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Ἅγια Θεοφάνεια 2016 εἰς τὸν Πειραιᾶ
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Ἡ Συνοδικὴ Τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων

Τ

HN μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἑώρτασε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια
ἡ Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

λίας, καθὼς καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀδελφῆς
Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας,
Θεοφ. Ἐπισκόπων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου καὶ
Πλοεστίου κ.Ἀντωνίου.
Πρὸ τῆς Καταδύσεως, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Ἀποστόλου Φιλίππου Καμινίων Πειραιῶς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἐν συνεχεία ἔγινε
καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Χιλιάδες πιστοὶ κατέκλυσαν τὸν Κεντρικὸ Λιμένα
Πειραιῶς, δίδοντας θερμὸ καὶ ὁμολογιακὸ παρόν.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσί της, σχηματίστηκε ἐντυπωσιακὴ λιτανευτικὴ πομπὴ μὲ συμμετοχὴ ἑκατοντάδων νέων καὶ νεανίδων κάθε ἡλικίας, ἱεροπαίδων, ἀλλὰ καὶ ἐνδεδυμένων παραδοσιακὲς
στολὲς ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς πατρίδος μας, ἡ
ὁποία πλαισίωσε μὲ κάθε τιμὴ καὶ μεγαλοπρέπεια
τὸν Τίμιο Σταυρὸ πρὸς τὸν χῶρο τῆς τελετῆς στὸν
Κεντρικὸ Λιμένα Πειραιῶς.

Τῆς τελετῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συμμετεχόντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Χρυσοστόμου, Τορόντο κ. Μωυσέως, Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου
Λούνης κ. Σιλουανοῦ ἀπὸ τὴν Πιστόϊα τῆς Ἰτα-

Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος,
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς,
ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ τῶν τοπικῶν
ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων μας, μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὰ Μέλη τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως καὶ τοὺς ἐκπροσώπους ἐκ
Ρουμανίας, ἔδωσαν τὸν ὁμολογιακὸ.
Τὴν λιτανευτικὴ πομπὴ πλαισίωσαν ἐπίσης οἱ
φιλαρμονικὲς (μπάντες) τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,
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τοῦ Δήμου Πειραιῶς, τοῦ Δήμου Ἀσπροπύργου
Ἀττικῆς, καὶ ἄλλες, ἐνῶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ συνώδευσε ἔνοπλο τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ
Ναυτικοῦ. Ἐπὶ τοῦ Λιμένος τιμὲς ἀπέδωσε ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.

Πρὸς τὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἐκκλη
σίας μας, ποὺ γέμισε τὸν τεράστιο χῶρο τοῦ Λιμέ
νος περὶ τὴν ἐξέδραν τῆς Τελετῆς, λόγους πατρικοὺς ἀπηύθυνε ὁ Μακαριώτατος Προκαθήμενος
τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας, καλώντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ μὴ ὑποστείλουν τὸ Λάβαρο
τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος μας, ἐνῶ εὐχήθηκε ὁ Θεὸς νὰ
χαρίση εἰρήνη στὸν χειμαζόμενο κόσμο.
Τόσο κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὅσο καὶ κατὰ
τὴν τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καὶ τὴν Κατάδυσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὕμνους ἀπέδωσε μὲ τρόπου
ὑποδειγματικὸ ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὑπὸ τὴν
διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.
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Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ ἐντυπωσιακὸς ἦταν ὁ
ἀριθμὸς τῶν νέων, ποὺ ἀψήφησαν τὸ κρύο καὶ τὶς
δύσκολες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὸ Λιμάνι
τοῦ Πειραιῶς. Περίπου 40 νέοι βούτηξαν στὰ παγωμένα νερὰ γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό,
τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ σταθμεύοντα πλοῖα ἀπέδιδαν
τιμὴ διὰ συνεχῶν συριγμῶν.
Tὴν Τελετὴ παρακολούθησαν πολλοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, τοῦ Κοινοβουλίου, ὅλων τῶν
βαθμῶν τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ τῶν
Σωμάτων Ἀσφαλείας.
Ἀνάμεσα τους ἦταν: ὁ Ὑπουργὸς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας κ. Θεόδωρος Δρίτσας, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, ἡ ἐκπρόσωπος
τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Βουλευτὴς
κα. Εὐαγγελία Καρακώστα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ
Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Βουλευτὴς κ. Ἰωάννης Τραγάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πειραιῶς καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ
κυρίου Δημάρχου κ. Γεώργιος Δαβάκης.
Παρέστησαν ἐπίσης, οἱ Βουλευτὲς κ.κ. Κ. Κατσαφάδος, Β. Οἰκονόμου καὶ Ἠ. Παναγιώταρος. Οἱ
Δήμαρχοι: Σαλαμῖνος κα. Ἰσιδώρα Νάνου, Κορυδαλλοῦ κ. Σταῦρος Κασιμμάτης, Ἁγίας Βαρβάρας
κ. Γεώργιος Καπλάνης, Ἀσπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου· ἀκόμη, τέως Δήμαρχοι, ὅπως καὶ
Ἀντιδήμαρχοι καὶ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Τελετῆς, ἡ λαμπρὰ λιτανευτικὴ πομπὴ κατευθύνθηκε πρὸς τὸ κέντρο
τῆς πόλεως, ὅπου στὰ προπύλαια τοῦ Δημοτικοῦ
Θεάτρου Πειραιῶς ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ἀκολούθησε ἡ ἀνάκρουσις τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.
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Ἅγια Θεοφάνεια 2016 στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα

Μ

Στὴν Θεσσαλονίκη

ὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης τὴν
ἡμέρα τῶν Θεοφανείων στὸ λιμάνι τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου.
Στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος μαζί μὲ τὸν
Θεοφ. Ἐπίσκοπο Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Τὸν δεξιὸ χορὸ διηύθυνε
ὁ κ. Θεμιστοκλῆς Ἰωάννου.

Ἀκολούθησε ἡ λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὴν θάλασσα,
γιὰ τὴν Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως, ἡ Βυζαντινὴ
Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ κ. Νικολάου Πολύχρου,
τὰ Κατηχητικὰ μὲ νέους καὶ νέες ντυμένους παραδοσιακὲς
στολές, οἱ Ἐπιτροπὲς τῶν Ἐνοριῶν, ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ
Παπαφίου Ἱδρύματος καὶ πλῆθος κόσμου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκδηλώσεως παρετέθη πλούσια
τράπεζα στοὺς Κληρικοὺς καὶ στοὺς συμμετέχοντες ἐκ
μέρους τῆς γυναικείας φιλοπτώχου ἀδελφότητος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Στὸν Βόλο
Μὲ Συνοδικὴ ἄδεια καὶ προτροπὴ καὶ εὐλογία τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου (ὁ ὁποῖος τέλεσε
τὰ Ἅγια Θεοφάνεια στὴν Στυλίδα), τὴν Θεία Λειτουργία
καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Βόλο τέλε-

σε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Ἐν συνεχείᾳ, μετὰ τῶν Κληρικῶν Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Κεπάπογλου, Ἀρχιμ. π. Νικηφόρου Νάσσου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Πρωτοπρ. π. Δημητρίου Μίγδου, Οἰκονόμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
καὶ Αἰδ. π. Κωνσταντίνου Παπανάτσιου, Γραμματέως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς καὶ ἀρκετῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς
δύο Ἐνορίες Βόλου, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα, σχηματισθεῖσα πομπὴ κατευθύνθηκε πρὸς τὸν Λιμένα τῆς πόλεως
τοῦ Βόλου, ὅπου καὶ τελέσθηκε ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ ἀπὸ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος
ἀνέγνωσε καὶ Μήνυμα γιὰ τὴν περίστασι.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Ἱερὸ Ναό, διενεμείθη τὸ Ἀντίδωρο καὶ οἱ πιστοὶ ἁγιάσθηκαν μὲ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό.

Στὴν Στυλίδα
Στὸ λιμάνι τῆς Στυλίδος, ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ
τῶν Θεοφανείων τῆς δευτέρας Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας
τῆς Μητροπόλεώς του, αὐτὴν τῆς Φθιώτιδος, ἐτέλεσε τὴν
κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος
προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ, συμπαραστα-
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τούμενος ἀπὸ τοὺς συλλειτουργήσαντας Κληρικοὺς τῆς
Φθιώτιδος, τὸν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο π. Ἰωάννην
Φλέγγα καὶ τοὺς Πανοσιωτάτους Ἱερομονάχους π. Σπυρίδωνα Γιαννόπουλο καὶ π. Μωϋσέα Σαμαρᾶ.

Ἔπειτα ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαός, κατευθύνθηκαν
στὸν παρακείμενο λιμένα, ὅπου ἐπὶ τῆς εὐτρεπισμένης
ἐξέδρας ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Στὴν Πάτρα
Μὲ μεγάλη λαμπρότητα καὶ εὐλάβεια ἑωρτάσθηκαν τὰ
Ἅγια Θεοφάνεια στὴν Πάτρα.
Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Ἀνθούπολι ὑπὸ τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, οἱ τρεῖς Ἐνορίες τῶν
Πατρῶν συναντήθηκαν στὸν κεντρικὸ λιμένα, ὅπου ἔγινε
ἡ λιτάνευσι τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου.
Νέοι καὶ νέες ἐνδεδυμένοι μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές
συνόδευσαν μὲ εὐλάβεια τὴν ἱερὴ Εἰκόνα στὸ σημεῖο τῆς
τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ὑπὸ τὰ εὔηχα ἀκούσματα τῆς Φιλαρμονικῆς Λεχαινῶν.
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Σὲ μία στολισμένη ἐξέδρα ἔγινε ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός,
στὸν ὁποῖον προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης
κ. Ἀμβρόσιος, συνεπικουρούμενος ἀπὸ τοὺς Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτες π. Χριστόδουλο Καραΐσκο, π. Γρηγόριο
Ἰωάννου, π. Ἀθανάσιο Γουργιώτη, τὸν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Πάντων Πατρῶν
Δρα π. Νικόλαο Δημαρᾶ καὶ τὸν Αἰδεσιμολ. Ἐφημέριο
τῆς Ἐνορίας Ἀναλήψεως Πατρῶν Πρεσβύτερο Δρα π.
Γεώργιο Γιάν, τὸν Πανοσ. Ἱερομόναχο π. Συμεὼν Παπάδη, καθὼς καὶ τὸν Ἱερολ. Ἱεροδιάκονο π. Ἰωσὴφ Σπαθαράκη. Ἀκολούθησε ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν
θάλασσα, τὸν ὁποῖο νέοι ἀνέσυραν καὶ προσκύνησαν.

