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 ● Λεωφ. Φυλῆς 44, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
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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.  
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Σεβαστοὶ Συμπρεσβύτεροι καὶ Συνδιάκονοι·
Ἀγαπητὰ καὶ Εὐσεβῆ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας·

Σήμερα, στὴν μεγάλη καὶ παγκόσμια αὐ-
τὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας 
μας... Καθὼς οἱ Πύλες τοῦ Οὐρανοῦ ἀνοί-
γουν, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν ἐπουράνια 
Πύλη καὶ τὸν ἔμψυχο Οὐρανὸ τῆς Θεότη-
τος... Τώρα, ποὺ καλούμεθα νὰ ὑμνήσουμε 
τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾎσμα καὶ τὸ ἄχραντο ἐν-
διαίτημα τῆς Ἁγίας Τριάδος·

Σήμερα, λέγω, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία γιὰ 
μία ἀκόμη φορὰ νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ σωτηρι-
ολογικὸ Ἔργο τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν θέσι τῆς 
γυναίκας στὴν ἐκδίπλωσι τοῦ Ἔργου Αὐτοῦ.

Αὐτὴ ἡ θέσις καὶ ἡ σχέσις Χριστοῦ καὶ Γυ-
ναίκας προδίδεται παραδόξως σήμερα, ἀκό-
μη καὶ ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες πι-
στεύουν βεβαίως στὸν Χριστό μας, βιώνουν 
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ἀλλὰ ὄχι πάντοτε μὲ 
ἕναν βαθὺ καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο, ὄχι δηλαδὴ 
παρακαθισμένες μὲ ἀφοσίωσι καὶ ἐγκάρδια 
ἀγάπη «παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ».

Χρειάζεται λοιπὸν μία ἀνανέωσις τῆς μνή-
μης ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὥστε οἱ μὲν νὰ 
μὴ χάνουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν αἴσθησι τῆς 
ἱερότητος, μὲ τὴν ὁποία ἐστεφάνωσε ὁ Κύ-
ριός μας τὴν γυναῖκα· οἱ δὲ νὰ εὐγνωμονοῦν 
τὸν Σωτῆρα μας καὶ νὰ διαφυλάσσουν τὸν 
οὐράνιο θησαυρὸ τῆς ἱερότητος αὐτῆς, ὥστε 
ὡς ἄλλες Μητέρες τοῦ Κυρίου νὰ βαστάζουν 
ἐντὸς αὐτῶν τὸν Χριστό μας καὶ νὰ μακα-
ρίζωνται μαζὶ μὲ τὴν Παναγία μας.

* * *
Τὸ ἀπίστευτο βάθος τῆς περιφρονήσεως 

πρὸς τὶς γυναῖκες πρὸ Χριστοῦ κατανοεῖται 
μόνο ἀπὸ τὸ ἀπίστευτο ὕψος τῆς δόξης, στὴν 
ὁποία τὴν ἀνεβίβασε ὁ Κύριός μας... Τὴν ἀσύλ-
ληπτη ὑποτίμησί της μόνο Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος 
ἐτίμησε ἀσύλληπτα αὐτήν, ἦταν δυνατὸν νὰ 
γνωρίζη... 

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἀρχίζει τὸ 

Ἔργο Του «ἐκ γυναι-
κός»: εἰσέρχεται στὸν
χρόνο / ἱστορία « ἐκ 
γυναικός»· προσλαμ-
βάνει καὶ θεώνει τὸν 
ἄνθρωπο «ἐκ γυναι-
κός»· ἀνακαινίζει τὴν
κτίσι «ἐκ γυναικός»...

Αὐτὴ ἡ πάναγνος 
ἀγάπη καὶ ἡ συμ-
παθὴς προσέγγισις 
καὶ οἰκειότης τοῦ 
Χριστοῦ μας πρὸς τὶς γυναῖκες ἦταν συνεχὴς 
καὶ ἔκδηλος μὲ ποικίλους τρόπους κατὰ τὸν 
ἐπίγειο Βίο Του... 

Ἀλλὰ καὶ οἱ γυναῖκες ἀνταπεκρίθησαν μὲ 
ἀφοσίωσι καὶ εὐγνωμοσύνη, ἀκόμη δὲ καὶ 
θυσιαστικά, ὅταν μάλιστα οἱ ἄνδρες ἦσαν 
ἄλλοτε νυκτερινοὶ μαθητὲς καὶ ἄλλοτε δει-
λιῶντες καὶ κρυπτόμενοι.

Στὶς ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες Του ἦσαν 
«σὺν Αὐτῷ» «καὶ γυναῖκες πολλαὶ» «καὶ δι-
ηκόνουν Αὐτῷ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς». 
῾Υπηρετοῦσαν μὲ αὐταπάρνησι καὶ ἰδίαις 
δαπάναις τὸν Χριστό μας καὶ τὸν χορὸ τῶν 
Ἀποστόλων, ὥστε Αὐτοὶ νὰ εἶναι ἀπερί-
σπαστοι στὸ Ἔργο Τους... Ἐπειδὴ μάλιστα 
μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς ἦσαν καὶ εὔπορες, ἐνί-
σχυαν καὶ τὸ ταμεῖο τῶν Μαθητῶν, ὥστε 
νὰ ἐπαρκῆ γιὰ τὶς ἐλεημοσύνες ὑπὲρ τῶν 
πτωχῶν συμπατριωτῶν τους.

Ὁ Κύριός μας ἀκόμη καὶ τὶς πλέον ἀπερρι-
μένες καὶ δύσφημες γυναῖκες, ὄχι μόνο δὲν 
ἀπεστράφη, ἀλλὰ μὲ τὴν θεϊκή Του εὐσπλαγ-
χνία ὡδήγησε αὐτὲς στὸ Φῶς τῆς Μετανοίας 
καὶ τῆς Θείας Δόξης.

Ἡ πενθερὰ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ἡ Μαγ-
δαληνή, ἡ χήρα μὲ τὸν νεκρὸ μονογενῆ της, ἡ 
Χαναναία, ἡ συγκύπτουσα, ἡ κόρη τοῦ Ἰαεί-
ρου, ἡ αἱμορροοῦσα, ἡ μοιχός, ἡ ἁμαρτωλὸς 
στοὺς πόδας Του, ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία, ἡ 

Οἱ γυναῖκες μᾶς ὀφείλουν ἕναν τόνο ἀνοιξιάτικης ἐλπίδας

Θεοτοκολογικὲς Ὑπομνήσεις*

«Γενόμενον ἐκ γυναικός»· «ἦσαν σὺν Αὐτῷ 
καὶ γυναῖκες πολλαὶ καὶ διηκόνουν Αὐτῷ»

(Γαλ. δ´ 4, Λουκ. η´ 2 ϗ 3 )
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Σαμαρεῖτις, οἱ πολλὲς γυναῖκες θεωροῦσαι τὸ 
Πάθος, οἱ Μυροφόρες μὲ πρώτη τὴν Θεοτόκο... 
«καὶ ἕτεραι πολλαὶ» ἀποτελοῦν τοὺς ἀψευδεῖς 
μάρτυρες τῆς θέσεως καὶ τῆς σχέσεως τῶν 
γυναικῶν στὸ Ἔργο τοῦ Κυρίου μας καὶ 
μὲ τὸ Θεανδρικὸ Πρόσωπό Του.

Οἱ πολλὲς αὐτὲς γυναῖκες καὶ ἀν-
αρίθμητες ἄλλες, οἱ ὁποῖες συνω-
στίζοντο μέσα στὸ πλῆθος τοῦ 
ἁπλοῦ λαοῦ γύρω ἀπὸ τὸν Χρι-
στό μας, ζητοῦσαι εὐλογία, θερα-
πεία, νεῦσι παραμυθίας, βλέμμα 
ἀποδοχῆς, θωπεία τῆς κεφαλῆς 
τῶν τέκνων τους, ἀπόλυσι συγχω-
ρήσεως, λόγον ἐνθαρρυντικόν, στορ-
γή, θαῦμα, εὐσπλαγχνία..., ὅλες μαζὶ 
καὶ κάθε μία χωριστὰ ἐπανελάμβαναν συν-
εχῶς τὴν θαυμάσια ἐκείνην ρῆσι: «Μακαρία 
ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά Σε καὶ μαστοί, οὓς ἐθή-
λασας!...».

* * *
Ἆρά γε, στὶς ἡμέρες μας, γιατὶ δὲν διαπι-

στώνεται, δὲν εἶναι ὁρατός, στὸ μέτρο ποὺ θὰ 
ἔπρεπε, αὐτὸς ὁ συνωστισμός γύρω ἀπὸ τὸν 
Κύριό μας;

Τὸ ἐρώτημα αὐτό, στὴν τόσο τραγικὴ ἐποχή 
μας, ἐκφράζει μίαν ἀγωνιώδη ἐλπίδα...

Ἕνα καλὸ σημεῖο τῶν καιρῶν, ἕνας τόνος ἀνοι-
ξιάτικης ἐλπίδας, μία αὔρα παρηγορίας, θὰ ἦταν
ἡ αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖ-

ες ἀπὸ ἀγάπη βαθειὰ καὶ πηγαία εὐγνω-
μοσύνη πρὸς τὸν Χριστό μας, τὸν ̔ Υπέρ-

λαμπρο Νυμφίο τῶν ψυχῶν μας, θὰ
ἀναβοοῦσαν μεγάλῃ τῇ φωνῇ: «Μα-
καρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά Σε 
καὶ μαστοί, οὓς ἐθήλασας!...».

Ἂς κατανοήσουν οἱ γυναῖκες, οἱ
Ὀρθόδοξες Χριστιανές, τὸ χρέος 
τους, τὴν εὐθύνη τους... 
Ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου κρέμε-

ται στὰ χέρια τους καὶ τὴν «φωνή» 
τους αὐτή... 

Γιατί ἀργοποροῦν;...
Μᾶς τὴν ὀφείλουν!...
Ἡ Θεοτόκος ὑπομιμνήσκει...

Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

(*) Μήνυμα Ἑόρτιο ἐπὶ τῇ Πανσέπτῳ Κοιμήσει 
τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου 2015.



Μετόχι τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ 
στὸ Συκάμινο Ὠρωποῦ

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος μας 

Τὴν Τετάρτη, 
6η Αὐγούστου 

2017 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ 
τῇ φωτοφόρῳ Ἑ-
ορτῇ τῆς Μετα-
μορφώσεως τοῦ 
Κυρίου μας, ἑώρ-
τασε τὸ ὁμώνυμο 
Ἱερὸ Ἡσυχαστή-

ριο στὸ Συκάμινο ᾿Ωρωποῦ Ἀττικῆς, ὑπὸ τὴν 
῾Οσιωτάτην Καθηγουμένην Γερόντισσα Ἱλαρία. 

Ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, στὸν 
ὁποῖο συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύ-
τεροι π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης καὶ π. Κων-
σταντῖνος Σωτηριάδης, Ἐφημέριος τοῦ Ἡσυχα-
στηρίου, καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.

Τὸ πρωΐ, στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία, συνελειτούργησαν ὁ π. Κων-
σταντῖνος Σωτηριάδης καὶ ὁ ἑορτάζων π. Σωτήρι-
ος Γιούλης, μετὰ τοῦ εὐλαβεστάτου ῾Υποδιακόνου 
Δημητρίου Γιατράκου, παρουσίᾳ ἀρκετῶν προσ-
κυνητῶν, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν 
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτoυργίας, ἔγινε ἡ εὐ-
λόγησις τῶν Ἄρτων καὶ τῶν σταφυλιῶν, κατὰ τὸ 
ἱερὸν καὶ ἀρχαῖον ἔθος, τὰ ὁποῖα διένειμε ὁ π. 
Σωτήριος στοὺς φιλεόρτους πιστούς, δεχόμενος 
τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς αὐτῶν.

Ὁ ἴδιος μετέφερε στὴν 
σεβαστὴ Γερόντισσα 
Ἱλαρία καὶ τὴν ὀλι-
γάριθμο Ἀδελφότητα 
αὐτῆς τὶς εὐχὲς καὶ 
εὐλογίες τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου
μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.
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Ἄνοιξε 
ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων...

30ὴ Μαΐου-28η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.

 «Φίλοι τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολοι φανέντες,
σύνθρονοι Αὐτοῦ, ἐσόμενοι τῇ δόξῃ,

 ἐν παρρησία Αὐτῷ ἡμᾶς παραστῆναι,
ὡς Μαθηταὶ Αὐτοῦ πρεσβεύσατε».

( Παρακλητική, Ἦχος πλ. δ΄, Κυριακή, Μακαρισμοὶ)

Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀγάπη 
δίδει οὐσιαστικὸ νόημα 

στὴν Μετάνοια, τὴν Προσευχὴ
καὶ τὴν Νηστεία...
Ἀγάπη σημαίνει:

 Ἀπο-δέχομαι τὸν Ἀδελφό μου...
Χαίρομαι καὶ ἀπολαμβάνω

τὴν παρουσία Του...
Δὲν κατακρίνω... Δὲν συγκρίνω... 

