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Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ
Μέρος Πρῶτον
α. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα Παν
τοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν
τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ
Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·
φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον
τῷ Πατρί, δι᾿ Οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· Τὸν δι᾿
ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν
σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας
τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου,
καὶ παθόντα καὶ ταφέντα· καὶ ἀναστάντα τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς· καὶ ἀνελθόντα
εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν
τοῦ Πατρός· καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· Οὗ τῆς Βασιλείας
οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ
Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον
καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν
Προφητῶν.
Εἰς μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
β. Πρὸς δὲ τούτοις, στέργω καὶ ἀποδέχομαι
τὰς Ἁγίας Ἑπτὰ Οἰκουμενικὰς Συνόδους, καὶ
τὰς Τοπικάς, ἃς Ἐκεῖναι ἀποδεξάμεναι ἐκύρωσαν, ἐπὶ φυλακῇ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἐκκλησίας Δογμάτων ἀθροισθεῖσαι.
γ. Ἐνστερνίζομαι πάντας τοὺς ὑπὸ τῶν
Ἁγίων Πατέρων, ὡς ὑπὸ φωτιστικῆς Χάριτος
τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντας ῞Ορους τῆς Ὀρθῆς Πίστεως, ὡς καὶ
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, οὓς οἱ μακάριοι Ἐκεῖνοι
πρὸς τὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμησιν καὶ τῶν ἠθῶν εὐταξίαν, κατὰ τὰς

Ἀποστολικὰς Παραδόσεις καὶ τὴν διάνοιαν
τῆς Εὐαγγελικῆς Θείας Διδασκαλίας συντάξαντες, παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
δ. Πάντα μὲν ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ
καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων
πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύω
κἀγὼ καὶ πιστεύω, μηδὲν προστιθείς, μηδὲν
ἀφαιρῶν, μηδὲν μεταβάλλων, μήτε τῶν Δογμάτων μήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλὰ τούτοις
ἐμμένων καὶ ταῦτα μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ
ἀγαθῆς συνειδήσεως ἀποδεχόμενος· πάντα δὲ
ὅσα Ἐκείνη, κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας ἀποδοκιμάζει, ταῦτα κἀγὼ κατακρίνω
καὶ ἀποδοκιμάζω διὰ παντός.
ε. Πείθομαι προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς τῇ Ἀνωτάτῃ
Ἀρχῇ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν
Ἑλλάδι, ἀποτελούσης τὴν συνέχειαν τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, καὶ τοῖς ὑπ’ Αὐτὴν κανονικοῖς
Ἐπισκόποις καὶ Πρεσβυτέροις, καὶ εὑρισκομένης ἐν κοινωνίᾳ Πίστεως καὶ Μυστηρίων μετὰ
τῶν κατὰ τόπους ἁπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Ϛ. Πιστεύω καὶ ὁμολογῶ, ὅτι ἡ Ὀρθοδόξος Πίστις οὔκ ἐστιν «ἐξ ἀνθρώπων», ἀλλὰ
ἐξ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, κηρυχθείσης ὑπὸ τῶν θείων Ἀποστόλων, βεβαιωθείσης
ὑπὸ τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, παραδοθείσης ὑπὸ τῶν σοφωτάτων Διδασκάλων
τῆς Οἰκουμένης, κυρωθείσης δὲ τῷ αἵματι τῶν
Ἁγίων Μαρτύρων.
ζ. Ἀποδέχομαι, σὺν ταῖς Ἀποφάσεσι τῶν
Ἁγίων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ τὰς
τοιαύτας τῆς Πρωτοδευτέρας Ἁγίας Συνόδου
τῆς ἐν ἔτει 861ῳ· πρὸς δὲ τούτοις, ἀσπάζομαι
ἀπαρεγκλίτως καὶ τὰς Ἀποφάσεις τῆς ὑπὸ τοῦ
Ἁγίου Φωτίου συγκληθείσης Ἁγίας Συνόδου
ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 879ῳ/880ῳ, ὡς
καὶ τὸν Συνοδικὸν Τόμον τῆς ἐν Βλαχέρναις
Ἁγίας Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει
1351ῳ ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Πατριάρχου Ἁγίου Καλλίστου Α’, πεποιθὼς ὅτι αἱ
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Σύνοδοι αὗται ἔχουσιν οἰκουμενικὴν καὶ καθ
ολικὴν ἰσχὺν καὶ αὐθεντίαν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ
Ἐκκλησίᾳ.
η. Ἐπὶ δὲ τούτοις, στέργω καὶ πείθομαι εἰς
τὰς Ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Πανορθοδόξων
Συνόδων, συγκληθεισῶν ἐν ἔτεσι 1583ῳ, 1587ῳ
καὶ 1593ῳ, αἵτινες ἀπέστερξαν καὶ κατεδίκασαν τὴν εἰσδοχὴν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ λεγομένου Γρηγοριανοῦ-ΦραγκικοῦΝέου Ἡμερολογίου, θεσπισθέντος ὑπὸ τοῦ
πάπα Γρηγορίου ΙΓ’ ἐν ἔτει 1582ῳ.
θ. Ἐπὶ πλέον, ἀποδέχομαι καὶ ἀναγνωρίζω

ὡς Οἰκουμενικὰ καὶ Καθολικὰ Μνημεῖα τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως τόν τε Πατριαρχικὸν Τόμον τοῦ 1756 περὶ τοὺ βαπτίσματος τῶν ἑτεροδόξων, καὶ τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1848 τῶν
Ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὡς καὶ
τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1872 ἐπὶ καταδίκῃ
τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ, ἐπίσης δὲ καὶ τὴν Συν
οδικὴν Ἐγκύκλιον Ἐπιστολὴν τοῦ 1895, ἀποτελοῦσαν τὴν τελευταίαν Γνησίαν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησιολογικὴν Διακήρυξιν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πρὸ τῆς εἰσόδου
αὐτοῦ εἰς τὴν Οἰκουμενιστικὴν Ἀποστασίαν.

Μέρος Δεύτερον
α. Θεωρῶ τὸν Οἰκουμενισμόν ὡς συγκρητιστικὴν παναίρεσιν, τὴν δὲ συμμετοχὴν εἰς τὴν
λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν, ἀρξαμένην
εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰῶνος, ὡς ἄρνησιν τῆς
γνησίας Καθολικότητος καὶ Μοναδικότητος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πεποιθὼς ὅτι ὁ
ἀποδεχόμενος καὶ συμμετέχων εἰς οἱανδήποτε αἵρεσιν εἶναι πεπτωκὼς περὶ τὴν Ἀλήθειαν
τῆς Πίστεως καὶ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας,
ἑπομένως δὲ ἀκοινώνητος τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ, διότι «οἱ μὴ τῆς Ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς), ὡς στερούμενοι τῆς ἁγιαστικῆς
καὶ θεοποιοῦ Χάριτος Αὐτῆς.
β. Ὡσαύτως, ἀπορρίπτω καὶ οὐδόλως ἀποδέχομαι τὸ ἐν ἔτει 1920ῳ Διάγγελμα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως «Πρὸς τὰς
ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», ὡς περιέχον ἓν πλῆρες Σχέδιον πρὸς ἐφαρμογὴν ἐν
τῇ πράξει τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καὶ προβλέπον τὴν Ἡμερολογιακὴν-Ἑορτολογικὴν Μεταρρύθμισιν, προετοιμασθεῖσαν
ὑπὸ τοῦ οὕτως ἀποκληθέντος Πανορθοδόξου
Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ ἐφαρμοσθεῖσαν ἐν
Ἑλλάδι ἐν ἔτει 1924ῳ, τοιουτοτρόπως δὲ παραβιάσασαν τὰς Ἀποφάσεις τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ’ αἰῶνος.
γ. Ἐν συνεπείᾳ πρὸς τὰ ἀνωτέρω, θεωρῶ
ἐπίσης ὡς πεπτωκότας περὶ τὴν Πίστιν τοὺς
ἐξ Ὀρθοδόξων συμμετασχόντας εἰς τὴν ἵδρυσιν τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» ἐν ἔτει 1948ῳ καὶ ἀποτελοῦντας ἔκτο-

τε ἐνεργὰ - ὀργανικὰ μέλη αὐτοῦ, καλλιεργοῦντας οὕτω τὸν λεγόμενον Διαχριστιανικὸν
καὶ Διαθρησκειακὸν Οἰκουμενισμόν.
δ. Ἀρνοῦμαι καὶ δὲν ἀποδέχομαι τὰς λεγομένας Πανορθοδόξους Διασκέψεις (1961
κ.ἑ.), αἵτινες προετοίμασαν τὴν κατακριτέαν,
ἄκυρον καὶ ἀνυπόστατον «ἄρσιν τῶν Ἀναθεμάτων Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας»
ἐν ἔτει 1965ῳ, εἰσαγαγοῦσαν περαιτέρω καὶ
τὴν ἄρσιν ἐν τῇ πράξει τῆς ἀκοινωνησίας ἐν
τῇ προσευχῇ καὶ τοῖς μυστηρίοις μεταξὺ τῶν
πολυειδῶν Οἰκουμενιστῶν, ἔκτοτε δὲ αὗται
καλλιεργοῦσιν ἐν οἰκουμενιστικῇ προοπτικῇ
τὸ ἔδαφος διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς οὕτω καλουμένης Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου,
πρὸς τελικὴν ἀποδοχήν, καθιέρωσιν καὶ δογματοποίησιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
ε. Τέλος, ἀποδέχομαι τὰς Συνοδικὰς Ἀποφάσεις τῶν κατὰ τόπους Γνησίων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, καταδικασάσας τὸν συγκρητιστικὸν Οἰκουμενισμόν, ἤτοι τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς (1983), τῆς Ἑλλάδος (1998) καὶ τῆς
Ρουμανίας, θεωρῶν ταυτοχρόνως τοὺς συνυπογράφοντας οἰκουμενιστικὰς διακηρύξεις,
ὡς καὶ τοὺς κοινωνοῦντας καθ’ οἱονδήποτε
τρόπον μετ’ αὐτῶν –κληρικοὺς καὶ λαϊκούς–
ἢ ἀποδεχομένους ἢ ἀνεχομένους ἢ ἀδιαφοροῦντας περὶ τὸ φρόνημα τῶν Οἰκουμενιστῶν
Ποιμένων αὐτῶν, ὡς συμπεπτωκότας ἐκ τῆς
Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Κείμενον διαμορφωθὲν καὶ ἐγκριθὲν ὑπὸ τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (13/26.5.2016).
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
4ης / 17ης Μαΐου 2016

Τ

ὴν Τρίτην, 4ην / 17ην τοῦ μηνὸς Μαΐου, 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) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν Συν
οδικὸν σῶμα περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Γαλλίᾳ,
Ἀγγλίᾳ καὶ Ν. Ὀσσετίᾳ.
2) Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἀνεφέρθη εἰς
τὰς λεπτομερείας τῆς τελικῆς προετοιμασίας τῆς Τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου
ἡμῶν πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου κατὰ τὸ Σάββατον,
15ην/28ην Μαΐου, πρὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.
3) Συνεζήτησεν ἐνδελεχῶς τὰ τῆς προετοιμασίας τῆς Διορθοδόξου ἡμῶν Συσκέψεως τῆς Πέμπτης,

13ης/25ης Μαΐου, ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως ἐκ μέρους
τῶν Οἰκουμενιστῶν παρωδίας συνόδου, διὰ τὴν ἐπισφράγισιν τῶν οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν αὐτῶν,
ρυθμίσασα τὰς ὑπαρχούσας ἐκκρεμότητας.
4) Ἠσχολήθη μὲ τὴν πρόσφατον ἀπόφασιν τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων
περὶ μειώσεως τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴν ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας εἰς τὸ ἁρμόδιον Ὑπουργεῖον.
5) Ἀπεφάσισε τὴν -κατ’ ἐφαρμογὴν τῶν Ἱερῶν Κανόνων- ἀπαγόρευσιν κάθε ἱεροπραξίας καὶ ποιμαντικῆς
δράσεως εἰς ἅπαντας τοὺς Κληρικοὺς ἐκτὸς τῶν ἀνηκόντων εἰς ἑκάστην ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν, μηδὲ
τῶν ἐξ Ἁγίου Ὄρους προερχομένων ἐξαιρουμένων,
ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.
6) Συνεζήτησε θέματα ἀλληλογραφίας τῆς Ἱερᾶς Συν
όδου, καθὼς καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
3ης / 16ης Ἰουνίου 2016

Τ

ὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, τοῦ
ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς),
συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ
τῶν κάτωθι θεμάτων:
1) Ἀπέρριψεν αἴτησιν προσχωρήσεως φερομένου
τινὸς ὡς Ἐπισκόπου ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
2) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν Συν
οδικὸν σῶμα περὶ τῆς ἱεραποστολικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ
τε καὶ τοῦ Σεβασμ. Ἀμερικῆς ἐν Οὐγκάντᾳ Ἀφρικῆς.
3) Ὡσαύτως, ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἀνεφέρθη εἰς τὰς ποιμαντικὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ ἐν Σoυηδίᾳ
καὶ Γεωργίᾳ, ὡς καὶ εἰς τὰ θετικὰς προοπτικὰς τῆς παρουσίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὰς χώρας αὐτάς.
4) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς Πάρνηθαν
κατὰ τὴν Πέμπτην, 13/26 Μαΐου. Ἡ ἀποτίμησις ἦτο λίαν
θετική, ἐπεσημάνθησαν δὲ σημεῖά τινα βελτιώσεως, ἐν
ὄψει τῆς συγκληθησομένης Συνόδου -πλέον- τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον.
5) Ἠσχολήθη μὲ τὴν ἀξιολόγησιν τῆς γενομένης
Τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου κατὰ τὸ Σάββατον, 15ην/28ην Μαΐου, πρὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρεί-

τιδος, ἥτις ἐκρίθη ἀρτιωτάτη ἀπὸ ὀργανωτικῆς ἀπόψεως, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως σημαντικωτάτη, ὡς παρέξασα πλουσίαν τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς
τοὺς παρευρεθέντας, κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν.
6) Ἐποιήσατο τὸν ἀπολογισμὸν τῆς Συνοδικῆς
Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Μαΐου / 12ης Ἰουνίου, διὰ τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων. Ἡ ὅλη Ἐκδήλωσις, ἰδίᾳ δὲ
ἡ ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἰ. Πολέμη, ὑπερέβη πᾶσαν
προσδοκίαν ἡμῶν ἐξ ἀπόψεως ὁμολογιακοῦ παλμοῦ.
7) Συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισε περὶ τῆς προετοιμασίας τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν Ἀθήναις τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου.
8) Ἀπεφάσισε διὰ Ποιμαντικοὺς καὶ εἰδικοὺς λόγους,
τὴν ἐνσωμάτωσιν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Σερρῶν
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης. Τὴν Ἐπαρχίαν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης θὰ ἐξακολουθῇ
νὰ ποιμαίνῃ ὡς Τοποτηρητὴς ὁ Σεβασμ. Θεσσαλονίκης,
μέχρι τοὐλάχιστον τῆς ἑπομένης Συνεδρίας.
9) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύν
οδον διὰ τὰς ἐξελίξεις ἐπὶ διαφόρων Νομικῶν Θεμάτων.
10) Ἀνεζήτησε λύσεις καὶ ἀπεφάσισε περαιτέρῳ βήματα προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ μυστηριακὴ κοινωνία
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου τῆς Βουλγαρίας.
11) Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης
φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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Διορθόδοξος Σύσκεψις Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
ἐν ὄψει τῆς λεγομένης Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν

Μ

Ε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐπραγματοποιήθη μεγάλη
Διορθόδοξος Σύσκεψις τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ Ρουμανίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος Ἀρχιερεῖς, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καὶ Λαϊκοὶ Ἀντιπρόσωποι-Σύνεδροι, συνολικῶς τεσσαράκοντα (40) τὸν ἀριθμόν.

πων κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανὸς καὶ Ἔτνα
καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Αἱ λοιπαὶ Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπαὶ Ἑλλάδος
καὶ Ἐξωτερικοῦ ἐκπροσωπήθηκαν ἀπὸ τοὺς Τοποτηρητὰς Ἀρχιερεῖς καὶ ἀπὸ Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.
Ἡ Σύσκεψις συνῆλθεν εἰς Ἀχαρνὰς Ἀττικῆς, τὴν
Πέμπτην, 13/26.5.2016, τῇ προσκλήσει τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλινίκου, ἀπὸ τῆς 10ης πρωϊνῆς ἕως τῆς 7ης ἀπογευματινῆς.
Ἐξ Οὐκρανίας προσῆλθεν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης καὶ Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρωσικῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελος, ἐκ τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κισινὲβ κ. Γεώργιος, ἐκ δὲ τῆς Ρουμανίας τρεῖς Ἀρχιερεῖς: οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος.

