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Ἡ Ε' Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις

Ὁ Μ ακαριώ τατος Ἀ ρχιεπίσκοπος Ἀ θην ῶ ν κα ὶ πάσης Ἑ λλάδος κ. Καλλίνικος ἐ ν
µέσ ῳ τ ῶ ν Ἀ ρχιερέω ν κα ὶ το ῦ Ἱ ερο ῦ Κλήρου µετ ὰ τ ὸ πέρας τ ῶ ν ἐ ργασι ῶ ν τ ῆ ς Ε ´
Π ανελληνίου Συνάξεω ς Κληρικ ῶ ν τ ῆ ς Ἐ κκλησίας τ ῶ ν Γνησίω ν Ὀ ρθοδόξω ν
Χριστιαν ῶ ν τ ῆ ς Ἑ λλάδος
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Η Ε´ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

Τ ὴν Πέµπτην 17/30-5-2013, ἔλαβε χώρα ἡ Ε'
Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γ.Ο.Χ.. Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἐγένεντο
εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
τοῦ Μεγάλου. Τὴν πρωΐαν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας, µετά τὸ
πέρας τῆς ὁποίας παρετέθη πρόγευµα εἰς τὴν
αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ διὰ τοὺς παρισταµένους
Κληρικούς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος
ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς
Συνάξεως.

Ἡ πρώτη εἰσήγησις ἐξεφωνήθη ὑπό τοῦ
Αἰδεσιµολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νι-

κολάου Δηµαρᾶ καὶ εἶχεν ὡς θέµα: «Ὁ Ἱερεύς, ὁ
κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν
τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ὁ Αἰδεσιµολογιώτατος ἀνεφέρθη ἐκτενῶς εἰς τὸ καθῆκον τοῦ Ἱερέως νὰ
διαφυλάττει ἑαυτόν καὶ τοὺς ἐµπεπιστευµένους
εἰς αὐτὸν πιστοὺς ἀπὸ τὴν αἵρεσιν καὶ νὰ εἶναι
ὑπόδειγµα ὑπακοῆς εἰς τοὺς ὅρους καὶ ἱεροὺς
κανόνας τῶν Ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων.

Ἡ δευτέρα εἰσήγησις ἦτο διὰ: «Τὰ κριτήρια
τῆς ἁγιότητος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου. Ὁ Θεοφιλέστατος
ἀνεφέρθη εἰς αὐτὰ τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ὡς
γνωρίσµατα ἢ κριτήρια ἁγιότητος τὰ ὁποῖα
ὀνοµαστικῶς εἶναι: α) τό Ἱερό Βάπτισµα β) τό
ὀρθόδοξο φρόνηµα γ) ὁ ἐνάρετος βίος δ) οἱ
ἐξαιρετικές ὑπηρεσίες καί ἡ προσφορά στήν
Ἐκκλησία ε) ἡ θαυµατουργία στ) τά Ἱερά
Λείψανα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀνέλυσε. Ἀνεφέρθη καὶ
εἰς τὸν τρόπον διὰ τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζεται
κάποιος ὡς Ἅγιος, πρᾶγµα διὰ τὸ ὁποῖον δέν
µετρᾶ τόσον ἡ συνοδική ἀπόφασις, ἀλλὰ ἡ
συνείδησις τοῦ πληρώµατος τῶν πιστῶν τῆς
Ἐκκλησίας περὶ τῆς ἁγιότητος κάποιου πιστοῦ
µέλους Της. Ἡ Σύνοδος ἔρχεται νὰ διαπιστώσει
τό γεγονός αὐτό ἐκ τῶν ὑστέρων. Ὁ Θεοφιλέστατος ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὰς βεβιασµένας
ἀνακηρύξεις ἁγίων ὑπὸ τῆς κρατούσης Ἐκ-

τησ ορθοδοξιασ
κλησίας, δίχως νὰ πληροῦν τὰς ἀναγκαίας προϋποθέσεις.

Εἰς τὸ σηµεῖον τοῦτο ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος
παρενέβαλε µίαν σύντοµον ἐνηµέρωσιν περί
τοῦ Τυπικοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει ἐγκρίνει µίαν
σειράν λειτουργικῶν ὑποµνήσεων διὰ τὸ ὁµοιόµορφον τῆς θείας λατρείας εἰς τὰς Ἀρχιερατικάς
λειτουργίας, τὰ συλλείτουργα καί γενικώτερον
διὰ τὰ σηµεῖα εἰς τὰ ὁποῖα παρατηρεῖται µεγάλη
ἀνοµοιοµορφία µεταξύ τῶν Κληρικῶν. Ἀκόµη
ἐπαρουσίασεν εἰς τοὺς Κληρικούς τὸ Τυπικὸν τὸ
καταρτισθὲν ὑπὸ Ἰ. Παπαγιάννη, τὸ ὁποῖον ἡ
ἁρµοδία ἐπὶ τῆς λειτουργικῆς Ἐπιτροπή τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἔκρινε ὡς λεπτοµερέστερον καὶ
ἀκριβέστερον καὶ ἀνακεφαλαιοῦν κριτικῶς
τὰ προηγούµενα τυπικά. Τοῦτο δέον ὅπως
προµηθευθοῦν ἅπαντες οἱ Ἐνοριακοί Ναοί διὰ
τὴν ὁµοιόµορφον τήρησιν ἑνός Τυπικοῦ.

3
Ἠκολούθησε ἡ παράθεσις γεύµατος εἰς τὴν
αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ καὶ ἀµέσως µετὰ ὁ Αἰδεσιµώτατος Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Τοµαῆς,
Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσµου ἀνεφέρθη συντόµως εἰς τὸ θέµα: «Συνεργασία Ἐφηµερίων
µετὰ τῆς Νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας µας».

Κατὰ σειράν τὸν λόγον ἔλαβεν ὁ
Ἐντιµώτατος Ἰατρὸς κ. Κυπριανός Χριστοδουλίδης, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἐπίκαιρον
ζήτηµα: «Μεταµοσχεύσεις καὶ Εἰκαζοµένη
Συναίνεσις». Ὁ Ἐντιµώτατος κ. Χριστοδουλίδης
ἀνεφέρθη εἰς τὴν πλασµατικὴν ἔννοιαν τοῦ
λεγοµένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καὶ εἰς τὸ
ἀθέµιτον τῆς µεταµοσχεύσεως ζωτικῶν ὀργάνων ἀπὸ πνέοντας τὸ λοίσθοια, ἀλλ’ οὐχί ἤδη
νεκρούς δότας.
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Ἡ Ἱερὰ Σύναξις κατέληξεν διὰ τῆς
εἰσηγήσεως: «Ἀπολογισµός ἔργου Ἱ. Συνόδου
δεκαετίας 2003-2013» ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

Ἡ Ἱερὰ Σύναξις ἔδωσεν εἰς τοὺς ἱερεῖς τὴν
εὐκαιρίαν νὰ συναντηθοῦν ἐκ νέου, νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις, νὰ ἐνηµερωθοῦν, καὶ νὰ ἐπανέλθουν πλέον ἐνηµερωµένοι καὶ ἐνδεδυναµωµένοι
εἰς τὰς ἐνορίας των.

Κάθε εἰσήγησις καὶ ἐνηµέρωσις ἠκολουθεῖτω
ἀπὸ ὑποβολὴν ἐρωτηµάτων καὶ συζητήσεως,
πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει τὸ ἐνδιαφέρον
τῶν ἱερέων διὰ τὰ πραγµατευθέντα ζητήµατα.
Περὶ ὥραν 16:00 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος
ἐπιλογήσας, ἐκήρυξε τὴν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν
τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως.

Πρόγραμμα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως
Τὸ ἰδιωτικόν Ι.Ε.Κ. «ΕΝΩΣΗ» προσέφερεν εἰς ἡµᾶς ὑποτροφίας µειωµένων διδάκτρων
διὰ τὴν φοίτησιν εἰς τὸ πρόγραµµα «Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Πολιτιστικὴ Κατάρτισις» τὸ
ὁποῖον παρέχει. Τὸ συγκεκριµένον πρόγραµµα ἐλεγχθέν ἐκρίθη κατάλληλον διὰ τὴν
ἐπιµόρφωσιν µελλοντικῶν ἢ καὶ ἐν ἐνεργείᾳ κληρικῶν, Ἀναγνωστῶν καὶ λαϊκῶν
στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας µας. Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας οἱ ἐνδιαφερόµενοι ἂς
ἀποτανθοῦν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

τησ ορθοδοξιασ
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Σύναξις Κληρικῶν ἐν Ἀμερικῇ
Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως
ἀνεγνώσθη τὸ ἑξῆς µύνηµα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Καλλινίκου:
Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Ἀµερικῆς κ. Παῦλε,
Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Τορόντο κ. Μωϋσῆ,
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Πόρτλαντ κ. Σέργιε,
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Βοστώνης κ. Δηµήτριε,
Θεοφιλέστατε
Ἐπίσκοπε
Θεουπόλεως
κ.
Χριστόδουλε,
Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιµώτατοι Πρεσβύτεροι,

Μετὰ µεγάλης ἐπιτυχίας, τὴν Κυριακήν τῶν
Ἁγίων Πάντων 17 / 30 – 6 - 2013, εἰς Βοστώνην, ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως
Κληρικῶν ἐν Ἀµερικῇ. Διήρκεσαν ἐπί τριήµερον,
ἐκ τῆς Παρασκευῆς 15/28-6-2013 καὶ διεξήχθησαν
εἰς τὸν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης.

