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Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα καὶ ἡ ποικιλόμορφη 
παρέμβασίς μας σὲ ὅλες τὶς πτυχές του ἦσαν 
ἀνέκαθεν στὴν καρδιὰ τῶν ἀμέσων ἐνδιαφε-
ρόντων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἡ στάσις μας, ἡ εὐαισθησία μας ἔναντι ὅσων 
ἐμπεριέχονται στὸ κοινωνικὸ δρᾶμα ἀποτελεῖ 
κριτήριο τῆς εὐαγγελικῆς γνησιότητός μας. 

Ἡ ἔμπρακτος καὶ ἐνεργὸς συμμετοχή μας 
στὴν ἀντιμετώπισι τοῦ πολύμορφου αὐτοῦ 
δράματος, ὀφείλουμε νὰ διευκρινίσουμε καὶ 
ὑπογραμμίσουμε, δὲν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπόν, 
ἀλλὰ γνησίαν ἔκφρασι τῆς κοινωνικότητος 
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἔμπρακτη Ἀγάπη πρὸς τὸν 
Πλησίον.

Ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή, δηλαδὴ 
ὁ Χριστὸς καὶ Σωτήρας μας, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ 
μία ἡρωϊκή-θυσιαστικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὴν φυλακὴ 
τοῦ ἑαυτοῦ μας, προκειμένου νὰ συναντήσου-
με τὸν Ἀδελφό μας καὶ διὰ μέσου Αὐτοῦ τὸν 
Κύριο καὶ Θεό μας, σὲ μία Αἰώνια Κοινωνία 
Ἀγάπης.

Ἡ Διακονία καὶ ὁ Σταυρὸς εἶναι στὴν καρδιὰ 
τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἤθους, εἶναι ἡ πεμπτουσία 
τοῦ Εὐαγγελίου· εἶναι πηγὴ ἐμπνεύσεως καὶ 
δυνάμεως· εἶναι τὸ «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου, 
... ὡς ἐν Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

* * * 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου, 
Συνδιάκονοι καὶ Συνεργάτες·

Ἡ Συλλογικὴ Ἐθελοντικὴ Διακονία μας 
ἀποτελεῖ μία μύησι στὸ Μυστήριο τῆς Ἀλλη-
λεγγύης καὶ τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης. 

Ἀλληλεγγύη εἶναι μία ἀποφασιστικὴ δέσμευ-
σις· εἶναι μία στάσις ζωῆς· εἶναι μία γνήσια συν-
άντησις μὲ τὸν Ἄλλον-τὸν Πλησίον· εἶναι μία 
αἴσθησις, ὅτι εἶσαι ὑπεύθυνος γιὰ τὸν Ἄλλον· 
εἶναι ἡ στοργὴ καὶ ἡ τρυφερότητα ἐν Χριστῷ γιὰ 
τὸν Ἀδελφό σου· εἶναι ἡ σταυρο-αναστάσιμη 
ἐμπειρία νὰ γράφουμε τὴν φωτεινὴ πλευρὰ τῆς 
Ἱστορίας μαζὶ μὲ τοὺς πτωχούς, τοὺς πει-
νασμένους, τοὺς ἀστέγους, τοὺς γυμνούς, 
τοὺς φυλακισμένους, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς 
ξένους, τοὺς πρόσφυγες, τοὺς ὑποκειμένους 
στὸ φρικτὸ σύγχρονο δουλεμπόριο, στὴν βία 
τῶν ἀδελφοκτόνων πολέμων, στὴν φρίκη τῆς 
ἐξαρτήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν, στὴν φθο-
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Προσλαλιὰ
στὴν Δευτέρα «Συνάντησι Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης»

πρὸς τὸν «Σύνδεσμο Ἐθελοντῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
Δευτέρα, 22.11/5.12.2016

Ἀλληλεγγύη-Ἐθελοντισμός-Διακονία

Ἀσφαλιστικὲς Δικλίδες

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·
Συνδιάκονοι, Συνεργάτες καὶ Συνοδοιπόροι·
Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοί·

Σκύβω καὶ ἀσπάζομαι νοερῶς τὰ ἴχνη τῶν 
ποδῶν Σας, μὲ εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνη, γιὰ 

τὴν ποικίλη προσφορὰ καὶ καλλιέργεια τῶν 
Χαρισμάτων Σας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἀνα-
κούφισιν τοῦ Πλησίον –τοῦ Ἀδελφοῦ μας.

Εἶναι ἀπόψε ἡ Δευτέρα
Ἐκδήλωσις-Συνάν-

τησις Τιμῆς καὶ Εὐ-
γνωμοσύνης, πρὸς 
τὸν Σύνδεσμο τῶν 

Ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, οἱ 

Ὁποῖοι διακονοῦν μὲ Θυσιαστικὴ Ἀγάπη καὶ 
Αὐταπάρνησι στὸ ποικίλο Ἐκκλησιαστικό, 
Φιλανθρωπικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Ἔργο Αὐτῆς.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ποτὲ δὲν διε-
χώριζε τὶς πνευματικὲς ἀπὸ τὶς ὑλικὲς ἀνάγ-
κες τῶν Μελῶν Της καὶ γενικώτερα τῶν ἀν-
θρώπων.

Συνιστᾶ πράγματι Μονοφυσιτισμόν, δηλαδὴ 
αἵρεσιν, τὸ ἐνδιαφέρον μας μόνον γιὰ ὅσα 
ἀφοροῦν τὴν Ψυχή -τὸ Πνεῦμα, καὶ ἡ ἀδιαφο-
ρία μας γιὰ ὅσα ἀφοροῦν τὸ Σῶμα -τὴν κοινω-
νικὴ διάστασι τῆς ὑπάρξεώς μας, τὴν ἀναφορὰ 
καὶ τὶς εὐθῦνες μας γιὰ τὸν Ἄλλον –τὸν Ἀδελ-
φό μας, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μας γιὰ τὰ Κοινά. 

* * *
Εἶσθε λοιπόν, ἀγαπητοί μου Συνδιάκονοι, 

Συνεργάτες καὶ Συνοδοιπόροι, εἶσθε ἄξιοι 
Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης, διότι δὲν ἔχετε ἐπι-
λέξει τὴν φυγή, τὴν δραπέτευσι καὶ τὴν ἀδιαφο-
ρία γιὰ τὸ δρᾶμα τοῦ Ἄλλου –τοῦ Ἀδελφοῦ μας. 



ρά-τὴν διαστροφή-τὸν ἐκφυλισμὸ τῆς ἀνθρώ-
πινης ἀξιοπρέπειας.

Ὅλο τὸ βάρος αὐτὸ τῆς Κοινωνικῆς Εὐθύ-
νης ἀπαιτεῖ διαρκῆ προσευχητικὴ καὶ μετα-
νοητικὴ ἐγρήγορσι, διότι ἐλλοχεύουν οἱ κίν-
δυνοι τῆς ἀλλοτριώσεως· οἱ κίνδυνοι νὰ ἀπο-
λέσουμε τὸ χριστοκεντρικὸ Ὅραμά μας καὶ 
ἡ χριστομίμητος Διακονία μας νὰ μετατραπῆ 
σὲ Ἐξουσία· ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ νίψις τῶν 
ποδῶν τοῦ Ἀδελφοῦ μας νὰ φυγαδευθῆ ἀπὸ 
τὴν φιλοπρωτία, τὴν πρωτοκαθεδρία, τὸν 
αὐτοθαυμασμό, τὴν αὐτοπροβολή, τὴν ἰδιο-
ποίησι τοῦ Ἔργου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν αὐτο-
ειδωλοποίησι.

Ὁ θανάσιμος αὐτὸς κίνδυνος εἶναι παρών, 
ὅταν λησμονῆται ἡ Ἀποστολική, Πατερικὴ 
καὶ Συνοδικὴ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας 
Ἐκκλησίας μας:

● «Πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν
πραγμάτων ὁ Ἐπίσκοπος ἐχέτω
τὴν φροντίδα, καὶ διοικείτω αὐ-
τά, ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος» (Κα-

νὼν ΛΗ΄ Ἀποστολικός) ·
● «Οἱ Πρεσβύτεροι, καὶ Διάκονοι, 

ἄνευ γνώμης τοῦ Ἐπισκόπου μηδὲν 
ἐπιτελείτωσαν· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ πεπι-
στευμένος τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος» 
(Κανὼν ΛΘ΄ Ἀποστολικός) ·

● «Χωρὶς Ἐπισκόπου μηδὲν ποιεῖτε» (Ἁγί-

ου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, Φιλαδ. VII, 2) · «Μηδεὶς 
χωρὶς τοῦ Ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνη-
κόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Τοῦ Αὐτοῦ, Σμυρν. 

VIII, 1) · «ὁ τιμῶν Ἐπίσκοπον ὑπὸ Θεοῦ τετί-
μηται· ὁ λάθρᾳ Ἐπισκόπου τι πράσσων τῷ 
διαβόλῳ λατρεύει» (αὐτόθι, IΧ, 1).

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, 
Συνδιάκονοι καὶ Συνεργάτες·

Μὲ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη καὶ στοργή, Σᾶς 
ἀσπάζομαι καθ᾿ ἕναν χωριστὰ καὶ ὅλους μαζί, 
μέσα στὴν Θεανθρώπινη Ἀγκάλη τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.

Εὔχομαι νὰ συνεχίσουμε, ἁρμονικὰ συνερ-
γαζόμενοι, τὴν ἐθελοντικὴ καὶ θυσιαστικὴ 

προσφορά μας στὸν Πλησίον, μὲ τὶς ἑξῆς ὅμως 
ἀσφαλιστικὲς δικλίδες:

α. Νὰ διακονῆτε πάντοτε μὲ τὴν Ἐνημέ-
ρωσι, τὴν Εὐλογία καὶ τὴν Συγκατάθεσι τοῦ 
Ἐπισκόπου Σας καὶ νὰ εὑρίσκεσθε σὲ πνευ-
ματικὴ ἐν Χριστῷ Ἑνότητα μαζί του·

β. Νὰ ἔχουμε πάντοτε πρὸ ὀφθαλμῶν μας 
τὸν Σωτῆρα μας Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι γονυ-
πετὴς καὶ νίπτει τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν Του·

γ. Νὰ ἀκοῦμε συνεχῶς τὴν προτροπὴ τοῦ 
Κυρίου μας, ὅτι πρέπει νὰ εἴμεθα, διὰ μέσου 
τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ταπεινώσεως: Ἔσχατοι-
Διάκονοι -Δοῦλοι·

δ. Ἡ Ἀγάπη εἶναι τὸ κοινὸ περιεχόμενο ὅλων 
τῶν Διακονιῶν μας μέσα στὴν Ἐκκλησία, γι᾿ 
αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἄσκησις τῶν Δια-

κονιῶν νὰ προκαλῆ διαιρέσεις, ἀνω-
τέρους καὶ κατωτέρους, κυρίους καὶ 

δούλους, ψυχολογικὰ ἐξαρτώμενους, 
φοβουμένους καὶ ἀγχωμένους·

ε. Ἡ ἱεραρχία τῶν Διακονιῶν 
εἶναι μία ἱεραρχία Ἀγάπης, ἡ 
ὁποία στέφεται μὲ τὴν Διακονία 

τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ Ὁποῖος πρέπει 
νὰ εἶναι τὸ ὑπόδειγμα τῆς Ἀγάπης, 

μιμούμενος τὴν κενωτικὴ Ἀγάπη τοῦ 
Σωτῆρος μας Χριστοῦ.

* * *
Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, ἐπικα-

λοῦμαι ταπεινὰ ἐφ᾿ ὅλων ἡμῶν τὴν εὐλο-
γία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, διὰ πρεσβειῶν τῆς Πανυμνήτου 
καὶ Ἐγγυητρίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων.

Ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς 
καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ νὰ εἶναι 
πάντοτε γιὰ ὅλους μας Ἐνίσχυσις, Ὁδηγία 
καὶ Προστασία. Ἀμήν! 

Σᾶς εὐχαριστῶ!
22.11.2016 ἐκ. ἡμ.

† Μεθέορτα Εἰσοδίων

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία! 

●4  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   





 «Κάθε σπαρμένη Ἀγάπη ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἀνθίση»

B’ Συνεστίασις 
Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης 

πρὸς τοὺς Ἐθελοντές - Διακονητὲς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Φυλὴ Ἀττικῆς, 22.11/ 5.12 . 2016

Τὴν Δευτέρα, 
22α Νοεμβρί-

ου / 5η Δεκεμβρί-
ου 2016, μὲ τὴν 
εὐλογία καὶ συμ-
μετοχὴ τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας 

᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματο-
ποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, ἡ Δευτέρα ἐντὸς τοῦ 2016 
Συνεστίασις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης πρὸς 
τοὺς Ἐθελοντές-Διακονητὲς τῶν ποικίλων 
Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ 
ὁποῖοι διακονοῦν μὲ ἀνιδιοτέλεια, 
θυσιαστικὴ ἀγάπη καὶ αὐταπάρ-
νησι στὸ πολυ-επίπεδο Ἐκκλησι-
αστικό, Φιλανθρωπικὸ καὶ Πολι-
τισμικὸ Ἔργο Της. 

Ἡ Συνεστίασις πραγματοποιή-
θηκε καὶ τὴν φορὰ αὐτὴ στὴν φιλό-
ξενη αἴθουσα τοῦ Ἑστιατορίου «Ἀβρά-
μης», στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς Ἀττικῆς, 
τὴν ὁποία ὁ ἰδιοκτήτης του διέθεσε εὐγενῶς, σὲ 
ἰδιαίτερα χαρούμενη καὶ ἐν Χριστῷ οἰκογενειακὴ 
ἀτμόσφαιρα!

Τὴν διοργάνωσι τῆς Ἐκδηλώσεως - Συναντή-
σεως εἶχε ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», συμπαραστα-
τούμενος ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Ἐθελοντῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

Ἡ νέα Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα Δέσποινα 
Λιβίζου- Πάγκαλη, ἀπηύθυνε σύντομο Χαιρετι-

σμὸ Ἀγάπης σὲ ὅλους, 
ἐνῶ ἡ Κοσμήτωρ 

κα Ὄρσα Παπα-
σωτηρίου ἀνέ-
γνωσε ἐκτενέ-
στερο, πολὺ δι-

δακτικὸ κείμενο 
γιὰ τὸν Ἐθελοντι-

σμό, μὲ τίτλο «Συλλο-

γικὴ Ἐθελοντικὴ Δια-
κονία, Ἀλληλεγγύη 
καὶ Κοινωνικὴ Εὐ-
θύνη».

Στὴν συνέχεια, ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολί-
της μας, ὁ πνευματι-
κὸς ὁδηγός, ἀλλὰ καὶ ἐμ-
πνευστὴς τοῦ Ὁράματος τοῦ Συλλογικοῦ Ὀρ-
θοδόξου Ἐθελοντισμοῦ, μὲ βαθὺ καὶ περιε-
κτικὸ κείμενό Του, τὸ ὁποῖο εἶχε τίτλο: «Ἀλλη-
λεγγύη-Ἐθελοντισμός -Διακονία Ἀσφαλιστικὲς 
Δικλίδες», περιέγραψε μὲ σαφήνεια τοὺς ὅρους 
γιὰ τὴν ὀρθὴ ἐπιτέλεσι τοῦ ὁποιουδήποτε ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἔργου, τοὺς μεγάλους καὶ σοβαροὺς 
κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ἐλλοχεύουν στὴν προσπά-
θεια αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τοὺς τρόπους ὑπερβάσεως 
καὶ ἀποφυγῆς αὐτῶν.

* * *
Τὸ πρῶτο μέρος τῆς οἰκογενειακῆς Συναντή-

σεώς μας αὐτῆς ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν βράβευσι 
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μας πέντε Ἐθελοντῶν-

Διακονητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν 
διακονοῦν στὶς ποικίλες Δραστη-

ριότητες τῆς Μητροπόλεώς μας, 
μάλιστα δὲ στὸ νευραλγικὸ Δια-
κόνημα τῆς λήψεως εἰκόνων (φω-
τογραφιῶν, video). 
Τὶς τιμητικὲς διακρίσεις ἔλαβαν

οἱ Ἀδελφοί μας: Ἀντώνιος Φλε-
ριανός, Ἐμμανουὴλ Παρασύρης, Κων-

σταντῖνος Τούμπας, Ἀναστάσιος Μίρακα καὶ 
Ἀβραὰμ Ψάλτης.

Τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ εὐχάριστο πρόγραμ-
μα ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν λιτή, ἀλλὰ ταυτόχρο-
να πλούσια, λόγῳ τῆς καλῆς προαιρέσεως τῶν 
προσφερόντων τὰ ἐδέσματα, σαρακοστιανὴ 
τράπεζα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας νεανικὸ 
Ποντιακὸ συγκρότημα ἀπέδωσε δημοτικὰ τρα-
γούδια μὲ τὴν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων. 

Ἂς ἔχη δόξα ὁ Κύριός μας, γιὰ τὴν τόσο εὐλο-
γημένη αὐτὴ Συνάντησι, ἡ ὁποία ἐβοήθησε νὰ 
καλλιεργηθῆ καὶ σφυρηλατηθῆ ἔτι καὶ ἔτι τὸ Ἐθε-
λοντικὸ Ἐκκλησιαστικὸ 
Φρόνημα καὶ νὰ συσ-
φιγχθοῦν οἱ Δεσμοὶ 
τῆς ἐν Χριστῷ Ἑνό-
τητος καὶ Ἀγάπης 
τῶν Μελῶν τῶν δια-
φόρων Δομῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας.      
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■ «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι...»

Ἁγιασμοὶ Ἐνάρξεως Δραστηριοτήτων
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 

10η Περίοδος (2016 – 2017) 
Α’. 

Ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει Σχολικῶν καὶ 
Κατηχητικῶν Μαθημάτων

Μὲ τὴν εὐλογία 
τοῦ Σεβασμ. Μη-

τροπολίτου μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς κ. Κυπριανοῦ, 
στὸν Προσκυνημα-
τικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίων Κυ-

πριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης Φυλῆς Ἀττικῆς, 
● τὴν μὲν Κυρια-
κή, 29. 8 / 11.9.2016, 
Μνήμη τῆς Ἀποτο-
μῆς τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου, ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Μεθώ-
νης κ. Ἀμβρόσιος ἀνέγνωσε τὴν εἰδικὴ Ἀκολου-
θία ἐπὶ παῖδας τοῦ φωτισθῆναι καὶ ἐπιτυχεῖν εἰς 
τὰ Γράμματα,  ● τὴν δὲ Κυριακή, 5/18.9.2016, 
Μνήμη τοῦ Προφήτου Ζαχαρίου, στὸ ἱερὸ 
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, 
εὑρισκόμενο στὸν Προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς 
ἰδίας Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Ἀπόστολος Καγιόγλου ἐτέλεσε, τὴν 
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ ἀνέγνωσε τὴν 
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■ Ἡ βίωσις τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἀλληλεγγύης 

Συντονιστικὴ Σύναξις Α’ 
Φυλὴ Ἀττικῆς, 30.8/12.9.2016

Μὲ τὴν εὐλογία,  τὴν πα-
τρικὴ παρουσία καὶ τὴν 

ποιμαντικὴ καθοδήγησι τοῦ 
Σεβασμ. Μητροπολίτου μας 
κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποι-
ήθηκε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, 
τὴν Δευτέρα, 30ὴ Αὐγούστου 
2016 ἐκ. ἡμ., στὰ Γραφεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς, ἡ Πρώτη Γε-
νικὴ Σύναξις, τῶν ὑπεύθυνων Συντονιστῶν, 
γιὰ τὶς ποικίλες καὶ σημαντικὰ διευρυμένες 
ἐφέτος Δραστηριότητες αὐτῆς.

