
Η� ΦΩΝΗ
ΤΗΣ�ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

«ΣΤΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» ( Β΄ ΘΕΣΣΑΛ. Β΄ 15 )

ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928

«Οὐκ ἀρνησώμεθά σε Φίλη Ὀρθοδοξία...»

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ΕΤΟΣ 68ΟΝ, ΑΡ. ΦΥΛ.1007 ΑΘΗΝΑΙ (Τ.Κ. 106 82), ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 32 (Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ)

Πανήγυρις Ἱ. Μονῆς Ταξιαρχῶν, Ἀθίκια Κορινθίας - 8/21.11.2018



2 Η� ΦΩΝΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018
«Θεὸς ὤν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου

τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν» 
(Εἱρμὸς ε΄ Ὠδῆς πεζοῦ Κανόνος Χριστοῦ Γεννήσεως)

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·

Ἐκπληρωτὴς τῆς Μεγάλης Βουλῆς, ὁ «Ἄρχων 
τῆς Εἰρήνης» Μεσσίας Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός, ἀνατέλει τὸ Φῶς τῆς θεογνωσίας καὶ 
ἐπιγνώσεως τοῦ θείου Θελήματος. Αὐτὸς 
διαλύει τὰ σκότη τῆς ἀπιστίας, τῆς πλάνης 
καὶ τῆς ἁμαρτίας, κατανικᾶ τὸν διάβολο καὶ 
ἀποκαθιστᾶ τὴν Εἰρήνη.
 Γι᾽ αὐτὸ καὶ μόνον μὲ τὴν ἀληθινὴ θεο-
γνωσία, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωση ἔχου-

με Εἰρήνη. Μόνον μὲ 
αὐτὸ τὸν τρόπο ὀρθρί-
ζουμε στὴν δοξολο-
γία τοῦ Θεοῦ, στὴν 
Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθο-
πραξία, ὄντες εἰρη-
νευμένοι καὶ συμφι-
λιωμένοι, φορεῖς καὶ 
ἐξάγγελοι Εἰρήνης.
 Τὸ δῶρο τῆς Εἰρή-
νης εἶναι θεῖο καὶ δί-
νεται σὲ αὐτοὺς ποὺ 
τὸ ζητοῦν: «Κύριε ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην 

δὸς ἡμῖν!» (Ἡσ. 26:12). Ὁ Κύριός μας εἶναι 
Αὐτὸς ποὺ διώχνει τὴν ἔχθρα τοῦ ἀνθρώπου 
πρὸς τὸν Θεό, χαρίζοντας τὴν ἄφεση ὅπου 
ὑπάρχει Μετάνοια, ποὺ συμφιλιώνει γῆ καὶ 
οὐρανό, ποὺ διαλύει τὴν ἀντιπάθεια καὶ τὸ 
μῖσος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἐναρμονίζον
τας τὶς σχέσεις, ποὺ φέρνει τὴν ἐσωτερικὴ 
εἰρήνη στὸν κάθε ἄνθρωπο, ὡς γαλήνη καὶ 
ἕνωση νοῦ καὶ καρδιᾶς. 
 Αὐτὸς εἶναι ἡ Εἰρήνη μας (Ἐφ. 2:14), ἀφοῦ 
βεβαίως τὴν χάρισε μὲ τὴν ἐπισφράγιση τοῦ 
Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως, καὶ παρέχει 
τὴν Εἰρήνη ὄχι ὅπως τὴν ἐννοεῖ ὁ κόσμος, 
ἀλλὰ τὴν δική Του, αὐτὴν ποὺ νικάει τὸν 
φόβο καὶ τὴν ταραχὴ (Ἰω. 14:27) καὶ ἑνώνει 

ΓΙΑ ἄλλη μία φορὰ μᾶς ἀξιώνει ἡ ἄμετρη 
Φιλανθρωπία τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας 

νὰ ὀρθρίζουμε ἑόρτια, λουσμένοι στὸ φῶς 
τῆς θεογνωσίας, καὶ νὰ πανηγυρίζουμε 
ὀρθοδόξως τὴν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου 
Σωτῆρος μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μία 
Ἑορτὴ ποὺ ἀστράφτει ἀπὸ χάρη καὶ χαρὰ 
καὶ πλημμυρίζει τὸν ἄκοσμο κόσμο μας μὲ 
τὰ κύματα τῆς θείας ἀγάπης, εἰρήνης καὶ 
εὐλογίας!
 Δόξα στὴν θεία 
συγ κατάβασή Του!
 Διότι ὁ Θεός μας 
εἶναι Πατὴρ Οἰ κτιρ
μῶν, πλήρης ἀγάπης, 
συγγνώμης καὶ εὐ
σπλαγχνίας. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ ἔδειξε τὸ 
μέγα ἔλεός Του στὸ 
γένος τῶν ἀνθρώπων 
καὶ ἀπέστειλε τὸν Μο-
νογενῆ Υἱό Του στὴν 
γῆ, γιὰ νὰ παράσχει 
τὴν Εἰρήνη, ὡς Πηγή, Δοτήρας καὶ Χορηγὸς 
τῆς Εἰρήνης.
 Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι 
ὁ «Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος», ὅπως τὸν 
περιγράφει ὁ Προφήτης Ἡσαΐας (9:6), διότι 
ἐξαγγέλλει καὶ ἀποκαλύπτει στὸν κόσμο 
τὴν προαιώνια μεγάλη καὶ ἄρρητη Βουλὴ 
τοῦ Θεοῦ, τὸ προαιώνιο σχέδιό Του, τὸ Προ-
ηγούμενο Θέλημά Του, γιὰ τὴν σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὸ Μυστήριο τῆς θείας 
Οἰκονομίας, ὡς Μυστήριο εἰρηνεύσεως καὶ 
ἐπανασυνδέσεώς μας μὲ τὸν Θεό. 
 Ὁ Ἐνανθρωπήσας καὶ γεννηθεὶς «ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» 
ὡς Βρέφος στὴν Βηθλεέμ, ὁ Ἑρμηνευτὴς καὶ 
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θεοπρεπῶς, ὑπερβαίνοντας κάθε ἐμπόδιο.

***
 Ὅμως, ποῦ εἶναι ἡ «ἐπὶ γῆς Εἰρήνη», τὴν 
ὁποία κήρυξαν καὶ δοξολόγησαν οἱ ἅγιοι 
Ἄγγελοι τὴν βραδιὰ τῆς Γεννήσεως τοῦ θεί-
ου Βρέφους; Τί συμβαίνει καὶ τί ἐπικρατεῖ 
μέσα μας καὶ ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς;
 Ἡ θλιβερὴ διαπίστωση εἶναι, ὅτι σχεδὸν 
παν τοῦ ὑπάρχει ταραχή, σύγκρουση καὶ πό-
λεμος! Στὶς καρδιές, στὰ μυαλά, στὶς σχέ-
σεις, στὸν κόσμο, ἀλλὰ δυστυχῶς κάποτε 
ἀκόμη καὶ στὴν Ἐκκλησία!
 Ὅσο ἐπικρατοῦν ἰδιοτροπίες, ἐγωϊσμοί, 
πλάνες, ἱκανοποιήσεις παθῶν, ἄνομες ἐπι-
διώξεις, προδοσίες, ἐχθρότητες καὶ μίση, 
ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει συμφιλίωση μὲ τὸν Θεὸ 
καὶ ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξει καὶ νὰ 
ἐπικρατήσει ἡ Εἰρήνη.
 Ὅπου λείπει ἡ ἀληθινὴ πίστη στὸν Θεό, ἡ 
Ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ τή-
ρηση τοῦ ἁγίου Θελήματός Του, ὁ σεβασμὸς 
στὴν θεοπαράδοτη ἱεραρχικὴ τάξη στὴν 
Ἐκκλησία Του, ἐκεῖ λείπει ὁ Θεός, ἀπου-
σιάζει ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη, διότι οἱ 
ἄνθρωποι «ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν» (Ρωμ. 
3:17).
 Γι᾽ αὐτὸ καὶ συναντοῦμε τόσο συχνὰ δι-
αταραγμένες προσωπικότητες, γεμᾶτες 
σύγχυση, ἀσυναρτησία, σκληρότητα καὶ 
ταραχή. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ τόση διασάλευση 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

στὶς ψυχές, στοὺς λογισμούς, στὴν κοινωνία, 
στὸν κόσμο.
 Ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία ἀκόμη, στὸ κα-
ταφύγιο καὶ τὸ λιμάνι τῆς Εἰρήνης, κάποιοι 
ἀνειρήνευτοι ἄνθρωποι τορπιλλίζουν τὸ 
θεῖο καὶ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς Εἰρήνης μὲ 
ἀλλόκοτους νεολογισμοὺς καὶ παραλογι-
σμοὺς τῆς σκοτισμένης διάνοιάς τους καὶ 
τῆς ταραγμένης καρδιᾶς τους, νομίζοντας 
στὴν ἀφροσύνη τους ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
ὑπηρετοῦν τὸ δίκαιο καὶ τὴν ἀλήθεια!   
 Χρέος μας εἶναι νὰ ἀντιμετωπίζουμε ἀπο-
φασιστικὰ κάθε ἐπιβουλή, παραμένοντας 
ἀδιατάρακτοι, ὡς ὑπηρέτες τῆς πραγμα-
τικῆς Εἰρήνης τῆς κατὰ τὸν Ἅγιο Θεόδωρο 
Στουδίτη «εἰρηνοχύτου Ὀρθοδοξίας» μας.

