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Ἱερώτατε ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας, 
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε, 
Ἐντιμότατοι κύριοι Πρόεδρε καὶ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου 
Ἀμαρουσίου, 
Ἀγαπητὴ ὁμήγυρις! 
 

Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνας Δῆμος τῆς 
Ἑλλάδος φιλοτιμεῖται νὰ τιμήσῃ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην 
μὲ τὸν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Δημότου του καὶ τὴν ἐπίδοσιν τοῦ 
«χρυσοῦ κλειδιοῦ» τῆς πόλεως. Ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ εἴμεθα 
Ἐπίτιμος Δημότης πολλῶν πόλεων, καὶ ἀνάλογος ἀριθμὸς 
χρυσῶν κλειδιῶν εὑρίσκεται εἰς τὰ ἑρμάρια καὶ τὰς προθήκας 
τοῦ Πατριαρχείου. Ὅμως κάθε φορὰν ποὺ μᾶς προσγίνεται μία 
τοιαύτη τιμὴ, ἡ χαρὰ εἶναι μεγάλη καὶ ἡ συγκίνησις βαθεῖα. Καὶ 
τοῦτο διότι εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους 
εὑρίσκονται ὅλαι αἱ πόλεις τῶν εὐσεβῶν ὁμογενῶν καὶ ὅλον τὸ 
ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον καὶ ὁμόθρησκον πλήρωμα! Καὶ ὁ Δῆμος 
κατὰ ταῦτα Ἀμαρουσίου, τὸ παλαιὸν Ἄθμονον, καὶ οἱ 
Μαρουσιῶται, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός, εἴχατε 
καὶ ἔχετε πάντοτε τὴν θέσιν σας εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν, θέσιν 
ἀγάπης ἐκτενοῦς καὶ τιμῆς. Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ὅτι χαρὰ 
πολλὴ καὶ συγκίνησις μυστικὴ καὶ βαθυτάτη πληροῦν τὴν ψυχὴν 
τοῦ ὁμιλοῦντος, εὑρισκομένου ἐν τῷ ἐπισήμῳ οἴκῳ τῆς 
«Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου» τοῦ Ἀμαρουσίου, ἐν μέσῳ τῶν 
λαοπροβλήτων ἀξίων Δημοτικῶν ἀρχόντων , καὶ πληροφορου-
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μένου τὴν εὐμενῆ ὅσον καὶ εὐλαβῆ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπόφασιν τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου. 

