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Ηδιαμάχη ποὺ ἔχει ξεσπάσει γιὰ τὸ 
θέμα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας 

καὶ Πολιτείας, μὲ τὸ ἐπιχείρημα κυ-
ρίως τῆς συνταγματικὰ κατοχυρω-
μένης θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ 
τῆς δῆθεν ἐναρμόνισης τῆς ἑλλη-
νικῆς νομοθεσίας μὲ ῥυθμίσεις τοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ δικαί-
ου, ἔχει τροφοδο-
τήσει μιὰ ἔντονη 
ἀντιπαράθεση γιὰ 
τὴν ἀναγκαιότητα 
καὶ τὴ μορφὴ τοῦ 
μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν 
στὴν Ἐκπαίδευση στὴν Ἑλλάδα. Κά-
ποιοι λένε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα πι-
σωγύρισμα γιὰ μιὰ Εὐρωπαϊκὴ χώρα, 
ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει τὸ πα-
ράδειγμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, 
ὁπότε ἢ νὰ καταργηθεῖ ἢ στὴν χει-
ρότερη περίπτωση νὰ διδάσκονται 
τὰ Θρησκευτικὰ ὡς θρησκειολογία, 

ξεκομμένα ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
φρόνημα καὶ τὴν ἔνταξή τους σὲ ἕνα 
ὁρισμένο δόγμα.

Ἐνῷ ὑποστηρίζονται αὐτά, ἐξε-
τάζοντας τὸ καθεστὼς διδασκαλίας 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 
στὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, διαπιστώ-

νεται ὅτι λειτουρ-
γοῦν τρία μοντέλα: 

1) Ἀπουσία δι-
δασ κα λίας  τοῦ 
μαθήματος, ὅπου 
γίνεται λόγος στὶς 
δ ι άφ ορ ε ς  θρη-
σκεῖες κατὰ τὴ δι-

δασκαλία ἄλλων μαθημάτων (ἱστο-
ρία, γεωγραφία, γλῶσσες, τέχνες, 
φιλοσοφία) καὶ οἱ θρησκευτικοὶ 
λειτουργοὶ διδάσκουν θρησκευτικὰ 
ἐκτὸς ὡρολογίου προγράμματος 
[Γαλλία, Τσεχία, Οὐγγαρία]. 

2) Τὸ κράτος ἐλέγχει, ὀργανώ-
νει, διορίζει ἐκπαιδευτικοὺς γιὰ τὴ 
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διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν ποὺ εἶναι 
ὑποχρεωτικὸ μάθημα μὲ δυνατότητα ἀπαλ-
λαγῆς καὶ διεξάγεται μὲ τὴ συνεργασία τῶν 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων, μὲ μιὰ ἰδιαίτε-
ρη βαρύτητα στὸ Χριστιανισμό ( Ἐσθονία, 
Σλοβενία, Δανία, ἨΒ). 

3) Τέλος ἔχουμε τὸ μοντέλο διδασκα-
λίας μιᾶς συγκεκριμένης θρησκείας καὶ 
συνήθως ἡ διδασκαλία ὀργανώνεται καὶ 
ἐλέγχεται ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ κοινότητα 
(συχνὰ σὲ συνεργασία μὲ τὸ κράτος). Στὶς 
περισσότερες περιπτώσεις οἱ θρησκευτικὲς 
ἀρχὲς ἔχουν τὴν ἐξουσία νὰ ἐπιλέγουν τοὺς 
δασκάλους καὶ ἀναλόγως τὴν χώρα πα-
ρεμβαίνουν στὸν ὁρισμὸ τοῦ ἀναλυτικοῦ 
προγράμματος, τῆς διδακτέας καὶ ἐξετα-
στέας ὕλης καὶ τῶν 
σχολικῶν βιβλίων. Οἱ 
μαθητὲς ἔχουν τὸ δι-
καίωμα ἐπιλογῆς ἢ 
ἐξαίρεσης καθὼς καὶ 
τὴ δυνατότητα νὰ 
παρακολουθήσουν 
ἐναλλακτικὸ μάθη-
μα (Πορτογαλία, Φι-
λανδία,  Πολωνία, 
Αὐστρία, Βέλγιο, Ἰσπανία, Λετονία, Λου-
ξεμβοῦργο, Ἰταλία).

