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Τὴν 7ην Ἰανουαρίου ἡ 
Ἐκκλησία μας ἑορτάζει 

τὴν Σύναξη τοῦ Ἁγίου ἐνδό
ξου Προφήτου Προδρόμου 
καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 
Ὅταν λέμε σύναξη ἐννοοῦμε 
ὅτι τιμᾶται τὸ πρόσωπο ποὺ 
συμμετέχει στὴ μεγάλη ἑορτὴ 
τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 
τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ὁ μεγαλύτερος 
ἀπὸ ὅσους ἔχουν γεννηθεῖ ἀπὸ γυναῖκα. 
Ἦταν ἀκέραιος καὶ ἁγνὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ 
καὶ ἀσκητικότατος, κάτι δύσκολο γιὰ τὴν 
ἐποχή μας. Λόγῳ τῆς μεγάλης ἀσκήσεως 
ἀρκετὰ μοναστήρια στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ 
ἐξωτερικὸ φέρουν τὸ ὄνομά του.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι ὁ 
τελευταῖος τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Δια
θήκης. Ξεκινᾷ τὸ κήρυγμά του στὴν ἔρημο 
τῆς Ἰουδαίας μὲ τὸ «Μετανοεῖτε· ἥγγικε γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Με τα νοεῖτε, γιατὶ 
πλησίασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν). Μὲ 
τὰ ἴδια ἀκριβῶς λόγια ξεκινᾷ τὸ κήρυγμά 
του καὶ ὁ Χριστὸς στὴν Γαλιλαία. Ὁ προ

φήτης Ἡσαΐας τὸν ὀνομάζει 
«φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου· 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
αὐτοῦ» (φωνὴ ποὺ ἀκούγε
ται στὴν ἔρημο· ἑτοιμάστε 
τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου καὶ λέγει 
κάνετε ἴσιους τοὺς δρόμους 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ περά
σει). Ἦταν τόσο ταπεινὸς ποὺ 
δὲν θεωροῦσε ἱκανὸ τὸν ἑαυ

τό του νὰ λύσει τὸν ἱμάντα (κορδόνι) τῶν 
ὑποδημάτων τοῦ Κυρίου καὶ ἔλεγε ὅτι αὐτὸς 
ποὺ ἔρχεται μετὰ ἀπὸ αὐτὸν καὶ εἶναι ἰσχυ
ρότερός του θὰ τοὺς βαπτίσει ὄχι μὲ νερὸ 
ὅπως αὐτός, ἀλλὰ μὲ Πνεῦμα Ἅγιον.

Στὸ Δοξαστικὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Θε
οφανείων ἀκοῦμε: «…σύντρομος γέγονεν 
ὁ Πρόδρομος καὶ ἐβόησε λέγων· Πῶς φω
τίσει ὁ λύχνος τὸ φῶς; πῶς χειροθετήσει ὁ 
δοῦλος τὸν Δεσπότην;…» (γεμάτος τρό
μος ἔγινε ὁ Πρόδρομος καὶ φώναξε λέγο
ντας πῶς νὰ φωτίσει ὁ λύχνος τὸ φῶς; πῶς 
νὰ βάλει τὸ χέρι του ὁ δοῦλος πάνω στὸ 
Δεσπότη;) Εἶχε μεγάλη ταπείνωση ὁ Ἅγιος 
αὐτὸς γι’ αὐτὸ καὶ βρίσκεται στὰ ἀριστερὰ 

Συναξις Αγιου ιωάννου του Προδρομου 
και αρχη μετανοιας
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τοῦ Κυρίου στὸ τέμπλο καὶ στὴν εἰκόνα τῆς Δεήσε
ως. Στὴ συνέχεια τοῦ κηρύγματός του λέει: «Ποιή
σατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας» (Δηλαδὴ 
κάμετε ἔργα ἀγαθὰ τὰ ὁποῖα εἶναι καρπὸς ἄξιος 
τῆς ἀληθινῆς μετανοίας. Διαφορετικὰ θὰ ἔχετε τὴν 
τύχη τοῦ δένδρου ποὺ δὲν κάνει καλὸ καρπὸ καὶ 
τὸ κόβουν καὶ τὸ ῥίχνουν στὴ φωτιά.

Μετάνοια σημαίνει ἀλλαγὴ νοός. Ἡ μετάνοια 
εἶναι μυστήριο. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀγαθὴ προαί
ρεση (διάθεση) τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ. Φαίνεται ὁ ἄνθρωπος ποὺ μετανοεῖ, ὄχι 
ἐπειδὴ εἶναι σκυθρωπὸς καὶ ἔχει κατεβασμένο τὸ 
κεφάλι, ἀλλὰ άπὸ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτεται, ποὺ 
μιλάει, ποὺ κοιτάζει, ποὺ ντύνεται, ποὺ κάθεται, 
ποὺ συμπεριφέρεται. Ἡ σωστὴ νηστεία εἶναι ἕνας 
δείκτης μετανοίας. Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο ἡ ἀποχὴ 
ἀπὸ τὶς τροφές, ἀλλὰ ὅλη ἡ συμπεριφορά μας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης στὸ βιβλίο του 
«Κλῖμαξ» στὸν 5ο Λόγο του μᾶς λέει: «Μετάνοια 
σημαίνει ἀνανέωση τοῦ βαπτίσματος, συμφωνία μὲ 
τὸ Θεὸ γιὰ νέα ζωὴ (γιατὶ ἡ πρώτη συμφωνία ὅτι θὰ 
ἀνήκουμε σ’ Αὐτὸν εἶναι τὸ βάπτισμα καὶ δεύτερη 
ἡ μετάνοια συνοδευομένη ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση). 
Μετανοῶν σημαίνει ἀγοραστὴς τῆς ταπεινώσεως. 
Μετάνοια σημαίνει μόνιμος ἀποκλεισμὸς κάθε 
σωματικῆς παρηγοριᾶς. Μετάνοια σημαίνει σκέψις 
αὐτοκατακρίσεως· ἀμεριμνησία γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ 
μέριμνα γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ μας. Μετάνοια 
σημαίνει θυγατέρα τῆς ἐλπίδος καὶ ἀποκήρυξις τῆς 
ἀπελπισίας. Μετανοῶν σημαίνει κατάδικος ἀπηλ
λαγμένος ἀπὸ αἰσχύνη (ντροπή). Καὶ συνεχίζει: 
Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις μὲ τὸν Κύριο μὲ 
ἔργα ἀρετῆς ἀντίθετα πρὸς τὰ παραπτώματά μας. 
Μετάνοια σημαίνει καθαρισμὸς τῆς συνειδήσεως. 
Μετάνοια σημαίνει θεληματικὴ ὑπομονὴ ὅλων τῶν 
θλιβερῶν πραγμάτων. Μετανοῶν σημαίνει ἐπινο
ητὴς τιμωριῶν τοῦ ἑαυτοῦ του. Μετάνοια σημαίνει 
ὑπερβολικὴ ταλαιπωρία τῆς κοιλίας (μὲ νηστεία) 
καὶ κτύπημα τῆς ψυχῆς μὲ ὑπερβολικὴ συναίσθηση.

