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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνε-
κα!... Δόξα τῷ Πατρί, καὶ 
τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύματι!... Τριὰς Ἁγία, 
δόξα Σοι!...

Σήμερα, τὴν Πρώτη καὶ
ταυτοχρόνως Ὀγδόη Ἡμέ-

ρα τῆς ἑβδομάδος· τὴν ἡμέ-
ρα, κατὰ τὴν Ὁποία ἡ Ἁγία 

Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ προσ-
κυνεῖ τὴν πανένδοξη Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου 
μας, ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀναφέρθηκε 
στὴν ἀνάστασι τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν. 

Ὁ λόγος περὶ Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ τὸ κέν-
τρο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Σωτηρίας· τὸ κέν-
τρο τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἤθους· τὸ κέντρο τῆς 
Ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας...

Δὲν νοεῖται Ἐκκλησία χωρὶς λόγο καὶ Μαρ-

Σκέψεις ἐπὶ τῇ ἑβδόμῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας (6.10.2014) 

Μάρτυρες καὶ Μαρτυρία Ἀναστάσεως
Ὅραμα καὶ Χρέος

τυρία Ἀναστάσεως· χωρὶς Χριστιανούς, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως· χωρὶς 
εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ ἀποτελοῦν 
Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως.

Καὶ ἐμπειρία Ἀναστάσεως, σημαίνει βίωσι 
τῆς προσωπικῆς μας Ἀναστάσεως, διὰ τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας· καὶ μὲ πε-
ρισσότερη ἀκρίβεια, σημαίνει μετοχὴ στὴν 
Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ Μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως, ἔργῳ καὶ
λόγῳ, ἀποτελεῖ μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία μίαν Διακονίαν, τὴν ὑψίστην Δια-
κονίαν.

Ἡ Διακονία αὐτὴ ἀσκεῖται τόσο ἀπὸ τοὺς 
Κληρικοὺς-Ποιμένας, ὅσο καὶ ἀπὸ κάθε 
εὐσεβῆ Πιστό: ἅπαντες καλούμεθα νὰ εἴμε-
θα Μάρτυρες καὶ Διάκονοι τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Σωτῆρος μας.

Στὸ Βάπτισμα, ἔχουμε Ἀνάστασι· στὴν 
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ἐσωστρέφεια-παραίτησις καὶ κατάθλιψις· νὰ συν-
ειδητοποιήση, ὅτι ἡ Μετάνοια εἶναι Ἀναστάσιμη, 
Δημιουργική, Δραστήρια, Θυσιαστική· νὰ ἀνακα-
λύψη τὴν Ἀναστάσιμη διάστασι τῆς ἐν Χριστῷ 
Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς, ἡ Ὁποία καλλιεργεῖται 
μέσα στὸ Φῶς, τὴν Ἐλπίδα, τὴν Εὐσπλαγχνία καὶ 
τὴν Στοργή, τὴν Χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ...

* * *
Πολὺ σύντομα, μέσα πλέον καὶ ἀπὸ τὴν ποι-

μαντική μας Διακονία, κατενοήσαμε τὶς κύριες 
συνιστῶσες τῆς Ἀναστάσιμης Μαρτυρίας μας, ἡ 
υἱοθέτησις τῶν ὁποίων θὰ ἔδινε Ἔμπνευσι καὶ 
Ὅραμα στὸ Μικρὸ Ποίμνιό μας.

Ἡ πρώτη, ἦταν ἡ Πνευματολογική... Δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ ὁδηγήσουμε τοὺς Πιστούς μας στὴν 
ἀπόκτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο ἀνασταίνει 
τὴν ὕπαρξί μας, ἂν ἐμεῖς οἱ Ποιμένες δὲν ἔχουμε 
τὴν ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἂν ὁ Θεῖος Παρά-
κλητος δὲν καταυγάζη τὸ εἶναί μας: τὰ αἰσθήμα-
τά μας, τὶς σκέψεις μας, τὸν λόγο μας, τὴν πρᾶξί 
μας...

Ἡ δεύτερη, ἦταν ἡ Σταυρική... Χωρὶς θυσια-
στικὴ ἀποδοχὴ τοῦ «Ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ» 
καὶ τοῦ «Ἀκολουθείτω μοι», οἱ Ποιμένες δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ πείσουν τοὺς Πιστοὺς νὰ βιώσουν τὴν 
ποικιλόμορφη Σταύρωσι, ὡς προϋπόθεσι ἀναγκαία 
τῆς προσωπικῆς Ἀναστάσεώς τους...

Ἡ τρίτη, ἦταν τὸ «μὴ συσχηματίζεσθε»... Ἂν οἱ 
Ποιμένες υἱοθετοῦν μία νοοτροπία καὶ ἕνα ἦθος 
κοσμικό, στὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ Φιλοδοξία, ἡ Φι-
λαργυρία, ἡ Φιλαυτία, ἡ Φιληδονία, ὁ Συμβιβα-
σμός, τότε ἔχουν χάσει τὸ Ὅραμα τῆς Ἀναστά-
σεως· τότε, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πείσουν τοὺς 
βολεμένους Χριστιανοὺς νὰ ξεβολευθοῦν, νὰ ἀρνη-
θοῦν μὲ τρόπο ἐπαναστατικὸ κάθε συσχηματισμὸ μὲ 
τὰ στοιχεῖα τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος...

Ἡ τέταρτη, ἦταν τὸ «γίνεσθε οἰκτίρμονες»... 

Μετάνοια, ἔχουμε Ἀνάστασι· στὴν 
Θεία Μετάληψι, ἔχουμε Ἀνά-
στασι· στὴν Προσευχή, ἔχουμε 
Ἀνάστασι· στὴν Ἀγάπη, ἔχουμε 
Ἀνάστασι· στὴν Εὐσπλαγχνία, 
ἔχουμε Ἀνάστασι· στὴν Ἄσκησι, 

ἔχουμε Ἀνάστασι· στὴν Ταπείνω-
σι, ἔχουμε Ἀνάστασι...

Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἀναστάσεως· εἶναι ἡ Πηγὴ τῆς Ἀναστάσεως· εἶναι 
ἡ Μητέρα Ἐκείνη, ἡ Ὁποία μᾶς ὑπενθυμίζει συν-
εχῶς, ὅτι ἡ Σωτηρία μας δὲν ἐξαντλεῖται στὸν 
Σταυρό· μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ 
ἀπαρχή, ἡ κάθαρσις· ἕπεται ὁ ἀνακαινισμός, ὁ φω-
τισμός, ἡ θέωσις, ἡ Χριστοποίησις, ἡ Ἀνάστασις. 

Ἡ Ἀνάστασις, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως, εἶναι 
ἡ Ἐλπίδα τοῦ Κόσμου· γι᾿ αὐτὸ θεωρεῖται ὡς ἡ 
ὑψίστη Διακονία ἡ Μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως ἐν 
μέσῳ ἑνὸς κόσμου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπωλέσει τὴν 
ὄντως Ζωή, τὴν Χάρι καὶ τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστά-
σεως, τὴν πίστι ὅτι –παρὰ τὴν τραγικότητά της– 
ἀξίζει αὐτὴ ἡ ζωή, ἔχει νόημα ἡ ζωή, ἀρκεῖ νὰ τῆς 
δώσουμε τὴν ψυχή της: τὴν Ἀναστάσιμη ἐμπειρία, 
τὴν μετοχή μας στὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας, 
διὰ μέσου τῆς ἐν Χριστῷ Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Στὴν προοπτικὴ ἀκριβῶς αὐτὴ θέσαμε τὴν νέα 
Διακονία μας, ὅταν πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ ἔτη (6.10.2007), 
μᾶς ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία μας τὸ Ποιμαντικὸ Ἔργο 
διὰ μέσου τῆς Ἀρχιερωσύνης.

Οὐσιαστικὰ μᾶς ἀνετέθη ἡ ὑψίστη Διακονία: ἡ 
Μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως· νὰ γίνουμε Μάρτυρες 
τῆς Ἀναστάσεως· νὰ ἀντισταθοῦμε καὶ νὰ ἀνατρέ-
ψουμε τὴν κουλτούρα τοῦ θανάτου· νὰ ἐνσαρκώσου-
με τὴν Ἀνάστασι μέσα στὴν ρουτίνα τῆς καθημερινό-
τητος· νὰ ἀναστήσουμε στὶς καρδιὲς τοῦ Ποιμνίου 
μας τὸ Ὅραμα τῆς Ἀναστάσεως· νὰ τὸ βοηθήσου-
με νὰ συνειδητοποιήση, ὅτι ἡ Μετάνοια δὲν εἶναι 
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Tὸ Σάββατο, 31.8/13.9.2014 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ 
Ἑορτῇ τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, τελευ-
ταία ἡμέρα τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ  Ἔτους, πραγμα-
τοποιήθηκε τὸ ὄγδοο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψι στὸ 
Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, ὑπὸ 
τὴν καθοδήγησι τοῦ Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.

Οἱ δύο Σύλλογοι τῆς Μητροπόλεώς μας, «Ἅγιος 
Κυπριανὸς» καὶ «Ἅγιος Φιλάρετος», εἶχαν ὅπως 
πάντοτε συνεργασθῆ θυσιαστικὰ γιὰ τὴν ὀργά-
νωσι καὶ τὴν ἑτοιμασία τοῦ Προσκυνήματος.

* * *
Στὸ Κατάστημα Κράτησης, μία εὐχάρι-

στη ἔκπληξι-συνάντησι: μᾶς περιμένουν 
ὁ π. Νικηφόρος καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος μὲ 
τὴν Πρεσβυτέρα του, ἀπὸ τὴν Ἐνορία τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, προκειμένου 
νὰ λάβουν μέρος στὸ Προσκύνημά μας. 
Ἡ Οἰκογένειά μας ὅλο καὶ με-
γαλώνει!...

* * *
Μᾶς καλωσορίζει ὁ

κος Βασίλειος Ἀποστο-
λάκης μὲ τοὺς συνεργά-
τες του. Καὶ πάλι ἐδῶ ἡ δια-
πίστωσις, ὅτι ἔχουμε γίνει οἰκεῖ-
οι ὁ ἕνας στὸν ἄλλον: ἡ Οἰκογένειά μας συμπε-
ριλαμβάνει τοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας 
καί... τοὺς Σωφρονιστικοὺς Ὑπαλλήλους, ἀφοῦ 
καὶ αὐτοὶ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ δουλειὰ καὶ ἐξουσία, 
ἀλλὰ γιὰ Διακονία καὶ περίθαλψι...

Οἱ Κρατούμενοι, τὰ νεώτερα αὐτὰ πονεμένα 
ἀνήλικα Ἀδέλφιά μας, ἐκφράζουν τὴν χαρά τους 
μὲ ἐπιφωνήματα ἀπὸ τὰ παράθυρα τῶν θαλά-
μων: ἦλθε ὁ καλὸς παππᾶς ποὺ βάζει μετάνοια, 
μὲ τὴν καλή του Συνοδία, νὰ φέρη μὲ τὴν Ἀγκαλιά 

του, τὰ δωράκια, τὶς ψαλμωδίες 
καὶ τὶς μελωδίες, λίγη Ἄνοι-

ξι στὴν κλειστὴ αὐλὴ τῆς 
Φυλακῆς...

Κάποιοι ζητοῦν ἀνα-
μνηστικὴ φωτογραφία : 

ἑπομένως, μέσα στὴν 
πλῆξι, τὴν στένωσι, τὴν 

ἀβεβαιότητα καὶ ἐνίοτε τὴν 
βία, ὑπάρχουν καὶ κάποιες στιγμὲς 

ποὺ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ ξεχάσουν: ἐκεῖνες, 
ὅπου στὸ εἶναί τους ἐσπάρη ἕνας αἰώνιος 

κόκκος Ἀγάπης, Ἐλπίδος, Ζωῆς... 

* * *
Στήν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς, τὴν 

ὁποία ἀξιοποιεῖ ὁ Πολυσέβαστος Μητρο-
πολίτης μας μὲ ψαλμωδίες καὶ ψυχωφελεῖς 

μελέτες, γίνεται καὶ ἡ Κλήρωσις μιᾶς Εἰκόνος 
τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία τὴν φορὰ αὐτὴ θὰ 
φέρη τὴν εὐλογία Της στὸ σπίτι τῆς Ἀδελφῆς μας 
 Ἰωάννας.

Ἀφοῦ ἐψάλαμε τὸν  Ἑσπερινὸ τῆς Κυριακῆς, καὶ 
τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ 
 Ἔτους, εὐχαριστήσαμε τὸν Θεὸ μὲ τὴν εἰδικὴ 
Εὐχαριστήριο Εὐχή, γιὰ τὶς εὐλογίες τῆς ἡμέρας, 
καὶ τὸν Ποιμένα μας, γιὰ τὴν ἔμπνευσι ποὺ ἀκού-
ραστα μεταδίδει στὶς ψυχές μας!...

Δόξα 
τῷ Πανευσπλάγχνῳ Θεῷ 

πάντων ἕνεκεν!
† Μ.Σ.Ἁ.
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■  Ἡ Οἰκογένειά μας ὅλο καὶ μεγαλώνει!...

Προσκύνημα- Ἐπίσκεψις
στὸ εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης

Νέων Βόλου
31η Αὐγούστου 2014 ἐκ.ἡμ.



Ὅταν οἱ Ποιμένες λησμονοῦν, ὅτι –κατ᾿ οὐσίαν 
καὶ πρὶν ἀπ᾿ ὅλα– εἶναι Λειτουργοὶ τοῦ Μυστηρί-
ου τῆς Θείας Εὐσπλαγχνίας, πῶς ἆρά γε θὰ μιμη-
θοῦν τὸν Καλὸ Ποιμένα;... Πῶς θὰ ἀναστηθοῦν καὶ 
θὰ ἀναστήσουν;... Πῶς θὰ βοηθήσουν τοὺς Πιστοὺς 
νὰ ἀποβάλουν τὴν σκληρότητα καὶ τὴν ἀσπλαγ-
χνία;... Πῶς θὰ τοὺς ἐμπνεύσουν, ὥστε νὰ εἶναι 
εὔσπλαγχνοι, συγκαταβατικοί, συγχωρητικοί, ἀνε-
ξίκακοι, εὐγενεῖς, στοργικοὶ καὶ τρυφεροί, συμπο-
νετικοί, πρᾶοι καὶ ταπεινοὶ καὶ ὑπομονετικοὶ στὶς 
ἀδυναμίες τῶν ἄλλων;...

Ἡ πέμπτη, ἦταν ἡ Διακονική... Οἱ Ποιμένες, ὅταν 
ἀφοσιώνωνται διακονικὰ-ὑπηρετικὰ στὸ Ποίμνιό 
τους, τότε εἰσάγονται σταδιακὰ στὸ Ὑπερῶο τοῦ 
Μυστικοῦ Δείπνου, προκειμένου νὰ τελεσιουρ-
γήσουν τὸ Μυστήριο τῆς Νίψεως τῶν ποδῶν τοῦ 
Λαοῦ τοῦ Θεοῦ... Ἡ Διακονία τοῦ Ἀδελφοῦ, τὸ 
νὰ ζώνεσαι τὸ Λέντιον τῆς Διακονίας, δὲν εἶναι 
ὑποτιμητικόν, εἶναι Μεγαλειῶδες, σὲ εἰσάγει στὸ 
Μυστήριο καὶ τὴν Μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως... 
Ἡ Διακονία, ὅταν ἐπιτελῆται μὲ γνήσιο εὐαγγε-
λικὸ ἦθος, καταργεῖ κάθε αἴσθησι Ἐξουσίας καὶ 
καταργήσεως ἢ περιορισμοῦ τῆς Ἐλευθερίας τῶν 
Πιστῶν... Καλλιεργεῖ τὴν Ἀναστάσιμη Ἐλευθερία 
τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀνάδειξι τῶν Χαρισμά-
των, τὴν ἀνοικτότητα καὶ δεκτικότητα τῆς ὑπάρξε-
ως στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, στὴν ὁλοκλήρωσι 
τῆς προσωπικότητος...

Ἡ ἕκτη, μὲ τὴν ὁποία κλείνω τὴν ἀναφορά μου 
στὶς κύριες συνιστῶσες τῆς Ἀναστάσιμης Μαρτυρί-
ας μας, εἶναι ἡ Χριστοκεντρική... Ἦταν καὶ εἶναι 
σαφὴς ἡ νοσηρὰ τάσις μιᾶς μερίδος τῶν πιστῶν νὰ 
καταστήσουν σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ κέντρο προσοχῆς 
τους τὸν Ἐκκλησιαστικὸ Ποιμένα καὶ ὄχι τὸν 
Σωτῆρα μας Χριστό...Αὐτὴ ἡ νοσηρὰ τάσις, συνει-
δητὰ ἢ ἀσυνείδητα, ὁδηγεῖ στὸ θανάσιμο ἁμάρτη-
μα τῆς  προσωπολατρίας... Ὁ κίνδυνος εἶναι ἀμφί-
δρομος, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἀπώλεια τοῦ Ὁράματος τῆς 
Ἀναστάσεως ὁδηγεῖ στὴν μετατόπισι τοῦ κέντρου 
ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο στὸν ἄνθρωπο καὶ τελικὰ 
στὴν εἰδωλοποίησι τοῦ Πνευματικοῦ-Ποιμένος, μὲ 
καταστροφικὲς συνέπειες...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἡ καλὴ συγκυρία νὰ συμπέσουν σήμερα ἡ εὐαγ-
γελικὴ περικοπὴ τῆς ἀναστάσεως τοῦ υἱοῦ τῆς χή-
ρας τῆς Ναΐν, καὶ ἡ ἑβδόμη ἐπέτειος τῆς Ἀναστα-
σίμου Διακονίας μας, μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ 
ἀναφερθοῦμε μὲ κάποια πυκνότητα στὴν ὑψίστη 

Διακονία ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας: τὴν 
Μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως, ἔργῳ καὶ λόγῳ.

Ἔχουμε κληθῆ, μέσῳ τοῦ Βαπτίσματός μας, τοῦ 
Χρίσματος καὶ τῆς Κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ τοῦ 
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, νὰ εἴμεθα Μάρτυρες καὶ 
Διάκονοι τῆς Ἀναστάσως τοῦ Σωτῆρος μας.

Συμπορευόμενοι, Ποιμένες καὶ Ποιμενόμενοι, 
Διάκονοι καὶ Διακονούμενοι, πρὸς τὴν Οὐράνια 
Βασιλεία, ἀφορῶντες στὸν Ἀναστήμενο Χριστό 
μας, ἂς συνειδοποιήσουμε τὸ ὕψιστο χρέος μας 
πρὸς τὸν κόσμο: τὴν Μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως...

Ἔναντι ἑνὸς ἀνθρωπισμοῦ δυτικῆς προελεύσεως, 
ὁ ὁποῖος αὐτονομεῖ τὸν ἄνθρωπον· θεωρεῖ αὐτὸν ὡς 
ἐρωτικὸν ζῶον· ἕνα ζῶον ποὺ κατασκευάζει ἐργαλεῖα· 
κηρύττει τὸν μηδενισμόν· προβάλλει τὸν παγανισμὸ 
τοῦ Φασισμοῦ καὶ τοῦ Ναζισμοῦ· ὁμιλεῖ γιὰ τὸν θά-
νατον τοῦ Θεοῦ· καλλιεργεῖ ὄχι τὸ ἰδεῶδες τῆς 
Θεώσεως, ἀλλὰ τῆς ἀποθηριώσεως τοῦ ἀνθρώπου· 
καλούμεθα νὰ δώσουμε τὴν Μαρτυρία τῆς Ἀνα-
στάσεως, νὰ γίνουμε Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, 
νὰ ἐνσαρκώσουμε τὴν Ἀνάστασι ὡς τρόπον ζωῆς.

Ἀπαιτεῖται ὅμως ἰδιαίτερη προσοχή, τόσο ἀπὸ 
τοὺς Ποιμένας, ὅσο καὶ τοὺς Ποιμενομένους· τόσο 
ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς Πατέρας, ὅσο καὶ τὰ πνευ-
ματικὰ Τέκνα...

...Οἱ μὲν Πατέρες, ἂς βοηθοῦν τὰ Τέκνα μὲ γνή-
σιο φιλάνθρωπο πνεῦμα... Τὰ δὲ Τέκνα, ἂς συ-
μπαρίστανται στοὺς Πατέρας μὲ γνήσιο υἱϊκὸ 
σεβασμό, ἀποφεύγοντα τὰ δύο ἄκρα: τὴν προσωπο-
λατρία καὶ τὴν περιφρόνησι-ὑποτίμησι. 

Ἔτσι, ἀλληλο-περιχωρούμενοι καὶ ἀλληλο-βοη-
θούμενοι, μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, θὰ ἀπο-
τελοῦμε, ἂν καὶ ἀνάξιοι, τὴν Ἐλπίδα τοῦ Κόσμου, 
τὴν Ψυχὴ τοῦ Κόσμου, τὴν Ἀγκαλιὰ τοῦ Κόσμου, ἡ 
Ὁποία θὰ δίδη Ζεστασιὰ καὶ Θαλπωρὴ καὶ Ὅραμα 
στὸ μέγα τραῦμα, τὸν Ἄνθρωπο.

Ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ 
Ἀγάπη τοῦ Πατέρα μας Θεοῦ, καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, ἂς πλημμυρίζη τὶς καρδιές μας 
καὶ ἂς ἀναζωπυρώνη τὸ Ὅραμά μας: τὸ Ὅραμα 
τῆς Ἀναστάσεως. Ἀμήν!

Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 2    ● Μάρτυρες καὶ Μαρτυρία Ἀναστάσεως ● Ὅραμα καὶ Χρέος
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Μὲ τὴν Προστασία τῆς 
 Παναγίας Πορταϊτίσ-

σης τῆς Ἰβηριτίσσης, τῆς 
Ἁγίας Νίνας τῆς Ἰσαπο-
στόλου καὶ Φωτιστρίας τῆς
Γεωργίας / Ἰβηρίας καὶ τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος  
Γεωργίου, ἀξιωθήκαμε γιὰ
μία ἀκόμη φορὰ νὰ ἐπι-
σκεφθοῦμε τὴν Ἁγία Γῆ 
τῆς Γεωργίας.

Μία δεκαμελὴς Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα
ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησιν τοῦ Μη-
τροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρια-
νοῦ, ἔφθασε τὴν Τρίτη, 13/26.8.2014, στὴν 
εὐλογημένη Γεωργία.

* * *
Μετὰ τὴν εὐλογημένη Ἕνωσί μας ὑπὸ τὸν

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας Κον 
Καλλίνικον (5.3.2014 ἐκ.ἡμ.), ἡ Ἐπίσκεψις 
αὐτὴ εἶχε ἕναν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα, ἐφ᾿ 
ὅσον στὸν Μητροπολίτη Κυπριανὸν ἔχει 
ἀνατεθῆ συνοδικῶς ἡ Τοποτηρητεία τῆς νεο-
παγοῦς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι Τιφλίδος.

Στὴν ἄκρως συγκινητικὴ ὑποδοχή, τόσο 
στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τιφλίδος, ὅσο καὶ στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσ-
σης, στὸ Γκλντάνι, ἦσαν παρόντες ἀναρίθ-
μητοι Πιστοί μας, οἱ ὁποῖοι μὲ Εἰκόνες καὶ 
Ψαλμωδίες, πρωτοστατούντων τῶν τεσσά-
ρων πλέον Ἱερέων μας, ὑπεδέχθησαν ἐνθου-
σιωδῶς τὸν Τοποτηρητὴν καὶ ἐξέφρασαν 
πρὸς αὐτὸν τὸν βαθὺ σεβασμὸ καὶ τὴν ἐμπι-
στοσύνη τους.

* * *
Κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπισκέψεως ἦταν, πρῶ-

τον ἡ συμμετοχὴ στὴν μεγάλη Θεομητο-
ρικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
ὅτε καὶ πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς στὸ 
Γκλντάνι, καὶ δεύτερον ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν   
ἑνωθέντα Κλῆρο καὶ Λαό, ὑπὸ μίαν πλέον 
Σύνοδον, ὥστε νὰ καλλιεργηθῆ εἰς βάθος ἡ 

ἐν Χριστῷ Ἀγάπη καὶ Ἑνότης. 
Τοῦτο, χάριτι Θεοῦ, ἐπετεύχθη καὶ ἐδόθη 

μία ἰσχυρὰ ὤθησις πρὸς τὴν κατεύθυνσιν 
αὐτήν, τόσο κατὰ τὴν Πανηγυρικὴ Θεία 
Λειτουργία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
ὅσο καὶ κατὰ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Τοποτηρη-
τοῦ στὶς Θεῖες Λειτουργίες, οἱ ὁποῖες ἐτελέ-
σθησαν στοὺς δύο ἄλλους μικροτέρους μὲν 
Ναούς, ἀλλὰ πλήρεις Χάριτος, Ἀγάπης καὶ 
Εὐλογίας: στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως  τῆς 
Θεοτόκου (Σάββατον, 17/30.8.2014, Ἐφημέρι-
ος Πρεσβύτερος π. Γαβριὴλ Νεμπιερίντζε, 
ἐντὸς τῆς Τιφλίδος), ὡς καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Ἀναστάσεως (Δευτέρα, 19.8/1.9.2014,  
Ἐφημέριος  Ἱερομόναχος  π. Γρηγόριος  Κο-
μπαχίτζε, ἐντὸς ἐπίσης τῆς Τιφλίδος).

* * *Παντοῦ καὶ πάντοτε, κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς Ἐπισκέψεως, ἦσαν ἐμφανέστατα τὰ αἰ-
σθήματα τῆς εἰλικρινοῦς Ἀγάπης καὶ τῆς 
γνωστῆς παραδοσιακῆς καὶ ἀπαράμιλλης 
γεωργιανῆς Φιλοξενίας.

Πραγματοποιήθησαν Προσκυνήματα τοὺς 
κυρίους Ἁγίους Τόπους τῆς Γεωργίας.

Tὸ πλέον ὅμως σημαντικὸν ἦταν, ὅτι ἀντι-
μετωπίσθηκαν χρόνια προβλήματα, ταλανί-
ζοντα τὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι καὶ προ-
καλοῦντα ἐντάσεις καὶ διαιρέσεις, μεταξὺ 
Κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ Λαϊκῶν.

Ἐπραγματοποιήθησαν συσκέψεις, οἱ ὁποῖ-
ες ἐν πνεύματι Ἀγάπης καὶ Ταπεινώσεως, 
ἔθεσαν τὰ θεμέλια γιὰ τὴν ἐπίλυσι τῶν προ-
β λ η -
μάτων 
αὐτῶν, 
π ρ ο -
κειμέ-
νου νὰ 
ἀ ν α -
κτηθῆ, 
διατη-
ρ η θ ῆ 

ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ: 

Πρώτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις 
στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Ὀρθοδόξου Γεωργίας

13η- 19η Αὐγούστου 2014 ἐκ. ἡμ.

Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας  
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καὶ ἰσχυροποιηθῆ ἡ Ἑνότης ἐν τῇ Ἀληθείᾳ 
καὶ τῇ Ἀγάπῃ. 

Στὴν προοπτικὴ αὐτή, κατεστρώθη ἕνα 
πρόγραμμα δράσεως καὶ στρατηγικῆς, ὥστε 
οἱ Ἀντι-οικουμενισταὶ τῆς Γεωργίας νὰ πο-
ρευθοῦν στὸ ἑξῆς ἑνωμένοι καὶ μὲ κοινὸ ἐκ-
κλησιαστικὸ φρόνημα.

Ἐπὶ πλέον ὅλων αὐτῶν, συνειδητοποιήθη-
κε ὅτι στὴν Γεωργία δραστηριοποιοῦνται καὶ 
ἄλλες ὁμάδες τινὲς Ἀντι-οικουμενιστῶν, οἱ 
ὁποῖες ὅμως δὲν ἔχουν κοινωνία μὲ τὴν Ἱερὰ 
Σύνοδό μας.

Ὁ Τοποτηρητὴς κατέγραψε ὅλες τὶς τάσεις, 
προκειμένου νὰ κατανοήση πλήρως τὴν ἐκ-
κλησιαστικὴ κατάστασι στὴν Γεωργία, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ νὰ ἀναλάβη δρᾶσιν προσεγγίσεως, 
εἰρηνεύσεως καὶ ἑνώσεως, εἰ δυνατόν, τῶν 
διεστώτων.

* * *
Τὴν Τρίτη, 20.8.2014 ἐκ.ἡμ., ἡ Ὁμάδα τῶν 

Προσκυνητῶν ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, 
μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως.

Παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ὥρας (02:30’ 
ἄφιξις στὸ Ἀεροδρόμιο Τιφλίδος, 04:30’ ἀπο-
γείωσις), πολλοὶ πιστοί μας, μαζὶ μὲ τοὺς 
τέσσερις Ἱερεῖς μας, ἦσαν στὸν χῶρο τῆς 
ἀναμονῆς καὶ προέπεμψαν τοὺς Ἕλληνες 
Ἀδελφοὺς μὲ ἐκφράσεις ἐγκαρδίου Ἀγάπης 
καὶ Εὐγνωμοσύνης.

Στὶς 20:42’ προσγειωθήκαμε στὸ «Ἐλευθέ-
ριος Βενιζέλος», ὅπου μία ὁμάδα πνευμα-
τικῶν μας τέκνων μᾶς ὑποδέχθηκε μὲ πολλὴ 
ἀγάπη στὰ Πάτρια Ἐδάφη...

Μία ἀκόμη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις εἶχε 
φθάσει σὲ αἴσιο πέρας, πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ 
Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πρεσβείαις τῆς Θεο-
τόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...
Φυλὴ Ἀττικῆς,                          ὁ Μητροπολίτης
22.8.2014 ἐκ.ἡμ.        † ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!... Τριὰς Ἁγία
  δόξα Σοι!...

Μετὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς ῾Υψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου μας καὶ κινούμενοι ἀπὸ εἰλικρινὲς  
καὶ βαθὺ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πρόοδο τῆς 
Ἱεραποστολῆς μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοπο-
τηρητὴς τῆς νεοπαγοῦς Ἐπισκοπῆς, ἤλθαμε  
καὶ πάλι  σὲ κοινωνία Ἀγάπης  καὶ Χαρᾶς ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ, μὲ τὸ Μικρὸ Ποίμνιό μας 
στὴν χώρα αὐτή, ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ Λουθηρα-
νισμός, στὴν χειροτέρα ἴσως καὶ πλέον ἐκκο-
σμικευμένη ἐκδοχή του.

Τὴν φορὰ αὐτὴ ἦσαν μαζί μας ὁ Αἰδεσιμολ.  
Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Γιὰν (Τσέχος  προσ-
ήλυτος, Ἐφημέριος στὴν Ἐνορία τῆς Ἀνα-
λήψεως Πατρῶν) καὶ ὁ ῾Υποδιάκονος Γέρων 
Ἀντώνιος Ἁγιοκυπριανίτης.

* * *
Τὴν Τετάρτη, 18.9/1.10.2014, μία μικρὴ 

ὁμάδα πιστῶν μας, μαζὶ μὲ τοὺς Κληρικούς  
μας π. Ἀνδρέα (Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο) καὶ 
π. Στέφανο καὶ Ἱεροδιάκονο π. Θεοχάρη, 
μᾶς ὑποδέχθηκαν στὸ Ἐπισκοπεῖό μας, στὸ 
Βόρμπεργκ (Vårberg) τῆς Στοκχόλμης, ὅπου 
μετὰ τὴν κατανυκτικὴ Δοξολογικὴ Τελε-
τή, περιγράψαμε ἁδρομερῶς τὸν σκοπὸ τῆς 
νέας αὐτῆς Ἐπισκέψεώς μας.

■ Ἐν συνεχείᾳ, ἐπισκεφθήκαμε τὸν βαρέως 
ἀσθενοῦντα καὶ κλινήρη σχολάζοντα Ἐπί-
σκοπο Μα-
καριουπόλε-
ως κ. Ἰωάν-
νη, τὸν ὁποῖ-
ο ἀσπασθή-
καμε μὲ με-
γάλο σεβα-
σμὸ καὶ ἰδι-

ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ: 

Δεύτερη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι
στὴν νεοπαγῆ Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ 

τῆς Στοκχόλμης
18 - 23 Σεπτεμβρίου 2014 ἐκ.ἡμ. 

Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας 







αίτερη συγκίνησι, διότι στὸ πρόσωπό του 
βλέπαμε τὸν Ἱδρυτὴ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς στὴν Σουηδία (1984 κ.ἑ.).

Τὴν Πέμπτη, 19.9/2.10.2014, μεταβήκαμε   
στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας  Φιλο-
θέης τῆς Ἀθηναίας, ὅπου μᾶς ὑποδέχθηκαν 
ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μαγδαληνὴ καὶ ἡ 
Ἀδελφὴ Λυδία, ἐτελέσθη δὲ ἡ Θεία Λειτουρ-
γία ἀπὸ τοὺς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους π.  
Ἀνδρέα καὶ π. Γεώργιο, συμπροσευχομένων 
καὶ ὀλίγων πιστῶν.

■ Μετὰ τὸ μεσημβρινὸ γεῦμα, ἐπακολού-
θησε πολύωρος συνεργασία μὲ τὶς Ἀδελφὲς 
τῆς Μονῆς γιὰ ποικίλα θέματα ἀφορῶντα 
καὶ τὴν Ἱεραποστολικὴ  Δρᾶσι καὶ Μαρτυρία 
μας στὴν Σουηδία· τέλος, ἔγινε ἡ Ἐξομολό-
γησις αὐτῶν, ἡ ὁποία ἐπισφραγίσθηκε μὲ 
τὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *
Τὴν Παρασκευή, 20.9/3.10.2014, στὴν ἴδια 

Ἱερὰ Μονή, πραγματοποιήθηκε μία πολὺ 
σοβαρὰ Σύσκεψις μὲ δύο ἐκ τῶν Ἱερέων μας 
στὴν Σουηδία: τὸν π. Ἀνδρέα καὶ τὸν π. Σπυ-
ρίδωνα (Ἄραβα, δρῶντα στὴν Δυτικὴ Σουη-
δία, πόλις Γιoτενὲ/Göttene, περίπου 200 χλμ. 
ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ τὴν Νορβηγία).

Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὸ 
νομικὸ status τῶν Ἐνοριῶν στὴν Σουδία καὶ 
τὴν σχετικὴ ταυτότητα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς 
μας στὴν χώρα αὐτή, ἐν ὄψει μάλιστα δημι-
ουργίας νέων Ἐνοριῶν μας.

■ Ἐκλήθη τὸ Ἱερατεῖό μας (τρεῖς Πρεσβύτε-
ροι - ἕνας Διάκονος), ὡς καὶ οἱ Mοναχές μας, 
νὰ δηλώσουν ἐνυπογράφως τὴν συμφωνία 
τους ἐπὶ τοῦ Ἑνωτικοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ 
Kειμένου (Mάρτιος 2014), διότι στὸ ἑξῆς αὐτὴ 
θὰ εἶναι ἡ Ὁμολογία Πίστεως τῶν Ἀντι-
οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.

* * *
Tό Σάββατο, 21.9/4.10.2014, ἦταν ἐξαι-

ρετικὰ  δραστήριο, ἔφ᾿ ὅσον σὲ ἀλλεπάλλη-
λες Συσκέψεις,
συλλογικὲς καὶ
προσωπικές, 
στὸ Ἐπισκοπεῖ-
ό μας, ἀντιμε-
τωπίσθηκαν 
πολλὰ  καὶ ποι-

κίλα ποιμαντικὰ-ἐνοριακὰ προβλήματα καὶ 
ἐδόθησαν, χάριτι Θεοῦ, λύσεις καὶ ὁδηγίες.

● Ἐξομολογήσεις καὶ παραμυθία ψυχῶν, 
καλυτέρα καὶ διευρυμένη ὀργάνωσις λατρευ-
τικῶν εὐκαιριῶν, σύστασις εἰδικῆς Ὁµάδος 
Διακονίας τοῦ Ἐπισκοπείου (πρὸς λύσιν χρο-
νιζόντων ἐκκρεμοτήτων), καὶ τέλος μικρὰ 
οἰκοδομητικὴ Σύναξις.

* * *
Tὴν Kυριακή, 22.9/5.10.2014, ἐτελέσαμε 

τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Kαθεδρικό μας 
Nαὸ τῶν Ἁγίων Kωνσταντίνου  καὶ  Ἑλένης, 
μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν τεσσάρων Πρεσβυτέ-
ρων μας:  π. Ἀνδρέου, π. Γεωργίου, π. Στεφά-
νου, π. Σπυρίδωνος, ἑνὸς Διακόνου:  π. Θεο-
χάρους, καί τινων Ὑποδιακόνων.

Ἡ ψαλμωδία ἦταν κατὰ τὸ ρωσικὸ τυπι-
κό, πάντως τρίγλωσση (σουηδικὰ-ἐλληνι-
κὰ-σλαβονικά), ὁ Ἱερὸς Nαὸς πλήρης ἀπὸ 
ἐγχρώμους  Ὀρθοδόξους, ἐκοινώνησαν  πολ-
λοὶ  πιστοί  καὶ  ὁ Θεοφιλέστατος Ἰωάννης 
παρίστατο συμπροσευχόμενος.

Ἀκολούθησε μεσημβρινὸ γεῦμα στὴν Tρά-
πεζα τοῦ Ἐπισκοπείου, γιὰ  ὅλους τοὺς ἐκ-
κλησιασθέντας, ὅπου ἀνεδείχθη  ἡ Ἐνοριακὴ 
Oἰκογένεια μέσα σὲ ἕνα κλῖμα ἐγκάρδιας 
ἐπικοινωνίας: ἦταν πράγματι ἕνα Θαῦμα!...

■ Ἐπακολούθησε μία περίπου δίωρος Σύ-
σκεψις (14:00΄-16:00΄) μὲ τὸν π. Ἀνδρέα.  

■ Στὶς ἑπόμενες δύο ὧρες (16:00΄- 18:00΄), 
συνεργασθήκαμε μὲ τὴν Ὁμάδα Διακονίας  
τοῦ  Ἐπισκοπείου.

■ Στὶς 18:30΄, ἄρχισε ἡ προεξαγγελθεῖσα 
Ἐνοριακὴ Σύναξίς μας, ἡ ὁποία ἔληξε στὶς 
20:30΄. Παρόντες ἦσαν οἱ Kληρικοί μας, ἀρ-
κετοὶ Πιστοὶ καί τινες Ἑτερόδοξοι, ὡς μετα-
φράστρια δὲ ἡ Γερόντισσα Mαγδαληνή. Ἡ 
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Μία πολυμερὴς προσπάθεια 
Κατηχητικῆς Δράσεως τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἔναρξις τῆς νέας
Κατηχητικῆς Περιόδου

1η Σεπτεμβρίου 2014 ἐκ. ἡμ.

Ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολις Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς, 
μὲ τὴν Χάρι τοῦ 
Κυρίου μας, τὴν 
Κυριακή, 1η Σε-
πτεμβρίου 2014 
ἐκ. ἡμ., Ἀρχὴ τοῦ
Νέου Ἐκκλησια-

στικοῦ Ἔτους, ἐτέλεσε τὰ Ἐγκαίνια τῆς νέας Κατη-
χητικῆς Περιόδου αὐτῆς.

* * *
Στὸ Μητροπολιτικό Κέντρο, τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν 

Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, 
μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Χριστιανουπόλεως Κος Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν 
εἰδικὴ «Ἀκολουθία εἰς παῖδας τοῦ φωτισθῆναι 
καὶ ἐπιτυχεῖν εἰς τὰ γράμματα», ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ 
νέου Σχολικοῦ Ἔτους. Ἐπίσης, ἐτελέσθη ἡ εἰδικὴ 
«Ἀκολουθία ἐπὶ Ἐνάρξει Κατηχητικῶν Μαθημά-
των», ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀποστόλου Καγιόγλου, 
γιὰ τὰ Κατηχητικὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας. 

● Τὴν ἡμέρα αὐτή, 1/14.9.2014, ἔγινε ἡ Ἔναρ-
ξις τῶν Κατηχητικῶν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ (Κολωνὸς Ἀθηνῶν), τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων (Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς), στὸ Ἐνορι-
ακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
(Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς), ὡς καὶ σὲ ἄλλους Ἱεροὺς Να-
οὺς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 6 μ.μ., στὸ Πνευ-
ματικὸ Κέντρο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
(Πατρῶν 12, Κολωνός), ἄρχισε ὁ νέος κύκλος 
Συνάξεων καὶ Ὁμιλιῶν, μὲ τὴν εἰδικὴ «Ἀκολουθία 
ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει Κατηχητικῶν Συνάξεων», τὴν ὁποία 
ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κος Κυπρι-
ανός καὶ ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη 
Σύναξις τῆς Νέας Περιόδου Α´, μὲ συμμετοχικὴ 
διαδικασία.

Τὸ θέμα τῆς Συνάξεως εἶχε περιεχόμενο Δογμα-
τικὸ (περὶ τῆς Θεότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) καὶ 
Θεοτοκοφιλικὸ (μία σύγχρονη Ἐμφάνισι τῆς Θεο-
τόκου).

Οἱ Συνάξεις καὶ Ὁμιλίες τῆς Νέας Περιόδου (Α´ , 
Σεπτέμβριος 2014 -Μάϊος 2015), θὰ πραγματο-
ποιοῦνται μὲ τὴν Ὁδηγία καὶ Προστασία τῆς Ὑπερ-
ευλογημένης Θεοτόκου «Ἐγγυήτριας τῶν Ἁμαρ-
τωλῶν» ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκό-
που Γαρδικίου κ. Κλήμεντος:

α. στὴν Ἐνορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
(Κολωνὸς), β. στὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
(Ἐλευσῖνα) καὶ γ. στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς (Ἀχαρνές), σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, 
τὸ ὁποῖο ἀναρτᾶται στην ἱστοσελίδα τῆς Μητρο-
πόλεως (βλ. Ἀνακοινώσεις www.hsir.org/Info_el/
New.html).                                                     



διαδικασία ἦταν συμμετοχική.
● Kεντρικὸ θέμα: ἡ ἐκκοσμίκευσις, ὡς μέγι-

στος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία.
Ἦταν πράγματι μία θαυμάσια ποιμαντικὴ 

ἐμπειρία, ἡ ὁποία κορυφώθηκε μὲ τὴν συμ-
μετοχή μας στὸ Mυστήριο τῆς Θείας Eὐχαρι-
στίας κατὰ τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες.

* * *
Tὴν Δευτέρα, 23.9/6.10.2014, στὶς 10:10΄, ἀνα-

χωρήσαμε ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
* * *

Πράγματι, στὸν Ἱεραποστολικὸ  Ἀγρὸ  τοῦ 
Bορρᾶ ὑπάρχει Πρόοδος καὶ Προοπτικὲς γιὰ 
τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία...