Ἀπὸ τὰ παραπάνω διαπιστώνουμε ὅτι 
τόσο στὰ κράτη μὲ φιλελεύθερα συντάγμα-
τα ὅσο καὶ σὲ ἐκεῖνα ποὺ ἰδεολογικὲς ἀγκυ-
λώσεις δὲν τὸ ἐπιτρέπουν καὶ ἡ κομματικὴ 
κατήχηση θεωρεῖ ὅτι ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν 
ἀντίστοιχη θρησκευτική, ἡ θρησκευτικὴ 
ἐκπαίδευση λειτουργεῖ ὡς ἕνα βαθμό. Στὴν 
πλειοψηφία τῶν κρατῶν καὶ ἰδιαίτερα στὴν 
Εὐρώπη ἐφαρμόζονται τὰ δύο τελευταῖα 
μοντέλα, δηλαδὴ τῆς διδασκαλίας ἀπὸ τὴ 
θρησκεία καὶ σχετικὰ μὲ τὴ θρησκεία.

Γιατὶ τὸ κράτος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ θρη-
σκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν νέων; Γιατὶ τὴ 
θεωρεῖ παράγοντα πολιτικῆς στήριξης καὶ 

κοινωνικῆς συνοχῆς ἀλλὰ καὶ μέσο καλ-
λιέργειας τῆς συνείδησης τῶν πολιτῶν. Τὰ 
κράτη σήμερα στοχεύουν στὴν κοινωνικὴ 
ἐνσωμάτωση τῶν θρησκευτικῶν μειονοτή-
των καὶ στὴν ἐνίσχυση τοῦ σεβασμοῦ στὴ 
διαφορετικότητα καὶ τὴν πολυπολιτισμι-
κότητα. “Οἱ λαοὶ ἔχουν τεθεῖ σὲ κίνηση με-
ταφέροντας τοὺς βωμοὺς στὶς ἀπο σκευές 
τους’’. Ἡ μισαλλοδοξία καὶ ὁ φόβος στὴ 
διαφορετικότητα τοῦ ἄλλου εἶναι χαρα-
κτηριστικὰ ποὺ ἀπᾴδουν τοῦ ὀρθόδοξου 
χριστιανικοῦ ἤθους. Ὅμως δυστυχῶς στὸ 
σχολεῖο δὲν διδάσκεται πλέον τὸ ἦθος τοῦ 
Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, ἀλλὰ βομβαρδίζο-
νται τὰ παιδιὰ ἀπὸ ἠθικιστικὰ συνθήματα 
ποὺ δὲν μεταβάλλουν τὴν ψυχοσύνθεσή 

τους, ἀλλὰ τὰ βαραί-
νουν καὶ τὰ ἀπωθοῦν.

Τὸ πρόβλημα ποὺ 
ἔχει ἀνακύψει στὴν 
πατρίδα μας γιὰ τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν δὲν ἑδράζεται 
σὲ ἐπιχειρήματα ποὺ 
ἀφοροῦν στὴν πρα-
κτικὴ ἄλλων χωρῶν 

τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης. Στὸ μεγαλύτερο 
μάλιστα κράτος τῆς Εὐρώπης, τὴ Γερμα-
νία, τὰ Θρησκευτικὰ εἶναι ὑποχρεωτικὰ 
καὶ μάλιστα κατ’ εὐθείαν ἀπὸ τὸ Σύνταγμα 
καὶ ὁμολογιακὰ καὶ μάλιστα αὐστηρότερα 
ὁμολογιακὰ ἀπ’ ὅ,τι στὴν Ἑλλάδα. Οἱ πο-
λεμοῦντες τὰ Θρησκευτικὰ προσπαθοῦν νὰ 
βροῦν ἀφορμὲς καὶ προβάλλουν ἀνυπόστα-
τες αἰτιολογίες γιὰ τὴν κατάργησή τους ἢ 
γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτῆρά τους. Ὅπως 
στὴ Γερμανία, ἔτσι καὶ στὴν Ἑλλάδα, τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ πραγ-
μάτωση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τοῦ 
πολίτη, ὁ ὁποῖος ἔχει συνταγματικὰ κατο-
χυρωμένο δικαίωμα νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν 
πίστη του καὶ νὰ “μορφωθεῖ’’ μ’ αὐτήν. 
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Ἡλέξη «Ἀμὴν» προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ 
γλῶσσα καὶ παρέμεινε στὴν θεία λατρεία 

ἀλλὰ καὶ στὴν καθημερινότητά μας ἀμετάφρα-
στη. Στὰ ἑβραϊκὰ προφέρεται «αμεν». Μετα-
φραζόμενη ἀπὸ τοὺς Ο΄ (ἑβδομήκοντα), τοὺς 
ἑβδομήντα δύο γιὰ τὴν ἀκρίβεια πρεσβυτέρους 
ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι προέβησαν στὴν μετάφρα-
ση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιὰ τοὺς ἑλληνιστὲς 
Ἰουδαίους, αὐτοὺς δηλαδὴ τοὺς Ἑβραίους ποὺ 
βρίσκονταν διάσπαρτοι στὸν πρὸ Χριστοῦ κό-
σμο καὶ δὲν γνώριζαν τὴν ἑβραϊκὴ καὶ ἤθελαν 
νὰ μελετοῦν τὴν Π.Δ., σημαίνει «γένοιτο», «μα-
κάρι, εἴθε νὰ γίνει».

