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Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας 

 

Ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἡ Ἐκκλησία μας ἤ-

σκησε μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν εὐρύ φιλανθρωπικόν ἔργον ὄχι 

μόνον εἰς τήν ἐσωτερικήν της ζωήν. Ἀλλά καί πρός αὐτούς τούς 

ἐθνικούς, ὁσάκις παρουσιάζετο ἀνάγκη. Ἡ φιλανθρωπία δέν ἀ-

πετέλει δι’ αὐτήν ἁπλήν ἀγαθοεργίαν, ἀλλά φυσικήν συνέπειαν 

τῆς καινῆς ζωῆς τῆς ἀγάπης, τήν ὁποίαν ἐδιδάχθη καί παρέλα-

βεν ἀπό τόν Θεῖον Δομήτορα αὐτῆς. Ἀπό ταύτης τῆς βάσεως ἐκ-

κινήσασα, ἔγραψε χρυσᾶς σελίδας κοινωνικῆς διακονίας, ἰδιαι-

τέρως κατά τήν ὑπερχιλιετῆ ἱστορικήν πορείαν τοῦ Βυζαντινοῦ 

Ἑλληνισμοῦ. Τοιαύτης λαμπρᾶς παρακαταθήκης εἴμεθα κληρο-

νόμοι κλῆρος καί λαός, συνεχίζοντες, ὅση δύναμις, τήν παράδο-

σιν ἁγίων καί ὑπερόχων ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν. 

Ἐντός τῶν ὑψηλῶν πλαισίων τούτων τοποθετεῖ τό ἐκκλησια-

στικόν φιλανθρωπικόν παρόν ἡ εἰσήγησις τοῦ πανοσιολογιωτά-

του Πρωτοσυγκέλλου τῆς καθ’ Ἠμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχι-

μανδρίτου Δημητρίου Μπεκιάρη, ἡ γενομένη πρός τά Μέλη τῶν 

Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων. Ἐπευλογήσαντες τήν ἔκδοσιν 

αὐτῆς πρός διανομήν εἰς τά Στελέχη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλανθρω-

πικοῦ Ἔργου, εὐχόμεθα Πατρικῶς, ὅπως συντελέση εἰς ἕνα καρ-

ποφόρον προβληματισμόν διά τήν πάντοτε ἐπιβεβλημένην ἀνα-

νέωσιν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου. 

† Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
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«Μνήσθητι, Κύριε, τῶν καρποφορούντων καί καλλιεργούντων 

ἐν ταῖς ἁγίαις σου ἐκκλησίαις καί μεμνημένων τῶν πενήτων. Ἀ-

μειψαι αὐτούς τοῖς πλουσίοις σου καί ἐπουρανίοις Χαρισμασι· 

χάρισαι αὐτοῖς ἀντί τῶν ἐπιγείων τά ἐπουράνια, ἀντί τῶν προ-

σκαίρων τά αἰώνια, ἀντί τῶν φθαρτῶν τά ἄφθαρτα» (Μ. Βασί-

λειος). 

 

 

Αὐτό τό ἀπόσπασμα ἀπό τή θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, 

Μακαριώτατε  Πάτερ καί Δέσποτα, νομίζω ὅτι συγκεφαλαιώνει 

ὅλα ὅσα θά μπορούσαμε νά ποῦμε στήν ἀποψινή ἑορταστική 

Σύναξη τῶν στελεχῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔρ-

γου. Ἡ φιλανθρωπία, σύμφωνα μ’ αὐτήν τήν Εὐχή, εἶναι μιά 

«λειτουργία» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, μιά «καρποφορία» 

τῆς ἀναγεννημένης ζωῆς τῶν πιστῶν καί μιά «καλλιέργεια» αὐ-

τῆς τῆς ζωῆς σ’ ἕναν συγκεκριμένο τομέα. 

Γιά αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία παρακαλεῖ:  «Μνήσθητι, Κύριε…», τό 

ὁποῖο (σύμφωνα μέ τούς Πατέρες) σημαίνει ὄχι ἁπλῶς «Θυμή-

σου, Κύριε» ἀλλά «Δέξου, Κύριε,  μέσα στήν ἄκτιστη  μνήμη 

σου, μέσα στήν ἄκτιστη, ἄφθαρτη καί ἐπουράνια Χάρη σου ὅ-

λους ἐκείνους πού «μιμνήσκονται  τῶν πενήτων», πού ζοῦν δη-

λαδή γιά τούς φτωχούς καί ἀναλίσκονται γι’ αὐτούς». 