Σκεφθῆτε: διαθέτουμε δύο βασικὲς Ἐνορί-
ες (μία τρίτη ἱδρύεται), ἕνα Mοναστήρι, τρεῖς 
Ἱερεῖς, ἕναν Διάκονο, ἕναν Ἐπίσκοπο, τὴν 
στιγμὴ ποὺ ἡ Mητρόπολις Σουηδίας τοῦ Πα-
τριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως διαθέτει 
ἕναν ἐπίσκοπο καὶ ἕναν ἱερέα γιὰ ὅλη τὴν 
Σκανδιναβία...

■ Στὴν Γνησιότητα ὑπάρχει ψηλαφητὴ δυ-
ναμική... Στὴν νοθεία τῆς Ὀρθοδοξίας παρα-
τηρεῖται ἕνας σαφὴς ἐκφυλισμός, μέσῳ ἑνὸς 
ψηλαφητοῦ συγκρητισμοῦ καὶ ἑνὸς ἀντι-ευ-
αγγελικοῦ μινιμαλισμοῦ...
23.9.2014 ἐκ.ἡμ. 
Γενέθλιον T. Προδρόμου                          † ὁ ᾿Ω. κ΄ Φ. Κ.





νάρχης μας ἀναφέρθηκε 
• στὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν 

ὁποία ὀφείλουμε στὸ Πάνσε-
πτο Πρόσωπο τῆς Παναγίας 
μας, διὰ τῆς Ὁποίας ὁ Ἄκτι-
στος Θεὸς εἰσῆλθε στὴν κτι-
στότητα... 

Τὸ «ναὶ» τῆς Ὑπερευλογη-
μένης Θεοτόκου στὸ Θεῖο 
Ἄγγελμα ἐλευθέρωσε τὸν ἄν- 
θρωπο… καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ φθάση 
στὴν κατάστασι, γιὰ τὴν ὁποία τὸν εἶχε προορίσει ὁ 
Θεός, διότι ὁ ἀληθὴς Ἄνθρωπος εἶναι ὁ κατὰ χά-
ριν Θεάνθρωπος μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος... 

Ἔχουμε χρέος νὰ δίνουμε μαρτυρία γιὰ τὴν αὐθεν-
τικὴ αὐτὴ Ὀρθόδοξη Ἀνθρωπολογία στὸν κόσμο…



■ Στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο στὶς Ἀφίδνες

Ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις 
τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Ἡ Θεοτόκος Ὁδηγός μας 
στὴν ἀληθῆ Ἀνθρωπολογία

Τὴν Τρίτη, 24.9.2014 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ Συνάξει τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, 
ἑώρτασε ἡ Ἡσυχαστικὴ Ἱερὰ Μονὴ ἐπ᾿ ὀνόματι Αὐτῆς 
στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

Στὴν Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία 
προΐστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ καὶ Πνευματικὸς τῆς ὁλιγομε-
λοῦς Ἀδελφότητος ὑπὸ τὴν Σεβαστὴν Καθηγουμένην 
Γερόντισσα Εὐπραξία.

Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. Ποιμε-
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κλησίας μας, Μοναχοὶ καὶ Μοναχαί, ὡς καὶ πλῆθος 
εὐλαβῶν πιστῶν.  

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μα-
ραθῶνος κ. Φώτιος, ἐξεφώνησε σύντομη ἐπίκαιρη  
Ὁμιλία, στὴν ὁποία ἀνεφέρθη στὴν ἀναγκαιότη-
τα τῆς πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως μας, πρὸς ἀπο-
τροπὴν τοῦ κινδύνου Ἀποχριστιανισμοῦ τῆς Πα-
τρίδος μας.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, 
στὸν Ἐπίλογο Του, ἐτόνισε ὅτι ἐνῷ μοναδική μας 
Ἐλπίδα εἶναι ὁ Χριστός, ὡς Λαὸς ἐπωλήσαμε τὰ ἰδα-
νικά μας ἔναντι πινακίου φακῆς. Ἐκάλεσε δὲ τοὺς 
πιστοὺς ἔτι περισσότερον σὲ εἰλικρινῆ μετάνοια καὶ 
θερμὴ προσευχή, ὄχι μόνο ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν οἰκο-
γενειῶν μας, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ  Ἔθνους μας, καθὼς 
καὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσε κατανυκτικὰ Χορὸς  Ἱερο-
ψαλτῶν, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ κ. Ἰωάννου Κιαχο-
πούλου.

Οἱ πολὺ ἐπίκαιρες Ὁμιλίες τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Μαραθῶ-
νος, ἐντὸς τοῦ προσευχητικοῦ κλίματος τῆς Πα-
ρακλήσεως εἰς τὸν Κύριόν μας, ὡς καὶ ἡ ἀθρόα 
συμμετοχὴ τοῦ εὐσεβοῦς Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ, 
προσέδωσαν τὸν γνήσιο χαρακτῆρα τῆς Μετανο-
ητικῆς Συνάξεως, ἡ ὁποία παρέπεμπε σὲ παρόμοι-
ες ἐνέργειες τῆς Ἁγίας Μητρὸς ἡμῶν Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας σὲ κρίσιμες στιγμὲς τῆς Πατρίδος καὶ 
τοῦ Γένους μας κατὰ τὸ παρελθόν.                          



■ Σὲ γνήσιο κλῖμα Μετανοίας 

Συνοδικὴ Προσευχητικὴ Σύναξις 
πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ  Ἀποχριστιανισμοῦ 

τῆς Πατρίδος μας
25ης Σεπτεμβρίου2014 ἐκ. ἡμ.

Τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25ης Σεπτεμβρίου/8ης
Ὀκτωβρίου 2014, ὥραν 5:00 μ.μ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν, 
ἔγινε Προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ 
Ἀποχριστιανισμοῦ τῆς Πατρίδος μας.

Ἐχοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
κ. Καλλίνικος, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς ἐνδη-
μοῦντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομον, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρια-
νόν, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριον, Μαραθῶνος 
κ. Φώτιον, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον καὶ Γαρδικίου 
κ. Κλήμεντα.

Ἐψάλη ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν στὸν Κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὁποίου 

ἀνεπέμφθη-
σαν κατάλλη-
λοι γιὰ τὴν πε-
ρίπτωσι Δεή-
σεις καὶ Εὐχαί.

Παρέστησαν
πολλοὶ Κλη-
ρικοὶ τῆς Ἐκ-
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Συνάντησις οἰκοδομῆς καὶ ἀλληλογνωριμίας 

Α΄ Παν-Αττικὴ Ἱερατικὴ Σύναξις
9η Σεπτεμβρίου 2014 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Δευτέ-
ρα, 9/22.9.2014, 
πραγματοποιή-
θηκε χάριτι Θε-
οῦ ἡ Α΄ Παν-Ατ-
τικὴ Ἱερατικὴ 
Σύναξις, στὸν 

Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας 
Φιλαδελφείας. 

Ἡ Σύναξις εἶχε ἀποφασισθῆ Συνοδικῶς, προ-
κειμένου νὰ συμβάλη στὴν ἀλληλογνωριμία τῶν 
Κληρικῶν, εἰδικῶς μετὰ τὴν Ἕνωσι τῶν πρώην 
Ἐνισταμένων μὲ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Ἧσαν παρόντες ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος κ. Καλλίνικος, οἱ Σε-
βασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόν τιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυ-
σόστομος, Τορόντο κ. Μωϋ-
σῆς (παρεπιδημῶν, λόγῳ τῆς 
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας) καὶ Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὡς καὶ 
οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος, 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανὸς 
(ἐπίσης παρεπιδημῶν) καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Τὸ κύριο σῶμα τῆς Συνάξεως ἦσαν οἱ δυνηθέ-
ντες νὰ προσέλθουν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ 
καὶ τὶς ὅμορες Ἱερὲς Μητροπόλεις Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς, ἤτοι 50 Ἱερεῖς καὶ 4 Διάκονοι. 

● Ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος περὶ τὴν 
11ην π.μ. ἐκήρυξε προσευχητικῶς ἐντὸς τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τὴν ἔναρξι τῆς Συνάξεως καὶ ἀπηύθυνε 
σύντομη χαιρετιστήριο προσλαλιά. ● Ὁ Θεοφιλ. 
Μαραθῶνος κ. Φώτιος (Ἀρχιγραμματέας) προέ-
βη σὲ ἐνημέρωσι ἐπὶ ἕξι σημαντικῶν Συνοδικῶν 
Ἀποφάσεων. ● Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιω-
τίας κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη στὶς πρόσφα-
τες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις Διακηρύξεων πέντε 
Ἁγίων (Ὁσίου Ἱερωνύμου Αἰγίνης [3 Ι΄], Ὁσίου 
Παχωμίου Χίου [14 Ι΄], Νεομάρτυρος Αἰκατερί-

νης Ρούττη Μάνδρας [15 ΙΑ΄], Ὁσίου Παρθενί-
ου Χίου [8 ΙΒ΄] καὶ Νεο ιερομάρτυρος Ἰωσὴφ ἐκ 
Δεσφίνης Παρνασσίδος [22 Ζ΄]). ● Ὁ Σεβασμ. 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀνεφέρθη 
στὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο τῆς Αἰγίνης καὶ στὰ ὀργα-
νωτικὰ τῆς ἐπικειμένης τελετῆς τῶν Ἁγίων Θεο-
φανίων στὸν Πειραιᾶ (6/19 Ἰαν. 2015). 

● Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ βάρος τῆς κεντρικῆς Εἰσηγή-
σεως (ἐπὶ 40΄), ἀνεφέρθη στὴν ἀντιμετώπισι τοῦ 
ἀνησυχητικοῦ φαινομένου τῆς ἐκκοσμικεύσεως 
καὶ ἐξατομικεύσεως ἰδίως τῶν ἱερῶν Μυστη-
ρίων τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γάμου, μὲ εἰδικὲς 
πνευματικὲς καὶ ποιμαντικὲς προτάσεις, ἐν 
ὄψει σοβαρᾶς Συνοδικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ 
φαινομένου.

Ἐπίσης, μετὰ τὴν δευτερολογία ἐπί τινων θε-
μάτων τῶν Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Ἀττικῆς καὶ 
τοῦ Θεοφιλ. Μαραθῶνος, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου 

κ. Κλήμης ἀνεφέρθη συμπληρωματικῶς ἐπὶ 
ὅσων ἐτέθησαν ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. 

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ ἑτέρων θεμάτων (ἐνίσχυσις 
Ἱεραποστολῆς καὶ Φιλανθρω-
πίας, πρόβλημα χρήσεως κι-
νητῶν τηλεφώνων στοὺς Να-

οὺς κ.ἄ.).
Ἐτέθησαν ἐρωτήματα ἀπὸ Κληρι-

κοὺς καὶ τέλος, ὁ Μακαριώ τατος κ. Καλλίνι-
κος, περὶ τὶς 12:30΄, ἀπηύθυνε πνευματικὲς νου-
θεσίες, καὶ μάλιστα περὶ τῆς ἀναγκαιότητος νὰ 
ἐξομολογοῦνται οἱ Κληρικοὶ καὶ περὶ τῆς Εὐχα-
ριστιακῆς ζωῆς, θέσας τὴν καρακλεῖδα τῆς Συν-
άξεως προσευχητικῶς.

Τέλος, παρετέθη λιτὴ τράπεζα Ἀγάπης καὶ δι-
ενεμήθη ἔντυπο οἰκοδομητικὸ ὑλικό. 

† Γ.Κ.



Ἱερατικὴ Σύναξις Γ΄
Φυλὴ Ἀττικῆς, Τρίτη, 5η/18η Νοεμβρίου 2014

Ψήφισμα
Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία 

ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016 

α. Ἡμεῖς οἱ Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, 
μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν Προστα-
σία τῆς Παναγίας μας, σήμερα, ἡμέρα Τρίτη, 
5 / 18.11.2014, συνήλθαμε στὸ Μητροπολιτικὸ 
Κέντρο μας, τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυ-
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν τρίτη μηνιαία 
Τακτικὴ Ἱερατικὴ Σύναξί μας, προσκλήσει 
καὶ παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μας 
κ. Κυπριανοῦ.

β. Ἐνημερωθήκαμε ἐπὶ διαφόρων ἐκκλη-
σιαστικῶν καὶ ποιμαντικῶν θεμάτων, συν-
εζητήσαμε, συναποφασίσαμε καὶ συν-οικο-
δομηθήκαμε, ἰδιαιτέρως ὅμως μᾶς ἀπασχό-
λησε ἡ προετοιμαζομένη ἀπὸ τοὺς ἐξ ὀρθο-
δόξων Οἰκουμενιστὰς λεγομένη Μεγάλη 
Πανορθόξος Σύνοδος τοῦ 2016.

γ. Ἡ εὐαισθησία μας, ὡς Ὀρθοδόξων Ποι-
μένων, προκαλεῖ τὴν λύπη καὶ τὴν ἀνησυχία 
μας, διότι ἡ λεγομένη Σύνοδος τοῦ 2016, ἐὰν 
καὶ ἐφ᾿ ὅσον τελικὰ συγκληθῆ, εἶναι βέβαι-
ον, ὅτι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν θὰ προκαλέση μεγάλη 
ἀναστάτωσι στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀφ᾿ ἑτέρου 
δὲ θὰ καταστήση ἀγεφύρωτο πλέον τὸ χά-
σμα μεταξὺ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας καὶ 
τῶν Συγκρητιστικῶν-Οἰκουμενιστῶν.

δ. Ἡ Σύνοδος τοῦ 2016, ἐκ τῶν προτέρων 

εἶναι δυνατὸν καὶ χωρὶς καμμία ἀμφιβολία 
νὰ χαρακτηρισθῆ, ὡς ψευδοσύνοδος, γιὰ τοὺς 
ἑξῆς βασικοὺς λόγους:

Προετοιμάζεται ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκα-
ετηρίδες· μὲ ἕναν τρόπο ὄχι χαρισμα-
τικό, ἀλλὰ σαφῶς γραφειοκρατικὸ καὶ 
σχολαστικιστικό· μέσα σὲ ἕνα πλαίσιο 
οἰκουμενιστικό· μὲ βάσι τὴν Πατριαρ-
χικὴ Ἐγκύκλιο τοῦ 1920, καθαρῶς καὶ 
θεμελιωδῶς οἰκουμενιστική· μὲ προο-
πτικὲς οἰκουμενιστικές.
Τὰ σχετικὰ Κείμενα, τὰ ὁποῖα ἤδη 
ἔχουν ἑτοιμασθῆ, ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέ-
σεις μὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἀλλο-
θρήσκους, μαρτυροῦν γιὰ τὴν πρόθεσι 
τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ἀναγνωρίσουν 
τὴν ἐκκλησιαστικότητα τῶν αἱρετικῶν, 
τὴν ὁποία ὅμως de facto καὶ ποικιλο-
τρόπως ἤδη ἔχουν ἀναγνωρίσει, ἀλλὰ 
καὶ τὴν σταθερὰ προοπτικὴ τῶν Οἰκου-
μενιστῶν νὰ ἐμπλακοῦν ἔτι περαιτέρω 
στὴν λεγομένη διαθρησκειακὴ συνεν-
νόησι καὶ στενὴ συνεργασία «μεθ᾿ ὅλων 
τῶν ἀγαπώντων τὴν εἰρήνην ὀπαδῶν 
τῶν λοιπῶν ἐν τῷ κόσμῳ θρησκειῶν».
Ἡ ἀναγνώρισις τῶν δύο Μεγάλων 
Συνόδων, τῆς Η΄ καὶ τῆς Θ΄, ὡς Οἰκου-
μενικῶν, δὲν προβλέπεται στὸ Θεμα-
τολόγιο· μάλιστα δέ, ἡ προοπτικὴ συν-
αριθμήσεως τοῦ θέματος αὐτοῦ στὸ 
Θεματολόγιο ἔχει ἀπορριφθῆ ἢ παρα-
καμφθῆ.
Ἡ ὅλη διαδικασία τῶν λεγομένων Προ-
συνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων, 
«ὅπου προετοιμάζονται θεολογικὰ καὶ 
ἐκκλησιολογικὰ θέματα», τὰ ὁποῖα «θὰ 

1.

2.

3.

4.

Ἱερατικὲς Συνάξεις 
                               στὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας

Μὲ τὴν ἔναρξι τῆς νέας Περιόδου, μετὰ τὴν Χάριτι Θεοῦ ἐπι-
τευχθεῖσα Ἕνωσι τὸν Μάρτιο τ.ἔ., καθιερώθηκαν σταθερὰ οἱ Ἱε-
ρατικὲς Συνάξεις ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. 
Κυπριανὸ στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο, τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Τὴν πρώτη ἑβδομάδα ἑκάστου μηνός, στὶς Συνάξεις αὐτές, οἱ 
Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνημερώνονται καὶ ἐμβαθύνουν 
μαζὶ μὲ τὸν οἰκεῖο Ποιμενάρχη σὲ ποικίλα θέματα ἐκκλησιαστικὰ καὶ 
ποιμαντικά.
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ἀπασχολήσουν τὴν μέλλουσα νὰ συν-
έλθη τὸ 2016» Σύνοδο, ὅπως ὑπογραμ-
μίζει μὲ ἔμφασι ἔγκριτος Πανεπιστη-
μιακὸς Καθηγητής, ποτὲ «δὲν τέθηκαν 
ὑπόψη τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας», 
τῶν κατὰ τόπους ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, 
«προκειμένου οἱ Ἱεράρχες νὰ πάρουν 
θέση στὰ θέματα αὐτά, Συνοδικῶς»· 
δηλαδή, δὲν παρέχονται «οἱ ἐγγυήσεις 
γιὰ τὴν ἁγιοπνευματικὴ ἔκφρασι τῆς 
Ἐκκλησίας»· δὲν ὑπάρχει «πλήρης δια-
φάνεια»· ἔχει καταργηθῆ «ἡ λειτουργία 
τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ Συνοδικοῦ θε-
σμοῦ τῆς Ἐκκλησίας»· «ὑπάρ-
χει “ἔλλειμμα” Συνοδικότη-
τας»· «“κυοφορεῖται” μιὰ 
κάποια μορφὴ Παπισμοῦ 
στὸ χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας» καὶ ὀρθῶς 
ἐπισημαίνεται 
μία διολίσθησις «πάνω στὶς
ράγες τοῦ Παπισμοῦ», ἐφ᾿ 
ὅσον «κάποιος ἐπιδιώκει 
νὰ τεθεῖ ἐπάνω ἀπὸ ὅλους 
τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τελικὰ 
ἐπάνω ἀπ᾿ ὅλη τὴν Ἐκκλησία».
Οἱ λεγόµενες ἐπίσηµες Ἐκκλησίες, δη-
λαδὴ οἱ Οἰκουμενιστές, προσέρχονται 
στὴν Σύνοδο τοῦ 2016 βαθειὰ διηρημέ-
νοι καὶ ἀλληλο-αμφισβητούμενοι γιὰ
πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους· τὸ κύριο 
ὅμως θέμα μιᾶς ὄντως Μεγάλης Παν-
ορθοδόξου Συνόδου θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι 
ἡ Ἑνότης, ἡ Ἕνωσις, ἡ Ἐπανένωσις 
καὶ ἡ Συνάντησις πάντων τῶν Ὀρθο-
δόξων στὴν Ἀποστολικὴ Διδαχὴ καὶ 
στὸ Ἀποστολικὸ Ἧθος τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδοξίας, «ἵνα πιστεύσῃ ὁ κόσμος».

ε. Ἀπευθυνόμεθα ταπεινῶς πρὸς τὴν Πνευ-
ματικὴν Ἡγεσίαν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
παρακαλοῦμεν Αὐτὴν υἱϊκῶς νὰ θέση τὸ 
θέμα τῆς σχετικῆς ἐνημερώσεως ἐν ὄψει 
τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ 2016, ὡς θέμα ἀμέσου 
προτεραιότητος.

Ϛ. Ἡ ἔγκυρη καὶ τεκμηριωμένη κριτικὴ 
τοῦ οἰκουμενιστικοῦ διαβήματος αὐτοῦ ἔχει 
διττὸν χαρακτῆρα: ποιμαντικὸν καὶ ἱερα-

ποστολικόν.
● Ποιμαντικὸν μέν, διότι τὰ εὐσεβῆ μέλη 

τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νὰ 
καλλιεργοῦνται βαθύτερα, ὥστε νὰ ἀντι-
μετωπίζουν τὴν Παναίρεσι τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ ὅλο καὶ περισσότερο συνειδητοποι-
ημένα, μὲ ἑνιαῖο φρόνημα καὶ μὲ ζῆλο κα-
τὰ Θεόν.

● Ἱεραποστολικὸν δέ, διότι οἱ καλοπρο-
αίρετοι καὶ ἔχοντες φόβο Θεοῦ πιστοὶ τοῦ 
Νέου Ἡμερολογίου καὶ γενικὰ τῶν λεγο-
μένων ἐπισήµων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, πρέ-

πει νὰ ἐνημερωθοῦν ὑπεύθυνα γιὰ τὸν 
θανάσιμο κίνδυνο τῆς ψευδοσυνόδου 

τοῦ 2016, ὥστε νὰ ἀποτειχισθοῦν 
ἐπὶ τέλους ἐκ τῶν «ψευδοποιμέ-
νων» καὶ «ψευδοδιδασκάλων» 
τῆς οἰκουμενιστικῆς πλάνης 
καὶ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Γνη-
σία Ὀρθοδοξία.