Τὴν ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα ἑορτὴ ἐπισφράγισε μὲ
τὸν σύντομο λόγο του ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἀναφερθεὶς
στὸ μεγάλο θαῦμα τῆς ἀντιστροφῆς τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου τὴν ἡμέρα αὐτή.
Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια ἑωρτάσθηκαν μὲ κατάδυσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα καὶ στὴν Χαλκίδα (βλ. φωτογραφία 1η), Σάμο, Καβάλα (βλ. φωτογραφία 2η), κ.ἀ.
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2016

Τ

ὴν Πέμπτην, 8/21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, τοῦ ἔτους
2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ
Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς
τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν
κάτωθι θεμάτων:
1) Ἐγένετο ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων
Θεοφανείων πανελληνίως, ἡ ὁποία ἦτο θετική. Ἰδιαιτέρα
ἱκανοποίησις ἐξεφράσθη διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Πειραιεῖ. Ἐπίσης, θετικῶς ἀπετιμήθη ἡ παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κυβερνήσεως
καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου εἰς τὴν Τελετήν, καθὼς
ἐδόθη ἡ δυνατότης εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας, διὰ τῆς Ὁμιλίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ λαοῦ
ἐπικροτοῦντος διὰ παρατεταμένων χειροκροτημάτων) νὰ
ὁμολογήσῃ τὴν ἀλήθειαν ἐνώπιον αὐτῶν καὶ ἐκφράσῃ δημοσίως τὴν ἀντίθεσιν Αὐτῆς εἰς τὰ πρόσφατα ἀντιχριστιανικὰ νομοθετήματα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
2) Ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου κατὰ τὴν πρόσφατον
δίμηνον ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ
Νέᾳ Ζηλανδίᾳ, ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ.
3) Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ δὴ εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Ρίτσμοντ
(Ἀγγλίας) τοῦ π. Δανιὴλ Toyne, προερχομένου ἐκ τοῦ
ἱερατείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
4) Ἀπετίμησε λίαν θετικῶς τὴν Σύναξιν Κληρικῶν
Βορείου Ἑλλάδος ἐν Θεσσαλονίκῃ (16/29-12-2015), ἡ
ὁποία ἦτο ἐνημερωτικὴ καὶ ἐποικοδομητική.
5) Ἀπεφάσισε τὴν τροποποίησιν τῆς προσφωνήσεως
τῶν ἐπαρχιούχων Ἐπισκόπων, ὥστε νὰ καλοῦνται εἰς τὸ
ἑξῆς «Σεβασμιώτατοι».
6) Ἀνέθεσεν εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱεραποστολῆς τὴν εὐθύνην τῆς ἐπιλογῆς τῶν Συνοδικῶν ἐκείνων
κειμένων, τὰ ὁποῖα χρήζουν μεταφράσεως εἰς ξένας γλώσσας, ὡς καὶ τὴν τελικὴν ἔγκρισιν τῶν μεταφράσεων αὐτῶν.
7) Ἐνέκρινε τροποποίησιν τοῦ Κανονισμοῦ Συνεδριά-

σεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὥστε οἱ κωλυόμενοι νὰ παρευρίσκωνται εἰς τὰς Συνεδρίας Αὐτῆς Ἀρχιερεῖς νὰ ἔχουν τὴν
δυνατότητα ἐξουσιοδοτήσεως ἑνὸς ἐκ τῶν ἐνδημούντων
Ἀρχιερέων, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ δίδωνται εἰς τὸν αὐτὸν
Ἐπίσκοπον πλείονες τῆς μιᾶς ἐξουσιοδοτήσεις.
8) Συνεζήτησεν ὀργανωτικὰ θέματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.
9) Προετάθη ἡ πιθανότης πληρώσεως χηρευούσης
Μητροπόλεως ἐν Ἑλλάδι καὶ παρεπέμφθη τὸ θέμα αὐτὸ
διὰ περαιτέρω συζήτησιν εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον.
10) Ἐνημερώθη ἐπὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων τῆς
προσπαθείας πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλησιαστικῆς-εὐχαριστιακῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ
ἀντιστοίχου.
11) Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Λούνης καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας κ. Σιλουανοῦ, ἐξήτασε
πιθανὰς λύσεις τοῦ σοβοῦντος ζητήματος τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.
12) Ἀπεφάσισε τὸν καθορισμὸν κοινοῦ ἑορτασμοῦ τῶν
Η΄ καὶ Θ΄ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων κατὰ τὴν πρώτην
Κυριακὴν μετὰ τὴν 13ην Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.
13) Ἀπεφάσισε τὴν Ἁγιοκατάταξιν τοῦ Μακαριστοῦ
Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Ὁμολογητοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου († 1955),
ἀποδεχθεῖσα ὁμοφώνως τὴν σχετικὴν Εἰσήγησιν τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ ὁρίσασα τὴν ἡμερομηνίαν τῆς Πράξεως αὐτῆς διὰ Συνοδικοῦ
Συλλειτούργου κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου.
14) Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα ποιμαντικὰ θέματα
τρεχούσης φύσεως.
Ἐν συνεχείᾳ συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γεροντίου, προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ
πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Πειραιεῖ Νικολάου Λάμπρου τοῦ Ἀργυρίου, κατηγορουμένου ἐπὶ
αὐτοαποσχηματισμῷ καὶ ἄλλα κανονικὰ παραπτώματα,
εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
17ης Φεβρουαρίου / 1ης Μαρτίου 2016

Τ

ὴν Τρίτην, 17ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου / 1ην τοῦ
μηνὸς Μαρτίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου
14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν

τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν
κάτωθι θεμάτων:
1) Ἀπέρριψεν αἴτησιν προσχωρήσεως κληρικοῦ τινος
ἐκ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἐνηµερωτικὴ καὶ Παραινετικὴ
Πρὸς τὸ Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας µας
Ἀριθμός Πρωτ. 2303

Ἐν Ἀθήναις, 12/25-1-2016

Τὸ νέον «Σύµφωνο Συµβίωσης» ἀνεξαρτήτως φύλου,
τὸ ὁποῖο ἐψηφίσθη τὴν 10ην/23ην Δεκεµβρίου 2015
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ πεφιληµένα·

Μ

ὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν µας βαθύτατα
λυπηµένας καὶ ἀγωνιώσας, ἐπιθυµοῦµεν νὰ
ἀπευθύνωµεν εἰς τὴν Ἀγάπην Σας λόγον Παραµυθίας, λόγον Ἐνισχύσεως, λόγον Ἐλπίδος,
λόγον Μετανοίας.
Ἅπαντες γνωρίζοµεν τὴν καθοδικὴν καὶ θεοµάχον πορείαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου
κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, τὸ ὁποῖον ἤδη ἔχει ἔλθει
εἰς πλήρη ρῆξιν µὲ τὸν Εὐαγγελικὸν Νόµον, µὲ τὰ
Εὐλογηµένα Ἤθη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς µας, µὲ τὸ ἐλπιδοφόρον Ὅραµα τῆς Θεώσεως τοῦ Ἀνθρώπου, µὲ αὐτὴν τὴν Ἀνθρωπίνην
Φύσιν, µὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ Κατ᾿ Εἰκόνα καὶ Καθ᾿
Ὁµοίωσιν τοῦ Θεοῦ, βάσει τοῦ ὁποίου ἐπλάσθη
ὁ Ἄνθρωπος ὡς ἄρσεν καὶ θῆλυ, µὲ τὸν Νοµικὸν
Πολιτισµόν µας, ὁ ὁποῖος ἀνέκαθεν ἐχαρακτήριζε τὴν ὁµοφυλοφιλίαν ὡς ἔγκληµα, καὶ ὡς ἀπαξίωσιν τῶν κατὰ φύσιν διαπροσωπικῶν σχέσεων
(Ποινικὸς Κῶδιξ, Ἄρθρον 347).
Πάντα ταῦτα ἤδη εἶχαν εὐτελισθῆ καὶ ἐκχυδαϊσθῆ µὲ τὸν Ν.3719/26.11.2008, διὰ τοῦ ὁποίου
ἐπετρέπετο «ἡ συµφωνία δύο ἐνήλικων ἑτερό-



2) Ἠσχολήθη μὲ ζητήματα Ἱεραποστολῆς, ἤτοι ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων: α) τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Σουδίαν καὶ
Σαρδηνίαν, ὡς καὶ περὶ Γερμανίας, β) τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου κατὰ τὴν πρόσφατον
ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Κενύᾳ (μετὰ τοῦ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου) καὶ Γαλλίᾳ, καὶ
γ) τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου κατὰ
τὴν Ἀρχιερατικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν.
Ἀκόμη, ἔλαβε ἀπόφασιν μετονομασίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας εἰς Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Νοτίου Ὀσσετίας.
3) Συνεζήτησε ζητήματα σχετικῶς πρὸς τὴν Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν καὶ Ἰταλίαν.
4) Ἐνημερώθη ἐπὶ τῆς διαμορφωθείσης ἐν Χίῳ καταστάσεως.
5) Ἠσχολήθη μὲ τὰ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς
Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις, καὶ τὰ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
6) Ἐρρύθμισε τὰς λεπτομερείας τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς
ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁμολογητοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

