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Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος 
καὶ οἱ ἐπιπτώσεις του

Τ ὸ δημογραφικὸ πρόβλημα 
τῆς πατρίδας μας, ἄρχισε νὰ 

γίνεται ὀξύτερο ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς 
δεκαετίας τοῦ 1980, ἀφοῦ μέχρι τὸ 
τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, ἡ 
Ἑλλάδα μὲ δείκτη γεννητικότητας 
2,1 παιδιὰ ἀνὰ γυναί-
κα ἀναπαραγωγικῆς 
ἡλικίας ἐξασφάλιζε 
ὁριακὰ τὴν ἀνανέωση 
τῶν γενεῶν.

Τὰ τελευταῖα ὅμως 
χ ρ όν ια  ἀσ κήθ ηκ ε 
μία ἀντιοικογενεια-
κή, ἀντιδημογραφικὴ 
καὶ ἀντιπολυτεκνικὴ 
πολιτική, ἡ ὁποία 
δυστυχῶς συνεχίζε-
ται, μέχρι σήμερα, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ πα-
ρουσιάζεται σοβαρὴ ἐπιδείνωση 
ὅλων τῶν δημογραφικῶν δεικτῶν. 
Σε ὅλες τὶς περιφέρειες τῆς χώρας 
ὑπερτεροῦν οἱ θάνατοι τῶν γεννή-

σεων, παρότι τὸ προσδόκιμο ζωῆς 
ἔχει βελτιωθεῖ. Ἡ ὕπαιθρος ποὺ 
ἀποτελοῦσε τὴν ραχοκοκαλιὰ τῆς 
πατρίδας μας, ἐρημώνει, ἀφοῦ οἱ 
ἱερεῖς μας σπανιότερα τελοῦν γά-
μους καὶ βαπτίσεις, ἀλλὰ συχνό-

τερα ἐξόδιες ἀκολου-
θίες. Τὰ τελευταῖα ἕξη 
χρόνια (2011- 2016) 
οἱ θάνατοι στὴν πα-
τρίδα μας ξεπέρασαν 
τὶς γεννήσεις κατὰ 
115χιλ. ψυχές. Ἡ μεί-
ωση αὐτὴ τοῦ πληθυ-
σμοῦ… ἰσοδυναμεῖ μὲ 
τὴν ἀπώλεια τῶν κα-
τοίκων δύο μεγαλου-
πόλεων, ὅπως εἶναι ἡ 
Χαλκίδα καὶ ἡ Κατερί-
νη μὲ πληθυσμὸ 59 χιλ 

καὶ 56 χιλ ἀντίστοιχα.
Ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι τὸ 

15% περίπου τῶν γεννήσεων, ποὺ 
καταγράφονται στὴν χώρα μας 
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προέρχονται ἀπὸ μητέρες ξέ-
νης ὑπηκοότητας, κάτι ποὺ 
ἀποκρύπτεται ἐπιμελῶς ἀπὸ 
τὴν Πολιτεία, ἴσως γιὰ νὰ μὴν 
φαίνεται τὸ μέγεθος τοῦ δη-
μογραφικοῦ μας προβλήμα-
τος… Σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπο-
λογισμοὺς τῆς EUROSTAT ὁ 
πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος θὰ 
συρρικνωθεῖ τὸ 2080 σὲ 7,69 
ἑκατομμύρια κατοίκους. Ἡ 
Ἑλλάδα χαρακτηρίζεται σήμε-
ρα ὡς χώρα γερόντων καὶ ἀπο-
μάχων…

Ἡ ραγδαία ὅμως συρρίκνωση τοῦ 
πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας παίρνει τερά-
στιες Ἐθνικὲς διαστάσεις, ποὺ μπορεῖ νὰ 
ἀπειλήσουν τὴν Ἐθνική μας ἀνεξαρτησία 
καὶ ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα. Ἡ οἰκονομικὴ 
κρίση ἀσφαλῶς ἐπηρέασε δραστικὰ τὴν 
φυσικὴ μεταβολὴ τοῦ πληθυσμοῦ, ἀφοῦ 
ἡ ἀνεργία δὲν ἐπιτρέπει σὲ πολλοὺς νέ-
ους νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια. Ὅμως 
καὶ πρὸ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὰ μη-
νύματα καὶ οἱ προτάσεις ποὺ ἐπικράτη-
σαν στὴν ἀνταγωνιστικὴ κοινωνία μας, 
ὅπως ὁ ἀτομισμός, ἡ φιλαυτία, ἡ εὐζωΐα, 
ὁ καταναλωτισμός, ἡ ἄρνηση ἀνάληψης 
ὑποχρεώσεων κ.ἄ. δημιούργησαν ἕνα 
ἀρνητικὸ κλίμα. Τὰ σύμφωνα συμβίωσης 
αὐξάνονται. Ἀπόρροια αὐτῆς τῆς δυσά-
ρεστης πραγματικότητας εἶναι ἡ ἔλλειψη 
συνοχῆς τῆς οἰκογένειας καὶ ἡ διάσπαση 
τῶν ζευγαριῶν. Πρόσφατα στοιχεῖα δεί-

