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Μήνυμα Ἁγίων Θεοφανείων*
ὑπὸ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν κ.κ. Καλλίνικε· 
Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀδελφοί·
Τίμιον Πρεσβυτέριον και Θεοφιλή Διακονία·
Ἐρίτιμος κυρία Κασιμάτη ἐκπρόσωπε τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων·
Ἐξοχώτατε καὶ ἀγαπητέ κύριε Δήμαρχε Πειραιῶς·
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων·
Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου·
Κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τῶν Στρατιωτικῶν, Λιμενικῶν καὶ Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν·
Λαὲ τοῦ Θεοῦ περιούσιε, ὁ ὁποῖος ἐπαξίως φέρεις τὸν τίτλο τοῦ «Φύλακος τῆς Ὀρθοδοξίας» κατὰ τὴν 
Σύνοδον τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 1848·

«Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ»!

 Διότι ἡ ἑορτολογικὴ ἁρμονία, ἡ ὁποία ὑπῆρχε 
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἕως τὸ 1924, εἶχε διαρρυθ-
μισθῆ δι᾽ ἀποφάσεων Οἰκουμενικῶν καὶ Πα-

νορθοδόξων Συνόδων 
 Δὲν ἦτο δυνατόν, δὲν 
ἔχει τοιαύτην ἐξουσί-
αν, εἷς Ἀρχιπίσκοπος, 
(ὡς ὁ Χρυσόστομος 
Πα πα δόπουλος), διὰ 
μιᾶς τηλεγραφικῆς 
ἐγ κυκλίου, νὰ ἀνα-
τρέπῃ -δικτατορικῷ 
τῷ τρόπῳ- ἀποφάσεις 
Οἰκουμενικῶν καὶ Πα-
νορθοδόξων Συνόδων. 

Ἐπιπλέον, ἡ ἀπεμπόλησις τοῦ Ὀρθοδόξου 
Ἑορτολογίου ἐκ μέρους τῶν Καινοτόμων, εἶχε 
καὶ ἓν βαθύτερον νόημα: ἐγένετο διὰ νὰ ἐξα-
λειφθῇ ἕν φυσικὸν ἐμπόδιον, μεταξὺ Ὀρθο-
δοξίας καὶ ἑτεροδοξίας. Ἐγένετο διὰ λόγους 
οἰκουμενιστικούς. Ἐπρόκειτο περὶ ἑνὸς προ-
διαγεγραμμένου σχεδίου προσεγγίσεως τῶν 
παπικῶν, μονοφυσιτῶν  καὶ προτεσταντῶν ἐκ 
μέρους τῶν  Ὀρθοδόξων. 
 Τὸ πάτριον ἑορτολόγιον ἦτο ἕν νοητὸν τεῖχος 
ἐμποδίζον τὸν συνεορτασμὸν τῶν Ὀρθοδόξων 
μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, δι  ̓ὃ καὶ μετεκίνησαν τοῦτο. 
 Ἀλλὰ εἶναι γεγραμμένον: «Μὴ μέταιρε ὅρια 
αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου» (Παροιμ. κβ´ 
28). Αὕτη ἡ «μετακίνησις ὁρίων», τὴν ὁποίαν 
ἐποίησαν οἱ Οἰκουμενισταὶ τὸ 1924, ἦτο ἡ ἀφαί-
ρεσις τοῦ φραγμοῦ ἀπὸ τὸν Ἀμπελῶνα τῆς 

ΣΗΜΕΡΟΝ συνήχθημεν, εἰς τὸν χῶρον τοῦ-
τον, διὰ νὰ συνεορτάσωμεν Ὀρθοδόξως 

τὴν ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων. Αἱ ἑορταὶ τοῦ 
ἁγίου Δωδεκαημέρου 
τὸ ὁποῖον ὁλοκλη-
ροῦται σήμερον, ἀνα-
κεφαλαιώνουν τὰ δύο 
βασικώτατα δόγματα 
τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν 
πίστεως: τὸ τῆς Ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Θεοῦ 
Λόγου καὶ τὸ τῆς Ἁγί-
ας Τριάδος.
 Ὑποκλινόμεθα εὐ-
λα βῶς πρὸ τοῦ μεγί-
στου μυστηρίου τῆς Θεοφανείας καὶ δοξάζομεν 
τὴν πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὑπὲρ νοῦν καὶ 
λόγον εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ.
 Ἑορτάζομεν θεοφιλῶς εἰς τὸν χῶρον τοῦτον, 
πρὸς ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων, καὶ πρὸς διακήρυξιν 
αἰωνίων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καὶ παραδόσε-
ων, ἐκπληροῦντες ἅμα ἐντολὴν σεβαστὴν τῶν 
προκατόχων μας, ἀγωνιστῶν τῆς εὐσεβείας, διὰ 
τὸ μεγαλεῖον τῆς πίστεως καὶ τῆς ἡμέρας.
 Ἡ προσήλωσις ἡμῶν, τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν εἰς τὸν ἑορτασμὸν συμφώνως πρὸς τὸ 
Πάτριον Ἑορτολόγιον, δὲν γίνεται ἐξ αἰτίας κά-
ποιας ἰδιοτροπίας τὴν ὁποίαν ἔχομεν. Δὲν εἴμεθα 
ἡμερολάτρες ὅπως συχνὰ μᾶς κατηγοροῦν. Ἡ ἐδῶ 
παρουσία μας εἶναι ἀπόρροια τῆς προσηλώσεως 
ἡμῶν εἰς τὴν κανονικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
εἰς τὴν Παράδοσιν τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
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Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ μεταβληθῇ εἰς «ξέφραγο ἀμπέλι» κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, διὰ 
νὰ εἰσέλθουν ἀργότερον καὶ ἄλλαι Καινοτομίαι, ὥστε νὰ φθάσῃ σήμερον ἡ κρατοῦσα Ἐκκλησία 
εἰς τὰ πρόθυρα τῆς ἑνώσεως μετὰ τῶν ἑτεροδόξων παρασυναγωγῶν, τὰς ὁποίας ἤδη διὰ τῶν ἐν 
Κολυμβαρίῳ Κρήτης συνοδικῶς ἀποφασισθέντων ὑπ᾽ αὐτῶν, ἀνεγνώρισαν ὡς «Ἐκκλησίας».
 Ἀλλ᾽ ἡμεῖς, οἱ διακρατοῦντες τὰς πατρῶας παραδόσεις, δὲν μετεκινήσαμε τὰ ὅρια «ἃ ἔθεν το 
οἱ πατέρες» ἡμῶν καὶ ἐν ἀγάπῃ ἀπευθυνόμενοι πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, ἐπαναλαμβάνομεν τὰ 
λόγια τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου:
 «Ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ναούς Αὐτῆς ἔχει ἀνοικτούς, καὶ τὰς κο-
λυμβήθρας πλήρεις ὑδάτων». Τὸν δὲ ἐρχόμενον πρὸς Αὐτὴν αὐθορμήτως, οὐ μὴ ἐκβάλῃ ἔξω. 
 Διὰ τοῦτο δικαίως σήμερον ἂς ἔχῃ ἡ ὁμήγυρις τῶν τηρητῶν τῶν Παραδόσεων κατὰ τὸ λεγό-
μενον εἰς τὰς εὐχάς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ: 
 «Σήμερον ἡ ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται»! 
 Ἔτη πολλά καὶ εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ!

 (*) Ἀνεγνώσθη κατὰ τὸν πανηγυρικὸν ἑορτασμὸν εἰς τὸν κεντρικὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς, τὴν 6/19.1.2017.

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων

Μὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτά-
σθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας μὲ τὴν βοή-

θεια τοῦ Θεοῦ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τὴν Πέμπτη, 
6/19.1.2017, γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ μὲ ἐξαιρετικὴ 
ἐπιτυχία καὶ εὐλογία.

Μητροπόλεις τοῦ λεκανοπεδίου (Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς), ὁ προεξάρχων οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. 
Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ρόντιος μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς Σεβ. Μητροπολῖτες 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Τορόντο 
κ. Μωυσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανό, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Με-





 Τὸ ἐπίκεντρο ἦταν ὅπως κάθε φορὰ στὸ 
πρῶτο λιμάνι τῆς χώρας μας στὸν Πειραιᾶ. 
Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ 
Καμίνια Πειραιῶς ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, τελέσθηκε 
ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὸν Ναό.
 Κατόπιν, σχηματίσθηκε μεγαλειώδης λιτα-
νευτικὴ πομπή, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ἑκα-
τοντάδες νέοι καὶ νέες, ἐνδεδυμένοι μὲ παρα-
δοσιακὲς φορεσιές, ἱερόπαιδες, νέοι μὲ λάβαρα, 
σημαῖες καὶ ἑξαπτέρυγα, ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς 
Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καὶ ὁ Τίμιος Σταυρός, ὁ 
Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν, οἱ Τελετάρχες καὶ δε-
κάδες Κληρικοὶ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὶς 
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θώνης κ. Ἀμβρόσιο, τὸν Σεβ. Ἐπίσκοπο Λούνης 
Ἰταλίας κ. Σιλουανό, καὶ τοὺς ἐκπροσώπους ἐκ 
Ρουμανίας Θεοφ. Ἐπισκόπους Μποτοσανίου κ. 
Ἰωσὴφ καὶ Πλοεστίου κ. Ἀντώνιο.
 Τὴν λιτανευτικὴ πομπὴ πλαισίωναν οἱ Φι-
λαρμονικὲς τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας καὶ τοῦ 
Δήμου Πειραιῶς, τὸν δὲ Τίμιο Σταυρὸ συνόδευε 
ἔνοπλο τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτι-
κοῦ. Ἐπὶ τοῦ λιμένος τιμὲς ἀπέδωσε ἡ Φιλαρ-
μονικὴ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.

 Τοὺς ὕμνους ἔψαλε χαρμόσυνα ὁ Βυζαντινὸς 
Χορὸς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύ-
θυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.
 Τὸν τίμιο Σταυρὸ βούτηξαν γιὰ νὰ ἀνασύ-
ρουν ἀπὸ τὴν θάλασσα 40 περίπου θαρραλέοι 
νέοι μας, παρὰ τὸ ψῦχος.



