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Τί σημαίνει χωρισμὸς Ἐκκλησίας–Κράτους;

Τ ὸ θέμα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλη-
σίας καὶ Κράτους, τὸ ὁποῖο 

ἔρχεται καὶ πάλιν στὸ προσκήνιο, 
ὡς μὴ ὤφειλε, δὲν εἶναι ἐπάναγκες 
νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀνα-
θεώρησης τοῦ Συντάγματος.

Ἡ μὲν ἀναθεώρηση εὐκταία, ὁ 
δὲ χωρισμὸς τί νόημα ἔχει καὶ κυ-
ρίως τί σημαίνει καὶ εἰς τί ἀποσκο-
πεῖ; Θέματα ἀναθεώρησης ὑφίστα-
νται, ὅπως τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ 
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τὰ 
τῶν βουλευτῶν καὶ ὑπουργῶν ζη-
τήματα, τὰ περὶ τῶν ἰδιωτικῶν πα-
νεπιστημίων, τὰ σχετικὰ ζητήματα 
μὲ τοὺς δικαστικοὺς λειτουργοὺς 
καὶ τόσα ἄλλα. Τὸ θέμα ὅμως τοῦ 
διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Κρά-
τους εἰς τί θὰ ὠφελήσει καὶ ποῖον;

Ἰδιαίτερα, στοὺς δύσκολους και-
ρούς μας γιὰ τὸν ἑλληνισμό, μὲ 
ἀνοικτὰ ποικίλα μέτωπα, τὰ ὁποῖα 
συνδέονται μὲ τὴν ἐξωτερικὴ πολι-
τικὴ τῆς Χώρας, συγχρόνως δὲ μὲ 
τὴν ὅλη πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ 
κρίση, τὸ νὰ τίθεται θέμα χωρι-

σμοῦ τῶν δύο μεγίστων αὐτῶν με-
γεθῶν τῆς ὑπόστασης τοῦ ἔθνους, 
τὸ λιγότερο, φανερώνει ἰδεολογικὴ 
ἀγκύλωση, ἀχαριστία καὶ σοβαρό-
τατο ἔλλειμμα γνώσεων.

Τὴν ὥρα, ὅπου ἄλλοι λαοί, κυ-
ρίως στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο, ὁμο-
λογοῦν τὸ λάθος τους ἀπὸ τὴν 
ἀποξένωση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ 
ἀναζητοῦν συνεργασία καὶ διάλογο 
καὶ σύσφιξη τῶν σχέσεων Ἐκκλη-
σίας καὶ Κράτους γιὰ τὴν συνοχὴ 
τῶν κοινωνιῶν τους, ἐμεῖς, μὲ τὴν 
τόση παράδοση, τὸν νομικὸ πολι-
τισμὸ καὶ τὸ ἐθιμικό μας δίκαιο νὰ 
θέτουμε σὲ ἀμφισβήτηση τὴν συ-
ναλληλία καὶ τοὺς διακριτοὺς ρό-
λους ὅπως ἄριστα εἶναι διατυπω-
μένα στὸ Σύνταγμα, δὲν εἶναι τῆς 
σωφροσύνης γέννημα ἀλλὰ οὔτε 
πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἑλληνισμοῦ 
γενικότερα.

Ἔπειτα πρὸς τί ὁ χωρισμός; Σὲ τί 
συνίσταται; Ὅσοι τὸ διατυμπανίζουν 
καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουν γνωρίζουν 
περὶ τίνος πρόκειται; Ἐὰν νοεῖται χω-
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ρισμὸς γιὰ θέματα ὅπως π.χ. ἡ ὁρκοδο-
σία, ὁ πολιτικὸς γάμος, ἡ πολιτικὴ κηδεία, 
ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν, ζητήματα εἰδικότερα 
οἰκογενειακοῦ δικαίου, ἐκπαίδευσης κ.ἄ. 
ἤδη, οἱ διακριτοὶ ρόλοι ὑφίστανται καὶ σχε-
τικὰ νομοθετήματα ἔχουν ὑπάρξει.

