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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
5ης /18ης Σεπτεμβρίου 2014

ΤΗΝ 5ην / 18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 
2014, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν 

Πειραιεῖ Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γα
λαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρί
αν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. 
 Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχι
ερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, 
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ
σόστομος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μα
ραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώ
νης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανὸς καὶ Γαρδικίου 
κ. Κλήμης.
 Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλη
σιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περι
όδου ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:
 1. Ἐγένετο μερικὴ ἀναπροσαρμογὴ συνθέσεως 
Συν οδικῶν Δικαστηρίων καὶ Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. 
Ὡρίσθη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σα
λαμῖνος κ. Γερόντιος Πρόεδρος τοῦ Κατωτέρου Συν
οδικοῦ Δικαστηρίου καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Λα
ρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος τοῦ Πρωτοβαθ
μίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. Ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι
ανὸς συμ περιελήφθη εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ Κατωτέ
ρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. Εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπι
τροπὴν Ἱστορικοῦ Ἀρχείου ἀνέλαβεν ὡς Πρόεδρος ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.
 2. Ἐγένετο ἀναπροσαρμογὴ τῶν Διπτύχων καὶ τῶν 
Καταλόγων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
 3. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν Συνοδικῶν 
Ἐκδηλώσεων τοῦ ἀρξαμένου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. 
 α) Ἡ Ἐκδήλωσις διὰ τὰ 90 ἔτη ἀπὸ τῆς εἰσαγωγῆς 
τῆς Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας ὡρίσθη διὰ τὴν Κυ
ριακὴν 17/30112014. Εἰς αὐτὴν κύριος Ὁμιλητὴς θὰ 
εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος 
καὶ ἐπίσης θὰ τιμηθῇ ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ρουμα
νίας διὰ ἐπιδόσεως εἰς ἐκπρόσωπόν Της ἀντιτύπου 
τοῦ βιβλίου περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου εἰς 
τὰ ἑλληνικά, τὸ ὁποῖον ἐκτυπώνεται. Ὁ τόπος διεξα
γωγῆς καὶ αἱ λοιπαὶ ἀποφασισθεῖσαι λεπτομέρειαι θὰ 
ἀναγραφοῦν εἰς εἰδικὴν πρὸς τοῦτο Ἀνακοίνωσιν. 
 β) Κατὰ τὰ Θεοφάνια τοῦ ἔτους 2015 εἰς τὸν Κεν
τρικὸν Λιμένα Πειραιῶς θὰ παρίστανται εἰ δυνατὸν 
ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς.
 γ) Κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδο

ξίας ἀπεφασίσθη ὅπως τελῆται τὴν πρωΐαν εἰς τὸν Ἱ. 
Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Συλλείτουρ
γον μετὰ Λιτανείας τριῶν Ἀρχιερέων, τοῦ τε Μακα
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ δύο Ἀρχιερέων 
ἀντικαθισταμένων κατ’ ἔτος, προκειμένου νὰ ἐπιτε
λοῦν τὸν ἑορτασμὸν καὶ εἰς τὰς Ἐπαρχίας των. Διὰ τὸ 
ἔτος 2015 ὡρίσθησαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρω
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς (ὅστις θὰ κηρύξῃ τὸ θεῖον 
λόγον) καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος 
κ. Φώτιος. Εἰς τὴν ἑσπερινὴν Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν 
Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης. 
 δ) Εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου, Ὁμιλητὴς ὡρίσθη ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φι
λίππων κ. Ἀμβρόσιος. 
 4. Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 2016 
ἀπεφασίσθη νὰ ἀφιερωθῇ εἰς τὸν Ὅσιον Ἱερώνυμον 
τῆς Αἰγίνης, ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῆς 50ετίας ἀπὸ τῆς 
ἐκδημίας Αὐτοῦ († 3.10.1966). 
 5. Ἀπεφασίσθη ἡ διοργάνωσις εἰδικῆς προσευχη
τικῆς Συνάξεως, πρὸς ἀποτροπὴν τῆς ἀποχριστιανο
ποιήσεως τῆς Πατρίδος μας, τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρ
της 25 Σεπτεμβρίου / 8 Ὀκτωβρίου 2014 (17:00) εἰς 
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου 
Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτὴν θὰ ψαλλῇ ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ γίνῃ Ὁμιλία 
ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ Λιτάνευσις μετὰ 
δεήσεων εἰς τὰς πλησίον τοῦ Ναοῦ ὁδούς. 
 6. Ἡ Ἱεραρχία ἐνημερώθη διὰ τὴν Συνοδικὴν συμ
μετοχὴν εἰς τὴν ἐτησίαν Πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμα
νίας, ἕδραν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 
χώρας αὐτῆς. 
 7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ 
Θεοφιλ. Μαραθῶνος ἐν Αὐστραλίᾳ. 
 8. Συνεζητήθη εὐαίσθητον Κανονικὸν ζήτημα ἀφο
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ρὸν Κληρικόν τινα καὶ ἀπεφασίσθη ὁ χειρισμὸς τοῦ 
ζητήματος τούτου. 
 9. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπι
σκέψεως τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης εἰς Ν. Ὀσσετίαν. 
 10. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Ποιμαντικῆς 
ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς Γε
ωργίαν. 
 11. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Προσκυνημα
τικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς 
Κύπρον. 
 12. Συνεζητήθη ἡ δυνατότης διευρύνσεως τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς Ἑνότητος πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν 
Ἀδελφῶν «Ματθαιϊκῶν». 
 13. Ἐγένετο ἀναφορὰ τῶν πεπραγμένων τῶν Θε
οφιλ. Μαραθῶνος καὶ Μεθώνης κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν 
αὐτῶν εἰς Ἀγγλίαν. 
 14. Συνεζητήθη αἴτημα ἐκδόσεως Ἀπολυτηρίου διὰ 
Κληρικόν τινα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ αἱ προϋποθέ
σεις διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τούτου. 
 15. Συνεζητήθησαν ζητήματα τινὰ τῆς Ἱεραπο
στολῆς, ἤτοι: 
 α) Ζητήματα ἀφορῶντα τὴν Ἐπισκοπὴν Λούνης ἐν 
Ἰταλίᾳ. 
 β) Ζητήματα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπαγωγὴν τῶν ἐν Ρω
σίᾳ Κληρικῶν μας εἰς τὴν ΡΟΕΔ. 
 γ) Αἱ αἰτήσεις ὑπαγωγῆς δύο Ἱερομονάχων ἐκ Βο
σνίας, περὶ τῶν ὁποίων ἀπεφασίσθη ὅπως διενεργηθῇ 
προηγουμένως σχετικὴ ἔρευνα. 
 16. Ἐγένετο κατ’ ἀρχὴν ἀποδεκτὴ ἡ παραίτησις 
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἔτνα κ. Χρυσοστόμου ἐκ 
τῆς ἐνεργοῦ δράσεως καὶ ἡ συγκατάλεξίς του εἰς τὰς 
τάξεις τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων, ἕνεκα σοβαρῶν 
προβλημάτων ὑγείας. Ἐν τούτοις, ἀπεφασίσθη ὅπως 
παραμείνῃ εἰς τὴν θέσιν αὐτοῦ ἄχρι τῆς ἐκπνοῆς τοῦ 
τρέχοντος πολιτικοῦ ἔτους. Συνεζητήθησαν καὶ εὐρύ
τερα ζητήματα τῆς ἐν Ἀμερικῇ ἱεραποστολικῆς μας 
παρουσίας. 
 17. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τῆς 
Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς ἐν Μάνδρᾳ, κα
τόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου 
Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. 
 18. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ 
Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης, κατό
πιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μα
ραθῶνος κ. Φωτίου. 

 19. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ 
Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χίου, κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσε
ως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσοστόμου.
 20. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ 
Ὁσίου Παρθενίου τοῦ Χίου, κατόπιν θετικῆς Εἰσηγή
σεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτί
ας κ. Χρυσοστόμου.
 21. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ 
Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, κατόπιν θετικῆς 
Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. 
 22. Συνεζητήθη τὸ ἐπίσημον Ἔγγραφον τοῦ Σεβ. 
Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου καὶ τοῦ Ἐκκλησια
στικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἑορ
τολογίου ἐν Βουλγαρίᾳ, διὰ τοῦ ὁποίου δηλοῦται ἡ 
πλήρης συμφωνία των μετὰ τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιολο
γικοῦ ἡμῶν Κειμένου: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλη
σία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θέματα 
Δογματικὰ καὶ Κανονικά», ὡς καὶ ἡ διαβεβαίωσις ὅτι 
τοῦτο δύναται νὰ ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν διὰ τὴν ἐπί
σημον ἐκκλησιαστικὴν Ἕνωσιν μεταξὺ τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας. 
Συνεζητήθη ἡ περαιτέρω πορεία ἐπὶ τοῦ θέματος. 
 23. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῶν «ἀποτετειχισμένων», 
ἤτοι τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἰερομονάχου Πολυκάρπου 
Παττακοῦ καὶ ἐλαχίστων τινῶν λαϊκῶν ἐκ τῆς ἡμετέ
ρας Ἐκκλησίας. Περὶ μὲν τοῦ Κληρικοῦ, ἀπεφασίσθη 
ἡ ἐκ νέου ἀναβολὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δίκης αὐτοῦ 
καὶ ἡ διατήρησις εἰς αὐτὸν τοῦ ἐπιτιμίου τῆς Ἀργίας 
ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας, μέχρι τῆς διεξαγωγῆς τῆς δί
κης αὐτοῦ, ὡς καταφρονήσαντος τὴν ἐκκλησιαστικὴν 
αὐτοῦ Ἀρχήν. Περὶ δὲ τῶν λαϊκῶν, ἀπεφασίσθη ὅπως 
ὑπάρξῃ ἀναμονὴ τῆς τυχὸν εἰρηνεύσεως αὐτῶν ἔπει
τα ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν κειμένου, πρὸς διασάφησιν τῶν 
θέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
 24. Ἀπέρριψεν ἐκκρεμοῦν ἐκ παλαιοτέρας Συν
εδρίας αἴτημα προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινὸς ἐκ τῆς 
κρατούσης Ἐκκλησίας, ἔπειτα ἀπὸ σχετικὴν διενεργη
θεῖσαν ἔρευναν. 
 25. Τέλος, ἠσχολήθη μὲ ζητήματά τινα τρεχούσης 
φύσεως. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
8ης /21ης Ὀκτωβρίου 2014

ΤΗΝ 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 
2014, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην, εἰς τὰ ἐν 

Ἀθήναις Γραφεῖα Αὐτῆς, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος, 
ἀριθμ. 32, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
 Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ οἱ 
Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξι
μος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χρι

στιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φω
τικῆς κ. Αὐξέντιος.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:
 1. Ἐγένετο ἡ ἀξιολόγησις τοῦ πρώτου ἐπισήμου 
ἑορτασμοῦ τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου ἐν Αἰγίνῃ, ἡ ὁποία 
ὑπῆρξε θετική. Τὸ ὅλον γεγονὸς ἀπετέλεσεν ὄντως 
ἱστορικὸν ὁρόσημον καὶ ἦτο λίαν συγκινητικὸν δι’ 
ἅπαντας τοὺς παρευρισκομένους. Συνεζητήθησαν ζη
τήματα σχετικῶς πρὸς τοὺς ἐπερχομένους πρώτους 
ἐπισήμους ἑορτασμοὺς τῶν Ἁγίων, τῶν ὁποίων ἡ 
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ἁγιότης διεκηρύχθη κατὰ τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου.
 2. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς τῆς προσευχητικῆς Συ
νάξεως κατὰ τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρί
δος μας. Τὰ Συνοδικὰ Μέλη ἐξέφρασαν τὴν λύπην των 
ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ τὴν συγκέντρωσιν ἐκτὸς τοῦ χώρου 
τοῦ Ναοῦ προσώπων μὴ ἀντιληφθέντων τὸν προσευ
χητικὸν χαρακτῆρα τῆς Συνάξεως καὶ προσελθόντων 
διὰ νὰ συμετάσχουν εἰς συλλαλητήριον, ἀφ’ ἑτέρου 
δὲ διὰ τὴν ἀντισυγκέντρωσιν εἰς πλησιόχωρον πλα
τεῖαν ἀναρχικῶν στοιχείων, προκειμένου νὰ ἀντιδρά
σουν εἰς τὸ ὡς ἐνόμιζον συλλαλητήριον. Ἅπαντες 
οἱ Ἀρχιερεῖς συνεφώνησαν εἰς τὴν καλῶς γενομέ
νην ματαίωσιν τῆς Λιτανείας, ἡ ὁποία θὰ ἐξετρέπετο 
ἐκ τοῦ σκοποῦ της καὶ θὰ ἐξέθετεν ἡμᾶς μεγάλως, 
διὰ τῆς ἐνδεχομένης προκλήσεως ἐπεισοδίων. Κατὰ 
τὰ λοιπά, ἡ Σύναξις ἦτο χρησιμωτάτη, ἐδόθη ἡ δυ
νατότης τῆς ἀπὸ κοινοῦ προσευχῆς ἱκανοῦ ἀριθμοῦ 
πιστῶν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας καὶ τῆς διαδόσεως τοῦ 
μηνύματος τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἀναγκαιότητος τῆς 
ἐπιστροφῆς ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων συμπατρι
ωτῶν μας εἰς τὴν πατρώαν εὐσέβειαν. Ἀπεφασίσθη 
δὲ ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἐγκυκλίου περὶ τῶν τοιαύτης 
φύσεως Ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, εἰς τὰς 
ὁποίας θὰ ὁρίζεται ὡς ὑπεύθυνος καὶ συντονιστὴς 
τούτων εἷς ἐκ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπι
σκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς Σου
ηδίαν, ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Ἐπι
σκοπῆς Στοκχόμης, ὡς καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀποτελεσμά
των αὐτῆς.
 4. Συνεζητήθησαν ζητήματα λειτουργικῆς Τάξεως 
καὶ Τυπικοῦ, πρὸς ὁμοιομορφίαν κατὰ τὰ Ἀρχιερατικὰ 
ἰδίως συλλείτουργα.
 5. Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ θέμα τῶν «ἀποτετειχισμέ
νων», ἤτοι τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἱερομονάχου Πολυκάρ

που Παττακοῦ καὶ ἐλαχίστων τινῶν λαϊκῶν ἐκ τῆς ἡμε
τέρας Ἐκκλησίας. Περὶ μὲν τοῦ Κληρικοῦ, ἀπεφασίσθη 
ἡ διὰ τρίτην φορὰν ἀναβολὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δίκης 
αὐτοῦ καὶ ἡ διατήρησις εἰς αὐτὸν τοῦ ἐπιτιμίου τῆς 
Ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας, μέχρι τῆς διεξαγωγῆς 
τῆς δίκης αὐτοῦ, ὡς καταφρονήσαντος καὶ πάλιν τὴν 
ἐκκλησιαστικὴν αὐτοῦ Ἀρχήν. Περὶ δὲ τῶν λαϊκῶν, ἀπε
φασίσθη ὅπως δοθῇ καὶ αὖθις πίστωσις χρόνου μέχρι 
τῆς ἑπομένης Συνεδρίας τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου, ἐν 
ἀναμονῇ τῆς εὐκταίας εἰρηνεύσεως αὐτῶν.
 6. Ἀπεφασίσθησαν αἱ ἀπονομαὶ τῶν τιμητικῶν δια
κρίσεων κατὰ τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος.
 7. Συνεζητήθησαν νομικὰ ζητήματα, ἀφορῶντα τὴν 
Ἐκκλησίαν ἡμῶν, καθωρίσθη δὲ ἡ περαιτέρω πορεία.
 8. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως Ἀμερικῆς.
 9. Ἐτέθη τὸ ζήτημα τῶν ἐνστάσεων ἐκ μέρους 
τινῶν ἐκ τῶν ἐν Ρωσίᾳ πρώην Κληρικῶν τῆς Ἐκκλη
σίας μας, σχετικῶς μὲ τὴν ὑπαγωγήν των εἰς τὴν Ρω
σικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς. Ἀπε
φασίθη ἡ ἀποστολὴ Ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Σεβασμ. 
Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον καὶ τὴν περὶ Αὐτὸν 
Ἱερὰν Σύνοδον, προκειμένου νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ζητή
ματα ταῦτα.
 10. Ἀνεγνώσθη ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου 
Τριάδιτσα κ. Φωτίου ἐκ Σόφιας Βουλγαρίας καὶ ἐνε
κρίθη σχέδιον ἀπαντήσεως ἐπ’ αὐτῆς, προκειμένου νὰ 
προωθηθῇ ἡ ἑνωτικὴ διαδικασία τῶν Γνησίων ἡμῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας.
 11. Κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων, 
ἐνεκρίθη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Θε
οφάνους τοῦ Ἐγκλείστου.
 Ἀκόμη, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ζητήματά 
τινα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ

Τοὺς τῆς εὐαγγελικῆς τελειότητος, σπουδῇ ἁγίᾳ καὶ 
ἀρετῶν συντονίᾳ, διανύσαντας τρίβον καὶ ἑαυτοὺς 

ἀναλώσαντας ἔργῳ ἐμπράκτῳ τε καὶ πράξει ἐλλόγῳ ἐν 
τῇ ὑπακοῇ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ ἀγάπῃ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ 
τὸν πλησίον, καὶ ἀντιταξαμένους τῷ κοσμοκράτορι τοῦ 
αἰῶνος τούτου, καὶ νικήσαντας τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσί-
ας τοῦ σκότους, καὶ μαρτυρήσαντας τὴν καλὴν ὁμολογίαν 
καὶ τὴν πίστιν κρατύναντας, τήν τε ᾿Εκκλησίαν στηρίξαν
τας καὶ τὴν δόξαν αὐτῆς λαμπρύναντας, καὶ τοῖς ἐνδόξοις 
αὐτῶν μαρτυρίοις κηρύξαντας καὶ ἔτι κηρύττοντας, ὅτι 
αὐτῆς οὐδὲ πύλαι Ἅιδου κατισχύσουσι δύνανται, ἱεραῖς 
μνήμαις καὶ ἑορταῖς, συνάξεσί τε καὶ πανηγύρεσι σεμνύ-
νειν καὶ τιμᾶν καὶ ἐπαινεῖν ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν ἐλάβομεν, τοῦτο πιστεύοντες ὅτι ὁ τιμῶν Κύριον 

τιμᾷ καὶ ῞Αγιον, ὁ δὲ ἀτιμάζων ῞Αγιον ἀτιμάζει καὶ τὸν 
ἑαυτοῦ Δεσπότην, ὡς κάλλιστα διδάσκει ὁ τῆς Σαλαμῖνος 
᾿Επιφάνιος· ἔτι δέ, εἰς τὴν πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν 
ἱκεσίαν τούτους ἐπικαλεῖσθαι, τοῦ δι᾿ αὐτῶν, ἤγουν διὰ 
τῆς μεσιτείας αὐτῶν ἵλεων ἡμῖν γενέσθαι Αὐτόν, καὶ λύ-
τρον ἡμῖν τῶν πταισμάτων δοθῆναι.
 Ἐπειδὴ τοίνυν τοιούτοις ἐξέχουσιν ἁγιότητος προτερή-
μασιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐπολιτεύσατο καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπι-
γείου αὐτοῦ ἀναστροφῆς διεκέκριτο, ὁ ἐκ τῆς Ἁγιοτόκου 
Καππαδοκίας, καὶ δὴ ἐκ Καρβάλης τῆς κώμης, τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἰκονίου ὁρμώμενος, καὶ ἐν τῆς Αἰγίνης τῇ 
νήσῳ διαπρέψας, ὁ Γέρων Ἱερώνυμος, κατὰ κόσμον Βασί-
λειος Ἀποστολίδης, ἔχων παιδιόθεν τὴν πρὸς τὰ κρείττονα 
ἔφεσιν καὶ ἀποταξάμενος γνησίως τοῖς βιοτικοῖς πράγμα-
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σι καὶ τῆς σοφίας ταῖς χάρισι διαλάμψας, 
χρηματίσας δὲ τῆς ἐν Χριστῷ εὐσεβείας 
ἐν διδαχαῖς κῆρυξ θεόσοφος καὶ διδάσκα-
λος, καταρτίσας τὸ λογικὸν ποίμνιον τοῦ 
Χριστοῦ ἐν τοῖς χαλεποῖς χρόνοις τῆς ἐκ 
τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀποστασίας καὶ ὑπερ-
μαχήσας ἔργῳ καὶ λόγῳ τῆς πατροπαρα-
δότου πίστεως ἄχρι γήρατος, ἕως οὗ καὶ 
τὸν βίον αὐτοῦ τῇ γ΄ Ὀκτωβρίου τοῦ χι-
λιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ καὶ 
ἕκτου σωτηρίου ἔτους ἐτελεύτησε, θεμε-
λιωθείσης δ᾿ οὕτω περὶ αὐτοῦ αὐθορμή-
τως ὑπὸ συγχρόνων καὶ μεταγενεστέρων τῆς ἀναγνωρίσε-
ως αὐτοῦ ὡς Ὁσίου καὶ Θαυματουργοῦ, καὶ τιμηθέντος 
ἅμα τῇ ἐκδημίᾳ αὐτοῦ δι᾿ ἐκκλησιαστικῆς Ἀκολουθίας, 
πρὸς δὲ λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν καὶ ὅσα δι᾿ ἀναφορᾶς αὐτοῦ καὶ 
εἰσηγήσεως ἐξέθεσε καὶ συνοδικῶς ἐβεβαιώσατο ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κύριος 
Γερόντιος, περὶ κατατάξεως τοῦ εἰρημένου Γέροντος ἐν 
τῇ τῶν Ὁσίων καί Ὁμολογητῶν χορείᾳ διατυπούμενος, ἡ 
ἐλαχιστότης ἡμῶν ἁπάντων τῶν Ἱεραρχῶν τῶν συγκρο-
τούντων τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀπιδόντες 
πρὸς τὴν θεάρεστον αὐτοῦ βιοτὴν καὶ πολιτείαν, τοὺς ὑπὲρ 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ εὐσεβείας ἀτρύτους αὐτοῦ 
ἀγῶνας καὶ καμάτους, καὶ περὶ τῆς πνευματικῆς ὠφελεί-
ας τῶν πιστῶν πρόνοιαν ποιούμενοι, καὶ διαφημισθείσης 
τῆς φήμης πρὸς ἡμᾶς, ὅτι τὰ τίμια αὐτοῦ Λείψανα,  πλήρη 
εὐωδίας πνευματικῆς, ἐν τῷ Ἱερῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
῾Υπεραγίας Θεοτόκου Ἡσυχαστηρίῳ, ἔνθα ὁ μακάριος 
ἠσκήτευσε καὶ ἐτάφη, ἐντὸς ἀργυρᾶς θήκης φυλάσσονται 

καὶ εἰς προσκύνησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν πρὸς 
ἁγιασμὸν αὐτῶν τίθενται, καὶ ὅτι θαυμά-
των παρεκτικὰ ταῦτα ὁ Κύριος ἀνέδειξεν, 
ἔγνωμεν συνῳδὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν Θείοις 
Πατράσι τῷ κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας ἔθει 
κατακολουθοῦντες, τὴν προσήκουσαν 
τοῖς ἁγίοις ἀνδράσι καὶ τούτῳ ἀπονεῖμαι 
τιμήν.
 Διὸ καὶ ἀποφαινόμεθα Συνοδικῶς, θε-
σπίζομεν καὶ διορίζομεν καὶ ἐν Ἁγίῳ δια-
κελευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν 
καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα, ὁ 

προῤῥηθεὶς ἀοίδιμος Γέρων Ἱερώνυμος ὁ ἐν Αἰγίνῃ, συ-
ναριθμῆται τῷ χορῷ τῶν Ὁσίων καὶ Ὁμολογητῶν τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καὶ ἀγιστείας τιμώ-
μενος παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῶν πιστῶν καὶ 
ὕμνοις ᾀσμάτων καὶ ἐγκωμίοις γεραιρόμενος τῇ γ΄ Ὁκτω-
βρίου, ἐν ᾗ τὸν βίον αὐτοῦ ἐτελεύτησεν, εἰς τιμὴν μὲν 
αὐτοῦ, δόξαν δὲ τοῦ ἐν Ἁγίοις θαυμαστοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ 
τοὺς Ἁγίους δοξάζοντος καὶ ἐνδοξαζομένου ἐν ταῖς ἁγίαις 
αὐτῶν μνήμαις καὶ ἱεραῖς πανηγύρεσι.
 Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ ἡ 
παροῦσα Συνοδικὴ ἡμῶν Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα καὶ 
ὑπογραφεῖσα ἐν τῷ ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτά-
της Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς 
Ἑλλάδος, τῇ ε΄ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους δισχιλι-
οστοῦ καὶ δεκάτου τετάρτου.
 Ἐβεβαιώθη ἐν Αἰγίνῃ, ἐν ἔτει σωτηρίῳ δισχιλιοστῷ 

καὶ δεκάτῳ τετάρτῳ, 
κατὰ μῆνα Ὀκτώβριον, τῇ τρίτῃ.

