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Μὲ τὴν εὐκαι-
ρία τοῦ πρώ-
του πανηγυ-

ρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 
μνήμης τοῦ ἐσχάτως 
ἀνακηρυχθέντος νέου 
Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας 
μας, Ὁσ. Παϊσίου τοῦ 
Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος 
μάλιστα πραγματο-
ποιήθηκε πανηγυρικὰ 
στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Ἰω-
άννου Θεολόγου Σουρωτῆς, ὅπου 
ἔχει ἐνταφιασθεῖ τὸ ἱ. σκήνωμά 
του, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, παρα-
θέτουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ 
τὶς διδαχὲς τοῦ Ὁσίου.

– Οἱ ἄνθρωποι σήμερα εἶναι 
κουρασμένοι, ζαλισμένοι καὶ σκο-
τισμένοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν 
ἐγωισμό. Πρέπει νὰ συναισθαν-
θοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι ταλαιπω-
ροῦνται, γιατί εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν 

Θεό, νὰ μετανοήσουν 
καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν 
ταπεινὰ τὶς ἁμαρτίες 
τους. 

Κάθε πνευματικὸς 
ἔχει θεία ἐξουσία, ἐφό-
σον φοράει πετραχή-
λι. Τελεῖ τὸ μυστήριο, 
ἔχει τὴν θεία Χάρη καί, 
ὅταν διαβάση τὴν συγ-
χωρητικὴ εὐχή, ὁ Θεὸς 
σβήνει ὅλες τὶς ἁμαρ-

τίες τὶς ὁποῖες ἐξομολογηθήκαμε 
μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια. Ἀπό μᾶς 
ἐξαρτᾶται πόσο θὰ βοηθηθοῦμε 
ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογή-
σεως. 

Βλέπω ὅμως καὶ μία καινούρ-
για τέχνη τοῦ διαβόλου. Βάζει 
στοὺς ἀνθρώπους τὸν λογισμὸ 
ὅτι, ἂν κάνουν κάποιο τάμα καὶ 
τὸ ἐκπληρώσουν, ἂν πᾶνε καὶ κα-
νένα προσκύνημα, εἶναι ἐντάξει 
πνευματικά. Καὶ βλέπεις πολλοὺς 
νὰ πηγαίνουν μὲ λαμπάδες καὶ μὲ 
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τάματα στὰ μοναστήρια, στὰ προσκυνή-
ματα, νὰ τὰ κρεμᾶνε ἐκεῖ, νὰ κάνουν καὶ 
μεγάλους σταυρούς, νὰ κλαῖνε καὶ λιγάκι, 
καὶ νὰ ἀρκοῦνται σ’ αὐτά. Δὲν μετανο-
οῦν, δὲν ἐξομολογοῦνται, δὲν διορθώνο-
νται, καὶ χαίρεται τὸ ταγκαλάκι. Κι ἐγὼ 
στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται ἐκεῖ στὸ 
Καλύβι νὰ μὲ ρωτήσουν γιὰ κάποιο θέμα 
λέω: «Ἐγὼ δὲν εἶμαι πνευματικός· νὰ πᾶτε 
στὸν πνευματικό σας καὶ νὰ κάνετε ὅ,τι 
σᾶς πῆ ἐκεῖνος». Πρέπει νὰ μετανοήσουν 
οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἔχουν ἕναν πνευμα-
τικὸ νὰ ἐξομολογοῦνται, γιὰ νὰ κοποῦν 
τὰ δικαιώματα τοῦ διαβόλου. Σήμερα τὸ 
πιὸ ἀπαραίτητο εἶναι νὰ βροῦν οἱ ἄνθρω-
ποι ἕναν πνευματικό, νὰ ἐξομολογοῦνται, 
νὰ τοῦ ἔχουν ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ τὸν 
συμβουλεύωνται. Ἂν ἔχουν πνευματικὸ 
καὶ βάλουν ἕνα πρόγραμμα μὲ προσευχὴ 
καὶ λίγη μελέτη, ἐκκλησιάζωνται, κοινω-
νοῦν, τότε δὲν ἔχουν τίποτε νὰ φοβηθοῦν 
σ’ αὐτὴν τὴν ζωή.

