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Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ

Ἡ ἑορτὴ τῶν ἁγίων πρωτο-
κορυφαίων ἀποστόλων 

Πέτρου καὶ Παύλου εἶναι 
ἀρχαιοτάτη. Κανένα ἡμε-
ρολόγιο ἀκόμα καὶ ἐκ τῶν 
ἀρχαιοτέρων τῆς Ἀνα-
τολῆς καὶ τῆς Δύσεως δὲν 
ὑπάρχει ποὺ νὰ μὴν περι-
λαμβάνει τὴν ἑορτὴ αὐτῶν 
τῶν δύο ἀποστόλων, καὶ ἐξ 
αἰτίας αὐτοῦ ὁ πανηγυρισμὸς 
τῆς ἀποστολικῆς αὐτῆς ἑορτῆς 
πλεονεκτεῖ ἄλλων ἑορτῶν, ἀκόμα καὶ 
Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν.

Ἡ εὐσεβὴς τιμὴ πρὸς τοὺς ἀποστό-
λους μάρτυρες εἶναι ἀναντίρρητον ὅτι 
ἄρχισε εὐθὺς μετὰ τὸ μαρτυρικό τους 
τέλος. Ὅπως διηγεῖται ὁ ἐκκλ. ἱστορικὸς 
Εὐσέβιος, ὁ ῥωμαῖος πρσβύτερος Γάϊος, 
κατὰ τὰ τέλη τοῦ β΄ αἰῶνος, σὲ μιὰ δια-
μάχη μὲ ἐπιστολὲς μὲ τὸν αἱρετικὸ Πρό-
κλο λέει: «Ἐγὼ τὰ τρόπαια τῶν ἀποστό-
λων ἔχω δεῖξαι· ἐὰν γὰρ θελήσῃς ἀπελ-
θεῖν ἐπὶ τὸν Βατικανόν, ἢ εἰς τὴν ὁδὸν τὴν 
Ὠστίαν, εὑρήσεις τὰ τρόπαια τῶν ταύτην 
ἱδρυσαμένων τὴν Ἐκκλησίαν». Ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ἐτάφη πρὸς τὴν Ὠστίαν 
ὁδόν, ὄχι μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλη, ὁ δὲ Πέ-
τρος, μαρτυρήσας μὲ σταυρικὸ θάνατο, 
ἐτάφη κοντὰ στὸν Βατικανὸ λόφο.

Ἡ ἀρχὴ τῆς ἑορτῆς τῆς 29 Ἰουλίου 

ὀφείλεται στὴν παλαιὰ Ῥώμη, 
ἀπὸ τὴν ὁποία σὺν τῷ χρόνῳ 

μετεδόθη καὶ ἀλλοῦ. Στὰ 
ἀρχαιότερα δυτικὰ ἡμε-
ρολόγια, τὸ ῥωμαϊκὸ τοῦ 
δ΄ αἰῶνος, τῆς Καρθα-
γένης τοῦ ε΄ αἰῶνος, τὰ 
Μαρτυρολόγια τοῦ Ἱερω-

νύμου καὶ τοῦ Ῥομπάν, τὸ 
Σακραμεντάριο τοῦ Πάπα 

Γρηγορίου, ἡ μνήμη καὶ τῶν 
δύο ἀποστόλων ἑορταζόταν 

στὴ Δύση κατὰ τὴν ἴδια ἡμέρα, τὴν 
29η Ἰουνίου. Ὁ καθορισμὸς τῆς ἡμερομη-
νίας αὐτῆς ὡς ἡμέρας κοινοῦ ἑορτασμοῦ 
τῶν δύο ἀποστόλων ὀφείλεται πιθανῶς 
στὴν κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Οὐαλερια-
νοῦ μετακομιδὴ τῶν τιμίων λειψάνων 
τους στὴν κατακόμβη τοῦ ἁγίου Σεβα-
στιανοῦ κατὰ τὴν 29η Ἰουνίου τοῦ ἔτους 
258, ἐπὶ Πάπα Σίξτου β΄. Ὅταν μετὰ ἀπὸ 
μερικὲς δεκαετίες ἐπεστράφησαν τὰ τ. 
λείψανα στοὺς ἀρχικούς τους τάφους, ἡ 
ἡμερομηνία αὐτὴ διατηρήθηκε ὡς ἡμέ-
ρα κοινοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἀποστόλων, 
ὄχι πλέον εἰς ἀνάμνηση τῆς καταθέσεως 
τῶν τιμίων λειψάνων τους, ἡ ὁποία εἶχε 
λησμονηθεῖ ἀπὸ τὸν λαό, ἀλλὰ ὡς «γε-
νέθλιος» ἡμέρα, δηλαδή ὡς ἑορτὴ τοῦ 
μαρτυρίου τους.

Ἀπὸ τὸν μεσαίωνα στὴ Δύση ἡ ἑορτὴ 
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τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐτιμᾶτο ἰδιατέρως τὴν 
30ὴ Ἰουνίου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ μεταγενέστε-
ρα ἡμερολόγια, ὅπως αὐτὸ τοῦ Ἀλλατίου (η΄αἰ.) 
καὶ ἄλλων μεταγενεστέρων. Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου κατὰ τὴν 30ὴ Ἰουνίου ὀφεί-
λεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Ῥώμης δὲν 
μποροῦσε νὰ συνεχίζῃ παλαιὰ παράδοση ἱερουρ-
γώντας κατὰ τὴν ἴδια ἡμέρα –τὴν 29 Ἰουνίου– καὶ 
στὶς δύο βασιλικές, ἐξαιτίας τῆς μεταξύ τους ἀπο-
στάσεως. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐκρίθη σκοπιμό-
τερο νὰ τιμᾷ ἡ ἐκκλησία τὴν μνήμη τοῦ Πέτρου 
στὴ Βασιλικὴ τοῦ Βατικανοῦ, ἐνῷ τὴν ἑπομένη τὴν 
μνήμη τοῦ Παύλου στὴν ὁμώνυμη βασιλική.

