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# 

Ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας 

τῶν Φιλανθρωπικῶν Σσλλόγων μας 

(12.2.2014) 

 

 
 
Μὲ ηὴλ ερὴ θαὶ εινγία ηνῦ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ θαὶ 

Παηξὸο ἡκῶλ θ. Κππξηαλνῦ, ὁξακαηηζηὴ θαὶ θαζνδεγεηὴ ὁινθιήξνπ ηνῦ 

Πξνλνηαθνῦ Ἔξγνπ ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπόιεώο καο Ὠξσπνῦ θαὶ Φπιῆο, ηὴλ 

12ε Φεβξνπαξίνπ 2014, ζηὶο 19:0΄ κ.κ., ζηὸ Πλεπκαηηθὸ Κέληξν ηῆο 

Γεκνηηθῆο λόηεηνο Εεθπξίνπ ηνῦ Καιιηθξαηηθνῦ Γήκνπ Φπιῆο, πξαγ-

καηνπνηήζεθε ζὲ κία ἑ-

νξηαζηηθὴ ἀηκόζθαηξα, 

ἡ πξνγξακκαηηζκέλε 

θδήισζηο ηῆο θνπῆο 

Βαζηιόπηηηαο ηῶλ δύν 

Φηιαλζξσπηθῶλ καο 

πιιόγσλ, ηνῦ πιιό-

γνπ ξζνδόμσλ Ἀλδξῶλ 

«Ἅγηνο Κππξηαλὸο» θαὶ 

ηνῦ πιιόγνπ ξζνδό-

μσλ Γπλαηθῶλ «Ἅγηνο 

Φηιάξεηνο ὁ ιεήκσλ». 
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Ἀπὸ λσξὶο ἄξρηζαλ λὰ θαηαθζάλνπλ νἱ πξνζθεθιεκέλνη καο, νἱ ὁ-

πνῖνη θπξηνιεθηηθὰ θαηέθιεηζαλ ηὴλ 

αἴζνπζα.  

Μεηαμὺ αηῶλ ἀξθεηνὶ ἐπί-

ζεκνη, Πνιηηηθνὶ Ἄξρνληεο 

ηῆο Σνπηθῆο Κνηλσλίαο καο, 

ὅπσο:  ὁ ἀμηόηηκνο Γήκαξ-

ρνο θ. Γεκήηξηνο Μπνπξα-

ΐκεο, ἡ Ἀληηπεξηθεξηάξρεο 

θα ηαπξνύια Γήκνπ, ὁ 

Ἀληηδήκαξρνο Εεθπξίνπ θ. 

Ραπηέιεο, ὁ Πξόεδξνο ηνῦ 

Πνιηηηζηηθνῦ θαὶ Ἀζιεηηθνῦ 

ξγαληζκνῦ «Πάξλεζα» θ. 

θακαηδνύξαο, ἡ Γεκνηηθὴ ύκ-

βνπινο θα Καηζαλνῦ, ἡ Πξόεδξνο ηῆο 

Γεκνηηθῆο Κνηλόηεηνο Φπιῆο θα ππξίδσλνο - Πίλε, ὁ Πξόεδξνο ηνῦ 

Σνπηθνῦ πκβνπιίνπ Εεθπξίνπ θ. Ἀδαιήο, ὁ Ἀλαπιεξσηὴο 

Ἀληηδήκαξρνο θ. Υαηδειέξεο, ἡ Γεκνηηθὴ ύκβνπινο θα Αγέξε, ὁ 

Γεληθὸο Γξακκαηέαο ηνῦ Γήκνπ Φπιῆο θ. Σαηαξόπνπινο, ὁ θ. 

Ἀξακπαηδίδεο, ὁ Γηνηθεηὴο ηνῦ Ἀζηπλνκηθνῦ Σκή-καηνο Πεηξνππόιεσο 

θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, θαὶ ἡ Πξόεδξνο Γνλέσλ θαὶ Κεδεκόλσλ ηνῦ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Εεθπξίνπ θα έξειε. 

Μᾶο ἐηίκεζαλ ἐπίζεο κὲ ηὴλ παξνπζία ηνὺο νἱ εβαζηὲο Μεηέξεο, 

Γεξόληηζζα Σαμηαξρία ηῆο Ἱεξᾶο Μνλῆο ηῶλ Ἁγίσλ Ἀγγέισλ Ἀθηδλῶλ 

Ἀηηηθῆο, Γεξόληηζζα Δπξαμία ηῆο Ἱεξᾶο Μνλῆο Παλαγίαο Μπξ-

ηηδησηίζζεο Ἀθηδλῶλ Ἀηηηθῆο, ἀξθεηνὶ Παηέξεο, Ἀδειθνὶ θαὶ Ἀδειθέο. 

Σηὶο 17:15΄ θαηέθζαζε ὁ εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο καο θ. Κππξη-

αλόο, καδὶ κὲ ηὸλ Θενθηιέζηαην πίζθνπν Γαξδηθίνπ θ. Κιήκε. 

Μεηὰ ηὴλ εἴζνδό ηνπο, ρνξσδία ἀπνηεινπκέλε ἀπὸ Μνλαρὲο Ἀδειθὲο 

ηῆο Ἱ.Μ. Ἁγίσλ Ἀγγέισλ, ἔςαιιαλ ηὴλ εἰδηθὴ Ἀθνινπζία ἐπὶ ηῷ λέῳ ἔηεη 

θαὶ ὁ εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο καο ἀλέπεκςε εἰδηθὲο ερὲο θαὶ 
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ειόγεζε ηὴλ Βαζηιόπηηηα, πιαη-

ζησκέλνο ἀπὸ ηὰ Γηνηθεηηθὰ 

πκβνύιηα ηῶλ δύν πιιόγσλ. 

