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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

μοσμένη ἀγάπη. Καὶ μάλιστα, Αὐτὸς μᾶς ἀγά-
πησε ἐνῶ ἤμασταν ἐχθροὶ καὶ ὄχι φίλοι Του. Καὶ 
τοῦτο, διότι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ» (Α΄ Ἰω. δ΄ 8). Δὲν 
ὑπέφερε νὰ βλέπει τὸ πλάσμα Του ξεπεσμένο, 
τυραννισμένο καὶ βασανισμένο στοὺς αἰῶνες 
τῶν αἰώνων. Γι’ αὐτὸ ταπεινώνεται τόσο πολύ, 
γιὰ νὰ πάθει ὑπὲρ ἡμῶν καὶ νὰ μᾶς λυτρώσει 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν θάνατο καὶ τὸν διάβολο. 
Γιὰ νὰ μᾶς φανερώσει τὴν «εὐδοκία» τοῦ Θεοῦ, 
τὸ «προηγούμενον θέλημά» Του, τὴν πρωταρ-
χικὴ Βουλή Του, τὴν ἀγαθὴ καὶ εὐμενῆ θέλησή 
Του ἔναντί μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐπουράνια στρα-
τιὰ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἔψαλλε πανηγυρικὰ 
καὶ χαρμόσυνα τὴν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Σωτῆρος μας Χριστοῦ στὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλε-
έμ: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄ 14).

***
 Ἡ συγκατάβαση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ φώτισε τὸ σκότος, θέρμανε τὴν 
παγωνιὰ καὶ ἔφερε εἰρήνη καὶ συμφιλίωση 
στὴν ἀνταρσία, μᾶς προτρέπει σὲ εὐλαβικὴ 
εἴσοδό μας στὸ θεῖο Μυστήριό Του· μᾶς ἑλκύ-
ει ἰσχυρὰ σὲ ἄνοδό μας γιὰ θεία συνάντηση 
μὲ τὸν Κατελθόντα καὶ Κατερχόμενο σὲ κάθε 
Θεία Λειτουργία μέσῳ τῶν τιμίων Δώρων Του· 
καὶ μᾶς προσκαλεῖ ἐπιτακτικὰ σὲ συμμόρφω-
ση καὶ ὁμοίωσή μας ὡς πρὸς τὸ θεοπρεπὲς με-
γαλεῖο τῆς ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης Του, γιὰ 
νὰ διακονήσουμε τὸν πλησίον μας ἀπὸ ὅποια 
θέση μᾶς ἔχει τοποθετήσει ἡ Πρόνοιά Του.

Oταν ἔφθασε «τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. 
δ΄ 4), ὁ κατάλληλος καιρός, σαρκώθηκε ὁ 

Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς 
καὶ εἰσῆλθε στὸν κόσμο μας· ἐνανθρώπησε 
γιὰ νὰ μᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὴν αἰώνια ἀπώλεια 
καὶ γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει σωτηρία, θεία δόξα καὶ 
υἱοθεσία, οὐράνια Βασιλεία. Ἔδειξε ἀπύθμενη 
συγκατάβαση στὸ ψυχικὰ καὶ σωματικὰ ἀρρω-
στημένο ἀνθρώπινο γένος. Ἔγινε Ἄνθρωπος 
ἀπὸ Γυναίκα, τὴν Παναγία Παρθένο Μαρία, 
τὴν Ἀειπάρθενο Θεοτόκο, ὅπως εἶχε προΐδει ὁ 
Προφήτης Ἡσαΐας.
 Ἡ κοσμοχαρμόσυνη καὶ κοσμοσωτήρια 
Ἐ ναν θρώπισή Του, ἡ ὁποία χώρισε τὴν ἱστο-
ρία στὰ δύο, σὲ πρὸ καὶ μετὰ Χριστὸν ἐποχή, 
εἶναι Μυ στήριο Μυστηρίων, ἐντελῶς ἀκα-
τάληπτο ὄχι μόνον σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, 
ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στοὺς ἁγίους Ἀγγέλους:
 Ὁ Ἄπειρος Θεὸς γίνεται πεπερασμένος· ὁ 
Ἀχώρητος παντί, χωρεῖται σὲ Γαστέρα Παρθε-
νική· Ἐκεῖνον ποὺ δὲν χωροῦν οἱ Οὐρανοί, χώρε-
σε ἡ Κοιλία Γυναικός· ὁ Ἄναρχος ἔλαβε ἀρχή, ὁ 
Ἄχρονος καὶ Αἰώνιος εἰσῆλθε στὴν σχετικότητα 
τοῦ χρόνου· ὁ Παντοδύναμος ἔγινε ἀδύναμο καὶ 
κλαυθμηρίζον Νήπιο· ὁ Ἀνενδεής, Αὐτὸς ποὺ 
δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε, περιῆλθε σὲ κατά-
σταση ἐνδείας, ἐνδύθηκε τὴν ἀνθρώπινη φύση 
στὸ θεῖο Πρόσωπό Του μὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες της, 
καὶ τὶς πιὸ ταπεινές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία· ὁ 
Πλούσιος πτώχευσε καὶ γεννήθηκε σὲ ἕναν 
σταῦλο στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, σπαργανώ-
θηκε μὲ ράκη, ἀνακλίθηκε σὲ Φάτνη, σὲ «παχνὶ» 
ἀλόγων ζώων· ὁ πλήρης Δόξης ταπεινώθηκε, 
μείωσε καὶ ἐξουθένωσε τὸν Ἑαυτό Του, μὲ τὸ νὰ 
λάβει μορφὴ δούλου, χωρὶς νὰ παύσει οὔτε γιὰ 
μία στιγμὴ νὰ εἶναι Θεὸς τοῦ παντός, Σύνθρο-
νος μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

***
 Γιατί αὐτὴ ἡ ταπείνωση; «Διὰ τὴν πολλὴν 
ἀγάπην ἥν ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Ἐφ. β΄ 4), βεβαιώνει 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ, 
διότι μᾶς ἀγάπησε ἄπειρα, ἀπερίγραπτα, καὶ θέ-
λησε νὰ μᾶς σώσει. Ἡ ταπείνωση εἶναι ἐφαρ-
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 Αὐτὸς μᾶς ἄφησε καὶ μᾶς χαρίζει τὴν Εἰρήνη 
Του · Αὐτὸς εἶναι ἡ Εἰρήνη μας, ὁ Συμφιλιωτὴς 
καὶ Εἰρηνοποιός. Μᾶς εἰρήνευσε μὲ τὸν Θεὸ καὶ 
τοὺς Ἀγγέλους, μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ τὸν 
ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, μέσα στὸ φῶς τῆς θεογνω-
σίας καὶ τῆς ἀληθινῆς εὐσεβείας. Καὶ ἐπιθυμεῖ 
καὶ ἀναμένει ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστούς Του, 
ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, νὰ 
μὴν ἀρκεστοῦμε μόνον στὴν ὑψηλὴ καὶ ἔντιμη 
ὀνομασία καὶ ἰδιότητά μας, ἀλλὰ νὰ ἀποδείξου-
με ἔμπρακτα, ὅτι παραμένουμε στὴν εὐλογημέ-
νη κατάσταση τῆς εἰρήνης καὶ συμφιλιώσεως 
μαζί Του, ὅπως καὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 
καὶ τὸν ἐσώτερο ἑαυτό μας.
 Ἀπαιτεῖται προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση διαρ-
κής, διότι πάντοτε καραδοκεῖ ὁ κίνδυνος εἴτε 
νὰ πλανηθοῦμε ὡς πρὸς τὴν εὐσέβεια τῆς Πί-

στεως τῆς Ἀληθείας, εἴτε νὰ ἐκπέσουμε ἀπὸ 
τὴν εὐλογημένη κατάσταση τῆς συμφιλιώσε-
ως καὶ εἰρήνης καὶ νὰ ὑποταγοῦμε στὰ πάθη 
ποὺ μᾶς πολεμοῦν καὶ ἔτσι νὰ καταντήσουμε 
στὴν κυριαρχία τοῦ Πονηροῦ, γινόμενοι καὶ 
πάλι ἐχθροὶ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον.

***
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
 Εἴθε νὰ μὴν ἀπωλέσουμε τὸν πλοῦτο τῶν 
θείων δωρεῶν, νὰ μὴν ἐκπέσουμε τῆς θείας 
φιλίας καὶ εἰρήνης, νὰ μὴν ἀνταλλάξουμε τὰ 
ἐπουράνια μὲ τὰ ἐπίγεια, τὰ ἄφθαρτα μὲ τὰ 
φθαρτά, τὰ ἀληθινὰ καὶ αἰώνια μὲ τὰ ψευδῆ 
καὶ ἐφήμερα! Ἀλλ’ ἐν μετανοίᾳ ἀληθινῇ, πί-
στει Ὀρθοδόξῳ καὶ συνειδότι ἀκαταγνώστῳ 
νὰ ἀπολαύσουμε ὅσα ἑτοίμασε ὁ Θεὸς γιὰ 
τοὺς ἀγαπῶντας Αὐτόν. Ἀμήν!

