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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

 
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
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 Ἁγία, 
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 Ὅρα-
μα τῆς Μητροπόλεώς μας: ὁ «Ἅγιος Φιλάρετος» καὶ ὁ «Ἅγιος Κυ-
πριανός», τὸ Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας καὶ  
τώρα τὰ Γραφεῖα μας.

Ἡ Μητρόπολίς μας, μὲ τὴν νέα αὐτὴ δραστηριότητά Της, τὴν 
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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 Μητροπόλεώς μας, μέσῳ τῶν 
Πνευματικῶν καὶ Κοινωνικῶν Δομῶν Της, ὀφείλει νὰ ἀποτελῆ μία 
γνήσια ἀπάντησι στὴν πολυμερῆ κρίσι, ἡ ὁποία πλήττει ποικιλοτρό-
πως τὴν εὐλογημένη Πατρίδα μας.

* * *
Πρέπει, οἱ γνήσιοι Ποιμένες νὰ ἀποδεί-

ξουν ἐδῶ καὶ τώρα, ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ, ὅτι 
ἀποτελεῖ δεινὴ παρανόησι τῆς ταυτότητος 
τῆς Ἐκκλησίας ὅσα διατυπώνονται ἐναν-
τίον Της, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, γραπτῶς καὶ 
προφορικῶς.

Ἡ γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν 
εἶναι ὁ χῶρος, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖ τὴν συν-
τήρησι, καλυμμένη μὲ μία ὡραία ἀφηγηματικὴ 
παρελθοντολογία· δὲν εἶναι ὁ χῶρος, ὁ ὁποῖος 
ἀρκεῖται σὲ μία ψευδο-ουμανιστικὴ γνῶσι καὶ 

δρᾶσι, σὲ μία ὁριζόντια ἐνδοκοσμικότητα.
Ἡ ζῶσα καὶ ζωοποιοῦσα Παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶναι 

μοναδική, ἀνεκτίμητος καὶ πολυσήμαντος: εἶναι Πηγὴ Αὐτοσυνει-
δησίας καὶ Ἐργαστήριο Ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ Λαοῦ μας, ἀλλὰ καὶ 
γενικώτερα τοῦ Κόσμου παντός.

* * *
Εἶναι Πηγὴ Αὐτοσυνειδησίας, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς, ἰδιαιτέ-

ρως τώρα, ὅπου οἱ σφοδροὶ ἄνεμοι τῆς Παγκοσμιοποιήσεως σαρώ-
νουν κάθε μορφὴ πολιτιστικῆς ἰδιοπροσωπίας.

Ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεως, ἡ ἐμπειρικὴ Βίωσίς Της, ἡ γνήσια Κοι-
νωνικότητά Της, ἡ ἀνάδειξις 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 Εὐαγγέλιο 
τῆς Ἀγάπης, ὁ Θεανθρώπινος Πολιτισμός μας, ἡ Γλῶσσα μας, τὰ 
ἱερὰ Ἔθιμά μας, διαφυλάσσονται ἀνόθευτα στὴν Ἱερὰ Κιβωτὸ τῆς 
Γνησίας Ὀρθοδοξίας καὶ καταρδεύουν τὴν πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ 
Αὐτοσυνειδησία μας.

Πηγὴ ὅμως, σημαίνει ζωή· σημαίνει δυναμισμό καὶ ὁρμή· σημαί-
νει Ὅραμα καὶ Ἐλπίδα· σημαίνει ἀνύστακτη φροντίδα· σημαίνει 
Ἐγρήγορσι· σημαίνει θυσιαστικὴ διάθεσι...
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Καὶ αὐτὴ ἡ ζωντάνια ἀποτελεῖ μία διαρκῆ πρόκλησι γιὰ Ἐπανευ-
αγγελισμό, γιὰ Ἐπανακατήχησι· γιὰ ἐργώδη προσπάθεια νὰ σκύψουμε 
στὶς αὐθεντικὲς Πηγὲς τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τοῦ Γένους μας· νὰ μα-
θητεύσουμε στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία μας· νὰ γίνουμε Μάρτυ-
ρες 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 ἐμπε-
ριέχεται στὸν διαιώνιο Θεανθρώπινο Πολιτισμό μας...

* * *
Μὲ τὶς σκέψεις αὐτές, ἐγκαινιάζουμε σήμερα μία Νέα Περίοδο 

γιὰ τὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμισι σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ὑπακούοντες στὴν 
κλῆσι τοῦ Θεοῦ, στὴν κλῆσι τῆς Ἐκκλησίας, στὴν κλῆσι τοῦ Γέ-
νους μας, στὴν κλῆσι τοῦ Λαοῦ μας, στὴν κλῆσι τῆς Ἱστορίας...

Δοξάζω καὶ εὐχαριστῶ τὸν Θεό· ἐκφράζω τὴν ἐγκάρδια εὐγνω-
μοσύνη μου σὲ ὅλους τοὺς εὐλογημένους 
Συνεργάτες μου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ἐκεί-
νους, οἱ ὁποῖοι ἐκοπίασαν, ὥστε σήμερα νὰ 
ἀναβαπτιζώμεθα σὲ ἕνα Κοινὸ Ὅραμα, σὲ 
μία Κοινὴ Ἐλπίδα, σὲ ἕνα ἐρέθισμα Αὐτοσυν-
ειδησίας, σὲ μία ὑπόσχεσι γιὰ Ἐπανευαγγε-
λισμό...

Ὅλη αὐτὴ ἡ πολυδιάστατη προσπάθεια 
ἔχει τεθῆ ὑπὸ τὴν Προστασία τῆς Ὑπερευ-
λογημένης Θεοτόκου, τῆς Ἐγγυήτριας τῶν 
Ἁμαρτωλῶν, στὴν Ὁποία θὰ ἀφιερωθῆ ὁ 

Ἱερὸς Ναός, στὸ Πολυδύναμο Μητροπολιτικὸ Κέντρο μας, στὰ ὅρια 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Λιοσίων.

Ἡ Χάρις καὶ ἡ Δύναμις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ· ἡ Ὁδη-
γία καὶ Σκέπη τῆς Θεοτόκου· οἱ Πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Πάντων· καὶ 
οἱ Προσευχὲς τῆς Ἀγάπης Σας, νὰ εἶναι οἱ διαρκεῖς σύντροφοί μας 
στὴν πνευματική μας ποντοπορία, 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!