ζ. Ἔχουμε τὴν πεποίθησι, ὅτι 
μία τοιαύτη προσπάθεια ἐνη-

μερώσεως ὑπὸ τῶν σεβαστῶν 
καὶ ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ Ποιμέ-

νων μας, θὰ συμβάλη στὴν θεολο-
γικὴ ἐν γένει ἀναβάθμησι τοῦ εὐσε-

βοῦς Ποιμνίου μας, ἀλλὰ θὰ δώση καὶ μίαν 
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου Μαρτυρίαν Συνοδικῆς 
Εὐαισθησίας καὶ Λειτουργίας, ἐν ἀντι-
θέσει μάλιστα πρὸς τοὺς Οἰκουμενιστάς, οἱ 
ὁποῖοι ‒ἐκτὸς τῶν ἄλ-λων‒ διολισθαίνουν 
συνεχῶς πρὸς τὴν ἀνάδειξιν ἑνὸς Πάπα 
τῆς Ἀνατολῆς.

Φυλὴ Ἀττικῆς, 
Τρίτη, 5η/18η Νοεμβρίου 2014

† Ἁγίων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης

Ἅπαντα τὰ Μέλη τῆς Συνάξεως 

† Μητροπολίτης Κυπριανός, † Ἀρχιμανδίτης Θεοδό-
σιος (Καθηγούμενος), † Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος, † 
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος, † Ἀρχιμανδρίτης Μᾶρκος, 
† Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀπόστολος Κ., † Πρεσβύτερος 
π. Ἄγγελος Μ., † Πρεσβύτερος π. Δωρόθεος Ξ., † Πρε-
σβύτερος π. Ἀθανάσιος Κ., † Πρεσβύτερος π. Δημήτρι-
ος Π., † Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Σ., † Πρεσβύτε-
ρος π. Νικόλαος Μ., Ἱεροδιάκονος Γαβριήλ.

● [ἔλειπαν δικαιολογημένως ἑπτὰ Κληρικοί].
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■ Ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 

Δίνω Ζωὴ
Εἶναι στὸ Αἷμα μου
Αἱμοδοσία, 15/28.9.2014

Tὴν ἑπομένη τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, Κυριακὴ 15/28 Σεπτεμβρίου 2014, ὁ 
«Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος» (ΝΕ.Ο.Σ.) 
καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
συνδιωργάνωσαν ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία, ὥστε 
νὰ ἐνισχυθῆ ἡ Τράπεζα Αἵματος τοῦ «Συνδέσμου» 
στὸ Τζάνειο Νοσοκομεῖο.

* * *
Ἐνωρὶς τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, στὸ Πνευ-

ματικὸ Κέντρο τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ζεφυ-
ρίου, τοῦ Δήμου Φυλῆς, οἱ Ἀντιπρόσωποι 
τῶν Συλλόγων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» καὶ «Ἅγιος Κυ-
πριανὸς», οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναλάβει τὴν εὐθύ-
νη τῆς ὀργανώσεως σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ὑπεύ-
θυνη Αἱμοδοσίας τοῦ «ΝΕ.Ο.Σ.» κ. Μελπομένη 
Βελόνη καὶ ἄλλα στελέχη τοῦ «Συνδέσμου», 
προετοίμασαν τὴν Αἴθουσα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ 
συνεργείου Αἱμοληψίας τοῦ Τζανείου καὶ τοὺς 
δεκάδες ἐθελοντὲς αἱμοδότες. 

Εἶχε ἑτοιμασθῆ ἐπίσης ἐδέσματα καὶ ἀναμνη-
στικά, γιὰ τοὺς αἱμοδότες, προσφορὰ τῆς ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας. 

Ὅταν κατέφθασε ἡ Κινητὴ Μονάδα Αἱμοδο-
σίας τοῦ  Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιῶς μὲ
τὸν Ἰατρὸ καὶ τέσσερις Νοσηλεύτριες, μὲ ὑπο-
δειγματικὴ ταχύτητα καὶ μεθοδικότητα τοπο-
θέτησαν ὅλον τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμὸ γιὰ νὰ 
ξεκινήση ἡ αἱμοληψία.

Ἤδη, στελέχη τοῦ «ΝΕ.Ο.Σ.» καὶ τοῦ «Ἁγίου 
Φιλαρέτου» συνεκρότησαν τὴν Γραμματεία, ἡ 

ὁποία προετοίμαζε τοὺς ὑποψηφίους αἱμοδότες 
μὲ τὶς κατάλληλες  πληροφορίες καὶ  ὁδηγίες 
γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν αἱμοδοσία.

* * *
Πολὺ σύντομα ἡ Αἴθουσα γέμισε μὲ αἱμοδότες, 

ἄνδρες καὶ γυναῖκες διαφόρων ἡλικιῶν ἀπὸ τὶς 
ἐνορίες, μὲ κυρίαρχο ποσοστὸ τοὺς νέους. 

Τὸ πρωτότυπο καὶ συγκινητικὸ ἦταν ἡ παρου-
σία Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν ἀπὸ Ἱερὲς Μο-
νὲς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας. Ἦταν μιὰ εὐ-
χάριστη ἔκπληξι γιὰ τὸ ἰατρικὸ προσωπικό, ἀλ-
λὰ καὶ γιὰ τοὺς ὀργανωτές, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν 
γιὰ πρώτη φορὰ  ρασοφόρους στὴν Αἱμοδοσία. 

Τὸ παρὼν ἔδωσε καὶ τὸ Προεδρεῖο τῆς Ἐθε-
λοντικῆς Ὀργανώσεως «Προστατεύω τὸν Ἑαυ-
τό μου καὶ τὸν Ἄλλον» (ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.), προσ-
κεκλημένης τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», μὲ τὸν ὁποῖο 
ἔχει συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας γιὰ ἑβδομαδι-
αία βοήθεια σὲ ἀστέγους συνανθρώπους μας. 

Τήν Αἱμοδοσία ἐτίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολίτης μας  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος προσῆλθε μὲ τὴν ἰδιότη-
τα τοῦ ὑποψηφίου αἱμοδότου… 

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στὸν Ἰατρὸ καὶ 
στὶς Νοσηλεύτριες ἀπὸ μία Εἰκόνα τῶν Ἁγίων 
μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Στὴν συνέχεια 
χαιρέτησε ἕναν πρὸς ἕναν τους ἐθελοντὲς αἱμο-
δότες στὶς κλίνες τῆς αἱμοληψίας, καὶ συνεζή-
τησε μὲ τὰ Μέλη τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς 
καὶ τὴν Ὑπεύθυνη Αἱμοδοσίας τοῦ «ΝΕ.Ο.Σ.» 
ἐπὶ τῆς προτάσεώς του νὰ γίνωνται συχνότερα 
οἱ ἐθελοντικὲς αἱμοδοσίες τοῦ «ΝΕ.Ο.Σ.» στὰ 
ὅρια τῆς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. 

* * *
Ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ τῶν ἐθελοντῶν ἠνάγκα-

σε τὴν Κινητὴ Μονάδα τοῦ Νοσοκομείου νὰ πα-
ρατείνη τὸν καθ-
ωρισμένο χρόνο 
τῆς Αἱμοδοσίας.

Εἶχε φθάσει πλέ-
ον ἡ 3η μ.μ., ὅταν 
ὡλοκληρώθηκε 
ἡ διαδικασία μὲ
τὸν 95ον αἱμο-
δότη.

Ἡ συμμετοχὴ 
ἦταν μεγάλη! Ἡ
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Προσλαλιὰ στὰ 
Ἐγκαίνια 

τῶν Γραφείων
τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως 
Ὠρωποῦ καὶ 

Φυλῆς 
καὶ τοῦ Συλλόγου 
«Ἅγιος Κυπριανὸς»

Ἄνω Λιόσια 
Ἀττικῆς, 

14/27.9.2014

Ὅραμα καὶ Ἐλπίδα 
Ποιοτικὴ Ἀναβάθμισις 

σὲ Ὅλα τὰ Ἐπίπεδα
Αὐτοσυνειδησία 

καὶ Ἐπανευαγγελισμὸς 
† Μητροπολίτου 

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Θεοφιλέστατε·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Ἀξιότιμοι Ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!.. Δόξα τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!... Τριὰς Ἁ-

γία, δόξα Σοι!...
Διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήστου Ὁδηγοῦ μας, 

τοῦ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 17.5.2013), 
μᾶς ἀξιώνει ὁ Φιλάνθρωπος Κύριός μας ἀπόψε 
νὰ προσθέσουμε ἕναν ἀκόμη λίθο στὰ θεμέλια 
τοῦ Οἰκοδομήματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἤδη ἔχουμε τρεῖς πυλῶνες, ἐπὶ τῶν ὁποίων 
βασίζεται καὶ διὰ τῶν ὁποίων προωθεῖται τὸ 
Ὅραμα τῆς Μητροπόλεώς μας: ὁ «Ἅγιος Φι-
λάρετος» καὶ ὁ «Ἅγιος Κυπριανός», τὸ Ἐργα-
στήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας καὶ  
τώρα τὰ Γραφεῖα μας.

Ἡ Μητρόπολίς μας, μὲ τὴν νέα αὐτὴ δρα-
στηριότητά Της, τὴν ὁποία σηματοδοτοῦν τὰ 
Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων Της, ὑπενθυμίζει στὴν 
Τοπικὴ Κοινωνία μας, ἀλλὰ καὶ εὑρύτερα, ὅτι 
ἔχει Ὅραμα καὶ Ἐλπίδα· δὲν εἶναι ἕνας στατικὸς 
ὀργανισμός, οὔτε ἔχει διάθεσι νὰ συμμετέχη στὴν 
καλλιέργεια τῆς μιζέριας καὶ τῆς ἀδράνειας.

Ἡ παρουσία τῆς νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, μέσῳ τῶν Πνευματικῶν καὶ Κοινω-
νικῶν Δομῶν Της, ὀφείλει νὰ ἀποτελῆ μία γνήσια 
ἀπάντησι στὴν πολυμερῆ κρίσι, ἡ ὁποία πλήττει 
ποικιλοτρόπως τὴν εὐλογημένη Πατρίδα μας.

* * *
Πρέπει, οἱ γνήσιοι Ποιμένες νὰ ἀποδείξουν 

ἐδῶ καὶ τώρα, ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ, ὅτι ἀποτελεῖ 
δεινὴ παρανόησι τῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησί-

ἀνταπόκρισις συγκινητική! Προσῆλθαν 95 αἱ-
μοδότες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 60 κρίθηκαν κα-
τάλληλοι ἀπὸ τὸν Ἰατρό.

Ἄριστη δὲ καὶ ὑποδειγματικὴ ἦταν ἡ συνερ-

γασία τῶν δύο Συλλόγων «Ἅγιος Φιλάρετος» 
καὶ «Ἅγιος Κυπριανὸς» μὲ τὴν Συντονιστι-
κὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ «ΝΕ.Ο.Σ.», καὶ τοὺς Συνεργά-
τες τους, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν ἀκάματη Ὑπεύ-
θυνη Αἱμοδοσίας τοῦ «ΝΕ.Ο.Σ.» κ. Μελπομένη 
Βελόνη.

* * *
Εἴθε ὁ Κύριος καὶ Θεός μας νὰ ἐπιδαψιλεύη 

πλουσίως οὐράνιες δωρεὲς σὲ ὅλους, αἱμοδότας 
καὶ αἱμολήπτας... Καὶ νὰ μᾶς δίδη τὴν εὐλογία 
Του νὰ ἔχουμε συχνὰ τέτοιες εὐκαιρίες, οἱ ὁποῖ-
ες παραπέμπουν εἰς Αὐτόν, τὸν Πρῶτο, τὸν 
Μέγα καὶ Μοναδικὸ Αἱμοδότη!...

Ε.Ἀ.







ας ὅσα διατυπώνονται ἐναντίον Της, ἀμέσως ἢ 
ἐμμέσως, γραπτῶς καὶ προφορικῶς.

Ἡ γνησία Ὀρθοξος Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὁ 
χῶρος, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖ τὴν συντήρησι, κα-
λυμμένη μὲ μία ὡραία ἀφηγηματικὴ παρελθοντολο-
γία· δὲν εἶναι ὁ χῶρος, ὁ ὁποῖος ἀρκεῖται σὲ μία 
ψευδο-ουμανιστικὴ γνῶσι καὶ δρᾶσι, σὲ μία ὁριζόν-
τια ἐνδοκοσμικότητα.

Ἡ ζῶσα καὶ ζωοποιοῦσα Παρουσία τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας εἶναι μοναδική, ἀνεκτίμητος καὶ 
πολυσήμαντος: εἶναι Πηγὴ Αὐτοσυνειδησίας καὶ 
Ἐργαστήριο Ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ Λαοῦ μας, ἀλ-
λὰ καὶ γενικώτερα τοῦ Κόσμου παντός.

* * *
Εἶναι Πηγὴ Αὐτοσυνειδησίας, πνευματικῆς καὶ

ἐθνικῆς, ἰδιαιτέρως τώρα, ὅπου οἱ σφοδροὶ ἄνε-
μοι τῆς Παγκοσμιοποιήσεως 

σαρώνουν κάθε μορφὴ πο-
λιτιστικῆς ἰδιοπροσωπίας.

Ἡ Ἀλήθεια τῆς Πί-
στεως, ἡ ἐμπειρικὴ Βί-
ωσίς Της, ἡ γνήσια Κοι-
νωνικότητά Της, ἡ ἀ-
νάδειξις τοῦ Προσώπου

 ὡς Εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, ἡ 
κάθετος καὶ ὁριζόντιος 

διάστασις τοῦ Ὀρθοδόξου 
Ἤθους, τὸ Μαρτύριο καὶ ἡ 

Μαρτυρία, ὁ Σταυρὸς τῆς Θυσίας καὶ τὸ Εὐαγ-
γέλιο τῆς Ἀγάπης, ὁ Θεανθρώπινος Πολιτισμός 
μας, ἡ Γλῶσσα μας, τὰ ἱερὰ Ἔθιμά μας, διαφυ-
λάσσονται ἀνόθευτα στὴν Ἱερὰ Κιβωτὸ τῆς Γνη-
σίας Ὀρθοδοξίας καὶ καταρδεύουν τὴν πνευμα-
τικὴ καὶ ἐθνικὴ Αὐτοσυνειδησία μας.

Πηγὴ ὅμως, σημαίνει ζωή· σημαίνει δυναμι-
σμὸ καὶ ὁρμή· σημαίνει Ὅραμα καὶ Ἐλπίδα· ση-
μαίνει ἀνύστακτη φροντίδα· σημαίνει Ἐγρήγορσι· 
σημαίνει θυσιαστικὴ διάθεσι...

Καὶ αὐτὴ ἡ ζωντάνια ἀποτελεῖ μία διαρκῆ 
πρόκλησι γιὰ Ἐπανευαγγελισμό, γιὰ Ἐπανακα-
τήχησι· γιὰ ἐργώδη προσπάθεια νὰ σκύψουμε 
στὶς αὐθεντικὲς Πηγὲς τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τοῦ 
Γένους μας· νὰ μαθητεύσουμε στὴν Ἑλληνορ-
θόδοξη Παιδεία μας· νὰ γίνουμε Μάρτυρες τῆς 
Σοφίας καὶ τῆς Ἁγιότητος τῶν Πατέρων καὶ 
Προγόνων μας· νὰ συστρατευθοῦμε δημιουργικὰ 
καὶ ἐνθουσιαστικά, μὲ Ὅραμα καὶ Ἐλπίδα, γιὰ 

νὰ ἀφυπνίσουμε ὅ,τι Καλό, 
ὅ,τι Ὡραῖο, ὅ,τι Ἅγιο 
ἐμπεριέχεται στὸν δι-
αιώνιο Θεανθρώπι-
νο Πολιτισμό μας...

* * *
Μὲ τὶς σκέψεις 

αὐτές, ἐγκαινιάζου-
με σήμερα μία Νέα 
Περίοδο γιὰ τὴν ποι-
οτικὴ ἀναβάθμισι σὲ ὅλα 
τὰ ἐπίπεδα, ὑπακούοντες 
στὴν κλῆσι τοῦ Θεοῦ, στὴν κλῆσι τῆς Ἐκκλησί-
ας, στὴν κλῆσι τοῦ Γένους μας, στὴν κλῆσι τοῦ 
Λαοῦ μας, στὴν κλῆσι τῆς Ἱστορίας...

Δοξάζω καὶ εὐχαριστῶ τὸν Θεό· ἐκφράζω τὴν 
ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη μου σὲ ὅλους τοὺς εὐλο-
γημένους Συνεργάτες μου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους 
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐκοπίασαν, ὥστε σήμερα νὰ 
ἀναβαπτιζώμεθα σὲ ἕνα Κοινὸ Ὅραμα, σὲ μία 
Κοινὴ Ἐλπίδα, σὲ ἕνα ἐρέθισμα Αὐτοσυνειδησίας, 
σὲ μία ὑπόσχεσι γιὰ Ἐπανευαγγελισμό...

Ὅλη αὐτὴ ἡ πολυδιάστατη προσπάθεια ἔχει 
τεθῆ ὑπὸ τὴν Προστασία τῆς Ὑπερευλογημένης 
Θεοτόκου, τῆς Ἐγγυήτριας τῶν Ἁμαρτωλῶν, 
στὴν Ὁποία θὰ ἀφιερωθῆ ὁ Ἱερὸς Ναός, στὸ Πο-
λυδύναμο Μητροπολιτικὸ Κέντρο μας, στὰ ὅρια 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Λιοσίων.

Ἡ Χάρις καὶ ἡ Δύναμις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωο-
ποιοῦ Σταυροῦ· ἡ Ὁδηγία καὶ Σκέπη τῆς Θεο-
τόκου· οἱ Πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Πάντων· καὶ οἱ 
Προσευχὲς τῆς Ἀγάπης Σας, νὰ εἶναι οἱ διαρκεῖς 
σύντροφοί μας στὴν πνευματική μας ποντοπο-
ρία, πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν παρουσία Σας, γιὰ τὴν 
συμπαράστασί Σας, γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη Σας, 
γιὰ τὴν ἀγάπη Σας...

Ὁ Θεὸς μαζί Σας!...
#

Τῷ δὲ Θεῷ δόξα καὶ εὐχαριστία!
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Στὸ κέντρο τοῦ νέου Καλλικρατικοῦ Δήμου Φυλῆς

Τὰ Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
Γιὰ μία ποιοτικὴ ἀναβάθμισι 

σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα

Τὸ Σάββατο, 14.9.2014 ἐκ. ἡμ., ἡμέρα τῆς Παγ-
 κοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 

Σταυροῦ, ἐτελέσθησαν τὰ Ἐγκαί-
νια τῶν Γραφείων τῆς νεοπα-
γοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ὡς καὶ 
τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων 
Ἀνδρῶν «Ἅγιος Κυπριανός», 
τὰ ὁποῖα συστεγάζονται στὸ 
κέντρο τοῦ νέου Καλλικρατι-
κοῦ Δήμου Φυλῆς (Λεωφόρος Φυ-
λῆς 112, Ἄνω Λιόσια, Ἀττικὴ Ὁδός, Ἔξο-
δος 6η, στὰ 750 μ.). 

Τὰ Γραφεῖα αὐτὰ θὰ λειτουργοῦν
ὡς χῶρος Διακονίας τοῦ Ποιμνίου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ 
καὶ γενικώτερα Μαρτυρίας στὴν το-
πικὴ κοινωνία μας, γιὰ τὴν προβολὴ 
καὶ τὴν διεκπεραίωσι τῶν Διακονιῶν 
καὶ Ὁραμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

* * *
Στὰ Ἐγκαίνια προσῆλθαν 

μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ 
πολυσέβαστος Ἀρχι-
μανδρίτης π. Θεοδόσι-
ος, Καθηγούμενος τῆς 

Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, 

μὲ Πατέρες τῆς Συνοδίας 

του, ὡς καὶ ὁ Ἀξιότιμος Ἀντιδήμαρχος τοῦ Δή-
μου Φυλῆς κ. Σπυρίδων Μπρέμπος, μὲ τοὺς 
Ἀξιότιμους Συνεργάτες του, καθὼς καὶ ἀρκετοὶ 
ἄλλοι Ἀντιπρόσωποι Κοινωφελῶν Ἱδρυμάτων.

Τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ «Ἐπὶ Ἐνάρξει 
Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας» ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. 
Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὴν 
εἰδικὴ Εὐχή, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὴν ἰδιάζουσα 
ἀποστολὴ τῶν Γραφείων τῆς Μητροπόλεως.

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ 

Ἁγιασμοῦ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος 
Κυπριανὸς» κ. Ἀνδρέας Κουνέλης, καλωσώρι-
σε τοὺς παρευρισκομένους καὶ ἐξέφρασε τὴν 
εὐγνωμοσύνη του στοὺς φίλους τοῦ Συλλόγου 
καὶ στὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησι γιὰ τὴν συμπαρά-
στασί τους. 

Ἐν συνεχείᾳ, στὴν Προσλαλιά του, ὁ 
Σεβασμ. Ποιμένας μας ὡμίλησε γιὰ 

τὴν Διακονία τῶν Γνησίων Ποι-
μένων, διὰ τῆς ὁποίας, μὲ Ὅρα-
μα καὶ Ἐλπίδα, προβάλλεται ἡ 
ζῶσα καὶ ζωοποιοῦσα παρουσία 
τῆς Ὀρθοδοξίας μας, μὲ σκοπὸ 

τὴν ἀφύπνισι τῆς Αὐτοσυνειδησί-
ας, ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἐθνικῆς, καὶ 

τὸν Ἐπανευαγγελισμὸ - τὴν Ἐπανακα-
τήχησι τοῦ Λαοῦ μας.