 Ἔλαβαν μέρος χιλιάδες Ὀρθοδόξων πιστῶν 
τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι διερχόμενοι διὰ 
τῶν κεντρικῶν δρόμων τοῦ Πειραιῶς ἕως τὸν 
κεντρικὸ λιμένα, διασάλπιζαν γιὰ ἄλλη μία 
φορὰ μὲ ὁμολογιακὸ φρόνημα τὴν ζῶσα πα-
ρουσία τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας 
εἰς πεῖσμα πολλῶν.
 Ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τοῦ κεντρικοῦ λιμένος Πει-
ραιῶς τῆς Ἀκολουθίας Καταδύσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ προεξῆρχε, ὅπως καὶ τῆς Λιτανείας, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ρόντιος, παρουσίᾳ τοῦ ἀσθενοῦντος Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν κ. 
Καλλινίκου, ὡς καὶ τῶν προαναφερθέντων ἁγίων 
Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων καὶ τῶν Διακόνων. Ὁ προ-
εξάρχων Ἀρχιερεὺς ἀνέγνωσε ἐπίσης σύντομο καὶ 
περιεκτικὸ Ἑόρτιο Μήνυμα, τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται 
ὡς κύριο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος.

 Στὴν Τελετὴ παρέστησαν πολλοὶ ἐκπρόσω-
ποι τῆς Πολιτείας, τοῦ Κοινοβουλίου, ὅλων τῶν 
βαθμῶν τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ τῶν 
Σωμάτων Ἀσφαλείας.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὅλης ἐπιτυχοῦς Τελετῆς, 
ἡ ἐντυπωσιακὴ λιτανευτικὴ πομπὴ κατευθύν-
θηκε πρὸς τὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὅπου στὰ 
Προπύλαια τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου Πειραιῶς 
ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ἀκολούθησε ἡ ἀνάκρου-
σις τοῦ Ἐθνικοῦ μας ὕμνου.
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Θεσσαλονίκη

μένων νέων μὲ ἑξαπτέρυγα, τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα 
τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, καὶ Ἱεροψάλτες, μὲ 
κατεύθυνση τὸν λιμένα τοῦ Βόλου (ἔμπροσθεν 
τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου), ὅπου ἔγινε 
ἡ Τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
τὸν ὁποῖον ἔπεσαν στὰ νερὰ τῆς θαλάσσης γιὰ 
νὰ ἀνασύρουν δύο κολυμβηταί, ὁ δὲ Σεβ. Δη-
μητριάδος ἀπηύθυνε ἑόρτιο μήνυμα. Ἐν πομπῇ 
δὲ ἔγινε κατόπιν ἐπιστροφὴ στὸν Ἱερὸ Ναό.
Στυλίδα
 Στὴν κωμόπολη τῆς Στυλίδος στὴν Φθιώ-
τιδα, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. 
Φωτίου, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τέλεσε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ τὸν Ἐφη-
μέριο τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Σπυρίδωνα Γιαννό-
πουλο καὶ τὸν Αἰδ. π. Ἰωάννη Φλέγγα Ἐφημέ-
ριο Λαμίας. Στὸν Ναό, πρὸς τῆς Ἀπολύσεως, 
τελέσθηκε καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 
Ἁγιασμοῦ.

 Στὴν συμπρωτεύουσα, τελέσθηκε ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη 
Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, 
μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως. 
 Κατόπιν σχηματίσθηκε λιτανευτικὴ πομπὴ 
μὲ κατεύθυνση τὸν Ναυτικὸ Ὅμιλο Θεσσαλο-
νίκης, γιὰ τὴν Τελετὴ Καταδύσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ. Στὴν ἑόρτια πομπὴ ἔλαβαν μέρος 
νέοι καὶ νέες μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές, μὲ 
ἑξαπτέρυγα καὶ σημαῖες, ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς 
Βαπτίσεως βασταζόμενη ἀπὸ νέους, οἱ Ἱε-
ροψάλτες, οἱ Κληρικοί, ὁ Μητροπολίτης καὶ 
πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀψήφισαν τὸ ψῦχος 
καὶ ἔδωσαν τὸ ὁμολογιακὸ παρόν. Παιάνισε ἡ 
Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης.

 Κατὰ τὴν Τελετή, 16 νέοι ἔπεσαν στὴν θά-
λασσα γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρὸ 
πρὸς εὐλογίαν ἁπάντων.
Βόλος
 Τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Βόλου τέλεσε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Δημη-
τριάδος κ. Φώτιος μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ 
Αἰδ. π. Κωνσταντῖνο Παπανάτσιο, καὶ ἐπίσης 
τέλεσε στὸν Ναὸ τὸν Μέγα Ἁγιασμό.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιερεὺς καὶ ὁ Ἱερεὺς καὶ οἱ 
εὐσεβεῖς πιστοὶ σχημάτισαν πομπή, προηγου-

 Κατόπιν, σχηματίσθηκε πομπή, μὲ λάβαρα, 
ἑξαπτέρυγα, τὴν Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Θεοφα-
νείων, τοὺς Ἱεροψάλτες, τοὺς Κληρικοὺς καὶ 
τὸν Ἀρχιερέα, ἀντιπροσώπους τῶν τοπικῶν 
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Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2017

Τὸ Σάββατον, 8 / 21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 
2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ 

Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν 
εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακα
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων 
Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς καὶ 
ἀλλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ὑπῆρξε γενικῶς θετική.
 2) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης προέβη εἰς ἐνημέρωσιν περὶ 
τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Aὐστραλίᾳ. Μεταξὺ τῶν 
ἄλλων ἀνήγγειλεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὸ εὐχάριστον 
γεγονὸς τῆς θετικῆς ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐκβά
σεως τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ 
Πατριαρχείου Σερβίας, περὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σάββα 
Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἀδελαΐδος.
 3) Ὡσαύτως, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν 
Ἱεραρχίαν περὶ ζητημάτων ἀφορώντων τὴν Ἱεραπο
στολικὴν δρᾶσιν ἐν Ἀφρικῇ.
 4) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀνεφέρθη ἐκ νέου εἰς 
τὴν ἐκ μέρους αὐτοῦ πρότασιν περὶ Διοικητικῆς Ἀναδι
οργανώσεως (ἀναφορικῶς μὲ τὴν Κεντρικὴν Ἑλλάδα). 

Ἀρχῶν, τὴν Ἡγουμένη καὶ Μοναχὲς ἀπὸ τὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Μενδενίτσης καὶ 
ἀρκετοὺς πιστούς, μὲ κατεύθυνση τὴν ἐξέδρα 
στὸ λιμάνι τῆς Στυλίδος γιὰ τὴν τελετὴ τῆς 
Καταδύσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ. Παρὰ τὴν κακο-
καιρία τῶν προηγουμένων ἡμερῶν, ὁ καιρὸς 
ἔγινε αἴθριος καὶ εὐχάριστος, μὲ ἡλιοφάνεια, 
καὶ ἔτσι διευκολύνθηκε ὁ ἑορτασμός. 

 Ἐπὶ τῆς ἐξέδρας ἐψάλη ἡ σχετικὴ Ἀκολου-
θία, ἐρρίφθη ὁ Τίμιος Σταυρὸς στὴν θάλασσα 
πρὸς ἁγιασμὸν τῶν ὑδάτων, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου 
κ. Κλήμης ἀνέγνωσε Ἑόρτιο Μήνυμα, ἐπίσης 
δὲ σύντομο ἑόρτιο μήνυμα ἀνέγνωσε καὶ ὁ ἐκ 
τῶν Ἱεροψαλτῶν τοῦ Ναοῦ καὶ θεολόγος κ. 
Γεώργιος Γρίβας, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐξέφρασε 
καὶ τὶς εὐχαριστίες τῆς Ἐνορίας στὶς τοπικὲς 
ἀρχές, στὸν παρόντα Ἀντιδήμαρχο, καὶ ἐπίσης 
στὶς ἀστυνομικὲς καὶ λιμενικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν 
διευκόλυνση τῆς Τελετῆς.
 • Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλα-
ταμῶνος κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τὴν Θεία Λει-
τουργία καὶ τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ στὸν νεόδ-
μητο Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου στὴν Λάρισα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος προέστη τῆς 
Τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ στὴν 
Χαλκίδα, ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων 
καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος προέστη τῶν 
ἱερῶν Τελετῶν στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Καβάλα.





Κατόπιν συζητήσεως ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἀνεβλήθη διὰ 
τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν.
 5) Ὁ Σεβασμ. Ἀμερικῆς καὶ ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης 
ἀνεφέρθησαν εἰς τὰς ἐξελίξεις ἐντὸς τῆς Ρωσικῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καὶ συνεζητήθη 
ἡ τηρητέα στάσις ἡμῶν.
 6) Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῶν ἐκτὸς Ἁγί
ου Ὄρους καὶ ἄνευ εὐλογίας Ἀρχιερατικῆς ἱεροπρα
κτούντων καὶ ἐν γένει δραστηριοποιουμένων ζηλωτῶν 
ἁγιορειτῶν.

