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Εἰς τὴν Σεπτὴν Κοίμησιν

Ἡ Δόξα τῆς Παρθένου

θανάτου νεκρά, ἄπνους καθορᾶται! Ἡ Μήτηρ 
τῆς Ζωῆς, ἐν τῷ τάφῳ κατατίθεται!
 Τὸ παρθενικὸν ὅμως καὶ ἀμόλυντον Αὐτῆς 
σῶμα, ἐξ οὗ ὁ Θεὸς ἐγεννήθη ἀφράστως, δὲν 
μετεβλήθη εἰς τέφραν καὶ χοῦν, ἀλλὰ σῶον 
καὶ ἄφθαρτον μετεφέρθη εἰς τὴν Οὐράνιον 
Βασιλείαν, ὅπως τοῦτο τὸ πάλαι ἐγένετο εἰς 
τὸν Ἐνὼχ καὶ Ἠλίαν, τὸν ἄφλεκτον οὐρανο-
δρόμον [καίτοι ἐκεῖνοι δὲν ἐγεύθησαν θανά-
του]. Ἦτο δυνατὸν νὰ ἐπιτρέψῃ ποτὲ ὁ Θε-
άνθρωπος Ἰησοῦς, τοῦ ὁποίου ἡ Σὰρξ ἐκ τῆς 
σαρκὸς τῆς Μαρίας ἐλήφθη, νὰ μεταβληθῇ 
αὕτη εἰς κόνιν; Ὄχι βεβαίως.
 Θαυματουργικῶς καὶ ὑπερφυῶς λοιπὸν με-
τέστησεν Αὐτὴν ψυχῇ τε καὶ σώματι καὶ τὴν 
ἐδόξασεν ὑπὲρ πάντα ἄλλον Ἅγιον, Αὐτήν, 
ἥτις τὴν ἀνθρωπίνην σάρκα τοῦ ἐδάνεισε, τὸν 
ἐγαλούχησε, τὸν ἀνέθρεψε, τὸν περιέθαλψε, 
τὸν περιέβαλε μὲ τὴν ἀπεριόριστον στοργὴν 
τῆς μητρικῆς καρδίας της καὶ τὸν ἠκολούθησε 
μέχρι τοῦ Σταυροῦ. Μία ἁγία καὶ ἰδανικὴ ἀγά-
πη εἶχε χαλκευθῆ μεταξὺ Μητρὸς καὶ Υἱοῦ, 
ἀγάπη, ἥτις συνέδεεν ἀμφοτέρους ἀρρήκτως 
ἕως τοῦ Γολγοθᾶ.
 Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου πρὸς τὴν Παναγίαν 
Μητέρα Του ἐξεδηλώθη ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην 
περίστασιν κατὰ τὴν Κοίμησιν, ὅτε μετέστη-
σεν Αὐτὴν ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν καὶ ὑπερύψω-
σεν ἕως τοῦ Θρόνου Του, ὅπου παρίσταται ἐν 
ἱματισμῷ περιβεβλημένη καὶ πεποικιλμένη. 
«Πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον, πολ-
λαὶ ἐποίησαν δύναμιν, σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ 
ὑπερῆρας πάσας» (Παροιμ. λα’ 29). Καὶ ὄντως, 
ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπερέβαλε πάσας τὰς 
γυναῖκας τῶν βροτῶν. Ἡ ὑπεροχή της δὲ αὕτη 
δὲν συνίσταται εἰς πλοῦτον ὑλικόν, δύναμιν 

ΟΛΟΙ οἱ κάλαμοι τῆς περιωπῆς καὶ ἰσχύος 
ἑνὸς χρυσοστομείου καλάμου καὶ ἄν συ-

νειργάζοντο ἤ συνημιλλῶντο, πενιχρὸν καὶ 
εὐτελὲς ἐγκώμιον θὰ ἔπλεκον εἰς τὴν Ἀειπάρ-
θενον Κόρην, τῆς ὁποίας ἡ ἀρετὴ ἐκάλυψε καὶ 
ὑπερέβη καὶ αὐτοὺς τοὺς οὐρανούς. Τῆς Κό-
ρης ταύτης καὶ Μητρὸς τοῦ Θεοῦ πανήγυριν 
λαμπρὰν ἄγει σήμερον ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σία, πανήγυριν διὰ τὴν Κοίμησιν καὶ τὴν ἔνδο-
ξον εἰς οὐρανοὺς Μετάστασιν, ἥτις ἐπεβεβαί-
ωσε τὴν Γραφικὴν ῥῆσιν: «οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν 
σου ἰδεῖν διαφθοράν».
 Ἐπεθύμησε διακαῶς ἡ Πανάμωμος Μήτηρ 
τοῦ Θεοῦ, ἕνεκα τοῦ θερμοῦ καὶ ἰσχυροῦ φίλ-
τρου πρὸς τὸν Υἱόν της, νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν 
τύχην ὅλων τῶν θνητῶν καὶ νὰ παραδοθῇ 
εἰς θάνατον, διὰ νὰ πετάξῃ ἡ ψυχή της εἰς τὰ 
ὑπερκόσμια σκηνώματα καὶ ἀπολαύσῃ τὴν 
ὑπέρφωτον δόξαν τοῦ ἐξ Αὐτῆς τεχθέντος 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
 Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ κομίζει εἰς Αὐτὴν 
τὸ μήνυμα καὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία 
θὰ ἐπραγματοποιεῖτο μετὰ τρεῖς ἡμέρας, καθ’ 
ἅς ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καταλλήλως προη-
τοιμάσθη διὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἐκδημίαν της. 
Ἀφοῦ τὰ κατ’ Αὐτὴν διηυθέτησε καὶ τὰς τελευ-
ταίας συμβουλὰς καὶ κατευθύνσεις παρέσχεν 
εἰς τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, τοὺς οἰκτρῶς 
ὀδυρομένους ἐπὶ τῷ χωρισμῷ Αὐτῆς, ἐκοιμή-
θη ἐν εἰρήνῃ.
 Τὸ δὲ θεοδόχον Αὐτῆς σῶμα οἱ ἅγιοι Ἀπό-
στολοι πανευλαβῶς ἐνεταφίασαν μεθ’ ὕμνων 
καὶ ἐγκωμίων, τοῦ σκεύους τῆς ἐκλογῆς δια-
πρέποντος τοῖς ὕμνοις. Θαῦμα παράδοξον καὶ 
ἀσύλληπτον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην διάνοιαν! 
Ἡ βαστάσασα ἐν ἀγκάλαις τὸν Νικητὴν τοῦ 
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καὶ ἐξωτερικὰ ἐν γένει προσόντα καὶ χάριτας, 
ἀλλ’ εἰς ἐσωτερικὴν αἴγλην καὶ ἁγιότητα, ἥτις 
ἐκόσμει τὴν ἔξοχον καὶ μοναδικὴν εἰς τὸν κό-
σμον φυσιογνωμίαν Της.
 Ἡ αἴγλη τῆς Παρθένου ἀκτινοβολεῖ ἕως σή-
μερον μετὰ τόσους αἰῶνας καὶ ἡ ἁγιότης τοῦ 
βίου Της δεικνύει τὴν ἀληθῆ ὁδόν, τὴν ὁποί-
αν ὀφείλουν νὰ ἀκολουθοῦν ὅσοι ποθοῦν τὴν 
σωτηρίαν των καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῆς Οὐρανί-
ου δόξης.
 Ἄς προσπαθῶμεν νὰ μιμούμεθα τὰς ἀρετὰς 
τῆς Ἁγνῆς Παρθένου, τῆς καθαρωτέρας καὶ 
αὐτῶν τῶν ἡλιακῶν λαμπηδόνων, ἥτις κα-
τέχει τὴν λαμπροτέραν θέσιν ἐν τῷ οὐρανῷ 
μετὰ τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἄν θέλωμε νὰ τύχω-
μεν τοῦ ἐλέους καὶ τῆς προστασίας Της. Ἄς 
καταφεύγωμεν μετὰ πίστεως εἰς τὴν Θεομή-
τορα, ὅταν περιστάσεις, θλίψεις, ἀνάγκαι καὶ 
συμφοραὶ τοῦ βίου εὑρίσκουν ἡμᾶς καὶ ὅταν 
πειρασμοὶ πάντοθεν μᾶς κυκλώνουν. Ἡ Ὑπε-

ραγία Θεοτόκος εἶναι Μήτηρ ἡμῶν, Μήτηρ φι-
λόστοργος καὶ συμπαθής, ἡ ὁποία δύναται νὰ 
μᾶς ἐνισχύσῃ εἰς ὅλα τὰ δεινὰ καὶ τὰς τρικυ-
μίας τοῦ βίου καὶ νὰ μᾶς ἀναδεικνύῃ νικητὰς 
καὶ τροπαιούχους εἰς τὴν τραχεῖαν καὶ κοπιώ-
δη ὁδὸν τῆς ἀρετῆς.
 Ἄς στρέψωμεν τὰ ὄμματα τῆς ψυχῆς μας 
πρὸς τὴν Μητέρα τοῦ Φωτὸς καὶ ἄς ἐποπτεύ-
σωμε νοερῶς τὸ μεγαλεῖον καὶ τὴν ἄρρη-
τον δόξαν, τῆς ὁποίας τυγχάνει ἐν Οὐρανοῖς 
καὶ ἄς ἀναπέμψωμεν μυστικῶς δέησιν πρὸς 
Αὐτήν, ἥτις παρέχει τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτή-
ματα εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὴν 
θερμὴν μεσιτείαν Της. 
 Εἴθε ἡ κραταιὰ προστασία καὶ πανσθενὴς 
σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ μᾶς 
φρουρῇ καὶ φυλάττῃ ἀτρώτους ἀπὸ τὰ βέλη 
τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα καὶ νὰ μᾶς κα-
τευθύνῃ εἰς τρίβους εὐθείας, ἀγούσας πρὸς 
τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν καὶ μακαριότητα!

(«Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀρ.φ. 449-450 / Κυριακὴ 15 Αὐγούστου 1964 [π.ὀ.ἡ.], σελ. 1-2)

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
14ης / 27ης Ἰουλίου 2017

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Τὴν Πέμπτην, 14/27 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 
2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ 

Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν 
εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος 
ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ 
ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Συνεζητήθησαν αἱ αἰτήσεις προσχωρήσεως 
Κληρικῶν τινων.
 2. Ἐγένετο ὁ ἐτήσιος ἀπολογισμὸς τῶν Συνοδικῶν 
Ἐπιτροπῶν ὑπὸ τῶν Προέδρων αὐτῶν, ἡ ἀξιολόγησις 
τοῦ ἔργου των καὶ ἡ ἀνανέωσις τῆς συνθέσεως αὐτῶν.
 3. Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικα-
στηρίων.
 4. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευ-
ουσῶν Ἐπαρχιῶν.
 5. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερι-
νοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
 6. Συνεζητήθη ἡ προετοιμασία τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ 
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (22 
Ἰουλίου).