Στὴν πρώτη αὐτή, γιὰ τὰ χρονικὰ τῆς Μη-
τροπόλεως, Συντονιστικὴ Σύσκεψι, ὑπῆρξε 
ἀπόλυτη ἀπαρτία, ἀπὸ δεκαέξι Συντονιστές, 
ἐνδεικτικὴ τῆς σημαντικότητός της, ἀλλὰ καὶ 
τοῦ ἱεροῦ ζήλου ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν συμ-
μετασχόντων.

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεγράμμισε, ὅτι ἡ ὅλη 

προσπάθεια, μέσῳ τῶν διαφόρων Δραστηριο-
τήτων, «θεωρητικῶν», ἀλλὰ καὶ «πρακτικῶν», 
ἀποσκοπεῖ κυρίως στὴν διάσωσι τῶν παιδιῶν 

καὶ τῆς νεολαίας μας, ἀπὸ τὴν «διάβρωσι» καὶ 
τὸν σταδιακὸ ὑποσκελισμὸ ἀπὸ τὶς ποικίλες 
προκλήσεις ἑνὸς περιβάλλοντος ἀθεϊστικοῦ, 
ἄκρως ὑλιστικοῦ καὶ κυριολεκτικὰ καταλυτικοῦ.

Προέτρεψε γιὰ τὴν μὲ προσευχητικὴ ἐγρή-
γορσι βίωσι τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ζωῆς, προκειμένου 
αὐτὴ νὰ μεταδοθῆ στὶς νέες 
γενιές, μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπει-
ρία, ὡς τρόπο ζωῆς.

 Ἐτόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ 
ἐμφυσηθῆ ἡ βίωσις τῆς Ἀλλη-
λεγγύης, ὄχι ὡς καθηκοντολο-
γίας, ἀλλὰ μὲ βαθειὰ αἴσθησι 

συμπαθείας καὶ εὐσπλαγχνίας καὶ ἐγγύτητος, 
προκειμένου νὰ μὴν μεταβάλουμε τὸ Εὐαγγέ-
λιο τῆς θυσιαστικῆς Ἀγάπης σὲ «νόμους» καὶ 
«κανόνες» χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο, οἱ 
ὁποῖοι ἐμπνέουν μόνον τὸν κακῶς ἐννοού-
μενο «φόβο» μὲ ὅλες τὶς τραυματικὲς «παρε-
νέργειές» του. 

Δόθηκαν δὲ συμβουλὲς πρὸς τοὺς Συντονι-
στές, γιὰ ἀπέραντο σεβασμὸ στὴν ἐλευθερία 
ἐκφράσεως τοῦ ἄλλου, ὅπως καὶ γιὰ τὴν προσ-
ωπική τους καλλιέργεια στὸ πνεῦμα τῆς Μα-
θητείας, μὲ τὴν κατανόησι τῆς μὴ παντογνωσί-
ας, τὴν δήλωσι τῆς ἄγνοιας μὲ εἰλικρίνεια καὶ 
ταπείνωσι, τὴν ἀνταλλαγὴ ἐμπειριῶν μεταξύ 
τους, ἐρωτήσεων, ἐκζήτησι συμβουλῶν κλπ.
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Ἀκολουθία ἐπὶ Ἐνάρξει Κατηχητικῶν Μαθημά-
των τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Μονῆς.

Διενεμήθη στὰ παιδιὰ ἕνα ἐπίκαιρο Ἐνθύ-
μιο, εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας.

■ Εὐχόμεθα ὁ Κύριός μας νὰ εὐλογῆ, φωτί-
ζη καὶ ἐνισχύη τοὺς Ἐκπαιδευτικούς, τὶς Κα-
τηχήτριες καὶ τὰ παιδιά μας στὸν μέγιστον 
ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ Μορφώσεως, διὰ τῆς 
κατὰ Θεὸν Εὐαγγελικῆς Σοφίας, Ὁδηγητρί-
ας τῆς «ἔξω σοφίας» καὶ «θύραθεν παιδείας», 
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν ἀθανά-
των ψυχῶν αὐτῶν.

Β’. 
Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»,   
«Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης 

Εἰκονογραφίας»,
Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι 

«Ἡ Πανύμνητος»

μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπο-
 λίτης μας κ. Κυπριανὸς ἐτέλεσε στὰ Γρα-

φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Συλλό-
γου  «Ἅγιος Φιλάρετος», τὸν Ἁγιασμό, ἐπὶ τῇ 
Ἐνάρξει τῶν Δραστηριοτήτων τῆς  Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. 

Στὴν σεμνὴ Τελετὴ παρευρέθησαν ἀρκετὰ 
Μέλη, Φίλοι, Συνεργάτες καὶ Συμπαραστάτες 
τοῦ Συλλόγου.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας ἐνεθάρρυνε  
ὅλους, ὥστε νὰ εἰσέλθουν μὲ χαρὰ καὶ θυσι-
αστικὴ ἀγάπη στὸν ἐφετινὸ ἀγῶνα, πρὸς δό-
ξαν Θεοῦ, ὠφέλεια τοῦ Πλησίον καὶ σωτηρία 
ψυχῶν. 

● Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ἀπὸ τὸν π. Διο-
νύσιο Ἁγιοκυπριανίτη ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Ἐργα-
στηρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως - Πολιτι-
στικοῦ «Ἡ Πανύμνητος» καὶ «Ἐργαστηρίου 

Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογρα-
φίας» - στὸν ὁποῖο ὑπῆρ-

ξε σημαντικὴ συμμετο-
χὴ πιστῶν καὶ πραγ-
ματοποιήθηκαν πολ-

λὲς ἐγγραφὲς νέων Με-
λῶν στὶς ποικίλες ἐφετινὲς

 Δραστηριότητες.

■ Ἀπὸ τὶς Κατηχητικὲς Δομὲς τῆς Μητροπόλεώς μας

Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις 
στὴν Αἴγινα, τὸ Νησὶ τῶν Ἁγίων

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀπουσιάζοντος στὴν 
 Σουηδία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγμα-
τοποιήθηκε πολυωφέλιμη Συλλογικὴ Προσ-
κυνηματικὴ καὶ Ἐκπαιδευτικὴ Ἐκδρομὴ 
τῶν Κατηχητικῶν Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας στὴν Αἴγινα.

Στὴν 90μελῆ προσ-
κυνηματικὴ Ὁμά-
δα περιελαμβάνοντο
πολλὰ παιδιὰ καὶ ἔ-
φηβοι, γεγονὸς πράγ-
ματι ἰδιαίτερα ἐλπι-
δοφόρο καὶ αἰσιόδοξο.

● Μετὰ τὸ Προσκύνημα στὸ ταπεινὸ Ἀσκητή-
ριο τοῦ μεγάλου συγχρόνου Ἁγίου Ἱερωνύμου 
τῆς Αἰγίνης († 1966) καὶ στὸν ἕτερο καὶ μέγιστο 
Ἅγιο τῆς Νήσου, τὸν Πενταπόλεως Νεκτάριο, 
οἱ ὁποῖοι ἀνταπέδωσαν ἁγιασμὸ καὶ χάρι σὲ μι-
κροὺς καὶ μεγάλους, ἔγινε ἐπίσκεψις στὸ ὕψω-
μα, ὅπου εὑρίσκεται ὁ Ναὸς τῆς ἀρχαίας Ἁφαίας. 

● Στὴν Χώρα τῆς Αἴγινας, ἡ Ὁμάδα ἐπισκέ-
φθηκε τὴν παραμελημένη δυστυχῶς ἱστορικὴ 
Μητρόπολί της, ὅπου εἶχε ὁρκισθῆ ἡ πρώτη 
Κυβέρνησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, μετὰ τὴν 
Παλιγγενεσία τοῦ 1821!

Εἴθε οἱ ἰσχυρὲς πρεσβεῖες 
τῶν Ἁγίων τῆς Αἰγίνης, 
Ἱερωνύμου καὶ Νεκτα-
ρίου, νὰ μᾶς σκεπά-
ζουν, φωτίζουν καὶ 
βοηθοῦν στὴν ποντο-
πορία μας πρὸς τὸ Αἰώνιο 
Λιμάνι, μέσα στὸ Φῶς καὶ τὴν Δόξα τῆς Ἁγίας 
Τριάδος!                                                                          



●8  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   ●8  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

τας ὡς γνήσια πρόβατα τῆς λογικῆς Ποίμνης 
τοῦ Καλοῦ Ποιμένος καὶ Μεγάλου Ἀρχιερέως 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Στὸ εὐλογημένο Ἡσυχαστήριο Αὐτῆς 
στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς

Ἡ Πανήγυρις 
τῆς Παναγίας μας Μυρτιδιωτίσσης 

Tὴν Παρασκευή, 24η Σεπτεμβρίου 2016 ἐκ. 
 ἡμ., ἐπὶ τῇ Συνάξει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς 

Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανὸς προΐστατο τοῦ πανηγυρικοῦ Ὄρθρου 
καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὴν 
ἑορτάζουσα ὁμώνυμο Γυναικεία Μονὴ στὶς 
Ἀφίδνες Ἀττικῆς, ἐνῶ ἡ φύσις γύρωθεν εἶχε πε-
ριβληθῆ μὲ ἕνα ἔκτακτο ἀνοιξιάτικο ἔνδυμα...

● Στὸ τέλος τῆς 
Θείας Λειτουρ-
γίας ἐτελέσθη
Μνημόσυνο τῶν
μακαρίων καὶ
ἀοιδίμων Κτη-
τόρων τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς, ἰδι-
αιτέρως δὲ τῆς
Κτητορίσσης καὶ πρώτης Καθηγουμένης Ὁσιωτά-
της Εὐγενίας Μοναχῆς († 20.7.2001).

● Κατὰ τὴν Ἀπόλυσιν, ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας ἀπηύθυνε στοὺς Θεοτοκοφίλους 
πανηγυριστὰς σύντομο λόγον οἰκοδομῆς, 

προτρέψας, ὅπως μεγαλύνωμεν τὴν Θεοτό-
κον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτὸς ὄχι μόνον ἐν ὕμνοις, 
ἐνίοτε, ἀλλὰ συνεχῶς μὲ τὴν ἁγία βιοτή μας, μὲ 
πράξεις, μὲ λόγια καὶ μὲ λογισμοὺς συμφώνους 
πρὸς τὸ Μεγαλεῖο Ἐκείνης, δι᾿ Ἧς ἐνεδύθημεν 
δόξαν... Στὸν ἀγῶνα αὐτό, τόσο ἐπίπονο λόγῳ 
τῆς περικυκλούσης ἡμᾶς Ἀποστασίας, ἂς ἐκζη-
τοῦμε πολλάκις κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, 
τὴν βοήθεια τῆς ῾Υπερευλογημένης Θεοτόκου, 
ἐμπνευσμένοι ἀπὸ τὴν περίφημη Εὐχὴ πρὸς τὴν 
Παναγία μας ἐκ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδεί-
πνου: Ἄσπιλε, Ἀμόλυντε, Ἄφθορε... καὶ παρα-
καλοῦντες Αὐτὴν νὰ παρίσταται φιλάγαθος βο-
ηθὸς καὶ ἐν τῷ παρόντι βίῳ..., καὶ ἐν τῷ και-
ρῷ τῆς ἐξόδου... καὶ ἐν τῇ φοβερᾷ Ἡμέρᾳ τῆς 
Κρίσεως ...                                                              

«Μνημονεύετε τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν» ( Ἑβρ. ιγ ’ 7 )

Ἡ πρώτη ἐπίσημος Πανήγυρις                       
ἐπὶ τῇ Μνήμῃ 

τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου 
τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Τὴν Τρίτη, 7ην Σεπτεμ-
 βρίου 2016 ἐκ. ἡμ., ἡ 

Ἐκκλησία μας ἑώρτασε
γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Ἱερὰ 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Χρυσο-
στόμου, τοῦ Νέου Ὁμο-
λογητοῦ Ἱεράρχου, τοῦ 
Πρωθιεράρχου τῆς Μαρ-
τυρικῆς Ἐκκλησίας μας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, μετὰ τὴν Δια-
κήρυξι καὶ Ἁγιοκατάταξι 

Αὐτοῦ, τὴν 15ην Μαΐου 2016 ἐκ. ἡμ.
* * *

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἐτελέσθη ἡ Παν-
ήγυρις τοῦ Ἁγίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος, σὲ Ναὸ παρακείμενο 
τοῦ ἱεροῦ Μνήματος Αὐτοῦ, ἐν μέσῳ τοῦ ὁποίου 
τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱε-
ράρχου ἔρραναν μῦρα χάριτος καὶ εὐλογίας.

● Τὴν Δευτέρα, ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Παν-
ηγυρικὸς Ἑσπερινός, τοῦ ὁποίου προΐστατο ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ. 

● Τὴν Τρίτη τὸ πρωΐ, ἐτελέσθη πολυαρχιερα-
τικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ 
συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, 
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Θεο-
φιλ. Ἐπισκόπου καὶ Γραμ-
ματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
κ. Κλήμεντος, ὡς καὶ πολ-
λῶν Ἱερέων καὶ Διακόνων. 

Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τοῦ 
πράου Ποιμένος καὶ στερ-
ροῦ Ὁμολογητοῦ νὰ μᾶς 
ἐνισχύουν στὸν ἱερὸ ἐν 
Χριστῷ ἀγῶνα τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ Ὀρθοπραξίας, 
φρονοῦντας καὶ πράττον-
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1. Ἡ Ἁγία Σύνοδος αὐτὴ συγκεντρώνει ἅπαν-
τα τὰ κανονικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀναγ-
καῖα γιὰ τὴν σύγκλησι, τὸ ἔργο καὶ τὶς ἀποφά-
σεις μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἤτοι:

α. Συνεκλήθη ὡς Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 
στὴν ὁποία ἐκπροσωπήθηκαν καὶ οἱ πέντε 
πρεσβυγενεῖς Πατριαρχικοὶ Θρόνοι.

β. Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος Βα-
σιλείου Α´ τοῦ Μακεδόνος (867-886), ὁ 
ὁποῖος πρῶτος μάλιστα ὑπέγραψε μετὰ 
τῶν υἱῶν του τὸν Δογματικὸν ῞Ορον 
τῆς Συνόδου καὶ τὰ Πρακτικὰ 
Αὐτῆς.

γ. Συνεκέντρωσε μεγάλο ἀριθ-
μὸ Συνοδικῶν Μελῶν: 390 Ἐπί-
σκοποι.

δ. Ἐλειτούργησε συμφώνως πρὸς
τὴν παραδεδομένη κανονικὴ λει-
τουργία τῶν Οἰκουμενικῶν Συν-
όδων εἰς Πράξεις ἑπτὰ (Α΄- Ζ΄), « ἐν τῷ 
δεξιῷ μέρει τῶν Κατηχουμένων τῆς Μεγά-
λης Ἐκκλησίας, ἤτοι τῆς Ἁγίας Σοφίας».

ε. Προέβη σὲ κανονικὲς ρυθμίσεις: διε-
τύπωσε-ἐξέδωκε τρεῖς ῾Iεροὺς Κανόνας, 
γνωστοὺς ὡς «Κανόνες τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ 
Σοφίᾳ Συνόδου».

Ϛ. Ἐξέδωκε Ὅρον Πίστεως, διὰ τοῦ Ὁποί-
ου ὁρίζεται ἐπὶ ποινῇ ἀναθέματος, τὸ 
ἀμετάβλητο καὶ ἀπαραχάρακτο τοῦ ῾Iεροῦ 
Συμβόλου τῆς Πίστεως.

ζ. Εἶχε σαφῆ συνείδησιν τῆς αὐθεντίας 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πολλαχῶς ἐκ-
φραζομένην στὰ Πρακτικὰ Αὐτῆς, ἰδίως 
ὅμως ἐξεφράσθη τοῦτο μὲ τὴν ἀπόφα-
σιν συναριθμήσεως τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου μὲ τὶς προγενέστερες Οἰκουμε-
νικὲς Συνόδους, τὸ ὁποῖον βεβαίως εἶναι 
ἀποκλειστικὸ δικαίωμα τῶν Οἰκουμενι-
κῶν Συνόδων.

η. Ἀπεφάσισε κατὰ πάντα συμφώνως 
πρὸς τὶς προηγούμενες Οἰκουμενικὲς Συν-
όδους καὶ πρὸς τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκ-
κλησίας.

2. 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: 

α. ἐλειτούργησε ἑνωτικὰ ἐπὶ τῇ βάσει 
τῆς Δογματικῆς ᾿Αληθείας καὶ τῆς Κα-

νονικῆς Παραδόσεως· 
β. κατεδίκασε τὴν ἀλλοίωσι τοῦ 
Συμβόλου τῆς Πίστεως διὰ τῆς 
προσθήκης τοῦ Filioque · 

γ. ἐπιβεβαίωσε τὸ ῾Iερὸ Σύμβο-
λο, ὅπως Τοῦτο μᾶς παρεδόθη 
ὑπὸ τῶν δύο πρώτων Ἁγίων Οἰ-

κουμενικῶν Συνόδων· 
δ. ἀπέκρουσε τὴν διαστροφὴ τοῦ

ἁπλοῦ Πρωτείου Τιμῆς τοῦ ᾿Επισκόπου 
Ρώμης, ὁ ὁποῖος μετέβαλε τοῦτο αὐθαιρέ-
τως σὲ διοικητικὸ Πρωτεῖο ᾿Εξουσίας ἐφ᾿ 
ὅλης τῆς ᾿Εκκλησίας.

3. Ὁ Μέγας Φώτιος ἐλειτούργησε ἑνωτικά, 
ἀντέκρουσε μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήμα-
τα τὸ Παπικὸ Πρωτεῖο ᾿Εξουσίας καὶ τὴν 
νόθευσι τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἐξέθε-
σε μὲ παρρησία καὶ σαφήνεια τὶς ὀρθόδοξες 
θέσεις καὶ ἐκάλεσε τοὺς ᾿Αντιπροσώπους 
τοῦ Πάπα ᾿Iωάννου Η´ νὰ ἀποκηρύξουν τὶς 
πλάνες τους, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὁδηγήσει στὸ 
Σχίσμα τοῦ 867.

4. Ὁ ῞Αγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ὑπο-
γραμμίζει μὲ ἔμφασι: 

«Ἡ Ὀγδόη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
 ἔχει τὴν ἑξῆς μεγάλην σπουδαιότη-
τα ὅτι ἐκύρωσε τὸν Ὅρον τῆς Α΄ 
καὶ Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ 

Ἐπὶ τῇ πρώτῃ Κοινῇ Μνήμῃ - Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων Η΄ καὶ Θ΄ (14η Νοεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.), 

κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, 8-9ης Ὀκτωβρίου 2015 ἐκ. ἡμ.