Δὲν ὑποτιμῶ...
Δὲν λησμονῶ τὴν γεμάτη εὐγένεια

στοργὴ καὶ τρυφερότητα... 
Θεραπεύω καὶ θεραπεύομαι...

30ὴ Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ., † Ὁσίου Ἰσαακίου
Ἐλάχιστος Διάκονος τῶν τοῦ Χριστοῦ Προβάτων, Λεντίῳ Ζωννύμενος

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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μὲ τὴν εὐχή, εὐλογία καὶ καθοδήγησι τοῦ 
 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρω-

ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιή-
θηκε τὸ Σάββατο, 4 /17.6.2017, στὰ Γραφεῖα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς Ἀττικῆς, ἡ τρίτη 
ὠργανωμένη Αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, μὲ τὴν πρωτοβουλία καὶ εὐθύνη τῆς 
μητροπολιτικῆς «Ἕνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμο-
δοτῶν “ὁ Ἐσταυρωμένος”», καὶ σὲ συνεργασία 
μὲ τὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Νέας Ἰωνίας «Κων-
σταντοπούλειο» (πρώ-
ην «Ἁγία Ὄλγα»). 

Συνολικὰ προσῆλθαν 
49 Ἐθελοντὲς καὶ συγ-
κεντρώθηκαν 43 φιά-
λες αἷμα.

Παράλληλα μὲ τὴν 
φροντίδα γιὰ συγκέν-
τρωσι αἵματος, οἱ ὑπεύ-
θυνοι τῆς Ἑνώσεως ἐνεργοποιήθησαν γιὰ τὴν 
ἐνημέρωσι ὅσων περισσοτέρων ἐν δυνάμει 
Ἐθελοντῶν, γιὰ τὸ πόσο σπουδαία προσφορὰ 
εἶναι νὰ γίνεται κανεὶς τακτικὸς Ἐθελοντὴς 
Αἱμοδότης καὶ Αἱμοπεταλιοδότης, καθὼς καὶ 
Δότης Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν. 
 Στὸ πλαίσιο αὐτό, μάλιστα ἀπὸ τὴν Αἱμοδο-

σία αὐτήν, ἐγκαινιάσθηκε μία συνεργασία μας 
μὲ τὸν Σύλλογο «Ὅραμα Ἐλπίδας - Τράπεζα 
Ἐθελοντῶν Δοτῶν Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν» (᾿Ογκο-
λογικὴ Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Βαρδινο-
γιάννη - ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἁγία 
Σοφία»).

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Αἱμοδοσίας, παρευρέθη 
Ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου «Ὅραμα Ἐλπίδας», 
προκειμένου νὰ ἐνημερώση τοὺς Ἐθελοντὲς 
Αἱμοδότες γιὰ τὴν διαδικασία ἐγγραφῆς καὶ 
δωρεᾶς μυελοῦ τῶν ὀστῶν. 

Ἤδη, ἀπὸ τὴν πρώτη συνεργασία αὐτή, ἐνε-
γράφησαν 30 ἄτομα ὡς Ἐθελοντὲς Δότες Μυ-
ελοῦ τῶν Ὀστῶν.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸν Σύλ-
λογο «Ὅραμα Ἐλπίδας» καὶ τὴν δωρεὰ Μυε-
λοῦ τῶν Ὀστῶν, δύναται κανεὶς νὰ ἐπισκεφθῆ 
τὴν ἱστοσελίδα www.oramaelpidas.gr. 

* * *
Ἄς ὑπενθυμίσουμε, ὅτι ὅσοι θὰ ἐπιθυμοῦσαν 

νὰ συνεισφέρουν στὴν Τράπεζα Αἵματος τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἔχουν

τὴν δυνατότητα νὰ δώ-
σουν αἷμα:

α. στὶς ἑπόμενες ὠρ-
γανωμένες Αἱμοδοσί-
ες μας (χειμερινή-Δε-
κέμβριος, θερινή-Ἰού-
νιος)· 

β. ἢ ἀνὰ πᾶσα στιγ-
μή, σὲ ὅποιο Νοσοκο-

μεῖο ἢ Κέντρο Αἱμοδοσίας τοὺς ἐξυπηρετεῖ σὲ 
ὅλη τὴν Ἑλλάδα. 

● Στὴν περίπτωσι αὐτή, θὰ πρέπει ὁ Αἱμο-
δότης νὰ σημειώση στὸ ἐρωτηματολόγιο τοῦ 
Νοσοκομείου, ὅτι δίνει αἷμα γιὰ τὴν «Ἕνωση 
Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν “ὁ Ἐσταυρωμένος”» - 
Ἀριθμ. Μητρώου Ε.Μ.Α. 12795 καὶ κατόπιν νὰ 
ἐπικοινωνήση τηλεφωνικῶς μὲ τὴν κα Μαριάν-
θη Παγουλάτου -Τούμπα στὸ 6972 45 66 82, 
προκειμένου νὰ ἐνημερώση γιὰ τὴν προσφο-
ρά του.

■ Ἡ ἑπομένη ὠργανωμένη Αἱμοδοσία θὰ πραγ-
ματοποιηθῆ τὸ Σάββατο,
2α Δεκεμβρίου 2017
πολ. ἡμ. στὸ Ἐνο-
ριακὸ Κέντρο τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς, 
Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς.    

«Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν “ὁ Ἐσταυρωμένος”»

Τρίτη Αἱμοδοσία 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 

Σάββατο, 4 / 17.6.2017



Τὴν Κυριακή τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων, 5ην Ἰου-

νίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἐπραγ-
ματοποιήθη μὲ τὴν προ-
τροπή, εὐλογία καὶ τὴν 
συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου μας κ. Κυ-

πριανοῦ, ἡ τελευταία ἀπὸ 
τὶς ἐννέα προγραμματισμέ-

νες Συνάξεις Γονέων, τὶς ὁποῖ-
ες συνδιωργάνωσαν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας 
᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἑνότης 
Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2016 -2017, στὸ Δημαρ-
χεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος».

* * *Τὴν ἐνάτη καὶ τελευταία αὐτὴ Σύναξι 
ἐτίμησε ἰδιαιτέρως μὲ τὴν παρουσία του 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Γρηγόριος. 

Ἡ Καθηγήτρια- Συγγραφέας -Ψυ-
χολόγος Ἀναστασία Κοτσοπούλου-
Κομισοπούλου ἀνέπτυξε μὲ ἄνεσι καὶ
πληρότητα ἐνώπιον τοῦ πυκνοῦ ἀκρο-
ατηρίου τὸ θέμα τῆς τρίτης αὐτῆς Δια-
λέξεως: «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς 
ἀκοῦνε τὰ παιδιά - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ 
νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιά». 

῾Υπεγράμμισε τὴν σπουδαιότητα τοῦ θέματος, 
ἐφ᾿ ὅσον ἡ ὑγιὴς ἐπικοινωνία εἶναι ἡ ἀπαραίτητη 
βάσι τῶν ὁποιωνδήποτε ἁρμονικῶν σχέσεων, καὶ 
ἐν προκειμένῳ τὸ κύριο μέσον ἀνατροφῆς τῶν 
παιδιῶν, ἀπὸ 4 ἕως 15 ἐτῶν περίπου.

Ἐπισήμανε τὶς αἰτίες, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀρκετοὶ γο-
νεῖς δὲν εἰσακούονται ἀπὸ τὰ παιδιά τους, ἢ / καὶ 
χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν, ἀποθαρρύνουν τὰ παι-
διά τους νὰ τοὺς ἀνοίγωνται.

Συνεβούλευσε τοὺς γονεῖς πῶς νὰ πείσουν τὰ 
παιδιά τους γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν κατανόησί 
τους μὲ τὴν στάσι τους.

* * *Στὸν διάλογο, ὁ ὁποῖος ἀναπτύχθηκε στὸ πέ-
ρας τῆς πολὺ ὠφέλιμης Διαλέξεως τῆς χαρισμα-
τικῆς Ὁμιλήτριας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας 
ἐπεσήμανε, ὅτι ὅσα περιεγράφησαν γιὰ τὴν 
οἰκοδομητικὴ ἐπικοινωνία γονέων καὶ τέκνων 

ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἕνα πολὺ ὑψηλὸ 
ἐπίπεδο συμπεριφορᾶς, στὸ ὁποῖο, ὡς Πνευ-
ματικός, διαπιστώνει ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ 
αὐτοὺς δὲν εὑρίσκονται.

Μεγάλης σημασίας εἶναι νὰ τὸ ἀναγνωρίζουν 
αὐτομεμφόμενοι καὶ νὰ διατηροῦν μαζὶ μὲ 
τὴν συναίσθησι τῆς εὐθύνης τους καὶ αὐτὴν 
τῆς ἀνεπάρκειας αὐτῶν, ὥστε νὰ ἀσκοῦν ἐν 
ταπεινοφροσύνῃ τὴν Διακονία τους.

῾Υπενθύμισε τέλος τὴν ἄρρηκτο σχέσι ἀγά-
πης καὶ ἐλευθερίας. Εἶναι καίριο θέμα στὴν 
Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα. 

* * *
Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας 

ἀναφέρθηκε στὴν ὕπαρξι κάποιων ἀρνητικῶν 
ἀντιδράσεων στὴν πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεώς μας νὰ προσκαλέση Ἐπι-
στήμονες ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ψυχολογί-
ας στὶς πραγματοποιηθεῖσες Συνάξεις 
Γονέων.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐπε-
σήμανε, ὅτι ὁ Πατερικὸς λόγος εἶχε 
διασαφήσει πρὸ αἰώνων ὅλα, ὅσα 

ἀφοροῦν τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις 
ἐν γένει, καὶ ἐν προκειμένῳ τὶς σχέσεις 

τέκνων - γονέων.
Ἐφ᾿ ὅσον ὅμως, ζοῦμε σὲ μία ἐκκοσμικευ-

μένη κοινωνία, ὁ Ἐπιστημονικὸς λόγος, ὅταν 
μάλιστα ἐκφέρεται ἀπὸ πιστοὺς καὶ φωτισμέ-
νους ἐπιστήμονες, δύναται νὰ συνεισφέρη, μὲ 
τρόπο πλέον συστηματικὸ καὶ σύγχρονο, στὴν 
θεραπεία τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, τὶς 
ὁποῖες ὁ σημερινὸς τρόπος ζωῆς τείνει νὰ ἀφα-
νίζη ἢ νὰ καθιστᾶ συγκρουσιακές.

Ὁ Αἰδεσιμολογ. π. Γεώργιος Γιὰν κατέθεσε, 
κατὰ παράκλησι τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας, 
τὴν σκέψι του ἐπὶ τοῦ θέματος:

Ἡ σύγκρουσις μεταξὺ Θεο-
λογίας καὶ Ἐπιστήμης εἶναι 
ἕνα φαινόμενο, τὸ ὁποῖο ἐμ-
φανίσθηκε στὴν δυτική, Σχο-
λαστικὴ φιλοσοφία, ἐνῶ δὲν
ὑπῆρχε στὸ Βυζάντιο, ἐφ᾿ 
ὅσον στὴν Ὀρθόδοξο Παράδο-
σι καὶ τὴν Πατερικὴ Γραμμα-

7●
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Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος » τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων»
Συνδιοργάνωσις - Συντονισμός :

Ἱερὰ Μητρόπολις ̓Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς - Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς



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

μο Πρόεδρο τῆς Δη-
μοτικῆς Ἑνό-
τητος Φυλῆς 
κα Ἑλένη Λιά-
κου γιὰ τὴν 
πρόθυμη συν-
εργασία αὐ-
τῶν, ὡς καὶ πρὸς 
ὅλους ἐκείνους, οἱ 
ὁποῖοι συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στὴν πραγμα-
τοποίησι τῶν Συνάξεων Γονέων τῆς ληγούσης 
Περιόδου.

Εἰς ἅπαντας τοὺς συμμετέχοντας ὁ Σεβασμ. 
Ποιμενάρχης μας ἔδωσε, μαζὶ μὲ τὴν πατρική 
του εὐχή, ἕνα ἐκ τῶν βιβλίων τῆς μικρῆς Ἐκθέ-
σεως, ὡς ἐνθύμιο τῆς πολὺ εὐλογημένης καὶ ψυ-
χωφελοῦς ποιμαντικῆς πρωτοβουλίας τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας.                                                   

τεία ὑπῆρχε σαφὴς τοποθέτησις: ἡ Ἐπιστήμη ἔχει 
τὴν δυνατότητα νὰ ἐνασχοληθῆ μὲ ὁποιοδήποτε 
ἀντικείμενο, ἐκτὸς τοῦ χώρου τοῦ Ἀκτίστου.