Τελευταῖος ὡμίλησε ὁ Διοικητικὸς καὶ 
Οἰκονομικὸς Σύμβουλος τῆς Μητροπό-
λεώς μας κ. Δημήτριος Κουρᾶκος, Κα-
θηγητὴς Πανεπιστημίου, ὁ ὁποῖος μὲ 
συντομία, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔμπνευσι περι-

έγραψε τὴν Διακονία του γιὰ τὴν ὀργά-
νωσι τῶν δομῶν τῆς Μητροπόλεώς μας 

καὶ τὸ κλῖμα τῆς συνεργασίας του μὲ τὸν Σε-
βασμ. Μητροπολίτη μας.

Στὸ τέλος διανεμήθησαν γλυκύσματα, ἀναψυ-
κτικὰ καὶ καλαίσθητα Ἀναμνηστικά.    

† Μ.Σ.Ἁ.



«Ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει Μαθημάτων Εἰκονογραφίας».
Τὶς ἐνημερωτικὲς εἰσηγήσεις γιὰ τὶς ποικίλες 

Δραστηριότητες τοῦ Ἐργαστηρίου, μοιράσθη-
καν οἱ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανί-
της, Μοναχὴ Σεραφεῖμα Ἁγιοαγγελίτισσα καὶ 
κα Χαρίκλεια Ρούτση.

Ἡ Πρεσβυτέρα Ἀγγελικὴ Τερζάκη καὶ ὁ κος 
Φώτης Ἀθανασόπουλος ἀνέγνωσαν ἀποσπά-

σματα ἀπὸ τὴν «Ἔκφραση» 
τοῦ ἀειμνήστου Φώτη Κόν-
τογλου, ἐνῶ ἕξι παιδιὰ δι-
ήνθησαν τὴν τελετὴ μὲ τὴν 
χαριτωμένη ἀπαγγελία δύο 
Ποιημάτων εἰκονολογικοῦ πε-
ριεχομένου.

Ἀκολούθησαν οἱ προγραμμα-
τισμένες δύο κληρώσεις Ἱερῶν 
Εἰκόνων τοῦ Ἐργαστηρίου, οἱ 
ὁποῖες εἶχαν τεθῆ  σὲ  λαχειο-
φόρο  ὑπὲρ  τῶν πτωχῶν.

* * *
Τὴν κατακλεῖδα τῆς Τελε-

τῆς ἔθεσε μὲ σύντομη, ἀλλὰ 
ἐμπνευσμένη καὶ ἐμπνέουσα 
Προσλαλιά του ὁ Μητροπολί-

της μας, ὁ ὁποῖος μοίρασε στὸ τέλος εὐχὲς καὶ 
διένειμε εἰδικὰ Ἀναμνηστικὰ σὲ ὅλους.

† Δ.Γ.Ἁ.

Φυλὴ Ἀττικῆς, 8/21.9.2014, † Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου

Ἐγκαίνια
τοῦ νέου Ἐργαστηρίου 

Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας
Ἔναρξις τῆς Νέας Περιόδου 
Μαθημάτων Ἁγιογραφίας
Μία οὐσιαστικὴ παρέμβασις, 

γιὰ τὴν ἐπανεύρεσι καὶ προβολὴ 
τῆς πληγωμένης Ἀρχοντιᾶς μας

Ἡ κοσμοχαρμόσυνη Ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου 
τῆς Κυρίας μας Θεοτόκου, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Ἀει-
μνήστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κ. Κυ-
πριανοῦ († 17.5.2013) καὶ  τὴν εὐλογία τοῦ Σεβα-
στοῦ Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, συνδυάσθηκε ἐφέτος 
μὲ τὴν Τελετὴ τῶν Ἐγκαι-
νίων τῆς Νέας Περιόδου  
Μαθημάτων Ὀρθόδοξης 
Εἰκονογραφίας τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ τῆς 
Νέας Αἴθουσας, ἡ ὁποία 
θὰ τὰ φιλοξενήση.

* * *
Στὴν κατάμεστη ἀπὸ Μα-

θητευόμενους Εἰκονογρά-
φους, ἀλλὰ καὶ Εἰκονόφι-
λους πιστοὺς Αἴθουσα τοῦ 
«Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιο-
ποιημένης Εἰκονογραφί-
ας» («Ἐ.Ἐ.Ε.»), παρευρέθη-
σαν τέσσερις Ἀρχιερεῖς τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου μας, Κληρι-
κοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ἀρκετοὶ ἐκπρόσωποι 
τῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν, πολλοὶ Μαθητές, Συνερ-
γάτες καὶ Φίλοι τοῦ Ἐργαστηρίου.

Τὴν ἐπιτυχημένη ἀπὸ κάθε ἄποψη Ἐκδήλωση 
συνδιωργάνωσαν οἱ δύο Σύλλογοι τῆς Μητρο-
πόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος» (Γυναικῶν) καὶ 
«Ἅγιος Κυπριανὸς» (Ἀνδρῶν).

* * *
Ἐτελέσθη ἀπὸ 
τὸν Σεβασμ. Μη-

τροπολίτη μας
ὁ καθιερωμένος
Ἁγιασμὸς καὶ 

ἀναγνώσθηκαν 
οἱ εἰδικὲς Εὐχὲς 
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Καταληκτήριος 
προσλαλιὰ στὰ Ἐγκαίνια 

τοῦ νέου Ἐργαστηρίου 
Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας 

καὶ τὴν Ἔναρξι 
τῆς Νέας Περιόδου 

Μαθημάτων Ἁγιογραφίας
Φυλὴ Ἀττικῆς, 

8/21.9.2014

 Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία 
καὶ ἡ λησμονησμένη 

Ὀρθόδοξη Ἀρχοντιά μας 

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

 
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα! Δόξα τῷ Πατρὶ 
 καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίω Πνεύματι! Τριὰς 

Ἁγία, δόξα Σοι!
Ἀπόψε, διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήστου Ὁδηγοῦ

μας, τοῦ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 17.5.2013),
προστίθεται ἕνας ἀκόμη λίθος στὰ θεμέλια τοῦ 
Οἰκοδομήματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ Μητρόπολίς μας ἀποκτᾶ ἕναν ἀκόμη ἰσχυρὸ 
βραχίονα, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ δίδη Μαρτυρία 
Ἀληθείας καὶ Ζωῆς· θὰ ἀναζωπυρώνη τὴν Ἐλπί-
δα καὶ τὴν Δημιουργικότητα· θὰ ἀποκαλύπτη τὴν 
ὄντως Ζωή, τὸ Κάλλος καὶ τὴν Ὀμορφιὰ τοῦ Μό-
νου Εὐσπλάγχνου καὶ Ἐλεήμονος Θεοῦ...

Ἡ πολυμερὴς αὐτὴ Μαρτυρία τοῦ Νέου Ἐργαστη-
ρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας ἀποτελεῖ 
μία γνήσια ἀπάντησι στὴν πολυμερῆ κρίσι, ἡ ὁποία 
διαπερνᾶ καθέτως καὶ ὁριζοντίως τὴν Πατρίδα μας.

* * *
Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ 

ἐργάζεται νυχθημερόν, μὲ τὴν Λατρεία Της, τὴν 
Θεολογία Της, τὶς Ἱερὲς Τέχνες τῆς Παραδό-
σεώς Της, μὲ τὴν Πρᾶξι καὶ τὴν Θεωρία, γιὰ νὰ 
διασώση τὴν Ἀρχοντιὰ τοῦ Ἀνθρώπου· τὴν Ἀρχον-
τιὰ ἐκείνη, τὴν Ὁποία ἐβίωσαν οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ 
Ἥρωές μας, ὁ εὐλογημένος Λαός μας.

Ἡ συσκότισις τοῦ Ὁράματος τῆς Ἑλληνορθο-

δόξου Ἀρχοντιᾶς μας ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς 
κύριους παράγοντες τῆς βαθειᾶς κρίσεως, πνευ-
ματικῆς-οἰκονομικῆς-κοινωνικῆς, τὴν ὁποία 
διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Πολὺ ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθῆ, ὅτι 
«μέσα στὴν παραζάλη τοῦ “δυτικοῦ ἐκσυγχρο-

νισμοῦ μας”, ἀλλὰ καὶ τῆς μανίας μας νὰ φορέ-
σουμε στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος μας ἕναν 
μανδύα παπικῆς καὶ προτεσταντικῆς ραφῆς, πετάξα-
με στὰ ἄχρηστα τοὺς ἰδικούς μας Διδασκάλους, 
περιφρονήσαμε τὰ πολύτιμα Μαθήματά τους, 
κρατήσαμε ἀποστάσεις ἀπὸ τὰ ζωντανά μας 
Παραδείγματα: τοὺς Ἥρωες καὶ τοὺς Ἁγίους, 
τοὺς Ἀθλητὲς τῆς Φιλοκαλίας, τοὺς “μανικοὺς 
ἐραστὲς” τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Σοφίας».

* * *
Στοὺς κόλπους τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, θὰ 

πρέπει καὶ σήμερα, εἶναι πλέον κατεπεῖγον τὸ 
αἴτημα, νὰ ἀναβιώση πολυμερῶς καὶ πολυτρό-
πως τὸ Κρυφὸ Σχολειό...

Νὰ δημιουργηθοῦν Ἐργαστήρια Ὀρθοδόξου 
Πολιτισμοῦ καὶ Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχοντιᾶς...

Οἱ γνήσιοι Ποιμένες μὲ τους ἀξίους συνεργά-
τες τους ὀφείλουν νὰ ἐργάζωνται φιλότιμα καὶ 
θυσιαστικά, προκειμένου νὰ μυήσουν τῆν νεο-
λαία μας πρωτίστως βέβαια στὴν Εὐαγγελικὴ 
Πίστι, ἀλλὰ καὶ στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ πρό-
τασι τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καὶ τῶν Νεομαρτύ-
ρων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν διαιώνιο παράδειγμα 
Ἀντιστάσεως στὴν ἀλλοτρίωσι ὁποιασδήποτε 
μορφῆς, Δυτικῆς καὶ Ἀνατολικῆς προελεύσεως.

* * *
Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ προσπαθοῦμε, Χάριτι 

Θεοῦ, νὰ ἐργαζώμεθα...
Κάθε ἐκκλησιαστικὴ δραστηριότητά μας ἐπιθυ-

μοῦμε νὰ ἀποτελῆ μία οὐσιαστικὴ παρέμβασι, γιὰ 
τὴν ἐπανεύρεσι καὶ προβολὴ τῆς πληγωμένης Ἀρχον-
τιᾶς μας, τῶν Τιμίων καὶ Ἱερῶν τοῦ Γένους μας.

Ἡ Σεμνὴ Μεγαλοπρέπεια 
τῆς Παραδόσεώς μας ἐπι-
θυμοῦμε νὰ ἐπιστρέψη στὸν
ἐκκλησιαστικό, τὸν οἰκο-
γενειακὸ καὶ τὸν κοινωνι-
κό μας βίο.

Ἡ δυτικὴ πρότασις ζωῆς 
προκάλεσε ἐρείπια καὶ ναυ-
άγια καὶ ἀνατροπές· ἀλλά, 
ἀνέδειξε ἐπίσης τὴν ἀνω- 



νέου μας αὐτοῦ Ἐργαστηρίου.
Οἱ προσευχὲς ὅλων Σας νὰ μᾶς συνοδεύουν 

στὴν πολυμερῆ αὐτὴ προσπάθεια, ὑπὸ τὴν Σκέ-
πην τῆς Θεοτόκου, καὶ πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας 
Τριάδος.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν παρουσία Σας καὶ τὴν 
συμπαράστασί Σας... Ὁ Θεὸς μαζί Σας!...



τερότητα τῆς λησμονημένης Ἀρχοντιᾶς μας.
Ἄς θυμηθοῦμε τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη:
«... τὸ πιὸ ταπεινὸ ἐκκλησάκι, τὸ τέμπλο, τὸ

κιούπι, τὸ χράμι, ὅλα τους ἀποπνέανε μιὰν ἀρ-
χοντιὰ κατά τι ἀνώτερη τῶν Λουδοβίκων...».

* * *
Ἂς εἶναι εὐλογημένοι ὅλοι οἱ ἄξιοι Συνεργά-

τες μας καὶ συντελεστὲς στὴν δημιουργία τοῦ 

αὐτοὶ Εἰκονογρά-
φοι, δηλαδὴ ὁ 
κατ᾿ εἰκόνα 
πλασθεὶς 
Ἄνθρωπος
κα λεῖται 
ἀφοῦ δια-
σώσει, καθά-
ρει καὶ διαφυ-
λάξει τὴν Εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ ἐντός του, νὰ ἀκτινοβολήσει τὴν  Ἱερό-
τητα καὶ νὰ μαρτυρήσει τὴν Ζωὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση 
ὡς εὐῶδες καὶ μυροβόλο ἄνθος τῆς Ἐσχατολογι-
κῆς Αὐγῆς...

* * *
Ἡ ὄμορφη βραδυά μας ἔκλεισε πρεπόντως μὲ τὴν 

προσφορὰ τοῦ πρώτου ἔργου τῆς ἐφετινῆς Περι-
όδου τοῦ Ἐργαστηρίου μας, τῆς Εἰκόνος τοῦ Κυρί-
ου μας Ψυχοσώστου, στὸν Μητροπολίτη καὶ Ποιμέ-
να μας. Ἀντίγραφό της, ὡς ἀναμνηστικό, ἔδωσε καὶ 
αὐτὸς μὲ τὴν σειρά του στοὺς παρισταμένους μαζὶ 
μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὸν προσφιλῆ του στοργικὸ Πα-
τρικὸ ἐναγκαλισμό. 

Ἰδιαίτερη, τέλος, Χάρι καὶ Ἁγιασμὸ ἐλάβαμε, 
ἀσπαζόμενοι μικρὸ τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ 
Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

* * *
Εὐχαριστία πρέπει στὸν Εὔσπλαγχνο, Ἐλεήμο-

να, Ψυχοσώστη Κύριο μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε 
νὰ ὠφεληθοῦμε πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως καὶ νὰ 
γίνουμε μάρτυρες τῆς προόδου τοῦ «Ἐργαστηρί-
ου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, στοὺς συντελεστὲς τοῦ ὁποίου 
εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ἡ πρόοδος νὰ συνεχισθῆ, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια καὶ σωτηρία ἀθανά-
των ψυχῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἀμήν! 

Φ.Ἀ.

Ὑπόμνησις τοῦ χρέους μας «νὰ ἀνακαινήσουμε 
τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὴν ὕπαρξί μας»

Ἐκδήλωση 
στὴν Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων

τῆς Ζ' Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου
καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ 

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

Τὴν Κυριακή, 13/26 Ὀκτωβρίου 2014, κατὰ τὴν 
ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑώρτασε τοὺς Ἁγίους Πατέρας
τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ «Ἐργαστήριο Ἐκ-
κλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας ἄδραξε τὴν εὐκαιρία νὰ ὀργανώ-
σει μία εἰκονολογικὴ-πνευματικὴ Ἐκδήλωση πολ-
λαπλῶς ὠφέλιμη. 

Κεντρικὸς Ὁμιλητής, μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Ἱε-
ροδιακόνου Γαβριήλ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Κυπριανός.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐκδηλώσεως (ἡ ὁποία 
συμπεριελάμβανε καὶ μία σύντομη ἀναφορὰ στὸν 
Ἅγιο Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, καὶ μερικὰ ποιήματα) καὶ 
παραλλήλως μὲ αὐτὴν, εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε 
πολλοὺς Μαθητὲς-Μέλη τοῦ  Ἐργαστηρίου νὰ ἁ-
γιογραφοῦν τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Λου-
κᾶ, ἁγιογραφοῦντα τὴν Θεοτόκο Βρεφοκρατοῦσα. 

* * *
Μὲ τὴν κεντρικὴ Ὁμιλία-Εἰσήγησή του: «Οἱ Εἰ-

κονόφιλοι Πατέρες καὶ ἡ Θεολογία τους - Ἐπιση-
μάνσεις καὶ ἐπίκαιρες ἀπόρροιες», ὁ Μητροπολίτης 
μας μᾶς εἰσήγαγε στὰ βάθη τῆς Θεολογίας τῶν 
Ἁγίων Εἰκόνων τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς   
Συνόδου, ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸ αὐτῶν. 

Στὸ τέλος τῆς πράγματι ἐμπνευσμένης Ὁμιλίας 
του, ἀνέφερε ὅτι ὅλοι οἱ Πιστοὶ μποροῦν καὶ ὀφεί-
λουν, ἀκόμη καὶ οἱ ἀδαεῖς καὶ ἄτεχνοι, νὰ γίνουν κι 
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Ἡ Ἱερὰ Σύν-
οδος τῆς Ἐκ-
κλησίας μας 
τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν 
Ἑ λ λ ά δ ο ς , 
ὑπὸ τὴν Προ-
εδρίαν τοῦ 

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλι-
νίκου, ἀπεφάσισε –Χάριτι Θείᾳ– κατὰ τὴν Συν-
εδρίαν Αὐτῆς τῆς 5/18.9.2014, νὰ προβῆ στὴν 
ἐπίσημη Διακήρυξι Νεοφανῶν τινων Ἁγίων, 
οἱ ὁποῖοι τιμῶνται ἤδη τοπικῶς ἢ γενικῶς ἀπὸ 
τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἤδη πραγματοποιήθησαν οἱ Ἀνα-
κηρύξεις καὶ Ἑορτασμοὶ τριῶν Νεο-
φανῶν Ἁγίων.

Ὅσιος Ἱερώνυμος ὁ ἐν Αἰγίνῃ

Ἡ Διακήρυξις καὶ ὁ πρῶτος Ἑορ-
τασμὸς τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τῆς 
Αἰγίνης πραγματοποιήθηκε κατὰ τὴν 
Μνήμην Αὐτοῦ, τὴν 3/16.10.2014, στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν 
Αἴγινα, τὸν ὁποῖον ἀνήγειρε ὁ τιμώμε-
νος Ἅγιος μετὰ τὴν ἐπίσημη προσχώρησί του 
στὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο καὶ τὴν ἐπιτέλεσι σὲ 
Αὐτὸν Θαύματος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, κατὰ 
τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄40. 

Ὁ Ὅσιος Γέροντας Ἱερώνυμος ὁ ἐκ Καππα-
δοκίας, ἦλθε καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Αἴγινα 
μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὸ 1922. 
Τοποθετήθηκε ὡς Ἱεροδιάκονος στὸν Μητρο-
πολιτικὸ Ναὸ τῆς Αἰγίνης καὶ ὡς Πνευματικὸς 
ὁδηγὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος 
(τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου) καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Παναγίας Χρυσολεοντίσσης. Ἔλαβε τὸ Μέγα 
Ἀγγελικὸ Σχήμα τοῦ Μοναχοῦ, τὸ ὁποῖο τόσο 
ἐπιθυμοῦσε, ἀπὸ τὸν Γέροντα Ἱερώνυμο τὸν 
Σιμωνοπετρίτη, λαμβάνοντας τὸ ὄνομα Ἱερώ-
νυμος. Ὡς Ἀρχιμανδρίτης διεκόνησε στὸν Ἱερὸ 

Ναὸ Ἁγίων Ἀν-
αργύρων τοῦ 
Νοσοκομείου 
Αἰγίνης.

Μὲ τὴν ἐπι-
κράτησι ὅμως 
τῆς Ἡμερολο-

γιακῆς Καινοτομίας στὴν Ἑλλάδα, ὑπέβαλε τὴν 
παραίτησί του γιὰ λόγους συνειδήσεως καὶ κα-
τόπιν θείας πληροφορίας.

Ἕνας ἐρημίτης Ἡσυχαστὴς μέσα στὴν πόλι, 
βαθὺς γνώστης τῆς Νηπτικῆς Θεολογίας τῶν 
Ἁγίων Πατέρων, ἐραστὴς τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ 
Σύρου, Θεολόγος-Θεόπτης, Ἰατρὸς ψυχῶν καὶ 
σωμάτων, μὲ  διορατικὸ καὶ προόρατικο χάρι-
σμα, δοκιμάσθηκε μέσῳ ἀνθρώπων καὶ ἀσθε-

νειῶν καὶ ἐκοιμήθη ὁσιακῶς, ἀπὸ καρ-
κῖνο, τὴν 3ην Ὀκτωβρίου 1966 (ἐκ. ἡμ.). 

● Τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν του ἐτέ-
λεσεν ὁ πρεσβύτερος Ἐπίσκοπος τῆς 
Ἐκκλησίας μας, Σεβασμ. Μητροπολί-
της Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος.

Ὅσιος Παχώμιος ὁ ἐν Χίῳ

Ἡ Διακήρυξις καὶ ὁ πρῶτος ἐπίση-
μος Συνοδικὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ὁσίου 
Γέροντος Παχωμίου τῆς ἁγιοτόκου 

Χίου ἐτελέσθη κατὰ τὴν Μνήμην Αὐτοῦ, τὴν 
14.10.2014 ἐκ. ἡμ., στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς 
Σκήτεως τῶν Ἁγίων Πατέρων στὸ Προβάτει-
ον Ὄρος τῆς Χίου.

Ὁ σύγχρονός μας αὐτὸς Ἅγιος εἶχε διατε-
λέσει Πνευματικὸς Ὁδηγὸς τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ. 
Ὑπῆρξε δεινὸς πολέμιος τῆς συγχρόνου παν-
αιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἦταν Ἱδρυτὴς 
τῆς Ἱερᾶς Σκήτεως τῶν Ἁγίων
Πατέρων Προβατείου Ὄ-
ρους καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Κωσταντίνου καὶ
Ἑλένης ἐν Χίῳ, τῶν προ-
πυργίων αὐτῶν τῶν Πα-
τρώων Παραδόσεων 
εἰς τὴν Νῆσον. Τέλος
δὲ ἐχρημάτισε Πνευ-
ματικὸς Πατὴρ τοῦ Γέ-
ροντος Μωϋσέως, Ἱδρυ-
τοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Ταξιαρχῶν, στὰ 
Ἀθίκια Κορινθίας.