Βέβαια, πολλοὶ νόμοι καὶ τροποποιή-
σεις εἰσῆλθον στὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς 
χώρας, χωρὶς οὐδόλως νὰ ληφθεῖ ὑπ᾿ ὄψιν 
καὶ ἡ γνώμη ἔστω τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι ὅτι 
νομοθετεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυ-
νατὸν ν᾿ ἀγνοεῖται παντελῶς καὶ νὰ θεω-
ρεῖται ὡς τι τὸ δευτερεῦον στὴν ἐλληνικὴ 
κοινωνία, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἀεί-

ποτε ὑπῆρχε, στήριξε τὸ ἔθνος, δεινοπά-
θησε γιὰ τὴν ὑπόστασή του καὶ βέβαια 
τὸ κράτος ἦλθε κατόπιν στὸ ἱστορικῶς 
γίγνεσθαι.

Μὴ λησμονοῦμε, συνάμα, ὅτι ἡ συ-
ντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι 
ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ θέλει καὶ ἐπιζητεῖ 
ἀλλὰ καὶ καταφεύγει στὴ θαλπωρή της. 
Στὸ βάθος τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς κρύπτεται 
ἡ ζύμη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐπιδιωκόμενη 
ἀλλοίωση, μετατροπὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους σὲ ἄθεο ἢ ἄθρησκο ἢ οὐδέτερο ἢ 
état laïc ἢ ἄλλο τι, δὲν τυγχάνει τῆς ἰδιο-
συγκρασίας τοῦ Ἕλληνα.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι λέγονται 
πολλὰ μυθεύματα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ 
τοὺς λειτουργούς της, καὶ ποικίλες πρό-
χειρες, ἐπιπόλαιες ἀπόψεις διατυπώνονται 

γιὰ τὸν χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους.
Ὡστόσο ὀφείλει νὰ διερωτηθεῖ κανείς. 

Χωρὶς τὴν βάσανο τῆς νομικῆς, ἐκκλησι-
αστικῆς, ἐθνολογικῆς, ἱστορικῆς καὶ θεο-
λογικῆς ἐπιστήμης μποροῦμε ν᾿ ἀποφαι-
νόμεθα περὶ τοῦ σοβαροτάτου τούτου 
θέματος;

Ποία κατάρτιση ἔχουμε; Ἄραγε ἔχουμε 
μελετήσει ἐπισταμένως καὶ ἔχουμε σκεφθεῖ 
εἰς βάθος, τί εἶναι Ἐκκλησία καὶ τί εἶναι 
Κράτος καὶ περαιτέρω, τί σημαίνει ἑλλη-
νικὸ ἔθνος καὶ ὀρθόδοξος χριστιανισμός;

Ἐπιπροσθέτως ὀφείλουμε νὰ ὑπο-
γραμμίσουμε ὅτι καμμία σχέση δὲν ἔχει 

τὸ ζήτημα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ 
Κράτους μὲ τὰ τῆς συμμετοχῆς μας στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καθ᾿ ὅτι ὑφίσταται ἡ 
κοινὴ Δήλωση ὑπ᾿ ἀριθμ. 11 τῆς Συνθήκης 
τοῦ Ἄμστερνταμ (1999), ἡ ὁποία σαφῶς 
διατυπώνει τὰ ἀκόλουθα: «Ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση σέβεται καὶ δὲν προδικάζει τὸ σύμ-
φωνα μὲ τὸ ἐθνικὸ δίκαιο καθεστὼς τῶν 
ἐκκλησιῶν καὶ τῶν θρησκευτικῶν ἑνώσε-
ων ἢ κοινοτήτων στὰ κράτη μέλη. Ἡ Ε.Ε. 
σέβεται μὲ τον ἴδιο τρόπο τὸ καθεστὼς 
τῶν φιλοσοφικῶν καὶ ὁμολογιακῶν ἑνώ-
σεων».