 

* * * 
 

Μεηὰ ηὸ πέξαο ηῆο Ἀθν-

ινπζίαο παξέκεηλαλ ἐπὶ ηνῦ 

βάζξνπ νἱ δύν Πξόεδξνη, ὁ 

θ. Ἀλδξέαο Κνπλέιεο ηνῦ 

πιιόγνπ «Ἅγηνο Κππξηαλόο», 

θαὶ ἡ θα Δἰξήλε Ἀξρνληνύιε ηνῦ πι-

ιόγνπ «Ἅγηνο Φηιάξεηνο ὁ ιεήκσλ», νἱ ὁπνῖνη πξὶλ ἐθθσλήζνπλ ηὶο 

ὁκηιίεο ηνπο εἶραλ ἕλαλ ραξηησκέλν δηάινγν κεηαμύ ηνπο, ὁ ὁπνῖνο ἔδσζε 

ηὸ κελπκα ηῆο ἑλόηεηνο θαὶ ηῆο ζπλεξγαζίαο ηῶλ δύν πιιόγσλ:  

- ΕΗΡΖΝΖ: Μὲ ἰδηαίηεξε ραξὰ θαὶ ζπγθίλεζη ζᾶο θαισζνξίδνπκε 

ζήκεξα ζ’ αηὴλ ηὴλ ηαπεηλή καο θδήισζη, ἡ ὁπνία γηὰ πξώηε θνξὰ 

γίλεηαη θαὶ ἀπὸ ηνὺο δύν Φηιαλζξσπηθνὺο πιιόγνπο ηῆο Ἱεξᾶο 

Μεηξνπόιεώο καο Ὠξσπνῦ θαὶ Φπιῆο, ηὸλ ύιινγν ξζνδόμσλ 

Ἀλδξῶλ «Ἅγηνο Κππξηαλὸο» θαὶ ηὸλ ύιινγν ξζνδόμσλ Γπλαηθῶλ 

«Ἅγηνο Φηιάξεηνο ὁ ιεήκσλ». 

Σήκεξα, ἐγθαηληάδνληαο κία 

λέα πεξίνδν ἀγαζῆο ζπλ-

εξγαζίαο ηῶλ δύν 

πιινγῶλ, ζὰ ζέ-

ιακε λα εραξη-

ζηήζνπκε πξσ-

ηίζησο ηὸλ Κύ-

ξηό καο θαὶ Θεό 

καο, ηὸλ καθαξη-

ζηὸ θαὶ πνιπαγα-

πεκέλν καο Παηέξα, 

θαζὼο θαὶ ηὸλ δηάδνρν 

Αηνῦ, ηὸλ εβαζκηώηαην 

Μεηξνπνιίηε καο θ. Κππξηαλό, κὲ ηὶο ερὲο θαὶ πξνζεπρὲο ηνῦ ὁπνίνπ 

ἀπνιακβάλνπκε ὅινη καο αηὴλ ηὴλ κεγάιε δσξεά. 
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- ΑΝΓΡΔΑ: Θὰ ἤζεια θαὶ ἐγὼ κὲ ηὴλ ζεηξά κνπ λὰ ζᾶο θαισ-

ζνξίζσ θαὶ λα ζᾶο εραξηζηήζσ γηὰ ηὴλ ηηκὴ πνὺ κᾶο θάλαηε λὰ εἶζηε 

ἐδῶ ζήκεξα καδί καο ζ’ αηὴλ ηὴλ πξώηε ἀπὸ θνηλνῦ ἐθδήισζη ηῶλ δύν 

πιινγῶλ.  

- ΕΗΡΖΝΖ: Ἀλδξέα κνπ, ζήκεξα κᾶο δίλεηαη ἡ εθαηξία λὰ ἀπν-

δείμνπκε ὅηη νἱ ἄλζξσπνη ρσξὶο ηὴλ βνήζεηα ηνῦ Θενῦ εἶλαη κόλνη ηνπο 

θαὶ θηίδνπλ ηνίρνπο ἀλάκεζά ηνπο θαὶ ὄρη γέθπξεο πνὺ ηνὺο ἑλώλνπλ. 

κεῖο ινηπόλ, κὲ ηὴλ ερὴ ηνῦ εβαζκησηάηνπ Πνηκελάξρνπ καο θ. 

Κππξηαλνῦ, θηίζακε ηὴλ γέθπ-ξα πνὺ κᾶο ἑλώλεη θαὶ εἴκαζηε καδὶ ζὲ κία 

θνηλὴ πνξεία γηα ηὸ θαιὸ ηῆο θθιεζίαο καο θαὶ ηῶλ πλαλζξώπσλ καο. 

- ΑΝΓΡΔΑ: Καὶ ὅηαλ κάιηζηα ζ’ αηὴλ ηὴλ πνξεία κᾶο ἔρεη θαιέζεη 

ὁ ἴδηνο ὁ Υξηζηόο καο λὰ δηαθνλήζνπκε ηὸ Γεκηνύξγεκά ηνπ, ηὸλ 

Ἄλζξσπν, ηὸλ Πάζρνληα Ἀδειθό καο, αηὴ ἡ πνξεία εἶλαη εινγεκέλε 

θαὶ δεκηνπξγηθή.  

- ΕΗΡΖΝΖ: Γὲλ πηζηεύσ, Ἀλδξέα κνπ, ζηὴλ πνξεία καο αηὴ λὰ κνῦ 

πεῖο «Δἶκαη ὁ ἄλδξαο ηνῦ ζπηηηνῦ θὶ ἐζὺ ζὰ θάλεο ὅιεο ηὶο δνπιεηέο»! 