χνουν, πολὺ μεγάλη ποσοστιαία αὔξηση 
τῶν διαζυγίων… Στοὺς 100 γάμους ἀντι-
στοιχοῦν 58 περίπου διαζύγια.

Σήμερα ἡ Πολιτεία μᾶς πληροφορεῖ 
ὅτι ὁ δείκτης γεννητικότητας βρίσκεται 
στὸ 1,2 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα ἀναπαραγω-
γικῆς ἡλικίας. Στὴν πραγματικότητα ἐὰν 
ἀφαιρεθοῦν οἱ γεννήσεις τῶν ἀλλοεθνῶν, 
οἱ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουμε ἐὰν θὰ ἐνσωμα-
τωθοῦν ἢ ἐὰν θὰ ἐπιστρέψουν στὶς πατρί-
δες τους ὁ δείκτης γεννητικότητας εἶναι 
κάτω ἀπὸ 1 παιδί… Ποιὰ τὰ αἴτια; Τὸ 
μεγάλο ποσοστὸ τῆς ἀνεργίας τῶν νέων 
ἐμποδίζει τὴν τέλεση γάμων. Ἡ οἰκονο-
μικὴ ὕφεση, ἡ ὁποία δημιουργεῖ κοινωνι-
κοὺς ἀποκλεισμούς, ἀφοῦ τὰ τελευταῖα 
χρόνια μειώθηκαν αἰσθητὰ οἱ δαπάνες 
γιὰ κοινωνικὲς δομὲς καὶ παροχὲς κοινω-
νικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἐπιπλέον ἔχουμε αὔξη-
ση τῶν ὁρίων ἡλικίας τεκνοποίησης. Οἱ 
Ἑλληνίδες γεννοῦν σὲ ὁλοένα καὶ μεγα-
λύτερη ἡλικία, ποὺ σήμερα φθάνει τὰ 35 
ἔτη. Ἡ ἔλλειψη τῆς κατάλληλης στέγης, 
ποὺ ἀναγκάζει τὰ νέα ζευγάρια νὰ περι-
ορίσουν ἢ νὰ μεταθέσουν τὴν τεκνοποί-
ηση στὸ μέλλον. Τὸ ὑψηλὸ κόστος ἀνα-
τροφῆς καὶ ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν. 
Ἡ ἐργασιακὴ ἐπιβάρυνση τῆς γυναίκας, 
ποὺ τὴν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν τεκνογο-
νία. Ἡ ἐπιδίωξη τῶν σημερινῶν νέων γιὰ 

καλύτερες σπουδὲς γιὰ τὴν ἀναζήτηση 
μίας ἐπιτυχοῦς ἐπαγγελματικῆς ἀποκατά-
στασης. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ παραδο-
σιακὰ Ἑλληνικὰ πρότυπα ζωῆς καὶ ἡ κοι-
νωνικὴ παρακμὴ μὲ τὴν ὑπονόμευση τῶν 
ἀξιῶν τοῦ γάμου, τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν 
τέκνων. Ἡ ἔλλειψη σωστῆς παιδείας καὶ 
ἀγωγῆς, γιὰ νὰ προετοιμάζει κατάλληλα 
τοὺς νέους, γιὰ τὴν προσέλευσή τους στὸ 
ἱερὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ τὴν ἀγά-
πη τους στὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας. Ὁ 
ὑπέρμετρος εὐδαιμονισμός, ἡ χαλάρω-
ση τῶν ἠθῶν, τὰ ναρκωτικὰ καὶ γενικὰ ἡ 
κοινωνικὴ ὑποβάθμιση, ἡ παγκόσμια καὶ 
ἐγχώρια ἀνασφάλεια ἐπιδροῦν ἀρνητικὰ 
στὸ δημογραφικό. Ἡ ἐπιδείνωση τοῦ πε-
ριβάλλοντος καὶ ἡ χειροτέρευση τῆς ποι-
ότητας τῆς ζωῆς (ἰδιαίτερα στὰ μεγάλα 
ἀστικὰ κέντρα.) Ὁ βασικότερος ὅμως λό-
γος τῆς ὑπογεννητικότητας εἶναι ἡ ἀπο-
μάκρυνσή μας ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἀπὸ τὴν 
Ὀρθόδοξη παράδοσή μας. Ἡ δεύτερη με-
γάλη αἰτία τῆς συρρίκνωσης τοῦ πληθυ-
σμοῦ εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, ἡ ἀντισύλληψη 
καὶ ἡ στείρωση… Ἡ χώρα μας καταλαμ-
βάνει μία θλιβερὴ πανευρωπαϊκὴ πρωτιὰ 
στὶς βίαιες διακοπὲς τῆς κύησης.

