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Παγανισμὸς τὸ Ἅγιο Φῶς;

Ὁ λόφωτη καὶ λαμπροφορεμέ-
νη καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ 

Χριστοῦ πλημμύρισε ἀπὸ τὸ Ἀνέ-
σπερο Φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἐκ τοῦ 
Κενοῦ Μνημείου. Τὸ φῶς τῆς 
ἐλπίδος, τῆς χαρᾶς, τῆς ζωῆς καὶ 
τῆς ἀλήθειας. Τὸ φῶς ποὺ αἰῶνες 
τώρα ζεσταίνει, παρηγορεῖ, χαρο-
ποιεῖ καὶ ἀναπαύει τὶς 
ψυχὲς καὶ τὶς καρδιὲς 
τῶν ἑκατομμυρίων 
ἀνὰ τὴν οἰκουμένη 
παιδιῶν τοῦ Πατρὸς 
τῶν φώτων. Τὸ Ἅγιο 
Φῶς ποὺ ἀνασταίνει 
ἐλπίδες, προσδοκίες, 
ὄνειρα καὶ ὁράματα, 
ποὺ φωτίζει τὸν δρό-
μο πρὸς τὴν Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Ἑκατομμύ-
ρια πιστῶν ἀνὰ τὴν 
οἰκουμένη προσμένουν τὸ Μέγα 
Σάββατο κάθε Μ. Σαρακοστῆς 
γιὰ νὰ βιώσουν καὶ κοινωνήσουν 
τῆς μεγάλης αὐτῆς πνευματικῆς, 
μυστικῆς χαρᾶς. Τῆς ἁφῆς καὶ 
τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Φωτός. 

Αἰῶνες τώρα ὁ Τάφος τοῦ Χριστοῦ 
χαρίζει ζωὴ καὶ φῶς στὰ ἑκατομ-
μύρια τῶν Χριστιανῶν ἀνὰ τὸν κό-
σμο.

Μὲ εἰδικὲς πτήσεις μεταφέρεται 
σὲ πολλὲς χῶρες: Κύπρο, Ρουμανία, 
κ.ἀ. Στὴν Πατρίδα μας γιὰ πρώτη 
φορὰ στὴν ἱστορία μεταφορᾶς τοῦ 

Ἁγίου Φωτὸς ὑπῆρξε 
«ἐμπλοκή», ὅπως ἀνέ-
φεραν εἰδικοὶ καὶ ἐντε-
ταλμένοι καὶ ἐνημερω-
θήκαμε ἀπὸ σχετικὲς 
δηλώσεις ὡς ἐπίσης 
καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα Γε-
νικῆς Ἐνημερώσεως. 
Τὸ πρωὶ τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου, ξαφνικὰ 
καὶ χωρὶς καμία ἐνη-
μέρωση-συνεννόηση 
μὲ τὴν Ἐκκλησία, οἱ 

ἁρμόδιοι ἀποφάσισαν νὰ ἀλλά-
ξουν τὸ ἀεροδρόμιο ἄφιξης τοῦ 
ἀεροσκάφους ποὺ θὰ μετέφερε τὸ 
Ἅγιο Φῶς καὶ ἀντὶ τοῦ διεθνοῦς ἀε-
ροδρομίου τῶν Ἀθηνῶν «Ἐλευθέ-
ριος Βενιζέλος», ἀποφασίστηκε τὸ 
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ἀεροσκάφος νὰ προσγειωθεῖ στὸ στρα-
τιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας. Ὄχι 
γιατί δὲν ἐπέτρεπαν οἱ καιρικὲς συνθῆκες, 
ἀλλὰ μὲ «ἐντολὴ ἄνωθεν», σύμφωνα μὲ 
ὅσα ἔχουν δημοσιοποιηθεῖ, καθὼς οἱ 
ἁρμόδιοι καὶ ἐντεταλμένοι τῆς Πολιτείας 
δήλωναν ὅτι «δὲν γνωρίζουν τοὺς λόγους 
ἀλλαγῆς τοῦ σχεδίου, καὶ πώς πρόκειται 
γιὰ ἄνωθεν ἐντολή». Τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ ἐπιχώ-
ριου Μητροπολίτη ὅπου ἐκκλησιαστικὰ 
ὑπάγεται τὸ ἀεροδρόμιο « Ἐλευθέριος Βε-
νιζέλος», ὁ ὁποῖος ἐνῶ ἦταν ἕτοιμος νὰ 
ἐπιβιβαστεῖ εἰς τὸ ἀεροσκάφος ποὺ θὰ 