Συναντᾶται σὲ πολλὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, ὅπως στὸ Δευτερονόμιο, τὸ Α΄ Πα-
ραλειπομένων, στοὺς Ἀριθμούς, στὸν Νεεμία, 
στοὺς Ψαλμοὺς κ.ἀ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραπάνω 
ἔννοιά του, τὸ «γένοιτο» δηλαδή, σημαίνει καὶ 
ἐπιβεβαίωση τοῦ ὁμιλοῦντος καὶ μεταφράστηκε 
ὡς ἐπίρρημα· «ἀλήθεια», «βέβαια», «ἔτσι εἶναι». 
Τότε τίθεται στὴν ἀρχὴ τῆς προτάσεως· ὁ Κύ-
ριος πολλὲς φορὲς ἄρχιζε κάποιον λόγο Του μὲ 
διπλὴ μάλιστα ἐπανάληψη τοῦ «Ἀμήν», γιὰ νὰ 
προλάβει τυχὸν ἀμφιβολίες ἀπὸ τοὺς ἀκροατές 
Του. «Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 
παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» 
(π.χ. Μτθ. ε΄ 18). Ἂς σημειωθεῖ ὅτι στὴν Π. Δι-
αθήκη οὐδέποτε χρησιμοποιοῦνταν κατ’ αὐτὸν 
τὸν τρόπο, ἀλλὰ ὡς ἐπιβεβαίωση ἑνὸς ὄρκου, 
τῆς προσευχῆς, τῆς εὐλογίας κ.λπ. Στὴν Συνα-
γωγὴ οἱ ἑβραίοι ἐπισφράγιζαν τὴν προσευχὴ ἢ 
τὴν ἀπαγγελία κάποιας εὐχῆς μὲ τὸ «Ἀμήν».

Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε τὸ «Ἀμὴν» χρησιμο-
ποιήθηκε πολὺ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη, κυρίως 
ἀπὸ τὸν Κύριο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο 
στὶς ἐπιστολές του ὡς ἐπισφράγιση εὐχῆς. 

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο εἰσῆλθε καὶ στὴν λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ ἤδη ἀπὸ τὰ ἀποστολικὰ χρό-
νια. Γιὰ παράδειγμα θὰ ἀναφέρουμε τὸ χωρίο 
Α΄ Κορ. ιδ΄ 16· «ἐὰν εὐλογήσης τῷ πνεύματι, ὁ 
ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ 
Ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ 
οἶδεν» Δηλαδὴ «ἐὰν προσευχηθῇς μὲ τὸ χάρι-
σμα, πῶς ἐκεῖνος, ποὺ βρίσκεται στὴ θέση τοῦ 

«Ἀμὴν»
λαϊκοῦ, τοῦ ἁπλοῦ πιστοῦ, θὰ πῇ τὸ Ἀμὴν γιὰ 
τὴν προσευχή σου; Ἀφοῦ δὲν ξέρει τί λέγεις». 
Συναντᾶται ἐπίσης στὴν εὐχὴ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ 
Ἁγ.Κλήμεντος ἐπισκόπου Ρώμης (κεφ. 59-61), 
στὸν ἀπολογητὴ καὶ μάρτυρα Ἅγ.Ἰουστῖνο τὸν 
φιλόσοφο (Ἀπολογία κεφ. 65, 3-4), ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρει για τὴν λατρεία· «(τοῦ προεστῶτος) 
συντελέσαντος τὰς εὐχὰς καὶ τὴν εὐχαριστίαν, 
πᾶς ὁ λαὸς ἐπευφημεῖ, λέγων ἀμήν» καὶ συ-
μπληρώνει «τὸ δὲ Ἀμὴν τῇ Ἑβραΐδι φωνῇ τὸ 
Γένοιτο σημαίνει». Παρόμοια χωρία θὰ βρεῖ ὁ 
ἐρευνητὴς στὶς Κατηχήσεις τοῦ Ἁγ.Κυρίλλου 
Ἱεροσολύμων (Μυσταγ. Κατήχησις Βιβλ. Ε΄, 
κεφ. 16, κεφ. 22) καὶ στὶς Ἀποστολικὲς Διαταγὲς 
(Βιβλ. Η΄, κεφ. ιγ΄ 15). 

