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Τελικά, τι σημαίνει εσχατολογία; 
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το θάνατο του Μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου 

κυρού Ιωάννη (Ζηζιούλα), κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου, ακούστηκε συχνά η λέξη 

«εσχατολογία» και συγκεκριμένα 

γράφτηκε πως ο Μητροπολίτης Περγάμου 

«συνέδεσε την εσχατολογία με την 

ευχαριστιολογία» και αυτό μάλιστα, σε 

αντιδιαστολή με την Δυτική παράδοση. 

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, όσο πιο 

απλά μπορώ, σε αυτήν τη θεολογική 

πραγματικότητα διότι, νομίζω, πως 

υπάρχουν ορισμένες προκαταλήψεις, 

όσον αφορά στη δυτική θεολογία, σχετικά 

με την εσχατολογία. Ακούγεται, για 

παράδειγμα, πως η δυτική θεολογία και εν 

γένει η δυτική παράδοση προτιμά το 

Σταυρό του Χριστού παρά την Ανάσταση. 

Αυτό από μόνο του, αν ήταν αλήθεια, θα 

αποτελούσε μια σοβαρή θεολογική παρέκκλιση διότι δεν εννοείται σταυρός χωρίς την 

Ανάσταση. Μαζί, αναπόσπαστα, αποτελούν το Πασχαλινό Μυστήριο στο οποίο όλοι οι 

βαπτισμένοι συμμετέχουν και επίσης είναι το επίκεντρο της Θείας Λατρείας. 

Στην πραγματικότητα, και σε αυτό το καίριο θεολογικό σημείο, δεν υπάρχει  διαφορά μεταξύ των 

δύο μεγάλων χριστιανικών παραδόσεων. 

Ο όρος εσχατολογία έχει πολλές έννοιες. Γενικά αναφέρεται στη συντέλεια του κόσμου, στη 

δεύτερη παρουσία (ερχομό) του Σωτήρα εν δόξη. Όταν συνδέεται  με την Αγία Ευχαριστία ο 

όρος εσχατολογία έχει μία άλλη έννοια ή μάλλον ή έννοια εσχατολογία πραγματοποιείται 
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πλήρως όσον αφορά τον Αναστημένο Χριστό και γίνεται πρόγευση της «Παρουσίας» του 

Σωτήρα Ιησού για εμάς στην Αγία Ευχαριστία. 

Αναστημένος Ιησούς = εκπλήρωση της Βασιλείας του Θεού (έσχατον) = Ευχαριστία, το 

έσχατον φτάνει σε μας. 
Δεν εννοείται σταυρός χωρίς ανάσταση και ανάσταση χωρίς τον Ιησού της δευτέρας 

Παρουσίας. Πράγματι, η Εσχατολογία, στην ουσία της, ταυτίζεται με το Πασχαλινό Μυστήριο 

ως εκπλήρωση της Βασιλείας του Θεού. Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΕΣΧΑΤΟΝ, η εκπλήρωση της Βασιλείας του Θεού.  Η Παρουσία της Βασιλείας του Θεού 

στον Αναστημένο Ιησού, πραγματοποιείται πλήρως για εμάς στην Αγία Ευχαριστία. 

Ο αναστημένος Χριστός επιτελεί την πληρότητα της βασιλείας των ουρανών, του «αιωνίου 

συμποσίου». «Η Ευχαριστία μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο στην προοπτική μέσα στην οποία 

εισήχθη: ως ιερό μυστήριο του αιωνίου πασχαλινού συμποσίου που είναι η βασιλεία των 

ουρανών» (Durrwell). 

Στον Απόστολο Παύλο, ολόκληρος ο Ευχαριστιακός θεσμός (άρτος οίνος – σύναξη) είναι 

συνδεδεμένος με το πασχαλινό μυστήριο: πρόκειται για τον «Χριστό-Πνεύμα» (βλ. Α’ 

Κορινθίους 15,45), το ευχαριστιακό  τραπέζι είναι το «Δείπνο του Κυρίου» 

(«Κύριος» αποκαλείται ο αναστημένος Χριστός). Για τον Άγιο Παύλο, η έννοια του 

Ευχαριστιακού σώματος  ταυτίζεται με το αναστημένο  σώμα του Κυρίου. 

Η Ευχαριστία είναι ο πασχαλινός Χριστός ο οποίος έρχεται από το έσχατο στην επίγεια Εκκλησία 

του. 