- ΑΝΓΡΔΑ: Ἄθνπζε, Δἰξήλε κνπ, ἐπεηδὴ πξάγκαηη εἶκαη ὁ ἄλδξαο 

ηνῦ ζπηηηνῦ θαὶ ὅηαλ πιέλσ ηὰ πηάηα ἀπαηηῶ λὰ ἔρεη δεζηὸ λεξό,… κὴ 

θνβᾶζαη. 

Ὅηαλ ιέκε ὅηη ἡ πνξεία ζὰ εἶλαη θνηλή, ζεκαίλεη ὅηη ζηὴλ δηαθνλία καο 

αηὴ εἴκαζηε ζπλνδνηπόξνη. 

- ΕΗΡΖΝΖ: Μκκ… Καιὸ κνῦ ἀθνύγεηαη αηό. Ἀλδξέα κνπ 

Σξαπεδηηηθὸο δὲλ εἶζαη;  

- ΑΝΓΡΔΑ: Ναί. 

- ΕΗΡΖΝΖ: Δἶρα δηαβάζεη θάπνπ ὅηη Σξαπεδίηεο εἶλαη αηὸο πνὺ ζνῦ 

δαλείδεη κία ὀκπξέια ὅηαλ ἔρεη ἥιην θαὶ ζνῦ ηὴλ δεηάεη πίζσ ηὴλ ζηηγκὴ 

πνὺ ἀξρίδεη λὰ βξέρεη! Δἶλαη ἀιήζεηα; 

- ΑΝΓΡΔΑ: Γπζηπρῶο εἶλαη!  Γη’ αηὸ θαὶ εἴκαζηε ζήκεξα ζηὴλ 

δπζάξεζηε ζέζε λὰ ιέκε ὅηη πησρεύζακε. 

- ΕΗΡΖΝΖ: Ἆ! Ἀλδξέα κνπ, γλσξίδεηο πῶο θιίλεηαη ηὸ ξῆκα 

πησρεύσ; 
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- ΑΝΓΡΔΑ: Ννκίδσ πὼο λαί. Πησρεύσ, πησρεύεηο, πησρεύεη… 

- ΕΗΡΖΝΖ: Ὄρη κὲ ηὸλ γλσζηὸ ηξόπν. Ἄθνπ ινηπὸλ πῶο θιίλεηαη. 

γὼ πησρεύσ, ἐζὺ θεξδίδεηο, αηὸο πινπηίδεη, ἐκεῖο πεηλᾶκε, ἐζεῖο 

ηξῶηε, αηνὶ ρνξηαίλνπλ. 

- ΑΝΓΡΔΑ: Σώξα κνῦ ζύκηζεο ἕλα ἄιιν. Ὅηαλ ἦκνπλ κηθξὸο 

θνβόκνπλ ηὸ ζθνηάδη. Σώξα πνὺ κεγάισζα θαὶ πιεξώλσ ηνὺο 

ινγαξηαζκνὺο ηνῦ ξεύκαηνο θνβᾶκαη ηὸ θῶο. 

- ΕΗΡΖΝΖ: Υακόγειν, Ἀλδξέα κνπ, ρακόγειν, ηὸ θαιύηεξν 

θάξκαθν. 

Καὶ λὰ ζπκᾶζαη, ηὸ πηὸ γιπθὸ ρακόγειν λὰ ηὸ θπιᾶο γηὰ ἐθείλνπο πνὺ 

λνκίδεηο ὅηη δὲλ ηὸ ἀμίδνπλ. 

Παξαθαινῦκε ηὸλ Πξόεδξν ηνῦ ΤΛΛΟΓΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΩΝ 

ΑΝΓΡΩΝ «ΑΓΗΟ ΚΤΠΡΗΑΝΟ» ηὸλ θ. ΑΝΓΡΔΑ ΚΟΤ-ΝΔΛΖ, λὰ 

κᾶο κηιήζε γηα ηὴλ πνξεία ηνῦ πιιόγνπ. 

 

* * * 
 

«Σεβαζκηώηαηε Μεηξνπνιῖηα Ὠξσπνῦ θαὶ  

Φπιῆο θ. Κππξηαλέ· 

Θενθηιέζηαηε πίζθνπε Γαξδηθίνπ θ. 

Κιήκε· 

Ἀμηόηηκε Γήκαξρε Φπιῆο θ. Γεκήηξε 

Μπνπξαΐκε· 

Ἀμηόηηκε Ἀληηπεξηθεξεηάξρε θα 

ηαπξνύια Γήκνπ· 

Ἀμηόηηκνη Πνιηηηθνὶ Ἄξρνληεο· 

εβαζηνὶ Παηέξεο, ἀγαπεηνὶ ἐλ Υξηζηῷ 

Ἀδειθνὶ θαὶ Ἀδειθέο· 

Γηὰ ηὸλ ύιινγν ξζνδόμσλ Ἀλδξῶλ Ο ΑΓΗΟ ΚΤΠΡΗΑΝΟ ηὸ 

2013 ἦηαλ κία ρξνληὰ δνθηκαζηηθή. Ὑπῆξμε ἡ πξώηε ρξνληὰ ζεηείαο ηνπ 
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παξόληνο Γηνηθεηηθνῦ πκβνπιίνπ, θαηὰ ηὴλ ὁπνία ἔπξεπε κὲ ηὴλ 

εινγία, ηὴλ ἐλεκέξσζη θαὶ ηὴλ θαζνδήγεζη, ὅπσο πξνβιέπεηαη ἀπὸ ηὸ 

Καηαζηαηηθό καο, ηνῦ εβαζκησηάηνπ Παηξόο καο Μεηξνπνιίηνπ Κπ-

πξηαλνῦ, ὁ ύιινγόο καο λὰ ζηαζεξνπνηεζῆ ζὲ κία πνξεία ζπκκεηνρῆο 

θαὶ ζπλδξνκῆο ζηὸ Φηιαλζξσπηθὸ Ἔξγν ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπόιεώο καο. 

