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Σεβαστοὶ Συμπρεσβύτεροι καὶ Συνδιάκονοι·
Ἀγαπητὰ καὶ Εὐσεβῆ Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας·

῞Oπως Σᾶς εἶναι γνω-
στὸν ἀπὸ παλαιότερο 

κείμενό μας, ἡ Ἁγία Ἐκ-
κλησία μας ἀποφεύγει 
νὰ συσχηματίζεται μὲ τὸ 
πνεῦμα τοῦ αἰῶνος τού-

του. Ἐπειδὴ ἐπιδιώκει τὴν 
Ἑνότητα καὶ τὴν Εἰρήνη 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀρ-
νεῖται μὲ διάκρισι καὶ σοφία τὰ ρέοντα καὶ 
συνεχῶς ἀλλάζοντα πράγματα, δηλαδὴ τὰ 
στοιχεῖα τοῦ κόσμου. 

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία μας ἔχει τὸ ἰδικό Της Ἡμε-
ρολόγιο, στὸ ὁποῖο ἔχει προσαρμοσθῆ τὸ 
Ἑορτολόγιο Της καὶ ἔχει ἐκκλησιοποιηθῆ, 
τὸ λεγόμενο πλέον Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμε-
ρολόγιο ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ Πολιτικὸ 
Ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖται γιὰ 
τὶς ποικίλες ρέουσες κοινωνικὲς ἀνάγκες. 

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο τῆς Ἁγί-
ας Ἐκκλησίας μας λανθασμένως ἢ τέλος 
πάντων ἀπὸ συνήθεια καλεῖται παλαιόν. 
Ἐν τούτοις, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολό-
γιο, μέσῳ τῆς συναφείας Του μὲ τὴν Ἑορτο-
λογικὴ καὶ Λειτουργικὴ Ζωὴ ἀνανεώνεται 
συνεχῶς, εἶναι πάντοτε νέον, καὶ μάλιστα 
ὁλονὲν ἐμπλουτίζεται μὲ νέους Ἁγίους.

Εἶναι λοιπὸν ἑπόμενο, ἡ ᾿Ορθόδοξος Ἐκ-
κλησία μας νὰ ἔχη καὶ τὴν  ἰδική Της Πρω-
τοχρονιά, ἡ ὁποία εἶναι ἡ 1η Σεπτεμβρίου. 
Τὸ Ἔτος τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ὁ Ἑορτο-
λογικὸς Κύκλος Αὐτῆς, κλείνει τὴν 31η 
Αὐγούστου.

* * *
Σήμερα, μὲ τὴν ἔναρξι τοῦ Νέου Ἐκκλη-

σιαστικοῦ Ἔτους, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς 
τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μικρὸς 

Ἁγιασμός, ψάλλονται ὡραῖα προσευχη-
τικὰ Τροπάρια, ὥστε νὰ εὐλογήση ἡ Ἁγία 
Τριὰς τὴν νέα Περίοδο, νὰ ἀνανεώση τὴν 
ἐν Χριστῷ Ζωή μας, στὴν προοπτικὴ νὰ 
ἀνακαινισθῆ- ἁγιασθῆ  ἡ Κτίσις διὰ μέ-
σου ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν. 

Ὄχι μόνο οἱ κεχειροτονημένοι Ἱερεῖς, 
ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι οἱ Λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι διὰ 
μέσου τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρί-
σματος, ἔγιναν Βασίλειον Ἱεράτευμα, Βα-
σιλεῖς καὶ Ἱερεῖς, ὅλοι ἔχουν λάβει τὸ Χά-
ρισμα νὰ καθαγιάζουν τὸν κόσμο.

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ Κεχρισμένος μάλιστα 
μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, εἶναι ὂν δοξολογικόν, 
εὐχαριστιακόν, προσευχητικόν... Τὸ σῶμά 
μας γίνεται Ναὸς τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἡ Λει-
τουργία προεκτείνεται μέσα στὴν ὕπαρξί 
μας καὶ ἡ ζωή μας γίνεται μία Λειτουργία...

Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἁγιασμὸς 
καὶ ἡ Ἀνακαίνισις τοῦ κόσμου, πρᾶγμα 
τὸ ὁποῖο σημαίνει, ὅτι ὅσο ἡ Λειτουργία 
ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ τείχη τοῦ Ναοῦ, ὅσο ἐπε-
κτείνουμε ἐμεῖς αὐτὴν καὶ τὴν συνεχίζου-
με στὴν καθημερινότητα, τόσο ἐκτοπίζον-
ται τὰ δαιμονικὰ καὶ βέβηλα στοιχεῖα τοῦ 
κόσμου.

Τελικά, ἡ οὐσία τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς ταυ-
τίζεται μὲ τὴν ἀέναη αὐτὴ ἐγκόσμια λει-
τουργία, τὴν ὁποία ἐπιτελοῦμε ὅλοι μαζὶ 
– συλλογικά, Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοί, ἐντὸς 
καὶ ἐκτὸς τῶν Ναῶν...

Ὄντες ἅπαντες πρόσ-
ωπα λειτουργικά, Ἔθνος
Ἅγιον-Βασίλειον Ἱε-
ράτευμα, πορευόμεθα
πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν, ἁγιαζόμενοι 
καὶ ἁγιάζοντες, φωτι-
ζόμενοι καὶ φωτίζον-
τες, σωζόμενοι καὶ σώ-
ζοντες, ἀντλοῦντες Ζω-

3●● Ἀριθ. 5 ● Σεπτέμβριος 2015 -Φεβρουάριος 2016 

Μήνυμα ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

Θυσιαστικὴ Εὐθύνη – Σταυρικὴ Ἀγάπη
Ἡ Ἐκκλησία ὡς Λαὸς Διακόνων
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ὴν καὶ τὸ περισσὸν Αὐ-
τῆς ἀπὸ τὸ ἐν τῷ μέσῳ 
ἡμῶν Ἀρνίον τὸ Ἐσφαγ-
μένον ἀπὸ Καταβολῆς 
Κόσμου...

* * *
Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, 

τῆς συλλογικῆς συμμε-
τοχῆς μας μὲ Εὔσπλαγ-
χνη Ἀγάπη στὸν Ἁγι-
ασμὸ καὶ τὴν Σωτηρία 

τοῦ Κόσμου, ἐπιβεβαιώνεται ἡ φύσις τῆς 
Ἐκκλησίας μας ὡς Λαοῦ Διακόνων... Ὅλοι 
διακονοῦμε, μὲ πρότυπο τὸν Μοναδικὸ Δι-
άκονό μας Χριστό... Ὅλοι συμμετέχουμε 
στὸ Μυστήριο τῆς Διακονίας Του...

Ὁ Λαὸς τῶν Διακόνων δὲν ἀποτελεῖ μίαν 
ἀπρόσωπη μᾶζα... Ἕκαστος Κεχρισμένος 
ἔχει καὶ τὸ ἰδικό του Χάρισμα... Ὁ Κύριός 
μας ἔχει ἐμπιστευθῆ σὲ κάθε Διάκονο τῆς 
ἐγκόσμιας λειτουργίας τὸ ἀνάλογο τάλαν-
το, τὸν μικρὸ ἢ μεγάλο λίθο, τὶς ὀλίγες ἢ 
πολλὲς πέτρες ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν 
στὴν κατασκευὴ τοῦ Μεγάλου Ναοῦ τῆς 
Ἁγιασμένης Κτίσεως γιὰ τὴν ἀκατάπαυ-
στη Δοξολογία τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Διακονία ὅμως σημαίνει Εὐθύνη... Ση-
μαίνει, ὅτι τὸ Χάρισμα, τὸ ὁποῖο ὁ Κύριός 
μας τὸ ὀνομάζει τάλαντο-μνᾶ-ἀργύριον, 
δὲν πρέπει νὰ ἀμεληθῆ –νὰ ἀποκρυβῆ, νὰ 
κρυφθῆ «ἐν τῇ γῇ», νὰ φυλαχθῆ «ἀποκεί-
μενον ἐν σουδαρίῳ»...

Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωὴ ἔχει ἕναν θεϊκὸ δυνα-
μισμό: νὰ καλλιεργοῦμε διαρκῶς τὸ ἐμπι-
στευθὲν τάλαντον καὶ νὰ τὸ πολλαπλασιά-
ζουμε, προκειμένου νὰ προσφέρουμε αὐτὸ 
μὲ αἴσθημα Εὐθύνης στὸ θυσιαστήριο τῆς 
ἐγκόσμιας λειτουργίας πρὸς ἁγιασμὸν τοῦ 
κόσμου.

Διακονία-Εὐθύνη... Θυσία-Σταυρός... Ὁ
Αἰώνιος Διάκονός μας Χριστός, τὸ ἀπαρά-
μιλλο Πρότυπο τῆς Θυσιαστικῆς Εὐθύ-
νης καὶ τῆς Σταυρικῆς Ἀγάπης, σήμερα 
στὴν ἀπαρχὴ τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ἔτους, ἀπευθύνεται ξεχωριστὰ στὸν κάθε 
συν-Υπεύθυνο καὶ συν-Διάκονό Του:

● «Σὲ ἔπλασα μὲ τὴν σφραγῖδα 
τῆς Εὐθύνης μέσα σου... Σοῦ ἔχω 
ἐνσταλάξει μία Εὐθύνη πρὸς 
Ἐμένα καὶ πρὸς τοὺς Ἄλλους... 
Ἔχω ἐντυπώσει ἀπὸ τὴν Δημι-
ουργία μέσα σου τὴν ἔμφυτη ὁρ-
μὴ τῆς Εὐθύνης καὶ τὴν ἔχω 
ἀνανεώσει στὴν Ἐνσάρκωσί Μου... 
Ἐνώπιόν Σου ὁ Ἄλλος ἐμφανί-
ζεται μὲ τὴν αἰώνια ἀξία, τὴν 
ὁποία ἔχει ἐνώπιόν Μου... Ὁ κά-
θε Ἄλλος ἔχει ἀνάγκη νὰ τὸν 
ὑπηρετήσης μὲ μία Ἀγάπη χωρὶς 
ὅρους, μὲ μία Ἀγάπη Σταυρική... 
Ὁ Ἄλλος σοῦ ἀποκαλύπτεται ὡς
τόπος καὶ ἀδιάψευστο σημεῖο 
τῆς Παρουσίας Μου... Ἂς περιζω-
σθῆς τὸ Λέντιον... Ζῆσε τὸ Μυ-
στήριον τῆς Νίψεως τῶν ποδῶν 
τοῦ Ἀδελφοῦ σου... Θὰ εἶμαι μαζί 
σου καὶ θὰ αὐξάνω συνεχῶς τὴν 
ὁρμὴ τῆς Εὐθύνης μέσα σου... Τῆς
Εὐθύνης πρὸς Ἐμένα καὶ πρὸς 
τοὺς Ἄλλους... ».

* * *
Εἴθε ἡ Σκέπη τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Δύνα-

μις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ 
Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητρο-
πολίτου μας Κυπριανοῦ, νὰ μᾶς προστα-
τεύουν καὶ ἐνισχύουν στὸ ταξίδι τῆς Θυ-
σιαστικῆς Εὐθύνης καὶ τῆς Σταυρικῆς 
Ἀγάπης.

Ἐλάχιστος ἐν Κυρίῳ Διάκονος
Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς



«Μνημονεύετε τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν...
ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς 

μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Ἑβρ. ιγ ’ 7 )

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου 

τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

μὲ τὴν Χάρι τοῦ Σωτῆρος 
μας, τὸ βράδυ τῆς Πα-

ρασκευῆς πρὸς Σάββατο, 
5-6.9.2015 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη 
ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσο-
στόμου (Καβουρίδου), τοῦ 
Νέου Ὁμολογητοῦ, στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, 
τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Οὕτως, ἡ νέα Περίοδος τῆς Ποιμαντικῆς Δια-
κονίας τοῦ Μητροπολίτου μας ἄνοιξε καὶ σφρα-
γίσθηκε λειτουργικὰ μὲ τὴν Μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Πρωθιεράρχου τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐψάλη γιὰ πρώτη φορά, πλήρης Ἀσματικὴ 
Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, 
πόνημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμ. Ποιμένος μας.

Στὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας οἱ πιστοὶ εἶχαν 
τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν τμήματα τῶν 
ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ Ἱε-
ράρχου, ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
ἐλειτούργησε μὲ ἕνα ᾿Ωμοφόριο τοῦ Ἁγίου, τὸ 
ὁποῖο θησαυρίζεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, ὅπου ὁ τιμώμενος Ἅγιος ἐφιλοξε-
νεῖτο συχνὰ μέχρι τῆς ὁσιακῆς Κοιμήσεώς Του  
(† 7.9.1955).

Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσο-
στόμου τοῦ Νέου νὰ στερεώνουν τὸ Μικρὸν Ποί-
μνιον στὴν Καλὴν Ὁμολογία καὶ τὴν ὑγιᾶ βίωσι 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν, πρὸς σωτηρίαν 
ἡμῶν πάντων. Ἀμήν ! 



Συστέγασις Διακονιῶν

Ἐπέκτασις τῶν Γραφείων 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 

καὶ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» 
Φυλὴ Ἀττικῆς, 17/30.9.2015

† Ἁγίων Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης

μέσα σὲ ζεστὸ «οἰκογενειακὸ» κλῖμα, ἔγιναν 
 στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς (Λεωφ. Φυλῆς 

44), τὰ Ἐγκαίνια τῶν νέ-
ων Γραφείων, τὰ ὁ-

ποῖα θὰ συστεγά-
ζουν στὸ ἑξῆς τὴν
Διοίκησι τῆς Ἱε-
ρᾶς Μητροπόλε-

ως Ὠρωποῦ καὶ  
Φυλῆς, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ κυρίου Ὀργάνου 
τοῦ ἐκτεταμένου Προνοιακοῦ καὶ Φιλανθρωπι-
κοῦ ἔργου Της, τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυ-
ναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ 
τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰωσὴφ Ἁγιοκυπριανίτου.

 
Μετὰ ἀπὸ τὸν Ἁγιασμό, ὁ Σεβαστὸς Ποιμε-

νάρχης μας ἀπηύθυνε λόγια ἐνισχύσεως καὶ 
παραμυθίας στὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου, τὰ ὁποῖα 
παρευρέθησαν, προτρέπων αὐτὰ σὲ ἀπόλυτα 
ἀνιδιοτελῆ καὶ θυσιαστικὴ ἀφιέρωσι στὸ δύσ-
κολο, ἀλλὰ θεάρεστο ἔργο τῆς ὑπηρεσίας τῶν 
πολλῶν ἀναγκεμέ-
νων συνανθρώ-
πων μας, μὲ τὴν
ὑπενθύμισι, ὅτι
στὸ Πρόσωπό
τους διακονοῦ-
με τὸν Σωτῆρα μας 
Χριστό.                     
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Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Κτήτορος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν, 14-15.1.2016 ἐκ. ἡμ.

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου  

τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος

Τ ὴν 15η Ἰανουαρίου
 1943 ἐκ. ἡμ.,  μία με-

γάλη ὁσιακὴ μορφὴ ἦλ-
θε νὰ κοσμήση τὸν πολύ-
φωτον Οὐρανὸν τῆς Ἐκ-
κλησίας: ὁ Ὅσιος Πατὴρ 
ἡμῶν Ἱερώνυμος, ὁ ἐν 
Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος. 

Καταγόμενος ἐκ Κρή-
της ὁ Ὅσιος Ἱερώνυμος, 
ἀφοῦ διήνυσε ἀσκητικὸν

βίον στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Παύλου καὶ 
στὴν ἔρημο τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Ἅγιον ῎Ο-
ρος, ἦλθε κατὰ θείαν νεῦσιν στὴν Ἀθήνα, καὶ 
μετ᾿ ὀλίγον ἠξιώθη νὰ γίνη Κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος 
Παρασκευῆς, στοὺς πρόποδες τῆς Πάρνηθος, 
στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς.

* * *
Μὲ τὴν Χάρι τοῦ 

Κυρίου μας, τὸ βράδυ
τῆς Τετάρτης πρὸς 
Πέμπτη, 14-15.1.2016 
ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη πλή-
ρης ἱερὰ Ἀγρυπνία, 
ἐπὶ τῇ Μνήμῃ Αὐτοῦ, 
τῆς ὁποίας προΐστα-
το ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ᾿Ωρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Ἐψάλη γιὰ πρώτη 
φορὰ ἡ πλήρης Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ ῾Οσί-
ου, τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας συνέταξε κατὰ τὸ θέρος τοῦ 2015. 

Στὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ ξυλόγλυπτος 
Λάρναξ τῶν τιμίων Λειψάνων (ποίημα καὶ δέη-
σις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης), ὡς καὶ ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Ἱε-
ρωνύμου τοῦ Νέου (ποίημα καὶ δέη-
σις τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιη-
μένης Εἰκονογραφίας»), ἐσκόρπιζαν 
στοὺς πάντας τὴν εὐωδιάσουζα χάρι 
τοῦ ἑορταζομένου ῾Οσίου καὶ ῾Ομο-
λογητοῦ Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

* * *

■ Μὲ πλήρη δημοκρατικότητα καὶ διαφάνεια

Κληρικολαϊκὴ Σύναξις
γιὰ τὴν πλήρη ἐνημέρωσι περὶ τοῦ
Θρησκευτικοῦ Νομικοῦ Προσώπου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
Φυλὴ Ἀττικῆς, 22.1.2016 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Πέμπτη, 22α
Ἰανουαρίου 2016 

ἐκ. ἡμ., πραγματο-
ποιήθηκε μὲ τὴν 
Χάρι τοῦ Κυρίου 
μας στὴν Δημοτικὴ 
Ἑνότητα Φυλῆς, 
Κληρικολαϊκὴ Σύναξις γιὰ τὴν ἐνημέρωσι
τῶν Ἱδρυτικῶν Μελῶν τοῦ Θρησκευτικοῦ Νο-
μικοῦ Προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐπὶ τοῦ «Κανονισμοῦ» /
Καταστατικοῦ Αὐτοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐνημέρωσε ἀνα-
λυτικὰ τοὺς παρευρισκομένους γιὰ τὸ περι-
εχόμενο τοῦ «Κανονισμοῦ» (Ἄρθρα Α’-ΙΔ’, 
σελίδες 28, Παραρτήματα Α’-Δ’), διὰ τοῦ ὁποί-
ου ἡ ἤδη ὑφισταμένη πνευματικῶς Μητρόπο-
λις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς θὰ προσλάβη ὡς ὅλως 
ἐξωτερικὸ στοιχεῖο καὶ ὡς ἐργαλεῖο νομικῆς 
ὀργανώσεως τὴν Νομικὴ Προσωπικότητα ἢ
Μορφὴ τοῦ Θρη-
σκευτικοῦ Νο-
μικοῦ Προσ-
ώπου, γιὰ
τὴν εὔρυθ-
μη λειτουρ-
γία τῶν σχέ-
σεων  Αὐτῆς 
μὲ τὸ Κράτος καὶ
τὴν Κοινωνία. 