Η Ευχαριστία είναι η παρουσία του  Χριστού της «δευτέρας παρουσίας» 

Στην εκκλησιαστική ορολογία των ξένων γλωσσών, η ελληνική λέξη «παρουσία»  είναι ο 

τεχνικός θεολογικός όρος για να προσδιορίσει την ένδοξη Παρουσία του Ιησού στο πλήρωμα 

του χρόνου. Όταν αναφερόμαστε στην Δεύτερη Παρουσία του Κυρίου πρέπει να έχουμε 

υπόψη μας όσα ακολουθούν: 

o Αυτή η «Δευτέρα Παρουσία» δεν είναι το κλείσιμο της ιστορίας της σωτηρίας, αλλά η 

πλήρης ολοκλήρωσή της όσον αφορά σ’ εμάς τους ανθρώπους. 

o Η Δευτέρα Παρουσία είναι το μυστήριο της ίδιας της σωτηρίας καθόσον συντελείται όχι 

μόνο εν Χριστώ, αλλά για μας και σ’ εμάς σήμερα. 

o Η σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο πασχαλινός Χριστός, που καθίσταται παρών στην Εκκλησία 

του και στον οποίο η Εκκλησία ενώνεται. 

o Η Βασιλεία δεν είναι άλλη από την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πράγματι «σύμφωνα 

με τα Ευαγγέλια ο ίδιος ο Χριστός είναι η βασιλεία» (Ωριγένης). Αυτή η παρουσία περνά 

μέσα από την κένωση αυτής της γης, η οποία ακολουθείται από την ανάσταση και την 

οριστική έλευστου Χριστού. Από τώρα και στο εξής, κάθε έλευση του Χριστού στη γη είναι 

μια έλευση «εν τη δόξη». Τώρα πλέον η παρουσία του Ιησού είναι εσχατολογική παρουσία 

όσο αφορά εμάς, αλλά όσο αφορά τον άνθρωπο  Ιησού είναι η φυσιολογική του κατάσταση 

«ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός».  

o Για τον πρώιμο Χριστιανισμό, έχοντας ως αφετηρία την ανάσταση αναγνωρίζεται στον 

Ιησού ο τίτλος «Κύριος», ο οποίος είναι αυτός του Ιησού της Δευτέρας Παρουσίας (βλ. 

Φιλιππησίους  2,10-11· Β ’Θεσσαλονικείς 2,14 ). 
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Για ποιον Ερχομό εδώ, γίνεται λόγος; Πρόκειται για τη μοναδική έλευση, την έλευση της 

πληρότητας της σωτηρίας, στο τέλος των αιώνων που πραγματοποιείται «για εμάς» σήμερα, 

αλλά που έχει ήδη λάβει χώρα για τον Αναστημένο Κύριο, Αυτός είναι ο έσχατος, είναι το Α 

και το Ω. Η Γραφή μιλά μόνο για την «έλευση» του Χριστού, δεν γνωρίζει τίποτα για μια 

«επιστροφή». Αυτή η «έλευση» γίνεται τώρα, ζούμε ήδη σε εσχατολογικό καιρό! 

Η σάρκωση αποτελεί την αρχή, η ανάσταση την πληρότητα της Παρουσίας του Χριστού, στη 

Αγία  Ευχαριστία η «Παρουσία» πραγματοποιείται μυστηριακά για εμάς εδώ και τώρα. 

                                                                                               † Ιωάννης Σπιτέρης 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
  10.00π.μ. ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

  12.00         ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ 

                          

ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9.00π.μ.  

 Οι απογευματινές ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ 6.30μ.μ. 
 

 
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ   ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΜΑΡΤΙΟΥ -  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 

 

05-03-2023   1Η Κ ΥΡΙΑΚΗ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Α΄ 

12-03-2023   2Η ΚΥΡΙΑΚΗ     ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Α΄ 

19-03-2023   3Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Α΄ 

26-03-2023   4Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Α΄ 

 

02-04-2023   5Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Α΄ 

09-04-2023          ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΩΝ ΒΑḮΩΝ 

16-04-2023         ΚΥΡΙΑΚΗ   ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ 

23-04-2023   2Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Α΄ 

30-04-2023   3Η  ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ Α΄ 

 
 

 

ΚΑΘΕ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΘΕΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΗΝΩΝ 

ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

1 ΜΑΡΤ 2023  ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ - ΑΡΧΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

                                 ΑΥΣΤΗΡΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ 

                                 6.30μ.μ.ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ -  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

6.30μ.μ. ΔΡΟΜΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

3 ΜΑΡΤ 2023  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ - ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

                                6.30μ.μ. ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

10 ΜΑΡΤ 2023  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6.30μ.μ. ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 

     ΚΥΡΙΑΚΗ  12  ΜΑΡΤΙΟΥ - Β΄ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  

ΗΜΕΡΑ  ΚΑΡΙΤΑΣ 
 

17 ΜΑΡΤ 2023  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6.30μ.μ. ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

20 ΜΑΡΤ 2023  ΔΕΥΤΕΡΑ    ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ   

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥΣ 

ΕΟΡΤΑΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΗ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ 

24 ΜΑΡΤ 2023  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6.30μ.μ. ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

25 ΜΑΡΤ 2023  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                        

                               10.00π.μ. ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ  -  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Εορτάζει  η  εκκλησία  στη  Καλλιθέα 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ   2     ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΣΥΝΑΞΗ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΛΟΥΚΑ  –  Π.  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΕΛΕΤΗ  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  ΣΤΙΣ  4 .30μ.μ. 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΤΙΣ  6.00μ.μ. 
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7 ΑΠΡΙΛ 2023  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ - ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ                   

                                      6.30μ.μ. ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

9 ΑΠΡΙΛ 2023  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΒΑÏΩΝ   (Θα δοθεί ιδιαίτερο πρόγραμμα  

                                                                        για ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ και ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ)                                                                         

16 ΑΠΡΙΛ 2023  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ  

23 ΑΠΡΙΛ 2023 ΚΥΡΙΑΚΗ   ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

25 ΑΠΡΙΛ 2023  ΤΡΙΤΗ    ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ του  Εαγγελιστού 

24-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΜΕ ΘΕΜΑ: "Ο εφημέριος ως παράγοντας συνοδικότητας, σχέσεις  με επίσκοπο, συναδέλφους, 

λαϊκούς      
 

                                                                                                
 

  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΩΝ   

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
 

 

       

 

ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
 

ΛΙΓΚΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ        ετών  61 
ΜΠΟΜΠΡΟ  ΜΑΛΚΟΡΖΑΤΑ         ετών  50 
ΜΑΡΚΑΡΑ ΤΖΩΡΤΖΗΣ                  ετών  58 
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                  ετών  91 
ΣΑΑΚΙΑΝ ΒΡΕΖ                                ετών 59 
 

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ                                                                1000,00€ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                 70,00€ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ                                                                   300,00€ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ εις μνήμη γονέων                                      150,00€ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ                                                                   100,00€ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ                                                                     70,00€ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΒΑΡΙΑΝΩΝ  ΣΥΡΟΥ             100,00€    
ΣΑΑΚΙΑΝ ΣΕΒΑΚ εις μνήμη πατρός                               100,00€ 

 
Η ΕΝΟΡΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
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  ΚΑΤΗΧΗΤIKA  

   
Συνεχίζουμε το Κατηχητικό κάθε Κυριακή στις 9.30πμ και στην συνέχεια η Θεία 
Λειτουργία.  

Διανύουμε την τελευταία περίοδο ώστε τον Μάιο τα παιδιά της Δευτέρας και 
Τετάρτης τάξης να λάβουν τα Μυστήρια της Πρώτης  Κοινωνίας και του Άγιου Χρίσματος 
αντίστοιχα.  

Στις 11 Φεβρουαρίου οι κατηχήτριες σε συνεργασία με τους γονείς διοργάνωσαν 
Αποκριάτικο Πάρτι για τα παιδιά με μεγάλη συμμετοχή και πολύ κέφι.  

Και του χρόνου!!! ΜΠΡΑΒΟ!!! 
Καλή και Ευλογημένη Τεσσαρακοστή!!!!! 

                        Ο Εφημέριος σας 
 

Εορτασμός Μεταστροφής Αγίου Παύλου 
και Χειροθεσίες Κων/νου Καπέλλου - Ιωάννη Στεφάνου 

 

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 η 
Ενορία του Αγίου Παύλου Πειραιά εόρτασε με 
κάθε επισημότητα και λαμπρότητα την 
Mεταστροφή του Αγίου Παύλου στον ομώνυμο 
Ναό της Ενορίας και ταυτόχρονα την Χειροθεσία 
του Κωνσταντίνου Καπέλλου σε Αναγνώστη και 
Υποδιάκονο και 
του Ιωάννη Στεφάνου σε Αναγνώστη από το 
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καθολικών 
Αθηνών π. Θεόδωρο Κοντίδη.  

