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Ἐκοιμήθη ὁ Πρωτ. Κωνστ. Βαστάκης

Τ ὴν Τετάρτη 4 Ὀκτωβρί-
ου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ 

ἀείμνηστος Πρωτοπρεσβύτερος 
Κωνσταντῖνος Βαστά-
κης, πρώην ἐφημέρι-
ος καὶ Πρόεδρος τοῦ 
Ἐκκλ.Συμβουλίου καὶ 
Ἱδρυτὴς τῆς Στέγης 
Γερόντων τῆς Ἐνορίας 
μας, ἔπειτα ἀπὸ ὁλι-
γοήμερη παραμονή 
του στὴν Στέγη Γερό-
ντων. Τὴν Πέμπτη 5 
Ὀκτωβρίου ἐτελέσθη 
ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία 
γιὰ τὸν πολιὸ καὶ πο-
λυαγαπητό μας γέροντα.

Ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου με-
γάλη, ὅπως ἀξίζει σὲ ἕναν τόσο 
μεγάλο πνευματικὸ ἄνδρα, σὲ 
ἕναν ἀπὸ τοὺς τελευταίους “ἱερεῖς 
τῆς παλαιᾶς κοπῆς”, ὅπως λέγε-
ται. Ἡ συγκυρία ἐπίσης μοναδική, 

καθὼς ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία καὶ ἡ 
ἀρχὴ τῆς πορείας τῆς εὐλογημέ-
νης ψυχῆς τοῦ Γέροντα πρὸς τὸν 

Θρόνο τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ, καθὼς συνέπε-
σε μὲ τὸν ἑορτασμὸ 
τῆς μνήμης τῆς Ὁσί-
ας Μεθοδίας τῆς ἐν 
Κιμώλῳ ἀσκησάσης, 
γιὰ τὴν ἁγιοκατάξη 
τῆς ὁποίας ἐνήργησε 
τὰ πλεῖστα ὁ π.Κων-
σταντῖνος. Σ’ αὐτὴν 
λοιπὸν τὴν συγκυρία, 
ἡ Ὁσία σίγουρα τοῦ 
ἀνταπέδωσε τὴ χάρη 

αὐτή, κρατώντας του τὸ χέρι στὴν 
πορεία του πρὸς τὸν Κύριο, γιὰ 
νὰ παρουσιάσει τὴν ἀγαθὴ ψυχή 
του στὸν Παντοδύναμο Κριτή καὶ 
νὰ τὸν ἱκετέψει νὰ τὴν κατατάξει 
ἐν σκηναῖς δικαίων. Τέλος, κατ’ 
ἀγαθὴν συγκυρίαν, λόγῳ συγκλή-
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σεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, παρευρέθησαν καὶ ἐτέλε-
σαν τὴν ἐξόδιο οἱ Μητροπολίτες Ἡλείας 
κ.κ.Γερμανός, Σύρου, Τήνου καὶ Μυκό-
νου κ.κ.Δωρόθεος, Παροναξίας κ.κ.Καλ-
λίνικος, Καρπενησίου κ.κ.Γεώργιος καὶ 
ὁ Σεβασμ. Βελεστίνου κ.κ.Δαμασκηνός. 
Δυστυχῶς ἀπὸ τὴ χορεία τῶν Ἱερέων, 
ἔλειπε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, 
Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ὁ 
ὁποῖος βρισκόταν σὲ προγραμματισμένη 
προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ συνοδεύοντας 
ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἱ.Μονὴ 
Ἁγ.Παντελεήμονος Πεντέλης, ὅπου 
ἐγκαταβιεῖ, στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀλλὰ 
παρόλα αὐτὰ εἶχε προνοήσει γιὰ τὴν 
ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἐξοδίου - τὰ ἔξο-
δα τῆς ὁποίας ἐκάλυψε ἐξ  ὁλοκλήρου ἡ 
Ἐνορία - καὶ ἐξουσιοδότησε τὸν π.Γεράσι-
μο νὰ ἀναγνώσει ὁμιλία ἐκ μέρους του μὲ 
τὸ πέρας τῆς ἀκολουθίας, πρὸς τιμὴν τοῦ 
ἐκλιπόντος πατρός. 

Ἐπίσης ἀρκετοὶ Ἱερεῖς, πνευματικὰ 
παιδιὰ καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ τοῦ ἐκλι-
πόντος ἔδωσαν τὸ παρὸν προσευχόμενοι 
γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ π.Κωνσταντίνου καὶ 
ἀνταπέδωσαν στὸ ἐλάχιστο ὅσα ἐκεῖνος 
ἐπὶ χρόνια παρεῖχε μὲ τὴν παρουσία, τὸ 
παράδειγμα, τὴν προσευχὴ καὶ γενικὰ 
τὴν ὅλη του ἀναστροφή.

Εὐχόμεθα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ βῆμα ὁ 
Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ τοῦ γέρο-
ντα πατέρα μας καὶ νὰ εὔχεται γιὰ ὅλους 
ἐμᾶς ποὺ μένουμε ἀκόμα ἐδῶ νὰ ἀγωνι-
σθοῦμε, νὰ νικήσουμε μὲ τὴ χάρη τοῦ 
Κυρίου καὶ δωρεὰν νὰ βρεθοῦμε μαζί του 
“εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς” ὅταν Ἐκεῖνος 
ἀποφασίσει.

