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Ἐνῶἡκοινωνίανοσεῖβαθύτατα,
τόβασικότηςκύτταρο,ἡοἰκο-

γένεια,ἀργάἀλλάσταθερά,ἀλλοι-
ώνεται καί διαλύεται. Δεν γίνεται
ὅμωςνάμᾶςδιαφεύγειτόγεγονός
ὅτιὁθεσμόςτῆςοἰκογένειαςἀπο-
τελεῖδιαχρονικάτόπιόἐγγυημένο
καίἀσφαλέστεροκοινωνικόπλαίσιο
γιάτήνὀρθήδια-
παιδαγώγησηκαί
τήν ἀγωγή τῶν
νέων μελῶν τῆς
κοινωνίας μας
καί μάλιστα «ἐν
παιδείᾳ καί νου-
θεσίᾳΚυρίου».

Ἀποτελεῖ
κοινότόποἡδιαπίστωσηὅτικάθε
ἐκτροπή ἀπό τήν ὑγιῆ πορεία τῆς
οἰκογένειας ὁδηγεῖ σέ διάφορες
ἀλλοιώσεις.Ηἴδιαἡἔννοιατοῦφύ-
λου ἤδη θεωρεῖται μεταβλητή καί
ἐπαμφοτερίζουσα.Ἡἱκανότητανά
διακρίνει κανείς τήν ἱερότητα τῆς
ἑνώσεωςτῶνδυόφύλωνστόνσύγ-

χρονο κόσμο μοιάζει νά χάνεται
βαθμηδόν.

ΓιάτήνὈρθόδοξηἘκκλησίαμας,
βεβαίως,ὁγάμοςδέν ἐγκαθιδρύει
μόνομίακοινήκαίἐμπειρικήπορεία
πρόςτήθέωσηκαίτόνμεταμορφω-
μένο κόσμο τοῦ Θεοῦ· ἐγγυᾶται,
μέτήνγέννησηκαίτήνἀνατροφή

τῶν τέκνων, ὄχι
ἁπλῶςτήβιολο-
γική ἐπέκταση
τῆς ἀνθρωπότη-
τας, ἀλλά κυρί-
ως τήν πνευμα-
τική διαιώνιση
τοῦ ἀνθρωπίνου
πρ ο σ ώπου.  Ὁ

γάμοςκαίἡοἰκογένειακαθιστᾶ,συ-
νεπῶς,τόνἄνθρωποσυνδημιουργό
τοῦΘεοῦκαίτόνἐπιφορτίζειμέτή
μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό ὅλες, τήν
εὐθύνηἔναντιτῶνπαιδιῶνμας.

Μπροστά στή σύγχρονη καί
πολυποίκιληκρίσηκαίἀγωνίατῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας, «ἐν ἡμέραις
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πονηραῖς,ἐναἷςἡτῶνπολλῶνἀγάπηἐψύ-
γη»,ἡχριστιανικήἀνασυγκρότησητοῦθε-
οΐδρυτουθεσμοῦτῆςοἰκογένειαςμπορεῖ
νά ἀποτελέσει τό καλύτερο φάρμακο σέ
ὁποιαδήποτεδιαβρωτικήκατάσταση.

Οἱ «ἐκτροπές τοῦ οἰκογενειακοῦ θε-
σμοῦ» ἤ οἱ ἀναδυόμενες «ἐναλλακτικές
μορφές οἰκογένειας» στή σύγχρονη κοι-
νωνικήπραγματικότητασυνιστοῦνφαινό-
μεναπούἀποδεικνύουντήνἐκκοσμίκευση
καίτόνἀποχριστιανισμότῶνσύγχρονων
δυτικῶνκοινωνιῶνκαίλαῶν,ἐντούτοις,
μέπλούσιοχριστιανικόπαρελθόνὅπωςἡ
ἑλληνική.

Ὁ ὑλιστικός καί μηδενιστικός τρόπος
ζωῆς, ἡ ἔκλειψη ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους
καί ἀληθινῆς ἀγάπης, τά νέα ἐργασιακά
καίοἰκονομικάδεδομένα,οἱ
ἀλλαγέςτῶνρόλωνκαίἄλλοι
ἐνδεχομένως παράγοντες,
ἀλλοίωσανκαί «σμίκρυναν»
τήν οἰκογένεια. Ὁ μυστη-
ριακός χαρακτήρας της, ἡ
ὑπερβατικήτηςἀναφορά«εἰς
Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν»,μοιάζεινάἀτονεῖἤνά
μήν ὑφίσταται γιά πολλούς
συνανθρώπουςμας.Ὅλοιαὐτοίοἱλόγοι,
ἴσωςκαίἄλλοι,συνετέλεσανστήνἐμφά-
νιση μορφῶν γάμου καί ὀργάνωσης τοῦ
οἰκογενειακοῦβίου,οἱὁποῖοι,ὑπότόφῶς
τῆςχριστιανικῆςδιδασκαλίας,θεωροῦνται
ἐκτροπέςτῆςοἰκογένειαςκαί,κατάτήσύγ-
χρονηἐκκοσμικευμένηἀντίληψη,ἐναλλα-
κτικέςμορφέςτης.Πρόκειταιγιάτόνπολι-
τικόγάμο,τήμονογονεϊκήοἰκογένεια,τήν
ἐλεύθερησυμβίωσηκαίτόνλεγόμενογάμο
τῶνὁμοφυλοφίλων.

