
 

᾽Αριθμ. Πρωτ. Φ.1/3/8981/3/990     ᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου 2014 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 141η 

Πρὸς 

τοὺς Πανοσι(ολογι)ωτάτους καὶ Αἰδεσιμ(ολογι)ωτάτους Πρεσβυτέρους 

τὸν ῾Ιεροκήρυκα καὶ τοὺς ᾽Εφημερίους, 

τοὺς Εὐλαβεστάτους Διακόνους 

τῆς Μητροπόλεώς μας 

 

᾽Αγαπητοί Πατέρες καί ᾽Αδελφοί 

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ! 

 Ἐκτείνεται ἐνώπιόν μας ἡ νέα ἱεραποστολική περίοδος 2014-2015. Τό 
καθῆκον μᾶς καλεῖ στήν πνευματική σπορά, στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, στήν μαρτυρία τῆς ἀλήθειας πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο, 
στήν διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στήν καλλιέργεια τῶν πιστῶν, στήν 
οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας. 

 Ἐπιλαμβανόμενοι αὐτῶν τῶν ἔργων τῆς ἀποστολῆς μας ἀπευθύνουμε 
τήν ἀνά χείρας ἱεραποστολική Ἐγκύκλιό μας γιά νά ἀναθερμάνουμε τόν ζῆλο 
μας καί νά καθορίσουμε τό εἰδικώτερο πλαίσιο τῆς ἐργασίας μας στίς Ἐνορίες 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τήν ἀρξαμένη περίοδο. 

ΜΕΡΟΣ  Α´ 

«Ἀναζωπύρωση  τοῦ χαρίσματος» 

Γιά τήν ἀναθέρμαση τοῦ ζήλου μας στήν ἐπιτέλεση τῆς ἀποστολῆς μας 
θεωροῦμε ἀναγαῖο νά ἐπισημάνουμε ὡρισμένες βασικές ἀρχές τῆς ποιμαντικῆς 
διακονίας μας στίς ὁποῖες ὀφείλουμε νά στηρίζουμε τήν πνευματική ἐργασία 
μας. 

1. Διακονία καί ὄχι Ἀξιώματα, Τιμές, Ἀνέσεις  

 

 Ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι ἐξουσία κοσμική, ποὺ ἐξασφαλίζει τιμὲς καὶ 
ἀνέσεις, ἀλλά ταπεινή πνευματική διακονία. 

 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς χρησιμοποιεῖ ὡς ὑπηρέτες τῆς 
Ἐκκλησίας Του. Δέν μᾶς ἔδωσε κοσμικά ἀξιώματα. Μᾶς ἐνέδυσε μέ πνευματική 
ἐξουσία γιά νά συνεχίσουμε τήν δική Του ἀποστολή καί νά ἐπιτελέσουμε τό 
δικό Του ἔργο στήν δική μας ἐποχή. 

 Οἱ ὁδηγίες Του καί τό παράδειγμά Του ὀφείλουν νά μᾶς ἐμπνέουν στήν 
ἐνοριακή ζωή καί δράση, ὅπως ὁ ἴδιος τά ἐπεσήμανε στούς μαθητές Του 
λέγοντάς τους ὅτι: 



 «Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ 
μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν 
ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι 
πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε 
διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν». (Ματθαίου κ´ 25-28). 

 Δηλαδή: «Ξέρετε ὅτι οἱ ἡγέτες τῶν ἐθνῶν ἀσκοῦν ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω 
τους καί οἱ ἄρχοντες τά καταδυναστεύουν. Σ’ ἐσᾶς ὅμως δέν πρέπει νά 
συμβαίνει αὐτό, ἀλλά ὅποιος θέλει νά γίνει μεγάλος ἀνάμεσά σας πρέπει νά 
γίνει ὑπηρέτης σας κι ὅποιος ἀπό σᾶς θέλει νά εἶναι πρῶτος πρέπει νά γίνει 
δοῦλος σας. ῞Όπως κι ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου δέν ἦρθε γιά νά τόν ὑπηρετήσουν, 
ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά προσφέρει τή ζωή Του λύτρα γιά ὅλους». 

 Ἀπό τούς λόγους αὐτούς τοῦ Κυρίου μας συνάγεται ὅτι ἡ ἱερωσύνη δέν 
δίνει τό δικαίωμα στόν Ἱερέα καί Ποιμένα νά διεκδικεῖ τιμές, προνόμια καί 
ἀνέσεις. Συνεπάγεται θυσίες καί ὄχι σπάνια τήν χλεύη καί τόν διωγμό τοῦ 
κόσμου. 

Αὐτά ὑπογραμμίζει μέ ἔμφαση ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στήν ὀγδόη 
ὁμιλία του στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή: 

 «Οὐ γὰρ διὰ τοῦτό σε ἐπέστησεν ὁ Θεὸς αὐτοῖς, ἵνα σὺ πλείονος 
ἀπολαύσῃς θεραπείας, ἀλλ᾽ ἵνα τὰ μὲν σὰ ἀμελῆται, πάντα δὲ τὰ ἐκεινων 
οἰκοδομῆται. Τοῦτό ἐστι διδασκάλου». (Ε.Π.Ε. τόμος 20ος σελ. 590 § 1). 

 Σέ ἄλλη ὁμιλία του στόν ΡΙΓ´ Ψαλμό προσθέτει: 

 «Τὸν ἄρχοντα ταῦτα μάλιστα δείκνυσι, τὸ προνοεῖν τῶν ὑπηκόων, τὸ 
κήδεσθαι καὶ φροντίζειν» διὸ καί ὁ Χριστός ἔλεγεν. «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, οὐκ 
εἶπε, τιμᾶται καὶ θεραπεύεται, ἀλλά, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν 
προβάτων» Τοῦτο ἀρχή, τοῦτο ποιμαντικὴ ἐπιστήμη, τὸ τὰ αὐτοῦ παρορᾶν, 
καὶ τὰ τῶν ἀρχομένων μεριμνᾶν» (Ε.Π.Ε. τόμος 6ος σελ. 486 § 2). 

 Ὁ κληρικός «οὐ ζητεῖ τὸ ἑαυτοῦ» γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
στὸν Ἀπολογητικό τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς του «ζητεῖ δὲ τὸ τῶν τέκνων, οὓς 
ἐν Χριστῷ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου ἐγέννησεν. Οὗτος ὅρος πάσης πνευματικῆς 
προστασίας, πανταχοῦ τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν παρορᾶν πρὸς τὸ τῶν ἄλλων συμφέρον 
(Ε.Π.Ε. τόμος 10ς σελ. 144). 

 Ὁ ἅγιος ᾽Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος στὸν τρίτο (γ´ ) λόγο του περί 
Ἱερωσύνης διδάσκει ὅτι ἡ τιμή τῶν ἱερέων καί ἡ ἐξουσία τους εἶναι νά εἶναι 
διάκονοι τῶν μεγίστων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. (Ε.Π.Ε. τόμος 
28, σελ. 130-134). 

2. Αὐθεντική βιωματική μαρτυρία 

 Ὅταν ὁ Κύριος μας ᾽Ιησοῦς Χριστός δικαζόταν ἀπό τόν Πιλάτο, 
ρωτήθηκε ἀπό τόν Ρωμαῖο Διοικητή ἐάν εἶναι ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων, ὅπως 
Τόν κατηγοροῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι, κι ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος στόν Ἡγεμόνα τόν 
ρώτησε: 

 «Ἁφ' ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ;» (᾽Ιωάννου ιη´ 
33-34). Δηλαδὴ ἄκουσες, γνωρίζεις σὺ ὁ ἴδιος κάτι γι᾽ αὐτὸ ποὺ μὲ ρωτᾶς ἢ 
ἄλλοι σοῦ τὸ εἶπαν; 



 Τήν ἴδια ἐρώτηση μᾶς ἀπευθύνει ἡ κοινωνία, ἡ Ἐνορία μας πού θέλει νά 
ξέρει ἄν αὐτἀ πού κηρύττουμε ἀποτελοῦν βίωμά μας αὐθεντικό καί ὄχι 
διεκπεραίωση θρησκευτικῶν ὑποθέσεων. 

 Μ᾽ ἕνα ἄλλο τρόπο ὁ Κύριος ἐπισημαίνει τήν ἐνέργεια αὐτῆς τῆς ἀρχῆς 
λέγοντας τό «ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν πρῶτον» (Λουκᾶ δ´ 23). 

 Πῶς θά μιλήσεις γιά πνευματική ἀναγέννηση, ἐάν τά πάθη ἐνεργοῦν καί 
τραυματίζουν τήν ψυχή σου καί τίς ψυχές τῶν πιστῶν; Πῶς θά ἀπελευθερώσεις 
τίς ψυχές ἀπό τό φρόνημα τοῦ κόσμου, ὅταν εἶσαι ὑποδουλωμένος καί 
ὑπηρετεῖς τό φρόνημα τῆς ἁμαρτίας; Πῶς θά μαρτυρήσεις, θά βεβαιώσεις γιά 
τήν ἀλήθεια πού σώζει, ὅταν ὑπηρετεῖς τό ψεῦδος πού ἀπαγοητεύει; Πῶς θά 
ζήσεις τήν ὄντως ζωή ὅταν ἔχουν σωρευθεῖ ὅλες οἱ μορφές θανάτου, φθορᾶς καί 
ματαιότητος ἐπάνω σου; 

Γι᾽ αὐτό τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,στὸν Ἀπολογητικό τῆς εἰς τόν 
Πόντον φυγῆς του ὅτι ὁ Ποιμένας «Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον καί εἶτα καθᾶραι. 
σοφισθῆναι, καὶ οὕτω σοφίσαι. γενέσθαι φῶς, καὶ   φωτῖσαι. ἐγγίσαι Θεῷ, καὶ 
προσαγαγεῖν ἄλλους» (Ε.Π.Ε. τόμ. 1 σελ. 64). 

 Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι τονίζουν αὐτή τήν βιωματική ἐμπειρία τῆς 
ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Κήρυξαν «ἃ ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη 
πρὸς αὐτούς» (Λουκᾶ β´ 20). 

 Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης βεβαιώνει ὅτι: «Ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰωάννου α´ 
14). 

 «῝Ο ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ 
ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς» (Α´ 
Ἰωάννου α´ 1). 

 Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐπικαλεῖται τήν ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ 
Θεοῦ. 

 «Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται 
γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ 
δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς 
ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ» (Β´ 
Πέτρου α´ 16-18).  

 Δηλαδή: «Λοιπόν, δέ βασιστήκαμε σέ περίτεχνους μύθους γιά νά σᾶς 
γνωστοποιήσουμε τήν δυναμική ἔλευση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τά 
ἴδια μας τά μάτια εἴδαμε τό μεγαλεῖο του, τότε πού ὁ Θεός Πατέρας τοῦ ἔδωσε 
τιμή καί δόξα, καί ἡ ἔνδοξη μεγαλοπρέπειά του ἀναφώνησε γι’ αὐτόν τέτοια 
φωνή: Αὐτός εἶναι ὁ ἀγαπητός μου Υἱός αὐτός εἶναι ὁ ἐκλεκτός μου. Κι αὐτή 
τήν φωνή, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πού ἤμασταν μαζί του στό ἅγιο ἐκεῖνο βουνό, τήν 
ἀκούσαμε νά ἔρχεται ἀπό τόν οὐρανό. 

 Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται σ᾽ αὐτή τήν προσωπική ἐμπειρία του 
τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ σ᾽ αὐτόν μετά τήν ᾽Ανάληψή Του 
στούς οὐρανούς. 



 «Ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί». (Πρός 
Κορινθίους Α´ ιε´ 8. Πρός Κορινθίους Β ιβ´ 1-4 καί Πράξεων κστ´ 12-20). 

 Ὅλα αὐτά μᾶς πείθουν γιά τήν δύναμη καί τήν ἀξία τῆς αὐθεντικῆς 
ἐμπειρίας καί τοῦ προσωπικοῦ βιώματος στήν ὑπηρεσία τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν 
ἀνθρώπων. 

3.  Ἐκκλησία καί Κόσμος 

Στήν διακονία μας ὑποχρεούμαστε νά διακρίνουμε τήν σχέση ἀνάμεσα στήν 
Ἐκκλησία καί στόν Κόσμο, τά ὅριά τους καί τήν ἐπίδραση τοῦ ἑνός ἐπί τοῦ 
ἄλλου. 

Ἐκκλησία καί Κόσμος εἶναι δύο πνευματικές καταστάσεις ἀντίθετες πού ἡ μία 
ἀναιρεῖ τήν ἄλλη, μέ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει καί 
ἐργάζεται γιά νά μετατρέψει τόν Κόσμο σέ Ἐκκλησία. Ὁ Κόσμος ἀντιστέκεται 
καί ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει μέ τό φρόνημά του τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Στήν 
᾽Εκκλησία ἐπικρατεῖ τό πνεῦμα τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στόν Κόσμο 
κυριαρχεῖ τό πνεῦμα τῆς ἀποστασίας καὶ παρακοῆς στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. 
Στήν Ἐκκλησία οἱ ἄνθρωποι ἁγιάζονται καί θεώνονται. Τό φρόνημα τοῦ 
Κόσμου μολύνει τόν ἄνθρωπο καί τόν ἀποκλείει τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό. 

Γι᾽ αὐτό ὁ μόνος τρόπος γιά νά μεταβεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Κόσμο,   ἀπὸ τήν 
πνευματική κατάσταση τῆς ἀρνήσεως τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀποστασίας ἀπό τό ἅγιο 
θέλημά Του, ἀπὸ τὴν πονηρία, εἶναι ἡ μετάνοια. 

Μετάνοια κήρυξαν οἱ Προφῆτες. Μέ τό κήρυγμα τῆς μετανοίας ἔκλεισε τήν 
περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ ἅγιος ᾽Ιωάννης ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής. 

Μέ τό ἴδιο κήρυγμα τῆς μετανοίας ἐγκαινίασε τήν περίοδο τῆς Καινῆς 
Διαθήκης ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Νά κηρύξουν «μετάνοια εἰς πάντα τά 
ἔθνη» (Λουκᾶ κδ´ 47) ἔστειλε ὁ Κύριος τούς Ἀποστόλους Του. 

Αὐτή τήν ἀποστολή συνεχίζει ἡ Ἐκκλησία μέ τούς Ποιμένες Της καί τήν ζωή 
Της. 