 7. Κατόπιν θετικῆς εἰσηγήσεως ἐνεκρίθη ἡ ὑπὸ 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου 
Ἀθικίων Κορινθίας ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας 
μετὰ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου 
τοῦ Στουδίτου.
 8. Ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Δογμα-
τικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων ἡ μελέτη Ἑρμηνευ-
τικοῦ τινὸς ἔργου, ὑποβληθέντος πρὸς ἔγκρισιν τῆς 
ἐκδόσεως.
 9. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς συμμετοχῆς 
ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ 
Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (15 Ἰουνίου).
 10. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη εἰς τὴν ποιμαν
τικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Τσεχίᾳ καὶ Σλοβακίᾳ, ὡς 
Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας.
 11. Συνεζητήθη ἡ ἱεραποστολικὴ δραστηριότης εἰς 
Ν. Γερμανίαν καὶ Αὐστρίαν καὶ αἱ προοπτικαὶ αὐτῆς.
 12. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδον περὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς 
Συνόδου Ἀμερικῆς, τῆς Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου 
τῆς Ἀμερικῆς, τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς Νέας Ὑόρκης, ὡς καὶ 
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περὶ τῶν συναντήσεων τὰς ὁποίας εἶχεν ἐν Ἀμερικῇ.
 13. Ὁ αὐτὸς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ 
τῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν τῆς Διασπορᾶς.
 14. Ὁ αὐτὸς μετέφερεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον 
σκέψεις καὶ προτάσεις τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχιερέων 
τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 15. Συνεζητήθη καὶ κατ᾽ ἀρχὴν ἐνεκρίθη σχέδιον 
Ἐγκυκλίου καὶ ἐνημερωτικῶν κατηχητικοῦ περιεχο-
μένου φυλλαδίων περὶ τοῦ θέματος τῆς ἀποτροπῆς 
τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων.
 16. Ἐνεκρίθη τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκ

λο γῆς Ἀρχιερέων.
 17. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύν οδον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ εἰς Κογκό, ὡς 
Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Κανάγκα, ἄρτι ἀφι-
χθεὶς ἐκ τοῦ κοπιώδους ταξιδίου αὐτοῦ.
 17. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν 
Σύνοδο περὶ τῆς εὐχαριστηρίου Λειτουργίας τῆς θαυμα-
τουργικῷ τῷ τρόπῳ διασωθείσης ἐξ ἀεροπορικοῦ δυστυ-
χήματος Ἀρχιλοχίου Βασιλικῆς Πλεξίδα εἰς Σέριφον.
 18. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης 
φύσεως. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας





μενικὸ πνεῦμα τῶν καιρῶν, ὥστε ἡ συνείδηση τῆς 
εὐθύνης του, ὅπως καὶ τῶν προκατόχων του (Ἰωακεὶμ 
Γ΄ [Μελετίου], Ἀθηναγόρου καὶ Δημητρίου), νὰ «κα-
θοδηγοῦν καὶ διαμορφώνουν τὸν οἰκουμενικὸ λόγο 
καὶ τὴν οἰκουμενικὴ ἀποστολή του» (Βλ. Στυλιανοῦ 
Χ. Τσομ πανίδη, «Ὁ Οἰκουμενικὸς Λόγος τοῦ Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου», στὸ ἠλεκτρονικὸ Περιοδικὸ τοῦ Θεολογι-
κοῦ Τμήματος ΑΠΘ: «Σύνθεση», Vοl. 5/Nο 1 [2016], σελ. 
162-182· στὴν πρόσφατη αὐτὴ πηγὴ βασίζεται καὶ ἡ ἐν συ-
νεχείᾳ παρουσίαση θέσεων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ).
 Οἱ Οἰκουμενιστές, διὰ τοῦ πατριάρχου-ἡγέτη τους, 
τονίζουν τὸ χρέος τῆς «καθολικῆς ἀγάπης» -μακρὰν 
τοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοξίας- τὴν ὁποίαν 
δῆθεν ἀρνεῖται ὁ «ὁμολογιακὸς ἐγωκεντρισμός». Ἡ 
ὁμολογιακὴ στάση, ἡ Εὐαγγελικὴ καὶ Πατερική, ἡ θε-
ωροῦσα τὴν Ἀγάπη ἀδιαχώριστη ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια, 
χαρακτηρίζεται ὡς «φονταμενταλιστικὴ ἐκδοχὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας», «αὐτάρεσκη καὶ στενόκαρδη ἀπομόνω-
ση» καὶ «ἐκκλησιαστικὸς ἐπαρχιωτισμός». Οἱ προβλη-
ματικοὶ λοιπὸν «ὁμολογιακοὶ ἐγωκεντριστές», κατὰ 
τοὺς Οἰκουμενιστές, ἀδυνατοῦν νὰ ὑποψιασθοῦν ὅτι ὁ 
διάλογος καὶ τὸ ἄνοιγμα στὸν κόσμο εἶναι δῆθεν σύμ-
φυτα μὲ τὴν φύση καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἐνῶ οἱ εὐρέων ὁριζόντων Οἰκουμενιστές, οἱ μεγα-
λόκαρδοι αὐτοὶ κοσμοπολῖτες, ἐμφανίζονται ἀπὸ μέ-
ρους τους σὰν πρόμαχοι τῆς λεγομένης «δυναμικῆς 
ἐκκλησιολογίας», αὐτῆς ποὺ ὑποστηρίζει καὶ προωθεῖ 
τὴν συνεργασία μὲ τοὺς πάσης φύσεως ἑτεροδόξους 
γιὰ τὴν λύση τῶν προβλημάτων ὡς πρὸς τὴν σχέση 
Ἐκκλησίας – κόσμου, καὶ αὐτῆς ποὺ ἀναζητεῖ τρόπους 
ἀνανεώσεως τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν στὴν Ἐκκλη-
σία (ποιά Ἐκκλησία;!) καὶ εὐνοεῖ βεβαίως τὴν συμπρο-
σευχὴ καὶ ὄχι μόνο.
 Αὐτὰ εἶναι γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστὲς ὅσα ἀποσκο-
ποῦν στὴν ἀποφυγὴ τῆς λεγομένης «ἐκκλησιολογικῆς 

ΕΔΩ καὶ δεκαετίες ἔχει τεθεῖ ἡ ἄποψη μὲ τρόπο σο-
βαρὸ καὶ ἐν πολλοῖς τεκμηριωμένο, ὅτι ἡ ἐποχή 

μας εἶναι προδρομικὴ τοῦ Ἀντιχρίστου μὲ ἰδιάζοντα 
τρόπο. Τὸ σοβαρὸ σύμπτωμα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν πίστη, 
σχετίζεται μὲ τὴν προφανῆ «ἀποστασία» (Β΄ Θεσ. β΄ 3), 
μέσῳ τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
 Ὁ Οἰκουμενισμὸς συμπληρώνει ἕνα καὶ πλέον 
αἰῶνα δραστηριότητος καὶ παρὰ τὴν καταφανῆ νεω-
τεροποιΐα του, κατορθώνει καὶ ἐπικρατεῖ μὲ δικαιο-
λογίες καὶ τρόπους, οἱ ὁποῖοι γίνονται δεκτοὶ ἀπὸ τὸ 
σύνολο σχεδὸν τῆς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας μας.
 Σὲ μία ἐποχὴ σχετικοποιήσεως τῆς ἀληθείας, κα-
ταρρίψεως τῶν αὐθεντιῶν καὶ δογματισμῶν, ἀναδείξε-
ως τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ ἀναζητήσεως προτάσεων γιὰ 
τὴν ἀπολυτοποίηση τοῦ ἐνθάδε, τὴν ἐξασφάλιση μιᾶς 
ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνώδυνης καὶ ἄνετης ζωῆς στὸν 
παρόντα κόσμο, ὁ Χριστιανισμὸς ἀντιμετωπίζεται -ὅταν 
δὲν ἀπορρίπτεται- χρησιμοθηρικά, γιὰ τὴν βελτίωση 
τῶν συνθηκῶν τοῦ παρόντος βίου. Καὶ ὁ ἐκκοσμικευ-
μένος Χριστιανισμὸς κολακεύεται ἀπὸ τὴν μεταχείριση 
αὐτὴ τοῦ κόσμου καὶ βάζει τὰ δυνατά του γιὰ νὰ παίξει 
τὸν ρόλο του ὅσο μπορεῖ καλύτερα, προκειμένου νὰ 
ἀρέσει στὸν κόσμο, νὰ ἀναγνωρίζεται καὶ ἐπαινεῖται ὡς 
μία σεβαστὴ πνευματικὴ παράδοση, ἡ ὁποία ἔχει νὰ πεῖ 
κάποια σημαντικὰ πράγματα στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, 
γιὰ νὰ βελτιώσει τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς του.
 Τὸ ἄν αὐτὸς ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει σχέση μὲ τὴν 
οὐσία τῆς ἀποστολῆς του, μὲ τὴν αἰώνια σωτηρία βά-
σει τῆς ἀληθινῆς πίστεως στὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό, δὲν 
φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα οὔτε τοὺς ἴδιους τοὺς 
ἐκπροσώπους τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ Χριστιανισμοῦ.

***
 Οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστὲς καυχῶνται, γιὰ 
παράδειγμα, σχετικὰ μὲ τὸν ἡγέτη τους Κωνσταντι-
νουπόλεως Βαρθολομαῖο, ὅτι συνέλαβε τὸ οἰκου-

Ὀρθόδοξη Διάκριση
σὲ καιρὸ Οἰκουμενικῆς συγχύσεως
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 Στὰ μεταπολεμικὰ χρόνια ὁ Οἰκουμενισμὸς γνώ-
ρισε μεγάλη ἀνάπτυξη καὶ ἑδραίωση. Μετὰ τὸ 1965 
ἐγκαινιάσθηκαν μάλιστα, εἰδικὰ σὲ σχέση μὲ τοὺς Πα-
πικούς, τὰ θεατρικὰ Οἰκουμενιστικὰ ἡμι-συλλείτουργα, 
τὰ ὁποῖα μαρτυροῦν γιὰ τὴν τραγικὴ φθορὰ τῶν ἐξ 
ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν. Καὶ δὲν πρόκειται μόνο 
γιὰ ἐνέργειες χωρὶς θεωρητικὴ κάλυψη. Οἱ Κοινὲς 
Δηλώσεις σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς Πάπα καὶ Πατριάρχου 
ἐκφράζουν/δηλώνουν μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο καὶ σαφῆ 
τρόπο αὐτὴ τὴν αἱρετικὴ καὶ ἀποστατικὴ «περιεκτικὴ/
δυναμικὴ» ἐκκλησιολογία τῆς μὴ ἀποκλειστικότητος.

