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Ἱερὰ Εἰκόνα 
«Παναγία ἡ Ἐγγυήτρια 

τῶν Ἁμαρτωλῶν»
(† Μνήμη: Πέμπτη 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) 

Ὀρθόδοξος
Παρέμβασις

ΜΕΣΑ στὸν μῆνα Αὔγουστο ἑορτάζει 
 ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὶς δύο γνω-

στὲς μεγάλες ῾Εορτές, τὰ δύο Μεγάλα 
Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: τὴν Δεσπο-
τικὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
μας καὶ τὴν Θεομητορικὴ τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Παναγίας μας.

Εἶναι δύο ῾Εορτές, οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν 
ἄριστα καὶ μὲ μοναδικὸ τρόπο τὸ Ὀρθόδο-
ξο Ἦθος καὶ Δόγμα καὶ τονίζουν ἐμφαν-
τικὰ τὴν διαφορά μας ἀπὸ τὴν ἑτερόδοξη 
Δύσι.

῾Η θεανθρωποκεντρικὴ Ὀρθοδοξία 
μας ἐβίωνε ἀνέκαθεν, μὲ τρόπο πράγμα-
τι συγκλονιστικό, ἰδίως στὸ πρόσωπο τῶν 
῾Ιερῶν ῾Ησυχαστῶν, τὴν ἐπικοινωνία καὶ 

Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας:
Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Ἄχραντος Θεοτόκος

«Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς
τὸ Φῶς Σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,

Φωτοδότα, δόξα Σοι!» 

ἕνωσι τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Πλάστη του.
Ὁ Θεὸς εἶναι ἀπρόσιτος καὶ ἀμέθεκτος 

κατὰ τὴν Οὐσία Του, ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ 
ἑνωθοῦμε μαζί Του καὶ νὰ θεωθοῦμε διὰ 
μέσου τῶν ἀκτίστων Ἐνεργειῶν Του.

Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ τόσο στὴν Θεία 
Μεταμόρφωσι τοῦ Σωτῆρος μας, ὅσο 
καὶ στὸ Μυστήριο τῆς Θεοτόκου, ὅπου 
ἀποκαλύπτοναι πλήρως καὶ ἐνεργείᾳ οἱ 
ἔσχατες δυνατότητες τῆς φύσεώς μας, 
ἡ ὁμοίωσίς μας μὲ τὸν Θεό: ὁ ἄνθρωπος 
μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετα-
μορφώνεται ἐν Χριστῷ καὶ γίνεται κατὰ 
χάριν ἄκτιστος, κατὰ χάριν θεός, ὅλος 
θεὸς «πλὴν τῆς κατ᾿ οὐσίαν ταυτότητος».

Ἡ πανύμνητος Μητέρα τοῦ Θεοῦ, «ἡ τε-
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(Παπισμὸς) ἢ —ἀπὸ ἀντίδρασι— τὴν κατα-
βιβάζει στὰ ἐπίπεδα μιᾶς ἀσήμου γυναικός, 
ἡ ὁποία δῆθεν δὲν ἐβίωσε ποτὲ τὴν ἄνοδό Της 
στὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως, διὰ τῆς Σαρ-
κώσεως τοῦ Λόγου, ἀλλ᾿ ἐτράπη στὴν πεζότη-
τα τῶν συζυγικῶν καὶ οἰκογενειακῶν τέρψεων! 
(Προτεσταντισμός).

Ἂν ὅμως ἡ Θεοτόκος δὲν ἐθεώθη, δηλαδὴ 
δὲν ἔγινε διαρκὲς σκήνωμα τοῦ ᾿Ενυ-

ποστάτου Φωτισμοῦ, τότε δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ εἶναι ἡ Μήτηρ τῆς 

᾿Εκκλησίας, οὔτε ἡ Πρώτη μετὰ 
τὸν ̔́ Ενα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀδυ-
νατεῖ νὰ εἶναι ἡ ῾Οδηγήτριά 
μας πρὸς τὴν θέωσι.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς 
ἐδίδαξαν ἀπλανῶς τὸν τρό-
πο, μὲ τὸν ὁποῖο ὀφείλου-
με νὰ βιώνουμε ἡσυχαστι-
κὰ καὶ εὐχαριστιακὰ τὰ
μεγάλα Μυστήρια τῆς Πί-

στεώς μας καὶ νὰ ψάλλουμε
μὲ ἀπαθῆ ζῆλο: «Ἄλαλα τὰ 

χείλη τῶν ἀσεβῶν...». 
Εἴθε ὁ Χριστός μας, μὲ τὶς 

πρεσβεῖες τῆς γλυκυτάτης μας 
Μητέρας Παναγίας, νὰ μεταμορφώ-

ση τὴν ὕπαρξί μας καὶ νὰ μᾶς ἀξιώση τῆς 
ὁράσεως τοῦ ᾿Ακτίστου Φωτὸς καὶ ἐν τῷ νῦν 
αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι!

† Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ († 2013)

† Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος,
6/19.8.2006

κοῦσα τῶν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον», 
γίνεται δοχεῖο τῆς Θεότητος, μεταμορφώνε-
ται καὶ στὸ ἑξῆς, κατέχουσα τὰ «δευτερεῖα τῆς 
Τριάδος», μὲ τὶς πανίσχυρες πρεσβεῖες Της 
εἶναι ἡ «πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα»!

* * *
ΜΕΣΑ στὴν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία, ὅπου εὑρί-

σκεται ὅλος ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας μας
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶ-
μα τοῦ ἀνθρώπου, ὅλος ὁ ἄνθρω-
πος, μεταμορφώνονται καὶ εἶναι 
ἄξια τιμῆς καὶ εὐλαβείας.

Ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ καὶ διὰ 
τῆς Ἐκκλησίας γινόμεθα να-
οὶ Θεοῦ! Τὸ ὑπερφυὲς αὐ-
τὸ καὶ σωτήριο γεγονὸς ὑ-
πογραμμίζεται ἰδιαίτερα
στὶς δύο μεγάλες Μνῆμες, 
στὰ δύο Μεγάλα Μυστήρια 
τοῦ Αὐγούστου καὶ γι᾿ αὐτὸ 
ἡ εὐλάβειά μας σὲ αὐτὲς 
εἶναι θερμοτάτη.

῾Η ἑτερόδοξος Δύσις δυσ-
τυχῶς ἀγνοεῖ πεισματικὰ τὶς
ἀνωτέρω ἀλήθειες· τοιουτοτρό-
πως, πίπτει σὲ πελάγη πλάνης καὶ 
διαστροφῆς ἀπεριγράπτου, ἐφ᾿ ὅσον 
ἔχει υἱοθετήσει θεολογικὲς καὶ ἀνθρω-
πολογικὲς δοξασίες ξένες πρὸς τὴν ἐμπειρία 
τῆς ᾿Εκκλησίας.

Ἀφ᾿ ἑνός, ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ὑποτιμᾶται 
ἢ παρερμηνεύεται ἢ παραγνωρίζεται, ἐφ᾿ ὅσον 
πιστεύεται ὅτι δῆθεν ὁ Θεὸς εἶναι μόνο καθαρὰ 
Οὐσία καὶ δὲν ἔχει ἄκτιστες ᾿Ενέργειες· τοιου-
τοτρόπως, ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ κοινωνήση 
μὲ τὸν Πλάστη του, νὰ θεραπευθῆ, νὰ φωτισθῆ 
καὶ νὰ μεταμορφωθῆ ἐν Χριστῷ, ἡ δὲ ὅλη χρι-
στιανικὴ ζωὴ καταντᾶ ἕνας νοσηρὸς ἠθικισμὸς 
καὶ μία ἄπελπις λογοκρατία.

Ἀφ᾿ ἑτέρου, ἀσεβεῖ πρὸς τὴν Παναγία μας, 
ὥστε ἢ ἀπὸ ὑπερευλάβεια τὴν κηρύσσει ἰσόθεο 
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● Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Ἄχραντος Θεοτόκος ● Tὸ 
Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Γέροντός μας Μητροπολίτου Κυπριανοῦ ● Πέμπτη Ἐπίσκε-
ψη-Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας ● ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ: ● Ἔγγραφα ἱδρύσεως 
Ἐπισκοπῶν Στοκχόλμης καὶ Γκλντάνι Τιφλίδος ● Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἱ.Ἐ. Στοκχόλμης Σουηδίας ● 
Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Πνευματικὸ Τέκνο: Ἀγάπη καὶ ̓ Ελευθερία ἢ ̓ Εξουσία καὶ ̓ Εξάρτησις; ● Συνοδικὴ Εὐα-
ρέσκεια διὰ τὴν συμβολὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς Ἑνώσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ● Ὁδοιπορικὸ καὶ Ἑνωτικὸ Πολυαρχιε-
ρατικὸ Συλλείτουργο στὴν Μολδαβία τῆς Ρουμανίας ● Λῆξις Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας  ● 
Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία: Ζωὴ - Δημιουργία - Συνέχεια ● Ἐκκλησιοκτόνος ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ● Ἡ Πανή-
γυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὰ Κύμινα Θεσσαλονίκης ● Τὰ Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεώς μας ● Βιβλιοπαρου-
σίασις ●  Ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ● Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ● Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας. 



■ «Μνήμη Δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων»

Τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς 

καὶ Γέροντός μας
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ

† 18/31.5.2014

Τὸ Σάββατο, 18/31.5.2014, ἐτελέσθη στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰου-
στίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, τὸ ἐτήσιο Μνημόσυ-
νο τοῦ Κτήτορος καὶ πρώτου Καθηγουμένου 
Αὐτῆς Σεβασμ. Μητροπολίτου κυ-
ροῦ Κυπριανοῦ († 17/30.5.2013).

Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ 
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, ἐφ᾽ ὅσον ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ὁ νεώτερος ἔλειπε σὲ 
ποιμαντικὸ ταξίδι στὴν Σουηδία. 
Ἔλαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος 
τῆς Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεο-
δόσιος, οἱ Ἱερομόναχοι καὶ Ἱερο-
διάκονοι Αὐτῆς, ὡς καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι στὸ Ἱερὸ 
Βῆμα ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπί-
σκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀνεχώρησε πρὸ τῆς 
Ἀπολύσεως Αὐτῆς σὲ ἀεροπορικὸ ταξίδι ποὺ 
εἶχε προγραμματισμένο ἀπὸ πολλοῦ καιροῦ, 
ὡς καὶ ἕτεροι Κληρικοί, ὁ δὲ χῶρος τοῦ Προσ-
κυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατακλύσθηκε 
ἀπὸ μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν, Μοναχῶν, 
Μοναζουσῶν καὶ λαϊκῶν, ἐκ τῶν ἀμέσων 
καὶ ἐμμέσων πνευματικῶν τέκνων τοῦ με-
ταστάντος, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὴν Ἀττικὴ καὶ 

ἀπὸ διάφορες ἄλλες περιοχές.
Στὸ ἐπακολουθῆσαν Ἱερὸ Μνημόσυνο, 

στὸ ὁποῖο προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου, 
ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ ἀφιχθεὶς πρὸς τοῦτο 
Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλ. Μα-
ραθῶνος κ. Φώτιος.

Σὲ Ὁμιλία του, στὸ τέλος Αὐτοῦ, ὁ Θεοφιλ. 
κ. Κλήμης εὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντας 
Ἀρχιερεῖς τῆς ἑνωμένης πλέον Ἱερᾶς Συν-
όδου μας γιὰ τὴν προσευχητικὴ φιλάδελφη 
συμμετοχή τους, τονίσας τὴν εὐλογία τῆς 
Ἑνώσεώς μας, ἡ ὁποία ἐπιτεύχθηκε καὶ δι᾽ 
εὐχῶν τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητρο-
πολίτου μας, ὑπενθυμίσας τὴν πνευματική 
του κληρονομιά, ἡ ὁποία συνοψίζεται στὶς 
προτροπὲς τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ὑπομονῆς, 
καὶ ἐν γένει τὰ χαρίσματά του.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη Τρισάγιον καὶ στὸ πα-
ρακείμενο Παρεκκλήσιο ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ 
μακαριστοῦ, ἄνωθεν τοῦ ὁποίου ἐδέσποζε 

ἡ ἑτοιμασθεῖσα κατ᾽ αὐτὰς Τοι-
χογραφία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Σωτῆρος ἡμῶν.

Κατόπιν, ἀκολούθησε δεξίω-
σις στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς 
Μονῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἅγιοι 
Ἀρχιερεῖς ἀνεφέρθησαν εὐαρέ-
στως στὴν χαρὰ τῆς Ἑνώσεώς 
μας, ὡς καὶ στὴν προσωπικότητα 
καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεταστάντος, δώ-
σαντες τὴν εὐχή τους στοὺς πολυ-

πληθεῖς προσκυνητάς.

† ὁ Γ.Κλ.
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Πέμπτη Ἐπίσκεψη-Προσκύνημα
στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς 

Κασσαβέτειας Μαγνησίας

8/21η  Ἰουνίου 2014,
Ά  Σάββατο Νηστείας 

Ἁγίων Ἀποστόλων

Συνεργασία καὶ Συνδιοργάνωση
Συλλόγων: Ὀρθοδόξων Ἀνδρῶν 

«Ἅγιος Κυπριανὸς» καὶ Ὀρθοδόξων 
Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος»

Σύμφωνα μὲ τὸ Ὅραμα νὰ δοθῆ πλήρως στὶς 
Ἱερὲς Νηστεῖες τὸ νόημα καὶ τὸ βάθος τους, κατὰ 
τὴν εὐαγγελικὴ καὶ πατερικὴ Διδασκαλία, δηλαδὴ 
ἡ Νηστεία καὶ ἡ Προσευχὴ νὰ συνδυάζωνται μὲ τὴν 
Ἐλεημοσύνη καὶ τὴν Εὐσπλαγχνία, ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κος Κυπριανός, 
μαζί μὲ ἄλλους περίπου 50 Προσκυνητές, ἐπισκέφθη-
κε τὸν ἐν Φυλακῇ Χριστό μας στὸ πρόσωπο τῶν 200 
Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς 
Κασσαβέτειας Μαγνησίας. 

Μετὰ ἀπὸ τρίωρο ταξίδι, στὴν διάρκεια τοῦ ὁποί-
ου ἐναλλάσσοντο προσευχές, ψαλμωδίες καὶ μελέτη 
κειμένων, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ ἡ Συνοδία του 
συνάντησαν τοὺς Κρατουμένους στοὺς διαφόρους 
χώρους τῶν Φυλακῶν, προκειμένου νὰ τοὺς δοθῆ 
πρῶτα ἡ πατρικὴ ἀγκάλη καὶ ὁ ἀσπασμὸς τῆς Ἀγά-
πης, ὡς καὶ λόγοι παρηγορίας καὶ ἐνισχύσεως, καὶ 
ἔπειτα μία τσάντα μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ 
ὁποῖα εἶχαν ἑτοιμάσει τὰ μέλη τῶν Συλλόγων 
τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Στὴν ἐπιστροφή, οἱ Προσκυνητὲς ἐπισκέ-
φθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος, ὅπου 
ἀσπάσθηκαν τὴν θαυμάσια ἐφέστιο Θεο-

μητορικὴ Εἰκόνα καὶ τὴν ἱερὰ Κάρα 
τοῦ Κτήτορος Ἁγίου Ἀγάθωνος. 

Τὸ ἑπόμενο Προσκύνημα, στὶς 
Φυλακὲς Ἀνηλίκων Βόλου, ἔ-

χει προγραμματισθῆ γιὰ 
τὴν 31.8 /13.9.2014



 ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ: 

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς  Ἱεραρχίας 
15η / 28η Ἀπριλίου 2014

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις, καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, Γραφεῖα Αὐτῆς, 
συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν  Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου. ...

Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος... ἀπεφάσισε σχετικῶς: ...
11. Ἱδρύθησαν νέαι  Ἐκκλησιαστικαὶ  Ἐπαρχίαι εἰς τὰς χώρας τῆς Ἱεραποστολῆς, καθωρίσθησαν δὲ οἱ Τοπο-

τηρηταὶ αὐτῶν, βάσει σχετικῆς γραπτῆς Εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς  Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ὡς ἑξῆς: ...
β) Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας, μὲ δικαιοδοσίαν τὰς Σκανδιναυϊκὰς χώρας, Τοποτηρητὴν δὲ 

τὸν Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν. ...
δ) Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας, μὲ δικαιοδοσίαν τὸ Κράτος τῆς Γεωργίας, Τοποτηρητὴν 

δὲ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν. ...
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ἱερὰ  Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας - Ἱερὰ  Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 1936                                                                          αθηναι 17 / 30 - 5 - 2014

Πistopoihtikon

Π
ιστοποιεῖται ὅτι, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ληφθείσης κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 15ης / 28ης 
Ἀπριλίου 2014, ἱδρύθη Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας, μὲ δικαιοδοσίαν τὰς Σκανδι-

ναυϊκὰς χώρας καὶ Τοποτηρητὴν τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν.
Ἡ διαμνημόνευσις εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἐπαρχίαν θὰ εἶναι διπλῆ, ἤτοι: εἰς μὲν τὰ Εἰρηνικὰ καὶ τὴν 

Ἐκτενῆ: «Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Καλλινίκου καὶ τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ...», 
εἰς δὲ τὸ «Ἐν πρώτοις» θὰ μνημονεύεται μόνον ὁ Τοποτηρητής, ἤτοι: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε 
τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ, ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντι-
μον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς ἀληθείας».

Πᾶν δὲ ἀναφυόμενον ζήτημα τῆς ἐν λόγῳ Ἐπαρχίας θὰ ἐπιλύεται ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Το-
ποτηρητοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφ᾽ ἑξῆς θὰ ἀναφέρωνται ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ τῶν Σκανδιναυϊκῶν 
χωρῶν.

ελληνικη δημοκρατια

εκκλησια 
γνησιων ορθοδοξων χριστιανων  

ελλαδοσ
ιερα συνοδοσ

κανιγγοσ 32 (γ΄ οροφοσ)
106 82 αθηναι
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Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 1937                             
             

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν 

τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης Σουηδίας

Ε
ὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
παρὰ Θεοῦ, παρ΄ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

Θείᾳ συνάρσει ἱδρύσαντες τὴν Ἱερὰν ταύτην Ἐπισκοπὴν Στοκχόλμης διὰ τὴν εὐρυθμοτέραν δι-
αποίμανσιν τοῦ Ἀκαινοτομήτου Ποιμνίου, ὅ τε Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλ-
λίνικος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν Ἱερὰν Σύνοδον 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀξιοχρέως ἐποιήσαντο πρό-

 ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 1939                                                                          αθηναι 17 / 30 - 5 - 2014

Πistopoihtikon

Π
ιστοποιεῖται ὅτι, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ληφθείσης κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 15ης / 28ης 
Ἀπριλίου 2014, ἱδρύθη Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι, μὲ δικαιοδοσίαν τὴν Ἐπικράτειαν τῆς Γεωρ-

γίας καὶ Τοποτηρητὴν τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν.
Ἡ διαμνημόνευσις εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἐπαρχίαν θὰ εἶναι διπλῆ, ἤτοι: εἰς μὲν τὰ Εἰρηνικὰ καὶ τὴν 

Ἐκτενῆ: «Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Καλλινίκου καὶ τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ...», 
εἰς δὲ τὸ «Ἐν πρώτοις» θὰ μνημονεύεται μόνον ὁ Τοποτηρητής, ἤτοι: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε 
τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ, ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντι-
μον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς ἀληθείας».

Πᾶν δὲ ἀναφυόμενον ζήτημα τῆς ἐν λόγῳ Ἐπαρχίας θὰ ἐπιλύεται ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Το-
ποτηρητοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφ᾽ ἑξῆς θὰ ἀναφέρωνται ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ ἐν Γεωργίᾳ.

ελληνικη δημοκρατια

εκκλησια 
γνησιων ορθοδοξων χριστιανων  

ελλαδοσ
ιερα συνοδοσ

κανιγγοσ 32 (γ΄ οροφοσ)
106 82 αθηναι



νοιαν περὶ τῆς ἐπιλογῆς καταλλήλου καὶ ἀξίου Ἱεράρχου, πρὸς ἀνάληψιν τῆς Τοποτηρητείας τῆς 
νεοπαγοῦς ταύτης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς, ἥτις ἔχει ὡς ὅρια τὰς Σκανδιναυϊκὰς χώρας.

