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Ἐκφοβισμὸς (Bullying) 
στὰ σχολεῖα

Γ ιατί κατακρίνουμε ὅποιον δὲν 
μοιάζει μὲ μᾶς; Γιατί δὲν ἀνε-

χόμαστε τὴν διαφορετικότητα; Για-
τί ἀσκοῦμε βία σὲ πιὸ ἀδύναμους 
ἀνθρώπους; Ποιός εἶναι θύτης καὶ 
ποιός θύμα; Πῶς φτάνει κάποιος 
στὸ σημεῖο νὰ γίνει θύτης καὶ γιατί 
κάποιος ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του 
νὰ γίνει θύμα;

Σὲ αὐτὰ καὶ σὲ πολλὰ ἀκόμα 
παρόμοια ἐρωτήματα πρέπει νὰ 
ἀπαντήσουμε προκειμένου νὰ κα-
ταφέρουμε νὰ προσεγγίσουμε τὸ 
φαινόμενο τοῦ ἐκφοβισμοῦ. Ἃς 
ξεκινήσουμε μὲ ἕναν ὁρισμό…

Ὁ ἐκφοβισμὸς (ἢ μπούλινγκ, 
ἀγγλ. bullying) ἀναφέρεται στὴ 
σωματικὴ καὶ ψυχολογικὴ κακο-
ποίηση ἢ μείωση ἀσθενέστερων 
ἀτόμων σὲ μία ὁμάδα. Παρὰ τὴν 
ἐντύπωση ὁρισμένων ὅτι ἀποτελεῖ 
ἀποκλειστικὰ σχολικὸ φαινόμενο, 
στὴν πραγματικότητα ἐμφανίζεται 
σὲ ὅλες τὶς ἡλικίες καὶ τὶς κοινω-
νικὲς ὁμάδες. Μπορεῖ νὰ συνα-

ντηθεῖ σὲ ὁποιοδήποτε τύπο σχο-
λείων, στὸν στρατό, σὲ ἀθλητικὰ 
σωματεῖα, στὴ φυλακή, ἀλλὰ καὶ 
στὴν οἰκογένεια ἢ στὸ χῶρο ἐργα-
σίας. Τὸ θύμα τοῦ ἐκφοβισμοῦ 
ἀναφέρεται καὶ ὡς στόχος.

Εἴδη ἐκφοβισμοῦ:
Ὁ ἐκφοβισμὸς περιλαμβάνει 

τρία βασικὰ εἴδη κακοποίησης. 
Τὴ συναισθηματική, τὴ λεκτικὴ καὶ 
τὴ σωματική. Συνήθως, πρόκειται 
γιὰ ἀνεπαίσθητες μεθόδους ἐξα-
ναγκασμοῦ ὅπως ἡ ψυχολογικὴ 
χειραγώγηση. Τὰ εἴδη τοῦ ἐκφοβι-
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σμοῦ εἶναι πολὺ διαφορετικά, καθὼς καὶ 
οἱ μέθοδοι μὲ τὰ ὁποία ἐφαρμόζονται. 
Σὲ γενικὲς γραμμές, ὁ ἐπιτιθέμενος ἔχει 
πάνω στὸ θύμα σωματικὴ ἢ ἀριθμητικὴ 
ὑπεροχή. Οἱ συνέπειες τοῦ ἐκφοβισμοῦ 
εἶναι σοβαρὲς καὶ ἀφοροῦν ὅλους τοὺς 
ἐμπλεκόμενους σὲ βάθος χρόνου, ἀλλὰ 
τὸ μεγαλύτερο ἀντίκτυπο ἔχει βέβαια στὸ 
θύμα. Τὸ μπούλινγκ κυμαίνεται ἀπὸ τὴν 
ἁπλὴ μορφὴ ἐκφοβισμοῦ σὲ πιὸ σύνθε-
τες μορφές. Μπορεῖ νὰ ξεκινήσει μὲ ἕνα 
προσβλητικὸ σχόλιο, μὲ μιὰ σπρωξιὰ καὶ 
νὰ καταλήξει ἀκόμα καὶ στὸ θάνατο τοῦ 
θύματος (ἀκραία μορφὴ κακοποίησης 
ποὺ εἶναι πιθανὸ νὰ ὁδηγήσει τὸ θύμα 
στὴν αὐτοκτονία).