Τὰ Γνωρίσματα τῆς Οἰκουμενικότητος 
τῶν Ὀγδόης (Η΄) καὶ Ἐνάτης (Θ΄) Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων

Α΄. Ἡ Ὀγδόη ( Η ΄ ) Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος





τῶν ὑπολοίπων ἑπτὰ Οἰκουμενι-
κῶν Συνόδων». 

β. Ἡ κατανόησις τῆς Μεγάλης Συνόδου 
Αὐτῆς ὡς ἑνωτικῆς, ἀναδεικνύει Αὐτὴν 
ὡς πρότυπον σὲ ὁποιαδήποτε εἰλικρινῆ 
προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπανένωσι τῶν δι-
ηρημένων Χριστιανῶν ᾿Ανατολῆς καὶ Δύ-
σεως, ἐφ᾿ ὅσον Αὐτὴ μαρτυρεῖ γιὰ τὸ 
Θεῖο Μυστήριο τῆς Παραδόσεως διὰ τῶν 
῾Αγίων Πατέρων, γιὰ τὴν γνήσια Πατε-
ρικὴ Συνοδικότητα:

1. «ἡ ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας ἀνα-
ζητήθηκε κυρίως καὶ πρωτίστως στὴν 
ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ στὴν δια-
τήρηση ὄχι μόνο τοῦ περιεχομένου, ἀλ-

λὰ καὶ τῆς διατυπώσεως Αὐτῆς ὑπὸ 
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων,

 ἀναθεματίσθηκε δὲ ὁποια-
δήποτε λεκτικὴ προσθήκη, 

ἀφαίρεση ἢ ἀλλοίωση τοῦ
 περιεχομένου»·

2. «ἡ ἑνότητα τῆς 
᾿Εκκλησίας δομεῖται 
ἐπίσης ἐπὶ τῶν Κανο-
νικῶν ρυθμίσεων τῶν Οἰ-
κουμενικῶν Συνόδων»·
3. «ἡ ἐκκλησιολογία 

πρέπει νὰ ἐκφράζεται διὰ τοῦ 
συνοδικοῦ συστήματος».

γ. Οἱ δύο προηγούμενες ἐπισημάνσεις 
μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ 
αἴτιο/τὸ διατὶ ἡ λεγομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Σύνοδος τοῦ 2016 ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν 
εἶχε ἀποκλείσει ἀπὸ τὶς προοπτικὲς αὐ-
τῆς τὴν ἀναφορὰ στὴν Ἁγία Σύνοδο τοῦ 
Μεγάλου Φωτίου, ἀλλὰ καὶ διατὶ εἶχε 
ἀποφύγει ἐπιμελῶς νὰ συγκληθῆ αὐτὴ ὡς 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.

6. Ὡς Ὀγδόην (Η΄) Οἰκουμενικὴν ἐθεώ-
ρουν αὐτὴν οἱ Θεόδωρος Βαλσαμών, Νεῖλος 
Θεσσαλονίκης, Νεῖλος Ρόδου, Συμεὼν Θεσ-
σαλονίκης, Ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου, Γεννά-
διος Σχολάριος, Δοσίθεος Ἱεροσολύμων, Ἀθα-
νάσιος Πάριος, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος, 
Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως καὶ πολ-
λοὶ ἄλλοι μέχρι τῶν συγχρόνων μας ἱκανῶν 
Θεολόγων.

περιεφρούρησε τὴν Ὁμολογίαν τῆς 
Πίστεως, περιχαρακώσασα Αὐτὴν 
διὰ νέου ὀχυροῦ χαρακώματος 
ὅπως διατελῇ ἀπρόσβλητος, ἀφώ-
ρισε δὲ καὶ ἀνεθεμάτισε τοὺς ἄλλο 
τι παρὰ τοῦτο φρονοῦντας, καὶ 
μὴ τοῦτο κοινὸν Σύμβολον ὁμολο-
γοῦντας καὶ ἀπεκατέστησε μεταξὺ 
ἀνατολῆς καὶ δύσεως τὴν ἐκκλησι-
αστικὴν εἰρήνην καὶ ἑνότητα. 

Ἐν τῇ Συνόδῳ ταύτῃ ἀνεγνωρί-
σθη ἡ ἰσότης τῶν ἀρχιερατικῶν 
ἀξιωμάτων τῶν ἐπισκόπων Ρώ-
μης καὶ Κωνσταντινουπόλεως καὶ 
τὸ ἀπόλυτον κῦρος τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, εἰς ὃ ὑπέκυ-
ψε καὶ ὁ Πάπας, ἀναγνω-
ρίσας τὰς ἀποφάσεις 
Αὐτῆς. 

Ἐν τῇ Συνόδῳ 
ταύτῃ ὁ Φώτιος
κατήγαγε θρίαμ-
βον, διότι ἐν Αὐτῇ 
ἐστέφθησαν οἱ ὑπὲρ 
τῆς ἀνεξαρτησίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς
ἀνατολῆς ἀγῶνες αὐτοῦ διὰ 
πλήρους ἐπιτυχίας καὶ ἐβασίλευσεν 
ἡ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπὲρ ἧς 
τοσοῦτον ἐμόχθησεν». 

(Ἁγίου Νεκταρίου, Μελέτη Ἱστορικὴ περὶ 
τῶν αἰτιῶν τοῦ σχίσματος, Τόμος Α΄, ἐκδ. 
Νεκτ. Παναγόπουλου, σελ. 288-289)

5. Τρεῖς ἐπισημάνσεις εἶναι ἀπαραίτητες, 
πρὸς κατανόησιν τῆς σοβαρότητος καὶ τῆς 
ἐπικαιρότητος τῆς Ἁγίας Η΄ Συνόδου.

α. Ἡ συνειδητοποίησις, ὅτι ἡ Μεγάλη  
Σύνοδος τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ 879-880
ἦταν ἔργο τοῦ μεγαλόπνοου καὶ διορατι-
κοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Φωτίου τοῦ ῾Ομολογητοῦ καὶ ᾿Iσαποστό-
λου καὶ μεγάλου Πατρὸς καὶ Οἰκουμε-
νικοῦ Διδασκάλου τῆς ᾿Εκκλησίας, μᾶς 
ὠθεῖ νὰ πιστεύουμε, ὅτι

« ἡ πλέον ἁρμόζουσα τιμὴ πρὸς 
τὸν Ἅγιο» « εἶναι ἡ συναρίθμησις
τῆς Συνόδου αὐτῆς ὡς ὀγδόης μετὰ
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Ἡ Η΄ Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.
(Λεπτομέρεια).





καὶ ὀνομάζων τὴν ἁγίαν καὶ οἰκουμε-
νικὴν ἐν Νικαίᾳ τὸ β ' ἑβδόμην σύνοδον, 
ὡς καὶ ὁ θεοσεβέστατος πρεσβύτερος καὶ 
καρδηνάλις προεῖπεν, ἔστω ἀνάθεμα».                          

(Πρᾶξις Ε΄)

β. «...οὓς μέντοι Φώτιος ὁ ἁγι-
ώτατος ἡμῶν πατριάρχης κληρικούς, ἢ 
λαϊκούς, ἢ τοῦ ἀρχιερατικοῦ καὶ ἱερα-
τικοῦ τάγματος, ἐν οἵᾳ δήποτε παροι-
κίᾳ, ὑπὸ ἀφορισμὸν ἢ καθαίρεσιν ἢ 
ἀναθεματισμὸν ποιήσῃ, ἵνα ἔχῃ αὐτοὺς 
καὶ ὁ ἁγιώτατος πάπας Ἰωάννης καὶ ἡ 
κατ᾿αὐτὸν ἁγία τοῦ Θεοῦ τῶν Ρωμαί-
ων ἐκκλησία ἐν τῷ αὐτῷ τῆς ἐπιτιμί-
ας κρίματι, μηδὲν τῶν πρεσβείων τῶν 
προσόντων τῷ ἁγιωτάτῳ θρόνῳ τῆς 
Ρωμαίων ἐκκλησίας, μηδὲ τῷ ταύτης 
προέδρῳ τὸ σύνολον καινοτομουμένων,

μήτε νῦν, μήτε εἰς τὸ μετέπειτα». 
(Πρᾶξις Ε΄, Κεφάλ. Α΄)

γ. «Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὅτι οὕτως 
αἱ γνῶμαι καὶ θελήσεις πάντων τῶν

ἁγιωτάτων πατριαρχῶν εἰς ἓν συν-
ῆλθον, καὶ διὰ τῆς κοινῆς ὁμονοίας καὶ 
εἰρήνης εἰς ἀγαθὸν τέλος κατέληξε πάν-
τα τὰ παρὰ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς 
συνόδου ἐναρχθέντα τε καὶ πραχθέντα».                

(Πρᾶξις Ε΄, Κεφάλ. Α΄) 

δ. «Ὅτι μὲν ἀγαθὸν τέλος τὰ παρ᾿ ἡμῶν 
πραχθέντα ἐδέξατο, κἂν ἡμεῖς σιωπή-
σωμεν, οἱ λίθοι κεκράξονται· καὶ ὁ μὴ 
στοιχῶν τοῖς παρὰ τῆς ἁγίας ταύτης 
καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου πραχθεῖσι, 
κεχωρισμένος ἔσται τῆς ἁγίας καὶ ὁμο-
ουσίου Τριάδος». (Πρᾶξις Ε΄, Κεφάλ. Α΄)

ε. «Ἐξ ἅπαντος τρόπου ὀφείλει ὁ τῆς
ἐν Νικαίᾳ συνόδου ὅρος, ὃν καὶ αἱ λοι-
παὶ ἅγιαι καὶ οἰκουμενικαὶ σύνοδοι ἐπε-
κύρωσάν τε καὶ ἐπῳκοδόμησαν, τοῦτον
καὶ ἐν ταύτῃ τῇ μεγάλῃ καὶ οἰκουμενικῇ 
συνόδῳ ἀναγνωσθῆναι».     (Πρᾶξις Ϛ ΄)

Ϛ. «... διὸ τὸν ἐξ ἀρχῆς τῆς πίστεως

● Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ ἑξῆς ἀνα-
φορὰ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου στὴν ἰδί-
αν αὐτοῦ «Ὁμολογίαν τῆς Ὀρθῆς Πίστεως, 
ἐκτεθεῖσαν ἐν Φλωρεντίᾳ κατὰ τὴν πρὸς 
Λατίνους γενομένην σύνοδον»: 

«Τοῦτο τὸ ἱερὸν τῆς πίστεως μά-
θημά τε καὶ Σύμβολον, τὸ παρὰ μὲν 
τῆς πρώτης καὶ δευτέρας τῶν Συν-
όδων ἐκτεθέν, παρὰ δὲ τῶν λοιπῶν 
κυρωθὲν καὶ βεβαιωθέν, ὅλῃ ψυχῇ 
δεχόμενος καὶ φυλάττων, ἀποδέ-
χομαι καὶ ἀσπάζομαι, πρὸς ταῖς 
εἰρημέναις ἑπτὰ Συνόδοις, καὶ τὴν 
μετ᾿ αὐτὰς ἀθροισθεῖσαν ἐπὶ τοῦ 
εὐσεβοῦς Βασιλείου, Βασιλέως Ρω-
μαίων, καὶ τοῦ ἁγιωτάτου πατρι-
άρχου Φωτίου, τὴν καὶ Οἰκουμε-
νικὴν Ὀγδόην ὀνομασθεῖσαν, ἣ 
καὶ τῶν τοποτηρητῶν παρόντων 
Ἰωάννου τοῦ μακαρίου πάπα τῆς 
πρεσβυτέρας Ῥώμης Παύλου 
καὶ Εὐγενίου τῶν ἐπισκόπων 
καὶ Πέτρου πρεσβυτέρου καὶ 
καρδιναλίου, ἐκύρωσε μὲν καὶ 
ἀνεκήρυξε τὴν ἑβδόμην Οἰκου-
μενικὴν Σύνοδον καὶ ταῖς πρὸ αὐ-
τῆς συντάττεσθαι διωρίσατο, ἀπο-
κατέστησε δὲ τῷ οἰκείῳ θρόνῳ 
τὸν ἁγιώτατον Φώτιον, κατέκρινε 
δὲ καὶ ἀνεθεμάτισε, καθάπερ καὶ 
αἱ πρὸ αὐτῆς Οἰκουμενικαὶ Σύν-
οδοι, τοὺς τολμῶντας προσθήκην 
τινὰ καινοτομεῖν ἢ ὑφαίρεσιν ἢ 
ὅλως ἐναλλαγὴν ἐπὶ τῷ προρρη-
θέντι συμβόλῳ».

(ΡG τ. 160, στλ. 85CD-88Α)

7. Ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἁγίας Η΄ Συν-
όδου (Πράξεις Ά- Ζ΄): 

α. «... Πρέπον ἐστὶ μετὰ πάσης τῆς 
γενομένης ἀποδοχῆς καὶ ἑνώσεως τῆς 
τῶν Ρωμαίων Ἐκκλησίας, διὰ μεσιτείας 
τοῦ ἁγιωτάτου ἡμῶν πατριάρχου Φω-
τίου, καὶ ἐπὶ τῇ ὑποθέσει ταύτῃ συμ-
φωνῆσαι ἡμῖν, ὡς ἂν μηδὲ ἐν τούτῳ εἴη 
ἐν ἡμῖν διαφωνία· καὶ ὁ μὴ οὕτω φρονῶν 
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ἀναγράψαι, ἢ προσθεῖναι, ἢ ἀφελεῖν, 
καὶ ὅρον ὀνομάσαι ἀποθρασυνθείη, κατά-
κριτος καὶ πάσης χριστιανικῆς ὁμο-
λογίας ἀπόβλητος· τὸ γὰρ ἀφελεῖν ἢ 
προστιθέναι, ἀτελῆ (τὴν εἰς) τὴν ἁγίαν 
καὶ ὁμοούσιον καὶ ἀδιαίρετον Τριάδα 
μέχρι τῆς σήμερον ἀνέκαθεν κατιοῦσαν 
ὁμολόγησιν ἡμῶν δείκνυσιν, καὶ τῆς τε 
ἀποστολικῆς παραδόσεως καὶ τῆς τῶν 
πατέρων διδασκαλίας καταγινώσκει. Εἴ τις 
τοίνυν εἰς τοῦτο ἀπονοίας ἐλάσας τολμή-
σειεν, ... ἕτερον ἐκθέσθαι σύμβολον καὶ 
ὅρον ὀνομάσαι, ἢ προσθήκην ἢ ὑφαί-
ρεσιν ἐν τῷ παραδεδομένῳ ἡμῖν παρὰ 
τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἐν Νικαίᾳ 
τὸ πρῶτον μεγάλης συνόδου ποιῆσαι, 
ἀνάθεμα ἔστω». 

(Πρᾶξις Ϛ ΄ καὶ Πρᾶξις Ζ΄)

ὅρον πόθῳ θείῳ καὶ διανοίας εὐθύτητι ἡ 
ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ αὕτη σύνοδος ἐν-
στερνιζομένη τε καὶ θειάζουσα, καὶ τὸ τῆς 
σωτηρίας στερέωμα ἐν αὐτῷ θεμελιοῦσά 
τε καὶ ἀνεγείρουσα, οὕτω φρονεῖν καὶ 
κηρύσσειν πᾶσιν ἐμβοᾷ· Πιστεύω εἰς ἕνα 
Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, καὶ ἐφεξῆς 
μέχρι τέλους».                  (Πρᾶξις Ϛ ΄)

ζ. «...Πάντες οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω
πιστεύομεν, ἐν ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ ἐβα-
πτίσθημέν τε καὶ τοῦ ἱερατικοῦ βαθ-
μοῦ ἠξιώμεθα. Τοὺς ἑτέρως παρὰ ταῦτα 
φρονοῦντας, ἢ ἕτερον ἀντὶ τούτου προβα-
λέσθαι τολμῶντας, τῷ ἀναθέματι καθυ-
ποβάλλομεν», «ὡς ἐχθροὺς Θεοῦ καὶ
τῆς ἀληθείας ἡγούμεθα· εἴ τις παρὰ 
τοῦτο τὸ ἱερὸν σύμβολον τολμήσει ἕτερον 
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Β΄. Ἡ Ἐνάτη (Θ΄ ) Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος

● Ἐπίσης, ἀφοῦ ἡ Σύνοδος αὐτὴ 
ἀσχολήθηκε μὲ τὸ Δόγμα περὶ τῶν

Θείων Ἐνεργειῶν, φέρεται ὡς 
συνέχεια τῆς Ϛ΄ (6ης) Ἁγίας καὶ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (680 
μ.Χ.), ἡ Ὁποία ἀπεφάνθη ὅτι ὁ 
Χριστὸς ἔχει δύο Θελήσεις καὶ 

δύο Ἐνέργειες, θεία καὶ ἀνθρω-
πίνη, γεγονὸς τὸ ὁποῖο μνημονεύει

ὁ Τόμος τῆς Συνόδου τοῦ ἔτους 1351. 
Μάλιστα, οἱ αἱρετικοί, τοὺς ὁποίους 

κατεδίκασε ἡ Σύνοδος αὐτή, ὅπως λέει ὁ 
Τόμος Αὐτῆς, εἶναι χειρότεροι τῶν Μονο-
θελητῶν καὶ τῶν Μονενεργητῶν, τοὺς 
ὁποίους κατεδίκασε ἡ Ϛ΄ (6η) Ἁγία καὶ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. 

δ. Ἀποδέχθηκε τὶς Ἀποφάσεις τῶν προ-
ηγουμένων Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. 

ε. Τεκμηρίωσε ὅλη τὴν θεολογία τῶν 
ἱερῶν Κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ 
τὴν Διδασκαλία ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας μας.  

Ϛ. Ὁ Τόμος Αὐτῆς ὑπογράφτηκε ἀπὸ ὅλους: 
τὸν Αὐτοκράτορα Ἰωάννη Καντακουζηνό,
τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιο

1. Ἡ Ἁγία Σύνοδος αὐτὴ συγκεντρώνει 
ἐπίσης ἅπαντα τὰ ἐξωτερικὰ καὶ ἐσω-
τερικὰ στοιχεῖα, τὰ χαρακτηρίζοντα 
μίαν Σύνοδον ὡς Οἰκουμενικήν, τὰ 
ὁποῖα εἶναι τὰ ἑξῆς:

α. Συνεκλήθη ἀπὸ τὸν Αὐτο-
κράτορα Ἰωάννη Καντακουζηνό. 

β. Εἶχε ὡς ἀντικείμενο σπου-
δαῖο θέμα, στὸ ὁποῖο συγκεφαλαι-
ώνεται ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ 
Πνευματικότητα, καὶ στὸ ὁποῖο συγκρού-
ονται ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ καὶ ἡ Φραγκο-
λατινικὴ Δύσις.

γ. Ἀσχολήθηκε μὲ σοβαρὸ δογματικὸ 
θέμα, τὸ ὁποῖο εἶναι συνέχεια τῶν θεμά-
των, τὰ ὁποῖα ἀπασχόλησαν τὴν ἀρχαία 
Ἐκκλησία. 

