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BLINDS
ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium Venetians
ìå åìöÜíéóç îýëïõ Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå ðñïóöïñÜ
ôéìÞò áíôéðÜëïõ êáôÜ 10%

ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728    www.dialablind.com

13373

•April/May from $1,950 
• June $2.200 
• Los Angeles $1,137 
• New York $1,1234
• Chicago $1,284
• Around the World from $2,399

with tax (óõìðåñéëáìâÜíåé êáé
ÁèÞíá)
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PEΠOPTAZ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΝΑΤΣΟΥ
ΦΩΤΟ: Χ. ΓΚΙΚΑΣ - Δ. ΨΑΡΡΟΣ

«Σ τρατός αγάπης και προ-
σφοράς ανιδιοτελούς, 
που με τη σιωπηλή προ-

σφορά του αφήνει το ξεχείλισμα της 
αγάπης να γίνει τροφή στον πεινα-
σμένο, ένδυμα στον ενδεή, παρηγοριά 
στον άρρωστο, ελπίδα στον απελπι-
σμένο». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε 
τους εθελοντές της Αρχιεπισκοπής ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μιλώντας 
πριν από λίγο καιρό στο Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας σε ειδική εκδήλωση 
τιμής για τους απλούς ανθρώπους που 
προσφέρουν στα συσσίτια, στα γηρο-
κομεία, σε ασθενείς.

«Η οδυνηρή δοκιμασία που περνά 
η χώρα μας αυτή την περίοδο δεν θε-
ραπεύεται μόνο με θεωρητικούς προ-
βληματισμούς, αλλά και με έμπρακτη 
«αντίδραση»», ήταν η προτροπή του 
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Πέραν των εκατοντάδων εθελοντών 
που προσφέρουν καθημερινά στο με-
γάλο συσσίτιο της Αρχιεπισκοπής, «Η 
Εκκλησία στους δρόμους», που γίνεται 
στο ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων, 
πολλοί άνθρωποι προσφέρουν κυρι-
ολεκτικά από το υστέρημά τους για τα 
συσσίτια στις ενορίες.

«Υπολογίζω ότι μηνιαίως απαιτού-
νται για το συσσίτιο της ενορίας περί-

που 2.500 ευρώ», 
λέει ο π. Χριστόδου-
λος Κλαδίτης, που 
υπηρετεί στην Αγία 
Σοφία Νέου Ψυχικού. 
Στη συγκεκριμένη 
ενορία σιτίζονται κα-
θημερινά περίπου 
60 άνθρωποι και η 
προσφορά των τρο-
φίμων γίνεται από 
ιδιώτες.

«Υπάρχουν στα-
θερά δυο-τρεις ενορίτες οι οποίοι προ-
σφέρουν τις πρώτες ύλες. Κάποια πιο 
φτηνά τρόφιμα, όπως για παράδειγμα 
ο αρακάς και τα φασολάκια, τα αγο-
ράζουμε εμείς, ενώ οι περισσότεροι 
ενορίτες προσφέρουν ό,τι μπορούν. 
Καμιά φορά, όταν το αμελούν, το ζη-
τάω εγώ ο ίδιος, μετά τη θεία λειτουρ-
γία της Κυριακής, και το ενδιαφέρον 
αναζωπυρώνεται», λέει ο π. Χριστό-
δουλος.

«Η προσφορά βγαίνει από μέσα 
σου και από την αγάπη για τον συνάν-

«Η οδυνηρή δοκιμασία που 
περνά η χώρα μας δεν θε-
ραπεύεται μόνο με θεωρη-
τικούς προβληματισμούς 
αλλά και με έμπρακτη προ-
σφορά σε αυτούς που 
έχουν ανάγκη», είχε τονί-
σει ο Αρχιεπίσκοπος