 ΣΥΝΟΔΙΚΑ Ι ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣΕΙΣ
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 7) Ἠσχολήθη μετὰ τοῦ ζητήματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Νόρα μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου καὶ 
ἀπεφασίσθη ἡ λῆψις ἀποφάσεως κατὰ τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν μετὰ καὶ τὴν εἰς Σαρδηνίαν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν 
τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.
 8) Ὁ Σεβασμ. Λούνης ἀνεφέρθη εἰς προβλήματα τινὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας 
καὶ προετάθησαν καὶ υἱοθετήθησαν λύσεις.
 9) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς 8/21 Φεβρουαρίου 2017

Ἀνακοίνωσις
Τὸ ζήτημα τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν

 Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ -ἀσχέτως τοῦ μεγέθους 
εὐθύνης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν ὡς πρὸς τὶς ἀπο-
διδόμενες πρὸς αὐτοὺς κατηγορίες- θεωροῦμε 
ὅτι εἶναι καὶ ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς γνησίας Ὀρθο-
δόξου Πίστεως, τὴν ὁποίαν ὑπηρετοῦμε καὶ 
ὑπερασπιζόμεθα πάσῃ θυσίᾳ ἀπὸ τοῦ 1924.
 Καὶ τοῦτο, διότι ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς αἱρέσε-
ως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος διεξάγεται καὶ 
ἀπὸ τοὺς Ζηλωτὰς Ἁγιορείτας Πᾳτέρας, ἐπέσυ-
ρε ἀνέκαθεν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπισύρη τὴν 
διωκτικὴν μῆνιν τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ μάλι-
στα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθῆναι, 19-1 / 1-2-2017  

Η Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν 

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικον, ἐπὶ τοῦ θέμα-
τος τῆς προσφάτου καταδίκης Ἐσφιγμενιτῶν 
Πατέρων (27-1-2017), δηλώνει τὰ ἑξῆς.
 Θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπόφασις τοῦ Μεικτοῦ Ὁρκωτοῦ 
Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατὰ τοῦ Ἡγουμέ-
νου καί τινων Μοναχῶν τῆς Ζηλωτικῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἕνεκα ἐπεισοδίων λαβόν-
των χώραν πρὸ ἐτῶν, τὸ 2013, στὶς Καρυὲς τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἐξουθενωτικῶς αὐστηρὰ καὶ 
πληγώνει τὴν εὐαισθησίαν περὶ δικαίου κάθε 
καλοπροαιρέτου δημοκρατικοῦ πολίτου.

Τὴν Τρίτην, 8 / 21 τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ 
ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

«Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), 
συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύ
νοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι
στιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριω
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ 
τῶν κάτωθι θεμάτων: 
 1) Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐφιγ
μένου ὑπὸ τὸ φῶς τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων. 
 2) Ἐνημερώθη περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως 
τῶν Ἀρχιερέων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντί
ου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Μεθώνης 
κ. Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ τοῦ Ρουμάνου Ἐπισκόπου 
Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, εἰς τὴν Κένυαν.
 3) Συνεζητήθησαν αἰτήσεις προσχωρήσεως κληρικῶν 
καὶ ὀρθοδόξων Κοινοτήτων ἐξ Ἀφρικανικῆς χώρας καὶ 
ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω ἐξέτασις τῶν περιπτώσεων.
 4) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου περὶ τῆς 
ἀνασυνθέσεως τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεα
νικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου καὶ τοῦ τρόπου γενικωτέ
ρας δραστηριοποιήσεως εἰς τὸν τομέα τῆς Νεότητος.
 5) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Aὐστραλίᾳ.
 6) Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Νόρα 

μετὰ τὴν εἰς Σαρδηνίαν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμ. Ὠρω
ποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐκ νέου συζήτησις τοῦ 
θέματος παρόντος καὶ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης 
κ. Σιλουανοῦ. 
 7) Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς λεγο
μένης Θεματικῆς Ἑβδομάδος εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα 
καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἀνακοινώσεως καὶ 
ἡ σύνταξις Ὑπομνήματος πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδεί
ας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυ
ρίας καὶ ἀντιδράσεως.
 8) Ἐρρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι τῶν Συνοδικῶν 
Ἐκδηλώσεων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις 
καὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
 9) Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ  νομικῶν θεμάτων 
ἀφορώντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.
 10) Συνεζητήθη ἐκ νέου ἡ πρότασις τοῦ Σεβασμ. 
Δημητριάδος περὶ Διοικητικῆς Ἀναδιοργανώσεως 
(ἀναφορικῶς μὲ τὴν Κεντρικὴν Ἑλλάδα), ἡ ὁποία δὲν 
ἐγένετο ἀποδεκτή.
 11) Ἠσχολήθη μετὰ τῆς δυσαρέστου καταστάσεως 
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 
καὶ τὰς ἐπιπτώσεις αὐτῆς ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν Ἐκκλη
σίαν ἡμῶν.
 12) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος
μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα»

Ἀριθμός Πρωτ. 2573 ΑΘΗΝΑΙ,  22 2 / 07-03-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

νικά, ἐφ᾿ ὅσον κατ᾿ αὐτοὺς ὁ ἄνδρας / ἡ γυναίκα δὲν 
γεννιοῦνται, ἀλλὰ γίνονται κατόπιν ἐπιλογῆς.
 Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴμεθα πλήρως ἀρνη-
τικοὶ / ἀπορριπτικοὶ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑποχω-
ρήσουμε σὲ ὁποιαδήποτε ὑποχρεωτική, ἀναγκαστικὴ 
καὶ καταπιεστικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία 
‒προκειμένου δῆθεν νὰ ἀποφεύγoνται ἀτομικοὶ καὶ 
ὁμαδικοὶ στιγματισμοὶ κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ 
ἄλλων σχετικῶν παρεκκλίσεων‒ τὰ παιδιά μας θὰ 
διδάσκoνται νὰ μὴν εἶναι ὁμοφοβικά, ἀλλὰ νὰ θεω-
ροῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία φυσιολογική· νὰ πιστεύουν, 
ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν φύλων δὲν εἶναι ὀντολογικό, ἀλλὰ 
κοινωνικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο πρέπει καὶ δύναται νὰ 
ξεπερασθεῖ· νὰ υἱοθετήσουν τὴν ἄποψη, ὅτι ἔχουν τὴν 
δυνατότητα νὰ αὐτοκαθορίζoνται, δηλαδὴ νὰ ἐπιλέ-
γουν τὸ φύλο τους, κ.ἄ.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας προτρέπει τὰ πνευματικὰ 
Αὐτῆς τέκνα νὰ σταθοῦν ἔναντι τῶν εὐθυνῶν τους 
μὲ ἦθος εὐαγγελικὸ καὶ μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, προ-
κειμένου νὰ ματαιωθεῖ τὸ συγκεκριμένο ὑπουργικὸ 
πρόγραμμα, συνεργαζόμενα μὲ Συλλόγους Γονέων 
καὶ Κηδεμόνων, Ἐπιστημονικοὺς Φορεῖς, Ἑνώσεις 
Γονέων κ.ἄ.. Προτρέπουμε εἰδικώτερα τοὺς γονεῖς 
νὰ συμπληρώνουν τὶς «Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ 
τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα καὶ νὰ τὶς ὑποβάλουν στὰ 
σχολεῖα, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι παράνομη ἡ ἄρνηση 
παραλαβῆς αὐτῶν ἀπὸ τὶς διευθύνσεις τῶν σχολείων.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας, ὡς φορέας τῶν ἀπολύτως 
δικαιολογημένων ἀνησυχιῶν τοῦ Ποιμνίου Αὐτῆς, 
ἐνεργεῖ ἤδη τὰ δέοντα ἔναντι τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας καὶ προσκαλεῖ τὰ εὐσεβῆ τέκνα Της σὲ μία παν-
στρατιὰ Προσευχῆς καὶ Δράσεως, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς 
Θεοτόκου καὶ μὲ τὴν Δύναμη τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ 
τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ μὴν 
ἀλλοιωθεῖ ἡ θεμελιώδης ἔννοια τοῦ Ἀνθρώπου ὡς 
κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

Η Ἱερὰ Σύνοδός μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν 

Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν 
προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας 
κ. Καλλινίκου, ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 
Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὸ ὁποῖο 
δίδον ται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν πραγματοποίηση στὰ Γυ-
μνάσια τῆς Πατρίδος μας, ἐντὸς τοῦ 2017, μιᾶς Θε-
ματικῆς Ἑβδομάδος, μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».
 Ὁ τρίτος βασικὸς ἄξονας τῆς Θεματικῆς Ἑβδομά-
δος, μὲ θέμα «Ἔμφυλες Ταυτότητες», ἔχει ἤδη ἐγείρει 
δικαίως θύελλα διαμαρτυριῶν, οἱ ὁποῖες ἐκφράζονται 
μὲ πάμπολλες ἀναρτήσεις κειμένων στὸ Διαδίκτυο καὶ 
μὲ ἄλλους τρόπους, στὴν προσπάθεια νὰ ἀναιρεθοῦν 
οἱ σαφῶς ἀνατρεπτικὲς προοπτικὲς τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας, νὰ ἀνακληθεῖ ἡ Ἀπόφασίς του αὐτὴ καὶ οἱ 
γονεῖς τῶν γυμνασιοπαίδων νὰ ἀντιδράσουν ἀρνητικά.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη 
μὲ τὶς ἀντιδράσεις αὐτὲς καὶ ἐνθαρρύνει τὰ μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας μας, Κλῆρο καὶ Λαό, νὰ δραστηριοποιη-
θοῦν, ὥστε μὲ κάθε νόμιμο μέσον, νὰ ἀνακληθεῖ καὶ 
ἀκυρωθεῖ ὁ τρίτος ἄξονας «Ἔμφυλες Ταυτότητες», ὁ 
ὁποῖος ἀναμφισβήτητα σκοπεύει στὴν ἀπάλειψη τῆς 
διαφορᾶς τῶν φύλων καὶ στὴν νομικὴ σχετικοποίηση 
τοῦ φύλου.
 Ἡ Δογματικὴ καὶ Ἠθικὴ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀρθοφρονοῦσα 
ἀντικειμενικὴ Ἐπιστήμη, εἶναι ριζικὰ ἀντίθετες πρὸς 
τὶς ἐκθεμελιωτικὲς ἀνθρωπολογικὲς ἀπόψεις κάποιων 
ἀκαδημαϊκῶν χώρων καὶ τῶν διαφόρων ἀκτιβιστῶν, 
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Χώρας μας, οἱ ὁποῖες ἀποβλέπουν 
ἀπροκαλύπτως στὴν ἀποδόμηση τῶν «ἐμφύλων στε-
ρεοτύπων»· ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν διαφορὰ τῶν φύλων· 
προωθοῦν μίαν ἄφυλη κοινωνία· κηρύσσουν τὴν ὁμο-
φυλοφιλία ὡς φυσιολογική· ἐπιδιώκουν τὸ λεγόμενο 
Κοινωνικὸ Φῦλο, ὥστε αὐτὸ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸ 
Βιολογικό Φῦλο, καὶ ἔτσι νὰ θεωρεῖται ὡς δικαίωμα, 
καὶ μάλιστα νομικὰ κατoχυρωμένο· ὁ αὐτοπροσδιο-
ρισμὸς τοῦ φύλου καὶ ἡ ταυτότητα νὰ δομεῖται κοινω-
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Περὶ Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας

τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Ἡ Προηγιασμένη ἤ «ἀτελὴς» Θεία Λειτουργία, 
ἐπειδὴ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν Ἑσπερινό, τελεῖται 
κανονικὰ τὸ ἀπόγευμα, διότι οἱ Χριστιανοὶ νήστευ-
αν μέχρι τὸ ἀπόγευμα καὶ ἀφοῦ κοινωνοῦσαν, ἔκα-
μαν ξηροφαγία.
 Ἡ Λειτουργία αὐτὴ ἔχει χαρακτῆρα πένθιμο καὶ 
κατανυκτικό, περιλαμβάνει Ἀναγνώσματα ἀπὸ τὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη (Γένεσις, Παροιμίαι), τὴν ψαλμω-

δία τοῦ «Κατευθυνθήτω ἡ προσευ-
χή μου», τὴν σιωπηρὴ Εἴσοδο τῶν 
Δώρων ἀπὸ τὴν ἁγία Πρόθεση στὴν 
ἁγία Τράπεζα, καὶ γενικὰ ἐντάσσεται 
στὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα τῆς Τεσ-
σαρακοστῆς ὡς ἔνδειξη ἀγάπης τῆς 
Ἐκκλησίας πρὸς τὰ τέκνα της, γιὰ τὴν 

ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ κατάλληλη προετοιμασία τους 
στὴν ὑποδοχὴ καὶ βίωση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Πάθους 
καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.
 Ἀντὶ Χερουβικοῦ, ψάλλεται τὸ περίφημο «Νῦν αἱ 
Δυνάμεις» καὶ ἀντὶ Κοινωνικοῦ τὸ «Γεύσασθε καὶ 
ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος, ἀλληλούϊα».
 Πιὸ συγκεκριμένα, ὁ Χερουβικὸς ὕμνος περιλαμ-
βάνει τὰ ἑξῆς:
 «Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀορά-
τως λατρεύουσιν. Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς 
τῆς Δόξης».
 Καὶ μετὰ τὴν σιωπηρὴ εἰσόδευση τῶν Δώρων 
συνεχίζει:
 «Ἰδοὺ θυσία μυστικὴ τετελειωμένη δορυφορεῖται· 
πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰω-
νίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα».
 Ἡ ἀπόδοσή του ἔχει ὡς ἑξῆς:
 Κατὰ τὴν ὥρα αὐτὴ οἱ οὐράνιες Ἀγγελικὲς Δυνά-
μεις ἀοράτως λατρεύουν μαζί μας τὸν Κύριο. Διότι, 
ἰδοὺ εἰσέρχεται ὁ Βασιλεὺς τῆς Δόξης. Ἰδοὺ ἐμεῖς 
καὶ οἱ Δυνάμεις ἐκεῖνες συνοδεύουμε ὡς ὑπηρέτες 
τὴν θυσία ποὺ ἔχει τελεσθεῖ τοῦ Σώματος καὶ τοῦ 
Αἵματος τοῦ Κυρίου στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας. Ἄς προσέλθουμε νὰ κοινωνήσουμε τοῦ θεί-
ου τούτου Μυστηρίου μὲ πίστη καὶ πόθο, γιὰ νὰ 
γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ἀλληλούϊα (γ΄).
 Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώνει νὰ βιώνουμε τὴν 
μετάνοια κατὰ τὴν ἁγία αὐτὴ περίοδο τῆς νηστείας 
καὶ ἐγκρατείας, καὶ μὲ ἑτοιμασία πνευματική, καθὼς 
καὶ μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ μας, 
νὰ προσεγγίζουμε τὸ θεῖο Μυστήριο μὲ πίστη καὶ 
πόθο, γιὰ νὰ γινόμαστε μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου!

† Ἐ.Γ.Κ.

Πρόκειται γιὰ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία περι-
λαμβάνει Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ καὶ Κοινω-

νία τῶν Τιμίων Δώρων ἀπὸ τοὺς πιστούς. Τελεῖται 
μόνον κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς, τὶς καθημερινές, ἐκτὸς Σαββάτου 
καὶ Κυριακῆς, καὶ μάλιστα τὴν Τετάρτη καὶ τὴν 
Παρασκευή, μὲ Ἅγιο Ἄρτο, ἤτοι Σῶμα Χριστοῦ, 
ἐμβαπτισμένο μὲ Ἅγιο Αἷμα, ποὺ ἔχει καθαγιασθεῖ 
στὶς προηγηθεῖσες πλήρεις Θεῖες Λειτουργίες τοῦ 
Σαββάτου ἤ τῆς Κυριακῆς.
 Αὐτὸ συμβαίνει, διότι ἡ τέλεση 
Θείας Λειτουργίας, γεγονὸς ἑόρτιο 
καὶ ἀναστάσιμο, ἀπαγορεύεται ἐντὸς 
τῆς Τεσσαρακοστῆς, διὰ τὸ πένθιμον 
τῆς περιόδου τῆς νηστείας, σύμφω-
να μὲ ἀρχαία παράδοση καὶ τὸν ΜΘ΄ 
Ἱερὸ Κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου.
 Ὅμως, ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὰ ἀγωνιζόμενα καὶ ἐγκρα-
τευόμενα πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν τὴν ἄμε-
ση ἀνάγκη τῆς ἐνισχύσεώς τους μέσῳ τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων εἰδικῶς κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τοῦ ἐντα-
τικοῦ ἀγῶνος τους· ποθοῦσαν νὰ κοινωνοῦν ὅσο πιὸ 
συχνὰ γινόταν, διότι ἡ Θεία Κοινωνία ἦταν καὶ εἶναι 
ἡ πραγματικὴ τροφὴ καὶ ζωή τους.
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, γιὰ νὰ μὴ στεροῦνται οἱ πι-
στοὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος 
κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστή, ἀλλὰ νὰ ἔχουν τὴν δυ-
νατότητα νὰ κοινωνοῦν διὰ Προηγιασμένου Ἁγίου 
Ἄρτου, ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς Πενθέκτης Συνόδου καὶ 
μάλιστα διὰ τοῦ ΝΒ΄ Ἱεροῦ Κανόνος αὐτῆς, ὅρισε 
νὰ τελεῖται ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κατὰ 
τὶς καθημερινὲς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.
 Στὰ ἑρμηνευτικά του σχόλια ὁ Ὅσιος Νικόδη-
μος Ἁγιορείτης στὸ Ἱερὸ Πηδάλιο, ἐπικαλούμενος 
τὸν Κανονολόγο Βλάσταρι, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ 
πιστοὶ παρομοιάζονται μὲ μαχητές· ὅπως οἱ πολε-
μιστὲς παύουν τὴν μάχη τὸ ἀπόγευμα καὶ γεύονται 
τροφῆς, γιὰ νὰ πάρουν δυνάμεις καὶ νὰ συνεχίσουν 
τὸν πόλεμο τὴν ἑπομένη, ἔτσι καὶ οἱ πιστοί, μετα-
λαμβάνουν τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος καὶ Αἵματος 
κατὰ τὴν περίοδο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς με-
γάλης νηστείας, ὥστε νὰ ἐνδυναμώνονται καὶ νὰ 
ἐνισχύονται ἀπὸ τὸν Κύριο, προκειμένου νὰ συνεχί-
σουν μὲ νέες δυνάμεις, γενναιότερα, τὴν πάλη κατὰ 
τοῦ νοητοῦ ἐχθροῦ διαβόλου καὶ τῶν παθῶν.
 Ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ἀποδίδεται 
στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Διάλογο Πάπα Ρώμης, ἤ 
στὸν Ἅγιο Γερμανὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλε-
ως, ὅμως στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ἔργο ἑνός, 
ἀλλὰ εἶναι ἔργο συλλογικὸ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως 
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Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

 Οἱ δὲ διερχόμενοι καὶ οἱ τουρῖστες, ἀναρίθμητοι 
λόγῳ καὶ τῆς καλοκαιρίας, παρακολουθοῦσαν μὲ 
σεβασμὸ καὶ ἐνδιαφέρον τὴν ἐπιβλητικὴ ἱερὰ πομπή.

ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 20.2/5.3.2017, 
τελέσθηκε -ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ Συνοδικά, 

τρισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μοναστηράκι, στὸ κέντρο 
τῶν Ἀθηνῶν. 

 Μαζὶ μὲ τὸν προεξάρχοντα Μακαριώτατο Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο 
συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης κ. Γρηγόριος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης.
 Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ 
Χορωδία ὑπὸ τὸν Χοράρχη κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.
 Κατὰ τὴν διάκρεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἑόρτια Ὁμι-
λία μὲ πνευματικὸ καὶ ὁμολογιακὸ περιεχόμενο 
ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

 Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, ἀκολούθησε Λιτάνευση τῶν 
ἱερῶν Εἰκόνων. Ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναγνώ-
σθηκε τμῆμα ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ λιτανεύθηκαν οἱ ἱερὲς Εἰκόνες βασταζόμενος 
ἀπὸ τὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαό, προπορευομένης τῆς 
Εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
 Συμμετεῖχε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναί-
ων, προσδώσασα ἑόρτιο τόνο στὴν Λιτανεία, μαζὶ 
καὶ μὲ τοὺς ὕμνους ἀπὸ τὴν Χορωδία, μέσα ἀπὸ 
τοὺς στενοὺς δρόμους τῆς παραδοσιακῆς παλαιᾶς 
Ἀθήνας στὴν Πλάκα.

