9 ἔτη 
περιαγωγὴν αὐτοῦ εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικὰς Ἐπαρ-
χίας ἐν Ἑλλάδι, τελοῦντα ἱεροπραξίας καὶ κηρύττοντα 
ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου,

 β) διασπορὰν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν κατὰ τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου συνολικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐπισκόπων 
αὐτῆς μεμονωμένως, ἤτοι διὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων ΙΕ´, ΛΘ´ καὶ ΝΕ´ Ἀποστολ. καὶ ΝΖ´ τῆς ἐν Λαο-
δικείᾳ. Ἐπέβαλεν δὲ εἰς αὐτὸν τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσε-
ως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος, ἀπο-
γυμνοῦν αὐτὸν τέλεον παντὸς Ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ 
τίτλου, ἐπαναφέρον αὐτὸν εἰς τὴν τάξιν τῶν Μοναχῶν.





 ΤΗΝ Τετάρτην, 1/14.5.2014, ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Νεο-
μαρτύρων Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Εὐθυμίου, ἑώρτασε τὰ 
ὀνομαστήριά του ὁ  πολιός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς & ∆ιαυλείας κύριος Ἀκάκιος. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Ἁγίου Νικολάου Παιανίας μετέβησαν διὰ νὰ τιμήσουν τὸν 
ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-

 Ὁ Θεοφιλέστατος ἐπεσκέφθη διαδοχικῶς τὰς Κοινότητας 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς εἰς Γιεζντοβίτσε Τσεχίας ὑπὸ 
Ἐφημέριον τὸν Αἰδεσιμ. π. Ἱερεμίαν Τσβάκ, τοῦ Ἁγίου Ρα-
στισλάβου στὸ Μιχαλάνυ τῆς Σλοβακίας, ὑπὸ τὸν Αἰδεσιμ. 
π. Βλαδίμηρον Μοχορίτα, ὡς καὶ χωρίου εἰς Κεντροδυτικὴν 
Σλοβακίαν, ἔνθα ὑφίσταται μικρὰ ὁμὰς πιστῶν. 
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 Ἐπίσης, εἰς Βέλκε Μεζιρίτσι τῆς Κεντρικῆς Τσεχίας (Μο-
ραβίας) ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς οἴκημα παραχω-
ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Δήμου. Ἐδῶ διασώζεται ἡ παράδοσις τῆς 
διελεύσεως κατὰ τὰ ἔτη 863865 τῶν δύο Θεσσαλονικέων 
Αὐταδέλφων Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου καὶ μάλιστα 
ἐπιδεικνύεται τὸ σημεῖον ὅπου διέμειναν.  Εἰς τὸν Ναόν, 
κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Με-
θοδίου (Σάββατον 11/24.5.2014), ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε 
τὴν ἑόρτιον θείαν Λειτουργίαν, ἐνῷ τὴν ἑπομένην ἐλει-
τούργησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς 
εἰς Γιεζντοβίτσε, ὡλοκληρωθείσης οὕτω τῆς ποιμαντικῆς 
ἐπισκέψεώς του.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Σουηδίαν
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ  Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς 
ἀρτισυστάτου Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, ἐπεσκέφθη τὴν 
Σουηδίαν (15η Μαΐου  21η Μαΐου 2014 ἐκ.ἡμ.). Ὁ Σεβα-
σμιώτατος μετέβη αὐθημερὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Ἁγίων 
Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Βόρμπεργκ 
(Vårberg) Στοκχόλμης, ὅπου καὶ τὸ Ἐπισκοπεῖον, καὶ ἐπε-
σκέφθη τὸν κλινήρη ἀπὸ ἐτῶν καὶ νῦν σχολάζοντα  Θε-
οφιλέστατον  Ἐπίσκοπον Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννην 
Ντέρλου (Deurloo). Τὴν  ἑπομένην, 16ην Μαΐου, Πέμπτην 
τῆς Ἀναλήψεως, μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας 
Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, εἰς Βίλμπεργκα (Vilberga) ὅπου 
καὶ ἐτέλεσε τὴν θείαν Λειτουργίαν. Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσε 
τὰ Θυρανοίξια καὶ τὴν πρώτην θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ 
Ναΰδριον τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος εἰς τὴν πόλιν 
Γιόρμπο (Järbo).
 Τὸ Σάββατον, 18ην Μαΐου, εἰς τὴν Οὐψάλαν, ἐτέλεσε 
τὴν θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου. Τὴν Κυριακήν, 19ην Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος 
ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ 

 Ὁ Ἐπίσκοπος κ. Σιλουανὸς ἐμερίμνησεν ταυτοχρόνως 
διὰ τὴν νόμιμον ἀναγνώρισιν τῆς Ἐπαρχίας Λούνης  Ἐξαρ-
χίας Ἰταλίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Δημοκρατίαν τοῦ Τόγκο. Ἐπίσης, 
ὁ Ἐπίσκοπος κ. Σιλουανὸς ἐγένετο δεκτὸς ἀπὸ ἐπισήμους 
πολιτειακὰς ἀρχάς.