Τὸν πνευματικὸ ὁδηγὸ φυσικὰ κανεὶς 
θὰ τὸν διαλέξη. Δὲν θὰ ἐμπιστευθῆ στὸν 
ὁποιονδήποτε τὴν ψυχή του. Ὅπως γιὰ 
τὴν ὑγεία τοῦ σώματος ψάχνει νὰ βρῆ 
καλὸ γιατρό, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν ὑγεία τῆς 
ψυχῆς του θὰ ψάξη νὰ βρῆ κάποιον καλὸ 
πνευματικὸ καὶ θὰ πηγαίνη σ’ αὐτόν, τὸν 
γιατρὸ τῆς ψυχῆς, τακτικά. Ὅπως κανεὶς 
φροντίζει ὁ οἰκογενειακὸς γιατρὸς νὰ 
βρίσκεται, ὅσο τὸ δυνατόν, κοντά του, 
ἔτσι πρέπει νὰ φροντίση καὶ ὁ πνευμα-
τικὸς νὰ βρίσκεται κοντά του. Ἕνας για-
τρός, ὅταν εἶναι κοντὰ στὸν ἄρρωστο, 
μπορεῖ νὰ τὸν βοηθήση καλύτερα ἀπὸ 
καθηγητὲς πανεπιστημίου –ἔστω καὶ ἂν 
δὲν ἔχη τόση πεῖρα–, γιατί μπορεῖ νὰ τὸν 
παρακολουθῆ συστηματικὰ καί, ἂν χρει-
ασθῆ, θὰ τὸν στείλη στὸν εἰδικὸ γιατρό. 

Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση στὴν κο-
ρυφή του ὑπάρχει ὁμίχλη, βλέπει θαμπὰ 

καὶ δικαιολογεῖ τὰ σφάλματά του. Γιατί, 
ὅταν ὁ νοῦς του εἶναι σκοτισμένος ἀπὸ 
τὶς ἁμαρτίες, δὲν βλέπει καθαρά. Μὲ τὴν 
ἐξομολόγηση κάνει μία «φούουου», φεύ-
γει ἡ ὁμίχλη καὶ καθαρίζει ὁ ὁρίζοντας! 
Μὲ τὴν ἐξομολόγηση πετάει ὁ ἄνθρωπος 
ἀπὸ μέσα του ὅ,τι ἄχρηστο ἔχει καὶ καρ-
ποφορεῖ πνευματικά.

Μερικὲς φορές, ἐνῶ ἡ συνείδηση μᾶς 
ἐλέγχει, ὅμως δὲν κάνουμε τὸν ἀνάλογο 
ἀγῶνα, γιὰ νὰ διορθωθοῦμε! Αὐτὸ μπο-
ρεῖ νὰ συμβεῖ καὶ ἀπὸ ἕνα τσάκισμα ψυ-
χικό. Ὅταν εἶναι κανεὶς πανικοβλημένος 
ἀπὸ κάποιον πειρασμό, θέλει νὰ ἀγωνι-
σθεῖ, ἀλλὰ δὲν ἔχει διάθεση, δὲν ἔχει ψυ-
χικὴ δύναμη. Τότε πρέπει νὰ τακτοποιηθεῖ 
ἐσωτερικὰ μὲ τὴν ἐξομολόγηση. Μὲ τὴν 
ἐξομολόγηση παρηγοριέται, τονώνεται 
καὶ ξαναβρίσκει μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ τὸ 
κουράγιο γιὰ ἀγῶνα. Ἂν δὲν τακτοποιηθεῖ, 
μπορεῖ νὰ τοῦ ἔρθει καὶ ἄλλος πειρασμός, 
ὁπότε, θλιμμένος ὅπως εἶναι, τσακίζεται 
περισσότερο, τὸν πνίγουν οἱ λογισμοί, 
ἀπελπίζεται καὶ μετὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγωνι-
σθεῖ καθόλου. Ἂν συμβαίνει συχνά, πρέπει 
ὁ ἄνθρωπος νὰ τακτοποιεῖται συχνά, νὰ 
ἀνοίγει τὴν καρδιά του στὸν πνευματικό, 
γιὰ νὰ παίρνει κουράγιο. Καὶ ὅταν τακτο-
ποιηθεῖ, πρέπει νὰ βάλει τὴ μηχανὴ νὰ 
τρέξει, νὰ ἀγωνισθεῖ φιλότιμα καὶ ἐντατι-
κά, γιὰ νὰ πάρει καταπόδι τὸν ἔξω ἀπὸ δῶ.