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παχωμίου τοῦ Χίου

Ο φιλῶν τοὺς Αὐτὸν φιλοῦντας (πρβλ. Παροιμ. η΄ 17) καὶ 
δοξάζων τοὺς Αὐτὸν δοξάζοντας Παντοκράτωρ Κύριος 

(πρβλ. Α΄ Βασιλ. β΄ 30), ἀναδεικνύει ἐκ τοῦ Πληρώματος 
τῆς Ἐκκλησίας, ὅσους οὐκέτι ἁπλῶς δούλους πιστοὺς κα-
λεῖ, οὐδὲ ἐργάτας ἀγαθούς, ἀλλὰ φίλους Αὐτοῦ γενομένους, 
πλουτίζει χαρίσμασι θαυμάτων καὶ ὑποδείγματα πρὸς μίμη-
σιν ὑπὸ τῶν πιστῶν καθιστᾶ. Ἡμεῖς δὲ τὰ 
σημεῖα ταῦτα τῆς ἁγιότητος τῶν φίλων τοῦ 
Θεοῦ ὁρῶντες, πρὸς ἀρετὴν παρακινούμε-
θα καὶ τούτους ἐπικαλούμεθα, ὡς ἀληθῶς 
παρρησίαν ἔχοντας πρὸς τὸν Θεόν, ὅπως 
πρεσβεύωσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 Ἐπειδὴ τοίνυν εἷς ἐκ τῶν ὑπὸ Θεοῦ 
ἐνδοξασθέντων φίλων Αὐτοῦ, Ὀρθοδο-
ξίᾳ κοσμούμενος καὶ ἀρετῇ διαλάμψας, 
ὑπῆρξεν καὶ ὁ ἐκ τῆς μυροβόλου Χίου, καὶ 
δὴ ἐξ Ἐλάτας τῆς κώμης καταγώμενος, καὶ 
ἐν τῷ Προβατείῳ Ὄρει διαπρέψας, Γέρων 
Παχώμιος, ὁ κατὰ κόσμον κληθεὶς Πανα-
γιώτης Ἀρελλᾶς, διαφυγῶν τῆς θανατικῆς 
καταδίκης, ἐκ τῆς τῶν Ἀγαρηνῶν φυλακῆς 
ἀποδράσας, καὶ ἀποταξάμενος ἅμα τῇ μα-
ταιότητι τοῦ βίου καὶ πάσαις ταῖς βιοτικαῖς 
μερίμναις, τῆς μοναδικῆς πολιτείας τὴν 

ἀγαθὴν μερίδα ἐκλεξάμενος, χρηματίσας δὲ τῆς ἐν Χριστῷ 
εὐσεβείας ἐν διδαχαῖς κῆρυξ θεόσοφος καὶ διδάσκαλος, 
καθοδηγητὴς Μοναχῶν καὶ κτίτωρ Ἱερῶν Μοναστηρίων, 
καταρτίσας δὲ τὸ λογικὸν Ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ τὸ κλυδω-
νιζόμενον, ἐκ μὲν τῆς ἀμαθείας ἕνεκα τῆς τῶν Ἀγαρηνῶν 
δουλείας, ἐκ δὲ τῆς τῶν αἱρετικῶν διδασκάλων ἐπιβουλῆς, 

ἀλλὰ καὶ τῆς τότε μόλις ἀναφυομένης 
παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὸν 
ἀγῶνα ἀρξάμενος, καὶ ὑπερμαχήσας ἔργῳ 
καὶ λόγῳ τῆς Πατροπαραδότου Πίστεως 
ἄχρι γήρατος, ἕως οὗ καὶ τὸν βίον αὐτοῦ 
τῇ ιδ΄ Ὀκτωβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεα-
κοσιοστοῦ καὶ πέμπτου σωτηρίου ἔτους 
ἐτελεύτησε, θεμελιωθείσης δ᾿ οὕτω περὶ 
αὐτοῦ αὐθορμήτως ὑπὸ συγχρόνων καὶ 
μεταγενεστέρων τῆς ἀναγνωρίσεως αὐτοῦ 
ὡς Ὁσίου καὶ Θαυματουργοῦ, καὶ τιμη-
θέντος ἤδη πρὸ ἐτῶν δι᾿ ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀκολουθίας, πρὸς δὲ λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν 
καὶ ὅσα δι᾿ ἀναφορᾶς αὐτοῦ καὶ εἰσηγή-
σεως ἐξέθεσε καὶ Συνοδικῶς ἐβεβαιώσατο 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κύριος Χρυσόστομος, περὶ 
κατατάξεως τοῦ εἰρημένου Γέροντος ἐν 
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τῇ τῶν Ὁσίων καί Ὁμολογητῶν χορείᾳ διατυπούμενος, ἡ 
ἐλαχιστότης ἡμῶν ἁπάντων τῶν Ἱεραρχῶν τῶν συγκρο-
τούντων τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀπιδόντες 
πρὸς τὴν θεάρεστον αὐτοῦ βιοτὴν καὶ πολιτείαν, τοὺς ὑπὲρ 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ εὐσεβείας ἀτρύτους αὐτοῦ 
ἀγῶνας καὶ καμάτους, καὶ περὶ τῆς πνευματικῆς ὠφελείας 
τῶν πιστῶν πρόνοιαν ποιούμενοι, καὶ διαφημισθείσης τῆς 
φήμης πρὸς ἡμᾶς, ὅτι τὰ τίμια αὐτοῦ Λείψανα, ἐν τῇ Ἱερᾷ 
Σκήτῃ τοῦ Προβατείου Ὄρους τῆς Χίου, ἔνθα ὁ μακάριος 
ἠσκήτευσε καὶ ἐτάφη, ἐντὸς ἱερᾶς θήκης φυλάσσονται καὶ 
εἰς προσκύνησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν πρὸς ἁγιασμὸν αὐτῶν ἤδη 
τίθενται, καὶ ὅτι θαυμάτων παρεκτικὰ ταῦτα ὁ Κύριος ἀνέ-
δειξεν, ἔγνωμεν συνῳδὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν Θείοις Πατράσι τῷ 
κοινῷ τῆς ᾿Εκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες, τὴν προσή-
κουσαν τοῖς ἁγίοις ἀνδράσι καὶ τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.
 Διὸ καὶ ἀποφαινόμεθα Συνοδικῶς, θεσπίζομεν καὶ διο-
ρίζομεν καὶ ἐν Ἁγίῳ διακελευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ 
τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα, ὁ προῤῥηθεὶς 

ἀοίδιμος Γέρων Παχώμιος ὁ Χῖος, συναριθμῆται τῷ χορῷ 
τῶν Ὁσίων καὶ Ὁμολογητῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἐτησίαις ἱε-
ροτελεστίαις καὶ ἀγιστείας τιμώμενος παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς 
πληρώματος τῶν πιστῶν καὶ ὕμνοις ᾀσμάτων καὶ ἐγκωμί-
οις γεραιρόμενος τῇ ιδ΄ Ὁκτωβρίου, ἐν ᾗ τὸν βίον αὐτοῦ 
ἐτελεύτησεν, εἰς τιμὴν μὲν αὐτοῦ, δόξαν δὲ τοῦ ἐν Ἁγίοις 
θαυμαστοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ τοὺς Ἁγίους δοξάζοντος καὶ 
ἐνδοξαζομένου ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτῶν μνήμαις καὶ ἱεραῖς 
πανηγύρεσι.
 Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ ἡ 
παροῦσα Συνοδικὴ ἡμῶν Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα καὶ 
ὑπογραφεῖσα ἐν τῷ ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτά-
της Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς 
Ἑλλάδος, τῇ ε΄ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους δισχιλι-
οστοῦ καὶ δεκάτου τετάρτου.

Ἐβεβαιώθη ἐν Χίῳ, ἐν ἔτει σωτηρίῳ δισχιλιοστῷ
καὶ δεκάτῳ τετάρτῳ, 

κατὰ μῆνα Ὀκτώβριον, τῇ δεκάτῃ τετάρτῃ.



9. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μάλιστα τοῦ κατηγόρου μας, 
ὅτι οἱ Ἀποτειχιζόμενοι ἐμφοροῦνται ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, 
εἶναι βλάσφημος, ἡ δὲ ἐπιμονὴ ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ 
κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἤ αἱρετίζοντας, μὲ τὴν 
ψευδαίσθησι ὅτι διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ παραμένουμε 
σὲ Ὀρθόδοξη Ὁμολογία, εἶναι ἐντελῶς Ἀντιπατερικὴ 
καὶ ἄρα πλανεμένη. 

Γράφει μὲ εἰλικρίνεια ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀκολου-
θοῦντας τὴν πρακτικὴ τοῦ κατηγόρου μας, παρὰ τὸ 
ὅτι δὲν τηρεῖ μὲ συνέπεια τὰ γραφόμενά του:

«Ἄς κρατήσουν οἱ φιλοπαπικοί, οἱ λατινόφρονες, 
οἱ οἰκουμενισταὶ ἐπίσκοποι, πνευματικοί, ἱερεῖς, θε-
ολόγοι τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐμεῖς προ-
τιμοῦμε τὴν κοινωνία μὲ τοὺς Ἁγίους. Δὲν μποροῦν 
νὰ συνυπάρξουν καὶ τὰ δύο» 32!

Οἱ δὲ «Παλαιοημερολογῖται» δὲν ἔκαναν κανέ-
να κακό, ἀλλὰ ἐνεργοποίησαν ἐξ ἀρχῆς τὸ Ὀρθόδοξο 
Αἰσθητήριό τους, ὡς γνήσια καὶ συνυπεύθυνα Μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας, δικαιωθέντες ἄλλωστε πλήρως ἀπὸ τὴν 
φρικτὴ ἀποστατικὴ συνέχεια καὶ ἐξέλιξι τῶν πραγμάτων.

Ὡς τέκνα ὑπακοῆς, ἄκουσαν τὸν Πρόεδρο τῆς Ἁγί-

ας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Ἅγιο Ταράσιο νὰ ἀνα-
φωνῆ: «οὐ μετατίθεμεν ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες 
ἡμῶν, ἀλλ’ ἀποστολικῶς διδαχθέντες, κρατῶμεν 
τὰς παραδόσεις, ἅς παρελάβομεν» 33. 

Ἔμειναν σὲ αὐτὰ ποὺ ἔμαθαν καὶ ἐπιστώθησαν 34, 
γνωρίζοντες καὶ ἐφαρμόζοντες, ὅτι οὐδεὶς δύναται νὰ 
παρασαλεύση ἔστω καὶ μία συλλαβή, χωρὶς νὰ ὑπο-
πέση στὶς ποινὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ νὰ ἀπο-
κηρυχθῆ καὶ ἀποκοπῆ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας 
(Ἱερὸς Δοσίθεος Ἱεροσολύμων), διότι

«Παρ’ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι, οὔτε Σύνοδοι ἠδυ-
νήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς 
τῆς Θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα 
αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν 
Πατέρων αὐτοῦ» (Πανορθόδοξος Σύνοδος τῶν Πα-
τριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 1848).

Οἱ νεωτερισμοὶ θεωροῦνται ὑπαγόρευμα τοῦ δια-
βόλου καὶ δὲν γίνονται δεκτοί, ἔστω καὶ ἄν τοὺς προ-
τείνουν Ἄγγελοι ἐξ Οὐρανοῦ. Λοιπόν, οἱ ἀρνούμενοι 
τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν Ἡμερολογιακὴ Καινοτο-

__________
32. Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, «Κινδυνεύει τώρα σοβαρὰ ἡ Ὀρθοδοξία», περιοδ. «Θεοδρομία», ἸανουάριοςΜάρτιος 2007, σελ. 103.
33. Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 4.
34. Πρβλ. Β΄ Τιμ. γ΄ 14.