Γέννηση Χριστοῦ 2017

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

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

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 03/17-11-2017

Τὴν Παρασκευήν, 03/17-11-2017, εἰς τὴν Αἴθου-
σαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» 

(Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην 
τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ 
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία 
συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1) Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰς 
ἐκκλησιαστικὰς Ἐπαρχίας τῆς Γεωργίας καὶ τῆς 

Νοτίου Ὀσσετίας.
 2) Συνεζητήθη ἐπιστολὴ ἐκ μέρους τοῦ Αἰδ. 
Πρωτ. π. Νικολάου Δημαρᾶ καὶ Ἐνοριτῶν τῶν 
Πατρῶν περὶ τῆς αἱρετικῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κο-
λυμβαρίου καὶ ἐλήφθησαν αἱ κατάλληλοι ἀποφάσεις.
 3) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐκ μέ-
ρους τῆς διευθύνσεως τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ὅτι τὸ ἑπόμενον τεῦχος αὐτῆς θὰ εἶναι τὸ χιλιοστὸν 
τῆς τρίτης περιόδου κυκλοφορίας αὐτῆς καὶ ἀπεφα-
σίσθη, ὅπως τὸ γεγονὸς τοῦτο ἐξαρθῇ διὰ Συνοδικοῦ 
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 Ἀπεφασίσθη ἡ ἀναδημοσίευσις αὐτῆς, προκειμένου 
νὰ λάβουν γνῶσιν οἱ γονεῖς οἱ ἐπιστρέφοντες τοὺς «φα-
κέλους» καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὴν εἰς τὰς περιπτώ-
σεις, κατὰ τὰς ὁποίας συναντοῦν ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς 
Διδασκάλους, Καθηγητὰς ἢ Διευθυντὰς Σχολείων.
 5) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

εὐχετηρίου χαιρετισμοῦ.
 4) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῆς προσφά-
του Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας περὶ τοῦ 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, βάσει τῆς ὁποίας 
δύνανται νὰ καλυφθοῦν οἱ μαθηταί, οἵτινες δὲν ἐπι-
θυμοῦν νὰ διδάσκωνται ἀπὸ τὴν ὕλην τῶν λεγομένων 
«φακέλων μαθήματος».

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
 τῆς 08/21-12-2017

Αὐτοκεφαλίας, οὐδὲ Αὐτονομίας, ἀπεφασίθη δὲ ἡ 
ἔκδοσις διευκρινιστικῆς Ἀνακοινώσεως.
 3) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐκ μέ-
ρους τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φωτίου ἐπὶ τῆς πο-
ρείας τῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 4) Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τῆς προσ-
φάτου ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ εἰς τὸ Μόναχον Γερμανίας καὶ Σάλ-
τσμπουργκ Αὐστρίας καὶ τῶν ἐκεῖ προοπτικῶν 
ἀνασυγκροτήσεως τῶν Κοινοτήτων τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
 5) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνεφέρθη 
εἰς τὴν πρόσφατον Συνεδρίασιν, μέσῳ τηλεδιασκέ-
ψεως, τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς 
καὶ διεβίβασεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὰς προτάσεις 
αὐτῆς ἐπὶ ζητημάτων μείζονος ἐνδιαφέροντος.
 6) Ἐγένετο ἡ ἔκθεσις πεπραγμένων τοῦ Θεοφιλ. 
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου ἐν σχέσει μὲ τὴν τελευταίαν 
Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ (Ὀκτ. 
– Δεκ.) καὶ συνεζητήθησαν τὰ συναφῆ ζητήματα.
 7) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Πέμπτην, 08/21-12-2017, εἰς τὴν Αἴθουσαν 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γα-

λαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην τα-
κτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ 
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία 
συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1) Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώ-
νης κ. Ἀμβροσίου περὶ τῆς ἐκτάκτου ἐπισκέψεως 
αὐτοῦ εἰς Τσχινβὰλ Ν. Ὀσσετίας καὶ τῶν ἐκεῖ συζη-
τήσεων, τὰς ὁποίας εἶχε μετὰ τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, 
πρὸς ἀποσόβησιν τοῦ ἐνδεχομένου νὰ περιέλθῃ ἡ 
Ἐπισκοπὴ αὕτη ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας, κυ-
βερνητικῇ πιέσει.
 2) Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομ. 
π. Γρηγόριος Κομπαχίτζε ἐκ Τιφλίδος Γεωργίας καὶ 
συνεζητήθη τὸ ἀνακύψαν ζήτημα περὶ τῆς Ἐπι-
σκοπῆς Ν. Ὀσσετίας. Ἀπεδείχθη δέ, ὅτι ἐπρόκειτο 
περὶ παρερμηνείας τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐχορήγησε εἰς τὴν προανα-
φερθεῖσαν Ἐπισκοπὴν ἐκκλησιαστικὸν καθεστὼς 



Ἀπὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Περὶ Ἀγάπης

ΠΡΙΝ ἤ ὁ Θεὸς ἐμφυσήσῃ τῷ Ἀδὰμ τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς, ἐνέγραψε 
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τὸν νόμον τῆς ἀγάπης, ὅπως ἀγαπήσῃ Αὐτὸν καὶ τὴν 
δημιουργίαν Αὐτοῦ, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἀγάπῃ διαβιώσῃ μακάριος. Ἡ ἀγάπη 
καθιστᾷ τὴν γῆν παράδεισον, διότι καθιστᾷ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς 
γῆς· ἄνευ τῆς ἀγάπης, ἡ δημιουργία ἅπασα εἶναι κόλασις ἐπίγειος. Ἡ ἀγάπη 
εἶναι τὸ φῶς τῶν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμῶν, δι΄ ἧς αὕτη καθορᾷ τὴν εἰκόνα τοῦ 
θείου Δημιουργοῦ θείῳ δακτύλῳ ἐπὶ τῆς θείας δημιουργίας ἐγγεγραμμένην, 
καὶ χαίρει χαρὰν ἀνεκλάλητον.

(Ἀπὸ τὴν «Χριστιανικὴν Ἠθικήν»)  
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Ἀνακοίνωσις πρὸς τὸ Πλήρωμα τῶν Πιστῶν τῆς Γεωργίας
Ἀριθμός Πρωτ. 2664 ΑΘΗΝΑΙ 10/23-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι-Τιφλίδος

τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Eπευχόμενοι τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ ἐφ’ Ὑμᾶς 
πρὸς ἑορτασμὸν τῶν ἐπικειμένων Ἑορτῶν τῆς 

θείας Ἐπιφανείας μὲ εἰρήνην ψυχῆς καὶ σώματος, 
πληροφοροῦμεν Ὑμᾶς ὅτι ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, 
διασκεψαμένη κατὰ τὴν 8ην / 21ην Δεκεμβρίου 
2017, ἀφοῦ συνεζήτησεν ἐκτενῶς τὸ ἀνακῦψαν 
ἐσχά τως εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Ὑμῶν ζήτημα, ἀπε-
φάσισεν νὰ ἐνημερώσῃ καὶ διαβεβαιώσῃ Ὑμᾶς 
ἐγγράφως ἐπὶ τῶν ἑξῆς θέσεων Αὐτῆς.

* * *
 Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν τῆς Ἑλλάδος, βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, 
οὐδεμίαν ἔχει ἁρμοδιότητα καὶ δικαιοδοσίαν, 
ὅπως ἀναμειγνύεται εἰς πολιτικὰ ἢ ἐθνικὰ ζητήμα-
τα, ἀναγνωρίζουσα ἐμμέσως ἢ ἀμέσως τὴν ἀνε-
ξαρτησίαν Κρατῶν.
 Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Νοτίου Ὀσσετίας ἡ Ἱερὰ 
ἡμῶν Σύνοδος ἀναγνωρίζει καὶ ποιμαίνει μίαν 
Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν-Ἐπισκοπήν, ἡ Ὁποία 
ὑπάγεται ἀπ᾽ εὐθείας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, ὡς 
καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ ἐν Ἑλλάδι καὶ ἀνὰ τὸν κόσμον 
Ἐπισκοπαὶ Αὐτῆς.
 Ἡ ἐν τῇ γεωγραφικῇ περιοχῇ τῆς Νοτίου Ὀσσε-
τίας Ἱερὰ ἡμῶν Ἐπισκοπὴ δὲν εἶναι οὔτε Αὐτοκέ-
φαλος, οὔτε Αὐτόνομος, οὔτε καὶ θὰ ἦτο τοῦτο 
ποτὲ δυνατὸν νὰ συμβαίνῃ, ἐφ᾽ ὅσον πᾶσα τυχὸν 
τοιαύτη ἰδιότης θὰ προϋπέθετε βεβαίως ὕπαρξιν 
Τοπικῆς Συνόδου Ἐπισκόπων.

 Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Ἐπισκοπὴ Νοτίου Ὀσσετίας, 
ὅπως καὶ πᾶσα ἄλλη Ἐπισκοπὴ τῆς ἡμετέρας 
Ἐκκλησίας, ἀπολαμβάνει τὴν ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων προβλεπομένην ἀνεξαρτησίαν, ἐντὸς τῶν 
συγκεκριμένων γεωγραφικῶν ὁρίων Αὐτῆς.
 Ἡ ἐν λόγῳ ἀνεξαρτησία τῶν Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν 
οὐδόλως ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰς ἰσχυούσας Νομο-
θεσίας τῶν κατὰ τόπους Ἀρχῶν, βάσει τῶν ὁποί-
ων κατοχυροῦται καὶ διασφαλίζεται νομικῶς κάθε 
Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ διὰ τὴν κατὰ πάντα νόμιμον καὶ 
εὔρυθμον λειτουργίαν Αὐτῆς.
 Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἀνέκαθεν ἐθεώρει τὰς 
δύο αὐτὰς Ἱερὰς Ἐπισκοπὰς Γκλντάνι-Τιφλίδος καὶ 
Νοτίου Ὀσσετίας ὡς ἡνωμένας ὑπὸ τὴν πνευματικὴν 
Σκέπην Αὐτῆς, τὰ δὲ εὐσεβῆ Αὐτῶν Πληρώματα, 
Κλῆρον καὶ Λαόν, ὡς ἡνωμένα ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν τῇ κοινῇ ἡμῶν 
Ὀρθοδόξῳ πίστει καὶ ἐν τοῖς Ἱεροῖς Μυστηρίοις.
 Πᾶσα ἄλλη θέσις, ἔχουσα διαφορετικὸν νόη-
μα καὶ διατύπωσιν ἀπὸ τὰς ἀνωτέρῳ θέσεις, δὲν 
ἐκφράζει, οὔτε συνάδει πρὸς τὰς ἀποφάσεις καὶ 
θέσεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.
 Ἐν τέλει, εὐχόμεθα ὅπως ἡ εἰρήνη τοῦ Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατοικῇ πάντοτε εἰς τὰς καρδί-
ας Ὑμῶν καὶ διατηρῇ ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Χριστιανοὶ ἀδελφοί, λατρεύσωμεν τὸν Θεὸν ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ· μιμηθῶμεν τὸ παράδειγμα τῆς 
ἀγαθῆς Μαρίας, προσφέρωμεν αὐτῷ ἀγάπην καὶ λατρείαν· ἀντὶ τοῦ μύρου προσάξωμεν ἔργα καὶ πράξεις 
ἀγαθάς · περιθάλψωμεν καὶ περιποιηθῶμεν τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν· διότι πᾶσαν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν 
εὐποιΐαν εὐαρεστεῖται ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ ἀναφέρῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ἑαυτὸν ταύτης ὀφειλέτην νὰ θεωρῇ 
καὶ ἀντὶ ταύτης τὰς πλουσίας αὐτοῦ δωρεὰς ἐπὶ τῶν εὐεργετῶν νὰ ἀποστέλλῃ.

(Ἀπὸ τὸ ἔργο «Περὶ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης καὶ λατρείας»)
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Ἡ μεταβολὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου
διέσπασε τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας

Τυπικὴ διάταξη, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὸ 
καὶ ἔχει ὡς βάση τὸ Ἡμερολόγιο τῆς Ἐκκλη-
σίας, διότι σὲ αὐτὸ εἶναι προσαρμοσμένο τὸ 
Πασχάλιο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Ἑορτολόγιο, οἱ 
Νηστεῖες καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο τῶν Εὐαγγε-
λίων. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅποιος διαταράσσει τὴν 
Τυπικὴ αὐτὴ διάταξη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
καὶ διαταράσσεται καίρια μὲ τὴν μεταβολὴ 
τοῦ Ἡμερολογίου, παραβιάζει ἀναπόφευ-
κτα τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ὁ σκοπὸς 

τῶν ὁποίων εἶναι ἡ διασφάλιση 
τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας (βλ. 
σελ. 89-90).
 Τὰ ὅσα δὲ θεσπίσθηκαν γιὰ τὸ 
Πάσχα ἰδίως ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδο καὶ τὴν Παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας, δὲν εἶχαν σκοπὸ τὸν κα-
θορισμὸ τῆς ἀκριβοῦς ἀστρονομικῆς 
ἰσημερίας σὲ ὁρισμένη ἐποχή, παρὰ 
ἀπέβλεπαν στὸ νὰ τελεῖται αὐτὸ 

ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς 
ὅπου γῆς σὲ μία καὶ τὴν αὐτὴ Κυριακή, γιὰ νὰ 
τηρεῖται ἡ μία πίστη καὶ ὁμογνώμων εὐσέβεια, 
[νὰ ἀποφεύγεται ὁ συνεορτασμὸς μὲ τοὺς 
Ἰουδαίους ἤ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, θὰ προσθέ-
ταμε ἐπίσης], καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει διαφωνία ὡς 
πρὸς τὴν Ἑορτὴ αὐτή, ἐφ’ ὅσον μία εἶναι ἡ Κα-
θολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἄρα 
εἶναι ἐντελῶς ἀπρεπὲς στὶς ἴδιες καὶ τὶς αὐτὲς 
ἡμέρες ἄλλοι νὰ νηστεύουν καὶ ἄλλοι νὰ πανη-
γυρίζουν εὐφραινόμενοι (βλ. σελ. 95).
 Ἐπὶ τοῦ ἀξιοπρόσεκτου αὐτοῦ σκεπτικοῦ, 
συνεχίζει ὁ ἀοίδημος Γρηγόριος Εὐστρατιάδης 
τὸ ἔργο του, μὲ τὴν δεινότητα καὶ ἐμβρίθεια 
ποὺ διέκρινε αὐτὸν τὸν ἔξοχο ἀπολογητὴ τῆς 
Γνησίας Ὀρθοδοξίας, διαφωτίζοντας καὶ ἐμᾶς 
σήμερα ἐπικαίρως στὴν ἀντιμετώπιση τῶν 
ἀπαραδέκτων σοφιστειῶν τῶν Καινοτόμων 
Νεο ημερολογιτῶν-Οἰκουμενιστῶν, γρά φον τας 
καὶ τὰ ἑξῆς σημαντικά:

 «ΑΛΛΑ [ἡ θεία βούλησις ἡ διατυπωθεῖσα 
ἀπὸ τὴν Συνοδικὴν πρόβλεψιν] πρόκειται 
περὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, θὰ μᾶς ἀπαντή
σουν οἱ Καινοτόμοι μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν [Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου], καὶ 

 ΣΤΟ πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο «Ἡ πραγμα-
τικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερο-
λογίου», τὸ ὁποῖο συνεγράφη ἀπὸ τὸν Ἀγω-
νιστὴ τῶν Πατρίων Γρηγόριο Εὐστρατιάδη 
(†1950), δικηγόρο-ἐκδότη-πολιτικό, καὶ ἐκδόθη-
κε στὴν Ἀθήνα τὸ 1929, προκειμένου σὺν τοῖς 
ἄλλοις νὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ σαθρὰ ἐπιχει-
ρήματα τῶν Νεοημερολογιτῶν, ὅτι ἡ Καινοτο-
μία τους δὲν προσκρούει στὸ Δόγμα καὶ τὴν 
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε βλάπτει τὴν 
Ἑνότητά της, τονίζεται καὶ ἡ με-
γάλη ἀλήθεια, ὅτι οἱ Ἱερὲς Σύνοδοι 
τῆς Ἐκκλησίας ἀπέβλεπαν στὴν 
Ἑνότητα ἐν Ἀληθείᾳ τῶν κατὰ τό-
πους Ἐκκλησιῶν, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ 
μεγαλύτερο Δόγμα καὶ ὁ ἐπιτακτι-
κώτερος Ὅρος καὶ Κανόνας τους, 
ὅπως καὶ ὁ κυριώτερος λόγος τῆς 
συγκροτήσεώς τους.  Καὶ μάλιστα, 
ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὴν Ἑορτὴ τῶν 
Ἑορτῶν, τὸ Ἅγιον Πάσχα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς 
ὑπόλοιπες Ἑορτές, τὶς Νηστεῖες καὶ ἐν γένει 
τὰ παραδεδομένα ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους καὶ 
τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ὅλες οἱ Σύνοδοι ἀπέ-
βλεπαν στὸ νὰ τελοῦνται αὐτὰ ἀπὸ κοινοῦ 
ἀπὸ ὅλες τὶς Τοπικὲς Ἐκκλησίες. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἡ μονομερὴς μεταβολὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ἡμερολογίου τὸ 1924 ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 
Κωνσταντινουπόλεως προσέκρουσε στὸν 
σκοπὸ αὐτὸ τῆς ἑνότητος τῶν κατὰ τόπους 
Ἐκκλησιῶν καὶ παραβίασε τοὺς Κανόνες καὶ 
τοὺς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ 
ὁποῖοι θεσπίσθηκαν ἀκριβῶς γιὰ τὴν Ἑνότη-
τα τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας (βλ. σελ. 89 τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου).
 Τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ὁ σκοπὸς τῶν Συν όδων, 
τονίζει ὁ Εὐστρατιάδης, δὲν ἦταν μόνον γιὰ 
τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἐπιτέλεση τῆς Ἑορτῆς τοῦ 
Πάσχα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλες τὶς Ἑορτές, οἱ 
ὁποῖες συνδέονται μὲ αὐτήν, ὅπως καὶ γιὰ 
τὶς ἀκίνητες λεγόμενες Ἑορτὲς –καὶ μάλιστα 
γιὰ τὰ Χριστούγεννα-, καθὼς καὶ γιὰ τὶς Νη-
στεῖες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὁ λόγος 
γιὰ τὸ Πάσχα ἀναφέρεται ὄχι μόνον στενὰ 
σὲ ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ αὐτό, ἀλλὰ σὲ ὅλη τὴν 
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ἡμεῖς δὲν ἐκαινοτομήσαμεν διὰ τὸ Πάσχα. 
Ὄχι, ἀπαντῶμεν. Τοῦτο εἶνε Φαρισαϊσμὸς 
καὶ σοφιστεία. Ὅταν μία Οἰκουμενικὴ Σύνο
δος ὁρίζῃ ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ καθορισμοῦ τοῦ 
Πάσχα εἶναι ἵνα μὴ διαφωνῶσιν αἱ διάφοροι 
Ἐκκλησίαι καὶ ἵνα μή, ὅταν ἑορτάζωμεν οἱ 
μέν, οἱ ἄλλοι νηστεύωσιν. Ὅταν δηλονότι ἡ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος θεσπίζῃ τὴν Ἑνότητα 
τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας καὶ ἐπιτάσσῃ ἐν αὐτῇ ὁμογνωμίαν. 
Ὅταν τοιοῦτον λέγει ὅτι εἶχον σκοπὸν οἱ Κα
νόνες τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ σκοπὸς 
οὗτος ὑπάρχει διὰ πᾶσαν κοινὴν ἑορτήν, διὰ 
πᾶσαν κοινὴν νηστείαν.
 Οὐδὲ ἦτο δυνατὸν νὰ νοηθῇ ὅτι ἡ Α΄ Οἰκου
μενικὴ Σύνοδος περιώριζε τὴν ἀνάγκην τῆς 
ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας μόνον εἰς 
τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα καὶ ὅτι ἠδια
φόρει διὰ τὴν διχογνωμίαν εἰς ἄλλας 
ἑορτὰς καὶ εἰς ἄλλας νηστείας. Διὰ 
τοῦτο ἐὰν ὑπῆρχε προσβολὴ τῶν 
ἀποφάσεων καὶ Κανόνων τῆς Α΄ 
ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 
ἐφ’ ὅσον μετεβάλλετο ἡ ἑορτὴ τοῦ 
Πάσχα, καὶ ἐπήρχετο διαίρεσις καὶ 
διαφωνία εἰς τὰς Ἐκκλησίας ὡς 
πρὸς τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἡ αὐτὴ 
προσ βολὴ τῶν διατάξεων τῆς αὐτῆς 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπάρχει καὶ ὅταν διὰ 
τῆς μεταβολῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμε
ρολογίου ἐπέρχεται διαφωνία καὶ διχασμὸς 
τῶν Ἐκκλησιῶν διὰ τὴν τέλεσιν καὶ πάσης 
ἄλλης ἑορτῆς καὶ δὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστου
γέννων, τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, τῆς 
ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων κλπ. Καὶ τότε προσβάλ
λεται ἐπίσης ἡ ἑνότης τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ μό
νον διὰ τὴν ἑνότητα ταύτην ἐμερίμνησαν οἱ 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἑνότητα τὴν ὁποίαν 
διασπᾶ καὶ συντρίβει ἡ μετὰ τόσης ἐπιπολαι
ότητος καὶ τόσης ἐλλείψεως Ἐκκλησιαστικῆς 
συνειδήσεως ἀποφασισθεῖσα μονομερῶς με
ταβολὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου.
 Καὶ ὅτι δὲν ἀπέβλεψαν ἀποκλειστικῶς εἰς 
τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνο
δοι, ἀλλ’ εἶχον ὑπ’ ὄψιν ἁπάσας τὰς ἑορτὰς 
καὶ τὰς νηστείας καὶ δι’ ἁπάσας ἀπήτησαν 
ἑνότητα καὶ ὁμοφωνίαν, ἀποδεικνύεται ἐκτὸς 
τῆς ἀνωτέρω Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ἐκτὸς 
τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταν
τίνου [πρόκειται γιὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα εἶχαν 
παρατεθῆ ὑπὸ τοῦ συγγραφέως νωρίτερα], 