Η τελετή άρχισε στις 10.30 το πρωί με την 
Αρχιερατική Θεία λειτουργία στην οποία προΐστατο ο Σεβασμιότατος π.Θεόδωρος και 
συλλειτούργησαν μαζί του ο Εφημέριος της Ενορίας π. Ιωάννης Πάτσης, ο π. Σωτήρης 
Μαυροφίδης, ο π. Δημήτρης Παλαιολόγος και ο Διάκονος π. Santhosh Pasala. 
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Ο Σεβασμιότατος στο Κήρυγμά του αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Ιησού μέσω 
του λαού του Ισραήλ να φωτίσει όλους τους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους είμαστε 
και εμείς, και να μας δείξει το δρόμο για την αιωνιότητα. Θέλησε να μας φωτίσει, να μας 
εξυψώσει μέσα στην αλήθεια με το Λόγο του Θεού Πατέρα. Πρέπει μέσα από τα 
Ευαγγέλια να γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό και την Βίβλο να μην την διαβάζουμε ως 
Ιστορία αλλά να προσπαθούμε μέσα από αυτή, να συναντάμε τον Ιησού Χριστό, σαν να 
κάθεται δίπλα μας κάθε στιγμή μελέτης, η οποία να γίνεται Προσευχή για μας.Και 
ολοκλήρωσε τονίζοντας ότι αυτό το Λόγο του Θεού πρέπει να τον υπηρετούν με Ευλάβεια 
και Σεβασμό όσοι αποφασίζουν να τον υπηρετούν και να τον έχουμε όλοι μαζί μέσα στην 
καρδιά μας!!! 

Αμέσως μετά ο Σεβασμιότατος προχώρησε στην Χειροθεσία του Κωνσταντίνου ως 
Υποδιακόνου και Αναγνώστη και του Ιωάννη ως Αναγνώστη.  

Τους Ύμνους της Τελετής ψάλλαμε με την βοήθεια του Μουσικού Συνόλου 
Manus Apertae. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και πριν την Ευλογία του Σεβασμιοτάτου πήραν το λόγο 
ο Εφημέριος π. Ιωάννης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καθολικών Πειραιά και 
εκπρόσωπος της Ενορίας οι οποίοι αναφέρθηκαν με συγκινητικά λόγια για τον 
Κωνσταντίνο και τον Ιωάννη, οι οποίοι στη συνέχεια με την σειρά τους ευχαρίστησαν 
όλους όσους τους βοήθησαν για να φθάσουν στην χειροθεσία αυτή, ακολούθησαν θερμά 
χειροκροτήματα από όλους τους παρόντες με την κραυγή ΑΞΙΟΙ και η Ευλογία του 
Σεβασμιοτάτου ολοκλήρωσε την Θεία Λειτουργία.  

Ας Ευχαριστήσουμε τον Κύριο για τους νέους Εργάτες του αμπελώνα Του και ας 
Τον παρακαλέσουμε να στέλνει συνεχώς νέους!!! 

Λ.Ι.Β. 

 

Αγαπητοί μου συνενορίτες! 
 

Με τη Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη στήριξη της προσευχής του 
Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου μας  π. Θεόδωρου Κοντίδη, έλαβα στην Ενορία μας τις 
Χειροθεσίες του Αναγνώστου και του Υποδιακόνου! 

Αρωγοί στο μονοπάτι της 
εμβάθυνσης στη μελέτη του Λόγου 
του Κυρίου είναι ο π. Σωτήρης 
Μαυροφίδης και ο π. Δημήτρης 
Παλαιολόγος, οι οποίοι 
αγκάλιασαν με θέρμη και αγάπη 
αυτή την πνευματική μου 
προσπάθεια! 
Είναι ευχής και Θεού έργο που 
έχω την τιμή να είμαι μαθητής τους 
και τους ευχαριστώ! 