 Ἀλήθεια, ὑπάρχει πιό μεγάλη εὐχή ἀπό αὐτήν; Τί ἄλλο σπου-

δαιότερο ἔχει νά παρακαλέσει ἡ Ἐκκλησία τόν Θεό γιά ἐκείνους 

πού ἐπιτελοῦν τή φιλανθρωπική της διακονία, γιά σᾶς (ἐν προ-

κειμένῳ) πού ἀσκεῖτε φιλόθεα καί φιλάνθρωπα μιά τόσο ση-

μαντική λειτουργία τοῦ Σώματός της;  

Καί, βέβαια, ἴσως μερικοί νά ἀναρωτηθοῦν, ἄν ὄντως ἐπιτε-

λοῦν ἕνα τόσο σημαντικό ἔργο κι ἄν πράγματι ἀξίζουν μιά τόσο 

σπουδαία εὐχή. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως κρίνει ἀλλιῶς καί ἀντιστρέφει 

αὐτό τό ἐρώτημα τῆς συνειδήσεώς σας: «Ναί, κανείς δέν ἀξίζει 

τέτοια δῶρα. Ἀλλά, βλέποντας τό ὕψος τῆς ἀντιμισθίας καί τό 

μέγεθος τῆς εὐλογίας, ποιός, πεῖτε μου, ποιός δέν ἀναγκάζεται 

νά ἀναλογισθῆ καί τό ὕψος τῆς ἀποστολῆς του καί τό μέγεθος 

τῆς εὐθύνης του; Ὁ Θεός μᾶς δίνει πολλά, γιατί ζητάει κι ἀπό 

μᾶς πολλά, ζητάει τό πᾶν ἀπό τήν πλευρά μας». Αὐτό θά προ-

σπαθήσουμε νά ἀναλύσουμε μέ τίς πενιχρές μας δυνάμεις στή 

συνέχεια. 

 

Ὁ φιλάνθρωπος καί οἱ φιλάνθρωποι 

Ὁ ὅρος «φιλανθρωπία» ἀποδίδεται κατά  κυριολεξία στόν 

Θεό. Ἀπό φιλανθρωπία σαρκώθηκε καί σταυρώθηκε, δηλ. ἐπιτέ-

λεσε τό ἔργο τῆς πανσωστικῆς Οἰκονομίας ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Εἶ-

ναι «ὁ Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος καί Ἐλεήμων», «ὁ Φιλάνθρω-

πος Σωτήρ», ὅπως Τόν ἐπικαλούμεθα καθημερινά μέ τίς προ-

σευχές τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἐφόσον ὅμως «ὁ Θεός οὕτως ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ἡμεῖς ὀ-

φείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α' Ἰω. δ' 11). Ἔτσι, ὁ ὅρος «φιλαν-

θρωπία» χαρακτηρίζει ἐπιπλέον τήν ζωή, τήν προσφορά καί τήν 

αὐτοθυσία τῆς ἀγάπης τοῦ χριστιανοῦ πρός τόν συνάνθρωπο. 

Κατεξοχήν φιλάνθρωπος εἶναι ὁ Θεός, ἀλλά κατά  ἄσκησιν καί 

κατά  μετοχήν φιλάνθρωπος ὀφείλει νά γίνει ὁ ἄνθρωπος. Τί-

ποτε ἄλλο δέν ἑνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό ὅσο ἡ ἀγάπη καί 

ἡ φιλανθρωπία. Ὁ ὄντως φιλάνθρωπος προχωρεῖ καί ἀνάγεται 

στή μίμηση τοῦ Θεοῦ. Ὁ μιμητής τοῦ Θεοῦ, ὁ θεούμενος ἄνθρω-

πος, ὁ ἁγιαζόμενος εἶναι ὄντως φιλάνθρωπος· δέν ζῆ γιά τόν ἐ-



αυτόν του, ἀλλά γιά τόν συνάνθρωπό του. Ὁ φιλόθεος εἶναι καί 

φιλόπτωχος. Στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτές οἱ δύο 

πραγματικότητες εἶναι ἀλληλένδετες. «Ἡ φιλόθεη καί φιλό-

πτωχη ψυχή εἶναι κάτι τό μεγάλο καί θεϊκό καί πολύτιμο», ἀ-

ναφέρει ἕνα Πατερικό Κείμενο (Τυπικόν Μονῆς Ἁγίου Μάμαν-

τος). 