α´. Ἡ ἔννοια τοῦ Κόσμου στήν ἁγία Γραφή 

i. Γιά νά κατανοήσουμε βαθύτερα καί οὐσιαστικώτερα τήν σχέση τῆς 
Ἐκκλησίας μέ τόν Κόσμο, ὀφείλουμε νά μελετήσουμε τά κείμενα τῆς ἁγίας 
Γραφῆς στήν ὁποία ἡ λέξη Κόσμος χρησιμοποιεῖται μέ ἀμφισημία. 

Ἡ μία ἔννοια περιγράφει τόν Κόσμο (στολίδι) ὡς τὸ ἔξοχο δημιούργημα πού 
ἔπλασε ὁ Θεός στίς ἀρχές τῆς δημιουργίας μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Λόγου Του, μέ 
σκοπό νά μαρτυρεῖ γιά τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος ξεπερνᾶ τήν ἀξία ὁλοκλήρου τοῦ 
Κόσμου κατά τήν γνήσια διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας. 

Στήν δεύτερη ἔννοιά του ὁ Κόσμος ἀναφέρεται ὡς ἀλληλέγγυος μέ τόν 
ἁμαρτωλό καί βρίσκεται στήν ἐξουσία τοῦ Διαβόλου. Συνεχῶς ἀποκαλύπτεται 
ἡ ἁμαρτία τοῦ Κόσμου, μία συσσωρευμένη κατάσταση ἀπό ἀρχές μίσους καί 
ἀπιστίας, πέτρα σκανδάλου γιά ὅποιον  ἤθελε νά εἰσέλθει στήν βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. 

ii. Μέ τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει μία νέα 
περίοδος γιά τόν κόσμο. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθε γιά νά νικήσει τόν Κόσμο τοῦ 



κακοῦ πού τόν κυβερνᾶ ὁ Διάβολος καί νά ἄρη τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ὥστε 
νά λυτρωθεῖ ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Διαβόλου καί νά ἀνανεωθεῖ. 

β´. Ἡ σχέση τῶν Χριστιανῶν μέ τόν Κόσμο 

i. Σέ σχέση μέ τόν Κόσμο οἱ Χριστιανοί βρίσκονται στήν ἴδια περίπου 
κατάσταση πού βρισκόταν ὁ Χριστός στήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του. Δέν 
ἀνήκουν στόν Κόσμο κι ὅμως ζοῦν στόν Κόσμο. Ὁ Κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστός δέν 
παρακαλεῖ τόν Πατέρα Του νά τούς ἀποσύρει «ἐκ τοῦ κόσμου» , ἀλλά μόνο νά 
τούς φυλάξει «ἐκ τοῦ πονηροῦ». 

ii. Οἱ Χριστιανοί ζοῦν χωρισμένοι ἀπό τόν Κόσμο. Θά χρησιμοποιοῦν τόν 
Κόσμο σάν νά μήν τόν χρησιμοποιοῦν. Ὁ κανόνας αὐτός ὅπως διατυπώθηκε 
ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο (πρός Κορινθίους Α´ ζ´ 29 καί ἑξῆς) δηλώνει τήν 
βαθιά ἀποδέσμευση τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τόν Κόσμο πού κορυφώνεται στήν 
ἀποταγή του κατά τήν μοναχική καθιέρωση. 

iii. Οἱ Χριστιανοί ἀναλαμβάνουν καί μία ἱερή ἀποστολή γιά τόν Κόσμο  πού 
εἶναι αἰχμάλωτος τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Χριστιανός στέλνεται στόν κόσμο γιά μία 
μαρτυρία ὅμοια μ᾽ ἐκείνη τοῦ Κυρίου, γιά νά ἀπορρίψουν τόν Κόσμο πού 
ἐξουσιάζεται ἀπό τόν Διάβολο καί νά ἐνταχθοῦν στήν Ἐκκλησία πού ἔχει ὡς 
κεφαλή τόν Χριστό. 

iv. Ὅσο θά διαρκεῖ ἡ παροῦσα ζωή ἀνάμεσα στόν Κόσμο καί στούς 
Χριστιανούς, θά ἐπικρατεῖ μία ἔνταση πού ὁ Κόσμος θά πολεμεῖ κατά τῶν 
πιστῶν. Ὡστόσο ὡς τήν Ἡμέρα τῆς ὁριστικῆς διαλογῆς ὑπήκοοι τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ καί ὑπήκοοι τοῦ πονηροῦ θά παραμένουν ἀνακατεμένοι, ὅπως τό 
σιτάρι μέ τά ζιζάνια στόν ἀγρό τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ δημιουργία Του. 

Τήν Ἡμέρα ἐκείνη τήν ἔνδοξη καί ἐπιφανῆ ὁ Θεός θά κρίνει τόν Κόσμο καί θά 
καλέσει τούς ἐκλεκτούς νά ζήσουν καί νά κληρονομήσουν αἰώνια ἕνα 
ἀνανεωμένο Κόσμο. 

4. Ἑνορία - Συνάντηση μέ τόν Θεό 

Στήν ἀρχή τῆς δημοσίας δράσεώς Του ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ρωτήθηκε 
ἀπό δύο μαθητές τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 
«διδάσκαλε· ποῦ μένεις; λέγει αὐτοῖς· ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. ἦλθον οὖν καὶ εἶδον 
ποῦ μένει, καὶ παρ' αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην» (Ἰωάννου α´ 39-40). 

Οἱ ἄνθρωποι ἀκοῦνε γιά τόν Χριστό καί Τόν ρωτοῦν «ποῦ μένεις;» νά ἔρθουμε 
νά σέ γνωρίσουμε ἀπό κοντά. 

Καί ὁ Χριστός τούς δείχνει τήν Ἐνορία λέγοντάς τους «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς 
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθαίου ιη´ 20). 
Στήν Ἐνορία βρίσκεται ὁ Χριστός γιά νά τόν συναντήσουν οἱ ἄνθρωποι. Ἡ 
Ἐνορία εἶναι ὁ Χριστός «ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν». 

Ἀβίαστα γεννᾶται τό ἐρώτημα. Βρίσκεται ὁ Χριστός στίς Ἐνορίες μας; Ὅταν οἱ 
πιστοί πού ἀναζητοῦν τόν Χριστό ἔρχονται νά Τόν συναντήσουν, ποιόν θά 
συναντήσουν στήν Ἐνορία; Θά βροῦν ἀδελφούς; Θά ἀκούσουν λόγο Θεοῦ; Θά 
λάβουν χάρη καί οὐράνιες δωρεές; Θά ἀποθέσουν τό βάρος τῆς πολυμόχθου 
ζωῆς τους ἤ θά φορτωθοῦν καί δυσβάστακτα βάρη; Θά ἑνωθοῦν μέ τόν Χριστό 
ἤ θά ἀπωθηθοῦν; 



Ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα περιγράφουν τήν δική μας εὐθύνη γιά τόν τρόπο μέ 
τόν ὁποῖο ὀφείλουν νά λειτουργοῦν οἱ Ἐνορίες μας. 

5. Καταλλαγή καί κοινωνία μέ τόν Θεό 

Ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό Πατέρα ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς μας καί 
παραβάσεως τῶν ἐντολῶν Του μᾶς μετατρέπει σέ ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ κατά τόν 
ἅγιο ἀπόστολο Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο πού ἐπισημαίνει:  

«Οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν; ὃς ἂν οὖν βουληθῇ 
φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται». (Ἰακώβου δ´ 4.  Πρός 
Ρωμαίους ε´ 10, η´ 6-8. Πρός Κολοσσαεῖς α´ 21). 

Οἱ Ποιμένες ἐργάζονται καί ὑπηρετοῦν ὥστε νά συμφιλιωθοῦν οἱ ἄνθρωποι μέ 
τόν Δημιουργό Κύριο καί Θεό. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο «εἶναι διάκονοι τῆς 
καταλλαγῆς» (πρός Κορινθίους Β´ ε´ 18-19). 

Ὅσο ἡ ἁμαρτία ἀπομακρύνει τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν Θεό καί σκληραίνει τήν 
ψυχή τους, τόσο οἱ Ποιμένες ὀφείλουν νά ἀγωνιοῦν γιά νά μή χαθοῦν οἱ ψυχές, 
ἀλλά νά τίς συμφιλιώσουν μέ τόν Θεό καί τό ἅγιο θέλημά Του. Ἀντί νά 
ἀποστρέφονται τόν Θεό, νά ἀποστρέφονται τήν ἁμαρτία, τά πάθη τῆς κακίας, 
τό φρόνημα τῆς ἀποστασίας. 

«Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,  ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ 
κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. ῾Υπὲρ Χριστοῦ οὖν 
πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, 
καταλλάγητε τῷ Θεῷ· τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 
ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ». 

 Δηλαδή: «Κι ὅλα αὐτά προέρχονται ἀπό τό Θεό, πού μᾶς συμφιλίωσε 
μαζί του διά τοῦ Χριστοῦ, καί ἀνέθεσε σ’ ἐμᾶς νά ὑπηρετήσουμε στό ἔργο τῆς 
συμφιλίωσης. Δηλαδή, ὁ Θεός ἦταν αὐτός πού στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ 
συμφιλίωσε τόν κόσμο μαζί του, χωρίς νά καταλογίσει στούς ἀνθρώπους τά 
παραπτώματά τους, κι ἐπίσης ἀνέθεσε σ’ ἐμᾶς νά ἀναγγείλουμε τό γεγονός τῆς 
συμφιλίωσης. Ἐμεῖς ἐνεργοῦμε σάν πρεσβευτές τοῦ Χριστοῦ. Μέσα ἀπ’ τά δικά 
μας λόγια εἶναι σάν νά σᾶς παρακαλεῖ ὁ Θεός. Στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, σᾶς 
παρακαλοῦμε, συμφιλιωθεῖτε μέ τό Θεό! Αὐτόν πού δέν γνώρισε ἁμαρτία, τόν 
φόρτωσε ὁ Θεός μέ ὅλη τήν ἁμαρτία γιά χάρη μας, γιά νά μπορέσουμε ἐμεῖς 
μέσω ἐκείνου νά βροῦμε τήν σωτηρία κοντά στό Θεό». 

 Ὅλο τό ἔργο τῆς σωτηρίας ὁλοκληρώθηκε ἤδη ἀπό τόν Θεό, ἀλλά ἀπό 
μία ἄποψη συνεχίζεται στήν πραγματικότητα ὡς τήν Δευτέρα Παρουσία, καί ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος καθορίζει τήν ἀποστολική δραστηριότητα ὡς «διακονία 
τῆς καταλλαγῆς». «Ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύοντες», οἱ Ἀπόστολοι εἶναι 
ἀγγελιαφόροι τοῦ «λόγου τῆς καταλλαγῆς» ἤ τοῦ «εὐαγγελίου τῆς 
καταλλαγῆς», καί αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τοῦ ἀποστολικοῦ 
μηνύματος «τό εὐαγγέλιο τῆς εἰρήνης» (πρός Ἐφεσίους στ´ 15). Στήν διακονία 
τοῦ εὐαγγελίου τῆς καταλλαγῆς, ἀποστέλλονται οἱ Ποιμένες τῆς᾽Εκκλησίας, 
πού ὀφείλουν σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, νά 
φροντίσουν νά γίνουν ἀπό τήν πλευρά τους οἱ οἰκοδόμοι τῆς εἰρήνης πού 
ἀναγγέλλουν (πρός Κορινθίους Β´ στ´ 4-13).  

 Τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός εἶναι πρῶτος καί κύριος δημιουργός τῆς 
καταλλαγῆς δέν συνεπάγεται ὅτι ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι στό θέμα αὐτό 



καθαρά παθητική. Πρέπει νά ἀποδεχθεῖ τήν δωρεά τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεϊκή ἐνέργεια 
εἶναι ἀποτελεσματική μόνο γιά ἐκείνους πού θέλουν νά τήν ἀποδεχθοῦν μέ τήν 
πίστη τους. Γι᾽ αὐτό καί ὁ  ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ «δεόμεθα ὑπὲρ 
Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ» (πρός Κορινθίους Β´ ε´ 20). 

 

ΜΕΡΟΣ  Β´ 

Προχωροῦμε στό δεύτερο μέρος τῆς ποιμαντικῆς Ἐγκυκλίου μας. 

῞Ολη ἡ ἱεραποστολικὴ ἐργασία ποὺ ἐπιτελεῖται στὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολή μας 
κατατάσσεται σὲ τρεῖς ἑνότητες. Α´ Διοίκηση - Β´ Πνευματικὴ Διακονία Γ´ 
Φιλανθρωπία - Κοινωνικὴ προσφορά. 

Α´. Διοίκηση 

῾Ο Ποιμένας ὀφείλει νὰ προΐσταται τῆς ᾿Ενορίας ἀσκώντας τὰ διοικητικὰ 
καθήκοντά του γιὰ τὴν προαγωγὴ καὶ προκοπὴ τῆς ᾿Ενορίας, σύμφωνα μὲ τὸ 
ἦθος τῆς ᾿Εκκλησίας μας, τὴν πνευματικότητά Της, τὶς ἰσχύουσες διατάξεις τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως καὶ τὶς ὁδηγίες μας ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν δοθεῖ. 

῾Η ἄσκηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως ἀπαιτεῖ· 

1. Τὴν ἄμεσο συνεννόηση τῶν Ποιμένων μὲ τὸν Ἐπίσκοπό τους καὶ τὴν τήρηση 
τῶν ἐντολῶν ποὺ ἑκάστοτε δίδονται. 

Τὸ πολίτευμα τῆς ᾿Εκκλησίας εἶναι ἐπισκοποκεντρικὸ καὶ διασώζει τὴν 
ἑνότητα τοῦ σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Αναφέρουμε ἐνδεικτικῶς τὸν λθ´ 
᾿Αποστολικὸ Κανόνα ποὺ ὁρίζει ὅτι:· 

«Οἱ Πρεσβύτεροι, καὶ οἱ Διάκονοι, ἄνευ γνώμης τοῦ ᾿Επισκόπου μηδὲν 
ἐπιτελείτωσαν. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ πεπιστευμένος τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος». 

᾿Εκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ἀναφέρουμε καὶ τοὺς λόγους τοῦ ἀποστολικοῦ πατέρα ἁγίου 
᾿Ιγνατίου ῾Επισκόπου ᾿Αντιοχείας τοῦ θεοφόρου ποὺ ἀπὸ τήν πολιὰ 
ἀρχαιότητα παραδίνει τὶς ἀρχὲς ποὺ διέπουν καὶ διαμορφώνουν τὸ πολίτευμα 
τῆς ᾽Εκκλησίας: 

«Μηδεὶς χωρὶς τοῦ ᾿Επισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν 
᾿Εκκλησίαν. ἐκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ᾿Επίσκοπον οὖσα, ἡ 
ᾧ ἂν αὐτὸς ἐπιτρέψῃ. ὅπου ἂν φανῇ ὁ ᾿Επίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω· ὥσπερ 
ὅπου ἂν ᾖ Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ᾿Εκκλησία. οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς 
τοῦ ᾿Επισκόπου οὔτε βαπτίζειν οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ᾿ ὃ ἂν ἐκεῖνος 
δοκιμάσῃ, τοῦτο καὶ τῷ Θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλὲς ᾖ καὶ βέβαιον πᾶν ὃ 
πράσσετται» (᾿Ιγνατίου, Σμυρναίοις, § VΙΙΙ ΒΕΠΕΣ τ. 2, σελ. 281). 