φυλων προσώπων, µὲ τὴν ὁποία ὀργανώνουν
τὴν συµβίωσή τους (σύµφωνο συµβίωσης)», καὶ ἡ
ὁποία «καταρτίζεται αὐτοπροσώπως µὲ συµβολαιογραφικὸ ἔγγραφο» (Ἄρθρο 1, Σύσταση).
Εἰς τὴν πλήρη ἐκκοσµίκευσιν, ἐκθεµελίωσιν καὶ
ἀποϊεροποίησιν τοῦ θεοϊδρύτου Γάµου, ὁ ὁποῖος
κινεῖται εἰς τὰ εὐλογηµένα ὅρια τοῦ ὑγιοῦς κοινωνικοῦ τριπτύχου: Ἀνὴρ-Γυνὴ-Τέκνα, συµβάλλει πλέον ἡ «συµβίωση», ὄχι µόνον τῶν «ἑτερόφυλων προσώπων», ἄνευ Ἱερολογίας, ἀλλὰ καὶ
τῶν «ἐνήλικων προσώπων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
φύλο τους», ὅπως προβλέπει τὸ «Νέον Σύµφωνον», ὡς ἐπέκτασις τοῦ προηγουµένου (2008),
ἀλλ᾿ ὄχι καὶ ὡς ὁλοκλήρωσις αὐτοῦ, διότι –εἶναι
βέβαιον– ὅτι θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ νοµιµοποίησις
τοῦ «γάµου» τῶν ὁμοφύλων, ὡς καὶ ἡ δυνατότης
«υἱοθεσίας», ἢ «τεκνοθεσίας», ὅπως ὡραιοποιεῖται ἡ ἀθλιότης καὶ ὁ εὐτελισµός.
Οὕτως ἢ ἄλλως, αἱ περισσότεραι διατάξεις τοῦ
Νόµου περὶ «Συµβιώσεως», ἑτεροφύλου καὶ ὁµοφύλου, ἐξισώνουν τὸ «Σύµφωνο» µὲ τὸν καθιερωµένον Γάµον καὶ µάλιστα εὐτελίζεται περαιτέρω αὐτὴ ἡ ἰδία ἡ Πολιτεία, ἡ Ὁποία καταγράφει


7) Ἐνέκρινε τὴν διατύπωσιν τῆς τροποποιήσεως τοῦ
Κανονισμοῦ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία
εἶχεν ἐγκριθῆ κατὰ τὴν προηγουμένην Συνεδρίαν.
8) Ἐνεκρίθη σχέδιον Ἐγκυκλίου περὶ τῆς καύσεως
τῶν νεκρῶν, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐπὶ συστηματικωτέρας
βάσεως διατύπωσις τῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ
φλεγόντων ζητημάτων τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καὶ ἡ
ἐπικοινωνία μὲ Κυβερνητικοὺς παράγοντας.
9) Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα ποιμαντικὰ θέματα
τρεχούσης φύσεως.
Ἐν συνεχείᾳ συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γεροντίου, προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ
πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Κογκό, Δανιὴλ Μπουΐλα τοῦ Κανιόκα, κατοίκου Καβίνδα, Ἀν. Κασάϊ
τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Κογκό, κατηγορουμένου ἐπὶ
ἀποσχίσει, νεοημερολογιτισμῷ καὶ ἀρνήσει τῆς Ἱερωσύνης αὐτοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ἐπέβαλε τὸ ἐπιτίμιον τῆς
Καθαιρέσεως καὶ ἐπαναφορᾶς εἰς τὰς τάξεις τῶν λαϊκῶν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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πλέον τὰ «Σύµφωνα» εἰς τὰ Ληξιαρχεῖα σὲ διαφορετικὰ Βιβλία («ἄνοιγµα ληξιαρχικῶν µερίδων»).
***
Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

Ἡ ἐλευθέρα συµβίωσις εἶχεν ἤδη ἀλλοιώσει τὴν
κανονικὴν-φυσικὴν εἰκόνα τῶν διαπροσωπικῶν
σχέσεων. Καὶ τώρα, µὲ κρατικὴν ἐπικύρωσιν ἑνὸς
θεοµάχου Κοινοβουλίου, καὶ παρὰ τὸν Καταστατικὸν Χάρτην, ἤτοι τὸ Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδος,
διὰ τοῦ Ὁποίου ἡ Χώρα µας κυβερνᾶται «εἰς τὸ
Ὄνοµα τῆς Ἁγίας Τριάδος», ἐν ὀνόµατι δὲ τῶν
κοµµατικῶν καὶ ὑπαρξιακῶν ἰδεοληψιῶν, «ἰδεολογικοπολιτικῶν δογµατισµῶν σὲ σχέση µὲ τὴν
κοινωνικὴ συγκρότηση», αἱ σχέσεις αὐταὶ ὑποβαθµίζονται, ἀνατρέπονται καὶ µεταβάλλονται
εἰς ἀπροσώπους διασωµατικὰς σχέσεις.
Αἱ παρὰ φύσιν σχέσεις τῶν θεοµάχων «Συµ
φώνων» ὁδηγοῦν τὸν Ἄνθρωπον εἰς ἕνα µεταλ
λαγµένον ὄν, ἄνευ τῆς γνησίας φύσεως αὐτοῦ,
ἄνευ τοῦ Ὁράµατος καὶ τοῦ θυσιαστικοῦ ἀθλήµατος τῆς ἑνώσεως Προσώπων ἐν Κοινωνίᾳ Ἀγάπης, ἐντὸς τῆς Ὁποίας –µακρὰν τῆς φιλαυτίας
καὶ τοῦ ἐγωκεντρισµοῦ– γεννῶνται, ὡς ὑγιὴς
καρπός, τὰ τέκνα καὶ ὁλοκληρώνεται ἡ Κοινωνία
κατ᾿ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, µὲ προοπτικὴν
ἐσχατολογικὴν-µεταϊστορικήν.
Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων δὲν ἦτο ὑποχρεωµένη,
οὔτε εἶχεν ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν τὴν ἐξουσιοδότησιν νὰ ἀντι-νοµοθετῇ ἔναντι τοῦ Φυσικοῦ καὶ Θεϊκοῦ Νόµου καὶ νὰ νοµιµοποιῇ ἐναλλακτικὰς µορφὰς οἰκογενείας, ἐν ὀνόµατι δῆθεν
τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων, ἐφ᾿ ὅσον εἰς τὴν
Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσίν µας δὲν ὑφίσταται
δικαίωµα εἰς τὸ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ µόνον ἐλευθερία ἀτοµικὴ-προσωπικὴ εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ
παρὰ φύσιν-τοῦ κατὰ φύσιν-τοῦ ὑπὲρ φύσιν.
Τὸ Δικαίωµα καὶ ἡ Ἐλευθερία δὲν ταυτίζονται
ἐν προκειµένῳ οὔτε περιβάλλονται µὲ Νόµους
Πολιτειακούς, οἱ ὁποῖοι ἐξισώνουν τὸ Ἀνθρώπινον µὲ τὸ ζωῶδες, τὸ Φῶς µὲ τὸ σκότος, τὴν
Ἀλήθειαν µὲ τὸ ψεῦδος, τὸ Γνήσιον µὲ τὸ νόθον,
τὸ Ἱερὸν µὲ τὸ βέβηλον, τὸ Ἅγιον µὲ τὸ ἀνίερον
καὶ τὸ ἱερόσυλον.
***
Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Ἡ θεοµάχος αὐτὴ Νοµοθεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κοινοβουλίου, ἡ ὁποία ἐπεσφραγίσθη µὲ τὴν κατάπτυστον δήλωσιν, ὅτι «κλείνει ἕνας κύκλος
ὀπισθοδρόµησης καὶ ντροπῆς γιὰ τὸ ἑλληνικὸ
κράτος», καὶ µάλιστα κατὰ τὰς παραµονὰς τῆς
Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ καὶ µὲ τὴν
µορφὴν τοῦ κατεπείγοντος, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ µίαν ἀνοικτὴν καὶ βιαίαν πρόκλησιν εἰς τὴν
Χριστιανικὴν καὶ Ἐθνικήν µας ταυτότητα, ἀναδεικνύει τὴν βαθεῖαν πνευµατικὴν καὶ κοινωνικὴν
κρίσιν, τὴν ὁποίαν διέρχεται ἡ εὐλογηµένη Πατρί-

