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ΟΥΔΕΝ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΓΛΥΚΥΤΕΡΟΝ

Ἡ μνήμη τῶν τριῶν φωστήρων 
τῆς τρισηλίου Θεότητος1 μᾶς 

ὑποχρεώνει νὰ σταθοῦμε μὲ πολὺ σε-
βασμὸ μπροστὰ στὶς ἁγίες μορφές 
τους, νὰ πληροφορηθοῦμε τὴ διακο-
νία τους στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν προ-
σφορά τους στὸν παράγοντα ἄνθρωπο 
ἀλλὰ καὶ συγχρόνως νὰ ἀνατρέξουμε 
στὰ σοφά τους συγγράμματα προκει-
μένου νὰ δοῦμε, τὶς δύσκολες αὐτὲς 
ἡμέρες ποὺ διέρχεται ἡ πατρίδα μας, 
πῶς ἐκεῖνοι ἀντιμετώπιζαν ἕνα τέτοιο 
παρόμοιο γεγονός. Τί ἔλεγαν, τί ἔγρα-
φαν, πῶς τιμοῦσαν τὴν πατρίδα;

Δυστυχῶς, σήμερα συμβαίνει τὸ 
ἑξῆς κωμικοτραγικό: ὅταν μιλᾶ κα-
νεὶς γιὰ τὴν πατρίδα, τοῦ προσάπτεται 
ἀμέσως ἡ κατηγορία τοῦ ρατσιστῆ καὶ 
τοῦ ἐθνικιστῆ. Εἶναι σὰν νὰ ἀκούει ὅτι 
δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀγαπᾶ τὴ μητέρα 
του. Ὅμως, ὅποιος ἀγαπᾶ τὴ μητέρα 
του, δὲ σημαίνει ὅτι τρέφει μίσος πρὸς 
τὶς ἄλλες μητέρες. Ἀντίστοιχα, ὅταν 
ἀγαπᾶ τὴ μάνα του πατρίδα, δὲν μπο-
ρεῖ νὰ κατηγορηθεῖ ὅτι μισεῖ τὶς πατρί-
δες τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

1. Ἀπολυτίκιο Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Συμβαίνει ἀκόμη νὰ σχίζεται, νὰ 
ποδοπατεῖται καὶ νὰ καίγεται ἀπὸ ὁρι-
σμένους τὸ σύμβολο τῆς πατρίδας, ἡ 
σημαία. Δὲν γνωρίζω ἂν αὐτὸ θὰ συ-
νέβαινε σὲ κάποιον ἄλλο τόπο. Παρα-
θέτω ὅμως ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ 
τὸν γλαφυρότατο Γέροντα Δοσίθεο, 
Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τα-
τάρνης. Γράφει στὸ βιβλίο του «Θέλω 
νὰ πιῶ ὅλο τὸν Βόσπορο»: «Τιμοῦν 
(οἱ Τοῦρκοι) μέχρι λατρείας τὴν τουρ-
κικὴ σημαία. Δὲν ὑπάρχει παράδειγμα 
Τούρκου, δεξιοῦ ἢ ἀριστεροῦ, κεμαλι-
κοῦ ἢ ἰσλαμιστῆ, ποὺ νὰ ἔκαψε τουρ-
κικὴ σημαία. Κιμὰ θὰ τὸν ἔκαναν ἀμέ-
σως. Στὶς ἐθνικές τους ἑορτὲς ὅλη ἡ 
Τουρκία κοκκινίζει ἀπ’ τὰ μπαϊράκια. 
Ὅταν γίνονται ἐπεισόδια μεταξὺ φοι-
τητῶν καὶ ἀστυνομίας, ἡ σημαία σώζει 
τοὺς φοιτητές. Τυλίγονται μ’ αὐτὴν 
καὶ γλυτώνουν τὸ ξύλο.

Παλαιότερα ἡ τηλεόρασή τους 
ἄρχιζε στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα. Παρηκο-
λούθησα τὴν ἔναρξι. Μιὰ μέρα, δυὸ 
μέρες, τρεῖς μέρες. Τὸ ἴδιο πράγμα. 
Ἐπὶ μισὴ ὤρα ἕνα ὁλόκληρο σύνταγ-
μα ἀπέδιδε τιμὲς σὲ μία σημαία ποὺ 
ἀνέβαινε σιγὰ σιγὰ στὸν ἱστό. Καὶ 
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ὁ ἐθνικὸς ὕμνος καὶ τὰ ἐμβατήρια. Κι αὐτὸ 
κάθε μέρα. Ρωτῶ κάποιον νεαρὸ ποὺ ἤξερε τὰ 
τούρκικα. Τί λένε τόση ὥρα, βρὲ παιδάκι μου, 
καὶ ἀνεβάζουν τὴν σημαία τόσο ἀργὰ σὰν νὰ 
ἔχει πιαστῆ τὸ σχοινὶ στὸ καρούλι; Τὸν ἐθνικό 
τους ὕμνο, πάτερ. Καὶ τί λέει αὐτὸς ὁ ὕμνος, 
ἀδελφέ μου; « Ὅσο ὑπάρχει ἔστω καὶ ἕνας 
Τοῦρκος ἐπάνω στὴ γῆ ἐσὺ δὲν θὰ πάψης νὰ 
κυματίζης”. Ἀνησυχητικὰ λόγια»2.