ἩἘκκλησίαμελετᾶεἰςβάθοςτάφαι-
νόμενααὐτάκαίμέτήσυμβολήστελεχῶν
της,κληρικῶνκαίλαϊκῶν,μέἐξειδικευμέ-
νες γνώσεις καί θεολογική συγκρότηση,
διαμορφώνειτήνἐκκλησιαστικήμαρτυρία
της,καθώςκαίτήνποιμαντικήἀντιμετώ-
πισηὅλωναὐτῶντῶννέωνἐναλλακτικῶν

πρόςτήσυμβατικήοἰκογένειασχημάτων
ὀργάνωσηςτοῦἰδιωτικοῦβίουστήνἐποχή
μας.Στήνπερίπτωσητῆςἐλεύθερηςσυμβί-
ωσης,βιώνουμεπλέοντήβαθιάθεολογική
καίκοινωνικήἀλλοίωσητοῦθεσμοῦτῆς
οἰκογένειας.Ἡοἰκογένειαδένθεωρεῖται
πλέον«μικρήἘκκλησία»,ἀλλάἁπλήσυμ-
βίωσητοῦἑνόςμέτόνἄλλον.Ἡἱερολογία
τοῦΓάμουδίνειτήνἐντύπωσηβαρύτατης
δέσμευσηςκαίφαντάζεισάνἀναχρονιστι-
κόγεγονός,σάνπράξηπούδένἔχεινόημα,
ἐντέλειἁπλῶςσάνμίαφολκλορικήτελε-
τή.Ἡαὔξησητῶνδιαζυγίων,ἀξιοπρόσε-
κτηστίςμέρεςμας,ἀποκαλύπτεικαίτήν
ἐπιπολαιότητατῶνσημερινῶνἀνθρώπων
καίτήρηχότητατῶναἰσθημάτωνσέσχέση
μέτούςπαλαιοτέρους,οἱὁποῖοι,ἀσφαλῶς

δένἦταντέλειοι,ὅμωςοἱγά-
μοιτουςδιαρκοῦσανμίαζωή.
Παρατηρεῖται ἐπίσης στήν
ἐποχή μας τό φαινόμενο οἱ
ἄνθρωποιδύσκολανάἀπο-
φασίζουν νά προχωρήσουν
σέγάμο,συνεπῶςκαίστήδη-
μιουργίαοἰκογένειας,ὄχιμό-
νονἐξαἰτίαςἀντικειμενικῶν
δυσκολιῶν,τῆςοἰκονομικῆς

κρίσης,τῆςἀνεργίαςκαίτῆςδυσκολίαςνά
ἐνταχθοῦνστήνἀγοράἐργασίας,ἀλλάκαί
γιάἄλλουςδευτερεύοντεςλόγους.

Πάντως παρά τήν κρίση τῶν μορφῶν
τοῦσύγχρονουκοινωνικοῦβίου,ὁκόσμος
πάντοτεθάπροσδοκᾶἀπότήνοἰκογένεια
καλούςκαίκαλλιεργημένουςἀνθρώπους
οἱὁποῖοιθάτοῦπροσφέρουντήνκαλήκαί
δημιουργική του «ἀλλοίωση». Σέ αὐτήν
τήν ἀγωνιώδη προσδοκία τῆς ἐποχῆς, ἡ
ἁγίαμαςἘκκλησίαἐκφράζειδημοσίωςτή
θεολογική της μαρτυρία καί συγχρόνως
τήνσυχνάἀθέατηκαίἀθόρυβηποιμαντική
τηςδιακονίακαίπροσφορά.

Κύρια ἀποστολή καί προσφορά τῆς
Ἐκκλησίαςπρόςτήνκατεύθυνσηαὐτήεἶναι
ἡδημόσια,μετάπαρρησίαςκαίπρόςκάθε
κατεύθυνσηκατάθεσητῆςμαρτυρίαςτης
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γιάὄλοντόνκόσμο,χωρίςδιακρίσειςφύ-
λου,ἡλικίας,κοινωνικῆςθέσης,ἐθνότητας
ἤπίστης,περίτῆςοἰκογενείαςὡςεὐλογη-
μένηςμορφῆςκοινωνίαςπροσώπων,ὄχιὡς
αὐτοαναφορικῆς ἑνώσεως ἀτόμων, καί ἡ
παντοειδήςστήριξηκαίὑπεράσπισήτης.