Ἡ Γραμματεία τῆς Διασκέψεως ἀποτελεῖτο ἀπὸ
τοὺς Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιον καὶ Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸν καὶ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου
κ. Κλήμεντα.
Ἡ Σύσκεψις εἶχεν ὡς σκοπὸν τὴν μελέτην καὶ
εὐρεῖαν διαβούλευσιν ἐπὶ δύο σημαντικῶν Κειμένων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐπετεύχθη πλήρης συμφωνία:
α) «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ», προκειμένου νὰ υἱοθετηθῇ μία κοινὴ Διορθόδο-

Ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν Ἑλλάδος παρέστησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος,
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Τορόντο
κ. Μωϋσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Σεβασμ. Ἐπίσκοποι Φιλίπ

Η ΦΩΝΗ
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Μήνυµα Ἐγρηγόρσεως καὶ Πιστότητος
εἰς τὴν «Ὀρθὴν τῆς Πίστεως Ὁµολογίαν»
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
† Κυριακὴ τῆς Σαµαρείτιδος, 16η/29η Μαΐου 2016

Ἡ «Ὑγιαίνουσα Διδασκαλία»
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων
καὶ ἡ λεγοµένη Μεγάλη Σύνοδος τῶν Οἰκουµενιστῶν
Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουµενισµοῦ
Α΄. Εἰσαγωγὴ-Κριτικὴ στάσις καὶ προετοιµασία
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·
1. Ἡµεῖς, οἱ ἀξιωθέντες, ἐλέῳ καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ
Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ διακονοῦµε τὸ Μικρὸν
Ποίµνιον τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας, εὐχόµεθα ἐκ µέσης
καρδίας διὰ τὸν στηριγµόν Σας εἰς τὴν «῾Υγιαίνουσαν
Διδασκαλίαν» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων
καὶ τῶν Συνόδων, καὶ Σᾶς ἀσπαζόµεθα ἐν τῷ Φωτὶ τῆς

Ἀναστάσεως καὶ τῆς ἀµωµήτου ἡµῶν Πίστεως.
2. Κατὰ τὰς ἡµέρας αὐτάς, Χάριτι Θεοῦ καὶ βοηθείᾳ τῆς
Θεοτόκου, ἔχουµε συνέλθει Ἕλληνες, Ρῶσοι καὶ Ρουµᾶνοι
Ποιµένες καὶ Ἀντιπρόσωποι τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουµένην Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, προκειµένου νὰ συµµετάσχουµε εἰς τὸ ἐξαιρετικὸν πράγµατι Γεγονὸς τῆς ἐπισήµου συµπεριλήψεως εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Ἁγιολόγιον τοῦ
Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου
(Καβουρίδου, † 1955), ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ δὲ αὐτῇ, συσκεπτόµενοι ἀπὸ κοινοῦ, νὰ Σᾶς ἀπευθύνουµε λόγον εἰρή-



ξος Διακήρυξις κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ β) «Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ».
Τὰ Κείμενα αὐτά, τὰ ὁποῖα δημοσιεύονται στὸ παρὸν τεῦχος, ἀνεφέροντο εὐθέως, καὶ μάλιστα τὸ δεύτερον, εἰς τὴν λεγομένην Μεγάλην Σύνοδον τῶν Οἰκουμενιστῶν, ποὺ συνεκλήθη εἰς τὴν Κρήτην τὴν Ἁγίαν
Πεντηκοστήν, 6/19.6.2016.
Ἡ Διορθόδοξος Σύσκεψις εἶχε τὴν σαφῆ καὶ βαθεῖαν συνείδησιν, ὅτι προετοιμάζει τὸ ἔδαφος διὰ μίαν
Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία θὰ ἀντιμετωπίσῃ, βάσει τῆς Συνοδικῆς
Παραδόσεως, τὴν Παναίρεσιν τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Εἰς τὴν Σύσκεψιν ἀνελύθησαν οἱ λόγοι, διὰ τοὺς ὁποίους οὕτως ἤ ἄλλως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ
ὡς Ἁγία καὶ Μεγάλη ἡ Σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν τῆς Κρήτης καὶ ἔγινε ἱστορικὴ ἀναδρομὴ εἰς τὴν πορείαν
τῆς Ἀποστασίας τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἡ ὁποία ἐνεφανίσθη εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ΄ αἰ., διῆλθε
πολλὰ στάδια καὶ ἤδη κορυφοῦται εἰς τὰς ἡμέρας μας.
Ἡ ἱστορικὴ καὶ ἄκρως σημαντικὴ αὐτὴ Διορθόδοξος Σύσκεψις διεξήχθη ἐντὸς κλίματος ἀλληλο-σεβασμοῦ, ἀλληλο-κατανοήσεως, ὁμονοίας καὶ πνεύματος εἰρήνης, ἁγνοῦ ζήλου καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ.
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

νης, παραµυθίας, ἐνισχύσεως καὶ ἐνηµερώσεως.
3. Τοῦτο θεωροῦµεν ἀναγκαῖον, ἐφ᾿ ὅσον ἐπίκειται ἡ σύγκλησις, µετὰ ἀπὸ τρεῖς ἑβδοµάδας, ὑπὸ τῶν
Οἰκουµενιστῶν, ἤτοι τῶν λεγοµένων ἐπισήµων Ἐκκλησιῶν, τῆς ἀπὸ δεκαετηρίδων ἑτοιµαζοµένης καὶ καλουµένης ὑπ᾿ αὐτῶν Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, τῆς ὁποίας
τὸ κῦρος ἀµφισβητεῖται ἤδη ἰσχυρότατα ἀκόµη καὶ ἀπὸ
τοὺς ἐν Καινοτοµίᾳ θεολόγους καὶ εἰδήµονας, κληρικοὺς
καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πλέον συνειδητοποιήσει
πλήρως, ὅτι ὁ Οἰκουµενισµὸς ἀποτελεῖ µίαν ἐκκλησιολογικὴν παναίρεσιν κατά τε τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν θεωρίαν.
4. Βεβαίως, πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου αὐτῆς
τῶν Οἰκουµενιστῶν καὶ πρὸ τῶν τελικῶν αὐτῆς ἀποφάσεων δὲν δυνάµεθα νὰ ἐκφέρωµεν λόγον ὁριστικὸν
καὶ ἀποφαντικὸν περὶ αὐτῆς· ἐν τούτοις, δυνάµεθα νὰ
τηρήσωµεν κριτικὴν στάσιν ἔναντι τῆς Συνόδου αὐτῆς
καὶ νὰ ἑτοιµασθοῦµε διὰ τὰ µετὰ ἀπὸ αὐτήν, ἐφ᾿ ὅσον
εἶναι γνωστὰ καὶ ἀπολύτως τεκµηριωµένα τόσον ἡ
ἀφετηρία, ἡ ἐξέλιξις, τὰ στάδια καὶ αἱ µεταλλάξεις
αὐτῆς, τὰ θεµέλια καὶ τὰ δοµικὰ αὐτῆς ὑλικά, ὅσον καὶ
τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐπὶ ἕνα καὶ πλέον αἰῶνα εἰργάσθησαν µεθοδικὰ πρὸς ἐπίτευξιν τῆς Συνόδου αὐτῆς,
χωρὶς ὅµως τὰς γνησίας ὀρθοδόξους ἁγιοπατερικὰς
καὶ ἁγιοσυνοδικὰς προϋποθέσεις.
***

Β΄. Τύποις καὶ οὐσίᾳ,
ὄχι «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·
1. Ἐν πρώτοις, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκαλῆται καὶ
θεωρῆται Ἁγία, ἡ Σύνοδος αὐτὴ τῶν Οἰκουµενιστῶν,
διότι δὲν ὑπάρχει προοπτικὴ ἐπικυρώσεως τῶν πρὸ
αὐτῆς Ἁγίων Οἰκουµενικῶν καὶ Πανορθοδόξων Συνόδων, ἀλλὰ µᾶλλον ἔχει προγραµµατισθῆ νὰ ἀντινοµοθετήσῃ πρὸς αὐτάς, ἐφ᾿ ὅσον –ὡς εἶναι γνωστὸν– αἱ
ποικίλαι ἐκκλήσεις διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν Ἁγίων Η΄
καὶ Θ΄ Οἰκουµενικῶν Συνόδων ἀπερρίφθησαν, προκειµένου νὰ µὴ δυσαρεστηθοῦν οἱ ἑτερόδοξοι τῆς Δύσεως, οὕτω δὲ οἱ Οἰκουµενισταὶ ἀρνοῦνται ἐν τῇ πράξει
τὴν συνέχειαν τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ τὸν χρυσοῦν κανόνα τοῦ Ἁγίου Βικεντίου Λερίνης: «Id teneamus
quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est»,
ἤτοι: τοῦτο κρατῶµεν, ὅπερ ἁπανταχοῦ, ὅπερ ἀείποτε, ὅπερ ὑφ᾿ ἁπάντων ἐπιστεύθη.
2. Ἐπὶ πλέον, βάσει τῆς σχετικῆς θεµατολογίας καὶ
τῶν κειµένων πρὸς τελικὴν ἔγκρισιν ὑπὸ τῆς Συνόδου
τῶν ἐκτρεποµένων Οἰκουµενιστῶν, διαπιστώνεται, ὅτι
ἡ λεγοµένη αὐτὴ Μεγάλη Σύνοδος δὲν θὰ εἶναι καὶ δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται Μεγάλη οὔτε κατὰ τὸν τύπον οὔτε κατὰ τὴν οὐσίαν· ἀντιθέτως µάλιστα: θὰ εἶναι
µικρὰ καὶ ἐλαχίστη, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Σωτῆρος µας
(πρβλ. Ματθ. ε΄ 19), ὁπωσδήποτε δὲ θὰ ἀποκλεισθῇ
ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως.
3. Δὲν θὰ εἶναι τυπικῶς αὐτὴ ἡ Σύνοδος ὄντως Μεγάλη, ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἀριθµὸν τῶν Συνέδρων, διότι
–βάσει τοῦ Κανονισµοῦ αὐτῆς– θὰ ἀποτελῇ τελικῶς
µίαν διευρυµένην Σύναξιν Προκαθηµένων, βασιζοµένην
εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀντιπροσωπεύσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑκάστη Τοπικὴ Ἐκκλησία θὰ ἔχῃ µίαν µόνο ψῆφον,
πρᾶγµα τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδιανόητον διὰ µίαν γνησίαν
Ἐκκλησιαστικὴν Σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεώς µας.
4. Τοιουτοτρόπως, ἡ Σύνοδος αὐτὴ τῶν καινο-
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τόµων Οἰκουµενιστῶν δὲν πληροῖ τοὺς ὅρους µιᾶς
ὄντως Συνόδου τῆς Παραδόσεως, διότι τὸ αὐθεντικὸν
Συνοδικὸν Ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ
ἔκφρασιν τῆς οὐσίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαιτεῖ τὴν κατάθεσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐµπειρίας ὑπὸ τοῦ συνόλου τῶν Ἐπισκόπων καὶ ἐξ ὀνόµατος τοῦ χριστωνύµου
Λαοῦ ἑκάστης Ἐπισκοπῆς, ἐφ᾿ ὅσον –κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν– ὁ Ἐπίσκοπος ἐκπροσωπεῖ
τὴν ὑπ᾿ αὐτὸν Τοπικὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Σύνοδον, ἡ
δὲ γνησιότης τῆς τριπλῆς αὐτοῦ Διακονίας (Διακονία
Μυστηρίων, Διδασκαλίας καὶ Διοικήσεως), συνιστᾶ καὶ
ἐπιβεβαιώνει τὴν πιστότητα καὶ τὸ ἀσάλευτον, τόσον
Αὐτοῦ, ὅσον καὶ τοῦ περὶ αὐτὸν Κλήρου καὶ Λαοῦ, εἰς
τὴν Εὐαγγελικὴν Ἀλήθειαν, ἤτοι εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Ζωῆς.
5. Τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν σύστηµα εἶναι κατ᾿
οὐσίαν ἀντι-συνοδικὸν σύστηµα, διότι ἀποκλείει τὴν
συµµετοχὴν εἰς τὴν Σύνοδον ἐκείνων τῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξέφραζαν τὴν διαφωνίαν αὐτῶν
πρὸς τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πρᾶξιν τοῦ ἐκκλησιοµάχου Οἰκουµενισµοῦ, ταυτοχρόνως δὲ εἶναι σαφές, ὅτι
ἐπιδιώκει τὴν ἀνάδειξιν τῆς γνώµης τῶν ἐλαχίστων
–προεκλεγέντων καταλλήλως– ἀντιπροσώπων, ὡς
ἔκφρασιν δῆθεν πανορθοδόξου συµφωνίας.
6. Κατὰ δὲ τὴν οὐσίαν, δὲν θὰ εἶναι ὄντως Μεγάλη ἡ Σύνοδος αὐτὴ τῶν ψευδοδιδασκάλων Οἰκουµενιστῶν, ἐφ᾿ ὅσον τὰ θέµατα, τὰ ὁποῖα θὰ τὴν ἀπασχολήσουν οὔτε µεγάλα εἶναι οὔτε καίρια οὔτε σωτήρια, ἀλλ᾿ εἶναι ὄντως µικρὰ καὶ ἐλάχιστα, ἐπουσιώδη καὶ ὁπωσδήποτε ἐγκοσµιοκρατικῆς προοπτικῆς,
οὐδόλως ἀφορῶντα ἀφ᾿ ἑνὸς µίαν ζῶσαν Ἐκκλησίαν,
ποντοποροῦσαν ἐν µέσῳ ποικίλων προκλήσεων τῆς
συγχρόνου ζωῆς, ἀφ᾿ ἑτέρου ἕνα κόσµον πληττόµενον θανασίµως ἀπὸ τὴν Φιλοδοξίαν, τὴν Φιλαργυρίαν
καὶ τὴν Φιληδονίαν, βυθιζόµενον δὲ ἔτι καὶ ἔτι εἰς τὴν
σύγχυσιν καὶ τὴν ἀπουσίαν νοήµατος ζωῆς.
7. Μία ὄντως Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας θὰ ἔπρεπε σήµερα νὰ ἀσχοληθῇ ἐπισταµένως, ὄχι µὲ θέµατα, τὰ ὁποῖα εἶναι αὐτονόητα
καὶ ἔχουν ἤδη λυθῆ ἐπαρκῶς καὶ τελεσιδίκως ὑπὸ τῆς
Εὐαγγελικῆς καὶ Κανονικῆς Παραδόσεως (Γάµος, Νηστεία, Εἰρήνη καὶ Συµφιλίωσις Λαῶν κ.τ.ὅ.)· ἀλλά, µὲ
πολὺ σοβαρὰ καὶ ἐπίκαιρα Θέµατα Πίστεως-Δόγµατος καὶ Ζωῆς-Ἤθους, ἐν σχέσει µάλιστα µὲ λίαν ἐπικινδύνους συγχρόνους µας αἱρέσεις, ποικιλοµόρφους
πλάνας καὶ ἰδεολογικὰ ρεύµατα, διαβρώνοντα σταδιακῶς, σταθερῶς καὶ ἐνίοτε ἀνεπαισθήτως τὴν χριστιανικὴν ἰδιαιτέρως κοινωνίαν οὕτως, ὥστε
● νὰ ἀκυρώνουν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Σωτηρίας (αἵρεσις
τοῦ πολυµόρφου Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, σχετικοποίησις τῆς Ἀληθείας, ἐκκλησιολογικὴ περιεκτικότης [comprehensivness], ἐκκοσµίκευσις,
συγκρητιστικὰ κινήµατα «Νέας Ἐποχῆς»)·
● νὰ ἀναιροῦν τὸ Εὐαγγελικὸν Ἦθος (Βιοηθική, διαστροφὴ Ἀνθρωπολογίας, κοινωνικο-οικονοµικαὶ θεωρίαι), ἐν τέλει δέ,
● νὰ κηρύττουν «ἕτερον εὐαγγέλιον, παρ᾿ ὃ εὐηγγελίσθηµεν καὶ παρελάβοµεν» (ἀκαδηµαϊκή, στοχαστική, φιλοσοφίζουσα καὶ οἰκουµενιστικὴ θεολογία κ.ἄ.).
8. Εἶναι δὲ ἀκόµη µικροτέρα καὶ ἐλαχίστη ἡ Σύνοδος
αὐτή, διότι προδίδει τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσµου, προδίδει
τὴν προσδοκίαν τῶν καλοπροαιρέτων ἀναζητητῶν
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τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Ζωῆς, µέσῳ τῆς ἀντορθοδόξου
διδασκαλίας αὐτῆς περὶ Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ὁποίαν εἰς τὰ Κανονικὰ καὶ Χαρισµατικὰ Ὅρια τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας περιλαµβάνονται δῆθεν καὶ αἱ νοθεύσασαι ποικιλοτρόπως
τὸ Εὐαγγελικὸν Μήνυµα πολυώνυµοι αἱρετικαὶ θρησκευτικαὶ Κοινότητες Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἐν τέλει
δὲ τὸ Θεοΐδρυτον Οἰκοδόµηµα τῆς Μιᾶς καὶ Μοναδικῆς Ἐκκλησίας τίθεται εἰς θέσιν καὶ σχέσιν ἰσότιµον
καὶ παράλληλον πρὸς τὰς λεγοµένας Θρησκείας τοῦ
Κόσµου, καταργουµένης τοιουτοτρόπως τῆς Ἱεραποστολικῆς-Εὐαγγελικῆς Κλήσεως πρὸς µετάνοιαν, ἐπιστροφὴν καὶ ἔνταξιν εἰς τὸ Ἓν καὶ Μοναδικὸν Σῶµα
Αὐτῆς τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἑτεροθρήσκων.
9. Ἐπιπροσθέτως, εἶναι ἐνδεικτικὸν τῆς ἀπουσίας
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἀπὸ τὴν προετοιµασίαν τῆς
λεγοµένης Μεγάλης Συνόδου τῶν ποικιλοτρόπως
ἐκτρεποµένων Οἰκουµενιστῶν, τὸ ὅτι ἀκόµη καὶ τὰ
κείµενα, τὰ ὁποῖα προωθοῦνται πρὸς ἔγκρισιν, δὲν
διέπονται ἀπὸ τὴν ζῶσαν καὶ ζωοποιοῦσαν πνοὴν
τοῦ εὐαγγελικοῦ καὶ πατερικοῦ λόγου, οὔτε ἐµπνέον
ται ἀπὸ τὴν χριστοφόρον, ἐλπιδοφόρον καὶ ἀνακαινιστικὴν µαρτυρίαν τοῦ Θείου Παρακλήτου.
10. Τὰ θέµατα καὶ τὰ κείµενα τῆς Συνόδου αὐτῆς
δὲν εἰσάγουν µόνον καινὰς καὶ αἱρετικὰς δοξασίας·
εἰσάγουν ἐπίσης νεοφανῆ καὶ κενὸν τρόπον, κυριολεκτικῶς ἐγκοσµιοκρατικὸν καὶ χαµηλοτάτου ἐπιπέδου,
ἀπευθυνόµενα δῆθεν πρὸς τὸν κόσµον, µὲ κανόνας
µιᾶς γλώσσης γραφειοκρατικῆς, ἰδεολογικῆς, ἐπαγγελµατικῆς, ψυχρῆς καὶ ἀκάµπτου, ὁπωσδήποτε δὲ
εἰς ἕνα κλῖµα νοσηρᾶς ἐσωστρεφείας.
● Ἆρά γε, αὐτὸ θὰ ἀνέµενεν, ὡς Φωνὴν τοῦ Ζῶντος
Θεοῦ, ὁ ἀποπροσανατολισµένος σύγχρονός µας ἄν
θρωπος, ὁ ὁποῖος ἀσφυκτιᾷ καὶ βιώνει τὴν κατάθλιψιν καὶ τὸν πνευµατικὸν θάνατον ἐντὸς ἑνὸς Νεο-ειδωλατρικοῦ Πολιτισµοῦ;
***

Γ΄. Ἱστορικὴ Ἀναδροµὴ-Πορεία Ἀποστασίας
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·
1. Θὰ πρέπει ὅµως νὰ ὑπογραµµισθῇ, ὅτι ἡ ἐκ τῶν
προτέρων κριτικὴ στάσις καὶ ἐν τέλει ἀπόρριψις ἐκ µέρους τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας τῆς λεγοµένης Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου τῶν πεπτωκότων Οἰκουµενιστῶν
καὶ ὁ χαρακτηρισµὸς αὐτῆς ὡς µικρᾶς καὶ ἐλαχίστης καὶ
ὁπωσδήποτε ὡς ψευδοσυνόδου, δὲν ὀφείλεται µόνον
εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀντιπροσωπεύσεως, ὡς καὶ εἰς τὴν
θεµατολογίαν καὶ τὰ κείµενα αὐτῆς, ἀλλὰ πρωτίστως
καὶ θεµελιωδῶς εἰς τὰ πρόσωπα καὶ τὴν ἱστορικὴν πορείαν αὐτῆς, ἀναγοµένης εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ΄ αἰῶνος,
καὶ πάντοτε βεβαίως ἐν συναρτήσει τόσον µετὰ τῆς
προϊστορίας τοῦ Συγκρητισµοῦ, ὅσον καὶ µετὰ τῆς γενέσεως καὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς συγχρόνου µας παναιρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, τῆς ὁποίας αἱ ἁπαρχαὶ ἀνιχνεύονται εἰς τὸν συγκρητιστικὸν Γνωστικισµόν, τὸν
καταδικασθέντα ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας συνοδικῶς καὶ
διδάσκοντα σωτηρίαν «µόνον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς».
2. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ἡ λεγοµένη Οἰκουµενικὴ Κίνησις, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς συνεργασίας τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν Ὁµολογιῶν, προκειµένου δῆθεν
νὰ διακονήσουν ἀπὸ κοινοῦ τὸν κόσµον, µὲ τελικὸν