Ἡ Ἱερατικὴ αὐτὴ Σύναξις ποὺ διοργανώνεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πόλη τῆς Βοστώνης
ἔχει µία ξεχωριστὴ σηµασία γιὰ τὴν ἐν Ἀµερικὴ
Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ.. Εἶναι ἡ πρώτη που γίνεται
µετὰ τὴν ἐνδυνάµωση τῆς Ἐκκλησίας τῶν
παραδόσεων στὴν Βόρειο Ἀµερικὴ ἀπὸ µεγάλο
ἀριθµὸ Κληρικῶν κάθε βαθµίδας ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν HOCNA. Στελέχη ἄξια, µὲ φρόνηµα ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξο, ἦλθαν γιὰ νὰ σχηµατίσουν µαζί µας ἕνα ἀρραγὲς µέτωπο ἑνωµένων
δυνάµεων στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς σύγχρονης
παναίρεσης τοῦ Οἰκουµενισµοῦ. Εὔχοµαι τὸ
παράδειγµά τους νὰ τὸ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι
ποὺ µοιράζονται µαζὶ µὲ ἐµᾶς τὴν ἀγάπη τους
γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Ἀγωνίζεσθε τὸν καλὸ ἀγώνα
τῆς πίστεως. Διατηρήσατε τὴν καλὴν Ὁµολογίαν τῆς ἀµωµήτου
ἡµῶν Ὀρθοδοξίας, σύµφωνα µὲ τὴν
προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν, Παύλου: «…στήκετε, καὶ
κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι ἐπιστολῆς ἡµῶν (2 Θεσσαλ. 2, 15). Διαφυλάξτε τὴν καθαρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας µας καὶ διαδῶστε τὴν σὲ κάθε
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Η
συνάνθρωπό µας ποὺ διψᾶ γιὰ τὴν ἀλήθεια.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐκδηλώνουµε στὸν
ὑπέρτατο βαθµὸ τὴν ἀγάπη µας καὶ πρὸς τὸν
Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον. Πρὸς τὸν Θεό, διότι
πρωτίστως Ἐκεῖνος εἶναι ποὺ θέλει «πάντας
ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν» (Β' Πέτρ. 3, 9). Πρὸς τὸν πλησίον, διότι
αὐτὴ εἶναι ἡ µεγαλύτερη εὐεργεσία ποὺ µπορεῖ
νὰ κάνουµε σὲ κάποιον ἄνθρωπο, ἀνώτερη ἀπὸ
κάθε ἄλλη µορφὴ ἐλεηµοσύνης: «νὰ τοῦ
διδάξουµε τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν
ἀσφαλῆ ὁδὸ τῆς σωτηρίας του». Καὶ ἡ
διδασκαλία αὐτή, πρέπει νὰ γίνεται µὲ κάθε
πρόσφορο µέσο, µὲ τὸ κήρυγµα, µὲ τὴν
συγγραφή, ἀλλὰ πάνω ἀπὸ ὅλα µὲ τὸ καλό µας
παράδειγµα. Ἂς µὴν ἀµφιβάλλουµε, κανεὶς δὲν
πρόκειται νὰ πεισθεῖ ἀπὸ τὰ λόγια µας, ἂν τὸ
παράδειγµα τῶν πράξεών µας εἶναι ἀντίθετο
ἀπὸ τὸ κήρυγµά µας.
Γιαυτὸ ὁ ἀγώνας ὁ µεγαλύτερος, δὲν εἶναι
αὐτὸς ποὺ ἔχουµε µέσα στὴν κοινωνία, ἀλλὰ
αὐτὸς ποὺ ἔχουµε µέσα µας. Ὁ προσωπικὸς
ἀγώνας τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐµᾶς γιὰ νὰ ζοῦµε µία
πνευµατικὴ ζωὴ πολεµώντας τὰ πάθη καὶ τὶς
ἀδυναµίες µας. Ἔτσι καὶ τοὺς ἑαυτούς µας
ὀφελοῦµε, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους οἰκοδοµοῦµε.
Καὶ νὰ ἔχετε πάντοτε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι µία ἐθνικὴ ὑπόθεση, οὔτε
τῶν Ἑλλήνων οὔτε τῶν Ρώσων οὔτε ἄλλων
µεµονωµένων ἐθνῶν. Εἶναι ἡ καθολικὴ πίστη. Ἡ
Ὀρθοδοξία περιέχει τὴν καθολικὴ (δηλ.
ὁλόκληρη) ἀλήθεια καὶ ἀπευθύνεται στὴν
καθολικὴ (δηλ. ὁλόκληρη) τὴν ἀνθρωπότητα. Οἱ
Οἰκουµενιστὲς διαδίδουν σήµερα, µεταξύ των
ἄλλων, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὑπόθεση µόνον
τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ρώσων, τῶν Ρουµάνων κ.λπ.
καὶ ὅταν κάποιος ἄνθρωπος ἄλλης
ἐθνικότητας θέλει νὰ βαπτισθεῖ Ὀρθόδοξος
Χριστιανός, τὸν ἀποτρέπουν καὶ τοῦ
συνιστοῦν νὰ παραµείνει Παπικός, ἢ
Προτεστάντης, ἢ ὁτιδήποτε χριστιανικὸ
δόγµα καὶ ἂν ἔχει. Μεγάλο λάθος, στὸ ὁποῖο
-ὡς ἕνα βαθµὸ- µπορεῖ νὰ παγιδευτοῦµε καὶ
ἐµεῖς. Ὄχι βέβαια ἀποτρέποντας ἄλλους νὰ
βαπτιστοῦν, ἀλλὰ µὲ τὸ νὰ θεωροῦµε καὶ
ἐµεῖς τὴν Ὀρθοδοξία ὡς ἐθνική µας
ὑπόθεση, µὲ ἀποτέλεσµα κάποιοι νὰ
ὑπερτονίζουν τὴ σηµασία τῆς Ἑλληνικῆς
Ὀρθοδοξίας , ἢ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας, ἢ
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τῆς Βουλγαρικῆς κ.λπ. ἔναντι τῶν ὑπολοίπων.
Ἃς κατανοήσουµε ὅλοι ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ εἶναι µία καὶ Μοναδική.
Αὐτὴ ἡ Μία, Ἁγία καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία
µπορεῖ νὰ ἐνσωµατώνει κάθε ἄνθρωπο, κάθε
ἐθνικότητας, καὶ κάθε γλώσσας, καὶ ὅλοι µαζὶ
νὰ συναποτελοῦµε ἕνα σῶµα µὲ κεφαλὴ τὸν
Κύριο ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστό. Φυσικὰ κάθε
ἄνθρωπος ποὺ ἐνσωµατώνεται στὴν Ἐκκλησία
δὲν χάνει τὴν προσωπικότητά του καὶ διατηρεῖ
τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς γλώσσας καὶ τῆς καταγωγῆς του, ἀλλὰ µεταµορφώνεται ἐν Χριστῷ καὶ
ἁγιάζεται. Γι’ αὐτὸ ὅταν ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος
ἀπέστειλε τὸν Ἅγιο Φρουµέντιο γιὰ νὰ ἐκχριστιανίσῃ τοὺς Αἰθίοπες, οὔτε κἄν διανοήθηκε νὰ
τοῦ ὑποδείξει νὰ τοὺς ὑποχρεώσῃ νὰ µάθουν
Ἑλληνικὰ γιὰ νὰ γίνουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ὅταν πάλι οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος
ξεκίνησαν νὰ ἐκχριστιανίζουν τοὺς Σλαύους, ὄχι
µόνο σεβάστηκαν τὴ γλώσσα τους, ἀλλὰ
ἐπινόησαν καὶ τὴν κυριλλικὴ γραφή, γιὰ νὰ
ἀποκτήσει αὐτὴ ἡ γλώσσα καὶ γραπτὴ µορφὴ
καὶ νὰ σωθεῖ µέχρι σήµερα. Ὅλοι ὀφείλουµε νὰ
σεβόµαστε τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῶν
ἀδελφῶν µας καὶ νὰ προσπαθοῦµε νὰ βοηθοῦµε
ἀλλήλους µὲ ἀγάπη ὥστε νὰ γίνουµε µέτοχοι
τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.
Σεβαστοὶ πατέρες, νὰ ἔχετε τὴν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ. Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνέυµατος νὰ σᾶς
φωτίζει πάντοτε καὶ νὰ καθοδηγήσει τὶς
ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Συνάξεως πρὸς τὸ
Θέληµα τοῦ Θεοῦ.
Εὐχέτης πρὸς Κύριον
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

τησ ορθοδοξιασ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων
Ι.Σ. 3/16-5-2013
Τὴν 3/16-5-2013 ἡµέραν Πέµπτην, εἰς τὴν ἐν
Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀµάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:
1. Συνεζήτησε λεπτοµερείας τινὰς τῆς ἐπικειµένης Ε’ Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν.
2. Ἐρρύθµισεν ζητήµατα προετοιµασίας τοῦ
Συνοδικοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
ἐν Ἀθήναις.
3. Συνεζητήθη ἀναφορὰ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου περὶ ζητήµατος τινός ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας.
4. Ἐγένετο ἐνηµέρωσις περὶ τῆς Γ' κοινῆς
συσκέψεως τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετὰ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων.

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων
Ι.Σ. 7/20-6-2013
Τὴν 7/20-6-2013 ἡµέραν Πέµπτην, εἰς τὴν ἐν
Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀµάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:
1. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Κληρικόν τινα ἀπευθύνας εἰς αὐτὸν σύστασιν περὶ ὑπακοῆς εἰς τὸν
οἰκεῖον αὐτοῦ Ἐπίσκοπον.
2. Ἐποιήσατο τὸν ἀπολογισµὸν τῆς Ε'
Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν. Σὺν τοῖς ἄλλοις, ἐπεσηµάνθη ἡ µεγάλη βραδύτης τῆς παραδόσεως τῶν συνοδικῶν ἀνακοινώσεων ὑπὸ τῶν
Ἑλληνικῶν Ταχυδροµείων καὶ ἀπεφασίσθη ἡ
ἐπιδίωξις τῆς γενικεύσεως τῆς δι’ ἠλεκτρονικοῦ
ταχυδροµείου ἀποστολῆς των εἰς τὸ µέλλον.
3. Ἐρρύθµισεν ζητήµατα προετοιµασίας τοῦ
συνοδικοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν
Ἀθήναις.
4. Συνεζητήθη τὸ ζήτηµα τῶν µεταµοσχεύσεων καὶ τῆς λεγοµένης εἰκαζοµένης συναινέσεως καὶ ἀπεφασίσθη:

α) Ἡ ἀποστολή ἐπεξηγηµατικῆς ἐγκυκλίου
διατὶ αἱ µεταµοσχεύσεις ζωτικῶν ὀργάνων ἐκ
µέρους ζώντων ἀσθενῶν χαρακτηριζοµένων ὡς
«κλινικῶς νεκρῶν» δὲν κρίνεται ἠθικῶς ἐπιτρεπτὴ καὶ ἡ συναποστολή τύπου σχετικῆς ὑπευθύνου δηλώσεως πρὸς διανοµὴν εἰς τὰς Ἐνορίας
τῆς Ἐπικρατείας.
β) Ἡ διοργάνωσις δύο ἡµερίδων διὰ τὸ ζήτηµα
ἐν Ἀθήναις καὶ Λαρίσῃ κατὰ τὰς ἡµεροµηνίας
Δευτέραν 10/23-9-2013 καὶ Τρίτην 18-9/1-10-2013
ἀντιστοίχως, εἰς χώρους οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.
5. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως
τοῦ Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Κανέτη, προερχοµένου ἐκ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας, εἰς τὴν
Ἱερὰν Μητρόπολιν Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος.
6. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως
τοῦ Ἱεροµονάχου π. Χριστοφόρου Νιανιούρη,
προερχοµένου ἐκ σχίσµατος, εἰς τὴν Ἱερὰν
Μητρόπολιν Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος.
7. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις τοῦ Ρώσου Ἐπισκόπου Ἀρσενίου Ἰαρκώφ, ὅστις ἐπιθυµεῖ τὴν
προσχώρησιν αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος προκειµένου νὰ λάβῃ τὸ Μέγα Ἀγγελικὸν σχῆµα καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ µεταβῇ εἰς ἰδιόκτητον αὐτοῦ Ἡσυχαστήριον εἰς τὴν ἔρηµον τοῦ
Σινᾶ διὰ νὰ ζήσῃ ὠς ἁπλοῦς Μοναχός ἡσυχαστικόν βίον. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπήνεσε τὴν πρόθεσιν τοῦ αἰτοῦντος καὶ ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν.

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων
Ι.Σ. 4/17-7-2013
Τὴν 4/17-7-2013 ἡµέραν Τετάρτην, εἰς τὴν ἐν
Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ
Ἀµάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:
1. Ἀπεδέχθη εἰσήγησιν τοῦ Θεοφιλ. Ἀρχιγραµµατέως περὶ τροποποιήσεως τοῦ Κανονισµοῦ Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ θεσπίσεως θέσεως Βοηθοῦ Γραµµατέως τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου πρὸς καλύτερον ἐπιµερισµόν τοῦ φόρτου ἐργασίας τῆς Ἀρχιγραµµατείας. Ταυτοχρόνως ἀπεφάσισε τὸν διορισµόν ὡς Βοηθοῦ
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Η
Γραµµατέως τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱεροµονάχου π.
Καλλινίκου Ἠλιοπούλου.
2. Ἐγένετο ἐνηµέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
περὶ τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐσχάτως διαδραµατισθέντων ἐκ µέρους τῶν ψευδο-Ἐσφιγµενιτῶν καὶ
τῆς ἐπεισοδειακῆς προσπαθείας καταλήψεως
τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου εἰς Καρυάς. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶµα συνεζήτησε περὶ τῶν γενοµένων παρεµβάσεων καθὼς καὶ τῶν ἐνδεικνυοµένων διὰ τὸ ἄµεσον µέλλον ἐνεργειῶν διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἀδικουµένων ἐκ τῶν τετυφλωµένων ἐκ τοῦ φανατισµοῦ
Οἰκουµενιστῶν ρασοφόρων ἐπιδροµέων.
3. Συνεζήτησε αἴτησιν τινὸς φεροµένου ὡς
κληρικοῦ ἐξ ἀνυποστάτου ψευδεπισκόπου «χειροτονηθέντος» καὶ ἀπεφάνθη ὅτι πρέπει νὰ
ἀποτανθῇ εἰς συγκεκριµένον ἔµπειρον Πνευµατικὸν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ὅστις ἀφοῦ
ἐξετάση τὸν αἰτοῦντα καὶ διερευνήσῃ τὰ περὶ τῆς
καταλληλότητος αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον κρίνει αὐτόν
κατάλληλον, ὑπογράψῃ συµµαρτυρίαν προκειµένου νὰ τελεσθῇ κανονική χειροτονία ἐξ
ὑπαρχῆς.
4. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως
τοῦ Ρώσου Πρεσβυτέρου π. Βιταλίου Ριάπτσεφ,
προερχοµένου ἐκ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ
µετέπειτα ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὁ αἰτῶν παρέστη καὶ ὑπεστήριξε προσφορικῶς τὴν
αἴτησίν του. Μετὰ τὴν κανονικὴν τακτοποίησιν
τῆς χειροτονίας του ὁ π. Βιτάλιος θὰ ἀναλάβῃ
τὴν δηµιουργίαν Ἐνορίας πρὸς τιµὴν τοῦ Ἁγίου
Βλαδιµήρου τοῦ Ἰσαποστόλου εἰς τὴν περιοχὴν
τῶν Οὐραλίων ὅπου διαµένει.
5. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισµὸς τοῦ συνοδικοῦ
ἑορτασµοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
6. Ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος ἐνηµέρωσε τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς
Ἀµερικὴν διὰ τὴν ἐνθρόνησιν τοῦ Σεβασµ.
Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωϋσέως.
7. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος
κ. Φώτιος ἀνεφέρθη εἰς τὰς νεωτέρας ἐξελίξεις
τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ἰεραποστολῆς.
8. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν συζητήσεων τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετὰ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων.
9. Ἀνεγνώσθησαν ἐπιστολαὶ Ἐνοριῶν καὶ
ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τὸν Ἀρχιγραµµατέα διὰ
τὴν ἀπάντησίν των.