Στὴν Ἀναστολή, πλὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων/
πόλεως, ἡ μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστό-
λων ἐτελεῖτο ὄχι τὴν 29η Ἰουνίου, ἀλλὰ τὴν τέταρτη 
ἡμέρα ἀπὸ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, δη-
λαδὴ τὴν 28η Δεκεμβρίου. Τὸ ἀρχαιότερο Μαρ-
τυρολόγιο τῆς Ἀνατολῆς σὲ συριακὴ μετάφραση 
ἀπὸ τὴν ἑλληνική, τὸ ὁποῖο διεσώθη σὲ κώδικα 
τοῦ ἔτους 411, ἀναγράφει ἑορτὴ τῶν ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου τὴν 28η Δεκεμβρίου. Μνεία 
γιὰ τὸν ἑορτασμὸ κατὰ τὴν 29η Ἰουνίου τῆς μνήμης 
τῶν ἁγίων ἀποστόλων στὴν Ἐκκλησία τῆς Κων/πό-
λεως ἀπαντᾷ κατὰ τὸν πέμπτο αἰῶνα. Ἤδη ὁ Θε-
όδωρος ὁ Ἀναγνώστης ἀναφέρει ὅτι «Φῆστός τις 
τῶν τῆς συγκλήτου Ῥώμης, πρὸς βασιλέα σταλεὶς 
Ἀναστάσιον διά τινας χρείας πολιτικάς, ἐλθὼν εἰς 
τὴν Βασιλίδα τῶν κορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου τὴν μνήμην πολλῇ τιμῇ καὶ σεβάσματι 
παρεκάλεσε γίνεσθαι. Ἐπιτελουμένης δὲ καὶ πρό-
τερον, πλὴν ἐξ αἰτήσεως Φήστου, πολλῷ πλέον 
ηὐξήνθη τῆς τοιαύτης τὸ φαιδρὸν πανηγύρεως». 
Οἱ ὑπόλοιπες Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς ἐξακολου-
θοῦσαν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἑορτάζουν στὶς 28 
Δεκεμβρίου αὐτὴ τὴν ἀποστολικὴ ἑορτή, ὅπως 
ὅμως σαφῶς προκύπτει ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ ἁγ. 
Σωφρονίου Ἱεροσολύμων «εἰς τοὺς ἁγίους Πέτρον 
καὶ Παῦλον μακαρίους Ἀποστόλους, τῇ δ’ ἡμέρᾳ 
τῶν Γενεθλίων» (Χριστουγέννων), στὴν Ἐκκλησία 
τῶν Ἱεροσολύμων ἐξακολουθοῦσε ἡ ἀρχαία πα-
ράδοση μέχρι τῆς κατακτήσεώς τους ἀπὸ τοὺς 
Ἄραβες. Ἰδιαζόντως ἐτιμᾶτο ἡ μνήμη τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας, ὅπως 
φαίνεται ἀπὸ τὶς ὁμιλίες γιὰ αὐτὸν τοῦ Ἁγ. Ἰω. τοῦ 
Χρυσοστόμου, τελοῦνταν δὲ τὴν 28η Δεκεμβρίου 
ἡ μνήμη Πέτρου καὶ Παύλου, ἐνῷ τὴν 27η Δεκεμ-
βρίου τῶν ἀποστόλων Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.

Στὰ ἀρχαῖα Συναξάρια καὶ τὰ Τυπικὰ τῆς 
Ἐκκλησίας Κων/πόλεως φέρονται καὶ ἄλλες 
ἑορτὲς πρὸς τιμὴν τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
Παύλου, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου λη-
σμονήθηκαν. Ἔτσι π.χ. τὴν 1η Σεπτεμβρίου ἀναφέ-

ρεται ἑορτὴ πρὸς τιμὴν «τῆς ἀναβλέψεως τοῦ ἁγ. 
Παύλου τοῦ Ἀποστόλου, περὶ ἧς Λουκᾶς ὁ θεῖος 
ἐν ταῖς πράξεσι τῶν ἀποστόλων διέξεισι», ἐνῷ 
τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου ἑορτὴ «εἰς 
μνήμην τοῦ κορυφαίου Πέτρου».

Ἀπὸ τοῦ 1925 καθιερώθη ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο εἰδικὸς πάν-
δημος ἑορτασμὸς στὸν Ἄρειο Πάγο τῆς μνήμης 
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Κατὰ τὸ ἔτος 1951 ἑορτάστηκε μὲ κάθε μεγα-
λοπρέπεια στὴν Ἑλλάδα ἡ 1900ὴ ἐπέτειος ἀπὸ τῆς 
ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, κατὰ τὴν ὁποία παρέστησαν 
ἀντιπρόσωποι τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν ὀρθο-
δόξων καὶ ξένων. Οἱ ἑορταστὲς ἐπισκέφθησαν 
σχεδὸν ὅλες τὶς πόλεις ποὺ ἐκήρυξε ὁ Ἀπόστο-
λος, καὶ τὸν ὅλο αὐτὸν πανηγυρισμὸ ὁλοκλήρωσε 
ὁ μέγας ἑσπερινὸς πάνω στὸν Ἄρειο Πάγο καὶ 
ἡ κατὰ τὴν ἑπομένη τελεσθεῖσα Θεία Λειτουργία 
στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν.

Ναοὶ ἐπ’ ὀνόματι τῶν ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου ὑπῆρχαν πολλοὶ στὴν Κωνσταντινού-
πολη καὶ ἀλλοῦ. Ἔτσι, ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινι-
ανὸς ὁ α΄ ἵδρυσε στὴν Κων/πολη τὸ 519 Ναὸ ἐπ’ 
ὀνόματι Πέτρου καὶ Παύλου, ἐνῷ μὲ ἐπιστολή 
του πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο Ῥώμης Ὁρμίσδα ζήτησε 
μέρος τῶν τιμίων Λειψάνων τῶν Ἀποστόλων.