Κάθεοἰκογένειαεἶναιἀληθινάμία«μι-
κρή ἐκκλησία» καί, ἑπομένως, ἀποτελεῖ
πρόγευσηκαίδρόμοπρόςτόμυστήριοτῆς
ΒασιλείαςτοῦΘεοῦ.

Πρέπει ἀκόμη νά σημειωθεῖ ὅτι τό
πραγματικόπρόβληματοῦΓάμουσήμερα
δένεἶναιτόσοἡδιάσπασητῶνσχέσεων,
ἡἀσυμφωνίαἤἡβαναυσότητατοῦἑνός
συζύγουπρόςτόνἄλλον,ὅσοἡεἰδωλοποί-
ησηκαίἡαὐτονόμησητῆςοἰκογένειας,ἡ
ἔλλειψηπορείας,μαρτυρίαςκαίπροσανα-
τολισμοῦτοῦΓάμουπρόςτή
ΒασιλείατοῦΘεοῦ.Στήνπε-
ρίπτωση αὐτή, ἡ οἰκογένεια
ἔχειπάψεινάὑπάρχειγιάτή
δόξατοῦΘεοῦκαίνάἀποτε-
λεῖμυστηριακήεἴσοδοστήν
παρουσίαΤου.Αὐτόπούδι-
αλύει τόσο εὔκολα τή σύγ-
χρονηοἰκογένειακαίκάνειτό
διαζύγιοσχεδόνφυσικήσκιά
της,δένεἶναιἡἔλλειψησεβασμοῦπρόςτόν
οἰκογενειακόθεσμό,ἀλλάἡεἰδωλοποίησή
του,ἡἄρνησηνάἀποδεχθοῦμετόνΣταυρό
μέσαστόνΓάμο.

ἩἘκκλησίαλοιπόνἐργάζεται ἐντατι-
κάθάμποροῦσενάεἰπωθεῖγιάτήστήριξη
τοῦθεσμοῦ.ΣέΣυνοδικόἐπίπεδολειτουρ-
γεῖἀπότό1999ἡΕἰδικήἘπιτροπήΓάμου,
Οἰκογενείας,προστασίαςτοῦπαιδιοῦκαί
τοῦδημογραφικοῦπροβλήματος,ἡὁποία
μέτήσοβαρήκαίἐθελοντικήἐργασίατῶν
μελῶντης,προσφέρειἱκανόκαίσπουδαῖο
ἔργο, μέ τή διοργάνωση πανελλαδικῶν
συνεδρίων,τήνἐφαρμογήπιλοτικῶνποι-
μαντικῶν προγραμμάτων, τήν κατάρτιση
στελεχῶνκαίἄλλεςδραστηριότητες.Πα-
ράλληλα καί πρός τήν ἴδια κατεύθυνση
ἐργάζεταικαίἡΕἰδικήΣυνοδικήἘπιτροπή

Γυναικείωνζητημάτων.Ἐκτόςτῶνἄλλων,
ἐξ ἴσου σημαντικό εἶναι καί τό πιλοτικό
πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν
οἰκονομικήἐνίσχυσητῶντρίτεκνωνοἰκο-
γενειῶντῆςΘράκης,τόὁποῖοἀγόγγυστα
ἐνισχύουνἐδῶκαί14ἔτηὅλεςοἱἹερέςΜη-
τροπόλεις.Αὐτέςἔχουνδημιουργήσεικαί
νέεςδομέςγιάτήνκατάρτισητῶνγονέων
καίτήνπαροχήσυμβουλευτικῆςστήνἀγω-
γήτῶνπαιδιῶν.Σχολέςπροετοιμασίαςτῶν
ὑποψηφίωνγιάγάμο,ΣχολέςΓονέων,Συμ-
βουλευτικούςΣταθμούς,ΚέντραΣτηρίξε-
ωςτῆςΟἰκογενείας(ΚΕ.Σ.Ο.),Βιωματικές
Ὁμάδες,Συνέδρια,ὁμιλίες,ραδιοφωνικές
καίτηλεοπτικέςἐκπομπές,ἐκδόσειςβιβλί-
ων,κατασκηνώσεις,νεανικέςσυναντήσεις
καί κατηχητικές συντροφιές, προσωπι-

κή-ἀτομική συμβουλευτική
στό ἱερόμυστήριοτῆςἐξο-
μολογήσεως, στήριξη τῶν
πολυτέκνων, τῶν ἄγαμων
μητέρωνκαίπαροχήὑλικῆς
βοήθειαςὅπουχρειάζεται,σέ
χρήματα,τρόφιμα,ρουχισμό
καίφάρμακα.

