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Τὸ μεγάλο κακὸ τῆς κατακρίσεως

Ο σωτήριος λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς τονίζει μὲ 
σαφήνεια στὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο: «μὴ κρίνετε, 

ἵνα μὴ κριθῆτε» (Ματθ. 7:1). Ἄν θέλουμε νὰ κρί-
νουμε, ἔχουμε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, διότι τὰ 
πάθη καὶ τὰ λάθη μας εἶναι ἀρκετὰ καὶ χρει-
άζονται διόρθωση. Ἔχουμε τὸν «δοκάρι» στὸν 
ὀφθαλμό μας καὶ ἀντὶ νὰ προσπαθήσουμε 
προσεκτικὰ νὰ τὸ βγάλουμε πρῶτα, κατὰ τὸν 
λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς σπεύδουμε νὰ ἀσχο-
ληθοῦμε μὲ τὸ σκουπιδάκι ποὺ βλέπουμε στὸ 
μάτι τοῦ ἀδελφοῦ μας.
 Ἡ κατάκριση καὶ ἡ καταλαλιὰ συμβαίνουν, 
διότι θέλουμε νὰ φαινόμαστε οὐσιαστικὰ κα-
λύτεροι καὶ ἀνώτεροι ἀπὸ ὅσους κατακρίνου-
με καὶ καταλαλοῦμε, καὶ ἔτσι φανερώνου-
με τὸ κρυφὸ πάθος τῆς ὑπερηφάνειάς μας. 
Ὅμως, ἀφοῦ κρίνουμε ἄλλους, νὰ γνωρίζουμε 
ὅτι κι ἐμεῖς θὰ κριθοῦμε ἀπὸ τὸν Θεό. Θὰ μᾶς 
ἐφαρμοσθεῖ τὸ ἴδιο μέτρο, τὸ ὁποῖο ἐφαρμό-
ζουμε ἔναντι τῶν ἄλλων. Ἄν καλύπτουμε τὰ 
σφάλματα τῶν ἀδελφῶν καὶ δὲν τοὺς διαπομ
πεύουμε, θὰ καλύψει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά μας.
 Ἄν ὅμως δὲν παύουμε νὰ κρίνουμε, εἴτε ἐκ 
συστήματος, εἴτε ἀπὸ κακὴ συνήθεια, εἴτε γιὰ 
διασκέδαση χάριν ἀστειότητος κλπ., καὶ ἔτσι 
δὲν πολεμοῦμε τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν ἀργο-
λογία μας, ἀλλὰ ἀντίθετα τὴν διατηροῦμε καὶ 
τὴν τρέφουμε, τότε συμβαίνει συνήθως καὶ 
ἄλλο λυπηρὸ ἐπακόλουθο. Ἐπειδὴ κρίνουμε, 
καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑποτιμοῦμε καὶ καταρ-
ρίπτουμε τοὺς ἄλλους, παθαίνουμε ἐγκατά-
λειψη ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ἀδυνατοῦμε κατόπιν 
νὰ ἔχουμε ἐγκράτεια, κι ἔτσι μᾶς πολεμοῦν μὲ 
δύναμη σαρκικὰ πάθη καὶ πειρασμοί. Μεταξὺ 
κατακρίσεως καὶ σαρκικῶν παθῶν ὑπάρχει 
ἄμεση σχέση.
 Ἐπίσης, νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὅταν κατακρί-
νουμε, ὑφαρπάζουμε τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ μόνου ἀλάνθαστου Κριτοῦ. Μόνον Αὐτὸς 
εἶναι καρδιογνώστης καὶ μόνον Αὐτὸς γνωρί-
ζει κάθε στιγμὴ ποῦ βρίσκεται ὁ κάθε ἄνθρω-
πος πνευματικά, κατὰ πόσον εἶναι δίκαιος ἤ 
ἁμαρτωλός. Ἐμεῖς μπορεῖ νὰ γνωρίζουμε κά-
ποια πτώση ἑνὸς ἀνθρώπου. Τὴν διόρθωση 
ὅμως καὶ τὴν πιθανὴ μετάνοια, ἤ ἔστω τὸν 
πιθανὸ ἀγῶνα τοῦ καθενὸς νὰ διορθωθεῖ δὲν 

γνωρίζουμε. Ποιός ὁ λόγος λοιπὸν νὰ βαρύ-
νουμε τὴν ψυχή μας;
 Μάλιστα, ἡ κατάκριση μπορεῖ νὰ γίνεται 
ἐσωτερικά, μέσα μας, χωρὶς νὰ ἐκφράζεται μὲ 
λόγια ἐξωτερικά. Ἄν εἴμαστε ὑψηλοκάρδιοι, 
ἔχουμε περιφρονητικοὺς λογισμοὺς γιὰ τοὺς 
ἄλλους μέσα μας καὶ αὐτὸ πάλι, ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ ποὺ γνωρίζει τὰ κρυπτά, εἶναι κάτι πολὺ 
ἄσχημο ἐναντίον μας.
 Μέσα στὴν Ἐκκλησία, δυστυχῶς, παρατη-
ρεῖται πολὺ συχνὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἀλληλο-
κατηγορίας, τῆς κατακρίσεως καὶ καταλαλιᾶς 
σχετικὰ μὲ τοὺς ἐντὸς καὶ τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς. 
Ἔχουμε τὸ λεγόμενο «ἐκκλησιαστικὸ κουτ
σομπολιό», τὸ ὁποῖο ἴσως φαινομενικὰ νὰ 
μὴν ἀρχίζει μὲ κακεντρέχεια, ἀλλὰ στὴν πο-
ρεία εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ συγκρατηθοῦν 
τὰ πράγματα καὶ νὰ μὴν ἐκπέσουν καὶ ἐκτρα-
ποῦν σὲ κρίσεις, κατακρίσεις, συκοφαντίες 
κλπ., πρὸς κατάκριμα ὅσων συμμετέχουν σὲ 
αὐτό. 
 Εἶναι φανερόν, ὅτι ἡ ἀγάπη φυγαδεύεται, 
ὅτι δίδεται τόπος στὸν πονηρὸ γιὰ τὸ δικό του 
φθοροποιὸ ἔργο, καὶ ὅτι ἐνσπείρεται τὸ μικρό-
βιο τῆς διαιρέσεως, τῆς συγχύσεως καὶ γενικὰ 
τῆς ἐμπαθείας καὶ ἁμαρτίας, ἐνῶ ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ὁ χῶρος τῆς πνευματικῆς μας θερα-
πείας, καθάρσεως καὶ ἀναγεννήσεως μὲ τὴν 
Χάρη τοῦ Θεοῦ.
 Ἄς μὴν ἀποδιώχνουμε τὴν ἰαματικὴ Χάρη 
μὲ τὶς ἀπρόσεκτες καὶ ἀπερίσκεπτες κατα-
κρίσεις καὶ καταλαλιές μας. Ἄς ἀρχίσουμε νὰ 
διορθώνουμε τὸ μεγάλο αὐτὸ κακό, τὸ ὁποῖο 
τόσο εὔκολα κατακυριεύει τοὺς περισσοτέ-
ρους καὶ ἐμποδίζει τὴν πρόοδο στὴν ἀρετή. 
Ὥστε νὰ μᾶς ἐπισκέπτεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ 
γιὰ νὰ βλέπουμε πρωτίστως τὶς δικές μας 
ἐλλείψεις καὶ τὰ δικά μας λάθη καὶ ἁμαρτή-
ματα, φροντίζοντας μὲ τὴν καλή μας μετά-
νοια νὰ τὰ διορθώνομε, καὶ τότε θὰ εἴμαστε 
σὲ θέση νὰ φροντίσουμε καὶ γιὰ τὴν διόρθωση 
τῶν ἄλλων μὲ τὴν προσευχή, τὸ παράδειγμά 
μας, καθὼς καὶ τὴν διακριτικὴ ὅταν χρειά-
ζεται παρέμβασή μας γιὰ καλό, καὶ ὄχι γιὰ 
αὔξηση τοῦ προβλήματος στοὺς ἄλλους καὶ 
εὐρύτερα. Ὁ Θεὸς νὰ δώσει!
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Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Πρώην Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κυροῦ Ἀκακίου

 Ἐπίσης, Ἐπικήδειο μὲ λόγους καρδιακοὺς ἀπὸ 
τὴν ὅλη σχέση καὶ πολυετῆ συναναστροφὴ μὲ τὴν 
ἀείμνηστο Γέροντα καὶ Ἐπίσκοπό του ἐκφώνησε ὁ 
Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Δανηλᾶτος. 

ΟΠΩΣ ἀνακοινώθηκε μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ 
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἀττικῆς καὶ 

Διαυλείας κυροῦ Ἀκακίου τὴν Τετάρτη, 22-8/4-
9-2019, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ὁρίσθηκε 
γιὰ τὸ Σάββατο. Ἀπὸ τὴν παραμονὴ τὸ Σκήνωμα 
τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιερέως εὐτρεπίσθηκε στὴν 
κατὰ παράδοσιν καθήμενη στάση, μὲ ἅπασα τὴν 
ἀρχιερατικὴ ἀμφίεση, στὸ κέντρο τοῦ Καθολικοῦ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ὁμωνύμου Μονῆς στὴν 
Παιανία, ὅπου καὶ δέχθηκε τὴν ἀπότιση τιμῆς τῶν 
πιστῶν. Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, 25-8/7-9-2019, 
τελέσθηκε Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητρο-
πολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ 
Κληρικούς του, ἐνῶ πρὸ καὶ μετὰ αὐτῆς ἀνεγινώ-
σκετο ἐκ περιτροπῆς ἀπὸ τοὺς Κληρικοὺς τὸ ἅγιο 
Εὐαγγέλιο.

 Στὶς 11:00΄ π.μ. ἄρχισε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία, 
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, 
λαβόντων μέρος τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορί-
ου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμε-
ντος, πολλῶν Ἱερέων καὶ Διακόνων. Παρέστησαν 
συμπροσευχόμενοι Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ πλῆθος 
πιστῶν. Ἐψάλη τὸ κατὰ παράδοσιν ἐξοδιαστικὸ 
τῶν Μοναχῶν μὲ ψαλμωδία τῶν Ἀρχιερέων καὶ 
Κληρικῶν καὶ ἐπίσης παρισταμένων Ἱεροψαλτῶν.
 Οἱ μεγάλες Συγχωρητικὲς Εὐχὲς ἀνεγνώσθησαν 
ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλι-
νίκου.
 Πρὸ τοῦ τελευταίου ἀσπασμοῦ, Ἐπικήδειο 
Λόγο κατ᾽ ἀνάθεσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκφώνησε 
ὁ Γραμματεὺς αὐτῆς Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
ὁ ὁποῖος Λόγος καὶ δημοσιεύεται ἐν συνεχείᾳ.