Οἱ μαρτυρήσαντες στὴ Ῥώμη ἀπόστολοι Πέ-
τρος καὶ Παῦλος κατέχοντας ἐξέχουσα θέση στὴν 
συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας τιμήθηκαν ἀπὸ παλιὰ μὲ 
λόγους, ὁμιλίες καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους.

Κανεὶς ὅμως ἐπιτυχέστερα δὲν ἐχαρακτήρισε 
τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὅσο ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος μὲ τὶς ἑπτὰ ὁμιλίες του γι’ αὐτόν, μὲ τὶς 
ὁποῖες καὶ δικαίως ὁ Χρυσόστομος ὀνομάστηκε 
«τὸ στόμα τοῦ Παύλου». Λόγους ἐγκωμιαστικοὺς 
ἀπήγγειλαν ἢ ἔγραψαν καὶ ἄλλοι πατέρες καὶ δι-
δάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους 
ὁ ἅγ. Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων καὶ ὁ Ἀστέριος 
Ἀμασείας. Ὁ Ῥωμανὸς ὁ μελῳδὸς ὕμνησε τὴν 
ἑορτὴ μὲ Κοντάκιο, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμα-
σκηνὸς μὲ δύο Κανόνες καὶ πολλὰ τροπάρια. Κα-
νόνα καὶ γιὰ τοὺς δύο ἀποστόλους ἔγραψε καὶ ὁ 
Θεοφάνης, ἰδιαιτέρως δὲ γιὰ τὸν ἀπόστολο Πέ-
τρο. Ὁ Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ Κοσμᾶς ὁ μελῳδός, 
ὁ Γερμανὸς Κ/πόλεως καὶ ἄλλοι ἔγραψαν τὰ στι-
χηρὰ τῆς ἑορτῆς.

(Ἀπόδοσις εἰς τὴν νέαν Ἑλληνικὴν ἐκ τοῦ ἄρθρου 
«Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου» 

τοῦ Ἰω. Ῥάμφου, ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἁγιολογικὰ Μελετήματα, 
ἐκδ. Σπ. Μουστάκα ΕΠΕ, 1987).



3

ὉΑὔγουστος εἶναι ὁ μῆνας τῆς Παναγίας 
μας, μὲ ἐπίκεντρο τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμή-

σεώς της, ποὺ πολὺ εὔστοχα ἔχει χαρακτη-
ρισθεῖ ὡς τὸ «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ». Ἡ 
ἑορτὴ ἔχει τὰ προεόρτιά της, ποὺ ξεκινοῦν τὴν 
1η Αὐγούστου μὲ τὴν τέλεση τῆς πρώτης Πα-
ρακλήσεως στὸ πανυπέρτιμο πρόσωπό Της, 
κορυφώνεται τὴν 15η μὲ τὴν κυρίως ἡμέρα 
καὶ ὁλοκληρώνονται τὴν 23η μὲ τὸ κλείσιμο 
τοῦ κύκλου αὐτῶν τῶν ἑορτῶν, τὴν λεγομένη 
ἀπόδοση, τὰ κοινῶς λεγόμενα ἐννιάμερα. Στὸ 
Ἅγιο Ὄρος ἡ ἀπόδοση γίνεται τὴν 28η Αὐγού-
στου, κατάλοιπο αὐτοκρατορικοῦ διατάγμα-
τος τοῦ Ἀνδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου, ὥστε 
σχεδὸν ὅλος ὁ μῆνας –μαζὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς 
Ἁγ. Ζώνης τῆς 31ης Αὐγούστου– νὰ εἶναι ἀφι-
ερωμένος σ’ Ἐκείνην ποὺ στὰ χέρια της ἐβά-
στασε τὸν τὰ πάντα βαστάζοντα. Ἔτσι ὅλος ὁ 
μῆνας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
ἔτος, ποὺ λήγει τὴν 31η Αὐγούστου σφραγίζε-
ται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας.

Ὑμνολογεῖται λοιπὸν αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἡ 
ὄντως Θεοτόκος καὶ σ’ Ἐκείνην ἀναφέρουν τὶς 
θλίψεις καὶ τὰ βάσανα, τὶς χαρὲς καὶ τὶς εὐχα-
ριστίες τους οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ στὰ ὅποια 
θεομητορικὰ προσκυνήματα, εἰκόνες, ναοὺς 
καὶ ἐξωκκλήσια, ἀφιερωμένα στὴ χάρη Της, 
ἀλλὰ καὶ ὅπου ὑπάρχει ὀρθόδοξος ναός. Κι 
αὐτὸ γιατὶ ἡ Θεομήτωρ εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴ 
σάρκα μας, μητέρα ὄχι μόνον τοῦ Κυρίου μας 
ἀλλὰ καὶ δική μας. Καὶ ὡς μητέρα στοργικὴ 
φροντίζει γιὰ τὰ ἀναγκεμένα παιδιά Της,  

Δεκαπενταύγουστος
διαβιβάζοντας τὰ αἰτήματα τοῦ λαοῦ πρὸς 
τὸν Υἱό Της, χρησιμοποιώντας τὴν παρρησία 
τῆς μητέρας.

Σχεδὸν καθημερινὰ κατ’ αὐτὴν τὴν περίοδο 
θὰ ψάλλονται οἱ δύο Παρακλητικοὶ πρὸς τιμήν 
Της Κανόνες, ὁ μικρὸς καὶ ὁ μεγάλος, ἐκτὸς 
Σαββάτου καὶ τῶν παραμονῶν Μεταμορφώσε-
ως τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου. Τοῦ μικροῦ συντάκτης εἶναι ὁ μοναχὸς 
Θεοστήρικτος κατὰ κόσμον Θεοφάνης, ἐνῷ 
τοῦ μεγάλου ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας τῆς 
Νίκαιας Θεόδωρος Δούκας ὁ Λάσκαρις (1222-
1258). Καὶ οἱ δύο ἔχουν συντεθεῖ ὡς ἐπιτομὴ 
ἑνὸς ὄρθρου, θεομητορικοῦ ὄρθρου· ὁ πρῶτος 
περιλαμβάνει γενικὰ αἰτήματα, ποὺ ἀφοροῦν 
κάθε ἀγωνιζομένη καὶ θλιβομένη ψυχή, ποὺ 
πάσχει ἀπὸ ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀσθένειες, 
ἀπὸ ἐπιβουλὲς τοῦ διαβόλου καὶ ἄλλους κιν-
δύνους· ὁ δεύτερος, πιὸ προσωπικὸς καὶ περι-
γράφει τὰ παθήματα καὶ τὶς περιστάσεις τοῦ 
πολυπαθοῦς ποιητοῦ του, ποὺ ὅμως δὲν ἀπέχει 
καὶ πολὺ ἀπὸ τὸν καθένα μας.