Αὐτὰ εἶναι χαρακτηριστικὰ τὴς ἐνεργοῦ 
συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στὴ λατρεία γενικότερα. 
Κατὰ τὸν Ἅγ. Νικόλαο Καβάσιλα «εἰπόντος γὰρ 
ἐκείνου (δηλ. τοῦ λειτουργοῦ) καὶ δοξολογήσα-
ντος, οἱ πιστοὶ πάντες τὸ Ἀμὴν ἐπιλέγουσι καί, 
τοῦτο τὸ ρῆμα βοήσαντες, οἰκειοῦνται πάσας 
τὰς ἐκείνου φωνὰς» (Ἑρμηνεία τῆς θείας λει-
τουργίας, 15.2). Ἐπιβεβαιώνει καὶ συμφωνεῖ ὁ 
λαὸς μὲ ὅσα ἄκουσε νὰ λέγονται ἀπὸ τὸν λει-
τουργὸ στὴν εὐχὴ ποὺ προεῖπε, ἡ ὁποία ὁλο-
κληρώνεται μὲ τὴν δοξολογική της κατακλείδα 
(π.χ. «Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία …»). Ὁ λαὸς 
ἔτσι συμμετέχει ἐνεργὰ καὶ δὲν παρακολουθεῖ 
ἁπλῶς τὰ τελούμενα. Γίνεται μὲ ἄλλα λόγια 
ἐμφαντική, πιὸ αἰσθητὴ ἡ συνιερουργία κλήρου 
καὶ λαοῦ στὴ λατρεία.

Ἡ λέξη «Ἀμὴν» πέρασε καὶ στὴν καθημερι-
νότητά μας, εἴτε σὲ φράσεις, εἴτε σὲ παροιμίες 
μὲ τὶς προηγούμενες σημασίες· «Ἀμὴν Παναγία 
μου» λέμε. Ἢ «ἔχω φτάσει στὸ Ἀμήν». Ὅπως 
ὁλοκληρώνει μία εὐχὴ ἢ μιὰ ἐκφώνηση στὴ λα-
τρεία τὸ ἴδιο καὶ ἐδῶ· «Ἀμήν, ἀπὸ τὸ στόμα σου 
καὶ στοῦ Θεοῦ τ’ ἀφτί». Ἄλλες φορὲς ἐκφράζει 
τὸν κίνδυνο νὰ πεθάνει κάποιος· «ἦρθε στὸ 
ἀμήν», λέμε ἢ ἀκόμη «θὰ σὲ κάνω νὰ πεῖς ἀμὴν» 
καὶ πολλὰ ἄλλα παρόμοια. 

Περιληπτικὰ καὶ ἐν κατακλείδι νὰ ποῦμε ὅτι 
χρησιμοποιεῖται ὡς ἐπίρρημα «ἀλήθεια», «ἀλη-
θινὰ» ἢ ὡς καταληκτήριο εὐχῶν μὲ τὴ σημασία 
τοῦ «γένοιτο».
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΠΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Κοιμήθηκε στὶς ἀρχὲς Σεπτεμ-

βρίου ἕνας ἐκ τῶν παλαιῶν 
Ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας, 

ὁ π. Βασίλειος Βασιλό-
πουλος. Ἡ ἐξόδιος ἀκο-
λουθία τελέσθηκε στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁ  γίας 
Εἰρήνης Γαλα τσίου 
2/9/2015 καὶ ὥρα 
10:00 π.μ. Τὴν Ἐνορία 

μας ἐκπροσώπησαν 
κατ’ αὐτὴν ὁ π. Παναγιώ-

της καὶ ὁ π. Γεράσιμος. Ἡ 
ταφή στὸ Κοιμητήριο τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Νεστάνης Ἀρκαδίας. Ἡ ἐνορία 
μας σύσσωμη εὔχεται γιὰ τὴν αἰώνια ἀνάπαυση τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀξίου λειτουργοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὴν ὑπη-
ρέτησε ἐπὶ ἀρκετὰ ἔτη καὶ ἐκφράζει καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ 
βῆμα τὰ θερμὰ συλλυπητήρια στὴν οἰκογένεια τοῦ 
κεκοιμημένου πατρὸς καὶ ἀδελφοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ  
ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Τὴν Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου χοροστάτησε στὸν 
Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν 
Ναό μας ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. 
Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στὴν Ἀθήνα γιὰ ὑπη-
ρεσιακοὺς λόγους. Στὴν σύντομη προσλαλιά του ὁ 
προϊστάμενος π. Φιλόθεος καλωσόρισε τὸν Μητρο-

