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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015
«Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

 Αἱ ἀρεταὶ καὶ τὰ ἰδιώματα τῶν παιδίων 
ἐστόλιζον Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ὅσους διετήρησαν 
τὴν παιδικήν των ἁγνότητα καὶ καθαρότητα, 
ὅσους ἐβάδισαν «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ’ 4) 
καὶ ἐφύλαξαν τὴν πίστιν ἀκηλίδωτον καὶ τὴν 
ζωὴν ἄμεμπτον. 
 Ἐπίσης, ἀκόμη καὶ ὅσους ἀπώλεσαν αὐτά, 
φθόνῳ τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας, 
ἀλλ’ ὅμως μετενόησαν καὶ συνεχωρήθησαν 

καὶ ἀπεκατεστάθησαν εἰς 
τὸ πρότερον ἀξίωμα, διό-
τι «ἠγάπησαν πολὺ» (πρβλ. 
Λουκ. ζ’ 47) τὸ Παιδίον τὸ 
Νέον καὶ ἀνεκαινίσθησαν 
ἐξ Αὐτοῦ.

***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
 Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν ἐπιθυ-
μεῖ καὶ προτρέπεται πάντας 

ἡμᾶς, ὅπως ἀπαρνούμενοι τὴν κακίαν καὶ πο-
νηρίαν, ὁμοιάσωμεν εἰς τὰ παιδία:
 «Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, 
οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» 
(Ματθ. ιη’ 3).
 Ἄν δὲν ἐπιδείξωμεν τὰς ἀρετὰς τῶν παιδί-
ων, ἄν δὲν αἰσθανθῶμεν ὡς αὐτά, ἀδύναμοι, 
ἀλλὰ ἀνθρώπινοι καὶ ἀληθινοί, εὐδιάθετοι 
καὶ ἐλπιδοφόροι, χαίροντες μετὰ χαιρόντων 
καὶ κλαίοντες μετὰ κλαιόντων (πρβλ. Ρωμ. ιβ’ 
15), καὶ ἰδίως ἐμπιστευόμενοι ἀπολύτως τὸν 
Παντοδύναμον καὶ Πανάγαθον Πατέρα ἡμῶν 
τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς, τότε πράγματι θὰ ἀδυ-
νατῶμεν νὰ ἐκπληρώσωμεν τὴν Θείαν ταύτην 
προτροπὴν καὶ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν θὰ 
ἀπομακρύνεται ἀφ’ ἡμῶν.
 Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων γύρωθεν ἡμῶν 
ἐκτρέπονται ἐμφανῶς τῆς εὐθείας ὁδοῦ, περι-
φρονοῦν καὶ καταπατοῦν τὰς θείας Ἐντολάς, 
ἀδικοῦν, αὐθαιρετοῦν καὶ ἐγκληματοῦν, στρεφό-
μενοι κατὰ τοῦ Παιδίου τοῦ Νέου, καὶ κατὰ τῆς 
ἐπὶ γῆς Βασιλείας Του, ἤτοι τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ κάθε ἀνθρώπου εἶναι πηγὴ 
μεγάλης χαρᾶς, τόσης ὥστε καὶ αὐτὴ ἡ μή-

τηρ ἑκάστου νὰ λησμονῇ τοὺς πόνους καὶ τὰς 
ὠδῖνας τοῦ τοκετοῦ, «διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεν-
νήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ιστ’ 21).
 Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ 
ἐγεννήθη ἐν Βηθλεὲμ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
ὡς ἄνθρωπος ἐπὶ γῆς, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ 
Μαρίας τῆς Παρθένου, ἤτοι 
ἀνηδόνως καὶ ἀνωδίνως, 
μεγίστη ἦτο ἡ χαρὰ ἁπάσης 
τῆς κτίσεως.
 Οἱ Ἄγγελοι ἐσκίρτησαν 
δοξολογικῶς, ἀνυμνοῦντες 
τὸν Ἀρχηγὸν καὶ Χορηγὸν 
τῆς Εἰρήνης, οἱ Ποιμένες 
προσεκύνησαν τὸ Θεῖον 
Βρέφος ἐν φάτνῃ κατακεί-
μενον, τὸν Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ τὸν αἴροντα τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, οἱ δὲ Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν 
ἐδωροφόρησαν τὸν τρέφοντα πᾶσαν πνοὴν καὶ 
δωρούμενον ἡμῖν ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν.
 Διότι, τὸ Παιδίον τὸ Νέον, καίτοι ἦτο Ἄνθρω-
πος ὡς πάντες ἡμεῖς, ἐκτὸς ἁμαρτίας, ἦτο 
ταὐτοχρόνως ὁ Προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, 
Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, δι’ Οὗ τὰ 
πάν τα ἐγένετο.

***
 Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ «πρᾶος 
καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. ια’ 29) ἠγάπα τὰ 
παιδία καὶ ἐνηγκαλίζετο ταῦτα μετὰ πλείστης 
στοργῆς καὶ ἀγάπης, διότι διέκρινεν εἰς αὐτὰ 
ἁπλότητα, ἁγνότητα, φυσικότητα, θερμότητα, 
γνησιότητα, καλωσύνην, συμπάθειαν, ἀλληλο-
βοήθειαν, εἰλικρίνειαν, ἀδελφοσύνην, ἀγάπην.
 Ὁ Κύριος ἡμῶν, Ὅστις «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποί-
ησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» 
(Α’ Πέτρ. Β’ 22) ἀνεπαύετο εἰς τὸ πνεῦμα τῶν παι-
δίων καὶ ἠσπάζετο τὴν ἀθωότητα, τὴν εἰρήνην, 
τὴν ἀμεριμνίαν καὶ τὴν μακαριότητα αὐτῶν.
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 Ἡ Εἰρήνη φυγαδεύεται ἐκ τοῦ κόσμου καὶ 
ἐπικρατεῖ μεγίστη σύγχυσις καὶ παραφροσύνη, 
ἐφ’ ὅσον Αὕτη διώκεται πρωτίστως ἐκ τῶν καρ-
διῶν τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι λέγουν ὑποκρι-
τικῶς, ὅτι ἀγαποῦν τὰ παιδία καὶ φρον τίζουν δι’ 
αὐτά, ἐνῶ εἰς τὴν πραγματικότητα συμμαχοῦν 
μετὰ τοῦ Ἡρώδου καὶ κατασφάζουν ταῦτα! Τί 
ἄλλον εἶναι αἱ αὐξανόμεναι ἐκτρώσεις, αἱ ἐπι-
τελούμεναι διὰ τῆς νομικῆς καλύψεως τῆς Πο-
λιτείας; Τί δεικνύει ἡ παντοειδὴς ἐκμετάλλευ-
σις τῶν παιδίων εἰς ὅλον τὸν κόσμον; Ἀλλὰ καὶ 
ποῦ ὁδηγεῖ ὁ ἐκχυδαϊσμὸς καὶ ἡ ἀποϊεροποίησις 
τῆς κοινωνίας διὰ παντὸς μέσου καὶ τρόπου, ὁ 
ἐκμαυλισμὸς τῶν συνειδήσεων, ὥστε οὐδεὶς νὰ 
παραμείνῃ καθαρὸς ἀπὸ ρύπου;
 Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ νὰ 
ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ θριαμβεύσῃ ἐκεῖ, ἔνθα ἡ πί-
στις διώκεται ἤ διαφθείρεται, ἡ προσευχὴ καὶ 
τὰ θεῖα σύμβολα ἐξορίζονται, ἡ ἠθικὴ χλευάζε-
ται καὶ διαστρέφεται ἕως σημείου, ὥστε ἀκόμη 
καὶ ἡ βδελυρὰ παρὰ φύσιν ἕνωσις ἀνθρώπων 
τοῦ ἰδίου φύλου νὰ νομιμοποιῆται!...
 Ἡ θλιβερὰ πραγματικότης ἀποδεικνύει, ὅτι 
ἡ Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὸν 
κάθε πονεμένον, διωγμένον, δυστυχισμένον, 
πεινασμένον καὶ τεθλιμμένον ἄνθρωπον, 

εὐτελίζεται, τὰ παιδία ὑποφέρουν, τὸ πρόσω-
πον ἀριθμοποιεῖται καὶ ὑποβαθμίζεται, αἱ σχέ-
σεις κλονίζονται, ἡ οἰκογένεια δοκιμάζεται, ἡ 
κοινωνία μαστίζεται, τὰ ἔθνη σαλεύονται, ὁ 
κόσμος ἀπειλεῖται δι’ ἀφαντάστου ὀλέθρου!
 Τίς θὰ κάμῃ ἡμᾶς πάλιν ὡς τὰ παιδία; Ποῖος 
θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Φῶς, τὴν Ἐλπίδα, τὴν Εἰρή-
νην, τὴν Ἀθωότητα;
 Ποῖος ἄλλος ἀπὸ τὸ Παιδίον τὸ Νέον, τὸ 
Ὁποῖον ἔρχεται καὶ πάλιν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, ἐν 
τῇ Εὐχαριστιακῇ μας Συνάξει, εἰς τὰ ἄχραντα 
ἐκ τοῦ μιασμοῦ τῆς Οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως 
Θυσιαστήρια τῆς καθ’ ἡμᾶς Γνησίας Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, καὶ μᾶς διαβεβαιοῖ: «Μείνατε 
ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν»! (Ἰωάν. ιε’ 4).
 Μετανοεῖτε καὶ γίνετε ὡς τὰ παιδία, λέγει 
τὸ Παιδίον τὸ Νέον, διὰ νὰ ὁμοιάζετε εἰς Ἐμὲ 
καὶ νὰ δείξητε μετὰ συνεπείας καὶ σταθερότη-
τος εἰς τὸν παραπαίοντα κόσμον τὴν Ὁδὸν τῆς 
Ἀληθείας καὶ τῆς Θυσίας, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς 
Ἀγάπης, τὸν Αὐθεντικὸν Ἄνθρωπον!
 Εἴθε ἡνωμένοι μετὰ τοῦ Τεχθέντος Κυρί-
ου ἡμῶν νὰ ἀναδειχθῶμεν ἄξιοι τῆς κλήσε-
ως ἡμῶν, ἵνα νικήσωμεν κόσμον καὶ κοσμο-
κράτορα, καὶ ἀξιωθῶμεν τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν. Ἀμήν!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ἅγια Χριστούγεννα 2015

Χριστὸς ἐτέχθη!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
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Περὶ τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου»

Ἀριθμός Πρωτ. 2264                                                                                   ΑΘΗΝΑΙ 1/14-11-2015

Πρὸς 
Ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

σουν καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ἐγκύρως καὶ 
τεκμηριωμένως ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, 
ὅταν ἐξετάσουν δεῖγμα τῆς «Κάρτας», ἂν 
καὶ ὅποτε αὐτὴ ἐκδοθῇ. 
 2. Ἐν τούτοις, τίθεται πράγματι ζήτημα 
δυνατότητος νὰ παραβιασθοῦν αἱ ἀτομι-
καί μας ἐλευθερίαι, ὡς πολιτῶν μιᾶς εὐνο-
μουμένης Πολιτείας καὶ ἔχουν ἀναπτυχθῆ 
κατὰ καιροὺς βάσιμα ἐπιχειρήματα, τὰ 
ὁποῖα κατετέθησαν ἤδη ἀπὸ τοῦ ἔτους 
2012 εἰς σχετικὸν Ὑπόμνημα τῆς Ἐκκλησίας 
μας πρὸς τὴν τότε Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν, 
μὲ τὸ αἴτημα ὅπως ἀποτραπῇ τὸ τοιοῦτον 
ἐγχείρημα, ἢ τουλάχιστον ὅπως ἐξευρεθῇ 
τρόπος ἐναλλακτικῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν 
πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἐπεθύμουν τὴν 
ἐφαρμογὴν εἰς προσωπικὸν ἐπίπεδον τῆς 
ἠλεκτρονικῆς αὐτῆς ἐξυπηρετήσεως. 
 Τὸ αὐτὸ αἴτημα ἐπαναλαμβάνομεν μὲ 
ἔμφασιν πρὸς τὴν Πολιτείαν καὶ τώρα.
 3. Πρὸς τούτοις, βεβαιοῦμεν ὅτι ἡ Ἱερὰ 
ἡμῶν Σύνοδος παρακολουθεῖ μὲ προ-
σοχὴν καὶ εὐαισθησίαν τὴν πορείαν τοῦ 
θέματος αὐτοῦ καὶ καλεῖ τὰ τέκνα Αὐτῆς, 
ὅπως προσεύχωνται εἰς τὰς κατ᾿ ἰδίαν, 
ἀλλὰ καὶ κοινὰς προσευχάς των ὑπὲρ 
ἀποτροπῆς τῆς ἐφαρμογῆς τοιούτων ἢ 
παρομοίων ἐπικινδύνων καὶ ἀμφιλεγομέ-
νων σχεδίων.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, ἔχει ἀναγγελθῆ 
ὑπὸ τῆς Πολιτείας ἡ ἔκδοσις τῆς λεγο-

μένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» εἰς τὴν Πα-
τρίδα μας καὶ ἐγείρονται δικαιολογημέναι 
βεβαίως ἀνησυχίαι μεταξὺ τῶν εὐσεβῶν 
Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, κατὰ τὴν 
Συνεδρίαν τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2015, 
ἀπεφάσισεν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ὅπως ἔλθῃ εἰς 
ἐπαφὰς μὲ παράγοντας τῆς Κυβερνήσεως 
περὶ τοῦ θέματος τούτου, πρὸς ἔκφρασιν 
τῶν ἀνησυχιῶν μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ὅπως 
ἐκδώσῃ τὴν παροῦσαν Ἀνακοίνωσιν, πρὸς 
θεώρησιν τοῦ ζητήματος τούτου εἰς τὴν 
ὀρθὴν διάστασιν αὐτοῦ.
 1. Βεβαιοῦμεν ὑπευθύνως τὸ Ποίμνιόν 
μας, ὅτι δὲν τίθεται ἐπὶ τοῦ παρόντος 
θέμα Πίστεως, διότι ἐκ τῶν δεδομένων, 
τὰ ὁποῖα μέχρι στιγμῆς ἐτέθησαν ὑπ᾿ ὄψιν 
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συν όδου, ἐγένετο σαφὲς 
ὅτι ἡ λεγομένη «Κάρτα τοῦ Πολίτου» δὲν 
θὰ περιέχῃ «τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν 
ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκαλ. 
ιγ’ 17), οὔτε διὰ γραμμωτοῦ κώδικος, οὔτε 
δι᾿ ἑτέρας μορφῆς. 
 Οἱ ἡμέτεροι Ἐπιστήμονες, εὐσεβῆ τέκνα 
τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ εἰδικοὶ ἐπὶ τῶν θε-
μάτων αὐτῶν, εἶναι εἰς θέσιν νὰ διαγνώ-

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
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Γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

χρεώσεις καὶ θυσίες, δηλαδὴ τὴν χωρὶς ἀλη-
θινὴ Ἀγάπη, σύναψι ἐλευθέρων σχέσεων, τότε 
τὸ ἀντίστοιχο «Σύμφωνο» γιὰ τὰ ὁμόφυλα ἄτομα 
συνιστᾶ διαστροφὴ καὶ παντελῆ πτώχευσι ἠθική, 
πνευματικὴ καὶ ἐθνική.
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἀπὸ πλευρᾶς ἐκκλησι-
αστικῆς, ἐθνικῆς, ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς 
ἀντιτασσόμαστε σθεναρὰ καὶ ἐκφράζουμε τὸν 
ἀποτροπιασμό μας, καταγγέλοντας ἐνώπιον 
Θεοῦ, ἀνθρώπων καὶ ἱστορίας τοὺς πρωτεργά-
τες, αὐτουργοὺς καὶ συνεργοὺς τοῦ νομοθετι-
κοῦ αὐτοῦ ἐκτρώματος, τὸ ὁποῖο μόνον δεινὰ 
προοιωνίζεται γιὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου καὶ τοῦ 
πάλαι ποτὲ ἐνδόξου Γένους μας.
 Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχι-
επίσκοπο κ. Καλλίνικο, διακρατοῦσα τὴν Πίστι 
καὶ τὴν Παράδοσι τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλώβητες 
καὶ ἀκαινοτόμητες ἀπὸ κάθε νόθευσι καὶ ἀλλοί-
ωσι, καλεῖ σὲ Μετάνοια τὸ θεοφιλὲς Ποίμνιό 
της, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τοὺς συμπατριῶτες μας, 
γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐγγιζούσης δικαίας ὀργῆς 
τοῦ Θεοῦ· ταυτόχρονα, καλεῖ σὲ πνευματικὴ 
ἐγρήγορσι καὶ σὲ διατράνωσι καὶ ἐξαγγελία τῆς 
ἀποφασιστικότητος καὶ τοῦ κατὰ Θεὸν ζήλου, 
ἐφ’ ὅσον μαχόμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, 
γιὰ νὰ διαφυλάξουμε καὶ νὰ προασπιστοῦμε 
τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας καὶ τὸ Ἑλληνορθό-
δοξο Ἦθος μας πάσῃ θυσίᾳ, ἐνώπιον αὐτῆς 
τῆς «ἀποκαλυπτικῆς» ἀποστασίας καὶ αὐτοῦ τοῦ 
ἐκμαυλισμοῦ.
 Ὁ ἐπιχειρούμενος ἐρμαφροδιτισμὸς τοῦ πιστοῦ 
λαοῦ μας καὶ τῶν παιδιῶν μας δὲν θὰ περάση!

ΣΑΝ γεγονὸς μιᾶς ἄνευ προηγουμένου κα-
ταπτώσεως, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς, δύνα-

ται νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ ψήφισις ἀπὸ τὸ Ἑλλη-
νικὸ Κοινοβούλιο τοῦ νόμου γιὰ τὸ «Σύμφωνο 
Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων, δηλαδὴ 
ἀνδρῶν μὲ ἄνδρες καὶ γυναικῶν μὲ γυναῖκες.
 Καὶ μάλιστα μὲ τὴν διαδικασία προωθήσεως 
ἐπείγοντος νομοθετήματος, παραμονὲς τῶν με-
γάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, ὡσὰν αὐτὸ 
νὰ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σοβαρὰ καὶ πιεστικὰ 
ζητήματα τῆς δύσμοιρης Πατρίδος μας, ἡ ὁποία 
στενάζει ὑπὸ τὸ βάρος ἀπεχθοῦς οἰκονομικῆς 
κρίσεως, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ κύριο πρό-
βλημά της εἶναι τὸ δημογραφικό.
 Καὶ ἀντὶ νὰ ἐνισχυθῆ ὁ θεοΐδρυτος θεσμὸς 
τῆς οἰκογενείας καὶ νὰ στηριχθοῦν μάλιστα οἱ 
ὀλίγοι ἡρωϊκοὶ πολύτεκνοι, μέσῳ τοῦ νέου νο-
μοθετήματος καταφέρεται καίριο πλῆγμα κατὰ 
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογενείας 
καὶ δίδεται στὴν νεότητα ἕνα χείριστο πρότυπο, 
ὡς μία νόμιμη καὶ κανονικὴ ἐπιλογὴ ζωῆς.
 Διότι, ἡ ἀνηθικότητα προβάλλεται ὡς φυ-
σικὸς τρόπος ζωῆς, ἡ διαστροφὴ ἀναγνωρίζεται 
ὡς κάτι τὸ φυσιολογικό, καὶ τὰ πάθη τῆς ἀτι-
μίας, κατὰ τὴν θεία Γραφή, νομιμοποιοῦνται, 
γιὰ νὰ ἀλλάξη δῆθεν πρὸς τὸ καλύτερο ἡ ζωὴ 
χιλιάδων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν τὸν 
παρὰ φύσιν τρόπο ζωῆς, ἐνῶ στὴν πραγματικό-
τητα πρόκειται γιὰ μία πρωτοφανῆ ἐξαχρείωσι 
τῆς κοινωνίας.
 Ἄν τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» γιὰ 
τὰ ἑτερόφυλα ἄτομα ἀποτελῆ τὴν ἀποθέωσι τῆς 
ἀνευθυνότητος, τὴν χωρὶς δεσμεύσεις καὶ ὑπο-

«Στῶμεν καλῶς»!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

12/25.12.2015 
Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος
τοῦ Θαυματουργοῦ
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
6ης / 19ης Νοεμβρίου 2015

12-2015), τὴν ὁποίαν θὰ φιλοξενήσῃ ἡ κατ’ αὐτὸν 
Ἱερὰ Μητρόπολις.
 7. Ἀπετίμησε τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου.
 8. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐνθρο-
νίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτί-
ου, γενησομένην τὴν 22-11/5-12-2015 εἰς τὸν Βόλον.
 9. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τῆς Συνά-
ξεως Κληρικῶν Νοτίου Ἑλλάδος ἐν Πειραιεῖ (18-
11/1-12-2015) καὶ καθώρισε τὴν σύγκλησιν ἀντιστοί-
χου Συνάξεως Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος διὰ τὴν 
16/29-12-2015 ἐν Θεσσαλονίκῃ.
 10. Ἀπεφάσισε τὴν ἐπανέναρξιν τοῦ Ἐτησίου Συν-
οδικοῦ ἑορτασμοῦ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γρηγορί-
ου Παλαμᾶ κατὰ Β΄ Κυρ. Νηστειῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, 
μετὰ Συλλειτούργου καὶ Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως ἐν 
τῇ πόλει ταύτη, ὡρισθέντος καὶ τοῦ ὁμιλητοῦ, ἤτοι 
τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης.
 11. Συνεζήτησε περὶ τῆς πορείας τῶν προσπα-
θειῶν πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας.
 12. Συνεζήτησε τὴν αἴτησιν μετανοίας καὶ συνδιαλ-
λαγῆς τῆς ὁμάδος Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ Σερβίας, 
τῶν ἀπομακρυνθέντων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν κατὰ 
τὸ ἔτος 2011, καὶ καθώρισε τοὺς ἄξονας ἐπιλύσεως 
τῆς ἐν Σερβίᾳ διχοστασίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.
 13. Ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ π. 
Μαξίμου Μαρσέλλου εἰς τὴν Ἱ. Ἐπισκοπὴν Φιλίππων.
 14. Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα θέματα τρεχούσης 
φύσεως, ἀφορῶντα εἰς τὴν ποιμαντικὴν καὶ κοινωνικὴν 
διάστασιν καὶ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Πέμπτην, 6/19 τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ 
ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), 
συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὴν 
πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ. Δημητριάδος ἐν 
Aὐστραλίᾳ. 
 2. Ἠσχολήθη μετὰ λειτουργικοῦ τινος ζητήματος 
κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Φιλίππων 
καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω μελέτη αὐτοῦ καὶ ἐν τέ-
λει ἡ σύνταξις σχετικοῦ ἐνημερωτικοῦ κειμένου.
 3. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
περὶ τῆς προσφάτου Συσκέψεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Ἱεραποστολῆς, ἡ ὁποία ἠσχολήθη μὲ θέματα 
ἀφορῶντα τὴν Γεωργίαν, Σουηδίαν, Κογκό, Γερμα-
νίαν καὶ Ἰνδονησίαν.
 4. Ἠσχολήθη μὲ θέματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Σερρῶν, Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἡ ὁποία 
ἐξακολουθεῖ ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ διαποιμαίνεται 
ὑπὸ τοῦ Τοποτηρητοῦ Aὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης.
 5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος περὶ 
τῆς Συσκέψεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμ-
ματείας καὶ περὶ καταρτίσεως Κώδικος Ἀναρτήσεων 
Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου, τὸν ὁποῖον καὶ ἐνέκρινεν.
 6. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
περὶ τῆς ἐπικειμένης 6ης Πανελληνίου Συνάξεως 
τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, (29-11/12-

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
3ης / 16ης Δεκεμβρίου 2015

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Τὴν Τετάρτην, 3/16 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ 
ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), 
συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύν οδος 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθο-

δόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων: 
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 6. Συνεζήτησε λύσεις τοῦ ζητήματος τῶν Ρουμα-
νικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.
 7. Συνεζήτησε περὶ τῆς πορείας τῶν προσπα-
θειῶν πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας.
 8. Συνεζήτησε τὸ ζήτημα τῆς ὁμάδος Κληρικῶν 
καὶ λαϊκῶν ἐκ Σερβίας, τῶν ἀπομακρυνθέντων ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν κατὰ τὸ ἔτος 2011.
 9. Ἐνημερώθη περὶ τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς με-
ταξὺ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βα-
τοπαιδίου, καθὼς καὶ περὶ ἄλλων νομικῶν θεμάτων.
 10. Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα θέματα τρεχού-
σης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματεία

 1. Ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὴν 
πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ ἐν Κύπρῳ.
 2. Ἠξιολόγησε τὰ τῆς 6ης Πανελληνίου Συνάξεως 
τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου, (29-11/12-12-
2015), εἰς τὰ Ἄνω Λιόσια τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς.
 3. Ἀπετίμησε τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου.
 4. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ἀποτιμήσεως τῆς Συνάξε-
ως Κληρικῶν Νοτίου Ἑλλάδος ἐν Πειραιεῖ (18-11/1-
12-2015) καὶ τὴν προετοιμασίαν τῆς ἀντιστοίχου Συ-
νάξεως Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος ἐν Θεσσαλονίκῃ 
(16/29-12-2015).
 5. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τοῦ ἑορτα-
σμοῦ τῶν Θεοφανείων 2016 εἰς διαφόρους πόλεις 
τῆς Ἑλλάδος.

Κῶδιξ Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΥΣ
 Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀρχιγραμματείας.

ΣΤΟΧΟΣ
 Ἐπιδιωκόμενος στόχος τοῦ ἁρμοδίου φορέως 
τοῦ Ἱστοτόπου εἶναι ἡ μέσῳ αὐτοῦ ἔγκαιρος καί 
ἔγκυρος πληροφόρησις δι’ ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ τὴν 
Ἐκκλησίαν ἡμῶν: τὴν ἱστορίαν της, τὴν ποικίλην 
δρᾶσιν της, τὰς πεποιθήσεις της, τοὺς Κληρικούς, 
οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς Αὐτήν, τοὺς Ἱεροὺς Να-
οὺς καὶ τὰ Μοναστήρια της, τὰς ἐκδόσεις της, τὴν 
Ἱεραποστολήν της, τὰς σχέσεις μετὰ τῶν ὁμοδό-
ξων Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Αὐτῆς.

ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
 Στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν διοίκη-
σιν τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τὴν τρέχουσα σύνθε-
σιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν Συν. Ἐπιτροπῶν, 
τῶν Συν. Δικαστηρίων, καὶ τὴν διάρθρωσιν τῶν 
ἐκκλησιαστκῶν Ἐπαρχιῶν. 
 Κατάλογοι Κληρικῶν, Ναῶν, Μονῶν 
καὶ Δίπτυχα διαμνημονεύσεως Κληρικῶν. 
Ἄρ θρα καὶ ἐν γένει ἐκδόσεις ποικίλου ἐποικοδομη-
τι κοῦ, ἱστορικοῦ καὶ ἀντιαιρετικοῦ χαρακτῆρος.
 Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι, Ἀνακοινώσεις, Χρονι-
κά, Νέα, κ.λπ. ἐνημερωτικὰ στοιχεῖα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
 Ἔγγραφα (Ἐγκύκλιοι, Ἀνακοινώσεις), τὰ 
ὁποῖα ἐκδίδει ἡ Ἀρχιγραμματεία καὶ εἰδήσεις τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γενικωτέρου χαρακτῆρος. 
Ὡς γενικωτέρου χαρακτῆρος θεωροῦνται ἅπα-

σαι αἱ Συνοδικαὶ Ἐκδηλώσεις, αἱ Πανηγύρεις 
καὶ Ἐκδηλώσεις τῶν ἐπὶ μέρους Μητροπόλεων 
καὶ Ἐνοριῶν, εἰς τὰς ὁποίας κατὰ βάσιν συμ-
μετέχουν ἐνεργῶς περισσότεροι τοῦ ἑνὸς Ἀρχι-
ερεῖς, αἱ Χειροτονίαι Κληρικῶν, Ἐνθρονίσεις 
Ἡγουμένων, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ Ἐκδηλώσεις, αἱ 
ὁποῖαι δύνανται νὰ χαρακτηρισθοῦν τοπικοῦ 
χαρακτῆρος, ἐφ’ ὅσον ζητηθῇ τοῦτο ἀπὸ τὸν 
ἐπιχώριον Ἐπίσκοπον καὶ παρασχεθῇ τὸ σχε-
τικὸν ὑλικόν (κείμενα, φωτογραφίες).

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
 α. Συνοδικαὶ Ἀποφάσεις, Ἐγκύκλιοι καὶ 
Ἀνακοινώσεις ἀναρτῶνται πρωτίστως εἰς τὸν 
Συνοδικὸν Ἱστότοπον καὶ ἔπειτα εἰς ἑτέρους. 
 β. Ὡσαύτως καὶ διὰ σημαντικὰ Συνοδικὰ γε-
γονότα (Ἐκλογαὶ καὶ Ἐνθρονίσεις Ἀρχιερέων, 
κ.ἄ.) ἐκδίδεται προηγουμένως Ἀνακοινωθὲν 
ὑπὸ τῆς Ἀρχιγραμματείας, συνοδευόμενον ἀπὸ 
ὀλίγας φωτογραφίας, τὸ ὁποῖον ἀναρτᾶται εἰ 
δυνατὸν αὐθημερὸν εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἱστοσε-
λίδα, ἀποστέλλεται δὲ ἠλεκτρονικῶς ὅπου δεῖ, 
καὶ εἰς τὸ ὁποῖον παραπέμπουν καὶ αἱ λοιπαὶ 
Ἱστοσελίδαι τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 γ. Τὰ Δελτία Τύπου, τὰ ὁποῖα σχολιάζουν γε-
γονότα τῆς ἐπικαιρότητος, ἐκδιδόμενα ὑπὸ τῆς 
ἁρμοδίας πρὸς τοῦτο Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ 
ἀπευθυνόμενα κυρίως εἰς τὰ δημοσιογραφικὰ 
μέσα, ἀναρτῶνται εἰς τὸν Συνοδικὸν Ἱστότο-
πον αὐθημερὸν τῆς ἐκδόσεώς των.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ἐγκύκλιος
περὶ τοῦ νέου Μητροπολίτου Δημητριάδος

Ἀριθμός Πρωτ. 2252

Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος

ὑμῖν τοῖς ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ εὐλογημένοις χρι-
στιανοῖς καὶ ἐγκαρδίως συγχαίροντες, εὐχόμεθα 
καὶ εὐλογοῦμεν πατρικῶς καὶ παραγγέλλομεν 
ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως τὸν ἐξονομασθέντα Σε-
βασμιώτατον Μητροπολίτην ὑμῶν Δημητριάδος, 
ἀγαπητὸν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ συλλει-
τουργὸν κ. Φώτιον, ἐρχόμενον νῦν ταῖς εὐχαῖς 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποδέξησθε μετὰ τῆς ἀνη-
κούσης τῷ ἀρχιερατικῷ καὶ ποιμαντορικῷ αὐτοῦ 
χαρακτῆρι τιμῆς, ὡς γνήσιον καὶ νόμιμον ὑμῶν 
Ἀρχιερέα καὶ πνευματικὸν πατέρα καὶ ποιμένα, 
καὶ μνημονεύητε τοῦ κανονικοῦ αὐτοῦ ὀνόματος 
ὡς νενόμισται, ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς καὶ 
ἀκολουθίαις, πειθόμενοι καὶ ὑποτασσόμενοι ταῖς 
ἀρχιερατικαῖς αὐτοῦ συμβουλαῖς καὶ ὑποθήκαις, 
ὡς ἀφορώσαις εἰς τὴν ψυχικὴν ὑμῶν ὠφέλειαν 
καὶ σωτηρίαν καὶ εἰς τὴν ἀπαρέγκλιτον φυλακὴν 
τῶν πατρῴων δογμάτων καὶ παραδόσεων, συνερ-
γαζόμενοί τε μετὰ τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος ἐν 
ἀγάπῃ καὶ συμπνοίᾳ καὶ ἐν γένει συντελοῦντες φι-
λευσεβῶς εἰς τὴν πρόοδον καὶ προκοπὴν τῶν τῆς 
Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως ἐνοριακῶν καὶ λοιπῶν 
ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Γέγραπται γάρ: «Ὁ 
ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ 
ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά 
με» (Λουκ. Ι΄ 16) καὶ «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις 
ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ 
χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσι-
τελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 17).
 Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὑμῖν 
τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συν όδου, 
εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ παρέχῃ 
ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς δωρεάς τε καὶ χάριτας 
Αὐτοῦ, οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ 
πάντων ὑμῶν.

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι 
καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, οἱ διακρα-
τοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.
 Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ὑμῶν κ. Μα-
ξίμου, Συνοδικῇ ἀποφάσει μετὰ τῶν σχολαζόντων 
Ἀρχιερέων συναριθμηθέντος, ἕνεκα τῆς δυσμενοῦς 
καταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ, ὅ τε Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος καὶ οἱ 
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ 
συγκροτοῦντες τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
τῆς Ἑλλάδος, ἀξιοχρέως ἐποιήσαν το πρόνοιαν περὶ 
τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀποκαταστάσεως καταλλήλου καὶ 
ἀξίου Ἱεράρχου, πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἀρχιερατικῆς 
προστασίας καὶ ποιμαντικῆς ράβδου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Δημητριάδος. 
 Ψήφων τοίνυν κανονικῶν γενομένων, τὴν πρωΐαν 
τῆς 8ης Ὀκτωβρίου ἐνεστῶτος ἔτους, εἰς τὸν Ἱερὸν 
Ναὸν «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, μετὰ τὴν 
τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος καὶ τὴν ἐπί-
κλησιν τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἐξε-
λέγη ὁ ἀγαπητὸς ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς κ. Φώτιος, 
μέχρι τοῦδε Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, ἀνὴρ κόσμιος 
καὶ ἱεροπρεπής, τὰ θεῖα καλῶς ἐξησκημένος, παι-
δείᾳ κεκοσμημένος ἐκκλησιαστικῇ τε καὶ θύραθεν, 
φρονήσει καὶ ἱκανότητι συγκεκροτημένος, ἔνθεον 
ζῆλον ἅμα τε καὶ πεῖραν ποιμαντικὴν κεκτημένος, 
δυνάμενος δὲ διὰ τοῦτο συντελέσαι εἰς τὴν αἰσίαν 
τῶν πάντων συγ κρότησιν καὶ διευθέτησιν καὶ παγίω-
σιν· ὃς καὶ ἐκλεγεὶς ἀνεδείχθη γνήσιος καὶ κανονικὸς 
Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Δημητριάδος.
 Ὅθεν, καὶ διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου Συνο-
δικοῦ Γράμματος, κοινοποιοῦντες τοῦτο πᾶσιν 

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ̗ ΒΙΕ΄ τῇ η΄ Ὀκτωβρίου
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Ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ Σεβασμιωτάτου
 Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

σαν ἐν πομπῇ πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναό, πρὸ τοῦ ὁποίου 
ὁ ἐνθρονιζόμενος περιεβλήθη τὸν Μανδύα καὶ τοῦ 
ἐδόθη ἡ ἀρχιερατικὴ ράβδος.
 Στὸν Ἱερὸ Ναό, ὁ νέος Μητροπολίτης εἰσῆλθε 
ψαλλομένου τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν», καὶ ἀφοῦ ἐντὸς 
τοῦ Βήματος ἐνεδύθη ἐπιτραχήλιο καὶ μικρὸ Ὠμο-
φόριο, ἐξῆλθε στὸν Σολέα, ὅπου εὐλόγησε, καὶ 
ψαλλομένου τοῦ «Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα», ἀνῆλθε 
στὸν Δεσποτικὸ θρόνο.
 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος 
ἀνῆλθε στὸ Παραθρόνιο καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς παρεκάθη-
σαν ἔναντι τοῦ θρόνου, τοῦ Ἱερατείου παρατεταγμένου.
 Κατόπιν, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνω-
σε τὴν Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο τῆς Ἐνθρονίσεως.





ΤΟ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 22.11/5.12.2015, 
ὅπως εἶχε ἀποφασισθῆ Συνοδικά, ἐνθρονί-

σθηκε μὲ τὴν προβλεπομένη ἐκκλησιαστικὴ τάξι 
ὁ νεοκλεγεὶς Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. 
Φώτιος στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου στὸν Βόλο.
 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. 
Καλλίνικος καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτί-
ας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, καὶ οἱ Θεοφ. 
Ἐπίσκοποι Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἱερατείου καὶ πλήθους 
πιστῶν, μὲ παιδιὰ καὶ νέους ἐνδεδυμένους μὲ το-
πικὲς παραδοσιακὲς φορεσιές, ὑπεδέχθησαν τὸν 
νέο Μητροπολίτη σὲ παρακειμένη ὁδὸ καὶ μετέβη-

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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 Σημειωτέον, ὅτι ἐτηρήθη ἡ Τάξις Ἀκολουθίας 
Ἐνθρονίσεως, ἡ ὁποία εἶχε καταρτισθῆ ὑπὸ τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Εὐταξίας καὶ 
Τυπικοῦ.
 Ἐν συνεχείᾳ, εὐλογήσαντος τοῦ νέου Μητρο-
πολίτου, ἐψάλησαν τὰ ἁρμόδια γιὰ τὴν περίστασι 
Τροπάρια καὶ τὸ Κοντάκιον «Τῇ Ὑπερμάχῳ». Ἀκο-
λούθησαν Στίχοι ἀργῆς Δοξολογίας.
 Μετὰ ταῦτα, ἔγινε διακονικὴ δέησις καὶ ὑπὸ τοῦ 
νέου Μητροπολίτου ἀνεπέμφθη ἡ Εὐχὴ τῆς Ἐνθρο-
νίσεως, μὲ καταληκτήριο τὸ «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλε-
ψον ἐξ οὐρανοῦ» καὶ ἀκολούθησε ἡ Ἀπόλυσις.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
προσεφώνησε τὸν ἐνθρονιζόμενο Μητροπολίτη.
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος προσεφώνησε ἐπίσης τὸν ἐνθρονιζό-
μενο ὡς διατελέσας Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως 
Δημητριάδος ἐπὶ διάστημα μηνῶν πρὸ τῆς κηρύξε-
ώς της ἐν χηρείᾳ. 
 Ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Παπανάτσιος ἀπηύθυνε 
χαιρετιστήριον ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου.
 Ὁ Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου 
ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Λαρίσης 
κ. Ἀθανασίου, καὶ ἐν τέλει ὁ νέος Μητροπολίτης 
ἀνέγνωσε τὸν Ἐπιβατήριο Λόγο αὐτοῦ.
 Μετὰ τὴν φήμη του, ἡ ὁποία ἐψάλη, καὶ τὸν 
Πολυχρονισμόν του, καὶ ἁπάντων ἀναφωνούντων 

τὸ «Ἄξιος!», ὁ νέος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. 
Φώτιος χοροστάτησε πλέον στὸν ἐπακολουθήσαντα 
ἀναστάσιμο Ἑσπερινό. Καθ’ ὅλην δὲ τὴν διάρκειαν 
Αὐτοῦ, δεχόταν τὶς θερμὲς εὐχὲς τῶν πολυπληθῶν 
πιστῶν.
 Μετὰ τὸν Ἑσπερινό, παρετέθη τράπεζα στὴν 
Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὸ ἰσόγειον Αὐτοῦ, 
ὅπου παρεκάθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Κλῆρος, 
καὶ ἅπαντες ἀπηύθυναν στὸν ἐνθρονισθέντα Σεβ. 
Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο τὶς πλέον 
θερμὲς προσρήσεις γιὰ καρποφόρο ποιμαντορία, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας 
καὶ ὠφέλειαν τοῦ Ποιμνίου.





ΕΠΙΒΑΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος Φωτίου

[Ἐκφωνηθεὶς εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν
Κοιμήσεως Θεοτόκου Βόλου τὴν 22-11/5-12-2015]

ψαν. Ὅταν -ὅμως- πρὸ δύο μηνῶν εἶχα ἐπισκεφθεῖ 
τὴν πόλη αὐτή, γιὰ πρώτη καὶ τελευταία φορά -ὅπως 
ἀπεδείχθη- ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως, εἶχα 
ἀναφέρει κατὰ τὴν μικρὴ Σύναξη ποὺ εἶχε γίνει στὴν 
αἴθουσα αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ καὶ ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμέ-
νης τότε ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου, ὅτι ὅποιος 
ἐπρόκειτο νὰ ἐκλεγεῖ στὴ θέση αὐτὴ θὰ εἶχε πολὺ 
δύσκολο ἔργο.
 Δὲν ἀναφερόμουν ἁπλῶς στὶς δεδομένες ποιμαν-
τικὲς δυσκολίες ἑνὸς Ἐπισκόπου, ἀλλὰ στὴν ἐπιπρό-
σθετη εὐθύνη νὰ εἶναι κανεὶς ἄμεσος διάδοχος δια-
πρεπῶν Ἱεραρχῶν. Διότι ἡ Ἐπαρχία αὐτὴ εἶχε τὴν 
ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ ποιμαίνεται ἀπὸ μεγάλα πνευματικὰ 
ἀναστήματα, καὶ ἡ σύγκριση τοῦ διαδόχου μὲ τοὺς 
προκατόχους θὰ ἦταν ἀναπόφευκτη.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος
κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς,
Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί·

Γιὰ πρώτη φορὰ βρέθηκα σὲ αὐτὴν τὴν πόλη λί-
γους μῆνες μετὰ τὴν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν 

μου κατὰ παράκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξί-
μου τὸν Ἰανουάριο τοῦ ἔτους 2000, γιὰ τὴν τελετὴ 
καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ λιμάνι τοῦ Βό-
λου. Ἔπειτα ἦλθα καὶ ἄλλες φορές, καὶ πάλι κατόπιν 
προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου, γιὰ νὰ καλύψω 
ἐπείγουσες λειτουργικὲς ἀνάγκες, οἱ ὁποῖες προέκυ-
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 Καὶ πῶς νὰ μὴν εὑρεθεῖ κανεὶς ἐλλειπής, συγκρι-
νόμενος μὲ Ἱεράρχες ὅπως –γιὰ νὰ περιοριστῶ μό-
νον σὲ τρεῖς- οἱ Μακαριστοὶ Δημητριάδος Γερμανός, 
Μαγνησίας Χρυσόστομος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος πρ. 
Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος; Κοινὸ 
χαρακτηριστικό τους, ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ ἡ αὐτοθυσι-
αστικὴ προσφορά τους ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας.
 Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης Δημητριάδος κυρὸς 
Γερμανὸς Μαυρομάτης († 1944) διέπρεψε καὶ πρὸ τῆς 
εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς 
Μητροπόλεως αὐτῆς. Μετὰ δὲ τὴν ἐκλογή του ἐπεδόθη 
σὲ ἕναν ἀγῶνα ἀναδιοργανώσεως τῆς Μητροπόλεως, 
ἀναστηλώνοντας Μοναστήρια, ἀνεγείροντας Ναούς, 
ἀλλὰ καὶ τὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς πόλεως, διαθέτοντας μά-
λιστα χρήματα ἀπὸ τὴν προσωπική 
του περιουσία. Δραστήριος καὶ δυ-
ναμικός ὅπως ἦταν, ἀψήφησε τιμές, 
δόξες καὶ χρήματα γιὰ νὰ ὑπερασπι-
σθεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν κανονικὴ 
τάξη τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιδρῶντας 
στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ παπικοῦ ἑορτο-
λογίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος καὶ προσχωρῶντας ἐν τέλει στὶς 
τάξεις τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῶν 
Πατρώων Παραδόσεων γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Προτί-
μησε νὰ ἀποστερηθεῖ καὶ τῶν ὅσων 
μὲ κόπο καὶ προσωπικὰ ἔξοδα δη-
μιούργησε, προκειμένου νὰ μείνει 
συνεπὴς μὲ τὶς ἀρχές του. Συνήθως 
οἱ πολλοὶ προτιμοῦν τὸ ἀντίθετο: 
θυσιάζουν καὶ τὶς ἀρχές τους ἀκόμη, προκειμένου νὰ 
διατηρήσουν ἢ νὰ ἀποκομίσουν ὑλικὰ ὀφέλη. Ὁ Δη-
μητριάδος Γερμανός, θυσίασε τὰ πάντα γιὰ νὰ σηκώ-
σει τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ. Ἀξιώθηκε νὰ εἶναι 
ὁ πρῶτος Πρωθιεράχης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, διατηρῶντας τὴν καλὴ ὁμο-
λογία «μέχρις ἐσχάτης ἀναπνοῆς».
 Ὁ λογιώτατος καὶ πολυγραφώτατος Ἱεράρ-
χης τῆς Ἐκκλησίας μας κυρὸς Χρυσόστομος Να-
σλίμης († 1973) ὑπηρέτησε τὴν Ἐπαρχία αὐτὴ ὡς 
Ἐπίσκοπος Μαγνησίας. Μέχρι σήμερα τὰ ὑπ’ ατοῦ 
γραφέντα ἐντυπωσιάζουν μὲ τὸν περίτεχνο τρόπο 
συγγραφῆς, ἀλλὰ ὅπως μαρτυροῦν οἱ αὐτήκοοι 
ἀκροατὲς τῶν ὁμιλιῶν του, πολὺ ἀνώτερος ἦταν ὁ 
τρόπος τῆς ἐκφορᾶς τοῦ λόγου κατὰ τὴν ὥρα τῶν 
κηρυγμάτων του, καθιστῶντας τον ἕναν ἀπὸ τοὺς 
καλυτέρους ρήτορες τῆς νεώτερης ἐποχῆς στὸν 
Ἑλλαδικὸ χῶρο. Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του 
ἐδοκιμάσθη ὑπὸ ἀσθενείας, διδάσκοντάς μας καὶ μὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ὑπομένουμε καὶ τὰ δυσάρεστα, 

τὰ ὁποῖα παραχωρεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν δοκιμασία μας.
 Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη ἀμφοτέρων τῶν Ἱεραρχῶν 
τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, διέπρεψε μὲ τὴν 
πνευματικότητά του καὶ μὲ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορά 
του στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Καθεδρικὸς Ναός, στὸν ὁποῖο 
εὑρισκόμεθα, ἀποτελεῖ καρπὸ τῶν κόπων του καὶ γιὰ 
τὴν ἀνέγερσή του διέθεσε ὅ,τι περιουσία εἶχε. Καὶ 
αὐτὸς -ὅπως καὶ ὁ προκάτοχός του- δοκιμάζεται ἀπὸ 
δεινὴ ἀσθένεια. Εἶναι καὶ θὰ παραμείνει πάντοτε στὶς 
προσευχές μας καὶ καλοῦμε ὅλους τοὺς Κληρικοὺς τῆς 
Μητροπόλεως νὰ μνημονεύουν πάντοτε τοῦ ὀνόματός 
του ὑπὲρ ὑγείας καὶ θείας βοηθείας.

 Αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια ἔλεγα 
πρὶν δύο μῆνες καὶ δὲν φανταζό-
μουν (ἢ -ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον- δὲν 
ἤθελα νὰ διανοηθῶ) ὅτι ἡ ἐλαχι-
στότης μου ἐπρόκειτο νὰ βρεθεῖ 
σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν θέση. Ἰδοὺ 
ὅμως, ὅτι τελικῶς στὴν ταπεινότη-
τά μου ἔλαχεν –κυριολεκτικῶς- ὁ 
κλῆρος νὰ ἀναλάβω αὐτὸ τὸ βαρύ 
φορτίο καὶ νὰ κληθῶ σήμερα νὰ 
ἀνέλθω τὶς βαθμίδες αὐτοῦ τοῦ 
Ἐπισκοπικοῦ θρόνου.
 Βλέποντας τὸν Ἐπισκοπικὸ θρό-
νο, ὀφείλουμε νὰ ἀναλογιζόμεθα 
ὅτι εἶναι τύπος τοῦ Θρόνου τῆς Δό-
ξης τοῦ Κυρίου. Καὶ ἄν ὁ Προφή-

της Ἡσαΐας ἔτρεμε βλέποντας ἐν ὁράματι τὸν Κύριο 
καθήμενο ἐπί τοῦ Θρόνου ἐν μέσῳ τῶν Σεραφείμ, 
πόσο μᾶλλον πρέπει νὰ τρέμει ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἡ ζῶσα εἰκόνα τοῦ Κυρίου. Ἂν αὐτὸς ὁ ὁποῖος 
βλέπει τὸ θέαμα τρέμει, πολὺ δὲ περισσότερο πρέπει 
νὰ τρέμει καὶ νὰ φρίττει αὐτὸς ὁ ὁποῖος καλεῖται νὰ 
τὸ ἐνσαρκώσει καὶ νὰ γίνει ζῶσα εἰκὼν τοῦ ὁράμα-
τος. Ὁ Προφήτης ἀνεβοησε τότε «ὦ τάλας ἐγώ, ὅτι 
κατανένυγμαι, ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείλη 
ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ 
καὶ τὸν βασιλέα Κύριον Σαβαὼθ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς 
μου». Καὶ ἐμεῖς λοιπὸν ὀφείλουμε πολὺ περισσότερο 
νὰ ταλανίζουμε ἑαυτούς, συναισθανόμενοι τὴν ἁμαρ-
τωλότητά μας, ἰδίως γιὰ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ λόγου, 
στὰ ὁποῖα ἀκόμη καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες τὴν ὁδὸ τοῦ 
Κυρίου δὲν παύουν συχνὰ νὰ περιπίπτουν.
 Γι’ αὐτὸ παρὰ τὰ καλὰ λόγια ποὺ πιθανῶς ἀκού-
σθηκαν, ἔχουμε συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μας καὶ 
τῶν δυσκολιῶν τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖο ἀναλαμβάνου-
με. Καλούμεθα νὰ διδάσκουμε καὶ κατευθύνουμε 
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τὴν τοπικὴ ᾿Εκκλησία σύμφωνα μὲ τὰ Δόγματα καὶ 
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 
Πρωτίστως νὰ διατηροῦμε τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως 
ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Εὐθύνη τοῦ Ἐπισκόπου 
εἶναι νὰ διατηρεῖ τὴν ἑνότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας μὲ τὴν καθ’ ὅλου Ἐκκλησία, διαφυλάσσοντας 
τὴν καθαρότητα τῆς δογματικῆς διδασκαλίας καὶ τὴν 
κοινωνία μὲ τοὺς λοιποὺς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους. 
Ταυτοχρόνως χρέος τοῦ Ποιμένος εἶναι ἡ διαφύλαξη 
τῆς ἑνότητας «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» καὶ ἐντὸς 
τῆς Ἐπαρχίας του, ὥστε μὲ εἰρήνη καὶ ἀγάπη νὰ συμ-
βιώνουν οἱ πιστοί, οἱ Κληρικοὶ καὶ οἱ Μοναχοὶ μεταξύ 
τους, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ Ἐνορίες καὶ τὰ Μοναστήρια 
τῆς Ἐπισκοπῆς μεταξύ τους. Αὐτό, ἄλλωστε, εἶναι τὸ 
γνώρισμα τῶν ἀληθινῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ: «ἐν 
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν 
ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. ΙΓ΄ 35).
 Αὐτὸ προϋποθέτει ὅτι καὶ τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς 
Ποίμνης τοῦ Χριστοῦ θὰ θελήσουν νὰ ἀκολουθήσουν 
τὶς κατὰ Θεὸν συμβουλὲς τοῦ Ποιμένος. Δὲν ἦταν 
σπάνιες οἱ περιπτώσεις ποὺ αὐτὸ δὲν ἔγινε. Ὁ Ἅγιος 
Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ὅταν ἀπὸ ἀσκητὴς ἔγινε Ἐπίσκοπος, 
ἐκλήθη νὰ λύσει τὴν διαφορὰ δύο Χριστιανῶν δίνον-
τας συμβουλὲς σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ὅταν ὅμως 
αὐτοὶ ἀρνήθηκαν νὰ τηρήσουν τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγε-
λίου, τότε ὁ Ἅγιος ἄφησε τὸν Ἐπισκοπικὸ θρόνο καὶ 
ἐπέστρεψε στὴν ἄσκηση.
 Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποδίδει μεγάλη σημασία στὴν 
ἔννοια τῆς ἐλευθερίας. Εἴμεθα Ποιμένες λογικῶν 
προβάτων. Ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκολουθοῦν τὴν ὁδὸ 
τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ παράγγελμά Του: «Ὅστις θέ-
λει ὀπίσω μου ἐλθεῖν (...)» (Μαρκ. η΄ 34). Ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐθελοντικὸ στράτευμα. Δὲν εἶναι 
οὔτε μισθοφορικό, οὔτε καταναγκαστικό. Ἀκόμη καὶ 
τοὺς 12 Μαθητάς Του ὁ Χριστὸς τοὺς ἐρώτησε κάποια 
στιγμή, ποὺ πολλοί σκανδαλίσθηκαν καὶ ἔφυγαν ἀπὸ 
κοντά του: «εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ 
ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;» (Ἰωάν. ΣΤ΄ 67), ἀλλὰ φυσικὰ οἱ 
Μαθητὲς ἀρνήθηκαν νὰ φύγουν.
 Ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος ποιμαίνει 
ἐλεύθερους ἀνθρώπους, δὲν θὰ μεταβληθῆ σὲ «Δε-
σπότη». Ἄλλωστε ἕνας εἶναι ὁ Δεσπότης ὅλων μας 
καὶ ἐμεῖς σύνδουλοι μεταξύ μας, οἱ ὁποῖοι ἐθελουσί-
ως ὑποταχθήκαμε στὴν «δουλεία» τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ 
ὁποία οὐσιαστικῶς εἶναι ἡ ἐλευθερία ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.
 Ἀπευθυνόμενος στοὺς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς, 
θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ὅτι πάντοτε ὅλοι μας πρέπει νὰ 
αἰσθανόμεθα ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ. Πρέπει νὰ προσέξουμε αὐτὸν τὸν παράγοντα. 
Δὲν εἴμεθα ἐμεῖς οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Θεοῦ στοὺς πι-