Η ΦΩΝΗ
σκοπὸν τὴν ἕνωσιν αὐτῶν, ἐνεφανίσθη τὸ πρῶτον
κατὰ τὰ µέσα τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος ἐντὸς τοῦ προτεσταν
τικοῦ κόσµου τῆς Δύσεως, ἑτοιµάζουσα ποικιλοτρόπως τὸ ἔδαφος διὰ µίαν οἰκουµενικὴν συνεργασίαν
πάντων τῶν Χριστιανῶν, θεσµικῶς ἐκφραζοµένην,
µὲ τὴν σύµπηξιν ἑνὸς Παγχριστιανικοῦ Ὀργανισµοῦ,
τοῦ ὁποίου ὅµως τὰ µέλη δὲν θὰ ἀληθεύουν ἐν τῇ
Ἀγάπῃ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλὰ θὰ δραστηριοποιοῦνται συγκρητιστικῶς εἰς τὸ πλαίσιον µιᾶς
ἐγκοσµιοκρατικῆς Ἀγάπης καὶ Διακονίας.
3. Ἀκριβῶς εἰς τὸ κρίσιµον αὐτὸ σηµεῖον, εἰσέρχεται ἐπισηµότατα εἰς τὰ οἰκουµενιστικὰ δρώµενα τὸ
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀναλαµβάνει πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν ὄντως Καινοτοµίαν καὶ ἀνατρέπουν πλήρως τὸν ἀκριβῆ Κανόνα
καὶ Ὅρον τῆς εὐσεβοῦς Διδασκαλίας, τοῦ Ἀποστολικοῦ «Τύπου Διδαχῆς» (πρβλ. Ρωµ. Ϛ ΄ 17).
4. Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ΄ αἰῶνος, ἐπικρατοῦντος
ἤδη κλίµατος καινοτοµιῶν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Κωνσταν
τινουπόλεως, ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶµ Γ΄ ἀποστέλλει
πρὸς τὰς ἄλλας Τοπικὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας δύο
Συνοδικὰς Ἐγκυκλίους (1902 καὶ 1904), διὰ τῶν ὁποίων τίθεται τὸ ζήτηµα τῶν σχέσεων, ὡς καὶ τὸ θέµα τῆς
ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «ἐν τῷ παρόντι
καὶ ἐν τῷ µέλλοντι», «µετὰ τῶν δύο µεγάλων τοῦ χριστιανισµοῦ ἀναδενδράδων (τ.ἐ. ἀναρριχοµένων ἀµπέλων, κληµαταριῶν), τῆς Δυτικῆς δηλονότι καὶ τῆς τῶν
Διαµαρτυροµένων Ἐκκλησίας»· ἐπίσης, προτείνονται
τρόποι προλειάνσεως τῆς ὁδοῦ πρὸς τὴν παγκόσµιον χριστιανικὴν ἑνότητα, καὶ τέλος ἀπευθύνεται προτροπὴ διὰ σπουδὴν πρὸς ἕνωσιν εἰδικὰ µὲ τοὺς Παλαιοκαθολικοὺς καὶ Ἀγγλικανούς, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται
ὡς «διϊστάµενοι», ἤτοι ὄχι ὡς Χριστιανοὶ ἀποκεκοµµένοι
τῆς Μιᾶς καὶ Μοναδικῆς Ἀµπέλου, ἑποµένως δὲ κείµενοι εἰς πτῶσιν, ἀλλ᾿ ὡς ἱστάµενοι ἐν τῇ Πίστει, µὴ κοινωνοῦντες ὅµως πρὸς τὸ παρὸν µὲ τοὺς ᾿Oρθοδόξους.
5. Εἰς τὰς δύο αὐτὰς Ἐγκυκλίους ἀπηχεῖται σαφέστατα ἡ ἀγγλικανικὴ Θεωρία τῶν Κλάδων καὶ εἰς
αὐτὰς εὑρίσκονται αἱ ρίζαι καὶ ἀπαρχαὶ τόσον τῆς
ἐµπλοκῆς, ἐν πράξει καὶ θεωρίᾳ, τῶν ᾿Oρθοδόξων εἰς
τὴν προτεστατικὴν Οἰκουµενικὴν Κίνησιν, ὅσον καὶ
τῆς ἤδη ἀναµενοµένης Μεγάλης Συνόδου τῶν ψευδοδιδασκάλων Οἰκουµενιστῶν.
6. Τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1920, ἡ Κωνσταντινούπολις, διὰ µέσου τοῦ Πατριαρχικοῦ Διαγγέλµατος, τῆς
«ἱδρυτικῆς» αὐτῆς «χάρτας τῶν συγχρόνων οἰκουµενικῶν κινήσεων», κηρύσσει πλέον ἐπισήµως καὶ µὲ
τρόπον πρωτοφανῆ, ἀπροκαλύπτως καὶ γυµνῇ τῇ
κεφαλῇ, τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ἐφ᾿ ὅσον
κατὰ κύριον λόγον ἀναγνωρίζει τὰς πολυωνύµους
αἱρέσεις ὄχι «ὡς ξένας καὶ ἀλλοτρίας, ἀλλ᾿ ὡς συγγενεῖς καὶ οἰκείας ἐν Χριστῷ καὶ “συγκληρονόµους καὶ
συσσώµους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ”»·
ἐπίσης, προτείνει, διὰ τὴν ὠφέλειαν δῆθεν «τοῦ ὅλου
τῆς Ἐκκλησίας σώµατος», ἐντὸς τοῦ ὁποίου νοοῦνται
ὀρθόδοξοι καὶ ἑτερόδοξοι, τὴν ἵδρυσιν µιᾶς «Κοινωνίας
τῶν Ἐκκλησιῶν», ἡ ὁποία τελικῶς ἐπραγµατοποιήθη,
ὡς γνωστόν, ἐν ἔτει 1948 µὲ τὴν σύµπηξιν τοῦ οὕτω
καλουµένου Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν.
7. Εἰς τὰ θεµέλια τῆς προτεινοµένης ὑπὸ τοῦ Διαγγέλµατος τοῦ 1920 Διαχριστιανικῆς Ὁµοσπονδίας
κεῖνται αἱ τρεῖς κύριαι κακοδοξίαι τοῦ πολυ-αιρετικοῦ

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Οἰκουµενισµοῦ: ἡ Βαπτισµατικὴ Θεολογία, ὁ Δογµατικὸς
Συγκρητισµὸς καὶ ἡ Ἐγκοσµιοκρατικὴ Προοπτική, αὐταὶ
δὲ αἱ κακοδοξίαι ἔκτοτε εὑρίσκονται εἰς τὸ κέντρον τῆς
Οἰκουµενικῆς Κινήσεως καὶ διὰ µέσου αὐτῶν οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουµενισταὶ ἔχουν τὴν αἴσθησιν, ὅτι ἀνήκουν
πλέον εἰς µίαν Νέαν Οἰκουµενικὴν Ἀδελφότητα καὶ ἀποκτοῦν µίαν νέαν ἐκκλησιολογικὴν αὐτο-συνειδησίαν.
8. Ἄµεσος ἀπόρροια τοῦ Πατριαρχικοῦ Διαγγέλµατος τοῦ 1920 ἦτο ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡµερολογίου κατὰ τὸ
ἔτος 1924, ἐφ᾿ ὅσον τὸ οἰκουµενιστικὸν Διάγγελµα εἶχε
προτείνει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὴν παραδοχὴν «ἑνιαίου
Ἡµερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασµὸν τῶν µεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν», τῆς δὲ ἀλλαγῆς εἶχε προηγηθῆ τὸ λεγόµενον
Πανορθόδοξον Συνέδριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(10.5-8.6.1923), τοῦ ὁποίου οἱ σύνεδροι, ὑπὸ τὸν Καινοτόµον-Νεωτεριστὴν-Τέκτονα πατριάρχην Μελέτιον Μεταξάκην, εἶχον τὴν συνείδησιν, ὅτι ἀποτελοῦσαν «µέλη
τῆς παγχριστιανικῆς ἀδελφότητος» καὶ ἐπεδίωκον τὴν
ἀλλαγὴν τοῦ Ἡµερολογίου, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ «προσέγγισις τῶν δύο χριστιανικῶν κόσµων τῆς Ἀνατολῆς
καὶ τῆς Δύσεως», εἶναι δὲ γνωστόν, ὅτι ἐν ὀνόµατι τῆς
προσεγγίσεως αὐτῆς ἐν τέλει διεσπάσθη ἡ µακραίων καὶ
καθηγιασµένη Ἑορτολογικὴ Ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων.
9. Αἱ Ἐγκύκλιοι τοῦ 1902 καὶ 1904, ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ
1920 καὶ τὸ Πανορθόδοξον Συνέδριον τοῦ 1923, ἀλλὰ
βεβαίως καὶ ἡ Προκαταρκτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 1930
(Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου, Ἁγίου Ὄρους), θεωροῦνται
ἑνιαίως, µὲ οἰκουµενιστικὴν προοπτικὴν καὶ ἀναφορὰν
πρὸς τὴν συγκληθησοµένην Μεγάλην Σύνοδον καὶ
ἀποτελοῦν «ἐκφάνσεις µιᾶς µακροπνόου ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς» τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ δὲ θεµατολογία αὐτῶν εἶναι ὁ κύριος ἄξων
µιᾶς προβληµατικῆς, ἡ ὁποία ἐξεδηλώθη πλέον συγκεκριµένως εἰς τὰς Πανορθοδόξους Διασκέψεις ἐν Ρόδῳ
(1961-Α΄, 1963-Β΄, 1964-Γ΄) καὶ ἐν Γενεύῃ (1968-Δ΄).
10. Δὲν θὰ πρέπει νὰ λησµονῆται, ὅτι ἡ ἀπὸ µακροῦ
παρασκευαζοµένη Μεγάλη Σύνοδος τῶν καινοτόµων
Οἰκουµενιστῶν ἔχει ἀναµφιβόλως καὶ ὁµολογουµένως
ὡς βάσιν αὐτῆς τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920· τοῦτο εἶχεν
ἀποφασισθῆ καὶ δηλωθῆ εἰς τὸ πρῶτον θεµατολόγιον, ἐν Ρόδῳ (1961-Α΄):
«Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουµενικὴ Κίνησις -α. Ἡ ἐν τῷ
πνεύµατι τῆς Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 παρουσία καὶ συµµετοχὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν
τῇ Οἰκουµενικῇ Κινήσει»·
● ἡ δὲ ἀντορθόδοξος Ἐγκύκλιος αὐτὴ ἀποτελεῖ, ὡς
ἔχει ὀρθῶς ἐπισηµανθῆ, «ἐπιστολὴν τοῦ Πατριάρχου
Μελετίου Μεταξάκη».
11. Ἡ προγραµµατιζοµένη ὑπὸ τῆς λεγοµένης Μεγάλης Συνόδου ἀναγνώρισις τῆς ἐκκλησιαστικότητος
τῶν αἱρετικῶν Κοινοτήτων Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς δὲν
εἶναι ζητούµενον ὑπὸ τῶν ἐκκλησιοµάχων Οἰκουµενιστῶν, διότι αὐτὴ ἔχει ἤδη διακηρυχθῆ, ἔχει γίνει συλλογικῶς/πανορθοδόξως δεκτή, βιώνεται ἀδιαταράκτως
καὶ σκοπίµως ἐπὶ ἕνα περίπου αἰῶνα, τώρα δὲ ἁπλῶς
θὰ θεσµοθετηθῇ συνοδικῶς καὶ τοιουτοτρόπως ἡ πολύµορφος αἵρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ θὰ δογµατοποιηθῇ
µὲ πολὺ συγκεκριµένον τρόπον, ὅπως προέβλεπεν τὸ
γράµµα καὶ τὸ πνεῦµα τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920:
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● Αἱ ἁπανταχοῦ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ, αἱ συναποτελοῦσαι τὴν Νέαν Οἰκουµενικὴν Ἀδελφότητα, δὲν
ἀντικρύζουν ἀλλήλας ὡς ἀγνώστους καὶ ξένας, ἀλλ᾿
ὡς συγγενεῖς καὶ ἀποτελούσας τὴν οἰκοδοµὴν τοῦ
Χριστοῦ καὶ οὔσας συγκληρονόµους καὶ συσσώµους
καὶ συµµετόχους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ.
***

Δ΄. Ἐπίλογος: Ἐµµονὴ εἰς ὃ εὐηγγελίσθηµεν
καὶ παρελάβοµεν
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ··
1. Εὐχόµεθα νὰ µὴ ἐπιτρέψῃ ἡ ἄµαχος θεοµητορικὴ
Σκέπη τοιαύτην κατάπτωσιν τῶν λεγοµένων ἐπισήµων Ἐκκλησιῶν, ἅπαντες δὲ οἱ πλανηθέντες καὶ
πεπτωκότες Οἰκουµενισταί, ἐν συντριβῇ καὶ µετανοίᾳ,
νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Ὁδὸν τῶν Πατέρων ἡµῶν καὶ
νὰ µὴ συµµετάσχουν εἰς µίαν κακέκτυπον Σύνοδον ἢ
µᾶλλον εἰς ἕνα κατ᾿ ἀκρίβειαν Οἰκουµενιστικὸν Συνέδριον, εἰς τὸ πνεῦµα τῆς λεγοµένης Β ΄ Βατικανῆς Συν
όδου τοῦ παναιρετικοῦ Παπισµοῦ (1962-1965).
2. Οἱ καλοπροαίρετοι ἀδελφοί µας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ εὑρισκόµενοι ἀκόµη εἰς κοινωνίαν µὲ τοὺς καινοτόµους ποιµένας αὐτῶν, ἂν καὶ ἔχουν σαφῆ γνῶσιν
τῶν Δογµατικῶν καὶ Κανονικῶν ἐκτροπῶν τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουµενισµοῦ, µάλιστα δὲ οἱ Ἁγιορεῖται
Μοναχοί, εἶναι πλέον καιρὸς νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ
σκότος καὶ τὸ ψεῦδος τῆς αἱρέσεως καὶ νὰ εἰσέλθουν
εἰς τὸ Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθειαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, διότι «ἐὰν εἴπωσιν ὅτι κοινωνίαν ἔχουσι µετὰ τοῦ
Θεοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατοῦσι, ψεύδονται καὶ οὐ
ποιοῦσι τὴν Ἀλήθειαν» (πρβλ. Α΄ Ἰωάν. α΄ 6).
3. Ὁ Κλῆρος καὶ ὁ Λαός µας, τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς διαφόρους χώρας, ἐµπνεόµενοι
ἀπὸ τοὺς Μάρτυρας καὶ τοὺς Ὁµολογητάς, ἔχουν
πρωτοστατήσει ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς ἐµφανίσεως τοῦ ἐκκλησιοµάχου Οἰκουµενισµοῦ, ἀγωνιζόµενοι «τὸν Ἀγῶνα
τὸν Καλόν»· ἔχουν τηρήσει ἀκεραίαν καὶ Γνησίαν τὴν
Πίστιν τῶν Πατέρων αὐτῶν, βαστάσαντες τὸν καύσωνα καὶ τὸ ψῦχος δεινῶν διωγµῶν· καὶ σήµερον, ἐν
ὄψει τῆς ἀποκορυφώσεως τῆς συγκρητιστικῆς Ἀποστασίας, αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκην νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Σωτῆρα µας Χριστόν, διότι ἠξίωσεν αὐτοὺς
νὰ παραµείνουν ἑδραῖοι καὶ ἀµετακίνητοι εἰς τὴν «῾Υγιαίνουσαν Διδασκαλίαν» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν
Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων, ἤτοι εἰς τὴν «Ὀρθὴν τῆς
Πίστεως Ὁµολογίαν» καὶ νὰ δίδουν περὶ Αὐτῆς Μαρτυρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ.
4. Τὰ τέκνα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἐµµένοντα
ἀκλινῶς εἰς τὴν θεόπνευστον Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ παραπέµποντα διαρκῶς «ἐπὶ τὸν εὐκλεῆ καὶ
σεµνὸν τῆς Παραδόσεως ἡµῶν Κανόνα», κατὰ τὸν
Ἅγιον Κλήµεντα Ρώµης, εἶναι ἕτοιµα, ὅταν ὁ καιρὸς καλέσῃ τοῦτο, νὰ ἐπαναλάβουν καὶ συλλογικῶς, ἐν Συν
όδῳ Γνησίᾳ καὶ Ἀντι-οικουµενιστικῇ, αὐτὸ τὸ ὁποῖον
ἔπραξαν κατὰ τὸ παρελθὸν διὰ Συνόδων Τοπικῶν,
ἤτοι τὸ Ἀποστολικόν:
«Καὶ ἐὰν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ἡµῖν
παρ᾿ ὃ εὐηγγελίσθηµεν, ἀνάθεµα ἔστω!... Εἴ τις ἡµᾶς
εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβοµεν, ἀνάθεµα ἔστω!»
(πρβλ. Γαλ. α΄ 8-9).

