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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 Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη.

«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 44, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Ἕνωσις  Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «Ὁ Ἐσταυρωμένος»

 ● Λεωφ. Φυλῆς 44, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 ● Λεωφ. Φυλῆς 44, 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 καὶ ● Ἁγίου Μερκουρίου, Νέα Πα-
λάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Βλαστὸς Καλάμου 
Ἀττικῆς. ● Ἁγίου Ἐλευθερίου, Κουβαρᾶς Ἀττικῆς. ● Προφήτου Ἠλιού, Αὐ-
λὶς Χαλκίδος. ● Ἁγίου Φιλαρέτου Ὁμολογητοῦ, Σκούρτα Βοιωτίας. ● Ἁγίων
Πέντε Ὁμολογητῶν, Σπάτα. ● Παναγίας Παρηγορητρίας, Κολῶνες Σα-
λαμῖνος. ● Ἁγίου Ἀνδρέου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Τροιζῆνα. ● Ἀναλήψεως 
τοῦ Σωτῆρος, Ἀνθούπολις Πατρῶν. ● Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 
Ροΐτικα Πατρῶν. ● Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Ἀραχωβίτικα Πατρῶν. ● Παν-
αγίας Γιάτρισσας, Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. ● Ἁγίου Ἰσαύρου, Γαρίτσα 
Κερκύρας. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Θεσσαλονίκη. ● Ἁγίων ΙΒʹ 
Ἀποστόλων, Κύμινα Θεσσαλονίκης. ● Ἁγίου Δημητρίου, Χαλάστρα Θεσσα-
λονίκης. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.  

Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● Ἁγίου Χαραλάμπους, Δροσιὰ Ἀττικῆς. ● Μεταμορφώσεως τοῦ Σω-

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

XΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑX
● Οἱ Σταθμοὶ τῆς Μεγαλειώδους Πορείας μας - 3 ● Δωδεκαήμερο Ὁδοιπορικὸ - 4 ● Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα / Ἡ  
Μεγάλη Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων - 5 ● Εὐλόγησις Βασιλόπιττας / Β’ Σύναξις Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας - 6 ● «Ἡ Μεγάλη Θεϊκὴ Βουλή, τὸ Ἀρχέτυπό μας καὶ ἡ Βασιλικὴ Μεγαλοπρέπειά μας» - 7 ● Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς - 9 ● Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος - 10     
● Τρεῖς Ἀντικαρναβαλικὲς Ἐκδηλώσεις - 11 ● «Ὁ Ἐτήσιος Κοινὸς Ἑορτασμὸς τῆς Μνήμης τῶν Ὀγδόης (Η’) καὶ Ἐνάτης 
(Θ’) Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων» - 13 ● «Συνάξεις Γονέων» - 15 ● Ἀγρυπνία καὶ Προσκύνημα στὰ ἴχνη τῆς Ἁγίας 
Φιλοθέης καὶ Πανήγυρις στὴν Σουηδία - 16 ● Συνοδικοὶ Ἑορτασμοὶ καὶ Ἐκδηλώσεις - 18 ● Ἐπίσκεψις Ποιμαντικὴ καὶ 
Προσκυνηματικὴ στὴν Σαρδινία - 20 ● «Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο “Σῶμα καὶ Ταυτό-
τητα”» - 21 ● Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Σουηδία - 22 ● Δραστηριότητες τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» - 23  ● Ἔκθεση Πεπραγμέ-
νων Δ’ Τριμήνου 2016 - 25 ● Συγκεντρωτικὴ Ἔκθεση Πεπραγμένων Ἔτους  2016 - 26 ● «Ἡ  πορεία τοῦ Μοναχοῦ “ἐν ἐπι-
στήμῃ”» - 27 ● Βιβλιοπαρουσιάσεις - 29 ● Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας / Ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς - 31 ●
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Ἀνακαινισμένοι ἀπὸ τὴν Σάρκωσι,
συνεχίζουμε πρὸς τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Δόξα

1η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ. 

Οἱ Σταθμοὶ τῆς Μεγαλειώδους Πορείας μας

Ὁ Σταῦλος , ὅπου ἐγεννήθη ἡ Ζωὴ καὶ τὸ Ἀρχέτυπό μας, 
εὑρίσκεται στὴν ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ 

πρὸς τὸν Σταυρό, τὴν Δόξα καὶ τὴν  Ἀνακαίνισί μας. 
# Ταπείνωσις ● Κένωσις ● Σταῦλος ● Σταυρὸς ● Θυσία ●

●  Ἀνάστασις ●  Ἀνακαίνισις ●  Ζωὴ  ●  Δόξα τῆς Βασιλείας ...
«Σταθμοὶ» τῆς Μεγαλειώδους Πορείας μας ἀπὸ τὸ «νῦν» καὶ τὸ «ἐνθάδε», 

τὰ ὁποῖα ἀνακαινίζονται καὶ Χριστοποιοῦνται, 
στὸ «ἀεὶ» καὶ «αἰώνιο» τῆς Κοινωνίας Ἀγάπης 
μὲ τὸν Πατέρα, τὸν Υἱό, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. 

Καλὴ πορεία, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Θεοτόκου!...
« Ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα μου πορεύομαι...

 Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς , ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾿ Αὐτοῦ...»
( Ἰωάν. ια’ 16, ιδ’ 12 ).

† Περιτομὴ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἁγίου Βασιλείου Μεγάλου
Ἐλάχιστος Διάκονος τῶν τοῦ Χριστοῦ Προβάτων, Λεντίῳ Ζωννύμενος

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς



●4  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

■ Μηνύματα ἀγάπης καὶ ἐλπίδος

Δωδεκαήμερο Ὁδοιπορικὸ
Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωσις

Τ ὴν Κυρια-
κή, 19η Δε-

κεμβρίου 2016
ἐκ. ἡμ., Κυρι-
ακὴ πρὸ  Χρι-

στοῦ Γεννήσε-
ως, μὲ τὴν εὐλο-

γία τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμένος μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε 
ἡ καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλω-
σις, στὸ φιλόξενο Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Δη-
μοτικῆς Ἑνότητος Ζεφυρίου, τοῦ Καλλικρατι-
κοῦ Δήμου Φυλῆς, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε καὶ 
πάλι εὐγενῶς ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις, Μέλη 
τῆς ὁποίας ἐτίμησαν τὴν Ἐκδήλωσι μὲ τὴν πα-
ρουσία τους.

Προΐσταντο ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας καὶ ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρ-
δικίου κ. Κλήμης. 

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ πολυ-
σέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. 
Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπρι-
ανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς καὶ Ἀντι-
προσωπεῖες τῶν ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας.  

* * *
Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε ● Τροπάρια

ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστου-
γέννων, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσε μὲ χάρι ἡ νεοσύστα-
τος μικτὴ Παιδικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Παν-

οσιολογι -
ωτάτου ἐμ-
πείρου Μου-
σ ι κ ο δ ι δ α -
σκάλου π. 
Διονυσίου 
Ἁγιοκυπρι-
ανίτου, ● χα-
ρ ι τ ω μ έ ν α 

χριστουγεννι-
άτικα ποιήματα,
τὰ ὁποῖα ἀπήγ-
γειλαν μικρὰ καὶ
μεγάλα παιδιὰ
τῶν Κατηχη-
τικῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, 
● Ποντιακὰ Κάλαντα, ● Παράστασις, ὑπὸ τοῦ 
Θεατρικοῦ Τμήματος τῆς Μητροπόλεώς μας, 
τοῦ Χριστουγεννιάτικου Διηγήματος «Ἡ Ὑπη-
ρέτρα», τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ «ἅγιος τῶν γραμ-
μάτων», ὁ Μεγάλος Ἐθνικός μας Λογοτέχνης 
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (σὲ διασκευὴ 
Ξανθούλας Παπουτσῆ, † 2014), μὲ ἰσχυρὰ Μη-
νύματα πίστεως, ἐλπίδος, συγχωρητικότητος 

καὶ θυσιαστικῆς ἀγάπης, στὸ Φῶς τῆς
 Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τὴν 

σκηνοθεσία εἶχε ἀναλάβει ἡ κα 
Σμαράγδα Καλουτζῆ, Ὑπεύ-
θυνος τοῦ Τμήματος, τὰ δὲ 
σκηνικὰ εἶχε φιλοτεχνήσει ἡ 

κα Ταμάρα Τοπάλα ● Κάλαν-
τα διαφόρων περιοχῶν τῆς Ρωμη-

οσύνης, τὰ ὁποῖα ἐκάλυπταν τὶς 
Ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτο-

χρονιᾶς - Ἁγίου Βασιλείου καὶ τῶν Φώτων, ὑπὸ 
τὴν Χορωδία -Ὀρχήστρα « Ἑλληνορθόδοξη 
Κληρονομιά».

* * *
Στὴν κατακλεῖδα, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 

μας ὑπεγράμμισε τὴν ὠφέλεια τῶν Ἐκδηλώ-
σεων αὐτῶν, διὰ τῶν ὁποίων διατηρούμεθα 
ἑνωμένοι μὲ τὸν «λῶρο» τῆς Ἑλληνορθοδό-
ξου Παραδόσεώς μας, 
ἀντλοῦντες μὲ τρό-
πο δημιουργικὸ
καὶ δυναμικὸ
νάματα Πί-
στεως καὶ γνη-
σίου Ἑλληνορ-
θοδόξου Πολι-
τισμοῦ.
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■ Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
24η Δεκεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Παρα-
 σ κ ε υ ή , 

24.12.2016 ἐκ.
ἡμ., Παραμο-
νὴ τῶν Χρι-
στουγέννων.

Μετὰ τὴν Ἀκο-
λουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τὴν Θεία Λει-
τουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Μέλη τῶν 
Κατηχητικῶν μας καὶ ἄλλων Δομῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ἐτραγούδησαν τὰ πατροπαρά-
δοτα, ὄμορφα Κάλαντα στοὺς Ἀδελφούς μας.

Ἄρχισαν ἀπὸ 
τὸ Μοναστήρι 
μας, τῶν Ἁγί-
ων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης.

Τὸ ψῦχος ἔν-
τονο, ἀλλὰ ἡ 
ὄμορφη ὑποδοχὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς Ἀδελ-
φούς τους καὶ οἱ ζεστὲς ἀγκαλιὲς καὶ εὐχές 
τους, ἐβοήθησαν αὐτὰ νὰ τὸ ἀψηφίσουν.

Οἱ στάσεις πολλές, ἀλλὰ καὶ τὰ κεράσματα 
καὶ οἱ εὐχὲς περισσότερες...

Προπορεύονταν ἡ Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Χριστοῦ μας καὶ τὸ κουτὶ γιὰ τὸν ὀβολὸ καὶ γύ-
ρω τους οἱ Καλαντάρηδες, μικροὶ καὶ μεγάλοι, 
ἑνωμένοι σὲ μία ὄμορφη, Χριστουγεννιάτικα 
ζεστή, γλυκειὰ παρέα...

■ Στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο

 Ἡ Μεγάλη Ἀγρυπνία 
τῶν Χριστουγέννων 

         25η Δεκεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Ἐπὶ τῇ μεγάλῃ Ἑορτῇ τῆς κο-   
 σμοσωτηρίου  Γεννήσεως τοῦ

Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
μας Χριστοῦ, ἐτελέσθη στὴν 
Μητροπολιτικὴ Ἕδρα μας 
Πανηγυρικὴ ἀρχιερατικὴ ἱερὰ 
Ἀγρυπνία, ἡ ὁποία ἦταν πράγματι 
μία ἰδιαίτερη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. 

Προέστη ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συλλειτουρ-
γοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντος.

Παρὰ τὰ ἀπο-
θαρρυντ ι κὰ 
ἐνημερωτικὰ 
δελτία καιροῦ, 
προσῆλθε με-
γάλο πλῆθος 
εὐσεβῶν πι-
στῶν, γιὰ τὴν 

ἀσφαλῆ ἀνάβασι καὶ κατάβασι τῶν ὁποίων (πρὸς 
καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ) εἶχε προνοήσει ὁ Ἀξιό-
τιμος Δήμαρχός μας κ. Χρῆστος Παππούς, ὁ 
ὁποῖος ὄχι μόνο διέθεσε ἐκχιονιστικὰ μηχανή-
ματα τοῦ Δήμου γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησι αὐτή, ἀλλὰ 

θυσιαστικὰ συμμετεῖχε στὴν πολυμελῆ 
Ὁμάδα τῆς Ἐργασίας, μαζὶ μὲ τοὺς 

Ἀξιοτίμους συνεργάτες του.
Στὸ τέλος τῆς τόσο εὐλογημε-

μένης αὐτῆς Ἀγρυπνίας, οἱ «Κα-
λαντάρηδες» τῆς Μητροπόλεώς

μας ἐτραγούδησαν γιὰ τοὺς ἁγί-
ους Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς πιστοὺς 

Κάλαντα τῆς Παραδόσεώς μας καὶ 
διέθεσαν τὰ «φιλοδωρήματα» ὑπὲρ τῶν Πτωχῶν 
Ἀδελφῶν μας.

Ἔτσι, ἐβιώσαμε μὲ ποικίλους τρόπους τὴν Ἑορ-
τὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ὡς τὴν Ἑορτὴ τῆς 
Θυσιαστικῆς 
Ἀγάπης, τόσο 
τοῦ Πλαστουρ-
γοῦ πρὸς τὸ πλά-
σμα Του, ὅσο 
καὶ τοῦ ἀνθρώ-
που πρὸς τὸν 
Ἀδελφό του.



■ Γιὰ ἕνα νέο Ἔτος ἐν Εἰρήνῃ καὶ Μετανοίᾳ

Εὐλόγησις Βασιλόπιττας 
1η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ. 

Τὸ Σάββατο, 1η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.,
 Ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας 

καὶ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγά-
λου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐτέλεσε στὰ συστε-
γαζόμενα Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», τὴν παραδοσιακὴ 
εὐλόγησι τῆς Βασιλόπιττας, βοηθούμενος ἀπὸ 
τοὺς Ἁγιοκυπριανῖτες Πατέρες Ἱεροδιακόνους 
Ἰωσὴφ καὶ Γαβριήλ.

Συμπαρίσταντο τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
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βουλίου τοῦ Συλ-
λόγου, τῆς Ἐξε-
λεγκτικῆς Ἐπι-
τροπῆς καὶ ἡ Κο-
σμήτωρ, σεβα-
στὲς Γερόντισ-
σες, ὡς καὶ Μέλη καὶ Συμπαραστάτες τοῦ Συλ-
λόγου μας καὶ τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Στὸ σύντομο λογύδριό του ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμένας μας εὐχαρίστησε τοὺς παρευρισκο-
μένους γιὰ τὴν κατὰ δύναμι βοήθειά τους στὸ 
ποιμαντικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ Ἔργο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας.

Εὐχήθηκε τὸ Ἔτος 2017 νὰ εἶναι ἐν εἰρήνῃ 
καὶ μετανοίᾳ, διευκρινίσας ὅτι 

● ἡ Μετάνοια εἶναι πορεία δυναμικὴ καὶ δημιουρ-
γική, ἐφ᾿ ὅσον ἡ αὐτομεμψία φέρνει τὴν διόρθωσι 
καὶ ἑλκύει τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ἂν καὶ οἱ συνθῆκες 
καὶ οἱ προγνώσεις γιὰ τὸ μέλλον εἶναι μᾶλλον ἀνη-
συχητικές, ἂς μὴν λησμονοῦμε, ὅτι ὅπου ἐπικρατεῖ 
τὸ σκοτάδι, ἐὰν ἀνάψης ἔστω καὶ ἕνα κεράκι, δὲν 
ὑπάρχει πλέον σκοτάδι. Ἂς ἐργαζώμεθα λοιπὸν μὲ 
ἐλπίδα τὰ Ἔργα τοῦ Φωτὸς πρὸς ἀνακούφισιν τῶν 
Ἀδελφῶν μας, ἐμπιστευόμενοι στὴν Πρόνοια τοῦ 
Φιλανθρώπου Κυρίου μας.

Τὴν Κυριακή, 9η  Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., 
 μὲ τὴν εὐλογία, τὴν παρουσία καὶ τὴν κα-

θοριστικὴ καθοδήγησι τοῦ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
πραγματοποιήθηκε ἡ Β´ Σύναξις Κατηχητριῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

Ἀναπτύχθηκαν διάφορα θέματα πνευματικὰ
καὶ πρακτικά, ἀλλὰ καὶ λειτουργικὰ γιὰ τὴν ὕλη

τῶν ἐφετινῶν μαθημάτων. Ἔγινε ἐπίσης καὶ 
ἕνας μικρὸς ἀπολογισμὸς γιὰ τὸ πῶς λειτουρ-
γεῖ τὸ κάθε Κατηχητικὸ Τμῆμα στὰ Ἐνοριακὰ 
Κέντρα τῆς Μητροπόλεως ἕως τώρα.