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ
Ἐκκλησίαμελετᾶνέεςμορ-

φέςποιμαντικῆςδράσηςπροκειμένουνά
ἀναζητήσειτούςἐγγύςκαίτούςμακράνκαί
νάμήνἀφήσεικαμίαεὐκαιρίαἐπικοινωνίας
μέτίςοἰκογένειεςνάχαθεῖἀνεκμετάλλευ-
τη,ἀλλάνάεἶναιοὐσιαστικάκαίἐποικοδο-
μητικάπαροῦσασέκάθεχαράἤθλίψητῶν
παιδιῶντηςπούζοῦνμεταξύχριστιανῶν
καίἀλλοπίστωνστόπλαίσιοτῆςὑπαρκτῆς
πλέονπολυπολιτισμικότηταςκαίτοῦσαγη-
νευτικάπροβαλλόμενουπλουραλισμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, στίς σύγχρονες αὐτές
συνθῆκεςτῆςραγδαίαςἐκκοσμίκευσης,θά
συνεχίσεινάκατηχεῖμέσκοπότήνἀποκα-
τάστασηκαίτήνἐπανεύρεσητῆςχριστια-
νικῆςσυνείδησηςσχετικάμέτόνόηματῆς
προσωπικῆςπίστηςκαίτῶνδιαπροσωπικῶν
σχέσεωντῶνἀνθρώπωνὅπουβρίσκεταικαί
τόνόηματῆςοἰκογένειαςσήμερα.
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ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΣΑΪ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνο
ρίας μας ἄνοιξε τὴ φιλόξενη ἀγκαλιά της γιὰ νὰ 
μᾶς ὑποδεχθεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φιλανθρωπικὴ ἐκδή
λωση, ἕνα ἀπογευματινὸ τσάϊ τὸ Σάββατο 22 
Φεβρουαρίου μὲ σκοπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυ
σή της καθὼς ἡ κρίση ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας ἔχει 
δυσκολέψει πολὺ τὴν ἐπιβίωσή της πλέον.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως μᾶς ψυ
χαγώγησε μὲ τὶς ὑπέροχες μελῳδίες μιᾶς ἄλλης 
ἐποχῆς ἕνα κλιμάκιο τῆς χορῳδίας τῶν Ἠχοχρω
μάτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνση 
τῆς κ. Σμαρούλας Νάκη. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἰδιαι
τέρως γιὰ τὴν ἄμεση ἀνταπόκρισή τους στὴν πρό
σκλησή μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς κατὰ καιροὺς ἐπισκέ
ψεις τους στοὺς τροφίμους τῆς Στέγης μας γιὰ νὰ 
τοὺς προσφέρουν λίγες στιγμὲς χαρᾶς.

Κατ’ αὐτὴν μὲ ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν 
ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας βραβεύθηκε μιὰ ἀφανὴς 
καὶ σεμνὴ παρουσία στὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας τοῦ 
Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης. Προσφέρθηκε λοιπὸν μιὰ 
τιμητικὴ πλακέττα γιὰ τὴ διαχρονικὴ προσφορά 
της στὴν ἐν γένει Ἐνοριακή μας διακονία στὴν 
ἐρίτιμο κ. Εὐθυμία θυγατέρα Θρασυβούλου ἱερέ
ως Παπαφιλοπούλου ὡς ἔνδειξη ἐλάχιστης τιμῆς 
καὶ εὐγνωμοσύνης μαζὶ μὲ μιὰ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου 
μας, τὴν ὁποία θὰ ἔχει ὡς ἀνάμνηση τῆς τιμητικῆς 
ἐκδηλώσεως καὶ ὡς σκέπη, φρουρὸ καὶ προστάτη.

