
Ὀρθόδοξος
          Παρέμβασις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ
● Ἀριθμὸς τεύχους 10 ● Μάρτιος - Μάϊος 2017 ●



●2  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

● Ἕδρα: ● Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2411511.         
● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2411080. ● Ε-mail: mitropolis-orfyl@hsir.org ● Ἐπίσημος Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Δι-
αδίκτυον: www.hsir.org  ● Γραφεῖα Μητροπόλεως: ● Διεύθυνσις: Λεωφ. Φυλῆς 44 (Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), 
Τ.Κ. 133 51, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2487388. ● Τηλεαντίγραφα (Telefax): 210 2487389. ● 

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
● «Ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος - Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἀγάπη» - 3 ● «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς Ζωῆς μου...» - 5 ● «Θανάτου ἑορτά-
ζομεν νέκρωσιν»... - 6 ● «Ἀνέστη Χριστός, καὶ Ζωὴ πολιτεύεται!» - 7 ● Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ / Ἡ Πανήγυρις τῶν 
Ἁγίων Πάντων - 8 ● Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας περὶ τῶν «Ἐμφύλων Ταυτοτήτων» - 9 ● Πα-
σχαλινὴ Συνεστίασις - 10 ● «Συνάξεις Γονέων» - 11 ● Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς 10ης 
Περιόδου (2016-2017) τῶν Δραστηριοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μας - 12 ● Τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Ἀειμνήστου Μη-
τροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ / Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας μας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς- 14 ● Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις 
στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου - 15 ● Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 - 16 ● «Ἡ ἀνανέωσις 
τῆς Ἐθνικῆς μας Μνήμης» - 17 ● Ἐαρινὴ Ἐπίσκεψις στὴν Γεωργία - 18 ● Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Σεβάσματα 
τῆς Κορινθίας - 19 ● Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος - 20 ● Ἔκθεση Πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρε-
τος» - 21 ● Βιβλιοπαρουσιάσεις - 22 ● Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας / Ὁ Μητροπολίτης ̓ Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς - 23 ●
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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·
Ἀξιέπαινοι Συνδιάκονοι, Συνεργάτες καὶ Συνοδοιπόροι·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!... Δόξα τῷ 
  Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύμα-

τι!... Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!...
Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μὲ 

τὸν Ἀσπασμὸ τῆς Σταυ-
ρώσεως, τῆς Ἀναστάσεως 
καὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ 
Σωτῆρος μας Χριστοῦ, 

μὲ τὴν ἐγκάρδια εὐχὴ νὰ 
ἑορτάσουμε ὅλοι μαζὶ τὴν Ἁγία Πεντηκοστὴ 
μέσα στὸ Φῶς καὶ τὴν Εἰρήνη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἀμήν!...

Ἀπόψε ἀποδώσαμε εὐγνωμοσύνη στὸν Κύ-
ριό μας καὶ Θεό μας, διότι καὶ κατὰ τὴν 10ην 
Περίοδο τῶν ποικίλων Δραστηριοτήτων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐξέχεε πλούσια τὰ 
Ἐλέη του ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ εὐλόγησε τοὺς κόπους 
καὶ τὴν καλὴ προαίρεσι ὅλων μας.

Ἀξιωθήκαμε καὶ πάλι νὰ γίνουμε «Συνερ-
γοὶ» Θεοῦ· ἐσπείραμε, ἐφυτεύσαμε, ἐποτί-
σαμε τὸν Ἀγρὸ τοῦ Κυρίου μας, ἀλλὰ μὲ τα-
πεινὸ φρόνημα, διότι ὁ Θεὸς εἶναι Ἐκεῖνος, 
ὁ Ὁποῖος τελικὰ «αὐξάνει», ὁ Ὁποῖος δίδει 
τὴν «αὔξησι»· ἐμεῖς εἴμεθα ἁπλοῖ Συνεργάτες 
τοῦ Κυρίου στὸ σπουδαῖο αὐτὸ Ἔργο· ἀλλά, 
Αὐτὸς καὶ μόνο Αὐτὸς εἶναι τὸ πᾶν καὶ διὰ 
μέσου ἡμῶν Ἐκεῖνος ἐνεργεῖ τὰ πάντα. 

Εἶναι ἀναγκαῖο λοιπὸν καὶ ὀφείλουμε 
νὰ θέτουμε τόσο στὴν Ἔναρξι ὅσο καὶ στὴν 
Λῆξι κάθε Ἔργου μας, καὶ μάλιστα ὅταν 
αὐτὸ εἶναι Ἐκκλησιαστικό, νὰ θέτουμε τὸν 
Κύριο τοῦ Ἔργου, τὸ Α καὶ τὸ Ω, τὸν Σωτῆρα 
μας Χριστό.

Στὴν Ἀρχή: « Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς 
μου...» · καὶ στὸ Τέλος: «Ὅτι εὐλογητὸς εἶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!»... Ἔκ-

φρασις Ἀφοσιώσεως καὶ Εὐγνώμονος Δοξο-
λογίας...

* * *
Ἀγαπητοὶ Συνδιάκονοι καὶ Συνεργάτες·

Συχνὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ ἀκοῦμε, ὅπως 
καὶ ἀπόψε, τὴν λέξι Ρωμηοσύνη, ἡ ὁποία 
ἔχει ἕνα μεγάλο καὶ βαρὺ σημασιολογικὸ 
εὖρος, καὶ θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ σὲ αὐτὸ ἐν 
συντομίᾳ, διότι ἔτσι θὰ συνειδητοποιήσου-
με βαθύτερα τὴν σοβαρότητα τῆς Διακονίας 
μας, παρὰ τὶς ὁποιεσδήποτε ἀδυναμίες μας.

Ὁ Ἑλληνισμός, ὑπὸ τὴν Ἐθνικὴ καὶ Πο-
λιτισμική του ἔννοια, τὸ Ὀρθόδοξο Ἑλληνι-
κὸ Ἔθνος, ἡ Ἑλληνικὴ Φυλή, ἡ Ὁποία ἔχει 
διατηρήσει τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσι κατὰ 
τὴν περίοδο μάλιστα τῆς ἐξελληνισμένης 
Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Τουρκο-
κρατίας, μὲ κέντρο τὴν Κωνσταντινούπολι· 
αὐτὸς ὁ Ἑλληνισμός, αὐτὸ τὸ Ἔθνος, κα-
λεῖται Ρωμηοσύνη.

Ἀλλὰ καὶ βαθύτερα: ἡ Ρωμηοσύνη περιέ-
χει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, τὸ φρόνημα καὶ τὰ 
ἰδανικὰ τοῦ Ρωμαί ϊκου· τὶς ἰδιότητες καὶ 
τὸ ἦθος, τὰ ὁποῖα διεμόρφωσε ἡ Ὀρθόδο-
ξη Παράδοσι καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ Νεωτέρου 
Ἑλληνισμοῦ: τὸ φιλότιμο, τὴν λεβεντιά, τὸ με-
ράκι, τὴν παλληκαριὰ κ.ἄ.

* * *
Ἑλληνισμός, λοιπόν, Ὀρθοδοξία, Ρωμαί-

ϊκο καὶ Ρωμηοσύνη · ὅλα αὐτὰ ἀλληλοπερι-
χωρούμενα, τὰ θεῖα καὶ ἀνθρώ-
πινα, μία διαχρονικὴ πρότα-
σις αὐθεντικῆς Ζωῆς, εἶναι 
αὐτά, τὰ ὁποῖα διακονοῦ-
με, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ· 
εἶναι αὐτά, τὰ ὁποῖα προσ-
φέρουμε στὸν συνάνθρω-
πό μας καὶ ἰδίως στὰ παι-
διά μας.

Ἂς γινώμεθα κάθε στιγμὴ Γεφυροποιοί...

Ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος 
Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἀγάπη*
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Ἡ πολυεπίπεδος καὶ πολύ-
μορφος κρίσις, ἡ ὁποία 

πλήττει σήμερα τὸν ἀνή-
συχο πολίτη ἑνὸς παγ-
κοσμιοποιημένου κοινωνι-
κοῦ περιβάλλοντος, ὑπο-
γραμμίζει τὸ διπλὸ χρέος 

μας:
α. νὰ παραμείνουμε σταθε-

ρὰ προσκολλημένοι στὴν Παράδοσι τῆς Ρω-
μηοσύνης μας καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε εἰς Αὐτήν, 
ὥστε νὰ ἔχουμε ζῶσα σχέσι μαζί Της· 

β. νὰ προσέξουμε ἰδιαιτέρως τὸ κύριο χα-
ρακτηριστικὸ τῆς Παραδόσεως αὐτῆς: τὴν 
Ἀγάπη ἐν Χριστῷ, ἡ ὁποία εἶναι εἰρηνοποι-
ός, εἶναι γεφυροποιός.

Ὅλοι ἔχουμε διαπιστώσει, ὅτι στὸ γεν-
ναῖο ἄθλημα τῆς συνεργασίας γιὰ ἕναν ἱερὸ 
σκοπό, παντοῦ καὶ συνεχῶς ἐλλοχεύει ὁ κίν-
δυνος τῆς ρήξεως, τῆς διαφωνίας, τῆς ἀντι-
παλότητος, τῆς ἐντάσεως καὶ ταραχῆς...

Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἀναδεικνύεται ἡ 
θυσιαστικὴ προσπάθεια νὰ διατηρήσουμε τὶς 
γέφυρες ἐπικοινωνίας, νὰ λειτουργήσουμε ὡς 
εἰρηνοποιοί, νὰ συμβιβάσουμε τὰ ἀντιμαχό-
μενα μέρη, ὥστε ἑνωμένοι διὰ τῆς ἐν Χριστῷ 
Ἀγάπης, νὰ εἴμεθα ἐν συνεχείᾳ πειστικοὶ στὸ 
εὐρύτερο περιβάλλον μας, καὶ νὰ λειτουρ-
γοῦμε ὡς γέφυρες γνωριμίας αὐτοῦ μὲ τὸν 
Χριστό μας.

* * *
Ἀγαπητοὶ Συνδιάκονοι καὶ Συνεργάτες·

Ἐμεῖς, ὅσοι ἔχουμε ἐνταχθῆ ἐθελούσια 
στὴν Διακονία μας, στὸ Ἔργο τοῦ Θεοῦ, 
ἔχουμε ἕνα ἐξαιρετικὸ προνόμιο, διότι ἡ ἀγά-
πη μας, ὅπως βεβαίως καὶ κάθε Χριστιανοῦ, 
δοκιμάζεται στὴν συνεργασία μας, στὴν κα-
θημερινότητα, δὲν παραμένει ψιλὴ θεωρία, 
ἀλλὰ ἀσκεῖται σταθερὰ σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο.

Οἱ Συνδιακονοῦντες καὶ Συνεργάτες τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀνακαλύπτουν ἐμ-
πειρικὰ τὴν Ἀγάπη, ὄχι ὡς ἕνα σύνηθες 
αἴσθημα ἀνθρωπιᾶς, εὐαισθησίας καὶ συναισθη-
ματισμοῦ, ἀλλ᾿ ὡς ἕνα θεῖο Χάρισμα ἀπὸ τὴν 
μετοχή μας στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ γνήσιος Χριστιανὸς δὲν χαρακτηρίζεται 

τόσο ἀπὸ τὶς καλωσύνες καὶ τὰ κατορθώμα-
τά του, διότι αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν τὸν σκοπό 
του· ὅσο ἀπὸ τὴν βαθειά- καρδιακὴ πραγμα-
τικότητα, ὅτι ὅλα μετέχουν στὴν Ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἐκφράζουν τὴν Ἀγάπη αὐτήν· τότε, 
ὁ Χριστιανὸς αὐτὸς δίνει πρωτίστως αὐτὸ 
ποὺ εἶναι καὶ κατόπιν –ἂν χρειασθῆ– δίνει 
αὐτὸ ποὺ ἔχει· δημιουργεῖ δηλαδὴ γέφυρα, γιὰ 
νὰ περάση τὸ εἶναι τῆς ἀγαπώσης καρδίας του 
στὸ εἶναι τοῦ ἄλλου καὶ ἔτσι νὰ πραγματο-
ποιηθῆ ἡ συν-αδέλφωσις καὶ νὰ ἐπικρατήση ἡ 
εἰρήνη στὶς καρδιές.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές, 
Συνδιάκονοι, Συνεργάτες καὶ Συνοδοιπόροι·

Κλείνω μὲ τὴν παράκλησι αὐτή: ἂς συν- 
εχίσουμε τὴν θυσιαστικὴ προσφορά μας· ἂς 
ἐπιτρέψουμε στὸν Θεὸ νὰ μᾶς 
ἔχη ὡς Συνεργοὺς στὴν καλ-
λιέργεια τοῦ Ἀγροῦ Του· 
ἂς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν 
Πρόνοιά Του· ἂς μὴ λη-
σμονοῦμε νὰ θέτουμε τὸν 
Κύριο καὶ Δεσπότη μας 
στὴν Ἀρχὴ καὶ στὸ Τέλος 
κάθε προσπαθείας μας· ἂς ἐμ-
βαθύνουμε στὴν πολύτιμη Κληρονομιὰ τῆς 
Ρωμηοσύνης μας· ἂς γινώμεθα κάθε στιγμὴ 
Γεφυροποιοί, ἀγαπῶντες καὶ εἰρηνεύοντες 
ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους· 

πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τῆς Ἐγγυητρίας 
καὶ Πανυμνήτου Θεοτόκου. Ἀμήν! 