Ἀριθµός Πρωτ. γ-1776

ΦΩΝΗ

Ἐν Ἀθήναις, 16 / 29 - 7 – 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν τῆς
Ἐπικρατείας
Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.,
κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 7/20-6-2013, ἐρευνήσασα
ἐνδελεχῶς τὸ ζήτηµα τοῦ λεγοµένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τῶν µεταµοσχεύσεων καὶ τῆς
εἰκαζοµένης συναινέσεως, ἀπεφάνθη:
1. Ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου εἶναι
τεχνητή. Νεκρός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός τοῦ
ὁποίου ἔχει παύσει ὁριστικῶς ἡ καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Ὁ χαρακτηριζόµενος ὡς «ἐγκεφαλικῶς νεκρὸς» εἶναι κατ’ οὐσίαν εἷς βαρέως
ἀσθενῶν. Ἡ λῆψις ζωτικῶν ὀργάνων ἐκ τοῦ
βαρέως ἀσθενοῦντος ἐπισπεύδει τὸν θάνατον
αὐτοῦ καὶ ἀπὸ ἠθικῆς ἀπόψεως θεωρεῖται φόνος.
2. Ὅθεν ἡ ἀφαίρεσις ζωτικῶν ὀργάνων διὰ
µεταµοσχεύσεις κρίνεται ἀνεπίτρεπτος. Ἀποδεκτὴ δύναται νὰ γίνῃ µόνον ἡ ἀφαίρεσις καὶ
µεταµόσχευσις µὴ ζωτικῶν ὀργάνων, ἡ ἀφαίρεσις τῶν ὁποίων δὲν ἐπιφέρει τὸν θάνατον τοῦ
ἀσθενοῦς, ὅπως λ.χ. τοῦ ἑνὸς νεφροῦ.
3. Ἡ λεγοµένη «εἰκαζοµένη συναίνεσις» (δηλ.
ἡ ἐκ προοιµίου θεώρησις ὅλων ὡς δωρητῶν
σώµατος, ἐκτὸς ἐὰν δηλώσουν τὸ ἀντίθετον)
κρίνεται ἐπίσης ἠθικῶς ἀπαράδεκτος. Πλὴν, ἐφ’
ὅσον ἐψηφίσθη τοιοῦτος νόµος καλοῦνται
ἅπαντες οἱ πιστοί νὰ συµπληρώσουν σχετικὰς
δηλώσεις ἀρνήσεως δωρεᾶς σώµατος κατὰ τὸ
συνηµµένον δεῖγµα, ὅπερ καλοῦνται οἱ
Τιµιώτατοι Ἐπίτροποι τῶν Ἱερῶν Ναῶν νὰ
ἀναπαράγουν φωτοτυπικῶς πρὸς διανοµὴν ἀπό
τοῦ παγκαρίου. Σηµειωτέον ὅτι δὲν ἔχει τεθῆ
προθεσµία διὰ τὰς δηλώσεις αὐτάς.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀκόµη ἀπεφάσισε τὴν
διοργάνωσιν δύο ἡµερίδων διὰ τὸ ζήτηµα ἐν
Ἀθήναις καὶ Λαρίσῃ κατὰ τὰς ἡµεροµηνίας
Δευτέραν 10/23-9-2013 καὶ Τρίτην 18-9/1-10-2013
ἀντιστοίχως, εἰς χώρους οἱ ὁποῖοι θὰ
ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς, πρὸς ἐνηµέρωσιν τοῦ
ποιµνίου.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

τησ ορθοδοξιασ
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Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δ´
Τὴν 7 /20ην Ἰουνίου 2013, ἡµέραν Πέµπτην τῆς
ἑβδοµάδος εἰς τὴν ἐν Γαλατσίῳ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπραγµατοποιήθη ἡ Τετάρτη
Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων.
Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀµφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ὡλοκληρώθη ἡ
συζήτησις ἐπὶ τῆς γραπτῆς Εἰσηγήσεως, ὑπὸ τὸν τίτλον:
«Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ Αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων», ἐπὶ τῇ
βάσει τῶν ἀπαντήσεων ἐπὶ τῶν γραπτῶν ἐρωτηµάτων, τὰ
ὁποῖα ὑπεβλήθησαν ἐκ µέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς
Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Εἰς τὰς ἀπαντήσεις αὐτὰς
τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων, κατετέθησαν αἱ παρατηρήσεις
ἐκ µέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Ἐκ
τῆς συζητήσεως, ἥτις διήρκεσε περί τὰς 6 ὥρας, διεγνώσθη ἡ κατεύθυνσις, τὴν ὁποίαν θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ
περαιτέρω πορεία τῶν συζητήσεων. Ἡ µεγάλη διάρκεια
τῆς Κοινῆς Συσκέψεως ὑποδηλώνει, ἀφ’ ἑνὸς τὸ γενικῶς
καλὸν κλῖµα τῶν συζητήσεων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ τὸ
ὅτι ὑφίσταται διάστασις ἀπόψεων, ἥτις τροφοδοτεῖ τὴν
συζήτησιν.
Ἡ ἑποµένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγµατοποιηθῇ τὴν
Παρασκευήν, 22αν Ἰουνίου / 5ην Ἰουλίου 2013, εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Φυλῆς Ἀττικῆς.
ην

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραµµατείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον – Φυλὴ
17/30.6.2013
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ε´
Τὴν Παρασκευήν 22αν Ἰουνίου / 5ην Ἰουλίου 2013,
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ
Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγµατοποιήθη ἡ Πέµπτη
Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς
Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταµένων.
Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀµφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, συνεζητήθη ἡ
προϊστορία, ἡ γένεσις καὶ ἡ ἐξέλιξις τῆς συγχρόνου παναιρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ. Ἅπαντα τὰ Μέλη ἀµφο–
τέρων τῶν Πλευρῶν, συνέβαλον ἐποικοδοµητικῶς εἰς τὴν
σύνθεσιν ἑνὸς χρονικοῦ, περιλαµβάνοντος τοὺς κυριωτέ–
ρους σταθµοὺς τῆς πορείας τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενι–
σµοῦ ἀπὸ τῆς ἐµφανίσεως αὐτοῦ µέχρι σήµερον. Τοῦτο
ἐκρίθη ἀναγκαῖον διὰ τὴν περαιτέρω ἐξέλιξιν τοῦ Διαλό–
γου, διότι πρὶν νὰ συµφωνήσωµεν εἰς τὸ ποία ὀφείλει νὰ
εἶναι ἡ στάσις µας ἔναντι τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, πρέπει νὰ

συµφωνήσωµεν εἰς τὶ συνίσταται ἡ αἵρεσις αὕτη. Ἡ ἱστο–
ρικὴ ἐξέλιξις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ παρέχει εἰς
ἡµᾶς ἕνα ἀντικειµενικὸν τρόπον προσεγγίσεως τοῦ
θέµατος, βάσει ἀδιαψεύστων ἱστορικῶν γεγονότων.
Ἡ ἑποµένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγµατοποιηθῇ τὴν
Παρασκευήν, 13ην/26ην Ἰουλίου 2013, ἐν Γαλατσίῳ εἰς τὴν
αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραµµατείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον – Φυλὴ
23.6/6.7.2013
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΤ´
Τὴν 13ην/26ην Ἰουλίου 2013, ἡµέραν Παρασκευὴν τῆς
ἑβδοµάδος καὶ περὶ ὥραν 5ην ἀπογευµατινήν, εἰς τὴν ἐν
Γαλατσίῳ Ἀθηνῶν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος, ἐπραγµατοποιήθη ἡ Ἕκτη Κοινὴ Σύσκεψις
τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος µετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος
τῶν Ἐνισταµένων.
Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀµφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ κωλυοµένου Αἰδεσιµωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιάν.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἐν πρώτοις
ἐγένετο συµπληρωµατική συζήτησις ἐπὶ τοῦ «χρονικοῦ»,
συνταχθέντος ἐν σχεδίῳ κατὰ τὴν προηγουµένην Σύσκεψιν, τοῦ περιλαµβάνοντος τοὺς κυριωτέρους σταθµοὺς
τῆς πορείας τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, κατετέθησαν δὲ εἰς τὴν Γραµµατείαν ἀρκετὰ κείµενα, πρὸς
τεκµηρίωσιν τοῦ «χρονικοῦ», φέροντος τὸν χαρακτηριστικὸν τίτλον: «Προϊστορία, Γένεσις καὶ Ἐξέλιξις τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ».
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ λόγος περιεστράφη εἰς τὴν κριτικὴν
τῆς πρακτικῆς τοῦ Οἰκουµενισµοῦ ἐξ ἐπόψεως α) ἱεροκανονικῆς, β) κανονιστικῆς, γ) Ἁγιογραφικῆς καὶ δ)
Ἁγιοπατερικῆς.
Τέλος, συνεζητήθη τὸ «χρονικόν», τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ
τὴν ἀπαρχὴν καὶ ἐξέλιξιν τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι τῆς πτωτικῆς πορείας τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.
Τὰ κείµενα, τὰ ὁποῖα συνεζητήθησαν, πρόκειται νὰ
ἀπαρτισθοῦν τῇ κοινῇ συνεργασίᾳ τῶν ἑκατέρωθεν
Γραµµατειῶν, προκειµένου νὰ λάβουν τὴν ὁριστικὴν
αὐτῶν µορφήν.
Ἡ Σύσκεψις διήρκεσε περί τὰς τέσσαρας ὥρας καὶ
διεξήχθη ἐν πνεύµατι ἀµοιβαίου σεβασµοῦ, ἀγάπης ἐν
Χριστῷ καὶ συνεργασίας. Ἡ ἑποµένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ
πραγµατοποιηθῇ τὴν Παρασκευήν, 24ην Αὐγούστου / 6ην
Σεπτεµβρίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.
Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραµµατείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον – Φυλὴ
14/27.7.2013
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ΦΩΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ:
• Οἱ πηγές • Οἱ μαρτυρίες • Ἡ ἀλήθεια*

τοῦ Γεωργίου Κεκαυµένου
(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουµένου τεύχους)

Ε

ίδαµε πως σύµφωνα µε τους αναθεωρητές
ιστορικούς, ένας από τους κυριότερους
λόγους για τους οποίους ο Κανέλλος
πρώτα και ο Νερουλός µετά «σκέφτηκε
να παρουσιάσει τους Τούρκους να εµποδίζουν
την εκπαιδευτική διαδικασία» είναι και το ότι
ήθελε να δικαιολογήσει «το χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο του λαού στα µάτια των Ευρωπαίων»[275].
Και αυτό γιατί «µέσα στο φανατισµένο κλίµα του
ροµαντικού φιλελληνισµού, […] όπως οι Έλληνες
προσπαθούσαν τότε να δικαιολογηθούν µε κάθε
τρόπο στα µάτια των Ευρωπαίων, το ίδιο και µια
µικρή µερίδα των Ευρωπαίων […] ήταν εξαιρετικά
πρόθυµη να πειστεί πως για κάθε στραβό της
ελληνικής πραγµατικότητας έφταιγαν µονάχα οι
Τούρκοι»[276]. Δηλαδή για δικαιολογήσουν ο
Κανέλλος και ο Νερουλός την πνευµατική
καθυστέρηση των Ελλήνων έριχναν όλα τα βάρη
στους Τούρκους. Και µάλιστα, αυτό το έκαναν
«παραµερίζοντας το ενοχλητικό ερώτηµα που θα
µπορούσαν να υποβάλλουν στον εαυτό τους, γιατί
ο Τούρκος να ενοχληθεί από την ύπαρξη
σχολείων»[277].
Όµως, µε το να λένε αυτά οι αναθεωρητές
ιστορικοί το µόνο που φανερώνουν είναι η
απόλυτη άγνοια του έργου του Κανέλλου και
ιδίως εκείνο του Νερουλού. Και αυτό διότι ο ίδιος ο
Νερουλός εξηγεί στο κείµενό του πως όσα έγραψε,
τα έγραψε για τον αντίθετο ακριβώς λόγο απ’
αυτόν που νοµίζουν οι αναθεωρητές ιστορικοί.
Δηλαδή, ο Νερουλός εκφωνεί τις διαλέξεις αυτές
και τις εκδίδει σε βιβλίο όχι για να δικαιολογήσει
την πνευµατική καθυστέρηση των Ελλήνων στην
παιδεία και τα γράµµατα, αλλά για τον
αντίθετο ακριβώς λόγο: Για να δικαιολογήσει
την ανεξήγητα µεγάλη ανάπτυξη που είχαν και η
παιδεία και τα γράµµατα στους υπόδουλους
Έλληνες, παρά τον βαρύ τουρκικό ζυγό.
--------------------------* Ἐλήφθη ἀπό: www.antibaro.gr