Ὅποιος δὲν ἔχει πνευματικό, γιὰ νὰ 
τὸν συμβουλεύεται στὴν πνευματική 
του πορεία, μπερδεύεται, κουράζεται, 
καθυστερεῖ καὶ δύσκολα θὰ φθάση στὸν 
προορισμό του. Ἂν δίνη μόνος του λύση 
στὰ προβλήματά του, ὅσο σοφὸς καὶ ἂν 
εἶναι, ἐπειδὴ κινεῖται μὲ αὐτοπεποίθη-
ση καὶ ὑπερηφάνεια, μένει σκοτισμένος. 
Ἐνῶ, ὅποιος ταπεινώνεται καὶ πηγαίνει 
μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ αὐταπάρνηση στὸν 
πνευματικὸ καὶ ζητᾶ τὴν γνώμη του, βο-
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ηθιέται καὶ τοῦ δίνει τὴν σωστὴ ἀπάντη-
ση. Μὲ μία σωστὴ ἐξομολόγηση σβήνουν 
ὅλα τὰ παλιά. Ἀνοίγονται νέα δεφτέρια. 
Ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἀλλάζει τε-
λείως ὁ ἄνθρωπος. Χάνονται ἡ ταραχή, 
ἡ ἀγριάδα, τὸ ἄγχος καὶ ἔρχονται ἡ γα-
λήνη, ἡ ἠρεμία. Τόσο αἰσθητὸ εἶναι αὐτὸ 
ἀκόμη καὶ ἐξωτερικά, ποὺ λέω σὲ μερι-
κοὺς νὰ φωτογραφηθοῦν πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἐξομολόγηση καὶ μετὰ τὴν ἐξομολόγηση, 
γιὰ νὰ διαπιστώσουν καὶ οἱ ἴδιοι τὴν καλὴ 
ἀλλοίωση, γιατί στὸ πρόσωπο ζωγραφί-
ζεται ἡ ἐσωτερικὴ πνευματικὴ κατάστα-
ση. Τὰ μυστήρια της Ἐκκλησίας κάνουν 
θαύματα. Ὅσο πλησιάζει κανεὶς στὸν 
Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, θεώνεται, καὶ 
ἑπόμενο εἶναι νὰ ἀκτινοβολῆ καὶ νὰ προ-
δίδεται ἀπὸ τὴν θεία Χάρη.

Ἂν καταλάβει κανεὶς τὰ μυστικά της 
πνευματικῆς ζωῆς καὶ τὸν μυστικὸ τρό-
πο μὲ τὸν ὁποῖο ἐργάζεται ὁ Θεός, παύει 
νὰ στεναχωριέται γιὰ ὅ,τι τοῦ συμβαίνει, 
γιατί δέχεται μὲ χαρὰ τὰ πικρὰ φάρμακα 
ποὺ τοῦ δίνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ὑγεία τῆς 
ψυχῆς του. Ὅλα τὰ θεωρεῖ ἀποτελέσματα 
τῆς προσευχῆς του, ἀφοῦ ζητάει συνέχεια 
ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ λευκάνει τὴν ψυχή.

Ὅταν ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετωπί-
ζουν τὶς δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζο-
νται. Ἀφοῦ ὁ Θεὸς ὅλους μᾶς παρακο-
λουθεῖ, πρέπει νὰ παραδίνεται κανεὶς ἐν 
λευκῷ σ’ Αὐτόν. Ἀλλιῶς εἶναι βάσανο· 
ζητάει νὰ τοῦ ἔρθουν ὅλα, ὅπως ἐκεῖνος 
θέλει, ἀλλὰ δὲν τοῦ ἔρχονται ὅλα ὅπως 
τὰ θέλει, καὶ ἀνάπαυση δὲ βρίσκει.

Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζει 
κανεὶς τὶς δοκιμασίες. Ὅσοι δὲν ἔχουν 
καλὴ διάθεση, βρίζουν τὸν Θεό, ὅταν 
τοὺς βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. 
«Γιατί νὰ τὸ πάθω ἐγὼ αὐτό; λένε. Νά, ὁ 
ἄλλος ἔχει τόσα καλά! Θεὸς εἶναι αὐτός;» 
Δὲν λένε «ἥμαρτον», ἀλλὰ βασανίζονται.

Ἐνῶ οἱ φιλότιμοι λένε: «Δόξα τῷ Θεῷ! 
Αὐτὴ ἡ δοκιμασία μὲ ἔφερε κοντὰ στὸν 
Θεό. Ὁ Θεὸς γιὰ τὸ καλό μου τὸ ἔκανε». 
Καὶ ἐνῶ μπορεῖ πρῶτα νὰ μὴν πατοῦσαν 
καθόλου στὴν ἐκκλησία, μετὰ ἀρχίζουν 
νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ ἐξομολογοῦνται, 
νὰ κοινωνοῦν.

Πολλὲς φορὲς μάλιστα ὁ Θεὸς τοὺς 
πολὺ σκληρούς τοὺς φέρνει κάποια 
στιγμὴ μὲ μία δοκιμασία σὲ τέτοιο φιλό-
τιμο, ποὺ μόνοι τους παίρνουν μεγάλη 
στροφὴ καὶ ἐξιλεώνονται μὲ τὸν πόνο 
ποὺ νιώθουν γιὰ ὅσα ἔκαναν.

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Ἀξιωθήκαμε γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ μετὰ τὴν ἀγωνι-
ώδη ἀνάβασή μας στὸ Γολγοθᾶ καὶ τὴ συμπόρευσή μας 
μὲ τὸν Παθόντα καὶ Ταφέντα δι’ ἡμᾶς νὰ ἑορτάσουμε 
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ποὺ ἔγινε ἡ σωτηρία τοῦ 
γένους τῶν ἀνθρώπων, ὁ θάνατος τοῦ θανάτου καὶ ἡ 
εἴσοδός μας στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, ἀπ’ ὅπου ἀπο-
σκιρτήσαμε τόσο ἀνόητα.