Στὸ παρὸν κείμενο θὰ ἀναλύσουμε τὸ 
φαινόμενο τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ. Ὁ 
σχολικὸς ἐκφοβισμὸς ἀποτελεῖ ἕνα σύν-
θετο κοινωνικὸ φαινόμενο ποὺ στὶς μέ-
ρες μας τείνει νὰ ἀποκτήσει διαστάσεις 
κοινωνικῆς μάστιγας. Ἀναγνωρίζεται, ὡς 
σοβαρὸ κοινωνικὸ πρόβλημα τόσο ἀπὸ 
τὴν Πολιτεία καὶ τὸ Σχολεῖο, ὅσο καὶ ἀπὸ 
τοὺς εἰδικοὺς καὶ τὴν κοινὴ γνώμη. Φυ-
σικὰ δὲν εἶναι φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας 
ὅπως πολλοὶ πιστεύουν. Ἁπλὰ τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια ἔχει πάρει τρομακτικὲς δια-
στάσεις μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῶν 
κρουσμάτων. Ἐπιπρόσθετα τὰ μέσα κοι-
νωνικῆς δικτύωσης καὶ τὰ μέσα μαζικῆς 
ἐπικοινωνίας βοηθοῦν στὸ νὰ ἔρχονται 
στὸ φῶς περισσότερες ἱστορίες ἐκφοβι-
σμοῦ.

Ἃς δοῦμε τώρα ὅλους τοὺς τύπους 
ἐκφοβισμοῦ ποὺ ὑπάρχουν στὰ σχολεῖα.
•	 Σωματικὸς ἐκφοβισμός: περιλαμβά-

νει ὁποιαδήποτε μορφὴ σωματικοῦ 
τραυματισμοῦ.

•	 Κλοπὴ προσωπικῶν ἀντικειμένων
•	 Φάρσες
•	 Καθημερινοὶ τσακωμοὶ μεγάλης ἢ 

μικρῆς ἔντασης
•	 Πειράγματα καὶ προσβλητικὰ σχόλια
•	 Ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ

•	 Ἐκβιασμὸς
•	 Ἠλεκτρονικὸς ἐκφοβισμός: περιλαμ-

βάνει ἀποστολὴ μηνυμάτων ἀρνη-
τικοῦ περιεχομένου καὶ ἀνάρτηση 
προσβλητικῶν σχολίων στὰ μέσα 
κοινωνικῆς δικτύωσης

•	 Λεκτικὸς ἐκφοβισμός: λεκτικὴ πα-
ρενόχληση, χρήση προσβλητικῆς 
γλώσσας, ἐκβιασμός, ἀρνητικὰ σχό-
λια (σὲ σχέση μὲ τὸ στύλ, τὰ ροῦχα, 
τὸ σῶμα, κλπ)

•	 Διάδοση ψεύτικων φημῶν
•	 Ἀποκλεισμὸς ἀνθρώπων ἀπὸ ἕνα συ-

γκεκριμένο σύνολο (ὁμάδα)

Στὶς μέρες μας παρατηρεῖται ὄξυνση 
τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ τόσο σὲ πα-
γκόσμιο ὅσο καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Εἰδι-
κότερα γιὰ τὴ χώρα μας ἔρευνα τοῦ «Πα-
ρατηρητηρίου» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
(2013), στὴν ὁποία συμμετεῖχαν 61.000 
μαθητές, ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ μαθητὲς σὲ 
ποσοστὸ 34,01% ἔχουν ἐμπλακεῖ σὲ πε-
ριστατικὰ ἐκφοβισμοῦ καὶ ἔχουν ἀσκήσει 
βία. Μεταγενέστερη ἔρευνα (2014) τοῦ 
Ἐρευνητικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἰνστιτού-
του Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς (ΕΠΙΨΥ) ἀναφέρει 
ὅτι σὲ ποσοστὸ 6,4% οἱ ἔφηβοι μα-
θητὲς ὑπῆρξαν θύματα bullying ἐνῶ σὲ 
ποσοστὸ 7,5% ἐμφανίζονται ὡς θύτες. 
Ἔρευνες δείχνουν ἐπίσης ὅτι, συχνά, 
ἡ βίαιη συμπεριφορὰ τῶν ἐφήβων δὲν 
ἀποτελεῖ παρὰ μία οἰκειοποίηση ἀρνη-
τικῶν συμπεριφορῶν ποὺ προέρχονται 
ἀπὸ τὸ οἰκεῖο περιβάλλον τους. Ἄτομα 
τὰ ὁποῖα ἔχουν κακοποιηθεῖ μὲ ὁποιο-
δήποτε τρόπο κατὰ τὴν παιδική τους 
ἡλικία, τείνουν νὰ ἐμφανίζουν κι αὐτὰ 
μὲ τὴ σειρά τους βίαιη συμπεριφορὰ σὲ 
ἄλλα ἀδύναμα ἄτομα κατὰ τὴν ἐφηβικὴ 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνήλικη ζωή τους.

