
Ὀρθόδοξος
          Παρέμβασις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

● Ἀριθμὸς τεύχους 15 ● Ἰούνιος - Αὔγουστος 2018 ●



●2  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

● Ἕδρα: ● Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2411511.         
● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2411080. ● Ε-mail: mitropolis-orfyl@hsir.org ● Ἐπίσημος Ἱστότοπος εἰς τὸ Δια-
δίκτυον: www.hsir.org ● Γραφεῖα Μητροπόλεως: ● Διεύθυνσις: Λεωφ. Φυλῆς 44 (Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), 
Τ.Κ. 133 51, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθμ. Τηλεφ.: 210 2487388. ● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2487389. ● 

τῆρος, Συκάμινον Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● Τιμίου Προδρόμου, Ὀξύλιθος 
Κύμης Εὐβοίας. ● Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς, Κρύα Βρύση Καλα-
μπάκας. ● Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Νεοκαισάρεια Πιερίας. ● 
Ἁγίων Πάντων, Σφυρέϊκα Ἀγρινίου. ● Ἁγίου Χριστοφόρου, Χρυσο-
βίτσα Θέρμου Αἰτωλίας. ● Ἁγίας Παρασκευῆς, Ρόγγια Χρυσοβίτσας 
Θέρμου Αἰτωλίας. ● Ἁγίου Δημητρίου, Τῆνος.

Προνοιακὸ  Ἔργο
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗ-
ΜΩΝ», Λεωφ. Φυλῆς 107 (Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), ΤΚ 133 51, Φυ-
λὴ Ἀττικῆς, Τηλ. 2102412162, Πρόεδρος: κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη.

«Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»
● Λεωφ. Φυλῆς 18, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Πολιτιστικὸ  Ἐργαστήρι : « Ἡ Πανύμνητος »
● Ὁδὸς Φειδίου 1 καὶ  Ἰφιγενείας, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα 
● « Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά». Διεύθυνσις: Ἱερομ. π. Διονύσιος. 

Σύλλογος Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν 
τοῦ  Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος τῆς Μητροπόλεώς μας

 ● Λεωφ. Φυλῆς 44, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Ἕνωσις  Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «ὁ Ἐσταυρωμένος»

 ● Λεωφ. Φυλῆς 44, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 ● Λεωφ. Φυλῆς 44, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Παναγίας Πορταϊτίσ-
σης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου Θεο-
λόγου, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου,  Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς.  

Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης (Ἀνδρώα), Φυλὴ Ἀττικῆς ● Ἁγίων 
Ἀγγέλων (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● Παναγίας Μυρτιδιωτίσ-
σης (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● Ἁγίας Παρασκευῆς (Γυναικεία), 
Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. ● Παναγίας Ὁδηγητρίας, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. 

Μετοχιακοὶ  Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● Ἁγίου Νικολάου, 
Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ρούφ, Βοτανικὸς 
Ἀθηνῶν. ● Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος καὶ ● Ἁγίου Μερκουρίου, Νέα Πα-
λάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Βλαστὸς Καλάμου 
Ἀττικῆς. ● Ἁγίου Ἐλευθερίου, Κουβαρᾶς Ἀττικῆς. ● Προφήτου Ἠλιού, Αὐ-
λὶς Χαλκίδος. ● Ἁγίου Φιλαρέτου Ὁμολογητοῦ, Σκούρτα Βοιωτίας. ● Ἁγίων
Πέντε Ὁμολογητῶν, Σπάτα. ● Παναγίας Παρηγορητρίας, Κολῶνες Σα-
λαμῖνος. ● Ἁγίου Ἀνδρέου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Τροιζῆνα. ● Ἀναλήψεως 
τοῦ Σωτῆρος, Ἀνθούπολις Πατρῶν. ● Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 
Ροΐτικα Πατρῶν. ● Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Ἀραχωβίτικα Πατρῶν. ● Παν-
αγίας Γιάτρισσας, Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. ● Ἁγίου Ἰσαύρου, Γαρίτσα 
Κερκύρας. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Θεσσαλονίκη. ● Ἁγίων ΙΒʹ 
Ἀποστόλων, Κύμινα Θεσσαλονίκης. ● Ἁγίου Δημητρίου, Χαλάστρα Θεσσα-
λονίκης. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.  

Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● Ἁγίου Χαραλάμπους, Δροσιὰ Ἀττικῆς. ● Μεταμορφώσεως τοῦ Σω-

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

X Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α X
● «Tὰ χέρια τοῦ ̔ Ιερέως εἶναι φορεῖς θεϊκῆς Φωτιᾶς...» - 3 ● Tαπεινὲς Ἀγρυπνίες ... Οὐράνιες Εὐλογίες - 6 ● Πέμπτη 
Αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας - 7 ● Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας - 8 
● Γενικὴ Ὀργανωτικὴ Σύναξις - 9 ● Μεγάλη Ἐθνικὴ Ἧττα - 10  ● Μεγίστη Ἐθνικὴ Ταπείνωσις - 11 ● Ἔκθεσις ἔργων 
τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» καὶ τῶν Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ καὶ Ξυλογλυπτικῆς - 12 
● Συνοδικοὶ Ἑορτασμοί: Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, Ἁγίου Νεο-ιερομάρτυρος Ἰωσήφ, Ὀνομαστήρια Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου - 14 ● Προσκυνηματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν ̔Αγία Γῆ τῆς 
Γεωργίας - 15 ● Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις - 16 ● Ἱεραποστολικὲς Σελίδες σὲ Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία - 17 ● Ἱερὸ
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† Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ



Λόγος Παραινετικὸς εἰς Χειροτονίαν (α´)

Τὰ χέρια τοῦ ῾Ιερέως εἶναι φορεῖς θεϊκῆς Φωτιᾶς
καὶ ἡ Ἄχραντος Θεοτόκος εἶναι «συλλειτουργός» του

Ἀγαπητὲ ἀδελφέ μου πατέρα Κωνσταντῖνε· συν-διάκονε, 
συμ-πρεσβύτερε, συλλειτουργὲ καὶ σύν-δουλε ἐν Χριστῷ 
τῷ Κυρίῳ καὶ Σωτῆρι ἡμῶν·

Ἔχω τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ εὐλογία ἀπὸ τὸν 
 Κύριό μας νὰ Σᾶς καλωσορίζω στὸν πάνσε-

πτο χῶρο τοῦ τιμίου Πρεσβυτερίου τῆς Ἁγιωτά-
της ᾿Ορθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 

Σᾶς ὑποδέχομαι μὲ τὸν ἀσπασμὸ τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἀγάπης ἐκ μέρους τοῦ πολυσεβάστου Γέρον-
τος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ 
καὶ τῶν τιμίων Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας. 

῾Η ἀτμόσφαιρα, ἐντὸς τῆς ὁποίας τελεῖται 
σήμερα ἡ θεία Λειτουργία καὶ ἡ εἴσοδός Σας 
εἰς τὰ ἱερὰ ἄδυτα τῆς Ἱερωσύνης, ἦταν καὶ 
ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀτμόσφαιρα χαρ-
μολύπης.

● Ἱερὰ χαρὰ καὶ ἱερὰ λύπη συνέχουν 
τὶς καρδιὲς ὅλων μας· ὁ Πνευματικὸς 
Πατέρας καὶ ῾Οδηγὸς καὶ Γέροντάς μας 
ἤδη ἔχει ἀναπετάσσει τὶς δύο μεγάλες 
πτέρυγές του τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ τῆς ᾿Ορθο-
πραξίας καὶ ἀνασηκώνεται ἀργά-ἀργὰ ἀπὸ τὰ 
φθαρτὰ καὶ γήϊνα πρὸς τὰ ἄφθαρτα καὶ οὐράνια.

Καλὸ θὰ εἶναι τὸ ταξίδι του, γιατὶ ὁ ἄνεμος 
εἶναι οὔριος... Οἱ ῞Αγιοι καὶ φωτεινοὶ Ἄγγε-
λοι θὰ τὸν συνοδεύουν... Αὐτοὶ ἐγγυῶνται τὴν 
οὐριοδρομίαν.

Ἂς τὸν κατευοδώσωμε ὅλοι μας!... Νἄχη καλὸ 
ταξίδι!... Καὶ ἡ Παναγιά μας Δέσποινα νὰ τοῦ 
δίνη εἰρήνη, ἐνίσχυσι καὶ παρηγορία!...

* * *
Χθές, ὁ ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ Ἀδελφὸς καὶ 

συλλειτουργός μου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κύριος Κλήμης, Σᾶς ἀνεβίβασε 
στὴν πρώτη βαθμίδα τῆς Ἱερωσύνης, Σᾶς ἐχει-
ροτόνησε εἰς Διάκονον· σήμερα, διὰ τῆς ἀνα-
ξιότητός μου, ἡ Χάρις τοῦ Θείου Παρακλήτου 
Σᾶς εἰσήγαγε εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς θεο-
δωρήτου καὶ χριστοδωρήτου Ἱερωσύνης· ἤδη 
μετέχετε μυστηριακὰ τῆς Ἱερωσύνης τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ Σωτῆρος μας.

Δὲν προτίθεμαι τὴν στιγμὴ αὐτὴ νὰ Σᾶς ἀνα-
πτύξω τὶ τοῦτο σημαίνει, διότι ἡ ἀτμόσφαιρα
τῆς χαρμολύπης μὲ ἐμποδίζει· ἐπίσης μὲ ἐμπο-
δίζει καὶ ἡ ἁπλότητά Σας, ἡ ὁποία εἶναι τόσο 
ζηλευτή, διότι φανερώνει μία καρδιὰ ταπεινὴ 
καὶ καθαρή.

Θὰ προτιμοῦσα λοιπὸν πρωτίστως νὰ Σᾶς 
δώσω μία ἐγκάρδια εὐχή: ἡ Ὑπερευλογημένη 
Θεοτόκος νὰ Σᾶς ἀξιώση νὰ λειτουργῆτε μέχρι 
τέλους τῆς ζωῆς Σας «καθαρᾷ καρδίᾳ, περι-
τρόμῳ διανοίᾳ καὶ ψυχῇ συντετριμμένῃ»· ὅταν 
ἵστασθε ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου, 
νὰ μεταβάλλεσθε σὲ μία βάτο φλεγομένη καὶ 

μὴ κατακαιομένη· καὶ ὅταν ὑψώνετε τὰ ἱερα-
τικὰ χέριά Σας πρὸς ἀνατολάς, νὰ συν-

ανυψώνετε τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ ἔνθα ὁ 
τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος
καὶ ἡ ἀπέραντος εὐφροσύνη τῶν καθο-
ρώντων τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

* * *
Κατόπιν, θὰ ἤθελα νὰ θέσω ὑπ᾿ ὄψιν Σας 

τώρα, στὴν ἔναρξι τῆς ἱερατικῆς πορείας Σας, 
δύο σύγχρονα συγκλονιστικὰ γεγονότα, τὰ ὁ-
ποῖα εἶναι στὴν ἁπλότητά τους τόσο διδακτικά, 
ὥστε ἐμπερικλείουν θησαυρὸν θεολογικὸν ἀδα-
πάνητον, συμπυκνώνουν ἐν ὀλίγοις τὴν οὐσίαν 
τῆς ὑψηλοτάτης Διακονίας Σας.

Τὸ πρῶτο γεγονὸς εἶναι τὸ ἑξῆς. 
«Κάποτε, ἕνας ἔγγαμος Ἱερεύς, κρα-

τώντας ἀπὸ τὸ χεράκι ἕνα πεντάχρονο 
ἀγοράκι, τὸ δικό του παιδί, πήγαινε 
στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὸν Ἑσπερινό.

Ὁ μικρός, καθὼς βάδιζε μὲ τὸν πα-
τέρα του, ὅλο καὶ κάτι ἔλεγε, ὥσπου 
στὸ τέλος καὶ ἐντελῶς ἀπροσδόκητα 
ἔκανε τὴν ἑξῆς ἐρώτησι:

– Γιατί, μπαμπά, στὴ Θεία Λειτουρ-
γία, ὅταν πρόκειται νὰ ἁγιάσης τὴ Θεία 
Κοινωνία, ὅλο κλαῖς... κλαῖς; Καὶ ὕστε-
ρα ἀνεβαίνεις πετώντας στὸν οὐρανὸ 
καὶ κατεβαίνεις πάλι κρατώντας πολλὴ 
φωτιὰ στὰ χέρια σου;
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τὸν ἄρτο σὲ Σῶμα καὶ τὸν οἶνο σὲ Αἷμα Χρι-
στοῦ, Γιὰ νὰ Τραφῆ καὶ νὰ Ζήση ὁ Κόσμος. 

Ἂς προσέξουν ὅμως καὶ οἱ λαϊκοὶ ἀδελφοί 
μας τὸ φοβερὸ καὶ θεομάχο ἁμάρτημα τῆς Ἱερο-
κατηγορίας...

* * *
Τὸ δεύτερο γεγονὸς τὸ διηγήθηκε κατὰ τὸ

ἔτος 2002 ἕνας Χριστιανός, ὁ ὁποῖος εἶχε παπ-
ποῦ ἕναν ἐνάρετο Ἱερέα σ᾿ ἕνα χωριὸ στὰ περί-
χωρα τῆς Δράμας.

«῞Οταν ἦταν μικρός, διακονοῦσε τὸν 
παπποῦ του, τὸν παπα-Γιώργη, στὸ Ἱερὸ 
Βῆμα. Ὁ παπα-Γιώργης ἦλθε πρόσφυ-
γας ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία μετὰ ἀπὸ τὶς 
σφαγὲς στὴ Σμύρνη καὶ τὸ κάψιμο τῆς 
πόλης. ῏Ηταν δέ, ἂν καὶ ἀγράμματος, 
εὐλαβέστατος.
Τὸ ἐκκλησάκι τοῦ χωριοῦ ἦταν πτωχό, 

μὲ δάπεδο κακοστρωμμένο ἀπὸ πρό-
χειρες πλάκες, καὶ ὁ παπα-Γιώρ-
γης, κάθε τόσο σκόνταφτε σ᾿ αὐτές.