Ὅλες οἱ ὁμιλίες ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὸ 
μπλὸγκ τῆς Ἐνορίας μας.

O π.Κωνσταντῖνος γεννήθηκε στὸ 
Μεγάλο Χωριὸ Εὐρυτανίας, ἀπό-
γονος Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἐξ 

ἀμφοτέρων τῶν γονέων του. Ὁ προπάπ-
πος του Δημήτριος Βαστάκης ὑπῆρξε 
μαχητὴς κατὰ τῶν τυράννων Τούρκων 
καὶ ἀπελευθερωτὴς τοῦ 1821, ποὺ τι-
μήθηκε μὲ ἀριστεῖον ἀνδρείας, ὅπως 
προκύπτει ἀπὸ τὰ Γ.Α. τοῦ Κράτους. Ὁ 
μακαριστὸς πατέρας του, Ἱερέας καὶ Δά-
σκαλος, Δημήτριος Κ.Βαστάκης ἀνήκει 
στοὺς σύγχρονους ἐπίσης, Ἐθνοϊερο-
μάρτυρες. Διότι συλληφθείς, εἰς ἀντίποι-
να ἀντιστασιακῆς δράσεως Ἀνταρτῶν, 
βασανίστηκε μὲ πολυώδυνα βάσανα, μὲ 
12 ἀκόμη ἄλλους Ἐθνομάρτυρας συγχω-
ριανούς του. Στὸ τέλος, κάηκε ζωντανὸς 
ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς Ἰταλοὺς τὴν 24η 
Δεκεμβρίου 1942, μαζὶ μὲ ἕνα ἐκ τῶν 
συναθλητῶν του, τὸν Ἐνωμοτάρχη Χα-
ρίλαο Κατσίμπα, οἱ δὲ ὑπόλοιποι ἕντε-
κα ἐξετελέσθησαν τὴν ἴδια ἡμέρα, ἀφοῦ 
προηγουμένως, ὁ κατάπτυστος ἐχθρός, 
τοὺς ὑπεχρέωσε νὰ ἀνοίξουν τοὺς τά-
φους των… Τὸ ἴδιο καὶ ὁ προπάππος 
τῆς μητέρας του, ὁ Παπα-Δημήτρης Πα-
πανικολάου-Ἀλαρίσος, Ὑπαξιωματικὸς 
ἀπελευθερωτὴς τοῦ 1821, τιμημένος κι 
αὐτὸς μὲ ἀριστεῖον ἀνδρείας. Δάσκαλος 
δὲ καὶ Ἱερέας μετέπειτα…

Ἡ διὰ πυρᾶς πρόωρη καὶ μαρτυρικὴ 
θανάτωση τοῦ πατέρα του τὸν ἔφερε 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

τοῦ π. Κωνσταντίνου  
Δ. Βαστάκη

προστάτη τότε, μόλις στὰ 16 καὶ μισὸ χρό-
νια του: τῆς φιλάσθενης μητέρας, Ἀμαλί-
ας-πρεσβυτέρας, τὸ γένος Μιχ. Μαργαρι-
τοπούλου, υἱοθετησάσης ἀπὸ τὴν προανα-
φερθεῖσα ἱερατικὴ Οἰκογένεια Κων. Παπα-
δημητρίου-Ἀλαρίσου  καὶ τῶν 4 μικρότερων 
ἀδελφῶν του, Μιχαήλ (ἤδη ἱερέα), Αἰκατε-
ρίνης, Ἰωάννου καὶ Ἄννας!

Ὁ π.Κωνσταντῖνος ἦταν πτυχιοῦχος 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, Ταχυρ-
ρύθμου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
τῶν Σεμιναρίων: Πνευματικῶν-Ἐξομολόγων, 
Ἱεροκηρύκων, Νεότητος καὶ Ἀντιμετωπίσεως 
Αἱρέσεων. Ἐνεγράφη, ἐπίσης, στὸ Β΄ ἔτος τοῦ 
«Βυζαντινοῦ Τμήματος καὶ Ἱστορίας τῶν Νε-
οτέρων Χρόνων» τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, 
τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου 
παρηκολούθησε μαθήματα, χωρὶς ὅμως νὰ 
περατώσει τὶς σπουδές του, καθὼς καὶ τῆς 
γαλλικῆς καὶ ἀγγλικῆς γλώσσας καὶ τῆς Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἡ θυσία καὶ ἐπιθυμία τοῦ Πατέρα τοῦ 
ὑπαγόρευσε τὴν μετέπειτα ἐκκλησιαστική 
του ζωὴ: ἡ εὐχὴ καὶ σκιὰ τοῦ Ἱερομάρτυρα 
πατέρα, μαζὶ μὲ τὴ στοργικὴ μέριμνα τῆς 
πολυπαθοῦς μητέρας του, τὸν ὤθησαν νὰ 
ἀφοσιωθεῖ διὰ βίου στὰ ἔργα καὶ μόνο τῆς 
ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι 
στὴ δεκαετία (1947-1957) κατὰ τὴν ἐποχὴ 
τοῦ ἐπαράτου ἐμφυλίου…, διαπεραιωθεὶς 
εἰς Ἀθήνας προσλήφθηκε μὲ τὴν πατρικὴ 
συνδρομὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ Ἀντιβασιλέα κυ-
ροῦ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ 
Ἀθηνῶν. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε τότε 
στὸ Ἐκκλ. Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, 
ὅπου ὑπηρέτησε προϊόντος τοῦ χρόνου, ὡς 
ἐπιμελητής, λογιστής, ἐπόπτης ὀρφανοτρο-
φειακῶν ναῶν, Ἱεροψάλτης καὶ Κατηχητὴς 