Σᾶς εὐχαριστῶ!

† ὁ Ὠ. κ` Φ. Κ.

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία! 

(*) Προσλαλιά, ἡ ὁποία ἐξεφωνήθη στὴν Ἐκδήλωσι 
Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι΄ (2016-2017) 
Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτι-
στικῶν Δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς, τὴν † Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέ-
ρων τῆς Α  ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15 /28.5.2017, Φυλὴ 
Ἀττικῆς.
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«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς Ζωῆς μου...» 
† Ἁγία Τεσσαρακοστὴ 2017

 Μία ἀκόμη Περίοδος Χαρᾶς!...
Ἐπιστρέφουμε καὶ πάλι στὴν Ἄνοιξι, στὴν Ζωή!...

Νέα προσπάθεια γιὰ μία καὶ ὁριστικὴ πλέον «Διάβασι»
ἀπὸ τὸ «παλαιὸν» στὸ ὄντως «Νέον»...

Θεμέλιο: ἡ ὑπέρβασις τῆς «Ἀργίας », τῆς ἀδράνειας,
 τῆς παθητικότητας, τῆς πεζότητας...
Κορυφή: «τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα 

καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν Ἀδελφόν μου»...
Αὐτοκριτική, Αὐτογνωσία, Αὐτομεμψία...

Καλὸ Ταξίδι, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Θεοτόκου!...
Καλὸ Πάσχα!... 

 † Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου, 13η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., Ὁσίου Μαρτινιανοῦ
Ἐλάχιστος Διάκονος τῶν τοῦ Χριστοῦ Προβάτων, Λεντίῳ Ζωννύμενος

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν» ... 
...«Καὶ Ζωὴ πολιτεύεται» ! ...

 Χριστὸς Ἀνέστη! . . . Ἀληθῶς Ἀνέστη ! . . . 

 Μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας 
ἂς ἐναγκαλισθοῦμε μυστικά, 

σὲ ἕναν Παγκόσμιο Ἐναγκαλισμό,
ὅλη τὴν ἀναστατωμένη Δημιουργία, 

«πάντα τὰ ἔθνη», 
ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας...
Ἂς δώσουμε τὸν Ἀναστάσιμο 

Ἀσπασμὸ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἐλπίδος 
σὲ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος πλήττεται

ἀπὸ τὸν πολύμορφο «θάνατο»... 
Ἂς ἀνανεώσουμε τὴν ταυτότητά μας : 

εἴμεθα, διὰ τῆς Ἀναστάσεως,
«Χριστοῦ Εὐωδία» 

καὶ «Ὀσμὴ Ζωῆς εἰς Ζωήν»...
Ἂς μᾶς ἐμπνέη ὁ ἐνθουσιώδης ὕμνος : 

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
ᾅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς,

τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν...»...
«Καὶ Ζωὴ πολιτεύεται»... 

Καὶ ἡ ὄντως Ζωὴ πλέον κυριαρχεῖ... 

 † Ἁγία Ἀνάστασις 
τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017

Ἐλάχιστος Διάκονος τῶν τοῦ Χριστοῦ 
Προβάτων, Λεντίῳ Ζωννύμενος

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς



7●● Ἀριθμ. 10 ●  Μάρτιος -  Μάϊος 2017 7●

Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ! ... Δόξα εἰς 
  Σέ, Κύριέ μας, διότι ὁ Σταυρός Σου καὶ ἡ 

Ἀνάστασίς Σου «ἐγενήθησαν ἡμῖν καταφυγή», 
καταφύγιο ἀσφαλὲς καὶ προστασία καὶ σωτη-
ρία ἀπὸ τὸν πολύμορφο «θάνατο», ὁ ὁποῖος 
συνεχῶς μᾶς ἀπειλεῖ ! ... Δόξα Σοι, Σωτῆρα μας, 
«ὅτι παρὰ Σοὶ Πηγὴ Ζωῆς... Ἐν τῷ Φωτί Σου 
ὀψόμεθα Φῶς » ! ...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου ·

Σήμερα ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
μας, ἑορτάζουσα τὴν Ἀνάστασι τοῦ Σω-
τῆρος μας Χριστοῦ, ἐναγκαλίζεται μυ-
στικά, σὲ ἕναν οἰκουμενικό, καθο-
λικὸ καὶ παγκόσμιο ἐναγκαλισμό, 
ὅλη τὴν ἐκπεσμένη καὶ ἀναστατω-
μένη Δημιουργία, «πάντα τὰ ἔθνη», 
ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, καὶ 
δίδει τὸν Ἀσπασμὸ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς 
Ἐλπίδος.

Ἡ πολυεπίπεδος καὶ πολύπτυχος κρί-
σις, εἰδικὰ τῶν τελευταίων ἐτῶν, πλήττει ὅλες 
τὶς μορφὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς, μὲ κέντρο τὸν Ἄνθρω-
πο, τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὴν κορωνίδα αὐτὴν τῆς 
Δημιουργίας.

Γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο ἔντονος ἡ αἴσθη-
σις, ὅτι ὁ «θάνατος», ἂν καὶ ἔχη καταργηθῆ καὶ 
καταπατηθῆ μὲ τὸν ζωοποιὸ Θάνατο καὶ τὴν ζωη-
φόρο Ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος μας, ἐπανέρχεται στὸ 
προσκήνιο τῆς Ἱστορίας ὁρμητικώτερος, ἀπειλητι-
κώτερος καὶ αὐθαδέστερος.

Ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ὡς φορέας καὶ πηγὴ 
Ἀληθείας καὶ Ζωῆς, δίδει συνεχῶς μαρτυρία, ὅτι ὁ 
ᾍδης καὶ ὁ Θάνατος «ἐπικράνθησαν», ἔχουν κα-
ταργηθῆ, ἔχουν ἐμπαιχθῆ, ἔχουν οἱ ἴδιοι θανατωθῆ 
ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας.

Ὁ Ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁπλῶς μία βιολογικὴ καὶ 
κοινωνικὴ ὕπαρξις· οὔτε ὁ θάνατός του εἶναι ἕνα 
ὁριστικὸ τέλος, μία ἐκμηδένισις...

Σὲ ἀντίθετη περίπτωσι, ἡ ζωὴ δὲν θὰ εἶχε κανέ-

να νόημα, ὁ Ἄνθρωπος θὰ ἦταν μία τραγικὴ ὕπαρξις, 
μέσα σὲ ἕναν παράλογο κόσμο, μόνος μέσα στὴν 
τραγωδία καὶ τὴν κόλασι τῆς Ἱστορίας. 

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου· 

Ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε ἐλεηθῆ νὰ εἴμεθα 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφείλουμε νὰ δίδουμε 
Μαρτυρία Ζωῆς μὲ τὸ Ἀναστάσιμο Ἦθος μας.

Ἡ Ἐνσάρκωσις τοῦ Κυρίου μας, τὴν Ὁποία 
προσκυνήσαμε πρὸ τριῶν μηνῶν, ἦταν μία 

ἀποκάλυψις τοῦ προαιωνίου Ἀρχετύ-
που - Προτύπου τοῦ Ἀνθρώπου.

Διὰ τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Ἀρχε-
τύπου μας, καὶ ἐν τῷ Θεανθρώπῳ, 
θεραπεύεται ἡ φύσις μας · ἐπαν-
ευρίσκουμε τὸ βασιλικὸ κάλλος 
μας · ἀποκτοῦμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα · 
πίνουμε ἀπὸ τὸ «Ζῶν Ὕδωρ » καὶ 

γινόμεθα «πηγαὶ ὕδατος ἁλλομένου 
εἰς Ζωὴν Αἰώνιον »· τρώγουμε τὸν 

«Ἄρτον τῆς Ζωῆς »· ἔχουμε περίσσειαν -
ἀφθονίαν Ζωῆς ...

Ἡ Ζωή, τὴν Ὁποία μᾶς ἐχάρισε καὶ ἐξακο-
λουθεῖ νὰ μᾶς χαρίζη ὁ Χριστός μας, εἶναι τὸ 
κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ ἑπο-
μένως ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη ἔναντι τοῦ κό-
σμου, γιὰ τὸν συνεχῶς ἐξαπλούμενο πολύμορ-
φο «θάνατο». 

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου · 

Ἂς ἀναθερμάνουμε τὸν ζῆλο μας νὰ εἴμεθα 
Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας 
Χριστοῦ... Ἂς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι Χριστιανὸς 
σημαίνει : «Χριστὸς Ἀνέστη !»· σημαίνει ὅτι 
«Ζωὴ πολιτεύεται», ἡ Ζωὴ πλέον κυριαρχεῖ... 
Ἂς δίδουμε συνεχῶς καὶ πρὸς ὅλους τὸν Ἀναστά-
σιμο Ἀσπασμὸ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἐλπίδος... Ἂς 
μᾶς ἐμπνέη πάντοτε ὁ λαμπρὸς καὶ ἐνθουσιώδης 
ὕμνος τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως :

Μήνυμα 
ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017

«Ἀνέστη Χριστός, καὶ Ζωὴ πολιτεύεται ! »
Ἡ ὄντως Ζωὴ πλέον κυριαρχεῖ ! ...





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

θάνατον», ἐμεῖς νὰ εἴμεθα «Χριστοῦ εὐωδία» 
καὶ «ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν», γιὰ νὰ σωθῆ ὁ κό-
σμος, « ἵνα πιστεύσῃ ὁ κόσμος».

Χριστὸς Ἀνέστη ! ... Ἀληθῶς Ἀνέστη ! ...

† Ἁγία Ἀνάστασις 
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2017

Ταπεινὸς εὐχέτης 
πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας,

Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου 
τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνί-
ου, ἀπαρχήν· καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν 
αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν πατέρων 
Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον».              ( ᾨδὴ Ζ ΄2 )

Εἴθε ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πα-
τρὸς καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 2013), 
μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας μας Θεο-
τόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, νὰ μᾶς ἐνισχύη, 
ὥστε ἔναντι τοῦ συγχρόνου μας πολυμόρφου 
«θανάτου», ἔναντι ἑνὸς ἀλλοτριωμένου τρόπου 
ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἀποπνέει «ὀσμὴν θανάτου εἰς 



ἑτέρων δύο Κλη-
ρικῶν μας. 

Παρέστη μεγά-
λο πλῆθος πιστῶν,
οἱ περισσότεροι τῶν
ὁποίων ἐκοινώνη-
σαν τῶν Ἀχράν-
των Μυστήριων. 

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ 
τῆς Παλιγγενεσίας, τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821, καὶ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπὲρ τῶν Πε-
σόντων στοὺς ἡρωϊκοὺς Ἀγῶνας γιὰ τὴν Ἐλευ-
θερία τῆς Πατρίδος μας.                                        

Στὸ Πνευματικό μας Κέντρο στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας 

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
Μνῆμες Εὐγνωμοσύνης

Τὴν Παρασκευὴ Ϛ’ Νηστειῶν, 25η Μαρτί-
ου 2017 ἐκ. ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς 

τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὸ ὁμώνυ-
μο Πνευματικὸ Κέντρο στὸν Κολωνὸ Ἀθηνῶν, 
Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

Τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ Ἐφη-
μερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀποστόλου καὶ

Ὁμολογία τῆς Πίστε-
ως ἐνώπιον τῆς κοι-
νωνίας, ἀδιαφόρου 
ἢ καὶ ἐχθρικῆς στὰ 
πνευματικά, ἢ καὶ 
αὐτῆς τῆς οἰκογε-
νείας ἑκάστου, καὶ 
στὶς θυσίες, οἱ ὁποῖες 
ἀπαιτοῦνται σήμερα γιὰ 
τὴν διακράτησι τῆς Πίστεως ἔργῳ καὶ λόγῳ.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν τέλεσι 
τῆς Ἀρτοκλασίας ὑπαιθρίως, παρετέθη ἑόρτια 
τράπεζα στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητάς, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν συναχθῆ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς 
τῆς Πατρίδος μας, καὶ ἔγινε ἐπίσκεψις στὰ  
διαμορφωθέντα σπηλαιώδη Παρεκκλήσια 
στὸν ἐντυπωσιακὸ χῶρο τοῦ Προσκυνήματος. 

       

■ Στὸ ὁμώνυμο Μετοχιακὸ  Ἱερὸ  Ἡσυχαστήριο

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Πάντων
Ἡ δύναμις τῆς Πίστεως

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 29η Μα-
ΐου 2017 ἐκ. ἡμ., στὰ Σφυρέϊκα Ἀγρινίου, 

στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Πάντων, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ τοὺς Ἁγιοκυπριανῖτες 

Πατέρες Ἀρχιμ. 
π. Ἀθανάσιο καὶ
Ἱερομ. π. Εὐφρό-
συνο. 