Ἡ προσευχὴ ὅμως –ὅπως καὶ τὰ παντοειδὴ 
προβλήματά μας– δὲν πρέπει νὰ παύει ποτέ. Τί-
ποτε λοιπὸν δὲν μᾶς ἐμποδίζει νὰ ὑμνολογοῦμε 
καὶ συνάμα νὰ παρακαλοῦμε τὴν Παναγία Θε-
οτόκο καθημερινὰ ψάλλοντας στὶς προσωπικὲς 
προσευχές μας τοὺς Παρακλητικοὺς Κανόνες 
ἢ ἀκόμη καὶ τοὺς Χαιρετισμούς Της. Ἔτσι θὰ 
Τὴν ἔχουμε πάντοτε ὑπέρμαχο καὶ μεσίτρια τῆς 
ἀθλίας ψυχῆς μας καὶ πολύτιμο βοη θὸ στοῦ 
πολυτάραχου βίου μας τὴν θάλασσα.
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Πανήγυρις τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ

Μέσα σὲ ἀναστάσιμη λαμπρότητα πραγματοποιή-
θηκε καὶ ἐφέτος ἡ Πανήγυρις τοῦ ἐφόρου καὶ προστά-
του μας Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στὸν Ἐνορι-
ακό μας Ναό, ἀφοῦ συνέπεσε –ἐκ μεταθέσεως– μὲ τὴν 
Δευτέρα τοῦ Πάσχα. Κατὰ τὶς Ἱ. Ἀκολουθίες προεξῆρχε 
ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος. Εὐχόμαστε ὁ 
Ἅγιος νὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας ἐνώ-
πιον τοῦ θρόνου τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος μας.

Ἀπογευματινὰ προσκυνήματα

Τὴν Παρασκευὴ 1η Ἀπριλίου νωρὶς τὸ ἀπόγευμα, 
ξεκινήσαμε μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρὸ γιὰ μιὰ ἀπογευμα-
τινὴ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς ἐνορίας μας στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Λουτρακίου, Μετόχι τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Θεομήτορος Ἡλιουπόλεως. Φθάνοντας 
στὸν προορισμό μας, γίναμε δεκτοὶ ἀπὸ τὶς μοναχὲς 
μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ φιλόξενη διάθεση, καὶ μετὰ τὸ 
συνηθισμένο κέρασμα, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου 
ἀπολαύσαμε τὴν μοναδικὴ θέα τοῦ Κορινθιακοῦ κόλ-
που καὶ τῆς πόλεως τοῦ Λουτρακίου, εἰσήλθαμε στὸν 

Ναὸ προκειμένου νὰ συμμετάσχουμε στὴν ἀκολουθία 
τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καὶ τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν τῆς 
Θεοτόκου.

Ἀπὸ τὴν ἐξόρμηση αὐτὴ τῆς Ἐνορίας μας ἐνισχύθη-
κε τὸ Ταμεῖον τῆς Στέγης μας κατὰ 710,00€, κατόπιν 
μάλιστα τῆς εὐγενοῦς προσφορᾶς κάποιας κυρίας ποὺ 
ἐξόφλησε τὸ λεωφορεῖο ποὺ μᾶς μετέφερε. 

Ἐπίσης ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, διορ-
γανώθηκε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ ἀπὸ τὴν Ἐνορία 
μας στὸ Ἱ. Μετόχιον Ἁγ. Παντελεήμονος Πεντέλης τῆς 
Ἱ. Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, στὸ ὁποῖο ἐγκαταβιεῖ ὁ 
προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας μας π.Φιλόθεος ἐπ’ εὐκαι-
ρίᾳ τῆς πανηγύρεως τῆς Ὁσ. Ματρώνης τῆς Ρωσίδος 
τῆς ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ τὴν Παρασκευὴ τῆς 
Διακαινησίμου 6 Μαΐου (ἐκ μεταθέσεως λόγῳ τῆς συ-
μπτώσεως τοῦ Πάσχα μὲ τὴν ἑορτή της). Ἐκεῖ μόλις 
φθάσαμε –πολλοὶ μὲ λουλούδια, προσφορὰ στὴν Ἁγία, 
ποὺ τὰ ὑπεραγαποῦσε– μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ π. Φιλόθε-
ος στὴν αὐλὴ τοῦ Μοναστηριοῦ, ποὺ ἦταν καταπράσινη 
ἀπὸ τὰ ὄμορφα καλλωπιστικὰ δέντρα καὶ λουλούδια.

Ἀμέσως κατευθυνθήκαμε στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, 
ὅπου μετὰ ἀπὸ λίγο ξεκίνησε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς 
προεξάρχοντος τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Πετράκη 
Θεοφ. Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ Ἰακώβου, συμμετεχόντων 
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καὶ ὅλων τῶν ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας μας, οἱ ὁποῖοι 
παρέμειναν ἕως καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἱ. Ἀγρυπνίας 
περὶ τὴν 1.30 π.μ.

Ἀναχωρήσαμε λίγο μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ, ἀφοῦ ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἔκθεση τῆς Μονῆς, 
ὅπου προμηθευθήκαμε ἀπὸ τὰ ἐργόχειρα τῶν πατέρων 
χειροποίητο θυμίαμα καὶ παραδοσιακὰ ζυμαρικά, μαρ-
μελάδες, γλυκὰ τοῦ κουταλιοῦ καὶ ἁγνὸ κερί.