Σημεῖο τῆς πραγματικῆς καὶ ἐπιμελοῦς μετα
νοίας εἶναι τὸ νὰ θεωροῦμε τὸν ἑαυτό μας ἄξιο γιὰ 
ὅλες τὶς θλίψεις ποὺ μᾶς συμβαίνουν καὶ γιὰ πολὺ 
περισσότερες.

Ὁ Μωϋσῆς ἀφοῦ ἀξιώθηκε νὰ ἰδῇ τὸν Θεὸ στὴ 
βάτο, ἐπέστρεψε πάλι στὴν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία ὑποδη
λοῖ τὸ πνευματικὸ σκότος, καὶ ἴσως ὑποχρεώθηκε 
νὰ κατασκευάζει πλίνθους στὸν Φαραώ, ὁ ὁποῖος 
ὑποδηλοῖ τὸν διάβολο. Πλὴν ὅμως πάλι ἀνέβηκε 
στὴν βάτο, καὶ ὄχι μόνο σ’ αὐτήν, ἀλλὰ καὶ στὸ ὄρος 
Σινᾶ (τὸ ὁποῖο ὑποδηλοῖ τὰ ὕψη τῶν ἀρετῶν)».

Ἑπομένως ὁ ἄνθρωπος ποὺ μετανοεῖ καταδι
κάζει καὶ κατηγορεῖ τὸν ἑαυτό του χωρὶς ἀπελπι
σία. Μᾶς λέει ὁ Δαβὶδ στὸν 50ὸ ψαλμὸ ποὺ εἶναι 
κατ’ ἐξοχὴν ψαλμὸς μετανοίας: «Ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντός». Ἐμεῖς ὅμως ἀντὶ 
νὰ ἔχουμε τὶς ἁμαρτίες μας μπροστὰ στὰ μάτια 
μας ἔχουμε τὶς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων (οἱ παπάδες 
ποὺ κάνουν αὐτά, ὁ δεσπότης ἐκεῖνα…). Πολλοὶ 
πίστεψαν ὅτι θὰ τοὺς κάνει καλὰ ὁ Θεὸς καὶ ἔγι
ναν βάζοντας ἀρχὴ μετανοίας: λῃστὲς (Μωϋσῆς 
Αἰθίοψ), πόρνες ( Ὁσία Μαρία Αἰγυπτία), τελῶνες, 
κλέπτες, μέθυσοι, χαρτοπαῖκτες.

Χρειάζεται ὅμως νὰ θεωροῦμε τὸν ἑαυτό μας 
χρεώστη καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ ἀποκτήσουμε 
ἀγάπη ἀνυπόκριτη καὶ θυσιαστική, καθαρὴ καρδιὰ 
τηρώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, στὶς σχέσεις μας 
μὲ τοὺς ἄλλους νὰ ἔχουμε πνεῦμα εὐθές, ὄχι ἄλλα 
νὰ λέμε μπροστά τους καὶ ἄλλα πίσω τους. Ἡ κο
λακεία σίγουρα δὲν προέρχεται ἀπὸ πνεῦμα εὐθές, 
εἶναι μιὰ μορφὴ ὑποκρισίας καὶ εἶναι μητέρα τοῦ 
ψεύδους ποὺ ἐξαφανίζει τὴν ἀγάπη καὶ τὸ φόβο 
τοῦ Θεοῦ ἀπὸ μέσα μας. Μόνο ὁ ταπεινόφρων θὰ 
πεῖ τὴν ἀλήθεια. Ὡς γνωστὸν ὁ Θεὸς διαλέγει γιὰ 
φίλους του, ὄχι ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀρετή.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει: «Ὅσοι ἀνή
κουν πράγματι στὸ Χριστὸ ἐνέκρωσαν τὸν σαρ
κικὸ ἄνθρωπο μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες του. 
Ἂν ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἂς συ
μπεριφερόμαστε σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις του 
καὶ ὄχι μὲ ἰδιοτέλεια». Τὴν ψυχική μας ὠφέλεια 
θὰ τὴ βροῦμε ἐκεῖ ποὺ δὲν γίνεται τὸ θέλημά μας. 
Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ  
Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Μ.Κ.
Ἐκπαιδευτικὸς

Ο ταν ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ 
τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας στὴν Αἴγυπτο, βρέθηκε 
στὴν ἀπέναντι ἀπὸ αὐτὴν χερσόνησο τοῦ Σινᾶ, 