Στὸ ἑόρτιο κή-
ρυγμά του ὁ Θεο-
φιλ. κ. Κλήμης 
ἀναφέρθηκε στὴν
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Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ
Πρὸς τὸν Ἀξιότιμον Ὑπουργὸν Παιδείας 

περὶ τῶν «Ἐμφύλων Ταυτοτήτων» 
Ἀριθμ. Πρωτ. 2579                                                                                                                                Ἀθῆναι, 23.3 / 5.4.2017

Ἀξιότιμε κ. ῾Υπουργέ·
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, στὴν τελευταία 
Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς (8/21.2.2017), ὑπὸ τὴν 
προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλ-
λινίκου, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ σοβαρὸ θέμα, τὸ ὁποῖο 
ἀπασχολεῖ ἔντονα τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἐσχάτως, 
ἐξ αἰτίας τῆς ἀποφάσεως τοῦ ῾Υπουργείου Παιδείας,
Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐν-
τὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μία 
θεματικὴ ἑβδομάδα μὲ τίτλο: «Σῶμα καὶ ταυτότητα».

Εἶναι γνωστὸ τὸ ἰσχυρὸ κῦμα διαμαρτυριῶν, τὸ 
ὁποῖο ἔχει ἐγερθεῖ εἰδικῶς γιὰ τὸν τρίτο βασικὸ ἄξονα 
μὲ θέμα: «Ἔμφυλες Ταυτότητες», οἱ ὁποῖες διαμαρτυ-
ρίες ἀποβλέπουν στὴν ἀνάκληση τῆς ἀνωτέρω ἀποφά-
σεως γιὰ πολὺ σοβαροὺς λόγους.

Ἐνστερνιζόμενοι τοὺς λόγους αὐτούς, ἐπιθυμοῦμε 
νὰ δηλώσουμε ἀπερίφραστα τὴν πλήρη ἀντίθεση τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἡ Ὁποία ἐκπροσωπεῖ μεγάλο ἀριθμὸ 
Ἑλλήνων πολιτῶν, γονέων, νέων, παιδιῶν, σχετικῶς 
μὲ τὶς «ἔμφυλες ταυτότητες», διότι μέσῳ αὐτῶν κατ᾿ 
οὐσίαν ἀμνηστεύεται ἡ σοβαρότης τοῦ προβλήματος 
τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἄλλων σχετικῶν παρεκκλίσε-
ων ἐνώπιον τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν καὶ νέων, καὶ ἔτσι 
ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀπάλειψη τῆς διαφορᾶς τῶν 
φύλων καὶ τὴν νομικὴ σχετικοποίηση τοῦ φύλου.

Ἡ παρουσίαση τῶν προώρων διαφυλικῶν σχέσε-
ων, ἀλλὰ καὶ τῶν ποικίλων ὁμοφυλικῶν προτιμήσεων, 
ἔχουμε τὴν βάσιμη ἀνησυχία, ὅτι δὲν θὰ περιορισθεῖ στὸ 
θέμα τῆς ἁπλῆς ἐνημερώσεως, ἀλλὰ ἡ ἀνάλυση εἶναι δυ-
νατὸν εὔκολα νὰ ἐκληφθεῖ ἢ προσληφθεῖ ἀπὸ τοὺς μα-
θητὲς τοῦ γυμνασίου ὡς προβολὴ ἢ καὶ ὡς παρόρμηση 
γιὰ ἀπόκτηση σχετικῆς ἐμπειρίας. 

Διότι, ἄραγε, θὰ ἐκθειασθεῖ ἡ ἐγκράτεια ἢ θὰ προβλη-
θοῦν ὡς ἀπόλυτα φυσιολογικὲς οἱ ὁλοκληρωμένες προ-
γαμιαῖες σχέσεις; Ἡ διδασκαλία μεθόδων ἀντισύλληψης 
ἕως καὶ αὐτὴ ἡ ἔκτρωση σὲ ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη 
θὰ θεωρηθοῦν ὡς ἐκτροπὲς γενικῶς ἢ θὰ ἀμνηστευθοῦν 
ὡς ἀναγκαῖες καὶ ἀποδεκτὲς καταστάσεις ζωῆς; Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ ἐλπίζεται ὅτι θὰ ὑπάρξει περιορισμὸς τῶν 
ἀνεπιθυμήτων ἐγκυμοσυνῶν καὶ οἱ μαθητὲς θὰ προ-
αχθοῦν στὰ χρηστὰ ἤθη; Ὁ κατάλογος τῶν σχετικῶν 
ἐρωτημάτων θὰ μποροῦσε νὰ ἐπεκταθεῖ ἀπεριόριστα.

Ὡς πρὸς τὴν περίφημη «ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων 
στερεοτύπων», ὥστε νὰ παύσει «ἡ ὁμοφοβία καὶ τραν-
σοφοβία στὴν κοινωνία καὶ τὸ σχολεῖο», τοῦτο μόνον 
δυσάρεστη ἔκπληξη προξενεῖ. Ἡ προβολὴ τοῦ προτύ-

που μιᾶς «ἄφυλης κοινωνίας», ἡ θεώρηση ὡς φυσιολο-
γικῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἡ προώθηση τοῦ «κοινωνι-
κοῦ φύλου» ὡς διακριτοῦ ἀπὸ τὸ «βιολογικὸ φύλο» μὲ 
δυνατότητα αὐτοπροσδιορισμοῦ φύλου, περιττὸν καὶ 
νὰ τονισθεῖ ὅτι εἶναι ἔννοιες ριζικὰ ἀντίθετες πρὸς τὴν 
Πίστη καὶ τὴν Διδασκαλία τῆς ᾿Ορθοδόξου Ἐκκλησί-
ας, καὶ ὅτι συνιστοῦν ἐκθεμελιωτικὲς ἀνθρωπολογικὲς 
ἀπόψεις γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς ἐπιστη-
μονικῆς κοινότητος. Ἐπίσης δέ, εἶναι ἐντελῶς ξένες 
πρὸς τὴν Παράδοσή μας, τὰ Ἤθη καὶ Ἔθιμα τοῦ λαοῦ 
μας καὶ γενικὰ τὴν Ἱστορία καὶ τὸν Πολιτισμό μας.

Τὸ κλῖμα, μέσα στὸ ὁποῖο κινεῖται ἡ σχετικὴ Ἐγκύ-
κλιος -῾Οδηγία τοῦ ῾Υπουργείου γιὰ τὴν Θεματικὴ 
Ἑβδομάδα «Σῶμα καὶ Ταυτότητα», ἐνῶ σκοπεύει στὴν 
προσπάθεια νὰ ἀποφεύγεται, ὡς ἐκτροπή, ὁ ἀτομικὸς 
καὶ συλλογικὸς στιγματισμὸς τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ 
ἄλλων προσώπων μὲ σχετικὲς παρεκκλίσεις, ὅμως δὲν 
ἀποτρέπει τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν ἀλλη ἐκτροπή, νὰ θε-
ωροῦνται δηλαδὴ ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ὅ,τι σχετικὸ μὲ 
αὐτήν, ὡς φυσιολογικὲς καὶ τελικὰ ἀποδεκτὲς κατα-
στάσεις καὶ πρακτικές.

Δηλώνουμε, ὅτι δὲν συμφωνοῦμε νὰ γίνωνται δε-
κτοὶ πειραματισμοὶ ἐν οὐ παικτοῖς. Ἐν μέσῳ ποικιλο-
μόρφου κρίσεως, ὡς ὕψιστη ἀνάγκη θεωροῦμε τὴν δια-
κράτηση τῶν διαχρονικῶν ἐκείνων ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν 
Πίστεως καὶ Ἀρετῆς, ποὺ προάγουν Ἦθος καὶ Πολιτι-
σμό. Ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀποδόμηση εἶναι ἀντί-
θετες καὶ πρὸς αὐτὸ τοῦτο τὸ Σύνταγμα τῆς Πατρίδος 
μας, τὸ ὁποῖο ὁρίζει (Ἄρθρον 16, § 2), ὅτι ἡ Παιδεία 
ἀποβλέπει στὴν ἠθική, πνευματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ 
τῶν Ἑλλήνων καὶ προάγει -ἀναπτύσσει τὴν ἐθνικὴ καὶ 
θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν πολιτῶν.

* * *Κύριε Ὑπουργέ·
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι μὲ συν-

τομία καὶ χωρὶς εἰδικὴ ἀνάλυση ἐκτέθηκαν, ἐφ᾿ ὅσον 
ἄλλοι ἔχουν ἤδη πράξει τοῦτο ἐπαρκέστατα, ζητοῦμε 
νὰ ἀνακληθεῖ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὶς «ἔμφυλες ταυτότη-
τες», καὶ Σᾶς βεβαιώνουμε ὅτι θὰ ἀγωνισθοῦμε ἀπο-
φασιστικὰ γιὰ τὴν πρόληψη τῆς ἠθικῆς παρακμῆς καὶ 
σήψεως καὶ θὰ ἐνθαρρύνουμε τὴν μὲ κάθε τρόπο ἀποχὴ 
τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὴν φθορὰ ποὺ προξενεῖται ἀπὸ ἐκεῖ 
–ἀλλοίμονο– ἀπὸ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκπορεύεται φῶς, 
ἀλήθεια, ὅραμα καὶ πνοή.

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος
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σχα, πέρασε 
μία ἑβδομάδα,
ἡ ὁποία, ὅπως
λέγει ἡ Ἐκκλη-
σία μας, λογί-
ζεται ὡς μία 
ἡμέρα! Ὡς μία
ἡμέρα ... Ἀγά-
πης! Σήμερα κλείνουμε τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ 
ἑορτάζοντας αὐτήν τὴν ...Ἀγάπη!».

Ἀκολούθησε ἀνάγνωσις ἀποσπασμάτων 
ἀπὸ τὸ θαυμάσιο Κείμενο τοῦ ἀειμνήστου 
Φωτίου Κόντογλου «Ἀνέτειλε τὸ Ἔαρ», διὰ 
τοῦ ὁποίου ἀναδεικνύεται ἡ σύμπασα φύσις 
αἰνοῦσα τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν.

* * *
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας 

εὐλόγησε τὴν λιτὴ Τράπεζα ἀγάπης, κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἡ Χορωδία-Ὀρχήστρα 
«Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» ἐνθουσίασε 
ἅπαντας μὲ τὰ πασχαλινὰ τραγούδια τῆς Πα-
ραδόσεώς μας, στοὺς ἤχους τῶν ὁποίων παι-
διά, ἀλλὰ καὶ «μεγάλα παιδιὰ» ἐχόρευσαν μὲ 
πηγαία χαρὰ καὶ ἁπλότητα.

Στὸ τέλος τῆς χαρούμενης αὐτῆς βραδυᾶς, 
ἔγινε ἡ κλήρωσις δώρων, μὲ τὴν συμμετοχὴ 
καὶ τὸν πασχαλινὸ ἐνθουσιασμὸ τῶν μικρῶν 
συνδαιτυμόνων. 

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας, 
ἀφοῦ ηὐχαρίστησε ἅπαντας τοὺς κοπιάσαν-
τας γιὰ τὴν ἑτοιμασία τῆς Πασχαλινῆς αὐτῆς 
Συνεστιάσεως, ἐτόνισε τὴν ἀνάγκη τῶν Συνά-
ξεων αὐτῶν, προ-
κειμένου  νὰ ἐκ-
φράζωνται καὶ 
συσφίγγωνται οἱ 
πνευματικοὶ δε-
σμοὶ τοῦ Ποιμνί-
ου τῆς Μητροπό-
λεώς μας.         

Μὲ τὴν Χάρι
 τοῦ Ἀνα-

στάντος Σωτῆ-
ρος μας καὶ τῆς
Πανυμνήτου 
Θεοτόκου, ὡς 
καὶ τὶς εὐχὲς καὶ
τὴν χαροποιὸ 

συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγμα-
τοποιήθηκε στὸν περίβολο τοῦ Πολιτιστικοῦ 
Ἐργαστηρίου μας «Ἡ Πανύμνητος», ἡ Πασχα-
λινή μας Συνεστίασις.

Στὴν ὑπαίθρια αὐτὴ ἑορτή, τὴν ὁποίαν συν-
διωργάνωσαν τὰ Μέλη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ 
μας Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», 
ὁ Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν καὶ ἡ Χορωδία -
Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἅπαντες ἦσαν προσ-
κεκλημένοι.

Συμμετεῖχαν ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης
π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς 
καὶ Ἀντιπροσωπίες τῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, καὶ πλῆθος μικρῶν καὶ μεγά-
λων φιλεόρτων.

* * *
Ἡ βυζαντινὴ Χορωδία καλωσώρισε τὸν Σε-

βασμ. Ποιμενάρχη μας καὶ ἅπαντας τοὺς πα-
ρόντας μὲ ἀναστασίμους ὕμνους.