καὶ ἐκ τῶν κατωτέρω:
 Ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου 
Ἀθανασίου, ὅστις – Διάκονος τότε – συμμε
τέσχεν εἰς τὴν ἐν Νικαίᾳ Σύνοδον, ἥν ἐπι
στολὴν ἀπηύθυνε πρὸς τοὺς Ἀφρικανοὺς 
Ἐπισκόπους καὶ διὰ τῆς ὁποίας λέγει:
 “...Ἡ μὲν γὰρ (Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν 
Νικαίᾳ) διὰ τὴν Ἀρειανὴν αἵρεσιν καὶ διὰ τὸ 
Πάσχα συνήχθη. Ἐπειδὴ αἱ κατὰ Συρίαν καὶ 
Κιλικίαν καὶ Μεσοποταμίαν διεφώνουν πρὸς 
ἡμᾶς καὶ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ποιοῦσιν οἱ Ἰουδαῖοι, 
ἐποίουν καὶ οὗτοι. Ἀλλὰ χάρις τῷ Κυρίῳ, 
ὥσπερ περὶ τῆς πίστεως οὕτω καὶ περὶ τῆς 
ἁγίας ἑορτῆς γέγονε συμφωνία. Καὶ τοῦτο ἦν 
τὸ αἴτιον τῆς ἐν Νικαίᾳ Συνόδου”.
 Ἡ συμφωνία λοιπὸν τῆς Ἐκκλησίας ἦτο ὁ 

λόγος τῆς ἐν Νικαίᾳ Συνόδου καὶ 
κατὰ τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον. Ἐὰν 
δὲ καὶ περὶ οἱασδήποτε ἄλλης 
ἑορτῆς ἐπήρχετο διαφωνία, ὡς 
περὶ τοῦ Πάσχα, θὰ συνεκροτεῖτο 
καὶ περὶ ταύτης Οἰκουμενικὴ Σύνο
δος. Διὰ τοῦτο κυρίως ἀπέβλεπον 
αἱ Σύνοδοι καὶ αἱ διατάξεις αὐτῶν 
νὰ ἀσφαλίσουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν 
ἑνότητα διὰ κοινῆς συμφωνίας.
 Ὅτι δὲ καὶ τὰς λοιπὰς Δεσπο
τικὰς ἑορτὰς ἐθεώρουν οἱ Πατέρες 

ὅπως καὶ τὴν τοῦ Πάσχα, τὸ εἶπεν ὁ [Ἅγιος] 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
 Ἐκ τοῦ Λόγου τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου 
πρὸς Μακάριον τὸν Φιλογόνιον (Λόγος Γ΄) 
ὁμιλοῦντος περὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέν
νων, ἥν ὀνομάζει «Μητρόπολιν πασῶν τῶν 
ἑορτῶν» καὶ λέγει περὶ ταύτης:
 “Ἀπὸ γὰρ ταύτης τὰ Θεοφάνεια καὶ τὸ 
Πάσχα τὸ ἱερὸν καὶ ἡ Ἀνάληψις καὶ ἡ Πεντη
κοστὴ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ὑπόθεσιν ἔλαβον. 
Εἰ γὰρ μὴ ἐτέχθη κατὰ σάρκα ὁ Χριστός, οὐκ 
ἄν ἐβαπτίσθη, ὅπερ ἐστὶ τὰ Θεοφάνεια, οὐκ 
ἄν ἐσταυρώθη, ὅπερ ἐστὶ τὸ Πάσχα, οὐκ ἄν 
τὸ Πνεῦμα κατέπεμψεν, ὅπερ ἐστὶν ἡ Πεντη
κοστή. Ὥστε ἐντεῦθεν ὥσπερ ἀπό τινος 
πηγῆς ποταμοὶ διάφοροι ρυέντες, αὗται ἐτά
χθησαν ἡμῖν αἱ ἑορταί ”.
 Ἐὰν τοιαύτη εἶναι καὶ θεωρῆται ὑπὸ τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστου
γέννων, πῶς ἐπετρέπετο δι’ αὐτὴν διαφωνία 
τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ πῶς διὰ τὸ Πάσχα μόνον 
θὰ συνεκαλοῦντο αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι; 
Καὶ ἀφοῦ αἱ διατάξεις αὐτῶν ἐγένοντο ὅπως 
ἀσφαλισθῇ ἡ περὶ τὰς ἑορτὰς ἑνότης, πῶς 
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διὰ μὲν τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα θεωροῦμεν τὴν 
μεταβολὴν ἀπηγορευμένην ὑπὸ τῶν Κανό
νων, διὰ δὲ τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων 
καὶ τὰς ἄλλας, ἅς μετεκίνησε κατὰ 13 ἡμέρας 
ἡ μεταβολὴ τοῦ Ἡμερολογίου, θεωροῦμεν αὐ
τὴν μὴ προσκρούουσαν εἰς τοὺς Κανόνας τῶν 
Συν όδων; Ἀφοῦ τὸ πνεῦμα τῶν Κανόνων 
περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα εἶναι νὰ ὑπάρχῃ 
ὁμογνωμία τῶν Ἐκκλησιῶν διὰ τὴν ἡμέραν 
πασῶν τῶν ἑορτῶν, πῶς δὲν εἶναι ἀντικανο
νικὴ ἡ Ἡμερολογιακὴ μεταβολή, διὰ τῆς ὁποί
ας ἄλλαι Ἐκκλησίαι ἄγουν τὰς ἑορτὰς Χρι
στουγέννων, Φώτων κλπ. μίαν ἡμέραν, καὶ 
ἄλλαι ἄγουν αὐτὰς ἄλλην ἡμέραν;
 Ὑψίστην ἄρα σημασίαν ἀπέδιδον οἱ Πα
τέρες τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἑνότητα αὐτῆς 
καὶ ὡς πρώτιστον Δόγμα ἐκήρυσσον τὴν 
συμφωνίαν ἁπασῶν εἰς τὰ τῆς τελέσεως τῆς 
ἐξωτερικῆς Λατρείας» (σελ. 9598).

