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Ὡραία ὄντως ἡ σημερινὴ ἡμέρα! Ἐτελέσαμεν τὸ πρωΐ 
πανηγυρικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τῆς 
Παναγίας Ἀμαρουσίου μετὰ τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, 
Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ 
κυρίου Κυρίλλου, καὶ ἄλλων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν καὶ ἐζητήσαμεν 
τὴν εὐλογίαν καὶ προστασίαν τοῦ Θεοῦ διὰ τὸ Ἀμαρούσιον καὶ 
τὸν λαόν του. Ἐπεβεβαιώσαμεν συγχρόνως τὴν ἑνότητα τῆς 
πίστεως καὶ τὴν ταυτότητα τῆς ὁμολογίας καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς 
ἀγάπης, ἡ ὁποία συνδέει ἐν Χριστῷ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τῆς  ὁμαίμου ἁγιωτάτης 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλλάδος καὶ τῆς ἐνταῦθα 
νεοσυστάτου ἱερᾶς Μητροπόλεως αὐτῆς. Ἐχάρημεν τὴν 
παρουσίαν πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς 
τοπικοὺς ἄρχοντάς του. Ἐζήσαμεν κατόπιν εἰς τὸ Δημαρχεῖον 
ἄλλην χαράν, ἐπὶ τῇ ἀνακηρύξει τῆς Μετριότητος ἡμῶν εἰς 
Ἐπίτιμον Δημότην Ἀμαρουσίου. Τὸ τελευταῖον τοῦτο γεγονὸς 
ἐνισχύει τοὺς δεσμοὺς ἡμῶν μετὰ τῆς πόλεώς μας. Δὲν λέγομεν 
πλέον «πόλεώς σας», ἀλλὰ «»πόλεώς μας»! Τὸ Μαρούσι εἶναι 
πλέον καὶ ἰδική μας πόλις! Ἀπὸ τὴν Πόλιν τῶν χρυσῶν σελίδων 
τῆς ἱστορίας τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους ὁ Πατριαρχικὸς 
ὀφθαλμὸς θὰ ἐπισκέπτεται μετὰ ζωηροῦ καὶ φιλοστόργου 
ἐνδιαφέροντος τὴν πόλιν τοῦ Ἀμαρουσίου καὶ διάπυροι θὰ 
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Ἱερώτατοι Ἀδελφοί, 
Ἐντιμότατε κύριε Πατούλη, Δήμαρχε Ἀμαρουσίου, 
Ἐκλεκτοὶ καὶ ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες! 
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ἀπευθύνωνται καθημερινῶς πρὸς Θεὸν αἱ ὑπὲρ αὐτῆς προσευχαὶ 
ἡμῶν! Μετὰ ταῦτα, ἤ δη χαιρόμεθα τὴν εὐλαβῆ ἀγάπην τῆς 
Δημοτικῆς Ἀρχῆς τῆς πόλεώς μας καὶ ἐν τραπέζῃ εὐφροσύνης 
καὶ ἀγαλλιάσεως! Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! 