 Ἀνεπέμφθησαν δεήσεις καὶ τέλος ἔξωθεν τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνάγνωση ἀπὸ τὸ 
Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ δὲ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος εὐχαρίστησε τοὺς 
συμμετασχόντας καὶ ὅσους συνέβαλαν στὴν διεξα-
γωγὴ τοῦ ἑορτασμοῦ, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.
 Στὶς ἕδρες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τῶν Σεβ. Ποιμε-
ναρχῶν ὁ καθιερωμένος ἑορτασμὸς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ διὰ ἱ. Λιτανείας.

***
 Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 18:00, μεγάλη Συνοδικὴ 
Ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στὴν Αἴθουσα τοῦ 
«Παρνασσοῦ», στὴν Πλατεῖα Ἁγίου Γεωργίου Κα-
ρύτση στὴν Ἀθήνα.

 Παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῶν 
Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστό-
μου, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, Δημητριάδος 
κ. Φωτίου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῶν 
Θεοφ. Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ 
Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ 
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Μοναζουσῶν καὶ πλήθους πιστῶν, ἡ Ἐκδήλωση 
στὸ δίωρο πρόγραμμά της ἦταν ἰδιαίτερα ἐπιτυχής.
 Παρουσιαστὴς τοῦ προγράμματος ἦταν ὁ Πρωτ. 
π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ἔψαλε περίτεχνα ἐκλε-
κτοὺς ὕμνους τῆς περιόδου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησι-
αστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ 
Ἱδρυτοῦ αὐτῆς καὶ Ἐφόρου τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν κ. Μιχαὴλ 
Μακρῆ, καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ. Γρηγόριος ἐκφώνησε τὴν Πανηγυρικὴ Ὁμιλία, 

μὲ θέμα: «Ὀρθόδοξη πίστη ἤ κατασκευασμένη πί-
στη;», ἡ ὁποία δημοσιεύεται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου.

 Μετὰ καὶ ἕναν ὕμνο στὴν Μητέρα τῆς ζωῆς ἡμῶν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο: «Τὸν πλοῦτον τὸν ἀμέτρητον...», 
σὲ ἦχο πλ. β’, ποίημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ μέ-

λος τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, ἀποσπάσαντα 
τὴν ἐνθουσιώδη ἀποδοχὴ τοῦ ἀκροατηρίου, ἡ Χο-
ρωδία ἔκλεισε διὰ τοῦ «Τίς Θεὸς μέγας...».

 Ἀκολούθησε ἡ ἀπονομὴ τιμητικῶν διακρίσεων 
ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πρὸς τὴν 96ετῆ κ. Λευκο-
θέα Πρέκα, γιὰ τὴν δωρεὰ οἰκίας στὸ Γενικὸ Τα-
μεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων 
Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Δάφνη, καὶ 
ἐπίσης στοὺς ἐθελοντικὰ δραστηριοποιουμένους 
στὰ συσσίτια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας μας 
στὴν Ἀθήνα ὑπὲρ ἀπόρων καὶ ἀστέγων κ.κ. Γεώρ-
γιο Κυριακόπουλο καὶ Δημήτριο Κουτρουμάνη.
 Τὴν παρουσίαση ἔκανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, καὶ τὴν ἀπονομὴ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος κ. Καλλίνικος.
 Τέλος, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐπιλό-
γησε, διὰ συντόμου περιεκτικοῦ κειμένου περὶ τοῦ 
νοήματος τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ 
τῆς σημασίας της γιὰ μᾶς σήμερα, ἀπευθύνας κα-
τάλληλες νουθεσίες καὶ εὐχές.
 Ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη φωτογράφιση τοῦ 
Κλήρου ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τῆς Αἰθούσης καὶ ἡ θαυ-
μάσια Ἐκδήλωση ἔλαβε τέλος.
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Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

 Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 5 μ.μ., πραγματοποιήθηκε 
ἑόρτια Συνοδικὴ Ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πα
νεπιστημίου «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα μὲ Συνοδικὴ ἀπόφαση, ἑωρτάσθη
κε καὶ πάλι στὴν Θεσσαλονίκη τὴν Β΄ Κυριακὴ 

τῶν Νηστειῶν, 27.2/12.3.2017, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ὁ Θαυ
ματουργός.
 Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε ὁ ἀνα
στάσιμος Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ 
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη, 
χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώ
νης κ. Ἀμβροσίου, ἐκφωνήσαντος καὶ Ὁμιλία, μὲ 
συγχοροστασία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μη
τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου καὶ τοῦ 
Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, τοῦ ἱεροῦ Συλλειτούρ
γου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ προέστη ὁ Σεβ. Θεσ
σαλονίκης κ. Γρηγόριος, μὲ συμμετοχὴ τῶν Θεοφ. 
Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου 
κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος οἱ Αἰδ. π. Παναγιώ
της Παυλίδης καὶ π. Κωνσταντῖνος Νιζιούδης, οἱ 
δὲ γηραιοὶ Αἰδ. π. Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης καὶ π. 
Ἰωάννης Γιαγκόζογλου δὲν ἠδυνήθησαν νὰ λά
βουν μέρος λόγῳ ἀσθενείας.
 Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ 
παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν.
 Ὁμιλία μὲ ἰσχυρὰ μηνύματα Ὀρθοδοξίας καὶ 
Ὀρθοπραξίας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
Παλαμᾶ ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

 Ἐνώπιον μεγάλου ἀκροατηρίου, τὸ ὁποῖο πε
ριλάμβανε τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Θεσσαλονίκης 
κ. Γρηγόριο, τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς 
& Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, τοὺς Θεοφ. 
Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικί
ου κ. Κλήμεντα, ἀρκετοὺς Κληρικοὺς τῆς τοπικῆς 
Μητροπόλεως καὶ εὐρύτερα καὶ μεγάλο πλῆθος 
κόσμου, παρουσιάσθηκε σημαντικὸ πρόγραμμα.
 Ὁ Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Πρωτ. π. 
Λάζαρος Κωνσταντινίδης ἔκανε κατατοπιστικὴ 
εἰσαγωγή.

 Δεκαπενταμελὴς Χορωδία τοπικῶν Ἱερο
ψαλτῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνση καὶ διδασκαλία τοῦ 
Χοράρχου κ. Νικολάου Πολύχρου, Πρωτοψάλτου 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ΙΒ΄ Ἀποστόλων Κυμήνων 
Θεσσαλονίκης, ἀπέδωσε τὸ Α’ Μέρος τοῦ μουσι
κοῦ προγράμματος, μὲ ψαλμωδία ἐπικαίρων με
λῶν τῆς περιόδου.
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων & Μαρωνείας 
κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε τὴν ἐνδιαφέρουσα Ὁμιλία 
τῆς Ἐκδηλώσεως μὲ θέμα: «Ἡ μίμησις τοῦ Χριστοῦ 
κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ», ἡ ὁποία δη
μοσιεύεται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ψαλτικὸς Χορὸς ἀπέδωσε τὸ Β΄ 
Μέρος τοῦ μουσικοῦ προγράμματος μὲ ἐπιτυχία.
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 Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν 
καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, ἀπουσιάζοντα 
παρὰ τὴν θέλησή του, ἐκροσώπησε ὡς πρὸς τὴν 
ἔκφραση τῶν εὐχῶν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τὴν κα
τακλεῖδα μὲ σημαντικὲς καὶ ἐπίκαιρες σκέψεις. 
 Τέλος, μετὰ καὶ τὴν ἀπόδοση ἀπὸ τὴν Χορωδία 
τοῦ «Τίς Θεὸς μέγας...», ὁ Παρουσιαστὴς π. Λάζα
ρος Κωνσταντινίδης εὐχαρίστησε δεόντως τοὺς 

ὀργανωτάς, τοὺς κοπιάσαντας καὶ τοὺς προσελ
θόντας στὴν Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε 
διὰ τῆς ἀναμνηστικῆς φωτογραφίας τῶν Ἀρχιε
ρέων καὶ Κληρικῶν στὴν ἐξέδρα τῆς αἰθούσης.
 Ἐκτὸς αὐτῆς, διενεμήθησαν κεράσματα καὶ διε
τέθησαν τὰ κυκλοφορήσαντα τεύχη τοῦ ἱστορικοῦ 
Περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», τὸ ὁποῖον 
ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.



Η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή
«Ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας»

Η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή «Ο Άγι-
ος Φώτιος ο Μέγας», υπό την δικαι-

οδοσία της επαρχιακής Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων 
Χριστιανών Αμερικής, και εντός των 
ορίων της Ιεράς Επισκοπής Έτνα και 
Πόρτλαντ είναι ένας νέος εκπαιδευτι-
κός οργανισμός της Εκκλησίας μας στην 
αμερικανική ήπειρο, που κύριο στόχο 
έχει την παροχή σοβαρής ακαδημαϊκής 
και πρακτικής εκπαίδευσης, προετοιμά-
ζοντας με τα κατάλληλα εφόδια τους αυ-
ριανούς κληρικούς, κατηχητές, ψάλτες 
και αγιογράφους που θα στελεχώσουν τις ενορίες 
μας και θα αναπτύξουν το ιεραποστολικό έργο 
τόσο σε Αμερική όσο και σε Καναδά.
 Στεγάζεται σε ένα μεγάλο, ανακαινισμένο δι-
ώροφο συγκρότημα 975 τετραγωνικών μέτρων με 
καταλύματα και κοιτώνες χωρητικότητας δώδεκα 
μαθητών, κουζίνα και τραπεζαρία, αίθουσες διδα-
σκαλίας, αίθουσα διαλέξεων, μεγάλη βιβλιοθήκη, 
γραφεία διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, 
ένα μικρό παρεκκλήσι και καταλύματα φιλοξενίας 
για τους επισκέπτες.
 Μέσα σε ένα ήσυχο, αγροτικό περιβάλλον των 
βουνών της βόρειας Καλιφόρνιας, ευνοϊκό για 
σοβαρή θεολογική μελέτη και πνευματική ανά-