 • Ὅπως γίνεται ἄμεσα ἀντιληπτὸ καὶ κα-
τανοητό, ἡ Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία προσ-
κρούει στὸ γράμμα καὶ μάλιστα στὸ πνεῦμα 
τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας περὶ ὁμο-
γνωμίας καὶ συμφωνίας στὸν ἑορτασμὸ ὅλου 

τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως ἀποδεικνύει μὲ τόση σαφήνεια ὁ Ὁμο-
λογητὴς τῆς Πίστεως Γρηγόριος Εὐστρατιά-
δης, καταδεικνύοντας τὴν τεράστια ἀστοχία 
καὶ εὐθύνη τῶν Καινοτόμων, οἱ ὁποῖοι ἔβλα-
ψαν καίρια τὴν ἐξωτερικὴ ἔκφραση τοῦ Δόγ-
ματος τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ὅτι 
αὐτοὶ τολμοῦν νὰ ἑορτάζουν Χριστούγεννα 
μαζὶ μὲ τοὺς Ἑτεροδόξους, ἀποχωριζόμενοι 
ἀπὸ τὴν Ἑορτολογικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία προβλέπει τὸν ἑορτασμὸ τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος τὴν ἡμέρα αὐτὴ καὶ τὴν 
ἐξακολούθηση τῆς εὐλογημένης περιόδου Νη-
στείας ἐν ὄψει τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων τῶν Ὀρθοδόξων, διαδηλώνουν 
τὸ χάσμα ποὺ τοὺς χωρίζει ἀπὸ τὴν Ὀρθο-
δοξία καὶ τὴν ἐξακολουθητικὴ προτίμηση καὶ 
ἁμαρτία τους νὰ ἀποστατοῦν συνευφραινό-
μενοι Οἰκουμενιστικῶς μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ 
Θεοῦ ἐν χώρᾳ μακρᾷ! Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς δώσει 
μετάνοια καὶ ἐπιστροφή!

†Ἐ.Γ.Κ.
12/25.12.2017

Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος      

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ



Χειροτονία νέου Κληρικοῦ στὸν Πειραιᾶ

 Τό Σάββατο, 5/18-11-2017, μνήμη τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρ-
τύρων Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ.Γερόντιος, στόν Καθεδρικό Ἱερὸ 
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ, χειροτόνησε 
εἰς Διάκονον τόν εὐλαβέστατο Πέτρο Κοκκίνη, ἔγγαμο καί 
πατέρα ἑνός τέκνου.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν
στὰ Ἀθίκια Κορινθίας

 Τὴν Τρίτη, 8/21-11-2017, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῶν 
Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας. Στὸν Ὄρθρο καὶ 

στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἔλα-
βαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ κυρίως ἐκ τῆς το-
πικῆς Μητροπόλεως Ἀχαΐας. Ἔψαλαν μέλη τῆς Χορωδίας 
Πάτριον Ἀναλόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰω. Κιαχόπουλου. Κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ 
Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ἔγινε Λιτανεία τῆς 
ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων μὲ συμμε-
τοχὴ τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν. Ἀκολούθησε ἑόρτια 
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τράπεζα, τὴν ὁποίαν παρέθεσε ἡ φιλόξενη Ἀδελφότης τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ

 Τὴν Τετάρτη, 9/22-11-2017, πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς 
Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο Καναδᾶ τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ. Στὶς ἱ. Ἀκολουθίες προέστη 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς καὶ ἔλαβε μέρος 
καὶ ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος. Τὸ ἑσπέρας τῆς παρα-
μονῆς, στὸν Ἑσπερινό, ἔγινε λιτάνευσις τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ 
Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μετὰ πλήθους πιστῶν.

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος ἑώρτασε τὰ Όνομαστήριά του τὴν Κυριακή, 13/26-
11-2017, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, στὸν Καθε-
δρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Τὸ 
ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, στὸν Μέγα Ἑσπερινό, χοροστά-
τησε μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγο-
ρίου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, τῇ 
συμμετοχῇ πολλῶν Κληρικῶν καὶ παρουσίᾳ μεγάλου πλή-
θους ἐκ τοῦ εὐσεβοῦς Ποιμνίου. Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο γιὰ τὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη Χρυσόστομο.

 Τὸ πρωί τῆς ἑορτῆς, στὴν ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία 
κήρυξε ἀγγλιστὶ ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ ἑλλη-
νιστὶ ὁ Πρωτ. π. Παναγιώτης Καραθανάσης, ἱδρυτὴς τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβ. 
Τορόντο κ. Μωϋσῆς εὐχαρίστησε τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δη-
μήτριο γιὰ τὴν παρουσία του στὴν πανήγυρη.

Ἀποστολή εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης
στούς πλημμυροπαθεῖς τῆς Μάνδρας

 Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Ἀττικῆς καί Βοιωτίας ἀπέστειλε εἴδη 
πρώτης ἀνάγκης στόν Δῆμο Μάνδρας Ἀττικῆς, γιἀ τοὐς 
πλημμυροπαθεῖς κατοίκους τῆς καταστροφικῆς νερο-
ποντῆς τῶν ἀρχῶν τοῦ Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, Κληρικοί 
μέ τήν ἐθελοντική συμπαράσταση λαϊκῶν, ἐπέδωσαν στήν 
ὑπηρεσία τοῦ Δήμου τρόφιμα συσκευασμένα, καθώς καί με-
γάλη ποσότητα ἐμφιαλωμένου νεροῦ. Βοήθεια προσέφε-
ραν καί ἄλλες Μητροπόλεις, ὅπως καί φορεῖς καί ἰδιῶτες 
τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐν συνεχείᾳ 
προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας, ἔχων συλλειτουργοὺς τοὺς 
Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο· ἐπίσης, πολλοὺς Κληρικούς. 
Ἔψαλε, ὅπως καὶ στὸν Ἑσπερινό, κλιμάκιο τῆς Χορωδί-
ας τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ 
τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰω. Κιαχόπουλου. Παρέστη μεγάλο 
πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Μετὰ τὴν εὐλόγηση 
τῶν Κολλύβων τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, ἐψάλη Τρισάγιο 
γιὰ τοὺς προαπελθόντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας 
Μαγνησίας Χρυσόστομο († 1973) καὶ Πειραιῶς Γερόντιο Α΄ 
(† 1994), ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Στὸ τέλος, ἑόρτιες εὐχὲς στὸν 
ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη ἐξέφρασε καὶ ὁ Χοράρχης κ. Κια-
χόπουλος, παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ 
Ναοῦ καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως Αἰδ. 
Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, καθὼς καὶ ὅλο τὸ ἐκκλη-
σίασμα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορί-
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ου καὶ Κληρικῶν μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου 
Μεγάρων, ὅπου ἔψαλαν Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ μνήματος τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ 
Χρυσοστόμου († 2010).

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
στά Ἰωάννινα

γίας ἔγινε λαμπρά Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος τῆς ἑορταζομέ-
νης Ἁγίας.



 Τήν Δευτέρα, 14/27-11-2017, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πα-
τρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πανηγύρισε ὁ νεόδ-
μητος ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό Λυκόστομο Κρανούλας 
Ἰωαννίνων. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθῃ ὁ πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός ὑπὸ τοῦ Παν/του Ἱερομ. π. Καλλινίκου. Ἀνήμερα, 
τοῦ πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προ-
εξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων 
καί πιστῶν. Τήν διακονία τοῦ θείου κηρύγματος ἀνέλαβε 
μέ τήν προτροπή τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Παν/τος π. Καλλίνι-
κος. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἐφημέριος 
τοῦ Ναοῦ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος εὐχαρίστησε 
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας γιά τήν παρουσία του, 
ἀλλά καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν προετοιμασία καί ἐπι-
τέλεση τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως.

Πανηγύρεις Ἁγίας Αἰκατερίνης
 Τήν Παρασκευή, 25-11/8-12-2017, μνήμη τῆς Ἁγίας 
Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου, πανηγύρι-
σε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός Ἄνω Πατησίων στὴν Ἀθήνα. 
Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός. 
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί ἐν 
συνεχείᾳ στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλίνικος μετά πλειάδος Ἱερέων καί Διακόνων. Ἑόρτια 
Ὁμιλία γιά τήν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Αἰκατερίνη ἐκφώνησε 
ὁ Σεβασμ. κ. Γερόντιος.Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουρ-

 Ἐπίσης, πανηγύρισε καί ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερί-
νης στὸ Λουτουφὶ Θηβῶν, ὅπου στόν Μέγα Ἑσπερινό τῆς 
παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Χειμερινὴ Ἐκδρομὴ τοῦ Νε.Ο.Σ.
 Τὸ Σάββατο, 26-11/9-12-2017, πραγματοποιήθηκε σὺν 
Θεῷ ἡ Χειμερινὴ Ἐκδρομὴ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συν-
δέσμου (Νε.Ο.Σ.) μὲ ἐπιτυχία. Περιλάμβανε δύο λεωφο-
ρεῖα, ἀπὸ Ἀθήνα-Πειραιᾶ καὶ ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο Ἀττικῆς, μὲ 
σύνολο 70 περίπου προσώπων. Συμμετεῖχαν ὁ Πρόεδρος 
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ. Θεοφ. Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ὁσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος 
Ἡλιόπουλος, οἱ Μητροπολιτικοὶ Συντονιστὲς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν (Ζαχαρούλα Στέφα / Χρῆστος Ἰωακείμ), 
Πειραιῶς (Βαρβάρα Μέλλου), Ἀττικῆς (Σιμέλα Λαζαρίδη) 
καὶ Φυλῆς (Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου), καθὼς καὶ νέοι καὶ 
νέες, ὅπως καὶ φίλοι τοῦ Συνδέσμου ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ 
ἀναφέρθηκαν.