Καὶ βέβαια δὲν πρέπει νὰ παραγνω-
ρίζεται καὶ ἡ συμβολὴ τῶν πάσης φύσε-
ως ἐργατικῶν καὶ λοιπῶν ἀτυχημάτων 
καὶ ἀνθρωποκτονιῶν στὴν δημογρα-
φική μας κατάρρευση: Ἡ Ἑλλάδα εἶναι 
πρώτη σὲ πνιγμοὺς στὴν Εὐρώπη. Τὰ 
ἐργατικὰ ἀτυχήματα, ποὺ ἔχουν σὰν ἀπο-
τέλεσμα τὸ θάνατο ἢ τὴν διαρκῆ ἀνικα-
νότητα, φθάνουν κατὰ μέσο ὄρο τὰ 150 
κατ’ ἔτος, ἐνῶ οἱ ἀνθρωποκτονίες καὶ οἱ 
ἀπόπειρες αὐτοκτονιῶν ἀριθμοῦν περί-
που τὶς 200, παρουσιάζοντας αὐξητικὴ 
τάση. Τὰ τροχαῖα ὅμως ὁδικὰ ἀτυχήμα-
τα ἐνοχοποιοῦνται περισσότερο ἀπὸ τὰ 
λοιπὰ ἀτυχήματα στὴν ἀπώλεια ἀνθρώπι-
νων ζωῶν. Μετὰ ὅμως ἀπὸ ὅλες τὶς προ-

αναφερόμενες αἰτίες ἦλθε τὰ τελευταῖα 
μνημονιακὰ χρόνια καὶ ἡ ἔξαρση τῆς 
μετανάστευσης, νέων κυρίως, συμπα-
τριωτῶν μας στὴν ἀλλοδαπή, γιὰ ἐπαγ-
γελματικὴ ἀποκατάσταση.

Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα πρέπει νὰ 
ἔλθει στὸ ἐπίκεντρο τοῦ δημόσιου ἐνδια-
φέροντος… Νὰ ὑπάρξουν μέτρα γιὰ τὴν 
παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση τῆς χώρας, 
ποὺ θὰ συμβάλλουν στὴν μείωση τῆς 
ἀνεργίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ βασικὴ προ-
ϋπόθεση τῆς αὔξησης τῶν γάμων καὶ τῆς 
γεννητικότητας… Νὰ ὑπάρξει μία γεν-
ναία ἐπιδοματικὴ πολιτική, σὲ συνδυασμὸ 
μὲ φοροελαφρύνσεις γιὰ τὶς πολυμελεῖς 
οἰκογένειες. Νὰ θεσμοθετηθοῦν μέτρα, 
ποὺ θὰ ἀναγνωρίζουν μία σειρὰ δικαιω-
μάτων τῆς μητέρας καὶ κυρίως τῆς ἐργα-
ζόμενης… Ἔχουμε χρέος ὅλοι μας, λαὸς 
καὶ πολιτικὴ ἡγεσία νὰ ἐνθαρρύνουμε καὶ 
νὰ στηρίξουμε ποικιλοτρόπως τὰ νέα ζευ-
γάρια, γιὰ τὴν ἀπόκτηση περισσότερων 
τέκνων.

Τέλος ἂς πιστέψουμε στὴν πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἂς ἐναποθέσουμε τὴν ἐλπί-
δα μας σ’ Αὐτόν, γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ 
τὸν ἐφιάλτη τοῦ δημογραφικοῦ, ἀλλὰ κυ-
ρίως, γιὰ νὰ ξαναγεμίσει ἡ πατρίδα μας μὲ 
παιδιά, χαρούμενα χαμόγελα καὶ ἐλπίδα.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
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Ἀρχιερατικὲς χοροστασίες στὸ Ναό μας
Τὴν Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου 2017, καὶ ἐνῷ ἡ Ἁγία 

μας Ἐκκλησία ἑόρταζε τὴν ἀρχὴ τοῦ Τριῳδίου, μιᾶς κα-
τανυκτικῆς περιόδου ποὺ μᾶς εἰσάγει στὴ συμπόρευση 
γιὰ τὴν μαρτυρικὴ ἄνοδο τοῦ Κυρίου στὸν Γολγοθᾶ καὶ 
τὴν «καινὴ καὶ ξένη» κάθοδο τοῦ Θεοῦ στὸν ᾅδη γιὰ 
τὴν σωτηρία μας, εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία 
νὰ τελέσει τὴ Θεία Λειτουργία στὸ Ναό μας ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ.κ.Ἰάκωβος, Ἡγούμενος 
τῆς Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη, ὡς ὑπεύθυνος Βοηθὸς 
Ἐπίσκοπος τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς μας Περιφερείας.