Ἡ περίοδος τῆς ἐφηβείας χαρακτηρί-
ζεται ἀπὸ μεγάλες ἀλλαγές, ὅπως: ταχεία 
ἀνάπτυξη τοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ σηματο-
δοτεῖται ἀπὸ σημαντικὴ διακύμανση τῆς 

ψυχικῆς καὶ φυσιολογικῆς ἀνάπτυξης τῶν 
ἀτόμων, ὁρμονικὲς μεταβολές, αὐξημένη 
εὐερεθιστότητα, συναισθηματικὴ ἀστά-
θεια. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς εἶναι πιθανὸ 
νὰ ὁδηγήσουν τὸν ἔφηβο σὲ ἀκραῖες καὶ 
βίαιες συμπεριφορές.

Ὁ σχολικὸς ἐκφοβισμὸς ἐμφανίζεται 
ἐνισχυμένος στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία ἐξαιτί-
ας τῶν ἀναπτυξιακῶν ἰδιαιτεροτήτων τῶν 
ἐφήβων καὶ τῆς υἱοθέτησης ἀρνητικῶν 
προτύπων συμπεριφορᾶς. Ἡ ὄξυνση τοῦ 
φαινομένου βρίσκεται, ἐνδεχομένως, σὲ 
ἄμεση συνάρτηση μὲ τὴν διογκούμενη 
ἀνασφάλεια μιᾶς διαρκῶς μεταβαλλό-
μενης κοινωνίας. Οἱ συνεχεῖς μεταβολὲς 
τῆς καθημερινότητας τῶν ἐφήβων, ποὺ 
προκαλοῦνται καὶ ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ 
προβλήματα ποὺ πιθανὸν ἔχουν οἱ γο-
νεῖς τους, ἔχει ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὴν 
συμπεριφορά τους πρὸς τοὺς ἄλλους 
ἀνθρώπους. Ἡ ἀνάγκη νὰ εἶναι ἀποδε-
κτοὶ ἀπὸ τὸ σύνολο εἶναι ἄλλος ἕνας 
παράγοντας ποὺ ὁδηγεῖ στὴν υἱοθέτηση 
τέτοιων συμπεριφορῶν.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε μέχρι τώρα 
μᾶς δείχνουν λίγο πολὺ πῶς μπορεῖ ἕνας 
ἔφηβος ἐπηρεασμένος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους γύρω του καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ἐμπει-
ρίες ποὺ ἔχει ἀποκομίσει ἀπὸ τὴν μέχρι 
τώρα ζωή του, νὰ γίνει θύτης καὶ νὰ προ-
καλέσει κακό, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, 
σὲ κάποιο συνομήλικό του. Ἃς δοῦμε 
τώρα καὶ τὴν ἄλλη πλευρά… τὴν πλευρὰ 
τοῦ θύματος.

Δὲν εἶναι τόσο δύσκολο ὅσο νομίζει 
κανεὶς νὰ πέσει κάποιος θύμα ἐκφοβι-
σμοῦ. Ὅλοι μας μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλον 
τρόπο κάθε μέρα μπορεῖ νὰ πέσουμε θύ-
ματα ἐκφοβισμοῦ. Ἄτομα μὲ μικρὴ μυϊκὴ 
δύναμη, ἄτομα μὲ ἀναπηρίες, ἄτομα μὲ 
ἰδιαίτερο στὺλ ντυσίματος κλπ.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ποὺ δέχο-
νται μπούλινγκ δὲν μοιράζονται μὲ κα-
νέναν τὸ σταυρὸ ποὺ σηκώνουν. Εἶναι 
λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ τὰ παιδιὰ λυ-