Οὔτε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, οὔτε 
τὸ Συμβούλιο τῆς Ε.Ε., οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Ἐπιτροπὴ διὰ τῆς «Συνήθους Νομοθετικῆς 
Διαδικασίας» ἐπιτάσσουν ἢ ἐκδίδουν Κα-
νονισμοὺς ἢ Ὁδηγίες ἢ νομοθετοῦν σχε-
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τικῶς μὲ τὸ πῶς θὰ διαμορφωθοῦν οἱ 
σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους σ᾿ ἕνα 
κράτος-μέλος τῆς Ε.Ε.

Τὸ ἐθνικὸ δίκαιο, τὸ ἴδιο τὸ κράτος σὲ 
συμφωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία προσδιορίζει 
τὶς σχέσεις αὐτὲς καὶ ὅποιες εἶναι αὐτὲς 
ἡ Ε.Ε. τὶς ἀποδέχεται μὲ σεβασμό. Αὐτὸ 
σημαίνει ἐλευθερία καὶ τιμὴ στὴν ἰδιαιτε-
ρότητα ἑκάστου κράτους-μέλους καὶ αὐτὸ 
ἐξυψώνει τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν 
βοηθᾶ στὴν πορεία της καὶ σὲ μιὰ μάθηση 
τοῦ ἑνὸς λαοῦ ἀπὸ τὸν ἄλλο.

Νὰ προστεθεῖ ἀκόμη ὅτι ἕνας χω-
ρισμὸς ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ διαχωρισμοῦ 
τῶν θεσμικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους 
δὲν συμφέρει αὐτὸ τοῦτο τὸ κράτος, 
καθ᾿ ὅτι ἂν προχωρήσει συνταγματικῶς 
στὸ ἐπικίνδυνο αὐτὸ ἐγχείρημα, ἀσφαλῶς 
θὰ ὑπάρξει καὶ ἡ ἀνάλογη νομικὴ ὑπο-
χρέωση ἐκ μέρους τῶν κρατικῶν φορέ-
ων ὅπως τηρηθοῦν οἱ σχετικὲς συμβάσεις 
κυρίως σὲ ζητήματα ἐκκλησιαστικῆς περι-
ουσίας, μισθοδοσίας τοῦ κλήρου καὶ σ᾿ 
ἄλλα λεπτότατα θέματα σὲ σχέση μὲ τὰ 
Πατριαρχεῖα καὶ τὰ ἄλλα νομικὰ πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου τῶν ἑτεροδόξων καὶ 
ἀλλοθρήσκων.

Γι᾿ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους, τὸ 
Προοίμιον τοῦ Συντάγματος, ὡς ὑφίσταται 
γιὰ ἱστορικοὺς καὶ οὐσιαστικοὺς λόγους 
ὡς καὶ τὰ ἄρθρα 3, 13, 16, 18 καὶ 105 τὰ 
ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὴν Ἐκκλησία γενικό-
τερα εἶναι ἄριστα διατυπωμένα καὶ καμμία 
ἀπολύτως δὲν χρήζουν ἀλλαγῆς μὲ τυχὸν 
ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ἀξίζει νὰ 
παραμείνουν ὡς ἔχουν.

Ὅταν ὁ Ἡρόδοτος μιλοῦσε γιὰ τὸ 
ὁμόαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὰ κοινὰ τῶν 
θεῶν, τὸ ὁμότροπον μιλοῦσε γιὰ τὴν 
αὐτοσυνειδησία ἑνὸς λαοῦ. Ἂν ἐμεῖς δὲν 
κρατήσουμε αὐτὰ καὶ συνεχῶς τὰ κτυ-
ποῦμε ποικιλοτρόποως τότε εἴμαστε κλέ-
πτες τοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν μας καὶ 
ἔχουμε μεγίστη εὐθύνη γι᾿ αὐτό. Ἄλλως, 
ὁ νέος συνταγματικὸς νομοθέτης, ἂς σκε-
φθεῖ καὶ τὸ ἠθικὸ κεφάλαιο ποὺ ὀνομάζε-
ται «τύψεις».