***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
 Εἴθε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε μαζὶ μὲ τὸν 
Ψαλμωδό: «οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσε-
σθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίᾳ 
θαλασσῶν» (Ψαλμ. 45:3), ὅ,τι καὶ ἄν συμβαίνει 
στὴν ζωή μας καὶ στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησί-
ας μας! Καὶ νὰ γευόμαστε ἀπὸ τὸν Χορηγὸ 
τῆς Εἰρήνης Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ τὴν 
γλυκύτητα τῆς Εἰρήνης Του, μέσῳ τῶν ἁγί-
ων Μυστηρίων Του, μὲ εἰρήνη συνειδήσεως 
καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴ νίκης καὶ μετοχῆς στὴν 
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

Ἅγια Χριστούγεννα 2018
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Τὴν Παρασκευήν, 17ην/30ὴν τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ 
ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον 

τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς 
τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν 
Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ οποία συνεζήτησε 
καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐγένετο ἡ θετικὴ ἀποτίμησις τῆς προσφάτου Πα-
νελληνίου Συνάξεως τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέ-
σμου, μὲ ἀναφορὰν καὶ εἰς σημεῖα χρήζοντα βελτιώσεως.
 2. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐνημερώθη ἐπὶ τῶν ἐξε-
λίξεων εἰς τὰς νομικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
 3. Ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου διὰ τὴν ἐπικειμένην Ἑορτὴν 
τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ καὶ συνεζητήθη ἡ πι-
θανότης ἀνταποδόσεως τῆς ἐπισκέψεως ἀντιπροσωπείας 
ἡμῶν εἰς Βουλγαρίαν.
 4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔλαβε γνῶσιν τῶν ἐξελίξεων εἰς 
τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς.
 5. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ἀντικανονικῆς διαγωγῆς Κλη-
ρικοῦ τινος καὶ ἀπεφασίσθη ἡ λῆψις τῶν ἀναγκαίων μέ-

τρων πρὸς ἀποφυγὴν περαιτέρω πνευματικῆς ζημίας τοῦ 
Ποιμνίου.
 6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησεν ἐκ νέου τὸ θέμα τῆς 
ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μικρᾶς ὁμάδος ἐπαρχι-
ακῆς πόλεως, κατεχούσης ὅμως Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἱεροῦ 
Ἀγῶνος, ὡς καὶ περὶ τῆς πορείας τῆς κανονικῆς πειθαρ-
χικῆς διώξεως αὐτῆς.
 7. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις ὁμαδικῆς προσχωρήσεως εἰς 
τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν Κληρικῶν μετὰ τοῦ Ποιμνίου των ἐξ 
Ἱεραποστολικῆς περιοχῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐκ τῶν λεγο-
μένων ἐπισήμων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπεφασίσθη 
ἡ περαιτέρω διερεύνησις τοῦ θέματος.
 8. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀνεφέρθη εἰς τὰ πεπραγμέ-
να αὐτοῦ προσφάτως ἐν Aὐστραλίᾳ καὶ μετέφερε σκέψεις 
καὶ προτάσεις τοῦ ἐκεῖ εἰσέτι παραμένοντος Τοποτηρη-
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, 
αἱ ὁποῖαι συνεζητήθησαν καὶ ἐδόθησαν κατευθυντήριαι 
γραμμαί.
 9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα 
τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
22ας Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2018

ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλινίκου.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη ἀποκλειστικῶς μετὰ ζητη-
μάτων ἀφορώντων εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολὴν τῆς 
Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τὴν Τετάρτην, 22αν τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου / 5ην τοῦ 
μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, 
Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν 
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαρι-

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
7ης / 20ῆς Δεκεμβρίου 2018

 4. Ὡρίσθη ἡ Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 / 2 Ἰανου-
αρίου 2019, περὶ ὥραν 11ην πρωϊνήν, εἰς τὴν Aἴθουσαν 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, 
Πειραιεύς), ὡς ἡμέρα διὰ σύγκλησιν Ἱερατικῆς Συνάξεως 
τῶν τεσσάρων ὁμόρων Μητροπόλεων τοῦ λεκανοπεδίου 
τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς, διὰ τὴν προετοι-
μασίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.
 5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα 
τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρί-
ασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δι-
καστήριον, προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τῆς 

Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ 
ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον 

τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς 
πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία 
συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
 1. Ἐνημερώθη ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Aὐστραλίαν.
 2. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὸ Συνοδικὸν 
Σῶμα περὶ τῆς προσφάτου Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.
 3. Ἀπεφασίσθη μικρὰ τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ 
Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.

 ΣΥΝΟΔ ΙΚΑ Ι  Α ΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΕ Ι Σ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου
17ης / 30ῆς Νοεμβρίου 2018
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Ἡ Εἰρηνολογία καὶ Ἀγαπολογία τῶν Οἰκουμενιστῶν
ἀποτελεῖ διαστρέβλωση τῆς Χριστιανικῆς Ἀληθείας

Ποιός διχάζει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ;

μενιστῶν βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ καταφερθεῖ ἐναντίον 
ὅσων ἀντιστρατεύονται στὴν καταστροφικὴ γραμμὴ 
καὶ πορεία αὐτοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, τοὺς ὁποίους 
ἀποκάλεσε «ἐκπροσώπους τοῦ ἀντιοικουμενικοῦ καὶ 
ἀντιδιαλογικοῦ φονταμενταλισμοῦ», γιὰ νὰ ἐκφράσει 
τὴν πραγματικὴ διάθεσή του ἐνώπιον τῶν Οἰκουμε-
νικῶν ἑταίρων του, ἀλλὰ καὶ νὰ φανερώσει τὴν πλάνη 
καὶ ἀπέχθειά του μὲ τὴν ἀπαξίωση τῶν ὄντως Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν ὡς «φονταμενταλιστῶν».
 Κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο, εἶναι ἰδίωμα τῶν 
σφαλλομένων στὴν πίστη νὰ συγκαλύπτουν μὲ ὕβρεις 
τὴν ἀσθένεια τῶν λογισμῶν τους (βλ. Λόγος ΜΒ΄, PG 
τ. 32, στλ. 473).
 Ἔτσι, ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔσπευσε νὰ τονίσει «μετ’ 
ἐμφάσεως» γιὰ τοὺς Ἀντι-οικουμενιστές, ὅτι «ὄχι μό-
νον δὲν εἶναι οἱ αὐθεντικοὶ ὑπερασπισταὶ τῆς ἐκκλησι-
αστικῆς παραδόσεως, ὡς οἱ ἴδιοι θεωροῦν τὸν ἑαυτόν 
τους, ἀλλὰ ὅτι παρερμηνεύουν καὶ παραποιοῦν τὴν 
γνησίαν παράδοσιν, καί, διὰ τοῦ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν 
ζήλου των, διχάζουν τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ».
 Μάλιστα, ἔσπευσε νὰ βεβαιώσει, ὅτι ἡ Κολυμβάριος 
Ψευδοσύνοδός τους προβλέπει ὡς σκοπὸ τῶν θεολο-
γικῶν διαλόγων, τὴν τελικὴ ἀποκατάσταση τῆς ἐν τῇ 
ὀρθῇ πίστει καὶ τῇ ἀγάπῃ ἑνότητος, καὶ ὅτι τὸ κοινὸ πο-
τήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας προϋποθέτει τὴν κοινὴ πίστη 
καὶ τὴν πλήρη συμφωνία στὴν ὁμολογία τῆς πίστεως.
 Τοῦτο ἀποτελεῖ μία προσφιλῆ μέθοδο τῶν Οἰκουμε-
νιστῶν· τὸ νὰ προσφεύγουν σὲ ἕτοιμα ὀρθοδοξοφανῆ 
κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸ ἄλλοθί τους ἔναντι 
ὅσων ψέγουν τὶς Οἰκουμενιστικὲς ἐκτροπές τους, γιὰ 
νὰ ἀποδείξουν ὅτι κανένα πρόβλημα δὲν ὑφίσταται 
καὶ ὅτι παρεξηγοῦνται δεινῶς. Ὅμως, στὴν πράξη καὶ 
στὴν οὐσία, αὐτοὶ ἐφαρμόζουν, πετυχαίνουν καὶ βα-
δίζουν σύμφωνα μὲ τὸν παναιρετικὸ σκοπό τους, ὁ 
ὁποῖος καθόλου δὲν ἀποκρύπτεται ἤ δικαιολογεῖται 
ἀπὸ ὅσες ὀρθοδοξοφανεῖς προβλέψεις καὶ παραγρά-
φους ἔχουν κατὰ καιροὺς ἐπινοήσει, προκειμένου νὰ 
καλύπτονται ἔναντι τῶν ἀντιδρώντων. Τὸ βέβαιον 
εἶναι, ὅτι τὸ τελικὸ θεωρητικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θέτουν, 
δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν πρακτικὴ καὶ τὶς ἐπιλογὲς 
ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ ἐφαρμόζουν. Ὁπότε, ἤ αὐτοὶ εἶναι 
ἀντιφατικοί, πρᾶγμα δύσκολο νὰ τὸ πιστεύσουμε, ἤ 
ἐξαπατοῦν ὅσους τοὺς ἐμπιστεύονται, ἀλλὰ ὄχι ὅσους 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, στὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
τοῦ Πρωτοκλήτου μὲ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, κατὰ τὴν 

ὁποίαν ἑορτάζεται ἡ «Θρονικὴ Ἑορτὴ» τοῦ Πατριαρ-
χείου Κωνσταντινουπόλεως, γιὰ ἄλλη μία φορὰ τη-
ρήθηκε αὐτὸ ποὺ οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν καθιερώσει 
ἐδῶ καὶ μισὸ περίπου αἰῶνα ὡς «ἱερὸν ἔθος»: στὴν 
«Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Λειτουργία» στὸν Ἅγιο Γε-
ώργιο στὸ Φανάρι, παρέστη συμπροσευχόμενη ἐπί-
σημη ἀντιπροσωπεία τῆς Pώμης ὑπὸ τὸν Καρδινάλιο 
Κοὺρτ Κόχ, «Πρόεδρο τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ 
τὴν Χριστιανικὴ Ἑνότητα» (βλ. «Ἡ Θρονικὴ Ἑορτὴ στὸ 
Φανάρι», στὸ διαδικτυακὸ Πρακτορεῖο «Ὀρθοδοξία 
Νews Agency» τῆς 30-11-2018).