γίζουν καὶ μιλᾶνε στοὺς γονεῖς ἢ στοὺς 
καθηγητές τους. Καὶ φυσικὰ μόνο ἂν 
ὑπάρχει σχέση ἐμπιστοσύνης ἀνάμεσά 
τους. Εἶναι λοιπὸν ἰδιαίτερα σημαντικὸ ὁ 
γονιὸς νὰ ἔχει καλὴ σχέση μὲ τὰ παι-
διά του καὶ νὰ σκύβει μὲ ἐνδιαφέρον καὶ 
ἀγάπη πάνω ἀπὸ τὰ προβλήματά τους 
κι ὄχι νὰ προσπαθεῖ νὰ τὰ ἀποφύγει γιὰ 
νὰ ξεκουραστεῖ ἀπὸ τὰ βάρη τῆς καθη-
μερινότητας. Οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθη-
γητὲς μὲ τὴ σειρά τους πρέπει νὰ δίνουν 
ἰδιαίτερη βάση στὴ συμπεριφορὰ τῶν 
μαθητῶν τους καὶ νὰ προλαβαίνουν ὅσο 
γίνεται δυσάρεστες καταστάσεις.

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ πὼς 
ὅ,τι προαναφέρθηκε ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς 
μικρότερες ἡλικίες καθὼς τὰ τελευταία 
χρόνια παρατηροῦνται πολλὰ κρούσμα-
τα ἐκφοβισμοῦ σὲ δημοτικὰ σχολεῖα 
(παιδικὴ ἡλικία καὶ προεφηβεία).

Τὸ φαινόμενο τοῦ ἐκφοβισμοῦ εἶναι 
σχεδὸν βέβαιο ὅτι δὲν θὰ ἐκλείψει ἀπὸ 
τὰ σχολεῖα τὰ ἑπόμενα χρόνια. Δυ-
στυχῶς μέρα μὲ τὴ μέρα τὰ κρούσματα 
ἀντὶ νὰ μειώνονται, αὐξάνονται. Τὸ μόνο 
ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς ὡς «με-
γάλοι» εἶναι νὰ γαλουχοῦμε σωστὰ τὰ 
παιδιὰ μὲ τὴ φώτιση τοῦ Κυρίου μας καὶ 
νὰ τοὺς δίνουμε τὰ ἐφόδια καὶ τὴ δύ-
ναμη νὰ ἀντιμετωπίζουν τυχὸν ἄσχημες 
καταστάσεις. Ἀγάπη χρειάζονται ὅλα τὰ 
παιδιά. Τὰ θύματα καὶ κυρίως… οἱ θύτες.

Ἀννέτα Παπανικολάου
Θεολόγος
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Πράξη εὐθύνης καὶ σεβασμοῦ ἀπὸ 
τοὺς μαθητὲς τοῦ 60οῦ Γυμνασίου Ἀθηνῶν

Ἡ Ἐνορία μας θὰ ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὶς 
θερμὲς εὐχαριστίες της στοὺς μαθητὲς τοῦ 60οῦ 
Γυμνασίου Ἀθηνῶν γιὰ τὴν πρωτοβουλία ποὺ 
εἶχαν, κατόπιν προτροπῆς τῆς Διευθύντριας τοῦ 
Σχολείου κ.Μαγδαληνῆς Μαυρουδῆ νὰ ἔλθουν 
στὸν Ναό μας τὴν Παρασκευὴ τὸ πρωΐ 20 Ἀπρι
λίου 2018, παραμονὲς τῆς πανηγύρεως γιὰ νὰ 
βοηθήσουν στὸν καθαρισμὸ καὶ εὐπρεπισμὸ 
τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου. Τὰ παιδιὰ συνόδευσε ἡ 
κ.Διευθύντρια τοῦ σχολείου, ἡ ὁποία καὶ ἔλαβε 
μέρος στὸν καθαρισμὸ τοῦ Ναοῦ. Ὁ π.Γεράσι
μος, ἕνας ἐκ τῶν ἐφημερίων τοῦ ναοῦ ποὺ τοὺς 
ὑποδέχθηκε, ἀφοῦ εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη 
τοὺς μαθητὲς γιὰ τὴν εὐαισθησία ποὺ ἐπέδει
ξαν, τόνισε τὴν σημασία τῆς προσφορᾶς πρὸς 
τὴν Ἐνορία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μέρος τῆς εὐρύ
τερης τοπικῆς κοινότητας τῆς περιοχῆς μας. 