Π
αραμονὴ τῆς Ἁγίας Μεθοδίας, 4 Ὀκτω-
βρίου, ἔκλεισε ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν κοί-
μηση τοῦ σεβαστοῦ πατέρα Κωνστα-

ντίνου Βαστάκη, ἑνὸς καλοῦ ποιμένος, ποὺ 
τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριός μας νὰ ποιμαί-
νει τὰ πρόβατά Του στὸν Ἅγιο Γεώργιο Κυ-
ψέλης.

Ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος, ὁ Παπα-Κώ-
στας, ὅπως τὸν λέγαμε ἐμεῖς τὰ πνευματι-
κοπαίδια του, ξεκίνησε τὴν ζωή του ἀπὸ τὸ 
Μεγάλο Χωριὸ τοῦ Νομοῦ Εὐρυτανίας ἀπὸ 
πτωχὴ οἰκογένεια.

Ὁ πατέρας του, π.Δημήτριος Βαστάκης, 
σφαγιάσθηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ κατε-
τάγη εἰς τὸν χορὸ τῶν Ἐθνοιερομαρτύρων. 
Μετὰ τὴν σφαγὴ τοῦ πατέρα του ἦρθε μὲ 
τὴν μητέρα του καὶ τὰ τρία του ἀδέλφια καὶ 
ἐγκατεστάθη στὴν Ἀθήνα.

Ἀφοῦ τελείωσε τὶς γυμνασιακὲς σπου-
δές του, ἐνεγράφη στὸ Πανεπιστήμιο 
Ἀθηνῶν στὸ τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Ταυτοχρόνως, λόγῳ τοῦ ὅτι ἦταν τὸ με-
γαλύτερο τέκνο τῆς οἰκογενείας του, ἔψαξε 
νὰ βρεῖ ἐργασία, γιὰ νὰ βοηθήσει, ὅσο μπο-
ροῦσε στὰ ἔξοδα ἐπιβιώσεώς της. Μιὰ ἄλλη 
Ἁγία Μορφὴ τῆς ἐνορίας μας, ὁ σοφὸς 
π.Ἰωάννης Ῥάμφος, ποὺ ἂς εἶναι αἰωνία του 
ἡ μνήμη, τὸν πῆρε κοντά του, ὑπὸ τὴν σκέ-
πη του, στὸ οἰκοτροφεῖο Βουλιαγμένης καὶ 
τὸν βοήθησε νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς δυσκο-
λίες του.

Ταυτοχρόνως πῆρε μεγάλα μαθήματα, 
ἀπὸ τὸν π.Ἰωάννη Ῥάμφο, ὁ ὁποῖος ἦταν 
ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς Πρωτοπρεσβυτέρους 
τῆς ἐποχῆς του τῆς περιόδου 1955-1965, μὲ 
σπουδαῖες γνώσεις τῶν γραμμάτων καὶ ὁ 
πρῶτος συγγραφέας ἐκκλησιαστικῶν βιβλί-
ων καὶ φυλλαδίων, ἀφιερωμένων σὲ Ὁσίους 

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΟΝ π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

ΒΑΣΤΑΚΗ«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον 
ἔσται δίκαιος»
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καὶ Μάρτυρας. Ὅπως ὁ ἴδιος, ὁ Παπα-Κώστας, 
μοῦ ἔλεγε στὶς πολλὲς συζητήσεις μας, ἰδιαί-
τερα, κοντὰ στὸν Παπα-Γιάννη. Ἔμαθε πολλά, 
γνώρισε πολλοὐς, μεταξὺ αὐτῶν τὸν Πελεκάση, 
τὸν Φώτη Κόντογλου, τὸν Μπενάκη, τὸν Δρο-
σόπουλο, ἀλλὰ καὶ Ἅγιες Μορφὲς καὶ ἀπὸ τὴν 
Μοναστηριακὴ Κοινότητα.