 Κατόπιν, ἡ σεπτὴ Σορὸς μετεφέρθη ἐν πομπῇ 
βασταζόμενη ἀπὸ Ἱερεῖς στὸν ἑτοιμασθέντα κτιστὸ 
Τάφο, στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς παρὰ τὸ 
Μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Τα-
λαντίου κυροῦ Ἀκακίου († 1963), ὅπου καὶ ἐναπε-
τέθη κατὰ τὴν προβλεπομένη Τάξη. 

 Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη τράπεζα σὲ ὅλους τοὺς 
προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ πιστούς, γιὰ τὴν 
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Ἐπικήδειος Λόγος
† Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

«Μακαρία ἡ ὁδὸς ᾗ πορεύει σήμερον,
ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως»

τὸ ἁπλὸ ἀντερί του 
ἕνα μικροῦ μεγέθους 
Μοναχικὸ Σχῆμα, τὸ 
Σύμβολο τοῦ Ἁγίου 
καὶ Μεγάλου Ἀγγε-
λικοῦ Σχήματος, μὲ 
τὸν κεντητὸ κόκκινο 
Σταυρό, ἐντυπωσιακὸ στὴν ἁπλότητα καὶ ταπεινό-
τητά του, φωτεινὸ στὴν σταυροφόρα Ἀγγελική του 
χάρη καὶ δύναμη, φοβερὸ στοὺς δαίμονες, τρόπαιο 
νίκης, ζωῆς καὶ ἀφθαρσίας!

***
 Ὁ μεταστὰς Ἱεράρχης, κατὰ κόσμον Ἀθανάσιος 
Παππᾶς τοῦ Εὐσταθίου καὶ τῆς Λεμονιᾶς, γεννήθηκε 
τὸ ἔτος 1926 στὴν Δεσφίνα τῆς Φωκίδος, στὴν ἡρω-
ϊκὴ Ρούμελη, ὡς ὁ νεώτερος ἀπὸ τὰ 4 ἀδέλφια του. 
Ἀπὸ μικρὸς ἦταν εὐλαβής, φιλομαθὴς καὶ ἐργατικός.
 Σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν, τὸ 1946, ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ 
παρὰ τὸν κατὰ σάρκα θεῖο του Γέροντα Ἀκάκιο τὸν 
Ἁγιορείτη, τοῦ ὁποίου ἡ φυσιογνωμία σφράγισε καθο-
ριστικὰ τὴν ζωή του. Ἀπὸ τὸν σεβαστὸ θεῖο καὶ Γέρον
τά του, διακριτικὸ Πνευματικό, ἱκανὸ Ἁγιογράφο, Ἱε-
ρουργὸ καὶ Ἀγωνιστὴ ὑπὲρ τῆς Πατρώας Παραδόσεως, 
διδάχθηκε τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Μοναχικὴ Πολιτεία, ὅπως 
καὶ γιὰ τὸν ἱερὸ Ἀγῶνα τῆς Πίστεως ὑπὲρ τοῦ Πατρίου 
Ἡμερολογίου καὶ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.
 Τὸ ἑπόμενο ἔτος 1947 ἐκάρη Μοναχὸς ἀπὸ τὸν 
Γέροντά του, ὁ ὁποῖος εἰς ἔνδειξιν προφανῶς ἰδιαι-
τέρας ἐκτιμήσεως καὶ ἀγάπης τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομά 
του: Ἀκάκιος. Ἦταν ὁ Ἀκάκιος ποὺ ἔμεινε γνωστὸς 
ἀνὰ τὸ Πανελλήνιο μέσῳ τῆς διαφημίσεως γνωστῆς 
ἑταιρείας ζυμαρικῶν, ποὺ προβαλλόταν δεκαετίες 
πρὶν στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση, διότι πράγματι αὐτὸς 
ἦταν ποὺ ὡς νέος Μοναχὸς ἔκανε μὲ τὸ γαϊδουράκι 
τὶς προμήθειες τῆς Μονῆς, τῇ προτροπῇ βεβαίως καὶ 
εὐλογίᾳ τοῦ Γέροντός του.
 Τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴ τοῦ 1950 ἐκάρη Μεγαλό-
σχημος Μοναχός. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1954 χειρο-
τονήθηκε Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἅγιο 

Μακαριώτατε, 
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες,
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

ΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ Σκηνώματος τοῦ 
παλαιοτέρου κατὰ τὰ πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης 

Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ καὶ ἀρχαιοτέρου 
(μετροῦντος 57 ἔτη Ἀρχιερωσύνης!) παγκοσμίως νο
μί ζουμε, φιλοσοφοῦμε γιὰ τὸ ἄστατο τῶν πραγμά-
των, ἀναλογιζόμενοι τὴν φθορὰ τοῦ πανδαμάτορος 
χρόνου, καὶ παράλληλα προπέμπουμε τὸν κεκοιμη-
μένο Πατέρα καὶ Ἀδελφὸ στὰ καλύτερα καὶ θυμη-
δέστερα, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ἀναπαύσεως ἐν 
τόπῳ ἁγίῳ!
 Ὁ σεπτὸς νεκρὸς κάποτε ἔσφιζε ἀπὸ ζωή, γεμά-
τος δύναμη, ἐνεργητικότητα, μαχητικότητα, ἐργατι-
κότητα, ἀγωνιστικότητα· γεμάτος κίνηση καὶ δράση, 
αὐστηρὸς ἀλλὰ καὶ πατρικός. Ὅμως, ἀφοῦ τίποτε δὲν 
παραμένει μόνιμο, κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, οὔτε 
ὁ χειμώνας, οὔτε τὸ καλοκαίρι, οὔτε ἡ ἄνοιξη, οὔτε 
τὸ φθινόπωρο, παρὰ ὅλα τρέχουν, πετοῦν καὶ χάνον
ται, ἔτσι καὶ ὁ πιὸ ζωηρὸς καὶ ἠχηρὸς ἄνθρωπος, περ-
νάει στὴν φθορά, στὴν ἀσθένεια καὶ στὸν θάνατο. 
Τίποτε ἀπὸ ὅσα ἔχουμε δὲν εἶναι ἀθάνατο καὶ αἰώνιο, 
παρὰ μονάχα ἡ ταλαίπωρη ψυχή μας, ποὺ συνήθως 
ἀμελοῦμε καὶ λησμονοῦμε...
 Ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιερεὺς ἦταν πρωτίστως Μο-
ναχὸς ἐπὶ 73 ὁλόκληρα ἔτη, ἀπὸ τὸ 1946, ὅταν προσ
ῆλθε στὸν ἱερὸ αὐτὸ χῶρο, στὴν ἁγία αὐτὴ Μονή, στὴν 
ὑπακοὴ τοῦ κατὰ σάρκα θείου του καὶ κατὰ πνεῦμα 
Πατρὸς καὶ Γέροντός του Ἀρχιμανδρίτου Ἀκακίου, 
τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ταλαντίου τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Καὶ σὰν Μοναχὸς βίωνε πάντοτε τὴν μνή-
μη τοῦ θανάτου καὶ ζοῦσε ἐσταυρωμένα. Ἦταν συγ
κινητικό, ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, 
ὅταν κλινήρης ἔκειτο ἀδύναμος καὶ ἀνήμπορος στὸ 
κρεβάτι τοῦ πόνου στὸ κελλάκι του, δὲν φοροῦσε 
οὔτε ἔφερε πλέον ἐπάνω του κάποιο ἀρχιερατικὸ διά-
σημο, κάτι πολύτιμο ἤ λαμπερό. Φοροῦσε πάνω ἀπὸ 

ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ Μκαριστοῦ καὶ ὄντως φιλοξένου ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου Πρώην Ἀττικῆς καὶ Δι-
αυλείας κυροῦ Ἀκακίου, ὁ ὁποῖος πέρασε στὴν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος καὶ εἴθε ἡ μνήμη του 
νὰ εἶναι ἀγήρως καὶ αἰωνία!
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πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
«Ἄξιόν ἐστιν» Βαρυμπόμπης, γιὰ νὰ ἀποδυθεῖ ἔκτοτε 
σὲ λειτουργικό, ἁγιαστικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο, στὴν 
ὑπηρεσία τῆς χειμαζομένης καὶ διωκομένης Ἐκκλη-
σίας μας ἀπὸ τοὺς κοσμικόφρονες Καινοτόμους 
Οἰκουμενιστάς.
 Κατὰ τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 1958 ἢ 1959 ὁ τότε 
Ἱερομόναχος Ἀκάκιος μετὰ τοῦ τότε Ἀρχιμ/του Χρυ-
σοστόμου Κιούση, τοῦ κατοπινοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ ἐντολὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος με-
τέβησαν στὴν Δυτ. Εὐρώπη πρὸς ἐξεύρεσιν Ὀρθοδό-
ξου ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς γιὰ μετάδοση τῆς Ἀρχιε-
ρωσύνης στὴν ἀπορφανισθεῖσα Ἐκκλησία μας μετὰ 
τὴν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσο-
στόμου († 1955). Κατὰ τὸ ταξίδι ἐκεῖνο, ἀρχικὰ στὴν 
Γερμανία καὶ κατόπιν στὴν Γαλλία, σὲ περίοδο Μ. 
Τεσσαρακοστῆς, εἶχαν εὐλογημένη καὶ ἀλησμόνητη 
συνάντηση μὲ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Δυτ. Εὐρώπης 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἅγιο Ἰωάννη 
(Μαξίμοβιτς), συμπαθοῦντα καὶ ὑποστηρίζοντα τὸν 
ἱερὸ Ἀγῶνα μας καὶ συμμετέχοντα στὴν ἀγωνία γιὰ 
ἀπόκτηση Ἱεραρχίας, πρᾶγμα ποὺ συνέβη ἐν τέλει 
λίγο ἀργότερα.
 Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1960 ὁ Ἱερομόναχος Ἀκάκιος 
συνόδευσε τὸν Γέροντά του στὸ δύσκολο ταξίδι στὴν 
Ἀμερική, ὅπου κατόπιν ἀτρύτων κόπων καὶ προσπα-
θειῶν τελέσθηκε ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Ταλαντίου χειρο-
τονία τοῦ Γέροντος Ἀκακίου ἀπὸ δύο κανονικοὺς 
Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς στὸ Ντητρόϊτ, 
στὶς 9/22121960. Καθ᾽ ὅλον δὲ τὸ διάστημα τῆς πα-
ραμονῆς τους στὴν Ἀμερικὴ (2,5 μῆνες) διετέλεσαν 
φιλοξενούμενοι τοῦ π. Πέτρου Ἀστυφίδη, τοῦ κατο-
πινοῦ Ἐπισκόπου Ἀστορίας.
 Στὴν Ἑλλάδα, ὁ γνήσιος φορέας τῆς φλόγας τῆς 
Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς στὴν Ἐκκλησία μας Ταλαντί-
ου Ἀκάκιος, μεταξὺ τῶν ἐπιφανεστέρων Κληρικῶν 