Ἡ κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, Μέλος τοῦ Δι-
οικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων 

στὸν ἀναστάσι-
μο ἐναρκτήριο 
Χαιρετισμό της:

«... Ἀπὸ τὴν πε-
ρασμένη Κυρια-
κὴ τῆς Ἀγάπης, 
Κυριακὴ τοῦ Πά-

■ Πρὸς ἔκφρασιν καὶ σύσφιγξιν τῶν πνευματικῶν δεσμῶν τοῦ Ποιμνίου τῆς Μητροπόλεώς μας

Πασχαλινὴ Συνεστίασις
στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος»

Στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς Ἀττικῆς 
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 10η Ἀπριλίου 2017 ἐκ. ἡμ.
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Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων»
Συνδιοργάνωσις - Συντονισμός :

Ἱερὰ Μητρόπολις ̓Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς - Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκαν δύο
 ἀκόμη Διαλέξεις ἀπὸ τὶς ἐννέα προγραμμα-

τισμένες Συνάξεις Γονέων, τὶς 
ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ

Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ᾿Ω-
ρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ 
Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς, 
γιὰ τὴν περίοδο 2016-2017.

Στὶς πολὺ ὠφέλιμες αὐτὲς 
Διαλέξεις, στὶς ὁποῖες προσ-

ῆλθαν πολλοὶ γονεῖς, ἡ καθοδηγητικὴ παρουσία 
τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας κ. Κυπριανοῦ
ἐβοήθησε τοὺς συμμετέχοντες νὰ θεωροῦν μὲ 
πνευματικὸ τὸν τρόπο καὶ αὐτομεμψία τοὺς 
προβληματισμούς τους.

* * *
● Διάλεξις Ζ ΄, 20ὴ Μαρ-

τίου 2017 ἐκ. ἡμ. Θέμα: «Πῶς 
νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παι-
διά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ 
ξέρουν ὅλα...». Ὡμίλησε 
ὁ Καθηγητὴς καὶ Συγγρα-
φεὺς κ. Δημήτριος Κούκης, 
Θεολόγος-Παιδοψυχολόγος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθη-
κε στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον οἱ γονεῖς πρέπει νὰ 
ὁμιλοῦν στὰ παιδιά τους σχετικὰ μὲ τὴν παρα-
τεινομένη κρίσι στὴν Πατρίδα μας.

● Ἡ γενικὴ ἐκτίμησις τῶν συμμετασχόντων 
ἦταν, ὅτι τὰ προβλήματα τῶν παιδιῶν δὲν σχε-
τίζονται μᾶλλον μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, ἀλλὰ 
μὲ τὴν πνευματική, δηλαδὴ μὲ τὴν σύγχρονη 
«κουλτούρα», ἡ ὁποία ἀφαιρεῖ ἀπὸ αὐτὰ τὴν 
παιδικότητά τους, τὴν ἀθωότητά τους, τὸ παι-
χνίδι, τὴν ὕπαιθρο...
Ἐπίσης, ἡ ἀνεύθυνη, ἀνώριμη συμπεριφορὰ 

τῶν γονέων «ἀναγκάζει» συχνὰ τὰ παιδιὰ νὰ 
ἀναλάβουν τὸν ρόλο τοῦ διαιτητοῦ, ὅταν παρου-
σιάζωνται προβλήματα στὶς σχέσεις τῶν γονέων 
τους ἢ νὰ γίνουν αὐτὰ «πρόβλημα», προκειμέ-
νου νὰ βοηθήσουν τοὺς γονεῖς τους νὰ ἐπανεύ-
ρουν τὴν ἑνότητά τους.

● Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας μαζὶ μὲ τὸν κ. Κού-
κη ὑπεγράμμισαν, ὅτι ὁ εὐχαριστιακὸς τρόπος 

ζωῆς εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος μᾶς καθιστᾶ ἱκανοὺς 
νὰ νοηματοδοτήσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουμε 
τὸ κάθε τι δημιουργικά, καὶ νὰ ἐμπνεύσουμε 
στὰ παιδιά μας μία στάσι ζωῆς.

* * *
● Διάλεξις Η΄, 24η Ἀπριλίου 2017 ἐκ. ἡμ. Θέμα· 

«Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” τῶν παιδιῶν 
μας». Ὡμίλησε ὁ Καθηγητὴς καὶ Συγγραφεὺς 
κ. Λιαμὴς Ἠλίας, Θεολόγος καὶ Μουσικολόγος.

● Ὡς προοίμιο τῆς ἐμπνευσμένης Διαλέξεώς
του, ὁ χαρισματοῦχος Ὁμιλητὴς ἐσχολίασε ἐπί-
καιρα τὸν ἀνάστασιμο Χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέ-
στη!» καὶ τὶς συνέπειες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ μας στὴν ζωή μας: ὅπως καταγράφεται 
στὴν εἰς Ἅδου Κάθοδο, ὁ τόπος συναντήσεως καὶ 

συναναστάσεώς μας μὲ τὸν 
Χριστό μας εἶναι ὁ Ἅδης, 
δηλαδὴ τὸ σημεῖο ὅπου δὲν 
ἔχουμε πλέον καμμία ἐλπί-
δα στὸν ἑαυτόν μας. 
Ἡ ἐν Χριστῷ αὐτομεμψία 

καὶ ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀνε-
πάρκειάς μας μᾶς ὠθοῦν 

νὰ ρίψωμε ὅλη μας τὴν ὕπαρξι στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς στάσεως μας 
ὡς γονέων, ἀλλὰ καὶ τὸ μήνυμα ζωῆς , τὸ ὁποῖο 
καλούμεθα νὰ προσφέρουμε στὰ παιδιά μας.
«Τὴν στιγμὴ τοῦ ἀδιεξόδου, βάλε προσευχη-

τικὰ ἕνα λογισμὸ στὴν καρδιά σου: “Κύριε, ἂν 
ἤσουν τώρα στὴν θέσι μου, τί θὰ ἔκανες;”... Κάθε 
λύσι στὰ σπίτια μας εἶναι ἐπίσκεψι Χάριτος».

● Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε τὸν χαρισματοῦχο Ὁμιλητή, γιὰ τὴν 
συγκλονιστική του προσέγγισι , ὑπεγράμμισε 
τὴν ἄρρηκτο σχέσι ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας. Μὲ 
τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς ἐλευ-
θερίας, ὁ Θεὸς ἀπέδειξε τὸ 
ἄμετρον τῆς Ἀγάπης Του 
πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Κα-
λούμεθα νὰ βοηθήσουμε τὰ
παιδιά μας, σὲ κλῖμα ἀγά-
πης, νὰ χειρίζωνται ὑπεύ-
θυνα τὴν ἐλευθερία τους.  

http://www.hsir.org/Mitropolitika_el/Simantika.html
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Τὴν Κυριακὴ τῶν 318 
Ἁγίων Πατέρων, 15η/

28η Μαΐου 2017, † Μνή-
μη τοῦ Ὁσίου Παχωμί-
ου τοῦ Μεγάλου, πραγ-
ματοποιήθηκε στὴν Αἴ-
θουσα τοῦ «Ἐργαστηρί-

ου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰ-
κονογραφίας», μὲ τὴν εὐ-

λογία καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ
Σεβασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
κ. Κυπριανοῦ, ἡ Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις 
Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς 10ης Περι-
όδου (2016-2017) τῶν Ποιμαντικῶν, Κατηχη-
τικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δρα-
στηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Πανοσιολ. π. Θεοδό-
σιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, οἱ Ἱερεῖς μας, ὡς 
καὶ ἀντιπροσωπίες ἀπὸ τὶς Μονὲς τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας.

* * *
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ὑπε-

δέχθη χαρμονικῶς ἡ Παιδικὴ Βυζαντινὴ Χο-
ρωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Ὁσιολογ. π. 
Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐκδηλώσε-
ως, πέντε ἐκ τῶν ῾Υπευθύνων ἐπα-
ρουσίασαν τοὺς Ἀπολογισμοὺς γιὰ 
τὶς Δραστηριότητες τῶν διαφόρων 
Τμημάτων.

Στὴν ροὴ τῶν Ἀπολογισμῶν τὰ Κα-
τηχητικὰ προσέφεραν δροσερὰ διαλείμ-
ματα, μὲ Δρώμενα, Ποιήματα καὶ Τραγούδια.

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλά-
ρετος ὁ Ἐλεήμων», κα Δέσποινα Λιβίζου -
Πάγκαλη, ἀφοῦ καλωσώρισε ἅπαντας, ἐξέ-
θεσε σύντομο Ἀπολογισμὸ τῆς Περιόδου καὶ 
ὁράματα τῆς ἑπομένης, τόσο γιὰ τὶς Δραστη-
ριότητες τοῦ Συλλόγου, ὅσο καὶ τῶν Συνδέ- 

   σμων Ἐθελοντῶν καὶ
 Αἱμοδοτῶν τῆς

Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας.

Τὴν διαδέ-
χθηκε ὁ κ. 

Φώτιος Ἀθανα-
σόπουλος γιὰ τὸν 

Ἀπολογισμὸ τοῦ Συλλόγου 
Φίλων καὶ Συμπαραστα-

τῶν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ 
Ὁράματος, ὡς καὶ τοῦ Θεα-
τρικοῦ Τμήματος. 

Ὁ Ὁσιολογ. π. Διονύσιος
Ἁγιοκυπριανίτης παρουσί-

ασε τὸν Ἀπολογισμὸ γιὰ 
τὶς Δραστηριότητες τῆς 

Χορωδίας - Ὀρχήστρας «Ἑλλη-
νορθόδοξη Κληρονομιὰ» καὶ 
τῶν Μαθημάτων ἀπὸ τὴν 
Πολιτιστικὴ Παράδοσι τῆς

Ρωμηοσύνης, ὡς καὶ
τοῦ νέου Τμήμα-

τος Ἐνισχυτι-
κῆς Διδασκα-
λίας - Δημιουρ-
γικῆς Γραφῆς.

Γιὰ τὶς δραστηρι-
ότητες τοῦ «Ἐργαστη-

ρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰ-
κονογραφίας», ὡς καὶ τῶν τριῶν ὁ-
μόρων Τμημάτων Διδασκαλίας Ψηφι-
δωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς, 
κατέθεσε σύντομο Ἀπολογισμὸ καὶ ὁ Ἱερο-
διάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης, καὶ ἀνα-
φέρθηκε στὰ Ὁράματα αὐτῶν γιὰ τὴν ἑπομέ-

νη Περίοδο.
Τελευταῖο Ἀπολογισμὸ καὶ 
προοπτικὲς ἐξέθεσε γιὰ τὰ 

Κατηχητικὰ τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας ἡ Κατη-
χήτρια κα Κωνσταντῖνα 
Γιαννοπούλου - Σερβετᾶ, 

Ἐνοριακὴ Συντονίστρια Νεό-
τητος τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέν-

Διακονοῦντες μία πρότασι αὐθεντικῆς Ζωῆς 

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης
ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς 10ης Περιόδου (2016-2017)

Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

† Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, 15η/ 28η Μαΐου 2017
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τρου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰου-
στίνης.

Ἡ ἀναφορὰ στὰ Πεπραγ-
μένα τῆς ληγούσης Περι-
όδου ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν 
προβολὴ μιᾶς βιντεοταινίας 

μὲ στιγμιότυπα ἀπὸ τὶς ποι-
κίλες προαναφερθεῖσες 

Δραστηριότητες, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολίτης μας διέ-

νειμε σὲ ὅλους τοὺς ῾Υπευθύ-
νους τῶν Δομῶν, Μητροπο-
λιτικὸ Ἔπαινο Εὐ-
γνωμοσύνης, γιὰ
τὴν Διακονία, 
τὴν ὁποία ἐπε-
τέλεσαν.

Ἐκ μέρους ὅλων,
προσεφέρθη στὸν 

πνευματικὸ Ὁδηγὸ καὶ
Πομενάρχη μας, ἀλλὰ καὶ Ἐμ-

πνευστὴ τοῦ ὅλου Ἔργου, εὐγνωμο-
σύνης ἕνεκεν, ἕνα ἐξαιρετικὸ ψηφιδωτό, 

ἔργο συλλογικό ἀπὸ ὅλα τὰ Μέλη τοῦ ἐλπιδο-
φόρου Τμήματος Ψηφιδωτοῦ.

Τέλος τὸ Θεατρικὸ Τμῆμα ἀπέδωσε μὲ ἐξαι-
ρετικὴ ἐπιτυχία τὸ Δρώμενο: «Τρελοὶ τῆς 
ἐποχῆς» (Σενάριο: Δημητρίου 
Ψαθᾶ), τὸ ὁποῖο ἐσκηνοθέ-
τησε ἡ ἐμπνεύστρια τοῦ 
Τμήματος καὶ πολὺ ἀγα-
πητὴ σὲ ὅλους κα Σμαρά-
γδα Καλουτζῆ. 

Στὴν διάρκεια τῆς Παρα-
στάσεως μοιράσθηκαν ἐδέ-

σματα στὸ πυκνὸ ἀκροα-
τήριο.