ὁποία συνυπεργάφη στὴν Ἀβάνα τῆς Κούβας τὸν Φε-
βρουάριο τοῦ 2016, γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχει ἡ ψευδαίσθηση 
-ἠθελημένη ἤ ἀθέλητη- σὲ κάποιους αἰθεροβάμονες, 
ὅτι δῆθεν τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας διακρατεῖ μία ἀντι-
οικουμενιστικὴ στάση καὶ γραμμὴ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν 
Κωνσταντινούπολη! Ἡ διαφορά τους δὲν ἔγκειται σὲ 
θέματα Πίστεως, ἀλλὰ σὲ θέματα δικαιοδοσιακῶν διεκ-
δικήσεων καὶ γεωπολιτικῆς.
 Ἐνῶ λοιπὸν συμβαίνουν αὐτὰ τὰ ἐντελῶς ἀνατρε-
πτικὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ δὴ Ἐκκλησιολογίας, 
οἱ Οἰκουμενιστὲς βεβαιώνουν ἀφελέστατα καὶ προκλη-
τικότατα, ὅτι ἀπὸ τοὺς ἀντιδρῶντας στὴν ἀποστατικὴ 
πορεία τους καμμία δῆθεν ἀπόδειξη δὲν παρέχεται, ὅτι 
κατὰ τὶς ἐπαφές τους μὲ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους ἐγκα-
τέλειψαν ἤ ἀρνήθηκαν τὰ δόγματα τῶν Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας!
 Ἐνῶ εἶναι πασιφανέστατο, ὅτι ἡ Οἰκουμενιστικὴ 
ἀνάμιξη ἐδῶ καὶ δεκαετίες, Διαχριστιανικὴ καὶ Διαθρη-
σκειακή, παρήγαγε πλῆθος κακοδοξιῶν, στὴν θεωρία 
καὶ τὴν πράξη, μὲ διαστρέβλωση μάλιστα τῆς ἐννοίας 
τῆς Ἀγάπης, μὲ περιχωρητικὴ καὶ περιεκτικὴ στάση 
ἔναντι τῆς ἑτεροδοξίας/αἱρέσεως, βάσει ἑνὸς νεφε-
λώδους ἀνθρωπιστικοῦ ὁράματος, χωρὶς ἱεραποστο-
λικὴ διάσταση καὶ κλήση τῶν πεπλανημένων ἐν μετα-
νοίᾳ στὴν ὄντως Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
 Παρὰ ταῦτα, οἱ Οἰκουμενιστὲς ὀργάνωσαν καὶ συγ-
κάλεσαν τελικὰ τὴν ἀπὸ μακροῦ ἀναμενομένη «ἁγία 
καὶ μεγάλη σύνοδό» τους στὸ Κολυμπάρι Χανίων Κρή-
της τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν «πανορθό-
δοξη» ἔγκριση καὶ κάλυψη, στὸν βαθμὸ ποὺ αὐτὸ θὰ 
ἦταν ἐφικτό, ὅλων τῶν ὡς ἄνω αἱρετικῶν Οἰκουμενι-
στικῶν ἐπιτευγμάτων τους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο βεβαίως 
-ἔστω καὶ κάπως συγκεκαλυμμένα- ἐπέτυχαν.
 Εἶναι πράγματι τουλάχιστον παράδοξο, τὸ ὅτι γί-
νεται ἔκτοτε πολὺς λόγος ὡς πρὸς τὸ νόημα ἐκφρά-

ἀποκλειστικότητος», τὴν ὁποίαν φαίνεται νὰ ἀντιπα-
θοῦν ὑπερβολικά, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ κατ’ αὐτοὺς 
ποθητὴ «περιεκτικότητα»· δηλαδὴ ἡ αὐθαίρετη πρόσ-
δοση στοὺς ἑτεροδόξους ἐκείνης τῆς ἐκκλησιαστι-
κότητος, ἡ ὁποία νὰ τοὺς ἐπιτρέπει στὴν ἀπὸ κοινοῦ 
πραγμάτωση τῆς Οἰκουμενιστικῆς τους θεωρήσεως, 
δραστηριοποιήσεως καὶ ὁλοκληρώσεως.
 Ὅμως, αὐτὸ ἦταν ἀκριβῶς ποὺ ἔγινε μὲ τὸ Οἰκου-
μενιστικὸ Διάγγελμα τοῦ Πατριαρχείου τὸ 1920, τὸ 
ὁποῖο καὶ ἀποτέλεσε τὸ ὄντως ἠχηρὸ οἰκουμενιστικὸ 
«προσκλητήριο».

 Οἱ Κοινὲς Δηλώσεις, γιὰ παράδειγμα, τοῦ Πάπα 
Φραγ κίσκου καὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τὸ 2014 
στὰ Ἱεροσόλυμα (Μάϊος) καὶ στὸ Φανάρι (Nοέμβριος), 
ὁμιλοῦν γιὰ ἐπίτευξη πλήρους ἑνότητος ὡς ἀλληλο-
εμπλουτισμοῦ καὶ ἀνταλλαγῆς δωρεῶν, μὲ ἄμεση προ-
οπτικὴ κοινῆς μαρτυρίας-διακονίας-προσευχῆς ἀμφο-
τέρων σὲ πλήρη ἀλληλο-αναγνώριση καὶ συνοδοιπορία. 
Βεβαιώνουν μάλιστα  ἀπερίφραστα, ὅτι δὲν ἔχουν πλέον 
«τὴν πολυτέλεια τῆς μεμονωμένης δράσεως»!
 Τὰ αὐτὰ ἰσχύουν καὶ γιὰ τὴν Κοινὴ Δήλωση Πάπα 
Φραγκίσκου καὶ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, ἡ 
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σεών τινων τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου 
σχε τικὰ μὲ τὴν ὀνομασία τῶν ἑτεροδόξων, καθ’ ἥν 
στιγ μὴν παραμένει ἀμετακίνητη καὶ ἰσχύουσα πλήρως 
ἡ βάση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἤτοι τὸ ἀνατρεπτικὸ καὶ 
ἀν τορθόδοξο Διάγγελμα τοῦ 1920 καὶ ὅλα ὅσα ἐπὶ 
ἕναν αἰῶνα διεπράχθησαν καὶ ὑπεγράφησαν καὶ συνε-
χίζουν μέχρι σήμερα μὲ ἀμείωτη ἔνταση νὰ λέγονται 
καὶ νὰ πράττονται! Τί ἀμφισβητήθηκε, λοιπόν, καὶ τί 
καταδικάσθηκε ἀπὸ τὴν ψευδοσύνοδό τους σχετικὰ μὲ 
τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὰ κεκτημένα του, γιὰ νὰ μὴ μεί-
νουμε μόνον στὴν ὁρολογία καὶ νὰ περάσουμε στὴν 
οὐσία τοῦ πράγματος;
 Οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν ὄντως μεγάλη ἐπιτυχία στὴν 
πρόκληση συγχύσεως στοὺς ὀρθοδοξοφανεῖς ἐκ τῶν 
ἐπισήμων λεγομένων ἐκκλησιῶν. Τοὺς προξενοῦν ἔρι-
δες σχετικὰ μὲ τὴν ὁρολογία, ὥστε νὰ «ἐκτονωθοῦν» 
ἐκεῖνοι ἀλληλο-εμπαιζόμενοι στὴν προάσπιση τῆς ὀρθο-
δοξίας τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἀνενόχλητοι συνεχίζουν τὸ 
πραγματικὸ καὶ καθόλου θεωρητικὸ ἤ φανταστικὸ κατα-
στροφικὸ ἔργο τῆς ἀποστασίας τους, συμπαρασύροντες 
μαζί τους καὶ τοὺς θλιβεροὺς «διαμαρτυρομένους» συγ-
κοινωνοὺς καὶ συνοδοιπόρους τους...  

***
 Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς καταστάσεως, ἔχουν 
ἐν τῷ μεταξὺ διαμορφωθεῖ διάφορες τάσεις.
 Οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν Οἰκουμενιστῶν σπεύδουν 
συνήθως ἔναντι τοῦ θορύβου ἀντιδράσεως ἐναντίον 
τους, νὰ ἐπικαλεσθοῦν ὡς ἄλλοθι κάποιους ἀκουστοὺς 
Γέροντες προηγουμένων δεκαετιῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν 
ἦταν οἱ ἴδιοι Οἰκουμενιστές, οὔτε ἐνέκριναν τὴν Οἰκου-
μενιστικὴ κατάπτωση, ἀλλὰ παρέμεναν δυστυχῶς σὲ 
κοινωνία μαζί τους καὶ πρόβαλλαν τοὺς ἀρχηγέτες τῶν 
Οἰκουμενιστῶν ὡς τοὺς ὄντως ποιμένες τῆς ἀληθινῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπίκληση αὐτῶν γίνεται προφανῶς γιὰ 
νὰ συγκρατηθοῦν οἱ ἀντιδρῶντες ἀπὸ τὴν -ὅπως εἰρω-
νικὰ τὴν ἀποκαλοῦν- «μόδα τῶν ἀποτειχίσεων»!
 Ὅμως, τί ἀξία ἔχει ἡ ἐπίκληση τῆς κατακρίτου καὶ 
ἀσυνεποῦς αὐτῆς τακτικῆς τῶν Γερόντων ἐκείνων, 
ἐνώπιον τῆς τόσο προφανοῦς ἐκπτώσεως τῶν Οἰκου-
μενιστῶν ἀπὸ τὸν Κανόνα τῆς Ἀληθείας; Τὸ κριτήριο 
στὴν Ἐκκλησία δὲν ἀποτελοῦν κάποιοι ἔστω καὶ ἀξιο-
σέβαστοι κατὰ ἄλλα Γέροντες, οἱ ὁποῖοι ὅμως -παρα-
δόξως- παραβλέπουν καὶ παραβαίνουν τὴν ἀκραιφνῆ 
συνέχεια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως.
 Οἱ Ἅγιοι μᾶς προτρέπουν διαφορετικά: «Ὅτι δεῖ 
τῶν ἀκροατῶν τοὺς πεπαιδευμένους τὰς Γραφάς, δο-
κιμάζειν τὰ παρὰ τῶν διδασκάλων λεγόμενα· καὶ τὰ 
μὲν σύμφωνα ταῖς Γραφαῖς δέχεσθαι, τὰ δὲ ἀλλότρια 
ἀποβάλλειν· καὶ τοὺς τούτοις δόγμασιν ἐπιμένοντας 
ἀποστρέφεσθαι σφοδρότερον» (Μ. Βασίλειος, PG τ. 31, 
στλ. 845D-848Α).
 Ἐμεῖς δεχόμαστε καὶ ἀκολουθοῦμε τοὺς ἁγίους 
ἐκείνους Γέροντες, οἱ ὁποῖοι τήρησαν τὴν ὡς ἄνω 
προτροπὴ καὶ ἀποστράφηκαν τοὺς καινοτόμους Οἰ-
κου  μενιστές, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλη σιολογία τῆς ἀποκλειστικότητος, ἐν Ἀγάπῃ καὶ 
Ἀληθείᾳ, μακριὰ ἀπὸ κάθε φανατισμὸ καὶ μισαλλοδο-

ξία, ὅ,τι καὶ ἄν τοὺς στοίχισε αὐτό. Αὐτοὶ οἱ θεοκίνητοι 
Γέροντες δὲν ἔπεσαν στὴν παγίδα τῶν ἀγαπολόγων 
αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφ’ ἑνὸς προβάλλουν τὴν «κα-
θολικὴ ἀγάπη», γιὰ νὰ ἐξαπατήσουν καὶ νὰ ἐπιτύχουν 
τοὺς σκοπούς τους, ἀφ’ ἑτέρου ὅμως ἔναντι ὅσων 
τολμήσουν νὰ τοὺς ἀμφισβητήσουν, ἐπιδεικνύουν 
ἀφειδώλευτα τὸ σκληρὸ διωκτικό τους μένος!  