στούς, ἀλλὰ τῶν πιστῶν στὸν Θεό. Ὅταν ἱστάμεθα 
ἐνώπιον τοῦ Θυσιαστηρίου, εἴμεθα στραμμένοι πρὸς 
ἀνατολὰς ἔχοντας ὄπισθεν τὸν λαὸ καὶ ἀπευθυνόμεθα 
στὸν Θεό, προσφέροντες «θυσίας πνευματικὰς ὑπὲρ 
τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνο-
ημάτων».
 Καὶ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ προσφιλὲς στὸν Ἀπό-
στολο Παῦλο παράδειγμα τῆς ἀθλήσεως, στὸν πνευμα-
τικὸ ἀγῶνα τῶν Χριστιανῶν ἐμεῖς δὲν εἴμεθα οἱ κριτές. 
Ἕνας εἶναι ὁ Κριτὴς καὶ ὁ Ἀγωνοθέτης, ὁ Χριστός. 
Ἐμεῖς ἐπέχουμε τὴν θέση τῶν προπονητῶν, ὅπως θὰ 
λέγαμε σήμερα, γιαυτὸ καὶ ἡ θέση τῶν Πρεσβυτέρων 
εἶναι δίπλα στὸν λαό, ὡς βοηθοὶ καὶ σύμβουλοι καὶ 
ἐκπρόσωποί του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, συνεργαζόμενοι 
ἁρμονικῶς μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου.
 Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος παρομοιάζει τὴν 
ἁρμονικὴ αὐτὴ συνεργασία ὅπως τὴν προσαρμογὴ 
των χορδῶν στὴν κιθάρα: «....τό γάρ ἀξιονόμαστον 
πρεσβυτέριον, ἄξιον ὄν τοῦ Θεοῦ, οὕτως συνήρμοσται 
τῷ ̓ Επισκόπῳ, ὡς χορδαὶ κιθάρᾳ....» (Σμυρναίοις ΙΧ) καὶ 
ἀλλοῦ: «Μηδεὶς χωρίς τοῦ ᾿Επισκόπου τι πρασσέτω 
τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν. ᾿Εκείνη βεβαία 
εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ ᾧ 
ἄν αὐτὸς ἐπιτρέψῃ. ̔́ Οπου ἄν φανῇ ὁ ̓ Επίσκοπος, ἐκεῖ 
τὸ πλῆθος ἔστω· ὥσπερ ὅπου ἄν ἦ Χριστός ᾿Ιησοῦς, 
ἐκεῖ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία. Οὐκ ἐξὸν ἐστὶν χωρὶς τοῦ 
᾿Επισκόπου, οὔτε βαπτίζειν, οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ’ 
ὅ ἄν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ, τοῦτο καὶ τῷ Θεῷ εὐάρεστον, 
ἵνα ἀσφαλὲς ᾖ καί βέβαιον πᾶν ὅ πράσσεται».
 Στρέφοντας τώρα τὸν λόγο στοὺς λαϊκούς Ἐπι-
τρόπους τῶν Ἐνοριῶν, θὰ ἤθελα νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι 
αὐτοὶ εἶναι οἱ κατ’ ἐξοχὴν συνεργάτες καὶ βοηθοὶ τοῦ 
Ἐπισκόπου μεταξὺ τῶν λαϊκῶν. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες δὲν 
ἀναφέρουν σὲ κανένα σημεῖο περὶ λαϊκῶν Ἐπιτρό-
πων. Ὁ 38ος Ἀποστολικὸς Κανόνας λέγει ὅτι: «Πάν-
των τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ὁ ἐπίσκοπος 
ἐχέτω τὴν φροντίδα, καὶ διοικείτω αὐτὰ ὡς τοῦ Θεοῦ 
ἐφορῶντος·(...)», καὶ ὁ 26ος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συν-
όδου προβλέπει ὁ Ἐπίσκοπος νὰ διορίζει «οἰκονόμον 
ἐκ τοῦ ἰδίου κλήρου, οἰκονομοῦντα τὰ ἐκκλησιαστικὰ 
κατὰ γνώμην τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου».
 Κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους ἐπεκράτησε νὰ 
ὁρίζονται λαϊκοὶ ὡς Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν γιὰ νὰ 
διευκολύνεται τὸ ἔργο τῆς διαχείρησης τῶν ὑλικῶν 
πραγμάτων. Πάντοτε ὅμως πρέπει νὰ ἔχουν διορισμὸ 
ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, τοῦ ὁποίου συνεργάτες ὀφείλουν 
νὰ εἶναι, ἔχοντας πάντοτε ὑπ’ ὄψιν ὅτι εἶναι διαχειρι-
στές ἱερῶν πραγμάτων καὶ ὄχι ἰδιοκτῆτες ἀτομικῆς 
περιουσίας. Ἡ ἐκλογὴ ἀπὸ μία κοινότητα πιστῶν δὲν 
παρέχει αὐτομάτως τὴν δυνατότητα διαχειρίσεως 
ἐκκλησιατικῶν πραγμάτων, ἂν δὲν ὑπάρχει Ἐπισκο-
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πικὸς διορισμός. Ὁ Δημητριάδος Γερμανός ἔδωσε 
μεγάλο ἀγῶνα γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸ σχεδιαζόμενο ἐπὶ 
τῶν ἡμερῶν του μέτρο τῆς ἀναδείξεως τῶν Ἐπιτρό-
πων μέσῳ ἐκλογῶν. Διέβλεπε ὅτι αὐτὸ θὰ ἦταν αἰτία 
κομματικοῦ τύπου διενέξεων καὶ ταραχῆς στὸν χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὁ ἀγῶνας του δικαιώθηκε, διότι 
ἀπετράπη τὸ μέτρο αὐτό, καὶ μέχρι σήμερα οἱ Ἐπίτρο-
ποι στὴν Κρατοῦσα Ἐκκλησία δὲν εἶναι αἱρετοί, ἀλλά 
διορίζονται ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες. Ὅταν ἀργότερα 
ἡγήθηκε τοῦ ἀγῶνα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων εὑρῆκε 
μπροστά του συμβούλια σωματείων νὰ διεκδικοῦν, ὄχι 
μόνον δικαιώματα διαχειρήσεως τῶν ὑλικῶν πραγμά-
των τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ συχνὰ καὶ τῶν πνευματικῶν 
ζητημάτων. Ἂς μὴν ἀπορεῖ κανεὶς γιὰ τὸ ὅτι ἔφθασε 
σὲ σημεῖο νὰ παραιτηθεῖ τῆς ἡγεσίας, παραχωρῶντας 
τὴν θέση του στὸν πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο.
 Ὡς συνεργάτες, λοιπόν, τοῦ Ἐπισκόπου, κατὰ μεί-
ζονα λόγον οἱ Ἐπίτροποι, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ πιστοί, πρέ-
πει νὰ ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου 
τοῦ Θεοφόρου, ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας: «Πάντες 
τῷ ᾿Επισκόπῳ ἀκολουθεῖτε, ὡς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς τῷ 
Πατρί, καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ ὡς τοῖς ἀποστόλοις. Τοὺς 
δὲ διακόνους ἐντρέπεσθε ὡς Θεοῦ ἐντολήν.(...) Καλῶς 
ἔχει, Θεὸν καὶ ᾿Επίσκοπον εἰδέναι, ὁ τιμῶν ᾿Επίσκο-
πον ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται· ὁ λάθρα τοῦ ᾿Επισκόπου τι 
πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (Σμυρναίοις ΙΧ) καὶ 
εἰς τὴν πρὸς ᾿Εφεσίους ἐπιστολὴ ὁ Θεοφόρος Πατὴρ 
γράφει· «῞Οθεν καὶ ὑμῖν πρέπει, συντρέχειν τῇ τοῦ 
᾿Επισκόπου γνώμῃ, τοῦ κατὰ Θεὸν ποιμαίνοντος 
ὑμᾶς· ὅπερ καὶ ποιεῖται αὐτοί, σοφισθέντες ὑπὸ τοῦ 
Πνεύματος·...».
 Συνεπῶς, ἡ πρώτη μας μέριμνα πρέπει νὰ εἶναι 
ἡ διοικητικὴ ὀργάνωσις τῆς Μητροπόλεως, μὲ τὴν 
σύσταση Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καὶ τὸν 
ὁρισμὸ Οἰκονόμου κατὰ τοὺς Κανόνας. Στὸ Μητρο-
πολιτικὸ Συμβούλιο θὰ μετέχουν καὶ οἱ Πρόεδροι τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, ἐνῷ σὲ ὅλα τὰ μέλη τῶν 
Ἐπιτροπῶν θὰ ἐκδοθοῦν νέοι διορισμοὶ κατὰ τάξιν.
 Ἐν συνεχείᾳ, μὲ τὴν προσδοκόμενη συνεργασία 
ὅλων, θὰ πρέπει νὰ μεριμνήσουμε γιὰ τὴν ὀργάνωση 
καὶ λειτουργία Γραφείων τῆς Μητροπόλεως καὶ τὴν 
ἀνάπτυξη τοῦ Κατηχητικοῦ καὶ Φιλανθρωπικοῦ ἔργου 
τῶν Ἐνοριῶν, καθὼς καὶ τὴν ὀργάνωση τοῦ τοπικοῦ 
Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.
 Παραλλήλως, πρέπει νὰ τεθεῖ ὡς στόχος ἡ σύσταση 
καὶ λειτουργία Ἀνδρώας Μονῆς στὴν γύρω περιοχή, 
στὴν ὁποία θὰ ἐγγραφοῦν ἀρχικῶς ὅλοι οἱ Ἱερομόνα-
χοι τῆς Μητροπόλεως καὶ ἡ ὁποία θὰ ἔχει τὴν προο-
πτικὴ νὰ ἀναπτύξει τὸν Ἡσυχαστικὸ τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ 
καὶ νὰ βοηθήσει τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησί-
ας μελλοντικῶς. Πρωτίστως ὅμως πρέπει νὰ καταστεῖ 
προσευχητικὸ κέντρο γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση 
τοῦ ὅλου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

