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 Οἱ εὔχυμοι καρποὶ τῆς Ἑνώσεώς μας

Μία Ἐλπιδοφόρος Ἑνωτικὴ Ἐμπειρία
Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς, 16/29.3.2014

Ìετὰ� τὴν ἐπίτευξι, χάριτι Κυρίου, τῆς Ἑνώσεως μὲ τοὺς Ἀδελ-
φούς μας ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κύριον Καλλίνικον (Τρίτη, 

5/18.3.2014, κ.ἑ.), ἡ ἐκκλησιαστικὴ αὐτὴ σχέσις ἄρχισε ἀμέσως νὰ 
ἀποδίδη εὔχυμους πνευματικοὺς καρπούς.
 Ὡς ἑνιαία πλέον Σύνοδος, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ καὶ ὡς 
ἑνι αῖο Πλήρωμα, οἱ Λαϊκοὶ Ἀδελφοί μας, ἀναπτύσσουν μίαν ἐν 
Χριστῷ σχέσιν, ἡ ὁποία ἰσχυροποιεῖ τὴν Ἕνωσι καὶ προσδίδει εἰς 
Αὐτὴν ποιότητα καὶ βάθος.
 Στὸ κλῖμα αὐτό, ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰου-
στίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἐφιλοξένησε τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Ἀμερικῆς κύριον Δημήτριον καὶ τὴν τετραμελῆ Συν
οδία του (δύο Διάκονοι, δύο λαϊκοί), γιὰ ὀλίγες ἡμέρες, στὶς ὁποῖες 
ἐδόθη ἡ εὐκαιρία ἑνὸς πνευματικοῦ ἀλληλοεμπλουτισμοῦ.

* * *
 Μάλιστα, στὴν καθιερωμένη Ἀγρυπνία Μετανοίας, ἡ ὁποία 
τελεῖται κάθε Παρασκευὴ πρὸς Σάββατο (21:30΄01:30΄) στὸ Μονα-
στήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, ἦσαν παρόντες 
καὶ συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβασμ. Δημήτριος καὶ ἡ Συνοδία του.

 Ἐλειτούργησε ὁ Μητροπολί
της Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι
ανός, μεθ᾿ ἑνὸς Ἱερέως (π. Κων-
σταντίνου Σωτηριάδου), ἑνὸς 
Ἱε ρο διακόνου (π. Ἰωσὴφ Ἁγιο-
κυπριανίτου) καὶ ἑνὸς Ὑποδι-
ακόνου (Ἀποστόλου Φύκια), 
τῇ συμμετοχῇ πολλῶν πιστῶν, 
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ΜοναχῶνΜο ναζουσῶνΛαϊκῶν, ἅπαντες δὲ σχεδὸν ἐκοινώνη-
σαν τῶν Ἀχράν των Μυστηρίων.
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δημήτριος ἀπηύθυνε λό-
γους οἰκοδομητικοὺς στοὺς εὐλαβεῖς Ἀγρυπνιστάς, ἔδωσε τὴν εὐ
λογία του, παρέμεινε στὸ Ἱερὸ Βῆμα προσευχόμενος, ἐκοινώνησε 
τῶν Ἁγίων Μυστηρίων μὲ ὅλη τὴν Συνοδία του καὶ μᾶς ἐντυπω-
σίασε μὲ τὸ σεμνὸ καὶ εὐγενὲς ἦθος του.

 Μετὰ τὴν κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία, ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη 
τῆς Μονῆς, ἡ Γερόντισσα Ἰουστῖνα, παρέθεσε τιμητικὸ γεῦμα σὲ 
ὅλους: Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχούς, Μοναχὲς καὶ Λαϊκούς, στὸ 
Μεγάλο Ἀρχονταρίκι, ὅπου ἐδόθη ὁ λόγος σὲ τέσσερα πνευματι κά 
μας τέκνα, προκειμένου νὰ ἐκφράσουν τὰ αἰσθήματά τους  τὶς 
σκέψεις τους τόσο γιὰ τὴν Ἕνωσι, ὅσο καὶ γιὰ τὴν παρουσία ἐν 
τῷ μέσῳ ἡμῶν τοῦ Σεβασμ. κ. Δημητρίου.

* * *
 Ἦταν πράγματι μία πολὺ Ἐλπιδοφόρος Ἑνωτικὴ Ἐμπειρία, 
οἱ ὁποία ηὔξησε τοὺς εὔχυμους καρποὺς τῆς Ἑνώσεώς μας, στὴν 
προ οπτικὴ ἑνὸς ἑνιαίου Σώματος τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, τὸ 
Ὁποῖο νὰ δίδη Μαρτυρία Ζωῆς καὶ Ἀληθείας, «ἵνα πιστεύσῃ ὁ 
κόσμος».
 Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

† ὁ Μ.Κ.
16/29.3.2014