πολίτη ἐκ μέρους τῶν ἐφημερίων καὶ τῶν ἐνοριτῶν, 
ἐνῷ εἶπε ὅτι ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τὴν Ἐνορία 
ἡ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου, 
ἀφοῦ εἶναι παλαιὸς ἐνορίτης καὶ γνώριμος σὲ πα-
λαιοὺς κατοίκους της. Μὲ χαρὰ δὲ τὸν ὑποδέχθηκε 
μιὰ καὶ εἶναι καὶ ὁ Ἐπίσκοπος τῆς ἰδιαιτέρας του 
πατρίδος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀντιφωνώντας εὐχα-
ρίστησε τοὺς ἐφημερίους γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ τὴ 
φιλοξενία καὶ τοὺς εὐχήθηκε καλὴ δύναμη στὴν 
διακονία τους, χάρηκε γιὰ τὴν παρουσία πολλῶν 
νέων ζευγαριῶν καὶ παιδιῶν στὴ Θεία Λειτουργία, 
τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων προσῆλθαν καὶ στὰ 
Ἄχραντα Μυστήρια καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους τὴν ἐκ 
τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας δύναμη καὶ ἐνίσχυ-
ση στὸν πνευματικὸ ἀγῶνά τους πρὸς ἐπιτέλεση 
τοῦ σκοποῦ ὅλων, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν 
προσωπικὸ ἁγιασμό.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ  
ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Τὴν Κυριακή, 18 Ὀκτωβρίου, ἐπεσκέφθη τὴν 
ἐνορία μας ὁ Σεβασμιώτατος Βελεστίνου κ. Δαμα-
σκηνός, και προέστη τῆς λατρευτικῆς συνάξεώς μας 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁμίλησε ὁ Σε-
βασμιώτατος καὶ εὐλόγησε Ἄρτους γιὰ τὴν ἔναρξη 
τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς ΓΕΧΑ Σωτῆρος Κυψέλης 
καὶ τὸν φιλανθρωπικὸ σύλλογο “Θεόφιλος”.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ Ὁ Ἅγιος Παροναξίας στὴν Ἐνορία μας.

Ὁ  Ἅγιος Παροναξίας στὴν Ἐνορία μας.
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τὴν παρουσία του ἀνάμεσά μας καὶ τὴν χάρι ποὺ ἐπι-
δαψίλευσε σὲ ὅλους μας.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Οἱ νέοι τῆς Ἐνορίας γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ συ-

γκεντρώθηκαν στὸν Ἱερὸ Ναό μας τὴν Κυριακὴ 4 
Ὀκτωβρίου γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὥστε μὲ τὴν 
εὐλογία τοῦ Κυρίου νὰ ξεκινήσει ἡ νέα Κατηχητικὴ 
χρονιά. Στὸ τέλος τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ π. Παναγιώτης, 
Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας, ὁμίλησε ἐπι-
καίρως καὶ εὐχαρίστησε δεόντως ὅλους τοὺς συνερ-
γάτες τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας μας, τοὺς 
γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ προσῆλθαν. Εὐχήθηκε καλὴ 
χρονιὰ σὲ ὅλους καὶ δεσμεύθηκε ὅτι σύντομα θὰ 
ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα καὶ στὸν πίνακα ἀνακοι-
νώσεων τοῦ Ναοῦ τὸ πρόγραμμα τῶν δραστηριοτή-
των τοῦ τμήματος Νεότητας.

ΕΟΡΤΕΣ ΟΣ. ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΙΜΩΛῼ
ΚΑΙ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

5 Ὀκτωβρίου! Ἡμέρα μνήμης τῆς ὁσίας μητρὸς 
ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, τὴν ὁποία γεραί-
ρει καὶ τιμᾷ ἡ ἐνορία μας κατέχουσα ὡς πολύτιμο 
θησαυρὸ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου της καὶ εἰκόνα 
εὐμεγέθη, δωρεὰ εὐσεβοῦς ἐνορίτισσάς μας. Κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας εἴχαμε τὴν τιμὴ 
νὰ συλλειτουργήσει μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς μας π. Πα-
ναγιώτη καὶ π. Νικόλαο ὁ πολιὸς καὶ σεβαστὸς 
Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βαστάκης, πρ. Προϊστάμενος 
τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος καὶ πρωτοστάτησε στὴν 
εὐρεία διάδοση τοῦ βίου καὶ τῆς τιμῆς τῆς Ἁγίας τῆς 
Κιμώλου. Ἐπίσης μὲ ἀρτοκλασία ὅπως κάθε χρόνο 
τίμησαν τὴν Ἁγία οἱ ἐν Ἀθήναις Κιμωλιῶτες καὶ συ-
μπροσευχήθηκαν μαζί μας στὴν Προστάτιδα Ἁγία 
τῆς νήσου τους.