Στην αυγή της Πνευματικής 
μου ζωής γνώρισα τον εφημέριο 
μας π. Ιωάννη. 
Τον Πνευματικό μου πατέρα! 
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Στις 21 Μαΐου το έτος 2005, μέσα από μία απλή και σεμνή τελετή Ομολογίας 
Πίστεως, ο π. Ιωάννης μου άνοιξε τη θύρα και μου είπε πέρασε (πιο συγκεκριμένα μου 
είπε ..."καλωσόρισες")! 
Μου ζήτησε να μείνω και να ζήσω κοντά στον Κύριο και καθημερινώς να προσπαθώ να 
μελετώ το Λόγο του! 
Του έδωσα μία υπόσχεση αργότερα ...στο Μυστήριο του Γάμου μου,  ότι θα αναλάβω 
ενεργή δράση στην ενορία, όχι μόνο εγώ, αλλά και η σύζυγός μου Ροζίνα! 
...και έτσι έγινε  ...με πρώτο βήμα την εποχή εκείνη, την ανάθεση από μέρους του των 
ομάδων εφήβων και νεολαίας της Ενορίας μας! 
Έχοντας τον π. Ιωάννη ως σύμβουλο, τόσο για τα ευχάριστα όσο και για τα  δυσάρεστα 
της καθημερινότητας, ένα βράδυ σε μία συνάντησή μας (παρουσία της συζύγου μου) με 
ρώτησε: "Κώστα, θα ήθελες να  ακολουθήσεις το Διακονικό;" 
Πραγματικά δεν χρειάστηκε περισσότερο από ένα λεπτό και του απάντησα "Ναι, θα το 
ήθελα,  αν το θέλει ο Κύριος και με κρίνει άξιο εργάτη στον αμπελώνα Του"! 
Φυσικά, ρώτησε και τη σύζυγό μου, η οποία χωρίς δισταγμό άμεσα απάντησε: 
"Αν το θέλει ο ίδιος, εγώ δεν έχω λόγο να το αρνηθώ!" 
...και έγινε η αρχή!!! 
Δύο χρόνια τώρα "ταξιδεύω" μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, των Αναγνωσμάτων, 
του Ευαγγελίου και μελετώ το Λόγο Του! 
Προσπαθώ και επιθυμώ το Λόγο αυτόν να τον θέσω επάνω και μπροστά από εμένα! 
Να τον κατανοήσω όσο το δυνατόν καλύτερα, ώστε να κριθώ άξιος να τον κηρύττω! 
Σας ευχαριστώ π. Ιωάννη για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που εκφράζετε στο 
πρόσωπό μου!!! 
Είθε με τη Χάρη του Θεού να αξιωθώ και να σταθώ δίπλα σας στο Ιερό Βήμα ως Διάκος, 
υπηρετώντας μαζί τον Κύριό και τον Άγιο Λαό Του! 

Είναι όμως επίσης σημαντικό να ζεις και σε μία οικογένεια, όπου λαμβάνεις από 
την παιδική ηλικία (από τους γονείς, από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες και από 
τους αναδόχους σου) ερεθίσματα που θα σε βοηθήσουν να προσεγγίσεις αυτό το 
μεγαλείο της Αγάπης του Κυρίου! 
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου και προσεύχομαι για την ανάπαυση των 
ψυχών των αγαπημένων μου προσώπων που ο Κύριος κάλεσε κοντά Του! 

Μέσα από την καρδιά, η οποία συμβολίζει την αγάπη του ενός προς τον άλλο, 
ευχαριστώ τη σύζυγό μου Ροζίνα-Ανδριανή, η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή την 
απόφασή μου αυτή! 
  Η παρουσία του Δ.Σ του Συνδέσμου Καθολικών Πειραιώς, ήταν ιδιαιτέρως τιμητική 
για εμένα και ευχαριστώ για την ευγενική σας χειρονομία να μου προσφέρετε μία 
αναμνηστική πλακέτα με την ευκαιρία των Χειροθεσιών μου από τον Σεβασμιότατο 
Αρχιεπίσκοπό μας! 

Σας παρακαλώ και πάλι αγαπητοί μου συνενορίτες, να προσεύχεστε στον Κύριό 
μας, ώστε να μου προσφέρει τη δύναμη να συνεχίσω να εμβαθύνω στο Λόγο Του, να τον 
αντιλαμβάνομαι και να τον δέχομαι με πλήρη υποταγή στο Άγιο Πνεύμα! 