Κατά ταῦτα ὁ ᾽Επίσκοπος καθορίζει τὴν πνευματικὴ πορεία τῆς Τοπικῆς 
᾽Εκκλησίας. 

2. Τὴν συνεργασία τῶν Ποιμένων μεταξύ τους. 

῞Ολα τὰ ἔργα τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπαιτοῦν ὁμόνοια, συνεργασία καὶ ἀγάπη 
μεταξὺ τῶν ἐργατῶν στό «γεώργιον» τοῦ Θεοῦ. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος θέτει τὶς 
ἀρχὲς τῆς διακονίας στὴν ᾿Εκκλησία, ὅτι τὰ πάντα ἐνεργεῖ τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα 
(πρὸς Κορινθίους Β´ ιβ´ 6), ὅτι ὅλοι ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα (πρὸς Κορινθίους Α´ 



ιβ´ 12-27), ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ σῶμα διακρίνονται διακονήματα καὶ χαρίσματα 
(πρὸς Κορινθίους Α´ ιβ´ 28-31), ὅτι ὅλους ἑνώνουν πνευματικοὶ δεσμοί (πρὸς 
᾿Εφεσίους δ´ 1-7) καὶ ὅτι ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται στὴν ᾿Εκκλησία εἶναι συνεργοὶ 
τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ὁ Θεὸς αὐξάνει τὴν ᾿Εκκλησία (πρὸς Κορινθίους Α´ γ´ 5-8). 

3. Τὴν συνεργασία τῶν Ποιμένων μὲ τοὺς ᾿Εκκλησιαστικοὺς Συμβούλους ἢ 
Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς λοιποὺς συνεργάτες τῆς ᾿Ενορίας.  

῞Ολοι οἱ συνεργάτες τῆς ᾽Ενορίας καὶ κυρίως οἱ ᾿Εκκλησιαστικοὶ Σύμβουλοι ἢ 
Ἐπίτροποι χρειάζονται ἐνημέρωση γιὰ νὰ ἀσκήσουν τὰ καθήκοντά τους, 
χρειάζονται μία μικρὴ ἐκπαίδευση γιὰ τὸν τρόπο ἀσκήσεως τῶν ἁρμοδιοτήτων 
τους. Γι᾿ αὐτὰ διαλαμβάνει ὁ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 8/1979 Κανονισμὸς τῆς ῾Ιερᾶς 
Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος «Περὶ ῾Ιερῶν Ναῶν καὶ ᾿Ενοριῶν» καὶ οἱ 
ὑπ᾿ ἀριθμὸν 44 (Φ.1/3/1448) 9.12.2004, 75 (Φ.1/3/1234) 30.11. 2007, 106 
(Φ.1/3/1400) 29.11.2010 καὶ 136 (Φ.1/3/1167) 26.11.2013 ᾿Εγκύκλιοί μας. 

Σχετικὲς πληροφορίες καὶ ὁδηγίες περιλαμβάνει καὶ τὸ τευχίδιο ποὺ ἐξέδωσε ὁ 
κλάδος ᾽Εκδόσεων τῆς ᾽Επικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς ῾Υπηρεσίας τῆς 
᾽Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.) «᾽Εγκόλπιο τοῦ ᾽Εκκλησιαστικοῦ 
᾽Επιτρόπου». 

῾Η θητεία τῶν ᾽Εκκλησιαστικῶν Συμβούλων εἶναι τριετὴς ἀρχομένη τὴν 
1.1.2014 καὶ θά λήξει τὴν 31.12.2016. 

4. Τὴν ἁρμονικὴ συνεργασία τῶν ᾿Ερανικῶν ᾿Επιτροπῶν μὲ τὰ ᾿Εκκλησιαστικὰ 
Συμβούλια. ῎Ιδετε τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 38 (Φ.1/3/1274) 2.11.2004 ᾿Εγκύκλιό μας καὶ 
τὸ ὑπ᾿ ἀριθμοὺς 774/393/9.3.1984 ᾿Εγκύκλιο Σημείωμα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου 
τῆς᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. 

5. Τὴν τήρηση καὶ θεώρηση ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολη τῶν προβλεπομένων 
βιβλίων τῆς ᾿Ενορίας, ὡς ἀναφέρονται στὶς ὑπ’ ἀριθμὸ 6 (Φ. 1/3/664) 22.11.2000 
καὶ 39 (Φ. 1/3/1275) 2.11.2004 ᾿Εγκυκλίους μας καὶ τὰ ὑπ’ ἀριθμὸν Φ. 1/4/1213/ 
23.12.2003, Φ.1/4/1453/28.11.2006 καὶ Φ.1/4/1264/7.12.2007 ᾿Εγκύκλια 
Σημειώματά μας. 

῾Υπενθυμίζουμε, ὅτι στὸ τέλος κάθε ἔτους, προσκομίζονται τὰ τηρούμενα 
βιβλία στὶς ᾿Ενορίες γιὰ νὰ κλείσουν στὴν Πρωτοσυγκελλία, ὡς παραγγέλλεται 
μὲ τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν Φ/1/4/1412/11.11.2012 ᾽Εγκύκλιο Σημείωμά μας. 

6. ῾Υπενθυμίζουμε, ὅτι μὲ τὸν Ν. 2672 (Φ.Ε.Κ. τ. α´ 290/28.12.1998) εἰσήχθηκε ἡ 
διακίνηση ἐγγράφων μεταξὺ τῶν ῾Υπηρεσιῶν τοῦ Δημοσίου ἠλεκτρονικά. Τὸ 
ἄρθρο 14 τοῦ Νόμου αὐτοῦ προβλέπει τὶς διατάξεις καὶ τὶς προϋποθέσεις. 

Μέ τό ὑπ᾽ ἀριθμόν Φ.1/4/869 ᾽Εγκύκλιο Σημείωμά μας κοινοποιήσαμε τήν ὑπ᾽ 
ἀριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.3/21119/1.9.2014 Ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου 
Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καί Ἡλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης πού ἀφορᾶ στά 
ἔγγραφα πού γίνονται δεκτά ἀπό τό Δημόσιο.  

7. Γιὰ τὴν τήρηση τῶν κανόνων καὶ τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων τῆς οἰκονομικῆς 
διαχειρίσεως τῶν πόρων τῆς ᾿Ενορίας διαλαμβάνουν οἱ Ἐγκύκλοί μας γιὰ τὴν 
σύνταξη τῶν Προϋπολογισμῶν καὶ Ἀπολογισμῶν καθὼς καὶ τὰ Ἐγκύκλια 
Σημειώματά μας γιὰ διοικητικὸ καὶ διαχειριστικὸ θέμα. 

Β´. Πνευματικὴ Διακονία 

ΤΟΜΕΙΣ 



1. ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ -  

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. ᾿Αναστάσιος 
Τασόπουλος, Πρωτοσύγκελλος . 

 

῾Υπενθυμίζουμε τὶς ἀποφάσεις μας, οἱ ὁποῖες ἀνακοινώθηκαν μὲ ᾿Εγκυκλίους 
καὶ ᾿Εγκύκλια Σημειώματα κατὰ τὸ παρελθόν. 

 

῾Η θεία λατρεία εἶναι τὸ κέντρο καὶ ἡ κορυφὴ τῆς «ἐν Χριστῷ» ζωῆς τῆς 
᾿Ενορίας καὶ τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. Κέντρο τῆς θείας Λατρείας εἶναι ἡ θεία 
Λειτουργία. Οἱ πιστοὶ τρέφονται ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Κυρίου καὶ ἁγιάζονται 
μὲ τὰ ῞Αγια Μυστήρια. 

α´. Τὸ πρόγραμμα θείας Λατρείας τῶν ᾿Ενοριῶν μας προβλέπει νὰ τελεῖται θεία 
Λειτουργία· 

Κάθε Σάββατο καὶ κάθε Κυριακή. 

Τὶς ὁριζόμενες στὸ ᾿Εγκόλπιο ῾Ημερολόγιο τοῦ ἔτους ἑορτές. 

(Δεσποτικές, Θεομητορικές, ῾Αγίων) 

Καθημερινὰ ἀπὸ 14 Νοεμβρίου ἕως 25 Δεκεμβρίου. 

(Σαρανταλείτουργο) 

Κατὰ τὶς ἡμέρες τῶν Πανελληνίων ᾿Εξετάσεων Εἰσαγωγῆς τῶν μαθητῶν στὶς 
Σχολὲς τῆς Τριτοβάθμιας ᾿Εκπαίδευσης. 

Καθημερινὰ ἀπὸ 1-15 Αὐγούστου. 

Τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ κάθε Τετάρτη τελεῖται ἑσπερινὴ Προηγιασμένη 
καὶ κάθε Παρασκευὴ πρωϊνή. 

β´. Καθημερινὰ στοὺς ἐνοριακοὺς ῾Ιεροὺς Ναοὺς τελοῦνται οἱ ᾿Ενδιάτακτες 
῾Ιερὲς ᾿Ακολουθίες σύμφωνα μὲ τὸ ῾Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Οἱ ᾿Εφημέριοι ὀφείλουν νὰ προσέρχονται στὸν ῾Ιερὸ Ναὸ καθημερινά, 
ἀνεξάρτητα τοῦ ἐὰν ἔχουν ἐφημερία, ἐκτὸς καὶ ἐὰν βρίσκονται σὲ διατεταγμένη 
ὑπηρεσία. 

῾Ο ᾿Εφημέριος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς συνεφημερίους του, τελεῖ τὶς 
ἐνδιάτακτες ῾Ιερὲς ᾿Ακολουθίες τῆς ἡμέρας. Κατὰ τὶς θεῖες Λειτουργίες τῶν 
Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, τελεῖται ῾Ιερατικὸ Συλλείτουργο. 

῾Ο ᾿Εφημέριος ὑποχρεοῦται νὰ βρίσκεται στὸν ῾Ιερὸ Ναὸ τὸ πρωῒ ἕως τὴν 12η 
ὥρα καὶ τὸ ἀπόγευμα μία ὥρα πρὸ καὶ μετὰ τὴν ᾿Ακολουθία τοῦ ῾Εσπερινοῦ. 

Μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 47 (Φ.1/3/382) 28.3.2005 ᾿Εγκύκλιό μας ἔχουμε συστήσει τὴν 
συμμετοχὴ ὅλων τῶν Πρεσβυτέρων καὶ τῶν Διακόνων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς 
μας στὶς ἐνοριακὲς πανηγύρεις καὶ τὶς λοιπὲς ἐκδηλώσεις τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεως. 



γ´. Γιὰ τὴν ποιμαντικὴ τῶν Μυστηρίων ἔχουν ἐκδοθεῖ ᾿Εγκύκλιοι μὲ εἰδικὲς 
ὁδηγίες· 

Γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν πνευματικὴ κατάρτιση τῶν πιστῶν προκειμένου 
νὰ συμμετέχουν στὰ Μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας μας, ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 49 
(Φ.1/3/654) 20.5.2005. 

Γιὰ τὸν Γάμο ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 67 (Φ.1/3/855) 17.8.2007. 

Γιὰ τὴν Βάπτιση ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 70 (Φ.1/3/973) 21.9.2007. 

᾿Επίσης καὶ τὰ φυλλάδια· 

«᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθός - Γιὰ μιὰ καλὴ ἐξομολόγηση». 

«Οἱ Πνευματικοὶ Πατέρες». 

«῎Ελυσε τὶς ὠδίνες τοῦ θανάτου». 

«Τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες». 

«Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς γονεῖς, ποὺ πρόκειται νὰ βαπτίσουν τὸ παιδί τους». 

«᾿Απαιτούμενα δικαιολογητικὰ διὰ τὴν ἔκδοσιν ἀδείας τελέσεως θρησκευτικοῦ 
Γάμου». 

«Μετὰ φόβου Θεοῦ πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε», μὲ τὸ ὁποῖο 
ἀπορρίπτεται μὲ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς ἡ 
διατυπωθεῖσα ἄποψη ὅτι εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ μεταδοθεῖ εἴτε μὲ τὸν 
᾿Εκκλησιασμὸ εἴτε μὲ τὴν θεία μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ 
Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κάποια μολυσματικὴ ἀσθένεια. 

Αὐτὰ διατίθενται δωρεὰν γιὰ τὴν κατάρτιση τῶν πιστῶν. 

Μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου (Φ.1/4/1113) 5.11.2013 ᾽Εγκύκλιο Σημείωμά 
μας ὑπενθυμίζουμε τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 1444 (Φ.Ε.Κ τ. Α´ 88/18.4.2013) γιὰ τὶς 
μεταβολὲς τοῦ ἀνωτέρου Νόμου γιὰ τὶς Ληξιαρχικὲς Πράξεις καὶ τὴν 
δημιουργία Πληροφοριακοῦ Συστήματος Διαχείρησης Ληξιαρχικῶν Πράξεων 
στὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. 

῾Η ὑπ᾿ ἀριθμὸν 2850 (325/204) 19.1.2007 ᾿Εγκύκλιος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 
᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἡ ὁποία κοινοποιήθηκε σὲ ἐσᾶς μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 
Φ.1/4/100/30.1.2007 ᾿Εγκύκλιο Σημείωμά μας, ἀπαγορεύει τὴν τέλεση Ἱερῶν 
Μυστηρίων σὲ ἰδιωτικὰ Παρεκκλήσια καὶ σὲ ὑπαίθριους χώρους. 

Μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμοὺς 4915 π.ἔ. καὶ διεκπεραιώσεως 172/22.1.2008 ᾿Εγκύκλιο 
Σημείωμα ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος ἀπαγόρευσε τὴν διεξαγωγὴ πανηγύρεων μὲ κοσμικὴ 
μουσικὴ καὶ χοροὺς ἐντὸς τῶν περιβόλων τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν. 