● Τὸν Δ΄ αἰ. οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀντιμετώ-
πισαν τὴν χριστολογικὴ αἵρεσι τοῦ Ἀρεί-
ου, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριζε ὅτι ὁ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ εἶναι κτίσμα. Καὶ ἡ Σύνοδος τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους 1351 
μ.Χ. ἀντιμετώπισε τὴν αἵρεσι τοῦ Βαρ-
λαάμ, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριζε ὅτι ἡ ἐνέργεια 
τοῦ Θεοῦ εἶναι κτιστή. 





Κάλλιστο, τοὺς παρισταμένους Συνοδι-
κούς, τοὺς Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας Νή-
φωνα καὶ Ἱεροσολύμων Λάζαρον, ὑπὲρ 
τοὺς πενήντα Μητροπολῖτες καὶ Ἐπισκό-
πους, ὡς καὶ τοὺς Ἰωάννη Παλαιολόγο καὶ 
Ματθαῖο Καντακουζηνό. 

ζ. Στὸ «Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας», τὸ 
ὁποῖο ἐκφράζει τὴν συνείδησι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, γιὰ τὴν νίκη καὶ τὸν θρίαμβο 
τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ Ἅγιοι Πατέρες πρόσ-
θεσαν καὶ τὰ «Κατὰ Βαρλαὰμ καὶ Ἀκιν-
δύνου κεφάλαια» τῆς Συνόδου Αὐτῆς. 

η. Ἀνέπτυξε τὴν διδασκαλία Αὐτῆς ὁ 
θεούμενος Πατὴρ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς. 

● Τὴν αὐθεντία τῶν  Οἰκουμενικῶν Συν-
όδων, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων Συνόδων, 
προσδίδουν κυρίως οἱ θεούμε-
νοι καὶ θεοφόροι Ἅγιοι Πα-
τέρες, οἱ ὁποῖοι συγκρο-
τοῦν Αὐτές. 

θ. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ  
χαρακτηρίσθηκε ὡς
Οἰκουμενικὴ ἀπὸ 
πολλοὺς Θεολόγους,
παλαιοτέρους καὶ 
συγχρόνους.

2. Γιὰ τὶς ταραχές, 
τὶς ὁποῖες προεκάλεσε ὁ Βαρ-
λαὰμ κατὰ τῶν Ἡσυχαστῶν, συνῆλθε στὴν 
Κωνσταντινούπολι ἡ Σύνοδος τοῦ Ἰουνίου 
1341, ἡ Ὁποία κατεδίκασε αὐτόν. 

● Ἐπίσης, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1341 καὶ τὸν 
Φεβρουάριο τοῦ 1347 συνῆλθαν ἀκόμη δύο 
Σύνοδοι στὴν Κωνσταντινούπολι, οἱ ὁποῖες 
κατεδίκασαν τοὺς ὁμόφρονες διαδόχους τοῦ 
Βαρλαάμ, Γρηγόριο Ἀκίνδυνο καὶ Ἰωάννη 
Καλέκα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 

● Ἡ Θ΄ (9η) Ἁγία καὶ Οἰκουμενικὴ Σύν-
οδος τοῦ 1351 ἐπεκύρωσε τὶς Ἀποφάσεις 
τῶν δύο προηγουμένων Συνόδων. 

3. Ἡ Θ΄ (9η) Οἰκουμενικὴ Σύνοδος: 
● Συνεκλήθη στὶς 28 Μαΐου 1351 ἀπὸ τὸν 

Αὐτοκράτορα Ἰωάννη Καντακουζηνὸ καὶ 
τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κάλ-

λιστο στὰ Ἀνάκτορα τῶν Βλαχερνῶν, στὸ 
Ἀλεξιανό τρίκλινο. 

● Ἔλαβαν μέρος ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰωάννης 
Καντακουζηνός, ὡς Πρόεδρος, ὁ Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιος Κάλλιστος, 
εἰκοσιπέντε Μητροπολῖτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν 
τὴν σύμφωνη γνώμη ἄλλων τριῶν, ἑπτὰ Ἐπί-
σκοποι, ὁ σεβαστοκράτωρ Μανουὴλ Ἀσάνης, 
ὁ Ἀνδρόνικος Ἀσάνης, τὰ μέλη τῆς Συγκλή-
του, πολλοὶ Ἄρχοντες, Ἡγούμενοι, Ἀρχιμαν-
δρῖτες, Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ πολλοὶ λαϊκοί. 

● Κλήθηκε, ἐπίσης, νὰ λάβη μέρος καὶ ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὄχι βέβαια 
μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ κατηγορουμένου, ἀλλ᾿ 
ἐπειδὴ τὰ βέλη ὅλων τῶν ἀντιπάλων ἐστρέ-
φοντο κυρίως ἐναντίον του, γιὰ  τὸν λόγο 

αὐτὸ ἀνέλαβε, μὲ προτροπὴ τοῦ Αὐτο-
κράτορος καὶ τῆς Συνόδου, τὸ βά-

ρος τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῶν 
αἱρετικῶν Ἀκινδυνιστῶν.

● Ἡ Σύνοδος, σὲ πέντε
Συνεδρίες, ὕστερα ἀπὸ 

σοβαρά, προσεκτική, 
ψύχραιμη καὶ σὲ βά-
θος μελέτη, κατεδί-
κασε καὶ ἀνεθεμάτισε 
τοὺς αἱρετικοὺς Βαρ-
λαὰμ Καλαβρὸ καὶ 

Γρηγόριο Ἀκίνδυνο, ἀνεγνώ-
ρισε τὴν Διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ ὡς Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, 
καὶ ἐξέδωσε τὴν Ἀπόφασί Της, τεκμηριώνου-
σα Αὐτὴν μὲ πλῆθος Πατερικῶν μαρτυριῶν, 
σύμφωνα μὲ τὴν Ὁποία:

α. ὑπάρχει διάκρισις Θείας Οὐσίας καὶ 
Θείας Ἐνεργείας·

β. ἡ Θεία Ἐνέργεια εἶναι Ἄκτιστος·
γ. δὲν προκύπτει καμμία σύνθεσις στὸν 

Θεὸ ἀπὸ τὴν διάκρισι αὐτή· 
δ. ἡ Θεία καὶ Ἄκτιστος Ἐνέργεια προσ-

αγορεύεται Θεότης ἀπὸ τοὺς Ἁγίους·
ε. ὁ Θεὸς ὑπέρκειται κατ᾿ Οὐσίαν τῆς 

Θείας Ἐνεργείας καὶ
Ϛ. κάθε δημιούργημα μετέχει στὴν Ἐνέρ-

γεια τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι στὴν Οὐσία Αὐτοῦ.
4. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1368, συνῆλθε ἡ τελικὴ 
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Σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολι, ἡ Ὁποία 
● ἀνεθεμάτισε καὶ καθήρεσε τοὺς αἱρετι-

κοὺς Πρόχορο καὶ Δημήτριο Κυδώνη, Νικη-
φόρο Γρηγορᾶ καὶ Γεώργιο Λαπίθη, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν τὴν αὐτὴ νόσο μὲ τὸν Βαρλαὰμ καὶ 
τὸν Ἀκίνδυνο· 

● ἐπεκύρωσε τὸν Συνοδικὸ Τόμο τῆς Θ΄ (9ης)
 Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 1351· 

● καὶ κατέταξε τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ, 
Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης μεταξὺ τῶν 
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ὡρίσθη δὲ ἡ Μνήμη 
Αὐτοῦ τὴν Β΄ Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς.

5. Ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου τῆς Ἁγίας Θ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (§§ 52):

α. «Ἔστι θεοπρεπὴς ἐπὶ Θεοῦ διά-
κρισις θείας οὐσίας καὶ ἐνεργεί-
ας... διενηνόχασι δὲ ἀλλήλων 
καὶ τῶν μὲν τὴν θείαν ἐνέρ-
γειαν μετέχεσθαι καὶ μερίζε-
σθαι ἀμερίστως, καὶ ὀνομάζε-
σθαι καὶ νοεῖσθαί πως, εἰ καὶ 
ἀμυδρῶς, ἐκ τῶν αὐτῆς ἀπο-
τελεσμάτων· τήν γε μὴν οὐσίαν 
ἀμέθεκτον καὶ ἀμέριστον καὶ ἀνώ-
νυμον εἶναι, ὡς ὑπερώνυμον δηλονότι 
καὶ ἀπερινόητον παντελῶς».    (§ 29)

β. «Ἔστιν ἄκτιστος ἡ ἀχώριστος 
μέν, διαφέρουσα δὲ τῆς θείας φύσεως 
αὕτη ἐνέργεια».                  (§ 30)

γ. «Οὐκ ἔστι σύνθεσίν τινα παρὰ 
τοῦτο (παρὰ τὴν διαφορὰν οὐσίας καὶ 
ἐνεργείας) νομίζειν ἐπὶ Θεοῦ».  (§ 32)

δ. «Ἡ θεία καὶ ἄκτιστος ἐνέργεια 
θεότης παρὰ τῶν ἁγίων προσηγόρευται».                              

(§ 34)
ε. «Τῆς θείας ἐνεργείας καὶ τῶν οὐ-

σιωδῶς περὶ αὐτὴν θεωρουμένων ὑπέρ-
κειται κατ ᾿ οὐσίαν ὁ Θεός».    (§ 38)

Ϛ. «Ἀχώριστον μὲν ἴσμεν τὴν θείαν 
οὐσίαν καὶ τὴν θείαν φυσικὴν ἐνέργειαν· 
οὐ γάρ ποτε ἐνέργεια εἴη ἄν, τῆς ἑαυτῆς 
οὐσίας χωρίς· περὶ μέντοι ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ 

τοῦ Θεοῦ δεδημιουργημένων, τίς οὐκ 
οἶδεν, ὅτι πᾶν δημιούργημα τῆς ἐνερ-
γείας τοῦ δημιουργήσαντος, ἀλλ᾿ οὐχὶ 
τῆς οὐσίας μεταλαμβάνει».     (§ 40)

ζ. «Ἄκτιστόν ἐστι τὸ φῶς τῆς τοῦ Κυ-
ρίου Μεταμορφώσεως, καὶ ὅτι οὐκ ἔστι 
τοῦτο ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ».        (§ 46)

η. «...ἡμεῖς συνελθόντες κατὰ τὴν με-
γάλην ἐκκλησίαν καὶ συνδιημερεύσαντες 
οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρὶς καὶ 
πολλάκις. Καὶ τὸν μὲν Θεσσαλονίκης
ἱερώτατον μητροπολίτην... εὕρομεν καὶ
συνήγορον Χριστοῦ χάριτι τῆς κατ᾿ 
εὐσέβειαν ἀληθείας, αὐτοὺς δέ... πολ-

λαῖς καὶ μεγάλαις αἱρέσεσι περι-
πίπτοντας... καὶ τὴν θέωσιν τοῦ

δεσποτικοῦ προσλήμματος κτι-
στὴν ἐτόλμησαν ἀνειπεῖν, καὶ 
τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τὸ 
παρὰ τῶν ἁγίων εἰρῆσθαι ταύ-
την ἀπροσπέλαστον καὶ ἀμέ-

θεκτον, φθαρτικὴν εἶναι νομί-
ζειν...  Διὸ καί... ἡ καταδίκη 

τούτοις,... ἐπεκυρώθη, καὶ τὰ συν-
οδικῶς ἡμῖν ἀρτίως μετὰ τῆς ἐκ Θεοῦ 
βασιλείας ἐξετασθέντα καὶ διαγνωσθέν-
τα τὸ ἀσφαλὲς ἐν πᾶσι καὶ βέβαιον ἕξει, 
σύμφωνα πάντως ὄντα τῇ τε ἀληθείᾳ 
καὶ τοῖς θείοις πατράσι πᾶσι καὶ ταῖς 
προγεγενημέναις τούτου χάριν ἱεραῖς 
καὶ θείαις συνόδοις καὶ τοῖς ἐπ᾿ αὐταῖς 
συνοδικοῖς τόμοις. Καὶ ἡ ἔνθεσμος διὰ 
πάντων καὶ κανονικὴ αὕτη ψῆφος, 
γραφεῖσα καὶ ὑπογραφεῖσα ἀρτίως, 
ἀκίνητος εἰς αἰῶνα τὸν σύμπαντα δια-
τηρηθήσεται, τῇ πάντα δυναμένῃ ἐνερ-
γείᾳ καὶ χάριτι τοῦ παντοδυνάμου καὶ 
μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, 
ὑπὲρ ἧς καὶ δι᾿ ἧς ὁ παρὼν ἡμῶν ἀγὼν 
ἤνυσται».                         (§ 52)





εὐλάβεια, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ ἐκοινώνησαν.
Ἔψαλε πανηγυρικὰ ἅμα δὲ καὶ κατανυκτικὰ ὁ 

Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν ὑπὸ τὸν Μουσικο-
λογιώτατον Ἱερομόναχον π. Διονύσιον. 

Καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν Ἀκολουθιῶν οἱ 
εὐλαβεῖς εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ προσκυνή-
σουν τὴν χαριτόβρυτον Θήκην τῶν ἱερῶν Λει-
ψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, ἡ Ὁποῖα εἶχε μεταφερθῆ ἀπὸ τὸν 
χῶρο τῆς κυρίας (ἀβάτου) Μονῆς στὸν προσκυ-
νηματικὸ χῶρο.

● Στὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου ἐχειροθετήθηκε Ἀνα-
γνώστης καὶ Ὑποδιάκονος ὁ ἔγγαμος Ἀδελφός 
μας ἐν Χριστῷ Ἀπόστολος Φύκιας, ἕνας ἐκ τῶν 

πλέον ἀγαπητῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ 
Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ 

καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ († 17.5.2013), 
ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ νῦν Μητρο-
πολίτου μας.   

Στὴν Ἀπόλυσι, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρ-
χης εὐχαρίστησε τοὺς πάντας, 
τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν, οἱ 

ὁποῖοι προσῆλθαν προκειμένου νὰ 
τιμήσουν καὶ παρακαλέσουν τοὺς 

ἑορταζομένους Ἁγίους. 
Εὐχήθηκε ἐπίσης γιὰ τὴν αἰωνία Μνήμη 

καὶ ἀνάπαυσι τοῦ Ἀειμνήστου Κτήτορος καὶ 
πρώτου Καθηγουμένου, μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος  
παραμένει νοερῶς ὁ πραγματικὸς καθοδη-
γητὴς καὶ ἐμπνευστὴς τοῦ πνευματικοῦ ἔργου 
τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ συνόλου 
ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπακολούθησε ἡ λαμπρὰ κατὰ τὸ ἱερὸν ἔθος 
λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν χαριτοβρύ-
των Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων. 

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκα!...
Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!...                                       

῾Η ἱερὰ Πανή-
γυρις τῶν 

Ἁγίων Ἐνδό-
ξων καὶ Καλλι-
νίκων Μαρτύ-
ρων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, 
ἦταν καὶ πάλι 

μία ἐξαιρετικὴ δωρεὰ τοῦ Κυρίου πρὸς τὴν ὁμώ-
νυμο Ἱερὰ Μονή, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἡ Ὁποία 
συμπληρώνει ἤδη 55 ἔτη ζωῆς!

* * *Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, ἔγινε ὁ Μέγας 
Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ροντίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ 
οἰκείου Ἱεράρχου, τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ.

Τὸ πρωῒ τοῦ Σαββάτου, τελέ-
σθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ παν-
ηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία. 

Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σε-
βασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλινί-
κου κωλυθέντος, λόγῳ ἀσθενείας, νὰ παραστῆ. 

Συνιερούργησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος 
κ. Φώτιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. 
Σωφρόνιος, Μποτοσὰν κ. Ἰωσὴφ καὶ Γαλατσίου 
κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Τσιμισλίας κ. Ἄνθιμος ἐκ Μολδαβίας, ὡς καὶ οἱ 
Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ καὶ ἐκφωνήσας τὸν Παν-
ηγυρικὸν τῆς ἡμέρας. 

Συμπαρέστησαν ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παν-
οσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος καὶ πλειάδα 
Ἱερέων καὶ Διακόνων ἐκ τῶν ὁμόρων Μητροπό-
λεων ὅσο καὶ ἐκ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ρου-
μανίας καὶ τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, ὡς καὶ 
μεγάλος ἀριθμὸς Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν.

Πλῆθος εὐλαβῶν Προσκυνητῶν, ὡς καὶ πολλοὶ 
Ἐπίσημοι, εἶχαν κατακλύσει τὸν μεγάλο προσ-
κυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλο 
τὸν αὔλειο χῶρο, προσευχόμενοι μὲ ἡσυχία καὶ 
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Τὴν Κυριακή, 10η Ὀκτωβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.,
 μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν πα-
ρών, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπι-
τυχία καὶ μεγάλη συμμετοχὴ μία ξεχωριστὴ 
Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἐπανασύστασι καὶ ἀνα-
νέωσι τῶν «Εὐχαριστηρίων», τὸν 
πολυωφέλιμο αὐτὸν Θεσμό, 
στὰ ὅρια πλέον καὶ ὑπὸ 
τὴν αἰγίδα καὶ εὐθύνη τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
μὲ τίτλο «Εὐγνωμοσύνη 
Φωναῖς Αἰσίαις».

Ὅπως ὑπενθύμισε τοῦτο 
ἡ Παρουσιάστρια, Ἰουστῖνα 
Φωκιανοῦ, 

■ «ἡ ἑόρτιος αὐτὴ Ἐκδήλωσις εἶχε καθιερωθῆ 
ἀπὸ τὸ ἔτος 1976, στὴν προοπτικὴ νὰ τιμήσου-
με τὸν τότε ἑορτάζοντα πνευματικό μας Πατέ-
ρα, Γέροντα καὶ Μητροπολίτη μας, Ἀείμνηστο 
ἤδη καὶ μακαριστὸ Κυπριανό († 17.5.2013).

Στὴν ἀνανεωμένη μορφή της, ἡ Ἐκδήλωσις 
τῶν Εὐχαριστηρίων ὁραματίζεται ● τὴν ἀνα-
ζωογόνησι τῶν καρδιῶν μας μὲ τὴν δρόσο τῶν 
Εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήστου· ● τὴν ἀνανέωσι τῆς 

Ἀγάπης μὲ τὰ νάματα τῆς 
Εὐγνωμοσύνης στὸ σεπτὸ 

πρόσωπό Του· ● τὸ ξεδί-
ψασμα μὲ τὰ κρυστάλ-
λινα ὕδατα τῆς Παρα-
καταθήκης Του, πρὸς 
δόξαν Θεοῦ».
Στὸ Πνευματικὸ Κέν-

τρο τῆς Δημοτικῆς Ἑνό-
τητος Ζεφυρίου, τοῦ Δήμου 

Φυλῆς, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε εὐγενῶς 
ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις, τὸ μεγάλο 
ἀκροατήριο τῆς ᾿Εκδηλώσεως 
περιελάμβανε τοὺς Θεοφιλε-
στάτους ᾿Επισκόπους, Χρι-
στιανουπόλεως κ. Χρυσό-
στομο, Μεθώνης κ. Ἀμ-
βρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. 
Κλήμη, τὸν σεβαστὸ Γέ-
ροντα τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ
Ἀρχιμανδρίτη π. Θεο-
δόσιο, πολλοὺς Κλη-
ρικούς, Μοναχοὺς καὶ
Μοναχὲς τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, ὡς
καὶ πολλοὺς λαϊκούς.