* * *
Βαρυσήμαντο κατα-

κλεῖδα στὴν Ἑορταστι-
κὴ αὐτὴ Ἐκδήλωσι ἔθε-
σε ὁ πολυσέβαστος Ποι-
μενάρχης μας μὲ τὶς Ἐπι-
λογικὲς Σκέψεις, Κείμενο 
Ἀρχῶν, ἀπόσταγμα ὁραμά-
των ὁμοῦ καὶ πείρας πνευματικῆς, μὲ τίτλο 
«Ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος - Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ 
Ἀγάπη» (βλ. σελ. 3 τοῦ παρόντος), στὸ ὁποῖο ὑπο-
γραμμίζονται τὸ χρέος, τὸ περιεχόμενο καὶ 
τὸ ἦθος τῆς Διακονίας εἰς κάθε Ἐκκλησια-
στικὸ Ἔργο.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας 
διένειμε εἰς ἅπαντας, μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς 
εὐχές του, τὸ καθιερωμένο Ἀναμνηστικὸ καί, 
ὡς εὐλογία ἕνα οἰκοδομητικὸ βιβλίο, σχετικὰ 
μὲ τὴν Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ παιδιά, καὶ ἕνα 
ἄλλο σχετικὸ μὲ τὸ Κίνημα τῶν Κολλυβάδων 
γιὰ τοὺς μεγαλυτέρους.

* * *
Πρὸ τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ μετὰ τὸ πέ-

ρας αὐτῆς, σὲ χῶρο εἰδικὰ διαμορ-
φωμένο στὴν εἴσοδο τῆς Αἰθούσης, 
ἡ Ἔκθεσις τῶν ἔργων τῆς Περιό-
δου, μὲ ἑξῆντα Ἱερὲς Εἰκόνες καὶ 
ἀρκετὰ Ψηφιδωτὰ καὶ Ξυλόγλυ-

πτα, προσ-έφερε στοὺς προσερχομέ-
νους τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦν μερικὰ ἀπὸ 

τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα, Χάριτι Θεοῦ, ἐφιλοτέχνησαν 
τὰ Μέλη τῶν καλλιτεχνικῶν Δομῶν. 

* * *
Θέτουμε, κατὰ τὴν προτροπὴ τοῦ Σεβασμ. 

πνευματικοῦ μας Πατέρα, στὸ πέρας τῶν
Δραστηριοτήτων τῆς ὅλης Περιόδου 2016-2017,
τὴν λειτουργικὴ Ἔκφρασι Ἀφοσιώσεως καὶ Εὐ-
γνώμονος Δοξολογί-
ας εἰς τὸν Δοτῆρα
παντὸς ἀγαθοῦ:

«Ὅτι εὐλο-
γητὸς εἶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.  
           Ἀμήν!»...

Διακονοῦντες μία πρότασι αὐθεντικῆς Ζωῆς 

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης
ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς 10ης Περιόδου (2016-2017)

Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

† Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, 15η/ 28η Μαΐου 2017
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■ Ἀναστάσιμη Θεομητορικὴ εὐλογία

Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας μας 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 

στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς 

Τὴν Καινὴ Παρασκευή, 8η Ἀπριλίου 2017 ἐκ. 
ἡμ., ἐπὶ τῇ Συνάξει τῆς Παναγίας μας τῆς Ζωο-

δόχου Πηγῆς, ἑώρτασε πανηγυρικὰ ὁ ὁμώνυμος 
Ναὸς στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μο-

νὴ τῆς Παναγίας μας Μυρ-
τιδιωτίσσης, στὶς Ἀφίδ-
νες Ἀττικῆς, τῆς ὁ-
ποίας προΐσταται ἡ 
σεβαστὴ Γερόντισ-

σα Εὐπραξία.
Στὸν πανηγυρικὸ Ὄρ-
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Στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο

Τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο 
τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου ἡμῶν

Κυπριανοῦ 
17η Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Τρίτη πρὸ τῆς 
Πεντηκοστῆς, 17η 

Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ., 
† Μνήμη τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων Ἀνδρονί-
κου καὶ Ἰουνίας, ἐτε-

λέσθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ 
ἱερὸν Μνημόσυνον ἐπὶ τῇ τετάρτῃ Ἐπετείῳ τῆς 
πρὸς Κύριον ἐκδημίας τοῦ Ἀειμνήστου Πατρός, 
Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ 
(† 17/30.5.2013).

Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασµ. Μητρο-
πολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρ-
δικίου κ. Κλήμεντος. Συνελειτούργησαν ὁ Πανο-
σιολ. π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
καὶ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Προσῆλθε πλῆθος εὐσεβῶν πνευματικῶν τέκνων 

τοῦ Ἀειμνήστου, 
οἱ ὁποῖοι ἕνωσαν 
τὶς εὐγνώμονες 
προσευχές τους 
μὲ αὐτὲς τῆς Ἁ-
γιοκυπριανιτικῆς 
Ἀδελφότητος...

Κατὰ τὴν διάρ-
κεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὡμίλησε ὁ Θεοφιλ. κ. Κλή-
μης, ἐπισημάνας τὴν μεγάλη εὐαισθησία τῆς ἀγα-
πώσης καρδίας τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου.

Στὴν ἀκολουθήσασα μικρὰ δεξίωσι στὸ μεγάλο 
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὁ Σεβασμ. Μητροπολί-
της μας ἀναφέρθηκε σὲ δύο χαρακτηριστικὰ τοῦ 
ἤθους τοῦ μακαριστοῦ Πατρὸς καὶ Ὁδηγοῦ μας, 
γνωρίσματα τῆς βαθειᾶς αὐτοῦ ταπεινοφροσύνης: 
τὴν δίψα νὰ ζητῆ συμβουλὲς καὶ γνῶμες ἀπὸ 
πεπειραμένους Πνευματικοὺς καὶ τὴν ἑτοιμό-
τητά του νὰ ἐπισκέπτεται καὶ γνωρίζη πρόσ-
ωπα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, γιὰ τὰ ὁποῖα εἶχε 
πληροφορηθῆ, ὅτι εἶχαν πνεῦμα Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε στὰ 
πνευματικὰ τέκνα καὶ τοὺς ἐγγόνους τοῦ Ἀειμνή-
στου Μητροπολίτου μας νὰ διαφυλάττουν εὐγνω-
μόνως τὴν Παρακαταθήκη του, τόσο πολύτιμη στοὺς 
δύσκολους καιρούς μας... 



θρο καὶ τὴν Ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία 
τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ 
Σεβασμ. Μητροπολί-
της μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 
μετὰ τοῦ Ἐφημερίου 
τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου π. Σωτηρίου 
Γιούλη, προσῆλθαν πολλοὶ εὐλαβεῖς Προσκυνητές, 
ἐκ τῶν ὁποίων καὶ ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρ-
χία Μοναχὴ μὲ Ἀδελφὲς τῆς Συνοδίας της. 

Κατά τὴν Ἀπόλυσιν, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας ἀπηύθυνε στοὺς Θεοτοκοφίλους Πα-
νηγυριστὰς τὴν εὐχὴ καὶ προτροπὴ νὰ γίνη ὁ καθ᾿ 
ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας 
μας, μία πηγὴ φωτός, χάριτος καὶ εὐλογίας γιὰ τὸν 
ἑαυτόν του καὶ γιὰ τὸ περιβάλλον του. 
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τρεῖς γλῶσ-
σες (ἑλληνι-
στί, ἀγγλιστί,
ἀραβιστί), ὡς
καὶ μία τσά-
ντα μὲ εἴδη
πρώτης ἀνάγ-
κης, στοὺς ἤχους ψαλμωδιῶν καὶ δημοτικῶν 
τραγουδιῶν.

* * *
Ἀποχωρησάντες ἀπὸ τὴν Φυλακή, οἱ Προσ-

κυνητὲς ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωο-
δόχου Πηγῆς, στὸ Ριζόμυλο Βελεστίνου, ἡ 
ὁποία τελεῖ ὑπὸ τὴν πατρικὴ φροντίδα τοῦ 
Σεβασμ. κ. Φωτίου. 

Ἡ Μονή, ἡ ὁποία εἶχε ἱδρυθῆ στὴν δεκαε-
τία τοῦ ’50 καὶ εἶχε φθάσει μέχρις ἐρημώσεως 
περίπου πρὸ 6 ἐτῶν, ἀνεβίωσε θαυμαστῶς μὲ 
τὴν ἄφιξι τὸ 2016 τῶν Ὁσιωτάτων Μοναχῶν 
Χριστονύμφης καὶ Ἀκακίας μὲ τὴν εὐλογία 
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. Μὲ τὴν πρόθυμη 
καὶ θυσιαστικὴ βοήθεια τῶν εὐσεβῶν, ἀνα-
καινίζεται ἡ λειτουργικὴ ζωή, ἀνακαινίζονται 

οἱ χῶροι καὶ ἁγιάζεται ὅλη 
ἡ περιοχὴ μὲ τὴν Χάρι τῆς 
Παναγίας μας.

* * *
Εὐχαριστήρια ὀφείλου-

με στὴν Ἐγγυήτρια καὶ 
Πανύμνητο Θεοτόκο, ἡ 
Χάρις τῆς Ὁποίας ἐπεσκί-
ασε πλουσίως τὸ Προσκύ-
νημά μας αὐτό. 

■ Θὰ πρέπει νὰ μὴν πα-
ραλείψουμε μία πολὺ σημαντικὴ πτυχὴ τῶν 
Προσκυνημάτων μας αὐτῶν στὰ Καταστή-
ματα Κράτησης τῶν Ἀδελφῶν μας, ὅπως καὶ 
σὲ ἄλλες δραστηριότητες: κάθε φορὰ συμμε-
τέχει, μέσῳ Ἀντιπροσωπιῶν, ὅλη ἡ Τοπικὴ 
Ἐκκλησία-Μητρόπολίς μας (Κληρικοί, Μονα-
χοί-ές, Λαϊκοί).

Μὲ τὴν κοινὴ δρᾶσι καὶ τὴν στενώτερη ἐπι-
κοινωνία, καλλιεργεῖται ἡ βαθειὰ αἴσθησις, 
ὅτι ἀνήκουμε ἅπαντες σὲ Μία Οἰκογένεια μὲ 
ἕνα Κοινὸ Ὅρα-
μα, στὴν προοπτι-
κὴ τοῦ: «ἐλθέτω ἡ 
Βασιλεία Σου, ὡς 
ἐν Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς».               

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

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις
στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης

Νέων Βόλου
† Ε’ Σάββατον Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 

† Ἀκαθίστου Ὕμνου, 19η Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τ ὸ Σάββατο, τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου, 19.3/ 
1.4.2017, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Παναγίας 

μας πραγματοποιήθηκε μὲ 
τὴν εὐλογία, τὴν συμμε-

τοχὴ καὶ τὴν καθοδήγησι 
τοῦ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτου μας κ. Κυπριανοῦ, 
τὸ ἐνδέκατο Προσκύνη-

μα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ 
Κατάστημα Κράτησης Νέων 

Βόλου, σὲ περίπου 75 Ἀνηλίκους Κρατουμέ-
νους Ἀδελφούς μας.

* * *
Ὁ χρόνος τῆς μεταβά-

σεως καὶ τῆς ἐπιστροφῆς 
ἀξιοποιήθηκε ἐν Χριστῷ μὲ 
τὴν καθιερωμένη Ὀρθρινὴ 
Ἀκολουθία, τὴν Παράκλη-
σι τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου, 
τὴν μελέτη ἱερῶν Κειμέ-
νων καὶ τὸν Ἀναστάσιμο 
Ἑσπερινό, ἐν συνδυασμῷ μὲ 
τὴν Μνήμην τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτί-
ας (Κυριακὴ Ε’ Νηστειῶν).

Ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ εὐλογία ἦταν ἡ παρου-
σία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος 
κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος συνήντησε τὸν Σεβασμ. 
Ποιμένα μας στὴν εἴσοδο τοῦ Σωφρονιστικοῦ 
Καταστήματος.

Οἱ Κρατούμενοι δέχθηκαν ἀπὸ τὸν Σεβασμ. 
Ποιμένα μας, ἔχοντα πλη-

σίον αὐτοῦ τὸν οἰκεῖον 
Μητροπολίτη κ. Φώ-
τιο, τὸν Ἀσπασμὸ καὶ 
τὸν ἐνθαρρυντικὸ λό-
λο τῆς ἐν Χριστῷ πα-

τρικῆς ἀγάπης, ἕνα 
φυλλάδιο-χαιρετισμὸ σὲ 

http://www.hsir.org/pdfs/2017/04/05/20170405cFylladioKratoumenon.pdf
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■ Μουσικο -Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις

Χρέος καὶ Μνήμη
Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν, 13η/26η Μαρτίου 2017

Μηνύματα τῆς Ἐπετείου, μέσῳ κυρίως συλλο-
γικῶν ἀπαγγελιῶν ποιημάτων.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Χορωδία-Ὀρχήστρα «Ἑλλη-
νορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμέ-
νη διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογ. π. Διονυσίου 
Ἁγιοκυπριανίτου, παρουσίασε, μὲ λεβεντιὰ καὶ
νοσταλγία, σχετικὰ Κλέφτικα καὶ Ἱστορικὰ 
τραγούδια τῆς Ἐθνεγερσίας ἀπὸ τὴν μουσικο-
λαογραφική μας Παράδοσι. 