«ΑΓΑΠΗ», σ’ αυτή τη λέξη συμπυ-
κνώνει η κυρία Μαρία Δημητροκάλη 
το κίνητρο για την προσφορά της 
ίδιας και πολλών ακόμη γυναικών 
-περίπου 25 συνολικά- που απα-
σχολούνται εθελοντικά στο συσσί-
τιο το οποίο οργανώνει κάθε μεση-
μέρι ο ναός της Αγίας Παρασκευής 
στον ομώνυμο δήμο.
Το συσσίτιο πραγματοποιείται στη 
«Στέγη Γερόντων», στην οδό Ηπεί-
ρου. Η κυρία Μαρία βοηθάει στην 
κουζίνα. «Σερβίρω, πλένω πιάτα, 
συνεισφέρω στο μαγείρεμα». Οπως 
λέει, τα παιδιά της έχουν πια μεγα-
λώσει, δεν έχει πλέον υποχρεώσεις 

και θέλει να προσφέρει δημιουργι-
κά. Το συγκεκριμένο συσσίτιο βασί-
ζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον 
εθελοντισμό. Συνολικά, βοηθούν 
αφιλοκερδώς 25 κυρίες για την 
προετοιμασία και τη διανομή του 
φαγητού και την τακτοποίηση της 
κουζίνας, ενώ και η προσφορά των 
τροφίμων γίνεται και από τους 
απλούς ανθρώπους. Το κόστος του 
φαγητού για περίπου 85 σιτιζομέ-
νους υπολογίζεται περίπου στα 
3.000 ευρώ μηνιαίως και καλύπτε-
ται σε μεγάλο βαθμό από προσφο-
ρές σε είδος και τη συνεισφορά των 
πιστών της εκκλησίας.

θρωπο», σημείωσε στο «Εθνος» η κυ-
ρία Ευαγγελία Λάσκαρη, η οποία μαζί 
με την αδελφή της, Χριστίνα, συνει-
σφέρουν για τα τρόφιμα του συσσιτίου 
στην Αγία Σοφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές 
ενορίες οι πιστοί προσφέρουν το χρη-
ματικό ποσό που αντιστοιχεί σε μία 
ημέρα σίτισης, στη μνήμη των δικών 
τους ανθρώπων που έχουν φύγει από 
τη ζωή, ενώ δεν λείπουν και οι προ-
σφορές τροφίμων που γίνονται από 
εταιρείες.

Κάλεσμα ανθρωπιάς
«Οταν το πρόβλημα είναι δίπλα 

στην πόρτα σου, οφείλεις να το κοιτά-
ξεις με άλλο μάτι», λέει ο δικηγόρος 
Ευάγγελος Μαυρομιχαλάκης που συν-
δράμει και εκείνος στο συσσίτιο της 
Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού.

Επί 36 χρόνια η συγκεκριμένη εκ-
κλησία αποτελεί την ενορία του και 
πάντοτε ένιωθε συνδεδεμένος και δι-

ατεθειμένος να προσφέρει. Αυτό που 
τον έκανε ακόμη πιο ευαισθητοποιη-
μένο στα προβλήματα των συνανθρώ-
πων του, ήταν ένα τραγικό οικογενει-
ακό συμβάν, που, όπως ομολογεί ο 
ίδιος, τον έφερε ακόμα πιο κοντά στα 
προβλήματα των ανθρώπων. 

Στη μνήμη του κ. Μαυρομιχαλάκη, 
άλλωστε, είναι ακόμα χαραγμένες οι 
εικόνες που έβλεπε από την παιδική 
του ηλικία, στο Ηράκλειο της Κρήτης, 
όπου η διανομή φαγητού στους οι-
κονομικά αδύναμους από την Εκκλη-
σία, αποτελούσε καθιερωμένο θεσμό 
από πολύ παλιά. «Αν καθένας που 
δύναται, έδινε έστω και ένα ευρώ κα-
θημερινά, αυτό που δίνει για τον καφέ 
του, δεν θα υπήρχαν πεινασμένοι άν-
θρωποι», παρατηρεί ο ίδιος.

Ο κ. Μαυρομιχαλάκης, παρότι αο-
φεύγει να αναφερθεί σε συγκεκριμέ-
να ποσά, συνεισφέρει για την αγορά 
κρέατος στο Κέντρο Ενοριακής Αγά-
πης.

Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κίνητρο της προσφοράς η αγάπη

ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ
 Περίπου 1.500 μερίδες φαγητού 
διανέμονται καθημερινά στο συσ-
σίτιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
«Η Εκκλησία στους δρόμους»

 Περίπου 1.000 μερίδες διανέ-
μονται καθημερινά από μεγάλες 
μητροπόλεις: Θεσσαλονίκης, Πα-
τρών, Δημητριάδος, Κορίνθου

 Στα 195 υπολογίζονται τα συσ-
σίτια αγάπης σε εκκλησίες όλης 
της Ελλάδας

  Στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://
www.ecclesia.gr/greek/koinonia/
fagito.html αναφέρονται όλοι οι 
ναοί που διανέμουν φαγητό

Εργο ανθρωπιάς από τους εθελοντές της Αρχιεπισκοπής

Στρατός αγάπης στα συσσίτια
ΒΟΛΟΣ 

Ιερέας 
αρνήθηκε να 
τελέσει 
κηδεία αν δεν 
πληρωνόταν
ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του μη-
τροπολίτη Δημητριάδος, κ. 
Iγνάτιου, προκάλεσε η είδηση 
πως ιερέας στον Βόλο αρνή-
θηκε να τελέσει την κηδεία 
ηλικιωμένης γυναίκας αν το 
μυστήριο δεν προπληρωνό-
ταν. 
Συγγενείς της 93χρονης κα-
τήγγειλαν ότι περίμεναν του-
λάχιστον μισή ώρα στην εκ-
κλησία του Αγίου Γεωργίου, 
προκειμένου να ξεκινήσει η 
εξόδιος ακολουθία. 
Οι παριστάμενοι άρχισαν να 
δυσανασχετούν και τότε ο 
γιος της νεκρής πληροφορή-
θηκε από τους υπεύθυνους 
του γραφείου τελετών ότι ο 
ιερέας ήθελε να πληρωθεί 
πριν από το μυστήριο, διαφο-
ρετικά αυτό δεν θα ξεκινού-
σε.  
Παρά το πένθος και τον πόνο 
για τον χαμό της μητέρας του, 
ο γιος της ηλικιωμένης πήγε 
στο γραφείο του ιερέα και 
εκεί ρωτήθηκε από τον ίδιο 
και τον ψάλτη αν θα έδινε κά-
τι. 
Ενοχλημένος έντονα, και χω-
ρίς να θέλει να συνεχιστεί η 
καθυστέρηση, έδωσε 50 ευ-
ρώ στον ιερέα και 20 ευρώ 
στον ψάλτη και μόλις πήρε 
την απόδειξη ο ιερέας σηκώ-
θηκε από το γραφείο του και 
μπήκε στον ιερό ναό. 
Ο μητροπολίτη κ. Ιγνάτιος χα-
ρακτήρισε απαράδεκτο το γε-
γονός, διαβεβαίωσε ότι θα δι-
ερευνήσει την καταγγελία και 
επισήμανε ότι οι ιερείς δεν 
πρέπει να παίρνουν ούτε ένα 
ευρώ για τις κηδείες. 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Εισβολή
ιερόσυλων
σε μονή
ΤΑΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΝ, μικρές ει-
κόνες, χρυσά σταυρουδάκια, 
κομποσχοίνια και δεκάδες άλ-
λα εκκλησιαστικά είδη αφαί-
ρεσαν άγνωστοι, χθες τα ξη-
μερώματα, από την Ιερά Μονή 
της Μακελαριάς στο χωριό Λα-
παναγοί του Δήμου Καλαβρύ-
των. Στο σημείο έσπευσαν άν-
δρες της Ασφάλειας Πατρών, 
που διεξάγουν έρευνες για 
τον εντοπισμό των δραστών.


Εκατοντάδες 
είναι οι άν-
θρωποι που 
προσφέρουν 
κυριολεκτικά 
από το υστέ-
ρημά τους για 
τα συσσίτια 
στις ενορίες

 ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΣΤΑ 2.500 
ευρώ μηνι-
αίως υπολο-
γίζει το κό-
στος της 
καθημερι-
νής σίτισης 
περίπου 60 
ατόμων ο π. 
Χριστόδου-
λος Κλαδί-
της, ιερέας 
του Ναού 
Αγ. Σοφίας 
Ν. Ψυχικού

 Η κ. Μαρία Δημητροκάλη