Μήπως τελικὰ ὅσοι εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ ἢ κα-
χύποπτοι γιὰ τὴν συμβολὴ τῆς (ἐν Χριστῷ) Ἐπι-
στήμης ἐμφοροῦνται ἐν ἀγνοίᾳ τους ἀπὸ ἕναν 
«δυτικὸ» τρόπο σκέψεως ;

* * *
Τέλος ἡ κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, Πρό-

εδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλε-
ήμων», ἀπηύθυνε ἐπιλογικὲς 

εὐχαριστίες πρὸς τὴν ἀξία 
Ὁμιλήτρια, πρὸς τὸν Σε-
βασμ. Μητροπολίτη μας 
γιὰ τὴν ποιμαντική του 
φροντίδα, πρὸς τὸν Ἀξιό-

τιμο Δήμαρχο Φυλῆς κ. Χρῖ-
στο Παπποῦ καὶ τὴν Ἀξιότι-



■ Μετοχιακὸ Ἡσυχαστήριο στὴν Καλαμπάκα

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου
Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς

Τὴν Παρασκευή, 22α Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ., 
† Μνήμη τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς 

τῆς Μυροφόρου καὶ
Ἰσαποστόλου, ἑώρ-
τασε τὸ ὁμώνυμο 
Ἡσυχαστήριό μας 
στὴν Κρύα Βρύση 
Καλαμπάκας, στὸ 
ὁποῖο διαβιώνει ἡ 
σεβαστὴ Γερόντισ-
σα Μαγδαληνὴ Μο-
ναχή. 

Τὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐτέλεσε ὁ ἐκ Πτολε-
μαΐδος Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Ματσούλιας, Ἐφη-
μέριος τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου. Τὴν ἐπαύριον, 
στὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία, ἔλαβε μέ-
ρος καὶ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος 
Ἁγιοκυπριανίτης. 

● Εἴθε ἡ Χάρις τῆς ἁγίας Μυροφόρου νὰ σκεπά-
ζη τὴν Ὁσιωτάτην Γερόντισσαν Μαγδαληνὴν καὶ 
νὰ τὴν ἐνδυναμώνη στὸ καλὸν ἀγῶνα τῆς Ἀγγε-
λικῆς Πολιτείας καὶ στὴν καλὴ Μαρτυρία τῆς Γνη-
σίας Ὁμολογίας!                                                 

■ Μετοχιακὸ Ναΰδριο στὰ Σπάτα Ἀττικῆς 

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πέντε Ὁμολογητῶν 
«Ἡ Ἁγία Τριὰς αὐτοὺς ἐδόξασε»

Τὸ Σάββατο, 9η Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε 
ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Πέντε ῾Ομολογητῶν: 

Μαξίμου, Θεο-
δώρου Στουδίτου,
Μεγάλου Φωτί-
ου, Γρηγορίου Πα-
λαμᾶ καὶ Μάρ-
κου Εὐγενικοῦ, 
σὲ κτῆμα τοῦ εὐ-
σεβοῦς πνευματικοῦ μας τέκνου κου Νικηφόρου 
Κουκοβίνου. 

■ Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Αὐτῶν ἔχει ὁρισθῆ νὰ 
ἑορτάζεται τὴν 5η Ἰουλίου, ἡμέραν καθ᾿ ἣν ὁ Ἅγιος 
Μᾶρκος Εὐγενικὸς δὲν δέχθηκε νὰ ὑπογράψη τὸν 
ἑνωτικὸ ῞Ορο τῆς ψευδοσυνόδου Φεράρας- Φλω-
ρεντίας (1438-39) καὶ ἔτσι ματαιώθηκε ἡ ὑποταγὴ 
τῆς ᾿Ορθοδόξου Ἀνατολῆς στὴν Παπικὴ Δύσι. 

Τὴν ταπεινὴ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε 
ἐκ μεταθέσεως τὸ Σάββατο 9η Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ. ὁ 
Αἰδεσιμώτατος π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης. 

● Εἴθε οἱ πρεσβεῖες καὶ τὸ παράδειγμα τῶν Με-
γάλων αὐτῶν ῾Ομολογητῶν νὰ μᾶς στηρίζουν στὴν 
Γνησιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τοῦ Εὐαγ-
γελικοῦ Ἤθους.                                                     



«...Εὐχαριστῶ Ἐσᾶς προσωπικά, καὶ διὰ μέ-
σου ῾Υμῶν τὸν ἀγαπητὸ Δήμαρχό μας Κον 
Χρῖστον Παπποῦ, διότι ἀναφερθήκατε, μέσῳ 
τῆς βιντεοταινίας, εὐφήμως στὸν Ἀείμνηστο 
Γέροντα, Ἡγούμενο καὶ Μητροπολίτη μας 
Κυπριανὸ († 17.5.2013) καὶ στὸ Μοναστήρι 
μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, τὸ 
ὁποῖο ἀπὸ τοῦ ἔτους 1961 ἔχει συνδεθῆ ἀρρή-

  κτως μὲ τὴν ἱστορικὴ 
Χασιά - Φυλή.

 Ἡ ἀπονομὴ τῆς
 πλακέττας “Τι-
μῆς Ἕνεκεν” στὴν
ἀναξιότητά μου 

διαβιβάζεται στὸν 
Ἀείμνηστο Γέροντά μας

Τὴν Τρίτη, 2α Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνή-
μη τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ 

Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου 
Στεφάνου, πραγματοποιήθηκαν τὰ Ἐγκαί-
νια τοῦ ἀνακαινισμένου πλέον Δημαρχείου 
Φυλῆς «Νικόλαος Λιᾶκος», εἰς μνημόσυνον 
τοῦ πρώτου Δημάρχου Φυλῆς, ὁ ὁποῖος ἀγω-
νίσθηκε γιὰ τὴν ἀνάπτυξι καὶ τὴν ἀνάδειξι 
τῆς Φυλῆς, καὶ ἐπέτυχε τὸ 1990, τὴν ἀναγνώ-
ρισί της ὡς Δήμου Φυλῆς.

Τὰ Ἐγκαίνια πραγματοποιήθηκαν ἐντὸς 
τοῦ κύκλου τῶν ἐτησίων Ἐκδηλώσεων ἐπὶ 
τῇ μεγάλῃ τοπικῇ Ἑορτῇ τοῦ Δήμου, κατὰ τὸν
Δεκαπενταύγουστο (πολ. ἡμ.)

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἦταν 
προσκεκλημένος ὑπὸ τοῦ Ἀξι-
οτίμου Δημάρχου κ. Χρίστου 
Παπποῦ, καὶ προσῆλθε στὴν 
Ἐκδήλωσι ἐντὸς τοῦ Δημαρ-
χείου μετὰ τοῦ Πανοσιολ. Κα-
θηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου 
π. Θεοδοσίου.

Ἀφοῦ ἔγινε ἀναφορὰ στὴν δρᾶσι τοῦ ἀει-

μνήστου Δημάρχου μέσῳ
μιᾶς βιντεοταινίας, ὁ 
Ἀξιότιμος Δήμαρχος ἐπέ-
δωσε τιμητικὲς πλακέτ-
τες σὲ ὅλους, ὅσοι συν-
εισέφεραν στὴν πρόοδο
τῆς Φυλῆς, Κληρικοὺς 
καὶ Μέλη τῆς Αὐτοδιοι-
κήσεως.

Στὸν Σεβασμ. Μητροπολί-
τη μας ἐπέδωσε τιμητικὴ πλα-
κέττα «τιμῆς ἕνεκεν», «γιὰ τὴν προσφορά του 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας».

Ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας προσέφερε 
καὶ ἐκεῖνος στον κ. Παπποῦ μία θαυμά-

σια Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, μὲ 
τὴν παράκλησι νὰ τοποθετηθῆ 

στὴν Αἴθουσα τοῦ Δήμου.
Στὴν δὲ Εὐχαριστήριο Ἐπι-

στολή του ( 3/16.8.2017), στὴν 
Ἀξιότιμο Πρόεδρο τῆς Δημο-

τικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κας Ἑλέ-
νης Λιάκου καὶ δι᾿ αὐτῆς στὸν 

Ἀξιότιμο Δήμαρχο, ἀναφέρει μετα-
ξὺ ἄλλων:
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■ Στὰ Ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου Δημαρχείου «Νικόλαος Λιᾶκος» ( 2 / 15.8.2017  )

Εὐγενὴς χειρονομία εὐγνωμοσύνης 
τοῦ Ἀξιοτίμου Δημάρχου Φυλῆς

πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή μας
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Κυπριανό, ὁ Ὁποῖος μὲ τὸ πολυσχιδὲς ἔργο καὶ 
τὴν προσφορά Του, ἐν συνεργασίᾳ καὶ μὲ τὸν 
Ἀείμνηστο Πατέρα Σας Νικόλαο Λιᾶκο, συν-
έβαλε καθοριστικὰ στὴν ἀνάδειξι τῆς Φυλῆς 
σὲ σημεῖο ἀναφορᾶς ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἐκτὸς 
τῆς Ἑλλάδος Ὀρθοδόξους Φιλοπάτριδες καὶ 
Φιλέλληνες.

Ἐν κατακλεῖδι καὶ εὐγνωμόνῳ διαθέσει, εὔ-
χομαι ταπεινὰ καὶ ἐγκάρδια νὰ συνεχίσουμε 
συνεργαζόμενοι, Τοπικὴ Ἐκκλησία τοῦ Πα-
τρίου Ἡμερολογίου καὶ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησι, 
γιὰ τὴν πολυμερῆ ἀναβάθμισι τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Φυλῆς, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τοῦ Δή-
μου Φυλῆς, μὲ καθαρὰ συνείδησι καὶ καρδιὰ 
ἐνώπιον τοῦ ἀδεκάστου Κριτηρίου τοῦ Θεοῦ 
καὶ τῆς Ἱστορίας»...                                           
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τίνου καὶ Ἑλένης, τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 
Πάντων, 29η Μαΐου 2017 ἐκ. ἡμ., τῆς ὁποίας 
προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς καὶ 
Ποιμένας μας. Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμολ. 
π. Ἀνδρέας Ὄκερστρομ καὶ π. Ἄγγελος 
Μουρλᾶς (ἐξ Ἑλλάδος), ὁ Αἰδεσιμ. π. Στέ-
φανος Γιάρπενμπεργκ, ὁ Ἱερολ. Διάκονος π. 
Θεοχάρης, ὁ Γέρων Ἀντώνιος Ἁγιοκυπρια-
νίτης μετ᾿ ἄλλων Ὑποδιακόνων, ὡς καὶ ἕνα 
πολυεθνικὸ πλῆθος πιστῶν, ἐκ τῶν ὁποίων 
πολλοὶ προσῆλθαν στὰ Ἄχραντα Μυστήρια. 

Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, ἐπραγμα-
τοποιήθη ἡ καθιερωμένη πλέον

Ἐνοριακὴ Σύναξις, κατὰ τὴν 
ὁποίαν ὁ πολυσέβαστος Ποι-
μένας μας, στὸ πρῶτο μέρος 
αὐτῆς, ἀνέπτυξε τοὺς ἕνδεκα 
λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ 

Ἅγιος Ἰσαπόστολος Βασιλεὺς 
Κωνσταντῖνος φέρει ἀξίως τὸν 

τίτλο «Μέγας», ἀναφερθεὶς στὰ χαρί-
σματα καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ Ἁγίου, ὡς καὶ 
στὴν διαχωριστικὴ γραμμή, τὴν ὁποίαν τὰ 
Διατάγματά του ἐχάραξαν στὴν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ γενικώτερα τῆς ἀνθρω-
πότητος. 

Στὸ δεύτερο μέρος, ἀνελύθη καὶ συνεζη-
τήθη μία θαυμαστὴ Διήγησις ἀπὸ τὸ Λει-
μωνάριον (§ 207 ), στὴν ὁποία ἀναδεικνύεται 
μὲ ἔξοχο καὶ συναρπαστικὸ τρόπο ἡ σημα-
σία τῆς θεο-
μιμήτου Εὐ-
σπλαγχνίας
καὶ Ἐλεημο-
σύνης.

Εἶθε ὁ παν-
άγαθος Κύ-

 Στὴν Σου-
ηδία, ὅπου τὸν 
συνώδευε μία 
προσκυνημα-
τικὴ Ὁμάδα 
δεκατεσσάρων 

Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, ὁ Σεβασμ. 
Τοποτηρητὴς ● ἐπισκέφθηκε τὸν κλινήρη 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μακαριουπόλεως
κ. Ἰωάννη, Ἱδρυτὴν τῆς Ἱεραποστολῆς μας 
στὴν Σουηδία, στὸν ὁποῖον μετέφερε τὶς εὐχὲς 
τῆς Ἱεραρχίας μας καὶ τοῦ ποιμνίου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ● προ-
έστη τῆς μεγάλης Πανηγύρε-
ως τῶν ̔Αγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης στὸ Ἐπισκοπεῖο, 
στὸ Βόρμπεργκ (Vårberg) (Κυ-
ριακή, 29.5/11.6.2017), ● ἐλει-
τούργησε στὴν Γυναικεία Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς 
Ἀθηναίας, στὴν Βίλμπεργια - Γκρίλμπυ 
(Σάββατο, 28.5/ 10.6.2017), στὸ Ἱερὸ Ναΰδριο 
τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ Μνήστορος, στὸ Γυάρμπο 
(Τετάρτη, 1/14.6.2017) καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, στὴν πανεπιστημι-
ακὴ πόλι τῆς Οὐψάλας (Πέμπτη, 2/15.6.2017), 
● εἶχε συναντήσεις μὲ διάφορα πρόσωπα, ἐν-
θαρρύνων, παρηγορῶν καὶ καθοδηγῶν τὰ 
ἐν τῷ φυσικῷ, ἀλλὰ καὶ πνευματικῷ βορρᾷ 
προβατάκιά του... ● ἐπισκέφθηκε τὸ μεγάλο, 
καταπράσινο καὶ περιποιημένο Κοιμητήριο 
Σκογκσκυρκογκέρντεν, στὸ Ὀρθόδοξο τμῆ-
μα τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε Τρισάγια στὰ μνήμα-
τα τῆς Γεροντίσσης Παρθενίας καὶ ἄλλων 
πιστῶν.