Ἐπίσης τὴν Παρασκευὴ 10 Μαρτίου χοροστάτησε 
στὸν Ναό μας στὴν β΄ ἀκολουθία τῆς Β΄ Στάσεως 
τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὁ εὑρι-
σκόμενος στὴν Ἀθήνα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συγκλήσεως 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ.Καλλίνικος, προσκε-
κλημένος τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας μας π.Φι-
λοθέου. Ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε κατὰ τὸ πέρας τῆς 
ἀκολουθίας καὶ τὸν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς καὶ ἀναλύ-
σας τὸ ἀναγνωσθὲν χωρίο τῶν Χαιρετισμῶν “Χαῖρε 
ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ”.

Πανηγύρεις τῆς Ἐνορίας μας

Τὴν 19η Φεβρουαρίου, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ ἁγία 
μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος 
Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, προστάτιδος τοῦ φιλανθρω-
πικοῦ ἔργου, τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων καὶ τῶν 
φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, ὅπου ἕδρασε ἡ Ἁγία Φιλοθέη στὰ σκοτεινὰ 
χρόνια τῆς τουρκικῆς κατοχῆς, ὅταν ὅλα «τἄσκιαζε 
ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά». «Ἀπὸ Θεοῦ 
ἄρξασθε»· καὶ τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
τιμώντας τὴν Ἁγία προστάτιδά του, κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτέλεσε τὴν ἀκολουθία 
τῆς Ἀρτοκλασίας ζητώντας τὴν πρεσβεία τῆς Ὁσίας 
Φιλοθέης καὶ διαβάστηκαν κόλλυβα πρὸς τιμὴν καὶ 
μνήμην τῆς Ἁγίας τῶν Ἀθηνῶν.

Ἀκόμη τὸ Σάββατο 22 Ἀπριλίου, μὲ τὸν Πανηγυ-
ρικὸ Ἑσπερινὸ ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικὲς λατρευτικὲς 
ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Ἐφόρου καὶ Προστά-
του τῆς Ἐνορίας μας. Πλῆθος κόσμου καὶ ἀρκετοὶ 
ἱερεῖς συνέρρευσαν στὸ Ναό μας προκειμένου νὰ 
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ἀποτίσουν φόρο τιμῆς στὸν Μεγάλο Στρατηγὸ τοῦ 
Κυρίου τῆς Δόξης. Κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία εἴχαμε 
τὴν χαρὰ νὰ συμμετέχει στὴ χαρὰ τῆς Ἐνορίας μας ὁ 
πολιὸς καὶ σεβαστὸς Πρωτ. Ἐλευθέριος Χαβάτζας ἐνῷ 
κατὰ τὸν Μεθέορτο Ἑσπερινὸ, τὴν Λιτανεία τῆς Εἰκό-
νος εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ συμπροσευχηθεῖ μαζί μας 
καὶ νὰ προστεῖ ὁ Ἅγιος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. 
Συμεὼν Βολιώτης, ὁ ὁποῖος ἐκόμισε τὴν εὐλογία τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, κ.κ.Ἱερωνύμου. 

Στὸ τέλος τῶν Ἀκολουθιῶν ὁμίλησε γιὰ τὴν εὐαίσθη-
τη περιοχὴ τῆς Κυψέλης, τὰ ἰδιαίτερα προβλήματα 
τῆς ἐνορίας καὶ τῆς Στέγης Γερόντων, τὴν ὁποία μὲ 
κόπο συντηρεῖ ἡ ἐνορία μας καὶ εξύμνησε τὸ ἔργο καὶ 
τὴν προσφορὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας καὶ 
Ὑπευθύνου τῆς Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, ὁ 
ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σύμπνοια καὶ ὁμόνοια ποὺ ἔχει 
φέρει στὸ Ναό, μὲ ἰδιαίτερη ἱκανότητα “κυβερνᾷ καὶ 
καθοδηγεῖ” τὸ πλοῖο ποὺ λέγεται “Στέγη Γερόντων”, τὸ 
ὁποῖο χωρὶς ἐκεῖνον καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου, σίγου-
ρα θὰ εἶχε καταποντιστεῖ. Σὲ ὅλες τὶς Ἀκολουθίες, τῇ 

εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου, εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ προ-
στεῖ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, κ.κ.Ἰά-
κωβος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων 
Πετράκη, ὁ καὶ Ὑπεύθυνος Ἀρχιερεὺς τῆς Ἀρχιεπισκο-
πικῆς Περιφερείας μας. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
ἐκφώνησε τὸν θεῖο λόγο τόσον κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς 
παραμονῆς, ὅσον καὶ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς 
Πανηγύρεως, ἀναφερόμενος στὸν Τροπαιοφόρο Με-
γαλομάρτυρα ποὺ σκέπει καὶ φυλάττει τὴν Ἐνορία μας. 
Ἀπὸ τοῦ βήματος λοιπὸν αὐτοῦ, τέλος, θὰ θέλαμε νὰ 
εὐχαριστήσουμε τὴ Μπάντα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ποὺ 
μὲ τὴν παρουσία της λάμπρυνε τὴν πανήγυρή μας, τὸν 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Συμεὼν Βολιώτη γιὰ τὴν εὐλογία τῆς 
παρουσίας του καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Θαυ-
μακοῦ κ.κ.Ἰάκωβον, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τῆς πανηγύ-
ρεώς μας. Τέλος νὰ εὐχηθοῦμε σὲ ὅλους τοὺς ἐνορί-
τες μας τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ εὐχαριστήσουμε 
ὅλους ὅσοι συνἐβαλαν στὴν ἄρτια ὀργάνωση τῶν ἑορ-
ταστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἀκολουθιῶν.

Φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση
Πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς 

Στέγης Γερόντων, ἡ 
ὁποία ἔχει ἀρκετὲς οἰκο-
νομικὲς δυσκολίες, τὸ 
Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Τα-
μεῖο διοργάνωσε τὴν ἐτή-
σια ἀπογευματινὴ ἐκδήλωση τὴν ἡμέρα ποὺ ἑορτἀζει 
ἡ προστάτιδά μας, προκειμένου μὲ τὶς πρεσβεῖές της 
νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ Στέγη μας. Πράγματι, παρόλη τὴν οἰκο-
νομικὴ δυσπραγία ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας, ἡ Ἁγία 
Φιλοθέη μεσίτευσε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ καὶ κόσμος 
πολὺς προσῆλθε στὴν ἐκδήλωσή μας καὶ εὐφράνθη-
κε πραγματικὰ ἀπὸ τὶς μελωδίες ποὺ μᾶς χάρισε ὁ 
σεβαστὸς π.Πέτρος Πανταζῆς, ἐφημέριος τῆς Ἱ.Μητρ. 
Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, πρώην τραγουδιστὴς 
τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς. Τὸν π.Πέτρο συνόδευσε στὸ πιά-
νο ἡ Πρεσβ.Μαρία Χαβάτζα. Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσε-
ως ἀκολούθησε λαχειοφόρος ἀγορὰ κατὰ τὴν ὁποία 
μοιράσθηκαν πλῆθος δώρων ποὺ εἶχαν εὐγενῶς 
προσφερθεῖ ἀπὸ τὴν κ.Χριστίνα Τσιαφούτη, τὴν ὁποία 
καὶ εὐγνωμονοῦμε ἰδιαιτέρως. Τὸ ποσὸν ποὺ συγκε-
ντρώθηκε καὶ παραδόθηκε στὴν Στέγη Γερόντων ἦταν 
2.600,10€, ποσὸν ποὺ θὰ ἀνακουφίσει γιὰ λίγο τὸ 
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ταμεῖο της. Εὐχαριστοῦμε τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ., τὶς κυρίες 
τοῦ Ε.Φ.Τ. γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ διοργάνωση, τὴν Προϊστα-
μένη καὶ τὸ Προσωπικὸ τῆς Στέγης ποὺ μερίμνησαν 
γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως!

Προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς

Τὴν Παρασκευή, 17 Μαρτίου, ἡ Ἐνορία μας κατὰ 
τὴν ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν εἶχε τὴν πνευμα-
τικὴ εὐκαιρία νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ συμπροσευχηθεῖ 
μὲ τὴν εὐλογημένη συνοδία τοῦ Ἀρχιμ. Ὀνουφρίου 
στὸ Ἱ.Μετόχιο τῆς Μονῆς Πετράκη τοῦ Ἁγίου Παντε-
λεήμονος Κοκκιναρᾶ Νέας Πεντέλης. Ἀπολαύσαμε 
ὅλοι μας τὴν ἀβραμιαία φιλοξενία τῶν Πατέρων τῆς 
Μονῆς καὶ τὸ “πνευματικὸ χάδι” τῆς προσευχῆς καὶ 
τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνοίγει κάθε 
φορὰ τὴν ἀγκαλιά του καὶ τὶς πύλες τῆς Μονῆς. Ἡ 
προσκυνηματική μας ἐκδρομὴ ἐστέφθη μὲ ἀπόλυτη 
ἐπιτυχία, συμμετοχὴ μεγάλη καὶ ἕνα ποσὸν τῆς τάξεως 
τῶν 620,00€, τὸ ὁποῖον ἐδόθη στὸ ταμεῖο τῆς Στέγης 
Γερόντων, πρὸς ἐνίσχυσίν της.

Ἀλλὰ καὶ τὴν Δευτέρα, 1η Μαΐου ἀνεχώρησε ἀπὸ 
τὴν Κυψέλη, ὅπως κάθε χρόνο ἕνα πούλμαν γεμάτο 
ἐνορίτες μας, προσκυνητὲς τῆς χάριτος τῆς Ὁσίας Μα-
τρώνης τῆς Ῥωσίδος τῆς ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ, 
γιὰ τὸ ἴδιο μοναστήρι. Ὅπως κάθε χρόνο πλῆθος κό-
σμου συνέρρευσε γιὰ νὰ τιμήσει τὴ θαυματουργὸ Ἁγία 
Ματρώνα καὶ νὰ ἀφήσει στὰ ποδαράκια της ἔστω καὶ 
ἕνα λουλουδάκι, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τόσο ἀγαποῦσε ὅσο 
ζοῦσε καὶ τώρα ἀπολαμβάνει μέσα στὰ ἀνθόσπαρτα 
περιβόλια τοῦ Παραδείσου. Στὴν ἑορταστικὴ Ἀγρυπνία 
πρωτοστάτησε ὁ Μετοχιάρης Γέροντας Ὀνούφριος καὶ 
πλαισιώθηκε ἀπὸ ἀρκετοὺς πατέρες καὶ ἀπὸ ὅλους 
τοὺς Ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας μας, Ἁγίου Γεωργίου Κυψέ-
λης. Μετὰ τὴν τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας τὸ πούλμαν 

ἀνεχώρησε γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ ὅλων στὶς ἑστίες τους, 
πλήρεις εὐλογιῶν καὶ χαρᾶς ποὺ μᾶς μοίρασε ἁπλό-
χερα ἡ Ὁσία Ματρώνα. Ἐκ τοῦ προσκυνήματος αὐτοῦ 
συνεκεντρώθη τὸ ποσὸν τῶν 610,00€, τὸ ὁποῖον καὶ 
κατετέθη στὸ Ταμεῖο τῆς Στέγης Γερόντων. Εὐχόμαστε 
ἡ Ὁσία Ματρώνα νὰ εὐλογεῖ ὅλους μας καὶ νὰ μᾶς 
χαρίζει ὑγεία καὶ πρόοδο πνευματική.

Ἐκδηλώσεις Τομέα Νεότητας
Τὴν Κυριακὴ 26 Μαρτίου, 

μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας, μιὰ μεγάλη παρέα 
παιδιῶν καὶ νέων τῆς Ἐνορίας 
μας, κατόπιν πρωτοβουλίας 
τοῦ Πρωτ. Παναγιώτου Χαβά-
τζα, Ὑπευθύνου τῆς Ε.Ν.Ε. τοῦ 
ἐνορίας μας, ξεκινήσαμε γιὰ μιὰ διαφορετικὴ περι-
ήγηση στὴν παλαιὰ Ἀθήνα. Ἐπισκεφθήκαμε μικροὺς 
καὶ μεγάλους ναοὺς στὸ ἱστορικὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας 
ἀλλὰ καὶ τὸ προσφάτως ἀνακαινισμένο σπίτι τῆς 
Ὁσίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ποὺ παρεδόθη πλέ-
ον στὸ κοινὸ πρὸς ἐπίσκεψη. Εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ 
ζἠσουμε γιὰ λίγο μέσα στὴ μοσχοβολημένη ἀπὸ λιβά-
νι προσευχῆς καὶ μόχθου παλαιὰ Ἀθήνα καὶ νωρὶς τὸ 
ἀπογευματάκι ἐπιστρέψαμε πλήρεις ἐντυπώσεων καὶ 
χαρᾶς στὴ βάση τῆς Ἐνορίας μας, τὸν Ναό.