Τὸ πρόγραμμα ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν Θεα-
τρικὴ Παράστασι «Σταυρὸς τοῦ Γένους» (Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός). Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, Μέλη 
τοῦ Θεατρικοῦ Τμήματος, μὲ σενάριο τοῦ Κ. 
Χωρεάνθη († 1996) καὶ σκηνοθεσία τῆς κας 
Σμαράγδας Καλουτζῆ, ἀνέδειξαν τὸν Βίο τοῦ 
Ἁγίου νέου Ἀποστόλου τῶν ὑποδούλων Ἑλλή-

νων, ὁ ὁποῖος ἄγγι-
ξε μέχρι δακρύων
τὶς καρδιὲς τῶν πα-
ρισταμένων καὶ ἤγει-
ρε γιὰ πολλοστὴ φο-
ρὰ τὸ ἐναγώνιο ἐρώ-
τημα: 

● πῶς ἡ μεγάλη αὐτὴ προσδοκία καὶ ἡ θέρ-
μη τῆς πίστεως τῶν προγόνων μας, τὶς ὁποῖες 
καλλιέργησαν μέχρι καὶ μαρτυρίου ἡ Ἁγία Φι-
λοθέη ἡ Ἀθηναία, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καὶ ἄλλοι, 
καὶ ἔφεραν τὸ Θαῦμα τῆς Ἐθνεγερσίας «ὑπὲρ 
Πίστεως καὶ Πατρίδος», πῶς προδόθηκαν καὶ 
προδίδονται ἀπὸ τοὺς «ἐλευθέρους» Ἕλλη-
νες, ὥστε ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ 
ἔχη χρείαν κατ᾿ ἄμφω ἐπαν -ευαγγελισμοῦ;...

* * *
Τὴν κατακλεῖδα (βλ. σελ. 17) ἔθεσε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας, εὐχαρι-
στήσας τοὺς συντελεστὰς τῆς Ἐκδηλώσεως 
καὶ ἀναφερθεὶς στὸ γνήσιο
πνεῦμα τῆς Ἐπαναστά-
σεως καὶ στὴν εὐθύνη 
τῆς Ἐκκλησίας μας 
γιὰ τὴν διατήρησι τῆς 
γνησίας Ἐθνικῆς μας 
Μνήμης.                      

μὲ τὴν Χάρι τοῦ 
Θεοῦ, τὴν  Σκέ-

πη τῆς Παναγίας 
«Ἐγγυήτριας» καὶ 
μὲ τὴν εὐλογία καὶ

παρουσία τοῦ Σε-
βασμ. Μητροπολίτου

 μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία 
μία ἐξαίρετος Ἐκδήλωσις ἐπὶ τῇ  Ἐπετείῳ τῆς 
25ης Μαρτίου 1821, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ζεφυρίου, τοῦ Δήμου 
Φυλῆς, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε εὐγενῶς, ἡ Το-
πικὴ Αὐτοδιοίκησις. 

Συμπαρόντες ἦσαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχι-
μαν. π. Θεοδόσιος, 
Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς
καὶ Ἀντιπροσωπίες
ἀπὸ Ἐνορίες καὶ Μο-
νὲς τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ πλῆθος εὐσεβῶν, 
γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας 
Ἐπαναστάσεως, νὰ φέρουν εὐγνωμόνως στὴν 
μνήμη τους τὶς ἡρωϊκὲς μορφές, οἱ ὁποῖες 
προετοίμασαν καὶ ἐτελείωσαν Αὐτὴν καὶ νὰ 
ἀναζωπυρώσουν στὴν ὕπαρξί τους τὰ ὑψηλὰ 
Μηνύματα, τὰ ὁποῖα διαχρονικῶς καὶ διαρκῶς 
ἐκπέμπει. 

* * *
Τὴν ὀργάνωσι τῆς ἐπιτυχημένης Ἐκδηλώσε-

ως εἶχαν ἀναλάβει ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυ-
ναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος» καὶ ὁ «Σύνδεσμος 
Ἐθελοντῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μετὰ τὴν προσευχητικὴ ἔναρξι μὲ ὕμνους 
ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ ἀξι-
ότιμος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα Δέσποινα 
Λιβίζου- Πάγκαλη ἀπηύθυνε ἕναν σύντομο 
ἐπίκαιρο Χαιρετισμό.

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως, παιδιὰ 
καὶ ἔφηβοι Κατηχητικῶν τῶν Ἐνοριακῶν μας 
Κέντρων μετέδωσαν μὲ χάρι τὸ Ὅραμα καὶ τὰ 

http://www.hsir.org/Publications_el/VideoSeriesC.html
http://www.hsir.org/Publications_el/VideoSeriesC.html
http://www.hsir.org/Publications_el/VideoSeriesC.html
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Γεμᾶτες ἀπὸ ἁγνὸ πατριωτισμὸ 
καὶ ὑψηλὲς ἰδέες, οἱ Προκηρύ-
ξεις τοῦ Ἀγῶνος δὲν ἦταν κενὲς 
λέξεις. Ἔβγαιναν ἀπὸ τὰ μύχια 
τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε Ἕλληνα ποὺ 
ριχνόταν στὴν μάχη ἀποφασι-
σμένος νὰ ἐλευθερωθεῖ ἢ νὰ πε-
θάνει. Τ ὶς ἀποστήθιζαν τὰ παλλη-
κάρια ὡς Εὐαγγέλια. Ἀπεστέλλοντο 
στὴν Εὐρώπη, μετεφράζοντο σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες 
τοῦ κόσμου, μετετρέποντο σὲ ἀντικείμενο θαυμα-
σμοῦ ὅλων τῶν λαῶν. Τροφοδότησαν τὸν φιλελ-
ληνισμὸ καὶ προσέφεραν στοὺς μαχητὲς τῆς Ἐλευ-
θερίας τὸ σύνθημα: «Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ 
Πατρίδος» !

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ Σᾶς διαβάσω τὴν πολὺ 
χαρακτηριστικὴ Προκήρυξι τῶν νήσων Ὕδρας, 
Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν, ἡ Ὁποία ἔφερε τὴν ἐπι-
γραφή: «Προκήρυγμα Ἐθνικὸν» καὶ ἀνέφερε:

● «Γενναῖοι ἀδελφοί, φιλελεύθεροι Ἕλλη-
νες, ἔφθασε τὸ τέλος τῶν ἀναστεναγμῶν 
σας διὰ τὰς ἀδικίας, τὰς ὕβρεις, τὰς ἀτιμίας 
καὶ τὰ ἄλλα ἄπειρα κακὰ ὅπου ἐπάσχετε. 
Εὐσεβεῖς ἀπόγονοι ἀνδρειοτάτων προγό-
νων, κάτοικοι τῶν νήσων καὶ τῆς ξηρᾶς, 
ὅσοι μένετε ἀκόμη εἰς τὸν τουρκικὸν ζυγόν, 
σηκωθῆτε, πιάσατε τὰ ὅπλα διὰ τὴν κοινὴν 
ἐλευθερίαν· ὅσοι ἔχετε καράβια, μικρὰ καὶ 
μεγάλα, ἁρματώσετέ τα καὶ ἑνωθῆτε μὲ τὸν 
ἑλληνικὸν στόλον, ὅπου συγκροτεῖται ἀπὸ 
τὰς ναυτικὰς δυνάμεις τῶν Ὑδραιωτῶν, 
Σπετσιωτῶν καὶ Ψαριανῶν, καὶ σᾶς ὑπό-
σχεται τὴν ἐλευθερίαν ὅλου τοῦ Ἀρχιπελά-
γους. Μὴ δειλιάσετε, ἀπόγονοι τοῦ Μιλ-
τιάδου καὶ Θεμιστοκλέους... Ὁ Πόλεμος 
γίνεται διὰ τὴν πίστιν καὶ τὴν πατρίδα. 
Σηκωθῆτε ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας· πιά-
σετε τὰ ὅπλα καὶ κατακόψετε τοὺς τυράν-
νους, διὰ νὰ λάβητε τὴν ἐλευθερίαν ὁποὺ 
ὅλοι κοινῶς ἐπιθυμοῦμεν».

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

Εὐχαριστῶ μαζί Σας τὸν Κύριό μας, τὴν Παν-
αγία Μητέρα μας καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους, ἰδιαι-
τέρως μάλιστα Ἐκείνους, οἱ Ὁποῖοι προσέφε-
ραν τὸ πολύτιμο Αἷμα Τους στὸν Ἱερὸ Ἀγῶνα 
τοῦ ’21, γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἐξ Ἀνατολῶν 
βαρβάρου κατακτητοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Σκέπη Τους μᾶς ἀξίωσε ἀπόψε νὰ 
προσφέρουμε ὀλίγα, ἀλλὰ μυροβόλα Ἄνθη 
Εὐγνωμοσύνης, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐθνικῆς 
μας Ἐπετείου.

Ἀπαιτεῖται νὰ ἀνανεώνουμε τὴν Ἐθνική μας 
Μνήμη συνεχῶς καὶ ἔχει μεγάλο βάρος εὐθύνης 
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας στὴν προσπάθεια 
αὐτή, διότι Αὐτὴ τότε καὶ σήμερα ἦταν, εἶναι 
καὶ θὰ εἶναι πάντοτε Ἐκείνη, ἡ Ὁποία τροφο-
δοτεῖ μὲ τὰ ζωηφόρα νάματά Της τὸν γνήσιο 
Πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων.

Εἶναι γνωστὲς οἱ ἰδεοληψίες τῆς λεγομένης 
προοδευτικῆς διανόησης, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν 
νὰ ἀποδομήσουν τὸ ἱερὸ οἰκοδόμημα τοῦ ’21 
καὶ νὰ παρουσιάσουν αὐτὸ δῆθεν, ὡς ἀποκλει-
στικὸ προϊὸν τῶν ἰδεῶν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστά-
σεως, μὲ κυρίαρχες –ἂν ὄχι ἀποκλειστικές– τὶς κοι-
νωνικὲς / ταξικὲς διεκδικήσεις τῶν ἐξεγερμένων 
Προγόνων μας...

Δὲν θὰ προσπαθήσουμε τὴν στιγμὴ αὐτὴ νὰ 
ἀναιρέσουμε ἐκτενῶς τὶς ἰδεοληψίες τῆς προ-
οδευτικῆς διανόησης· ἁπλῶς μόνον παραπέμπου-
με στὶς περίφημες καὶ ὑπέροχες προκηρύξεις τῆς 
Ἐπαναστάσεως.

Ἀπὸ τὸ Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας, τὴν Ἀρκαδία, τὴν 
Μεσσηνία, τὰ νησιὰ Ὕδρα, Σπέτσες καὶ Ψαρά, τὸ 
Μεσολόγγι καὶ τὴν Κρήτη οἱ ἐπαναστατικὲς αὐ-
τὲς Προκηρύξεις, «ἐν ὀνόματι τῆς τρισυποστά-
του θεότητος», ἀποτελοῦν τὰ μανιφέστα τῆς ἑλλη-
νικῆς Ἐλευθερίας καὶ ἀποκαλύπτουν τὶς ἀξίες, γιὰ τὶς 
ὁποῖες ἐδόθησαν τόσοι ἀγῶνες καὶ κύλησε ποτάμι τὸ 
αἷμα, ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον στὴν ἑλληνικὴ γῆ.

Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου
Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν, 13η Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Φυλὴ Ἀττικῆς



              Ἡ ἀνανέωσις τῆς Ἐθνικῆς μας Μνήμης
Οἱ περίφημες καὶ ὑπέροχες προκηρύξεις τῆς Ἐπαναστάσεως  

καὶ τὸ μεγάλο βάρος εὐθύνης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας 
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ριστῶ ἰδιαιτέρως τὸν π. Διονύσιο καὶ τοὺς συν-
εργάτες του, τὴν κα Σμαράγδα Καλουτζῆ γιὰ 
τὴν ἀνεκτίμητη προσφορά της μὲ τὸ Θεατρικό, 
τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, τὶς Κατηχήτριες καὶ τὸν Σύνδεσμο 
τῶν Ἐθελοντῶν μας... Καὶ βεβαίως, τὸν δρα-
στήριο Σύλλογό μας «Ἅγιος Φιλάρετος».

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλουμε στὸν Δῆμο 
Φυλῆς, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐφιλοξένησε γιὰ πολλοστὴ 
φορὰ στὸν ὡραῖο αὐτὸν χῶρο.

Εὔχομαι εἰρηνικὸ τὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας 
Τεσσαρακοστῆς καὶ Καλὸ Πάσχα!

† ὁ Ὠ. κ` Φ. Κ.
+

Τῷ δὲ Θεῷ δόξα καὶ εὐχαριστία!