***
  Μία ἄλλη τάση ἀφορᾶ ἐκείνους ἀπὸ τὶς ἐπίσημες λε-
γόμενες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, εἴτε συμμετεῖχαν εἴτε 
ὄχι στὴν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, οἱ ὁποῖοι 
ψέγουν τὰ κακῶς κείμενα αὐτῆς καὶ τὰ ἀντορθόδοξα 
σημεῖα της, οὐσιαστικὰ δὲ ἀποδεικνύουν τὴν κακοδοξία 
της, ἀλλὰ πιστεύουν καὶ διαδίδουν ὅτι αὐτὸ δὲν ἐμπο-
δίζει καθόλου τὴν κοινωνία τους μὲ τοὺς κακοδόξους, 
στὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ συγκληθεῖ στὸ μέλλον ἄλλη σύνο-
δος, ἡ ὁποία θὰ διορθώσει τὶς λανθασμένες ἐκφράσεις 
κάποιων ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ ἔχουν ἐγκριθεῖ!
 Ἡ ἀφέλεια ἤ καὶ ἡ πονηρία τῆς θέσεως αὐτῆς μόλις 
εἶναι ἀνάγκη νὰ τονισθεῖ. Γνωρίζουμε, ὅτι οἱ Οἰκουμε-
νιστὲς προχωροῦν μεθοδικὰ καὶ ἄν πρόκειται νὰ ἱκα-
νοποιήσουν κάποιους μὲ ὀρθόδοξες εὐαισθησίες ἀπὸ 
τοὺς συγκοινωνούς τους, εἶναι ἱκανοὶ νὰ προβοῦν σὲ 
κατάλληλους χειρισμοὺς καὶ ἐλιγμοὺς στὴν διατύπω-
ση κειμένων, ὥστε νὰ τοὺς καλύψουν ἐν μέρει, χωρὶς 
ὅμως καθόλου νὰ ἀλλάξουν τὴν ἀκολουθητέα πορεία 
καὶ γραμμή τους ἔργῳ καὶ λόγῳ.
 Τὸ πρόβλημα εἶναι, ὅτι οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ὡς 
ἄνω θέση κοινωνίας μὲ τοὺς κακοδόξους φαίνεται 
νὰ θεωροῦν τὴν ἐπιλογή τους ὡς «βασιλικὴ ὁδό», ἡ 
ὁποία πλέον δοκιμάζεται, παραπέμποντες πιθανῶς 
στὴν χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου ἀπὸ τὸν φωτισμένο 
Ἱερομόναχο Σεραφεὶμ Pόουζ († 1982), Κληρικὸ τῆς 
Pωσικῆς Διασπορᾶς (Βλ. κείμενό του “Τhe Rοyal Path/
Τrue Οrthοdοxy in an age οf apοstasy”, στὸ περιοδ. “Τhe 
Οrthοdοx Wοrd”, Nο 5 [70]/September-Οctοber 1976, p. 
143-149), ὡς μία ἄλλη προφανῶς ἐκδοχὴ τῆς ἐπιφα-
νείου θεωρίας περὶ τῶν «δύο ἄκρων», δηλαδὴ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Ζηλωτισμοῦ.



 Ὁ π. Σεραφεὶμ ὅμως χρησιμοποιοῦσε τὸν ὅρο «βα-
σιλικὴ ὁδὸς» στὴν δεκαετία τοῦ ’70, πρὸ 40 χρόνων, 
γιὰ νὰ δηλώσει τὸ «χρυσοῦν μέσον» ὄχι μεταξὺ Οἰκου-
μενισμοῦ - Ζηλωτισμοῦ, ἀλλὰ μεταξὺ Οἰκουμενισμοῦ/
Μεταρρυθμίσεως καὶ ἑνὸς «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν» ζήλου, 
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διότι ὁ ἴδιος ἀκολουθοῦσε τὴν ἐν ἐπιγνώσει Ζηλωτικὴ 
ὁδὸ καὶ ἀπέδιδε τὴν «βασιλικὴ ὁδὸ» στὴν Ἐκκλησία 
του τῆς Pωσικῆς Διασπορᾶς ἐπὶ Ἁγίου Μητροπολίτου 
Φιλαρέτου († 1985) καὶ τοῦ μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀβερκίου τοῦ Τζόρντανβιλ († 1976). Αὐτοὶ καὶ οἱ σὺν 
αὐτοῖς διατήρησαν ἀναλλοίωτη τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, 
κατήγγειλαν εὐθαρσῶς τὸν Οἰκουμενισμὸ μὴ διατη-
ροῦντες κοινωνία μὲ τοὺς φορεῖς του, ὑποστήριξαν 
καὶ ἀναγνώρισαν τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστια-
νοὺς τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι διώχθηκαν ἀπάνθρωπα 
ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους τοῦ Nέου Ἡμερολογίου καὶ πε-
ριφρονήθηκαν σκαιῶς· αὐτοὺς ἐνίσχυσαν στὴν βασικὴ 
Ὀρθοδοξία τῆς θέσεώς τους, παρὰ τὰ ἐσωτερικά τους 
προβλήματα, κάποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν σχετισθεῖ καὶ 
μὲ ἀρνητικὲς δηλώσεις περὶ τῶν Μυστηρίων τῶν Και-
νοτόμων, θέμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἱ Pῶσοι ἀπέφευγαν νὰ 
τοποθετηθοῦν ἀνοικτὰ ἐν σχέσει τουλάχιστον πρὸς 
τὸ Σεργιανιστικὸ καὶ Οἰκουμενιστικὸ Πατριαρχεῖο 
Μόσχας. Θυμίζουμε μόνον, ὅτι ὁ π. Σεραφεὶμ Pόουζ 
ἐκοιμήθη ἕνα ἔτος πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀναθεματισμὸ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ τὸ 1983 ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Pωσικῆς 
Διασπορᾶς ἐπὶ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου.
 Ἡ «βασιλικὴ ὁδὸς» λοιπὸν δὲν εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τῶν 
ἀσυνεπῶν, αὐτῶν ποὺ κοινωνοῦν ἐν γνώσει μὲ τοὺς 
φανεροὺς κακοδόξους, γιὰ νὰ ἀποφύγουν δῆθεν τὸ 
ἄκρο τοῦ «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζήλου»:
 «Οἱ μὲν τέλειον περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· οἱ δέ, 
εἰ καὶ τοῖς λογισμοῖς οὐ κατεποντίσθησαν, ὅμως τῇ 
κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται» (Ὅσιος Θεόδω-
ρος Στουδίτης, PG 99, στλ. 1164ΑΒ).
 «Ἐχθροὺς γὰρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον 
τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς τοῖς τοιούτοις κοινω-
νοῦντας μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ὅσιος Θεόδω-
ρος Στουδίτης, PG 99, στλ. 1049ΑΒ).
 «Οἵτινες τὴν ὑγιῆ πίστιν προσποιοῦνται ὁμολο-
γεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσι, τοὺς τοιούτους, 
εἰ μετὰ παραγγελίαν μὴ ἀποστῶσι, μὴ μόνον ἀκοι-
νωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδελφοὺς ὀνομάζειν»... 
«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύ-
νοδοι καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαὶ φεύγειν τοὺς ἑτερό-
φρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστα-
σθαι» (Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, PG τ. 160, 101CD).

***
 Ἄλλη κατηγορία ἀποτελοῦν ὅσοι Κληρικοὶ διέκο-
ψαν μὲν τὸ μνημόσυνο τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου τους, 
διατηροῦντες ὅμως κοινωνία μὲ τὴν ἐκκλησία τους, 
σὲ ἀναμονὴ ἄν δὲν διορθωθεῖ ἡ κατάσταση ἐντὸς ἑνὸς 
χρονικοῦ ὁρίου κάποιων ἐτῶν -μὲ τὴν σύγκληση συνό-
δου διορθωτικῆς, νὰ προβοῦν σὲ πλήρη διαχωρισμό.
 Τὸ βῆμα αὐτὸ ἐκ πρώτης ὄψεως ἐπαινεῖται, ἀλλὰ 
εἶναι πασιφανὲς ὅτι πρόκειται γιὰ κάποιο ἡμίμετρο, 
τὸ ὁποῖο δὲν διασφαλίζει τοὺς αὐτουργοὺς ἀπὸ τὴν 
ἔμμεση κοινωνία μὲ τὴν καταγγελλόμενη αἵρεση, 
δὲν ἀποτελεῖ παραδοσιακὴ ἀντιμετώπιση τῆς αἱρε-
τικῆς ἀσυδοσίας καὶ δὲν γεννᾶ ἐλπίδες γιὰ δραστικὴ 
ἀλλαγὴ/μεταβολὴ τῆς οἰκτρᾶς καταστάσεως.
 Οἱ μολυσματικοὶ φορεῖς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ οἱ 

κοινωνοῦντες αὐτοῖς δὲν ἀντιμετωπίζονται ἀποτελε-
σματικὰ μὲ ἡμίμετρα, παρὰ μόνον ἀποφασιστικὰ μὲ 
τὴν ἕως θανάτου πλήρη ἀποστασιοποίηση ἀπὸ τὴν 
ἄμεση ἤ ἔμμεση κοινωνία μαζί τους. Αὐτὸ γνωρίζουμε 
ἀπὸ τὴν Κανονικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας μας.

