
 1 

Ἤλθομεν πλησίον σας εἰς ἡμέρας δυσκόλους διὰ τὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸν περισσότερον κόσμον. Καὶ ἤλθομεν διὰ νὰ σᾶς 
εἴπωμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς μας: Θαρσεῖτε! Μὴ 
καταβάλλεσθε ἀπὸ τὰς καιρικὰς δυσκολίας τῆς κρίσεως! Ἐκ τῆς 
μακραίωνος ἐμπειρίας τῆς Πόλεως καὶ τῆς «Μεγάλης Στεριᾶς » 
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Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε, 
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

 
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε! 

 
Μὲ συγκίνησιν καὶ χαρὰν εὑρισκόμεθα καὶ πάλιν εἰς τὴν 

εὐλογημένην πόλιν τοῦ Ἀμαρουσίου, προσκεκλημένοι τοῦ 
κυρίου Δημάρχου καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεως.  

Ἤλθομεν ἀπὸ τὴν Βασιλεύουσαν τῆς Ὀρθοδόξου εὐσεβείας 
καὶ τῆς τοῦ Γένους ἡμῶν εὐγενείας, κομίζοντες εἰς ὅλον τὸν  
ὑπερήφανον λαὸν τοῦ Ἀμαρουσίου τὴν στοργὴν καὶ τὴν ἀγάπην 
τῆς σεβασμίας Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου. Μόλις δὲ  περατώσαντες τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
εἰς τὸν Μητροπολιτικόν σας Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
ἐν συλλειτουργίᾳ μετὰ τοῦ Ποιμενάρχου σας Ἱερωτάτου 
Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κυρίο υ 
Κυρίλλου καὶ ἄλλων  ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν, 
μεταφέρομεν τὴν χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ μεγάλου 
Μυστηρίου τῆς Πίστεως καὶ εἰς τὴν «Ἐκκλησίαν τοῦ Δήμου», εἰς 
ὅλους σας. 
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τῆς Ἀνατολῆς, ἠμποροῦμε νὰ σᾶς βεβαιώσωμεν ὅτι κάθε 
καταιγὶς κάποτε τελειώνει, καὶ ὅλοι πρέπει νὰ περιπατήσωμεν 
«ἐν σοφίᾳ» καὶ συνέσει καὶ ὑπομονῇ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς 
καταιγίδος, ἀλληλέγγυοι ὁ ἕνας  πρὸς τὸν ἄλλον, μεταδοτικοὶ ἐν 
ἀγάπῃ, ἔστω καὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματος, καὶ ἔχοντες τὸ βλέμμα 
ἐστραμμένον πρὸ ς τὸν Θεὸν μὲ πολλὴν καὶ ἰσχυρὰν ἐλπίδα. 
Ἐκεῖνος, ὅσους στηρίζουν ἐν πίστει τὴν ἐλπίδα των εἰς τὸ 
πανάγιον ὄνομά Του καὶ εἰς τὴν φιλάνθρωπον πρόνοιάν Του δὲν 
τοὺς ἐγκαταλείπει εἰς τέλος! Ἐζήσαμεν, ἀγαπητοί,  ὡς Γένος 
πολὺ χειρότερα καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀντεπεξήλθομεν! 
Λοιπόν, θαρσεῖτε! Ἄλλωστε σεῖς οἱ Μαρουσιῶται εὑρίσκεσθε ὑπὸ 
τὴν σκέπην τῆς Παναγίας τῆς  Νεραντζιώτισσας! Ἔχετε 
φιλόστοργον Μητέρα ποὺ σᾶς νοιάζεται! Μὴν τὸ λησμονῆτε! 

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν θερμὴν ὑποδοχὴν καὶ διὰ τοὺς 
καλοὺς καὶ εὐγενεῖς λόγους τῆς προσφωνήσεως. Ἐπιγράφομεν 
τὴν ἐπιδεικνυομένην πρὸς ἡμᾶς εὐλαβῆ ἀγάπην εἰς τὴν ἐν 
Κωνσταντινουπόλει Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ 
εἰς τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα της. Ἀπὸ κέντρου ψυχῆς εὐχόμεθα ὁ 
Δῆμος σας, οἱ ἄξιοι ἄρχοντές του καὶ οἱ ἀγαπητοὶ εἰς ἡμᾶς 
δημόται τοῦ Ἀμαρουσίου , νὰ ἀπολαύετε πάντοτε τοῦ πλούτου 
τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, εὐοδούμενοι εἰς πᾶν ἀγαθόν! Ἡ 
Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων 
ὑμῶν, τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλέστατα! 
 