Ἀναφερόμενος ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ ἀργότερα 
στὸ θέμα τοῦ ξεσηκωμοῦ εἶναι ἀπόλυτα σαφής: 

«Ἡ Ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιά-
ζει μὲ καμίαν ἀπὸ ὅσαις γίνονται τὴν σή-
μερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης οἱ 
ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των 
εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ δικός μας πό-
λεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ 
ἄλλο ἔθνος, ἦτον μὲ ἕνα λαὸν ὁποὺ ποτὲ δὲν 
ἠθέλησε νὰ ἀναγνωρισθῆ ὡς τοιοῦτος, οὔτε 
νὰ ὁρκισθῆ, παρὰ μόνον ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία».

* * *
Ἐν κατακλεῖδι, εὐχαριστῶ καὶ προσωπικὰ 

ὅλους τοὺς συντελεστὰς τῆς τόσο σημαντικῆς 
καὶ ἐπιτυχοῦς Ἐκδηλώσεώς μας ἀπόψε· εὐχα-



● Τὴν Παρα-
σκευὴ (15 / 28 
Δ’), ἐλειτουργή-
σαμε στὴν Κοι-
νότητα Πορτα-
ϊτίσσης -Τιμί-
ου Σταυροῦ, στὸ
περίφημο Ὄ-
ρος Ζενταζένι καὶ προσκυνήσαμε στὸ Μνῆμα 
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου (Ϛ’ αἰ.). ● Τὸ Σάββατο 
(16 / 29 Δ’ ), ἐλειτουργήσαμε στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἐτελέσαμε τὴν Ἐξόδιο 
Ἀκολουθία μιᾶς εὐλαβοῦς Πιστῆς μας, «Κτη-
τορίσσης» τοῦ Ναοῦ. ● Τὴν Κυριακὴ (17 / 30 
Δ’), ἐλειτουργήσαμε μὲ ὅλους τοὺς Ἱερεῖς μας 
στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας, ἐν μέσῳ 
μεγάλου πλήθους Πιστῶν, τοῦ δὲ Γυναικείου 
Χοροῦ ψάλλοντος γεωργιανὰ καὶ ἑλληνικά.

● ...Σὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες ἐπικοινωνίας ἐθαυ-
μάζαμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν γνωστὴ φι-
λοξενία τῶν Γεωργιανῶν καὶ ἀνεπτύσσοντο 
πνευματικὰ θέματα ἐν Χριστῷ Οἰκοδομῆς.

* * *
Εὐχαριστοῦμε τὸν Ἀναστάντα Χριστό μας,

γιὰ τὴν νέα αὐτὴ εὐλογία Του καὶ εὐχόμεθα 
τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς Γεωργίας νὰ παραμέ-
νη ἑνωμένο καὶ ἀφωσιωμένο στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἀκαινοτόμητη Μαρτυρία του, μὲ τὴν Ὁδη-
γία τῶν Ποιμένων του. Ἀμήν!

† ὁ Ὠ. κ` Φ. Κ. 

Μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσιμης καὶ Ἐα-
 ρινῆς ἀνακαινίσεως τῆς Δημιουργίας, μᾶς 

ἐδόθη τὸ δῶρο νὰ ἐπισκεφθοῦμε, ὡς Τοπο-
τηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι-Τι-
φλίδος, τὴν ἱστορική, ὁμόδοξη, Ἁγιοτόκο καὶ 
πανέμορφη Γεωργία, τὴν Χώρα τῆς Παναγίας 
τῶν Ἰβήρων καὶ τῆς Ἰσαποστόλου Νίνας τῆς 
Φωτιστρίας, ἀπὸ τὴν Πέμπτη τοῦ Θωμᾶ, μέ-
χρι τὴν Δευτέρα τῶν Μυροφόρων. 

* * *
●...Προσκυνήσαμε, ψάλαμε καὶ θαυμάσα-

με τὸν θαυμάσιο Καθεδρικὸ Ναό μας στὸ προ-
άστιο Γκλντάνι, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος 
στὴν Παναγία Πορταΐτισσα καὶ ἔχει ἤδη ἐπεν-
δυθῆ πλήρως μὲ εἰδικὲς λιθόπλακες –ὅπως
συνηθίζεται στὴν Γεωργία. Ἔχει ἐπίσης ἀρχίσει 
ἡ Ἁγιογράφησίς του, ἡ ὁποία προχωρεῖ ταχέως.

● Προσκυνήσαμε στὴν ἱστορικὴ Μσχέτα, ἀρ-
χαία Πρωτεύουσα 
τῶν Ἰβήρων καὶ στὰ
πέριξ θαυμάσια 
Προσκυνήματα, ἐ-
πίσης δὲ καὶ στὴν 
περίφημη Μονὴ τοῦ 
Ὁσίου Σίο (Ϛ’ αἰ.)... 

Μία νέα εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας

Ἐαρινὴ Ἐπίσκεψις 
στὴν Γεωργία

14η-18η Ἀπριλίου 2017 ἐκ. ἡμ.
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ωπή, ταπείνωσι, 
προσευχή...

* * *
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπε-

σκέφθησαν στὶς Ἀρ-
χαῖες Κεχρεές τὴν 
παραλία, στὴν ὁ-
ποία ἀπεβιβάζετο ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, 
ὅταν ἐπεσκέπτετο τὴν ἀρχαία Κόρινθο, καὶ 
ἕναν πρωτοχριστιανικὸ Ναό, ἀφιερωμένο 
στὴν Ἁγία Φοίβη τὴν Διακόνισσα, μισοβυθι-
σμένο πλέον στὴν θάλασσα, σιωπηλὸ μάρτυ-
ρα τῶν πρώτων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων.

Στὰ Ἴσθμια, οἱ Προσκυνητὲς εἶχαν τὴν εὐ-
καιρία, νὰ παρακολουθήσουν τὴν βύθισι τῆς 
(παλαιᾶς) Γέφυρας, προκειμένου νὰ διέλθουν 
πλεούμενα.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Γυναι-
κεία Μονὴ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρό-

μου, στὴν Πέρα Χώρα Λουτρακίου, ὅπου  
προσεκύνησαν πολλὰ ἅγια Λείψα-

να, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου, ὡς καὶ τὴν 
ἱερὰ Κάρα τοῦ Ὁσίου Κύρου 
τοῦ Ἀναργύρου.

* * *
Ὑψηλότερα σὲ πανοραματικὴ 

θέσι τῶν Γερανείων Ὀρέων, ἡ προσ-
κυνηματικὴ Ὁμάδα ἔφθασε στὴν Ἱερὰ  

Μονὴ Ὁσίου Παταπίου.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κατανυκτικοῦ Σπηλαίου 

του φυλάσσεται τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ὁσίου 
μέσα σὲ ξύλινη Λάρνακα. Ὁ διαμορφωμένος 
Ναὸς διαθέτει λιθόκτιστο τέμπλο καὶ μεταβυ-
ζαντινὲς τοιχογραφίες. 

Στὸν σύγχρονο Ναό, παρὰ τὸ Σπήλαιον, φυ-
λάσσεται ἡ ἱερὰ Κάρα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς. 

* * *
Ἀξιοποιήθηκε ὁ χρόνος τῆς ἐπιστροφῆς μὲ 

ψυχωφελῆ ἀναγνώσματα μὲ τὴν χαρούμενη 
συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν καὶ ἐφήβων.

Οἱ πολλαπλὲς δωρεὲς τῆς ἡμέρας, μέσα στὴν 
ἀνοιξιάτικη Χάρι τῆς Ἀναστασίμου περιόδου, 
ἀνανέωσαν στοὺς 
συμμετέχοντες 
τὴν ἐν Χριστῷ χα-
ρά, ἀλλὰ καὶ τὸ
αἴσθημα τῆς εὐ-
θύνης γιὰ τὸ χά-
ρισμα τῆς ἐν Χρι-
στῷ ζωῆς.            

■ Μία ἀνοιξιάτικη δωρεὰ τῆς Ἀναστάσεως

Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις 
σὲ Σεβάσματα τῆς Κορινθίας

Σάββατο, 16η/29η Ἀπριλίου 2017 

Μὲ θαυμάσιο ἀνοιξιάτικο καιρὸ πραγματο-
 ποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, μὲ τὴν εὐλογία 

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολί-
του μας Ὠρωποῦ καὶ 

Φυλῆς κ. Κυπρια-
νοῦ, ἡ πολυωφέ-
λιμη Συλλογικὴ 
Προσκυνηματι-

κὴ καὶ Ἐκπαιδευ-
τικὴ Ἐκδρομὴ τῶν Κα-

τηχητικῶν Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας σὲ μερικὰ Σεβάσματα τῆς Κορινθίας, 
ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τῶν Ἁγιοκυπρι-
ανιτῶν Πατέρων Ἱερομονάχου π. 
Διονυσίου καὶ Ἱεροδιακόνου π. 
Γαβριήλ.

Στὴν διάρκεια τῆς μεταβάσε-
ως, ἐψάλησαν Ὕμνοι καὶ τρα-
γούδια τῆς Παραδόσεώς μας καὶ
ἀνεγνώσθησαν κείμενα σχετικὰ
μὲ τὰ Προσκυνήματα, τὰ ὁποῖα ἐπρό-
κειτο νὰ ἐπισκεφθῆ ἡ φιλομαθὴς Ὁμάδα.

* * *
Πρῶτος σταθμός, ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν 

Ἀθικίων, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ πολυσέβα-
στη Γερόντισσα Ἁγνή, ὑπὸ τὴν πνευματικὴν 
καθοδήγησι τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που μας κ. Καλλινίκου.

Ἡ ἰδία ἡ Γερόντισσα ἐξενάγησε τοὺς προσ-
κυνητὰς στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, τὶς τοιχο-
γραφίες τοῦ ὁποίου ἐφιλοτέχνησε ὁ ἀείμνη-
στος Εὐάγγελος Μαυρικάκης, μαθητὴς τοῦ 

ἀειμνήστου Φωτίου 
Κόντογλου, καὶ ἀπο-
δέκτης τῶν γνωστῶν 
Ἐπιστολῶν τοῦ τε-
λευταίου «Πρὸς Ἁγιο-
γράφον».

Ἡ σεβαστὴ Γερόν-
τισσα ἀναφέρθηκε
στὴν ἵδρυσι τῆς Μο-
νῆς, ὡς καὶ στὶς κύρι-
ες πνευματικὲς ἐργα-
σίες τοῦ Μοναχοῦ: σι-



●20  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

■ «Παράκλητε, ...ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν...»

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ 

τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν 

Τὴν Δευτέρα, 23η Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ.,  ἐπα-
νηγύρισε ὁ Προσκυνηματικὸς Ἱερὸς Ναὸς 

τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς. 

Τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου προΐστα-
το ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συνελειτούργησε ὁ Θεο-
φιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης, μετ᾿ ἄλλων Ἁγιοκυπρι-
ανιτῶν Πατέρων καὶ Κληρικῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς καὶ 
τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. 
Μαριανοῦ Ὄρρου ἐκ Σαρδινίας.

* * *
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνι-

κοῦ, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας 
ὑπεγράμμισε, μεταξὺ ἄλλων σημαν-
τικῶν πλευρῶν τῆς ἀγομένης Ἑορτῆς. 

Τ ί σημαίνει γιὰ μᾶς ἡ Ἔλευσις τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, τὴν ὁποίαν ζητοῦμε στὴν ἔναρξι κάθε Ἀκο-
λουθίας καὶ Μυστηρίου, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες περι-
στάσεις; Ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ 
Χρίσματός μας, ἔχουμε ἀπαρνηθῆ τὸ φρόνημα τοῦ 
κόσμου καὶ ἔχουμε ἐγκαινιάσει μία νέα πορεία «ἐν 
καινότητι Ζωῆς», διὰ τὴν ὁποίαν ἐλάβαμε «σφραγῖδα 
Πνεύματος Ἁγίου».

Ἡ Χάρις αὐτὴ γίνεται στὴν καρδιὰ τοῦ ἀναγεννη-
μένου ἀνθρώπου «πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου», διαποτί-
ζει καὶ ἁγιάζει τὴν ὕπαρξί του, ἀλλὰ καὶ ξεχύνεται στὸ 

περιβάλλον του, 
φωτίζουσα, εἰρη-
νεύουσα, δίδουσα 
μαρτυρία γιὰ τὴν
ἐνοίκησι τῆς Ἁ-
γίας Τριάδος στὴν 
Καρδιὰ αὐτοῦ... 

Σήμερα ποὺ ἑ-
ορτάζουμε εὐχα-
ριστηρίως τὸ Παν-
άγιον Πνεῦμα, 
μᾶς δίδεται ἰδιαι-
τέρως ἡ εὐκαιρία 
νὰ κάνουμε μία  
αὐτοκριτική:

Αἰσθανόμεθα, ἆρά γε, μέσα στὴν καρδιά μας τὴν πα-
ρουσία, τὴν Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν 
ἐλάβαμε κατὰ τὸ ἱερὸ Βάπτισμά μας, ἢ τὴν ἔχουμε καλύ-
ψει, ἢ θάψει κάτω ἀπὸ τὰ πάθη μας, τὴν ἀμέλεια καὶ τὴν 
ραθυμία μας, τὴν ἀμετανοησία μας, ὥστε νὰ στεροῦμε 
τὸν ἑαυτόν μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τοὺς καρποὺς 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;... 