Πρέπει δὲ νὰ εὐχαριστήσουμε καὶ τὶς κυρίες 

ποὺ μερίμνησαν γιὰ τὴν συγκέντρωση τῶν δώρων 
τῆς λαχειοφόρου, τὴ διάθεση τῶν προσκλήσεων, 
τὴν προετοιμασία καὶ ἐν συνεχείᾳ τακτοποίηση τῆς 
αἴθουσας, τοὺς διαθέτες τῶν δώρων καὶ βεβαίως 
ὅλους ὅσοι γιὰ τόσα πολλὰ χρόνια στηρίζουν τὴν 
φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα τῆς Ἐνορίας μας. 
Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ὁ ἐλεήμων Κύριος διὰ πρε
σβειῶν τοῦ Ἁγίου μας Ἁγ. Γεωργίου καὶ τοῦ Ἁγίου 
προστάτου τῆς Στέγης Ἁγ. Νεκταρίου νὰ ἀνταποδί
δει ἑκατονταπλασίονα. 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ  
π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Τὴν Παρασκευή, 7 Μαρτίου, εἴχαμε τὴν ἰδι
αιτέρα χαρὰ καὶ εὐλογία νὰ τελέσει στὸ Ναό μας 
τοὺς Α΄ Χαιρετισμοὺς πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεο
τόκο ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ, κ.κ. 
Θεοδώρητος. Ἐκπροσωπώντας τὸν Μακαριώτατο 
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Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ.κ. 
Ἱερώνυμο Β΄, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προϊσταμέ
νου τοῦ Ναοῦ μας π. Φιλοθέου, ὁ Θεοφιλέστατος 
τέλεσε τὴ χειροθεσία εἰς «πνευματικὸν πατέρα» 
(ἐξομολόγο) τῶν Οἰκονόμων τοῦ Ναοῦ μας, π. 
Νικολάου Χομπιτάκη καὶ π. Γερασίμου Φακιώλα.

Εὐχόμαστε στοὺς δύο πατέρες ὁ Κύριος διὰ 
πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ τοὺς σκέ
πει, νὰ τοὺς εὐλογεῖ καὶ νὰ τοὺς πληρώνει Πνεύ
ματος Ἁγίου, ὥστε νὰ καθοδηγοῦν τὰ λογικά του 
πρόβατα εἰς νομὰς αἰωνίους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΚΑΪ

Τὸ Σάββατο 8 Μαρτίου ἐπισκέφθηκε τὴν 
Ἐνορία μας ἡ «Ἀποστολὴ» (Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱ. Ἀρχ/
πῆς Ἀθηνῶν) σὲ συνεργασία μὲ τὸν ραδιοτηλεο

ἀγάπη καὶ ἔλεος γιὰ τὸν συνάνθρωπο. Ἡ ποσότητα 
ποὺ συνελέγη τελικὰ ὑπῆρξε θεαματική, ἐνῷ κατὰ 
τὴν ἡμέρα ποὺ ἦρθαν οἱ ἐθελοντὲς ἰατροὶ κοντά 
μας, ἐξετάστηκαν δωρεὰν 50 τοὐλάχιστον συνάν
θρωποί μας.

Εὐχαριστοῦμε τὴν «Ἀποστολὴ» ποὺ ὀργάνωσε 
τὴν ὅλη αὐτὴ προσπάθεια, τὸν ῥαδιοτηλεοπτικὸ 
σταθμὸ ΣΚΑΪ γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ ὅλου προγράμ
ματος, ἀλλὰ κυρίως ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας 
ποὺ κινητοποιήθηκαν ἄμεσα γιὰ τὴν προσφορὰ 
φαρμάκων καὶ σκευασμάτων φαρμακευτικῶν 
πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη.

Ἀπογευματινὰ Προσκυνήματα 
Τὴν Παρασκευή, 14 Μαρτίου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ 

τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, 
ἐπισκεφθήκαμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ εὐλογημέ
νο Μετόχι τῆς Ἱ.Μ. Πετράκη, Ἅγιο Παντελεήμονα 
στὸν Κοκκιναρᾶ τῆς Νέας Πεντέλης. 

Γιὰ δεύτερη φορὰ βρεθήκαμε στὸν Ἅγ. Παντε
λεήμονα τὴν Πέμπτη τῆς πρωτομαγιᾶς γιὰ τοὺς 
ἑορτασμοὺς ποὺ διοργανώνονται ἀπὸ τὴν ἀδελ
φότητα ὑπὸ τὸν Γέροντα Ἀρχιμ. Ὀνούφριο Κωστό
πουλο ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁ. Ματρώνης τῆς Ρωσί
δος, τῆς ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ. Στὸ Μετόχι 
φυλάσσεται τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ της Λειψάνου, ὅπως 
ἐπίσης καὶ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Ἁγίας.

Συμμετείχαμε λοιπὸν στὸν Ἑσπερινό, ἀφοῦ 
μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ἀκολουθεῖ Ἀγρυπνία. Στις ἀκο
λουθίες ἔλαβαν μέρος ὅλοι οἱ ἐφημέριοί μας, 
ἐνῷ προεξῆρχε ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱ. Συνόδου 

πτικὸ σταθμὸ ΣΚΑΪ, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμμα
τος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», προκειμένου νὰ 
συλλεγοῦν φάρμακα γιὰ τὶς εὐαίσθητες κοινωνικὰ 
ὁμάδες (ἀπόρους, ἀνασφαλίστους) καὶ τὴν ἑπο
μένη, Κυριακή, 9 Μαρτίου, (στὰ πλαίσια τῆς ἴδιας 
πρωτοβουλίας) κλιμάκιο γιατρῶν προσέφερε δω
ρεὰν ἰατρικὲς ἐξετάσεις σὲ ἄπορους συμπολίτες 
μας.