Δηλαδή, µε απλά λόγια: Ο Νερουλός δεν
ήθελε να δικαιολογήσει στους Ευρωπαίους το
γιατί οι Έλληνες δεν είχαν σχολεία, αλλά να
τους εξηγήσει το πώς ήταν δυνατόν να έχουν οι
Έλληνες τόσα πολλά σχολεία, παρά την
αφόρητη τουρκική σκλαβιά! Γι’ αυτό και λέει
σχετικά: «Επιτραπήτω µοι ενταύθα παρέκβασίς

Κανέλλος Δεληγιάννης

τησ ορθοδοξιασ
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τις αναγκαία, όπως απαντήσω εις την εξής
ενδεχοµενην ερώτησιν:
«Πώς κυβέρνησις, οποία η οθωµανική Πύλη,
συνεχώρει την ανέγερσιν τόσων σχολείων και
γυµνασίων εν Ελλάδι;»[278].
Η ενδεχόµενη ερώτηση των ακροατών του
Νερουλού, στην οποία αυτός σπεύδει να
απαντήσει, δεν ήταν γιατί οι Έλληνες είναι τόσο
καθυστερηµένοι, αλλά το πώς ήταν δυνατόν µια
τόσο βάρβαρη κυβέρνηση να ανέχεται να έχουν
οι Έλληνες τόσα πολλά σχολεία.
Και για τον Κανέλλο και για τον Νερουλό και
για όλους τους Ευρωπαίους του καιρού τους, η
τουρκική βαρβαρότητα ήταν κάτι παραπάνω
από αυτονόητη, ήταν δεδοµένη. Γι’ αυτό και δεν
έµπαινε κανείς στον κόπο να την αποδείξει, ούτε
οι Ευρωπαίοι, ούτε οι επαναστατηµένοι Έλληνες.
Το να είναι οι Έλληνες καθυστερηµένοι στα
θέµατα της παιδείας και να µην έχουν σχολεία,
θα ήταν για όλους το πιο φυσικό πράγµα του
κόσµου και κάνεις δεν θα χρειαζόταν να
απολογηθεί εκ µέρους τους γι’ αυτό. Όµως εδώ
συνέβαινε το εντελώς αντίθετο: Ενώ οι Έλληνες
ζούσαν πράγµατι κάτω από έναν τόσο αφόρητο
και τυραννικό ζυγό, κατάφερναν να έχουν και
πολλά σχολεία και ανεπτυγµένη παιδεία. Και
ακριβώς αυτό ήταν που οι Ευρωπαίοι δεν
µπορούσαν µε τίποτε να το καταλάβουν. Όχι το
αντίθετο! Και αυτήν τη απορία τους προσφέρ–
θηκε µε το έργο του να τους λύσει ο Νερουλός.
Για τον Νερουλό είδαµε ποιος ήταν. Τώρα θα
δούµε ποιοι ήταν και οι άλλοι που µαρτυρούν
για το κρυφό σχολειό.
Ο πρώτος από αυτούς είναι ο Μισαήλ Αποστο–
λίδης, ένας από τους πρώτους καθηγητές του
Πανεπιστηµίου, το 1837, και ένας εκ των ιδρυτών
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, ο οποίος έµαθε
ελληνικά στον νεαρό Όθωνα, στο Μόναχο. Σε
αντίθεση µε τα όσα ανακριβή λέει ο Αγγέ–
λου[279], ο Μισαήλ Αποστολίδης το 1837 δεν
ήταν µητροπολίτης Αθηνών, αλλά απλός αρχι–
µανδρίτης. Ο Μισαήλ έγινε ανώτατος κληρικός
πολύ µετά, το 1851 (αρχιεπίσκοπος Πατρών και
Ηλείας), ενώ µητροπολίτης Αθηνών έγινε µόλις
το 1862, όποτε και πέθανε! Ούτε να το χαρεί δεν
πρόλαβε ο άνθρωπος.

Μητροπολίτης Μισαὴλ Ἀποστολίδης

Ο αρχιµανδρίτης και καθηγητής Μισαήλ την
µέρα της λαµπρής τελετής των εγκαινίων του
Πανεπιστηµίου εκφώνησε κατάλληλο πανηγυ–
ρικό, τον οποίων άκουσαν οι πιο επίσηµοι Έλλη–
νες, και φυσικά όλοι ο αγωνιστές, οι οποίοι
βέβαια είχαν όλοι τους µεγαλώσει µέσα στη
δουλεία. Είπε λοιπόν εκείνη την µέρα ο Μισαήλ,
πως οι Τούρκοι δεν άφηναν τους Έλληνες να
έχουν σχολεία, για να µην «φωτιστούν». Και πως
τα λίγα σχολεία που υπήρχαν οφείλονταν «εις
την φυσικήν των Ελλήνων […] προς µάθησιν
κλίσιν»[280]. Αυτά τα λεγόµενα του Μισαήλ ο
Αγγέλου τα θεωρεί ως αποτέλεσµα της εθνικής
ρητορικής που αναπτύχθηκε στην ελεύθερη
πλέον Ελλάδα. Φυσικά δεν θα το έλεγε αυτό ο
Αγγέλου, αν είχε υπόψιν του την µαρτυρία του
Ζυγοµαλά, ας πούµε, που παραθέσαµε πιο πάνω.
Επίσης, όταν ο καθηγητής της Φιλοσοφικής
Φίλιππος Ιωάννου παρέδιδε το 1849 την πρυτα–
νεία στο διάδοχό του, καθηγητή της Νοµικής
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Γεώργιο Μαυροκορδάτο, είπε στον κατάλληλο
για την περίσταση λόγο που εκφώνησε πως η
ελληνική νεολαία επί τουρκοκρατίας «εδιδάσκε–
το λαθραίως εν υπογείοις και εν ταις οπαίς της
γης, τον τύραννον διαφεύγουσα». Φυσικά, αυτή
η καταλυτική µαρτυρία για το κρυφό σχολειό της
δουλείας δεν θα µπορούσε για τον Αγγέλου να
είναι τίποτε άλλο παρά εθνική ρητορική[281].

ΦΩΝΗ

Με το ίδιο σκεπτικό απορρίπτεται ως αναξιό–
πιστη και η µαρτυρία για το κρυφό σχολειό του
καθηγητή της Νοµικής σχολής Κωνσταντίνου
Φρεαρίτη, το 1863.
Όπως ήδη διαπιστώσαµε, καµιά από τις
µαρτυρίες για το κρυφό σχολειό δεν προέρχεται
από την Εκκλησία. Ο Μισαήλ Αποστολίδης και
ο Κωνσταντίνος Οικονόµος, παρ’ όλο που
είναι κληρικοί, ανήκουν οργανικά και άµεσα
στην νεοελληνική διανόηση και τον διαφωτι–
σµό[283], όπως ακριβώς και ο κληρικός Νεόφυ–
τος Βάµβας, η µαρτυρία του οποίου χρησιµοποι–
είται ως απόδειξη για την ανυπαρξία του κρυφού
σχολειού.
Όµως, την ύπαρξη του κρυφού σχολειού
µας επιβεβαιώνουν όµως και δυο επιπλέον
µαρτυρίες, µε ιδιαίτερα µεγάλο βάρος και
σηµασία, τις οποίες ο Αγγέλου αγνοεί.
Η πρώτη είναι η µαρτυρία του Φωτάκου. Και
τις ο Φωτάκος; Ο πρώτος υπασπιστής του Κολο–
κοτρώνη, ο οποίος αναφέρει στα Αποµνηµο–
νεύµατά του:
«Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζαν δια την
παιδείαν, η οποία εσυνίστατο εις το να µανθά–

Φίλιππος Ἰωάννου

Να θυµίσω µόνον εδώ, πως ο Φίλιππος
Ιωάννου γεννήθηκε το 1800 και πως ανήκε στον
κύκλο του Κοραή[282] και ήταν ο πρώτος
καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο, από
το 1839. Το 1846 εξελέγη Βουλευτής του Πανεπι–
στηµίου και αργότερα Γερουσιαστής. Εξελέγη
δυο φορές πρύτανης και έξι φορές κοσµήτορας
της Φιλοσοφικής σχολής. Για πολλά χρόνια
επίσης διετέλεσε πρόεδρος της Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Το να απορρίπτουµε µια µαρτυρία
ενός τόσο σπουδαίου και διακεκριµένου
ανθρώπου και επιστήµονα, µόνο και µόνο
επειδή εµείς θεωρούµε πως είναι προϊόν ρητορι–
κού λόγου, χωρίς να προσάγουµε κανένα
απολύτως στοιχείο που να τεκµηριώνει τον
ισχυρισµό µας, αυτό νοµίζω πως είναι και
αντεπιστηµονικό και ηθικά απαράδεκτο.