Ὅθεν κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 15ης / 28ης Ἀπριλίου ἐνεστῶτος 
ἔτους, ἐπελέγη ὁ ἀγαπητὸς ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, ἀνὴρ κόσμιος καὶ ἱεροπρεπής, τὰ θεῖα καλῶς ἐξησκημένος, παιδείᾳ κεκοσμη-
μένος ἐκκλησιαστικῇ τε καὶ θύραθεν, φρονήσει καὶ ἱκανότητι συγκεκροτημένος, ἔνθεον ζῆλον 
ἅμα τε καὶ πεῖραν ποιμαντικὴν κεκτημένος, δυνάμενος δὲ διὰ τοῦτο συντελέσαι εἰς τὴν αἰσίαν 
τῶν πάντων συγκρότησιν καὶ διευθέτησιν καὶ παγίωσιν· ὃς καὶ ἐπιλεγείς, ἀνεδείχθη γνήσιος καὶ 
κανονικὸς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Στοκχόλμης.

Ὅθεν, καὶ διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου Συνοδικοῦ Γράμματος, κοινοποιοῦντες τοῦτο πᾶσιν ὑμῖν 
τοῖς ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ εὐλογημένοις Χριστιανοῖς καὶ ἐγκαρδίως συγχαίροντες, εὐχόμεθα καὶ 
εὐλογοῦμεν πατρικῶς καὶ παραγγέλομεν ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως τὸν ἐξονομασθέντα Σεβασμιώ-
τατον Τοποτηρητὴν ὑμῶν, ἀγαπητὸν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργὸν κ. Κυπριανόν, 
ἐρχόμενον νῦν ταῖς εὐχαῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποδέξησθε μετὰ τῆς ἀνηκούσης τῷ ἀρχιερατικῷ 
καὶ ποιμαντορικῷ αὐτοῦ χαρακτῆρι τιμῆς, ὡς γνήσιον καὶ νόμιμον ὑμῶν Ἀρχιερέα καὶ πνευμα-
τικὸν πατέρα καὶ ποιμένα, καὶ μνημονεύητε τοῦ κανονικοῦ αὐτοῦ ὀνόματος ὡς νενόμισται, ἐν 
πάσαις ταὶς ἱεραῖς τελεταῖς καὶ ἀκολουθίαις ὁμοῦ μετὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.

Ἡ διαμνημόνευσις εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἐπαρχίαν θὰ εἶναι διπλῆ, ἤτοι: εἰς μὲν τὰ Εἰρηνικὰ καὶ τὴν 
Ἐκτενῆ: «Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Καλλινίκου καὶ τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ...», 
εἰς δὲ τὸ «Ἐν πρώτοις» θὰ μνημονεύεται μόνον ὁ Τοποτηρητής, ἤτοι: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε 
τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ, ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντι-
μον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς ἀληθείας».

Πᾶν δὲν ἀναφυόμενον ζήτημα τῆς ἐν λόγῳ Ἐπαρχίας θὰ ἐπιλύεται ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Το-
ποτηρητοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἐφ΄ ἑξῆς θὰ ἀναφέρεσθε ὑμεῖς ἅπαντες, πειθόμενοι καὶ ὑποτασσόμενοι 
ταῖς ἀρχιερατικαῖς αὐτοῦ συμβουλαῖς καὶ ὑποθήκαις, ὡς ἀφορώσαις εἰς τὴν ψυχικὴν ὑμῶν ὠφέ-
λειαν καὶ σωτηρίαν καὶ εἰς τὴν ἀπαρέγκλιτον φυλακὴν τῶν πατρῴων δογμάτων καὶ παραδόσεων, 
συνεργαζόμενοί τε μετὰ τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος ἐν ἀγάπῃ καὶ συμπνοίᾳ καὶ ἐν γένει συντε-
λοῦντες φιλευσεβῶς εἰς τὴν πρόοδον καὶ προκοπὴν τῶν τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Ἐπισκοπῆς ἐνοριακῶν καὶ 
λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Γέγραπται γάρ: «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν 
ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με» (Λουκ. Ι΄ 16) καὶ «Πείθεσθε τοῖς 
ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώ-
σοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο» (Ἐβρ. ΙΓ΄ 17).

Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὑμῖν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συν-
όδου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ παρέχει ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς δωρεάς τε καὶ 
χάριτας Αὐτοῦ, οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ΒΙΔ΄, τῇ 17ῃ / 30ῇ Μαΐου
               Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

● Ἀριθ. 2 ● Ἰούνιος - Αὔγουστος 2014 ● 7●

Ὁμοία Ἐγκύκλιος ἐστάλη «Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς 
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας». 
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Διὰ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, τῆς Ἐκκλη-
  σίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-

στιανῶν Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 
1 5 / 2 8 η ς 
Ἀπριλίου 
2014, ἱδρύ-
θη ἡ Ἱερὰ 
Ἐπισκοπὴ 
Στοκχόλ-
μης Σουη-
δίας, μὲ δι-

καιοδοσίαν τὰς Σκανδιναβικὰς χώρας, ὡς 
Τοποτηρητὴς δὲ Αὐτῆς ὡρίσθη ὁ Μητροπο-
λίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός.

● Ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μου ὡς Τοποτη-
ρητοῦ πλέον, ἐπεσκέφθην τὴν νεο-
παγῆ Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Στοκ-
χόλμης, ἀφιχθεὶς εἰς Αὐτὴν 
τὴν 15ην Μαΐου, ἡμέραν Τε-
τάρτην, Ἀποδόσεως τοῦ Ἁγίου 
Πάσχα, γενόμενος δεκτὸς εἰς 
τὸ ἀεροδρόμιον ὑπὸ τοῦ τοπικοῦ 
Κλήρου καί τινων εὐσεβῶν.

Μετ’ ἐμοῦ ἦσαν ἕνδεκα εὐσεβεῖς ἐξ Ἑλλά-
δος: εἷς Ὑποδιάκονος, εἷς Πρεσβύτερος μετὰ 
τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ, δύο Μοναχαὶ καὶ ἓξ 
λαϊκοί, πνευματικὰ τέκνα μας.  

● Εἰς τὸ Ἐπισκοπεῖον, ὅπου καὶ ὁ Ναὸς 
τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ 
Ἑλένης, εἰς Βόρμπεργκ (Vårberg) Στοκχόλ-
μης, ἔγινεν ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Τοποτηρητοῦ, βά-
σει εἰδικοῦ Τυπικοῦ, παρουσίᾳ ἀσυνήθως μεγά-
λου πλήθους εὐσεβῶν.

Ἐπεσκέφθημεν ἅπαντες τὸν κλινήρη ἀπὸ 
ἐτῶν καὶ νῦν σχολάζοντα Θεοφιλέστατον 
Ἐπίσκοπον Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννην 

Ντέρλου (Deurloo), καὶ ἐπηκολούθησε 
λιτὸν δεῖπνον.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς 
Ἑσπερινὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρί-
ου μας, εἰς τὸν Ὁποῖον ἐχοροστάτησεν ὁ Το-
ποτηρητής, ἔλαβον δὲ μέρος τρεῖς Πρεσβύ-
τεροι: οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος (ἐξ Ἑλλάδος), 
π. Ἀνδρέας καὶ π. Στέφανος (ἐν Σουηδίᾳ)· εἷς 
Διάκονος: ὁ Ἱερολ. Δ. Θεοχάρης (ἐν Σουηδίᾳ), 
ὡς καὶ εἷς Ὑποδιάκονος: Γέρων Ἀντώνιος 
(ἐξ Ἑλλάδος), συμπροσευχομένων ἀρκετῶν 
εὐσεβῶν.

* * *
Τὴν ἑπομένην, 16ην Μαΐου, Πέμπτην τῆς

 Ἀναλήψεως, μετέβημεν εἰς τὴν 
Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης 

τῆς Ἀθηναίας, εἰς Βίλμπεργκα 
(Vilberga), περίπου μίαν ὥραν 
ΒΔ τῆς Στοκχόλμης, ὅπου 
ἐγκαταβιοῦν δύο Μοναχαί: ἡ 

Γερόντισσα Μαγδαληνὴ (Σου-
ηδὸς) καὶ ἡ Ἀδελφὴ Λυδία (ἐξ 

Ἀμερικῆς).
Ἐτελέσθη πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία 

Λειτουργία, συμμετεχόντων πάντων τῶν 
ἀνωτέρω Κληρικῶν καὶ συμπροσευχομένων 
ἀρκετῶν εὐσεβῶν.

Εἰς τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνε-
γνώσθη εἰδικὴ Εὐχὴ εἰς τὴν ὑπεύθυνον τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, Ὁσιωτάτην Μοναχὴν Μαγδα-
ληνὴν οὕτως, ὥ-
στε νὰ διακονῇ 
πλέον ὑπευθύ-
νως ὡς Γερόν-
τισσα, ὄχι Κα-
θηγουμένη.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις 
εἰς τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Στοκχόλμης 

Σουηδίας
15η Μαΐου - 21η Μαΐου 2014 ἐκ.ἡμ.

 ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑΙ



● Μετὰ τὸ ἑόρτιον με-
σημβρινὸν γεῦμα, ἡ ἐξ 

Ἑλλάδος ὁμάδα τῶν 
Ἐπισκεπτῶν, ἀνεχώ-
ρησε πρὸς βορρᾶν, 
ὅπου μετὰ ἀπὸ δύο 
περίπου ὥρας ἔφθα-
σεν εἰς τὴν πόλιν 

Γιόρμπο (Järbo), πλη-
σίον τῆς ὁποίας εὑρί-

σκεται μεγάλον ἀγρόκτη-
μα δύο πνευματικῶν τέκνων μας, ἐντὸς τοῦ 
ὁποίου ἔχει ἀνεγερθῆ ἕν θαυμάσιον Ναΰδρι-
ον πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστο-
ρος τῆς Θεοτόκου.

Ἐπεσκέφθημεν καὶ ἐπεθεωρήσαμεν τὸ  Να-
ΰδριον, διότι τὴν ἑπομένην θὰ ἐτελεῖτο ἡ πρώ-
τη Θεία Λειτουργία εἰς αὐτό, ἐδειπνήσαμεν 
λιτῶς καὶ ἐπανήλθομεν εἰς τὴν 
πόλιν, ὅπου διηνυκτερεύσαμεν.

* * *
Τὴν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 

17ην Μαΐου, ἐπανήλθομεν ἅπαν-
τες εἰς τὸ ἀγρόκτημα, ἐτελέσαμεν 
δι’ εἰδικῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τὰ 
Θυρανοίξια τοῦ νεοδμήτου Ναϋδρίου, ὡς καὶ 
τὴν Θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργούν-
των μετὰ τοῦ Τοποτηρητοῦ τῶν Αἰδεσιμω-
τάτων π. Ἀγγέλου καὶ π. Ἀνδρέου, μετὰ τοῦ 
Ἱεροδιακόνου Θεοχάρους καὶ τοῦ Ὑποδιακό-
νου Ἀντωνίου. 

Μετὰ τὸ μεσημβρινὸν γεῦμα, ὅπου ἐδόθη 
ἡ εὐκαιρία νὰ γίνουν ἐποικοδομητικαὶ συζη-
τήσεις ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσαι, κατηχητικοῦ 
κυρίως χαρακτῆρος, ἐπεστρέψαμεν εἰς τὴν 
Στοκχόλμην.

* * *
Τὴν ἑπομένην, Σάββατον 18ην Μαΐου, με-

τέβημεν πάλιν πρὸς βορρᾶν εἰς τὴν περίφη-
μον πανεπιστημιούπολιν Οὐψάλαν, μίαν 
ὥραν περίπου ἀπὸ τῆς Πρωτευούσης, καὶ 
ἐλειτουργήσαμεν ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 

Ἦτο ἰδιαιτέρως συγκινητικὸν τὸ ὅτι, μετὰ 
ἀπὸ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ τῆς πρώτης ἐπισκέ-
ψεως τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου καὶ Γέ-
ροντός μας Κυπριανοῦ, ἐτελέσαμεν εἰς τὸν 
Ναὸν αὐτὸν τὸ ἐτήσιον Μνημόσυνόν του     
(† 17.5.2013).

Ἐφιλοξενήθημεν ἐν συνεχείᾳ καὶ ἐγευ-
ματίσαμεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἐφημερίου π. 
Ἀνδρέου καὶ κατόπιν ἐπεστρέψαμεν εἰς τὴν 
Στοκχόλμην.

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἐπισκοπείου ἐτε-
λέσαμεν τὸν Ἀναστάσιμον καὶ Πανηγυ-
ρικὸν Ἑσπερινὸν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καὶ Ἑλένης, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν εὐσεβῶν, 
ἠκολούθησε τὸ Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρε-
τισμῶν τῶν τιμωμένων Ἁγίων καὶ τέλος 
ἐδειπνήσαμεν λιτῶς.

* * *
Τὴν Κυριακήν, 19ην Μαΐου, 

ἐτελέσθη ἡ μεγάλη Πανήγυρις 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κατὰ μετάθεσιν, 
διότι ἡ Τρίτη ὡς ἐργάσιμος ἡμέ-
ρα δὲν θὰ ἦτο πρόσφορος πρὸς 
τοῦτο.  

Περὶ τὴν μεσημβρίαν, 13:00’, 
ὡλοκληρώθη ἡ Πανήγυρις, ἡ Ὁποία περι-
ελάμβανε πλήρη Ὄρθρον, Θείαν Λειτουργί-
αν καὶ Λιτανείαν πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Ἡ συμμετοχὴ τῶν εὐσεβῶν, ποικίλης ἐθ-
νικῆς προελεύσεως, ἦτο ἀρκετὰ μεγάλη, 
ἐχρησιμοποιήθησαν τρεῖς γλῶσσαι: ἑλληνι-
κά, σουηδικὰ καὶ σλαβονικά, εἰς δὲ τὸ τέλος 
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Τοποτηρητὴς ὡμί-
λησε διὰ τὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον, ὁ Ὁποῖος 
τιμᾶται ὡς πρότυπον εὐσεβοῦς Βασιλέως καὶ
π ρ ο α σ π ι -
στοῦ τῆς
Ὀρθοδοξί-
ας (συνέπε-
σεν ἡ Μνή-
μη Του μὲ 
τὴν Μνήμην
τῆς Αʹ Ἁγί-
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ας Οἰκουμενικῆς Συνόδου), ἀλλὰ καὶ μᾶς 
ὑπενθυμίζει τὴν «Βασιλικὴν-Ἀριστοκρατι-
κήν» μας ἰδιότητα, ἐφ’ ὅσον μετέχομεν εἰς 
τὸ Βασιλικὸν Ἀξίωμα τοῦ Κυρίου μας διὰ μέ-
σου τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Χρίσματος, καὶ τῆς 
Θείας Κοινωνίας· ἐπειδὴ ρέει εἰς τὸ εἶναί μας 
Αἷμα Βασιλικόν, ὀφείλομεν νὰ ζῶμεν «Βασι-
λικῶς-Αὐτοκρατορικῶς»: νὰ εἴμεθα κυρίαρ-
χοι τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ ὄχι ἕρμαια τῶν παθῶν 
καὶ τῆς ἁμαρτίας. 

Ἐπίσης, ἀνεκοινώθη καὶ ἀνελύθη τὸ νόη-
μα τῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως διὰ τὴν ἵδρυ-
σιν τῆς νέας Ἐπισκοπῆς καὶ τὸν ὁρισμὸν τοῦ 
Τοποτηρητοῦ Αὐτῆς. 

● Τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἐπραγμα-
τοποιήθη μία μεγάλη Σύναξις εὐσεβῶν εἰς 
τὴν εἰδικὴν Αἴθουσαν τοῦ Ἐπισκοπείου, 
ὅπου μέσῳ συμμετοχικῆς δια-
δικασίας, ἀνεπτύχθη καὶ ἀνε-
λύθη εἰς βάθος τὸ σοβαρώτα-
τον πνευματικὸν ζήτημα τῆς 
Αὐτοδικαιώσεως, ὡς θεμελι-
ώδους πάθους, ἐμποδίζοντος 
τὴν γνησίαν Μετάνοιαν καὶ 
τὴν γνησίαν Ἀγάπην, ἑπομένως δὲ καὶ τὴν 
γνησίαν Κοινωνικότητα.

* * *
Τὴν ἑπομένην, Δευτέραν 20ὴν Μαΐου, τὸ 

μὲν πρωῒ ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τὸ 
Ἐπισκοπεῖον, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας 
ἠναλώθη ἀποκλειστικῶς εἰς τρεῖς Συσκέ-
ψεις, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν ποικίλων προ-
βλημάτων (πρακτικῶν, ποιμαντικῶν κ.ἄ.), 
τῶν ἀπασχολούντων τὴν Ἱερὰν Ἐπισκοπήν.

Εἰς τὴν πρώτην Σύσκεψιν, συνεζήτησα μὲ 
τὸν ἤδη διορισθέντα Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτρο-

πον Αἰδεσιμ. π. 
Ἀνδρέαν Ὄκερ-
στρομ (Åker-
ström).

Εἰς τὴν δευτέ-
ραν Σύσκεψιν, 
συνεζήτησα μὲ

τὸν π. Σπυρί-
δωνα Τανούς
(Tanous), Σῦρον
Ἱερέα, διαμέ-
νοντα καὶ κι-
νούμενον εἰς τὴν
Δυτικὴν Σουη-
δίαν (πόλις Σκάρα).

Εἰς τὴν τρίτην Σύσκεψιν, συνεζήτησα μέ 
τινας ἐκ τῶν πλέον δραστηρίων εὐσεβῶν 
τῆς Ἐνορίας-Ἐπισκοπῆς, διὰ πρακτικὰ καὶ  
ὀργανωτικὰ κυρίως θέματα.

● Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας πρὸς Τρίτην, 
ἐτελέσαμεν μικρὰν Ἀγρυπνίαν, ἐπειδὴ ἐξη-
μέρωνεν ἡ κυρίως Μνήμη τῶν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης, τὴν δὲ Τρίτην, 21ην 
Μαΐου, περὶ τὰς μεσημβρινὰς ὥρας ἀνεχω-

ρήσαμεν ἀεροπορικῶς διὰ τὰς 
Ἀθήνας.

* * *
Δόξα τῷ Θεῷ! Ἦτο μία πολὺ 

ἐνδιαφέρουσα Ποιμαντικὴ Ἐ-
πίσκεψις, μάλιστα μὲ νέα πλέ-
ον δεδομένα, λόγῳ τῆς ἱδρύσε-

ως Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς. 
● Λόγῳ τῆς πολυετοῦς ἀσθενείας τοῦ Θεο-

φιλεστάτου Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως 
κ. Ἰωάννου Ντέρλου (Deurloo), Ἱδρυτοῦ τῆς 
Ἱεραποστολῆς μας εἰς Σουηδίαν καὶ ἀκα-
μάτου Ἱεραποστόλου ἐκεῖ ἐπὶ τριακοντα-
ετίαν περίπου, ἀπαιτεῖται πολὺ πνευματικὴ-
ποιμαντικὴ-ὀργανωτικὴ ἐργασία, ὥστε νὰ 
ἑδραιωθῇ καὶ διευρυνθῇ ἡ Ἱεραποστολικὴ 
Παρουσία μας εἰς τὴν Σκανδιναβίαν, ὅπου 
ὁ μὲν Λουθηρανισμὸς ὁλονὲν καὶ ἀποχρι-
στιανίζεται, τὸ δὲ Ἰσλὰμ αὐξάνεται καὶ ἐξα-
πλοῦται θεαματικῶς.

Ὑπάρχει εὐρὺ ἔδαφος Ἱεραποστολῆς διὰ 
τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν, εἰς τὰς χώρας 
αὐτάς, ἐφ’ ὅσον μάλιστα ἐκεῖ ἐγκαταβιοῦν 
πολλοὶ μετανάσται ἐξ Ὀρθοδόξων χωρῶν. 

5.6.2014 ἐκ.ἡμ. 
† ὁ Ὠ. καὶ Φ. Κ. 



■ Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β΄, 2/15.11.2012

Πνευματικὸς Πατέρας
καὶ Πνευματικὸ Τέκνο: 

᾿Αγάπη καὶ ᾿Ελευθερία
ἢ 

᾿Εξουσία καὶ ᾿Εξάρτησις;

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
᾿Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοὶ καὶ ᾿Αδελφές·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Αʹ. Προοιμιακὰ

Επικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου 
Γέροντος καὶ ῾Οδηγοῦ μας, τοῦ Πατρὸς καὶ 

Μητροπολίτου μας κυρίου 
Κυπριανοῦ, καθὼς καὶ 

τὴν ἐνίσχυσι καὶ τὴν κα-
θοδήγησι τῆς Μητέρας 
μας Θεοτόκου, άλλὰ καὶ 
τὶς προσευχές Σας, προ-
κειμένου νὰ ἀναφερθῶ, 

σχεδὸν ἐπιγραμματικά, 
σὲ βασικὲς μόνο θέσεις τοῦ 

πολύπτυχου θέματος: «Πνευ-
ματικὸς Πατέρας καὶ Πνευματικὸ Τέκνο: ᾿Αγάπη καὶ 
᾿Ελευθερία ἢ ᾿Εξουσία καὶ ᾿Εξάρτησις;».

Κατ᾿ οὐσίαν δὲν θὰ πρωτοτυπήσω, δηλαδὴ δὲν 
θὰ παρουσιάσω μία πλήρη, ἔστω καὶ σύντομη, 
Πραγματεία ἐπὶ τοῦ θέματος· ἁπλῶς καὶ μόνο 
θὰ προσπαθήσω νὰ κωδικοποιήσω γνωστὰ ἤδη 
πράγματα, μάλιστα μέσα ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τῆς τα-
πεινῆς μου πείρας ὡς ̓ Εξομολόγου-Πνευματικοῦ, 
τόσο Λαϊκῶν ὅσο καὶ Μοναχῶν.

Πρέπει νὰ ὁμολογήσω ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ἐκεῖνο, 
τὸ ὁποῖο μὲ ὤθησε στὴν παρουσίασι τοῦ θέματος 
αὐτοῦ δὲν ἦταν βεβαίως ἡ εὐχάριστος πλευρὰ τῆς 
σχέσεως πνευματικοῦ Πατέρα καὶ πνευματικοῦ 
Τέκνου, ἀλλὰ ἡ δυσάρεστος, ἡ λεγομένη παθο-
λογία τῆς πνευματικῆς πατρότητος.

῎Εχω διαπιστώσει καὶ καταγράψει τοὺς 
κινδύνους στὴν ἀμφίδρομη αὐτὴ σχέσι καὶ ἐπι-
θυμῶ, στὰ ὅρια τῆς ποιμαν τικῆς μου εὐθύνης, νὰ 
ἐπιστήσω μὲ τρόπο σαφῆ τὴν προσοχὴ καὶ στὸν 
πνευματικὸ Πατέρα καὶ στὸ πνευματικὸ Τέκνο, 
ὥστε αὐτὴ ἡ ἁγιοπνευματικὴ σχέσις νὰ παραμένη 
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αὐτὸ καὶ μόνο, τὸ ὁποῖο ἦταν ἀνέκαθεν, δηλαδή: 
Διακονία Καταλλαγῆς τοῦ Ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό.

* * *
Βʹ. Γενικὸ πλαίσιο 

1.Ἔχουμε γίνει μάρτυρες τοῦ μεγάλου 
κινδύνου νὰ ἀλλοτριωθῆ τὸ Χάρισμα, ἡ Διακονία 
τῆς Καταλλαγῆς, σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ὁ πνευμα-
τικὸς Πατέρας νὰ ἐκπέση σὲ ἕναν καθοδηγητὴ τῆς 
ἐξωτερικῆς συμπεριφορᾶς, σὲ ἕναν Κανονο-φύλακα, 
δηλαδὴ σὲ ἕναν φύλακα-ἀμύντορα τῶν Κανονικῶν 
καὶ Νομικῶν Διατάξεων, σὲ ἕναν ᾿Εξουσιαστὴ καὶ 
Δυνάστη καὶ ἐν τέλει καταστροφέα τοῦ θεοειδοῦς 
Προσώπου τοῦ πνευματικοῦ Τέκνου.

2. Ἡ γνήσια Παράδοσις τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας 
ἔχει προσδώσει στὴν πνευματικὴ Πατρότητα 
ἐκκλησιολογικὸ χαρακτῆρα· τόσο ὁ ᾿Επίσκοπος, 
ὡς «τύπος τοῦ Πατρός», ὅσο καὶ οἱ Πρεσβύτεροι 
κατόπιν, ἀργότερα δὲ οἱ ᾿Αββάδες, οἱ Γέροντες, 
οἱ Στάρετς, ἀλλὰ καὶ οἱ Μητέρες-Ἀμμάδες, 
ἔχουν λάβει ἕνα ἰδιαίτερο Χάρισμα, τὸ Χάρισμα 
τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος- Μητρότητος, δηλαδὴ 
νὰ γεννοῦν διὰ τοῦ Εὐαγγελίου πνευματικὰ Τέκνα, 
ὄχι ἰδικά τους, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ, νὰ βιώνουν τὶς 
ὠδῖνες ἑνὸς ὑπερφυοῦς τοκετοῦ, «ἄχρις οὗ μορφωθῇ 
Χριστὸς» μέσα στὶς καρδιές τους.

3. Τὸ Χάρισμα ὅμως αὐτό, ἂν καὶ καλλιεργῆται 
ἐντὸς τῶν Κανονικῶν ῾Ορίων τῆς ᾿Εκκλησίας, 
εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς μυστικῆς χειροθεσίας 
ἐντὸς τοῦ χαρισματικοῦ χώρου τῆς ᾿Εκκλησίας, 
ἐντὸς τοῦ μυστηριακοῦ ἐκείνου χώρου, ὅπου συλ-
λαμβάνεται, κυοφορεῖται καὶ γεννᾶται ἡ θεία Χάρις 
στὴν καρδιὰ τοῦ πνευματικοῦ Τέκνου.

4. Στὴν ᾿Ορθοδοξία μας δηλαδή, ἔχουμε τὴν 
λειτουργικὴ Πατρότητα, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν 
῾Ιερωσύνη· ἀλλά, καὶ τὴν χαρισματικὴ Πατρότητα-
Μητρότητα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μίαν ἐξαιρετικὴ 
δωρεὰ τοῦ Παρακλήτου· οἱ δύο αὐτὲς Πατρότητες 
εἶναι δυνατὸν νὰ συμπίπτουν καὶ ὁ λόγος μας 
σήμερα ἀφορᾶ πρωτίστως 
καὶ κυρίως τὴν σύμπτωσι, 
τὴν ταυτότητα αὐτήν. 

5. Στὸν χαρισματικὸ χῶρο 
τοῦ πνευματικοῦ τοκετοῦ, ὁ 
πνευματικὸς Πατέρας ἀσκεῖ 
τὴν ὑψηλοτάτη Διακονία 
νὰ εἶναι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, 
Μυσταγωγός, Νυμφαγωγός, 
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᾿Ιατρός, Θεραπευτής, Διάκονος καὶ Συνεργὸς στὴν 
πορεία τοῦ πνευματικοῦ Τέκνου πρὸς τὴν Θέωσι, 
τὴν Χριστοποίησί του. 

6. Οἱ πνευματικὲς ὠδῖνες τοῦ Πατρὸς ἔχουν 
σταθερὸ προσ ανατολισμό: νὰ ὁδηγήσουν τὸ 
πνευματικὸ Τέκνο στὴν ἐν Χριστῷ ὡρίμανσι καὶ 
χειραφέτησι, δηλαδὴ στὴν ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι 
᾿Ελευθερία.

7. Στὴν μυστηριακὴ αὐτὴ 
σχέσι συναντῶνται καὶ κοι-

νωνοῦν δύο Πρόσωπα ἐν 
᾿Αγάπῃ καὶ ̓ Ελευθερίᾳ, ἀλλὰ 
πάντοτε ἐν ἀναφορᾷ πρὸς 
τὸ Θεανδρικὸ Πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ μας, δηλαδὴ καὶ οἱ 
δύο εὑρίσκον ται ἐν τῇ ὑπα-

κοῇ, εἶναι ὑποτακτικοὶ τῆς 
᾿Εκκλησίας καὶ τοῦ Θεοῦ.

● Ὑπενθυμίζω τὴν χαρακτηριστικὴ διδα-
σκαλία τοῦ ῾Ιεροῦ Χρυσοστόμου:

«Πρόβατα καὶ Ποιμένες πρὸς τὴν 
ἀνθρωπίνην εἰσὶ διαίρεσιν, πρὸς δὲ τὸν 
Χριστὸν πάντες Πρόβατα· καὶ γὰρ οἱ ποι-
μαίνοντες καὶ οἱ ποιμαινόμενοι ὑφ᾿ ἑνὸς 
τοῦ ἄνω Ποιμένος ποιμαίνονται». 
8. Αὐτὴ ἡ κοινὴ ἀναφορὰ στὸ Πρόσωπο τοῦ 

Χριστοῦ μας ἀποτελεῖ μίαν διαρκῆ ἄσκησι σὲ μία 
πορεία νὰ καταστοῦν Πατέρας καὶ Τέκνο ὡλο-
κληρωμένα ἐν Χριστῷ Πρόσωπα, στὴν σχέσι με-
ταξὺ τῶν ὁποίων δὲν ἔχει καμμία θέσι ἡ ̓ Εξουσία 
καὶ ἡ ᾿Εξάρτησις, ὁ πειθαναγκασμὸς καὶ ἡ ὑπακοὴ 
ὡς αὐτοσκοπός, οἱ ποινὲς γιὰ ἐξιλέωσι καὶ ἡ θρη-
σκευτικὴ καθηκοντολογία, ἡ μετάθεσις τῶν εὐθυνῶν 
καὶ ἡ νοσηρὰ αὐτο-παραίτησις· ἀλλά, στὴν σχέσι 
αὐτὴ ἔχει θέσι μόνον ἡ ᾿Αγάπη καὶ ἡ ᾿Ελευθερία.

9. ῾Η ἄσκησις αὐτή, ὅπως ἤδη ἀντιλαμβάνε-
σθε, ἐνέχει πολλοὺς κινδύνους καὶ γιὰ τὶς δύο 
πλευρές· ὑπάρχει δηλαδὴ τὸ ἐνδεχόμενο, εἴτε ἀπὸ 
ἄγνοια εἴτε ἀπὸ ἀνωριμότητα εἴτε ἀπὸ ἀνθρώπινη 
ἀδυναμία, ὁ πνευματικὸς Πατέρας νὰ βλάψη τὸ 
πνευματικὸ Τέκνο καὶ ἀντιθέτως.

● Στὶς περιπτώσεις αὐτές, ἡ πνευματικὴ Πα-
τρότης καὶ ἡ πνευματικὴ Υἱότης παύουν νὰ εἶναι 
αὐθεντικὲς καὶ ἑπομένως λει τουργοῦν καταστρο-
φικά, εἴτε πρὸς τὴν μία πλευρὰ εἴτε πρὸς τὴν 
ἄλλη εἴτε καὶ πρὸς τὶς δύο.

10. Κρίνω λοιπὸν σκόπιμο, νὰ προβῶ σὲ με-
ρικὲς εἰδικὲς ἐπισημάνσεις, γιὰ τὴν προστασία 

ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν, μὲ τὴν διευκρίνισι ὅτι 
ἀπευθύνομαι πρωτίστως καὶ κυρίως σὲ πνευματι-
κοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν στὸν κόσμο, 
ἐν μέσῳ λαϊκῶν.

* * *
Γʹ. Εἰδικὲς ἐπισημάνσεις

1. Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀγάπη πρὸς τὸν πνευματικὸ 
Πατέρα εἶναι ἕνα πνευματικὸ γεγονός, εἶναι ἕνα 
Μυστήριο, κατὰ τὸ ὁποῖο ἔχουμε Κοινωνία 
Προσώπων, κοινωνία ὄχι συναισθηματικὴ -   
ψυχολογική, ἢ λογική, ἀλλὰ ὑπαρξιακή.

2. Ἡ Ἀγάπη καὶ ἡ Ὑπακοὴ τοῦ πνευματικοῦ 
Τέκνου πρὸς τὸν πνευματικὸ Πατέρα, ὡς ἔκφρα-
σις εὐγνωμοσύνης καὶ σεβασμοῦ, δὲν ἀποτελεῖ 
προσωπολατρία καὶ ψυχολογικὴ ἐξάρτησι, ἀλλὰ 
ἔξοδο ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῆς ἀθεράπευτης λογικῆς 
καὶ τῆς φιλαυτίας, πρὸς συνάντησιν καὶ ἀλληλοπε-
ριχώρησιν τῶν δύο αὐτῶν Προσώπων μέσα στὸ 
Ἄκτιστο Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

3. Ἡ Ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν πνευ-
ματικὸ Πατέρα ἔχει ἀναγωγικὸ καὶ ὀντολογικὸ 
χαρακτῆρα· δηλαδή, τὸ πνευματικὸ Τέκνο, ὡς 
Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀνάγεται διὰ τοῦ Πνευματι-
κοῦ στὸ Πρωτότυπό του, στὴν Ἄκτιστη Εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός μας· ἑπομένως, 
ἀγαπῶντες καὶ τιμῶντες τὸν πνευματικὸ Πα-
τέρα, ἀγαπῶμε καὶ τιμῶμε τὸν Χριστό μας.

4. ῾Ο πνευματικὸς Πατέρας εἶναι εἰς τύπον 
καὶ τόπον τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μας· δη-
λαδή, στὸν Πνευματικὸ ἐνεργεῖ ὁ Χριστός μας, 
διὰ μέσου τοῦ Πνευματικοῦ παροντοποιεῖται ὁ 
Χριστός· ἔτσι, ἡ ᾿Αγάπη πρὸς τὸν Πνευματικὸ 
εἶναι ᾿Αγάπη πρὸς τὸν παρόντα διὰ μέσου Αὐτοῦ 
Σωτῆρα μας Χριστό.

5. Καὶ μόνο ἡ ῾Υπακοὴ –μὲ ἀγάπη, ἐλευθε-
ρία, σεβασμὸ καὶ πίστι– στὸν 
πνευματικὸ Πατέρα κατα-
πολεμεῖ τὴν αὐτάρκεια καὶ 
τὴν τυραννικὴ αὐτο-αγάπη, 
μεταδίδει τὴν Χάρι καὶ 
τὴν εὐλογία τῆς ῾Αγίας 
Τριάδος καὶ ὁδηγεῖ τὸ 
πνευματικὸ Τέκνο στὴν θε-
ωρία τοῦ ᾿Ακτίστου Φωτός.

6. ῾Ο πνευματικὸς Πατέρας πρέπει ἐπίσης νὰ 
ἔχη πνευματικὸ Πατέρα, διότι προηγεῖται ἡ ἰδική 
του-προσωπική του κατὰ Θεὸν γέννησις καὶ ἕπε-
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ται ἡ γέννησις πνευματικῶν Τέκνων ἀπὸ Αὐτόν.
7. Τὸ πνευματικὸ Τέκνο δὲν πρέπει νὰ συγχέη 

τὴν ἐν Χριστῷ πνευματικὴ σχέσι μὲ τὸν πνευμα-
τικὸ Πατέρα καὶ τὴν ᾿Αγάπη πρὸς Αὐτὸν  μὲ τὴν 
ἐξιδανίκευσι, δηλαδὴ τὴν σχεδὸν μυθοποίησι τοῦ 
Πνευματικοῦ, ὡς δῆθεν ἰδεώδους προσώπου· διότι, 
καὶ ὁ Πνευματικὸς εἶναι ἄνθρωπος μὲ ἀδυναμίες, 
τὶς ὁποῖες ἡ γνήσια Ἀγάπη ἀντιμετωπίζει γόνιμα 
καὶ οἰκοδομητικά, ὥστε νὰ προστατεύεται τὸ 
Τέκνο ἀπὸ τὴν ἀπογοήτευ σι καὶ κατάρρευσι, ὅταν 
τὶς διαπιστώνη.

8. Τὸ πνευματικὸ Τέκνο δὲν ἀναζητεῖ μίαν 
ὑπερ-προστασία, ἕναν ὑπερ-μπαμπᾶ, στὸν ὁποῖο 
νὰ ἀναθέση τὶς εὐθῦνες του, μέσῳ μιᾶς νοσηρᾶς 
ὑποταγῆς καὶ τυφλῆς ὑπακοῆς καὶ ψυχολογικῆς 
ἐξαρτήσεως· ἀλλά, ἀναζητεῖ τὴν βίωσι τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος καὶ Υἱότητος, 
προκειμένου νὰ ὁδηγηθῆ ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τοῦ 
δούλου, στὴν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, 
στὴν πνευματικὴ υἱοθεσία.

9. Ὁ πνευματικὸς Πατέρας πρέπει νὰ δια-
κατέχεται ἀπὸ τὸν φόβο μήπως παραμορφώσει 
τὴν ἀκεραιότητα τοῦ Προσώ που τοῦ πνευματικοῦ 
Τέκνου, μὲ τὸ νὰ μετατρέψη τὸ διακονικό του 
Λειτούργημα σὲ Ἐξουσία, καὶ μάλιστα ἀπόλυτη, 
γενόμενος ἔτσι διευθυντὴς συνειδήσεως καὶ δημι-
ουργώντας ὀπαδοὺς ἀντὶ Τέκνων.

10. Ὁ πνευματικὸς Πατέρας γεννᾶ - τίκτει ἐν 
Χριστῷ ἕνα Τέκνο, τὸ βοηθεῖ νὰ καλλιεργῆ τὸ 
χάρισμα τῆς σοφίας καὶ προσοχῆς, τοῦ συμπα-
ραστέκεται καὶ τὸ ἐμψυχώνει, μέχρις ὅτου ἐνη-
λικιωθῆ, ὥστε αὐτὸ νὰ βιώση πλέον ἐν Ἀγάπῃ 
τὴν Ἐλευθερία του, ἀξιο ποιώντας ὑπεύθυνα τὰ 
τάλαντα καὶ χαρίσματα, τὰ ὁποῖα τοῦ ἔχει δώσει 
ὁ Θεός.

11. Ὁ πνευματικὸς Πατέρας ὀφείλει νὰ μὴν 
ἐνθαρ ρύνη νοσηρὲς –ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει ὑπερβο-
λικὲς– ἐκφράσεις ἀφοσιώσεως στὸ πρόσωπό του 
(λ.χ. δουλοπρεπεῖς γονυκλισίες, παρατεταμένα 
χειροφιλήματα, ἐκζήτησις εὐλογίας γιὰ μηδα-
μινὰ πράγματα κ.ἄ.), διότι ἔτσι κινδυνεύει νὰ 
προσβληθῆ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ νόσο τοῦ ναρκισ-
σιστικοῦ καὶ ἀνθρωποκεντρικοῦ Γεροντισμοῦ.

12. ᾿Επίσης, δὲν πρέπει νὰ καλλιεργῆται ἡ 
θανατηφόρος νόσος τοῦ ὀπαδοῦ, δηλαδὴ ἡ τάσις 
νὰ στεγάζεται ὑπὸ μίαν ἄρρωστον σχέσιν ὑπα-
κοῆς ἡ ἀτολμία, ἡ δειλία, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀνευ-
θυνότης καὶ ὁ φανατισμὸς τοῦ πνευματικοῦ 

Τέκνου, ὥστε ὁ Πνευμα-
τικός, ἐκμεταλλευόμε-
νος τὶς ἀδυναμίες αὐτές, 
νὰ εἰσδύη ἀδιάκριτα σὲ 
ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς προ-
σωπικῆς, οἰκογενειακῆς 
καὶ κοινωνικῆς ζωῆς 
τοῦ Τέκνου.

13. Ὁ πνευματικὸς 
Πατέρας δὲν ὑποκαθιστᾶ 
τὴν σκέψι καὶ τὸν νοῦν τοῦ πνευματικοῦ Τέκνου, 
ἀλλὰ λειτουργεῖ θεραπευτικά: στρέφει αὐτά, δη-
λαδὴ τὴν σκέψι καὶ τὸ νοῦν τοῦ Τέκνου, πρὸς τὸν 
Θεό, ὥστε διὰ τῶν Μυστηρίων καὶ τῆς τηρήσεως 
τῶν Ἐντολῶν, νὰ θεραπευθοῦν, νὰ φωτισθοῦν  
καὶ νὰ θεωθοῦν, προκειμένου νὰ ἔχουν ἐν Ἐλευ-
θερίᾳ ὀρθὸν προσανατολισμόν.

