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Ἡ παιδαγωγικὴ ἑνὸς Ἁγίου 
(τὸ μάλωμα καὶ ὁ ἔπαινος τοῦ παιδιοῦ)

Ο ἱ γονεῖς πρέπει νὰ προσέχουν 
πολὺ νὰ μὴ μαλώνουν τὰ παι-

διά τους τὸ βράδυ, γιατί τὸ βράδυ τὰ 
παιδιὰ δὲν ἔχουν μὲ τί νὰ διασκεδά-
σουν τὴν στενοχώρια τους καὶ ἡ μαυ-
ρίλα τῆς νύχτας τὴν μαυρίζει πιὸ πολύ. 
Ἀρχίζουν νὰ σκέφτωνται πῶς 
νὰ ἀντιδράσουν, ψάχνουν 
διάφορες λύσεις, μπαίνει 
στὴν μέση καὶ ὁ διάβολος, 
καὶ μπορεῖ νὰ φθάσουν στὴν 
ἀπελπισία… Τὴν ἡμέρα, καὶ 
νὰ ποῦν τὰ παιδιά: «θὰ κάνω 
αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο», θὰ βγοῦν 
ἔξω, θὰ ξεχαστοῦν, ὁπότε 
διασκεδάζεται ἡ στενοχώρια.

– Γέροντα, τὸ ξύλο βοηθάει τὰ 
παιδιὰ νὰ διορθωθοῦν;

– Ὅσο γίνεται, οἱ γονεῖς νὰ τὸ 
ἀποφεύγουν. Νὰ προσπαθοῦν μὲ τὸ 
καλὸ καὶ μὲ ὑπομονὴ νὰ δώσουν στὸ 
παιδὶ νὰ καταλάβη ὅτι αὐτὸ ποὺ κά-
νει δὲν εἶναι σωστό. Μόνον ὅταν εἶναι 
μικρὸ τὸ παιδὶ καὶ δὲν καταλαβαίνη ὅτι 
αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι ἐπικίνδυνο, βοη-
θιέται, ἂν φάη κανένα σκαμπίλι, γιὰ νὰ 

προσέχει ἄλλη φορά. Ὁ φόβος, μή-
πως φάη πάλι σκαμπίλι, γίνεται φρένο 
καὶ τὸ προστατεύει. Ἐγώ, ὅταν ἤμουν 
μικρός, περισσότερο βοηθιόμουν ἀπὸ 
τὴν μητέρα μου παρὰ ἀπὸ τὸν πατέ-
ρα μου. Καὶ οἱ δύο μὲ ἀγαποῦσαν καὶ 

ἤθελαν τὸ καλό μου. Καθέ-
νας ὅμως μὲ βοηθοῦσε μὲ 
τὸ δικό του τρόπο. Ὁ πα-
τέρας μου ἦταν αὐστηρός. 
Ὅταν κάναμε καμιὰ ἀταξία, 
μᾶς ἔδινε σκαμπίλια. Ἐγὼ 
πονοῦσα λίγο ἀπὸ τὸ ξύλο, 
μαζευόμουν, ὅταν ὅμως περ-
νοῦσε ὁ πόνος, ξεχνοῦσα καὶ 
τὸν πόνο καὶ τὶς συμβουλές 

του. Ὄχι ὅτι δὲν μὲ ἀγαποῦσε ὁ πατέ-
ρας μου. Ἀπὸ ἀγάπη μὲ ἔδερνε.

Μιὰ φορά, θυμᾶμαι –τριῶν ἐτῶν 
ἤμουν–, ποῦ μοῦ ἔδωσε ὁ πατέρας 
μου ἕνα σκαμπίλι, μὲ τίναξε πέρα! 
Τί εἶχε γίνει; Δίπλα ἀπὸ τὸ σπίτι μας 
ἦταν ἕνα σπίτι ἐγκαταλελειμμένο. Οἱ 
ἰδιοκτῆτες εἶχαν φύγει στὴν Ἀμερικὴ 
καὶ εἶχε ρημάξει. Στὴν αὐλὴ εἶχε μία 
συκιὰ ποὺ τὰ κλαδιά της ἔβγαιναν 

«
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στὸν δρόμο. Ἦταν καλοκαίρι καὶ ἦταν γε-
μάτη σύκα. Ἐκεῖ ποὺ ἔπαιζα μὲ τὰ ἄλλα παι-
διά, ἦρθε ἕνας γείτονας καὶ μὲ σήκωσε, γιὰ 
νὰ τοῦ κόψω μερικὰ σύκα, γιατί δὲν ἔφθανε 
μόνος του νὰ τὰ κόψη. Τοῦ ἔκοψα πέντε ἕξι 
καὶ μοῦ ἔδωσε κι ἐμένα δύο. Ὅταν τὸ ἔμαθε 
ὁ πατέρας μου, θύμωσε πάρα πολύ. Μοῦ 
ἔδωσε ἕνα σκαμπίλι!… Ἐγὼ ἔβαλα τὰ κλάμα-
τα. Ἡ μάνα μου ποὺ ἦταν μπροστά, γύρισε 
καὶ τοῦ εἶπε:

«Τί τὸ χτυπᾶς τὸ παιδί; Τί ἤξερε αὐτό; 
μικρὸ παιδὶ εἶναι. Πῶς μπορεῖς νὰ τὸ ἀκοῦς 
νὰ κλαίη;».

«Ἅμα ἔκλαιγε τότε ποὺ τὸ σήκωσε ὁ 
ἄλλος, γιὰ νὰ κόψη τὰ σύκα, δὲν θὰ ἔκλαι-
γε τώρα, εἶπε ὁ πατέρας μου. Ἀλλά, φαίνε-
ται, ἤθελε νὰ φάη καὶ αὐτὸ σύκα. Ἂς κλαίη 
λοιπὸν τώρα».

