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Α.́ Τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, μὲ ἀποκορύφω-
μα τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
(10/23η Μαρτίου), εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρεσ-
βείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγί-
ων, δυνάμει δὲ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὡλο-
κληρώθηκε αἰσίως ἡ σχετικὴ προετοιμασία 
καὶ ἑωρτάσαμε τὴν Ἕνωσι τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμέ-
νων μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὑπὸ 
τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον καὶ 
Πατέρα μας Κον Καλλίνικον.

Ἡ θεάρεστος Αὐτὴ Ἕνωσις κατ᾿ οὐσίαν 
ἀποτελοῦσε τὴν Ἐπιστροφὴ τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐνισταμένων στὴν Μητέρα Σύνοδο, μὲ τὴν 
Ὁποία αὐτoὶ εἶχαν διακόψει ἐκκλησιαστικὴ 

σχέσι καὶ κοινωνία ἀπὸ τοῦ ἔτους 1984.
Ἡ Ἕνωσις Αὐτὴ ἐπετεύχθη μετὰ ἀπὸ 

ἕναν πολύμηνο Θεολογικὸ Διάλογο (2012-
2014), ὁ ὁποῖος κατέληξε στὴν συνυπο-
γραφὴ ἑνὸς Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου
μὲ τίτλον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ» 
( Κεφάλαια ζ ΄, σελίδες 14).

Στὴν εὐλογημένη Αὐτὴ Ἕνωσι προσεχώ-
ρησαν ταυτοχρόνως οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι 
τῆς Ρουμανίας, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. 
Βλάσιον, καὶ οἱ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, 
ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον.

* * *
Β΄. Ἆρά γε, ἡ Ἕνωσις Αὐτή, μετὰ ἀπὸ 30ετῆ 

ἀκοινωνησία, ἦταν καὶ εἶναι σύμφωνος 
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τύπων ἐκδόσεων, συνεχῶς αὐξάνεται, βελτιώνε-
ται καὶ παγιώνεται.

● Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Εὐσέβεια ἀναζωπυρώθηκε 
μὲ τὶς Διακηρύξεις τῆς Ἁγιότητος Ἱερῶν Μορφῶν, οἱ 
ὁποῖες ἐπλούτισαν τὸ Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιόν μας.

● Ἡ Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ ἀναβαθ-
μίσθηκε καὶ ὠργανώθηκε περισ-

σότερο συστηματικά, μέσῳ τῆς
δημιουργίας νέων Ἐπισκο-

πῶν καὶ Μητροπόλεων.
● Ἡ Διεπισκοπικὴ Πα-

ρουσία σὲ διάφορες Ἑορ-
τὲς -Ἐπετείους-Ἐκδηλώ-

σεις ἦταν πολὺ σημαντικὴ 
καὶ σημειολογική. 
● Ἡ Ὀρθόδοξος Νεολαία 

μας ἀνεδείχθη ἔτι περισσότερο 
καὶ ἐδέχθη μία νέα ἰσχυρὰ ὤθησι, γιὰ 

Ζωὴ καὶ Μαρτυρία.
● Οἱ Πρωτοβουλίες, μεμονωμένου καὶ συλλογι-

κοῦ χαρακτῆρος, συνέβαλαν στὴν βαθύτερη καὶ 
οὐσιαστικώτερη διάστασι τῆς Ἑνώσεως καὶ τὴν 
ἐμπέδωσι Αὐτῆς.

● Τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ εὐσεβὴς 
Λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἐκφράζει εὐκαίρως ἀκαίρως τὴν 
βαθειὰ καὶ ἀνεπιφύλακτη ἱκανοποίησί του γιὰ 
τὴν Ἕνωσι καὶ στηρίζει Αὐτὴν ποικιλοτρόπως.

* * *
Ἐγκάρδια εἶναι ἡ Δοξολογικὴ καὶ Εὐχαριστι-

ακὴ ἀναφορά μας στὸν Σωτῆρα μας Χριστό, ἀλλὰ 
καὶ ὁλόθερμη ἡ Ἱκεσία νὰ εὐλογήση ἔτι καὶ ἔτι 
τὴν Ἕνωσι Αὐτή, νὰ διευρύνη Αὐτὴν καὶ νὰ Τὴν 
στηρίξη ἀκλόνητον, δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
ἐπὶ τὴν Πέτραν τῆς Γνησίας Πίστεως καὶ Ἀγά-
πης, πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ Σώματός Του, ἵνα ὁ κό-
σμος πιστεύση. Ἀμήν! 

Ἀποστολικὴ Πόλις τῶν Πατρῶν 
† Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

2α Μαρτίου 2015 ἐκ. ἡμ.

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομή-
τορος;...

Οἱ πλούσιοι πνευματικοὶ καρποὶ τῆς Ἑνώσεως 
Αὐτῆς, ὡς καὶ ἡ καθολικὴ ἀποδοχή Της, μαρτυ-
ροῦν ἀφ᾿ ἑαυτῶν, ὅτι ὁ Κύριος, διὰ τῆς Θεοτόκου 
καὶ τῆς Χάριτος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
εὐλόγησε τὴν Ἕνωσι Αὐτὴ καὶ 
ἰσχυροποίησε μέσῳ Αὐτῆς τὸ 
Μέτωπο τῶν τοῦ Πατρίου 
Ἡμερολογίου ἔναντι καὶ 
κατὰ τῆς συγκρητιστικῆς 
παναιρέσεως τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ.

Οἱ διάφορες ἀντιδράσεις,
ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, στὴν οὐ-
σία τους ἀβάσιμες καὶ ἀθεολό-
γητες, ἁπλῶς ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι ἡ 
Ἕνωσις ἦταν κατὰ Θεὸν καὶ ἀποτελοῦσε 
μία ἱστορικὴ εὐκαιρία,

● ἀφ᾿ ἑνὸς γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀνανέωσι καὶ ἐν 
Χριστῷ «αὔξησι» τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας,

● ἀφ᾿ ἑτέρου γιὰ τὴν διεθνοποίησι τῆς Παρουσί-
ας καὶ τοῦ Μηνύματός Της, στὴν προοπτικὴ μιᾶς 
ὄντως Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου τῶν Ἀντι-
οικουμενιστῶν, πρὸς ἀντιμετώπισιν τοῦ Συγκρη-
τισμοῦ, ὁποιασδήποτε προελεύσεως. 

* * *
Γ .́ Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ἔτους ἀπὸ 

τῆς Ἑνώσεως, Μάρτιος 2014 -Μάρτιος 2015, ἦταν 
ψηλαφητὰ τὰ θετικὰ βήματα τῆς Ἐκκλησίας μας:

● Ἡ Συνοδικὴ Διαδικασία ἦταν ἄψογος καὶ 
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἀνέδειξε δὲ τὴν θεμελιώδη ση-
μασία τοῦ γνησίου Συνοδικοῦ Συστήματος.

● Οἱ Δράσεις Διορθοδόξου Χαρακτῆρος ηὐξή-
θησαν καὶ ἐκαρποφόρησαν, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ 
διεύρυνσιν τῆς Ἑνώσεως.

● Ἡ Θεολογικὴ Παρουσία καὶ Μαρτυρία μας, 
μέσῳ μάλιστα τοῦ Διαδικτύου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν-
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Μὲ τὴν Χάρι τοῦ ἐν Ἁγί-
 οις δοξαζομένου Κυ-

ρίου μας καὶ συμφώνως
πρὸς τὴν Ἀπόφασιν τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου μας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν Ἑλλάδος, ληφθεῖ-
σαν κατὰ τὴν Συνεδρίαν 
Αὐτῆς τῆς 5/18.9.2014, ὑπὸ 
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
καὶ Πατέρα μας κ. Καλλι-
νίκου, ἐπραγματοποιήθη-
σαν οἱ Διακηρύξεις τῆς Ἁγι-
ότητος καὶ οἱ πρῶτες ἐπί-
σημες Πανηγύρεις τῶν Ἁ-

γίων Παρθενίου τοῦ Χίου καὶ Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης. 
* * *

Ά. Τὴν Κυριακή, 8η Δεκεμβρίου 2014, ἐτελέσθη 
Πολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο καὶ ὁ πρῶτος 
ἐπίσημος Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς ἐπὶ τῇ μνήμῃ 
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου τοῦ Χίου († 
8.12.1883), στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς, 
τῆς ὁποίας ὁ Κτήτωρ, ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης 
Χίου Στέφανος (Τσίκουρας), εἶχε λάβει τὴν μονα-
χικὴ κουρὰ στὴν ὁμώνυνη Μονὴ τῆς Χίου.

* * *Ὁ Ὅσιος Παρθένιος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον 
Δαφνῶν τῆς Χίου κατὰ τὸ ἔτος 1815. 

Μετὰ τὸν αἰφνίδιο θάνατο τῆς μνηστῆς του, 
ἀσπάσθηκε τὸν Μοναχικὸ Βίο  στὴν Νέα Μονὴ 
τῆς Χίου. Ἀνεκάλυψε ἐπὶ τοῦ Ὄρους Πενθόδου 
ἀπόκρημνο σπήλαιο, εἰς τὸ ὁποῖο ἐγκαταβίωσε μὲ 
τὴν εὐλογία τοῦ Γέροντος του.

Μετὰ ἀπὸ ἐνύπνιο κατὰ τὸ ὁποῖο εἶδε τὸν Ἅγιο 
Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο,βρῆκε ἄνωθεν 
τοῦ τόπου ἀσκήσεώς του ἐρημωμένο ναΰδριο ἐπ᾿ 
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου. Ἐκεῖ ἀνήγειρε Μονὴ ἐπ᾿ ὀνό-
ματι τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. 

Συντόμως συνηθροίσθη πλησίον του Ἀδελφότης 
ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Κολλυβαδικὴ Παράδοσι.

Ἀφοῦ ἔλαμψε τοῖς πᾶσι μὲ τὰ θεῖα χαρίσματα 
τῆς διοράσεως, προοράσεως, θαυματουργίας καὶ 
ὁδηγίας ψυχῶν, ὁ Ὅσιος Παρθένιος ἐκοιμήθη ἐν  
εἰρήνῃ τὴν 8η Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1883.

Εὔχυμος πνευματικὸς καρπὸς καὶ μεγάλο πνευ-
ματικὸ ἀνάστημα τοῦ Ὁσίου Παρθενίου ἦταν ὁ 
Γέρων Γαβριήλ, μετέπειτα Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, 
ὁ ὁποῖος καὶ ἀνεδείχθη ὑπέρμαχος τῶν πατρώων 
Παραδόσεων κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἑορτολογικῆς 
καινοτομίας.

* * *
Στὴν πολυαρχιερατικὴ θεία Λειτουρία προ-

εξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. 
Καλλίνικος, συμμετεῖχαν δὲ οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
μος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ 
᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, καθὼς ἐπίσης 
καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. 
Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ, ἡ εὐτρεπισμένη θήκη πε-
ριέχουσα τὸ εὐῶδες τμῆμα τῶν ἁγίων Λειψάνων 
τοῦ Ὁσίου Θαυματουργοῦ ἐξέχεε τὴν Χάρι Του 
στὸ πολυπληθὲς Ἐκκλησίασμα.

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ ἐψά-
λη τὸ Ἀπολυτίκιον καὶ τὸ Κοντάκιον τῆς Πεντη-
κοστῆς καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου, ὁ Θεοφι-
λέστατος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἀνέγνωσε τὴν 
σχετικὴ Συνοδικὴ Πρᾶξι. Ἔπειτα ὁ Μακαριώτα-
τος καὶ οἱ λοιποὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τὴν ὑπέγραψαν 
ἐπῖ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Χοροῦ ψάλλοντος 
τὴν Μεγάλην Δοξολογίαν.

Ὁ Μακαριώτατος ὕψωσε τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ
Ὁσίου καὶ εὐλόγησε σταυροειδῶς ὅλο τὸ ἐκκλησία-
σμα. Τέλος, ἀνεγνώσθη ἡ Εὐχὴ τῶν κολλύβων, 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου.

* * *
Β .́ Τὴν Τρίτη, 22α Ἰουλίου 2015, μὲ τὴν ἰδία τυ-

πικὴ διάταξι, ἐπραγματοποιήθη στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου, στὴν Δάφνη Ἀθηνῶν, ἡ Διακήρυξις 
τῆς Ἁγιότητος καὶ ἡ πρώτη ἐπίσημος Πανήγυρις 
τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δε-
σφίνης. 

* * *
Ὁ Ἅγιος Νέος Ἱερομάρτυς Ἰωσὴφ ἐγεννήθη εἰς 

τὴν Δεσφίνα Παρνασσίδος,
τὸ ἔτος 1900. Ἐκ νεαρᾶς ἡ-
λικίας ἀσπάσθηκε τὸν Μο-
ναχικὸ Βίο. Τὸ ἔτος 1933, ὁ 
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωσὴφ 
ἀπετειχίσθη ἐκ τῆς καινο-
τόμου ἱεραρχίας καὶ ἐνε-
τάγη στὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν. Διηκόνησε τὸ ἀ-
καινοτόμητο Ποίμνιο τῆς 
περιοχῆς τῆς Καρύστου. Κα-
θηρέθη ὑπὸ τῆς καινοτό-
μου ἱεραρχίας τὸ ἔτος 1934, 
ἐδιώχθη δέ, ἐφυλακίσθη, 
ἀπεσχηματίσθη καὶ ἐξυρί-

■ «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ»

Ἐπίσημες Διακηρύξεις 
Νέοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὅσιος Παρθένιος ἐν Χίῳ
(1815 -1883 ) 

Ἅγιος Ἰωσὴφ ἐκ Δεσφίνης
(1900-1944) 

Ἱερὰ Εἰκὼν 
Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιο-

ποιημένης Εἰκονογραφίας 
(Δεκέμβριος 2014)
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Ἱερὰ Εἰκὼν
Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιο-

ποιημένης Εἰκονογραφίας 
(Ἰούλιος 2015) 
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σθη βιαίως, τὸ ἔτος 1938. 
Δὲν ἐκάμφθη ὅμως, ἀλλὰ συνέχισε τὴν Διακο-

νία τῶν εὐσεβῶν μὲ τὴν ἴδια αὐταπάρνησι.  
Στὴν περίοδο τῆς γερμανικῆς Κατοχῆς, ὁ π. Ἰω-

σὴφ διηκόνει τοὺς πιστοὺς τῶν χωρίων τῆς ᾿Ορει-
νῆς Κορινθίας, τὰ ὁποῖα ἦσαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν 
Κομμουνιστῶν Ἀνταρτῶν.

Tὸ ἔτος 1944 ἐπολλαπλασιάζοντο οἱ ἀδελφοκτο-
νίες ἐκ μέρους τῶν ἀπίστων Ἀνταρτῶν, τὶς ὁποῖες 
ὁ π. Ἰωσὴφ ἐθρήνει καὶ ἐστηλίτευε, καλῶν αὐτοὺς 
σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν Πατρώα Πίστι 
τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ δὲ Ἀντάρτες, ὄχι μόνον δὲν μετενόησαν, 
ἀλλὰ καὶ τὸν κατεδίκασαν εἰς θάνατον καὶ τὴν 
22α Ἰουλίου 1944 τὸν συνέλαβαν, τὸν ἐβασάνισαν 
καὶ τὸν ἐσφαγίασαν ἀπανθρώπως, ἔξω τοῦ χωρί-
ου Παναρίτη τῆς ᾿Ορεινῆς Κορινθίας.

Τὸ ἅγιο Αὐτοῦ Λείψανο, προχείρως θαμμένο 
στὸν τόπο τοῦ Μαρτυρίου του, εὑρέθη θαυμα-
τουργικῶς μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωσι, εὐωδιάζον...

* * *Ἡ Τελετὴ τῆς Διακηρύξεως ἐπραγματοποιήθη
ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλ-

λινίκου καὶ τῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ Θεοφιλε-
στάτων Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Μεθώ-
νης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. 

Στὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου Ἰωσήφ, ἔργο καὶ δῶρο τοῦ «Ἐργαστηρίου 
Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, καὶ ἡ εὐπρεπισμένη Θήκη τῶν 
ἁγίων Λειψάνων μετέδιδαν πλουσίως στοὺς παρι-
σταμένουςτὴν χάρι τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρος.

  Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας διένειμε 
σὲ ὅλους, ὡς ἀναμνηστικὴ Εὐλογία, τὸ Εἰκόνισμα 
μὲ τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ.

* * *Εἴθε οἱ δύο Νεοφανεῖς Ἅγιοι, ὁ Ὅσιος Πατὴρ 
ἡμῶν Παρθένιος ὁ Χῖος καὶ ὁ Νέος Ἱερομάρτυς 
Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Δεσφίνης νὰ μᾶς στερεώνουν μὲ τὶς 
πρεσβεῖες αὐτῶν στὴν γνησιότητα τῆς Ὀρθοδοξί-
ας καὶ τῆς Ὀρθοπραξίας, δηλαδὴ στὴν ἐν ταπει-
νώσει καλλιέργεια τῆς Δογματικῆς Συνειδήσεως 
καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἤθους, ὡς ἀληθεύοντας ἐν 
ἀγάπῃ...                                                                    

  

«Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον ἐσται Δίκαιος»
 

Τὸ Μνημόσυνο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς 

καὶ Γέροντός μας
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ

† 18/31.5.2015
Τὸ Β΄ Ψυχοσάββατον, 17/30.5.2015, ἐτελέσθη 

στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς τὸ 
καθιερωμένο ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Ἀειμνήστου 
Πατρὸς καὶ Γέροντός μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ († 17/30.5.2013).

Ἐλειτούργησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μεθώ-

νης κ. Ἀμβρόσιος, 
ὁ ὁποῖος καὶ προ-
εξῆρχε, Νόρα κ. Μι-
χαὴλ καὶ Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ὁ Πανοσ. 
Καθηγούμενος τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς Ἀρχιμαν-
δρίτης π. Θεοδόσιος καὶ δέκα πέντε περίπου ἀκόμη 
Κληρικοί, συμπροσευχομένου πλήθους πιστῶν. 

Ἅπαντες ἐξέφρασαν προσευχητικῶς τὴν ἀγάπη 
καὶ εὐγνωμοσύνη τους στὸν ἀοίδιμο πνευματικὸ 
Πατέρα καὶ Ποιμενάρχη μας, δεηθέντες γιὰ τὴν 
αἰώνια ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς Αὐτοῦ καὶ ἐκζητήσαντες 
τὴν σκέπη τῶν προσευχῶν Αὐτοῦ.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου, ὁ Θεοφι-
λέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἀναφέρθηκε στὰ χαρίσμα-
τα τοῦ Ἀειμνήστου, τὰ ὁποῖα εἶχε θέσει στὴν καθο-
δήγησι τῆς πνευματικῆς πορείας τῆς Μονῆς, τὴν 
ὁποίαν ἵδρυσε, στὴν διακονία ἐπίσης τῶν πιστῶν, 
ἀλλὰ καὶ στὴν καλλιέργεια τῶν σχέσεων μὲ τὶς 
Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καὶ στὴν  
Ἱεραποστολή.

Ἀκολούθησε μικρὰ δεξίωσις στὸ μεγάλο Ἀρχο-
νταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου ἔγιναν σχετικὲς ἀναφορὲς 
στὸν Ἀείμνηστο ὑπὸ τῶν Θεοφιλεστάτων Νόρα κ. 
Μιχαὴλ καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.





■ Μνήμη Εὐγνωμοσύνης 

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

29η Ἰουνίου 2015 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακήν, 29.6/12.7.2015 στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν

ἐπραγματοποιήθη ἡ καθι-
ερωμένη Συνοδικὴ 

Ἐκδήλωσις πρὸς
τιμὴν τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου, Ἱδρυ-
τοῦ τῆς Ἐκκλη-

σίας τῶν Ἀθηνῶν.
Εἰς τὸν Πανηγυ-

ρικὸν Ἑσπερινὸν προ-
εξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας 
κ. Καλλίνικος, συγχοροστατούντων τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων 
Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Φιλίππων 
κ. Ἀμβροσίου καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. 

Παρέστησαν Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν ὁμόρων αὐτῆς Μη-
τροπόλεων. 

Τοὺς ἑορτίους ὕμνους ἀπέδωσεν ἐπιτυχῶς ὁ 
Χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν χοραρχίαν τοῦ 
Μουσικολογιωτάτου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδου.

Ὁμιλητὴς κατὰ τὴν λατρευτικὴν ταύτην Σύν-
αξιν ἦτο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλίππων 
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε γλαφυρῶς καὶ 
εὐστόχως τὸ θέμα τῆς Ὁμιλίας του μὲ ἐπίκεν-
τρον τὸ Πρόσωπον τοῦ Ἁγίου Παύλου, ὡς Ἀπο-
στόλου καὶ Φωτιστοῦ τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσεν εἰδικὴν διὰ τὴν
περίστασιν Εὐχὴν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν δεινῶν, 
τὰ ὁποῖα ὑφίσταται ἡ Πατρίδα μας καὶ ἐν συν-
εχείᾳ συνεχάρη τὸν Θεοφιλέστατον Ὁμιλητὴν 
διὰ τὸν ἐμπνευσμένον πράγματι Λόγον του, κα-
θὼς καὶ τὸν Χοράρχην καὶ τὸν παρόντα Κλῆρον 
καὶ Λαόν.

Προέτρεψε δὲ τοὺς παρι-
σταμένους νὰ δέωνται ὑπὲρ 
τῆς δεινῶς χειμαζομένης 
φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος 
καὶ νὰ συμμετέχουν μὲ ζῆ-
λον καὶ διάκρισιν εἰς τὸν
ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
ὡς ἐνεργὰ Μέλη τῆς Ἐκ-
κλησίας.
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■ Στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο

Ἐπίσκεψις 
Ἀδελφῶν μας ἐξ Ἀμερικῆς 

Μία ἰδιαίτερη εὐλογία

Τὴν Τετάρτη, 25η
 Ἰουνίου 2015 ἐκ. 