πτυξη, προσφέρει στους μαθητές μία μοναδική 
ευκαιρία να μάθουν και να μελετήσουν την ορ-
θόδοξη θεολογία στα πλαίσια της καθημερινής 
βίωσης της πνευματικής, ασκητικής και λειτουρ-
γικής παράδοσης της Ορθοδόξου Ανατολής.
 Πρόσφατα η Σχολή, μετά από ενέργειες του 
Σεβασμιωτάτου κ. Αυξεντίου και των στελεχών 
της σχολής, έλαβε και κρατική πιστοποίηση τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης δίνοντάς της την δυνα-
τότητα να απονέμει και μεταπτυχιακά διπλώμα-
τα στις θεολογικές σπουδές.
 Η ιστοσελίδα της σχολής, με περισσότερες πλη-
ροφορίες και λεπτομέρειες για τα εκπαιδευτικά 
της προγράμματα, είναι: www.spots.school

http://www.spots.school/
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Ἑόρτια Ἐκδήλωση
στὴν Κοίμηση Θεοτόκου Περιστερίου

 ΤΗΝ Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων, 2/15.1.2017, στὶς 7 μ.μ., 
ἔγινε μία ὡραία ἑόρτια Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμή
σεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀνθούπολη Περιστερίου. Μὲ τὴν 
εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλ
λινίκου, οἱ νέου τοῦ Ναοῦ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Βασιλείου 
καὶ τῆς Μαρίας, τέκνων τοῦ Ἐφημερίου Aἰδ. π. Ἀρσενίου 
Κοντογιαννόπουλου, ἑτοίμασαν ἕνα περιεκτικὸ πρόγραμ
μα, ποὺ συνδύαζε δρώμενο, ποιήματα, χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, ἑόρτιους ὕμνους καὶ κοπὴ βασιλόπιττας.
 Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ 
Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ, ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανα
χράντου Μεγάρων Γερόντισσα Μαριὰμ καὶ Μοναχές, ὁ Μου
σικοδιδάσκαλος κ. Ἀθανάσιος Ἰωαννίδης καὶ πολλοὶ πιστοὶ 
ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα τῆς Ἐνορίας καὶ εὐρύτερα.

σκοπὴ Ἔμπου Κένυας Ἀν. Ἀφρικῆς τοῦ Θεοφ. Τοποτηρητοῦ 
Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. 
Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καὶ 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος (μὲ τὸν Πρωτοσύγ
κελλο αὐτοῦ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη), καὶ ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος ἀπὸ τὴν Ρουμανία (μὲ 
δύο Κληρικούς).
 Οἱ ἐπισκέπτες ἔγιναν δεκτοὶ στὴν πολυπληθῆ Ἱερὰ Γυναι
κεία Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Χριστονύμ
φη, στὴν περιοχὴ Ἔμπου καὶ ἐπισκέφθηκαν τὸ Ὀρθόδοξο 
Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ὅπου ἔτυχαν θερμῆς ὑπο
δοχῆς ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς μαθητές, στοὺς ὁποίους διένειμαν 
εὐλογίες. Ἔγινε ἀκόμη ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὑπὸ τὸν Ἱερομ. π. Ποιμένα. Στὴν 
ὑπὸ ὀργάνωσιν Ἱερὰ αὐτὴ Μονή, ὁ Θεοφ. Τοποτηρητὴς 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐνέδυσε μὲ τὰ ράσα τοῦ Δοκίμου 
Μοναχοῦ δύο νέους ἀφιερωμένους κενυάτες.
 Ἐπίσης, ἐπισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σὲ Ἐνορίες τῆς 
περιοχῆς Ἔμπου, ὅπου οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἔγιναν δεκτοὶ 
μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὸν τοπικὸ Κλῆρο καὶ Λαό, 
ἐκφράσαντες τὴν πατρική τους ἀγάπη μὲ τὴν διανομὴ κα
ταλλήλων εὐλογιῶν. Στὴν δὲ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίου 
Γεωργίου, σὲ Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος ἔκειρε Ρασοφόρες Μοναχὲς δύο Ἀδελφές, στὶς 
ὁποῖες δόθηκαν τὰ ὀνόματα Ἀμβροσία καὶ Κασσιανή. Προη
γουμένως, ἐτέθη σὲ προσκύνηση τμῆμα ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ 
Διακηρυχθέντος Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ νέου 
Ὁμολογητοῦ, τὸ ὁποῖο παρεδόθη γιὰ εὐλογία στὴν Ἱερὰ 
Ἐπισκοπή μας στὴν Κένυα.
  Τὸ Σάββατο, 15/28 Ἰαν., τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ Συλλεί
τουργο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα τοῦ 
Ἔμπου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Παρουσιάσθηκε ἀρχικὰ ἕνα σύντομο θεατρικό, ἀπαγγέλ
θηκαν ποιήματα ἀπὸ μικρὰ παιδιά, ἡ Χορωδία τοῦ Κατηχη
τικοῦ ἀπέδωσε παραδοσιακὰ Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
καὶ ὁ Ψαλτικὸς Χορὸς ἀπέδωσε ἐξαιρετικὰ ἑόρτιους ὕμνους 
τῆς περιόδου. Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος 
εὐλόγησε τὴν βασιλόπιττα, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης 
ἐξέφρασε εὐχαριστίες καὶ εὐχές, καθὼς καὶ κάποιες πνευμα
τικὲς σκέψεις γιὰ τὶς ἑόρτιες ἡμέρες τῆς θείας Ἐπιφανείας, 
καὶ τέλος ὁ Ἐφημέριος π. Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος 
κατέκλεισε μὲ θερμὲς εὐχαριστίες στοὺς συμμετέχοντες καὶ 
ὠφέλιμα συμπεράσματα.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα
 ΑΠΟ Δευτέρα, 10/23.1.2017, ἕως τὴν Τρίτη, 18/31 Ἰαν., 
πραγματοποιήθηκε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπι
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καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου. Ὁ Θεοφ. Τοποτηρητὴς Μεθώ
νης κ. Ἀμβρόσιος προεχείρησε ὡς Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο 
τῆς περιοχῆς τὸν Aἰδ. π. Ἀβραὰμ Ντζέρου, εἰς ἀντικατά
στασιν τοῦ πολλὰ κοπιάσαντος ὑπὲρ τῆς Ἱεραποστολῆς κοι
μηθέντος Aἰδ. π. Ἰωάννου Ντζοῦε, τοῦ ὁποίου τελέσθηκε 
τὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μὲ Τρισάγιο καὶ ἐπὶ τοῦ 
πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κειμένου τάφου αὐτοῦ.
 Τὴν δὲ Κυριακὴ (τοῦ Ζακχαίου), 16/29 Ἰαν., ἀρχιερατικὸ 
Συλλείτουργο τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέ
ου τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου, στὸ ὁποῖο 
προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος 
ἐκ Ρουμανίας. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτοῦ, ὁ Θεοφ. Τοποτη
ρητὴς Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἔκειρε τρεῖς Μεγαλόσχημες 
Μοναχὲς ἐκ τῆς Ἀδελφότητος, τὶς Ἀδ. Χριστοφόρα, Ξένη 
καὶ Ἰσιδώρα, προβὰς σὲ κατάλληλες πνευματικὲς νουθεσίες 
εἰς ἐνίσχυσιν τῆς ὑποδειγματικῆς αὐτῆς Ἀδελφότητος.

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου

 Τὴν πρωία, ἐψάλη ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ 
τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποίαν 
προΐστατο ὁ Σεβ. Γέρων Ἱεράρχης καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ 
προαναφερθέντες Κληρικοί. Ἔψαλαν καλλίφωνοι τοπικοὶ 
Ἱεροψάλτες. Σύντομη Ὁμιλία ἐξεφώνησε ὁ ἑορτάζων Μη
τροπολίτης καὶ εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ πολυπληθοῦς Ποιμνίου 
ἐξέφρασε στὸν Ποιμενάρχη ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου κ. Ἀθανάσιος Μπίκας.  

Ἐκδημία Ἱερομονάχου
 ΤΗΝ 18/31 Ἰανουαρίου 2017 
ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ ἀοίδι
μος Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς 
Τσαγκαρούλης. Ὁ ἐκλιπών, 
ἐ γεν νήθη εἰς Ἀθήνας τὸ 1946, 
ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρε
σβύτερος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ 
Ἐπισκόπου Ἀστορίας κυροῦ 
Πέτρου καὶ διετέλεσεν Ἐφημέ
ριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Μηνᾶ Ἀνθούσης Ἀττικῆς ἕως 

τὸν Μάρτιον τοῦ 2015, ὁπόταν ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας 
του δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ λειτουργῇ πλέον. Ὑπῆρξεν ἀνι
διοτελής, ταπεινὸς καὶ ἀθόρυβος ἐργάτης τοῦ Ἀμπελῶνος 
τοῦ Κυρίου. Τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία του στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίου Μηνᾶ Ἀνθούσης τέλεσε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος. Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!

Συνάντηση Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς 
τοῦ ΝΕΟΣ

 ΤΟ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 18/31.1.2017, ἔγινε Συνάντηση 
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς του ΝΕΟΣ στὴν αἴθουσα τοῦ 
προσκυνηματικοῦ χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Συντόνισε ὁ ὁρισθεὶς πρόσφα
τα ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος τῆς Ἐκκλησίας 
μας Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ὡς Πρόεδρος 

 ΤΗΝ Τρίτη, 18η/31η Ἰανουαρίου 2017, πανηγύρισε ὁ πε
ρικαλλής Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Με
γάλου Ν. Φιλαδελφείας. Κατά τόν πανηγυρικό Ὄρθρο καί 
τό ἐπακολουθῆσαν ἱερατικὸ Συλλείτουργο χοροστάτησε ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλίνικος. Στό Συλλείτουργο προεξῆρχε ὁ Ἐφημέριος 
τοῦ Ναοῦ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος, μέ συμμετο
χή τῶν Παν/των Ἱερομονάχων π. Κυρίλλου (τοῦ καί ἄγοντος 
τά ὀνομαστήριά του), π. Ἀβερκίου καί π. Καλλινίκου, τοῦ καὶ 
ἐκφωνήσαντος ἑόρτια Ὁμιλία, καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλ
λείου. Κατά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος 
εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τόν Μακαριώτατο καί τοῦ προσέφερε 
ἕνα συλλεκτικό βιβλίο ὡς ἀναμνηστικό δῶρο, ὁ δέ Μακαριώ
τατος ἀντιφώνησε καταλλήλως καί εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι 
συνέβαλαν στήν προετοιμασία τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως.