 Συπροσευχήθηκαν ἀντιπρόσωποι ἄλλων τοπικῶν 
ἐπισήμων ἐκκλησιῶν, «Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς 
ἀπὸ τὴν Πόλη καὶ τὴν Ἑλλάδα», ὅπως καὶ ἐπίσημοι. 
Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Βαρ-
θολομαῖος προσφώνησε τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατι-
κανοῦ μὲ ἀναφορὰ στὸν διάλογο «τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
ἀληθείας» ποὺ διεξάγεται μεταξύ τους, καὶ τόνισε ὅτι, 
«ἡ βούλησις διὰ τὴν συνέχισιν τῆς πορείας πρὸς τὴν πο-
θεινὴν ἑνότητα δὲν ἔχει ἐξασθενήσει, ὡς διεβεβαιώθη διὰ 
τὴν ἡμετέραν πλευράν, καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην 
Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Κρήτῃ».
 Εἶναι σαφές, ὅτι γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστὲς ἡ Ψευδοσύ-
νοδος τῆς Κρήτης ἀποτελεῖ ὁρόσημο, βάσει τοῦ ὁποίου 
καταρτίζουν τὰ ἑπόμενα ἀντορθόδοξα βήματά τους.
 Σὲ αὐτὴ τὴν περίσταση, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Οἰκου-

ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν Πρεσβυτέρου τινὸς μετὰ 
μικρᾶς ὁμάδος ἐπαρχιακῆς πόλεως. Κατὰ τὴν διάρκειαν 
τῆς Συνεδριάσεως παρελήφθη ὀγκώδης φάκελος, ὅστις 
περιεῖχεν ὑπόμνημα μετὰ συνοδευτικῶν ἐγγράφων τῶν 
κατηγορουμένων, διὰ τοῦ ὁποίου δηλοῦν ὅτι προστα-
τεύονται ἀπὸ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος, ὡς «δι-
ακεκριμένη γνωστὴ θρησκεία τῆς Ἀποτειχισμένης 
Κοινότητος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ...». Κατόπιν τούτου, ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, διέταξε τὴν διακοπὴν τῆς 
Συνεδριάσεως, τὴν διανομὴν ἀντιγράφων τῶν στοιχείων 
τοῦ φακέλου εἰς τὰ μέλη τοῦ Δικαστηρίου, ὥστε μετὰ τὴν 
μελέτην καὶ αὐτῶν νὰ συγκληθῇ ἐκ νέου, προκειμένου νὰ 
γίνῃ ἡ διάσκεψις καὶ ἡ ἔκδοσις ἀποφάσεως.
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ἔχουν ἀπωλέσει ἀπὸ μακροῦ τὴν ἐμπιστοσύνη τους σὲ 
αὐτούς. Ἐκείνους, ὅσο καὶ ἄν τοὺς ἀπαξιώνουν, μὲ τὴν 
τακτική τους αὐτὴ τοὺς στερεώνουν ἔτι περισσότερο 
στὴν Ὀρθόδοξη γραμμὴ καὶ πορεία τους μακρὰν ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς συγχρόνους Λατινόφρονες κακοδόξους.
 Βέβαια, στὸ σημεῖο αὐτό, καλὸν εἶναι νὰ θυμηθοῦμε 
καὶ πάλι τοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεο-
λόγου, σχετικὰ μὲ τὴν νόμιμη ἄθληση τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἀγωνιστῶν, ὥστε νὰ μὴ παρέχουν ἀφορμὲς στοὺς 
ὑπεναντίους νὰ τοὺς μέμφονται γιὰ ἀδιάκριτο ἤ ὑπερ-
βάλλοντα ζῆλο: «Καὶ εἰρηνεύομεν ἐννόμως μαχόμενοι, 
καὶ εἴσω τῶν ἡμετέρων ὅρων καὶ κανόνων τοῦ Πνεύ-
ματος» (βλ. Λόγον ΜΒ΄, Aὐτόθι).

***
 Στὸ μήνυμα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ποὺ ἀνέγνω-
σε ἐν συνεχείᾳ ὁ Καρδινάλιος Κοὺρτ Κόχ, ἐκφράζεται 
ἡ εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν Βαρθολομαῖο τῆς Κων-
σταν τινουπόλεως γιὰ τὴν παρουσία του στὴν «ἡμέρα 
τῆς προσευχῆς γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Μέση Ἀνατολή, 
ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 7 Ἰουλίου [2018] στὸ 
Μπάρι» τῆς Ἰταλίας.
 Τί ἔγινε ὅμως ἐκεῖ, γιὰ νὰ περιορισθοῦμε σὲ αὐτὸ μό-
νον τὸ περιστατικὸ ἀπὸ τὶς πλούσιες Οἰκουμενιστικὲς 
δραστηριότητες τοῦ διαρρεύσαντος ἔτους; Συνιστοῦσε 
ἕνα συμβὰν γνήσια ὀρθόδοξα παραδοσιακό, ὥστε 
ὅποιος ἀντιτάσσεται σὲ αὐτὸ νὰ εἶναι παρερμηνευτὴς 
καὶ παραποιητὴς τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, χαρακτηρι-
ζόμενος ἀπὸ «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον», γιὰ νὰ διχάζει 
τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καὶ νὰ εἶναι «φονταμεν-
ταλιστής»;!...
 Στὸ Μπάρι, στὶς 7-7-2018, συγκεντρώθηκαν μὲ ἐπὶ 
κεφαλῆς τὸν Πάπα τῆς Pώμης Φραγκῖσκο οἱ Οἰκουμε-
νιστὲς πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολο-
μαῖος καὶ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, ἄλλοι ἐκπρόσωποι 
τῶν τοπικῶν ἐπισήμων ἐκκλησιῶν, ὅπως καὶ ὁ Βολο-
κολὰμσκ Ἱλαρίων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καθὼς 
καὶ ὑψηλόβαθμοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀντιχαλκηδονίων, 
Νεστοριανῶν/Ἀσσυρίων κ.ἄ. (βλ. «Συμμετοχὴ τοῦ Μη-
τροπολίτη Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνα στὴ συνάντηση 
Ἀρχηγῶν καὶ Ἀντιπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν γιὰ τὴν 
κατάσταση τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή», στὶς 
Εἰδήσεις τῆς 8-7-2018, στὴν ἐπίσημη Ἱστοσελίδα τοῦ 
«Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς 
Pωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας»).
 Ὅλοι οἱ ἀποτελοῦντες αὐτὸ τὸ Οἰκουμενιστικὸ 
μεῖγμα, ἀφοῦ προσκύνησαν στὴν κρύπτη τῆς Βασιλικῆς 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὰ τίμια Λείψανά του, ἔκαναν ἐπι-
σημότατη Συμπροσευχὴ «ὑπὲρ τὴς εἰρήνης στὴν Μέση 
Ἀνατολὴ» σὲ εἰδικὴ ἐξέδρα στὴν προκυμαία τοῦ Μπάρι, 
προεξάρχοντος βεβαίως τοῦ Πάπα τῆς Pώμης, μὲ συμ-
μετοχὴ χιλιάδων κατοίκων καὶ ἐπισκεπτῶν τῆς πόλεως.
 Κατόπιν, συμμετεῖχαν σὲ Συνέδριο στὴν Βασιλικὴ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιὰ τὴν δύσκολη κατάσταση 
τῶν Χριστιανῶν στὴν Μέση Ἀνατολή, μέσα βεβαίως 
σὲ κλῖμα Οἰκουμενιστικῆς συνεργασίας καὶ πρακτικῆς. 
Ὁ δὲ Ἱλαρίων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τόνισε ὅτι, 
«παρὰ τὴν ἔλλειψη τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας με-
ταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 
καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς [ἐννοεῖ Ἀντιχαλκη-
δονίους καὶ Νεστοριανούς], τίποτε δὲν ἐμποδίζει τοὺς 
χριστιανοὺς νὰ συνεργάζονται καὶ νὰ ὑλοποιοῦν κοινὰ 
προγράμματα, ἀκόμη καὶ μὲ σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση 



τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως».
 Τέλος, στὴν πλατεῖα μπροστὰ στὴν Βασιλικὴ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, ὁ Πάπας ἀνέγνωσε ἔκκληση γιὰ τὴν 
εἰρήνη στὴν Μέση Ἀνατολή, καὶ ἄφησαν οἱ παρόντες 
νὰ πετάξουν στὸν οὐρανὸ λευκὰ περιστέρια.
 Εἶναι σημαντικὸ νὰ τονίσουμε, ὅτι ἡ συμμετοχὴ καὶ οἱ 
ἀπόψεις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας 
σὲ τέτοια γεγονότα εἶναι πλήρως εὐθυγραμμισμένες μὲ 
αὐτὲς τῆς Ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης τῶν λοιπῶν Οἰκου-
μενιστῶν, ἀσχέτως ἄν οἱ Pῶσοι γιὰ ἄλλους λόγους δὲν 
ἔλαβαν μέρος σὲ αὐτὴν (βλ. τὴν εἰδικὴ διαφωτιστικὴ με-
λέτη τοῦ ἡμετέρου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιάν - Δρ. 
Θεολογίας, Μόσχα καὶ Κρήτη: ἐκκλησιολογικὴ ταυτότης 
πέραν τῆς Πατερικότητος, Νοέμβριος 2018, σσ. 66).
 Ἄν αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν ἐνεργὰ σὲ αὐτὲς τὶς 
θεατρικὲς καὶ πλήρως ἀντι-εκκλησιαστικὲς ἀποστα-
τικὲς ἐνέργειες νομίζουν ὅτι εἶναι ἐντὸς τῆς γνησίας 
Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἄς τὸ ἀποδείξουν 
ἀπὸ τὴν Συνοδική, Κανονικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀδυνατοῦν νὰ τὸ πρά-
ξουν, ἐκτὸς καὶ ἄν τὴν διαστρέψουν δεινῶς, θὰ πρέπει 
νὰ παύσουν τουλάχιστον νὰ ψεύδονται καὶ νὰ παρα-
ποιοῦν τὴν Ἀλήθεια! Δὲν εἶναι φορεῖς καὶ ἐκφραστὲς 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεώς 
της καὶ ὅσοι τοὺς ἀποφεύγουν, καταγγέλλουν καὶ κα-
ταδικάζουν δὲν εἶναι «φονταμενταλιστές», ἀλλ’ ὄντως 
Ὀρθόδοξοι ἐν τῇ Ἀγάπῃ τῆς Ἀληθείας τῆς ἀδιαιρέτου 
μιᾶς καὶ μοναδικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! 
 Θυμίζουμε στοὺς ἑτερόφρονες Οἰκουμενιστές, αὐτὸ 
ποὺ θεωρεῖ ὡς πρότυπο τῆς κατὰ Χριστὸν Ἑνότητος 
τῶν Ἐκκλησιῶν ὁ Μέγας Βασίλειος: Ἀνέκαθεν «ἤνθουν 
αἱ [κατὰ τόπους] Ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ», διότι ἦταν 
«ἐρριζωμέναι τῇ πίστει» καὶ «ἡνωμέναι τῇ ἀγάπῃ», ὑφι-
στάμενες σὲ μία σύμπνοια σὰν μέλη σὲ ἕνα σῶμα (βλ. 
Ἐπιστολὴ PΞΔ΄, PG τ. 32, στλ. 636).

***
 Βάσει τῶν ἀνωτέρω καὶ σὲ αὐτὴ τὴν συνάφεια, θε-
ωροῦμε καλὸ νὰ προβοῦμε καὶ στὴν ἑξῆς διασάφηση 
σχετικὰ μὲ τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς Ἀγάπης, ἡ ὁποία 
εἶναι ἰδιαίτερα παρεξηγημένη:
 Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ ἅγιο 
Εὐαγγέλιο, ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς δίδαξε: 
«ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, 
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 
Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, 
ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰω. 13:34-35). Πρό-
κειται γιὰ ἀγάπη κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ, μία ἀγάπη πρὸς ὅλους, ἀκόμη καὶ πρὸς τοὺς 
ἐχθροὺς (βλ. Ματθ. 5:44). Καὶ εἶναι βεβαίως γνωστόν, 
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ὅτι ὁ Χριστός μας δὲν δίδαξε μόνον τὴν τέλεια ἀγάπη, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἔδειξε θυσιαζόμενος γιὰ ἐμᾶς.
 Ὥστε, νὰ ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ μεγαλύ-
τερο θαῦμα στὸν κόσμο, τὸ κυριώτερο γνώρισμα τῶν 
Χριστιανῶν καὶ ἡ ἀποτελεσματικώτερη δύναμη γιὰ 
τὸν Χριστιανισμὸ εἶναι ἀκριβῶς ἡ Ἀγάπη. Ἀλλ’ ὄχι ἡ 
συναισθηματική, ἀνθρώπινη, ὑστερόβουλη, συμφερον-
τολογική, ἀναγκαστική, ἐπιβαλλόμενη, ἀρρωστημένη ἤ 
καὶ ἐμπαθὴς καὶ ἐκφυλισμένη, διότι ὑπάρχουν πολλὲς 
«ἀγάπες» στὸν κόσμο, παρὰ μόνον ἡ Ἀγάπη τῆς Ἀλη-
θείας (βλ. Β΄ Θεσ. 2:10).  
 Μάλιστα, ψευδώνυμη εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία τιμᾶ 
μὲ τὸ ὑψηλὸ καὶ ἅγιο ὄνομά της κάθε παρεκτροπὴ στὰ 
θέματα Πίστεως ἤ Ἠθικῆς.
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, οἱ Οἰκουμενιστὲς διακρίνονται 
γιὰ ἀγαπολογία καὶ εἰρηνολογία, διότι δὲν ἔχουν ἀλη-
θινὴ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ τὴν Ἐκκλησία Του καὶ 
γιὰ τοὺς ἄλλους. Ἀποσυνδέουν τὴν ἀγάπη ἀπὸ τὴν 
ἀλήθεια, τὴν νοθεύουν καὶ τὴν διαστρέφουν, ὥστε νὰ 
τὴν καταντοῦν ἀπάτη. Ἄν ἀγαποῦσαν ὄντως τοὺς 
αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους, θὰ ἐπινοοῦσαν 
τρόπους γιὰ νὰ τοὺς ἑλκύσουν στὴν Κιβωτὸ τῆς Σω-
τηρίας καὶ αὐτὸ θὰ ἀπεδεικνύετο στὴν πράξη.
 Ὅμως, δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπός τους. Aὐτὸ ποὺ 
ἐπιτυγχάνουν μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν Διαχριστιανικὸ 
καὶ Διαθρησκειακό, εἶναι ἡ συνύπαρξη, ἡ συνεργασία, 
ἡ ἔστω ἡμιτελὴς κοινωνία, ἡ συμπροσευχή, ἡ ἀλληλο-
αναγνώριση, ἡ κοινὴ μαρτυρία καὶ διακονία, ἡ ἀδιατά-
ρακτη συμπόρευση. Εἶναι ἡ «εἰρήνη τῶν ἁμαρτωλῶν», 
ἡ ὁποία προξενεῖ τὴν δυσφορία τοῦ Ψαλμωδοῦ (βλ. 
Ψαλμ. 72:3). Γι’ αὐτὸ καὶ σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικό τους, 
οἱ αἱρετικὲς συναθροίσεις καὶ κοινότητες εἶναι δῆθεν 
Ἐκκλησίες, καὶ οἱ ἄλλες θρησκεῖες εἶναι δῆθεν δρόμοι, 
καταξιώσεις καὶ ἐκπληρώσεις θείου σκοποῦ.
 Οἱ Οἰκουμενιστὲς ἐνῶ δείχουν ἀπεριόριστη ἀγά-
πη καὶ ἀνοχὴ πρὸς ὅλους, στὴν πραγματικότητα δὲν 
ἔχουν ἀληθινὴ ἀγάπη, διότι ἀντιπαθοῦν φανερὰ καὶ 
ἀπαξιώνουν, ἀπορρίπτουν, κακοχαρακτηρίζουν, 
ἀλλὰ καὶ διώκουν τοὺς συνειδητοὺς Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανούς, οἱ ὁποῖοι τοὺς θυμίζουν ὅτι ἡ κατὰ Χριστὸν 
Ἀγάπη καὶ Εἰρήνη εἶναι ἀχώριστα συνδεδεμένες μὲ τὴν 
Ἀλήθεια τῆς Πίστεως.
 Κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, ὁ διάβολος εἶναι αὐτὸς 
ποὺ κάνει νὰ ὁμονοήσουν οἱ ἄνθρωποι στὸ κακό, καὶ 
ὅσοι λέγουν τὰ ὑγιῆ νὰ πολεμηθοῦν, γιὰ νὰ σκορπί-
σουν τὰ χρήσιμα (βλ. Ὁμιλία Ζ΄, Εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς 
Πρὸς Κορινθίους Πρώτης, § ε΄, PG τ. 61, στλ. 60).  
 Βεβαίως, καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς ὁμιλοῦν γιὰ «πλή-
ρη συμφωνία στὴν ὁμολογία τῆς πίστεως», γιὰ κοινὴ 
πίστη ἐν σχέσει πρὸς τὴν κοινὴ συμμετοχὴ στὴν Θ. 
Εὐχαριστία, ἀλλὰ τοῦτο χρησιμοποιεῖται προσχημα-
τικά (ἄν καὶ «διακοινωνία» αὐτῶν μὲ τοὺς λοιποὺς 
αἱρετικοὺς ὑφίσταται ὡς γνωστὸν σὲ εὐρεῖα κλίμακα 
καὶ σὲ διάφορα ἐπίπεδα ἀνοικτά), γιὰ νὰ τοὺς δώσει 
τὴν πλήρη ἐλευθερία καὶ ἄνεση, ὥστε νὰ καλλιεργοῦν 
τὴν πραγμάτωση ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἐπιτευγμάτων 
καὶ σκοπῶν τους, ποὺ συνιστοῦν κατ’ οὐσίαν τὴν μο-
λυσματικὴ οἰκουμενιστικὴ καὶ πανθρησκειακὴ κοινωνία 
τους ὄχι ἐν ἀληθείᾳ, ἀλλ’ ἐν αἱρέσει καὶ ἀποστασίᾳ.
 Γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστές, σύμφωνα μὲ τὶς κατὰ και-
ροὺς ἐπίσημες δηλώσεις καὶ συνυπογραφὲς κειμένων, 
ὑπάρχει κοινότητα πίστεως καὶ μυστηρίων μὲ τοὺς Πα-