Μετὰ τὴν Μεγάλη Δοξολογία, ὁ Σεβασμ. Ποι-
μένας μας καὶ πνευματικὸς Πατὴρ 
τῆς Ἀδελφότητος ἐτέλεσε τὴν Κουρὰν 
εἰς Ρασοφόρον Μοναχὴν τῆς Δοκίμου 
Ἀδελφῆς Μαργαρίτας (ἐκ Βουλγαρί-
ας), ἡ ὁποία ἐκλήθη Ἱερωνύμη Μονα-
χή, λαβοῦσα τὸ ὄνομα καὶ τὴν ἰδιαί-
τερη προστασία τοῦ Ἁγίου Κτήτορος.



Ἱερατικὲς Συνάξεις τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας
Πειραιεύς, 18.11/1.12.2015 καὶ Θεσσαλονίκη, 16/29.12.2015

Ἡ Ἱερὰ Μνήμη
τῆς Η´ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου

Νοέμβριος 879 - Μάρτιος 880 1

† Στὴν ἱερὰ Μνήμη τοῦ Ἀειμνήστου 
Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας 

Κυπριανοῦ († 17.5.2013).                                 

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες·
Ἀγαπητοὶ Συλλειτουργοί, Συμπρεσβύτεροι καὶ Συνδιάκονοι·

Ἐπικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς καὶ προσευχές Σας, 
 ὥστε ὁ Χριστός μας, τὸ Φῶς τὸ 

Ἀληθινόν, νὰ σημειώση ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ 
Φῶς τοῦ Προσώπου Του, καὶ νὰ κα-
τευθύνη ἀσφαλῶς τὰ διαβήματα τοῦ 
λόγου καὶ τῶν διανοιῶν μας στὴν 
εὐλογημένη αὐτὴ Ἱερατικὴ Σύναξι, 
μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, τοῦ 
Μεγάλου Φωτίου καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων. Ἀμήν!

* * *
α. Ἐκκλησιολογία: Θεολογία, Χριστολογία, 
                   Πνευματολογία καὶ Τριαδολογία

Ἐν πρώτοις, ὀφείλω νὰ εὐχαριστήσω τὴν 
Ἱερὰ Σύνοδό μας, ἡ Ὁποία ἐνεπιστεύθη τὴν 
ἀναξιότητά μου καὶ μοῦ ἀνέθεσε μία τόσο 
ὑπεύθυνη Διακονία· νὰ ἀναφερθῶ δηλαδὴ 
στὴν Η´ Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, στὴν μεγά-
λη Σημασία Της, στὸ λίαν ἐπίκαιρο Μήνυμά 
Της καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ καθιερωθῆ ἡ Μνήμη 
Της καὶ νὰ ἐνταχθῆ στὸ Ὀρθόδοξο Ἑορτολό-
γιο, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενες Ἅγιες Οἰκου-
μενικὲς Σύνοδοι, ἀπὸ τῆς Ά  ἕως καὶ τῆς Ζ .́

Ἐπιθυμῶ ἐδῶ, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, νὰ ὑπενθυ-
μίσω καὶ νὰ ὑπογραμμίσω τὴν σοβαρότητα, 
τὴν ὁποία ἔχει γιὰ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδό-
ξους Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅσους ἀγω-
νίζονται κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ, τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησιολογίας καὶ ἡ
ἀδιάσειστος πίστις μας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ἡ Μία καὶ Μοναδικὴ Ἐκκλησία τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων 
καὶ τῶν Ἁγίων Συνόδων, ἡ Ὁποία ταυτίζεται 

ὀντολογικά, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον, μὲ τὴν 
Ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γνή-
σιο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα, ὁμολογοῦν στὸ
Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὅτι «Πιστεύουν εἰς 
Ἕνα Θεὸν Πατέρα», «Πιστεύουν εἰς Ἕνα 
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν», «Πιστεύουν εἰς τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», πιστεύουν δηλαδὴ στὴν 
Ἁγία Τριάδα· ἀλλὰ ἐπίσης ὁμολογοῦν, ὅτι 
«Πιστεύουν εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν 
καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν». 

Εἶναι γνωστόν, ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐπιση-
μαίνουν ἐν προκειμένῳ τὸ ἑξῆς σημαντικόν: 
ἡ Ἐκκλησία τίθεται στὴν αὐτὴν σειρὰ τῆς 
Ἁγίας Τριάδος καὶ ἰσχύει γι᾿ Αὐτὴν τὸ ἴδιο 

ρῆμα «Πιστεύω», τὸ ὁποῖο ἐκφράζει 
τὸ σωτηριολογικὸ περιεχόμενο τῆς 
Ἁγίας Πίστεώς μας.

Μὲ ἄλλες λέξεις: ἡ Θεολογία, ἡ Χρι-
στολογία καὶ ἡ Πνευματολογία ἀποτε-
λοῦν τὴν βάσι, ἀλλὰ καὶ ταυτίζονται 
μὲ τὴν Ἐκκλησιολογία· ἐὰν δηλαδὴ δι-
ασαλευθῆ ἡ Ἀλήθεια γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ 

κεφάλαια αὐτὰ τῆς Πίστεώς μας, τότε διαρ-
ρηγνύεται ὁ ἀλληλο-περιχωρητικὸς σύνδεσμός 
τους, διασπᾶται τὸ ἑνιαῖο τῆς Πίστεως καὶ 
τοῦ «Πιστεύω» μας καὶ εἰσερχόμεθα στὴν πε-
ριοχὴ τῆς ἑτεροδοξίας καὶ τῆς αἱρέσεως. 

Ἔτσι, γίνεται ἄμεσα κατανοητὸς ὁ λόγος, 
γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία 
μας χαρακτηρίζεται ὡς Θεοκεντρική, ὡς Χρι-
στοκεντρική, ὡς Πνευματοκεντρική, τελικὰ δὲ 
ὡς Τριαδοκεντρική.

Μέσῳ τῆς θεωρήσεως αὐτῆς τοῦ «Πιστεύω» 
μας γίνεται ἐπίσης κατανοητὸς ὁ λόγος, γιὰ 
τὸν ὁποῖο ἡ γνησία Ὀρθοδοξία εἶδε ἀμέσως, 
ἀπὸ τοῦ 1920 καὶ ἑξῆς, μίαν ἐκκλησιολογικὴ 
αἵρεσι στὸ πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐφ᾿ 
ὅσον ἡ αἵρεσις αὐτὴ διακηρύσσει πολυμερῶς 
καὶ πολυτρόπως, ὅτι τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησί-
ας ἐπεκτείνονται σὲ περιοχὲς καὶ πέραν τῆς 
ἀποκεκαλυμμένης Ἀληθείας· δηλαδὴ καὶ ἐκεῖ 
ὅπου πιστεύεται καὶ βιώνεται μία Χριστολογία, 
Πνευματολογία καὶ Τριαδολογία, οἱ ὁποῖες εἶναι 
ἄντικρυς ἀντίθετες πρὸς τὴν Ἀποστολική, Πα-
τερικὴ καὶ Συνοδικὴ Παράδοσι.

Εἶναι γνωστὴ ἡ πολύμορφος θεολογία τῶν 

  Ὁ
ΑΓΙ
  Ο  ς
῞

  ΦΩ
 ΤΙ
 Ο ς

΄
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Οἰκουμενιστῶν περὶ τῆς δῆθεν Διευρυμένης Ἐκ-
κλησίας 2· ἡ καινοτόμος αὐτὴ θεολογία ὁμιλεῖ 
περὶ «Ἐκκλησίας ἐν εὐρυτάτῃ ἐννοίᾳ» · περὶ 
«Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ συνόλῳ της» 
καὶ «ὄχι πλέον τῆς Ὀρθοδοξίας μόνης» · περὶ 
«ἐκκλησίας ἐκτὸς ἐκκλησίας», «ἐκτὸς τῶν 
τειχῶν», «ἐκτὸς τῶν κανονικῶν ὁρίων» καὶ 
«ἐκκλησιαστικῶν συνόρων» τῆς Ὀρθοδοξίας.

Λόγου χάριν, ἔλεγε ἐνδεικτικῶς ὁ πρώην 
μητροπολίτης Ἑλβετίας Δαμασκηνός (†) :  

«Ὀφείλομεν νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ 
ἀναζητήσωμεν καὶ νὰ ἀναγνωρίσωμεν 
τὴν παρουσίαν τοῦ Πνεύματος –πρᾶγμα 
τὸ ὁποῖον σημαίνει: τὴν Ἐκκλησίαν– 
καὶ ἐκτὸς τῶν ἰδικῶν μας 
κανονικῶν ὁρίων, πρὸς τὰ 
ὁποῖα ταυτίζομεν τὴν μίαν, 
ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀπο-
στολικὴν Ἐκκλησίαν»3 · «μό-
νο ἡ στάσις αὐτὴ θὰ μᾶς ἐπι-
τρέψη νὰ ἀναγνωρίσωμε 
ἀκόμη καὶ Ἐκκλησίες ἔξω 
ἀπὸ τὰ δικά μας ἐκκλησια-
στικὰ σύνορα, σύνορα ποὺ 
πολὺ συχνὰ ἔχομε τὴν τάση 
νὰ ταυτίζωμε κατὰ τρόπο 
ἀποκλειστικὸ μὲ τὴν σωτη-
ρία ἐντὸς τῆς Μιᾶς...» 4.

               * * *
Ἅγιοι Πατέρες·

β. Ἐκκλησιολογία-Σωτηριολογία καὶ Ἑνω-
τικὴ Σύνοδος τοῦ 879-880

Ἐπιτρέψατέ μου νὰ ὑπενθυμίσω, πρὸς θε-
μελίωσιν τῶν ἀνωτέρω ἀπόψεών μου, δη-
λαδὴ τῆς ἀρρήκτου σχέσεως Θεολογίας, Χρι-
στολογίας, Πνευματολογίας, Τριαδολογίας καὶ 
Ἐκκλησιολογίας, ὅτι ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας 
«δοξάζεται ὁ Θεός, διὰ Κυρίου ἐν Ἁγίῳ 
Πνεύματι, ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα» 5, ὅπως ἀναφέρεται στοὺς Ἀποστο-
λικοὺς Κανόνες· στὴν Ἐκκλησία κατοικεῖ 
ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ οἰκονομεῖ τὰ πάντα εἰς 
Αὐτήν, ὅπως λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος: 
« Πατὴρ καὶ Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα πάντα 
οἰκονομεῖ»6 ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ· ἡ Ἐκκλησία, 
ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγιος Κυπριανὸς Καρχη-

δόνος, εἶναι «ὁ ἀπὸ τῆς ἑνότητος τοῦ Πα-
τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος ἡνωμένος Λαός » 7.

Ὅπου λοιπὸν εἶναι ἡ ἀληθὴς Πίστις περὶ 
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλη-
σία καὶ ἡ Σωτηρία· καὶ ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγι-
ος Εἰρηναῖος, ὅσοι «εἶναι ἐκτὸς ἀληθείας», 
αὐτοὶ «εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας»: ὅσοι «sunt
extra veritatem», αὐτοὶ «sunt extra Εcclesiam» 8.

Ἡ βαθεῖα καὶ ἐμπειρικὴ κατανόησις τῆς 
σωτηριολογικῆς σημασίας πάντων τούτων
ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, κατὰ τὸν Θ´ αἰ-
ῶνα, ὡδήγησε στὴν σύγκλησι τῆς Η´ Ἁγίας 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴν Κωνσταντινούπο-

λι, στὸν Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας (Νοέμβριος 879-Μάρτιος
880), ἐπὶ Αὐτοκράτορος Βασι-
λείου τοῦ Μακεδόνος (867-886). 

Ἡ σύγκλησις τῆς Μεγάλης Συν-
όδου αὐτῆς ἐπραγματοποιήθη 

«ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἐπι-
τύχῃ τὴν ἀποκατάστασιν ἀφ᾿
ἑνὸς μὲν τῆς εἰρήνης καὶ ἑνό-
τητος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Κων-
σταντινουπόλεως, ἀφ᾿ ἑτέ-
ρου δὲ τῆς πλήρους κοινω-
νίας μεταξὺ τῶν ἐκκλησιῶν
παλαιᾶς καὶ νέας Ρώμης»9.

῾Η ἀποκατάστασις ὅμως τῆς
πλήρους κοινωνίας μεταξὺ τῶν ᾿Εκκλησιῶν
Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρώμης δὲν ἦταν 
δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῆ, ἐφ᾿ ὅσον ὑφίσταντο
προγενέστερες ἀποφάσεις τῆς Ρώμης ἐναν-
τίον προσωπικὰ τοῦ Μεγάλου Φωτίου ἐπὶ 
τῶν Παπῶν Νικολάου Α´ (858-867) καὶ ̓ Αδρι-
ανοῦ Β´ (867-872), μάλιστα δὲ ἀποφάσεις τῆς
λατινικῆς ψευδο-συνόδου ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει τοῦ 869-870, τὴν ὁποία οὐδέποτε 
ἀνεγνώρισε ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία, ἐνῶ 
οἱ Παπικοὶ τὴν θεωροῦν ὡς δῆθεν ὀγδόην 
οἰκουμενικὴν ἀπὸ τοῦ ΙΆ  αἰῶνος καὶ ἑξῆς. 

Οἱ ἄδικες καὶ ἀντικανονικὲς ἀποφάσεις 
κατὰ τοῦ Πατριάρχου Φωτίου ὑπὸ τῶν Λα-
τίνων στὴν Ρώμη (863 καὶ 869) καὶ τὴν Κων-
σταντινούπολι (869-870) εἶχαν προκαλέσει 
Σχίσμα· ὡς ἐκ τούτου, ἐφ᾿ ὅσον μὲ τὴν ὄντως 
Η´ ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον (879 - 880) 



ἤρθη τὸ ἐπάρατο αὐτὸ Σχίσμα, οἱ ᾿Ορθόδοξοι 
ὠνόμαζον Αὐτὴν «Σύνοδον ̔ Ενωτικήν»10, εἶ-
ναι δὲ ἀναμφίβολο ὅτι «εἰς τὴν εἰρήνευσιν 
ταύτην συνετέλεσε μεγάλως ὁ μέγας Φώτι-
ος», ὡς Πρόεδρος τῆς ῾Ενωτικῆς Συνόδου.

Πολὺ ὀρθῶς ἔχει παρατηρηθῆ, ὅτι
«ἀναμφισβητήτως ἡ Σύνοδος τοῦ 

879-880, συνελθοῦσα ἐν τῷ ναῷ τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας ὑπὸ τὴν προεδρίαν 
τοῦ μεγάλου καὶ σοφωτάτου Πατρι-
άρχου Φωτίου, συμπαραστατουμένου 
ὑπὸ ἐπισήμων τοποτηρητῶν ὅλων τῶν
ἄλλων Πατριαρχῶν, καὶ ἐλευθέρως 
διασκεψαμένη καὶ ἀποφανθεῖσα κατὰ
τὰ παραδεδομένα ἐπὶ σπουδαιοτάτων 
ζητημάτων, φέρει “οὐ μόνον τὰ ἐξω-
τερικά, ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ ἐσω-
τερικὰ γνωρίσματα Οἰκουμενικῆς
Συνόδου”, ἐκδοῦσα σημαντικωτά-
τας ἀποφάσεις διὰ τὴν καθόλου ̓ Εκ-
κλησίαν»11.

Σημειωθήτω, ὅτι τὸ Σχίσμα, τὸ ὁποῖον
ἤρθη ἀπὸ τὴν Η´ Ἁγίαν Οἰκουμενικὴν 
Σύνοδον, ὠφείλετο στὴν σύγκρουσι τοῦ 
Μεγάλου Φωτίου μὲ τὸν Πάπα Ρώμης Νι-
κόλαο, ἐξ αἰτίας τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Πάπα 
στὴν Βουλγαρία, τῆς νοθεύσεως ὑπ᾿ αὐτοῦ 
τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως μὲ τὴν αἱρετικὴ 
προσθήκη τοῦ Filioque («καὶ τοῦ Υἱοῦ»), 
ἀλλὰ καὶ τῆς προσπαθείας ἐπιβολῆς τοῦ Πα-
πικοῦ Πρωτείου · πάντα ταῦτα εἶχαν διασα-
λεύσει τὰ προαναφερθέντα δομικὰ στοιχεῖα 
τῆς ἑνιαίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας.

* * *
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς· Σεβαστοὶ Πατέρες·

γ. Ἡ Η´ Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος

Ἐπικαλοῦμαι τὴν προσοχὴ καὶ ὑπομονή Σας, 
προκειμένου νὰ παρουσιάσω ἀναλυτικώτερα 
τὰ τῆς Η´ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 
 Ἡ Σύνοδος αὐτὴ συνῆλθε 
● ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ «ἁγιωτάτου καὶ 

οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Φωτίου» 12 · 
● συμμετεῖχαν 390 περίπου ᾿Επίσκοποι καὶ 

ἐκπρόσωποι ᾿Επισκόπων 13 · 
● ὁ Πάπας ᾿Ιωάννης Η´ ὥρισε τρεῖς Τοποτη-

ρητὰς καὶ συμμετέσχον ἐπίσης ἐκπρόσωποι 

τῶν τριῶν Πατριαρχείων τῆς ᾿Ανατολῆς· 
● οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου ἄρχισαν τὸν Νο-

έμβριο τοῦ 879 καὶ ἐπερατώθησαν τὸν Μάρ-
τιο τοῦ 880 · 

● ἐπραγματοποιήθησαν συνολικῶς ἑπτὰ Συν-
εδρίες, τὰ δὲ Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἁγίᾳ Σοφίᾳ 
ἱστορικῆς αὐτῆς Συνόδου, «συνταχθέντα εἰς
τὴν ἑλληνικήν, διεσώθησαν»14 καὶ τὸ ἔτος 
1705 ἐξεδόθησαν ὑπὸ τοῦ λαμπροῦ Πατρι-
άρχου ῾Ιεροσολύμων Δοσιθέου (1669-1707), 
ἀπὸ χειρόγραφο τῆς ῾Αγιορειτικῆς Μονῆς 
τῶν ᾿Ιβήρων 15.
Ἡ Ἁγία Σύνοδος τοῦ 879- 880 

«ὑπῆρξε μία τῶν ἐπισημοτέρων συν-
όδων ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς ᾿Εκκλησίας»16,
συγκροτηθεῖσα δὲ Αὐτὴ ἐκ 390 «Πατέ-

ρων ἀνατολικῶν τε καὶ δυτικῶν, ἐκ-
προσωπούντων τὰ πέντε Πατριαρ-
χεῖα, παρουσίασε τοιοῦτον ἐπιβλητι-
κὸν θέαμα, οἷον δὲν παρουσιάσθη 
ἀπὸ τῶν χρόνων τῆς Δ´ ἐν Χαλκηδό-
νι Οἰκουμενικῆς Συνόδου»17. 