Ἐπίσης τὴν Κυριακή, 2 Ἀπριλίου, τὸ ἀπόγευμα στὸ 
Ναό μας ἔλαβε χώρα μιὰ ἰδιαίτερη παράσταση, ὀργα-
νωμένη ἀπὸ τοὺς νέους τοῦ 60οῦ Γυμνασίου Ἀθηνῶν 
μὲ τίτλο: “Μεγαλοβδόμαδο, Σίμωσε ἡ Ἀνάσταση”. Εἴχα-
με λοιπὸν τὴν μεγάλη χαρὰ νὰ παρακολουθήσουμε μιὰ 
πολὺ προσεγμένη μουσικὴ παράσταση τῶν παιδιῶν ποὺ 
ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ἑορτὴ καὶ παρουσίαζε τὴν 
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ἱστορικὴ πορεία τοῦ Γένους μας παραλληλίζοντάς την 
μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας. Μέσω τῆς πλοκῆς δημοτικῆς, ἔντεχνης καὶ ἐκκλη-
σιαστικῆς μουσικῆς καὶ ποίησης τὰ παιδιὰ κατέδειξαν 
εὔγλωττα τὴν συνοχὴ στὴν ἱστορική πορεία τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ μὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τοῦ ἀδιάῤῥηκτου πολιτισμοῦ 
τῆς ῥωμηοσύνης. Τὴν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης προσπάθει-
ας εἶχε ὁ καθηγητὴς κ.Γεώργιος Λίλης, τὸν ὁποῖο καὶ 
συγχαίρουμε μαζί μὲ ὅλη τὴν ὁμάδα του, ὅπως καὶ τὴν 
Γυμνασιάρχη, ποὺ στεγάζει μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον 
τόσο καλὲς προσπάθειες τῶν παιδιῶν. Εὐχαριστοῦμε 
ἰδιαιτέρως τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ζωντάνια τους καὶ τὸ ἄρτιο 
ἀποτέλεσμα ποὺ μᾶς παρουσίασαν καὶ μὲ χαρὰ θὰ τοὺς 
ὑποδεχθοῦμε ξανὰ καὶ σὲ ἄλλες ὄμορφες καὶ γόνιμες 
συναντήσεις τους μὲ τὴν μητέρα Ἐκκλησία.

Τέλος τὴν Κυριακὴ 7 Μαΐου, ὅπως εἶχε ἀνακοι-
νωθεῖ, οἱ νέοι τῆς Ἐνορίας μας ἀνεχώρησαν γιὰ μιὰ 
ἀκόμα ἐξόρμηση στὸν Πύργο τῆς Βασιλίσσης, στὸ 
Ἴλιον, ὅπου εἴδαμε ἕνα μικρὸ κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας, τὸ ὁποῖο σήμερα σφύζει ἀπὸ ζωὴ μὲ τὸ 
ἱπποφορβεῖο, τὸ βοτανικὸ κῆπο καὶ διάφορα ζῶα ποὺ 
περιφέρονται μέσα στὴν ὑπέροχη φύση τῆς ἀττικῆς 
γῆς. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὶς κυρίες ποὺ μᾶς ξε-
νάγησαν καὶ τὸν π.Παναγιώτη ποὺ ὀργάνωσε αὐτὴν 
τὴν μοναδικὴ γιὰ ὅλους μας ἐκδρομούλα.

20ετία Ἱερωσύνης

Ἦταν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων ὅταν 20 χρόνια 
πρίν, στὸν Ναό μας ἐτελέσθη ἡ χειροτονία εἰς Πρε-
σβύτερον τοῦ π.Παναγιώτου Χαβάτζα, ὑπὸ τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου τότε Ἀλεξανδρουπόλεως 
καὶ νῦν Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου. Ἔκτοτε, ὡς καλὸς 
ποιμήν, ἑπόμενος τοῖς ἴχνεσιν τοῦ μεγάλου καὶ μονα-
δικοῦ Ποιμένος τῆς Οἰκουμένης ὑπηρετεῖ τὸ ποίμνιο 
ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ βρέθηκε 
στὸν Ναό μας σχεδὸν ὁλόκληρη ἡ πολυμελὴς οἰκογέ-
νειά του μὲ προεξάρχοντα τὸν πατέρα του π.Ἐλευθέ-
ριο, ἐνῷ κατὰ τὸ πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας τοῦ εὐχή-
θηκε ἀναλόγως ὁ π.Φιλόθεος. Εὐχόμεθα ἐκ βαθέων ὁ 
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, οἱ συμπρεσβύτεροι καὶ 
σύμπασα ἡ Ἐνορία ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀξιώνει νὰ παρε-
δρεύει γιὰ χρόνια πολλὰ στὸ ἐπίγειο Θυσιαστήριο καὶ 
νὰ ὑψώνει “χεῖρας ἱκέτιδας” ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
νὰ χαίρει ἄκρας πνευματικῆς καὶ σωματικῆς ὑγείας, 
καὶ νὰ χαίρεται τὴν οἰκογένεια του! Τέλος, νὰ τὸν ἀξι-
ώσει ἐπίσης, ὅταν μετὰ ἀπὸ πολλὰ πολλὰ χρόνια τὸν 
καλέσει κοντά Του νὰ λειτουργεῖ αἰωνίως στὸ Οὐρά-
νιο Θυσιαστήριο!