Ποῦ νὰ τολμήσω νὰ τὸ ξανακάνω! Καὶ ἡ 
μητέρα μου ἔβλεπε τὶς ἀταξίες μου καὶ στε-
νοχωριόταν, ἀλλὰ εἶχε μία ἀρχοντιά. Ὅταν 
ἔκανα καμμιὰ ἀταξία, γύριζε τὸ κεφάλι ἀπὸ 
τὴν ἄλλη μεριὰ καὶ ἔκανε πὼς δὲν μὲ βλέ-
πει, γιὰ νὰ μὴ μὲ στενοχωρήση. Ἐμένα ὅμως 
αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ μοῦ ράγιζε τὴν καρδιά.

«Κοίταξε, ἔλεγα μέσα μου, ἐγὼ ἔκανα τέ-
τοια ἀταξία καὶ ἡ μητέρα ὄχι μονάχα δὲν μὲ 
δέρνει, ἀλλὰ κάνει καὶ πῶς δὲν μὲ βλέπει! 
Ἄλλη φορὰ δὲν θὰ τὸ ξανακάνω! Πῶς νὰ τὴν 
ξαναστενοχωρήσω;».

Μὲ αὐτὴν τὴν συμπεριφορά της ἡ μητέ-
ρα μου μὲ βοηθοῦσε περισσότερο, παρὰ ἂν 
μοῦ ἔδινε ἕνα σκαμπίλι. Κι ἐγὼ ὅμως δὲν τὸ 
ἐκμεταλλευόμουν, νὰ πῶ: «Ἔ, τώρα δὲν μὲ 
βλέπει, ἂς κάνω μεγαλύτερη ἀταξία». Ἐνῶ ὁ 
πατέρας μου, μόλις ἔκανα κάτι, τάκ, σκαμπί-
λι. Βλέπεις, καὶ οἱ δύο μὲ ἀγαποῦσαν, ἐκεῖνο 
ὅμως ποὺ μὲ διόρθωνε περισσότερο ἦταν ἡ 
ἀρχοντικὴ συμπεριφορὰ τῆς μάνας μου.

–Γέροντα, μερικὰ παιδιὰ ὅμως εἶναι πολὺ 
ἄτακτα. Φωνάζουν, τρέχουν, κάνουν ζημιές. 
Πῶς νὰ ἀποφύγουν οἱ γονεῖς τὸ ξύλο;

– Κοίταξε, δὲν φταῖνε τὰ παιδιά. Τὰ παι-
διά, γιὰ νὰ μεγαλώσουν φυσιολογικά, θέλουν 
αὐλή, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ παίξουν. Τώρα τὰ 

κακόμοιρα εἶναι κλεισμένα μέσα στὶς πολυκα-
τοικίες καὶ ζορίζονται. Δὲν μποροῦν νὰ τρέ-
ξουν ἐλεύθερα, νὰ παίξουν, νὰ χαροῦν. Δὲν 
πρέπει νὰ στενοχωριοῦνται οἱ γονεῖς, ὅταν 
τὸ παιδάκι εἶναι ζωηρό. Ἕνα ζωηρὸ παιδὶ ἔχει 
δυνάμεις μέσα του καὶ μπορεῖ νὰ προκόψη 
πολὺ στὴν ζωή του, ἂν τὶς ἀξιοποιήση.»1

Βλέπουμε ἐδῶ τὴν λεπτὴ παιδαγωγικὴ 
ἑνὸς Ἁγίου τοῦ Θεοῦ ποὺ καθοδηγοῦσε 
ψυχὲς «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανεν» στὸν 
Παράδεισο. Βαδίζει ἀντίθετα ἀπὸ τὴ δική 
μας λογικὴ καὶ ἐκπλήσσει μὲ τὴν διορατι-
κότητα καὶ τὴ γνώση τῆς ψυχολογίας τοῦ 
παιδιοῦ. Μακάρι νὰ ἀκολουθούσαμε τὶς 
συμβουλὲς τῶν Ἁγίων γιὰ τὴν ἀνατροφὴ 
τῶν παιδιῶν μας, γιατὶ τότε δὲν θὰ ὑπῆρχαν 
προβλήματα ψυχολογικά, ἄλλὰ ὅλα τὰ παι-
διὰ θὰ μεγάλωναν μὲ γνώμονα τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ὑπακοὴ σὲ Αὐτόν καὶ 
μόνο. Ὅμως γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὴν 
τὴν παιδαγωγική, θὰ πρέπει ἐμεῖς πρωτί-
στως νὰ σκύψουμε τὸν αὐχένα σὲ πνευμα-
τικὸ πατέρα καὶ μὲ ταπείνωση νὰ δεχθοῦμε 
ὅτι δὲν γνωρίζουμε πῶς νὰ κινηθοῦμε χωρὶς 
νὰ «γρατζουνίσουμε» τὶς εὐαίσθητες ψυχὲς 
τῶν παιδιῶν ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύ-
ριος νὰ ὁδηγήσουμε στὴν ἀγκαλιά Του. Θὰ 
πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι τὰ παιδιὰ 
δὲν εἶναι δικά μας, ἀλλὰ τὰ ἔχουμε δανει-
σθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό καὶ πρέπει νὰ φυτέψουμε 
στὶς ψυχές τους τὸ λόγο Του καὶ νὰ καλλι-
εργήσουμε στὸ περιβόλι τῆς καρδιᾶς τους 
ἀρετές, ξεβοτανίζοντας τὶς κακὲς ἐπιθυμίες 
καὶ τὶς κακὲς ἕξεις ποὺ κληρονομοῦν ἀπὸ 
ἐμᾶς μέσω τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. 
Πῶς θὰ το καταφέρουμε αὐτὸ ἂν ὄχι μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ! Καὶ πῶς θὰ ἑλκύσουμε τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ; Μὰ μόνον μὲ τὴν ταπείνωση 
καὶ τὴν προσευχή! Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς φω-
τίζει, νὰ μᾶς καθοδηγεῖ καὶ νὰ ἐλεεῖ τὰ παι-
διὰ ποὺ ἔχει ἐμπιστευθεῖ στὴν ἀγκαλιά μας.