Ἐπιστρέψαμε στὴν Κυψέλη πλήρεις εὐλογιῶν ἀπὸ 
τὴν σύγχρονη Ἁγία, τὴν ὁποία ὁ Θεὸς προίκισε μὲ τόσα 
χαρίσματα καὶ ἐκείνη μὲ τὴ σειρά της πρεσβεύει στὸν 
Κύριο καὶ εἰσακούεται, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύεται 
ἀπὸ τὰ δυσεξαρίθμητα ἀναθήματα στὴν εἰκόνα καὶ τὸ 
ἱερό της λείψανο, ποὺ προσκυνήσαμε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὰ ἀναρίθμητα λουλούδια ποὺ προσφέρονται καθημε-
ρινῶς, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως στὴν ἑορτή της καὶ μοιράσθη-
καν ὡς εὐλογία στοὺς προσκυνητὲς μετὰ τὸ πέρας τῆς 
Ἀγρυπνίας, μαζὶ μὲ τὰ κόλλυβα καὶ τοὺς ἄρτους. Μικρὴ 
εὐλογία ἀπὸ τὴν ἀρτοκλασία μᾶς προσέφεραν οἱ πατέ-
ρες, ποὺ λόγῳ τῆς ἀναχωρήσεώς μας μοιράσθηκε στὸ 
λεωφορεῖο κατὰ τὴν ἐπιστροφή μας.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες πρέπει νὰ ἀπευθύνουμε γιὰ 
τὴν φιλοξενία ἀπὸ τὴ συνοδία τοῦ Μετοχιάρη Ἀρχιμ. 
Ὀνουφρίου, ὁ ὁποῖος πάντοτε μᾶς δέχεται μὲ ἀγάπη.

Εὐχαριστίες καὶ πρὸς τὶς κυρίες, ποὺ προσέφεραν 
τὰ δωράκια τῆς λαχειοφόρου καὶ τὸ ἀντίτιμο τῆς δαπά-
νης γιὰ τὸ λεωφορεῖο.

Ἀπὸ τὸ προσκύνημά μας αὐτὸ συγκεντρώθηκαν 
700,00€, τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερό-
ντων τῆς Ἐνορίας μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  
ΓΙΑ ΤΑ Ε.Φ.Τ.

Σὲ ἐκδήλωση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ τὶς ἐθελό-
ντριες στὸν τομέα τῆς Φιλανθρωπίας στὶς κατασκη-
νώσεις της συμμετεῖχε ὁ Πρόεδρος π.Φιλόθεος καὶ τὰ 
Μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἐνορίας 
μας.

Ὁ π.Φιλόθεος συνόδευσε τὶς κυρίες τοῦ Ε.Φ.Τ. μας 
καθὼς καὶ τὶς κυρίες ἀπὸ τὶς Ἐνορίες Ἁγ. Ζώνης, Ἁγ. 
Εὐθυμίου, Ἁγ. Θωμᾶ καὶ Τιμ. Σταυροῦ ὡς Ἀρχιερατικὸς 
Ἐπίτροπος τῆς Ι΄ Περιφερείας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς 
στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση, κατὰ τὴν ὁποία τιμήθηκαν ἐκ 
μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας τὰ μέλη 
τῶν Ε.Φ.Τ. 

Ἡ ἡμέρα ξεκίνησε μὲ Θεία Λειτουργία προεξάρχο-

ντος τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Συμεὼν Βολιώτη στὸ 
Ἱ. Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ Μή-
λεσι, ὅπου ἐγκαταβίωσε τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς 
του ὁ Ὅσ. Πορφύριος ὁ γνωστὸς ὡς Καυσοκαλυβίτης. 
Μετὰ τὸ πρωινὸ πραγματοποιήθηκε ἡ κυρίως ἐκδήλω-
ση στὶς ἐγκαταστάσεις τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱ. Ἀρχι-
επισκοπῆς στὸν Αὐλώνα, ὅπου μετὰ τὴν περιδιάβαση 
καὶ τὴν ξενάγηση στοὺς χώρους της ἀκολούθησε ὁμιλία 
τοῦ Μακαριωτάτου πρὸς τοὺς παρισταμένους καὶ ἔπει-
τα ἑορταστικὸ πρόγραμμα μὲ φαγητὸ καὶ παραδοσια-
κοὺς χορούς.

Κοίμησις Κωνσταντίνας Μπαμπίλη

Κοιμήθηκε τὴν 
Τετάρτη 11 Μαΐου ἡ 
Κωνσταντίνα Μπα-
μπίλη, μέλος ἐπὶ 
σειρὰ ἐτῶν τῶν Δ.Σ. 
τοῦ Ἐνοριακοῦ Φι-
λοπτώχου Ταμείου 
μας καθὼς ἐπίσης 
καὶ τῆς Στέγης Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας.

Ἡ ἀείμνηστη Κωνσταντίνα Μπαμπίλη, ὑπῆρξε 
ἐνεργὸ μέλος τῆς Ἐνορίας μας ἰδιαιτέρως στὸν πολὺ 
εὐαίσθητο τομέα τῆς φιλανθρωπίας. Συνήργησε μὲ ὅλες 
της τὶς δυνάμεις, τιμῶντας τοὺς ἐλαχίστους ἀδελφοὺς 
τοῦ Κυρίου μας, πάντοτε ἀκριβοδίκαια, μὲ ἔντονη τὴ 
συναίσθηση τῆς εὐθύνης καὶ φυσικὰ γνήσιο ἐκκλησι-
αστικὸ φρόνημα.

