
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Ἐξουσιοδότησις

Διὰ τοῦ παρόντος Μητροπολιτικοῦ Γράμματος ἡμῶν βεβαιοῦμεν, 
ὅτι ὁ ἡμέτερος Κληρικὸς 

Ἱεροδιάκονος Ἰωσὴφ
εἶναι ἐξουσιοδοτημένος ὑφ᾿ ἡμῶν, τοῦ καὶ ὑπογεγραμμένου, νομί-
μου καὶ κανονικοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ.

Ἡ Ἐξουσιοδότησις αὐτὴ ἀφορᾶ τὴν Διακονίαν τῆς πνευματικῆς 
ἐπιστασίας καὶ τῆς βοηθητικῆς-συμβουλευτικῆς καὶ πρακτικῆς πα-
ρεμβάσεως αὐτοῦ, ὅπου ἀπαιτεῖται τοῦτο, ἤτοι:

● ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἐπὶ τῆς ἐπιτελουμένης Προνοιακῆς Διακονίας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὑπὸ τῶν νομίμων Δομῶν Αὐτῆς, 

● ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἐπὶ τῶν ποικίλων Ὀργανωτικῶν Δραστηριοτήτων 
ὅσον ἀφορᾶ τὰς λοιπὰς Κατηχητικάς, Ἐκπαιδευτικὰς καὶ Πολιτι-
στικὰς Δράσεις Αὐτῆς.  

Ἡ ἀνάθεσις τῆς Διακονίας αὐτῆς εἰς τὸν Ἱεροδιάκονον Ἰωσὴφ 
ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ λειτουργοῦν οἱ ἀνωτέρω τομεῖς τῶν Μητροπο-
λικῶν Δραστηριοτήτων εὐρύθμως καὶ συμφώνως πρὸς τὰς κατευ-
θυντηρίους γραμμάς, τὰς ὁποίας ἔχομεν χαράξει, βάσει τῶν Νόμων 
τοῦ Κράτους καὶ τῶν Ὁδηγιῶν τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ τῶν Ποιμαντικῶν 
μας Προοπτικῶν.

Ἐπίσης, βεβαιοῦται, ὅτι τὴν Διακονίαν αὐτὴν ἐπιτελεῖ ὁ ρηθεὶς Ἱε-
ροδιάκονος Ἰωσὴφ τῇ συνεργασίᾳ καὶ συμφώνῳ πάντοτε γνώμῃ 
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τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοδοσίου, Καθηγου-
μένου τῆς ὑφ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης, παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς, τοῦ καὶ Συμπαραστάτου καὶ  Συνερ-
γοῦ ἡμῶν εἰς τὸ ποιμαντικὸν ἔργον.

Ἡ ἰσχὺς τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως αὐτῆς ἐξαντλεῖται κατὰ τὴν 
31ην Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ. (13.9.2016 πολ. ἡμ.), ὁπότε καὶ λήγει 
τὸ τελευταῖον τρίμηνον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (Σεπτέμβριος 
2015-Αὔγουστος 2016), ὅτε καὶ θὰ κριθῇ ὑφ᾿ ἡμῶν ἡ ἀναγκαιότης 
ἢ μὴ τῆς ἐκ νέου ἀνανεώσεως Αὐτῆς, μὲ ἰσχὺν πάντοτε τριμήνου 
διαρκείας. 

Σημειωτέον, ὅτι οὐδεὶς ἕτερος εἶναι ἐξουσιοδοτημένος ὑφ᾿ ἡμῶν, 
ὅπως ἐκπροσωπῇ ἡμᾶς ἔναντι τρίτων ὑπὸ οἱανδήποτε ἰδιότητα 
καὶ δὴ ὡς Διοικητικὸς καὶ Οἰκονομικὸς Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας.

Ὁ Ἐξουσιοδοτῶν
Ὁ Μητροπολίτης 

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς 

● Κοινοποίησις:
Σύλλογον Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», Φυλὴν Ἀττικῆς.
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