ἡμ., ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ἀ-
μερικῆς κ. Δημήτριος 
ἐπισκέφθηκε, μαζὶ μὲ

μία ὁμάδα 30 Πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἀμερική, τὸ 
Μητροπολιτικό μας 
Κέντρο, τὴν Ἱερὰ Μο-
νὴ τῶν Ἁγίων μας 
Κυπριανοῦ καὶ  Ἰου-
στίνης.

Τοὺς ὑποδέχθηκε 

καὶ ἐξενάγησε ὁ Πανοσ. Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσι-
ος, διηγούμενος στοὺς Προσκυνητὲς τὸν Βίο 
τῶν Ἁγίων καὶ τὴν Ἱστορία τῆς ἱδρύσεως τῆς 
Μονῆς μὲ τὴν «βοήθεια» τῶν θαυμαστῶν 
προσφάτων τοιχογραφιῶν τοῦ Καθολικοῦ 
τῆς Μονῆς.

Στὸ πέρας τῆς πολὺ οἰκοδομητικῆς αὐτῆς 
ξεναγήσεως ἔγινε μικρὰ δεξίωσις καὶ διενε-
μήθησαν σὲ ὅλους ἀναμνηστικὲς εὐλογίες.
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Κατόπιν Συνοδικῆς ἀπο -
 φάσεως, Ἀντιπρόσω-

ποι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τῶν Γνησίων 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, μετέβη-
σαν στὴν Ρουμανία καὶ προσῆλθαν στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στὴν Σλατιοάρα Ρουμανίας, προκειμένου 
νὰ παραστοῦν στὶς δύο μεγάλες ἐτήσιες 
Πανηγύρεις αὐτῆς, τῶν ὁποίων προεξῆρχε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Βλάσι-
ος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς λοιποὺς 
Ἀρχιερεῖς τῆς τοπικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας.

* * *
Στὴν μὲν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγί-

ου Ἱεράρχου Γλυκερίου († 
15/28.6.1985), συμμετεῖχαν 
ἐξ Ἑλλάδος μὲν οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολῖται 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος,
καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπί-
σκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ἐξ Ἀμερικῆς δὲ ὁ Μητροπολίτης 
κ. Δημήτριος καὶ ὁ Συρακουσῶν κ. Ἀνδρόνι-
κος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. 

Συνελειτούργησαν 
100 περίπου Ἱερεῖς καὶ 
Διάκονοι.

* * *
Στὴν δὲ Πανήγυρι τῆς

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας παρέστη-
σαν ἐξ Ἑλλάδος μὲν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπί-
σκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, ἐξ Ἀγγλίας δὲ ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος, Ἡγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἐδουάρδου 
Μπρούκγουντ Ἀγγλίας.

Κατὰ τὶς σημαντικὲς αὐτὲς ἀδελφικὲς ἀπο-
στολές τους στὴν Ρουμανία, 
οἱ Ἀρχιερεῖς μας εἶχαν τὴν 
εὐκαιρία νὰ συζητήσουν 
μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη κ. Βλάσιο καὶ 
ἄλλους Ἀρχιερεῖς τῆς το-
πικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας διάφορα ἐκκλη-
σιαστικὰ ζητήματα κοινοῦ 
ἐνδιαφέροντος.

Δόξα καὶ εὐχαριστία εἰς 
τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιο Γλυκέριο γιὰ τὶς θαυ-
μαστὲς αὐτὲς ἐμπειρίες Ἀγάπης καὶ Ἑνότη-
τος μὲ τοὺς ὁμοψύχους ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὺς 
τῆς Ρουμανίας.                                                  



■ Συνοδικοὶ Συνεορτασμοὶ στὴν Ρουμανία

Μαρτυρία 
Ἑνότητος καὶ Ἀληθείας

15η Ἰουνίου ● 6η Αὐγούστου 2015 ἐκ.ἡμ.
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«Εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε»

Ἡ βίωσις τῆς Ἐνώσεως 
στὴν Ἀποστολικὴ Πόλι τῶν Πατρῶν

Διενοριακὴ Συνεργασία

Καρπὸς τῆς εὐλογη-
 μένης Ἑνώσεως

στὴν Ἀποστολικὴ Πό-
λι τῶν Πατρῶν εἶναι
ἡ Διενοριακὴ Συνερ-
γασία τῶν Εὐσεβῶν 

στὶς μεγάλες Ἑορτὲς 
τῆς Ἐκκλησίας μας, 

ὥστε νὰ μοιράζωνται τὶς 
θεῖες εὐλογίες, ὡς καὶ τὴν πνευματικὴ χαρὰ καὶ 
τὴν οἰκοδομὴ ἐν Χριστῷ.

Ἡ Ἐνορία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, Με-
τόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης, δραστηριοποιεῖται ἰδιαιτέρως καὶ συμ-
μετέχει στὴν ὀργάνωσι, μαζὶ μὲ ἄλλες Ἐνορίες 
τῶν Πατρῶν (Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ καὶ Ἁγίων 
Πάντων), ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα 
(Ἀγρινίου, Πύργου), σχετι-
κῶν πνευματικῶν εὐκαιριῶν.

* * *Ἐπὶ τῇ κοσμοσωτηρίῳ Ἑορ-
τῇ τῶν Φώτων, 6.1.2015 ἐκ. 
ἡμ., πραγματοποιήθηκε στὸν
Κεντρικὸ Λιμένα τῶν Πα-
τρῶν ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-
σμοῦ τῶν ̔ Υδάτων.

Ἡ πανηγυρικὴ αὐτὴ Τελε-
τὴ εἶχε καὶ ἱστορικὴ σημα-
σία, ἐφ᾿ ὅσον ἡ τελευταία φο-
ρά, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ  Μέ-
λη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἔρρι-
ψαν τὸν Σταυρὸ στὸ  κέντρο τῶν Πατρῶν ἦταν πρὸ 
τοῦ Πολέμου τοῦ 4̓0.

Στὴν πομπὴ μέχρι τὴν εὐπρεπισμένη ἐξέδρα 
ἔλαβαν μέρος Ἱεροψάλτες τῶν Ἐνοριῶν μας, ἡ Φι-
λαρμονικὴ Λεχαινῶν καὶ εὐσεβεῖς μὲ παραδοσι-
ακὲς ἐνδυμασίες, φέροντες ἄνθη, περιστέρια καὶ 
λάβαρα. 

Ἡ μεγάλη αὐτὴ Ἑορτή, ἡ ὁποία ἐνθουσίασε τόσο 
τοὺς συμμετασχόντας, ὅσο καὶ τοὺς περαστικούς, 
ἔδωσε Μαρτυρία γιὰ τὸ ἐλπιδοφόρο Μήνυμα τῶν 
Φώτων καὶ γιὰ τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἱερότητα τῆς 
λειτουργικῆς, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς Παραδόσε-
ώς μας.

* * *Τὴν Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, 19.1.2015  
ἐκ. ἡμ., ἡ Ἐκκλησία μας ἑώρτασε τὸν Ἄτλαντα τῆς 
Ὀρθοδοξίας ῞Aγιο Μᾶρκο Εὐγενικό. 

Στὸν ἑορτάζοντα Καθεδρικὸ Ναό, στὰ Ζαρουχλέ-

ϊκα Πατρῶν, ἔγι-
γινε Πανηγυρικὸ 
Συλλείτουργο. Προ-
ΐστατο ὁ Μακαρι-
ώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπός μας κ. Καλ-
λίνικος, συμπαρα-
στατούμενος ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην μας ᾿Ωρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, ὁ ὁποῖος, κατὰ προτροπὴν 
τοῦ Μακαριωτάτου, ὡμίλησε πρὸς τοὺς πιστοὺς 
γιὰ τὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ: «Ὁ ῞Αγιος 
Μᾶρκος Εὐγενικὸς χθὲς καὶ σήμερα».

* * *Τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως,  2.3.2015 
ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ᾿Ωρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, στὴν Ἐνορία τῆς Ἀναλή-
ψεως τοῦ Σωτῆρος μας, στὴν Ἀνθούπολι Πατρῶν.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἔγινε ἐποικοδο-
μητικὴ Σύναξις μὲ μελέτη πνευματικῶν Κειμένων 
καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς Ἐνορίες 
μας στὴν Πάτρα. Ἡ ἐμπειρία αὐτὴ προεκάλεσε τὸν 

ἐνθουσιασμὸ τῶν συμμετα-
σχόντων.  

* * *Τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλή-
ψεως, 8.5.2015 ἐκ. ἡμ., Ἑορτὴ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στὸν 
πανηγυρίζοντα  Ναό μας 
στὴν Ἀνθούπολι Πατρῶν ἐ-
λειτούργησε ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. 
Καλλίνικος μὲ τοὺς Θεοφι-
λεστάτους Ἐπισκόπους Μα-
ραθῶνος κ. Φώτιο καὶ Γαρ-

δικίου κ. Κλήμη, ὁ ὁποῖος  καὶ ἐξεφώνησε Ἑόρτια 
Ὁμιλία.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἔγινε Λιτανεία πέριξ 
τοῦ Ναοῦ, ὡς καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων. Ἀκολού-
θως, παρετέθη τράπεζα στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ σὲ 
ὅλους τοὺς πανηγυριστάς. Τὸ παραδοσιακὸ συγ-
κρότημα «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», ἐπαρουσίασε μὲ ἐπι-
τυχία παραδοσιακοὺς χοροὺς ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα.
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Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἄτλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας 
(19.1.2015 ἐκ.ἡμ.)

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικὸς 
χθὲς καὶ σήμερα 

Ὀρθοδοξία -Ὀρθοπραξία - Κοινωνία

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ Πατέρα μας· 
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

α. Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία

Ἐλπίζω στὶς εὐχές Σας, στὴν ὑπομονή Σας καὶ 
στὴν προσοχή Σας! 

Ἂς προσευχηθοῦμε, Σᾶς 
παρακαλῶ, τὴν στιγμὴ αὐ-
τή, μέσα στὸ Φῶς τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας... Ἂς προσευχη-
θοῦμε εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ
Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προ-
κειμένου νὰ μᾶς δοθῆ ἡ εὐ-

λογία νὰ ὁμιλήσουμε καὶ 
νὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸν Ἅγιο 

Μᾶρκο Εὐγενικό, τὸν Ἄτλαντα 
αὐτὸ τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας, τῆς Φωτεινῆς καὶ 
Φωτοφόρου Ὀρθοδοξίας μας.

* * *
Ὅταν τὸν Μάρτιο τοῦ 1438, οἱ φιλενωτικοὶ Ὀρ-

θόδοξοι καὶ οἱ Δυτικοὶ Παπικοὶ συνήρχοντο στὴν 
σύνοδο τῆς Φερράρας, οὐδεὶς ἀνέμενε ὅτι ἡ τύχη 
τῆς συνόδου αὐτῆς, ἡ ὁποία ἐν συνεχείᾳ μεταφέρ-
θηκε στὴν Φλωρεντία, ἐπρόκειτο νὰ κριθῆ ἐκ τῆς 
στάσεως ἑνὸς μόνον προσώπου, τοῦ Μάρκου Εὐγε-
νικοῦ, Ἐπισκόπου Ἐφέσου.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος εἶχε συνεχῶς ὡς ὁδηγόν του 
στὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας τοὺς λόγους τοῦ 
Διδασκάλου του Ἰωσὴφ Βρυενίου: 

«Οὐκ ἀρνησόμεθά Σε, φίλη Ὀρθοδοξία... 
Εἰ δὲ καὶ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις 
ὑπέρ Σου τεθνηξόμεθα...».

Ὁ Μέγας αὐτὸς Πρόμαχος τῆς «φίλης Ὀρθοδοξί-
ας» παρέμεινε ἄκαμπτος καὶ γενναῖος, πολεμούμε-
νος ἀπὸ τοὺς Λατίνους καὶ προδιδόμενος ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες, ἀντιμετωπίζων καὶ νικῶν τοὺς πάντας, 
μὲ θαυμαστὴ παρρησία καὶ ὁμολογούμενο ἠθικὸ 
μεγαλεῖο.

Ἆρά γε, ποῦ ὠφείλετο τὸ ἀνυποχώρητον τοῦ Ἁ-
γίου ἐκείνου Ἱεράρχου;

«Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Μάρκου Εὐγενι-
κοῦ συνεδυάσθη ἄριστα, ἡ ἀπόλυτος προσ-
ήλωσις πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν μετὰ τῆς 
μεγάλης ἁγιότητος τοῦ βίου... Ὁ Μᾶρκος 
ἀπέδειξεν, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ διεξά-
γωνται ἐπὶ μακρὸν ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρ-
θοδοξίας ἄνευ μεμαρτυρημένης ἁγιότη-
τος βίου»1.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος δικαίως ὑμνήθηκε ἀπὸ τὴν ἐκ-
κλησιαστικὴ ποίησι ὡς Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας, δι-
ότι μὲ τὴν Ἁγιότητα καὶ τὴν Μαρτυρία του «ἐκρά-
τησε» τὴν Ἁγία Πίστι μας:

«Κρατεῖ μὲν Ἄτλας μυθικῶς ὤμοις πόλον, κρα-
τεῖ δ᾿ ἀληθῶς Μᾶρκος Ὀρθοδοξίαν» 2.

Ἡ Ὀρθοπραξία ἀπετέλεσε τὴν ἀρραγῆ βάσι τῆς 
Ὀρθοδοξίας τοῦ Ἄτλαντος αὐτοῦ... 

Ἡ Ὀρθοπραξία, δηλαδὴ ἡ Ἡσυχαστικὴ καὶ Εὐ-
χαριστιακὴ ἐμπειρια στὰ ὅρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας, ἐφελκύει τὸν φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, διὰ μέσου τοῦ Ὁποίου ἀποκαλύπτεται ἡ 
Ὀρθὴ Δόξα, ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεως καὶ ἡ ἀπόλυ-
τος βεβαιότης περὶ Αὐτῆς.

Ὁ Ποιμήν, ὁ ὁποῖος συνδυάζει Ὀρθοδοξίαν καὶ 
Ὀρθοπραξίαν ἀναδεικνύεται ὡς Οἰκουμενικὸς Δι-
δάσκαλος καὶ ἀποβαίνει τὸ στόμα τῆς ὅλης Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας...

Καί, «ὅταν πάντες οἱ Ἐπίσκοποι προδίδουν τὴν ἱε-
ρὰν Παρακαταθήκην τῆς Ὀρθοδοξίας», αὐτὸς «βλέ-
πει πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ὡς ποίμνιόν του καὶ ἵ-
σταται ἄγρυπνος εἰς τὴν ἔπαλξιν τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, ἕτοιμος νὰ δώσῃ τὴν μάχην πρὸς πᾶσαν κατεύ-
θυνσιν», «ἀναλαμβάνων τὴν μέριμναν πασῶν τῶν 
Ἐκκλησιῶν»1.

Στὴν περίπτωσι αὐτήν, δηλαδὴ τοῦ Ὀρθοδοξοῦν-
τος καὶ Ὀρθοπράττοντος Ποιμένος, οἱ ἁπανταχοῦ 
τῆς γῆς Ὀρθόδοξοι θεωροῦν αὐτὸν ὡς μοναδικὸν 
Ποιμένα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀκούουν τὰ πνευματικὰ 
σαλπίσματά του καὶ προφυλάσσονται ἀπὸ πάσης 
κοινωνίας μὲ τοὺς «ἀλλοτριοεπισκόπους», οἱ ὁποῖοι 
παραχαράττουν καὶ προδίδουν τὴν Πίστιν καὶ τὴν 
Ἀλήθειαν, ἀλλότρια φθεγγόμενοι καὶ πράττοντες. 

* * *
β. «Φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας» 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί· 

Ὀφείλουμε τὴν ἡμέρα αὐτή, Κυριακὴ Τελώνου
καὶ Φαρισαίου, μὲ ταπείνωσι τελωνική, ἐμεῖς οἱ 
ὁποῖοι ἔχουμε ἐλεηθῆ νὰ ἀνήκουμε στὸ Ἀκαινο-
τόμητο Πλήρωμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας· ὀφεί-
λουμε, λέγω, νὰ ἀκούσουμε τὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγίου 
Μάρκου καὶ νὰ τὸ μεταδώσουμε μὲ προσευχητικὴ 



Ἀγάπη στοὺς Ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι γιὰ δια-
φόρους λόγους ἐξακολουθοῦν νὰ εὑρίσκωνται σὲ 
κοινωνία μὲ τοὺς Καινοτόμους, τοὺς Οἰκουμενι-
στάς, τοὺς «ἀλλοτριοεπισκόπους».

Τὸ Μήνυμα αὐτὸ εἶναι σαφές: 
ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ὀρθοπραξία ἀπαι-

τοῦν τὴν διακοπὴ πάσης κοινωνίας μὲ 
τοὺς παραχαράκτας τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς 
Πατερικῆς Ὀρθοδοξίας.

Πᾶσα κοινωνία, ὁποιασδήποτε μορφῆς, μὲ τοὺς ἐκ-
πεσόντας τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας, ἔστω καὶ ἂν 
φαίνεται ὅτι διατηρεῖται ἡ Ὀρθοδοξία, ἀποτελεῖ 
ἕνα πνευματικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο μᾶς καθιστᾶ 
εὐάλωτους στὶς ἐνέργειες τῶν ἀκαθάρτων πνευ-
μάτων καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ψυχικὴ ἀπώλεια.

Ἂς μὴ θεωρηθῆ, παρακαλῶ, ὡς ἀκραία ἡ θέσις αὐ-
τή, ἐφ᾿ ὅσον μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν Παράδοσί μας.

Ἀναφέρεται στὸ Λειμωνάριον τὸ ἑξῆς συγ-
κλονιστικὸ γεγονός:

«Ἔλεγε ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κίλι-
κας: “Ὅταν ἡσυχάζαμε στὸ Μο-
ναστήρι τοῦ Ἐνάτου σημείου τῆς 
Ἀλεξανδρείας, μᾶς ἐπισκέφτηκε 
κάποιος Αἰγύπτιος Μοναχὸς καὶ 
μᾶς διηγήθηκε τὰ ἑξῆς: 

● Ἦλθε στὴν Λαύρα τῶν Κελλί-
ων κάποιος Ἀδελφὸς ἀπὸ τὰ ξένα, 
ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ μείνει ἐκεῖ. Ἔβα-
λε λοιπὸν μετάνοια στὸν Πρεσβύτερο 
καὶ παρακαλοῦσε νὰ μείνει στὸ κελλὶ τοῦ 
Εὐαγρίου. Ὁ Πρεσβύτερος ἔλεγε ὅτι δὲν 
μπορεῖ νὰ μείνει ἐκεῖ. 

Ὁ Ἀδελφὸς ὅμως ἔλεγε: Ἂν δὲν μείνω 
ἐκεῖ, ἀναχωρῶ ἐξάπαντος. Τοῦ λέει ὁ Πρε-
σβύτερος: 

● Εἰλικρινά, παιδί μου, ἐκεῖ κατοικεῖ τρο-
μερὸς δαίμων. Διότι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐπλά-
νησε τὸν Εὐάγριο καὶ τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ 
τὴν Ὀρθὴ Πίστη καὶ τοῦ ὑπόβαλε τὰ σιχα-
μερὰ δόγματα, δὲν ἀφήνει κανένα νὰ καθί-
σει ἐκεῖ . 

Ὁ Ἀδελφὸς ὅμως ἐπέμενε λέγοντας: Ἂν 
μείνω ἐδῶ, ἐκεῖ θὰ καθίσω. Τότε λέει ὁ Πρε-
σβύτερος: Τότε, κάνε τὸ λογισμό σου, πήγαινε 
καὶ κάθισε. 

Πράγματι ἔφυγε ὁ Ἀδελφός, κάθισε μιὰ 
ἑβδομάδα κι ὅταν ἦλθε ἡ ἁγία Κυριακή, 
πῆγε στὴν ἐκκλησία. Κι ὅταν τὸν εἶδε ὁ 
Πρεσβύτερος, παρηγορήθηκε. 

Τὴν ἐρχόμενη ὅμως Κυριακὴ δὲν πῆγε 
στὴν ἐκκλησία. Καὶ παρακαλεῖ δυὸ Ἀδελ-

φοὺς ὁ Πρεσβύτερος νὰ πᾶνε νὰ μάθουν 
γιατὶ δὲν παραβρέθηκε στὴν ἐκκλησία. 

● Πῆγαν οἱ Ἀδελφοὶ στὸ κελλὶ καὶ βρῆ-
καν τὸν Ἀδελφὸ νὰ ἔχει βάλει σχοινὶ στὸ 
λαιμό του καὶ νὰ ἔχει ἀπαγχονιστεῖ ” » 3.  

[«Ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κίλιξ, ὅτι κα-
θημένων ἡμῶν εἰς τὸ Ἔννατον Ἀλεξανδρείας, 
παρέλαβεν ἡμῖν ὁ Αἰγύπτιος μοναχός, καὶ διη-
γήσατο λέγων, ὅτι 

ἦλθεν εἰς τὴν λαύραν τῶν κελλίων ἀδελφὸς 
ἀπὸ ξένης, θέλων καθίσαι· καὶ βαλὼν μετά-
νοιαν τῷ πρεσβυτέρῳ, παρεκάλει, ἵνα εἰς τὸ 
κελλίον Εὐαγρίου καθίσῃ. Ὁ δὲ πρεσβύτερος 
ἔλεγεν αὐτῷ μὴ δύνασθαι καθίσαι ἐκεῖ. 