Κωνσταντίνος Καπέλλος  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Ήταν Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, όταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος των εν 
Αθήναις Καθολικών και Τοποτηρητής Ρόδου πατέρας Θεόδωρος Κοντίδης, μου 
ανακοίνωσε τηλεφωνικά ότι την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 θα μου έδινε την Χειροθεσία 
σε Αναγνώστη του Λόγου του Θεού, ώστε και επίσημα να αναλάβω τη νέα αυτή διακονία. 

Ήταν για μένα μια 
ιδιαίτερη μέρα γιατί ένοιωσα 
ότι ο Θεός με καλεί να γίνω 
διαθέσιμος στον Αμπελώνα 
Του. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον 
σεβαστό μας εφημέριο πατέρα 
Ιωάννη Πάτση γι’ αυτή την 
πορεία που είχα ξεκινήσει μαζί 
του από την αρχή της 
πανδημίας. Βαδίζοντας σιγά 
σιγά το δρόμο της πνευματικής 
ζωής και αφού πήρε και την 
έγκριση των συμβούλων της 
ενορίας ζήτησε επίσημα από 
τον Αρχιεπίσκοπο πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη να λάβω αυτήν τη Χειροθεσία.  

Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατό μας πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη για την θετική του 
άποψη προς το πρόσωπό μου και εύχομαι να ανταποκριθώ επάξια στη νέα μου αυτή 
διακονία όπως ο Κύριος αληθινά το επιθυμεί. 

Ευχαριστώ επίσης τη μητέρα μου, αλλά και όλη μου την οικογένεια και τον πατέρα 
μου, που πλέον με χαίρεται από ψηλά, γι’ αυτόν τον ωραίο δρόμο που μου χάραξαν από 
την παιδική μου ηλικία, βάζοντας τον σπόρο για την πνευματική μου καλλιέργεια - όταν 
όχι και με τόσο οικονομική ευκολία - με έστειλαν για να πάρω τις πρώτες μου χριστιανικές 
αρετές από τα δύο καθολικά σχολεία του Πειραιά, των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της 
Εμφανίσεως «Jeanne d’ Arc» και των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων «Saint – 
Paul». 

Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της ενορίας του Αγίου 
Παύλου Πειραιά, για την αποδοχή σας προς την ταπεινότητά μου να είμαι ένας εργάτης 
του Κυρίου. 

Εύχομαι η Χειροθεσία αυτή να είναι ευλογία για όλους μας, ώστε ο Κύριος, ο 
πατέρας της Αγάπης, να μας χαρίζει άπλετα τα δώρα Του για σωματική, ψυχική και 
πνευματική υγεία. 

Καλή και Αγία Τεσσαρακοστή. 
 

Πειραιάς 21/2/2023                                                           ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 

Όπως σας είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο Δελτίο, στις 29 Ιανουαρίου 2023 

πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας η Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ελλήνων Καθολικών (Ο.Σ.Ε.Κ.), η  κοπή της πίττας και οι 

αρχαιρεσίες. 

 

Τη συνάντηση αυτή χαιρέτισε ο Αρχιεπίσκοπός μας π.Θεόδωρος και 

παρευρέθηκαν ο εφημέριος μας π.Ιωάννης και ο π.Δημήτρης Παλαιολόγος. 

Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας, σχεδόν σύσσωμο,  παρακολούθησε, ενώ ορισμένα 

μέλη συμμετείχαν και ενεργά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. 

Τα έξοδα της φιλοξενίας των συνέδρων ανέλαβε ο αντιπρόεδρός μας κ.Ιωάννης 

Χαλαβαζής. 

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του, καθώς και για το πολύ όμορφο 

banner, το οποίο ο ίδιος σχεδίασε και δώρισε στον Ιερό Ναό (για τις ανάγκες 

παρόμοιων εκδηλώσεων). 

Ο ίδιος φρόντισε και για την εκτύπωση του Ιερού μας Ναού επάνω σε κούπες, 

τις οποίες προσφέραμε ως δώρο σε κάθε σύνεδρο μαζί με μία κλειδοθήκη (με το 

εικόνισμα του Αγίου Παύλου) και ένα βιβλίο με τα ιστορικά στοιχεία του Ναού μας. 

Κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής  σκεφθήκαμε, κάθε Παρασκευή μετά το 

Δρόμο του Σταυρού, να συναντιόμαστε στο Πνευματικό μας Κέντρο. 

Θα σας περιμένουμε ...όπως παλιά και να πίνουμε συντροφιά το τσάι μας!!! 
 

        ΚΑΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ  