ἕτοιμος νὰ ξεκινήσει τὸ ταξίδι του πρὸς τὴν γῆ, τὴν 
ὁποία ὁ Θεὸς τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ. Μετὰ παρέλευ
ση ὅμως τριάντα ἡμερῶν στὴν ἔρημο καὶ ἀφοῦ ὁ 
λαὸς προμηθεύθηκε θαυματουργικὰ καὶ μὲ τὴν πα
ρέμβαση τοῦ προφήτη Μωϋσῆ νερὸ στὴν πηγὴ τῆς 
Μερρᾶς, ὅπου ἀπὸ πικρὸ ἐκεῖνο τὸ νερὸ ἔγινε γλυ
κό, τώρα ὁ λαὸς γογγύζει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἐναντί
ον τοῦ Μωϋσῆ καὶ δι’ αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐλευθερωτή 
του καὶ Θεὸ του, διότι οἱ προμήθειές του σὲ τρόφιμα 
ἐξαντλήθηκαν (  Ἔξοδ. ις΄3).  Ἔτσι βέβαια ξεχνοῦσαν 
τις τόσες πολλὲς καὶ ἐκπληκτικὲς παρεμβάσεις τοῦ 
Θεοῦ στὴν Αἴγυπτο ἀλλὰ καὶ μετὰ κατὰ τὴν διάβαση 
τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης καὶ στὴν ἔρημο.

Τώρα λοιπὸν οἱ ἀχάριστοι καὶ ὀλιγόπιστοι 
ἰσραηλίτες ζητοῦν τροφή. Καὶ ὁ Θεός, ποὺ ἀκόμη 
μακροθυμεῖ καὶ ἀνέχεται, ὑπόσχεται ὅτι θὰ στείλει 
κρέας καὶ ψωμὶ γιὰ νὰ χορτάσουν ὅλοι (  Ἔξοδ.
ις΄12). Καὶ τὸ ἴδιο βράδυ κοπάδια ἀπὸ ἀμέτρητα 
ὀρτύκια πέφτουν μπροστὰ στὶς σκηνές τους, γιὰ νὰ 
χορτάσει ἐκλεκτὸ κρέας ὁ λαός Του. Καὶ ὄχι μόνον 
αὐτὸ ἀλλά, ὅταν τὴν ἄλλη μέρα ἄρχισε νὰ ὑποχωρεῖ 
ἡ πρωινὴ δροσιὰ τῆς ἐρήμου, ὅλος ὁ λαὸς ἀντι
κρύζει κάτι, ποὺ δὲν εἶχε ξαναδεῖ.   Ἕνα ἀμέτρητο 
πλῆθος στρογγυλῶν κόκκων, ποὺ ἔμοιαζε μὲ πάγο 
νὰ εἶναι παντοῦ καὶ ὅλοι νὰ διερωτῶνται γιὰ τὴν 
προέλευσή του («μὰν χού; = τί εἶναι αὐτό; = μάν
να). Κι ὁ ἀπεσταλμένος καὶ προφήτης τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Μωϋσῆς τοὺς ἐξηγεῖ ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ ψωμί, ποὺ 
τοὺς ἔστειλε ὁ Θεός. Ἀκολούθησαν δὲ καὶ οἱ ὁδηγί
ες γιὰ τὴ χρήση του· κάθε πρωὶ θὰ προμηθεύεται ὁ 
κάθε οἰκογενειάρχης ὅση ποσότητα χρειάζεται γιὰ 
τὴν οἰκογένειά του μόνον γιὰ ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Θὰ 
ἔπρεπε ἐπίσης νὰ τὸ κάνει νωρὶς τὸ πρωὶ πρὶν βγεῖ 
ὁ ἥλιος καὶ διαλυθεῖ. Μετὰ τὴ συλλογή του, γιὰ νὰ 
γίνει βρώσιμο, ἔπρεπε νὰ τὸ ζυμώσουν καὶ νὰ τὸ 
ψήσουν, δείχνοντάς τους ὅτι πρέπει νὰ ἐργασθοῦν 
γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν τροφή τους καὶ νὰ μὴν 

περιμένουν τὰ πάντα ἀπὸ τὸν χορηγὸ καὶ δωρεο
δότη Θεό τους τὰ πάντα, ἀλλὰ νὰ κάνουν κι ἐκεῖνοι 
ὅ,τι περνοῦσε ἀπὸ τὰ χέρια τους. Θὰ εἶχε δὲ γεύση 
τηγανίτας μὲ μέλι. Δὲν ἔπρεπε ἐπίσης νὰ κρατοῦν 
μάννα γιὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, διότι θὰ σάπιζε καὶ 
θὰ ἔβγαζε σκουλήκια, ὅπως κι ἔγινε γιὰ κάποιους 
ὁλιγόπιστους. Δὲν ἔπρεπε νὰ γίνονται δηλαδὴ πλε
ονέκτες, οὔτε νὰ ἔχουν ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον, ἀλλὰ 
νὰ ἐμπιστεύονται τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ μιὰ ἀκόμη ἐντολὴ ἔδωσε ὁ Θεός· τὴν ἔκτη 
ἡμέρα, δηλαδὴ τὴν Παρασκευή, νὰ μαζεύουν δι
πλάσια ποσότητα, γιατὶ τὴν ἑπομένη, τὸ Σάββατο, 
δὲν θὰ ἔπεφτε τὸ μάννα. Κι αὐτὸ γιατὶ αὐτὴ ἡ ἡμέ
ρα εἶναι ἡμέρα ἀναπαύσεως καὶ κυρίως ἀφιερω
μένη στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ.  Ὄντως μάννα τὸ Σάβ
βατο – ποὺ κάποιοι ποὺ δὲν πίστεψαν τὸν Μωϋσῆ 
– δὲν ἔπεσε, ἐνῷ ἐκεῖνο ποὺ μάζεψαν οἱ ὑπόλοιποι 
τὴν Παρασκευὴ δὲν χάλασε!

Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ δὲν ἐξηγοῦνται μὲ τοὺς 
νόμους τῆς φύσεως, ἀλλὰ ἔγιναν – καὶ μάλιστα 
ἐπαναλαμβανόμενα – γιὰ σαράντα χρόνια. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς εἰς ἀνάμνησιν αὐτοῦ τοῦ ὑπερ
φυσικοῦ θαύματος ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Μωϋσῆ νὰ 
τοποθετήσει μέσα στὴν κιβωτὸ μὲ τὶς πλάκες τῆς 
Διαθήκης καὶ μία στάμνο μὲ μάννα. Μόλις ὅμως ὁ 
λαὸς πέρασε τὸν ποταμὸ Ἰορδάνη τὸ μάννα ἔπα
ψε νὰ πέφτει ἀφοῦ δὲν χρειαζόταν πιά. Δὲν πρέπει 
κι ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεὸς 
μεριμνᾶ καὶ γιὰ ἐμᾶς, τὸν νέο λαό Του Ἰσραήλ, νὰ 
Τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλες Του τὶς εὐεργεσίες καὶ 
νὰ ἀφιερώνουμε τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τὴν Κυρια
κή, στὴ λατρεία Του καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ 
τραφοῦμε κατ’ αὐτὴν μὲ τὸ νέο μάννα, τὸν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καταβάντα ἄρτον (Ψαλμ. οζ΄ 24), ποὺ 
δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς 
προσφέρει τὴν διδασκαλία Του καὶ κυρίως τὸ πα
νάγιο Σῶμα καὶ Αἷμά Του ( Ἰω. ς΄ 51, 5354).

Τὸ «μάννα»
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Ἑορτὲς καὶ πανηγύρεις

Πλῆθος κόσμου συνέρρευσε καὶ ἐφέτος στὸ 
Ἱ.Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερό
ντων, ὥστε νὰ τιμήσει τὸν Ἅγιο καὶ νὰ προσκυνήσει 
τὸ ἀπότμημα τῶν ἱερῶν λείψανων του, ποὺ ἔχει ὡς 
εὐλογία ἡ Ἐνορία μας.

Τὴν παραμονή τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 
Ἑσπερινοῦ εὐλογήθηκαν οἱ ἄρτοι καὶ ὀμίλησε ἐπικαί
ρως ὁ ἐκ τῶν ἐφημερίων μας, π.Νικόλαος σχετικὰ 
μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς χριστιανικῆς πτωχείας καὶ τὸν Ἅγιο. 
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία 
ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ.Γεώργιο Μαγκιρίδη τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο 
καὶ τὸν π.Γεράσιμο, ἐνῷ στὸ ἀναλόγιο διακόνησε ὁ 
π.Φιλόθεος μὲ τὸν π.Παναγιώτη καὶ τὸν Λαμπαδάριο 
τοῦ Ναοῦ μας ἐνῶ στὸ ἅγιο Βῆμα ὁ π.Νικόλαος.

Στὸ τέλος, ἀφοῦ 
ὁ π.Φιλόθεος εὐχα
ρίστησε τὸν προε
ξάρχοντα π.Γεώργιο 
καὶ τοὺς προσκυνη
τές, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως 
τὸν π.Κωνσταντῖνο 
Βαστάκη πρώην 

ἐφημέριο τῆς ἐνορίας μας καὶ κτίτορα τοῦ Γηροκο
μείου, ὁ ὁποῖος μᾶς τίμησε μὲ τὴν παρουσία του, 
προσκάλεσε τοὺς προσκυνητὲς σὲ μία μικρὴ δοχὴ 
ποὺ εἶχε ἑτοιμασθεῖ στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς Στέγης 
Γερόντων, ἡ ὁποία ἑόρταζε τὸν προστάτη της Ἅγιο 
μετὰ τὸν τροπαιοφόρο μεγαλομάρτυρα Γεώργιο.

Τὴν 4η Δεκεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τῆς ἁγίας 
Βαρβάρας, τίμησε ἡ Ἐνορία μας τὴν μεγαλομάρτυρα 
μὲ μιὰ σειρὰ λιτῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκδηλώσεων στὸ 
Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη, ὅπου ὑπάρ

χει ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Ἁγίας. Κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ ὁμί
λησε ἐπικαίρως ὁ π.Παναγιώτης, ἐνῷ ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς τὸ πρωΐ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ
γίας κήρυξε ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π.Φιλό
θεος. Μετὰ τὸ πέρας της πραγματοποιήθηκε τὸ κα
θιερωμένο πλέον κατ’ αὐτὴν τὴν ἡμέρα Μνημόσυνο 
τῶν κτιτόρων Κων/νου καὶ Δεσποίνης Κανάρη, καὶ 
τῶν εὐεργετῶν, δω
ρητῶν καὶ ἀνακαι
νιστῶν τοῦ Παρεκ
κλησίου καὶ ἐπηκο
λούθησε ἡ λιτανεία 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.

Ἡ Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας
Τὴν Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τὸ ἀπό

γευμα καὶ μέσα στὸν Ναό μας πραγματοποιήθηκε ἡ 
ἑορτὴ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας μας ἐν ὄψει τῆς 
μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μὲ 
ψαλμούς, τραγούδια, κάλαντα, ποιήματα καὶ σύντο
μα σκετσάκια τὰ παιδιὰ παρουσίασαν τὸ νόημα καὶ 
τὸ πνεῦμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης 
ποὺ συνήθως ὅλοι ἀναμένουμε μὲ χαρὰ καὶ ἀνυπο
μονησία. Τὴν γιορτὴ ἔκλεισε μὲ σύντομη ὁμιλία του 
ὁ ὑπεύθυνος Νεότητος π.Παναγιώτης Χαβάτζας, ὁ 
ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων εὐχαρίστησε καὶ ὅσους 
ὀργάνωσαν καὶ βοήθησαν ἀφανῶς ἢ ἐμφανῶς γιὰ 
τὴν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς ὄμορφης ἑορτῆς καθὼς 
ἐπίσης καὶ τὸ ζαχαροπλαστεῖο τοῦ κ.Σκαφίδα ποὺ 
εὐγενῶς προσέφερε τὰ γλυκὰ ποὺ προσφέρθηκαν.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες πρὸς τὸν π.Παναγιώτη γιὰ 
τὶς μοναδικὲς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ ἴδιος 
καὶ οἱ συνεργάτες του νὰ ζοῦμε ὀρθόδοξα καὶ πνευ
ματικὰ τὶς μεγάλες στιγμὲς τῆς Χριστιανοσύνης.

