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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 Μητρο-
πολίτου 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 Ἐλπίδα καὶ τὴν Δημιουργικότητα· θὰ ἀποκαλύπτη τὴν ὄντως 
Ζωή, τὸ Κάλλος καὶ τὴν Ὀμορφιὰ τοῦ Μόνου Εὐσπλάγχνου καὶ 
Ἐλεήμονος Θεοῦ...

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

* * *
Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἐργάζεται νυχθη-

μερόν, μὲ τὴν Λατρεία Της, τὴν Θεολογία Της, τὶς Ἱερὲς Τέχνες 
τῆς Παραδόσεώς Της, μὲ τὴν Πρᾶξι καὶ τὴν Θεωρία, γιὰ νὰ διασώση 
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τὴν Ἀρχοντιὰ τοῦ Ἀνθρώπου· τὴν Ἀρχοντιὰ ἐκείνη, 
τὴν Ὁποία ἐβίωσαν οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Ἥρωές μας, ὁ 
εὐλογημένος Λαός μας.

Ἡ συσκότισις τοῦ Ὁράματος τῆς Ἑλληνορ-
θοδόξου Ἀρχοντιᾶς μας ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς 
κύριους παράγοντες τῆς βαθειᾶς κρίσεως, πνευ-
ματικῆς-οἰκονομικῆς-κοινωνικῆς, τὴν ὁποία δι-
έρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Πολὺ ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθῆ, ὅτι 
«μέσα στὴν παραζάλη τοῦ “δυτικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μας”, ἀλλὰ 

καὶ τῆς μανίας μας νὰ φορέσουμε στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος μας 
ἕναν μανδύα παπικῆς καὶ προτεσταντικῆς ραφῆς, πετάξαμε στὰ ἄχρηστα 
τοὺς ἰδικούς μας Διδασκάλους, περιφρονήσαμε τὰ πολύτιμα Μαθή-
ματά τους, κρατήσαμε ἀποστάσεις ἀπὸ τὰ ζωντανά μας Παραδείγ-
ματα: 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 πο-
λυτρόπως τὸ Κρυφὸ Σχολειό...

Νὰ δημιουργηθοῦν Ἐργαστήρια Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ καὶ 
Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχοντιᾶς...

Οἱ γνήσιοι Ποιμένες μὲ τους ἀξίους συνεργάτες τους ὀφείλουν 
νὰ ἐργάζωνται φιλότιμα καὶ θυσιαστικά, προκειμένου νὰ μυήσουν 
τῆν νεολαία μας πρωτίστως βέβαια στὴν Εὐαγγελικὴ Πίστι, ἀλλὰ 
καὶ στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ πρότασι τῶν Ἁγίων Πατέρων μας 
καὶ τῶν Νεομαρτύρων, 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 

ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀποτελῆ μία οὐσιαστικὴ πα-
ρέμβασι, γιὰ τὴν ἐπανεύρεσι καὶ προβολὴ τῆς 
πληγωμένης Ἀρχοντιᾶς μας, τῶν Τιμίων καὶ 
Ἱερῶν τοῦ Γένους μας.

Ἡ Σεμνὴ Μεγαλοπρέπεια τῆς Παραδόσεώς μας 
ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπιστρέψη στὸν ἐκκλησιαστικό, 
τὸν οἰκογενειακὸ καὶ τὸν κοινωνικό μας βίο.

Ἡ δυτικὴ πρότασις ζωῆς προκάλεσε ἐρείπια 
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καὶ ναυάγια καὶ ἀνατροπὲς· ἀλλά, ἀνέδειξε ἐπίσης τὴν ἀνωτερότη-
τα τῆς λησμονημένης Ἀρχοντιᾶς μας.

Ἄς θυμηθοῦμε τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη:
«... τὸ πιὸ ταπεινὸ ἐκκλησάκι, τὸ τέμπλο, τὸ κιούπι, τὸ χράμι, 

ὅλα τους ἀποπνέανε μιὰν ἀρχοντιὰ κατά τι ἀνώτερη τῶν Λουδοβί-
κων...».

* * *
Ἂς εἶναι εὐλογημένοι ὅλοι οἱ ἄξιοι Συνεργάτες μας καὶ συντε-

λεστὲς στὴν δημιουργία τοῦ νέου μας αὐτοῦ Ἐργαστηρίου.
Οἱ προσευχὲς ὅλων Σας νὰ μᾶς συνοδεύουν στὴν πολυμερῆ αὐτὴ 

προσπάθεια, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Θεοτόκου, καὶ πρὸς δόξαν τῆς 
Ἁγίας Τριάδος.

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