Ἀφοῦ ἦρθε ὁ καιρός, ὁ Παπα-Γιάννης ὁ Ῥάμ-
φος τὸν παρότρυνε νὰ παντρευτεῖ καὶ νὰ ἀκο-
λουθήσει τὸν Ἱερατικὸ δρόμο στὴν ζωή του.

Πράγματι, παντρεύτηκε τὴν ἐξαίρετη σύζυ-
γό του, Δήμητρα, ἡ ὁποία στάθηκε δίπλα του, 
μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, ΤΕΛΕΙΑ πρεσβυτέρα. 
Ἔτσι λοιπόν, ἀνοίγει ὁ δρόμος, ὁ ἀνηφορικός, ὁ 
ὁποῖος γίνεται πολλὲς φορὲς καὶ δρόμος Μαρ-
τυρίου, μιᾶς καὶ ὁ Ἱερέας ση-
κώνει πολλὲς φορὲς γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες τοῦ κόσμου, μεγάλο 
Σταυρό.

Χειροτονεῖται Διάκονος 
καὶ τοποθετεῖται στὸν Ἅγιο 
Παντελεήμονα Ἰλισσοῦ. Ἐκεῖ 
θὰ χειροτονηθεῖ καὶ Πρεσβύ-
τερος. Θὰ τὸν ἀγαπήσει ὁ 
κόσμος καὶ τὸν ἀγάπησε μέ-
χρι σημείου νὰ μὴν θέλουν 
νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ φύγει ἀπὸ 
τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντε-
λεήμονος. Ὅμως ὁ καλός του 
Ἄγγελος, ὁ π.Ἰωάννης Ῥάμ-
φος, βλέποντας πολὺ μπροστὰ 
γιὰ τὴν ἐποχή του, ζητᾷ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Θεόκλητο καὶ τὸν φέρνει στὴν ἐνορία μας, 
τὸν Ἅγιο Γεώργιο Κυψέλης. Σὲ μικρὴ ἡλικία 
καὶ ἐγὼ γνωρίζω τὸν πατέρα Κωνσταντῖνο, ὁ 
ὁποῖος, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ ἔκανε νὰ τὸν 
αἰσθανθῶ σὰν πατέρα μου.

Ἡ μετάθεσή του αὐτὴ στὴν ἐνορία μας, μετὰ 
ἀπὸ πολλὰ χρόνια, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, μὲ 
ἔκανε νὰ διερωτηθῶ, ἂν τοῦ προσέφερα χαρὰ ἢ 
λύπη.

ΧΑΡΑ Ἄνθρωπος πρᾷος, ἥρεμος, χωρὶς κα-
κία γιὰ τὸν συνάνθρωπό του, σοφὸς σὰν τὸν 
πνευματικό του πατέρα Ἰωάννη, κοινωνικός, 
διαλακτικός, ἄνθρωπος τῆς προσφορᾶς, κοντὰ 
στὸν πονεμένο, σὲ χαρὲς καὶ λύπες, μὲ τοὺς ἐνο-

ρίτες του. Χαρὰ καὶ γιὰ κάθε συγγραφικὸ ἔργο 
ποὺ τελείωνε καὶ ποὺ ἦταν πραγματικὰ ἱστο-
ρικὰ ἔργα, ποὺ θὰ μείνουν ἀθάνατα. Χαρὰ γιὰ 
τὶς κατακόμβες τῆς Μήλου καὶ γιὰ τὸ ἔργο του 
ἀφιερωμένο στὴν Ὁσία Μεθοδία, ἀλλὰ προπά-
ντων μεγάλη χαρὰ ὅταν τελείωσε τὸ ἔργο τῆς 
ΣΤΕΓΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ.