14. Ὁ πνευματικὸς Πατέρας ὀφείλει νὰ μὴ 
λησμονῆ, ὅτι ἡ Ὑπακοὴ δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, 
ἀλλὰ μέσον καὶ πνευματικὸ ἐργαλεῖο, τὸ ὁποῖο 
ὅταν χρησιμοποιῆται χριστοκεντρικά, ὄχι ἀνθρω-
ποκεντρικά, ὁδηγεῖ τὸ πνευματικὸ Τέκνο στὴν 
ὡρίμανσι καὶ ᾿Ελευθερία, καὶ ὄχι στὸν αὐτομα-
τισμὸ/ρομποτισμό.

15. Ὁ πνευματικὸς Πατέρας ἁμαρτάνει 
βαρύτατα, ὅταν ἐνθαρρύνη, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, μία 
ἀρρωστημένη προσκόλλησι στὸ πρόσωπό του καὶ 
ἀσκῆ μία συνθλιπτικὴ καταπίεσι στὴν συνείδησι 
τοῦ Τέκνου, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς ὀφειλομένης 
τυφλῆς ὑπακοῆς, ἐνῶ ὁ Χριστός μας ζητεῖ μόνο 
μία ἐνσυνείδητη, δηλαδὴ ἐν γνώσει καὶ ἀγάπῃ 
καὶ ἐλευθερίᾳ ῾Υπακοή.

16. Ὁ Πνευματικὸς δὲν εἶναι δυνάστης καὶ 
ὁδοστρω τήρας, ὥστε νὰ ἐπιδιώκη τὴν δημιουργία 
πιστῶν ἀντι γράφων τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλ᾿ ἐνθαρρύνει 
τὴν ἀνάπτυξι τῆς προσωπικότητος καὶ τῶν χαρι-
σμάτων τοῦ πνευματικοῦ Τέκνου, γιὰ νὰ πάρη αὐτὸ 
ὑπεύθυνα στὰ χέρια του τὸ πηδάλιο τῆς ζωῆς του.

17. Σὲ καμμία ἀπολύτως περίπτωσι δὲν πρέπει 
νὰ συγχέων ται ἀμφοτέρωθεν τὰ ὅρια τῆς Μονα-
χικῆς ῾Υπακοῆς πρὸς τὸν Γέροντα μὲ τὴν ῾Υπακοὴ 
τῶν Λαϊκῶν πρὸς τὸν Πνευματικό, διότι ὑπάρχει 
μεταξὺ τὼν δύο αὐτῶν ῾Υπακοῶν μία βαθειὰ μυ-
στηριακὴ διαφορά: ὁ μὲν Μοναχὸς ἔχει δεσμευθῆ 
σὲ μία εἰδικὴ –ἀπολύτου χαρακτῆρος– ῾Υπακοή, 
μέσῳ ὑποσχέσεων καὶ μὲ συγκεκριμένο σκοπό· 
ὁ δὲ Λαϊκὸς εἶναι ἤδη δεσμευμένος διὰ τοῦ 
Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος στὴν γενικοῦ 
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χαρακτῆρος «Ὑπακοὴ τοῦ Χριστοῦ».
18. Ὁ δεσμός, ὁ ὁποῖος συνδέει τὸν πνευματικὸ 

Πατέρα μὲ τὸ πνευματικὸ Τέκνο, εἶναι Δεσμὸς Ἀμοι-
βαίας Ἀγάπης ἐν Χριστῷ, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἀποκα-
θαίρεται συνεχῶς ἀπὸ κάθε συναισθηματικὴ ἔξαρσι 
καὶ νὰ προστατεύεται ἑκατέρωθεν ἀπὸ κάθε τι ποὺ 
πιθανὸν ὑποκρύπτει ἐμπάθειαν, μὲ τὴν στενὴ καὶ τὴν 
εὐρεῖα σημασία, ὥστε νὰ ἀναπτύσσεται μέσα σὲ ἕνα 
κλῖμα σεμνότητος καὶ ἁπλότητος, ἱεροπρέπειας καὶ 
σοβαρότητος, ἐγγύτητος καὶ ἀποστάσεως.

* * *
Δʹ. Ἐπιλογικὲς σκέψεις - προτροπὲς

1. Ἂς προσέχουν λοιπόν, τόσο ὁ πνευματικὸς 
Πατέρας ὅσο καὶ τὸ πνευματικὸ Τέκνο, ὥστε 
ἡ εὐλογημένη σχέσις τους νὰ μὴν ἐξελιχθῆ σὲ 

ψυχολογικὴ ἐξάρτησι· εἶναι 
πολὺ σημαντικό, ὁ Πνευ-

ματικὸς νὰ ἐμπνέη τὸ Τέ-
κνον, ὥστε νὰ ὑποτάσση 
πᾶν νόημα καὶ κίνημα τῆς 

ὑπάρξεώς του στὴν «῾Υπακοὴ 
τοῦ Χριστοῦ», διότι μόνον ἔτσι 

αὐτὸ θὰ θεραπευθῆ καὶ θὰ ἀναγεννηθῆ ἐν Ἀγάπῃ 
καὶ ᾿Ελευθερίᾳ.

2. Ἂς προσέχη ὁ Πνευματικός, ὥστε νὰ μὴ 
δίδη τὴν ἐντύ πωσι, ὅτι αὐτὸς ἀποτελεῖ ἕνα 
εἶδος ἰδεολογικοῦ ἢ ψυχολογικοῦ καταφυγίου, ὅπου 
τὸ ἀνήσυχο, ταραγμένο καὶ τρομαγμένο πνευ-
ματικὸ Τέκνο θὰ εὕρη μία παροδικὴ-ἐπιφανειακὴ 
ἀνακούφισι· ἀλλά, νὰ φροντίζη, ὥστε νὰ ἀνα-
δεικνύωνται καὶ ἐξ αί ρωνται ἡ ἁγιο-πνευματικὴ 
᾿Ελευ θερία ἀπὸ τὴν αὐτο-κόλασι τῆς φιλαυτίας, ἡ 
ὑπευθυνότης, ἡ ἁγία τόλμη καὶ ἐπιμονὴ στὴν 
καλλιέργεια τῶν Χαρισμάτων· καὶ ὅλα αὐτὰ 
βεβαίως, στὴν προοπτικὴ τῆς Συν αντήσεως μὲ τὸ 
Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας.

3. Ἂς προσέχη ὁ πνευματικὸς Πατέρας, ὥστε 
νὰ μὴ λησμονῆ, ὅτι αὐτὸς πρῶτος, ὡς «Διάκο-
νος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ», εἶναι ῾Υποτακτικὸς τῆς ᾿Εκ-
κλησίας· ἑπομένως, δὲν ἐνσαρκώνει ἕνα εἶδος 
᾿Εξουσίας ἐπὶ τοῦ πνευματικοῦ Τέκνου· ἄρα, 
ὀφείλει νὰ ἀσκῆ αὐτὸς τὴν τέλεια Αὐταπάρνησι 
μὲ τὴν αὐτο-παράδοσί του στὸν κατ᾿ ἐξοχὴν καὶ 
κατ᾿ ἀκρίβειαν μόνον ἀληθινὸ Πνευματικὸ Ὁδηγὸ 
τῆς ᾿Εκκλησίας, δηλαδὴ στὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

4. Ἂς προσέχη ὁ πνευματικὸς Πατέρας, ὥστε 
νὰ ἔχη πάν τοτε ὡς κανόνα δράσεως τὴν ἀντι-

εξουσιαστικὴ προτροπὴ τοῦ Μεγάλου Γέροντος 
Βαρσανουφίου (᾿Απόκρισις λεʹ):

«Μὴ ἀναγκάσῃς τὴν προαίρεσιν (τοῦ 
Τέκνου), ἀλλ᾿ ἐλπίδι σπεῖρον· καὶ γὰρ, 
ὁ Κύριος ἡμῶν οὐκ ἠνάγκασέ τινα, ἀλλ᾿ 
εὐηγγελίσατο· καὶ εἴ τις ἤθελεν ἤκουσεν».
5. Ἂς προσέχη ὁ Πνευματικός, ὥστε νὰ μὴν 

ἰδιοποιῆται τὸ Τέκνον· ἀλλά, ἐὰν τοῦτο προοδεύη 
πνευματικὰ καὶ χρει άζεται κάτι ἀνώτερο, τὸ 
ὁποῖο δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ τοῦ προσφέρη 
Αὐτός, τότε ὁ ἴδιος, μὲ ἀγάπη καὶ ταπείνωσι, νὰ 
ὑποδείξη ἕναν περισσότερο ἔμπειρο Πνευματικό, 
ἕναν καλύτερο ᾿Ιατρὸ-Θεραπευτή.

6. Ἂς προσέχη ἐπίσης, μὲ τὴν σειρά του, τὸ 
πνευματικὸ Τέκνο, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναπαύεται 
στὴν ὑπαρκτὴ ἢ ὑποτιθέμενη ἁγιότητα τοῦ Πνευ-
ματικοῦ του, νὰ καυχᾶται γι᾿ αὐτὴν καὶ νὰ 
ἀμεριμνᾶ· ἀλλά, νὰ ἀγωνίζεται μὲ ζῆλο τὸ κατὰ 
δύναμιν, διότι οὔτε ὁ Θεὸς οὔτε ὁ Πνευματικὸς 
θὰ τὸ σώση, ἂν αὐτὸ δὲν ἀσκῆ ὑπεύθυνα τὴν 
᾿Ελευθερία του.

● Ἕνας Ἀδελφὸς ἐπισκέφθηκε κάποτε τὸν 
Μέγα Ἀντώνιο καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ προσ-
ευχηθῆ γι᾿ αὐτόν. Ὁ Ἅγιος τοῦ ἀπάντησε: «Οὐδὲ 
ἐγώ σε ἐλεῶ, οὐδὲ ὁ Θεός, ἐὰν μὴ σὺ αὐτὸς 
σπουδάσῃς, καὶ αἰτήσῃ τὸν Θεὸν» (ἐὰν ἐσὺ ὁ 
ἴδιος δὲν σπεύσης μὲ προθυμία καὶ σοβαρότητα νὰ 
παρακαλέσης τὸν Θεό).

7. Ἂς προσέχουν γενικὰ οἱ Πιστοί μας, ὥστε 
νὰ μὴν ἀλλά ζουν πνευματικὸ Πατέρα, στὴν 
συνήθως μάταιη προσπάθειά τους νὰ ἀνα-
καλύψουν ἕναν Πνευματικὸ ὑψηλοτάτης ἁγιότη-
τος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναλάβη δῆθεν ὅλη τὴν εὐθύνη 
καὶ θὰ λύση δῆθεν ἀμέσως καὶ θαυματουργικῶς 
τὰ ὑποτιθέμενα προβλήματά τους· διότι, μέσῳ 
ἑνὸς Πνευματικοῦ ἁπλοῦ καὶ μὲ φόβο Θεοῦ, εἶναι 
δυνατόν, ἐξορκίζοντες τὸν αὐτο-δικαιωτισμό, νὰ 
ἐνεργοποιήσουν τὸν θεῖο ζῆλο, νὰ ὑπερβοῦν τὴν 
φιλαυτία, νὰ θυσιασθοῦν γιὰ τὸν ᾿Αδελφὸ καὶ νὰ 
γίνουν Πρόσωπα ἐν ̓ Αγάπῃ καὶ ̓ Ελευθερίᾳ, μέσα 
στὴν ἄρρητη φωτοχυσία τῆς ῾Αγίας Τριάδος, τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. 
᾿Αμήν!

Εὐχαριστῶ! 

† ὁ Ὠ.Κ.
2/15.11.2012

Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς
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Ἀριθμὸς Πρωτ. γ- 1894                                          
αθηναι 18 / 31 - 3 - 2014 

Πρὸς 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸν
εἰς Φυλὴν Ἀττικῆς 

Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ,
Μετὰ ἱκανοποιήσεως καὶ χαρᾶς πνευματικῆς, ἐκφράζω πρὸς Ὑμᾶς τὴν εὐαρέσκειαν 

ἐμοῦ προσωπικῶς, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, διὰ τὴν πολύτιμον συμβολήν Σας εἰς 
τὸ θεάρεστον ἔργον τῆς Ἑνώσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐκτιμῶμεν τοὺς ἐπὶ ὅλον δεκατετράμηνον κόπους καὶ τὰς ἀγωνίας Σας, τὰ ὁράματα καὶ 
τὰς προσευχάς Σας, ὡς καὶ τὴν ὑπομονὴν καὶ ἐπιμονήν Σας, προκειμένου νὰ φθάσωμεν 
εἰς αἴσιον πέρας τῆς κατὰ Θεὸν προσπαθείας ἡμῶν.

Ἅπαντα τὰ Μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ τῆς πρώην Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων ἀξίζουν 
πράγματι θερμῶν συγχαρητηρίων, διότι κατεστάθησαν ὄργανα θείας Βουλῆς καὶ εὐαρε-
στήσεως, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ πάντων ἡμῶν.

Τὸ Κοινὸν Ἐκκλησιολογικὸν Κείμενον, τὸ ἀποτελέσαν τὴν θεολογικὴν βάσιν τῆς ἐπι-
τευχθείσης θείᾳ συνάρσει Ἑνώσεως, εἶναι καρπὸς πολυμόχθου καὶ ἐμπεριστατωμένης 
μελέτης, βαθείας διακρίσεως, ὡς καὶ θερμῆς ἀγάπης διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς ἐκ τούτου δὲ 
δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ «προϊὸν» θείου Ἐλέους, ὡς «δόσις ἀγαθὴ καὶ δώρημα ἄνωθεν». 

Ὁ δὲ μισθὸς Ὑμῶν, τῇ Χάριτι τοῦ θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος, εἴη πλούσιος καὶ 
ἄφθιτος ἐν τοῖς Οὐρανοῖς!

ελληνικη δημοκρατια

εκκλησια 
γνησιων ορθοδοξων χριστιανων  

ελλαδοσ
ιερα συνοδοσ

κανιγγοσ 32 (γ΄ οροφοσ)
106 82 αθηναι

Συνοδικὴ Εὐαρέσκεια 
διὰ τὴν συμβολὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς Ἑνώσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν
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Ὁδοιπορικὸ καὶ Ἑνωτικὸ Πολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο 
στὴν Μολδαβία τῆς Ρουμανίας

13-18 Ἰουνίου ἐκ. ἡμ.

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος
 (Κούκοβα)

 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Μυροφόρων 
(Μώϋσα)

 Στὸ κελλὶ τοῦ Ἐπισκόπου Δημοσθένους
(Μπρατατσὲλ)

Ἡ Ἱερὰ Σκήτη πανηγυρίζει τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου

Ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ
(Μάγκουρα, Σλατιοάρα)
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Πολυαρχιερατικὴ 
                                     Θεία Λειτουργία

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν     
                         Πανηγυρικὴ

 Σλατιοάρα

Στὸ Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

 (Φαλτιτσένι)

Στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοὺ 
(Μπακάου)

 Ἡ Ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ 
Βορονὲτς

Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
  (Βάλια Ρόσιε)                                                                                           

Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου
(Βουκουρέστι)
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Λῆξις Μαθημάτων Ἁγιογραφίας 
τῆς Μητροπόλεώς μας 

Περίοδος ΣΤ΄, 2013-2014

Ζωὴ καὶ 
Δημιουργικὴ 

Συνέχεια
στὴν Ὀρθόδοξη 

Ἁγιογραφία
+ Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν 
Πατέρων, 9/22.6.2014

Στὴν φιλόξενη Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ 
Κέντρου Ζεφυρίου τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου 
Φυλῆς, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη στὸ εἶδος 
της Τελετὴ Λήξεως τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφί-
ας τῆς Μητροπόλεώς μας, γιὰ τὴν Περίοδο ΣΤ´, 
2013-2014, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ πολυσεβάστου 
Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.

Στὴν Τελετὴ παρέστησαν τέσσερις ἀκόμη Ἀρ-
χιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας: 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος καὶ 
οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
ποι Χριστιανουπό-
λεως κ. Γρηγόριος, 
Μαραθῶνος κ. Φώ-
τιος καὶ Γαρδικίου κ. 
Κλήμης. 

* * *

Τὴν Ἐκδήλωση συνδιωργάνωσαν οἱ δύο Σύλ-
λογοι τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος» 
καὶ «Ἅγιος Κυπριανός».

 Μετὰ ἀπὸ σύντομη Εἰσαγωγὴ καὶ πλοήγηση 
στὴν διαδρομὴ τῆς Τελετῆς ἀπὸ τὸν Ἱεροδιάκονο 
Γαβριήλ, ὑπεύθυνο τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς, 
ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος ἀπήγ-
γειλαν ἑπτὰ συνολικὰ ποιήματα εἰκονολογικοῦ 
περιεχομένου, ἀπὸ τὴν ὄμορφη, ἀλλὰ ἀνέκδοτη 
ἀκόμη Συλλογὴ τῆς κας Αἰκατερίνας Κωστούλα: 
«Ὁ Μικρὸς Ἁγιογράφος».

Ὁ Ἀδελφός μας Φώτης Ἀθανασόπουλος ἀνέ-
γνωσε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν πασίγνωστη 
«Ἔκφραση» τοῦ ἀειμνήστου Φώτη Κόντογλου.

Ἡ κα Χαρίκλεια Ρούτση ἐνημέρωσε γιὰ τὰ πε-
πραγμένα τῆς Περιόδου, ὅσον ἀφορᾶ τὰ Τμή-
ματα Παιδικὸ καὶ Ἐνηλίκων Ἀρχαρίων, ὁ δὲ Ἱε-

ροδιάκονος Γαβριὴλ γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ 
Τμήματος τῶν Προχωρημένων καὶ εἰδικὰ γιὰ τὸ 
«Ἐργαστήριο Ἐκκλη-
σιοποιημένης Εἰκο-
νογραφίας»:

«Τὸ μεγάλο “πείρα-
μα” ὁλοκλήρωσε ἐπι-
τυχημένα τὴν πρώτη 
τροχειά του, ἔχοντας 
ἤδη ἀποδώσει σημαν-
τικοὺς ἀγλαοὺς καρπούς. Τὴν μικρὴ ἔλλειψη 
σὲ καλλιτεχνικότητα, ἀντισταθμίζει ἀπόλυτα, 
μᾶλλον δὲ καὶ μὲ περίσσεια “κέρδους”, ἡ Οὐρά-
νια ποιότητα, ἡ ἄλλη διάσταση τοῦ θέματος: τῆς 
ὑπέρβασης τοῦ “ἐγὼ” καὶ τῆς συλλειτουργίας 
τοῦ “ἐμεῖς”…».

Ἡ παρουσίασις φωτογραφιῶν ἐπιβεβαίωσε 
μὲ περισσότερη εὐγλωττία ὅσα οἱ Ὁμιλίες περι-
έγραψαν.

Ὁ Σεβαστός μας Ποιμενάρχης ἔθεσε τὴν κα-
τακλεῖδα τῆς Εἰκονολογικῆς βραδυᾶς μὲ τὴν 
σύντομη, ἀλλὰ πολὺ σημαντικὴ Καταληκτήριο 
Προσλαλιά Του: «Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία: Ζωὴ- 
Δημιουργία-Συνέχεια».

Στὸ τέλος τῆς ἐμπνευσμένης Ὁμιλίας, οἱ πα-
ρευρισκόμενοι Ποιμένες, μὲ προτροπὴ τοῦ Μη-
τροπολίτου μας, ἐπέδωσαν σὲ ἑξηνταπέντε Μα-
θητές τὶς «Βεβαιώσεις Συμμετοχῆς» τους στὰ 
Μαθήματα τῆς Περιόδου.  

* * *
  Σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένο χῶρο τῆς φιλόξενης 
Αἴθουσας, ἐλειτούργησε μικρὴ Ἔκθεσι μὲ Εἰκό-
νες τῶν Μαθητῶν τοῦ Προγράμματος, μικρῶν 
καὶ μεγάλων. Αὐτὸ τὸ συγκινητικὸ καὶ ὁρατὸ 
«πάζλ» τῆς Συμπάθειας καὶ τῆς Ἀγάπης, ὅπως 
καὶ μία Εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορος, ἡ ὁποία ζω-
γραφίσθηκε συλλογικὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
Ἐκδηλώσεως, διατέθησαν γιὰ συγκεκριμμένο
φιλανθρωπικὸ σκοπό, πρὸς δόξαν Θεοῦ...