Παράλληλα μὲ τὶς κατὰ καιροὺς πολυποίκιλες ἐνα-
σχολήσεις, μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων ἀφοροῦσαν στὴν 
ἰδιαιτέρα πατρίδα της, τὰ Λαγκάδια Ἀρκαδίας, ὅπου καὶ 
ἐτάφη, καὶ τὶς οἰκογενειακές της ὑποχρεώσεις, ἀγωνι-
ζόταν –ὡς ἄνθρωπος εὐθὺς καὶ ἀξιοπρεπὴς ποὺ ἦταν, 
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παρ’ ὅλες τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες– ἀναζητῶντας 
δρόμους πνευματικούς, ποὺ ὁδηγοῦν στὸν «κρυπτὸν 
τῆς καρδίας ἄνθρωπον». Εἶχε γνωρίσει πολὺ καλὰ τὴν 
ματαιότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, γι’ αὐτὸ καὶ ἑτοίμαζε τὴν 
καρδιά της γιὰ τὴν μεγάλη ἀναχώρηση, μὲ τὰ μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴ μετάνοια καὶ τὴν θεία Εὐχαρι-
στία.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐνορίας αὐτῆς, τὴν ὁποία ἀγα-
ποῦσε ὅσο καὶ ὁ ἀείμνηστος σύζυγός της, τὴν προέ-
πεμψαν εὐγνώμονες γιὰ ὅσα ἡ ἴδια ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος 
προσέφεραν, μὲ τὴν εὐχὴ ὁ ἀγωνοθέτης καὶ Κριτὴς γλυ-
κύτατος Κύριός μας νὰ τὴν κατατάξει στοὺς ἐκ δεξιῶν 
Του, ὅπου θὰ χαίρεται αἰωνίως μετὰ τῶν δικαίων Του.

Εὐχόμαστε καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς στῆλες στοὺς οἰκείους 
της καὶ ἰδιαιτέρως στοὺς γιούς της, ποὺ τόσο ὑπεραγα-
ποῦσε, ὁ Ἀναστὰς Κύριός μας νὰ τῆς χαρίσει τὴν αἰωνία 
ἀνάπαυση καὶ σὲ ἐκείνους τὴν ἄνωθεν παρηγορία μὲ 
τὴν προτροπὴ νὰ τὴν μιμηθοῦν σὲ ὅσα καλὰ εἶχε ὡς 
ἄνθρωπος σ’ αὐτὴν τὴν ζωή, γιὰ τὰ ὁποῖα τώρα θὰ ἀπο-
λαμβάνει. Ἀμήν.

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

Τὴν Παρασκευὴ 
24 Ἰουνίου πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ γιορτὴ 
λήξης τῶν Κατηχη-
τικῶν τῆς Ἐνορίας 
μας μὲ ἰδιαίτερα 
μεγάλη ἐπιτυχία καὶ 
ἀθρόα προσέλευση 
ἐνοριτῶν μας, ποὺ 
ἦρθαν νὰ τιμήσουν 
τὴν προσπάθεια τῶν 
παιδιῶν μας. Ὅπως 
ἀποκάλυπτε ὁ τίτ-
λος τῆς γιορτῆς: «Ἡ 
Παναγιὰ τοῦ τόπου 
μας» λάβαμε μέρος σὲ ἕνα μεγάλο πανηγύρι γιὰ τὴν 
Παναγιά, τὴν Παναγιὰ ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδας! 
Χορό, τραγούδι, καλὸ φαγητὸ καὶ εὐχαριστιακὴ διάθεση 
πρὸς τὶς δωρεὲς τῆς Θεοτόκου στὸ ἀνθρώπινο γένος!

Κόκκινη κλωστὴ καὶ ξετυλίγεται μπροστά μας τὸ πα-
νηγύρι! Καὶ ποιὸς ἄλλος θὰ μποροῦσε νὰ ξεκινήσει τὸ 
χορὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἱερέα, τὸν πρῶτο τῆς λατρευτικῆς 
κοινότητας, ἑνὸς χωριοῦ σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς 
Ἑλλάδος μας, σὲ κάμπο, βουνὸ ἢ θάλασσα! Καὶ παρα-