μας ποὺ ἀποτέλεσαν μέλη 
τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συμβου-
λίου του τὸν Ἰανουάριο τοῦ 
1961, συμπεριέλαβε καὶ 
τὸν ἤδη σὲ Ἀρχιμανδρίτη 
προαχθέντα π. Ἀκάκιο τὸν 
νεώτερο. 
 Ὥστε νὰ φθάσουμε στὸν 
Μάϊο τοῦ 1962, ὅταν μὲ 
συν τονισμένες ἐνέργειες 
ἰδι ο τύπου μυστικῆς πεν
ταμε λοῦς Ἐπιτροπῆς ὑπὸ 
τὸν Ταλαντίου Ἀκάκιο, μὲ 
συμμετοχὴ καὶ τοῦ νεωτέ-
ρου π. Ἀκακίου, ἦλθε στὴν 

Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Νότιο Ἀμερικὴ μὲ μύριες προφυλά-
ξεις ὁ ἡρωϊκὸς Ἀρχιεπίσκοπος Λεόντιος (Φιλίπποβιτς) 
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, γιὰ τὴν χειροτονία Ἀρχιερέων 
γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἐδῶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νι-
κολάου Παιανίας. Παρὰ τὴν πρόκληση τότε κάποιων 
δυσαρέστων γεγονότων, τὰ ὁποῖα ἄλλαξαν κάπως τὰ 
ἀναμενόμενα νὰ συμβοῦν, τελικὰ τελέσθηκαν στὸ Πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ οἱ χειροτονίες τῶν Ἐπι-
σκόπων Κυκλάδων Παρθενίου, Γαρδικίου Αὐξεντίου 
καὶ Μαγνησίας Χρυσοστόμου (Νασλίμη), ἀπὸ τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπο Λεόντιο καὶ τὸν Ταλαντίου Ἀκάκιο, κα-
τόπιν δὲ ἀκολούθησαν ἡ χειροτονία αὐτοῦ τούτου τοῦ 
Ἀκακίου τοῦ νεωτέρου σὲ Ἐπίσκοπο Διαυλείας, ὡς καὶ 
τοῦ Σαλαμῖνος Γεροντίου.
 Ἡ σχηματισθεῖσα Σύνοδος ὑπὸ τὸν Ταλαντίου Ἀκά-
κιο καὶ ἀργότερα, μετὰ τὴν Κοίμησή του, ὑπὸ τὸν Γαρ-
δικίου Αὐξέντιο, ἀποδύθηκε σὲ ἀνορθωτικὸ ἔργο στὰ 
καθ᾽ ἡμᾶς καὶ εὐρύτερα στὴν ζῶσα μαρτυρία ὑπὲρ τῆς 
διωκομένης καὶ ἀγωνιζομένης Ὀρθοδοξίας, σὲ ἐποχὴ 
πλέον ποὺ ἄρχισαν νὰ συμβαίνουν σὲ ὅλους τοὺς το-
μεῖς κοσμογονικὲς ἀλλαγές.
 Ὁ Διαυλείας Ἀκάκιος ὡς ὁ νεώτερος τῶν τότε 
Ἐπισκόπων μας ἦταν ἀεικίνητος στὴν κάλυψη τῶν 
ἀμέσων ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, στὶς Πανηγύρεις, 
σὲ Ἐγκαίνια Ναῶν, σὲ χειροτονίες Κληρικῶν κ.λπ. 
Αὐτὸς ἦταν ποὺ τέλεσε καὶ τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία 
τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἱερωνύμου τοῦ Καππαδόκου 
στὴν Αἴγινα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1966. Ἀρχὰς τοῦ ᾽70 
ἔλαβε καὶ τὸν τίτλο τοῦ Ἀττικῆς καὶ προεβιβάσθη σὲ 
Μητροπολίτη.

 Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸν ἀπασχολοῦσε ἔντονα ἡ 
χρηστὴ διοίκηση τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, ποὺ ὑπέστη δοκι-
μασίες καὶ πλήγματα, ὅπως καὶ ἡ κάθαρση τοῦ ἱεροῦ 
Κλήρου ἀπὸ ἀκατάλληλα πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν πα-
ρεισφρήσει στὶς τάξεις μας. Ἀγωνίσθηκε μὲ ζῆλο ὑπὲρ 
τῆς καλῆς Ὁμολογίας, μὲ στόχο τὴν πρόοδο καὶ τὴν 
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κατὰ Θεὸν οἰκοδομή, ἄν καὶ περιέπεσε ἀκόμη καὶ σὲ 
λανθασμένες ἐπιλογές, ἀπὸ λανθασμένη προφανῶς 
ἐκτίμηση προσώπων καὶ πραγμάτων.
 Κοπίασε ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου καὶ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν κτηριακὴ 
ὁλοκλήρωσή της, ὅπως καὶ στὴν ἀνέγερση καὶ παρα-
δοσιακὴ καὶ ἐξαιρετικὴ διακόσμηση τοῦ περικλεοῦς 
Καθολικοῦ αὐτῆς, ἕνα πραγματικὸ ἀρχιτεκτονικὸ καὶ 
ἁγιογραφικὸ κόσμημα, τὸ ὁποῖο καὶ ἐγκαινίασε.
 Λάμπρυνε ἱερὲς Πανηγύρεις σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς 
Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἀντηχοῦσε ἀπὸ 
ἄμβωνος τοὺς θείους λόγους, ἔψαλλε ὑψηφώνως καὶ 
ἐπεμελεῖτο τὴν Θεία Λατρεία, ἀκόμη καὶ ὡς Ἐφημέ-
ριος στὴν Ἁγία Τριάδα Ἰλισίων, διακρινόμενος γιὰ 
τὴν φιλόξενη διάθεσή του, ὅπως γενικὰ καὶ γιὰ τὴν 
στιβαρὴ καὶ ἐπιβλητικὴ προσωπικότητα καὶ πατρικό-
τητά του.
 Τὸ ἔτος 2003 ἐπανῆλθε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς 
Ἐκ κλησίας μας, κατόπιν ἐνεργειῶν ἁγίου Ἀδελφοῦ 
ἐκ τῶν παρόντων (τοῦ καὶ οἰκείου Ἱεράρχου), μετὰ 
ἀρκετὰ ἔτη ἀποστασιοποιήσεως ἐξ αἰτίας προβλη-
μάτων τοῦ παρελθόντος, διατελέσας Ἀντιπρόεδρος 
Αὐτῆς, ὡς καὶ Πρόεδρος ἐπί τινα ἔτη τοῦ Γενικοῦ Τα-
μείου τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατὰ τὰ τελευταῖα πλέον 
ἔτη κατέπεσε λόγῳ γήρατος καὶ ἀσθενειῶν καὶ ἀπε-
σύρθη τῆς ἐνεργοῦ δράσεως, κηρυχθεὶς ἀπὸ τοῦ 2017 
ὡς Σχολάζων Ἀρχιερεύς. Νωρίτερα, τὴν Κυριακὴ τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως, τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, εὐτύχη-
σε νὰ παραστεῖ, ἔστω καὶ στὸ ἁμαξίδιο τῆς ἀσθενείας 
του, στὸ ἑνωτικὸ Συλλείτουργο, τὸ ὁποῖο τελέσθηκε 
στὸν ἅγιο αὐτὸ χῶρο, τῶν ἑνωμένων ἐν Κυρίῳ Ἑλλή-
νων, Ρουμάνων καὶ Ρώσων Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-

στιανῶν, ἕνα θεῖο δῶρο ποὺ ἐπέστεψε μὲ τὸν καλύτερο 
τρόπο τὸν ἀγῶνα τῆς πολυκυμάντου ζωῆς του.
 Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τῆς 
Τετάρτης, 228/492019.

***
Σεπτὴ ὁμήγυρι·
 Προπέμποντες αὐτὸν στὴν τελευταία του κατοικία, 
γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ τὸ κουρασμένο σαρκίο του ἀπὸ τοὺς 
πολυχρονίους ἀγῶνες τῆς μακρᾶς ζωῆς του, ἀναλογι-
ζόμαστε ὅτι –σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσ-
σης αὐτὸς ποὺ πεθαίνει ἀνοίγει πλέον τὰ μάτια τῆς 
ψυχῆς του σὲ ἕναν ἄλλο κόσμο, ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ 
τὸ ἔμβρυο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν μήτρα τῆς μητέρας του 
στὸ φῶς τῆς ἐπιγείου ζωῆς. Τότε ἡ ψυχὴ τοῦ δικαίου 
καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν πίστη 
καὶ τὴν ἀρετή, τοῦ μετόχου Χάριτος Πνεύματος Ἁγί-
ου, εἰσέρχεται στὴν πανήγυρη τοῦ Οὐρανοῦ καὶ στὴν 
συντροφιὰ τῶν Ἁγίων· τότε ἀκουμπάει τὴν Ἀλήθεια 
καὶ ψηλαφᾶ τὸν Λόγο Χριστό.
 Δεόμεθα ἔτσι νὰ συμβεῖ καὶ μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ κε-
κοιμημένου δούλου τοῦ Θεοῦ Ἀκακίου Ἀρχιερέως! 
Νὰ τύχει θείου Ἐλέους καὶ Συγχωρήσεως, νὰ ἀξιωθεῖ 
τῆς ὑποδοχῆς τοῦ θείου καὶ Γέροντός του Ἀκακίου 
Ἀρχιερέως καὶ ὅλων τῶν Ἀγωνιστῶν πίστεως καὶ 
ἀρετῆς μὲ τοὺς ὁποίους σχετίσθηκε καὶ συνδέθηκε 
στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ νὰ ἀναπαυθεῖ στὴν χορεία 
τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος δικαίων! Νὰ εὔχετε δὲ καὶ γιὰ ἐμᾶς 
τοὺς περιλειπομένους νὰ συνεχίσουμε τὸν Ἀγῶνα 
ὑπὲρ τῆς ἱερᾶς Παρακαταθήκης καὶ Ὁμολογίας καὶ 
νὰ φέρουμε αὐτὸν εἰς αἴσιον πέρας ἐν ὑπομονῇ καὶ 
μαρτυρίῳ!
  Εἴθε ἡ μνήμη αὐτοῦ νὰ εἶναι αἰωνία!       