Ἕνας ἀκόμη κληρικὸς στὴν Ἐνορία μας
Τὴν Κυριακὴ 27 Δεκεμβρίου λει

τούργησε γιὰ πρώτη φορὰ στὸν 
Ἐνοριακό μας Ναὸ ὁ Ἀρχιμ.
Κορνήλιος Osuji. Πρόκειται γιὰ 
κληρικὸ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Νι
γηρίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλε
ξανδρείας, ὁ ὁποῖος κατόπιν 
ἐντολῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ποι

μενάρχου μας κ.Ἱερωνύμου θὰ 
λειτουργεῖ στὴν Ἐνορία μας γιὰ ὅσο 

καιρὸ θὰ βρίσκεται στὴν πατρίδα μας 
καὶ δὴ γιὰ ὅσο θὰ σπουδάζει τὴν ἱερὰ ἐπιστήμη στὴν 
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Πρὸς 
τὸ παρὸν συμμετέχει σὲ μαθήματα γλώσσας καὶ 
ὕστερα ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἐξετάσεις θὰ ἐγγραφεῖ στὴν 
ἀνωτέρω Σχολή. Ὁ προϊστάμενός μας π.Φιλόθεος 
παρουσιάζοντας τὸν π.Κορνήλιο στὸ ἐκκλησίασμα 
(ὅπως καὶ στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων τὴν 
Κυριακὴ 10 Ἰανουαρίου), τοῦ εὐχήθηκε καλὴ ἐπιτυχία 
στὶς σπουδές του καὶ φυσικὰ ζήτησε τὴν κατανόηση 
τῶν ἐνοριτῶν γιὰ ὅσο καιρὸ ἀκόμη θὰ δυσκολεύεται 
μὲ τὴν γλῶσσα, ἀφοῦ ἄλλωστε προέρχεται ἀπὸ μιὰ 
ξένη χώρα καὶ ἡ γλῶσσά μας – καὶ εἰδικὰ ἡ ἀρχαία 
– ἔχει τὶς δυσκολίες της, παρ’ ὅλον ὅτι κάνει μεγάλες 
προσπάθειες μὲ πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα στὸ μικρὸ 
χρονικὸ διάστημα ποὺ βρίσκεται ἤδη στὴν Ἀθήνα.

Ἐπισκέψεις σχολείων
Ἀρκετὰ ἦταν τὰ ἀντιπροσωπευτικὰ κλιμάκια 

σχολείων ποὺ ἐπισκέφθηκαν καὶ ἐφέτος ἐν ὄψει τῶν 
ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων τὴ Στέγη Γερόντων τῆς 
Ἐνορίας μας. Ἔτσι λοιπὸν στὶς 18 Δεκεμβρίου μᾶς 

ἐπισκέφθηκε μία τάξη Β΄ Γυμνασίου Οὐρσουλινῶν 
ἀποτελούμενη ἀπὸ 22 νέους μαθητές, συνοδευο
μένους ἀπὸ τὶς καθηγήτριές τους, κ.κ.Κοντοστάνου 
Ἰωάννα καὶ Μαρία Λυράκη. Τὴν Δευτέρα 21 Δεκεμ
βρίου μᾶς ἐπισκέφθηκε μιὰ μικρὴ ὁμάδα δώδεκα 
μικρῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν τοῦ Νηπιαγωγείου 
«Τὸ Μέλι», ἐνῷ τὴν Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου ἀκολού
θησαν μαθητὲς τῆς Β΄ 
καὶ Γ΄ Λυκείου τοῦ 
39ου Λυκείου Ἀθηνῶν. 
Ἀφοῦ περιῆλθαν τοὺς 
ὀρόφους καὶ τραγού
δησαν καὶ εὐχήθηκαν 
στοὺς τροφίμους, δε
χόμενα τὶς εὐχές τους 
γιὰ καλὴ πρόοδο καὶ καλὴ χρονιά, προσέφεραν στὸ 
Ταμεῖο τῆς Στέγης τὸ ποσὸν τῶν 110,00€.

Τὰ παιδιὰ περνοῦσαν ἀπὸ τὰ δωμάτια γιὰ νὰ 
εὐχηθοῦν στοὺς περιθαλπομένους μας διασκεδά
ζοντάς τους μὲ χοροὺς καὶ χριστουγεννιάτικα τρα
γούδια, προσέφεραν δωράκια, γλυκὰ καὶ κάρτες καὶ 
κάποια ἀπὸ αὐτὰ καὶ τρόφιμα καὶ εἴδη ὑγιεινῆς.

Ὅλα τὰ παιδιὰ ἀποχαιρετίσαμε μὲ ἕνα μικρὸ κέ
ρασμα καὶ τὶς εὐχές μας καὶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὅλα 
τὰ κλιμάκια ὑποδέχονταν κάποιος ἐκ τῶν ἐφημερίων 
μας περιγράφοντας τὸ ἔργο τοῦ ἱδρύματος καὶ ἔχο
ντας πάντα ἐποικοδομητικὴ συζήτηση μαζί τους.

Ἑορτὲς πρωτοχρονιᾶς
Μὲ τὴν χάρη καὶ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ ἑορτάσα

με καὶ ἐφέτος στὴν Ἐνορία μας τὴν εἴσοδο στὸ νέο 
ἔτος 2016. Στὸν ἐνοριακό μας Ναὸ τελέσθηκε ἡ Θεία 
Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου, ἐνῷ μετὰ τὸ πέρας 
της πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Δοξολογία 
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ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει καὶ εὐλογήθηκε ἡ ἁγιοβασιλόπιττα. 
Μοιράσθηκε στὴ συνέχεια ὡς εὐλογία στοὺς ἐνορί
τες μας μαζὶ μὲ ἕνα ἡμερολόγιο τσέπης, προσφορὰ 
εὐλαβοῦς ἐνορίτισσάς μας.

Ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ Δοξολογία καὶ ἡ εὐλογία 
τῆς ἁγιοβασιλόπιτ
τας τελέσθηκαν καὶ 
στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο 
τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων 
Κανάρη, ἐνῷ ὅπως 
καὶ στὸν Ναό μας 
δόθηκε ὡς εὐλογία 
στὸν «τυχερὸ» τοῦ φλουριοῦ ἕνα βιβλίο τοῦ ἀειμνή
στου π.Κων. Παπαγιάννη «Ἡ ἱερὰ ἱστορία τῆς Πα
λαιᾶς Διαθήκης».

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὅλοι οἱ 
κληρικοί μας μετέβησαν στὸν 4ο ὄροφο τοῦ Γηρο
κομείου μας ὅπου παρουσίᾳ τοῦ ἐργαζομένου προ
σωπικοῦ, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., κάποιων ἐνοριτῶν καὶ 
τῶν δυναμένων νὰ προσέλθουν περιθαλπομένων 
εὐλογήθηκε ἡ ἁγιοβασιλόπιττα.

Εὐχόμαστε κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ γεννηθέντος 
Κυρίου μας σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας καὶ γιὰ τὸ 
νέο ἔτος.

Ἡ ἁγιοβασιλόπιττα τῶν συνεργατῶν 
καὶ ἐθελοντῶν μας καὶ τῆς Ἐνοριακῆς 

Νεανικῆς Ἑστίας
Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν παροῦσα χρο

νιὰ εὐλογήθηκε ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα τῶν συνεργατῶν 
τοῦ Ναοῦ μας, ἀπὸ κάθε τομέα εὐθύνης (Ἐκκλ.Συμ
βούλιο, Φιλόπτωχο, Νεότητα κ.λπ). Στὴν τελετὴ καὶ 
τὸ ἐν συνεχείᾳ γεῦμα εἴχαμε τὴν ἰδιαιτέρα τιμὴ νὰ 
παραστεῖ καὶ νὰ προεξάρχει ὁ πρώην προϊστάμενος 
τοῦ Ναοῦ, πολιὸς Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βαστάκης. Στὸ 
τέλος ὁ νῦν προϊστά
μενος π.Φιλόθεος, 
φιλοφρόνως εὐχα
ρίστησε τοὺς ἱερεῖς, 
τοὺς ἐπιτρόπους, τὶς 
κυρίες τοῦ Φιλοπτώ
χου, τὴν Προϊσταμέ
νη καὶ τὸ προσωπικὸ 
τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ δεξιώθηκαν τοὺς καλεσμένους καὶ 
ὅλους ὅσοι προσφέρουν καὶ ἐργάζονται ἀφιλοκερδῶς 
σὲ κάθε δραστηριότητα καὶ τομέα εὐθύνης στὴν Ἐνο
ρία καὶ ἰδιαιτέρως στὸν νευραλγικὸ τομέα τῆς Νεότη
τας (κατηχητές, καθηγητὲς δωρεὰν μαθημάτων).

Ἐπίσης τὴν Κυριακὴ 17 Ἰανουαρίου μετὰ τὸ πέ
ρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου στὴ Στέγη Γερόντων εὐλογήθηκε ἡ 
Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς μας Ἑστί
ας. Μετὰ τὴν ἀκολουθία ὁ Ὑπεύθυνος αὐτῆς, π.Πα
ναγιώτης μίλησε στοὺς παρευρισκομένους σχετικῶς 
μὲ τὴ μορφὴ καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 
τοῦ Μεγάλου καὶ 
μᾶς ἐπεσήμανε ὅτι 
ὁ οὐρανοφάντωρ 
Πατὴρ τῆς Ἐκκλη
σίας μας ἦταν ὁ 
ἐμπνευστὴς τοῦ θε
σμοῦ τῆς νοσοκο
μειακῆς περίθαλψης 
τῶν ἀσθενούντων καὶ πρωτοπόρος στὴν ὑπηρεσία 
τοῦ πάσχοντος καὶ ἀναγκεμένου ἀδελφοῦ (ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου δίπλα μας). Εὐχήθη
κε καλὴ χρονιὰ σὲ ὅλους καὶ μοίρασε τὴν βασιλόπιτ
τα – ἡ ὁποία δωρήθηκε γιὰ μιὰ ἀκόμα χρονιὰ ἀπὸ 
τὴν κ.Ἀνδριανὴ Ῥεμούνδου – καὶ τὸ φλουρὶ βρῆκε ὁ 
μικρὸς Μηνᾶς. Εὐχόμαστε στὸν τυχερὸ τῆς χρονιᾶς, 
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ παιδάκια τοῦ Κατηχητικοῦ, τοὺς 
συνεργάτες καὶ τοὺς γονεῖς, ὑγεία, χαρὰ καὶ προκοπή.

Ἱερὲς Ἀγρυπνίες
Συνεχίζονται οἱ μηνιαῖες Ἀγρυπνίες στὴν Ἐνο

ρία μας, οἱ ἰδιαίτερες αὐτὲς λατρευτικὲς εὐκαιρίες, 
ποὺ μέσα στὴν κατάνυξη καὶ τὴν ἠσυχία τῆς νύκτας 
μᾶς δίνουν τὴν δυνατότητα νὰ προσεγγίσουμε μὲ 
ἕναν λίγο πιὸ διαφορετικὸ τρόπο τὸ Μυστήριο τῆς 
Ζωῆς. Ἔτσι λοιπὸν τὸν Δεκέμβριο τελέσθηκε Ἱ.Ἀγρυ
πνία στὸν Ἅγ.Γεώργιο ἐπὶ τῇ ἑορτὴ τοῦ Ἁγ.Διονυσίου 
Ζακύνθου κατὰ τὴν ὁποία προσκυνήσαμε καὶ Ἱερά 
του Ἐμβάδα, στοὺς Ἁγ.Ἀποστόλους ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ 
Ἁγ.Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου καὶ τὸν 
Ἰανουάριο ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσ.Διονυσίου τοῦ ἐν 
Ὀλύμπῳ.