1 Ἀπό τό βιβλίο: «Οἰκογενειακή ζωή» ΓΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Δ´, ΙΕΡΟΝ ΗΣΥ-
ΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟ-
ΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2004.



3

Ἡ ὑπομονὴ ἔχει καὶ τὰ ὅριά της 
τελικά! Τὴν Μεγ.Παρασκευὴ 
τὸ πρωὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ 

βρεθήκαμε μπροστὰ σὲ ἕναν ἀκόμη 
βανδαλισμὸ ἐναντίον τοῦ Ναοῦ μας. 
Καὶ ὅπως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ 
μέσα ἐνημέρωσης κι ἄλλοι Ναοὶ τὶς 
προηγούμενες ἡμέρες δέχθηκαν τέ-
τοιου εἴδους «ἐπισκέψεις». Οἱ ἴδιοι μά-
λιστα μᾶς «ἐπισκέφθηκαν» καὶ τὸ Σάβ-
βατο τοῦ Ἁγ.Λαζάρου καὶ ἔγραψαν ἕνα 
τεράστιο σύνθημα πλαγίως τῆς εἰσό-
δου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἰθάκης. Οἱ βάνδαλοι 
λοιπόν, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ὀνομά-
ζονται ἀναρχικοί, ἔγραψαν συνθήμα-
τα ἐπάνω στοὺς τοίχους τοῦ Ἐνορια-
κοῦ μας Ναοῦ, ἐπιτιθέμενοι ἐναντίον 
τοῦ Μητρ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας 
κ. Ἀμβροσίου καὶ ἑνὸς ἱερέα ἀπὸ τὴν 
Κύπρο.

Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν οὐσία 
τῶν δύο αὐτῶν ὑποθέσεων. Ὅμως ἡ 
κατάσταση μὲ τὰ συνθήματα ἐπάνω 
στὸ Ναό μας δὲν εἶναι καινούργια ὑπό-
θεση. Κάπου πρέπει νὰ μπεῖ ἕνα τέλος. 
Ὁ Ναὸς δὲν εἶναι ἰδιωτικὸ κτίριο, εἶναι 
χῶρος συναθροίσεως τῶν πιστῶν, τῶν 
χιλιάδων πιστῶν τῆς Ἐνορίας μας καὶ 
ἀπαιτεῖται ὁ ἀνάλογος σεβασμὸς πρὸς 
αὐτόν. Ἀκόμη καὶ ἐπιγραφὴ στὰ Ἀρα-
βικὰ ἔχει γίνει στὸν νότιο ἐξωτερικὸ 
τοῖχο του, τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε 
νὰ κατανοήσουμε. Ἄραγε πρόκειται 
γιὰ μουσουλμάνους; Ἂν ναί, τότε διε-
ρωτώμαστε τί θὰ γινόταν ἐὰν κάποιος 
χριστιανὸς ἔγραφε μιὰ ἐπιγραφὴ σὲ 
ἕνα τζαμί;

Ἐπίσης ὡς γνωστὸν τὸ βράδυ τῆς 
Ἀναστάσεως κάποιοι ρίχνουν ἀμέτρη-
τα βεγγαλικὰ καὶ κυρίως μικρὰ ἢ με-
γαλύτερα ἐκρηκτικὰ καὶ κροτίδες, μὲ 
ἀποτέλεσμα φυσικὰ νὰ μὴν μποροῦν 
οἱ πιστοὶ οὔτε νὰ ἀκούσουν τὸ Χριστὸς 
Ἀνέστη! Αὐτὸ δηλαδὴ γιὰ τὸ ὁποῖο 
βρέθηκαν στὸν Ναὸ τὴν συγκεκριμένη 
ἡμέρα καὶ ὥρα. Πόση ὑπομονὴ χρει-
άζεται ἀκόμη; Πρόκειται γιὰ πιστούς; 
Ἢ μήπως πρόκειται γιὰ διακωμώδη-
ση τῆς πίστεώς μας; Καί πάλι αὐτοὶ οἱ 
«κάποιοι» συγκεντρώθηκαν πίσω ἀπὸ 
τὸν Ναό μας καὶ ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ συ-
νήθως ρίχνουν μᾶλλον δὲν ἀρκούσαν, 
ἐφέτος ἐπέλεξαν νὰ ρίξουν καὶ γκα-
ζάκια γιὰ νὰ κάψουν τὴν εἴσοδο τοῦ 
κτιρίου, τοῦ παλαιοῦ ξενοδοχείου ἐκεῖ, 
τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὴν Ἐνορία μας.