 Ἂς ἐπιδοθοῦμε, λοιπόν, στὸν καλὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς 
καλῆς Ὁμολογίας, τῆς μαρτυρίας ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεως, διατηροῦντες πάντοτε πνεῦμα μετανοίας καὶ 
ταπεινοφροσύνης. Διότι τὸ ἠχηρότερο κήρυγμα γίνε-
ται διὰ τῶν ἔργων.
 Τέλος, ἐφ’ ὅσον εἴμεθα στὸν ἱστορικὸ χῶρο τῆς 
ἀρχαίας Ἰωλκοῦ, τῆς ἀφετηρίας τῆς ἀργοναυτικῆς 
ἐκστρατείας, περὶ τῆς ὁποίας ἔγραψε ὁ Ἀπολλώνιος 
ὁ Ρόδιος, δὲν εἶναι κακὸ νὰ ἀντλήσουμε ὠφέλημα δι-
δάγματα καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν μυθικὴ διήγηση. Ὅπως ὁ 
Ἰάσονας ταξίδεψε καὶ πέρασε ἐν μέσῳ συμπληγάδων 
γιὰ νὰ ἀναζητήσει τὸ χρυσόμαλλον δέρρας, ἔτσι καὶ 
ἐμεῖς, ἂς ἀγωνισθοῦμε ἐν μέσῳ τῶν διαφόρων ἀντι-
ξοοτήτων γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν Οὐράνιο Βασιλεία.
 Ἐν κατακλεῖδι, θὰ ἤθελα ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ νὰ 
ἐκφράσω τὶς ὁλόθερμες εὐχαριστίες μου πρὸς τὸν Μα-
καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο καὶ 
ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, γιὰ τὴν 
ἐμπιστοσύνη μὲ τὴν ὁποίαν πάντοτε μὲ περιέβαλαν. 
Ἐξόχως δὲ πρὸς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, τὸν Ἐπιτροπικῶς διοική-
σαντα τὴν Μητρόπολη κατὰ τὸ προηγούμενο χρονικὸ 
διάστημα, ὁ ὁποῖος καὶ ἐμερίμνησε ἅπαντα τὰ τῆς τε-
λετῆς αὐτῆς.
 Εὐχαριστῶ τοὺς παρισταμένους Ἱερεῖς καὶ Διακό-
νους, τὶς Μοναχὲς τῆς Μητροπόλεως (οἱ ὁποῖες εἶναι 
νοερῶς παροῦσες) γιὰ τὶς προσευχές τους, τὶς Ἐπι-
τροπὲς τῶν Ναῶν τῆς πόλεως γιὰ τοὺς κόπους τοὺς 
ὁποίους ἀνιδιοτελῶς καταβάλλουν, τοὺς γονεῖς μου 
οἱ ὁποῖοι ἐταξίδευσαν ἀπὸ τὴν γενέτειρά μου Ρόδο 
γιὰ εἶναι σήμερα κοντά μας καὶ ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τοὺς ἐδῶ φυσικῶς ἢ νο-
ερῶς παρόντας.
 Ἂν καὶ ἡ στὴν θέση αὐτὴ ἐκλογή μου δὲν ἦταν τὸ 
δικό μου προηγούμενο θέλημα, πάντως εὔχομαι νὰ 
ἀποδειχθεῖ προηγούμενο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δηλαδὴ 
τὸ κατ’ εὐδοκίαν τέλειο καὶ εὐάρεστο θέλημα Αὐτοῦ.
Πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων καὶ εὐχαῖς πάντων Ὑμῶν ἔστω μοι ὁ Κύριος 
βοηθός. Ἀμήν!
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ας Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ», 
ἑνὸς σημαντικοῦ κείμενο, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε 
Συνοδικῶς τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014. Ἡ «Ὁμολο-
γία» αὐτὴ ἀποτελεῖ κατ’ οὐσίαν ἕναν «Ὅρον» 
Πίστεως, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει τὴν Οἰκουμε-
νιστικὴ ἐκτροπή, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς συνόδου 
τῶν Οἰκουμενιστῶν στὴν Κωνσταντινούπολι 
τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.
 Ἐν συνδυασμῷ πρὸς τοῦτο, παρουσιάσθηκαν 
καὶ οἱ θεωρούμενες ὡς Η’ καὶ Θ’ Οἰκουμενικὲς 
Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπὶ Μεγά-
λου Φωτίου (879) καὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
(1351), οἱ ὁποῖες ὁριοθέτησαν τὴν Ἀλήθεια τῆς 
Πίστεως ἔναντι τῶν αἱρέσεων καὶ πλανῶν τοῦ 
Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ ἔχουν μεγάλη ἐπι-
καιρότητα ἐνώπιον τῆς προκλήσεως τοῦ συγ-
χρόνου παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νὰ 
διακηρυχθοῦν καὶ τιμηθοῦν καὶ ἐπισήμως.

 Στὴν Ἱερατικὴ Σύ-
ναξι ἔγινε Εἰσαγωγὴ 
ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιο καὶ πα-
ρουσιάσθηκαν τρεῖς 
σχετικὲς Εἰσηγήσεις: 
ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανὸς ἀναφέρθηκε 
στὴν Η’ Οἰκουμενικὴ 

Σύνοδο, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀναφέρ-


Ἱερατικὲς Συνάξεις
Νοτίου καὶ Βορείου Ἑλλάδος

ΤΗΝ Τρίτη, 18.11/1.12.2015, συγκλήθηκε μὲ 
ἐπιτυχία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμή-

σεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, Ἱερατικὴ Σύνα-
ξις τῶν Κληρικῶν Νοτίου Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας .
 Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλ-
λίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς καὶ 50 πε-
ρίπου συνολικὰ Κληρικοί, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸ 
Λεκανοπέδιο, τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, τὴν Πελο-
πόννησο καὶ τὴν Κρήτη.

 Τὸ κύριο θέμα τῆς Συνάξεως ἦταν ἡ κα-
λύτερη κατανόησις καὶ ἡ ἐμβάθυνσις ἐπὶ τῆς 
σημασίας καὶ σπουδαιότητος τῆς «Ὁμολογί-
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Ψήφισµα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως

τῶν Κληρικῶν τῆς Νοτίου Ἑλλάδος
ὑπὸ τῶν Σεβασµ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
Δηµητριάδος κ. Φωτίου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου 
κ. Κλήµεντος, αἱ ὁποῖαι περιέγραψαν ἐν συνόψει τὰ 
τῆς Η΄ Ἁγίας Οἰκουµενικῆς Συνόδου, τῆς Θ΄ Ἁγίας 
Οἰκουµενικῆς Συνόδου καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολο-
γίας Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας µας.
 Ἅπαντες συνεφωνήσαµεν, ὅτι αἱ Ἅγιαι Η΄ καὶ Θ΄ 
Σύνοδοι ἐπὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων Φωτίου Μεγάλου 
καὶ Γρηγορίου Παλαµᾶ εἶναι ὄντως Οἰκουµενικαὶ 
Σύν οδοι, µὲ καθαρῶς ἀντι-παπικὸν χαρακτῆρα, 
µία δὲ µελλοντικὴ γνησίως Οἰκουµενικὴ Σύνοδος 

Ηµεῖς, οἱ Κληρικοὶ τῆς Νοτίου Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συ-

νήλθοµεν σήµερον, 18.11/1.12.2015, εἰς τὸν Ἱερὸν 
Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Πει-
ραιᾶ, συµπαρόντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που ἡµῶν Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινί-
κου, τῶν Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσοστόµου, Δηµητριάδος κ. Φωτίου, Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Γαρδικίου κ. Κλήµεντος.
 Ἠκούσαµεν τρεῖς ἐµπεριστατωµένας Εἰσηγήσεις 


θηκε στὴν Θ’ Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδο καὶ ὁ Σεβασμ. Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος ἀνα-
φέρθηκε στὸ κείμενο τῆς 
«Ὁμολογίας Πίστεως Γνη-
σίου Ὀρθοδόξου Χριστια-

νοῦ». Τὰ κείμενα 
τῶν Εἰσηγήσεων 
ἀ ν α ρ τ ή θ η κ α ν 

στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.
 Οἱ Εἰσηγητὲς ἀπήντησαν καὶ σὲ σχετικὰ ἐρω-
τήματα τῶν παρισταμένων Κληρικῶν-Συνέ-
δρων. Ἀκόμη, ἀναγνώσθηκε σχετικὸ Ψήφισμα, 
τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπὸ τοὺς παρισταμένους. 
 Τὴν κατακλεῖδα ἔθεσε ἐπιλογικῶς ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. 
Ἐνδιαμέσως, ἔγινε διάλειμμα καὶ προσφέρ-
θηκαν νηστήσιμα κεράσματα.
 Ἡ Ἱερατικὴ αὐτὴ Σύναξις διακρίθηκε 
πράγματι γιὰ τὴν ἄψογη διεξαγωγή της καὶ 
τὸ ὑψηλό της ἐπίπεδο.
 Ἀντίστοιχη Ἱερατικὴ Σύναξις Βορείου 
Ἑλλάδος ἐπανελήφθη μὲ ἐπιτυχία καὶ στὴν 
Θεσσαλονίκη τὴν Τρίτη, 16/29.12.2015. Πα-
ρόντες ἦταν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Θεσσα-
λονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτι-
ος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, 

ὡς καὶ οἱ περισσότεροι τῶν Κληρικῶν τῶν Γε-
ωγραφικῶν Διαμερισμάτων Μακεδονίας, Θρά-
κης και Θεσσαλίας.
 Ἀνεγνώσθησαν οἱ τρεῖς ὡς ἄνω Εἰσηγήσεις, 
προεκλήθη συζήτησις καὶ ἀπαντήθηκαν ἐρωτή-
ματα καὶ ἀπορίες, τέλος δὲ ἐνεκρίθη σχετικὸ Ψή-
φισμα, ὅμοιο στὴν οὐσία τοῦ περιεχομένου του 
μὲ τὸ ἀντίστοιχο τῆς προηγηθείσης Συνάξεως.





16 Η� ΦΩΝΗ

 Τὸ Ψήφισμα προσυπεγράφη ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς παρόντος 50 Κληρικοὺς στὴν Ἱερατικὴ αὐτὴ Σύναξι.
 Τὸ ἀντίστοιχο Ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Θεσσαλονίκης προσυπεγράφη ἐπίσης ἀπὸ τοὺς παρόντας 
Ἀρχιερεῖς, 17 Κληρικούς, ὡς καί τινας λαϊκοὺς παρατηρητάς.
 Τὰ κείμενα μὲ τὴν πλήρη ἀναγραφὴ τῶν συμμετασχόντων Κληρικῶν ἀναρτήθηκαν στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, κατέκλυσαν τὶς 
ἐγκαταστάσεις τοῦ Γηπέδου, οἱ ὁποῖες εἶχαν διαμορ-
φωθεῖ καὶ διακοσμηθεῖ κατάλληλα.

Ἕκτη Πανελλήνια Συνάντηση Νέων
«Δές το ὑπεύθυνα! Ὁ σύγχρονος νέος πρωταγωνιστὴς τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο»

ὀφείλει νὰ διακηρύξῃ τοῦτο· ἐν τούτοις, µέχρι τότε, 
ἐκφράζοντες τὴν Συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας, δυνάµε-
θα νὰ ἑορτάζωµεν Αὐτὰς κατ᾿ ἔτος, ἀνανεώνοντες 
τὸ ἀντι-παπικὸν καὶ ἐν τέλει ἀντι-οικουµενιστικὸν 
µήνυµα Αὐτῶν.
 Ἐπίσης, συνεφωνήσαµεν ὅτι ἡ Ὁµολογία Πίστεως, 
τὴν ὁποίαν ἔχει ἐγκρίνει ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας ἀπὸ τοῦ 
παρελθόντος ἔτους, ἐκφράζει συνοπτικῶς καὶ µὲ ἱκα-
νοποιητικὴν πληρότητα καὶ ἀκρίβειαν τὴν Πίστιν τοῦ 
Πληρώµατος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας.
 Ἡ πρόκλησις τῆς ἐξαγγελθείσης καὶ προετοιµα-
ζοµένης οἰκουµενιστικῆς ψευδοσυνόδου τοῦ 2016, 
µὲ προοπτικὴν διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ 
συγ κρητισµοῦ, ἀντιµετωπίζεται ὑπὸ τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας ἐπαρκῶς µὲ τὴν ἔγκρι-
σιν τῶν προταθέντων ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνωτέρω Εἰση-
γητῶν, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕν ἰσχυρότατον Μήνυµα 
κατὰ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ µίαν σωστικὴν Μαρτυ-

ρίαν ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.
 Καλοῦνται οἱ ἀξιοσέβαστοι Κληρικοί µας νὰ ἐµβα-
θύνουν εἰς τὰ Μηνύµατα τῆς παρούσης Συνάξεως, νὰ 
µεταφέρουν αὐτὰ εἰς τοὺς πιστοὺς τῶν Ἐνοριῶν µας, 
ὥστε νὰ καλλιεργηθῇ ἔτι περισσότερον τὸ Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησιολογικὸν καὶ Ἐκκλησιαστικὸν φρόνηµα, 
ἔναν τι τοῦ καλπάζοντος ἐκκλησιοµάχου Οἰκουµε-
νισµοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλῶς ἔχει ἐκπέσει τῆς σωζούσης 
Ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ στρέφεται κατὰ τῆς Ἀληθείας καὶ 
καταλήγει νὰ εἶναι καὶ Θεοµάχος.
 Αἱ προσευχαὶ τῶν µελῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας 
ἂς αὐξηθοῦν καὶ ἐνταθοῦν, ὥστε ὁ Θεῖος Παράκλητος 
νὰ διατηρήσῃ τὴν Ἑνότητά µας ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς 
Ἀληθείας καὶ τῆς Ἀγάπης, ἐν µέσῳ τοῦ σάλου, τὸν 
ὁποῖον ἔχει προκαλέσει καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῇ 
ἡ ἐκκλησιοµάχος παναίρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.

Ἐν Πειραιεῖ, τῇ 18ῃ Νοεµβρίου 2015 ἐκ.ἡµ.



