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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 Παγκο-

σμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, ἐτελέσθησαν τὰ 
Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τῆς 
νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ὡς 
καὶ τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Ἀνδρῶν «Ἅγιος Κυπριανός», 
τὰ ὁποῖα συστεγάζονται στὸ κέντρο τοῦ νέου Καλλικρατικοῦ 
Δήμου Φυλῆς, Λεωφόρος Φυλῆς 112, στὰ Ἄνω Λιόσια (Ἀττικὴ 
Ὁδός, Ἔξοδος 6η, Λεωφ. Φυλῆς, στὰ 750 μ.).

Τὰ Γραφεῖα αὐτὰ –ἕνας ἑνι-
αῖος χῶρος, φωτεινός, κατάλ-
ληλα διαμορφωμένος μὲ χα-
μηλὰ διαχωρίσματα, γιὰ τὶς 
διάφορες ὑπηρεσίες-διακονίες,
καὶ ἐξωπλισμένος μὲ ἁπλό-

τητα, λειτουργικότητα καὶ κατανυκτικὴ ἀρχοντιὰ– θὰ λειτουρ-
γοῦν ὡς χῶρος Διακονίας τοῦ Ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα Μαρτυ-
ρίας στὴν τοπικὴ κοινωνία μας, γιὰ 
τὴν προβολὴ καὶ τὴν διεκπεραίωσι 
τῶν Διακονιῶν καὶ Ὁραμάτων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

* * *
Στὰ Ἐγκαίνια προσῆλθαν μετὰ 
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τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεο-
φιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης 
καὶ ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, μὲ Πατέρες τῆς Συν-

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

Τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρε-
τος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν Πρόεδρο κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη, ἦσαν 
παρόντα καὶ συνέδραμαν στὴν ὑποδοχὴ καὶ περιποίησι τῶν 
προσερχομένων στὴν ἱερὰ αὐτὴ Τελετή.

Τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ «Ἐπὶ Ἐνάρξει Ἐκκλησιαστικῆς 
Διακονίας» ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολί-
της 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 Πρό-

εδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Κυπριανὸς» κ. Ἀνδρέας Κουνέλης, 
καλωσώρισε τοὺς παρευρισκομένους καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐγνω-
μοσύνη του στοὺς φίλους τοῦ Συλλόγου καὶ στὴν Τοπικὴ Αὐτο-
διοίκησι γιὰ τὴν συμπαράστασί τους.

Ἐν συνεχείᾳ, στὴν Προσλαλιά του, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας 
ὡμίλησε γιὰ τὴν Διακονία τῶν Γνησίων Ποιμένων, διὰ τῆς ὁποί-
ας, μὲ Ὅραμα καὶ Ἐλπίδα, προβάλλεται ἡ ζῶσα καὶ ζωοποιοῦσα 
παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας μας, μὲ σκοπὸ τὴν ἀφύπνισι τῆς Αὐτο-
συνειδησίας, ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἐθνικῆς, καὶ τὸν Ἐπανευαγγε-
λισμὸ-τὴν Ἐπανακατήχησι τοῦ Λαοῦ μας.

Τελευταῖος ὡμίλησε ὁ Διοικητικὸς καὶ Οἰκονομικὸς Σύμβου-

http://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/MikronEyhologion/20-EpiEnarxeiEkklhsiastikisDiakonias.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2014/10/03/20141003bOmilia+MhtropolitouEgkainiaGrafeionMhtropoleos.pdf
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λος τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Δημήτριος Κουράκος, Καθηγητὴς 
Πανεπιστημίου, ὁ ὁποῖος μὲ συντομία, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔμπνευσι 
περιέγραψε τὴν Διακονία του γιὰ τὴν ὀργάνωσι τῶν δομῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας καὶ τὸ κλῖμα τῆς συνεργασίας του μὲ τὸν Σε-
βασμ. Μητροπολίτη μας. 

Στὴν κατακλεῖδα τοῦ λόγου του, συνενώθηκαν ἐγκαρδίως καὶ 
εὐγνωμόνως ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι καὶ εὐχήθηκαν «τοῦ Πα-
τέρα καὶ Δεσπότη μας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. 
Κυπριανοῦ, τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
πολλὰ τὰ ἔτη!».

Στὸ τέλος διανεμήθησαν γλυκύσματα, ἀναψυκτικὰ καὶ κα-
λαίσθητα Ἀναμνηστικά.