Η ΦΩΝΗ
δα µας καὶ ἡ ὁποία ἤδη κορυφώνεται εἰς τὰ ὅρια
τῆς Ἀποστασίας.
Τὰ ἀντι-ευαγγελικὰ καὶ σαφῶς ἀντι-ανθρώ
πινα «Σύµφωνα Συµβιώσεως», οἱ ἐπονείδιστοι
Νόµοι 3719/2008 καὶ 4356/2015, βεβαίως δὲ ὄχι µόνον αὐτοί, ἀλλὰ κυρίως αὐτοί, καταρρακώνουν
τὴν Ἀνθρωπίνην Ἀξιοπρέπειαν, νοµιµοποιοῦν
τὴν Ἀνευθυνότητα, ἀρνοῦνται τὴν Ἱερότητα τῆς
Ζωῆς, ἀποτελοῦν ὡρολογιακὴν βόµβαν εἰς τὰ
θεµέλια τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Γένους µας καὶ ἐν
τέλει µεταβάλλουν τὸν ῾Αγιοτόκον καὶ ῾Ηρωοτόκον καὶ Αἱµατόβρεκτον Τόπον µας ἀπὸ Χώραν
Ἰδανικῶν, εἰς χώραν ὄχι µόνο πλέον δανεικῶν,
ἀλλὰ καὶ χώραν Σοδοµιτῶν.
Εἶχαν προηγηθῆ αἱ θεοµάχοι καὶ λίαν προκλητικαὶ παρελάσεις «ὑπερηφάνιας» τῶν ἀκολουθούν
των ἢ ὑποστηριζόντων τὰς τοιούτου εἴδους παρεκκλίσεις, µὲ τὴν καταφανῆ καὶ διακηρυχθεῖσαν
στήριξιν τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων καὶ Πολιτικῶν,
ὡς καὶ τὴν ἄµεσον καὶ ὁµολογηθεῖσαν ἐµπλοκήν, ἠθικὴν καὶ οἰκονοµικήν, τῶν Δυτικῶν Ξένων
Κέντρων Ἀποφάσεων, εἰς τὴν προοπτικὴν νὰ
µεταβληθῇ ὁ Λαός µας εἰς χειραγωγήσιµον ἀγέλην χοίρων βοσκοµένην, ἐν ὀνόµατι µιᾶς δῆθεν
Ἀνοικτῆς Κοινωνίας, εἰς τὴν ὁποίαν τὰ πάντα
εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἀνεκτά, ἀλλὰ τὰ πάντα εἶναι ἰσοπεδωτικὰ ἴσα, νόµιµα καὶ ἠθικά, πᾶς δὲ διαφωνῶν
πρέπει νὰ διώκεται ὡς δῆθεν καλλιεργῶν τὸ ρατ
σιστικὸν µῖσος καὶ ὡς δῆθεν ἀρνούµενος τὸ δικαίωµα εἰς τὴν διαφορετικότητα.
Εἶναι ἐνδεικτικὸν τῆς κορυφουµένης Ἀποστασίας ὅσα µαρτυρεῖ πρόσφατος δηµοσκόπησις,
εἰδικῶς ἐπὶ τῶν θεµάτων ἀφορώντων τὸν θεοµάχον Νόµον τοῦ «Συµφώνου Συµβίωσης», ἐφ᾿
ὅσον ὁριακὰ πλέον τὸ 50,5% τάσσεται κατὰ τοῦ
γάµου τῶν ὁµοφύλων, τὸ 65,6% εἶναι τῆς ἀπόψεως, ὅτι «ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι ἕνας τρόπος
ζωῆς, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ γίνῃ ἀποδεκτὸς ἀπὸ
τὴν κοινωνίαν», τὸ δὲ 82,3% τάσσεται ὑπὲρ τοῦ
λεγοµένου πολιτικοῦ γάµου.
Καὶ βεβαίως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ µὴ θεωρηθῇ
ὡς σηµεῖον τῶν καιρῶν καὶ νὰ µὴ προκαλῇ βαθυτάτην ὀδύνην ἡ ἀπροκάλυπτος ἀποστατικὴ
διαµαρτυρία τῶν ὁµοφυλοφίλων, ψηφιζοµένου
τοῦ «Συµφώνου», καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν αὐτῶν,
πρὸ τῆς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι ἠσέβησαν βαρύτατα µὲ ἕνα ἦθος βαθύτατα ἀντιεκκλησιαστικὸν καὶ ἀντι-κληρικαλικόν.
Τὸ ἀποστατικὸν αὐτὸ κλῖµα ἑρµηνεύει ἀφ᾿
ἑαυτοῦ τὸ διατί –ἐκτὸς τῆς παρατεινοµένης οἰκονοµικῆς κρίσεως– «οἱ µισοὶ Ἕλληνες πάσχουν ἀπὸ
κατάθλιψη», ὅπως ἔδειξεν ἔρευνα τῆς Ἐθνικῆς
Σχολῆς Δηµοσίας ῾Υγείας, δηµοσιευθεῖσα πρὸ ὀλίγων ἡµέρων, τὴν 14.12.2015· ἐπίσης δέ, τὸ διατί
–ὅπως διαπιστώνει τὰς ἡµέρας αὐτὰς τὸ Παρατηρητήριον Κοινωνικοπολιτικῶν Ἀλλαγῶν– εἶναι
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«χωρὶς αἰσιοδοξία οἱ Ἕλληνες», καὶ ἐκτιµοῦν, ὅτι
«ἡ κρίσις εἶναι στὴν ἀρχή της».
***
Πατέρες, Ποιµένες, Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Ὁ σταδιακὸς ἀποχριστιανισµὸς τῆς εὐλογηµένης Πατρίδος µας εἶναι πλέον ὄχι µόνον ὁρατός,
ἀλλὰ καὶ ὀδυνηρὰ ψηλαφητὸς καὶ διακηρυσσόµενος ἀπρεπῶς ἀπὸ τὸ ὑψηλὸν βῆµα τῆς Βουλῆς
τῶν Ἑλλήνων, ὅπως δὲ εἶναι ἀναµενόµενον ἀπὸ
µίαν Πολιτικὴν Ἐξουσίαν ἀρνουµένην νὰ ὁρκισθῇ
εἰς τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τοῦ Γένους µας, ἡ ἱερόσυλος αὐτὴ διαδικασία θὰ συνεχισθῇ καὶ θὰ ἀποκορυφωθῇ.
Τοῦτο δὲν πρέπει νὰ προκαλῇ εἰς τὰ ζῶντα
καὶ ἐνεργὰ Μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας
πανικὸν καὶ κατάθλιψιν καὶ ἀκραίας ἀντικοινωνικὰς ἐκδηλώσεις, ἐφ᾿ ὅσον ἀποτελοῦµεν τὴν
ὄντως Ἀνοικτὴν Κοινωνίαν, ἡ Ὁποία βιώνει τὸ
Μέγα Μυστήριον τῆς Ἀγάπης, διὰ τοῦ Ὁποίου
µέσα εἰς τὸ δέος καὶ τὴν πραγµατικὴν Χαράν,
ὑπὸ τὸ Φῶς καὶ τὴν Χάριν τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἑνώνονται τὸ Ἄκτιστον µὲ τὸ Κτιστόν, τὸ Θεῖον
µὲ τὸ Ἀνθρώπινον, ὥστε νὰ µεταµορφώνεται
καὶ νὰ µεταστοιχειώνεται ὁ Ἄνθρωπος καὶ νὰ
πραγµατώνεται ὁ σκοπὸς τῆς ὑπάρξεώς Του.
Ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου µας «Πορευθέντες...»
εἶναι σήµερον ἄκρως ἐπίκαιρος καὶ ἡ εὐθύνη µας
ἰλιγγιώδης διὰ µίαν συνεπῆ, ἔργῳ καὶ λόγῳ, Ζων
τανὴν Μαρτυρίαν Πίστεως καὶ Ζωῆς, µακρὰν
ἀπὸ τὴν ραθυµίαν, τὴν ἀνευθυνότητα, τὸν συµ
βιβασµόν, τὸν ἐφησυχασµὸν εἰς τὸν ἀστικοποι-

ηµένον καὶ τυποποιηµένον χριστιανισµόν µας καὶ
τὴν ἀδιαφορίαν.
Τὰ Ἐνοριακὰ Κέντρα µας ὀφείλουν νὰ παραµείνουν καὶ νὰ εἶναι Ἑστίες Ζωῆς, Ἐλπίδος καὶ
Πνευµατικῆς Ἀντιστάσεως εἰς τὴν παντοειδῆ παρακµήν, ἀλλὰ καὶ Πανδοχεῖα Ἀγάπης καὶ Ἁγιότητος, τὰ µόνα αὐτὰ ψυχικὰ ἀντιβιοτικὰ εἰς τὴν πανοῦκλαν τοῦ ὑλισµοῦ, τοῦ ἡδονισµοῦ, τοῦ ἐκχυδαϊσµοῦ καὶ τῆς ἀνέλπιδος ἐνδοκοσµικότητος.
Ἡ Μετάνοιά µας, προσωπικὴ καὶ συλλογική,
ἂς εἶναι ἡ διαρκὴς µέριµνά µας, ἀναλογιζόµενοι
τὴν εὐθύνην µας καὶ τὴν συνειδητὴν ἢ ἀσυνείδητον ἢ παθητικὴν συµµετοχήν µας εἰς τὴν πρόοδον τῆς Ἀποστασίας, αὐτοανακρινόµενοι καὶ
αὐτοµεµφόµενοι καὶ λαµβάνοντες γενναίας ἀποφάσεις διὰ µίαν ριζικὴν ἀλλαγὴν εἰς προσωπικόν,
οἰκογενειακὸν καὶ ἐκκλησιαστικὸν ἐπίπεδον.
Ὀφείλοµεν εἰς τὸν κόσµον τὴν µεγάλην δωρεὰν τοῦ Κυρίου µας πρὸς ἡµᾶς, δηλαδὴ τὸ
Σταυρο-Αναστάσιµον Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος «ἐν
λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύµατι, ἐν
πίστει, ἐν ἁγνείᾳ» (Α΄ Τιµοθ. δ΄ 12).
***
Εἴθε µὲ τὰς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήµατα αὐτὰ νὰ
προσκυνήσωµεν δοξολογικὰ καὶ εὐχαριστιακὰ
τὸν Σωτῆρα µας Χριστόν, τὸν συνάψαντα µὲ τὴν
Σάρκωσίν Του τὰ Οὐράνια καὶ τὰ Ἐπίγεια, τὸν
συντρίψαντα καὶ συντρίβοντα ὅλα τὰ εἴδωλα
τῶν ἐχθίστων παθῶν, τὰ ὁποῖα µεταβάλλουν
εἰς δαιµονικὸν αὐτοείδωλον τὸ ὕψιστον Δηµιούργηµά Του, τὸν ῎Ανθρωπον.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Τὰ Μέλη
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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Ἐγκύκλιος περὶ τοῦ Θέματος τῆς Kαύσεως τῶν Νεκρῶν
Ἀριθμός Πρωτ. 2322

Ἐν Ἀθήναις, 19-02 / 03-03-2016

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας µας

Ταφὴ ἢ Καῦσις τῶν Νεκρῶν;

Ὁ Σεβασµὸς πρὸς τὴν ἱερότητα τοῦ Σώµατος
καὶ ἡ δῆθεν ἀξιοπρέπεια τῆς ἀποτεφρώσεως
Tὸ σῶµα «σπείρεται (θάπτεται, ὅπως ὁ σπόρος, εἰς τὴν γῆν) ἐν φθορᾷ (φθαρτόν), ἐγείρεται (θὰ ἀναστηθῇ) ἐν ἀφθαρσίᾳ· σπείρεται (θάπτεται) ἐν ἀτιµίᾳ (ἄδοξον), ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται (θάπτεται) ἐν ἀσθενείᾳ (ἀνίσχυρον), ἐγείρεται
ἐν δυνάµει (δυνατόν)· σπείρεται σῶµα ψυχικὸν (ζωοποιούµενον / ἐµψυχούµενον ἀπὸ ζωϊκὴν φυσικὴν δύναµιν), ἐγείρεται σῶµα πνευµατικὸν (ζωοποιούµενον ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα)...».
(Α΄ Κορινθ. ιε΄ 42-45)
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ εὐλογηµένα·