Ἡ ζπκκεηνρὴ αηὴ πξαγκαηνπνηήζεθε ηόζν ιηθὰ κὲ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ 

ζπλεηζθνξά καο, ὅζν θαὶ πξαθηηθὰ κὲ ηὴλ ζπκκεηνρὴ ηῶλ Μειῶλ καο 

ζηὶο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηῆο θθιεζίαο καο. 

Τὸ ἔηνο 2013 ὁ ύιινγόο καο, κὲ ηὴλ ερὴ θαὶ ἐλεκέξσζη ηνῦ ε-

βαζκησηάηνπ Παηξόο καο, ζηὰ πιαίζηα ηνῦ ζθνπνῦ ηνπ, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη 

θπξηαξρηθὰ θηιαλζξσπηθόο, δηέζεζε ἕλα κεγάιν κέξνο ἀπὸ ηὶο ζπλδξνκὲο 

ηῶλ Μειῶλ ηνπ ζὲ θηιαλζξσπηθὲο δξαζηεξηόηεηεο, ζηεξίδνληαο νἰθνλν-

κηθὰ ἀπόξνπο ἀλζξώπνπο, ζπκκεηεῖρε ζὲ ζπιινγηθόηεξεο πξνζπάζεηεο 

ζίηηζεο ἀπόξσλ θαὶ εἶρε ζπκκεηνρὴ κὲ ηὴλ παξνπζία ηνπ ζὲ δξα-

ζηεξηόηεηεο ζηήξημεο ἀλαμηνπαζνύλησλ ζπλαλζξώπσλ καο, ζπλδξά-

κνληαο ἔηζη ἐλεξγὰ ζηὸ ζπιινγηθόηεξν θηιαλζξσπηθὸ ἔξγν ηῆο Ἱεξᾶο 

Μεηξνπόιεώο καο. 

Ἐπίζεο, ηὴλ ρξνληὰ πνὺ δηαλύζακε πξσηεύνληα ξόιν ἀπνηέιεζε ἡ 

δηαρείξηζηο δεηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνῦ πιιόγνπ. 

Τὸ ζεκαληηθόηεξν ἀπὸ αηὰ πῆξμε ἡ ηξνπνπνίεζηο ηνῦ Καηά-

ζηαηηθνῦ καο, ἡ ὁπνία ἔ-γηλε ζὲ 8 ἄξζξα κὲ 32 ηξνπνπνηήζεηο θαὶ πξν-

ζζῆθεο θαὶ κὲ ζεκαληηθόηεξε αηὴ ηῆο ἀιιαγῆο θαὶ κεηαθνξᾶο ηῆο ἕδξαο 

καο ζηὸλ Γήκν Φπιῆο Ἀηηηθῆο, ὅπσο αηὸο ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνῦ Ν 

3852/2010, ηνῦ γλσζηνῦ καο Καιιηθξάηε. 

Ὁ ύιινγόο καο ἱδξύζεθε ηὸ ἔηνο 1965 ἀπὸ ηὸλ ἐθιίπνληα Πλεπ-

καηηθό καο Παηέξα, ηόηε Ἀξρηκαλδξίηε Κππξηαλό, θαὶ δηαηέιεζε ἕσο 

ζήκεξα ἕλα ἀθόκε κέζν ἐπηηεύμεσο ηνῦ ὁξάκαηνο θαὶ ηῶλ ζηόρσλ ηῆο 

θθιεζίαο καο. 

Αἰζζαλόκαζηε ηὸ βάξνο ηῆο πλεπκαηηθῆο αηῆο παξαθαηαζήθεο πνὺ 

θιεξνδόηεζε ὁ πλεπκαηηθόο καο Παηέξαο ζὲ κᾶο θαὶ εραξηζηνῦκε ηὸλ 

εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε καο θ. Κππξηαλό, γηὰ ηὴλ θαζνδήγεζη θαὶ 

ηὴλ ζηήξημί ηνπ ζηὴλ πξνζπάζεηά καο. Δραξηζηνῦκε ἐπίζεο θαὶ 
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δνμνινγνῦκε ηὸλ Θεὸ πνὺ ζηὶο δύζθνιεο αηὲο ζηηγκὲο γηὰ ηὴλ Παηξίδα 

καο ἔδσζε ηὴλ δπλαηόηεηα λὰ πξνβιεκαηηδόκαζηε θαὶ λὰ κπνξνῦκε λὰ 

ἐθαξκόδνπκε ηὴλ πξνηξνπὴ ηνῦ Υξηζηνῦ καο γηὰ ηὸ θαιὸ ηῶλ 

ζπλαλζξώπσλ καο. 

Τέινο, ερόκαζηε ηὸ ἔηνο 2014 ὁ ύιινγόο καο λὰ ἔρεη ηὴλ δπλα-

ηόηεηα ἀθόκε πεξηζζόηεξν λὰ θαηαζέζε ηὴλ πξνζθνξά ηνπ ζηὸ θηιαλ-

ζξσπηθὸ ἔξγν ηῆο θθιεζίαο καο, δσληαλὸ Μέινο ηῆο ὁπνίαο θαὶ εἶλαη». 