Νά, λοιπόν, πού ἐρχόμαστε ἤδη καί στόν συγκεκριμένο τίτλο 

τῆς διακονίας σας. Ἀσκεῖτε ἕνα φιλόπτωχο καί φιλόθεο ἔργο, ὄχι 

μιά ἀλτρουϊστική ἤ ἀνθρωπιστική ἀποστολή. 

 

Διαφορές μέ τό κρατικό καί ἰδιωτικό προνοιακό ἔργο 

Ἄν ἀπό τούς Συλλόγους Κοινῆς Ὠφελείας ὁ ἐνδεής καί ἀναξι-

οπαθών γίνεται ἀντικείμενο οἴκτου· ἄν τό κράτος βλέπει καί ἀν-

τιμετωπίζει τόν ἀνώνυμο ἐμπερίστατο ἄνθρωπο σάν ἕνα νού-

μερο στίς καταστάσεις καί στά προγράμματα κοινωνικῆς πολιτι-

κῆς· γιά μᾶς, γιά τήν Ἐκκλησία, εἶναι κάτι διαφορετικό: εἶναι ὁ 

συγκεκριμένος ἄνθρωπος πού δέν μποροῦμε νά τόν ἀντιπαρέλ-

θουμε, μέ τό δικαιολογητικό ὅτι δέν ἐπαρκεῖ τό οἰκονομικό ἀπό-

θεμα ἤ ὅτι βοηθήσαμε ἤδη ἀρκετούς ἄλλους πρίν ἀπ' αὐτόν καί 

τόν βάζουμε στήν κατάσταση... ἀναμονῆς. Σύμφωνα μέ τήν Πα-

ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ κάθε συγκεκριμένος ἄνθρωπος 

πού ἔχει ἀνάγκη, πρέπει ν' ἀποτελεῖ γιά μᾶς ἕνα «ἄλλο ἐγώ», 

καί σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά εἶναι ἁπλῶς ἀντικείμενο 

τῆς συμπόνιας μας. Πολύ περισσότερο, δέν ἔχουμε τό δικαίωμα 

νά τόν περιφρονοῦμε ἤ νά τόν  ὑποτιμοῦμε, ἐφόσον γιά τόν Χρι-

στό καί γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι κάτι τό μοναδικό καί ἀξιοτίμητο.  

Ἄς θυμηθοῦμε ἕνα παράδειγμα ἀπό τά ἁγιοπατερικά μας κεί-

μενα. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Μέγας, πάπας Ρώμης, ὁ Διάλογος, 

πού ἔζησε τόν 6ο αἱ. μ.Χ.,  ἀναφέρει στούς Διαλόγους γιά τόν ὅ-

σιο Παυλίνο, Ἐπίσκοπο Νώλας, τό ἑξῆς ἀξιοθαύμαστο περιστα-

τικό. Μετά τήν ἐπιδρομή τῶν Βανδάλων στήν Ἰταλία ὁ ὅσιος 

Παυλίνος μοίρασε τήν περιουσία τῆς ἐπισκοπῆς του γιά τούς αἰ-

χμαλώτους καί τούς ἐνδεεῖς. Πέρασε λίγος καιρός καί, κάποια 

μέρα, ἐπισκέφθηκε τόν Ὅσιο μιά χήρα γυναίκα τῆς ὁποίας τόν  



μοναχογιό τόν  εἶχαν πάρει αἰχμάλωτο οἱ Βάνδαλοι στήν Ἀ-

φρική. Τοῦ ζήτησε χρήματα γιά νά πάει νά τόν ἀπελευθερώσει. 