* * *

Τὴν ὄντως πανυγηρικὴ καὶ ἱστορικὴ αὐτὴ Τελετὴ τῶν Ἐγκαι-
νίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐτίμησαν μὲ 
τὴν παρουσία τους: 

• ὁ Ἀξιότιμος Ἀντιδήμαρχος Δήμου Φυλῆς κ. Σπυρίδων 
Μπρέμπος, • ὁ Ἀξιότιμος Ἀντιδήμαρχος Ζεφυρίου κ. Ἰωάννης 
Μαυροειδάκος, • ὁ Ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης Λιάκος, Σύμβουλος 
τοῦ Δημάρχου, • οἱ Ἀξιότιμοι Δημοτικοὶ Σύμβουλοι τοῦ Δήμου 
Φυλῆς κ.κ. • Ἰωάννα Σπυρίδωνος Πίνη, • Εὐάγγελος Σταματά-
κος, • Γεώργιος Σωνίδης, • Εὐαγγελία Καψῆ, • Στυλιανὸς Νί-
κας, • Χρῖστος Καματερές, • Δημήτριος Κοψαχείλης, • Μαρία 
Χριστοπούλου, • Ἀναστάσιος Ἀτζάμπος· 

• ὁ Ἀξιότιμος Βουλευτὴς κ. Νικόλαος Καντερές·
• ὁ Ἀξιότιμος ὑποψήφιος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Γεώργιος Ἀβράμης·
• ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Δημήτριος Κουράκος, Διοικητικὸς καὶ 

Οἰκονομικὸς Σύμβουλος τῆς Μητροπόλεώς μας· 
• οἱ Ὁσιώτατες Προεστῶσες, • τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέ-

λων Ἀφιδνῶν Γερόντισσα Ταξιαρχία, • τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παν-
αγίας Μυρτιδιωτίσσης Γερόντισσα Εὐπραξία καὶ • τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Γερόντισσα Ἰουστῖνα· 

• ἡ Ἀξιότιμος κ. Πρόεδρος τοῦ Περιφερει-
ακοῦ Τμήματος Πειραιῶς τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κ. Δρῦ, • ὁ 
Ἀξιότιμος Πτέραρχος κ. Πριόνης, 
Ἔφορος τῶν Ἐθελοντῶν τοῦ Τμή-
ματος Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Πειραιῶς, 
• ἡ Ἀξιότιμος κ. Σουζάνα Κουμτζῆ, 
Προϊσταμένη τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσί-
ας τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Πειραιῶς. 

http://www.hsir.org/pdfs/2014/10/03/20141003cENTHYMIO%20NEON%20GRAFEION%202014.pdf
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Ὁμιλία κ. Ἀνδρέου Κουνέλη,
Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Ἀνδρῶν 

«Ἅγιος Κυπριανὸς»

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κύριε Κυπριανέ,
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Γαρδικίου κύριε Κλήμη,
Σεβαστέ μας Γέροντα π. Θεοδόσιε,
Ἀξιότιμε Ἀντιδήμαρχε Δήμου Φυλῆς κύριε 
Σπυρίδων Μπρέμπο,

Ἀξιότιμε Ἀντιδήμαρχε Ζεφυρίου κύριε Ἰωάννη 
Μαυροειδάκο,

Ἀξιότιμε κύριε Ἰωάννη Λιάκο, Σύμβουλε τοῦ κ. Δημάρχου,
Ἀξιότιμοι Δημοτικοὶ Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Φυλῆς κ.κ.

-Ἰωάννα Σπυρίδωνος Πίνη, Εὐάγγελε Σταματάκο, Γεώργιε Σωνίδη, Εὐαγγελία 
Καψῆ, Χρῖστο Καματερέ, Δημήτρη Κοψαχείλη, Μαρία Χριστοπούλου, 
Ἀναστάσιε Ἀτζάμπο, Στυλιανὲ Νίκα, 
Ἐλλογιμώτατε κύριε Δημήτριε Κουράκο, Σύμβουλε τῆς Μητροπόλεως 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
Σεβαστὲς Γερόντισσες, Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Γερόντισσα 
Ταξιαρχία, Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Γερόντισσα Εὐπραξία, 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Γερόντισσα Ἰουστῖνα,
Ἀξιότιμη κυρία Πρόεδρε τοῦ Περιφερειακοῦ Τμήματος Πειραιῶς τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κυρία Δρῦ,
Ἀξιότιμε Πτέραρχε κύριε Πριόνη, Ἔφορε τῶν Ἐθελοντῶν τοῦ Τμήματος 
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Πειραιῶς,
Ἀξιότιμη κυρία Σουζάνα Κουμτζή, Προϊσταμένη τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας 
τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Πειραιῶς, 
Σεβαστοὶ Πατέρες, Μητέρες,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ φίλοι·

Ἔχοντας τὴν πατρικὴ εὐλογία τοῦ Ἀειμνήστου Πατρός μας 
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ καὶ τὴν εὐχὴ τοῦ Μητροπολίτου 
μας κ. Κυπριανοῦ, Σᾶς καλωσορίζουμε στὰ Ἐγκαίνια τῶν 
Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ 
τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Ἀνδρῶν «Ἅγιος Κυπριανός».