Μ

ετὰ τὴν πρὸ µηνὸς Ἐνηµερωτικὴν καὶ Παραινετικὴν
Ἐγκύκλιόν µας (12/25.1.2016) περὶ «Τοῦ νέου
“Συµφώνου Συµβίωσης” ἀνεξαρτήτως φύλου», τὸ ὁποῖ
ον ὡδήγησε τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον εἰς πλήρη
ρῆξιν πλέον µὲ τὸν Εὐαγγελικὸν Νόµον καὶ τὰ Εὐλογηµένα Ἤθη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς µας,
ἕνα νέον σύµπτωµα τῆς ρήξεως αὐτῆς ἀπασχολεῖ τὴν
κοινὴν γνώµην τῆς Πατρίδος µας.
Πρόκειται διὰ τὴν Καῦσιν ἢ Ἀποτέφρωσιν τῶν Νεκρῶν,
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν µεγαλυτέραν παραφροσύνην καὶ τὴν
χειρίστην ἀνευλάβειαν πρὸς τοὺς νεκρούς, πραγµατικὴν
βεβήλωσιν καὶ ἱεροσυλίαν τοῦ Ἀνθρωπίνου Σώµατος.
Τὸ Σῶµα τοῦ Ἀνθρώπου, ἡνωµένον µὲ τὴν ἀθάνατον
ψυχήν, ἔχει πλασθῆ κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁµοίωσιν
Θεοῦ· µὲ τὸ Ἱερὸν Βάπτισµα ἔχει καταστῆ Μέλος τίµιον τοῦ Σώµατος τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ· µὲ τὸ Ἱερὸν
Χρῖσµα ἔχει γίνει Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος· καὶ µὲ τὴν
κοινωνίαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἀποτελεῖ Σκήνωµα
τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Πανάρχαιος «Νόµος Πανελλήνων», Νόµος «Πάτρι
ος», Νόµος Θεϊκός, σταθερὸς καὶ ἀµετακίνητος, ὁ Ὁποῖ
ος ἐξετόπισε τὸ περιστασιακὸν καὶ βραχυπρόθεσµον,
ἐποχικῶς καὶ τοπικῶς, προχριστιανικὸν βάρβαρον ἔθος
τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, εἶναι ὁ σεβασµὸς καὶ ἡ τιµὴ
τῆς ἀνεπάφου σοροῦ, αἱ πενθικαὶ ἐκδηλώσεις, τὰ ταφικὰ
ἔθιµα, αἱ προ-τάφιοι, ἐν-τάφιοι καὶ µετα-τάφιοι προσευχαὶ καὶ Ἀκολουθίαι, ἡ ἐκφορὰ τοῦ νεκροῦ εἰς τὸ µνῆµα
καὶ ὁ ἐνταφιασµὸς αὐτοῦ, δηλαδὴ ἡ κατάθεσις ὑπὸ τὴν
γῆν καὶ «εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν
ἀπελεύσῃ» (Γενέσ. γ΄ 19).
Οἱ πρὸ Χριστοῦ καὶ µετὰ Χριστὸν Ἕλληνες ἦσαν
σταθερῶς ὑπὲρ τοῦ ἐνταφιασµοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς φροντίδος διὰ τὰ ὀστᾶ τῶν κεκοιµηµένων, τὰ ὁποῖα ἐφυλάσσοντο µετὰ τῆς ἀπαραιτήτου προσοχῆς, τοῦ φιλανθρώπου
σεβασµοῦ καὶ τοῦ προσήκοντος ἐνδιαφέροντος, τοῦτο
δὲ παρελάβοµεν καὶ ἐφαρµόζοµεν µέχρι καὶ σήµερον
ὡς ἰσχυροτάτην Παρακαταθήκην, µὲ µίαν ἐπὶ πλέον –

ἐκτὸς τῆς ἐθιµικῆς– ἀδιάσειστον δογµατικὴν βάσιν, ἡ
ὁποία συνιστᾶ Ὁµολογίαν Πίστεως, ὅτι «Προσδοκῶµεν
Ἀνάστασιν Νεκρῶν καὶ Ζωὴν τοῦ Μέλλοντος Αἰῶνος».
Ὁ Νέος Ἀδὰµ καὶ ἡ Νέα Εὔα, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός
µας, ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία Μητέρα Αὐτοῦ, Κυρία Θεοτόκος, οἱ Γεννήτορες Αὐτοὶ τοῦ
Νέου Γένους τῶν Χριστιανῶν, ἀπέθανον καὶ ἐτάφησαν,
ἐδέχθησαν πρὸ τοῦ ἐνταφιασµοῦ ὅλας τὰς παραδοσιακὰς
τιµάς, τὰ δὲ πανίερα αὐτῶν Σώµατα ἔγιναν σεβαστὰ ἀκόµη
καὶ ἀπὸ τοὺς νόµους τῆς φύσεως καὶ ἐν τέλει ἀνεστήθησαν καὶ ἀνελήφθησαν εἰς τοὺς Οὐρανούς.
Τὰ δύο ἀνεκτίµητα θησαυροφυλάκια, ὄχι µόνον τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεώς µας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισµοῦ µας, δηλαδὴ ἡ θεόπνευστος
῾Υµνογραφία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου –
διὰ τὴν Ταφὴν τοῦ Κυρίου µας, ὡς καὶ τοῦ Δεκαπενταυγούστου –διὰ τὴν Κοίµησιν καὶ Ταφὴν τῆς Κυρίας ἡµῶν
Θεοτόκου, ἔχουν ἐντυπώσει µὲ ἀνεξίτηλα γράµµατα εἰς
τὰς καρδίας τῶν Πανελλήνων τὴν Δογµατικὴν Διδασκαλίαν τῆς Ἁγίας Πίστεώς µας διὰ τὸ Μέγα Μυστήριον
τοῦ Θανάτου καὶ τὴν ἰσότιµον στάσιν ἔναντι τῆς Ψυχῆς
καὶ τοῦ Σώµατος.
***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιληµένα·

Ἀποτελεῖ µεγίστην πρόκλησιν ἡ ἠθεληµένη καθ᾿
οἱονδήποτε τρόπον ἀλλοίωσις, κάκωσις καὶ καταστροφή, πολλῷ µᾶλλον ἡ καῦσις καὶ ἀποτέφρωσις τῶν
νεκρῶν σωµάτων, ὅταν µάλιστα ἀναλογισθῶµεν, ὅτι τὰ
σώµατα αὐτὰ –ὅπως µᾶς βεβαιώνουν τὰ Μαρτυρολόγια,
τὰ Συναξάρια καὶ τὰ σχετικὰ Ἐγκώµια τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας, ἔγιναν σεβαστὰ ἀκόµη καὶ ὑπὸ
τῶν σπαρακτικῶν θηρίων, τῆς ἀδηφάγου θαλάσσης καὶ
τῶν φλογῶν τοῦ πυρός, τὰ ὁποῖα ὑπεχώρουν ἐνώπιον
τῶν σκηνωµάτων αὐτῶν τῆς Θείας Χάριτος!...
Ἆρά γε, ποῖος ᾿Ορθόδοξος Χριστιανὸς εἶναι δυνατὸν νὰ λησµονήσῃ τὴν θείαν ἐπιταγήν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει πλασθῆ ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἔχει δεχθῆ
τὸ θεῖον Ἐµφύσηµα, πρέπει νὰ ἐπανέλθη εἰς τὴν γῆν;
Ποῖος θὰ παραβλέψῃ τὸν θεῖον Νόµον, ὅτι, ὅταν
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ὁ ἄνθρωπος ἀποθάνῃ, «ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν,
ὡς ἦν (ὡς ἦτο πρὸ τῆς δηµιουργίας του), καὶ τὸ πνεῦµα
ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν, ὃς ἔδωκεν αὐτό»;... Καὶ ὅτι
«τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ χοός, καὶ τὰ πάντα ἐπιστρέψει εἰς τὸν χοῦν»;... (Ἐκκλησ. ιβ ʹ 7· γ ʹ 20).
Καὶ ποῖος θὰ λησµονήσῃ τὴν Πατερικὴν Διδαχήν,
ὅτι ἐφαρµοζοµένου τοῦ κοινοῦ τῆς φύσεως νόµου, πρέπει «τὸν ἀπελθόντα τῇ γῇ κρύπτεσθαι, καὶ ταφῇ παραδίδοσθαι, καὶ τοῖς κόλποις τῆς πάντων µητρὸς περιστέλλεσθαι γῆς»;... (῾Ι.Χρυσοστόµου, ΜPG τ.50, στλ. 531).
Καὶ πῶς µάλιστα θὰ ὑπῆρχεν ἡ περίπτωσις νὰ ἀγνοηθῇ ὑπὸ τῶν Εὐσεβῶν τὸ Μέγα Ὅραµα τῶν ξηρῶν
σφόδρα ὀστῶν, τὸ ὁποῖον εἶδεν ὁ Ἅγιος Προφήτης
Ἰεζεκιήλ;... (Ἰεζ. λζ ʹ 1-14). Τὰ ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα, µὲ τὸ θεῖον
Ἐµφύσηµα, συνηρθρώθησαν, ἀπέκτησαν νεῦρα, σάρκας καὶ ἀνεζωογονήθησαν· ἀνοίγονται τὰ µνήµατα καὶ
οἱ τάφοι, ἐξάγονται ἐκ τῶν µνηµάτων καὶ τῶν τάφων· τὰ
ὀστᾶ ἀπέκτησαν ἀνθρωπίνην ὀντότητα καὶ προσωπικότητα καὶ διὰ τῆς τοιαύτης θαυµασίας ἐπεξεργασίας καὶ
ἀνασυστάσεως αὐτῶν ἐξαίρεται ἡ καθολικὴ ἀνάστασις
τῶν νεκρῶν εἰς τὰ Ἔσχατα.
Τὸ συγκλονιστικὸν τοῦτο Ὅραµα, τιθέµενον ὡς
Ἀνάγνωσµα τῆς Ἐκκλησίας µας εἰς τὸν Ὄρθρον τοῦ
Μεγάλου Σαββάτου καὶ εὐθὺς µετὰ τὴν «Ταφὴν» τοῦ
Κυρίου µας εἰς τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν (Ἐπιτάφιος, «Ὅτε
κατῆλθες», «Ταῖς Μυροφόροις γυναιξίν», «῾Ο εὐσχήµων
Ἰωσήφ»...), µαρτυρεῖ πασιφανῶς, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θέλει
τὴν ἑκουσίαν ἀποσάρκωσιν τῶν ὀστῶν καὶ ἐν τέλει τὴν
ἀποτέφρωσιν αὐτῶν, διότι τὸ σῶµα καὶ τὰ ὀστᾶ εἶναι
ἔργα τῶν Χειρῶν Αὐτοῦ πανθαύµαστα καὶ πανσέβαστα.
***
Πατέρες, Ποιµένες, Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Ἐπανερχόµεθα εἰς τὴν ἐπισήµανσίν µας, ὅτι ὁ σταδιακὸς ἀποχριστιανισµὸς τῆς εὐλογηµένης Πατρίδος
µας εἶναι πλέον καὶ ὁρατὸς καὶ ὀδυνηρὰ ψηλαφητός,
ἡ δὲ ἱερόσυλος αὐτὴ διαδικασία θὰ συνεχισθῆ καὶ θὰ
ἀποκορυφωθῆ, ἕως ὅτου φανερωθῆ ὁ Ἄνοµος.
Ὑπάρχει ἰσχυρὰ τάσις, ἀλλὰ καὶ γνωστὴ στράτευσις, λόγῳ τῆς ἐκκοσµικεύσεως καὶ τῆς ἐπιδράσεως ξένων –ἰδίως Δυτικῶν– προτύπων, νὰ ἀποϊεροποιοῦνται
καὶ τελικὰ νὰ ἐξοβελίζωνται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ζωήν,
τὴν ζωὴν τοῦ Λαοῦ µας, αὐτὸ τοῦτο τὸ Μυστήριον τῆς
Ζωῆς, τὸ Μυστήριον τῆς Ἀγάπης, τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας µας καὶ αἱ Μυστηριακαὶ Πράξεις, τώρα δὲ
καὶ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ Μυστήριον τοῦ Θανάτου: αἱ καθιερωµέναι προετοιµασίαι, ὁ σεβασµὸς τοῦ νεκροῦ, ἡ ἱεροτελεστία, ἡ ταφή, τὸ µνῆµα, τὰ Κοιµητήρια.
Πρὸς καλυτέραν κατανόησιν τοῦ τὶ σηµαίνει ἀποτέφρωσις καί, ὅτι ἡ γλῶσσα καὶ οἱ χαρακτηρισµοί, τοὺς
ὁποίους χρησιµοποιοῦµεν δὲν εἶναι ὑπερβολικοί, ἀλλὰ
ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν βαρύτητα τοῦ ὅλου ζητήµατος, θὰ
πρέπει νὰ ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν Σας, ὅτι ἡ σχετικὴ διαδικασία τῆς
κατ᾿ εὐφηµισµὸν ἀποτεφρώσεως περιλαµβάνει ἐν πρώτοις
τὴν καῦσιν τῆς σοροῦ (τῶν µαλακῶν µερῶν) ἐντὸς κλιβάνου καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν θρυµµατισµὸν τῶν ὀστῶν καὶ τὴν
κονιορτοποίησιν αὐτῶν ἐντὸς ἠλεκτρικοῦ θραυστῆρος.