Μεγάλη εὐλογία τοῦ ἐν Τριάδι

Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος
Ὅσιος Ἱερώνυμος Αἰγίνης († 3η Ὀκτωβρίου)

Ἅγια Νεομάρτυς Αἰκατερῖνα 



Νεομάρτυς Ἁγία Αἰκατερῖνα
ἡ ἐν Μάνδρᾳ

Ἡ Διακήρυξις ὁ καὶ πρῶτος Ἑορτασμὸς 
τῆς Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς ἐν Μάνδρᾳ 
Ἀττικῆς μαρτυρησάσης, ἐπετελέσθη κατὰ 
τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο ἐπὶ τῇ Μνήμῃ 
Αὐτῆς, εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑψώσεως Τιμίου 
Σταυροῦ, στὴν Μαγούλα Ἀττικῆς, παρὰ τὴν  
Μάνδρα.

Ἡ Αἰκατερίνη Ρούττη, τὸ γένος 
Πέππα, ἐγεννήθη τὸ 1900, ἐνυμφεύ-
θη δὲ τὸν εὐλαβῆ Κωνσταντῖνον 
Ρούττην τὸ 1923. Ὅπως καὶ πλεῖστοι 
ἄλλοι στὴν περιοχή τους, δὲν ἐδέχ- 
θησαν οἰκογενειακῶς τὴν Ἡμερο-
λογιακὴν Καινοτομίαν τοῦ 1924.

Στὴν Ἑορτὴ τῶν Ταξιαρχῶν μὲ τὸ 
Πάτριον, τὴν 8/21 Νοεμβρίου τοῦ 
1927, σὲ ἑορτάζοντα Ναὸν στὴν Μάν-
δρα, ἐνεφανίσθησαν ὄργανα τῆς 
τάξεως καὶ ἐκύκλωσαν τὸν Ναόν, ἐκτελοῦντα 
ἐντολὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Πρὸ τῆς ἀφίξεώς τους, λέγεται ὅτι ὁ σύζυγος 
τῆς Αἰκατερίνης, προαισθανόμενος κακὴν ἐξέ-
λιξιν, τῆς ἐζήτησε νὰ πάρουν τὰ δύο ἀνήλικα 
τέκνα τους καὶ νὰ ὑπάγουν στὴν οἰκίαν τους, 
ὅπως καὶ ἔγινεν. Ὅμως, ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ Αἰκα-
τερίνη, ἔσπευσε μυστικῶς στὸν Ναὸν τῶν Ταξι- 
αρχῶν καὶ συνενώθηκε μὲ τὸ ἐκκλησίασμα, οὐ-
σιαστικῶς δηλαδὴ «ἔτρεξε στὸ Μαρτύριον».

Ὅταν ἡ Ἀγρυπνία ἔληξεν, οἱ Ἀστυνομικοὶ  
ἀνεγνώρισαν τὸν Λειτουργὸ καὶ προσεπάθη-
σαν νὰ τὸν συλλάβουν. 

Στὴν συμπλοκὴ ποὺ ἀκολούθησε, βλέπουσα 
ἡ μακαρία ὅτι ὁ Ἱερεὺς ἐκινδύνευε νὰ κτυπηθῆ 
ἀπὸ τὸν ὑποκόπανον ἀστυνομικοῦ, προέταξεν 
ἄφοβα τὸ σῶμα της ὡσὰν ἀσπίδα προστασίας 
καὶ ἐδέχθη ἀντ᾿ ἐκείνου θανάσιμο κτύπημα 
στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς κεφαλῆς της, προλαμ-
βάνουσα μόνον νὰ ἀναφωνήση τὸ γλυκύτα-
τον Ὄνομα τῆς Παναγία μας!...

Ὑπεκυψε τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τῆς 15ης 

Νοεμβρί-
ου ἐκ. ἡμ.,
πρώτης 
ἡ μ έ ρ α ς 
τῆς Νη-
σ τ ε ί α ς 
τῶν Χρι-
στουγέν-
νων.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία της δὲν ἦτο μία ἁπλῆ 
κηδεία, ἀλλὰ «ἱερὰ Λιτανεία μαρτυρικοῦ Λει-
ψάνου, ὅπου χιλιάδες πιστοὶ συνώδευσαν τὴν 
πομπὴ κρατοῦντες ἄλλοι ἄνθη, ἄλλοι λαμπά-
δες καὶ ἄλλοι φοίνικες!». 

Τὰ δὲ κείμενα, τὰ δημοσιεύματα καὶ οἱ μαρ-
τυρίες τῆς ἐποχῆς, ἀναφέρονται σα-
φῶς καὶ ρητῶς σὲ «Νεομάρτυρα». 

* * *Εἰς ὅλες τὶς Πανηγυρικὲς αὐτὲς Δι-
ακηρύξεις, προεξῆρχε τῆς Ἱερᾶς Συν-
άξεως ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος, κ. Καλλίνικος, συμπαρα-
στατούμενος ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε οἰ-
κεῖο Μητροπολίτη καὶ ἄλλους Ἀρ-
χιερεῖς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. 

Συμμετεῖχαν πλήθη Ἱερέων, Μοναχῶν καὶ εὐ-
σεβῶν Λαϊκῶν.

Ἡ μεγάλη αὐτὴ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στὴν 
Ἐκκλησία μας, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν νεοφανῶν 
Ἁγίων, Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης, Παχωμίου τῆς 
Χίου καὶ Αἰκατερίνης τῆς Νεομάρτυρος, εἶναι 
ἡ ἀπαρχὴ καὶ ἄλλων Διακηρύξεων, οἱ ὁποῖες 
θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἔχουμε τὴν πεποίθησι 
ὅτι θὰ ἐνισχύσουν τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ στὴν 
Ὀρθόδοξη Πίστι καὶ στὸ Ὀρθόδοξο Ἦθος.
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ἐν Μάνδρᾳ († 15η Νοεμβρίου) 
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■ Στὴν Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλῆς Ἀττικῆς
2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. 

Τὴν Τετάρτη, 2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ., Μνή-
μη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἑώρ-
τασε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ χάρι τὸ 
Μητροπολιτικό μας Κέντρο, ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ 
Ἀνδρώα Μονή τους στὴν  Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδρα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος. 

Τὸ  ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 1/14.10.2014, τελέσθηκε 
ὁ Μέγας Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ 
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ἐνῶ τὸ πρωῒ τῆς 
Τετάρτης, 2/15.10.2014, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρ-
θρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία 
Λειτουργία, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος.

Ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πειραιῶς καὶ Σαλα-
μῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἁγίας 
Πετρουπόλεως καὶ Βορείου Ρωσίας κ. Σωφρόνιος, 
οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος 
καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, καὶ οἱ
Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρη-
γόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμ-
βρόσιος, Νόρα κ. Μιχαήλ, Γαρδικίου κ. Κλήμης 
καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος. 

Συνελειτούργησε πεντηκοντὰς περίπου Ἱερέων 
καὶ δεκὰς Διακόνων. Στὸν μὲν Ἑσπερινό, πρὸ τοῦ 
«Δι᾿ εὐχῶν», ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπρια-
νὸς ἀπηύθυνε λόγον οἰκοδομητικόν, μὲ τίτλον: «Ἡ 
ἐν Χριστῷ Ἀξιοπρέπειά μας καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ
χυδαίου - Τὸ Ἀντίδοτο τῆς Ἐξαγνιστικῆς Μετά-
νοιας», τονίσας τὴν θλιβερὰν πραγματικότητα 

τῆς κυριαρχίας σήμερα τοῦ εὐτελοῦς καὶ χυδαίου 
σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς, καὶ 
ὑπογραμμίσας τὰ σχετικὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα 
θέτουν καὶ εἰς ἡμᾶς οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι, 
ὥστε νὰ ἀποφύγουμε τὴν συμμετοχή μας σὲ 
αὐτὴ τὴν διαβρωτικὴ πνευματικὴ διαδικασία, 
καὶ νὰ ἀποτελοῦμε Μάρτυρες τῆς Θείας Ἀγάπης 
καὶ Εὐσπλαγχνίας στὸν κόσμο, βιοῦντες τὴν 
Μετάνοιαν καὶ καλοῦντες εἰς αὐτήν.

Στὴν δὲ Θεία Λειτουργία θεῖον Κήρυγμα ἐξε-
φώνησε ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου, ἀναφερθεὶς στὴν 
ἑορτάζουσα Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης ὡς τόπο ἀενάου δοξολογίας τοῦ Θεοῦ· 
στὴν κλῆσι τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων στὴν θεία 
Ζωή, διὰ τῆς ἀπαρνήσεως τῆς μαγείας καὶ τῆς 
ἀκολασίας· στὸ ὀρθὸ φρόνημα καὶ τὸ εὐσεβὲς 
βίωμα, τὰ ὁποῖα οἱ Ἅγιοι μᾶς καλοῦν μὲ τὸ 
παράδειγμά τους νὰ ἐπιδείξουμε, πρὸς ἔλευσιν τῆς 
Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ φυγάδευσιν τῶν ἀοράτων 
ἐχθρῶν· καὶ στὴν καλὴν ἀλλοίωσιν τῆς Χάριτος, 
τὴν ὁποίαν βιώνουμε στὸ γαλήνιο λιμάνι τῆς 
ἑορταζομένης Μονῆς ἐν Ἀγάπῃ καὶ Ἀληθείᾳ.

Ἐκοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, 
οἱ ὁποῖοι βεβαίως εἶχαν προετοιμασθῆ καταλλήλως, 
ἀπὸ τρία ἅγια Ποτήρια.

Στὴν Ἀπόλυσι, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυ-
πριανὸς εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς 
συμμετασχόντας στὴν ἱερὰ Πανήγυρι, ἐκφράσας 
τὴν αἴσθησι τῆς βιώσεως τοῦ Μυστηρίου τῆς 
Πεντηκοστῆς.

Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ 
τοῦ τμήματος τῶν Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων 
Ἁγίων, καὶ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι πρὸ τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλί-
νικος, σὲ σύντομη προσλαλιά του, ἐξέφρασε εὐχὲς 
καὶ εὐλογίες, ὡς καὶ τὴν συγκίνησί του.

Ἐπρόκειτο πράγματι γιὰ μία πολὺ εὐλογημένη 
Πανήγυρι, μὲ διορθόδοξο χαρακτῆρα Ἀγάπης καὶ 
Ἑνότητος ἐν Ἀληθείᾳ· γιὰ μία ἀνεκτίμητη θεία 
Δωρεά!



Ἑόρτιος Ὁμιλία στὴν Μνήμη 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης (2.10.2014) 

Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀξιοπρέπειά μας
καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ χυδαίου
Τὸ Ἀντίδοτο τῆς Ἐξαγνιστικῆς Μετάνοιας

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἂς ἐπικαλεσθοῦμε ὅλοι μας τὴν Χάρι τοῦ Χρι-
στοῦ μας, τὴν Ἀγάπη τοῦ Πατέρα μας, καὶ τὴν 
Κοινωνία τοῦ Ἀγίου Πνεύματος· καὶ ἂς κάνουμε 
τὸν σταυρό μας προσεκτικὰ καὶ  προσευχητικά, προ-
κειμένου νὰ συμμετάσχουμε  στὴν Διακονία τοῦ Λό-
γου τοῦ Θεοῦ, νὰ ἱερουργήσουμε μαζὶ τὸ Εὐαγγέλιο 
τῆς Χάριτος, νὰ φωτισθοῦμε καὶ νὰ ἁγιασθοῦμε.

Ἡ Προστασία τῆς Θεοτόκου, ἡ Ἐνίσχυσις τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ καὶ τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων 
μας, καὶ ἡ Ὁδηγία τῶν εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήστου 
Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας Κυπρι-
ανοῦ († 17.5.2013), ἂς εἶναι μαζί μας στὴν πορεία 
τῆς ταπεινῆς μας Ὁμιλίας. 

* * *
Ἡ ἱερὰ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Μαρτύρων 

Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, οἱ Ὁποῖοι εἶναι οἱ ἰδιαί-
τεροι Προστάται τῆς Μονῆς μας, τοῦ Κέντρου αὐ-
τοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας· ἡ ἱερὰ Μνήμη 
αὐτή, ἐπαναλαμβάνω, ἔχει συνάξει ἀπόψε τὸν 
Λαὸν τοῦ Θεοῦ, τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, προκει-
μένου νὰ ἀναπέμψη αὐτὸ στοὺς Ἁγίους μας αἶνον, 
δόξαν καὶ εὐχαριστίαν· ἀλλά, καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη 
πολὺ σημαντικὸ λόγο: νὰ ἀκούση τὴν Διδαχὴ τῶν 
Ἁγίων.

Οἱ Ἅγιοι, πάντοτε καὶ συνεχῶς, μᾶς διδάσκουν, 
ἀλλ᾿ ἰδιαιτέρως ὅταν ἑορτάζουν· οἱ Ἅγιοι εἶναι 
οἱ Μεγάλοι Διδάσκαλοί μας· οἱ Ἅγιοί μας, ἂν καὶ 
ἔζησαν πρὶν ἀπὸ δέκα ἑπτὰ περίπου αἰῶνες, πα-
ραμένουν οἱ ζῶντες Διδάσκαλοί μας, οἱ πάντοτε 
σύγχρονοι καὶ ἐπίκαιροι Ὁδηγοί μας στὸν δρόμο 
πρὸς τὴν Ἐκκλησιοποίησί μας, τὴν Χριστοποίη-
σί μας, τὴν Θέωσί μας, τὴν Ἕνωσί μας εἰς τοὺς 
Κόλπους τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος.

Σήμερα, ὅσο ποτὲ στὸ παρελθόν, ἡ Διδαχὴ τῶν 
Ἁγίων, ὁ Προφητικὸς Λόγος τῶν Ἁγίων, πρέπει 
νὰ ἀκούγεται συνεχῶς· ἔχουμε ἀνάγκη, ἐμεῖς –τὰ 
πιστὰ μέλη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἀπὸ τὴν Διδασκαλία τῶν Ἁγίων· ἔχουμε ἀνάγκη 
ἐμεῖς προσωπικά, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα ἡ κοινωνία 

μας, ἡ ὁποία πορεύεται ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἆρά γε, τί θὰ εἶχαν σήμερα νὰ μᾶς διδάξουν οἱ τι-
μώμενοι Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα;

Τί μᾶς ἀπασχολεῖ ἔντονα σὲ προσωπικό, συλ-
λογικό, ἐθνικὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὥστε νὰ 
ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας τὴν Ὁδηγητικὴ 
Διδαχή τους, τὸν ἐνθαρρυντικὸ λόγο τους, τὴν 
Ἐλπιδοφόρα Παρέμβασί τους;

Θὰ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅλοι, Κλῆρος καὶ 
Λαός, αὐτοκριτικὰ καὶ μὲ εἰλικρίνεια, ὅτι καὶ μὲ 
τὴν ἰδική μας εὐθύνη, καὶ μὲ τὴν συνειδητὴ καὶ 
ἀσυνείδητη συμμετοχή μας, ζοῦμε καὶ κινούμεθα 
σὲ ἕνα κοινωνικὸ περιβάλλον, στὸ ὁποῖο εἶναι 
ἔντονη ἡ κυριαρχία τοῦ χυδαίου.

Τὸ χυδαῖο, ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας, κυριαρ-
χεῖ... Ἡ σημαντικοποίησι τοῦ ἀσημάντου, ἡ ἐλευθε-
ριότητα, ὡς δῆθεν ἐλευθερία, κυριαρχοῦν καὶ μᾶς 
ἔχουν ὁδηγήσει στὴν πνευματικὴ ἀνελευθερία...

Εὑρισκόμεθα σὲ μία θάλασσα χυδαιότητος... Ἡ χυ-
δαιότητα τείνει νὰ γίνη κανόνας ζωῆς... Ἡ ἔκρηξις 
αὐτὴ τῆς χυδαιότητος καταστρέφει τὴν ἱερότητα τῆς 
Ζωῆς· ἀναιρεῖ ὅ,τι Ἅγιο, ὅ,τι Ὡραῖο, ὅ,τι Ἀληθινό...

Ἕνα ἰσχυρὸ κῦμα ἐξαλλοσύνης σαρώνει τὴν ποι-
ότητα, τὴν οὐσία, τὴν ἠθικὴ εὐαισθησία καὶ τὴν 
αἰσθητικὴ ἁρμονία...

Βιώνουμε μία αἰσθητικὴ καὶ πνευματικὴ τραγωδία, 
ὅπου τὰ πάντα φαίνεται ὅτι ὑποχωροῦν στὴν γοη-
τεία τῆς χυδαιότητος καὶ ἀνηθικότητος.

Ἂν σήμερα ζοῦσε ὁ Ἐκκλησιαστής, εἶναι βέβαι-
ον ὅτι –ἀφοῦ θὰ διεπίστωνε τὴν τραγωδία αὐτὴ– θὰ 
ἀναφωνοῦσε: «Χυδαιότης χυδαιοτήτων, τὰ πάντα 
χυδαιότης!...».

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Παρὰ ταῦτα, οἱ Ἅγιοί μας, οἱ ἔνδοξοι Μάρτυρες 
Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα, δὲν μᾶς ἀφήνουν- δὲν 
μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μελαγχολοῦμε... Δὲν μᾶς ἐγκατα-
λείπουν μόνους μέσα στὸν ἄκοσμο αὐτὸν κόσμο... 
Δὲν μένουν ἀπαθεῖς, ὅταν ἐμεῖς –ποὺ ἔχουμε ἐλε-
ηθῆ νὰ βαστάζουμε τὸ Ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ μας– 
πληττώμεθα ἀπὸ 
τὰ ἀφρίζοντα κύ-
ματα ἑνὸς ἄφρο-
νος καὶ χυδαί-
ου περιβάλλον-
τος...

Ἐὰν ὡς χυδαῖο 
ἐννοοῦμε τὴν ἔλλει-
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ψι εὐγένειας καὶ διακριτικότητος· τὴν ἔλλειψι 
εὐπρέπειας καὶ σεμνότητος... Ἐὰν ὡς χυδαῖο ἐννο-
οῦμε τὸ βάναυσο, τὸ προσβλητικό, τὸ πρόστυχο, 
τὸ ἀπρεπὲς καὶ τὸ τιποτένιο...

...Οἱ Ἅγιοί μας καὶ γενικῶς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ἐξαιρέτως μάλιστα ἡ Πάναγνος καὶ Πάν-
σεμνος Θεοτόκος, εἶναι οἱ Μυσταγωγοί μας στὸ 
Ἅγιο, τὸ Ἁγνὸ καὶ Παρθενικό, στὸ ὄντως Ὡραῖο 
καὶ Εὐγενικό.

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας, διὰ μέσου τοῦ θεο-
πρεποῦς Ἤθους Της· διὰ μέσου τῶν ἀνακαινιστι-
κῶν Μυστηρίων Της· διὰ μέσου τῶν Ἁγίων Της,
δίδει συνεχῶς μέσα στὴν Ἱστορία τὴν Μαρτυρία 
γιὰ τὴν Ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἀνθρώπου.

Ἡ θέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στὸ Πρόσ-
ωπο τοῦ Ἀναστημένου Σωτῆρος μας 
Χριστοῦ... Καὶ ἡ καθέδρα τῆς χριστο-
ποιημένης Φύσεώς μας στὸν Θρόνο 
τῆς Ἁγίας Τριάδος, μαρτυροῦν γιὰ 
τὴν Εὐπρέπεια καὶ τὴν Ἀξιοπρέ-
πειά μας...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Οἱ Ἅγιοί μας Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα θέ-
τουν ἀπόψε σὲ ὅλους μας ἀδυσώπητα ἐρωτήματα:

...Γιατί δὲν εἴμεθα Μάρτυρες τῆς Ἀξιοπρέπειας 
τοῦ Ἀνθρώπου καὶ ἐπιτρέπουμε νὰ μᾶς ἐπηρεάζη 
–μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο– ἡ χυδαιότητα τοῦ 
κόσμου;...

...Γιατί ἀμελοῦμε στὴν καλλιέργεια τῆς ἐξαγνι-
στικῆς Μετάνοιας καὶ δίδουμε χῶρο στὸν ἐκχυδα-
ϊσμὸ τοῦ εἶναί μας, τῆς φύσεώς μας;...

...Γιατί δὲν φροντίζουμε ἐπιμελῶς, ὥστε ἡ 
Ἁγνότης –μὲ τὴν βαθύτερη ἔννοιά της– νὰ καλ-
λιεργῆται μὲ τὴν ἀέναη τελωνικὴ Μετάνοια, ὡς 
ἀντίδοτο στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου καὶ τὴν πολύμορ-
φη χυδαιότητα;...

...Γιατί ὑποχωροῦμε καὶ ἐπιτρέπουμε στὸ τρι-
κέφαλο τέρας τῆς Φιλοδοξίας, τῆς Φιλαργυρίας 
καὶ τῆς Φιληδονίας νὰ ἐξαχρειώνουν τὴν θεοειδῆ 
Εὐγένειά μας;...

...Γιατί ἀμελοῦμε στὴν Φυλακὴ τῶν Αἰσθήσεων καὶ 
ἀφήνουμε τὸ χυδαῖο νὰ μᾶς διαβρώνει σταδιακά;...

...Γιατί δὲν προστατεύουμε τὴν Καθαρότητα τῆς 
Καρδιᾶς μας καὶ λησμονοῦμε, ὅτι μόνον οἱ καθα-
ροὶ τῇ καρδίᾳ θὰ ἀξιωθοῦν τῆς θέας τοῦ Θεοῦ;...