ταξίδευε Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ μεταφέρει 
τὸ Ἅγιο Φῶς, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν 
ξαφνικὴ αὐτὴ καὶ ἄνευ ἐξηγήσεως ἀλλα-
γή, ἀρνήθηκε νὰ ἐπιβιβαστεῖ, μιλώντας 
σὲ μέσο ἐκκλησιαστικῆς ἐνημέρωσης γιὰ 
«περιφρόνηση καὶ ἐμπαιγμὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας». «Ποιὸς κοινὸς νοῦς μπορεῖ νὰ τὸ 
καταλάβει, θέλουν νὰ ὑποβαθμίσουν τὸ 
γεγονὸς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Τὸ θεωρῶ 
ἐμπαιγμὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὲν πῆγα, 
γύρισα πίσω», δήλωσε σὲ ἄλλο μέσο 
ἐνημερώσεως. Ὁ δὲ Μητροπολίτης στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποί-
ου ὑπάγεται τὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο 
τῆς Ἐλευσίνας, ποτὲ καὶ ἀπὸ κανένα δὲν 
ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀλλαγῆς 
αὐτῆς: « Ἐκπλήσσομαι καὶ ἀπορῶ. Μένω 

ἐνεός», δήλωσε. Ἀποτέλεσμα: Γιὰ πρώτη 
φορὰ στὴν ἱστορία μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου 
Φωτὸς στὴν Πατρίδα μας νὰ μὴν ὑπάρ-
ξει οὐδεὶς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος οὔτε στὴν ἀποστολή, οὔτε στὴν 
ὑποδοχή! Μέχρι τὶς 12 τὸ μεσημέρι τοῦ 
Μ. Σαββάτου νὰ μὴν ἔχουν ἐνημερωθεῖ 
τὰ 15 καὶ πλέον πούλμαν καὶ τὰ πάνω ἀπὸ 
120 αὐτοκίνητα πού, μὲ εἰδικὴ ἄδεια εἰσό-
δου, θὰ μετέφεραν κόσμο ποὺ θὰ μετεῖχε 
στὴν τελετὴ ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου Φωτός, 
ἀλλὰ καὶ θὰ ἔπαιρνε τὸ Ἅγιο Φῶς νὰ τὸ 
μεταφέρει σὲ πλῆθος Ἱ. Μητροπόλεων καὶ 
Ἐνοριῶν τῆς Πατρίδας μας.

Οἱ νέες ἐντολὲς ἦταν τὸ ἀε-
ροσκάφος νὰ προσγειωθεῖ στὸ 
στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς 
Ἐλευσίνας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ἑλικό-
πτερο νὰ μεταφερθεῖ στὸ ἀερο-
δρόμιο « Ἐλευθέριος Βενιζέλος», 
ὅπου θὰ περίμεναν ἐκπρόσωποι 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῶν Δω-
δεκανήσων καὶ Ἱ. Μητροπόλεων 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ 
νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὴν συνέχεια 
σὲ πτήσεις, μεταφέροντας τὸ Ἅγιο 
Φῶς σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλη-
νικῆς ἐπικράτειας. Ὅμως τὸ ἑλι-