* * *
Ἐντὸς τῶν περίπου τρι-

ῶν ὡρῶν τοῦ πλουσίου 
προγράμματος, ἡ εὐγνώ-
μων ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο 
τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ 
Μητροπολίτου μας –διὰ μέσου 
μιᾶς ταινίας, μιᾶς Ὁμιλίας, ἐπίσης 
ὕμνων καὶ ποιημάτων, ὡς καὶ τῆς προσ-
φορᾶς εἰδικοῦ Δώρου– συνδυάσθηκε μὲ ἐκ-
κλησιαστικοὺς ὕμνους, παραδοσιακὰ τρα-
γούδια καὶ ὀργανικά, καθὼς καὶ μία πολὺ 
ἐπιτυχῆ θεατρικὴ παράστασι τοῦ Βίου τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Ἰδιαίτερη συγκίνησι προεξένησαν ἡ προ-
βολὴ τῆς βιντεοταινί-

ας «Εὐγνωμοσύνης 
Ἀ ν α μ ν ή σ ε ι ς » 
(α’) 1976-2016, 
ἐπίσης ἡ παρου-
σία τοῦ Θεοφι-

λεστάτου Ἐπισκό-
που Χρυσοστόμου 
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καὶ ἡ προσφορὰ ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ Δώρου 
(φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρος) ἐκ  

μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰου-

στίνης ὑπὲρ ἀναπαύσεως 
τοῦ Ἀειμνήστου, ὡς καὶ 

ἡ καταληκτήρια Ὁμιλία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας, περι-
λαμβάνουσα μάλιστα
ἀποσπάματα ἀπὸ τὴν
 πρώτη Ὁμιλία τῶν 
«Εὐχαριστηρίων», 
ὑπὸ τοῦ τότε παπα-
Κυπριανοῦ (1976).

* * *
Τὸ Μήνυμα τῶν ἐφε-

τινῶν «Εὐχαριστηρίων»,
σαράντα ἔτη ἀκριβῶς 

μετὰ τὴν ἔναρξιν Αὐτῶν, 
ἦταν σαφές: 
● ὡς «Τέκνα Εὐγνωμοσύ-

νης», ἂς συνειδητοποιοῦμε 
καὶ ἐμβαθύνουμε στὴν πολύτι-

μη πνευματικὴ Παρακαταθήκη, 
τὴν ὁποία μᾶς παρέδωσε ὡς χάρισμα 

ὁ Ἀείμνηστος Πνευματικὸς Πατέρας καὶ 
Μητροπολίτης μας. Καὶ ἂς καλλιεργοῦμε 
εὐγνωμόνως καὶ ὑπευθύνως τὰ πολλὰ «τά-
λαντα», τὰ ὁποῖα μᾶς ἐκληρο-
δότησε, γιὰ νὰ προσφέρου-
με αὐτὰ στὸν Χριστό μας 
καὶ τὴν Ἐκκλησία Του.

Ὅπως διετύπωσε αὐ-
τὸ ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας:

«Μὲ Εὐχαριστίες καὶ 
Εὐγνωμοσύνη προχω-
ροῦμε σταθερὰ καὶ συ-
στηματικά, μὲ συγκεκριμέ-

νους στόχους, μὲ μία συνεχῶς διευρυνομένη 
προοπτική, γιὰ τὴν συγκρότησι τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, οἰκοδομοῦντες ἐπὶ τῶν θεμε-
λίων τῆς Παρακαταθήκης τοῦ Ἀειμνήστου 
Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ. 
Μαζὶ μὲ ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ Συνεργατῶν, 
Συνδιακόνων καὶ Συνοδοιπόρων, οἱ ὁποῖοι 
προσφέρουν ἐθελοντικὰ καὶ ἀμισθὶ τὶς πο-

λύτιμες ὑπηρεσίες τους, χρό-
νον καὶ κόπον, συνοικο-

δομοῦμε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ 
Θεοῦ καὶ πρὸς Δόξαν τοῦ 
Ὀνόματος Αὐτοῦ, ἕναν 
καθαρὰ Ἐκκλησιαστικὸ 
Ὀργανισμό, μὲ τὸν ὁποῖο 

καὶ διὰ τοῦ ὁποίου τὸ Καλὸ 
Ἄγγελμα τῆς Σωτηρίας τοῦ 

Κόσμου, τὸ Φῶς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωὴ 
τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, διαχέεται στὴν 
κοινωνικὴ καὶ ἐθνική μας ζωή».

Ἀξιοπρόσεκτο ἦταν τὸ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς 
παρόντες, ἐνῶ δὲν εἶχαν γνωρίσει προσωπικὰ 
τὸν Ἀείμνηστο Μητροπολίτη μας, ἔχουν ἤδη 
ἀναπτύξει μίαν υἱϊκὴ πνευματικὴ σχέσι μαζί 
του, ὥστε νὰ συμμετέχουν δραστηρίως καὶ καρ-
διακῶς στὰ «Εὐχαριστήρια», τὰ ὁποῖα εἴθε νὰ 
λειτουργοῦν πάντοτε Ἑνω-
τικά, Εὐχαριστιακά, Δο-
ξολογικά, Ἀνανεωτικὰ 
καὶ Ἀνακαινιστικά!

«Πατρικῶς νῦν πάν-
τα, ἐπευλόγει Ποιμήν,
τὰ Σὰ τέκνα καὶ ὁδή-
γει ἐν Χάριτι, ὑποθή-
κας Σου τηρεῖν ἐπακρι-
βῶς».                                  
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Τρισάγιον ἐκεῖ, ὅπου ἐγένετο ἡ ἄνανδρος 
δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου, στὴν εἴσοδο τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Ἡ ἐξόχως συμβολικὴ αὐτὴ πρᾶξις ἀπο-
τελεῖ ἔκφρασι εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἱεροῦ 
Κλήρου καὶ τοῦ Ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας 
μας στὸ πρόσωπο τοῦ ἐντιμωτέρου Πολιτι-
κοῦ Ἄρχοντος τῆς Πατρίδος μας καὶ ἐκπέμ-
πει ἰσχυρὸ μήνυμα
στὴν Ἑλλάδα τῆς 
κρίσεως καὶ τῆς πο-
λιτικῆς ὑποβαθμί-
σεως, γιὰ τὸ Πρό-
τυπο τοῦ Ἰδανικοῦ 
Πολιτικοῦ.

στο Μεσσήνιο Ἐπίσκοπο Σύδνεϋ Αὐστραλίας 
κ. Χρυσόστομο (Ἀλεμάγκο, † 2010) καὶ ἀπο-
τελεῖ Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυ-
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. 
Καλλίνικος ἐτέλεσε τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ μὲ κάθε ἱεροπρέπεια. 

Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Θεοφιλ. Γαρδικί-
ου κ. Κλήμης, ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Κα-
ραΐσκος, ὁ Ἱερομ. π. Διονύσιος Ντανάσος, ὁ 
Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Δημήτριος 
Παλιάκος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Ἀχίλλειος.

■ Στὸ Ἁγιοκυπριανίτικο Μετόχι

Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Παναγίας Γιάτρισσας 

στὴν Καλαμάτα

Τὴν Κυριακή, 5/18.9.2016,
 ἐτελέσθησαν τὰ Ἐγ-

καίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Παναγίας Γιάτρισσας,
στὸ Ἀσπρόχωμα Καλα-
μάτας, ὁ ὁποῖος ἀνη-

γέρθη ἀπὸ τὸν ἀείμνη-
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μου, ἐξεφώνησε τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, 
βάσει τοῦ Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου καὶ συγκε-
κριμένως τῆς φράσεως «τὸ ὕψος τῆς ταπεινο-
φροσύνης ὑπέδειξεν», καὶ ἀνέλυσε τὰ ἀληθῆ 
γνωρίσματα τῆς ὑψοποιοῦ ταπεινώσεως: τὴν 
διαρκῆ μετάνοια, τὸ ἀκατάκριτον καὶ τὸ δια-
κονικὸ ἦθος. Αὐτὰ καλλιέργησε ἔργῳ καὶ λόγῳ 
ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ Κῆρυξ τῆς Μετανοίας 
καὶ μιμητὴς τοῦ Κυρίου μας, τοῦ διαχρονικοῦ 
Προτύπου Διακονίας καὶ Ταπεινώσεως. 

● Τὴν Κυριακή, 5/18.12.2016, ἐπὶ τῇ Μνήμῃ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προεξῆρχε τοῦ πανηγυ-
ρικοῦ Ἑσπερινοῦ,  καὶ στὴν Ὁμιλία του ἀνα-
φέρθηκε στὸν συλλογικὸ χαρακτῆρα τοῦ ποι-
μαντικοῦ ἔργου μιᾶς Μητροπόλεως καὶ στὰ 
ὑγιῆ χαρακτηριστικὰ τῆς σχέσεως Ποιμένος 

■ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν

Τῇ εὐγενικῇ προτροπῇ τοῦ οἰκείου Ἱεράρ-
χου Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ 

Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτης μας: 

● Τὸ Σάββατο,
13/26.11.2016,  κατὰ
τὸ Πολυαρχιερα-
τικὸ Συλλείτουρ-
γο ἐπὶ τῇ Μνήμῃ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστό-

■ Μνήμη Ἐθνικῆς Εὐγνωμοσύνης

Τρισάγιον 
εἰς τὸν Ἀείμνηστον Κυβερνήτην 

Ἰωάννην Καποδίστριαν

Τὴν Δευτέρα, 27.9/10.10.2016, συνεπλη-
 ρώθησαν 185 ἔτη ἀπὸ τῆς δολοφονίας 

τοῦ εὐσεβεστάτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλά-
δος Ἰωάννου Καποδίστρια.

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
μας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας 
κ. Καλλίνικος, μαζὶ μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς Δημη-
τριάδος κ. Φώτιον, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον 
καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα μετέβησαν στὴν 
ἱστορικὴ πόλι τοῦ Ναυπλίου καὶ ἐτέλεσαν 



καὶ ποιμενομένων, διὰ τῶν ὁποίων ἐξασφα-
λίζεται ἡ ὁμοψυχία καὶ ἡ ἑνότητα τῆς πνευ-
ματικῆς οἰκογενείας μιᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπέτειος Ἐνθρονίσεως 
τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου μας

Τὴν Δευτέραν 4/17.10.2016, † Μνήμη τοῦ Ἁγί-
ου Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, ἐπὶ τῇ ἕκτῃ ἐπετείῳ 

τῆς Ἐνθρονίσεως αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρ-

χιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος ἐλειτούργη-
σε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης, συμπαραστα-
τούμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη 
Δημητριάδος κ. Φώτιο, 
παρισταμένου καὶ 
συμπροσευχομέ-
νου τοῦ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖ-
νος κ. Γεροντίου. 

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὸ Σάββατο, 23.10.2016  
 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελ-

φοθέου, μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν παρουσία τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, 
πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα, ἡ 7η Πανελλήνιος 
Συνάντησις τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Νέων.

Στὸ σύγχρονο Πολιτιστικὸ Κέντρο «Καμίνι», 
τὸ ὁποῖο εὐγενῶς παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο 
Γαλατσίου, συγκεντρώθηκαν περίπου 260 Νέοι 
καὶ Νέες, ἡλικίας 15-35 ἐτῶν, ἀπὸ τὸ Λεκανοπέ-
διο τῆς Ἀττικῆς καὶ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρ-
θοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ συν-
εργασία μὲ τὶς ὅμορες Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ 
τοὺς ἁρμοδίους φορεῖς τοῦ Δήμου, εἶχε ἀναλά-
βει τὴν ὀργάνωσι τῆς Συναντήσεως, ἡ ὁποία εἶχε 
ἐφέτος συνεδριακὸ χαρακτῆρα. 

Τὸ ἐπίκαιρο θέμα, τὸ ὁποῖο ἐμελέτησαν καὶ συν-
εζήτησαν οἱ Νέοι μας, εἶχε ὡς τίτλο «Σχέση Ζωῆς 
ἢ σχέσεις στιγμῆς;».

* * *
Μετὰ ἀπὸ ἕναν σύντομο χαιρετισμὸ τοῦ Σε-

βασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσοστόμου, ἡ Συνεδρίασις ἄνοιξε μὲ τὴν ἐμ-
πνευσμένη Εἰσήγησι τῆς Ἀδελφῆς μας Νικολέτ-
τας Β., Φοιτήτριας τῆς Ἰατρικῆς καὶ Κατηχήτρι-
ας, ἡ ὁποία παρουσίασε μὲ ζωντανὸ καὶ ἄμεσο 
τρόπο τὶς κοινωνικές, ψυχολογικὲς καὶ ἰατρικὲς 
προεκτάσεις τοῦ ἐνδιαφέροντος θέματος.

Ἐν συνεχείᾳ, Νέοι καὶ Νέες συνεδρίασαν περί-
που ἐπὶ δύο ὧρες ὑπὸ τὴν καθοδήγησι οἱ μὲν νε-

ώτεροι (15 -20
ἐτῶν) τοῦ Θεο-
φιλ. Ἐπισκόπου
Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντος καὶ 
τοῦ Αἰδεσιμολ. 
π. Γεωργίου Γι-
άν, οἱ δὲ μεγα-
λύτεροι (ἄνω τῶν
21 ἐτῶν) τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν, Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Δημητριάδος κ. 
Φωτίου.

Συντονίστριες τῶν δύο συζητήσεων εἶχαν ὁρι-
σθῆ οἱ Ἐκπαιδευτικοὶ καὶ Κατηχήτριες Διακόνισ-
σα Εὐσεβία Σφακιανάκη καὶ Μαρία Τομαή.

Ἐπίσης, προβλήθηκε μία συγκλονιστικὴ βιντεο-
ταινία, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε σὲ ἕνα θέμα ἄμεσα 
συνδεδεμένο μὲ τὸ πνεῦμα-θέμα τῆς Συναντή-
σεως, δηλαδὴ τῶν ἐκτρώσεων.

Τὴν κατακλεῖδα ἔθεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, προτρέψας τοὺς 
Νέους νὰ παραμείνουν σταθεροὶ καὶ ἀκέραιοι 
στὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν.

* * *Εἴθε οἱ Νέοι μας νὰ ἐνισχύωνται συνεχῶς μὲ 
ὅσα ἄκουσαν καὶ συζήτησαν ὑπὸ τὴν πατρικὴ 
καθοδήγησι τῶν σεπτῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ὥστε μὲ δύναμι καὶ χαρὰ πνευματικὴ 
νὰ βιώνουν τὸ μαρτύριο τῆς συνειδήσεως μέσα σὲ 
ἕνα κοινωνικὸ περιβάλλον Ἀποστασίας καὶ νὰ 
δίδουν μαρτυρία τῆς ἀληθινῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.  
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Οἱ Νέοι μας σταθεροὶ καὶ ἀκέραιοι στὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν

Ἡ Ζ’ Πανελλήνιος Συνάντησις Νέων
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος

«Σχέση Ζωῆς ἢ σχέσεις στιγμῆς;»
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■ «Ὠρφάνευσε» τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς Σαρδινίας

Ἡ Κοίμησις καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία 
τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου 

Νόρα Μιχαὴλ
† 31η Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Πέμπτη, 9η
 Σεπτεμβρίου 

2016 ἐκ. ἡμ., † Μνή-
μη τῶν Ἁγίων Προ-
πατόρων Ἰωακεὶμ 
καὶ Ἄννης, ἐτε-
λέσθη ἡ Ἐξόδιος 
Ἀκολουθία τοῦ 

Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Νόρα  Μιχαὴλ στὸν 
Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, κατὰ 
τὴν εὐλαβῆ ἐπιθυμία τοῦ Μακαριστοῦ, διατυπω-
θεῖσα καὶ στὴν Διαθήκη του.

Προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας
κ. Καλλίνικος, ὁ Ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε, κατὰ τὸ 
ἱερὸν ἔθος, τὶς μεγάλες συγχωρητικὲς Εὐχές.

Ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πειραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεο-
φιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ἐκ Ρου-
μανίας Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σουτσάβας κ. Σω-
φρόνιος, πολλοὶ Ἱερεῖς, δύο Ἱεροδιάκονοι καὶ 
Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες, ἀντιπροσωπίες Γυ-
ναικείων Μονῶν, ὡς καὶ πολλοὶ πιστοί. 

Μαζὶ μὲ τὸν Πανοσιολ. π. Μαριανό, τρία ἀκό-
μη πνευματικὰ τέκνα τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου 
εἶχαν προσέλθει ἀπὸ τὴν Σαρδινία, γιὰ νὰ συν-
οδεύσουν τὸν Πνευματικό τους Πατέρα μέχρι 
τοῦ τάφου.

* * *
Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης Μιχαὴλ Πιρέντα 

(Piredda), πρῶτο παιδὶ μιᾶς πολυμελοῦς πα-

πικῆς οἰκογενείας, γεννήθηκε τὴν 7/20.12.1933 
στὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας.
  Νέος, εἰσῆλθε ὡς Δόκιμος σὲ Μοναστήρι τοῦ 
Τάγματος τῶν Καρμελιτῶν.

Ἡ γνωριμία του μὲ τὸν ἀείμνηστο Σεβασμ. Μη-
τροπολίτη Σαρδινίας Ἰωάννη († 2002) ἦταν κα-
θοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν μεταστροφή του: 

Ἀσπάσθηκε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ βαπτίσθηκε 
τὸ 1966, ἐκάρη Ρασοφόρος Μοναχὸς τὸ 1982 ἀπὸ 
τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἰωάννη, τὴν 16η 
Σεπτεμβρίου 1983 ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος 
καὶ τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1984 Ἱερομόναχος.

 Τὴν 24η Ἀπριλίου 1993, ἐχειροτονήθη στὴν 
Σαρδινία, ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ ἀειμνή-
στου Μητροπολίτου Ἰωάννου. Ἦταν ἡ πρώτη 
Χειροτονία Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου στὸ Νησὶ 
μετὰ τὸ Σχῖσμα τοῦ 1054. Τὴν δὲ 30ὴ Σεπτεμβρί-
ου 1995, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Νόρα, τῆς ἀρχαίας 
Πρωτευούσης τῆς Νήσου. 

Ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά, ἐν μέσῳ πολλῶν 
καὶ ποικίλων πειρασμῶν, ζῶν ἀσκητικά, ἐν πτω-
χείᾳ καὶ μοναχικῇ λι-
τότητι. Δοκιμάσθη-
κε ἐπὶ τριάντα ἔτη
ἀπὸ διάφορες ἀσθέ-
νειες, τὶς ὁποῖες ἀν-
τιμετώπιζε μὲ πα-
ραδειγματικὴ ὑπο-
μονὴ καὶ καρτερία. 