Μὲ ἀπόφασή μας ἀπαγορεύσαμε τὴν διάθεση τῶν προαυλίων τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν 
καὶ ῾Ιερῶν Μονῶν γιὰ πραγματοποίηση δεξιώσεων, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς 
ὑπερβολικοὺς στολισμοὺς τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν κατὰ τὴν τέλεση τῶν ῾Ιερῶν 
Μυστηρίων (᾿Εγκύκλιός μας 49 (Φ.1/3/654) 20.5.2005). 

Μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου Φ.1/4/227/24.2.2009 ᾿Εγκύκλιο Σημείωμά μας 
κοινοποιήθηκε τὸ ὑπ᾿ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 4325π.ἔ. καὶ διεκπεραιώσεως 
331/16.2.2009 ᾿Εγκύκλιο Σημείωμα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ ῾Ιερὰ 



Σύνοδος ἐφιστᾶ τὴν προσοχή μας, ὥστε νὰ μὴ χρησιμοποιοῦνται ὡς 
«μαρτυρικά» στὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος μὴ χριστιανικὰ σύμβολα. 

Στὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολή μας καθιερώσαμε μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 27 (Φ.1/3/220) 
11.3.2003 ᾿Εγκύκλιό μας τὴν χορήγηση ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ γιὰ 
τοὺς βαπτιζομένους καὶ συζευγνυομένους. 

Μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 8 (Φ1./3/723) 5.12.2000 ᾿Εγκύκλιό μας ἔχουμε ἀπαγορεύσει 
τὴν ἀπαίτηση οἱουδήποτε χρηματικοῦ ποσοῦ γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν 
Μυστηρίων στὸν ῾Ιερὸ Ναὸ καὶ συγχρόνως ἔχουμε καθορίσει τὸν τρόπο 
διανομῆς τῶν προαιρετικῶν εἰσφορῶν τῶν πιστῶν. 

δ´. Γιὰ τὴν διακονία στὰ Κοιμητήρια διαλαμβάνει ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 28 (Φ.1/3/636) 
31.7.2003 ᾿Εγκύκλιός μας καὶ ὁ ἰσχύων γιὰ αὐτὴν Κανονισμός. 

ε´. ᾿Επισημαίνουμε καὶ μὲ τὴν παροῦσα ὅτι ὀφείλετε νὰ ἐπιδεικνύετε σύνεση ἀφ᾿ 
ἑνὸς μὲν στὴν κρούση τῶν κωδώνων κατὰ τὴν διάρκεια καὶ τὴν ἔνταση καὶ ἀφ᾿ 
ἑτέρου στὴν λειτουργία τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων, κατὰ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμοὺς 
πρωτοκόλλου 2855 καὶ διεκπεραιώσεως 1489/9.7.2003 ᾿Εγκύκλιο Σημείωμα τῆς 
῾Ιερᾶς Συνόδου καὶ τὰ ὑπ᾿ ἀριθμὸν Φ.1/4/ 591/ 8.7.2003, καὶ Φ.1/4/872/4.9.2008 
᾿Εγκύκλια Σημειώματά μας. 

στ´. Γιὰ τὴν διακονία μας κατὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὴν Μεγάλη 
῾Εβδομάδα, τὴν νηστεία πρὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ τὴν περίοδο τοῦ 
Δεκαπενταύγουστου ἀποστέλλουμε ποιμαντικὲς ᾿Εγκυκλίους περιέχουσες 
λεπτομερεῖς ὁδηγίες. ῎Ητοι: 

i. Γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς διακονίας μας κατὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ οἱ 
᾿Εγκύκλιοι: 

12 (Φ.1/3/150) 28.2.2001 

20 (Φ.1/3/296) 20.3.2002 

26 (Φ.1/3/212) 7.3. 2003 

33 (Φ.1/3/217) 11.2.2004 

46 (Φ.1/3/260) 2.3.2005 

55 (Φ.1/3/206) 24.2.2006 

69 (Φ.1/3/944) 14.2.2007 

76 (Φ.1/3/280) 7.3.2008 

85 (Φ.1/3/271) 3.3.2009 

97 (Φ.1/3/167) 5.2.2010 

118 (Φ.1/3/220) 23.2.20123 

128 (Φ.1/3/409) 4.4.20131 4 

ii. Γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς διακονίας μας κατὰ τὴν Μεγάλη ῾Εβδομάδα καὶ τὸ 
Πάσχα οἱ ᾿Εγκύκλιοι: 

 



13 (Φ.1/3/264) 27.3.2001 

34 (Φ.1/3/435) 27. 3.2004 

48 (Φ.1/3/439) 8.4.2005 

56 (Φ.1/3/352) 28.3.2006 

66 (Φ.1/3/279) 12.3.2007 

77 (Φ.1/3/378)  1.4.2008 

86 (Φ.1/3/339) 23.3.2009 

98 (Φ.1/3/306) 20.3.2010 

109 (Φ.1/3/366) 1.4.2011 

119 (Φ.1/3/337)  21.3.2012 

128 (Φ.1/3/409) 4.4.2013 

139 (Φ.1/3/310) 20.3.2914 

iii. Γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς διακονίας μας κατὰ τὴν περίοδο τοῦ 
Δεκαπενταύγουστου ἡ ᾿Εγκύκλιος 15 (Φ.1/3/535) 23.7.2001. 

iv. Γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς διακονίας μας κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας πρὸ 
τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ κατὰ τὸ ῞Αγιο Δωδεκαήμερο οἱ 
᾿Εγκύκλιοι· 

10 (Φ.1/3/764) 14.12.2000 

19 (Φ.1/3/952) 10.12.2001 

25 (Φ.1/3/1063) 29.11.2002 

32 (Φ.1/3/1065) 19.11.2003 

43 (Φ.1/3/1402) 1.12.2004 

54 (Φ.1/3/1285) 21.12.2005 

64 (Φ.1/3/1423) 16.11.2006 

72 (Φ.1/3/1165) 20.11.2007 

84 (Φ. 1/3/1192) 18.11.2008 

96 (Φ.1/3/990) 25.11.2009 

107 (Φ.1/3/1343) 29.11.2010 

117 (Φ.1/3/1537) 9.12.2011 

127 (Φ.1/3/1310) 3.12.2012 

137 (Φ.1/3/1202) 25.11.2013 



ζ´. Γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν πιστῶν νὰ συμμετέχουν στὶς τελούμενες ῾Ιερὲς 
᾿Ακολουθίες τοῦ ῾Αγίου Δωδεκαήμερου καὶ τῆς Μεγάλης ῾Εβδομάδος καὶ τοῦ 
Πάσχα ἐκδίδονται ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολη καὶ διανέμονται ἔντυπα 
προγράμματα. 

2. ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 

Μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμὸν 233 ᾽Απόφασή μας συγκροτήσαμε τήν Ἐπιτροπή 
Ἀκροάσεως καί Κρίσεως Ἱεροψαλτῶν, προκειμένου διορισμοῦ αὐτῶν στά Ἱερά 
Ἀναλόγια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐπί τριετεῖ θητείᾳ ἀρχομένῃ τήν 
14.5.2013 καί ληγούσῃ τήν 12.5.2016 ἀποτελουμένη ἐκ τῶν: 

α´. Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Πετροπούλου, 
Ἐφημερίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Καισαριανῆς, ἀναπληρωμένου ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου 
Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Μπιλιλῆ, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου -τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Ὑμηττοῦ. 

β´. Μουσικολογιωτάτου κ. Παναγιώτου Σουσούνη, Πρωτοψάλτου τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς, 
ἀναπληρωμένου ὑπό τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Γεωργίου Γεροντάκη, 
Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου -τῆς Ἁγίας 
Φωτεινῆς  Ὑμηττοῦ. 

γ´. Μουσικολογιωτάτου κ. Φωτίου Καραγιάννη, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς, ἀναπληρουμένου ὑπό τοῦ 
Μουσικολογιωτάτου κ. Κωνσταντίνου Ζούμπου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος  

δ´. Μουσικολογιωτάτου κ. Γεωργίου Ντοβόλου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος, ἀναπληρωμένου ὑπό τοῦ 
Μουσικολογιωτάτου κ. Χρήστου Παπαχρήστου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τοῦ Γεωργίου τοῦ Κοιμητηρίου  Καισαριανῆς.  

ε´. Τοῦ ἑκάστοτε Προϊσταμένου, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐν ᾧ πρόκειται, ἵνα διορισθῇ 
ὁ ὑποψήφιος Ἱεροψάλτης, ἀναπληρουμένου ὑπό ἑτέρου συνεφημερίου αὐτοῦ.  

᾿Εφιστοῦμε τὴν προσοχή σας στὴν τήρηση τοῦ ἰσχύοντος Κανονισμοῦ γιὰ τὴν 
πρόσληψη καὶ τὸν διορισμὸ τῶν ῾Ιεροψαλτῶν. 

῾Υπενθυμίζουμε τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸ Φ.1/4/832/18.7.2012 ᾽Εγκύκλιο Σημείωμά μας, ποὺ 
ἀναφέρεται στὴν μουσικὴ μέθοδο, ποὺ εἰσήχθη μὲ τὴν μεταρρύθμηση τῶν τριῶν 
Διδασκάλων Χρυσάνθου τοῦ ἐν Μαδύτων, Γρηγορίου τοῦ Πρωτοψάλτου, 
Χουρμουζίου τοῦΧαρτοφύλακος, οἱ ὁποῖοι ἐξήγησαν τὴν σύνθετη γραφὴ τῶν 
κωδίκων μὲ μουσικὰ ἔργα, μεταφέροντάς την σὲ ἀναλυτικώτερη γραφή. 

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ - 

 ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ 

 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου, 
῾Ιεροκήρυκας. 

Θὰ συνεχίσουμε καὶ κατὰ τὴν νέα περίοδο τὶς ᾿Επιμορφωτικές, ᾿Ενημερωτικὲς 
Συνάξεις τῶν Πρεσβυτέρων καὶ Διακόνων. 



Μὲ αὐτὲς ἐπιδιώκουμε τὴν ἐπιμόρφωση τῶν Ποιμένων καὶ τὴν βελτίωση τοῦ 
ἐπιπέδου τους προκειμένου νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν ὑπεύθυνη ἀποστολή τους. 

Οἱ συνάξεις αὐτὲς πραγματοποιοῦνται κατὰ τὸ διάστημα τῶν μηνῶν 
᾿Οκτωβρίου-Μαΐου ὡς ἑξῆς· 

Δύο ἡμέρες μὲ ἱερὲς ᾿Ακολουθίες, θεία Λειτουργία, θεῖο κήρυγμα καὶ εἰσηγήσεις 
τελούμενες ἀπὸ τοὺς Πρεσβυτέρους καὶ τοὺς Διακόνους τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεώς μας ἐπὶ παρουσίᾳ μας.  

Τὴν Τρίτη ἡμέρα καλεῖται εἰδικὸς εἰσηγητὴς γιὰ νὰ ἀναπτύξει ἕνα θέμα 
ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντος. Μετὰ τὴν εἰσήγηση διεξάγεται διάλογος. 

Τὰ Προγράμματα τῶν Συνάξεων καὶ τῶν Διαλέξεων θὰ κοινοποιηθοῦν ἐντὸς 
τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. 

4. ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ - ΚΥΚΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ -  

ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου, 
῾Ιεροκήρυκας. 

Δὲν πρέπει νὰ παραλείπεται τὸ κήρυγμα ἀπὸ τὴν θεία Λειτουργία κάθε 
Κυριακὴ καὶ ἑορτή. ᾿Οφείλετε, κατόπιν μεταξύ σας συνεννοήσεως, νὰ 
ἀναλαμβάνετε τὴν διδαχὴ στὴν σύναξη τῶν πιστῶν. Κάθε ᾿Ενορία πρέπει νὰ 
ἀποτελεῖ κέντρο ἐξαγγελίας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, εὐαγγελισμοῦ, πνευματικῆς 
οἰκοδομῆς καὶ καταρτίσεως τῶν πιστῶν. 

᾿Απὸ αὐτὸ προκύπτει ἡ ἀνάγκη νὰ διοργανώνονται στὴν ᾿Ενορία καὶ νὰ 
λειτουργοῦν ἑβδομαδιαῖες ἐνοριακὲς συνάξεις. 

Γιὰ νὰ διευκολυνθῆτε στὴν προετοιμασία τῶν ἀναπτυσσομένων θεμάτων 
διενείμαμε τὰ ἀναγκαῖα βοηθήματα. Προτείνουμε νὰ καταρτίσετε πρόγραμμα 
ἀναπτύξεως τῶν θεμάτων, ὅπως ἡ διδαχὴ τῶν πιστῶν ἐπιτελεῖται μὲ 
συγκεκριμένη προοπτική. 

Μὲ ᾿Εγκυκλίους μας ἀπευθυνόμαστε πρὸς τὸν ῾Ιερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ Λαὸ 
γιὰ νὰ διδάξουμε τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ οἰκοδομήσουμε τὴν ᾿Εκκλησία 
εὐκαίρως. Κατὰ δὲ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς καὶ τοῦ 
Πάσχα ἀπευθύνουμε καθηκόντως μήνυμα γιὰ τὸ μυστήριο τῆς «ἐν Χριστῷ» 
οἰκονομίας καὶ ἀπολυτρώσεώς μας. 

Τὰ ἑσπερινὰ κηρύγματά μας στὸν Μητροπολιτικὸ ῾Ιερὸ Ναὸ τοῦ ῾Αγίου 
Νικολάου Καισαριανῆς θὰ ἀρχίσουν τὴν Κυριακὴ 19.10.2014. 

Κατὰ τὴν ἱεραποστολικὴ περίοδο 2014 -15 θὰ σχολιάσουμε τοὺς σωτήριους 
διαλόγους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ καταγράφονται στὰ ἱερὰ 
Εὐαγγέλια. 

῾Ο ἱεροκήρυκας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας, Πανοσιολογιώτατος 
᾽Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου, συντάσσει κήρυγμα ποὺ δημοσιεύεται 
στὴν ᾽Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» κάθε Σάββατο καὶ στὴν ἱστοσελίδα τῆς 
῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

5. ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 



῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου, 
῾Ιεροκήρυκας. 

Τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ᾿Εξομολογήσεως, ὅπως παρουσιάζεται στὶς ἐπισtολὲς τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, τελεῖται στὶς ᾿Ενορίες κατὰ δύο τρόπους· 

α´. ᾿Απὸ τὸν ῾Ιεροκήρυκα· ᾿Αρχιμανδρίτη κ. Καλλίνικο Νικολάου βάσει 
προγράμματος κατὰ τὶς περιόδους, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς Νηστείας 
τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Δεκαπενταυγούστου. 