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων
Ἱερᾶς Συνόδου 03/16-07-2019

 4. Ἐγένετο ἡ γενικῶς θετικὴ ἀποτίμησις τοῦ Συνο-
δικοῦ Ἑσπερινοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
 5. Ἐνημερώθη τὸ Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς συμμε-
τοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὴν 
Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ.
 6. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Κληρικόν τινα πρὸς πα-
ροχὴν ἐξηγήσεων ἐκ μέρους αὐτοῦ περί τινων ζητη-
μάτων. Αἱ ἐξηγήσεις ἐκρίθησαν ἐπαρκεῖς.
 7. Ὁ Σεβ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνο-
δον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Ἀμερικῇ.
 8. Συνεζητήθησαν ἐξελίξεις εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱε-
ραποστολήν.
 9. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύ-
σεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τρίτην, 03/16-07-2019, εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδί-

ου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τετάρτην 
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 ὁ ἀπολογισμὸς ἔργου τῶν Συνοδικῶν 
Ἐπιτροπῶν καὶ ἀπεφασίσθη ἡ σύνθεσις αὐτῶν νὰ πα-
ραμείνῃ ὡς ἔχει.
 2. Διετηρήθη ἡ αὐτὴ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικα-
στηρίων.
 3. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευ-
ουσῶν Ἐπαρχιῶν.

ΣυνοΔικαι ανακοινΩΣειΣ
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Πανηγύρεις Ἁγίων Ἀναργύρων
 Τὴν Κυριακή, 1/14-7-2019, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐκ Ρώμης 
στὴν νῆσο τῆς Αἰγίνης. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς στὸν 
ἑόρτιο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος προέστη καὶ 
τῆς Θείας Λειτουργίας τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, μὲ συλλει-
τουργοὺς τὸν Έφημέριο Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιο, τὸν Αἰδ. 
π. Ἀναστάσιο καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Σωφρόνιο. Ἔψαλε 
πανηγυρικὰ Χορὸς ὑπὸ τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Ἀθανάσιο 
Ἰωαννίδη. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας προσῆλθε 
στὸν Ναὸ καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ προέδρου τῆς Συντονι-
στικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου 
τῆς Ἐκκλησίας μας (ΝεΟΣ) ἦταν ἐπὶ κεφαλῆς ὁμάδος 40 
νέων καὶ νεανίδων ποὺ προήρχοντο ἀπὸ Ἐνορίες μας τῶν 
Ἀθηνῶν καὶ γενικὰ τοῦ λεκανοπεδίου. Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου 
παρέμεινε συμπροσευχόμενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ μὲ προ-
τροπὴ τοῦ λειτουργοῦντος οἰκείου Ἱεράρχου ἐκφώνησε 
Ὁμιλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ.Μετὰ τὴν Ἀπό-
λυση ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων 
καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Ναὸ γιὰ τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου 
καὶ τὴν προσφορὰ κερασμάτων. 

γύρων στὴν Ἐλευσῖνα-Μάνδρα Ἀττικῆς. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 
παραμονῆς στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ 
παρέστησαν Κληρικοὶ καὶ πλῆθος κόσμου. Ἔψαλε ἡ «ΟΕ-
ΒΥΧ» ὑπὸ τὸν Χοράρχη κ. Μιχαὴλ Μακρῆ καὶ τελέσθηκε 
ἱερὰ Λιτανεία.Τὴν πρωία ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μὲ τὸν Ἐφημέ-
ριο Αἰδ. π. Ἀθανάσιο Κανατσούλη καὶ τὸν Διάκονο π. Κων-
σταντῖνο καὶ ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὸ Κογκὸ
 Τέλη Ἰουνίου μὲ τὸ Πάτριο (ἀρχὰς Ἰουλίου μὲ τὸ Νέο), 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ 
Κογκὸ στὴν Κεντρινὴ Ἀφρική, πραγματοποίησε ἄλλη μία 
ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν δυσπρόσιτη αὐτὴ περιοχὴ τῆς 
μαύρης ἠπείρου, ἔχοντας μαζί του λαϊκὸ συνοδό.
 Ὁ πρῶτος σταθμὸς τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ πρωτεύου-
σα τῆς Ἰσημερίας Μπάντακα. Ἐκεῖ, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη 
δημιουργήθηκαν Κοινότητες στὴν περιοχὴ τῆς Μπολόμπα, 
σχολεῖα καὶ μία μικρὴ κλινική. Στὸν ἡμιτελῆ Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Μπάντακα, ὁ Θεοφ. Με-
θώνης κ. Ἀμβρόσιος λειτουργοῦσε καθημερινὰ καὶ προέβη 
στὴν χειροτονία τεσσάρων νέων Διακόνων (Προκοπίου, Φιλή-
μονος, Λαυρεντίου καὶ Σαμψών), γιὰ τὴν ἐνίσχυση ἀπομακρυ-
σμένων Κοινοτήτων. Κατόπιν, ἐπέστρεψε στὴν Κινσάσα.

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε μετάβαση στὸ παρακείμενο Ἡσυχα-
στήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου καὶ προσκυ-
νήθηκαν τὰ Λείψανα τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου καὶ 
ἔγινε ξενάγηση στοὺς χώρους διαμονῆς καὶ ἀσκήσεώς του. 
Ἐπίσης, ἔγινε προσκύνημα καὶ στὴν πλησίον εὑρισκομένη 
Μονή μας τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Κατόπιν, οἱ νέοι μὲ 
τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα μετέβησαν γιὰ προσκύ-
νημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 
τοῦ Θαυματουργοῦ.
 Ἐπίσης, πανηγύρισε καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναρ-

 Στὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, 
τὴν Παρασκευή, 29-6/12-7-2019, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λει-
τούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Λιμετέ, καὶ 
προέβη στὴν χειροτονία Ἱερέως (π. Κωνσταντίνου) καὶ Δι-
ακόνου (π. Ἀθανασίου).Τὴν ἑπομένη, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ 
τοῦ π. Λεωνίδου, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Τσικάπα, 
ὅπου ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς 
ἀπὸ Κλῆρο καὶ Λαὸ τῆς περιοχῆς. Κάποιοι διήνυσαν μέχρι 
καὶ 300 χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια γιὰ νὰ παραβρεθοῦν στὸ 
μεγάλο αὐτὸ γεγονός. Τὴν Κυριακή, 1/14 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. 
Μεθώνης λειτούργησε στὸν εὐρύχωρο νεόδμητο Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου μὲ τοὺς Κληρικοὺς τῆς περιοχῆς ὅπως 
καὶ τέσσερεις Ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Κανάγκα, καὶ προέβη σὲ χει-
ροτονία Ἱερέως (π. Βαρθολομαίου) καὶ Διακόνου (π. Μω-
υσῆ). Θεία Λειτουργία στὸν αὐτὸ Ναὸ τέλεσε καὶ τὴν ἑπο-
μένη, μὲ χειροτονία ἐπίσης Ἱερέως (τοῦ Διακόνου Μωυσῆ) 
καὶ Διακόνου (π. Ἀθανασίου). Κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονή του, 
ὁ Θεοφ. Μεθώνης εἶχε ἐκτενεῖς συζητήσεις μὲ τοὺς Ἱερεῖς 
ξεχωριστὰ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς κάθε Ἐνορίας, μὲ νου-
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θεσίες καὶ προσπάθεια καλύψεως μέρους τῶν πολλῶν καὶ 
μεγάλων ἀναγκῶν.
 Τὴν Τετάρτη, 4/17 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἀνεχώρησε 
ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Κινσάσα, ὅπου τὴν ἑπομένη ἐπισκέ-
φθηκε τὴν προσωρινὴ διαμονὴ μικρῆς Γυναικείας Μονα-
χικῆς Ἀδελφότητος σὲ χωριό.Τὴν Παρασκευή, 6/19 Ἰουλ., 
μετέβη μὲ πλοῖο στὸ ἀπέναντι Κογκὸ Μπραζαβίλ, μὲ πρώτη 
ἐπίσκεψη σὲ κτήριο ποὺ προορίζεται νὰ στεγάσει Γυναικεία 
Μονὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, σὲ 
ἀπόσταση μιᾶς ὥρας ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα. Τὸ Σάββατο, 

πολλῶν πιστῶν ἐκ τῆς περιοχῆς. Μετά τό πέρας τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτάνευση πέριξ τοῦ 
Ναοῦ, ἡ Ἀρτοκλασία καί ἡ Ἀπόλυση.
 Ἐπίσης, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου 
Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσόνος. Κατόπιν προσκλήσε-
ως τοῦ Ἐφημερίου καὶ εὐγενοῦς ἀδείας τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου, μετέβη γιὰ 
τὴν ἐπιτέλεση τῆς Πανηγύρεως ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδι-
κίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στὸν Μεγάλο Ἑσπε-
ρινὸ τῆς παραμονῆς, κατὰ τὸν ὁποῖον ἔγινε καὶ ἡ Λιτανεία 
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Προφήτου στοὺς 
δρόμους τῆς ὀρεινῆς καὶ γραφικῆς κωμοπόλεως. Ἀνήμερα, 
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου λειτούργησε, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία 



7/20 Ἰουλ., τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὸν νεόδμητο 
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Μαντίμπου, μὲ 
συμμετοχὴ πολλῶν Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς, καὶ κατό-
πιν πραγματοποιήθηκαν ἐπισκέψεις σὲ πιστούς. Τὴν Κυ-
ριακή, 8/21 Ἰουλ., ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Κιτσούντι, καὶ ὁ Θεοφ. Μεθώνης 
χειροτόνησε Διάκονο τὸν π. Ἐπιφάνιο. Στὸ τέλος τῆς Θ. 
Λειτουργίας ἔγινε ἡ Κουρὰ τῆς Δοκίμου Μοναχῆς Ἀγάθης 
σὲ Ρασοφόρα Μοναχή, λαβοῦσα τὸ ὄνομα Σάρρα. Κατόπιν, 
ἔγιναν συζητήσεις μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο (τρεῖς Ἱερεῖς καὶ 
ἕνας Διάκονος) καὶ πολλοὺς τῶν λαϊκῶν πιστῶν.Τὴν ἑπομέ-
νη, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἐπέστρεψε μέσῳ τοῦ ποταμοῦ στὴν 
Κινσάσα, καὶ κατόπιν μιᾶς ἐπισκέψεως σὲ Ἡσυχαστήριο στὰ 
προάστια, μετέβη στὸ ἀεροδρόμιο γιὰ τὴν πτήση τῆς ἐπι-
στροφῆς στὴν Ἀθήνα.