Δυστυχῶς εἶναι προφανὲς ὅτι ὅλα 
αὐτὰ «παραβλέπονται» ἀπὸ τοὺς 
«ὑπευθύνους» στοὺς ὁποίους καὶ δη-
μοσίως ἀπευθυνθήκαμε, ἀλλὰ καὶ τὴν 
Ἀστυνομία, ἡ ὁποία δηλώνει ἀνήμπο-
ρη νὰ κάνει ὁτιδήποτε κυρίως λόγῳ 
λειψανδρίας, ὅπως μᾶς ἐδήλωσε ὁ ἀξι-
ωματικὸς ὑπηρεσίας, ὅταν ἐπισκεφθή-
καμε τὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Κυψέλης 
κατὰ τὸ παρελθὸν γιὰ νὰ ἀναφέρουμε 
τὸ ἰδιαιτέρο πρόβλημα μὲ τὰ ναρκωτι-
κά, ποὺ ἀντιμετωπίζουμε στὴν πλατεῖα, 
κυρίως ὄπισθεν τοῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ 
τώρα, τὴν Μεγ.Παρασκευὴ, ὅταν τὴν 
καλέσαμε γιὰ τὰ καινούργια συνθήμα-
τα τῶν ἀναρχικῶν. Εἶναι λοιπὸν πασί-
δηλο ὅτι ἡ περιοχὴ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ 
καὶ κανεὶς δὲν μᾶς ἀκούει...

Ἀκούει κανείς;;
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Πράξη εὐθύνης καὶ σεβασμοῦ 
ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ 60οῦ Γυμνασίου

Ἡ Ἐνορία μας θὰ ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὶς θερμὲς 
εὐχαριστίες της στοὺς μαθητὲς τοῦ 60οῦ Γυμνασίου 
Ἀθηνῶν γιὰ τὴν πρωτοβουλία ποὺ εἶχαν, κατόπιν 
προτροπῆς τῆς Διευθύντριας τοῦ Σχολείου κ.Μαγδα-
ληνῆς Μαυρουδῆ νὰ ἔλθουν στὸν Ναό μας τὴν Πα-
ρασκευὴ τὸ πρωΐ 20 Ἀπριλίου 2018, παραμονὲς τῆς 
πανηγύρεως γιὰ νὰ βοηθήσουν στὸν καθαρισμὸ καὶ 
εὐπρεπισμὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ χώρου.

Τὰ παιδιὰ συνόδευσε ἡ κ.Διευθύντρια τοῦ σχολείου, 
ἡ ὁποία καὶ ἔλαβε μέρος στὸν καθαρισμὸ τοῦ Ναοῦ. 
Ὁ π.Γεράσιμος, ἕνας ἐκ τῶν ἐφημερίων μας, ποὺ τοὺς 
ὑποδέχθηκε, ἀφοῦ εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τοὺς μα-
θητὲς γιὰ τὴν εὐαισθησία ποὺ ἐπέδειξαν, τόνισε τὴν ση-
μασία τῆς προσφορᾶς πρὸς τὴν Ἐνορία, ἡ ὁποία ἀπο-
τελεῖ μέρος τῆς εὐρύτερης τοπικῆς κοινότητας τῆς πε-
ριοχῆς μας. Οἱ μαθητὲς μὲ τὴ σειρά τους ὑποσχέθηκαν 
ὅτι θὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο ποὺ ξεκίνησαν, ὑλοποιώντας 
παρόμοιες ἐνέργειες, μέσῳ τῶν ὁποίων αἰσθάνονται τὴ 
χαρὰ τῆς προσφορᾶς σὲ μιὰ περιοχὴ ποὺ οἱ ἀνθρώπι-
νες σχέσεις δοκιμάζονται καθημερινῶς.

Ὁ Μητροπολίτης Χίου στὴν Ἐνορία μας
Τὴν Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου, κατόπιν πρωτο-

βουλίας τῆς Ἀδελφότητος Ψαῤῥιανῶν Ἀθηνῶν, ἐπε-
σκέφθη τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
τῆς Ἐνορίας μας ὁ Σεβασμιώτατος Χίου, Ψαῤῥῶν & 
Οἰνουσῶν κ.κ.Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Θείας 
Λειτουργίας καὶ ἐτέλεσε ἱερὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἥρωος 
τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη 
καὶ τῆς συζύγου του Δεσποίνης. Μετὰ τὸ πέρας τῆς 
Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη τὸ Ἱερὸ Μνημόσυνο καὶ 
ἐν συνεχείᾳ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος καὶ συνεπῆρε 
ὅλους μὲ τὴ φλόγα καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν 
Ἥρωα καὶ τὴν πατρίδα μας. Ἀκολούθησε ἕνα μικρὸ 
κέρασμα πρὸς τὸν μεγάλο ἐπισκέπτη καὶ τὴ συνοδεία 
του. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὴν Ἀδελφότητα τῶν ἐν 
Ἀθήναις Ψαῤῥιανῶν, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ κυρίως τὸν 
Σεβασμιώτατο ποὺ μᾶς δίνουν μὲ τὴν παρουσία τους 
τὸ κουράγιο καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ πατρίδα μας δὲν 
θὰ χαθεῖ, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀκόμα ὑπάρχουν ἄνθρω-
ποι ποὺ τιμοῦν τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τῆς φυλῆς μας ἀπο-
τίοντας τὸν προσήκοντα σεβασμὸ σὲ ὅσους ἔχυσαν τὸ 

αἷμά τους γιὰ “τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς 
πατρίδος τὴν ἐλευθερία”.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν 
στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη

Τὴν Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου δύο τάξεις Γυμνα-
σίου ἀπὸ τὸ 72ο Γυμνάσιο Ἀθηνῶν ἐπεσκέφθησαν τὸ 
Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μὲ σκοπὸ 
μιὰ πρώτη ἐπαφὴ μὲ αὐτὸ τὸ σπάνιο καὶ ἰδιαίτερο 
μνημεῖο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ σημαντικὸ μέρος τῆς 
ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, ὡς οἰκογενειακὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ μεγάλου Ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσε-
ως τοῦ 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη. Ὁ σκοπὸς τῆς 
ἐπισκέψεως εἶναι ἡ ἐπαφὴ τῶν νέων παιδιῶν μὲ τὴν 
ἱστορία τοῦ τόπου μας καὶ ἡ γνωριμία μὲ τὴν πολύτι-
μη κληρονομιά μας. Τὰ νέα παιδιὰ συνόδευαν ὁ Γυ-
μνασιάρχης καὶ ἡ Φιλόλογος καθηγήτριά τους.