Ἡ Σύνοδος τῆς ῾Αγίας Σοφίας ἐπὶ 
Μεγάλου Φωτίου φέρει ἐξωτερικῶς 

καὶ ἐσωτερικῶς πάντα τὰ γνωρίσματα Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου καὶ ἑπομένως εἶναι 

«οὐδόλως ἄπορον, ὅτι ὡς ὀγδόην Οἰ-
κουμενικὴν ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ [Πα-
τριάρχης Εὐθύμιος Α´ (907-917)], Θεό-
δωρος Βαλσαμών, Νεῖλος Θεσσαλονί-
κης, Νεῖλος Ρόδου, Συμεὼν Θεσσα-
λονίκης, Μᾶρκος ᾿Εφέσου, Γεννάδιος 
Σχολάριος, Δοσίθεος ῾Ιεροσολύμων, 
Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος καὶ ἄλλοι»18

πολλοί, ὡς καὶ ὁ σπουδαῖος «Διάλογος
῾Ιερομνήμονός τινος» 19, μέχρι τῶν συγ-
χρόνων μας: Ἅγιος Νεκτάριος Πεντα-
πόλεως, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος,
F. Dvornik, Βασίλειος Στεφανίδης, Ἰω-
άννης Ρωμανίδης, Γεώργιος Μεταλ-
ληνός, Ἱερόθεος Βλάχος κ.ἄ.20.

Ἀλλὰ καὶ ἡ Σύνοδος ὠνόμασε ἑαυτὴν ὡς 
Οἰκουμενικὴν σὲ πολλὰ μέρη τῶν Πρα-
κτικῶν καὶ Κανόνων Αὐτῆς 21, ὁ δὲ Βασίλει-
ος Στεφανίδης γράφει, ὅτι 

«ἐφ᾿ ὅσον δὲν ἀναγνωρίζεται ἐπι-
σήμως ὡς ὀγδόη οἰκουμενικὴ σύν- 
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οδος, ἡ τυχὸν μέλλουσα νὰ συν-
έλθῃ οἰκουμενικὴ σύνοδος πρέπει νὰ
ἀσχοληθῇ καὶ μὲ τὸ ζήτημα τοῦτο»22.

* * *
Σεβαστοὶ Πατέρες· 

δ. Κανονικὰ Στοιχεῖα καὶ Ἔργο 
                      μιᾶς ὄντως Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Εἶναι καιρὸς νὰ ἐντοπίσουμε ἐν συνεχείᾳ 
«ὅλα τὰ κανονικὰ στοιχεῖα, (τὰ) ἀναγκαῖα 
γιὰ τὴν σύγκληση, τὸ ἔργο καὶ τὶς ἀποφάσεις 
μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου» 23, τὰ ὁποῖα βε-
βαίως συγκεντρώνει ἡ λαμπρὰ καὶ σαφῶς 
ἀντι-παπικὴ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως:

α. «Συνεκλήθη ὡς Οἰκουμενικὴ Σύν-
οδος, στὴν ὁποία ἐκπροσωπήθηκαν 
καὶ οἱ πέντε πρεσβυγενεῖς πατριαρχι-
κοὶ θρόνοι»·

β. «συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκρά-
τορος Βασιλείου Α´ τοῦ Μακε-
δόνος (867-886)», ὁ ὁποῖος «πρῶ-
τος μάλιστα ὑπέγραψε μετὰ τῶν
υἱῶν του» τὸν Δογματικὸν ῞Ορον 
τῆς Συνόδου καὶ τὰ Πρακτικὰ αὐτῆς·

γ. «ὁ μεγάλος ἀριθμὸς μελῶν (338-
ὀρθ. 390 ἐπίσκοποι)» ·

δ. «ἡ λειτουργία τῆς Συνόδου σύμφω-
να μὲ τὴν παραδεδομένη κανονικὴ λει-
τουργία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων»·

ε. «οἱ Κανονικὲς ρυθμίσεις»: διετύ-
πωσε-ἐξέδωκε τρεῖς ̔ Ιεροὺς Κανόνας·

Ϛ. «ὁ ῞Ορος Πίστεως», διὰ τοῦ Ὁποί-
ου ὁρίζεται ἐπὶ ποινῇ ἀναθέματος, τὸ 
ἀμετάβλητο καὶ ἀπαραχάρακτο τοῦ 
῾Ιεροῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως·

ζ. «ἡ σαφὴς συνείδηση τῆς αὐθεντίας 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου», ὅπως ἐξε-
φράσθη αὐτὴ « μὲ τὴν ἀπόφαση συν-
αριθμήσεως τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συν-
όδου μὲ τὶς προγενέστερες Οἰκουμε-
νικὲς Συνόδους, ποὺ ἦταν δικαίωμα 
μόνο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων» 24 ·
η. «τ᾿ ἀποφασισθέντα ἐν τῇ Συνόδῳ 
ταύτῃ ὑπῆρξαν σύμφωνα πρὸς τὰ ὑπὸ 
τῶν προηγουμένων Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων θεσπισθέντα, σύμφωνα πρὸς 
τὴν Παράδοσιν τῆς ᾿Εκκλησίας» 25 .

Τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐπιτελέσθηκε ἀπὸ τὴν 
Μεγάλη Σύνοδο τοῦ 879-880 ἦταν τεράστιο 
τόσο γιὰ τὴν ταραγμένη ἐκείνη περίοδο, ὅσο 
καὶ γιὰ τὸ μέλλον τῆς ᾿Εκκλησίας: 

● ἐλειτούργησε ἑνωτικὰ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς 
Δογματικῆς ᾿Αληθείας καὶ τῆς Κανονικῆς 
Παραδόσεως· 

● κατεδίκασε τὴν ἀλλοίωσι τοῦ Συμβόλου 
τῆς Πίστεως διὰ τῆς προσθήκης τοῦ Filioque, 

● ἐπιβεβαίωσε τὸ ῾Ιερὸ Σύμβολον ὅπως Τοῦ-
το μᾶς παρεδόθη ὑπὸ τῶν δύο πρώτων Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων, 

● ἀπέκρουσε τὴν διαστροφὴ τοῦ ἁπλοῦ Πρω-
τείου Τιμῆς τοῦ ᾿Επισκόπου Ρώμης, ὁ ὁποῖος 
μετέβαλε τοῦτο σὲ διοικητικὸ Πρωτεῖο 
᾿Εξουσίας ἐφ᾿ ὅλης τῆς ᾿Εκκλησίας.

῾Ο Μέγας Φώτιος ἐλειτούργησε ἑνωτικά,
ἀντέκρουσε μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρή-

ματα τὸ Παπικὸ Πρωτεῖον ᾿Εξουσίας 
καὶ τὴν νόθευσι τοῦ Συμβόλου τῆς 
Πίστεως, ἐξέθεσε μὲ παρρησία καὶ 
σαφήνεια τὶς ὀρθόδοξες θέσεις καὶ 
ἐκάλεσε τοὺς ᾿Αντιπροσώπους τοῦ 
Πάπα ᾿Ιωάννου Η´ νὰ ἀποκηρύξουν 

τὶς πλάνες τους, οἱ ὁποῖες εἶχαν 
ὁδηγήσει στὸ Σχίσμα τοῦ 867.

῾Ο  Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ὑπο-
γραμμίζει μὲ ἔμφασι, ὅτι 

« ἡ Η´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἔχει με-
γάλην σπουδαιότητα», διότι «ἐν τῇ 
Συνόδῳ ταύτῃ ὁ Φώτιος κατήγαγε 
θρίαμβον», « ἐστέφθησαν οἱ ὑπὲρ τῆς 
ἀνεξαρτησίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς 
᾿Ανατολῆς ἀγῶνες αὐτοῦ διὰ πλήρους 
ἐπιτυχίας καὶ ἐβασίλευσεν ἡ ̓Αλήθεια 
τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ὑπὲρ ἧς τοσοῦτον 
ἐμόχθησε»· «ὁ θρίαμβος ἑνὶ λόγῳ ἦτο 
πλήρης· θρίαμβος πολιτικός, ἐκκλη-
σιαστικός, προσωπικός» 26. 

* * *
Ἅγιοι Πατέρες· 

ε. Τρεῖς καίριες ἐπισημάνσεις

Θὰ συμπληρώσω τὴν ἀνάλυσί μου μὲ τρεῖς 
καίριες ἐπισημάνσεις. 

Πρῶτον· ἡ συνειδητοποίησις, ὅτι ἡ Μεγάλη 
Σύνοδος τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ 879-880 ἦταν 
ἔργο τοῦ μεγαλόπνοου καὶ διορατικοῦ Πα-





τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου τοῦ 
῾Ομολογητοῦ καὶ ᾿Ισαποστόλου καὶ μεγάλου 
Πατρὸς καὶ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου τῆς 
᾿Εκκλησίας, μᾶς ὠθεῖ νὰ πιστεύουμε ὅτι

«ἡ πλέον ἁρμόζουσα τιμὴ πρὸς τὸν
῞Αγιο» « εἶναι ἡ συναρίθμησις τῆς Συν-
όδου αὐτῆς ὡς ὀγδόης μετὰ τῶν ὑπολοί-
πων ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων»27. 

Δεύτερον· ἡ κατανόησις τῆς Μεγάλης Συν-
όδου Αὐτῆς ὡς ἑνωτικῆς, ἀναδεικνύει Αὐτὴν 
ὡς πρότυπον σὲ ὁποιαδήποτε εἰλικρινῆ προσ-
πάθεια γιὰ τὴν ἐπανένωσι τῶν διηρημένων 
Χριστιανῶν ᾿Ανατολῆς καὶ Δύσεως, ἐφ᾿ ὅσον 
Αὐτὴ μαρτυρεῖ γιὰ τὸ Θεῖο Μυστήριο τῆς Πα-
ραδόσεως διὰ τῶν ῾Αγίων Πατέρων, γιὰ τὴν γνή-
σια Πατερικὴ Συνοδικότητα 28:

α. «ἡ ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας ἀνα-
ζητήθηκε κυρίως καὶ πρωτίστως στὴν
ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ στὴν δια-
τήρηση ὄχι μόνο τοῦ περιεχο-
μένου, ἀλλὰ καὶ τῆς διατυπώ-
σεως Αὐτῆς ὑπὸ τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, ἀναθεματίσθη-
κε δὲ ὁποιαδήποτε λεκτικὴ 
προσθήκη, ἀφαίρεση ἢ ἀλλοί-
ωση τοῦ περιεχομένου»29 ·

β. « ἡ ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας δο-
μεῖται ἐπίσης ἐπὶ τῶν Κανονικῶν 
ρυθμίσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συν-
όδων»30 ·

γ. «ἡ ἐκκλησιολογία πρέπει νὰ ἐκ-
φράζεται διὰ τοῦ συνοδικοῦ συστή-
ματος» 31 .

Τρίτον· οἱ δύο προηγούμενες ἐπισημάνσεις 
μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ αἴτιο/
τὸ διατὶ ἡ λεγομένη Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 2016 
ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν ἔχει ἀποκλείσει ἀπὸ 
τὶς προοπτικὲς αὐτῆς τὴν ἀναφορὰ στὴν Ἁγία 
Σύνοδο τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ἀλλὰ καὶ ἔχει 
ἀποφύγει νὰ συγκληθῆ αὐτὴ ὡς Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδος.

Ἂν ἡ οἰκουμενιστικὴ σύνοδος τοῦ 2016 ἐδέχε-
το τὰ δύο αὐτά, τότε θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναγνωρί-
ση τὴν Ἁγία Σύνοδο τοῦ 879-880 ὡς Η´ Ἁγίαν 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο· τότε θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπο-
δεχθῆ τὴν ἀντι-παπικὴ Θεολογία τῆς Ἁγίας 
Συνόδου Αὐτῆς· τότε θὰ ἔπρεπε νὰ υἱοθετή-

ση τὰ κριτήρια, τὰ ὁποῖα Αὐτὴ καθιέρωσε γιὰ 
ὁποιαδήποτε καλοπροαίρετη ἑνωτικὴ διερ-
γασία, προκειμένου αὐτὴ νὰ εἶναι θεάρεστος 
καὶ ὀρθόδοξος.

* * *Σεβαστοὶ Πατέρες·

Ϛ. Μήνυμα καὶ Μαρτυρία

Ἀναφέρθηκα συνοπτικὰ στὴν Σημασία τῆς 
ὄντως Η´ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπὶ τοῦ 
Μεγάλου Φωτίου.

Ὁ θεόπνευστος Δογματικὸς Ὅρος καὶ οἱ 
Ἀποφάσεις Αὐτῆς ἀπέτρεψαν μὲ τρόπο σαφῆ 
καὶ κατηγορηματικὸ τὴν ἀλλοίωσι-νοθεία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας μας, ἐφ᾿ ὅσον 
διετήρησαν τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀπαρα-
χάρακτο, ὡς καὶ τὸν Θεοκεντρικό, Χριστοκεν-
τρικό, Πνευματοκεντρικὸ καὶ Τριαδοκεντρικὸ 
χαρακτῆρα Αὐτῆς (τῆς Ἐκκλησιολογίας).

Ἐν ὄψει τῆς κορυφουμένης τὸ 2016 ἀποστα-
σίας τῶν Οἰκουμενιστῶν ὀφείλου-
με νὰ στείλουμε ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα 
πρὸς Αὐτούς· εἶναι τὸ Μήνυμα τῆς 
Η´ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ 
Ὁποῖο εἶναι Ἀντι-παπικό, ταυτο-
χρόνως δὲ καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν Ἀντι-
οικουμενιστικό.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας ἔχει ἤδη ἀναγνωρίσει 
τὸ οἰκουμενικὸν κῦρος τῆς Ἁγίας Αὐτῆς Συν-
όδου, ἐκφράσασα ἔτσι τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Συν-
είδησι τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ τὴν Ὁμολογία Πί-
στεως 32. 

Ἡ ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Οἰκουμενικό-
τητος Αὐτῆς, ὡς καὶ ἡ συναρίθμησις Αὐτῆς 
μὲ τὶς Ἑπτὰ Ἅγιες Οἰκουμενικὲς Συνόδους ἀπο-
τελεῖ χρέος καὶ εἶναι ἔργο μιᾶς Μεγάλης καὶ 
Γνησίας Πανορθοδόξου Συνόδου.

Πρὸς τὸ παρόν, δυνάμεθα νὰ καθιερώσουμε 
τὸν Ἑορτασμὸ Αὐτῆς κατ᾿ ἔτος, ὅπως ἄλλω-
στε ἤδη γίνεται κατὰ τόπους 33.

Μαζὶ μὲ ὅσα θὰ ἀναλυθοῦν καὶ προταθοῦν 
ἐν συνεχείᾳ θὰ ἔχουμε, Χάριτι Θεοῦ, τὴν δυ-
νατότητα νὰ ἐκπέμψουμε ἕνα ἰσχυρότατο 
Μήνυμα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ δώ-
σουμε μία σωστικὴ Μαρτυρία ὑπὲρ τῆς Γνη-
σίας Ὀρθοδοξίας, «ἵνα πιστεύση ὁ κόσμος». 
Ἀμήν! 

* * *
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●12  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

ζ. Ἐπίμετρον

Ἡ προσωπικότης τοῦ Μεγάλου Φωτίου
Θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν ρω-

μαλέα προσωπικότητα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 
καὶ ᾿Ισαποστόλου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ̔ Ομολο-
γητοῦ (πρὶν ἀπὸ 820-891), τοῦ ῾Οποίου ἡ μνή-
μη ἐπιτελεῖται τὴν 6ην Φεβρουαρίου.

Ὁ πολυτάλαντος Μέγας Φώτιος ἦταν μία 
ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες μορφὲς τοῦ πνευ-
ματικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ βίου κατὰ τὴν 
περίοδο τοῦ Βυζαντίου· ἔλαβε εὐρυτάτη παι-
δεία, ἐφ᾿ ὅσον ἐκ νεότητος 

« ἔδειξε μεγάλο ζῆλο γιὰ τὴν μελέ-
τη τῆς φιλοσοφίας, τῆς θεολογίας, 
τῶν μαθηματικῶν, τῆς λογικῆς, τῆς 
φιλολογίας, τῆς ρητορικῆς, τῆς ἰα-
τρικῆς καὶ τῆς φυσικῆς καὶ γε-
νικότερα κάθε ἐπιστήμης τῆς 
ἐποχῆς του» 34. 

Ἀκόμη καὶ ἡ Δύσις, παρὰ τὶς προ-
καταλήψεις της, ὑποκλίνεται ἐνώ-
πιον τῆς μεγαλωσύνης του, ἐφ᾿ ὅσον 

ἀναγνωρίζει ὅτι «ὁ Φώτιος 
ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θαυμα-
στοὺς ἀνθρώπους ὁλοκλήρου τοῦ
Μεσαίωνα» καὶ θεωρεῖ αὐτὸν «ὡς τὸν 
μεγαλύτερο ἐπιστήμονα τῆς ἐποχῆς
του καί, ἀπὸ κάθε ἄποψη, ὡς τὸν 
σπουδαιότερο ἄνδρα τῆς Βυζαντινῆς 
᾿Εκκλησίας»· ἦταν « ἕνα εἶδος οἰκου-
μενικῆς μεγαλοφυΐας, φιλόσοφος, θε-
ολόγος, νομικός, μαθηματικός, φυσι-
κὸς ἐπιστήμονας, ρήτορας, ποιητής.
Τὰ σωζόμενα ἔργα του καταλαμβά-
νουν πέντε τόμους τῆς Πατρολογίας 
τοῦ Μigne» 35.