κόπτερο ποτὲ δὲν ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν 
Ἐλευσίνα καθώς, σύμφωνα μὲ ὅσα δη-
μοσιοποιήθηκαν, ἀφοῦ κανένα γραπτὸ-
ἐπίσημο ἔγγραφο περὶ ὅλων αὐτῶν δὲν 
ἐστάλη πουθενὰ καὶ ἀπὸ κανένα, κανένα 
ἑλικόπτερο λοιπὸν δὲν μετέφερε τὸ Ἅγιο 
Φῶς. Εἶχε νυχτώσει λέει καὶ δὲν πετοῦν 
νύχτα ἑλικόπτερα. Τὸ Ἅγιο Φῶς, τελικῶς, 
μεταφέρθηκε ὁδικῶς ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα 
στὸ « Ἐλευθέριος Βενιζέλος», προκαλώ-
ντας τραγικὲς καὶ μεγάλες καθυστερή-
σεις, ὧρες ἀναμονῆς καί, σὲ κάποια μέρη 
τῆς Πατρίδας μας, προφανῶς δὲν ἔφτασε 
ἀφοῦ τὰ δρομολόγια θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκτε-
λεστοῦν καὶ οἱ πτήσεις δὲν μποροῦσαν 
νὰ ἔχουν τόσες πολύωρες καθυστερή-
σεις.
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Μετὰ ἀπὸ ὅλη αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀνα-
στάτωση, ταλαιπωρία, καὶ διαμαρτυρία 
ποὺ προκάλεσε ἡ ὡς μὴ ὄφειλε ξαφ-
νικὴ αὐτὴ ἀλλαγή, εὔλογα γεννῶνται 
πολλὰ ἐρωτήματα καὶ θέματα τὰ ὁποῖα, 
πιστεύουμε, θὰ πρέπει νὰ ἀπαντηθοῦν. 
1ον. Εἶναι γεγονὸς ὅτι δόθηκε «ἄνωθεν 
ἐντολὴ» γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή; 2ον. Ἐὰν 
ναί, τότε ποιός καὶ ἀπὸ ποιόν, ποιούς, 
δόθηκε; 3ον. Ἐὰν ὄχι, τότε τί προκάλεσε 
αὐτὴ τὴν ξαφνικὴ ἀλλαγή; 4ον. Γιατί δὲν 
ὑπῆρξε ἔγκαιρη ἐνημέρωση τῆς Ἐκκλη-
σίας περὶ τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς; 5ον. Ὑπάρ-
χει σκοπιμότητα ἢ ἦταν συγκυρία ἀτυχῶν 
καὶ λανθασμένων, ὀργανωτικῶν θεμά-
των; 6ον. Ἔχει σχέση τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
μὲ τὶς κατὰ καιροὺς δηλώσεις κάποιων, 
οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ τελετὲς ἀφί-
ξεως τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀποτελοῦν «κα-
τάλοιπο παγανιστικῆς περιόδου» καὶ θὰ 
πρέπει νὰ καταργηθοῦν; 7ον. Πῶς ἐξη-
γεῖται οἱ θιασῶτες αὐτῶν τῶν θεωριῶν 
νὰ ζητοῦν «πρωτοκαθεδρίες» πάνω στὶς 
ἐξέδρες τὸ βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου καὶ 
νὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ ἀνάβουν τὶς λα-
μπάδες τους ἀπὸ τό… «κατάλοιπο τῆς 
παγανιστικῆς περιόδου»; Μήπως ἡ συμ-
περιφορὰ αὐτὴ λέγεται ὑποκρισία; 8ον. 
Εἶναι «παγανιστὲς» ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ὁ 
ὁποῖος βαθιὰ πιστεύει καὶ ἔντονα ἐξέφρα-
σε τὴν πίστη του τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες 
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας; 9ον. Τὰ ἑκα-
τομμύρια τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀνὰ 
τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ποὺ κατέκλυσαν 
τὶς Ἐκκλησίες, πλημμύρισαν τοὺς δρό-
μους καὶ τὶς πλατεῖες στὶς περιφορὲς τῶν 
Ἐπιταφίων, στὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, 
οἱ χιλιάδες νέοι ποὺ ἐπίμονα ἤθελαν νὰ 
σηκώσουν στοὺς ὤμους τους τὸν νεκρὸ 
Ἰησοῦ, λιτανεύοντας σὲ κάθε γωνιὰ τῆς 
Ἑλληνικῆς γῆς τὴν πίστη καὶ εὐσέβεια 
τῶν προγόνων τους καὶ δηλώνοντας τὴν 
ταυτότητά τους, εἶναι παγανιστές; 10ον. 
Ἡ Ἐκκλησία, κάνοντας τὴν αὐτοκριτική 
μας, δὲν ὀφείλει νὰ ζητήσει ἐξηγήσεις καὶ 

διευκρινήσεις περὶ τοῦ τί καὶ γιατί ὅλο 
αὐτό; 11ον. Ὁ λαὸς ποὺ θρησκεύει, ποὺ 
τρέφεται, γεννᾶται, ἀναγεννιέται καὶ ἀνα-
σταίνεται μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίστη τοῦ 
Ἀναστημένου Χριστοῦ, δὲν δικαιοῦται νὰ 
μάθει τὴν αἰτία ποὺ προκάλεσε τὴν ξαφ-
νικὴ αὐτὴ ἀλλαγή; 12ον. Καὶ σπουδαιότε-
ρο, πιστεύουμε, πάντων: Τὶς ἀποκυλίσει 
ἡμῖν τὸν λίθο ἐκ τοῦ μνημείου; ἢ μήπως 
θὰ πρέπει νὰ μείνουμε μέσα στὰ… μνή-
ματά μας;

Ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι θὰ σπεύσουν 
καὶ πάλι οἱ... θιασῶτες καὶ πρόθυμοι 
νά... ἀντιπελαργήσουν στὰ ἀνωτέρω, δη-
λώνουμε ὅτι σαφῶς καὶ τὸ Ἅγιο Φῶς δὲν 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑποδοχές, τελετές, καὶ 
ἕτερα τινά. Πρόκειται περὶ θέματος ποὺ 
ἀφορᾶ τὸν σεβασμὸ στὴν πίστη ἑνὸς 
λαοῦ. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἡ πίστη στὴν Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι βαθιὰ ριζωμέ-
νη στὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά του. Αὐτὴ 
λοιπὸν τὴν πίστη ποὺ εἶναι βίωμα καὶ 
ἐμπειρία, στάση ζωῆς, οὐδεὶς δικαιοῦται 
νὰ χλευάζει, εἰρωνεύεται, ἀμφισβητεῖ καὶ 
ἐμπαίζει. Ἐὰν κάποιοι ὑπερασπίζονται τὰ 
δικαιώματα τῶν μειονοτήτων καὶ διαφο-
ρετικοτήτων, καὶ καλῶς τὸ πράττουν, 
πολλῷ δὲ μᾶλλον ὀφείλουν νὰ σέβονται 
τὰ δικαιώματα τῆς πλειονοψηφίας ἑνὸς 
λαοῦ ποὺ τὸ 80% δηλώνει ὅτι πιστεύει 
στὸν Ἀναστημένο Ἰησοῦ. Ἐξάλλου δὲν 
πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστὸς πέθα-
νε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ ὅλους μας, καθὼς 
ὅλους μᾶς θεωρεῖ «φίλους καὶ ἀδελφούς» 
Του.

Ἐπιθυμῶ νὰ κλείσω τὸν φτωχὸ αὐτὸ 
προβληματισμό μου, μὲ μία παράφραση 
ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Γ. Σεφέρη: 
«μὴ παρακαλῶ σας μή, πειράζετε τὴν πί-
στη μου».

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ Κισάμου & Σελίνου
Ἀμφιλόχιος
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Ἦταν πέρσι τέτοιον καιρὸ περίπου, 
ποὺ διαμαρτυρόμασταν μέσα ἀπὸ 

αὐτὸ τὸ βῆμα γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ 
ἐπικρατεῖ στὸν χῶρο τῆς πλατείας βο-
ρείως καὶ ἀνατολικά τοῦ Ναοῦ 
μας, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ὄψη 
ποὺ αὐτὸς ἐμφανίζει μὲ τὰ συν-
θήματα ποὺ γράφονται στοὺς 
τοίχους του καθὼς ἐπίσης καὶ 
γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ εἶχε δη-
μιουργηθεῖ μὲ τὶς κροτίδες καὶ 
τὰ γκαζάκια τὸ βράδυ τῆς Ἀνα-
στάσεως. Ἦταν τὸ Σάββατο τοῦ 
Ἁγ. Λαζάρου ποὺ «κάποιοι» μᾶς 
«ἐπισκέφθηκαν» καὶ ἔγραψαν 
ἕνα τεράστιο σύνθημα πλαγίως 
τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ μας ἐπὶ 
τῆς ὁδοῦ Ἰθάκης, ἐπιτιθέμενοι ἐναντίον 
τοῦ Μητρ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλεί-
ας κ. Ἀμβροσίου καὶ ἑνὸς ἱερέα ἀπὸ τὴν 
Κύπρο. Βέβαια δὲν χρειαζόμασταν τοὺς 
ἔκτακτους αὐτοὺς «ἐπισκέπτες», ἀφοῦ 
ἔχουμε τοὺς μονίμους, ποὺ φροντίζουν 
μὲ «καλαισθησία» - οὐ τὴν τυχοῦσα - νὰ 

Ἀκούει κανείς;; (Ξανά…)
«ὀμορφαίνουν» τὸν Ναό μας μὲ συνθή-
ματα καὶ πολλὰ ἄλλα.