τῆς Ἐκκλησίας. Παράλληλα δὲ πρὸς τὰ 
ἀναφερθέντα αὐτὰ διακονήματά του, μὲ τι-
μητικὴ ὑποτροφία ἐσπούδασε τὴν ἱερὰ ἐπι-
στήμη τῆς Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιου 
Ἀθηνῶν – καὶ ὄχι μόνον…

Στὰ ἐνδιάμεσα χρόνια 1944-45 δίδαξε, 
ὡς Δάσκαλος στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τοῦ 
χωριοῦ του, στὴ θέση τοῦ μάρτυρα πατέρα. 
Δάσκαλο σ’ αὐτὴ τὴ θέση τὸν ἐδιόρισε, πρὸς 
τιμήν της ἡ τότε κυβέρνηση. Ἔτσι, μὲ τὴν 
πράξη της αὐτὴ ἀπότισε φόρον τιμῆς πρὸς 
τὸν Ἐθνοϊερομάρτυρα-ἱεροδιδάσκαλο. Τὸ 
γεγονός, μολονότι σημαντικό, θὰ εἶχε δυσά-
ρεστο τέλος, ἂν ἀπουσίαζε ἡ πατρικὴ ἀγά-
πη τοῦ προαναφερθέντος Ἀρχιεπισκόπου 
καὶ Ἀντιβασιλέα κυροῦ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ… 
Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1949-1951 ἐξεπλήρωσε 
τὶς πρὸς τὴν Πατρίδα στρατιωτικές του ὑπο-
χρεώσεις, ὡς Διαβιβαστὴς-Κρυπτογράφος.

Κατὰ τὸ ἔτος 1957 νυμφεύθηκε τὴν 
τελ. Θεολόγο, Κατηχήτρια, Κοινωνικὴ 
Λειτουργὸ καὶ ἀφοσιωμένη σύζυγο Δήμη-
τρα-πρεσβυτέρα, τὸ γένος Βασιλείου καὶ 
Κωνσταντίνας (Τράπαλη) Ἀναστοπούλου 
ἐκ Λαστέικων Ἠλείας. Ἡ εὐσεβεστάτη σύ-
ζυγος Πρεσβυτέρα του, ὅπως ὁμολογοῦσε 
ὁ ἴδιος, στάθηκε κοντὰ στὸ πολύπλευρο 
ἱερατικὸ καὶ ἄλλο ἔργο του πολυτιμώτατη 
βοηθὸς καὶ συνεργός…

Τὸν ἑπόμενο χρόνο γεννήθηκε ὁ υἱός 
του Δημήτριος, ὁ ὁποῖος, μετὰ τὸ γάμο του, 
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μὲ τὴν στοργικὴ σύζυγό του Ἀνδριανή, τὸ 
γένος Σταύρου καὶ Εὐγενίας Λοράνδου, τοῦ 
χάρισε τέσσερις γιοὺς-πολυπόθητα ἐγγό-
νια: τὸν Κωνσταντῖνο, τὸν Εὐγένιο, τὸν 
Ἕκτορα καὶ τὸν Ἰάσονα, πλουτίζοντας ἔτσι 
μὲ πολύτιμα κλαδιὰ τὸ οἰκογενειακὸ πολύ-
χρονο καὶ πολύχυμο ροζιάρικο δένδρο.

Διάκονος χειροτονήθηκε στὶς 2 Μαρτί-
ου 1958, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπὸ τὸν 
Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μαραθῶνος ΔΑΜΑΣΚΗ-
ΝΟ, μετέπειτα Μητροπολίτη Ναυπακτίας 
καὶ Εὐρυτανίας καὶ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου 
Βλασίου μὲ Ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ ΘΕ-
ΟΚΛΗΤΟΥ, στὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου Καμινίων Πειραιῶς. Πρεσβύτερος, 
δὲ χειροτονήθηκε τὴν ἑπόμενη Κυριακή, 9 
Μαρτίου 1958, Β΄ Νηστειῶν στὸν Ἱερὸ Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ ἰδίου ὡς 
ἄνω Ἀρχιεπισκόπου ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, συνιε-
ρουργησάντων μετ’ αὐτοῦ τοῦ προαναφερ-
θέντος Ἐπισκόπου Μαραθῶνος ΔΑΜΑΣ-
ΚΗΝΟΥ καὶ τοῦ ἑτέρου Θεοφ. Ἐπισκόπου 
Κερνίτσης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, μετέπειτα 
Μητροπολίτου Φωκίδος.