***
 Μία ἄλλη κατηγορία ἀποτελοῦν ὅσοι Κληρικοὶ κυρί-
ως, ὅπως καὶ Μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, προέβησαν σὲ Κανο-
νικὴ Ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους, ἐπικαλούμενοι 
τὸν ΙΕ΄ Ἱερὸ Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου, εἴτε πρόσφατα, 
εἴτε λίγο παλαιότερα. Ἡ κατηγορία αὐτὴ ἐν πρώτοις 
ἐπαινεῖται, διότι ἀπέφυγε τὴν κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση 
πλήρως, καταγγέλλοντας καὶ πολεμώντας αὐτήν.
 Πρόβλημα γιὰ ἐμᾶς τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους, οἱ 
ὁποῖοι διακρατοῦμε τὴν Ἑορτολογικὴ τάξη τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀποτελεῖ ἡ προφανὴς ἐχθρότητα καὶ ἀπρόκλη-
τη πολεμικὴ τούτων (τουλάχιστον κάποιων ἀπὸ τοὺς 
φορεῖς τους) ἐναντίον μας, καίτοι κάποιοι πλανεμένοι 
Οἰκουμενιστὲς τοὺς ἀποκαλοῦν «δούρειο ἵππο τῶν 
Γ.Ο.Χ.», γιὰ τὴν δῆθεν ἀποσταθεροποίηση τῆς ἐκκλη-
σίας τους! Ὅπως φαίνεται, ἡ φαντασία τινῶν ἔχει ἀπο-
χαλινωθεῖ καὶ ἔχει ἐκτοξευθεῖ σὲ ὕψη δυσθεώρητα!...
 Οἱ Ἀδελφοὶ Ἀποτειχισμένοι, οἱ διεξάγοντες Ἀγῶνα 
ἰσχυρὸ κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θὰ ἦταν καλὸ νὰ δι-
ακρίνονται ἀπὸ ἦθος μετριοπαθείας καὶ κατανοήσεως 
ἔναντι ὅσων ἀγωνίσθηκαν μὲ θυσία αἵματος ἀπὸ αὐτὲς 
τὶς ἀπαρχὲς ἐμφανίσεως καὶ ἐπιβολῆς τῆς αἱρέσεως 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ στοιχειώδης 
αἴσθηση ἀνθρωπιᾶς καὶ χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης. 
Δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ διακρινόμενοι γιὰ ἐπιθετικότη-
τα καὶ ἔλλειψη διαλλακτικότητος χθεσινοὶ καὶ σημε-
ρινοὶ ὄψιμοι ὁμολογητές, νὰ μετατρέπονται αἴφνης 
σὲ τιμητὲς καὶ νὰ κατηγοροῦν μὲ τρόπο ἀφιλάδελφο, 
ἐριστικὸ καὶ καταδικαστικὸ ἐμᾶς τοὺς Παλαιοημερο-
λογῖτες γιὰ ὑπερβάσεις καὶ ἐκτροπές, ἐνῶ δὲν γνωρί-
ζουν ἐπαρκῶς οὔτε αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ ἱστορικὰ δεδομένα 
τῆς πονεμένης καὶ βασανισμένης, ἀλλὰ συνάμα καὶ 
ἐνδόξου ὁμολογιακῆς πορείας καὶ μαρτυρίας μας.
 Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ εἴμεθα διδάσκαλοι διδασκάλων. 
Δὲν ἀγαποῦμε τὴν λογομαχία, ἡ ὁποία δὲν οἰκοδομεῖ, 
ἀλλὰ ἐκτρέπεται σὲ ἀλληλομαχία καὶ ἀδελφομαχία. 
Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅπως μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες 
μας. «Οὐκ ἐσμὲν τῶν Πατέρων σοφώτεροι· οὐκ ἐσμὲν 
τῶν διδασκάλων ἀκριβέστεροι» (Ἅγιος Γρηγόριος Nύσ-
σης, PG τ. 46, στλ. 1112).
 Γιὰ μᾶς, βάσει τῶν κατὰ Χριστὸν Πατέρων καὶ Δι-
δασκάλων μας, ἡ Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία προσ-
κρούει στὴν Καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ διότι 
ἐφαρμόσθηκε μονομερῶς καὶ ἀντικανονικῶς τὸ 1924, 
μὲ ἀγνόηση τῶν Πανορθοδόξων ἀποφάσεων τοῦ ΙΣΤ΄ 
αἰ., καθὼς καὶ παρὰ τὴν ἀντίδραση τῆς πλειονότητος 
τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ διότι 
ὁ σκοπός της, ὅπως ἐξάγεται ἀβίαστα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ 
ἱστορικὰ δεδομένα γιὰ κάθε σοβαρὸ καὶ ἀπροκατάλη-
πτο μελετητή, δὲν ἦταν ἐκκλησιαστικός, παρὰ οἰκου-
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μενιστικὸς/συγκρητιστικός, γιὰ ἐπίτευξη συνεορτα-
σμοῦ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, προκειμένου νὰ καταστεῖ 
ὁρατὴ ἡ δῆθεν ἤδη ὑπάρχουσα ἀόρατη ἑνότητα με-
ταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν.
 (Πλείονα, ὅπως καὶ γιὰ τὴν σχέση Πασχαλίου Κανόνος-
Ἑορτολογίου, ἀναπτύσσονται στὸ Β’ Κεφ. «Οἰκουμενισμός: 
Συγκρητιστικὴ Παναίρεση», τοῦ Ἑνωτικοῦ Ἐκκλησιολο-
γικοῦ Κειμένου: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι 
τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ 
Κανονικά», στὸ περιοδ. «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀρ.τ. 
979/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2014, σελ. 10-12).
 Τὸ Ἡμερολογιακὸ θέμα εἶναι ἀδιάσπαστα συνδε-
δεμένο μὲ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, ἔγινε μὲ δική του ἔμπνευση, χάριν 
αὐτοῦ, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαχωρισθεῖ καὶ νὰ 
θεωρηθεῖ ὡς ἐπουσιῶδες ἐπὶ τοῦ παρόντος, γιὰ νὰ 
ἐξετασθεῖ δῆθεν ἀργότερα.
 Εἴθε οἱ Ἀποτειχισθέντες Ἀδελφοὶ νὰ πληροφορη-
θοῦν καρδιακῶς (ἐφ’ ὅσον θεωροῦμε ὅτι δὲν πρόκει-
ται γιὰ θέμα γνωστικῆς κατανοήσεως) τὴν σπουδαιό-
τητα καὶ σημασία τοῦ θέματος καὶ νὰ ἐπιστέψουν τὸν 
Ἀγῶνα τους καὶ μὲ τὸ ἀπαραίτητο αὐτὸ στοιχεῖο ποὺ 
τοὺς διαφεύγει, σὲ προσέγγιση τῆς Γνησίας Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διακρατεῖ τὴν κατὰ τὸν 
Ἅγιο Μάξιμο Ὁμολογητὴ «ὀρθὴν καὶ σωτήριον τῆς 
Πίστεως Ὁμολογίαν», μὲ ἐκκλησιολογικὴ πληρότητα 
καὶ καθολικότητα.      

***
 Ὅσο περνάει ὁ καιρὸς καὶ ἡ Οἰκουμενιστικὴ κα-
κοδοξία κερδίζει ἔδαφος καὶ οἱ συνειδήσεις διαβρώ-
νονται, οἱ ὄντως Ὀρθόδοξοι ἔχουμε ἀνάγκη ἐντατι-
κοποιήσεως τοῦ Ἀγῶνος μας. Θὰ ἦταν εὐκταία ἡ ὅσο 

τὸ δυνατὸν καλύτερη, ἑνοποιημένη καὶ συντονισμένη 
συνεργασία τῶν Ὁμολογητῶν, γιὰ ἐνεργοποίηση τῆς 
Συνοδικῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας, στὴν καλύτε-
ρη καὶ ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσε-
ως, ἐν σχέσει μὲ τὶς μορφὲς ποὺ λαμβάνει καὶ τὴν ἐξά-
πλωση τῶν σημείων τῆς ἐσχατολογικῆς ἀποστασίας.
 Ἡ ἀπόρριψη τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας ἀπὸ 
τοὺς προπάτορές μας ἔγινε βάσει τοῦ Ὀρθοδόξου 
αἰσθητηρίου τους, μὲ θεία ἔμπνευση καὶ μὲ ἐνίσχυ-
ση θεοσημειῶν, ὥστε νὰ ἀντέξουν τὰ δεινὰ ποὺ τοὺς 
βρῆκαν γιὰ τὴν ἀταλάντευτη στάση τους. Ἄν ἔγιναν 
λάθη, αὐτὰ εἶναι ἀναπόφευκτα σὲ δεινὲς καιρικὲς πε-
ριστάσεις καὶ πάντως οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ ἦταν καὶ πα-
ραμένουν οἱ Μεταρρυθμιστές/Οἰκουμενιστές.
 Ἡ καλύτερη αὐτογνωσία καὶ μετάνοιά μας θὰ ἐφελ-
κύσει τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀνταποκριθοῦμε θε-
άρεστα στὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν, ἐνώπιον μιᾶς τόσο 
μεγάλης καὶ πρωτοφανοῦς συγχύσεως, ἐργαζόμενοι γιὰ 
τὴν Ἐκκλησία καὶ θυσιαζόμενοι ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἡ ἔμφαση στὴν Ἱεραποστολικὴ διάσταση τῆς Μαρ-
τυρίας τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας σὲ παγκόσμιο ἐπίπε-
δο καὶ ἡ ἐμμονή, μὲ προσοχὴ καὶ διάκριση, στὴν ἐσω-
τερικὴ ποιότητα αὐτῆς, ὥστε νὰ περικλείει, ἐκφράζει 
καὶ μεταδίδει τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι, εἴθε νὰ 
εἶναι τὸ πρώτιστο μέλημά μας, ἐν ἐπιγνώσει τῆς Ἀπο-
στολικῆς προτροπῆς: «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλί-
ψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» 
(Pωμ. ιβ΄ 12), καὶ μὲ τὴν εὐχὴ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης νὰ 
εἶναι μεθ’ ἡμῶν. Ἀμήν!

† Ἐ.Γ.Κ.
30.7.2017 ἐκ.ἡμ.   





ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
κολάου Χαϊδαρίου, διακρινόταν γιὰ τὴν ἱεροπρέπεια, τὴν 
καλοσύνη καὶ τὸ ἦθος του. Παρόλα τὰ προβλήματα ὑγεί-
ας, ποὺ τὸν ταλάνιζαν ἀρκετά τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐξυπη-
ρετοῦσε ἀγόγγυστα τὸ ποίμνιό του στὶς πνευματικὲς και 
λειτουργικές του ἀνάγκες μὲ πνεῦμα αὐταπάρνησης.
 Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος τελέσθηκε 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Γοργοϋπηκόπου στὴν Οἰνόη 
Ἀττικῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῇ συμ-
μετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. 
Χρυσοστόμου (ἐπιχωρίου), Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γε-
ροντίου καὶ Δημητριάδος κ. Φωτίου. Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος 
πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ παρέστησαν ἀντι-
προσωπεῖες Μοναχικῶν Ἀδελφοτήτων καὶ πλῆθος πιστῶν. 
Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύσει τὴν ψυχή τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος!