ΛΥΠΗ Γιατὶ πολλὲς φορὲς εὕρισκε στὴν 
ζωή του ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσε νὰ 
τὰ ἀνταπεξέλθει μόνος του καὶ ἀξιοπρεπῶς. 
Πολλὲς φορὲς τοῦ ἔλεγα: «Γέροντα ἡ λύπη χαρὰ 
γίνεται στὸ τέλος» καὶ μοῦ κούναγε τὸ κεφά-
λι του σὰν νὰ μοῦ ἔλεγε. Μετὰ τὴν Σταύρωση 
ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση. Λύπη, ὅταν ἀναγκάστη-
κε νὰ φύγει ἀπὸ τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 

καὶ μὲ δυσμενῆ μετάθεση νὰ 
πάει στοὺς Ταξιάρχες στὸ Πε-
δίο τοῦ Ἄρεως, πράξη κακίας 
ἀνθρώπων κακόπιστων. Αὐτὴ 
πιστεύω ὅτι ἦταν ἡ Σταύρω-
σή του, ποὺ πόνεσε τὸν ἴδιο, 
τὴν οἰκογένειά του καὶ ὅλα 
τὰ πνευματικοπαίδια του. Τί 
καὶ ἂν δικαιώθηκε, τί καὶ ἂν 
ἐπανῆλθε στὸ Ναὸ πίσω, ἡ κα-
κότητα τῶν ἀνθρώπων τὸν πί-
κρανε, μέχρι τέλους τῆς ζωῆς 
του. Ὅμως ἐκεῖνος, πιστὸς 
στὸν Κύριό μας καὶ στὸ λόγο 
του, ἔλεγε: «Ἄφες αὐτοῖς, οὐ 
γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι».

Αὐτὲς τὶς σκέψεις θέλω νὰ μοιραστῶ μαζί 
σας, ἀγαπημένοι μου ἀναγνῶστες, σὰν Μνημό-
συνο, κλείνοντας ἕνα χρόνο ἀπὸ τὴν κοίμησή 
του.

Σκέψεις ἁγνές, βγαλμένες μέσα ἀπὸ τὴν 
ψυχή μου. Δὲν ἤθελα νὰ βάλω, μέσα ἡμερομηνί-
ες, συγγραφικά του ἔργα, βιογραφικὰ διάφορα. 
Αὐτὰ ἔχουν εἰπωθεῖ στὸ παρελθόν. Θέλω νὰ τὸν 
παρουσιάσω, σὰν τὸν ἁπλὸ Παπᾶ, τὸν ὁποῖο 
ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριός μας, νὰ ὑπηρετήσει τὸν 
Ἅγιο Γεώργιο Κυψέλης, τὸνΠαπα-Κώστα Βα-
στάκη.

Αἰωνία του ἡ μνήμη.

Γεώργιος Παπαχρῆστος
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Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στὴν Ἐνορία μας

Τὴν Τρίτη 14 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα, 
τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ 
περὶ τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας ἐψάλησαν τὰ 
ἐγκώμια πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυ-
ρίου μας, ὅπως συνηθίζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια. 
Πολλοὶ ἐκ τῶν ἐνοριτῶν μας προσῆλθαν στὸ 
Ναό μας καὶ συμμετεῖχαν στὴν κατανυκτι-

κότατη ἀκολουθία. Τὴν ἑπομένη 15 Αὐγού-
στου, ἀνήμερα τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς 
ἑορτῆς, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία καὶ στὸ 
τέλος της, μὲ ἐκφραστὴ τὸν Πρωτ. Γεράσιμο 
Φακιώλα, ἡ ἐνορία εὐχήθηκε τὰ «ἔτη πολλὰ 
καὶ εὐλογημένα» στὸν Πρωτ.Παναγιώτη Χα-
βάτζα, ὁ ὁποῖος διῆγε τὰ ὀνομαστήριά του 
καὶ ὅλοι εὐχηθήκαμε ἐκ βαθέων «νὰ συνε-
χίσει γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ λειτουργεῖ ἀξίως 

ἔμπροσθεν τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου, ἐκτεί-
νοντας χεῖρας ἱκέτιδας γιὰ τὸ ποίμνιο ποὺ 
τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Ὕψιστος».