● ῞Ενα Σάββατο ποὺ λειτουργοῦ-
σε μὲ πέντε-ἕξι πιστούς, στὴ Με-

γάλη Εἴσοδο σκόνταψε καὶ παρ᾿ ὀλί-
γον νὰ σωριαστῆ κάτω μὲ τὰ Τίμια Δῶρα.

῾Ο ἐγγονός του τότε εἶδε ξαφνικὰ μιὰ
ὁλόλαμπρη Κυρία νὰ τὸν συγκρατῆ γιὰ
νὰ μὴ πέση, καὶ νὰ τοῦ λέγη: “Μὴ φο-
βᾶσαι... σὲ κρατῶ καλά... προχώρα...”.

Τρέμοντας ὁ παπα-Γιώργης ἀπὸ τὴν 
ἱερὴ συγκίνησι, εἰσῆλθε μαζί Της στὸ 
Ἅγιο Βῆμα. Ἐκείνη ἔκλεισε τὰ βημόθυ-
ρα τῆς ῾Ωραίας Πύλης καὶ τοῦ ἔδωσε 
τὸ θυμιατὸ γιὰ νὰ θυμιατίση, ὅταν τὰ 
Τίμια Δῶρα τοποθετήθηκαν πάνω στὴν 
Ἁγία Τράπεζα.

Ὁ μικρὸς ἐγγονὸς τὰ ἔβλεπε ὅλα 
κατάπληκτος, ἄφωνος καὶ θαμπωμένος 
ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία τῆς μεγαλόπρε-
πης Ἐκείνης Κυρίας. Ἡ ψυχούλα του 
–καὶ δὲν τὸ ξεχνάει αὐτό– πλημμύρισε 
ἀπὸ ἱερὸ θαυμασμὸ καὶ δέος. Καθόλου  
ὅμως δὲν κατάλαβε πῶς τὸ θυμιατὸ ποὺ 
κρατοῦσε μὲ τὸ χεράκι του, βρέθηκε στὰ 
χέρια τῆς ὁλόλαμπρης Ἐκείνης Κυρίας, 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Βασίλισ-
σας τῶν Οὐρανῶν!

– Καὶ γιατί πρῶτα τὴ βάζεις πάνω στὸ 
ψωμάκι καὶ ὕστερα στὸ Ἅγιο Ποτήριο 
μὲ τὸ κρασάκι;

– Γιατί δὲν καίγεσαι; Ἐγὼ τὰ χεράκια 
σου δὲν τὰ εἶδα ποτὲ καμμένα!!!

Ὁ ἁγιασμένος ἐκεῖνος παππούλης 
σταμάτησε ἄφωνος ἀπὸ τὴν ἔκπληξι καὶ
ὕστερα ἔντρομος ρώτησε τὸ παιδί του: 

– Πότε τὰ εἶδες ὅλα αὐτά, παιδάκι μου;
– Νά, προχθὲς ποὺ ἦταν Κυριακή! 

...ἀπάντησε ὁ μικρός.
Καὶ τότε ὁ Ἱερεὺς λέγει στὸ παιδί του 

πολὺ σοβαρά:
– Πρόσεξε, παιδάκι μου, μὴν τὰ πῆς αὐ-

τὰ σὲ κανέναν, μέχρι νὰ πεθάνω. Ἀκοῦς; 
σὲ κανέναν!!!

– Καλά, μπαμπά... Νά... φιλάω καὶ Σταυ-
ρό! Καὶ ἔκανε τὸ σχῆμα τοῦ Σταυροῦ μὲ 
τὰ δαχτυλάκια του καὶ τὸ φίλησε»*.

● Αὐτὰ τὰ διηγήθηκε σὲ ἕναν σύγ-
χρονό μας Πνευματικὸ τὸ ἴδιο τὸ παι-
δάκι, ὅταν ἦταν πλέον ἄνδρας πενην-
τάρης, γιὰ τὸν Ἱερέα πατέρα του.

«Μόλις τελείωσε ὁ παπαγυιὸς τὴν
ἱστορία μὲ τὸν πατέρα του, πρόσθεσε:

– Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, πάτερ μου, ἁμάρ-
τησα κατακρίνοντας δύο Ἱερεῖς γιὰ κά-
ποιες κακές τους πράξεις, ὅπως μοῦ τὶς
μετέφεραν. Ναί, τοὺς κατέκρινα, τοὺς 
ὕβρισα καὶ τοὺς συνέκρινα μὲ τὸν ἁγια-
σμένο Ἱερέα πατέρα μου... Χθὲς λοιπὸν 
τὸ βράδυ ἦλθε ὁ πατέρας μου στὸν ὕπνο 
μου, ὁλόλαμπρος σὰν τὸν ἥλιο!!! Μὲ 
κοίταξε σοβαρὰ καὶ αὐστηρὰ καὶ μοῦ 
εἶπε: 

– Δὲν γνωρίζεις ὅτι στὰ πρόσωπα ἐκεί-
νων τῶν Ἱερέων κατέκρινες ἐμένα, τὸν 
πατέρα σου; ̓̀ Η μήπως δὲν κάνουμε ὅλοι 
λάθη; Καὶ ὅταν κατακρίνης, παιδί μου, 
τὸν ὁποιονδήποτε Ἱερέα, σοῦ τὸ εἶπα 
πολλὲς φορές, κρίνεις τὸν ῎Ιδιο τὸν Θεό, 
ποὺ τὸν ἔκανε Ἱερέα!

Καὶ τότε, ὁ γυιὸς τοῦ ἁγίου ἐκείνου 
Ἱερέως ἄρχισε νὰ κλαίη!!!»*.

Ἐδῶ λοιπόν, συμπρεσβύτερε καὶ συλλειτουρ-
γέ μου πατέρα Κωνσταντῖνε, στὴν Ἀποκάλυψι 
αὐτὴ βλέπουμε, ὅτι τὰ χέρια τοῦ Ἱερέως εἶναι 
φορεῖς τῆς θεϊκῆς Φωτιᾶς, ἡ Ὁποία μεταβάλλει 







μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ συνειδητοποιήσωμε
γιατὶ ἡ Θεοτόκος εἶναι «καύχημα σεβάσμιον 
Ἱερέων εὐλαβῶν», ὅπως χαιρετίζομε Αὐτὴν 
στὸν Ἀκάθιστον ῞Υμνον (Οἶκος Ψ).

Οἱ εὐλαβεῖς Λειτουργοὶ καυχῶνται ἱερὰν καὶ 
ἐν Χριστῷ καύχησιν ὄχι μόνον, διότι ἡ Ἄχραν-
τος Δέσποινα ἐνισχύει, ὁδηγεῖ καὶ προστατεύει 
αὐτοὺς στὴν πορεία τους πρὸς τὴν κάθαρσι, τὸν 
φωτισμὸ καὶ τὴν θέωσι· ἀλλά, καὶ διότι χωρὶς 
Αὐτὴν δὲν δύνανται νὰ τελέσουν τὴν θεία Λει-
τουργία· ἂν δὲν αἰσθάνωνται τὴν Ἀπειρόγαμο 
Μητέρα τοῦ Θεοῦ ὡς «συλλειτουργό» τους, φο-
βοῦνται νὰ προσεγγίσουν τὴν ἄφλεκτον βάτον 
τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, μήπως κατακαοῦν.

* * *
Ἀδελφέ μου καὶ σύνδουλε ἐν Κυρίῳ πατέρα Κων-

σταντῖνε· 

Πορεύου τὸν δρόμον τῆς ἱερατικῆς
Σου Διακονίας χαίρων καὶ δοξολογῶν
καὶ εὐχαριστῶν τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν.

Ἀλλά, «γρηγορεῖτε καὶ προσεύχε-
σθε», ὥστε τὰ χέρια Σας νὰ εἶναι πάντοτε 
φορεῖς τῆς θεϊκῆς Φωτιᾶς· στὸ ἄθλημα 
αὐτὸ ἡ Ὑπερευλογημένη Θεοτόκος θὰ 

Σᾶς συμπαραστέκεται, ὥστε νὰ μὴ καταφλέγε-
σθε, ἀλλὰ νὰ φωτίζεσθε καὶ ἁγιάζεσθε.

Εὐχόμεθα ταπεινά, ὅπως ἡ Πανύμνητος Κόρη 
συλλειτουργῆ μὲ Σᾶς πάντοτε, τόσο στὸ ἐπίγειο, 
ὅσο καὶ στὸ ἐπουράνιο Θυσιαστήριο, διὰ τῶν 
θεοπειθῶν εὐχῶν τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος 
καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ.  

Ὁ Θεὸς μαζί Σας!...

† Κυριακὴ ΙΔ´ Λουκᾶ, 3/16.12.2007
† Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου 
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Συνῆλθε ὁ μικρὸς καὶ εἶδε τὸν παπποῦ 
του νὰ κλαίη. Σὲ κάθε αἴτησι, ἐκφώνησι 
καὶ Εὐχὴ ποὺ διάβαζε, συνεχῶς ἐπαν-
ελάμβανε τὴ λέξι “Παναΐα μου”.

“ Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον... Πα-
ναΐα μου”.

“ Ἄγγελον εἰρήνης... Παναΐα μου”.
“Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν... Παναΐα μου”.
“῎Αξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν...  Πα-

ναΐα μου”.
Στὸν Καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων, 

τὸ ἴδιο. Εἰδικώτερα στὸ “ Ἐξαιρέτως τῆς
Παναγίας...”, ἐκεῖ λυγμοί, δάκρυα πολ-
λὰ καὶ πολλὲς φορὲς “Παναΐα μου”. 
Καὶ αὐτὸ συνεχίσθηκε μέχρι τὸ πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας.

᾿Αφοῦ ἔκανε καὶ τὴν Κατάλυσι  τοῦ 
Ἁγίου Ποτηρίου, εἶπε στὸν ἐγγονό του: 

“Δὲν θὰ πῆς σὲ κανέναν ὅ,τι εἶδες 
καὶ ἄκουσες... σὲ κανέναν, γιατὶ ἡ 
Παναΐα θὰ σοῦ κόψη τὴ γλῶσσα...”.

● Στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς (1941-
1944) ἐμφανίσθηκε ξανὰ ἡ Παναγία 
στὸν παπα-Γιώργη, γιὰ νὰ τὸν βο-
ηθήση καὶ νὰ τὸν στηρίξη –ἀνήμερα 
τῶν Χριστουγέννων– δύο χρόνια πρὶν 
κοιμηθῆ.

Ἀπὸ τότε ὁ παπα-Γιώργης μέρα νύχ-
τα, συνεχῶς μουρμούριζε “Παναΐα μου”. 

Μ᾿ αὐτὴ τὴν ἔκφρασι τὸν “πείραζαν”
καλόκαρδα οἱ συγχωριανοί του, ποὺ 
ἦσαν συγχρόνως καὶ τὰ λογικά του πρό-
βατα.

Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς. ̔́ Ενα πρωϊνὸ ποὺ
ἦταν ἀδιάθετος, ἄνοιξε ὁ γυιός του (ὁ 
πατέρας τοῦ διηγουμένου) τὴν πόρτα 
τοῦ δωματίου του καὶ τὸν εἶδε γονατιστὸ 
μὲ τὰ γεροντικά του χέρια ὑψωμένα καὶ 
λουσμένο μέσα σ᾿ ἕνα ὑπερκόσμιο φῶς 
νὰ ψελλίζη: “Παναΐα μου... Παναΐα 
μου... Παναΐα μου, ἔρχομαι...”. Παρέ-
λαβε τὴν ψυχή του Ἐκείνη, τῆς Ὁποίας 
τὸ ῎Ονομα δὲν ἔλειψε ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη 
καὶ τὴν καρδιά του»**.

Στὴν δεύτερη αὐτὴ Ἀποκάλυψι, συμπρεσβύ-
τερε καὶ συλλειτουργέ μου πατέρα Κωνσταντῖνε, 

(*) Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. ᾿Αναγνωστοπού-
λου, ῾Ερμηνεία στὴν Θεία Λειτουργία μέσα ἀπὸ Πραγμα-
τικὰ Γεγονότα καὶ ᾿Εμπειρίες ῾Αγίων ῾Ιερέων, Μοναχῶν 
καὶ Πιστῶν, Πειραιὰς 2003, σελ. 537-538, § 199. 

(**) Αὐτόθι, σελ. 250-251, §107.
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«Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια, καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον»

Ταπεινὲς Ἀγρυπνίες ... Οὐράνιες Εὐλογίες
 15η, 19η καὶ 20ὴ Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.

καὶ Δυτικῆς Ἀμερι-
κῆς, ἐτελέσθη Ἱε-
ρὰ ̓Αγρυπνία πρὸς
τιμὴν τοῦ δημο-
φιλοῦς Ἁγίου, στὸν
ὁμώνυμο αὐτοῦ Να-
ό, ὑπὸ τὸ Καθολικόν, 
στὸ ἄβατον τῆς ἰδίας Μονῆς.

Στὸ τέλος τῆς οὐράνιας αὐτῆς Ἀγρυπνί-
ας, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας 

● ἐξῆρε τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ὡς
Πρότυπον βίας, ὑπομονῆς στὶς θλίψεις καὶ

συγχωρητικότητος. Ὁ Ἅγιος «ἅρ-
παξε» τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν 
καὶ μᾶς ἄφησε ἕνα φωτεινὸ πρό-
τυπο βίας, ὥστε νὰ ἐξέλθουμε 
ὅλοι ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῆς φιλαυ-
τίας καὶ ραθυμίας μας...