Ὁ δὲ ἀδελφὸς ἔλεγεν, ὅτι ἐὰν μὴ μείνω ἐκεῖ, 
πάντως ἀναχωρῶ. Λέγει αὐτῷ ὁ πρεσβύτερος· 

φύσει τέκνον, χαλεπὸς δαίμων οἰκεῖ ἐκεῖ. Ὁ 
γὰρ πλανήσας Εὐάγριον, καὶ ἀποστήσας 

αὐτὸν ἐκ τῆς ὀρθῆς πίστεως, καὶ ἐμβαλὼν 
αὐτῷ τὰ μυσαρὰ δόγματα, οὐκ ἐᾷ ἐκεῖ 
καθίσαι τινά.

 Ὁ δὲ ἀδελφὸς ἐπέμενεν λέγων, 
ὅτι ἐὰν ὧδε μένω, ἐκεῖ ἔχω καθίσαι. 
Τότε λέγει ὀ πρεσβύτερος· τῷ κρίμα-
τί σου ὕπαγε, κάθου. 
Καὶ δὴ ἀπελθὼν ὁ ἀδελφὸς ἐκάθι-

σεν μίαν ἑβδομάδα, καὶ ἐλθούσης τῆς 
ἁγίας Κυριακῆς, ἦλθεν εἰς τὴν Ἐκκλη-

σίαν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν ὁ πρεσβύτερος, πα-
ρεκλήθη. 

Τῇ δὲ ἐρχομένῃ Κυριακῇ οὐκ ἦλθεν εἰς τὴν ἐκ-
κλησίαν· καὶ παρακαλεῖ δύο ἀδελφοὺς ὁ πρε-
σβύτερος, ἵνα ἀπελθόντες μάθωσι διατί οὐ πα-
ρεγένετο εἰς τὴν ἐκκλησίαν· 

καὶ ἀπελθόντες οἱ ἀδελφοὶ ἐν τῷ κελλίῳ, εὗ-
ρον τὸν ἀδελφὸν βαλόντα σχοινίον εἰς τὸν τρά-
χηλον, καὶ ἀπαγξάμενον»3.] 

Τὸ συμπέρασμα εἶναι προφανές: ἡ αἵρεσις, εἴτε ὁρί-
ζεται θεωρητικὰ εἴτε ὁρίζεται τοπικά, εἶναι ὁ χῶρος, 
στὸν ὁποῖο ἐνεργεῖται τὸ Μυστήριον τῆς Ἀνομίας.

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος 
Εὐγενικός, στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, διακηρύσσει:

«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι, 
πᾶσαι αἱ Σύνοδοι, καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαὶ 
φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ 
τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» 4.

Καὶ στὴν Ἀπολογία του, ὁ Ἅγιος γίνεται σαφέστερος:
«Πέπεισμαι γὰρ ἀκριβῶς, ὅτι ὅσον ἀποδι-

ΐσταμαι τούτου καὶ τῶν τοιούτων (τοῦ Λα-
τινόφρονος πατριάρχου καὶ τῶν Λατινο-
φρόνων Ἑνωτικῶν), ἐγγίζω τῷ Θεῷ καὶ 
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πᾶσι τοῖς πιστοῖς καὶ ἁγίοις Πατράσι· καὶ 
ὥσπερ τούτων χωρίζομαι, οὕτως ἑνοῦμαι 
τῇ Ἀληθείᾳ καὶ τοῖς ἁγίοις Πατράσι τοῖς 
θεολόγοις τῆς Ἐκκλησίας» 5.

* * *
γ. «Ἀλλήλους συνδιασώσατε!...» 6 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί·

Σήμερα ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικὸς μᾶς ἐμύησε 
στὸ πολὺ ἐπίκαιρο θέμα τοῦ συνδέσμου Ὀρθοδο-
ξίας -Ὀρθοπραξίας - Κοινωνίας.

Μὲ τὴν εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
καὶ Πατέρα μας κυρίου Καλλινίκου καὶ ὅλων τῶν 
Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, Σᾶς προτρέπω 
ταπεινά, ἐπὶ τῇ ἐνάρξει μάλιστα τοῦ Τριωδίου καὶ 
ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακο-
στῆς· Σᾶς προτρέπω ἀδελφικὰ νὰ προσέ-
ξετε ἰδιαιτέρως τὴν Ὀρθοπραξία, ἡ Ὁ-
ποία ἔχει ὡς κέντρο Της τὴν Ἀγάπη 
καὶ τὴν ἔγνοια γιὰ τὸν Ἀδελφό μας.

Ὁ ἐπαινετὸς ζῆλός μας γιὰ τὴν 
Ἁγία Πίστι μας νὰ εἶναι συνδεδε-
μένος μὲ τὸν ἐπαινετὸ ζῆλο γιὰ τὴν 
σωτηρία τοῦ Ἀδελφοῦ μας.

Δυνάμει τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματός μας
καὶ τοῦ Ἁγίου Χρίσματός μας, ἔχου-
με λάβει ὅλοι μας μίαν ἱεραποστολικὴ 
κλῆσι.

Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σώζονται 
ὅσοι σώζουν...

● Καὶ σώζουν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δίδουν στὸ περι-
βάλλον τους μία γνήσια Μαρτυρία Ἀληθείας καὶ 
Ζωῆς...

● Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν αἴσθησι τῆς εὐθύ-
νης τους γιὰ τὸν Ἀδελφό τους, τὸν Πλησίον τους...

● Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς Ὅραμα Ζωῆς τὴν 
προτροπὴ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Ἀλλήλους 
συνδιασώσατε!»...

● Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δὲν λησμονοῦν τὴν ἀποστο-
λικὴ προτροπή: «Οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα».

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, ὁ 
Προστάτης τῆς πόλεως αὐτῆς, μετὰ τὴν κλῆσι του 

ἀπὸ τὸν Σωτῆρα μας, ἔσπευσε νὰ καλέση τὸν ἀδελφό 
του Πέτρο καὶ νὰ τὸν ὁδηγήση στὸν Χριστό μας.

Οἱ Χριστιανοὶ τῆς περιόδου τῶν Διωγμῶν ἔπρατ-
ταν τὸ ἴδιο... 

Ἔλεγαν μεταξύ τους τὴν συνθηματικὴ-προτρεπτι-
κὴ φράσι: «Εἷς  πρὸς ἕνα!» : καθ᾿ ἕνας καὶ ἀπὸ ἕναν 
ἄνθρωπο στὸν Χριστὸ καὶ Θεό μας!...

* * *
Ἂς ἐντείνουμε, μεμονωμένα καὶ συλλογικά, τὶς 

προσπάθειές μας, προκειμένου νὰ ἐνημερώσουμε 
καὶ προσελκύσουμε στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία τοὺς 
Ἀδελφούς μας, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς προκλήσεως 
τοῦ 2016 7 .

Εἶναι γνωστὸν πλέον καὶ διακεκηρυγμένον, ὅτι 
οἱ λεγόμενες ἐπίσημες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες 

ἔχουν υἱοθετήσει λόγῳ καὶ ἔργῳ τὴν Συγ-
κρητιστικὴ Παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενι-

σμοῦ, σπεύδουν νὰ συγκροτήσουν μίαν 
δῆθεν Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον 
τὴν Ἁγία Πεντηκοστὴ τοῦ 2016.

Ἡ Σύνοδος αὐτή, ἡ ὁποία θὰ εἶναι 
βεβαίως μία ψευδοσύνοδος, θὰ ἀνα-
γνωρίση καὶ ἐξαγγείλη τὴν ἐκκλησι-
αστικότητα τῶν αἱρέσεων Ἀνατολῆς 
καὶ Δύσεως, τὴν ὁποία ὅμως de facto 
καὶ ποικιλοτρόπως ἔχουν ἤδη ἀνα-
γνωρίσει οἱ καινοτόμοι καὶ ἐκπεσόν-
τες Οἰκουμενιστές.

             * * *
Εἴθε ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, ὁ Θεο-φώτι-

στος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου, νὰ μᾶς ἐμπνέη ζῆλον 
θεοφιλῆ στὸν ἱερὸ Ἀγῶνα μας γιὰ τὴν Ὀρθοδο-
ξία καὶ τὴν Ὀρθοπραξία, ὥστε ἑνωμένοι ἐν ἑνὶ 
στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, νὰ ὁμολογοῦμε Πατέρα, 
Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα Ὁμοούσιον καὶ 
Ἀχώριστον, στὴν Ὁποία πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή, 
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν!

19η Ἰανουαρίου 2015 ἐκ. ἡμ.
† Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ

στὴν Ἀποστολικὴ Πόλι τῶν Πατρῶν
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Τὴν Παρασκευή, 
24.1.2015 ἐκ. ἡμ,

στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Ὁσίας Ξένης
τῆς Ρωσίδος στὰ 

Νέα Παλάτια Ὠ-
ρωποῦ, ἐτελέσθη 

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία ὑπὸ τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου, Μητρο-
πολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ 
ὁποῖος ἐχειροθέτησε τὸν εὐλαβέστατο Ἀδελφό 
μας Ἀβραὰμ Ψάλτη εἰς Ὑποδιάκονον, ἐκφρά-
ζων εἰς αὐτόν, ὡς καὶ εἰς τὸν Ἐφημέριο π. Σω-
τήριο Γιούλη, τὴν εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὴν 
πράγματι θυσιαστική τους Διακονία. 

● Στὴν Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος 
Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, τῆς ἰδιαιτέρας Προσ-
τάτιδος τῶν Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας ἐτελέσθη τὸ
βράδυ τῆς Τρίτη πρὸς Τετάρτη 18-19.2.2015 ἐκ. 
ἡμ., Ἱερὰ Ἀγρυπνία Με-
τανοίας καὶ Εὐχαρι-
στίας στὸ Μονα-
στήρι  τῆς Ἁγίας
 Παρασκευῆς Ἀ-
χαρνῶν Ἀττικῆς. 

Ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης μας, ὁ ὁποῖος 
προΐστατο τῆς Προη-
γιασμένης Θείας Λειτουργίας, ἐξέφρασε στὸ 
τέλος τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ 
τὴν τιμωμένη Ἁγία γιὰ τὸ Δῶρο τῶν Ἀγρυ-
πνιῶν Μετανοίας, οἱ ὁποῖες εἶχαν πρωτο-εξαγ-
γελθῆ πρὸ δύο ἐτῶν (19.2.2013), καὶ στὶς ὁποῖες 
ἡ Διακονία τῆς Προσευχῆς ὑπὲρ τῶν Ἀδελφῶν 
μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἐνσαρκώνεται μὲ ἰδι-
αίτερο, συλλογικὸ τρόπο.

● Τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 19.5.2015 
ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος στὸ Προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς τῶν Ἁγί-
ων Ἀγγέλων στὶς
Ἀφίδνες Ἀττι-
κῆς. Κατὰ προ-
τροπὴν τοῦ Σε-
βασμ. Μητροπο-
λίτου μας, προ-
ΐστατο ὁ Θεο-

φιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μαζὶ 
μὲ τὸν Σεβασμ. Ἐπίσκοπο Νόρα κ. Μιχαήλ.

Μετὰ τὴν εὐλογία τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 
τὴν Λιτάνευσι τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, ἡ πνευματικὴ πανδαισία ὡλοκληρώ-
θηκε σὲ παρακείμενο αἴθριο δασικὸ χῶρο, μὲ 
τὴν καθιερωμένη τράπεζα Ἀγάπης, στὴν δι-
άρκεια τῆς ὁ-
ποίας Μέλη 
τῆς «Ἑλληνορ-
θόδοξης Κλη-
ρονομιᾶς» εὔ-
φραναν τοὺς 
πιστοὺς Παν-
ηγυριστὲς μὲ
σεμνὰ παρα-
δοσιακὰ ἀνοιξιάτικα τραγούδια καὶ ὅμορφες 
ἀπαγγελίες ποιημάτων.

● Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 25.5. 
2015 ἐκ. ἡμ., ἐπανηγύρισε τὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ 
Μετόχιο στὰ Σφυρέϊκα Ἀγρινίου, Ὑπεύθυνος 
τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης 
π. Ἀθανάσιος Ἀγιοκυπριανίτης. 

Ἐλειτούργησε, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου μας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε ἑόρτια 

Ὁμιλία γιὰ τὴν
τιμὴ τῶν Ἁγί-
ων Πάντων καὶ
γιὰ τὴν κλῆσι 
πάντων ἡμῶν 
στὴν Ἁγιότητα. 

Κατόπιν, ἔγι-
νε Σύναξις  στὸ
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■ «Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος» (Δημοκρ., Ἀπόσπ. 230)

Ἀπὸ τὶς Ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας
Τὰ Πανδοχεῖα τῆς Θείας Χάριτος στὴν ἐν Χριστῷ Πορεία μας





●12  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

Ἀρχονταρίκι
τοῦ Μετοχίου, 
μὲ ἀναφορὰ σὲ 
πνευματικὰ θέ-
ματα καὶ ἀκο-
λούθησε ἑόρτια 
τράπεζα ὑπαι-
θρίως. Κατὰ τὴν
διάρκεια αὐτῆς, Ἱεροψάλτες τοῦ Μετοχίου μὲ 
τὸν π. Ἀθανάσιο ἀπέδωσαν ὕμνους καὶ παρα-
δοσιακὰ ἄσματα, προεβλήθησαν ἀποσπάσμα-
τα πνευματικῶν μηνυμάτων ἀπὸ τὸν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, τὸν 
Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό, ὅπως 
καὶ τὸν Ἀείμνηστο Πατέρα μας Μητροπολίτη 
Κυπριανό. Προεβλήθη ἐπίσης σὲ ὀθόνη μία  
«ξενάγησις» σὲ Ναοὺς καὶ Παρεκκλήσια τῆς 
περιοχῆς τῆς Αἰτωλοακαρνανίας καὶ εὐρύτε-
ρα, ὅπου ὑπάρχει λειτουργικὴ καὶ πνευματικὴ 
διακονία ἀπὸ τὸν π. Ἀθανάσιο. 

Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα, 
ἐπαινέσας τὸν ζῆλο, τὴν δραστηριότητα καὶ 
τὴν πρόοδο τοῦ π. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Ποιμνί-
ου τῆς περιοχῆς, γεγονὸς ἰδιαιτέρας εὐλογίας 
καὶ αἰσιοδοξίας.

● Τὴν Δευτέρα, 30.6.2015 ἐκ. ἡμ., ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε 
καὶ ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία στὸν πανηγυρί-

ζοντα ἱστορι-
κὸ μετοχια-
κὸ Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Δώδε-
κα Ἀποστό-
λων στὰ Κύ-
μινα Θεσσα-
λονίκης. 

Ἔλαβαν μέ-
ρος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γλυκέριος 
Ἁγιοκυπριανίτης, Ἐφήμέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ 
καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοί. Παρέστη μέγα πλῆθος 
πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχή, ἀπὸ τὴν Θεσσαλονί-
κη καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. Ἐπικρατοῦσε πνεῦμα 
ἑνωτικό, ἀγάπης καὶ συμπνοίας. 

● Τὴν Τρίτη, 1η Ἰουλίου 2015 ἐκ. ἡμ., πανη-
γύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ στὴν Ἐλευσῖνα Μάνδρας 

Ἀττικῆς.
Τὸ ἀπόγευ-

μα τῆς παρα-
μονῆς ἐψάλη
ὁ Μέγας Ἑ-
σπερινὸς χο-
ροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμ. 

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ-
σοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, 
συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου 
Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφη-
μέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀθανάσιος Κανα-
τσούλης, ὁ πρώην Ἐφημέριος γηραιὸς Ἀρχιμ. 
π. Θεόκλητος Σταύρου καὶ ἄλλοι Κληρικοί.

Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν καὶ ἔγινε ἡ 
καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν τιμω-
μένων θαυ-
ματουργῶν 
Ἁγίων, τὴν 
ὁποία ἔφε-
ραν νέοι μὲ 
π αρα δοσι-
ακὲς ἐνδυ-
μασίες. 

Ἐπίσης, ἐ- 
τέθησαν πρὸς προσκύνησιν τμήματα τῶν ἱερῶν 
Λειψάνων τῶν τιμωμένων Ἁγίων.

Τὴν ἑπομένην, ὁ Σεβασμιώτατος Χρυσόστο-
μος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν 
ὁποίαν ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος τῇ προτροπῇ 
τοῦ Σεβασμ. κ. Χρυσοστόμου ἐξεφώνησε ἑόρ-
τια Ὁμιλία.                                     

● Τὸ Σάββατο, 5η Ἰουλίου 2015 ἐκ. ἡμ., ἐτε-
λέσθη ἡ πρώτη κοινὴ Ἑορτὴ τῶν Πέντε Ἁγίων 
Ὁμολογητῶν: Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Θεοδώ-
ρου τοῦ Στουδίτου, Μεγάλου Φωτίου, Γρηγορί-

ου Παλαμᾶ 
καὶ Μάρκου 
Εὐγενικοῦ. 

Τὰ Θυρα-
νοίξια τοῦ ὁ-
μωνύμου Να-
ϋδρίου εἶχε 
τελέσει  τὴν

 Συνέχεια στὴν σελ. 22





Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐλογία καὶ κα-
 θοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-

λίτου μας κ. Κυπριανοῦ, καὶ ὑπὸ τὴν εὐθύνη 
τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπρια-
νίτου, τὸ Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης 
Εἰκονογραφίας ὡλοκλήρωσε τὶς Δραστηριό-
τητες τῆς περιόδου 2014-2015.

Στὴν διάρκεια τῆς περιόδου αυτῆς, τὰ Μέ-
λη τοῦ Ἐργαστηρίου διωργάνωσαν διάφορες 
Ἐκδηλώσεις καὶ μοιράσθηκαν μὲ τοὺς φί-
λους τοῦ Ἐργαστηρίου τὴν πολλαπλῆ ὠφέ-
λεια  τῶν ἐμπειρειῶν τους.

* * *
Τὸ Σάββατο,

28η Δεκεμβρί-
ου 2014 ἐκ. ἡμ.,
πραγματοποι-
ήθηκε ἡ Χρι-
στουγεννιάτι-
κη Ἑορτὴ τοῦ 
Ἐργαστηρίου, 

ἡ ὁποία εἶχε πολὺ ἰδιάζοντα χαρακτῆρα, ἐφ᾿ 
ὅσον δὲν ὑπῆρχε ἕτοιμο πρόγραμμα, οὔτε 
σκηνὴ καὶ ἀκροατήριο, ἀλλὰ ὁ καθένας εἶχε 
φέρει ὅ,τι καλὸ καὶ ὠφέλιμο διέθετε γιὰ τὴν 
περίστασι.

Ἐνῶ προχωροῦσε ἡ ἁγιογράφησις μιᾶς με-
γάλης παραστάσεως τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ μας, τὰ παιδιὰ προσέφεραν Κάλαντα, 
Τραγούδια, Ποιήματα, οἱ μεγαλύτεροι Διη-
γήσεις, στολισμὸ τοῦ Χριστουγεννιάτικου 
Καραβιοῦ, μία ταινία γιὰ 
τὸν Ἅγιο Βασίλειο... 

Ὅλοι μαζὶ ἐπεξεργάσθη-
καν τὰ προσφερόμενα... 
Δὲν ἔλειπαν τὰ ἑόρτια κε-
ράσματα καὶ τὰ ζεστὰ κά-
στανα ἀπὸ τὸ τζάκι...

Καὶ ἡ «μικρὴ Ἑορτὴ» διήρ-
κεσε περίπου τέσσερις ὧρες,

ἐν ἀφελότητι καὶ ἁπλότητι καρδίας...
Παρόμοια ἐμπειρία ἦταν αὐτὴ τῆς Πασχα-

λινῆς Ἐκδηλώσεως, μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἁγιο-
γράφησι μιᾶς παραστάσεως τῆς ἐνδόξου 
Ἀναστασέως τοῦ Χριστοῦ μας...

* * *
Τὴν Κυρια-

κὴ Β΄ Νηστει-
ῶν, 23η Φεβρου-
αρίου 2015 ἐκ. 
ἡμ., μὲ τὴν εὐ-
λογία καὶ τὴν 
παρουσία τοῦ 
Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ 
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσί-
ου, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, Εἰκο-
νολογικὴ Ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ ἑορτα-
ζομένου μεγάλου Ἁγίου τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς 
Χάριτος, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ.

Μία ἑκατοντάδα Εἰκονοφίλων κατέφθα-
σαν ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀττικῆς, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἐπαρχία. Ἀνάμεσά τους 
ὁ Εἰσηγητής, καταξιωμένος Ἁγιογράφος κος 
Φίλιππος Μαρκόπουλος καὶ ὁ γνωστὸς καὶ 
ἀγαπητὸς στὸ Ἐργαστήριό μας Καθηγητὴς 
κος Χρῆστος Καρύδης.

Μὲ δύναμι πνεύματος ὁ κύριος Εἰσηγητὴς 
ἀνέπτυξε τὴν σκέψι του Χριστοκεντρικὰ καὶ 
Ἐκκλησιοκεντρικά, τονίζων ὅτι προκειμένου 
νὰ κατανοήσουμε τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς 

Ὀρθοδόξου Εἰκόνος καὶ τὰ 
περὶ Αὐτήν, θὰ πρέπει πρω-
τίστως νὰ κατανοήσουμε 
βαθειὰ τὴν ἰδική μας κλῆσι 
καὶ θέσι στὸ ἐκκλησιαστικὸ 
Σῶμα, μέσῳ τῶν Μυστη-
ριακῶν καὶ Λειτουργικῶν 
Ὁμολογιῶν μας. 

