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Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ 
κύριε Κύριλλε, 

Λοιποὶ Ἱερώτατοι καὶ πεφιλημένοι ἀδελφοὶ καὶ 
συλλειτουργοί, 

Ἐξοχώτατοι καὶ Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν, 
Τέκνα εὐλογημένα τῆς Ἐκκλησίας, 

 
   Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν! 
 

Καὶ αἱ κοσμικαὶ καὶ θύραθεν κοινωνικαὶ ἐκδηλώσεις δίδουν 
κάποτε ἀφορμὴν διὰ συνάξεις πνευματικὰς καὶ ἁγίας, αἱ ὁποῖαι 
πολλὴν τὴν οἰκοδομὴν χαρίζουν εἰς τοὺς συμμετέχοντας. Οὕτω ἡ 
ἔναρξις τῶν Σπέσιαλ Ὀλύμπικς κατ’ αὐτὰς εἰς τὰς Ἀθήνας, εἰς 
τὴν ὁποίαν καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἦτο ἐπισήμως 
προσκεκλημένος, προκειμένου νὰ χαρίσῃ τὴν ἐλπίδα καὶ τὸ φῶς 
τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἀθλητάς, ἔδωκε τὴν ἀφορμὴν εἰς τ ὸν 
ἀγαπητὸν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ.  Κύριλλον νὰ μᾶς 
προσκαλέσῃ εὐγενῶς διὰ νὰ τελέσωμεν σήμερον ἐνταῦθα τὴν 
Θείαν Λειτουργίαν καὶ νὰ εὐλογήσωμεν τὸ ποίμνιόν του. 
Ἀπεδέχθημεν προφρόνως τὴν ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ 
ποιμενάρχου τοῦ τόπου, ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἡ 
εὐγενὴς ἐπιθυμία του, ἀφ’ ἑτέρου δὲ διὰ νὰ ἐκφράσωμεν εἰς 
αὐτὸν τὴν στοργὴν καὶ συμπαράστασιν τῆς ἁγιωτάτης Μητρὸς 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν ἐπὶ αἰσίοις οἰωνοῖς 
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ἀρξαμένην ἐπισκοπικήν του διακονίαν ἐν τῇ ἀρτισυστάτῳ 
Μητροπόλει Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ. Προσέτι, διὰ νὰ 
ἐπιστέψωμεν τὴν χαρὰν τὴν ὁποίαν, αὐτὸς καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς 
Μητροπόλεώς του πρότριτα ἔλαβον ἐκ Φαναρίου, διὰ τῆς 
ἐπισήμου ἁγιοκατατάξεως τοῦ νέου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραὶμ τῆς 
Νέας Μάκρης. Ἀκόμη, διότι καὶ ὁ Ἐντιμότατος Δήμαρχος 
Ἀμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης ἐκ παραλλήλου ἐζήτησε νὰ 
ἐπισκεφθῶμεν καὶ εὐλογήσωμεν τὸν Δῆμον Ἀμαρουσίου, τὸ 
Δημοτικὸν Συμβούλιον τοῦ ὁποίου ἀπεφάσισεν ὅπως ἀνακηρύξῃ 
τὴν Μετριότητα ἡμῶν Ἐπίτιμον Δημότην τῆς πόλεως. Ἰδού, 
λοιπόν, ἐν μέ σῳ ὑμῶν σήμερον, Δευτέραν Κυριακὴν τοῦ 
Ματθαίου, εἰς τὸν ὡραῖον ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου τοῦ Ἀμαρο υσίου, ἐν ἱερουργίᾳ Μυστηρίου μεγάλου, 
φανεροῦντος τὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου 
πολλῆ, ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ, ἐν κατανύξει καὶ συγκινήσει καὶ χαρᾷ 
οὐκ ὀλίγῃ! Δόξα τῷ Θε ῷ, ὁ Ὁποῖος  οὕτως ᾠκονόμησε τὰ 
πράγματα καὶ οὕτως ἡμᾶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἱερῶς συνήγαγεν!  
 Τὸ Τριῴδιον τῶν Ρόδων, ἤτοι τὸ Πεντηκοστάριον, 
ὡλοκληρώθη, ἀγαπητοὶ χριστιανοί, μόλις προσφάτως μὲ τὰς 
ἑορτὰς τῆς Θείας Ἀναλήψεως, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῶν Ἁγίων 
Πάντων, καὶ ἤδη εἰσήλθομεν εἰς τὸν συνηθισμένον κύκλον τῶν 
Κυριακῶν τοῦ ἔτους. Μὲ ἄλλους λόγους, ἡ Ἀναδημιουργία, τὴν 
ὁποίαν ἐνήργησεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Σταυροῦ, τῆς Ἀναστάσεως, τῆς 
εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ θρόνου τῆς θείας μεγαλωσύνης 
ἀποκαταστάσεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ διὰ τῆς μετὰ 
ταῦτα πολυχεύμονος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὀμβροτοκίας, 
ἔδωκε καρπὸν πλούσιον καὶ λαμπρόν, τὸν χορὸν τῶν Ἁγίων 
Πάντων! Ἄνδρες, γυναῖκες, νέοι, νεάνιδες, γέροντες, παιδία, 
νήπια, σοφοί, ἀγράμματοι, ἐπιφανεῖς κατὰ κόσμον ἤ ἄγνωστοι, 
πλούσιοι, πένητες, ἐπιστήμονες, τεχνῖται, καλλιτέχναι, 
χειρώνακτες, λαοί, φυλαὶ καὶ γλῶσσ αι, ἐκαθάρθησαν, 
ἐφωτίσθησαν, ἡγιάσθησαν, ἐθεώθησαν, καὶ συμβασιλεύουν εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων μετὰ τοῦ αἰωνίως ζῶντος Θεοῦ, μικροὶ 
θεοὶ καὶ αὐτοί, κατὰ τὴν Ἐκείνου χάριν. Ἀπὸ τὴν περασμένην 
Κυριακὴν βλέπομεν ἐνώπιόν μας πραγματοποιημένον τὸ 
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ψαλμικὸν λόγιον: «ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ 
θεοὺς διακρινεῖ» (Ψαλμ. 81, 1). Ὁ σκοπὸς τῆς πλάσεως κατ’ 
ἀρχήν, ὁ ἀποτυχὼν διὰ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, καὶ τῆς 
ἀναπλάσεως κατόπιν διὰ τῆς ὅλης ἐνσάρκου οἰκονομίας, ἤτοι ἡ 
θέωσις, ἐπὶ τέλους ἐπιτυγχάνεται! Ὁ Πατὴρ ηὐδόκησεν, ὁ Υἱὸς 
ἐνήργησε, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐτελείωσε, καὶ ἰδοὺ ἀναρίθμητος 
χορὸς λευχειμονούντων φωτοφόρων Ἁγίων καταστολίζει τὸ 
νοητὸν τῆς Ἐκκλησίας στερέωμα: Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, 
Ἀποστολικοὶ Πατέρες, Ἱεράρχαι, Πατέρες, Διδάσκαλοι, Ὅσιοι, 
Βασιλεῖς, Ἰσαπόστολοι, Ἱερομάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες, 
Παιδομάρτυρες, Νεομάρτυρες, Κήρυκες, Ὁμολογηταί, Ἐγκρα-
τευταί, Δίκαιοι, Χαρισματοῦχοι, ἡνωμένοι μὲ τοὺς διὰ τῆς 
ἐνσάρκου οἰκονομίας ἐκ τῶν ὑστέρων τελειωθέντας Προφήτας, 
Πατριάρχας, Κριτὰ ς καὶ Δικαὶους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
συναπαρτίζουν τὴν σεβασμίαν καὶ δεδοξασμένην συναγωγὴν 
τῶν θεῶν, πέριξ τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου κατὰ φύσιν Θεοῦ, τοῦ ἐν 
τρισὶν ὑποστάσεσι προσκυνουμένου Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου 
Πνεύματος! Τὸν πάντιμον τοῦτον χορὸν ἡ Ἐκκλησία προέβαλεν 
ἐπισήμως τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν, καὶ ἔκτοτε προβάλλει 
συνεχῶς, καυχωμένη ἐν Κυρίῳ, ὡς ἡ καλλίτεκνος μήτηρ ἡ 
σεμνυνομένη ἐπὶ τεκναγαθίᾳ. Τοῦτο συνιστᾶ τὴν τελείαν καὶ 
ἀποστομωτικὴν ἀπάντησιν ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς ἐρωτῶντας 
ἡμᾶς περὶ τοῦ ποία ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, καὶ διατὶ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ 
κόσμου τῆς ἀθεΐας, τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀδιαφορίας καὶ 
ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν, καὶ ἐλάβομεν τὸ ὄνομά Του, καὶ 
ἐνεκολπώθημεν τὸ Εὐαγγέλιόν Του, καὶ ἀνεδέχθημεν τὸν 
Σταυρόν Του, καὶ ἠγαπήσαμεν τὴν πτωχείαν Του καὶ τὸν 
ὀνειδισμόν Του. Ἀκριβῶς διὰ τὴν λύτρωσιν! Ἀκριβῶς διὰ τὴν 
σωτηρίαν! Ἀκριβῶς διὰ τὸν ἁγιασμόν! Ἀκριβῶς διὰ τὴν θέωσιν!  
Ὅπως ἀκριβῶς ὅλοι οἱ Ἅγιοι! 
 
 Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ 
Ὠρωποῦ! 
 Ἡ Θεία Χάρις σᾶς ἐκάλεσεν ἐπὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν 
πηδάλιον τοῦ τμήματος τούτου τῆς εὐάνδρου  Ἀττικῆς γῆς εἰς 
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ἡμέρας δυσκόλους, γνωρίζουσα, προφανῶς, ὅτι εἶσθε ἄξιος καὶ 
ἱκανὸς οἰακοστρόφος διὰ νὰ ὁδηγήσητε τὴν ἱερὰν Ὁλκάδα τῆς 
ἀρτισυστάτου Μητροπόλεώς σας ἐν ἀσφαλείᾳ εἰς τὸν εὐλίμενον 
ὅρμον τῆς ἀγάπης τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Ἐντὸς τῆς Ὁλκάδος αὐτῆς, 
εὑρίσκονται καὶ ἱκανοὶ ἀπόγονοι ἐκ τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ 
τῶν νήσων τῆς Προποντίδος καὶ ἐκ τοῦ Πόντου βιαίως 
ἐκριζωθέντων τέκνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ ὁποῖα 
ἐνταῦθα εὗρον καταφυγὴν καὶ ἑστίαν. Εἰς τὰς ἱερὰς 
προσπαθείας σας σᾶς συνοδεύουν διάπυροι αἱ εὐχαὶ τῆς Μητρὸς 
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὁλοκάρδιοι αἱ 
προσευχαὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν Ἱερωτάτων 
Μητροπολιτῶν τοῦ Θρόνου, ὄχι μόνον τῶν τῆς Συνοδείας ἡμῶν, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν τῇ Πόλει ἐνδημούντων καὶ τῶν ἐν ταῖς ἀνὰ τὸν 
κόσμον Ἐπαρχίαις αὐτοῦ. Νὰ ζῆτε εἰς ἔτη πολλά, διδάσκοντες τὸ 
Εὐαγγέλιον ἀπερίτμητον, φανεροῦντες εἰς τὸν λαόν σας τὴν 
ὁδὸν τοῦ ἁγιασμοῦ, καταγγέλλοντες εἰς τὸν κόσμον τὴν 
μακαρίαν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα καὶ ἀπολαύοντες τῆς ἀγάπης, τοῦ 
σεβασμοῦ, τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ ποιμνίου σας, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἄξιος! 