* * * 

Ἀκέζσο κεηὰ ηὸλ ιόγν πῆξε ἡ Πξόεδξνο ηνῦ 

πιιόγνπ ξζνδόμσλ Γπλαηθῶλ ΑΓΗΟ 

ΦΗΛΑΡΔΣΟ Ο ΔΛΔΖΜΩΝ, ἡ ὁπνία εἶπε ηὰ 

ἑμῆο: 

«Σεβαζκηώηαηε Μεηξνπνιῖηα καο 

Ὠξσπνῦ θαὶ Φπιῆο θ. Κππξηαλέ· 

Ἁμηόηηκε Γήκαξρε, Ἀμηόηηκνη Πνιηηηθνὶ 

Ἄξρνληεο·  

εβαζηὲο Γεξόληηζζεο, εβαζηνὶ Γέξνληεο, 

Παηέξεο, Ἀδειθνί, Ἀδειθέο· 

Ἁμηόηηκνη Κύξηνη θαη Κπξίεο· 

Εἶκαη βαζύηαηα ζπγθηλεκέλε πνὺ γηὰ πξώηε θνξὰ ηὰ δύν Φηιαλ-

ζξσπηθὰ Ὄξγαλα ηῆο Μεηξνπόιεώο καο Ὠξσπνῦ θαὶ Φπιῆο, ὁ ύιινγνο 

ξζνδόμσλ Ἀλδξῶλ «Ἅγηνο Κππξηαλὸο» θαὶ ὁ ύιινγνο ξζνδόμσλ 

Γπλαηθῶλ «Ἅγηνο Φηιάξεηνο», βξίζθνληαη, κὲ ηὴλ ερὴ ηνῦ εβα-

ζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο θ. Κππξηαλνῦ, λὰ ζπλδηνξγαλώλνπλ ηὴλ 

πξώηε ηνπο θδήισζη κὲ ἀθνξκὴ ηὴλ θνπὴ ηῆο Βαζηιόπηηηαο, 

ἐγθαηληάδνληαο ηὴλ ἀξρὴ κηᾶο λέαο, εινγεκέλεο ζπλεξγαζίαο. 

Σὲ κία θνηλὴ πξνζπάζεηα θαὶ ἀγῶλα, πνὺ ἀθεηεξία ἔρεη ηὴλ πξνζθνξὰ 

ὡο ἔθθξαζη Πλεπκαηηθῆο Καιιηέξγεηαο, ἐθρύιηζκα ἔκπνλεο Ἀγάπεο θαὶ 

Κνηλσληθῆο Δζύλεο πξὸο ηὸλ πλάλζξσπν, ὁ ὁπνῖνο βξίζθεηαη ζὲ 

ἀλάγθε, ρσξὶο λὰ ιακβάλεη π’ ὄςηλ θπιεηηθέο, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

θνηλσληθὲο ἢ ἄιιεο δηαθνξέο. 
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Τὸλ ύιινγό καο, ηὸλ ύιινγν ξζνδόμσλ Γπλαηθῶλ «Ἅγηνο Φηιά-

ξεηνο ὁ ιεήκσλ», ηὸλ δεκηνύξγεζε ηὸ 2004 ὁ ἀείκλεζηνο Μεηξν-

πνιίηεο καο θ. Κππξηαλὸο θαὶ ηὸλ ἐπαλεξγνπνίεζε κὲ ἰδηαίηεξε Φξνλ-

ηίδα, Θπζία θαὶ Ὅξακα, ηὸ 2007, ὁ λῦλ εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο 

καο θ. Κππξηαλόο. 

Σήκεξα βηώλνπκε κία πξσηόγλσξε νἰθνλνκηθὴ θξίζε ὄρη κόλν ζηὴλ 

Υώξα καο, ἀιιὰ  παγθνζκίσο, ἡ ὁπνία ἔρεη θέξεη ζὲ ἀπνγλώζη ἑθαηνκ-

κύξηα ἀλζξώπνπο. Κη ἐκεῖο νἱ ξζόδνμνη Υξηζηηαλνὶ θαινύκεζα λὰ 

εἴκαζηε ζηὸ πιεπξὸ ηῶλ πνλεκέλσλ, θξνληίδνληαο κὲ Ἀγάπε, ιπίδα θαὶ 

Ὅξακα λὰ ἁπαιύλνπκε ηὸλ πόλν ηνπο θαὶ λὰ ἀλαδείμνπκε ηὰ ζεηηθὰ 

ἀπνηειέζκαηα αηῆο ηῆο θξίζεο. 

Μὲ ηὴλ ἄνθλε θαζνδήγεζη, θξνληίδα θαὶ Ἀγάπε ηνῦ ξακαηηζηὴ θαὶ 

Καζνδεγεηὴ ὁινθιήξνπ ηνῦ Φηιαλζξσπηθνῦ Ἔξγνπ ηῆο Μεηξνπόιεώο 

καο ηνῦ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο θ. Κππξηαλνῦ, ὁ ύιινγόο 

καο ζήκεξα ζπκβάιιεη νζηαζηηθὰ ζηὴλ ἀλαθνύθηζε, ἠζηθὴ θαὶ ιηθή, 

Ἀδειθῶλ καο Πελήησλ, Ἀζηέγσλ, Ἀζζελῶλ, Φπιαθηζκέλσλ, Μεηα-

λαζηῶλ… Μὲ ηὴλ πξνζθνξὰ ηππνπνηεκέλσλ πξντόλησλ, ζπζζηηίσλ, 

ἐπηζθέςεσλ ζὲ Φύιαθεο, Ἱδξύκαηα, Ννζνθνκεῖα θαὶ πξνζθνξὰ αἵκαηνο 

ἀπὸ ὀξγαλσκέλε ὁκάδα αἱκνδνζίαο. 