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου ἑορτάσαμε καὶ τὸν προ-
στάτη καὶ ἔφορο τῆς Ἐνορίας μας, Ἅγιο Μεγαλομάρ-
τυρα Γεώργιο τὸν Τροπαιοφόρο. Ὅλες οἱ ἑορταστικὲς 
ἐκδηλώσεις διαπνεόμενες ἀπὸ μιὰ λιτὴ μεγαλοπρέπεια 
εἶχαν ὡς ἀπώτερο σκοπὸ τὴν τιμὴ τοῦ Ἁγίου ποὺ καλύ-
πτει μὲ τὶς πρεσβεῖές του κάθε μας βῆμα.

Κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς ὡς καὶ κατὰ τὸν 
μεθέορτο Ἑσπερινὸ καὶ τὴ λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ 
τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ 
εὐλογία νὰ προστῇ τῆς πανηγύρεως ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ἐνῷ κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησε τὴν πανηγυ-
ρικὴ σύναξή μας ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελε-
στίνου κ. Δαμασκηνός. Ἀμφότεροι οἱ ἀρχιερεῖς μετέφε-
ραν στὸ πλήρωμα τοῦ ἐκκλησιάσματος τὶς πασχάλιες 
ἑόρτιες εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. 

Ἱερωνύμου Β΄. Στὴν ὁμιλία του ὁ Θεοφιλέστατος Βελε-
στίνου ἐκτὸς τοῦ βίου καὶ ἐλαχίστων ἐκ τῶν βασανιστη-
ρίων ποὺ ὑπέμεινε ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Χριστοῦ, ἐπέστησε τὴν προσοχή μας στὸ γεγονὸς ὅτι 
ὁ σκοπὸς τῆς παρουσίας μας στὴ γῆ εἶναι ἀγωνιζόμε-
νοι τὸν «καλὸν ἀγῶνα» νὰ προετοιμάσουμε τὸ μέρος 
ὅπου θὰ ζήσουμε στὴν αἰωνιότητα. Χάρις στὴν θυσία 
τοῦ Θεανθρώπου ἔχουμε τὴ βοήθεια καὶ τὸν φωτισμὸ 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος σὲ κάθε δύσκολη περίσταση, 
διωγμό, συκοφαντία! Ἀκόμα καὶ σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη 
κατάσταση τῆς κρίσεως ποὺ διερχόμαστε σήμερα, ὄχι 
μόνο ἀτομικῶς ἀλλὰ καὶ ὡς χώρα, δὲν στρεφόμαστε 
στὸν Κύριο ποὺ ἔχει πεῖ: «αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν», 
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ἀλλὰ στοὺς ἑταίρους μας στὴν Εὐρώπη, ποὺ ἐνῷ βλέ-
πουν τὴν κατάσταση ποὺ βιώνουμε δὲν «βάζουν τὸ χέρι 
στὴν τσέπη», ὅπως λέει ὁ λαός. Ἂν στραφοῦμε ὅμως 
στὸν Κύριο καὶ Τὸν ἀκολουθήσουμε, ὅπως ὁ Ἅγιος Γε-
ώργιος, θὰ εἴμαστε οἱ νικητές τῆς ζωῆς.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τοὺς Ἀρχιερεῖς ποὺ ἐλά-
μπρυναν τὴν πανήγυρή μας, τοὺς Ἱερεῖς, τὰ μέλη τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Φιλοπτώχου γιὰ 
τὴν ὅλη διοργάνωση καὶ εὐχόμεθα σὲ ὅλους ὁ Ἅγιος 
νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ ἁγιάζει τὸν καθένα ξεχωριστά, νὰ 
πρεσβεύει γιὰ τὶς οἰκογένειες καὶ τὴ χώρα μας καὶ νὰ 
εὐοδώνει κάθε θεάρεστη ἐνέργειά μας.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου τὸ ἀπόγευμα, ὅπως εἶχε 
ἀνακοινωθεῖ, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱδρύματος 
τῆς Ἐνορίας μας ἔλαβε χώρα ἡ φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση, 
ἕνα ἀπογευματινὸ τσάϊ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς χει-
μαζομένης Στέγης Γερόντων. Ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐνοριτῶν 
μας ὑπῆρξε μεγάλη καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν ἐκδήλωση 
συγκινητικὴ καὶ ζεστή, πλαισιωμένη ἀπὸ τοὺς ἤχους τῆς 
παραδοσιακῆς μικρασιατικῆς μουσικῆς, ποὺ τόσο δεξιο-
τεχνικὰ ἀπέδωσαν οἱ κ.κ. Παναγιώτης Κουτρᾶκος, Ἐλευ-
θέριος Ἀθανασόπουλος καὶ Ἰωάννης Βακρατσῆς.