Ὁ φωτώνυμος Ἅγιος κατήγετο ἀπὸ ἀριστο-
κρατικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἀνῆκε στοὺς 
Εἰκονοφίλους, ἐξ αἰτίας δὲ αὐτοῦ «ὑπέστη 
σκληρὲς διώξεις ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους 
κατὰ τὴν δεύτερη περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας 
(813-843)»36 · οἱ γονεῖς του, ὁ «σπαθάριος» 
Σέργιος καὶ ἡ Εἰρήνη, ἑορτάζονται ὑπὸ τῆς 
᾿Εκκλησίας μας ὡς Ἅγιοι καὶ ῾Ομολογητὲς 
τὴν 13η Μαΐου: «Βυζάντιος τὴν πατρίδα (Σέρ-
γιος ὁ ῾Ομολογητής), υἱὸς εὐγενῶν καὶ 

πλουσίων γονέων, ἤκμασεν ἐπὶ τῶν εἰκονο-
μάχων», ἐπὶ Θεοφίλου (829-842), «πρὸς ὃν 
μὴ συμφρονήσας, ἀπῆλθεν ἐκ Κωνσταντι-
νουπόλεως σὺν τῇ συζύγῳ Εἰρήνῃ καὶ τοῖς 
τέκνοις, ἀποθανὼν ὑπερόριος»37 · αὐτὸς δὲ ὁ 
Φώτιος γράφει ὅτι «σύνοδος αἱρετικὴ» καὶ
«συνέδριον εἰκονομάχων» εἶχε «ἀναθεματί-
σει» ὄχι μόνο τοὺς οἰκείους του, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸν τὸν ἴδιον 38.

Ἀνέλαβε, μετὰ τὴν κατάρρευσι τῆς Εἰκο-
νομαχίας (843), ὑψηλὰ καθήκοντα στὸ Πα-
λάτι ὡς «πρωτοσπαθάριος» καὶ «πρωτοαση-
κρίτης» καὶ ἐδίδασκε στὴν ἀνωτέρα-πανεπι-
στημιακὴ Σχολὴ τῆς Μαγναύρας· ἀνῆλθε 
στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 858· ἦλθε 
σὲ σύγκρουσι μὲ τὸν Πάπα Νικόλαο, ἐξ

αἰτίας τῆς ἐπεμβάσεώς του στὴν Βουλ-
γαρία, τῆς νοθεύσεως τοῦ Συμβόλου 

τῆς Πίστεως μὲ τὴν αἱρετικὴ προσ-
θήκη τοῦ Filioque («καὶ τοῦ Υἱ-
οῦ»), ἀλλὰ καὶ τῆς προσπαθείας 
ἐπιβολῆς τοῦ Παπικοῦ Πρωτείου· 
ἐξεθρονίσθη ἀντικανονικῶς τὸ 
ἔτος 867, ἐπανῆλθε στὸν θρόνο 

τὸ 878 καὶ ἐξεθρονίσθη ἐκ νέου τὸ 
886· ἐκοιμήθη εἰρηνικὰ ὡς Μοναχὸς 

στὶς 6 Φεβρουαρίου 891.
Ὀρθότατα ἔχει ἐπισημανθῆ, ὅτι 

«ἡ πράγματι ἐκπληκτικὴ δραστη-
ριοποίηση τῆς βυζαντινῆς ἱεραπο-
στολῆς σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο τῶν
Σλάβων», ἡ ὁποία ἄλλαξε τὸν θρη-
σκευτικὸ χάρτη τῆς ᾿Ανατολικῆς
Εὐρώπης, κατὰ τὸν Θ´ αἰῶνα, «ὑπῆρ-
ξε τὸ μεγαλόπνοο σχέδιο τοῦ με-
γάλου πατριάρχη, ὁ ὁποῖος πίστευε 
ἀπόλυτα στὴν οἰκουμενικὴ προ-
οπτικὴ τῆς χριστιανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας τοῦ Βυζαντίου» 39 .

Ὁ Ἱερὸς Φώτιος 
«ἀνεδείχθη διὰ τῶν περιστάσεων ἀντ-

άξιος τῶν ζητήσεων καὶ τῶν κινδύ-
νων τῆς ἐποχῆς του», «καθ᾿ ὅλην (δὲ) 
τὴν τουρκοκρατίαν ἐγένετο διπλοῦν 
σύμβολον: διὰ μὲν τοὺς ὀρθοδόξους» 
«ἦτο σύμβολον τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἐνῶ
διὰ τοὺς Λατίνους ἦτο τὸ ἀντιλεγό-
μενον σημεῖον τοῦ μίσους»40.







«῏Ην (δὲ) οὗτος ὁ Φώτιος οὐ τῶν 
ἀγενῶν τε καὶ ἀνωνύμων, ἀλλὰ καὶ 
τῶν εὐγενῶν κατὰ σάρκα, καὶ περι-
φανῶν, σοφίᾳ τε κοσμικῇ καὶ συνέσει 
τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ στρεφομένων εὐ-
δοκιμώτατος πάντων ἐνομίζετο. Γραμ-
ματικῆς μὲν γὰρ καὶ ποιήσεως, ρη-
τορικῆς τε καὶ φιλοσοφίας, ναὶ δὴ 
καὶ ἰατρικῆς, καὶ πάσης ὀλίγου δεῖν 

ἐπιστήμης τῶν θύραθεν τοσοῦτον αὐ-
τῷ τὸ περιὸν (δηλ. ἡ ὑπεροχή), ὡς μὴ
μόνον σχεδὸν φάναι τῶν κατὰ τὴν 
αὑτοῦ γενεὰν διενεγκεῖν, ἤδη δὲ 
καὶ πρὸς τοὺς παλαιοὺς αὐτὸν δια-
μιλλᾶσθαι. Πάντα γὰρ συνέτρεχεν 
ἐπ᾿ αὐτῷ, ἡ ἐπιτηδειότης τῆς φύ-
σεως, ἡ σπουδή, ὁ πλοῦτος, δι᾿  ὃν καὶ 
βίβλος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔρρει πᾶσα»41.        
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Μαρτυρία ἀντικειμενικὴ τοῦ Νικήτα Παφλαγῶνος,
τοῦ πλέον ἀδυσώπητου ἐχθροῦ τοῦ Μεγάλου Φωτίου





α. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα Παντο-
κράτορα, Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν 
τε πάντων καὶ ἀοράτων. 

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς 
γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· Φῶς 
ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ 
Πατρί, δι᾿ Οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· Τὸν δι᾿ ἡμᾶς 
τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σω-
τηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καὶ σαρ-
κωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας 
τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα· σταυ-
ρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, 
καὶ παθόντα καὶ ταφέντα· καὶ ἀναστάντα τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς· καὶ ἀνελθόντα 
εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δε-
ξιῶν τοῦ Πατρός· καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ 
δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· Οὗ τῆς Βα-
σιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ 
Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, 
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον 
καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν 
Προφητῶν. 

Εἰς Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν. 

Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 

β. Πρὸς δὲ τούτοις, στέργω καὶ ἀποδέχομαι 
τὰς Ἁγίας Ἑπτὰ Οἰκουμενικὰς Συνόδους, 
καὶ τὰς Τοπικάς, ἃς Ἐκεῖναι ἀποδεξάμεναι 
ἐκύρωσαν, ἐπὶ φυλακῇ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς 
Ἐκκλησίας Δογμάτων ἀθροισθεῖσαι.

γ. Ἐνστερνίζομαι πάντας τοὺς ὑπὸ τῶν 
Ἁγίων Πατέρων, ὡς ὑπὸ φωτιστικῆς Χάρι-
τος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, 
ἐκτεθέντας ῞Ορους τῆς Ὀρθῆς Πίστεως, ὡς 
καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, οὓς οἱ μακάριοι
Ἐκεῖνοι πρὸς τὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκ-
κλησίας διακόσμησιν καὶ τῶν ἠθῶν εὐταξίαν, 
κατὰ τὰς Ἀποστολικὰς Παραδόσεις καὶ τὴν 
διάνοιαν τῆς Εὐαγγελικῆς Θείας Διδασκαλί-
ας συντάξαντες, παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ.

δ. Πάντα μὲν ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ 
καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων 
πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύω 
κἀγὼ καὶ πιστεύω, μηδὲν προστιθείς, μηδὲν 
ἀφαιρῶν, μηδὲν μεταβάλλων, μήτε τῶν Δογ-
μάτων μήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλὰ τούτοις 
ἐμμένων καὶ ταῦτα μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγα-
θῆς συνειδήσεως ἀποδεχόμενος· πάντα δὲ 
ὅσα Ἐκείνη, κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκα-
λίας, ἀποδοκιμάζει ταῦτα κἀγὼ κατακρίνω 

Συνοδικῶς ἐγκριθεῖσα 
κατὰ τὴν Συνεδρίαν Δ ’/ 2014 τῆς 4 / 17 .12 .2014

Ὁμολογία Πίστεως 
Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ 

Μέρος Πρῶτον 

33. Κυκλοφορεῖ μία θαυμάσια ἱερὰ Ἀκολουθία πρὸς τι-
μὴν τῆς Η´ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. ● Ἡ Ἱερὰ Σύν-
οδός μας ἔχει ἀποφασίσει νὰ ἑορτάζεται ἡ Η´ Ἁγία τὴν 
14η Νοεμβρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, 
ἐὰν συμπέση Κυριακή, ἢ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν 14η Νο-
εμβρίου, ὁμοῦ μὲ τὴν Θ´ Ἁγία, διότι ἀμφοτέρων τῶν Συν-
όδων Αὐτῶν ὁ χαρακτήρας εἶναι σαφῶς ἀντι-παπικός. ● Ἄλ-
λωστε, ἡ Η´ Ἁγία ἄρχισε τὶς ἐργασίες Αὐτῆς κατὰ μῆνα 
Νοέμβριο τοῦ 879.

34. Φειδᾶ Βλασίου, «Φώτιος Α´ ὁ Μέγας», στὸ Παγκόσμιο 
Βιογραφικὸ Λεξικό, τόμος 9Β, σελ. 375δ, ᾿Εκδοτικὴ Ἀθη-
νῶν 1991. 

35. Φούγια, Μεθοδίου Γ., Μητροπολίτου Πισιδίας, ᾿Ορ-
θοδοξία-Ρωμαιοκαθολικισμὸς-Ἀγγλικανισμός, σελ. 54,
ἔκδοσις «Νέα Σύνορα» - Α.Α. Λιβάνη, ̓Αθήνα 1996. Αdrian 
Fortescue.

36. Φειδᾶ Βλασίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 375δ. 
37. Μενεβίσογλου Παύλου, Μητροπολίτου Σουηδίας, ἔνθ᾿ 

ἀνωτ., σελ. 501, ὑποσημ.
38. ΡG τ. 102, στλ. 877ΒC.
39. Φειδᾶ Βλασίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 377δ. 
40. Τωμαδάκη Β. Νικολάου, «Φώτιος. ῾Ο Α´», στὴν Θρη-

σκευτικὴ καὶ ᾿Ηθικὴ ᾿Εγκυκλοπαιδεία, τόμος 12, στλ. 30, 
᾿Αθαν. Μαρτίνου, ᾿Αθῆναι 1968.
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καὶ ἀποδοκιμάζω διὰ παντός.
ε. Πείθομαι προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστι-

κοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν συν-
έχειαν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, καὶ τοῖς ὑπ  ̓Αὐ-
τὴν κανονικοῖς Ἐπισκόποις καὶ Πρεσβυτέροις.

Ϛ. Πιστεύω καὶ ὁμολογῶ, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος 
Πίστις οὔκ ἐστιν «ἐξ ἀνθρώπων», ἀλλὰ ἐξ ἀπο-
καλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, κηρυχθείσης ὑπὸ 
τῶν θείων Ἀποστόλων, βεβαιωθείσης ὑπὸ 
τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, παραδο-
θείσης ὑπὸ τῶν σοφωτάτων Διδασκάλων τῆς 
Οἰκουμένης, κυρωθείσης δὲ τῷ αἵματι τῶν  
Ἁγίων Μαρτύρων.

ζ. Ἀποδέχομαι, σὺν ταῖς Ἀποφάσεσι τῶν  
Ἁγίων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ τὰς 
τοιαύτας τῆς Πρωτοδευτέρας Ἁγίας Συνόδου
τῆς ἐν ἔτει 861ῳ· πρὸς δὲ τούτοις, ἀσπάζο-
μαι ἀπαρεγκλίτως καὶ τὰς Ἀποφάσεις τῆς 
ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Φωτίου συγκληθείσης Ἁγί-
ας Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 

879ῳ/ 880ῷ, ὡς καὶ τὸν Συνοδικὸν Τόμον τῆς 
ἐν Βλαχέρναις Ἁγίας Συνόδου ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει ἐν ἔτει 1351ῳ ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου 
Παλαμᾶ καὶ Πατριάρχου Ἁγίου Καλλίστου 
Α’, πεποιθὼς ὅτι αἱ Σύνοδοι αὗται ἔχουσιν 
οἰκουμενικὴν καὶ καθολικὴν ἰσχὺν καὶ αὐθεν-
τίαν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ.

η. Ἐπὶ δὲ τούτοις, στέργω καὶ πείθομαι εἰς 
τὰς Ἀποφάσεις τῶν ̔Αγίων Πανορθοδόξων Συν-
όδων, συγκληθεισῶν ἐν ἔτεσι 1583ῳ, 1587ῳ 
καὶ 1593ῳ, αἵτινες ἀπέστερξαν καὶ κατεδίκα-
σαν τὴν εἰσδοχὴν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν τοῦ λεγομένου Γρηγοριανοῦ - Φραγκι-
κοῦ-Νέου Ἡμερολογίου, θεσπισθέντος ὑπὸ 
τοῦ πάπα Γρηγορίου ΙΓ’ ἐν ἔτει 1582ῳ. 

θ. Ἐπὶ πλέον, ἀποδέχομαι καὶ ἀναγνωρίζω 
ὡς Οἰκουμενικὰ καὶ Καθολικὰ Μνημεῖα τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεως τόν τε Πατριαρχικὸν Τό-
μον τοῦ 1756 περὶ τοῦ βαπτίσματος τῶν ἑτε-
ροδόξων, καὶ τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1848 
τῶν Ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, 
ὡς καὶ τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1872 ἐπὶ 
καταδίκῃ τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ.

Μέρος Δεύτερον

α. Θεωρῶ τὸν Οἰκουμενισμὸν ὡς συγκρη-
τιστικὴν παναίρεσιν, τὴν δὲ συμμετοχὴν 
εἰς τὴν λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν, 
ἀρξαμένην εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰῶνος, ὡς 
ἄρνησιν τῆς γνησίας Καθολικότητος καὶ Μο-
ναδικότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πε-
ποιθὼς ὅτι ὁ ἀποδεχόμενος καὶ συμμετέχων 
εἰς τὴν αἵρεσιν ταύτην εἶναι πεπτωκὼς περὶ 
τὴν Πίστιν καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἀκοινώνητος.

β. Ὡσαύτως, ἀπορρίπτω καὶ οὐδόλως ἀπο-
δέχομαι τὸ ἐν ἔτει 1920ῷ Διάγγελμα τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως «Πρὸς τὰς 
ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», ὡς πε-
ριέχον ἓν πλῆρες Σχέδιον πρὸς ἐφαρμογὴν ἐν 
τῇ πράξει τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
καὶ προβλέπον τὴν Ἡμερολογιακὴν-Ἑορτο-
λογικὴν Μεταρρύθμισιν, προετοιμασθεῖσαν 
ὑπὸ τοῦ οὕτως ἀποκληθέντος Πανορθοδό-
ξου Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ ἐφαρμοσθεῖσαν 
ἀρχικῶς ἐν Ἑλλάδι ἐν ἔτει 1924ῳ, τοιουτοτρό-
πως δὲ παραβιάσασαν τὰς Ἀποφάσεις τῶν

τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ’ αἰῶνος. 
γ. Ἐν συνεπείᾳ πρὸς τὰ ἀνωτέρω, θεωρῶ 

ἐπίσης ὡς πεπτωκότας περὶ τὴν Πίστιν τοὺς 
ἐξ Ὀρθοδόξων συμμετασχόντας εἰς τὴν ἵδρυ-
σιν τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκ-
κλησιῶν» ἐν ἔτει 1948ῳ καὶ ἀποτελοῦντας 
ἔκτοτε ἐνεργὰ-ὀργανικὰ μέλη αὐτοῦ, καλλι-
εργοῦντας οὕτω τὸν λεγόμενον Διαχριστια-
νικὸν καὶ Διαθρησκειακὸν Οἰκουμενισμόν.

δ. Τέλος, ἀρνοῦμαι καὶ δὲν ἀποδέχομαι τὰς 
λεγομένας Πανορθοδόξους Διασκέψεις (1961 
κ.ἑ.), αἵτινες προετοίμασαν τὴν κατακριτέαν, 
ἄκυρον καὶ ἀνυπόστατον «ἄρσιν τῶν Ἀναθε-
μάτων Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας» 
ἐν ἔτει 1965ῳ, ἔκτοτε δὲ αὗται καλλιεργοῦσιν 
ἐν οἰκουμενιστικῇ προοπτικῇ τὸ ἔδαφος διὰ 
τὴν σύγκλησιν τῆς οὕτω καλουμένης Μεγά-
λης Πανορθοδόξου Συνόδου, πρὸς τελικὴν 
ἀποδοχήν, καθιέρωσιν καὶ δογματοποίησιν τῆς
συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.                                                                  
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Χάριτι Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε καὶ ἐφέ-
τος ἡ 6η κατὰ σειρὰν Πανελλήνια Συν-

άντηση τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Νέων στὸ 
3ο Κλειστὸ Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, στὴν 
Ζωφριὰ Ἄνω Λιοσίων τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττι-
κῆς, στὶς 29 Νοεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ. 10 π.μ.-3 μ.μ.

 Ὁ πολυωφέλιμος αὐτὸς θεσμὸς τῆς Ἐκκλη-
σίας μας τὴν φορὰ αὐτὴ ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστὰ 
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς καὶ χάρις στὴν συντονισμένη 
καὶ στενὴ συνεργασία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου 
κ. Κυπριανοῦ, τῶν Μελῶν τῆς Συντονιστικῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ «Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέ-
σμου» («ΝΕ.Ο.Σ.») καὶ τῶν κατὰ τόπους Μη-
τροπολιτικῶν καὶ Ἐνοριακῶν Συντονιστῶν.

Ἦσαν παρόντες ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος Φυ-
λῆς κ. Χρῆστος Παππούς, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυ-
νε ἕναν πολὺ συγκινητικὸ Χαιρετισμὸ στὴν 
Συνάντησι, οἱ Ἀξιότιμοι Ἀντιδήμαρχοι κ. Δη-

μήτριος Καμπόλης καὶ κ. Ἀθα-
νάσιος Σχίζας, κ. Ἑλένη Λι-
άκου (Πρόεδρος τῆς Δημο-
τικῆς Ἑνότητας Φυλῆς), κ. 
Γεώργιος Μαυροειδὴς (Πρό-
εδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ καὶ 
Ἀθλητικοῦ Ὀργανισμοῦ) καὶ

οἱ κ. Ἰωάννης Λιᾶκος, κ. Πα-
ναγιώτης Καμαρινόπουλος, κ. 