β´. ᾿Απὸ τοὺς ᾿Εντεταλμένους Πρεσβυτέρους ᾿Εφημερίους, ὁσάκις ἂν δεήσει. 
Παραθέτουμε τὸν κατάλογο τῶν Πνευματικῶν - ᾿Εξομολόγων στὶς ᾿Ενορίες· 

1.  ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Αναστάσιος Τασόπουλος 

2.  ᾿Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Δάγλας 

3.  ᾿Αρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος Παναγιωτόπουλος 

4.  ᾿Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Μπίλιαρης 

5.  ᾿Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σιδέρης 

6.  ᾿Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοτσίφης 

7.  ᾿Αρχιμανδρίτης Νίκων Γαλανόπουλος 

8.  ᾿Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Λιόλιος 

9.  Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Δημητρακάκης 

10. Πρωτοπρεσβύτερος Εὐθύμιος Στρατούλης 

11. Πρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδόπουλος 

12. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Καραούλης 

13. Πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Μπιλιλῆς 

14. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κέφης 

15. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ντόβολος 

16. Πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Κωστόπουλος 

 

Γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν πιστῶν στὸ Μυστήριο τῆς ἀφέσεως ἐκδώσαμε εἰδικὰ 
φυλλάδια: 

«᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθός - Γιὰ μιὰ καλὴ ἐξομολόγησι». 

« Οἱ Πνευματικοὶ Πατέρες». 

Γιὰ τὴν κατάρτιση τῶν πνευματικῶν θὰ διοργανωθοῦν δύο συνάξεις κατὰ τὶς 
περιόδους πρὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ πρὸ τοῦ Πάσχα. 

6. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 



῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. ᾿Αναστάσιος 
Τασόπουλος, Πρωτοσύγκελλος. 

Στὴν εὐθύνη τῆς διακονίας τοῦ τομέα αὐτοῦ ἀνήκουν: 

α´. ῾Η διοργάνωση καὶ ἡ ἐποπτεία τῶν ἐνοριακῶν νεανικῶν συνάξεων  καὶ 
συντροφῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, γιὰ τὶς ὁποῖες διαλαμβάνει τὸ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 
πρωτοκόλλου Φ.1/4/995/1.9.2011 ᾿Εγκύκλιο Σημείωμά μας.  

β´. ῾Η ἐξασφάλιση καὶ ἐπιμόρφωση τῶν στελεχῶν τῆς Χριστιανικῆς ᾽Αγωγῆς 
τῶν Νέων. 

γ´. ῾Ο προγραμματισμὸς τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν τῶν Σχολείων. 

δ´. ῾Η ἐπικοινωνία μὲ τὶς ᾽Εκπαιδευτικὲς ᾽Αρχές, τοὺς Συλλόγους Γονέων καὶ 
Κηδεμόνων καὶ τὰ Συμβούλια τῶν μαθητῶν. 

ε´. ῾Η ὀργάνωση ἐκδηλώσεων γιὰ τοὺς νέους καὶ κάθε ἄλλο ποὺ συνάδει καὶ 
συντελεῖ στὴν προώθηση καὶ ἐπίτευξη τοῦ ἐπιδιωκομένου ἀγαθοῦ σκοποῦ διὰ 
τῆς διακονίας αὐτῆς. 

῾Υπεύθυνοι Νεότητας στὶς ᾿Ενορίες ὁρίζονται: 

Τοῦ Μητροπολιτικοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς 

ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαὴλ Πετρόπουλος. 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς, ὁ ῾Ιερομόναχος 
Παρθένιος Οἰκονόμου. 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Τριῶν ᾿Ιεραρχῶν Καισαριανῆς, ὁ 
Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Κέφης. 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῆς ῾Αγίας Τριάδος Βύρωνος, ὁ ῾Ιερομόναχος Γεδεὼν 
Μαγκριώτης. 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου Νέας ῾Ελβετίας, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. 
Γρηγόριος Χαρίτος 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βύρωνος, ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης 
κ. Νεκτάριος Κανδαρᾶς. 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρέα, ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος 
Παναγιωτόπουλος. 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (῾Αγίας Φωτεινῆς) ῾Υμηττοῦ, 
Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Σχοινᾶς. 

Τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ῾Υμηττοῦ, ὁ 
Πρεσβύτερος Σωτήριος Χατζόπουλος. 

Γιὰ τὴν διακονία αὐτὴ κατὰ τὴν ἱεραποστολικὴ περίοδο 2013-2014 
διαλαμβάνει λεπτομερῶς τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν Φ.1/4/ 895/18.9.2013 ᾽Εγκύκλιο 
Σημείωμά μας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ 



Τὴν ἱεραποστολικὴ περίοδο 2014-15 στὶς Νεανικὲς Συνάξεις μας προτείνουμε 
νὰ ὰντλίσουμε τὰ θέματα κατηχήσεως ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν 
βάση τῆς ἀποστολῆς τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως συνάγεται καὶ ἀπὸ 
τὴν πλούσια κατηχητικὴ πατερικὴ γραμματεία. 

Ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνουμε: 

α´. Ἡ ἀποστολὴ ὅλων τῶν ἐργατῶν εἶναι τὸ «ἱερουργεῖν« τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ. Νὰ κηρύττουν δηλαδὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδιαιτέρως στοὺς νέους 
τὶ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

β´. Σ᾽ αὐτὸ τὸ ἔργο ἀπέστειλε ὁ Κύριος τοὺς Ἀποστόλους νὰ διδάξουν τοῦς 
λαούς τὶς ἐντολές Του καὶ τὴν ἀλήθειά Του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ 
ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» 
(Ματθαίου κη´ 19-20). 

γ´. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἑρμήνευσαν αὐθεντικὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
φωτισθέντες ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦμα. 

δ´. Μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ καταρτισθοῦν οἱ νέοι μας σὲ μία ἐποχὴ 
συγχύσεων, πλανῶν καὶ ἐξαπάτησης. 

ε´. Ἡ ἅγία Γραφὴ παρέχει τὰ πρότυπα ζωῆς καὶ δίδει τὴν πνευματικὴ 
εὐρρωστία στὶς ψυχὲς τῶν νέων γιὰ νὰ ἀντισταθοῦν στὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας καὶ 
νὰ παραμείνουν ἐλεύθεροι καὶ ἀδούλωτοι. 

στ´. Μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ συνδέονται τὰ ἐπὶ μέρους θέματα ποὺ διευκολύνουν 
στὴν κατανόηση τῆς ἁγίας Γραφῆς. 

i. Ἡ ἁγία Γραφὴ εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Δὲν μπορεῖ νὰ χρακτηρισθεῖ 
οὔτε ἰδεολογία οὔτε ἐπιστήμη ἐπειδὴ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐπιδιώκει νὰ 
διαμορφώσει εὐσεβεῖς ψυχὲς καὶ νὰ ἐμπνεύσει τὴν ἐλπίδα στὸν ζωντανὸ Θεό. 

ii. Ἡ αὐθεντία της καὶ θεοπνευστία της κατοχυρώνντι ἀπὸ τὸν Ἵδιος τὸν Θεό. 

iii. Σ᾽ αὐτὴ ἡ ἱστορικότητα τῶν γεγονότων καὶ τῶν προσώπων ποὺ 
ἀναφέρονται καταπολεμεῖ τὴν ἀντίληψη, ὅτι πρόκειται γιὰ ἀνάγνωσμα λαϊκῆς 
ἐμπνεύσεως. 

iv. Ἡ ἁγία Γραφὴ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν βιβλίο γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία τὴν 
παρήγαγε καὶ τὴν διαμόρφωσε. Ἡ Ἐκκλησία ὑπερασπίσθηκε τὴν ἀξία της. Ἡ 
Ἐκκλησία τὴν ἐρμηνεύει αὐτθεντικά. 

v. Ἡ ἁγία Γραφὴ ἔχει παιδευτικὸ σκοπό: «᾿Επεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ 
σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν 
καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ 
νῦν αἰῶνι» (Πρὸς Τῖτον β´ 11-12). 

vi. Ἡ ἁγία Γραφὴ δίδει μαρτυρία γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε οἱ 
πιστοὶ νὰ ἀποκτήσουν τὴν σωτηρία καὶ τὴν ἐπιγνωση τοῦ προσώπου Του, τοῦ 
ἔργου Του καὶ τὴς διδασκαλίας Του κατὰ τὴν προτροπή Του              «ἐρευνᾶτε 
τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ 
μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ» (Ματθαίου ε´ 39).  

7. ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 



῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος 
Παναγιωτόπουλος, ᾿Εφημέριος.  

α) Κατασκηνωτικῶν Περιόδων β) Σχολῶν ῾Αγιογραφίας γ) Σχολῶν Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς δ) Χορευτικῶν Τμημάτων. 

Τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι μία ἀκόμη προσφορὰ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας 
πρὸς τοὺς νέους καὶ τὶς νέες τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας μας. 

῎Εχουμε κατὰ τὸ παρελθὸν ἐπισημάνει καὶ τὴν χρησιμότητα τῶν Τμημάτων 
῾Αγιογραφίας, Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Παραδοσιακῶν Χορῶν  καὶ ὅλων τῶν 
ἄλλων νεανικῶν δραστηριοτήτων στὶς ᾿Ενορίες γιὰ τοὺς νέους καὶ τὶς νέες. 

Πρόκειται γιὰ δημιουργικὲς δραστηριότητες ποὺ συμβάλλουν στὴν ἐνίσχυση 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς τους. 

8. ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος Κοτσίφης. 

Αὐτοῦ τοῦ χαρακτήρα συνάξεις λειτουργοῦν α´ στὸν ῾Ιερὸ Ναὸ τῶν ῾Αγίων 
Τριῶν ῾Ιεραρχῶν Καισαριανῆς καὶ β´ στὸν ῾Ιερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος. 

9. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιωλογιώτατος ᾽Αρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος Κοτσίφης, 
᾿Εφημέριος. 

Τὸν Τομέα αὐτὸν συστήσαμε μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 55/4.6.2002 ᾿Απόφασή μας, μὲ 
σκοπὸ τὴν πνευματικὴ καὶ ἐν γένει ἐνίσχυση καὶ καλλιέργεια τῶν ὑποψηφίων 
Κληρικῶν, ῾Ιεροσπουδαστῶν, ᾿Αναγνωστῶν καὶ ῾Ιεροπαίδων, ὅπως π.χ. διά· 

α´. Τῶν Συνάξεων γιὰ τοὺς ᾿Αναγνῶστες καὶ τοὺς λοιπούς, κατὰ τακτὰ χρονικὰ 
διαστήματα, πρὸς μελέτη λειτουργικῶν θεμάτων καὶ τὴν πνευματικὴ κατάρτιση 
αὐτῶν. 

β´. Τῆς ὀργανώσεως ἐκδρομῶν καὶ λοιπῶν ἐκδηλώσεων. 

῾Η προετοιμασία τῶν μελλοντικῶν Ποιμένων εἶναι μία σημαντικὴ διακονία. Τὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμου μαραίνει καὶ κατακαίει κάθε πνευματικὴ ἰκμάδα ἰδίως τῶν 
«ἐφιεμένων ἱερᾶσθαι». Πρὸς αὐτὴ τὴν νοοτροπία ἀντιπαλαίοντες μὲ τὴν Χάρη 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὀφείλουμε νὰ στηρίξουμε αὐτοὺς τοὺς νέους, στοὺς 
ὁποίους ὁ Θεὸς ἐφύτευσεν τὴν ἁγία κλίση, γιὰ νὰ μὴ καταφλεχθοῦν ἀπὸ τὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμου, ὡς οἱ νέοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ «ἐν μέσῳ πυρὸς 
ἱστάμενοι καὶ μὴ φλεγόμενοι». 

῾Ωστόσο δὲν πρέπει νὰ ἀγνοεῖτε ὅτι ἡ μείωση τῶν ἱερατικῶν κλίσεων 
ἐπιδεινοῦται ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἀπὸ τὴν ἀπροθυμία πολλῶν νεανίδων νὰ 
ὑπανδρευθοῦν νέους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἱερωθοῦν. 

῾Η μείωση αὐτὴ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ συντηρήσουμε, συνεργούσης τῆς θείας 
Χάριτος, καὶ νὰ ἐπαυξήσουμε τὶς ὑπάρχουσες κλίσεις. 

 

10. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 



῾Υπεύθυνος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Κέφης, 
᾿Εφημέριος. 

α´. Σὲ αὐτὸ τὸν τομέα ἐντάσσεται ἡ ποιμαντικὴ γιὰ τὰ Σχολεῖα. ῾Η ἐμπειρία τὴν 
ὁποία ἔχουμε μέχρι σήμερα δὲν ἀποκλείει τὴν συνεργασία τῆς Τοπικῆς 
᾿Εκκλησίας μας μὲ τὶς ἐδῶ ὑπάρχουσες ᾿Εκπαιδευτικὲς ᾿Αρχὲς γιὰ τὴν 
πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν νέων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

Γιὰ τὴν διακονία αὐτῶν μπορεῖτε νὰ πραγματοποιήσετε τὰ ἑξῆς· 

Νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὰ Σχολεῖα τῆς ᾿Ενορίας γιὰ νὰ γνωρισθεῖτε μὲ τὶς 
᾽Εκπαιδευτικὲς ᾿Αρχὲς καὶ νὰ θέσετε ὑπ᾿ ὄψη τους τὴν διάθεσή σας καὶ τὸ 
ἐνδιαφέρον σας νὰ συνεργασθεῖτε μαζί τους γιὰ τοὺς νέους. 

Νὰ ὀργανώσετε τὸν τακτικὸ ᾿Εκκλησιασμὸ τῶν Σχολείων κατὰ τὶς δεδομένες 
ὁδηγίες μας. 

Νὰ ἐμπνευσθεῖτε ἄλλες εὐκαιρίες πνευματικῆς οἰκοδομῆς μὲ εἰδικὲς ἐκδηλώσεις 
καὶ πρωτοβουλίες. 

Νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ τοὺς Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεμόνων καὶ νὰ 
ἐξασφαλίσετε τὴν συμπαράστασή τους στὴν διακονία σας. 

Νὰ ἐνημερώσετε εὐρέως τοὺς ἐνορῖτες σας γιὰ τὶς νεανικὲς συνάξεις. 