Τὸ ποσὸν ποὺ συγκεντρώθηκε ἀπὸ τὶς προσκλή-
σεις καὶ τὴ λαχειοφόρο ἀγορὰ ἄγγιξε γιὰ ἐφέτος τὰ 
1.628,00€, ποσὸν τόσο πολύτιμο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ 
Ταμείου τῆς Στέγης Γερόντων ποὺ στενάζει πραγματικὰ 
κάτω ἀπὸ τὴν ἀφόρητη πίεση τῶν συνεχῶς αὐξανομέ-
νων οἰκονομικῶν ἀναγκῶν.

Κλείνοντας τὴν ἐκδήλωση ὁ Προϊστάμενος τοῦ 
Ναοῦ καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νι-
κολάκης, συνεχάρη καὶ εὐχαρίστησε θερμῶς ὅλους ὅσοι 
φιλοτίμως ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ πραγμα-
τοποίηση αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως. Ἐξέφρασε τὴν εὐγνω-

μοσύνη του σὲ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν -ἂν καὶ σὲ χα-
λεποὺς οἰκονομικὰ καιροὺς- μὲ τὸν ὀβολό τους, μὲ τὴν 
ἑτοιμασία καὶ προσφορὰ τῶν δώρων γιὰ τὴ λαχειοφόρο 
καὶ τὴν παρουσία τους πρὸς ἐνίσχυση τῆς Στέγης μας. 
Εὐχήθηκε ὁ Ἅγιος νὰ σκέπει καὶ νὰ ἁγιάζει πάντας, χαρί-
ζοντάς στὴν Ἐνορία καὶ τὴ Στέγη Του κάθετι ἀναγκαῖον 
καὶ ἐπιθυμητόν. Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως μοιράστηκε 
στοὺς συμμετέχοντας ἀπὸ ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο “ Ἡ ἐπὶ 
τοῦ Ὄρους Ὁμιλία’’ τοῦ γιατροῦ Ἀριστομένους Δεληβά-
νη, ὁ ὁποῖος τὰ εἶχε δωρήσει γιὰ τὸ  Ἵδρυμα.

ΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Στὶς 26 Μαΐου 2015, εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ ἐπι-

σκεφθεῖ τὴ Στέγη μας ἕνα τμῆμα τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ τοῦ 
Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, συνοδευόμενο ὑπὸ δύο 
δασκάλων τους, τοὺς κ.κ. Ἀντωνία Ζαλώνη καὶ Νικό-
λαο Μανιάτη.

Μετὰ τὸ καθιερωμένο κέρασμα καὶ τὴν ὑποδοχὴ 
τῶν παιδιῶν καὶ τῶν δασκάλων τους ὑπὸ τοῦ, ἐκ τῶν 
ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας, π. Γερασίμου, ὁ ὁποῖος τοὺς 
ὁμίλησε ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ Ἐνορία μας 
μέσῳ τῆς Στέγης, ἀλλὰ καὶ ψυχωφελῶς γιὰ τὴν πορεία 
τους ὡς χριστιανοί, τὰ παιδιὰ ξεναγήθηκαν εἰς τοὺς 
ὀρόφους, ὅπου ἐβίωσαν γιὰ λίγο τὴν σκληρὴ καθημε-
ρινότητα ποὺ ζοῦν οἱ ἀνήμποροι -ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον- 
τρόφιμοι τοῦ Ἱδρύματός μας. 

Στὸ τέλος τῆς ἐπισκέψεώς τους τὰ παιδιὰ μᾶς πα-
ρέδωσαν τὸ ποσὸν τῶν 200,00€ ἀπὸ τὸν κουμπαρὰ τῆς 
τάξεώς τους, χρήματα καὶ κυρίως κίνηση ποὺ συγκι-
νοῦν καὶ ἐνισχύουν ὅλους μας στὸ δύσκολο δρόμο τῆς 
ὑπηρεσίας τοῦ πονεμένου συνανθρώπου μας.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὴν Διοίκηση τοῦ Σχολεί-
ου, τοὺς δασκάλους, τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν 
ἔμπρακτη εὐαισθησία ποὺ ἐπέδειξαν, ἐνθυμούμενοι τὴν 
τρίτη ἡλικία, ποὺ ἔχει ἀνάγκη τὸ χαμόγελο καὶ τὴ ζω-
ντάνια τῶν νέων.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Τὸ Σάββατο, 6 Ἰουνίου, ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ, ἀνα-

χωρήσαμε ἀπὸ τὴ γειτονιά μας γιὰ τὸ προγραμματισμένο 
ἡμερήσιο προσκύνημά μας στὴν Ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ Ἀγά-
θωνος στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους Οἴτη κοντὰ στὴν Ὑπάτη.