Ὑπὸ τὸ βάρος τῶν δυσχερῶν συνθηκῶν ποὺ βιώνει ἡ 
Πατρίδα μας, ἡ Ἐκκλησία μας εἰσέρχεται σὲ μία νέα ἱστορικὴ 
περίοδο, κατὰ τὴν ὁποία καλεῖται μὲ τὸν κοινωνικό Της ρόλο 
νὰ μεγιστοποιήση τὸ προνοιακὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο Της, 
ὅπως αὐτὸ ὑποδεικνύεται ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ 
τὸ χριστιανικὸ ἦθος.
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Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα ποὺ πραγματοποιοῦμε τὰ Ἐγκαίνια 
αὐτοῦ τοῦ χώρου καὶ πιστεύουμε καὶ εὐχόμαστε ὅτι θὰ 
ἀποτελέση σταθμὸ καὶ ἐφαλτήριο δραστηριότητας γιὰ τὴν 
Μητρόπολή μας.

Γιὰ τὸν Σύλλογο Ὀρθοδόξων Ἀνδρῶν «Ὁ Ἅγιος Κυπριανὸς» 
προσδοκοῦμε τὰ Γραφεῖα αὐτὰ νὰ ἀποτελέσουν σημεῖο 
ἀναφορᾶς καὶ σταθμὸ στὴν προσπάθεια ποὺ ἔχει ξεκινήσει 
ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό, προκειμένου ὁ Σύλλογός μας νὰ 
ἀποκτήση τὴν πληρότητα ποὺ πρέπει γιὰ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ 
συνεισφέρη καθοριστικὰ στὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση, ἡ ὁποία 
συνέβαλε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συμβάλη καὶ νὰ διευκολύνη 
καθοριστικὰ μὲ τὸν τρόπο της τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέλος, θὰ ἀποτελοῦσε παράληψη ἂν δὲν εὐχαριστούσαμε 
καὶ τοὺς Ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν ὅλο τὸν χρόνο 
τους καὶ τὶς δυνάμεις τους, γιὰ δύο ἑβδομάδες μὲ ἀδιάκοπη 
ἐργασία, προκειμένου ὁ χῶρος νὰ διαμορφωθῆ καὶ νὰ καταστῆ 
κατάλληλος γιὰ τὴν ἀποψινὴ Τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων.

Στὸ σημεῖο αὐτό, θὰ καλέσουμε τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη 
καὶ Ποιμένα μας κ. Κυπριανὸ νὰ προσέλθη στὸ βῆμα. 
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Ὁμιλία κ. Δημητρίου Κουράκου, 
Διοικητικοῦ καὶ Οἰκονομικοῦ Συμβούλου

 τῆς Μητροπόλεώς μας

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, Δεσπότη μου·
Ὁσιώτατοι Γέροντες·
Ὁσιώτατες Γερόντισσες·
Ἐντιμώτατοι Δημοτικοὶ Ἄρχοντες·
Ἀξιότιμοι Κυρίες καὶ Κύριοι·

Προσκεκλημένοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου·

Στὰ 40 χρόνια τῆς ἐπιστημονικῆς μου καριέρας, 
εὐτύχησα νὰ δεχθῶ τὴν ὕψιστη τιμή, ὑπαγόμενος 
ὑπὸ τὸ Ὠμοφόριο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, νὰ 
μοῦ ἀνατεθῆ ἡ διοικητικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνασυγκρότησι τῶν κοι-
νωνικῶν, προνοιακῶν καὶ οἰκονομικῶν δομῶν τῶν Σωματιακῶν, 
Μοναστηριακῶν καὶ Ἐνοριακῶν Ὀντοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας.

Ἦταν τότε σὲ ἐξέλιξη ἡ συζήτηση τοῦ σχεδίου Νόμου γιὰ τὴν 
ἀναγνώριση τῆς ἰσοτιμίας καὶ ἰσοκυρίας τῶν Θρησκευτικῶν Κοι-
νοτήτων τῆς Ἑλλάδος.