Ἂν καὶ ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία εἶναι μεγάλη, 
τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῶν συμπολιτῶν μας 
ἐνεργοποιήθηκαν γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, ἀποδεικνύ
οντας ὅτι αὐτὸς ὁ λαὸς συνεχίζει νὰ ἔχει φιλότιμο, 
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Θεοφ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ. Ἀξιοση
μείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Ὁσία προσφέρονται 
ἀμέτρητα λουλούδια, ποὺ τόσο πολὺ ἀγαποῦσε 
ὅσο ζοῦσε καὶ τὰ ὁποῖα μοιράστηκαν ὡς εὐλογία 
ἀπὸ τὸν Γέροντα μετὰ τὸ τέλος τῆς Ἀγρυπνίας σὲ 
ὅλους τοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητές.

Τέλος τὴν Κυριακὴ 6 Ἀπριλίου ἐπισκεφθήκα
με τὴν ἀνδρώα Ἱ.Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς στὸ Μάζι Με
γάρων ὅπου μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Ἡγούμενος, Ἀρχιμ. 
Χρυσόστομος. Μετὰ τὸν τελευταῖο Κατανυκτικὸ 
Ἑσπερινὸ προσκυνήσαμε τὰ χαριτόβρυτα λείψανα 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ στὸ Ἀρχονταρίκι δεχθή
καμε τὴν ἁβραμιαία φιλοξενία τῶν Μοναχῶν.

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω προσκυνήματα συγκεντρώ
θηκε τὸ συνολικὸ ποσὸ τῶν 1.138,00 €, τὸ ὁποῖο 
καὶ κατετέθη στὴ Στέγη Γερόντων ὑπὲρ ἐνισχύσεως 
τοῦ «χειμαζομένου» Ταμείου της.

Ἀρχιερατικὲς χοροστασίες καὶ 
Κτιτορικὸ Μνημόσυνο 

Στὸν κατάμεστο Ναό μας λειτούργησε τὴν Κυ-
ριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἀχαΐας, κ. Ἀθανάσιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλη σίας 

τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση, μὲ ἕδρα 
τὶς Βρυξέλλες. Ἐπίσης τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νη-
στειῶν καὶ μνήμη τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μα
ρίας τῆς Αἰγυπτίας λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολί
της Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός. 

Προεξῆρχε ἐπίσης τοῦ Ἱ. Μνημοσύνου, τὸ 
ὁποῖο τελεῖται κάθε χρόνο αὐτὴν τὴν ἡμέρα εἰς 
τιμὴν τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Εὐεργετῶν, Δω
ρητῶν, Ἀφιερωτῶν καὶ Ἀνακαινιστῶν του, τῶν 
ἱερατευσάντων καὶ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο διακο
νησάντων ἐν αὐτῷ. Στὸ Ἱ. Μνημόσυνο μᾶς τίμησε 
μὲ τὴν παρουσία του καὶ ὁ τ. προϊστάμενος τῆς 
Ἐνορίας μας π. Κων. Βαστάκης.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ναοῦ μας
Μὲ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε ὁ ἔφορος 

καὶ προστάτης τῆς Ἐνορίας μας Μεγαλομάρτυς 
Ἅγ. Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος τὴν 23η Ἀπριλίου, 
Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου. Κατὰ τὸν Πανηγυρικὸ 
Ἑσπερινὸ προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ἐνῷ τὴν κυριώνυμο ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ. 

Κατὰ τὴν Λιτάνευση τῆς Ἱ. Εἰκόνος καὶ τοῦ Λει
ψάνου τοῦ Ἁγίου τὸ «παρὸν» ἔδωσε ὁ Δήμαρχος 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Τ.Κ. 113 61 Κυψέλη, Τηλ. 210 - 82.12.667

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  τηλ. 210 - 34.76.090

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δύο μεγάλες ἐκδηλώσεις ἑτοιμάζει ἡ Ἱ. Ἀρχιε