Στὴν ἀρχὴ ὑπὸ καταρρακτώδη βροχὴ στὴ Λαμία ἀλλὰ 
στὴ συνέχεια μὲ ἀρκετὰ καλὸ καιρὸ πλησιάζοντας, φθά-
σαμε στὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ παρόλη τὴν μεγάλη προσέλευ-
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ση προσκυνητῶν ἀπὸ διάφορες ἐνορίες, προσκυνήσαμε 
στὸ Καθολικὸ τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ 
Ἀγάθωνα (τύπου Ὀδηγητρίας) μὲ τὸ περίτεχνο ἀσημέ-
νιο ἐπικάλυμμα καὶ τὰ λείψανα (τοῦ Ἁγίου Παρθενίου 
Λαμψάκου καὶ τοῦ σεβαστοῦ γέροντος Βησσαρίωνος, 
τὸ ὁποῖο σὲ πεῖσμα πολλῶν παραμένει ἀδιάφθορο). Ὁ 
ἐπιτετραμμένος μοναχὸς μᾶς ξενάγησε καὶ μᾶς ἀνέφερε 
στοιχεῖα γιὰ τὸ μοναστήρι καὶ μετὰ τὴν φιλοξενία ποὺ μᾶς 
προσφέρθηκε, ἀναχωρήσαμε γιὰ τὰ ὄμορφα Καμμένα 
Βοῦρλα, ὅπου πρὶν ἐπιστρέψουμε στὴν Κυψέλη καθίσαμε 
στὴν παραλία γιὰ νὰ γευματίσουμε, νὰ πιοῦμε τὸν καφέ 
μας καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἡρεμία τῆς θάλασσας.

Ἀπὸ τὸ προσκύνημά μας αὐτὸ εἰσεπράχθη τὸ 
ποσὸν τῶν 515,00€ τὸ ὁποῖο καὶ κατετέθη στὸ Ταμεῖον 
τῆς Στέγης Γερόντων πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἰσχνῶν –πλέ-
ον– ἐσόδων της.

ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Τὴν Κυριακή, 21 Ἰουνίου καὶ περὶ τὶς 8:30μ.μ. πραγ-

ματοποιήθηκε στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
μας ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τῶν νέων καὶ τῶν παιδιῶν τῆς Ἐνο-
ρίας μας.

Μὲ τὸν τίτλο «Εἶμαι σὰν νὰ ταξιδεύω…» τὰ παιδιά 
μας καὶ οἱ κατηχητές τους μᾶς ταξίδεψαν στὴν παλιὰ 

Κυψέλη καὶ στὶς γειτονιὲς τῆς Ἐνορίας μας, μὲ ἰδιαίτε-
ρη ἀναφορὰ στὴν ἰστορία τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἔχει 
ἁγιογραφηθεῖ ἀπὸ δυο μεγάλους, τὸν Δημ. Πελεκάση 
καὶ τὸν Φώτη Κόντογλου· μᾶς ὁδήγησαν μὲ μιὰ ὀνει-
ρικὴ πανδαισία κειμένων, εἰκόνας, τραγουδιῶν, ἠθῶν 
καὶ ἐθίμων τοῦ τόπου μας στὴν ἀναβίωση τῆς ζωῆς τῶν 
προγόνων μας σ’ αὐτὸ τὸ «οἰκόπεδο» ποὺ ὀρέγονται 
ὅλοι οἱ λαοί, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Μακρυγιάννης καὶ μᾶς θύ-
μισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος τί-
μησε τὴν ἐκδήλωσή μας αὐτὴ μὲ τὴν παρουσία του. Στὸ 
τέλος δὲ τῆς ἐκδηλώσεως μᾶς εὐχήθηκε, μᾶς εὐλόγησε 
καὶ μᾶς νουθέτησε. Συνεχάρη δὲ ἰδιαιτέρως τὸν ὑπεύ-
θυνο τῆς Νεότητας, Πρωτ. Παναγιώτη Χαβάτζα καὶ 
τοὺς συνεργάτες του γιὰ τὴν σημαντικὴ δουλειὰ ποὺ 
ἔχει ἐπιτευχθεῖ στὴν Ἐνορία μας γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς 
«μικρᾶς ζύμης» ποὺ τοὺς ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος.

Θὰ πρέπει καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα νὰ συγχαροῦμε καὶ 
νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους ὅσους ἐμφανῶς ἢ ἀφανῶς συ-
νέβαλαν καθ’ οἱον δήποτε τρόπο στὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς 
ὄμορφης γιορτῆς, τὰ παιδιά, τοὺς γονεῖς, τοὺς κατηχητές, 
τὴν πρεσβυτέρα Μαρία Χαβάτζα, τοὺς τεχνικούς, τοὺς 
μουσικοὺς καὶ τὶς γνωστὲς τραγουδίστριες Καίτη Κουλιᾶ 
καὶ Ἀγγελικὴ Μεταλληνοῦ, ποὺ πλαισίωσαν τὴ γιορτή μας.