Μεγάλη ἐντύπωση προξένησε ἡ προθυμία νὰ 
γνωρίσουν αὐτὸ τὸ σημαντικὸ μνημεῖο μὲ φωτογρα-
φίες καὶ μὲ πληθώρα ἐρωτήσεων ποὺ ἀπηύθυναν 
στὸν Πρωτ. Γεράσιμο Φακιώλα, ὁ ὁποῖος τὰ ὑπεδέχθη 
καὶ τὰ “ξενάγησε” στὸ μικρὸ ἱστορικὸ θησαυρὸ τῆς 
ἐνορίας μας, τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Κανάρη. Συγχαίρουμε 
τοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς μαθητὲς γιὰ τὴν πρωτοβου-
λία τους αὐτὴ καὶ εὐχόμαστε καὶ ἄλλοι νὰ ἀκολουθή-
σουν τὸ λαμπρὸ παράδειγμά τους. 

Ἐτήσια ἐκδήλωση Στέγης Γερόντων
Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου τὸ ἀπόγευμα, γιὰ 

μιὰ ἀκόμη χρονιά, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ὀργανώθηκε 
τὸ ἐτήσιο ἀπογευματινὸ τσάι, προκειμένου νὰ ἐνισχυ-
θεῖ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας καὶ κυρίως 
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ἡ Στέγη Γερόντων ποὺ ταλα-
νίζεται οἰκονομικῶς καὶ ἀγω-
νίζεται νὰ ἐπιβιώσει. Ἀρκε-
τοὶ ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες μας 
καὶ φίλους τοῦ ἔργου μας 
προσῆλθαν γιὰ νὰ προσφέρουν τὸν πολύτιμο ὀβολό 
τους γιὰ τὴν συνέχιση τῶν προσπαθειῶν μας, ὥστε νὰ 
ἀνακουφίσουμε τὸν πόνο τοῦ συνανθρώπου μας.

Ζήσαμε ὅλοι μιὰ πολὺ ὄμορφη βραδιὰ μὲ τὴν 
ὑπέροχη φωνὴ τῆς σοπράνο κ. Mαριλένας Στριφτό-
μπολα ὑπὸ τὴν ἀριστοτεχνικὴ συνοδεία στὸ πιάνο τοῦ 
κ.Σπύρου Σουλαδάκη. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως 
γιὰ τὴν συμβολή τους στὸ νὰ γίνει ἡ βραδιά μας πραγ-
ματικὰ ἀξιομνημόνευτη. Τέλος ὀφείλουμε νὰ εὐχαρι-
στήσουμε τὸν Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, Ὑπεύθυνο 
τῆς Στέγης Γερόντων, τὴν Προϊσταμένη κ.Τσολάκη 
καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Στέγης γιὰ τὴν φροντίδα ποὺ 
ἐπέδειξαν, γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση καὶ τὴν ἐπιτυχῆ 
διεξαγωγὴ τῆς ὄμορφης αὐτῆς ἐκδηλώσεως. Ἐπίσης 
καθηκόντως ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν κ.Χρι-
στίνα Τσιφούτη γιὰ τὴν προσφορά τῶν δώρων ποὺ 
δόθηκαν στὴν λαχειοφόρο ἀγορά.

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ὄμορφης βραδιᾶς ἦταν 
ἡ κατάθεση τοῦ ποσοῦ τῶν 2013,00€ στὸ Ταμεῖο τῆς 
Στέγης Γερόντων, ἕνα ποσὸ ἀρκετὰ σεβαστὸ καὶ πο-
λύτιμο ποὺ θὰ ἀνακουφίσει κατά τι τὶς ἀδήριτες ἀνά-
γκες τοῦ Ἱδρύματός μας.

Ἑορτὴ Ὁσ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας
Τὸ Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου, ἑορτάσαμε τὴν 

Ἁγία Φιλοθέη, τῆς ὁποίας ἡ μνήμη μεταφέρεται 
ἐφέτος, λόγῳ τοῦ ὅτι συμπίπτει μὲ τὴν Καθαρὰ Δευ-
τέρα, στὴ Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας, μιὰ καὶ 
ἡ Ἁγία ὑπῆρξε φιλάνθρωπος καὶ εἶναι ἡ προστάτις 
τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν.

Τελέσαμε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ τὴν ἀνά-
γνωση τοῦ Θείου Λόγου ὁμίλησε γιὰ τὴν Ἁγία καὶ τὸ 
ἔργο της ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Στέγης Γερό-
ντων καὶ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας Ἀρχιμ. Φιλό-
θεος Νικολάκης, ἐνῷ μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας 
τελέσαμε Μνημόσυνο τῶν Κτητόρων, Δωρητῶν, Εὐερ-
γετῶν, τροφίμων καὶ ἐργαζομένων στὴ Στέγη Γερό-
ντων, τὸ κατεξοχὴν φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας 

μας. Ἀκολούθησε τὸ 
καθιερωμένο κέρα-
σμα σὲ ὅλους ὅσους 
ἔλαβαν μέρος στὴν 
πανήγυρη γιὰ τὴν 
Ἁγία τῶν φτωχῶν καὶ 
ἀναγκεμένων. Εὐχή μας ἡ Ἁγία Φιλοθέη νὰ εὐλογεῖ 
κάθε προσπάθειά μας νὰ ἐνισχύσουμε παντοιοτρό-
πως τὶς εἰκόνες τοῦ Κυρίου, τοὺς πτωχούς, φροντίζο-
ντας γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ ἀγωνίζεται 
μέσα σὲ καιροὺς καὶ χρόνους χαλεπούς.