Πραγματοποιήθηκε ἡ Ἕκτη Πανελλήνια Συνάν-
τηση τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Νέων στὸ 3ο 

Κλειστὸ Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, στὴν Ζωφριὰ 
Ἄνω Λιοσίων τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς, τὸ Σάββατο, 
29.11/12.12.2016, ἀπὸ 10 π.μ. ἕως 3 μ.μ.
 Ἡ Πανελλήνια Συνάντηση τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγί-
δα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ 
ὀργανώθηκε χάρις στὴν συντονισμένη συνεργασία τοῦ 
οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, 
τῶν μελῶν τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ «Νεανι-
κοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου» («ΝΕ.Ο.Σ.») καὶ τῶν κατὰ 
τόπους Μητροπολιτικῶν καὶ Ἐνοριακῶν Συντονιστῶν.
 Δεκάδες Νέοι και Νέες, περίπου 200 καὶ πλέον, ἀπὸ 
τὴν Ἀττική, τὴν Πελοπόννησο, τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα,  Τὴν Ἐκδήλωση τῶν Νέων μας τίμησαν μὲ τὴν πα-

ρουσία τους ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μαζὶ μὲ τοὺς Σεβ. 
Μητροπολίτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπί-
σκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, καθὼς καὶ Πρεσβύτε-
ροι καὶ Διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Στὴν Συνάντηση τῶν Νέων ἀπηύθυνε θερμὸ χαι-
ρετισμὸ ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρῆστος 



17ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Παπποῦς, συνοδευόμενος ἀπὸ συνεργάτες του.
 Τὸ πλουσιώτατο Πρόγραμμα περιλάμβανε στὸ 
Πρῶτο Μέρος του προσευχητικὴ ἔναρξη, μὲ τὴν 
συμμετοχὴ τῆς Χορωδίας «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ 
τὸν κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο· παραδοσιακὰ τραγού-
δια καὶ ὀργανικὰ ἀπὸ τὴν Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα 
«Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὸν π. Διονύσιο 
Ἁγιοκυπριανίτη· σχετική Εισήγηση ἐπὶ τοῦ κυρίου 

θέματος τῆς Πανελληνίου 
Συναντήσεως ἀπὸ τὸν Σεβ. 
Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανό· θεα-
τρικὸ δρώμενο, ὡς προέ-
κταση τῆς Εἰσήγησης, καὶ 
ζωντανὸ Διάλογο μεταξὺ 

τοῦ Εἰσηγητοῦ καὶ τῶν Νέων. 
 Στὸ Δεύτερο Μέρος τοῦ Προγράμματος, ἀκολού-
θησε Νεανικὴ Διαβούλευση, κατὰ τὴν ὁποία οἱ Σύνε-
δροι Νέοι προβληματίστηκαν βάσει ὁρισμένων κειμέ-
νων καὶ ἐρωτηματολογίου, σχετικῶν μὲ τὸ κεντρικὸ 
θέμα τῆς Συνάντησης καὶ κατέθεσαν Προτάσεις καὶ 
Μηνύματα πρὸς τοὺς Ποιμένες τους καὶ γενικὰ τὸ κοι-
νωνικὸ σύνολο.
 Στὸ ἐνδιάμεσο διάλειμμα, εἶχαν 
τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦν σὲ 
χῶρο τοῦ Γηπέδου, στὴν εἴσοδο, 
τὴν πλούσια Ἔκθεση μὲ δεκάδες 
τίτλους σοβαρῶν βιβλίων, καὶ τὴν 
Ἔκθεση Ἐργοχείρων.
 Ἐπακολούθησε ἀναμνηστικὴ 
φωτογραφία, παρετέθη μεσημβρινὸ 
γεῦμα σὲ ὅλους καὶ παρουσιάσθηκε 
μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα ἀπὸ 
τοὺς «Μωραΐτες ἐν Χορῷ».
 Στὸ τέλος, ἔγινε ἡ ἀνάγνωση 
τῶν Γενικῶν Πορισμάτων τῆς 6ης Πανελληνίου Συνά-
ξεως Νέων ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 

Νεότητος Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο 
καὶ στὴν συνέχεια ἐπεδόθη Δῶρο-Ἀναμνηστικὸ στὸν 
Πρόεδρο τῆς «Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Νέων» Αἰδ. 
π. Στυλιανὸ Τομαή, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα τιμῆς καὶ εὐα-
ρέσκειας πρὸς ὅλα τὰ πρόσωπα τῶν παρόντων καὶ 
προηγουμένων Μελῶν τῆς Συντονιστικῆς, τὰ ὁποῖα 
διακονοῦν καὶ διακόνησαν ἐπὶ μία ὀκταετία, γιὰ τὴν 
οἰκοδομὴ καὶ πρόοδο τοῦ συνόλου νεανικοῦ ἔργου τῆς 
Ἐκκλησίας μας.
 Ἀκολούθησε ἡ κλήρωση δύο δωροεπιταγῶν ἀξίας 
€ 300 γιὰ ἀγορὲς ἀπὸ γνωστὸ πολυκατάστημα καὶ ἡ 
ἐποικοδομητικὴ καταληκτήρια εὐχαριστία τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ὁ ὁποῖος 
ἀπηύθυνε πατρικὲς νουθεσίες στοὺς νέους μας.
 Ἡ Ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέσα σὲ κλῖμα ἐν 
Χριστῷ χαρᾶς καὶ ἐλπίδας, ἐνῶ ὁ νεανικὸς Χορὸς 
ἔψαλλε τὸ εὐχαριστήριο τροπάριο «Τὶ ἀνταποδώσω-
μεν τῷ Κυρίῳ...», καὶ τὸ Μέγα Προκείμενο «Τὶς Θεὸς 
μέγας...». Σὲ ὅλους τοὺς Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητές, 
ὅπως καὶ τὸ ἐθελοντικὸ προσωπικό, δόθηκαν πλούσια 
Ἀναμνηστικὰ-Δῶρα.
 Ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ σημαντικὴ Ἐκδήλωση τῆς 

Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν στήριξη καὶ τὴν καθοδήγηση 
τῶν Νέων μας καὶ τὴν εὐαισθητοποίησή τους στὴν 
κοινωνική τους εὐθύνη.

http://www.synodinresistance.org/pdfs/2015/12/12/20151212cEis6SynNEON-15.pdf
http://www.synodinresistance.org/pdfs/2015/12/12/20151212dPorismata6SynNEON.pdf
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 Ἡ μακαριστὴ Γερόντισσα Ἡσυχία ἐτάφη στὸν αὔλειο 
χῶρο τῆς Μονῆς, τὴν ὁποίαν ὑπηρέτησε μὲ αὐταπάρ-
νησι ἐπὶ 67 ὁλόκληρα ἔτη, φροντίζουσα τόσο γιὰ τὴν 
καλὴ κατάστασι τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τῆς Ἀδελφό-
τητος, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητάς, 
τοὺς ὁποίους στήριζε ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς, διακρινομένη 
στὰ ἔργα ἀγάπης καὶ εὐποιΐας. Εἴθε ἡ μνήμη της νὰ 
εἶναι αἰωνία!

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν
στὰ Ἀθίκια Κορινθίας

 Τὸ Σάββατο, 8/21.11.2015, πανηγύρισε ἱεροπρεπῶς 
ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια 
Κορινθίας. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαρι-
ώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων 
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, καὶ 
πολλοὶ Κληρικοί. Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ 
Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν δεύθυνσι τοῦ Χοράρχου κ. 
Μιχαὴλ Μακρῆ, ὁ ὁποῖος ἑώρταζε ἐπίσης τὰ ὀνομαστή-
ριά του. Συμμετεῖχε μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Γεροντίσσης Ἡσυχία
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου Κορυδαλλοῦ

 Τὴν Δευτέρα, 27.10/9.11.2015, ἐψάλη ἡ Ἐξόδι-
ος Ἀκολουθία τῆς κοιμηθείσης Γεροντίσσης Ἡσυχί-
ας (Προβατάκη) Μοναχῆς, ἐτῶν 83, Καθηγουμένης 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀρτεμίου Κορυδαλλοῦ. Τῆς 
Ἀκολουθίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ οἰκεῖος Ἱε-
ράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος, ὡς καὶ πολλοὶ Κληρικοί. Παρέ-
στησαν ἀντιπροσωπίες Μοναζουσῶν ἀπὸ ἄλλες Ἱερὲς 
Μονές, καθὼς καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Στὴν με-
ταστᾶσα ἀναφέρθηκε σὲ λογύδριό του ὁ Μακαριώτατος 
κ. Καλλίνικος, εὐχηθεὶς παρηγορία στὴν Ἀδελφότητα 
καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτῆς, ὡς καὶ ὁ κατὰ σάρκα ἀδελ-
φός της καθηγ. κ. Θεοχάρης Προβατάκης, ὁ Δήμαρχος 
Κορυδαλλοῦ κ.ἄ.

 Πραγματοποιήθηκε Λιτανεία στοὺς χώρους τῆς 
Μονῆς, τῆς ὁποίας ἡ Ἀδελφότης δεξιώθηκε φιλοφρό-
νως τοὺς εὐσεβεῖς πανηγυριστάς.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Τορόντο 
καὶ χειροτονία Διακόνου

 Τὴν Κυριακή, 9/22.11.2015, πανηγύρισε ὁ Καθε-
δρικὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Aἰγίνης τοῦ 
Θαυματουργοῦ στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ. Στὴν ἑόρτια 
Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. 
Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς καὶ ἔλαβαν μέρος 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὡς καὶ 
πολλοὶ Κληρικοί, Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι.
 Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων 
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πιστῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ 
Σεβ. κ. Μωϋσῆς προέβη στὴν χειροτονία τοῦ Διακόνου 
Παρασκευᾶ Πρόσκου, ἐγγάμου, ὁ ὁποῖος δέχθηκε τὶς 
έγκάρδιες εὐχὲς ἁπάντων γιὰ ἄξια καὶ ἀκατάκριτη δια-
κονία στὸ ἱερὸ Θυσιαστήριο.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ
στὴν Ἀμφιάλη καὶ στὰ Βίλλια

 Τὴν Τρίτη, 11/24.11.2015, ἑώρτασε ἡ Ἐκκλησία μας 
τὴν μνήμη τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ 
τοῦ Θαυματουργοῦ καὶ πανηγύρισαν μεταξὺ ἄλλων:

Βίλλια Ἀττικῆς. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, τῇ συμμετοχῇ Ἱερατείου, 
τοπικῶν ἀρχόντων καὶ πλήθους πιστῶν, πραγματοποι-
ηθείσης καὶ ἱερᾶς Λιτανείας. Τὴν δὲ Θεία Λειτουργία 
τῆς Πανηγύρεως τέλεσε ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος.
 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μηνᾶ Ἀνθούσης Ἀττικῆς 
τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία ἀπὸ Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.

Τὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

 Ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στὴν 
Ἀμφιάλη Κερατσινίου, ὅπου τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ 
προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, παρουσίᾳ πολλῶν 
Κληρικῶν, τοπικῶν ἀρχόντων καὶ πλήθους λαοῦ, καὶ 
πραγματοποιήθηκε Λιτανεία. Στὴν Θεία Λειτουργία, 
ἀνήμερα, προέστη ὁ Σεβ. κ. Γερόντιος.
 Ἐπίσης, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μηνᾶ στὰ 

 Τὴν Πέμπτη, 13/26.11.2015, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἑώρτασε τὰ Ὀνομαστήρια 
αὐτοῦ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς 
Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς τοῦ 
ἄγοντος τὰ Ὀνομαστήριά του οἰκείου Ἱεράρχου, οἱ 
Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόν-
τιος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ μεγάλος ἀριθμὸς Ἱερέων 
καὶ Διακόνων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ νεο-ενθρονι-
σθεὶς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πατέρων 
Προβατείου Ὄρους Χίου Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσι-
ος. Ἔψαλαν πανηγυρικὰ οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ 
παρέστη μεγάλο πλῆθος ἐκ τοῦ εὐλαβοῦς Ποιμνίου 
τῆς Μητροπόλεως. Ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε κατὰ τὴν 
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διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος.
 Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως εὐλογήθηκε τὸ Κόλλυβο μὲ 
τὴν παράστασι τῆς μορφῆς τοῦ Ἁγίου ἐπ’ αὐτοῦ, ἐπί-
σης τελέσθηκε Τρισάγιο γιὰ προαπελθόντας Ἀρχιερεῖς 
(Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο, Ἀθηνῶν Χρυσόστομο, 
Μαγνησίας Χρυσόστομο, Πειραιῶς Γερόντιο A΄) καὶ 
Κληρικούς, καὶ εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη ἀπηύ-
θυναν ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος, ὡς καὶ ὁ Θεοφ. 
Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συν όδου.

Πρώτη Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ Ἰωάννινα

 Τὴν Παρασκευή, 14/27.11.2015, τοῦ Ἁγίου Ἀπο-
στόλου Φιλίππου καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, πανηγύρισε ὁ νεόδ-
μητος Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ 

ας στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἠπείρου εἶναι γεγονὸς ση-
μαντικὸ καὶ αἰσιόδοξο γιὰ τὴν καλύτερη μαρτυρία καὶ 
διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στὸν Βόλο
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Φωτίου

Ἰωάννινα. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
καὶ Πάσης Ἑλλάδος καὶ Τοποτηρητὴς Δυτικῆς Ἑλλά-
δος κ. Καλλίνικος τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Θυρανοι-
ξίων καὶ ἐν συνεχείᾳ χοροστάτησε στὴν πρώτη Θεία 
Λειτουργία, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος πέντε Ἱερεῖς, 
προεξάρχοντος τοῦ ὑπευθύνου τοῦ νεοδμήτου Ναοῦ 
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου Καραΐσκου, καὶ ἕνας 
Διάκονος. Στὸν ἑορτάζοντα Ναό, ὁ ὁποῖος βρίσκεται 
στὴν Κρανούλα (Λυκόστομο), πλησίον τῆς πόλεως τῶν 
Ἰωαννίνων, προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν πόλι καὶ 
εὐρύτερα ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Ἠπείρου.
 Ἡ λειτουργία Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξί-



 Τὴν Κυριακή, 23.11/6.12.2015, ὁ ἐνθρονισθεὶς 
μόλις τὸ ἑσπέρας τῆς προτεραίας Σεβ. Μητροπο-
λίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, προέστη τῆς Θ. Λει-
τουργίας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου στὸν Βόλο. Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος οἱ Σεβ. 
Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι 
Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, πέντε 
Πρεσβύτεροι καὶ ἕνας Ἱεροδιάκονος. Ἔψαλαν καλοὶ 
Ἱεροψάλτες καὶ παρέστη Ποίμνιο Ὀρθοδόξων πιστῶν, 
τὸ ὁποῖο ἐδέχθη τὶς εὐλογίες τοῦ νέου ἀξίου Ποιμε-
νάρχου Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου. Τὸν θεῖο λόγο 
ἐξεφώνησε, κατόπιν προτροπῆς τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, 
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
 Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτι-
ος ἀπηύθυνε εὐχαριστίες στοὺς συλλειτουργοὺς Ἱε-
ράρχες, στὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ στοὺς προσελθόντας 
πιστούς. Ἀκολούθησε παράθεσις κερασμάτων στὴν 
Aἴθουσα, στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ, καὶ κατόπιν παρετέθη 
γεῦμα σὲ ἑστιατόριο στὴν Ἀγριὰ Βόλου.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου

 Τὸ Σάββατο, 6/19.12.2015, πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ 
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Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ λαοφιλοῦς 
Ἁγίου Ἱεράρχου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυ-
ματουργοῦ. Μεταξὺ ἄλλων, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος κ. Καλλίνικος προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας 
Λειτουργίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας 
Ἀττικῆς, ὅπου ἐγκαταβιώνει ὁ ἀσθενῶν πολιὸς Μητρο-
πολίτης Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος.

μονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου 
Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστό-
μου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, 
τοῦ ἐκφωνήσαντος ἑόρτιο λόγο, καὶ πολλῶν Κληρικῶν.
Ἀνήμερα, τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προέ-
στη ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος, μὲ συλλειτουργὸ τὸν Σεβ. 
Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο, ποὺ ἐξεφώνησε 
ἑόρτιο λόγο, ἐνῶ τὴν παραμονὴ εἶχε χοροστατήσει 
στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Νέου Ἡρα-
κλείου Ἀττικῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ 
προεξάρχων Ἱεράρχης ἀπένειμε στὸν Προϊστάμενο 
τοῦ Ναοῦ Aἰδ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη τὸ ὀφφίκιον 
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, γιὰ τὴν ἄοκνη διακονία του 
στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο. Ἀκολούθησε μεγαλοπρεπὴς 
Λιτανεία στοὺς δρόμους τῶν Ἀχαρνῶν, μὲ συμμετοχὴ 
Φιλαρμονικῆς, παρουσίᾳ ἐπισήμων καθὼς καὶ τοῦ Δη-
μάρχου Ἀχαρνῶν κ. Κασσαβοῦ, στὴν ὁποίαν συμμε-
τεῖχε μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πανηγυριστῶν.

Τὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Φιλίππων Ἀμβροσίου
 Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὸν Κορυδαλλὸ 
τῶν ἑορταστικῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱε-
ράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς 
καὶ πραγματοποιήθηκε Λιτανεία, μὲ συμμετοχὴ Κλη-
ρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τοπικῶν ἀρχῶν καὶ πλήθους 
πιστῶν. Ἀνήμερα, τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία.

 Τὴν Κυριακή, 7/20.12.2015, τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου 
Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ἑώρτασε τὰ Ὀνομαστήριά 
του ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος στὸν 
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν 
Δράμα. Ὁ Θεοφ. Φιλίππων προέστη τῆς πανηγυρικῆς 
Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, καθὼς καὶ 
οἱ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Σοφιάδης καὶ Ἱερομ. π. Παφ-
νούριος Μαλκόπουλος. Ἔψαλαν καλοὶ Ἱεροψάλτες καὶ 
παρέστησαν ἑκατοντάδες πιστοί, ἀπὸ τὴν Δράμα καὶ 
ἀλλοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγά-
πη τους στὸν ἑορτάζοντα σεπτὸ Ποιμενάρχης τους. 
Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρη-
γόριος, ὁ ὁποῖος σὺν τοῖς ἄλλοις μετέφερε τὶς εὐχὲς 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ 
τῶν λοιπῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν ἄγοντα 
τὰ Ὀνομαστήριά του Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ 
μακρὰ καὶ καρποφόρο ποιμαντορία στὸν Ἀμπελῶνα 
τοῦ Κυρίου.

 Στὸν πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικο-
λάου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τῆς παρα-
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 Ἐπίσης, νὰ σημειωθῆ ὅτι τὰ Ὀνομαστήριά του τὴν 
αὐτὴ ἡμέρα ἑώρτασε καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο στὴν Aὐστραλία, σὲ 
ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ, 
τῆς ὁποίας εἶναι Τοποτηρητής.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

 Μὲ ὁμολογιακὸ σθένος ἑωρτάσθηκε στοὺς Ναοὺς 
τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Σπυ-
ρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ, τὴν ἡμέρα 
κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Καινοτόμοι τοῦ Νέου Ἡμερολογίου 
ἑορτάζουν τὰ Παπικὰ Χριστούγεννα, 12/25.12.2015. 
Ἐξαιρέτως δὲ πανηγύρισαν καὶ οἱ ἀφιερωμένοι στὸν 
μεγάλο αὐτὸ Ἅγιο Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ συμ-
μετοχὴ πλήθους πιστῶν, στὸ Γαλάτσι Ἀθηνῶν, στὴν 
Σαλαμῖνα καὶ στὶς Ἐρυθρὲς Ἀττικῆς.
 Στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Γαλάτσι τε-
λέσθηκε ἐφ’ ἑσπέρας ἑόρτιος Ἑσπερινός, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. 
Ἀνήμερα, τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ οἰκεῖος 
Ἱεράρχης Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ 

οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος. Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε μετὰ 
τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Aἰδ. Πρεσβυτέρου π. Προκοπί-
ου καὶ στὴν ἐπακολουθήσασα ἱερὰ Λιτανεία συμμετεῖχαν 
καὶ ἕτεροι Κληρικοί. Μεταξὺ δὲ τῶν παρισταμένων, ἦσαν 
καὶ ἡ Δήμαρχος Σαλαμῖνος καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφη-
μέριος τοῦ Ναοῦ Ἱερομόναχος π. Πανάρετος, ὁ Ἱερομό-
ναχος π. Ἀβέρκιος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Βενέδικτος. 
Στὴν δὲ ἐπακολουθήσασα ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ 
ἑορταζομένου Ἁγίου προσετέθησαν ὁ Ἱερομόναχος π. 
Καλλίνικος καὶ ὁ Πρεσβύτερος π. Πέτρος.

 Στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδω-
νος στὴν Σαλαμῖνα τῶν ἑορτίων Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ 

 Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὶς Ἐρυθρὲς 
(Κριεκούκι) Ἀττικῆς τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέ-
ρος οἱ Ἱερομόναχοι π. Κύριλλος καὶ π. Θεόφιλος καὶ ὁ 
Διάκονος π. Κωνσταντῖνος.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Αὐστραλία
τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου

 Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὡς 
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ, εὑρί-
σκετο στὴν Aὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία ἀπὸ 30 Ὀκτω-
βρίου μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2015 (π.ἡ.). Κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς πολυ-ημέρου ἐπισκέψεώς του ἀσχολήθηκε μὲ 
διάφορα ἀνακύψαντα θέματα νομικῆς καὶ διοικητικῆς 
φύσεως, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν πνευματικὸ καταρτισμὸ τοῦ 
πιστοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Κλήρου, ὁ ὁποῖος ἐνισχύθηκε μὲ 
δύο νέους Πρεσβυτέρους.
 Τὸ Σάββατο, 1/14 Νοεμβρίου, λειτούργησε στὸν 
ἑορτάζοντα Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Σύδνεϋ 
μαζὶ μὲ τὸν ἐν Aὐστραλίᾳ παρεπιδημοῦντα Σεβ. Μη-
τροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο, τὸν Ἐφημέριο τοῦ 
Ναοῦ π. Δράγαν Σαράσεβιτς καὶ τὸν Προϊστάμενο τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα Σερβίας ἐν Καμπέρρᾳ Ἱε-
ρομ. π. Χριστοφόρο Νέσιτς.
 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας χειροτόνη-
σε Διάκονο τὸν Ἀδελφὸ τῆς αὐτῆς Μονῆς π. Συμεὼν 
Μίστσεβιτς, πτυχιοῦχο Θεολογίας ἐκ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Βελιγραδίου, ἀλλὰ καὶ Ψυχολογίας ἐκ τοῦ 
Πανεπιστημίου τοῦ Μπόχουμ τῆς Γερμανίας. Ἐν συνε-
χείᾳ, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Νέα Ζηλανδία, ὅπου λειτούρ-
γησε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης μὲ τὸν Ἐφημέριο Aἰδ. π. Παῦλο Βέρμακ.
 Κατόπιν, ἐπέστρεψε στὴν Aὐστραλία, στὴν Μελ-
βούρνη, καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀγγέ-
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λων λειτούργησε μαζὶ μὲ τὸν Ἐφημέριο τῆς ρωσικῆς 
Ἐνορίας Μελβούρνης π. Ἀνδρέα Ἐράστωβ, στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, ὅπου τελοῦνται ὅλες οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες 
κατὰ τὸ μοναστηριακὸ Τυπικὸ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα.
 Τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 9/22 Νοεμβρίου, λειτούργησε 
στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Δετ-
σάνσκι Μελβούνης καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λει-
τουργίας χειροτόνησε Πρεσβύτερο τον Ἱεροδιάκονο 
π. Συμεών. Τὴν Τετάρτη, 13/26 Νοεμβρίου, ἑορτὴ τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρό-
σιος λειτούργησε στὸν Ναὸ τῆς Ἐνορίας τῆς Ἀδελφῆς 
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς στὸ Γιάραβιλ μὲ τὸν 
Ἐφημέριο π. Ἀνδρέα καὶ ἄλλους Κληρικούς.
 Τοῦ Ἁγίου Φιλίππου λειτούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μὲ τὸν π. Στυλιανὸ καὶ τὸν 
προσωρινὸ Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. 
Ἰωάννη Σμέλιτς, Κληρικὸ τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Ἀδελαΐδα, ὅπου καὶ λειτούργησε τὴν 
ἑπομένη, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅπως καὶ 
τὴν Κυριακή, 23 Νοεμ./6 Δεκ., μαζὶ μὲ τὸν νεοχειροτό-
νητο Ἱερομόναχο π. Συμεὼν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ευαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίας Μαρίνης στὸ Ντάμπλιν. 
Κατόπιν, παρέμεινε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα 
Σερβίας στὴν Καμ πέρρα. 

 Τὴν Κυριακή, 16/29 Νοεμβρίου, τελέσθηκε ἀρχιε-
ρατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου καὶ πρὸς χαρὰν ὅλων τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἐπι-
σκεπτῶν, τελέσθηκε ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Μεθώνης ἡ εἰς Πρε-
σβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Ἰωάννου Ψαρρῆ, 
ὡς καὶ ἡ χειροθεσία τοῦ π. Στυλιανοῦ εἰς Πρωτοπρεσβύ-
τερον. Τὴν Πέμπτη, 20 Νοεμ./3 Δεκ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης 

 Τὴν δὲ Κυριακή, 30 Νοεμ./13 Δεκ., λειτούργησε στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Καμπέρρας. Τὴν Πέμπτη, 
4/17 Δεκεμβρίου, μετέβη στὴν Βρισβάνη (Μπρισμπαί-
ην), ὅπου τέλεσε τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, καὶ τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 7/20 Δεκεμβρίου, 
τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, λειτούργησε ἐπὶ 
τοῖς Ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Στὶς Θεῖες αὐτὲς Λειτουργί-
ες ἔλαβαν μέρος οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς π. Χριστοφόρος 
καὶ π. Συμεὼν & ὁ π. Ἰωάννης τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

 Κατόπιν, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε στὴν 
ἕδρα του, τὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα Καμπέρρας, ὅπου 
τὸ Σάββατο, 13/26 Δεκεμβρίου, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία μὲ Κληρικοὺς τῆς Ἐπαρχίας, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ἱερομ. π. Χριστοφόρος, Προϊστά-
μενος Aὐτῆς, ἔλαβε ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρο-
σίου τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ ἐγκαταστάθηκε 
ὑπ’ αὐτοῦ ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Μετὰ καὶ 
τὴν σύγκλησι τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας, 
ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβόσιος ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴν Aὐστραλία τὴν 
Τρίτη, 16/29 Δεκεμβρίου, ἀφιχθεὶς αἰσίως στὴν Ἑλλάδα 
τὴν ἑπομένη, κατόπιν μιᾶς κοπιώδους, ἀλλὰ πολυτρό-
πως εὐλογημένης ἀποστολῆς.
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Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας στὴν Κομοτηνὴ

 Τὴν Δευτέρα, 22.12.2015/4.1.2016, πανηγύρισε ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυ-
τρίας στὴν Κομοτηνὴ τῆς Ροδόπης, στὴν ἀκριτική μας 
Θράκη. Τῆς Πανηγύρεως προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὴν Δράμα, καὶ ἐκτὸς τοῦ 
Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Παφνουτίου Μαλκό-
πουλου, ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος 
Σοφιάδης ἀπὸ τὴν Δράμα, καὶ ὁ Aἰδ. π. Ἐλευθέριος 
Καρασαββίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη Πιερίας. Στὴν ἑόρτια 
Ὁμιλία του, ὁ Σεβ. Φιλίππων ἀνεφέρθη στὸν λαμπρὸ 
βίο τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας καὶ στὴν σημασία τοῦ 
Μαρτυρίου. Στὴν ἱερὰ Πανήγυρι παρέστησαν πολλοὶ 
Ὀρθόδοξοι πιστοὶ τῆς περιοχῆς.

Ἀπὸ τὴν 6η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων


