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τῆρος, Συκάμινον Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● Τιμίου Προδρόμου, Ὀξύλιθος 
Κύμης Εὐβοίας. ● Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς, Κρύα Βρύση Καλα-
μπάκας. ● Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Νεοκαισάρεια Πιερίας. ● 
Ἁγίων Πάντων, Σφυρέϊκα Ἀγρινίου. ● Ἁγίου Χριστοφόρου, Χρυσο-
βίτσα Θέρμου Αἰτωλίας. ● Ἁγίας Παρασκευῆς, Ρόγγια Χρυσοβίτσας 
Θέρμου Αἰτωλίας. ● Ἁγίου Δημητρίου, Τῆνος.

Προνοιακὸ  Ἔργο
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗ-
ΜΩΝ», Λεωφ. Φυλῆς 107 (Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), ΤΚ 133 51, Φυ-
λὴ Ἀττικῆς, Τηλ. 2102412162, Πρόεδρος: κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου.

«Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»
● Λεωφ. Φυλῆς 18, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Πολιτιστικὸ  Ἐργαστήρι : « Ἡ Πανύμνητος »
● Ὁδὸς Φειδίου 1 καὶ  Ἰφιγενείας, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα 
● « Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά». Διεύθυνσις: Ἱερομ. π. Διονύσιος. 

Σύλλογος Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν 
τοῦ  Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος τῆς Μητροπόλεώς μας

 ● Λεωφ. Φυλῆς 107, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Ἕνωσις  Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «Ὁ Ἐσταυρωμένος»

 ● Λεωφ. Φυλῆς 107, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 ● Λεωφ. Φυλῆς 107, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Παναγίας Πορταϊτίσ-
σης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου Θεο-
λόγου, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου,  Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς.  

Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης (Ἀνδρώα), Φυλὴ Ἀττικῆς ● Ἁγίων 
Ἀγγέλων (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● Παναγίας Μυρτιδιωτίσ-
σης (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● Ἁγίας Παρασκευῆς (Γυναικεία), 
Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. ● Παναγίας Ὁδηγητρίας, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. 

Μετοχιακοὶ  Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● Ἁγίου Νικολάου, 
Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ρούφ, Βοτανικὸς 
Ἀθηνῶν. ● Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. 
● Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Βλαστὸς Καλάμου Ἀττικῆς. ● Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου, Κουβαρᾶς Ἀττικῆς. ● Προφήτου Ἠλιού, Αὐλὶς Χαλκίδος. ● Ἁγίου 
Φιλαρέτου Ὁμολογητοῦ, Σκούρτα Βοιωτίας. ● Ἁγίων Πέντε Ὁμολογητῶν, 
Σπάτα. ● Παναγίας Παρηγορητρίας, Κολῶνες Σαλαμῖνος. ● Ἁγίου Ἀνδρέου 
διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Τροιζῆνα. ● Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, Ἀνθούπολις 
Πατρῶν. ● Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Ροΐτικα Πατρῶν. ● Παναγίας 
Γιάτρισσας, Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. ● Ἁγίου Ἰσαύρου, Γαρίτσα Κερκύ-
ρας. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Θεσσαλονίκη. ● Ἁγίων ΙΒ  ʹἈπο-
στόλων, Κύμινα Θεσσαλονίκης. ● Ἁγίου Δημητρίου, Χαλάστρα Θεσσαλονί-
κης. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● Ἁγίου Χαραλάμπους, Δροσιὰ Ἀττικῆς. ● Μεταμορφώσεως τοῦ Σω-
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X Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α X
● «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ - Διαχρονικὴ Πρόκλησις» - 3 ● Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος - 6 ● Ἡ Πανήγυ-
ρις τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς - 7 ● Ἱερὲς Ἀγρυπνίες καὶ Κουρὰ Μεγαλοσχήμου Μοναχῆς - 8 ● Προσ-
κύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου καὶ στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας - 9  
● Συγκεντρωτικὴ Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου « Ἅγιος Φιλάρετος» - 10 ● Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ 
τῇ λήξει τῆς Περιόδου Θ’ (2015-2016) Κοινωνικῶν, Κατηχητικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας - 12 ● «Ἐπιλογικὲς Σκέψεις» - 14 ● «Ταφὴ ἢ Καῦσις τῶν Νεκρῶν;» - 15 ● Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς 
Ἀποστόλου Παύλου - 17 ● Ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου - 18 
● Τὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου - 18 ● Προσκυνηματικὴ καὶ Ποιμαν-
τικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Γεωργίας - 19 ● Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς - 20 
● Βιβλιοπαρουσιάσεις - 22 ● Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας / Ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς - 23 ●



λιτικὴ παράγονται ἀπὸ τὴν 
λέξι πόλις.

Πολιτικὴ σημαίνει τὴν 
φροντίδα /ἐνασχόλησι πε-
ρὶ τὰ πολιτικὰ ἢ τὰ τῆς πό-
λεως· σημαίνει τὴν πολι-
τικὴ τέχνη, τὴν τέχνη τοῦ κυ-
βερνᾶν, τὴν πολιτικὴ ἐπιστήμη, 
ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ καθορί-
ζουν τὶς σχέσεις Πολιτείας καὶ Πολιτῶν.

Πολιτικὸς ἢ πολιτικοὶ ἄνδρες, ἀπὸ τὴν ἀρχαι-
ότητα, ἐλέγοντο ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐλάμβα-
ναν μέρος στὴν διαχείρισι τῶν κοινῶν τῆς Πο-
λιτείας / Πόλεως πραγμάτων.

Εἶναι προφανές, ὅτι ἡ Πολιτεία, ὡς γενικὸς 
ἐκπρόσωπος τῆς ἐθνικῆς ὁλότητος, ἀσκεῖ ἔργο 
πολυσχιδὲς καὶ πολύπλευρον, ἔργο ὑψίστης 
σημασίας· ἑπομένως, ἡ κυβερνῶσα τάξις ὀφεί-
λει νὰ πολιτεύεται μὲ σύνεσι καὶ σοφία, ὥστε 
οἱ πολῖτες νὰ ἀποτελοῦν μίαν κοινωνία εἰρη-
νική, ἀσφαλῆ, εὐημεροῦσα καὶ προοδεύουσα 
ἀπὸ κάθε ἄποψι, στὴν ὁποία νὰ ἐπικρατῆ τὸ 
Καλὸν καὶ τὸ Δίκαιον.

Οἱ πολῖτες εἶχαν ἀνέκαθεν τὴν ἀπαίτησι ἀπὸ 
τοὺς πολιτικοὺς νὰ εἶναι ἄξιοι τῆς Ἀρχῆς, δη-
λαδὴ νὰ συνδυάζουν τὴν τέχνη τοῦ κυβερνᾶν 
καὶ τὸ εὐγενὲς φιλάνθρωπον ἦθος, ὥστε αὐτοὶ 
(οἱ πολιτικοὶ) νὰ ἀποτελοῦν πρότυπον συμ-
περιφορᾶς πρὸς τοὺς πολίτας.

Εἶναι γνωστὸ τὸ ἀπόφθεγμα: 
«φιλεῖ τὸ ἀρχόμενον μιμεῖσθαι τοὺς

 ἄρχοντας».
Ποῖοι ὅμως εἶναι οἱ ἄξιοι τῆς Ἀρχῆς ἄνδρες, 

ἀλλὰ πλέον καὶ οἱ γυναῖκες, σύμφωνα μὲ τὰ 
σύγχρονά μας κοινωνικὰ δεδομένα;

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας καὶ Θεός μας ὁρίζει ἐξ 
ἀποκαλύψεως, διὰ μέσου τοῦ Προφήτου Μω-
ϋσέως, ὅτι οἱ Ἄρχοντες/οἱ Ἡγούμενοι πρέπει 
νὰ εἶναι 

«σοφοὶ καὶ ἐπιστήμονες καὶ συνετοὶ» 
(Δευτερ. α΄ 13 καὶ 15).

* * *
Β .́ Ὁ Χριστιανός: πολίτης ἐγκόσμιος καὶ 
ὑπερκόσμιος

Ἐφ᾿ ὅσον  λοιπὸν οἱ Πολιτικοὶ / οἱ Ἄρχοντες 
ὀφείλουν νὰ ἐνσαρκώνουν ἱκανότητα τοῦ κυβερ-
νᾶν καὶ ἀκεραιότητα ἠθικὴν/ πνευματικήν· καὶ
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Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ’, 
Πνευματικὸ Κέντρο 

Δημοτικῆς Κοινότητος Ζεφυρίου Ἀττικῆς, 
15/28.11.2013

Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ 
Διαχρονικὴ Πρόκλησις

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Θεοφιλέστατε·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτικῆς (ὄχι γενι-
κῶς: «καὶ Ἐξουσίας») ἀποτελοῦσαν ἀνέκαθεν 
μίαν πρόκλησι γιὰ τοὺς Χριστιανούς.

Τί ἀκριβῶς συμβαίνει;

Α .́ Πόλις, Πολιτική, Πολιτικοί, Πολῖτες

῾Η ἀναφορά μας,� ὡς Ὀρθoδόξων Χριστι-
ανῶν, στὸ θέμα τῆς Πολιτικῆς, ἀπορρέ-

ει ἀπὸ τὴν ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια, ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία, ὡς Διδάσκαλος καὶ Παιδαγωγὸς 
τοῦ Λαοῦ, ἔχει καθῆκον νὰ ἐνδιαφέρεται σο-
βαρῶς γιὰ τὴν ἐξυγίανσι (καὶ) τοῦ πολιτικοῦ 
βίου μιᾶς χώρας. 

Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἀποβλέπει βεβαίως 
στὴν ἵδρυσι μιᾶς ἐπίγειας Βασιλείας τοῦ Χρι-
στοῦ· δὲν διαθέτει μία πλήρως συγκροτημένη 
διδασκαλία πολιτικῆς φύσεως· δὲν εἶναι ἕνα 
πολιτικο-κοινωνικὸ σύστημα/ κίνημα, μὲ σκοπὸ 
τὴν λύσι τῶν οἰκονομικῶν καὶ λοιπῶν σχε-
τικῶν προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν τούτοις, οἱ Χριστιανοί, ὡς πολῖτες τῆς 
ὠργανωμένης κοινωνικὰ Ἐκκλησίας, καὶ ὡς 
πολῖτες ταυτοχρόνως τοῦ Κράτους, ἐμπλέκον-
ται καὶ μετέχουν στὰ κοινά, δηλαδὴ στὴν πο-
λιτική, μέσῳ δὲ τοῦ ἐν Χριστῷ Ἤθους ἐξευ-
γενίζουν ἢ προσπαθοῦν, μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα 
εὐθύνης, νὰ ἐξευγενίσουν τὴν πολιτικὴ θεωρία 
καὶ πρᾶξι. 

* * *
Θὰ πρέπει,� λοιπὸν ἐν πρώτοις νὰ ἔχουμε 

μίαν σαφῆ ἀντίληψι τῆς σημασίας τοῦ ὅρου 
Πολιτική.

Τὸ ῥῆμα πολιτεύω-πολιτεύομαι καὶ ὁ ὅρος πο-



ἐφ᾿ ὅσον ὁ Πολίτης / ὁ Ἀρχόμενος εἶναι ταυτο-
χρόνως ἐγκόσμιος καὶ ὑπερκόσμιος, πολίτης ἐπί-
γειος καὶ πολίτης ἐπουράνιος· 

● καθίσταται σαφές, ὅτι Πολιτεία καὶ Ἐκ-
κλησία συναντῶνται, συνάπτονται καὶ συν- 
εργάζονται, ἀποβλέπουσαι στὴν θεραπεία 
τῶν ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ 
ἀνθρώπου.

Ἂν καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως τὸ πολιτεύεσθαι 
καὶ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία φαίνωνται ἀντίθετα 
καὶ ξένα πρὸς τὶς ἐπιδιώξεις καὶ τοὺς ὁρα-
ματισμοὺς τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις 
στὴν θεία ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησί-
ας περιλαμβάνεται καὶ ἡ μεταμόρ-
φωσις ἐν Χριστῷ τῆς Πολιτικῆς 
καὶ τῆς Πολιτείας, ὄχι βεβαίως 
μὲ τὴν ἔννοια τοῦ καθαγιασμοῦ 
Αὐτῶν, ἀλλὰ στὴν προοπτικὴ νὰ 
ὑπηρετοῦν καὶ Αὐτὲς τὸ σχέδιο τοῦ 
Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Ὁ Χριστός μας, κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀπό-
στολο Παῦλο, εἶναι 

« ἡ Κεφαλὴ πάσης Ἀρχῆς καὶ 
Ἐξουσίας»,�                        (Κολασ. β΄ 10) 

καὶ δι᾿ Αὐτοῦ 
«βασιλεῖς βασιλεύουσι καὶ δυνά-

σται γράφουσι δικαιοσύνην»·      
                                          (Παροιμ. η΄ 15) 

στὸν Θεὸ ἀνήκουν ὅλα, ἀκόμη καὶ ἡ Πολι-
τικὴ Ἐξουσία, καὶ ἀπὸ Αὐτὸν παραχωρεῖται 
Αὐτὴ στοὺς Πολιτικοὺς Ἄρχοντας.

Ἑπομένως, ἡ Ἐκκλησία, ὡς πηγὴ θείας τά-
ξεως καὶ ἠθικῆς, χωρὶς βεβαίως νὰ συσχημα-
τίζεται μὲ τὴν Πολιτική, εἶναι ἐκ τῆς φύσεως 
Αὐτῆς ἁρμοδία καὶ ὑποχρεωμένη νὰ ἐμπνέη 
καὶ ὁδηγῆ τὰ τέκνα Της στὴν προοπτικὴ 
νὰ ἀναδεικνύουν Πολιτικοὺς Ἄρχοντας, οἱ 
ὁποῖοι νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ γνήσιες Χριστο-
ευαγγελικὲς Ἀρχές.

Ἐφ᾿ ὅσον Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ Ἐξουσία 
εἶναι θεσμοὶ θεοσύστατοι, συνάλληλοι καὶ 
ταγμένοι στὴν Διακονία, στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
Λαοῦ, ἀπὸ ἐντελῶς εἰδικῆς βεβαίως σκοπιᾶς 
ἕκαστος, ἕπεται ὅτι κακῶς καὶ λανθασμέ-
νως ἐπιδεικνύεται ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς μία 
ἀνευθυνότης ἢ καὶ ἀδιαφορία ἔναντι τῆς Πο-

λιτικῆς καὶ τῶν Πολιτικῶν.
Δὲν ἀποτελεῖ ἐκκοσμίκευσιν ἡ ἐνασχόλησις 

τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν τέκνων Της μὲ τὶς 
πολιτικὲς ὑποθέσεις· οὔτε εἶναι ἀσυμβίβαστο 
πρὸς τὴν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ τὸ πολιτεύ-
εσθαι· οὔτε ἡ πολιτικὴ ἠθική, στὴν γνησία καὶ 
αὐθεντική της μορφή, εἶναι συνώνυμος πρὸς 
τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτην, τὴν ἀνηθικότητα καὶ 
τὴν διαφθοράν, τὸν αὐταρχισμὸ καὶ τὴν καταδυ-
νάστευσι.

Σὲ κάθε εὐκαιρία ἐκλογῶν, πρέπει μὲ φόβο 
καὶ ὑπευθυνότητα νὰ ἀκοῦμε τὸν Κύ-

ριο, ὁ Ὁποῖος παραγγέλλει: 
● «Δότε ἑαυτοῖς ἄνδρας σο-

φοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συν-
ετούς», «καὶ καταστήσω αὐτοὺς
ἐφ᾿ ὑμῶν Ἡγουμένους ὑμῶν».                           

(Δευτ. α΄ 13)

Καὶ ἐφ᾿ ὅσον στὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ 
Ἄρχων τοῦ Λαοῦ καλεῖται καὶ Ποιμὴν 

(βλ. Ἰεζεκ. λδ΄ 23-24), θὰ πρέπει νὰ ἀπαιτοῦμε 
νὰ ἔχη καὶ αὐτὸς τὰ χαρίσματα/προσόντα 
ἑνὸς χριστιανοῦ Ποιμένος (πρβλ. Α΄ Τιμ. γ΄ 1-7).

* * *
Γ .́ Ὑπεύθυνος Πολίτης 

Μὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ βασικὰ κριτήρια, ὀφεί-
λει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐνθαρρύνη τὰ Μέλη Της, 
ὥστε νὰ μὴν ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πολιτικὴ θε-
ωρία καὶ πρᾶξι, ἀλλὰ νὰ συμμετέχουν ὑπεύ-
θυνα στὴ θεόθεν δοθεῖσα Ἐξουσία, εἴτε ὡς 
Ἄρχοντες εἴτε ὡς Ἀρχόμενοι.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς προτρέπει: 
« ποιῶμεν αὐτὸν (τὸν πολίτην) καὶ 

πραγμάτων ἅπτεσθαι πολιτικῶν,� 
τῶν κατὰ δύναμιν».

Ἡ καλὴ καὶ ὑπεύθυνος χρῆσις τῆς ψήφου 
τῶν Χριστιανῶν ἀποτελεῖ ἱερὸ χρέος αὐτῶν, 
διότι διὰ μέσου τῆς ψήφου αὐτῆς δὲν ἐπιδιώ-
κεται κάποιο προσωπικὸ καὶ ἰδιοτελὲς ἀπο-
τέλεσμα, ἀλλὰ τὸ συλλογικὸ συμφέρον τοῦ 
Ἔθνους, τῆς Πατρίδος, τοῦ Κόσμου.

Οὕτως ἢ ἄλλως, ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Πολι-
τικὴ εὑρίσκονται ὑπὸ συνεχῆ κρίσιν, εἶναι δε-
σμευμένες ἀπὸ τὴν συνείδησι τῶν ὑπευθύνων 
πολιτῶν· τοῦτο ἀκριβῶς ὑπογραμμίζει μὲ 
ἰδιαιτέραν ἔμφασιν τὴν μεγάλη εὐθύνη τῶν 
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Χριστιανῶν,� οἱ ὁποῖοι ἀναδεικνύουν τοὺς 
Ἄρχοντας καὶ κρίνουν- ἀξιολογοῦν Αὐτοὺς 
κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, βάσει τῆς ἁγιασμένης 
συνειδήσεώς τους.

Ἡ Ἐκκλησία, ναὶ μὲν δὲν πολιτεύεται, μὲ 
τὴν στενὴν ἔννοιαν· ἀλλ᾿ ὅμως καλλιεργεῖ 
καὶ ἀναδεικνύει ὑπεύθυνους πολῖτες, ὑπὸ τὴν 
ἔννοιαν δὲ αὐτήν, ἡ Ἐκκλησία ἀσκεῖ καὶ μία 
ἀκόμη Διακονία, ἡ ὁποία εἶναι ὄντως πολιτι-
κή, μὲ τὴν εὐρεῖα ἔννοιαν τοῦ ὅρου.

Τί σημαίνει ὑπεύθυνος πολίτης; Εἶναι ἐκεῖ-
νος ὁ Χριστιανός, ὁ ὁποῖος παρακο-
λουθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστε-
ρα τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Πατρίδος 
του· σχηματίζει ὅσο τὸ δυνατὸν 
πληρέστερα προσωπική, ἀντικει-
μενικὴ ὅμως καὶ ἀπαθῆ, ἀντίληψι 
γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχο-
λοῦν τὴν Πατρίδα του· ἀλλά, καὶ γιὰ 
τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναλάβει 
τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Λαὸ γιὰ νὰ κυβερνήσουν 
καὶ ἐπιλύσουν τὰ κοινωνικά-πολιτικὰ αὐτὰ 
προβλήματα.

* * *
Δ .́ Τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῶν Χριστιανῶν 

Ὑπὸ τὸ πρῖσμα αὐτό, ἀποτελεῖ πράγματι 
μεγάλη ἀσέβεια ἐκ μέρους τοῦ Χριστιανοῦ, ἡ 
ἀνευθυνότης, ἡ ἀδιαφορία, ὁ φανατισμός, ἡ 
προκατάληψις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιοτέλεια, μέσῳ 
τῆς ὁποίας καλλιεργεῖται ὄχι ἡ γνήσια πολι-
τική, ἀλλὰ ἡ πελατειακὴ σχέσις μεταξὺ Ἀρχόν-
των καὶ Ἀρχομένων.

Μέσα στὴν σύγχυσι τοῦ κατακερματισμέ-
νου συγχρόνου μας πολιτικοῦ κόσμου, ὅπου 
ἐπικρατοῦν ποικίλες πολιτικὲς ἰδεολογίες, 
ἐκφραζόμενες ἀπὸ Παρατάξεις καὶ Κόμμα-
τα, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν ἕνα μεγάλο πλεονέ-
κτημα: μὲ φωτισμένο νοῦ καὶ νηφάλια συν-
είδησι, εἶναι ἐλεύθεροι νὰ ἐνταχθοῦν στὴν 
πολιτικὴ ὀργάνωσι τῆς προτιμήσεώς των, 
ὑπὸ τὸν ὅρον βεβαίως ὅτι αὐτὴ ἡ ὀργάνωσις 
δὲν θὰ ἔχη χαρακτῆρα ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀθεϊ-
στικό· δὲν θὰ ἔχη εἰδωλοποιήσει τὸ Ἔθνος· δὲν 
θὰ ἔχη θρησκειοποιήση τὴν πολιτική· δὲν θὰ ἔχη 
χαρακτῆρα ὁλοκληρωτικὸ καὶ τυραννικὸ /ἀπολυ-
ταρχικό· δὲν θὰ καλλιεργῆ τὴν ἀναρχία· δὲν θὰ 

λειτουργῆ αὐτόνομα καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν Πα-
ράδοσι τοῦ τόπου καὶ τοῦ Ἔθνους· δὲν θὰ διεκ-
δικῆ τὸ χριστιανικὸ ὄνομα, φορέας καὶ πηγὴ τοῦ 
ὁποίου εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἡ Ἐκκλησία.

Ἡ ὑπεύθυνος συμμετοχὴ τῶν Χριστιανῶν 
στὰ διάφορα ἐκκοσμικευμένα πλέον πολι-
τικὰ Κόμματα εἶναι ἀνεκτιμήτου κοινωνικῆς 
σημασίας· διότι, οἱ Χριστιανοὶ –μὲ τὴν γνήσια 
εὐαγγελική τους συνείδησι, τὴν ὑπερκομματικὴ 
καὶ ἐσχατολογική τους ἀναφορὰ– ἐπιτυγχά-

νουν δύο βασικοὺς κοινωνικοὺς στόχους: 
πρῶτον,� ἐμποδίζουν τὴν ἀπολυτοποί-

ησι τῶν Κομμάτων καὶ διατηροῦν 
αὐτὰ ἀνοικτὰ στὸ κοινωνικὸ σύν-
ολο· δεύτερον,� ὠθοῦν τὰ Κόμμα-
τα, παρὰ τὶς ἰδιοτυπίες τους, νὰ 
λειτουργοῦν ἐναρμονιστικὰ καὶ 
ἀλληλο-συμπληρωματικά, ὡς συν-

δετικοὶ παράγοντες ἀνθρώπων μὲ 
κοινοὺς Ὁραματισμοὺς γιὰ τὴν ἐξυ-

πηρέτησι τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

* * *
Ε.́ Στάσις καταφατικὴ καὶ ἀποφατικὴ

Στὸν ἐπίλογο  τῆς Εἰσηγήσεώς μου αὐτῆς, 
αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπολογηθῶ τρόπον
τινά· καὶ ἐξηγοῦμαι.

Μὲ τὴν ἔναρξι τῆς ἐκκλησιαστικῆς Διακο-
νίας μου ὡς Ἐπισκόπου, ἀντιμετώπισα, μὲ 
εἰλικρινῆ καὶ βαθειὰ ὀδύνη, Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαστρεβλωμένη 
ἀντίληψι γιὰ τὴν σχέσι Ἐκκλησίας καὶ Πολι-
τικῆς, Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνικῶν Προβλημά-
των· εἶχαν ἄγνοια τοῦ χριστιανικοῦ- εὐαγγελι-
κοῦ χρέους τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης· δὲν 
εἶχαν αἴσθησι τῆς ἔννοιας τοῦ συνυπεύθυνου 
τῶν προσώπων μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο.

Ἡ ἀνεύθυνη καὶ λανθασμένη αὐτὴ ἀντίλη-
ψις ἦταν φανερό, ὅτι ἀπέρρεε ἀπὸ τὴν ἀστι-
κοποιημένη χριστιανικὴ ζωή τους· μιᾶς ζωῆς, 
ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν νοοτρο-
πία τῆς μικροαστικῆς τάξης, τοῦ ἀστικοῦ ὑλι-
σμοῦ: ἀτομικισμός, καταναλωτισμός, ὄνειρα κοι-
νωνικῆς ἀνόδου, ἐμμονὴ σὲ ὅ,τι ἐμπνέει ἀσφά-
λεια, συντηρητισμός, μίμησις μεγαλοαστῶν, συμ-
βατικότης καὶ συμβιβασμός, ἀτολμία καὶ πα-
ραίτησις ἀπὸ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν διόρθωσι τῶν 
κακῶς κειμένων... 

5●● Ἀριθμ. 7 ●  Ἰούνιος - Αὔγουστος 2016 



Εἶναι ἡ κλασσικὴ μορφὴ τοῦ τυπικοῦ χριστια-
νοῦ, ἢ –κατὰ μίαν ἔκφρασι– τοῦ ἐπαγγελματία 
χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδη-
τα ταυτίζει Ἀστοχριστιανισμὸ καὶ Χριστια-
νισμό· ὁ ὁποῖος ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήση τὴν 
χαρισματικὴ διάστασι τῆς προσεγγίσεως τοῦ 
Κόσμου καὶ τῶν δομῶν του, καὶ τῆς σχέσεώς 
μας μὲ αὐτόν.

Ἐλπίζω ὅτι ἡ Σύναξίς μας σήμερα ἄνοιξε 
ἕνα παράθυρο γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀντι-
ευαγγελικὴ νοοτροπία αὐτή.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἔχει, δόξα 
τῷ Θεῷ,� τὴν ἀπλανῆ πολιτικὴ θεολογία Της 
καὶ δὲν ἀντιμετωπίζει διλήμματα ἀγωνιώδη, 
οὔτε ἐνθαρρύνει τὴν παθητικὴ στάσι ἢ τὴν 
ἀνευθυνότητα καὶ τὴν ἀστικὴ λογικὴ ἔναντι 
τοῦ Κόσμου.

Ἡ στάσις τοῦ Χριστιανοῦ ἔναντι τῶν Κοι-
νωνικῶν Δομῶν καὶ Προβλημάτων χαρακτη-
ρίζεται ἀπὸ τὴν Παράδοσί μας ταυτόχρονα 
ὡς καταφατικὴ καὶ ἀποφατική.

Εἶναι καταφατική, διότι προσεγγίζει ὅλα τὰ 
τοῦ Κόσμου μέσα στὰ ὅρια τῆς Διακονίας τοῦ 
Ἀνθρώπου.

Εἶναι ἐπίσης καὶ ἀποφατική, διότι δὲν παύει 
νὰ πιστεύη ὅτι «ἑνός ἐστι χρεία», καὶ ὅτι ἡ προ-
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οπτικὴ τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἐσχατολογική.
Παρὰ ταῦτα, οὔτε ἡ ἐπιδίωξις τοῦ ἑνὸς τε-

λικοῦ σκοποῦ δικαιολογεῖ τὴν ἀδιαφορία καὶ 
ἀνευθυνότητα γιὰ τὴν κοινωνικὴ πραγματικό-
τητα· οὔτε πάλι ἡ φροντίδα γιὰ τὴν κοινωνικὴ 
παρέμβασι δικαιολογεῖ τὸν παραμερισμὸ τοῦ 
κύριου σκοποῦ.

Ἡ χάραξις τῆς χρυσῆς τομῆς ἀποτελεῖ ἔργο 
ἐν Χριστῷ συνέσεως· εἶναι ἔνδειξις, ὅτι 
ἀρνούμεθα τὴν συμμετοχή μας στὴν διαμόρ-
φωσι καὶ ἐπικράτησι μιᾶς Κοινωνίας εὐκολίας 
καὶ εὐτέλειας, μιᾶς Κοινωνίας ποὺ μὲ φιλαυτία 
ἐπιλέγει τὴν εὐκολία καὶ τὴν μακαριότητα τῆς 
ἀνευθυνότητος.

Οἱ ὅροι Χριστιανὸς καὶ Πολίτης καὶ Ἄνθρω-
πος ἀντιβαίνουν στὸν ὅρο ἀνευθυνότης· οἱ 
Χριστιανοί, ὡς οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν ἐνεργοὶ καὶ ὑπεύ-
θυνοι Πολῖτες, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀφήνουν στὰ 
χέρια τῶν μικρῶν καὶ μοιραίων τὴν Πολιτικὴ 
καὶ τὴν διαχείρισι τῶν δημοσίων πραγμάτων, 
ἂν πράγματι θέλουν νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν, 
ὅσα τερατώδη ἐγέννησαν ἡ διαφθορά,� ἡ συν-
αλλαγὴ καὶ ἡ πελατειακὴ πολιτική.

Ὁ Θεὸς μαζί Σας!
Εὐχαριστῶ! 

«Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα 
προσκυνήσωμεν...» 

Ἡ ἱερὰ Πανήγυρις 
τῆς Ἁγίας Τριάδος 

στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων

Tὴν Δευτέρα,
 7η Ἰουνίου

2016 ἐκ. ἡμ., χά-
ριτι Θεοῦ, ἐτελέ-
σθη στὴν Ἱερὰ 
Γυναικεία Μο-
νὴ τῶν Ἁγίων 
Ἀγγέλων, στὶς 

Ἀφίδνες Ἀττικῆς, Πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ 
Συλλείτουργο στὸν ὁμώνυμο προσκυνημα-
τικὸ Ναό, πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης μας καὶ Πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελ-
φότητος, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς κ. Κυπριανός, μὲ τὸν ὁποῖον συνελει-
τούργησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Με-
θώνης κ. Ἀμβρόσιος. 

* * *
Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. 

κ. Ἀμβρόσιος, κατὰ πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμ.

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία!





Στὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ 
στὴν Καλαμπάκα

Ταπεινὴ Πανήγυρις 
τῆς Μεγάλης Ἰσαποστόλου

Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς

Τ ὴν Πέμπτη, 
22α Ἰουλίου 

2016 ἐκ. ἡμ., 
Μνήμη τῆς Ἁγί-
ας Μαρίας τῆς 

Μαγδαληνῆ ς 
τῆς Μυροφόρου 

καὶ Ἰσαποστόλου, ἑώρ-
τασε τὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριο στὴν Κρύα 
Βρύση Καλαμπάκας, Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὅπου 
διακονεῖ φιλοθέως ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα 
Μαγδαληνὴ Μοναχή.

Τὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, ὡς καὶ τὸν Ὄρ-
θρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία, ἐτέλεσαν ὁ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. ’Αθανάσιος Ἁγιοκυπρι-
ανίτης καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Ματσούλιας, 
Ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου. 

Συμμετεῖχε συμπροσευχομένη ἡ Ὁσιωτά-
τη Γερόντισσα Ταξιαρχία, Καθηγουμένη τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων μαζὶ μὲ 
Ἀδελφὲς τῆς Συνοδίας της.

Κατὰ τὸ ἑόρτιο μοναχικὸ κέρασμα, μετὰ τὸ 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὀλίγα Μέλη 

τῆς «Ἑλληνορθοδόξου Κλη-
ρονομιᾶς» ἀπέδωσαν δη-

μοτικὰ τραγούδια τῆς 
Παραδόσεώς μας.

Εἴθε ἡ Χάρις τῆς ἁγίας 
Μυροφόρου νὰ στερεώ-

νη, προστατεύη καὶ πα-
ρηγορῆ τὴν Ὁσιωτάτην Γε-

ρόντισσαν Μαγδαληνὴν στὴν
ταπεινὴ αὐτῆς μαρτυρία πίστεως καὶ μοναχι-
κοῦ ἰδεώδους!                                        



Μητροπολίτου μας, ὡμίλησε, ἀναφερθεὶς 
στὶς ἐνέργειες τοῦ Παναγίου Πνεύματος 
καὶ στὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν σκήνωσι 
Αὐτοῦ στὴν καρδιά μας, ἐπισημάνας ἰδιαι-
τέρως τὴν καλλιέργεια τῆς ἡσυχίας.

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς

Θείας Λειτουργίας, 
Ποιμένες καὶ πρόβα-
τα, μαζὶ μὲ ἐκπροσ-
ώπους τῆς Τοπικῆς 
Αὐτοδιοικήσεως, συν-
εκάθησαν στὴν κα-
θιερωμένη ὑπαί-
θρια Τράπεζα Ἀγά-
πης, τὴν ὁποίαν ἐνε-
πλούτισε πνευματι-
κὰ μὲ παραδοσιακὰ 
δημοτικὰ τραγούδια 
καὶ ποιήματα ἡ Χο-
ρωδία «Ἑλληνορθό-
δοξη Κληρονομιά», 

ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογιωτάτου 
π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου.
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■ «Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε χεῖρας τῷ Θεῷ ἡμῶν» 

Ἱερὲς Ἀγρυπνίες καὶ 
Κουρὰ Μεγαλοσχήμου Μοναχῆς 

Οὐράνιες εὐλογίες

● Τὴν Δευτέρα πρὸς 
Τρίτη, 14η πρὸς 15η 

Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ.,
Mνήμη τοῦ νεοφα-
νοῦς Ἁγίου Γλυκε-
ρίου, τοῦ Ὁμολογη-
τοῦ Μητροπολίτου 

Ρουμανίας, ἐτελέσθη 
Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸ 

ὁμώνυμο Παρεκκλήσι, 
εὑρισκόμενο στὸ Ἄβατον τῆς Ἱερᾶς Γυναι-
κείας Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς 
Ἀφίδνες Ἀττικῆς. 

Στὸ πέρας τοῦ Ὄρθρου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας καὶ Πνευματικὸς Πατὴρ 
τῆς Ἀδελφότητος, Μητροπολίτης Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ἐτέλεσε τὴν 
Κουρὰν εἰς Μεγαλόσχημον Μοναχὴν τῆς 
Ἀδελφῆς Ἰουστίνης, τὴν ὁποίαν προσήγα-
γε καὶ ἀνεδέξατο ἡ πολυσέβαστος Γερόν-
τισσα Ταξιαρχία. 

Ἡ νεόκουρος Ἀδελφή, Ρουμανικῆς κατα-
γωγῆς, ἐκλήθη Γλυκερία Μοναχή, ἔχουσα 
πλέον ὡς ἰδιαίτερον αὐτῆς Προστάτην τὸν 
διαλάμψαντα ἐν Ἀσκήσει καὶ Ὁμολογίᾳ 
μέγαν Ἱεράρχην.

● Τὴν Παρασκευὴ πρὸς Σάββατο, 18η πρὸς
19η Ἰουνίου 2016 ἐκ.
ἡμ., Μνήμη τοῦ ἐν 
Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 
Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκό-
που Σαγγάης καὶ Δυ-
τικῆς Ἀμερικῆς, στὴν
αὐτὴ Μονὴ ἐτελέσθη 
Πανηγυρικὴ Ἀρχι-
ερατικὴ Ἀγρυπνία 
στὸν ὑπὸ τὸ Μεγάλο 
Καθολικὸ τῆς Μονῆς 

κατανυκτικώτατο Ἱερὸ Ναό, πρὸς τιμὴν 
τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου. 

Στὸ πέρας τοῦ Ὄρθρου ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας ἐδιάβασε τὴν Εὐχὴν εἰς 
Ἐκκλησιαστικὴν Διακονίαν ἐπὶ τῆς Πρεσβυ-
τέρας Γεωργίας Γιούλη, ἡ ὁποία συμπαρί-
σταται θυσιαστικὰ στὸν γνωστὸ καὶ ἀγα-
πητὸ Αἰδεσιμ. π. Σωτήριο, ὁ ὁποῖος μαζὶ 
μὲ τὸν Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο, Ἐφημέριο τῆς 
Μονῆς, ἔλαβε μέρος στὴν Ἀγρυπνία.

Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνα-
φέρθηκε στὸ κύριο γνώρισμα τοῦ ἑορταζο-
μένου Ἁγίου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἀληθινῶν 
Ποιμένων, ὅπως τὸ περιγράφει ὁ Ἅγιος 
Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Πρὸς Φιλιππησί-
ους Ἐπιστολήν του (α’ 18): «Μάρτυς γάρ μού 
ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν 
σπλάγχνοις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ». 

● Τὴν Δευτέραν πρὸς Τρίτην, 21ην πρὸς 
22αν Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη ἐκ με-

ταθέσεως Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
πρὸς τιμὴν τῆς Ἱερᾶς Εἰ-

κόνος τῆς Ὑπερευλογη-
μένης Θεοτόκου, τῆς 
ἐπονομαζομένης Ὁδη-
γητρίας, στὸ ὁμώνυμο 
ταπεινὸ Ἡσυχαστήριο 

στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, 
ὅπου διαβιώνει θεοφιλῶς 

ἡ Γερόντισσα Ἰουστίνη. 
Στὴν Ὁμιλία του, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 

Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθη-
κε στὴν προετοιμασία γιὰ τὴν συμμετοχή 
μας στὰ Ἄχραντα Μυστήρια, ὑπογραμμί-
σας τὴν ἐπιμέλεια, μὲ τὴν ὁποίαν ὀφείλου-
με νὰ καθαρίζουμε τὴν καρδιά μας ἀπὸ 
κάθε ἴχνος ψυχρότητος καὶ μνησικακίας, 
ὥστε ἡ ὕπαρξίς μας νὰ καταστῆ δεκτικὴ 
Χάριτος καὶ Ἁγιασμοῦ καὶ ὁδηγίας ὑπὸ τῆς 
Θεοτόκου.                                                       
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καθιερωμένη Ὀρθρινὴ Ἀκολουθία, τὴν Παρά-
κλησι τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου, τὴν μελέτη ποι-
κίλων οἰκοδομητικῶν Κειμένων, καὶ τὶς ἀπο-
γευματινὲς Ἀκολουθίες.

* * *
Σὲ κάθε περίστασι, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-

μένας μας, ἀφοῦ ἀπηύθυνε ἕναν σύντομο 
χαιρετισμὸ συμπαραστάσεως καὶ ἐνθαρρύν-
σεως στοὺς Ἀδελφούς μας, τοὺς προσέφερε 
τὸν Ἀσπασμὸ τῆς ἐν Χριστῷ πατρικῆς ἀγά-
πης, ὡς καὶ μία τσάντα μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγ-

κης, συμπαραστατού-
μενος ὑπὸ τοῦ π. 

Σωτηρίου καὶ τῶν 
ἄλλων Πατέρων,
στοὺς ἤχους πα-

ραδοσιακῶν τρα-
γουδιῶν καὶ ὀργά-

νων, ὡς καὶ τῶν καθιε-
ρωμένων ψαλμωδιῶν τῆς Χορωδίας εὐλαβῶν 
Μοναζουσῶν.

Καὶ πάλι καὶ πολλάκις δόξα καὶ εὐχαριστία 
στὸν Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε γιὰ 
πολλοστὴ φορὰ νὰ Τὸν ἐπισκεφθοῦμε στὸ 
Πρόσωπο τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, 
καὶ νὰ βιώσουμε τὴν εὐλογία τῆς συμμετοχῆς 
μας στὸν Ὀρθόδοξο Συλλογικὸ Ἐθελοντισμό.

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις
στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα 

Κράτησης Νέων Βόλου καὶ στὸ 
Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

26η Ἰουνίου καὶ 8η Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν εὐ-
 λογία καὶ

ὑπὸ τὴν κα-
θοδήγησι τοῦ
Σεβασμιωτά-
του Μητρο-
πολίτου μας

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Φιλαν-
θρωπικὸς Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας « Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» ὠργά-
νωσε ἐντὸς τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων τὸ δέκατο Προσκύνημα-Ἐπίσκεψι 
στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 
(26.6/9.7.2016) καὶ ἐντὸς τῆς Νηστείας τῆς 
Παναγίας μας τὸ ἔνατο στὸ Κατάστημα Κρά-
τησης Ἄμφισσας (7/20.8.2016), ἐφ᾿ ὅσον δὲν 
νοεῖται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας 
Νηστεία χωρὶς Φιλανθρωπία. 

Οἱ φιλόθεοι Διακονητὲς καὶ Διακονήτριες τοῦ 
Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῆς Μητροπόλεώς 
μας « Ἅγιος Φιλάρετος
 ὁ Ἐλεήμων» εἶχαν 
φροντίσει μὲ πολ-
λὴ ἐπιμέλεια 
γιὰ τὴν ὀργά-
νωσι καὶ τὶς 
ἑτοιμασίες γιὰ 
τὶς Ἐπισκέψεις 
αὐτὲς στοὺς Κρα-
τουμένους Ἀδελφούς 
μας, περίπου 55  καὶ 160 τὸν ἀριθμό. 

* * *
Ὁ χρόνος τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς ἐπι-

στροφῆς μας ἀξιοποιήθηκε ἐν Χριστῷ μὲ τὴν 

Μὲ Ὅραμα τὴν Διακονία τῶν Ἀδελφῶν μας

Δραστηριότητες 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»
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1. Ὁ Σύλλογός μας προ-
έβη στὴν ἵδρυσι Τράπε-
ζας Αἵματος μὲ τὴν ἐπω-
νυμία Ἕνωση Ἐθε-
λοντῶν Αἱμοδοτῶν «Ὁ 
Ἐσταυρωμένος». 

2. Ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸν 
Δῆμο Φυλῆς, μέσῳ τοῦ Δη-
μάρχου μας κ. Χρήστου Παπποῦ, ὁ Προϋπολο-
γισμὸς τοῦ 2015,� καὶ ἀναρτήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴν Ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν 
καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης «Διαύγεια». 

3. Κατόπιν τῆς ὡς ἄνω ἐγκρίσεως, ὁ Σύλλογός
μας, μετὰ ἀπὸ τακτικὸ ἔλεγχο κλιμακίου τῆς 
Νομαρχίας τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς,� στοὺς Τομεῖς 
Ὑποστήριξης, Γραμματείας, Λογιστηρίου, Κίνη-
σης Τροφίμων, Ἀποθήκης Τροφίμων καὶ Ἀρχεί-
ου Προσωπικῶν Δεδομένων τῶν Ὠφελουμένων, 

τοὺς ὁποίους ἐξυπηρετεῖ 
ὁ Σύλλογός μας, κρί-

θηκε καὶ ἀξιολογή-
θηκε Θετικά,� γιὰ τὴν 
Πιστοποίησή του  γιὰ
δεύτερη φορὰ στὸ 

Ἐθνικὸ Κέντρο Κοι-
νωνικῆς Ἀλληλεγγύης 

(Ε.Κ.Κ.Α.), μὲ Ἀριθμὸ Ἐθνικοῦ Μητρώου 1087. 
4. Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου μας, ἔγινε ἀνανέω-

σις τῆς Ἱστοσελίδος μας,� καθὼς καὶ δημιουργία 
Νέας Ἱστοσελίδος στὴν Ἀγγλική,� τὴν ὁποία ἐπι-
βλέπει καὶ ἀνανεώνει ἡ Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας. 

5. Πραγματοποιήθηκαν μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυ-
ρίου μας, δέκα (10) Ἐκδηλώσεις Πολιτιστικοῦ 
Περιεχομένου ἐντὸς τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου 
Φυλῆς. 

6. Πραγματοποιήθηκαν τρεῖς (3) Ἐπισκέψεις-
Προσκυνήματα σὲ διάφορα Σωφρονιστικὰ Κα-
ταστήματα, καθὼς καὶ Ἐκ-
δρομές-Προσκυνήμα-
τα σὲ διάφορα μέ-
ρη τῆς Χώρας μας. 

7. Πραγματοποι-
ήθηκε Συνεστίασις
Τιμῆς καὶ Εὐγνω-
μοσύνης πρὸς τοὺς 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

«ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ»

Γιὰ τὴν Περίοδο 
Σεπτέμβριος 2015 – Ἰούνιος 2016

 

Α.́ Διετέθησαν γιά: α) διάφορα Γενικὰ Ἔξοδα, 
β) βοηθήματα σὲ ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας, γιὰ πλη-
ρωμὴ ἐνοικίων, λογαριασμῶν, ἐξόδων σπουδῶν, 
νοσοκομειακῶν ἐξόδων, βοηθημάτων ἀνέργων, 
ἀστέγων καὶ γερόντων, γ) Σωφρονιστικὰ Κατα-
στήματα, σὲ ἀπόρους Κρατουμένους Ἀδελφούς 
μας καὶ δ) ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς·

Tὰ ἑξῆς: 
1. Οἰκονομικὰ Βοηθήματα 

Συνολικὸ ποσόν: 26.666,88 εὐρώ.
2. Τρόφιμα, Φροῦτα, Λαχανικά, Γαλακτοκομι-

κά, Ἀρτοσκευάσματα, Κρέας καὶ Ψάρια
Ποσότητα: 51.375,333 κιλὰ 

(δηλαδὴ 52 τόνους περίπου).
3. Ρουχισμὸς καὶ Εἴδη Ἀτομικῆς Φροντίδας

Ποσότητα: 11.150 τεμάχια.
* * *

Β .́ Ὁ Σύλλογός μας ἔχει ἀναπτύξει 10 νέες 
Συνεργασίες μὲ τοὺς ἑξῆς Φορεῖς: ● τὴν Κοινω-

νικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Δή-
μου Φυλῆς, ● τὸν Σύλ-

λογο Πρωτοβουλίας
Πολιτῶν Φυλῆς «ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗ», ● τὴν
Παμπειραϊκὴ Πρωτο-

βουλία Ὑποστήριξης
 Προσφύγων καὶ Μετανα-

στῶν, ● τὸ Κέντρο Ἰατρικῆς Παρέμβασης Προσ-
φύγων καὶ Μεταναστῶν Σάμου, ● τὸ Κοινωνι-
κὸ Παντοπωλεῖο στὴν Καμάρα τῆς Λέρου, ● τὸ
Κέντρο Προστασίας Παιδιῶν «Η ΜΗΤΕΡΑ» 
Ἁγίων Ἀναργύρων, ● τὸν Σύλλογο Γονέων καὶ 
Κηδεμόνων Ἀτόμων μὲ Ἀναπηρία  «ΤΟ ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙ», ὁ ὁποῖος ἑδρεύει στὸν Δῆμο μας, ● τὸ Φι-
λόπτωχο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας
Φιλαδελφείας, ● τὸ Κοινωνικὸ Μὴ Κερδοσκο-
πικὸ Σωματεῖο «ΔΕΣΜΟΣ», ● τὴν Ἀστικὴ μὴ 
Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

* * *
Γ .́ Πραγματοποιήθηκαν ἐφέτος οἱ ἑξῆς Δρα-

στηριότητες: 
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ὁποῖα ἐπίστευαν, ὅτι 
θὰ ὑπῆρχε ἕνας Σύλ-
λογος νὰ τοὺς συν-
τηρήση σὲ ὅλη 
τους τὴν ζωή. Καὶ 
περάσαμε στὴν 
προσπάθεια καὶ στὸν
τρόπο τῆς Ἐπικουρικῆς
Βοήθειας.

● Προσπαθοῦμε, μέσῳ τῶν Διακονητῶν 
μας, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐλογημένων Χορηγῶν 
μας,

- νὰ τοὺς βοηθοῦμε νὰ εὕρουν ἐργασία, 
- νὰ τοὺς βοηθοῦμε νὰ εὕρουν σπίτια, 
- νὰ τοὺς πληρώνουμε ἐμεῖς τὰ πρῶτα τους

ἐνοίκια,
- νὰ τοὺς στηρίζουμε στὸ πρῶτο χρονικὸ 

διάστημα, ὥσπου νὰ ἐπανακάμψουν.
- καὶ σὺν τῷ χρόνῳ, ἡ βοήθειά μας νὰ γίνε-

ται περισσότερο ἀραιή.
 Ἤδη ἔχουμε ἀρκετὲς περιπτώσεις 

Ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς εὐγνωμονοῦν 
γιὰ τὴν παρεμβατική, ἀλλὰ καρποφόρο, δια-
κριτικὴ καὶ ἀξιοπρεπῆ γιὰ Αὐτοὺς Παρου-
σία μας. 
5. «Φιλαρετούπολη»: Τὸ Μεγάλο Ὅραμα τοῦ 

Ἀειμνήστου Πατέρα μας καὶ τοῦ καθ᾿ ὅλα ἀξίου 
Συνεχιστοῦ του, τοῦ νῦν Μητροπολίτου μας κ. 
Κυπριανοῦ.

* * *
Τέλος,� δὲν θὰ παρέλειπα νὰ ἐκφράσω δημοσί-

ως, ἀπὸ αὐτὴ τὴν θέσι, τὴν ἀπέραντη Εὐγνωμο-
σύνη καὶ Ἀγάπη μας πρὸς 
τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη καὶ Πα-
τέρα μας κ. Κυπρι-
ανό, τὸν Ἐμπνευ-
στὴ καὶ Ὁραματι-
στὴ ὁλοκλήρου τοῦ 
Προνοιακοῦ Ἐργου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
γιὰ τὴν καθολικὴ καὶ καταλυτική του Παρου-
σία σὲ ὅλα, ὅσα μέχρι τώρα ἀναφέρθηκαν καὶ θὰ 
ἀναφερθοῦν. 

Σᾶς εὐχαριστῶ!
13/26.6.2016

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα

Ἐθελοντές μας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη μας κ. Κυπριανό, καὶ ἀπενεμήθησαν Τι-
μητικὲς Διακρίσεις στοὺς Ἐθελοντές-Διακονη-
τές μας. 

* * *
Δ .́ Ἡ Διακονία τῶν Ἐθελοντῶν: Ὁ Σύλλογός 

μας προσκαλεῖ καὶ ἀξιοποιεῖ ὅλους ὅσους Ἀδελ-
φούς μας ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν Ἐθελοντι-
κά. Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2015 ἕως καὶ σήμε-
ρα, μέσα σὲ δέκα (10) μῆνες, ἔχουν προσφέρει τὶς 
Ὑπηρεσίες τους 52 Ἀδελφοί μας ἐκ τῶν ὁποίων:
25  Γυναῖκες καὶ 13 Ἄνδρες,� οἱ ὁποῖοι διακο-
νοῦν σὲ καθημερινὸ ἢ ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα 
ποικιλοτρόπως. Ἐπίσης, 13 διακονητὲς Ἄνδρες 
καὶ Γυναῖκες,� στὸ διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο δια-
κονοῦσαν τὸν Σύλλογό μας, βρῆκαν ἐργασία. 

Σχεδὸν ὅλοι αὐτοί, πρὶν 
σχετισθοῦν μὲ τὸν Ἐθε-

λοντισμό, ἀναζητοῦ-
σαν ματαίως γιὰ 2
καὶ 3 ὁλόκληρα χρό-
νια νὰ ἐπιτύχουν κά-

τι ἀξιόλογο μὲ συν-
θῆκες τουλάχιστον ἀν-

θρώπινες. Ἡ εὐλογία τοῦ 
Ἁγίου Φιλαρέτου ἦταν καὶ εἶναι φανερή.

* * *
Ε .́ Τὰ Ὁράματα τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλ-

λόγου εἶναι: 
1. Νὰ προάγη καὶ προστατεύη τὰ Ἀνθρώπινα 

Δικαιώματα, ἰδίως τὴν Ἀξιοπρέπεια τῶν Γυ-
ναικῶν. 

2. Νὰ μεριμνᾶ ποικιλοτρόπως, γιὰ νὰ ἀπαλύνη 
τὸν Ἀνθρώπινο πόνο μέσα ἀπὸ τὴν Φιλανθρωπία.

3. Νὰ συνεργάζεται μὲ ἄλλους Φιλανθρωπι-
κοὺς Φορεῖς σὲ  Συμμαχίες.

4. Νὰ μειώνη συνεχῶς τὸν ἀριθμὸ τῶν Ὠφε-
λουμένων, ὄχι στερητικά, ἀλλὰ δημιουργικά:

● Δηλαδὴ νὰ μὴν λειτουργῆ νοσηρῶς, μὲ 
τὴν ἐπίδοσι συντάξεων στοὺς ὠφελουμέ-
νους, ἀλλὰ νὰ ἐφευρίσκη συνεχῶς τρόπους, 
ὥστε οἱ Ἄνθρωποι αὐτοί, μέσῳ τῆς μεθο-
δικῆς μας παρεμβάσεως στὴν ζωή τους, νὰ 
ξεπεράσουν τὴν καταθλιπτικὴ ἀδράνεια καὶ 
νὰ καταλάβουν, ὅτι πρέπει νὰ σταθοῦν καὶ 
πάλι στὰ πόδια τους: ὁ Ἥλιος δὲν ἔπαψε νὰ 
φωτίζη, ἡ Ἐλπίδα δὲν ἔσβησε...

● Στὴν προοπτικὴ αὐτή, πράγματι ἔχου-
με μειώσει τὸν ἀριθμὸ τῶν προσώπων, τὰ
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ἐπαρουσίασαν ἕναν μικρὸ 
Ἀπολογισμὸ γιὰ τὰ πε-
πραγμένα αὐτῆς τῆς 
Περιόδου καὶ ἐγνω-
στοποίησαν τὰ Ὁρά-
ματά τους γιὰ τὴν ἐρ-
χόμενη...

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου « Ἅγιος Φιλάρετος
ὁ Ἐλεήμων», κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου ἀπηύ-
θυνε σύντομο χαιρετισμὸ καὶ ἀνέγνωσε 
τὸν Ἀπολογισμὸ τοῦ ἔτους.

Ἀπολογισμὸ καὶ Ὁράματα ἐπα-
ρουσίασαν ἐν συν-

χείᾳ ● ὁ  ̔ Υπεύ-
θυνος τοῦ 
«Ἐργα-
στηρί-
ου  Ἐκ-

κλησι-
οποιη-

μένης Εἰκονογραφί-
ας», Ἱεροδιάκονος Γα-
βριὴλ Ἁγιοκυπριανί-
της, ● ἡ ῾Υπεύθυνος 
τῆς Ἑνώσεως Ἐθελον-
τῶν Αἱμοδοτῶν « Ὁ Ἐ-
σταυρωμένος», κα Μα-
ριάνθη Τούμπα, ● οἱ 
῾Υπεύθυνες τῶν Κατη-

χητικῶν
τοῦ Ἐνο-

ριακοῦ 
Κέντρου 
τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῶν 

Ἁγίων Κυπρια-
νοῦ καὶ Ἰουστίνης 

«Τὰ Παιδιὰ τῆς Παναγιᾶς», δίδες Πη-
νελόπη Παγώνη καὶ Μαρία 
Κυριακίδου, ● ἡ ῾Υπεύθυ-
νος τοῦ Συνδέσμου Ἐθε-
λοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεῶς μας, κα Ἀρ-
γυρὼ Τσεκούρα, ● ἡ ̔ Υ-
πεύθυνος τῶν Κατη-
χητικῶν τοῦ  Ἐνοριακοῦ 
Κέντρου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

■ Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις

Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης
ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Θ’ 

(2015 - 2016 )
Κοινωνικῶν, Κατηχητικῶν 

καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 
13 / 26η Ἰουνίου 2016

᾿Επὶ τῇ λήξει τῆς
 ἐνάτης Περι-

όδου Θ ’ ( 2015- 
2016) ὅλων τῶν 
Δομῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, 
πραγματοποι-
ήθηκε γιὰ πρώ-
τη φορά, μὲ τὴν 

εὐλογία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν παρουσία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας Μητροπο-
λίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, μεγά-
λη Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης, στοὺς χώρους 
τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου «Ἡ Πανύμνη-
τος» στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς, στὴν
ὁποία συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Φορεῖς τῶν Κοι-
νωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν μας Δραστηριοτή-
των, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ Κατηχητικὰ τμή-
ματα τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ἐπρόκειτο γιὰ μία συλλογικὴ προσπάθεια 
τῆς ὁποίας ἡ προετοιμασία, εἶχε γίνει μὲ πολ-
λὴ ἀγάπη καὶ μεράκι.

Ἡ Δίδα Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ ἦταν ἡ Παρου-
σιάστρια τοῦ πλουσίου προγράμματος τῆς 
Ἐκδηλώσεως.

Πέραν τῶν εἰκαστικῶν καὶ θεατρικῶν δρω-
μένων, καθὼς καὶ τῶν ποικίλων μουσικῶν 
ἀκουσμάτων, οἱ ἐκπρόσωποι ἑκάστου φορέα 
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 τῆς Θεοτόκου «Τὰ Ἡλιο-
τρόπια», κα Μαρία Κου-

κοβίνου, ● ἡ ῾Υπεύθυ-
νος τῶν Κατηχητικῶν 
τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέν-
τρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

τῆς Ἁγίας Παρασκευ-
ῆς «Τὰ παιδιὰ τῆς Ἁγίας 

Παρασκευῆς», Πρεσβυτέ-
ρα Ἀγγελικὴ Τερζάκη, ● ἡ Ὑπεύθυνος τοῦ 

Θεατρικοῦ Τμήματος « Τὰ ῾Υπευθυνό-
πουλα», κα Αἰκατερίνη Κωστούλα,

● ἡ κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη γιὰ 
τὸν Σύλλογο  Φί-

λων καὶ Συμ-
παραστα-

τῶν  τοῦ  
Ἐκπαι-
δευτ ι -
κοῦ Ὁ-
ράματος τῆς Mητροπό-
λεώς μας, ● ὁ Διευθύ-
νων τὴν Χορωδία-̓Ορ-
χήστρα «Ἑλληνορθό-
δοξη Κληρονομιὰ » 
καὶ ῾Υπεύθυνος τῶν 
Μαθημάτων ἀπὸ τὴν 
Πνευματικὴ καὶ Λαϊκὴ 

Παράδοσι τῆς Ρωμηο-
σύνης Ὁ-
σιολογι-

ώτατος 
π. Διονύ-

σιος Ἁγιο-
κυπριανίτης. 

Κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς Ἐκδηλώσεως,  

Μέλη τοῦ «Ἐργαστηρίου »
ἁγιογράφησαν τὴν ἱερὰ

Εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου, τοῦ Κήρυκος
τῆς Μετανοίας. ● Με-
τάνοια καὶ Ἐλπίδα ἦταν
 καὶ τὸ θέμα τῆς Ἐκθέ-

σεως ἱερῶν εἰκόνων, τὶς 
ὁποῖες ἐπαρουσίασαν (στὸ

περιβόλι τῆς Πανυμνήτου) Μέλη τοῦ Ἐργα-
στηρίου. 

Ποιήματα, τραγούδια, καὶ Δρώμενα («Ἂχ 
Πατρίδα μ᾿- Πατρίδα μ᾿» τοῦ  Ἠλία ῾Υφαντί-
δη, « Ἐκτροφεῖο ...σφαλμάτων » τῆς κας Αἰκα-
τερίνης Κωστούλας καὶ «Ἡ Ἐλεημοσύνη») 
ἀπὸ τὰ Κατηχητικὰ τῶν διαφόρων Ἐνορι-
ακῶν Κέντρων, Ἀπαγγελία Κειμένου, Ἀπαγ-
γελία ἀποσπάσματος τοῦ τελευταίου χρη-
σμοῦ τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν στὰ Ἀρχαῖα 
Ἑλληνικά, Ἀπαγγελία ἀπὸ κοινοῦ ὅλων τῶν 
παιδιῶν τῆς Προσευχῆς πρὸς τὴν Παναγία 
μας: «Προσ-
ευχὴ γιὰ τὰ
Σχολειὰ» καὶ
Δημοτικὰ  Τρα-
γούδια συν-
οδείᾳ παρα-
δοσιακῶν ὀρ-
γάνων, ἀπο-
τελοῦσαν τὸ χαριτωμένο ἀπάνθισμα τῆς 
Ἐκδηλώσεως, πρὸς χαρὰν καὶ οἰκοδομὴν 
τόσο τῶν θεατῶν- ἀκροατῶν, ὅσο καὶ τῶν 
ἰδίων τῶν παιδιῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, στὸν 
ὁποῖον προσεφέρθη εὐγνωμόνως, ἐκ μέρους 
ὅλων, ἕνας ὡραῖος Πίνακας τοῦ κου Ἰωσὴφ 
Βόντα, ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα στὴν Ἐκδή-
λωσι, τονίσας τὴν σημασία τῆς συλλογικῆς 
προσπαθείας αὐτῆς, ὥστε τὰ παιδιὰ καὶ οἱ 
Νέοι μας, οἱ ὁποῖοι βάλλονται πανταχόθεν 
ἀπὸ τὰ ρεύματα τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ 
τῆς ἀποστασίας, νὰ θωρακίζωνται πνευμα-
τικὰ καὶ νὰ βιώνουν μὲ χαρά, ἐλευθερία καὶ 
ὑπευθυνότητα τὴν Χριστιανική τους ταυτό-
τητα.                                                                       
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Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις 
Κυριακὴ Ε΄ τῶν Νηστειῶν

Φυλὴ Ἀττικῆς,� 4 /17. 4 .2016

Ἐπιλογικὲς Σκέψεις

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ Φῶς!... Δόξα τῷ Πα-
 τρί, καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!... 

Ἡ «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονο-
μιά», ἡ Χορωδία καὶ Ὀρχή-

στρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, γιὰ μία ἀκόμη 
φορὰ μᾶς ἐβοήθησε νὰ συν-
ειδητοποιήσουμε, ὅτι ὅλη 
ἡ ζωή μας ἐκτυλίσσεται καὶ

βιώνεται αὐθεντικὰ μέσα 
στὴν μεγάλη Ἀγκαλιὰ τῆς Μη-

τέρας μας Ἐκκλησίας.
Ἡ εὐλογημένη Παράδοσίς μας, ὅλες οἱ 

πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ Λαοῦ μας, διαποτίζον-
ται ἀπὸ μία ἁγνότητα καὶ παιδικὴ ἀφελό-
τητα, τῆς ὁποίας ὄχημα καὶ φορέας εἶναι ἡ 
Ἐκκλησιαστικὴ ἐν Χριστῷ ζωή.

Τί εἶναι ὅμως ἡ  Ἐκκλησιαστικὴ Ζωή;
Εἶναι ἡ δροσιὰ καὶ ἡ εὐωδία τῆς Αἰώνιας 

Ἄνοιξης, ἡ ὁποία ξεχύνεται στὶς καρδιές μας, 
στὶς σχέσεις μας, στὴν κοινωνική μας ζωή...

Εἶναι ἡ ὄντως Ζωή, ἡ Ζωὴ τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος, ἡ Ὁποία ἐνσαρκώνεται στὴν Ἱστορία 
καὶ δίδει νόημα ζωῆς καὶ ὑπάρξεως, Ὅρα-
μα καὶ Ἐλπίδα καὶ Φῶς, γνήσιες διαπροσ-
ωπικὲς σχέσεις, αὐθεντικὴ Ἀγάπη καὶ Ἐλευ-
θερία.

Εὐχαριστοῦμε τὸν Μαΐστορα, τὸν π. Διονύ-
σιο, καὶ τὰ Μέλη τῆς «Ἑλληνορθόδοξης Κλη-
ρονομιᾶς», διότι διασώζουν τὴν ζωὴ καὶ τὴν 
ζωντάνια τῆς Παραδόσεώς μας καὶ διατη-
ροῦν ἀνέσπερο τὸ Φῶς τοῦ Πολιτισμοῦ μας.

Αὐτὸ εἶναι τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν χρέος μας σή-
μερα: νὰ διατηρήσουμε τὴν Ζωή, νὰ παρα-
μείνουμε ζῶντες Φορεῖς καὶ Μάρτυρες τῆς 
Ζωῆς τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ταραγμένη θά-

λασσα τῆς Ἱστορίας.
● Ἐδῶ ὅμως ἀπαιτεῖται μία διευκρίνισις: 

δὲν πρέπει νὰ συγχέωνται οἱ ἔννοιες διατή-
ρησις καὶ συντήρησις.

Ὅταν ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσουμε τὴν Ζωή, 
οὐσιαστικὰ ἐπιθυμοῦμε μία δυναμικὴ σχέσι 
μὲ τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς, ἀπὸ τὴν Ὁποία ξεχύ-
νεται ἕνα ὁρμητικὸ ποτάμι Ζωῆς, τὸ ὁποῖο 
ἀρδεύει καὶ ζωοποιεῖ ὅλες τὶς πτυχές, ὅλες 
τὶς δομὲς τῆς Ἱστορίας.

Στὴν συντήρησι συμβαίνει τὸ ἐντελῶς ἀντί-
θετο: ἐπικρατεῖ ἡ στασιμότης, ἡ στεῖρα ἐπα-
νάληψις, ἡ συναισθηματικὴ καὶ μὴ δημιουρ-
γικὴ προσκόλλησις σὲ μορφὲς καὶ ἐκφράσεις 
ἑνὸς ἰδανικοῦ ἢ ἰδεατοῦ παρελθόντος.

Ἀλλά, τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν δὲν πρέπει 
νὰ ἀποσυνδέωνται καὶ αὐτονομοῦνται, διό-
τι μόνο ἡ ζωντανὴ διαλεκτικὴ σχέσις τους 
μαρτυρεῖ γιὰ τὴν αὐθεντικότητά τους, τὴν 
διαχρονικότητά τους καὶ τὴν δυνατότητά 
τους νὰ ἐνσαρκώνουν Πρότασι Ζωῆς.

Ὅλες αὐτὲς οἱ γόνιμες διεργασίες μέσα 
στὴν Θεανθρώπινη Ἀγκαλιὰ τῆς Γνησίας Ὀρ-
θοδοξίας συνδέουν δυναμικὰ Παρελθόν, Πα-
ρὸν καὶ Μέλλον.

Καὶ θὰ ἤθελα, μετὰ τὶς ἐπιλογικὲς σκέψεις 
αὐτές, νὰ προτρέψω τὴν «Ἑλληνορθόδοξη 
Κληρονομιὰ» νὰ προβῆ σὲ τολμηρὰ καὶ γεν-
ναῖα βήματα στὴν προοπτικὴ αὐτή.

Ὁ Ἐκκλησιαστικο-Λαϊκός μας Πολιτισμὸς
δὲν θὰ πρέπει σὲ καμμία ἀπολύτως περίπτω-
σι νὰ ταυτισθῆ μὲ τὴν συντήρησι, ἀλλὰ νὰ 
ἀποτελῆ ἔκφρασι δυναμικῆς-διαρκῶς ἀνα-
νεωμένης Ζωῆς, ἡ ὁποία –μέσα στὸ Φῶς τῆς 
Ἁγίας Τριάδος– δίδει τὴν μαρτυρία καὶ βε-
βαιότητα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν στὸ 
Παρόν, μὲ τὸ βλέμμα στραμμένο ταυτοχρό-
νως στὸ φωτεινὸ Παρελθὸν καὶ στὸ ἐσχατο-
λογικὸ Μέλλον.

Σᾶς εὐχαριστῶ!

+

Τῷ δὲ Θεῷ 
δόξα καὶ εὐχαριστία!



ἐνταφιασμὸς αὐτοῦ, δηλαδὴ ἡ 
κατάθεσις ὑπὸ τὴν γῆν καὶ 
«εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλή-
φθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν 
ἀπελεύσῃ» (Γενέσ. γ’ 19).

Οἱ πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ
Χριστὸν Ἕλληνες ἦσαν στα-
θερῶς ὑπὲρ τοῦ ἐνταφια-
σμοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς φροντίδος 
διὰ τὰ ὀστᾶ τῶν κεκοιμημένων, 
τὰ ὁποῖα ἐφυλάσσοντο μετὰ τῆς ἀπαραιτή-
του προσοχῆς, τοῦ φιλανθρώπου σεβασμοῦ 
καὶ τοῦ προσήκοντος ἐνδιαφέροντος, τοῦτο 
δὲ παρελάβομεν καὶ ἐφαρμόζομεν μέχρι καὶ 
σήμερον ὡς ἰσχυροτάτην Παρακαταθήκην, 
μὲ μίαν ἐπὶ πλέον –ἐκτὸς τῆς ἐθιμικῆς– ἀδιά-
σειστον δογματικὴν βάσιν, ἡ ὁποία συνιστᾶ 
Ὁμολογίαν Πίστεως, ὅτι «Προσδοκῶμεν 
Ἀνάστασιν Νεκρῶν καὶ Ζωὴν τοῦ Μέλλοντος 
Αἰῶνος».

Ὁ Νέος Ἀδὰμ καὶ ἡ Νέα Εὔα, ὁ ἐνανθρωπή-
σας Θεός μας, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς 
καὶ ἡ Παναγία Μητέρα Αὐτοῦ, Κυρία Θεοτό-
κος, οἱ Γεννήτορες Αὐτοὶ τοῦ Νέου Γένους 
τῶν Χριστιανῶν, ἀπέθανον καὶ ἐτάφησαν, 
ἐδέχθησαν πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ ὅλας τὰς πα-
ραδοσιακὰς τιμάς, τὰ δὲ πανίερα αὐτῶν Σώ-
ματα ἔγιναν σεβαστὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς νό-
μους τῆς φύσεως καὶ ἐν τέλει ἀνεστήθησαν 
καὶ ἀνελήφθησαν εἰς τοὺς Οὐρανούς.

* * *
Τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα·

Ἀποτελεῖ μεγίστην πρόκλησιν ἡ ἠθελημένη 
καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον ἀλλοίωσις, κάκωσις 
καὶ καταστροφή, πολλῷ μᾶλλον ἡ καῦσις καὶ 
ἀποτέφρωσις τῶν νεκρῶν σωμάτων, ὅταν μά-
λιστα ἀναλογισθῶμεν, ὅτι τὰ σώματα αὐτὰ 
–ὅπως μᾶς βεβαιώνουν τὰ Μαρτυρολόγια, τὰ 
Συναξάρια καὶ τὰ σχετικὰ Ἐγκώμια τῶν Ἁγί-
ων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔγιναν σε-
βαστὰ ἀκόμη καὶ ὑπὸ τῶν σπαρακτικῶν θηρί-
ων, τῆς ἀδηφάγου θαλάσσης καὶ τῶν φλογῶν 
τοῦ πυρός, τὰ ὁποῖα ὑπεχώρουν ἐνώπιον τῶν 
σκηνωμάτων αὐτῶν τῆς Θείας Χάριτος!...

Ἆρά γε, ποῖος ᾿Ορθόδοξος Χριστιανὸς εἶναι 
δυνατὸν νὰ λησμονήσῃ τὴν θείαν ἐπιταγήν, 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει πλασθῆ ἐκ τοῦ 
χοὸς καὶ ἔχει δεχθῆ τὸ θεῖον Ἐμφύσημα, πρέ-

Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Ἐνημερωτικὴ 
Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἐκκλησίας μας

Ταφὴ ἢ Καῦσις τῶν Νεκρῶν; 
Ὁ Σεβασμὸς πρὸς τὴν ἱερότητα τοῦ Σώματος 
καὶ ἡ δῆθεν ἀξιοπρέπεια τῆς ἀποτεφρώσεως

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί· 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ εὐλογημένα·

Μετὰ τὴν πρὸ μηνὸς Ἐνημερωτικὴ καὶ Πα-
ραινετικὴ Ἐγκύκλιό μας (12 /25.1.2016) περὶ 
«Τοῦ νέου “Συμφώνου Συμβίωσης” ἀνεξαρτή-
τως φύλου», τὸ ὁποῖον ὡδήγησε τὸ Ἑλληνικὸν 
Κοινοβούλιον εἰς πλήρη ρῆξιν πλέον μὲ τὸν 
Εὐαγγελικὸν Νόμον καὶ τὰ Εὐλογημένα Ἤθη 
τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, ἕνα 
νέον σύμπτωμα τῆς ρήξεως αὐτῆς ἀπασχολεῖ 
τὴν κοινὴν γνώμην τῆς Πατρίδος μας.

Πρόκειται διὰ τὴν Καῦσιν ἢ Ἀποτέφρωσιν 
τῶν Νεκρῶν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν μεγαλυτέ-
ραν παραφροσύνην καὶ τὴν χειρίστην ἀνευ-
λάβειαν πρὸς τοὺς νεκρούς, πραγματικὴν 
βεβήλωσιν καὶ ἱεροσυλίαν τοῦ Ἀνθρωπίνου 
Σώματος.

Τὸ Σῶμα τοῦ Ἀνθρώπου, ἡνωμένον μὲ τὴν 
ἀθάνατον ψυχήν, ἔχει πλασθῆ κατ᾿ εἰκόνα καὶ 
καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ· μὲ τὸ Ἱερὸν Βάπτισμα 
ἔχει καταστῆ Μέλος τίμιον τοῦ Σώματος τοῦ 
Σωτῆρος μας Χριστοῦ· μὲ τὸ Ἱερὸν Χρῖσμα 
ἔχει γίνει Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· καὶ μὲ 
τὴν κοινωνίαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων 
ἀποτελεῖ Σκήνωμα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Πανάρχαιος «Νόμος Πανελλήνων», Νόμος 
«Πάτριος», Νόμος Θεϊκός, σταθερὸς καὶ ἀμε-
τακίνητος, ὁ Ὁποῖος ἐξετόπισε τὸ περιστασι-
ακὸν καὶ βραχυπρόθεσμον, ἐποχικῶς καὶ το-
πικῶς, προχριστιανικὸν βάρβαρον ἔθος τῆς 
καύσεως τῶν νεκρῶν, εἶναι ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ 
τιμὴ τῆς ἀνεπάφου σοροῦ, αἱ πενθικαὶ ἐκδηλώ-

σεις, τὰ ταφικὰ ἔθι-
μα, αἱ προ-τάφιοι, 
ἐν-τάφιοι καὶ μετα-
τάφιοι προσευχαὶ 
καὶ Ἀκολουθίαι, ἡ
ἐκφορὰ τοῦ νεκροῦ 
εἰς τὸ μνῆμα καὶ ὁ 
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πει νὰ ἐπανέλθη εἰς 
τὴν γῆν;

Ποῖος θὰ παρα-
βλέψῃ τὸν θεῖον 
Νόμον, ὅτι, ὅταν 

ὁ ἄνθρωπος ἀπο-
θάνῃ, «ἐπιστρέψῃ 

ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς 
ἦν (ὡς ἦτο πρὸ τῆς δημιουργίας του), καὶ τὸ 
πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν, ὃς ἔδωκεν 
αὐτό»;... Καὶ ὅτι «τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ 
χοός, καὶ τὰ πάντα ἐπιστρέψει εἰς τὸν χοῦν»;... 
(Ἐκκλησ. ιβ’ 7 · γ’ 20).

Καὶ ποῖος θὰ λησμονήσῃ τὴν Πατερικὴν 
Διδαχήν, ὅτι ἐφαρμοζομένου τοῦ κοινοῦ τῆς 
φύσεως νόμου, πρέπει «τὸν ἀπελθόντα τῇ γῇ 
κρύπτεσθαι, καὶ ταφῇ παραδίδοσθαι, καὶ τοῖς 
κόλποις τῆς πάντων μητρὸς περιστέλλεσθαι 
γῆς»;... (῾Ι. Χρυσοστόμου, ΜPG τ. 50, στλ. 531).

Καὶ πῶς μάλιστα θὰ ὑπῆρχεν ἡ περίπτωσις 
νὰ ἀγνοηθῆ ὑπὸ τῶν Εὐσεβῶν τὸ Μέγα Ὅρα-
μα τῶν ξηρῶν σφόδρα ὀστῶν, τὸ ὁποῖον εἶδεν 
ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἰεζεκιήλ;... (Ἰεζ. λζ’ 1-14). Τὰ 
ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα, μὲ τὸ θεῖον Ἐμφύσημα, συν-
ηρθρώθησαν, ἀπέκτησαν νεῦρα, σάρκας καὶ
ἀνεζωογονήθησαν· τὰ ὀστᾶ ἀπέκτησαν ἀνθρω-
πίνην ὀντότητα καὶ προσωπικότητα καὶ διὰ 
τῆς τοιαύτης θαυμασίας ἐπεξεργασίας καὶ 
ἀνασυστάσεως αὐτῶν ἐξαίρεται ἡ καθολικὴ 
ἀνάστασις τῶν νεκρῶν εἰς τὰ Ἔσχατα.

Τὸ συγκλονιστικὸν τοῦτο Ὅραμα, τιθέμενον 
ὡς Ἀνάγνωσμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὸν 
Ὄρθρον τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καὶ εὐθὺς 
μετὰ τὴν «Ταφὴν» τοῦ Κυρίου μας εἰς τὴν 
Ἁγίαν Τράπεζαν (Ἐπιτάφιος), μαρτυρεῖ πα-
σιφανῶς, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θέλει τὴν ἑκουσίαν 
ἀποσάρκωσιν τῶν ὀστῶν καὶ ἐν τέλει τὴν 
ἀποτέφρωσιν αὐτῶν, διότι τὸ σῶμα καὶ τὰ 
ὀστᾶ εἶναι ἔργα τῶν Χειρῶν Αὐτοῦ πανθαύ-
μαστα καὶ πανσέβαστα.

* * *
Πατέρες, Ποιμένες, Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Ἐπανερχόμεθα εἰς τὴν ἐπισήμανσίν μας, ὅτι 
ὁ σταδιακὸς ἀποχριστιανισμὸς τῆς εὐλογημέ-
νης Πατρίδος μας εἶναι πλέον καὶ ὁρατὸς καὶ 
ὀδυνηρὰ ψηλαφητός, ἡ δὲ ἱερόσυλος αὐτὴ δια-

δικασία θὰ συνεχισθῆ καὶ θὰ ἀποκορυφωθῆ, 
ἕως ὅτου φανερωθῆ ὁ Ἄνομος.

῾Υπάρχει ἰσχυρὰ τάσις, ἀλλὰ καὶ γνωστὴ 
στράτευσις, λόγῳ τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς 
ἐπιδράσεως ξένων –ἰδίως Δυτικῶν– προτύπων,
νὰ ἀποϊεροποιοῦνται καὶ τελικὰ νὰ ἐξοβελίζων-
ται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ζωήν, τὴν ζωὴν τοῦ 
Λαοῦ μας, αὐτὸ τοῦτο τὸ Μυστήριον τῆς Ζωῆς, 
τὸ Μυστήριον τῆς Ἀγάπης, τὰ Ἱερὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ αἱ Μυστηριακαὶ Πρά-
ξεις, τώρα δὲ καὶ ὅ,τι  ἀφορᾶ τὸ Μυστήριον τοῦ 
Θανάτου: αἱ καθιερωμέναι προετοιμασίαι, ὁ 
σεβασμὸς τοῦ νεκροῦ, ἡ ἱεροτελεστία, ἡ ταφή, 
τὸ μνῆμα, τὰ Κοιμητήρια.

Πρὸς καλυτέραν κατανόησιν τοῦ τὶ σημαίνει 
ἀποτέφρωσις καί, ὅτι ἡ γλῶσσα καὶ οἱ χαρα-
κτηρισμοί, τοὺς ὁποίους χρησιμοποιοῦμεν δὲν 
εἶναι ὑπερβολικοί, ἀλλὰ ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν 
βαρύτητα τοῦ ὅλου ζητήματος, θὰ πρέπει νὰ 
ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν Σας, ὅτι ἡ σχετικὴ διαδικασία 
τῆς κατ᾿ εὐφημισμὸν ἀποτεφρώσεως περιλαμ-
βάνει ἐν πρώτοις τὴν καῦσιν τῆς σοροῦ (τῶν 
μαλακῶν μερῶν) ἐντὸς κλιβάνου καὶ ἐν συν-
εχείᾳ τὸν θρυμματισμὸν τῶν ὀστῶν καὶ τὴν 
κονιορτοποίησιν αὐτῶν ἐντὸς ἠλεκτρικοῦ 
θραυστῆρος.

Ὀρθότατα ἐχαρακτηρίσθη ἡ μέθοδος αὐτὴ 
ὡς διαδικασία ἀνακυκλώσεως ἀπορριμάτων, 
κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ νεκρὸν σῶμα, ὁ Ναὸς τοῦ 
Θεοῦ, θεωρεῖται ὡς στερεὸν ἀπόβλητον....

* * *
Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

Ἡ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Παρά-
δοσις τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας 
καὶ ὁ λαμπρὸς Πολιτισμός μας μαρτυροῦν 
ἀδιαμφισβητήτως, ὅτι τὸ ζήτημα τῆς Καύσε-
ως τῶν Νεκρῶν δὲν εἶναι παρονυχίς, ἀλλὰ μαζὶ 
μὲ τόσας ἄλλας Καινοτομίας, νομοθετημένας ἢ 
μή, ἔχουν δημι-
ουργήσει ἕναν 
ὀγκόλιθον, ὁ ὁ-
ποῖος ἀπειλεῖ νὰ
καταπλακώσῃ 
τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ 
Ὅσια τῆς Πα-
τρίδος μας καὶ 





τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Ἀθηνῶν διὰ Με-
γάλου Συνοδικοῦ 
Ἑσπερινοῦ στὸν 
ἱστορικὸ Ἱερὸ 

Ναὸ Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς στὸ Μο-

ναστηράκι Ἀθηνῶν, 
τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 29.6 /12.7.2016.

Ἐχοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπός μας κ. Καλλίνικος, μὲ συγχοροστα-
σία ἄλλων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸν πανηγυρικὸν ἐξε-
φώνησε ὁ Θεοφ. Ἐπί-
σκοπος Γαρδικίου κ. 
Κλήμης μὲ τίτλο: «Ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ
τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας».

Παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοὶ καὶ πιστοὶ στὸν

νὰ ἀφανίσῃ 
Θέσμια Αἰώ-
νια, Βωμοὺς 
καὶ Ἑστίας, ὑ-
πὲρ τῶν ῾Ο-
ποίων ἔχουν
χυθῆ ποταμοὶ 
αἱμάτων.

Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας δὲν πρέπει νὰ παύσῃ 
βαδίζουσα τὴν Ὁδὸν τῆς Ὀρθοδόξου Μαρτυ-
ρίας καὶ τοῦ Μαρτυρίου Αὐτῆς... Δὲν πρέπει 
νὰ ἐκτραπῆ τῆς Πατερικῆς Γραμμῆς Πλεύσε-
ως Αὐτῆς, τοῦ καινοῦ Σταυρο-αναστασίμου 
Τρόπου Ζωῆς, τὸν Ὁποῖον προτείνει εἰς τὸν 
κόσμον, καὶ τὸν Ὁποῖον ἔχει πλῆρες δικαίωμα 
νὰ παρουσιάζῃ, ὑπερασπίζῃ καὶ ὑποστηρίζῃ, 
Χάριτι Θεοῦ.

Οὐδένα ἐξαναγκάζει, οὐδένα καταπιέζει 
νὰ ἀποδεχθῆ τὴν Ἀλήθειαν Αὐτῆς... Ἕκαστος 
ἀναλαμβάνει τὰς εὐθύνας του... Καὶ ὁποιοσ-
δήποτε ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι πιστὸν καὶ συνει-
δητὸν Μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Σωτῆρος μας 
Χριστοῦ, ὀφείλει νὰ γνωρίζῃ κάλλιστα, ὅτι ἡ 

λεγομένη Ἀποτέφρωσις ἢ Καῦσις τοῦ Νεκροῦ, 
ὅταν ἔχη ζητηθῆ ἠθελημένως καὶ ἐλευθέ-
ρως, στερεῖ εἰς αὐτὸν τῶν Μεγάλων Εὐλο-
γιῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τῆς ᾿Ορθοδόξου 
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, τῆς Ταφῆς, ὡς καὶ τῶν 
Ἐπιμνημοσύνων Δεήσεων, ἰδιαιτέρως μάλι-
στα εἰς τὰς Θείας Λειτουργίας.

Εἴθε νὰ μὴ παρασυρθῆ κανεὶς εὐσεβὴς ἀπὸ 
τοὺς Νόμους τῆς Ἀποστασίας καὶ τὸ πνεῦμα 
τῆς πλάνης τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλ᾿ ἅπαντες 
μαζί, ἡνωμένοι μὲ τὴν ῾Οδόν, τὴν Ἀλήθειαν 
καὶ τὴν Ζωήν, τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν· ἡνω-
μένοι μὲ τὴν Μητέρα τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Ζωῆς, 
τὴν ῾Υπερευλογημένην Θεοτόκον· ὡς καὶ μὲ 
ὅλους τοὺς Υἱοὺς τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Ἡμέρας, 
τοὺς Ἐνδόξους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ 
ζῶμεν ἐν τῷ Φωτὶ τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
†  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος

καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

■  Πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν ψυχῶν

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου

Μνήμη καὶ Εὐγνωμοσύνη

῞Ο πως ἔχει ἤδη ἀπὸ ἐτῶν καθιερωθῆ,  ἐτι-
 μήθη καὶ ἐφέτος ἡ Μνήμη τοῦ Πρωτο-

κορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου καὶ Ἱδρυτοῦ 
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ἐτήσιο αὐτὸ Συνοδικὸ Ἑορτασμὸ Μνήμης καὶ 
Εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν μέγιστον Ἀπόστολον 
τῶν ἐθνῶν καὶ Φωτιστὴν τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ Ἐνθρόνισις
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Φιλίππων καὶ Μαρωνείας 
κ. Ἀμβροσίου 

Tὴν Τρίτη, 20ὴ Ἰουλίου 2016, ἐκ. ἡμ., Μνή-
μη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προ-

φήτου Ἠλιού, ἐνεθρονίσθη 
μὲ κάθε ἱεροπρέπεια καὶ 
ἐπισημότητα ὁ νεοκλεγεὶς 
Σεβασμ. Μητροπολίτης Φι-
λίππων καὶ Μαρωνείας κ. 
Ἀμβρόσιος, εἰς τὸν Μητρο-
πολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
στὴν Καβάλα.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. 
Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος προΐστατο τῆς ἱερᾶς 
Τελετῆς, καὶ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου  
μας ὑπεδέχθησαν τὸν νέο Μητροπολίτη σὲ 
πλησιόχωρη πλατεῖα, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἱερα-
τείου καὶ πλήθους πιστῶν, καὶ ἐτέλεσαν 
τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἐνθρονίσεως ἐν μέσῳ 
ἑορτίου καὶ πανηγυρικῆς ἀτμόσφαιρας.

Ἡ συμμετοχὴ ἀρκετῶν ἐπισήμων ἐκ τῆς 
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὡς καὶ νέων καὶ 
παιδιῶν, ἐνδεδυμένων μὲ τοπικὲς παρα-
δοσιακὲς φορεσιές, καὶ τῆς Φιλαρμονικῆς, 

ἐξέφραζε μὲ χάρι τὴν παρουσία τῆς τοπικῆς 
κοινωνίας στὸ χαρμόσυνο αὐτὸ ἐκκλησια-
στικὸ γεγονός. 

Εὐχόμεθα ἐγκαρδίως στὸν Σεβασμ. κ. Ἀμ-
βρόσιο μακρὰν καὶ καρποφόρον Ποιμαν-
τορίαν, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν 
ψυχῶν τῶν λογικῶν αὐτοῦ προβάτων.

Τὰ Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου

Τὴν Πέμπτη, 
29.7.2016 ἐκ.

ἡμ., τοῦ Ἁγίου
Μάρτυρος Καλ-
λινίκου, ἑώρτα-
σε τὰ σεπτὰ ὀ-
νομαστήριά του

ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. 
Καλλίνικος στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας.

Προΐστατο  τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν 
ὁποία ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Σεβασμ. Μητρο-
πολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντι-
ος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος 
κ. Φώτιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου 
κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε καὶ τὸν πα-
νηγυρικὸν τῆς ἡμέρας, καθὼς καὶ πολλοὶ Ἱε-
ρεῖς καὶ ἕνας Διάκονος.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, 
ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος προέβη στὴν 
χειροτονία εἰς Διάκο-
νον τοῦ Ἀδελφοῦ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου 
Θεοδώρου Στουδί-
του Ἀθικίων π. Ἀχιλ-
λίου (Ἀλεξανδρῆ).

Εὐχόμεθα ταπεινῶς 
ἐκ βαθέων εἰς τὸν Μα-
καριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας ὑγείαν, 
μακροημέρευσιν καὶ τὴν θείαν ἀντίλη-
ψιν στὴν ὑψηλὴν καὶ θυσιαστικὴν Διακονί-
αν αὐτοῦ.                                                           







Μὲ τὴν χάρι τοῦ 
 Θεοῦ καὶ τὶς εὐ-

χὲς τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου μας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ἐπραγ-

ματοποίησε, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς νεοπαγοῦς 
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι, μία ἀκόμη Προσ-
κυνηματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν 
Ἁγία Γῆ τῆς Γεωργίας, προκειμένου νὰ συν-
εορτάση μὲ τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς ἐκεῖ Ἐκ-
κλησίας μας τὴν μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, συνοδείᾳ μιᾶς 
ὁμάδος Προσκυνητῶν.

* * *
Κατὰ τὶς 3:30’ π.μ., τὶς πρωϊνὲς ὧρες τῆς 

Παρασκευῆς, 13.8.2016, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς μας καὶ 
πολλοὶ πιστοὶ ὑπεδέχθησαν ἐνθουσιωδῶς 
στὸ Ἀεροδρόμιο τῆς Τιφλίδος τὸν Ποιμένα 
τους καὶ τὴν συνοδία του μὲ Λάβαρα, ἱερὲς 
Εἰκόνες καὶ Ψαλμωδίες, κατὰ τὸ Γεωργιανὸ 
ἐκκλησιαστικὸ ἔθος καὶ ἦθος, τὸ ὁποῖο δια-
κρίνεται γιὰ τὴν βαθειὰ καὶ πηγαία εὐλάβεια 
καὶ τὸν σεβασμὸ πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, τὴν 
ἀγάπη πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὡς καὶ μία ἀπαρά-
μιλλη φιλοξενία. 

* * *

Τὸ Σάββατο, 
14η Αὐγούστου 
2016 ἐκ. ἡμ., Προ-
εόρτια τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεο-
τόκου ἐτελέσθη 
τὸ πρωῒ Θεία Λει-
τουργία στὸν κα-
τανυκτικὸ ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως 
στὴν Τιφλίδα ὑπὸ τοῦ Ἐφημερίου Ἱερομονάχου 
π. Γρηγορίου Κομπαχίτζε, συμπροσευχομένου 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Τὸ ἀπόγευμα, ἡ ὁμάδα τῶν ἐξ Ἑλλάδος Προσ-
κυνητῶν παρέστη στὸν Ἀναστάσιμο καὶ Θεο-
μητορικὸ Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στὸν 
κατάμεστο Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Πορταϊτίσσης 
στὸ Γκλντάνι, ὅπου καὶ κατὰ τὸ μεσονύκτιον 
ἐψάλη, ὅπως συνηθίζεται, ὁ Παρακλητικὸς 
Κανὼν πρὸς τὴν Παναγία μας. Ἠκολούθησε 
Λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 

* * *
Τὴν Κυριακή, 15η Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ., 

πραγματοποιήθηκε ἡ μεγάλη Πανήγυρις τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μία Ἑορτή, ἡ ὁποία 
συμπεριλαμβάνεται στὶς Ἐθνικὲς Ἑορτὲς τῆς 
Γεωργίας.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας 
μας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Αἰδεσι-
μωτάτων Πρεσβυτέρων π. Βασιλείου καὶ π. 
Βαχτανίου, Ἐφημερίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου π. Γρηγορίου, ὡς καὶ 
πλήθους Ὑποδιακόνων ὑπὸ τὴν καθοδήγησι 
τοῦ Γέροντος Ἀντωνίου Ἁγιοκυπριανίτου.

Στὸ Ἀναλόγιο, ἡ Γυναικεία Χορωδία προσεκά-
λεσε τὶς ἐξ Ἑλλάδος Μοναχὲς νὰ εἰσαγάγουν 
μερικὰ βυζαντινὰ ἀκούσματα στὴν Γεωργιανὴ 
Λειτουργικὴ Παράδοσι.

Πλῆθος πιστῶν πάσης ἡλικίας προσῆλθε 
στὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *
Τὴν Τρίτη, 17η

Αὐγούστου 2016 
ἐκ. ἡμ.,  ὁ Σεβα-
σμιώτατος Το-
ποτηρητὴς καὶ 
ἡ συνοδία του 
μετέβησαν στὸ 
Ὄρος Ζενταζέ-

νι, προκειμένου νὰ λειτουργήσουν στὴν Κοι-
νότητα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Συμπαρέστησαν 

Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας

Προσκυνηματικὴ 
καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις 
στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Γεωργίας

 

13η-18η Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ.
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τροπολίτου μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανοῦ, τοῦ καὶ 
Πνευματικοῦ τῆς 
Ἀδελφότητος, συμ-
παραστατούμενος
ὑπὸ ἀρκετῶν Ἱερέων
τῆς Μητροπόλεώς μας,
ὡς καὶ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου Θεοδοσίου καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ματ-
θαίου Μαβίδη. 

Πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνητῶν συμμε-
τεῖχαν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ σεβαστὲς 
Γερόντισσες Ξένη Μοναχὴ (Μονῆς Παρθε-
νίου) καὶ Ταξιαρχία Μοναχὴ (Μονῆς Ἁγίων 
Ἀγγέλων), μὲ Ἀδελφὲς τῶν Συνοδιῶν αὐτῶν, 
ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρῖστος 
Παπποῦς καὶ ἄλλα μέλη τῆς Τοπικῆς Αὐτο-
διοικήσεως Φυλῆς καὶ Ἀχαρνῶν. 

Ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ὡμίλησε γιὰ τὴν τι-

■ Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας 
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς 

Μύησις στὴν Κλίμακα 
τοῦ Σταυροαναστασίμου Βίου

Τὴν Δευτέρα, 26η Ἰουλίου 2016 ἐκ. ἡμ., 
 ἑώρτασε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ 

Ἱερὰ ἱστορικὴ Γυναικεία Μονὴ 
τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενο-

μάρτυρος Παρασκευῆς, 
στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, 
τῆς ὁποίας προΐσταται 
θεοφιλῶς ἡ σεβαστὴ Γε-
ρόντισσα Ἰουστῖνα Μο-

ναχή. 
Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπε-

ρινό, ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
κατὰ πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-

ὁ π. Βασίλειος καὶ ὁ π. Γρηγόριος,
ἐξωμολογήθηκε μεγάλος ἀριθ-
μὸς μελῶν τῆς Κοινότητος καὶ
ἐκοινώνησαν σχεδὸν ἅπαν-
τες, μαζὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες. 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς κατανυ-
κτικῆς Μυσταγωγίας, τὰ μέλη 

τῆς Κοινότητος ἐξενάγησαν τοὺς
ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνητὲς στὸ πάμπτωχο συγ-
κρότημα κελλιῶν καὶ ἐργαστηρίων, ὅπου δια-
βιώνουν τὰ 17 λαϊκὰ Μέλη, καὶ τοὺς παρέθε-
σαν Τράπεζα Ἀγάπης. 

Ἕνας συμπαραστάτης τῆς Ἀδελφότητος πα-
ρεκάλεσε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας, ἐπὶ 
τῇ εὐκαιρίᾳ, νὰ τοῦ παραχωρήση συνέντευξι 
σχετικὰ μὲ τὶς ἐντυπώσεις του γιὰ τὴν Κοινό-
τητα καὶ τὶς σχέσεις του μὲ Αὐτήν.

* * *Κάποιες ὧρες τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, ὡς καὶ 
ὅλη ἡ Δευτέρα, ἀφιερώθηκαν σὲ Προσκυνή-
ματα σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ πάμπολλα ἱερὰ Σεβά-
σματα τῆς ἁγιασμένης αὐτῆς Χώρας.

* * *
Εἴθε ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας καὶ οἱ πρε-

σβεῖες τῆς Ἁγίας Νίνας, στὸ πάνσεπτο Μνῆμα 
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τῆς Ὁποίας ἔγινε Προσκύνημα, νὰ ἐνισχύουν 
καὶ χαριτώνουν ἔτι καὶ ἔτι τὸ εὐσεβὲς Πλήρω-
μα τῶν πιστῶν μας στὴν εὐλογημένη Γῆ τῆς 
Γεωργίας, καὶ νὰ διακρατοῦνται ἰσχυροὶ οἱ 
δεσμοὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ καὶ ἀλληλο-οικο-
δομῆς μὲ τοὺς Γεωργιανοὺς Ἀδελφούς μας !

* * *
Οἱ Προσκυνητὲς ἐπέστρεψαν στὴν Ἑλλάδα, 

δοξάζοντες τὸν πανεύσπλαγχνο Κύριό μας, 
γιὰ τὴν τόσο οἰκοδομητικὴ καὶ ἀλησμόνητη 
αὐτὴ πνευματικὴ ἐμπειρία, ἡ ὁποία γιὰ μία 
ἀκόμη φορὰ ἀνέδειξε τὴν θεία Δωρεὰ τῆς ἐν 
Χριστῷ Ἀγάπης, Ἀδελφοσύνης καὶ Οἰκειότη-
τος, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς ῾Υπερευλογημένης 
Θεοτόκου.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...






ον τίποτε κοινὸν πρὸς τὸν ἐμπαθῆ ἑαυτόν 
του, πρὸς τὸ φιλόδοξον, τὸ φίλαυτον, τὸ 
φιλήδονον. ● «Ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ»: 
ἂς εἶναι ἕτοιμος γιὰ θυσίες, ἀκόμη καὶ γιὰ 
θάνατον. ● «Ἀκολουθείτω μοι»: ἂς ζῆ μι-
μούμενος τὴν Ζωὴ τοῦ Χριστοῦ μας, τὴν 
Αὐτοκένωσι, τὴν Διακονία, 
τὴν Θυσία.

Σκοπὸς τῆς «ἀπώλειας»
τοῦ ἐμπαθοῦς ἑαυτοῦ
μας εἶναι ἡ «εὕρεσις» 
τοῦ πραγματικοῦ ἑαυ-
τοῦ μας, τοῦ κατ᾿ εἰκό-
να καὶ ὁμοίωσιν τοῦ 
Σωτῆρος μας. Ἡ Ἁγία Πα-
ρασκευὴ ἀκολούθησε «ἕως 
τέλους» τὸν Χριστόν μας καὶ ἀνέβη, διὰ τῆς 
ἀφιερώσεως, τοῦ κηρύγματος καὶ τοῦ Μαρ-
τυρίου, τὴν ἱερὰν Κλίμακα αὐτή, στὴν κο-
ρυφὴ τῆς ὁποίας «ηὗρε» τὴν σωτηρίαν, τὴν 
ἀκατάλυτο ἕνωσι μὲ τὸν Νυμφίο Χριστό 
μας.

Ἂς ἀναλογιζώμεθα κατὰ πόσον ἀνταπο-
κριθήκαμε-ἀνταποκρινόμεθα ἐμεῖς στὴν 
κλῆσι αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ μας, ἢ κατὰ πόσον 
κινδυνεύουμε νὰ «χάσουμε» τὴν ζωή μας 
μὲ τὸ ἀσταύρωτο βίωμά μας...



μωμένη Ἁγία καὶ γιὰ τὸν ἅγιο Κτήτορα τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς, Ὅσιο Ἱερώνυμο τὸν Κρῆτα 
(† 15/28.1.1943).

* * *
Στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν

κατανυκτικὴ Θεία 
Λειτουργία προ-
ΐστατο ὁ Σεβα-
σμ. Μητροπολί-
της μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς 

κ. Κυπριανός, με-
τὰ τοῦ Αἰδεσ. Πρε-

σβυτέρου π. Δωροθέου Ξυναριανοῦ, Ἐφη-
μερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ἄλλων Ἱερέων 
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στὴν Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας προσ-
ετέθησαν μέρη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου 
Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου. Ἡ δὲ ἱερὰ Λάρναξ 
τῶν χαριτοβρύτων Αὐτοῦ Λειψάνων μαζὶ 
μὲ τὴν σεπτὴ Λειψανοθήκη τῆς Ὁσιοπαρ-
θενομάρτυρος Παρα-
σκευῆς ἐσκόρπιζαν
στὸ εὐσεβὲς πλῆ-
θος τῶν ἀγρυ-
πνούντων τὴν 
μυροβόλο Χάρι 
τῶν Φίλων τοῦ 
Θεοῦ.

* * *
Στὴν διάρκεια τοῦ Κοι-

νωνικοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας 
ἀναφέρθηκε στὴν κλῆσι τοῦ Κυρίου μας, 
ὅπως διατυπώνεται στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
(Ματθ. ιϚ’, 24-25) γιὰ τὴν ἀνάβασι μιᾶς Ἱερᾶς 
Κλίμακος:

● «Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»: ἂς μὴν ἔχη πλέ-
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† πρώην Φλωρίνης 
(νῦν Ἁγίου Χρυσο-
στόμου τοῦ Νέου 
Ὁμολογητοῦ) 

Ἡ ᾿Ορθοδοξία τοῦ Κυ-
ρίλλου Λουκάρεως 
Ἡ ἐπὶ πτυχίῳ Διατριβὴ τοῦ 
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
ποὺ συνέγραψε ὡς φοι-
τητὴς στὴν Θεολογικὴ 
Σχολὴ τῆς Χάλκης τὸ 1901  

Ἐκδότης Νικόλαος Μάν-
νης, Ἀθήνα, 2016, σελίδες 154. 

Περιεχόμενα
Σημείωμα τοῦ ἐκδότου.
Πρόλογος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. 

Ἔτνης κ. Χρυσοστόμου. 
Εἰσαγωγὴ ὑπὸ τοῦ ἐκδότου: Ἀγῶνες καὶ ἀγωνίες δύο Ἱε-

ραρχῶν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. 
Τὸ κείμενο τῆς Διατριβῆς.
Προλεγόμενα.
Κεφάλαιον Α’. Τὰ κατὰ τὴν ἐγκυκλοπαιδικὴν καὶ ἐπι-

στημονικὴν μόρφωσιν καὶ τὰ κατὰ τὴν ἐπίσημον ἐν Πολω-

νίᾳ δρᾶσιν τοῦ Λουκάρεως.
1. Τὰ περὶ τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς καὶ γυμνασιακῆς παι-

δεύσεως αὐτοῦ. 
2. Τὰ κατὰ τὴν ἐπιστημονικὴν παίδευσιν τοῦ Λουκάρεως.
3. Δρᾶσις τοῦ Λουκάρεως ἐν Πολωνίᾳ.
Κεφάλαιον Β’. Ὁ Κύριλλος ὡς πατριάρχης Ἀλεξανδρείας.
Κεφάλαιον Γ’. Κύριλλος ὁ Λούκαρις ὡς Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ φερομένη 
Ὁμολογία.

1. Τὰ κατὰ τὴν ἀνάρρησιν αὐτοῦ εἰς τὸν Πατριαρχικὸν 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως θρόνον καὶ αἱ κατὰ τοὺς χρό-
νους τούτους πολιτικαὶ περιστάσεις καὶ σχέσεις τῆς ἡμε-
τέρας Ἐκκλησίας πρὸς τὰς τῶν Καθολικῶν καὶ Διαμαρτυ-
ρομένων.

2. Ἱστορικὴ ἐξέτασις τῆς Κυριλλείου Ὁμολογίας μέχρι 
τῶν ἀνακαλύψεων τοῦ Legrand.

3. Ἀρνητικὴ καὶ θετικὴ τοῦ ζητήματος λύσις ἐπί τῇ βάσει 
τῶν ἀνακαλύψεων τοῦ Legrand.
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δότου φυλλάδιον περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα (1840).
13. Χαλὶλ Τζαούϊς: Σωτηρία τοῦ καταπιεζομένου καὶ ἀδι-

κουμένου ἐκ τῶν καινοτομιῶν ἐθῶν καὶ κανόνων (1858).
14. Θεόδωρος Κυριακίδης: Διατριβὴ ἐπὶ τῆς προτάσεως τῆς    

Μολδοβλαχικῆς Κυβερνήσεως περὶ εἰσαγωγῆς τοῦ Γρηγο-
ριανοῦ Ἡμερολογίου εἰς τὰς Παραδουναβίους Ἡγεμονίας 
(1864).
15. Ἰάκωβος Νεασκητιώτης: Περὶ τῆς Νέας ἐφευρέσεως 

τῶν λεγομένων καλενδῶν (1844).
16. Κυριακὸς Λαμπρύλλος: Περὶ τοῦ νέου ἡμερολογίου καὶ 

τοῦ καταλλήλου ἢ μὴ τῆς παρ᾿ ἡμῖν ἐφαρμογῆς (1865). 
17. Καλλίνικος Δεληκάνης: Ἡ μεταρρύθμισις τοῦ ἡμερο-

λογίου (1895).
18. Κερκύρας Εὐστάθιος Βουλισμᾶς: Τὸ Πάσχα τοῦ 1888 

(1888).
19. Μελέτιος Χρυσοχοΐδης: Τὸ Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον - 

Ἡ καταδολίευσις τοῦ Πάσχα (15-3-1899).

Νικολάου Μάννη
Δασκάλου

Ἑλληνικὴ Ἀσπὶς 
Κατὰ τοῦ Γρηγοριανοῦ 
Ἡμερολογίου
Τὸ Ἡμερολογιακὸ 
Ζήτημα στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἀνατολὴ κατὰ τὰ ἔτη 1581-
1901

Ἐκδότης Νικόλαος Μάννης,
Ἀθήνα, 2016, σελίδες 278.

Περιεχόμενα
Σημείωμα.
Πρόλογος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικί-

ου κ. Κλήμεντος. 
Τὸ Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ 

κατὰ τὰ ἔτη 1581-1901.
Κείμενα:

1. Χριστοφόρος Ἄγγελος: Περὶ τοῦ πότε ἄγουσιν οἱ Ἕλ-
ληνες τὸ Πάσχα (1619).

2. Σεβαστὸς Κυμινήτης: Ἑορτολογίου Ζητήματα ΙΔ’ καὶ 
ΝΗ’ (1701).

3. Ἀδελφοὶ Λειχούδη: Περὶ τοῦ νέου Καλενταρίου (1690).
4. Ἱεροσολύμων Δοσίθεος: Περὶ τοῦ Ἁγίου Πάσχα καὶ 

τῆς εἰς αὐτὸ Καινοτομίας τῶν Λατίνων (τέλη ΙΖ’ αἰῶνος).
5. Νικόλαος Κεραμεύς: Περὶ τοῦ νέου Καλανταρίου, ἤτοι 

Πασχαλίου (ἐκ τοῦ «Ἀντεγκλήματος» - 1656).
6. Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Γ’: Συνοδικὴ πρὸς Μη-

συναίους Ἐπιστολὴ περὶ τῆς μεταθέσεως τοῦ παλαιοῦ Πα-
σχαλί ου εἰς τὸ νέον (5-11-1720).

7.  Διαμαντὴς Ρύσιος: Περὶ καινοτομίας τοῦ Θείου Πά-
σχα, τοῖς Λατίνοις ἀλαζόνως τετολμημένοις (ἔλεγχος ΚΒ’ 
ἐκ τοῦ «Λατίνων θρησκείας ἔλεγχος» - 1741).

8. Κωνσταντῖνος Γορδᾶτος: Ἐπιστολὴ περὶ ἡμερολογίου 
πρὸς Μακάριον Καλογερὰν (περ. 1735).

9. Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ὁ Γ’ ὁ ἐκ Ζαγορᾶς: 
Ἐπιστολὴ ἔμμετρος πρὸς Ἀνανίαν Ἀντιπάριον (δεύτερο 
ἥμισυ ΙΗ’ αἰῶνος).
10. Ἀγγελούδης ἐξ Αἴνου: 49η ἐρώτησις τῆς Διαλέξεως διὰ 

τὰς ἑβδομήκοντα τῶν Φράγκων αἱρέσεις (25-6-1792).
11. Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ὑποσημείωσις εἰς τὸν 

Ζ’ Ἀποστολικὸν Κανόνα (1800).
12. Ἰωάννης Εὐλάμπιος: Ἀπάντησις εἴς τινος ἀνωνύμου ἐκ-



● 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 Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 

Σεβασμιώτατοι Ἐπίσκοποι
† 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 πάσης Σκανδι-
ναβίας) καὶ Γκλντάνι -Τιφλίδος (καὶ πάσης 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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