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἔχοντας πάντοτε στὴ 
ζωὴ τους ὡς γνώμονα τὸν λόγο τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου «ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθε-
μα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν 
μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα, οἴτινες 
εἰσὶν Ἰσραηλίται»3, ἔτρεφαν ἕνα ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος. Δή-
λωναν τὴν ἀγάπη τους καὶ τὸ σεβασμό τους 
στὴ γενέθλιο γῆ καὶ μάλιστα σ’ ἐκείνους ποὺ 
κατοικοῦσαν στὸ γνώριμο γι’ αὐτοὺς χῶρο. 
Προσέφεραν ἁπλόχερα βοήθεια στοὺς φτω-
χοὺς συμπατριῶτες τους φροντίζοντας γιὰ 
τυχὸν προβλήματά τους καὶ μὲ τὸ ἦθος καὶ τὴ 
συμπεριφορά τους τοὺς ἔδειχναν πὼς πρέπει 
νὰ τιμοῦν καὶ νὰ σέβονται τὴν πατρίδα τους. 
Γράφει χαρακτηριστικὰ πρὸς τὸν ἔπαρχο Μό-
δεστο ὁ θαυμαστὸς Ἱεράρχης τῆς Καισαρείας: 
«Σὲ παρακαλῶ νὰ ἁπλώσεις τὸ χέρι σου εἰς 
τὴν πατρίδα μας ποὺ ἔχει γονατίσει»4. Σὰν 
καλὸς ἀκόμη πατριώτης ποὺ ἔτρεφε ἕνα ἐνδι-
αφέρον γιὰ τὸν τόπο ποὺ τὸν γέννησε καὶ 
τὸν ἀνέθρεψε, τοποθετεῖ τὴν τιμὴ πρὸς τὴν 
πατρίδα δίπλα στοὺς γονείς5.

Τὴν ἴδια στάση τὴ βλέπουμε καὶ στὸν 
ἐπώνυμο τῆς θεολογίας, Ἅγιο Γρηγόριο. Γρά-
φοντας στὸν ἄρχοντα Σωφρόνιο τοῦ λέγει τὰ 
ἑξῆς : «Νὰ τιμοῦμε τὴ μητέρα μας εἶναι χρέος 
ἱερό. Ἡ μητέρα καθενὸς εἶναι διαφορετική, 
κοινὴ μητέρα ὅλων εἶναι ἡ πατρίδα. Τὴν τί-
μησες μὲ ὅλη τὴ λάμψη τῆς ζωῆς σου καὶ θὰ 
τὴν τιμήσεις καὶ τώρα γιὰ ὅσα σὲ παρακα-

2. Ἀρχιμ. Δοσιθέου, «Θέλω νὰ πιῶ ὅλο τὸν Βόσπορο», 
ἔκδ. 5η, Ἱερὰ Μονὴ Παναγία Τατάρνης, σελ. 304-305.
3. Ρωμ. 9,3-4.
4. Μεγάλου Βασιλείου, «Ἐπιστολὴ 104 πρὸς τὸν Ὕπαρ-
χον Μόδεστον», ΕΠΕ 3,335.
5. Τοῦ ἰδίου, «Ἐπιστολὴ 96 πρὸς τὸν Μάγιστρον Σω-
φρόνιον», ΕΠΕ 2,211.

λοῦμε δείχνοντας σεβασμὸ σὲ ἐμένα»6. Ἴσως 
δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση τῆς ἀλη-
θινῆς φιλοπατρίας ἀπὸ τὸ φοβερὸ αὐτὸ λόγο 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, γιατί ὅταν ἀγαπῶ τὴν 
πατρίδα μου δὲν σημαίνει ὅτι μισῶ τὶς ἄλλες 
πατρίδες, ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρθηκε 
καὶ παραπάνω.