πικοὺς καὶ λοιποὺς αἱρετικούς, καὶ μάλιστα μὲ τοὺς 
λεγομένους Ἀρχαίους Ἀνατολικούς, καὶ αὐτὸ ποὺ 
προσπαθοῦν εἶναι νὰ ἀνακαλύψουν καὶ φανερώσουν/
ἐκδηλώσουν τὴν ὑφιστάμενη ἑνότητά τους, τὴν ὁποί-
αν μὲ ὅλες τὶς δραστηριότητές τους ἤδη βιώνουν στὴν 
θεωρία καὶ τὴν πράξη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
 Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ἀναφωνοῦμε μαζὶ 
μὲ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, ὅτι «τῆς αἱρέσεως ἀπο-
σχιζόμενοι, τῇ εὐσεβείᾳ διὰ παντὸς ἐνραπτόμεθα»· 
καὶ «τότε ἄρρηκτον» βλέπουμε «τὸν τῆς Ἐκκλησίας 
χιτῶνα, ὅταν ἀπορραγῇ τῆς πρὸς τὴν αἵρεσιν κοινω-
νίας» (βλ. Ὁμιλία Ζ΄, Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν, PG τ. 44, 
στλ. 725D-728A). 

***
 Λοιπόν, κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω, εἶναι εὔκο-
λο νὰ κατανοηθεῖ ποιὸς διχάζει στὴν πραγματικότη-
τα τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ: Οἱ Οἰκουμενιστὲς εἶναι αὐτοὶ 
ποὺ ἐργάζονται διχαστικὰ ἐπὶ ἕνα σχεδὸν αἰῶνα σὲ 
βάρος τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ὄχι οἱ Ἀντι-
οικουμενιστὲς καὶ μάλιστα οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.
 Ἡ καταστατικὴ βάση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸ Πατρι-
αρχικὸ Διάγγελμα τοῦ 1920, προέβλεπε τὴν Ἡμερο-
λογιακὴ Μεταρρύθμιση, ἡ ὁποία ἐφαρμόσθηκε τὸ 1924 
καὶ προξένησε μία πρωτοφανῆ ἑορτολογικὴ πολυδιά-
σπαση καὶ σύγχυση μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων, γιὰ νὰ 
ἐπιτευχθεῖ ἑορτολογικὴ προσέγγιση καὶ συνταύτιση μὲ 
τοὺς αἱρετικούς.
 Ἡ δὲ συμμετοχὴ στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση, ἡ ὁποία 
δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὸς διάλογος γιὰ τὴν διαφώτι-
ση καὶ μεταστροφὴ τῶν αἱρετικῶν, ὁδήγησε σὲ τέτοια 
δογματική, κανονικὴ καὶ ἠθικὴ φθορά, ὥστε νὰ διατυ-
πωθοῦν καὶ ἀναπτυχθοῦν ἀντιπατερικὲς καὶ ἀντορ-
θόδοξες «θεολογίες» καὶ πρακτικές, ποὺ καταστρατη-
γοῦν πολυτρόπως τὸ Εὐαγγελικὸ Ἦθος καὶ τὴν Ἱερὰ 
Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πρᾶγμα ποὺ καθιστᾶ 
τοὺς ἀμετανόητους αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς αὐτοκα-
τάκριτους.

***
 Παρακαλοῦμε καὶ εὐχόμαστε, ἡ Χάρη τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος τῆς Ἀληθείας νὰ στερεώνει στὴν Ἑνότητα 
τῆς Ἀληθείας καὶ στὴν Ἀληθινὴ Ἀγάπη τοὺς πραγμα-
τικοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς στὴν ἐποχὴ τῆς Ἀπο-
στασίας ποὺ ζοῦμε.
 Σήμερα ὑπάρχει διάχυτη ἀπόρριψη τῆς σωτηρίου 
Ἀγάπης τῆς Ἀληθείας μὲ κυριαρχία τῆς ἐνέργειας τῆς 
πλάνης, ὥστε ὅσοι προσβάλλονται ἀπὸ αὐτὴν (καὶ ἡ 
αἰχμαλωσία στὸν Οἰκουμενισμὸ ἤ καὶ ἡ ἀπαράδεκτη 
ἀνοχὴ ἔναντί του συνιστοῦν τέτοια θανατηφόρα προ-
σβολή), νὰ ἀπιστοῦν στὴν Ἀλήθεια καὶ νὰ εὐδοκοῦν 
(συγκατατίθενται) στὴν ἀδικία (βλ. Β΄ Θεσ. 2:12).
 Τὸ πᾶν εἶναι νὰ συγκαταλεγόμαστε μὲ ὅσους ὁ 
Θεὸς ἐπέλεξε ἐξ ἀρχῆς γιὰ τὴν σωτηρία διὰ τοῦ ἁγια-
σμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ διὰ τῆς πίστεως στὴν 
Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Εἴθε οἱ προτρεπτικοὶ λόγοι 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου νὰ ἠχοῦν μέσα μας κα-
θοριστικά, ἀσχέτως τῶν πεπλανημένων καὶ διαστρε-
βλωτικῶν ἀπόψεων τοῦ κάθε Κωνσταντινουπολίτου 
ἤ Μοσχοβίτου Οἰκουμενιστοῦ ἡγέτου:
 «Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς πα-
ραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπι-
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ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΖΩΗΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν νες Ἀττικῆς τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, προεξάρχοντος τοῦ 

Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, μὲ 
συμμετοχὴ Κληρικῶν καὶ ἀρκετῶν προσκυνητῶν, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγινε καὶ λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος τῶν 
Ἁγίων Ἀσωμάτων.

Ἑορτὴ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
 Τὴν Πέμπτη, 9/22-11-2018, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ ἐν 
Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως 
τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Aἰγίνῃ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς 
χώρας μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

στολῆς ἡμῶν. Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς 
παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ 
λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγαθῷ» (Β΄ Θεσ. 2:15-17)!
 Καὶ εἴθε νὰ ὑπάρξει Μετάνοια καὶ ἀποκατάσταση στὴν Ὀρθοδοξία ὅσων κατανοοῦν ἔμπρακτα τὴν διχαστικὴ 
καὶ ἀποστατικὴ πορεία τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὥστε νὰ ἐπανέλθουν σὲ θεάρεστη τροχιὰ τῆς ὄντως Εἰρήνης καὶ 
Ἀγάπης τῆς Ἀληθείας, πρὸς εὐφροσύνην τῶν Ὀρθοδόξων καὶ καταισχύνην τῶν Κακοδόξων. Ἀμήν!

† Ἐ.Γ.Κ.
2/15-12-2018

Ἡμέρα τῆς «ἑνωτικῆς», δηλαδὴ διχαστικῆς, «συνόδου» στὸ Κίεβο τῆς Οὐκρανίας
μὲ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 



 Τὴν Τετάρτη, 8/21-11-2018, τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Μι-
χαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, πανηγύρισε 
ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὰ Ἀθίκια Κορινθίας. Στὴν ἑόρτια 
Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν 
μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκετοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι. 
Ὁμιλία γιὰ τὴν Ἑορτὴ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος.           
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν 
μέρος οἱ πολυπληθεῖς προσκυνητές.
 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς εἶχε χοροστατήσει 
στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ στὴν Ἀγρυπνία τοῦ Ταξιάρχου Μι-
χαὴλ στὴν ἑόρτάζουσα ὁμώνυμη Μονὴ στὰ Νένητα τῆς Χίου.
 Στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδ-

 Ἰδιαιτέρως ἑορτάσθηκε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο στὸν Καναδᾶ, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωϋσέως. 
Κατὰ τὸν ἐφετινὸν ἑορτασμὸν παρευρέθη καὶ ἔλαβε μέρος 
στὴν Θ. Λειτουργία καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σουτσά-
βας κ. Σωφρόνιος μετὰ τοῦ Πρεσβυτέρου π. Σεβαστιανοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ρουμανίας.

   Στὴν Ἀττικὴ πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμος Ἱερὰ Μονὴ εἰς 
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Ἀχαρνάς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀτ-
τι κῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.
  Στὴν νῆσο Ρόδο πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος 
κ. Φωτίου. 