λαμβάνουν τὰ παληκάρια ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ παπᾶ τὴν 
σημαία, μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν 
ἀπόφαση γιὰ τὴν αὐτοθυσία προκειμένου νὰ διαφυλά-
ξουν τὰ ὅσια καὶ ἱερά τοῦ τόπου μας καὶ ῥίχνονται στὸ 
χορό, γιορτάζοντας τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο, δυὸ ὄψεις τοῦ 
ἴδιου νομίσματος. Καὶ τώρα ἀρχίζει ὁ χορός, ἑνώνονται 
τὰ χέρια καὶ οἱ καρδιὲς γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴ χαρὰ γιὰ τὸν 
ἀμύθητο θησαυρὸ ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Κύριος στὸ πρόσω-
πο τῆς Ἀειπαρθένου, τὴν ὁποία δέχθηκε πάλι ἐκ μέρους 
μας ὡς ἀντίδωρο γιὰ τὶς ἀμέτρητες εὐεργεσίες Του!!! 
Βλέπουμε τὰ δρώμενα ποὺ μᾶς παρουσιάζουν τὰ παιδιά 
μας καὶ ἀναπολοῦμε στιγμὲς καὶ ὄνειρα τῆς φυλῆς μας. 
Τέλος, μετὰ τὸ χορὸ καὶ τὸ τραγούδι, ὅπως σὲ ὅλα τὰ 
πανηγύρια, ἔτσι καὶ στὸ δικό μας, προσφέρεται σὲ ὅλους 
τὸ καλύτερο φαγητὸ γιὰ νὰ πανηγυρίσουμε λαμπρὰ ὅλοι 
μαζί. Γιὰ τὸ πλούσιο αὐτὸ τραπέζι εὐχαριστοῦμε τὸν κ. 
Γεώργιο Παπαχρήστου (ἐπίτροπο τοῦ Ναοῦ μας) καὶ 
τὴν ἀνώνυμη κυρία ποὺ προσέφεραν τὰ δύο ἀρνιὰ ποὺ 
μοιράστηκαν, τὰ μαγαζιὰ τῆς πλατείας τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου ποὺ μᾶς προσέφεραν τὰ ἐδέσματα (φαγητά, πίτες, 
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γλυκά): Οἱ νοστιμιὲς τῆς Μαίρης, τὸ σουβλατζίδικο Ὁ 
Διόνυσος, ὁ φοῦρνος τοῦ κ. Νικο λάου Τζόβα, τὸ ἑστι-
ατόριο Κυβέλη, τὸ ψιλικατζίδικο τῆς κ. Σταυρούλας καὶ 
τὸ ζαχαροπλαστεῖο τοῦ κ. Σκαφίδα. Ὅμως δὲν θὰ πρέ-
πει νὰ λησμονήσουμε νὰ ἀποδώσουμε τὶς πρέπουσες 
εὐχαριστίες σὲ ὅλους ὅσοι ἐργάστηκαν ἢ προσέφεραν 
ἐθελοντικῶς γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση καὶ διεξαγωγὴ τῆς 
ἐκδηλώσεως αὐτῆς. Καταρχὴν τὸν Ὑπεύθυνο Νεότητας 
π. Παναγιώτη Χαβάτζα καὶ τὴν πρεσβυτέρα του Μαρία, 
ποὺ ὀργάνωσαν τὴν ὅλη ἑορτή! Τοὺς τραγουδιστὲς ποὺ 
μὲ τὶς φωνές τους μᾶς ταξίδεψαν σὲ ἄλλους καιροὺς καὶ 
τόπους, κ. Καίτη Κουλλιᾶ, κ. Μυρτὼ Σωφρονίου, κ. Λευ-
τέρη Ἀθανασόπουλο καὶ τὸν π. Γεώργιο Γανωτῆ (παλαιὸ 
ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ μας ποὺ ἔπαιξε καὶ βιολί). Ἀκόμα 
τοὺς ὀργανοπαίκτες κ. Γιάννη Μιχαηλίδη (ποντιακὴ 
λύρα), Κώστα Καλαϊτζάκη (λαοῦτο), Κώστα Κοπανιτσάνο 
(κλαρίνο, φλογέρα καὶ σαντοῦρι), Δημήτριο Κρεντήρη 
(κρουστὰ) καὶ Χρῆστο Μακρόπουλο (πιάνο). Τέλος τὶς 
κυρίες ποὺ ἑτοίμασαν διάφορα ἐδέσματα καὶ φρόντισαν 
τὴ διανομή τους σὲ ὅλους μας καὶ τὰ παιδιὰ ὄχι μόνο 
τῆς Ἐνορίας μας ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γερασί-
μου Ἰλισίων ποὺ ἐπανειλημένως ἐδῶ καὶ πολλὲς χρονιὲς 
ἔχουν πλαισιώσει τὶς ἑορτές μας. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους 
ἕνα εὐλογημένο καὶ ἥσυχο καλοκαίρι μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ 
ξαναβρεθοῦμε ἀπὸ Σεπτέμβρη μῆνα γιὰ τὴν νέα σχολικὴ 
καὶ ἐκκλησιαστικὴ χρονιά!

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Τὴν Τετάρτη 29 Ἰου-
νίου τὸ ἀπόγευμα, ὅπως 
κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 
συγκεντρωθήκαμε στὸ 
Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς 
Ἐνορίας μας γιὰ νὰ πα-
νηγυρίσουμε τὴν μνή-
μη τῶν Ἁγίων Δώδεκα 
Ἀποστόλων ποὺ μᾶς πα-
ρέδωσαν τὴν ἀποκεκα-
λυμμένη ἀλήθεια καθὼς 
τὴν παρέλαβαν ἀπὸ τὸ 
στόμα τοῦ Θεοῦ Λόγου. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πανη-
γυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, 
ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, παρίστατο καὶ προεξῆρχε ἐκ μέ-
ρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, κ. Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος 
καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο.

Τὴν παραμονή, κατὰ τὴ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 
εἴχαμε τὴ χαρὰ καὶ τὴ μεγάλη τιμὴ νὰ παραστεῖ ἄγημα 
τοῦ ἐνδόξου Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ ὅπως καὶ τμῆμα 
τῆς μπάντας του, ὡς ἔνδειξη τιμῆς πρὸς τὸν ἥρωα τῆς 
Ἐπαναστάσεως Κων/νο Κανάρη, κτίτορα τοῦ Παρεκ-
κλησίου μας. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὴν ἡγεσία τοῦ 
ΓΕΕΘΑ καὶ τοῦ ΓΕΝ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἀγήματος καὶ 
τῆς μπάντας ποὺ ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια λαμπρύνει ξανὰ 
τὴν πανήγυρή μας.

Ἐξόρμηση στὴν Πάρνηθα

Τὴν Δευτέρα 4 Ἰουλίου τὸ βραδάκι, ὅπως κάθε 
χρόνο, ἀνεβήκαμε στὴν Πάρνηθα γιὰ τὴν τελευταία 
συνάντηση τῆς ὁμάδας τοῦ Ἀποδείπνου τῆς Δευτέ-
ρας, ὅπου μετὰ τὸ καθιερωμένο Μικρὸ Ἀπόδειπνο στὸ 
Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ ἀνήκει στὴ 
Μονὴ Πετράκη καὶ τὴν ὁμιλία - συζήτηση ποὺ διεξήχθη 
μὲ κύριο ὁμιλητὴ τὸν κ. Κων/νο Σαραϊντάρη, οἱ μισοὶ 
κατευθυνθήκαμε στὸ Καταφύγιο Μπάφι, ὅπου καὶ δει-
πνήσαμε καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἔμειναν στὸν περίβολο τοῦ 
Παρεκκλησίου γιὰ ἕνα μικρὸ πανηγυράκι μὲ χορούς, 
τραγούδια καὶ σπιτικὰ μεζεδάκια.

Εὐχόμαστε καὶ τοῦ χρόνου νὰ ξαναβρεθοῦμε στὴν 
ὀμορφιὰ τῆς φύσης γιὰ νὰ δοξάσουμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ 
γιορτάσουμε τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς ἐπισκέπτεται. Καλὸ 
Καλοκαίρι σὲ ὅλους μας!!!