Στὴν ἴδια συχνότητα κινεῖται καὶ ὁ ρήτο-
ρας τῶν Ἐπισκόπων καὶ ἀπαράμιλλος ἱερο-
κήρυκας τόσο τῆς Ἀντιοχείας ὅσο καὶ τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, Ἱερὸς Χρυσόστομος. 
Σὲ μία ὁμιλία του γράφει μὲ γλαφυρὸ τρόπο: 
«Τίποτε δὲν εἶναι γλυκύτερο ἀπὸ τὴν πατρίδα 
- οὐδὲν πατρίδος γλυκύτερον»7.

Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ ἔγιναν τὰ πάγχρυσα 
στόματα τοῦ λόγου,

αὐτοὶ ποὺ στάθηκαν βοηθοὶ καὶ συμπαρα-
στάτες στοὺς ἀνθρώπους,

αὐτοὶ στέκονται μὲ ἰδιαίτερο σεβασμὸ στὴ 
γῆ ποὺ τοὺς γέννησε καὶ ἀνέθρεψε,

πόσα μηνύματα ἔχουν νὰ μεταφέρουν σή-
μερα στὴ βιοτή μας καὶ σὲ ὅσα ζοῦμε καθη-
μερινὰ! Γιατί αὐτὸς ὁ τόπος εἶναι ἡ μάνα μας, 
εἶναι τόπος μαρτύρων καὶ ἡρώων. Γι’ αὐτὸν 
θυσιάστηκαν καὶ πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους 
ἑκατομμύρια προγόνων μας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

Αὐτὸς ὁ τόπος μᾶς χρειάζεται ὅλους, ἰδι-
αιτέρως σήμερα...

Μαζὶ μὲ τὶς παραπάνω γνῶμες τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, ἃς φέρουμε ἀκόμη στὸ μυαλό μας, 
ἐὰν δὲν μᾶς πείθουν οἱ δικές τους φωνές, 
καὶ ἐκείνη τοῦ Σωκράτους: «μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων 
τιμιώτερόν ἐστι ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ 
ἁγιότερον».

Εἶναι γιὰ μᾶς σεμνότερον καὶ ἁγιότερον; 
Ἂν δὲν εἶναι, καιρὸς νὰ τὸ πραγματοποιήσου-
με...

Πηγή:http://www.imkastorias.gr/index.php/o-mitro
politis/2013-09-10-09-20-52/poimantika-keimena/

item/2803-ouden-patridos-glykyteron

6. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «Ἐπιστολὴ 37, στὸ 
Σωφρόνιο», ΕΠΕ 7,75.
7. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, «Εἰς τοὺς ἀνδριάντας, 
Ὁμιλία Β’», ΕΠΕ 31,633.

Π οιὸς ἄραγε μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι ὁ 
σκοπὸς τῆς ζωῆς 

τοῦ ἀνθρώπου; Ὁ Θεὸς 
μᾶς ἔδωσε τὸ μεγαλύτερο 
δῶρο· μᾶς δημιούργησε, 
μᾶς ἔφερε στὴ ζωή, ἔφτια-
ξε ὁλόκληρη τὴ δημιουρ-
γία γιὰ τὴν κορωνίδα τῶν 
δημιουργημάτων Του, ποὺ 
δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν 
ἄνθρωπο. Σὲ ἐμᾶς ὅμως 
τοὺς χριστιανοὺς ἐπεφύλα-
ξε ἕνα ἀκόμη μεγαλύτερο δῶρο, ἕνα 
ἰδιαίτερο χάρισμα, μιὰ ξεχωριστὴ θέση 
στὴ δημιουργία Του. Αὐτὸ δὲν εἶναι 
ἄλλο ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἴμαστε χρι-
στιανοί. Ζοῦμε καὶ ἀναπνέουμε σὲ ἕνα 
μοναδικὸ περιβάλλον, τὴν Ἐκκλησία 
Του. Τρεφόμαστε μὲ τὸ πανάγιο Σῶμα 
καὶ τὸ Αἷμά Του. Ζωογονούμαστε ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ χύθηκε ἄφθονο ἐπάνω στὸν 
Γολγοθὰ «διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρί-
αν». Ἀνακαινιζόμαστε κάθε φορὰ ποὺ 
προσερχόμαστε στὸ ποτήριο τῆς ζωῆς, 
ποὺ μᾶς προσφέρεται ὡς δῶρον, ὡς 
χάρις, χωρὶς ἐμεῖς νὰ ἔχουμε τίποτα 
οὐσιῶδες ἢ πολύτιμο νὰ Τοῦ ἀντιπρο-
σφέρουμε, εἰ μὴ μόνον τὰ δικά Του 
δῶρα καθὼς καὶ τὶς ἁμαρτίες μας γιὰ 
νὰ μᾶς τὶς ἐξαφανίσει. 