Ἀπὸ τὸ Φθινόπω-
ρο τοῦ 2015, ἡ κα-
τάστασις τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμ. Μιχαὴλ πα-
ρουσίασε μίαν ραγδαία ἐπιδείνωσι. 

Τὸν Ἰανουάριο 2016, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
μας, κατὰ τὴν διάρκεια Ποιμαντικῆς Ἐπισκέψε-
ώς του, ἐκπλήρωσε τὸν διακαῆ πόθο τοῦ Ἐπι-
σκόπου Μιχαήλ:  ἔκειρε αὐτὸν Μεγαλόσχημο 
Μοναχό.

Ὀλίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, ὁ Σεβασμ. ἦταν 
πλέον ἀναγκασμένος νὰ παραμένη κλινήρης. 

Ὁ ὑποτακτικός του π. Μαριανὸς διακόνησε 
αὐτὸν θυσιαστικὰ μέχρι τῆς τελευτῆς του, τὸ 
βράδυ τῆς Τρίτης, 31ης Αὐγούστου 2016 ἐκ. ἡμ.

* * *
● Ἐν κατακλεῖδι, θεωροῦμε ὅτι θὰ πρέπει νὰ 

ἐπισημανθῆ τὸ ἑξῆς λίαν ἀξιοπρόσεκτο: μετὰ 
ἀπὸ ἐννέα (9) ὁλόκληρες ἡμέρες ἐκ τῆς Κοιμήσε-
ως Αὐτοῦ, τὸ ἀρχιερατικὸ Λείψανο ἦταν θερμὸ 
καὶ εὔκαμπτο, ὡς νὰ ἦταν ἀκόμη ζωντανό!...

«Μιχαήλ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου 
Νόρα Σαρδινίας, αἰωνία ἡ Μνήμη!»

Ἐκ τῆς κουρᾶς εἰς Μεγαλόσχημον.



Ὁ Ἀρχιερεύς, ὡς Βασιλεύς, εἶναι ὁδηγὸς στὸ 
Ἐκκλησιαστικὸ Πολίτευμα (Ὁδός)· ὡς Προ-
φήτης, εἶναι φορέας τῆς Δογματικῆς Ἀληθείας 
(Ἀλήθεια)· ὡς Ἱερεύς, εἶναι λειτουργὸς τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς Ἐκκλησίας, κέντρο τοῦ Ὁποίου 
εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἡ Θυσία, τὸ ἀποκορύ-
φωμα αὐτὸ τῆς Λατρείας (Ζωή).

Ὁ Ἀρχιερεύς, καὶ μάλιστα ὁ Μητροπολίτης, ὡς 
κατὰ χάριν Ὁδὸς - Ἀλήθεια - Ζωή, ἀσκεῖ τὴν Δια-
κονία Του θυσιαστικά, χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ 
λογικοῦ Ποιμνίου του· εὑρίσκεται ἐπὶ τοῦ Σταυ-
ροῦ, συσταυρωμένος μὲ τὸν Σωτῆρα μας Χριστό· 
κατέρχεται ἀγαπητικὰ στὸν Ἅδη τοῦ Ἄλλου, ἐπ᾿ 
ἐλπίδι Ἀναστάσεως καὶ Ζωῆς Αἰωνίου. 

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· 

Γιατί ὅμως νὰ εὐχαριστήσω τὸν Χριστόν μας 
τώρα, ποὺ ἐπωμίζομαι ἕνα τόσο βαρὺ Διακόνημα;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι στὴν ἀρχή, καὶ μόνον ἡ 
σκέψις ἑνὸς τέτοιου ἐνδεχομένου μὲ ἔθλιβε βα-
θύτατα· πολὺ περισσότερο, ὅταν τὸ ἐνδεχόμε-
νον ἔγινε πλέον ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας μας.

Ἡ αἴσθησις τῆς πολυειδοῦς ἀδυναμίας μου 
μοῦ προκαλοῦσε δειλία, καὶ θεωροῦσα ὡς ἀδια-
νόητον νὰ δεχθῶ καὶ νὰ ἀναλάβω μίαν τοιαύτην 
πολυ-δύναμον καὶ πολυ-υπεύθυνον Διακονίαν.

Κάποια ὅμως στιγμή, ἕνα «φῶς» ἦλθε στὴν 
καρδιά μου: ἡ Διδασκαλία τοῦ ἀειμνήστου Γέ-
ροντός μας, τοῦ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ, 
περὶ Ὑπακοῆς. 

Ἡ Ὑπακοὴ στὸν Γέροντα καὶ Ἡγούμενο, 
ὅπως εἶναι γνωστόν, καὶ μᾶς ἔχει διδάξει ἡ 
ταπεινή μας πεῖρα, εἶναι πηγὴ χαρᾶς γιὰ τὸν 
Ὑποτασσόμενο Μοναχό:

● πρῶτον, διότι μέσῳ αὐτῆς θεραπεύεται ἡ 
ὕπαρξίς μας, ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν ἀρρώστια 
τῆς φιλαυτίας καὶ τοῦ ἐγωϊσμοῦ·

● δεύτερον, διότι αὐτὴ μᾶς μεταβάλλει σὲ 
«χέρια» τοῦ Θεοῦ, μὲ τὰ ὁποῖα Ἐκεῖνος, ὁ Κύ-
ριός μας, ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο Του· καὶ

● τρίτον, διότι αὐτὴ μᾶς δίδει τὴν χαρὰ νὰ 
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Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·
Ὁσιώτατοι Μοναχοί, Γέροντες καὶ Γερόντισσες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Ἀξιότιμοι Τοπικοί μας Ἄρχοντες·

Τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ στιγμή, εὑρισκόμενος 
ἐπὶ τῆς Καθέδρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, στὴν Ὁποία μὲ ἀνεβίβασε 
ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν σεπτῶν Μελῶν 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγ-
κη νὰ ἀρχίσω τὴν νέα καὶ ὑψηλοτάτη Διακονία 
μου μὲ μία δοξολογικὴ ἀναφορὰ πρὸς τὸν Κύ-
ριο καὶ Θεό μας, τὴν Ἁγία Τριάδα: 

«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκα»! «Δόξα τῷ 
Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι»! 
«Ἡ Ἐλπίς μου ὁ Πατήρ· Καταφυγή μου ὁ Υἱός· 
Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· Τριὰς Ἁγία, 
δόξα Σοι»!...

* * *
Ἐν συνεχείᾳ,  θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν 

Κύριό μου καὶ Θεό μου, διότι ἐπέβλεψε ἐπὶ τὴν 
ταπείνωσιν τοῦ δούλου Αὐτοῦ καὶ ἀνέθεσε εἰς 
αὐτόν, διὰ μέσου τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μας, 
τὴν ὑψίστη εὐθύνη μιᾶς τριπλῆς Διακονίας.

Κάθε Ἀρχιερεύς, ὡς γνωστόν, ὡς Κεφαλή, καὶ 
Ἡγούμενος τρόπον τινά, στηρίζει τὴν Διακονία 
του στοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ μας: «Ἐγώ εἰμι 
ἡ Ὁδός, καὶ ἡ Ἀλήθεια, καὶ ἡ Ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6).

Οἱ λόγοι αὐτοὶ παραπέμπουν στὸ Τριπλοῦν 
Ἀξίωμα τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος ἔδρασε ὡς 
Βασιλεύς, ὡς Προφήτης, καὶ ὡς Ἀρχιερεύς: ὡς 
Προφήτης, ἐδίδασκε τὸ Εὐαγγέλιον· ὡς Ἱερεύς, 
προσέφερε τὴν ὑπερφυᾶ καὶ φυσίζωον Θυσίαν 
Του· ὡς Βασιλεύς, ἐνίκησε καὶ συνέτριψε τὸ 
κράτος τοῦ θανάτου.

Ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ διὰ μέσου Αὐτῆς, 
ὁ Ἐπίσκοπος ἐνσαρκώνει τὴν Βασιλική, τὴν 
Προφητική, καὶ τὴν Ἱερατικὴ δύναμι καὶ ἐξου-
σία, ὁπωσδήποτε πάντοτε στὰ λειτουργικὰ καὶ 
χαρισματικὰ ὅρια τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ μὲ τρόπο διακονικό.

Τρία ἔτη εἰς τὴν Καθέδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Λόγος Ἐνθρονιστήριος 

«Βλέπε τὴν Διακονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, 
ἵνα αὐτὴν πληροῖς» 

(Κολασ. δ΄ 17)
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Διακονοῦμε τὸν Ἄλλο, τὸν Ἀδελφό μας, τὸν 
Κόσμο, στὴν πορεία του πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· 

Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις· μὲ τὴν αἴσθη-
σι αὐτὴ ἔναντι τῆς θεοσδότου Διακονίας μου, 
ὡς Μητροπολίτου· μὲ αἰσθήματα αὐτομεμψίας· 
μὲ συντριβὴ καὶ εὐχαριστία, ἀλλὰ καὶ μὲ Ἐλπί-
δα πρὸς τὸν Θεῖο Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ἀκούω τώρα μὲ προσοχή, μὲ πολὺ περισ-
σότερη προσοχὴ ἀπὸ ὅ,τι στὸ παρελθόν, ἀλλὰ 
καὶ μὲ δέος, τὴν προτροπή Του: «Βλέπε τὴν 
Διακονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα Αὐτὴν 
πληροῖς» (Κολασ. δ΄ 17).

Πρόσεχε τὴν Διακονία, τὴν Ὁποία πα-
ρέλαβες μὲ θέλημα τοῦ Κυρίου, νὰ τὴν 
ἐκπληρώνης τέλεια!... Ἡ Διακονία 
αὐτὴ εἶναι ἐξόχως τιμητική, ἀλλὰ 
καὶ ἐξόχως βαρεῖα καὶ ὑπεύθυνος... 
Πρὸς ἐκπλήρωσίν Της ἀπαιτεῖται 
ἄγρυπνος προσοχή, ἀκούραστος 
προσπάθεια, διαρκὴς προσευχή, ἐξ 
ὕψους δύναμις καὶ σοφία.

Ἡ Διακονία αὐτὴ μὲ εἰσάγει στα-
διακὰ στὸ Ὑπερῶο τοῦ Μυστικοῦ 
Δείπνου, προκειμένου νὰ τελεσιουρ-
γήσω τὸ Μυστήριο τῆς Νίψεως τῶν 
ποδῶν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ...

Εἶναι πράγματι, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἕνα πολὺ 
βαρὺ Διακόνημα, τὸ ὁποῖο προξενεῖ στὴν ἀρχὴ 
ἕναν δικαιολογημένο φόβο· τελικὰ ὅμως, ὑπερ-
ισχύει ἡ χαρὰ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διότι ἐν τῷ 
νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, τοὺς πόδας τοῦ 
Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πραγματώνεται ἡ ἐπισκοπικὴ 
ἰδιότητα...

Τότε ἀκριβῶς, ὁ Ἐπίσκοπος γίνεται μιμητὴς 
Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος τὴν Μεγάλη Πέμπτη, στὴν 
διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἔσκυψε - ἐγο-
νάτισε καὶ ἔνιψε τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν 
Του... Καὶ μάλιστα ἄρχισε ἀπὸ τὸν Ἰούδα!...

Ἐκείνη τὴν στιγμή, ἀποκαλύφθηκαν στὴν 
πληρότητά τους ἡ Ἄκρα Ἀγάπη καὶ ἡ Ἄκρα 
Εὐγένεια τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος ἔναντι τοῦ 
ἀχάριστου μαθητοῦ Του μᾶς ἔδωσε τὸ αἰώνιο 
παράδειγμα τῆς Ἀνεξικακίας, τῆς Ταπεινώσε-
ως καὶ τῆς γνήσιας Εὐγένειας...

Καὶ μόνον διὰ μέσου τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὑπάρ-
χει ἐλπίδα ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ, τὰ λογικὰ προβα-
τάκια τοῦ Θεοῦ, νὰ γνωρίσουν τὴν Ὁδὸ - Ἀλή-

θεια - Ζωή, νὰ τοὺς ἀποκαλυφθῆ τὸ Φῶς τῆς 
Ἁγίας Τριάδος. 

Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν συγκλονισθῆ καὶ δὲν 
συγκινηθῆ κατὰ τὴν λειτουργία τῆς νίψεως τῶν 
ποδῶν του ὑπὸ ἑνὸς Ποιμένος - Ἐπισκόπου, 
αὐτὸς τότε εἶναι ἄξιος μιᾶς ἄλλης πορείας, ἡ 
ὁποία βεβαίως δὲν ὁδηγεῖ στὸ Φῶς, δὲν ὁδηγεῖ 
στὸ Ὑπερῶο τῆς Πεντηκοστῆς...

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ζητῶ, ἐν κατακλεῖδι, τὴν συμπαράστασι ὅλων 
Σας· συμπαράστασι καὶ συμπόρευσι ἀγαπητικῆς 
προσευχῆς καὶ ἀλληλο-περιχωρήσεως· στὴν 
κατ᾿ ἐξοχὴν μάλιστα ὑπεύθυνη Διακονία τῆς 

Ἑνώσεως, τῆς Ἑνότητος καὶ τῆς Ἐπαν-
ενώσεως τῶν Ὀρθοδόξων, ἐφ᾿ ὅσον ἡ 
διαίρεσις αὐτῶν ἀποτελεῖ μίαν ὄντως 
τραγωδίαν.

Κατὰ τὴν κρίσιμη αὐτὴ ἱστορικὴ 
συγκυρία, ἔχουμε ἐπωμισθῆ ἕνα με-
γάλο βάρος εὐθύνης, τὸ ὁποῖο εἶναι 
ἴσως τὸ μεγαλύτερο βάρος: νὰ λει-
τουργήσουμε τὸ Μυστήριο τῆς Ἑνό-
τητος τῆς Ἑκκλησίας, ἐφ᾿ ὅσον ἡ 
Ἑνότης εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ τρόπος 
ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας...

Καὶ ὁ Ἐπίσκοπος καλεῖται νὰ λει-
τουργῆ τὸ Μυστήριο αὐτὸ καὶ νὰ 

ἀναλίσκεται ὑπὲρ αὐτοῦ, νὰ πάσχη, νὰ γονυ-
πετῆ, νὰ σταυρώνεται...

Καὶ τὸ βίωμά του αὐτό, βίωμα βαθειᾶς καὶ δι-
αρκοῦς ταπεινώσεως, ἔχει ἕνα ἐσχατολογικὸ 
Ὅραμα: τὸ Ὅραμα ὄχι ἁπλῶς καὶ γενικῶς νὰ 
ἑνωθῆ ὁ Κόσμος –βεβαίως ἐν τῷ Θελήματι τοῦ 
Θεοῦ, ἐν τῇ Ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ Ἀληθείᾳ 
τοῦ Θεοῦ– ἀλλὰ νὰ ἀποσοβηθοῦν τυχὸν τάσεις 
διαιρέσεων μέσα στὴν Ἐκκλησία, νὰ θεραπευ-
θοῦν τυχὸν σχίσματα καὶ διαιρέσεις, τὰ ὁποῖα 
φθόνῳ τοῦ πονηροῦ πλήττουν τὸ Ἄχραντο 
Σῶμα τοῦ Κυρίου μας.

Καὶ ἐνεργεῖ τοιουτοτρόπως ὁ Ἐπίσκοπος καὶ 
ἔχει αὐτὸ τὸ Ὅραμα, διότι –ἐπαναλαμβάνω– ἡ 
Ἑνότης εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ τρόπος ὑπάρξεως 
τῆς Ἐκκλησίας.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, ξεκίνησα ἀπὸ 
τὸ ἄβατον τῆς Μονῆς μας, γιὰ νὰ κατέλθω στὸν 
ἅγιο καὶ εὐλογημένο αὐτὸν Ναό, προκειμένου 





Ἱερὲς Ἀγρυπνίες
«Στὴν 270ὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου πρὸς τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς 

κατοίκους τῆς Νεοκαισαρείας, ἀπολογητικοῦ χαρακτῆρος, περιγράφεται ἡ συνήθεια 
ἁπάντων τῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς του νὰ προσεύχωνται τὴν νύκτα, τὴν ὁποία διήρχοντο 

ἐν προσευχαῖς, δάκρυσι καὶ ψαλμωδίαις καὶ ἔπειτα συμμετεῖχαν στὴν θεία Μυσταγωγία.
 Μὲ τὸ βίωμα αὐτό, οἱ πιστοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης προσείλκυον τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, εἴχαμε Ἁγίους 

καὶ Μάρτυρες, ἐγίνοντο θαύματα...
Ἂν καὶ οἱ ρυθμοὶ τῆς σύγχρονης κοινωνίας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀκολουθοῦμε καθημερινῶς 

μία τέτοια τάξι, ἂς προσπαθοῦμε νὰ ἀφιερώνουμε χρόνο, καὶ μάλιστα στὶς νυκτερινὲς ὧρες, γιὰ 
τὴν προσευχή, τὸ πένθος, τὴν μετάνοια· ἂς προσερχώμεθα μὲ προθυμία στὶς μικρὲς Ἀγρυπνίες, οἱ 
ὁποῖες τελοῦνται κατὰ καιρούς, καὶ ὁ Θεὸς δὲν θὰ παραβλέψη τὸν μικρὸ κόπο μας αὐτόν...».

23●● Ἀριθμ. 8 ●  Σεπτέμβριος -  Νοέμβριος 2016 

Νῖψι τῶν ποδῶν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πρεσβείαις 
τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, δυνάμει 
δὲ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Προσεύχεσθε, παρακαλῶ, τὸ Ὅραμα αὐτὸ 
νὰ μὴ διαφύγη ποτὲ ἀπὸ τοὺς νοεροὺς ὀφθαλ-
μούς μου, διότι τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ λησμονηθῆ 
τὸ Ὅραμα αὐτό, ἤδη ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει αὐτο-
καταργηθῆ, δὲν ἔχει νόημα ὑπάρξεως μέσα 
στὴν Ἐκκλησία...

* * *
«Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ Κοι-
νωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων 
Ὑμῶν»!

† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
Φυλὴ Ἀττικῆς, 6η Ὀκτωβρίου 2013 ἐκ.ἡμ. 

† Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, 
Σύναξις Εἰκόνος Θεοτόκου «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ»

νὰ ἀνέλθω στὴν Καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἐπικαλούμενος τὴν 
εὐχὴ τοῦ πολυσεβάστου Γέροντός μας, τοῦ Ἀει-
μνήστου Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ· καὶ ἡ 
κάθοδός μου αὐτὴ –μὴ Σᾶς φανῆ παράξενο– 
ἔγινε μὲ χαρά!...