Ἂν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος 
ὁμιλῆ στὶς Ἐπιστολές του γιὰ τὴν 
«εὐπερίστατον ἁμαρτίαν », πῶς 
νὰ τὴν χαρακτηρίσωμε σήμερα, 
ὅπου ζοῦμε σὲ ἕνα περιβάλλον, 
τὸ ὁποῖο κυριεύεται ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο ἀπὸ τὴν Ἀποστασία; 

Πόση βία, ἐγρήγορσις καὶ ὑπομονὴ χρειάζον-
ται οἱ σημερινοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἂν ἀναδει-
χθοῦν βιασταὶ καὶ νικητὲς στὸν πνευματικὸ 
ἀγῶνα, θὰ ἀξιωθοῦν τῆς αὐτῆς δόξης μὲ 
τοὺς παλαιοὺς μεγάλους Ἀσκητές... 

* * *
Τὴν Τρίτη, 20ὴν Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐτε-

λέσθη καὶ πάλιν Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς 
῾Οδηγητρίας, στὸ ὁμώνυ-
μο Ἡσυχαστήριο στὶς 
Ἀχαρνές, ὅπου ἐγ-
καταβιώνει ἡ ῾Οσιω-
τάτη Γερόντισσα Ἰ-
ουστῖνα. 

Ὁ Σεβασμιώτατος

Tὴν Πέμπτη, 15η Ἰουνί-
ου 2018 ἐκ. ἡμ., † Μνή-

μη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 
ἡμῶν Γλυκερίου τοῦ Νέ-
ου Ὁμολογητοῦ, ἐτελέ-
σθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸ 
ὁμώνυμο ταπεινὸ Παρεκ-

κλήσι, εὑρισκόμενο στὴν 
Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν 

Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδ-
νες Ἀττικῆς, καὶ ἀφιερωμένο εἰδικὰ στὴν 
Ἑνότητα τῶν Ἁπανταχοῦ Γνησίων ᾿Ορ-
θοδόξων.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης μας ᾿Ωρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαρα-
στατούμενος ὑπὸ τοῦ σεβαστοῦ 
Γέροντος π. Θεοδοσίου. 

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας προ-
έτρεψε τοὺς πιστούς,  

● ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς τρεχούσης 
Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
καὶ τοῦ θαυμαστοῦ Βίου τοῦ ἑορ-
ταζομένου Ἁγίου, νὰ μεταφερθοῦν
στὴν θάλασσα τῆς Τιβεριάδος. 

Ἐκεῖ ἡ θύελλα, ὁ κίνδυνος νὰ συντριβῆ τὸ 
σκάφος... Ὁ Κύριος καθεύδει ... 

Τὸ θέμα γιὰ μᾶς δὲν εἶναι νὰ παύση ὁ κίν-
δυνος, ἡ θλῖψις, ἀκόμη καὶ ἡ συντριβὴ τοῦ 
πλοιαρίου μας, τῆς ὑπάρξεώς μας. Τὸ θέμα 
εἶναι νὰ εἶναι ὁ Κύριος μέσα στὸ πλοῖο, μέσα 
στὸ σκάφος τοῦ εἶναι μας... Τότε, ὅποτε καὶ 
ὅπως εὐδοκήσει, θὰ μᾶς ἀξιώση τῆς προσωπι-
κῆς μας ἀναστάσεως...   

* * *
Τὴν Δευτέρα, 19η Ἰ-

ουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τοῦ ἐν 
Ἁγίοις Πατρὸς ἡ-

μῶν Ἰωάννου τοῦ 
Θαυματουργοῦ, Ἀρ-

χιεπισκόπου Σαγγάης 
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Μητροπολί-
της μας, στὸ 
τέλος τῆς κα-
τανυκτικῆς 
Ἀγρυπνίας, 
ὑπενθύμισε 
ὅτι

● ὁ Χριστός μας, γνωρίζων τὴν ἄκρα ἀδυ-

ναμία μας καὶ τὴν μανία τοῦ ἐχθροῦ, μᾶς 
ἔδωσε ὡς Ὁδηγὸ καὶ Προστάτιδα τὴν Παν-
αγία Μητέρα Του, διὰ τῆς Ὁποίας μᾶς δί-
δονται ὅλα τὰ ἐφόδια γιὰ τὸν πνευματι-
κό μας ἀγῶνα καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Παν-
αγίου Πνεύματος. Ἂς ἐπικαλούμεθα συν-
εχῶς εἰς βοήθειαν τὴν μητρικὴν Αὐτῆς 
εὐσπλαγχνίαν...                                                 

■ «Κάνε αὐτὸ ποὺ Σοῦ ἀναλογεῖ! Δῶσε λίγο Αἷμα! Σῶσε μία Ζωή!»

Πέμπτη Αἱμοδοσία 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Σάββατο, 3/ 16.6.2018

Εὐελπιστοῦμε τὸν Δεκέμβριο, ὅτι θὰ  εἶναι 
μαζί μας, στὴν ἑπομένη Αἱμοδοσία μας.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸν
Σύλλογο «Ὅραμα Ἐλπίδας» καὶ τὴν δωρεὰ
Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν, μπορεῖτε νὰ ἐπισκε-
φθῆτε τὴν ἱστοσελίδα www.oramaelpidas.gr. 

* * *
Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὴν Ὁμάδα τοῦ 

Νοσοκομείου γιὰ τὴν πολὺ καλὴ συνεργα-
σία, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς Διακονη-

τές, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στὴν 
ἄρτια καὶ ὁμαλὴ διεξαγωγὴ 

τῆς Αἱμοδοσίας (Μέλη τοῦ 
Συλλόγου «Ἅγιος Φιλά-
ρετος» καὶ τοῦ «Συνδέ-
σμου Ἐθελοντῶν» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 

κ.ἄ.),καὶ ὅλους τοὺς Ἐθε-
λοντὲς Αἱμοδότες μας. 

Σᾶς περιμένουμε στὴν ἑπομέ-
νη ὠργανωμένη Αἱμοδοσία μας, τὸ Σάβ-

βατο, 1η Δεκεμβρίου 2018 πολ. ἡμ., στὸ 
Ἐνοριακὸ Κέντρο τῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς, Ἀχαρ-
ναὶ Ἀττικῆς.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς 
«Ἕνωσης Ἐθελοντῶν 

Αἱμοδοτῶν 
“ὁ Ἐσταυρωμένος”» 

μὲ τὴν εὐχή, εὐ-
λογία καὶ καθο-

δήγησι τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας ᾿Ωρω-

ποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ, πραγματο-

ποιήθηκε τὸ Σάββατο, 3/16.6.2018, στὰ Γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς, στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα 
Φυλῆς Ἀττικῆς, ἡ πέμπτη ὠργα-
νωμένη Αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν 
εὐθύνη τοῦ Φιλανθρωπι-
κοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φι-
λάρετος ὁ Ἐλεήμων» καὶ
τῆς Μητροπολιτικῆς «Ἕνω-
σης Ἐθελοντῶν Αἱμοδο-
τῶν “ὁ Ἐσταυρωμένος ” », 
καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γενικὸ 
Νοσοκομεῖο Νέας Ἰωνίας «Κωνσταν-
τοπούλειο» (πρώην «Ἁγία Ὄλγα»). 

Προσῆλθαν 40 Ἐθελοντὲς καὶ συγκεν-
τρώθηκαν συνολικὰ 37 φιάλες αἵματος . 

Στὴν πέμπτη Αἱμοδοσία μας, δὲν κατέστη 
δυνατὸν νὰ παρευρεθῆ, ὅπως ἀρχικὰ εἶχε 
ἀνακοινωθῆ, Ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου 
«Ὅραμα Ἐλπίδας - Τράπεζα Ἐθελοντῶν 
Δοτῶν Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν». 



http://www.oramaelpidas.gr
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δησαν ρυθμικὰ τραγούδια τῆς 
λαϊκῆς μας Παραδόσεως. 

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολί-
της μας ἔλαβε τὸν λόγο, 
γιὰ νὰ χαιρετίση τοὺς Ἀδελ-
φούς μας καὶ νὰ τοὺς βεβαι-
ώση, ὅτι δὲν τοὺς ἐνθυμούμεθα μόνον αὐτὲς 
τὶς ὀλίγες ὧρες τῆς Ἐπισκέψεώς μας, ἀλλὰ καὶ 
καθημερινῶς στὶς προσευχές μας.

Ἕνας ἐκ τῶν Κρατουμένων ἐξέφρασε τὴν 
συγκίνησι καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του, διότι, 
ὅπως ἔλεγε, «ἀρκετοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, μᾶς ἔχουν 

“ξεχάσει” οἱ δικοί μας, καὶ
τώρα Ἐσεῖς μᾶς δίνετε τὴν
εὐκαιρία νὰ ζήσουμε στι-
γμὲς οἰκογενειακῆς χαρᾶς 
καὶ ἀναψυχῆς...». 

Καὶ πάλι ἀκούσθηκαν 
τραγούδια, ὄργανα καὶ νε-
ανικὲς φωνές, στὶς ὁποῖες 
αὐθόρμητα ἑνώθηκαν καὶ οἱ

φωνὲς τῶν «μεγάλων», ψάλλοντας στεντορίᾳ
τῇ φωνῇ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», καὶ σκορπίζον-
τας τὸ Μήνυμα τῆς Ἐλπίδος στὶς καρδιὲς ὅλων...

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, στὴν 
Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου, συνάντησε προσ-
ωπικὰ τοὺς Ἀδελφούς μας, ἕνα πρὸς ἕνα, ὑπὸ 
τὸν ἦχο τῶν ψαλμωδιῶν τῶν Μοναζουσῶν, καὶ
τοὺς ἐμοίρασε τὸν πατρικὸ ἀσπασμό, τὸν ἐν-
θαρρυντικὸ καὶ χαμογελαστὸ λόγο του, ὡς καὶ 
τὰ ταπεινὰ δέματα (εἴδη πρώτης ἀνάγκης). 
Δίπλα του ὁ π. Σωτήριος ἐμοίραζε ἕνα ἔντυ-
πο Μήνυμα Ἀγάπης καὶ ἀναλόγως εἰκονάκια, 
σταυρουδάκια καὶ κομβοσχοινάκια...

* * *Στὴν ἐπιστροφή, πραγματοποιήθηκε πάλι 
Προσκύνημα στὴν περίφη-
μη Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσί-
ου Λουκᾶ τοῦ Στειρι-
ώτου καὶ στὸ χαριτό-
βρυτο Λείψανο Αὐτοῦ, 
στὸν ὁποῖον κατέθε-
σαν οἱ Προσκυνηταὶ 
ποικίλα αἰτήματα.       

Τὸ Δ’ Σάββατον τῆς 
Νηστείας τῶν Ἁγί-

ων Ἀποστόλων,  17ην 
Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ., 
† Μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Μάρτυρος Ἰσαύρου, 
πραγματοποιήθηκε μὲ 

τὴν εὐλογία, τὴν καθοδή-
γησι καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου μας ̓ Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
τὸ δέκατο τρίτο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ 
Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας.

Ὡς συνήθως, οἱ Διακόνισ-
σες τοῦ Συλλόγου μας « Ἅ-
γιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» 
συνεργάσθηκαν μὲ Μέλη 
τοῦ Συνδέσμου Ἐθελοντῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ 
τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν 
πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα 
προσέφεραν ἰδιῶτες καὶ καταστήματα στὸν 
Σύλλογο, γιὰ νὰ μοιρασθοῦν στοὺς 150 Κρα-
τουμένους Ἀδελφούς μας. 

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, ἀφοῦ ὡλοκληρώ-
θηκε τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα προσευχῆς 
τῶν Προσκυνημάτων αὐτῶν, ἀξιοποίησε τὸν 
χρόνο τῆς μεταβάσεως μὲ Ψαλμωδίες καὶ τὴν 
ἀνάγνωσι καὶ τὸν συλλογικὸ σχολιασμὸ οἰκο-
δομητικῶν Κειμένων.

* * *Στὸ γνώριμο πλέον Κατάστημα, ὁ Ἀρχιφύ-
λακας, ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργὸς καὶ τὸ βοηθη-
τικὸ προσωπικό, ἀφοῦ καλωσώρισαν ἐγκάρ-
δια καὶ εὐγενικὰ τὸν Σεβασμ. Ποιμένα μας 
καὶ τὴν λοιπὴ Ὁμάδα, τοὺς ὡδήγησαν στὴν 
ἐσωτερικὴ αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, ὅπου συγ-

κεντρώθηκαν οἱ Ἀδελφοί μας 
Κρατούμενοι. 

Πρὸς ἀναψυχὴν αὐτῶν 
καὶ μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ 
Σεβασμ. Ποιμένος μας, τὰ 

παιδιὰ ἔπαιξαν καὶ ἐτραγού-

« Πότε δέ Σε εἴδομεν... ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός Σε;» (Ματθ. κε´ 39)

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις 
στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

17η Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.
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Τὴν Κυριακὴ Δ´ Ματ-
θαίου, 11η Ἰουνίου

2018 ἐκ. ἡμ., † Σύναξις 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Ἄ-
ξιόν ἐστι, καὶ Δευτέρα, 

12η Ἰουνίου, † Μνήμη 
τῶν Ὁσίων Ὀνουφρίου καὶ

Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν πα-
τρικὴ παρουσία καὶ τὴν ποιμαντικὴ καθοδήγησι 
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, 
πραγματοποιήθηκαν, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, 
στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
στὴν Φυλή, δύο Γενικὲς Ὀργανωτι-
κὲς Συνεδριάσεις τῶν Συντονιστῶν-
Ὑπευθύνων γιὰ τὶς ποικίλες  Δρα-
στηριότητες τῶν Δομῶν-Τμημά-
των τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Στὸν Σεβασμ. Ποιμενάρχη μας
συμπαρίστατο ὁ Σεβαστὸς Γέρον-
τας π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης.