Ἡ ζωή μας πορεύεται μέσα στὸν 
οἶκό Του, τὴν Ἁγία Ἐκκλησία μαζὶ μὲ 
ἄλλους ἁμαρτωλούς, Ἁγίους, Ἁγίες, με-
τανοημένους ἢ καὶ πολλὲς φορὲς ἀμε-
τανόητους, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους, 
χάρις στὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν ἀγάπη Του. 

Ὅμως ὅλοι μαζὶ πορευ-
όμαστε στὴν αἰωνιότητα, 
πρὸς Ἐκεῖνον καὶ μαζὶ μὲ 
Ἐκεῖνον, ποὺ ἀναλαμβάνει 
νὰ σηκώσει καὶ τὸν δικό 
μας σταυρό, ὅπως κάποτε 
Ἐκείνου ὁ Σίμων ὁ Κηρυ-
ναῖος. Ζοῦμε μὲ τὴν ἀνα-
μονή Του, ξαποσταίνουμε 
στὶς γιορτές Του, τῆς Πα-
ναγίας μητέρας Του καὶ 
τῶν φίλων Του· μᾶς χαρίζει 
καὶ ἄλλους συγκηρυναίους, 

ὅπως τὸν πνευματικό-ἐξομολόγο μας, 
ποὺ ἂν τοῦ τὸ ἐπιτρέψουμε θὰ μᾶς 
πάει “ἁβρόχοις ποσὶ” στὸν Παράδει-
σο. Ἀδελφοὺς ἐπίσης καὶ ἀδελφές, συ-
μπορευτὲς γιὰ νὰ μᾶς ἀφουγκραστοῦν 
στὸν ἀγῶνα καὶ ἴσως νὰ τὸν ἐλαφρύ-
νουν λίγο. Μᾶς περιμένει λοιπὸν ὄχι 
ἐκεῖ, στὸ τέλος, ἀλλὰ Τὸν ἔχουμε συ-
μπορευτή, φίλο, ἀδελφό, πατέρα, ἐδῶ 
καὶ τώρα. Καὶ θὰ εἶναι κρίμα ὅταν Τὸν 
ἀντικρύσουμε στὴν κρίση μας, νὰ ἀπο-
στρέψει τὸ πρόσωπό Του ἀπὸ ἐμᾶς καὶ 
νὰ διακηρύξει ἐνώπιον ὅλων ὅτι δὲν 
μᾶς γνωρίζει. Γενοῦ ἴλεως, Κύριε, καὶ 
μὴ μὲ ἀποστραφεῖς.

Ἃς ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μας σὲ 
Ἐκεῖνον, ἃς Τὸν ἀκολουθοῦμε μὲ κάθε 
τρόπο πού μᾶς ἔχει ὑποδείξει καὶ τότε 
θὰ μᾶς ἐλεήσει καὶ θὰ εἴμαστε ἀληθι-
νά, πραγματικὰ παιδιά Του καὶ θὰ μᾶς 
βάλει νὰ ζοῦμε αἰώνια δίπλα Του, ἐκεῖ 
ποὺ καὶ ἀρχικά μας εἶχε προορίσει, δη-
λαδὴ στὸν Παράδεισο. Αὐτὸς εἶναι ὁ 
σκοπὸς τῆς ζωῆς.

Ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς
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Πανηγύρεις

Τὴν 8η καὶ 9η Νοεμβρίου πανηγύρισε τὸ Ἱ. Πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων 
τῆς Ἐνορίας μας. Τὴν παραμονή, κατὰ τὴν διάρ-
κεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐτελέσθη καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς 
Ἀρτοκλασίας ὑπὲρ τῶν ἑορταζόντων καὶ ὅλων ὅσων 

ἐργάζονται καὶ ἐγκαταβιοῦν στὴ Στέγη Γερόντων, οἱ 
ὁποῖοι τιμοῦν καὶ θεωροῦν προστάτη τους τὸν Ἅγιο 
τοῦ αἰῶνός μας.

Τὴν κυριώνυμο τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ Πανη-
γυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ 
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας καὶ Ὑπεύθυνος τῆς 
Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἀναλύοντας 

τὸ μέγα θέμα τῆς ἁγιότητος καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ὅλων 
τῶν πιστῶν καὶ πόσο συμβάλει σ’ αὐτὸ ἡ μετάνοια. 
Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε τὸ 
Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῆς Στέγης καὶ τῶν μελῶν τοῦ 
Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ναοῦ μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
Πρωτ. Κων/νου Βαστάκη, ἐμπνευστοῦ καὶ Ἱδρυτοῦ 
τῆς Στέγης, παλαιοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας, 
στὸν ὁποῖο ἡ Ἐνορία μας γενικότερα ὀφείλει τὰ μέ-
γιστα. 