Ἐπίσης ὡς γνωστὸν τὸ βράδυ τῆς Ἀνα-
στάσεως καὶ πάλι «ἔπεσαν» ἀμέτρητα 

μικρὰ καὶ πολλὰ μεγαλύτερα ἐκρηκτικὰ 
καὶ κροτίδες, μὲ ἀποτέλεσμα φυσικὰ νὰ 
μὴν μποροῦν οἱ πιστοὶ οὔτε νὰ ἀκούσουν 
τὸ Χριστὸς Ἀνέστη! Αὐτὸ δηλαδὴ γιὰ τὸ 
ὁποῖο βρέθηκαν στὸν Ναὸ τὴν συγκεκρι-
μένη ἡμέρα καὶ ὥρα. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ 
μάλιστα ἐπιχειρήθηκε τὸ κάψιμο τῆς εἰσό-

δου τοῦ κτιρίου μας ὄπισθεν τοῦ 
Ναοῦ, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς 
ἀποθήκη, μὲ γκαζάκια…

Δὲν ὑπάρχουν λόγια. Προ-
φανῶς ὅλα αὐτὰ «παραβλέπον-
ται» ἀπὸ τοὺς ὁποιουσδήποτε 
«ἀνεύθυνο-ὑπευθύνους» καὶ 
εἶναι πασίδηλο ὅτι ἡ συγκεκριμέ-
νη περιοχὴ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ γιὰ 
ὅλους τους λόγους, ποὺ ἐκεῖνοι 
γνωρίζουν… Καὶ κανεὶς δὲν μᾶς 
ἀκούει… (Καὶ πάλι)  Ἔλεος…!
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Ἑορτή Ὁσίας Φιλοθέης  
καὶ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο

Τὴν Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, ὅπως κάθε χρόνο, 
στὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο καὶ στὴ Στέγη Γερό-
ντων τοῦ Ναοῦ μας ἑορτάζοντας τὴν Ὁσιομάρτυρα 
Φιλοθέη τὴν Ἀθηναία, τὴν προστάτιδα τῶν φιλαν-
θρωπικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴ Στέγη μας. Εὐλογήθη-
κε ἡ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἐνισχύσεως τῶν 
μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. καὶ τῆς Στέγης Γερόντων, 
ὡς καὶ τοῦ προσωπικοῦ, τῶν περιθαλπομένων καὶ 
τῶν δωρητῶν τοῦ Ἱδρύματός μας. Στὸ τέλος τῆς 
Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε καὶ τὸ καθιερωμένο 
κόλλυβο τῆς Ἁγίας καὶ Ἱ. Μνημόσυνο ὑπὲρ ὅλων 
ὅσων ἐργάσθηκαν, λειτούργησαν, φιλοξενήθηκαν ἢ 
ἐνίσχυσαν παντοιοτρόπως τὸ  Ἵδρυμά μας καὶ ἐδόθη 
ἕνα μικρὸ κέρασμα σὲ ὅλους ὅσοι παρευρέθησαν καὶ 
συμπροσευχήθηκαν μαζί μας.

Ὁ Πανοσιολ. Ἀντιπρόεδρος τῆς Στέγης Γερόντων, 
π. Φιλόθεος Νικολάκης, ὁ καὶ λειτουργῶν, ὁμίλη-
σε ἐπικαίρως γιὰ τὴν Ἁγία Φιλοθέη ὡς προστάτιδα 
τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων καὶ τοῦ συνολικοῦ 
φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν καὶ παρακάλεσε ὅλους νὰ προσεύχονται 
στὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους Του νὰ ἐνισχύει τὸ ἔργο 
τῆς ἀνακουφίσεως τοῦ πλησίον, τὸ ὁποῖο ἀναλαμ-
βάνουν οἱ Ἱερεῖς ἀπὸ ἀγάπη στὸν Κύριο, ἐπιπροσθέ-
τως στὴν κύρια ἀποστολή τους, ποὺ εἶναι νὰ μᾶς 
καθοδηγήσουν στὸν Παράδεισο, παραδίδοντας τὶς 
ψυχές μας στὰ χέρια τοῦ Κυρίου, κάνοντας γιὰ ἄλλη 

μιὰ φορὰ μνεία στὸν ἀείμνηστο Ἱδρυτή του, π. Κων-
σταντῖνο Βαστάκη.

Φιλανθρωπική Ἐκδήλωση
Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, παρ’ ὅλη τὴν 

οἰκονομικὴ δυσπραγία, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτή-
σια φιλανθρωπικὴ ἀπογευματινὴ ἐκδήλωση, πρὸς 
ἐνίσχυσιν τῆς Στέγης Γερόντων, ἡ ὁποία ταλανίζεται 
οἰκονομικά ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό.

Εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ νὰ πλαισιώσουν 
καλλιτεχνικὰ τὴν ἐκδήλωσή μας ἡ κ. Ἀγγέλα Μεταλ-
ληνοῦ μὲ τραγούδια 
τῆς παλιᾶς καλῆς 
ἐποχῆς, συνοδευόμενη 
στὸ πιάνο ἀπὸ τὸν κ. 
Χρῆστο Μακρόπουλο. 
Τοὺς εὐχαριστοῦμε 
ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἀφι-
λοκερδῆ καὶ μεγαλό-
δωρη προσφορά τους 
νὰ ὀμορφύνουν τὴν 
βραδιά μας. Ἐπίσης θὰ 
θέλαμε καὶ ἀπὸ τοῦ βή-
ματος αὐτοῦ νὰ εὐχαρι-
στήσουμε τὴν κ. Τσιαφούτη γιὰ τὴν ἑτοιμασία καὶ προ-
σφορὰ ὅλων τῶν δώρων ποὺ προσεφέρθησαν στὴν 
λαχειοφόρο ἀγορὰ ποὺ διοργανώσαμε πρὸς ἐνίσχυση 
τῆς Στέγης μας, ὅπως ἐπίσης καὶ τὶς κυρίες ποὺ προσέ-
φεραν τὰ ἐδέσματα καὶ τὰ γλυκά. Τέλος ἁρμόζουν καὶ 
ὀφείλονται εὐχαριστίες στὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο 
Νικολάκη γιὰ τὴν ἄρτια διοργάνωση τῆς ὄμορφης 
αὐτῆς ἐκδηλώσεως, στὸ προσωπικὸ τῆς Στέγης ποὺ 
ἐργάστηκε φιλότιμα γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ ἐγχει-
ρήματός μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ὅσοι παρευρέθησαν 
καὶ ὅσους ἐνίσχυσαν παντοιοτρόπως - ἀκόμα καὶ μὲ 
τὴν ἀγορὰ ἑνὸς εἰσιτηρίου, χωρὶς νὰ ἐμφανισθοῦν - 
καθὼς ὅλοι αὐτοὶ γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι στήριξαν τὴν 
προσπάθειά μας αὐτή.

Τὸ ποσὸν ποὺ συγκεντρώθηκε γιὰ τὴ Στέγη Γερό-
ντων ἀνῆλθε στὰ 1851,10 €, ποσὸν ποὺ βοηθᾶ ἰδιαιτέ-
ρως στὴν ἀνακούφιση τῶν ἐξόδων ποὺ τὴν βαρύνουν.
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Προσκυνηματικὲς ἐξορμήσεις
Τὴν Παρασκευὴ 22 Μαρτίου ἡ Ἐνορία μας ὀργά-

νωσε τὴν πρώτη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ 
Παναγίας Φανερωμένης στὸ Χιλιομόδι Κορινθίας, 
προκειμένου νὰ συμπροσευχηθοῦμε μὲ τὴν Ἀδελ-
φότητα τῆς Μονῆς καὶ τοὺς πολλοὺς προσκυνητές 
της, παρακολουθώντας τὴν Ἀκολουθία τῶν Β΄ Χαι-
ρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Παρόλη τὴν 
οἰκονομικὴ δυσπραγία ἀρκετοὶ ἐνορίτες μας ὑπή-
κουσαν στὸ κάλεσμα της καὶ ἐνίσχυσαν μὲ τὴν συμ-
μετοχή τους τὴν Στέγη μας μὲ τὸ ποσὸν τῶν 400,00€ 
συνολικῶς.

Ὅμως κατόπιν τῶν ἐπιμόνων παρακλήσεων τῶν 
ἐνοριτῶν μας γιὰ τὴν διοργάνωση ἑνὸς ἀκόμα προ-
σκυνήματος ἐπισκεφθήκαμε γιὰ τὸν Κατανυκτικὸ 