Στὶς δύο πολὺ καρποφόρες Συνεδριάσεις, οἱ
Ὑπεύθυνοι τῶν Δομῶν κατέθεσαν στὸν Σεβασμ. 
Μητροπολίτη μας, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὴν τρι-
μελῆ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπή, Ἀπολογισμοὺς γιὰ 
τὴν ΙΑ´ Περίοδο 2017-2018, ὡς καὶ προβλημα-
τισμοὺς καὶ προτάσεις γιὰ τὴν ἑπομένη Περίοδο. 

* * *
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, μετὰ τὴν προσ-

ευχητικὴ ἔναρξι, εὐχαρίστησε τοὺς παρόντες 
γιὰ τὴν θυσιαστικὴ προσφορά τους, καὶ ἐτόνι-
σε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς κοινῆς πνευματικῆς 
αὐτῆς προσπαθείας, πρὸς κατήχησιν καὶ στη-

ριγμὸν πρωτίστως τῶν παιδιῶν καὶ νέων μας, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἐνηλίκων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι πο-
λιορκοῦνται ἀπὸ τὶς ἀντιχριστιανικὲς καὶ ἀντε-
θνικὲς προκλήσεις.

Διένειμε εἰς ὅλους πρὸς ἐμβάθυνσι τοῦ νοήμα-
τος τῆς Διακονίας τους, τὸ Κείμενο «Οἱ Πιστοὶ 
ὀφείλουν νὰ παραθέτουν τὶς ψυχές τους γιὰ 
προστασία στὸν Κύριο καὶ Θεό μας “ἐν ἀγαθο-
ποιΐᾳ”...», τὸ ὁποῖο εἶχε καταθέσει ὡς Ἐπιλογικὲς 
Σκέψεις στὴν Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσι Εὐγνωμο-
σύνης, ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς ΙΑ´ Περιόδου (2017-2018)
τῶν Δραστηριοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μας, 7η 

Μαΐου ἐκ. ἡμ. (βλ. Περιοδικὸ «Ὀρθόδοξος 
Παρέμβασις», ἀριθμ. τεύχους 14 /Μάρ-

τιος-Ἀπρίλιος 2018).
Ἀναφέρθηκε στὴν διπλῆ ὠφέ-

λεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς Διακο-
νίας: προσφορὰ στοὺς Ἀδελ-
φούς μας, καὶ ἰδιαιτέρως στὴν 

Νεολαία, καὶ βαθειὰ προσωπικὴ 
καλλιέργεια πρὸς συνειδητοποίησιν

 τῆς εὐθύνης μας, καὶ τὴν ἐν ταπεινώσει 
καὶ ἀγάπῃ συνεργασία μας. 

* * *
Στὸ ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα, ἡ Συντονι-

στικὴ Ἐπιτροπή, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν Σεβασμ. 
Ποιμένα μας, βάσει τῶν κατατεθέντων Ἀπολο-
γισμῶν καὶ τῶν συζητήσεων ἐπ᾿ αὐτῶν, ἐκπόνη-
σε τὸ γενικὸ Πρόγραμμα τῶν
Δραστηριοτήτων τῆς ἑπο-
μένης Περιόδου, 2018-2019,
τὸ ὁποῖο ἐν συνεχείᾳ, κοι-
νοποιήθηκε στοὺς Συντο-
νιστές -Ὑπευθύνους ὅλων 
τῶν Δομῶν- Τμημάτων.            

Ἐμπειρίες εὐλογημένης  Συν-Διακονίας

Γενικὴ Ὀργανωτικὴ Σύναξις
Ἀπολογισμὸς ΙΑ´ Περιόδου καὶ προγραμματισμὸς ΙΒ´ 

Φυλὴ Ἀττικῆς, 11-12.6.2018 ἐκ. ἡμ.

Μέσα στὸ κλῖμα χαρμολύπης τῆς Νηστεί-
ας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὸ τόσο εὐλογη-
μένο Προσκύνημα αὐτὸ στοὺς Κρατουμένους 
Ἀδελφούς μας ἔγειρε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ 
στὶς καρδιὲς τῶν Προσκυνητῶν τὸ ἐρώτημα: 

● κατὰ πόσον ἆρά γε κατανοοῦμε τὸ δῶρο 
τῆς ἐλευθερίας; ● κατὰ πόσον ἐπιζητοῦμε, μὲ 
τὴν ἄσκησι τῆς ἀγάπης καὶ τὴν ἐπιμελημένη 
μετάνοια, τὴν πραγματική, πνευματικὴ ἐλευ-
θερία;...                                                                     



https://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/OrthodoxosParemvasis/OrthodoxosParemvasis-14/OrthodoxosParemvasis-14-S.pdf
https://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/OrthodoxosParemvasis/OrthodoxosParemvasis-14/OrthodoxosParemvasis-14-S.pdf
https://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/OrthodoxosParemvasis/OrthodoxosParemvasis-14/OrthodoxosParemvasis-14-S.pdf
https://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/OrthodoxosParemvasis/OrthodoxosParemvasis-14/OrthodoxosParemvasis-14-S.pdf
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εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Σκοπίων καὶ οἰκονομι-
καὶ ἐπιδιώξεις τῆς τοπικῆς διαπλοκῆς.

Ἀλλ᾿ ὅμως, ἡ συνείδησις τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Λαοῦ οὐδέποτε θὰ συναινέσῃ εἰς τὴν ἐκποίη-
σιν 5.000 ἐτῶν Ἱστορίας καὶ οὐδέποτε θὰ προ-
δώσῃ τοὺς τίτλους τῆς Πολιτισμικῆς Κληρο-
νομιᾶς Αὐτοῦ, ἐφ᾿ ὅσον αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν 
πνευματικὴν Ἐθνικὴν Περιουσίαν Αὐτοῦ.

Οὐδεμία ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν 
ἄδειαν νὰ διαχειρίζεται τὴν Ἐθνικὴν Ἰδιο-
κτησίαν μας, Ἱστορικὴν καὶ Πολιτισμικήν, 
καὶ νὰ ἐκποιῇ Αὐτὴν ἔναντι μάλιστα πινακί-
ου φακῆς καὶ δυτικῶν ἀνταλλαγμάτων, πρὸς 
καλυτέραν δῆθεν ρύθμισιν τοῦ ὑπερόγκου 
δημοσιονομικοῦ χρέους ἑνὸς χρεωκοπημένου
κράτους.

Ἀποτελεῖ μεγάλην ἐντροπὴν διὰ μίαν ἑλ-
ληνικὴν κυβέρνησιν νὰ ἐνδίδῃ εἰς τὰς ἀλυ-
τρωτικὰς διεκδικήσεις τῶν Σλαβο-Ἀλβανῶν 
τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι καπηλεύονται ποι-
κιλοτρόπως τὴν Μακεδονίαν μας, ἐνῶ ὡς 
γνωστὸν οὐδέποτε ὑπῆρξε «μακεδονικὸν 
ἔθνος», «μακεδονικὸς πολιτισμὸς» καὶ «μα-
κεδονικὴ γλῶσσα».

Οὐδεὶς πολιτισμένος Λαὸς δύναται νὰ 
ἀνεχθῇ τὴν πλαστογράφησιν τῆς Ἱστο-
ρίας αὐτοῦ καὶ μάλιστα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς 
εἶναι ἀδύνατον καὶ ἀδιανόητον νὰ δεχθῇ, 
ὅτι τὸ μωσαϊκὸν ἐθνοτήτων τῆς γείτονος 
ἔχει ἀποκτήσει, μάλιστα μὲ τὴν ὑπογραφὴν 
ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐντὸς μόλις ἑξήκον-
τα ἐτῶν ἐθνολογικὴν ταυτότητα, στηριζόμε-
νο εἰς χαλκευμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα.

Ὁ Λαός μας, σεβόμενος τὸ ἱερὸν αἷμα τοῦ 
Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν λοιπῶν Μακεδονομά-
χων, καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ μὲ κάθε νόμιμον 
μέσον, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, προκειμένου 
νὰ ἀνατραπῇ ἡ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀνιστόρη-
τος Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
6/19η Ἰουνίου 2018

† Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων

H̔ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνη-

σίων ᾿Ορθοδόξων Χρι-
στιανῶν τῆς Ἑλλάδος, 
ὑπὸ τὸν Μακαριώτα-
τον Ἀρχιεπίσκοπόν μας

κ. Καλλίνικον, θεωρεῖ τὴν Κυριακήν, 17ην 
Ἰουνίου 2018 πολ. ἡμ., ὡς Ἡμέραν Ἐθνικοῦ 
Πένθους. 

Διὰ τὰς ἁμαρτίας Κλήρου καὶ Λαοῦ, πα-
ρεχωρήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ εὑρεθῇ ἑλληνικὴ 
κυβέρνησις, ἡ ὁποία παρέδωσε καὶ ἐπρόδωσε 
τὸ ἱερὸν ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ ὑπέγρα-
ψεν εἰς τὸ χωρίον Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν 
τὴν ἀπαράδεκτον Συμφωνίαν μὲ τὸ κράτος 
τῶν Σκοπίων.

Καὶ τοῦτο, ἐνῶ ἐκρούοντο πενθίμως οἱ 
κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἠμποδίζοντο 
βιαίως οἱ ὄντως Μακεδόνες νὰ πλησιάσουν 
διαμαρτυρόμενοι τὸν χῶρον τῆς ἀντεθνικῆς 
Συμφωνίας, ὁ δὲ Ἑλληνικὸς Λαὸς μὲ συντρι-
πτικὴν πλειοψηφίαν (73,2%) ἦτο καὶ εἶναι 
πλήρως ἀντίθετος πρὸς τὴν ἐκποίησιν αὐτὴν 
τῆς Μακεδονίας μας.

Ἡ πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως κατάκρι-
τος αὐτὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀποτελεῖ 
Μεγάλην Ἐθνικὴν Ἧτταν, ἐφ᾿ ὅσον παρε-
σιωπήθησαν καὶ ἠγνοήθησαν τιτάνιοι καὶ 
ἱστορικοὶ ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας καὶ παρε-
γνωρίσθησαν θυσίαι καὶ ποταμοὶ αἱμάτων 
διὰ μέσου τῶν αἰώνων, εἰς τὴν πανεθνικὴν 
προσπάθειαν διεκδικήσεως τῆς ἑλληνικῆς 
ταυτότητος τῆς Μακεδονίας ἔναντι ᾿Οθω-
μανῶν, Βουλγάρων-Κομιτατζήδων καὶ Νεο-
τούρκων.

Εἶναι πασιφανὲς καὶ εἰς τὸν τελευταῖον 
νοήμονα Ἕλληνα Πατριώτην καὶ μάλιστα 
᾿Ορθόδοξον Χριστιανόν, ὅτι ὄπισθεν τῆς 
ἀντεθνικῆς αὐτῆς Συμφωνίας Ἑλλάδος-
Σκοπίων, διασταυρώνονται τὰ συμφέροντα 
μιᾶς ἀγνοούσης τὴν βούλησιν τοῦ Λαοῦ ἑλ-
ληνικῆς κυβερνήσεως, ἐπιδιώξεις τῆς Δύσεως

Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις

Μεγάλη Ἐθνικὴ Ἧττα
Ἀπαράδεκτος ἡ Συμφωνία Ἑλλάδος – Σκοπίων

Ἡ Μακεδονία μας δὲν ἐκποιεῖται
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H̔ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνη-
σίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλά-

δος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο ̓Αρχιεπίσκοπό μας
κ. Καλλίνικον, αἰσθάνεται ὑποχρεωμένη νὰ
μὴν τηρήσει σιωπὴ ἔναντι τοῦ ἀντι-ευαγ-
γελικοῦ καὶ ἀνθελληνικοῦ φαινομένου, τοῦ
καλουμένου «Φεστιβὰλ ῾Υπερηφάνειας Ἀθή-
νας - Athens Pride», ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστοίχων
στὴν Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς 
ἀγαπητῆς μας Πατρίδας, τῆς Ἑλλάδας μας. 

Τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν «Φεστιβάλ», ὅπως καὶ 
τόσα ἄλλα ἐκθεμελιωτικὰ τοῦ Πατροπαραδό-
του Ἤθους τῶν Ἑλλήνων, ἔχει εἰσαχθεῖ ἀπὸ 
τὴν Δύση (1969 καὶ ἑξῆς) καὶ στὴν Ἑλλάδα μας 
πρωτοξεκίνησε τὸ 1980.

Ἀπὸ τὸ 2005 ὅλες οἱ ἑνώσεις καὶ σύλ-
λογοι τῶν ποικιλόμορφων ὁμοφυλοφί-
λων («Λ.Ο.Α.Τ.») στὴν Ἑλλάδα ὀργα-
νώνουν τὰ λεγόμενα «gay pride», μὲ
τὴν ἀνεπιφύλακτη ὑποστήριξη τῶν 
πολιτικῶν Κομμάτων καὶ τῶν Τοπικῶν
Ἀρχῶν (ἐκτὸς ἴσως ἐλαχίστων ἐξαιρέσε-
ων), ἀλλὰ καὶ τῶν Διπλωματῶν ξένων 
Χωρῶν.