Σπκβάιινπκε ζηὴλ ἄλνδν ηνῦ Πλεπκαηηθνῦ θαὶ Πνιηηηζηηθνῦ ἐπη-

πέδνπ ηῆο Πόιεώο καο κὲ ηὴλ δηνξγάλσζη θζέζεσλ, ξζνδόμνπ Ἁγην-

γξαθίαο θαὶ ἐθζέζεσλ Ἀγάπεο, πλαπιηῶλ, Γηαιέμεσλ θαὶ Πνιηηηζηηθῶλ 

θδειώζεσλ. Καὶ πάληα κὲ ηὴλ ζπγθηλεηηθὴ ζπκπαξαζηάζη ηνῦ Γε-

κάξρνπ καο θ. Γεκεηξίνπ Μπνπξαΐκε ηνῦ Καιιηθξαηηθνῦ Γήκνπ Φπιῆο, 

ὁ ὁπνῖνο ἔρεη ηαρζῆ ἀπὸ ηὴλ πξώηε ζηηγκὴ ζηὸ πιεπξό καο, βνεζώληαο 

ηὸλ ύιινγό καο κὲ πνηθίινπο ηξόπνπο. 

Γηὰ ὅια αηὰ δὲλ ἔρνπκε κεγάινπο ρνξεγνὺο θαὶ Κξαηηθὲο ἐπηρν-

ξεγήζεηο. Μᾶο ζηεξίδνπλ ἄλζξσπνη πησρνί, νἱ ὁπνῖνη ληώζνπλ ηὸλ πόλν 

γύξσ ηνπο θαὶ ζπλδξάκνπλ ηὶο ηαπεηλέο καο πξνζπάζεηεο ἐθ ηνῦ 

ζηεξήκαηόο ηνπο. Μᾶο ζηεξίδεη θπξηνιεθηηθὰ ηὸ ΓΗΛΔΠΣΟ ΣΖ ΥΖ-

ΡΑ, ζὲ κία Γηαθνλία Ἀγάπεο, ηῆο ὁπνίαο ἡ δηάξθεηα δὲλ ἐθηείλεηαη 

ἁπιῶο ζηὸ κέιινλ, ἀιιὰ θζάλεη ζηὰ ἔζραηα! 
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Μία Ἀγάπε, ἡ ὁπνία θαιιηεξγεῖ ηὴλ ἔμνδό καο ἀπὸ ηὸλ ἀηνκηζκὸ θαὶ 

ηὴλ θηιαπηία καο θαὶ δηακνξθώλεη ηὴλ Κνηλσληθή καο πλείδεζη θαὶ 

Δζύλε. Καὶ ὅηαλ βηώλεηαη ἀληδηνηειῶο, πείζεη θαὶ ηὸλ πηὸ δύζπηζην γηὰ 

ηὴλ αζεληηθόηεηά ηεο.  

Αηὸ ηὸ Ὅξακα ἐλεθύζεζε ζηὶο θαξδηέο καο ὁ Μαθαξηζηὸο Μεηξν-

πνιίηεο καο θ. Κππξηαλόο. Αηὸ ηὸ ὅξακα κᾶο θαιιηεξγεῖ θαὶ ὁ Πλεπ-

καηηθόο καο Παηέξαο εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο καο θ. Κππξηαλόο. 

Αηὸ ηὸ Ὅξακα θαινύκεζα ὅινη καο, Ἄλδξεο θαὶ Γπλαῖθεο, λὰ θά-

λνπκε πξάμη, ὁ θάζε ἕλαο ζηὸ 

κέηξν ηῶλ δπλαηνηήησλ θαὶ 

ηῶλ ραξηζκάησλ πνὺ ηνῦ δώ-

ξηζε ὁ Υξηζηόο καο. 

Σηόρνο καο δὲλ εἶλαη λὰ 

ζώζνπκε ηὸλ θόζκν! ηόρνο 

καο εἶλαη λὰ θάλνπκε πξάμε 

ηὸ Πλεῦκα ηῆο Ἀγάπεο θαὶ 

ηῆο Φηιαλζξσπίαο ηνῦ Υξη-

ζηνῦ καο, ὁ πνῖνο ἀπνηειεῖ 

ηὸ πξόηππν ηῆο ἑθνύζηαο Θπ-

ζίαο γηὰ ηὴλ ζσηεξία καο. 

Ἡ πξννπηηθή καο εἶλαη λὰ ἐπεθηαζνῦκε θαὶ ζὲ ἄιινπο ηνκεῖο δηα-

θνλίαο, ὅπσο:  

- ξγαλσκέλεο ἐπηζθέςεηο ζὲ Ννζνθνκεῖα θαὶ Γεξνθνκεῖα γηὰ ηὴλ 

δηαθνλία ἀζζελῶλ θαὶ γεξόλησλ.  

- πηζθέςεηο ζὲ Ἱδξύκαηα ἀπόξσλ παίδσλ θαὶ παηδηῶλ κὲ εἰδηθὲο 

ἀλάγθεο. 

- Αὔμεζη κεξίδσλ καγεηξεπκέλνπ θαγεηνῦ. 

- Ἵδξπζη ζηέγεο γηὰ ἀζηέγνπο, ἐγθαηαιειεηκκέλνπο, θαθνπνηεκέλεο 

γπλαῖθεο θαὶ παηδηά. 

- Γπλακηθὲο παξεκβάζεηο ζὲ θαηαζηάζεηο θαὶ γεγνλόηα πνὺ 

πξνζβάιινπλ ηὸλ ἄλζξσπν θαὶ πνβηβάδνπλ ηὴλ ἀμηνπξέπεηά ηνπ. 
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Ἔρνπκε ἀλάγθε ἀπὸ λέα κέιε θαὶ ἐζεινληέο, ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο πνὺ 

κπνξνῦλ λὰ ζπκβάιινπλ πνηθηινηξόπσο ζηὸ Φηιαλζξσπηθὸ Ἔξγν ηῆο 

Μεηξνπόιεώο καο. 