Συνειδητοποιοῦμε, ἆρά γε, τὴν εὐθύνη μας;... Ἐπι-
καλούμεθα ἐν γνώσει καὶ συναισθήσει τὸ Παν-

άγιον Πνεῦμα «ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν»;
Παρακαλοῦμε δηλαδὴ τὸν Θεῖο Παρά-

κλητο νὰ μᾶς ἐνισχύη νὰ ἐπανακαλύ-
ψουμε τὴν Χάρι, ἡ ὁποία μᾶς ἐδόθη 
ἀμετακλήτως κατὰ τὸ Ἅγιον Βάπτι-
σμά μας;... Καλλιεργοῦμε –διὰ τῆς 
ὀρθῆς Πίστεως, τῆς μετανοίας, τῆς 

τη-ρήσεως τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ποι-
κίλης ἀσκήσεως– τὶς προϋποθέσεις, γιὰ 

νὰ γινώμεθα σκηνώματα τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, πρὸς δόξαν Θεοῦ, πρὸς σωτηρίαν ἰδικήν μας, 

πρὸς διακονίαν καὶ σωτηρίαν τῶν Ἀδελφῶν μας ;...
* * *

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ ῞Αγιοι Ἀρχιερεῖς μετὰ τοῦ 
Κλήρου καὶ ἁπάντων τῶν εὐσεβῶν Προσκυνητῶν 
μετέβησαν στὸν εὐτρεπισμένο χῶρο γιὰ τὴν πα-
ραδοσιακὴ ὑπαίθρια Τράπεζα Ἀγάπης, κατὰ τὴν δι-
άρκεια τῆς ὁποίας ἡ παιδικὴ Χορωδία-Ὀρχήστρα 
«Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν διεύθυν-
σι τοῦ Μουσικολογ. π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανί-
του, ἐσκόρπισε πνευματικὴ δροσιὰ μὲ τὰ ἁγνὰ καὶ 
ὄμορφα δημοτικὰ τραγούδια τῆς Πατρίδος μας.

* * *Δόξαν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν καὶ πά-
λιν ἐφέτος τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι, γιὰ τὴν μεγάλη ὄντως 
δωρεὰ τῆς Ἑορτῆς ταύτης, στὴν ὁποία κάθε χρό-
νο ἑνώνονται Ποιμένες καὶ πρόβατα στὴν θεία 
Λατρεία καὶ τὴν ἐν ἁπλότητι καρδίας συντροφι-
κότητα.                                                         
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Εὐγνωμοσύνη καὶ Διαφάνεια

Ἔκθεση Πεπραγμένων 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»
Τρίμηνον Α΄: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2017

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. 

ΛΙΒΙΖΟΥ - ΠΑΓΚΑΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Ἡ Γραμματεὺς τοῦ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ

Ἡ Ταμίας τοῦ Δ.Σ.

ΓΚΟΥΦΑ - ΟΥΤΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ

†
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, 28η Ἀπριλίου / 11η Μαΐου 2017
Μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση

Προσφορὲς Οἰκονομικῆς Βοηθείας: α. Διάφορα Γενικὰ Ἔξοδα. β. Πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας, γιὰ τὴν 
πληρωμὴ ἐνοικίων, λογαριασμῶν, ἐξόδων σπουδῶν, νοσοκομειακῶν ἐξόδων, βοηθημάτων ἀνέργων, ἀστέ-
γων, γερόντων καὶ ἐξαρτημένων. γ. Πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα, σὲ ἀπόρους Κρατουμένους Ἀδελ-
φούς μας. δ. Πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς. ● ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ: 11.145 εὐρώ.

Χορηγίες: 
α. Τροφίμων καὶ Διάθεση αὐτῶν 

● Ἀπὸ διάφορες μεγάλες Ἑταιρεῖες. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.961,08 κιλὰ καὶ  994 αὐγά.
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13.567,72 κιλὰ καὶ 1.515 τεμάχια.
● Ἀπὸ ἀνώνυμο Συμπαραστάτη μας. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4.000 μερίδες μαγειρευμένου φαγητοῦ.

β. Χορηγίες Ἄλλων Εἰδῶν
● Ἀπὸ διάφορες μεγάλες Ἑταιρεῖες ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24 τεμάχια εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς.
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 374 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ 114 τεμάχια ἄλλων εἰδῶν.

Προσφορές: 
α. Πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς: ● Στὸν Σύλλογο Πρωτοβουλία Πολιτῶν Φυλῆς «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». 

● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 189,10 κιλὰ τρόφιμα καὶ 862 τεμάχια εἰδῶν ρουχισμοῦ. ● Στὸ Φιλόπτωχο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας (Καθεδρικός). ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 291,28 κιλὰ τρόφιμα καὶ 54 τεμάχια 
Βασιλόπιττας. ● Στὴν Παμπειραϊκὴ Πρωτοβουλία Ὑποστήριξης Προσφύγων καὶ Μεταναστῶν. ● ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ: 297 τεμάχια εἰδῶν ρουχισμοῦ. ● Στὸ Ξενῶνα «Μητέρα Τερέζα». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 327 τεμάχια εἰδῶν 
ρουχισμοῦ. ● Στὸ Σωματεῖο PR.A.K.S.I.S.. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5.424 τεμάχια ἄλλων εἰδῶν καὶ εἰδῶν ρουχι-
σμοῦ. ● Στὸ Ὑπ. Δημ. Τάξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτου, Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑ.Ἀ.. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 388 βιβλία 
● Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος τῆς Συνόδου μας. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 628 τεμάχια τροφίμων.

β. Προσφορὲς πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας: ● Τρόφιμα. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15.048,42 κιλὰ τροφίμων 
καὶ 1.827 τεμάχια διαφόρων τροφίμων. ● Ρουχισμὸς καὶ Εἴδη Προσωπικῆς Ὑγιεινῆς. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
Α) Ἀπὸ παραλαβὲς Τριμήνου: 398 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς. Β) Ἀπὸ τὴν Ἀπο-
θήκη μας: 7.652 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς.

γ. Προσφορὲς πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα: ● Σε ἀπόρους Κρατουμένους στὸ Κατάστημα Κράτη-
σης Ἄμφισσας. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.140 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς.

Ἐκδηλώσεις: ● Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση. ● Σύναξη Γονέων Δ΄, Ε΄ καὶ Ϛ .́ ● Κοπὴ Βασιλόπιττας 
στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας. ● Ἐκδήλωση Ἐθνικῆς Ἐπετείου 25ης Μαρ-
τίου 1821. 

Ἐπισκέψεις-Προσκυνήματα: ● Ἐπίσκεψη 10η σὲ ἀπόρους Κρατουμένους στὸ Κατάστημα Κράτησης 
Ἄμφισσας. ● Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Λουκᾶ, Στείρι Βοιωτίας. 

Αἱμοδοσία: ● Διάθεση ● σὲ ὀκτώ (8) ἀσθενεῖς Ἀδελφούς μας, 12 Φιάλες ● σὲ ἕναν (1) ἀσθενῆ Ἀδελ-
φό μας, 1 δόση Αἱμοπετάλια. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Περιεχόμενα
Προλογικό.
Εἰσαγωγή.
Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω.
Ὁ Ἔλεγχος τῆς Πλάνης καὶ ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδό-
     ξου Ἀληθείας.
Ἡ Σφαγὴ τῶν Ἁγίων Νηπίων ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου.
     Μία πνευματικὴ-ἡσυχαστικὴ προσέγγισις.
Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Εὐλογία Ἀγάπης ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ.
Εἰκόνες καὶ Θαύματα.
Οἱ Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι Κύριλλος καὶ 
    Μεθόδιος. Κύρια Σημεῖα τοῦ Βίου τους. 
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ἔναντι τῆς εἰ-
     δωλολατρικῆς Ἐξουσίας.
Περὶ Μετανοίας ὀλίγα τινά.
Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὄψεις ἀπὸ τὸν Βίο, τὴν 
     Ὁμολογία καὶ τὴν Μαρτυρία του. 
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

* * *

Τὸ βιβλίο περιέχει Προλογικὸ σημείωμα καὶ 
ἕνδεκα χαρακτηριστικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα πα-
ρουσιάσθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια ὡς ῾Ομιλίες 
σὲ Ἐκδηλώσεις, καὶ ὡς Εἰσηγήσεις, Διαλέξεις καὶ 
Ἄρθρα.

Καλύπτουν εὐρεῖα καὶ ἐνδιαφέρουσα θεματολο-
γία, μὲ βάση τὴν Πατερικὴ σκέψη τῆς ᾿Ορθοδοξί-
ας, σχετικὰ μὲ τὴν Ἀγάπη, τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευ-
θερία, τὴν Ἑνότητα, τὸν Ἔλεγχο στὴν Ἐκκλησία, 
τὸ θεῖον Φῶς, τὴν Ἱεραποστολή, τὴν Μετάνοια, τὸ 
Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα, τὶς ἱερὲς Εἰκόνες καὶ τὰ 
Θαύματα, τὴν Πολιτικὴ Ἐξουσία, τὴν Οἰκονομικὴ 
Κρίση κλπ.

Κάποια κείμενα ἀσχολοῦνται ἐξειδικευμένα μὲ 
τὴν ἱστορία, κριτικὴ παρουσίαση καὶ ἀντίκρου-
ση τοῦ συγχρόνου ἀποστατικοῦ φαινομένου τῆς 
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. 

Ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου Φωτὸς κάθε Μεγάλο 
Σάββατο στὸν Τάφο τοῦ Ἰησοῦ εἶναι μοναδικὸ 
γεγονὸς στὴν παγκόσμια ἱστορία ποὺ λαμβά-
νει χώρα κάθε χρόνο, τὴν ἴδια ἡμέρα, ἐπὶ 17 πε-
ρίπου αἰῶνες. 

Τὸ παρὸν βιβλίο καταγράφει τὴν μαρτυρία 
τῆς ἱστορίας γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, καλύπτοντας 
μία περίοδο 13 αἰώνων (4ος-16ος αἰ.).

Χάρη Κ. Σκαρλακίδη

Ἅγιον Φῶς
Τὸ Θαῦμα τοῦ Φωτὸς 
τῆς Ἀναστάσεως 
στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ
Ἑβδομήντα ἱστορικὲς 
Μαρτυρίες (4ος-16ος αἱ.) 

Ἐκδόσεις «Ἐλαία», ἔκδοσις 
Ε’, Ἀθήνα 2015, σελίδες 312, 
(17 x 25 ἑκ.).

Ἑβδομήντα συγγραφεῖς τοῦ μεσαιωνικοῦ 
κόσμου, ἀνάμεσά τους 14 Γάλλοι, 9 Ἄγγλοι, 7 
Ἕλληνες, 6 Γερμανοί, 5 Ἄραβες, 5 Ἀρμένιοι, 4 
Πέρσες, 4 Ἰταλοί, 3 Ρῶσοι, 3 Ἰσλανδοί, 2 Αἰγύ-
πτιοι, 2 Χαλδαῖοι, 1 Μολδαβός, 1 Αἰθίοπας, 1 
Σῦρος, 1 Βέλγος, 1 Αὐστριακὸς καὶ 1 Ἑλβετός, 
περιγράφουν τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Φωτός, 
τὸ ὁποῖο κάθε Μεγάλο Σάββατο φανερώνεται 
στὸν Τάφο τοῦ Θεανθρώπου, ὡς ὑπενθύμιση 
καὶ ὡς ἐπαλήθευση τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ἐπιπλέον, οἱ μετρήσεις τοῦ Ἀναπλ. Καθηγητοῦ 
Φυσικῆς, Ἀντρέϊ Βολκόφ, στὸν Τάφο τοῦ Ἰησοῦ τὸ 
Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2008, ἐπιβεβαιώνουν ἐπι-
στημονικὰ τὴν κάθοδο τοῦ Φωτὸς καὶ ἀποκαλύ-
πτουν τρία γεγονότα, τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος χαρακτηρί-
ζει «ἀπίστευτα καὶ πλήρως ἀνεξάρτητα». 

Στὸ βιβλίο περιέχεται ἐπίσης καὶ μία ἱστο-
ρική-ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὴν 
ἀρχικὴ μορφὴ τοῦ Τάφου τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῦ 
βράχου τοῦ Γολγοθά, μαζὶ μὲ μία σειρὰ ἀναπα-
ραστάσεων τῶν δύο τοποθεσιῶν, ὅπως φαίνον-
ταν τὸ ἔτος 33 μ.Χ.

† Ἐπισκόπου Γαρδικίου 
Κλήμεντος 

Μαρτυρία 
Πίστεως καὶ Ζωῆς 
Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις 
Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - 
Ἄρθρα 

Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, 
Φυλὴ Ἀττικῆς, 2017, σελίδες 
222, (15 x 21 ἑκ.). 



● 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 
καὶ 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