Καί ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν βρῆκε τίποτε ἄλλο δικό του νά 

τῆς δώσει σάν ἀντάλλαγμα. Κατέφυγε λοιπόν σέ μία ἀξιομακά-

ριστη  λύση· εἶπε στή χήρα νά τόν πάρει ὡς δῆθεν δοῦλο της, νά 

πᾶνε μαζί στούς Βανδάλους καί νά τόν ἀνταλλάξει μέ τόν γιό 

της. Ἔτσι καί ἔγινε. Μετά ἀπό καιρό, εὐδόκησε ὁ Θεός νά φανε-

ρώσει τήν ἰδιότητα καί τήν ἀρετή τοῦ ἀνδρός. Κι ὄχι μόνον ὁ ἴ-

διος ἀπελευθερώθηκε, ἀλλά πῆρε μαζί του ὡς χάρισμα  ὅλους 

τους ἄλλους αἰχμαλώτους πού προέρχονταν ἀπό τήν πολιτεία 

του. 

Σ' αὐτόν τόν Ὅσιο, ὅπως καί σέ ἀναρίθμητα ἄλλα παραδεί-

γματα Ἁγίων, ἐφαρμόσθηκε ἡ Δεσποτική ἐντολή: «ἀγαπήσεις 

τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» καί ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου 

τοῦ Ναζιανζηνοῦ: «γίνε θεός στόν δυστυχισμένο μιμούμενος τήν 

εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό θεϊκό στόν ἄν-

θρωπο ἀπό τήν ἀγαθοεργία». Ὁ ἴδιος Πατέρας, τονίζοντας ἀλ-

λοῦ τήν σημασία τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς χριστιανικῆς ἀλλη-

λεγγύης προτρέπει: 

 

«Ἄς ἐπισκεφθοῦμε τόν Χριστό, 

 ἄς φροντίσουμε τόν Χριστό, 

 ἄς θρέψουμε τόν Χριστό, 

 ἄς φιλοξενήσουμε τόν Χριστό 

 ἄς τιμήσουμε τόν Χριστό». 

 

Μέσα σ' αὐτήν τήν ἀνοικτή, τήν ἐκκλησιαστική, τήν ἐσχατο-

λογική προοπτική, ἡ δική μας διακονία ξεκινᾶ ἀπό ἐκεῖ ὅπου τε-

λειώνει ἡ ἐπιτυχέστερη προσφορά τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας. 

Δέν ὑποτιμῶ, βεβαίως, τά πολιτικά κοινωνικά προγράμματα 

οὔτε περιφρονῶ τίς ἰδεολογίες πού ἀγωνίζονται γιά τήν ἐξά-

λειψη τῆς κοινωνικῆς ἀνισότητος καί δυστυχίας. Μακάρι, σάν 

Ἐκκλησία νά εἴχαμε πιστούς μέ ὑπεύθυνες κοινωνικές θέσεις 

πού θά μποροῦσαν νά βοηθήσουν πραγματικά στήν ἐπίλυση 



τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν σάν χριστιανοί κι ὄχι σάν κομματικά 

στελέχη· γιατί, τότε, ὄντως θά βοηθοῦσαν στήν κατά βάθος ἐπί-

λυση τῶν προβλημάτων. Μακάρι, σάν Ἐκκλησία νά κατορθώ-

νουμε νά ἐπηρεάζουμε τό φρόνημα τῆς κοινωνίας καί τῶν ἀρ-

χόντων, ὥστε νά μήν ἀσκοῦν μικροπολιτική, πρός κομματικό ὄ-

φελος, ἀλλά νά ἐπιτελοῦν "διακόνημα" καί "λειτούργημα". 

Ἀλλά καί σ' αὐτήν τήν περίπτωση, ὅπως καί στήν σημερινή πρα-

γματικότητα, ἐμεῖς στά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος μπο-

ροῦμε καί ὀφείλουμε νά προσφέρουμε κάτι ἀναντικατάστατο: 

τά προβλήματα τά ἀνθρώπινα, τά οἰκογενειακά, τά κοινωνικά 

δέν λύνονται μόνο μέ μιά σωστή κοινωνική πολιτική, μόνο μέ 

στατιστικές, μέ χρηματοδοτήσεις, μέ ΚΑΠΗ, μέ κέντρα κοινωνι-

κῆς προνοίας ἀλλά μέ τήν πραγμάτωση τοῦ “ἀγαπήσεις τόν 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν”. 