Στὴν Συζήτησι, ἡ ὁποία 
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Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῆς Μητροπόλεώς μας 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Ἐκδηλώσεις 
Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας

«Εἰσαγωγὴ καὶ δημιουργικὴ ἐνασχόληση 
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Εἰκονογραφία, ἐνηλίκων καὶ ἀνηλίκων»



ἀκολούθησε, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας 
κατέθεσε ἐρωτήματα καὶ προέβη σὲ δυνα-
μικὲς προτάσεις, προκειμένου νὰ δοθοῦν 
ἀπαντήσεις Συνοδικοῦ κύρους σὲ εἰκονολο-
γικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν 
ἔντονα τοὺς πιστούς.

Καταθέσεις ἀπόψεων ἔγιναν καὶ ἀπὸ τὸν 
Θεοφιλέστατο κ. Ἀμβρόσιο, πτυχιοῦχο Ἱστο-
ρικὸ Τέχνης. 

Μέσῳ τῆς μεγάλου εἰκονολογικοῦ ἐνδια-
φέροντος Συζητήσεως, ἡ ὁποία ἐπεξετάθη 
ἐπ᾿ ἀρκετόν, ἀνεδείχθη τελικῶς σαφέστατα 
τὸ κύριο μήνυμα τῆς Ἐκδηλώσεως: «Ἡ Ὀρθό-
δοξος Εἰκόνα κυρίως θεολογεῖ».

Πρὸ τοῦ νὰ κλείση ἡ πολυωφέλιμη αὐτὴ 
Ἐκδήλωσις, οἱ παρευρεθέντες εἶχαν τὴν με-
γάλη εὐλογία νὰ προσκυνήσουν Τεμάχιο Ἱε-
ροῦ Λειψάνου τοῦ τιμωμένου Ἁγίου. Μοιρά-
σθηκαν διάφορες εὐλογίες, ὅπως ἡ Εἰκόνα 
τοῦ Ἁγίου, τὸ νέο τεῦχος τῶν Ἐργαστηριακῶν 
Σημειώσεων «Εἰκονολογικὴ Συμβολή», ἀλ-
λὰ καὶ σημαντικὸ Κατηχητικὸ Τευχίδιο, ἔκ-
δοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων, μὲ 
τίτλο: «Οὐ Χρεία Χρίσεως Μύρου τῶν Ἁγίων 
Εἰκόνων καὶ τῶν Ἱερῶν Σκευῶν».

* * *
Τὴν Παρασκευή, 30ὴ Μαΐου 2015 ἐκ. ἡμ., 

τὰ Μέλη τῶν Τμημάτων τοῦ Ἐργαστηρίου 
ἀλλὰ καὶ Φίλοι καὶ Συνεργάτες-Συμπαρα-
στάτες τοῦ Ἔργου προσῆλθαν στὴν τελευταία 
Ἐκδήλωσι ἑνὸς ἔτους πλήρους ποικίλης καὶ 
καρποφόρου Εἰκονολογικῆς Δράσεως.

Τὴν Τελετὴ ἐτίμησε μὲ τὴν παρουσία του 
ὁ γνωστὸς καὶ ἀγαπητὸς τοῖς πᾶσι, εἰκονό-
φιλος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, 
Ἱστορικὸς Τέχνης. 

Ἕνα ἀπάνθισμα Ὕμνων, ποι-
ημάτων, τραγουδιῶν καὶ 

μελωδιῶν, μὲ τὴν ἔκτα-
κτη συμμετοχὴ τοῦ 
Μουσικολογιωτάτου 
π. Διονυσίου Ἁγιοκυ-
πριανίτου, μετὰ τοῦ  
«ψαλτηρίου» του, ἐστό-
λισαν τὴν Ἐκδήλωσι.

Ἐξαιρετικὰ «δυνα-
τὰ» κείμενα, τὰ ὁποῖα 

ἀνεγνώσθησαν, «ὡδή-
γησαν» τοὺς πολλοὺς 

Εἰκονόφιλους, οἱ ὁποῖοι 

κατέκλυσαν τὴν Αἴθουσα
καὶ τὸν αὔλειο χῶρο της, 
στὰ «ἐνδότερα» τῆς Ἱε-
ρᾶς καὶ Εὐλογημένης 
Τέχνης τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησιαστικῆς 
Εἰκονογραφίας. 

Ταυτόχρονα, Μέλη 
τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.» ἐπραγμα-
τοποιοῦσαν τὰ λεγόμε-
να, ἁγιογραφώντας τὴν 
Σεπτὴ Εἰκόνα ἑνὸς ἀκό-
μη νεοφανοῦς Ἁγίου: τοῦ  
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ 
τοῦ ἐκ Δεσφίνης, τοῦ ὁποίου ἡ Διακήρυξις 
ἔγινε τὴν Τρίτη 22α Ἰουλίου. 

Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἔθεσε τὴν 
κατκλεῖδα τῆς Τελετῆς μὲ σύντομη, ἀλλὰ 
ἐμπνευσμένη προσλαλιά, κατὰ τὴν ὁποίαν 
ἐτόνισε τὸν ἱεραποστολικὸ καὶ λίαν βοηθη-
τικὸ γιὰ τὴν νεολαία μας, ἀλλὰ καὶ γενικώ-
τερα, χαρακτῆρα τῆς προσπαθείας, γιὰ τὴν 
ὁποίαν ηὐχήθηκε ἐγκαρδίως νὰ συνεχισθῆ. 

Μετὰ τὴν διανομὴ δώρων καὶ εὐλογιῶν 
ἀπὸ τὴν Πρέδρο τοῦ Συλλόγου Κα Ἀθηνᾶ 
Χωριατοπούλου-Τούντα, ἡ Αἴθουσα διαμορ-
φώθηκε σύντομα σὲ Ἐκθεσιακὸ χῶρο, ὅπου 
ἐξετέθησαν τὰ ἔργα τῆς Περιόδου, τὰ ὁποῖα 
δημιουργήθηκαν, Χάριτι Θεοῦ, «διὰ τῶν 
χειρῶν», τῶν Μελῶν τῶν τεσσάρων Τμημά-
των τοῦ «Ἐργαστηρίου»: τῶν δύο Παιδικῶν, 
τοῦ Γυναικείου καὶ τοῦ Ἀνδρικοῦ.  

Τὸ κέρασμα στὴν αὐλὴ καὶ ἡ ἐπίδοσις Βε-
βαιώσεων Συμμετοχῆς στὸ Πρόγραμμα 
ὡλοκλήρωσαν τὴν τελευταία γιὰ ἐφέτος 
«εἰκονολογικὴ βραδυά».

Τῷ δὲ Τρισηλίῳ Θεῷ ἡμῶν καὶ Πατρὶ τῶν 
Φώτων, δόξα, τιμή, προσκύνησις καὶ εὐχαρι-
στία, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!
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■ «Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν...»

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἑορτὴ - Ἐκδήλωσις 

16η Φεβρουαρίου 2015 ἐκ. ἡμ., Κυριακὴ Ά  Νηστειῶν 

Ἡ Κυριακὴ Ά  τῶν Νηστειῶν, Κυριακὴ τῆς Ὀρθο-
δοξίας, κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἑωρτάσθηκε 
ἐφέτος μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ ἱεροπρέπεια. 

* * *
Ά. Τὸ πρωΐ, στὸν

ἱστορικὸ Ἱερὸ Να-
ὸ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Μονα-
στηρακίου Ἀθη-
νῶν, ἐτελέσθη Ἀρ-
χιερατικὸ Συλλεί-
τουργο, τοῦ ὁποί-

ου προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ 
Πατέρας μας κ. Καλλίνικος, συμμετεῖχαν δὲ ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανός, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. 
Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Ἐφη-
μέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμώτατος π. Ἰωάννης 
Γκλιόγκος, οἱ  Ἱεροδιάκονοι π. Παχώμιος καὶ π. Γαβρι-
ήλ, ὡς καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι Γέρων Ἀντώνιος Ἁγιοκυπρι-
ανίτης, Δημήτριος Γιατρᾶκος καὶ Ἀπόστολος Φύκιας.

● Ἔψελνε ἱεροπρεπῶς καὶ κατανυκτικῶς ἡ πολυ-
μελὴς Χορωδία, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολο-
γιωτάτου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, ἡ ὁποία προσέδωσε στὴν 
Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, ἰδιαιτέραν αἴγλην, κα-
τάνυξιν καὶ ἱεροπρέπειαν.

● Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς ἐξεφώνησε 
ἐπίκαιρον Ἑόρτιον Ὁμιλίαν, μὲ θέμα: «Τὰ Αἰώνια Ὅρι-
α τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ “νέα ἐκκλησιολογία” τῶν Οἰ-
κουμενιστῶν».

● Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπραγματο-
ποιήθη Ἱερὰ Λιτανεία ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τοῦ κέντρου τῶν 
Ἀθηνῶν, διὰ μέσου τῆς Ἀρχαίας-Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς, 
προπορευομένης τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ καὶ Παντεπόπτου, τῶν πιστῶν 
φερόντων Ἱερὰς 
Εἰκόνας, μετὰ τοῦ 
Χοροῦ τῶν Ἱερο-
ψαλτῶν.

● Στὸ τέλος τῆς 
Ἱερᾶς Λιτανείας,
πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Να-
οῦ τῆς Ἁγίας Πα-

ρασκευῆς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος 
κ. Φώτιος, ἐξεφώνησε τμήματά τινα ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ 
τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς αἰώνιον μνημόσυνον τῶν προμά-
χων τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἰς ἀνάθεμα τῶν αἱρετικῶν 
καὶ Καινοτόμων, παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων.

* * *
Β΄. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, πραγματοποιή-

θηκε ἡ καθιερωμένη Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ «Ὀργανι-
σμοῦ Λιμένος Πειραιῶς» (Ο.Λ.Π.). 

● Ἦσαν παρόντες ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός 
μας κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες: ὁ 
οἰκεῖος Ἱεράρχης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντι-
ος, ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός· οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπί-
σκοποι: Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος 
κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλή-
μης, ὡς καὶ πλῆθος Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν.

● Παρουσιαστὴς ὁ καλλιεπὴς Αἰδεσιμολογιώτατος 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Κοντογιώργης, ἡ δὲ  
Χορωδία «Ἰάκωβος ὁ Πρωτοψάλτης», ὑπὸ τὴν διεύ-
θυνσιν τοῦ κ. Νεκταρίου Κατσίρη, ἀπέδωσε Μαθήμα-
τα ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τοῦ Τριωδίου. 

● Κατόπιν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ἐξεφώνησε τὴν Πανηγυρικὴ Ὁμιλία τῆς 
Ἡμέρας, μὲ θέμα: «Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου Ὁμολογη-
τοῦ Ἁγίου». 

Περιέγραψε μὲ δυναμισμό, ἐν συντομίᾳ καὶ ἀκρι-
βείᾳ, τὴν ραγδαία ἐξέλιξι τῆς ἐκπτώσεως τῶν καινο-
τόμων οἰκουμενιστῶν (1920 κ.ἑ.), ἀναφέρθηκε στὸν 
σύγχρονό μας Ἅγιο Ὑπερασπιστὴ τῆς Γνησίας Ὀρθο-
δοξίας, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ἀνέδειξε κατὰ τὴν κρίσι-
μη περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿60, τὸν ἐν ἀγάπῃ καὶ 
ταπεινώσει καὶ πραότητι ἀληθεύοντα, διὰ τῶν ἱστο-
ρικῶν Ἐπιστολῶν Πόνου, τὸν καὶ καταπολεμήσαντα 
εὐθαρσῶς καὶ ἀναθεματίσαντα τὴν παναίρεσιν τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, τὸν Ἁγιώτατον Μητροπολίτην Φιλά-
ρετον († 8.11.1985). 

● Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος, ἀπένειμε τιμη-
τικὴν διάκρισιν στὸν πολιὸ Πρεσβύτερο π. Ἰγνάτιο 
Μπάφα καὶ ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα στὴν λαμπρὰ αὐτὴ 
Ἐκδήλωσι.                                                                     
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Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Ἀναστηλώσει 
τῶν Ἁγίων Εἰκόνων († Μάρτιος 843)

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2015

Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» 

τῶν Οἰκουμενιστῶν*

† Στὴν ἱερὰ Μνήμη
τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος,                      † Μητροπολίτου
Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας      Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
Κυπριανοῦ († 17.5.2013).                              Κυπριανοῦ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ Πατέρα μας· 
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Μαραθῶνος·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Φωτόμορφα Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας·

α. Τὰ «Ὀνομαστήρια» τῆς Ἁγίας Ἐκκλη-
σίας μας

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...
Ἐπικαλούμενοι τὴν Χάρι τοῦ Τιμίου καὶ 

Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ τὴν Ὁδηγία τῆς Θεο-
μήτορος, ἂς προσευχηθοῦμε, 

Σᾶς παρακαλῶ, τὴν ἱερὰ 
αὐτὴν στιγμή, στὸ Ὄνο-
μα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ὥστε νὰ 
μᾶς δοθῆ λόγος ἀγαθός, 
ἀλλὰ καὶ ὦτα καὶ καρ-
διὲς ἀγαθές, πρὸς Οἰκο-

δομὴν καὶ Παραμυθίαν 
καὶ στηριγμὸν στὴν Ὀρθό-

δοξη Ὁμολογία μας.
Κατὰ τὴν λαμπρὰν αὐτὴν Ἡμέραν, ἡ Ἁγία 

Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ Ὀνομαστήριά Της: 
τὰ προσωνύμια καὶ ἐπίθετα «Ὀρθοδοξία» καὶ 
«Ὀρθόδοξος» ἔχουν δοθῆ στὴν Μία καὶ Μονα-
δικὴ Ἐκκλησία τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέ-
ρων μας.

Καὶ ὁ λόγος εἶναι προφανής: πρέπει ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία νὰ ἀντιδιαστέλλεται σαφῶς 
καὶ πλήρως ἀπὸ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἑτερόδοξες χρι-
στιανικὲς Κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἑτέρως δοκοῦσι, 

δηλαδὴ διαφορετικῶς καὶ ἀντιθέτως πρὸς τὴν 
ὀρθῶς δοκοῦσαν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν μας.

Τὸ ἐπίθετον Ὀρθόδοξος παράγεται ἀπὸ τὸ 
ὀρθῶς δοκέω (φρονῶ, πιστεύω, ἀσπάζομαι)· τὸ 
προσωνύμιο αὐτὸ τονίζει μὲ ἔμφασι τὴν Ὀρθὴ 
Πίστι, τὸ Ὀρθὸ Φρόνημα, τὴν Ὀρθὴ Ἄποψι γιὰ 
τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως, τὴν Ὁποία ἡ Ἁγία 
Ἐκκλησία μας παρέλαβε, διεφύλαξε, ἐβίωσε καὶ 
ἐκήρυξε γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Ἡ Αἵρεσις, ἡ Κακοδοξία καὶ ἡ Πλάνη ἀπει-
λοῦν συνεχῶς, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, νὰ κα-
ταστρέψουν τὴν θεοΐδρυτη Ἐκκλησία μας, δη-
λαδὴ τὴν Ἑνότητά Της στὴν Ὀρθὴ Δόξα καὶ στὸ 
Ὀρθὸν Ἦθος.

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἔχει καθορισθῆ ἡ 
Ἡμέρα αὐτὴ ὡς ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας:

«εἶναι ἡ πανηγυρικὴ ἔκφραση τοῦ Θρι-
άμβου τῆς Ὀρθῆς Πίστης· ἡ ἐκδήλωση 
τῆς ἀκατάλυτης Δύναμης τῆς Ὀρθοδο-
ξίας τῆς Ἐκκλησίας· ἡ Ἑορτὴ τῆς Αὐ-
τοσυνειδησίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατο-
λῆς»1.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, σήμερα –τὴν Κυ-
ριακὴ αὐτή, διακηρύσσει μὲ βαθυτάτη καὶ ἀκρά-
δαντη πεποίθησι, ὅτι 

«(Αὕτη) δὲν ἀποτελεῖ μία ἐπιμέρους 
Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία στέκεται παράλλη-
λα καὶ σὲ ἴση μοῖρα μὲ τὶς πολλὲς χριστια-
νικὲς ἐκκλησίες ποὺ ὑπάρχουν τώρα»· 
«δὲν εἶναι μία μερικὴ καὶ ἀποσπασμα-
τικὴ ἐκκλησία»· «δὲν εἶναι Ἐκκλησία 
(χωρὶς ἄρθρο), ἀλλὰ Ἡ Ἐκκλησία (μὲ 
ἄρθρο)»1.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι Καθολικὴ-πλήρης-ὡλο-
κληρωμένη· εἶναι καὶ ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ
τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ 
Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως· τὴν Ἐκ-
κλησία, τὴν Ὁποία ἵδρυσε ὁ Θεάνθρωπος Σωτή-
ρας μας.

Σήμερα λοιπόν, τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν Νη-
στειῶν, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας ἀνανεώνει 
μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο τὴν Ὁμολογία Της· 
τιμᾶ τὰ Ὀνομαστήριά Της· εὐχαριστεῖ τὸν Κύριό 
μας, ὁ Ὁποῖος ἐτήρησε τὸν Χιτῶνα Της πάν-
αγνον καὶ διεφύλαξε Αὐτὴν ὡς ἄσπιλον Νύμφην 
Αὐτοῦ, ὡς

«Θεόνυμφον», «ἄθικτον παρθένον Ἐκ-
κλησίαν», «χιονόσωμον, σώφρονα, ἄμω-
μον, ἐρασμίαν»2.



στικὸς Οἰκουμενισμός, 
ὄχι μόνον συγχέει, ἀλ-
λὰ καὶ μετακινεῖ καὶ 
καταρρίπτει τὰ Αἰώνια 
Ὅρια μεταξὺ Ὀρθοδο-
ξίας καὶ Ἑτεροδοξίας, 
ὀφείλουμε νὰ ἀναφε-
ρώμεθα συνεχῶς στὰ 
ἀμετακίνητα Ὅρια τῆς
Ἐκκλησίας. 

Ὀφείλουμε νὰ διασαλπίζουμε ἐκείνη τὴν θαυ-
μάσια Ὁμολογία τοῦ «Συνοδικοῦ» τῆς Ζ΄ Ἁγίας 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ Ὁποία χαράττει τὰ 
Αἰώνια Ὅρια τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας:

«Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι 
ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλα-
βεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ 
Οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ Χά-
ρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ Ἀλήθεια ὡς ἀποδέ-
δεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ 
σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς 
ὡς ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω 
λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν... Αὕτη 
ἡ Πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ Πί-
στις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ Πίστις τῶν 
Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ Πίστις τὴν οἰκου-
μένην ἐστήριξεν»7.

Ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμός, ὡς ἔκφρασις 
μιᾶς «τρομακτικὰ διχαστικῆς καὶ παραπλανη-
τικῆς αἵρεσης»8, δὲν δύναται νὰ ὑποστηρίξη, 
ὅτι ἡ «νέα ἐκκλησιολογία»9, τὴν ὁποία κηρύσσει 
μεμονωμένως, ἀλλὰ καὶ συλλογικῶς, εἶναι αὕτη 
ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέ-
ρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἡ Πατερικὴ καὶ Συνοδικὴ Παράδοσις ἔχουν 
θέσει μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ὥστε ποτὲ νὰ μὴ συγχέεται Αὕτη 
μὲ τὴν Ἑτεροδοξία. 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

γ. Τὰ Ὀρθόδοξα Κριτήρια

Τ
ὰ Ὀρθόδοξα Κριτήρια γιὰ τὴν ἀναγνώρισι τῆς 
Γνησίας Ἐκκλησίας εἶναι πλήρως ἀποσαφη-

νισμένα ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παρά-
δοσί μας, τὰ Ὁποῖα ἐν συντομίᾳ εἶναι τὰ ἑξῆς, 
ἐν ἀντιθέσει μάλιστα καὶ ἀντιδιαστολῇ πρὸς 
τὴν «νέα ἐκκλησιολογία»9 τῆς «διχαστικῆς καὶ 

Κάθε ἑτερόδοξος χριστιανικὴ Κοινότης, διὰ τῆς 
αἱρέσεως καὶ τοῦ σχίσματος, οὐσιαστικῶς δὲν 
ἔχει ὄνομα, ἔχει ἀπολέσει τὸ ὄντως καὶ κυρίως 
ὄνομά της, διότι ἔχει ἀρνηθῆ τὴν καθολικότητα-
ὁλοκληρία τῆς Ὀρθῆς Πίστεως, τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Ἑτεροδοξία εἶναι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀνώ-
νυμος καὶ ψευδώνυμος καὶ νεκρά, διότι ἔχει δια-
σκορπίσει τὸν πλοῦτον τῆς θείας Ἀληθείας, τὴν 
ζῶσαν Ὀρθοδοξίαν: 

«Ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς 
εἶ»· « λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλού-
τηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶ-
δας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς 
καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός»3.

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

β. Τὰ Αἰώνια Ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας

῾ΗΜία καὶ Μοναδικὴ Ἐκκλησία, τῆς Ὁποίας 
ἔχουμε ἐλεηθῆ νὰ εἴμεθα Μέλη, ἔχει λοι-

πὸν Ὄνομα· καὶ τὸ Ὄνομα αὐτό, «Ὀρθοδοξία», 
καθορίζει καὶ τὰ Ὅρια τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλη-
σίας μας. 

Καὶ τὰ Ὅρια αὐτά, τὰ Σύνορα αὐτά, εἶναι καὶ 
θὰ παραμείνουν αἰώνια καὶ ἀμετακίνητα:

«Μὴ μέταιρε Ὅρια Αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ 
Πατέρες σου»4.

Ἡ ἀσυμβίβαστη διάθεσι καὶ ἡ θυσιαστικὴ 
ἐμμονὴ στὰ Αἰώνια Ὅρια αὐτὰ ἔδωσαν τὸ Ὄνομα 
«Ὀρθοδοξία» στὴν Ἁγία Ἐκκλησία μας.