ΔΩΡΕΑΙ  ΜΑΪΟΥ

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΟΥΝΙΟΥ

Ἀδαμοπούλου Φωτεινὴ .............................................100,00
Ἀνώνυμος ......................................................................180,00
Ἀνώνυμος .....................................................................300,00
Ἀνώνυμος ....................................................................... 50,00
Ἀνώνυμος .....................................................................500,00
Ἀργυρὴ Γεωργία ............................................................ 50,00
Γεώργιος & Λάμπρος Μπαμπίλης .......................... 1000,00
Δανέζης Ἐμμανουὴλ .....................................................60,00
Ἡλιάδου Παρθένα ........................................................ 50,00
Κρούσου Πηνελόπη .................................................... 50,00

Ἀναστόπουλος Νικόλαος .........................................300,00
Ἀναστόπουλος Στυλιανὸς ..........................................100,00
Ἀνώνυμος .....................................................................200,00
Ἀνώνυμος .................................................................. 2000,00
Ἀνώνυμος ....................................................................... 50,00
Ασημακοπούλου Σωτηρία ......................................... 135,00
Βούλγαρη Μαργαρίτη .................................................100,00
Γεωργοπούλου Εὐανθία ............................................... 50,00
Δημητρέλλης Δημήτριος ............................................100,00

Μηλιώνη Γιαννούλα ...................................................... 50,00
Μπαρμπούρης Παναγιώτης........................................60,00
Οἰκογένεια Τρύφωνος Μπαμπίλη ............................150,00
Παναγιωτοπούλου Ἑλένη ...........................................210,00
Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ ..........................................300,00
Πουλαρᾶς Κων/νος ......................................................60,00
Προσκύνημα εἰς Ἱ.Μ. Ἁγ. Παντ/νος (6/5) ...............700,00
Σακελλαροπούλου Μάτα ............................................ 50,00
Χατζίρη Εὐφροσύνη .................................................... 50,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων  ......................... 82,20

Δίσκος Πανηγύρεως Ἁγ. Ἀποστόλων ....................328,29
Κοντορούση Ἀλεξάνδρα ..........................................250,00
Κορρὲς Παναγιώτης ...................................................150,00
Πανταλέων Χρύσα ......................................................100,00
Ροϊδοδήμου Νίνα .........................................................90,00
Φιλιππουπολίτη Μαρουσὼ.......................................300,00
Χατζηϊωάννου Κων/να ................................................ 50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ........................................................ 10,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ............................ 81,61

ΔΩΡΕΑΙ  ΜΑΡΤΙΟΥ
Ἀνώνυμος ......................................................................100,00
Ἀνώνυμος .....................................................................300,00
Ἀνώνυμος ....................................................................... 50,00
Ἀνώνυμος .....................................................................500,00
Δεληγιάννη Κασσιανὴ ................................................100,00
Ἐργαζόμενοι τῆς ΙΓ΄ ΔΟΥ Ἀθηνῶν ..........................140,00
Ζωητοῦ Εὐθυμία ..........................................................100,00
Κακάμη Ἀντιγόνη ......................................................... 50,00
Καλογήρου Γεωργία ..................................................... 50,00
Καρμπέρη Ἀναστασία ...............................................240,00
Κάτσος Ἠλίας .............................................................200,00
Κοσκινᾶ Εὐαγγελία ......................................................150,00
Μανώλου Ἰφιγένεια ......................................................150,00
Μπέμπη Ἠλιάνα ...........................................................180,00

Οἰχαλιώτης Σωτήριος.................................................150,00
Πανταλέων Χρύσα ......................................................100,00
Παπανδρέου Ἀφροδίτη .............................................100,00
Πήττας Εὐστάθιος........................................................ 75,00
Τασιοπούλου Σταυρούλα ............................................60,00
Τερζῆς Ἰωάννης ............................................................180,00
ΤΣΑΪ (6/3/2016) .........................................................2545,00
Φιλικὸς Κύκλος Κυψέλης ........................................... 50,00
Φουρτούνη Ἑλένη ......................................................390,00
Φωτάκη Βαρβάρα ........................................................ 50,00
Χαλδαίου Ἄννα ...........................................................200,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ......................................................125,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .......................... 153,10

ΔΩΡΕΑΙ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀνώνυμος ......................................................................150,00
Ἀνώνυμος .....................................................................300,00
Ἀνώνυμος ....................................................................... 50,00
Ἀνώνυμος ....................................................................... 50,00
Ἀνώνυμος .....................................................................500,00
Ἀνώνυμος .....................................................................800,00
Βασιλάκης Θεόδωρος ................................................ 50,00
Βενιεράκης Γεώργιος ................................................... 50,00
Γαβουνέλη Ἐλπινίκη .....................................................100,00
Γιωτίτσα Ἑλένη .............................................................100,00
Δεληγιάννης Βασίλειος .............................................250,00
Δημήτριος Οἰκονομόπουλος ..................................... 70,00
Διγενοπούλου Ἑλένη .................................................600,00
Εὐδοκία Οἰκονομοπούλου ......................................... 70,00
Ζαβαλάκου Σταυριανὴ ...............................................150,00

Καλογήρου Γεωργία ..................................................... 50,00
Καρελλᾶ Διδὼ ............................................................... 50,00
Λοῦβρος Σπῦρος .......................................................303,00
Λουκίσας Χαρίλαος ....................................................210,00
Μουζάκα Μαρία ............................................................ 70,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ................................................ 1500,00
Μπούκη Βασιλικὴ .......................................................250,00
Ξυτάκη Μάρθα .............................................................. 50,00
Παπανδρέου Ἀφροδίτη .............................................100,00
Περράκης Ἰούλιος .......................................................415,00
Προσκύνημα εἰς Ἱ.Μ. Προφ. Ἠλιοῦ (1/4) ................710,00
Τικτοπούλου Ἀλίκη ...................................................... 50,00
Χατζηχρηστίδης Νικόλαος ........................................60,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ......................................................140,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ............................. 111,61

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