...Γιατί οἱ ἄνδρες συμβάλλουν στὴν ὑποτίμησι 
καὶ ὑποβάθμισι τῆς γυναίκας, ἡ ὁποία στὰ μάτιά 
τους εἶναι πλέον μία ξεγυμνωμένη σάρκα;...

...Γιατί οἱ γυναῖκες δέχονται ἀδιαμαρτύρητα νὰ γί-
νωνται ἕνα προϊόν, συνήθως χυδαίας, διαφημίσεως;...

...Γιατί ἐπιτρέπουμε –ὅταν δὲν συμβάλουμε– νὰ 
ἐπικρατῆ ἡ αἴσθησις, ὅτι ἡ μάχη γιὰ τὸ Ἅγιο, τὸ 
Ἱερό, τὸ Ἁγνό, τὸ ὄντως Ὡραῖο ἔχει χαθῆ;...

...Γιατί δὲν παροξύνεται τὸ πνεῦμα μας, ὅταν βλέ-
πουμε γύρω μας τὴν ἀπο-ιεροποίησι τοῦ κόσμου;... 
Τὴν παντοκρατορία τοῦ χυδαίου καὶ τοῦ εὐτελοῦς, εἴτε 
ὡς ἤθους εἴτε ὡς προβολῆς τῆς σωματικότητος-
σαρκικότητος;...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἡ εὐθύνη μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας 
εἶναι τεράστια, διότι ἐμεῖς –τὰ ὀστράκινα σκεύη– 
ἔχουμε κληθῆ νὰ διασώσουμε, χάριτι Θεοῦ, τὴν 
Ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἀνθρώπου. 

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπο-
λογία, ὁ Θεανθρώπινος Ἀνθρωπισμός, 

εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀντίδοτο στὸν 
ἐκχυδαϊσμὸ τοῦ Προσώπου μας, τοῦ 
Ἤθους μας, τοῦ Πολιτισμοῦ μας.

Ἡ ζωὴ τῆς δημιουργικῆς καὶ 
ἐλπιδοφόρου Μετανοίας... Ἡ ζωὴ 

τῆς χριστιανοπρεποῦς καὶ χριστο-
κεντρικῆς Ἁγνότητος, ἐξορκίζει τὴν 

κουλτούρα τῆς χυδαιότητος.
Τὸ πρότυπο τῆς Μετανοίας, ὁ Ἅγιος Κυπρια-

νός... Καὶ τὸ πρότυπο τῆς Ἁγνότητος-Παρθενίας, 
ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα, σήμερα μᾶς διδάσκουν καὶ προ-
τρέπουν προφητικά:

● Ἀγωνισθῆτε ἐναντίον τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ 
χυδαίου!... Μὴν μένετε ἀπαθεῖς ἔναντι τῆς κατα-
στροφῆς τῆς ἱερότητος τῆς Ζωῆς!... Ἀντισταθῆτε 
στὸν ἐκχυδαϊσμὸ ὁποιασδήποτε μορφῆς!... Γίνε-
τε Μάρτυρες τοῦ ὄντως Ἀληθινοῦ καὶ Ὡραίου!... 
Μὴν ἀφήνετε τὰ κύματα τῆς χυδαιότητος νὰ 
εἰσορμοῦν στὸ εἶναί Σας, στὰ σπίτιά Σας, στὸ πε-
ριβάλλον Σας, στὶς σχέσεις Σας!... Διασώσατε στὸ 
πρόσωπό Σας τὸν Θεανθρώπινο Πολιτισμὸ τοῦ 
Γένους Σας!... Καλλιεργῆστε τὴν δημιουργικὴ Με-
τάνοια καὶ ἀρνηθῆτε τὴν νοσηρὰ καὶ ἀδρανῆ ἐσω-
στρέφεια!... Γίνετε ἁγνοὶ σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς 
ζωῆς Σας!... Ἀνατρέψατε τὴν εἰκόνα τῆς Γυναίκας 
ὡς ἀντικειμένου καὶ ἐργαλείου γιὰ ποταπὲς σκοπιμό-
τητες· ἀναδείξατε καὶ διασώσατε τὴν Ἀξιοπρέπειά 
της... Σώσατε τὴν Ἐλπίδα τοῦ Κόσμου!... Δῶστε 
ψυχὴ καὶ Ὅραμα στὸν Κόσμο... Ὁδηγήσατε, μὲ 
τὴν ἐν Χριστῷ Εὐγένεια καὶ Ἀξιοπρέπειά Σας, τὸν 
Κόσμο στὴν ἀγκάλη τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στοὺς κόλπους τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, στὴν Ὁποία πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ 
προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν!

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή Σας!



Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς 

Ἀχαρνῶν

Τὸ χρέος μας γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῶν  
Ἀρχῶν τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας

 
Τὴν 14η/27η πρὸς 15η/28η Ὀκτωβρίου 2014, 
ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῶν Νικητηρίων, ἐτε-
λέσθη εἰδικὴ Ἀγρυπνία Δοξολογίας, ἀλλὰ 
καὶ Μετανοίας, στὴν πάντοτε φιλόξενη Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.

Στὸ πέρας τῆς Ἱερᾶς κατανυκτικῆς Ἀγρυ-
πνίας, στὴν ὁποία, ἂν καὶ εἶχε ἀναγγελθῆ 
μόλις τὴν παραμονή, προσῆλθαν πολλοὶ φι-
λοπάτριδες καὶ φιλοπάτορες, ἐτελέ-
σθη ἡ εἰδικὴ Ἀκολουθία Δοξολο-
γίας ἐπὶ τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου, ὡς 
καὶ Τρισάγιον ὑπὲρ τῶν Ἡρω-
ϊκῶς Πεσόντων στὴν Ἐπο-
ποιΐα τοῦ ᾿40.

Στὴν Ἀκολουθία παρίσταν-
το δύο νεάνιδες Πόντιες μὲ πα-
ραδοσιακὲς στολές, φέρουσαι τὴν
Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ τὸ Λάβαρο 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμ. Ποι-
μενάρχης μας, εὐχαρίστησε τὸν Κύριό μας, 
ὁ Ὁποῖος ηὐδόκησε νὰ τελέσουμε αὐτὴν τὴν 
Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς Εὐχαριστία καὶ Δοξολο-
γία Του, γιὰ τὸ δῶρο τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Γέ-
νους μας, καὶ νὰ προσευχηθοῦμε εὐγνωμόνως 
γιὰ τὴν ἀνάπαυσι τῶν Ἡρωϊκῶς Πεσόν-
των, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν, μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ 
ἐνθουσιασμό, γονεῖς, συζύγους καὶ παιδι-

ά, γιὰ νὰ ὑπερ-
ασπίσουν τὴν
Πατρίδα μας
καὶ τὴν Πίστι
μας,σύμφω-
να μὲ τὴν ἀρ-
χαία Παράδο-
σι τῶν Ἑλλή-

νων, νὰ ὑπερ-
μαχοῦν «ὑπὲρ 
βωμῶν καὶ ἑστι-
ῶν» καὶ νὰ φυ-
λάσσουν «Θερ-
μοπύλες».

Ὑπεγράμμισε,
ὅτι ἡ εὐγνώμων
ἐν Χριστῷ μνή-
μη μας δὲν πρέπει νὰ ἐξαντλῆται σὲ μία ἐπι-
μνημόσυνη εὐχή, ἀλλὰ νὰ μᾶς ἐμπνέη, ὥστε 
νὰ καλλιεργοῦμε στὴν καθημερινότητα, 
μὲ αὐταπάρνησι και εὐγενῆ ἀγωνιστικό-
τητα, τὴν ὑπεράσπισι τῶν Ἀρχῶν τῆς Πί-
στεως καὶ τοῦ Γένους μας. Προέτρεψε δὲ 
τοὺς παρόντες Πιστούς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποί-

ων ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων, νὰ δώσουν μαζί του μία 

µυστικὴ ὑπόσχεσι: νὰ τιμοῦν 
εὐγνωμόνως τέτοιες Ἱερὲς 
Μνῆμες καὶ ἐπετείους «ἐν 
ψαλμοῖς καὶ ᾠδαῖς πνευμα-
τικαῖς», τελοῦντες ἑκάστοτε 

παρόμοιες Ἀγρυπνίες Εὐχαρι-
στίας καὶ Μετανοίας, διότι ἕνας 

Λαός, ὁ ὁποῖος λησμονεῖ καὶ δὲν 
τιμᾶ τὴν Ἱστορία του, δὲν ἔχει μέλλον.

Ἐκδήλωσις στὴν Ἐνορία 
τῆς Ἀναλήψεως Πατρῶν 

Μὲ αἰσθήματα Πατριωτισμοῦ 
καὶ Εὐγνωμοσύνης

Ἡ Ἑορτὴ γιὰ τὴν Ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ, μὲ τὴν πνευ-
ματικὴ ἐπιστασία καὶ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου 
Αἰδεσιμ. π. Γεωργίου Γιὰν καὶ τῶν δραστηρίων Ἐπι-
τρόπων καὶ συνεργατῶν αὐτοῦ, περιελάμβανε ἕνα 
πλούσιο πρόγραμμα. 

Τὰ Κείμενα καὶ οἱ Μαρτυρίες, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅλο 
κλῖμα τῆς Ἐνοριακῆς Ἑορτῆς γιὰ τὸ ΟΧΙ, συνεκίνη-
σαν καὶ προεκάλεσαν ἔντονο Πατριωτισμὸ καὶ αἰσθή-
ματα εὐγνωμοσύνης.

Ὑπὲρ τῶν Ἀγωνισαμένων καὶ Ἡρωϊκῶς Πεσόντων στὴν Ἐποποιΐα τοῦ ᾽40

Εὐγνώμονες Μνῆμες 
ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῶν Νικητηρίων 

15/ 28.10.2014
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●26  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

ζιῶν τῶν δέκα ἀτόμων καὶ ἐκλήθησαν νὰ σχολιάσουν, 
νὰ συζητήσουν καὶ νὰ προβληματισθοῦν ἐπάνω στὴν 
συγκεκριμένη θεματολογία: • Κρίσι στὴν Οἰκογένεια • 
Κρίσι Θρησκευτικὴ-Πολιτισμικὴ • Κρίσι στὶς Ἠθικὲς 
Ἀξίες • Κρίσι στὴν Ἐπικοινωνία, διατυπώνοντας τὰ 
ἰδικά τους συμπεράσματα, τὰ ὁποῖα ἐξεφωνήθησαν στὸ 
τέλος τῆς διαδικασίας ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο- συντονι-
στὴ τοῦ κάθε τραπεζιοῦ καὶ ἐσχολιάσθησαν στὴν ὁλο-
μέλεια τῆς ἡλικιακῆς Ὁμάδος μὲ γόνιμο διάλογο.

Στὴν μικρὴ ἡλικιακὰ Ὁμάδα ἀπηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμὸ καὶ πατρικὲς νουθεσίες ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, ἐνῶ στὴν μεγαλύ-
τερη συμμετεῖχαν στὴν συζήτησι μὲ 
τοὺς νέους ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσό-
στομος καὶ οἱ Θεοφ. κ.κ. Κλή-
μης καὶ Γρηγόριος.

Tὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἡμε-
ρίδος τῶν Νέων ὡλοκλη-
ρώθηκε μὲ μιὰ συνοπτικὴ 
παρουσίασι τοῦ Ἱεραποστο-
λικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλη-
σίας μας στὴν Ἀφρική, ἀπὸ 
τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο κ. 
Ἀμβρόσιο.

* * *
Kατὰ τὴν διάρκεια τοῦ διαλείμματος, παρετέθη πλού-

σιο γεῦμα, ἀπὸ τὶς εὐγενικὲς χορηγίες τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας, καὶ τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος», καὶ 
προεβλήθη βιντεοταινία σχετικὰ μὲ τὴν Ἱεραποστολή.

Παράλληλα, στὸν χῶρο τῆς ὑποδοχῆς, λειτουργοῦσε 
Ἔκθεσι χριστιανικοῦ Βιβλίου, τῆς ὁποίας τὴν διαχεί-
ρισι καὶ ἐπιμέλεια ἀνέλαβε ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη 
καὶ οἱ συνεργάτριές της.

Στὸν χῶρο αὐτὸ ὑπῆρχε καὶ Ἔκθεσι καλαισθήτων 
χειροτεχνιῶν, τὶς ὁποῖες ἐπεμελήθησαν οἱ Κατηχήτρι-
ες καὶ Σύνδεσμοι τῆς νεολαίας δέκα Ἐνοριῶν τοῦ Λε-
κανοπεδίου. Τὸ σύνολο τῶν ἐσόδων ἀπεδόθη ἐξ ὁλο-
κλήρου γιὰ τὴν Ἱεραποστολή μας στὴν Ἀφρική.

Στὴν ἔναρξι τοῦ δευτέρου μέρους , ὁ κ. Ἐπαμεινώνδας 
Πριμάλης, βετερᾶνος Νέος, βαθειὰ συγκινημένος, παρέ-
λαβε τιμητικὰ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου μας κ. Καλλινίκου, τὴν σύγχρονη ἀναπαρά-
στασι τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ 1925. 

Τὸ κλῖμα συγκινήσεως διεδέχθη μία αἴσθησι πατρι-
ωτικῆς ἀνατάσεως καὶ ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας, τὴν 

Τὸ Σάββατο, 14η Ὀκ-
τωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ., πε-

ρισσότεροι ἀπὸ 320 νέοι 
ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσ-

κλησι τοῦ «Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου 
Συνδέσμου» τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν 

Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος νὰ συμμε-
τέχουν στὴν πέμπτη κατὰ σειρὰν ἐτήσια Πανελλήνια 
Συνάντησί τους, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν φι-
λόξενο χῶρο ἐκδηλώσεων «ΚΤΗΜΑ Δ.Ε.Κ.Α.» στὸν 
Ἀσπρόπυργο Ἀττικῆς. 

Τὴν νεανικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωσι ἐτίμησαν μὲ τὴν παρου-
σία τους ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλ-
λίνικος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτί-
ας κ. Χρυσόστομος καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι 
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτι-
ος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης 
καθὼς καὶ νέοι, στὴν πλεοψηφία, Κληρικοί, μέχρι πρό-
τινος μέλη τοῦ Συνδέσμου.

* * *
Ἡ ἔναρξις τῆς Συναντήσεως αὐτῆς ἔγινε μὲ τὴν Ἀκο-

λουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ 25μελὴς Χορω-
δία καὶ Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑ-
πὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογιωτάτου π. Διονυσίου 
Ἁγιοκυπριανίτου, ἀπέδωσε θαυμάσια παραδοσιακὰ ἀκού-
σματα. Ταυτοχρόνως, παρετέθη πρωϊνὸ κέρασμα.

Ἀκολούθησε ἡ κεντρικὴ Εἰσήγησις μὲ θέμα «Οἰκο-
νομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία», τὸ ὁποῖο 
ἀπετέλεσε καὶ τὴν βασικὴ θεματολογία τῆς ἐφετινῆς 
μας Ἡμερίδος. Ὁ Ὁμιλητής, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀνέπτυξε τὸ θέμα μὲ εὐστο-
χία καὶ σαφήνεια καὶ ὡδήγησε τοὺς νέους μας σὲ προ-
βληματισμοὺς σχετικὰ μὲ τὰ αἴτια τῆς βαθειᾶς πνευ-
ματικῆς κρίσεως, ἀλλὰ καὶ στοὺς τρόπους διεξόδου 
ἀπὸ αὐτήν.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ νέοι παρεκάθησαν σὲ διάταξι τραπε-



Νεανικὸς Ὀρθοδόξος Σύνδεσμος (ΝΕ.Ο.Σ.) 

Ἡ Ε΄ Πανελλήνια Συνάντησις 
Ὀρθοδόξων Νέων

14η Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ.



■ Ἐπετειακὴ  Ἐκδήλωσις 

90 ἔτη ἀπὸ τῆς 
 Ἡμερολογιακῆς 

Καινοτομίας
 17/30.11.2014

Μὲ ἀφορμὴ τὴν 90ὴ Ἐπέτειο 
ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινο-
τομίας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνη-
σίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὠργάνωσε 
εἰδικὴ Ἐκδήλωσι στὴν Αἴθουσα τοῦ «Ὀργανισμοῦ Λιμέ-
νος Πειραιῶς» (Ο.Λ.Π.), γιὰ νὰ τιμήση τὰ πρόσωπα, 
τὶς θυσίες καὶ τοὺς ἀγῶνες ὅλων ἐκείνων τῶν ἁγνῶν 
γνησίων Ὀρ-θοδόξων Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἐκράτησαν τὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία ἀνόθευτη καὶ κα-
θαρὴ ἀπὸ τὴν Καινοτομία καὶ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ.

Κεντρικὸς Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἔκανε μία ἱστο-
ρικὴ ἀναδρομὴ τῶν γεγονότων πρὸ καὶ μετὰ τὸ 1924. 

Παρουσιαστὴς ἦταν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδι-
κίου κ. Κλήμης, ὁ δὲ Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱε-
ρᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ὑπὸ τὸν Μου-

σικολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Διονύσιο Ἁγιοκυπρι-
ανίτη, ἐλάμπρυνε τὴν  Ἐκδήλωσι.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ὁμιλίας τοῦ Μακαριωτάτου 
ἔγινε ἡ προβολὴ ἑνὸς μικροῦ, ἀλλὰ ἀντιπροσωπευ-
τικοῦ φωτο-ἀφιερώματος, ἐν εἴδει μνημοσύνου καὶ 
ἐλαχίστου φόρου τιμῆς στοὺς ἱεροὺς Ἀγωνιστάς. 
Τὴν ἐπιμέλεια καὶ παραγωγὴ εἶχαν ἀναλάβει ὁ π. 
Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ ὁ Διάκονος Λεωνίδας 
Πίττος.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, πα-
ρουσίασε συνοπτικὰ τὸ νέο καὶ ἀξιόλογο βιβλίο τοῦ 
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, γιὰ τὸν 
Βίο τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου Ρουμανίας καὶ τοὺς Μαρ-
τυρικοὺς Ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας 
στὴν Ρουμανία, ἀπὸ τὸ 1924 καὶ ἑξῆς.

Ἦσαν παρόντες οἱ Σεβασμιώτατοι Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος, Ἀττι-
κῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφιλέστατοι Χριστιανουπό-
λεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδι-
κίου κ. Κλήμης, Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.

Τὸ ἀκροατήριο ἦταν πολυπληθέστατο καὶ περιελάμ-
βανε ἀρκετοὺς Ἀδελφούς μας ἀπὸ περιοχὲς καὶ ἐκτὸς 
Ἀττικῆς. 

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνι-
κος κατέκλεισε τὴν Ἐπετειακὴ Ἐκδήλωσι μὲ πατρικὲς 
νουθεσίες καὶ προτροπὲς γιὰ ἐμπιστοσύνη τοῦ εὐσε-
βοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας στοὺς Ἀρχιε-
ρεῖς καὶ Ποιμένες του. 



ὁποίαν ἐδημιούργησαν οἱ «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», τὸ χο-
ρευτικὸ συγκρότημα τῶν νέων ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἀναλή-
ψεως Πατρῶν.

Ἀκολούθησε ἡ κλήρωσις μιᾶς ἁγιογραφημένης Εἰκό-
νος τοῦ Κυρίου μας, χορηγία τοῦ Ἁγιογράφου Κων-
σταντίνου Δημητρέλου, καὶ ἑνὸς κινητοῦ τηλεφώνου.

Ἡ Πανελλήνια Νεανικὴ Συνάντησις ὡλοκληρώθηκε 
μὲ  σύντομο χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τὴν διανομὴ ἀναμνη-
στικῶν. 

* * *
Στὴν Ε΄ Πανελλήνια αὐτὴ Συνάντησι Ὀρθοδόξων 

Νέων, ἡ ὁποία ἦταν ἡ πολυπληθέστερη σὲ συμμετο-
χή, ἀλλὰ καὶ πρώτη μετὰ τὴν εὐλογημένη Ἕνωσι τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων (Μάρτιος 2014), ὁ νέος τρόπος, 
ἐκφραστικώτερος καὶ βιωματικώτερος, διεξαγωγῆς 
τῶν συζητήσεων, ὡς καὶ ἄλλες πτυχὲς τῆς Ἐκδηλώσε-
ως, ἐνθουσίασαν τοὺς νέους μας καὶ τοὺς ἐνεθάρρυναν 
νὰ συμμετέχουν στὸ ἑξῆς περισσότερο ἐνεργά. 

Εἴθε ὁ Κύριος καὶ Σωτήρας μας Χριστός, ὁ ἀείποτε 
Νέος, νὰ εὐλογήση τὶς Συναντήσεις αὐτὲς τῶν Νέων 
μας, ὥστε νὰ καθιερωθοῦν ὡς σταθερὸς καὶ πολυωφελὴς 
θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας μας!                                                     
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■ Δόσις ἀγαθὴ ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων

Ἡ  Σύναξις πασῶν 
τῶν  Ἐπουρανίων Δυνάμεων

 Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
στὴν  Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν

Tὴν Παρασκευή, 8η Νοεμβρίου 2014 ἐκ. ἡμ., χάρι-
τι καὶ οἰκτιρμοῖς τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ἑώρτασε, 
ἐπὶ τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἡ 
Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν. 

Ἐτελέσθη κατὰ τὸ ἔθος Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία, με-
τὰ εἰδικοῦ Πολυελέου καὶ εἰδικῶν πολὺ κατανυκτι-
κῶν Ἐγκωμίων καὶ Εὐλογηταρίων.