Τὰ Ὅρια αὐτὰ ἔθεσαν-ἐτοποθέτησαν-ἐχάρα-
ξαν οἱ Ἅγιοι Προφῆτες, Ἀπόστολοι, Πατέρες καὶ
Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Ὁποῖοι ἐδί-
δαξαν καὶ ἔγραψαν 

«καθὼς παρέδοσαν αὐτοῖς οἱ ἀπ᾿ ἀρ-
χῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι 
τοῦ Λόγου»5.

Ἡ διαιώνιος ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἦταν 
ἀνέκαθεν μία:

«Νὰ παραμείνῃ ὁ ἀμετακίνητος δεί-
κτης τῶν Ὁρίων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε-
ως, τὰ ὁποῖα ἐτέθησαν ἐφάπαξ ὑπὸ τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Πα-
ραδόσεως, τῆς διαφυλαχθείσης ὑπὸ τῆς 
ὁμοφώνου μαρτυρίας τῶν Οἰκουμενι-
κῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας »6.

Στὴν ἐποχή μας, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ συγκρητι-
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παραπλανητικῆς»8 
αἱρέσεως τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ:

α. Ἡ Ὀρθοδοξία 
πιστεύει, ὅτι ἡ Μία 
Ἐκκλησία τῆς Πεν-
τηκοστῆς οὐδέποτε δι-
εσπάσθη ἐν χρόνῳ σὲ
ἐπὶ μέρους δῆθεν ἐκ-
κλησίες, τμήματα τῆς 
Μιᾶς Ἐκκλησίας· ἐνῶ 
Αὕτη δῆθεν παραμένει 

μὲν Μία, ἀλλὰ ἐκτὸς χρόνου, ἐκτὸς τῆς Ἱστορίας. 
β. Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν πιστεύει, ὅτι ἡ Ἐκκλησία 

δῆθεν
«διαιρεῖται σὲ δύο διαφορετικὲς ὀντό-

τητες: ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἡ Ἐκκλη-
σία στὸν οὐρανό, ἐκτὸς χρόνου, ἡ μόνη 
ἀληθινὴ καὶ καθολική· ἀπὸ τὴν ἄλλη 
(πλευρά), ἡ Ἐκκλησία, ἢ μᾶλλον “οἱ 
ἐκκλησίες”, ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν τῷ χρόνῳ, 
ἐλλειματικὲς καὶ σχετικές»10.

γ. Ἡ Ὀρθοδοξία πιστεύει, ὅτι 
«ὅπως ἀκριβῶς δὲν θὰ μπορούσαμε 

ποτὲ νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς δι-
αιρεῖται, ἔτσι οὔτε θὰ μπορούσαμε» νὰ 
δεχθοῦμε, «καὶ ὅτι μπορεῖ ποτὲ ἡ Ἐκκλη-
σία νὰ διαιρεθῆ» 11.

δ. Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν δέχεται τὴν θεωρία τῆς 
Βαπτισματικῆς Ἑνότητος ἢ τῶν Βαπτισματικῶν 
Ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας· οὔτε, ὅτι τὸ Βάπτισμα 
–ὁποθενδήποτε προερχόμενον– ἀποτελεῖ τὴν 
«βάση τῆς Νέας Οἰκουμενικῆς Ἀδελφότητος», 
τὸ δῆθεν στοιχεῖο ἑνότητος, τὸν μυστηριακὸ δεσμό, 
μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν, ἂν καὶ διαφέρουν ὡς 
πρὸς τὴν δογματικὴ πίστι.

ε. Ἡ Ὀρθοδοξία πιστεύει, ὅτι εἶναι ἄρρηκτος ὁ 
σύνδεσμος καὶ ἡ ἑνότης Ἀποστολικῆς Διδαχῆς, 
Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καὶ τῶν Ἁγίων Μυστη-
ρίων· καὶ ὅτι ἡ μυστηριακὴ ἐν Χριστῷ βάσις 
τῆς κοινωνίας συνίσταται σὲ ὅλα τὰ Μυστήρια, 
ἑνωμένα σὲ μία κοινὴ Πίστι, σὲ μία κοινὴ Ζωή, 
σὲ ἕνα κοινὸ Ποτήριο, σὲ μία κοινὴ Ἱερωσύνη.

Ϛ. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀδύνατον νὰ εἰσάγη 
διάκρισιν καὶ νὰ πιστεύη στὸν δῆθεν Χριστὸ 
τῆς Ἐκκλησίας, ἢ τῶν ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες δια-
φέρουν δογματικῶς· καὶ στὸν δῆθεν Χριστὸ τῶν 
Μυστηρίων, στὰ ὁποῖα δύνανται νὰ μετέχουν οἱ 

διηρημένες ἐκκλησίες.
ζ. Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν πιστεύει, ὅτι ὑπάρχουν 

δῆθεν δύο εἴδη ἑνότητος ἐκκλησιαστικῆς: μία με-
ρικὴ-ἀτελὴς καὶ μία πλήρης· μία, ἡ ὁποία δῆθεν 
διὰ τοῦ Βαπτίσματος ἑνώνει μὲ τὸν Χριστό, ἀλλ᾿ 
ὄχι μὲ τὴν Μία καὶ Ἀληθῆ Ἐκκλησία, καὶ μία 
ἄλλη, ἡ ὁποία δῆθεν δίδει τὴν πληρότητα τῆς 
Ἀληθείας καὶ Κοινωνίας.

η. Ἡ Ὀρθοδοξία πιστεύει, ὅτι ἐκτὸς τῶν χα-
ρισματικῶν καὶ ὁρατῶν-κανονικῶν Ὁρίων Αὐτῆς, 
τὰ ὁποῖα βεβαίως συμπίπτουν- ταυτίζονται, 
ἐνεργεῖ μὲν ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι 
ὅμως ἁγιαστικά, φωτιστικὰ καὶ σωτηριολογικά· 
ἀλλά, 

«ὠθοῦσα μυστικῶς τοὺς ἐκτὸς τῆς 
Ἐκκλησίας πρὸς μετάνοιαν καὶ ἐπι-
στροφὴν ἐν τῇ Ἀληθείᾳ καὶ Καθολικό-
τητι τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας»12.

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

δ. Ἐν ὄψει τῆς Συνόδου τοῦ 2016

῾Η ἐξαγγελία ἡμερομηνίας γιὰ τὴν σύγκλησι 
ὑπὸ τῶν καινοτόμων οἰκουμενιστῶν τῆς λε-

γομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», κατὰ 
τὴν Πεντηκοστὴν τοῦ 2016, ἔχει ἐγείρει ἤδη 
ἀρκετὲς συζητήσεις, ἀνησυχίες καὶ προβληματι-
σμούς13.

Πρόκειται γιὰ μία Σύνοδο, ἡ ὁποία ἔχει σαφῶς 
οἰκουμενιστικὴ προοπτική, πρόκειται νὰ δογματο-
ποιήση μία «νέα ἐκκλησιολογία», τὴν ἐκκλησι-
ολογικὴ αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ νὰ κα-
νονικοποιήση ὅλες τὶς ἐκφάνσεις καὶ ἐκτροπὲς 
αὐτοῦ σὲ θεωρητικὸ καὶ πρακτικὸ ἐπίπεδο: θὰ 
εἶναι ἀναμφισβητήτως μία ψευδο-σύνοδος.

Ὀφείλουμε, ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς τραγωδίας, νὰ 
εἴμεθα ἕτοιμοι: 

μὲ εὐχαριστία πρὸς τὸν Κύριό μας, διότι μᾶς 
ἔχει ἐλεήσει νὰ εἴμεθα Ὀρθόδοξοι, νὰ ἀνήκουμε 
στὴν Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· 

μὲ αὐτομεμψία καὶ μετάνοια, διότι ὑποκείμε-
θα στὸν κίνδυνο τῆς ἐγκαταλείψεως καὶ τῆς 
ἐκπτώσεως· 

μὲ σεβασμὸ καὶ ἐμπιστοσύνη στοὺς Ποιμένες 
μας, διότι «ἔχουσι γνῶσιν οἱ Φύλακες»· 

μὲ προσευχὴ γιὰ τοὺς πεπλανημένους ἀδελ-
φούς μας, διότι ὑπάρχουν μεταξὺ αὐτῶν πολλοὶ 
καλοπροαίρετοι καὶ ἀνησυχοῦντες· 





Ἀλήθεια τῆς Πράξεως, καὶ ἡ Ἀλήθεια τῆς Πρά-
ξεως μᾶς ὁδηγεῖ καὶ στερεώνει στὴν Ἀλήθεια 
τῆς Πίστεως:

«Ὀρθὴ Πίστη καὶ Ὀρθὴ Πράξη· ἰδοὺ 
οἱ δύο πολύτιμοι στύλοι, ἐπὶ τῶν ὁποίων 
στηρίζεται ἀκλόνητα ὁλόκληρο τὸ οἰκο-
δόμημα τῆς Ὀρθοδοξίας»14.

● πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Μιᾶς καὶ Ἀδιαιρέτου 
Τριάδος, τοῦ Μόνου καὶ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, στὸν 
Ὁποῖο πρέπει προσκύνησις καὶ εὐχαριστία. 
Ἀμήν! 

Σᾶς εὐχαριστῶ!

μὲ Ἀγάπη καὶ Ὀρθοπραξία, διότι μὲ τὸν τρό-
πο αὐτὸ θὰ προβληματισθοῦν καὶ θὰ ἑλκυσθοῦν 
στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία.

* * *
Καὶ κλείνω μὲ τὴν ὑπενθύμισι, ὅτι «Ὀρθο-

δοξία» σημαίνει ὀρθή, ἀκαινοτόμητη καὶ γνή-
σια δοξασία, Ὀρθὴ Πίστι· σημαίνει ὅμως καὶ 
Ὀρθὴ Δοξολογία, δηλαδὴ γνήσια, ἀληθινὴ καὶ 
πρέπουσα ὑμνολόγησι καὶ ἐξύμνησι καὶ λατρεία 
τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας μας: ἡ ἀλ-
ληλοπεριχώρησις Ὀρθῆς Πίστεως καὶ Ὀρθῆς 
Πράξεως· ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεως μᾶς δίδει τὴν 
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● Βλ. ἐπίσης: «Ἡ Β΄ Βατικανὴ Σύνοδος καὶ ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία», περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθμ. 755/31.
10.2013, σελ. 18-22, Ἀνακοινωθὲν τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρί-
ου στὸ Σαμπεζὺ (17-18.10.2013).

9. Βλ. τὴν Διακήρυξι: «Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου», ἐφημ. «Ὀρθόδο-
ξος Τύπος», ἀριθμ. 2047/28.11.2014, σελ. 4.

10. Ὀρθοδόξου Ἱερέως, «Τὰ προσφάτως διαδραμα-
τισθέντα στὴν Ἁγία Πόλι καὶ τὸ ἐκκλησιολογικό τους ὑπό-
βαθρο», περιοδ. «Θεοδρομία», Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2014, 
σελ. 270 ἑ. ● Βλ. καὶ http://www.impantokratoros.gr/
Β15881Β3.el.aspx.

■ Ἡ διευρυμένη ἔκθεσις τῆς «νέας ἐκκλησιολογίας» 
αὐτῆς, ἡ ὁποία ὀρθῶς καὶ λίαν ἐπιτυχῶς ἐχαρακτηρί-
σθη ὡς «ἐκκλησιολογικὸς Νεστοριανισμός», σὲ ἀκαδη-
μαϊκὸ ἐπίπεδο ἔχει ὡς ἑξῆς: 

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ μοναδικὴ καὶ 
ἡνωμένη ἐνώπιον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἰς 
τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου βαπτίζονται πάντα τὰ 
μέλη αὐτῆς, ἀποκτῶντα οὕτω τὴν δικαίωσιν 
ἑαυτῶν, ἀνεξαρτήτως εἰς ποίαν Ὁμολογίαν 
ἀνήκουσιν, ἑνούμενα μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ 
μετ᾿ ἀλλήλων εἰς ἓν σῶμα, τὸ ὁποῖον δὲν δύνα-
ται νὰ μερίζηται εἰς πλείονα σώματα»· 

«ἡ ὑφισταμένη νῦν ἐκ-
κλησιαστικὴ διαί-
ρεσις προέρχε-
ται ἐκ τῶν ἔξω 
καὶ ἐκ τῶν κά-
τω καὶ οὐχὶ 
ἐκ τῶν ἔσω
καὶ ἐκ τῶν
ἄνω, προέρ-
χεται ἐκ τῶν 
ἀνθρώπων, ἐκ
ἐκ τῶν ἀτελει-
ῶν καὶ τῶν ἁμαρ-
μαρτιῶν αὐτῶν, πε-

1. Ἀνδρέου Θεοδώρου, Ἡ Οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας, 
σελ. 18 ἑ., ἔκδοσις β΄, «Παρουσία», Ἀθήνα 1998.

2. Ἁγίου Μεθοδίου, PG τ. 18, στλ. 212 CD, Συμπόσιον 
τῶν Δέκα Παρθένων ἢ Περὶ Ἁγνείας, Λόγος ΙΑ΄, Ψαλμός. 

3. Ἀποκάλ. γ΄ 1 καὶ 17, πρὸς τοὺς «ἀγγέλους» Σάρδεων 
καὶ Λαοδικέων.

4. Παροιμ. κβ΄ 28. 
5. Πρβλ. Λουκ. α΄ 2. 
6. Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, Ὀρθοδοξία καὶ Παπι-

σμός, τ. Α΄, σελ. 17, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», Ἀθῆναι 1969.
7. Τριώδιον Κατανυκτικόν, Συνοδικὸν τῆς Ἁγίας καὶ 

Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας.
8. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱε-

ροθέου, «Β΄ Βατικανὴ Σύνοδος -Ἡ νέα θεολογία καὶ ἡ νέα 
ἐκκλησιολογία της», περιοδ. «Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβα-
ση», ἀριθμ. 220/ Νοέμβριος 2014, σελ. 10.

● Βασικὲς θέσεις τῆς Ὁμιλίας μας ἀντλοῦνται καὶ 
ἀπὸ τὸ ἄρθρο αὐτό, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ βιβλιοπαρουσίασι, 
ἀρκετὰ ἐκτενῆ, τῆς Διατριβῆς τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. 
Πέτρου Χίρς: «Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀναθεώρηση τῆς Β΄ Βατι-
κανῆς Συνόδου-Μία ὀρθόδοξη διερεύνηση τοῦ Βαπτίσματος 
τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸ Διάταγμα περὶ Οἰκουμενισμοῦ». ● Τὸ 
πλέον σημαντικὸ καὶ πράγματι ἀποκαλυπτικὸ τῆς βιβλιο-
παρουσιάσεως εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ σ. ὅτι 

«ὑπάρχουν ὀρθόδοξοι θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι 
ἐμπνέονται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Β΄ Βατικανῆς», 
ὅτι «ἀναγνωρίζουμε καὶ μερικοὺς Ὀρθοδόξους 
οἰκουμενιστές, Ἱεράρχες καὶ θεολόγους, οἱ ὁποῖοι 
διαπνέονται ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀντιλήψεις περὶ 
ἐκκλησιολογίας καὶ βαπτισματικῆς θεολογίας, 
δηλαδὴ ἐκφράζονται “μὲ σχεδὸν ταυτόσημους 
ὅρους μὲ ἐκείνους στὰ κείμενα τῆς Β΄ Βατικανῆς 
Συνόδου καὶ τῆς σύγχρονης ρωμαιοκαθολικῆς θε-
ολογίας”».                      (αὐτόθι, σελ.1-2 καὶ 10)

● Βλ. καὶ τὸ σημαντικὸ σχετικὸ ἄρθρο: «Ἡ Β΄ Βατι-
κανὴ Σύνοδος ἐν ὄψει τῆς μελλούσης Πανορθοδόξου Συν-
όδου», περιοδ. «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος», ἀριθμ. 39/ἔτος 
2014, σελ.154-166. 
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῾Ο Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» καλλιεργεῖ μέσῳ 

ποικίλων δραστηριοτήτων, προνοιακῶν καὶ 
ποιμαντικῶν, τὸ Ὅραμα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ὀρθοδόξου Ἐθελοντισμοῦ, τῆς Κοινωνικῆς ἐν 
Χριστῷ Συλλογικῆς Εὐθύνης καὶ τῆς κοινω-
νικοποιήσεως τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
εὐρύτερα. 

Αὐτὸ τὸ Ὅραμα ἐπενθύμισε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανός, τὴν 1η Δεκεμβρίου
2014 ἐκ. ἡμ., στὴν Ἱερὰ Ἀγ-
ρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου 
προστάτου τοῦ Συλλόγου Ὁσί-
ου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος, 
ὑπογραμμίζων ὅτι ἡ ἐν ταπεινώσει 
ἐσωτερικὴ Εὐσπλαγχνία εἶναι προϋπόθεσις τῆς

γνησίας Ἐλεημοσύνης.
Ἐν τῷ πνεύματι τῶν κα-

τευθύνσεων αὐτῶν δρα-
στηριοποιήθηκαν τὰ 
μέλη καὶ οἱ συμπαρα-
στάτες τοῦ Συλλόγου: 
● Τὴν 10/23.12.2014, 

ἐπισκέφθηκαν τὸ Διαπο-

λιτισμικὸ Γυμνάσιο Α΄, 
ὅπου διένειμαν τρό-
φιμα στὰ μαθητεύ-
οντα παιδιὰ ἀπὸ 
«πάντα τὰ ἔθνη ». 
● Τὴν 14/27.12.2014,

ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μένας μας ἐπισκέφθηκε γιὰ 
ἕκτη φορὰ μὲ ὁμάδα 50 προσκυνητῶν τὶς Ἀγρο-
τικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας-Μαγνησίας, τὴν
δὲ 8/21.2.2015 γιὰ ἕκτη φορὰ τὶς Φυλακὲς Ἀμ-
φίσσης. 

Σὲ ἀμφότερα τὰ Καταστήματα ἡ ὑποδοχὴ τοῦ 
προσωπικοῦ ἦταν θερμὴ καὶ εὐγενής, οἱ 

διαδικασίες τῆς συναντήσεως μὲ 
τοὺς Ἀδελφοὺς Κρατουμένους 

χωρὶς πρόσκομμα.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθύ-

νει ἕναν σύντομο πατρικὸ χαι-
ρετισμό, ἀφυπνίζων τὴν ἐλπί-

δα στὶς καρδιὲς τῶν Κρατου-
μένων Ἀδελφῶν καὶ προσκαλῶν 

αὐτοὺς σὲ μία ὑπεύθυνη καὶ δημι-
ουργικὴ θεώρησι τοῦ μέλλοντός τους.

Ἔπειτα, οἱ ἐπισκέπτες γύρω ἀπὸ τὸν Ποιμέ-
να, ὁ ὁποῖος ἀσπάζεται καὶ ἐνθαρρύνει πατρικὰ 
τοὺς Ἀδελφούς μας, ἀναλαμβάνουν τὶς Δια-
κονίες τους μὲ ἀνάμεικτα τὰ δάκρυα καὶ τὰ 
χαμόγελα: ψαλμωδία, τραγούδια, ὄργανα, με-
ταφορὰ καὶ διανομὴ τῶν δεμάτων, μετάφρασι, 
διανομὴ ἀναμνηστικῶν, καταγραφὴ εἰδικῶν πε-
ριπτώσεων...

Μὲ Ὅραμα τὴν Διακονία τῶν Ἀδελφῶν μας

Δραστηριότητες 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

 ριοριζομένη πρὸς τὰ ἄνω καὶ σχεδὸν ἐξαφα-
νιζομένη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου 
ἀντιθέτως προέρχεται ἡ ἐσωτερικὴ μυστικὴ 
ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας»·

«πάντες οἱ χριστιανοὶ εἴμεθα μυστηριακῶς 
καὶ ἀπορρήτως ἡνωμένοι μετὰ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ μετ᾿ ἀλλήλων διὰ τῆς μυστηριακῆς χάρι-
τος τοῦ ἁγίου βαπτίσματος», «εἶτα καὶ διὰ 
τῆς κοινωνίας τῆς θείας εὐχαριστίας». 

(Ἰ. Ν. Καρμίρη, Δογματικῆς Τμῆμα Ε΄, Ὀρθόδοξος 
᾿Εκκλησιολογία, σελ. 241, 242 καὶ 243, Ἀθῆναι, 1973).

11. Ὀρθοδόξου Ἱερέως, αὐτόθι.
12. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, 

«Ἡ “βαπτισματικὴ θεολογία” τῶν Οἰκουμενιστῶν-Ἑτέρα 
μορφὴ τῆς προτεσταντικῆς “θεωρίας τῶν κλάδων”», περιοδ.
«Ὀρθόδοξος Ἔνστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθμ. 26-29/

Ἰανουάριος-Δεκέμβριος 1992, σελ. 37. ● Βλ. καὶ http://
www.hsir.org/Τheology_el/3f2005bΒapΤheol-1.pdf.

13. Βλ. Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιὰν (Δρος Θεολο-
γίας Πανεπιστημίου Καρόλου, Πράγα Τσεχίας), «Πο-
ρεία πρὸς τὴν “ Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον ”: Μία 
συνεχὴς ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν Γνησία Ἁγιοπατερικὴ 
Ὀρθοδοξία», ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς, Φεβρουάριος 2015, σελίδες 41. ● Βλ. καὶ http://
www.hsir.org/pdfs/2015/02/23/20150223aPoreiaProsΜeg
aliSynodo.pdf. 

● Βλ. ἐπίσης: Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυ-
πριανοῦ, «Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως 
τοῦ 2016», Φυλὴ Ἀττικῆς, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. ● Βλ. καὶ 
http://www.hsir.org/pdfs/2014/11/17/20141117aΟmilia+
Μhtropol3ΝeonIerarxon14.pdf.