Αὐτὴ ἡ χαρὰ δὲν ἦταν καὶ δὲν εἶναι ἡ χαρὰ 
τοῦ κόσμου, ἡ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσι ἰδιο-
τελῶν φιλοδοξιῶν– μὴ γένοιτο!... Ἡ χαρά μου 
αὐτὴ εἶναι χάρισμα καὶ εὐλογία τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι 
παραδίδομαι στὴν Ὑπακοὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
ἀναλαμβάνω μίαν Ἐκκλησιαστικὴ Διακονία· 
διότι, ὡς Ἐπίσκοπος, ἔχω τὴν αἴσθησι ὅτι κα-
τερχόμενος, ἤδη ἀναβαίνω, γιὰ νὰ εἰσέλθω στὸ 
Ὑπερῶο τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, γιὰ νὰ γονυ-
πετήσω καὶ νὰ ἀφιερώσω τὸν ἑαυτό μου στὴν 

Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.
Προΐστατο ὁ Σεβασμ. Ποι-

μενάρχης μας, συμμε-
τεῖχαν δὲ ὁ Πανοσι-
ολ. Καθηγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Κυπριανοῦ 
Ἀρχιμανδρίτης π. 
Θεοδόσιος, Ἱερομό-
ναχοι, Πρεσβύτεροι καὶ
Διάκονοι τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας καὶ πλῆθος πνευματικῶν τέ-
κνων καὶ εὐλαβῶν πιστῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
καὶ ἀντιπροσωπίες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Κυ-
πριανοῦ, Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Παναγίας Μυρτι-
διωτίσσης Ἀφιδνῶν. 

* * *

Μνήμη εὐθύνης καὶ εὐγνωμοσύνης 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν 

Ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ 
τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας 
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας

Τὴν 5η πρὸς 6η Ὀκτωβρίου 2016 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ 
Συνάξει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου «῏Ω 

Πανύμνητε Μῆτερ» καὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου 
Ἀποστόλου Θωμᾶ, ὁπότε συμπίπτει καὶ ἡ Ἐπέ-
τειος (ἐφέτος 9η) τῆς Χειροτονίας εἰς Ἐπίσκοπον 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ (6.10.2007), ἐτελέσθη 
εἰδικὴ Ἀγρυπνία Δοξολογίας καὶ Εὐχαριστίας, 
στὴν πάντοτε φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας 





ὅπως μᾶς τὴν ἔδωσε ὁ 
Θεός. 

Ἡ Ἀρχοντιά μας 
ἀποκαλύπτεται 
ὅταν δὲν περιμέ-
νουμε τίποτε ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους καὶ δὲν
ἀνταποδίδουμε τὸ κα-
κό, ἔστω καὶ ἂν ἡ Εὐσπλαγ-
χνία αὐτὴ μᾶς ὁδηγεῖ στὸν Σταυρό...

Μὲ τὴν ἀνάληψι τῆς Διακονίας τῆς Ἀρχιερω-
σύνης, ἐξ ἀρχῆς κατενοήσαμε, ὅτι δὲν μπορεῖ 
νὰ εἶναι ἡ Διακονία αὐτὴ ἔξω ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ πλαί-
σιο, ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς ἐκφάνσεις τοῦ Εὐαγγελίου, 
τὶς ὁποῖες ὁ Χριστός μας ἔχει σφραγίσει μὲ τὴν 
Σταύρωσί Του. Ὥστε ὅλο τὸ ποιμαντικὸ ἔργο 
πρέπει νὰ γίνεται μέσα στὸ κλῖμα τῆς Ταπεινο-
φροσύνης καὶ τῆς Εὐσπλαγχνίας...

παρέμβασι τῆς  Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, ὥστε τὸ 
Ἔπος τοῦ ̓ 40 ἀνεδείχθη καὶ χαρακτηρίζεται πλέον 
ὡς Ἔπος τῆς Παναγίας μας.

Προέτρεψε ἐπίσης τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ἀρκε-
σθοῦν νὰ μνημονεύσουν τοὺς Ἡρωϊκῶς Πεσόν-
τας στὶς Ἐπετείους τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ 
25ης Μαρτίου, ἀλλὰ συνεχῶς νὰ μνημονεύ-
ουν εὐγνωμόνως αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ὑπερμάχη-
σαν «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν», ὑπὲρ Πίστεως 
καὶ Πατρίδος, ὥστε νὰ ἀντλοῦν ἔμπνευσι καὶ 
ἀνδρεία πνευματικὴ γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῆς 
πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς μας Κληρονομιᾶς...

Στὴν καρδιὰ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἤθους

Ἐπὶ τῇ Συνάξει πασῶν 
τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν 

Tὴν Δευτέρα, 8η Νοεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ., ἐπανη-
γύρισε, ἐπὶ τῇ Συνάξει τῶν Τιμίων Ἐπουρανίων 

Δυνάμεων, ἡ Ἱε-
ρὰ Γυναικεία 
Μονὴ τῶν Ἁγί-
ων Ἀγγέλων, 
στὶς Ἀφίδνες 
Ἀττικῆς. 

Κατὰ πρόσ-
κλησιν τοῦ Σε-

Στὴν πολὺ κατανυκτική, ἀλλὰ καὶ «ἀναστάσι-
μη» αὐτὴ Ἀγρυπνία, ἐψάλη μία σύνθετος Ἀσμα-
τικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, 
καὶ τροπάρια τινὰ πρὸς τὴν Πανύμνητον Παν-
αγία μας, ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ πολυσεβάστου Μη-
τροπολίτου μας. 

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης μας ὡμίλησε γιὰ τὴν θεϊκὴ Εὐγέ-
νεια καὶ Ἀριστοκρατικότητα, 

τὴν ὁποίαν περιγράφει ὁ Κύριός μας στὴν ἐπὶ τοῦ 
Ὄρους Ὁμιλία: τὸ δῶρο τῆς Υἱοθεσίας χρειάζεται 
τὴν συνεργία μας... ὁ Κύριός μας ἀπαριθμεῖ τὶς 
ἐννέα βαθμίδες μιᾶς κλίμακος, διὰ τῆς ὁποίας γι-
νόμεθα Υἱοὶ τοῦ Ὑψίστου, Οἰκτίρμονες. 

Περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀνταποδόσεως ἦταν ὁ λό-
γος στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Μετὰ τὴν ἔλευσι τοῦ 
Μεσσίου δὲν ὑπάρχει πλέον ἐκδίκησις, ἀλλὰ Χά-
ρις καὶ Ἔλεος, Εὐσπλαγχνία πλήρης ἀνιδιοτε-
λοῦς Ἀγάπης, τὴν ὁποία καλούμεθα νὰ δίνουμε 
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† 28η Ὀκτωβρίου 1940

Ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῶν Νικητηρίων
Τὸ Ἔπος τοῦ 4̓0: Ἔπος τῆς Παναγίας μας 

Τὴν 14η  /  27η 
πρὸς 15η / 28η 

Ὀκτωβρίου 2016, 
ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ 
Ἐπετείῳ τῶν Νι-
κητηρίων, ἐτελέ-
σθη εἰδικὴ Ἀγρυ-
πνία Δοξολογί-

ας καὶ Εὐχαριστίας, στὴν πάντοτε φιλόξενη Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τῆς ὁποί-
ας προΐστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας.

Ἐψάλη, συμφώνως πρὸς τὴν σχετικὴ Ἀπόφασι 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (6.11.2014), ἡ Ἀσματικὴ 
Ἀκολουθία τῆς Παναγίας μας τῆς Ἐλευθερώ-
τριας, καὶ ἐτελέσθη ἡ εἰδικὴ Ἀκολουθία Δοξολο-
γίας, κατὰ τὴν ὁποίαν ἅπαντες συνέψαλαν τὸ 
γνωστὸν Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερμάχῳ...», ὡς καὶ 
Τρισάγιον ὑπὲρ τῶν εὐκλεῶς Ἀγωνισαμένων καὶ 
Ἡρωϊκῶς Πεσόντων στὴν Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40. 

Τὴν Ἀκολουθία πλαισίωναν δύο νέοι εὔζωνοι, 
φέροντες τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ δύο νεάνιδες 
μὲ παραδοσιακὲς στολές, φέρουσαι Λάβαρα τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς.

Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτης μας, ἀναφέρθηκε γιὰ τὸ δῶρο τῆς Ἐλευθε-
ρίας τοῦ Γένους μας καὶ στὴν ἐμφανῆ καὶ συνεχῆ 



τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο
οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν Ἀπόστο-

λον Παῦλον εἶναι «λειτουργικὰ πνεύματα εἰς 
διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας 
κληρονομεῖν σωτηρίαν», μᾶς ὁδηγοῦν στὴν καρ-
διὰ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἤθους: νὰ διαλέξουμε τὸ 
ἔργο τῆς Διακονίας τοῦ Ἀδελφοῦ μας, καὶ γιὰ 
αὐτὸ νὰ γίνουμε ἔσχατοι καὶ δοῦλοι...

* * *● Τὸ ἑσπέρας, Δευτέρα πρὸς Τρίτην, 9η Νο-
εμβρίου, ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 
ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας προΐστα-
το τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία πραγματο-
ποιήθηκε στὴν Ἱερὰ  Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν.

Μήνυμα Ἀνδρείας- Σοφίας-Ἀγρυπνίας

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου 
Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου 

 Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ 

Στὴν κατανυ-
 κτικὴ ἅμα καὶ

πανηγυρικὴ αὐ-
τὴν  Ἀγρυπνία ἐπὶ
τῇ Μνήμῃ τῶν 
Ἁγίων Μεγαλο-
μαρτύρων Μερ-
κουρίου καὶ Αἰ-
κατερίνης, προσῆλθε ἐφέτος ἀσυνήθιστος ἀριθ-
μὸς πολλῶν εὐλαβῶν Ἀγρυπνιστῶν.

Προΐστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτη μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμμετεῖχαν δὲ ὁ 
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Σωτήριος 
Γιούλης, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεο-
δόσιος.

Στὴν Ὁμιλία του, μετὰ τὸ πέρας τῆς κατανυ-
κτικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σε-
βασμ. Ποιμενάρχης μας, 

ἀφοῦ ὑπενθύμισε τὸ Μήνυμα Ἀνδρείας καὶ Σο-
φίας Πνευματικῆς τῶν δύο ἑορταζομένων Ἁγίων
Μεγαλομαρτύρων, ἀναφέρθηκε στὴν 270ὴ Ἐπι-
στολὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, στὴν 
ὁποία περιγράφεται πῶς ἀγρυπνοῦσαν τότε οἱ 
πιστοί, προτρέψας τοὺς παρόντας νὰ ἐμπνευ-
σθοῦν καὶ μιμηθοῦν τὸ κατὰ δύναμιν τὴν εὐσέ-
βειαν καὶ τὸν ζῆλον τῶν Πατέρων μας.               

βασμ. Μητροπολί-
του μας καὶ πνευ-

ματικοῦ Πα-
τρὸς τῆς Ἀδελ-
φότητος, Ὠ-
ρωποῦ καὶ Φυ-

λῆς κ. Κυπρι-
ανοῦ, ὁ ὁποῖος 

ἦταν παρών, προ-
ΐστατο στὸν Πανηγυ-

ρικὸ Ἑσπερινὸ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. 

Συμμετεῖχαν οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχι-
μανδρῖται π. Γρηγόριος Ταυλάριος, Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος, καὶ π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης, ὁ ἑορτάζων Ἐφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. 
π. Ἄγγελος Μουρλᾶς καὶ ἄλλοι Κληρικοὶ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀντιπροσωπίες Μονα-
ζουσῶν, καὶ πολλοὶ φιλο-άγγελοι Ἀγρυπνισταί, 
οἱ ὁποῖοι ἀπολαμβάνουν ἅπαξ τοῦ ἔτους τοῦ 
προνομίου νὰ εἰσέρχωνται στὸ Καθολικόν-Ναό, 
ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τὸ ἄβατον τῆς Μονῆς καὶ 
νὰ λατρεύουν ἀκοιμήτως τοὺς Οὐρανίους Προσ-
τάτας τῆς Μονῆς. 

* * *Ἐψάλη ἡ ἐμπλουτισμένη καὶ καθιερωμένη 
πλέον Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Προσ-
τατῶν τῆς Μονῆς.

Στὸ τέλος τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, μετὰ 
τὴν Ἀρτοκλασία, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. 
Γερόντιος ἀπηύθυνε Λόγον οἰκοδομῆς στοὺς 
πιστούς, ἀναφερθεὶς στὴν διπλῆ Διακονία τῶν 
Ἁγίων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων, τὰ ὁποῖα ὑπηρε-
τοῦν δοξολογικὰ στὸ Θρόνο τῆς Μεγαλωσύνης 
τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν δρόμο τῆς σω-
τηρίας.

● Στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία προ-
ΐστατο ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος 

ἐτέλεσε μετὰ τὴν Μεγάλη 
Δοξολογία τὴν Κουρὰν εἰς 

Ρασοφόρον Μοναχὴν τῆς 
Δοκίμου Ἀδελφῆς Ἀνα-
στασίας (ἐξ Ἀμερικῆς, 
ἐτῶν 21), ἡ ὁποία ἔλα-
βε τὸ ὄνομα Ἰουλιανή.

* * *
Κατὰ τὴν διάρκεια 

τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. 
Ποιμένας μας περιέγραψε τὸν 
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῾Η ταπεινή μας Ποιμαντικὴ Διακονία στὸ 
Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν 

Σουηδία, ὡς Τοποτηρητοῦ, περιελάμβανε 
στὴν φθινοπωρινή μας Ἐπίσκεψι, ἕνα ἀρκετὰ 
πυκνὸ ποιμαντικὸ πρόγραμμα, μὲ κέντρο τὸ 
Ἐπισκοπεῖο μας, ὅπου καὶ ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς 
τῶν ῾Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καὶ Ἰσαπο-
στόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

* * *
Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος βαρέως 

καὶ κλινήρους Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννου, τοῦ καὶ Ἱδρυ-
τοῦ καὶ Στυλοβάτου τῆς Ἱεραποστολῆς μας 
στὴν Σκανδιναβία (1985 κ.ἑ.) , ● ἐλειτουργή-
σαμε στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας 
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Φιλοθέης (17 Θ’ ) καὶ στὸ Ἐπισκοπεῖο μὲ ὅλο 
τὸ Ἱερατεῖο μας, παρουσίᾳ καὶ τοῦ συμπρο-
σευχομένου Θεοφιλεστάτου κ. Ἰωάννου ἀπὸ 
τὸ εἰδικὸ ἁμαξίδιο (19 Θ’, Κυριακή) · ● ἐπισκε-
φθήκαμε τὸ ἀπέραντο Κοιμητήριο τῆς Στοκ-
χόλμης, ὅπου ἀναπέμψαμε δεήσεις ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν προκεκοιμημένων 
ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας (20 Θ’) · ● πραγμα-
τοποιήσαμε μία πολὺ οἰκοδομητικὴ Ἐνοριακὴ 
Σύναξι, μὲ συμμετοχικὴ διαδικασία-διάλο-
γο, παρουσίᾳ καὶ ἑτεροδόξων Ἀδελφῶν μας 
( 19 Θ’ )· ● συνεζητήσαμε ἐκτενῶς ( 17 καὶ 20 
Θ’) , μὲ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπό μας Αἰδε-
σιμώτατο π. Ἀνδρέα (῎Οκερστρομ), θέματα 
καλυτέρας ὀργανώσεως καὶ προαγωγῆς τῆς 
ἱεραποστολικῆς μας παρουσίας στὴν Σουη-
δία (βελτίωσις καὶ προσθήκη Ἀκολουθιῶν, 
προγραμματισμὸς περαιτέρω Κατηχητικῶν 
Δράσεων, ἵδρυσις ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς 
πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Σκανδι-
ναβίας κ. ἄ.) · καὶ τέλος ● ἐπικοινωνήσαμε 
ἐξομολογητικῶς καὶ συμβουλευτικῶς μὲ πι-
στούς μας, ὡς καὶ εὐρύτερα (18 καὶ 20 Θ’).

Ἡ συγκρότησις καὶ καλλιέργεια πρὸς μίαν
συνείδησι ὁλονὲν καὶ βαθύτερον πρὸς 
τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία ἦταν ἐμφανής, ψη- 
λαφητή, ἱκανο-
ποιητικὴ καὶ ἐλ-
πιδοφόρα.

Δόξα τῷ Θεῷ!... 
Τριὰς Ἁγία, Δό-
ξα Σοι!...   

† ὁ Ὠ. κ΄Φ. Κ. 

■ Ἐπίσκεψις 6η στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης

Ποιμαντικὴ Διακονία
στὴν Σουηδία

16η-21η Σεπτεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωσις
πρὸς τιμὴν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν

Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
Κυριακή, 14 / 27η Νοεμβρίου 2016

Τὴν Κυρια-
κή, 14η Νο-

εμβρίου 2016
ἐκ. ἡμ., † Μνή-
μνη τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Φι-
λίππου καὶ τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πα-

τρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Παλαμᾶ, πραγματοποι-

ήθηκε στὴν Αἴθουσα τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλη-
σιοποιημένης Εἰκονογραφίας» (Ἐ.Ἐ.Ε.), μὲ τὴν 
εὐλογία καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανοῦ, Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωσις μὲ κύριο θέμα: 
«Ἡ ἀσθένεια τῆς σύγχρονης εἰκόνος καὶ ἡ 
θεραπεία τῆς Ὀρθοδόξου Εἰκόνος».

● Τὸ πρῶτο μέρος τῆς Εἰσηγήσεως ἀποτε-
λοῦσε ἡ ἱστορικοῦ χαρακτῆρος μελέτη τῆς κας 
Σοφίας Βερούτη, Βυζαντινολόγου καὶ Μέλους 
τοῦ Ἐργαστηρίου μὲ τίτλο: «Ἡ εἰκόνα στὸ χθὲς 
καὶ τὸ σήμερα». Ἡ Ὁμιλήτρια περιέγραψε καὶ 
ἀνέλυσε ἐν συντομίᾳ, ἀλλὰ μὲ ἀκρίβεια καὶ 
χάρι, τὴν χρῆσι τῶν εἰκόνων ἀνὰ τοὺς αἰῶνας.

 Συνέχεια στὴν σελ. 28



Τὸ Σάββατο, 6.11.2016 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγί-
ου Ἱερομάρτυρος Παύλου Κων/πόλεως, μὲ τὴν εὐχὴ 
καὶ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας, ὁ Πανοσιολ. π. 
Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ ἐπὶ 
τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας -Διακονίας τοῦ νέου Διοικη-
τικοῦ Συμβουλίου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱερολογ. 
Διακόνου π. Ἰωσήφ, Ὑπευθύνου καὶ Ἐντεταλμένου 
γιὰ τὴν εὔρυθμη, σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό, λει-
τουργία τοῦ Συλλόγου.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἡ ἀπερχόμενη Πρό-
εδρος κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου -  Τούντα καλω-
σώρισε  τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ προσέφερε 
σὲ κάθε Μέλος ἀπὸ μία πανέμορφη ἀνθοδέσμη. 

Πνευματικὲς νουθεσίες ἀπηύθυνε 
ὁ Πανοσιολ. π. Θεοδόσιος, οἱ ὁποῖες 
ἀφοροῦσαν τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
ἤθους καὶ τοῦ ὕφους, τὸ ὁποῖο θὰ πρέ-
πει νὰ καλλιεργῆ τὸ νέο Διοικητικὸ 
Συμβούλιο. «Ὅποιος ἀναλαμβάνει 
μία θέσι εὐθύνης, σηκώνει  σταυρό», 
τόνισε ὁ πολυσέβαστος Γέροντας καὶ 

εὐχήθηκε σὲ ὅλες καλὴ Διακονία, μὲ τὶς πρεσβεῖες 
τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος.                         