11
Ὀρθότατα ἐχαρακτηρίσθη ἡ µέθοδος αὐτὴ ὡς διαδικασία ἀνακυκλώσεως ἀπορριµάτων, κατὰ τὴν ὁποίαν
τὸ νεκρὸν σῶµα, ὁ Ναὸς τοῦ Θεοῦ, θεωρεῖται ὡς στερεὸν ἀπόβλητον....
Ἡ λεγοµένη αὐτὴ ἀποτέφρωσις καὶ ἡ προσπάθεια
νὰ υἱοθετηθῇ ἀπὸ τὴν Πατρίδα µας καὶ νὰ νοµιµοποιηθῇ
εἶχεν ἀρχίσει πρὸ ἑκατὸν περίπου ἐτῶν (1912 κ.ἑ.)· τὸ
1946 ἱδρύεται ὁ πρῶτος Σύλλογος ὑπὲρ τῆς Ἀποτεφρώσεως, ἀπὸ µέλη τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν· ἀπὸ
τοῦ 1986 ἐµφανίζεται ἡ Κίνησις «Σύνδεσµος Φίλων τῆς
Ἀποτέφρωσης», µὲ ἰσχυρὰν συµβολὴν εἰς τὴν προώθησιν τῆς ἰδέας αὐτῆς· συγχρόνως ἱδρύεται ὁ «Πανελλήνιος
Σύλλογος ῾Υποστηρικτῶν τῆς Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν»· τὸ
1989 ἱδρύεται τὸ Σωµατεῖον «᾿Οδύσσεια» µὲ παρεµφερεῖς
σκοποὺς καὶ µεγάλην δραστηριότητα· τὸ 2001 συστήνεται µία Ἑταιρεία Μὴ Κερδοσκοπικὴ µὲ τίτλον «Ἐπιτροπὴ
γιὰ τὸ Δικαίωµα τῆς Ἀποτέφρωσης τῶν Νεκρῶν στὴν
Ἑλλάδα», ἡ δὲ Ἐπιτροπὴ εἶναι Μέλος τῆς «Παγκόσµιας
᾿Οργάνωσης Ἀποτέφρωσης» (I.C.F.)· τὸ 1997 εἶχε συσταθῆ ἡ «Ἑλληνικὴ Κοινωνία Ἀποτέφρωσης», πρὸς
δηµιουργίαν τοῦ σχετικοῦ νοµοθετικοῦ πλαισίου, αἱ προσπάθειαι τῆς ὁποίας ὡδήγησαν τελικῶς εἰς τὸν Νόµον
3348/15.3.2006: τὸ Ἄρθρον 35 τοῦ Νόµου αὐτοῦ
ἀποτελεῖ τὸ πρῶτον βῆµα καὶ τὴν ἀρχὴν τῶν νοµοθετικῶν
ρυθµίσεων, διὰ τὸ δικαίωµα τῆς ἀποτεφρώσεως εἰς τὴν
Πατρίδα µας· ὁ Νόµος 4277/2014 ὡλοκλήρωσε τὴν
προσπάθειαν τῶν ὀπαδῶν τῆς ἀποτεφρώσεως καὶ ἔλυσε
τὰ χέρια τῶν Δηµοτικῶν Ἀρχῶν, διὰ τὴν ἵδρυσιν «Κέντρων
Ἀποτεφρώσεως Νεκρῶν» (Κ.Α.Ν.) ἐκτὸς τοῦ χώρου τῶν
Κοιµητηρίων· εἰς τὸ Σχέδιον Νόµου, µὲ τίτλον: «Μέτρα
γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου καὶ ἄλλες
διατάξεις», περιελαµβάνετο ἡ ῾Υπουργικὴ Τροπολογία
ὑπ᾿ ἀριθµ. 226/38, τῆς 16.2.2016: «Ρυθµίσεις θεµάτων µονάδων ἀποτέφρωσης ὀστῶν νεκρῶν καὶ διαχείρισης τῆς τέφρας», ἡ ὁποία «ἀποσκοπεῖ στὴν διαµόρφωση
ἑνὸς ἑνιαίου καὶ σταθεροῦ νοµοθετικοῦ πλαισίου», διὰ
«τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία ΚΑΝ», µὲ τὴν ρητὴν διαβεβαίωσιν, ὅτι «ἡ λειτουργία τῶν ΚΑΝ θὰ συµβάλλει στὴν
οἰκονοµικὴ ἐνίσχυση τῶν Δήµων», ἐφ᾿ ὅσον «ἐκτιµᾶται ὅτι
οἱ 1.000 ἀποτεφρώσεις θὰ ἀποφέρουν κέρδη τῆς τάξης
τῶν 15.000 εὐρώ»(!...)· ἀποµένει πλέον καὶ ἡ ἰδιωτικοποίησις –καὶ ἐπιχειρηµατοποίησις / ἐµπορευµατοποίησις τοῦ
ὅλου αὐτοῦ µακαβρίου ζητήµατος...
***
Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

Ἡ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Παράδοσις τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας καὶ ὁ λαµπρὸς Πολιτισµός µας µαρτυροῦν ἀδιαµφισβητήτως, ὅτι τὸ ζήτηµα
τῆς Καύσεως τῶν Νεκρῶν δὲν εἶναι παρονυχίς, ἀλλὰ µαζὶ
µὲ τόσας ἄλλας Καινοτοµίας, νοµοθετηµένας ἢ µή, ἔχουν
δηµιουργήσει ἕνα ὀγκόλιθον, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ νὰ καταπλακώσῃ τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς Πατρίδος µας καὶ νὰ
ἀφανίσῃ Θέσµια Αἰώνια, Βωµοὺς καὶ Ἑστίας, ὑπὲρ τῶν
Ὁποίων ἔχουν χυθῆ ποταµοὶ αἱµάτων.
Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία µας δὲν πρέπει νὰ παύσῃ βαδίζουσα τὴν Ὁδὸν τῆς Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας καὶ τοῦ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύναξις Ἱεροῦ Κλήρου καὶ κοπὴ πίττας
ΤΗΝ Παρασκευήν, 2/15-1-2016, ἐγένετο Σύναξις τοῦ
ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν
τριῶν ὁμόρων Μητροπόλεων: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος,
Ἀττικῆς καὶ Βοωτίας καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. Θέμα τῆς Συνάξεως ἦταν ἡ ἐνημέρωσις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς διὰ τὴν πρετοιμασίαν τῆς τελετῆς τῆς
καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς. Παρὼν ἦτο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καθὼς
καὶ οἱ παρεπιδημοῦντες ἐν Ἀθήναις Σεβ. Μητροπολῖται Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆς. Οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ παραστοῦν ἕνεκα κωλύματος Σεβ. Μητροπολῖται
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐξεπροσωπήθησαν ὑπὸ τῶν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδριτῶν, π. Γρηγορίου Ταυλαρίου (Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος) καὶ π. Θεοδοσίου
Ἁγιοκυπριανίτου (Ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ
καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς).