Θυρανοίξια Ναοῦ στὴν Αὐστρία
 Τὴν Κυριακή, 12/25-11-2018, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς τέλεσε τὴν πρώτη Θ. 
Λειτουργία στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου, 
Φωτιστοῦ Βαυαρίας, στὸ Κέστεντορφ τοῦ Σάλσμπουργκ 

Χρυσόστομος προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, 
στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ πολλοὶ Κληρι-
κοί. Ἐπίσης, προσῆλθε καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος παρέ-
στη συμπροσευχόμενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα. Ἀκόμη, παρέστησαν 
Γερόντισσσες καὶ ἀντιπροσωπεῖες Γυναικείων Ἱερῶν Μονῶν 
τῆς Ἀττικῆς, καθὼς καὶ πλῆθος πιστῶν. Θεῖο κήρυγμα κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου 
κ. Κλήμης. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τελέσθηκε Τρισάγιο γιὰ τὴν 
ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας Χρυσοστόμου († 2010), Ἐπι-
σκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου († 1973) καὶ Μητροπολί-
του Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Γεροντίου τοῦ A΄, κοιμηθέντος 
κατὰ τὴν αὐτὴ ἡμέρα τοῦ ἔτους 1994. Κατὰ τὴν Ἀπόλυση, 
ὁ ἑορτάζων Ἱεράρχης ἐξέφρασε εὐχαριστίες καὶ εὐχὲς πρὸς 
ὅλους τοὺς προσελθόντες, καὶ ἀκολούθως δέχθηκε τὶς ἑόρ-
τιες προσρήσεις τοῦ Ποιμνίου.
 Τὴν μεσημβρία, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλ-
λίνικος μὲ τοὺς λοιποὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοὺς μετέβησαν 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου στὰ Μέγαρα, ὅπου τέλεσαν 
Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τοῦ Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκό-
που κυροῦ Χρυσοστόμου.

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἰωαννίνων

στὴν Aὐστρία, μαζὶ μὲ τὸν Aἰδ. π. Ἄγγελο Μουρλᾶ. Τὸ ἀπό-
γευμα τῆς παραμονῆς εἶχε τελεσθεῖ μαζὶ μὲ τὸν Ἑσπερινὸ 
καὶ ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Προσῆλθαν Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχή, κυρίως 
Ἕλληνες ὁμογενεῖς, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν γειτονικὴ Γερμανία. 
Ὁ Σεβ. κ. Κυπριανὸς ἐπισκέφθηκε ἐπίσης ὁμάδα πιστῶν μας 
στὸ Μόναχο μὲ τὴν ἐλπίδα διαμορφώσεως Ναοῦ καὶ στὴν Ν. 
Γερμανία.

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

 Τὴν Δευτέρα, 13/26-11-2018, Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς 
ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τέλεσε τὰ Ὀνομαστήριά 
του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς 
Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, ἐψάλη ὁ 
Μέγας Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ ἑορτάζων 
Ἱεράρχης, μὲ συγχοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης κ. Γρηγορίου. Συμμετεῖχαν πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ 
μεγάλο πλῆθος πιστῶν, μελῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ 
εὐρύτερα. Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος 
κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἀναφερθεὶς στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο.
 Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 

 Τήν Τρίτη, 14/27-11-2018, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός 
ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, 
ἑόρτασε ὁ περικαλλής ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό Λυκόστομο 
Ἰωαννίνων. Τήν ἡμέρα αὐτή ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἐν συ-
νεχείᾳ ἡ Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, 
μέ τήν συμμετοχή πέντε Ἱερέων, παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν 
πού προσῆλθαν ἀπό τήν πόλη τῶν Ἰωαννίνων, ἀλλά καί ἀπό 
ἄλλες περιοχές τῆς Ἠπείρου. Στό Κοινωνικό ἐμπνευσμένη 
Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Aἰδ/τος Πρωτ. π. Νικόλαος Δημαρᾶς ἐκ 
Πατρῶν.

Πανηγύρεις τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης
 Τό Σάββατο, 25-11/8-12-2018, ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτα-
σε τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Aἰκατερίνης τῆς 
Πανσόφου. Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Aἰκατε-
ρίνης Ἄνω Πατησίων Ἀθηνῶν προσῆλθε ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, 
ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἐν συνεχείᾳ τέλε-
σε τήν Θ. Λειτουργία συμπαραστατούμενος ὑπό Ἱερέων, 
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παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Στό Κοινωνικό κήρυξε ὁ Παν/
τος Ἱερομ. π. Καλλίνικος. Τούς ἱερούς ὕμνους τῆς Πανηγύ-
ρεως ἀπέδωσε κλιμάκιο τῆς «ΟΕΒΥΧ» ὑπό τήν διεύθυνση 
τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαήλ Μακρῆ. Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῆς Ἁγίας.
 Στήν πανηγυρίζουσα ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στό Λουτου-
φί Θηβῶν, στόν Μεγάλο Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόσοστομος, ἐνῶ 
ἀνήμερα τελέστηκε ἱερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ 
Γέροντος τῆς Μονῆς Παν/του Ἀρχιμ. π. Εὐθυμίου Μπαρδάκα.

Χειροτονίες Κληρικῶν στήν Ἀμερική
 Τό Σάββατο, 25-11/8-12-2018, μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγα-
λομάρτυρος Aἰκατερίνης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς 
κ. Δημήτριος προέβη στήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ 
Ἱεροδιακόνου π. Βενεδίκτου Μιόφσκυ στήν Ἱερά Ἀνδρώα 
Μονή Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς στό 
Cοbleskill τῆς Ν. Ὑόρκης τῶν Η.Π.A.
 Τὴν Τετάρτη, 6/19-12-2018, στὴν ἑορτάζουσα Ἐνορία 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ στὸ Κρό-
φτον τοῦ Μαίρυλαντ τῶν Η.Π.A., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμε-

ἔγγαμος ὁ ἴδιος (ἡ Διακόνισσά του εἶναι κόρη Ἱερέως στὶς 
Η.Π.A.) καὶ ἔχει τρία μικρὰ παιδιά.
 Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 17/30-12-2018, ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Δι-
άκονο τὸν Λουκᾶ Sanader στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου τοῦ 
Εὐγενικοῦ στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ. Στὴν Θεία Λειτουργία 
ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. Νικόδημος 
Καλαντῆς. Ὁ νέος Διάκονος, ὁ ὁποῖος θὰ ὑπηρετήσει στὸν 
ἐν λόγῳ Ἱερὸ Ναό, γεννήθηκε στὸ Βελιγράδι ὅπου σπούδασε 
στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολή, στὴν Ἀκαδημία Τεχνῶν καὶ στὴν 
Θεολογικὴ Σχολή. Βαπτίσθηκε ἐνήλικος στὴν Ἐκκλησία μας. 
Ἀπὸ τὸ 2007 διαμένει στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ, εἶναι ἔγγα-
μος καὶ ἔχει δύο θυγατέρες.

Χειροτονίες Ἱεροδιακόνων στὸν Πειραιᾶ
 Τὸ Σάββατο, 2/15-12-2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ.Γερόντιος προέβη στὴν εἰς Διάκονον 
χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ Ἀθανασίου, πνευματικοῦ του τέ-
κνου, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στὸν Πειραιᾶ. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κλη-
ρικοὶ τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως. Ὁ πρὸς χειροτονίαν Μο-
ναχὸς ἀνέγνωσε συγκινητικὸ λογύδριο καὶ ὁ Σεβ. Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος ἀντιφώνησε καταλλήλως. Ὁ νέος Ἱεροδιά-
κονος κατὰ τὴν χειροτονία του ἔλαβε τὸ ὄνομα Λουκᾶς εἰς 
τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.



ρικῆς κ. Δημήτριος προέβη στὴν χειροτονία εἰς Διάκονον 
τοῦ Ὑποδιακόνου Ἰωάννου Ψαρομμάτη, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει 
στὴν Ἐνορία αὐτή, τῆς ὁποίας Ἐφημέριος εἶναι ἕνας ἐκ τῶν 
μεγαλυτέρων ἀδελφῶν του ὁ Aἰδ. π. Γεώργιος. Ὁ νέος Διά-
κονος προέρχεται ἀπὸ εὐλαβεῖς προγόνους ἀκολούθους τοῦ 
Πατρίου Ἡμερολογίου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶχαν μετανα-
στεύσει στὶς Η.Π.A., εἶναι μέλος πολύτεκνης οἰκογένειας, 

 Τὸ Σάββατο, 9/22-12-2018, τῆς Ἁγίας Ἄννης (Σύλληψις), 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ στὸ Κερατσίνι, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προέβη στὴν 
χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ Μοναχοῦ Σωφρονίου (Συρίγου).

Ἑορτὴ Ἁγίου Νικολάου
 Τὴν Τετάρτη, 6/19-12-2018, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρ-
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χου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, στὴν 
ἑορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ στὴν Παιανία Ἀττικῆς λειτούργησε ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, μὲ συμμε-
τοχὴ τριῶν Ἱερέων καὶ ἑνὸς Διακόνου.

μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων καὶ παρουσία πυκνοῦ ἐκκλησιά-
σματος. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὡμίλησε ὁ Παν/
τος π. Καλλίνικος, ἐνῶ ὁ Μακαριώτατος κατά τήν Ἀπόλυση 
ἐξέφρασε ἑόρτιες εὐχές. 

 Στὸν Κορυδαλλὸ πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἐνοριακὸς 
Ναὸς καὶ στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱε-
ράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος. Στὸν Μ. Ἑσπερινὸ τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία μὲ 
συμμετοχὴ Φιλαρμονικῆς, στὴν δὲ Θ. Λειτουργία, παρουσίᾳ 
πολλῶν πιστῶν ὅπως καὶ τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως, ὁ Σεβ. 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία.

 Στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς 
Ναὸς τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καὶ στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες 
προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Στὸν Μ. Ἑσπερινό, παρου-
σίᾳ τοῦ Κλήρου τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως καὶ μεγάλου 
πλήθους πιστῶν, ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἑόρτια 
Ὁμιλία. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος μὲ προτροπὴ τοῦ 
οἰκείου Ποιμενάρχου ἐκφώνησε ἐπίσης ἑόρτιο Λόγο.

Πανηγύρεις Ἁγίου Σπυρίδωνος
 Τήν Τρίτη, 12/25-12-2018, ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ ἐν 
Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος 
τοῦ Θαυματουργοῦ σέ Ναούς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Καλλίνικος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Γαλατσίου 

 Στήν Σαλαμῖνα στόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερό Ναό 
τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε 
στὴν Θεία Λειτουργία μὲ συμμετοχὴ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου 
Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, τοῦ ἐκφωνήσαντος καὶ τὴν ἑόρτια 
Ὁμιλία, τοῦ Ἐφημερίου π. Πέτρου, τοῦ π.Ἀλεξίου καὶ τῶν 
δύο Ἱεροδιακόνων Λουκᾶ καὶ Σωφρονίου καὶ παρέστη μεγά-
λο πλῆθος ἑορταστῶν.

 Τέλος στίς Ἐρυθρές (Κριεκούκι) Ἀττικῆς ἑόρτασε ὁ ὁμώ-
νυμος Ἱερός Ναός, ὅπου τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας 
προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων καί Διακόνων.
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Ἐπίσκεψις Ἀρχιερέων στὴν Αὐστραλία
 Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Aὐστραλία πραγματοποίησαν 
τόσο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὅσο καὶ 
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς 
τῆς ἐκεῖ  Ἐπαρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβ. κ. Φώτιος 
εἶχε προσκληθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολικὴ Κοινότητα τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ Μελβούρνης κατὰ τὰ τέλη τοῦ περασμένου 
Ὀκτωβρίου καὶ ἀρχὰς τοῦ Νοεμβρίου καὶ πραγματοποίησε 
ἐπισκέψεις σὲ ἑλληνικοὺς καὶ σερβικοὺς Ναοὺς πρὸς ἐνίσχυ-
σιν τοῦ Ποιμνίου.

μὲ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο κ. Ἰωάννη τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, καὶ τοὺς ἡμετέρους Κληρικοὺς π. 
Στυλιανό, π. Θεόφιλο καὶ π. Ἰωάννη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
ὁποίας χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο π. Ἀναστάσιο 
Βενέτη, ἔγγαμο, ὥστε νὰ ἀναλάβει ὡς Ἐφημέριος στοὺς 
Ἁγίους Ἀναργύρους στὸ Σύδνεϋ.
 Στὴν Ἀδελαΐδα, τὴν Κυριακή, 3/16 Δεκ., ὁ Θεοφ. Μεθώ-
νης λειτούργησε στὸν σερβικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα μὲ τὸν 
Ἐφημέριο Aἰδ. π. Ἀθανάσιο καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀναχώρησε γιὰ 
τὴν Βρασβάνη, ὅπου φιλοξενήθηκε στὴν σερβικὴ Μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, στὸν Ναὸ τῆς ὁποίας εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἡ 
ἁγιογραφία καὶ στὸν ὁποῖο τελέσθηκε ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, μὲ συμμετοχὴ τῶν Πατέρων Ἀρχιμ. π. Χριστοφό-
ρου καὶ Ἱερομ. π. Συμεών, ὅπως καὶ ἡ ὀνομαστικὴ Ἑορτὴ τοῦ 
Θεοφ. Ἀμβροσίου κατὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, 7/20 Δεκ., τοῦ 
Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων. Τὴν Παρασκευή, 8/21 Δεκ., ὁ 
Θεοφ. Μεθώνης προήδρευσε στὴν Συνεδρίαση τοῦ Ἐπισκο-
πικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ἐκκλησίας στὴν 
Aὐστραλία καὶ τὸ Σάββατο στὴν Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση 
αὐτῆς. Τὴν Κυριακή, 10/23 Δεκ., τελέσθηκε Συλλείτουργο 
τοῦ Θεοφ. Μεθώνης μὲ τὸν Θεοφ. Ἰωάννη τῆς ΡΟΕΔ καὶ 
τοὺς πέντε Σέρβους Κληρικούς τῆς Ἐπαρχίας (π. Χριστοφό-
ρο, π. Συμέων, π. Ζβονιμίρ, π. Ἀθανάσιο καὶ π. Ἀλέξανδρο), 
μὲ συμμετοχὴ Σέρβων, Ρώσων καὶ Ἑλλήνων πιστῶν, στὸν 
Ἅγιο Νικόλαο στὴν Βρισβάνη.

 Τὴν 1/14-11-2018,  πανηγύρισε ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων στὸ Σύδνεϋ καὶ τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Μητρο-
πολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος καὶ ὑποδέχθηκε 
τὸν ἀφιχθέντα Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ εἶχαν τὴν 
εὐκαιρία νὰ συζητήσουν τὰ θέματα τῆς ἐκεῖ παρουσίας μας.
Ὁ Θεοφ. Μεθώνης Ἀμβρόσιος συνέχισε πλέον τὴν ποιμα-
ντικὴ ἐπίσκεψή του μὲ μετάβαση στὴν Νέα Ζηλανδία, ὅπου 
τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μὲ τὸν Ἐφημέριο Aἰδ. π. Παῦλο 
στὸ Ὄκλαντ, στὸ Ναΐδριο τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης τὴν Κυριακή, 5/18 Νοεμ., τελέσας καὶ ἕναν Γάμο. Μὲ τὴν 
ἐπιστροφή του στὴν Aὐστραλία, λειτούργησε τὸ ἐρχόμενο 
Σάββατο στὴν σερβικὴ Κοινότητα στὸ Γκράντβιλ, ὅπου πρό-
κειται νὰ ἱδρυθεῖ Ἐνορία ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 
Τὸ Σάββατο, 18 Νοεμ./1 Δεκ., λειτούργησε στὴν Ἐνορία τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Οὐντόγκα μὲ 
τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ, καὶ τὴν Κυριακὴ στὸν σερβικὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Καμπέρρα μὲ τὸν Ἐφημέριο. Στὴν 
Μελβούρνη, λειτούργησε τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸν 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου μὲ τὸν Ἐφημέριο Ἱε-
ρομ. π. Θεόφιλο καὶ τὸ Σάββατο, 25 Νοεμ./8 Δεκ., στὴν Κοι-
νότητα τοῦ Τ. Σταυροῦ μὲ τὸν Aἰδ. π. Ἰωάννη. Τὴν Κυριακή, 
26 Νοεμ./9 Δεκ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος λειτούρ-
γησε στὸν Ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου στὴν Μελβούρνη 

 Καθ’ ὅλη τὴν ἐκεῖ παραμονή του, ὁ Θεοφ. Ἀμβρόσιος 
φρόντισε γιὰ πολλὰ ποιμαντικά, νομικὰ καὶ ἄλλα θέματα. 
Κατόπιν πάντων τούτων, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἐπέστρεψε στὴν 
Ἑλλάδα ὁλοκληρώσας τὴν ἀνατεθεῖσα εἰς αὐτὸν ἐκκλησια-
στικὴ διακονία στὴν μακρυνὴ Aὐστραλία.

Πανήγυρις Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ
 Τὴν Παρασκευή, 22-12-2018/4-1-2019, πανηγύρισε ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολύτριας στὴν 
Κομοτηνή. Στὸν Μ. Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε 
ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μα-
ρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε καὶ στὴν Θεία 
Λειτουργία τῆς κυρίας ἡμέρας. Συμμετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος 
τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Παφνούτιος, ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος ἀπὸ 
τὴν Δράμα, ὁ Aἰδ. π. Ἐλευθέριος ἀπὸ τὴν Κατερίνη καὶ ὁ 
Ὑποδιάκονος π. Χριστόδουλος ἐπίσης ἀπὸ τὴν Δράμα. Ὁ 
Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία. Παρέστησαν 
πολλοὶ ἐκκλησιαζόμενοι καὶ παρὰ τὸ ψῦχος τελέσθηκε ἱερὴ 
Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας στοὺς δρό-
μους πέριξ τοῦ Ναοῦ.
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Βαπτίσεις ἐνηλίκων στὴν Σλοβακία
 Τὸ Σάββατο, προπαραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, 23-12-
2018/5-1-2019, κατόπιν μακρᾶς προετοιμασίας, ἔλαβαν τὸ 
Ὀρθόδοξο ἅγιο Βάπτισμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ροστισλά-
βου στὸ χιονισμένο Μιχαλάνυ τῆς Σλοβακίας οἱ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοὶ Ἰούλιος, ἀπὸ τὴν Οὑγγαρία, καὶ Θωμᾶς, ἀπὸ τὴν Πο-

χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν ἀπὸ 20ετίας Ἱεροδιάκονο τῆς 
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἐδουάρδου στὸ Μπρόκγουντ τῆς Ἀγγλίας 
π. Σάββα. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Προϊστάμενος 
τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος καὶ τρεῖς ἀκόμη Ἱερεῖς καὶ 
παρέστη πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς
Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄργους

 Τήν Δευτέρα, 25-12-2018/7-01-2019, ἡμέρα τῆς Γεννή-
σεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε 
τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στό 
Ἄργος. Τήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε, μέ τήν 
εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ὁ Aἰδ/τος Πρεσβύτερος π. 
Στυλιανός Τομαῆς, παρουσίᾳ ἀρκετῶν πιστῶν.