Τέλος νὰ εὐχηθοῦμε σὲ ὅλους ἕνα εὐλογημένο καὶ 
καλὸ καλοκαίρι καὶ νὰ ἀνανεώσουμε τὸ ραντεβοῦ μας 
γιὰ τὶς συναντήσεις τῆς νέας ἱερποστολικῆς χρονιᾶς 
ἀπὸ τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο!

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ φθάσαμε καὶ ἑορτάσαμε τοὺς 

δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπ’ ὀνόματι τῶν ὁποίων σεμνύνε-
ται τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας μας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν λειτουργικῶν ἐκδηλώσεων 
πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἴχαμε τὴν εὐλογία 
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νὰ παρίσταται ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ Ποιμενάρχου μας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὁ ὁποῖος συνο-
δευόμενος ἀπὸ τοὺς πατέρες ποὺ μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν 
παρουσία τους ἐλάμπρυνε καὶ εὐλόγησε τὴν πανηγυρί-
ζουσα σύναξή μας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸ 
τέλος τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ καθιερωμένη περιφορὰ τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀνὰ τὶς ὁδοὺς τῆς 
Ἐνορίας μας εἴχαμε καὶ τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ μᾶς συνο-
δεύσει ἄγημα καὶ ἡ μπάντα τοῦ ἐνδόξου Πολεμικοῦ μας 
Ναυτικοῦ, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσαν τιμὴ ἐκτὸς τῶν Ἁγίων 
καὶ στὴ μνήμη τοῦ ἥρωος τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, 
Κωνσταντίνου Κανάρη, στὰ κτήματα τοῦ ὁποίου ἔχει θε-
μελιωθεῖ τὸ Παρεκκλήσιό μας.

Τέλος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Θεοδώρητος ἐξεφώνησε 
τὸν πανηγυρικὸ λόγο μὲ θέμα τὴν ἀποστολικὴ διαδοχή, 
τὸ ἄσημον τῆς καταγωγῆς τῶν ἀποστόλων, τονίζοντας 
ὅτι ἡ ἀλήθεια ἐκ τοῦ οὐρανοῦ παρεδόθη στὴν ἀνθρω-
πότητα μέσῳ τῶν ἁπλῶν καὶ ταπεινῶν τῆς ἐποχῆς καὶ 
ἐπικαίρως γιὰ τὴν κρίσιμη κατάσταση ποὺ βιώνουμε 
σήμερα ὄχι μόνο οἰκονομικῶς ἀλλὰ καὶ πνευματικῶς. 
Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ ἱ. 
Παράκληση στοὺς Ἁγ. Ἀποστόλους.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

Τὴν Πέμπτη, 2 Ἰουλίου, ὅπως ἔχει πλέον καθιερω-
θεῖ γιὰ τὴ Νεότητα τῆς Ἐνορίας μας, ἐπισκεφθήκαμε τὸν 
ὄμορφο δρυμὸ τῆς Πάρνηθας και μετὰ τὴν ἀκολουθία 
τοῦ Ἀποδείπνου στὸ γραφικὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος ποὺ ἀνήκει στὴν Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη, εἴχαμε 
μιὰ ἐποικοδομητικὴ συνομιλία σχετικῶς μὲ τὴν οἰκο-
νομικὴ καὶ πολιτειακὴ κρίση ποὺ βιώνει ὁ τόπος μας.

Ἀπόψεις φρέσκιες καὶ διαφορετικὲς διάνθισαν τὴ 
συζήτησή μας καὶ ἀπέδειξαν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι ὁ 
λαός μας γνωρίζει πολύ καλὰ τί συμβαίνει γύρω του 
καὶ πῶς κινοῦνται ὅσοι τοὺς ἔχει δοθεῖ τὸ προνόμιο νὰ 
μᾶς κυβερνοῦν.

Ἀκολούθησε ἡ ἐπίσκεψή μας στὸ καταφύγιο «Μπά-
φι», ὅπου μετὰ ἀπὸ ἕνα λιτὸ δεῖπνο ποὺ πῆρε ὁ κα-
θένας μας, ἀκούσαμε τραγούδια ἀπὸ τοὺς νέους τῆς 
Ἐνορίας μας καὶ ἀπολαύσαμε χοροὺς ποὺ βλέπουμε σὲ 
ὄμορφα ἑλληνικὰ πανηγύρια.

Ἡ τελευταία αὐτὴ συνάντηση τῶν νέων τῆς Ἐνορίας 
μας, μὲ τὴ συνοδεία τῶν πατέρων τοῦ Ναοῦ μας, κλείνει 
τὴν Κατηχητικὴ χρονιὰ 2014-2015 καὶ παρόλο ποὺ ζοῦμε 
δύσκολες στιγμὲς μᾶς μένει μιὰ γεύση ἐλπίδας πρὸς 
τὸν Κύριο ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἀνατρέψει τὰ σχέδια τῶν 
ἰσχυρῶν, χάρις στὴν ὕπαρξη νέων ποὺ ἀγωνίζονται, ἐλπί-
ζουν καὶ πιστεύουν στὸ θαῦμα. Καλὸ Καλοκαίρι σὲ ὅλους!!!