Ἐπίσης σεμνῶς ἀλλὰ καὶ μεγαλοπρεπῶς ἑόρ-
τασε ἡ Ἐνορία μας τὴν μνήμη τοῦ Ὁσ. Γερασίμου 
τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ τοῦ νέου ἀσκητοῦ στὶς 19 καὶ 20 
Ὀκτωβρίου. Κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ ὁμίλησε ἐπικαίρως 
ὁ Πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας, ἐνῷ ἀνήμερα στὴ 
Θεία Λειτουργία ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Γεώργιος Μα-
γκιρίδης. Στὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ ἑορτά-
ζων π. Γεράσιμος Φακιώλας, στὸν ὁποῖο εὐχήθηκε 
καταλλήλως μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λριτουργίας 
καὶ τῆς Λιτανείας ὁ προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας μας 
π. Φιλόθεος.

Ἁγιασμός Κατηχητικῶν Πανήγυρις Ἁγ. Γερασίμου

Ὁ Ἅγιος Βελεστίνου στὴν Ἐνορία μας
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ
Πέρασαν ἤδη 11 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ τοπο-

θέτηση τῶν νέων –τότε– μοκετῶν στὸ Ναό μας. Ἦταν 
τὸ χειμῶνα τοῦ 2004, ποὺ προσφέρθηκαν εὐγενῶς 
ἀπὸ κυρία τῆς Ἐνορίας μας, ἡ ὁποία κατόπιν συνεν-
νοήσεως μὲ τὸ Ἐκκλ.Συμβούλιο ἀνέλαβε τὴν ἀγορὰ 
καὶ ἐν συνεχείᾳ τοποθέτησή τους. Ὅμως τὰ χρόνια 
πέρασαν καὶ ἡ χρήση ἔφερε τὴν φυσικὴ φθορά. Κατὰ 
συνέπεια ἔπρεπε νὰ ἀντικατασταθοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ 
Ἐκκλ. Συμβούλιό μας ἀποφάσισε τὴν τοποθέτηση καὶ 
πάλι μοκέτας γιὰ τὸ Ἱ.Βῆμα καὶ τὸν Σωλέα, ἐνῷ γιὰ 
τὸν κυρίως Ναὸ τὴν τοποθέτηση χαλιῶν (συγκεκριμέ-
να 35 τεμαχίων), ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ διάφορα 
μειονεκτήματα τῆς μοκέτας. Πρόκειται φυσικὰ γιὰ 
συνθετικὰ χαλιά, ἀφοῦ τὰ μάλλινα θὰ κόστιζαν περί-
που 21.000,00 €, ἐνῷ τὰ συνθετικὰ περίπου 8.500,00 
€. Εὐελπιστοῦμε ὅτι μέχρι τὸ προσεχὲς Πάσχα θὰ κα-
ταφέρουμε τμηματικὰ νὰ τὰ ἀποπληρώσουμε. Ὅσοι 
δύνανται νὰ συμβάλλουν, μποροῦν νὰ τὸ κάνουν 
εἶτε καταθέτοντας τὴν δωρεά τους στὸν ταμία μας κ. 
Χαντζῆ ἐπὶ ἀποδείξει εἶτε στὸ εἰδικὸ κυτίο τοῦ Ναοῦ 
μας μὲ τὴν σχετικὴ ἔνδειξη πλάι στὸ παγκάρι.

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι ὅσοι παρακολουθοῦν τὸ 

φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας, ἐπὶ 40 καὶ πλέ-
ον συναπτὰ ἔτη κάνει μιὰ σημαντικὴ προσπάθεια συ-
ντηρῶντας Στέγη Γερόντων, ἀπὸ τὸ 1989 στὸ ἰδιόκτητο 
κτήριό της ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κεφαλληνίας 19. Τὰ τελευταῖα 
χρόνια ὅμως ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ μαστίζει τὴν 
κοινωνία μας, ἔχει κτυπήσει καὶ τὴν δική μας πόρτα. 
Καὶ εἶναι γιὰ ἐμᾶς ἀναμφισβήτητο τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 
Ἵδρυμά μας ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται χάρη στὴν πρό-
νοια τοῦ Κυρίου μας, στὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου μας καὶ 
φυσικὰ στὴν μέριμνα ὁρισμένων ἀνθρώπων, ἐνοριτῶν 
καὶ μή. Οἱ προσπάθειες γιὰ περιορισμὸ τῶν δαπανῶν 
εἶναι κυριολεκτικὰ αἱματηρές! Ἀλλὰ δὲν πτοούμαστε. 
Ἐξακολουθοῦμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ὅσο ὁ Κύριος τὸ θέ-
λει, αὐτὸ τὸ  Ἵδρυμα θὰ ὑπάρχει.