Κείμενον διαμορφωθὲν καὶ ἐγκριθὲν ὑπὸ τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (13/26.5.2016).
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ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου
Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Λ

έγει ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος περὶ τοῦ
Δικαίου Μωϋσέως, ὅτι προετίμησε μᾶλλον
«συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον
ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. ια’ 25-26). Τοῦτον τὸν
Θεόπτην Προφήτην μιμησάμενος, ὁ Ἀοίδιμος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, προετίμησεν ὑποστῆναι μυρίας κακουχίας καὶ διώξεις, ὁμοῦ μετὰ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, παρὰ νὰ
ἀπολαμβάνῃ ἄνεσιν, τιμὰς καὶ πλούτη, συσχηματιζόμενος μετὰ τῶν καινοτομησάντων Ἀρχιερέων.
Ἐκ Μαδύτου τῆς ἑλληνικωτάτης
Ἀνατολικῆς Θράκης καταγόμενος ὁ
κατὰ κόσμον Χρυσόστομος Καβουρίδης, ἐγεννήθη τὴν ιγ’ τοῦ μηνὸς
Νοεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑβδομηκοστοῦ ἔτους, ἡμέραν
μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, οὗ
καὶ τὸ ὄνομα ἔλαβεν, ἐκ νεότητος δὲ
αὐτοῦ ἀγαπήσας τὸν Θεὸν καὶ προσφέρειν θελήσας ἑαυτὸν εἰς τὴν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἐσπούδασε
τὴν Ἱερὰν Ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας
καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
προβιβασθεὶς δὲ εἰς τὸν τοῦ Πρεσβυτέρου καὶ Ἐπισκόπου βαθμόν, διετέλεσε Μητροπολίτης Ἴμβρου, ὕστερον Πελαγονίας
καὶ εἶτα Φλωρίνης, διαπρέψας κῆρυξ τῆς εὐσεβείας
καὶ διδάσκαλος τῆς ἀρετῆς ἔργῳ καὶ λόγῳ.
Κατ’ ἐπίγνωσιν δὲ ζηλωτὴς τῆς Πατρῴας Πίστεως ὑπάρχων ὁ Ἀοίδιμος, ἀντετάχθη εἰς τὰς ἐπιβουλὰς κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ συμμετεῖχεν εἰς τὴν συγκρότησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ὁποίας ἀργότερον Προήδρευσεν εὐκλεῶς, ἀναδειχθεὶς δὲ Ποιμὴν ἄριστος τοῦ
λογικοῦ Ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ ἐν τοῖς χαλεποῖς
χρόνοις τῆς ἐκ τῆς ὀρθῆς Πίστεως ἀποστασίας
καὶ ὑπερμαχήσας ἔργῳ καὶ λόγῳ τῆς Πατροπαραδότου Πίστεως ἄχρι γήρατος, ἕως οὗ ἐτελεύτησε
τῇ ζ’ Σεπτεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ
πεντηκοστοῦ καὶ πέμπτου σωτηρίου ἔτους.
Θεμελιωθείσης δ᾿ οὕτω περὶ αὐτοῦ αὐθορμήτως ὑπὸ συγχρόνων καὶ μεταγενεστέρων τῆς
ἀναγνωρίσεως αὐτοῦ ὡς Ὁμολογητοῦ καὶ Θαυματουργοῦ, καὶ λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν καὶ ὅσα δι᾿ ἀναφορᾶς αὐτοῦ καὶ εἰσηγήσεως ἐξέθεσε καὶ Συν

οδικῶς ἐβεβαιώσατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κύριος Κυπριανός, περὶ
κατατάξεως τοῦ εἰρημένου Ἱεράρχου ἐν τῇ τῶν
Ἁγίων καί Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν χορείᾳ διατυπούμενος, ἡ ἐλαχιστότης ἡμῶν ἁπάντων τῶν Ἐπισκόπων τῶν συγκροτούντων τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν
Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀπιδόντες πρὸς τὴν θεάρεστον αὐτοῦ βιοτὴν καὶ πολιτείαν, τοὺς ὑπὲρ
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ εὐσεβείας ἀτρύτους
αὐτοῦ ἀγῶνας καὶ καμάτους, καὶ περὶ τῆς πνευματικῆς ὠφελείας τῶν πιστῶν πρόνοιαν ποιούμενοι, καὶ διαφημισθείσης τῆς φήμης πρὸς ἡμᾶς,
ὅτι τὰ τίμια αὐτοῦ Λείψανα, πλήρη
εὐωδίας πνευματικῆς, ἐν τῇ Ἱερᾷ
Μονῇ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Πάρνηθος Ἀττικῆς, ἔνθα ὁ μακάριος ἐτάφη, ἐντὸς ἀργυρᾶς θήκης φυλάσσονται καὶ εἰς προσκύνησιν ὑπὸ
τῶν πιστῶν πρὸς ἁγιασμὸν αὐτῶν
ἤδη τίθενται, καὶ ὅτι θαυμάτων παρεκτικὰ ταῦτα ὁ Κύριος ἀνέδειξεν,
ἔγνωμεν συνῳδὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν Θείοις Πατράσι τῷ κοινῷ τῆς ᾿Εκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦντες, τὴν
προσήκουσαν τοῖς ἁγίοις ἀνδράσι
καὶ τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.
Διὸ καὶ ἀποφαινόμεθα Συνοδικῶς, θεσπίζομεν καὶ διορίζομεν
καὶ ἐν Ἁγίῳ διακελευόμεθα Πνεύματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα
τὸν ἅπαντα, ὁ προῤῥηθεὶς ἀοίδιμος Μητροπολίτης
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, συναριθμῆται τῷ
χορῷ τῶν Ἁγίων καὶ Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν τῆς
Ἐκκλησίας, ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καὶ ἀγιστείας
τιμώμενος παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῶν
πιστῶν καὶ ὕμνοις ᾀσμάτων καὶ ἐγκωμίοις γεραιρόμενος τῇ ζ’ Σεπτεμβρίου, ἐν ᾗ τὸν βίον αὐτοῦ
ἐτελεύτησεν, εἰς τιμὴν μὲν αὐτοῦ, δόξαν δὲ τοῦ ἐν
Ἁγίοις θαυμαστοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ τοὺς Ἁγίους δοξάζοντος καὶ ἐνδοξαζομένου ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτῶν
μνήμαις καὶ ἱεραῖς πανηγύρεσι.
Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ
ἡ παροῦσα Συνοδικὴ ἡμῶν Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα
καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷ ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ᾿ ἡμᾶς
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τῇ η’ τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους δισχιλιοστοῦ καὶ δεκάτου ἕκτου.
Ἐβεβαιώθη ἐν Πάρνηθι, ἐν ἔτει σωτηρίῳ διχιλιοστῷ καὶ δεκάτῳ ἕκτῳ, κατὰ μῆνα Μάϊον, τῇ δεκάτῃ
πέμπτῃ.

ΤΗΣ
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Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἁγιοκατατάξεως
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Τ

Ο ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 14/27.5.2016,
τελέσθηκε στὴν διακοσμημένη ἁρμοδίως Ἱερὰ
Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος Ἀττικῆς
ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου
Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ.

Χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ συγχοροστάτησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης καὶ
Πρωθιεράρχης τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελος καὶ οἱ
λοιποὶ παρόντες Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει μέρος στὴν Διορθόδοξο Διάσκεψι τῆς προτεραίας:
Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ
καὶ ἐπιχώριος Ἱεράρχης, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος,
Δημητριάδος κ. Φώτιος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός,
ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισινὲβ κ. Γεώργιος τῆς
Ρωσικῆς Διασπορᾶς, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Σιμπιοὺ κ.

Εὐλόγιος τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, οἱ Σεβασμ. Ἐπίσκοποι Φιλίππων κ.
Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανὸς καὶ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Παρέστησαν πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς καὶ πλῆθος πιστῶν.
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Λόγος στὸν Ἑσπερινὸ Ἁγιοκατατάξεως
τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου
Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος, 14/27.5.2016

Ὀφειλόμενος Ἔπαινος Ἀληθοῦς Ὁμολογητοῦ
† Ἐπισκόπου Φιλίππων Ἀμβροσίου
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλίνικε·
Πανιερώτατε Μητροπολῖτα καὶ Πρωθιεράρχα τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελε·
Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Ἀντιπρόσωποι τοῦ Μακαριωτάτου κ. Βλασίου καὶ τῆς κατὰ Ρουμανίαν Γνησίας Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας·
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν·
Τίμιον Πρεσβυτέριον, σεπτὴ Διακονία,
Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη καὶ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης,
Μοναχικὴ χορεία, Λαὲ τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ο

ΙΕΡΟΣ Χρυσόστομος, ὁ διαπρύσιος τῆς Ἀληθείας Κήρυκας καὶ Διδάσκαλος, βεβαιώνει ὅτι: «οἱ
διὰ τὴν ἀλήθειαν καὶ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν Ὁμολογίαν πάσχοντές τι δεινὸν καὶ ὑβριζόμενοι,
οὗτοι μάλιστά εἰσιν οἱ τιμώμενοι» (PG, τ. 59, στλ.
321: Εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην, Ὁμιλία ΝΘ’, παρ. α’).

Καὶ ἡμεῖς, συναχθήκαμε ἅπαντες ἐδῶ, στὸν
ἅγιο τοῦτο τόπο, προερχόμενοι ἀπὸ ἐγγὺς καὶ
ἀπὸ μακράν, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό,
τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὶς Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε
ὀφειλόμενο χρέος τιμῆς τοῦ μεγαλυτέρου καθ’
ἡμᾶς, γιὰ τὸν χῶρο μας, Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου,
ὁ ὁποῖος καὶ ἔπαθε δεινῶς καὶ ὑβρίσθη, ὥστε νὰ
ὁμοιάσει στὸν φερώνυμο Ἅγιό του. Καὶ ἀναφερόμεθα βεβαίως στὸν διακηρυσσόμενο ὑπὸ τῆς
σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος Μητροπολίτη Χρυσόστομο τὸν Καβουρίδη, τὸν ἀπὸ Ἴμβρου
καὶ Τενέδου, ἀπὸ Πελαγωνείας καὶ ἀπὸ Φλωρίνης
μαρτυρικὸ Ἡγέτη καὶ ἀλησμόνητο Πρωθιεράρχη
ἡμῶν, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρὸ ἑξηκονταετίας ὅλης!
Αὐτὸν ποὺ ἐκλέϊσε τὸν ἱερὸ Ἀγῶνα ὑπὲρ τῶν
Παραδόσεων τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλὰ
καὶ τῆς Πατρίδος· Αὐτὸν ποὺ ὅλη τὴν ζωή του τὴν
πέρασε ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ· Αὐτὸν ποὺ ἀγωνίσθηκε ἔμπρακτα μὲ ζῆλο, ἀλλὰ καὶ μὲ σύνεση,


μὲ φόβο Θεοῦ, μὲ ἡρωϊσμὸ καὶ αὐταπάρνηση, μὲ
θυσίες, διώξεις καὶ ἐξορίες, μὲ στερήσεις καὶ θλίψεις· Αὐτὸν ποὺ ἔθεσε ὅλα ὡς δεύτερα, ἐνώπιον
τῆς Ὁμολογίας τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεως, χάριν
τοῦ μικροῦ Ποιμνίου, χάριν τῶν διωκομένων καὶ
περιφρονημένων ὑπὸ πάντων Γνησίων Ὀρθοδόξων, τῶν γνωστῶν ὡς Παλαιοημερολογιτῶν·
Αὐτὸν ποὺ προτίμησε «συγκακουχεῖσθαι μᾶλλον
τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας,
ἤτοι ἐπιγείων, ἀπόλαυσιν» (Ἑβρ. ια’ 25).
Αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἔφερε ὡς διάδημα πολυτίμων
λίθων ὄχι ἐγκόσμια ἀγαθά, πλοῦτο, πολυτέλεια,

Ἔψαλε ἑόρτια τὴν προσφάτως ποιηθεῖσα ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου ὁ Χορὸς «Πάτριον Ἀναλόγιον» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ
κ. Ἰωάννου Κιαχόπουλου.
Στὸ κέντρο τοῦ ὡραίου Καθολικοῦ τοῦ Μονῆς δέσποζε τραπέζι μὲ τὴν ἁγία Κάρα καὶ τὰ ἱερὰ Λείψανα
τοῦ τιμωμένου Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου, τοποθετημένα ἐπὶ τῶν ἀρχιερατικῶν ἀμφίων του, καὶ ἄνωθεν
αὐτῶν ἵστατο ἐστολισμένη ἡ ἱερὰ Εἰκόνα Αὐτοῦ, ἔργο πρόσφατο τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης
Εἰκονογραφίας» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.
Κατάλληλη Ὁμιλία ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμ. Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, ἡ ὁποία δημοσιεύεται ἐνταῦθα.
Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου ἐψάλη τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων καὶ κατόπιν ὑπὸ τοῦ Χοροῦ.
Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, κατὰ τὴν ὁποίαν ἦταν αἰσθητὴ ἡ ἐπισκίασις τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόμου, ἡ φιλόξενη ὑπὸ τὴν σεβαστὴ Καθηγουμένη Ξένη Μοναχὴ Ἀδελφότητα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς παρέθεσε κεράσματα στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικούς.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

δόξα κοσμική, κέρδη καὶ ὀφέλη, ἀλλὰ ποὺ στολιζόταν κατὰ τὸν «ἔσω ἄνθρωπο» μὲ σεμνοπρέπεια
καὶ ἀκεραιότητα, μὲ ἐντιμότητα καὶ εἰλικρίνεια, μὲ
ἐμβρίθεια καὶ συγκρότηση θαυμαστή, μὲ ἐξαίρετο
ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, μὲ φιλοπατρία καὶ φιλανθρωπία, μὲ μία σπάνια καὶ ζηλευτὴ εὐγένεια καὶ
ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ καὶ μὲ μία ἀπαστράπτουσα
ἀνδρεία, καὶ μὲ ἕναν παλλόμενο ἡρωϊσμὸ ψυχῆς!
Προσήλθαμε ὡς τέκνα εὐγνωμοσύνης καὶ
ὑπακοῆς, γιὰ νὰ ἐκφράσουμε υἱϊκὴ ἀγάπη καὶ
θαυμασμὸ στὸν Πνευματικό μας Γεννήτορα καὶ
Ὁδηγό, νὰ ἀσπασθοῦμε τὰ εὐώδη Λείψανά του,
τὸ ἅγιο Εἰκόνισμά του, τὰ πολύτιμα Ἱερά του, νὰ
τιμήσουμε τὴν ἄχραντη ψυχή του, ποὺ ἀγάλλεται
ἐν Οὐρανοῖς μετὰ τῶν Ὁμολογητῶν Πατέρων τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, μὲ πλῆθος στρατιᾶς Οὐρανίων
Ἀγγέλων στὸ ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο! Ὄχι γιὰ
νὰ τὸν «ἁγιοποιήσουμε», διότι ὁ Θεὸς τὸν ἁγίασε
καὶ δόξασε, ἀλλὰ γιὰ νὰ διακηρύξουμε καὶ ἐπισήμως, εὐτόλμως καὶ εὐθαρσῶς τὴν βεβαίωση τοῦ
θείου Δοξασμοῦ του καὶ τὴν συγκατάλεξή του στὸ
Ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ λάβουμε χάριν καὶ ἔλεος, νὰ
δεχθοῦμε τὴν θεοπειθῆ εὐλογία του, νὰ τοῦ δώσουμε κι ἐμεῖς οἱ ταπεινοὶ χαρά, νὰ τοῦ ἀποδείξουμε ὅτι ἄν καὶ περιπέσαμε ἴσως σὲ λάθη καὶ σφάλματα, ὅμως προσπαθήσαμε καὶ προσπαθοῦμε νὰ
τηρήσουμε τὴν Παρακαταθήκη του ἀλώβητη. Σὲ
μία μάλιστα συγκυρία θαυμαστή: Παραμονὲς τῆς
Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ὅπως ἀκριβῶς τότε,
τὸ 1935, ὅταν ὁ Στυλοβάτης αὐτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας διακήρυττε μὲ τοὺς συναγωνιστές του ἐπίσημα,
ὅτι ἀποκηρύττει τοὺς Καινοτόμους καταπατητὲς
τῶν θείων προσταγμάτων καὶ ἀναλαμβάνει τὴν
διαποίμανση τῶν Προβάτων τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ
ἀγάπη γιὰ Χριστό, Ἐκκλησία καὶ Ἑλλάδα.
Μὲ θερμουργὸ Πίστη, μὲ φλογερὴ Ἀγάπη, ἀλλὰ
καὶ μὲ ἀκράδαντη Ἐλπίδα, ἀναφώνησε ὡς ἄλλος
Ἀρχάγγελος, ὡς ἄλλη Σάλπιγγα τοῦ θείου Πνεύματος, ὡς ἄλλος Φύλακας καὶ Ποιμένας ἐφάμιλλος
τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱερεμίου τοῦ Τρανοῦ,
Μελετίου τοῦ Πηγᾶ, ἤ καὶ Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως: «Μὴ μεταίρωμεν (μὴ μετατοπίζουμε) ὅρια
αἰώνια, ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν, ἀλλ’ εἴκωμεν
(ἄς μένουμε σταθεροὶ) πανταχοῦ τοῖς τοῦ Πνεύματος νόμοις!» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, PG, τ. 59, στλ.
63: Εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην, Ὁμιλία Ζ’, παρ. α’). Μὴ διασαλεύσουμε τὴν ἀπ’ αἰῶνος ἑορτολογικὴ τάξη τῆς
Ἐκκλησίας, τὴν συνυφασμένη μὲ τὸν Πασχάλιο
Κανόνα τῆς Ὀρθοδοξίας μας, μὴ φανοῦμε «ἄδικοι» στὰ μικρὰ καὶ «ἐλάχιστα», διότι δὲν θὰ κρατήσουμε, οὔτε θὰ μᾶς ἐμπιστευθοῦν τὰ «πολλὰ»
καὶ μεγάλα! (Πρβλ. Λουκ. ιστ’ 10). Μὴ καινοτομήσουμε στὸ Ἡμερολόγιο, γιὰ νὰ μὴ προξενήσουμε
Σχίσμα, ὅπως ἔπραξαν οἱ Νεοημερολογῖτες, οὔτε
νὰ περιπέσουμε στὴν ἄβυσσο τῆς Αἱρέσεως, στὸν
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Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος καταβροχθίζει στὸ στόμα
τοῦ ἅδου του ὅσους ἀπεμπόλησαν τὴν Πατρώα
κληρονομία καὶ εἶναι τώρα ἕτοιμοι νὰ διακηρύξουν τοῦτο ἐπίσημα καὶ «συνοδικά»!...
Ἄς ἀφουγκρασθοῦμε τὴν ἡρωϊκὴ ἀπάντηση τοῦ
Ὁμολογητοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου μας Χρυσοστόμου
τοῦ Νέου, στὸν πειρασμὸ ποὺ τοῦ ἔθεσε λίγο πρὶν
ἀπὸ τὸ ἐπίγειο τέλος του ὁ διώκτης ἀρχιεπίσκοπος
τῆς Καινοτομίας Σπυρίδων Βλάχος, προτείνοντάς
του νὰ ὑποχωρήσει γιὰ νὰ τοῦ δοθοῦν οἱ καθυστερημένες ἀπολαβές του:
«Εἰς τὰς γηραλέας φλέβας μου, εἶπε, ρέει τὸ
αἷμα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν δύναμαι νὰ προδώσω εἰς τὸ γῆρας μου τὸν θησαυρὸν αὐτῆς!»

(Μάρκου Χανιώτου Μοναχοῦ, Τὸ Ἡμερολογιακὸν Σχίσμα, Ἀθῆναι 1975, σελ. 306-307).

Στὴν δὲ κακεντρεχῆ παρατήρηση τοῦ ἀμετανοήτου διώκτου Σπυρίδωνος, ὅτι οἱ Παλαιοημερολογῖτες διελύθησαν ἤ διαλύονται, ὁ σθεναρὸς
Ἀγωνιστὴς ἀντέταξε θαρραλέα ὅτι αὐτὸ εἶναι
ψευδέστατο, καὶ προσέθεσε τὸ ἀθάνατο ἐκεῖνο:
«Ἀλλὰ καὶ ἄν, καθ’ ὑπόθεσιν, ὅλοι οἱ Παλαιοημερολογῖται διαρρεύσουν πρὸς τὸ νέον ἡμερολόγιον, ὡς ἰσχυρίζεσθε, καὶ μείνῃ εἷς καὶ μόνον,
αὐτὸς θὰ εἶμαι ἐγώ!» (Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, Ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδοξία καὶ τοῦ Ἔθνους, Ἀθῆναι 1981, σελ. 31).