Προσκυνηματικὲς ἐκδρομές
Τὴν Κυριακὴ 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιή-

σαμε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Ἀποστόλου Παύλου Παλαιοκαμαρίζης, ὅπως εἶχε 
προαναγγελθεῖ. Ἐκεῖ μᾶς ὑπεδέχθησαν μὲ ἀγάπη καὶ 
ἐνθουσιασμὸ νεαρὲς κοπέλες –ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο– 
ποὺ ἔχουν ἀφιερώσει τὴ ζωή τους στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
Κυρίου καὶ τῶν ἐμψύχων εἰκόνων Του στὸν κόσμο, τῶν 
ἀνθρώπων. Ἀφοῦ μᾶς κέρασαν μὲ ἀγάπη Χριστοῦ καὶ 
μᾶς ἐνίσχυσαν μὲ λόγους παρηγορητικοὺς καὶ «πλή-
ρεις Πνεύματος Ἁγίου», ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἔκθεση 
ὅπου διετίθεντο βιολογικὰ προϊόντα, κατασκευῆς τῶν 
ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καὶ προχωρήσαμε στὴν τέλεση τοῦ 
Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὁποίου 
ἀναχωρήσαμε πλήρεις εὐλογιῶν καὶ παραστάσεων.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ προσκύνημα ἡ Στέγη –μὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ συμπαράσταση τῶν ἀνθρώπων– 
εἰσέπραξε 485,00€, ποσὸν σημαντικὸ γιὰ τὴν ἐκπλή-
ρωση τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν ὑποχρεώσεών της.

Ἐπίσης τὴν Παρασκευὴ 16 Μαρτίου καὶ γιὰ τὴν 
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ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο ἡ Ἐνορία μας πραγματοποίησε ἕνα ἀκόμα 
προσκύνημα, πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου 
Μακρυνοῦ στὰ Μέγαρα Ἀττικῆς αὐτὴ τὴν φορά. Ἕνα 
μοναστήρι μὲ ἰδιαίτερες εὐλογίες, μὲ πολλὲς προικι-
σμένες ψυχὲς ποὺ ἀφιερώθηκαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
Κυρίου, τοῦ Προφήτου Του καὶ τῶν ἀνθρώπων μὲ 
αὐτοθυσία μᾶς δέχτηκαν μὲ ἀγάπη καὶ συμπροσευχη-
θήκαμε στὴν Μητέρα τοῦ πόνου καὶ τῆς χαρᾶς. Ἀπὸ 
τὸ προσκύνημα αὐτὸ γιὰ τὸ ταμεῖο τῆς Στέγης μας 
εἰσεπράχθησαν 570,00€ τὰ ὁποῖα εἶναι μιὰ σημαντικὴ 
ἀνάσα γιὰ τὶς πολλὲς ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματός μας. 

Τὸ ἀπόγευμα 
τοῦ Σαββάτου γιὰ 
τὸν Ἑσπερινὸ τῆς 
Κυριακῆς τῶν Βα-
ΐων ἡ Ἐνορία μας 
πραγματοποίησε 
προσκυνηματικὴ 
ἐκδρομὴ στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Σταυροῦ Μαψοῦ στὴν Κόρινθο. Μιὰ 
σχετικῶς νέα Μονὴ φωλιασμένη σὲ μιὰ εἰδυλλιακὴ το-
ποθεσία τῆς Κορινθιακῆς γῆς ποὺ σφύζει ἀπὸ ζωή, μᾶς 
μάγεψε μὲ τὶς ἀγγελικὲς φωνὲς τῶν Μοναζουσῶν, ποὺ 
μᾶς εἰσῆγαν στὸ χαροποιὸ πένθος τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἐκ 
τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῆς ἐκδρομῆς ἡ Στέγη Γερό-
ντων ὠφελήθηκε 460,00€, ποσὸν ποὺ μᾶς βοηθᾷ ἰδι-
αιτέρως στὴν δύσκολη αὐτὴ ἐποχὴ νὰ συνεχίζουμε ἀκά-
θεκτοι, προσβλέποντες πρὸς τὸν Δωρεοδότη Κύριο καὶ 
τὸν προνοητὴ ἡμῶν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Τροπαιοφόρο.

Τέλος τὴν ἡμέρα τῆς Πρωτομαγιᾶς ἡ Ἐνορία 
μας, ὅπως κάθε χρόνο, διοργάνωσε προσκυνηματικὴ 
ἐκδρομὴ στὸ Ἱ.Μετόχιο τῆς Μονῆς Πετράκη, Ἅγιος 

Παντελεήμων Νέας Πεντέλης στὸν Κοκκιναρᾶ, γιὰ νὰ 
συμμετάσχει στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ πρὸς τιμὴν 
τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ματρώνης τῆς Ῥωσίδος τῆς 
Ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ.