πισκοπή μας γιὰ τὸ ἀμέσως προσεχὲς διάστημα. Ἡ 
πρώτη θὰ λάβει χώρα τὴν 29η Μαΐου –ἀποφρά
δα ἡμέρα τῆς ἀλώσεως τῆς Πόλεως τῶν Πόλεων, 
τῆς Κωνσταντινούπολης– ἡ ἐπέτειος τῆς ὁποίας 
ἔχει μᾶλλον ξεχαστεῖ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς (καὶ δὴ 
τοὺς ἐπισήμους) καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν ἴδια 
ἡμερομηνία, ἡμέρα Πέμπτη στὸ Μέγαρο Μουσικῆς 
Ἀθηνῶν μὲ γνωστοὺς καὶ μεγάλους καλλιτέχνες. Ἡ 
δεύτερη, ὅπως ἀνακοινώθηκε, εἶναι στὰ πλαίσια 
τῆς στηρίξεως τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱ. 
Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς ΜΚΟ «Ἀποστολὴ» ἀπὸ τὸν 
τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΑΝΤΕΝΝΑ καὶ τὴν ἐκπομπὴ 
The Voice. Ἡ συναυλία αὐτὴ θὰ λάβει χώρα στὶς 3 
Ἰουλίου στὸ Ὀλυμπιακὸ Στάδιο. Καὶ γιὰ τὶς δύο θὰ 
ὑπάρξουν ἐνημερωτικὲς ἀνακοινώσεις στὸ Ναὸ 
καὶ στὸ Παρεκκλήσιό μας.

κ. Καμίνης, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΣΤ΄ Διαμερίσματος κ. 
Χριστίνα Βασιλείου καὶ ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Σουλτά
να Σπυροπούλου. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς τελέσθηκε 
ἡ Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου μας.

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π.Φιλόθεος 
εὐχαρίστησε τὸν Δήμαρχο γιὰ τὴν γενομένη ἀνά
πλαση τῆς πλατείας τοῦ Ναοῦ μας, τὴν παρουσία 
τῆς μπάντας, ἐνῷ δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ στὰ 
σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ γειτονιά 
μας. Εὐχαρίστησε ἐπίσης τοὺς προσελθόντας Ἱε
ρεῖς καὶ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν καὶ ἐργάσθηκαν 
γιὰ τὴν ἄρτια διεξαγωγὴ τῆς πανηγύρεως.

ΔΙΗΜΕΡΗ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

13-14  Ἰουνίου
Τὸ Ε.Φ.Τ. τῆς Ἐνορίας μας διοργανώνει 
διήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ ἀπὸ 

13 ἕως 14 Ἰουνίου 
στὸν Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς 
Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Τήνου.

Δηλώσεις συμμετοχῆς μὲ τὴν καταβολὴ τοῦ 
ἀντιτίμου (85,00€) στὴ Γραμματεία τῆς Στέγης 
Γερόντων ἕως καὶ τὶς 25 Μαΐου. 

Πληροφορίες στὸ τηλέφωνο: 210-8227845 
καθημερινῶς 9.00 π.μ.  1.00 μ.μ.



ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀνώνυμος........................................................... 100,00
Ἀνώνυμος........................................................... 100,00
Ἀνώνυμος..........................................................200,00
Ἀνώνυμος.......................................................... 300,00
Ἀνώνυμος..........................................................400,00
Ἀνώνυμος............................................................ 50,00
Ἀνώνυμος............................................................ 50,00
Βασιλάκης.Θεόδωρος..................................... 50,00
Γαβουνέλη.Ἐλπινίκη.......................................... 100,00
Γερογιάννης.Κωνσταντῖνος............................. 60,00
Γιαννούλης.Ἀντώνιος....................................... 120,00
Γκινοπούλου.Βαρβάρα.................................... 100,00
Δεληγιάννη.Σταυρούλα................................... 100,00
Διγενοπούλου.Ἑλένη.....................................1000,00
Δίσκος.Ἁγ..Γεωργίου.(Πανηγύρεως)........... 639,50
Κακάμη.Ἀντιγόνη.............................................. 50,00

Κάντζα.Οὐρανία............................................... 100,00
Καπαταϊδάκη.Αἰκατερίνη.............................. 550,00
Κυριαζῆς.Γεώργιος.............................................75,00
Κωνσταντοπούλου.Μαρία............................1000,00
Μάλλιος.Δημήτριος........................................... 50,00
Μηλιώνη.Γιαννούλα........................................... 50,00
Μιχαλακόπουλος.Μιχαλάκης.......................... 50,00
Μονιώδης.Ἰωάννης............................................ 50,00
Μπούκη.Βασιλικὴ............................................ 300,00
Πανταλέων.Χρύσα........................................... 100,00
Παπαλέξη.Κωστούλα.....................................200,00
Πετροπούλου.Ἑλένη........................................ 100,00
Προσκυνηματικὴ.ἐκδρομὴ.(6/4).................. 225,00
Σακελλαρίου.Εὐάγγελος.................................. 100,00
Ανώνυμοι.Δωρηταὶ........................................... 140,00
Δίσκοι.Ἱ..Παρ/σίου.Ἁγ..Ἀποστόλων................96,75

ΔΩΡΕΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ἀβζοπούλου.Μαρία.......................................... 50,00
Ἀθανασόπουλος.Θεοφάνης.........................400,00
Ἀνώνυμος........................................................... 100,00
Ἀνώνυμος..........................................................200,00
Ἀνώνυμος............................................................ 50,00
Ἀπογευματινὸ.Τσάϊ.(22/2)...........................2204,00
Βλάχου-Νικοπούλου.Παρασκευὴ............... 255,00
Κουτλάκη.Ἑλένη............................................... 210,00
Κουτλάκης.Γεώργιος......................................... 50,00

Λάμπρου.Εὐσταθία........................................... 50,00
Λύρας.Στέλιος.................................................... 50,00
Πανταζόπουλος.Ἰωάννης............................... 300,00
Πρέσβελος.Κωνσταντῖνος............................. 150,00
Ρέτζη.Αἰκατερίνη.............................................. 100,00
Ρουκουνάκης.Μιχαὴλ.....................................400,00
Φωτάκη.Βαρβάρα............................................. 50,00
Ἀνώνυμοι.Δωρηταὶ........................................... 105,00
Δίσκοι.Ἱ..Παρ/σίου.Ἁγ..Ἀποστόλων................94,28

ΔΩΡΕΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Ἀμπατζόγλου.Ἄννα......................................... 270,00
Ἀνδριώτη.Ἑλένη................................................. 50,00
Ἀντύπα.Χρυσῆ................................................. 250,00
Ἀνώνυμος........................................................... 100,00
Ἀνώνυμος........................................................... 100,00
Ἀνώνυμος........................................................3000,00
Ἀνώνυμος............................................................ 50,00
Ἀνώνυμος............................................................ 50,00
Βενιέρη.Μαρία.................................................. 100,00
Βλάχου.Σταματία............................................... 50,00
Βλάχου.Στυλιανὴ............................................... 50,00
Βρετὸς.Δημήτριος...........................................200,00
Γκιόκα.Εἰρήνη.................................................... 100,00
Ε.Φ.Τ...Ἱ.Ν..Προφ..Ἡλιοῦ.Ῥιζουπόλεως.......600,00
Εὐθυμίου.Μαρία................................................. 50,00
Ζαμπέτης.Νικόλαος........................................ 100,00
Θεοφιλοπούλου.Ἀργυρὼ............................... 100,00
Κακαβᾶς.Παναγιώτης....................................... 90,00
Καπετανάκη.Μαρία......................................... 300,00
Κοντογεωργοπούλου.Λυδία.......................... 100,00
Κουτλάκης.Γεώργιος......................................... 50,00
Κουτλάκης.Ἐμμανουὴλ.................................... 100,00
Κουτσογιάννη.Ἑλένη...................................... 300,00

Λαΐου.Ἀμαλία.................................................... 140,00
Μαρκίδου.Δήμητρα.......................................... 210,00
Μαστοράκου.Σοφία.......................................... 50,00
Μέρτογλου.Ἀντώνιος...................................... 100,00
Μιχαηλίδη.Γαρυφαλλιὰ.................................... 150,00
Μπέμπη.Ἠλιάνα............................................... 240,00
Μπλατσούκας.Κωνσταντῖνος......................... 50,00
Μπράβου.Ἀλεξάνδρα....................................... 90,00
Ἔνοικοι.πολυκατοικίας.ὁδ..Σπετσοπούλας.. 50,00
Παπαμανωλάκης.Ἀριστείδης.......................... 60,00
Παπουτσῆ.Στυλιανὴ......................................... 100,00
Πολίτου.Αἰμιλία................................................. 50,00
Προσκυνηματικὴ.ἐκδρομὴ..

(14/3-Β΄Χαιρετισμοὶ)................................ 450,00
Σερελέα.Μαρία................................................. 100,00
Σύνδεσμος.Ἑλλήνων.Δυτικῆς.Ἀφρικῆς......... 50,00
Σύνδεσμος.Ἀξιωματικῶν.ΣΣΕ.1949Β..............70,00
Τσιμποπούλου.Αἰκατερίνη.............................. 50,00
Φαφούτη.Ἑλκυώνη............................................ 50,00
Φωλιᾶς.Πάνος.&.Παρθενία.Πρέζα.............. 100,00
Ἀνώνυμοι.Δωρηταὶ........................................... 215,00
Δίσκοι.Ἱ..Παρ/σίου.Ἁγ..Ἀποστόλων................49,94

Ἀνακοινώσεις - περισσότερες εἰδήσεις στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας:
megalomartys.wordpress.com