***
Ἀλλ’ ὦ κλεινὲ Ἱεράρχα, ὦ ἱερὰ τῆς Ὀρθοδοξίας Κεφαλή, ὦ καύχημα ἡμῶν καὶ ἐντρύφημα, ἴδε
ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου καὶ εὐφράνθητι! Ἴδε καὶ
σκίρτα καὶ χόρευε, ἐν ἀναστασίμῳ θριάμβῳ· ἴδε τὰ
συναχθέντα «ἐκ δυσμῶν καὶ βοῤῥᾶ καὶ θαλάσσης
καὶ ἑῴας τὰ τέκνα σου» Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχικὰ τάγματα, λαὸν Θεοῦ περιούσιον, πάντας πρὸ
τῶν Λειψάνων σου, πρὸ τῶν ποδῶν σου, νὰ βεβαιώνουμε καὶ νὰ ὑποσχόμαστε ἐγκαρδίως:
Καὶ στὶς δικές μας φλέβες ρέει τὸ αἷμα τῆς
Ὀρθοδοξίας! Δὲν θὰ ἐγκαταλείψουμε, χάριτι
Θεοῦ, τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, δὲν θὰ προδώσουμε
τὸν θησαυρόν! Δὲν θὰ κάμψουμε γόνυ στοὺς ψευδοθεούς, τὶς πλάνες καὶ τοὺς πειρασμοὺς τῆς πολύμορφης Ἀποστασίας! Θὰ μείνουμε, μὲ τὶς εὐχές
σου, πιστοὶ ἕως θανάτου στὴν πατρική σου κληρονομία!
Πάτερ Ἱεράρχα Χρυσόστομε, πρέσβευε ὑπὲρ
ἡμῶν!
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, μὴ στερήσεις ἡμᾶς τοῦ πλούτου
τῶν θείων δωρεῶν σου!
Ὁμολογητὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Πρόμαχε, εἴθε
νὰ ἀνταμώσουμε ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, συνευφραινόμενοι αἰωνίως
στὴν Ἐκκλησία τῶν Πρωτοτόκων, στὴν Δόξα καὶ
τὸ Φῶς τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Ἀμήν!
Χριστὸς Ἀνέστη!
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Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἁγιοκατατάξεως
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Τ

Ο Σάββατο, 15/28.5.2016, τελέσθηκε μὲ κάθε
ἱεροπρέπεια, χάρι, τάξι καὶ λαμπρότητα ἡ Θεία
Λειτουργία τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου
Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, στὴν ἱστορικὴ
Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς, στὶς παρυφὲς τῆς Πάρνηθος, τόπο ταφῆς τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου καὶ ἀναπαύσεως τῶν ἱερῶν Λειψάνων του.
Μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας κτύπησε τὴν ἡμέρα αὐτὴ στὸν ἅγιο τοῦτο χῶρο,
ἐφ’ ὅσον ἡ σημασία τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος ποὺ
πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, εἶναι
δύσκολο νὰ γίνη ἀντιληπτὴ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιτελέσαντας τοῦτο.
Πρὸ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, εἶχε τεθῆ ἡ ἁγία
Κάρα τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας Προμάχου ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὥστε οἱ προσερχόμενοι
ἀναρίθμητοι προσκυνηταὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Ἀθήνα,
τὸν Πειραιᾶ καὶ γενικὰ τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς πατρίδος μας ἤ καὶ
τοῦ ἐξωτερικοῦ, νὰ προσκυνοῦν αὐτὴν ἀρυόμενοι
θείαν εὐλογίαν. Οἱ πιστοὶ παρέμεναν ἐκτὸς τοῦ κυρίως Ναοῦ στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, ὅπου, ὅπως
συνέβη καὶ στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, ἄκουγαν
ἀπὸ τὰ ἠχεῖα, ἀλλὰ καὶ παρακολουθοῦσαν ἀπὸ ὀθόνες ποὺ εἶχαν τοποθετηθῆ σὲ διάφορα σημεῖα, τὰ διαδραματιζόμενα ἐντὸς Αὐτοῦ.
Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Στὸ Ἱερὸ Βῆμα παρίσταντο οἱ Ἀρχιερεῖς, 18 συνολικὰ τὸν ἀριθμόν, ὅπως καὶ οἱ Διάκονοι. Στὸν κυρίως Ναὸ παρίσταντο οἱ δεκάδες τῶν Ἱερέων, ὅπως
καὶ οἱ προσελθόντες Μοναχοί, ἡ Καθηγουμένη τῆς
Μονῆς Ξένη Μοναχὴ καὶ ἄλλες Μοναχὲς τῆς Μονῆς
αὐτῆς ἤ καὶ ἄλλων Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ
ἄλλα μέρη, ὡς καὶ ὁ Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν, ὁ
ὁποῖος ἀπέδωσε ἔξοχα τὰ ψαλλόμενα μέλη, ὑπὸ τὴν
διεύθυνσι τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου Κατσίρη.
Στὴν Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος μὲ συλλειτουργοὺς
τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη καὶ Πρωθιεράρχη τῆς
Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς: Σεβασμ.
Μητροπολίτας Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο,
οἰκεῖο Ἱεράρχη, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο,
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώτιο,
Τορόντο κ. Μωϋσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, Ὠρωποῦ

καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, τὸν Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπο
Κισινὲβ κ. Γεώργιο, τοὺς Σεβασμ. Ἐπισκόπους Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο, Λούνης κ. Σιλουανὸ καὶ Ἔτνα καὶ
Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιο, καὶ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.
Τὰ τῆς τάξεως καὶ ὁμαλῆς διεξαγωγῆς τοῦ Τυπικοῦ φρόντιζαν μὲ ἐπιμέλεια οἱ τρεῖς Τελετάρχαι
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, Αἰδ. Πρωτ.
π. Μιχαὴλ Κωνσταντιντίδης καὶ Αἰδ. Πρεσβ. π. Στυλιανὸς Τομαής.
Τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σεβασμ.
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ἡ Ὁμιλία τοῦ ὁποίου δημοσιεύεται κατωτέρω.
Ἀναφορὰ στὴν προηγηθεῖσα Διορθόδοξο Σύσκεψι
τῆς Πέμπτης καὶ ἀνάγνωσι τοῦ σχετικοῦ κυκλοφορηθέντος ἐνημερωτικοῦ Δελτίου Τύπου περὶ Αὐτῆς ἔγινε ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.
Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, οἱ Ἀρχιερεῖς ἐξῆλθαν στὸ
κέντρο τοῦ Ναοῦ, ὅπου εἶχαν τοποθετηθῆ τὰ ἱερὰ
Λείψανα, ἡ Κάρα καὶ ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ νεοδοξασθέν
τος Ἁγίου, καὶ ἀναγνώσθηκε ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις Διακηρύξεως
Αὐτοῦ, ἐκτυπωμένη καλλιτεχνικῶς.

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἐν συνεχείᾳ, ψαλλομένων στίχων ἀργῆς Δοξολογίας, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑπέγραψαν τὴν Πρᾶξι Διακηρύξεως ἐπὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων καὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ἐψάλη πανηγυρικῶς ὅπως
καὶ τὸ Κοντάκιον, καὶ εὐλογήθηκαν τὰ Κόλλυβα πρὸς
τιμήν του, φέροντα ἐπ’ αὐτῶν τὴν ἱερὰ Μορφή του.
Ὁ δὲ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος παρέδωσε τεμάχια τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου Αὐτοῦ μετὰ Συνοδικοῦ Πιστοποιητικοῦ γνησιότητος στὸν Σεβασμ. Πρωθιεράρχη τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ στοὺς Ἀντιπροσώπους
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρουμανίας.
Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος,
ὡς οἰκεῖος Ἱεράρχης καὶ κυρίως ὑπεύθυνος γιὰ τὴν
διοργάνωσι τῆς θαυμασίας Τελετῆς, ἀνέγνωσε λογύδριο εὐχαριστίας, πρὸς ἔκφρασιν εὐχαριστιῶν στοὺς
κοπιάσαντας καὶ σὲ ὅσους συνέβαλαν στὴν ἄψογη διεξαγωγὴ Αὐτῆς, ἤτοι στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου, στὸν Σεβασμ. κ. Γερόντιο γιὰ τὴν συνεργασία ἐπὶ τοῦ Τυπικοῦ, στὸν Σεβασμ. κ. Κυπριανὸ γιὰ
τὴν ὅλη συμβολὴ καὶ γιὰ τὴν συγγραφὴ καὶ κυκλοφόρησι τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου, στοὺς Κληρικούς, πολλοὶ τῶν ὁποίων ἦλθαν ἀπὸ
τὸ ἐξωτερικό, στὸν παριστάμενο Δήμαρχο Ἀχαρνῶν
κ. Κασσαβό, στὶς ἀρχὲς ἀσφαλείας (Ἀστυνομία, Τροχαία) γιὰ τὴν ἀναγκαία συνεισφορά τους καὶ γενικὰ σὲ
ὅλους τοὺς συμμετασχόντας, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.

Ἀκολούθησε περιφορὰ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν
Λειψάνων, φερομένων ὑπὸ Κληρικῶν, ὡς καὶ τῆς
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ἁγίας Κάρας φερομένης ὑπὸ Ἀρχιερέων, πέριξ τοῦ
Ναοῦ, διὰ μέσου τοῦ παρισταμένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος ἔρραινε μὲ ἄνθη εὐλαβείας αὐτά, σὲ ἔξαρσι
εὐσεβείας, συγκινήσεως καὶ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ καὶ
ἡ ὅλη πομπὴ εἰσῆλθε καὶ πάλιν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ.
Σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας διενεμήθησαν εὐλογίες, ἡ τυπωθεῖσα Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου
σὲ μικρὰ εἰκονάκια, ὅπως καὶ τρόφιμα.
Στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοὺς παρετέθη τράπεζα, μετὰ τὴν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος
διένειμε ἀναμνηστικὸ ὑλικό, τὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου,
τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία Αὐτοῦ, μία καλλιτεχνικὴ ἔκδοσι
μὲ ἐπιστασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς, περιέχουσα καὶ ἄλλα βοηθητικὰ καὶ ἐνδιαφέ

Η ΦΩΝΗ
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Ὁµιλία κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ Διακηρύξει
Σάββατον πρὸ Σαµαρείτιδος, 15/28.5.2016

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστοµος ὁ Νέος
Ὁ Ὁµολογητὴς Ἱεράρχης τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
(1870-1955)

«Μνήµη Δικαίου µετ᾿ Ἐγκωµίων» (Παροιµ. ι΄ 7)
† Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ Πατέρα µας·
Σεβασµιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς·
Τίµιον Πρεσβυτέριον·
Ὁσιώτατοι Πατέρες καὶ Μητέρες·
Τέκνα ἀγαπητὰ τῆς Ἐκκλησίας µας·

α. «Τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώµατα τῶν Ἁγίων»
Σηµερα, µέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἡ Νύµφη τοῦ
Σωτῆρος µας Χριστοῦ, ἡ Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
µας, πεποικιλµένη τῇ Θείᾳ Δόξῃ, καὶ φέρουσα περιβολὴν
«βύσσινον λαµπρόν, καθαρόν· τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώµατα τῶν Ἁγίων ἐστι»1, προσκαλεῖ καὶ προτρέπει τὰ Τέκνα
Της νὰ συγκροτήσουν χορὸν πνευµατικόν, νὰ κροτήσουν τὰς
χεῖρας, καὶ νὰ πλέξουν Ἐγκώµια στὸν Νεοφανῆ Ἅγιον καὶ
Πατέρα µας, στὸν Ὁµολογητὴν Ἱεράρχην Χρυσόστοµον.
Ναί· Ἐγκώµια πρέπουν καὶ στέφανοι Ἐπαίνων καὶ Εὐχαριστιῶν ἁρµόζουν στοὺς Δικαίους, διότι τὰ δικαιώµατα-οἱ
ἀρετὲς τῶν Ἁγίων, στολίζουν τὸ λαµπρὸν καὶ καθαρὸν βύσσινον-βασιλικὸν ἔνδυµα τῆς Αἰώνιας Νύµφης τοῦ Χριστοῦ.
Πράγµατι, «Μνήµη Δικαίου µετ᾿ Ἐγκωµίων»2· ἡ ἀνάµνησις τοῦ Δικαίου καὶ Ἐναρέτου καὶ Ἁγίου ἐν Χριστῷ, ἔστω
καὶ ἐὰν Αὐτὸς δὲν εὑρίσκεται ἐν τῷ µέσῳ ἡµῶν σωµατικῶς,
εἶναι εὐχάριστος, εὔφηµος, οἰκοδοµητική, συνοδεύεται ἀπὸ
εὐγνώµονα ἐγκώµια, καὶ εἶναι παντοτινὴ-αἰώνια.
***

β. Ποῖος ἄλλος Ἱεράρχης...;
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί µου·

Καὶ ποῖος ἆρά γε ἄλλος Δίκαιος στὴν Ἑλλάδα µας, ἐπὶ
τῶν ἡµερῶν µας, θὰ συνεκέντρωνε τόσα δικαιώµατα-ἀρετές,
τόσα χαρίσµατα καὶ δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὥστε ἡ
Μνήµη αὐτοῦ νὰ γίνεται καὶ νὰ τελῆται µὲ Ἐγκώµια καὶ λατρευτικὲς Συνάξεις;
● Ποῖος ἄλλος, εἰ µὴ ὁ Ἁγιώτατος Ὁµολογητὴς Ἱεράρχης
Χρυσόστοµος;...


Ὁ Ποιµὴν Αὐτὸς ὁ Καλός, ὁ θυσιασθεὶς πολυµερῶς καὶ
πολυτρόπως ὑπὲρ τοῦ λογικοῦ Αὐτοῦ Ποιµνίου· ὁ ἀναβλαστήσας ἐκ τῶν εὐσεβεστάτων Γεωργίου καὶ Μελποµένης Καβουρίδου ἐκ Μαδύτου τῆς Θράκης· ὁ σπουδάσας καὶ ἀριστεύσας
καὶ διακριθεὶς ἐν σοφίᾳ, εὐρυµαθείᾳ καὶ ἤθει φωτεινῷ εἰς τὴν
περιώνυµον τότε Σχολὴν τῆς Χάλκης· ὁ κοσµήσας ὡς Ἱεράρχης τὶς εὐκλεεῖς Μητροπόλεις τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ἱστορικῆς λέγω Ἴµβρου, τῆς ἑλληνικωτάτης
Πελαγονίας καὶ τῆς ἀκριτικῆς Φλώρινας· ὁ ἐγκαταλείψας τὴν
Ἡµερολογιακὴ-Ἑορτολογικὴ Καινοτοµίαν κατὰ τὸ ἔτος 1935
καὶ ἡγηθεὶς θεοφιλῶς τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας µας τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων µέχρι τῆς ὁσιακῆς Κοιµήσεως Αὐτοῦ,
κατὰ τὴν 7ην Σεπτεµβρίου 1955 ἐκ. ἡµ.
Ποῖος ἄλλος Ἱεράρχης ἐπὶ τῶν ἡµερῶν µας, λόγῳ τῆς
πυκνότητος καὶ δαψίλειας τῶν θείων δωρεῶν, ἀνεδείχθη εἰς
πόλιν ἐπάνω ὄρους κειµένην3;
● Ποῖος ἄλλος, εἰ µὴ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡµῶν Χρυσόστοµος ὁ Νέος;...
Τὸ σκεῦος αὐτὸ τῆς Χάριτος, ὁ θεοκίνητος Ἱεράρχης, ὁ

ροντα στοιχεῖα περὶ τοῦ Ἁγίου. Στοὺς δὲ Ἀρχιερεῖς παρεδόθησαν εὐλογίες καὶ ἐπίσης μικρὸ τμῆμα ἱεροῦ
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου γιὰ ὅλες τὶς Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπὲς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ,
μὲ σχετικὸ συνοδευτικὸ Συνοδικὸ Πιστοποιητικὸ γνησιότητος.
Ὅλοι ὅσοι εἶχαν τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ παρίστανται προσευχητικὰ καὶ νὰ βιώσουν αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ
μεγαλεῖο τῆς ἡμέρας, βεβαιώνουν γιὰ τὴν πλούσια Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔγινε αἰσθητὴ στὴν ἀπονομὴ τοῦ
δικαίου ἐπαίνου γιὰ τὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Χρυσόστομο, ὡς καὶ γιὰ ἕναν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ γιὰ μία
ἐλπιδοφόρα ἀνανέωσι τῆς ἱερᾶς Κληρονομίας τῆς Πατρώας Παραδόσεως, σὲ μία κρίσιμη ἱστορικὴ καμπὴ ἀπὸ
πάσης ἀπόψεως, τὴν ὁποίαν καλούμεθα ἐπιτακτικὰ νὰ διαφυλάξουμε καὶ μεταλαμπαδεύσουμε μὲ φρόνημα
ἀνδρεῖο καὶ ὁμολογιακό, μὲ τόλμη καὶ ἀποφασιστικότητα, μὲ διάκρισι καὶ ἀγάπη.
Οἱ εὐχὲς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου εἴθε νὰ σκέπουν καὶ ὁδηγοῦν ἅπαντας τοὺς γνησίους Ὀρθοδόξους, τὰ κοντινὰ καὶ μακρινὰ πνευματικὰ τέκνα Αὐτοῦ, στὴν ἀποστατικὴ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, ἡ δὲ ἑνότης τῶν ὅπου
γῆς Ὀρθοδόξων νὰ ἐνισχύεται καὶ διευρύνεται πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του!