...στὸν Ὁποῖο ἀνήκει ἡ Δόξα, ἡ Τιμὴ καὶ ἡ Προσ-
κύνησις, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν! † Μ.Σ.Ἁ.
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Ἅγιοι Ἀρχειρεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Δόξα τῷ Θεῷ πάν-
των ἕνεκα! Δόξα 
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ 
Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύματι! Τριὰς Ἁ-
γία, δόξα Σοι!

Ἀπόψε, ἡ Ἐκδήλωσίς 
μας αὐτὴ ἦταν ἕνα θαῦμα, διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ 
Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Πνευματικοῦ Ὁδη-
γοῦ μας, τοῦ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ 
(† 17.5.2013).

Καὶ εὐχαριστῶ ἐγκάρδια τοὺς συντελεστὰς 
καὶ ἱερουργοὺς τοῦ θαύματος αὐτοῦ: τὸν ἀγα-
πητό μας Ἱεροδιάκονο Γαβριὴλ καὶ τοὺς ἀξί-
ους συνεργάτες του.

* * *
Τὸ θαῦμα αὐτὸ εἶναι ὁδηγητικὸ πρὸς δύο 

κατευθύνσεις.
α. Πρωτίστως, ἀνέδειξε, μὲ ἐξαιρετικὴ μά-

λιστα ἔμφασι, τὴν Ποιμαντικὴ Διάστασι τῆς 
Ἱερᾶς Τέχνης, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἁγιογραφίας.

Ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν παρελθοῦσα Περίοδο
Ϛ ʹ τῶν Μαθημάτων, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
«νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ 

νεωτέρων», καὶ 
ἐργάσθηκαν συν-
ειδητὰ καὶ ἐπίμο-
να στὴν προοπτι-
κὴ τοῦ Ὀρθο-
δόξου Ἤθους: ἀ-
πὸ τὸ «ἐγὼ» στὸ 
«ἐμεῖς», δηλαδὴ

στὴν συνειδητοποίησι, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
μία Οἰκογένεια, ἕνα Σῶμα, ἕνας ἀλληλέγγυ-
ος ζωντανὸς Ὀργανισμός. 

Τὸ Σῶμα φέρει ὅλο τὸν 
Χριστό· καὶ κάθε Μέ-
λος φέρει ὅλο τὸ Σῶ-
μα, καὶ ἑπομένως 
ὅλο τὸν Χριστό· μέσα 
στὸ Σῶμα, καὶ μέσα 
σὲ κάθε Μέλος, ρέει ἡ 
ζωοποιὸς καὶ ἀνακαινι-
στικὴ Ζωὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Σὲ κάθε Διακονία τῆς Ἐκκλησίας βιώνεται 
ἀπὸ τοὺς Διακονοῦντας ἕνας παρατεταμένος 
λειγουργικὸς ἀσπασμός: «Ἀγαπήσωμεν ἀλλή-
λους», «ἀσπασώμεθα ἀλλήλους ἐν φιλήματι 
ἁγίῳ»!... «Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν»!...

Ὁ Ἀσπασμὸς εἶναι ἀπόδειξις τῆς Ἑνώσεώς 
μας ἐν Χριστῷ· καὶ ἡ Ἕνωσίς μας αὐτή, ἐν προ-
κειμένῳ μέσῳ τῆς συνεργατικότητος στὴν Δι-
ακονία τῆς Ἁγιογραφίας, δίδει μαρτυρία μιᾶς 
αὐθεντικῆς «Χριστοφάνειας», καθιστᾶ ὁρατὸ 
τὸν Χριστό, μαρτυρεῖ γιὰ τὸν Χριστό μας, 
κηρύττει τὴν Ἁγία Τριάδα, παροντοποιεῖ τὸν 
Χριστὸ –διὰ τοῦ Πατρὸς– ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι· 
πραγματώνει τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐδῶ καὶ 
τώρα, μᾶς ἀνοίγει ἕνα παράθυρο στὴν πραγ-
ματικότητα τῶν Ἐσχάτων.

Εἶναι λοιπὸν προφανεστάτη ἡ Ποιμαντικὴ 
Διάστασις τῆς Ἱερᾶς Τέχνης μέσῳ καὶ τῶν 
Μαθημάτων τοῦ Ἐργαστηρίου μας· καὶ ἑπο-
μένως ἀξίζει τὸν κόπο, τὴν ἐπιμονὴ καὶ τὶς 
θυσίες ὅλων τῶν Συνεργατῶν καὶ Συνδιακό-
νων μας, προκειμένου ἡ προσπάθεια νὰ συν-
εχισθῆ καὶ νὰ ριζώση, γιὰ νὰ δώση εὔχυμους 
καρπούς.

* * *
β. Κατὰ δεύτερο λό-

γο, τὸ ψηλαφητὸ αὐ-
τὸ θαῦμα τῆς ἀπο-
ψινῆς Ἐκδηλώσεως
μᾶς βοήθησε νὰ ἐμ-
βαθύνουμε σὲ ἕνα λί-
αν ἐπίκαιρο θέμα, τὸ 

Καταληκτήριος προσλαλιὰ στὴν Ἐκδήλωσι 
ἐπὶ τῇ λήξει τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας

Κυριακή, 9/22.6.2014

Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία:
Ζωὴ - Δημιουργία - Συνέχεια
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θέμα τῆς Θείας Τέχνης καὶ τοῦ διαχρονικοῦ 
Μηνύματός της.

Οἱ λέξεις Ζωὴ -Δημιουργία - Συνέχεια, ὅπως 
ἐνσαρκώνονται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιασ-
τικὴ Ἁγιογραφία, ἐκφράζουν ἕναν γνήσιο δυ-
ναμισμό· ὁδηγοῦν σὲ μία πραγματικὴ ἔκρηξι 
καὶ ἀνάδυσι τῆς ὄντως Ζωῆς, τοῦ ἀρχέτυπου 
Κάλλους τῆς θεϊκῆς Ὀμορφιᾶς, μὲ τὰ ὁποῖα 
ὁ Κύριός μας ἔχει πλουτίσει καὶ ἐνδύσει τὴν 
Δημιουργία Του.

Ἡ πραγματική, ἡ ὀντολογικὴ Ὀμορφιὰ εἶ-
ναι ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ... Ὁ Κύριος ἐνδύεται «εὐ-
πρέπειαν»... Ἀποκαλύπτεται ὡς Φῶς... Καὶ τὸ
ὑπέρκαλλο αὐτὸ Φῶς «σημειώνεται ἐφ᾿ ἡμᾶς»...
Καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀντανακλᾶ τὴν Δόξα καὶ τὸ 
Φῶς καὶ τὴν Ὀμορφιὰ τοῦ Θεοῦ...

«Ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ 
προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπ-
τριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μετα-
μορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος» (Β ʹ 
Κορινθ. γ ʹ 18).

...Καὶ ὅλοι ἐμεῖς..., ὡσὰν ἄλλοι καθρέπτες 
πνευματικοί, δεχόμεθα 

καὶ ἀντανακλοῦμε 
τὴν δόξα τοῦ Κυ-
ρίου... Ἔτσι, μετα-
μορφωνόμεθα καὶ 
λαμβάνουμε τὴν 

ἴδια ἔνδοξη εἰκόνα
τοῦ Κυρίου... Καὶ προ-

οδεύουμε ἀπὸ τὸν ἕνα βαθ-
μὸ τῆς Δόξης σὲ ἄλλο βαθμὸ Δόξης, ἀνώτε-
ρον... Ἀπὸ Λαμπρότητα καὶ Ὀμορφιά, σὲ με-
γαλύτερη Δόξα καὶ Ὀμορφιά... Ὅπως εἶναι 
ἑπόμενο νὰ συμβαίνη σὲ ὅσους δέχονται 
ἐλλάμψεις ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα...

Τὰ Μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἐν προκει-
μένῳ οἱ Μαθητὲς τοῦ Ἐργαστηρίου μας, μετ-
έχουν ἐνεργά, κυριολεκτικὰ μυοῦνται, στὴν 
Ζωή, τὸ Κάλλος καὶ τὴν Ὀμορφιά, ἐφ᾿ ὅσον 
πίνουν ἀπὸ τὴν αὐθεντικὴ Πηγὴ Αὐτῶν· τὸν 
Χριστό μας καὶ τὸ Σῶμά Του, τὴν Ἐκκλησία...

...Καὶ γίνονται φορεῖς τοῦ θεϊκοῦ Κάλλους... 
Καὶ γίνονται δημιουργικοὶ συνεχιστὲς τοῦ 
πραγματικοῦ Κάλλους, τῆς ὄντως Τέχνης, 
τῆς Θείας Τέχνης... Καὶ διασώζουν τὰ γνήσια 
κριτήρια γιὰ τὴν Τέχνη... Καὶ διαχωρίζουν 
χωρὶς δίλημμα τὸ θεϊκὸ ἀπὸ τὸ δαιμονικό· τὸ 
ἱερὸ ἀπὸ τὸ βέβηλο· τὸ χριστοκεντρικὸ ἀπὸ τὸ 

ἀνθρωποκεντρικό· τὸ Ἄκτιστο ἀπὸ τὸ κτιστό· 
τὸ αἰώνιο ἀπὸ τὸ παροδικὸ καὶ ἐφήμερο· τὸ 
αὐθεντικὸ ἀπὸ τὸ
κίβδηλο· τὴν Ζωὴ 
ἀπὸ τὸν θάνατο· 
τὴν Ἀξιοπρέπεια 
ἀπὸ τὴν εὐτέ-
λεια...

Ἡ αὐθεντικὴ Τέ-
χνη εἶναι πάντο-
τε Κοινωνία, Ἀποκάλυψις, Παρουσία... Τότε μό-
νον εἶναι δυνατὴ ἡ Συνέχεια καὶ ἡ Ἐξέλιξις... 
Μόνο, ὅταν ὑπάρχη Κοινωνία Ἀκτίστου καὶ 
Κτιστοῦ... Μόνο, ὅταν μᾶς Ἀποκαλύπτεται ἡ 
Δόξα τοῦ Ἀκτίστου... Μόνο, ὅταν εἴμεθα ση-
μεῖα τῆς Παρουσίας τοῦ Θεοῦ...

Σὲ ἀντίθετη περίπτωσι, ὁμιλοῦμε μόνο γιὰ 
ἀντιγραφή, ἀκινησία, ἀπολίθωμα, ρουτίνα, 
ἀδιέξοδο...

Ἡ Ἁγιογραφία σήμερα, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, 
μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον τόσο ξεπεσμένο ἕως 
καὶ δαιμονικό, ἐπιβάλλεται νὰ γίνη μάρτυρας 
τῆς θείας εὐσπλαγχνίας, μιᾶς ἀπέραντης συμ-
πόνιας κατὰ τὸ μέτρο τῆς «εὐσπλαγχνίας» 
τοῦ Χριστοῦ μας...

Ὁ Μόνος Ἐλεήμων, τὸ Μέγα Ἔλεος πρέ-
πει νὰ εἶναι, μὲ ἀνανεωμένα στοιχεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Τέχνης καὶ συνεχῶς ἀνανεούμενα, τὸ 
κυρίαρχο μήνυμα τῆς Εἰκόνος· τὸ σημεῖο, 
ὅπου θὰ ἑστιάζεται ὁ κόπος καὶ ὁ πόνος τοῦ 
φιλότιμου Ἁγιογράφου, ὁ ὁποῖος θὰ ἀντλῆ 
ἔμπνευσι καὶ ἐφευρετικότητα πρωτίστως ἀπὸ 
τὴν ἐμπειρικὴ σχέσι του μὲ τὴν Πηγὴ τοῦ 
Ἐλέους καὶ τῆς Εὐσπλαγχνίας.

Ἡ Ζωή, ἡ Δημιουργητικότητα, ἡ Συνέχεια 
δὲν εὑρίσκονται μόνο στὴν τεχνοτροπικὴ ἐνη-
μέρωσι, οὔτε μόνο στὸ παρελθόν· ἀλλά, μέσα 
στὴν Ἐσχατολογικὴ Δόξα τοῦ Εὐσπλάγχνου 
καὶ Μόνου Ἐλεήμονος Θεοῦ, στὸν Ὁποῖο πρέ-
πει δόξα καὶ εὐχαριστία, στοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!
9/22.6.2014                                          † ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
† Ἁγιορειτῶν Πατέρων                             Κυπριανὸς
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Μακαριώτατε·
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
Ὁσιώτατοι Μοναχοί, Γέροντες καὶ Γερόντισσες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

1. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας 
    πρὸς τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο

Σήμερα, ἐν καιρῷ θέρους, δροσιζόμενοι ὑπὸ 
τὴν σκιὰν τοῦ πλατύφυλλου Δένδρου τῆς προσ-
φάτου καὶ θεοφιλοῦς Ἑνώσεώς μας, ἡ Χάρις 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς συνήγαγε, προκει-
μένου νὰ ἐκφράσωμε προσευχητικά, ἐν ὕμνοις 
καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν εὐγνωμοσύνη μας 
ἐξαιρετικὰ πρὸς τὸν οὐρανοβάμονα Ἅγιο Ἀπό-
στολο  Παῦλο· τὸν Φωτιστὴ  τῆς Πατρίδος  μας· 
τὸν Ἱδρυτὴ τῶν πρώτων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ εὐρω-
παϊκοῦ ἐδάφους· τὸν θεμελιωτὴ τῆς Τοπικῆς 
Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν· τὸν 
θεοκίνητο Μυσταγωγό μας στὸ Μυστήριο τοῦ 
Σωτῆρός μας Χριστοῦ· τὸν ἄριστο Καθηγητὴ τῆς 
Μυστικῆς- Ἐμπειρικῆς- Εὐχαριστιακῆς Θεολογί-
ας· τὴν ἀστείρευτη αὐτὴ Πηγὴ τῆς Ὀρθοδόξου 
Χριστοκεντρικῆς Ἐκκλησιολογίας.

Τὸν Παῦλο ἀναφέρομε εὐλαβικά, καὶ οἱ καρ-
διές μας στρέφονται πρὸς τὴν Ἁγία Πίστι μας, 
τὴν Ὁποία Αὐτὸς μᾶς παρέδωσε· ἡ Ὁποία εἶναι 
ταυτόσημος μὲ τὴν διαιώνια Πίστι τῆς Ἐκκλη-
σίας· ἡ Ὁποία ἀκριβῶς γι᾿ αὐτὸ εἶναι καὶ λέ-
γεται Ἀποστολική· καὶ ἐξ αἰτίας τῆς Ὁποίας, 
ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας εἶναι καὶ καλεῖται καὶ 
ὁμολογεῖται Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.

Συνοδικὴ Χοροστασία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, † 29.6.2014 ἐκ.ἡμ. 

Ἐκκλησιοκτόνος ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ *

Καταλύει τὴν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας

Ναί, ὁπωσδήποτε, «ἡ ἔλευση τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου στὴν Ἑλλάδα εἶχε κοσμογονικὸ χα-
ρακτῆρα καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ προπάντων 
γιὰ τὴν Πατρίδα μας»1.

Ναί, πράγματι, «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε 
“ὁ πατὴρ” τῆς Χρι στιανικῆς Ἑλλάδος· “ὁ Θε-
μελιωτὴς καὶ Οἰκοδόμος τοῦ Ἑλληνικοῦ Χρι-
στιανισμοῦ” · “ὁ μεγάλος ἀφυπνιστὴς τοῦ Ἔ-
θνους μας”· ὁ Ἱδρυτὴς τῆς Τοπικῆς Ἑλλαδικῆς Ἁ-
γιωτάτης Ἐκκλησίας μας» 2.

Ναί, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ χριστοκίνητος 
Παῦλος, ὅπως ἐπιγραμμα τικὰ λέγει ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος, «τὴν Ἑλλάδα, τὴν βάρβαρον πᾶσαν», 
λόγῳ τῆς εἰδωλολατρίας, αὐτὸς «ὁ σκηνοποιὸς 
ἐπέστρεψε» στὴν ἐπίγνωσι τοῦ μόνου ἀληθινοῦ 
Θεοῦ, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος3.

Ναί, ἀναμφισβήτητα, ὁ θεοφόρος Παῦλος 
εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐβάπτισε στὸ Ὄνο-
μα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὥστε νὰ μὴν εἴμεθα πλέ-
ον «ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν 
Ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, οἰκοδομηθέντες 
ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν, 
ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»4.

Ναί, γιὰ ὅλα αὐτά, ἀνέκαθεν καὶ σήμερα καὶ 
τὴν στιγμὴ αὐτή, κα ταστέφομε τὴν Μνήμη καὶ 
τὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου μὲ 
ἄνθη εὔωσμα εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας· μὲ τὰ 
νοητὰ μύρα τῆς Πίστεως, τῆς Ἐλπίδος καὶ τῆς 
Ἀγάπης·  ἀλλά, καὶ μὲ τὰ δάκρυα τῆς αὐτομεμ-
ψίας καὶ μετανοίας, διότι δὲν ἀποδειχθήκαμε 
ἄξιοι τῶν οὐρα νίων αὐτῶν δωρεῶν.

* * *
2. Τὸ «Μυστήριο τῆς Ἀνομίας» 

καὶ ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς

Παρὰ ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα βεβαίως εἶναι πηγὴ 
ἐμπνεύσεως καὶ ἀφυπνίσεως, θὰ ἤθελα ἀπόψε 
νὰ στρέψωμε τὴν προσοχή μας στὸ πολὺ ἐπί-
καιρο θέμα τῆς Ἀποστολικότητος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας.

† Μητροπολίτου

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ
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ξων Ἐκκλησιῶν· κατόπιν, κατέρριψε τὸ ἕνα με-
τὰ τὸ ἄλλο καὶ μετέθεσε «Ὅρια Αἰώνια, ἃ ἔθεν-
το οἱ Πατέρες»10 ἡμῶν· καὶ σήμερα, ὁμιλεῖ ἀπρο-
κάλυπτα γιὰ ἕναν χριστιανοφανῆ Συγκρητισμό,

■ ὅταν διαπιστώνη, ὅτι δῆθεν «ὑπάρχει χῶρος 
γιὰ τὶς ἄλλες [ἑτερό δοξες] Ἐκκλησίες στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία»·

■ ὅταν «ἀναγνωρίζει τὴν ὀντολογικὴ ὕπαρ-
ξη τῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων», 
δηλαδὴ «τὴν ἐκκλησιαστικότητα τῶν ἄλλων 
[ἑτεροδόξων] Ἐκκλησιῶν»·

■ ὅταν λαμβάνη «στάση περιεκτική», «περι-
χωρητική», «ἔναντι τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν 
καὶ Ὁμολογιῶν»·

■ ὅταν γίνεται λόγος γιὰ «“εὐρύχωρη” ὀρθό-
δοξη ἐκκλησιολογικὴ θεώρηση τῶν ἄλλων 
Ἐκκλησιῶν»·

■ ὅταν υἱοθετῆται ἡ ὑπέρβασις τῆς «παλαιᾶς  
αἱρεσιολογίας», ὡς καὶ τῆς «ἐκκλησιολογικῆς 
καὶ σωτηριολογικῆς ἀποκλειστικότητος»11.

Αὐτὸς ὁ προφανὴς ἐκκλησιολογικὸς Συγκρητι-
σμός, κινούμενος στὰ ὅρια τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
ἦταν ἑπόμενο νὰ εἰσέλθη καὶ στὰ ὅρια τῶν 
ἄλλων Θρησκειῶν, ὡς Διαθρησκειακὸς Συγκρη-
τισμός, ἐν τέλει δὲ νὰ διατυπωθῆ ἀπὸ τοὺς ἐξ 
ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστὰς ὡς ἑξῆς:

«Παραδέχεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία τὴν ὕπαρξιν Ἐκκλη σίας ἐν εὐρυ-
τάτῃ ἐννοίᾳ, ἢ μᾶλλον Ἐκκλησιῶν ἐκτὸς 
τῆς ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(ecclesia extra ecclesiam), ὡς καὶ χρι-
στιανῶν ἔξω τῶν τειχῶν καὶ τῶν ὁρίων 
αὐτῆς (extra muros), ἔνθα ἐπεκτείνεται 
ἀνεμποδίστως ἡ πανσθενουργὸς σωτήρι-
ος χάρις τοῦ Θεοῦ»12.

* * *
3. Ἀποστολικότης Διδαχῆς καὶ Διαδοχῆς

Ἀνέφερα προηγουμένως, ὅτι ἡ Ἀποστολικότης 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας βάλλεται ἀπὸ τὸν 
συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμὸ συνεχῶς καὶ ἀπρο-
καλύπτως.