Κέντρο τῆς ἐπισκέψεως, ἡ μεγάλη Πανή-
γυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταν-

῾Υπὸ τὴν Σκέπην τῆς Παναγίας μας 
καὶ μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας 

κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 

ἐπραγματοποίησε τὶς καθιερωμένες πλέον 
Προσκυνηματικὲς καὶ Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις του 
στὴν Σουηδία (27η Μαΐου- 3η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ. ) 

καὶ στὴν ὁμόδοξο Χώρα τῆς Γεωργίας ( 11η-18η Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ.), 
ὡς Τοποτηρητὴς τῶν νεοπαγῶν Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν Στοκχόλμης καὶ Γκλντάνι Τιφλίδος. 



ριός μας νὰ στε-
ρεώνη καὶ ἐνι-
σχύη τὸ Μικρὸν
Ποίμνιον τῆς Σου-
ηδίας ἔτι καὶ ἔτι
στὸν καλὸν ἀγῶ-
να τοῦ ἁγιασμοῦ 

καὶ τῆς καλῆς μαρτυρίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ 
καὶ σωτηρίαν πολλῶν ψυχῶν. 

 Στὴν Γεωργία, τὶς πλούσιες πνευμα-
τικὲς δωρεὲς τῆς ἐφετινῆς Ἐπισκέψεως 
ἀξιώθηκαν νὰ γευθοῦν καὶ τὰ δώδεκα Μέλη 
τῆς μετ᾿ αὐτοῦ Προσκυνηματικῆς Ὁμάδος 
Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, τόσο 
κατὰ τὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ Συνάξεις 
μὲ τὸ εὐλογημένο Ποίμνιό μας, ὅσο καὶ 
στὰ ἱερὰ Προσκυνήματα  στὰ ἴχνη τῆς Ἁγί-
ας Νίνας καὶ ἄλλων μεγάλων Ἁγίων τῆς 
εὐλογημένης αὐτῆς χώρας.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ● προ-
έστη τῆς μεγάλης Πανηγύρεως
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
στὸν Καθεδρικὸ Ναό μας, ἀφι-
ερωμένο στὴν Παναγία Πορ-
ταΐτισσα στὸ Γκλντάνι Τιφλί-
δος (Δευτέρα, 15 / 28.8.2017), 
συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν
Αἰδεσιμωτάτων Πρεσβυτέρων π. 
Βασιλείου καὶ π. Βαχτανίου, Ἐφημε-
ρίων τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ, τοῦ ἡμετέρου π. Σω-
τηρίου καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου π. Γρη-
γορίου, ὡς καὶ ἀρκετῶν Ὑποδιακόνων, ● ἐλει-
τούργησε στὴν Κοινότητα τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ, στὸ Ὄρος Ζενταζένι (Σάββατο, 13/ 26.8.
2017 ), ὅπου κατὰ τὴν Τράπεζα Ἀγάπης, 
ἀνέπτυξε διάφορα πνευματικὰ θέματα ἀφο-
ρῶντα τὴν ζωὴ ἑνὸς Κοινοβίου/μιᾶς Κοινό-
τητος, καὶ ● προέστη τῆς Ἀναστασίμου Ἀρ-

χιερατικῆς Θεί-
ας Λειτουργί-
ας στὸν κατα-
νυκτικὸ ἐνο-
ριακὸ Ἱερὸ Ναὸ
τῆς Ἀναστά-
σεως στὴν Τι-

φλίδα (Κυριακή, 
14/27.8.2017).

Ἐδόθησαν ἐπί-
σης εὐκαιρίες στὸν 
σεπτὸ Ποιμένα μας
νὰ ἐπικοινωνήση
μὲ τοὺς Κληρικούς
μας, νὰ συζητήση ἐπίκαιρα ποιμαντικὰ προ-
βλήματα, νὰ ἐμβαθύνη μαζί τους στὴν κοι-
νή μας Γνησία Ὁμολογία καὶ νὰ λειτουρ-
γήση οἰκοδομητικὰ καὶ παραμυθητικὰ ἐν 
μέσῳ τοῦ Μικροῦ μας Ποιμνίου.

Οἱ φιλόξενοι Ἀδελφοί μας ἐξενάγησαν 
τοὺς ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητὲς στοὺς Ἁγί-
ους Τόπους τῆς θεοτοκοσκέπαστης Πατρί-
δος τους, ἰδιαιτέρως στὰ ἴχνη τῆς Ἁγίας 
Ἰσαποστόλου Νίνας καὶ τῶν ἐκ Συρίας Ὁσί-
ων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι τὸν Ϛ´ αἰ. συνέχισαν, 
κατ᾿ ἐντολὴν τῆς ἰδίας τῆς Παναγίας μας, 
τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς πρώτης Φωτι-

στρίας τῶν Ἰβήρων καὶ ἑδραίωσαν τὴν 
χριστιανικὴ πίστι στὴν νεοσύστα-

τη Ἐκκλησία.  
Τὰ ἱερὰ Καθιδρύματα τῶν 

ἁγίων αὐτῶν Ἀσκητῶν, Ἰσα-
ποστόλων καὶ Ὁμολογητῶν 
ἀνακαινίζονται καὶ ἐπαναν-
δρώνονται, τὰ δὲ βιώματα 

αὐτῶν ἔχουν χαράξει βαθύτα-
τα τὴν πνευματικὴ ἰδιοσυγκρα-

σία τῶν Γνησίων ἐν Χριστῷ ἀπογό-
νων αὐτῶν.

Καὶ στὸ Προσκύνημα αὐτὸ καλλιεργήθη-
κε ἀκόμη βαθύτερα ὁ σύνδεσμος τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἀγάπης μὲ τοὺς ὁμοδόξους Ἰβηρίτας-
Γεωργιανοὺς Ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀπο-
τελοῦν γιὰ μᾶς πρότυπο Ὀρθοδόξου Ὁμο-
λογίας καὶ Εὐσεβείας.                                     
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Τὴν Τρίτη, 26η Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ., ἑώρτα-
σε μὲ τάξι καὶ λαμπρότητα ἡ Ἱερὰ ἱστορικὴ 

Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρ-
τυρος Παρασκευῆς, στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, τῆς 
ὁποίας προΐσταται θεοφιλῶς ἡ σεβαστὴ Γερόν-
τισσα Ἰουστῖνα Μοναχή. 

Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, μετὰ τὸ Ἀπόδει-
πνο καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς ἑορταζομένης 
Ἁγίας, ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, κατὰ πρόσκλησιν τοῦ Σε-
βασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ, τοῦ καὶ Πνευματικοῦ τῆς Ἀδελ-
φότητος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Πανο-
σιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοδοσίου καὶ 
ἀρκετῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Στὴν Λιτή, ἔγινε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκό-
νος καὶ τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων τῆς ἐνδό-
ξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος ὡς καὶ τοῦ Ὁσίου 
Κτήτορος τῆς Μονῆς Ἁγίου Γέροντος Ἱερωνύ-
μου, πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ δὲ Ἑσπερινὸς 
ὡλοκληρώθηκε μὲ ἑόρτια Ὁμιλία, στὸν εὐτρε-
πισμένο αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, παρουσίᾳ με-
γάλου πλήθους εὐσεβῶν.

Τὸν ἑόρτιο Ἑσπερινὸ ἦλθε θυσιαστικὰ νὰ τιμή-
ση μὲ τὴν παρουσία του 

ὁ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόν-
τιος, ὁ ὁποῖος συν-

δέεται μὲ τὴν Ἱερὰ 
Μονὴ παιδιόθεν.  

* * *Στὸν Πανηγυρικὸ Ὄρθρο καὶ τὴν κατανυ-
κτικὴ Θεία Λειτουργία, προΐστατο ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανός, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοι-
νωνικοῦ, ἀναφέρθηκε στὸ ἰσχυρὸ μήνυμα, τὸ 
ὁποῖο μᾶς ἀπευθύνει ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς: «τιμὴ γὰρ Μάρτυρος, μίμησις Μάρ-
τυρος», κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον.

Ἀφοῦ ὑπενθύμισε τὰ κύρια χαρίσματα τῆς 
Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς 
(ὁσιότητα-ἀφοσίωσι τῆς ὑπάρξεως στὸν Θεό· 
παρθενία - ἁγνεία ψυχῆς καὶ σώματος· μαρ-
τύριον-μαρτυρία διὰ λόγου καὶ ἔργου, μέχρι 
καὶ τοῦ μαρτυρίου γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ 
μας), ὑπογράμμισε, ὅτι 

● καὶ ἐμεῖς ἔχουμε κληθῆ νὰ εἴμεθα ἀφωσιω-
μένοι στὸν Θεό, νὰ ἔχουμε ἁγνότητα κατ᾿ ἄμφω, 
νὰ δίνουμε μαρτυρία γιὰ τὴν Πίστι μας... 

Πόσες φορὲς ὅμως κά-
νουμε ὑποχωρήσεις 
ἢ ἐντρεπόμεθα νὰ 
ὁμολογοῦμε τὴν χρι-

στιανική μας ταυ-
τότητα... 

Ποιό ἦταν ἆρά γε τὸ μυ-
στικὸ τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας, διὰ τὸ ὁποῖο ἀξι-
ώθηκε τοιούτων μεγάλων χαρισμάτων;...

Τὴν μυστικὴ δύναμι, διὰ τῆς ὁποίας ἔμεινε στα-
θερὴ στὴν πορεία Της πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ τελει-
ότητα καὶ ἀξιώθηκε τοῦ μακαρίου 
μαρτυρικοῦ τέλους, τὴν ἄντλησε 
ἀπὸ τὴν ἐκ νεότητος αὐτῆς ἐφαρ-
μογὴ τῆς παραγγελίας τοῦ Ἁγίου 
Ἀποστόλου Παύλου: 

«...μετὰ φόβου καὶ τρό-
μου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν
κατεργάζεσθε» (Φιλιπ. β  ́12).

Οἱ Χριστιανοί, λέει ὁ Ἀπόστολος
καλούμεθα νὰ κατεργαζώμεθα 
τὴν σωτηρίαν μας, δηλαδὴ νὰ 
ἐργαζώμεθα μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια 
καὶ σπουδὴ γιὰ τὴν σωτηρία μας, 
ἐμφορούμενοι ἀπὸ μία ἐσωτερικὴ κατάστασι, ἡ 
ὁποία μᾶς δίδει τὴν δύναμι νὰ μένουμε σταθεροὶ 
στὴν κλῆσι μας...

Ποιά εἶναι ἡ μυστικὴ αὐτὴ δύναμις;... Εἶναι ὁ 
φόβος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγνὸς φόβος νὰ μὴ λυπήσου-
με τὸν Θεό, νὰ μὴν ἐνεργήσουμε κάτι τὸ ἀντίθε-
το πρὸς τὸ θεῖο Αὐτοῦ θέλημα, πρὸς τὸ Εὐαγγε-
λικὸ ἦθος...

Ὅπως ἕνας προσεκτικὸς δρομέας θὰ βάδιζε βα-
στάζων ἕνα δοχεῖο γεμᾶτο 

μὲ νερὸ, ἔτσι καὶ ἐμεῖς 
νὰ προχωροῦμε μὲ 
ἕναν ἱερὸ φόβο, ἕναν 
ἱερὸ τρόμο, προσεκτι-

κοὶ καὶ προσευχητικοί,
ταπεινοί, μὲ ἀγάπη...

Εἶναι αὐτὸς ὁ εὐλο-
γημένος καὶ σωτήριος 
φόβος, γιὰ τὸν ὁποῖον 
λέγεται στοὺς Ψαλ-
μοὺς τοῦ Δαβίδ: «Δου-
λεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν 
φόβῳ, καί ἀγαλλιᾶσθε Αὐ-
τῷ ἐν τρόμῳ». Ἂς μᾶς κατέχη χαρὰ καὶ ἀγαλλί-
ασις, ἐπειδὴ ἀνήκουμε στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
καὶ ἕνας ἱερὸς φόβος νὰ μὴ ἐκκλίνουμε σὲ τίποτα 
ἀπ᾿ Αὐτόν.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδά-
σκουν, ὅτι ἡ ἐργασία τῆς σωτηρίας 
μας πρέπει νὰ γίνεται μετὰ φό-
βου καὶ τρόμου γιὰ πέντε κυρίως 
λόγους: ● διότι, δὲν γνωρίζουμε 
κατὰ πόσον ἔχουμε τὴν Χάρι τοῦ 
Θεοῦ μέσα μας· ● διότι, δὲν ἔχου-
με συνειδητοποίησει σὲ ποιὸ μέτρο 
καθαρότητος εἶναι ἡ καρδία μας· 
● διότι, δὲν γνωρίζουμε τὰ κρίμα-
τα τοῦ Θεοῦ· ● διότι, πρέπει νὰ 
ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀδυναμία τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀδυναμία ψυχῆς καὶ 

σώματος· ● διότι, ἔχουμε πολὺ δεινοὺς ἐχθρούς, 
τὰ πονηρὰ πνεύματα. Ἐπολέμησαν τὸν ἴδιο τὸν 
Χριστό μας. Ἐκεῖνος ἦταν Θεάνθρωπος καὶ τοὺς 
ἐξουδετέρωσε. Ἐμεῖς οἱ ἀδύνατοι, ὡς μόνη προ-
ϋπόθεσι γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε ἔχουμε 
τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ...

Πολλοὶ εἶναι οἱ πειρασμοί, ἐσωτερικοὶ καὶ ἐξω-
τερικοί, ἔχουμε ἔσωθεν τὶς προσωπικές μας ἀδυ-
ναμίες, ἔχουμε ἔξωθεν τὴν εὐπερίστατον ἁμαρ-
τίαν, τὶς προκλήσεις τῶν 
πονηρῶν πνευμάτων 
γιὰ νὰ ἁλώσουν τὸ 
φρόνημα τῆς ψυχῆς 
μας καὶ νὰ κατεδα-
φίσουν τὴν ἀντίστα-
σί της...

Χωρὶς τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, ἂν χάσουμε τὴν ἐγρή-
γορσι καὶ τὸν σωτήριο φόβο τοῦ Θεοῦ, ἀρχίζουμε 
νὰ χαλαρώνουμε, νὰ χάνουμε τὴν αἴσθησι τῶν 
πραγμάτων, ἀκολουθοῦν οἱ ἐκπτώσεις, οἱ ὑπο-
χωρήσεις, πίπτουν οἱ ἀντιστάσεις μας, καὶ σω-
ριάζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς μας...

Ἂς δώσουμε λοιπὸν προσοχὴ στὸ ἰσχυρὸ μήνυ-
μα, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπευθύνει σήμερα ἡ Ἁγία Ὁσιο-
παρθενομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παρασκευή... 

Ἡ Μνήμη ἑνὸς Ἁγίου δὲν ἐξαντλεῖται στὶς ὡραῖ-
ες ψαλμωδίες, στὶς ἀρτοκλασίες καὶ τὰ κόλλυβα, 
ἀλλὰ κυρίως μᾶς δίνει ἕνα προσωπικὸ μήνυμα, 
γιὰ νὰ τὸ προσλάβουμε καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε 
στὴν ζωή μας, γιὰ τὴν ἰδική μας σωτηρία, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου... 

Διότι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε μεγάλη εὐθύ-
νη: σήμερα ὅπως καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, μόνον ἂν ἰδῆ ἐνσαρκωμένη τὴν ἁγιό-
τητα θὰ πιστεύση ὁ κόσμος...

Ἂς παρακαλέσουμε τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενο-
μάρτυρα Παρασκευὴ νὰ μᾶς προστατεύη καὶ 
ἐνισχύη, ὥστε νὰ κατεργαζώμεθα μετὰ φόβου 
καὶ τρόμου τὴν σωτηρίαν μας, καὶ νὰ μᾶς δοθῆ ἡ 
χάρις νὰ εἴμεθα ἀφωσιωμένοι στὸν Θεό, νὰ ἔχου-
με ἁγνὴ ψυχὴ καὶ ἁγνὸ 
σῶμα καὶ νὰ δίνουμε 
τὴν καλὴ μαρτυρία,
ὅταν καὶ ὅποτε χρει-
ασθῆ, εἰς δόξαν τοῦ 
Πατρός, καὶ τοῦ Υἱ-
οῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἀμήν!

* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἡ φιλό-

ξενος Ἀδελφότης τῆς ἱστορικῆς Μονῆς παρέθε-
σε τράπεζα Ἀγάπης, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας 
ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ 
εὐχαριστίες γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ φι-
λοξενία στὴν σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα 
καὶ τὶς Ἀδελφές, στοὺς Ἱερεῖς καὶ στοὺς «ἀφα-
νεῖς ἥρωας», τοὺς Διακονητάς, οἱ ὁποῖοι ἐφρόν-
τισαν γιὰ τὴν τάξι καὶ τὴν ἐξυπηρέτησι τῶν 
εὐλαβῶν Προσκυνητῶν.

Ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν ἐπὶ τῇ κατανυκτικῇ
αὐτῇ Πανηγύρει, ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰου-
στῖνα διένειμεν εἰς ἅπαντας τοὺς εὐσεβεῖς Προσ-
κυνητὰς τὸ τευχίδιον: «Ἱκετήριος Κανὼν εἰς 
τὴν Ἁγίαν Ἔνδοξον Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Πα-
ρασκευήν», ποίημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ.         

Στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν 

Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας 
Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς 

μᾶς ὁδηγεῖ στὸν σωτήριο Φόβο τοῦ Θεοῦ
26η Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ.
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πιστούς μας, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα, καὶ κυρί-
ως στὰ παιδιὰ καὶ στοὺς νέους μας, ποικίλες 
εὐκαιρίες καλλιέργειας πνευματικῆς καὶ πο-
λιτιστικῆς, καὶ στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον μία 
Μαρτυρία Ζωῆς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ἰδι-
αίτερα πολύτιμη τὴν περίοδο αὐτή, ποὺ τὰ 
τελευταίως νομοθετημένα ὑπὸ τῆς πολιτικῆς 
ἡγεσίας τῆς Πατρίδος μας συμβάλλουν στὴν 
ἀνατροπὴ ὅλης τῆς Παραδόσεώς μας.

Προέτρεψε ἐν συνεχείᾳ τοὺς παρόντες, βά-
σει τῆς πείρας αὐτῶν νὰ προβοῦν σὲ αὐτο-
κριτικὴ καὶ νὰ ἐκφράσουν τὰ συμπεράσματα 
καὶ τὶς προτάσεις τους.

Ἀπὸ τὶς καταθέσεις τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ 
τὶς συζητήσεις, κατενοήθη ἡ ἀνάγκη καὶ ἀπε-
φασίσθη, τὸ μὲν Πρόγραμμα τῶν παιδαγω-
γικῶν ἑβδομαδιαίων Δραστηριοτήτων ὡς καὶ 
τῶν φιλανθρωπικῶν Ἐξορμήσεων νὰ παραμεί-
νη ὡς ἔχει γιὰ τὴν ἑπόμενη Περίοδο ΙΑ´, τὸ δὲ 
Πρόγραμμα τῶν Ἐκδηλώσεων καὶ Ἐκδρομῶν 
νὰ γίνη ἐλαφρύτερο.

Ἀπεφασίσθη ἐπίσης ὁμοφώνως ἡ δημιουργία 
μιᾶς τετραμελοῦς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ 
ὁποία: ● θὰ ρυθμίζη τὴν συνεργασία τῶν δια-
φόρων Δομῶν, ● θὰ ἐξασφαλίζη τὴν ὑπεύθυνη 
ἐνημέρωσι τοῦ Μητροπολίτου μας σχετικὰ μὲ 
τὶς δραστηριότητες αὐτῶν καὶ ● θὰ μεταφέρη 
εἰς Αὐτὸν τὰ αἰτήματα καὶ τοὺς ἀπολογισμοὺς 
τῶν διαφόρων Τμημάτων. 

Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς ἐξελέγησαν: ἡ κα 
Αἰμιλία Γκούφα - Οὔτου (Πρόεδρος), ὁ Ἱερο-
διάκονος Ἰωσὴφ (Ἀντιπρόεδρος), ὁ κος Δημήτρι-
ος Οὖτος καὶ ἡ κα Δέσποινα Λιβίζου -Πάγκαλη.

Ἡ πολυσήμαντος αὐτὴ Σύναξις ἔληξε μὲ 
τὶς πατρικὲς εὐχὲς τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου 
μας γιὰ μία οἰκοδομητική, ἁρμονικὴ καὶ καρ-
ποφόρο Συν-Διακο-
νία πρὸς δόξαν Θεοῦ,
ὠφέλειαν τῶν Ἀδελ-
φῶν μας καὶ προσωπι-
κὴ πνευματικὴ καλ-
λιέργεια.                   

Τὴν Κυριακὴ Γ ´ Ματθαίου, 12η Ἰουνίου 2017
ἐκ. ἡμ., † Μνήμη  πάντων  τῶν  ῾Αγίων Νεο-

μαρτύρων, 
μὲ τὴν εὐλο-
γία, τὴν πα-
τρικὴ πα-
ρουσία καὶ 
τὴν ποιμαν-
τικὴ καθο-
δήγησι τοῦ 
Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, πραγ-
ματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ στὸ με-
γάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἡ δευτέρα Γενικὴ  
Σύναξις τῶν Συντονιστῶν, ὑπεύθυνων γιὰ τὶς 
ποικίλες καὶ διευρυμένες ἐφέτος Δραστηριότη-
τες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Στὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας συμπα-
ρίστατο ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 
π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Στὴν πολὺ σημαντικὴ αὐτὴ Σύσκεψι, τῆς ὁποί-
ας ἡ διάρκεια ἦταν ἑξάωρος, παρευρέθησαν οἱ 
ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν Δομῶν.  

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μετὰ 

τὴν προσευχητικὴ ἔναρξι τῆς Συνάξεως, εὐ-
χαρίστησε τοὺς παρόντες γιὰ τὸν κόπο καὶ 
τὴν οὐσιαστικὴ πνευματικὴ μέριμνά τους, τὰ 
ὁποῖα προσέφεραν θυσιαστικῶς στὴν λήγουσα 
Περίοδο.

Διένειμε εἰς ὅλους πρὸς ἐμβάθυνσι τοῦ νοή-
ματος τῆς Διακονίας τους, τὸ Κείμενο «῾Η  
Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος, ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἀγά-
πη», Κείμενο Ἀρχῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε καταθέ-
σει ὡς Ἐπιλογικὲς Σκέψεις στὴν Ἑορταστικὴ 
Ἐκδήλωσι Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς Ί  
Περιόδου (2016-2017)  τῶν  Δραστηριοτήτων 
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀναφέρθηκε στὴν διπλῆ διάστασι τῆς ἐμ-
πειρίας τοῦ περασμένου ἔτους: ἐδόθησαν στοὺς 

Ἐμπειρίες εὐλογημένης Συν-Διακονίας

Συντονιστικὴ Σύναξις Β´ 
Φυλὴ Ἀττικῆς, 12/25.6.2017



Ἀθήνα, Ἀγρίνιο,
Πάτρα, Ἡγου-
μενίτσα καὶ Πτο-
λεμαΐδα,  παρὰ
τὶς δύσκολες και-
ρικὲς συνθῆκες
λόγῳ καύσω-
νος, ἀνέδειξε 
τὴν ἀγάπη ὅλων 
γιὰ τὸν Ἅγιο Ἔνδοξο Μάρτυρα Ἴσαυρο, τὸν 
Ἀθηναῖο.

Ἐτελέσθη πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ
συλλειτουργοὺς τοὺς Ἱερεῖς Ἀρχιμ. π. Ἀθανά-
σιο Ἁγιοκυπριανίτη, π. Νικόλαο Δημαρᾶ, π. 
Ἄγγελο Μουρλᾶ καὶ π. Νικόλαο Ματσούλια, 
μέσα σὲ πνεῦμα κατανύξεως καὶ ἐν Χριστῷ 
ἀγάπης καὶ χαρᾶς.                                              

Ἱερὸ Μετόχιο τῆς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ, 
στὴν Κέρκυρα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Ἰσαύρου 

17η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Xάριτι Θεοῦ, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτά-
 του Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ ἱστορικός Ναὸς τοῦ Ἁγί-
ου Ἰσαύρου (ΙΖ’ αἰ.), στὴν Γαρίτσα Κερκύρας, 
Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπρια-
νοῦ Φυλῆς Ἀττικῆς, πανηγύρισε τὴν Παρα-
σκευή, 17η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Στὴν καθιερωμένη ἐτήσια αὐτὴ Πανήγυρι, ἡ 
συμμετοχὴ Κληρικῶν καὶ Προσκυνητῶν ἀπὸ 
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τοῦ Μαρτυρικοῦ αὐτοῦ θανάτου. 
῾Ο Ἅγιος Ἰωσὴφ εἶναι Μάρτυς τῆς Πίστεως, 

ἀλλὰ καὶ Μάρτυς τῆς Ἀγάπης, διότι κατήγγειλε 
τὸ ἀδελφοκτόνο μῖσος, ἐκάλεσε σὲ μετάνοια καὶ 
συμφιλίωσι τοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως καὶ τοῦ  
Ἔθνους καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα του ἐξ αἰτίας τοῦ κη-
ρύγματος αὐτοῦ τῆς Ἀγάπης.

Εἴθε νὰ πρεσβεύη γιὰ μᾶς καὶ νὰ μᾶς ἐμπνέη, 
ὥστε νὰ λειτουργοῦμε ὡς «γεφυροποιοί», ὡς μα-
θηταὶ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης, πρὸς ἕνω-
σιν τῶν διεστώτων καὶ ἐνίσχυσιν τῆς Γνησίας 
Μαρτυρίας τῆς  Ἐκκλησίας μας. 

* * *
Τὸ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, στὸ Πανηγυρι-

κὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξῆρχε ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλί-
νικος, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Θεο-
φιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ὁ 
ὁποῖος ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, ἀναφερ-
θεὶς στὸν Βίο, τὴν Ὁμολογία καὶ τὴν Θυσία 
τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος.

Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», ὁ Μακαρ. Ἀρχιεπίσκο-
πός μας κ. Καλ-
λίνικος ἐξέφρασε
ἑόρτιες εὐχὲς εἰς 
ἅπαντας τοὺς συμ-
μετέχοντας.

Μετὰ τὸ πέρας
τῆς πανηγυρικῆς
Θείας Λειτουργί-

■ «Μάρτυς τῆς Πίστεως καὶ Μάρτυς τῆς Ἀγάπης »

Ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου 
Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ 

τοῦ ἐκ Δεσφίνης (1900-1944)

Τὴν Πέμπτη, 22α
Ἰουλίου 2017 ἐκ.

ἡμ., ἑώρτασε ὁ Νέ-
ος Ἱερομάρτυς Ἰω-
σὴφ ὁ ἐκ Δεσφί-
νης, τὴν Ἁγιότη-
τα τοῦ Ὁποίου ἡ
Ἱερὰ Σύνοδός μας

τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλά-
δος διεκήρυξε ἐπισήμως τὴν Τρίτη, 22.7.2015 
ἐκ. ἡμ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Πρωτοκο-
ρυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, στὴν 
Δάφνη Ἀθηνῶν.

Στὸν αὐτὸ Ἱερὸ Ναό, ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος ἡ 
Ἑορτὴ τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου.

Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἑορτῆς, τῇ εὐγενῇ εὐλο-
γίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας
κ. Καλλινίκου, ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανός, ὁ ὁποῖος, στὴν σύντομη Ὁμιλία του, 

εὐχαρίστησε τὸν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐχαρίτωσε 
τὸν Ἅγιο Ἰωσὴφ καὶ τὸν ἐνεδυνάμωσε, ὥστε νὰ 
δώση μαρτυρία γιὰ τὴν τήρησι τῆς Πατροπαρα-
δότου Πίστεως καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἤθους ἕως 
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ας, ὁ εὐλαβὴς καὶ δραστήριος Ἐφημέριος Αἰδε-
σιμολογ. π. Στυλιανὸς παρέθεσε ἑόρτια Τράπε-
ζα στὸν ἱερὸ Κλῆρο, τὶς Ἀντιπροσωπίες τῶν 
Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καὶ τοὺς εὐλαβεῖς 
ἱεροψάλτες στὸ Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Εἴθε ὁ Ἅγιος Νέος Ἱερομάρτυς τῆς Γνησίας 

Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Δεσφί-
νης, ἡ Μαρτυρία καὶ τὸ Μαρτύριο τοῦ Ὁποίου 
εἶναι τόσο σημαντικὰ καὶ σωστικὰ στὴν ἐποχή 
μας, στὴν ὁποία ἡ Ἀποστασία κορυφοῦται, νὰ 
μᾶς στερεώνη μὲ τὶς πρεσβεῖες του στὴν κατ᾿ 
ἄμφω Γνησιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας.         



■ Ἀξιοπρόσεκτος καὶ συγκινητικὴ

Ἡ Ποιμαντικὴ 
Ἱεραποστολικὴ 

Προσπάθεια 
στὴν Νότιο 

Γερμανία καὶ 
τὴν Αὐστρία

῾Υπὸ τὴν σκέπην τοῦ Ἁγίου Ροῦπερτ, 
Ἀποστόλου τῆς Βαυαρίας καὶ τῆς Αὐστρίας

μ  ὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλο-
 γία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ἀποστο-

λικὴ μέριμνα γιὰ τοὺς ξενιτευμένους Ἀδελ-
φούς μας, τοὺς εὑρισκομένους 
σὲ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ περι-
βάλλον ὅλο καὶ περισσότερο 
ἐκκοσμικευμένο καὶ μὴ ἔχοντας
ποιμένα, ἀναζωπύρωσε τὴν Ποι-
μαντικὴ Ἱεραποστολικὴ Προσ-
πάθεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας 
στὴν Νότιο Γερμανία καὶ τὴν 
Αὐστρία.

Ὁ Αἰδεσιμολογ. π. Ἄγγελος
Μουρλᾶς, πρὸ πολλῶν ἐτῶν (1994), εἶχε δρα-
στηριοποιηθῆ ἱεραποστολικὰ ἐν μέσῳ τῶν ὁμο-
γενῶν στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας καὶ τὸ Σάλ-
τσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, μὲ ἐνθαρρυντικὰ 
ἀποτελέσματα.

Ἡ προσπάθεια αὐτή, γιὰ διαφόρους λόγους, 
σὺν τῷ χρόνῳ ἀτόνισε, μέχρι παύσεως τῆς ποι-
μαντικῆς δράσεως ἐπὶ ἀρκετὰ ἔτη (2000-2014). 

* * *Ἤδη ὅμως, ἀπὸ τῆς Ἑνώσεως τοῦ 2014, Χά-
ριτι Θεοῦ καὶ μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, στὴν Δικαιο-
δοσία τοῦ ῾Οποίου ὑπάγεται ἡ Γερμανία, ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὴν ἐνθάρρυνσι καὶ ὁδηγία τοῦ οἰκείου 
αὐτοῦ Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ, παρὰ δὲ τὶς δυσκολίες ἐξ αἰτίας 
κυρίως τῆς ὑγείας του, ὁ π. Ἄγγελος, ἀνεζω-

πύρωσε τὴν Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια καὶ
κατὰ τὴν τριετῆ περίοδο 2014- 2017 ἔχει πραγ-
ματοποιήσει συνολικῶς δέκα τέσσερις (14) 
ἑβδομαδιαῖες Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις (2014 
- μία, 2015 - τρεῖς, 2016 - ἕξι, 2017 - τέσσερις, μέ-
χρι τοῦ Ἰουνίου).

Στὶς Ἐπισκέψεις αὐτὲς συναντᾶ ̓ Ορθοδόξους, 
οἱ ὁποῖοι ἦσαν καὶ εἶναι μὲ τὴν Ἐκκλησία μας ἢ 
ἔχουν προσελκυσθῆ εἰς Αὐτήν, λόγῳ συνειδη-
τοποιήσεως τῶν ἐκτροπῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων βαίνει αὐξανόμενος.

Ἐπίσης, διὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, προσελκύ-
ονται στὴν ᾿Ορθοδοξία καὶ ἐνδιαφερόμενοι 
ἑτερόδοξοι, ὡς καὶ ἀλλόδοξοι, Γερμανοὶ καὶ 
ἄλλων ἐθνοτήτων. 

Καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας δύο 
λατρευτικῶν χώρων, μικρῶν 
Ναῶν, στὸ Μόναχο καὶ στὸ 
Σάλτσμπουργκ.

Στὸ τριετὲς διάστημα τοῦ δευ-
τέρου κύκλου Ἱεραποστολικῆς
Προσπαθείας (2014-2017), ὁ χρό-
νος τῶν δέκα τεσσάρων ἑβδο-
μαδιαίων Ἐπισκέψεων ἀφιερώ-
θηκε σὲ Θεῖες Λειτουργίες, Ἐξο-
μολογήσεις, Ἁγιασμούς, Ἱερὰ 

Εὐχέλαια, Χαιρετισμοὺς τῆς Θεοτόκου στὶς 
Τεσσαρακοστές, Κηρύγματα κατηχητικοῦ κυ-
ρίως περιεχομένου, Ἐνημερώσεις γιὰ τὸν Οἰ-
κουμενισμὸ καὶ προβολὴ καὶ διανομὴ ἀντι-
οικουμενιστικοῦ ὑλικοῦ, Συζητήσεις διαφωτι-
στικὲς μὲ ἑτεροδόξους γιὰ τὴν ̓ Ορθοδοξία κ. ἄ. 

* * *
Ἡ περιγραφεῖσα ἐν συντομίᾳ Ἱεραποστο-

λικὴ Προσπάθεια εἶναι ἀρκετὰ ἐλπιδοφόρα 
καὶ ἡ δυναμική της εἶναι ἀξιοπρόσεκτος καὶ  
συγκινητική.

Ἐπικαλούμεθα τὶς προσευχὲς ὅλων, γιὰ 
τὴν στερέωσι καὶ ἐνίσχυσι τῶν ξενιτευμένων 
Ἀδελφῶν μας, γιὰ τὴν διαφώτισι τῶν καλο-
προαιρέτων ἑτεροδόξων καὶ τὴν ἄνωθεν ἀρω-
γὴν στὴν θυσιαστικὴ Διακονία τοῦ Αἰδεσιμ. 
π. Ἀγγέλου Μουρλᾶ.                                          
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Ἄνοιξε 
ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας 
τοῦ Δεκαπενταυγούστου ...

1η μέχρι καὶ 14ης Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ. 

«Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ»

Οἱ ἐλεηθέντες νὰ εἴμεθα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, φερόμενοι πρὸς τὴν Ἁγιότητα, 
ἔχουμε κληθῆ νὰ χαιρώμεθα μὲ ὅ,τι χαίρεται ὁ Σωτήρας μας Χριστός... Καὶ νὰ ἀγωνιοῦμε γιὰ ὅ,τι 

καὶ γιὰ ὅσα ἀγωνιᾶ ὁ Κύριός μας στοὺς ἀναρίθμητους σύγχρονους Κήπους τῆς Γεθσημανῆ... 

Ὁ συγκεχυμένος γύρω μας κόσμος ἀναζητεῖ μυστικὰ τὴν ἐνσάρκωσι τῆς ἀπολεσθείσης 
γνησιότητος τῆς Χριστιανικῆς Ζωῆς... Ἂς ξεπεράσουμε τὴν ἁπλῆ ἠθικὴ βελτίωσι... 

Ἂς προβάλλουμε τὰ ὁρατὰ σημεῖα τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τῆς Θεότητος, 
μέσα στὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας καὶ τῆς Πανσέπτου Κοιμήσεως 

καὶ τῆς Ὑπερφυοῦς Μεταστάσεως τῆς Παναγίας Μητέρας μας Θεοτόκου... 

Ἂς γίνουμε ζωντανοὶ Μάρτυρες τῆς Μεγάλης Ἀλήθειας, ὅτι εἴμεθα,
διὰ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου,

«Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ»...

«Γίνεσθέ μοι Μάρτυρες... Καὶ Ἐγὼ Μάρτυς Κύριος ὁ Θεός... »
( Ἡσ. μγ ΄ 10 )

1η Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ., † Ἁγίων Ἑπτὰ Μακκαβαίων Παίδων
Ἐλάχιστος Διάκονος τῶν τοῦ Χριστοῦ Προβάτων, Λεντίῳ Ζωννύμενος

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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Τὴν 26ην Ἰουλίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐξεδήμησε εἰρη-

νικὰ πρὸς Κύριον, σὲ ἡλικία 56 ἐτῶν, ὁ Γάλ-
λος Αἰδεσιμολ. π. Χριστιανὸς Ντουσέ, μόλις 
ἕνα χρόνο μετὰ τὴν Χειροτονία του εἰς Πρε-
σβύτερον.

Ὁ π. Χριστιανὸς ἦταν νομικός, καὶ προσή-
λυτος στὴν ᾿Ορθοδοξία, τὴν ῾Οποίαν ἐγνώ-
ρισε στὸν χῶρο τῆς τότε ὁμολογήτριας Συν-
όδου τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, ὅπου μετὰ 
ἀπὸ ἐπιμελημένη κατήχησι ἔλαβε τὸ ἅγιον 
Βάπτισμα τὸ 1996.

Τὸ ἴδιο ἔτος ἐνυμφεύθη καὶ ἀξιώθηκε νὰ 
δημιουργήση μία κατ᾿ 
οἶκον ἐκκλησία πλήρη 
εὐωδίας πνευματικῆς.

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ 
Πνευματικοῦ του, ἀν-
ήγειρε στὸν κῆπο τῆς 
οἰκίας του ἕνα μικρὸ 
Παρεκκλήσιο πρὸς τι-
μὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου Μαξίμοβιτς, ὁ Ὁ-
ποῖος ἄφησε ἀνεξίτηλα τὴν μνήμη τῆς ἀκτι-
νοβόλου ποιμαντικῆς παρουσίας του στὸ 
Παρίσι κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ ᾿50, τὸν πε-
ρασμένο αἰῶνα.

Μετὰ τὴν ἕνωσι, τὸ 2007, τοῦ μεγαλυτέ-
ρου μέρους τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς μὲ 
τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας, ὁ π. Χριστιανὸς καὶ
ὀλίγοι ἄλλοι πιστοὶ ἄρχισαν νὰ συνειδη-
τοποιοῦν ὅλο καὶ βαθύτερα τὴν διάβρωσι 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ περιβάλλοντος ἀπὸ τὸ 
πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, 
ἀπεφασίσθη ἡ δημιουργία μιᾶς μικρᾶς πλέ-
ον Ἱεραποστολικῆς Κοινότητος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, γιὰ τὴν διακονίαν τῆς ὁποίας 
ἐχειροτονήθη ὁ π. Χριστιανὸς τὴν μὲν 19η 
Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ., στὴν Μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, εἰς Διάκονον, τὴν δὲ 

Κυριακή, 20ὴ Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ. εἰς Πρε-
σβύτερον, ὑπὸ τοῦ γαλλομαθοῦς Θεοφιλ. 
Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.

Ἤδη ὅμως ὁ π. Χριστιανὸς εἶχε προσβληθῆ 
ἀπὸ μία πολὺ σοβαρὰ ἀσθένεια, τὴν ὁποίαν 
ἀγνοοῦσε, θείᾳ Προνοίᾳ, μέχρι τῆς Χειροτο-
νίας του. 

Παρὰ τὴν συνεχῶς αὐξανομένη κόπωσι 
καὶ τοὺς πόνους, ὁ π. Χριστιανὸς ἐργάσθηκε 
μὲ θαυμαστὸ ζῆλο γιὰ τὴν ἑδραίωσι τοῦ μι-
κροῦ ποιμνίου του, ἐνῶ ἡ ἀσθένεια στὸ διά-
στημα αὐτό, ἔγινε γιὰ αὐτὸν «ὁδὸς τελει-
ώσεως»: ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι «δὲν ὑπῆρχε 

ἐλπίδα ἰατρείας», ὁ π. 
Χριστιανὸς (ὅπως καὶ 
ἡ Πρεσβυτέρα του), ἀπο-
δέχθηκε τοῦτο μὲ εἰρή-
νη καὶ ἐμπιστοσύνη στὰ
κρίματα τοῦ Θεοῦ καὶ 
στὴν Πρόνοιά Του γιὰ 
τὴν πολυμελῆ οἰκο-
γένειά τους, ἀλλὰ καὶ 
τὸ ποίμνιο, γενόμενος 

ζωντανὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους –
μία μαρτυρία, ἡ ὁποία θὰ ἐμπνέη καὶ μετὰ 
θάνατον ὅσους τὸν ἐγνώρισαν.

Εἴθε ὁ Χριστός μας, διὰ τῶν πρεσβειῶν 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τοῦ διατελέσαντος Ἀρ-
χιεπισκόπου Δυτικῆς Εὐρώπης, νὰ ἀνα-
παύση τὴν ψυχὴν τοῦ ἀειμνήστου π. Χρι-
στιανοῦ καὶ νὰ ἐνισχύη τὰ μέλη τῆς μικρᾶς 
Κοινότητος, ὥστε νὰ συνεχίζουν πορευ-
όμενοι ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ πρὸς τὴν 
Οὐράνιον Βα-
σιλείαν καὶ δί-
δοντες τὴν κα-
λὴν μαρτυρί-
αν γιὰ τὴν Ἐλ-
πίδα τῆς ἐν Χρι-
στῷ σωτηρίας.



«Eὐ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ... 
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου...»

Ἡ Κοίμησις τοῦ ἀειμνήστου π. Χριστιανοῦ Ντουσὲ  
Κτήτορος καὶ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Μεντὸν τῶν Παρισίων 



ἡ Ἐκκοσμίκευσις καὶ ἡ Ἀποστα-
σία, ὁ δὲ συγκρητιστικὸς Οἰκουμε-
νισμὸς νὰ παρρησιάζεται ὅλο καὶ περισσότερο 
ἔργῳ καὶ λόγῳ στὶς λεγόμενες ἐπίσημες ἐκκλησίες, 
ἀλλὰ ἡ Μαρτυρία, τὴν ὁποίαν ἔδωσαν οἱ Ἅγιοι νέοι 
Ὁμολογηταὶ Γλυκέριος, Χρυσόστομος, Ἰωάννης 
Μαξίμοβιτς καὶ Φιλάρετος, ὄχι μόνο ἐμπόδισε καὶ 
ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμποδίζη τὴν παναίρεσι αὐτὴ νὰ 
σαρώση τελείως τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ ἐμπνέ-
ει σήμερα ἀρκετοὺς ἐκ τῶν Ἀδελφῶν μας τοῦ Νέου 
Ἡμερολογίου νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ ἀποτειχισθοῦν 
ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους Οἰκουμενιστάς.

Γι᾿ αὐτό, ἂς μὴ προσέχουν οἱ πιστοί μας τοῦ Πα-
τρίου Ἡμερολογίου στὶς «σειρῆνες», οἱ ὁποῖες 
διακηρύσσουν καὶ προωθοῦν τὸν «συνασπισμὸν» 

πάσης φύσεως ὁμολογιῶν καὶ 
θρησκειῶν, καὶ συμβουλεύουν 
τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ μὴν δίδουν 
τόση σημασία σὲ δῆθεν «λεπτο-
μέρειες», οἱ ὁποῖες τοὺς χωρί-
ζουν ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, προ-
κειμένου νὰ συμμετάσχουν σὲ μία 
δῆθεν κοινὴ ἀντιμετώπισι τῆς 
ἀθεΐας καὶ τῆς γενικῆς ἠθικῆς 

καταπτώσεως... 
...Τὸ συγκρητιστικὸ αὐτὸ ὅραμα τῆς παναιρέ-

σεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν ἔχει καμμία ἀπολύ-
τως σχέσι μὲ τὴν Ἀποστολὴ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθο-
λικῆς καὶ  Ἀποστολικῆς  Ἐκκλησίας, στὴν Ὁποίαν 
ὁ Θεός, μέσῳ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἐνεπιστεύθη 
τὴν «ἅπαξ Παραδοθεῖσαν Πίστιν» γιὰ τὴν σωτηρία 
τοῦ κόσμου.

Ἂς προσευχώμεθα ἐπίσης, διὰ πρεσβειῶν τοῦ 
Ἁγίου Γλυκερίου, γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τῆς ἑνότητος τῶν 
ἁπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων, ὥστε ἑδραῖοι 
καὶ ἀμετακίνητοι στὴν γνησιότητα τῆς Ὀρθοδόξου 
Ὁμολογίας καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἤθους, καὶ ἑνω-
μένοι μὲ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἀδελφούς μας, νὰ δώσου-
με στοὺς τόσο κρίσιμους αὐτοὺς καιροὺς τὴν καλὴν 
Μαρτυρίαν, ἐπ᾿ ἐλπίδι μιᾶς ὅλο καὶ αὐξανομένης 
ἀφυπνίσεως τῆς Δογματικῆς Συνειδήσεως ἁπάντων 
τῶν Ὀρθοδόξων.                                                             

Tὴν Τρίτη πρὸς Τετάρτη, 14η πρὸς 15η Ἰουνί-
ου 2017 ἐκ. ἡμ., Mνήμη τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου 

Γλυκερίου, τοῦ Ὁμολογητοῦ Μητροπολίτου Ρου-
μανίας, ἐτελέσθη –Χάριτι Θεοῦ– Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
στὸ ὁµώνυµο ταπεινὸ Παρεκκλήσι, εὑρισκόµενο 
στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, 
στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, καὶ ἀφιερωμένο εἰδικὰ στὴν 
Ἑνότητα τῶν ἁπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος 
στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἀναφέρθηκε στὸ 
Μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπει ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Ἱεράρχου στὴν τόσο κρίσιμη ἱστορικὴ καμπή, τὴν 
ὁποία  διανύουμε.

● Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ προσφέρει τὸ 
παράδειγμα Ὁσιακῆς Αὐταπαρ-
νήσεως καὶ Ὀρθοδόξου Ὁμολο-
γίας τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου:

ἀφοῦ διὰ τῆς ἀσκήσεως ὡς Μο-
ναχὸς ἐπολέμησε τὴν ποικιλό-
μορφη φιλαυτία καὶ ἐκαθάρισε 
τὴν καρδιά του, ὁ Ἅγιος Γλυκέ-
ριος, ὅταν ἐπεβλήθη ἡ ἀλλαγὴ 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογί-
ου στὴν Ρουμανία καὶ ἐνῶ δὲν ὑπῆρχαν τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη τὰ σύγχρονα μέσα ἐνημερώσεως, ἀντελήφθη 
μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ τὸν σκοπὸ καὶ τὶς συνέπειες 
τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας καὶ ἐτάχθη ἀμέ-
σως ἐναντίον τοῦ δι᾿ αὐτῆς προωθουμένου συγκρη-
τιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

῾Υπέστη φυλακὲς καὶ βάσανα γιὰ τὴν ὑπεράσπισι 
τῆς Δογματικῆς, Συνοδικῆς καὶ Πατερικῆς Παραδό-
σεως, χωρὶς νὰ καμφθῆ ποτὲ ἀπὸ τὶς δοκιμασίες. 

Ἐν τούτοις, ἡ ἐμμονή του αὐτή, ὅπως καὶ οἱ ἀγῶ-
νες τῶν ἐν Ἑλλά-
δι καὶ ἀλλαχοῦ 
Γνησίων Ὀρθο-
δόξων, ἔχει δι-
καιωθῆ πλήρως: 
βλέπουμε μὲν νὰ
κορυφώνωνται
στὶς ἡμέρες μας
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Μήνυμα Ἑνότητος στὴν Ὀρθόδοξο Ὁμολογία

Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου 
τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ ἐν Ρουμανίᾳ
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Εὐγνωμοσύνη καὶ Διαφάνεια

Ἔκθεση Πεπραγμένων 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»
Τρίμηνον Β΄: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 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, 18 / 31η Ἰουλίου 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: 9.131,39 εὐρώ.

Χορηγίες: 
α. Τροφίμων καὶ Διάθεση αὐτῶν 

● Ἀπὸ διάφορες μεγάλες Ἑταιρεῖες. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.792,74 κιλὰ καὶ 391 τεμάχια.
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15.306,50 κιλὰ καὶ 893 τεμάχια.
● Ἀπὸ ἀνώνυμο Συμπαραστάτη μας. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15.250 μερίδες μαγειρευμένου φαγητοῦ.

β. Χορηγίες Ἄλλων Εἰδῶν
● Ἀπὸ τὸ «Καλαθάκι τοῦ Φτωχοῦ». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.326 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ 156 τεμάχια ἄλλων εἰδῶν.

Προσφορές: 
α. Πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς: ● Στὸ Φιλόπτωχο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελ-

φείας (Καθεδρικός). ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 158,50 κιλὰ τρόφιμα καὶ 248 τεμάχια εἰδῶν προσωπικῆς φροντίδας.     
● Στὸν Πανελλήνιο Σύλλογο «Φροντίδα» γιὰ παιδιὰ μὲ ἐγκεφαλικὴ παράλυση. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 113.038 
τεμάχια εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσης καὶ εἰδῶν προσωπικῆς φροντίδας. ● Στὸ Κέντρο Ἀπασχόλησης Ἀτόμων μὲ 
Εἰδικὲς Ἀνάγκες «Τὸ ἐργαστήρι». ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 310,75 κιλά τροφίμων. ● Στὰ Παιδικὰ Χωριὰ «SOS». ● ΠΟ-
ΣΟΤΗΤΑ: 700 τεμάχια εἰδῶν ρουχισμοῦ. 

β. Προσφορὲς πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας: ● Τρόφιμα. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17.629,99 κιλὰ τροφίμων 
καὶ 1.284 τεμάχια διαφόρων τροφίμων. ● Ρουχισμὸς καὶ Εἴδη Προσωπικῆς Ὑγιεινῆς. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
Α) Ἀπὸ παραλαβὲς Τριμήνου: 1.446 τεμάχια ρουχισμοῦ. Β) Ἀπὸ τὴν Ἀποθήκη μας: 13.038 τεμάχια  
εἰδῶν οἰκιακῆς χρήσης.

γ. Προσφορὲς πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα: ● Σὲ ἀπόρους Κρατουμένους στὸ Κατάστημα Κράτη-
σης Νέων Βόλου. ● ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 180 τεμάχια ρουχισμοῦ καὶ 960 τεμάχια ἄλλων εἰδῶν.

Ἐκδηλώσεις: ● Σύναξη Γονέων Ζ΄, Η΄ καὶ Θ .́ ● Πασχαλινὴ Ἐκδήλωση. ● Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση Εὐ-
γνωμοσύνης - Λήξης Δραστηριοτήτων Περιόδου 10ης (2016-2017). 