Ἀιιὰ θαὶ λέεο ἰδέεο, ρξεηαδόκαζηε θαὶ ηξόπνπο πξαγκαηνπνηήζεώο 

ηνπο. Δἴκαζηε ἐδῶ, ἑλσκέλνη Ἄλδξεο θαὶ Γπλαῖθεο θαὶ ηῶλ δύν πιιν-

γῶλ, ἕηνηκνη λὰ ἀθνύζνπκε θάζε ηη ὠθέιηκν ηὸ ὁπνῖν εἶλαη δπλαηὸλ λὰ 

γίλε πξάμη, πξνθεηκέλνπ λὰ ἀλαθνπθίζνπκε θάζε πνλεκέλν Ἀδειθό καο. 

Εραξηζηνῦκε ηὸλ εβαζκηώηαην Πνηκελάξρε θαὶ Παηέξα καο 

Μεηξνπνιίηε θ. Κππξηαλό, γηὰ ηὴλ ζπζηαζηηθή ηνπ Ἀγάπε, Φξνληίδα θαὶ 

Καζνδήγεζη ὅια αηὰ ηὰ ρξόληα θαὶ παξαθαινῦκε ηὸλ Θεὸ λὰ ηὸλ ἔρεη 

θαιὰ λὰ ζπλερίζεη λὰ ἡγεῖηαη ὅινπ αηνῦ ηνῦ ἔξγνπ.  Ἔρνπκε πνιὺ 

δξόκν κπξνζηά καο… Ὅινπο ηνὺο Θενθηιεζηάηνπο πηζθόπνπο ηῆο 

Μεηξνπόιεώο καο γηὰ ηὶο πξνζεπρέο ηνπο θαὶ ηὶο ερέο ηνπο, ηὴλ Ἱεξὰ 

Μνλὴ ηῶλ Ἁγίσλ καο Κππξηαλνῦ θαὶ Ἰνπζηίλεο γηὰ ηὴλ ἀκέξηζηε 

ζηήξημε ζηὴλ ιηθὴ βνήζεηα πνὺ παξέρεη ὁ ύιινγόο καο, ηὶο Γπλαηθεῖεο 

Ἱεξὲο Μνλέο καο Ἁγίσλ Ἀγγέισλ Ἀθηδλῶλ, Παλαγίαο Μπξηηδησηίζζεο  

Ἀθηδ-λῶλ θαὶ Ἁγίαο Παξαζθεπῆο Ἀραξλῶλ 

κὲ ηὶο εβαζηὲο Γεξόληηζζεο θαὶ Ἀ-

δειθέο καο, νἱ ὁπνῖεο βξίζθνληαη 

πάληα ζηὸ πιεπξό καο ὄρη 

κόλν πξνζεπρεηηθά, ἀιιὰ 

θαὶ πξαθηηθά. 

Εραξηζηνῦκε ὅινπο 

ηνὺο ζεινληέο καο, 

ἄλδξεο θαὶ Γπλαῖθεο πνὺ 

ζηεξίδνπλ ηὸ Φηιαλζξσ-

πηθὸ Ἔξγν ηῆο Μεηξνπό-

ιεώο καο. Υσξὶο ηὴλ δηθή 

ηνπο ζηήξημη ηὸ ἔξγν αηὸ δὲλ 

ζὰ κπνξνῦζε λὰ πξνρσξήζεη. 

Καὶ ηέινο εραξηζηνῦκε ὅινπο ἑζᾶο, 

νἱ ὁπνῖνη ὅια αηὰ ηὰ ρξόληα ζπκβάιιεηε ζ’ αηὴ ηὴλ πξνζπάζεηα εἴηε 

νἰθνλνκηθά, εἴηε κὲ ηὴλ παξνπζία ζαο, εἴηε κὲ ηὸλ ἐζεινληηζκό ζαο. 
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Ἂο ζπλερίζνπκε ἔηζη ἑλσκέλνη ὅινη καδὶ ζὲ κία θνηλὴ πνξεία 

Θπζηαζηηθῆο Ἀγάπεο γηὰ ηὸλ ΤΝΑΝΘΡΩΠΟ, ἡ ὁπνία κέζα ἀπὸ ηὸλ 

δξόκν ηνῦ Γνιγνζᾶ γηὰ ηὸλ Πιεζίνλ ζὰ κᾶο ὁδεγήζε ζηὴλ ΑΝΑΣΑΗ 

θαὶ ζηὴλ πλάληεζη κὲ ηὸλ ΥΡΗΣΟ ΜΑ. ΑΜΖΝ!» 

 

* * * 

Μεηὰ ηὸ ηέινο ηῶλ κηιηῶλ 

ηῶλ δύν Πξνέδξσλ, πξνβιήζεθε 

ἕλα πνιὺ ζπγθηλεηηθὸ video κὲ 

ζηηγκηόηππα ἀπὸ ηὴλ Πνιπεπίπεδε 

Φηιαλζξσπηθὴ δξάζη ηῆο Ἱεξᾶο 

Μεηξνπόιεώο καο, θάηη ηὸ ὁπνῖν 

δεκηνύξγεζε ἔληνλα ζπλαηζζήκαηα 

ζπγθηλήζεσο ζηνὺο παξεπξηζθν-

κέλνπο. 

Ἔπεηηα ἡ Πξόεδξνο ηνῦ πιιόγνπ ηνῦ «Ἁγίνπ Φηιαξέηνπ», ἀθνῦ 

εραξίζηεζε γηὰ κία ἀθόκε θνξὰ ὅινπο ὅζνπο κᾶο ηίκεζαλ κὲ ηὴλ πα-

ξνπζία ηνπο, θάιεζε ζηὸ βῆκα ηὸλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε καο θ. 