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ἀναλωθεὶς ἐπὶ εἰκοσαετίαν ὁλόκληρον εἰς σθεναροὺς ἀγῶνας
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας καὶ κατὰ τῆς οἰκουµενιστικῆς Καινοτοµίας· ὁ ἐξορισθεὶς δύο φοράς, τὸ 1935 καὶ τὸ
1951, εἰς προκεχωρηµένην µάλιστα ἡλικίαν· ὁ ὑψωθεὶς εἰς τὸ
εὐκλεὲς βάθρον τῶν Προµάχων τῆς Ἀποστολικῆς, Πατερικῆς
καὶ Συνοδικῆς Παραδόσεως· ὁ διαλάµψας ὡς φαεινοτάτη
Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Ἐθνικὴ Μορφή, ὡς ρήτωρ γλαφυρώτατος καὶ ὡς συγγραφεὺς πολυγραφώτατος καὶ καταλιπὼν ὡς
ἐντρύφηµα τῶν εὐσεβῶν ὑπὲρ τὰς χιλίας πεντακοσίας (1.500)
σελίδας σὲ βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐπιστολές· ὁ ἐλέγξας σθεναρῶς τοὺς Καινοτόµους καὶ καθαιρέσας τῇ δυνάµει τοῦ Τιµίου Σταυροῦ τὶς πλάνες καὶ κακοδοξίες τῆς Δύσεως.
Ποῖος ἄλλος κατέστησε ἑαυτὸν τόσον εὐρὺ θησαυροφυλάκιον τῶν ἀγαθῶν, τῶν πολυειδῶν Χαρισµάτων τῆς Παναγίας Τριάδος, ὥστε νὰ ἀποτελῆ τὸ φῶς τοῦ κόσµου4;
● Ποῖος ἄλλος, εἰ µὴ ὁ Ὁµολογητὴς Ἱεράρχης µας Χρυσόστοµος ὁ Θαυµατουργός;...
Ὁ Δοῦλος αὐτὸς ὁ πιστὸς καὶ φρόνιµος καὶ
ἀγαθός, ὁ πιστὸς καὶ καλὸς αὐτὸς Οἰκονόµος
τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ5, ὁ ὁποῖος ἐκοιµήθη
καὶ ἐτάφη ὁσιακῶς, φέρων τοὺς πολλαπλοῦς
στεφάνους τῆς θείας Δόξης καὶ ἐγκαθιδρυθεὶς
εὐθὺς στὴν Κοινὴ Συνείδησι τοῦ εὐσεβοῦς
Λαοῦ ὡς Ἅγιος, ὡς Μάρτυς, ὡς Ὁµολογητής,
ὡς Θεολόγος τῆς Παραδόσεως, ὡς Διακεκριµένο Μέλος τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ.
***

γ. Ἀπὸ τὴν «τοπικὴ» στὴν «καθολικὴ»
βίωσι τῆς Ἁγιότητος

● Ἔκκλησις πρὸς τοὺς ἀµφισβητοῦντας
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος µᾶς συνήγαγε σήµερα
στὴν µεγάλη αὐτὴ Λειτουργικὴ Σύναξι, προκειµένου νὰ τιµήσουµε µετ᾿ Ἐγκωµίων τὴν Μνήµη τοῦ Δικαίου καὶ Ἁγίου Χρυσοστόµου τοῦ Νέου.
Ἡ τιµὴ αὐτή, µάλιστα ἐν Ἐκκλησίᾳ Μεγάλῃ καὶ ἐν συλλειτουργίᾳ πολυαρχιερατικῇ καὶ διορθοδόξῳ, ἐπισφραγίζει,
ἐπιβεβαιώνει καὶ ἐπισηµοποιεῖ τὴν τοπικὴ βίωσι6 τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου, δηλαδὴ αὐτὸ τὸ βίωµα
καὶ τὴν πίστι καὶ τὴν αἴσθησι, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τῆς Κοιµήσεως
Αὐτοῦ ἐξεφράζοντο ἀβιάστως καὶ ἐξακολουθητικῶς σὲ τοπικὸ καὶ ὁπωσδήποτε περιωρισµένο ἐπίπεδο.
Ἡ Ἁγιότης αὐτὴ διαπιστώνεται καὶ µαρτυρεῖται πρωτίστως
ἀπὸ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου, τὰ ὁποῖα
εὐωδιάζουν καὶ θαυµατουργοῦν· ἐπίσης, διαπιστώνεται καὶ
µαρτυρεῖται ἀπὸ ἄλλες Ἅγιες Μορφὲς τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας µας, µεταξὺ τῶν Ὁποίων καὶ ὁ γνωστὸς Ἅγιος Γέρων
Ἰωάννης (Βαξεβανόπουλος, † 27.1.1966) τῆς Ἀµφιάλης.
Χρέος µας σήµερα εἶναι νὰ προβοῦµε στὴν Διακήρυξι τῆς
Ἁγιότητος τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου µας, ὥστε νὰ ἐνηµερωθῆ τὸ σύνολο τῆς Ἐκκλησίας µας καὶ νὰ διευρυνθῆ ἡ τιµὴ
καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου, προκειµένου πλέον νὰ µεταβοῦµε
ἀπὸ τὴν τοπικὴ βίωσι, στὴν καθολικὴ βίωσι τῆς µεγάλης
αὐτῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ στὸν κόσµο.
***
Θὰ πρέπει ὅµως νὰ εἴµεθα εἰλικρινεῖς ἔναντι τῆς Ἱστορίας.
Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀποκρύπτεται, ὅτι ὁ Ὁµολογητὴς
Ἱεράρχης µας, ὁ Ἅγιος Χρυσόστοµος, εἶχε πολεµηθῆ καὶ
ἐξακολουθεῖ νὰ πολεµῆται καὶ νὰ ἀµφισβητῆται ὄχι µόνον
ἀπὸ τοὺς καινοτόµους Οἰκουµενιστάς, πρᾶγµα εὔλογον,
ἀλλὰ παραδόξως καὶ ἀπό τινας Ἀδελφούς µας, οἱ ὁποῖοι
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ἀκολουθοῦν µὲν τὸ Πάτριο Ἡµερολόγιο, ἀλλὰ δὲν ἔχουν
Εὐχαριστιακὴ Κοινωνία µὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό µας.
Οἱ αἰτιάσεις τῶν Ἀδελφῶν µας αὐτῶν ἔχουν τυποποιηθῆ,
ἔχουν δηλαδὴ λάβει στερεότυπον χαρακτῆρα, ἐπαναλαµβάνονται ἐπὶ ὀγδονταετίαν ἀδιακόπως καὶ διακρίνονται ἀφ᾿
ἑνὸς µὲν γιὰ τὴν ἄγνοια ἢ παραθεώρησι τῶν πατερικῶν καὶ
ἐπιστηµονικῶν κριτηρίων καὶ κανόνων προσεγγίσεως καὶ κατανοήσεως µιᾶς προσωπικότητος –καὶ µάλιστα πολυέδρου,
πολυδιαστάτου καὶ χαρισµατικῆς· ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἀπὸ ἕναν
«ζῆλον, οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν», ἕναν «ζῆλον πικρὸν»7, ὁ ὁποῖος
ἐµφορεῖται συνήθως ἀπὸ ἔµµονες προκαταλήψεις καὶ ὑποψίες, ἐνίοτε δὲ ἀπὸ ἀδικαιολόγητη ἐµπάθεια καὶ νοσηρὰ ἐσωστρέφεια καὶ ἀποµονωτισµό.
● Εἶναι γνωστὴ παλαιόθεν ἡ ἰδιάζουσα αὐτὴ συµπτωµατολογία, τὴν ὁποία περιέγραφε ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος
ὡς ἑξῆς: «ζῆλος καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι (διχόνιαι)»· «ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυµοί, ἐριθεῖαι
(φατριασµοί), διχοστασίαι, αἱρέσεις (διαφωνίαι)»8.
Τί συµβαίνει λοιπόν;...
Ὁ Ὁµολογητὴς Ἱεράρχης µας παρερµηνεύεται συστηµατικῶς ὑπό τινων Ἀδελφῶν µας.
Ἀπευθύνουµε, ἐπὶ τῇ σηµερινῇ ἱστορικῇ
εὐκαιρίᾳ, Ἔκκλησιν Ἀγάπης πρὸς τοὺς Ἀδελφούς µας αὐτούς:
● Ἀναθεωρήσατε τὰ κριτήριά Σας!
● Ἀκόµη καὶ τὰ πιθανὰ λάθη ἑνὸς ὁπωσδήποτε µὴ ἀλαθήτου ἀνθρώπου-Ἱεράρχου ἐξα
νεµίζονται τόσον πρὸ τῆς µεγίστης προσφορᾶς Αὐτοῦ στὴν
Ἐκκλησία, ὅσον καὶ πρὸ τῶν ἀναµφισβητήτως ἀγαθῶν Αὐ
τοῦ προθέσεων καὶ τῆς τελικῆς Αὐτοῦ Καλῆς Ὁµολογίας.
● Ἔστω καὶ ἐὰν θὰ ἐξελαµβάνοντο ὡς λάθη διατυπώσεις
τινὲς Αὐτοῦ ἐκκλησιολογικές, πάντως δὲν ἦσαν αἱρέσεις καὶ
ἐν πάσῃ περιπτώσει, αὐτὲς ἔχουν ἤδη ξεπερασθῆ, τὸ δὲ ζητούµενον σήµερα εἶναι ἡ ἕνωσις καὶ ἑνότης µας καὶ ἡ κοινὴ
στάσις µας ἔναντι τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουµενισµοῦ.
***

δ. Ἱστορικὸ Γεγονὸς µὲ πολλαπλᾶ «Μηνύµατα»
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ Πατέρα µας·
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

«Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώµεθα
καὶ εὐφρανθῶµεν ἐν αὐτῇ»!...
Ἡ σηµερινὴ Πρᾶξις τῆς Διακηρύξεως τῆς Ἁγιότητος τοῦ
Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου µας ἀποτελεῖ
ἕνα Ἱστορικὸ Γεγονὸς µὲ πολλαπλᾶ Μηνύµατα: τόσο πρὸς
τὰ ἔσω τῆς Ἐκκλησίας µας, διότι ἀνανεώνει τὴν εὐγνώµονα
ἀναφορὰ πρὸς τοὺς συγχρόνους Πατέρας µας καὶ ἀναζωπυρώνει τὸν ἔνθεο καὶ ἅγιο ζῆλο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου
Ὁµολογίας· ὅσο καὶ πρὸς τὰ ἔξω τῆς Ἐκκλησίας µας, διότι
ὑποµιµνήσκει στοὺς καινοτόµους Οἰκουµενιστάς, ὅτι ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Συνείδησις παραµένει ἀνύστακτος καὶ γρηγοροῦσα καὶ κατακρίνουσα καὶ ἀπορρίπτουσα τὶς ποικίλες
συγκρητιστικὲς ἐκτροπές τους.
Ἐν κατακλεῖδι, εἶναι βέβαιον, ὅτι ἡ Διακήρυξις τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµου τοῦ Νέου θὰ ἐφελκύση στὴν Ἱερὰ Σύνοδό
µας, ἀλλὰ καὶ στοὺς Ὁµοδόξους Ἀδελφούς µας δαψίλειαν
Χάριτος καὶ Εὐλογίας, πρὸς συνέχισιν τῆς Μαρτυρίας µας ἐν
Ἀγάπῃ καὶ Ἀληθείᾳ.
Ἡ Πρᾶξις αὐτή, τρεῖς ἑβδοµάδες πρὸ τῆς λεγοµένης
Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουµενιστῶν 9, µόνον ὡς σηµεῖον
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δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ καὶ ὡς ἔκφρασις τῆς εὐδοκίας τοῦ
Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἀµήν!
***

ε. Ἐπίµετρον
● Σηµεῖά τινα καὶ Θαύµατα
1. Διήγησις Μελποµένης Ζαχαρίου, ἀνεψιᾶς τοῦ Ἁγίου
«...Εἶχε [ὁ Ἅγιος Χρυσόστοµος] Ἐξοµολόγο τὸν π. Ἰωάννη [Βαξεβανόπουλο, τῆς Ἀµφιάλης]... Καὶ ὁ π. Ἰωάννης τὸ
µεσηµέρι µετὰ τὸ φαγητὸ ἔπεσε νὰ ξεκουρασθῆ... Καὶ βλέπει
ἕνα ὄνειρο...
Βλέπει ὅτι βρέθηκε σὲ µεγάλη πεδιάδα... Στὸ µέσον δύο
νέοι κάρφωναν ἕνα θρόνο... Καὶ λένε στὸν π. Ἰωάννη: “Βοήθησέ µας νὰ τὸν τελειώσουµε γρήγορα!...”. Καὶ ὁ π. Ἰωάννης ἀκούµπησε τὸ χέρι του νὰ στηριχθῆ ἐπάνω στὸν θρόνο
[,ὥστε] νὰ µὴ κουνιέται ὅταν καρφώνουν... Δὲν πρόλαβε καὶ
λένε: “Ἕτοιµος εἶναι...”. ...Ἔλαµπε ὁ θρόνος... Καὶ ἔσκυψε
ἀπὸ κάτω νὰ δῆ ποῦ ἔβαλαν τὰ φῶτα, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχαν
φῶτα... Ὁ θρόνος ὅµως ἔλαµπε...
Λένε [στὸν π. Ἰωάννη]: “Πήγαινε νὰ τὸν εἰδοποιήσης...
Εἶναι ἕτοιµος ὁ θρόνος του...”. Λέει [ὁ π. Ἰωάννης]: “Ποιόν
[νὰ εἰδοποιήσω];...”. Λένε: “Τὸν ἅγιο Φλωρίνης...”. Λέει:
“Ἐσεῖς ποιοί εἶσθε;...”. Λένε: “Ἐγὼ εἶµαι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Πρόδροµος καὶ ἐγὼ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος...”.
[Λέει ὁ π. Ἰωάννης]: “Ἐγὼ δὲν µπορῶ νὰ πάω νὰ τοῦ τὸ πῶ
αὐτὸ τὸ πρᾶγµα... Νὰ τοῦ τὸ πῆτε Ἐσεῖς...”. [Λένε]: “Κι ἐµεῖς
θὰ τοῦ τὸ ποῦµε, ἀλλὰ νὰ τοῦ τὸ πῆς κι ἐσύ...”.
Ξύπνησε ὁ π. Ἰωάννης καὶ ἐσκέπτετο: “Πῶς νὰ τοῦ τὸ πῶ
αὐτὸ τὸ πρᾶγµα;...”. Δὲν ἤθελε νὰ τοῦ τὸ πῆ... Φοβότανε...
Ἐν τῷ µεταξύ, ἐνῶ σκεπτόταν αὐτό, πάει ὁ θυρωρὸς ἀπὸ
τὰ Γραφεῖα καὶ τοῦ λέει: “Νὰ ἔλθης στὸ σπίτι τοῦ Σεβασµιωτάτου, γιατὶ σὲ θέλει...”. [Ὁ π. Ἰωάννης σκέφθηκε:] “
Ἔ, καὶ µὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ἴσως µπορέσω νὰ τοῦ τὸ πῶ,
τὸ ὄνειρο ποὺ εἶδα...”.
Ἦρθε λοιπὸν στὸ σπίτι [στὴν Κυψέλη]... Ὁ θεῖος [ὁ
Ἅγιος] ἔκανε περίπατο πάντοτε τὸ ἀπόγευµα µία ὥρα...
Ἀλλά, ἄργησε πολὺ ἐκεῖνο τὸ βράδυ καὶ βιαζόταν ὁ π. Ἰωάννης, γιατὶ καθόταν µακριὰ στὴν Νέα Ἀµφιάλη, πάνω, µετὰ
τὸν Πειραιᾶ... Σηκώθηκε νὰ φύγη...
Ἐν τῷ µεταξὺ ἦρθε ὁ θεῖος καὶ πήγανε µέσα... Ἔκαναν
µία ὥρα σχεδόν... Στὸ τέλος λοιπὸν τοῦ λέει [ὁ π. Ἰωάννης]:
“Σεβασµιώτατε, Σᾶς εἶδα σ᾿ ἕνα ὄνειρο, ἀλλὰ διστάζω νὰ
Σᾶς τὸ πῶ...”. [Τοῦ λέει ὁ Ἅγιος:] “ Ὄχι, θέλω νὰ µοῦ τὸ
πῆτε... Τὸ ἀπαιτῶ, θέλω νὰ µοῦ τὸ πῆτε...”. Λέει [ὁ π. Ἰωάννης]: “Σᾶς εἶδα αὐτὸ καὶ αὐτὸ τὸ ὄνειρο...”. Λέει [ὁ Ἅγιος]:
“Τὸ ξέρω... Ἐκλήθην... Θὰ φύγω, γι΄ αὐτὸ Σᾶς κάλεσα, νὰ
ἐξοµολογηθῶ...”».
(Ἀποµαγνητοφώνησις)
2. Διήγησις Ἀδελφότητος Ἱερᾶς Μονῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου.
«Ὁ ἅγιος Φλωρίνης, κατὰ τὴν εὐσεβῆ ἐπιθυµίαν Αὐτοῦ,
ὅταν ἐκοιµήθη τὸ 1955, ἐτάφη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν µας,
ἔµπροσθεν τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ (ΙΒ΄ αἰ.) τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
εἰς µέγα κοινοτάφιον...

Η ΦΩΝΗ
Ἀρκετὰς ἡµέρας µετά, θέλων νὰ ἑτοιµάση τὸν τάφον
διὰ τὸ τεσσαρακονθήµερον Μνηµόσυνον, ὁ π. Μερκούριος
Καλοσκάµης κατῆλθε διὰ κλίµακος εἰς τὸ κοινοτάφιον καὶ
εἶδεν, ὅτι ὁ νεκρὸς ἦτο ἀναλλοίωτος, τὸ δὲ πρόσωπον Αὐτοῦ
ἦτο ἱδρωµένον καὶ ἀνέδιδεν εὐωδίαν τινά...
Τοῦτο πολλάκις διηγεῖτο καὶ ὁ Πνευµατικὸς τοῦ π. Μερκουρίου, ὁ π. Παΐσιος Φ. ...».
«Τὸ 1960 ἔγινεν ἡ ἐκταφὴ τοῦ ἁγίου Φλωρίνης... Τότε
ἡ Ἱερὰ Μονή µας δὲν εἶχεν ἀκόµη ὁλοκληρωθῆ, ἐκτίζετο...
Πολλοὶ ἐργάτες εὑρίσκοντο εἰς τὸ κτήριον καὶ ἔκτιζαν πέτρες...
Ἐξῆλθεν ὅµως ἐκ τοῦ µνήµατος καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων
τόση εὐωδία, ὥστε ὅλοι οἱ ἐργάτες κατέβησαν διὰ νὰ ἴδουν
τὶ συµβαίνει...
Τὴν ὑπερφυσικὴν καὶ δυνατὴν αὐτὴν εὐωδίαν ἠσθάνθησαν
καὶ οἱ παρευρισκόµενοι Ἱερεῖς, αἱ Μοναχαὶ καὶ οἱ συγγενεῖς...».
«Πολλοὶ πολλάκις αἰσθάνονται εὐωδίαν, ὅταν προσκυνοῦν τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ ἁγίου Φλωρίνης...
Τοῦτο ἐπίσης συµβαίνει τὴν ἡµέραν τῆς Μνήµης τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµου...
Τοῦτο ἔγινεν ἰδιαιτέρως αἰσθητὸν κατὰ τὸν ἑορτασµὸν
τῶν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς Κοιµήσεως Αὐτοῦ, ἤτοι
τὸ ἔτος 2005...».
«Ἡ Γερόντισσα Κ.Ζ. εἶχεν εὕρει τὸ ἔτος 1944, κατὰ τοὺς
βοµβαρδισµούς, ἕνα ὀρφανὸν τετραετὲς κοράσιον, τὸ ὁποῖον
προστάτευεν... Ὅταν ἡ Γερόντισσα ἦλθεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν µας, ἔφερε µαζί της καὶ τὸ ὀρφανὸν αὐτό, διὰ νὰ µείνη...
Τὸ κοράσιον ὅµως ἐδαιµονίζετο, ἐβασανίζετο, διότι ἐκοινώνει τῶν Ἁγίων Μυστηρίων ἐνῶ ἦτο ἀβάπτιστον, ἐν ἀγνοίᾳ
βεβαίως αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀδελφότητος...
Μετὰ τὴν Κοίµησιν καὶ τὴν ταφὴν τοῦ ἁγίου Φλωρίνης, ἐφανερώθη ὁ Ἅγιος εἰς τὸν ὕπνον τῆς βασανιζοµένης
ὀρφανῆς καὶ τῆς εἶπε: “Νὰ εἴπῃς εἰς τὸν Γέροντα Παρθένιον,
τὸν Κτήτορα τῆς Μονῆς, νὰ κοιτάξη εἰς τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον
τὸν τάδε Ἱερὸν Κανόνα...”.
Ὁ Γέροντας πράγµατι ἐκοίταξε καὶ ἀνέγνωσεν, ὅτι ἐὰν
ὑπάρχη ἀµφιβολία διὰ τὸ ἐὰν ἔχη βαπτισθῆ ἢ ὄχι κάποιος,
τότε ἐπιτρέπεται αὐτὸς νὰ βαπτισθῆ...
Κατόπιν αὐτῆς τῆς πληροφορίας, ἐβάπτισαν τὴν ὀρφανὴν
καὶ µετὰ τὸ Βάπτισµα ἔφυγε τὸ δαιµόνιον. Ἡ ἰαθεῖσα τόσον
θαυµαστῶς ἔγινεν ἐν καιρῷ καὶ Μεγαλόσχηµος Μοναχή...».
3. Διήγησις Ἐ. Γ.
«Θαῦµα σὲ δαιµονιζοµένη κατὰ τὴν ἐκταφὴ τοῦ Ἁγίου
πιστοποίησε καὶ ὁ κεκοιµηµένος Ἅγιος Χίου Στέφανος σὲ
προσωπική µας συνοµιλία στὴ Χίο».
«...Ἕνα χαριτωµένο στιγµιότυπο µὲ ἕναν ἐκ τῶν ἐργατῶν
µιᾶς οἰκοδοµῆς ποὺ ἔτυχε νὰ οἰκοδοµεῖται πλησίον τοῦ Μοναστηρίου, καὶ ὁ ὁποῖος ἦταν“Ματθαιϊκός”.
Κατὰ τὴν ἐκταφὴ τῶν Ἁγίων Λειψάνων αἰσθάνθηκε τὴν
εὐωδία... Πῆγε νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τὸ φαινόµενο...
Ἔπειτα τὸ διηγήθηκε στοὺς “Ματθαιϊκούς”, οἱ ὁποῖοι γι᾿
αὐτὸ ποὺ εἶπε τοῦ διάβασαν συγχωρητικὴ εὐχή...».
Τῷ δὲ Θεῷ δόξα καὶ εὐχαριστία! Ἀμήν!