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὸ Κονγκὸ
 Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτη-
ρητὴς τῆς Μητροπόλεως Κανάγκας τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἐπισκέφθηκε κάποιες ἀπὸ τὶς πολυπληθεῖς Κοινότητές μας 
στὸ Κονγκὸ τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς κατὰ τὸν τελευταῖο 

Ἐκδημία Ἡγουμένου
 Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν Πέμπτη, 7/20 Ἰουλίου 2017, ὁ 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γοργοϋπηκό-
ου Οἰνόης Ἀττικῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀζαρίας Ὡρολογᾶς. 
Ὁ μακαριστὸς Γέροντας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη 
τῆς ζωῆς του ἦταν Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νι-
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μῆνα, στὸ διάστημα ἀπὸ 15/2862017 ἕως 13/2672017, 
συνοδευόμενος ἀπὸ ἕναν λαϊκὸ ἀδελφό. Ἡ ἰδιαίτερα κο-
πιαστική, γεμάτη δυσκολίες, ἐπικίνδυνη καὶ ἀπαιτητικὴ 
αὐτὴ ἀποστολὴ περιλάμβανε ἐπισκέψεις στὰ πέντε σημαν
τικὰ κέντρα τῆς Ἱεραποστολῆς:
 α. Στὴν Κινσάσα, πρωτεύουσα τῆς χώρας, ὅπου ὁ 
Θεοφ. Μεθώνης προέβη σὲ χειροτονία δύο Ἱερέων καὶ 
ἑνὸς Διακόνου, πραγματοποίησε συνάξεις Κληρικῶν, βα-
πτίσεις Κατηχουμένων καὶ διάφορες ἐπισκέψεις.

ρικῶν, ἐπισκέψεις, συναντήσεις κλπ.
 ε. Καὶ στὸ Μπουτζιμάϊ, ὅπου ὁ Θεοφ. Μεθώνης λει-
τούργησε στὶς τρεῖς Ἐνορίες τῆς πόλεως μὲ τὸν τοπικὸ 
Κλῆρο (6 Ἱερεῖς), χειροτόνησε ἕναν Ἱερέα γιὰ Ναὸ τῆς 

 β. Στὴν Μπάντακα, πόλη στὸ βόρειο Κονγκό, ὅπου 
λειτούργησε στὸν νεόδμητο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου, χειροτόνησε νέους Κληρικούς, ἐπι-
σκέφθηκε τὴν μικρὴ Γυναικεία Μοναστικὴ Ἀδελφότητα 
ποὺ δημιουργήθηκε ἐκεῖ, τὸ Σχολεῖο ποὺ συμπλήρωσε τὸ 
πρῶτο ἔτος λειτουργίας του καὶ τὸ Ἰατρεῖο ποὺ ἄρχισε τὴν 
λειτουργία του πρόσφατα.
 γ. Στὸ ΚανγκὸΜπραζαβίλ, ὅπου ὑφίστανται δύο Ἐνορί-
ες, τέσσερις Ἱερεῖς καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες πιστῶν, μὲ τα-
κτικὲς συνάξεις καὶ λειτουργία δύο Σχολείων· ἐκεῖ, ὁ Θεοφ. 
κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε καὶ ἐνίσχυσε κλῆρο καὶ λαό.

 δ. Στὴν Κανάγκα, κύριο κέντρο τῆς Ἱεραποστολῆς, ὅπου 
συγκεντρώθηκαν πολλοὶ Κληρικοί, κάποιοι μάλιστα διανύ-
οντας μὲ τὰ πόδια ἑκατοντάδες χιλιόμετρα (!)· ἐκεῖ τελέσθη-
καν Θ. Λειτουργίες σὲ Ναοὺς τῆς περιοχῆς, ὅπως καὶ στὸν 
ἑορτάζοντα Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, χειροτονήθηκαν 
νέοι Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, χειροθετήθηκαν Ἀναγνῶστες, θε-
μελιώθηκε εὐρύχωρος Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος 
ὅμως ἀναμένει τὴν ἐνίσχυση τῶν ὅπου γῆς Ὀρθοδόξων γιὰ 
νὰ ἀνοικοδομηθεῖ, τελέσθηκαν τὰ Θυρανοίξια καὶ ἡ πρώτη 
Θ. Λειτουργία στὸν νεόδμητο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, 
ἔγινε ἐπίσκεψη στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ συνάτη-
ση μὲ τοὺς Δοκίμους Ἀδελφούς της, ἔγιναν Συνάξεις Κλη-

περιοχῆς καὶ κατέστησε ἄλλον Κληρικὸ Πρωθιερέα, χει-
ροτόνησε ἐπίσης τρεῖς Διακόνους, εὐλόγησε τὰ θεμέλια 
νέου Ναοῦ, ἐπελήφθη γιὰ τὴν λειτουργικὴ ἐπιμόρφωση 
Κληρικῶν καὶ Ἱεροψαλτῶν, γιὰ τὸν καταρτισμὸ Χορω-
διῶν, γιὰ τὴν διανομὴ ἐντύπων μὲ λειτουργικὰ κείμενα 
στὴν γαλλικὴ γλῶσσα κλπ.

Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Μαρίνης
 Τήν Κυριακή, 17/30072017, ἡ Ἐκκλησία μας ἑώρ-
τασε ὁμοῦ μετά τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων, καί τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος 
Μαρίνης τῆς ἀθληφόρου. Στόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο 
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Ἱερό Ναό Καλλιπόλεως Πειραιῶς τοῦ Μεγάλου Ἐσπερι-
νοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας ἀφ’ ἑσπέρας, καθώς καί τῆς 
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, 
προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Περαιῶς 
& Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.
 Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Μαρίνης Νταρδέζης Κερατέας 
Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Γρη-
γόριος Ταυλάριος, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
 Τέλος δέ στό πανηγυρίζον ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Μα-
ρίνης παρά τόν Δριό τῆς νήσου Πάρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Κυκλάδων καί Νήσων, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο 
καί στήν Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ 
Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Ἀρσενίου Κοντογιαννοπούλου.

Χειροτονίες νέων Κληρικῶν

τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ὑπερηλίκου 
Αἰδ. π. Ἠλία Μαυρίδη, ὁ ὁποῖος ἐφημέρευσε ἐπί δεκαετίες 
στήν ἐν λόγῳ Ἐνορία. 

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης



 Τήν Τετάρτη, 2007/02082017, ἡμέρα μνήμης τῆς ὡς 
εἰς Οὐρανόν μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ 
Θεσβίτου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος χειροτόνησε στόν βαθμό 
τοῦ Πρεσβυτέρου τόν Διάκονο π. Δημήτριο Dolbilov κατά 
τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας.
 Ὡσαύτως τήν αὐτήν ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε 
τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Τριάδος Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς, ὅπου καί χειροτόνησε εἰς 
Πρεσβύτερον τόν εὐλαβέστατο Διάκονο π. Κωνσταντῖνο 
Πετσαλίδη. Ὁ νέος Πρεσβύτερος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας 
πέντε ἀνήλικων τέκνων καί θά διακονήσει στήν Ἐνορία 

 Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Δάφνη ἑωρ-
τάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ πρὸ δύο ἐτῶν ἐπισήμως Διακηρυ-
χθέντος Ἁγίου νέου Ἱερομ/ρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης 
(† 1944) τὴν Παρασκευή, 227/482017, τεθείσης σὲ 
προσκύνηση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος αὐτοῦ καὶ τμήματος τοῦ 
εὐώδους ἱεροῦ Λειψάνου του. Στὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ τῆς 
παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ 
& Φυλῆς κ. Κυπριανός, ἐκφωνήσας Ὁμιλία.

 Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, στὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία 
προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν 
Σεβ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανὸ καὶ τὸν 
Θεοφ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ἐκφωνήσαν τα 
ἑόρτια Ὁμιλία, ἀρκετοὺς Ἱερεῖς καὶ δύο Ἱεροδιακόνους. 
Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐξέ-
φρασε ἑόρτιες εὐχές. Ἀκολούθως, παρετέθη τράπεζα ἀπὸ 
τὴν φιλόξενη Ἐνορία, μὲ τὴν ἄοκνη δραστηριότητα τοῦ 
Ἐφημερίου π. Στυλιανοῦ καὶ τῶν ἐνοριτῶν.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
 Τὴν Τρίτη, 267/882017, ἑωρτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Θαυματουργοῦ.
 Στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μο-
ναστηράκι Ἀθηνῶν τῆς πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας προ-
έστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μὲ τὴν συμμετοχὴ δύο Ἱερέων καὶ 
πολλῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρὰ τὸν ἐπικρατοῦντα καύσω-
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να προσῆλθαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν Ἁγία.
 Στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς ἐνοριακὸς 
Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς μὲ συμμετοχὴ μεγάλου πλήθους 
πιστῶν. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία 
προέστη ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου 
μὲ συμμετοχὴ καὶ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νικηφόρου Νάσ-
σου, ἐκφωνήσαντος ἑόρτια Ὁμιλία μὲ ἁρμόδιο περιεχόμενο 
ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς Πατερικῆς μας παραδόσεως.
 Στὸν Δῆμο Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Ἡσυχαστήριο τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος, τόσο στὸν Μεγάλο Ἑσπερινό, ποὺ 
ἐπακολούθησε ἱερὰ Λιτανεία, ὅσο καὶ στὴν Θ. Λειτουργία 
τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, μὲ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν.
 Στὸ Λουτουφὶ Θηβῶν ἑώρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, προεξάρχοντος στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ οἰκεί-
ου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας 
κ. Χρυσοστόμου, ἐκφωνήσαντος καὶ ἑόρτιο λόγο, ὅπου 
ἔλαβε χώρα καὶ ἱερὰ Λιτανεία, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου 
Θηβῶν καὶ πολλῶν πιστῶν. 
  Στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς πανηγύρισε διὰ ἱερᾶς Ἀγρυπνίας 
ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. 
Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἡγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ίουστίνης Φυλῆς Ἀρχιμ. 
π. Θεοδοσίου καὶ ἑτέρων Κληρικῶν. Ψαλλομένης τῆς Λιτῆς 
ἔγινε Λιτανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τμήματος Λειψάνων τῆς ἑορ-
ταζομένης Ἁγίας πέριξ τῆς Μονῆς, καὶ στὸν αὔλειο χῶρο τῆς 
Μονῆς, ὅπου εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου 
ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Ἀποτέλεσε δὲ εὐχάριστη ἔκπληξη 

ἡ ἔλευση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. 
Γεροντίου μετὰ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Ἀρχιμ. π. Γρη-
γορίου, ὁ ὁποῖος προσῆλθε μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ ποὺ προανα-
φέρθηκε στὸν Δῆμο Ἁγίας Βαρβάρας.
 Μετὰ σύντομη διακοπή, ἐπακολούθησε ἡ Ἀκολουθία 
τοῦ Ὄρθρου, ὅπου χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. 
Μητροπολίτης Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος 
τέλεσε καὶ τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία, ἐκφωνήσας Ὁμιλία.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
τῆς Θαυματουργοῦ καὶ Ἰαματικῆς

 Τὴν Πέμπτη, 287/10102017, πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ 
Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ τιμῶνται στὴν μεγαλόδω-
ρη Ἁγία Εἰρήνη τὴν Χρυσοβαλάντου, τὴν καταπλήσσου-
σα τὸν κόσμο μὲ τὰ θαυμάσιά της.