14. Ἀνδρέου Θεοδώρου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 23.
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● Τὴν 1/14.1.2015,
 ὁ Σεβασμιώτατος 
καὶ οἱ συνδιάκονοι 
τῆς Ἀγάπης ἐπισκέ-
φθηκαν τὸν Ξενῶ-
να «Ἀνακούφιση» 
Πειραιῶς καὶ μοι-
ράσθηκαν μὲ τοὺς 

δεινοπαθοῦντες Ἀδελφούς μας ἕνα λιτὸ ἑόρτιο 
γεῦμα. Ἔγινε ἡ κατ᾿ ἔθος κοπὴ τῆς βασιλόπιτ-
τας. Καὶ ἐδῶ πάλι ἐβίωσαν καὶ καλλιέργησαν 
τὴν ἴδια πραγματικότητα: ἐν Χριστῷ εἴμαστε μία 
οἰκογένεια.

●  Τὴν 2/15.2.2015, Ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ
Κυρίου μας, συνδιωργανώ-
θηκε μὲ τὸν «Νεανικὸ Ὀρθό-
δοξο Σύνδεσμο» (ΝΕ.Ο.Σ.) 
ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία, προ-
κειμένου νὰ ἐνισχυθῆ ἡ Τρά-
πεζα Αἵματος τοῦ «Συνδέ-
σμου», στὸ Τζάνειο Νοσοκο-
μεῖο Πειραιῶς.

● Tὴν Τρίτη, 11/24.3.2015, 
μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας, ἡ Πρόεδρος τοῦ 
Συλλόγου, κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη, ἡ ὁποία 
εἶχε ἀναλάβει τὴν Διακονία τῆς Προεδρίας 
τοῦ Συλλόγου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του, τὸ 2004,
ἐπὶ τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ
καὶ  Φυλῆς  κ. Κυπριανοῦ († 2013) καὶ ἐργάσθη-
κε θυσιαστικά, μὲ ἀπαράμιλλο ζῆλο καὶ αὐτα-
πάρνησι ἐπὶ 10 ἔτη, παρέδωσε στὰ Μέλη τοῦ 
Δ.Σ. τὴν παραίτησί της, σὲ κλῖμα βαθειᾶς συγκι-
νήσεως, λόγῳ τῆς βεβαρημένης ὑγείας της.

Τὴν Διακονία τῆς Προεδρίας τοῦ Φιλανθρωπι-
κοῦ μας Συλλόγου ἀνέλαβε ἡ κα Ἀθηνᾶ Χωρια-
τοπούλου-Τούντα, ἡ ὁποία ἦταν πάντοτε μία στε-
νὴ καὶ καλὴ συνεργάτις τῆς κας Ἀρχοντούλη.

● Τὴν Τετάρτη, 21.5/3.6.2015, μὲ τὴν εὐλογία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ Παν-
οσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐτέλεσε Ἁγιασμὸ στὰ Γρα-
φεῖα τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεή-
μων», ἐν  ὄψει  τῆς νέας περιόδου τῶν δραστηρι-
οτήτων του.

Ὁ σεβαστὸς Γέροντας, ὡμίλησε στοὺς παρόν-
τες ἐκ μέρους τοῦ Ποιμενάρχου μας, ὑπογραμ-

μίζοντας τὴν ἀνάγκη ἀλληλοσεβασμοῦ, ἑνό-
τητος καὶ ἀλληλεγγύης, γιὰ τὴν ἁρμονικὴ λει-
τουργία τῶν Διακονιῶν, γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ 
φιλανθρωπικοῦ ἔργου.

● Tὴν Τετάρτη, 11/24.6.2015, μὲ τὴν εὐλογία
τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ἡ Πρό-
εδρος τοῦ Συλλόγου κ. Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου 
μαζὶ μὲ τέσσερις Συνεργάτριές της ἐπισκέφθηκαν 
τὸν Σύλλογο Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ «Η 
ΑΓΚΑΛIΑ», στὴν ἕδρα του, Λεωφ. Ἀθηνῶν 84. 

Συνεζήτησαν μὲ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου 
Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνοῦ θέματα, τὰ 
ὁποῖα ἀφοροῦν καὶ τοὺς δύο Συλλόγους γιὰ 
ἀνάπτυξι καλῆς σχέσεως, ἀλληλεγγύης καὶ 

βοηθείας καὶ παρέδωσαν δὲκα ἐννέα 
τσάντες μὲ καινούργια ροῦχα γιὰ τὶς 
οἰκογένειες, τὶς ὁποῖες στηρίζει «Η 
ΑΓΚΑΛIΑ». 

● Τὴν Κυριακή, 13/26.7.2015, μία 
μικρὴ ὁμάδα μελῶν τοῦ Συλλόγου 

μας, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Πρόεδρο 
κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου -

Τούντα, μετέβη στὸ Πεδί-
ον τοῦ Ἄρεως, ὅπου συν-
άντησε, παρηγόρησε καὶ 
ἐνίσχυσε μὲ τὸν καλύτε-
ρο δυνατὸ τρόπο πλῆθος 
προσφύγων Ἀδελφῶν μας.
Συγκεκριμένα, πραγμα-

τοποιήθηκε διανομὴ τρο-
φίμων σὲ περίπου 450 ἄτο-

μα, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐγκατασταθῆ 
προσωρινὰ ἐκεῖ. Ὁ ἀριθμὸς τῶν παραπηγμάτων, 
ὑπολογίζεται περίπου στὰ 50. 

Ἡ κατάστασις τῶν ταλαιπωρημένων ἀλλο-
δαπῶν προεκάλεσε τὴν ἔμπονη ἔγνοια τῶν Δια-
κονητῶν τῆς Ἀγάπης γιὰ συμμετοχὴ στὸν ἀγῶ-
να ἐπιβιώσεως τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν.

* * *
Εὐχόμεθα ὁ Κύριός μας νὰ εὐλογῆ καὶ ἐνισχύη 

τὴν Πρόεδρο μὲ  τοὺς  πολύτιμους βοηθοὺς καὶ 
Συνεργάτες  της, 
ἀλλὰ  καὶ  ὅλους, 
ὅσοι στηρίζουν 
ποικιλοτρόπως 
τὸ φιλανθρωπικὸ  
ἔργο τῆς  Μητρο-
πόλεώς μας πρὸς 
δόξαν Θεοῦ! 
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προηγούμενη Τετάρτη ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. 

Τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ἐτέλε-
σε ὁ Ἀιδεσιμ. π. Ἄγγελος Μουρλᾶς 
μὲ τὴν συμμετοχὴ ὀλίγων πιστῶν.

 
● Τὴν Τετάρτη, 6η Αὐγούστου 

2015 ἐκ. ἡμ., στὸ ἑορτάζον Ἡσυχα-
στήριο τῆς Μεταμορφώσεως στὸ 
Συκάμινο Ἀττικῆς, τῆς μικρᾶς Ἀ-
δελφότητος τοῦ ὁποίου προΐσταται 
ἡ Γερόντισσα Ἱλαρία Μοναχή, ἐλει-

τούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ Ἐφημερί-
ου π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδη καὶ 
τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας 
Ξένης Νέων Παλατίων π. Σωτηρίου 
Γιούλη, παρουσίᾳ ἀρκετῶν προσκυ-
νητῶν. 

Μετὰ τὴν ἑόρτια Ὁμιλία, ὁ Θεο-
φιλ. κ. Κλήμης εὐλόγησε ὑπαιθρίως 
τὴν Ἀρτοκλασία καὶ τὰ καθιερωμένα 
Σταφύλια τῆς Ἑορτῆς, τὰ ὁποῖα διε-
νεμήθησαν στοὺς παρόντας πιστούς. 

● Τὸ Σάββατο, 26η Ἰουλίου 
2015 ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε με-

γαλοπρεπῶς ἡ ἱστορικὴ 
Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ 
τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Ὁσιο-
παρθενομάρτυρος Πα-
ρασκευῆς, στὶς Ἀχαρνὲς 
Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας προ-

ΐσταται ἡ Οσιωτάτη Γερόν-
τισσα Ἰουστῖνα Μοναχή. 

Τὴν Παρασκευή ἀφ᾿ ἑσπέ-
ρας, ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερι-
νός. Κατὰ πρόσκλησι τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμένος μας κ. Κυπριανοῦ, τοῦ καὶ Πνευ-
ματικοῦ Πατρὸς τῆς Ἀδελφότητος, προΐστα-
το ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, συγχοροστα-
τοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Συμμετεῖχαν ἕξι 
Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι, Ἀντιπροσωπεῖες 
Ἱερῶν Μονῶν καὶ πλῆθος πιστῶν. 

Μετὰ τὴν μεγαλοπρεπῆ Λιτάνευσι τῆς Ἱε-
ρᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῆς 
Ἁγίας, ὡς καὶ τῆς εὐωδιαζούσης τιμίας Κά-
ρας τοῦ ἁγίου Κτήτορος Γέροντος Ἱερωνύ-

μου, ἔγινε ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων. Πρὸ τῆς 
Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστο-
μος ἀπηύθυνε Λόγον οἰκοδομῆς πρὸς τοὺς 
πιστούς γιὰ τὴν Θυσία καὶ Προσφορὰ τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς, παροτρύνων αὐτοὺς 
νὰ μιμοῦνται τὴν Μάρτυρα, ἰδιαιτέρως στὶς 
τόσο κρίσιμες περιστάσεις, τὶς ὁποῖες ἀντι-
μετωπίζει ἡ Πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ 
κόσμος.

* * *
Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Ἀρχιε-

ρατικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Θεο-
φιλέστατος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Συμμε-
τεῖχαν ὁ Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεος, Ἐφημέριος 
τῆς Μονῆς καὶ ἄλλοι Κληρικοί.

Στὸν Λόγο του ὁ Θεοφιλέσταστος κ. Κλή-
μης ἀναφέρθηκε στὴν εὔνοια, τὴν ὁποία 
δεικνύουν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τόσο ἡ Ἁγία Πα-
ρασκευή, ὅσο καὶ ὁ πνευματοφόρος Κτήτωρ 
Αὐτῆς Γέρων Ἱερώνυμος. Ἀνέγνωσε Ὕμνον, 
τὸν ὁποῖον ὁ ἅγιος Γέρων εἶχε συντάξει πρὸς 
τιμὴν τῆς Ἁγίας.

Ἡ Σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα διένειμε 
σὲ ὅλους τοὺς παρόντες ἕνα ἀναμνηστικὸ 
Εἰκόνισμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοὺς 
δεξιώθηκε πλουσιοπαρόχως. 

Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 12    ● Ἀπὸ τὶς Ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας



 

 ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ: Ἱερὰ  Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας - Ἱερὰ  Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας

Συμφωνία 
μὲ τὸ Ἑνωτικὸ Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο  

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1/2014                                                                                                                                         23.9.2014 ἐκ. ἡμ.
                                                                                                                                               † Ἰωάννου Προδρόμου Σύλληψις

Δήλωσις
Ἡμεῖς, οἱ ὑπογεγραμμένοι, διὰ τοῦ παρόντος βεβαιοῦμεν, ὅτι εἴμεθα εἰς πλήρη καὶ ἀπό-

λυτον συμφωνίαν μὲ τὰς Ἐκκλησιολογικὰς Ἀρχάς, αἵτινες διατυπώνονται εἰς τὸ Κείμε-
νον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν τίτλον: 
«Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ–Θέματα Δογ-
ματικὰ καὶ Κανονικά».

π. Ἀνδρέας Ὄκερστρομ                              Διάκονος Θεοχάρης                                 Γερόντισσα Μαγδαληνὴ  
π. Στέφανος Γιαρπενμπέρυ                         Ἁγιοκυπριανίτης                                            Ἀδελφὴ Λυδία                                                                         
π. Σπυρίδων Τανοὺς                                                                                                     Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Φιλοθέης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΓΝΗΣΙΩΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ  ΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΓΚΛΝΤΑΝΙ

                                                                       6.12.2014 ἐκ. ἡμ.
                                                                             † Ἁγίου Νικολάου 

τοῦ Θαυματουργοῦ

Δήλωσις
Ἡμεῖς, οἱ ὑπογεγραμμένοι, διὰ τοῦ παρόντος βεβαιοῦμεν, ὅτι εἴμεθα εἰς πλήρη καὶ ἀπό-

λυτον συμφωνίαν μὲ τὰς Ἐκκλησιολογικὰς Ἀρχάς, αἵτινες διατυπώνονται εἰς τὸ Κείμε-
νον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν τίτλον: 
«Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ– Θέματα Δογ-
ματικὰ καὶ Κανονικά».

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Μκαλαβισβίλι
Πρεσβύτερος π. Βαχτάνιος Μαργκιάνι
Ἱερομόναχος π. Γρηγόριος Κομπαχίτζε
Πρεσβύτερος π. Γαβριὴλ Νεμπιερίντζε
Δόκιμος Μοναχὴ Ταμάρα Κρουασβίλι
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Στὴν προοπτι-
κὴ τῆς ἐνισχύ-

σεως τοῦ Μικροῦ
Ποιμνίου μας στὴν
Σουηδία, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας Ὠ-
ρωποῦ καὶ Φυλῆς

κ. Κυπριανός, μαζὶ μὲ τὸν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύ-
τερο π. Γεώργιο Γιὰν καὶ τὸν Ὁσιώτατο Ὑπο-
διάκονο Γέροντα Ἀντώνιο Ἁγιοκυπριανίτη μετέ-
βησαν στὴν Στοκχόλμη προκειμένου νὰ συνεώρ-
τασουν τὴν Μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Χριστοῦ μας μὲ τὴν πολυ-εθνικὴ ὀρθόδοξη Κοινό-
τητά μας.

* * *
Τὴν Τρίτη καὶ τὴν Τετάρτη, 24-25. 

12.2015 ἐκ. ἡμ., οἱ Ἀκολουθίες τόσο 
τῆς Παραμονῆς ὅσο καὶ τῆς Ἀγρυπνί-
ας τῶν Χριστουγέννων, ἐτελέσθησαν
γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πληρότητά τους. 
Προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος, συλλει-
τουργούντων τῶν τριῶν Αἰδεσιμ. Πρε-
σβυτέρων π. Ἀνδρέου Ὄκερστρομ, Ἀρχι-
ερατικοῦ Ἐπιτρόπου, π. Στεφάνου Γιαρπενμπέρυ 
καὶ π. Γεωργίου μαζὶ μὲ τὸν Ἱερολογιώτατο Διά-
κονο π. Θεοχάρη Ἁγιοκυπριανίτη. 

● Εἶχε προηγηθῆ πολύμηνος ἐργώδης προσπά-
θεια μεταφράσεως ὅλης τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χρι-
στουγέννων στὰ σουηδικά, στὴν ἱεραποστολικὴ 
μάλιστα προοπτικὴ νὰ ἀναρτηθοῦν στὸ Δίκτυο.

● Τὸ βράδυ τῆς Ἑορτῆς  πραγματοποιήθηκε Ἐνο-
ριακὴ Σύναξις στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκοπείου.

 * * *
Τὴν Πέμπτη, 26.12.2014 ἐκ. ἡμ., μετέβησαν στὴν 

Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, στὸ 
Βίλμπεργκα (Villberga), ὅπου ἔγινε ἱερατικὸ Συλ-
λείτουργο στὸ μικρὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, συμ-
προσευχή, συν-οικοδομὴ καὶ συν-διακονία..

* * *

Τὴν Παρασκευή, 27.12.2014 ἐκ. ἡμ., οἱ Ἀδελφοί 
μας κατευώδοσαν τὸν Ποιμένα τους στὸ Ἀεροδρό-
μιο καὶ τοῦ παρέδωσαν ἕνα σεβαστὸ χρηματικὸ 
ποσὸν γιὰ τοὺς πτωχοὺς τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο 
εἶχαν συγκεντρώσει στὴν διάρκεια τῆς προηγηθεί-
σης Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.

● Οἱ ἐργασίες, οἰ ὁποῖες εἶχαν ἀποφασισθῆ στὴν 
προηγούμενη Ἐπίσκεψι (Σεπτέμβριος 2014), εἶχαν  
προχωρήσει, πρᾶγμα ἀξιοθαύμαστο, λόγῳ τῶν ἀρ-
νητικῶν συνθηκῶν ἐξ αἰτίας τοῦ Χειμῶνος.

* * *
Τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή, 24-25.5.2015 ἐκ.

ἡμ., κατὰ μετάθεσι πρὸς διευκόλυνσιν τῶν Πι-
στῶν, ἐτελέσθη ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρι-
κοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. 
Ἐλειτούργησαν ὁ π. Ἀνδρέας Ὄκερστρομ, Ἀρχιε-
ρατικὸς Ἐπίτροπος, ὁ π. Στέφανος Γιαρπενμπέρυ 
καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Θεοχάρης Ἁγιοκυπριανίτης. 
Ἡ Χορωδία ἔψαλε στὰ σουηδικά, ἑλληνικά καὶ 
σλαβονικά.

Ὁ ἀσθενῶν Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μακα-
ριουπόλεως κ. Ἰωάννης συμμετεἶχε συμπροσευχό-
μενος, πρὸς μεγάλη χαρὰ τῶν πιστῶν.

Μία μεγάλη εὐλογία ἦταν τὸ ὅτι ὁ Μητρο-
πολίτης μας καὶ Τοποτηρητὴς τῆς Ἐπι-

σκοπῆς Στοκχόλμης κ. Κυπριανός, κι-
νούμενος ἀπὸ ποιμαντικὴ φροντίδα, 
εἶχε στείλει μία Ὁμιλία μὲ τίτλο «Ὁ 
Ἁγιος Ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος 
– τὸ Ὅραµά Του καὶ τὸ Χρέος µας», 

τὴν ὁποίαν εἶχε γράψει εἰδικὰ γιὰ τὴν 
Πανήγυρι αὐτή.

                     * * *
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! Αὐξάνουν οἱ ἐλπί-

δες γιὰ τὴν ἐξάπλωσι τοῦ Μηνύματος τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας σὲ μία χώρα, ὅπου ἡ ἐκκοσμίκευσις 
κερδίζει συνεχῶς καὶ ἁλματωδῶς ἔδαφος...

● Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας ἔχει αἴσθησι τοῦ χρέους 
καὶ τῆς εὐθύνης Της νὰ καλλιεργῆ σταθερὰ τὴν 
Δογματικὴ Συνείδησι στὸν Λαό Της, ἰδιαιτέρως 
μάλιστα στὸ Μι-
κρὸ Ποίμνιο τῆς
Σουηδίας, τὸ ὁ-
ποῖο ζῆ σὲ ἕνα 
καταλυτικὸ καὶ
συγκρητιστικὸ 
περιβάλλον, ὅ-
που ἡ Ἀλήθεια 
σχετικοποιεῖται...

ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ: 

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις
στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ τῆς Στοκχόλμης

καὶ ἡ Πανήγυρις 
τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ

Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας 



Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ Αὐτοῦ 
καὶ τῇ Πανηγύρει τοῦ ὁμωνύμου Ναοῦ ἐν Στοκχόλμῃ (21.5.2015)

Ὁ Ἅγιος Ἰσαπόστολος 
Κωνσταντῖνος 

Τὸ Ὅραμά Του καὶ τὸ Χρέος μας 

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ
 

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Μακαριουπόλεως κύριε Ἰωάννη·
Σεβαστοὶ Πατέρες, Μητέρες, Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ τέκνα·

Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!... Ἡ Παναγία Μη-
τέρα μας Θεοτόκος καὶ οἱ Μεγάλοι μας Ἀδελφοί, 
οἱ Χοροὶ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ τῶν Ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας, εἴθε νὰ εἶναι πάντοτε Ὁδηγοί, Προσ-
τάτες καὶ Παρηγοριτές μας στὴν πορεία μας πρὸς 
τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Θεοστέ-
πτων Βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου 
καὶ Ἑλένης μᾶς ἔχει συναγάγει καὶ πάλιν ἐφέτος 
στὸν ἱστορικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ αὐτὸ Ναό τους, 
προκειμένου νὰ τιμήσωμε καὶ εὐχαριστήσωμε 
Αὐτούς, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν! 

* * *
Εἶναι ὄντως ὠφέλιμο καὶ σωτηριῶδες νὰ ἀπο-

δίδωμε τιμὴ στὴν Βασιλικὴ Δυάδα τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ἀλλὰ ταυτοχρόνως 
ἀποτελεῖ καὶ μία ἐξαίρετη εὐλογία νὰ γίνεται 
τοῦτο ἐδῶ, στὶς ἀκρώρειες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης· 
τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν διέκειτο εὐμενῶς 
ἔναντι μάλιστα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου· τῆς 
Εὐρώπης, ἡ ὁποία, ὄχι μόνον ἠρνεῖτο τὴν δόξα Του 
ἐν Οὐρανοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐστρέφετο –καὶ ἐξακολουθεῖ 
νὰ στρέφεται– ἐναντίον Του μὲ ἐμπαθῆ προκατάλη-
ψι καὶ νὰ βεβηλώνη τὴν κορυφαία αὐτὴ Μορφὴ τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Παγκοσμίου Πολι-
τισμοῦ. 

Ἧταν πράγματι θεό-
πνευστος ἡ ἀπόφα-

σις τοῦ πρωτοπό-
ρου τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἱεραπο-
στολῆς μας στὴν
Δυτικὴ Εὐρώ-
πη, τοῦ πολυσε-

βάστου Ἐπισκό-
που μας κυρίου Ἰω-

άννου, νὰ θεμελιώ-
ση τὸ σπουδαῖο Ἔρ-
γο του στὸν Ἅγιο Ἰσα-
πόστολο Κωνσταν-
τῖνο, στρεφόμενος 
τοιουτοτρόπως μὲ 
διάκρισι καὶ σοφία 
ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ
ὀρθολογισμοῦ, ὁ ὁποῖ-
ος μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς 
ἐπιστήμης ἔχει συμ-
βάλει στὴν ἀνάδυσι 
μιᾶς νέας βαρβαρότη-
τος, ἑνὸς ἠθικοῦ ἐκ-
φυλισμοῦ ἄνευ προηγουμένου.