Γνωρίζομεν ἐκ  τῆς ἱστορίας τὸ ἀρχαῖον Ἄθμονον κατὰ 
Πλούταρχον, τὸ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Ἀμαρουσίου Ἀρτέμιδος, 
καὶ τοὺς ἐτησίους ἐαρινοὺς ἀθλητικούς του ἀγῶνας, τὰ 
«Ἀμαρούσια», τὰ ὁποῖα ὑπενθύμιζον τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας 
τῶν Πανελλήνων. Κατ’ αὐτοὺς ἐστέφοντο μὲ χρυσοῦς στεφάνους 
οἱ ἄρχοντες ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχον διαπρέψει κατὰ τὴν θητείαν 
των καὶ εἶχον ὠφελήσει σπουδαίως τὴν πόλιν καὶ τὸν λαόν. 
Γνωρίζομεν τὸ Ἄθμονον τοῦ Χαρίνου, πρώτου προέδρου τῆς 
ἀθηναϊκῆς βουλῆς, ὁ ὁποῖος ἠγωνίσθη ἐρρωμένως διὰ τὴν 
ὁμόνοιαν τῶν ἑλληνίδων πόλεων. Γνωρίζομεν τὸ Μαρούσι τοῦ 
Σπύρου Λούη, τοῦ σεμνοῦ καὶ θεοφοβουμένου χρυσοῦ 
Ὀλυμπιονίκου τοῦ Μαραθωνίου εἰς τοὺς πρώτους νεωτέρους 
Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνας τοῦ 1896, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν περιφανῆ νίκην 
του, τὴν ὁποίαν κατήγαγε κατόπιν αὐστηρᾶς νηστείας, πολλῆς 
προσευχῆς καὶ ὁλονυκτίων γονυκλισιῶν ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς 
Θεομήτορος, ἀλλὰ  καὶ μὲ τὴν ὅλην ἀρετήν του, ἐδόξασε τὴν 
πόλιν του καὶ τὸ Γένος. Γνωρίζομεν τὸ Μαρούσι τῆς Παναγίας 
Νεραντζιώτισσας, ἥτις λέγεται ὅτι ἐκτίσθη ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τοῦ 
ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος, τὸ Μαρούσι τῶν ἀρχαίων ἐξωκκλησίων ποὺ 
μὲ πολὺν λυρισμὸν ὕμνησεν ὁ Φώτης Κόντογλου: τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Πέλικα, τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὅπου συχνὰ συνήθιζε 
νὰ προσεύχεται μέσα εἰς τὰ ἐρείπιά του, τῆς Ἁγίας Σωτήρας καὶ 
τὰ ἄλλα. Τὸ Μαρούσι τοῦ περιβοήτου τὴν ἀρετήν, τὴν 
φιλανθρωπίαν καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου μακαριστοῦ 
ἱερομονάχου Ἀθανασίου Χαμακιώτου, αἱ πρὸς Θεὸν εὐχαὶ τοῦ 
ὁποίου πάντοτε τὸ στηρίζουν καὶ τὸ θεοφιλὲς παράδειγμά του 
φωτίζει καὶ διδάσκει  μέχρι σήμερον τοὺς Μαρουσιώτας. 
Ἐγνωρίσαμεν ἐπ’ ἐσχάτων τὸ Μαρούσι τῆς χρυσῆς 
Ὀλυμπιονίκου ἱστιοπλόου Αἰμιλίας Τσουλφᾶ, τὸ Μαρούσι τῆς 
μεγάλης κοινωνικῆς καὶ ἐπιχειρηματικῆς ἀναπτύξεως, τοῦ 
«Ὀλυμπιακοῦ Ἀθλητικοῦ Κέντρου», τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς 
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τῶν τηλεπικοινωνιακῶν κέντρων 
καὶ τῶν μεγάλων συγχρόνων νοσηλευτικῶν μονάδων. Τὸν 
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καινοτόμον Δῆμον Ἀμαρουσίου, ὁ ὁποῖος «σκέπτεται παγκόσμια 
καὶ δρᾶ τοπικά», κατὰ τὴν ἀποφθεγματικὴν ρῆσιν τοῦ κ. 
Δημάρχου, καὶ πρωτεύει ἐφαρμόζων σπουδαῖον Σ ύστημα 
Περιβαλλοντικῆς Διαχειρίσεως καὶ βραβεύεται μὲ ἐθνικὰ καὶ 
διεθνῆ «Πράσινα Βραβεῖα». Διὰ πάντα ταῦτα σεμνυνόμεθα ὡς 
δημότης, πλέον, τῆς πόλεως καὶ καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ. 

Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν, ἀγαπητοί, διὰ τὴν προσγινομένην 
εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα τιμήν. Τὴν ἐπιγράφομεν ἐξ 
ὁλοκλήρου εἰς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸν ὅν ἠλεήθημεν παρὰ Θεοῦ νὰ 
διακονῶμεν ἅγιον Ἀποστολικὸν καὶ Πατριαρχικὸν Οἰκουμενικὸν 
ἡμῶν Θρόνον. Ὅταν ἔρχεσθε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν –καὶ 
εὐχόμεθα νὰ ἔρχεσθε συχνά!- ὁ συνδημότης σας Πατριάρχης θὰ 
σᾶς ἀναμένῃ πάντοτε μὲ χαρὰν εἰς τὸ παμφαὲς Φανάριον διὰ νὰ 
πληροφορῆται τὰ τῆς προόδου τοῦ Ἀμαρουσίου καὶ τῆς κατὰ 
Θεὸν αὐξήσεως τῶν Μαρουσιωτῶν. Εἴθε ὁ Ὕψιστος νὰ εὐλογῇ 
καὶ νὰ προστατεύῃ ἀδιαλείπτως τὸν Δῆμον μας, νὰ φωτίζῃ, νὰ 
στηρίζῃ καὶ νὰ παρηγορῇ εἰς τὰς δυσκολίας των ὅλους τοὺς 
δημότας καὶ νὰ καταγράψῃ πάντων τὰ ὀνόματα ἐν Βίβλῳ Ζωῆς! 