Ὡς ἱερέας ἐφημέρευσε στοὺς Ἱ.Ναοὺς 
τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν: Ἁγ.Παντε-
λεήμονος Ἰλισσοῦ (Ἐνορία διὰ τὴν ὁποίαν 
ἐξελέγη), Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης, στὰ Ἱερὰ 
Παρεκκλήσια: Ἁγίων Ἀποστόλων (Κανάρη) 

Κυψέλη καὶ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πεδί-
ου Ἄρεως, καθὼς καὶ εἰς τὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀμυνταίου, τῆς 
Ἱ.Μητροπόλεως Φλωρίνης-Πρεσπῶν καὶ 
Ἑορδαίας, μὲ 6μηνη εἰδικὴ ἀπόσπαση καὶ 
ἀποστολή…

Ἰδιαιτέρως ἀσχολήθηκε: μὲ τὴν Θεία Λα-
τρεία (πρωΐ καὶ βράδυ), τὴν Κατήχηση, τὸ 
Κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου, τὴν Ἱερὰ Ἐξο-
μολόγηση, τὴν Φιλανθρωπία, τὴν Ἵδρυση 
«ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ» (νῦν 
δὲ Κ.Ε.Α.), τὴν ἀνέγερση μεγαλοπρεποῦς 
οἰκοδομήματος διὰ τὴν στέγαση καὶ λει-
τουργία τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων 
τῆς Ἐνορίας, καθὼς καὶ ἄλλων ἐνοριακῶν 
ἐκδηλώσεων αὐτῆς. Ἐπίσης, πολλὰ προσέ-
φερε καὶ σὲ ἄλλα ἔργα εὐποιΐας, εὐπρεπείας, 
ἐπισκευῶν Ἱ.Ναῶν, ἀνέγερση νέων, κυρίως 
στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, καθὼς καὶ οἰκο-
γενειακοῦ Παρεκκλησίου εἰς τιμὴν τῆς Θ. 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, εἰς Πόρτο 
Ράφτη Μαρκοπούλου Ἀττικῆς.

Ἡ σπουδαιότερη διακονία-ὑπηρεσία του, 
ὡς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου 
Κυψέλης καὶ Προέδρου τοῦ Ἐνοριακοῦ Φι-
λοπτώχου Ταμείου (Ε.Φ.Τ.) αὐτοῦ, ὑπῆρξε ἡ 
δημιουργία τοῦ τοπικοῦ Γηροκομείου, προ-
στάτη καὶ ἀνακουφιστὴ ἀπόκληρων ψυχῶν. 
Τὴν ἰδέα ἱδρύσεως ἑνὸς τέτοιου Ἱδρύματος 
στὴν πολυάνθρωπη ἐνορία του ἐμπνεύσθη-
κε ἀπὸ τοὺς ἀπορρέοντες φιλανθρωπικοὺς 
σκοποὺς τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου τῆς Ἀρχι-
επισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ἦταν ἀποτέλεσμα 
προσωπικῆς του ἐπιλογῆς καὶ ἐπιθυμίας. 
Παράλληλα, λοιπόν, ἀπὸ τὸ ἔτος 1975, μὲ 
τὴ λειτουργία τοῦ Ε.Φ.Τ., τοῦ «ΣΠΙΤΙΟΥ 
ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ», τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὸ 
ἔτος 1972 τάϊζε κάθε μεσημέρι περὶ τοὺς 60 
ἐμπεριστάτους Γέροντες, ἀμφότερων τῶν 
φύλων, ἵδρυσε κατὰ τὴν πασχαλινὴ περίοδο 

καὶ τὸ Γηροκομεῖο, ποὺ ἐπεκράτησε νὰ λέ-
γεται: «ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ». Στὸ Ἵδρυμα 
αὐτὸ σύναξε μὲ τὴν συνεργία τῶν εὐγενικῶν 
μελῶν τοῦ Ε.Φ.Τ., ὅπως πάντα ὁμολογοῦσε 
ὁ ἴδιος, ἀρχικὰ περὶ τοὺς 25 ἀστέγους, πτω-
χοὺς καὶ ἀπροστατεύτους Γέροντες, στοὺς 
ὁποίους παρείχετο κλειστὴ  περίθαλψη, 
ἐπὶ 24ώρου βάσεως. Ἀμφότερα τὰ Ἱδρύμα-
τα αὐτὰ συστεγάζονταν στὸν ἴδιο χῶρο ἐπ’ 
ἐνοικίῳ (  Ὕδρας 14). 

Κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ ’80, ταὐτόχρονα 
μὲ τὶς δραστηριότητες τοῦ Ε.Φ.Τ., τοῦ ΣΠΙ-
ΤΙΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ τῆς ΣΤΕ-
ΓΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, ἄρχισε μὲ ὅλους τοὺς 
φορεῖς τοῦ Ἱ.Ναοῦ καὶ τὴν ἀνέγερση πολυ-
ορόφου οἰκήματος 2000τ.μ. ὠφελίμων χώ-
ρων, μὲ εἰδικὲς προδιαγραφὲς γιὰ τὴ στέγα-
ση τοῦ Γηροκομείου καὶ ἄλλων ἐνοριακῶν 
ἐκδηλώσεων, σὲ οἰκόπεδο ποὺ δώρησε στὸν 
Ἱ.Ναό μας (1942) ἡ εὐσεβεστάτη Ἐθνομάρ-
τυρας Ἄννα Κοσμᾶ-Θεοχαρίδου, ἐπὶ τῆς 
ὁδοῦ Κεφαλληνίας 19. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ 
Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τὴν προστασία τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, προστάτου τῆς θεοσκέπα-
στης Ἐνορίας μας, τὴν ἀγάπη τῶν εὐσεβῶν 
ἐνοριτῶν καὶ ἄλλων πολλῶν φίλων του τὸ 
θεάρεστο αὐτὸ ἔργο ἦρθε εἰς αἴσιον πέρας. 
Πράγματι, τὸ ἔργο αὐτὸ ἀναγνωρίσθηκε, 
ὡς Δῶρον Θεοῦ καὶ ὡς ἔργο Θεοῦ. Μάλι-
στα δέ, χωρὶς κρατικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ 
οἰκονομικὴ βοήθεια. Εἶναι καρπὸς εὐκλεὴς 
καὶ μόχθος τῆς Θεοσκέπαστης, ὅπως προα-
ναφέρθηκε,  Ἐνορίας. 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1990 ἔγινε ἡ ποθητὴ με-
τεστέγαση τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἐνορίας, 
στὸ νέο ὑπερσύγχρονο, ἄνετο καὶ ἰδιόκτητο 
ΣΠΙΤΙ. Ἀμέσως ὑπερπληρώθηκαν οἱ 75 κλί-
νες του, ἔγινε ὁ λαμπρὸς ἐγκαινισμός του (4 
Νοεμβρίου 1990) καὶ ξεκίνησε μιὰ νέα καὶ 
πληθωρικὴ ἐποχὴ γιὰ τὸ Προνοιακὸ ἔργο 

τῆς Ἐνορίας… Ἔκτοτε τὸ θεοφιλὲς αὐτὸ ἔργο 
ἐκάλυπτε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ καλύπτει μεγά-
λες κοινωνικὲς ἀνάγκες καὶ ἡ λειτουργία του 
μοιραῖα συνεπάγεται μὲ πολλὲς εὐθύνες, κό-
πους, ἔξοδα καὶ χαρὲς ἀνάμεικτες ἐνίοτε καὶ 
μὲ ψυχικοὺς πόνους…  Ἔτσι, κατὰ τὴν ταπει-
νή του γνώμη, ὅπως ὁμολογοῦσε, ἀνταπέ-
δωσε στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν 
πολύπλευρη καὶ ἄοκνη - χωρὶς ὡράριο - δρα-
στηριότητά του, στὸ μέγιστο δυνατὸ βαθμό, 
ὅ,τι τοῦ προσεφέρθη. Βέβαια, τοῦ προσε-
φέρθηκαν πολλά!… Ἀλλ’ ἡ εὐγνωμοσύνη 
του θὰ μείνει ἰσόβια σ’ Ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ 
πολλὴ ἀγάπη συνέβαλλαν στὶς σπουδές του 
καὶ στὴ σταδιοδρομία του…

Ἡ 60χρονη διακονία του στοὺς ἐκκλη-
σιαστικοὺς χώρους τῆς Τοπικῆς – μόνο - 
Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν ἐκάλυψε καὶ ἐγέμι-
σε τὰ νεανικὰ ὁράματά του… Δὲν εἶπε, οὔτε 
σκέφτηκε, ποτὲ τὸ λόγιο: «Βαριὰ ἡ παπα-
δική…». Ἀπεναντίας, ὅταν εἰσήρχετο στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ ἔλεγε τὴν ἐπίκαιρη ψαλμικὴ εὐχὴ 
τὸ: «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε 
τῶν Δυνάμεων…» (Ψαλ. 83,2) καὶ ἄλλες 
παρόμοιες εὐχὲς μὲ ἐπίγνωση, φόβον Θεοῦ 
καὶ εὐγνωμοσύνη… Ἔτσι, ἡ μακροχρόνια 
αὐτὴ διαδρομή, τοῦ χάρισε ὅλα τὰ ἱερατικὰ 
ἀξιώματα. Καὶ ἀκόμη, θέσεις τιμητικές, δια-
κρίσεις, βραβεῖα καὶ ἄλλα, τόσο ἐκ μέρους 
τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας, ὅσο καὶ ἀπὸ 
ἄλλους φορεῖς…
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Οἱ νέοι τῆς Ἐνορίας γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ συγκεντρώ-

θηκαν στὸν Ἱερὸ Ναό μας τὴν Κυριακὴ 4 Ὀκτωβρίου γιὰ τὴν 
τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὥστε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου νὰ ξε-
κινήσει ἡ νέα Κατηχητικὴ χρονιά. Στὸ τέλος τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ π. 
Παναγιώτης, Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας, ὁμίλησε 
ἐπικαίρως καὶ εὐχαρίστησε δεόντως ὅλους τοὺς συνεργάτες 
τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας μας, τοὺς γονεῖς καὶ τὰ 
παιδιὰ ποὺ προσῆλθαν. Εὐχήθηκε καλὴ χρονιὰ σὲ ὅλους καὶ 
δεσμεύθηκε ὅτι σύντομα θὰ ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα καὶ 
στὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ τὸ πρόγραμμα τῶν 
δραστηριοτήτων τοῦ τμήματος Νεότητας.