β´.῾Η διακονία τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως στὸν τομέα αὐτὸ περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς· 

i. Τὴν ἀποστολὴ χαιρετισμοῦ πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων 
(Νηπιαγωγούς - Διδασκάλους - Καθηγητές - Διοικητικὲς καὶ ᾿Εκπαιδευτικὲς 
᾿Αρχές) μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους. 

ii. Τὴν ἀποστολὴ μηνύματος πρὸς τοὺς μαθητὲς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, τῶν 
Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας μας μὲ τὴν ἔναρξη 
τοῦ σχολικοῦ ἔτους. 

iii. Τὴν διανομὴ ἀντιτύπων Καινῆς Διαθήκης στοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες 
τῆς Β´ τάξεως Γυμνασίου. 

Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ προβήκαμεν σὲ τρεῖς ἐκδόσεις τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς 
Διαθήκης μὲ μετάφραση τῆς Βιβλικῆς ῾Εταιρείας, ἑκάστη σὲ πέντε (5.000) 
χιλιάδες ἀντίτυπα. Τοιουτοτρόπως συνολικά, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἕνδεκα 
ἐτῶν τῆς ἀρχιερατείας μας, ἔχουν διανεμηθεῖ 20.000 ἀντίτυπα τῆς Καινῆς 
Διαθήκης στὰ σχολεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

iv Τὴν ἀποστολὴ συγχαρητηρίου γράμματος στοὺς ἐπιτυχόντας στὶς Σχόλες 
Τριτοβαθμίου ᾽Εκπαιδεύσεως ἀπὸ τὰ Λύκεια τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας 
μας. 

v. Τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν τῶν Σχολείων. 

῾Η διακονία αὐτὴ ἀπαιτεῖ προετοιμασία καὶ συνεργασία μὲ τοὺς ὑπεύθυνους 
τῶν Σχολείων. 

Προγραμματίζουμε νὰ τελέσουμε καὶ κατὰ τὴν περίοδο ποὺ πρόκειται νὰ 
ἀρχίσει, θεῖες Λειτουργίες γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν Σχολείων τῆς μητροπολιτικῆς 
περιφερείας μας κατὰ τὶς δοθεῖσες ὁδηγίες μας. 



vi. Τὴν ὀργάνωση τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν. 

Κάθε χρόνο ἐκδίδουμε ἰδιαίτερο φυλλάδιο γιὰ νὰ διανεμηθεῖ στοὺς 
ἐκκλησιαζομένους ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες ὅπως· 

«Τοὺς Πατέρες καὶ Διδασκάλους τιμήσωμεν» (2006). 

«᾿Εγκωμιαστικὸς Λόγος εἰς τοὺς ῾Αγίους Μεγάλους Πατέρες καὶ Οἰκουμενικοὺς 
Διδασκάλους» (2007). 

«Οἱ Τρεῖς ῾Ιεράρχαι πρότυπα ζωῆς» (2008). 

«Οἱ Τρεῖς ῾Ιεράρχαι. Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ᾿Ιωάννης ὁ 
Χρυσόστομος. Οἱ ἅγιοι τῆς σοφίας, τῆς πίστεως καὶ τῆς ἁγάπης» (2009). 

« ῾Η ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν στὴν ζωή μας» (2010). 

«᾽Απομνημονεύματα τῶν ῾Αγωνιστῶν τοῦ 1821 (2011). 

«῾Η ἰδεώδης παιδεία κατὰ τοὺς τρεῖς ῾Ιεράρχες καὶ Μεγάλους Διδασκάλους» 
(2012) 

Γιὰ τὴν ἀρτιωτέρα διοργάνωση τῆς ἑορτῆς ἀποστέλουμε ἰδιαίτερο ᾿Εγκύκλιο 
Σημείωμα. 

vii. Τὸ Πρόγραμμα ἐκτενοῦς προσευχῆς κατὰ τὴν περίοδο τῶν Γενικῶν 
᾿Εξετάσεων, μὲ τὴν τέλεση τὸ πρωὶ τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τὸ ἑσπέρας τῆς 
εἰδικῆς ῾Ιερᾶς Παρακλήσεως ὑπὲρ φωτίσεως καὶ ἐπιτυχίας τῶν διαγωνιζομένων 
νέων καὶ ἐνισχύσεως ὅλων ἤτοι τῶν διαγωνιζομένων καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους. 

viii. Τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση Σχολείων - Συλλόγων Γονέων καὶ Κηδεμόνων 
γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δαπανῶν διαφόρων προγραμμάτων τῶν Σχολείων καὶ τῶν 
μαθητικῶν κοινοτήτων. 

ix. Τὴν ἀποστολὴ Συγχαρητηρίου Μηνύματος στοὺς ἐπιτυχόντες στὶς Σχολὲς 
τῆς Τριτοβάθμιας ᾿Εκπαίδευσης. 

11. ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 

Μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 45/28.11.2001 ᾿Απόφασή μας ἀναθέσαμε στούς 
Πανοσιολογιώτατο ᾿Αρχιμανδρίτη κ. Νικόδημο Σιδέρη, ᾿Εφημέριο 
καὶ᾿Αξιότιμο κ. Λάμπρο Σκόντζο, θεολόγο, τὸν Τομέα αὐτὸ μὲ σκοπὸ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν γιὰ· 

α´. Τὴν συνεχὴ παρατήρηση, καταγραφὴ καὶ μελέτη τοῦ διεθνοῦς καὶ 
ἑλληνικοῦ σκηνικοῦ τῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν ὁμάδων. 

β´. Τὴν ὁριοθέτηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι πλανῶν καὶ τῶν κακοδοξιῶν 
αὐτῶν. 

γ´. Τὴν ποιμαντικὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου γιὰ τοὺς 
πνευματικοὺς καὶ λοιποὺς κινδύνους ἀπὸ τὶς αἰρέσεις καὶ τὴν ἀντιμετώπιση 
διαφόρων περιστατικῶν ποὺ προκύπτουν. 

Θὰ συνεχισθεῖ τὸ ᾿Αντιαιρετικὸ Σεμινάριο στὴν αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ 
κέντρου τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (ἁγίας Φωτεινῆς) 
Ὑμηττοῦ. 



Οἱ Διαλέξεις θὰ πραγματοποιοῦνται μία κάθε μῆνα σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα 
πού ἔχει ἤδη ἀνακοινωθεῖ μὲ τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸ Φ.1/4/920/16.10.2014 ᾿Εγκύκλιο 
Σημείωμά μας καὶ θὰ ἀρχίσουν τὴν Δευτέρα 20 ᾽Οκτωβρίου ἐ. ἔ.  

 Μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμὸν 2958 (4530/2029) 15.9.2014 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας μας καθιερώθηκε Ἡ Ἑβδομάδα ποὺ ἀρχίζει τὴν Κυριακὴ τῶν 
ἁγίων Παέρων, τὴν μετὰ τὴν 11η Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. ὡς Ἑβδομάδα Ἀντιαιρατικοῦ 
Ἀγῶνος, κατὰ τὴν ὁποία ἐντείνεται ἡ μέριμνα τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας 
γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἀκεραιότητος τῆς πίστεως καὶ ζωῆς τῶν πιστῶν. 

12. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος 
Παναγιωτόπουλος, ᾿Εφημέριος. 

Στὸν τομέα αὐτὸ ὑπάγονται οἱ προσπάθειες στηρίξεως τῆς συζυγίας, τοῦ 
θεσμοῦ τοῦ Γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας. 

Πρὸς τοῦτο θὰ καταρτισθεῖ Πρόγραμμα ὁμιλιῶν καὶ διαλέξεων στὶς ᾿Ενορίες. 

Στὴν διακονία τοῦ τομέα αὐτοῦ τάσσονται καὶ οἱ Σχολές Γονέων ποὺ 
λειτουργοῦν στὶς ᾿Ενορίες τῆς Μητροπόλεως. 

13. ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

῾Υπεύθυνος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεράσιμος Μπιλιλῆς, 
᾿Εφημέριος. 

 ῾Ο Τομέας αὐτὸς συστήθηκε μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸ 153/1.9.2006 ᾿Απόφασή μας γιὰ 
τοὺς πιὸ κάτω σκοπούς· 

α´. Τὴν ἔγκαιρη καὶ ἔγκυρη πληροφόρηση καὶ ἐνημέρωση τοῦ πληρώματος τῆς 
᾿Εκκλησίας καὶ τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ γυναικεῖα ζητήματα. 

β´. Τὴν ἐνεργὸν συμμετοχὴ τῶν χριστιανῶν γυναικῶν στὴν ζωὴ καὶ δράση τῆς 
᾿Ενορίας καὶ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. 

γ´. Τὴν ἀλληλεγγύη στὸ τοπικὸ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση 
συγχρόνων κοινωνικῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὴν γυναῖκα. 

δ´. Τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀποστολῆς καὶ τὴν ἐνδυνάμωση τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας 
στὸ κοινωνικὸ καὶ προνοιακὸ ἔργο τῆς ᾿Εκκλησίας. 

ε´. Τὴν προώθηση νέων πρακτικῶν καὶ προσεγγίσεων στὰ ζητήματα ποὺ 
ἀφοροῦν στὸν γυναικεῖο πληθυσμὸ καὶ τὴν ἀνάπτυξη νέων μορφῶν 
ἐθελοντικῆς δράσεως. 

ς´. Τὴν συλλογικὴν ἔκφραση καὶ δράση τῶν χριστιανῶν γυναικῶν. 

ζ´. Τὴν προβολὴ τῆς ταυτότητος καὶ τῆς προσφορᾶς τῆς χριστιανῆς γυναίκας 
στὰ Μέσα Μαζικῆς ᾿Ενημερώσεως καὶ στὸ Διαδίκτυο. 

η´. Στὶς κοινὲς δράσεις μὲ ἄλλους συναφεῖς ἢ ἐνδιαφερόμενους φορεῖς γιὰ 
γυναικεῖα θέματα σὲ τοπικό, ἐθνικὸ καὶ διακρατικὸ ἐπίπεδο.τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸ 
Φ.1/4/920/16.10.2014 ᾿Εγκύκλιο Σημείωμά μας. 

14. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  



ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

῾Υπεύθυνος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ 
Πετρόπουλος, ᾿Εφημέριος. 

α´. Τὸ Γραφεῖο ᾽Εθελοντικῆς Αἱμοδοσίας ἀναδιοργανώθηκε μὲ τὶς ὑπ᾿ ἀριθμὸν 
54/21.5.2002, 126/4.10.2005, 165/4.10.2005 καὶ 235/14.5.2013 ᾿Αποφάσεις μας μὲ 
τὶς ἑξῆς ἁρμοδιότητες· 

i. ῎Εχει τὴν εὐθύνη τοῦ συντονισμοῦ τῆς ᾽Εθελοντικῆς Αἱμοδοσίας. 

ii. Συγκεντρώνει τὶς ὑποβαλλόμενες καταστάσεις τῶν ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν, 
καταρτίζει τὶς σχετικὲς καρτέλλες αὐτῶν καὶ φροντίζει γιὰ τὴν ἑκάστοτε 
ἐνημέρωσή τους. 

iii. ᾿Οργανώνει ἐξορμήσεις αἱμοδοσίας στὶς ᾿Ενορίες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς 
μας. 

iv. Διαφωτίζει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα μὲ σχετικὲς ὁμιλίες καὶ ἔντυπα. 

v. Συνεργάζεται μὲ τοὺς ὑπεύθυνους ᾿Εφημέριους τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν γιὰ τὴν 
ἐξεύρεση τῶν ἑκάστοτε προσφορωτέρων τρόπων ἐργασίας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ 
σκοποῦ. 

β´. Σὲ κάθε ᾿Ενορία ὁρίζεται ὑπεύθυνος ᾿Εφημέριος γιὰ τὴν ᾽Εθελοντικὴ 
Αἱμοδοσία ὡς ἑξῆς: 

i. ῾Αγίου Νικολάου Καισαριανῆς, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ 
Πετρόπουλος. 

ii. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καισαριανῆς, ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Παρθένιος 
Οἰκονόμου. 

iii. ῾Αγίων Τριῶν ῾Ιεραρχῶν Καισαριανῆς, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Εὐθύμιος 
Στρατούλης. 

iv. ῾Αγίας Τριάδος Βύρωνος, ὁ ῾Ιερομόναχος Γεδεών Μαγκριώτης 

v. ῾Αγίου Δημητρίου Βύρωνος, ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοτσίφης 

vi. Μεταμορφώσεως Βύρωνος, ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κανδαρᾶς. 

vii. ῾Αγίου Γεωργίου Βύρωνος, ὁ Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος Χριστόπουλος. 

viii. Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου ῾Υμηττοῦ, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος 
Μπιλιλῆς. 

ix. ῾Αγίων ᾿Αποστόλων ῾Υμηττοῦ, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Καρούλης. 

γ´. ῎Εργο τοῦ ῾Υπεύθυνου ᾿Εφημέριου τῆς ᾿Ενορίας καὶ τῶν συνεργατῶν του 
εἶναι· 

i. ῾Η ἐξεύρεση, μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ᾿Ενορίας, ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν. 

ii. ῾Η τήρηση ὀνομαστικῆς καταστάσεως αὐτῶν, μὲ ἀκριβὴ διεύθυνση, 
τηλεφώνου καὶ ὁμάδος αἵματος, στὴν ὁποία ἀνήκει ὁ αἱμοδότης, γιὰ νὰ μπορεῖ 
νὰ γνωρίζει τὶς δυνατότητες τῆς ᾿Ενορίας πρὸς κάλυψη τῶν παρουσιαζομένων 



ἀναγκῶν αἱμοδοσίας. ῾Η κατάσταση αὐτὴ πρέπει νὰ βρίσκεται στὴν διάθεση 
καὶ τῶν συνεφημερίων του. 

iii. ῾Η ἄμεση ἀντιμετώπιση τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν αἱμοδοσίας τῆς 
᾿Ενορίας του, καὶ σὲ περίπτωση ἀδυναμίας, ἡ ἀναφορὰ αὐτοῦ στὴν ῾Ιερὰ 
Μητρόπολη. 

Πολλὰ προσφέρει ἡ διακονία αὐτὴ στὴν κοινωνία. Κάθε χρόνο ἡ ῾Ιερὰ 
Μητρόπολη διοργανώνει δύο ἐθελοντικὲς αἱμοδοσίες ᾿Εαρινή - Φθινοπωρινή. 

Γι᾿ αὐτὲς διαλαμβάνει ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 53 (Φ.1/3/1132))5.10.2005 ᾿Εγκύκλιός μας. 

 

15. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιώτατος ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κανδαρᾶς, 
᾿Εφημέριος. 