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ἐφέτος εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλο-
γία νὰ τελέσει τὸν Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει 
τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Μακαριώτατος 
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Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ 
Β΄ ἀπὸ κοινοῦ στὰ 60ὸ & 15ο Γυμνάσιο καὶ 
Λύκειο τῆς ἐνορίας μας. Εὐχαριστοῦμε ἰδι-
αιτέρως τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν τιμὴ καὶ 
τὴν εὐλογία νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ τελέσει τὸν 
Ἁγιασμὸ καὶ εὐχόμεθα στὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορί-
ας μας καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ γεμάτη 
γλυκεῖς καρποὺς γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 7 Ὀκτωβρίου ξεκίνησε μὲ 
τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στὸν Ἱερὸ Ναό 
μας ἡ νέα Κατηχητικὴ χρονιὰ γιὰ τὰ Κατη-

χητικὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες δραστη-
ριότητες τῆς Ε.Ν.Ε. (Ἁγιογραφία, μαθήματα 
κιθάρας, Ἀγγλικὰ) τῆς ἐνορίας μας.

Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Ὑπεύθυνος Νεότη-
τος, Πρωτ.Παναγιώτης Χαβάτζας, ὁ ὁποῖος 
στὸ τέλος ὁμίλησε ἐπικαίρως στὰ παιδιὰ καὶ 
τοὺς γονεῖς ποὺ παρευρέθησαν καὶ εὐχήθη-
κε καλὴ καὶ καρποφόρα νέα κατηχητικὴ χρο-
νιά. Εὐχαρίστησε τοὺς Κατηχητὲς καὶ τοὺς 
δασκάλους τῶν μαθημάτων ποὺ διεξάγονται 
στὴν ἐνορία μας καὶ κάλεσε ὅλους νὰ ἀγωνι-
σθοῦν τὸν «καλὸν ἀγῶνα» τῆς πίστεως.

Ἀνεκοίνωσε στὸ τέλος καὶ τὴν πρώτη 
ἐξόρμηση τῆς ἐνορίας μας ἡ ὁποία ἔλαβε 
χῶρα τὴν Κυριακὴ 22 Ὀκτωβρίου στὸ  Ἵδρυ-
μα Σταῦρος Νιάρχος, ἡ ὁποία εἶχε μεγάλη 
προσέλευση καὶ ἐπιτυχία.

Ἱ. Ἀγρυπνίες στὸν Ναό μας
Τὴν Παρασκευὴ 5 πρὸς Σάββατο 6 Ὀκτω-

βρίου τελέσθηκε στὸ Ναό μας Ἱ.Ἀγρυπνίᾳ ἐπὶ 
τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ.Ἀποστόλου Θωμᾶ. Ἐπίσης 
τὴν Παρασκευὴ 2 πρὸς Σάββατο 3 Νοεμβρί-
ου θὰ τελεσθεῖ 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.

Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων
Τὴν 15η Νοεμβρίου θὰ ξεκινήσει καὶ πάλι 

τὸ σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἐπ’ 
εὐκαιρία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς 
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παράλληλης νηστείας. Ἡ Θεία Λειτουργία 
θὰ τελεῖται ὅπως κάθε χρόνο ἐκ περιτροπῆς 
στὸν Ἐνοριακό μας Ναὸ τοῦ Ἁγ.Γεωργίου 
ἀλλὰ καὶ στὰ Ἱ. Παρεκκλήσια τῶν Ἁγ.Ἀπο-
στόλων Κανάρη καὶ τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς 
Στέγης Γερόντων. Θὰ ἀναρτηθεῖ σχετικὸς πί-
νακας στὸν Ναὸ καὶ τὰ Παρεκκλήσια γιὰ τὸ 
ἀναλυτικὸ πρόγραμμα.

Ἀπαραίτητη βεβαίως θεωρεῖται ἡ κατὰ τὸ 
δυνατὸν συμμετοχὴ ὅλων στὰ Ἄχραντα Μυ-
στήρια καὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ ἀλλὰ καὶ στὰ 
ἀπαιτούμενα γιὰ τὴν Λατρεία εὐχαριστιακὰ 
εἴδη (πρόσφορο, νάμα, ἐλαιόλαδο, καθαρὸ 
κερὶ κ.λπ.).