Ἡ μονὴ ἀκτινοβολοῦσε μὲ λαμπρότητα γιὰ τὴν 
μεγάλη ἑορτὴ καὶ μοσχοβολοῦσε ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν 
λουλουδιῶν ποὺ κατέθεταν οἱ πιστοὶ στὰ πόδια τῆς 
ἀγαπημένης Ἁγίας, τὰ ὁποῖα ἀγαποῦσε τόσο ὅσο ἦταν 
ἐν ζωῇ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο ποὺ 
μᾶς χάρισε ἕναν τόσο μεγάλο προστάτη καὶ εὐχέ-
τη πρὸς Αὐτόν γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ προσκυνάμε τὰ 
ἄχραντα πόδια Της.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Προϊστάμενο τοῦ 
Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, καὶ κυρίως τὸν 
σεβαστὸ Γέροντα Ὀνούφριο ποὺ μᾶς δέχεται καὶ μᾶς 
προσέφεραν τὴν εὐκαιρία αὐτὴ γιὰ μία ἀκόμα χρονιὰ 
νὰ προσκυνήσουμε τὴν Ἁγία Ματρώνα καὶ νὰ ἐκδρά-
μουμε πνευματικῶς. 

Ἀπὸ τὸ προσκύνημα αὐτὸ ὠφελήθηκε τὸ Ταμεῖο 
τῆς Στέγης μας κατὰ 560,00€.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ναοῦ μας
Τὴν Κυριακὴ 22 Ἀπριλίου ξεκινήσαμε τὶς ἑορτα-

στικὲς ἀκολουθίες –τιμώντας τὸν Ἔφορο καὶ προ-
στάτη τῆς ἐνορίας μας, Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο– μὲ 
τὸν Πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινό, στὸν ὁποῖο 
προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης, 
κ.κ. Κωνστάντιος, ἐκπροσωπῶν τὸν Μακαριώτατο 
Ποιμενάρχη μας κ.κ. Ἱερώνυμο τὸν Β΄.

Τὸ πρωΐ τῆς κυριωνύμου, 23 Ἀπριλίου, κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας εἴχαμε χορο-
στατοῦντα καὶ προεξάρχοντα τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπί-
σκοπο Θαυμακοῦ, κ.κ.Ἰάκωβο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς 
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Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη καὶ Ὑπεύθυνο Ἀρχιερέα 
τῆς Περιφερείας μας. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας εἴχαμε τὴν μεγά-
λη εὐλογία νὰ προστῇ τῶν ἑορταστικῶν ἀκολουθιῶν 
(Μεθέορτος Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, Περιφορὰ τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ Ἱερὰ Παράκληση τοῦ Ἁγίου) ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ.κ.Συμεών, ὁ ὁποῖος 
“ξεσήκωσε” τὰ πλήθη μὲ τὸν πύρινο λόγο του καὶ 
μᾶς εὐλόγησε μεταφέροντας τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαρι-
ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, 
κ.κ.Ἱερωνύμου Β΄. Τὸν εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως καὶ 
εὐχόμαστε σύντομα νὰ τὸν ἔχουμε ξανὰ κοντά μας 
χοροστατοῦντα καὶ ἁγιάζοντα. Μᾶς συγκίνησε ἰδιαι-
τέρως ἡ καρδιακὴ ὁμιλία στὶς γερόντισσες καὶ τοὺς 
ἐργαζομένους στὴ Στέγη Γερόντων.

Πλῆθος κόσμου πλημμύρισε τὸν Ναό καὶ συ-
μπροσευχήθηκε μαζί μας στὸν Μεγάλο Στρατηγό 
τοῦ Κυρίου μας, Τροπαιοφόρο Γεώργιο καθ’ ὅλες 
τὶς Ἱ. Ἀκολουθίες καὶ καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν 
δύο αὐτῶν ἡμερῶν. Τέλος θὰ θέλαμε ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ 
βήματος νὰ εὐχαριστήσουμε ὅσους ἐργάσθηκαν γιὰ 
τὴν ἄρτια διοργάνωση τῆς Πανηγύρεως, ὅπως τὸν 
Πρόεδρο π.Φιλόθεο καὶ τὰ μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου, τοὺς ἱερεῖς μας, τὶς κυρίες τοῦ Ε.Φ.Τ., 
τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Στέγης Γερόντων, τὴν Προϊστα-
μένη καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Στέγης, ἀλλὰ καὶ τὴν Δ΄  
Δ/νση τοῦ Γ.Ε.Ν. γιὰ τὴν ἀποστολὴ τιμητικοῦ ἀγήμα-
τος, ποὺ λάμπρυνε τὴν πανήγυρή μας καὶ τὴν περι-
φορὰ τῆς εἰκόνος τοῦ Μεγαλομάρτυρος καὶ Τροπαιο-
φόρου Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐτήσια γιορτὴ νέων τῆς Ἐνορίας μας
Γιὰ τὴν Κυριακὴ 24 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα ἔχει προ-

γραμματιστεῖ ἡ μεγάλη ἐτήσια γιορτὴ τῶν νέων τῆς 
Ἐνορίας μας, ἡ ὁποία πραγματικὰ ἔχει καταστεῖ θεσμὸς 
γιὰ τοὺς ἐνορίτες μας, ποὺ τὴν ἔχουν ἀγκαλιάσει καὶ 
τὴν περιμένουν. Νὰ μὴν λείψει λοιπὸν κανεὶς καὶ νὰ 
παρευρεθοῦμε ἐνισχύοντας τὰ παιδιά μας καὶ φυσικὰ 
γιὰ νὰ περάσουμε ἕνα ὄμορφο, ξεχωριστὸ ἀπόγευμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Παραμονή Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου Κηρύγματος

8.30 μ.μ. (περίπου) Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.