[1] Ἀποκαλ. ιθ΄ 8. / [2] Παροιµ. ι΄ 7. / [3] Πρβλ. Ματθ. ε΄ 14. / [4] Πρβλ. Ματθ. ε΄ 14. / [5] Πρβλ. Ματθ. κδ΄ 45, κε΄ 21· Λουκ. ιβ΄
42· Α΄ Πετρ. δ΄ 10· Α΄ Κορινθ. δ΄ 1. / [6] Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, «Ὀλίγα τινὰ διὰ τὴν Ἀναγνώρισιν τῶν Ἁγίων» (βλ.
http://www.hsir.org/pdfs/2014/10/22/20141022aAnagnorisisAgion.pdf). / [7] Ρωµ. ι΄ 2· Ἰακώβ. γ΄ 14. / [8] Α΄ Κορινθ. γ΄ 3· Γαλ.
ε΄ 20. / [9] Βλ. Διορθόδοξος Σύσκεψις Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν ὄψει τῆς λεγοµένης Μεγάλης Συνόδου τῶν ΟἰκουµενιστῶνΔελτίον Τύπου (βλ. http://www.hsir.org/pdfs/2016/05/27/20160527aDiorthodSyskepsis.pdf).
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Διορθόδοξο Συλλείτουργο
στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο

Τ

ΗΝ Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 16/29.5.2016, σὰν
συνέχεια καὶ προέκτασι τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Διακηρύξεως τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου (Καβουρίδου) τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, τελέσθηκε Διορθόδοξο Συλλείτουργο στὸν Καθεδρικὸ
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν
Νέα Φιλαδέλφεια Ἀττικῆς.
Τῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ
Πανιερώτατος Μητροπολίτης καὶ Πρωθιεράρχης τῆς
Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς,
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισινὲβ κ. Γεώργιος τῆς
Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ
Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Σιμ
πιοὺ κ. Εὐλόγιος τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος
Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος Ἰταλίας κ. Σιλουανὸς καὶ
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Ἱερεῖς καὶ καλλίφωνοι Διάκονοι, τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τῶν
Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.
Τῶν προσεγμένων ἱερῶν Ἀναλογίων προΐσταντο ὁ
Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ κ. Νεκτάριος Κατσίρης καὶ ὁ
κ. Βασίλειος Μαρινέας.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀνέγνωσε τὸ ἐγκριθὲν ἐκτενὲς Μήνυμα τῆς Διορθόξου Συσκέψεως τῆς παρελθούσης
Πέμπτης, 13/26.5.2016, «Ἡ “Ὑγιαίνουσα Διδασκα-

λία” τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων καὶ
τῶν Συνόδων καὶ ἡ λεγομένη Μεγάλη Σύνοδος
τῶν Οἰκουμενιστῶν - Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναν
τι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ».

Στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Μακαριώτατος κ.
Καλλίνικος ἀπηύθυνε σύντομο εὐχαριστήριο χαιρετισμό, καὶ ἐν συνεχείᾳ, οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία
λαμβάνοντες τὸ Άντίδωρον ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο κ.
Ἀγαθάγγελο νὰ προσκυνοῦν τμῆμα ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου,
τὸ ὁποῖο ἐβάσταζε ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος.

Μετὰ τὴν Διορθόδοξη Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, παρετέθη στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα, στὸ ἰσόγειο τοῦ
Ναοῦ, τράπεζα καὶ ἐν συνεχείᾳ, καὶ πάλι στὸν Ναό,
ὑπεγράφησαν τόσο τὸ Κείμενο τῆς Πράξεως Διακηρύξεως τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου
Ὁμολογητοῦ, ὡς δεύτερο πρωτότυπο, ὥστε νὰ φυλάσσωνται ἀντίστοιχα κείμενα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Θρακομακεδόνων, ὅπου τὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ
Νέου, ὅσο καὶ ἡ ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἐτήσιο Μνημόσυνο
Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου Ψωμιᾶ στὴν Χίο
ΤΟ Σάββατο, 1/14.5.2016, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων
Πατέρων Προβατείου Ὄρους Χίου τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ
ἀειμνήστου Γέροντος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου Ψωμιᾶ. Στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὸ Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ Τάφου
τοῦ μακαριστοῦ Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας π. Ἀμβροσίου ἔλαβαν μέρος ὁ διάδοχος αὐτοῦ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς
Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος, καὶ οἱ συνοδοὶ τοῦ Ἀρχιερέως Ἱερομ.
π. Θεόφιλος καὶ Διάκονοι Λεωνίδας καὶ Κωνσταντῖνος. Παρέστησαν πολλοὶ προσκυνηταὶ καὶ συμπαραστάται τῆς Μονῆς,
οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, ἀγαπητοῦ στὴν κοινωνία τῆς Χίου, στὸν ὁποῖον
ἀναφέρθηκε στὴν σχετικὴ Ὁμιλία του ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς
κ. Χρυσόστομος.

Ἐπιστολὴ στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας
Ἀριθμός Πρωτ. γ – 2406

Ἐν Ἀθήναις, 05 / 18 - 05 - 2016

Πρός
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων
κ. Νικόλαον Φίλην
Ἀνδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Ἀμαρούσιον

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ· Χριστὸς Ἀνέστη!
Σχετικα μὲ τὴν ὑπουργικὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν
λειτουργίαν τῶν ὁλοήμερων Σχολείων τοῦ ἐρχομένου σχολικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία προβλέπει τὴν
μείωσιν τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὰς τάξεις Ε΄ καὶ ΣΤ΄ ἀπὸ δύο εἰς
μίαν ὥραν ἀντιστοίχως, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος ἐκφράζει τὴν δυσαρέσκειαν καὶ διαμαρτυρίαν Αὐτῆς· καὶ τοῦτο, διότι θεωροῦμεν ὅτι εἰς
μίαν τοιαύτην κρίσιμον καμπὴν εἰς τὴν πορείαν
τῆς πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ μας, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
ὑπάρξῃ ἐλάττωσις διδασκαλίας τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλὰ ἐνίσχυσίς του.
Εἶναι γνωστόν, ὅτι αἱ προκλήσεις τῆς σήμερον
ἀπαιτοῦν ἐμμονὴν εἰς τὴν ἐκμάθησιν καὶ ἐμβάθυνσιν εἰς τὰς πηγὰς καὶ τὰς ρίζας τῆς ὀρθοδόξου
χριστιανικῆς, ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς κληρονομίας μας, ὡς δομικῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ
καὶ τῆς ταυτότητός μας, προκειμένου ἡ νεότης
νὰ μορφωθῇ ἐπαρκῶς καὶ νὰ θωρακισθῇ μὲ τὴν
βασικὴν κριτικὴν ἱκανότητα, ὥστε νὰ ἀξιολογήσῃ
ὀρθῶς καὶ τὰ λοιπὰ θρησκεύματα, παραδόσεις
καὶ ρεύματα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναμετρηθῇ ἀποτελεσματικὰ καὶ γόνιμα μὲ τὰ δεδομένα τῆς πολυ-

πολιτισμικότητος εἰς ὑπαρξιακὸν καὶ κοινωνικὸν
ἐπίπεδον.
Γνωρίζομεν, ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
δὲν θεωρεῖται βασικόν, μὴ συμφωνοῦντες δὲ πρὸς
τὴν κατάταξιν ταύτην θεωροῦμεν ὅτι ἀσχέτως
τοῦ χαρακτηρισμοῦ του, ἀποτελεῖ βασικὸν ἐργαλεῖον διαμορφώσεως καὶ οὐσιαστικῆς παιδείας
τῶν νέων, διὸ καὶ εἶναι ἀναγκαία ἡ διατήρησις
τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ταυτότητός του, ἡ
μὴ ἐλάττωσις τῶν ὡρῶν διδασκαλίας του καὶ δὴ
εἰς τὰς τάξεις Ε΄ καὶ ΣΤ΄ τοῦ Σχολείου, ἀλλὰ καὶ ἡ
ὀρθὴ καὶ ἐπαρκὴς διδασκαλία του ἀπὸ θεολόγους
καθηγητὰς καὶ ὄχι ἀπὸ ἁπλοὺς διδασκάλους.
Ὅθεν, ἐκφράζομεν τὴν παράκλησίν μας, κύριε Ὑπουργέ, νὰ παραμείνουν αἱ δύο ὧραι διδασκαλίας τοῦ μαθήματος εἰς τὰς ἐν λόγῳ τάξεις
τοῦ Σχολείου, εἰς τὴν προοπτικὴν ἀνταποκρίσεως τῆς λειτουργίας αὐτοῦ συμφώνως πρὸς τὰς
πραγματικὰς ἀνάγκας τῶν μαθητῶν, προκειμένου νὰ ἐλπίζωμεν εἰς ἕνα καλύτερον μέλλον ποιοτικῆς παιδείας, ἀλλὰ καὶ ὄντως ἐλευθέρων καὶ
δημοκρατικῶν πολιτῶν.
Μετὰ τιμῆς καὶ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

ΤΗΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Ἀκακίου
ΤΟ Σάββατο, 1/14-5-2016, ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων
Νεομαρτύρων Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Εὐθυμίου, ἑώρτασε τὰ
ὸνομαστήριά του ὁ πολιὸς Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Διαυλείας κ. Ἀκάκιος. Στὸ ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς, προεξῆρχε ο
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Καλλίνικος μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Δημητριάδος κ. Φώτιο
καὶ πλειάδα Ἱερέων ἐκ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα στοὺς
λειτουργοὺς καὶ τοὺς προσκυνητές. Ἔπειτα ὁ Μακαριώτατος
καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὸ κελλί τοῦ κλινήρους Γέροντος
Μητροπολίτου κ. Ἀκακίου καὶ τοῦ εὐχήθηκαν ἔτη πολλά.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, 2/15.5.2016, πανηγύρισε
ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.
Φωτίου. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ οἰκεῖος Ἱεράρχης κ.
Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης
καὶ οἱ Ἁγιορεῖται Ἱερομόναχοι π. Ἀρσένιος καὶ π. Νικόδημος.
Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν καὶ ἔψαλαν ἑόρτια
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οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ,
ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὸν ἡρωϊκὸ ἀγωνιστὴ τῆς Πίστεως Μέγα Ἀθανάσιο. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη ἑόρτια
τράπεζα στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Οὐγκάντα

ΚΑΤΟΠΙΝ Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν
φροντίδα τῶν Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων τῆς Γνησίας
Ὀρθοδοξίας στὴν Οὐγκάντα τῆς Ἀφρικῆς, οἱ ὁποῖες ἐζήτησαν τὴν κάλυψι τῆς κανονικῆς ἡμῶν Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας μας. Πρόσφατα δέ, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη
Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις τοῦ Σεβασμ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου
στὴν Οὐγκάντα, ὡς συνέχεια τοῦ ταξιδίου του στὴν Ἑλλάδα
γιὰ τὴν Διορθόδοξη Σύσκεψι καὶ τὴν Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ἱεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Στὸ ταξίδι αὐτὸ ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης
κ. Ἀμβρόσιος, ὡς γνώστης τῆς Οὐγκάντας ἀπὸ παλαιότερες
Ἱεραποστολικὲς ἐπισκέψεις καὶ ὁ συνοδὸς τοῦ Σεβασμ. Ἀμερικῆς Ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελος. Οἱ ἐπισκέπτες ἀφίχθηκαν
ἀεροπορικῶς στὴν πρωτεύουσα Καμπάλα τὸ πρωὶ τῆς Πέμ
πτης, 20.5/2.6.2016, ἀπὸ ὅπου μετέβησαν στὴν Κιμπόγκα
στὰ δυτικὰ τῆς Οὐγκάντας.

Ἐκεῖ, τὴν ἑπομένη, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ
Ἑλένης, λειτούργησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
τοῦ Μεγάλου μετὰ τοῦ Ἱερέως π. Σπυρίδωνος Κισομόσε,
Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ χειροτονηθέντος πρὸ 20ετίας ὑπὸ τοῦ
Θεοφιλ. Μεθώνης, καὶ δύο ἑτέρων Κληρικῶν, τοῦ Ἱερέως
π. Νῶε καὶ τοῦ Διακόνου π. Παύλου, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν δεκτοὶ
ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀμερικῆς διὰ Χειροθεσίας. Στὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἑπομένης ἡμέρας τοῦ Σαββάτου, ἔγινε ἐπίσης
δεκτὸς διὰ Χειροθεσίας στὸν Κλῆρο τῆς Ἱεραποστολῆς ὁ Ἱε
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ρεὺς π. Γεώργιος. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 23.5/5.6.2016,
οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Κλῆρος λειτούργησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Κυρίλλου στὴν Ἰνγκάνγκα, στὴν Ἀνατολικὴ Οὐγκάντα,
ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Νῶε. Τὴν δὲ πρωίαν τῆς ἑπομένης,
οἱ ἐπισκέπται ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα, ὅπου ὑπάρχουν προοπτικὲς καλυτέρας ἀναπτύξεως τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ὁ μὲν Σεβασμ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετὰ
τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀγαθαγέλου γιὰ τὴν Ἀμερική, καὶ ὁ Θεοφιλ.
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Θυρανοίξια νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ Λαρίσης

Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἅλωση
τῆς Κωνσταντινουπόλεως

ΤΗΝ Τετάρτη, 26.5/8.6.2016, ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ
Πάσχα, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν προσωρινὸ ἰσόγειο
Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, τὴν
ὁποίαν τέλεσαν οἱ Πρωθιερεῖς π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ
π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιο ὁ Ἁγιασμὸς
τῶν Θυρανοιξίων στὸν νέο περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη στὴν θέσι τοῦ παλαιοῦ.

Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε
μὲ συγκίνησι καὶ πνευματικὴ ἱκανοποίησι, βλέποντας τὸν
νέο Ναὸ νὰ παραδίδεται πλέον στὴν θεία Λατρεία. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἀρχιμανδρῖται π. Εὐδόκιμος
Στεργίου καὶ π. Γαβριὴλ Νταλώσης, ἔψαλαν δὲ καλλίφωνοι
Ἱεροψάλτες. Ὁ Σεβασμ. κ. Ἀθανάσιος συνεχάρη ὅλους ὅσοι
συνέδραμαν στὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο καὶ ἰδίως τὸ Ἐκκλησιαστικὸ
Συμβούλιο καὶ τὸν Πρόεδρο αὐτοῦ κ. Ἀθανάσιο Μπίκα.
Τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ τελέσθηκαν ἀπὸ τὸν
Σεβ. Λαρίσης κ. Ἀθανάσιο τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων,
13/26 Ἰουνίου 2016.

ΣΤΗΝ κατάμεστη ἀπὸ κόσμο Αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ
Μουσείου Ἀθηνῶν, τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς
Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 30.5/12.6.2016, καὶ ὥρα 18:00,
πραγματοποιήθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ ἐπετειακὴ
Συνοδικὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1453. Παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος, ὁ καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διοργάνωση τῆς Ἐκδηλώσεως, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης
καὶ πολλοὶ Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.

Τὴν Ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ
Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴ διεύθυνση καὶ διδασκαλία τοῦ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, ψάλλοντας
τὸ Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερμάχῳ» καὶ ἄλλους ἐκκλησιαστικοὺς
ὕμνους. Ἀκολούθησε ἡ ἐκφώνηση τοῦ ἐπετειακοῦ λόγου μὲ
Ὁμιλητὴ τὸν διαπρεπῆ Βυζαντινολόγο κ. Ἰωάννη Πολέμη,
Καθηγητὴ Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Τμήματος Φιλολογί-
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ας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
καὶ θέμα: «Σύνοδος Φλωρεντίας - Ἅλωση Κωνσταντινουπόλεως: Οἱ δυσμενεῖς συνέπειες τῆς Οὐνίας». Ὁ
Ὁμιλητὴς ἔκανε ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὸ μεῖζον θέμα τῆς
Οὐνίας ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἐμφάνισής της ἕως τὴν Ἅλωση,
σκιαγραφώντας καὶ τὶς προεκτάσεις τῆς Οὐνίας ἕως σήμερα.
Παράλληλα, μὲ ἱστορικὰ τεκμηριωμένο λόγο ἀναφέρθηκε
στὸν ρόλο τῶν Δυτικῶν κατὰ τὴν πολιορκία καὶ τὴν Ἅλωση,
ὑπερτονίζοντας τὸ χάσμα ποὺ χωρίζει τοὺς Ὀρθοδόξους
ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς καὶ τὴν τραγικότητα τῆς σημερινῆς καταστάσεως στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο ἐξ αἰτίας τῆς φιλενωτικῆς
πορείας τῶν Λατινοφρόνων καὶ Οἰκουμενιστῶν.

Στὸ Β΄ Μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως ἀκούστηκαν θρῆνοι καὶ
τραγούδια τῆς Ἁλώσεως ἀπὸ τὴν Παραδοσιακὴ Χορωδία καὶ
Ὀρχήστρα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὴ διεύθυνση
τοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Τὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα συγκίνησε καὶ ἐνθουσίασε ἰδιαίτερα τοὺς παρευρισκομένους στὴν
ἐπιτυχῆ αὐτὴ ἀπὸ κάθε ἄποψη Ἐκδήλωση. Τὴν ὅλη Ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος,
ὁ ὁποῖος τόνισε τὴ σημασία τῆς διατήρησης τοῦ ὀρθόδοξου
καὶ ἐθνικοῦ στοιχείου, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ
διατήρηση τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πίστης μας. Ἐκ μέρους τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε τὸν κ. Μακρῆ
καὶ τὴν Χορωδία του· ἐπίσης, εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τὸν
Καθηγητὴ κ. Ἰωάννη Πολέμη γιὰ τὴν ἐμπνευσμένη Ὁμιλία
του καὶ τοῦ δώρησε ὡς ἀνάμνηση τῆς Ἐκδηλώσεως μία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.

Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου
ΤΗΝ Τρίτη, 1/14.6.2016, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ὀνουφρίου Κερατέας Ἀττικῆς. Στὴν
τελεσθεῖσα ἀχιερατικὴ Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐνῷ παρίσταντο
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συμπροσευχόμενοι: ὁ ἑορτάζων Σεβασμ. Μητροπολίτης κ.
Ἰουστῖνος, ὁ ἐπιχώριος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ
τὸν θεῖο λόγο, καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Οἱ παριστάμενοι Ἀρχιερεῖς καὶ ὅλοι οἱ
συνελθόντες Κληρικοί καὶ λαϊκοί εὐχήθηκαν στὸν αἰωνόβιο
Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας μας ἔτη πολλά.