Στὰ πλαίσια τῶν προσπαθειῶν μας, κυρίως γιὰ 
τεχνικοὺς λόγους ἀλλὰ καὶ ἴσως εὐκολότερης συμ-
μετοχῆς σὲ πιθανὰ προγράμματα ἐνίσχυσης τέτοιων 

δράσεων ἀπὸ τὰ ΕΣΠΑ ἢ μέσῳ ΟΑΕΔ κ.λπ. καὶ ἐπειδὴ 
ἤδη ὑπῆρχαν ἐπίσης πολλὰ προβλήματα ἐφοριακά, 
ἀσφαλιστικά, ἀποδοχῆς κληρονομιῶν κ.ἄ. λόγῳ τῆς 
κοινῆς χρήσεως τοῦ ΑΦΜ τῆς Ἐνορίας, ἀφοῦ τὰ Ἐνο-
ριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα δὲν ἔχουν δική τους νομικὴ 
προσωπικότητα, τὸ Ἐκκλησιαστικό μας Συμβούλιο 
ἀποφάσισε νὰ προβεῖ στὴν σύσταση ἑνὸς νέου Νομι-
κοῦ Προσώπου Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, τὸ ὁποῖο θὰ ἐπι-
κουρεῖ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας, δηλαδὴ 
τῆς Στέγης Γερόντων ὡς ΝΠΙΔ. Τὸ πρότεινε λοιπὸν 
στὸν Μακαριώτατο Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος δέχθη-
κε εὐμενῶς τὴν πρόταση αὐτή, ἀπεφάσισε σχετικὰ τὸ 
Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ 
διεβίβασε στὴν Ἱ. Σύνοδο τὰ σχετικὰ ἔγγραφα. Ἐκείνη 
μὲ τὴ σειρά της τὴν 10η π.μ. Σεπτεμβρίου μὲ συνοδικὴ 
ἀπόφαση προέβη στὴ σύσταση αὐτοῦ τοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου καὶ ἀναμένεται ἠ δημοσίευση τοῦ σχετικοῦ 
ΦΕΚ. Τὸ Δ.Σ. του θὰ ἔχει Πρόεδρο τὸν Μακαριώτατο 
(σύμφωνα μὲ τὸν Νόμο) καὶ ἀναπληρωτὴ Προέδρου 
ἕναν ἐκ τῶν ἐφημερίων μας καὶ τέσσερα μέλη, ποὺ θὰ 
προέρχονται πάντοτε ἀπὸ τὸ Ἐκκλ. Συμβούλιό μας καὶ 
τὸ Δ.Σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας. 

Γιὰ τοὺς πολλοὺς εἶναι ἕνα τελείως νομικὸ ἢ 
τυπικὸ θέμα, ὅμως στὴν πράξη θὰ λύσει πολλὰ πε-
ρισσότερα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα προβλήματα. Μὲ 
ἀνάρτηση δὲ στὸ μπλὸγκ τῆς Ἐνορίας μας θὰ κρατή-
σουμε ἐνήμερους ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας γιὰ αὐτὴν 
τὴν νέα πτυχὴ τῆς δραστηριότητας τῆς Ἐνορίας μας 
καὶ θὰ δημοσιεύσουμε τὸν Κανονισμό του καὶ τὸν 
νέο τραπεζικὸ λογαριασμό, ποὺ θὰ ἀνοιχθεῖ εἰδικὰ 
γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Στέγη Γερόντων.

Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 16 πρὸς Σάββατο 17 Ὀκτωβρί-

ου τελέσθηκε στὸ Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνίᾳ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ 
τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων εἰκοσαρίθμων Ἀναργύρων. 
Ἐπίσης τὴν Δευτέρα 2 πρὸς Τρίτη 3 Νοεμβρίου θὰ 
τελεσθεῖ καὶ πάλι ἡ καθιερωμένη Ἱ. Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ 
ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ ἐφόρου 
καὶ προστάτου μας Ἁγ. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, 
τοῦ ὁποίου τεμάχιο τοῦ Ἱ. Λειψάνου φυλάσσεται στὸ 
Ναό μας καὶ θὰ ἐκτεθεῖ σὲ προσκύνηση.
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ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Τὴν 15η Νοεμβρίου ξεκινάει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ 

τὸ σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἐπ’ εὐκαι-
ρία τῆς ἐπερχομένης μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς 
παράλληλης νηστείας. Ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεῖται 
ἐκ περιτροπῆς καὶ στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἀλλὰ 
καὶ στὰ Ἱ. Παρεκκλήσια τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανά-
ρη καὶ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων. Γιὰ 
τὸν Ἱ. Ναὸ ὅπου τελοῦνται οἱ Θεῖες Λειτουργίες θὰ 
ἀναρτηθεῖ σχετικὸς πίνακας στὸν Ναὸ καὶ τὰ Παρεκ-
κλήσια. 