Φωτάκος

τησ ορθοδοξιασ
νουν τα κοινά γράµµατα, και ολίγην αριθµητι–
κήν ακανόνιστον. Εν ελλείψει δε διδασκάλου ο
ιερεύς εφρόντιζε περί τούτου. Όλα αυτά εγίνο–
ντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους
Τούρκους»[284].
Ο καλαµαράς Φωτάκος, ο οποίος γεννήθηκε
και ανδρώθηκε µέσα στην σκλαβιά, αναφέρει
αυτό που σαν παιδί και σαν νεαρός έζησε ως
άµεσο και προσωπικό του βίωµα. Και είναι τόσο
αυθόρµητος και τόσο ανυποψίαστος ο τρόπος µε
τον οποίον καταθέτει αυτήν την πολυτιµότατη
µαρτυρία του, ώστε να µην µπορεί κανείς να του
επιρρίψει την παραµικρή µοµφή για εθνικιστική
ρητορεία ή νεοελληνικό ροµαντισµό. Το αντίθετο.
Ο Φωτάκος µαρτυρεί ένα από τα σπουδαιότερα
γεγονότα της πνευµατικής αντίστασης των Ελ–
λήνων, το κρυφό σχολειό, µέσα σε όλες κι όλες
δυο γραµµές, χωρίς µάλιστα να κάνει το
παραµικρό επιπλέον σχόλιο.
Η επόµενη µαρτυρία προέρχεται από τον Νι–
κόλαο Δραγούµη. Ο Νικόλαος Δραγούµης επί–
σης δεν ήταν µια τυχαία προσωπικότητα, αλλά
ένας λόγιος που ανδρώθηκε µέσα στον αγώνα
µε τις καλύτερες προϋποθέσεις[285]. Η µαρτυρία
του Δραγούµη ανάγεται στο 1855 και βρίσκεται
στον Ε΄ τόµο του περιοδικού που εξέδιδε, την
Πανδώρα. Εκεί, λοιπόν, γράφοντας για τον
πατέρα του Μάρκο που γεννήθηκε το 1770 και
πέθανε το 1854, αναφέρει τα εξής:
«Ουχί µόνον κοπιώντες, αλλά και κινδυνεύον–
τες εσπούδαζον οι πατέρες ηµών γράµµατα.
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Έκαστος των Τούρκων, και ο έσχατος, ως
γνωστόν, είχε το δικαίωµα να τυραννή, να
φορολογή και να φονεύη τους οπαδούς του
Χριστού. Επειδή δε τα σχολεία διήγειραν τας
υποψίας αυτών και τα κατέτρεχον παντοιο–
τρόπως, και διδάσκαλοι και µαθηταί εσοφίζοντο
παντοίους επίσης τρόπους δια να αποφεύγωσι
την οργήν των. Και οσάκις συνήρχοντο εις το
σχολείον, εις εξ αυτών, ιστάµενος πλησίον του
παραθύρου ως κατάσκοπος, έστρεφεν ανήσυχος
πανταχού το βλέµµα, και έδιδε προς τους
άλλους την είδησιν ότι έβλεπεν Οθωµανόν ερχόµενον µακρόθεν. Και αµέσως εγίνετο βαθεία
σιωπή! Διότι ουαί και εις διδάσκοντας και εις
διδασκοµένους, εάν ο αγέρωχος διαβάτης ήκουε
θόρυβον ή φωνάς µαρτυρούσας διδασκαλίαν!
Ανέβαινεν όλως πνέων θυµόν εις το επίτηδες
ζοφούµενον σχολείον, και εξυλοκόπει και ετραυµάτιζε και µίαν- µίαν απέσπα τας τρίχας του
διδασκάλου, ένα ετύγχανε φέρων (ως σύνηθες
τότε) πώγωνα!
Ως εάν έφερε µεγαλόσταυρον εις τον λαιµόν,
και ταινίαν εγκάρσιον εις το στήθος, εκαυχάτο
πάντοτε ο πατήρ µου ότι εδάρη υπό Οθωµανού
χάριν των ελληνικών γραµµάτων.
«Δια τοιούτων κόπων και κινδύνων, προσέ–
θετεν επί τέλους οσάκις διηγείτο ταύτα, εδιδασκόµεθα και εδιδάσκοµεν. Και υπεµένοµεν όλα
καρτερικώς και αγαλλώµενοι»[286].
Δεν νοµίζω πως µπορεί να υπάρξει πιο παραστατική αλλά και πιο αξιόπιστη µαρτυρία, µέσα
από την καρδιά της τουρκοκρατίας, για
την ύπαρξη του κρυφού σχολειού και για
τον τρόπο µε τον οποίο αυτό λειτουργούσε. Έντροµοι και φοβισµένοι δάσκαλοι και µαθητές πήγαιναν σε επίτηδες
σκοτεινιασµένα σχολεία, ώστε να µην
τους πάρει χαµπάρι κανένας Τούρκος ότι
κάνουν µάθηµα και τους σαπίσει στο
ξύλο! Γι’ αυτό καθ’ όλη την διάρκεια του
µαθήµατος έβαζαν τσιλιαδόρο, για να
τους ειδοποιεί όταν έρχονταν κανένας
Τούρκος, ώστε να σταµατήσουν αµέσως
το µάθηµα. Το σηµαντικό
σε
τούτη
εδώ την µαρτυρία είναι πως αποτελεί
προσωπική κατάθεση µιας συγκεκριµένης εµπειρίας του Μάρκου Δραγούµη,
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πατέρα του Νικολάου, την οποία έζησε και
βίωσε άµεσα και προσωπικά ο ίδιος.
Όµως, κρυφά σχολειά υπήρχαν µέχρι και τον
20 αιώνα, στις περιοχές που ο Ελληνισµός παρέµενε ακόµη υπόδουλος. Ο Γάλλος δηµοσιο–
γράφος Rene Puaux (Πυώ) περιηγήθηκε την
Ήπειρο το 1913, αµέσως µόλις απελευθερώ–
θηκαν τα εδάφη αυτά από τον ελληνικό στρατό.
Συνοµιλώντας µε Έλληνες Ηπειρώτες, οι οποίοι
µόλις είχαν απαλλαγεί από τον τουρκικό ζυγό,
µάθαινε έκπληκτος και τα εξής σχετικά µε την
«ελευθερία» που απολάµβαναν οι Έλληνες στην
παιδεία και τα σχολεία τους:
«Κανένα βιβλίο τυπωµένο στην Αθήνα δεν
γινόταν δεκτό στα σχολεία της Ηπείρου. Ήταν
επιβεβληµένο να τα προµηθεύονται όλα από την
Κωνσταντινούπολη. Η Ελληνική Ιστορία ήταν
απαγορευµένη. Στην περίπτωση αυτή λειτουρ–
γούσαν πρόσθετα
κρυφά µαθήµατα. Χωρίς
βιβλία, χωρίς τετράδια ο νεαρός Ηπειρώτης µάθαινε για τη µητέρα Πατρίδα, διδασκόταν τον
Εθνικό της Ύµνο, τα ποιήµατά της και τους ήρωες της. Οι µαθητές κρατούσαν στα χέρια τους τη
ζωή των δασκάλων τους. Μία ακριτοµυθία, µια
καταγγελία ήταν αρκετή. Δεν είναι συγκινητικό,
αυτά τα διακόσια µικρά αγόρια και τα διακόσια
πενήντα κοριτσάκια να δέχονται τις επιπλέον
ώρες των µαθηµάτων (στην ηλικία, που τόσο
αγαπούν τα παιχνίδια), να συζητούν για την
Ελλάδα και επιστρέφοντας στις οικογέ–νειές
τους µε τα χείλη ραµµένα να κρατούν τον
ενθουσιασµό µυστικό στην καρδιά;»[287].
Είδαµε πιο πριν µε πόση σκαιότητα επιτέθηκε
ο καθηγητής Λιάκος στον καθηγητή Κακριδή,
όταν ο τελευταίος, µε αφορµή αυτήν την µαρ–
τυρία, τόλµησε να αναρωτηθεί αν τελικά το κρυφό σχολειό δεν είναι και τόσο µύθος, όσο τουλάχιστον θέλουν να το παρουσιάζουν οι ιστορικοί
της αποδόµησης. Και σχολιάσαµε αρκετά την
«απάντηση» του καθηγητή Λιάκου. Εδώ θα
συµπληρώσουµε µόνον πως ο Λιάκος θεωρεί ότι
τα όσα αναφέρει ο Γάλλος δηµοσιογράφος «δεν
παραπέµπουν στην ύπαρξη «κρυφού σχολειού»
στην Ήπειρο κατά τις παραµονές των Βαλκανικών Πολέµων, αλλά στο περιεχόµενο της
εκπαίδευσης»[288]! Κρίσεις και σχόλια δικά σας.
(συνεχίζεται)
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Πάλιν οἱ ψευδοεσφιγμενίται προκαλοῦν

Μ

ετὰ ζήλου ἐπιδιδοµένη εἰς τὸ προσφιλές
της «διακόνηµα» τῆς δικογραφίας (ἀντὶ
ἁγιογραφίας),
ἡ
ψευδοσφιγµενιτικὴ
ἀδελφότης τῶν λεγοµένων «Κατσουλιέρηδων»,
εὑρῆκε πάλιν τρόπον νὰ διαταράξῃ τὴν ἠρεµίαν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀλλὰ καὶ νὰ δηµιουργήσῃ
πρόσθετα προβλήµατα εἰς τὰ ὅσα ἤδη οὐκ ὀλίγα
ἀντιµετωπίζῃ ἡ χώρα. Οἱ ἀπίθανοι αὐτοί
ρασοφόροι, ἀφοῦ κατέλαβον ...ἡρωϊκῶς τῇ
βοηθείᾳ ἰσχυροτάτων ἀστυνοµικῶν δυνάµεων
τὴν ἀφύλακτον αὐλήν τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου εἰς Καρυάς, καὶ
ἔθραυσαν ὡς κλέπται καὶ λησταὶ τὴν θύραν τοῦ
ἐκεῖ παρεκκλησίου τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου,
ἀνήγειρον ἕτερον ἀντιπροσωπεῖον, τὸ ὁποῖον
κατέστησαν
γενικόν
στρατηγεῖον
τῆς
δικοµανίας των. Μηνύσεις καὶ ἀγωγαὶ κατὰ τῶν
γνησίων Ἐσφιγµενιτῶν, κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ
κράτους διὰ ...διαφυγόντα κέρδη, κατὰ τῶν
Μοναστηρίων τῆς Ἐκκλησίας µας πρώην
µετοχίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Έσφιγµένου τὰ ὁποῖα
ἐπίσης ἐπιθµοῦν νὰ ἁρπάξουν, καὶ ὅταν µείνῃ
χρόνος, συντάσσουν ἀναφοράς κατὰ τῶν
Λιµενικῶν ἢ τῶν Ἀστυνοµικῶν οἱ ὁποῖοι δὲν
σπεύδουν περιχαρεῖς νὰ ἐφαρµόσουν τὰς
ἀδίκους ἀποφάσεις! Πράγµατι, οἱ ἄνθρωποι
τοῦτοι δὲν πρέπει νὰ ἀναγινώσκουν οὐδέν
ἕτερον νυχθηµερόν εἰµὴ µόνον δικογραφίας.
Ἴσως καὶ κατὰ τὴν ὥραν τῆς Τραπέζης, ἐνόσῳ
ἐσθίουν µετὰ δακρύων τὸν ἄρτον των.
Ἀλλὰ, «τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξη».
Ἐσχάτως ἤνοιξεν ἡ ὄρεξις των καὶ διὰ τὸ
παλαιόν
ἀντιπροσωπεῖον
ὅπου
εἶναι
ἐγκατεστηµένοι
Μοναχοί
τῆς
γνησίας
ἀδελφότητος. Ἐπιθυµοῦν δὲ νὰ τὸ κατεδαφίσουν
καὶ νὰ ἀνεγείρουν νέον χρησιµοποιοῦντες
χρήµατα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Συµφώνως
πρὸς δηµοσιογραφικάς πληροφορίας ἔχει
ἐγκριθῇ κονδύλιον 0,5 ἢ κατ᾿ ἄλλας 1,3
ἑκατοµµυρίων Εὐρώ! Προφανῶς ἐπιθυµοῦν νὰ
οἰκοδοµήσουν βασιλικόν ἀνάκτορον ἔχοντες
κατὰ νοῦν τὴν ἀσκητικήν διαγωγήν τοῦ Ἀλῆ
Πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἄλλα παρόµοια
πρότυπα ὁσιότητος!