Ἐπισκέψεις-Προσκυνήματα: ● Ἐπίσκεψη 11η σὲ ἀπόρους Κρατουμένους στὸ Κατάστημα Κράτησης 
Νέων Βόλου. ● Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, Ριζόμυλο Βελεστίνου. 

Αἱμοδοσία: Γ ΄ Ἐθελοντικὴ Αἱμοδοσία, ἀπὸ τὴν Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν  «ὁ Ἐσταυρωμένος», στὰ
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς. ● Συγκέντρωση Αἵματος: ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 43 
Φιάλες ἀπὸ τὴν Αἱμοδοσία καὶ 2 Φιάλες ἀπὸ Ἐθελοντές μας σὲ Νοσοκομεῖο. ● Διάθεση ● σὲ ἑπτὰ (7) 
ἀσθενεῖς Ἀδελφούς μας, 18 Φιάλες ● σὲ ἕναν (1) ἀσθενῆ Ἀδελφό μας, 1 δόση Αἱμοπετάλια. ● Ἐγ-
γραφὴ 30 ἀτόμων στοὺς «Ἐθελοντὲς Δότες Μυελοῦ Ὀστῶν» (Σύλλογος «Ὅραμα Ἐλπίδας»).

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Τὸ Σάββατο, 18.6.2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Λεοντίου, μὲ τὴν 

εὐλογία, συμμετοχὴ καὶ 
τὴν καθοδήγησι τοῦ 

Σεβασμ. Μητροπολί-
του μας ̓ Ωρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 

πραγματοποιήθηκε
τὸ ἔνατο Προσκύνημα-

Ἐπίσκεψις σὲ 100 Κρατου-
μένους Ἀδελφούς μας, στὶς Ἀγροτικὲς Φυλα-
κὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας.

Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα μοιρά-
σθηκαν, εἶχαν συσκευάσει ἐθελόντριες τοῦ 
Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου 
«῞Αγιος Φιλάρετος».

* * *
Κατὰ τὴν μετάβασι, ὁ Σεβασμ.

Μητροπολίτης μας, μετὰ τὴν κα-
θιερωμένη Ἀκολουθία, ἐδιάβα-
σε καὶ ἐσχολίασε, στὸν ἀπόηχο 
τῆς Τρίτης Αἱμοδοσίας τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας (Σάββατο, 4/17.6.2017), ἀπο-
σπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Φλέβα Ζωῆς», στὰ 
ὁποῖα περιγράφονται ἐμπειρίες Αἱμοδοσίας. 

Στοὺς Προσκυνητὲς προσεφέρθη, ὡς συν-
ήθως, σχετικὸ Ἀναμνηστικὸ μὲ ἕνα οἰκοδο-
μητικὸ Κείμενο: «Ἡ Χριστιανικὴ Ἀγάπη -
Θεῖο Χάρισμα ἀπὸ τὴν μετοχή μας στὴν 
Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ».

* * *
Στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς ἀνέμενε τοὺς Προσ-

κυνητὰς ὁ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Παπα-
νάτσιος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου 
Προδρόμου στὸν Βόλο, καὶ μαζί του ἐπικοινώ-
νησαν μὲ τοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας 
σὲ τρεῖς αὔλειους χώρους.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀπηύθυνε λό-
γους ἀδελφικῆς ἅμα καὶ πατρικῆς συμπαρα-
στάσεως, καὶ ἐν συνεχείᾳ, στοὺς ἤχους ψαλ-
μωδίας ἀλλὰ καὶ τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν 
τῆς Παραδόσεως μας, ἐμοίραζε ἀκούραστα 
τὴν ἀγκαλιά, τὸν καρδιακὸ λόγο καὶ τὸ χα-

μόγελό του στὶς πονεμένες ψυχές, μαζὶ μὲ τὶς 
ταπεινὲς τσάντες μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης 
καὶ ἄλλες μικρὲς πνευματικὲς εὐλογίες καὶ 
ἕνα μικρὸ Κείμενο, σὲ τρεῖς γλῶσσες (ἑλληνι-
κά, ἀγγλικά, ἀραβικά) : « Πρὸς τοὺς Κρατου-
μένους Ἀδελφούς μας - Πνοὴ Ἀγάπης καὶ 
Ἐλπίδας ».

Σὲ κάθε αὐλὴ ἐξετυλίσσοντο παρόμοιες σκη-
νές, ὅπου ἡ δροσιὰ τῆς πατρικῆς ἀγάπης, ἡ 
παιδικὴ χαρὰ τῶν τραγουδιῶν καὶ ἡ ἐγκάρ-
δια ἁπλότης τῶν σχέσεων τρέφουν μία ἰδι-
αίτερη αἴσθησι ἀδελφοσύνης καὶ «ἔσβη-
ναν» γιὰ λίγη ὥρα τὰ σύρματα καὶ τοὺς 
ἀπαράκλητους τοίχους, ἀλλὰ καὶ τὸν θερινὸ 

καύσωνα, ὁ ὁποῖος εἰδικὰ ἐκεί-
νη τὴν ἡμέρα εἶχε ἐκτινάξει τὸν 
ὑδράργυρο στὰ ὕψη...

* * *
Ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τὴν Φυ-

λακή, οἱ Προσκυνητὲς ἐπισκέ-
φθηκαν γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, στὸ 

Ριζόμυλο Βελεστίνου, ὅπου ἐφιλοξενήθησαν 
ἀπὸ τὶς Ἀδελφὲς Χριστονύμφη καὶ Ἀκακία 
καὶ ἐγευμάτισαν, δοξάζοντες τὸν Δωρεοδότη 
Θεόν μας.  

Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στὸν ἑορτάζοντα 
τὴν ἑπομένη ῞Αγιο Ἀπόστολο Ἰούδα τοῦ Ἰακώ-
βου, τὸν Ἀδελφόθεο (ἢ Λεββαῖο ἢ Θαδδαῖο), 
τὸν ἐκ τῶν ΙΒ’ († Μνήμη: 19η Ἰουνίου), καὶ στὴν 
Καθολικὴ Ἐπιστολή του.

Ἀφοῦ ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς καὶ
ὅταν ὡλοκληρώθηκε τὸ
Ἀπόδειπνο, οἱ εὐλογημέ-
νοι Προσκυνητὲς ἔφθα-
σαν στὴν βάσι τους, εὐ-
χαριστοῦντες Τὸν ἐν φυ-
λακῇ ὄντα καὶ ἀναμένον-
τα ἡμᾶς Σωτῆρα Χριστόν, 
γιὰ τὶς δωρεὲς τῆς ἡμέρας.  

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

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις 
στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας

† Γ’ Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
 18η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ.
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Συμπεράσματα 
1. Ὁ κώδικας ὅπως διαπιστώσαμε τόσο ἀπὸ 

ἐσωτερικὲς ὅσο καὶ ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἐνδείξεις 
ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ (ἀντι-κολλυβᾶ) Ἰακώβου τοῦ 
Νεασκητιώτου († 1869).

2. Ὁ σκοπὸς τῆς συγγραφῆς τοῦ κώδικα ἦταν ἡ 
ὑπεράσπιση τοῦ Θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀπὸ 
τὶς ἐπιθέσεις ποὺ δεχόταν ἐκείνη τὴν περίοδο ἀπὸ 
λογίους ἐπηρεασμένους ἀπὸ τὴν δυτικὴ ὀρθο-
λογιστικὴ σκέψη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἀδαμάν-
τιο Κοραῆ... 

3. Ὁ Ἰάκωβος, θέλοντας νὰ ὑποστηρίξει τὴν 
γνησιότητα τοῦ Θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ 
νὰ ἀπαντήσει στὰ ἐπιχειρήματα ποὺ τὸ παρου-
σιάζουν σὰν ἀπάτη, χρησιμοποιεῖ ἐπιχειρήμα-
τα, τὰ ὁποῖα ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν 
Καινὴ Διαθήκη, τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
τὴν ὑμνολογία καὶ τὴν ἁγιολογία.

4. Παράλληλα στηλιτεύει τὶς δογματικὲς καὶ 
λοιπὲς ἐκτροπὲς τόσο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἐκ-
κλησίας, ὅσο καὶ τῶν Προτεσταντῶν.

5. Τέλος παρουσιάζει τρεῖς μαρτυρίες γιὰ τὸ 
Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός. 

Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ ἴδιος ὑπῆρξε αὐτόπτης 
μάρτυρας τοῦ Θαύματος, πάντως γιὰ τὸν ἴδιο δὲν
ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι πρόκειται περὶ 
Θαύματος.

6. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μελέτης μας γιὰ 
τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς συγκεντρώσαμε 
πλῆθος ἐννενήντα δύο (92) μαρτυριῶν σχετικὰ 
μὲ Αὐτό.

7. Σημαντικὴ καὶ ἰδιαίτερης ἱστορικῆς σημασίας 
εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ νῦν 
πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Εἰρηναίου τοῦ Ά .

8. Μὲ τὴν ἔρευνα, τὴν ὁποία πραγματοποιήσα-

με γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ Ἁγίου Φωτός, καταλήξα-
με στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ ἐπιχειρηματολογία
κατὰ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς (ἀπάτη, ψέμα τῶν Ἁγιο-
ταφιτῶν, προϊὸν κάποιας μυστικῆς χημικῆς συν-
ταγῆς γιὰ τὴ συγκέντρωση χρημάτων ἀπὸ τοὺς 
προσκυνητές, ψυχολογικὲς καὶ ψυχιατρικὲς ἑρ-
μηνεῖες, ἡ σιωπὴ τῶν Πατέρων γιὰ τὸ ζήτημα 
αὐτὸ) δὲν φαίνονται ἰδιαίτερα πειστικές...

Ἡ ἐπιλογὴ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἢ ὄχι τοῦ Θαύ-
ματος τοῦ Ἁγίου Φωτὸς εἶναι καθαρὰ ὑπόθεση 
προσωπική. 

Ἡ δική μας θέση εἶναι πὼς πράγματι πρόκει-
ται περὶ Θαύματος καὶ ἡ θέση μας αὐτὴ προ-
έρχεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν μελέτη μας σχετικὰ 
μὲ τὸ θέμα αὐτό, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ δική μας προσ-
ωπικὴ ἐμπειρία. 

Τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἦταν καὶ θὰ πα-
ραμένει «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ἴσως γιὰ νὰ 
ἐπιβεβαιωθοῦν γιὰ ἄλλη μία φορὰ οἱ ἀψευδεὶς 
λόγοι τοῦ Κυρίου, «ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 
κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ 
σκότος ἢ τὸ φῶς».

* * *
Περιεχόμενα

Συντομογραφίες.
Πρόλογος.
Εἰσαγωγή.

Περιγραφὴ τοῦ κώδικα.
Ὁ συγγραφέας.
Ἱστορικὸ περίγραμμα.
Σκοπὸς συγγραφῆς τοῦ κώδικα.

Κεφάλαιο Α´ 
Ὁ κώδικας τοῦ Ἁγίου Τάφου «Ὀρθόδοξος Ὁμολο-

γία περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς» (σελ. 1-70 τοῦ κώδικα).
Κεφάλαιο Β´ 

Σχόλια στὸν κώδικα 391 τοῦ Ἁγίου Τάφου «Ὀρθό-
δοξος Ὁμολογία περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός».
Κεφάλαιο Γ´ 

Ἄλλες μαρτυρίες περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός.
Συμπεράσματα. 
Βιβλιογραφία.
Παράρτημα

Κώδικας 85 Κυριακοῦ τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄν-
νης, Ἁγίου Ὄρους «Βιβλίον τέταρτον. Περὶ τοῦ Ἁγί-
ου Φωτός».
Φωτογραφίες.

Ἀγγελικῆς Δημ. 
Χατζηϊωάννου 

Ὀρθόδοξος Ὁμολο-
γία περὶ τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς 
Ὁ κώδικας 391 
τοῦ Ἁγίου Τάφου 

Μεταπτυχιακὴ Ἐργασία Εἰ-
δικεύσεως ὑποβληθεῖσα εἰς
τὴν Θεολογικὴ Σχολὴν τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

Εἰσηγητής: Καθηγητὴς Σπυρίδων Δημ. Κοντογιάννης. 
Ἐνεκρίθη κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 30ῆς Ἰουνίου 2005.

Ἐκδόσεις «Παρρησία», Ἀθήνα 2008, 
σελίδες 326, (17 x 24 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 

#
Ἱερὰ Εἰκὼν

«Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ»
† Μνήμη: 6η Ὀκτωβρίου.

Ρωσικὴ Εἰκὼν ΙΗ΄ αἰ.
●

Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει Αὐτῆς
ἔγινεν ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία

(6η Ὀκτωβρίου 2007 ἐκ. ἡμ.)
καὶ ἡ Ἐνθρόνισις

(6η Ὀκτωβρίου 2013 ἐκ.ἡμ.)
τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ
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