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἱ παροῦσες ἐβίωσαν 
βαθειὰ τὴν αἴσθησι τῆς Πνευματικῆς Οἰκογέ-
νειας, ἑνωμένες σὰν μία ψυχὴ στὴν Διακονία 
τοῦ Χριστοῦ 
μας, κάτω ἀπὸ 
τὴν σκέπη τῆς 
Παναγίας μας 
καὶ τῶν Ἁγίων 
μας!                

■  Ὅλες μαζὶ ἑνωμένες στὴν ἴδια Διακονία

Β´ Σύναξις Κατηχητριῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
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Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
  Πνεύματι !...

Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι !...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·
Ἂς ἐπικαλεσθοῦμε 

τὴν χάρι καὶ τὴν εὐλο-
γία τῆς Παναγίας Μη-
τέρας μας, ἡ Ὁποία 
ἔγινε, ὅπως ἀναγινώ-
σκουμε καθημερινῶς 
στοὺς «Χαιρετισμούς» 
Της, «Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ 
καὶ Λόγου»· ἂς ἐπι-
καλεσθοῦμε, ἐπανα-

λαμβάνω, τὴν βοήθεια καὶ ἐνίσχυσί Της, 
προκειμένου νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν «Γενέ-
θλιον Ἡμέραν τῆς Ἀνθρωπότητος», κατὰ 
τὸν Μέγα Βασίλειο.

* * *
Oἱ Ἅγιοι Πατέρες ὁμιλοῦν γιὰ μία προ-

αιώνια καὶ ὑπέρχρονη Σύσκεψι καὶ κοινὴ Συν-
εδρίασι τῶν τριῶν Θεϊκῶν Προσώπων, τῆς 
Τριαδικῆς Θεότητος, κατὰ τὴν Ὁποίαν ἀπο-
φασίσθηκε ἡ Δημιουργία τοῦ Ἀνθρώπου.

Ἆρά γε, ποιό θὰ ἦταν τὸ Ἀρχέτυπο, τὸ 
Πρότυπο, τοῦ Ἀνθρώπου;

Ἔπρεπε νὰ προκαθορισθῆ τὸ Ἀρχέτυπο, 
ὁ «λόγος» τοῦ Ἀνθρώπου, διότι Αὐτὸ εἶναι 
ἡ βασικὴ προϋπόθεσις τῆς Δημιουργίας 
του μέσα στὸν χρόνο, στὴν Ἱστορία, στὴν 
κτιστότητα. 

«Ποιήσωμεν», λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ ὁ 
πληθυντικὸς ἀφορᾶ στὰ Τρία Θεϊκὰ Πρόσ-
ωπα, «ποιήσωμεν ἄνθρωπον» (Γενέσ. α’ 26).

Ὁ Ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ἐξαίρετο καὶ ση-
μαντικό, κορυφαιότατον Δημιούργημα τοῦ 

Θεοῦ, Δημιούργημα τῶν Ἀκτίστων Ἐνερ-
γειῶν τοῦ Θεοῦ, Δημιούργημα τῆς Ἐλευθε-
ρίας καὶ τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἂς ἀκούσωμε ἕναν Ὕμνο τοῦ Σοφοῦ Σο-
λομῶντος στὴν ἀγαπητικὴ ἀπόφασι τοῦ 
Θεοῦ νὰ δημιουργήση τὰ κτιστὰ ὄντα καὶ 
μάλιστα τὸν Ἄνθρωπο:

«Ἀγαπᾷς τὰ ὄντα πάντα καὶ 
οὐδὲν βδελύσσῃ, ὧν ἐποίησας· 
οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσκεύα-
σας· πῶς δὲ ἔμεινεν ἄν τι, εἰ μὴ Σὺ 
ἠθέλησας ἢ τὸ μὴ κληθὲν ὑπὸ Σοῦ 
διετηρήθη; Φείδῃ δὲ πάντων, ὅτι 
Σά ἐστι, Δέσποτα Φιλόψυχε». 

(Σοφία Σολομῶντος ια’ 24-26)

«Ἀγαπᾶς ὅλα τὰ Δημιουργήμα-
τα, καὶ κανένα ἀπὸ ἐκεῖνα, τὰ 
ὁποῖα Σὺ ἐδημιούργησες, δὲν ἀπο-
στρέφεσαι, διότι οὐδέποτε θὰ δη-
μιουργοῦσες κάτι, ἐὰν ἐμισοῦσες 
αὐτό. Πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ 
παραμείνη κάτι ποὺ ὑπάρχει, ἂν 
Ἐσὺ δὲν θὰ ἤθελες αὐτό; Ἢ πῶς 
θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ διατηρηθῆ 
κάτι, τὸ ὁποῖο  Σὺ 
δὲν θὰ ἔφερνες ἐκ
τοῦ μηδενὸς στὴν
ὕπαρξι; Εὐσπλαγ-
χνίζεσαι καὶ λυ-
πεῖσαι τὰ πάντα, 
διότι ὅλα εἶναι 
ἰδικά Σου, Δέσπο-
τα, ἀνήκουν εἰς 
Σέ, ὁ Ὁποῖος εἶσαι 
Φιλόψυχος».

* * *

Μήνυμα 
ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016

Ἡ Μεγάλη Θεϊκὴ Βουλή, τὸ Ἀρχέτυπό μας
καὶ ἡ Βασιλικὴ Μεγαλοπρέπειά μας

Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Λόγου
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μένου νὰ φθάση στὴν τελείωσι - θέωσι :
«Ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ 

ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, 
ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν 
ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου τῆς 
Ζωῆς· καὶ ἡ Ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ 
ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ 
ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν Ζωὴν τὴν 
Αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα 
καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. Ὃ ἑωράκα-
μεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλο-
μεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν 
ἔχητε μεθ᾿ ἡμῶν. Καὶ ἡ κοινωνία 
δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ 
μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, 
ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη». 

(Α’ Ἰωάν. α’ 1-4)
* * *

Φιλόχριστοι Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου· 
Σήμερα, αὐτὸ τοῦτο τὸ μεγαλεῖο τῆς φύ-

σεώς μας ἑορτάζουμε... 
Καὶ τὴν προαιώνια «Βουλὴ» καὶ ἀπόφασι 

τῆς Ἁγίας Τριάδος γιὰ τὴν Δημιουργία τοῦ 
Ἀνθρώπου... Καὶ τὸν καθορισμὸ τοῦ Θε-
ανθρωπίνου Ἀρχετύπου τοῦ Ἀνθρώπου... 
Καὶ τὴν ἐν χρόνῳ Ἐνσάρκωσι τοῦ Κυρίου 
μας ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ Θεανθρώπου... 
Καὶ τὴν ὁριστικὴ τελείωσι, ὁλοκλήρωσι 
καὶ πληρότητα τοῦ Ἀνθρώπου, διὰ μέσου 
τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Θεάνθρωπο... Καὶ 
τὴν δυνατότητα νὰ προχωρήση πλέον ὁ 
Ἄνθρωπος δυναμικὰ ἀπὸ τὸ «κατ᾿ εἰκόνα» 
στὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν»...

«Δεῦτε», λοιπόν, «ἀγαλλιασώμεθα τῷ 
Κυρίῳ, τὸ παρὸν Μυστήριον ἐκδιηγούμε-
νοι»!... «Μέγα καὶ παράδοξον Θαῦμα τε-
τέλεσται σήμερον»! ... «Χορευέτω τοίνυν 
πᾶσα ἡ κτίσις καὶ σκιρτάτω»!...

Ναί, σήμερα, μὲ τὴν Ἐνσάρκωσι τοῦ 
Θεοῦ, μὲ τὴν ἀποκάλυψι τοῦ Ἀρχετύπου 
μας, συνειδητοποιοῦμε καὶ αἰσθανόμεθα 
βαθύτερα, ὅτι τὸ κάλλος τῆς φύσεώς μας 
εἶχε, ἔχει καὶ θὰ ἔχη εἰς τὸν αἰῶνα Βασιλικὴ 
Μεγαλοπρέπεια...
Προαιωνίως, ὁ Νυμφίος Θεὸς ἀγαποῦσε 

σφοδρῶς τὴν φύσι μας καὶ ἐφρόντιζε γιὰ τὸ 

Ἀγαπητοὶ Χριστιανοί μου· 
Ποῖο θὰ ἦταν, ἐπανέρχομαι, τὸ Ἀρχέτυ-

πο τοῦ κορυφαιοτάτου Δημιουργήματος 
τοῦ Θεοῦ; Ποῖος θὰ ἦταν ὁ «λόγος» τοῦ 
Ἀνθρώπου;

Στὴν προαιώνια Σύσκεψι τῆς Ἁγίας Τριά-
δος ἐτιμήθη ἡ φύσις μας εἰς τὸ ἔπακρον, ἐφ᾿ 
ὅσον ἀπεφασίσθη, ὅτι Ἀρχέτυπον τοῦ Ἀν-
θρώπου θὰ ἦταν ὁ Θεάνθρωπος Χριστός:

«Πρῶτον ἐτυπώθη τὰ κατὰ τὴν σάρ-
κα τοῦ Χριστοῦ (ὡς Θεανθρώπου)», λέ-
γει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, «καὶ τότε (ἔπει-
τα) Ἀδὰμ ἐπλάσθη (κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ 
Ἀρχετύπου του)».

«Αὐτὸς (ὁ Θεάνθρωπος) Ἀρχέτυπον ἦν», 
διδάσκει ὁ Ἱερὸς Νικόλαος Καβάσιλας.

Ἑπομένως, ἡ Ἐναθρώπησις εἶχε προεπι-
νοηθῆ, ὡς ὁ σκοπός-τέλος τῆς πλήρους καὶ 
ὁριστικῆς τελειώσεως τοῦ Ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐνσάρκωσις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ ἦταν τὸ «προεπινοούμενον τέλος», 
ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς... Τὸ ἱστορικὸ τέλος-σκοπὸς ἦταν 
μέσα στὸν Θεϊκὸ Νοῦ καὶ εἶχε ἀποφασισθῆ 
ἀχρόνως...

Ἔπρεπε πρωτί-
στως νὰ φανερω-
θῆ τὸ ἀόρατο Ἀρ-
χέτυπο τοῦ Ἀνθρώ-
που, ὥστε κάθε ἄν-
θρωπος νὰ ἰδῆ καὶ 
ψηλαφίση Αὐτό· 
κατόπιν, νὰ ἔλθη 
σὲ κοινωνία - ἕνωσι
μὲ τὸν Θεάνθρωπο -
Ἀρχέτυπο, προκει-
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λόγῳ μαρτυρίαν γιὰ τὴν Βασιλικὴ Μεγαλο-
πρέπειά του. Ἀμήν!

† Ἁγία Γέννησις
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016

Ταπεινὸς εὐχέτης 
πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας,

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

ἀρχετυπικὸ κάλλος αὐτῆς... Ἐν χρόνῳ –μέσα 
στὴν ἱστορία, μὲ τὴν Ἐνανθρώπησί Του, ὁ 
Βασιλεὺς Κύριός μας ὡς Νυμφίος συναντᾶ 
τὴν Νύμφη, τὴν φύσι μας καὶ μνηστεύεται 
αὐτήν... Στὰ Ἔσχατα, θὰ τελεσθοῦν μέσα 
στὴν ἄκτιστη Δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος οἱ 
Γάμοι τοῦ Ἀρνίου...

«Δόξα τῇ συγκαταβάσει Σου, μόνε Φιλ-
άνθρωπε»! ...

* * *
Μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, 

Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ 
(† 2013), καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγί-
ας Μητέρας μας καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἂς 
μᾶς ἀξιώση ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας μας 
νὰ φανοῦμε ἄξιοι τῆς «Μεγάλης Βουλῆς» 
τῆς Ἁγίας Τριάδος γιὰ τὴν φύσι μας, γιὰ 
τὸν Ἄνθρωπο, καὶ νὰ δίδουμε ἔργῳ καὶ 

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  
τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου  

τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος
11- 12η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν 15η Ἰανουαρίου ἐκ. ἡμ., ἡ Τοπική μας Ἐκ-
 κλησία ἑορτάζει, μαζὶ μὲ τοὺς Ὁσίους Παῦλο 

τὸν Θηβαῖο καὶ Ἰωάννη τὸν Καλυβίτη, καὶ μία ἄλλη 
μεγάλη ὁσιακὴ μορφή: τὸν Ὅσιο Ἱερώνυμο, τὸν 

ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρ-
νηθος († 15.1.1943). 

Λόγῳ ἐπικειμένου 
ποιμαντικοῦ ταξιδίου 
τοῦ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου μας ᾿Ωρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανοῦ στὴν Σαρδινία 
ἐτελέσθη ἐκ μεταθέ-
σεως, τὸ βράδυ τῆς 
Τρίτης πρὸς Τετάρτη, 

11-12.1.2017 ἐκ. ἡμ., πλήρης
ἱερὰ Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευ-
ῆς Ἀχαρνῶν, τὴν ὁποίαν 
ἵδρυσε ὁ Ἅγιος εἰς τὰς ὑπω-
ρείας τῆς Πάρνηθος Ἀττι-
κῆς (1927 ἑ.).

* * *
Προΐστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ᾿Ωρω-

ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συμμετεῖχαν ὁ 
Πανοσιολογ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Κα-
θηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπρι-
ανοῦ καὶ Ἰουστίνης, οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι π. 
Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης καὶ π. Σωτήριος Γιού-
λης, οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἱεροδιάκονος 
Γαβριὴλ καὶ ῾Υποδιάκονος Γέρων Ἀντώνιος, ὡς 
καὶ ὁ ῾Υποδιάκονος Ἀβραὰμ Ψάλτης.

Ἐψάλη ἡ πλήρης Ἀσματικὴ ̓Ακολουθία τοῦ ̔Οσί-
ου, τὴν ὁποία ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας εἶχε 
συντάξει, Χάριτι Θείᾳ, κατὰ τὸ θέρος τοῦ 2015. 

Ἡ λίαν καλαίσθητος ξυλόγλυπτος Λάρναξ τῶν 
τιμίων Λειψάνων καὶ ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου 
Ἱερωνύμου τοῦ Νέου ἐσκόρπιζαν εἰς ἅπαντας 
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 γὼν αὐτὸς εἶναι τιτάνιος, ἐφ᾿ ὅσον 
πάντα τὰ μηνύματα καὶ τὰ πρό-

τυπα, τὰ ὁποῖα προβάλλονται, 
ἀποσκοποῦν νὰ καλλιεργήσουν
καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ τρία 
αὐτὰ πολυκέφαλα τέρατα, καὶ 

ἰδίως τὴν Φιληδονία, ἡ ὁποία μᾶς 
κάνει ἀπρόθυμους νὰ κοπιάσουμε γιὰ 

τὸ Μεγάλο Ὅραμα τῆς Συναντήσεως μὲ τὸν 
Νυμφίο τῶν ψυχῶν μας.

Γι᾿ αὐτό, ἂς διδαχθῶμε, Μοναχοὶ καὶ Λαϊ-
κοί, ἀπὸ τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων καὶ ἂς τοὺς πα-
ρακαλέσωμε νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὸ ἀναίμακτο 
Μαρτύριο τῆς Συνειδήσεως.

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λει-

τουργίας, ἡ ῾Οσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστῖνα 
καὶ ἡ ὑπ᾿ Αὐτὴν Ἀδελφότης ἐδεξιώθησαν τοὺς 
πιστοὺς στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, 
ὅπου τὰ πνευματικὰ τέκνα εἶχαν τὴν εὐκαιρία 
νὰ εὐχηθοῦν τὸν Ποιμένα τους ἐπὶ τῇ πεντη-
κονταετίᾳ τῆς Μοναχικῆς του Ἀφιερώσεως 
(17.1.1967-17.1.2017, † Μνήμη: Μεγάλου  
Ἀντωνίου).                                                  

τὴν εὐωδιάζουσα χάρι τοῦ ἑορταζομέ-
νου ῾Οσίου καὶ ῾Ομολογητοῦ Κτή-
τορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

* * *
Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὁ Σε-

βασμ. Μητροπολίτης μας ἀναφέρ-
θηκε στὴν πνευματικὴ λειτουργία 
τῆς Μνήμης τῶν Ἁγίων. 