῾Ιδρύθηκε μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 20/15.2.2001 ᾿Απόφασή μας μὲ σκοπό· 

α´. Τὴν προώθηση μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Γραφείου ᾿Εξωτερικῆς ῾Ιεραποστολῆς 
τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος τῆς διεξαγωμένης 
ἱεραποστολικῆς διακονίας τῆς ᾿Εκκλησίας μας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην, γιὰ νὰ 
κηρυχθεῖ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας «πάσῃ τῇ κτίσει» καὶ νὰ πιστεύσουν οἱ 
ἄνθρωποι στὸν ᾿Αληθινὸ Θεό, νὰ βαπτισθοῦν καὶ νὰ σωθοῦν κατὰ τὸν 
ἀψευδέστατο λόγο τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ «ὁ πιστεύσας καὶ 
βαπτισθεὶς σωθήσεται» (Μάρκου ιστ´ 16). 

β´. Τὴν πνευματική, ἠθική, οἰκονομικὴ καὶ πάσης φύσεως ὑποστήριξη τῶν 
ἱεραποστολικῶν κλιμακίων τῆς ῾Αγιωτάτης ᾿Εκκλησίας μας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη 
γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν τὸ εὐαγγελιστικὸ ἔργο της. 

16. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

῾Υπεύθυνος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γρηγόριος Χαρίτος, 
᾿Εφημέριος. 

17. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

῾Υπεύθυνος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Καραούλης, 
᾿Εφημέριος. 

Τὸ Γραφεῖο συστήθηκε μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμὸν 112/16.2.2005 ᾿Απόφασή μας μὲ 
σκοπὸ τὴν κάλυψη τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν αὐτῶν καὶ τὴν ἐν γένει 
συμπαράσταση καὶ ἐνίσχυσή τους. 

Γιὰ τὴν διακονία μας στὸν τομέα αὐτὸ διαλαμβάνει ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 45 
(Φ1/3/203/21.2.2005) ᾿Εγκύκλιός μας. 

Μὲ ἀπόφαση τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἡ 26η Δεκεμβρίου ἔχει κηρυχθεῖ ἡμέρα γιὰ 
τοὺς μετανάστες. 

Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ διοργανώνεται εἰδικὴ ἐκδήλωσις στὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολή 
μας. 



Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ξενοφοβίας καὶ τοῦ ρατσισμοῦ, ἔχουμε ἐκδόσει τὸ 
βιβλίο «῾Ο ξένος καὶ ὁ ἀλλοδαπὸς κατὰ τὴν ἁγίαν Γραφήν». 

Στὰ πλαίσια Εἰδικοῦ Προγράμματος προσφέρονται δωρεὰν αἱματολογικὲς καὶ 
βιοχημικὲς ἐξετάσεις. 

18. ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

῾Υπεύθυνος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαὴλ 
Πετρόπουλος, ᾿Εφημέριος. 

Μὴ παραλείπετε τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς ἐνοριακῆς Βιβλιοθήκης τόσο γιὰ τὴν δική 
σας κατάρτιση ὅσο καὶ γιὰ τοὺς πιστούς. 

Συγκεκριμένα στὴν Βιβλιοθήκη τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ πρέπει νὰ ὑπάρχουν τὰ 
στοιχειώδη βιβλία, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν πιστῶν, 
ὅπως ἡ ῾Αγία Γραφή, σὲ κείμενο καὶ ἑρμηνεία, ὑπομνήματα τῶν βιβλίων τῆς 
῾Αγίας Γραφῆς, Συλλογὴ τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων, λειτουργικὰ βιβλία, μελέτες 
θεολογικές, ἱστορικές, πνευματικῆς καταρτίσεως. Στὴν Βιβλιοθήκη τοῦ ῾Ιεροῦ 
Ναοῦ ἐπίσης πρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ βιβλία, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ 
τὴν πνευματικὴ κατάρτιση τῶν πιστῶν καὶ ἐνημέρωσή τους σὲ θέματα πίστεως 
καὶ πνευματικῆς ζωῆς. 

Σκοπεύουμε στὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολή μας πρὸς ἐξυπηρέτηση τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ 
νὰ δημιουργηθεῖ βάση δεδομένων κατὰ θέματα μὲ τίτλους βιβλίων, στὴν ὁποία 
συνεχῶς θὰ προστίθενται νέοι τίτλοι. 

19. Ἐκδόσεων 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου, 
῾Ιεροκήρυκας. 

Μὲ τὶς ἐκδόσεις μας ἀποσκοποῦμε στὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν πιστῶν. 

Σὲ εἰδικὸ ἔντυπο ἀναφέρονται ὅλες οἱ μέχρι σήμερα ἐκδόσεις βιβλίων, τευχῶν, 
πολυπτύχων, προγραμμάτων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

Κατὰ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔτος 2014-2015 προγραμματίζουμε νὰ ἐκδοθοῦν· 

α´. Τὸ ᾿Εγκόλπιο ῾Ημερολόγιο τοῦ 2015 μὲ πληροφορίες γιὰ τὴν διοικητική, 
ποιμαντική, πνευματική, κοινωνικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ διακονία μας. 

β´. Τὸ βιβλιδάριο «῾Η Προσευχή μας», ποὺ θὰ διανέμεται κατὰ τὶς πανηγύρεις 
τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν δωρεάν, ὡς συνήθως. 

γ´. ῎Αλλα βιβλιδάρια ἐν ὄψει τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ῾Εορτῶν. 

δ´. Φυλλάδια πρὸς ὑποστήριξη τῆς ποιμαντικῆς διακονίας μας. 

20. Ιnternet 

῾Υπεύθυνος ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Νικολάου, ῾Ιεροκήρυκας καὶ ὁ κ. 
Γρηγόριος Καραγιάννης, Προγραμματιστής. 



Στὴν ἱστοσελίδα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπολεώς μας ἐκτίθενται πληροφορίες γιὰ τὴν 
διοικητικὴ διάρθρωση τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ κείμενα 
πνευματικῆς οἰκοδομῆς. 

᾿Ενθαρρύναμε τοὺς ὑπεύθυνους Νεότητος νὰ ἐπιμεληθοῦν τὴν ἱστοσελίδα τῆς 
᾿Ενορίας τους, στὴν ὁποία πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἱστορικὰ καὶ ἐνημερωτικὰ 
στοιχεῖα γιὰ τὴν ᾿Ενορία καὶ πληροφορίες γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐργασία καὶ τὴν 
πνευματικὴ ζωὴ τῆς ᾿Ενορίας. 

῾Η ἐπισκεψιμότητα τῆς ἱστοσελίδος μας δεικνύει, ὅτι ἀνταποκρίνεται στὰ 
πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα πολλῶν. 

Τὴν περίοδο ἀπὸ 1.10.2013 ἕως 14.10.2014 ἐπισκέφθηκαν τὴν σελίδα τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεώς μας 40.500 νέοι ἐπισκέπτες καὶ 120.780 κατ᾽ ἐπανάληψιν 
ἐπανερχόμενοι. ῾Η ἱστοσελίδα μας προσελκύει τὸ ἐνδιαφέρον ἐπισκεπτῶν ἀπὸ 
30 χῶρες. 

῾Ομοίως αὐξημένη ἐπισκεψιμότητα σημειώνεται καὶ στὶς σελίδες τῆς νεότητος 
τῶν ᾽Ενοριῶν, ὅπως φαίνεται στὸν ἐπισυναπτόμενο Πίνακα .Πρὸς ἐνημέρωση 
τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ἀναπτυσσόμενη ποιμαντικὴ διακονία ἐκδίδουμε καὶ 
ἀποστέλλουμε στὶς ᾽Ενορίες σχετικὲς ἀφίσσες πρὸς ἀνάρτισή τους στοὺς 
πίνακες ἀνακοινώσεων τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν. 

 

Γ´. Φιλανθρωπία - Κοινωνικὴ Προσφορά 

῞Ενεκα τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως ποὺ πλήττει μεγάλο ἀριθμὸ πιστῶν στὴν 
γενικὴ Συνέλευση τοῦ «Κεντρικοῦ Ταμείου Φιλανθρωπίας» τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεώς μας καθορίσθηκαν οἱ προτεραιότητες αὐτῆς τῆς διακονίας. 
Πρῶτο μέλημά μας θά εἶναι νὰ προσφέρουμε φαγητὸ καὶ τροφὴ σ᾽ ὅσους 
δυσπραγοῦν εἴτε νὰ προσέρχονται στὰ «Σ.Γ.Χ.» καὶ ἐκεῖ νᾶ τρώγουν, εἴτε νὰ 
παραλαμβάνουν τὸ φαγητὸ γιὰ νὰ τὸ φάγουν στὸ σπίτι τους μὲ τὴν οἰκογένειά 
τους, εἴτε νὰ παραλαμβάνουν δέματα μὲ τρόφιμα. 

Δεύτερη προτεραιότητα εἶναι νὰ φροντίσουμε μέσῳ τῶν λειτουργουσῶν 
κοινωνικῶν δομῶν, νὰ προμηθευθοῦν τὰ φάρμακά τους. 

Τὰ λοιπὰ αἰτήματα θὰ ἐξετάζονται καὶ θὰ ἱκανοποιοῦνται ἀναλόγως μὲ τὴν 
οἰκονομικὴ δυνατότητα τῶν Ταμείων μας. 

Σχετικῶς διαλαμβάνει τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν Φ.1/4/1067/4.10.2012 ᾽Εγκύκλιο Σημείωμά 
μας. 

1. «Κεντρικὸ Ταμεῖο Φιλανθρωπίας (Κ.Τ.Φ.) ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως»  

Διοικεῖται ἀπὸ 7/μελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ λειτουργεῖ μὲ βάση τὸ ὑπ᾽ 
ἀριθμὸν 43/1974 Τροποποιημένο καὶ Κωδικοποιημένο Κανονισμό, ποὺ 
δημοσιεύθηκε στὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 1947 τ. β´/18.7.2014 (Φ.Ε.Κ.). 

Καλύπτει τὶς προκύπτουσες ἀνάγκες βοήθειας, πρόνοιας καὶ ἀρωγῆς στὴν ῾Ιερὰ 
Μητρόπολή μας. 

Στὸν ἐτήσιο Ἀπολογισμὸ δράσεως ἀνακοινώνονται ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ 
Ἀπολογισμοῦ καὶ τῆς Λογοδοσίας. 

 



2. Τὰ 9 «᾿Ενοριακὰ Ταμεῖα Φιλανθρωπίας» (Ε.Τ.Φ.) 

Εἶναι Παραρτήματα τοῦ «Κεντρικοῦ Ταμείου Φιλανθρωπίας» καὶ διοικοῦνται 
ἀπὸ 5/μελῆ Διοικούσα ᾿Επιτροπή, στὴν ὁποία προεδρεύει ᾿Εφημέριος τῆς 
᾿Ενορίας. Καλύπτουν τὶς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων ᾿Ενοριτῶν.  

Ὁμοίως καὶ γι᾽ αὐτὰ στὴν Γενικὴ Συνέλευση ἀναφέρονται τὰ στοιχεῖα τοῦ 
Ἀπολογισμοῦ καὶ τῶν δραστηριοτήτων 

3. Τὰ 9 «Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ» - Συσίτια 

Τά «Σ.Γ.Χ.» λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῶν Προέδρων τῶν «Ε.Τ.Φ.»  

Προσφέρουν μαγειρευμένο φαγητὸ καθημερινὰ καὶ δέματα τροφίμων σὲ 
τακτικοὺς καὶ ἔκτακτους τρόφιμους μὲ τὴν συνδρομὴ ἐθελοντριῶν κυριῶν. 

Στὶς ᾽Ενορίες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας λειτουργοῦν «Σπίτια Γαλήνηςνης 
Χριστοῦ» (Σ.Γ.Χ.) ποὺ παρασκευάζεται καὶ προσφέρεται φαγητὸ σὲ ἀδυνάτους 
οἰκονομικά. Διοργανώνουν δηλαδὴ συσσίτια. 

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ τηροῦν οἱ ᾽Ενορίες συνολικῶς παρέχονται 1.500 
μερίδες φαγητὸ ἡμερησίως καὶ διανέμονται 1000 δέματα τακτικῶς καὶ 
ἐκτάκτως. 

῾Υπενθυμίζουμε, ὅτι γιὰ τὴν διεκπεραίωση τῆς διακονίας αὐτῆς ὀφείλουμε 

α´. Νὰ ἐπιμεληθοῦμε τὶς ἐγκαταστάσεις (τὶς ἑστίες, τὰ ψυγεῖα, τὶς ἀποθῆκες, τὰ 
ἑστιατόρια), ὥστε νὰ πληροῦν τοὺς κανόνες ἀσφαλείας καὶ ὑγιεινῆς κατὰ τὶς 
ἐντολὲς ποὺ ἔχουμε δώσει στὸ παρελθὸν καὶ τελευταίως μὲ τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 
πρωτοκόλλου Φ.1/4/160/15 Φεβρουαρίου 2012 Ἐγκύκλιο Σημείωμά μας. 

β´. Νὰ προσελκύσουμε ἐθελόντριες κυρίες ποὺ θὰ ἀναλάβουν αὐτὴ τὴν 
διακονία. Τὰ στελέχη αὐτὰ πρέπει νὰ προετοιμασθοῦν καὶ νὰ ἐκπαιδευθοῦν 
καταλλήλως γιὰ τὴν διακονία αὐτή, μὲ ὁμιλίες καὶ τακτικὴ συνεργασία καὶ 
ἐνημέρωση. 

γ´. Νὰ φροντίσουμε γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων τροφίμων μὲ τακτικὲς 
ἐκκλήσεις πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς ᾽Εκκλησίας καὶ παρεμβάσεις σὲ πρόσωπα καὶ 
ἐπιχειρήσεις ποὺ δραστηριοποιοῦνται  στὸν τομέα εἴτε τῆς ἐμπορείας τῶν 
τροφίμων εἴτε τῆς ἑστίασης. 

δ´. Νὰ δημιουργήσετε ᾽Αρχεῖο καταγράφοντας ὅσους σιτίζονται, ἀκόμη καὶ 
αὐτοὺς ποὺ θὰ προσέλθουν γιὰ σίτιση μία φορά. ᾽Επίσης νὰ τηρεῖτε ᾽Αρχεῖο 
καὶ γιὰ ἐκείνους στοὺς ὁποίους προσφέρετε τρόφιμα, ἀπὸ τοὺς ὁποίους νὰ 
ζητεῖτε νὰ συντάσσουν μία αἴτηση καὶ νὰ ὑπογράφουν ὅτι παρέλαβαν τρόφιμα. 

4. Πρόγραμμα Διανομῆς Τροφίμων. 

῾Υπεύθυνοι ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Στέφανος 
Κωστόπουλος καὶ ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος 
Χριστόπουλος, ᾿Εφημέριοι. 