 	 Μετὰ τὰς προσφωνήσεις καὶ τὰς ὁδηγίας διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐγένετο ἡ
κοπὴ τῆς πίττας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Ἑόρτια Ἐκδήλωσις στὴν Χαλκίδα
ΤΗΝ Κυριακή, 4/17.1.2016, ἔγινε στὴν ἐνοριακὴ Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν
Χαλκίδα, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, μία Ἑόρτια Ἐκδήλωσις, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ Δωδεκαημέρου. Στὴν
Ἐκδήλωσι, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου, παρέστη ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Βλάχος,
προσῆλθε δὲ καὶ ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης ἀπὸ τὸ
Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Βατώντας Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας. Ἐψάλησαν ἐπίκαιροι ὕμνοι
ἀπὸ τὸν Χορὸ τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου «Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Ὁδοιπορία», ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Ἀθ. Ἰωακειμίδη
καὶ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ἀναστ. Βλάχου. Τὸ Σχολεῖο δημιουργήθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀποτελεῖται ἀπὸ νέους στὴν
ἡλικία μαθητὲς-ἱεροψάλτες καὶ ἔχει ἤδη πραγματοποιήσει
κάποιες ἐμφανίσεις στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐνδιαμέσως τῶν μουσικῶν μελῶν, παρουσιάσθηκαν δύο σύν
τομες Ὁμιλίες μὲ τίτλους: «Στοιχεῖα περὶ τῆς μουσικῆς»
καὶ «Στοιχεῖα περὶ τῆς Ὀκταήχου τοῦ θείου Δαμασκη-



Μαρτυρίου Αὐτῆς... Δὲν πρέπει νὰ ἐκτραπῇ τῆς Πατερικῆς Γραµµῆς Πλεύσεως Αὐτῆς, τοῦ καινοῦ Σταυροαναστασίµου Τρόπου Ζωῆς, τὸν Ὁποῖον προτείνει εἰς
τὸν κόσµον, καὶ τὸν Ὁποῖον ἔχει πλῆρες δικαίωµα νὰ
παρουσιάζῃ, ὑπερασπίζῃ καὶ ὑποστηρίζῃ, Χάριτι Θεοῦ.
Οὐδένα ἐξαναγκάζει, οὐδένα καταπιέζει νὰ ἀποδεχθῇ τὴν Ἀλήθειαν Αὐτῆς... Ἕκαστος ἀναλαµβάνει
τὰς εὐθύνας του... Καὶ ὁποιοσδήποτε ἐπιθυµεῖ νὰ
εἶναι πιστὸν καὶ συνειδητὸν Μέλος τοῦ Σώµατος τοῦ
Σωτῆρος µας Χριστοῦ, ὀφείλει νὰ γνωρίζῃ κάλλιστα,
ὅτι ἡ λεγοµένη Ἀποτέφρωσις ἢ Καῦσις τοῦ Νεκροῦ,
ὅταν ἔχη ζητηθῆ ἠθεληµένως καὶ ἐλευθέρως, στερεῖ
εἰς αὐτὸν τῶν Μεγάλων Εὐλογιῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι

τῆς ᾿Ορθοδόξου Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, τῆς Ταφῆς, ὡς
καὶ τῶν Ἐπιµνηµοσύνων Δεήσεων, ἰδιαιτέρως µάλιστα
εἰς τὰς Θείας Λειτουργίας.
Εἴθε νὰ µὴ παρασυρθῇ κανεὶς εὐσεβὴς ἀπὸ τοὺς
Νόµους τῆς Ἀποστασίας καὶ τὸ πνεῦµα τῆς πλάνης τοῦ
κόσµου τούτου, ἀλλ᾿ ἅπαντες µαζί, ἡνωµένοι µὲ τὴν
῾Οδόν, τὴν Ἀλήθειαν καὶ τὴν Ζωήν, τὸν Σωτῆρα µας Χριστόν· ἡνωµένοι µὲ τὴν Μητέρα τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Ζωῆς,
τὴν ῾Υπερευλογηµένην Θεοτόκον· ὡς καὶ µὲ ὅλους τοὺς
Υἱοὺς τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Ἡµέρας, τοὺς Ἐνδόξους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας µας, νὰ ζῶµεν ἐν τῷ Φωτὶ τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

ΤΗΣ
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νοῦ». Ἀκολούθησε ἡ ἐτήσια κοπὴ πίττας τοῦ Ὀρθοδόξου
Χριστιανικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς» καὶ
ὁ Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος ἀπηύθυνε ἑόρτιο χαιρετισμό. Στὴν
ἐπιτυχῆ αὐτὴ Ἐκδήλωσι παρέστη πλῆθος πιστῶν τῆς ἐν
Εὐβοίᾳ Ἐπαρχίας μας.

Ἱεραποστολικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα
Πραγματοποιήθηκε ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινόητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κένυα τῆς Ἀν. Ἀφρικῆς, ἀπὸ
τὸν Τοποτηρητὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἔμπου Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο μὲ τὸν Κληρικό του Πρωτοπρ.
π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Σουτσάβας κ. Σωφρόνιο ἀπὸ τὴν Ρουμανία. Ἡ πτῆσις γιὰ Κένυα
ἔγινε μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου πραγματοποιήθηκε
ὀλιγόωρη ἐπίσκεψις στὰ κυριώτερα προσκυνήματά της. Τὸ

λώσεις ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐνορίας. Ἐπίσης, ἐπίσκεψις
πραγματοποιήθηκε καὶ στὸ δημοτικὸ Σχολεῖο ἐπ’ ὀνόματι
τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ὅπου οἱ μαθητὲς ἔψαλαν τὸ Πολυχρόνιο στοὺς Ἀρχιερεῖς στὰ ἑλληνικά, δέχθηκαν τὶς νουθεσίες
τους καὶ ἔλαβαν τὶς εὐλογίες τους. Ἀκόμη, ἔγινε ἐπίσκεψις
στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καὶ ἡ ὅλη περιοδεία ἔκλεισε διὰ μεταβάσεως καὶ πάλι στὴν
Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπρόκειτο γιὰ
ἐπιτυχῆ καὶ εὐλογημένη ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψι, μὲ θετικὰ
ἀποτελέσματα.

Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα

Σάββατο, 10/23.1.2016, οἱ Ἀρχιερεῖς ἀφίχθησαν στὴν Ἱερὰ
Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν περιοχὴ Ἔμπου
τοῦ ὄρους τῆς Κένυας, ὅπου προΐσταται ἡ Γερόντισσα Χριστονύμφη καὶ ἐγκαταβιώνουν 22 κενυάτισσες Μοναχές. Ἐκεῖ
ἀνέμεναν τοὺς ἐπισκέπτες καὶ οἱ ἰθαγενεῖς Κληρικοί μας τῆς
περιοχῆς, καθὼς καὶ ἀρκετοὶ πιστοί. Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ
Φῶτα, 11/24 Ἰανουαρίου, ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα τοῦ

Ἔμπου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.
Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο. Ἐν συνεχείᾳ, ἔγιναν ἐπισκέψεις στὸν ἀσθενοῦντα Πρωτοπρ. π. Ἰωάννη Ντζοῦε, πρωτεργάτη τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν Κένυα, καὶ
στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου
προΐσταται ὁ Ἱερομ. π. Ποιμένας. Τὴν Δευτέρα, 12/25 Ἰαν.,
τελέσθηκε Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Καθαγκιρίρι, ὅπου ἐφημερεύει ὁ Ἱερομ. π. Θεοφάνης, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος,
ποὺ κήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο. Ἀκολούθησαν ἑορτιες ἐκδη-

ΤΗΝ Δευτέρα, 19.1/1.2.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στὴν Πάτρα. Τὴν
Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, Τοποτηρητὴς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀχαΐας, μὲ συμμετοχὴ ἑπτὰ Ἱερέων καὶ ἑνὸς Ἱεροδιακόνου καὶ μὲ παρουσία πολλῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Θεῖo κήρυγμα γιὰ τὸν πρόμαχο καὶ ὑπέρμαχο τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ
ἑορταζόμενο Ἅγιο ἐκφώνησε ὁ Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος
Δημαρᾶς. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε
λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μάρκου Μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ μήνυμα
εἶναι τόσο ἐπίκαιρο στὶς ἀποστατικὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ
στὸ Westwood
Ἡ Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου
Εὐγενικοῦ (19.1/1.2.2016) τελέσθηκε μὲ ἱεροπρέπεια στὸ
Westwood τῆς Μασσαχουσέτης τῶν Η.Π.Α., προεξάρχον
τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης, μὲ συμμετοχὴ
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ἀρκετῶν Κληρικῶν καὶ Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς ἐν Ἀμερικῇ
Ἐκκλησίας μας.

Ἱεραποστολὴ στὴν Γουατεμάλα

ΤΗΝ Κυριακή, 25.1/7.2, στὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία
προΐστατο ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς δύο προαναφερθέντας Ἀρχιερεῖς, τρεῖς
Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ,
ἀναφερθεὶς στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο, ἐπίσης στὴν κατάστασι ἀλλὰ καὶ στὰ αἴτια τῆς δοκιμασίας τῆς Πατρίδος
μας, ἐκφράσας ἑόρτιες εὐχές. Κοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ
καὶ ἰδίως παιδιά, ὁ δὲ ἑορτάζων Σεβ. Γρηγόριος διένειμε
τὸ ἀντίδωρο καὶ δέχθηκε τὶς εὐχὲς τοῦ πολυπληθοῦς Ποιμνίου του. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ἀκολούθησε τράπεζα
στὴν αἴθουσα στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ σὲ ἀτμόσφαιρα χαρᾶς
καὶ εὐλογίας.