Κυριώνυμος Σάββατο 30 Ἰουνίου
7.00π.μ. Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.30μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων



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

ΔΩΡΕΑΙ  ΜΑΡΤΙΟΥ
Ἀβτζοπούλου Μαρία .......................................................200,00
Ἀθηναίου Δέσποινα ...........................................................50,00
Ἀνώνυμος ...................................................................... 10.000,00
Ἀνώνυμος ............................................................................130,00
Ἀνώνυμος .........................................................................1.500,00
Ἀνώνυμος ....................................................................... 2.000,00
Ἀνώνυμος ...........................................................................400,00
Ἀνώνυμος .............................................................................60,00
Γαβουνέλη Ἐλπινίκη ............................................................50,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ..........................................................50,00
Γλυνοῦ Ἄννα ........................................................................50,00
Ἐκ προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς (16/3) .........................570,00
Ἐκ προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς (31/3) .........................460,00
Καββαδία Ὄλγα ..................................................................50,00
Κακάμη Ἀντιγόνη ...............................................................50,00
Κοκλώνη Ἄννα ...................................................................150,00
Κολέττα Μαρία ..................................................................180,00

Μαλανδρῆς Ἀντώνιος ........................................................90,00
Μερτζανίδου Κωνσταντία ...............................................140,00
Οἰκονομοπούλου Βασιλικὴ ..............................................90,00
Πάρδαλη Εἰρήνη & Ἀσπασία ..........................................100,00
Πατσουρένιος Γεώργιος ..................................................135,00
Πετράκη Ἑλένη ...................................................................90,00
Πρόνοια Κυψέλης ..............................................................50,00
Σκουρτανιώτης Δημήτριος .............................................500,00
Σουρβίνου Βασιλικὴ ..........................................................150,00
Σφακιανάκη Μίνα ................................................................ 75,00
Φουρλιᾶ Γεωργία ................................................................ 70,00
Φωτοπούλου Γεωργία .......................................................50,00
Χατζηθωμᾶς Ἀθανάσιος ...................................................90,00
Χρυσανθοπούλου Πανωραία .........................................160,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ .............................................................80,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ................................. 62,73

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΩΡΕΑΙ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ἀνώνυμος ............................................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................................100,00
Ἀνώνυμος ....................................................................... 3.000,00
Ἀνώνυμος .............................................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................................500,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ..........................................................50,00
Γρίβα Ἑλένη .........................................................................100,00
Δέδε Μαριάνθη .................................................................180,00
Ζυγουράκης Χρῆστος ......................................................90,00

Ἀνώνυμος ............................................................................100,00
Ἀνώνυμος .............................................................................50,00
Βενιεράκης Γεώργιος .........................................................50,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος .......................................................... 70,00
Ζαρμακούπη Εὐδοκία .....................................................300,00
Κατσιμάρδου Μαρία ..........................................................50,00
Κουμιώτου Ἀδαμαντίνη ...................................................100,00
Μηλιώνη Γιαννούλα ............................................................50,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης ......................................................1.500,00
Οἰκονομόπουλος Δημήτριος ..........................................100,00

Καραθανασιάδης Νικόλαος ............................................120,00
Καρμπέρης Ἀθανάσιος ....................................................135,00
Κόλλιας Εὐάγγελος ...........................................................100,00
Λαγκαδάκης Δημήτριος ...................................................100,00
Ντάλα Πηνελόπη ..............................................................180,00
Παπαϊωάννου Μαρία ........................................................150,00
Παρασκευόπουλος Κλῆτος ............................................100,00
Σιγιολτζάκη Ἐλισάβετ.........................................................50,00
Τσούκας Βασίλειος ..........................................................300,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ .............................................................85,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ................................162,24

Οἰκονομοπούλου Εὐδοκία ..............................................100,00
Πανταλέων Χρύσα ...........................................................200,00
Παπαδάκη Σταματία .........................................................180,00
Παπαδημητρίου Ἀλίκη .....................................................100,00
Σαραφιὰν Ἄννα ...................................................................80,00
Φιλίππου Σοφία ................................................................200,00
Χατζηβασιλείου Φωκίων & Λήδα ...................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ............................................................100,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ................................. 54,57

ΔΩΡΕΑΙ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ............................................................................100,00
Ἀνώνυμος ............................................................................120,00
Ἀνώνυμος ...........................................................................200,00
Ἀνώνυμος ............................................................................398,15
Ἀνώνυμος ...........................................................................400,00
Ἀνώνυμος .............................................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................................50,00
Ἀνώνυμος .............................................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................................500,00
Βενιεράκης Γεώργιος .........................................................50,00
Δουκουμόπουλος Παναγιώτης ......................................100,00
Ἐκ προσκυματικῆς ἐκδρομῆς (25/2) ............................485,00
Ἐκ φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως (ΤΣΑΪ 11/2)............ 2.013,00
Θεοφάνους Θεοδώρα ......................................................50,00

Θεοφιλοπούλου Ἀργυρὼ ................................................100,00
Κανελλοπούλου Εὐγενία ...................................................50,00
Κάτσος Ἠλίας ...................................................................200,00
Κουντούρη Μαρίνα ............................................................50,00
Κουντούρης Παναγιώτης .................................................50,00
Λαμπροπούλου Ἀδελαΐς ...................................................60,00
Λαμπροπούλου Ἀμάντα...................................................150,00
Πανταλέων Χρύσα ............................................................100,00
Στράγκα Ἀθηνᾶ ...................................................................50,00
Τάκη Μαρία ........................................................................120,00
Τικτοπούλου Ἀλίκη ...........................................................150,00
Φρατζέσκου Εὐαγγελία....................................................120,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ .............................................................30,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ................................180,07

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