Ἑορτὴ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου

ΤΗΝ Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 27.5/9.6.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου στὸ χωριὸ Ἅγιος
Κωνσταντῖνος τῆς Ἐπαρχίας Φαρσάλων τοῦ Νομοῦ Λαρίσης, τοῦ ὁποίου Κτήτωρ καὶ Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ Πρωτοπρ.
π. Γεώργιος Κεπάπογλου. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἑόρτιος
Ἑσπερινὸς μὲ τὰ γράμματα τῆς Ἀναλήψεως καὶ τοῦ Ἁγίου,
χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου. Τὸ πρωὶ τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβασμ. κ. Ἀθανάσιο,
μὲ συμμετοχὴ καὶ τοῦ π. Γεωργίου.

Πανηγύρεις τῆς Ἁγίας Τριάδος
ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς ἐτελέσθη ἡ πανήγυρις
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀπροπύργου Ἀττικῆς. Στὸν
Ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου, 5/18-6-2016, προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. Ἀκολούθησε ἡ περιφορὰ τῆς
Εἰκόνος παιανιζούσης τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀσπροπύργου. Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, στὴν
Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
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χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.
Γρηγόριος καὶ λιτανεύθηκε ἐν συνεχείᾳ ἡ ἱερὰ Εἰκὼν στὶς
ὁδοὺς πέριξ τοῦ Ναοῦ.
ΤΗΝ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πανηγύρισε καὶ ὁ
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος στὸ Βαθυχώρι Δράμας. Τῆς Πανηγύρεως προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Ἐπίσκοπος
Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, συλλειτουργήσας μὲ τοὺς Ἀρχιμ.
π. Ἰγνάτιο καὶ Ἱερομ. π. Παφνούτιο. Στὴν ἑορτὴ προσῆλθε
μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη
καὶ τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία.

Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
ΣΤΟΝ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς, ἀφ’
ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Ἀκολουθία τοῦ
Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Στὴν

ΤΗΝ αὐτὴ ἡμέρα πανηγύρισε ἐπίσης καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίας Τριάδος Μενδενίτσης Φθιώτιδος. Τοῦ ἑορτασμοῦ
προέστη ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος συμπαραστατούμενος ἀπὸ Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τόσο στὸν Ἑσπερινὸ ὅσο καὶ στὴν Θεία Λειτουργία,
παρουσίᾳ πολυπληθῶν προσκυνητῶν.
λιτάνευσi τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος συμμετεῖχε καὶ ἡ φιλαρμονικὴ
τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος. Στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Δευτέρας προεξῆρχε ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης.

Πανηγύρεις τῶν Ἁγίων Πάντων
ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 13/26 Ἰουνίου 2016,
πανηγύρισαν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας:

ΣΤΟΝ ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Λειβαδιᾶς
Βοιωτίας στὸν ἑσπερινὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς

Στὸ Πυρὶ Θηβῶν, ὅπου τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς παραμονῆς, παρουσίᾳ τοῦ Ἱερατείου, τοπικῶν ἀρχῶν, πλήθους
πιστῶν καὶ τῆς Φιλαρμονικῆς, καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τὸ
πρωὶ τῆς Κυριακῆς προΐστατο ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ.
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
Στὴν Πτολεμαΐδα τῆς Δυτ. Μακεδονίας τὴν πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, συμπαραστατούμενος
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τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ Πατρῶν. Παρέστησαν πολλοὶ πιστοί, ὡς καὶ φιλαρμονική, στὴν ἐπακολουθήσασα Λιτανεία.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Γλυκέριο ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Νικόλαο Ματσούλια.
Στὴν Περαία Θεσσαλονίκης στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ
μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου
χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὴν Δράμα καὶ ἐλειτούργησε ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π.
Λάζαρος Κωνσταντινίδης.

Στὴν Κατερίνη Πιερίας, μὲ τὴν εὐλογία ἐπίσης τοῦ Σεβασμ.
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
τέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβαν
μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ ἑορτάζοντος Ναοῦ Αἰδ. π. Βιτάλιος
Ἁλμανίδης καὶ ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος Καρασαββίδης, Ἐφημέριος
τοῦ ἑτέρου Ναοῦ τῆς Κατερίνης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Παρέστη
πλῆθος πιστῶν, τὸ ὁποῖο συμμετέσχε καὶ στὴν ἐπακολουθήσασα Λιτανεία. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὸ
νόημα τῆς ἑορτῆς καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ὁμολογίας σήμερα ἔργοις καὶ λόγοις τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.

ΤΗΝ Τρίτη, 15/28.6.2016, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ
Πατρίου Ἑορτολογίου Ρουμανίας ἑώρτασε μέ τήν δέουσα
ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου
τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου († 1985) στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σλατιοάρας, ὅπου καὶ εὑρίσκονται ἀποτεθησαυρισμένα τὰ Ἱερὰ Λείψανα Αὐτοῦ.
Ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὑπαιθρίως ὁ Μέγας Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινός, ἐνῶ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα ἡ Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Προκαθημένου
τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας Μακαριωτάτου Μητροπολίτου
κ. Βλασίου. Ἔλαβαν μέρος οἱ Ρουμᾶνοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ
δεκάδες Κληρικοί, Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι.

Τὴν Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἑλλάδος ἐκπροσώπησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος,
καθὼς καὶ ἕτεροι ἕξι Κληρικοί. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας ἐπηκολούθησε ἡ καθιερωμένη Λιτάνευσις τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου σὲ κλῖμα ἱερᾶς συγκινήσεως. Ἐν
συνεχείᾳ, παρετέθη τράπεζα. Σημειωτέον, ὅτι ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν, ὅπου μετέβησαν στὴ Μονὴ διὰ νὰ λάβουν
τὴν εὐλογία τοῦ μεγάλου Ἁγίου, ξεπέρασε γιὰ μία ἀκόμη
φορὰ κάθε προσδοκία.

Χειροτονία Ἱερέως γιὰ τὴν Γαλλία

Στὴν Πάτρα, στὸν ἑορτάζοντα Ναό, ἐλειτούργησαν μετὰ
τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Νικολάου Δημαρᾶ ὁ Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας καὶ ὁ Ἱερομ. π. Συμεὼν ἀπὸ

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τὴν
ὁλοκλήρωσι τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου
στὴν Ρουμανία, μετέβη ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι
στὸ Λονδῖνο τῆς Ἀγγλίας. Ἐκεῖ, τὸ Σάββατο, 19.6/2.7.2016,
ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) τοῦ
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Θαυματουργοῦ, λειτούργησε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου, τὴν ὁποίαν ἵδρυσε ὁ ἑορταζόμενος Ἅγιος
Ἰωάννης, καὶ προέβη στὴν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ
Γαλλίας Χριστιανοῦ (Christian) Ντουσὲ (Doucet). Τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 20 Ἰουν./3 Ἰουλ., στὴν Θεία Λειτουργία στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου στὸ Μπρούκγουντ, ἀνύψωσε τὸν Διάκονο στὸν βαθμὸ τοῦ Πρεσβυτέρου.

Ὁ νέος Ἱερεὺς π. Χριστιανός, 55 ἐτῶν, νομικὸς μὲ διδακτορικὸ δίπλωμα ἀστικοῦ δικαίου ἀπὸ Πανεπιστήμιο τῶν
Παρισίων, εἶναι προσήλυτος στὴν Ὀρθοδοξία, στὴν ὁποίαν
ἔγινε δεκτὸς μὲ ἅγιον Βάπτισμα πρὸ 20ετίας, καὶ εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας ἑπτὰ τέκνων, πέντε ἐκ τῶν ὁποίων ἦσαν
παρόντα στὴν χειροτονία του. Μετὰ δὲ τὴν λειτουργικὴ προετοιμασία του στὴν Ἀγγλία, πρόκειται νὰ ἀναλάβη Ἐφημέριος στὴν μικρὴ Ἱεραποστολικὴ Κοινότητα τῆς Ἐκκλησίας μας
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς)
στὸ Μεντὸν τῶν Παρισίων στὴν Γαλλία.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία
Πραγματοποιήθηκε ὀλιγοήμερη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις
τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, στὶς μικρὲς Κοινότητές
μας στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία.

Στὴν Τσεχία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, στὸ Γιεζντοβίτσε, τελέσθηκε ἡ ἑορτὴ
αὐτοῦ τὸ Σάββατο, 19.6/2.7.2016, μὲ Θεία Λειτουργία τοῦ
Θεοφιλ. Γαρδικίου καὶ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π.
Ἱερεμίου Τσβάκ, τοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου Γιάν, μεταφραστοῦ,
καὶ τοῦ Αἰδ. π. Χαρίτωνος Μράζεκ. Τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε
εἶναι ἐπετειακὸ τῶν 120 ἐτῶν ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου (1896) καὶ τῶν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του
(† 19.6.1966). Στὶς Ὁμιλίες του τόσο στὸν Ἑσπερινὸ τῆς
παραμονῆς ὅσο καὶ στὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὰ κύρια γνωρίσματα τοῦ ἑορταζομένου
Ἁγίου (ἀγάπη ἀληθείας, ἀσκητικότητα, προσευχητικότητα,

Η ΦΩΝΗ
λειτουργικότητα) καὶ στὸ μήνυμά του πρὸς ἐμᾶς σήμερα. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ἐκείνης, τελέσθηκαν τὰ Θυρανοίξια
τοῦ νέου διαμορφωθέντος Ναοῦ μας στὸ ἰσόγειο κτηρίου
στὴν Πράγα, πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας, ἀφιερωμένου στοὺς
Ἁγίους Ἀρχαγγέλους καὶ στὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Φιλάρετο τὸν
νέο Ἀσκητὴ καὶ Ὁμοληγητὴ († 1985), τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων ἔγινε ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμη καὶ
ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖον
χοροστάτησε καὶ μίλησε καταλλήλως γιὰ τὴν σημασία τοῦ
γεγονότος. Τὸ γεγονὸς προεβλήθη μάλιστα ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ τῆς τσεχικῆς πρωτευούσης PRAHA-TV.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 20 Ἰουν./3 Ἰουλ., ὁ ἐξ Ἑλλάδος
Ἐπίσκοπος μὲ τοὺς τρεῖς προαναφερθέντας Κληρικοὺς
τέλεσαν τὴν Θεία Λειτουργία στὸν νέο ὡραῖο Ἱερὸ Ναό.
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξί της, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης χειροθέτησε
Ἀναγνώστη τὸν ἀδ. Πέτρο Μαρτακίδη, ἐκ τῶν στελεχῶν
τῆς Ἐπισκοπῆς, καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἐκφώνησε ἑόρτια
Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὴν νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου, πνευματικοῦ
καὶ αἰωνίου, ποὺ εὐαγγελίζεται ἡ Ἐκκλησία καὶ ἐπέδειξαν οἱ
Ἅγιοι στὴν ζωή τους. Στὶς Ἀκολουθίες τοῦ Σαββατοκύριακου
παρίστατο καὶ μικρὴ ὁμάδα πιστῶν μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (ἀπὸ
τὴν Ἐνορία Ἀναλήψεως Πατρῶν), πέραν τῶν δύο λαϊκῶν
συνοδῶν τοῦ Ἐπισκόπου.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21 Ἰουν./4 Ἰουλ., ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀφίχθηκε ὁδικῶς στὸ Μιχαλάνυ, στὸ νοτιοανατολικὸ ἄκρο τῆς Σλοβακίας. Ἐκεῖ τὸ ἑπόμενο πρωϊνὸ
τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ τοπικοῦ
Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου, ἐκφωνήσας καὶ ἑόρτια
Ὁμιλία, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ.
π. Βλαδίμηρος Μοχορίτα καὶ ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Γιάν. Παρίσταντο ὀλίγοι τοπικοὶ πιστοὶ καὶ ὡρισμένοι προσελθόντες
ἀπὸ μικρὲς ὁμάδες πιστῶν μας, οἱ ὁποῖες ὑφίστανται στὴν
Πολωνία.
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Σύναξις Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ἑορτὴ
Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς εἰς Η.Π.Α.
ΑΠΟ τὴν Πέμπτην 30 Ἰουνίου ἕως τὸ Σάββατον 2 Ἰουλίου 2016 (17-19 Ἰουνίου ὀ.ἑ.), διήρκεσε ἡ Σύναξις τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου καὶ ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς εἰς Νέαν Ὑόρκην τῶν Η.Π.Α.. Ἡ
Σύναξις ἔγινε εἰς τὸ Ρωσικὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Mountain
View εἰς Richmondville τῆς Νέας Ὑόρκης, πλησίον τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, εἰς τὴν
ὁποίαν ἡγουμενεύει ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ.
Δημήτριος. Κατὰ τὴν διήμερον Σύναξιν, μετὰ τὴν καθημερινὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἐγένοντο αἱ συνεδριάσεις μὲ ποικίλην θεματολογίαν. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου εἰς τὰς
συζητήσεις ἦτο ζωηρά. Συνεζητήθησαν ἀναφοραὶ σχετικῶς
μὲ τὴν δραστηριότητα ἐν ἑκάστῃ Ἐπισκοπικῇ Ἐπαρχίᾳ (ἐκ
μέρους τῶν Ἀρχιερέων) καὶ Μονῇ (ἐκ μέρους ἐκπροσώπων
τῶν Μοναστικῶν ἀδελφοτήτων), ἐνημέρωσις σχετικῶς μὲ τὰ
πρόσφατα γεγονότα ἐν Ἑλλάδι (Διορθόδοξος Σύσκεψις καὶ
Τελετὴ Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρ. Φλωρίνης), εἰσηγήσεις ἀναφορικῶς πρὸς σημαντικὰ ἐκκλησιαστικὰ
ζητήματα καὶ ἐνημέρωσις διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν παιδικῶν
θερινῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

σαν αἰσίως, ὁπότε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ.
Δημήτριος ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ τὰ
Θυρανοίξια τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἰερᾶς Μονῆς. Ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς καὶ τὴν
ἑπομένην τὸ πρωΐ ἡ πανηγυρικὴ πρώτη Θεία Λειτουργία.
Ἅπασαι αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι ἐψάλησαν Ἑλληνιστί, Ἀγγλιστί,
Ρωσιστί καὶ Ρουμανιστί, καθὼς παρόντες ἦσαν κληρικοί καὶ
λαϊκοί, Ἕλληνες, Ρῶσοι, Ἀμερικανοὶ καὶ Ρουμᾶνοι. Ἔλαβον
μέρος ἅπαντες οἱ προαναφερθέντες Ἀρχιερεῖς καὶ συνολικῶς
45 Κληρικοί, ἐπὶ παρουσίᾳ περίπου 400 πιστῶν.

Πανήγυρις Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου Βόλου

Τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως προήδρευσεν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ τὰ μέλης τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς: οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται
Δημητριάδος κ. Φώτιος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς καὶ ὁ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος.

Τὴν Παρασκευήν, 18 Ἰουνίου ἑσπέρας, ὡλοκληρώθησαν
αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως καὶ ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ μετέβησαν εἰς τὴν πλησιόχωρον Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Μαξίμοβιτς, ὅπου οἱ ἐργάται εἰργάζοντο πυρετωδῶς διὰ τὴν
ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς,
προκειμένου ὁ χῶρος νὰ καταστῇ λειτουργικός. Πράγματι, διὰ τῶν πρεβειῶν τοῦ Ἁγίου, αἱ ἐργασίαι ὡλοκληρώθη-

Ἑωρτάσθηκε τὸ Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ
Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τὸ διήμερο 23 καὶ 24 Ἰουνίου (π.ἑ.), στὸν
ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὴν πόλη τοῦ Βόλου. Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου,
μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Δημητριάδος. Ἀκολούθησε ἡ περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.
Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γερόντιος.
Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα, στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.
Γερόντιος, συλλειτουργοῦντος καὶ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ.
Φωτίου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
ΤΗΝ Κυριακή, 27.6/10.7.2016, Γ΄ Ματθαίου, τῶν Ἁγίων
Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ πρώτου αὐτῶν
Ὁσίου Γεροντίου τοῦ ἐν Βουλευτηρίοις, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος
κ. Γερόντιος, προεξάρχοντας στὴν Θεία Λειτουργία στὸν
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ.
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πος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου
κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία, ὁ Ἐφημέριος
τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαής, ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Καραΐσκος καὶ ὁ Ἱερομόναχος π. Ἀβέρκιος Ζλάτκοβιτς.
Στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου στὴν ὁδὸ Θηβῶν, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Ρέντη, τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καὶ τῆς Θείας Λειτουργία
προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐφημερίου
Αἰδ. π. Ἰωάννου Μουρίκη καὶ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ μεγάλου
πλήθους πιστῶν.

Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς Ἀποστόλου Παύλου
Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο
ἐκφράσας καὶ ἁρμόδιες εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα συνιεράρχη, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου συμπροσευχομένου
στὸ Ἱερὸ Βῆμα· ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Κληρικοὶ ἐκ
τοῦ Ἱερατείου τῆς Μητροπόλεως καὶ δύο Διάκονοι. Μετὰ τὴν
Θεία Λειτουργία προσῆλθε στὸν Ναὸ καὶ ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίαςμας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος
λειτούργησε σὲ Ναὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, προκειμένου νὰ
εὐχηθῆ στὸν Σεβ. κ. Γερόντιο.

ΟΠΩΣ ἔχει ἤδη ἀπὸ ἐτῶν καθιερωθῆ, ἑωρτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου καὶ Ἱδρυτοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν διὰ Μεγάλου Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 29.6/12.7.2016.

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου
ΣΤΟΝ ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν
Δάφνη Ἀθηνῶν στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, τὸ ἀπόγευμα τῆς
Δευτέρας, 28.6/11.7.2016, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἐκφωνήσας καὶ
ἑόρτια ὁμιλία, καὶ παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοί. Στὴν ἐπακολουθήσασα Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνων τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων ἔλαβαν μέρος ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος,
οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Κλῆρος, ἐπίσημοι,
πλῆθος πιστοῦ λαοῦ, μὲ συμμετοχὴ φιλαρμονικῆς.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 29 Ἰουν./12 Ἰουλ., στὴν πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-

Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος
μὲ συγχοροστασία τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
καὶ Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Ἐφημέρευσε ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ
Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Γκλιόγκος καὶ συμμετεῖχαν δύο
Διάκονοι. Ἔψαλε ἑορτίως ὁ Πρωτοψάλτης κ. Νικόλαος Ἰωακειμίδης καὶ τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο «Πατριαρχικὴ Μουσικὴ
Ὁδοιπορία» ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωακειμίδη
καὶ τὴν ἐποπτεία τοῦ κ. Ἀναστασίου Βλάχου.
Τὸν πανηγυρικὸ ἐξεφώνησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ τίτλο: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὴν
Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας». Τὸ κείμενο ἀναρτήθηκε στὴν
Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ πιστοὶ στὸν ἐτήσιο
αὐτὸ Συνοδικὸ Ἑορτασμὸ μνήμης καὶ εὐγνωμοσύνης τοῦ
μεγίστου Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν καὶ Φωτιστοῦ τῆς Πατρίδος μας.
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