Ἀπαραίτητη βεβαίως θεωρεῖται ἡ κατὰ τὸ δυ-
νατὸν συμμετοχὴ ὅλων στὰ Ἄχραντα Μυστήρια καὶ 
στὸν ἐκκλησιασμὸ ἀλλὰ καὶ στὰ ἀπαιτούμενα γιὰ τὴν 

Λατρεία ευχαριστιακὰ εἴδη (πρόσφορο, νάμα, ἐλαιό-
λαδο, καθαρὸ κερὶ κ.λπ.).

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Τὴν Τετάρτη 18 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν 

Ναό μας τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ εὐκαι-
ρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέν-
νων. Μετὰ τὸ πέρας του θὰ ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδομα-
διαία σύναξη μελέτης Ἁγ. Γραφῆς μὲ τὸν π. Γεράσιμο.

Τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν 
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν 
Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη. 

Ὥρα ἐνάρξεως ἀμφοτέρων: 5.00 μ.μ.

Πρόγραμμα Πανηγύρεως  Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Νεκταρίου
Στέγης Γερόντων

Παραμονή: Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου

5.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

Κυριώνυμος: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

7.00 π.μ. Ὄρθρος – Πανηγυρικὴ Θ.Λειτουργία

5.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς & Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου

Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη
Πρόγραμμα Πανηγύρεως ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας

Παραμονή: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος

Κυριώνυμος: Παρασκευὴ 4 Δεκεμβρίου

7.00 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις  
τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὑβοίας καὶ τέλος  

τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη 
καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ.

5.00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ  Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας



ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμοι Δωρητὲς .............................................151,00
Ἀνώνυμος ...........................................................500,00
Ἀβτζοπούλου Μαρία .........................................50,00
Βενιέρη Μαρία ...................................................100,00
Γαβουνέλη Ἐλπινίκη ...........................................100,00
Ζαμπέτης Νικόλαος .........................................100,00
Ζώτου Ἑλένη ......................................................140,00
Θεοδωρουλέας Γεώργιος .................................50,00
Καραφύλλη Μαρία .............................................90,00
Κομνηνοῦ Βασιλικὴ ............................................50,00
Κοσκορέλου Δέσποινα .....................................50,00

Μαριάτου Γεωργία ..............................................50,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ......................................1.500,00
Μανώλου Ἰφιγένεια ............................................150,00
Οἰχαλιώτης Σωτήριος.......................................150,00
Πανταλέων Χρύσα ............................................100,00
Παπαχρηστοπούλου Εἰρήνη ..........................200,00
Σπηλιοπούλου Εἰρήνη ....................................1.200,00
Σωτηροπούλου Ἑλένη .....................................200,00
Χατζηαντωνίου Βασίλειος ................................80,00
Χλιμίντζα Ἑλένη .................................................100,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ...... 99,11

ΔΩΡΕΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνώνυμοι Δωρητὲς .............................................60,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................155,00
Ἀνώνυμος ............................................................150,00
Ἀποστολάκου Δάφνη ......................................300,00

Μαρία Τίγκα ........................................................60,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ...................................... 1500,00
Μπούκη Βασιλικὴ  .............................................150,00
Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ ................................300,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη .... 45,76

ΔΩΡΕΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ἀνώνυμοι Δωρητὲς ............................................. 70,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................300,00
Ἀνώνυμος ............................................................150,00
Ἀνώνυμος ...........................................................300,00
Ἀνώνυμος ...........................................................300,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Βενιεράκης Γεώργιος .........................................50,00
Κατσιμάρδου Μαρία ..........................................50,00

Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία ............................ 70,00
Μόσχου Μαρία ..................................................150,00
Μπούκη Βασιλικὴ ............................................... 75,00
Παπαγεωργίου Καίτη .......................................100,00
Ρουτζούνη Αἰκατερίνη ......................................100,00
Χατζηβασιλείου Φωκίων & Λήδα ................... 70,00
Χαραλαμποπούλου Φωτούλα .........................90,00
Δίσκος Κοιμήσεως Θεοτόκου (15/8)...........306,57
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη .....77,70

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