Ἱερὸ Εὐχέλαιο
Τὴν Τετάρτη 14 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ 

στὸν Ναό μας τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχε-
λαίου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς 
Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετὰ 
τὸ πέρας του θὰ ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδο-
μαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ.Γραφῆς μὲ τὸν 
π.Γεράσιμο.

Τὸ Ἱ.Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ 
καὶ τὴν Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στὸ Ἱ.Παρεκ-
κλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη.

Ὥρα ἐνάρξεως ἀμφοτέρων: 5.00μ.μ.
Πρόγραμμα Πανηγύρεως 

Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Νεκταρίου
Στέγης Γερόντων

Παραμονή: Πέμτπη 8 Νοεμβρίου

5.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

Κυριώνυμος: Παρασκευὴ 9 Νοεμβρίου

7.00 π.μ. Ὄρθρος – Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία

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

HMEΡΑ ΩΡΑ

Κυριακὴ 11π.μ.-1μ.μ.
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Σάββατο Συνεννόηση μὲ τὸν 
δάσκαλο κ. Γλαρό

ΕΚΜΑΘΗΣΗ  
ΚΙΘΑΡΑΣ

Συνεννόηση μὲ τὴν 
δασκάλα  

κ. Παυλίδου

ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Τρίτη & 
Πέμπτη 6 μ.μ.- 8μ.μ. ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ἱερόσ Ναὸσ 
Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

HMEΡΑ ΩΡΑ

Τετάρτη 5:00 μ.μ. - 7:00 μ.μ.

ΙΕΡΑ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΑΓΙΑ

ΘΕΟΤΟΚΟ &
ΜΕΛΕΤΗ  

ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ
μὲ θέμα:
«Παλαιά 
& Καινὴ 

Διαθήκη: δύο 
ἄῤῥηκτοι κρίκοι 
μιᾶς ἁλυσίδας 

σωτηρίας»

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



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

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

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

Παραμονή, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος

Κυριώνυμος, Τρίτη 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

ΔΩΡΕΑΙ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Δασκαλάκη-Κούρτη Κορνηλία ........................... 100,00
Ἡλιάδου Δέσποινα ..................................................50,00
Κλαπιδάκη Ἀντωνία .............................................. 100,00
Κοτσιόπουλος Ἀθανάσιος .................................. 180,00

Μπράβου Αλεξάνδρα .............................................60,00
Ξανθάκης Δημήτριος ............................................ 120,00
Παυλόπουλος Βασίλειος.......................................105,00
Ρεμοῦνδος Γρηγόριος .......................................... 420,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .................... 137,72

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 300,00
Ἀνώνυμος ................................................................350,00
Βούλγαρη Μαργαρίτα ........................................... 100,00
Ζαμπακόλα Πηνελόπη ...........................................50,00
Θεοδώρου Φώτης ..................................................60,00

Κωνσταντοπούλου Μαρία ................................. 1000,00
Μαστρανδρέου Ἰσαβέλα ...................................... 150,00
Ξυτάκη Μάρθα .........................................................50,00
Παπασάββας Χαράλαμπος ................................ 200,00
Σουλτανάκη Ἄννα ....................................................90,00
Χατζηαντωνίου Βασίλειος ................................... 100,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ...................... 77,21

ΔΩΡΕΑΙ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος .............................................................. 1500,00
Δαγρές Κίμων ..........................................................50,00
Δεληγιάννης Βασίλειος ....................................... 200,00
Δίσκος Ἱ. Ν. Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης (15/8).........220,85
Κατσιμάρδου Μαρία ...............................................50,00
Κόλλια Ὄλγα .......................................................... 500,00

Κοντογιάννη Μαρία ................................................ 75,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ........................................... 1500,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Παπαδόπουλος Ἀνδρέας .....................................105,00
Πετσολάρης Φώτιος ............................................ 100,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ..................... 75,60