Θὰ συνεχίσουμε αὐτὲς τὶς νυκτερινὲς λατρευτικές 
μας συνάξεις ἀνακοινώνοντας νωρίτερα τὴν ἡμερο
μηνία, ποὺ θὰ πραγματοποιοῦνται.

Ἔρανος Ἀγάπης
Ὁλοκληρώθηκε ὁ ἐφετεινὸς Ἔρανος Ἀγά

πης 20152016 καὶ κατ’ αὐτὸν συγκεντρώθηκαν 
4.700,00€, ἐκ τῶν ὁποίων 1.645,00€ κατατέθηκαν 
στὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν γιὰ τὰ Ἱδρύματά της καὶ 94,00€ ὑπὲρ τῆς 
Περιφερείας Ἀττικῆς. Δυστυχῶς ἡ οἰκονομικὴ κρίση 
ποὺ ἔχει πλήξει σχεδὸν ὅλα τὰ νοικοκυριὰ ἔχει τὸν 
ἀντίκτυπό της καὶ στὰ ἔργα τῆς φιλαλληλίας καὶ φι
λαδελφίας. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ κάθε ἐνορίτης μας, ποὺ 
βρέθηκε κυρίως στοὺς Ναοὺς τῆς Ἐνορίας μας, μὲ 
τὸ ὑστέρημά του ἢ τὸ ἐλάχιστο περίσσευμά του θυ
μήθηκε τὸν πονεμένο ἀδελφό μας.

Ἔτσι λοιπὸν κατατέθηκαν στὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
μας 2.961,00 €, τὰ ὁποῖα θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ 
ἀποδώσουμε ἕνα μέρος ἀπὸ τὶς πολλές μας ὑποχρε
ώσεις (φόρος μισθωτῶν καὶ δόση ΕΝΦΙΑ 3.500,00€, 
ΙΚΑ δώρου Χριστ. καὶ Δεκ.2015 20.000,00€) ἀλλὰ 
καὶ χρέη, ποὺ σήμερα φθάνουν τὶς 25.000,00€.

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ἀπὸ καρδίας ὁ Κύριος νὰ 
τοὺς ἀνταποδίδει μυριαπλάσια.

Στέγη Γερόντων
Ὅπως ὅλους ἔχει πλήξει ἡ οἰκονομικὴ κρίση, 

ἔτσι – κατὰ συνέπεια – ἔχει καὶ τὸ Γηροκομεῖό 
μας, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα Ἱδρύματα τῆς Ἱ.Ἀρχι
επισκοπῆς μας. Ἐδῶ λοιπὸν καὶ ἀρκετὰ χρόνια 
λόγῳ πολλαπλῶν βλαβῶν τελικὰ παροπλίσθηκε τὸ 

ἐπαγγελματικό μας πλυντήριο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐξυπη
ρετοῦμε τὶς ἀνάγκες ἕνος Γηροκομείου, τὸ ὁποῖο 
σήμερα περιθάλπει 60 γέροντες καὶ γερόντισσες. 
Λόγῳ οἰκονομικῆς στενότητος ἀναγκασθήκαμε νὰ 
τὸ ἀντικαταστήσουμε μὲ δύο μικρὰ οἰκιακά, τῶν 
ὁποίων ἐπίσης ἡ «ζωὴ» φθάνει στὸ τέλος, ἀφοῦ ἡ 
καθημερινὴ καὶ μεγάλη χρήση τους δὲν εἶναι δυ
νατὸν νὰ τὴν παρατείνει ἐπὶ μακρόν. Ἐπίσης ἐδῶ 
καὶ ἕνα χρόνο περίπου δὲν ὑπῆρξε ἡ οἰκονομικὴ 
δυνατότητα νὰ ἀντικαταστήσουμε καὶ τὸν ἐπαγγελ
ματικό μας φοῦρνο, στὸν ὁποῖο ψηνόταν φαγητὸ 
γιὰ τοὺς περιθαλπομένους καὶ ἄλλους 50 περί
που συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι σιτίζονται ἀπὸ 
τὸ Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης. Τὸ κόστος γιὰ τὰ 
ἐπαγγελματικὰ πλυντήρια, στὰ ὁποῖα ἔχουμε κα
ταλήξει κυμαίνεται μεταξὺ 5.500,00 – 10.200,00€, 
ἐνῷ γιὰ τὸν φοῦρνο μεταξὺ 1.500,00 – 2.000,00€. 
Δυστυχῶς λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ κεφαλαίων ἀπὸ 
τὶς τράπεζες, τῆς ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης πρὸς τὶς 
ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες – ἀφοῦ πρόκειται γιὰ εἰσαγό
μενα εἴδη – μᾶς ζητοῦν οἱ ἐδῶ ἀντιπρόσωποι τὴν 
προκαταβολὴ ὁλόκληρου τοῦ ποσοῦ γιὰ τὴν ἀγορὰ 
αὐτῶν τῶν συσκευῶν. Ἔχουμε βεβαίως ἀπευθυνθεῖ 
σὲ κάποια Κοινωφελῆ Ἱδρύματα, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε 
πάρει κάποια ἀπάντηση. Κάνουμε λοιπὸν ἔκκλη
ση καὶ μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ μας στὰ φιλάνθρωπα 
αἰσθήματα κάποιων γιὰ τὴν ἀγορά τους. Εὐχόμα
στε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος νὰ μᾶς εἰσακούσει καὶ 
πάλι γιὰ νὰ συνεχίσουμε μὲ τὴ σειρά μας νὰ προ
σφέρουμε.

ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο ἀπευθύνει θερμὲς 
εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι συνέβαλαν  
στὴν ἀποπληρωμὴ τῶν νέων ταπήτων  

τοῦ Ναοῦ μας.