῾Η Μνήμη αὐτὴ δὲν μᾶς δίδει μόνο τὴν εὐ-
καιρία νὰ ζητήσουμε τὴν βοήθεια τοῦ τιμωμέ-
νου Ἁγίου γιὰ τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικές μας 
ἀσθένειες, ἀλλὰ μᾶς ὑποδεικνύει τὸν δρόμον 
καὶ τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους ἐνίκησε ὁ 
κάθε Ἅγιος τὰ τρία περιεκτικὰ πάθη τῆς Φιλο-
δοξίας, τῆς Φιλαργυρίας καὶ τὶς Φιληδονίας, 

καὶ ἔφθασε 
στὴν ἕνωσί 
του μὲ τὸν 
Θεόν.

Στὴν σύγ-
χρονη κοινω-
νία τῆς Ἀπο-
στασίας, ὁ ἀ-

Τὴν Δευτέρα, 24η  Ἰανουαρίου 2016 ἐκ. ἡμ., 
Μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, τῆς διὰ 

Χριστὸν  Σαλῆς, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς 
Ναός, στὸν Ὠρωπὸ Ἀττικῆς. 

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς ἐκπρόσω-
πος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας ᾿Ωρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο σὲ 
ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὴν Σουηδία.

Στὴν Ὁμιλία του, ἀφοῦ ὑπενθύμισε, ὅτι ὁ Ἀεί-
μνηστος Μητροπολίτης μας Κυπριανὸς († 2013) 
ἔκανε γνωστὴ τὴν Ἁγία καὶ τῆς ἀφιέρωσε τὸν πρῶ-
το Ναὸ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀναφέρθηκε στὸ Βίο 
καὶ σὲ συγχρονα θαύματα τῆς Ὁσίας Ξένης.      

■ Μήνυμα θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ ἐγρηγόρσεως

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος 

τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς
Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 24.1.2017 ἐκ. ἡμ.
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πητοῦ στὸν λαό μας 
Θεάτρου Σκιῶν...

Ἡ ἐπιτυχημένη
Παράστασις ἔφθα-
σε στὸ τέλος της «ἐν
εἰρήνῃ καὶ ἀγαλ-
λιάσει», παρὰ τὶς 
συνηθισμένες «ἀ-
ψιμαχίες» τοῦ Καραγκιόζη μὲ τὸν λίαν ἀγα-
πητὸ στὰ παιδιά, ὅπως ἐφάνη ἀπὸ τὶς αὐθόρ-
μητες ἐπευφημίες τους κατὰ τὴν ἐμφάνισί του 
στὴν Σκηνή, μπαρμπα-Γιῶργο.

* * *
Στὴν δευτέρα Ἐκδήλωσι, ἀνταποκρίθηκε με-

γάλος ἀριθμὸς παιδιῶν καὶ ἐφήβων, ἀλλὰ καὶ 
πιστῶν ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐνορίες τῆς Μητρο-

πόλεώς μας.
Οἱ ̔ Υπεύθυνες Κατηχήτριες ἐπα-
ρουσίασαν τὸ Πρόγραμμα καὶ ἀν-
έγνωσαν σύντομα κείμενα, ἀφο-
ρῶντα στὸν σκοπὸ καὶ στὴν ὠφέ-
λεια τῶν Ἀντικαρναβαλικῶν Ἐκ-

δηλώσεων, ὡς καὶ τὸ κεντρικὸ δρώ-
μενο τῆς βραδυᾶς: τὸ χορευτικὸ παι-

γνίδι «Γαϊτανάκι».
Ἐν συνεχείᾳ τὸ Ἐφηβικὸ Τμῆμα ἐπαρουσίασε 

τὸ ὄμορφο αὐτὸ δρώμενο, τὸ ὁποῖο ἀκολούθησαν 
παραδοσιακοὶ χοροὶ τῆς Πατρίδος μας.

Μέλη τῆς Χορωδίας -̓ Ορχήστρας τῆς Μητρο-
πόλεώς μας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» ἀπέ-
δωσαν ἑορταστικά, ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη διεύ-
θυνσι τοῦ π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου, ἔμορφα 
τραγούδια τῆς ἀθάνατης Ρωμηοσύνης μας.

Μετὰ τὴν Τράπεζα 
Ἀγάπης, ἡ ὁποία 
παρατέθηκε εἰς
ἅπαντας, ἐν 
ἀφελότητι
καρδίας, μι-
κροὶ καὶ με-
γάλοι συμμε-
τεῖχαν στοὺς πα-

Μὲ τὴν εὐχή, καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ ὑπὸ τὴν 

προστασία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου, τοῦ 
ὑπὸ Καρναβαλιστῶν μαρτυρήσαντος, πραγμα-
τοποιήθηκαν στὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιη-
μένης Εἰκονογραφίας» τρεῖς Ἀντικαρναβαλικὲς 
Ἐκδηλώσεις.

Στὴν προσπάθεια καὶ ποιμαντικὴ φροντίδα νὰ 
βοηθῆ τοὺς Γονεῖς στὴν Διακονία τῆς ἐν Χριστῷ 
ἀνατροφῆς καὶ περιφρουρήσεως τῶν τέκνων 
αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ἀπειλοῦνται ποικιλοτρόπως 
ἀπὸ τὰ ρεύματα τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς 
Ἀποστασίας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας προσέφε-
ρε εἰς αὐτά, τὸ ἀπόγευμα τῶν Κυριακῶν τοῦ Τρι-
ωδίου, τὴν πρότασι νὰ συμμετέχουν στὶς Ἀντι-
καρναβαλικὲς Ἐκδηλώσεις, στὶς ὁποῖες 
διασκεδάζουν καὶ οἰκοδομοῦνται μέσα
στὸ ἁγνὸ καὶ ἄδολο κλῖμα τῆς Πα-
ραδόσεώς μας, ἐνῶ ταυτοχρόνως 
δημιουργοῦν οὐσιαστικὸ ἀντίβα-
ρο στὰ καλλιεργούμενα παγανι-
στικὰ ἔθιμα.

Τὴν συνδιοργάνωσι εἶχαν ἀναλά-
βει τὰ Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημέ-
νης Εἰκονογραφίας» καὶ ὁ Σύλλογός μας «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

* * *
Στὴν πρώτη Ἐκδήλωσι, μικροὶ καὶ μεγάλοι 

εἶχαν τὴν μεγάλη εὐχαρίστησι νὰ ἀπολαύσουν 
μίαν ἐμπνευσμένη Παράστασι τοῦ γνωστοῦ 
Ἔργου «Ὁ Καραγκιόζης Γραμματικός», ἕνα 
δρώμενο τοῦ Θεάτρου Σκιῶν, ὑπὸ τοῦ παρα-
δοσιακοῦ Καραγκιοζοπαίκτου κ. Ἰωάννου Ντα-

γιάκου. Εἶχαν 
δὲ καὶ τὴν σπά-
νια εὐκαιρία νὰ
παρακολουθή-
σουν πῶς στή-
νεται ὁ περίφη-
μος «μπερντές»,
ἡ σκηνὴ τοῦ ἀγα-

Μία πρότασις παραδοσιακῆς ἐν Χριστῷ χαρᾶς καὶ οἰκοδομῆς 

Τρεῖς Ἀντικαρναβαλικὲς Ἐκδηλώσεις
 α’. Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, 23.1 / 5.2.2017 

β’. Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, 6 /19.2.2017 
γ ’. Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου, 13/26.2.2017  
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τὴν χαρά του γιὰ τὸ ἔκτακτο αὐτὸ δῶρο. 
* * *

Στὴν χαρὰ τῆς βραδυᾶς συνέβαλαν καὶ τὰ παι-
δικὰ παιγνίδια «Μουσικὰ πιᾶτα» καὶ «Ἡ οὐρὰ τοῦ 
γαϊδάρου», καὶ τὰ χαριτωμένα ἀνέκδοτα «σκε-
τσάκια» τῶν παιδιῶν τοῦ ἐφηβικοῦ Τμήματος. 

Ἡ Χορωδία-Ὀρχήστρα ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ 
π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου ἀπέδωσε ἐπίσης 
ἀρκετὰ «ἀνέκδοτα» παιδικὰ τραγούδια, ὅπως 
τὸ «Γαϊδουρίτσα», τὸ «Οἱ Βάτραχοι» κ.ἄ., ἀλλὰ 
καὶ πολλὰ παραδοσιακὰ Δημοτικά-χορευτικά, 
ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Πατρίδος μας, τὰ ὁποῖα 
ἔδωσαν ἀφορμὴ σὲ μικροὺς καὶ μεγαλυτέρους 
νὰ ἀνοίξουν τὸν χορό. 

Στὴν Τράπεζα, ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἀπήλαυσαν, 
τὰ «γαλακτερά», ἐπίκαιρα γιὰ Κυριακὴ τῆς Τυ-
ρινῆς, ἐδέσματα, χάριν τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης 

τῶν νοικοκυρῶν, οἱ ὁποῖες τὰ ἡτοίμασαν.
Ἡ παρουσία τοῦ γνωστοῦ Ποντίου 
καλλιτέχνου κου Δημητρίου Καρα-

σαββίδη καὶ τοῦ νεαροῦ Βασιλείου 
Σεμερτζίδη μὲ τὴν λύρα του, ἐνθου-
σίασε τὴν πολυάριθμο Ποντιακὴ 
ὁμάδα, ἡ ὁποία συνέχισε τὸν χορό, 
ὅπως τὸ εἶχε ὑποδείξει πρὸ ὀλίγου ἡ 
εὐσεβὴς νεαρὰ Κατηχήτρια καὶ Πα-

ρουσιάστρια:
«Εἶναι χαρούμενοι, μὰ καὶ σεμνοὶ Χο-

ροὶ τῆς Παράδοσής μας, τοὺς ὁποίους θὰ 
χορεύσουμε ὅλοι μαζί, μικροὶ καὶ μεγάλοι, 

ἀδελφωμένοι καὶ συγχωρεμένοι (Κυριακὴ τῆς 
Συγχωρήσεως σήμερα)...».

* * *
Στὸν σύντομο Ἐπίλογό του, ὁ Σεβασμ. Μη-

τροπολίτης μας δὲν ἀπέκρυψε τὴν χαρὰ καὶ 
ἱκανοποίησί του γιὰ τὴν ὅλη ἐφετινὴ προσπά-
θεια τῶν Ἀντικαρναβαλικῶν Ἐκδηλώσεων τῆς 
Μητροπόλεώς μας. 

Ἡ Σύναξις ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν καθιερωμέ-
νη γιὰ τὴν ἡμέρα μετάνοια, συλλογικά.



ραδοσια-
κοὺς χο-
ροὺς μὲ 
μελωδίες 
τοῦ ἀλη-
σμονήτου
Πόντου , 
τῆς πολυ-
π α θ ο ῦ ς 

Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς ἐνδόξου Κρήτης.
Ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας ἔθεσε τὴν κα-

τακλεῖδα στὴν χαρμόσυνη αὐτὴν Σύναξι, χαιρε-
τίζων συγκινημένος τὴν παρουσία τριῶν γενεῶν 
Ἁγιοκυπριανιτῶν καὶ εὐχόμενος ἡ Μητρόπολίς 
μας νὰ πληθύνεται καὶ νὰ αὐξάνη, ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἀποδίδη καὶ προσφέρη στὸν κόσμο καρποὺς Πίστε-
ως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.

* * *
Στὴν τρίτη καὶ τελευταία Ἐκδήλωσι, 

ἡ προσέλευσις πιστῶν ἀπὸ Ἐνορί-
ες τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ ὅμορες Μητροπόλεις, ἦταν ἀκό-
μη μεγαλύτερη ἀπὸ ὅ,τι στὶς προ-
ηγούμενες Ἐκδηλώσεις, πρᾶγμα τὸ 
ὁποῖο ἐπιστοποίησε τὴν ἐπιτυχία τοῦ 
ἐγχειρήματος, ἀλλὰ καὶ τὴν σθεναρὴ 
ἀπόφασι τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων νὰ 
εἰποῦν στὸ ἑξῆς ἕνα ἀποφασιστικὸ καὶ 
ἀμετάκλητο «ὄχι» στὸν Καρνάβαλο καὶ 
τὴν «δυναστεία», τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ, εἰδικὰ στὰ 
παιδιὰ καὶ τὴν νεολαία μας.

* * *
● Ὁ κος Φώτιος Ἀθανασόπουλος ἀνέγνωσε 

συγκινητικὸ κείμενο, γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ τὸ 
πέταγμα τοῦ χαρταετοῦ στὴν παλαιὰ Ἑλλάδα 
«τῆς ἐργασίας»...

● Στὴν συνέχεια, ὁ κος Εὐτύχιος Φωκιανὸς καὶ 
ἡ διδα Ἀναστασία Παπαδοπούλου, Κατηχήτρια 
τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἁγίας Παρασκευῆς, 
ἐπαρουσίασαν, ἀντίστοιχα, τὴν κατασκευὴ 
χαρταετοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν βαθειὰ σημαντική 
του, ἐξ Ὀρθοδόξου ἐπόψεως. 

● Οἱ δύο θυγατέρες τοῦ κου Εὐτυχίου καὶ 
Κατηχήτριες, ἡ δίδα Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ καὶ ἡ 
κα Αἰκατερῖνα Κατῆ, παρέλαβαν τὴν σκυτάλη 
καὶ παρουσίασαν τήν... ζυμωτὴ «κυρα-Σαρακο-
στή», τὴν ὁποίαν προσέφεραν κατόπιν στὸν 
Σεβασμ. Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος δὲν ἔκρυψε 
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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.

Ὁ Ἐτήσιος Κοινὸς Ἑορτασμὸς τῆς Μνήμης 
τῶν Ὀγδόης (Η΄) καὶ Ἐνάτης (Θ΄) Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων

1. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας, ὑπὸ τὸν Μακαρι-
ώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας κ. Καλλίνικον, 
κατὰ τὴν ἀπὸ 8-9ης Ὀκτωβρίου 2015 ἐκ. ἡμ. 
Συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας, κατόπιν σχετικῆς 
ἐμπεριστατωμένης Εἰσηγήσεως, ἀπεφάσισεν 
ὁμοφώνως, ὅπως καθιερωθῇ

«ὁ ἐτήσιος ἑορτασμὸς Μνήμης ‒
Ἑορτῆς τῶν Η΄ καὶ Θ΄ Ἁγίων Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων», ἐπίσης δὲ «καὶ ἡ 
παρουσίασις τοῦ σημαντικοῦ τούτου 
ὁμολογιακοῦ θέματος διὰ 
καταλλήλων Συνάξεων Κλη-
ρικῶν» τῆς Ἐκκλησίας μας.

2. Προκειμένου νὰ ἐνημερω-
θοῦν οἱ Κληρικοί μας, δι᾿ αὐτῶν 
δὲ ὁ Λαός μας, ἐπὶ τῆς οὐσίας 
καὶ τῆς σημασίας τῆς νέας καὶ 
κοινῆς Ἑορτῆς τῶν Η΄ καὶ Θ΄ 
Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 
ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου μας ἡ σύγκλησις δύο Ἱερα-
τικῶν Συνάξεων, μιᾶς διὰ τοὺς 
Κληρικοὺς τῆς Νοτίου Ἑλλά-
δος καὶ μιᾶς διὰ τοὺς τῆς Βορεί-
ου Ἑλλάδος.

3. Ἀμφότεροι αἱ Συνάξεις αὐ-
ταὶ ἐπραγματοποιήθησαν μὲ πλήρη ἐπιτυχίαν, 
εἰς Πειραιᾶ (18.11/1.12.2015) καὶ εἰς Θεσσα-
λονίκην (16 /29.12.2015), ἀνεγνώσθησαν τρεῖς 
ἐμπεριστατωμέναι Εἰσηγήσεις ὑπὸ ἰσάριθμων 
Ἀρχιερέων καὶ συνετάχθησαν δύο σχετικὰ 
Ψηφίσματα, τὰ ὁποῖα μαζὶ μὲ τὰς Εἰσηγήσεις 
ἀνηρτήθησαν εἰς τὴν ἐπίσημον Ἱστοσελίδα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἐπαρουσιάσθησαν δὲ 
καὶ εἰς ἄλλα δημοσιογραφικὰ βήματα.

4. Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι τὰ ὡς ἄνω Ψη-
φίσματα διεπίστωναν καὶ κατέληγον ὡς ἑξῆς:

«Ἅπαντες συνεφωνήσαμεν, ὅτι αἱ Ἅγι-
αι Η΄ καὶ Θ΄ Σύνοδοι ἐπὶ τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων Φωτίου Μεγάλου καὶ Γρηγορί-

ου Παλαμᾶ εἶναι ὄντως Οἰκουμενικαὶ 
Σύνοδοι, μὲ καθαρῶς ἀντι-παπικὸν 
χαρακτῆρα, μία δὲ μελλοντικὴ γνησί-
ως Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ὀφείλει νὰ 
διακηρύξῃ τοῦτο· ἐν τούτοις, μέχρι
τότε, ἐκφράζοντες τὴν Συνείδησιν τῆς
Ἐκκλησίας, δυνάμεθα νὰ ἑορτάζωμεν
Αὐτὰς κατ᾿ ἔτος, ἀνανεώνοντες τὸ 
ἀντι-παπικὸν καὶ ἐν τέλει ἀντι-οικουμε-
νιστικὸν μήνυμα Αὐτῶν».

5. Θεωρεῖται ἀναγκαῖον, ὅπως 
διευκρινισθῇ, ὅτι τόσον ἡ ἀνω-
τέρω Συνοδικὴ Ἀπόφασις, ὅσον 
καὶ τὰ Ψηφίσματα εἶχον ἄμεσον 
σχέσιν μὲ τὴν Ὁμολογίαν Πίστε-
ως, τῆς κυρωθείσης συνοδικῶς 
κατὰ τὴν 4ην Δεκεμβρίου 2014 
ἐκ. ἡμ., βελτιωθείσης δὲ καὶ δι-
ορθοδόξως πλέον ἐπικυρωθεί-
σης κατὰ τὴν Διορθόδοξον Σύ-
σκεψιν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν ἐν Ἀθήναις τῇ 13ῃ 
Μαΐου 2016 ἐκ. ἡμ., ἡ Ὁποία δια-
κηρύσσει (Μέρος Α΄) καὶ τὰ ἑξῆς:

ζ. «Ἀποδέχομαι, σὺν ταῖς 
᾿Αποφάσεσι τῶν Ἁγίων Ἑπτὰ 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ 

τὰς τοιαύτας τῆς Πρωτοδευτέρας ῾Αγί-
ας Συνόδου τῆς ἐν ἔτει 861ῳ· πρὸς δὲ 
τούτοις, ἀσπάζομαι ἀπαρεγκλίτως καὶ 
τὰς ̓Αποφάσεις τῆς ὑπὸ τοῦ ῾Αγίου Φω-
τίου συγκληθείσης ῾Αγίας Συνόδου ἐν 
Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 879ῳ/880ῳ, 
ὡς καὶ τὸν Συνοδικὸν Τόμον τῆς ἐν 
Βλαχέρναις ῾Αγίας Συνόδου ἐν Κων-
σταντινουπόλει ἐν ἔτει 1351ῳ ἐπὶ ῾Αγί-
ου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Πατριάρχου 
῾Αγίου Καλλίστου Α΄, πεποιθὼς ὅτι αἱ 
Σύνοδοι αὗται ἔχουσιν οἰκουμενικὴν 
καὶ καθολικὴν ἰσχὺν καὶ αὐθεντίαν ἐν 
τῇ ᾿Ορθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ».
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πολυαίρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, 
ἐξαρτᾶται ἀμέσως καὶ ἀρρή-
κτως ἀπὸ τὴν αἴσθησιν καὶ 
πεποίθησιν ἡμῶν τῶν Ἀντι-
οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου 
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολο-
γίου, ὅτι αἱ Ἱεραὶ Σύνοδοι Η΄ 
(879 / 880) καὶ Θ΄ (1351) ἔχουν 
«οἰκουμενικὴν καὶ καθολικὴν 
ἰσχὺν καὶ αὐθεντίαν ἐν τῇ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», τὸ 
πνεῦμα δέ, τὴν πίστιν καὶ τὸν 
ἀγῶνα Αὐτῶν ἐνστερνιζόμεθα 
καὶ συνεχίζομεν, Χάριτι τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, πρεσβεί-
αις τε τῆς Ὑπερευλογημένης

Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν!

21.10.2016 ἐκ. ἡμ.
† ὁ Ὠ. κ` Φ. Κ. 

6. Ἐπίσης, ἡ Συνοδικὴ Ἀπό-
φασις, ἡ Ὁμολογία Πίστεως, ὡς 
καὶ ἡ Διορθόδοξος Σύσκεψις 
συνηρτῶντο ἀμέσως, μὲ τὴν 
ἐξαγγελθεῖσαν ἤδη ἀπὸ τοῦ 
2014 ὁριστικὴν ἀπόφασιν τῶν 
Οἰκουμενιστῶν, ὅπως συγ-
κληθῇ ἡ λεγομένη ὑπ᾿ αὐτῶν 
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, ἡ 
ὁποία δεδηλωμένως δὲν θὰ 
ἐθεώρει ἑαυτὴν ὡς συνέχειαν 
τῶν Η΄ καὶ Θ΄ Ἁγίων Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων, ἐπὶ Ἁγίου 
Πατριάρχου Φωτίου Μεγάλου 
καὶ ἐπὶ Ἁγίου Πατριάρχου 
Καλλίστου Α΄, κυρωσάσης τὴν 
Διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Γρη-
γορίου Παλαμᾶ.

7. Εἶναι εὐνόητον καὶ αὐτονόητον, ὅτι ἡ 
γνησιότης τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος κατὰ τῆς παναι-
ρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐμπεριεχούσης τὴν

Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Ὑπερμαχήσαντες λαμπρῶς τῆς Πίστεως, καὶ 
διαλύσαντες σκότος τῆς Δύσεως, τῶν Ὀρθοδό-
ξων τοὺς χοροὺς ηὐφράνατε Μακάριοι· Πίστεως 
ἐδείχθητε ἀῤῥαγὲς περιτείχισμα, Σύνοδον Ὀγδό-
ην τε καὶ Ἐνάτην καλέσαντες· διὸ νῦν ἀσπασίως 
τιμῶμεν, Ὅρους Ὑμῶν τοὺς θεοπνεύστους.

Τῶν Η΄ καὶ Θ ΄ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων

Κοντάκιον. 

Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τῶν Ὀρθοδόξων οἱ χοροὶ δεῦτε κροτήσωμεν, 
σὺν τῇ Ὀγδόῃ καὶ Ἐνάτην εὐφημήσωμεν, τὰς 
Συνόδους ἐν τῇ Πόλει τῆς Θεοτόκου· τῶν Λα-
τίνων γὰρ τὰς πλάνας κατεδίκασαν, σὺν Φωτίῳ 
δὲ Γρηγόριον ἐκήρυξαν, πλήρεις Χάριτος ὄντας 
Σκεύη καὶ Κήρυκας.

Μεγαλυνάριον.

Ἦχος πλ. δ΄. 

Χαίροις τῶν Πατέρων θεία πληθύς, Συνόδων Ὀγ-
δόης, καὶ Ἐνάτης τῶν εὐκλεῶν, Λατίνων τὰς πλά-
νας, καὶ Δύσεως αἱρέσεις, δυνάμει Παρακλήτου, 
καλῶς καθείλετε.

18.10.2016 ἐκ. ἡμ.                                               Ποιήματα 
† Ὠ. κ` Φ. Κ. 
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ἐφήβων, ὅπως ὑπεγράμμισε 
τοῦτο ὁ Σεβασμ. Ποιμέ-
νας μας, ὑπενθυμίσας τὸ
χρέος τῶν γονέων νὰ 
βιώνουν πολὺ ὑπεύθυ-
να καὶ ταπεινὰ τὴν ταυ-
τότητά τους, νὰ ἔχουν 
πνεῦμα μαθητείας καὶ νὰ 
εἶναι εὔκολοι στὸ νὰ ζητήσουν 
συγγνώμη ἀπὸ τὰ παιδιά τους.

● Ἐτέθη τὸ ἐπίκαιρο θέμα τῆς πολυσυζητη-
μένης Θεματικῆς Ἑβδομάδος τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας, καὶ τῆς τρίτης ἑνότητος αὐτῆς μὲ τὸν 
τίτλο «Ἔμφυλες Ταυτότητες».
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, ὡς Ποιμήν, 

παρετήρησε, ὅτι ἡ ἴδια ἡ διατύπωσις τῶν ὑπο-
ενοτήτων (λ.χ. «Βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ 

φύλο», «Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα 
στερεότυπα») ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου 
(ἀντι-)Παιδείας φανερώνει τὴν σκο-
πιμότητα τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ, 
ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἡ κατὰ τὰ ἄλλα 
χρήσιμος ἐνημέρωσις καὶ προστασία 

τῶν παιδιῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς δι-
εκδικουμένης διαφορετικότητος, ἀλλὰ 

ἡ σύγχυσις τῶν κριτηρίων καὶ ἡ ἀπώλεια 
τῆς (ἔστω καὶ ἀτελοῦς) δογματικῆς καὶ ἠθικῆς 
αὐτῶν συνειδήσεως.
 ● Διευκρινίσθη, ὅτι ὁ Ψυχολόγος δὲν ἀντι-
καθιστᾶ σὲ καμμία περίπτωσι τὸν Πνευματικό, 
καθότι τὸ ἀντικείμενο τῆς ἔρευνάς του εἶναι ἡ 
συμπεριφορὰ καὶ ἡ λειτουργικότητα τῶν σχέσε-
ων, καὶ ὄχι τὰ πνευματικὰ αἴτια, τὰ τῆς ψυχῆς...



Πραγματοποιήθηκαν 
τρεῖς νέες Διαλέξεις ἀπὸ 
τὶς ἐννέα προγραμματι-
σμένες Συνάξεις Γονέων, 
τὶς ὁποῖες συνδιοργανώ-
νουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς 

μας ̓Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ
ἡ Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυ-

λῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2016-2017:
● Διάλεξις Δ΄, 26η Δεκεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ. 

Θέμα· «Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ 
ξαναγυρίσουν». Ὡμίλησε ὁ Καθηγητὴς καὶ Συγ-
γραφεὺς κ. Λιαμὴς Ἠλίας, Θεολόγος καὶ Μου-
σικολόγος.

● Διάλεξις Ε ΄, 30ὴ Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ. 
Θέμα: «Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους». 
Ὡμίλησε ὁ Καθηγητής, Θεολόγος καὶ Ψυχο-
λόγος κ. Κωλέττης Λεωνίδας.

● Διάλεξις Ϛ ΄, 27η Φεβρουαρίου 
2017 ἐκ. ἡμ. Θέμα: «Πῶς μεγαλώ-
νουμε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ». Ὡμίλη-
σε ἡ Καθηγήτρια, Συγγραφεὺς καὶ 
Ψυχολόγος Ἀναστασία Κοτσοπού-
λου - Κομισοπούλου.

Στὶς πανθομολογουμένως ὠφέλιμες 
αὐτὲς Διαλέξεις, ἡ πραγματοποίησις τῶν 
ὁποίων ὀφείλεται στὴν ἀποφασιστικὴ ὁδηγία, 
εὐλογία, ἀλλὰ καὶ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμ. 
Ποιμενάρχου μας κ. Κυπριανοῦ, συμμετεῖχαν 
πολλοὶ γονεῖς, πρᾶγμα ἰδιαιτέρως ἐλπιδοφόρο.

● Ἀνεδείχθη ἐπανειλημμένως τὸ μεῖζον θέμα 
τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν γονέων καὶ τῆς εὐθύ-
νης αὐτῶν γιὰ τὴν ὕπαρξι, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν 
λύσι τῶν διαφόρων προβλημάτων τῶν παιδιῶν / 

Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων»
Συνδιοργάνωσις - Συντονισμός:

Ἱερὰ Μητρόπολις ̓Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς - Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς
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Τὸ Σάββατο Α’ 
Νηστειῶν, 19η 

Φεβρουαρίου 2017 ἐκ.
ἡμ., ἡ Ἐκκλησία μας 
ἑώρτασε, μαζὶ μὲ τὸ
Θαῦμα τῶν Κολλύ-
βων τοῦ Ἁγίου Θεο-
δώρου καὶ τὴν Μνή-
μη τῆς Ἁγίας Ὁσιο-
μάρτυρος Φιλοθέης 
τῆς Ἀθηναίας.

Ἡ Ἁγία Πολιοῦχος
τῶν Ἀθηνῶν ἀνεδείχθη στὴν σκοτεινὴ περίοδο 
τοῦ Γένους μας (ΙϚ  ́αἰ.), ὡς μία ἐξέχουσα μορ-
φή, διαλάμπουσα μὲ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου Της, 
τὴν πίστι, τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν εὐαγγελική Της 
ἀγάπη. Συμπαραστάθηκε θυσιαστικὰ στοὺς 
πτωχοὺς καὶ μάλιστα στὶς γυναῖκες, γιὰ νὰ τὶς 
προστατεύση ἀπὸ τὸν βάρβαρο Δυνάστη καὶ 
ἐπλήρωσε μὲ τὸ αἷμα της τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς Ἀγά-
πης, γινομένη Μάρτυς τῆς Εὐσπλαγχνίας...

Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ὑπὸ τὴν ἰδιαιτέρα προσ-
τασία τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος ἔχουν τεθῆ οἱ 
Ἀγρυπνίες Μετανοίας, τὶς ὁποῖες ἐγκαινίασε 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς κατὰ τὸ ἔτος 2013. Τε-
λοῦνται κάθε ἑβδομάδα στὴν φιλόξενη Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, ὑπὸ 
τὴν πολυσέβαστη Καθηγουμένη Γερόντισσα 
Ἰουστῖνα, μὲ σκοπὸ τὴν συλλογικὴ μετανο-
ητικὴ προσευχὴ καὶ τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λει-
τουργίας ὑπὲρ τῆς ποικίλως πασχούσης Πα-
τρίδος μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ κόσμου παντός.

* * *
Τὴν Παρασκευή, ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐτελέσθη 

Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία, τῆς ὁποίας προΐστατο 
ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στὸν Βίο τῆς Ἁγίας Προστάτιδος τῶν 
Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας καὶ στὴν κοινωνικὴ 
καὶ φιλανθρωπική Αὐτῆς προσφορά. 

Ὑπεγράμμισε, ὅτι ● ἕνα τέτοιο ἔργο, δὲν θὰ 
ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐπιτελεσθῆ, καὶ μάλιστα 
ὑπὸ μιᾶς γυναικός, στὴν τόσο δύσκολη ἐκείνη πε-
ρίοδο, ἄν δὲν εἶχε ἀξιωθῆ ἡ Ἁγία Φιλοθέη, μέσῳ 
τῆς καθάρσεως τῆς καρδιᾶς, τῆς Ἑνώσεως μὲ 
τὸν Χριστό μας. Ἀπὸ τὴν Ἕνωσι αὐτὴν ἡ Ἁγία 
ἔλαβε τὸ χάρισμα τῆς εἰς τέλος θυσιαστικῆς 
Ἀγάπης, ἀψήφισε τὴν προσωπική της ἄνεσι καὶ 
ἀσφάλεια, ἀνέπτυξε ἕνα ἐκπληκτικὸ πολυ-
σχιδὲς φιλανθρωπικὸ ἔργο καὶ 
ἀξιώθηκε τοῦ μακαρίου μαρτυ-
ρικοῦ τέλους. Σήμερα τὸ παρά-
δειγμά της μᾶς ἐλέγχει καὶ μᾶς 
ἀφυπνίζει...

Στὸ πέρας τῆς κατανυκτικῆς 
Ἀγρυπνίας, ὁ πολυσέβαστος 
Ποιμένας μας προσεκάλεσε  
ὅσους θὰ εἶχαν τὴν δυνατότη-
τα νὰ συμμετάσχουν τὴν ἴδια 
ἡμέρα σὲ ἕνα Προσκύνημα 
στοὺς τόπους ἐντὸς καὶ πέριξ 
τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ἡ τιμωμένη 
Ἁγία  ἔζησε, ἐμαρτύρησε καὶ ἐκοιμήθη.

* * *
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Προσκυνήματος, ἀνή-

μερα, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας μὲ μία 
Ὁμάδα περίπου σαράντα φιλοθέων Προσκυ-
νητῶν προσεκύνησαν: 

● Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, τὸ 
ἅγιο Λείψανο τῆς Πολιούχου τῶν Ἀθηνῶν καὶ 
ἔψαλαν τὴν ἱερὰ Αὐτῆς Παράκλησι. 