Ἐφέτος, τὸ «Athens Pride 2018» ὑπεστήρι-
ξαν Διπλωμάτες 32 Κρατῶν, ὡς καὶ τὸ Γρα-
φεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὴν Ἑλ-
λάδα, συμμετέχοντας μάλιστα στὶς ἐκδηλώ-
σεις τῆς ἡμέρας (Σάββατο, 9.6.2018, Πλατεῖα 
Συντάγματος –πρὸ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλή-
νων, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος), ἐνῶ τὸ κτήριο 
τῆς Βουλῆς φωταγωγήθηκε στὰ χρώματα 
τοῦ Οὐρανίου Τόξου, ὡς συμβόλου δῆθεν 
τοῦ «δικαιώματος στὴν διαφορετικότητα καὶ 
τὸν σεβασμὸ τοῦ ἀτόμου», «πρὸς τιμὴν τῆς 
κοινότητας LGBTQI», «μὲ στόχο τὴν ἐξάλει-
ψη κάθε μορφῆς ὁμοφοβίας, σεξισμοῦ καὶ 
τρανσφοβίας».

Τὶς παραμονὲς τοῦ ἐπαίσχυντου «Φεστι-
βάλ», ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ κυβερνῶν-
τος κόμματος διεκήρυξε, μὲ ἐξαιρετικὴ μά-
λιστα ἔμφαση, ὅτι «εἴμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς 
μεγάλης ἀνατροπῆς» καὶ ὅτι εἶναι «ἐπιβε-
βλημένο ἕνα σχολικὸ μάθημα γιὰ τὴν σε-

ξουαλικὴ ἀγωγή, τὶς διάφορες σεξουαλικό-
τητες, καὶ τὴν ταυτότητα φύλου» καὶ ὅτι 
«πρέπει νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ διαρκὴς ἐπιμόρ-
φωση» τῶν Ἐκπαιδευτικῶν «ἀπὸ φορεῖς τῆς 
“Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι.” κοινότητας...» .

Εἶναι πλέον σαφέστατο, ὅτι ἡ Ἀποστασία 
κορυφώνεται, ἐφ᾿ ὅσον ἡ αὐθάδης καὶ δημό-
σια ἀνατροπὴ κάθε θείου καὶ ἀνθρώπινου 
νόμου λαμβάνει καθολικὴ ἰσχύ, μεταβάλλει 
τὶς ἠθικὲς καὶ φυσικὲς ἀρχές, ἀποδομεῖ τὸ 
ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ καταστρέφει τὴν 
θεοείδειά του.

Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελοῦν 
τὸ «Λεῖμμα τῆς Χάριτος», καλοῦνται ὅπως 

πάντοτε συνέβαινε, νὰ σηκώσουν τὸ βά-
ρος τῆς ἱστορίας: μὲ μετάνοια καὶ αὐτο-

μεμψία, μὲ συμμετοχὴ στὰ Ἄχραντα 
Μυστήρια, μὲ προσευχὴ καὶ ἀγάπη 
πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν χάσει τὸ νόημα τῆς 

ζωῆς, ἂς βοηθήσουμε αὐτοὺς νὰ συν-
ειδητοποιήσουν τὸ ἄφθαρτο κάλλος 

τοῦ κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν καὶ 
ἂς τοὺς δείξουμε διακριτικὰ τὸν δρόμο τῆς 

ἐπιστροφῆς ἐν μετανοίᾳ στὸν Πατρικὸ Οἶκο.
Ἐπίσης, ὡς ᾿Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ἂς φρον-

τίσουμε μὲ περισσότερη προσοχὴ καὶ ἐγρή-
γορση γιὰ τὰ παιδιά μας, τὰ ὁποῖα μεγαλώ-
νουν σὲ ἕνα τόσο ἀρνητικὸ κοινωνικὸ πε-
ριβάλλον καὶ δέχονται βλαβεροὺς ἐπηρεα-
σμοὺς ἄμεσα καὶ ἔμμεσα.

Καὶ τέλος, ἂς συμμετέχουμε σὲ ὁποιεσ-
δήποτε δραστηριότητες ποικίλων φορέων, οἱ 
ὁποῖοι ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα ὑπὲρ 
τοῦ θεσμοῦ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας 
καὶ ἐναντίον τῶν ὁποιωνδήποτε ἀνατρε-
πτικῶν, ἀντι-ευαγγελικῶν καὶ ἀνθελληνι-
κῶν ἰδεῶν καὶ κινημάτων, μὲ τὴν Ἐλπίδα 
μας πάντοτε στὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, τὸν 
Νικητὴ τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ 
θανάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
9η /22α Ἰουνίου 2018

† Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων

Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις 

Τὸ 14ο «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας» - 2018
Μεγίστη Ἐθνικὴ Ταπείνωσις



καὶ τὸ κοντάκιο Τῇ
῾Υπερμάχῳ...». 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ
Σεβασμ. Μητρο-

πολίτης μας,
ἀφοῦ ἐπέ-
δωσε τὶς « Βε-
βαιώσεις Συμμετοχῆς» στὰ χαριτω-

μένα Μέλη τοῦ πολυπληθοῦς Παιδι-
κοῦ Τμήματος ῾Αγιογραφίας, ἐπι-

σκέφθηκε τὴν Ἔκθεσι τῶν Ἔρ-
γων τῆς Περιόδου 2017-2018, 

περιλαμβάνουσα 
80 Ἱερὲς Εἰκό-

νες, 17 Ψη-
φ ι δ ω τ ά , 
12 Ξυλό-

γλυπτα καὶ
Διακοσμητικά. 

* * *
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 

Ἐκθέσεως ὠργανώθηκαν τέσ-
σερα Γεγονότα, ἀφιερωμένα στὰ 
διάφορα Τμήματα, ὅπου ἐπεδόθησαν οἱ «Βε-

βαιώσεις Συμμετοχῆς» καὶ εἰσηγήθηκαν
διάφορα ἐνδιαφέροντα θέματα:

● Τὴν Παρασκευή, 9η Ἰουνίου 
2018 ἐκ. ἡμ., ἔγινε παρουσίασις ἔργων 

καὶ συν-δημιουργῶν ἀπὸ τὰ Τμήματα 
Ψηφιδωτοῦ - Ξυλο-

γλυπτικῆς- Πληρο-
φορικῆς. 

Κατόπιν ἔγινε 
προβολὴ ἐπὶ τῆς 
ὀθόνης ἀπὸ τὸ Τμῆ-
μα Πληροφορικῆς καὶ 

Τὴν Κυριακὴ Γ´ Ματ-
θαίου, 4η Ἰουνίου 2018 

ἐκ. ἡμ, † Μνήμη Πάντων 
τῶν ̔Αγίων Νεομαρτύρων,
στὴν Αἴθουσα τοῦ «Ἐργα-
στηρίου Ἐκκλησιοποιη-
μένης Εἰκονογραφίας», 

στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα 
Φυλῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανὸς ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-
σμοῦ ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τῆς Ἐκθέσεως Ἔργων 
Ἁγιογραφίας, Ψηφιδωτοῦ καὶ Ξυλογλυ-
πτικῆς, τὰ ὁποῖα ἐφιλοτέχνησαν Μέλη τῶν 
Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Συμμετεῖχαν ὁ Σεβαστὸς Γέρον-
τας π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπρια-
νοῦ καὶ Ἰουστίνης, καὶ ὁ Ἱερολογ. 
Διάκονος π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανί-
της, ῾Υπεύθυνος τοῦ Ἐργαστηρίου Ἁγιογρα-
φίας, προσῆλθαν δὲ πολλοὶ Εἰκονόφιλοι.

Μετὰ τὴν Ἀκολουθία, ὁ Σεβασμ. 
Ποιμένας μας εὐχήθηκε γιὰ τὴν 
ἐπιτυχία τῆς Ἐκθέσεως καὶ τὴν
συνέχισι τῆς λειτουργίας τοῦ
«Ἐργαστηρίου» καὶ τῶν ἄλλων 
Δομῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, 
«ἡ ὕπαρξις τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ, 
ἐκτὸς ἀπὸ πνευματικό, ἕνα σημαντι-
κὸ πολιτιστικὸ Γεγονὸς γιὰ τὴν Πατρίδα μας,
μάλιστα στὴν ἰδιαίτερα δύσκολη αὐτὴν κα-
μπή, τὴν ὁποία διέρχεται». 

Ἀνέφερε ἐπὶ τοῦ θέματος τὴν χαρακτηρι-
στικὴ δήλωσι σύγχρονου στοχαστοῦ:

«Μιὰ ἱερὴ εἰκόνα συμπυκνώνει 
ὁλόκληρο τὸ Βυζάντιο. Γι᾿ αὐτό, ἂν 
στίψεις ὁλόκληρο τὸν βυζαντινὸ 
Ἑλληνισμό, τί ἀπομένει τελικά; Μιὰ 

Γλυκοφιλοῦσα, 
μιὰ Βρεφοκρατοῦ-

σα, μιὰ Γαλακτο-
τροφοῦσα, μιὰ 
Παντάνασσα. Καὶ

οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς
 Θεοτόκου, βέβαια,
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φίας ἀπὸ τὸ Τμῆμα Γυναικῶν. 
Κατόπιν ἡ Κα Σοφία-

Μαρία Βερούτη, Βυζαντι-
νολόγος, παρουσίασε Εἰ-
σήγησι ἐπὶ τοῦ θέματος 
«Συμβολισμοὶ καὶ ἐσω-
τερικὰ νοήματα στὴν ἱε-
ρὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας». 

Ἀκολούθησε προβολὴ ὀλι-
γόλεπτης ἀναφορᾶς τοῦ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου μας γιὰ τὴν δογματικὴ σημασία 
τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Βρεφοκρα-
τούσης καὶ συζήτησις.

● Τὴν Παρασκευή, 30ὴ Ἰουνίου 2018 
ἐκ. ἡμ., ἔγινε παρουσίασις ἔργων καὶ

συν-δημιουργῶν Ἁγιογραφίας ἀπὸ
τὸ Τμῆμα Ἀνδρῶν. 

Ἔπειτα, ὁ Ἱεροδ. Γαβριὴλ ̔Αγιο-
κυπριανίτης ἀναφέρθηκε στὸ θέμα 

«Ἡ θεμελιώδης λειτουργία τοῦ πρω-
τότυπου στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία», 
ἀκολούθησε συζήτησις καὶ τέλος προβολὴ 

ὀλιγόλεπτης ταινίας γιὰ τὸ ἔργο τοῦ 
μεγάλου Ἁγιογράφου Θεοφάνους

τοῦ Κρητός.
● Τὴν Κυριακή, 2α Ἰουλίου 

2018 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ λήξει τῆς 
Ἐκθέσεως, οἱ συμμετέχοντες στὸ

τελευταῖο Γεγονὸς ἐμυήθησαν στὰ
«Μυστήρια τοῦ ἔναστρου οὐρα-

νοῦ» μὲ μία ἔκτακτη Εἰσήγησι τοῦ π. Γλυ-
κερίου Ἁγιοκυπριανίτου καὶ εὐαισθητοποι-
ήθησαν στὸ θέμα τῶν σχέσεων πίστεως καὶ 
θετικῶν ἐπιστημῶν.

Τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον, τὸ ὁποῖο ἔδει-
ξαν γιὰ τὸ ἐπίκαιρο αὐτὸ ζήτημα, 
ὤθησε τὸν εἰσηγητὴ νὰ ὑποσχεθῆ 
τὴν συμβολή του γιὰ τὴν περαιτέ-

ρω ἐνημέρωσι καὶ ἐμβάθυνσί του. 
Διὰ τὴν ἐπιτυχία 

καὶ τὴν ὠφέλεια τῆς
Ἐκθέσεως αὐτῆς,
δόξα καὶ εὐχαρι-
στία εἰς τὸν Πατέ-
ρα τῶν Φώτων καὶ
Δοτῆρα παντὸς ἀ-
γαθοῦ... Ἀμήν!        

 συζήτησις ἐπὶ τοῦ  
θέματος «Ἐκκλη-

σιαστικὲς Τέ-
χνες καὶ σύγ-
χρονη Τε-

χνολογία»,
μὲ τὴν συμμε-

τοχὴ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώ-
νης κ. Ἀμβροσίου, ἱστορικοῦ Τέχνης.

* * *
● Τὴν Πέμπτη, 15η Ἰουνίου 2018

ἐκ. ἡμ., ἔγινε παρουσίασις ἔρ-
γων καὶ συν-δημι-

ουργῶν Ἁγιο-
 γραφίας  
  ἀπὸ τὰ
Τμήματα
Προεφή-

βων καὶ Ἐ-
φήβων. 

Κατόπιν ἔγινε ἀναφο-
ρὰ στὸ «κλεμμένο “Σημεῖον 

τῆς Διαθήκης”» (τὸ οὐράνιο Τόξο) 
καὶ τὰ «Ὁλοκαυτώματα τοῦ Ἰουνίου» (Κά-

σος 1824 – «Athens -pride 2018»). Ἀκο-
λούθησε συζήτησις γιὰ τὶς ἀποστασιο-
ποιημένες ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν φυσικὴ τάξι ἐπιλογὲς τῆς κοι-
νωνίας μας καὶ προτάθηκαν τρόποι 

ἀντιμετωπίσεως αὐτῶν.
* * *

● Τὴν Κυριακή, 
25η Ἰουνίου 2018 
ἐκ. ἡμ., ἔγινε παρου-

σίασις ἔργων καὶ συν-
δημιουργῶν Ἁγιογρα-
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Πρὸς δόξαν Θεοῦ μετ᾿ εὐχαριστίας

Ἔκθεσις ἔργων
τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»

καὶ τῶν Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ καὶ Ξυλογλυπτικῆς
τῶν Δομῶν τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Περίοδος 2017-2018



῞Ο πως ἔχει ἤδη ἀπὸ 
 ἐτῶν καθιερωθῆ,

ἐτιμήθη καὶ ἐφέτος ἡ Μνήμη τοῦ Πρωτοκορυ-
φαίου Ἀποστόλου Παύλου καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκ-
κλησίας τῶν Ἀθηνῶν, διὰ Μεγάλου Συνοδικοῦ 
Ἑσπερινοῦ στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρα-
σκευῆς στὸ Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, τὸ ἀπόγευμα 
τῆς Πέμπτης, 29η Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.

Ἐχοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
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πός μας κ. Καλλίνικος, μὲ συγχοροστασία ἄλλων 
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸν Πανηγυρικὸν ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
μος μὲ τίτλο: « Τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα ἵνα 
πάντως τινὰς σώσω».

Παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ πιστοὶ στὸν 
ἐτήσιο αὐτὸ Συνοδικὸ Ἑορτασμὸ Μνήμης καὶ 
Εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν μέγιστον Ἀπόστολον 
τῶν ἐθνῶν καὶ Φωτιστὴν τῆς Πατρίδος μας.      

■  Πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν ψυχῶν

Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου
Μνήμη καὶ Εὐγνωμοσύνη

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑωρτάσθηκε ἡ Μνή-
 μη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ 

Δεσφίνης († 1944), στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων Δάφνης Ἀθηνῶν. Παρὰ τὴν θερι-
νὴ περίοδο, προσῆλθε ἀσυνήθιστος ἀριθμὸς εὐ-
λαβῶν φιλομαρτύρων.

Τὴν Παρασκευὴ ἑσπέρας, 21.7/3.8.2018, στὸν 
Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολί-
της Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός· τὸ δὲ Σάβ-
βατο τὸ πρωΐ, 22.7/4.8, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προεξῆρχε 
τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλειτούργου. Συνελειτούρ-
γησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Δημητριάδος κ. 
Φώτιος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Μεγάλη ἡ εὐλο-
γία γιὰ τοὺς παρευ-
ρισκόμενους ἦταν ἡ 
Χάρις νὰ προσκυνήσουν Τμῆμα τῶν Ἱερῶν Λει-
ψάνων τοῦ Ἁγίου.

● Ἐφέτος, ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἀποφασίσθη-
κε Συνοδικὰ νὰ ἑορτασθῆ καὶ στὴν Κάρυστο τῆς 
Εὐβοίας, ὅπου ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ εἶχε ὑπηρετήσει 
ὡς Ἐφημέριος, κατὰ τὰ ἔτη 1933-1935.

Στὸν Ἑσπερινὸ καὶ στὴν Πανήγυρι τὸ πρωΐ 
προεξῆρχε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύ-
ρας, παρουσίᾳ τοῦ γηραιοῦ ἀσθενοῦντος Ἐφημε-
ρίου Ἀρχιμ. π. Νικολάου Καφεντζῆ.                  

■  Παράδειγμα πρὸς μίμησιν στὴν Ὀρθόδοξο Ὁμολογία καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ Ἦθος

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Νεο-ιερομάρτυρος Ἰωσὴφ 
στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Κάρυστο

■  «Ὃν χάρισαι ἡμῖν... ὑγιᾶ καὶ μακροημερεύοντα...»

Τὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου

Τὸ Σάββατο, 29.7.2018 ἐκ. 
ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Μάρτυρος Καλλινίκου, ἑώρτασε
τὰ σεπτὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος στὸ Καθο-
λικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν, στὰ 
Ἀθίκια Κορινθίας. Ἐτελέσθη πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριω-

τάτου, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς 
ἡμῶν Συνόδου, καθὼς καὶ πλειάδος Ἱερέων καὶ 
Διακόνων, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιὰ νὰ τιμή-
σουν τὸ σεπτὸ πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου.

Εὐχόμεθα ταπεινῶς ἐκ βαθέων εἰς τὸν Μα-
καριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας ὑγείαν, μα-
κροημέρευσιν καὶ τὴν θείαν ἀντίληψιν στὴν 
ὑψηλὴν καὶ θυσιαστικὴν Διακονίαν αὐτοῦ.     
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Διακονίαν Ἐκκλησι-
αστικήν στὴν Ἐκκλησιά-
ρισσα τῆς μικρῆς Ἀδελ-
φότητος.

● Τὴν Τρίτη, 15η Αὐ-
γούστου 2018 ἐκ. ἡμ., 
πραγματοποιήθηκε ἡ μεγάλη Πανήγυρις τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου, μία Ἑορτή, ἡ ὁποία συμ-
περιλαμβάνεται στὶς Ἐθνικὲς Ἑορτὲς τῆς Γεωργίας.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμ. Τοπο-
τηρητής, συμπαραστατούμενος ὑπὸ 
τῶν Αἰδεσιμωτάτων Πρεσβυτέρων 
π. Βασιλείου καὶ π. Βαχτανίου, Ἐφη-
μερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τῶν ἡμετέ-
ρων π. Γεωργίου καὶ π. Ἰωάννου, ὡς 
καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου π. Γρη-
γορίου, ὡς καὶ Ὑποδιακόνων.

●● Τὴν Τετάρτη, 16η Αὐγούστου
2018 ἐκ. ἡμ., † Ἀνάμνησις τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου εἰς 
Κωνσταντινούπολιν, ὁ Σεβασμ. Ποι-
μένας μας καὶ ἡ συνοδία του μετέ-
βησαν στὸ Ὄρος Ζενταζένι, προ-

κειμένου νὰ λειτουργήσουν στὴν Κοινότητα τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. 

● Τὴν Πέμπτη, 17η Αὐγούστου 2018 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Μύρωνος, οἱ Προσ-
κυνηταὶ ἔφθασαν αἰσίως στὴν Ἑλλάδα μὲ αἰσθή-
ματα δοξολογίας καὶ εὐγνωμοσύνης στὴν Παν-
αγία μας, τὴν Ἁγία Νίνα καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους
τῆς Γεωργίας, γιὰ τὴν τόσο ὠφέλιμη αὐτὴ Ἐπί-
σκεψι, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ σύνδεσμοι τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἀγάπης τόσο μὲ τοὺς ἐκ Γαλλίας ὅσο καὶ μὲ
τοὺς Ἰβηρίτας-Γεωργιανοὺς Ἀδελφούς μας, ἐνι-
σχύθησαν ἔτι περισσό-
τερο καὶ ἅπαντες ἔλα-
βαν δύναμι καὶ ἔμπνευ-
σι γιὰ τὴν συνέχισιν 
τοῦ καλοῦ ἀγῶνος τῆς
ἁγίας Πίστεώς μας. 

Πολλαπλᾶ ὠφέλιμος καὶ καρποφόρος

Προσκυνηματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις 
στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Γεωργίας
10η - 17η Αὐγούστου 2018 ἐκ. ἡμ.

Ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς
Παναγίας μας τῆς

Πορταϊτίσσης καὶ τῆς 
Ἁγίας Νίνας τῆς Φωτι-
στρίας τῶν Ἰβήρων, ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολίτης 

μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐπραγμα-
τοποίησε, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς 
Γκλντάνι, τὴν καθιερωμένη θερινὴ Προσκυνη-
ματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψί του 
στὴν ὁμόδοξο Γεωργία. Στοὺς ἐξ Ἑλ-
λάδος συνοδοιπόρους τοῦ Ποιμενάρ-
χου μας προσετέθηκαν ἐφέτος καὶ 
τέσσερις Προσκυνητὲς ἐκ Γαλλίας.

Ἐκτὸς τῶν πολὺ κατανυκτικῶν 
προσκυνημάτων εἰς τὰ ἱερὰ Σεβά-
σματα τῆς ἁγιασμένης Χώρας τῆς 
Γεωργίας, οἱ κύριοι σταθμοὶ τῆς ποι-
μαντικῆς ἐπιστασίας τοῦ Σεβασμ. Το-
ποτηρητοῦ ἦσαν οἱ ἑξῆς:

● Τὸ Σάββατο, 12η Αὐγούστου 
2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων 
Μαρτύρων Φωτίου καὶ Ἀνικήτου, στὸ 
τέλος τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν 
κατανυκτικὸ ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, 
στὴν Τιφλίδα, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐτέλε-
σε τὴν προβλεπομένη Ἀκολουθία ἐπὶ τῇ προσ-
ελεύσει εἰς τὴν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησί-
αν πέντε πρώην Παλαιοπίστων Ἀδελφῶν μας.

● Τὴν Κυριακή, 13η Αὐγούστου 2018 ἐκ. ἡμ., 
† Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σε-
βασμ. Ποιμένας μας ἐλειτούργησε στὸ Ἱερὸ Ἡσυ-
χαστήριο τῆς Ἁγίας Προφήτιδος Ἄννης, ὑπὸ τὴν 
σεβαστὴν Γερόντισσαν Νίναν, στὸ Τελέτι Τιφλίδος.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνω-
σε τὴν Εὐχὴ ἐπὶ τῇ ἀνα-
λήψει τῆς Διακονίας 
Πνευματικῆς Μητρὸς 
στὴν Γερόντισσα Νίνα 
καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Εὐ-
χὴ ἐπὶ προχειρίσει εἰς 

https://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/MikronEyhologion/06-TaxisProseleysews.pdf
https://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/MikronEyhologion/06-TaxisProseleysews.pdf
https://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/MikronEyhologion/06-TaxisProseleysews.pdf
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■ Στὰ Μετόχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ

Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις
Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ 

στὴν Αὐλίδα Χαλκίδος
Τὴν Πέμπτη, 20ὴ Ἰουλίου 2018 

ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Προφήτου 
Ἠλιού, ἑώρτασε τὸ ὁμώνυμο 
Ναΰδριο στὴν Αὐλίδα Χαλκίδος. 

Ὁ οἰκοδεσπότης κ. Εὐστάθιος 
Σεμερτζιάδης ἐφιλοξένησε φιλο-

τίμως τοὺς πιστούς, μὲ τὴν μελωδικὴν συμπα-
ράστασι Μελῶν τῆς Χορωδίας «Ἑλληνορθόδο-
ξη Κληρονομιά». 

* * *
Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου

Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς
Τὸ Σάββατο, 22α Ἰουλίου 

2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς 
Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγ-
δαληνῆς τῆς Μυροφόρου 
καὶ Ἰσαποστόλου, ἑώρτασε
τὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριο στὴν
Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, στὸ ὁποῖο ἐγκατα-
βιοῖ ἡ ῾Οσιωτάτη Γερόντισσα Μαγδαληνὴ Μο-
ναχή.

Στὴν Πανήγυρι, συμμετεῖχαν εὐλαβεῖς προ-
σκυνηταὶ ἐκ τῶν περιχώρων καὶ Ἀδελφὲς ἀπὸ 
τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν ̔Αγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν.

Ἐλειτούργησε ὁ Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Μα-
τσούλιας, Ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, 
ὁ ὁποῖος στὴν ἑόρτια Ὁμιλία του, ἀναφέρθηκε 
στὴν ζέσι τῆς ἀγάπης τῆς τιμωμένης Ἁγίας 
Ἰσαποστόλου, καὶ στὸν ζῆλον Αὐτῆς νὰ διακο-
νήση τὸν Χριστόν μας.

* * *
Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως 

στὸ Συκάμινον Ὠρωποῦ
Τὴν Κυριακή, 6η Αὐγούστου 

2018 ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε τὸ ὁμώ-
νυμο Ἡσυχαστήριο στὸ Συ-
κάμινο Ὠρωποῦ. Ἐλειτούρ-
γησε ὁ καὶ ἑορτάζων Αἰδε-

σιμ. π. Σωτήριος Γιούλης.  

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου
στὴν Γαρίτσα Κερκύρας 

Τὸ Σάββατο, 17η Ἰουνίου 
2018 ἐκ. ἡμ. ἐπανηγύρισε 
ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου 
Μάρτυρος Ἰσαύρου στὴν 

Γαρίτσα τῆς Κερκύρας.
Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλε-

σαν οἱ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Ἁγιοκυπριανίτης 
ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος Μουρλᾶς 
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε γιὰ τὸ ὁμο-
λογιακὸ θάρρος τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου, καὶ Αἰδε-
σιμ. π. Νικόλαος Ματσούλιας ἀπὸ τὴν Πτολε-
μαΐδα. Παρέστησαν πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ 
καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

* * *
Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου

στὸν Ὀξύλιθο Κύμης Εὐβοίας
Τὸ Σάββατο, 24η Ἰουνίου 

2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ 
Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου, ἑώρτασε τὸ ὁμώ-
νυμο Ἡσυχαστήριο στὸν 
᾿Οξύλιθο Κύμης Εὐβοίας. 

Μετὰ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία, ἀκο-
λούθησε Τράπεζα ἀγάπης μὲ τὴν συμμετοχὴ 
Μελῶν τῆς Χορωδίας «Ἑλληνορθόδοξη Κλη-
ρονομιά». 

* * *
Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων 
πέντε Ὁμολογητῶν

Τὸ Σάββατο, 8η Ἰουλίου
2018 ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε τὸ Να-
ΰδριο στὰ Σπάτα, ἀφιερω-
μένο στοὺς πέντε Ὁμολογη-
τάς: Μάξιμο,  Θεόδωρο Στου-
δίτη, Μέγα Φώτιο, Μᾶρκο 
Εὐγενικὸ καὶ Γρηγόριο Πα-
λαμᾶ. 

Ἐψάλη γιὰ πρώτη φορὰ ἡ εἰδικὴ Ἀκολουθία 
εἰς τοὺς Πέντε Ὁμολογητάς, ποίημα καὶ δέη-
σις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας.