Εἶναι λοιπὸν ἀναγκαῖο νὰ ἀναφερθοῦν ἐν 
συντομίᾳ τὰ δύο κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς 
Ἀποστολικότητος, ὥστε νὰ κατανοηθῆ ἔτι βαθύ-
τερον, γιατὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἐκκλησιοκτό-
νος καὶ ἑπομένως ἐντάσσεται στὶς σύγχρονες 
ἐκφράσεις τοῦ «Μυστηρίου τῆς Ἀνομίας»5.

Ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ Διδασκαλία διέκρινε  

Ἡ τετάρτη αὐτὴ 
ἰδιότης τῆς Ἐκκλη-
σίας, συναπτομένη 
ἀρρήκτως μὲ τὴν Μο-
ναδικότητα, τὴν Ἁγι-
ότητα καὶ τὴν Καθο-
λικότητά Της, βάλ-
λεται στὶς ἡμέρες 
μας συνεχῶς καὶ 
ἀπροκαλύπτως ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησιοκτόνο 
αἵρεσι τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ.

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου 
στὸ «θεμέλιο τῶν Ἀπο στόλων καὶ τῶν Προ-
φητῶν»4 ἔχει σήμερα ἐξαιρετικὴ σημασία, ἐφ᾿ 
ὅσον τόσο οἱ Προφῆται, ὅσο καὶ οἱ Ἀπόστολοι, 
βεβαίως δὲ καὶ οἱ Διάδοχοί τους, κατεπολέ-
μησαν σθεναρῶς τὸν Συγκρητισμό, δηλαδὴ τὴν 
ἀνάμειξι τῆς Ἀληθοῦς Πίστεως μὲ τὰ ἀλλότρια 
στοιχεῖα τῆς Εἰδωλολατρίας καὶ τῆς Αἱρέσεως· 
ἀντεστάθησαν στὴν νόθευσι τῆς Ἀληθείας· κα-
τεδίκασαν τὴν σταδιακὴ  ἐπικράτησι τῆς ἀδια-
φορίας ἔναντι τῆς Ἀληθείας· ἐμαρτύρησαν γιὰ 
νὰ μὴν ἀκυρωθῆ ἡ σχέσις μὲ τὸν ἀποκεκαλυμ-
μένο Θεὸ τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Σωτηρίας.

Ὀφείλομε νὰ εἴμεθα εἰλικρινεῖς: ἡ διαρκῶς  
αὐξανομένη συγκρητιστικὴ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ 
τὴν Ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλλοίωσις Αὐτῆς μέσῳ 
τοῦ ψεύδους, ὡς καὶ ἡ ἐξίσωσις Αὐτῆς μὲ τὴν 
πλάνην- αἵρεσιν, εἶναι τὸ ἐνεργούμενον διὰ μέ-
σου τῶν αἰώνων «Μυστήριον τῆς Ἀνομίας»5, 
τὸ ὁποῖο προηγεῖται τῆς τελικῆς «Ἀποστασί-
ας»6,  ἀλλὰ καὶ προπαρασκευάζει Αὐτήν, μέχρι 
τῆς ἐμφανίσεως -ἀποκαλύψεως τοῦ κατ᾿ ἐξοχὴν 
«Ἀνόμου»7, τοῦ «Υἱοῦ τῆς Ἀπωλείας»6, τοῦ 
«Ἀντικειμένου»8 καὶ «Ἀντιχρίστου»9.

Στὴν προοπτικὴ αὐτή, ἡ λεγομένη Οἰκουμε-
νικὴ Κίνησις, ἡ ὁποία ἐνεφανίσθη καὶ ἀνεπτύχ-
θη κατὰ τὸν προηγούμενο αἰῶνα, μὲ σκοπὸ τὴν 
ἐπανένωσι τοῦ διηρημένου καὶ πολυδιασπα-
σμένου Χριστιανισμοῦ, ἔχει συγκρητιστικὸ χα-
ρακτῆρα καὶ ἐντάσσεται στὸ ἐνεργούμενο «Μυ-
στήριον τῆς Ἀνομίας»5:

● διεκηρύχθη ἐπισήμως τὸ ἔτος 1920· μετὰ 
ἀπὸ ὀλίγα ἔτη, τὸ 1924, προκειμένου νὰ ἐφαρ-
μόση τὸ πρόγραμμα-σχέδιό του, εἰσήγαγε τὴν 
Ἡμερολογιακὴ-Ἑορτολογικὴ Μεταρρύθμισι, ἡ ὁποί-
α διέρρηξε τὴν ἑνότητα τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδό-



● Ἀριθ. 2 ● Ἰούνιος - Αὔγουστος 2014 ● 23●

ἀνέκαθεν τὴν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, 
πρῶτον σὲ Ἀποστολικότητα Διδασκαλίας καὶ δεύ-
τερον σὲ Ἀποστολικότητα Διαδοχῆς-Χειροτονίας.

Ἐν τούτοις, ἂν καὶ διακρίνωνται ἡ Διδασκα-
λία καὶ ἡ Διαδοχή, αὐτὲς εἶναι ἑνωμένες ἀδιαι-
ρέτως, ὥστε ἡ μὲν Ἀποστολικὴ Διδασκαλία εἶναι 
αὐτὴ ἡ βάσις τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, ἡ δὲ 
κανονικὴ Χειροτονία εἶναι τὸ ἐξωτερικὸ ἐκεῖνο 
γνώρισμα, τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει τὴν ἑνότητα 
μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία θεμελιώθηκε ὑπὸ 
τῶν Ἀποστόλων.

Ἄλλαις λέξεσιν, ἡ μὲν Ἀποστολικότης τῆς Δι-
δασκαλίας καθιστᾶ τὴν Ἐκκλησία στόμα τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, ἡ δὲ Ἀποστολικό-
της Διαδοχῆς-Χειροτονίας εἶναι ὁ σύνδεσμος τοῦ 
Λειτουργοῦ τῶν Μυστηρίων μὲ τὸν Χριστὸν 
καὶ τοὺς Ἀποστόλους.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἀποστολικότης τῆς Ἐκκλησί-
ας διασπᾶται καὶ κατα λύεται, ὅταν ἀναιρῆται  
ἡ Ἀποστολικὴ Διδασκαλία μόνον ἢ ἡ Ἀποστολικὴ 
Διαδοχὴ μόνον ἢ βεβαίως, ὅταν ἀναιροῦνται 
ἀμφότερα.

Ἡ Ἀποστολικότης τῆς Ἐκκλησίας συνδέει τὸ 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Πηγὴ τῆς Χάριτος, μὲ 
αὐτὸ τοῦτο τὸ Ὑπερῶον τῆς Πεντηκοστῆς: διὰ 
μέσου τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ Κανονικῶν 
καὶ Κοινωνικῶν Λειτουργῶν, τὰ Μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας πίνουν ἀπὸ τὴν Πηγὴν τῆς Ἀλη-
θείας καὶ τῆς Ζωῆς, χριστοποιοῦνται διὰ τῶν 
Μυστηρίων.

Ἀποστολικότης ἀποκεκομμένη ἀπὸ τὴν Πηγὴ 
τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Ζωῆς, εἶναι κενὴ ἐκκλη-
σιαστικοῦ περιεχομένου, εἶναι ψευδεπίγρα φος, 
δὲν εἶναι ἐκκλησιαστική, ἔχει ἐκπέσει ἀπὸ τὴν 
κοινωνία μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστό, τὸν πρῶτο 
καὶ μέγιστο «Ἀπόστολον»13,  ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν 
κοινωνία μὲ τοὺς «Δώδεκα Ἀποστόλους τοῦ 
Ἀρνίου»14.

Πολὺ χαρακτηριστικά, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος 
ἐρωτᾶ γιὰ τοὺς Ἀρειανούς: «Πῶς τῆς Καθο-
λικῆς Ἐκκλησίας εἰσὶν οἱ τὴν Ἀποστολικὴν 
ἀποτιναξάμενοι Πίστιν;»15.

Ἐν συμπεράσματι: Ἀποστολικότης Διδασκαλί-
ας καὶ Ἀποστολικότης Διαδοχῆς, ἀδιασπάστως 
συνυπάρχουσες, ἀλληλο -περιχωρούμενες καὶ 
ἀλληλο- επιβεβαιούμενες, εἶναι τὰ ἀπαραίτητα 
ἐκεῖνα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἐγγυῶνται τὴν Μο-
ναδικότητα, τὴν Ἁγιότητα καὶ τὴν Καθολικότητα 

τῆς Ἐκκλησίας, μαρτυροῦν τὴν Γνησιότητα 
τῆς Ἐκκλησίας, τὸν χαρακτῆρα τῆς Ἀληθοῦς 
Ἐκκλησίας.

* * *
4. Ὁ Οἰκουμενισμὸς καταλύει 

τὴν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας

Οἱ αἱρέσεις, ὅπως καὶ ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκου-
μενισμός, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι μία παμπε-
ριεκτικὴ αἵρεσις, μία παναίρεσις, ἀποτελοῦν 
–ὅπως προελέχθη– βασικὴ παράμετρο τοῦ 
«Μυστηρίου τῆς Ἀνομίας»5.

Μὴν θεωρηθῆ τοῦτο ὡς ὑπερβολή· εἶναι διδα-
σκαλία Πατερική, μᾶς τὸ ὑπενθυμίζει  ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης Δαμασκηνός:

«“Μυστήριον Ἀνομίας” τὰς τῶν αἱρέ-
σεων διδασκαλίας εἶναί φησι καὶ τὰ 
ψευδῆ αὐτῶν δόγματα. Ἐκείνου [τοῦ 
Μυστηρίου] γὰρ προβαδίζουσιν ὁδο-
ποιοῦντες αὐτῷ [τῷ Μυστηρίῳ] καὶ 
καιρὸν ἀπάτης παρεχόμεναι· ἐξεληλύ-
θεισαν δὲ ἤδη ἀπὸ τοῦ καιροῦ τῶν Ἀπο-
στόλων αἱ αἱρέσεις»16.

Καί, ἐπίσης, νὰ μὴ λησμονῆται, ὅτι «δὲν 
ὑπάρχουν μικρὲς ἢ μεγάλες αἱρέσεις, μικρὴ ἢ 
μεγάλη ἀπόκληση ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δι-
δασκαλία. Ἡ Ἀλήθεια δὲν εἶναι ποτὲ θέμα πο-
σότητας. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τὸ Ἐκκλη-
σιαστικὸ Ἦθος καὶ ἡ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ἕνα καὶ μοναδικὸ  μέγεθος, ποὺ δὲν τεμα-
χίζεται»17.

Ἐπισημαίνει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος:

«Καθάπερ ἐν τοῖς βασιλικοῖς νομίσμα-
σιν ὁ μικρὸν τοῦ χαρακτῆρος περικόψας, 
ὅλον τὸ νόμισμα κίβδηλον εἰργάσατο· 
οὕτω καὶ ὁ τῆς ὑγιοῦς πίστεως καὶ τὸ 
βραχύτατον ἀνατρέψας, τῷ παντὶ λυ-
μαίνεται, ἐπὶ τὰ χείρονα προϊὼν ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς»18.
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πτοαρμένιοι καὶ αἰθίοπες ἐπίσκοποι, οἱ 
ἀγγλικανοὶ ἐπίσκοποι»· «δι᾿ αὐτὸ καὶ 
τὰ μυστήρια τῶν ἀγγλικανῶν εἶναι μυ-
στήρια τῆς μιᾶς ἁγίας καθολικῆς καὶ 
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, ὡς εἶναι καὶ 
τὰ μυστήρια τῶν ρωμαιοκα θολικῶν»· 
ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ρωμαιοκαθολικοί, 
ἀγγλικανοί, κοπτοαρμένιοι καὶ αἰθίο-
πες, λουθηρανοὶ καὶ ἄλλοι προτεστάνται 
εἶναι χριστιανοὶ βαπτισμένοι εἰς τὸ ὄνο-
μα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος»· «ὅλοι οἱ χριστιανοὶ μὲ 
τὸ ἴδιον βάπτισμα ἐγίναμεν μέλη τοῦ Σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία»23!...

Στὴν «Ὁμολογία» αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπί-
σημος Ὁμολογία τῆς ἐκπεσούσης Ἐκκλησίας 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ἡλίου φαεινό-
τερον, ὅτι καταλύονται καὶ οἱ δύο συνιστῶσες 
τῆς Ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ᾿ ὅσον 
ἀναγνωρίζονται συνοδικῶς τόσο ἡ Διδασκαλία, 
ὅσο καὶ ἡ Διαδοχὴ-Χειροτονία τῶν πολυειδῶν 
αἱρέσεων Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, μάλιστα ἀκό-
μη καὶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖες ἔχουν καταδικασθῆ 
ρητῶς καὶ ὑπὸ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

* * *
5. Ἡ κλῆσίς μας σήμερα

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!... Ὁ Ἅγιος 
Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Φωτιστὴς τοῦ Γένους 
μας καὶ Ἱδρυτὴς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
μας, μὲ τὸ κῦρος καὶ τὴν αὐθεντία τοῦ Ἀπο-
στολικοῦ Χαρίσματός του, μᾶς ἐμύησε στὴν 
Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας· μᾶς ἐβοήθησε 
νὰ συνειδητοποιήσωμε βαθύτερα τὴν κατα-
στροφικότητα τῆς ἐκκλησιομάχου αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ· μᾶς εὐαισθητοποίησε περισσό-
τερα στὴν νηφάλια καὶ προσεκτικὴ ἀνάλυσι 
σοβαρῶν πτυχῶν τῆς Αἱρέσεως· μᾶς ἐνίσχυσε 
στὸ νὰ ἐπιδεικνύωμε θεάρεστη ἐμμονὴ στὴν 
Ἀποστολικὴ Διδασκαλία καὶ στὴν Ἀποστολικὴ Δι-
αδοχὴ-Ἱερωσύνη.

Σήμερα, χάριτι Θεοῦ, βιώνομε τὴν Ἑνότητά 
μας ἐν τῇ Ἀγάπῃ καὶ τῇ Ἀληθείᾳ τοῦ Σωτῆρός 
μας Χριστοῦ· οἱ Ὀρθόδοξοι Ἀντιοικουμενισταὶ τοῦ 
Πατρίου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, συγκρο-
τοῦντες πλέον ἕνα Σῶμα, καὶ μάλιστα διεθνο-
ποιημένο· ἔχοντες συναντηθῆ σὲ μία ἰσχυρὰ βάσι, 
ἤτοι στὸ θεολογικὸ  ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο: 

Ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς δὲν ἔχει ἀνα-
τρέψει μόνον τὸ βραχύτατον τῆς ὑγιοῦς Πίστεως, 
ἀλλ᾿ ἔχει καταλύσει τὴν Ἀποστολικότητα τῆς 
Ἐκκλησίας· ἦταν ἀνέκαθεν καὶ ἐξακολουθεῖ 
νὰ εἶναι ἀλλότριος τῆς Συνοδικῆς καὶ Πατε-
ρικῆς Παραδόσεώς μας· συνενώνει τοὺς ὁπα-
δούς του στὴν λεγομένη «Εὐρεῖα Παγκόσμια 
Οἰκουμενικὴ Οἰκογένεια» (Broad Ecumenical 
World Family)19, ἐντὸς τῆς ὁποίας διενεργεῖται 
μία de facto Συγκρητιστικὴ Διαδικασία, ἐξελισσο-
μένη δυναμικὰ σὲ πολλὰ ταυτοχρόνως ἀλλη-
λεξαρτώμενα ἐπίπεδα (Θεολογία, Λατρεία, 
Δια κονία, Μαρτυρία, Παιδεία, Διάλογοι, Συνέ-
δρια, Συμβούλια, Ἐκδόσεις κ.ἄ.), βάσει πάντο-
τε –ὅπως ἐνασμενίζονται νὰ διακηρύσσουν οἱ 
Οἰκουμενισταὶ– τῆς δῆθεν «Πρωτοπορειακῆς 
καὶ Δυναμικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου τοῦ 1920»20!

Γιὰ τὴν τεκμηρίωσι τῆς θέσεώς μας αὐτῆς, 
δηλαδὴ τῆς καταλύσεως τῆς Ἀποστολικότητος 
τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ, δὲν θὰ προστρέξω σὲ πολλὲς μαρτυρίες, 
ἀλλὰ θὰ ἀρκεσθῶ σὲ μία καὶ μόνο, τῆς ὁποίας ἡ 
βαρύτητα εἶναι ἐξαιρετικῆς σημασίας, ἐφ᾿ ὅσον 
εἶναι συνοδικῆς -συλλογικῆς φύσεως: «εὐλογίᾳ 
καὶ ἐγκρίσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου»21.

Πρόκειται γιὰ τὴν «Ὁμολογία Θυατείρων»21,  
ἡ ὁποία περιέχει μίαν «τελείως αἱρετικήν, προ-
τεσταντικὴν ἢ οἰκουμενιστικὴν διδασκαλί-
αν περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»22, ὅπως  
ἔγραφε ὀρθότατα τὴν 6.12.1975 ὁ ἐν Ἁγίοις  
Ὁμολογητὴς Μητροπολίτης Φιλάρετος, τῆς 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

«Οἱ χριστιανοὶ πιστεύουν», 
διδάσκει μεταξὺ ἄλ-

λων αἱρέσε ων καὶ 
πλανῶν ἡ «Ὁμο-

λογία» αὐτή, 
«ὅτι ἀληθινὴ 
χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α 
καὶ ἱερωσύνη
ἔχουν καὶ με-
ταδίδουν οἱ ὀρ-
θόδοξοι ἐπί-

σκοποι, οἱ ρω-
μαιοκαθολικοὶ 

ἐπίσκοποι, οἱ κο-



«Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς 
Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ»24, καλούμε-
θα νὰ δώσωμε μία Μαρτυρία αὐθεντική, ὥστε 
«τῶν Ἀποστόλων τὸ Κήρυγμα, καὶ τῶν Πα-
τέρων τὰ Δόγματα»25 νὰ εἶναι ὁ ἀσφαλὴς καὶ 
ἀπλανὴς ὁδηγός μας· ὥστε, ἡ εὐαγγελικὴ καὶ 
ἀποστολικὴ «ὑγιαίνουσα διδα σκαλία»26 νὰ δι-
ατηρηθῆ ἀνόθευτος ἀπὸ τὶς συγκρητιστικὲς ἐπι-
δράσεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Κάθε αἵρεσις, ἐφ᾿ ὅσον πλήττει καὶ ἀναιρεῖ
τὴν Ἀποστολικότητα καὶ Πατερικότητα τῆς Ἐκ-
κλησίας, «ἀποτελεῖ μία ἄλλη πίστη, μία ἄλλη 
στά ση ζωῆς, τὴν ὁποίαν –ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος 
Εἰρηναῖος Λυῶνος– “οὔτε Προφῆται ἐκήρυξαν, 
οὔτε ὁ Κύριος ἐδίδαξεν, οὔτε οἱ Ἀπόστολοι πα-
ρέδωσαν”»· «κάθε αἵρεση, ὡς σύστημα πλάνης, 
στερεῖται ἀκριβῶς τὸν τρόπο θεραπείας τῆς 
ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ποὺ φανέρωσε ὁ Χριστὸς 
καὶ τὸν βλέπουμε στὴν ἁγιοπνευματικὴ ἄθληση 
καὶ στὸ χριστομίμητο ἦθος τῶν Ἁγίων μας»17.

* * *
Εἴθε οἱ ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις καὶ ὑπομνή-

σεις νὰ θεωρηθοῦν ὡς μία ἀνθοδέσμη εὐγνωμο-
σύνης στὸν Μέγα Φωτιστὴ τοῦ Γένους καὶ τῆς 
Πατρίδος μας Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο· ἀλλά, 
καὶ ὡς μία ὤθησις γιὰ πε ραιτέρω προσευχὴ καὶ 
ἐγρήγορσι ἔναντι τοῦ ἐνεργουμένου «Μυστηρί-
ου τῆς Ἀνομίας» 5, μέσῳ τῆς συγκρητιστικῆς παν-
αιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·
καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός· 

καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος·
 ἄς εἶναι μαζί μας, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν! 

#
Τῷ Δοτῆρι Θεῷ 

Δόξα καὶ Εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἀμήν!