● Στὸν τόπο τῆς πρώτης Μονῆς, τὴν ὁποίαν 
ἵδρυσε ἡ Ἁγία, ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Ἀπόστο-
λο Ἀνδρέα τὸν Πρωτόκλητο, ὅπου εὑρίσκονται 
τώρα τὰ Γραφεῖα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 

● Στὸ «Μετόχι Καλογρέζας», παρὰ τὴν Λεω-
φόρον Καποδιστρίου, στὴν συνοικία Ἁγίας Φι-
λοθέης Ἀμαρουσίου.

* * *

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας 

Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία καὶ Προσκύνημα
στὰ ἴχνη τῆς ἐνδόξου Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν

Πανήγυρις 
στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Σουηδίας

Σάββατο Α’ Νηστειῶν, 19.2.2017 ἐκ. ἡμ.
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Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἀφοῦ τραυματίσθηκε θανά-
σιμα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τὸ ἔτος 1588, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγί-
ου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου (3η Ὀκτωβρίου) 
σὲ ἄλλο Μετόχι, στὰ Πατήσια, μεταφέρθηκε 
στὸ  Μετόχι τῆς Καλογρέζας, γιὰ περισσότερη 
ἀσφάλεια, ὅπου νοσηλεύθηκε καὶ τελικὰ ἐκοι-
μήθη τὴν 19η Φεβρουαρίου 1589. 

Εἴκοσι ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὴν Κοίμησι τῆς Ἁγί-
ας, ὁ τάφος της εὐωδίαζε καὶ 
ὅταν μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔτος ἔγινε ἡ 
ἀνακομιδή, τὸ τίμιο Λείψανό της 
εὑρέθη σῶο καὶ ἀκέραιο, πλῆρες 
εὐωδιαστοῦ  μύρου...

Ἡ Φιλοθέη ἀνακηρύχθηκε ὡς
Ἁγία ἐπὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου Ματθαίου B´ (1595-1600). Σή-
μερα στὸ Μετόχι τῆς Καλογρέ-
ζας ἔχει ἀπομείνει μόνον ὁ Να-
ός, ἀφιερωμένος στὰ Εἰσόδια τῆς 
Θεοτόκου, καὶ κάποια ὑπολείμ-
ματα ἀπὸ τὸ περιτείχισμα τῆς 

Μονῆς. ● Ἀπὸ τὸ «Μετόχι Καλογρέζας» μία 
ὑπόγεια σήραγγα διαφυγῆς (δίοδος) καταλήγει, 
στὸν διπλανὸ Δῆμο «Φιλοθέης - Ψυχικοῦ», στὴν 
σημερινὴ «Κρύπτη Φιλοθέης», ἡ ὁποία ἀνακαι-
νίσθηκε τὸν Κ’ αἰ. Ναὸς πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας.

* * *
● Στὸν νεόδμητο Ναὸ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, 

ὅπου οἱ φιλόθεοι ἐπισκέπτες προσεκύνησαν 
τὴν ἄφθαρτο χεῖρα Αὐτῆς καὶ «αἰχμαλωτίσθη-
σαν» ἀπὸ τὴν ἁγία Εἰκόνα τοῦ Προσκυνητα-
ρίου, ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Κόντογλου, 
ἀπαράμιλλης πνευματικῆς ἀκτινοβολίας.

● Στὸ Μετόχι τῶν Πατησίων στὴν πλατεῖα Ἀμε-
ρικῆς, ἀπὸ τὸ ὁποῖο σώζεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγί-
ου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἀνεγέρθη μετὰ τὸ ἔτος 1550.

Περιγράφει ὁ ἀείμνηστος Φώτης Κόντογλου:

«...ἕνα ταπει-
νὸ μὰ ἀτίμητο 
στόλισμα. Ὁ 
Θεὸς μὲ ἀξί-
ωσε καὶ τὸ στό-
λισα μὲ ἁγιο-
γραφίες, ὅπως 
ἤτανε ὁ πόθος 
μου. Ἀνάμεσα 
σὲ ἄλλα ζωγράφισα καὶ τὸ μοναστήρι, ὅπως ἤτα-
νε τότε, μὲ τὴν ἡγουμένη ἁγία Φιλοθέη καὶ τὶς 
ἀδελφὲς ποὺ πηγαίνουνε στὴν ἐκκλησία».

Στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ Ναοῦ, πρὸ τοῦ τέμ-
πλου, σώζεται ἕνα τμῆμα τῆς κολώνας, στὴν 
ὁποία ἔδεσαν οἱ Τοῦρκοι βασανιστὲς τὴν Ἁγία 
Φιλοθέη γιὰ νὰ τὴν μαστιγώσουν.

■ Ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἐμπειρία, κατὰ τὴν 
ἡμέρα τῆς Μνήμης τῆς Ἁγίας, ἐχάραξε βαθύ-
τερα καὶ πλέον ἀγαπητικὰ τὴν Μορφὴ καὶ τὸ 
Μήνυμα τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος στὶς καρ-
διὲς τῶν Προσκυνητῶν, Μήνυμα ὁλοκληρω-
τικῆς ἀφιερώσεως τῆς ὑπάρξεως εἰς τὸν Θεὸν, 
ἡ ὁποία ἐκφράζεται ἡσυχαστικῶς μὲ τὴν δημι-
ουργία Ἱερῶν Μονῶν καὶ κοινωνικῶς μὲ τὴν 
δημιουργία ποικίλων φιλανθρωπικῶν καθι-
δρυμάτων. * * *

Στὴν χιονισμένη Σουηδία, ἑώρτασε ἐπίσης, 
γιὰ 28η φορά, ἀπὸ τῆς Ἱδρύσεως αὐτῆς (1989), 
ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναί-
ας στὸ Βίλμπεργια πλησίον τοῦ Γκρίλμπυ. 

Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὄκερ-
στρομ,  Ἐφημέριος τῆς Μονῆς καὶ ὁ π. Στέφανος 
Γιάνμπερυ. Ἔψαλαν ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα 
Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Ἀδελφὴ Λυδία στὰ σουηδικά, 
ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικά.

Ἡ Λιτάνευσις τμήματος τῶν ἱερῶν Λειψάνων 
τῆς Ἁγίας καὶ τῆς ἱερᾶς Αὐτῆς Εἰκόνος ἔγινε ὑπὸ
χιονόπτωσιν, ὡς καὶ ἡ ἐπιμνημόσυνος δέησις 
καὶ Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ μνήματος τῆς Ἀειμνήστου
Κτητορίσσης καὶ Πρώτης Καθηγουμένης Γε-
ροντίσσης Φιλοθέης Μοναχῆς († 2012).                    

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας 

Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία καὶ Προσκύνημα
στὰ ἴχνη τῆς ἐνδόξου Κυρᾶς τῶν Ἀθηνῶν

Πανήγυρις 
στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Σουηδίας

Σάββατο Α’ Νηστειῶν, 19.2.2017 ἐκ. ἡμ.
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Μητροπόλεις 
τοῦ Λεκανο-
πεδίου, ὁ προ-
εξάρχων οἰκεῖ-
ος Ἱεράρχης
Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης Πει-
ραιῶς καὶ Σα-
λαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς Σεβασμ. Μη-
τροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, 
Τορόντο κ. Μωυσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
πος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος 
Λούνης Ἰταλίας κ. Σιλουανός, καὶ οἱ ἐκπρόσωποι 
ἐκ Ρουμανίας Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μποτοσανίου κ. 
Ἰωσὴφ καὶ Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος.

Τὴν λιτανευτικὴ πομπὴ ἐπλαισίωναν οἱ Φιλαρμο-
νικὲς τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας καὶ τοῦ Δήμου Πει-
ραιῶς, τὸν δὲ Τίμιο Σταυρὸ συνώδευε ἔνοπλο τιμητικὸ 
ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Ἐπὶ τοῦ λιμένος τιμὲς 
ἀπέδωσε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.

Ἔλαβαν μέρος χιλιάδες πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας 
μας, οἱ ὁποῖοι διεσάλπισαν γιὰ ἄλλη μία φορὰ μὲ 
ὁμολογιακὸ φρόνημα τὴν ζῶσα παρουσία τῆς Γνη-
σίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Στὴν Ἀκολουθία Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, παρουσίᾳ τοῦ ἀσθενοῦντος 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, καὶ 
ἀνέγνωσε σύντομο καὶ περιεκτικὸ Ἑόρτιο Μήνυμα.

Τοὺς ὕμνους ἔψαλε πανηγυρικὰ ὁ Βυζαντινὸς 
Χορὸς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύθυν-
σιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.

■ Μὲ ὁμολογιακὸ φρόνημα

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς 
τῶν Ἁγίων Θεοφανίων
6η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Μὲ λαμπρότητα καὶ διορθόδοξο μεγαλοπρέπεια 
 ἑορτάσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, Χάριτι 

Θεοῦ, τὰ Ἅγια Θεοφάνια τὴν Πέμπτη, 6η Ἰανου-
αρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Μετὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Καμίνια 
Πειραιῶς ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς 
καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία 
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὸν Ναό.

Κατόπιν, σχηματίσθηκε μεγαλειώδης λιτανευτικὴ 
πομπή, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ἑκατοντάδες νέοι 
καὶ νέες, ἐνδεδυμένοι μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές, ἱε-
ρόπαιδες, νέοι μὲ λάβαρα, σημαῖες καὶ ἑξαπτέρυγα, ἡ 
Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καὶ ὁ Τίμιος 
Σταυρός, ὁ Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν, οἱ Τελετάρχες 
καὶ δεκάδες Κληρικοὶ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὶς 

Πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Αὐτοῦ

Συνοδικοὶ Ἑορτασμοὶ καὶ Ἐκδηλώσεις 

● Ἅγια Θεοφάνια ● Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ● Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ●
● Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου ●

■ Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς 
τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας 

20ὴ Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 20ὴ Φεβρουαρίου
 2017 ἐκ. ἡμ., τὸ πρωΐ, ἐτελέσθη πολυαρχιερατι-

κὴ Θεία Λειτουργία στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρα-
σκευῆς καὶ ἡ Λιτανεία 
τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στὸ 
Μοναστηράκι, στὸ κέν-
τρο τῶν Ἀθηνῶν, προ-
εξάρχοντος τοῦ Μακαρι-
ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας.
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● Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 18:00΄, πραγματοποιήθηκε 
στὴν Ἀθήνα μεγάλη Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις, στὴν 
ἱστορικὴ Αἴθουσα τοῦ «Παρνασσοῦ», στὴν Πλα-
τεῖα Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση.

Παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας 
κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δη-
μητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσι-
ος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ 
Μοναχές, ὡς καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

Στὴν ἰδιαίτερα ἐπιτυχῆ αὐτὴ Ἐκδήλωσι, μὲ τὴν 
θαυμάσια παρουσία-συμμετοχὴ τῆς «Ὀρθοδόξου

Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας» ὑπὸ τὸν 
Χοράρχην κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, ὁ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἐξεφώνησε τὴν 
Πανηγυρικὴ Ὁμιλία, μὲ θέμα: «Ὀρθόδοξη πίστη ἢ 
κατασκευασμένη πίστη;».

■ Μία δευτέρα Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
στὴν Θεσσαλονίκη

27η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ.ἡμ.

Τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 27η Φεβρουαρίου 
2017 ἐκ. ἡμ., ἑωρτάσθηκε πάλι συνοδικῶς στὴν 

Θεσσαλονίκη, ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος Παλαμᾶς, Ἀρχιεπί-

σκοπος Θεσσαλονίκης ὁ 
Θαυματουργός.

● Τὸ πρωῒ τῆς Κυ-
ριακῆς, ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονί-

κης κ. Γρηγόριος προέστη
τοῦ ἱεροῦ Συλλείτουργου. 

Συμμετεῖχαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
ποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

● Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 5 μ.μ., πραγματοποιήθηκε 
ἑόρτια Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Παν-
επιστημίου «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνώ-

πιον μεγάλου ἀκροατηρίου, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε 
τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβασμ. Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης κ. Γρηγόριο, τοὺς Σεβασμ. Μητροπολῖτες 
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, 
τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο 
καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ἀρκετοὺς Κληρικοὺς 
τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως καὶ εὐρύτερα καὶ μεγάλο 
πλῆθος εὐσεβῶν.

Δεκαπενταμελὴς Χορωδία τοπικῶν Ἱεροψαλτῶν 
ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Χοράρχου κ. Νικολάου Πο-
λύχρου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων 
ΙΒ΄ Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης, ἀπέδωσε 
ἐπίκαιρους ὕμνους.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας 
κ. Ἀμβρόσιος ἐξεφώνησε Ὁμιλία μὲ θέμα: «Ἡ μίμησις 
τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγό-
ριο τὸν Παλαμᾶ».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητρι-
άδος κ. Φώτιος, ὡς ἐκπρόσωπος 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που μας κ. Καλλινίκου, ἔθεσε τὴν 
κατακλεῖδα μὲ σημαντικὲς καὶ ἐπί-
καιρες σκέψεις.

■ Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Δημητριάδος

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
 Δημητριάδος κ. Φωτίου
6η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, 6η Φεβρουαρίου 
2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 

ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεως, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος 
κ. Φώτιος.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν 
Βόλο, ὁ Σεβασμιώτατος Ἱεράρχης προέστη τῆς 
πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργοῦν-
τος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ 
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Mία νέα περίοδος ἐγκαινιάζεται 
γιὰ τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς Σαρδινίας

Πέμπτη Ἐπίσκεψις 
Ποιμαντικὴ καὶ Προσκυνηματικὴ
στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας

14-17η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, τὴν εὐλογία 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας 

κ. Καλλινίκου καὶ ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Θεο-
τόκου, πραγματοποιήθηκε μία ἰδιαίτερα ση-
μαντικὴ καὶ ἐλπιδοφόρος ποι-
μαντικὴ ἐπίσκεψις στὸ εὐλο-
γημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας 
στὴν Ἰταλία, ἀπὸ 14ης ἕως καὶ 
17ης Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., 
ἡ πρώτη μετὰ τὴν πρὸς Κύ-
ριον ἐκδημία τοῦ Ἀειμνήστου 
Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαὴλ 
(†  31.8.2016 ἐκ. ἡμ.). 

Ἡ ἐπίσκεψις 
αὐτὴ εἶχε ἕναν 
ἰδιαίτερο χαρα-
κτῆρα, ἐφ’ ὅσον 
θὰ ἐγκαινίαζε τὴν
ἔναρξι μιᾶς νέ-
ας περιόδου γιὰ

τὶς δύο μι-
κρὲς Κοινό-
τητές μας τῶν
Γνησίων Ὀρ-
θοδόξων Χρι-
στιανῶν στὸ 
Κάλιαρι καὶ τὸ
Μαρούμπιο μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Ἀειμνήστου 
Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ. 

Καὶ πράγματι, ἡ παρουσία καὶ ἀποφασι-
στικότητα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένα μας 
ἐλειτούργησε ἑνωτικὰ καὶ ἀνακαινιστικά, δί-
δουσα μία νέα ὤθησι στὸ ὅραμα τοῦ ἐπανευ-

αγγελισμοῦ τῆς Νήσου.
Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρτυρος Ἐφισίου, στὸ
Σελάρτζιους τοῦ Κάλιαρι, καὶ 
τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου στὴν 
ὁμώνυμη Μονὴ στὸ Μαρούμ-
πιο, ἔγιναν Πανηγυρικὲς Θεῖ-
ες Λειτουργίες, τῶν ὁποίων 

προΐστατο ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, συλλει-
τουργούντων καὶ τῶν δύο τοπικῶν Ἀρχιμαν-
δριτῶν π. Ἀντωνίου Πομπιάνου καὶ π. Μα-
ριανοῦ Ὄρρου.

Ἂς προσευχώμεθα ἡ πνευματικὴ αὐτὴ δωρεὰ 
νὰ ἑδραιωθῆ, ὥστε οἱ Ἀδελφοί μας νὰ γίνουν 
στήριγμα καὶ φῶς γιὰ τὶς καλοπροαίρετες ψυ-
χές, ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ.                          

καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ἱε-

ρᾶς Συνόδου. 
Τῇ εὐγενικῇ προ-

τροπῇ τοῦ οἰκείου 
Ἱεράρχου, ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης μας 
ἐξεφώνησε τὸν Παν-
ηγυρικὸ τῆς ἡμέ-
ρας, ἀναφερθεὶς στὸ 

Εὐαγγελικὸ ἀνάγνω-
σμα περὶ τῆς Μελλού-

σης Κρίσεως, ἀλλὰ καὶ 

στὴν θέσι τοῦ Ἐπισκόπου μέσα στὴν Ἐκκλησία, 
καὶ στὴν σχέσι ἀμοιβαίας εὐσπλαγχνίας, ἀγά-
πης καὶ στοργῆς, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ συνδέη 
αὐτὸν μὲ τὸ ποίμνιό του, ὅπως οἱ γονεῖς μὲ τὰ 
παιδιά τους καὶ τὰ παιδιὰ μὲ τοὺς γονεῖς τους. 
Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Μεγάλου Ἀρ-
χιερέως, ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Μεσιτεύει στὸν 
Οὐράνιο Πατέρα γιὰ τοὺς πιστούς, εἶναι ἕνας 
κρίκος, μία γέφυρα, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ περι-
φρονηθῆ. Αὐτὴ εἶναι ἡ θεολογικὴ διδασκαλία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διατυπωμέ-
νη σὲ πολλὰ Πατερικὰ κείμενα καὶ Συνοδικὲς 
Ἀποφάσεις.                                                      



Ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Ἐφισίου.
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βιστῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Χώρας μας, οἱ 
ὁποῖες ἀποβλέπουν ἀπροκαλύπτως στὴν 
ἀποδόμηση τῶν «ἐμφύλων στερεοτύπων»· 
ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν διαφορὰ τῶν φύλων· 
προωθοῦν μίαν ἄφυλη κοινωνία· κηρύσσουν 
τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιολογική· ἐπιδι-
ώκουν τὸ λεγόμενο Κοινωνικὸ Φῦλο, ὥστε 
αὐτὸ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸ Βιολογικό Φῦλο, 
καὶ ἔτσι νὰ θεωρεῖται ὡς δικαίωμα, καὶ μά-
λιστα νομικὰ κατoχυρωμένο· ὁ αὐτοπροσ-
διορισμὸς τοῦ φύλου καὶ ἡ ταυτότητα νὰ 
δομεῖται κοινωνικά, ἐφ᾿ ὅσον κατ᾿ αὐτοὺς ὁ 

ἄνδρας / ἡ γυναίκα δὲν γεννιοῦνται, 
ἀλλὰ γίνονται κατόπιν ἐπιλογῆς.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί, εἴμεθα πλήρως ἀρ-

νητικοὶ / ἀπορριπτικοὶ 
καὶ δὲν ἐπιτρέπεται 
νὰ ὑποχωρήσουμε σὲ
ὁποιαδήποτε ὑποχρε-
ωτική, ἀναγκαστικὴ καὶ

καταπιεστικὴ ὑπουργι-
κὴ ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία 

‒προκειμένου δῆθεν νὰ ἀπο-
φεύγoνται ἀτομικοὶ καὶ ὁμαδικοὶ 

στιγματισμοὶ κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ 
ἄλλων σχετικῶν παρεκκλίσεων‒ τὰ παιδιά 
μας θὰ διδάσκoνται νὰ μὴν εἶναι ὁμοφοβι-
κά, ἀλλὰ νὰ θεωροῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία 
φυσιολογική· νὰ πιστεύουν, ὅτι  ἡ διαφορὰ 
τῶν φύλων δὲν εἶναι ὀντολογικό, ἀλλὰ κοι-
νωνικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο πρέπει καὶ δύ-
ναται νὰ ξεπερασθεῖ· νὰ υἱοθετήσουν τὴν 
ἄποψη, ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ αὐτο-
καθορίζoνται, δηλαδὴ νὰ ἐπιλέγουν τὸ φῦλο 
τους, κ.ἄ.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας προτρέπει τὰ πνευ-
ματικὰ Αὐτῆς τέκνα νὰ σταθοῦν ἔναντι τῶν 
εὐθυνῶν τους μὲ ἦθος εὐαγγελικὸ καὶ μὲ 
κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου νὰ μαται-
ωθεῖ τὸ συγκεκριμένο ὑπουργικὸ πρόγραμ-
μα, συνεργαζόμενα μὲ Συλλόγους Γονέων 

῾Η Ἱερὰ Σύνοδός μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς 

Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση 
Αὐτῆς, 8/21.2.2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλ-
λινίκου, ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23.12.2016 
Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὸ 
ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν πραγμα-
τοποίηση στὰ Γυμνάσια τῆς Πατρίδος μας, 
ἐντὸς τοῦ 2017, μιᾶς Θεματικῆς Ἑβδομάδος, 
μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».

Ὁ τρίτος βασικὸς ἄξονας τῆς Θεματικῆς 
Ἑβδομάδος, μὲ θέμα «Ἔμφυλες Ταυ-
τότητες», ἔχει ἤδη ἐγείρει δι-
καίως θύελλα διαμαρτυ-
ριῶν, οἱ ὁποῖες ἐκφρά-
ζονται μὲ πάμπολλες 
ἀναρτήσεις κειμένων 
στὸ Διαδίκτυο καὶ μὲ
ἄλλους τρόπους, στὴν 
προσπάθεια νὰ ἀναι-
ρεθοῦν οἱ σαφῶς ἀνα-
τρεπτικὲς προοπτικὲς τοῦ 
῾Υπουργείου Παιδείας, νὰ ἀνα-
κληθεῖ ἡ Ἀπόφασή του αὐτὴ καὶ οἱ 
γονεῖς τῶν γυμνασιοπαίδων νὰ ἀντιδράσουν 
ἀρνητικά.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας εἶναι ἀπολύτως σύμ-
φωνη μὲ τὶς ἀντιδράσεις αὐτὲς καὶ ἐνθαρρύ-
νει τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, Κλῆρο καὶ 
Λαό, νὰ δραστηριοποιηθοῦν, ὥστε μὲ κάθε 
νόμιμο μέσον, νὰ ἀνακληθεῖ καὶ ἀκυρωθεῖ 
ὁ τρίτος ἄξονας «Ἔμφυλες Ταυτότητες», ὁ 
ὁποῖος ἀναμφισβήτητα σκοπεύει στὴν ἀπά-
λειψη τῆς διαφορᾶς τῶν φύλων καὶ στὴν νο-
μικὴ σχετικοποίηση τοῦ φύλου.

Ἡ Δογματικὴ καὶ Ἠθικὴ Διδασκαλία τῆς 
Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ 
ἡ ὀρθοφρονοῦσα ἀντικειμενικὴ Ἐπιστήμη, 
εἶναι ριζικὰ ἀντίθετες πρὸς τὶς ἐκθεμελι-
ωτικὲς ἀνθρωπολογικὲς ἀπόψεις κάποιων 
ἀκαδημαϊκῶν χώρων καὶ τῶν διαφόρων ἀκτι-

Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις, 22.2 / 7.3.2017 

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος
μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» 
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 καὶ Κηδεμόνων, Ἐπιστημονικοὺς Φορεῖς, Ἑ-
νώσεις Γονέων κ.ἄ.

Προτρέπουμε εἰδικώτερα τοὺς γονεῖς νὰ 
συμπληρώνουν «Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ 
τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα καὶ νὰ τὶς ὑποβά-
λουν στὰ σχολεῖα, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι πα-
ράνομη ἡ ἄρνηση παραλαβῆς αὐτῶν ἀπὸ τὶς 
διευθύνσεις τῶν σχολείων. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας, ὡς φορέας τῶν ἀπο-
λύτως δικαιολογημένων ἀνησυχιῶν τοῦ Ποι-
μνίου Αὐτῆς, ἐνεργεῖ ἤδη τὰ δέοντα ἔναν-
τι τοῦ ῾Υπουργείου Παιδείας καὶ προσκαλεῖ

τὰ εὐσεβῆ τέκνα Της σὲ μία πανστρατιὰ 
Προσευχῆς καὶ Δράσεως, ὑπὸ τὴν Σκέπην 
τῆς Θεοτόκου καὶ μὲ τὴν Δύναμη τοῦ Ζωο-
ποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, μὲ 
ἀπώτερο σκοπὸ νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ἡ θεμελι-
ώδης ἔννοια τοῦ Ἀνθρώπου ὡς κατ᾿ εἰκόνα 
καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Ἐγγυητρίας 
καὶ Πανυμνήτου Θεοτόκου

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις
στὴν χειμερινὴ νύμφη τοῦ Βορρᾶ 

Σουηδία, 20ὴ- 24η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
 σκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱε- 

ρᾶς Συνόδου μας, ἀξιωθήκαμε καὶ πάλι νὰ 
πραγματοποιήσουμε, ὡς Τοποτηρητής, μία 
ἀκόμη ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Ἱερὰ Ἐπι-
σκοπὴ Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδινα-
βίας, προκειμένου νὰ στηρίξουμε τὸ πολυ-
εθνικὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας.

Ἐλάβαμε τὴν εὐλογία τοῦ κλινήρους Θε-
οφιλ. Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ἰω-
άννου, ● συλλειτουργήσαμε μὲ τὸ Ἱερατεῖο 
τῆς Ἐπισκοπῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἐπισκο-
πείου (Κυριακή, 23 Α’, Τελώνου καὶ Φαρι-
σαίου) καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Φιλο-

θέης (Παρασκευή, 21 Α’) · ● τελέσαμε «Τρισ-
άγια» σὲ ὀρθοδόξους πιστούς μας στὸ με-
γάλο Κοιμητήριο τῆς Στοκχόλμης · ● πραγ-
ματοποιήσαμε μία πολὺ οἰκοδομητικὴ καὶ 
κατηχητικὴ Ἐνοριακὴ Σύναξι στὸ Ἐπισκο-
πεῖο (Κυριακὴ βράδυ, 23 Α’), μὲ κεντρικὸ 
θέμα τὸ φαρισαϊκὸ ἦθος καὶ τὴν εὐσπλαγ-
χνία, τὸ ὁποῖο διευρύνθηκε –μὲ τὴν συμ-
βολὴ τῶν Θεολόγων Πρεσβυτέρων μας 
π. Ἀνδρέου καὶ π. Γεωργίου– σὲ βαθύτατα 
θέματα  συγκρίσεως Ἀνατολικοῦ-Πατερικοῦ 
Χριστιανισμοῦ καὶ Δυτικοῦ -Λουθηρανικοῦ 
Χριστιανισμοῦ, μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν 
Χριστοκεντρικὸ Μυστικισμὸ τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, βάσει ἀποριῶν προσηλύτων πιστῶν μας, 
ἀλλὰ καὶ συμπαρόντων καλοπροαιρέτων 
Λουθηρανῶν · ● τέλος, συνεζητήθησαν σο-
βαρὰ ζητήματα τῆς Ἐπισκοπῆς καὶ ἐδρομο-
λογήθησαν δράσεις πρὸς λύσιν αὐτῶν. 

Ἡ ἐν Χριστῷ χαρὰ τῶν Ἀδελφῶν μας 
ἦταν διάχυτος καὶ ἡ φιλάνθρωπος διάθε-
σις αὐτῶν ἐξεδηλώθη γιὰ πολλοστὴ φορὰ 
μὲ τὴν αὐθόρμητη «λογία» τους γιὰ τοὺς 
στενάζοντας ἐν Ἑλλάδι πτωχούς, λόγῳ τῆς 
πολυετοῦς κρίσεως.

† ὁ ᾿Ω. κ ΄ Φ. Κ. 
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αὐτοὺς γιὰ τὶς ἄλλες 
φυλακές, αὐτὲς τῶν 
παθῶν μας, στὶς 
ὁποῖες τόσο συχνὰ 
ἐμεῖς οἱ «ἐλεύθε-
ροι πολῖτες» εὑρι-
σκόμεθα ἁλυσοδε-
μένοι.

Ἔπειτα, στοὺς ἤχους τῆς 
ψαλμωδίας τῶν Μοναζουσῶν, ἀλλὰ καὶ  δη-
μοτικῶν τραγουδιῶν καὶ καλάντων ὑπὸ ἑνὸς 
οἰκογενειακοῦ συγκροτήματος, ὁ Ποιμενάρ-
χης μας ἐμοίρασε σὲ ὅλους, ἕνα πρὸς ἕνα, τὸν 
πλοῦτο τῆς πατρικῆς του ἀγάπης καὶ τὰ εἴδη 
πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα εἶχαν συσκευά-
σει οἱ Ἐθελόντριες Διακόνισσες τοῦ Συλλό-
γου μας, ἀλλὰ καὶ εἴδη πρώτης πνευματικῆς 
ἀνάγκης: εἰκονίτσες, σταυρουδάκια καὶ κείμενα.

Στὴν ἐπιστροφή, οἱ Προσκυνητὲς ἐπισκέ-
φθηκαν τὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου 
Ἀγάθωνος, σὲ θαυμάσια τοποθεσία στὶς πλα-
γιὲς τοῦ Ὄρους Οἴτη καὶ τὴν περίφημη Μονὴ 
τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ Στειριώτου, ὅπου προσ-
ευχήθηκαν γιὰ τὰ προσωπικά τους προβλή-
ματα, γιὰ τὴν Πατρίδα μας –τὴν Ἑλλάδα τῆς 
κρίσεως, γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, γιὰ ὅλον τὸν 
Κόσμο... καὶ ἐπέστρεψαν φορτωμένοι μὲ πλού-
σια συγκομιδὴ πνευματικῶν εὐλογιῶν.

Οἱ Ἐπισκέψεις στὰ διάφορα Ἱδρύματα μᾶς 
βοηθοῦν στὴν καλλιέργεια τῆς Ἀγάπης, 
ὥστε σὺν τῷ χρόνῳ νὰ μᾶς δοθῆ τὸ Χάρισμα 
νὰ ἀγαποῦμε, κατὰ τὴν ἔκφρασι τοῦ Ἁγίου 
Ἀποστόλου Παύλου, «ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ 
Χριστοῦ».                                                             

«Ἐν φυλακῇ Ἤμην καὶ ἤλθετε πρός Με...» 
(Ματθ. κε’ 36)

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις 
στοὺς ἐν φυλακαῖς Ἀδελφούς μας

Μὲ τὴν εὐλογία, καθοδήγησι καὶ συμμετο-
 χὴ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρω-

ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐπραγματοποι-
ήθησαν τὰ ἑξῆς Προσκυνήματα-Ἐπισκέψεις: 
● Τὸ ὄγδοο στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσα-
βέτειας Βόλου, τὸ Γ’ Σάββατο Νηστειῶν τῶν 
Χριστουγέννων, 4η Δεκεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ., 
σὲ 135 Κρατουμένους Ἀδελφούς μας καὶ ● Τὸ 
δέκατο στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας, 
τὸ Α’ Ψυχοσάββατο, 5η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. 
ἡμ., σὲ 120 Κρατουμένους Ἀδελφούς μας. 

Τὴν ὀργάνωσι τῶν Ἐπισκέψεων αὐτῶν εἶχε 
ἀναλάβει ὁ 
δραστήριος
Φιλανθρωπι-
κός μας Σύλ-
λογος μὲ τὴν
σ υ μ π α ρ ά -
στασι τοῦ 
Συνδέσμου 
Ἐθελοντῶν 

τῆς Μητροπόλεώς μας. 
Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα διενεμή-

θησαν στοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας, 
προσέφεραν εὐγενικὰ στὸν Σύλλογο διάφοροι 
χορηγοί του, ἰδιῶτες καὶ καταστήματα. 

Σύμφωνα μὲ τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα 
τῶν Προσκυνημάτων αὐτῶν, ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης μας ἀξιοποίησε τὸν χρόνο τῆς 
μεταβάσεως καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῆς προσκυ-
νηματικῆς Ὁμάδος μὲ προσευχὲς καὶ ψαλμω-
δίες, ὡς καὶ τὴν ἀνάγνωσι ἐπικαίρων Κειμέ-
νων ἐν Χριστῷ οἰκοδομῆς.

Στὰ Καταστήματα Κράτησης ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀπηύθυνε στοὺς Ἀδελφούς μας λόγον 
ἀγάπης καὶ ἐνθαρρύνσεως, καὶ ὡμίλησε εἰς 

Μὲ Ὅραμα τὴν Διακονία τῶν Ἀδελφῶν μας

Δραστηριότητες 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»
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            Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου 
           τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

         Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
         πρὸς τιμὴν 

       τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου 
  τοῦ Ἐλεήμονος 

Τὴν Τρίτη πρὸς Τετάρτη, 30.11-1.12.2016 ἐκ. 
  ἡμ., ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προσ-

τάτου αὐτοῦ, ὁ Σύλλογός μας ἐπραγματο-
ποίησε, στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τῆς
Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Ἀχαρ-
νῶν Ἀττικῆς, 
Πανηγυρικὴ
καὶ εὐχαριστι-
ακὴ Ἀγρυπνία

διὰ καὶ ἔφηβοι, ἀξιώθηκε νὰ προσκυνήση προ-
εόρτια τὸν Ἐρχόμενον Χριστόν μας στὸ πρόσ-
ωπο τῶν μικρῶν τούτων Ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἄλλες «εἰδικὲς ἀνάγκες», ἔχουν κυ-
ρίως ἀνάγκη ἀπὸ ἀγάπη καὶ στοργή, καὶ ἔχουν, 
παρὰ τὶς ποικιλόμορφες ἀναπηρίες τους, εἰδικὸ 
χάρισμα νὰ εἰσπράττουν καὶ νὰ ἀνταποκρίνωνται 
στὴν εἰλικρινῆ Ἀγάπη.

 Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ οἱ λοιποὶ Προσ-
κυνητὲς εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν 
στὰ παιδιὰ τὴν ἐν Χριστῷ στοργή τους καὶ νὰ 
τοὺς μοιράσουν τὰ δωράκια τους, ἐνῶ Μέλη τῆς 
«Ἑλληνορθόδοξης Κληρονομιᾶς» τραγουδοῦσαν 

Κάλαντα καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα τῆς Παρα-
δόσεώς μας.

Κατόπιν οἱ Διακόνισσες, οἱ ὁποῖ-
ες φροντίζουν τοὺς μικροὺς τρο-
φίμους, προσέφεραν στὴν Ὁμάδα 
κεράσματα σὲ μία εὐρύχωρη αἴ-

θουσα, ὅπου ἐπανε-
λήφθησαν Κάλαν-

τα καὶ ἄλλα δημοτικὰ 
τραγούδια, τὰ ὁποῖα ὅ-
λοι μαζὶ συνέψαλλαν, ἐπι-
σκέπτες-προσκυνητὲς καὶ
φιλοξενούμενοι.                 

μὲ Ἀπόδειπνο, πλήρη Ἀσματικὴ Ἀκο-
λουθία καὶ Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποί-
ας ἐπακολούθησε Τράπεζα Ἀγάπης.

Τῆς ὅλης κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας 
προΐστατο ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, 

Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανός, ἐμπνευστὴς καὶ καθοδηγητὴς 

τῶν συνεχῶς αὐξανομένων δραστηριοτήτων τοῦ
Συλλόγου μας. Ὁ Σεβασμ., μετὰ τὴν Ἀπόλυσι, 
ἀναφέρθηκε στὴν θαυμάσια περικοπὴ τοῦ Εὐαγ-
γελίου, στὴν ὁποίαν ὁ Χριστός μας, προτρέπει 
ἡμᾶς νὰ εἴμεθα σὲ συνεχῆ ἐγρήγορσι, γιὰ νὰ ὑπο-
δεχώμεθα συνεχῶς τὸν Νυμφίο Χριστό. Ἡ ἐγρή-
γορσις αὐτὴ ἐκφρά-
ζεται κατὰ πρῶτο 
λόγο στὴν Διακονία 
τοῦ Ἀδελφοῦ μας, μὲ
τὸν ὁποῖον ἔχει ταυ-
τισθῆ ὁ Κύριός μας.

«Ἀσθενὴς ἤμην καὶ ἐπεσκέψασθέ Με...»

Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα 
στοὺς ἐν ἀσθενείᾳ 

Μικροὺς Ἀδελφούς μας

Τ ὸ Ε΄ Σάββατο τῆς 
 Νηστείας τῶν Χρι-

στουγέννων, 18η Δε-
κεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.,
ὁ Σύλλογός μας ἐπραγ-

ματοποίησε, μὲ 
τὴν εὐλογία καὶ

τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου μας, τὴν τρίτη Προσκυνη-
ματικὴ Ἐπίσκεψι στὸ «Κ.Α.Α.Π.» 
(πρώην «Π.Ι.Κ.Π.Α.»), στὴν Βούλα 
Ἀττικῆς, σὲ 70 μικρούς μας Ἀδελφούς. 

Τὸ «Κ.Α.Α.Π.», Κέντρο Ἀποθεραπεί-
ας καὶ Ἀποκατάστασης Παίδων, φιλοξενεῖ παι-
διὰ μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες, τὰ ὁποῖα ἢ ἐγκατελείφθη-
σαν ἢ ἀπεμακρύνθησαν γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς τους.

Μία 70μελὴς Ὁμάδα, ἐκ τῆς ὁποίας ἀρκετὰ παι-
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1. Προσφορὲς Οἰκονομικῆς Βοηθείας
α. Διάφορα Γενικὰ Ἔξοδα.
β. Πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας, γιὰ τὴν πληρωμὴ ἐνοικίων, λογαριασμῶν, ἐξόδων σπουδῶν, 
    νοσοκομειακῶν ἐξόδων, βοηθημάτων ἀνέργων, ἀστέγων, γερόντων καὶ ἐξαρτημένων.
γ. Πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα, σὲ ἀπόρους Κρατουμένους Ἀδελφούς μας. 
δ. Πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ: 13.585,39 εὐρώ.

2. Χορηγίες Τροφίμων καὶ Διάθεση αὐτῶν
● Ἀπὸ διάφορες μεγάλες Ἑταιρεῖες. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.823.35 κιλὰ καὶ 914 αὐγά.
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13.776,07 κιλὰ καὶ 287 τεμάχια.

3. Χορηγίες Ἄλλων Εἰδῶν καὶ Διάθεση αὐτῶν
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». 

● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.415 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ 183 τεμάχια παιχνιδιῶν.

4. Προσφορὲς πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς
● Στὸν Σύλλογο Πρωτοβουλία Πολιτῶν Φυλῆς «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». 

● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.366,97 κιλὰ τρόφιμα.
● Στὸ Φιλόπτωχο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας (Καθεδρικός).

● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 701,24 κιλὰ τρόφιμα.
● Στὴν Ἑταιρεία Κοινωνικῆς Ὑποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 183 τεμάχια παιχνίδια.
● Στὸ Κέντρο Φιλοξενίας Ἀσυνόδευτων Ἀνηλίκων. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150 τεμάχια εἰδῶν ρουχισμοῦ.
● Στὸ «Κ.Α.Α.Π.» Βούλας. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25 κλινοσκεπάσματα καὶ 30 ροφήματα.

5. Προσφορὲς πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας 
● Τρόφιμα. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13.531,21 κιλὰ τροφίμων καὶ 1.171 τεμάχια διαφόρων τροφίμων.
● Ρουχισμὸς καὶ Εἴδη Προσωπικῆς Ὑγιεινῆς. 

● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 920 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς.

6. Προσφορὲς πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα 
● Σε ἀπόρους Κρατουμένους στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας. 

● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.320 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς.

7. Ἐκδηλώσεις
● Εὐχαριστήρια, Περίοδος Β΄. ● Συνάξεις Γονέων Α΄, Β΄ καὶ Γ΄. ● Ἐγκαίνια «Ἔκθεσης Ἀγάπης». 

● Ἁγιασμὸς στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας-Διακονίας 
τοῦ Νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου. ● Β΄ Συνεστίαση Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης 
πρὸς τοὺς Ἐθελοντές-Διακονητὲς τῶν ποικίλων Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. ● Ἑορτὴ τοῦ 
Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων». 

Εὐγνωμοσύνη καὶ Διαφάνεια (α΄ )

Ἔκθεση Πεπραγμένων 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Τρίμηνον Δ΄: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

 Συνέχεια στὴν σελ. 29
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Α) Προσφορές:
α. Διάφορα Γενικὰ Ἔξοδα.
β. Οἰκονομικὰ βοηθήματα πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας, γιὰ τὴν πληρωμὴ ἐνοικίων, λογαριασμῶν, ἐξό-
    δων σπουδῶν, νοσοκομειακῶν ἐξόδων, βοηθημάτων ἀνέργων, ἀστέγων, γερόντων καὶ ἐξαρτημένων.
γ. Πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα, σὲ ἀπόρους Κρατουμένους Ἀδελφούς μας.
δ. Πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς.

1. Οἰκονομικὰ Βοηθήματα
● ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ: 45.537,76 εὐρώ.

2. Τρόφιμα, Φροῦτα, Λαχανικά, Γαλακτοκομικά, Ἀρτοσκευάσματα, Κρέας καὶ Ψάρια
         ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 71.657,69 κιλὰ (72 τόνοι περίπου) καὶ 10.895 τεμάχια καὶ 1.086 λίτρα.

3. Ρουχισμὸς καὶ Εἴδη Ἀτομικῆς Φροντίδας
● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 21.551 τεμάχια.

4. Παιχνίδια
● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 183 τεμάχια.

Β) Δραστηριότητες:
α. 13 Ἐκδηλώσεις Πολιτιστικοῦ Περιεχομένου ἐντὸς τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου Φυλῆς. 
β. 5 Ἐπισκέψεις - Προσκυνήματα σὲ διάφορα Σωφρονιστικὰ Καταστήματα τῆς Χώρας μας.
γ. 1 Ἐπίσκεψη-Προσκύνημα σὲ Ἵδρυμα Παίδων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. 
δ. 4 Ἐπισκέψεις στοὺς Πρόσφυγες καὶ Μετανάστες στὸν Πειραιᾶ.
ε. 2 Συνεστιάσεις Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Διακονητές-Ἐθελοντὲς τῶν ποικίλων 
    Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ϛ. Ἐγκαίνια καὶ Λειτουργία Ἔκθεσης Δώρων Ἀγάπης.
ζ. 2 Ἐθελοντικὲς Αἱμοδοσίες τῆς Ἕνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «Ὁ Ἐσταυρωμένος». 
η. Ἑορτὴ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων». 

†
Τῷ δὲ Θεῷ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, 

τῇ Ἁγίᾳ καὶ Ὁµοουσίῳ καὶ Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, 
δόξα, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία. Ἀµήν!

Φυλὴ Ἀττικῆς, 5/18η Ἰανουαρίου 2017
Μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση

   

Εὐγνωμοσύνη καὶ Διαφάνεια (β΄ )

Συγκεντρωτικὴ Ἔκθεση Πεπραγμένων Ἔτους 2016
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Ἰανουάριος - Δεκέμβριος 2016

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. 

ΛΙΒΙΖΟΥ - ΠΑΓΚΑΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Ἡ Γραμματεὺς τοῦ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ

Ἡ Ταμίας τοῦ Δ.Σ.

ΓΚΟΥΦΑ - ΟΥΤΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
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στημονικά»; Τί σχέσι ἔχει ἡ ὀρθολογιστικὴ 
ἐπιστήμη μὲ τὸ Σταυρικὸ Πολίτευμα τῶν Μο-
ναχῶν;

Δὲν δύναμαι νὰ Σᾶς ἀποκρύψω, ὅτι αὐτὸ τὸ 
«ἐν ἐπιστήμῃ» μὲ ἀπασχολοῦσε ἐδῶ καὶ μερικὰ 
χρόνια, οἱ δὲ Μοναχικὲς Κουρὲς τῶν ἡμερῶν 
αὐτῶν, οἱ ὁποῖες ἦσαν καὶ οἱ πρῶτες κατὰ τὴν 
νέα ὑψηλὴ Διακονία μου, ὡσὰν νὰ ἔρριψαν 
κάποιο φῶς γιὰ νὰ λυθῆ ὁ προβληματισμός μου.

Ὡς Μοναχός, ἀπευθυνόμενος πρωτίστως καὶ
κυρίως σὲ Μοναχές, ὑπενθυμίζω ταπεινά, ὅτι

ὁ Μοναχὸς ὀφείλει νὰ βιώνη τὴν ἀφι-
έρωσί του μὲ ἐπίγνωσι, νὰ ζῆ «ἐν γνώ-

σει», ὅπως διδάσκουν οἱ ̔́ Αγιοι Πα-
τέρες, δηλαδὴ «μετὰ γνώσεως».

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ 
παρατήρησις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τῆς Κλίμακος, ὅταν ἀναφέρεται 
στὸν Μάρτυρα τῆς Ὑπακοῆς Ὅ-
σιο Ἀκάκιο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἕναν 

«ἀνελεῆ Γέροντα»: «ἦν δὲ ἡ ὑπο-
μονὴ αὐτοῦ οὐκ ἄλογος»3· ἡ ὑπο-

μονή του ἐκ πρώτης ὄψεως φαινόταν 
«ἄλογος», ἀνόητη, ἀλλὰ δὲν ἦταν, εἶχε τὴν 

θέσι της, ἦταν ἔλλογος, τὴν ἐκτελοῦσε «μετὰ 
γνώσεως», ἐγνώριζε γιατί ὑποτάσσεται καὶ τὶ 
ἐπιδιώκει διὰ μέσου τῆς ὑπακοῆς ἐν ὑπομονῇ 
καὶ μαρτυρίῳ.

Ἕνας ἄλλος περίφημος Μάρτυρας τῆς Ὑπα-
κοῆς, ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος τῆς Γάζης, μακαρίζε-
ται ἀπὸ τὸν Βιογράφο του κυρίως γιὰ «τὸ ἐν 
γνώσει τῆς ὑπακοῆς ἀδιάκριτον»4, δηλαδὴ γιὰ 
τὴν ἐνσυνείδητη, μὲ ἐπίγνωσι καὶ μὲ σύνεσι, 
ἀδιάκριτη ὑπακοή του.

Σύμπασα ἡ Ἀσκητικὴ Παράδοσις προτρέπει 
τὸν Μοναχὸ νὰ καταβάλλη κόπους «ἐν γνώσει»· 
νὰ ἐκτελῆ τὴν διακονία του «ἐν γνώσει»· νὰ 
ἀγωνίζεται κατὰ τῶν παθῶν «ἐν γνώσει»· νὰ 
ἐκριζώνη τὰ πάθη του «μετὰ γνώσεως»· νὰ 
πράττη τὸ ἀγαθὸν «μετὰ γνώσεως»· νὰ ἐνεργῆ 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ «μετὰ γνώσεως»· νὰ κτίζη, 

Σεβαστὴ Γερόντισσα·
῾Οσιώτατες Μητέρες καὶ ᾿Αδελφές μου·
Φιλέορτον σύστημα τῶν ἀγρυπνούντων·

᾿ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ τὴν ὁδηγητικὴ εὐλογία 
 τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου μας, τοῦ 

θεοχαρίτωτου Γέροντός μας· ἐπίσης δέ, τὴν 
φωτιστικὴ χάρι τῆς Θεομήτορος· ἀλλά, καὶ 
τὴν βοήθεια τῶν προσευχῶν Σας, θὰ ἤθελα νὰ 
ἀναφερθῶ διὰ βραχέων σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ 
ζήτημα, τὸ ὁποῖο μᾶς ὑπενθύμισαν ἐκ νέου οἱ 
δύο Μοναχικὲς Κουρὲς ἀπόψε.

Τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα, στὴν Ἀγ-
ρυπνία τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρ-
τύρων (9η Μαρτίου), καθιερώθησαν 
δύο νέες Μοναχές: ἡ Ἀδελφὴ Τα-
ξιαρχία καὶ ἡ Ἀδελφὴ Ἰουστῖνα· 
ἀπόψε καθιερώθησαν, δηλαδὴ ἐτέ-
λεσαν τοὺς πνευματικοὺς Γάμους 
των, ἡ Ἀδελφὴ Θεοδοσία καὶ ἡ 
Ἀδελφὴ Μαγδαληνή.

Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ Σᾶς καταπονήσω, 
ἀναφερόμενος στὸ πνευματικὸ μεγα-
λεῖο τῆς Ἀγγελικῆς Πολιτείας τῶν Μο-
ναχῶν καὶ στὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα συναπαρ-
τίζουν αὐτό, διότι ἔχω ἐνώπιόν μου μίαν θεο-
φιλῆ καὶ φιλομόναχη ὁμήγυρι, ἡ ὁποία ἔχει 
ἐμπειρικὴ οἰκειότητα μὲ τὴν Πατερικὴ Παρά-
δοσί μας.

Σκοπός μου εἶναι νὰ στρέψω τὴν προσοχή Σας 
σὲ ἕνα σημεῖο τῆς δευτέρας Εὐχῆς, τὴν ὁποία 
ἀναγινώσκει ὁ Λειτουργὸς κατὰ τὴν Ἀκο-
λουθία τοῦ Μεγάλου Σχήματος· «καὶ καταξί-
ωσον αὐτάς», δέεται ὁ Λειτουργός, «εὐαρεστεῖν 
Σοι ἐν ἐπιστήμῃ»1.