Τοιουτοτρόπως τὴν 7/20-7-2013 ἐξησφάλισαν (διὰ τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυρωτέρου), ἀπόφασιν ἀσφαλιστικῶν µέτρων περὶ ἐκκενώσεως τοῦ
παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου. Ὅθεν ὁ δικαστικός
ἐπιµελητής, µετὰ τὴν ἐπίδοσιν τῆς ἀποφάσεως
προσεπάθησε νὰ διαρρήξῃ τὴν θύραν τοῦ
παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου χρησιµοποιῶν ἀνυψωτικόν µηχάνηµα ὡς πολιορκητικόν κριόν καὶ
ἐργάτας διὰ τὴν ἐφαρµογήν τῆς ἀποφάσεως
παρουσίᾳ ἀστυνοµικῶν. Τὸ ἀποτέλεσµα ᾖτο ἡ
δηµιουργία ἐντάσεως καὶ ἀναταραχῆς ἡ ὁποία
ἐξῆλθε τῶν ὁρίων τῆς πατρίδος µας.
Ὅθεν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν προέβη εἰς τὰ κάτωθι διαβήµατα
διαµαρτυρίας:
Ἀρ. πρωτ. γ-1775
Ἐν Ἀθήναις, 12/25-7-2013
Πρός
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν
Δηµοσίας Τάξεως & Προστασίας τοῦ Πολίτου
κ. Νικόλαον Δένδιαν
Π. Κανελλοπούλου 4,
Τ.Κ. 101 77 ΕΝΤΑΥΘΑ
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
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Ὡς Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν
µίαν εὐάριθµον µερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ,
προσηλωµένη στερρῶς εἰς τὰ πατρῶα θέσµια
τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἀµωµήτου Ὀρθοδόξου
Πίστεώς µας, αἰσθανόµεθα µεγάλην ἀνησυχίαν
ἀπὸ τὰ τεκταινόµενα ἐσχάτως ἐν Ἁγίω Ὄρει.
Πάντοτε δι’ ἡµᾶς ὁ ἁγιορείτικος µοναχισµός
ἀπετέλει πρότυπον καὶ διὰ τὸν ἐκτὸς Ἁγίου
Ὄρους, οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἡγετῶν καὶ τῶν
Κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν ἀγῶνος ὑπέρ τῶν
πατρώων παραδόσεων µετὰ τὸ σχῖσµα τοῦ 1924
εἰς τὸν Ἑλλαδικὸν χῶρον ἦσαν ἁγιορεῖται. Ὡς ἐκ
τούτου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ µένοµεν ἀδιάφοροι
θεαταί τῆς καταφόρου ἀδικίας ἡ ὁποία
ἐνεργεῖται εἰς βάρος τῶν γνησίων Ἐσφιγµενιτῶν
Πατέρων ἀπὸ τοὺς ψευδεῖς τοιούτους.
Παραλείποντες τὰ πλείονα διὰ νὰ
ἐπικεντρωθῇ ἡ προσοχή ἡµῶν εἰς τὸ φλέγον
ζήτηµα τοῦ παρόντος, δηλοῦµεν ὑµῖν ὅτι
ἐκφράζοµεν µεγάλην ἀνησυχίαν διὰ τὴν
συνεχιζοµένην διὰ δεκάτην ἡµέραν πολιορκίαν
τοῦ
ἀντιπροσωπείου
τῆς
Ἱερᾶς
Μονῆς
Ἐσφιγµένου εἰς Καρυὰς Ἁγίου Ὄρους ἀπό
Ἀστυνοµικάς Δυνάµεις. Εἰς περίπτωσιν δὲ
δυναµικῆς ἐπεµβάσεως διὰ τὴν ἀποµάκρυνσιν
τῶν γνησίων Ἐσφιγµενιτῶν πρὸς ἱκανοποίησιν
τῶν καπριτσίων τῆς ψευδοῦς νεοσυστάτου
ἀδελφότητος θέτοµεν ὑµᾶς ἐνώπιον τῶν
εὐθυνῶν ὑµῶν διὰ τὰς συνεπείας.
1. Τὸ κῦρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνοµίας θέλει
τρωθεῖ
ἀναπανορθότως.
Καθῆκον
τῶν
Ἀστυνοµικῶν Ἀρχῶν εἶναι ἡ προστασία τῶν
φιλησύχων πολιτῶν ἀπό τὰ κακοποιά στοιχεῖα
καὶ ὄχι ἡ ἐφαρµογή ἀδίκων διατάξεων πρὸς
ἱκανοποίησιν
τῆς
ἰδιοτροπίας
φιλονείκων
ρασοφόρων. Τὰ ὄργανα τῆς τάξεως, Ἀστυνοµικοί
καί Λιµενικοί γιγνώσκουν τὴν ἀλήθειαν (ποῖοι οἱ
ἀληθεῖς καὶ ποῖοι οἱ ψευδεῖς Ἐσφιγµενῖται) καὶ
διὰ τοῦτο γνωρίζετε καλῶς ὅτι δὲν θὰ εὑρῇτε
προθύµους ἀστυνοµικούς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν
ἀδίκων διαταγῶν. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἔρχονται ἐκ
τῶν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους Τµηµάτων, δὲν ἀργοῦν
νὰ συνειδητοποιήσουν τὶ συµβαίνει. Πάντως,
ἡµεῖς ἀδυνατοῦµεν νὰ διανοηθῶµεν ὄργανα τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνοµίας νὰ ἀποτολµοῦν νὰ
βιαιοπραγήσουν κατὰ Ὀρθοδόξων Μοναχῶν,
ἀγαπώντων τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Πατρίδα
καὶ νυχθηµερόν προσευχοµένων διὰ τὸ Γένος
ἡµῶν. Καὶ ἂν ὅ µὴ γένοιτο συµβῇ τοιοῦτον τί, τό
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βάρος τῆς πολιτικῆς εὐθύνης θέλει φέρει ἡ
ὑµετέρα Ἐξοχότης ἀλλὰ καὶ σύσσωµος ἡ
παροῦσα κυβέρνησις.
2. Ἡ φήµη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ εἰδικώτερον
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος θέλει ἀµαυρωθῇ καὶ εἰς
περίπτωσιν βιαιοπραγιῶν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον, τὸ προσωνύµιον «Ἱερὰ» τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εὐκόλως θὰ προξενῇ συνειρµοὺς ὁµοιότητος µετὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ἥς τὰς µεθόδους
πλέον θὰ ἀρχίσῃ νὰ µιµῆται. Ἀπευχόµεθα τοῦτο,
διότι θέλοµεν νὰ πιστεύωµεν ὅτι ὑπάρ-χουν
συνετοί καὶ σώφρονες µεταξύ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν.
3. Ἡ πατρίς ἡµῶν θέλει ζηµιωθεῖ τὰ
µέγιστα. Διότι πῶς θὰ δυνάµεθα νὰ ἐγκαλῶµεν
ἄλλας γειτονικάς χώρας διὰ τὴν ἐλλειπὴ των
προσήλωσιν εἰς τὰ ἰδανικὰ τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας, ἐὰν ἡ πατρὶς ἡµῶν δεικνύει τοιαῦτα
εἰδεχθῇ δείγµατα θρησκευτικῶν διώξεων. Ἂν
σπεύσετε νὰ ἀντιτάξετε ὅτι πρόκειται περὶ
νοµίµων διαδικασιῶν καὶ ἐφαρµογῆς νοµίµων
ἀποφάσεων σᾶς ἀπαντῶµεν ἐκ προοιµίου ὅτι καὶ
οἱ γείτονες ἡµῶν µέσω νοµίµων διαδικασιῶν
(κατὰ τοὺς ἰδικοὺς των νόµους) ἐφαρµόζουν τὰς
διώξεις: α) Ἡ φίλη καὶ σύµµαχος Τουρκία, διὰ
νόµου ἀπηγόρευσε τὴν λειτουργίαν ἰδιωτικῶν
πανεπιστηµίων (ἀπαγόρευσις ἡ ὁποῖα ἄλλωστε
ἰσχύει καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ συνταγµατικῆς
διατάξεως, µάλιστα) καὶ διὰ τοῦ νόµου τούτου
ἔκλεισε τὴν θεολογικὴν σχολήν τῆς Χάλκης. β)
Οἱ Σκοπιανοί ἔκλεισαν εἰς τὴν φυλακήν τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀχρῖδος
Ἰωάννην
κατ’
εφαρµογήν δικαστικῶν ἀποφάσεων Σκοπιανῶν
Δικαστηρίων. Τὶ πιέσεις θὰ ἀσκήσῃ ἡ
Κυβέρνησις ὑµῶν εἰς τὰς χῶρας αὐτὰς διὰ τὴν
παῦσιν τῶν θρησκευτικῶν περιορισµῶν καὶ
διώξεων; Ἡ τυχόν βιαία ἐπέµβασις ὑµῶν εἰς τὸ
ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου
θὰ παραδώσῃ ἀνέλπιστα ἐπιχειρήµατα εἰς τὰς
ἀντιπάλους πλευράς.
Ὅθεν ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τὰ προηγούµενα,
σᾶς καλοῦµεν ὅπως ἀπέχετε ἀπό κάθε σκέψιν
διὰ βιαίαν ἀποµάκρυνσιν τῶν γνησίων
Ἐσφιγµενιτῶν Πατέρων ἀπὸ τὸ ἀντιπροσωπεῖον
τῆς Μονῆς.
Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς τῆς Ἱ. Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

τησ ορθοδοξιασ
Υ.Γ. Ἀντί ἐγγράφου ἀπαντήσεως προτιµοῦµεν
τὴν ἔµπρακτον διὰ τῆς ἀποµακρύνσεως τῶν
Ἀστυνοµικῶν Δυνάµεων ἀπό τὸ ἀντιπροσωπεῖον
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου.
Κοιν.:
1. Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν
2. Πολιτικόν Διοικητὴν Ἁγίου Ὄρους
3. Γενικὴν Γραµµατεῖαν Θρησκευµάτων
4. Ἱερὰν Μονήν Ἐσφιγµένου
Ἐπιπροσθέτως τὴν 16/29-7-2013 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
ἀπέστειλε τηλεγραφικῶς καί ἠλεκτρονικῶς τὸ
κάτωθι µήνυµα πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργόν.
Πρὸς
Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος
κ. Ἀντώνιον Σαµαρᾶν
Μέγαρον Μαξίµου, Τ.Κ. 106 74 ΕΝΤΑΥΘΑ
Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Διαµαρτυρώµεθα ἐντόνως διὰ βιαίαν
ἐπίθεσιν ἀστυνοµικῶν δυνάµεων εἰς τὸ
ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου
εἰς Καρυάς Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπικείµενον
παγκόσµιον διασυρµόν τῆς χώρας µας.
Καλοῦµεν τὴν Ὑµετέρα Ἐξοχότητα ὅπως
παρέµβη διὰ παῦσιν ἐπιθέσεως.
Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς τῆς Ἱ. Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος
* * *

Διαµαρτυρία Ἁγιορειτῶν διὰ τὰ
γεγονὀτα εἰς Καρυάς
Ἐκοινοποιήθη εἰς ἡµᾶς ἡ κάτωθι ἐπιστολή
Ἁγιορειτῶν Πατέρων διὰ τὰ γεγονότα εἰς τὸ
ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου
Ἁγίου Ὄρους.
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, 16/29 - 7 - 2013
Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Μὲ αἰσθήµατα βαθυτάτης ὀδύνης βιώνουµε,
τὶς τελευταῖες ὧρες, τὰ γεγονότα ποὺ
διαδραµατίζονται,
στὴν
πρωτεύουσα
τῆς
Ἀθωνικῆς Πολιτείας, ἀναφορικὰ µὲ τὴν
προσπάθεια ἐκδιώξεως, ἀπὸ τὸν τόπον
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ἐγκαταβιώσεώς των, εἴκοσι περίπου µοναχῶν,
τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου καὶ
συγκεκριµένα ἀπὸ τὸ Κονάκι της, στὶς Καρυές
Ἁγίου Ὄρους.
Τὰ θλιβερά γεγονότα συνέβησαν χθές καὶ
ἐξακολουθοῦν καὶ σήµερα νὰ συµβαίνουν,
παραβιάζουν εὐθέως τὸ Σύνταγµα. Ἰδιαίτερα
παραβιάζεται τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγµατος ἀπὸ
τὸ ὁποῖον κατοχυρώνεται τὸ ἀπαραβίαστον τῆς
ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ὅπως
ἐπίσης καὶ ἡ ἀνεµπόδιστος τέλεσις τῆς λατρείας,
ἡ ὁποία µάλιστα ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται ὑπὸ τὴν
προστασίαν τῶν νόµων.
Ἐπιπροσθέτως, τὸ ἄρθρον 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς
συµβάσεως τῶν δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου
κατοχυρώνει ἐπίσης δηλ. τὴν ἐλευθερία
ἐκδηλώσεως ἀτοµικὰ ἢ συλλογικὰ καὶ δηµόσια ἢ
ἰδιωτικὰ τοῦ θρησκεύµατος ἢ τῶν πεποιθήσεων
τῆς λατρείας, τῆς διδασκαλίας, τῆς ἐνασκήσεως
καὶ τῆς παρακολουθήσεως θρησκευτικῶν
καθηκόντων καὶ τελετουργιῶν.
Δὲν θὰ ὑπεισέλθουµε, κ. Πρωθυπουργέ, στὶς
λεπτοµέρειες καὶ στὰ αἴτια αὐτῆς τῆς διαµάχης.
Θὰ σᾶς ἐπισηµάνουµε ὅµως, ὅτι οἱ ἐνέργειες
αὐτές, παρ᾿ ὅλο τὸν φαινοµενικὸ νοµότυπο
µανδύα
µὲ
τὸν
ὁποῖο
ἐµφανίζονται
κατακερµατίζουν βαθύτατα καὶ ἴσως τελεσίδικα,
τὸ περὶ δικαίου αἴσθηµα ὄχι µόνον ἡµῶν αὐτῶν,
ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ
ὁποῖος στὸ πρόσωπο τῶν διωκοµένων µοναχῶν
βλέπει πλέον νὰ ἀντανακλᾷ ἡ βία καὶ ἡ
ἀνάλγητος συµπεριφορὰ τῶν κρατούντων κατὰ
τῶν ἀδυνάτων καὶ ἀσθενεστέρων.
Δι᾿ αὐτὸ κ. Πρωθυπουργέ, κρούοµε τὸν
κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ σᾶς παρακαλοῦµε, νὰ
ἐπέµβητε προσωπικά διὰ νὰ σταµατήσῃ ὁ
κατήφορος τῆς βίας καὶ τῆς ἀδικίας.
Πρέπει νὰ γίνει ἀντιληπτόν, ὅτι αὐτὸ ποὺ
καὶ ἐσεῖς ἴσως προσωπικά, ἀλλὰ προφανῶς καὶ
οἱ συνεργάτες σας, θεωρεῖτε ὡς "ἐλάχιστον" καὶ
"ἀµελητέον"
καὶ
ὅτι
δὲν
εἶναι
τίποτε
περισσότερον ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσιν µιᾶς ἁπλῆς
δικαστικῆς ἀποφάσεως, µήπως γίνῃ ἡ σταγόνα
ποὺ θὰ ξεχειλίσῃ τὴ λήκυθο καὶ σὰν χείµαρος
ὁρµητικὸς θὰ παρασύρῃ τὰ πάντα στὸ πέρασµά
του.
Γνωρίζετε, πολύ καλά, ἀπὸ τὴν Ἱστορία, ὅτι
ἀσήµαντα φαινοµενικά γεγονότα ὑπῆρξαν τὸ
ἔναυσµα
διὰ
τὴνἁλυσιδωτὴ
ἀντίδραση
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καταστάσεων ἀπροβλέπτων καὶ ἐν πολλοῖς
ἀνεξελέγκτων.
Πιστεύουµε ὅτι πνεῦµα σωφροσύνης καὶ
αὐτοσυγκρατήσεως θὰ πρυτανεύσῃ εἰς πάντα
ἁρµόδιον πρόσωπον σχετιζόµενον µὲ τὴν ἐν
λόγῳ ὑπόθεσιν καὶ ὅτι ἔστω καὶ τὴν ὑστάτην
στιγµήν θὰ ἀποσοβηθοῦν καταστάσεις ποὺ τὸ
πλέον πιθανόν εἶναι, νὰ ὁδηγήσουν σὲ τραγικὰ
ἀδιέξοδα καὶ ἀπροσδιόριστες παραµέτρους. Διότι
ὡς πολιτικός, γνωρίζετε πολύ καλύτερα, ποία
κατάληξι ἔχουν πάντοτε τ᾿ ἀδιέξοδα, ἐνῷ
ἀντίθετα (καὶ αὐτὴ φυσικὰ εἶναι ἡ συνεισφορὰ
τῶν πολιτικῶν στὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι),
πάντοτε ὁ διάλογος καὶ ἡ συνδιαλλαγὴ ὁδηγοῦν
σὲ λύσεις, ἀρκεῖ νὰ διεξάγωνται ἀπὸ τοὺς
κατάλληλους ἀνθρώπους καὶ µὲ καλὴ διάθεση.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἐµεῖς ὡς Ἁγιορεῖτες, ποὺ τάξαµε τὴ ζωήν
µας στὴν Παναγία καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεώς µας, δὲν διανοούµεθα ὅτι
θὰ ἐκδιωχθοῦν µὲ τέτοια βία καὶ ἀπάνθρωπες
διαδικασίες ἀδελφοί µοναχοί, οἱ ὁποῖοι τὸ µόνο
"ἔγκληµα" ποὺ οὐσιαστικά διέπραξαν εἶναι ἡ
ἀπαράβατος πίστις τους στὴν Ὀρθοδοξίαν.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἡ ἀναγκαστική ἄµυνα στὴν ἐπερχόµενη
βίᾳ, ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα στὸ νὰ θρηνοῦµε ἀθῶα
θύµατα.
Εὐχόµεθα, ἡ Πανάχραντος Μητέρα τοῦ
Κυρίου µας νὰ σᾶς φωτίσῃ νὰ ἀποτρέψετε ἔστω
καὶ τὴν τελευταίαν στιγµὴν τ᾿ ἀποτελέσµατα
αὐτά.
Μετὰ πάσης τιµῆς
(Κελλίον Ἅγ. Γεώργιος Κερασιά)
Γέρων Νικόδηµος Μοναχὸς
Χρυσόστοµος Ἱεροµόναχος
Γρηγόριος Ἱεροµόναχος
Πολύκαρπος Μοναχὸς
Ἀθανάσιος Μοναχὸς
Εὐθύµιος Μοναχὸς
(Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Κελλίον Μεταµορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος)
Γέρων Ἐλευθέριος Ἱεροµόναχος
Ἐλευθέριος Μοναχὸς
Χαράλαµπος Μοναχὸς
(Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Κελλίον Ὑπαπαντῆς τοῦ
Κυρίου)
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Γέρων Ἰωακεὶµ Μοναχός
Μιχαήλ Μοναχός
Χριστοφόρος Μοναχός
(Βουλευτήρια Ἁγ. Ἄννης, Καλλίον Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ)
Γέρων Γεώργιος Μοναχός
Νήφων Ἱεροµόναχος
Εὐθύµιος Μοναχὸς
Παχώµιος Μοναχός
Νικόλαος Μοναχός
Κυριάκος Δόκιµος
Γεώργιος Δόκιµος
(Βουλευτήρια Ἁγ. Ἄννης, Καλλίον Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ)
Γέρων Παΐσιος Μοναχός λιβανάς
Ἰωαννίκιος Μοναχός, Σκήτη Ἁγία Ἄννης
(Κατουνάκια, Κελλίον Ἄξιον Ἐστίν)
Γέρων Γαβριὴλ Ἱεροµόναχος καὶ συνοδία
(Κατουνάκια, Κελλίον Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ)
Γέρων Βλάσιος Μοναχός Κατουνακιώτης
Ἀντώνιος Μοναχός
Δωρόθεος Μοναχός
Κλήµης Μοναχός
(Κατουνάκια, Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου)
Γέρων Μερκούριος Μοναχός Κατουνακιώτης
(Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου, Κελλίον Εἰσοδείων τῆς
Θεοτόκου)
Γέρων Αὐγουστῖνος Μοναχὸς,
Ματθαῖος Μοναχὸς
Ἠλίας Μοναχὸς
Μωϋσῆς Μοναχὸς
(Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου, Κελλίον Ἁγίου Σπυρίδωνος)
Γέρων Σπυρίδων Ἱεροµόναχος καὶ συνοδία
(Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου)
Θεόδουλος Μοναχὸς
Γέρων Γεράσιµος Μοναχός, Κελλίον Ἁγίου
Βασιλείου
(Κελλίον Ἁγ. Δηµητρίου Σκήτης Φιλοθέου)
Γέρων Χρυσόστοµος Μοναχὸς,
Δηµήτριος Μοναχὸς
(Καρυαί)
Ἀθανάσιος Μοναχὸς
Ἰάκωβος Μοναχός (ἐκδότης περιοδικοῦ Ἅγιος
Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγµενίτης)
Ἀρσένιος Μοναχός
Βασίλειος Μοναχός, Κελλίον Ἅγιοι Πάντες