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου θὰ τελε-

σθοῦν τὴν 2α, 4η, 6η, 9η,  11η καὶ 13η Αὐγούστου ἡ Με-
γάλη Παράκλησις πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὴν 
3η, 7η, 10η καὶ 12η Αὐγούστου ἡ Μικρὰ Παράκλησις, 
μετὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀρχίζει στὶς 6.30μ.μ. 

Θὰ τοποθετηθεῖ δὲ εἰδικὸ κυτίο ἐντὸς τοῦ Ναοῦ μας 
γιὰ τὸν ἀνθοστολισμὸ τοῦ σώματος τῆς Παναγίας μας, ἐνῷ 
τὰ Ἐγκώμια θὰ ψαλλοῦν ὡς συνήθως κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ 
τῆς Παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, τὴν 14η 
Αὐγούστου στὶς 6.30μ.μ.
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ΔΩΡΕΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνώνυμος .................................................................................. 150,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Βεργαδῆ Νάσια ....................................................................... 100,00
Γκιώνη Μαρία ..............................................................................50,00
Εὐμορφοπούλου Ἐσθὴρ...........................................................50,00
Ιερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ............................................... 7000,00
Ἰωάννου Παναγιώτα ..................................................................50,00

Καλτσονούδη Γιαννούλα ........................................................ 100,00
Καρύδη Ἀδαμαντίνη ............................................................... 100,00
Ξυτάκη Μάρθα ...........................................................................50,00
Παναγιωτάκου Παρασκευὴ .................................................. 200,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ....................................................60,00
Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ (6/6) ...........................................515,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ....................................................................80,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ......................................107,95

ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀντύπα Χρυσῆ ........................................................................ 250,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................................1000,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 150,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 150,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 500,00
Ἀπογευματινὸ τσάϊ (25/4) ................................................... 1628,00
Αὐζοπούλου Μαρία ................................................................ 150,00
Βενιέρη Μαρία ......................................................................... 100,00
Βλαχάκη Παρθενόπη ................................................................50,00
Γιώτα Ἄννα ..................................................................................50,00

Δεληγιάννης Βασίλειος ......................................................... 200,00
Δίσκος Πανηγύρεως (Ἁγ. Γεωργίου) ...................................694,58
Εὐδωρίδη Αἰμιλία .......................................................................50,00
Καπαταϊδάκη Αἰκατερίνη...................................................... 500,00
Καρύδη Ἀδαμαντίνη ............................................................... 150,00
Κατσιμάρδου Μαρία .................................................................50,00
Κάτσος Ἠλίας ......................................................................... 200,00
Λαμπαδιάρη Μαρία ................................................................. 100,00
Λιούλιας Ἰωάννης ..................................................................... 150,00
Μέλλιος Ἀπόστολος .................................................................75,00
Μηλιώνης Θεοφάνης ................................................................50,00
Μπούκη Βασιλικὴ ....................................................................270,00
Πανταλέων Χρύσα .................................................................. 100,00
Σύλλογος κυριῶν “Ο ΣΩΤΗΡ’’ ...............................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ................................................................. 225,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .......................................84,98

ΔΩΡΕΕΣ ΜΑΪΟΥ
Ἀνώνυμος ................................................................................. 300,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 500,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................65,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................80,00
Ἀποστολόπουλος Ἀθανάσιος ................................................60,00
Ἀργυροπούλου Σοφία ............................................................ 100,00
Γουλανδρῆ Ἑλένη .................................................................... 300,00
Δεληβάνη Μαίρη ..................................................................... 100,00
Ζαρμακούπη Εὐδοξία ..............................................................50,00
Ἠλιάδου Παρθένα .....................................................................50,00
Καψιούλιου Εὐγενία ..................................................................50,00
Κονδύλης Ἰωάννης ....................................................................50,00

Κροῦσσος Νικόλαος ................................................................50,00
Λύρα Θάλεια ........................................................................... 200,00
Μικρουλέα Ὄλγα ..................................................................... 100,00
Πανταζόπουλος Σταῦρος ...................................................... 100,00
Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ (1/5) .......................................... 430,00
Ρώμπαπα Βαλεντίνη ..................................................................90,00
Σακελλαροπούλου Μάτα .........................................................50,00
Σπέγκου Ἀλίκη ......................................................................... 150,00
Τάττος Γεώργιος ...................................................................... 100,00
Φιλόπτωχο Ταμεῖο Λεοντείου Λυκείου Πατησίων ......... 200,00
Φωτάκη Βαρβάρα .....................................................................50,00
Χατζίρη Φρόσω ........................................................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ....................................................................40,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ....................................... 74,68

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

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