* * *
῏Αρά γε, τί σημαίνει αὐτὸ τὸ «ἐν ἐπιστήμῃ»: 

Μήπως ὁ Μοναχὸς / ἡ Μοναχὴ καλεῖται νὰ 
εὐαρεστήση στὸν Θεὸ μὲ ἕναν τρόπο «ἐπι-
στημονικό»; Οἱ Μοναχοὶ ἐγκαταλείπουν τὶς 
ἐπιστῆμές τους καὶ ἐγκολπώνονται τὴ Μωρία 
τοῦ Σταυροῦ2· πῶς τώρα θὰ πορευθοῦν «ἐπι-

■ ᾿Επὶ τῇ μοναχικῇ καθιερώσει τεσσάρων Μοναζουσῶν

῾Η πορεία τοῦ Μοναχοῦ «ἐν ἐπιστήμῃ»
«...καὶ καταξίωσον αὐτὰς εὐαρεστεῖν Σοι ἐν ἐπιστήμῃ»
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Ἡ ἁγία Του εὐχή, μαζὶ μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὁσι-
ωτάτης Μητερούλας μας Γεροντίσσης Κυπρι-
ανῆς, νὰ Σᾶς ἐνισχύουν, ὁδηγοῦν καὶ προστα-
τεύουν, ὥστε νὰ συνεχίσετε πορευόμενες «ἐν 
γνώσει» καὶ «ἐν ἐπιστήμῃ» πρὸς τὴν ἀνέσπερον 
Ὀγδόην Ἡμέραν τῆς Βασιλείας.

Ἔχετε ἀξιωθῆ νὰ γίνετε καὶ νὰ εἶσθε πλέον 
Νύμφες τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ· ἡ μυστικὴ ἕνω-
σίς Σας μαζί Του, στὸν θάλαμο τῆς καρδιᾶς Σας,
εἶναι ὁ ὑπέρτατος καὶ ἱερώτατος σκοπός Σας.

Ἡ πορεία Σας «ἐν γνώσει» καὶ «ἐν ἐπιστήμῃ»  
θὰ Σᾶς ἀσφαλίζη καὶ θωρακίζη ἀπὸ τὸν ἐπι-
κίνδυνο πειρασμὸ τῆς Ἄγνοιας, θὰ Σᾶς προσ-
τατεύη ἀπὸ τὴν ὀλέθρια Λήθη καὶ θὰ Σᾶς λυ-
τρώνη ἀπὸ τὴν θανατηφόρα Ραθυμία.

Ἡ χαλάρωσις τοῦ «ἐν γνώσει» καὶ «ἐν ἐπιστήμῃ» 
θὰ Σᾶς ὁδηγήση σὲ χαλάρωσι τῆς θεοποιοῦ 

ἑνώσεώς Σας μὲ τὸν ἕνα καὶ Μοναδικὸ 
Νυμφίο Σας· καὶ δὲν θὰ ἀργήση νὰ ἔλθη 
καὶ ὁ συγχρωτισμός Σας μὲ τὰ ἀκάθαρ-
τα πνεύματα μέσῳ τῆς ἐνεργείας τῶν 
παθῶν, δηλαδὴ –ὃ μὴ γένοιτο– ἡ πνευ-
ματικὴ μοιχεία.

Εἴθε ἡ Ἄμωμος καὶ Ἀπειρόγαμος 
Νύμφη τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ Ἄχραντος 

Θεοτόκος, νὰ Σᾶς διατηρήση ἐν τῇ κα-
θαρότητι, τῇ ἁγνότητι καὶ τῇ φωτεινότη-

τι τοῦ Δευτέρου Βαπτίσματος τοῦ Ἀγγελι-
κοῦ Σχήματος, ἡ δὲ πνευματικὴ ἕνωσίς Σας μὲ 
τὸν Σωτῆρα μας νὰ γίνεται ὁσημέραι βαθύτερη 
καὶ θερμότερη.

Ἡ εὐχὴ τοῦ θεοχαρίτωτου Γέροντος καὶ Πα-
τέρα μας νὰ εἶναι πάντοτε μαζί Σας!

16η Μαρτίου 2008 ἐκ.ἡμ.
† ῾Αγίου Μάρτυρος Σαβίνου

† ῾Ο ᾿Ωρεῶν Κυπριανὸς 
(νῦν Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς)

1. Εὐχὴ δευτέρα μετὰ τὴν Κατήχησιν: «Ἅγιε, Κύριε 
τῶν δυνάμεων». 2. Πρβλ. Α´ Κορινθ. α´ 18. 3. Κλῖμαξ, 
Λόγος Δ´, § ρια´. 4. ᾿Αββᾶ Δωροθέου, ῎Εργα ᾿Ασκη-
τικά, σελ. 44, Ἐπιστολὴ περὶ ᾿Αββᾶ Δωροθέου, § 5, 
«῾Ετοιμασία», Καρέας 2000. 5. Αὐτόθι, §§ 37 (στχ. 17), 
59 (στχ. 10), 111 (στχ. 7), 194 (στχ. 5), 110 (στχ. 6), 111 
(στχ. 11), 155 (στχ. 3), 158 (στχ. 30), 158 (στχ. 31 ἑ.), 
152 (στχ. 7). 6. Τὸ Μέγα Γεροντικόν, τ. Γ´, σελ. 56, § 
Ι´ 39, Πανόραμα Θεσσαλονίκης 1997. 7. Αὐτόθι, σελ. 
300, § ΙΑ´ 47. 

ἐν ὀλίγοις, τὸ πνευματικό του οἰκοδόμημα « ἐν 
γνώσει» 5.

* * *
Μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια τῆς 

Θεοτόκου ἡ μακρὰ μοναχική μας πεῖρα μᾶς ἔχει 
διδάξει, ὅτι κατὰ κανόνα ὁ Μοναχὸς ἐκτρέπε-
ται τοῦ σκοποῦ του καὶ ἀποτυγχάνει, ὅταν δὲν 
ἔχη ἐπίγνωσι τῆς ταυτότητός του, δὲν πορεύ-
εται «ἐν γνώσει» καὶ «μετὰ γνώσεως», δὲν ἔχει 
συνειδητοποιήσει τὴν ὁριακὴ ἐκείνη γραμμή, 
ἡ ὁποία διαχωρίζει μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια τὸ 
κοσμικὸ φρόνημα καὶ ἦθος, ἀπὸ τὸ μοναχικὸ 
φρόνημα καὶ ἦθος.

Ὁ πολυσέβαστος Γέροντας καὶ Ὁδηγός μας 
δὲν ἔπαυε ποτὲ νὰ ἐκφράζη τὴν εὐλαβῆ του 
ἐπιθυμία νὰ βλέπη Μοναχοὺς καὶ Μοναχὲς 
μὲ ἐπίγνωσι, μὲ συναίσθησι γιατί εἶναι ἀφι-
ερωμένοι καὶ τὶ ἐπιδιώκουν καὶ πῶς θὰ 
πραγματώσουν τὸ ὅραμά τους.

Στὴν προοπτικὴ αὐτή, ταπεινὰ φρο-
νῶ, ὅτι ἤδη προσεγγίζουμε ἀρκετὰ 
στὴν ἑρμηνεία τῆς δεήσεως τοῦ Λει-
τουργοῦ κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ 
Μεγάλου Σχήματος: «εὐαρεστεῖν Σοι 
ἐν ἐπιστήμῃ».

Κάποτε ὁ Ἀββᾶς Ζήνων προέτρεψε 
ἔντονα ἕναν δίψυχο Μοναχό, ὁ ὁποῖος 
ἔκειτο γονατιστὸς ἐνώπιόν του: «Ἀνάστα!... 
Ἔχε ἐπιστήμην!... »6, σήκω ἐπάνω καὶ μάθε νὰ 
γνωρίζης σωστὰ τὰ πράγματα.

Ἀνάστα, Μοναχέ, δυνάμεθα νὰ ἐπαναλάβου-
με σήμερα, καὶ πορεύου «ἐν ἐπιστήμῃ», «ἐν γνώ-
σει», «μετὰ γνώσεως»!

Ἀνάστα, Μοναχέ! προσευχήσου, συμβουλεύ-
σου, μελέτησε, προκειμένου νὰ ἀποκτήσης «ἐπι-
στήμην», δηλαδὴ βαθειὰ ἐπίγνωσι τῆς πνευμα-
τικῆς σου ταυτότητος.

Σὲ προτρέπει, Μοναχέ, ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ
Λίβυς: «Κτησώμεθα τὴν ἐπιστήμην»7, ἂς ἀπο-
κτήσουμε τὴν ἀληθινὴ πνευματικὴ γνῶσι, ὥστε 
νὰ πορευώμεθα «ἐν ἐπιστήμῃ», διὰ Πράξεως καὶ 
Θεωρίας, «ἐν γνώσει» καὶ «μετὰ γνώσεως», εὐα-
ρεστοῦντες τῷ Θεῷ «ἐν ἐπιστήμῃ».

* * *
Ὁσιώτατες ᾿Αδελφές μου ἐν Χριστῷ·

Οἱ μοναχικές Σας κουρὲς ἔχουν τελεσθῆ ἀπὸ 
τὸν πολυχαρίτωτο Γέροντα καὶ πολυσέβαστο 
Πατέρα καὶ Μητροπολίτη μας, ὁ Ὁποῖος ἦταν 
καὶ εἶναι παρὼν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν. 
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8. Ἐπισκέψεις-Προσκυνήματα
● Η΄ Ἐπίσκεψη σὲ ἀπόρους Κρατουμένους στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας. 
● Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἀγάθωνος, πλησίον τῆς Λαμίας, στὶς πλαγιὲς τῆς Οἴτης. 
● Γ ΄ Ἐπίσκεψη στὸ «Κέντρο Ἀποθεραπείας καὶ Ἀποκατάστασης Παίδων» Βούλας. 

9. Αἱμοδοσία
● Β΄ Ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία, ἀπὸ τὴν Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «Ὁ Ἐσταυρωμένος», στὸ 

Ἐνοριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν. ● Συγκέντρωση αἵματος: 40 
Φιάλες. ● Διάθεση σὲ δώδεκα (12) ἀσθενεῖς Ἀδελφούς μας: 15 Φιάλες.

Συγκεντρωτικὴ Κατάσταση Χορηγίας καὶ Διάθεσης Ἀγαθῶν: Τριμήνου Δ΄- 2016
● Τρόφιμα σὲ κιλά: 15.599,420 (16 τόνους). ● Τρόφιμα σὲ τεμάχια: 1.201. ● Ρουχισμὸς καὶ 

Εἴδη Ἀτομικῆς Φροντίδας: 920 τεμάχια. ● Οἰκονομικὰ Βοηθήματα καὶ Ἔξοδα: 13.585,39 εὐρώ.
†

Τῷ δὲ Θεῷ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, 
τῇ Ἁγίᾳ καὶ Ὁµοουσίῳ καὶ Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι,

 δόξα, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία. Ἀµήν!

Φυλὴ Ἀττικῆς, 5/18η Ἰανουαρίου 2017
Μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. 

ΛΙΒΙΖΟΥ - ΠΑΓΚΑΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Ἡ Γραμματεὺς τοῦ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ

Ἡ Ταμίας τοῦ Δ.Σ.

ΓΚΟΥΦΑ - ΟΥΤΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ

Στὴν προσπάθεια καὶ ποιμαντικὴ φροντίδα 
νὰ βοηθῆ καὶ  συμπαρίσταται στοὺς Γονεῖς 

στὴν Διακονία τῆς ἐν Χριστῷ ἀνατροφῆς 
τῶν τέκνων αὐτῶν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας 

διαθέτει τὰ ἑξῆς τευχίδια:

● Δώδεκα Κανόνες γιὰ νὰ εἶναι κάποιος καλὸς 
γονιός. ● Ὁ γονιὸς ποὺ «ἀκούει», εἶναι ὁ γονιὸς  
ποὺ θὰ εἰσακουσθῆ! ● Ἕνα παιδὶ δίνει 17 πολύτι-
μες συμβουλὲς στοὺς γονεῖς του. ● 15 τρυφερὲς 
συμβουλὲς γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ καμμιὰ φορὰ δυσ- 
κολεύονται. ● 5 τρόποι νὰ «μιλήσετε» στὸ παιδί 
σας χωρὶς νὰ πεῖτε λέξη! ● Οἱ 20 καλύτερες συμ-
βουλὲς γιὰ γονεῖς ποὺ θὰ ἀκούσετε ποτέ! ● Πῶς 
θὰ μεγαλώσετε εὐγενικὰ παιδιά. 



●30  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

Οὐρανίας Δεληγιάννη
Φιλολόγου 

῾Ο Γέρων Θεολόγος 
Βάτος καιομένη, 
λυχνία φωτὸς  

Ἀθήνα, 2009, σελίδες 74, 
(15,5 Χ 22 ἑκ.). 

Περιεχόμενα
Πρόλογος.
Τὰ παιδικά του χρόνια.
Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς. 
Δωδεκαετὴς στὸ ξυλουργεῖο.
Νηστεία, ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ 
   στὸν ἄνθρωπο.
Ὁ δρόμος τῶν «νεαρῶν ἀσκητῶν».
Καρδία φλεγομένη, πίστη ζέουσα.
Ἀκρογωνιαῖος λίθος.
Ἡ στρατιωτικὴ θητεία.
Ἡ συντριβὴ τῶν ὄφεων.
Τὰ «στίγματα» τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ  
  τοῦ παιδιοῦ τῆς Παναγίας.
Ὁ γάμος καὶ ἡ γέννηση τῆς μοναχοκόρης του.
Ἡ βάπτιση τῆς μικρῆς Εὐαγγελίας.
Τὸ μωρὸ τοῦ διωγμοῦ.

Ὁ Γέροντας, βοηθὸς τῆς Παναγίας.
Ἡ φυγάδευση τοῦ Ἱερέα.
Συλλήψεως ἀγώνας ἄγονος!
Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος. 
    Μία ἐξαίσια Πανήγυρις.
Ὁ Ἐπιτάφιος τῆς ἀγγελικῆς δόξας.
Ἐπιτάφιος μὲ Θεία ὑποστήριξη.
Ἡ ἄδικη σύλληψη καὶ τὸ χαστούκι τοῦ Διοικητή.
Χριστουγεννιάτικο μπάνιο.
Τὸ πρῶτο ταξίδι τοῦ Γέροντα στὸ Ἅγιον Ὄρος.
Ἄθως, τὸ «Περιβόλι» τῆς Παναγίας μας.
Παγίδες τοῦ πονηροῦ.
Προσκύνημα στὴν Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τὸ πρῶτο ταξίδι στὴν Πάτμο.
Ἡ κουρὰ τοῦ Γέροντος καὶ τῆς κόρης του.
«Ἅγιοι τόποι» καὶ σελασφόροι.
Ἅγιος Γεώργιος, τὸ παλληκάρι τοῦ Χριστοῦ.
Συμβουλὲς καὶ νουθεσίες τοῦ πατρὸς Θεολόγου.
Ἐπίλογος.
Ὁ Μοναχὸς Θεολόγος Χατζηγιαννάκης
(Ἐπιμνημόσυνος λόγος).

Ἀντωνίου Μάρκου
Καθηγητοῦ

Ὁσία Ταρσώ,
ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ
† 1989 

Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Κατη-
χητικῆς Σχολῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Μεσογαίας καὶ 
Λαυρεωτικῆς. 
Ἀχαρναὶ 2010, σελίδες 71,
(14,5 Χ 21).

Περιεχόμενα
Εἰσαγωγή.
Βίος καὶ θαύματα τῆς Ὁσίας Ταρσῶς τῆς διὰ 
   Χριστὸν Σαλῆς. 

Ἁγιότης μαρτυρουμέ-
νη - Θεοσημεῖες πρὶν τὴν 
μακαρία της Κοίμηση. 

Ἡ μυστική της ζωή. 
Τὸ ὁσιακὸ τέλος καὶ τὰ 

μετὰ θάνατον.
Ἁγιότης μαρτυρουμέ-

νη - Θεοσημεῖες μετὰ τὴν 
μακαρία της Κοίμηση. 

Ἐπίλογος: Ἡ δύναμις 
τοῦ παραδείγματος. 



● 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 αὐτοῦ εἰρηνι-
κῶς 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 Διαυλείας 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 Δηµητριάδος κ. Φώτιος
† ὁ Τορόντο κ. Μωϋσῆς
† ὁ Ἀµερικῆς κ. Δημήτριος
† 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 Δηµητριάδος 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 
Σουηδίας (καὶ πάσης Σκανδιναβίας) καὶ Γκλντάνι -Τιφλί-
δος (καὶ πάσης Γεωργίας).

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι

Ἱερὰ Σύνοδος 
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#
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