Πανηγύρεις Προφήτου Ἠλιοὺ
 Τήν Παρασκευή, 20-7/2-8-2019, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος με-
τέβη στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού 
στό χωριό Πηγές Λάλα Ἠλείας, ὅπου χοροστάτησε στόν 
Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μέ 
τήν συμμετοχή τοῦ ὑπευθύνου τῆς Μονῆς Παν/του Ἀρχιμ. 
π. Γρηγορίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μακαρίου, παρουσίᾳ 

ἐνώπιον τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφη-
μερίου Πρωτ. π. Ἀθανασίου Τσιότρα, τοῦ Πρωτ. π. Γεωργί-
ου Κεπάπογλου καὶ τοῦ Ἱερομ. π. Παταπίου Ἀργυροῦ. 

Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς

 Στό ἱστορικό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν πανηγύρισε ὁ Ἱερός 
Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς στό Μοναστηράκι τὴν Πέμπτη, 
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26-7/8-8-2019, ὅπου τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας 
προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, μέ τήν συμμετοχή Ἱερέως 
καί Διακόνου. Κατά τό Κοινωνικό ὡμίλησε ὁ Μακαριώτατος 
γιά τήν ἑορταζομένη Ἁγία.

Πανηγύρεις Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
 Τὸ Σάββατο, 28-7/10-8-2018, πανηγύρισαν μεγαλο-
πρεπῶς Μονὲς καὶ Προσκυνήματα τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ 
τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης Χρυσοβαλάν-
του τῆς Θαυματουργοῦ καὶ Ἰαματικῆς.Ἐπίκεντρο ἦταν ἡ 
γνωστὴ ἀνὰ τὸν κόσμο Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς ἑορτα-
ζομένης Ἁγίας στὴν Λυκόβρυση Ἀττικῆς, ὅπου τελέσθηκε 
πανηγυρικὴ ἱερὰ Ἀγρυπνία.Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς 
Θείας Λειτουργίας, ὅπως καὶ τῆς ἐπακολουθησάσης ἱερᾶς 
Λιτανείας, προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς Λιτῆς, στὸ προαύλιο τῆς Μονῆς, τελέσθηκε ἡ Ἀρτοκλα-

 Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό στόν Ἀμπελῶνα Λαρί-
σης, στόν ἑόρτιο Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς χοροστάστησε 
ὁ προσκληθείς, τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Λαρί-
σης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης, μέ συμμετοχή καλλιφώνων Ἱεροψαλτῶν, 
ὁ ὁποῖος καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας 
τό πρωί τῆς Πέμπτης, πού τέλεσε μετά τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. 
Πρωτ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμι-
λία ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.

 Στήν πόλη τοῦ Πειραιᾶ ἐπίκεντρο τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας 
ἦταν τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο στήν Ἁγία Βαρβάρα, ὄπου 
στόν Μέγα Ἑσπερινό καί στήν Ἱερά Λιτανεία προεξῆρχε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
 Στό χωριό Λουτουφί Θηβῶν πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός 
Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου στόν Μεγάλο Ἑσπερινό συμμε-
τεῖχαν Κληρικοί μέ ἐκφώνηση Ὁμιλίας ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. 
Εὐθύμιο Μπαρδάκα, ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος παρέστη στόν ἑορτασμό τῆς 
Ἁγίας στήν Ἱερά Γυναικεία Μονή Ἁγίου Κωνσταντίνου στήν 
Χίο, ἐκφωνήσαςὉμιλία, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τῆς Κα-
θηγουμένης τῆς Μονῆς Παρασκευῆς Μοναχῆς.
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανός 
προέστη τῆς ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας στήν ἱστορική Ἱερά 
Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς στίς Ἀχαρνές Ἀττικῆς, ὅπου στόν 
Μεγάλο Ἑσπερινό εἶχε χοροστατήσει ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. 
 Στήν Χαλκίδα ἑορτάστηκε ἡ πολιοῦχος Ἁγία Παρασκευή, 
καί συγκεκριμένα ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός 
ὑπό τῶν Παν/των Ἀρχιμ. π. Τιμοθέου καί Ἱερομ. π. Καλλι-
νίκου στόν ἑορτάζοντα ὁμώνυνο Ἱερό Ναό. Μετά τό πέρας 
τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε λαμπρή Λιτανεία μέ τήν 
συμμετοχή πολλῶν νέων καί νεανίδων ἐνδεδυμένων μέ τίς 
παραδοσιακές ἐθνικές ἐνδυμασίες καθώς καί πλήθους κό-
σμου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία 
ὑπό τοῦ Παν/του π. Τιμοθέου.

σία καὶ εὐλογήθηκαν τὰ καθιερωμένα μῆλα τῆς Ἁγίας, καὶ 
ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόρι-
ος. Παρέστησαν σὲ συγχοροστασία οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες 
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς 
κ. Κυπριανός. Ἔλαβαν μέρος δεκάδες Κληρικοί μας. Ἔψα-
λε Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀθα-

νασίου Ἰωαννίδη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος.Τὸ ἀμέτρητος πλῆθος τῶν προσκυνητῶν καθ᾽ 
ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας δὲν ἔπαυε τὴν προσκύ-
νηση τοῦ θαυματουργοῦ Εἰκονίσματος τῆς λαοφιλοῦς Ἁγί-
ας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, ἡ ὁποία μὲ τὰ ἀπειροπληθῆ 
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θαύματά της ἔχει κατακτήσει τὶς καρδιὲς καὶ τὴν μεγάλη 
εὐλάβεια τῶν ἁπανταχοῦ πιστῶν.Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία 
ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Θαυματουργῆς ἱερᾶς Εἰκόνας 
τῆς Ἁγίας, περίτεχνα στολισμένης, στοὺς δρόμους τῆς Λυ-
κοβρύσεως, περιβαλλομένης ἀπὸ νέους καὶ νέες μὲ ἐθνικὲς 
ἐνδυμασίες, ὅπως καὶ μὲ συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς καθὼς 
καὶ ἀγήματος τοῦ πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ.

κ. Κλήμης. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση ἡ φιλόξενηἈδελφοτητα 
τῆς Μονῆς παρέθεσε τράπεζα γιὰ τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τοὺς 
εὐσεβεῖς πανηγυριστές.

Ἡ Πανήγυρη τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Ρουμανία
 Τρεῖς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀντιπροσώπευσαν 
αὐτὴν στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μητροπολιτικῆς Μονῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρου-
μανίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ 
οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικί-
ου κ. Κλήμης. Οἱ Ἀρχιερεῖς μας φιλοξενήθηκαν εὐγενῶς 
στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονή, ὅπου τὴν Κυριακή, 5/18-
8-2019, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὸ Καθολικὸ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. 
Φώτιος, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε καὶ τὴν ἐπέτειο 20 ἐτῶν τῆς 
Ἀρχιερωσύνης του, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Ἰασίου κ. 



 Στὸν Βατῶντα Ν. Ἀρτάκης Εὐβοίας, στὸ ἱερὸ Προσκύ-
νημα τῆς θαυματουργοῦ Ἁγίας, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ 
χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. 
Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, π. Ἀθανά-
σιος Κανατσούλης καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης. Ἔψα-
λε ἑόρτια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία 
ὑπὸ τὸν Χοράρχη κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Στὴν Λιτανεία τῆς 
θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Ἁγίας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
Λιτῆς, συμμετεῖχαν καὶ νέες ἐνδεδυμένες μὲ παραδοσιακὲς 
στολές. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν Εὔβοια 
καὶ ἄλλες περιοχές. Στὴν Θεία Λειτουργία, τὸ πρωὶ τοῦ 
Σαββάτου, προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλή-
μης, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Οἱ Ἀρχιερεῖς 
περάστησαν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος ὑπεργήρου 
Σεβ. Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου.  

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας
καί Χειροτονία Διακόνου

 Τὴν Κυριακή, 29-07/11-08-2019, μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρ-
τύρων Καλλινίκου καὶ Θεοδότης, ἑόρτασε τά ὀνομαστηρία 
του ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς ἐν Ἐλλάδι Γνησίας Ὀρθο-
δοξίας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας. Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθῃ πολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο 
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν 
Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγορίου, Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ τῶν Θεοφ. Ἐπισκό-
πων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθῃ ἡ εἰς 
Διάκονον χειροτονία τοῦ Ὁσιωτάτου π. Δαμιανοῦ Ἀδελφοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Ὁ νέος 
Διάκονος π. Δαμιανός, κατὰ κόσμον Δημήτριος Παπάδης, 
63 ἐτῶν, προέρχεται ἀπὸ τὸν ἔγγαμο βίο (κατὰ σάρκα πα-
τέρας τοῦ Ἱερομ. Συμεών), μὲ καλὴ παιδεία καὶ θέση στὸ 
δημόσιο (πολεμική ἀεροπορία) καὶ ἐπίσημες διακρίσεις, 
ἀφιερώθηκε τά τελευταῖα χρόνια στὸν Θεὸ καὶ τὸ ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀσχολούμενος καὶ μὲ τὴν ἁγιογραφία. Κατὰ τὴν 
διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ τὸν θεῖο λόγο ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. 