Ἀναίρεσις «Ἐγκυκλίου Κηρύγματος»
ἀρχιερέως τῆς Καινοτομίας

δεινοῦ κατηγόρου τῶν Ἀντι-οικουμενιστῶν
Ἀποτειχισμένων καὶ «Παλαιοημερολογιτῶν»

† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου τεύχους)
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μία δὲν προκάλεσαν σχίσμα, ἀλλὰ χωρίσθηκαν γιὰ 
λόγους δογματικοὺς ἀπὸ κηρύσσοντας δημοσίως 
κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις, ἀποτειχισθέντες θείᾳ ἐνι-
σχύσει γιὰ λόγους σωτηριολογικῆς ἀναγκαιότητος. 
Σχίσμα ἔχουμε σὲ «ἀναίτιο» καὶ «ἀνεύλογο» χωρισμό, 
μὲ πρόφασι «ζητημάτων ἰασίμων» ἤ παραπτωμάτων 
τῶν Ἀρχιερέων. Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι ζήτη-
μα ἰάσιμο, οὔτε μόνον παράβασις Κανόνων, ἀλλὰ 
ὁ πλέον ἀπαίσιος συγκρητισμός, ἡ χειρότερη παν-
αίρεσις, μία «ἀνήκουστος προδοσία» 35 Πίστεως.

Καὶ ὅσοι ἀποτειχίζονται ἐξ αὐτοῦ πράττουν σωτήρια 
καὶ εἶναι ἄξιοι «τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς Ὀρθοδόξοις» 36.

Τὸ ἄν οἱ τοῦ Πατρίου ὠργανώθηκαν ἐκκλησια-
στικῶς, συνέβη ἀπὸ τὴν φορὰ τῶν ἰδίων τῶν γεγο-
νότων. Ἡ διογκουμένη ἐγκατάλειψις ἀπὸ μέρους τῶν 
Καινοτόμων τῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἐκαλύπτε-
το αὐτοδικαίως ἀπὸ τὰ φύσει καὶ θέσει γνήσια τῆς 
Ἐκκλησίας Μέλη, ἐν ἀναφορᾷ βεβαίως πρὸς τὴν Συν
οδικὴ Συνείδησι Αὐτῆς.

Γι’ αὐτὸ καὶ θυμίζουμε στὸν κατήγορό μας, ὅτι πάσχει 
δεινὴ πνευματικὴ τύφλωσι, ἀλλὰ καὶ τραγικὴ ἄγνοια 
τῶν «τρόπων» τῆς Ἀκτίστου Χάριτος, τὴν ὁποίαν δὲν 
δύναται νὰ ἀναγνωρίση ἐκεῖ ποὺ ὄντως ὑπάρχει, ἐκεῖ 
ποὺ βιώνεται ἁπτῶς καὶ ἀναμφισβητήτως, ἐπαναπαυό-
μενος στὴν κοινωνία ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν 
Χάριν ἐκεῖ ποὺ ὄντως δὲν ὑπάρχει!

10. ΟΜΩΣ, αὐτὰ τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα εἶναι 
δυστυχῶς ἀναμενόμενα ἀπὸ πρόσωπα σὰν τοῦ κατη-
γόρου μας, ὁ ὁποῖος εἶχε μὲν ὑπογράψει πρὸ ὀλίγων 
μόλις ἐτῶν μία ἠχηρὴ «Ὁμολογία Πίστεως» κατὰ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ἔσπευσε νὰ πάρη πίσω τὴν ὑπο-
γραφή του (!), ἐκζητώντας τὴν συγχώρησι καὶ ἐπιεί-
κεια τοῦ ἀρχηγέτου τῶν ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν 
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, παρακαλῶντας 
τον μάλιστα νὰ μεταβῆ στὴν ἐπαρχία του γιὰ νὰ «εὐλο-
γήση» τὸ ποίμνιό του! Ποιά συνέπεια καὶ ἐντιμότητα 
δύναται νὰ ἀναμένη κανεὶς ἀπὸ πρόσωπα τοιαύτης 
ἀσταθείας, δειλίας καὶ ἐνοχῆς; Αὐτὸν ποὺ δὲν δύναται 
νὰ βαστάξη τὰ «ὀλίγα», πῶς θὰ τοῦ ἐμπιστευθοῦν τὰ 
«πολλά»; Καὶ πῶς θὰ θεωρηθῆ διδάσκαλος ἐπὶ τῶν 
θεμάτων τούτων αὐτός, ὁ ὁποῖος ὑποχώρησε, μόλις 
πῆγε νὰ κάνη κάποιο βῆμα λίγο πιὸ σταθερὸ καὶ ἀπο-
φασιστικό;

Μάλιστα, σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ «Ἐγκυκλίου Κη-
ρύγματός» του ἀναφέρει, ὅτι εἶναι πιθανὸν νὰ ἀντι-
μετωπίση «διωγμόν»! Ὅμως, ἄλλοι ἐδιώχθησαν καὶ 
__________
35. Βλ. Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Μία Ὀρθόδοξος Γνωμάτευσις καὶ Μαρτυρία», περιοδ. «Κοινωνία», ΜάρτιοςἈπρίλιος 1975, 

σελ. 95101.
36. ΙΕ΄ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Ἁγίας Συνόδου. 
37. Βλ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, «Σχίσμα» ἤ «Ἀποτείχισις»; Ποιμαντικὴ Ἐπιστολή, Τὸ Ζήτημα τοῦ Ἡμερολογίου 

καὶ ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Ἀθήνα 1998, σελ. 23. 

διώκονται, οἱ ἀληθινοὶ καὶ συνεπεῖς Ὁμολογηταί, ὄχι 
οἱ θεωρητικοὶ σὲ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ κατὰ 
φαντασίαν τοιοῦτοι! Τὴν ἀνέξοδη καὶ ἀνώδυνη στάσι 
ποὺ διάλεξε καὶ προπαγανδίζει ὁ κατήγορός μας, ὄχι 
μόνον δὲν τὴν θεωροῦν ἐνοχλητικὴ καὶ ἐπικίνδυνη 
οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ ἰσχυροὶ τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς βοηθεῖ, ἐφ’ ὅσον ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέρον
τά τους, διατηρώντας στὴν κοινωνία τους καὶ ὅσους 
τυχὸν ἔχουν μία κάπως πιὸ παραδοσιακὴ γραμμὴ καὶ 
ἄποψι, ὥστε νὰ ἀποκτοῦν τὴν ψευδαίσθησι, ὅτι πράτ-
τουν παράλληλα καὶ τὸ ὁμολογιακὸ καθῆκον τους, καὶ 
ἔτσι ὅλοι τους νὰ εἶναι καὶ νὰ μένουν ἱκανοποιημένοι 
στὴν φρεναπάτη τους!

Ὁ κατήγορός μας καὶ οἱ ὅμοιοί του, θεωροῦν ὅτι 
«ὑποχρεοῦνται» νὰ ἀκολουθήσουν τὴν γραμμὴ τῶν ἱε-
ραρχῶν τῶν Καινοτόμων ἐπισήμων ὀρθοδόξων ἐκκλη-
σιῶν, ἐφ’ ὅσον ἀνέχονται ὅλοι αὐτοὶ τὶς ἐκτροπὲς καὶ 
παραβάσεις, γιὰ νὰ μὴ «προτεσταντίσουν», καίτοι ἀπὸ 
τὴν ἄλλη δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ παύσουν νὰ «διαμαρ-
τύρωνται»! Ἔτσι ὅμως ἀποδεικνύουν καὶ πάλι τὴν 
τραγικὴ ἐκδήλωσι τῆς ἐπικινδύνου «ἀγνοίας» τους ἤ 
γενικὰ τῆς συγχύσεως καὶ ἀντιφατικότητός τους.

Οἱ ἀποφάσεις ἀκόμη καὶ μεγάλων Συνόδων ἔχουν 
δεσμευτικὸ καὶ ὑποχρεωτικὸ κῦρος, μόνον ὅταν ταυ-
τίζωνται μὲ τὴν Ἀλήθεια, τὴν ἐκπηγάζουσα ἀπὸ τὸ 
Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας. Τότε μόνον τὸ Πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας τὶς ἀποδέχεται καὶ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Συν
είδησις τὶς ἐπικυρώνει. Αὐτὰ δὲν ἰσχύουν σὲ κάθε 
ἄλλη περίπτωσι, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη ἐπίκλη-
σις ὑποχρεώσεως ἀκολουθήσεως ὅσων «ἀνέχονται» 
τὴν ἐπὶ ἕνα σχεδὸν αἰῶνα ἐξακολουθητικὴ παράβασι 
τοῦ Κανόνος τῆς Εὐσεβείας καὶ τοῦ Φρονήματος τῆς 
Ἐκκλησίας!

Ἡ προτεινομένη στάσις τοῦ κατηγόρου μας, εἶναι 
καταστροφικὴ καὶ δὲν θὰ τὴν ἀκολουθήσουν ποτὲ οἱ 
γνήσιοι Ὁμολογηταί, χάριτι θείᾳ. Διότι αὐτὴ ἡ λανθα-
σμένη στάσις ὑποχρεώνει τὸν κατήγορο καὶ τοὺς σὺν 
αὐτῷ, μέσῳ τῆς κατακρίτου κοινωνίας τους μὲ τοὺς 
Οἰκουμενιστάς, νὰ συμμετέχουν ὄντως στὴν αἱρετικὴ 
Οἰκουμενικὴ Κίνησι, νὰ ἀνήκουν στὸ «Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» μὲ ὅ,τι σημαίνει τοῦτο, νὰ 
συμπροσεύχωνται μὲ τοὺς πάσης φύσεως αἱρετικοὺς 
καὶ ἀλλοθρήσκους, νὰ θεωροῦν «Ἀδελφὲς Ἐκκλησί-
ες» τοὺς ἑτεροδόξους, νὰ ἀποδέχωνται τὸ βάπτισμα 
τῶν αἱρετικῶν, νὰ συνδιακονοῦν μαζί τους τὸν κόσμο, 
νὰ δίδουν κοινὴ μαρτυρία τῆς πίστεως κ.τ.ὅ. 37
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Τὸ γιατὶ αὐτὴ ἡ λύσις κοινωνίας μὲ τοὺς ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστάς, ἡ ὁποία ἐπιφέρει τέτοια καταστροφικὰ 
ἀποτελέσματα, ὁδηγοῦσα σὲ καταποντισμὸ μαζί τους στὴν ἄβυσσο τῆς αἰωνίου ἀπωλείας, εἶναι προτιμωτέρα 
γιὰ τὸν κατήγορό μας, ἐξηγεῖται μόνον ἀπὸ τὸ ψευδοδίλημμα, τὸ ὁποῖο θέτει στὸν ἑαυτό του καὶ στοὺς ἄλλους: 
φοβεῖται, ὅτι ἄν προβῆ σὲ Ἀποτείχισι, θὰ ὑποπέση σὲ θανάσιμο παράπτωμα, θὰ γίνη «αἴτιος ἀποσχισμοῦ ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία», καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἐνδεχομένου θὰ προτιμοῦσε «νὰ πάη νὰ πνιγῆ»!...

Προσευχόμενοι γιὰ τὴν πνευματική του ἀνάβλεψι καὶ ἴασι, τὸν ἀφήνουμε στὴν θεία Μακροθυμία, τονίζοντες 
ὅτι ἡ κατὰ Θεὸν λύσις τῆς δεινῆς συγχύσεως τοῦ κατηγόρου μας καὶ ὅποιου ὁμοίου αὐτοῦ εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῆς 
θέσεώς μας, ἔργῳ καὶ λόγῳ, ὅπως μάλιστα αὐτὴ ἐκφράζεται στὸ Ἐκκλησιολογικό μας Κείμενο: «Ἡ Γνησία 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», 
πρὸς συμπόρευσίν μας ἐν Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ, ἐκφράζοντες ἐπίσης τὴν διάπυρο εὐχὴ ὁ Κύριός μας νὰ μὴ μᾶς 
στερήση ἕως τέλους τῆς Χάριτος τῆς ἀληθινῆς καὶ συνεποῦς Ὁμολογίας Αὐτοῦ. Ἀμήν!

Φυλὴ Ἀττικῆς
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων    

  9/22.6.2014

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων

 ΤΗΝ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυ
ροῦ, 8/21.9.2014, ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Παναγίας 
μας, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Γυνακεία Μονὴ Παναχράντου 
Μεγάρων, τῆς Ὁποίας ὡς γνωστὸν Κτήτωρ καὶ Γέρον
τας ὑπῆρξε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησί
ας μας κυρὸς Χρυσόστομος († 6.9.2010), ὁ Τάφος τοῦ 
ὁποίου εὑρίσκεται πλέον παραπλεύρως τοῦ περιλά
μπρου Καθολικοῦ τῆς Μονῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ 
Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρο
πολίτου Τορόντο κ. Μωϋσέως καὶ συγχοροστατοῦντος 
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία. 
Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία 
Λειτουργία, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ προεξάρχων 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό
στομος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς, οἱ 
Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικί
ου κ. Κλήμης, ὁ Ἐφημέριος τῆς Μονῆς γηραιὸς Ἱερο
μόναχος π. Κύριλλος (Μιχάλης), ὁ Ἱερομ. π. Ἱλαρίων 
Ἁγιοκυπριανίτης, ὁ Αἰδεσ. Πρεσβύτερος π. Ἀρσένιος 
Κοντογιαννόπουλος καὶ ὁ νεοχειροτονηθεὶς μουσι

κολογιώτατος Διάκονος π. Λεωνίδας Πίττος. Ἔψαλε 
Χορὸς Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτη κ. Νεκτάριο 
Κατσίρη. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν προσκυ
νητῶν. Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε, τῇ προτροπῇ τοῦ 
οἰκείου Ἱεράρχου, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Μετὰ 
τὴν Ἀπόλυσι τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἱ. Λι
τανεία τῆς Εἰκόνος τῆς Ἑορτῆς, μὲ Δέησι καὶ ἐπὶ τοῦ 
Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἀκολούθησε 
ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, ὑπὸ τὴν Γε
ρόντισσα Μαριάμ, πλούσια τράπεζα ἀγάπης γιὰ τοὺς 
Κληρικοὺς καὶ Λαϊκούς.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὶς Σέρρες

 ΕΠΙΣΗΣ, πανηγύ
ρισε τὴν αὐτὴ ἡμέρα 
καὶ ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς 
Ναὸς στὶς Σέρρες. Λει
τούργησαν οἱ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοποι Χρι στι
ανου πόλεως κ. Γρη
γόριος καὶ Φιλίππων 
κ. Ἀμβροσίου, μὲ συμ
μετοχὴ τοῦ Ἐφημερί
ου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσ. 
Πρωτοπρ. π. Νικολά
ου Μαντιοῦ καὶ ἄλλων 
Κληρικῶν, καὶ μεγά
λου πλήθους εὐλαβῶν 
λαϊκῶν ἀπὸ τὴν πόλι 

καὶ ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές.  

Ἐγκαίνια Μοναστηριακοῦ Ναοῦ στὴν Βοσνία

 ΤΟ Σάββατο, 7/20.9.2014, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε
πίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλίνικος τέλεσε τὰ 
ἱερὰ Ἐγκαίνια στὸν Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Λοπαρὲ τῆς Βοσνί
ας, ὅπου εἶχε μεταβῆ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὴν προτεραία. 
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Στὴν τελετὴ καὶ στὴν ἐπακολουθήσασα Θεία Λειτουρ
γία συμμετεῖχαν ὁ Κτήτωρ, Πνευματικὸς καὶ  Ἐφημέ
ριος Αὐτῆς Ἱερομόναχος Μεθόδιος Ζάχαριτς, ὡς καὶ 
ἄλλοι Κληρικοί, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν.

Χειροτονία π. Θεολόγου Σταυρουλλάκη

τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ Ὠρω
ποῦ καὶ Φυλῆς, ἤτοι 50 Ἱερεῖς καὶ 4 Διάκονοι. Ἔγιναν 
ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς ἐνημερώσεις γιὰ τὶς Διακηρύξεις 
Ἁγίων, τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποφασίσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὶς 
ἡμέρες ἐκεῖνες, ἀντιμετωπίσθηκαν πρακτικὰ καὶ ποιμαν
τικὰ ἐρωτήματα καὶ ζητήματα, ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς ἐκκοσμικεύ
σεως τῶν Μυστηρίων ἰδίως τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γά
μου κ.ἄ καὶ τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. 
Καλλίνικος ἀπηύθυνε ἀναγκαῖες πνευματικὲς νουθεσίες 
στὴν ἐπιτυχῆ αὐτὴ Ἱερατικὴ Σύναξι.

Ἡ Συνοδικὴ Προσευχητικὴ Σύναξις
πρὸς ἀποτροπὴν τῆς Ἀποχριστιανοποιήσεως

τῆς Πατρίδος μας

 ΤΗΝ Κυριακή,   8/21.9.2014, κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ 
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ἐτέλεσε τὴν  εἰς Πρεσβύ
τερον χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου Ἱεροδιακόνου   
Θεολόγου (Σταυρουλλάκη). Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώρα 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Ντιτρόϊτ τῆς 
Πολιτείας τοῦ Μίσιγκαν των Η.Π.Α.. Ὁ νεοχειροτονη
θεὶς Ἱερομόναχος κατάγεται ἐκ τῆς νήσου Ρόδου καὶ 
εἶναι μέλος τῆς Ἀνδρώας Μοναστικῆς Ἀδελφότητος 
ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο.

Α΄ Παν-αττικὴ Ἱερατικὴ Σύναξις

 ΤΗΝ Δευτέρα, 9/22.9.2014, πραγματοποιήθηκε ἡ Α΄ 
Παναττικὴ Ἱερατικὴ Σύναξις, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας. Ἡ Σύ
ναξις εἶχε ἀποφασισθῆ Συνοδικῶς, προκειμένου νὰ συμ
βάλη στὴν ἀλληλογνωριμία τῶν Κληρικῶν, εἰδικῶς μετὰ 
τὴν Ἕνωσι τῶν πρώην Ἐνισταμένων μὲ τὴν Ἐκκλησία 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Ἦσαν 
παρόντες ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνι
κος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, 
Τορόντο κ. Μωϋσῆς (παρεπιδημῶν, λόγῳ τῆς Συνόδου 
τῆς Ἱεραρχίας) καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
ὡς καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος, 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανὸς (ἐπίσης 
παρεπιδημῶν) καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Τὸ κύριο σῶμα 
τῆς Συνάξεως ἦσαν οἱ δυνηθέντες νὰ προσέλθουν ἀπὸ 

 ΤΟ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25.9 / 8.10.2014, στὶς 5:00 
μ.μ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρα
κίου Ἀθηνῶν, ἔγινε Προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀπο
τροπὴν Ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας. Χο
ροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, πλαισιούμενος ἀπὸ 
τοὺς ἐνδημοῦντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: Πει
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομο, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, Χρι
στιανουπόλεως κ. Γρηγόριο, Μαραθῶνος κ. Φώτιο, Με
θώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα. Ἐψάλη 
ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὁποίου ἀνεπέμφθησαν 
κατάλληλοι διὰ τὴν περίπτωσι Δεήσεις καὶ Εὐχές.  Πα
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ρέστησαν πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, Μονα
χοὶ καὶ Μοναχές, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν. Ἐν 
συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος, στὴν ἐπα
κολουθήσασα περιεκτικὴ Ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στὴν 
ἀναγκαιότητα τῆς πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως ἡμῶν, 
πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ κινδύνου Ἀποχριστιανοποιήσε
ως τῆς Πατρίδος μας. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο
πος κ. Καλλίνικος, ἐπιλογήσας, κάλεσε τοὺς πιστοὺς 
σὲ εἰλικρινῆ μετάνοια καὶ θερμὴ προσευχή, ὄχι μόνον 
ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν μας, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ 
Ἔθνους μας, καθὼς καὶ ὅλου τοῦ κόσμου. Τοὺς ὕμνους 
ἀπέδωσε κατανυκτικῶς Χορὸς Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν 
διεύθυνσι τοῦ κ. Ἰωάννου Κιαχοπούλου. 

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλῆς Ἀττικῆς

ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Προ
έστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνι
κος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Ὠρω
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσότομος, ὁ 
Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ Βο
ρείου Ρωσίας κ. Σωφρόνιος ἐκ Ρωσίας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπί
σκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλατσίου κ. Δι
ονύσιος ἐκ Ρουμανίας, καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χρι
στιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Νόρα κ. Μιχαήλ, Γαρδικίου κ. 
Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος. Ἐπίσης, ἔλαβε μέ
ρος πεντηκοντὰς περίπου Ἱερέων καὶ δεκὰς Διακόνων. 
Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι. 
Θεῖον Κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. 
Κλήμης. Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τοῦ 
τμήματος τῶν Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ 
εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι πρὸ τοῦ Ναοῦ. Ὁ δὲ Μακαριώ
τατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε σύντομη 
ἑόρτια προσλαλιὰ στὴν σημαντικὴ αὐτὴ εὐκαιρία Διορ
θοδόξου ἑορτῆς καὶ συνάξεως ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 

Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος
τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης

 Η ΙΕΡΑ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, 
ἀπεφάσισε νὰ προβῆ στὴν ἐπίσημη Διακήρυξι τῆς παν
θομολογουμένης Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερω
νύμου τῆς Αἰγίνης († 3/16.10.1966). Γιὰ τὴν Ἀπόφασι 
αὐτὴ ἔγινε εὐμενὴς Εἰσήγησις ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητρο
πολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, ἡ ὁποία 

 Η ΕΟΡΤΗ καὶ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα 
Μονή τους στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 
1/14.10.2014, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστα
τοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐκφωνήσαντος καὶ 
ἑόρτιο λόγο, συγχοροστατούντων πολλῶν Ἀρχιερέων ἐξ 
Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ καὶ λαβόντων μέρος πολλῶν 
Κληρικῶν καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη (Ρουμανία, Ἰταλία, Κέ
νυα, Η.Π.Α., Βραζιλία), ὡς καὶ μεγάλου πλήθους Μο
ναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλε 
ἑόρτια ὁ Χορὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπὸ τὸν Μουσικολ. 
Ἱερομ. π. Διονύσιον Ἁγιοκυπριανίτην. Τὸ πρωῒ τῆς Τε
τάρτης, 2/15.10.2014, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ 
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ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ἀπὸ τὰ σεπτὰ Συνοδικὰ Μέλη, ἡ 
δὲ Διακήρυξις καὶ ὁ πρῶτος Ἑορτασμὸς τοῦ νέου Ἁγί
ου ὡρίσθηκε νὰ ἐπιτελεσθῆ κατὰ τὴν μνήμην Αὐτοῦ, 
τὴν 3/16.10.2014, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύ
ρων στὴν Αἴγινα, τὸν ὁποῖον μάλιστα ἀνήγειρε ὁ ἴδιος 
ὁ τιμώμενος Ἅγιος μετὰ τὴν ἐπίσημη προσχώρησί του 
στὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο καὶ τὴν ἐπιτέλεσι σὲ Αὐτὸν 
Θαύματος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, κατὰ τὰ μέσα τῆς 
δεκαετίας τοῦ ’40.
 Ἡ ἑόρτιος Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προηγηθέντος 
τοῦ Ἑσπερινοῦ κατὰ τὴν παραμονή, ἐψάλη ἀπὸ ἰδιαιτέ
ρα Φυλλάδα τοῦ νέου Ὁσίου Ἱερωνύμου, ἡ ὁποία περιέ
χει πλήρη Ὑμνογραφικὰ Αὐτοῦ, καὶ ἐκυκλοφόρησε ἀπὸ 
τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Αἰγίνης, ὅπου ὁ Ἅγιος ἀσκήτευσε τὴν τελευταία 20ετία 
τοῦ πολυπαθοῦς βίου του. Γιὰ τὴν περίστασι, εἶχε ἑτοι
μασθῆ ὡραῖο Εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου, φροντίδι καὶ δεήσει 
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὑπευθύνου γιὰ τὰ τῆς Δια
κηρύξεως, καὶ ἐπίσης τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 3/16ης 
Ὀκτωβρίου, μετεφέρθη καὶ ἡ ἀργυρὰ Λειψανοθήκη μὲ 
τὰ εὐώδη Λείψανα τοῦ Ὁσίου στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων ἀπὸ τὸ παρακείμενο Ἡσυχαστήριο τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ. Στὶς ἱ. Ἀκολουθίες καὶ στὴν πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί
σκοπος κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν 
Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ ἀρκε
τοὺς Ἱερεῖς καὶ Διακόνους. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλα
βαν ἐπίσης μέρος καὶ οἱ παρεπιδημοῦντες κατ’ αὐτὰς 
στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρι τῆς παρα
μονῆς, τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλή, 
Ρουμᾶνοι Ἐπίσκοποι τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη
σίας τῆς χώρας τους Θεοφιλ. Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος 
καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος. Παρέστησαν ἐπίσης συ
μπροσευχόμενοι οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώ
τιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ 
Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, καὶ πολλοὶ ἀκόμη Κληρικοί, Μο
ναχοὶ καὶ Μοναχές, ὡς καὶ μέγα πλῆθος εὐσεβῶν ἀπὸ 
τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Ἔψαλε εὔρυθμα Χορὸς 
Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Ἀθανάσιο 
Ἰωαννίδη, τὸ δὲ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀπήγγειλε ὁ 
ἐκ τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ Ὁσίου Γέροντος κ. Πα
ναγιώτης Τόγιας. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ 
πανηγυρικὸ Λόγο γιὰ τὸν Ὅσιο Ἱερώνυμο ἀνέγνωσε ὁ 
Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

 Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, ἐψάλησαν τὸ «Εὐλογητὸς εἶ 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν» καὶ τὸ «Ὅτε καταβάς», ὡς καὶ τὸ 
Ἀπολυτίκιον τοῦ νέου Ἁγίου, καὶ ὁ Θεοφιλ. Μαραθῶνος 
κ. Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συν όδου, ἀνέγνω
σε τὴν καλλιτεχνικῶς ἐκτυπωθεῖσα Συν οδικὴν Πρᾶξιν 
τῆς Διακηρύξεως. Ἐν συνεχείᾳ, καὶ ψαλλομένων τῶν 
ἀργῶν Εὐλογηταρίων ἐκ τῶν Μακαριστηρίων τοῦ Ἁγίου 
Ἱερωνύμου, ἐνώπιον τῆς ἱ. Λειψανοθήκης καὶ τῆς ἱ. Εἰκό
νος Αὐτοῦ, ἐπὶ τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖον ἐτέθη ἐπὶ 
τετραποδίου, ὑπεγράφη ὑπὸ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, προ
ηγηθέντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ἡ Συνο
δικὴ Πρᾶξις, καὶ ἔγινε προσκύνησις τῶν ἱ. Λειψάνων καὶ 
τῆς ἱ. Εἰκόνος ὑπ’ Αὐτῶν. Ὁ δὲ Μακαριώτατος εὐλόγη
σε διὰ τῆς ἱ. Λειψανοθήκης σταυροειδῶς τὸ ἐκκλησία
σμα, ἐν ὕμνοις δοξολογικοῖς καὶ εὐχαριστηρίοις. Ἡ δὲ 
εὐλογία τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου ἦτο διάχυτος, διὰ 
τῆς πλουσίως ἀναπεμπομένης εὐωδίας καὶ πνευματικῆς 
δωρεᾶς Αὐτοῦ!.. Κατόπιν, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Κλῆρος, 
μετὰ τῆς ἱ. Λειψανοθήκης καὶ τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου 
Ἱερωνύμου ποὺ ἐβαστάζοντο ὑπὸ Ἱερέων, ἐξῆλθαν τοῦ 
Ναοῦ, πρὸ δὲ Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε σύντο
μη προσλαλιὰ εὐχαριστίας στὸν Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη δω
ρεὰ Αὐτοῦ, καὶ ἐγκωμιασμοῦ τοῦ νέου Ἁγίου, δεόμενος 
γιὰ τὴν προστασία Του καὶ εὐχόμενος γιὰ τὶς πρεσβεῖες 
καὶ εὐλογίες Του πρὸς ἅπαντας. 

Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις
τῆς Ἁγιότητος

τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ ἐν Χίῳ

 ΤΗΝ Δευτέρα, 14/27.10.2014, σύμφωνα πρὸς τὴν 
ἀπὸ 5/18.9.2014 Συνοδικὴ Ἀπόφασι τῆς Ἐκκλησίας μας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἑωρ
τάσθηκε καὶ διακηρύχθηκε ἐπισήμως ἡ Ἁγιότης τοῦ 
Ὁσίου Παχωμίου, Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγί
ων Πατέρων Προβατείου Ὄρους τῆς Χίου, ὁ ὁποῖος ὡς 
γνωστὸν ἐχρημάτισε καὶ πνευματικὸς Διδάσκαλος καὶ 
Καθοδηγητὴς τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου 
Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ Θαυματουργοῦ.
 Ὁ Ὅσιος Παχώμιος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὸ 1905 σὲ 
ἡλικία 65 ἐτῶν, ἀφήσας στὴν Μονὴ 65 ΜοναχοὺςὙπο
τακτικούς του, ἐτιμᾶτο ἀπὸ ἐτῶν ὡς τοπικὸς Ἅγιος καὶ 
χαίρει ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως καὶ εὐλαβείας στὴν Χίο 
καὶ εὐρύτερα.
 Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπε
ρινὸς στὸ λαμπρὸ Καθολικὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν 
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Μονή, ὅπου σὲ περίοπτη θέσι πρὸ τοῦ Εἰκονοστασίου 
(Τέμπλου) στὸν Σολέα εἶχαν τοποθετηθῆ ἡ ἱ. Εἰκόνα 
καὶ τὰ ἱ. Λείψανα τοῦ Ἁγίου, χοροστατοῦντος τοῦ Το
ποτηρητοῦ τῆς τοπικῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας μας 
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ
σοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ σύντομο λογύδριο 
γιὰ τὴν πνευματικὴ σημασία τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ 
Ἑορτασμοῦ καὶ τῆς Διακηρύξεως, συγχοροστατοῦντος 
τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος καὶ ἱε
ρουργοῦντος τοῦ σεβαστοῦ Ἡγουμένου Αὐτῆς Ἀρχιμ. 
π. Ἀμβροσίου Ἁγιοπατερίτου. Ἔψαλαν ἐκλεκτοὶ Ἱερο
ψάλται (κ. Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς κ.ἄ.) καὶ παρέστησαν 
ἀρκετοὶ προσκυνηταί.
 Τὸ πρωΐ τῆς Δευτέρας, ἐτελέσθη ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος 
καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, τῇ 
συμμετοχῇ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. 
Φωτίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ἀρκετῶν Πρεσβυ
τέρων καὶ δύο Διακόνων. Παρέστη δὲ μεγάλο πλῆθος 
προσκυνητῶν, παρὰ τὸ βροχερὸν τοῦ καιροῦ. Ὁμιλία 
ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομος, καὶ ἐν 
συνεχείᾳ ὡμίλησε καὶ ἕνας λαϊκὸς Χιώτης.
 Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἐψάλησαν κατάλληλοι ὕμνοι, 
ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιο, 
Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπίσημος Συ
νοδικὴ Πρᾶξις  Διακηρύξεως τοῦ Ὁσίου Παχωμίου, ἡ 
ὁποία ἐν συνεχείᾳ ὑπεγράφη ἐνώπιον τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ 
τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου ὑπὸ τῶν παρόντων Ἀρχιε

ρέων. Ἀκολούθησε εὐλόγησις τοῦ ἐκκλησιάσματος διὰ 
τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ Ὁσίου ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔγινε Λιτάνευσις τῆς 
Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ τοῦ 
κενοταφίου τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἀνεγνώσθη ἡ Εὐχὴ τῶν 
Κολλύβων πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ καὶ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις ὑπὸ 
τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε ἑόρτιες εὐχές, 
ὁ δὲ Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιος ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς 
προσελθόντας καὶ κοπιάσαντας γιὰ τὴν ἱερὰ Ἑορτὴ καὶ 
Πανήγυρι. 

Η Ε΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ

 ΤΟ Σάββατο, 19.10/1.11.2014, περισσότεροι ἀπὸ 
320 νέοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση τοῦ Νεανι
κοῦ Ὀρθοδόξου Σύνδεσμου τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ πα
ραβρεθοῦν στὴν Ε’ Πανελλήνια Συνάντησή τους, ποὺ 
διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Νέ.Ο.Σ., ἡ ὁποία πραγματοποι
ήθηκε στὸν χῶρο ἐκδηλώσεων «ΚΤΗΜΑ ΔΕΚΑ» στὸν 
Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς. Συμμετεῖχαν νέοι ἀπὸ τὴν Ἀθή
να, τὸν Πειραιᾶ καὶ τὴν Ἀττική, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Θήβα, 
Χαλκίδα, Κόρινθο, καθὼς καὶ 30 νέοι ἀπὸ Θεσσαλονί
κη μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν π. Παναγιώτη Παυλίδη, 50 νέοι 
ἀπὸ Λάρισα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν π. Γεώργιο Κοντοθανά
ση καὶ 25 νέοι ἀπὸ τὴν Πάτρα. 
  Τὴν νεανικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρου
σία τους: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλί
νικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγό
ριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, καθὼς καὶ νέοι, στὴν πλεοψηφία, 
Κληρικοὶ  μέχρι πρότινος μέλη τοῦ Συνδέσμου.
 Ἡ ἔναρξη τῆς Ἐκδηλώσεως ἔγινε μὲ τὴν Ἀκολουθία 
τοῦ Ἁγιασμοῦ, στὸ γραφικὸ ξύλινο Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγί
ου Προκοπίου, ποὺ βρίσκεται μέσα στοὺς καλαίσθητους 
χώρους τοῦ κτήματος, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσό
στομος ἔκανε ἕνα πρῶτο καλωσόρισμα ὡς ἐπιχώριος 
Μητροπολίτης.  Στὴν συνέχεια, ἡ παρουσιάστρια τῆς 
ἐκδηλώσεώς μας, Σοφία Μαυρίδη παρουσίασε τὸ πρό
γραμμα τῆς  Ε΄ Πανελλήνιας Συνάντησης τῶν νέων.
  Ἡ ἔναρξη τοῦ Πρώτου Μέρους τῆς ἐκδηλώσεως 
ἔγινε μὲ τὴν 25μελῆ χορωδία καὶ ὀρχήστρα «Ἑλληνορ
θόδοξη Κληρονομιὰ» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἱερομ. π. 
Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου, ἡ ὁποία καὶ ἀπέδωσε πα
ραδοσιακὰ ἀκούσματα.

http://www.imab.gr/images/PDFfiles/OMILIAPAXOOMIOS.pdf
http://ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/579-synodiki-praxis-agiokatataxeos-osiou-paxwmiou
http://ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/579-synodiki-praxis-agiokatataxeos-osiou-paxwmiou
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  Κατόπιν, ἀκολούθησε ἡ κεντρικὴ Εἰσήγηση μὲ θέμα 
«Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία», ποὺ 
ἦταν καὶ τὸ κύριο θέμα τῆς Συναντήσεως, ἀπὸ τὸν Θε
οφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.
  Στὴν συνέχεια, ἔγινε διαχωρισμὸς σὲ δύο ἡλικιακὲς 
ὁμάδες, 15 ἕως 22 ἐτῶν καὶ 23 ἕως 35 ἐτῶν. Σὲ κάθε 
ἡλικιακὴ ὁμάδα εἶχε ὁριστεῖ μιὰ ὁμάδα Συντονιστῶν. 
Στοὺς μικροτέρους συντόνιζε ὁ Πρόεδρος τῆς Συντο
νιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νέ.Ο.Σ., π. Στυλιανὸς Τομα
ής, πλαισιούμενος ἀπὸ τὸν Διάκονο Λεωνίδα Πίττο 
καὶ τὴ Διακόνισσα Εὐσεβία (μέλη τῆς Συντονιστικῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ Νέ.Ο.Σ.), ἐνῶ στοὺς μεγαλύτερους, ὁ 
π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Πάνος 
(μέλος Συντονιστικῆς Νέ.Ο.Σ.).
 Γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ συζήτηση καὶ νὰ ἀποκτήσει 
ἕναν πιὸ συστηματικὸ χαρακτήρα, διαμοιράστηκαν 
στοὺς νέους καὶ τῶν δύο ὁμάδων θέματα σχετικὰ μὲ τὶς 
πτυχὲς τῆς Κρίσης. Τὰ συμπεράσματα, οἱ προβληματι
σμοὶ καὶ οἱ ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ κάθε τραπέζι, ἐκφωνή
θηκαν στὸ τέλος τῆς διαδικασίας ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο
συντονιστὴ τοῦ κάθε τραπεζιοῦ καὶ σχολιάστηκαν στὴν 
ὁλομέλεια τῆς ἡλικιακῆς ὁμάδας μὲ γόνιμο διάλογο.
 Μετὰ ἀπὸ σχεδὸν δύο ὧρες ποὺ κράτησε ἡ διαδι
κασία αὐτή, οἱ νέοι ἐπανῆλθαν στὴν κεντρικὴ αἴθουσα, 
ὅπου οἱ Συντονιστὲς καὶ τῶν δύο ἡλικιακῶν ὁμάδων 
ἀνέγνωσαν τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ κείμενα μὲ τὰ συμ
περάσματα τῶν παιδιῶν σὲ κάθε θεματικὴ ἑνότητα.
  Τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἡμερίδας τῶν νέων ὁλοκληρώ
θηκε μὲ μιὰ συνοπτικὴ παρουσιάση τοῦ ἱεραποστολι
κοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἀφρική, ἀπὸ τὸν 

Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο.
 Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ διαλείμματος, παρατέθηκαν 
πλούσια ἐδέσματα καὶ ἀναψυκτικά, ἐνῶ προβλήθηκε 
καὶ σχετικὸ μὲ τὴν ἱεραποστολὴ βίντεο. Παράλληλα στὸ 
χῶρο τῆς ὑποδοχῆς, λειτούργησε ἔκθεση χριστιανικοῦ 
βιβλίου.  Στὸν χῶρο αὐτὸ ἐπίσης, ὑπῆρχε καὶ ἔκθεση 
καλαίσθητων χειροτεχνιῶν ποὺ ἐπιμελήθηκαν οἱ κατη
χήτριες καὶ σύνδεσμοι τῆς νεολαίας 10 Ἐνοριῶν τοῦ λε
κανοπεδίου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ἱεραποστολῆς 
μας στὴν Ἀφρική.
 Ἡ ἔναρξη τοῦ δευτέρου μέρους τῆς Ε΄ Πανελλήνι
ας Συνάντησης Νέων, ἐπιφύλασσε μιὰ διπλῆ ἔκπληξη. 
Ἔκπληξη στὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ στὸ ἴδιο το τιμώμενο 
πρόσωπο, τὸν Ἐπαμεινώνδα Πριμάλη, παλαιὸ μέλος 
τῆς ἱστορικῆς «Ἑνώσεως Νέων».  Βαθειὰ συγκινημέ
νος ὁ κ. Πριμάλης παρέλαβε τιμητικὰ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου τὴν 
σύγχρονη ἀναπαράσταση τῆς Γ ́ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμί
ου Σταυροῦ τοῦ 1925. Στὴν συνέχεια, μίλησε στὰ παι
διὰ γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν «Ἕνωση Νέων» τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης (τῆς ἱστορικῆς προκάτοχης ὀργανώσε
ως νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας), τοὺς διωγμοὺς τῶν 
γνησίων Ὀρθοδόξων καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν μακαρίτη 
πατέρα του, Ἀθανάσιο Πριμάλη, ὁ ὁποῖος ἦταν αὐτό
πτης μάρτυρας τῆς Γ ́ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
τοῦ 1925. 
  Τὸ κλῖμα συγκίνησης διαδέχθηκε μία αἴσθηση πα
τριωτικῆς ἀνάτασης καὶ ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας ποὺ 
δημιούργησαν οἱ «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», τὸ χορευτικὸ 
συγκρότημα τῶν νέων ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἀναλήψεως 
Πατρῶν.  Στὴν συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ πολυπόθητη 
γιὰ τὰ παιδιὰ κλήρωση, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὰ χεράκια τῆς 

http://ecclesiagoc.gr/index.php/drastiriotita/582-ekonomiki-krish-kai-paneumatikh-eleutheria
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δίχρονης Κατερίνας, μιᾶς ἁγιογραφημένης εἰκόνας τοῦ Κυρίου μας, χορηγία τοῦ ἀγαπητοῦ μας ἁγιογράφου κ. 
Κωνσταντίνου Δημητρέλου, καὶ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο.
 Ἡ ἐπιτυχὴς Πανελλήνια Νεανικὴ Ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ σύντομη προσλαλιὰ – χαιρετισμὸ τοῦ Μακαρι
ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ διανεμήθηκαν ἀναμνηστικὰ δῶρα.

Ἑορτασμός Δεκαετίας
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης Ἰταλίας

 ΤΗΝ Πέμπτη, 2410/6112014, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος 
συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιο καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, μετέβη στὴν 
Ἰταλία γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 10 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυσι τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης. Τὴν Παρασκευή, 2510/7
112014, οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ εἰς Loazzolo, Βορει
οδυτικὰ τῆς Γένοβας. Ἡ 7μελὴς Ρωσική Ἀδελφότης ὑπεδέχθη θερμῶς τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ξενάγησε αὐτοὺς στὶς 
ἐγκατατάσεις τῆς Μονῆς.
 Τὴν Κυριακή, 2710/9112014, ἐτελέσθη ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Μαρ
τύρων καὶ Ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, στὸ κέντρο τῆς Πιστόϊας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς, ὁ Ἐπίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανὸς 
ἐπέδωσε στὸν Μακαριώτατο τεμάχιον τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κεντουκέλλαις, τὸ 
ὁποῖο φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ Σάρωφ στὴν Πιστόϊα. Ὅμως τό πλέον συγκινητικὸ ἦταν 
τὸ δῶρο τῶν παιδιῶν τοῦ Κατηχητικοῦ στὸν Μακαριώτατο: ἕνα εἰλητάριο περιέχον τὸ κατὰ Μᾶρκον Ἱερὸ Εὐαγ
γέλιο, γραμμένο διά χειρός τῶν παιδιῶν!

  Οἱ Ἀρχιερεῖς ἐπέστρεψαν στὴν Ἀθήνα τήν Δευτέρα, 2810/10112014, ἀφοῦ προηγουμένως περιηγήθησαν δι’ 
ὀλίγον στὰ ἀξιοθέατα τῆς Ρώμης.



Ὁμιλία Συνάξεως κατά τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς πατρίδος μας

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

† Ἐπισκόπου Μαραθῶνος Φωτίου

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων  Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν κ. Καλλίνικε,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΤΗΝ Μ. Παρασκευὴ ψάλλουμε στὴν Ἐκκλησία: 
«Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν, τὶ συνεβου

λεύσατο Ἰούδας ὁ προδότης, σὺν ἱερεῦσιν ἀνόμοις, 
κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν· σήμερον ἔνοχον θανάτου, 
τὸν ἀθάνατον Λόγον πεποίηκαν, καὶ Πιλάτῳ 
προδώσαντες, ἐν τόπῳ Κρανίου ἐσταύρωσαν· καὶ 
ταῦτα πάσχων, ἐβόα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λέγων· ἄφες 

αὐτοῖς, Πάτερ, τὴν ἁμαρτίαν ταύτην· ὅπως γνῶσι τὰ 
ἔθνη, τὴν ἐκ νεκρῶν μου Ἀνάστασιν».

Σὲ αὐτὸ τὸ τροπάριο διακρίνουμε τὴν ἀναφορὰ 
στοὺς χριστοφόρους λαούς, ποὺ καλοῦνται νὰ 
στηλιτεύσουν τὸ κακὸ καὶ ταυτόχρονα διδάσκονται 
τὴν ἀνεξικακία καὶ τὴν συγχωρητικότητα κατὰ τὸ 
παράδειγμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Ἐμεῖς, ὡς Ἕλλη



15ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
νες, ἄραγε ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀνήκουμε στοὺς 
χριστοφόρους λαούς; Ἀποστρεφόμεθα τὴν κακία καὶ 
διδασκόμεθα τὴν ἀρετή; Διατηροῦμε τὶς ἀξίες τοῦ 
πολιτισμοῦ μας;

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, ἀναζητοῦσαν τὴν σοφία. 
Ὅπως λέγει καὶ ἡ Ἁγία Γραφή· οἱ 
«Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν» (A΄ Κορινθ. 
Α΄ 22). Ἦταν τὸ ἀνώτερο ἰδανικὸ γι’ 
αὐτοὺς καὶ αὐτὴν ἀγαποῦσαν ὡς 
φίλοι τῆς σοφίας – Φιλόσοφοι. Ὅταν 
ὅμως ἡ Σοφία φανερώθηκε σ’ αὐτούς, 
ἔπαψαν τὶς ἀναζητήσεις καὶ βρῆκαν 
τὴν Σοφία. Ἢ μᾶλλον ἡ Σοφία βρῆκε 
αὐτούς, «ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς, αὐτὴ 
περιέρχεται ζητοῦσα» (Σοφ. Σολομ. ΣΤ΄ 
16), ὅπως λέγει ὁ σοφὸς Σολομών. Οἱ 
ἀξίες τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολι
τισμοῦ, βρῆκαν τὴν τελείωσή τους 
στὴν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία ἐνέπνευσε 
τὴν ὑπερχιλιετῆ Χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας 
Ρώμης.

Ὑπὸ τὴν εὐεργετικὴν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδοξίας, 
οἱ Ρωμαϊκοὶ θεσμοὶ ἐκχριστιανίσθηκαν καὶ μὲ τὴν 
πάροδο τοῦ χρόνου ἐξαλείφθηκε ὁ θεσμὸς τῆς 
δουλείας καὶ ἀναβιβάσθηκε ἡ θέση τῶν γυναικῶν, 
διότι κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ 
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι 
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ» (Γαλ. Γ΄ 28). Διάφορα ἔθνη κατηχήθηκαν 
καὶ ἀσπάσθηκαν τὸν Χριστιανισμὸ ὄχι μὲ ἐπιβολὴ 
καὶ βία, ἀλλὰ μὲ τὸν Ἀποστολικὸ τρόπο: τὸν λόγο 
καὶ τὴν πειθώ. Μὲ τὴν δύναμη τοῦ λόγου καὶ τοῦ 
διαλόγου. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας πάντοτε 
ἀντιτάχθηκαν μὲ ἐπιτυχία ἀκόμη καὶ στὴν ἐξουσία 
τοῦ Καίσαρος, ὅταν οἱ Αὐτοκράτορες ἤθελαν εἴτε τὴν 
ἀνακήρυξη ὡς Ἁγίων ὅσων εὕρισκαν τὸν θάνατο στὸ 
πεδίο τῆς μάχης, εἴτε τὴν θανάτωση τῶν αἱρετικῶν, 
σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ὅσα συνέβαιναν στὸν ἀνατολικὸ 
καὶ δυτικὸ περίγυρο τῆς Αὐτοκρατορίας, στὶς χῶρες 
ποὺ ἐπικρατοῦσε ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Μωαμεθανισμός. 
Γιὰ τὸ δεύτερο, ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ἡ στάση ἑνός κατ’ 
ἐξοχὴν Ζηλωτοῦ τῆς Πίστεως (ὄντως κατ’ ἐπίγνωσιν 
Ζηλωτοῦ), τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὁ 
ὁποῖος σὲ ἐπιστολή του σὲ κάποιον Ἐπίσκοπο, ποὺ 
ὑπεραπιζόταν τὴν τότε πρόταση τοῦ Αὐτοκράτορα 
περὶ τῆς θανατώσεως τῶν αἱρετικῶν, ἀντικρούει μὲ 
σφοδρότητα αὐτὴν τὴν ἄποψη. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος 
λέγει κατὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία του, ὅτι ὁ Κύριος 
ἔχει ἀπαγορεύσει τὸ νὰ θανατώνονται οἱ αἱρετικοὶ 
στὸ Εὐαγγέλιο, λέγοντας «ὄχι, μήποτε συλλέγοντες 
τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε μαζί μὲ αὐτὰ καὶ τὸν σῖτον· 
ἀφῆστε νὰ μεγαλώσουν μέχρι τοῦ θερισμοῦ», καθὼς 
καὶ ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ θανατώνωμεν 
τούς αἱρετικούς, ἀλλ’ οὔτε κἄν νὰ εὐχώμεθα τὴν 
θανάτωσίν τους, ἀλλά μᾶλλον νὰ προσευχώμεθα γι’ 
αὐτούς, ὅπως ὁ Κύριός μας προσευχόταν γιὰ τοὺς 

σταυρωτές Του, «λέγων πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα· 
πάτερ, ἄφες αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην· οὐ γὰρ 
οἴδασι τὶ ποιοῦσιν». 

Κατὰ τὶς σύγχρονες περιστάσεις, ὅλους τοὺς 
Ἕλληνες μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ ἐπελθοῦσα κρίση καὶ 

οἱ συνέπειές της στὴν καθημερινή 
μας ζωή. Καὶ ὅταν ἀναφερόμαστε 
στὴν κρίση, ἐννοοῦμε κυρίως τὴν 
οἰκονομικὴ κρίση. Ὅμως αὐτὴ δὲν εἶναι 
παρὰ τὸ σύμπτωμα τῆς πραγματικῆς 
κρίσεως, ποὺ εἶναι κυρίως πνευματικὴ 
καὶ κρίση ἀξιῶν. Ὡς μεμονωμένα 
πρόσωπα ἐξεκλίναμε ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς καὶ ὡς κοινωνία 
ἀρχίσαμε νὰ περιφρονοῦμε τὶς ἀξίες τοῦ 
πολιτισμοῦ μας. Ἡ οἰκονομικὴ  ὑλικὴ 
κρίση ἴσως βοηθήσει πνευματικῶς τὸ 
γένος μας ἐὰν ἐπιστραφεῖ πρὸς τὸν Θεὸ 
ἐν μετανοίᾳ. Ὅπως κατ’ ἀντιστροφὴν ἡ 

σχετικῶς ὑλικὴ εὐμάρεια τῆς προηγουμένης περιόδου 
μᾶς ἐζημίωσε πνευματικῶς, ὅπως κάποτε ὁ παλαιὸς 
Ἰσραὴλ περὶ τοῦ ὁποίου ἐγράφη: «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).

Ἀπὸ τὰ προηγούμενα, προκύπτει ὅτι ὁ Νεο
ελληνικὸς Πολιτισμός μας ἀπέκτησε δύο βασικὰ 
χαρακτηριστικὰ καὶ διαμόρφωσε ὡς πολύτιμα ἰδανικὰ 
κάποιες ἀξίες. Τὰ βασικὰ αὐτὰ χαρακτηριστικά εἶναι:

α. Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας πίστη καὶ 
β. Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα.
Οἱ διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ μας μποροῦν 

νὰ περιγραφοῦν συνοπτικῶς ὡς ἑξῆς:
1. Ἡ Διαλεκτικότητα. Ὁ διάλογος, διὰ λόγου δι

δασκαλία. Ὁ λόγος καὶ ὄχι τὸ ξίφος ἦταν τὸ ἐργαλεῖο 
τῆς διαδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ (τῆς Ὀρθοδοξίας).

2. Ἡ Ἀγάπη (ὄχι ἁπλῶς φιλάνθρωπη διάθεση). 
Ἀγάπη καὶ τοῦ ἐχθροῦ ἀκόμη. Ἡ Ὀρθοδοξία ποτὲ 
δὲν ἀποδέχθηκε τὸν διωγμὸ τοῦ διαφορετικοῦ, τοῦ 
αἱρετικοῦ (Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης).

3. Ἡ Ἰσότητα, λαῶν καὶ φύλων, ἔναντι τοῦ Θεοῦ 
ἀλλὰ καὶ (κατ’ ἐπέκτασιν) ἔναντι τοῦ νόμου. 

4. Ἀπὸ τὸ προηγούμενο προέρχεται καὶ ἡ ἀνα
βάθμιση τῆς θέσεως τῆς γυναικὸς καὶ ἡ ἱερότητα τοῦ 
θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας. 

5. Ἡ Ἐλευθερία σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν δουλεία. Ὁ 
Θεός σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐλευ
θερία εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ κατ΄ εἰκόνα Θεοῦ 
πλασμένου ἀνθρώπου. 

6. Σὲ συνάρτηση μὲ τὸ προηγούμενο εἶναι καὶ ἡ 
Φιλοπατρία. Ἡ μόνη περίπτωση ποὺ ὁ πόλεμος εἶναι 
ἀνεκτός, εἶναι γιὰ τὴν ἀπώθηση εἰσβολέα καὶ τὴν 
ἀπόκρουση κατακτητοῦ, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἐλευθερία. 
Κατ’ ἐξοχὴν τὸ ἰδανικὸ τῆς Ἐλευθερίας χαρακτηρίζει 
τὸν Ἑλληνισμό, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἐθνικός μας ὕμνος εἶναι 
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ὁ «Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν».
Σήμερα ὅμως οἱ ἀξίες αὐτὲς καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ 

τοῦ πολιτισμοῦ μας δέχονται καταιγισμὸ ἐπιθέσεων. Ἡ 
Παγκοσμιοποίηση καὶ ὁ Οἰκουμενισμός προσπαθοῦν 
νὰ ἐπιβάλουν τὴ λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα!

Εἴδαμε ὅτι ὁ Πολιτισμός μας ἤδη διαθέτει τὸ 
χαρακτηριστικό, ὄχι ἁπλῶς τῆς ἀνοχῆς τοῦ διαφο
ρετικοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐχθροῦ 
ἀκόμη. Ἡ ἔννοια τῆς πολυπολιτισμικότητας εἶναι 
ἄνευ οὐσίας, ἄτοπος, διότι ὁ γνήσιος Πολιτισμὸς 
δὲν ἔχει ἀνάγκη ἐπιπλέον χαρακτηριστικοῦ γιὰ νὰ 
τελειοποιηθεῖ, ὅπως δὲν νοεῖται ἡ πολύἐλευθερία καὶ 
πολύἀγάπη ὡς ἔννοιες τελειότερες τῆς ἀγάπης καὶ 
τῆς ἐλευθερίας. Προβάλλεται ὅμως σήμερα μὲ σκοπὸ 
τὴν ἀλλοίωση τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ μας, διότι 
δὲν ἀναφέρεται στὴν αὐτονόητη ἁρμονικὴ συνύπαρξη 
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ στὴν εἰσαγωγὴ στὴν ἔννοια τοῦ 
πολιτισμοῦ ἀντικρουόμενων ἀξιῶν ποὺ τὸ μόνο ποὺ 
προξενοῦν εἶναι τὸ χάος καὶ τελικῶς τὴν ἀναίρεση 
τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν του.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα τῶν ἐννοιῶν 
τῆς Πίστεως, τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Οἰκογενείας 
στὴ σημερινὴ Εὐρώπη: οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ χαρα
κτηρίζονται ὡς φονταμενταλιστές, οἱ πατριῶτες 
ὡς ἐθνικιστές, οἱ προσηλωμένοι στὴν γνήσια καὶ 
αὐθεντικὴ ἔννοια τῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ γάμου ὡς 
ρατσιστές. Αὐτὸ εἶναι γενικὸ φαινόμενο στὴν Εὐρώπη. 
Πρὶν ἀπὸ δύο ἔτη, ὁ Οὗγγρος Πρωθυπουργὸς 
Viktor Orban σὲ μία ὁμιλία του, ποὺ δόθηκε στὴν 
Διάσκεψη «Ἐλπίδα καὶ ἡ Χριστιανικὴ Ἀντιμετώπιση 
τῆς Κρίσεως», ποὺ ἔλαβε χώρα στὴ Μαδρίτη τῆς 
Ἱσπανίας, εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων:

«Ἡ κρίση ποὺ συμβαίνει στὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ 
ἀποτέλεσμα μιᾶς διαδικασίας ἀποσύνθεσης ποὺ ἔχει 
παρουσιάσει ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ ἡ ἤπειρός μας. 
Πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ μιλήσουμε καὶ νὰ δηλώσουμε 
ὅτι στὴν Εὐρώπη σήμερα, αὐτὲς οἱ μορφὲς καὶ 
διαμορφώσεις τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης, ὅπως 
τὸ ἔθνος καὶ ἡ οἰκογένεια, ἔχουν πέσει σὲ μία 
ἀμφισβήτηση. Ὁμοίως, οἱ ἀληθινές καὶ αὐθεντικὲς 
ἔννοιες τῆς ἐργασίας καὶ τῆς πίστωσης ἔχουν γίνει 
ἀβέβαιες στὴν οἰκονομικὴ ζωή. Αὐτὸ γιατὶ αὐτὰ τὰ 

σημαντικὰ πράγματα – ἡ ἐργασία, οἱ πιστώσεις, ἡ 
οἰκογένεια, τὸ ἔθνος – διαλύονται ἀπὸ τὰ ἠθικὰ 
θεμέλια ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς μᾶς παρεῖχε καὶ ἔτσι 
ἔχουν χάσει τὸ βάρος καὶ τὴ σημασία τους κατὰ 
τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Δὲν ξέρω πότε ξεκίνησε ἡ 
διαδικασία αὐτή, ἴσως οἱ ἱστορικοὶ νὰ γνωρίζουν, 
ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ βλέπω εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ κατάσταση 
ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὴν Εὐρώπη σήμερα, ἡ ὁποία 
Εὐρώπη – στὴν πολιτικὴ βεβαίως – ἔχει ἀρχίσει νὰ 
αἰσθάνεται ντροπὴ γιὰ τὶς ρίζες της. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ 
τὸ νέο εὐρωπαϊκὸ “Σύνταγμα” δὲν περιλαμβάνει 
καμία ἀναφορὰ στὶς χριστιανικὲς ρίζες. Ὄχι ὅτι 
τὸ ξέχασαν, ἀλλά, ἀντίθετα, ὑπήρξε μία μεγάλης 
κλίμακας εὐρωπαϊκὴ συζήτηση, ἡ ὁποία κατέληξε 
στὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ περιληφθεῖ. Ὁ Schuman, 
ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς ἰδέας τῆς Εὐρώπης, εἶπε 
κάποτε ὅτι ἡ Εὐρώπη εἴτε θὰ εἶναι χριστιανική, εἴτε 
δὲν θὰ ὑπάρχει. Ὡστόσο, σήμερα, ἔχουμε φτάσει 
στὸ σημεῖο ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν εὐρωπαίων 
πολιτικῶν ἐργάζεται καὶ κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ 
νὰ ἐξοριστεῖ ὁ Χριστιανισμός καὶ νὰ περιοριστεῖ μόνο 
στὶς ἐκκλησίες, στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ 
στὰ βιβλία τῆς ἱστορίας».

Καὶ σὲ ἕνα ἄλλο σημεῖο:
«Ἂν μία ἰσλαμικὴ χώρα ἀρχίσει νὰ αἰσθάνεται 

ντροπή, λόγῳ τῶν διδασκαλιῶν τοῦ Κορανίου, θὰ 
ξυπνήσει ὁ θυμός τῶν ἄλλων ἰσλαμικῶν χωρῶν. 
Ἂν κάποιος στὴν Ἰνδία ἀρχίσει νὰ ἀμφισβητεῖ τὶς 
θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ἢ κάποιος 
στὴν Κίνα, τὶς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ Βουδισμοῦ, 
τότε πολὺ γρήγορα θὰ θεωρηθεῖ προβληματικὸς 
καὶ ἀκατανόητος. Ἀντίθετα, στὴν Εὐρώπη βλέπω 
κάθε μέρα ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ σκέφτονται 
καὶ νὰ συμπεριφέρονται σύμφωνα μὲ τὶς ἀξίες τοῦ 
Χριστιανισμοῦ στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή, νὰ 
θεωροῦνται “προβληματικοί”».

Ἀξίζει κανεὶς νὰ διαβάσει ὁλόκληρη τὴν ὁμιλία του, 
τὴν ὁποία ὅταν ἀνέγνωσα ἐθλίβην, διότι αὐτὸς δὲν εἶναι 
ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς δικιᾶς μας χώρας καὶ μάλιστα 
δὲν εἶναι κἄν Ὀρθόδοξος. Αὐτὰ ποὺ προανέφερε ὁ 
Οὗγγρος Πρωθυπουργὸς τὰ βιώνουμε καθημερινῶς 
καὶ στὴν Ἑλλάδα.

( Ἡ συνέχεια καὶ τὸ τέλος στὸ ἑπόμενο τεῦχος)