Τὸ Μαρούσι, πρὸς τοῖς ἄλλοις, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του, ὡς 
Κοινότητος κατ’ ἀρχὴν καὶ Δήμου ὀλίγον ἀργότερον, κατὰ τὸν 
ΙΘ΄ αἰῶνα, ὑπῆρξε τὸ ἐκπαιδευτικὸν κέντρον τῆς εὐρυτέρας 
περιοχῆς μὲ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου σχολεῖα, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
διεκρίθη μεγάλως τὸ Ἐθνικὸν Ἐκπαιδευτήριον Ἀναβρύτων, τὰ 
σημερινὰ Πειραματικὰ Σχολεῖα (Γυμνάσιον καὶ Λύκειον) 
Ἀναβρύτων. Ἴσως θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον ἡ προσπάθεια 
ἀναπτύξεως κάποιας ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν Πειραματικῶν 
τούτων Σχολείων τῶν Ἀναβρύτων μὲ ἀντίστοιχα σχολεῖα τῆς 
Ὁμογενείας ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὡς ἡ Πατριαρχικὴ Μεγάλη 
τοῦ Γένους Σχολή, τὸ Ζάππειον καὶ τὸ Ζωγράφειον. Ἁπλῶς 
ἐξωτερικεύομεν μίαν σκέψιν, τὴν ὁποίαν ἄς ἀξιολογήσουν οἱ 
ἁρμόδιοι. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἀπὸ μίαν τοιαύτην ἐπικοινωνίαν 
μόνον ἀμοιβαῖον καλὸν θὰ προέλθῃ.  Ἀργότερον τὸ Μαρούσι 
ἐγένετο καὶ τὸ ἀθλητικὸν κέντρον, διὰ τῆς ἱδρύσεως ἐν αὐτῷ τοῦ 
Ὀλυμπιακοῦ Ἀθλητικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν. Οὕτως ἐτιμήθη 
ἐπαξίως ἡ συμβολὴ εἰς τὸν ὀλυμπιακὸν ἀθλητισμὸν τοῦ 
εὐσεβοῦς Μαρουσιώτου Σπύρου Λούη. Ἀλλὰ καὶ τὸ Κέντρον 
τοῦτο καὶ ἡ πόλις ἐδοξάσθησαν διὰ τῆς περιφανοῦς νίκης τῆς 
Μαρουσιωτίσσης χρυσῆς Ὀλυ μπιονίκου τῶν Ὀλυμπιακῶν 
Ἀγώνων τοῦ 2004 Αἰμιλίας Τσουλφᾶ. Τοιουτοτρόπως ἔχομεν 
ἐνταῦθα τὸν μὲν Λούην διδάσκοντα ἡμᾶς νὰ τρέχωμεν νομίμως 
τὸν δρόμον τοῦ βίου, ἀφορῶντες εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, τὴν 
δὲ κ. Τσουλφᾶ διδάσκουσαν νὰ πλέωμεν εἰς τὸ πολυτάραχον 
πέλαγος τῆς ζωῆς μὲ δύναμιν ψυχῆς, μὲ ἐγρήγορσιν καὶ σκληρὰν 
προσπάθειαν. Μαθήματα σπουδαῖα , ἰδιαιτέρως εἰς τὰς 
δυσκόλους ἡμέρας, τὰς ὁποίας διανύομεν. 

 
Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, 

ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες! 
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Μετὰ τὸ πέρας τοῦ γεύματος τούτου καθεὶς ἐξ ἡμῶν θὰ 
ἐπιστρέψῃ εἰς τὰ ἴδια. Ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς διαβεβαιώσωμεν ὅτι 
θὰ συμπαραλάβωμεν μαζί μας εἰς Κωνσταντινούπολιν τὰς 
καλλιτέρας ἀναμνήσεις καὶ θὰ ἀφήσωμεν πλησίον σας ἕν μέρος 
τῆς καρδίας μας. Θὰ προσευχώμεθα διὰ σᾶς. Καὶ σεῖς νὰ 
προσεύχεσθε δι’ ἡμᾶς. Διὰ τὸ Πατριαρχεῖον μας, διὰ τὴν 
ἐναπομείνασαν εἰς τὴν Πόλιν μικρὰν ἀριθμητικῶς Ὁμογένειαν, 
διὰ τὸν Κυρηναῖον τοῦ Σταυροῦ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, δι’ 
ὅλους. Καὶ νὰ μᾶς ἔρχεσθε! Τὸ Πατριαρχεῖον εἶναι τὸ σπίτι σας.  
Καί ἔτσι νὰ τὸ αἰσθάνεσθε!  

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς, ἀγαπητὲ κύριε Δήμαρχε, δι’ ὅλας 
τὰς πρὸς ἡμᾶς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν Συνοδείαν 
ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης, καθὼς καὶ διὰ τὸ ὡραῖον 
τοῦτο γεῦμα. Ὑψοῦμεν τὸ ποτήριον ὑπὲρ ὑγιείας σας καὶ ὑπὲρ 
εὐημερίας πάντων τῶν δημοτῶν τοῦ Ἀμαρουσίου!  