Γλυκέριος, Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Ὁ Πρωθιεράρχης Σεβ. Μη-
τροπολίτης Σλατιοάρας κ. Βλάσιος παρέστη συμπροσευχό-
μενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα. Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Δημητριά-
δος κ. Φώτιος.
 Τὸ ἀπόγευμα, τελέσθηκε ὑπαιθρίως ὁ Μεγάλος Ἑσπε-
ρινὸς τῆς Πανηγύρεως τῆς Μεταμορφώσεως, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ συγχορο-
στατούντων τῶν τριῶν Ἀρχιερέων μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, 
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Βεσσαραβίας κ. Ἀνθίμου τῆς Ρω-
σικῆς Διασπορᾶς, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Νικοπόλεως κ. Βί-
κτωρος ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, καὶ τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων 
κ.κ. Σουτσάβας Σωφρονίου, Μπρασὼφ Θεοδοσίου, Μπο-
τοσανίου Ἰωσήφ, Πλοεστίου Ἀντωνίου, Ἰασίου Γλυκερίου, 
Γαλατσίου Διονυσίου καὶ Σιμπιοὺ Εὐλογίου. Παρέστησαν 
δεκάδες Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι καὶ πλῆθος πιστῶν. Ἔψαλε 
ὁ Μητροπολιτικὸς Χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Αἰδ. π. 
Ἀνδρέου Ὀνοφρέϊ. Στὸν ἐπακολουθήσαντα Ὄρθρο χορο-
στάτησε ὁ Θεοφ. Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε 
θεῖο κήρυγμα.
 Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 6/19 Αὐγ., τελέσθηκε ἡ ὑπαίθρια 
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Πρωθιεράρχου κ. 
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Βλασίου καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ προαναφερθέντες Ἀρχιερεῖς, 
ὅπως καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ίλφὼβ κ. Φλαβιανός. Τὸ ἀνα-
καινισμένο παλαιὸ μικρὸ Καθολικὸ τῆς Μεταμορφώσεως 
χρησιμοποιήθηκε ὡς Ἱερὸ Βῆμα. Οἱ καλὲς καιρικὲς συνθῆκες 
ἐπέτρεψαν μέγα πλῆθος πιστῶν νὰ συμμετάσχει στὴν φω-
ταυγῆ θεία Πανήγυρη.Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας θεῖο 
Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ὅπως 
καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπακολού-
θησε Λιτανεία τοῦ θείου Σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου 
Γλυκερίου πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ παρετέθη τράπε-
ζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικούς, ὁλοκληρωθείσης κατὰ 
τὸν τρόπο αὐτὸ τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς Πανηγύρεως.

Πανηγύρεις Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
 Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, στὸν 
Μεγάλο Ἑσπερινό, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη-
νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος χοροστάστησε στὸν 
πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν 
Κυψέλη Ἀθηνῶν, μὲ συμμετοχὴ καὶ ἄλλων Κληρικῶν.Τὸ δὲ 
πρωὶ τῆς Δευτέρας, 6/19-8-2019, λειτούργησε στὸν πανη-
γυρίζοντα Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Κόρινθο.

σεως στὸν Βαρνάβα Ἀττικῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στὸν Μεγάλο 
Ἑσπερινὸ καὶ ἀνήμερα τέλεσε τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία, 
μὲ ἑόρτιο λόγο.

 Στὸν Δῆμο Ἁγίας Βαρβάρας, στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ 
τῆς Μεταμορφώσεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προέστη στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ 
καὶ στὴν ἐπακολουθήσασα ἱερὰ Λιτανεία καὶ τὸ πρωὶ τέλεσε 
τὴν Θεία Λειτουργία, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία.

 Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Μεταμορφώ-

 Στὴν πανηγυρίζουσα Μονὴ στὴν Νεοκαισάρεια Πιερίας, 
στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος προέβη στὴν 
Κουρὰ Ρασοευχῆς τοῦ Μοναχοῦ Διονυσίου, κατὰ κόσμον 
Ἀθανασίου Ξένου ἐξ Ἀθηνῶν, τὴν δὲ πρωία τέλεσε τὴν ἑόρ-
τια Θ. Λειτουργία μὲ Κληρικούς. 

Ἐτήσιο Μνημόσυνο Μακαριστοῦ Μητροπολίτου
πρ. Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου

 Τὸ Σάββατο, 11/24-8-2019, τελέσθηκαν Ἱερὰ ἐτήσια 
Μνημόσυνα γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ 
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Μητροπολίτου πρώην Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κυ-
ροῦ Μαξίμου τόσο στὴν Θεσσαλονίκη, ὅσο καὶ στὸν Βόλο.
 Στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Σεβ. 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος λειτούργησε καὶ προέστη τοῦ 
Ἱεροῦ Μνημοσύνου, μαζὶ μὲ Κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως, 
παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν, ἐκφωνήσας καὶ σχετικὴ Ὁμιλία 
περὶ τοῦ μεταστάντος Ἀρχιερέως, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 
ἔτους ἀπὸ τῆς Κοιμήσεώς του.
 Στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο ὁ Σεβ. Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος παρέστη συμπροσευχόμενος στὴν Θ. 
Λειτουργία, ἐνῶ προέστη τοῦ ἐν συνεχείᾳ τελεσθέντος ἱε-
ροῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Μακαριστὸ Ποιμενάρχη κυρὸ Μά-
ξιμο, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη εἴθε νὰ εἶναι αἰωνία!

Προσχώρηση Κληρικοῦ γιὰ τὴν Ἐπισκοπὴ Μοραβίας
 Τὸ Σάββατο, 11/24-8-2019, στὴν ἀρχιερατικὴ Θ. Λει-
τουργία ποὺ τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλή-
μης, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, 
ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. Πρωθιερέας π. Κάρολος Ποντρασκὶ 
ἀπὸ τὸ Μοντρίτσε Τσεχίας, ἀφοῦ προηγουμένως δέχθηκε 
χειροθεσία καὶ ἐντάχθηκε διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ στὸν Κλῆρο 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὸ Μοντρίτσε καὶ ἀνεγείρει μικρὸ 
Ναὸ σὲ χῶρο του στὸ Ὀλμπραμοβίτσε.

Ἑορτὲς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
 Τὴν Τετάρτη, 15/28-8-2019, ἑορτάσθηκε ἡ Θεομητο-
ρικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τὸ ἀπόγευ-
μα τῆς παραμονῆς, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὴν 
Ἀνθούπολη Περιστερίου, χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. 
Ἔλαβαν μέρος μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἀρσενίου Κον-
τογιαννοπούλου καὶ ἄλλοι Κληρικοί, καὶ παρέστη πλῆθος 
πιστῶν. Τελέσθηκε καὶ ἱερὰ Λιτανεία τῆς Θεομητορικῆς 
Εἰκόνος τῆς ἑορτῆς.



 Ὁ π. Κάρολος, 51 ἐτῶν, γεννήθηκε στὸ Μπρνὸ τῆς Τσε-
χίας καὶ ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Παπισμὸ στὴν ἐπίσημη ἐκκλη-
σία Τσεχίας καὶ Σλοβακίας τὸ 1997 μὲ κανονικὸ τύπο βαπτί-
σεως. Νυμφεύθηκε τὸ ἔτος ἐκεῖνο τὴν σύζυγό του Ἄννα. 
Χειροτονήθηκε Διάκονος τὸ ἔτος 2000 καὶ Πρεσβύτερος 
τὸ ἔτος 2001 ἐντὸς τοῦ ἰδίου χώρου. Προηγουμένως εἶχε 
ἐργασθεῖ ὡς μηχανικὸς αὐτοκινήτων καὶ σὰν Κληρικὸς ἀπο-
φοίτησε ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πρέσοβ Σλοβακίας, 
ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲ ἐργάζεται ὡς ἀναπληρωτὴς καθη-
γητὴς σὲ γυμνάσιο στὴν πόλη ποὺ ζεῖ πλησίον τοῦ Μπρνό. 
Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ παρελθόντος ἔτους 2018 διατελοῦσε 
σὲ κατάσταση Ἀποτειχίσεως γιὰ θέματα Πίστεως, ὅπως καὶ 
Κανονικά, λόγῳ τῶν σοβαρῶν προβλημάτων ἐντὸς τῆς ἐπι-
σήμου ἐκκλησίας τῆς πατρίδος του. Ἔκτοτε ἐπιδίωξε ἐπι-
κοινωνία μἐ ἡμετέρους Κληρικοὺς καὶ εἶχε ἐποικοδομητικὴ 
συνάντηση μὲ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του 
στὴν Τσεχία τὸν Ἰούνιο τοῦ 2018. Ἀπὸ τοῦ παρελθόντος 
Μαρτίου εἶχε ὑποβάλει Αἴτηση προσχωρήσεως στὴν Ἐκκλη-
σία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, διὰ 
τοῦ Θεοφ/του Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, ἡ 
ὁποία ἔγινε Συνοδικῶς ἀποδεκτή. Κατὰ δὲ τὴν πρόσφατη 
ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα μετὰ τῆς οἰκογενείας του (ἔχει 
δύο άνήλικα τέκνα, μία θυγατέρα καὶ ἕναν υἱό) ἔγιναν ἀπο-
δεκτοὶ διὰ τοῦ ἐνδεδειγμένου τρόπου. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, 
ὁ π. Κάρολος ἔχει οἰκιακὸ Παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὴν 

 Τὴν πρωία, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλί-
νικος χοροστάτησε στὸ ἑορτάζον Ἡσυχαστήριο στὸν Ἅγιο 
Δημήτριο (Μπραχάμι), ὅπου τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ 
Αἰδ. Πρωτ. π. Στυλιανὸς Τομαής.
 Στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τοῦ Περιστερίου λειτούργη-
σε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία.
 Στὸν Πειραιᾶ πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Κοι-
μήσεως, ὅπου ἀφ᾽ ἑσπέρας τελέσθηκε Μέγας Ἑσπερινὸς 
μὲ χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ συγχοροστασία τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ συμ-
μετοχὴ πολλῶν Κληρικῶν καὶ πλήθους λαοῦ, ὅπως καὶ 
ἐπισήμων. Τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, στὴν ὁποία συμμετεῖχε 

φιλαρμονικὴ καὶ τιμητικὸ στρατιωτικὸ ἄγημα. Ὁ Σεβ. Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Τὸ πρωὶ ὁ 
Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος τέλεσε τὴν πα-
νηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.
 Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη 
στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας, ὅπου ἔλαβε μέρος στὴν πα-
νήγυρη τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου συνιερουργήσας μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Τριάδιτζα 
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κ. Φώτιο καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Νικοπόλεως κ. Βίκτωρα.
Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Πλοεστίου 
κ. Ἀντώνιος ἀπὸ τὴν Ρουμανία καὶ Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος 
ἀπὸ τὴν Δημ. Μολδαβίας τῆς ΡΟΕΔ.