 

Ἀναγκαῖος ὁ προγραμματισμός 

Τά προγράμματα, βεβαίως, καί οἱ ἀριθμοί τῶν ἀπολογισμῶν 

εἶναι ἀναγκαῖα γιά νά ἐπιτελεσθῆ μιά ὀργανωμένη διακονία. Ὁ 

ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης 

ὁ Χρυσόστομος καί, πιό κοντά σέ μᾶς, ἡ ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθη-

ναία, εἶχαν ὀργανωμένο κοινωνικό ἔργο. Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστο-

ρία καί οἱ ἱεροί Κανόνες μᾶς λένε, ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο ἦ-

ταν ἄριστα ὀργανωμένο, μέ ὑπεύθυνο τόν Ἐπίσκοπο ἤ κάποιον 

ἐκκλησιαστικό ὀφφικιοῦχο, μέ προσωπικό ἀπό κληρικούς, μο-

ναχούς καί λαϊκούς, μέ τήν συμμετοχή ἀνδρῶν καί γυναικῶν ἀ-

φιερωμένων σ' αὐτό τό ἔργο (τῶν διακόνων καί τῶν διακονισ-

σῶν). Ἑπομένως, δέν ὑποτιμοῦμε τήν ὀργάνωση γιά τήν σωστή 

ἄσκηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κοινωνικοῦ ἔργου. Θέλουμε, μόνο, 

νά ὑπογραμμίσουμε τήν εἰδοποιό διαφορά του ἀπό τό ἀντί-

στοιχο κρατικό ἔργο καί νά ὑπενθυμίσουμε, ποιό ἦταν τό φρό-

νημα τῶν Ἁγίων, ποιό εἶναι τό φρόνημα καί τό πνεῦμα τῆς Ἐκ-

κλησίας πού τό ἐπιτελεῖ. Ἡ φιλανθρωπία καί ἡ φιλοπτωχία ἀπο-

τελεῖ γιά μᾶς διακονία πού προσφέρεται σέ συγκεκριμένα πρό-

σωπα, μέ μιά σχέση πραγματικῆς ἀγάπης καί θυσίας πρός αὐτά. 

Γι' αὐτό καί τό φιλανθρωπικό ἔργο ἐπιτελεῖται κατεξοχήν στίς Ἐ-



νορίες, ὅπου μπορεῖ νά ἀναπτυχθῆ ἡ προσωπική σχέση καί κοι-

νωνία. Τό κέντρο ἔχει τήν εὐθύνη τοῦ συντονισμοῦ, τῆς ἐπο-

πτείας, ἀλλά καί τῆς πραγματώσεως εὐρύτερων προγραμμάτων. 