Οἱ μαθητὲς μὲ τὴ σειρά τους ὑποσχέθηκαν ὅτι 
θὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο ποὺ ξεκίνησαν, ὑλοποι
ώντας παρόμοιες ἐνέργειες, μέσῳ τῶν ὁποίων 
αἰσθάνονται τὴ χαρὰ τῆς προσφορᾶς σὲ μιὰ πε
ριοχὴ ποὺ οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται 
καθημερινῶς.

ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου (19 Μαΐου), στὸ 

ἀνοιχτὸ γήπεδο μπάσκετ τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, 
διοργανώθηκε ἕνα τουρνουὰ μπάσκετ φιλίας καὶ 
ἀλληλεγγύης γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Στέγης μας. 
Οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν ποὺ ἀγωνίστηκαν καθὼς 
καὶ ὅλοι ὅσοι ἦρθαν νὰ παρακολουθήσουν τὴν 
προσπάθεια τῶν μικρῶν ἀθλητῶν ἔφεραν τρό
φιμα καὶ φάρμακα μὲ σκοπὸ νὰ δοθοῦν στὴν 
Στέγη Γερόντων μας. Διοργανωτὲς τῆς ἐκδη
λώσεως ἦταν ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καὶ ἡ Γ.Γ. 
Ἀθλητισμοῦ. Οἱ σπουδαῖοι παλαίμαχοι καλαθο
σφαιριστὲς Νίκος Λινάρδος καὶ Μιχάλης Ρω
μανίδης ὑπεδέχθησαν θερμὰ τὸν ἐφημέριο τῆς 
ἐνορίας μας, Πρωτ. Γεράσιμο Φακιώλα καὶ τὸν 
κ.Ἀναστάσιο Παπανικολάου, μέλος τοῦ Ἐ.Σ. τοῦ 
Ναοῦ μας, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσώπησαν τὸν Ὑπεύ
θυνο τῆς Στέγης μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, 
ποὺ ἔλειπε λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων, 
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προκειμένου νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπι
τυγχάνεται στὴ Στέγη μας καὶ νὰ εὐχαριστήσουν 
ὅλους ὅσους προσέφεραν γιὰ τὴν ἐνίσχυσή της. 
Ὁ κ.Ρωμανίδης μίλησε γιὰ τὶς προσπάθειες ποὺ 
καταβάλλουν ἡ Στέγη καὶ ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου 
Γεωρ γίου, σ’ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς 
καὶ εὐχαρίστησε τὸν π.Γεράσιμο γιὰ τὴν παρου

σία του στὸ τουρνουά. Ὁ π.Γεράσιμος στὴ συνέ
χεια πῆρε τὸ λόγο καὶ ἐπεσήμανε τὴν σημασία 
τῆς προσφορᾶς στὴν ἐποχή μας ποὺ πολλοὶ συ
νάνθρωποί μας βρίσκονται σὲ δεινὴ θέση. Ἔπει
τα δόθηκε πάσα στοὺς μικροὺς ἀθλητὲς γιὰ νὰ 
ἀρχίσουν τὸ παιχνίδι. Οἱ προπονητές τους, τοὺς 
τόνισαν ὅτι νικητὴς στὸ συγκεκριμένο ἀγῶνα 
εἶναι τὸ μπάσκετ καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ συνάνθρω
πό μας. Στὸ τουρνουὰ συμμετεῖχαν οἱ ὁμάδες:

• Ἀκαδημία Ἀττικοῦ Ἄλσους
• Νίκη Δροσιᾶς
• Ἀπόλλων Γ.Σ.
• Κ.Α.Ο Μελισσίων
• Νίκη Ἀμαρουσίου
• Ἀ.Σ. Ἀκαδημία Ἀμπελοκήπων
Τὸ παρὸν στὸ τουρνουὰ ἔδωσαν καὶ οἱ ἐν 

ἐνεργείᾳ παῖκτες τῆς Α1 Χάρης Γιαννόπουλος, 
Νώντας Παπαντωνίου, Ζήσης Σαρικόπουλος 
καὶ Βαγγέλης Σακελλαρίου.