Πάντοτε ΑΞΙΟΣ!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Παραμονή Πέμπτη 29 Ἰουνίου
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου Κηρύγματος

8.30 μ.μ. (περίπου) Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.

Κυριώνυμος Παρασκευὴ 30 Ἰουνίου
7.00π.μ. Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.30μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων



ΔΩΡΕΑΙ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀθηναίου Δέσποινα ...........................................50,00
Ἀνώνυμος ......................................................... 1000,00
Ἀνώνυμος ........................................................ 2000,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................700,00
Βασιλάκης Θεόδωρος ......................................50,00
Βενιεράκης Γεώργιος .........................................50,00
Βενιέρη Μαρία ..................................................300,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος .........................................100,00
Δούκα Ῥόη ..........................................................150,00
Ζαμπέτης Νικόλαος ..........................................50,00
Κακάμη Ἀντιγόνη ...............................................50,00
Καπαταϊδάκη Αἰκατερίνη ...............................500,00
Λαζογεῶργος Ἠλίας ..........................................50,00
Μακρῆς Γεράσιμος ...........................................240,00

Μηλιώνης Θεοφάνης .........................................50,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ...................................... 1500,00
Μπούκη Κονδυλία ............................................250,00
Ξυτάκη Μάρθα ....................................................50,00
Οἰκονομόπουλος Δημήτριος ..........................100,00
Οἰκονομοπούλου Εὐδοκία ..............................100,00
Παναγιωτοπούλου Ἑλένη .................................150,00
Παπαμιχαὴλ Χρῆστος .......................................60,00
Πατσουρένιος Γεώργιος ..................................210,00
Ῥεμούνδου Ἀνδριάνα .......................................360,00
Σαρακηνοῦ Αἰκατερίνα ......................................50,00
Σταθόπουλος Εὐάγγελος & Μίνα ....................50,00
Σταματάκη Τούλα ...............................................50,00
Φωτοπούλου Γεωργία .......................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ............................................. 35,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων 

Κανάρη ............................................................ 59,31

ΔΩΡΕΑΙ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ......................................................... 1200,00
Ἀνώνυμος ............................................................140,00
Ἀνώνυμος ...........................................................250,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ............................................................. 70,00
Βούλγαρης Δημήτριος .......................................50,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ..........................................50,00
Γεωργοῦτζος Δημήτριος .................................240,00

Γιαννοπούλου Μαρία ........................................150,00
Γκόριτσα Μαρία ..................................................50,00
Ἐκ φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως (ΤΣΑΪ/19-2) .... 2600,10
Ἡλιοπούλου Ἄννα ...............................................60,00
Μάρδα-Μαδρᾶ  Ἴρις .........................................300,00
Μουζάκα Μαρία ..................................................60,00
Νίκαινας Ἀλέξανδρος ......................................125,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ...........................500,00
Παπαχριστοπούλου Εἰρήνη .............................50,00
Στεργίου Ἐρωτοκρίτη ......................................350,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ............................................160,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων ..................90,42

ΔΩΡΕΑΙ  ΜΑΡΤΙΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...........................................................400,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................500,00
Βαλλιάνου Αἰκατερίνη .......................................80,00
Ἐκ προσκυνήματος 17/3(Γ΄ Χαιρετισμοὶ)....620,00
Καπετανάκη Μαρία ...........................................100,00
Κοτρωνοπούλου Εἰρήνη ...................................60,00
Λογοθέτη Βασιλικὴ ...........................................100,00

Μούσουρας Νικόλαος & Δήμητρα .................50,00
Μπέμπη Ἠλιάνα .................................................100,00
Οἰκογένεια Ποτηριάδη ....................................100,00
Πανταλέων Χρύσα ............................................100,00
Παππᾶ Ἀναστασία ...........................................600,00
Παρδάλη Εἰρήνη & Ἀσπασία .........................200,00
Φρατζέσκου Ἄννα ............................................220,00
Χανιώτη Πηνελόπη ...........................................100,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ...........................................260,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων ................... 27,15

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