Καί ὅλοι μαζί «συλλειτουργοῦμε»: ξεκινοῦμε ἀπό τό κοινό 

Ποτήριο τῆς Ζωῆς καί ἐπεκτείνουμε αὐτήν τήν θεία διαπροσω-

πική κοινωνία στόν κόσμο τῶν ταλαιπωριῶν, τῆς λίγης χαρᾶς 

καί τῶν πολλῶν θλίψεων μέ τά συγκεκριμένα πρόσωπα τῶν ἀ-

δελφῶν μας τῶν ἐλαχίστων, τῶν ἀδελφῶν του Χριστοῦ. Πόσο 

πετυχαίνουμε σ' αὐτήν τήν λεπτή ἀποστολή μας, μόνον ὁ Θεός 

τό γνωρίζει. Ἴσως νά τό διαισθανόμαστε κι ἐμεῖς, κατά  τούς μυ-

στικούς ἀπολογισμούς τῆς συνειδήσεώς μας. Πάντως, ἡ Ἐκκλη-

σία σάν Σῶμα ἔχει τήν δύναμη νά ἀναπληρώνει τό «λίγο»  τοῦ 

ἑνός μέ τό «πολύ» του ἄλλου. Εὐχηθῆτε, Μακαριώτατε Πάτερ 

καί Δέσποτα, ὁ καθένας μας νά συνεισφέρη «τό δοθέν αὐτῷ τά-

λαντον», νά ἐργασθῆ φιλόπονα, δανείζοντάς το στόν δεδωκότα 

Χριστό μέ τή φιλάνθρωπη διάδοση στούς πτωχούς καί ἀναξιο-

παθοῦντες. Εὐχηθῆτε Μακαριώτατε, νά γινόμαστε ὄντως «φιλό-

πτωχοι καί φιλόθεοι» μέ τήν συγκεκριμένη ὑψηλή διακονία πού 

ἡ Ἐκκλησία, πού ὁ Χριστός δι' Ὑμῶν, μᾶς ἐμπιστεύθηκε. 

 

* * * 

Ἐπιτρέψτε μου, νά τελειώσω μέ ἕνα γλαφυρό παράδειγμα, ὅ-

που τονίζεται, ὅτι ἡ «φιλοπτωχία» καί ἡ «φιλανθρωπία» εἶναι 

μέσα στόν ἀγώνα τοῦ χριστιανοῦ γιά τήν κάθαρση καί τήν σωτη-

ρία. 

Ἔλεγε κάποιος ἀπό τούς Πατέρες, ὅτι ἕνας χριστιανός πῆγε 

σέ ἰατρεῖο κι ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του, ρώτησε τόν γιατρό ἄν ὑ-

πάρχει κάποιο βότανο πού σταματᾶ τό πλῆθος τῶν ἁμαρτημά-

των. «Ναί» τοῦ ἀπαντᾶ ὁ γιατρός. «Πήγαινε καί πάρε τήν ρίζα 

τῆς πνευματικῆς πτωχείας (νά μήν ἔχεις μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑ-

αυτό σου), τά φύλλα τῆς ὑπομονῆς, τήν ταπείνωση τοῦ χρυσο-

βαλάνου, καί τήν εὐχή τῶν ἀρρώστων (πού θά περιποιηθῆς). 

Ὅλα αὐτά τρίψε τα στό γουδί τῆς ὑπακοῆς (στό θέλημα τοῦ 

Θεοῦ), κοσκίνησέ τα μέ τό κόσκινο τῶν καθαρῶν λογισμῶν (τῆς 



ἁπλότητος καί τῆς ἀπονηριᾶς), βάλε τα στήν καθαρή χύτρα τοῦ 

ἐαυτοῦ σου (τήν ἀπαλλαγμένη ἀπό πάθη) καί πρόσθεσε τό νερό 

τῆς ἀγάπης. Κάτω ἀπό τή χύτρα ἄναψε τήν φλόγα τῆς ἀγάπης 

πρός τόν Θεό. Ὅταν τά βράσεις ἀρκετά, ἄδειασε μέ πνευματική 

διάκριση (ζητώντας σέ κάθε περίσταση τί θά εὐαρεστήσει στόν 

Κύριο), φάγε ἀπό αὐτά μέ τό κουτάλι τῆς κατανύξεως καί μήν 

ἀλλάξεις τρόπος ζωῆς, ὅσο κι ἄν ζήσεις. Αὐτό εἶναι τό βότανο 

καί ἡ συνταγή πού διαλύει τό πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων». 

 

 

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: 

Ψηφιδωτό τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στήν εἴσοδο τῆς Ἱ-

ερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν· ἔγινε μέ πρόνοια τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρ-

χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Σεραφείμ καί εὐλο-

γήθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τήν Α. Θ. Π. τόν Οἰκουμενικό Πατρι-

άρχη κ. Δημήτριο (16.11.1987). Στόν ἴδιο χῶρο τόν 16ο αἰώνα ἡ 

Ἁγία εἶχε ἀνεγείρει τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καί ἀ-

σκοῦσε εὐρύτατο φιλανθρωπικό καί κοινωνικό – πολιτιστικό 

ἔργο. Σήμερα στεγάζονται ἐκεῖ οἱ διοικητικές ὑπηρεσίες τῆς Ἱε-

ρᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί οἱ ὑπηρεσίες τῆς Χριστιανικῆς Ἀλληλεγ-

γύης, τῆς ὁποίας προστάτις εἶναι ἡ Ἁγία Φιλοθέη. 