Στυλιανὸς Νίκας, κ. Μα-
ρῖνος Σαρλάς, κ. Βασίλειος Ἀλε-
ξόπουλος, κ. Ὑπαπαντὴ 
Μασούρη.

Μᾶς ἐτίμησε ἐ-
πίσης ὁ πρώην 
Δήμαρχος Φυ-
λῆς κ. Δημή-
τριος Μπου-
ραΐμης.

Πολυάριθμοι
Νέοι καὶ Νέες, 
περίπου 300, ἀπὸ 
τὴν Ἀττική, τὴν Πε-
λοπόννησο, τὴν Στερεὰ 
Ἑλλάδα, τὴν Θεσσαλία καὶ 
τὴν Μακεδονία μας, κατέκλυσαν 

τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Γη-
πέδου, καὶ μετέβαλαν 

τὸν εὐρύχωρο χῶρο 
σὲ ἕνα πολύβουο με-
λίσσι, τὸ ὁποῖο ἐξέ-
πεμπε Χαρά, Ἐλπίδα

καὶ Ὅραμα στὴν Ἑλλά-
δα τῆς κρί-

σεως, τῆς 
καταθλίψεως καὶ τοῦ πο-
λύμορφου προβληματι-
σμοῦ.

Τὸ πλουσιώτατο Πρό-
γραμμα περιελάμβανε στὸ
Πρῶτο Μέρος του προσ-
ευχητικὴ ἔναρξι, μὲ τὴν συμ-

■  ῾Υπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

6η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων
«Δές το ὑπεύθυνα!!! 

Ὁ σύγχρονος νέος πρωταγωνιστὴς τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο» 
29η Νοεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ.



εὐαρέσκειας πρὸς ὅλα τὰ πρόσωπα τῶν παρόν-
των καὶ προηγουμένων Με-
λῶν τῆς Συντονιστικῆς.    

Ἀκολούθησε κλήρωσις καὶ 
ἡ ἐποικοδομητικὴ καταλη-
κτήρια εὐχαριστία ὑπὸ τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που μας κ. Καλλινίκου, ὁ 
Ὁποῖος ἦταν παρὼν ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τῆς Ἐκδηλώσεως μαζὶ 
μὲ τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς Μη-
τροπολῖτες, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστο-
μο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. 
Φώτιο, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ καὶ Θεο-
φιλέστατο Γαρδικίου κ. Κλήμη.

Κατὰ γενικὴ ὁμολογία, ἡ φετινὴ Σύναξη 
ἀνεδείχθη ξεχωριστή. ῾Υπογραμμίσθηκε ἡ
ἀνάγκη τῆς διοργανώσεως τέτοιων Ἐκδηλώ-
σεων, οἱ ὁποῖες φέρνουν τοὺς Χριστιανοὺς Νέ-
ους μας, τοὺς σύγχρονους πράγματι αὐτοὺς 
μάρτυρες, μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν Χριστό μας 
πλησιέστερα, ἐφ᾿ ὅσον τοὺς ἐνισχύουν καὶ τοὺς 
ὑπενθυμίζουν, ὅτι δὲν εἶναι μόνοι στὴν σύγχρο-
νη αὐτὴ Βαβυλῶνα, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι 
«συναθλητὲς» ποὺ δίνουν Μαρτυρία Χριστοῦ. 

 

μετοχὴ Ἐκκλησιαστικῆς Χο-
ρωδίας ὑπὸ τὸν κ. Ἰωάννη 

Κιαχόπουλο, τραγούδια 
καὶ ὀργανικὰ ἀπὸ τὴν 
Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα 
«Ἑλληνορθόδοξη Κλη-

ρονομιά», ὑπὸ τὴν δι-
εύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου 

Ἁγιοκυπριανίτου, σχετικὴ Εἰ-
σήγησι, στηριζομένη μὲ 
δύο βιντεάκια, ἐπὶ τοῦ 
κυρίου θέματος ὑπὸ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου  
Μητροπολίτου μας, θε-
ατρικὸ δρώμενο, ὡς 
προέκτασι τῆς Εἰσηγή-
σεως καὶ ζωντανὸ Διάλο-

γο μεταξὺ τοῦ Εἰσηγητοῦ 
καὶ τῶν Συνέδρων Νέων μας.

Στὸ Δεύτερο Μέρος τοῦ 
Προγράμματος, ἀκο-

λούθησε Νεανικὴ
Διαβούλευσις, κα-

τὰ τὴν ὁποία οἱ 
Σύνεδροι Νέοι 
μας προβλημα-
τίσθηκαν βά-
σει ὡρισμένων 

Κειμένων καὶ  
Ἐρωτηματολογίου

καὶ κατέθεσαν Προ-
τάσεις καὶ Μηνύματα 

πρὸς τοὺς Ποιμένες τους, 
τοὺς Πολιτικοὺς Ἄρχοντες καὶ τὸ 

κοινωνικὸ σύνολο. Παρετέθη 
μεσημβρινὸ γεῦμα σὲ ὅ-
λους καὶ παρουσιάσθη-
κε μουσικοχορευτικὸ 
πρόγραμμα ἀπὸ τοὺς 
«Μωραΐτες ἐν Χορῷ».

Στὸ τέλος, ἔγινε ἡ ἀνά-
γνωση τῶν

 Γενικῶν 
Πορισμάτων τῆς 6ης Π.Σ.Ν., 
ἐπεδόθη Δῶρο-Ἀναμνη-
στικὸ στὸν Πρόεδρο τῆς 
«Συντονιστικῆς Ἐπιτρο-
πῆς Νέων», π. Στυλιανὸ 

Τομαή, ὡς ἐλάχιστο δεῖγ-
μα τιμῆς, εὐχαριστίας καὶ 
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Εἰσήγησις στὴν 6η Πανελλήνια Συνάντησι Νέων 
29.11.2015 ἐκ. ἡμ., Δῆμος Φυλῆς

Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς 
καὶ Κοινωνικὴ Εὐθύνη

Οἱ Νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας 
στὸ χθές, στὸ σήμερα, στὸ αὔριο

† Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Κυπριανοῦ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ Πατέρα μας· 
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες·
Ἀγαπητοί μας Νέοι, παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας μας·

μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ Σᾶς καλωσορίζουμε στὴν  
 6η Πανελλήνια Συνάντησί μας. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν 
ἐνθαρρυντικὴ παρου-

σία Σας καὶ ἐπικα-
λούμεθα τὶς προσ-
ευχές Σας, ὥστε μὲ 
τὴν βοήθεια τοῦ Κυ-
ρίου μας καὶ τὶς πρε-

σβεῖες τῆς Παναγίας
 Μητέρας μας, ἡ Συνάντη-

σίς μας νὰ εἶναι γόνιμη καὶ ἐλπιδοφόρα.
Κεντρικὸ θέμα καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν ἐφε-

τινή μας Συνάντησι εἶναι ἡ Εὐθύνη, ἡ Κοινωνικὴ 
Εὐθύνη, ὡς βίωμα καὶ στάσις ζωῆς, ὅπως αὐτὴ 
ἀπορρέει ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ καὶ χριστιανική 
μας ταυτότητα.

Ἡ πολύμορφη καὶ πολυδιάστατη κρίσι, ἡ ὁποία 
παρατείνεται στὴν Πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ εὐ-
ρύτερα, ἔχει συντελέσει –παρὰ τὸ ἀρνητικὸ κλῖ-
μα– στὴν ἀνακάλυψι ἐκ νέου τοῦ ἐνδιαφέρον-
τος γιὰ τὰ κοινά · στὴν ἀφύπνισι τῆς Κοινωνικῆς 
Εὐθύνης · στὴν καλλιέργεια τῆς Ἀλληλεγγύης 
καὶ τῆς Αὐτοθυσίας, τῆς Στοργῆς καὶ τῆς Συμ-
πόνιας.  

* * *
Ἀγαπητοί μας Νέοι, ἀγαπητά μας παιδιά ·

Ἔχει ἀποδειχθῆ ἐμπειρικά, ὅτι στὴν διάρ-
κεια μεγάλων δοκιμασιῶν, ὁπότε οἱ κοινωνί-
ες φθάνουν σὲ ὁριακὰ σημεῖα ἀντοχῆς, ἀναδύ-

ονται ἀπὸ τὴν καρδιὰ 
τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τρό-
πο πράγματι θαυμαστό, 
δυνάμεις ζωοδότρες: ἡ 
Φιλαλήθεια, ἡ Γενναι-
οψυχία, ἡ Ἀνεκτικότης, 
ἡ Συγχωρητικότης, ἡ Αὐταπάρνησις, ἡ Δικαιο-
σύνη, ἡ Φιλαλληλία, ἡ Θυσιαστικότης καὶ ἡ 
Εὐσπλαγχνία.

Αὐτὲς οἱ θεόσδοτες δυνάμεις ἀποτελοῦν τὰ 
πολύτιμα ἀντισώματα στὶς ἀρρώστιες τοῦ κοι-
νωνικοῦ σώματος· ἀλλὰ βεβαίως, τὰ ἀντισώματα 
αὐτὰ δὲν ἐνεργοποιοῦνται μόνο στὶς περιόδους 
κρίσεως.

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἐνεργο-
ποιεῖ ἐπίμονα, συστηματικὰ καὶ συνέχεια τὸν 
Κοινοτικὸ καὶ Κοινωνικὸ Τρόπο Ζωῆς.

Ὁ Κοινοτικὸς Χαρακτήρας τῆς Ἐκκλησίας, ὡς 
Τρόπος Ζωῆς, εἶναι ἡ  Καλὴ Παρακαταθήκη, τὴν 
Ὁποία ὁ Κύριός μας, ὡς πολύτιμο Θησαυρό, 
μᾶς ἔχει ἐμπιστευθῆ γιὰ νὰ τὸν διαφυλάξου-
με, νὰ τὸν καλλιεργήσουμε καὶ νὰ τὸν μοιρα-
σθοῦμε μὲ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, τὶς 
Εἰκόνες αὐτὲς τοῦ Θεοῦ.

* * *
Ἀγαπητά μας παιδιά·

Ἡ Κοινωνικὴ Εὐθύνη, ὡς μετάδοσις ἀπὸ μέ-
ρους μας τοῦ θησαυροῦ τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ 
στοὺς Ἀδελφούς μας μὲ διάθεσι θυσιαστική, 
ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ὁδὸ ἀνακαλύψεως τοῦ 
ἑαυτοῦ μας· εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς Αὐτογνωσίας καὶ 
περαιτέρω τῆς Θεογνωσίας. 

Δὲν θὰ πρέπει κανείς μας νὰ λησμονῆ, ὅτι τὸ 
μυστικὸ γιὰ νὰ βρῆ κανεὶς τὸν ἑαυτό του εἶναι 
νὰ προσφέρη αὐτὸν θυσιαστικὰ στὸ θυσιαστή-
ριο τῆς Ἀγάπης γιὰ τὸν Ἄλλον, τὸν ὁποιονδή-
ποτε Ἄλλον, καὶ ἔτσι νὰ καλλιεργῆ τὸν Kοι-
νωνικὸ Tρόπο Zωῆς καὶ Ὑπάρξεως, δηλαδὴ νὰ 
μετέχουμε στὸ Θαῦμα τῆς Ζωῆς ὅλοι μαζί, καὶ 
ὄχι ὅλοι μαζὶ μόνοι.

Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Θεό 
μας: ὑπάρχει, ζῆ ὡς Κοι-

νωνία Τριῶν Προσ-
ώπων, τὰ Ὁποῖα ἀλ-
ληλοπεριχωροῦνται· 
δηλαδή, δὲν συν-

υπάρχουν ἁπλῶς, ἀλ-
λὰ τὸ ἕνα Πρόσωπο ὑπάρ-



τό σου / ἂν θέλεις νὰ λέγεσαι 
ἄνθρωπος...».

● « Ἂν θέλεις νὰ λέγεσαι 
ἄνθρωπος / θὰ πρέπει νὰ μπο-
ρεῖς νὰ πεθάνεις ἕνα ὁποιο-
δήποτε πρωϊνό...».
 Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ ἰσχυ-

ρὸ-ἐπαναστατικὸ-νεανικὸ μήνυμα
τοῦ ποιητοῦ μας Τάσου Λειβαδί-
τη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπίσης γράψει τὸ ἑξῆς, τὸ 
ὁποῖο ὑπογραμμίζει μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμ-
φασι τὸ χρέος τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης:

«Ὅταν δὲν ζοῦμε ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο, 
εἴμαστε κι ὅλας νεκροί...».

* * *Ἀγαπητοί μας Νέοι·

Θὰ προσπαθήσω νὰ γίνω πρακτικώτερος μὲ 
ἕνα σύγχρονό μας παράδειγμα.

Δὲν λησμονῶ, ὅτι εὑρίσκομαι ἐνώπιον τῶν 
Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν αἴ-
σθησι τοῦ χριστιανικοῦ-εὐαγγελικοῦ χρέους τῆς
Κοινωνικῆς Εὐθύνης· οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὑπεύθυνα 
τὴν σχέσι τους μὲ τὸν κόσμο· οἱ ὁποῖοι θέλουν 
νὰ δώσουν μία μαρτυρία Ζωντανῆς Ἐκκλησίας 
μὲ Ζωντανοὺς Νέους· οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὸν 
ἀτομικισμό, τὸν συμβιβασμό, τὴν ἀτολμία καὶ 
τὴν παραίτησι ἀπὸ Ὁράματα καὶ Θυσίες.

Θὰ ἔχετε ἴσως ἀκούσει γιὰ τὸν Αὐστριακὸ 
βιολιστὴ καὶ μουσικοσυνθέτη Φρὶτς Κράϊσλερ 
(1875-1962), ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς 
μεγαλύτερους βιολιστὲς ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ὁ Κράϊσλερ ἀποτελεῖ ἕνα ἐκπληκτικὸ καὶ 
σπάνιο παράδειγμα Κοινωνικῆς Εὐθύνης: ἂν καὶ 
εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἀπαιτήση ὑπέρογκες 
ἀμοιβές, δὲν τὸ ἔκανε· γι᾿ αὐτό, ποτέ του δὲν 
ἔγινε πλούσιος.

● Κάποτε εἶχε δηλώσει: 
«Ποτὲ δὲν βλέπω τὰ χρήματα ποὺ 

κερδίζω σὰν “ ἰδικά μου”... Εἶναι 
μόνο ἕνα “κεφάλαιο”, τὸ ὁποῖο μοῦ 
ἔχουν ἐμπιστευθῆ, γιὰ νὰ τὸ δαπα-
νήσω καταλλήλως...».

● Ὁ Κράϊσλερ, ἀναφερόμενος στὴν σύζυγό του 
καὶ τὸν ἑαυτό του, εἶχε ἀποκαλύψει τὰ ἑξῆς 
πράγματι ἐκπληκτικά:

«Αἰσθάνομαι ἠθικὰ ἔνοχος, ἂν πα-
ραγγείλω ἕνα πολυτελὲς καὶ δαπα-
νηρὸ γεῦμα, διότι ἔτσι στερῶ ἀπὸ 

χει μέσα στὸ ἄλλο Πρόσωπο σὲ μία Κοινωνία 
Ἀγάπης.

Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ἰδικό μας πρότυπο: ὑπάρ-
χω, διότι ἀγαπῶ· διότι εὑρίσκομαι σὲ Κοινωνία 
Ἀγάπης μὲ τοὺς ἄλλους· διότι ἐνδιαφέρομαι γιὰ 
τοὺς ἄλλους· διότι ἔχω εὐθύνη γιὰ τοὺς ἄλλους· 
διότι ἡ χαρὰ καὶ ἡ λύπη τοῦ ἄλλου ἀφοροῦν καὶ 
ἐμένα προσωπικά.

Πολὺ σωστὰ λοιπὸν ἔχει ἐπισημανθῆ, ὅτι τὸ 
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Ἦθός μας ἐμπερικλεί-
εται σὲ τρεῖς λέξεις: Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω.

* * *
Ἀγαπητοί μας Nέοι·

Ἡ Κοινωνικὴ Εὐθύνη ὅμως ἔχει ὄνομα καὶ ἐκ-
φράζεται μὲ συγκεκριμένες μορφές· ἂς γίνω 
λοιπὸν πρακτικός, ἐφ᾿ ὅσον τὴν στιγμὴ αὐτὴ 
ἀπευθύνομαι σὲ Νέους, οἱ ὁποῖοι γεμᾶτοι ἐν-
θουσιασμὸ καὶ ὁρμητικότητα εἶναι πάντοτε 
ἕτοιμοι νὰ θυσιασθοῦν γιὰ τὰ ὑψηλὰ Ἰδανικά 
τους, καὶ μάλιστα γιὰ τὰ ὑγιῆ Κοινωνικὰ Ὁρά-
ματα, τὶς πανανθρώπινες καὶ αἰώνιες εὐαγγε-
λικὲς Ἀξίες.

Πρὸ ὀλίγου ἀκούσαμε ἕνα συναρπαστικὸ ποί-
ημα τοῦ σύγχρονού μας ποιητοῦ Τάσου Λειβα-
δίτη (1922-1988) · ἕνα ποίημα- πρόκλησι ἀληθινὴ 
γιὰ κάθε Χριστιανὸ καὶ ἰδίως τὸ νέο στὴν ἡλι-
κία: «Ἂν θέλεις νὰ λέγεσαι ἄνθρωπος».

Ποιό εἶναι τὸ οὐσιαστικὸ μήνυμα τοῦ ποιήμα-
τος αὐτοῦ;

Δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ τὸ ἐπαναστατικὸ μήνυμα 
τοῦ Εὐαγγελίου: «Ἂν θέλεις νὰ λέγεσαι ἄνθρω-
πος», ὀφείλεις νὰ εἶσαι σὲ μία διαρκῆ ἐγρήγορ-
σι γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου, σὲ μία ἑτοι-
μότητα νὰ θυσιάσης τὸν ἑαυτό σου χάριν τοῦ 
γενικοῦ καλοῦ, χάριν τῶν ὑψηλῶν Ὁραμάτων, 
τὰ Ὁποῖα καταξιώνουν τὸν Ἄνθρωπο καὶ δια-
σώζουν τὴν Ἱερότητά του.