* * *
Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος 

Ποιμενάρχης μας καὶ Πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελ-
φότητος, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανός. 

Παρέστησαν πολλοὶ φιλακόλουθοι καὶ φιλο-άγγε-
λοι Ἀγρυπνισταί, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πλεῖστοι ἐκοινώ-
νησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμένας μας, ἀναφέρθηκε στὴν παρουσία τῶν 
Ἁγίων Ἀγγέλων στὴν ζωή μας: • ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας 
μας εἶναι χριστοκεντρική, δηλαδὴ εὐσπλαγχνοκεντρι-
κή... Εἶναι ἡ ἄσκησις τῆς εὐσπλαγχνίας ποὺ ἀνοίγει τὴν 
ὕπαρξί μας στὴν θέα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ περαι-
τέρω στὴν θέα τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς τὸ περιγράφει ἕνα 
περιστατικὸ ποὺ συνέβη, στὸν Ἀρχοντάρη τῆς Ἁγιορει-
τικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου… Καὶ ἐμεῖς, ἀνοί-
γοντας εὐσπλαγχνικὰ καὶ θυσιαστικὰ τὴν ὕπαρξί μας 
πρὸς τὸν κάθε Ἀδελφό μας, μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι 
θὰ ἀξιωθοῦμε μὲ τὰ πνευματικά μας αἰσθητήρια τῆς 
θέας τοῦ Θεοῦ...

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας διένειμε 
στοὺς πιστοὺς τὸ καθιερωμένο Ἀναμνηστικὸ-Κατη-
χητικὸ Φυλλάδιο, ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Ἀγγέ-
λους, μὲ τίτλο: «Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι στὴν ζωή μας». 

* * *
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας συνηθροίσθη ἡ 

Ἀδελφότης ὑπὸ τὴν Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόν-
τισσα Ταξιαρχία, γιὰ νὰ ἀνοίξη ὁ νέος κύκλος Ἀγγε-
λικῶν Συνάξεων (Περίοδος Η΄), μὲ τὴν καθοδήγησι 

τοῦ Πνευματικοῦ αὐ-
τῆς Πατρός. 

Στὴν πρώτη αὐτὴ
Σύναξι (Η1), ἄρχισε ἡ
μελέτη περὶ τῆς Θεό-
τητος τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καὶ ἔγινε εἰδικὴ 

ἀναφορὰ στὴν ἀναγκαιότητα τῆς καλλιέργειας τῆς Δογ-
ματικῆς Συνειδήσεως, προκειμένου νὰ ἑδραιωθῆ ἡ ἐν 
Χριστῷ ζωή μας καὶ νὰ ἔχει βάθος τὸ Ὀρθόδοξο Ἦθος 
μας. Ἐπίσης, ἐμελετήθη ἕνα κείμενο, ἀναφερόμενο σὲ 
μία σύγχρονη ἐμφάνισι τῆς Παναγίας μας. Καὶ τέλος, 
ἔγινε ἐμβάθυνσις στὸν κεντρικὸ ρόλο τῆς Εὐσπλαγ-
χνίας, τόσο στὴν προσωπικὴ ὅσο καὶ στὴν συλλογικὴ 
ζωὴ ἑνὸς Κοινοβίου.                                                                        

■ Στὸν  Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ Πατρῶν

Ἡ  Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρις
τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

τοῦ Πρωτοκλήτου
Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο

Τὸ Σάββατο, 30ὴ 
Νοεμβρίου 2014 ἐκ. 
ἡμ., ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ 
ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀν-
δρέου τοῦ Πρωτοκλή-
του, ἐτελέσθη Πανηγυ-
ρικὸ Ἀρχιερατικὸ Συλ-
λείτουργο στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὰ Ζαρουχλέϊκα 
Πατρῶν.

Προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας 
κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανό, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβῆ στὴν Πάτρα ἀπὸ τὴν 
παραμονὴ μὲ μία ὁμάδα 25 πιστῶν. 

Κατ’ εὐγενῆ προτροπὴ τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Σε-
βασμ. κ. Κυπριανὸς ἀνέλαβε τὴν Διακονίαν τοῦ Λό-
γου καὶ μετέδωσε τὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου, τὸ Ἀποστολικὸ Μήνυμα τῆς Εὐσπλαγχνίας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἅγιοι Ἀρ-
χιερεῖς μὲ ὅλο τὸ Ποίμνιο μετέβησαν στὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ προσεκύνησαν τὴν τιμία 
Κάρα καὶ τμήματα τοῦ ἱεροῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Πρω-
τοκλήτου, ὡς καὶ τὸν Τάφον τοῦ Ἀποστόλου στὸν πα-
ρακείμενο παλαιὸ Ναὸ καὶ τὸ Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου.

Ἐν συνεχείᾳ, μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδοχοῦ 
Πηγῆς στὰ Ἄνω Συχαινᾶ, ὅπου ἡ Σεβαστὴ Καθηγου-
μένη Γερόντισσα Νικολία παρέθεσε στοὺς Προσκυ-
νητὰς ἑόρτια Τράπεζα Ἀγάπης, στὴν διάρκεια τῆς 
ὁποίας ἔγινε ἐποικοδομητικὴ συζήτησις.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφή, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας συνέχισε 
νὰ διατρέφη τὰ «προβατάκια» του μὲ τὸ ἄφθονο μάν-
να τοῦ λόγου περὶ Εὐσπλαγχνίας!...                                



«Θελήσαµε νὰ δώσουμε ἕνα ἱστορικὸ καὶ πνευμα-
τικὸ διάγραμμα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου διαδραμματίζονται 
τὰ γεγονότα τῆς συναρπαστικῆς αὐτῆς συναξαριακῆς 
βιογραφίας, μὲ τρόπο ὅμως διακριτικὸ καὶ σχεδὸν ἀδιό-
ρατο, ἄνευ ἀναπτύξεων καὶ πλατιασμῶν. 

Ἀκόμη καὶ ἡ πνευματική μας θεώρησις εἶναι “ἀνά-
λαφρη”, τόση ὅση πιστεύουμε ὅτι ἀπαιτοῦνταν γιὰ νὰ 
κατανοηθοῦν τὰ διαδραματιζόμενα, ἀποφεύγοντες τὶς 
ἐκτενεῖς κηρυγματικὲς ἀναφορές.

Κάποια ὀλίγα μόνον ἁγιογραφικὰ χωρία παρατίθεν-
ται, ὅταν τὸ ἀπαιτῆ ἡ ἀνάγκη, ἐνῶ ἀποφεύχθηκε ἡ πα-
ράθεσις Πατερικῶν ἀποφθεγμάτων, γιὰ νὰ μὴ ἐπιβα-
ρυνθῆ τὸ κείμενο.

Οὐσιαστικά, προβαίνουμε σὲ μία διακριτικὴ “ξενά-
γησι” στὸν ἀνθῶνα μιᾶς ἐκπληκτικῆς μαρτυρίας, ἡ 
ὁποία περιέχει πληθὺν ὀδυνηρών, ἀλλὰ καὶ ἐνδόξων 
καὶ θαυμαστῶν στοιχείων καὶ περιστατικῶν.

Ὅλα αὐτά, χωρὶς μεγαλοποιήσεις καὶ ὑπερβολές, 
κατατίθενται ταπεινὰ καὶ μὲ αἴσθησι εὐθύνης στὴν 
Συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, 
ἐλπίζοντες σὲ θετικὴ συγκομιδή, ἐπικαλούμενοι ἐπί-
σης καὶ τὴν ἐπιείκεια τῶν ἀναγνωστῶν γιὰ πιθανὰ 
ἀκούσια σφάλματα, λάθη ἢ καὶ παραλήψεις».

† Ἐπισκόπου 
Γαρδικίου Κλήµεντος

Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες 
καὶ τὰ Θαυµαστὰ 
Παλαίσµατα
τοῦ Ὁµολογητοῦ 
Ἱεράρχου 
Ἁγίου Γλυκερίου 
ἐν Ρουµανίᾳ
(1891-1985) 
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Ἡµερολόγιον Τοίχου 2015
Κυκλοφορεῖ τὸ «Ἡμερολόγιον Τοί-

χου 2015», ἰδιαίτερα χρήσιμο γιὰ τὴν 
μεθοδικότητά του, τὴν ἀκριβῆ καὶ κα-
τατοπιστικὴ ἡμερήσια παράθεσι ἐν-
δείξεων περὶ νηστείας, ὡς καὶ τῶν 
Ἀποστολικῶν καὶ Εὐαγγελικῶν Ἀνα-
γνωσμάτων ὅλου τοῦ ἔτους, ἐπίσης 
δὲ καὶ μὲ κείμενα οἰκοδομητικὰ καὶ 
ἐνημερωτικὰ ἐνδιαμέσως καὶ ἐκκλησι-
αστικὴ διακόσμησι μὲ ἔγχρωμες ἱερὲς 
Εἰκόνες.
● Τετραχρωμία ● Σελίδες: 66 ● Σχῆμα: 14 × 25 ἑκ. ●

Περιεχόμενα: 
Α .́ Θλῖψις καὶ Κατάθλιψις 
Β .́ Τὰ στερεότυπα τῆς ἁ-
πλουστευτικῆς ἀντιμετω-
πίσεως τῆς Καταθλίψεως 
- Τὸ ἀφετηριακὸ σφάλμα 
τοῦ «θεολογικοῦ ἀναγω-
γισμοῦ»: 1. «Ἡ Κατάθλιψις 
εἶναι ἐπιλογή. Αὐτὸς ποὺ 
βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλι-
ψι ἐπιλέγει νὰ βασανίζε-
ται». 2. «Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο 
ἔχει Κατάθλιψι δὲν πάσχει 
ἀπὸ κάτι παθολογικό. Εἶναι 
ὑγιές, ἀλλὰ δὲν προσπαθεῖ 
ἀρκετὰ νὰ βοηθήση τὸν 
ἑαυτό του». 3. «Δὲν εἶναι ἀ-
παραίτητη ἡ ψυχοθεραπευ-
τικὴ ἢ φαρμακευτικὴ ὑπο-
στήριξις». 4. «Ἡ Κατάθλι-

ψις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐμπειριῶν. Ἡ συσσώ-
ρευσις ἁμαρτίας καὶ σφαλμάτων ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο 
ἀπὸ τὸν ὑγιῆ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν Κατάθλιψι». 
5. «Ἡ κατάθλιψις εἶναι ἀποτέλεσμα φιλαυτίας καὶ ὑπέρμετρου 
ἐγωϊσμοῦ». 6. «Ἡ Κατάθλιψις ὀφείλεται στὴν ἔλλειψι πίστεως, 
προσευχῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό. Ἂν βρεῖς ἕναν 
καλὸ Γέροντα καὶ συμμετέχεις στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας θὰ 
τὸ ξεπεράσης». 7. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι πειρασμική-σατανικὴ κα-
τάστασις». 
Γ .́ Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Ἀγάπης: α. Ἡ Ὀδύνη-Κατάθλιψις ὡς προ-
νόμιο. β. Ἡ θεραπευτικὴ δύναμις τῆς ἀδυναμίας. γ. Ἡ Ἀπροϋπό-
θετη ἐν Χριστῷ Ἀγάπη. δ. Ὁ Ὁρίζοντας τοῦ Θεοῦ. 
(βλ. http://www.hsir.org/Theology_el/ApliKatechesis.html)

http://www.hsir.org/Theology_el/ApliKatechesis.html
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Σέλμα Λάγκερλεφ 

Ὁ Αὐτοκράτορας 
τῆς Πορτογαλίας 
Μετάφρασις: 
π. Εὐσέβιος Βίττης
Ἐκδόσεις «Ἀκρίτας»,  
Ἀθήνα, Μάϊος 2010, 
σελίδες 340. 

Στὸ βιβλίο αὐτό, ἡ συγ-
γραφεὺς μᾶς διηγεῖται 

ἁπλὰ καὶ ἀνεπιτήδευτα τὴν ταπεινὴ ὅσο καὶ μεγαλει-
ώδη στὴν τραγικότητά της ζωὴ ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώ-
που ποὺ ἀποκαλύπτει μέσα ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ 
παιδιοῦ του μία νέα διάσταση τῆς ζωῆς: τὴν ἀγάπη.

Τὸ ξεχωριστό, ἀλλὰ καὶ συγκλονιστικὸ μήνυμα ποὺ 
δίνει τὸ βιβλίο εἶναι τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν στοργικὴ 
ἀγάπη ἑνὸς πατέρα στὴν δοκιμασμένη, τέλεια ἀγά-
πη ἑνὸς ἁγίου.

Ἡ μετάφραση, ζωντανὴ καὶ ἀληθινή, μὲ γνώση τῶν 
συνθηκῶν τῆς Σουηδικῆς πραγματικότητας, μᾶς με-
ταφέρει ἄκοπα στὴν πραγματικότητα αὐτὴ μέσα ἀπὸ 
τὸ νεοελληνικὸ λόγο. 

Στὸ πατρικό της σπίτι, ἡ Σουηδὴ νομπελίστας συγ-
γραφέας τοῦ 19ου αἰῶνος, κάτω ἀπὸ ψηλὰ αἰωνόβια 
δένδρα, ἔζησε μία ἁπλὴ ζωή, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πί-
στη στὸν Θεό, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ τρυφερότητα.

Ἔγινε δασκάλα καὶ δούλεψε ἀρκετὰ χρόνια. Μία 
πλούσια φίλη τῆς ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ζήσει 
μόνο γιὰ τὴν τέχνη...

Τὰ «Χριστουγεννιάτικα Τριαντάφυλλα» εἶναι ἕνα 
μικρὸ ἀριστούργημα. Σὰν τὸ τελειώνεις, δὲν μπορεῖς 
νὰ πεῖς γιατὶ σοῦ ἀφήνει τόση συγκίνηση. Ὁ θρῦλος 
ὑπάρχει σὰν ἀφορμή, ἀλλὰ ἡ δίψα τοῦ Θεοῦ εἶναι τῆς 

Σέλμα Λάγκερλεφ

Τὰ Χριστουγεννιά-
τικα Τριαντάφυλλα 
Ἐκδόσεις «Ἀκρίτας»,  
Ἀθήνα 2007, σελίδες 5-52. 

συγγραφέως, καὶ οἱ πε-
ριγραφὲς δείχνουν ὅτι ἡ 
πίστη ἦταν μία. 

Σέλμα Λάγκερλεφ 

Ἡ Σέλμα Λάγκερλεφ (1858-1940) ἦταν Σουηδὴ συγ-
γραφέας.

Αὐτὸ ποὺ τὴν ἔκανε πρωτίστως γνωστὴ ἦταν τὸ συγ-
κινητικὸ παραμύθι της Τὸ θαυμαστὸ ταξίδι τοῦ Νιλς 
Χόλγκερσον, ποὺ τῆς χάρισε τὸ Νόμπελ Λο-
γοτεχνίας τὸ 1909.

Σπούδασε παιδαγωγικὰ στὴν Στοκχόλμη 
καὶ διορίσθηκε δασκάλα τὸ 1885.

Tὸ πρῶτο της μυσθιστόρημα ἦταν Ὁ θρῦ-
λος τοῦ Γέστα Μπέρλιγκ, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1895 
ἀφοσιώθηκε ἀπόλυτα στὴν λογοτεχνία καὶ 
ταξιδεύει πολὺ σὲ διάφορες χῶρες συμπλη-
ρώνοντας τὴν ἤδη πλούσια ἔμπνευσή της.

Τὸ 1914 ἐκλέχθηκε Μέλος τῆς Σουηδικῆς 
Ἀκαδημίας, ἀλλὰ ἡ μεγάλη συγκίνηση ποὺ 
τῆς προκάλεσε ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τὴν ἔκανε 
νὰ σταματήσει νὰ γράφει γιὰ μερικὰ χρόνια. 

Τὰ ἔργα της χαρακτηρίζονται γενικὰ ἀπὸ τὴν μεγά-
λη ἀγάπη της γιὰ τὴν φύση καὶ τὸν ἄνθρωπο, καθὼς 
καὶ ἀπὸ τὴν πίστη της ὅτι τὸ καλὸ θὰ θριαμβεύσει ἐπὶ 
τοῦ κακοῦ. 

* * *

Ἡ Σέλµα Λάγκερλεφ δὲν ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ τὶς 
πολλὲς τιμὲς καὶ τὶς διακρίσεις ποὺ τῆς ἔγιναν. Ἔμεινε 
πάντα ἁπλὴ καὶ μετριόφρων. Ὑπῆρξε μία πραγματικὰ 
εὐγενικὴ καὶ μεγάλη ψυχή, καὶ σκόρπισε ὅσο μποροῦσε 
γύρω της ὄχι μόνο τὴν ὀμορφιὰ τῶν λόγων της, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῶν σπουδαίων ἔργων της. Ἀγωνίσθη-

κε πολὺ γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου (διεθνὴς 
ἀφοπλισμὸς κλπ.), ἔδωσε ὅσο μποροῦσε πιὸ 
πολλὰ στοὺς πτωχούς, πονεμένους καὶ δοκι-
μασμένους, ποὺ ἔτρεχαν σ᾿ αὐτὴν γιὰ νὰ τοὺς 
προστατέψει, καὶ χρησιμοποίησε τὸ μεγάλο 
της ὄνομα καὶ κῦρος γιὰ ὅ,τι ἐξυπηρετοῦσε 
τὸ λαό της καὶ τὸν κόσμο γενικότερα. Γι᾿ αὐτὸ 
καὶ τὸ ἔργο της ἀποπνέει γνήσια εὐγένεια καὶ 
πολλὴ ἀνθρωπιά. 

Τὸ ὅλο ἔργο τῆς Σέλμα Λάγκερλεφ στηρίζε-
ται σὲ χριστιανικὴ βάση. Ἡ κοσμοθεωρία της 

βρίσκεται συχνὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν παγανισμὸ ποὺ 
ἔχει ἀφήσει πολὺ βαθειὰ τὰ ἴχνη του στὴν χώρα της.

Στὸ ἔργο της κυριαρχεῖ ἡ εὐγένεια, ἡ γνησιότητα καὶ 
ἡ πηγαία ὀμορφιά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναδυθεῖ καὶ ἀπὸ τὸ 
βοῦρκο ἀκόμα, γιατὶ τέτοια θαύματα ἡ πίστη ἡ χριστια-
νικὴ μπορεῖ νὰ τὰ κάνει.



● 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 δὲ 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 Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου. 

● Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδι-
κῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ὡς καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. ● Ἐπίσης, διαποιμαίνει ὡς Τοπο-

† Ὁ Μητροπολίτης  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Καλλίνικος

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται
† ὁ Ἀττικῆς & Διαυλείας κ. Ἀκάκιος 
† ὁ Θεσσαλονίκης & Δηµητριάδος 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. Δημήτριος
† ὁ Ἔτνα κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 

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

† ὁ Πόρτλαντ κ. Σέργιος
† ὁ Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Νόρα κ. Μιχαὴλ
† ὁ Λούνης κ. Σιλουανὸς
† ὁ Γαρδικίου κ. Κλήμης
† ὁ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος
† ὁ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος
† ὁ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος

Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. Παῦλος
† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος
† 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
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τηρητὴς τὰς νεοπαγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλμης Σουηδίας καὶ 
Γκλντάνι -Τιφλίδος 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 μας Κυπριανοῦ
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ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωΡωΠΟυ ΚΑΙ φυΛηΣ

● Ἕδρα: ● Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἀριθ. Γραμματοθ.: 
112, Τ.Κ. 133 51 ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2411511. ● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2411080 ●
● Ε-mail: mitropolis-orfyl@hsir.org ● Ἐπίσημος Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.hsir.org ●

● Γραφεῖα Μητροπόλεως: ● Διεύθυνσις: Λεωφ. Φυλῆς 112, 133 41 Ἄνω Λιόσια, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθ. Τη-
λεφ.: 210 2487388. ● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2487389. ● 

ΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Συκάμινον Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΥ, Ὀξύλιθος Κύμης Εὐβοίας. ● ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑ-
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.

Σύλλογοι Προνοιακοῦ  Ἔργου
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Ἀνδρῶν «ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ», Λεωφ. 
Φυλῆς 112, ΤΚ 133 43, Ἄνω Λιόσια - Δῆμος Φυλῆς, Τηλ. 6977759033, 
Πρόεδρος: κος Ἀνδρέας Κουνέλης.
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗ-
ΜΩΝ», Λεωφ. Φυλῆς 47, ΤΚ  133 51, Φυλὴ Ἀττικῆς, Τηλ. 2102412162, 
Πρόεδρος: κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

Μὴ Μετοχιακοὶ  Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
(συμπεριλαμβάνονται ἕως τῆς ἐκπνοῆς τοῦ τρέχοντος ἔτους 2014)

● ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,  Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΟ-
ΒΛΥΤΙΣΣΗΣ, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. ● ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Τῆνος. ● 
ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, Ἅγιος Φωκᾶς Τήνου. ● ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
Τῆνος. ● ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Τῆνος. ● ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Τῆνος. ● ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Τῆνος. ● ΑΓΙΩΝ ΠΑΝ-
ΤΩΝ, Κατερίνη. ● ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Νέα  Ἔφεσος Πι-
ερίας. ● ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Πτολεμαΐς. ● ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 
Δράμα. ● ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Καρπερὴ Σερρῶν.  

Μὴ Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια 
(συμπεριλαμβάνονται ἕως τῆς ἐκπνοῆς τοῦ τρέχοντος ἔτους 2014)

● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ, Ἀμυγδαλέζα Σταμάτας Ἀττικῆς. 
● ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Πετρούπολις Ἀττικῆς. 
● ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, Ἐλαιώνας Σερρῶν. ● ΟΣΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, Βατῶντα Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας.

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-


