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Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του Ενοριακού Συσσιτίου «ἐπιούσιος 
ἄρτος» του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το Ενο-
ριακό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας μας διαπίστωσαν τότε, το έτος 2011, ότι ήταν επιτακτική η 
ανάγκη να εξασφαλισθεί καθημερινό φαγητό για τους κατά πάντα αξιοπρεπείς εμπερίστατους ενο-
ρίτες μας, οι οποίοι βρέθηκαν σε δεινή κατάσταση εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως που έπληττε 
τη χώρα μας. 

Δύο περιστατικά ήταν καθοριστικά για την Ίδρυση του Συσσιτίου. Το 1ο συνέβη ένα απόγευμα. 
Αφού έκλεισε ο Ναός και αποχωρούσε το προσωπικό, μπροστά στον Ναό σταμάτησε ένα αυτοκί-
νητο. Η οδηγός απευθυνόμενη στον Ιερέα ρώτησε αν στον ναό υπάρχει Συσσίτιο. Δεν επρόκειτο 
για την ίδια, αλλά για κάποια γνωστή της, η οποία είχε μείνει άνεργη και τρεφόταν όλη την εβδο-
μάδα μόνο με παξιμάδια.

Το 2ο συνέβη επίσης κάποιο απόγευμα. Ένας νέος άνθρωπος πήγε στον Ναό και απευθυνόμε-
νος στη νεωκόρο, της είπε ότι πεινάει. Δεν ήθελε χρήματα. Ήθελε κάτι να φάει. Δυστυχώς τα κατα-
στήματα της περιοχής ήταν όλα κλειστά, για να του αγοράσει κάτι. Η νεωκόρος του είπε ότι στον 
Ναό έχει μόνο πρόσφορα. Την παρεκάλεσε να του δώσει ένα πρόσφορο. Ο νέος αυτός άνθρωπος 
πήρε το πρόσφορο, κάθισε στα σκαλοπάτια του Ναού και το έφαγε ολόκληρο.

Στις 22 Οκτωβρίου 2011 η Ενορία πραγματοποίησε Προσκυνηματική Εκδρομή στην Παναγία 
της Τήνου. Μέσα στο πλοίο έγινε η πρώτη συζήτηση με κάποιες κυρίες, οι οποίες ερωτήθηκαν αν 
διατίθενται να ασχοληθούν με αυτό το έργο. Να αναλάβουν δηλαδή την προετοιμασία των γευμά-
των σε καθημερινή βάση. Όλες ανταποκρίθηκαν θετικά και ορίσαμε ως ημέρα ενάρξεως του Συσ-
σιτίου την 1η Δεκεμβρίου 2011. Πλησιάζοντας λοιπόν με το πλοίο να προσκυνήσουμε τη Χάρη της 
Παναγίας, αισθανθήκαμε ότι έχουμε και την ευλογία της Μεγαλόχαρης σε αυτό το έργο αγάπης.  

Στη νέα προσπάθεια που ξεκινούσε χρειαζόμασταν έναν Προστάτη Άγιο, στον οποίο να κατα-
φεύγουμε για την υλική και πνευματική ενίσχυσή μας. Κάνοντας έρευνα για Αγίους που φέρουν το 
προσωνύμιο «ἐλεήμων», καταλήξαμε στον Άγιο Φιλάρετο τον ελεήμονα. Έπειτα από μερικές ημέ-
ρες, διαβάζοντας τον βίο του, έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι η μνήμη του τιμάται την 1η Δεκεμβρίου, 
δηλαδή την ημέρα που είχαμε ήδη ορίσει ως έναρξη του Συσσιτίου. Αμέσως αισθανθήκαμε ισχυρή 
την παρουσία του!       

Από τότε (1η Δεκεμβρίου 2011) έως και σήμερα (1η Δεκεμβρίου 2021), εθελόντριες ενορίτισ-
σές μας, με υποδειγματική αγάπη, παρασκευάζουν καθημερινά φαγητό στους χώρους του Πνευμα-
τικού Κέντρου του Ναού, και το προσφέρουν στους απόρους ενορίτες, οι οποίοι το παραλαμβά-
νουν και γευματίζουν στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους.     

Με τη Χάρη του Θεού, τις πρεσβείες της Παναγίας της Μεγαλόχαρης, την ευλογία του Προ-
στάτου μας Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος και με τις ευχές του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Νικαίας κ. Αλεξίου, συνεχίζουμε αυτό το έργο, το οποίο δεν είναι δικό μας. 
Είναι η αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο! 