Πανήγυρις Ἁγ. Γερασίμου
Tὴν Πέμπτη 19 καὶ Παρασκευὴ 20 Ὀκτωβρίου, καθ’ ἃ 

συνέταξε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, πανηγυρίσαμε στὸ ναό μας 
τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερα-
σίμου τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ θαυματουρ-
γοῦ. Κατὰ τὶς ἑορταστικὲς λατρευτικὲς ἀκολουθίες ὑπῆρχε 
πρὸς προσκύνησιν ἡ ἱερὰ ἐμβάδα (=παντόφλα) τοῦ Ἁγίου, 
ποὺ ἔφερε ταπεινὸς προσκυνητὴς τοῦ Ἁγίου, προκειμένου καὶ 
οἱ ἐνορίτες μας νὰ λάβουν τὴν ἁπτὴ εὐλογία τοῦ Ἁγίου μας. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εἴχαμε τὴν περιφορὰ 
τῆς εἰκόνος καὶ τῆς ἱερᾶς ἐμβάδος πέριξ τοῦ Ναοῦ μας, ὅπως 
κάθε χρόνο. Κατὰ τὴν λαμπρὰ αὐτὴ ἡμέρα γιὰ τὴν Ἐνορία 
μας ἔχουμε καὶ τὴν χαρὰ νὰ ἑορτάζει ἕνας ἐκ τῶν ἐφημερίων 
τοῦ Ναοῦ, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Φακιώλας, στὸν 
ὁποῖο ἐκτὸς τῶν εὐχῶν τοῦ π. Φιλοθέου, τὶς ὁποῖες ἀπηύθη-
νε μετὰ τὴν Λιτάνευση καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ ταπεινῶς 
εὐχόμεθα ὁ Κύριος δι’ εὐχῶν τοῦ Ὁσίου νὰ τοῦ χαρίζει ἀξία 
τὴν παράσταση ἔμπροσθεν τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου καὶ νὰ 
ἐκτείνει χεῖρας ἱκέτιδας γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ἀγωνιζόμαστε 
καὶ συχνὰ ἀστοχοῦμε, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν οἰκογενειά του φυσικὴ 
καὶ πνευματικὴ νὰ τὸν χαίρονται ὑγιῆ καὶ μακροημερεύοντα.

Μιὰ ἰδιαίτερη παράσταση στὴν Ἐνορία μας
Τὴν Παρασκευὴ 22 

Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα, 
ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ, 
πραγματοποιήθηκε στὴν 
πλατεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
ἡ παράσταση “Ὁ γάμος τοῦ 
Καραχμέτη”, διασκευὴ τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη, μὲ τὴ 
σκηνοθεσία τῆς κ. Ὄλιας Λαζαρίδου. Στὴν ἰδιαίτερη γλῶσσα 
τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ μὲ τὴν ἔξοχη ἀπόδοση τῶν κ.κ. Ἰφιγέ-
νειας Δρίβα καὶ Νικολάου Χαλδαιάκη ἀπολαύσαμε τὸ ἦθος 
καὶ τὸ ἄρωμα μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς. Ἡ παράσταση πραγματοποι-

ήθηκε μὲ τὴν μέριμνα τοῦ π. Παν. Χαβάτζα, ὁ ὁποῖος ἀνύστα-
κτα ἐργάζεται γιὰ τὴν πνευματική μας καλλιέργεια καὶ γιὰ τὴν 
ψυχαγωγία μας. Θὰ πρέπει νὰ δώσουμε πολλὰ συγχαρητήρια 
στὴν σκηνοθέτιδα καὶ τοὺς ἐξαίσιους ἠθοποιοὺς ποὺ ἀπέδω-
σαν τόσο ἐκπληκτικὰ ἕνα ἀρκετὰ ἀπαιτητικὸ κείμενο καὶ ἔργο.

Ἱ. Ἀγρυπνίες στὸν Ναό μας
Τὴν Παρασκευὴ 13 πρὸς Σάββατο 14 Ὀκτωβρίου τελέ-

σθηκε στὸ Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνίᾳ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσ. Κοσμᾶ 
ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ τοῦ μελῳδοῦ. Ἐπίσης τὴν Πέμπτη 2 πρὸς 
Παρασκευὴ 3 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ καὶ πάλι ἡ καθιερωμένη 
Ἱ. Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ 
ἐφόρου καὶ προστάτου μας Ἁγ. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, 
τοῦ ὁποίου τεμάχιο τοῦ Ἱ. Λειψάνου φυλάσσεται στὸ Ναό μας 
καὶ θὰ ἐκτεθεῖ σὲ προσκύνηση.

Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων
Τὴν 15η Νοεμβρίου ξεκινάει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ σαρα-

νταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἐπερχομέ-
νης μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς παράλληλης νηστείας. Ἡ 
Θεία Λειτουργία θὰ τελεῖται ἐκ περιτροπῆς καὶ στὸν Ναὸ τοῦ 
Ἁγ. Γεωργίου ἀλλὰ καὶ στὰ Ἱ. Παρεκκλήσια τῶν Ἁγ. Ἀποστό-
λων Κανάρη καὶ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων. Γιὰ 
τὸν Ἱ. Ναὸ ὅπου τελοῦνται οἱ Θεῖες Λειτουργίες θὰ ἀναρτηθεῖ 
σχετικὸς πίνακας στὸν Ναὸ καὶ τὰ Παρεκκλήσια. 

Ἱερὸ Εὐχέλαιο
Τὴν Τετάρτη 15 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας τὸ 

Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως 
τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετὰ τὸ πέρας του 
θὰ ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μὲ τὸν π.Γεράσιμο.

Τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν Δευ-
τέρα 27 Νοεμβρίου στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων 
Κανάρη.  Ὥρα ἐνάρξεως ἀμφοτέρων: 5.00μ.μ.

Χάριν τῆς ἱστορίας καὶ παράλληλα πρὸς 
τὰ ἀνωτέρω διακόνησε ὡς Ἀρχιερατικὸς 
Ἐπίτροπος Ἀμυνταίου τῆς παραμεθόρι-
ας Ἱ.Μητροπόλεως Φλωρίνης, παράλληλα 
πρὸς τὰ ἐφημεριακὰ καὶ ποιμαντικά του 
ἐκεῖ διακονήματα ἀπὸ 15 Μαρτίου ἕως 15 
Σεπτεμβρίου 1968.

Ἐπίσης στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ὡς 
Βοηθὸς τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου (1958-1960), 
ὡς Γραμματέας καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος 
τῆς Ε΄ (Βορείας) Ἀρχ.Περιφερείας (1969-
1975), ὡς Τομεάρχης τῆς ΣΤ΄ Ἀρχ.Περιφε-
ρείας (1976-1998) καὶ ὡς Περιφερειάρχης 
τῆς Ζ΄ Ἀρχ. Περιφερείας (1998-2000). Στὰ 
ἔτη 1972-1976 ἐδίδαξε, ὡς καθηγητὴς Θεο-
λόγος στὴ Μέση Νυχτερινὴ Ἱερατικὴ Σχολὴ 
Ἀθηνῶν, κυρίως τὰ μαθήματα: Λειτουργικῆς 
καὶ Τελετουργικῆς. Συμμετεῖχε καὶ διοργά-
νωσε ἱεραποδημητικὲς καὶ προσκυνηματικὲς 
ἐκδρομὲς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, Ἅγιον Ὄρος, Ἁγί-
ους Τόπους: Ἱεροσόλυμα - Ἀμμᾶν – Σινᾶ - 
Κάϊρο - Ἀλεξάνδρεια, καθὼς Κωνσταντινού-
πολη καὶ Κύπρο… Ἐπίσης, διετέλεσε μέλος, 
ἁπλοῦν καὶ Διοικήσεων, πολλῶν Συλλόγων 
καὶ Πατριωτικῶν Σωματείων, ἰδιαιτέρως 
τιμήθηκε γιὰ τὸ ἐν γένει ἔργο του ἀπὸ τὸν 
Σύνδεσμο τῶν Μεγαλοχωριτῶν «ΑΓΙΑ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ», ἀπὸ τὸν Σύλλογο τῶν Εὐρυτά-
των: «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ», ἀπὸ τὴν «Ἑταιρεία 
Εὐρυτάνων Ἐπιστημόνων», κ.ἀ.

Μετὰ τὸν Χριστό μας ἀγαποῦσε ἰδιαι-
τέρως τὴν γλυκιά μας Πατρίδα, τὴν αἰώνια 
Ἑλλάδα μας, αὐτὴ καὶ μόνο… Ἀλλ’ ἐπίσης 
ἀγαποῦσε πολὺ καὶ τὴν μαρτυρικὴ γενέτειρά 
του, τ’ ὄμορφο Μεγάλο Χωριὸ καὶ ὅλη τὴν 
Εὐρυτανία. Μάλιστα ἡ συμβολή του γιὰ τὴν 
προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τοῦ τόπου του εἶναι 
καταγεγραμμένη μερικῶς στὴν δημοσιογρα-
φική, ἱστορική, ἁγιολογικὴ καὶ ἄλλη ἔρευνα, 
ποὺ χάριτι Θεοῦ κατὰ καιροὺς ἔκαμε καὶ ἡ 