τοῦ Συλλόγου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας.
Συμπαρίσταντο ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμ. π. Θεο-

δόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ Κληρικοὶ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος 
Δήμου Φυλῆς κ. Χρῆστος Παπποὺς μὲ τὴν σύ-
ζυγό του, ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου καὶ ὁ Σύμβουλος 
Ἰωάννης Λιᾶκος, ὡς καὶ ἀντιπροσωπίες Μονῶν.

Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμ. 
Ποιμενάρχης μας διευκρίνισε, ὅτι ὅλα τὰ τῆς 
Ἐκθέσεως Ἀγάπης –χῶρος, ἐκθέματα, ἐργασίες 
καὶ ὑπηρεσίες στὸ κατάστημα– εἶναι καὶ θὰ εἶναι 
προσφορὰ Ἐθελοντῶν καὶ Ἐθελοντριῶν μὲ 
μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἀνακούφισι τῶν πτωχῶν 
Ἀδελφῶν μας.                                         

Ἐγκαίνια - Ἔναρξις 

«Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης» 
Διάρκεια: 13.11.2016 – 25.2.2017 πολ. ἡμ.

  

Τὴν Κυριακή, 31.10.2016 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ 
 Ἁγίου Ἀποστόλου Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, 

πραγματοποιήθηκαν, γιὰ ἕκτο συνεχὲς ἔτος, τὰ Ἐγ-
καίνια τῆς «Ἐκθέσεως Δώρων Ἀγάπης», τὴν ὁποία 
διοργανώνει ὁ Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ πολυσχιδοῦς Φιλανθρωπι-
κοῦ Ἔργου Αὐτῆς, στὸ ἴδιο εὐρύχωρο κατάστημα 
τῆς Πλατείας Ἡρώων Δημαρχείου στὰ Ἄνω Λιόσια, 
τὸ ὁποῖο διέθεσε γιὰ τρίτη φορὰ ἀφιλοκερδῶς ἡ 
εὐσεβὴς ἰδιοκτήτρια κ. Μαρία Λιάσκου. 

Τὴν τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐτέλεσε ὁ ἐμπνευστὴς 
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Μὲ Ὅραμα τὴν Διακονία τῶν Ἀδελφῶν μας

Δραστηριότητες 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Τὴν Τετάρτη, 3/16η Νοεμβρίου 2016, μὲ τὶς εὐχὲς 
 καὶ εὐλογίες καὶ τὴν ἔγκρισι τοῦ Σεβασμ. Μη-

τροπολίτου μας, συνεκλήθη ἐκτάκτως Ἐκλογικὴ Γε-
νικὴ Συνέλευσις τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου Ὀρθο-
δόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Οἱ ἀρχαιρεσίες ἦσαν ἐπιβεβλημένες, λόγῳ παραιτή-
σεως δύο Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιὰ σο-
βαροὺς προσωπικοὺς λόγους (ὑγείας, οἰκογενειακὰ 
βάρη), τῆς Προέδρου κ. Ἀθηνᾶς Χωριατοπούλου-Τούντα
 καὶ τῆς Γραμματέως κας Χαρίκλειας Ρούτση. 

Ἀπὸ τὰ ἐκλεγέντα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπαρ-
τίζουν τὸ νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ψηφίσθηκαν 
ὡς Πρόεδρος ἡ κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς 
Γραμματέας ἡ κα Ἀργυρὼ Στεφάνου καὶ ὡς Ταμίας 
ἡ κα Αἰμιλία Γκούφα.

Στὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ συμ-
μετέχουν ἡ κα Θεοδώρα Κουτσούμ-
πα, ἡ κα Μαριάνθη Παγουλάτου καὶ 
ἡ κα Δήμητρα Κουρέα. Ὡς Κοσμή-
τωρ ψηφίστηκε ἡ κα Ὄρσα Παπασω-
τηρίου. 

Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἦταν καθ᾿ ὅλα 
εὐλογημένη, ἡ δὲ παρουσία τοῦ Θείου Παρακλήτου 
ὡς καὶ τῆς Θεοτόκου ἦταν ἔκδηλη καὶ διάχυτη.

Ἀνανέωσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Ἀρχαιρεσίες τοῦ Συλλόγου μας



Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κυ-
πριανὸς συμμετεῖχε στὸν διάλογο καὶ προσ-
έδωσε σὲ αὐτὸν τὴν πραγματική του εὐρύτητα, 
ἐφ᾿ ὅσον ὡριοθέτησε τὸ πρόβλημα τῆς συγ-
χρόνου κοσμικῆς εἰκόνος, ὡς μέσου ἀναβιώσε-
ως τῆς εἰδωλολατρείας, 
στὴν ὁποίαν ἀνήκει 
κάθε εἰδωλοποίη-
σις ὁποιουδήποτε 
πράγματος, τὸ ὁ-
ποῖο ὁ ἄνθρωπος 
ἐπιθυμεῖ καὶ στὸ 
ὁποῖο «ἡ καρδία αὐ-
τοῦ δέδεται».                  

● Στὸ δεύτε-
ρο μέρος ἀν-
τιπαρετέθη-
σαν τὰ χα-
ρακτηριστι-
κὰ καὶ τὰ μη-
νύματα τῶν 
συγχρόνων
κοσμικῶν καὶ

φθοροποιῶν εἰκόνων καὶ τῆς ἱερᾶς Ὀρθοδόξου 
Εἰκόνος καὶ ὑπογραμμίσθηκε ἡ συνεχῶς αὐξα-
νομένη εἰσβολὴ τῶν πρώτων στὴν καθημερινή 
μας ζωή.

● Ἀκολούθησε διάλογος, παρεμβάσεις, ἐρωτήσεις...
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συνεισφέρουν
στὴν Τράπεζα 
Αἵματος τῆς 
Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυ-
λῆς, ἔχουν τὴν
δυνατότητα 
νὰ γίνουν Αἱμοδότες, ὡς ἑξῆς:

α. στὶς ἑπόμενες ὠργανωμένες Αἱμοδοσίες μας, 
β. ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ σὲ ὅποιο Νοσοκομεῖο 

ἢ Κέντρο Αἱμοδοσίας τοὺς ἐξυπηρετεῖ σὲ 
ὅλη τὴν Ἑλλάδα. ● Στὴν περίπτωσι αὐτή, θὰ 
πρέπει ὁ Αἱμοδότης νὰ σημειώση στὸ ἐρωτη-
ματολόγιο τοῦ Νοσοκομείου, ὅτι δίνει αἷμα 
γιὰ «Σύλλογο» καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὴν 
«Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν “ὁ Ἐσταυρω-
μένος”» - Ἀριθμ. Μητρώου Ε.Μ.Α. 12795 καὶ  
κατόπιν νὰ ἐπικοινωνήση τηλεφωνικὰ μὲ 
τὴν κα Μαριάνθη Παγουλάτου -Τούμπα στὸ 
6972 45 66 82, προκειμένου νὰ μᾶς ἐνημερώση 
γιὰ τὴν προσφορά του.

■ Ἡ ἑπομένη 
ὠργανωμένη Αἱ-
μοδοσία μας, θὰ
πραγματοποι-
ηθῆ τὸ Σάββα-
το, 17η Ἰουνίου 
2017 πολ. ἡμ. 
στὰ Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς: Λεωφ. Φυλῆς 44, 
Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς Ἀττικῆς.               

Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν 
«ὁ Ἐσταυρωμένος»

Δευτέρα Αἱμοδοσία 
Σάββατο, 20.11.2016 ἐκ. ἡμ.

μὲ τὴν εὐχή, 
 εὐλογία καὶ

καθοδήγησι τοῦ
Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου μας
Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς κ. Κυπρια-
νοῦ, πραγμα-

τοποιήθηκε τὸ Σάββατο, 20.11/3.12.2016, στὸ
φιλόξενο Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς στὶς Ἀχαρνές, ἡ δεύτερη ὠρ-
γανωμένη Αἱμοδοσία, μὲ τὴν πρωτοβουλία 
καὶ εὐθύνη τοῦ φορέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας «Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν “ὁ 
Ἐσταυρωμένος”» καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γε-
νικὸ Νοσοκομεῖο Νέας Ἰωνίας «Κωνσταντο-
πούλειο» (πρώην «Ἁγία Ὄλγα»). 

Συνολικὰ προσῆλθαν 65 ἐθελοντές, καὶ συγ-
κεντρώθηκαν 40 φιάλες αἵματος. 

Ἤδη ἀπὸ τὴν σύστασι τῆς «Ἕνωσης» ( Ὀκτώ-
βριος 2015) καὶ τὴν ἵδρυσι τῆς σχετικῆς Τρά-
πεζας Αἵματος (Μάϊος 2016) ἕως καὶ σήμερα, 
ἔχουμε βοηθήσει 31 συνανθρώπους μας μὲ 41 
φιάλες αἵματος καὶ 1 φιάλη αἱμοπετάλια!

Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ὅσοι θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ

Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 26  ● Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωσις



βρίου 2016 ἐκ. ἡμ. Θέμα: «Ὁ Γο-
νιὸς ὡς Πνευματικὸς Ὁδηγός». 
Ὡμίλησε ὁ Καθηγητὴς καὶ 
Συγγραφεὺς κ. Δημήτριος 
Καραβασίλης, Θεολόγος καὶ 
Ψυχολόγος.

● Διάλεξις Β’, 24η Ὀκτωβρί-
ου 2016 ἐκ. ἡμ. Θέμα: «Ἡ Παιδικότη-
τα ὑπὸ διωγμόν». Ὡμίλησε ὁ Καθηγητὴς καὶ 
Συγγραφεὺς κ. Δημήτριος Κούκης, Θεολόγος-
Παιδοψυχολόγος.

● Διάλεξις Γ’, 28η Νοεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ. 
Θέμα: «Πῶς θέτουμε “ὅρια” καὶ ποιὰ εἶναι ἡ 
διαφορὰ “ὁρίων” καὶ τιμωρίας». Ὡμίλησε ἡ 
Καθηγήτρια - Συγγραφέας - Ψυχολόγος Ἀνα-

στασία Κοτσοπούλου - Κομι-
σοπούλου.

Μὲ τὴν παρουσία καὶ συμ-
μετοχὴ πυκνοῦ ἀκροατηρί-
ου, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν 
Διαλέξεων, τὶς ὁποῖες συν-
ώδευε ὀπτικοακουστικὸ ὑλι-
κό, ἔγιναν ἐρωτήσεις καὶ 
παρεμβάσεις, ἐφ᾿ ὅσον ἐπι-
κρατοῦσε ζωηρὸ ἐνδιαφέρον 

καὶ εἶχε δημιουργηθῆ ἕνα ζεστὸ πνευματικὸ 
κλῖμα μεταξὺ τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔκρυ-
βαν τὴν ἀγωνία τους καὶ ὡμολογοῦσαν τὴν 
ἀδυναμία τους νὰ «ἐλέγχουν τὴν κατάστασι». 

■ Ὁ δὲ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐτόνισε, 
ὅτι ἡ σχέσις τῶν γονέων πρὸς τὰ τέκνα τους 
δὲν πρέπει νὰ εἶναι σχέσις ἐξουσίας, ἀλλὰ ἐν 
Χριστῷ Διακονίας, δηλαδὴ μία Ἱερουργία τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Ἐλευθερίας, ὅπου καλοῦνται 
οἱ γονεῖς νὰ ὁδηγοῦν τὰ τέκνα τους στὸ πῶς 
θὰ χειρισθοῦν ὑπεύθυνα τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευ-
θερία τους. Ἡ Διακονία αὐτὴ δὲν ἐπιτελεῖται 
μὲ περιστασιακὲς παρεμβάσεις - ἀντιδράσεις, 
ἀλλὰ διὰ μέσου ἑνὸς μελετημέ-
νου καὶ συστηματικοῦ προ-
γράμματος, ἁρμόζοντος στὸ 
ὕψος τῆς εὐθύνης αὐτῶν.

■  Τὸ ὀπτικο-ακουστικὸ πε-
ριεχόμενο τῶν Συνάξεων ἀναρ-
τᾶται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς 
Μητροπόλεώς μας.                    

Μὲ τὴν προτροπή, εὐλογία 
 καὶ παρουσία τοῦ Σε-

βασμ. Μητροπολίτου μας κ. 
Κυπριανοῦ, ἐπραγματοποιή-
θη τὴν Κυριακή, 26.9.2016 ἐκ. 

ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐαγ-
γελιστοῦ καὶ Ἐπιστηθίου Μαθη-

τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς 
ἐννέα προγραμματισμένες Συνάξεις Γονέων, 
τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρό-
πολίς μας ̓ Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ 
Ἑνότητα Φυλῆς γιὰ τὴν περίοδο 2016-2017, στὸ
πλήρως ἀνακαινισμένο πλέον Δημαρχεῖο «Νικό-
λαος Λιᾶκος» τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας προσεκάλεσε Ἐπι-
στήμονες, οἱ ὁποῖοι θὰ παρα-
δίδουν Διαλέξεις κάθε μῆνα, 
καὶ οἱ γονεῖς θὰ ἔχουν τὴν 
δυνατότητα νὰ ἐκφράζουν 
τοὺς προβληματισμούς τους 
γιὰ τὴν ἀνατροφὴ ἐν Χριστῷ 
τῶν τέκνων αὐτῶν, τὰ ὁποῖα 
βάλλονται πανταχόθεν ἀπὸ 
τὰ ρεύματα τῆς ἐκκοσμικεύ-
σεως καὶ τῆς Ἀποστασίας.

* * *
Στὴν πρώτη Σύναξι παρίσταντο μετὰ τοῦ Σε-

βασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς καὶ ὁ Ἀξιότι-
μος Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρῆστος Παππούς, ὁ 
Ἀξιότιμος Ἀντιδήμαρχος Δήμου Φυλῆς κ. Σπυ-
ρίδων Μπρέμπος, ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου, 
ὁ Ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης Λιᾶκος, Σύμβουλος τοῦ 

Δημάρχου, οἱ Ἀξιότιμοι Δημοτικοὶ 
Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Φυλῆς κ. 

Στυλιανὸς Νίκας καὶ κα Ἰω-
άννα Σπυρίδωνος Πίνη.

* * *
Πραγματοποιήθηκαν 

ἤδη τρεῖς Διαλέξεις:
● Διάλεξις Α’, 26η Σεπτεμ-
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Ἐγκαινιάσθηκαν οἱ «Συνάξεις Γονέων»



■ Ἡ «ἀπάντησις» τῶν Ἀντι-οικουμενιστῶν

2016: 
Ἔτος τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 

Χρυσοστόμου, 
τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου

καὶ Πρωθιεράρχου 
(πρώην Φλωρίνης)

Τιμή -Ἐκδόσεις -Μήνυμα

Τὴν 15ην Μαΐου 2016 ἐκ. ἡμ., ἡ Ἱερὰ  Σύν-
 οδός μας, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρ-

χιεπίσκοπόν μας κ. Καλλίνικον, προέβη 
στὴν Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητος καὶ Ἁγιο-
κατάταξι τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυ-
σοστόμου, πρώην Φλωρίνης (τοῦ καὶ Κα-
βουρίδου, 1870 - 7.9.1955 † ).

Ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις αὐτή, διορθοδόξου 
μάλιστα χαρακτῆρος, ἐφ᾿ ὅσον συμμε-
τεῖχαν Ἕλληνες, Ρῶσοι καὶ Ρουμᾶνοι τῆς 
Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἦταν ἡ «ἀπάντη-
σις» τῶν Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρί-
ου Ἡμερολογίου πρὸς τοὺς καινοτόμους 
Οἰκουμενιστὰς τῶν λεγομένων ἐπισήμων 
ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἐκκλησιολογικὴ 
πτῶσις ἀνεδείχθη συλλογικῶς καὶ ἐπι-
σήμως πλέον στὴν λεγομένη Ἁγία καὶ Με-
γάλη Σύνοδο, κατὰ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2016, 
στὴν Κρήτη.

* * *
Στὴν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἔτους- σταθμοῦ, 

ἐξεδόθησαν τέσσερα (4) πονήματα, πρὸς 
τιμὴν τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου 
Ὁμολογητοῦ, τὰ ἑξῆς:

# Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ 
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 
Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου 
Χρυσοστόμου τοῦ Νέου.

● Ἑσπερινός, Ὄρθρος, 
Θεία Λειτουργία.

● Χρονολόγιον- Πελαγο-
νία - Κατάλογος Συγγρα-
φῶν - Θαύματα.

●  Διαστάσεις: 21x30 ἑκ. ● Σελίδες λϚ ’ +28.

* * *

# Ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν 
Χρυσόστομος ὁ Ὁμολογητὴς 
Ἱεράρχης καὶ Πρωθιεράρχης.

●  Συναξάριον, Θαύματα, Χρο-
νολόγιον, Κατάλογος Συγγρα-
φῶν. 

● Διαστάσεις: 12x20 ἑκ. ● Σε-
λίδες 48.

* * *
# Ἀκολουθία Ἱερᾶς Παρα-

κλήσεως τοῦ ἐν Ἁγίοις Πα-
τρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου τοῦ 
Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ 
Πρωθιεράρχου.

● Διαστάσεις: α. 15x20 ἑκ. 
(γιὰ τὸ Ἀναλόγιον), β. 8x12  ἑκ. 

(«τσέπης», γιὰ χρῆσι ὑπὸ τῶν πιστῶν).

* * *

# Ἱερὲς Εἰκόνες τοῦ ἐν Ἁγί-
οις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστό-
μου τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρ-
χου καὶ Πρωθιεράρχου.

● Διαστάσεις: α. 35x45 ἑκ. – β. 
30x25 ἑκ. – γ. 7x 9 ἑκ.

* * *
● ῞Ολες οἱ ἀνωτέρω ἐκδόσεις διατίθενται 

δωρεάν.
● Παραγγελίες· 
● Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου μας: Κάνιγγος 32 

(ὄροφος γ’), Τ.Κ. 106 82, Ἀθήνα. ● Ἄριθμ. Τη-
λεφ.: (+30) 210 3828280. ● Telefax: 210 3847365. 
● E-mail: ecclesiagoc@gmail.com

● Ἐπίσης: 
Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 

Λεωφ. Φυλῆς 44 (Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), 
Τ.Κ. 133 51, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 
210 2487388. ● Telefax: 210 2487389. ● E-mail: 
mitropolis-orfyl@hsir.org.

●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. ● Μέ-

λος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. ● Μέλος τοῦ 
Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. ● Μέλος τοῦ Πρωτοβαθμί-
ου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου διὰ Ἱερεῖς. ● Ἐπίσης, διαποιμαίνει, 

† Ὁ Μητροπολίτης  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Καλλίνικος

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται
† ὁ Ἀττικῆς καὶ ∆ιαυλείας κ. Ἀκάκιος 
† ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος κ. Ἀθανάσιος
† ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος 
† ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος 
† ὁ Ἀττικῆς καὶ 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 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 καὶ ∆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

ὡς Τοποτηρητής, τὰς νεοπαγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλμης Σου-
ηδίας (καὶ πάσης Σκανδιναβίας) 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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