 

Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ Προγράμματος διανέμονται· 



α´. Τρόφιμα προσφερόμενα ἀπὸ τὸ ῾῞Ιδρυμα «Τράπεζα Τροφίμων», γιὰ τοὺς 
τρόφιμους τῶν «Σ.Γ.Χ.» καὶ τῶν μελῶν τῶν νεανικῶν συντροφιῶν. 

῾Υπενθυμίζουμε ὅτι· 

Τὰ προσφερόμενα εἴδη πρέπει νὰ καταναλώνονται ἐντὸς τοῦ «Σ.Γ.Χ.». ᾿Εὰν οἱ 
τρόφιμοι παραλάβουν κάποιο τρόφιμο μαζί τους γιὰ νὰ τὸ καταναλώσουν, 
αὐτὸ θὰ γίνεται μὲ δική τους εὐθύνη. 

᾿Επειδὴ πολλὰ ἀπὸ τὰ προσφερόμενα προϊόντα ἀναγράφουν ἡμερομηνία 
λήξεως, τὰ εἴδη αὐτὰ πρέπει νὰ διατίθενται πρὸς κατανάλωση ἐντὸς τῆς 
ἀναγραφομένης προθεσμίας. ᾿Εὰν κάποιος ἀπὸ τοὺς τροφίμους δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ 
καταναλώσει τὸ προσφερόμενο ἐντὸς τοῦ «Σ.Γ.Χ.» καὶ τὸ παραλάβει νὰ τὸ 
καταναλώσει ἐκτὸς τοῦ «Σ.Γ.Χ.», πρέπει νὰ τοῦ ἐπισημάνουμε ὅτι αὐτὸ τὸ 
πράττει μὲ δική του εὐθύνη καὶ ὅτι πάντως πρέπει νὰ τὸ καταναλώσει ἐντὸς 
τῆς ἀναγραφομένης προθεσμίας. 

᾿Επειδὴ τὸ ῞Ιδρυμα ζητεῖ τὰ στοιχεῖα τῶν τροφίμων, οἱ ὑπεύθυνοι ᾿Εφημέριοι 
ὀφείλουν νὰ διατηροῦν στὸ ᾿Αρχεῖο καταστάσεις μὲ πλήρη στοιχεῖα τους γιὰ 
νὰ ἀποδεικνύονται σὲ κάθε ἔρευνα ποιοὶ καὶ πόσοι εἶναι οἱ τρόφιμοι τοῦ 
«Σ.Γ.Χ.». 

β´. Προϊόντα διατιθέμενα ἀπὸ τὸ ῾Υπουργεῖο Γεωργίας ὅπως κρέας, ζυμαρικά, 
ὄρυζα, τυρί, γάλα.  

5. Προσφρὰ Φαρμάκων 

῞Οσους καταφεύγουν στὶς ᾽Ενορίες γιὰ νὰ ζητήσουν βοήθεια προκειμένου νὰ 
προμηθευθοῦν τὰ φάρμακά τους, ἐὰν μπορεῖτε μὲ δικούς σας πόρους νὰ τοὺς 
ἐξασφαλίσετε αὐτὸ ποὺ χρειάζονται, νὰ τοὺς τὸ ἀγοράζετε. Νὰ ἀποφεύγετε νὰ 
δίδετε χρήματα γιὰ νὰ προφυλάσσεσθε ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση. 

Σὲ περίπτωση ποὺ τὰ φάρμακα εἶναι ἀκριβὰ τότε μπορεῖτε νὰ τοὺς προωθεῖτε 
σὲ μία ἀπὸ τὶς σημειωμένες ἐν συνεχείᾳ δομὲς γιὰ νὰ τὰ ἀναζητήσουν: 

α´. «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»: Διεύθυνση: Σαπφοῦς 12 ᾽Αθήνα (πλατεία 
Κουμουνδούρου. ῟Ωρες ὑποδοχῆς καθημερινῶς 09.00-5.00 μ. μ.) Τηλ. 210-
32.13.485). 

β´. «ΠΡΑΞΙΣ»: Διεύθυνση: ᾽Αχαρνῶν καὶ Παιωνίου ᾽Αθήνα (1ος ὄροφος - ὧρες 
ὑποδοχῆς καθημερινῶς 09 - 1.00μ.) Τηλ. 210. 8882.13.704. 

γ´. «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»: Διεύθυνση: Χαλκολονδύλη 1 
(Πλατεία Κάνιγγος, 3ος ὄροφος καὶ ὧρες ὑποδοχῆς Δευτέρα ἕως Πέμπτη ἀπὸ 
5.30 - 8.30). Τηλ. 210. 38.16.720. 

δ´. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» καὶ 
Μ.Κ.Ο. ΙΑΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113 (3ος ὄροφος) 
Ὧρες ὑποδοχῆς κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη 09.00 ἕως 1.00μ.) Τηλ. 210 38.47.374. 

ε´. «Κ.Α.Π.Η.» Δήμου Βύρωνος - Μεταμορφώσεως. Διεύθυνση: Καλλιπόλεως 59 
καὶ ῾Αγίας Σοφίας Βύρωνας. Τηλ. 210. 76.25.207. 

Τὰ ἀπαιτούμενα δικαιολογητικὰ γιὰ τὴν προμήθεια τῶν φαρμάκων εἶναι α) ἡ 
συνταγὴ τοῦ ἰατροῦ καὶ β) ὅτι εἶναι ἀνασφάλιστος. 

 



6. «῾Ιματιοθήκη» 

῎Οπισθεν τοῦ ῾Ιεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ ῾Αγίου ᾽Ιωάννου τοῦ Θεολόγου ποὺ 
εὑρίσκεται στὴν ὁδὸ Νέας ᾽Εφέσου 16 στὸν Βύρωνα ὑπάρχει ἕνα οἴκημα, τὸν 
χῶρο τοῦ ὁποίου ἔχουμε μετατρέψει σὲ μόνιμη «῾Ιματιοθήκη». ᾽Επίσης καὶ στὸν 
῾Ιερὸ Ναὸ του ῾Αγίου Γεωργίου Καρέα λειτουργεῖ χῶρος «῾Ιματιοθήκης».  

 Σ᾽ αὐτοὺς ἔχουμε τοποθετήσει ροῦχα ποὺ μᾶς ἔχουν προσφέρει καὶ ὅποιος 
ἐπιθυμεῖ δύναται νὰ προσέρχεται νὰ προμηθεύεται αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ. 

«῾Η ῾Ιματιοθήκη» δέχεται ἀπὸ τὶς ᾽Ενορίες καὶ τοὺς πιστοὺς ροῦχα ποὺ μποροῦν 
νὰ χρησιμοποιηθοῦν. Νὰ προτρέπετε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, νὰ ἀπευθύνονται 
στήν «῾Ιματιοθήκη» καὶ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν διαθέσιμα νὰ καλύπτουν τὶς 
ἀνάγκες τους. 

 

7. ᾿Εκκλησιαστικὸ ῞Ιδρυμα Συμπαραστάσεως Γήρατος 

«Σκέπη ῾Αγίας Αἰκατερίνης» 

Διοικεῖται ἀπὸ 7/μελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ λειτουργεῖ μὲ βάση τῆς ὑπ’ 
ἀριθμὸ 18/25.11.1975 (Φ.Ε.Κ 683 τ. Β´) 24.5.76 ῾Ιδρυτικῆς Πράξεως. 

Τὰ ἔσοδα αὐτοῦ διατίθενται γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἡλικιωμένων ἀδελφῶν μας. 

Στὶς ᾿Ενορίες ἔχει τοποθετηθεῖ εἰδικὸ κυτίο συλλογῆς τῶν προσφορῶν τῶν 
πιστῶν. 

Τὸ κυτίο αὐτὸ πρέπει νὰ παραμένει σὲ τέτοια θέση, ὥστε οἱ πιστοὶ εὐχερῶς νὰ 
ρίπτουν τὴν ἐλεημοσύνη τους. 

῾Η ῾Ιερὰ Μητρόπολη προετοιμάζει νὰ ἀναγείρει «Μονάδα ῾Ηλικιωμένων». Πολὺ 
σύντομα τὸ ἔργο θὰ ἐνταχθεῖ νὰ χρηματοδοτηθεῖ ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ. 

8. Εἰδικὴ μέριμνα ἐκδηλώσαμε γιὰ τὴν τροφοδοσία μαθητῶν σύμφωνα   μὲ τὴν 
ἀποστολὴ τῶν ὑπ᾽ ἀριθμὸν Φ.1/4/159/15.2.2012, Φ.1/4/1103/16.10.2012, 
Φ.3/7α/884/ 16.9.013᾽Εγκυκλίων Σημειωμάτων μας. 

9. ῎Εργα Χριστιανικῆς ᾿Αλληλεγγύης 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Σεραφεὶμ Μοῦζος. 

Στὸν Τομέα αὐτὸν ἐντάσσονται ὅλες οἱ ἐνέργειές μας γιὰ τὴν συλλογὴ 
ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας καὶ ἀποστολῆς αὐτῆς στοὺς ἔχοντας ἀνάγκη. Μέχρι 
σήμερα ἡ ῾Ιερὰ Μητρόπολή μας ἀπέστειλε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 
ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια. 

Στοὺς φυλακισμένους τῶν Φυλακῶν (᾿Ανδρικὸ καὶ Γυναικεῖο Τμῆμα) 
Κορυδαλλοῦ, Μαλανδρίνου (Φωκίδος) ᾿Ελαιῶνος, Αὐλῶνος Βοιωτίας. 

10.  «Ἔρανος ἀγαπης» 

῾Υπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Δάγλας. 

Μὲ τὸν «῎Ερανο τῆς ᾿Αγάπης» καλύπτουμε τὶς δαπάνες τῆς φιλανθρωπικῆς καὶ 
κοινωνικῆς διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας. 



῾Η διακονία αὐτὴ γιὰ νὰ ἐπιτύχει προϋποθέτει καλὴ ὀργάνωση καὶ ἐξασφάλιση 
καταλλήλων, ἐμπείρων καὶ κατηρτισμένων στελεχῶν. 

Θὰ λάβετε ἐγκαίρως ὁδηγίες γιὰ τὴν διοργάνωση τοῦ «᾿Εράνου τῆς ᾿Αγάπης» 
τοῦ ἔτους 2014. 

Γιὰ τοὺς νεώτερους ὑπενθυμίζουμε τὶς ποιμαντορικὲς ᾿Εγκυκλίους μας τῶν 
προηγουμένων ἐτῶν, στὶς ὁποῖες ἀναφέρονται οἱ ὁδηγίες μας γιὰ τὸ 
ἱεραποστολικὸ ἔργο μας.· 

  1.  ῾Η ὑπ’ ἀριθμὸν 1 (Φ. 1/3/540) 24.9.2000 

  2.  ῾Η ὑπ’ ἀριθμὸν 16 (Φ. 1/3/670) 24.9.2001 

  3.  ῾Η ὑπ’ ἀριθμὸν 23 (Φ. 1/3/773) 20.8.200 

  4.  ῾Η ὑπ’ ἀριθμὸν 31 (Φ. 1/3/706) 1.9.2003 

  5.  ῾Η ὑπ’ ἀριθμὸν 36 (Φ. 1/3/1033) 2.9.2004 

  6.  ῾Η ὑπ’ ἀριθμὸν 52 (Φ. 1/3/1092) 27.9.2005 

  7. ῾Η ὑπ᾿ ἀριθμὸν 59 (Φ. 1/3/1227) 30.9.2006 

  8. ῾Η ὑπ᾿ ἀριθμὸν 69 (Φ. 1/3/944) 17.9.2007 

  9. ῾Η ὑπ᾿ ἀριθμὸν 79 (Φ. 1/3/924) 17.9.2008 

 10. ῾Η ὑπ᾿ ἀριθμὸν 89 (Φ.1/3/697) 23.9.2009 

 11. ῾Η ὑπ᾿ ἀριθμὸν 100 (º.1/3/870) 13.8.2010 

 12. ῾Η ὑπ᾽ ἀριθμὸν 111(Φ.1/3/1034) 15.9.2011 

 13. ῾Η ὑπ᾽ ἀριθμὸν 121(Φ.1/3/973) 12.9.2012 

 14. ῾Η ὑπ᾽ ἀριθμὸν 135 (Φ.1/3/1131) 12.11.2013 

᾿Αγαπητοὶ Πατέρες καὶ ᾿Αδελφοί 

Θά κλείσω τήν παροῦσα ποιμαντορική Ἐγκύκλιό μου μέ τίς προτροπές τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στήν χειτονία τοῦ Ἐπισκόπου Δοαρῶν, πού 
ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονημένο τοῦ λέγει: 

«Τὸ ἀπολωλὸς ἐκζήτει. τὸ ἀσθενὲς ἐνίσχυε. τὸ ἰσχυρὸν φύλασσε. Τοσαύτην 
ἀπαιτοῦμέν σε τὴν ἐν τοῖς πνευματικοῖς εὐδοκίμησιν, ὅσην ἐπὶ τῶν κοσμικῶν 
συνέγνωμεν. Τὴν μὲν οὖν τελεωτέραν ὅπλισιν δέχοιο παρά τῶν μειζόνων 
στρατηγῶν, δι᾽ ἧς δυνήσῃ τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι καὶ 
παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ λαὸν περιούσιον, ἔθνος ἅγιον, βασίλειον ἱεράτευμα, ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας» (Ε.Π.Ε. τομ. 1ος σελ, 
326). 

Δηλαδή: Νὰ ἀναζητεῖς νὰ βρεῖς ἐκεῖνο ποὺ χάθηκε. Νὰ ἐνισχύεις τὸ ἀδύνατο 
καὶ νὰ φυλάσσεις τό ἰσχυρό. Ζητοῦμε ἀπὸ σένα τόση καρποφορία στὰ 
πνευματικά, ὅση γνωρίζουμε ὅτι ἔχεις στὰ τοῦ κόσμου. Τὸν μὲν λοιπὸν 
τελειότερο ἐξοπλισμὸ νὰ τὸν δέχεσαι ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους στρατηγούς, μὲ τὸν 
ὁποῖον θά μπορέσεις νά κατασβέσεις τὰ πυρακτωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ καὶ 
νὰ παρουσίασεις ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τὸν περιούσιο λαό, τὸ ἅγιο ἔθνος καὶ τὸ 



βασιλικὸ ἱερατεῖο ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν Ὁποῖον 
ἀνήκει ἡ δόξα στοὺς αἰῶνες». 

Μὲ πατρικὲς εὐχές. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

†  ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ Δανιήλ 

 