ὁποία εἶναι καταχωριμένη στὴν συγγραφική 
του προσφορά. Ἀρθρογραφοῦσε κυρίως στὸ 
περ. «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», 
Εὐρυτανίας τοῦ Συνδέσμου τῶν Μεγαλο-
χωριτῶν «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ἀπὸ τὸ 
ἔτους 1958, τὸ ὁποῖο τὸ διηύθυνε ἐπὶ σειρὰ 
ἐτῶν, καθὼς καὶ σὲ ἄλλες περιοδικὲς ἐκδό-
σεις. Συνέγραψε πολλὰ ἔργα ὅπως «Μεγα-
λοχωρίτες καὶ Μικροχωρίτες Ἐθνομάρτυρες 
τῆς 24ης Δεκ. 1942», Ἀθῆναι 19851 καὶ 19952, 
«Ἡ Ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου», Ἀθῆναι 
19891, 19922,19973, ἁγιολογικὴ μελέτη, «Ἡ 
προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὴ Δεκαετία τοῦ 
΄40» Ἀθήνα 1996, μὲ ἐπισυναπτόμενο Ἐπί-
μετρο, περιέχον σύγχρονο Συναξάρι, Ἱερο-
μαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν τῆς 
Δεκαετίας τοῦ 1940, ἔκδοση τῆς φιλοπάτρι-
δος «Ἑταιρείας Εὐρυτάνων Ἐπιστημόνων», 
«Εὐρυτανικὸν Ἁγιολόγιον…», Ἀθήνα 20051 

καὶ 20062.  Ἔκδ. Ἑταιρείας Εὐρυτάνων Ἐπι-
στημόνων κ.π.ἄ.

Ἔγραφε τὸ 2006· «τώρα – Πάσχα 2006 - 
ἀπολαμβάνω μὲν τὰ δεδουλευμένα, χωρὶς 
βέβαια νὰ παραλείπω τὰ ἱερατικά, λατρευ-
τικὰ καὶ ποιμαντικά, κατὰ δύναμιν, καθή-
κοντά μου, οὔτε τὶς ἀνειλημμένες ὑποχρε-
ώσεις μου…». Ἐξακολουθοῦσε δὲ μὲ ἀμεί-
ωτο ἐνδιαφέρον νὰ μελετᾷ καὶ νὰ ἐρευνᾷ 
τὰ ἰστορικά τῆς ἰδιαιτέρας του πατρίδας καὶ 
τοῦ περιγύρου μας ἐνασχολήματα, καθὼς 
καὶ ἁγιολογικὰ καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ μας βίου 
πρὸς δόξαν Θεοῦ… καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν συ-
νάνθρωπο… Ἔτσι τολμοῦσε, ἂν καὶ ἀναξί-
ως, ὅπως ὁμολογοῦσε, νὰ ἀναφωνεῖ πάντο-
τε τὸ Χρυσοστομικὸ λόγιο: «Δόξα τῷ Θεῷ 
πάντων ἕνεκεν».

Μὲ στοιχεῖα ἀπὸ  
αὐτοβιογραφικό του σημείωμα

Πρόγραμμα Πανηγύρεως 
Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Νεκταρίου

Στέγης Γερόντων

Παραμονή: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

5.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

Κυριώνυμος: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου

7.00 π.μ. Ὄρθρος – Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία

5.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς &  Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου



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

Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη
Πρόγραμμα Πανηγύρεως ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας

Παραμονή, Κυριακὴ 3 Δεκεμβρίου
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος

Κυριώνυμος, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου
7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος 

διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὑβοίας καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων 
Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ.

5.00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ  Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας

ΔΩΡΕΑΙ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 200,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 500,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 500,00
Ἀποστόλου Δημήτριος........................................ 200,00
Βασιλάκης Θεόδωρος & Ἑλένη ...........................50,00

Βαστάκης Ἕκτωρ .....................................................50,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ...............................................50,00
Γραφανάκης Ἀντώνιος ............................................50,00
Ε.Φ.Τ. Ἱ.Ν.Προφ.Ἡλιοῦ Ῥιζουπόλεως ............... 500,00
Καραπέτσας Ἐπαμεινώνδας ..................................50,00
Κωνσταντοπούλου Μαργαρίτα ............................60,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ................................................ 180,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη .......114,89

ΔΩΡΕΑΙ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ἀληθεινοῦ Μαρία ................................................. 300,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 300,00
Βασιλάκης Νίκος .................................................. 400,00
Γεωργοπούλου Εὐανθία ........................................ 190,00
Γεωργοπούλου Σοφία .......................................... 200,00
Δασκαλάκη-Κούρτη Κορνηλία .......................... 500,00
Δεληγιάννη Κασσιανὴ .......................................... 150,00

Διγενοπούλου Ἑλένη .......................................... 1400,00
Κοντογιάννη Ἀρετὴ ................................................50,00
Μπούκη Βασιλικὴ .................................................. 150,00
Οἰκονομοπούλου Μαρία ..................................... 100,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ..................................................30,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη .......20,22

ΔΩΡΕΑΙ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................... 200,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 400,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 500,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 500,00
Βασιλάκης Νικόλαος ........................................... 200,00
Βεΐκου Κωνσταντίνα ...............................................50,00
Βενιεράκης Γεώργιος ............................................ 100,00
Βενιέρη Μαρία ...................................................... 200,00

Βλάχου Στυλιανὴ.................................................... 100,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ...............................................70,00
Δαγρὲς Κίμων ........................................................ 100,00
Μανδάλη Μαίρη .......................................................90,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ........................................... 1500,00
Παπανδρέου Γεωργία .............................................60,00
Τζαμουράνη Παναγιώτα .................................... 1000,00
Φωτοπούλου Γεωργία ............................................50,00
Χατζίρης Τάκης .................................................... 300,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη ......104,56