Ναί, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἶναι ἡ Μεγάλη 
Ἱστορική, Πνευματικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Μορ-
φή, ἡ Ὁποία ἀποτελεῖ μία Ἀπάντησι στὴν ἀθεϊστι-
κή, ἀμοραλιστική, μαρξιστική, παπικὴ καὶ προτε-
σταντικὴ λογιοσύνη τῆς Εὐρώπης· ἦταν καὶ εἶναι 
μία Ἀπάντησις ὄχι ἁπλῶς τοῦ πρώτου Χριστιανοῦ 
Αὐτοκράτορος τῆς ἀχανοῦς Αὐτοκρατορίας, ἀλλ᾿ 
Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος τὸν Δ́  αἰ. μὲ συνέπεια λόγου 
καὶ ἔργου, μὲ συνδυασμὸ πράξεως καὶ θεωρίας, 
ἀνατρέπει ριζικὰ τὴν παγανιστικὴ βάσι καὶ προ-
οπτικὴ τοῦ κοινωνικοῦ γίγνεσθαι, ἀναμορφώνει 
ἰσαποστολικὰ ὁλόκληρο τὸ θεσμικὸ πλέγμα τοῦ 
δημοσίου βίου καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ διαποτίση αὐτὸν 
μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, νὰ καταστήση αὐτὸν 
σταυρο-κεντρικὸ καὶ χριστο-κεντρικόν.

* * *
Ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς 

Στοκχόλμης, στὸν ὁποῖο ἑορτάζομε σήμερα τοὺς 
Ἁγίους Ἰσαποστόλους Βασιλεῖς ἀποτελεῖ ἕναν 
φωτεινὸ Ἄμβωνα τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδὴ τῆς 
Γνησίας Εὐαγγελικῆς Πίστεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ὁρά-
ματος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου γιὰ τὸν ἐκχρι-
στιανισμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴν δημιουργία 
τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης.

Ἡ Γηραιὰ Ἤπειρος προσπαθεῖ νὰ εὐτελίση, κυ-
ριολεκτικὰ νὰ «ἰσοπεδώση», τὸν Ἅγιο Ἰσαπόστο-
λο· ὀρθῶς ἔχει ἐπισημανθῆ, ὅτι 

«κανένας ἄλλος ἡγεμόνας τῆς Ἑσπερίας δὲν 
δέχθηκε πιὸ βαρειὲς καὶ πιὸ σοβαρὲς σὲ συνέ-
πειες κατηγορίες, ὅσο ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος».

Ἡ Δύσις ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀρνηθῆ δύο θεμελιώδη 
στοιχεῖα τῆς Μεγάλης Μορφῆς τοῦ Ἁγίου Κωνστα-
ντίνου: τὸ πρῶτο εἶναι ἡ Μωρία τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸ 
Ἦθος τοῦ Σταυροῦ· τὸ δεύτερο εἶναι ἡ Ἀλήθεια τῆς 
Πίστεως καὶ μάλιστα ἡ Θεότης τοῦ Σωτῆρος μας 
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πρὸς τὸν Πατέρα.
Ἡ Δυτικὴ Θεολογία καὶ 

Φιλοσοφία θέλει σήμερα 
ἕναν Χριστὸ χωρὶς Θεότη-
τα καὶ χωρὶς Σταυρό... Ἡ 
Δύσις ξεπέρασε στὴν ἀσέ-
βεια ἀκόμη καὶ τὸν Ἄρειο, 
ἐφ᾿ ὅσον θέλει νὰ περιβάλη 
μὲ τὸ χριστιανικὸ κῦρος 
κάθε διαστροφὴ καὶ ἐκφυ-
λισμό... Ἡ Δύσις ἀποσιωπᾶ 
τὸ Μυστήριο τῆς Θεώσεως 
καὶ Χριστοποιήσεως τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν τῷ Σταυρῷ καὶ διὰ τοῦ Σταυρο-ανα-
στασίμου Ἤθους τῆς Ἐκκλησίας... Ἡ Εὐρώπη ἐπι-
μένει σὲ ἕναν Οὑμανισμό, ὁ ὁποῖος γίνεται ὅλο 
καὶ περισσότερο ἄχρωμος, ὅλο καὶ περισσότερο 
ἀντι-ευαγγελικός, ἀντι-σταυρικὸς καὶ ἐν τέλει 
ἀντι- ανθρωπιστικός.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου·

Ὁ Καθεδρικός μας αὐτὸς Ναὸς ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν 
Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων, μᾶς καλεῖ σήμε-
ρα, στὴν Πανήγυρί Του, νὰ ἐμβαθύνωμε ἔτι περισ-
σότερο στὸ Χρέος μας: ἐμεῖς, οἱ Ἐνορῖτες του, 
ὀφείλουμε νὰ ἀναδείξωμε τὸν Ναό μας σὲ φορέα 
ζωντανό, σὲ πηγὴ ἀείρυτον τοῦ πάντοτε νέου, τοῦ 
ἀγέραστου Πολιτισμοῦ, τὸν Ὁποῖο ὡραματίσθηκε 
ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.

Ναί, σήμερα ἡ Εὐρώπη χρειάζεται ἐπαν-ευαγγελι-
σμόν, μέσῳ τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων τῆς Γνησί-
ας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ὁποῖες θὰ φανερώ-
νουν, θὰ δίδουν Μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας.

Ἡ εὐθύνη μας εἶναι πολὺ μεγάλη ἔναντι τῶν 
ἀδελφῶν μας τῆς Δύσεως, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ καλο-
προαίρετοι νοσταλγοῦν τὴν γνησιότητα τῆς Ὀρ-
θοδόξου Ἀληθείας καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἤθους.

Ὅταν προσκυνοῦμε τὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῶν Ἁγί-
ων Ἰσαποστόλων, μαζὶ μὲ τὰ δύο σεπτὰ Πρόσ-
ωπα ἀσπαζόμεθα καὶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸ μέσον· 
αὐτὸς ὁ συν-ασπασμὸς πρέπει νὰ μᾶς ἀφυπνίζη, νὰ 
μᾶς μεταγγίζη τὴν Οὐσία τοῦ Ὀρθοδόξου Ἤθους, 
δηλαδὴ ὅτι ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ κέντρο τῆς ζωῆς 
μας καὶ μόνον ὅταν εἴμεθα ἐσταυρωμένοι, εἶναι 
δυνατὸν νὰ δίδωμε Μαρτυρία Ἀληθείας καὶ Ζωῆς, 
«ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ...».

Ἕνας ἀσπασμὸς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος μὲ τὸ βάθος 
αὐτὸ θὰ μᾶς ἐπιτρέπη νὰ ψάλλωμε τὸ Ἀπολυτίκιο 
τῶν Ἁγίων μας ἐν ἐπιγνώσει:

«Πρῶτος πέφηνας ἐν βασιλεῦσι, θεῖον 
ἕδρασμα τῆς Εὐσεβείας, ἀπ᾿ Οὐρανοῦ δε-

Χριστοῦ.
● Ὅσον ἀφορᾶ τὸ πρῶτο, εἶναι ἀδιάσειστα ἱστορικὰ 
θεμελιωμένο, ὅτι στὸν Μεγάλο Κωνσταντῖνο ἀπο-
καλύφθηκε ὁ Τίμιος Σταυρὸς καὶ ἡ θεία προτρο-
πή: «Ἐν Τούτῳ Νίκα» · ἡ θεοσημία αὐτὴ ἀπετέλεσε 
σταθμὸ στὴν ζωή Του, ἀλλά, ἐνσαρκωμένη πλέον 
ὡς ῏Ηθος τοῦ Σταυροῦ, διεπέρασε ὅλη τὴν ζωή Του: 
ὡς νοοτροπία, ὡς θεωρία, ὡς πρᾶξις · τὸ ταπεινὸ 
φρόνημά Του, ὁ ταπεινὸς λόγος Του, τὸ ταπεινὸ 
καὶ εὐσπλαγχνικὸ ἦθός Του συνεκλόνιζε τοὺς 
Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι μέχρι τότε ὑφίσταντο τὰ 
ἀποτελέσματα τῆς θηριωδίας τῶν προηγουμένων 
αὐτοκρατόρων.

Ἄμεσα συνδεόμενο μὲ τὸ Ἦθος τοῦ Σταυροῦ, τὸ
Ὁποῖο ἀρνεῖται ἡ ἐκφυλισμένη Δύσις, εἶναι ἡ αὐ-
στηρότης καὶ ἡ σεμνοπρέπεια τῶν ἠθῶν: ὁ πράγ-
ματι διορατικὸς Μέγας Κωνσταντῖνος, ἐπειδὴ 
ἐγνώριζε ὅτι τὰ ἰσχυρὰ ἔθνη καὶ κράτη δὲν κατα-
λύονται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν 
ἐσωτερικὸ ἐκφυλισμὸ καὶ τὴν ἠθικὴ σῆψι, ἐφρόν-
τισε νὰ προσαρμόση τὴν Νομοθεσία τῆς Αὐτοκρα-
τορίας πρὸς τὶς Ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου· εἰδικά, 
ἀπαγόρευσε τὴν παλλακεία, ἔλαβε μέτρα γιὰ τὴν 
ἐνίσχυσι τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας, ὥρισε τὴν 
θανατικὴ ἐκτέλεσι γιὰ τὸν ἄνδρα, ὁ ὁποῖος θὰ 
διέπραττε τὸ ἀδίκημα τῆς μοιχείας μὲ ὕπανδρο 
γυναίκα, προέβλεψε αὐστηρότατες ποινὲς γιὰ τὰ 
ἀδικήματα τῆς ἀπαγωγῆς παιδιῶν καὶ παρθένων, 
ὡς καὶ γιὰ ἀδικήματα σχετιζόμενα μὲ τὶς γενετή-
σιες σχέσεις...

● Ὅσον ἀφορᾶ τὸ δεύτερο, γιὰ τὴν Ἀλήθεια τῆς 
Πίστεως, εἶναι γνωστὴ καὶ ἀδιαμφισβήτητος ἡ 
συνεισφορὰ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου στὸν 
ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας νὰ κατοχυρωθῆ ἡ Δογμα-
τικὴ Πίστις στὴν Θεότητα τοῦ Λόγου· τόσο κατὰ 
τὴν Α΄ Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (325), ὅσο καὶ 
μέχρι τῆς Κοιμήσεώς Του (337), παρέμεινε πιστὸς 
στὸ Ὁμοούσιον τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ μὲ τὸν 
Θεὸ Πατέρα καὶ σαφέστατα ἀντι-αρειανιστής.

Ἡ ἐμμονή Του στὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως ἐτόνιζε 
μὲ ἐξαιρετικὴ ἔμφασι, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο τότε μόνο 
ἔχει οὐσιαστικὸ νόημα, τότε μόνο εἶναι Χαρμό-
συνο Ἄγγελμα, ὅταν κηρύττεται καὶ βιώνεται μὲ 

κέντρο τὸν Ἐσταυ-
ρωμένο Θεό, τὸν 

Σαρκωθέντα -
Σταυρωθέντα -
Ἀ ν α σ τ ά ν τ α 
Υἱὸν καὶ Λό-

γον τοῦ Θεοῦ,  
τὸν Ὁμοούσιον 





δεγμένος τὸ Χάρισμα· ὅθεν Χριστοῦ τὸν 
Σταυρὸν ἐφανέρωσας, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον 
Πίστιν ἐφήπλωσας· Κωνσταντῖνε Ἰσαπό-
στολε, σὺν τῇ μητρὶ Ἑλένῃ τῇ θεόφρονι, 
πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

* * *
Εἴθε οἱ εὐχὲς τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς 

καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 17.5.2013) νὰ 
μᾶς στηρίζουν στὴν Ὀρθόδοξη Εὐσέβεια· ἐπίσης, 
ἡ Δύναμις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νὰ μᾶς ἐνισχύη καὶ 
νὰ μᾶς δίδη ἀσάλευτη σταθερότητα στὴν Ὀρθοδο-
ξία καὶ τὴν Ὀρθοπραξία.

Νὰ μὴν λησμονοῦμε, ὅτι ἡ λέξις Κωνσταντῖνος 
εἶναι λατινικὴ (Constantinus) καὶ ἀντιστοιχεῖ στὸ 

ἑλληνικὸ ὄνομα Εὐστάθιος· δηλαδὴ τὸ ὄνομα τοῦ 
Ἁγίου Ἰσαποστόλου εἶναι γιὰ κάθε εὐσεβῆ μία συν-
εχὴς ὑπόμνησις, ὅτι πρέπει νὰ ἔχει βασιλικὸ φρό-
νημα, νὰ ἔχη σταθερὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο σημαίνει 
νὰ εἶναι σταθερός, καλὰ καὶ βαθειὰ ἐρριζωμένος 
καὶ τεθεμελιωμένος στὸν Σταυρωθέντα Χριστό μας, 
στὸν Ὁποῖο πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύ-
νησις, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς 
τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!

 7η Μαΐου 2015 ἐκ. ἡμ.
† Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ἔτει 346ῳ
† Ἀπόδοσις Ἁγίου Πάσχα

Τὴν 25η Ἰουνίου 2015 ἐκ.
 ἡμ., ἡ Ἱερὰ Σύνοδός 

μας ἀπηύθυνε Προφητικὸ
Μήνυμα Μετανοίας καὶ
Ἐλπίδος, μὲ τὴν Παραινε-
τικὴ Ἐγκύκλιο (Ἀριθμ. 
Πρωτ. 2192), πρὸς τὸν Ἱε-
ρὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλή-
ρωμα τῶν πιστῶν τῆς Ἐκ-
κλησίας μας, τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 

Ἑλλάδος, ἐφ᾿ ὅσον διαπιστώνεται καὶ ὁμολογεῖται, 
ὅτι «ἡ οἰκονομικὴ κρίσις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς 
πνευματικῆς κρίσεως καὶ τῆς χαλαρώσεως τῶν 
ἠθικῶν ἀξιῶν τοῦ λαοῦ μας». 

Προσκαλεῖ τοὺς πιστούς μας νὰ μεριμνήσουν 
νὰ εἶναι πάντοτε σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορσι καὶ νὰ 
προστρέξουν εἰς τὸν Θεόν, μετανοοῦντες καὶ συζευ-
γνύοντες τὴν προσευχὴ μὲ τὴν νηστεία. 

Παρώτρυνε «εἰδικώτερον, ὅπως εἰ δυνατὸν τε-
λοῦνται ἱεραὶ Ἀγρυπνίαι εἰς ὅλας τὰς Ἐνορίας καὶ
Ἱερὰς Μονὰς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, εἰς τα-
κτὰς ἡμέρας, ὁριζομένας μετὰ συμφωνίαν Ἐφημε-
ρίου -Ἐπιτροπῆς. 

Κατὰ τὴν ἱερὰν Ἀγρυπνίαν, πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, 
ὅλως ἁρμοδία θεωρεῖται ἡ ἀνάγνωσις ὑπὸ τοῦ Λει-
τουργοῦ καὶ τῆς συνημμένης τῇ παρούσῃ Εὐχῆς, 
ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν γίνῃ ἵλεως καὶ ἐξαπο-
στείλῃ τὴν Χάριν καὶ Παράκλησιν Αὐτοῦ, Οὗ ἡ εὐλο-
γία καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν».

Εὐχὴ ἐπὶ συμφορᾷ λαοῦ
τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Καλλίστου

῎Ἄναρχε Βασιλεῦ, ἀόρατε, ἀνεξιχνίαστε, ἀκατάλη-
 πτε, καὶ ἀνέκφραστε· ὁ πᾶσαν δρακὶ περιέχων 

τὴν κτίσιν καὶ διατηρῶν· ὁ διακατέχων καὶ διακυ-
βερνῶν αὐτὴν ἀρρήτῳ λόγῳ· ὁ τῶν Νινευϊτῶν τὰς 
ἀνομίας πρότερον μὲν ἀνεχόμενος, ὕστερον δὲ τὴν 
μετάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπιστροφὴν προσδεξάμενος, 
καὶ χαρισάμενος αὐτοῖς, δι᾿ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθό-
τητα καὶ μακροθυμίαν, πάσας τὰς ἀνομίας καὶ τὰ 
πλημμελήματα, τῇ συνήθει καὶ ἀφάτῳ Σου φιλαν-
θρωπίᾳ χρησάμενος. 

Δέξαι καὶ ἡμῶν τὰς εὐχάς, καθάπερ, ὡς εἴρηται, 
τῶν Νινευϊτῶν τὴν ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν· δέ-
ξαι τὰ δάκρυα καὶ τοὺς στεναγμούς· δέξαι τὴν τετα-
πεινωμένην ἡμῶν δέησιν· οὐδὲ γὰρ δυνάμεθα ὅλως 
ταῖς ἁμαρτίαις γενόμενοι, πρὸς Σὲ τὸν μόνον ἀνα-
μάρτητον ἀτενίζειν· δέξαι τὰς ἐκ βάθους, ὡς δίκην 
καπνοῦ, ἀναπεμπομένας Σοὶ τῷ Δεσπότῃ κραυγάς· 
δέξαι τοῦ τεταλαιπωρημένου λαοῦ τὴν παράκλη-
σιν· νικησάτω ἡ ἄβυσσος τῆς Σῆς εὐσπλαγχνίας τὸ 
πλῆθος τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν· καὶ δὸς τῷ λαῷ 
Σου λύτρωσιν, καὶ ἐλευθερίαν τῶν πειρασμῶν καὶ 
τῆς τοῦ θανάτου τομῆς ἄφεσιν. 

Ναί, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐπάκουσον τοῦ λαοῦ 
Σου ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, καὶ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ 
στῆσον τὴν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐπεγειρομένην 
ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, οὓς Σὺ μόνος οἶδας καὶ 
ἐπίστασαι παρ᾿ αὐτῶν γινωσκόμενος.

Ὅπως καὶ δι᾿ ἡμῶν τῶν Σῶν ἀχρείων δούλων δο-
ξασθῇ τὸ πανάγιον Ὄνομά Σου, τοῦ Πατρός, καὶ 
τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!
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Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας ἀπευθύνει 
Μήνυμα Μετανοίας καὶ Ἐλπίδος

Παραινετικὴ Ἐγκύκλιος 
Προφητικὸν Σάλπισμα

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία!
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ναν πνευματικῷ τῷ τρόπῳ πῶς νὰ προετοιμάσουμε τὴν 
καρδιά μας γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Χριστοῦ μας καὶ πῶς 
νὰ βιώσουμε τὸ πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν 
ἔκπληξι, τὴν χαρὰ καὶ τὴν συγκίνησί του γιὰ τὸ ἦθος 
καὶ τὸ βάθος τῆς μικρῆς αὐτῆς Ἑορτῆς, διένειμε διά-
φορες εὐλογίες στοὺς κοπιάσαντας, μικροὺς καὶ μεγά-
λους, ἐν μέσῳ χαρᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

«Δωδεκαήμερο Ὀδοιπορικὸ»

Τὴν ἴδια Κυριακή, 22α Δεκεμβρίου 2014 ἐκ. ἡμ., Κυ-
ριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως, μὲ τὴν εὐλογία καὶ πα-
ρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μένος μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ 
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντος, πραγματοποιήθηκε ἡ 
καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη 
Ἐκδήλωσις.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Διο-
νύσιος Ἁγιοκυπριανίτης, μὲ τὴν 
Χορωδία «Ἑλληνορθόδοξη Κλη-
ρονομιὰ» καὶ ἀξίους ὀργανοπαῖ-
κτες, προσέφεραν ἕνα συναρπαστικὸ πρόγραμμα Κα-
λάντων διαφόρων περιοχῶν τῆς Pωμηοσύνης, τὰ ὁποῖα 
ἐκάλυπταν τὶς Ἑορτὲς τοῦ Δωδεκαημέρου. 

Οἱ διηγήσεις τοῦ π. Διονυσίου γιὰ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθι-
μα τῶν εὐσεβῶν οἰκογενειῶν τῶν Ἑλληνικῶν ἐκείνων 
περιοχῶν, τὰ Κείμενα καὶ Ποιήματα, ὡς καὶ τὰ Κάλαν-
τα, μέσῳ τῆς δροσερῆς ζωντάνιας τῆς Χορωδίας καὶ 
τῶν ὀργανικῶν μελωδιῶν, μᾶς μετέφεραν στὴν ὄμορφη 
ἁπλότητα τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας, σὲ μία κοινωνία ἐρρι-
ζωμένη στοὺς ρυθμοὺς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολο-
γίου, ἡ ὁποία τραγουδοῦσε μὲ ποίησι τὰ Δόγματα τῆς 
Ἁγίας Πίστεώς μας... 

Στὴν καταληκτήριο Προσλαλιά του, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τὸν Πανοσιολ. π. 
Διονύσιο μαζὶ μὲ τὴν Χορωδία καὶ τοὺς ὀργανοπαῖκτες 
γιὰ τὴν ὑψηλὴ Διακονία, τὴν ὁποία προσφέρουν μὲ τὸ 
νὰ συμμετέχουν στὴν ἀνακαίνισι τοῦ μεγάλου Ὁράμα-
τος, τῆς ἐν Χριστῷ Ἀνακαινίσεως.                               