* * *
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■ Στὸ Ἱερὸ Νησὶ τῆς Κιμώλου 

Ἱερὸ Προσκύνημα 
στὴν Ὁσία Μεθοδία 

τὸ «Ἀκοίμητο καντήλι τοῦ Αἰγαίου»

Τὸ διήμερο, 28η-29η Αὐγούστου 2018 ἐκ. ἡμ., 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας μαζὶ μὲ μικρὴ 
συνοδεία πραγματοποίησε ἱερὸ Προσκύνημα 
στὸ ἡγιασμένο Νησὶ τῆς Κιμώλου καὶ τὸ Ἡσυ-

χαστήριο τῆς ῾Οσί-
ας Μεθοδίας († 5η 
᾿Οκτωβρίου).

Ἡ εὐλογία καὶ ἡ 
κατάνυξις τοῦ ἱεροῦ
Προσκυνήματος τῆς
Ἁγίας, ὡς καὶ τῶν ἄλ-
λων Ναῶν, κατέκτη-
σαν τὶς καρδιὲς τῶν Προσκυνητῶν καὶ ἀφάνισαν 
τὸν κόπον τοῦ πολυώρου ταξιδίου τους.             

■ Ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Ἀγρὸ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Αὐστρίας

Ἱεραποστολικὲς Σελίδες σὲ Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία
Ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν Ἁγίων Βονιφατίου, Κορβινιανοῦ, 

Ἐμμεράμνου καὶ Ροβέρτου, Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας
14η- 18η Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρί-
 ου μας  καὶ τὴν εὐλο-

γία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρ-
χιεπισκόπου μας κ. Καλλι-
νίκου, ὁ Σεβασμ. Μητροπο-

λίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
μαζὶ μὲ τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελο 
Μουρλᾶ, πραγματοποίησε τὴν δεύτερη ποιμαν-
τικὴ καὶ προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψί του στὴν 
Νότιο Γερμανία, Βαυαρία, καὶ Αὐστρία ἀπὸ 
14ης ἕως καὶ 18ης Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ..

● Τὴν Παρασκευή, 14ην Ἰουλίου
2018 ἐκ. ἡμ., προσκυνήσαμε τὰ Ἱερὰ
Λείψανα τοῦ Ἁγίου Φωτιστοῦ καὶ
Ἱερομάρτυρος Ἐμμεράμνου (Em-
meram, † Μνήμη: 22.9.659), στὸν 
καθεδρικὸ ναὸ τῆς ἱστορικῆς πόλε-
ως Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg).

● Τὸ Σάββατο, 15ην Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ. 
στὸ Μόναχο, τελέσαμε τὸν Ἀναστάσιμο Ἑσπε-
ρινὸ καὶ τὸ Ἀπόδειπνο.  

● Τὴν Κυριακή, 16ην Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ.,  
† Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Ἁγίων Ἑπτὰ 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας, ὅπου προῆλθαν πιστοί μας 
ἀπὸ Μόναχο, Νυρεμβέργη καὶ Σάλτσμπουργκ 
τῆς Αὐστρίας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμέ-
νη Σύναξίς μας, ὅπου ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
μας ἀναφέρθηκε στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Νέου Ἐλεήμονος τῆς Ἀμφιάλης καὶ ἐνη-
μέρωσε τοὺς πιστούς μας γιὰ τὴν ἔναρξι τῶν 

ἐργασιῶν στὸ νέο μας ναΰδριο, τὸ ὁποῖο πρό-
κειται νὰ λειτουργήση σύντομα στὴν περιοχὴ 
τοῦ Σάλτσμπουργκ.

● Τὴν Δευτέρα, 17ην Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ., 
ἐπισκεφθήκαμε στὴν Αὐστρία τὸ προαναφερ-
θὲν ναΰδριο, τὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ ἀφιερωθῆ 
στὸν Ἅγιο Ροβέρτο (Μνήμη: † 26.3.710), Φωτι-
στοῦ Σάλτσμπουργκ καὶ Βαυαρίας.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας συζήτησε μὲ
τοὺς πιστούς μας καὶ ἔδωσε κατευθυντήριες 

ὁδηγίες. 
Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνησι ἐψάλαμε 

τὸ Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων τεσσά-
ρων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας καὶ 
ἀποθέσαμε τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου Ροβέρτου γιὰ πρώτη φορὰ 

στὸν ὑπὸ διαρρύθμισι ἐκκλησιαστι-
κὸ χῶρο... 

Ἐπιστρέψαμε μὲ ἀνέκφραστη χαρά, 
τὴν Τρίτη, 18η Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ., μὲ τὴν πε-
ποίθησι, ὅτι οἱ Ἅγιοι Φωτιστὲς τῆς Βαυαρίας 
δὲν θὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῶν 
ἀποδήμων Ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ θὰ ἐνισχύσουν 
τὶς ταπεινὲς ἱεραποστολι-
κές μας προσπάθειες, ὥστε
ὕστερα ἀπὸ δώδεκα πε-
ρίπου αἰῶνες, οἱ Μνῆμες 
αὐτῶν νὰ ἑορτάζωνται πά-
λιν ὀρθοδόξως στὸν τόπο, 
ὅπου ἐκεῖνοι ἔσπειραν πρῶτοι τὸν λόγον τοῦ 
Χριστοῦ μας.                               ἐλάχιστος † π. Ἄ.Μ.
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■ Στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς
῾Οδηγός μας στὴν ἐσωτερικὴ ἐργασία

πισμένο αὔλειο χῶρο τῆς 
Μονῆς. 

Ὁ Θεοφιλέστατος κ. 
Κλήμης ἀναφέρθηκε 

στὴν ἀναστάτωσι καὶ 
τὴν ἀνησυχία, στὶς ὁποῖες 
εὑρίσκεται ἡ σημερινὴ κοι-
νωνία, λόγῳ τῶν κινδύνων πάσης φύσεως ποὺ 
τὴν ἀπειλοῦν. Σὲ αὐτὰ  ὁ Θεὸς ἀπαντάει διὰ 

μέσου τῶν Ἁγίων Του, οἱ ὁποῖοι 
μὲ τὴν δύναμι τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ἀγάπης ἀπέφυγαν τὸν ψυ-
χικὸ θάνατο καὶ ἐβάδισαν εἰς 
ὁδὸν ζωῆς αἰωνίου...

Μεταξὺ αὐτῶν, ἡ Ἁγία Ὁσιο-
παρθενομάρτυς Παρασκευή, ἡ ὁ-
ποία μὲ τὴν σταθερότητα στὴν πί-
στι καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν 
ἔφερε πλῆθος ἀνθρώπων στὴν γνῶ-
σι τοῦ Θεοῦ...

Εἴθε, πρεσβείαις τῆς Ἁγίας Ὁσιο-
παρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, 
νὰ χαρίση ὁ Κύριος λίγο φῶς στὰ 
μάτια τῆς ψυχῆς μας, ὥστε νὰ 
γνωρίσουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 

στὴν ζωή μας, καὶ  τὸν ἑαυτόν μας... 
* * *

Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ πολυσέ-
βαστος Ποιμένας μας 

ἐπεσήμανε ὅτι τὸ Μαρτύριο τῆς Ἁγίας ἦλθε 
νὰ στέψη μία προετοιμασία, μία προπαρασκευὴ 
τῆς ὑπάρξεώς της, διὰ τῆς ἐσωτερικῆς ἐργασί-
ας-ἐγρηγόρσεως, σιωπῆς καὶ αὐτομεμψίας...

Ἂς παρακαλέσουμε τὴν Ἁγία Παρασκευὴ νὰ
μᾶς ἐνισχύη μαζὶ μὲ τὴν Παναγία μας στὴν 
ἄσκησι αὐτῆς τῆς ἐσωτερικῆς ἐργασίας, ὥστε 
νὰ ἀξιωθῶμεν τῆς μεγάλης Συναντήσεως καὶ 
Ἑνώσεως μὲ τὸν Χριστό μας. 
Ἀμήν!

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱε-

ρᾶς Ἀγρυπνίας, ἡ φιλόξε-
νος Ἀδελφότης τῆς ἀνα-
καινισμένης Μονῆς παρέ-
θεσε τράπεζα Ἀγάπης. 

Τὴν Τετάρτη, 26η 
Ἰουλίου 2018 ἐκ. 

ἡμ., ἑώρτασε μὲ τάξι 
καὶ λαμπρότητα ἡ Ἱε-
ρὰ ἱστορικὴ Γυναι-
κεία Μονὴ τῆς Ἁγίας 
῾Οσιοπαρθενομάρτυ-

ρος Παρασκευῆς, στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, τῆς 
ὁποίας προΐσταται θεοφιλῶς ἡ σεβαστὴ Γερόν-
τισσα Ἰουστῖνα Μοναχή. 

Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, 
ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
πος Γαρδικίου κ. Κλήμης, στὸν 
δὲ Πανηγυρικὸ Ὄρθρο καὶ τὴν 
κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία ἔ-
λαβε μέρος ὁ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανός, συμπαραστατούμενοι
ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμέ-
νου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυ-
πριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεο-
δοσίου καὶ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας. 

Πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνη-
τῶν συμμετεῖχαν, μεταξὺ τῶν ὁ-
ποίων καὶ ἀντιπροσωπίες ἀπὸ ἄλλες Μονές. 
Τὴν Πανήγυρι ἐτίμησαν ἐπίσης οἱ Ἀξιότιμοι 
Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρῖστος Παππούς, πρώ-
ην Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Σωτήριος Ντοῦρος, 
Πρόεδρος Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κ. Ἑλέ-
νη Λιάκου, Δημοτικὸς Σύμβουλος κ. Ἰωάννης 
Λιᾶκος, καὶ ἄλλα μέλη τῆς Τοπικῆς Αὐτοδι-
οικήσεως τῶν Δήμων Φυλῆς καὶ Ἀχαρνῶν. 

* * *
Στὴν Λιτή, ἔγινε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 

Εἰκόνος καὶ τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων τῆς
ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος, ὡς καὶ τοῦ

Ὁσίου Κτήτορος τῆς Μο-
νῆς Ἁγίου Γέροντος Ἱερω-

νύμου, πέριξ τῆς ἀνα-
καινισμένης Ἱερᾶς Μο-
νῆς, ὁ δὲ Ἑσπερινὸς 

ὡλοκληρώθηκε μὲ ἑόρ-
τια Ὁμιλία, στὸν εὐτρε-
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Ἄνοιξε 
ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας 
τοῦ Δεκαπενταυγούστου ...

1η  μέχρι καὶ 14ης Αὐγούστου 2018 ἐκ . ἡμ .

«...Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὸ Φῶς Σου τὸ Ἀΐδιον, 
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Φωτοδότα δόξα Σοι! ... »

Τὸ Ταξίδι μας ἄρχισε μὲ τὴν Ἀνάστασι . .. 
«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι» ἐν τῇ Ἀχράντῳ Θεοτόκῳ

καὶ τῷ Εὐσπλάγχνῳ Υἱῷ Αὐτῆς...
Ἡ Ὑπερευλογημένη μᾶς δροσίζει στὴν Πορεία μας...

«Χαῖρε Δένδρον Εὐσκιόφυλλον, ὑφ᾿ Οὗ σκέπονται πολλοί» !... 
Εἶναι ἡ στοργικὴ Μητέρα μας... Αὐτὴ μᾶς «ἐνέδυσε Δόξαν»...

Ἂς συνεχίσουμε τὴν ἄνοδό μας
στὸ Ὄρος τῆς προσωπικῆς μας Μεταμορφώσεως...

Ἡ Φωτοφόρος καὶ Φωτοδόχος Νεφέλη μᾶς προστατεύει
καὶ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Συνάντησι μὲ Ἐκεῖνον ! ...

6η Αὐγούστου 2018 ἐκ. ἡμ. † Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Ἐλάχιστος Διάκονος τῶν τοῦ Χριστοῦ Προβάτων, Λεντίῳ Ζωννύμενος

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. 

ΛΙΒΙΖΟΥ - ΠΑΓΚΑΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Ἡ Γραμματεὺς τοῦ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ

Ἡ Ταμίας τοῦ Δ.Σ.

ΓΚΟΥΦΑ - ΟΥΤΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ

†
Τῷ δὲ Θεῷ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, 

τῇ Ἁγίᾳ καὶ Ὁµοουσίῳ καὶ Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, δόξα, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία. Ἀµήν!

Φυλὴ Ἀττικῆς, 2α/ 15η Ἰουλίου 2018
Μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση

Εὐγνωμοσύνη καὶ Διαφάνεια ( β΄ )

Ἔκθεση Πεπραγμένων 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»
Τρίμηνον Β΄: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2018

Προσφορὲς Οἰκονομικῆς Βοηθείας: α. Διάφορα Γενικὰ Ἔξοδα. β. Πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας, γιὰ τὴν 
πληρωμὴ ἐνοικίων, λογαριασμῶν, νοσοκομειακῶν ἐξόδων, βοηθημάτων ἀνέργων, ἀστέγων, γερόντων καὶ 
ἐξαρτημένων. γ. Πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα, σὲ ἀπόρους Κρατουμένους Ἀδελφούς μας. δ. Πρὸς 
ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς. ● ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ: 10.002,46 εὐρώ.
Χορηγίες: 
α. Τροφίμων καὶ Διάθεση αὐτῶν 

● Ἀπὸ διάφορες μεγάλες Ἑταιρεῖες. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.393,87 κιλὰ καὶ 2.825 τεμάχια.
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12.251,52 κιλὰ καὶ 880 τεμάχια.

β. Χορηγίες Ἄλλων Εἰδῶν
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 320 τεμάχια καὶ 1.362,36 κιλὰ ρουχισμοῦ, 1.743 τεμάχια   
   εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς, 2,7 κιλὰ πλαστικῶν καπακίων, 23 στρώματα, 107 βιβλία καὶ 1 καρεκλάκι φαγητοῦ.
● Ἀπὸ διάφορες μεγάλες Ἑταιρεῖες. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.123 τεμάχια εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς.