Ἐπαναλαμβάνω μερικοὺς χαρακτηριστικοὺς 
στίχους τοῦ ποιήματος:

● «Ἂν θέλεις νὰ λέγεσαι ἄν-
θρωπος / δὲν θὰ πάψεις οὔτε 
στιγμὴ ν᾿ ἀγωνίζεσαι γιὰ τὴν
εἰρήνη καὶ τὸ δίκαιο· / θὰ 
βγῆς στοὺς δρόμους, θὰ φω-
νάξεις, τὰ χείλια σου θὰ μα-
τώσουν ἀπ᾿ τὶς φωνές...».
● «Δὲν θὰ ἔχεις καιρὸ / δὲν 

θὰ ἔχεις καιρὸ γιὰ τὸν ἑαυ- 
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κάποιον ἄλ-
λον μία φέτα 
ψωμί, καὶ ἴσως
ἀπὸ κάποιο παι-
δὶ ἕνα ποτήρι 
γάλα... Σὲ ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρό-

νια τῶν ἐπιτυχιῶν μου στὴν μουσι-
κή, δὲν φτιάξαμε ἰδικό μας σπίτι... 
Σκεφτόμαστε, ὅτι ὑπάρχουν τόσοι 
ἄστεγοι στὸν κόσμο...» !

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Φρὶτς Κράϊσλερ, ὁ ὁποῖος 
ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ Ὠδεῖο τῆς Βιέννης σὲ ἡλι-
κία δέκα ἐτῶν(!), λαμβάνοντας τὸ πρῶτο βρα-
βεῖο (!) · ὁ ὁποῖος σὲ ἡλικία δέκα τεσσάρων 
ἐτῶν (!) διωργάνωσε τὴν πρώτη του περιοδεία 
στὶς Η.Π.Α.(!) · ὁ ὁποῖος ἔπαιξε σὲ παλαιὰ 
ὄργανα ὅλα τὰ ἀριστουργήματα τῆς κλασσικῆς 
μουσικῆς· αὐτός, λέγω, ἀπευθύνεται στὸν κάθε 
νέο μας καὶ τὸν προτρέπει: 

● «Δές το ὑπεύθυνα!... Γίνου πρωταγωνιστὴς 
τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο... Μιμήσου τοὺς ἀνι-
διοτελεῖς νέους τοῦ χθές... Θυσιάσου στὸ σήμε-
ρα γιὰ ὅ,τι ὑψηλὸ καὶ ἱερό!... Δῶσε στοὺς νέους 
τοῦ αὔριο τὴν ἱκανοποίησι καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ 
τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης καὶ τοῦ ἀγῶνος γιὰ νὰ 
διασωθῆ σὲ σένα ὁ γνήσιος Ἄνθρωπος...».

* * *
Ναί, ἀγαπητοί μας Νέοι, ἀγαπητά μας παιδιά...

«Οἱ πρόγονοί μας φύτευαν ἐλιές, ἂν καὶ ἤξε-
ραν ὅτι δὲν θὰ τὶς δοῦν νὰ καρπίζουν», ὅπως 
ἔλεγε ὁ ἐπίσης σύγχρονός μας διανοούμενος 
Κορνήλιος Καστοριάδης.

Ἂς φυτεύετε μὲ εὐαισθησία Ἐλιὲς Ἐλπίδας... 
Μὲ τὸ βλέμμα στραμμένο στὸ μέλλον, ἂς ξε-
περνᾶτε τὸν ἐγωκεντρισμό, τὴν φιλαυτία, τὴν 
αἰχμαλωσία στὴν λατρεία τοῦ ἀτομικοῦ συμφέ-
ροντος, τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὰ κοινά, τὴν ἀνευ-
θυνότητα...

«Ἡ χαρὰ βρίσκεται στὴν συνεργασία μας γιὰ 
νὰ πετύχουμε κοινοὺς στόχους, καὶ ὄχι στὸ 
σκόρπισμα σὲ μικρὲς περιχαρακωμένες ὀντό-
τητες, ποὺ ἐπιμένουν (ἀνεύθυνα): “ Ἐγὼ ἔχω 
δίκιο”», ὅπως μᾶς βεβαιώνει ἕνας ἄλλος σύγ-
χρονός μας σοφός.

Ὁ Χριστός μας, τὸ ἀπαράμιλλο Πρότυπο τῆς 
Θυσιαστικῆς Εὐθύνης καὶ τῆς Σταυρικῆς Ἀγά-
πης, μᾶς ἔχει πλάσει μὲ τὴν σφραγῖδα τῆς Εὐθύ-

νης μέσα μας· μιᾶς Εὐθύνης, ἡ ὁποία ἀφορᾶ 
στὸν Θεό μας, στὸν Ἀδελφό μας, στὸν Ἑαυτό 
μας, στὸ Φυσικό μας Περιβάλλον.

* * *
Ναί, ἀγαπητά μας παιδιά...

Ἂς συνεργασθοῦμε ὅλοι, νέοι καὶ μεγάλοι, μὲ 
αἴσθησι Εὐθύνης σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα...

Στὴν πολὺ κρίσιμη καμπή, τὴν ὁποία διέρχε-
ται ἡ Πατρίδα μας, ἀπαιτεῖται, ἰδιαίτερα μά-
λιστα ἀπὸ Ἐσᾶς τοὺς Νέους: βαθύτερη συν-
αίσθησι τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης· μεγαλύτερη 
συνειδητοποίησι τῆς Ἀλληλεγγύης καὶ Αὐτα-
παρνήσεως· ἐντονώτερη Φιλανθρωπικὴ Δρᾶσι· 
προθυμότερος Ἐκκλησιαστικὸς Ἐθελοντι-
σμός· αὔξησι τῆς Προσευχῆς καὶ τῆς Ἀγάπης.

Ἐσεῖς, οἱ Νέοι μας, πρέπει μὲ ἱερὸ πεῖσμα καὶ 
ἀποφασιστικότητα νὰ διακηρύσσετε συνεχῶς:

Ὄχι στὴν Ἑλλάδα τῆς μιζέριας, τῆς μεμψι-
μοιρίας, τῆς μοιρολατρίας, τῆς ἀδράνειας, τῆς 
φιλαυτίας, τῆς καταστροφολογίας, τῆς κατά-
θλιψης!...

Ναὶ στὴν Ἑλλάδα τῆς Ἐλπίδας, τῆς Δημιουρ-
γικότητας, τῆς Θυσίας, τοῦ Φωτός, τοῦ Πολι-
τισμοῦ, τῶν Ὁραμάτων!...

« Μὲ λογισμό, μὲ ὄνειρο » , ὅπως ἔλεγε ὁ Σεφέ-
ρης, ἂς προχωρήσετε, ἂς προχωρήσουμε, τρα-
γουδώντας μὲ τὸν Παντελῆ Θαλασσινό:

«Ν᾿ ἀγαπᾶς τὰ βουνὰ καὶ τὰ πέλαγα...
Τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς ἄγνωρους τόπους...

Τὰ πουλιά, τὰ λουλούδια, τὰ σύννεφα...
Καὶ πολὺ ν᾿ ἀγαπᾶς τοὺς ἀνθρώπους...».

Σᾶς εὐχαριστῶ!

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία! 





■ Εὐγενὲς Ὅραμα - Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη 

Συσκέψεις - Συναντήσεις Α’ καὶ Β’ 
γιὰ τὴν ἵδρυσι 

Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων
Φυλὴ Ἀττικῆς, 4.12.2015 καὶ 25.1.2016 ἐκ. ἡμ. 

Μ ὲ τὴν Χάρι  
 τοῦ Θεοῦ, 

τὴν Πέμπτη, 4η
Δεκεμβρίου 2015 
ἐκ. ἡμ., μὲ τὴν 
εὐλογία, τὴν πα-
ρουσία καὶ τὴν 
καθοδήγησι  τοῦ
Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, συγκεντρώ-
θηκε μία μικρὴ ὁμάδα στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, προκειμέ-
νου νὰ συζητήση τὴν πρότασι ἐν Χριστῷ Ἀδελ-
φῶν μας γιὰ τὴν ἵδρυσι Ἰδιωτικοῦ Ὀρθοδόξου 
Ἐκπαιδευτηρίου, τὸ ὁποῖο θὰ μεταδίδη στὰ 
παιδιά μας τὴν γνησία ἐν Χριστῷ Παιδεία καὶ 
Παιδαγωγία.

* * *
Μὲ τὴν διαπίστωσι τῆς τραγικῆς καταστάσε-

ως τῆς Παιδείας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναγνώρισι ὅτι 
ἤδη ἀργήσαμε νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε, οἱ παρόντες 
ἀγκάλιασαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ Ὅραμα αὐτὸ 
καὶ ἀπεφάσισαν τὴν ἵδρυσι ἑνὸς Συλλόγου, ὁ 
ὁποῖος θὰ δραστηριοποιηθῆ γιὰ τὴν προώθησί 
του, ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διὰ 
τῶν εὐχῶν τοῦ πρώτου Ὁραματιστοῦ ἑνὸς τέ-
τοιου ἐγχειρήματος, Ἀειμνήστου Μητροπολί-
του Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ († 17.5.2013).

Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, ὡρίσθηκε μία τριμελὴς 
Συνεχιστικὴ Ἐπιτροπή.

● Ἀπεφασίσθη ἐπίσης ἡ προώθησις τῆς συ-
στάσεως ἑνὸς Πανελληνίου Συνδέσμου Ὀρθο-
δόξων Ἐπιστημόνων, τοῦ Ὁποίου ὁ χαρακτήρας 
θὰ εἶναι παρεμβατικὸς στὰ 
κοινωνικὰ δρώμενα, καὶ 
βοηθητικὸς στὸ πολυ-
σχιδὲς Ἔργο τῆς Ἐκ-
κλησίας μας.

* * *
Ἡ δεύτερη ἀρκετὰ 

διευρημένη Σύναξις 
πραγματοποιήθηκε, μὲ

τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, Κυριακή, 25η Ἰανουαρίου 
2016 ἐκ. ἡμ., σὲ μεγάλη Αἴθουσα, στὴν Φυλή.

Στὴν «ἱστορικὴ» αὐτὴν, ὅπως χαρακτηρίσθη-
κε, Σύσκεψι παρευρέθησαν σημαντικοὶ Φίλοι 
καὶ Συμπαραστάτες τοῦ Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, καθὼς καὶ ἀντι-
πρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως. Ἔγινε 
κατάθεσις ἑνὸς πρώτου δοκιμίου Καταστα-
τικοῦ, προκειμένου νὰ ἱδρυθῆ ἄμεσα ὁ «Σύλ-
λογος Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν τοῦ Ἐκπαι-
δευτικοῦ Ὁράματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς».

Ἡ Συνεχιστικὴ Ἐπιτροπή, ἐκλήθη νὰ προ-
ωθήση τὸ ἔργο της καὶ ἡ Σύσκεψις-Συνάντησις 
Γ’ ὡρίσθηκε γιὰ τὴν Πέμπτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος 
τῶν Νηστειῶν, 18/31η Μαρτίου 2016.

Συναντήσεις τῶν Νέων μας 
17.12.2015 καὶ 19.2.2016

Στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν
Ὁ Διάλογος ἄνοιξε στὴν 6η Πανελλήνια 

Συνάντησι Νέων (29.11.2015 ἐκ. ἡμ.) 
καὶ συνεχίζεται...

Σὲ μία εἰλικρι-
 νῆ, ὅσο καὶ 

ἀπαραίτητη προσ-
πάθεια πατρικῆς 
προσεγγίσεως τῆς
μαρτυρικῆς, ἀλ-
λὰ καὶ ἐλπιδο-
φόρου Νεολαίας 
μας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μη-
τροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 
ὑπερέβη μὲ χαρακτηριστικὴ ἄνεσι τὸ «χάσμα 
τῶν γενεῶν», ἄκουσε μὲ προσοχὴ καὶ κατανό-
ησι τοὺς ποικίλους προβληματισμοὺς καὶ τὶς 
εὔλογες ἀνησυχίες τῶν Νέων μας καὶ ἔδωσε 
τροχειοδεικτικὲς καὶ διακριτικὲς ἀπαντήσεις, 
καλλιεργῶν εἰς βάθος τὶς νεανικὲς ψυχὲς καὶ 
φωτίζων τὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν μία καὶ μόνη 
σωστὴ «γωνία», αὐτὴν τῆς Ὀρθοδόξου Πνευ-
ματικότητος.                                                         
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Τὴν Κυριακὴ πρὸς Δευτέ-
ρα, 30.11-1.12.2015, ὁ Σύλ-
λογος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας «Ἅγι-
ος Φιλάρετος ὁ Ἐλεή-
μων» ἐπραγματοποί-
ησε στὴν ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀ-
χαρνῶν Πανηγυρικὴ Ἀ-
γρυπνία ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ 
τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος, τοῦ συμπα-
θεστάτου Προστάτου τῶν Πτωχῶν, ἀλλὰ καὶ 
τῶν φιλοπτώχων.

Προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, 
Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρια-
νός, ὁ καὶ Πνευματικὸς Πατέρας τῆς Ἀδελφό-
τητος καὶ Ἐμπνευστὴς τῶν πολλαπλῶν δρα-

στηριοτήτων τοῦ Συλλόγου, 
ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τὴν Κου-

ρὰν εἰς Ῥασοφόρον Μο-
ναχὴν τῶν Δοκίμων 
Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, 
Ἄννης (Ραούτσα, Ρου-

μανικῆς καταγωγῆς) καὶ
Γαλήνης (Συρανίδου, Πον-

τιακῆς καταγωγῆς), οἱ ὁποῖ-
ες ἐκλήθησαν Εὐφημία Μοναχὴ καὶ Παραμυθία 
Μοναχὴ ἀντιστοίχως.

Γιὰ τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά, πραγματοποιήθηκε στὸ
Πνευματικὸ Κέντρο Ζεφυ-
ρίου, Δήμου Φυλῆς, τὴν  11η
Ὀκτωβρίου 2015, ἡμέρα Κυ-
ριακή, 10:00’ π.μ. μέχρι 13:00’
μ.μ., ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία 

ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ 

καὶ Φυλῆς σὲ συνδιορ-
γάνωσι μὲ τὸν «Νεα-
νικὸ Ὀρθόδοξο Σύν-

δεσμο» (ΝΕ.Ο.Σ.) τῆς 
Ἐκκλησίας μας.

 Μὲ τὴν εὐλογία καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε τὸ 
ἔνατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψι στὸ  Εἰδικὸ Κατά-
στημα Κράτησης Νέων Βόλου (6/19.12.2015), καὶ 
ἐν συνεχείᾳ τὸ ὄγδοο στὸ Κατάστημα Κράτησης 
Ἄμφισσας (Ψυχοσάββατο Α’, 21.2/5.3.2016).

Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα μοιράσθη-
καν στοὺς Κρατουμένους, προσέφεραν εὐγενικὰ 
στὸν Σύλλογο διάφοροι χορηγοί του, ἰδιῶτες καὶ 
καταστήματα.

Στοὺς Ἐλαχίστους Ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ μας 
διενεμήθησαν μία Ἐπιστολὴ (ἑλληνικά, ἀγγλι-
κὰ καὶ ἀραβικά), 
καὶ σὲ ὅσους τὸ ζή-
τησαν εἰκονίτσες, 
σταυρουδάκια καὶ 
κομβοσχοινάκια.

Πρὸ παντός, δέχ-
θηκαν ἀπὸ τὸν Ποι-
μενάρχη μας τὸν 
Ἀσπασμὸ τῆς Ἀγάπης, τὸν ὁποῖο προσέφερε σὲ 
ὅλους ἀνεξαιρέτως, μὲ πατρικὴ καὶ Εὐαγγελικὴ 
Στοργή.

Δόξα καὶ εὐχαριστία στὸν Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος 
μᾶς ἀξιώνει νὰ Τὸν ἐπισκεφθοῦμε στὸ Πρόσ-
ωπο τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ καὶ 
μᾶς δίνει τὴν μεγάλη Δωρεὰ τῆς Ἐπικοινωνίας 
μεταξύ μας, σὲ κλῖμα εὐαγγελικὸ-οἰκογενει-
ακό, ὡς καὶ τῆς Ἐθελοντικῆς Συνδιακονίας ἐν 
ἀφελότητι καρδίας...

Μὲ Ὅραμα τὴν Διακονία τῶν Ἀδελφῶν μας

Δραστηριότητες 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»



Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν... Ἡ Ἐλπὶς
 ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι ... Τριὰς Ἁγία, 

δόξα Σοι ! ...
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Σήμερα προσκυνοῦμε δοξολογικὰ καὶ εὐ-
χαριστιακὰ τὸν Θεό μας, τὸν Σωτῆρα μας 
Χριστό... Καὶ προσκυνοῦμε ὄχι μόνο τὴν Θεία 
Φύσι Του, ἀλλὰ ταυτοχρόνως μὲ Αὐτὴν προσ-
κυνοῦμε καὶ τὴν Ἀνθρωπίνη Φύσι Του... 
Αὐτήν, τὴν Ὁποία προσέλαβε ἀπὸ τὴν Παν-
άχραντο Θεοτόκο καὶ τὴν ἐθέωσε καὶ τὴν 
κατέστησε Ὁμόθεον, ἐν δεξιᾷ τοῦ Θρόνου 
τῆς Μεγαλωσύνης...

Σήμερα λοιπόν, ἑορτάζου-
με τὴν παμμεγίστη αὐτὴν 
Δωρεά: Τὸν δοξασμὸ τῆς 
Φύσεώς μας... Τὴν χρῖσιν 
τῆς Φύσεώς μας ἐν Χριστῷ 
διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος... 
Τὴν πρόσληψι καὶ θέωσι τῆς 
Φύσεώς μας ἀπὸ τὸν Θεὸ Λόγο. 

Σήμερα, ἀγκαλιάζουμε ὅλες τὶς Δωρεές, οἱ 
Ὁποῖες ἐξεχύθησαν ἀπὸ τὴν Σάρκωσι καὶ 
μὲ τὶς Ὁποῖες πλουτίσθηκε ἡ Φύσις μας...

Σήμερα, ἑορτάζουμε μὲ εὐγνωμοσύνη αὐ-
τό, τὸ ὁποῖο εἴμεθα, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἐγίναμε 
μὲ τὴν Σάρκωσι: «Χριστοὶ Κυρίου»! ...

Μὲ τὸ Βάπτισμά μας καὶ τὸ Χρῖσμα μας 
ἔχουμε γίνει «Χριστοὶ Κυρίου», ἔχουμε 
γίνει ἀμετάκλητα κοινωνοὶ καὶ μέτοχοι τοῦ 
Χριστοῦ μας, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ Μόνος Φορέ-
ας τοῦ Θείου Παρακλήτου, καὶ ἑπομένως 
γιὰ μᾶς ἡ Μόνη Πηγὴ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς 
Ἀφθαρσίας.