■ «Ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν» (Γαλ. δ΄19)

Γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ Μόρφωσι 
καὶ Ἀνακαίνισί μας 

Τὰ Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεώς μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Σωτῆρος μας  
 Χριστοῦ, τὰ Κατηχητικὰ τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας συνέ-
χισαν τὶς δραστηριότητές τους 
στὰ Ἐνοριακὰ Κέντρα μας στὴν 
Ἀττικὴ (Προσκυνηματικὸς χῶ-

ρος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπρια-
νοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλή, Προσ-

κυνηματικὸς χῶρος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
στὶς Ἀχαρνές, Ἐνοριακὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ Θεο-
τόκου στὸν Κολωνό), ἀλλὰ –μὲ τὴν ἄδεια τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου– καὶ στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων, στὴν Ἐλευσῖνα.

* * *
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπρια-

νοῦ, «Τὰ Παιδιὰ τῆς Παναγιᾶς» κα-
τὰ τὴν περίοδο αὐτὴ (2014-
2015) μελέτησαν «Ἱστο-
ρίες ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Δια-
θήκη», μέσῳ κειμένων, προ-
βολῆς ταινιῶν καὶ λεκτικῶν 
παιχνιδιῶν. 

Ἡ γνωριμία μὲ τὰ πρόσωπα 
καὶ τὰ γεγονότα τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης συνδυάστηκε μὲ μία 
προσέγγισι τοῦ προφητικοῦ τους χαρακτῆρος ἐν σχέσει 
μὲ τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὴν ἀποκεκαλυμμένη 
ἀλήθεια τῆς Καινῆς Διαθήκης.

* * *
«Τὰ Παιδιὰ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς», ὑπὸ τὴν ὁδη-

γία τῆς δραστήριας Πρεσβυτέρας Ἀγγελικῆς Τερζάκη 
καὶ τῶν ἀξίων 
συνεργατριῶν 
της, εἶχαν προσ-
καλέσει τὴν Κυ-
ριακὴ πρὸ τῶν
Χριστουγέννων 
(22.12.2014), 
μετὰ τὴν Θεία 
Λειτουργία  στὴν

Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τὸν Ποι-
μένα μας καὶ τοὺς Πιστούς μας στὴν Χριστουγεννιάτι-
κη Ἐνοριακὴ Ἑορτὴ τοῦ Κατηχητικοῦ, «γιὰ νὰ γιορτά-
σουμε ὅλοι Χριστούγεννα διπλά:τοῦ Χριστοῦ τὴν Γέννηση, 
τὴν δική μας Ἀναγέννηση».

Μία παράστασις, Ποιήματα καὶ Κείμενα ἐπεσήμα-



Ἐπιμέλεια 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Δογματικῶν καὶ 
Κανονικῶν Θεμάτων 

Σύντομη Ἱστορία 
τῆς Μαρτυρικῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησί-
ων  Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος 
καὶ περὶ τῆς  Ἀποστο-
λικῆς Διαδοχῆς Αὐτῆς  

Ἔκδοση Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, 
Ἀθήνα, Μάρτιος 2015, σελίδες 128. 

 Tὸ παρελθὸν ἔτος 2014 σηματοδότησε τὴν Ἐπέτειο 
τῆς συμπληρώσεως 90 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἡμερολογιακὴ 
Καινοτομία τοῦ 1924. 

Στὸ ὄνομα μιᾶς δῆθεν ἀγάπης, ἀπεμπολήθηκε ἡ 
Ἁγιοπνευματικὴ Ἀγάπη τῆς Ἀληθείας, ἡ μόνη ἀλη-
θινὴ καὶ σωτήρια.

Ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκείνη ἐφαρμογὴ τῆς Καινοτομίας 
τοῦ 1924, ἄρχισε μία Ἐποποιΐα ἀντιστάσεως γιὰ τὴν 
διαφύλαξη τοῦ ἀτιμήτου θησαυροῦ τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, αὐτὴ τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, στὴν Πατρίδα μας καὶ ἀλλοῦ, Ἐποποιΐα 

ἐν πολλοῖς ἄγνωστος εἰς τοὺς σύγχρονους Νεοέλλη-
νες. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ παρουσιασθῆ μὲ τρόπο 
ὑπεύθυνο, περιεκτικό, κατανοητὸ καὶ σύντομο.

Τοῦτο ἔχουσα ὑπ᾿ ὄψιν της ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ 
τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, προέ-
βη στὴν ἔκδοσι τῆς παρούσης ἐργασίας. Ὁ σκοπός της 
εἶναι κυρίως ἐνημερωτικός, ἀλλὰ καὶ ἀπολογητικός.

Εἶναι ἀνάγκη, νὰ ἐκτιμήσουμε ὅλοι μας τὸ βάρος 
τῆς κληρονομιᾶς καὶ εὐθύνης, τὶς ὁποῖες βαστάζουμε 
ἐμεῖς οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γιὰ νὰ φρονη-
ματισθοῦμε, νὰ ἐμπνευσθοῦμε καὶ νὰ διδαχθοῦμε ὄχι 
μόνον ἀπὸ τὰ ἡρωϊκά, ἔνδοξα καὶ ἔξοχα παραδείγμα-
τα τῶν πρὸ ἡμῶν Ἀγωνιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ γεγο-
νότα λάθη, ὥστε νὰ μὴ ἐπαναληφθοῦν.

Εἶναι καὶ ἐκπλήρωσις ἑνὸς χρέους ἔναντι τῆς προσ-
φάτου Ἱστορίας τῶν πρὸ ἡμῶν, τῶν συγχρόνων καὶ 
τῶν ἐπιγενομένων, ἀλλὰ καὶ μία ὑπόσχεσις, ἐνώπιον 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅτι θὰ ἐξακολουθήσουμε πάσῃ 
θυσίᾳ τὸν Ἀγῶνα τὸν καλόν, «ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς 
Πίστεως Ἀρχηγὸν καὶ Τελειωτὴν Ἰησοῦν.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

«Ἕνας πολυτάλαντος ἐκλεκτὸς δοῦλος τοῦ Θεοῦ 
ἦταν ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος, τοῦ ὁποίου τὸν 
κατὰ πλάτος Βίο καὶ ἀντιπροσωπευτικὰ Θαύματα πα-
ρουσιάζουμε στὸ ταπεινὸ αὐτὸ βιβλίο γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὅπως ἐπίσης, ἐν Παραρτήματι, 
καὶ κάποια ἐνδεικτικὰ Κείμενά του.

Γόνος τῆς Ρωσικῆς γῆς, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰ., ἔζησε 
σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, στὴν Σιβηρία, στὴν Μαν-
τζουρία τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, στὴν Αὐστραλία, στὴν 
Ἀμερική, στὴν Εὐρώπη, σχεδὸν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Φο-
ρέας τῆς Εὐαγγελικῆς, Ἀποστολικῆς καὶ Πατερικῆς 
ζωῆς, διδαχῆς καὶ παραδόσεως, ἀνεδείχθη «Χριστοῦ 
εὐωδία» (Β' Κορ. β' 15) ὅπου καὶ ἂν ἔζησε, ἀπὸ ὅπου καὶ 
ἂν διῆλθε.

Βασανίσθηκε γιὰ τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἀλλὰ 
ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τὸν διεφύλαξε, 
γιὰ νὰ κατασταθῆ Ποιμένας τῶν λογικῶν Αὐτοῦ προ-
βάτων, ἕνας Ἱεράρχης παγκοσμίου ἐμβελείας· ἡ Μαρ-
τυρία του ἦταν μαρτυρία Ζωῆς καὶ Ἀληθείας.

Κατεῖχε πραγματικὰ τὸ χαρισματικὸ “Πρωτεῖον τῆς 
Ἀληθείας” στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ δεύτερο ἥμι-
συ τοῦ ταραγμένου 20οῦ αἰ. καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα 
τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, αὐτός, ἕνας 
σύγχρονος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἐφάμιλλος κατὰ 

πάντα τῶν παλαιῶν, διεκήρυξε τὴν μοναδικότητα καὶ 
ἀποκλειστικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ σταθερότητα 
καὶ ἀποφασιστικότητα, χωρὶς ὑπερβολές.

Καὶ αὐτὸ τὸ ἔκανε ὅταν ὑπῆρχε ἡ ἄμεση καὶ ἀπόλυτη 
ἀνάγκη, γιὰ νὰ ἀποτελέση τὸ ἀνάχωμα καὶ τὸν φραγ-
μό, τότε ποὺ ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κηρύχθηκε 
καὶ ἐπιβλήθηκε ἐπισήμως καὶ ἐξαπλώθηκε παγκοσμί-
ως, ἀπὸ τὸ 1965 καὶ ἑξῆς, ἐν᾿ ὅσῳ αὐτὴ πλέον εἰσήρχετο 
στὴν τελική της εὐθεῖα».                                              
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† Ἐπισκόπου 
Γαρδικίου Κλήμεντος 

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος 
τῆς Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς 
Ἕνας σύγχρονος Ἀσκητὴς 
καὶ Ὁμολογητὴς 
Ἱεράρχης (1903-1985)

Ἐκδόσεις Γεώργιος Χορο-
ζίδης - Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου 
Κυπριανοῦ, Φυλὴ Ἀττικῆς, 
2015, σελίδες 246.
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Πορεία πρὸς τὴν 
«Ἁγίαν καὶ Μεγά-
λην Σύνοδον»: 
Μία συνεχὴς ἀπο-
μάκρυνσις ἀπὸ τὴν 
Γνησία καὶ Ἁγιοπα-
τερικὴ Ὀρθοδοξία
Ἔκδ. β΄, Φεβρουάριος 
2015, σελίδες 50. 

Α .́ Εἰσαγωγὴ
Β .́ Ὁ πατριάρχης Ἰωα-
κεὶμ Γ΄
Γ .́ Ὁ πατριάρχης Μελέτι-

ος Δ΄ καὶ τὸ Πανορθόδοξο Συνέδριο τοῦ 1923
Δ .́ Ὁ πατριάρχης Βασίλειος Γ΄
Ε .́ Πρῶτες ἐνστάσεις καὶ ἀποδοκιμασίες  
Ϛ .́ Ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας
Ζ΄. Ἡ Α΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις τοῦ 1961
Η .́ Ἡ Δ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις τοῦ 1968
Θ .́ Οἱ Α΄ καὶ Γ΄ Προσυνοδικὲς Πανορθόδοξες Διασκέψεις
Ι .́ Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τῶν καινοτόμων οἰκουμενιστῶν
ΙΑ΄. Τὸ Κείμενο «Ἡ Οἰκονομία ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ»
ΙΒ .́ Ὁ Ἑλβετίας Δαμασκηνὸς καὶ ἡ «διάσπασις» τῆς Ἐκκλησίας
ΙΓ΄. Συνοδικότητα ἢ ἀνατολικὴ ἐκδοχὴ τοῦ «Παπικοῦ Πρωτείου»;
ΙΔ΄. Ἡ ἀναγνώρισις τῆς Η΄ καὶ τῆς Θ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
ΙΕ΄. Ἡ Δ΄ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις
ΙϚ .́ Ἐπίλογος 

Λειτουργικὸς 
Οἰκουμενισμὸς 

Προ-εισαγωγὴ 
στὴν ταυτότητα 
τῆς Μεγάλης Συν-
όδου τοῦ 2016 
Ἔκδ. β΄, Ἰούνιος 2015, 
σελίδες 32. 

Α .́ Προοιμιακὰ
Β .́ Λατρευτικὸς Συγκρη-
τισμὸς
Γ .́ Θεολογικὴ διάστασις
Δ .́ Λειτουργικὸς Οἰκουμενισμὸς

 α. Προσφώνησις τοῦ Πάπα
 β. Λειτουργικὸς ἀσπασμὸς
 γ. Ἀπαγγελία τοῦ Πάτερ ἡμῶν
 δ. Διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ

Ε .́ Ἀλλοίωσις τῆς Δογματικῆς Συνειδήσεως  
Ϛ .́ Λατρεία καὶ Δόγμα
Ζ΄. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία
Η .́ Ἡ Ἁγιορειτικὴ Ἡγεσία
Θ .́ Οἱ ἐν καινοτομίᾳ Ἀντι-οικουμενισταὶ
Ι .́ Εὔλογα ἐρωτήματα
ΙΑ .́ Ἐπιλογικὸν Ἐπίμετρον

● Τὰ Ὅρια καὶ τὸ Μέτρον τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως

Κυκλοφοροῦν σὲ ἰδιαίτερα τεύχη οἱ ἀνωτέρω δύο 
πολὺ σημαντικὲς αὐτὲς Μελέτες, οἱ ὁποῖες μᾶς βοη-
θοῦν μὲ μοναδικὸ τρόπο νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν 
μεγάλη πρόκλησι τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», 
τῆς ἑτοιμαζομένης ἀπὸ τοὺς καινοτόμους οἰκουμε-
νιστὰς γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ τοῦ 2016, καὶ ἑστιάζουν τὴν 
προσοχή μας στὴν ὑπὸ τῶν καινοτόμων οἰκουμενιστῶν 
διάβρωσι τῆς ἐκκλησιολογικῆς καὶ τῆς δογματικῆς συν-
ειδήσεως μέσῳ καὶ τῆς Λειτουργικῆς Πράξεως.

● Οἱ Μελέτες αὐτὲς τεκμηριώνονται ἀπόλυτα σὲ ἐπί-

σημες σοβαρὲς ἱστορικὲς πηγές, ἡ δὲ διαπραγμάτευσις 
τῶν θεμάτων αὐτῶν εἶναι αὐστηρὰ ἐπιστημονικὴ καὶ 
ἐπαγωγική.

● Ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ ἁπλοελληνική. Ἡ πρώτη ἔκδο-
σις τῶν Μελετῶν εἶχε γίνει  στὴν τσεχικὴ γλῶσσα.
 Οἱ Μελέτες ἔχουν ἀναρτηθῆ στὴν Ἱστοσελίδα τῆς 

Μητροπόλεώς μας ● βλ. http://www.hsir.org/pdfs/2015
/02/23/20150223aPoreiaProsMegaliSynodo.pdf καὶ ● βλ. 
http://www.hsir.org/pdfs/2015/06/26/20150626aLeitourg
ikosOikoumenismos.pdf.

■ Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, Φυλὴ Ἀττικῆς

Δύο πολὺ σημαντικὲς ἐργασίες 
ἐν ὄψει τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» τοῦ 2016 

τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιάν, 
Δρ. Θεολογίας Πανεπιστημίου τοῦ Καρόλου, Πράγα Τσεχίας





● Ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Ἀγρίνιον ἐν ἔτει 1935. 

● Πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φι-
λοθέου Ζερβάκου († 1980), μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ καθοδήγη-
σιν τοῦ ὁποίου ἵδρυσεν ἐν ἔτει 1961 τὴν Ἱερὰν Ἀνδρώαν 
Κοινοβιακὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς. 

● Προσεχώρησε μὲ τὴν ὑπ΄ αὐτὸν Ἀδελφότητα εἰς τὴν 
Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος τὴν 3/16ην 
Ἰανουαρίου 1969.

● Ἐχειροτονήθη Ἀρχιερεὺς τὴν 7.2.1979 ἐκ.ἡμ. καὶ ἐξε-
λέγη Πρόεδρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τὴν 
5.4.1985 ἐκ.ἡμ.

● Μὲ ἀπαράμιλλον ἱεραπο στο-
λικὸν ζῆλον, ἵδρυσε πολλὰς Ἐνο-
ρίας καὶ Ἱεραποστολικὰς Κοινό τη-
τας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλ λάδος.

● Τὴν Πέμπτην, 17/30. 
5.2013, μετὰ ἀπὸ σοβαρὰν 
ἀσθέ νειαν ἑξήμισυ ἐτῶν, ἐντὸς 
τοῦ ταπεινοῦ Κελλίου Του, εἰς 
τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, πα-
ρέδωκε τὸ πνεῦμα εἰρηνικῶς εἰς 
χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.

Ὁ πολυσέβαστος καὶ πολυτίμητος  Γέρων καὶ Μητροπολίτης μας Κυπριανὸς († 2013)

● Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Βύρωνα 
Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1948. 

● Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος  
τὴν 6.10.2007 ἐκ.ἡμ.. Συνοδικῇ 
ἀποφάσει διαποιμαίνει τὴν Ἱερὰν 
Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
ἀποτελεῖ δὲ κανονικὸν Μέλος τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου. 

● Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδι-
κῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ὡς 

καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. ● Εἶναι 
Μέλος τοῦ Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ὡς καὶ Ἀνα-
πληρωματικὸν Μέλος τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστη-

† Ὁ Μητροπολίτης  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Καλλίνικος

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται
† ὁ Ἀττικῆς & ∆ιαυλείας κ. Ἀκάκιος 
† ὁ Θεσσαλονίκης & ∆ηµητριάδος κ. Μάξιμος
† ὁ Λαρίσης & Πλαταµῶνος κ. Ἀθανάσιος
† ὁ Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος 
† ὁ Πειραιῶς & Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος 
† ὁ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
† ὁ Τορόντο κ. Μωϋσῆς
† ὁ Ἀµερικῆς κ. ∆ημήτριος
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 

Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι
† ὁ Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος
† ὁ Μαραθῶνος κ. Φώτιος
† ὁ Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος

† ὁ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Νόρα κ. Μιχαὴλ
† ὁ Λούνης κ. Σιλουανὸς
† ὁ Γαρδικίου κ. Κλήμης
† ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος
† ὁ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος
† ὁ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος

Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. Παῦλος
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἔτνα κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. Σέργιος
† ὁ Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Ἀλανίας κ. Γεώργιος

Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου
• Κάνιγγος 32 (ὄροφος γ΄), Τ.Κ. 106 82, Ἀθῆναι.
• Ἀριθ. Τηλεφ.: (+30) 210 38.28.280.
• Τηλεαντίγραφα (Telefax): (+30) 210 38.47.365.
• e-mail: ecclesiagoc@gmail.com
• Ἐπίσημος Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.ecclesiagoc.gr

ρίου διὰ Ἱερεῖς. ● Ἐπίσης, διαποιμαίνει, ὡς Τοποτηρητής, τὰς 
νεοπαγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλμης Σουηδίας καὶ Γκλντάνι -Τι-
φλίδος Γεωργίας.

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
                           Ἱερὰ Σύνοδος 

#
Ἱερὰ Εἰκὼν

«Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ»
† Μνήμη: 6η Ὀκτωβρίου.

Ρωσικὴ Εἰκὼν ΙΗ΄ αἰ.
●

Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει Αὐτῆς
ἔγινεν ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία

(6η Ὀκτωβρίου 2007 ἐκ. ἡμ.)
καὶ ἡ Ἐνθρόνισις

(6η Ὀκτωβρίου 2013 ἐκ.ἡμ.)
τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ

31●● Ἀριθ. 4 ● Δεκέμβριος 2014 -Αὔγουστος 2015 



● Ἀριθ. 4 ● Δεκέμβριος 2014-Αὔγουστος 2015●32  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

● Ἕδρα: ● Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2411511.         
● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2411080. ● Ε-mail: mitropolis-orfyl@hsir.org ● Ἐπίσημος Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Δια-
δίκτυον: www.hsir.org ●

● Γραφεῖα Μητροπόλεως: ● Διεύθυνσις: Λεωφ. Φυλῆς 28, Τ.Κ. 133 51, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 
2487388. ● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2487389. ● 

ΛΗΝΗΣ, Κρύα Βρύση Καλαμπάκας. ● ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ, Νεοκαισάρεια Πιερίας. ● ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ 
ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ, Ἅγιος Γεώργιος Πύργου Ήλείας. ● ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙ-
ΟΥ, Μηλιὲς Λάλα Ἠλείας. ● ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Σφυρέϊκα Ἀγρινίου. 
● ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Χρυσοβίτσα Θέρμου Αἰτωλίας. ● ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Ρόγγια Χρυσοβίτσας Θέρμου Αἰτωλίας. ● ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τῆνος.

Σύλλογος Προνοιακοῦ  Ἔργου
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗ-
ΜΩΝ», Λεωφ. Φυλῆς 47, ΤΚ  133 51, Φυλὴ Ἀττικῆς, Τηλ. 2102412162, 
Πρόεδρος: κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου.

Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΜΝΗΣΤΟΡΟΣ, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● ΑΓΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ-
ΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● ΟΣΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ,  Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς.  

Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ (Ἀνδρώα), Φυλὴ Ἀττικῆς 
● ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● ΠΑΝ ΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● ΑΓΙΑΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ (Γυναικεία), Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗ-
ΤΡΙΑΣ, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. 

Μετοχιακοὶ  Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● ΙΕΡΟΣ 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ, Ρούφ, Βοτανικὸς Ἀθηνῶν. ● ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΡΩΣΙΔΟΣ, Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Βλαστὸς Καλάμου Ἀττικῆς. ● ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΥ, Κουβαρᾶς Ἀττικῆς. ● ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Αὐλὶς Χαλκίδος. 
● ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Σκούρτα Βοιωτίας. ● ΑΓΙ-
ΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Ἁγίου Γρηγορί-
ου Παλαμᾶ, Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολο-
γητοῦ καὶ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου), Σπάτα. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑΣ, Κολῶνες Σαλαμῖνος. ● ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ, Τροιζῆνα. ● ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 
Ἀνθούπολις Πατρῶν. ● ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, Ροΐ-
τικα Πατρῶν. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ, Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. 
● ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΥΡΟΥ, Γαρίτσα Κερκύρας. ● ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, Θεσσαλονίκη. ● ΑΓΙΩΝ ΙΒ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Κύμινα 
Θεσσαλονίκης. ● ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. ● 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δροσιὰ Ἀττικῆς. ● ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ-
ΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Συκάμινον Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΥ, Ὀξύλιθος Κύμης Εὐβοίας. ● ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑ-

Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Παναγίας Πορταϊτίσσης
Γκλντάνι Τιφλίδος

Τοποτηρητεία Γεωργίας.




