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Ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ

ἩΒασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
ἀναφέρεται στὴν εὐαγγε-

λικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς τῆς 
Ἀπόκρεω, τῆς ὁποίας τὴν ἔναρξη 
θὰ σημάνει ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως, 
περιγράφεται ἀναλυτικὰ ἀπὸ τὸν 
εὐαγγελιστὴ Ματ-
θαῖο στὸ 25ο κεφά-
λαιο τοῦ Εὐαγγελίου 
του. 

Ἔχουμε πολλὲς 
φορὲς κατὰ νοῦ οἱ 
χριστιανοί, τὴν εἰκό-
να τοῦ φιλανθρώ-
που Κυρίου μας, τοῦ 
Θεοῦ τῆς ἀγάπης, 
ποὺ ὑπομένει καὶ 
μακροθυμεῖ, δίνει 
τὴν συγχώρηση στὸ 
πλάσμα, στὸ ἔργο τῶν χειρῶν 
Του. 

Κι αὐτὴ ἡ εἰκόνα δὲν εἶναι βε-
βαίως μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γρα-
φή, οὔτε καὶ ἀπὸ τὴ διδασκαλία 
τῶν Πατέρων. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἔχει 
ἕναν καὶ μοναδικὸ σκοπό: νὰ 

μὴν ἀφεθεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς στὴν 
ἀπελπισία καὶ ὕστερα πέσει στὴν 
ραθυμία καὶ ἀφήσει τὸν πνευμα-
τικὸ ἀγώνα καὶ ἀποκάμει. Εἶναι 
γνωστὸ ὅτι τέτοιες πνευματικὲς 
καταστάσεις ἀποτελοῦν τεχνά-

σματα διαβολικά. 
Βέβαια καὶ ἀπὸ 

τὴν ἄλλη δὲν πρέ-
πει νὰ ὁδηγηθεῖ κά-
ποιος καὶ στὸν ἐφη-
συχασμό· κι αὐτὸ 
ἀκριβῶς γίνεται μὲ 
τὴν περικοπὴ αὐτή. 
Σ’ αὐτό μᾶς προτρέ-
πει πολὺ ὄμορφα καὶ 
ποιητικὰ ἕνα ἀπὸ τὰ 
τροπάρια τῆς ὑμνο-
λογίας τῆς Κυριακῆς 

τῆς Ἀπόκρεω: «οἶμοι μέλαινα 
ψυχή! Ἕως πότε τῶν κακῶν οὐκ 
ἐκκόπτεις; Ἕως πότε τῇ ραθυμίᾳ 
κατάκεισαι; Τί οὐκ ἐνθυμῇ τὴν 
φοβερὰν ὥραν τοῦ θανάτου; Τί 
οὐ τρέμεις ὅλη τὸ φρικτὸν Βῆμα 
τοῦ Σωτῆρος; Ἄρα τί ἀπολογήσῃ, 
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ἢ τί ἀποκριθήσῃ; Τὰ ἔργα σου παρίστα-
νται πρὸς ἔλεγχόν σου· αἱ πράξεις ἐλέγ-
χουσι κατηγοροῦσαι. Λοιπὸν ὢ ψυχή, 
ὁ χρόνος ἐφέστηκε· δρᾶμε, πρόφθα-
σον, πίστει βόησον· ἥμαρτον Κύριε, 
ἥμαρτον σοί· ἀλλ’ οἶδα φιλάνθρωπε τὸ 
εὔσπλαγχνόν σου· ὁ ποιμὴν ὁ καλός, 
μὴ χωρίσῃς με, τῆς ἐκ δεξιῶν σου πα-
ραστάσεως, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος». 

Ὡστόσο ἡ ἡμέρα αὐτὴ τῆς κρίσεως, 
ποὺ ἀναγγέλεται μὲ κάθε ἐπισημότητα 
ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ χείλη τοῦ Κυρίου, εἶναι 
μία πραγματικότητα! Τὸ Εὐαγγέλιο πού 
μᾶς παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ 
Κυρίου ἢ εἶναι ἀλήθεια ἢ δὲν εἶναι ἀλή-
θεια. Ἢ περιέχει ὅσα χρειαζόμαστε γιὰ 
τὴν σωτηρία μας ἢ ὄχι. Ἤ μᾶς ὁδηγεῖ 
στὴν ἀλήθεια ἢ ὄχι. 