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Κόρινθο
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ταξίδευσε
στὴν Γουατεμάλα γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας
Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς (24.1/6.2.2016),
κατὰ τὴν ὁποία τέλεσε ἱερὰ Ἀγρυπνία, καὶ γιὰ τὴν ἑορτὴ
τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, ἡ ὁποία τελέσθηκε μὲ
ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία στὸ νεόδμητο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο
τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, σὲ ὡραία περιοχή, δύο ὧρες ἀπόστασι
ἀπὸ τὴν πόλι τῆς Γουατεμάλας. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Διάκονος Κύριλλος Μεντόζα καὶ παρέστησαν 70 περίπου πιστοὶ καὶ κατηχούμενοι. Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς
ὥρισε τὸν Ἱερομ. π. Μάξιμο, ἱσπανομαθῆ, σὰν βοηθὸ στὴν
φροντίδα γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ στὴν Λατινικὴ Ἀμερική,
ὥστε νὰ ὑπάρξουν μαθήματα κατηχήσεως σὲ κανονικὴ βάσι.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου
ΤΟ Σάββατο ἑσπέρας, 24.1/6.2.2016, τελέσθηκε ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη. Χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Γρηγόριος καὶ συγχοροστάτησαν οἱ ἐπισκέπται Ἀρχιερεῖς
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
καὶ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Παρέστησαν
Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητρπόλεως καὶ ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ
ἔψαλαν ἑόρτια καλοὶ Ἱεροψάλτες. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε σὲ πρακτικὰ
διδάγματα ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καὶ ἐξέφρασε
εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη.

ΤΗΝ Παρασκευή, 30.1/12.2.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς
Ναὸς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Κόρινθο. Τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ ἔλαβαν
μέρος οἱ Ἱερομόναχοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου
Στουδίτου Ἀθικίων πατέρες Παῦλος, Καλλιόπιος, Κάλλιστος (Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ), Διονύσιος, Ἀβέρκιος καὶ Χαρίτων, ὅπως καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Δημαρᾶς, ὁ ὁποῖος
ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας. Παρέστη δὲ μεγάλο
πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη
ΤΗΝ Παρασκευή, 30.1/12.2.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς
Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη. Τοῦ ἑορτίου Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς, καὶ τῆς

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

15
Ὁ Ἑορτασμὸς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος
Ἑωρτάσθηκε ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ
σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μάλιστα στοὺς
τιμωμένους ἐπ’ ὀνόματι Αὐτῆς.

Θείας Λειτουργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, προέστη ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε στὸν Μέγα Ἑσπερινό, καὶ ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ τῆς
Μητροπόλεως καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Φιλοξενούμενος
Ἱεράρχης τῆς λαμπρᾶς Πανηγύρεως ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος
ἐκφώνησε τὴν ἑόρτια Ὁμιλία στὴν Θεία Λειτουργία.

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Δράμα
ΤΗΝ Παρασκευή, 30.1/12.2.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Δράμα, ἕδρα
τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, στὸν Μέγα Ἑσπερινό, χοροστάτησε ὁ
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε
σύντομη Ὁμιλία. Παρέστη δὲ ἐκτὸς τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου
καὶ ὁ ἐπίσης προσκεκλημένος Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Τὸ πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, στὸν
Ὄρθρο, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, στὴν δὲ ἐπακολουθήσασα Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος. Μαζὶ
καὶ μὲ τοὺς δύο προσκεκλημένους Ἀρχιερεῖς, ἔλαβαν μέρος
καὶ οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρῖται π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας, π.
Γρηγόριος Ταυλάριος καὶ π. Ἰγνάτιος Σοφιάδης, Ἐφημέριος
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Μαντιὸς καὶ
ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος π. Παφνούτιος Μαλκόπουλος. Ἑόρτια
Ὁμιλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Θεοφ.
Γαρδικίου κ. Κλήμης. Παρέστη πλῆθος κόσμου, καθὼς καὶ
ὁ Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσᾶκος μετὰ τοῦ
Ἀντιδημάρχου κ. Γ. Παπαδόπουλου. Στὴν ἐπακολουθήσασα
Λιτανεία παιάνισε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου τῆς Δράμας. Οἱ
δὲ πολὺ καλὲς γιὰ τὴν ἐποχὴ καιρικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικράτησαν, βοήθησαν στὴν ἀπρόσκοπτη καὶ εὐχάριστη διεξαγωγὴ
τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς Πανηγύρεως.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς, στὸν
Μεγάλο Ἑσπερινὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1/14.2.2016,
χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος τὴν ἑπομένη λειτούργησε στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ὑπαπαντῆς (Φλεβαριωτίσσης) στὸ Αἰάντειο τῆς Σαλαμῖνος. Τὸ πρωΐ τῆς Δευτέρας, 2/15 Φεβρ., τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς Καλλιπόλεως στὸν
Πειραιᾶ τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μαζὶ μὲ τοὺς Ἱερομονάχους
π. Ἀβέρκιο καὶ π. Παχώμιο. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς, ἔγινε Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος σὲ δρόμους πέριξ τοῦ Ναοῦ μὲ
συμμετοχὴ πολλῶν πιστῶν καὶ Φιλαρμονικῆς.
Στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς στὸ Μαρκόπουλο, στὰ Μεσόγεια τῆς Ἀττικῆς, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
Στὴν Ἱερὰ Γυνακεία Μονὴ Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος στὸ
Χορτοκόπι Ἐλευθερουπόλεως τοῦ νομοῦ Καβάλας, στὴν
πνευματικὴ αὐτὴ ἔπαλξι τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μας στὴν Βόρειο
Ἑλλάδα, τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη Ἱερὰ Ἀγρυπνία, κατὰ τὴν
ὁποίαν ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.
Γρηγόριος καὶ Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, πέντε Ἱερεῖς καὶ πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν μας ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές.

Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέως
ΤΗΝ 6/19 Φεβρουαρίου 2016, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου
ἐνδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς
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Θείας Λειουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε θεῖο κήρυγμα.
Κατὰ τὴν Ἀπόλυσι ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε τὶς ἑόρτιες εὐχὲς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν ἑορτάζοντα
Ἱεράρχη. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη
τράπεζα ἐκ μέρους τοῦ Ἐφημερίου καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.

Συμμετοχὴ στὴν ἑορτὴ τοῦ Πρωθιεράρχου
τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν

ΤΗΝ Τετάρτη, 12/25.2.2016, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Σεβαστείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος βρέθηκε στὴν Σλατιοάρα τῆς Ρουμανίας, μετὰ τοῦ Πρωτοπρ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη, προκειμένου νὰ συμμετάσχη στὴν Θεία Λειτουργία ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἀδελφῆς
Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας κ. Βλασίου.
Στὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία προΐστατο ὁ ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του σεπτὸς Πρωθιεράρχης, ἔλαβαν μέρος καὶ ἑπτὰ
ἀκόμη ἐκ τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων τῆς Ρουμανικῆς Ἱεραρχίας
(Σουτσάβας Σωφρόνιος, Μπρασὼφ Θεοδόσιος, Μποτοσανίου
Ἰωσήφ, Πλοεστίου Ἀντώνιος, Ἰασίου Γλυκέριος, Γαλατσίου Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ Εὐλόγιος), καὶ πολλοὶ Κληρικοί, παρισταμένου πλήθους πιστῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς, ὁ Μακαριώτατος κ. Βλάσιος τέλεσε τὴν χειροτονία ἑνὸς νέου Διακόνου.
Στὸ τέλος, ὁ ἑορτάζων Πρωθιεράρχης εὐχαρίστησε τὸν Σεβ.
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο γιὰ τὴν παρουσία του καὶ
τοῦ ἐδώρησε τμῆμα τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου, μὲ ἐπίσημο πιστοποιητικὸ γράμμα, ὁ δὲ Σεβ. κ. Χρυσόστομος μετέφερε εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα ἐκ μέρους τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῶν Μελῶν
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Τιμητικὴ διάκρισις τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου
ΤΟ βράδυ τῆς Δευτέρας, 16/29.2.2016, σὲ εἰδικὴ Ἐκδήλωσι μὲ τίτλο: «Προσωπικότητες 2015-2016» τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνικῶν Βραβείων Τέχνης καὶ τῆς Κερκυραϊκῆς
Ἑνώσεως Πειραιῶς, στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Βοημηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς, ἀπενεμήθησαν τιμητικὲς διακρίσεις σὲ προσωπικότητες ποὺ διέπρεψαν στὰ Γράμματα, στὶς Τέχνες, στὴν Ἐπιστήμη, στὴν
Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησι, στὴν Ἐκπαίδευσι, στὸ Ἀνθρωπιστικὸ
καὶ Κοινωνικὸ ἔργο προσφορᾶς καὶ γενικὰ στὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, παρουσίᾳ ἐπισήμων, τοπικῶν ἀρχῶν καὶ πλήθους κόσμου. Μεταξὺ δὲ τῶν
βραβευθέντων πολιτικῶν, στρατιωτικῶν, καθηγητῶν, καλλιτεχνῶν, συγγραφέων, συντακτῶν, δημάρχων, ἀθλητῶν,
κοινωνικῶν ἐργατῶν κλπ., ἐτιμήθη καὶ ὁ Πειραιώτης στὴν
καταγωγὴ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας
μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, γιὰ τὸ ἀθόρυβο κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο,
στὸ ὁποῖο προΐσταται, καὶ γενικὰ γιὰ τὴν πολυετῆ ἐκκλησιαστική του διακονία. Τὸ βραβεῖο στὸν Μακαριώτατο παρέδωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κερκυραϊκῆς Ἑνώσεως Πειραιῶς
κ. Δημήτριος Μουζακίτης καὶ τὸ συνοδευτικὸ δίπλωμα παρέδωσε ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Πειραιῶς κ. Παναγιώτης Κουβάτσος. Ὁ Μακαριώτατος κ.
Καλλίνικος συγκινημένος γιὰ τὴν τιμὴ στὸ πρόσωπό του
καὶ διʼ αὐτοῦ στὴν μαρτυρικὴ Ἐκκλησία μας, στὸν σύντομο
Χαιρετισμό του εὐχαρίστησε τοὺς ὑπευθύνους τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ τοὺς παρισταμένους εἰς αὐτήν, καὶ ἀναφέρθηκε
στὴν σημαντικὴ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας
καὶ τοῦ Γένους μας στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διερχόμεθα
καὶ στὶς κρίσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, συστήσας ὁμοψυχία
καὶ ἀλληλεγγύη. Στὴν Τελετὴ παρέστησαν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς
μας Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος (οἰκεῖος Ἱεράρχης), Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς καὶ Κληρικοὶ καὶ πιστοί μας.
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