Πανηγύρεις Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς
 Στήν Γλυφάδα πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανου-
ρίου την Δευτέρα, 27-8/9-9-2019. Στόν Μέγα Ἑσπερινό 
τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐνῶ στήν ἐπακολουθή-
σασα Λιτανεία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος συμπαραστα-
τούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. κ. Γεροντίου καί πλειάδος Ἱερέων. 
Τούς ἱερούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Μητροπόλε-
ως Πειραιῶς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη 
ὁμοῦ μετά τῶν ἱεροψαλτῶν τοῦ Ναοῦ, τήν δέ Ἱερά Εἰκόνα 
τοῦ Ἁγίου πλαισίωσαν νέοι καί νεανίδες ἐνδεδυμένοι μέ 
τἰς παραδοσιακές ἐθνικές ἐνδυμασίες.Ἀνήμερα ἐτελέσθη ὁ 
Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προε-

 Μεταξὺ τῶν Ναῶν ποὺ πανηγύρισαν στὴν ἐπαρχία, ἦταν 
καὶ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ Καψούρι στὸν Κάβο Ντό-
ρο στὴν Εὔβοια, ὅπου μὲ τὴν εὐλογία τοῦ γηραιοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου μετέβη καὶ 
λειτούργησε ὁ Αἰδ. π. Κων/νος Τερζάκης. 

Πανήγυρη Παναγίας Προυσιωτίσσης
 Τήν Τρίτη, 21-08/3-09-2019, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μετέβη 
στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Παναγίας Προυσιωτίσσης 
στόν Τσακό Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου χοροστάτησε στόν 
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς Ἱερᾶς 
Λιτανείας. Μετά τό πέρας τῆς Λιτανείας ἔγινε ἡ Ἀρτοκλα-
σία καί ἡ Ἀπόλυση, πρό τῆς ὁ ὁποίας ὁ Ἐφημέριος Παν/τος 
Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας ἐκφώνησε σύντομο λογύ-
δριο γιά τήν ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς 
Παναγίας Προυσιωτίσσης καί ἔκανε τίς καθιερωμένες εὐχα-
ριστίες.Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἱερατικό Συλλεί-
τουργο προξάρχοντος τοῦ π. Εὐθυμίου μέ τήν συμμετοχή 
Κληρικῶν.

ξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινί-
κου μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριά-
δος κ. Φωτίου, ἐκφωνήσαντος ἑόρτιο λόγο, καί τεσσάρων 
Ἱερέων, παρουσίᾳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.
 Στήν Σαλαμῖνα ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε 
στόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λετουργία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Φανουρίου.

  Τέλος δέ στό Κορωπί Ἀττικῆς πανηγύρισε ὁ ὀμώνυμος 
Ναός, ὄπου στόν Μέγα Ἐσπερινό τῆς παραμονῆς καί στήν 
Ἱερά Λιτανεία προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς 
καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Ἑορτὲς Ναῶν Ἀποτομῆς Τ. Προδρόμου
 Τὴν Τετάρτη, 29-8/11-9-2019, Μνήμη τῆς Ἀποτομῆς 
τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 
ἑόρτασαν Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὸ Λουτουφὶ Θηβῶν 
στὸν ὁμώνυμο ἱστορικὸ Ναὸ στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς 
παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς 





14 Η� ΦΩΝΗ

καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν καὶ 
τελέσθηκε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Προδρομικῆς Εἰκόνος μὲ 
συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν. Τὸ πρωὶ ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία 
ἐκφωνήσας ἐπίκαιρη Ὁμιλία.
 Στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης, στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ Γυ-
ναικεία Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τὴν Θεία Λειτουργία 
τέλεσε, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγορίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.
 Τέλος, στὴν Μεσορόπη Παγγαίου νομοῦ Καβά-

λας τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, καὶ ἔλαβαν 
μέρος ὁ Ἐφημέριος π. Ἀβραὰμ Τσιμιρίκας, οἱ Ἀρχιμ/τες 
π. Ἰγνάτιος καὶ π. Παφνούτιος καὶ ὁ ὑποδ. π. Χριστόδου-
λος. Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἡ εἰς Διάκονον 
χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου ἀδ. Εὐστρατίου Βαζακίδη, 
ἐκ τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Ναοῦ, ἐγγάμου, ἀποστράτου Ταξι-
άρχου τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἀποφοίτου Οἰκονομικῶν 
Ἐπιστημῶν ὅπως καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ γνώστου τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
βυζαντινῆς μουσικῆς.

Κοίμηση π. Ἀθανασίου Ἀθανασιάδη στὴν Θεσσαλονίκη

σαλονίκης Χρυσόστομο, κατοπινὸ Μακαριώ
τατο Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας 
(† 2010), ἐφημέρευσε στοὺς Ναοὺς τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ Ἁγίων Γεωργίου & Νέ
στορος στὴν Θεσσαλονίκη, ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο 
τοῦ Πνευματικοῦ τὸ 1986, ἀφιερωθεὶς ὁλό

ψυχα στὸ ἔργο τῆς διακονίας 
καὶ οἰκοδομῆς τοῦ Ποιμνίου, 
διακρινόμενος γιὰ τὶς ἀρετές 
του, μὲ ὑπακοὴ καὶ ἀφοσίω
ση στὸν ἑκάστοτε Ἐπίσκοπό 
του, εἰρηνικὸς καὶ πράος, φι
λακόλουθος, προσευχητικός, 
διδακτικός, πατρικός, φίλος 
τῶν νέων, ἀνεξίκακος, ἐλεή

μων καὶ φιλάνθρωπος.Τὰ τελευταῖα χρόνια 
ἡ ὑγεία του εἶχε πληγεῖ, ἀλλὰ παρὰ τὶς δυ
σκολίες κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ 
προσφέρει ὅπου ἠδύνατο στὸ ἐκκλησιαστικὸ 
ἔργο, μὴ ὑπολογίζων τὶς συνέπειες, ὥστε νὰ 
«πέσει» κυριολεκτικὰ μαχόμενος. Εἴθε νὰ τοῦ 
ἀποδώσει ὁ Κύριος τὸν μισθὸν τῆς καλῆς δια
κονίας του καὶ ἡ μνήμη του να εἶναι αἰωνία!

ΤHN Πέμπτη, 9/2282019, ἐκοιμήθη ἐν Κυ
ρίῳ σὲ κλινικὴ ὅπου νοσηλευόταν, μετὰ 

ἀπὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ποὺ ὑπέστη ἀπὸ 
τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, ὁ σεβαστὸς Πρε
σβύτερος π. Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης στὴν 
Θεσσαλονίκη, γνωστὸς καλὸς Κληρικὸς στὴν 
Ἐκκλησία μας, ὁ ὁποῖος ὑπη
ρέτησε μὲ ὅλες του τὶς δυνά
μεις τὸ Ποίμνιο στὴν Θεσσαλο
νίκη καὶ εὐρύτερα στὴν Βόρειο 
Ἑλλάδα. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολου
θία του ἐψάλη τὴν ἑπομένη 
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν 
Θεσσαλονίκη, προεξάρχον
τος τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης 
κ. Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ 
τὴν προσωπικότητα τοῦ μεταστάντος Ἱερέ
ως, μὲ συμμετοχὴ καὶ τοῦ Σεβ. Φιλίππων καὶ 
Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου, ὅπως καὶ ἄλλων 
Κληρικῶν, παρουσίᾳ πλήθους κόσμου.
 Ὁ π. Ἀθανάσιος γεννήθηκε τὸ 1949 στὸν 
νομὸ Δράμας, νυμφεύθηκε τὸ 1977 ἀποκτή
σας τέσσερα τέκνα, χειροτονήθηκε τὸ 1979 
στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸν τότε Σεβ. Θεσ

Πενθη



15ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Σημαντικὴ Ἔκδοση Βιβλίου

γιὰ τὸν Μακαριστὸ Μαγνησίας Χρυσόστομο Νασλίμη

σεις καὶ γενικὰ ὑπάρχει καλὴ τεκμηρίωση τῶν πα
ρουσιαζομένων στοιχείων.
 Στὸ ἔργο αὐτὸ μὲ περιεκτικότητα, ὅπως καὶ πρω
τοτυπία καὶ διακριτικότητα, θίγονται καὶ ἀναπτύσ
σονται καὶ τὰ εὐαίσθητα καὶ πολυσυζητημένα θέμα
τα τόσο τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας, ὅσο καὶ 
τῶν προβλημάτων ἐντὸς τοῦ Πατρίου, μὲ κυριότερο 
αὐτὸ τῆς Ματθαιϊκῆς ἐκτροπῆς (1937, 1948).
 Μέσῳ πρωτοτύπων πηγῶν καὶ κυρίως ἐπιστο
λογραφίας, ἐκτυλίσσεται ἐνώπιον τοῦ ἀναγνώστου 

ὄχι μόνον ἡ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέ
ρουσα προσωπικότητα τοῦ Χρυ
σοστόμου Νασλίμη, ἀλλὰ καὶ 
ἡ ἡρωϊκὴ ἱστορικὴ πορεία τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ὡς γνωστὸν 
ἀντιμετώπισαν διωγμούς, κατα
τρεγμούς, ἐμπόδια καὶ διακρίσεις 
εἰς βάρος τους.
 Στὸ τέλος τοῦ Τόμου παρατί
θενται κατατοπιστικοὶ Κατάλογοι 
σχετικὰ μὲ τὶς Πηγὲς καὶ τὰ Βο
ηθήματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν 
στὴν σύνταξη τοῦ ἔργου, ὅπως καὶ 
τῶν κυρίων Ὀνομάτων καὶ Θε
μάτων ποὺ ἀπαντῶνται ἐντὸς τοῦ 
ἐκτενοῦς συγγράμματος, γιὰ τὴν 
εὐχερῆ ἀνεύρεσή τους ἀνὰ πᾶσα 
στιγμὴ ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη.
 Ἡ μορφὴ τοῦ Χρυσοστόμου 