Μετὰ τὸ μοίρασμα τοῦ ἀντιδώρου ἀκολούθησε ἡ 
καθιερωμένη δεξίωση πρὸς ὅλους τοὺς παρευρισκο-
μένους προσκυνητὲς τοῦ Ἁγίου στὴν ἰσόγειο αἴθουσα 
τῆς Στέγης. Τέλος τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐτε-
λέσθη ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱερὰ Παράκλη-
σις πρὸς τὸν Ἅγιο.

Ἐπίσης τὴν 3η καὶ 4η Δεκεμβρίου τιμήσαμε τὴν 
μνήμη τῆς Ἁγ. Βαρβάρας, ὅπως πάντα στὸ Ἱ. Παρεκ-
κλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη. Τὴν παραμονὴ 
τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ 
μετ’ Ἀρτοκλασίας καὶ ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Πρωτ. 
Γεράσιμος Φακιώλας γιὰ τὸ βίο καὶ τὸ θάρρος τῆς 
Ἁγίας.
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Τὴν ἑπομένη τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία, στὸ 
τέλος τῆς ὁποίας ἀκολούθησε τὸ Μνημόσυνο τῶν 
Κτιτόρων τοῦ Παρεκκλησίου, Κωνσταντίνου & Δε-

σποίνης Κανάρη καὶ ἡ περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 
ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς Ἐνορίας μας. Ἐπίσης μετὰ τὴν 
ἀνάγνωση τοῦ Θείου Λόγου, ὁμίλησε ὁ Πρωτ. Πα-
ναγιώτης Χαβάτζας γιὰ τὴν Ἁγία. Τέλος τὸ ἀπόγευμα 
τῆς ἰδίας ἡμέρας εἴχαμε ὅπως πάντα τὸν Μεθέορτο 
Ἑσπερινὸ μὲ τὴν Ἱερὰ Παράκληση πρὸς τὴν Μεγαλο-
μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπισκέψεις στήν Στέγη Γερόντων
Στὶς 20 Δεκεμβρίου, ἐν ὄψει τῶν μεγάλων ἑορτῶν 

ποὺ ἀναμέναμε, εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν 
Στέγη Γερόντων παιδιὰ ἀπὸ τὸ ΙΕΚ ΑΚΜΗ καὶ μικρὰ 
παιδάκια ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο ΤΟ ΜΕΛΙ, δίνοντας 
μιὰ νότα χαρᾶς στὴν πεζὴ πραγματικότητα ποὺ βιώ-
νουμε καθημερινῶς.

Ἀρχικῶς ἦρθαν οἱ νέοι ἀπὸ τὸ ΙΕΚ καὶ μετὰ τὴν 
ἐπίσκεψή τους στοὺς τροφίμους τῆς Στέγης μας, ἡ 
ὁποία πραγματικῶς τοὺς ἄγγιξε, μετὰ ἀπὸ ἕνα μικρὸ 
κέρασμα, ὑπεσχέθησαν νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν πολὺ 
σύντομα.

Ἔπειτα εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ δεχθοῦμε καὶ τὰ μικρὰ 
παιδάκια ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο ποὺ ὑπεδέχθη ὁ 
Πρωτ. Νικόλαος Χομπιτάκης καὶ τοὺς ὁμίλησε ἐπι-

καίρως καὶ τοὺς εὐχήθηκε γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ 
τὸ νέον ἔτος. Τέλος μετὰ τὸ μικρὸ κέρασμα, ὡς εἴθι-
σται, τὰ παιδάκια ἐπισκέφθηκαν τοὺς γέροντες τῆς 
Στέγης μας καὶ μετὰ τὰ κάλαντα ποὺ τοὺς τραγού-
δησαν, μᾶς ἄφησαν πληθώρα τροφίμων καὶ εἰδῶν 
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς γιὰ τοὺς περιθαλπομένους. Ἀνε-
χώρησαν μὲ πλῆθος εὐχὲς ἀπὸ τὶς κυρίες καὶ τοὺς 
κυρίους ποὺ φιλοξενοῦνται στὴ Στέγη μας καὶ μὲ τὴν 
ὑπόσχεση νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν σύντομα ξανά.

Ἡ Πρωτοχρονιὰ στὴν Ἐνορία μας
Μὲ τὴν χάρη καὶ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ ἑορτά-

σαμε καὶ ἐφέτος στὴν Ἐνορία μας τὴν εἴσοδο στὸ 
νέο ἔτος 2018. Στὸν ἐνοριακό μας Ναὸ τέλεσαν τὴ 
Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου ὁ προϊστάμε-
νός μας π. Φιλόθεος μὲ τὸν π. Παναγιώτη καὶ τὸν 
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π. Γεράσιμο. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη Δοξολογία ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει 
καὶ εὐλογήθηκε ἡ ἁγιοβασιλόπιττα. Μοιράσθηκε στὴ 
συνέχεια ὡς εὐλογία στοὺς ἐνορίτες μας μαζὶ μὲ ἕνα 
ἡμερολόγιο τσέπης, ἐνῷ νέοι τραγουδοῦσαν διάφο-
ρα κάλαντα.

Ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ Δοξολογία καὶ ἡ εὐλογία 
τῆς ἁγιοβασιλόπιττας τελέσθηκαν καὶ στὸ Ἱ. Παρεκ-
κλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη ἀπὸ τὸν π. Νικό-
λαο, ἐνῷ ὅπως καὶ στὸν Ναό μας δόθηκε ὡς εὐλογία 
στὸν «τυχερὸ» τοῦ φλουριοῦ ἀπὸ ἕνα ὄμορφο κρύ-
σταλλο μὲ τὴν Θεία Σταύρωση.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὅλοι οἱ 
κληρικοί μας μετέβησαν στὸν τέταρτο ὄροφο τοῦ 
Γηροκομείου μας ὅπου παρουσίᾳ τοῦ ἐργαζομένου 
προσωπικοῦ, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., κάποιων ἐνοριτῶν 
καὶ τῶν δυναμένων νὰ προσέλθουν περιθαλπομένων 
εὐλογήθηκε ἡ ἁγιοβασιλόπιττα.

Εὐχόμαστε κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ γεννηθέντος 
Κυρίου μας σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας καὶ γιὰ τὸ 
νέο ἔτος.

Ἡ ἁγιοβασιλόπιττα τῶν συνεργατῶν 
καὶ ἐθελοντῶν μας καὶ τῶν ἐργαζομένων 

στὴν Ἐνορία μας
Τὴν Κυριακὴ 14 Ιανουαρίου τὸ μεσημέρι, κατόπιν 

πρωτοβουλίας τοῦ π. Φιλοθέου, Προϊσταμένου τοῦ 
Ναοῦ μας καὶ Ὑπευθύνου τῆς Στέγης Γερόντων, προ-
σεκλήθησαν στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ Γηροκομείου 
τῆς Ἐνορίας μας, ὅλοι οἱ συνεργάτες τοῦ πολυποίκι-
λου ἔργου τῆς ἐνορίας μας (μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβου-
λίου, τὰ μέλη τῶν Δ.Σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου 
Ταμείου καὶ τῆς Στέγης Γερόντων, στελέχη τῆς Ἐνο-
ριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας – κατηχητὲς καὶ δάσκαλοι 
δωρεὰν μαθημάτων -οἱ ἱεροψάλτες καὶ οἱ νεωκόροι 
μας καὶ γιὰ πρώτη χρονιὰ ὅλο τὸ προσωπικὸ τῆς 
Στέγης) γιὰ τὴν κοπὴ τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας καὶ τὴν 

παράθεση ἑνὸς γεύματος, ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον 
γιὰ τὶς ὅποιες προσπάθειες μέσα στὴν ἐνοριακὴ ζωή.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ γεύματος καὶ τὴν εὐλογία τῆς 
πίττας ὁ π. Φιλόθεος μίλησε καρδιακὰ καὶ εὐχαρί-
στησε ὅλους ὅσοι ἐργάζονται μέσα στὴν Ἐνορία καὶ 
ἰδιαιτέρως στὴ Στέγη γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν 
συνανθρώπων μας καὶ τὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου 
τοῦ ἐλαχίστου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, στὸ πρόσωπο 
ὅλων ὅσων διαβιοῦν στὴ Στέγη Γερόντων ἀλλὰ καὶ 
ὅσων ἐνισχύονται εἴτε οἰκονομικῶς, εἴτε ὑλικῶς μὲ 
τὸ καθημερινὸ πιάτο φαγητοῦ ποὺ λαμβάνουν ἀπὸ 
τὸ Κέντρο Ἐνο-
ριακῆς Ἀγάπης 
τῆς ἐνορίας μας. 
Ἰ δ ια ί τ ερη  δὲ 
ἀναφορὰ ἔκανε 
στὸ πρόσωπο 
τῆς Προϊστα-
μένης κ. Τσο-

λάκη, ἡ ὁποία 
ἐργάζεται στὸ 
Γ η ρ ο κ ο μ ε ῖ ό 
μας καὶ καθη-
μερινὰ ἀνα-
λώνεται  γ ιὰ 
τὴν εὔρρυθμο 
λειτουργία του 
καὶ ὄχι μόνον.