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου

 ΤΗΝ Τρίτη, 18/31.1.2017, τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυ
ρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά 
του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθα
νάσιος, στὸν νεόδμητο Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελι
σμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα. Ἀφ’ ἑσπέρας χοροστάτησε 
στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό. Παρέστησαν οἱ Πρωθιερεῖς Aἰδ. π. 
Γεώργιος καὶ π. Βασίλειος, ὁ Ἀρχιμ. π. Εὐδόκιμος, οἱ Ἱερομ. 
π. Ἀρσένιος καὶ π. Νικόδημος, καὶ οἱ Aἰδ. Πρεσβύτεροι π. 
Ἐλευθέριος ἀπὸ τὴν Κατερίνη, π. Γρηγόριος ἀπὸ τὴν Θεσ
σαλονίκη καὶ ὁ τοπικὸς Aἰδ. π. Γεώργιος.
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τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΕΟΣ καὶ παρέστησαν 
ὁ Aἰδ. π. Στυλανὸς Τομαής, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε πρόσφατα 
τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Σ.Ε., 
λόγῳ βεβαρημένου προγράμματος, μετὰ εὐδόκιμη πεντα
ετῆ θητεία, οἱ Μητροπολιτικοὶ Συντονιστὲς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν (Ζαχαρούλα Στέφα) καὶ Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας (Σιμέλα Λαζαρίδη), καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μητρο
πόλεων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος (Ὀδυσσέας Ἀποστόλου) καὶ 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς (Κωνσταντίνα ΓιαννοπούλουΣερβετᾶ). 
Ἡ Συνάντησις ἦταν ἐνημερωτικοῦ χαρακτῆρος, περὶ τῆς 
μέχρι τώρα ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς, τῶν θετικῶν ἀλλὰ 
καὶ ἀρνητικῶν συμβάντων, τῶν δυσκολιῶν κλπ. Ἐπίσης, 
ἐντοπίσθηκαν τὰ σημεῖα ποὺ χρήζουν ἀμέσου ρυθμίσεως, 
βάσει μάλιστα καὶ τοῦ ἰσχύοντος Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ 
Λειτουργίας τοῦ ΝΕΟΣ, γιὰ νὰ συνεχισθεῖ ἡ ἐργασία τῆς 
Ἐπιτροπῆς ἀπρόσκοπτα, καὶ τέθηκαν σκέψεις καὶ προτάσεις 
γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συν
δέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ Πατρῶν

Ἐκκλησίας μας, Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὀμολογη
τοῦ, ἀλλά καί στά προβλήματα τοῦ Σωματείου, ἀπηύθυναν 
οἱ Παν/τοι Ἀρχιμανδρίτες π. Εὐθύμιος Δανηλᾶτος καί π. 
Εὐθύμιος Μπαρδάκας. Χαιρετισμό καί πρόσκληση συμπα
ράστασης στό ἔργο τοῦ Σωματείου ἔκανε καί ἡ Πρόεδρος 
τοῦ Γηροκομείου κ. Χρυσούλη Μιχελάκου.

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου



 Μετά ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἡ μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Μάρκου Μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ 
στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν στήν περιοχή 
Ζαρουχλέϊκα Πατρῶν. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός 
μας κ. Καλλίνικος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου, χοροστάστησε στόν 
πανηγυρικό Ὄρθρο καί στήν Θεία Λειτουργία, στήν ὁποί
αν προεξῆρχε ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος 
Καραΐσκος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. 
π. Γρηγορίου, τοῦ Aἰδ/του Πρωτ. π. Νικολάου Δημαρᾶ, 
ἐκφωνήσαντος ἑὀρτια Ὁμιλία, καί τῶν Ἱερομ. π. Ἀβερκίου, 
π. Συμεῶνος (Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ) καί π. Καλλινίκου, 
καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. 
Λειτουργίας ἐγένετο ἡ καθιερωμένη Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς 
Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ, καί ἐν συνεχείᾳ παρε
τέθη πλουσία τράπεζα στήν φιλόξενο Ἱερά Γυναικεία Μονή 
Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Συχενῶν.

Κοπή Πίτας τοῦ Γηροκομείου
«Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια»

 ΤΗΝ Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 2301/502
2017, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη κοπή τῆς πίτας 
τοῦ ἱστορικοῦ Γηροκομείου τῆς Ἐκκλησίας μας «Παναγία ἡ 
Ὁδηγήτρια», στήν ὁποίαν παρευρέθηκαν Ἱερεῖς καί φίλοι 
τοῦ Σωματείου. Χαιρετισμούς μέ ἀναφορά στήν ἱστορική 
διαδρομή τοῦ Γηροκομείου, καθώς καί τήν ἰδιαίτερη ποιμαν
τική μέριμνα δι’ αὐτό τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς 

 ΤΗΝ Τρίτη, 25.1/7.2.2017, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Θεολόγου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἑώρτασε 
τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγόριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἀναλήψεως 
τοῦ Σωτῆρος Εὐόσμου Θεσσαλονίκης. Ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης 
κ. Γρηγόριος προξῆρχε τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τὸ ἀπό
γευμα τῆς παραμονῆς καὶ ἀνήμερα τῆς πανηγυρικῆς Θείας 
Λειτουργίας. Συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μὲ Κληρικούς του, ὁ Σεβ. Μητρο
πολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ πολλοὶ 
Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 
Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων 
καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸν βίο 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καὶ ἐξέφρασε εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα 
ἐπιχώριο Ἱεράρχη.

Χειμερινή Ἐκδρομή ΝΕΟΣ
 ΤΟ Σάββατο, 2901/12022017, πραγματοποιήθηκε χει
μερινή ἐκδρομή τοῦ «Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου» μέ 
τήν συμμετοχή πλέον τῶν πενήντα νεανίδων καί νέων ἀπό 
τήν Ἀθήνα καί τό εὐρύτερο λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς. Ἡ 
πρώτη στάση ἦταν στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Λουκᾶ στό Στείρι 
Βοιωτίας, ὅπου ὁ τάφος καί τό χαριτόβρυτο Λείψανο τοῦ 
Ὁσίου. Στήν συνέχεια ἔγινε μετάβαση πρός τόν χιονισμένο 
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Παρνασσό καί συγκεκριμένα στό γραφικό χωριό Ἀγόριανη μὲ 
τοὺς ὁρμητικούς καταρράκτες καί τά λοιπά ἀξιοθέατα. Τὴν 
ἐκδρομή συνόδευσαν ὁ Παν/τος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος 
Ἠλιόπουλος, ὁ ὁποῖος καί μίλησε καταλλήλως στούς νέους 
κατά τήν διάρκεια τῆς διαδρομῆς, καθώς καί οἱ Μητροπο
λιτικοί Σύνδεσμοι Ζαχαρούλα Στέφα (Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν) καί Σιμέλα Λαζαρίδη (Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς 
καί Βοιωτίας). Κατά τήν διαδρομή ψάλθηκαν χριστιανικοί 
ὕμνοι καί παραδοσιακά τραγούδια καί ἔγινε συζήτηση γιά 
θέματα ποικίλου ἐνδιαφέροντος πού ἀπασχολοῦν τό σύγ
χρονο νέο. Τελευταῖος σταθμός ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Πυρί Θηβῶν τῆς Ἐκκλησί
ας μας, ὅπου ἐψάλη ἡ Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, 
στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Ἐφημέριος π. Στυλιανός ἀφηγήθηκε 
τό ἱστορικό τῆς διά θαυμαστῆς θείας ἐπεμβάσεως ἀνοικο
δομήσεως τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί τέλος παρετέθη 
κέρασμα στήν ἐνοριακή αἴθουσα.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν 
στὴν Κόρινθο

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης

 ΜΕ λαμπρότητα πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς 
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τὸ 
ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29.1/11.2.2107, στὴν συμπρωτεύ
ουσα, τελέσθηκε χοροστατοῦντος τῇ προτροπῇ καὶ ἀδείᾳ 
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγορίου ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, τῇ συμ
μετοχῇ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μετὰ τὴν Λιτή, 
τὴν εὐλόγηση τῆς Ἀρτοκλασίας καὶ τὰ Ἀπόστιχα, σύντομο 
ἑόρτιο λογύδριο ἐξεφώνησε ὁ χοροστατῶν Θεοφ. Γαρδικίου 
κ. Κλήμης. Ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν ἑορ
ταζομένων Ἁγίων σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν, προεξάρχοντος 
τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, ὁ 
ὁποῖος χαιρέτισε ἑορτίως στὴν Ἀπόλυση τοὺς προσελθόν
τας εὐλαβεῖς πιστούς.

 ΤΗΝ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, 30.1/12.2.2017, ποὺ φέτος 
συνἐπεσε καὶ ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλεί
ου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὴν Κό
ρινθο. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ 
Ναό, ὅπου λειτούργησε ὁ Ἐφημέριος Ἱερομ. π. Κάλλιστος 
μετὰ τοῦ Ἱεροδιακόνου Βενεδίκτου.

 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 30 Ἰαν./12 Φεβρ., στὴν Θεία 
Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος καὶ 
τῶν Ἱερέων π. Ἀθανασίου, π. Ἰωάννου καὶ π. Κωνσταντίνου. 
Θεῖο κήρυγμα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐξεφώνησε 
ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Στὴν Ἀπόλυση ὁ Σεβ. Ποιμε
νάρχης κ. Γρηγόριος μετέφερε ἐπιγραμματικὰ πνευματικὰ 
μηνύματα στοὺς πολυπληθεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κα
τακλύσει τὸν εὐμεγέθη Ναό.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ
Τριῶν Ἱεραρχῶν Δράμας

 ΚΑΙ στὴν Δράμα ἑωρτάσθηκε μὲ μεγαλοπρέπεια ἡ πα
νήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱε
ραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τὴν Κυριακή, 30.1/12.2.2017. 
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Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς μὲ συγχοροστα
σία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ 
Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου καὶ τοῦ ἀδελφικοῦ ἐπισκέπτου Σεβ. 
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, πα
ρουσίᾳ Κληρικῶν καὶ πιστῶν.

Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Φλεβαριώτισσας Aἰαντείου Σα
λαμῖνος.



 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουρ
γίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρό
σιος, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομο, τοὺς Παν/τους Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιο Σοφιάδη καὶ 
π. Παφνούτιο Μαλκόπουλο καὶ τοὺς Διακόνους Λεωνίδα 
Πῖττο καὶ Κωνσταντῖνο Πετσαλίδη. Παρέστη μεγάλο πλῆθος 
πανηγυριστῶν. Θεῖο Κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἀκο
λούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν τιμωμένων Ἁγίων 
στὶς ὁδοὺς τῆς πόλεως, μὲ συμμετοχὴ νέων καὶ νεανίδων 
μὲ παραδοσιακὲς στολὲς καὶ τὴν Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου 
Δράμας. Παρέστησαν καὶ ἐπίσημοι, ὅπως ὁ Δήμαρχος τῆς 
πόλεως κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀν. 
Χατζηγιάννης καὶ ὁ Βουλευτὴς κ. Δημ. Κυριαζίδης.

Πανήγυρις Ὑπαπαντῆς
στὴν Καλλίπολη Πειραιῶς

 Ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου στὴν 
Καλλίπολη Πειραιῶς πανηγύρισε τὴν Τερτάρτη, 2/15.2.2017. 
Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἔλαβαν 
μέρος ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος, οἱ Ἱε
ρομ. π. Ἀβέρκιος καὶ π. Παχώμιος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. 
Ἀχίλλειος.

 Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
ὁ ὁποῖος ἀνήμερα λειτούργησε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ 

 Σημειωτέτον, ὅτι στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὸ Μαρ
κόπουλο Ἀττικῆς τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λει
τουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιω
τίας κ. Χρυσόστομος.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπαπαντῆς
Χορτοκοπίου Ἐλευθερουπόλεως Παγγαίου

 ΜΕ ἱερὰ Ἀγρυπνία ἑωρτάσθηκε ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τῆς 
Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος στὴν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμη 
Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ στὸ Χορτοκόπι Ἐλευθερουπόλεως 
Παγγαίου τοῦ νομοῦ Καβάλας, ὅπως συμβαίνει κατ’ ἔτος. 
Προέστη αὐτῆς ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φι
λίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ 
Παν/τοι Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος καὶ π. Παφνούτιος καὶ οἱ Aἰδ. π. 
Νικόλαος (Σερρῶν), π. Ἰωάννης (Θεσ/νίκης) καὶ π. Ἐλευθέ
ριος (Κατερίνης). Παρέστη μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν 
ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα. Θεῖο 
κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος σχετικὰ μὲ τὴν ἱστο
ρικὴ ἐξελιξη τῆς Ἑορτῆς καὶ τὸ θεολογικό της νόημα. Ἡ 
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ἱερὰ Ἀδελφότης τοῦ ὑποδειγματικοῦ αὐτοῦ Κοινοβίου τῆς 
Ἐκκλησίας μας ὑπὸ τὴν σεβαστὴ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ 
Μοναχὴ ἐδεξιώθη φιλοφρόνως τοὺς προσκυνητάς.

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν
 Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, κατό
πιν ἀδείας τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, 
Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ καὶ Aὐστρα
λίας, καὶ προσκλήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης, ἐπεσκέφθη τὴν Aὐστραλίαν 
ἀπὸ 12/25 Ἰανουαρίου ἕως 2/15 Φεβρουαρίου 2017.
 Τὴν Πέμπτην, 13/26 Ἰανουαρίου, μετέβη στὴν Σερβό
φωνον Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας 
καὶ προέστη στὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ μεγαλοπρεποῦς 
πανηγυρίζοντος Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τὴν Παρασκευήν, 
14/27 Ἰανουαρίου, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ρώσου Θεοφιλ. Ἐπισκό
που Μελβούρνης κ. Ἰωάννου. Παρέμεινε δὲ καὶ τὴν ἑπο
μένην ἡμέραν, Σάββατον 15/28 Ἰανουαρίου, ὁπότε ἐπίσης 
ἐλειτούργησε πρὶν μεταβῇ εἰς Μελβούρνην. Ἐξυπηρέτησε 
τὴν Ἀγγλόφωνον Ἱεραποστολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελ
βούρνης γιὰ τὶς ἑπόμενες τρεῖς Κυριακές.
 Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (18/3112017) 
ἐτέλεσε Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν στὸν Ἑλληνόφω
νον Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μελβούρνης, ἐνῷ 
κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου προ
έστη τῆς Θείας Λειτοργίας στὸν πανηγυρίζοντα Ἑλληνόφω
νον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου Μελβούρνης, ὁμοῦ μετὰ 
τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Ἰωάννου.

τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐξεκίνησε τὸ ταξίδιον τῆς 
ἐπιστροφῆς εἰς Ἑλλάδα.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στὴν Καλαμάτα

 Ἀκολούθως, μετέβη στὴν Νότιον Aὐστραλίαν διὰ νὰ λει
τουργήσῃ στὸν Ἑλληνόφωνον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης 
Ἀδελαΐδος, κατὰ τὴν 271/922017, (ἀνακομιδὴ Λειψάνου 
τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου) καὶ στὸν Σερβόφωνον 
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας Ἀδελα
ΐδος τὴν 291/1122017 (ἀνακομιδὴ Λειψάνων τοῦ Ἁγ. 
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου).
 Ἡ «ἀποχαιρετιστήριος» Θ. Λειτουργία τοῦ Σεβασμιωτά
του ἔγινε ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου (2/152
2017) στὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου Μελβούρνης καὶ 

 ΤΗΝ Παρασκευή, 4/17.2.2017, ἑώρτασε τὸ Παρεκκλή
σιο τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων 
στὸ Ἀσπρόχωμα τῆς Καλαμάτας στὴν Μεσσηνία. Στὴν Θεία 
Λειτουργία χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος 
Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, προεξάρχοντος τοῦ Παν/του 
Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου Καραΐσκου. Προσῆλθαν δὲ Ὀρθό
δοξοι πιστοὶ ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές.

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ. Φωτίου

 ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, 6/1922017, ἑορτὴ τοῦ 
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

 Ὁ ἑορτάζων Ἱεράρχης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ  Ναὸ τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὡς έκ
προσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καθὼς καὶ τριῶν Ἱερέων (π. 
Ἀρσενίου, π. Νικοδήμου, π. Κωνσταντίνου) καὶ ἑνὸς Ἱεροδια
κόνου (π. Ἰωσήφ), καὶ παρέστησαν Μοναχοὶ καὶ Μονάζουσες 
καὶ μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν. Ὁ Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, στὸν ὁποῖον 
ἔκανε ἀναφορὰ στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα περὶ τῆς Μελ
λούσης Κρίσεως καὶ ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὴν θέση τοῦ Ἐπι
σκόπου μέσα στὴν Ἐκκλησία. 
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Νέο Περιοδικὸ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς:
«Ἡ Πνευματικὴ Ἐπαγρύπνηση»

Κυκλοφόρησε τὸ πρῶτο τεῦχος (Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017) τοῦ 
νέου Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς «Ἡ Πνευματικὴ 

Ἐπαγρύπνηση» στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα (The Spiritual Watch), μὲ τὴν εὐλογία 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

  Τὸ Περιοδικό, τὸ ὁποῖο θὰ ἐκδίδεται κάθε δίμηνο, ἔχει ἔγχρωμο ἐξώφυλ-
λο καὶ ὀπισθόφυλλο, ἐσωτερικὰ εἶναι ἀσπρόμαυρο, μὲ εἰκονογραφικὸ καὶ 
φωτογραφικὸ ὑλικό, ἔχει 12 σελίδες σχήματος 28x21,5 ἑκ. καὶ περιλαμβάνει 
στὴν ὕλη του Μήνυμα τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, τὸ ὁποῖο παρατίθε-
ται καὶ στὰ ἑλληνικά, κείμενο ἑορτολογικὸ περὶ τοῦ Δωδεκαημέρου, κείμενο 
μοναστικῆς πνευματικότητος, ἀπαντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου σὲ ἐρωτή-
ματα, παιδικὴ γωνιά, παρουσίαση «Ἐνορίας τοῦ μηνὸς» τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐνημέρωση γιὰ ποιμαντικὲς καὶ 
ἱεραποστολικὲς δραστηριότητες, καθὼς καὶ ἐκκλήσεις βοηθείας (ἀγγλικὰ 
καὶ ἑλληνικὰ) γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία θέτει 
ὡς προτεραιότητα γιὰ τὴν διοικητική της ὀργάνωση τὴν δημιουργία Μη-
τροπολιτικοῦ Κέντρου.

 Τὸ Περιοδικὸ ἀναρτᾶται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς (http://hotca.org/documents/723-
the-spiritual-watch,-vol-1-issue-1) καὶ ἀποστέλλεται ταχυδρομικὰ σὲ ὅσους τὸ ζητήσουν (The Spiritual Watch, 
c/o St. John’s Monastery, 151 Heron Road Cobleskill, NY 12043, USA). 

 Στὸ τέλος ἔγινε κοπὴ τῆς βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μη
τροπόλεως καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ προσέφερε στόν Σε
βασμ. Δημητριάδος ἕνα ἀρχιερατικὸ ἐγκόλπιο εἰς ἔνδειξιν 
τιμῆς, ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως τοῦ Ποιμνίου αὐτοῦ. Κατὰ 
τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου ὁ ἑορτάζων Ἱεράρχης δέχθη
κε τὶς εὐχὲς τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. Στὴν δὲ 
ἑνοριακὴ αἴθουσα, ὅπου προσῆλθε καὶ ὁ Aἰδ. Πρωτ. π. Γε
ώργιος Κεπάπογλου ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Λαρίσης καὶ 
Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου, προσφέρθηκε στοὺς πιστοὺς 
κέρασμα.
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