Νασλίμη ἀναδεικνύεται ὡς ὄντως Ἀγωνιστική, σὲ 
καιροὺς κρίσιμους ἀπὸ κάθε ἄποψη, στολισμένη μὲ 
ὑπομονὴ καὶ ἄλλα χαρίσματα στὴν ἐκπλήρωση θεί
ου καὶ ὑψηλοῦ σκοποῦ. Ἡ σημασία προβολῆς μιᾶς 
τέτοιας σπάνιας καὶ ἐντυπωσιακῆς προσωπικότητος 
εἶναι ἀναγκαία στοὺς καιρούς μας, γιὰ ἔπνευση καὶ 
ἐνίσχυση. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς βαριᾶς κληρονο
μιᾶς καὶ τοῦ χρέους μας εἶναι ἐπιτακτικὴ καὶ μᾶς 
καθιστᾶ ὑπευθύνους καὶ γρηγοροῦντας.
 Ὁ Β ́ Τόμος, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ ἀκολουθήσει 
ἐλπίζουμε σὺν Θεῷ σχετικὰ σύντομα, θὰ ὁλοκλη
ρώσει ἕνα ἔργο ποὺ ἀποτελεῖ σημαντικὴ κατάθεση 
ψυχῆς στὴν ἱστορία καὶ στὴν συνείδηση κάθε πο
νοῦντος τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐπιθυμοῦντος τὰ ἀγαθά.
 Ἡ εὐχή μας εἶναι τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ προσεχθεῖ καὶ 
ἐκτιμηθεῖ δεόντως, ὅπως ἐπίσης καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ 
αἰσίως, καὶ νὰ συντελέσει ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, 

Εκτυπώθηκε καὶ κυκλοφόρησε ὁ Α΄ Τόμος τοῦ Βι
βλίου τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλή

μεν τος μὲ τίτλο: Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσό-
στομος Νασλίμης (1910-1973) - Ἀκατάβλητος 
Ἀγωνιστὴς Πίστεως καὶ Ὑπομονῆς. Εἶναι 500 
σελίδων, σχήματος 15 × 23 ἑκ.. Πρόκειται γιὰ ἰδι
αίτερα προσεγμένο ἔργο, ποὺ κοσμεῖται μὲ πολλὲς 
ἱστορικὲς φωτογραφίες.
 Ἀποτελεῖ καρπὸ πολυετοῦς ἐρεύνης τοῦ Θεοφ/του 
συγγραφέως σὲ πηγὲς καὶ ἔργα, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποί
ων εἶναι ἄγνωστα ἤ σπάνια, ὥστε 
νὰ ἀναδεικνύεται μὲ τρόπο εὔλη
πτο καὶ προσιτὸ ἡ μορφὴ ἑνὸς χα
ρισματικοῦ Κληρικοῦ στὸν χῶρο 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου 
Ἡμερολογίου, ὁ ὁποῖος σφράγισε 
μὲ τὴν ζωή, πορεία καὶ δράση του 
τὴν ἱστορία της.
 Ἡ ἐκτενὴς καὶ γλαφυρὴ ἐξι
στόρηση τῆς ὀγκώδους βιογρα
φίας τοῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη, 
ὅπως καὶ ἡ παρουσίαση καὶ ἐπι
λεκτικὴ ἀνάπτυξη τοῦ σπουδαί
ου καὶ πολυμεροῦς συγγραφικοῦ 
ἔργου του, ἔχουν μεγάλη σημασία 
γιὰ ὅλους ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ 
τὴν πρόσφατη ἱστορία καὶ πορεία 
μας στὸν χῶρο μας, ὅπως καὶ 
εὐρύτερα.
 Τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα μηνύμα
τα ποὺ ἐκπορεύονται, ἱστορικά, πνευματικά, ὁμολο
γιακὰ κλπ., καθιστοῦν τὸ ἔργο πολύτιμο βοήθημα 
ἐντρυφήσεως σὲ ἕνα εὐρὺ φάσμα θεμάτων καὶ ζητη
μάτων ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος.
 Προτάσσεται Πρόλογος ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ 
Πανεπιστημίου κ. Ἰωάννη Πολέμη, ὁ δὲ Θεοφ/τος 
συγγραφέας στὴν κάπως ἐκτενῆ Εἰσαγωγή του στὸ 
ἔργο ἐξηγεῖ πῶς προέκυψε ἡ ἐνασχόλησή του μὲ τὸν 
βιογραφούμενό του Χρυσόστομο Νασλίμη, τὸν τρόπο 
συλλογῆς τοῦ πηγαίου ὑλικοῦ καὶ τῆς χρησιμοποι
ήσεώς του, τοὺς στόχους τῆς συγγραφῆς, μὲ προ
τροπὲς γιὰ τὸν τρόπο οἰκοδομητικῆς ἀναγνώσεως 
τοῦ βιβλίου. Στὶς Εὐχαριστίες ἐκφράζει τὴν εὐγνω
μοσύνη του σὲ ὅσους συνέβαλαν μὲ ὁποιοδήποτε τρό
πο γιὰ τὸν ἀπαρτισμὸ τοῦ ἔργου.
 Ὁ Τόμος αὐτὸς περιλαμβάνει 14 Κεφάλαια, τὰ 
ὁποῖα ὑποδιαιροῦνται σὲ ἀρκετὰ ὑποκεφάλαια. Στὸ 
κείμενο παρατίθενται ἐπεξηγηματικὲς ὑποσημειώ 
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Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Ἐξορία τοῦ Ἁγίου Πρωθιεράρχου ἡμῶν
Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Ἐξορία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὑψηλοῦ Λέσβου τοῦ Ἁγίου Πρωθι-
εράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος Μητροπολίτου πρώην 
Φλωρίνης Χρυσοστόμου († 1955), κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μεγάλου διωγμοῦ ἐπὶ Σπυρίδωνος Βλάχου 
(1951-1952), πρὸς τὸν τότε Ἀρχιμ. π. Μερκούριο Καλοσκάμη, ἐκ τῶν ἀγωνιστῶν Κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ 
Ἀγῶνος, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1979 καὶ ἐκοιμή-
θη ἐν Κυρίῳ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1980.

Ἀγαπητέ μοι Μερκούριε·
Τὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν 4-6-51 Υἱϊκὴν ἐπιστολήν σου ἔλαβον χθὲς καὶ μετὰ 

μεγάλης χαρᾶς καὶ εὐχαριστήσεως ἀνέγνων τὸ περιεχόμενον αὐτῆς. Εἰς ἀπάν-
τησιν ἐκφράζω εἰς σὲ καὶ ἅπαν τὸ Ὀρθόδοξον Χριστεπώνυμον ποίμνιόν σου 
τὰ θερμὰ συγχαρητήρια διὰ τὴν σταθερὰν πίστιν καὶ ἐμμονὴν Σοῦ καὶ τῶν Χρι-
στιανῶν καὶ τῆς Ἐνορίας σου, εἰς τὰς Ἱερὰς Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ 
σεπτὰ θέσμια τῆς Ὀρθοδοξίας. Δέον νὰ λογίζησθε διὰ τὴν τοιαύτην σας πίστιν 
καὶ ἀφοσίωσίν σας εἰς τοὺς σεπτοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας θεσμοὺς εὐτυχεῖς καὶ νὰ 
δοξάζητε τὸν Θεόν, διότι ἐπεφύλαξε δι’ ὑμᾶς τὴν τιμὴν ταύτην νὰ ἀγνωνίζησθε 
ἐντίμως καὶ εὐθαρσῶς ἐπὶ τῶν τιμητικῶν προμάχων τῆς Ἐκκλησίας, σθεναρῶς 

ἀμυνόμενοι τῶν τιμαλφῶν κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Παρακαταθήκης τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἥν παρελάβομεν 
παρὰ τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων τῶν Ἑπτὰ (7) Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἥν ὀφείλομεν νὰ 
διαφυλάξωμεν ἀλώβητον μέχρι τελευταίας ἡμῶν πνοῆς.

 Ὁ Ἀγὼν ἡμῶν, ὅν ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου, εἶναι τόσον Ἱερὸς καὶ Ἅγιος, ὥστε ἀξίζει δι’ 
αὐτὸν νὰ ὑποστῶμεν πικρίας καὶ θλίψεις καὶ ἐὰν δεήσῃ νὰ θυσιάσωμεν καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ζωὴν ἡμῶν. Τί σημα-
σίαν ἔχει ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ αἱ κοσμικαὶ ἀπολαύσεις αὐτῆς ἀπέναντι τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀρρήτου εὐδαιμονίας, ἥν 
ἐπιφυλάσσει ὁ Κύριος ἡμῶν εἰς τοὺς πιστοὺς καὶ ἐνόρκως ἀγωνιζομένους διὰ τὴν δόξαν Αὐτοῦ, μὴ φειδόμενοι 
καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς των;

 Ἡ Ἐλπὶς λοιπὸν ὅτι πλέκεται λαμπρὸς ὑπὸ τῶν Ἀγγελικῶν χειρῶν ὁ στέφανος, ὅν ἐπιφυλάττει ὁ Κύριος 
ἡμῶν διὰ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ ἀθλοῦντας ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Ὀνόματος Αὐτοῦ, ἄς ἐνθαρρύνῃ καὶ ἐνισχύσῃ 
ὑμᾶς εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, δι’ ὅν τὰ ἔπαθλα θὰ ὦσιν οὐχὶ ἐπίκαιρα [ἐπίκηρα], ἀλλὰ ἄφθαρ-
τα καὶ οὐράνια. Ὅθεν ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιοῦσθε ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, Οὗ τὸ ἄπειρον ἔλεος καὶ ἡ χάρις, 
σὺν τῇ πατρικῇ ἡμῶν εὐχῇ καὶ εὐλογίᾳ, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Ἱερὰ Μονὴ Ὑψηλοῦ † ὁ Π. Φλωρίνης Χρυσόστομος
14/27-6-1951

(Ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ δημοσιεύθηκε στὸ βιβλίο-ἀφιέρωμα τῆς Παρθενίας Μοναχῆς, Ταπεινὸς Ἐπίσκοπος 
Μερκούριος-Στὴν Ὑπηρεσία τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἀγάπης, ἐπιμέλεια: Δ.Μ. Μπατιστάτου, Πειραιεὺς 1989, 
σελ. 119-120).