Νέος ἀριθμὸς τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ  
τῆς Στέγης Γερόντων

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνισχύσουν 
τὸ Γηροκομεῖο μας μποροῦν νὰ τὸ κάνουν 

καὶ μέσῳ τοῦ νέου μας τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ.

Ἐθνικὴ Τράπεζα: 52400125218
ΙΒΑΝ: GR3101105240000052400125218



ΔΩΡΕΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
39ο Λύκειο Ἀθηνῶν ................................................................. 110,00
Ἀδαμαντίδης Περικλῆς ............................................................60,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 120,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 200,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 300,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 500,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 500,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 700,00
Ἀργυρόπουλος Χαράλαμπος............................................ 5.000,00
Ἀργυροπούλου Σοφία ............................................................ 100,00
Βενιεράκης Γεώργιος ................................................................50,00
Βιντιάδου Εὐαγγελία .................................................................60,00
Γαβουνέλη Ἐλπινίκη ................................................................. 100,00
Γαρδίκης Περικλῆς ....................................................................90,00
Γιαννακάκης Νικόλαος .............................................................90,00
Γιαννόπουλος Παναγιώτης ................................................... 450,00
Δεληγιάννης Βασίλειος ......................................................... 500,00
Δεσποτίδης Ἀνώνιος .............................................................. 100,00
Ζαμπέτης Νικόλαος .............................................................. 500,00
Θεοφιλοπούλου Ἀργυρὼ ...................................................... 100,00
Κακάμη Ἀντιγόνη ......................................................................50,00
Καλογήρου Χριστιάνα ........................................................... 100,00
Καπαταϊδάκη Αἰκατερίνη...................................................... 500,00
Κατσιμάρδος Δημήτριος .........................................................50,00

Κατσιμάρδου Μαρία .................................................................50,00
Κατσουλάκη Ἰωάννα ............................................................... 150,00
Κομνηνοῦ Βασιλικὴ ...................................................................50,00
Κοτορλοῦ Τασία ..................................................................... 240,00
Μαγαλιὸς Ἀπόστολος ........................................................... 400,00
Μαλαβάζος Χρῆστος ............................................................. 130,00
Μαριάτου Γεωργία .....................................................................50,00
Μαστοράκης Χρῆστος ......................................................... 500,00
Μπίκου Σοφία .......................................................................... 100,00
Μπούκη Βασιλικὴ ................................................................... 250,00
Οἰκονομόπουλος Δημήτριος ..................................................50,00
Οἰκονομοπούλου Εὐδοκία ......................................................50,00
Παναγιωτάκου Παρασκευὴ ................................................... 150,00
Πανταλέων Χρύσα .................................................................. 100,00
Πενταγιώτη Βασιλικὴ ............................................................. 200,00
Πετροπούλου Παπακυριάκου Γεωργία............................... 150,00
Σακελλαροπούλου Μάτα .........................................................50,00
Σουρβίνος Προκόπιος .......................................................... 200,00
Σύλλογος ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ................................................... 120,00
Τάκη Μαρία .............................................................................. 150,00
Ταλαμπέκου Ἰφιγένεια ..............................................................50,00
Τικτοπούλου Ἀλίκη ...................................................................50,00
Τοπαλίδης Ἀνδρέας ................................................................ 100,00
Τσουλογιάννη Κανέλλα ......................................................... 330,00
Φιλ. Σύλλογος Παρνασσὸς......................................................70,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ................................................................. 285,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .......................................90,39

ΔΩΡΕΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ἀθηναίου Δέσποινα ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 300,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 300,00
Ἀνώνυμος ............................................................................... 3600,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀργυρὼ & Ἀνδρέας Καμπίτσης .............................................50,00
Ἕνωσις Κιμωλίων ........................................................................50,00

Θεοφιλοπούλου Ἀργυρὼ ...................................................... 100,00
Κακάμη Ἀντιγόνη ......................................................................50,00
Καμπάκη Εὐανθία .................................................................... 180,00
Καρούσου Εὐγενία ....................................................................50,00
Μηλιώνης Θεοφάνης .............................................................. 100,00
Σύνδεσμος Ἀποστρ. Ἀξιωμ. Ἀποφ. ΣΣΕ 1949Β ................. 100,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ....................................................................20,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ..................................... 106,44

ΔΩΡΕΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος .................................................................................. 100,00
Ἀνώνυμος .................................................................................. 150,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 300,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ....................................................................................50,00
Ἀνώνυμος ................................................................................. 500,00
Ἀργυροῦ Κωνσταντῖνος .........................................................375,00
Βενιέρη Μαρία ...........................................................................50,00
Γεωργοπούλου Ἑλένη .............................................................. 180,00
Δίσκος Πανηγύρεως Ἁγ.Νεκταρίου (9/11) .........................223,52
Δούκα Ῥόη ................................................................................ 150,00
Ἐτζέογλου Μιχαὴλ ................................................................... 100,00
Ἡλιάδου Παρθένα .....................................................................50,00

Ἰωαννίδου Σμαράγδα ................................................................50,00
Ἰωάννου Παναγιώτα ..................................................................50,00
Κοκκινογούλης Παναγιώτης ...................................................50,00
Κόλλιας Εὐάγγελος ................................................................. 100,00
Μανώλου Ἰφιγένεια .................................................................. 100,00
Μαστοράκης Χρῆστος .......................................................... 100,00
Μόσχου Μαίρη ..........................................................................50,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ............................................................ 1.500,00
Μύστρας Κωνσταντῖνος ........................................................ 100,00
Πολενάκης Γεώργιος .............................................................. 120,00
Ρεπαπῆς Χρῆστος ................................................................... 160,00
Σύνδεσμος Ἀποστρ. Ἀξιωμ. Ἀποφ. ΣΣΕ 1949Β ................ 800,00
Διάφοροι Δωρηταὶ .................................................................. 183,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ......................................142,75

Ἀνακοινώσεις - περισσότερες εἰδήσεις στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας: megalomartys.wordpress.com

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Τ.Κ. 113 61 Κυψέλη, Τηλ. 210 - 82.12.667

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  τηλ. 210 - 34.76.090

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