Ἑόρτια Ὁμιλία ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀπο-
στόλου Παύλου, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς, Μο-
ναστηράκι Ἀθηνῶν.
Παύλου Παλούκα καὶ Θεοδώρου Ἀνθίμου, Τὸ Αἰώνιο 
Χρέος πρὸς τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, σελ. 47, Ἀθῆναι 
2002.
Αὐτόθι.
Ἱ. Χρυσοστόμου, ΡG τ. 60, σελ. 407/Εἰς τὴν πρὸς Ρω-
μαίους, Ὁμιλία Β΄, § ε΄.
Ἐφεσ. β΄ 19 20.
Β΄ Θεσσαλ. β΄ 7.
Β΄ Θεσσαλ. β΄ 3.
Β΄ Θεσσαλ. β΄ 8.
Β΄ Θεσσαλ. β΄ 4.
Α΄ Ἰωάν. β΄ 18, β΄ 22, δ΄ 3· Β΄ Ἰωάν. 7.
Πρβλ. Παροιμ. κβ΄ 28.
Στυλιανοῦ Χ. Τσομπανίδου, Ἐκκλησία καὶ Ἐκκλη-
σίες – Ἡ θέση τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν 
στὴν ἐκκλησιολογικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας στὰ πλαίσια τοῦ οἰκουμενικοῦ δια-
λόγου, σελ. 10, 283, 286, 287, 294, 295 κ.ἀ., ἐκδόσεις 
«Ἁρμός», Ἀθῆναι 2013.
Ἰωάννου Καρμίρη, «Ἡ σωτηρία τῶν ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησί-
ας ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ», Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 
56 (1981) 391 434, σελ. 401 402.
Γαλ. δ΄ 4· Ἑβρ. γ΄ 1.
Ἀποκαλ. κα΄ 14.
Μ. Ἀθανασίου, ΡG τ. 26, στλ. 20Α/Κατὰ Ἀρειανῶν, Λό-
γος Α΄, § 4.
Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, ΡG τ. 95, στλ. 924ΑΒ/
Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς, κεφ. Β΄, στχ. 7.
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργακοπού-
λου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., «Τὸ μυ-
στήριον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ φαινόμενον τῶν αἱρέσεων», 
ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 2010/14.2.2014, 
σελ. 3.
Ἱ. Χρυσοστόμου, ΡG τ. 61, στλ. 622/Εἰς τὴν πρὸς Γαλά-
τας, Κεφ. Α΄, § Ϛ ΄.
Ἐκ τῆς Ἱστοσελίδος τοῦ «Π.Σ.Ε.»: World Council 
of Churches Μedia relations office, Ρress update, 6 
June 2003, cf. Ρress Release, ΡR 03 20, of 28 Μay 2003: 
«Orthodox participation in ecumenical movement: “There 
is no alternative to dialogue”», accessed 13.12.2003.
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■ Στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
στὰ Κύμινα Θεσσαλονίκης

Τὴν Κυριακή, 30.6/13.7.2014, ἐπανηγύρισε ὁ  Μετοχιακὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀπο-
στόλων στὰ Κύμινα τῆς Θεσσαλονίκης. 

Ἐλειτούργησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου 
Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ τὴν Δράμα, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου Ἁγιο-
κυπριανίτου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Νικολάου Ματσούλια ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα. Παρέστη μεγά-
λο πλῆθος πανηγυριστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη.

Ἑόρτια Ὁμιλία ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλ. Φιλίππων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ δὲ 
Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως.

Ἀκολούθησε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ εὐλογήθηκε πρὸ Αὐτοῦ ἡ Ἀρτοκλασία.
Γενικά, ἡ ἑόρτια ἀτμόσφαιρα ἦταν ξεχωριστή, λόγῳ καὶ τῆς πνευματικῆς χαρᾶς ἀπὸ τὴν 

βίωσι τῆς προσφάτως ἐπιτευχθείσης ἐκκλησιαστικῆς μας Ἑνώσεως.

●26  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

20. 

21.

22.

 Γρηγορίου Λαρεντζάκη, «Βασικαὶ ἀρχαὶ τηρήσεως καὶ 
ἀποκαταστάσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος – Ὀρθόδοξοι 
Ἀπόψεις», στὸ «Ἐπιστημονικὴ Παρουσία Ἑστίας Θεο-
λόγων Χάλκης», τ. Α΄, σελ. 351, ἐν Ἀθήναις  1987.
Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καὶ Μ. Βρετανίας Ἀθηνα-
γόρου (Κοκκινάκη), Ἡ Ὁμολογία Θυατείρων  – Ἡ Πί-
στις καὶ  ἡ Προσευχὴ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, Ἐκδίδεται 
τῇεὐλογίᾳ καὶ ἐγκρίσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, Λονδῖνον 1975, ἀγγλιστὶ (σελ. 
1 151), καὶ ἑλληνιστὶ (σελ. 153 286).

■  Στὶς  σελίδες  4 -5 παρατίθεται τὸ ἑλληνικὸ πρω-
τότυπο  καὶ ἡ ἀγγλικὴ μετάφρασις τοῦ ἐγκριτικοῦ πα-
τριαρχικοῦ γράμματος  (10.1.1975).
Ἱερομονάχου Καλλινίκου Ἁγιορείτου (ἐπιμ.), Ὀρθό-

δοξος Μαρτυρία – Ἀντιοικουμενιστικὰ Κείμενα τῆς 
περιόδου 1966 -1983 τοῦ Προκαθημένου τῆς ἐν Δια-
σπορᾷ Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου κ. Φιλαρέτου, σελ. 66, Ἅγιον Ὄρος  
Ἀθῆναι 1985.
Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καὶ Μ. Βρετανίας Ἀθηνα-
γόρου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 203, 159 καὶ 204.
Βλ. περιοδ. «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἀριθ. 1/
Μάρτιος- Ἀπρίλιος- Μάϊος 2014, σελ. 11 -19.
Κοντάκιον, Κυριακὴ τῶν Ἁγίων ΤΙΗ΄ (318) Θεοφόρων 
Πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ.
Α΄ Τιμ. α΄ 10· Β΄ Τιμ. δ΄ 3· Τίτ. α΄ 9, β΄ 1.

23.

24.

25.

26.



 Τὰ Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἑορτούλα Λήξεως
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 

5η Μαΐου 2014 ἐκ.ἡμ. 

Μὲ τὴν προτροπὴ καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας, συγκεντρώθηκαν σὰν 
φίλεργες μελισσοῦλες στὸ φιλόξενο Πνευματικὸ 
Κέντρο τοῦ Ζεφυρίου, στὸν Καλλικρατικὸ Δῆμο 
Φυλῆς, τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι τῶν Κατηχητικῶν 
μας, «οἱ  Ἐλπίδες τοῦ  Ἔθνους καὶ τῆς  Ἐκκλησίας 
μας», ὅπως συνήθιζε νὰ ἀποκαλῆ τὴν πιστὴ νεο-
λαία ὁ Ἀείμνηστος Πνευματικός μας Πατέρας καὶ 
Μητροπολίτης Κυπριανός († 17.5.2013).

* * *
Παιδιὰ καὶ Κατηχήτριες ἔψαλαν τὸ «Εἰς πολλὰ 

ἔτη» καὶ τὰ Πασχαλινὰ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ «Ἀ-
ναστάσεως Ἡμέρα», πρὶν ἡ δις Μαρία Κουκοβίνου, 
πεπειραμένη Κατηχήτρια τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ 
Κολωνοῦ, προοιμιάση τὴν Ἐκδήλωσι, τὴν ὁποία ἀπή-
λαυσαν πολλοὶ πιστοί.

Τὰ Κατηχητικά μας, μὲ τὸν συντονισμὸ τῶν 
ἀξιέπαινων γιὰ τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη τους Κα-
τηχητριῶν, παρουσιάσαν «ψήγματα τῶν ὅσων στὴν 
διάρκεια τῆς Περιόδου αὐτῆς διδάχθηκαν».

Μὲ τὴν καθοδήγησι τῆς Κατηχήτριας τοῦ Παιδικοῦ 
Τμήματος κας Νικολέττας Σιμερτζιάδου-Ψάλτου,
διαβάσθηκαν κείμενα μὲ τὴν συμμετοχὴ ὁμάδων 
παιδιῶν τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἔγιναν ἀπαγγελίες Ποιη-

μάτων καὶ Κατηχητικῶν Κει-
μένων καὶ ἐκτελέσθηκαν 

ὄμορφα Δημοτικὰ Τρα-
γούδια, κατάλληλα 
γιὰ τὴν περίστασι, τὰ 
ὁποῖα θερμὰ χειρο-

κροτήθηκαν.

Τὸ πολὺ ἀγα-
πητὸ στὰ παιδιὰ
σύνθημα «Θέ-
λω νὰ γίνω Ἅγι-
ος», τὸ ὁποῖο
τραγουδῆθηκε
μὲ ἰδιαίτερη δύ-
ναμη καὶ χαρά, 
ὑπογράμμισε ἡ Κατηχήτρια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, Πρεσβυτέρα Ἐπίχα-
ρις, ἐνῶ οἱ Μαθητές της τὴν ἐδικαίωσαν μὲ τὴν σε-
μνότητα καὶ εὐταξία τους.

Ἡ Ὁδηγὸς τοῦ Τμήματος Ἐφήβων κα Ἰουστῖνα 
Γιατράκου-Μουρλᾶ, ἔθιξε τὸ κέντρο τῆς Χριστια-
νικῆς Ζωῆς: τὴν Εὐσπλαγχνία, τὸ ὁποῖο εἶχαν ὡς 
θέμα Περιόδου καὶ ἀνέλυσαν εὔστοχα τὰ χαριτωμέ-
να μέλη τοῦ ζωτικοῦ αὐτοῦ καὶ καίριου τμήματος 
τῶν Κατηχητικῶν μας.

* * *
Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας ἔθεσε τὴν σύντομη, 

ἀλλὰ λίαν ὠφέλιμη κατακλεῖδα τῆς ἐπιτυχημένης 
αὐτῆς πρώτης Συλλογικῆς Κατηχητικῆς Ἐκδηλώ-
σεως καὶ δὲν μπόρεσε νὰ ἀποκρύψη τὴν πηγαία 
χαρά του γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ πρό-
οδο τῶν παιδιῶν μας.

Κατευόδιον αὐτῆς τῆς εὐλογημένης  Ἐκδηλώσεως 
ἡ ἐπίκαιρη καὶ ἐπιτυχημένη εὐχή:       

Ἀμήν! Βοήθησέ μας, Κύριε!
Κατηχητικὰ

●  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς
●  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

●  Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κολωνοῦ
●  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλευσῖνος 

Συνδιοργάνωση Ἐκδηλώσεως 
Σύλλογοι « Ἅγιος Κυπριανὸς » 

καὶ «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων »
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Γ.́ Τὸ τρίτο Κατηχητικό, «Τὰ Ἡλιοτρόπια», εἶχε ὡς 
βασικὸ θέμα: «Ἡ Παναγία-Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, Μη-
τέρα δική μου», μὲ τὸ συνοδευτικὸ ρητό: «Τὴν πᾶσαν 
ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν 
με ὑπὸ τὴν Σκέπην Σου».
 «Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ ὁμάδα τῆς Μαθητεί-

ας, τὴν ὁποία ἀπαρτίζουν Μαθητὲς καὶ Μαθήτρι-
ες Γυμνασίου καὶ Λυκείου, γνώρισαν σὲ μία σειρὰ 
μαθημάτων τὴν ζωὴ τῆς Παναγίας μας, ἀπὸ τὴν 
Γέννηση ὡς τὴν Κοίμησή Της, τὴν δογματικὴ διδα-
σκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὴν Θε-
οτόκο. Μέσα ἀπ᾿ τὰ θαύματά Της, γνώρισαν τὴν Παν-
αγία ὡς προστάτη, βοήθεια καὶ παρηγοριά, φόβο τῶν 
δαιμόνων, ὡς θεματοφύλακα τῶν ὀρθοδόξων δογμά-
των, ὡς προστάτη τῆς ἁγιότητας καὶ τῆς μητρότητας. 
Ἀναλύθηκαν, ἐπίσης, τὰ κείμενα τοῦ Μεγάλου καὶ τοῦ 
Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος στὴν Ὑπεραγία Θεο-
τόκο καὶ τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας. 

● Ἡ παραπάνω θεματολογία ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ νὰ συ-
ζητηθοῦν μὲ τὰ παιδιὰ οἱ ἐφηβικοί τους 
προβληματισμοί, ὅπως τὰ θέματα τῆς 
ἁγνότητας καὶ τῶν σχέσεων τῶν δύο φύ-
λων, ἡ διαχείριση τοῦ ἄγχους, ἡ ἀντιμε-
τώπιση τῶν δυσκολιῶν: ὅπως ἡ ἀρρώστια, 
ὁ θάνατος, ἡ μοναξιά, ὁ διαφορετικὸς ἀπ᾿ 
τὸν κοσμικὸ τρόπος ζωῆς ποὺ προκαλεῖ 
εἰρωνία ἢ ἀπομόνωση ἀπ᾿ τὸ κοσμικὸ πε-
ριβάλλον, ὁ καταναλωτισμός, ἡ ἐμπορία 
ἀνθρώπων-σύγχρονη δουλεία, ἐνῶ τὸ 
θέμα τῆς διατήρησης τῆς παιδικῆς ἁπλό-

τητας καὶ ἀθωότητας συζητήθηκε μὲ ἀφορμὴ τὴν προ-
βολὴ τῆς ταινίας “Τὰ δελφινάκια τοῦ Ἀμβρακικοῦ”».

Δ.́ Τὸ τέταρτο Κατηχητικό, σὲ εἴκοσι πέντε (25) Μα-
θήματα, μελέτησε μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων, ὡς 
ἑξῆς: 1... , 2. «Πῶς συμπεριφέρομαι;», 3. «Καυγᾶς; ὄχι 
εὐχαριστῶ!», 4. «Συγνώμη», Κείμενο: «Τί εἶναι καλὸ 
καὶ τί εἶναι κακό», 5. «Ἡ Καλύτερη φιλία», 6. «Ἡ 
Ἁγία Αἰκατερίνη», 7. Κείμενο: «Ὁ Ζητιᾶνος, ἡ Βαρυ-
χειμωνιὰ καὶ ἡ προσευχὴ τῆς Μαρίας», 8. «Τὸ ψέμα: 
μία ἀληθινὴ πληγή», 9. «Παλαιὸ καὶ Νέο ἡμερολόγιο», 
10. Κείμενο: «Ὁ Βασιλιὰς ἤθελε νὰ δεῖ τὸν Θεό», 11. 
«Τὰ Θεοφάνεια. Τὸ Ἅγιο Βάπτισμα μᾶς κάνει μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας», 12. Κοπὴ πίττας. 13. Κείμενο: «Ἕνα 
δῶρο στὰ χέρια μας», Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, 
14. «Ἀπόστολος Τιμόθεος», 15. «Νηστεία. Ἀνάλυση τί 
εἶναι ἡ νηστεία; γιατί νηστεύουμε; νηστεύουμε ὅλοι;», 
16. «Ὅλο ἐγὼ θὰ ὑποχωρῶ;», 17. «Ὀρθοδοξία», 18. «Ἡ 
Δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ», 19. «Οἱ ἐννέα παιδομάρ-
τυρες τῆς Γεωργίας», 20. «Οἱ Ἅγιοι Σαράντα Μάρτυ-
ρες», 21. «Οἱ καλὲς πράξεις. Ἡ Ἁγία Ταβιθᾶ», 22. «Ὁ 
Σίμων ὁ μάγος», 23. «Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Κορνήλιος», 24. 
Ἐλεύθερη συζήτηση. Προβληματισμοὶ τῶν παιδιῶν, τί 
ἀντιμετωπίζουν στὸ σχολικό τους περιβάλλον καὶ ὄχι 
μόνο, 25... .  

Πλούσια ἡ Καρποφορία 

Τὰ Κατηχητικὰ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Περίοδος: 2013-2014

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὰ Κατηχη-
τικὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀνέπτυξαν τὶς δρα-
στηριότητές τους στὰ τέσσερα Ἐνοριακὰ Κέντρα μας:

α. Προσκυνηματικὸς χῶρος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυ-
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς (Κατηχή-
τριες: Ἰουστῖνα Γιατράκου-Μουρλᾶ, Νικολέττα Σιμερ-
τζιάδου-Ψάλτου, Μαρία Κυριακίδου).

β. Προσκυνηματικὸς χῶρος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς (Κατηχήτριες: Πρε-
σβυτέρα Ἐπίχαρις Ξυναριανοῦ, Πρεσβυτέρα Ἀγγελικὴ 
Τερζάκη).

γ. Ἐνοριακὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου, στὸν 
Κολωνὸ Ἀττικῆς (Κατηχητές: Μαρία 
Κουκοβίνου, Ἐλπινίκη Βραχνάκη, Νικό-
λαος Καλαπόδης).

δ. Ἐνοριακὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων, 
στὴν Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς (Κατηχήτρια: 
Πρεσβυτέρα Σωτηρία Κανατσούλη).

* * *
Α.́ Τὸ πρῶτο Κατηχητικό, «Τὰ Παιδιὰ 

τῆς Παναγιᾶς», περιλαμβάνει δύο Τμή-
ματα: παιδιὰ Δημοτικοῦ καὶ παιδιὰ Γυ-
μνασίου-Λυκείου.

● Τὸ θέμα, τὸ ὁποῖο μελετήθηκε ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ 
Δημοτικοῦ κατὰ τὴν Περίοδο Ζ΄ (2013-2014), ἦταν 
«Θέλω νὰ γίνω Ἅγιος».

● Τὸ θέμα, τὸ ὁποῖο μελετήθηκε ἀπὸ τοὺς ἐφήβους, 
ἦταν «Ἡ Εὐσπλαγχνία».
 Τὰ θέματα τῶν προηγουμένων Περιόδων ἦσαν τὰ 

ἑξῆς: Α΄ (2007-2008): «Ἡ Παναγία μας»· Β΄ (2008-2009): 
«Ἡ Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον»· Γ΄ (2009-
2010): «Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι»· Δ΄ (2010-2011): «Ἡ Πίστη, 
ἡ Ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ Πεποίθηση στὸν Θεό»· Ε΄ (2011-
2012): «Τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας: τὸ ὕψιστο 
Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας»· ΣΤ΄ (2012-2013): 
«Οἱ Δέκα Ἐντολές».

Β.́ Τὸ δεύτερο Κατηχητικὸ εἶχε ὡς βασικὸ θέμα: 
«Ἐγὼ εἰμὶ τὸ Φῶς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή», τὸ ὁποῖο 
βασίσθηκε στὴν ἀνάλυσι τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν 
τῶν Κυριακῶν καὶ σὲ Βίους ἑορταζομένων Ἁγίων. 
 Εἰδικὲς ἀναφορὲς ἔγιναν στὸν Βίο τοῦ Ὁσίου Σε-

ραφεὶμ τοῦ Σάρωφ (ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔγινε καὶ μία πα-
ράστασι), στὴν συμπεριφορά μας μέσα στὸν Ναὸ τοῦ 
Θεοῦ καὶ στὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας 
μὲ κέντρο τὰ Μυστήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας, γύρω ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔγινε καὶ 
διάλογος μὲ τὸν Ἐφημέριο τῆς Μονῆς.



«...Ἡ ἱστορία τῆς Ἐσθὴρ Γκιουλσάν, πρώην Μου-
σουλμάνας, εἶναι ὅντως συγκλονιστική. Δείχνει ὅτι ὁ 
Θεὸς δίνει τὴν εὐκαιρία τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Προσ-
ώπου Του σὲ ὅλους. Τὸ βιβλίο θέτει πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς 
ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση 
“πίστη”. Ἀφυπνίζει συνειδήσεις, ἀκρωτηριάζει τὴν 
“εὔκολη” χριστιανικὴ ζωή. Προβάλλει ἕνα παράδειγ-
μα θυσίας, ἀλλὰ καὶ ἀληθινῆς χαρᾶς...».