Τοῦ Νόμου ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμή, ἀφοῦ συνεζητήθη καὶ ἐνεκρίθη 
στὸ σύνολό του ἀπὸ τὴν εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλή-
νων, διεβιβάσθη στὴν Ὁλομέλεια πρὸς ἔγκρισιν καὶ σὲ ἐλάχιστες 
ἡμέρες θὰ εἶναι Νόμος τοῦ Κράτους. 

Ἡ ἐπιστημονικὴ πρόκληση ἦταν μεγάλη. Δὲν συμβαίνει νὰ συγ-
κροτεῖται συχνὰ μία Μητρόπολις.

Φανταζόμουν ὅτι θὰ ὑπῆρχε μπροστά μας πολὺ ἐργασία. Δὲν ὑπο-
λόγιζα τὸ μέγεθος. Καὶ μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Δεσπότη μας ἀρχίσαμε.

Εἰκοσιτετράωρη ἀπασχόληση γιὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀποτύπωση καὶ 
ἀνασυγκρότηση τῶν ὑπαρχόντων Οἰκονομικῶν Δομῶν καὶ Ὀντο-
τήτων.

Συνεργασίες μὲ μεγάλους Ὀργανισμούς, ὅπως ὁ Ἑλληνικὸς 
Ἐρυθρὸς Σταυρός, ἀπὸ τὸν ὁποῖον προέρχομαι καὶ ἔχω τὴν τιμὴ 
νὰ εἶμαι μέλος, ἡ «ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.» γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀστέ-
γων καὶ ταυτοχρόνως συνεργασία καὶ κοινωνία μὲ τὸ Γερμανικὸ 
Οἰκονομικὸ Ἰνστιτοῦτο, μέσῳ τῶν Πανεπιστημίων τοῦ Εssen καὶ 
τῆς Βόννης.

* * *
Σὲ ὅλα αὐτὰ δὲν ἦμουν μόνος. Εἶχα καὶ ἔχω τὴν ἀπόλυτη συν-
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εργασία τῶν δύο Προέδρων τῶν Φιλανθρωπικῶν Σωματείων τῆς 
Μητροπόλεως, τῆς κ. Εἰρήνης Ἀρχοντούλη καὶ τοῦ κ. Ἀνδρέα Κουνέλη.

Ἡ κ. Ἀρχοντούλη, ὁ ἱσχυρὸς προνοιακὸς βραχίονας τῆς Μητροπό-
λεώς μας, εἶναι ἡ ἀπόλυτος συνεργάτις καὶ ἐμψυχωτὴς σὲ στιγμὲς 
κούρασης. «Μὴν σταματᾶς», μοῦ ἔλεγε καὶ μοῦ λέει, «σὲ ἐνδυναμώ-
νει ἡ προσευχὴ τοῦ Δεσπότη μας». Αὐτὴ ἤξερε. Ἐγὼ ἤμουν νεόφυ-
τος καὶ εἶχε δίκαιο.

Ὁ Ἀνδρέας Κουνέλης μὲ τοὺς πειθαρχειμένους καὶ ἀφοσιωμέ-
νους διακονητὲς μέλη τοῦ Σωματείου «Ἅγιος Κυπριανός», ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους ὅ,τι ζητοῦσα, ἡ ἀπάντηση ἦταν μία: «Νὰ εἶναι εὐλο-
γημένο». 

Στὸ σημεῖο ὅμως αὐτό, πρέπει νὰ κάνω εἰδικὴ μνεία στὴν εὐλο-
γημένη, ἀγαστὴ καὶ ἀπόλυτη συνεργασία μου μὲ τὸν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομο, Οἰκονόμο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἡ συνεργασία τοῦ ὁποί-
ου, λόγῳ τῆς ἐμπειρίας καὶ τῶν ἰκανοτήτων του, μοῦ εἶναι πολύτιμη. 
Ἡ ἄμεση καὶ ἀπροσποίητη χορήγηση στοιχείων καὶ μέσων, ἡ ἀπό-
λυτη τάξη, μὲ τὴν ὁποία τηρεῖ τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα καὶ ἀρχεῖα 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καθιστοῦν τὸ ἔργο μου πραγματοποιήσιμο.

Σᾶς μίλησα γιὰ κούραση. Ξέρετε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο εἴμαστε 
ἀκριβῶς συνομήλικοι. Ἐργαζόμαστε 24ωρα συνέχεια καὶ ἐνῶ ἐγὼ 
καταβάλλομαι αὐτὸς ἐργάζεται σὰν ἔφηβος. Βλέπετε, ἐγὼ χρησιμο-
ποιῶ τὶς τεχνικὲς τῆς ἐπιστήμης μου, αὐτὸς ἀντλεῖ δύναμη ἀπο τὴν 
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ ὅτι ἔχει καλύτε-
ρο ἐργασιακὸ περιβάλλον... 