Τέλος, ἐκ μέρους τῶν συνεφημερίων καὶ ὅλων 
ὅσων παρίσταντο ἀντιφώνησε ὁ π. Γεράσιμος, 
ἐκφράζοντας εὐχαριστίες στὸν Τριαδικὸ Θεὸ ποὺ 
μᾶς χάρισε –μετὰ τὴν εὐλογημένη μορφὴ τοῦ Ἱδρυ-
τοῦ τῆς Στέγης, Πρωτ. Κων/νου Βαστάκη, ἡ ἀπου-
σία τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε αἰσθητή– τὴ μορφὴ τοῦ π. 
Φιλοθέου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸν συνδετικὸ κρίκο 
ἀγάπης μεταξὺ τῶν ἐφημερίων, ἔμπνευση γιὰ τοὺς 
συνεργάτες τῆς Ἐνορίας μας καὶ κινητήριο δύναμη 
καὶ ἀσφαλῆ ἄγκυρα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Στέγης, 
ποὺ ἀγωνίζεται συνεχῶς μέσα σὲ ἀντίξοες συνθῆκες.

Νὰ εὐχαριστήσουμε καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ 
τὸν π. Φιλόθεο γιὰ τὴν συνεχῆ προσφορά του στὴν 
ἐνοριακὴ ζωή καὶ νὰ εὐχηθοῦμε Κύριος ὁ Θεὸς νὰ 
τοῦ χαρίζει ὑγεία, ὑπομονὴ καὶ φώτιση, ὥστε ὡς 
«καλὸς καραβοκύρης» νὰ ὁδηγεῖ τὸ πλοῖο τῆς Ἐνο-
ρίας μας εἰς«λιμένας εὐδίους». 

Ἔρανος Ἀγάπης
Πραγματοποιήθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ χρονιὰ ὁ Ἔρα-

νος Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱ. 
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας· κατ’ αὐτὸν συ-
γκεντρώθηκαν 3.832,00€ ἐκ τῶν ὁποίων 1.341,20€ 
κατατέθηκαν στὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱ. 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ 76,64€ ὑπὲρ τῆς Περι-
φερείας Ἀττικῆς. Δυστυχῶς ἡ γενικὴ οἰκονομικὴ κα-
τάσταση ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της καὶ ἐδῶ. Ἐντούτοις 
οἱ ἐνορίτες μας, ποὺ ἐκκλησιάσθηκαν στοὺς Ναοὺς 
τῆς Ἐνορίας μας, μὲ τὸ ὑστέρημά τους ἢ τὸ ἐλάχιστο 
περίσσευμά τους κατέθεσαν τὸν ὀβολό τους. 

Ἔτσι λοιπὸν κατατέθηκαν στὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
μας 2.414,16€, τὰ ὁποῖα θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἐλα-
φρύνουμε κατ’ ἐλάχιστον τὸ φορτίο τῶν πτωχοτέρων 
ἀπὸ τοὺς πτωχούς. 

Εὐχόμαστε ὁ ἐλεήμων Κύριός μας νὰ τοὺς ἀντα-
ποδίδει μυριαπλάσια.

Ἀπογευματινὸ Τσάι
Τὴν Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 4:30μ.μ. 

τὸ Δ.Σ. τῆς Στέγης Γερόντων διοργανώνει στὴν Ἰσό-
γειο Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Στέγης ἕνα ἀπογευ-
ματινὸ τσάϊ, προκειμένου νὰ ἐνισχυθεῖ οἰκονομικῶς 
τὸ ταμεῖο τοῦ Ἱδρύματος καὶ νὰ μπορέσει νὰ λάβει 
μιὰ μικρὴ ἀνάσα οἰκονομικὴ μέσα σ’ αὐτὴν τὴν ζο-
φερὴ περίοδο.

Μὲ μεγάλη λοιπὸν χαρὰ καλοῦμε ὅλους ὅσους 
ἐπιθυμοῦν νὰ δώσουν ἕνα χέρι βοηθείας στὸν πο-
νεμένο συνάνθρωπο νὰ προσέλθουν στὴν ἐκδήλωση 
αὐτὴ γιὰ νὰ περάσουμε ὅλοι μαζὶ ἕνα ὄμορφο μου-
σικὸ ἀπόγευμα μὲ ποιοτικὴ παρέα. Θὰ τραγουδήσει 
ἡ κ. Μαριλένα Στριφτόμπολα, σοπράνο καὶ θὰ τὴν 
συνοδεύσει στὸ πιάνο ὁ κ. Σπῦρος Σουλαδάκης.

Τιμὴ προσκλήσεως: 10,00€ / ἄτομο.
Προσκλήσεις μπορεῖτε νὰ παραλάβετε ἀπὸ 

τὶς κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὴ Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων καθημερινῶς 
(ὧρες γραφείου 9:00π.μ.-2:00μ.μ.).

Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 210-82 27 845.

Ἱερὸ Εὐχέλαιο
Τὴν Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου τὸ ἀπόγευμα 

καὶ ὥρα 5.00μ.μ. θὰ τελεσθεῖ στὸ Ἱ. Παρεκκλή-
σιον Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ 
Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως 
τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς.

Τὸ Ἱ. Εὐχέλαιο θὰ τελεσθεῖ καὶ πάλι τὴν Τετάρτη 
14 Φεβρουαρίου στὶς 5.00μ.μ. στὸ Ἱ. Ναό μας.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
Τὴν Κυριακὴ 4 Μαρτίου καὶ ὥρα 10.30π.μ., μετὰ 

τὴν Θεία Λειτουργία θὰ ὁμιλήσουν καὶ πάλι στὸν 
Ναό μας ὁ κ. Γεώργιος Τσολακίδης, ἰατρός, Διευ-
θυντὴς Α΄ Παθολογικῆς Κλινικῆς 251 ΓΝΑ καὶ ὁ 
ἐκπαιδευτικὸς κ. Παναγιώτης Χαβαράνης μὲ θέμα: 
«Τι ξέρουμε γιὰ τὸ Ἰσλάμ;».



ΔΩΡΕΑΙ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ........................................................ 1.000,00
Ἀνώνυμος ........................................................ 1.000,00
Ἀνώνυμος ............................................................130,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................500,00
Ἀργυρόπουλος Χαράλαμπος..................... 5.000,00
Βενιεράκης Γεώργιος .........................................50,00
Γαβουνέλη Ἐλπινίκη ............................................50,00

Δίσκος Πανηγύρεως 
Ἁγίας Βαρβάρας (4/12)..............................208,92

Ἡλιάδου Δέσποινα .............................................50,00
Καπαταϊδάκη Αἰκατερίνη ...............................500,00
Μαγαλιὸς Ἀπόστολος .....................................400,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ......................................1.500,00
Μπούκη Κονδυλία ............................................300,00
Ρεβύθη Καίτη ......................................................50,00
Σαλταπίδας Νικόλαος .......................................50,00
Σταυροπούλου Ἕλσα ..........................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ............................................ 175,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων 

Κανάρη ...........................................................117,68

ΔΩΡΕΑΙ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................500,00
Ἀνώνυμος ...........................................................500,00
Ἀποστόλου Δημήτριος....................................200,00
Βασιλάκη Θεόδωρος & Ἑλένη ........................50,00
Βασιλάκης Νικόλαος ........................................100,00
Βαστάκης  Ἕκτωρ ................................................50,00
Γραφανάκης Ἀντώνιος .......................................50,00

ΕΦΤ Ἱ.Ν. Προφ. Ἡλιοῦ Ῥιζουπόλεως ...........500,00
Ζαμπέτης Νικόλαος ..........................................50,00
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Γεωργίου .................................60,00
Καραπέτσος Ἐπαμεινώνδας .............................50,00
Κοκκινογούλης Παναγιώτης ...........................100,00
Κωνσταντοπούλου Μαργαρίτα .......................60,00
Μέλλος Εὐάγγελος ............................................120,00
Μπουσγολίτης Ἀπόστολος .............................100,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ............................................186,64
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων 

Κανάρη ..........................................................147,03

ΔΩΡΕΑΙ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................130,00
Ἀνώνυμος ...........................................................200,00
Ἀνώνυμος ............................................................210,00
Ἀνώνυμος ...........................................................400,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................500,00
Ἀνώνυμος ...........................................................950,00
Βούλγαρη Μαργαρίτα .......................................100,00
Βουτετάκη Γαρυφαλλιὼ .....................................50,00
Γαβρίλη Διονυσία ...............................................100,00
Δίσκος Πανηγύρεως Ἁγ. Νεκταρίου .............219,66
Κατσιμάρδου Μαρία ..........................................50,00
Κάτσου Εἰρήνη ...................................................180,00

Κοντοβουνήσιος Ἀλέξανδρος ......................300,00
Λυμπεροπούλου Γερασιμάνθη .......................150,00
Μασούρα Χριστίνα ............................................50,00
Ντίνου Βασιλικὴ ...............................................230,00
Οἰκονομόπουλος Δημήτριος ..........................100,00
Οἰκονομοπούλου Εὐδοκία ..............................100,00
Πανταλέων Χρύσα ............................................100,00
Παπανδρέου Ἀφροδίτη ..................................200,00
Σακελλαροπούλου Γραμματικὴ ........................50,00
Στεμιτιώτου Ἑλένη ..............................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ............................................. 70,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων 

Κανάρη ............................................................ 111,93

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