Ἡ Ἔνσαρκος Οἰκονομία, ἡ Γέννησις τοῦ 
Χριστοῦ μας, ἀνανεώνει τὴν βάσι καὶ τὸ 
θεμέλιο τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς μας, δηλαδὴ 
τὴν Ὁμολογία μας, ἡ Ὁποία εἶναι ἡ Ὁμολο-
γία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων γιὰ τὸν Σωτῆρα 
μας, τὸν

«Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ,
ὡς ἔχρισεν Αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύ-
ματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει, Ὃς δι-
ῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος 
πάντας τοὺς καταδυναστευο-
μένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι 
ὁ Θεὸς ἦν μετ᾿ Αὐτοῦ ».  

(Πράξ. ι’ 38)

* * *
Φιλόχριστοι ᾿̓Αδελφοὶ καὶ ᾿̓Αδελ-
φές μου· 

Ὅταν ὁμολογοῦμε τὸν Σω-
τῆρα μας ὡς Χριστὸν καὶ 
λαμβάνουμε τὴν προσηγο-
ρία Χριστιανός, κατ᾿ οὐσί-

αν ὁμολογοῦμε τὴν Πίστι μας στὴν Ἁγία 
Τριάδα: στὸν Πατέρα, ὁ Ὁποῖος ἔχρισε τὸν 
σαρκωθέντα Υἱό· στὸν Μονογενῆ Υἱὸ καὶ 
Λόγο τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὁποίου ἡ Σάρκα ἐχρί-
σθη ἀπὸ τὸν Πατέρα· στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ 
Ὁποῖο εἶναι τὸ Χρῖσμα, μὲ τὸ Ὁποῖο ἐχρί-
σθη ἡ Ἀνθρώπινη Φύσις τοῦ Σωτῆρος μας.

Ἡ Ὁμολογία μας αὐτὴ ἀναδεικνύει τὴν 
σωτηριώδη Ἀλήθεια,  ὅτι τότε μόνον εἴμεθα 
γνήσιοι Ἄνθρωποι, εἴμεθα ὄντως Ἄνθρω-
ποι, μόνον ὅταν ἡ Ζωή μας, τὸ Ἦθος μας, 
τὸ Βίωμά μας εἶναι Τριαδοκεντρικό...

Στὴν Ἁγία Τριάδα ἀνάγονται τὰ πάντα: 
ζοῦμε καὶ σωζόμεθα ἀπὸ τὸν Πατέρα, διὰ 

Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2015

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Λόγου
Τὸ τέλειο Πρότυπο τοῦ Ἀνθρώπου 
καὶ ἡ Πηγὴ τῆς ἀενάου Εὐωδίας

«Διὰ τοῦτο ἔχρισέ Σε ὁ Θεός, ὁ Θεός Σου, 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους Σου» 

(Ψαλμ. μδ’ 8)
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τοῦ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
Τὸ προνόμιο αὐτὸ μᾶς ἐδόθη μὲ τὴν Σάρ-

κωσι, τὴν Ἐνανθρώπησι τοῦ Λόγου, ὁπότε 
ἀνεδείχθη τὸ τέλειο Πρότυπο τοῦ Ἀνθρώ-
που, ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότης νὰ οἰκειοποιη-
θοῦμε τὸ Πρότυπό μας... Πάντοτε ὅμως ἐν 
κοινωνίᾳ μὲ τοὺς ἄλλους Ἀδελφούς μας 
καὶ ὁπωσδήποτε διὰ μέσου Αὐτῶν... Διότι 
τότε μόνον εἴμεθα Εὐωδία Χριστοῦ.

«Ὅλοι ὅσοι δεχθήκαμε», διδά-
σκει ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξαν-
δρείας, «ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦ-
μα, λέγω τὸ Ἅγιον, ἀναχωνευό-
μεθα –κατὰ κάποιο τρόπο– καὶ 
μεταξύ μας καὶ μὲ τὸν Θεό... 
Καθὼς εἶναι ἕνα τὸ ἀδιαίρετο 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τὸ Ὁποῖο κα-
τοίκησε μέσα σὲ ὅλους, μᾶς συγ-
κεντρώνει σὲ ἑνότητα ὅλους...».            

(PG 74, 561A) 

* * *
Τέκνα φωτόμορφα τῆς ᾿̓Εκκλησίας· 

Δόξα στὸν Θεάνθρωπο Σωτῆρα μας... 
Μᾶς ἔδωσε τὸ Χάρισμα νὰ ἔχουμε ἕνω-
σι μαζί Του καὶ ἑνότητα μεταξύ μας... Νὰ 
πραγματώνεται  δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία... Νὰ 
μαρτυρῆται διὰ μέσου Αὐτῆς ὁ Χριστός μας 
καὶ ἡ Ἀλήθειά Του.

«Τίποτε περισσότερο εὐχάρι-
στο ἀπὸ τὴν ἁρμονία τῶν Ἀδελ-
φῶν...», διδάσκει ἡ Πατερικὴ 
Παράδοσις, « “ὡς μύρον ἐπὶ κε-
φαλῆς, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώ-
γωνα, τὸν πώγωνα τοῦ Ἀ-
αρών ” . Τὸ ἀρχιερατικὸ ἔλαιον 
[στὴν Παλαιὰ Διαθήκη], ἀπε-
τελεῖτο ἀπὸ διάφορα Μυρωδι-
κά... Ἀλλὰ κανένα ἀπὸ αὐτὰ 

μόνο του δὲν ἄφηνε τόση εὐω-
δία, ἐνῶ ἡ ἀνάμιξη ὅλων κα-
θιστοῦσε αὐτὸ πολὺ εὔοσμο... 
Αὐτὸ φανερώνει τὴν ἀδελφικὴ 
ὁμόνοια... » . 

(Θεοδωρήτου  Κύρου, PG 80, 1912B)

 Ἡ ἑνότης, ἡ συνεργατικότης, ἡ συλλει-
τουργικότης, ὡς ἄθροισμα τῶν ἐπὶ μέρους, 
μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἕνα φυσικὸ 
γεγονός, ἀλλὰ ἀπόρροια τῆς χαρισματικῆς 
φύσεως τοῦ Ζῶντος Σώματος τοῦ Χριστοῦ... 
Τοῦ Σώματος, τοῦ Ὁποίου ἐμεῖς, τὰ Μέλη 
Του, μετέχουμε τῆς Εὐωδίας ποὺ ἐξεχύθη 
ἀπὸ τὸ Μόνον Καινὸν Γεγονὸς ὑπὸ τὸν 
ἥλιον, δηλαδὴ τὴν Σάρκωσι τοῦ Μονογε-
νοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ!...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Εἴθε ἡ μεσιτεία τῆς ῾Υπερευλογημένης 
Θεοτόκου, ἡ Ὁποία συνήργησε κατὰ μονα-
δικὸν τρόπον στὴν Σάρκωσι, οἱ πρεσβεῖες 
τῶν Ἁγίων καὶ ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου 
Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας 
Κυπριανοῦ († 2013), νὰ μᾶς βοηθήσουν 
νὰ ἔχουμε βαθειὰ καὶ συνεχῆ ἐπίγνωσι 
τοῦ Μεγάλου καὶ Μοναδικοῦ Χαρίσματος 
στὴν Φύσι μας, τοῦ Χαρίσματος τῆς Ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Λόγου, τῆς Πηγῆς αὐτῆς 
τῆς ἀενάου Εὐωδίας τῶν ποικίλων χαρι-
σμάτων, μὲ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης, 
ταπεινώσεως καὶ χαρᾶς, «ἵνα πιστεύσῃ ὁ 
κόσμος»...

Ταπεινὸς εὐχέτης 
πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς



● Tὴν Κυρι-
ακή, 16/29η Νο-
εμβρίου 2015, 
στὸ Πνευματι-
κὸ Κέντρο τῆς
Δημοτικῆς Ἑνό-
τητας Ζεφυρί-
ου τοῦ Καλλι-

κρατικοῦ Δήμου Φυλῆς, πραγματοποιήθηκε 
Ἐκδήλωσις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης γιὰ τὰ 
50 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησι τοῦ Μεγάλου Διδα-
σκάλου καὶ Πρoμάχου τῆς Ὀρθοδόξου Παρα-
δόσεως, Ἁγιογράφου καὶ Συγγρα-
φέως Φώτη Κόντογλου. 

Στὴν Ἐκδήλωσι, τὴν ὁποίαν ἐτί-
μησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ ἐκ-
πρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ 
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ Μο-
ναχές, ὁ πρώην Δήμαρχος Φυλῆς 
κ. Δημήτριος Μπουραΐμης, καθὼς 
καὶ πλῆθος κόσμου, παρουσιά-
σθηκε ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς ἡ προσωπικότης, τὸ 
ὕφος καὶ ἡ τεχνοτροπία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ 
Δημιουργοῦ, ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὶς 
ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπως ἰδιαίτερα 
τονίσθηκε καὶ ἀπὸ τὸν Ἁγιογράφο κ. Φίλιππο 
Μαρκόπουλο, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ὁ κύριος Εἰ-
σηγητής.

Ἀναγνώσθηκαν ποιήματα, παρουσιάσθηκε 
ἕνα θεατρικὸ δρώμενο καὶ ἀκούσθηκαν ἐξαι-

ρετικὰ τραγούδια καὶ μουσικοὶ 
σκοποὶ ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία, 

τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ 
Κόντογλου. 

Καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς
Ἐκδηλώσεως ὡλοκληρώνε-
το ἡ ἁγιογράφησις τῆς Ἱε-
ρᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας 

Γλυκοφιλούσης, σὲ πρότυπο 
τοῦ μεγάλου Ἁγιογράφου.

● Tὴν Κυριακὴ 
πρὸ τῶν Χριστου-
γέννων 21η Δε-
κεμβρίου 2015 
ἐκ. ἡμ. μὲ τὴν 
Χάρι τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν εὐχὴ καὶ
εὐλογία τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
ὁ ὁποῖος ἦταν παρών, πραγματοποιήθηκε μὲ 
ἐπιτυχία καὶ μεγάλη συμμετοχὴ Χριστουγεν-

νιάτικη Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, στὸ Πνευματικὸ 
Κέντρο τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας 
Ζεφυρίου τοῦ Καλλικρατικοῦ Δή-
μου Φυλῆς. 

Συμπαρόντες ἦσαν οἱ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσι-
ος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ σε-
βαστὸς Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτης 
π. Θεοδόσιος καὶ ἀρκετὰ μέλη τῆς 

Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως.
Ἡ ἀξιότιμος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα 

Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου - Τούντα ἄνοιξε μὲ 
ἕναν ἐμπνευσμένο σύντομο Χαιρετισμὸ τὸ 
Πρόγραμμα τῆς βραδυᾶς, τὸ ὁποῖο ἐπαρουσί-
ασε μὲ λόγο ποιητικὸ τὸ νεογέννητο Θεατρικὸ 
Τμῆμα τῆς Μητροπόλεως.

Ἡ Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη 
Κληρονομιὰ» ηὔφρανε τοὺς πολλοὺς συνδαι-
τημόνες μὲ τὴν θαυμά-
σια ἐκτέλεσι παρα-
δοσιακῶν Κα-
λάντων, ἀπὸ 
διάφορα μέρη 
τῆς Ἑλλάδος, 
ἀλλὰ καὶ ἐπί-
καιρων Δημοτι-
κῶν τραγουδιῶν.

 Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
Μὲ τὴν συνδιοργάνωσι τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», 

τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» 
καὶ τῆς Χορωδίας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ»

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου - Ἑορτὴ Χριστουγέννων

 Συνέχεια στὴν σελ. 29
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μένου περιβάλλοντος, μὲ λουθηρανικὴ μὲν σφρα-
γῖδα, ἀλλὰ βαθύτατα ἐκκοσμικευμένου...

* * * 
● Στὴν Γεωργία, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν Ἕνω-

σι (Μάρτιος 2014), ἅπαν τὸ Ἱερατεῖο μας στὴν 
χώρα αὐτὴ συνελειτούργησε μὲ
τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη μας στὸν ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Παναγίας Πορταϊτίσ-
σης στὸ Γκλντάνι Τιφλίδος:
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρ-
χιμανδρίτης π. Γρηγόριος καὶ
οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι
π. Γαβριὴλ καὶ π. Βαχτάνιος. 

Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος π. Βασίλειος εἶχε 
ἐγχειρισθῆ ἐκτάκτως στὴν καρδιὰ καὶ παρέμενε 
κλινήρης στὸ Νοσοκομεῖο.

Μήνυμα ἑνότητος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας καὶ 
ἔκκλησις γιὰ Ταπείνωσι, Ἀγάπη καὶ Θυσιαστικό-
τητα, ὥστε νὰ διατηρηθῆ ἀδιάρρηκτος ὁ σύνδε-
σμος τῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καθημερινὴ Θεία Λειτουργία στὶς Ἐνορίες μας, 
ζεστασιὰ τῆς ἁπλόχερης φιλοξενίας, ψαλμωδίες,

λόγοι οἰκοδομῆς, ἐνη-
μερώσεις καὶ συσκέ-
ψεις, ἐνοριακὴ Σύν-
αξις, καλλιέργεια τῆς
ἀλληλο-εμπιστοσύ-
νης καὶ ἀλληλο-περι-
χωρήσεως...

* * *
● Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐπισκέ-

φθηκε καὶ τὸ μικρὸν Ποίμνιον τῆς Σαρδινίας (16-
21η Ἰανουαρίου ἐκ ἡμ., κατόπιν προσκλήσεως τοῦ 
Σεβασμ. Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ, γιὰ τὴν ἐνί-
σχυσι καὶ τὴν παραμυθία τῶν ἐκεῖ Ἀδελφῶν μας, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου, καθὼς δοκιμάζεται σφοδρῶς 
ἀπὸ τὶς σωματικὲς ἀσθένειες.

Μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὶς εὐχὲς 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου μας κ. Καλλινίκου 
καὶ πάντων τῶν σεπτῶν 
Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐπραγμα-
τοποίησε, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Τοποτηρητοῦ, Ποι-
μαντικὲς Ἐπισκέψεις στὶς νεοπαγεῖς Ἐπισκοπές 
μας, στὴν Σουηδία (18η-23η Σεπτεμβρίου 2015  καὶ 
9η-13η Ἰανουαρίου 2016 ἐκ. ἡμ.) καὶ στὴν Γεωργία 
(25η-30ὴ Σεπτεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ.). 

 Στὶς σημαντικὲς ποιμαντικὲς αὐτὲς προσπά-
θειες συνωδεύετο ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο 
Πρεσβύτερο π. Γεώργιο Γιάν, Ἐφημέριο Ἀναλή-
ψεως Πατρῶν, ὡς καὶ τὸνὉσιώτατο Ὑποδιάκονο 
Ἀντώνιο Ἁγιοκυπριανίτη, μὲ προοπτικὴ τὴν στή-
ριξι τῆς συνεχῶς αὐξανομένης καὶ βελτιουμένης 
Ἱεραποστολικῆς Μαρτυρίας μας στὴν Σουηδία, 
καὶ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν ἰδιαζόντων προβλημά-
των ποικίλης φύσεως στὴν Γεωργία.

* * *
● Στὴν Σουηδία, συνελειτούργησε μὲ τοὺς Αἰδε-

σιμ. Πρεσβυτέρους π. Ἀνδρέα 
(Σουηδό), π. Στέφανο (Σου-

ηδό), π. Γεώργιο (Τσέχο), 
π. Σπυρίδωνα (Σύριο), τὸν 
Εὐλαβέστατο Ἱεροδιάκονο
 Θεοχάρη (Σύριο, Ἁγιοκυ-

πριανίτη), μὲ τὴν βοήθεια 
πολλῶν Ὑποδιακόνων καὶ τὴν 

στήριξι ἑνὸς πολυεθνικοῦ Ἀναλογίου. Τράπεζα 
Ἀγάπης, ἐπικοινωνία ἀδελφική, διάβασμα Εὐχῶν 
κατ᾿ ἰδίαν, ἐξομολογήσεις, ἐνθαρρύνσεις, λόγοι 
ἐλπίδος, οἰκοδομητικὴ Ἐνοριακὴ Σύναξις, μὲ τὴν 
παρουσία καὶ ἑτεροδόξων τινῶν καὶ εὐρεῖα συζή-
τησις, συσκέψεις πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν πορεία 
τοῦ ἔργου μας στὴν 
Σουηδία καὶ τὴν ἰσχυ-
ρὰ Ἀντι -οικουμενι-
στικὴ Μαρτυρία μας 
ἐν μέσῳ ἑνὸς συν-
εχῶς ἐκφυλιζομένου
καὶ ἀποχριστιανιζο-
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Νέες σημαντικὲς καὶ καρποφόρες 
Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις

Σουηδία-Γεωργία-Σαρδινία



■ «Ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντές Σε» 

Ἡ φωτοφόρος Ἑορτὴ 
τῶν Ἁγίων Θεοφανίων

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπανηγύρισε μὲ ἰδιαί-
τερη λαμπρότητα
τὴν φωτοφόρον 
Ἑορτὴν τῶν Ἁγί-
ων Θεοφανίων.

Ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκο-
πός μας κ. Καλ-

λίνικος προεξῆρχε τῆς Συνοδικῆς Τελετῆς 
τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων, ἡ ὁποία ἔγινε, 
ὡς ἔθος, στὸν Κεντρικὸ Λιμένα Πειραιῶς καὶ 
ἀπηύθυνε στοὺς 
πολυπληθεῖς πι-
στοὺς λόγον οἰ-
κοδομῆς ὄντως 
προφητικόν.

Συμμετεῖχαν
Ἀρχιερεῖς μας καὶ

Ἰερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, 
ὡς καὶ δύο Ἀρχιερεῖς τῆς 
Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας μας
τοῦ Πατρίου Ἡμερολο-
γίου Ρουμανίας. 

Ἡ μεγάλη αὐτὴ Πανή-
γυρις ἀναπτερώνει κατ᾿ 
ἔτος τὴν χαρὰ καὶ τὸν ζῆλο 
τῶν γνησίων τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας 
γιὰ τὸν κοινὸ ἀγῶνα τῆς Καλῆς Ὁμολογί-
ας, ἀλλὰ καὶ τῆς προσωπικῆς καθάρσεως 
καὶ τοῦ φωτισμοῦ, Χάριτι Θεοῦ. 