 Ἡ προσκυνηματικὴ αὐτὴ ἐκδρομὴ περιλάμβανε, κατό-
πιν στάσης στὸν Ἰσθμό, ἐπίσκεψη πρῶτα στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίου Παταπίου στὴν πλαγιὰ τῶν Γερανείων, ἄνωθεν τοῦ 
Λουτρακίου, ὅπου ἔγινε προσκύνηση τοῦ ἀφθάρτου ἱεροῦ 
Σκηνώματος τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου. Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε 
ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου στὴν Περαχώρα Λουτρακίου, τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ 
Πατρίου Ἡμερολογίου, ὅπου μεταξὺ τῶν ἱερῶν Λειψάνων 
γιὰ προσκύνηση στὸν κεντρικὸ Ναό της φυλάσσεται καὶ ἡ τι-
μία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀναργύρου Κύρου τοῦ θαυματουργοῦ. 
Τὸ προσκύνημα συνεχίσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φα-
νερωμένης στὸ Χιλιομόδι Κορινθίας, ὅπου ἀναπέμφθηκαν 
ὕμνοι ἐνώπιον τοῦ θαυματουργοῦ Εἰκονίσματος τῆς Πανα-
γίας μας, καὶ ἐπίσης προσκυνήθηκαν μὲ εὐλάβεια ἡ τιμία 
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Κάρα τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἡ 
ὁποία φυλάσσεται στὸ Μοναστήρι αὐτό, ὅπως καὶ τμῆμα 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ. 
Τέλος, ἡ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπί-
σκεψη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στὰ 
Ἀθίκια Κορινθίας. Ἐκεῖ, μετὰ τὴν προσκύνηση στὸν Ναὸ καὶ 
τὴν περιήγηση στοὺς χώρους τῆς Μονῆς ἐξωτερικά, παρα-
τέθηκε τράπεζα. 

 Ἡ εὐχάριστη εὐλογία τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ συνάντη-
ση μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, ὁ 
ὁποῖος προσῆλθε στὴν εὐρύχωρη τράπεζα καὶ μὲ ἁπλότητα 
καὶ καλωσύνη μετάγγισε θεία σοφία στοὺς ἐκδρομεῖς μὲ τὶς 
νουθεσίες καὶ διδαχές του. Ἡ ἐπικοινωνία αὐτὴ μὲ τὸν Προ-
καθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας ἦταν μιὰ ἀληθινὴ ἔμπνευση, 
ποὺ ἐπέστεψε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν προσκυνηματικὴ 
ἐκδρομὴ τοῦ Νε.Ο.Σ..

Πανήγυρις Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

 Τὴν Τρίτη, 30-11/13-12-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς 
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου 
στὸ Περιστέρι Ἀττικῆς. Στὸν πανηγυρικὸ Ὄρθρο καὶ στὴν 
Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συμπα-
ραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Ἐφημερίου Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου 
καὶ τοῦ Ἱερομ. π. Ἀβερκίου. Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ὁ Μακαριώτατος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας ἐπιτελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, παρουσίᾳ πολλῶν 
πιστῶν, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Μακαριώτατος εἶχε τὴν εὐκαιρία 
νὰ συζητήσει πνευματικὰ θέματα στὴν ἀνακαινισμένη Αἴθου-
σα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου καὶ προσφέρθηκε τὸ κέρασμα.

Φιλανθρωπικὴ Ἐπιμορφωτικὴ Ἐκδήλωση
στὴν Καβάλα

 Τὴν Κυριακή, 4/17-12-2017, ἔγινε στὴν Αἴθουσα τοῦ 
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
στὴν Καβάλα μία ἐνδιαφέρουσα Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ὀργα-
νώθηκε ἀπὸ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα τοῦ Ναοῦ «Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων», μὲ τίτλο «Ἀγαπᾶμε καὶ βοηθᾶμε», 
σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς γεροντικῆς ἄνοιας. Παρέστη καὶ 
ἐπευλόγησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνεί-
ας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος χαιρέτησε τὴν Ἐκδήλωση, καὶ 
προσῆλθαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν πιστῶν. Ὁμιλήτριες ἦταν οἱ 
κυρίες Φλαμουρίδου Μαρία, Νευρολόγος, καὶ Κατερινάκη 
Σοφία, Ψυχολόγος-Συντονίστρια ὁμάδων αὐτο-βοηθείας 
Φροντιστῶν ἀτόμων μὲ νόσο Ἀλτσχάϊμερ. Μετὰ τὶς Εἰση-
γήσεις, τέθηκαν ἐρωτήματα ἀπὸ τοὺς παρόντες, τὰ ὁποῖα 
ἀπαντήθηκαν. Ἀκόμη, ἀπὸ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα 
βραβεύθηκε καὶ ὁ εὐσεβὴς νέος Ἀριστείδης Μαχαιρίδης γιὰ 
τὴν εἰσαγωγή του σὲ Πανεπιστημιακὴ Σχολή.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη
στὴν Αὐστραλία καὶ Ν. Ζηλανδία

 Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγ-
ματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μητρόπο-
λη Σύδνεϋ τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ὠκεανία, τῆς ὁποία 
εἶναι ἐπίσης Τοποτηρητής, ἀπὸ 28 Ὀκτ. ἕως 5 Δεκ. 2017 
ἐκ.ἡμ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μακρᾶς αὐτῆς ἐπισκέψεως, 
λειτούργησε σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες τῆς Αὐστραλίας καὶ Ν. 
Ζηλανδίας μὲ τοὺς ὀκτὼ Ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχίας. Στὸν Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ 
στὸ Σύδνεϋ τῆς Αὐστραλίας λειτούργησε τὴν Κυριακή, 30 
Ὀκτ., ὅπως καὶ στὴν Πανήγυρη αὐτοῦ τὴν Τρίτη, 1 Νοεμ.. 
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης στὸ Ντάμπλιν τῆς Ν. 
Αὐστραλίας λειτούργησε τὸ Σάββατο, 5 Νοεμ.. Στὸν Ἱερὸ 
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Ναὸ Ἁγίου Σάββα Σερβίας στὴν Ἀδελαΐδα λειτούργησε καὶ 
ἐγκατέστησε τὸν νέο Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ἀθανάσιο Κρίστιτς, 
ὁ ὁποῖος ἔλαβε Ἀπολυτήριο ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Ἀχαΐας 
στὴν Ἑλλάδα ὅπου προηγουμένως ὑπηρετοῦσε, τὴν Κυρια-
κή, 6 Νοεμ.. Στὴν Μελβούρνη, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούρ-
γησε τὴν Τρίτη, 8 Νοεμ., τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τὴν Τετάρτη, 9 Νοεμ., 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, καὶ τὸ Σάββατο, 12 Νοεμ., στὴν 
ἀγγλόφωνη Ἐνορία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 Τὴν Κυριακή, 13 Νοεμ., τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσο-
στόμου, λειτούργησε καὶ πάλι στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, ὅπου καὶ χειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαβῆ 
Ἀναγνώστη Ἀναστάσιο Βενέτη. Παρέστη δὲ συμπροσευχό-
μενος ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μελβούρνης κ. Ἰωάννης, τῆς 
Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολί-
τη κ. Ἀγαθάγγελο. Κατόπιν, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἀνεχώ-
ρησε γιὰ τὴν Νέα Ζηλανδία, ὅπου τὴν Κυριακή, 20 Νοεμ., 
λειτούργησε στὸν Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης στὸ Τόρμπαη. Τὸ βράδυ τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπέ-
στρεψε στὴν Αὐστραλία, ὅπου τὴν Δευτέρα, 21 Νοεμ., τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου λειτούργησε στοὺς Ἁγίους Ἀναρ-
γύρους στὸ Σύδνεϋ.

 Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τοῦ πανηγυρίζοντος Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Κορυδαλλοῦ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρ-
χης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντι-
ος, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ὁποίου ἔγινε ὑποδοχὴ τμήμα-
τος Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ ἐπίσης Ἁγιασμὸς 
τοῦ νέου Προσκυνηταρίου τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἐνῶ μετὰ 
ἀπὸ αὐτὸν πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, 
μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς, ὅπως καὶ ἐπισήμων, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Δημάρχου Κορυδαλλοῦ.
 Στὸν δὲ πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος 
ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία καὶ ἐτέθη σὲ προσκύνηση τμῆμα 
Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Νικολάου.



 Ἀπὸ ἐκεῖ μετέβη στὴν Καμπέρρα, ὅπου τὸ Σάββατο, 26 
Νοεμ., λειτούργησε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύ-
λου στὴν Οὐοντόγκα, καὶ τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 27 Νοεμ., 
στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στὸ κέν-
τρο τῆς Καμπέρρας. Τὴν ἑπομένη, ὁ Θεοφ. Τοποτηρητὴς 
μετέβη στὸ Μπρίσμπαιην, γιὰ νὰ ἐπιβλέψει τὰ ἔργα ποὺ 
ἐπιτελοῦνται ἀπὸ τοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθη-
καν ἐκεῖ μετὰ τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὴν προσκυνηματικὴ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα Καμπέρρας. Τὸ Σάββατο, 3 Δεκ., 
προήδρευσε στὴν Συνεδρίαση τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συμβου-
λίου τῆς «Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ἐπισκοπῆς», πρὸς ἐπίλυ-
σιν διαφόρων θεμάτων τῆς Ἐπαρχίας, καὶ τὴν Κυριακή, 4 
Δεκ., προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, μὲ συμμετοχὴ τεσσάρων Ἱερέων. Τὸ δὲ 
ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἀνεχώρησε γιὰ τὸ ταξίδι τῆς 
ἐπιστροφῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, κατόπιν τῆς μεγάλης καὶ κο-
πιώδους αὐτῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως.

Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Ἁγίου Νικολάου
 Πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ 
τιμῶνται στὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Νικόλαο Μύρων τῆς Λυκίας τὸν 
Θαυματουργό, τὴν Τρίτη, 6/19-12-2017. Ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος 
χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς στὸν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὸ Χαϊδάρι Ἀττικῆς.

 Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
κ. Καλλίνικος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ πε-
ρίλαμπρο Καθολικὸ τῆς ἑορταζούσης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Νικολάου στὴν Παιανία Ἀττικῆς, στὴν ὁποίαν ἔλαβε μέρος 
καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος 
ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, οἱ Ἱερομόναχοι π. Εὐθύμιος, π. 
Ἀβέρκιος καὶ π. Καλλίνικος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Ἀχίλλειος.
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, παρετέθη τράπεζα, στὴν ὁποίαν 
ὁμοῦ μετὰ τῶν λειτουργῶν καὶ τῶν πιστῶν, προσῆλθαν 
γιὰ νὰ παρακαθίσουν καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς 
& Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Φιλίππων & Μαρωνείας κ. 
Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
κατόπιν δὲ ἅπαντες μετέβησαν στὸν χῶρο ὅπου διατελεῖ 
κλινήρης ὁ πολιὸς Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Ἀττικῆς καὶ 
Διαυλείας κ. Ἀκάκιος, προκειμένου νὰ τοῦ εὐχηθοῦν.
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 Στὸν Κορυδαλλό, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-
τουργίας στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

 Στὶς Ἀχαρνές, στὸν πανηγυρίζοντα Καθεδρικὸ Ναό, τῆς 
Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρω-
νείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλή-
μης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὸ 
πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, οἱ ὡς ἄνω Ἀρχιερεῖς μετέβησαν, 
ὅπως ἀναφέρθηκε, στὴν ἑορτάζουσα Μονὴ τῆς Παιανίας.
 Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
στὸ Παλαιὸ Ἡράκλειο Ἀττικῆς, ἔναντι τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος.

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου
 Τὴν Τετάρτη, 7/20-12-2017, τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου 
Μεδιολάνων, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος 
τέλεσε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις 
αὐτοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος 
ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ ἄλλοι 
Κληρικοί, παρέστησαν δὲ συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μη-
τροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνη-
σε Ὁμιλία γιὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο.

Δημητριάδος κ. Φωτίου.
 Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τοῦ πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καί τῆς 
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνι-
κος, συμπαραστατούμενος ὑπό Ἱερέων, παρουσίᾳ πολλῶν 
πιστῶν. Τό θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νι-
κηφόρος Νάσσος ἀναφερθείς στήν προσωπικότητα καί τά 
θαύματα τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου. Μετά το πέρας τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή ἀνά τίς 
ὁδούς πέριξ τοῦ Ναοῦ. Ἡ δέ Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ παρέθεσε 
πλούσια τράπεζα.

 Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσι-
ος δέχθηκε τὶς εὐχὲς τῶν Ἀρχιερέων καὶ τῶν προσελθόν-
των πιστῶν καὶ πνευματικῶν του τέκνων στὸ Ἀρχονταρίκι 
τῆς Μονῆς.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
 Τήν Δευτέρα, 12/25-12-2017, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πα-
τρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντους τοῦ 
Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό 
Γαλάτσι Ἀθηνῶν. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου 

 Ἐπίσης, λαμπρή πανήγυρη ἐπιτελέσθηκε στήν Σα-
λαμῖνα, στόν ἑορτάζοντα Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος, ὅπου προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

Πανήγυρις Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ
 Τὴν Πέμπτη, 22-12-2017/4-1-2018, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς 
Ναὸς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας στὴν Κομοτηνὴ 
τῆς ἀκριτικῆς Θράκης. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παρα-
μονῆς καὶ στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς κυρίας 
ἡμέρας προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος. Ἔλαβαν μέρος ὁ 
Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Παφνούτιος, ὁ Ἐφημέρι-
ος Δράμας Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος, ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος ἀπὸ 
τὴν Κατερίνη καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Μεθόδιος. Ὁ Σεβ. κ. 
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Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία ἀναπτύξας τὸ ρητὸ τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Μαθητή του Τιμόθεο: «Μὴ 
οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν».
 Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τελέσθηκε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκό-
νος τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας σὲ δρόμους περὶ τὸν Ναό.Ἡ 
δὲ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ναοῦ παρέθεσε τράπεζα 
σὲ ὅλους τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιὰ νὰ τι-
μήσουν τὴ μνήμη τῆς Ἁγίας καὶ τὴν Πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ της.



Ψυχωφελῆ Σαλπίσματα*
Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου († 1973)

γίνεται δι’ αὐτὸν ἡ ζωὴ αὐτή· διότι βλέπει καὶ ἐννοεῖ 
σαφέστερον τὴν διαφθορὰν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Πόσον μεγάλη εἶναι ἡ ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως, ἡ ὁποία ρέπει πάντοτε πρὸς τὸ κακόν! 
Σήμερον ἐξομολογεῖσαι τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ 
αὔριον σὺ ὁ ἴδιος διαπράττεις τὰς ἰδίας ἁμαρτίας. 
Τώρα ἀποφασίζεις νὰ προσέχῃς, καὶ μετὰ μίαν ὥραν 
ἐνεργεῖς, σὰν νὰ μὴν εἶχες λάβει καμμίαν ἀπόφασιν.

Ἔχομεν, λοιπόν, λόγους νὰ εἴμεθα ταπεινοὶ καὶ 
οὐδέποτε νὰ ὑψηλοφρονῶμεν· καὶ ὅ,τι καλόν, διὰ 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀπεκτήσαμεν μὲ κόπον καὶ 
δυσκολίαν, δύναται ταχέως νὰ χαθῇ ἕνεκα ἀμελείας 
καὶ ἀπροσεξίας μας.

ΑΝ ἔχῃς ἀγαθὴν συνείδησιν, δὲν θὰ φοβεῖσαι 
τὸν θάνατον πολύ. Θὰ ἦτο συμφερώτερον εἰς σὲ νὰ 
προφυλάττεσαι ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, παρὰ νὰ ἀποφεύγῃς 
τὸν θάνατον. Ἄν δὲν εἶσαι προητοιμασμένος σήμερον, 
πῶς θὰ εἶσαι αὔριον; Ἡ αὔριον εἶναι ἄδηλος καὶ 
ἀβεβαία, καὶ πῶς δύνασαι νὰ γνωρίζῃς, ὅτι θὰ ζῇς 
μέχρι τῆς αὔριον;

Ποία ἡ ὠφέλεια δι’ ἡμᾶς νὰ ζήσωμεν πολύ, ὅταν 
τόσον ὀλίγον ἐπωφελούμεθα τοῦ χρόνου; Ὦ ἡ μακρὰ 
ζωὴ δὲν φέρει πάντοτε μαζί της τὴν διόρθωσιν, ἀλλὰ 
συχνὰ τῆς αὐξάνει τὴν ἐνοχήν. Εἴθε νὰ ἠδυνάμεθα 
καὶ μίαν μόνον ἡμέραν νὰ ζήσωμεν χωρὶς ἁμαρτίαν.

ΕΙΝΑΙ μάταιος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐμπιστο
σύνην εἰς ἀνθρώπους καὶ εἰς δημιουργήματα. Μὴ 
θεωρῇς ἐντροπὴν νὰ ἐξυπηρετῇς ἄλλους χάριν τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ εἶσαι πτωχὸς εἰς τὰ 
ὄμματα τοῦ κόσμου.

(*) Ἐπισκόπου Χρυσοστόμου, 365 Ψυχωφελῆ Σαλπίσματα, 
ἔκδ. Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς «Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ» Ἐλευθε
ρου πόλεως, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 2324, 2529, 31.

ΑΝ ἄλλοι ἀνεχώρησαν 
ἐνωρίτερον ἡμῶν ἀπὸ τὸν 
παρόντα κόσμον, ἡμεῖς 
δὲ εἰσέτι ὑπάρχομεν καὶ 
ἡ ἀναχώρησις ἡμῶν ἀνα
βάλλεται, ἄς γνωρίζωμεν 
ὅτι τοῦτο σημαίνει, ὅτι 
δὲν εἴμεθα ἀκόμη ἀρκετὰ 
παρεσκευασμένοι καὶ ὅτι 
εἴμεθα ἀνάξιοι εἰσέτι τόσον 
μεγάλης δόξης, ὁποῖα εἶναι 
ἐκείνη, ἡ ὁποία θὰ ἀπο

κα λυφθῇ εἰς ἡμᾶς κατὰ τὰ ὁρισθέντα πρὸ αἰωνίων 
χρόνων· καὶ συνεπῶς ἄς προσπαθήσωμεν νὰ ἑτοιμα
σθῶμεν καλύτερον διὰ τὸν θάνατον. «Μακάριος 
ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, 
ὅν ἐλθὼν ὁ Κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 
Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ 
καταστήσει αὐτόν» (Λουκ. ιβ΄ 43, 44).

ΑΝ ἐπιθυμῇς νὰ προοδεύσῃς πνευματικῶς διατήρει 
μέσα σου τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐπιτρέπῃς εἰς 
τὸν ἑαυτόν σου ὑπερβολικὴν ἐλευθερίαν. Ἔχε ὑπὸ 
ἔλεγχον ὅλας τὰς αἰσθήσεις σου καὶ μὴ παραδίδεσαι 
εἰς παράλογον ἐπιθυμίαν.

Ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία καὶ ἡ πραγματικὴ χαρὰ 
εὑρίσκονται εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγαθὴν 
συνείδησιν. Εὐτυχὴς ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος 
ἀπαρνεῖται πᾶν ὅ,τι δύναται νὰ μολύνῃ ἤ νὰ βαρύνῃ 
τὴν συνείδησίν του.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ τοῦ ἀνθρώπου δὲν συνίσταται 
εἰς τὴν ἀφθονίαν τῶν προσκαίρων ἀγαθῶν· ἡ 
μετριότης εἶναι ἀρκετὴ εἰς τὸν ἄνθρωπον. Διότι ὅσῳ 
πνευματικώτερος γίνεται ὁ ἄνθρωπος, τόσῳ πικροτέρα 
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Ἑόρτια Ἀκολουθία στὸν Ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη

Eξεδόθη προσφάτως ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδώ-
ρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας τὸ ἔργο: «Ἀκολουθία καὶ Πα-

ρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Ὅσιον καὶ Θεοφόρον Πατέρα ἡμῶν Θεόδωρον 
τὸν Στουδίτην τὸν Ὁμολογητήν» (Κόρινθος 2017), μὲ ἐπιμέλεια τοῦ ἀδ. 
Ἐλευθερίου Χαμπεσῆ, ὡς ἐκδοτικὴ παραγωγὴ τῆς «Ἑπταλόφου».
 Στὴν καλαίσθητη καὶ προσεγμένη αὐτὴ ἔκδοση, διαστάσεων 24×17 
ἑκ., μὲ ἔγχρωμο ἐξώφυλλο ποὺ κοσμεῖται ἐμπρὸς ἀπὸ παλαιὰ ὡραία 
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ πίσω μὲ φωτογραφία τῆς ἐκδότριας Μονῆς, καὶ 
στὶς 64 σελίδες της, περιέχονται τὸ ἐγκριτικὸ Γράμμα γιὰ τὴν ἔκδο-
ση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, Πρόλογος τῆς ἐκδότριας 
Μονῆς, Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Μηναίου τῆς 11ης 
Νοεμβρίου μὲ ἀναπλήρωση τοῦ ἱερομ. Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου, 
Κανὼν Παρακλητικὸς καὶ Εὐχὴ στὸν Ὅσιο Θεόδωρο ἀπὸ τὴν Καθη-
γουμένη Ἰσιδώρα Μοναχὴ Ἁγιεροθεΐτισσα, Σύντομος Συναξαριακὸς 
Βίος τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου καὶ ἐνδεικτικὰ ἡ Τέταρτη Κατήχησις Αὐτοῦ.
 Ἡ ἑόρτιος Φυλλάδα συμπεριλαμβάνει ἱερὲς Εἰκόνες καὶ φωτογραφίες, ὡς καὶ παραδοσιακὴ δια-
κόσμηση, ὥστε νὰ ἀποτελεῖ ἀντάξια ἀφιερωματικὴ δέηση καὶ προσφορὰ στὸν Μεγάλο Ὁμολογητὴ 
τῆς Ὀρθόδοξου Πίστεώς μας, Ἀναμορφωτὴ τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ Ὑπέρμαχο τῆς Κανονικῆς Τάξεως 
στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας Ὅσιο Πατέρα Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, καὶ εἴθε οἱ φιλακόλουθοι ἑορταστὲς 
τῆς ἱερᾶς Μνήμης του νὰ λαμβάνουν πλούσια τὰ δωρήματα τῶν εὐλογιῶν καὶ χαρίτων του!

Ἄλλη μία Θεόθεν Βεβαίωσις τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος μας - Σημεῖον Χάριτος:

Συγκινητικὸν Θαῦμα τῶν Χριστουγέννων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
στὴν Χαλκίδα κατὰ τὸ ἔτος 1958

Παράρτημα, τὸ ὁποῖον μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἱε
ρέα του καὶ τοὺς Ἐπιτρόπους του ἀγωνίζεται τὸν 
ὡραῖον καὶ καλλίνικον Ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας.
 Τὸ Θαῦμα ἀνέγραψε καὶ ἡ ἡμερησία ἐφημερὶς 
τῶν Ἀθηνῶν «Ἀθηναϊκή».

(«Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀριθ. 303-304 / 19-1-1959, σελ. 14)

Τὸ εὐσεβὲς Παράρτημα Χαλκίδος ἠξιώθη ἰδιαι
τέρας ἐπισκιάσεως τῆς Θείας Χάριτος κατὰ 

τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων [σύμφωνα μὲ τὸ 
Πάτριον Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1958].
 Οὕτω τὴν 4:30 πρωϊνὴν ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεὺς 
τοῦ Παραρτήματος Ἰωάννης Φρέγκος ἡτοιμάζετο, 
μετὰ τοῦ εὐλαβεστάτου Ἐπιτρόπου κ. Εὐθυμίου 
Ἀθανασίου, νὰ κτυπήσουν τὴν καμπάνα [τοῦ Ἱε
ροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου].
 Κατὰ τὴν ὥραν αὐτὴν καὶ λόγῳ τοῦ χειμῶνος 
ἐπικρατεῖ ψηλαφητὸν σκότος. Ἀλλὰ νά! Τὸ σκό
τος αὐτὸ φυγαδεύεται πρὸς στιγμήν, διότι ἕνα 
λαμπρὸν Φῶς περιβάλλει τὸ κωδωνοστάσιον καὶ 
τὴν περιοχὴν τοῦ Ναοῦ!
 Πρὸς στιγμὴν ἐνομίσθη, ὅτι ἐπὶ τοῦ Ναοῦ προ
σέπεσε τὸ φῶς φανῶν διερχομένου αὐτοκινήτου.
 Δὲν ἀργοῦν ὅμως νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι τὸ Φῶς 
αὐτὸ εἶχεν ἄλλην πηγήν. Ἦτο ἕνα Θαῦμα!
 Ἡ αἴγλη τοῦ Φωτὸς αὐτοῦ διήρκεσεν ἀρκετὰ 
λεπτὰ καὶ πολλοὶ τὸ ἀντελήφθησαν.
 Ἦτο μία ἐπισκίασις τῆς Χάριτος πρὸς τὸ εὐσεβὲς 
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Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 
10×14 ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018 τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ 

«ἀντζέντας», μὲ χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους (ἑβδομαδιαία παρά
θεση κατὰ σελίδα) καὶ Πίνακες Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ Ἁγιογρα
φικῶν Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.
 Προτάσσεται Πρωθιεραχικὸν Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ ἀκολουθεῖ 12σέλιδο Ἀφιέρω
μα στὴν Τριακοσιοστὴ Ἐπέτειο τοῦ Φρικτοῦ Θαύματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ματαίωσε τὶς βουλὲς τῶν Πα
πιστῶν, μὴ συγχωρήσας σὲ αὐτοὺς νὰ κτίσουν ἀλτάριο μέσα στὸν ἐν Κερκύρᾳ ἅγιο 
Ναό του (1718), τοῦ ὁποίου θαυματουργοῦ Ἁγίου παλαιὰ βυζαντινὴ τοιχογραφία 
κοσμεῖ τὸ ἐξώφυλλο τῆς ἐκδόσεως.
 Στὸ Διοικητικὸ μέρος παρατίθενται Κατάλογοι Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, Σχολαζόντων 
Ἀρχιερέων, Κεκοιμημένων Ἀρχιερέων, Στοιχεῖα Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συν
όδου Ἀμερικῆς, Συνοδικὲς Ἐπιτροπὲς (σκοπὸς καὶ σύνθεσις ἑκάστης), Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια, Γενικὸ Ταμεῖο 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολουθοῦν τὰ βιογραφικὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων, καταχώρησις κατὰ Ἐκκλησιαστικὴν 
Ἐπαρχίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ καὶ Κατάλογοι Κληρικῶν.
 Ἐπίσης, δημοσιεύονται κάποιες φωτογραφίες ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τοῦ παρελθόντος ἔτους 2017 καὶ 
ὑπάρχουν σελίδες γιὰ Σημειώσεις.
 Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018, καταρτισθὲν μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας  διατίθε
ται ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Τεῦχος 6 – Β΄ Ἑξάμηνον 2017

Τὸ 6ο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει καὶ στὶς 64 σελίδες του 

περιλαμβάνει σημαντικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα ὕλη.
 Μετὰ τὸ κατατοπιστικὸ Εἰσαγωγικὸ περὶ τῶν Περιεχομένων του ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ 
Συντάξεως Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, δημοσιεύεται ἱστορικὴ μελέτη 
μὲ τίτλο: «Τὰ Θεοφάνεια τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων στὴν Ἀθήνα κατὰ τὴν δεκαετία 
19251935», μὲ παράθεση ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τῶν πρωτοτύπων 
τίτλων τῶν δημοσιευμάτων καὶ χαρακτηριστικῶν φωτογραφιῶν.
 Ἀκολουθεῖ μία σύντομη, ἀλλὰ περιεκτικὴ Βιογραφία τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου 
τῆς Ἐκκλησίας μας Μαγνησίας Χρυσοστόμου Νασλίμη (†1973), ὁ ὁποῖος ἄφησε 
ἐποχή, ἀναλωθεὶς ἐπὶ μία τριακονταετία (19361966) στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ Ἱεροῦ 
Ἀγῶνος μας.
 Ἀκόμη, δημοσιεύονται πρωτότυπα κείμενα, συλλογικὰ καὶ μεμονωμένα, τῆς ἀντι
δράσεως κατὰ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας τὰ πρῶτα ἐκεῖνα ἔτη μετὰ τὸ 1924, 

μεγάλης ἱστορικῆς σημασίας, τὰ ὁποῖα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος στὸν Τύπο τῆς ἐποχῆς, καὶ ἐπίσης γίνεται 
παρουσίαση σημαντικῶν ἐκδόσεων ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1929.
 Καὶ τὸ τεῦχος αὐτὸ διατίθεται ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας. 