Χειροτονίαι Κληρικῶν
 Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, 19η Μαΐου / 1η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς προέβη εἰς τὴν εἰς Δι-
άκονον χειροτονίαν τοῦ Εὐλαβεστάτου κ. Γεωργίου Κού-
ρου. Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας τοῦ Whitevale (Pickering) εἰς τὸ 
Ὀντάριον τοῦ Καναδᾶ. Ὁ π. Γεώργιος εἶναι ἔγγαμος καὶ ὡς 
λαϊκὸς ἔχει προσφέρει πολλάς ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ἐνορίαν 
τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν τοῦ 
π. Σεργίου Pellegrini.



Ἑλένης Στοκχόλμης. Συνεζήτησε ζητήματα τῆς ἐκεῖ Ἱερα-
ποστολῆς μετὰ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς καὶ ἐπέστρε-
ψεν εἰς Ἀθήνας.

Ἵδρυσις Ἱεραποστολῆς εἰς Τόγκο 
 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος εἰς 
Ἰταλίαν κ. Σιλουανός, μετέβη εἰς Τόγκο ἐπὶ δεκαήμερον 
περίπου, προκειμένου νὰ ἱδρύσῃ ἐπισήμως τὴν Ὀρθόδοξον 
Ἱεραποστολὴν εἰς τὴν ἀφρικανικὴν αὐτὴν χώραν, μὲ τὴν 
τοποθέτησιν τοῦ Θεμελίου Λίθου μιᾶς Ἐκκλησίας, ἀφιε-
ρωμένης εἰς τοὺς Ἁγίους Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους 
Πέτρον καὶ Παῦλον (μὲ συνημμένους ἐνοριακοὺς χώρους), 
ὡς καὶ τὸν Θεμέλιον Λίθον τοῦ Κέντρου Ὑγείας «Νέα Ζωή», 
ὁ ὁποῖος ἀναπληρώνει μίαν σοβαρὰν ἔλλειψιν εἰς χωρίον 
ὄχι μακρὰν ἀπὸ τὴν περιοχήν, ὅπου θὰ δημιουργηθῇ τὸ 
νέον ἀεροδρόμιον τῆς πρωτευούσης Λομέ.

 Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων, 3η / 16η Ἰουνίου 
2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς 
ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τὸν Εὐλαβέτατον κ. Ἱερεμίαν 
Burrows. Ἡ χειροτονία ἐγένετο εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας τοῦ Whitevale (Pickering) εἰς τὸ 
Ὀντάριον τοῦ Καναδᾶ. Ὁ π. Ἱερεμίας εἶναι ἔγγαμος καὶ 
πατὴρ δύο τέκνων.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος
εἰς τὴν Πάτραν

 ΤΗΝ Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως, 16/29.5.2014, ἐπανηγύρι-
σεν ὁ Ἱ. Ναὸς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀνθούπολιν 
Πατρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Παρόντες 
ἦσαν καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ 
Γαρδικίου κ. Κλήμης (ὅστις ἐξεφώνησεν τὸν ἑόρτιον Λόγον), 
οἱ Πανοσ. Ἀρχιμανδρῖται π. Χριστόδουλος Καραΐσκος καὶ 
π. Γρηγόριος Ἰωάννου (Ἁγιοκυπριανίτης), ὁ Ἱερομόναχος 
π. Ἀβέρκιος Ζλάτκοβιτς, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. 
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π. Γεώργιος Γιὰν καὶ οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι π. Νικόλαος 
Δημαρᾶς καὶ π. Λουκᾶς Μικελίν, ὡς καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Πα-
χώμιος Σπυρίδης. Ἐπίσης, εἰς τὴν Λιτανείαν προσῆλθε καὶ 
ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Ἁγιοκυπριανίτης ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιον.
 Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν καθὼς καὶ 
ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω 
Συχαινῶν Πατρῶν Γερόντισσα Νικολία. Παρετέθη ἑόρτιος 
τράπεζα ὑπαιθρίως διὰ τὸν Κλῆρον καὶ Λαὸν καὶ ἐπαρου-
σιάσθη χορευτικὸν πρόγραμμα ἀπὸ ὁμάδα νέων τῆς Ἐνο-
ρίας ἐνδεδυμένων παραδοσιακὰς στολὰς μὲ νησιώτικους 
σκοπούς, τὸ ὁποῖον ἐνεθουσίασε τοὺς παρόντας, ὥστε νὰ 
ἀπέλθουν μὲ χαρὰν πνευματικήν.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἀθανασίου

σεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς 
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἐφ’ ὅσον ὁ Σεβασμ. Μητροπολί-
της Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ὁ νεώτερος ἔλειπεν 
εἰς ποιμαντικὸν ταξίδιον εἰς Σουηδίαν. Ἔλαβαν μέρος ὁ 
Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, οἱ 
Ἱερομόναχοι καὶ Ἱεροδιάκονοι αὐτῆς, ὡς καὶ πολλοὶ Κλη-
ρικοὶ τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως.

 Ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν Λειψάνων τοῦ Μ. Ἀθανασίου, 
τὴν Πέμπτην 2/15 Μαΐου 2014, ἑωρτάσθη διὰ τῆς πρεπού-
σης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ἡ ἐτησία Πανήγυρις τοῦ 
Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας. Τὴν 
παραμονὴν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος. Τήν κυριώνυμον 
ἡμέραν τῆς ἑορτῆς προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Mαραθῶνος κ. Φωτίου.

Τὸ ἐτήσιον Μνημόσυνον
τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ

 ΤΟ Σάββατον, 18/31.5.2014, ἐτελέσθη εἰς τὴν Ἱερὰν 
Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, 
ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τὸ ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ Κτήτορος καὶ 
πρώτου Καθηγουμένου Αὐτῆς Μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
κυροῦ Κυπριανοῦ († 17/30.5.2013). Τὴν Θ. Λειτουργίαν ἐτέλε-

    Εἰς τὸ ἐπακολουθῆσαν Ἱερὸν Μνημόσυνον, προΐστατο 
ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Σεβασμ. 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλ. Μα-
ραθῶνος κ. Φώτιος. Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ 
Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιερέως καὶ ἠκολούθησε δεξίω-
σις εἰς τὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκιον τῆς Μονῆς.

Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος
 Λαμπρῶς ἑωρτάσθη ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τοὺς 
πανηγυρίζοντας Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονὰς τῆς Ἐκκλησίας 
μας. 

 Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς 
προέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὅστις καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖον Λόγον.
 Εἰς τὴν νῆσον τῆς Σαλαμῖνος καὶ εἰς τὸ ἑορτάζον Πα-
ρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φλεβαριωτίσσης προεξῆρχεν 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος (βλ. φωτογρ. ὄπισθεν).
 Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Τριάδος Μενδενίτσης Φθιώ-
τιδος τοῦ ἑορτασμοῦ προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπαρχίας (βλ. φω-
τογρ. ὄπισθεν). 
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 Μετὰ τῆς πρεπούσης λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν καὶ αἱ 
Πανηγύρεις τῶν ὁμωνύμων Ἱερῶν Ναῶν Ἰλισίων Ἀθηνῶν, 
Ἀσπροπύργου, Κάντζας, Ἀναβύσσου, Λούτσας, Λεβαδείας, 
Βαθυχωρίου Δράμας, Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικῆς καὶ Ὑδραί-
ας Θεσσαλονίκης, καθώς καὶ ἡ ὁμώνυμος Ἰερὰ Μονὴ Ν. 
Πεντέλης, ὁ προσκυνηματικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριά-
δος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων εἰς Ἀφίδνας 
Ἀττικῆς, ὡς καὶ ἀρκετὰ Παρεκκλήσια Ἱερῶν Μονῶν.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου
 Τὴν Τετάρτην, 19 Ἰουνίου/2 Ιουλίου 2014, ἐτελέσθη ἱερὸν 
Συλλείτουργον εἰς τὴν Ἱερὰν Γυναικείαν Μονὴν Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος Βαρνάβα Ἀττικῆς, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τοῦ 
Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου.
 Προεξῆρχεν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ συμμετεῖχαν ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἕξ Ἱερεῖς καὶ εἷς Διάκονος. Μετὰ 
τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μεταστάντος Ἱεράρχου τῆς 
Ἐκκλησίας μας Σεβ. Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας 
κυροῦ Παϊσίου († 1987), τοῦ καὶ Κτίτορος τῆς ἐν λόγῳ  Ἱερᾶς 
Μονῆς, ὅπου καὶ ὁ τάφος του παραπλεύρως τοῦ ἐντυπωσι-
ακοῦ Καθολικοῦ.

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
εἰς Κύμηνα Θεσσαλονίκης

   ΤΗΝ Κυριακήν, 30.6/13.7.2014, ἐπανηγύρισεν ὁ Μετοχι-
ακὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων ΙΒ’ Ἀποστόλων εἰς Κύμηνα τῆς 
Θεσσαλονίκης. Ἐλειτούργησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλίππων 
κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ τὴν Δράμαν, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ 
Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανίτου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. 
Νικολάου Ματσούλια ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα. Παρέστη μέγα 
πλῆθος πανηγυριστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴν καὶ εὐρύτερα ἀπὸ 
τὴν Θεσσαλονίκην.
   Ἑόρτιον Ὁμιλίαν ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Φιλίππων κατὰ 
τὴν διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ δὲ Θεοφιλ. Γαρδικίου 
ἀπηύθυνε χαιρετισμὸν εἰς τὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως.
   Ἀκολούθησε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ εὐλογήθηκε 
πρὸ Αὐτοῦ ἡ Ἀρτοκλασία.

   Γενικῶς, ἡ ἑόρτιος ἀτμόσφαιρα ἦτο ξεχωριστή, λόγῳ καὶ 
τῆς πνευματικῆς χαρᾶς ἀπὸ τὴν βίωσιν τῆς προσφάτως 
ἐπιτευχθείσης ἐκκλησιαστικῆς μας ἑνότητος.