τησ ορθοδοξιασ
Σκήτης Κουτλουµουσίου
Χρυσόστοµος Μοναχός Μολυβδοεκκλησιά
Γοργόνιος Μοναχὸς
Χρύσανθος Ἱεροµόναχος
Δωρόθεος Μοναχὸς, Καψάλα
Σίλβεστρος Μοναχὸς
(Προβάτα, Κελλίον Ἁγίου Γεωργίου)
Γαβριὴλ Ἱεροµόναχος
Καλλίνικος Μοναχὸς
Ἰωάσαφ Μοναχὸς
Εὐθύµιος Μοναχὸς
Γεώργιος Μοναχὸς
(Σκήτη Ἰβήρων, Κελλίον Ἁγίου Ἀκακίου)
Ἀκάκιος Μοναχός
Ἰάκωβος Μοναχὸς
(Κελλίον Ἁγίας Τριάδος Σίµωνος Πέτρας)
Γέρων Γρηγόριος Ἱεροµόναχος καὶ συνοδία

«Ἀνεξαρτήτως
ὁποιουδήποτε νομικοῦ
ἰσχυρισμοῦ!»
Χθές στὴν Πρεµετή τῆς Βορείου Ἠπείρου,
δικαστικοί ἐπιµελητές, µὲ ἐργάτες καί κάλυψη ἀπό
ἄνδρες τῶν σωµάτων ἀσφαλείας, προέβησαν σέ
ἐφαρµογή δικαστικῶν ἀποφάσεων γιὰ κατάσχεση στην
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Ἀποµάκρυναν τοὺς πιστούς, βιαιοπράγησαν κατὰ τῶν
ἱερέων καί φόρτωσαν σὲ φορτηγό σωρηδόν, εἰκόνες,
προσκυνητάρια,
καντήλια,
ἑξαπτέρυγα,
παγκάρι,
καρέκλες, καὶ ὅ,τι µποροῦσε νὰ µεταφερθεῖ. Μέχρι καὶ
τὴν καµπάνα πῆραν, ἀφοῦ ἔριξαν κάτω τό πρόχειρο
κωδωνοστάσιο. Οἱ σχετικές φωτογραφίες καὶ τὰ
βίντεο ἔχουν κατακλύσει τὸ ἑλληνικό διαδίκτυο.
Βεβαίως, κάποιος θὰ µποροῦσε νὰ πεῖ, ὅτι ὅλα
ἔγινα νόµιµα, σύµφωνα µὲ τοὺς ἀλβανικούς νόµους
καὶ κατ’ ἐφαρµογήν νοµίµων δικαστικῶν ἀποφάσεων.
Παρ’ ὅλα ταῦτα τὸ ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν
ἔσπευσε δικαίως νὰ καταδικάσει τὶς βιαιότητες αὐτές
ὡς: «πράξεις ἀπαράδεκτες καὶ καταδικαστέες,
ἀνεξαρτήτως ὁποιουδήποτε νοµικοῦ ἰσχυρισµοῦ.»
Συγχαίρουµε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν
τόσο ξεκάθαρη θέση τὴν ὁποία ἔλαβε καὶ παραθέτουµε
ὁλόκληρη τὴν δήλωση τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ
Ὑπουργείου
κ.
Κωνσταντίνου
Κούτρα
ὅπως
δηµοσιεύθηκε χθές:
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«Μας
προκαλούν
βαθειά
ανησυχία
πληροφορίες για βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα,
σήµερα, στην πόλη Πρεµετή, στον ιερό Ναό των
Εισοδίων της Θεοτόκου.
H βίαιη αποµάκρυνση κληρικών, η σφράγιση του
ιερού Ναού, την εποµένη µάλιστα του εορτασµού της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου, η παρεµπόδιση πιστών να
προσέλθουν στον τόπο της θρησκευτικής τους
λατρείας, καθώς και η αφαίρεση εικόνων και ιερών
σκευών από το χώρο του Ναού είναι πράξεις
απαράδεκτες
και
καταδικαστέες, ανεξαρτήτως
οποιουδήποτε νοµικού ισχυρισµού.
Ο σεβασµός της θρησκευτικής ελευθερίας, η
προστασία των χώρων λατρείας και η ανεµπόδιστη
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι
χαρακτηριστικό εκ των ων ουκ άνευ ενός κράτους
δικαίου και θεµελιώδες στοιχείο του κοινοτικού
κεκτηµένου και του ευρωπαϊκού θεσµικού πολιτισµού.
Ελπίζουµε συνεπώς οι ενέργειες αυτές να έγιναν
ερήµην της αλβανικής κυβέρνησης.
Η Πρεσβεία µας και οι Προξενικές µας Αρχές
στη χώρα έχουν λάβει οδηγίες να παρακολουθούν εκ
του σύνεγγυς το ζήτηµα».
Ἐδῶ ἔρχεται καὶ πάλι στὸ προσκήνιο ἕνα ζήτηµα
ποὺ εἶχε ἀπασχολήσει καὶ παλαιότερα τὴν Ἑλληνική
κοινή γνώµη: «Ὅ,τι εἶναι νόµιµο, εἶναι καὶ ἠθικό»;
Ἀσφαλῶς ὄχι. Μὲ τυπικὰ νόµιµες διαδικασίες
(νοµότυπες) µποροῦν νὰ γίνουν ἀκόµη καὶ τὰ
µεγαλύτερα ἐγκλήµατα. Μὲ τυπικῶς νόµιµες
διαδικασίες (δίκες, ἀπολογίες κατηγορουµένων, κ.λπ.)
καὶ ἡ Ἱερὰ ἐξέταση ἔκαιγε στὴν πυρὰ τοὺς
ἀντιφρονοῦντες. Μὲ νοµότυπες διαδικασίες εἶχαν
κηρυχθεῖ καὶ οἱ διωγµοί κατὰ τῶν χριστιανῶν πού
ρίχνονταν στὰ θηρία «κατ’ ἐφαρµογὴν νοµίµων
δικαστικῶν ἀποφάσεων».
Γι’ αὐτὸ ἂς ἀφήσουν κατὰ µέρος αὐτὰ τὰ
ἐπιχειρήµατα οἱ Κατσουλιέρηδες καὶ οἱ ὑπερσπιστές
τους. Τὶ πάει νὰ πεῖ «ἐφαρµογὴ νοµίµων δικαστικῶν
ἀποφάσεων»; Ἐχαρακτήρισαν τούς ἀντιφρονοῦντες
«σχισµατικούς» καὶ ἀπό νοικοκύρηδες οἱ γνήσιοι
Ἐσφιγµενίτες ἔγιναν -ὡς διὰ µαγείας- «καταληψίες»
µέσα στο ἴδιο τους τὸ σπίτι! Εἶναι δίκαιο αὐτό; Καὶ
ποιὸς κρίνει ποιοί εἶναι σχισµατικοί; Γιὰ τοὺς
Κατσουλιέρηδες καὶ τὸ Οἰκονοµικόν Πατριαρχεῖον οἱ
Ἐσφιγµενίτες εἶναι σχισµατικοί. Γιὰ τοὺς Ἐσφιγµενίτες
καὶ πάρα πολλούς ἄλλους Ἔλληνες, οἱ Κατσουλιέρηδες
καὶ οἱ Πατριαρχικοί εἶναι σχισµατικοί. Πῶς τὰ κοσµικά
δικαστήρια ἐµπλέκονται σὲ µία πνευµατική διαφορά καί
παίρνουν τὴν ἄποψη τοῦ ἑνός µέρους, τοῦ
Πατριαρχείου, ποὺ κατὰ ...σύµπτωσιν εἶναι τὸ πιὸ
ἰσχυρό;
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Αὐτός εἶναι ὁ ὁρισµός τοῦ δικαίου τοῦ
ἰσχυροτέρου, ὅπως λέγει ἡ Γραφή: «ἔστω δὲ ἡµῶν ἡ
ἰσχὺς νόµος τῆς δικαιοσύνης, τὸ γὰρ ἀσθενὲς
ἄχρηστον ἐλέγχεται» (Σοφ. Σολοµ. Βʹ 11). Ὁ νόµος
τῆς δικαιοσύνης τους εἶναι ἡ ἰσχύς πού διαθέτουν, τό
δέ ἀσθενές µέρος δὲν τὸ λογαριάζουν ὡσἄν ἄχρηστο,
ὅπως σοφᾶ περιγράφει ὁ Δίκαιος Σολοµών. Καὶ τὰ
ὑπόλοιπα τῆς περιγραφῆς τοῦ Σολοµῶντος ταιριάζουν
ἀπολύτως στήν διένεξη Πατριαρχικῶν (Μνηµονευτῶν)
καὶ Ὀρθοδόξων (Ζηλωτῶν): «ἐνεδρεύσωµεν δὲ τὸν
δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡµῖν ἐστι καὶ ἐναντιοῦται τοῖς
ἔργοις ἡµῶν καὶ ὀνειδίζει ἡµῖν ἁµαρτήµατα νόµου καὶ
ἐπιφηµίζει
ἡµῖν
ἁµαρτήµατα
παιδείας
ἡµῶν·
ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν Θεοῦ καὶ παῖδα Κυρίου
ἑαυτὸν ὀνοµάζει· ἐγένετο ἡµῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν
ἡµῶν· βαρύς ἐστιν ἡµῖν καὶ βλεπόµενος, ὅτι ἀνόµοιος
τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγµέναι αἱ τρίβοι
αὐτοῦ· εἰς κίβδηλον ἐλογίσθηµεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται
τῶν ὁδῶν ἡµῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν· µακαρίζει
ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα Θεόν.
ἴδωµεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσωµεν τὰ
ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ·» (Σοφ. Σολ. Βʹ 12-17). Ἐλέγχεται ἡ
συνείδησή τους ἀπό τήν στάση τῶν Ζηλωτῶν καὶ
φρίττουν. Δὲν ἀντέχουν οὔτε νὰ τοὺς βλέπουν καὶ
µηχανεύονται ὅλα αὐτά τά τερτίπια µὲ τίς «νόµιµες
δικαστικές ἀποφάσεις» πού στηρίζονται σὲ µία
ὑποκειµενική κρίση πνευµατικοῦ χαρακτήρα.