* * *Ἀρχιερατικὲς Πανηγύρεις ἐτελέσθησαν 
σὲ ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας, στὴν Θεσ-
σαλονίκη, στὸν Βόλο, στὴν Στυλίδα, στὴν 
Χαλκίδα, στὴν Σάμο, στὴν Καβάλα καὶ στὴν 
Πάτρα.

■ Μὲ τὴν Πατρικὴ Μέριμνα τῆς Συνόδoυ μας 

Οἱ  Ἐνθρονίσεις 
τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν 

Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου 
καὶ Δημητριάδος κ. Φωτίου

25.10.2015 ἐκ. ἡμ. 22.11.2015 ἐκ. ἡμ.

μὲ κάθε ἱερο-
πρέπεια καὶ 

ἐ π ι σ η μ ό τ η τ α 
ἐνθρονίσθηκαν 
οἱ νεοκλεγέντες 
Μητροπολῖτες 
τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ὁ μὲν Σε-
βασμιώτατος 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος 
τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 25.10.2015 ἐκ. 
ἡμ., στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων 

Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη, ὁ δὲ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριά-
δος κ. Φώτιος, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 
22.11.2015 ἐκ. ἡμ., στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Βόλο.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μας κ. 
Καλλίνικος προΐστατο τῶν ἱερῶν Τελετῶν, 
συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν πλείστων 
τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
μας καὶ τοῦ τοπικοῦ 
Κλήρου καὶ ἀπηύθυ-
νε μετ᾿ αὐτῶν θερ-
μὲς εὐχὲς γιὰ καρπο-
φόρο ποιμαντορία 
στοὺς δύο Ἀρχιερεῖς, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ 
τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ  Ἐκ-
κλησίας καὶ  πρὸς 
ὠφέλειαν τῶν τοῦ 
Χριστοῦ Προβάτων.
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μένων Ἁγίων καὶ 
Προστατῶν μας 
Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης, ἀλλὰ 
καὶ πρὸς ὠφέ-
λειαν τῶν προσ-
ελθόντων «ἐκ πε-  
ράτων  τῆς οἰκου-
μένης» ἀναριθμήτων εὐλαβῶν Προσκυνητῶν. 

● Τὴν Κυριακή, 7η Σεπτεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ., 
Προεόρτια τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Παν-
αγίας μας, ἐτελέσθη πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ 
Συλλείτουργο στὸν ἱερὸ Μετοχιακό μας Ναὸ τῆς 
Παναγίας Γιάτρισσας, στὸ Ἀσπρόχωμα τῆς Κα-
λαμάτας, Κτήτωρ τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ ἀείμνηστος 
Ἐπίσκοπος Σύδνεϋ καὶ Νοτίου Οὐαλλίας Χρυσό-
στομος († 22.9.2010 ἐκ. ἡμ.).

Προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός 
μας κ. Καλλί-
νικος. Συνελει-
τούργησε ὁ Σε-
βασμιώτατος 
Μητροπολίτης 
μας Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανός. 

Στὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου ὁ Μακαριώτατος ἔκει-
ρε Ἀναγνώστας γιὰ τὴν Ἐνορία τῆς Παναγίας 
μας τοὺς εὐλαβεῖς Ψάλτες Ἐλευθέριο Συμεωνί-
δη καὶ Νικόλαο Νικητόπουλο.

● Τὴν Τετάρτη, 24η Σεπτεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ., 
ἐπὶ τῇ Συνάξει τῆς Παναγίας μας Μυρτιδιω-
τίσσης, ἐλει-
τούργησε ὁ Σε-
βασμ. Ποιμε-
νάρχης  μας 
καὶ μετέφερε 
στὴν ὁμώνυ-
μη ἑορτάζου-
σα Γυναικεία 
Μονὴ στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, ὑπὸ τὴν Ὁσιωτάτη 
Καθηγουμένη Γερόντισσα Εὐπραξία, τὴν εὐλο-
γία καὶ τὶς ἐγκάρδιες ευχὲς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας μας.

● Τὴν 2α Ὀκτωβρίου 2015 ἐκ. ἡμ. ἐπανη-
γύρισε ἡ Ἱερὰ 
Μονὴ τῶν Ἁ-
γίων Κυπρια-
νοῦ καὶ Ἰου-
στίνης  Φυλῆς 
Ἀττικῆς. Στὴν 
πανηγυρικὴ πο-
λυ-αρχιερατι-
κὴ Θεία Λει-
τουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. 
Μητροπολῖται Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
ποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέρι-
ος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ 
Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βορονὲζ κ. Κύριλλος ἐκ Ρω-

σίας, καὶ οἱ Θεο-
φιλ. Ἐπίσκοποι 
Χριστιανουπό-
λεως κ. Γρηγό-
ριος, Μαραθῶ-
νος κ. Φώτιος, 
Μεθώνης κ. Ἀμ-
βρόσιος, Νόρα κ. 

Μιχαὴλ ἐκ Σαρδινίας καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. 
Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος συμπροσευχόμενοι δεκά-
δες Ἱερέων καὶ Διακόνων. 

Μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ Ἐπίση-
μοι, εἶχαν κατακλύσει τὸν μεγάλο προσκυνημα-
τικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ τὸν αὔλειο 
χῶρο, προσευχόμενοι μὲ τάξι καὶ ἡσυχία.

Ἐπρόκειτο γιὰ μία ἰδιαίτερα εὐλογημένη Πα-
νήγυρι, μὲ διορθόδοξο χαρακτῆρα Ἀγάπης καὶ 
Ἑνότητος, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῶν ἑορταζο-

«Ἐν ταῖς αὐλαῖς Σου Κύριε, ὑμνήσω Σε»

Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις
Φυλὴ - Καλαμάτα - Ἀφίδνες 



● Τὸ Σάββα-
το, 8η Νοεμβρί-
ου 2015 ἐκ. ἡμ., 
ἡ Ἱερὰ Γυναικεία 
Μονὴ τῶν Ἁγί-
ων Ἀγγέλων, στὶς
Ἀφίδνες Ἀττικῆς,
ἐπανηγύρισε τὴν

Σύναξιν τῶν Ἐπουρανίων καὶ Ἀσωμάτων Αὐ-
τῆς Προστατῶν. Ἡ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία εἶχε 
ἐμπλουτισθῆ, ἐκτὸς τοῦ εἰδικοῦ Πολυελέου 
καὶ τῶν κατανυκτικῶν Ἐγκωμίων καὶ Εὐλο-
γηταρίων (ποίημα τῆς Ὁσιολογιωτάτης Γερον-
τίσσης Ἰσιδώρας Ἱεροθεϊτίσσης), καὶ μὲ εἰδικὰ 
προσόμοια καὶ ἰδιόμελα Τροπάρια εὐγνωμοσύ-
νης καὶ δεήσεως πρὸς τοὺς Φρουροὺς καὶ Ὁδη-
γοὺς τῆς Μονῆς, ὡς καὶ πρὸς τοὺς δύο Φύλα-
κας Ἀγγέλους τῶν Μοναχῶν, τὸν τοῦ Ἁγίου 
Βαπτίσματος καὶ τὸν τοῦ Μεγάλου Σχήματος, 
ποίημα καὶ δέησις τοῦ Σε-
βασμ. πνευματικοῦ Πα-
τρὸς τῆς Ἀδελφότητος.

Στὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου 
ἐτέλεσε τὴν Κουρὰν εἰς 
Ρασοφόρον Μοναχὴν τῆς 
Δοκίμου Ἀδελφῆς μας 
Μαρίας, Ρουμανικῆς κα-
ταγωγῆς, ἡ ὁποία ἔλαβε τὸ ὄνομα Συγκλητική. 

● Τὴν Τρίτη, 25η Νοεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ., 
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Μερ-

κουρίου καὶ Αἰκατερίνης, ἑώρτασε τὸ Ἱερὸν 
Παρεκκλήσιον ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ 
Ἁγίου Μερκουρίου στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς 
Ρωσίδος, στὰ Νέα Παλά-
τια Ὠρωποῦ.  

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
μας ὁ ὁποῖος προΐστατο τῆς 
Ἀγρυπνίας, ἀναφέρθηκε στὸ 
Μήνυμα τῆς Μνήμης αὐτῆς, Μήνυμα Ἀνδρείας 
καὶ Σοφίας Πνευματικῆς, στὶς ὁποῖες πρέπει 
νὰ ἀσκούμεθα συνεχῶς, ὥστε νὰ ἀντιμετω-
πίζουμε νικηφόρα τὶς ἑκούσιες καὶ ἀκούσιες 
δοκιμασίες τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως, 
δηλαδὴ τοῦ ἐν Χριστῷ ἀγῶνος μας.

● Τὸ Σάββατο, 24η Ἰανουαρίου 2016 ἐκ. ἡμ., 
Μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, τῆς διὰ 
Χριστὸν Σαλῆς, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος 
Ἱερὸς Ναός, στὸν Ὠρωπὸ Ἀττικῆς. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας στὴν σύντο-
μη Ὁμιλία του, ὑπενθύμισε τὸ Μήνυμα Εὐαγ-
γελικῆς Ἀγάπης, Αὐτοθυσίας καὶ Ἀνδρείας
Πνευματικῆς, τὸ ὁποῖο 
ἐκπέμπει ὁ κατανυ-
κτικὸς Βίος τῆς Ὁσίας,
ἰδίως γιὰ τὶς γυναῖκες, 
μὲ κεντρικὰ στοιχεῖα 
τὴν Ἐγρήγορσι καὶ τὴν 
Ἄρσι τοῦ προσωπι-
κοῦ μας Σταυροῦ μὲ 
ὑπομονή.

«Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ἡμῶν τῷ Θεῷ»

Ἱερὲς Ἀγρυπνίες
Ἁγίων Ἀγγέλων - Ἁγίου Μερκουρίου - Ὁσίας Ξένης

Τὴν κατακλεῖδα τῆς Ἐκδηλώσεως 
ἔθεσε ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας, 
ὁ Ὁποῖος συνεχάρη τοὺς συντελε-
στές της καὶ εἰδικῶς τὸν π. Διονύ-
σιο Ἁγιοκυπριανίτη, γιὰ τὴν ἀνε-
κτίμητο προσφορά τους, ἐφ᾿ ὅσον 
διακονοῦν τὴν εὐλογημένη Πολιτι-
σμικὴ Παράδοσί μας. 

Εὐχήθηκε καὶ προέτρεψε νὰ συνεχι-
σθῆ ἡ καλὴ αὐτὴ προσπάθεια, ὄχι 

ἁπλῶς ὡς μία ἐθιμοτυπικὴ ἐπα-
νάληψις καὶ συντήρησις, ἀλλ᾿ ὡς 
ἕνα ζωντανὸ μέσον καλλιεργείας 
τῶν παιδιῶν μας ἐν μέσῳ γενικῆς 

παρακμῆς τῆς Παιδείας μας, πρὸς 
δόξαν τοῦ ζῶντος Θεοῦ μας. Ἀμήν! 

Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 25  ● Μνήμη Φωτίου Κόντογλου - Ἑορτὴ Χριστουγέννων
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Δρος Χαραλάμπους 
Μ. Μπούσια 
Μεγάλου ῾Υμνογράφου 
τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων 
Ἐκκλησίας 

Γεωργιανὸν 
Προσκυνητάριον 
Ἱστορικὰ στοιχεῖα 
Προσκυνημάτων, 
Συναξάρια καὶ Ὕμνοι 
εἰς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου 
ἀσκητικῆς γῆς 
τῆς Γεωργίας 

Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἠλίων, Αἰδη-
ψοῦ, Ἀθῆναι 2012, σελίδες 160. 

 Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου
Μτσχέτα

Ἱερὸς Ναὸς Σβετσχοβέλι 
● Τὸπος ταφῆς Ἀῤῥάφου Χιτῶνος Χρι-

στοῦ, εἰς Μονὴν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Μτσχέτας, 1 Ὀκτωβρίου. ● Ἁγία Σιδω-
νία, 1 Ὀκτωβρίου. ● Ἅγιος Βασιλεὺς 
Βαχτὰγκ Α’, 30 Νοεμβρίου.
Ἱερὰ Μονὴ Σαμτάβρο

● Οἰκία καὶ τόπος προσευχῆς Ἁγίας 
Νίνας. ● Τάφοι Ἁγίων Βασιλέων Μι-
ριὰν καὶ Νάνας, 1 Ὀκτωβρίου.
Ἱερὰ Μονὴ Ζενταζένι

● Ὅσιος Ἰωάννης Ζενταζένι, 7 Μαΐου. 
● Δεκατρεῖς Ὅσιοι Σύριοι Πατέρες,  7 
Μαΐου.
Ἱερὰ Μονὴ Σίω Μγβίμε

● Ὅσιος Σίω, 9 Μαΐου. ● Ὅσιος Εὐά-
γριος, μαθητὴς τοῦ Ὁσίου Σίου, 4 Φε-
βρουαρίου.

Τιφλίδα
Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Ἁγίας Σιὼν

● Σταυρὸς τῆς Ἁγίας Νίνας. ● Κυρίων Ἱερομάρτυς 
καὶ Πατριάρχης, 27 Ἰουνίου. ● Ἀμβρόσιος Ὁμολο-
γητὴς καὶ Πατριάρχης, 29 Μαρτίου.
Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μετέχι

● Ἁγία Βασίλισσα καὶ Μάρτυς Σουσανίκ, 28 Αὐγούστου.
Ἅγιος Ἄμπο ὁ Μάρτυς, 8 Ἰανουαρίου
Ἑκατὸ χιλιάδες Μάρτυρες, 31 Ὀκτωβρίου
«Ἅγιον Ὄρος» (Μτατσμίντα)

● Ὅσιος Ἠλίας ὁ Νέος, 20 Ἰουλίου. ● Ὅσιος Εὐθύμι-
ος Τακαϊσβίλι, 3 Ἰανουαρίου.
Μουσεῖον Τιφλίδος

● Ἀχειροποίητος Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου, 16 
Αὐγούστου. ● Ὅσιος Εὐάγριος, μαθητὴς τοῦ Ὁσίου Σίου, 
4 Φεβρουαρίου.
Μονὴ Μπόντμπε 

● Τάφος Ἁγίας Νίνας. ● Ἅγιοι Ζαβουλὼν καὶ Σω-
σάννα, γονεῖς Ἁγίας Νίνας, 20 Μαΐου. ● Ἁγία Βασί-
λισσα Σαλώμη, μαθήτρια τῆς Ἁγίας Νίνας, 15 Ἰα-
νουαρίου.
Μονὴ Γκαρέτζας 

● Ὅσιος Δαβὶδ τῆς Γκαρέτζας, Πέμπτη πρὶν τὴν Πεν-
τηκοστή. ● Ὅσιος Λουκιανὸς τῆς Γκαρέτζας, Πέμ-
πτη πρὶν τὴν Πεντηκοστή. ● Ὅσιος Ντόντο τῆς Γκαρέ-
τζας, Τετάρτη πρὶν τὴν Πεντηκοστή. ● Ὅσιος Ἱλαρίων 

ὁ Ἴβηρ, 19 Νοεμβρίου. ● 6.000 Ὁσιομάρ-
τυρες τῆς Γκαρέτζας,  Τρίτη Διακαινη-
σίμου. ● Ὅσιος Ὀνούφριος τῆς Γκαρέ-
τζας, 29 Σεπτεμβρίου.
Μονὴ Μαρτκόπι

● Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Στυλίτης, τοῦ 
Μαρτκόπι, 19 Ἰανουαρίου.
Μονὴ Νεκρέσι

● Ὅσιος Ἄβιβος τοῦ Νεκρέσι, 29 Νοεμ-
βρίου.
Μονὴ Ἀλαβέρντι

● Ὅσιος Ἰωσὴφ τοῦ Ἀλαβέρντι, 15 Σε-
πτεμβρίου. ● Ἁγία Μάρτυς Βασίλισσα 
Κετεβάν, 13 Σεπτεμβρίου.
Ναὸς Γκρέμι
Περιοχὴ Κολᾶ

● Ἐννέα Παιδομάρτυ-
ρες τῆς Κολᾶ, 22 Φεβρου-
αρίου.
Μονὴ Βαρτζίας

● Ἁγία Βασίλισσα Τα-
μάρα, 1 Μαΐου.
Μονὴ Σαφάρας

● Ὅσιος Ἀρσένιος Πα-
τριάρχης Γεωργίας, 25 Σε-
πτεμβρίου.
Μονὴ Χάντζας 

● Ὅσιος Γρηγόριος τῆς 
Χάντζας, 5 Ὀκτωβρίου.
Μονὴ Οὐμπίσι 
Μετόχιον Κύκκου Χα-
ραγαούλη Οἱ Ἅγιοι τῆς Γεωργίας.

Ἡ Ἁγία Νίνα. 
Φωτίστρια καὶ  Ἰσαπόστολος 

τῆς Γεωργίας.



●30  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   



● 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 τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τὴν 
5.4.1985 ἐκ.ἡμ.

● Μὲ ἀπαράμιλλον ἱεραπο στο-
λικὸν ζῆλον, ἵδρυσε πολλὰς Ἐνο-
ρίας 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, πα-
ρέδωκε 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. 

● Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος  
τὴν 6.10.2007 ἐκ.ἡμ.. Συνοδικῇ 
ἀποφάσει διαποιμαίνει τὴν Ἱερὰν 
Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
ἀποτελεῖ δὲ κανονικὸν Μέλος τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου. 

● Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδι-
κῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ὡς 

καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. ● Εἶναι 
Ἀναπληρωματικὸν Μέλος τοῦ Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικα-
στηρίου, ὡς καὶ τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου 

† Ὁ Μητροπολίτης  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Καλλίνικος

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

Σεβασμιώτατοι Ἐπίσκοποι
† ὁ Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Νόρα κ. Μιχαὴλ

† ὁ Λούνης κ. Σιλουανὸς
† ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος

Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι
† ὁ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Γαρδικίου κ. Κλήμης
† ὁ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος
† ὁ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος

Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς
† ὁ Θεσσαλονίκης & ∆ηµητριάδος κ. Μάξιμος
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. Παῦλος
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἔτνα κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. Σέργιος
† ὁ Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Ἀλανίας κ. Γεώργιος

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 Διαδίκτυον: www.ecclesiagoc.gr

διὰ Ἱερεῖς. ● Ἐπίσης, διαποιμαίνει, ὡς Τοποτηρητής, τὰς νεο-
παγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλμης Σουηδίας καὶ Γκλντάνι -Τι-
φλίδος Γεωργίας.

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι

      Ἱερὰ Σύνοδος 

#
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 Κυπριανοῦ
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