Κππξηαλὸ γηὰ λὰ ἀπεπζύλε Λόγν Πλεπκαηηθῆο Οἰθνδνκῆο θαὶ λὰ θάλε 

ηὴλ πξναλαγγειζεῖζα θιήξσζη ηῆο Ἱεξᾶο Δἰθόλνο, ηῆο Παλαγίαο καο ηῆο 

Βξεθν-γιπθνθηινύζεο, κὲ ηὰ ἔζνδα ηῆο ὁπνίαο ζὰ ἀλαθνπθηζζνῦλ πνι-

ινὶ πάζρνληεο πλάλζξσπνί καο. 

Ὁ εβαζκηώηαηνο Πνηκε-

λάξρεο καο, ἀθνῦ εραξίζηε-

ζε κὲ ηὴλ ζεηξά ηνπ ηὸλ Γή-

καξρν, θ. Γεκήηξην Μπνπξα-

ΐκε, ηνὺο Πνιηηηθνύο καο Ἄξ-

ρνληεο θαὶ ὅινπο ηνὺο πα-

ξεπξηζθνκέλνπο, ἔδσζε γηὰ 

κηὰ ἀθόκε θνξὰ ηὸ κήλπκα 

ηῆο ηαπξνεηδνῦο πνξείαο 

θάζε Υξηζηηαλνῦ.  ηαπξὸο 

αηὸο ζρεκαηίδεηαη ζηὸ 
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ζεκείν ζπλαληήζεσο ηῆο «θάζεηεο» ἀλαθνξᾶο πξὸο ηὸλ Θεὸ θαὶ ηῆο 

«ὁξηδόληηαο» ἀλαθνξᾶο πξὸο ηὸλ Ἄλζξσπν, ηὸλ Πιεζίνλ. 

Τόληζε δὲ κὲ ἔκθαζε ὅηη ζηὴλ Φηιαλζξσπηθὴ αηὴ δξάζε ηῆο 

Μεηξνπόιεώο καο δὲλ ἔρνπκε κεγάινπο ρνξεγνύο.  Μᾶο ζηεξίδεη 

θπξηνιεθηηθὰ ηὸ Γίιεπην ηῆο Υήξαο! 

Καὶ πὼο ὁ Γήκαξρόο καο ἂλ θαὶ κᾶο ζηεξίδεη πνιύ, πξνζθέξνληαο ζηέ-γε 

ζηὸλ «Ἅγην Φηιάξεην», ἐλίνηε δὲ θαὶ νἰθν-λνκηθὴ ἐλίζρπζη, δὲλ εἶλαη ὁ 

ρξεκαηνδόηεο καο. 

Βηώλνπκε ηὸ Θαῦκα ηῆο Πξνλνίαο ηνῦ Θενῦ θαὶ ηῆο βνεζείαο ηῶλ 

ἁπιῶλ πλαλζξώπσλ καο. 

* * * 

Ἀκέζσο κεηὰ ἔγηλε ἡ 

θιήξσζη, δηὰ ηῆο ὁπνίαο 

ἡ ηόζν ὄκνξθε θαὶ ε-

ινγεκέλε Δἰθόλα ηῆο 

Παλαγίαο καο πεξηῆιζε 

ζηὴλ Ἀγαπεηή καο Ἀ-

δειθὴ ιενλόξα Κνπ-

ηζνιηάθνπ, ἡ ὁπνία καδὶ 

κὲ ηὴλ νἰθνγέλεηά ηεο, ηὸ 

ηειεπηαῖν ρξνληθὸ δηά-

ζηεκα ἔρεη πξνζθέξεη 

πνιιὰ ζηὸ Φηιαλζξσπη-

θὸ Ἔξγν ηῆο Μεηξνπόιεώο καο. 

Καηόπηλ ὁ εβαζκηώηαηνο 

Μεηξνπνιίηεο καο, θάιεζε ζηὸ 

βῆκα ηὸλ ἀμηόηηκν Γήκαξρν, ὁ 

ὁπνῖνο δὲλ θαηάθεξε λὰ θξύςεη 

ηὴλ ζπγθίλεζή ηνπ θαὶ εραξη-

ζηώληαο ηὸλ εβαζκηώηαην 

Πνηκελάξρε καο, ηόληζε πὼο 

δὲλ ληώζεη ἄμηνο ηῆο ηηκῆο θαὶ 

ηῶλ εραξηζηηῶλ πνὺ ηνῦ 

ἀπεπζύλνληαη.  
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Ἡ ζεκλὴ αηὴ ηειεηὴ ἔθιεηζε κὲ ηὸ κνίξαζκα ηῆο Βαζηιόπηηηαο ἀπὸ 

ηὸλ ἴδην ηὸλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε καο, ὁ ὁπνῖνο εινγνῦζε, 

ἀζπαδόηαλ θαὶ εραξηζηνῦζε θάζε ἕλαλ μερσξηζηά. 

Ὅινη θύγακε κὲ κία γιπθύηεηα ζηὶο θαξδηέο καο θαὶ κὲ ηὴλ 

δηαπίζησζε ὅηη, ὅηαλ νἱ Ἄλζξσπνη εἶλαη ἑλσκέλνη κὲ ηὴλ Ἀγάπε θαὶ κὲ 

ηὴλ Δινγία ηνῦ Θενῦ, κπνξνῦλ λὰ θάλνπλ πνιιά. 

Ἂο ξίμνπκε ινηπὸλ ηνὺο ηνίρνπο πνὺ κᾶο ρσξίδνπλ θαὶ ἂο θηίζνπκε κὲ 

ηὴλ βνήζεηα ηνῦ Θενῦ θαὶ ηὴλ Δρὴ ηνῦ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ 

καο, ηὶο γέθπξεο πνὺ ζὰ κᾶο ἑλώζνπλ. ΑΜΖΝ. 

Δ.Ἀ. 