«Μας προκαλούν βαθειά ανησυχία πληροφορίες
για βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα, σήµερα, στὶς
Καρυές, στο αντιπροσωπείο τῆς Ιεράς Μονής
Εσφιγµένου.

Νά ὄµως πού σὲ ἄλλα µέρη ἡ Πατριαρχική
µερίδα δέν ἔχει τήν ἴδια ἰσχύ, ὁπότε οἱ νόµιµες
διαδικασίες (σύµφωνα µέ τούς νόµους τοῦ τουρκικοῦ
κράτους) µποροῦν νὰ δηµεύουν περιουσιακά στοιχεῖα
τοῦ Πατριαρχείου ἢ νὰ κλείνουν θεολογικές σχολές
καὶ ἡ «ἐφαρµογὴ νοµίµων δικαστικῶν ἀποφάσεων»
(σύµφωνα µὲ τὴν ἀλβανική νοµοθεσία) νὰ φορτώνει
σέ φορτηγά τίς εἰκόνες, τά καντήλια καί τίς καµπάνες
τῶν Ὀρθοδόξων ναῶν γιὰ ἐκποίηση... Καὶ βέβαια, τὸ
Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ἔχει κάθε
δικαίωµα νὰ διαµαρτύρεται. Τί θὰ γίνει ὅµως ὅταν οἱ
ἀποθρασυµένοι «Κατσουλιέρηδες» ἐπιχειρήσουν τὸν
προσεχῆ Σεπτέµβριο, ὅπως σχεδιάζουν, νὰ καταλάβουν τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς Ἐσφιγµένου στίς
Καρυές «κατ’ ἐφαρµογὴν νοµίµων δικαστικῶν ἀποφάσεων»; Ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος τελεῖ ὑπό τὴν
ἄµεσο ἐποπτεία (διὰ τῆς πολιτικῆς διοικήσεως) τοῦ
Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν.

Ἂς προσέξει τὸ Ὑπουργεῖο µας διότι ἡ ἐριστική
συµπεριφορά µίας πενταµελοῦς καλογηρικῆς (;)
ἀδελφότητος κινδυνεύει νὰ ἀπογυµνώσει τὴν ἑλληνική
ἐξωτερικὴ πολιτική ἀπό τὰ ἐπιχειρήµατα τὰ ὁποῖα
ἐπικαλεῖται γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωµάτων τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὰ γειτονικά κράτη. Καὶ
µάλιστα, κινδυνεύει ἀπό κατήγορος νὰ βρεθῇ
κατηγορούµενη.

Ἐὰν, λοιπόν, καθ’ ὑπόθεσιν -ὅ µὴ γένοιτοκαταληφθεῖ τότε τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς
Ἐσφιγµἐνου στίς Καρυές ἀπό τὴν ἀδελφότητα τῶν
Κατσουλιέρηδων µὲ τὴ συνεργασία δικαστικῶν ἐπιµελητῶν και ἀστυνοµικῶν, µποροῦµε νὰ φανταστοῦµε τὴν
ἀλβανική Κυβέρνηση νὰ ἀνταποδίδει τὰ πυρά, ἐκδίδοντας ἀκριβῶς τήν ἰδια ἀνακοίνωση µέ τήν ἀλλαγή
µόνον τῶν ὀνοµάτων:

H βίαιη αποµάκρυνση Μοναχών, η ἐκκένωση του
Κτιρίου, την εποµένη µάλιστα του εορτασµού της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου (ηµέρα κατά την οποία
πανηγυρίζει τὸ παρεκκλήσι τὸ διαµορφωµένο ἐντός
του αντιπροσωπείου) η παρεµπόδιση τῶν προσκυνητών
να προσέλθουν στον τόπο της θρησκευτικής τους
λατρείας, καθώς και η αφαίρεση αντικειµένων από τό
χώρο του Μοναστηριακού Αντιπροσωπείου είναι
πράξεις απαράδεκτες και καταδικαστέες, ανεξαρτήτως
οποιουδήποτε νοµικού ισχυρισµού.
Ο σεβασµός της θρησκευτικής ελευθερίας, η
προστασία των χώρων λατρείας και η ανεµπόδιστη
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι
χαρακτηριστικό εκ των ων ουκ άνευ ενός κράτους
δικαίου και θεµελιώδες στοιχείο του κοινοτικού
κεκτηµένου και του ευρωπαϊκού θεσµικού πολιτισµού.
Ελπίζουµε συνεπώς οι ενέργειες αυτές να έγιναν
ερήµην της ελληνικής κυβέρνησης.
Η Πρεσβεία µας και οι Προξενικές µας Αρχές
στη χώρα έχουν λάβει οδηγίες να παρακολουθούν εκ
του σύνεγγυς το ζήτηµα».

Γι’ αὐτό ἂς προσέξει καλά.
†Ε.Μ.Φ.

τησ ορθοδοξιασ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΩΫΣΕΩΣ

Τὴν Κυριακὴν 1/14 Ἰουλίου εἰς τὸν
Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκταρίου τῆς πόλεως
Τορόντο, ἐγένετος ἐπισήµως ἡ ἐνθρόνισις τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ.
Μωΰσέως, παρουσίᾳ ἑκατοντάδων πιστῶν τῆς
ἐκκλησίας τῶν παραδόσεων. Ἐκπρόσωπος τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ.
Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅστις ἐτέλεσε
τὴν ἐνθρόνισιν, ἦτο ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστοµος,
ἐνῶ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασµ. Μητροπολίτου
Ἀµερικῆς κ. Παύλου ἦτο ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δηµήτριος.

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος ἑώρτασε τὰ
ὀνοµαστήριά του τὴν Κυριακὴν 1/14 Ἰουλίου εἰς
τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου

Πειραιῶς, ὅπου ἐτέλεσε τὴν θείαν λειτουργίαν.
Ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος παρέστη
συµπροσευχόµενος καὶ ηὐχήθη εἰς τὸν Ἱεράρχην
τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀµερικῆς κ. Παῦλος ἑώρτασε τὰ ὀνοµαστήριά του εἰς
τὴν Ἀστόριαν τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν. Τοῦ
Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου εἰς τὸν Καθεδρικὸν
Ναὸν Ἁγίας Μαρκέλλης προεξῆρχεν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.
Χρυσόστοµος συµπαραστατούµενος ἀπὸ τοὺς
Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Βοστώνης κ.
Δηµήτριον καὶ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλον. Ὁ
ἑορτάζων Μητροπολίτης παρέστη συµπροσευχόµενος.

22
ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ

Η

ΦΩΝΗ

ἀρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος.

ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων προωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἑωρτάσθη λαµπρῶς ἐν Ἀθήναις εἰς τὸν ὁµώνυµον ἱστορικόν
ἱερὸν Ναὸν Δάφνης. Ἀφ᾿ ἑσπέρας, εἰς τὴν
ἀκολουθίαν προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Μετὰ τὸ πέρας
τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐγένετο ἡ περιφορὰ τῆς ἁγίας
Εἰκόνος, τῇ συµµετοχῇ καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

Ἡ παρουσία τῆς φιλαρµονικῆς τοῦ Δήµου ἡ
ὁποία προεπορεύετο, τῶν δηµοτικῶν ἀρχῶν,
ἀλλά κυρίως τὸ πλῆθος τῶν εὐσεβῶν ἑορταστῶν
προσέδωσαν ἰδιαιτέρως µεγαλοπρεπῆ χαρακτῆρα εἰς τὴν λιτάνευσιν. Τὴν ἑποµένην, τῆς

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας, ἔχει
καθιερώσει κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τὴν ἀπόδοσιν
τιµῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον διὰ τοῦ Συνοδικοῦ
Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πλησιέστερον πρὸς τὴν
Πνῦκαν λατρευτικὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος,

τησ ορθοδοξιασ
τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Παραρασκευῆς εἰς
Μοναστηράκι.
Τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ προέστη ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.
Καλλίνικος
περιστοιχιζόµενος
ἀπὸ
τοὺς
παρεπιδηµοῦντας Ἀρχιερεῖς. Τοὺς ἑορτίους
ὕµνους ἀπέδοσεν ἡ Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπὸ τὴ διεύθυνσιν
τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.
Ὁµιλιτὴς, ἀναπτύξας τὴν δρᾶσιν τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου ἐν Ἑλλάδι καί ἰδίως ἐν Ἀθήναις, ἦτο ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π. Χριστόδουλος Καραΐσκος.
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ἐπαρουσίασαν
γήµατα.

διδακτικά

µικρά

δραµατουρ-

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τὸ Σάββατον 26 Μαΐου / 8 Ἰουνίου 2013, ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστοµος
ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιµίου
Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς. Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς
Παρασκευῆς ἐγένετο ἡ κατάθεσις τῶν Τιµίων
Λειψάνων κατὰ τὴν τάξιν καί τὴν πρωΐαν τοῦ
Σαββάτου ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων παρουσίᾳ
πλήθους κόσµου.

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΚΩΝ Ι.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τὸ Σάββατον 5/18 Μαΐου 2013, εἰς τὴν
αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσµου ἐγένετο ἡ τελετή λήξεως τῶν µαθηµάτων
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαµῖνος µὲ τὴν
συµµετοχήν ὑπέρ τῶν 100 παιδιῶν. Τὰ παιδιὰ
ἔψαλαν, τραγούδισαν, ἀπήγγειλαν ποιήµατα καί

Τὴν Τετάρτην 2/15-5-2013, ἑορτή τῆς
ἀνακοµιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
τοῦ Μεγάλου ἐγένετο ἡ δευτέρα πανήγυρις τοῦ
Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ
προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ἐνῶ κατὰ τὴν κυριώνυµον
ἡµέραν προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος
συµπαραστατούµενος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.
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γικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν), ἔλαβε τόν δεύτερον
βαθµόν τῆς Ἱερωσύνης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Καλλινίκου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ.
Χρυσοστόµου, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων.
Παρόντες καί συµπροσευχόµενοι ἦσαν καί ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος. Εὐχόµαστε ὁλοψύχως
εἰς τόν νέον καί φέρελπιν κληρικὸν τῆς Ἐκκλησίας µας νά εἶναι πάντοτε στερεωµένος εἰς τήν
Πίστιν καί νά ἔχῃ καλή διακονία εἰς τό Ἅγιον
Θυσιαστήριον.

Τὴν Κυριακὴν 24-6/7-7-2013, εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναόν Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος, ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ
Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος, ἐτέλεσε τὴν χειροτονίαν
τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ π. Μωϋσέως Σαµαρᾶ
εἰς Διάκονον.

Τό Σάββατον 16 Ἰουνίου (29 ν.ἡµ.) 2013
ἡµέραν ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς,
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιµίου Σταυροῦ Κερατέας, ὁ
π. Καλλίνικος Ἡλιοπουλος (πτυχιοῦχος Θεολο-

Εἰς τὸν κατάµεστον Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν
Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Παρασκευὴν 25
Μαΐου / 7 Ἰουνίου 2013, ἑορτὴ τῆς Γ' εὑρέσεως τῆς
τιµίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστοµος προεβίβασεν εἰς τὸν δεύτερον βαθµόν τῆς
Ἱερωσύνης τὸν εὐλαβέστατον Διάκονον π. Ματθαῖον Μαβίδην. Ὁ π. Ματθαῖος εἶναι ἔγγαµος καὶ
πρόκειται νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Τιµίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.
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