Προσφορές: 
α. Πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς: ● Στὸ Φιλόπτωχο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλα-

δελφείας. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 804 κιλὰ διαφόρων τροφίμων. ● Στὴν Κοινωνικὴ Προστασία Παιδείας καὶ Πο-
λιτισμοῦ Δήμου Φυλῆς. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 788 κιλὰ διαφόρων ἐνδυμάτων. ● Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20 στρώματα.

β. Προσφορὲς πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα: ● Σὲ ἀπόρους Κρατουμένους στὸ Κατάστημα Κράτη-
σης Ἄμφισσας. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 320 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ 2.560 τεμάχια εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς
καὶ 160 τεμάχια χυμῶν. 

γ. Προσφορὲς πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας: ● Τρόφιμα. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13.841,39 κιλὰ τροφίμων καὶ 
3.545 τεμάχια διαφόρων τροφίμων. ● Ρουχισμὸς καὶ Εἴδη Προσωπικῆς Ὑγιεινῆς. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
574,36 κιλὰ ρουχισμοῦ καὶ 306 τεμάχια εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς. ● Ἄλλα Εἴδη. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
107 Βιβλία καὶ 1 καρεκλάκι φαγητοῦ καὶ 3 στρώματα.

Ἐκδηλώσεις: ● Πασχαλινὴ Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση. ● Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ 
λήξει τῆς ΙΑ΄ Περιόδου, 2017-2018. ● Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει Ἐκθέσεως Ἔργων τῶν Δομῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. ● Γενικὲς Ὀργανωτικὲς Συνάξεις, μὲ Θέμα: Ἀπολογισμὸς ΙΑ΄ Περιόδου καὶ 
Προγραμματισμὸς ΙΒ΄ Περιόδου. ● Συνάξεις Γονέων Η΄ καὶ Θ΄.
Ἐπισκέψεις-Προσκυνήματα: ● Προσκύνημα στὴν Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Θεοδώρα στὴν Βάστα. ● Ἐπί-
σκεψη 13η σὲ ἀπόρους Κρατουμένους στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας. ●  Προσκύνημα στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Ὁσίου Λουκᾶ, Στείρι Βοιωτίας. 
Αἱμοδοσία: ● Ε΄ Ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ 
Ἐλεήμων» καὶ τῆς Μητροπολιτικῆς Ἕνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «ὁ Ἐσταυρωμένος», στὰ Γραφεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. ● Συγκέντρωση Αἵματος: ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 37 Φιάλες. ● Διάθεση 
● σὲ πέντε (5) ἀσθενεῖς Ἀδελφούς μας, 8 Φιάλες. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου
Εὐχαριστίες.
Σημείωμα τοῦ συγγραφέα.
Πρόλογος.
Εἰσαγωγή.

Μέρος Ι
Στὰ ἀνάκτορα τῆς ζωῆς.

Κεφάλαιο Α’ - Νικόλαος καὶ Ἀλεξάνδρα
Νικόλαος Ἀλεξάντροβιτς Ρομάνοφ: Τὰ πρῶτα χρόνια.
Διάδοχος τοῦ Θρόνου.
Συναπαντήματα θανάτου.
Πριγκίπισσα ̓́Αλιξ τῆς Ἕσσης: Ἡ θλιμμένη ἡλιαχτίδα.
Ἀγάπη δίχως ὅρια.

Κεφάλαιο Β’ - Στὸ ὕψος τῆς δόξας
Ἄνωθεν εὐλογία.
Ἀρχὴ νέας ζωῆς μέσα ἀπὸ ἕνα θάνατο.
Ἁγία στέψη: Τὸ βασιλικὸ μυστήριο.
Προμήνυμα θανάτου.
Ὄτμα: Πριγκίπισσες στὴν καρδιά.
Ὁ νεαρὸς Τσάρος.
Ἀγάπη Θεοῦ.
Φιλάγιος Ἡγεμόνας.

Κεφάλαιο Γ’ - Ἀρχὴ ὠδίνων
Ρωσσοϊαπωνικὸς πόλεμος.
Ματωμένη Κυριακή.
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1905.
Τσάρεβιτς Ἀλέξιος.
Σπάλα: Στὴν πνοὴ τοῦ θανάτου.
Ἡ κλιμάκωση ἑνὸς δράματος.
Ρασπούτιν.
Βραχύπνοη ἀναλαμπή.

Κεφάλαιο Δ’ - Πορεία πρὸς τὸ τέλος
Παγκόσμιος πόλεμος: Ἡ καρδιὰ τῆς Ρωσσίας κτυπᾶ.
Ἡ δράση τῆς Ἀλεξάνδρας.
Ἄγγελοι ἐλέους.
Θὰ καταστραφῶ ἀλλὰ θὰ σώσω τὴν Ρωσσία.
Παραμονὴ τοῦ ἐφιάλτη.

Μάρτιος 1917: Ἡ πρώτη Ἐπ-
ανάσταση.

Μέρος ΙΙ
Στὴν ὁδὸ τοῦ αἵματος 

καὶ τῆς ἀγάπης 
Κεφάλαιο Ε’ - Αἰχμαλωσία
Τὸ παλάτι φυλακή.

Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου 
Προδρόμου, 
Μέσα Ποταμοῦ 
Ἅγιοι Βασιλομάρτυρες 
Ρομάνοφ 
῞Οσα δὲν μπόρεσε νὰ κρύψη 
ἡ σιωπὴ

Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἰανουάριος
2018, σελίδες 544, (17 x 24 ἑκ.). 
Περιέχει ψηφιακὸ δίσκο.

Ἑβδομάδα τῶν παθῶν.
Κέρενσκυ καὶ Ρομάνοφ.
Ἀνεπιθύμητοι μέχρι θανάτου.
Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Λένιν.
Ἄγνωστος προορισμός.
Στὴν ἐξορία.
Ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων.
Καρδιὰ Βασιλικὴ ἐν Χάριτι.
Ἀπροσδόκητες ἐξελίξεις.
Ἕνα μυστηριώδες ταξίδι.

Κεφάλαιο ΣΤ’ - Τὸ κεφάλαιο τοῦ αἵματος 
Τὸ σπίτι τοῦ εἰδικοῦ σκοποῦ.
Ἡ δεύτερη ἔξοδος ἀπὸ τὸ Τομ-πόλσκ.
Ἡ νέα συνοδεία τοῦ Αἰκατερίνμπουργκ.
Πιστοὶ μέχρι θανάτου.
Ἡ νέα πραγματικότητα.
Σημεῖα ἀντιλεγόμενα.
Ἱστορικὴ παρένθεση.
Τὸ παιχνίδι τῆς ἀπόδρασης.
Ἀντίστροφη μέτρηση.
Ἀγωνιώδης ἀναμονή.
Ἐνεστῶτας αἰωνίας διάρκειας.
Μετὰ θάνατον μαρτύριο.
Ἡ ὥρα τῆς ἀποκάλυψης.
Τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω.

Ἐπίλογος.

Παράρτημα - Σφραγὶς ἁγιότητος
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης.
Ἅγιος Μακάριος Μόσχας.
Ὅσιος Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα.
Ὅσιος Νεκτάριος τῆς Ὄπτινα.
Ἅγιος Τύχων Πατριάρχης Μόσχας.
Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς.

Αἰώνια ζωντανὸ παρελθὸν
Φωτογραφικὸ παράρτημα.

Acknowledgments.
Βιβλιογραφία.                                                        
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῾Η ῾Ημερολογιακὴ 
Καινοτομία τοῦ 1924
καὶ ἡ Αἵρεσις 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Ὁμολογία Πίστεως 
Γνησίου Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανοῦ
Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγ-
γέλων, Ἀφίδναι Ἀττικῆς, Μάϊος 
2018, σελ. 8 (15 x 21 ἑκ.). 

Στὴν σειρὰ «Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν 
πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἐντάσσεται 
τὸ νέο τευχίδιο «Ἡ Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία 
τοῦ 1924 καὶ ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», τὸ 
ὁποῖο περιλαμβάνει τὸ ἐν λόγῳ κείμενο ὡς καὶ 
τὴν Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου 
Χριστιανοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν.

* * *
● Διατίθεται δωρεάν.
● Παραγγελίες· Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ 

Φυλῆς, Λεωφ. Φυλῆς 44 (Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), Τ.Κ. 
133 51, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2487388. ● 
Telefax: 210 2487389. ● E-mail: mitropolis-orfyl@hsir.org 

● Ἐπίσης: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἀφίδναι Ἀτ-

ᾈσματικὴ Ἀκολουθία
ἐπὶ τῇ Ἀναμνήσει 
τῆς ἐν Οὐρανῷ 
Γ´ Θείας Ἐμφανίσεως 
τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ 
13η-14η Σεπτεμβρίου 1925  

Ἔκδοσις: Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, 
Μάϊος 2018, σελ. 48 (21 x 30 ἑκ.).

Ἡ Τρίτη Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγινε, 
θείᾳ εὐδοκίᾳ, τὴν νύκτα τῆς 13ης πρὸς 14ην Σε-
πτεμβρίου 1925, ἕνα ἔτος μετὰ τὴν υἱοθέτησιν 
τοῦ Δυτικοῦ Ἡμερολογίου εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Εἰς τὸ ἐξοχικὸν τότε Μονύδριον τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Θεολόγου, παρὰ τοὺς Β.Δ. πρόποδας 
τοῦ ῾Υμηττοῦ Ἀττικῆς, ἄνωθεν τοῦ Χολαργοῦ-
Ἀθηνῶν, ἐτελεῖτο ἱερὰ Ἀγρυπνία διὰ τὴν ῞Υψω-
σιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κατὰ τὸ Πάτριον ᾿Εκ-
κλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον, προεξάρχοντος τοῦ 
Ὁμολογητοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φλώρου 
(† 15.12.1953 ἐκ. ἡμ.).

Περιεχόμενα
Ἀφιέρωσις. 
Ἡ Γ´ Θεία Ἐμφάνισις τοῦ 

Τιμίου Σταυροῦ. Χρονικόν. 
Μαρτυρίαι.

Ὁ Ὁμολογητὴς Πρεσβύτε-
ρος Ἰωάννης Φλῶρος (παπα-
Γιάννης) (1860-1953). 

Ἡ πρώτη ἑόρτιος Ἀνάμνησις 
τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ. 14.9.1926 ἐκ. ἡμ.

Προοιμιάζοντες. Τὸ ἱστορικὸν τῆς παρούσης 
Ἀκολουθίας.

Στίχοι. Εὐαγγέλου Τσόγκα.
Ἱερὰ Ἀκολουθία. 

● Μικρὸς Ἑσπερινός. ● Μέγας Ἑσπερινός. ● Ὄρ-
θρος. ● Θεία Λειτουργία. ● Μεγαλυνάριον.

«Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, Σκέπη κραταιά».
Ἐπίμετρον. 
 ● Ἀπόστολος Λειτουργίας. ● Εὐαγγέλιον Λει-

τουργίας.
Εὐχαριστίες.  

* * *
# Ἱερὲς Εἰκόνες τῆς ἐν Οὐρανῷ Γ´ Θείας Ἐμ-

φανίσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυ-
ροῦ. ● Διαστάσεις α. 14x21 ἑκ. - β. 7x 10 ἑκ.

* * *
● Διατίθενται δωρεάν.
● Παραγγελίες · ● Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου 

μας: Κάνιγγος 32 (ὄροφος γ’), Τ.Κ. 106 82, Ἀθή-
να. ● Ἀριθμ. Τηλεφ.: (+30) 210 3828280. ● Telefax: 
210 3847365. ● E-mail: ecclesiagoc@gmail.com

● Ἐπίσης: Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς, (βλ. σελ. 2 τοῦ παρόντος τεύχους).              

τικῆς, Τ.Θ. 51891, Τ.Κ. 14565, Ἅγιος Στέφανος Ἀττικῆς.   
● Ἀριθ. Τηλεφ.: 22950 22582. ● Tele-fax: 22950 22582.         
● E-mail: mhangels@hsir.org                                                    

mailto:mitropolis-orfyl%40hsir.org?subject=
mailto:ecclesiagoc%40gmail.com?subject=
https://www.hsir.org/pdfs/2018/09/22/20180922aAkolouthia3EmfaniseosTStayrou.pdf
mailto:mhangels%40hsir.org?subject=


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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Εἶναι: Πρόεδρος τῆς Συνοδι-
κῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς. ● Μέ-

λος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. ● Μέλος τοῦ 
Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. ● Μέλος τοῦ Πρωτοβαθμί-
ου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου διὰ Ἱερεῖς. ● Ἐπίσης, διαποιμαίνει, 

† Ὁ Μητροπολίτης  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Καλλίνικος

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται
† ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος κ. Ἀθανάσιος
† ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος 
† ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος 
† ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
† ὁ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος
† ὁ Δηµητριάδος κ. Φώτιος
† ὁ Τορόντο κ. Μωϋσῆς
† ὁ Ἀµερικῆς κ. Δημήτριος
† ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 

Σεβασμιώτατοι Ἐπίσκοποι
† ὁ Λούνης κ. Σιλουανὸς
† ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος

Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι
† ὁ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Γαρδικίου κ. Κλήμης
† ὁ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος
† ὁ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος

Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς
† ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. Παῦλος
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἔτνα κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. Σέργιος
† ὁ Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης

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

ὡς Τοποτηρητής, τὰς νεοπαγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλμης 
Σουηδίας (καὶ πάσης Σκανδιναβίας) καὶ Γκλντάνι -Τιφλί-
δος (καὶ πάσης Γεωργίας).

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι

Ἱερὰ Σύνοδος 

#
Ἱερὰ Εἰκὼν

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

Ρωσικὴ Εἰκὼν ΙΗ΄ αἰ.
●

Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει Αὐτῆς
ἔγινεν ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία

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

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