λωνία. Τὶς δύο Βαπτίσεις τέλεσε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοφ. 
Ἐπισκόπου Γαρδικίου καὶ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς 
Μοραβίας κ. Κλήμεντος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Aἰδ. π. 
Βλαδίμηρος Μοχορίτα.

Χειροτονία Ἱερέως στὴν Ἀγγλία
 Τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, Κυριακή, 24-12-
2018/6-1-2019, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος 
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Νεκρολογίες

Ἐξόδιος Ἀκολουθία
Πρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Γιαληνάκη

 Τό Σάββατο, 2/15-12-2018, μέσα σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐψάλη ἡ ἐξόδιος 
Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Πρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Γιαληνάκη, ὁ ὁποῖος 
ἔφυγε αἰφνιδίως ἀπό τήν ζωή ἐξ αἰτίας αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος, στόν 
ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίων Πάντων Βύρωνος Ἀττικῆς. Τῆς Ἀκολουθίας προεξῆρχε 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλίνικος, μέ 
τήν συμμετοχή δέκα Ἱερέων, παρουσίᾳ τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ ἐκλιπόν-
τος καί πολλῶν πιστῶν. Σύντομο ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμαν-
δρίτης π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας. Ἡ ταφή τοῦ ἐκ Κρήτης καταγωμένου μακα-
ριστοῦ π. Θεοδώρου ἔγινε στήν Ἱερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων 
Κορινθίας, ὅπου καί ὁ μεταστάς π. Θεόδωρος εἶχε χειροτονηθεῖ Διάκονος καί 
Πρεσβύτερος τριακονταετής, τὸ ἔτος 1980, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας κυροῦ Καλλίστου, 
ὑπηρετήσας σὲ Ναοὺς τῆς Ἀττικῆς, ὅπως καὶ στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ, τὴν δὲ τελευταία 25ετία στὸν Ἱ. Ναὸ 
Ἁγίων Πάντων Βύρωνος. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύει μετὰ τῶν δικαίων!

† Βασίλειος Μαρινέας
 Ο αείμνηστος αδελφός Βασίλειος Μαρινέας γεννήθηκε στο χωριό 
Ρίγκλια της Μεσσηνιακής Μάνης (22-1-1935). Ήταν το τέταρτο παιδί 
εξαμελούς οικογένειας. Τη δεκαετία του 1950 ήλθε στην Αθήνα όπου 
σπούδασε (εργαζόμενος ταυτόχρονα) και έλαβε Πτυχίο Πολιτικού Μη-
χανικού. Άσκησε το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού έως το τέλος 
της ζωής του. Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Βλάχου και απέκτησε τέσ-
σερα παιδιά. Ακολούθησε το Πάτριο Ημερολόγιο κατά την περίοδο των 
διωγμών και έκτοτε υπήρξε πάντα στην πρώτη γραμμή του Ιερού Αγώ-
να. Σχεδίασε, επέβλεψε και ανήγειρε Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές. 
Σπούδασε Βυζαν τινή Μουσική κοντά σε παραδοσιακούς δασκάλους, 
χειροθετήθηκε Αναγνώστης από τον τότε Μητροπολίτη Μαγνησίας 
Μάξιμο (μετέπειτα Θεσσαλονίκης) και υπηρέτησε το ιερό Αναλόγιο 
για πάνω από 50 χρόνια. Ίδρυσε τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ορθοδόξων 
Χριστιανών Ελλάδος «Ο Μέγας Αθανάσιος» στις 15 Μαΐου του 1985 και 
υπήρξε ο Πρώτος Πρόεδρος. Η ανέγερση και η λειτουργία του Καθεδρι-
κού Ναού του Αγίου Αθανασίου στην Ν. Φιλαδέλφεια είναι αποτέλεσμα 

κοινής προσπάθειας μελών και φίλων του Συνδέσμου και ιδιαίτερα της άοκνης φροντίδας και προσπάθειας 
του αειμνήστου Προέδρου, ὀπου και υπηρέτησε ως μόνιμος Ψάλτης. Την Κυριακή, 15/28.10.2018, ενώ ένιωθε 
έντονη αδιαθεσία ολοκλήρωσε την Κυριακάτικη Ακολουθία παρά τις εκκλήσεις συγγενών και φίλων, παρέμει-
νε ιδία θελήσει και έψαλε από την θέση του Πρωτοψάλτου μέχρι τέλους. Εν συνεχεία διεκομίσθη εσπευσμένα 
σε καρδιολογική μονάδα Νοσοκομείου και νοσηλεύτηκε έως την ημέρα που εκοιμήθη στις  6/19.11.2018.
 Η Εξόδιος Ακολουθία του εψαλη στις 8/21.11.2018, Εορτη των Ταξιαρχών, στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου 
του Μεγάλου. Παρεστησαν οι Αρχιερείς: Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γερόντιος, Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος και Δημητριάδος κ. Φώτιος, όπως και Ιερείς μετά του Εφημερίου Αρχιμ. Νικηφόρου Νάσσου. Εψαλε 
Χορός Ιεροψαλτών που προσήλθαν από Ναούς των Μητροπόλεων Αθηνών, Αττικής, Πειραιώς και Αχαϊας & 
Πελοποννήσου. Ετάφη δε στο Κοιμητήριο Περιστερίου. Ας είναι η μνήμη του αιώνια!
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Ἐκδόσεις Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ὁσίοις
Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου τοῦ Νέου,

τοῦ Καππαδόκου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διαλάμψαντος
(1883-1966)

• Σεπτέμβριος 2017 • Σελ. 40 • Σχῆμα: 21 × 30 ἑκ.

Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις
Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος

τοῦ ἐν Ἀμφιάλῃ Πειραιῶς διαλάμψαντος
(1899-1966)

• Φεβρουάριος 2018 • Σελ. 44 • Σχῆμα: 21 × 30 ἑκ.

Ἀσματικὴ Ἀκολουθία ἐπὶ τῇ Ἀναμνήσει
τῆς ἐν Οὐρανῷ Γ΄ Θείας Ἐμφανίσεως

τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
13η-14η Σεπτεμβρίου 1925

• Μάϊος 2018 • Σελ. 48 • Σχῆμα: 21 × 30 ἑκ.

Ἀσματικὴ Ἀκολουθία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ
τοῦ Φρικτοῦ Θαύματος ὑπὸ τοῦ θείου Σπυρίδωνος

δι᾽ οὗ ἐματαίωσε τὰς βουλὰς τῶν Παπιστῶν ἐν Κερκύρᾳ
κατὰ τὴν 11ην πρὸς 12ην Νοεμβρίου 1718

• Αὔγουστος 2018 • Σελ. 88 • Σχῆμα: 21 × 30 ἑκ.

Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Συνόδου – Ἐπιμέλεια Ἱ. Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
Διατίθενται ὑπὸ τῶν Γραφείων αὐτῆς δωρεὰν
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Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2019

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρω-
μη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 10x14 

ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2019 τῆς 
Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ «ἀντζέντας», μὲ 
χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους 
(ἑβδομαδιαία παράθεση κατὰ σελίδα) καὶ Πί-
νακες Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ 
Ἁγιογραφικῶν Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.
 Προτάσσεται Πρωθιεραχικὸν Μήνυμα τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ ἀκολου-
θεῖ 18σέλιδο Ἀφιέρωμα στὴν Ἐπέτειο τῶν 50 
ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως τῶν 
ἐπισκοπικῶν χειροτονιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Σὲ εὐσύνοπτο καὶ περιεκτικὸ 
κείμενο, μὲ φωτογραφικὸ ὑλικό, παρουσιάζε-
ται τὸ ἱστορικὸ τοῦ τόσο σημαντικοῦ αὐτοῦ 
θέματος, ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουν καλῶς 
ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, διότι ἀφορᾶ στὴν 
ἐκκλησιαστικότητα, κανονικότητα καὶ ἐγκυρό-
τητά μας, γι’ αὐτὸ καὶ βάλλεται ἀνέκαθεν ἀπὸ 
ὅσους ἀντιστρατεύονται στὴν Ἐκκλησίας μας.
 Στὸ Διοικητικὸ μέρος παρατίθενται Κατά-
λογοι Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, Σχολαζόντων Ἀρχιερέων, Κεκοιμημένων Ἀρχιερέων, Στοιχεῖα Γραφείων τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, Συνοδικὲς Ἐπιτροπὲς (σκοπὸς καὶ 
σύνθεσις ἑκάστης), Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια, Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολουθοῦν 
τὰ βιογραφικὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων, καταχώρησις κατὰ Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν τῶν 
Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ καὶ Κατάλογοι Κληρικῶν.
 Ἐπίσης, δημοσιεύονται κάποιες φωτογραφίες ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τοῦ παρελθόντος 
ἔτους 2018 καὶ ὑπάρχουν σελίδες γιὰ Σημειώσεις.

 Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2019, καταρτισθὲν μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμ-
ματείας, διατίθεται ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