  Ἐπίκεντρο τῶν ἑορτῶν ἀποτέλεσε καὶ πάλι ἡ γεραρὰ 
Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας στὴν Λυκόβρυση Ἀττικῆς, 
ἡ πρώτη Κατοικία της καὶ ἡ πηγὴ τῶν θαυμάτων μέσῳ τοῦ 
Θαυματουργοῦ Εἰκονίσματός της. Ἐκεῖ τελέσθηκε ἡ καθιε-
ρωμένη μεγάλη καὶ λαμπρὴ Ἀγρυπνία πρὸς τιμήν της, ἀπὸ 
τὶς 10 τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς ἕως τὴν 7η πρωινή, μὲ τὸν 
Μεγάλο Ἑσπερινό, τὴν Λιτή, εὐλόγηση Ἀρτοκλασίας καὶ 
Μήλων, τὸν Ὄρθρο καὶ τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία.

 Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
μος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, μὲ συμμετοχὴ τῶν 
Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου 
καὶ Δημητριάδος κ. Φωτίου, καὶ μεγάλου ἀριθμοῦ Κλη-
ρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔψαλε ὁ Χορὸς Ἱεροψαλτῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς & Σαλαμῖνος ὑπὸ τὴν 





12 Η� ΦΩΝΗ

διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Ἀθανασίου Ἰωαν-
νίδη. Ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς μὲ τοὺς ἐθελοντὲς διακο-
νητὲς καὶ διακονήτριες κατέβαλαν κάθε προσπάθεια γιὰ 
τὴν διευκολύνση τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι 
κατέκλυσαν καὶ πάλι τοὺς ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς 
χώρους τῆς Μονῆς.

Σερρῶν μὲ τοὺς Ἱερεῖς Αἰδ. π. Νικόλαο καὶ π. Μαρτῖνο, 
ἐκφωνήσας κατάλληλη Ὁμιλία, μὲ συμμετοχὴ μεγάλου 
πλήθους πιστῶν.
 Στὴν Κομοτηνή, πανηγύρισε τὸ Προκύνημα τῆς Ἁγίας 
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καὶ στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες ἀπὸ 
τὴν παραμονή, ὅπως καὶ στὴν Θεία Λειτουργία, προέστη 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων & Μα-
ρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς 
Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιο καὶ π. Παφνούτιο, μὲ συμμετοχὴ πλή-
θους ἑορταστῶν.  

Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
 Τήν Παρασκευή, 297/11082017, ἡ Ἐκκλησία μας 
ἑώρτασε τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, 
καθώς καί τά σεπτά ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου 
Προκαθημένου αὐτῆς, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν 
τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν 
Ἀθικίων Κορινθίας. Τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ συλλείτουρ-
γου προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος, συμπαραστατούμενος 



 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀγρυπνίας, 
ἔγινε ἡ ἐπίσης καθιερωμένη μεγάλη Λιτάνευση τοῦ θαυ-
ματουργοῦ Εἰκονίσματος τῆς Ἁγίας, πλαισιωμένου ἀπὸ 
Κλῆρο καὶ λαό, μὲ συμμετοχὴ Φλαρμονικῆς, τιμητικοῦ 
Ἀγήματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Νεανίδων μὲ παρα-
δοσιακὲς ἐνδυμασίες, νέων σημαιοφόρων κλπ. Ἦταν συγ
κινητικὴ ἡ ὑπομονετικὴ ἐγκαρτέρηση χιλιάδων προσκυ-
νητῶν, προκειμένου νὰ περάσουν χάριν εὐλογίας κάτω 
ἀπὸ τὸ Εἰκόνισμα τῆς Ἁγίας.
 Στὸν Βατῶντα Ν. Ἀρτάκης Εὐβοίας πανηγύρισε τὸ ἱερὸ 
ἩσυχαστήριοΠροσκύνημα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβα-
λάντου. Μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ὑπεργήρου Σεβ. Μητροπολίτου 
Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ 
τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικί-
ου κ. Κλήμης μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Κων-
σταντίνου Τερζάκη. Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ 
Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδα-
σκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτῆς 
ἔγινε Λιτάνευση τοῦ θαυματουργοῦ Εἰκονίσματος τῆς Ἁγί-
ας, ἐν μέσῳ μεγάλου πλήθους πιστῶν, καὶ ἐψάλη ἡ δέηση 

πρὸ τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία. Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης χορο-
στάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, 
ἐκφωνήσας Ὁμιλία, μὲ συλλειτουργοὺς δύο Ἱερεῖς.
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος τέ-
λεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς 
Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὸ Σιδηρόκαστρο νομοῦ 

ὑπό τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. 
Γεροντίου, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Δημη-
τριάδος κ. Φωτίου καί Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, μέ τήν 
συμμετοχή πολυπληθοῦς ἱερατείου καί παρουσίᾳ πολλῶν 
πιστῶν. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβ. κ. 
Φώτιος, ἐκφράζοντας συνάμα καί τίς εὐχές τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου ἡμῶν. Ὁ δέ Μακαριώτατος στήν Ἀπόλυση 
ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του στούς προσελθόντας καί τίς 
εὐχές του. Τούς ἱερούς ὕμνους ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης κ. 
Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς μέ κλιμάκιο τῆς Χορωδίας του.

Ἡ Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

 Μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἑορτάστηκε 
καί φέτος ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος στούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Ἰδιαιτέρως πανηγύρισε ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τῆς 
Μεταμορφώσεως Κυψέλης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν. Ἀφ› ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός 
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Άθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μέ τήν 
συμμετοχή τριῶν Ἱερέων. Καταλλήλως μίλησε γιά τό θεο-
λογικό νόημα τῆς ἑορτῆς ὁ Παν/τος Ἱερομ. π. Καλλίνικος. 
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Τήν  κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.

σης, συμμετεῖχαν καὶ δύο λαϊκοὶ ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
 Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, τὸ ἀπόγευ-
μα τῆς Παρασκευῆς, 5/18.8.2017, ὁ ὁποῖος τελέσθηκε 
ὑπαιθρίως, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σλατιοά-
ρας κ. Βλάσιος, Προκαθήμενος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν 
Ρουμανία, καὶ συγχοροστάτησαν δεκαπέντε (15) ἀκόμη 
Ἀρχιερεῖς: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καὶ Προκαθήμενος τῆς 
Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγα-
θάγγελος ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας μὲ τοὺς Ἀρχι-
ερεῖς τῆς Συνόδου αὐτοῦ Ἀρχιεπίσκοπο κ. Γεώργιο καὶ 
τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους κ. Ρωμανὸ καὶ κ. Ἄνθιμο, οἱ τρεῖς 
ἡμέτεροι Ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ Ρουμᾶνοι Θεοφ. Ἐπίσκοποι 
Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Μπρασὼφ κ. Θεοδόσιος, Μπο-
τοσανίου κ. Ἰωσήφ, Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανός, Πλοεστίου κ. 
Ἀντώνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος, Γαλατσίου κ. Διονύσιος 
καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος. Ἐπίσης ἔλαβαν μέρος δεκάδες 
Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, ἔψαλε πανηγυρικὰ ὁ Μητροπολι-
τικὸς Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ παρέστη μεγάλο πλῆθος 
εὐσεβῶν πιστῶν. Σὲ περίοπτη θέση τοποθετήθηκε ἡ Λάρ-
νακα μὲ τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου 
(† 1985) πρὸς προσκύνησιν ἀπὸ τοὺς πιστούς, ὡς καὶ ἱερὰ 
Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

 Στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννή-
σου ἑόρτασε ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Κορίνθου. 
Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος μέ τήν συμμετοχή 
τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου, παρουσία πλήθους πιστῶν.
 Στήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος ἐπί-
κεντρο τῆς ἑορτῆς ἦταν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στήν πε-
ριοχή τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προ-
εξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς 
& Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ 
ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως.

 Τέλος, στά ὄρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς 
καί Βοιωτίας, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσε-
ως στόν Βαρνάβα, κτήτωρ τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ μακαρι-
στός Μητροπολίτης Εὐρίπου κυρός Παΐσιος († 1987). Τήν 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Ἡ Πανήγυρη τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Ρουμανία
 Στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα, ἕδρας τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας Ρουμανίας, συμμετεῖχε καὶ Ἀντιπροσωπία τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητρο-
πολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα. Ἐπί-

 Τὸ πρωὶ τῆς Σαββάτου, τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος, ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἐπίσης ὑπαιθρίως, 
ἐνώπιον τοῦ ἤδη ἀνακαινισμένου παλαιοῦ Παρεκκλησί-
ου τῆς Μονῆς, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ὡς ἱερὸ Βῆμα. 
Προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶ παρέστη-
σαν οἱ ὡς ἄνω Ἀρχιερεῖς, ἑκατοντάδα περίπου Κληρικῶν 
καὶ μέγα πλῆθος λαοῦ.