Ἑσπερινὸ αὐτὴ τὴν φορά, τὴν Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 
τὴν Γυναικεία ἐπίσης Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Με-
λετίου στὰ Βίλια Ἀττικῆς. Καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια 
ἐστέφθη μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ 
ὑλική, καθὼς ἐκτὸς τῆς εὐλογίας ἀπὸ τὸν Ἅγιο καὶ 
τὶς θεσπέσιες φωνὲς τῶν μοναζουσῶν στὸν Κατα-
νυκτικὸ Ἑσπερινό, ὠφελήθηκε ἡ Στέγη μὲ τὸ ποσὸν 
τῶν 540,00 €. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τοὺς ἐνορί-
τες μας καὶ ὅλους ὅσοι ἔλαβαν μέρος στὰ δύο αὐτὰ 
προσκυνήματα καὶ ἐνίσχυσαν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο 

τῆς Ἐνορίας μας δίνοντας ἐπιπλέον μιὰ μικρὴ ἀνάσα 
στὶς πολλὲς οἰκονομικὲς δυσκολίες τῆς Στέγης μας.

Τὴν Τετάρτη, 1η Μαΐου τέλος ἀνεχώρησε ἕνα 
πούλμαν ἀπὸ τὴν Κυψέλη, μὲ κατεύθυνση πρὸς τὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος στὸν Κοκκιναρᾶ 
Πεντέλης, προκειμένου νὰ λάβουμε μέρος στὸν Πα-
νηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρὸς 
ἡμῶν Ματρώνης τῆς Ῥωσίδος τῆς Ἀομμάτου καὶ 

θαυματουργοῦ. Πλῆθος λαοῦ συνεῖχε τὸ Μοναστήρι 
ὅπου ἐτελεῖτο ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Κεφαλληνίας κ.κ. Δη-
μητρίου ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, περίλαμπρος γιὰ 
αὐτὴ τὴ χρονιά, καθὼς συνέπιπτε μὲ τὴν ἀναστάσιμη 
περίοδο ποὺ βιώνουμε. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀρτοκλα-
σίας καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀναχωρήσαμε πλήρεις εὐλο-
γιῶν καὶ χαρᾶς ποὺ μᾶς ἀντιδώρησε ἡ Ἁγία γιὰ τὴ 
μικρὴ προσφορὰ τῶν λουλουδιῶν ποὺ τῆς προσφέ-
ραμε ταπεινά, ποὺ τόσο ἀγαποῦσε. Ἀπὸ τὴν ἐξόρμη-
ση αὐτὴ εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ ἐνισχυθεῖ τὸ ταμεῖον τῆς 
Στέγης μας ἀπὸ τὸ ποσὸν τῶν 520,00€ τὰ ὁποῖα θὰ 
βοηθήσουν πολὺ στὴν συνέχιση τῆς φιλανθρωπικῆς 
δράσεως τοῦ Ἱδρύματός μας.

Ἡ Πανήγυρίς μας
Τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε 

στὸν Ναό μας ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης μαζὶ μὲ τὸν 
Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐφόρου 
καὶ προστάτου τῆς ἐνορίας μας, ἡ ἑορτὴ τοῦ ὁποίου 
ἐφέτος μετατέθηκε τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, τὸν ὁποῖο ἐτέ-
λεσε τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ - ὅπως καὶ τὴν Θεία Λειτουργία 

ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 
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ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς - κ.κ. Ἰάκωβος, Καθηγούμενος τῆς 
Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη, εὐλογήθηκαν καὶ οἱ ἄρτοι καὶ 
στὸ τέλος διενημήθησαν μαζὶ ἕνα πασχαλινὸ αὐγὸ σὲ 

ὅλους ὅσοι πα-
ρευρέθησαν. Ἀνή-
μερα τῆς ἑορτῆς, 
μὲ προεξάρχοντα 
τὸν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Θαυ-
μακοῦ καὶ τὴν 
παρουσία ἀγαπη-

τῶν πρεσβυτέρων ποὺ τίμησαν τὴν πανήγυρή μας, τε-
λέσαμε τὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ πλῆθος 
κόσμου νὰ συμμετέχει καὶ νὰ συμπροσεύχεται στὸν 
Μεγάλο Ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Τραφήκαμε πνευ-
ματικὰ μὲ τὸν διδακτικὸ λόγο τοῦ Θεοφιλεστάτου, ὁ 
ὁποῖος ὁμίλησε ἐπικαίρως.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀκολού-
θησε ἡ καθιερωμένη περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ 
Ἁγίου, ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς Ἐνορίας μας, συνοδευό-
μενη ἀπὸ τὴν Μπάντα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ποὺ 
λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία της τὴν περιφορὰ τῆς 
εἰκόνος.