Συμβουλὲς στοὺς μικροὺς παῖκτες ἔδινε ἀπ’ 
τὸν πάγκο καὶ ὁ παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, 

Δῆμος Ντικούδης, μέλος τῆς Ἐθνικῆς μας ὁμά
δος στὴν κατάκτηση τοῦ Εὐρωμπάσκετ 2005.

Τὴν Δευτέρα, 21 Μαΐου, εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ 
ὑποδεχθοῦμε μιὰ μικρὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ διοργανώνουν τὸ ἀθλητικὸ 
αὐτὸ γεγονός, οἱ ὁποῖοι καὶ μᾶς παρέδωσαν 
μιὰ πολὺ μεγάλη καὶ σεβαστὴ ποσότητα τροφί
μων ποὺ συνέλεξαν οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν ποὺ 
συμμετεῖχαν καὶ ὅσοι παρακολούθησαν τοὺς 
ἀγῶνες, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴν φιλαν
θρωπικὴ δράση τῆς Ἐνορίας καὶ τοῦ Γηροκο
μείου μας.

Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως καὶ εὐχόμεθα 
καλὴ πρόοδο στὰ παιδιὰ καὶ ὁ Κύριος νὰ εὐλο
γεῖ κάθε προσπάθεια ἀνάλογη τῶν ἰθυνόντων 
καὶ ἐχόντων τὴν ἐξουσία καὶ τὴ δύναμη νὰ «κά
νουν τὴ διαφορὰ» μέσα στὴν κοινωνία μας ποὺ 
ταλανίζεται ποικιλοτρόπως.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ

Καὶ ἐφέτος πανηγύρισε μὲ κάθε λαμπρότη
τα τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
τῆς Ἐνορίας μας, τοῦ ὁποίου κτήτορας ὑπῆρξε 
ὁ ἥρωας τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ μετέ
πειτα διατελέσας Ὑπουργὸς καὶ Πρωθυπουργὸς 
Κωνσταντῖνος Κανάρης.



6 7

ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 

Τῶν λατρευτικῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων 
προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ.Ἰάκω
βος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο κατὰ τὸν 
Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Θεία 
Λειτουργία, τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι: “ἡ πα
ρουσία τους δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ ζωὴ 
ἀφιερωμένη στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας καὶ τοῦ κη
ρύγματος, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν καὶ τὸ ἔργο τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· πρότυπο στὴ ζωή 
τους λοιπὸν ὁ Χριστὸς καὶ μέσα τους ὅλη ἡ διά
θεση καὶ καὶ ὅλος ὁ δυναμισμὸς νὰ προσφέρουν 
στὸν κόσμο”.

Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε κατὰ τὸ πέρας 
τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἡ καθιερωμένη λιτάνευση 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ.Δώδεκα Ἀποστό
λων, τὴν ὁποία συνόδευσε τιμητικῶς λόγῳ 
τοῦ ἥρωα Κων. Κανάρη ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ 

μας Ναυτικοῦ, ἐνῷ παιάνιζε ἡ μπάντα του, 
ὅπως καὶ ἡ μπάντα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Τὸν 
Θεοφιλέστατο ἐκπρόσωπο τοῦ Μακαριω τάτου 
Ἀρχιεπισκόπου προσεφώνησε ὁ προϊστάμε
νος τῆς Ἐνορίας Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, 
ἐνῷ εὐχαρίστησε τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν μου
σικῶν τμημάτων καὶ τοῦ ἀγήματος, τὰ ὁποῖα 
λάμπρυναν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν Ἱερὰ Λι
τανεία μὲ τὴν παρουσία τους. Τὴν κυριώνυμο 
στὸ κατάμεστο ὅπως καὶ τὴν παραμονὴ ἀπὸ 
πιστοὺς Παρεκκλήσιο τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος 
καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα τε
λέσθηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Πα
ράκληση στοὺς Ἁγ. Ἀποστόλους. Θὰ θέλαμε 
ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ νὰ συγχαροῦμε τὸν 
Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο 
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Νικολάκη, ὅσο καὶ τοὺς συνεργάτες του, γιὰ 
τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἑορτῆς καὶ τὴν πνευ
ματικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ βιώσαμε στὴν φετεινὴ 
πανήγυρη. Εὐχόμαστε ἐπίσης σὲ ὅλους τοὺς 
ταπεινοὺς προσκυνητὲς τοῦ Παρεκκλησίου 
μας καὶ τοὺς ἐνορίτες ποὺ “δι’ εὐλόγους αἰ
τίας” δὲν προσῆλθαν στὴν πανήγυρη νὰ ἔχουν 
τὴν σκέπη καὶ πρεσβεία τῶν Ἁγίων Ἀποστό
λων τοῦ Χριστοῦ μας.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Mέσα σὲ κλίμα ἐνθουσιασμοῦ καὶ συγκίνη
σης ὁ τομέας Νεότητας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Κυψέλης τίμησε τὸν πυρπολητὴ Κων
σταντῖνο Κανάρη, τὴν καρδιὰ τοῦ γένους, μὲ 

ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο 140 χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατό 
του.

Μιὰ μουσικοχορευτικὴ παράσταση μὲ κεί
μενο τοῦ ποιητὴσυγγραφὲα Νίκου Παπουτσό
πουλου, στὴν ὁποία «Ἡ Κυψέλη τίμησε τὸν ἥρωά 
της», τοῦ ὁποίου τὸ σπίτι ὑπῆρχε μέχρι πρὶν 
λίγα χρόνια καὶ ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 
τὸν ὁποῖο εἶχε κτίσει μέσα στὸ κτῆμά του, λει
τουργεῖται ἀνελλιπῶς μέχρι καὶ σήμερα.

Στὴν παράσταση συμμετεῖχαν τὰ παιδιὰ 
τῶν Κατηχητικῶν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέ
λης, καθὼς καὶ μαθητὲς τοῦ 60οῦ Γυμνασίου 
Ἀθηνῶν, τὰ ὁποῖα ἐργάστηκαν μὲ ζῆλο καὶ 
ἐπιμονὴ γιὰ νὰ ἀπολαύσουν ὅλοι αὐτὴ τὴν 
βραδιά.

Τραγούδησε ἡ Καίτη Κουλλιᾶ μὲ τὴ συνοδεία 
τῶν: Γεωργίας Μαρίνη, Ἰωάννας Ῥῆγα καὶ Νίκου 
Βενετάκη.

Τὴν ἐκδήλωση λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία 
του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ.κ. 
Συμεών, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι
σκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἔκλεισε καὶ τὴν ἐκδή
λωση μὲ μιὰ ὁμιλία ποὺ μίλησε ἰδιαιτέρως στὶς 
καρδιὲς τῶν παρισταμένων.

Εὐχόμαστε νὰ εἴμαστε ὅλοι καλὰ νὰ γιορτά
σουμε καὶ τοῦ χρόνου.



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

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...........................................................400,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Βαληντρᾶ Ἀντιγόνη ...........................................105,00
Γκάγκοση Κυριακούλα ......................................120,00
Κοκκινογούλης Παναγιώτης ...........................100,00

Μαριάτου Λούλα.................................................50,00
Οἰκογένεια Εὐαγγέλου Γόνδου .......................100,00
Πανταλέων Χρύσα ............................................100,00
Παπανδρίκου Γεωργία ......................................150,00
Τζουμάκα Γεωργία  ..........................................300,00
Τσέλιος Γεώργιος ..............................................150,00
Ανώνυμοι Δωρηταὶ ............................................120,00
Δίσκος Πανηγύρεως Ἁγ.Ἀποστόλων 

(29-30/6) ......................................................332,44
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων .................108,80

ΔΩΡΕΑΙ  ΜΑΪΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...........................................................300,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ........................................................ 5000,00
Ἀνώνυμος ............................................................. 70,00
Ἀργυρόπουλος Χαράλαμπος...................... 5000,00

Θεοφιλοπούλου Ἀργυρὼ ................................100,00
Μεταλλούλη Μαρία ...........................................210,00
Μονιώδη Στυλιανή ............................................330,00
Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ (1/5) ....................560,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ .............................................50,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων .................. 69,57

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

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 
ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΝΑΟ

Μικρή Παράκληση: 1η, 3η, 7η, 9η, 11η και 13η Αυγούστου

Μεγάλη Παράκληση: 2α, 4η, 6η, 8η και 10η Αυγούστου

Τὴν παραμονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ 

θὰ ψαλοῦν καὶ τὰ  
Ἐγκώμια πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.