* * *
 «Ἦταν τότε, ἀπὸ καθαρὴ ἀπελπισία, ποὺ ἄρχισα νὰ 

μιλάω στὸν Θεό: “Θέλω νὰ πεθάνω”, εἶπα. “Δὲν θέλω 
νὰ ζῶ ἄλλο...”. Δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἐξηγήσω, ἀλλὰ ἔνιω-
σα ὅτι ἡ προσευχή μου γινόταν εἰσακουστή. Ἦταν σὰν 
νὰ εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἕνα πέπλο ἀνάμεσα σὲ μένα καὶ μιὰ 
πηγὴ εἰρήνης. “Τί φρικτὴ ἁμαρτία ἔχω διαπράξει, γιὰ 
νὰ μὲ ἀναγκάζεις νὰ ζῶ ἔτσι;”, ἔλεγα μὲ λυγμούς. “ Ἡ 
μητέρα μου ἔφυγε μόλις γεννήθηκα, μετὰ μὲ ἔκανες 
ἀνάπηρη, καὶ τώρα πῆρες τὸν πατέρα μου. Πές μου 
γιατί μὲ τιμωρεῖς τόσο βαριά;”. Ἡ σιωπὴ ἦταν τόσο βα-
θιὰ καὶ ἤρεμη ποὺ ἄκουγα τὸν χτύπο τῆς καρδιᾶς μου.

● “Δὲν θὰ σ᾽ ἀφήσω νὰ πεθάνεις. Θὰ σὲ κρατήσω 
στὴν ζωή”. Ἦταν χαμηλή, ἁπαλὴ φωνὴ σὰν τὴν ἀνάσα 
μιᾶς αὔρας ποὺ περνοῦσε ἀπὸ πάνω μου...
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Joseph Fadelle
Τὸ τίμημα
Ἐκδόσεις «Ἁρμός», Ἀθήνα, 
Μάρτιος 2014, σελίδες 262. 

■ Ἦταν κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς στρατιωτικῆς του
θητείας, ὅταν ὁ Μωάμεθ, 
ἕνας νεαρὸς Ἰρακινὸς ἀπὸ 
ἐξέχουσα σιϊτικὴ οἰκογέ-
νεια, ἀνακαλύπτει μὲ δυσ-
αρέσκεια ὅτι ὁ συγκάτοι-
κός του εἶναι Χριστιανός. 
Προσπαθεῖ νὰ τὸν προσ-
ηλυτίσει καὶ καταλήγει 

νὰ προσηλυτιστεῖ ὁ ἴδιος...
● Τὸ νὰ ἀπαρνηθεῖ κάποιος τὴν πίστη του, στὸ 

Ἰσλὰμ τιμωρεῖται μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου. Ἡ οἰκο-
γένειά του θὰ δοκιμάσει τὰ πάντα γιὰ νὰ τὸν κάνει 
νὰ ἐπιστρέψει στὴν πατρικὴ πίστη. Ὅμως ὁ Μωάμεθ, 
ποὺ μετὰ τὴν βάπτισή του ὀνομάστηκε Ζόζεφ, δη-
λαδὴ Ἰωσήφ, θὰ ὑποστεῖ φυλακισμό, βασανιστήρια 
καὶ διώξεις μέχρι θανάτου ἀπὸ τοὺς ἴδιούς του τοὺς 
συγγενεῖς καὶ δὲν θὰ λυγίσει. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς περι-
πέτειες θὰ καταφύγει στὴν Γαλλία ὅπου σήμερα ζεῖ.

♦ Τὸ Τίμημα εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἱστορία τῆς ζωῆς τοῦ 
Ζόζεφ Φαντὲλ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ συνάντησε τὸν 
Χριστὸ μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ ἔφτασε στὴν Γαλλία.

■ «...Αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι κυριολεκτικὰ μιὰ βόμβα.●Τὸ 
Τίμημα ἂν τοῦ ἀφεθεῖτε, εἶναι ἕνα ἔργο ποὺ θὰ ἀποδει-
χθεῖ ἀνεκτίμητο, εἶμαι σίγουρος γι᾿ αὐτό. ●Καὶ πρέπει 
νὰ ἀφεθεῖτε, γιατὶ τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι κάτι πολὺ πε-
ρισσότερο ἀπὸ μιὰ μαρτυρία. ●Μιλάει γιὰ μιὰ ζωὴ ποὺ 
ἀναστατώθηκε, μιὰ ζωὴ ποὺ τινάχτηκε στὸν ἀέρα μετὰ 
ἀπὸ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Χριστό. ● Ἡ ζωὴ αὐτὴ 
ἀγγίζει τὰ βάθη τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καρδιᾶς μας, ἐνῶ 
τὴν ἴδια στιγμὴ γεννάει αἰσθήματα χαρᾶς, θαυμασμοῦ 
καὶ ντροπῆς. ● Χαρᾶς μπροστὰ στὴν περιπέτεια μιᾶς 
μεταστροφῆς τόσο ἀπίστευτης, θαυμασμοῦ μπροστὰ 
στὴν πίστη ποὺ μετακινεῖ βουνά, ντροπῆς μπροστὰ 
στοὺς φόβους μας, ἐμᾶς τῶν Δυτικῶν, ποὺ καλοπερ-
νοῦμε, κλεισμένοι στὸν ἑαυτό μας, ὅταν τὴν ἴδια ὥρα 
οἱ ἀδελφοί μας Χριστιανοὶ πεθαίνουν στὸ Ἰρὰκ ἢ ἀλλοῦ 
ὑπὸ τὶς χειρότερες συνθῆκες».

Δύο βιβλία ἄκρως ἐπίκαιρα καὶ ἄκρως συγκλονιστικά. Μία γνωριμία μὲ τὸ Ἰσλὰμ ἐκ τῶν 
ἔνδον. Μία εὐκαιρία ἀφυπνίσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ νὰ ἔχουν χά-
σει τὸ Ὅραμα τῆς Ἐσχατολογικῆς Βασιλείας, ἔχουν συσχηματισθῆ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, 
ἔχουν υἱοθετήσει ἔστω καὶ ἀσυναίσθητα ἕνα χιλιαστικὸ ὅραμα, μία ἀδάπανη εὐσέβεια...

● “Ποιός ὁ λόγος νὰ μὲ 
κρατᾶς στὴν ζωή;” ἀπό-
ρησα. “Εἶμαι ἕνα ρᾶκος, 
Πῆρες τὸν πατέρα μου καὶ 
δὲν μοῦ ἄφησες καμμιὰ 
ἐλπίδα, τίποτα ποὺ νὰ ἀξίζει νὰ ζῶ”.

● Ἡ φωνὴ ἦρθε καὶ πάλι, ζωηρὴ καὶ χαμηλόφωνη: 
“Ποιός ἔδωσε μάτια στοὺς τυφλούς, καὶ ποιός ἔκανε 
καλὰ τοὺς ἀρρώστους, καὶ ποιός γιάτρεψε τοὺς λε-
προὺς καὶ ποιός ἀνάστησε τοὺς νεκρούς; Εἶμαι ὁ Ἰη-
σοῦς, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας. Διάβασε γιὰ μένα στὸ Κοράνι, 
στὴ Σούρα Μαριάμ”...».

Ἐσθὴρ Γκιουλσὰν
Τὸ σκισμένο πέπλο
Μία ἀληθινὴ ἱστορία με-
ταστροφῆς ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ
στὸ Χριστιανισμό...
Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ», Ἀθή-
να, Μάϊος 2014, σελίδες 
255. 
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● Ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Ἀγρίνιον ἐν ἔτει 1935. 

● Πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φι-
λοθέου Ζερβάκου († 1980), μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ καθοδήγη-
σιν τοῦ ὁποίου ἵδρυσεν ἐν ἔτει 1961 τὴν Ἱερὰν Ἀνδρώαν 
Κοινοβιακὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς. 

● Προσεχώρησε μὲ τὴν ὑπ΄ αὐτὸν Ἀδελφότητα εἰς τὴν 
Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος τὴν 3/16ην 
Ἰανουαρίου 1969.

● Ἐχειροτονήθη Ἀρχιερεὺς τὴν 7.2.1979 ἐκ.ἡμ. καὶ ἐξε-
λέγη Πρόεδρος δὲ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τὴν 
5.4.1985 ἐκ.ἡμ.

● Μὲ ἀπαράμιλλον 
ἱερα  πο στολικὸν ζῆλον, 
ἵδρυ σε πολλὰς Ἐνορίας 
καὶ Ἱεραποστολικὰς Κοινό
τη τας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς 
Ἑλ λάδος.

● Τὴν Πέμπτην, 17/30. 
5.2013, μετὰ ἀπὸ σοβαρὰν 
ἀσθέ νειαν ἑξήμισυ ἐτῶν, ἐντὸς 
τοῦ ταπεινοῦ Κελλίου Του, εἰς τὴν 
Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, παρέδωκε τὸ πνεῦμα εἰρηνικῶς εἰς χεῖρας 
Θεοῦ ζῶντος.

Ὁ πολυσέβαστος καὶ πολυτίμητος
Γέρων καὶ Μητροπολίτης μας Κυπριανὸς († 2013)

● Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Βύρωνα 
Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1948. Εἰσήχθη εἰς 
τὴν Α.Σ.Ο.Ε., ἀλλὰ δὲν ἐπεράτωσε 

τὰς σπουδάς του, ἀφιερωθεὶς εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν τῶν ῾Αγίων 
Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης εἰς Φυλὴν Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1967.

● Διετέλεσε Πνευματικὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Πρωτοσύγ
κελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς 
Συν όδου τῶν Ἐνισταμένων. Ἐδραστηριοποιήθη εἰς τὸ ἐκδοτι-
κόν, ποιμαντικὸν καὶ ἀντιαιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψε πλῆθος 
ἄρθρων καὶ μελετῶν, πολλαὶ ἐκ τῶν ὁποίων σχετίζονται μὲ τὴν 
σοβαρὰν θεολογικὴν ἀποτίμησιν καὶ κριτικὴν τῆς αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ.

● Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος μὲ τίτλον Ὠρεῶν τὴν 6.10. 
2007 ἐκ.ἡμ., καὶ προήχθη εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Προ-
έδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων, λόγῳ τῆς ἀσθενείας 
τοῦ Προέδρου αὐτῆς Μητροπολίτου Κυπριανοῦ. Μετὰ δὲ τὴν 
Κοίμησιν Αὐτοῦ, ἐξελέγη ὑπὸ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 
4.10.2013 ἐκ.ἡμ. Μητροπολίτης καὶ Πρόεδρος Αὐτῆς.

● Διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐνισταμένων 
εἰς τὸν Διάλογον μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἤχθη εἰς αἴσιον ἑνωτικὸν 
πέρας τὴν 5/18 Μαρτίου 2014. Συνοδικῇ ἀποφάσει, διετήρη-
σε τὸν αὐτὸν τίτλον καὶ διαποιμαίνει τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἀποτελεῖ δὲ Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

● Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, 
ὡς καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. Ἐπίσης, 
διαποιμαίνει ὡς Τοποτηρητὴς τὰς νεοπαγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκ-
χόλμης Σουηδίας καὶ ΓκλντάνιΤιφλίδος Γεωργίας.

Σταυρὸς - Διακονία

«῞Οποιος δὲν θέλει τὸν Σταυρό του, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄξιος 
τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ εἶναι Μαθητὴς Αὐτοῦ. 

Τὰ βάθη τοῦ Θείου ὄντος ἀνοίγονται στὸν Χριστιανό, πρὸ 
παντὸς ὅταν εἶναι Ἐσταυρωμένος ἐξ αἰτίας Αὐτοῦ. 

Προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός, καὶ βρίσκουμε 
τὸν ἑαυτό μας ἐπάνω στὸν Σταυρό, ὁ ὁποῖος Σταυρὸς εἶναι ἡ 
Καθέδρα τῆς Ἀληθινῆς Θεολογίας ».

«Δὲν σκεπτόμαστε ἐμεῖς νὰ ἀλλάξουμε τὸν κόσμο. 
Ἐμεῖς σκεπτόμαστε νὰ λάβουμε τὴν δύναμη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 

ἀντιδροῦμε σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις μὲ Ἀγάπη ».
( Ἀρχιμ. Σωφρονίου, †1993 )

●

«Εὐσπλαγχνία σημαίνει Διακονία τοῦ Ἀδελφοῦ καὶ ἡ Διακο-
νία ἦταν ἀνέκαθεν “σῆμα κατατεθὲν” τῶν γνησίων Χριστιανῶν: 
“τὸ νὰ ζώνεσαι τὸ Λέντιον τῆς Διακονίας δὲν εἶναι ὑποτιμητικόν, 
εἶναι Μεγαλειῶδες”, ἐν Χριστῷ τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ἡμῶν ».

(† ὁ Ὠ.Κ, 1.9.2012 )

† Ὁ Μητροπολίτης 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

#
Ἱερὰ Εἰκὼν

«Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ»
† Μνήμη: 6η Ὀκτωβρίου.

Ρωσικὴ Εἰκὼν ΙΗ΄ αἰ.
●

Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει Αὐτῆς
ἔγινεν ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία

(6η Ὀκτωβρίου 2007 ἐκ. ἡμ.)
καὶ ἡ Ἐνθρόνισις

(6η Ὀκτωβρίου 2013 ἐκ.ἡμ.)
τοῦ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ



Ἐκκλησία
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Ἑλλάδος

Ἱερὰ Σύνοδος 

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται

† ὁ Ἀττικῆς & ∆ιαυλείας κ. Ἀκάκιος 
† ὁ Θεσσαλονίκης & ∆ηµητριάδος κ. Μάξιμος
† ὁ Λαρίσης & Πλαταµῶνος κ. Ἀθανάσιος
† ὁ Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος 
† ὁ Πειραιῶς & Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος 
† ὁ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
† ὁ Τορόντο κ. Μωϋσῆς
† ὁ Ἀµερικῆς κ. ∆ημήτριος
† ὁ Ἔτνα κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 

Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι

† ὁ Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος
† ὁ Μαραθῶνος κ. Φώτιος
† ὁ Πόρτλαντ κ. Σέργιος
† ὁ Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Νόρα κ. Μιχαὴλ
† ὁ Λούνης κ. Σιλουανὸς
† ὁ Γαρδικίου κ. Κλήμης
† ὁ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος

† ὁ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος

† ὁ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος

Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς

† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. Παῦλος
† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Ἀλανίας κ. Γεώργιος

† Κεκοιμημένοι Ἱεράρχαι

Γερμανὸς ∆ημητριάδος
Γερμανὸς Κυκλάδων 
Χρυσόστομος πρώην Φλωρίνης
Παρθένιος Κυκλάδων
Ἀκάκιος Ταλαντίου
Χρυσόστομος Μαγνησίας
Παΐσιος Αἰγίνης
Θεόφιλος Πατρῶν
Μερκούριος Κνωσσοῦ
Γεώργιος Κένυας
Παΐσιος πρ. Εὐρίπου
Κάλλιστος Κορινθίας
Γερόντιος Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος
Αὐξέντιος Ἀθηνῶν
Ἀντώνιος Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος
Πέτρος Ἀστορίας
Καλλιόπιος Πενταπόλεως
Γαβριὴλ Κυκλάδων
Ματθαῖος Οἰνόης
Ἰωάννης Σαρδηνίας
Στέφανος Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
Χρυσόστομος Σύδνεϋ
Χρυσόστομος Ἀθηνῶν
Σπυρίδων πρ. Αὐστραλίας
Κυπριανὸς Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου

• Κάνιγγος 32 (ὄροφος γ΄ ), Τ.Κ. 106 82, Ἀθῆναι.
• Ἀριθ. Τηλεφ.: (+30) 210 38.28.280.
• Τηλεαντίγραφα (Telefax): (+30) 210 38.47.365.
• e-mail: ecclesiagoc@gmail.com
• Ἐπίσημος Ἱστοσελίδα εἰς τὸ ∆ιαδίκτυον:
 www.ecclesiagoc.gr

● Ἀριθ. 2 ● Ἰούνιος - Αὔγουστος 2014 ● 31●
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ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωΡωΠΟυ ΚΑΙ φυΛηΣ

● Ἕδρα: Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἀριθ. Γραμματοθ.: 112, 
Τ.Κ. 133 51 ΦΥΛΗ - GREECE. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2411511. ● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2411080 ●

● Ε-mail: mitropolis-orfyl@hsir.org ● Ἐπίσημος Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.hsir.org ●
ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ, Ἅγιος Γεώργιος Πύργου Ήλείας, ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. 
Τηλ. 2621025861. ● ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Μηλιὲς Λάλα Ἠλείας, ΤΚ 
270 66 ΛΑΛΑΣ. ● ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Σφυρέϊκα Ἀγρινίου, 301 00 
ΑΓΡΙΝΙΟΝ. Τηλ. 2641032013. ● ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Χρυσο-
βίτσα Θέρμου Αἰτωλίας, ΤΚ 300 08 ΘΕΡΜΟ. ● ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ-
ΗΣ, Ρόγγια Χρυσοβίτσας Θέρμου Αἰτωλίας, ΤΚ 300 08 ΘΕΡΜΟ.          
● ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τῆνος, ΤΚ 842 00 ΤΗΝΟΣ.

Σύλλογοι Προνοιακοῦ  Ἔργου
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Ἀνδρῶν «ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ», Λεωφ. 
Φυλῆς 112, ΤΚ 133 43, Ἄνω Λιόσια - Δῆμος Φυλῆς, Τηλ. 6977759033, 
Πρόεδρος: κος Ἀνδρέας Κουνέλης.
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗ-
ΜΩΝ», Λεωφ. Φυλῆς 47, ΤΚ  133 51, Φυλὴ Ἀττικῆς, Τηλ. 2102412162, 
Πρόεδρος: κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

Μὴ Μετοχιακοὶ  Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
(συμπεριλαμβάνονται ἕως τῆς ἐκπνοῆς τοῦ τρέχοντος ἔτους 2014)

● ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,  Ἐλευσῖνα Ἀττικῆς. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΟ-
ΒΛΥΤΙΣΣΗΣ, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. ● ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Τῆνος. ● 
ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, Ἅγιος Φωκᾶς Τήνου. ● ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
Τῆνος. ● ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Τῆνος. ● ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Τῆνος. ● ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Τῆνος. ● ΑΓΙΩΝ ΠΑΝ-
ΤΩΝ, Κατερίνη. ● ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Νέα  Ἔφεσος Πι-
ερίας. ● ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Πτολεμαΐς. ● ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 
Δράμα. ● ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Καρπερὴ Σερρῶν.  

Μὴ Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια 
(συμπεριλαμβάνονται ἕως τῆς ἐκπνοῆς τοῦ τρέχοντος ἔτους 2014)

● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ, Ἀμυγδαλέζα Σταμάτας Ἀττικῆς, 
ΤΚ 145 75 ΣΤΑΜΑΤΑ. Τηλ. 2108142876. ● ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Πετρούπολις Ἀττικῆς. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟ-
ΛΗ. Τηλ. 2105010753. ● ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, Ἐλαι-
ώνας Σερρῶν, ΤΚ 621 00 ΣΕΡΡΕΣ. Τηλ. 2321063701. ● ΟΣΙΑΣ ΕΙ-
ΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, Βατῶντα Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας, ΤΚ 
346 00 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ. Τηλ. 2221041932.

Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΜΝΗΣΤΟΡΟΣ, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● ΑΓΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ-
ΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● ΟΣΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ,  Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς.  

Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ (Ἀνδρώα), Φυλὴ Ἀττικῆς 
● ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● ΠΑΝ ΑΓΙΑΣ 
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● ΑΓΙΑΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ (Γυναικεία), Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗ-
ΤΡΙΑΣ, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. 

Μετοχιακοὶ  Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● ΙΕΡΟΣ 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ, Ρούφ, Βοτανικὸς Ἀθηνῶν. ● ΟΣΙΑΣ ΞΕ-
ΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΔΟΣ, Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● ΚΟΙΜΗ-
ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Βλαστὸς Καλάμου Ἀττικῆς. ● ΑΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Κουβαρᾶς Ἀττικῆς. ● ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, Αὐλὶς 
Χαλκίδος. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑΣ, Κολῶνες Σαλαμῖνος. 
● ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ, Τροιζῆνα. ● ΑΝΑΛΗ-
ΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Ἀνθούπολις Πατρῶν. ● ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, Ροΐτικα Πατρῶν. ● ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ, 
Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. ● ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΥΡΟΥ, Γαρίτσα Κερκύρας.            
● ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, Θεσσαλονίκη. ● ΑΓΙΩΝ 
ΙΒ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Κύμινα Θεσσαλονίκης. ● ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. ● ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, 
Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δροσιὰ Ἀττικῆς. ● ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ-
ΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Συκάμινον Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΥ, Ὀξύλιθος Κύμης Εὐβοίας. ● ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗΣ, Κρύα Βρύση Καλαμπάκας. ● ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ, Νεοκαισάρεια Πιερίας. ● ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ 