Θὰ θέλαμε ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ νὰ εὐχαριστή-
σουμε ἰδιαιτέρως τὸν Δήμαρχο Ἀθηναίων, ὅπως καὶ τὰ 

μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου 
ποὺ ἀπέστειλαν 
τὴν Μπάντα τοῦ 
Δήμου γιὰ τὴν πε-
ριφορά. Ἐπιπλέον 
τὸν Θεοφιλέστατο 

Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ, κ. Ἰάκωβο, ὁ ὁποῖος παρέστη καὶ 
προεξῆρχε τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, μεταφέρο-
ντας στὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν τὴν εὐλογία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, 
κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄, γιὰ χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα 
σὲ ὅλους. Τέλος ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν 
Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολά-
κη, γιὰ τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του, τὴν ἄρτια ὀργά-
νωση τῆς πανηγύρεως, ὄπως καὶ τοὺς συνεργάτες του 

(Ἐκκλησιαστικὸ 
Συμβούλιο, Κυ-
ρίες τοῦ Ε.Φ.Τ., 
Προϊσταμένη καὶ 
Προσωπικὸ τῆς 
Στέγης Γερόντων) 
γιὰ τὶς ὅποιες 

προσπάθειες νὰ βοηθήσουν στὴν καλύτερη διεξαγωγὴ 
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου 
μας.

Τέλος, εὐχόμεθα σὲ ὅλους ὁ Ἀναστὰς Κύριος 
δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ 
Τροπαιοφόρου, νὰ χαρίζει ὑγεία, γαλήνη ψυχῆς καὶ 
οἰκογενειακὴ καὶ προσωπικὴ εὐτυχία.

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



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

ΔΩΡΕΑΙ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Magu Florin ............................................................. 100,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 400,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 500,00
Ἀργυρόπουλος Χαράλαμπος........................... 5000,00
Βενιεράκης Γεώργιος ..............................................50,00
Βλαχάκη Παρθενόπη ..............................................50,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ............................................. 100,00
Δεληγιάννη Κασσιανὴ .......................................... 150,00
Δούκα Ῥόη ............................................................. 600,00

Ἐκ δίσκου Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου (Πανηγύρεως)....592,24
Ἐκ προσκ. ἐκδρομῆς (Ἱ. Μ. Ὁσ. Μελετίου) ...... 540,00
Ζαρμακούπη Εὐδοξία ......................................... 300,00
Ἡλιάδου Δέσποινα ..................................................50,00
Κωττάκης Νικόλαος ............................................ 200,00
Μερτζανίδου Μαρία ............................................. 160,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ........................................... 1500,00
Φιλίππου Σοφία .................................................... 200,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ..................................................70,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ......................111,79

ΔΩΡΕΑΙ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ..................................................................60,00
Θεοφάνους Θεοδώρα ...........................................50,00
Κολλάρος Νικόλαος ............................................. 210,00
Λάππα Ἄννα .............................................................50,00
Μπιρπανάγου Βαρβάρα .........................................90,00

Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Τράπαλης Χαράλαμπος ........................................135,00
Χρυσανθοπούλου Ἰωάννα .....................................90,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ..................................................80,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων ......................113,60

ΔΩΡΕΑΙ  ΜΑΡΤΙΟΥ
Ἀβτζοπούλου Μαρία ........................................... 300,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ............................................................. 2500,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ...............................................70,00
Γιαννακοπούλου Ἰωάννα ....................................... 150,00
Γκέλος Θεόδωρος ................................................ 150,00
Ἐκ προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς  

(Ἱ. Μ. Παναγίας Φαν.) .................................... 400,00
Ἐκ φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως 3/3 (ΤΣΑΪ) .... 1851,10
Καμπουράκης Γεώργιος ....................................... 210,00

Κυριάκου Τεῦτα ..................................................... 100,00
Μανάρη Ἄννα ...........................................................60,00
Μπολώση Ἄννα ...................................................... 150,00
Παναγοπούλου Εὐαγγελία ................................... 120,00
Παπακωνσταντίνου Μαίρη .................................. 100,00
Παπανδρέου Ἀφροδίτη ....................................... 100,00
Σακελλαροπούλου Μάτα .......................................50,00
Φωτάκη Βαρβάρα ...................................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ .................................................. 75,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .....................96,50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Παραμονὴ Σάββατο 29 Ἰουνίου

7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ Ἀρτοκλασίας καὶ θείου Κηρύγματος.

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

Κυριώνυμος Κυριακὴ 30 Ἰουνίου

7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ  Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.