* * *
Θὰ μποροῦσα νὰ Σᾶς ἀναφέρω ἐντυπωσιακὰ νούμερα καὶ ἀριθμούς:
Τὰ 900 δέματα τροφίμων ποὺ διανέμονται κάθε μῆνα σὲ ἐμπερι-

στάτους συνανθρώπους μας.
Τὴν καθημερινὴ διανομὴ ἐτοίμων γευμάτων καὶ ἀρτοσκευασμά-

των σὲ 50 ἄτομα ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τοῦ Σωματείου «Ἅγιος Φιλάρετος».
Τὰ 11.000 γεύματα ποὺ θὰ διατεθοῦν τὴν ἑπόμενη σχολικὴ περί-

οδο στὸ Σχολεῖο Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ 
Πειραιῶς.

Τοὺς τόνους νωπῶν φρούτων καὶ λαχανικῶν ποὺ ἀρχίσαμε ἤδη 
νὰ χορηγοῦμε.

Τὶς 100 τσάντες μὲ σχολικὰ εἴδη ποὺ παραδώσαμε σὲ ἐνδεεῖς 
μαθητές, τὶς ἔκτακτες διανομὲς ἐκατοντάδων κιλῶν κρέατος καὶ 
ἰχθύων, οἱ ὁποῖες διανέμονται ἤδη, τοὺς ἀστέγους ποὺ στεγάζον-
ται, τὶς διανομὲς ἱματισμοῦ, τὶς ὁποῖες ἔχουμε ἕτοιμες...
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Κυρίως ὅμως θέλω νὰ τονίσω, ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ ἀπόλυτη 
συνεργασία καὶ συναντίληψη μὲ τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησι καὶ συγ-
κεκριμένα μὲ τὸν Δήμαρχο κ. Παπποῦ, τὸν Ἀντιδήμαρχο κ. Μπρέ-
μπο καὶ τὴν Πρόεδρο τοῦ Διαμερίσματος Φυλῆς κ. Λιάκου, μὲ τοὺς 
ὁποίους συνεργαζόμαστε γιὰ τὴν ἀνακούφηση τῶν πολιτῶν καὶ 
ἤδη ἀποφασίσαμε νὰ προχωρήσουμε σὲ κοινὰ προνοιακὰ προγράμ-
ματα φιλανθρωπίας καὶ πολιτισμοῦ, διεκδικώντας αὐτὰ ποὺ μᾶς 
ἀνήκουν ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς φορεῖς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. 

* * *
Στὸ σημεῖο αὐτό, ἅγιοι Πατέρες, Κυρίες καὶ Κύριοι, ἐπιτρέψτε 

μου νὰ ἐξομολογηθῶ κάτι.
Ὅταν ξεκινήσαμε αὐτὴ τὴν προσπάθεια, ρώτησα τὸν Μητροπολίτη 

μας: «Σεβασμιώτατε, ποιός εἶναι ὁ στόχος; Ποιό εἶναι τὸ ὅραμα;».
«Ὁ στόχος», μοῦ εἶπε (καὶ μάλιστα ἔντονα), «εἶναι νὰ εἴμαστε 

πάντοτε μία ἀγκαλιὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Δὲν βλέπουμε ἐθνικότητα, 
φυλὴ ἢ θρησκεία. Ἐχθρός μας εἶναι ὁ πόνος, ἡ πεῖνα, ἡ ἀνέχεια, ἡ 
ἀρρώστια, ἡ ἀπελπισία». 

«Σεβασμιώτατε», τοῦ εἶπα, «θὰ κάνουμε τὸ ἀνθρωπίνως δυνατόν». 
«Ὄχι», μοῦ ἀπήντησε (τὸ ἴδιο ἔντονα), «στόχος μας εἶναι τὸ ἀδύ-

νατον. Ἐμεῖς θὰ κάνουμε καλὰ τὴν δουλειά μας καὶ ὁ Ἅγιος Θεὸς 
μὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Προστατῶν μας καὶ τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ θὰ κάνει τὸ θαῦμα. Γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι 
Ἀγάπη. Αὐτὸ εἶναι τὸ Ὅραμά μας. Ἡ Ἀγάπη».

* * *
Κυρίες καὶ Κύριοι· ἐν Χριστῷ ἀδέρφια μου·
Γνωρίζοντας ὅτι ἐκφράζω ὅλους, ἐπιτρέψατέ μου νὰ εὐχηθῶ: 

Τοῦ Πατέρα καὶ Δεσπότη μας, 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, 
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 

πολλὰ τὰ ἔτη!