 Κατὰ τὴν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ἑόρτια Ὁμι-
λία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶ ἐπίσης 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος καὶ ὁ Σεβ. Δημη-
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τριάδος κ. Φώτιος μίλησαν σχετικῶς. Ἀκολούθησε ἱερὰ 
Λιτανεία πέριξ τοῦ κυρίως Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, προπο-
ρευομένου του ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυ-
κερίου. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη τράπεζα, μετὰ τὸ πέρας 
τῆς ὁποίας οἱ Ἀρχιερεῖς συνεζήτησαν τρέχοντα θέματα καὶ 
τέθηκαν προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ζητημάτων κοι-
νοῦ ἐνδιαφέροντος, μετὰ μάλιστα καὶ τὴν ψευδοσύνοδο 
τῶν Οἰκουμενιστῶν στὴν Κρήτη τοῦ παρελθόντος ἔτους.
 Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 7/20 Αὐγ., ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Με-
θώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβησαν γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας 
Λειτουργίας στὴν νεόδμητη Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίου 
Ἱεράρχου Γλυκερίου στὴν περιοχὴ Μάγκουρα, πλησί-
ον τῆς Σλατιοάρας, προσκεκλημένοι ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου 
αὐτῆς Θεοφ. Ἐπισκόπου Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, ὁ δὲ 
Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης συλλειτούργησε στὴν Μονὴ 
τῆς Σλατιοάρας μὲ ἄλλους δύο Ἀρχιερεῖς. 
 Κατὰ τὴν ὀλιγοήμερη παραμονή τους στὴν Ρουμανία 
ἕως τῆς ἐπιστροφῆς τους στὴν Ἑλλάδα τὴν Τρίτη, 9/22 
Αὐγ., οἱ Ἀρχιερεῖς μας εἶχαν κατ’ ἰδίαν συζητήσεις μὲ τοὺς 
Ρουμάνους καὶ Ρώσους Ἀδελφοὺς γιὰ θέματα κοινοῦ ἐνδι-
αφέροντος, εἰς ἐνίσχυσιν τῆς ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν 
μας, καὶ ἐπισκέφθηκαν Προσκυνήματα τῆς περιοχῆς.  

Ὁ Ἑορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
 Στὴν μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου πανηγύρισαν Ἐνορίες καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλη-
σίας μας στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, τιμώμενες ἐπ’ 
ὀνόματι τῆς Ἑορτῆς ταύτης.

νόπουλος καὶ οἱ Ἱερομ. π. Καλλίνικος καὶ π. Παχώμιος. 
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ πραγματοποιή-
θηκε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναὸν 
μὲ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν καὶ παράταξη νέων μὲ πα-
ραδοσιακὲς ἐνδυμασίες.



 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε τὸ ἀπόγευμα τῆς 
Κυριακῆς, 14/2782017, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀνθούπολη Περιστερίου. 
Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ἀρσένιος Κοντογιαν-

 Στὸν Ναὸ αὐτὸ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, 15/28 Αὐγ., λει-
τούργησε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου π. Ἀρσε-
νίου, καὶ ἐκφώνησε κατάλληλη ἑόρτια Ὁμιλία. Προσῆλθε 
καὶ πάλι μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πανηγυριστῶν.
 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος τὸ 
πρωὶ τῆς Δευτέρας χοροστάτησε στὴν ἑορτάζουσα Ἱερὰ 
Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Ἅγιο Δημήτριο 
(Μπραχάμι), ὅπου λειτούργησε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Προσκυ-
νήματος Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαής.

 Στὸν Πειραιᾶ πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ 
χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μὲ συγχοροστασία 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσο-
στόμου. Ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ συνέρρευ-
σε μέγα πλῆθος προσκυνητῶν στὴν Θεομητορικὴ χάρη.
Πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς θαυμα-
τουργοῦ ἱερᾶς Εἰκόνος μὲ συμμετοχὴ τιμητικοῦ ἀγήματος 
ὅπως καὶ τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γερόντιος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο 
πρὸς τιμὴν τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέ-
ρας, στὴν Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Πειραιῶς & 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐκφωνήσας καὶ πάλι πανηγυρικὴ 
Ὁμιλία ἐνώπιον πληθούσης ἐκκλησίας.
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Πανηγύρεις Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

 Μετά πάσης λαμπρότητος πανηγύρισε τήν 2708/9
092017 ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Φανουρίου στήν Γλυφάδα. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ 
Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἐγένετο ἡ Λιτάνευσις 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱερατείου καί 
πλήθους πιστῶν.

Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων & Μαρωνείας κ. 
Ἀμβρόσιος μετὰ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Ἀβρα-
άμ, τοῦ Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου Καραΐσκου, ὁ ὁποῖος καὶ 
ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, καὶ τοῦ Ἐφημερίου Σερρῶν Αἰδ. 
π. Νικολάου. Στὴν ἑορτὴ προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

Κατασκηνώσεις Ἱερῶν Μητροπόλεων
τῆς Ἐκκλησίας μας

 Μέ ἐπιτυχία διοργανώθηκαν για πρώτη φορά φέτος οἱ 
παιδικές Κατασκηνώσεις «Παναγία Σουμελᾶ 2017» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας σέ φιλόξενες 
ἐγκαταστάσεις στά Βίλια Ἀττικῆς. Ἀγόρια καί κορίτσια, νέοι 
καί νέες, συμμετεῖχαν ἀπό διάφορες Ἐνορίες τῆς Ἀττικοβοι-
ωτίας, σέ δύο χωριστές περιόδους, ὅπου πέρασαν αὐτές τίς 
μέρες μέ πλούσιο πρόγραμμα ἀθλοπαιδιῶν καί δραστηρι-
οτήτων, καθώς καί μέ πνευματικό πρόγραμμα πρωϊνῆς καί 
ἑσπερινῆς προσευχῆς καί πνευματικῶν νουθεσιῶν ἀπό τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο.

 Τήν κυριώνυμο ἡμέρα προσῆλθε ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνι-
κος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ἐν μέσῳ πληθούσης 
ἐκκλησίας, με τήν συμμετοχή τῶν Αἰδ/των Πρεσβυτέρων 
π. Ἀλεξάνδρου Διζέ (τοῦ καί Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ) καί 
π. Νικολάου Δημαρᾶ, τοῦ ἐκφωνήσαντος τόν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας, καί τοῦ Ἱερομ. π. Ἀβερκίου Ζλάτκοβιτς.

Ἑορτὲς Ναῶν Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου
 Στὸ Λουτουφὶ Βοιωτίας πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς 
Ναὸς τῆς Ἀποτομῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Στὸν Με-
γάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χο-
ροστάτησε ὁμοῦ μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς 
& Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, παρουσίᾳ πολλῶν Κληρικῶν 
καὶ πλήθους πιστῶν. Στὸ τέλος σχηματίσθηκε ἱερὰ Λι-
τανεία τῆς Προδρομικῆς Εἰκόνος καὶ στὸ προαύλειο τῆς 
Ἐκκλησίας εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Τὸ πρωὶ τῆς Δευ-
τέρας, 298/1192017, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. 
Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μὲ Ἱερεῖς, ὁ ὁποῖος 
καὶ ἐκφώνησε ἐπίκαιρη ἑόρτια Ὁμιλία.

 Στὴν Μεσορόπη Παγγαίου τοῦ νομοῦ Καβάλας πανη-
γύρισε ὁ ἐπίσης ἱστορικὸς Ναὸς τῆς Ἀποτομῆς τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου. Τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ οἰκεῖος 

 Ὁμοίως, μέ ἱκανοποιητική συμμετοχή παιδιῶν ἀπό τήν 
Θεσσαλονίκη καί γενικά τήν Βόρειο Ἑλλάδα διοργανώθη-
καν καί οἱ δύο κατασκηνωτικές περίοδοι τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Θεσσαλονίκης, γιά ἀγόρια καί κορίτσια χωριστά, 
στόν Ταξιάρχη Πολυγύρου Χαλκιδικῆς. Κύριοι συντελεστές 
τῆς Κατασκήνωσης ἦταν ὁ Αἰδ/τος π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς 
καί ὁ κ. Στυλιανός Ντινίδης, πάντοτε μέ τήν εὐχή καί τήν 
πολύτιμη βοήθεια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Γρηγορίου.
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Ἔκδοση Βιβλίου

Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Ὁσιολογιω-
τάτου Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου Ἡλιο-

πούλου, Β. Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τίτλο «Ἑορτές καί 
Ἀκολουθίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ - Ἱστορική 
καί θεολογική λειτουργική προσέγγιση».
 Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ  τήν μεταπτυχι-
ακή διπλωματική ἐργασία τοῦ 
π. Καλλινίκου στόν Τομέα Χρι-
στιανικῆς Λατρείας, Ἀγωγῆς 
καί Διαποιμάνσεως τοῦ τμή-
ματος Κοινωνικῆς Θεολογίας 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 Εἶναι μία ἐπιστημονική καί 
ἐπιμελημένη ἔκδοση, πού ἀπο-
τελεῖται ἀπό 205 σελίδες μέ 
ἔγχρωμο καλαίσθητο ἐξώ-
φυλλο καί μέ παράθεση πλου-
σίων βιβλιογραφικῶν παρα-
πομπῶν. Κεντρικό θέμα εἶναι 
οἱ Ἑορτές καί οἱ Ἀκολουθίες 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, οἱ ὁποῖες 
καί ἐπεξεργάζονται μέσα ἀπό μία ἱστορική καί 
θεολογική λειτουργική προσέγγιση.
 Παραθέτουμε παρακάτω τήν περίληψη:
 «Η Εορτολογία ως ιδιαίτερος κλάδος της 
Ιεράς Επιστήμης της Λειτουργικής ασχολείται 
με την γένεση, την καθιέρωση, την εξέλιξη και 
το περιεχόμενο των εορτών. Ανάμεσα σε αυ-
τές δεσπόζουν οι εορτές που είναι αφιερωμέ-
νες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χρι-
στού, συγκεκριμένα η εορτή της Παγκοσμίου 

Υψώσεως την 14ην Σεπτεμβρίου, η εορτή της 
Σταυροπροσκυνήσεως την ομώνυμη τρίτη 
Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η εορ-
τή της Προόδου την 1ην Αυγούστου, η εορτή 
του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Σταυ-
ρού την 7ην Μαΐου και τέλος η εορτή της Γ΄ 
Εμφανίσεως του Σταυρού την Κυριακή μετά 

την Ύψωση.
 Στην παρούσα εργασία 
εξετάζουμε τις εορτές ιστο-
ρικά καθώς και θεολογικά 
μέσα από την υμνολογία των 
ασματικών τους Ακολουθιών. 
Έτσι θα μελετήσουμε πρωτί-
στως το χρονικό πλαίσιο δη-
μιουργίας, εξέλιξης και πάγιας 
καθιέρωσης της κάθε εορτής 
καθώς και το περιεχόμενο 
και την δομή, την τυπική διά-
ταξη και τους υμνογράφους 
των ασματικών Ακολουθιών 
αυτών των εορτών και δευ-
τερευόντως το θεολογικό 
περιεχόμενό τους, πιο συγκε-

κριμένα τις προτυπώσεις του Σταυρού στην 
Παλαιά Διαθήκη, την Σταύρωση του Κυρίου 
μας στην Καινή Διαθήκη, τις τρεις ξεχωριστές 
εμφανίσεις και ενέργειες του Σταυρού στην 
Εκκλησιαστική Ιστορία και τέλος την εφαρμο-
γή του σταυρικού πολιτεύματος στη ζωή του 
πιστού».
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