Πολλοὶ χριστιανοὶ ὑποπίπτουν σὲ 
ἕνα σοβαρὸ ὀλίσθημα κι αὐτὸ δὲν εἶναι 
ἄλλο παρὰ ἡ ἐπιλεκτικὴ παραδοχὴ ὁρι-
σμένων ἐξ ὅσων διδάσκονται στὸ Εὐαγ-
γέλιο καὶ ἡ ἀπόρριψη τῶν ὑπολοίπων. 
Ἀποπειρῶνται δὲ μὲ διάφορα ἐπιχειρή-
ματα τοῦ τύπου: «ἐδῶ εἶναι ὁ Παράδει-
σος καὶ ἡ Κόλαση», «ἐδῶ πληρώνονται 
ὅλα», «ποῦ εἶναι ἡ ἄλλη ζωή; Δὲν ὑπάρ-
χει γιατί κανεὶς δὲν τὴν ἔχει δεῖ», κ.ἄ. νὰ 
ξεγελάσουν τὸν ἑαυτό τους, ἴσως καὶ 
τοὺς ἄλλους, καὶ νὰ ἀναπαύσουν τὸν 
λογισμό τους, ζώντας ζωὴ μακριὰ στὴν 
οὐσία ἀπὸ τὸν Θεό. Κι ὅλα τοῦτα γιατί 
δὲν συναισθάνονται τὴν κακὴ πνευμα-
τική τους κατάσταση ἢ καὶ διότι φο-
βοῦνται αὐτὴ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως. 

Ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ τὴν ἄλλη 
μεριὰ πάλι ποὺ ἔχουν καὶ κάποιες πνευ-
ματικὲς ἀναζητήσεις καὶ θέλουν νὰ ἀνα-
παύσουν τὸν λογισμὸ τους λέγοντας ὅτι 
δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ 
ἀπομακρύνει ἀπὸ κοντά Του τόσα δι-
σεκατομμύρια, ἀμέτρητους ἀνθρώπους 
ποὺ θὰ κριθοῦν ὡς ἁμαρτωλοί, ἄρα δὲν 

θὰ τοὺς κολάσει. Εἶναι κι αὐτὸς ὁ λο-
γισμὸς τέχνασμα διαβολικό. 

Ξεχνοῦν ὅλοι αὐτοὶ ἀφ’ ἑνὸς ὅτι 
στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς «ἀπόκειται... 
ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» 
(Ἑβρ. 9, 27) καὶ ἀφ’ ἑτέρου ὅτι ναὶ μὲν 
«ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστι», ἀλλὰ ὅσο ζοῦμε 
καὶ ἀναπνέουμε· μετὰ τὸν θάνατο εἶναι 
δικαιοσύνη. Πρόκειται γιὰ ἀδιαμφισβή-
τητη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ 
ὅπως προελέχθη, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος προ-
ανήγγειλε τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὅπου 
«ἐν δικαιοσύνῃ ἀληθινῇ» θὰ ἔλθει νὰ 
κρίνει ζῶντας καὶ νεκρούς. Αὐτὸ ἄλλω-
στε διακηρύττεται στὸ Σύμβολο τῆς Πί-
στεώς μας. 

Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ 
Κυρίου, ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ ἀνάστα-
ση πάντων, θὰ μᾶς κρίνει ὁ αἰώνιος 
καὶ ὑπέρτατος Νομοθέτης γιὰ τὰ ὅσα 
πράξαμε ἢ δὲν πράξαμε, ἀγαθὰ ἢ κακά. 
Ἐκεῖ θὰ προσφέρει ὁ καθένας μας τὶς 
πράξεις του καλὲς ἢ κακὲς κατὰ τὸν 
οὐρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦλο (Β΄ 
Κορ. 5, 10). 

Δὲν ὑπάρχουν λοιπὸν περιθώρια 
γιὰ νὰ πιστεύουμε ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα 
τόσο ἀκράδαντα διακηρύττει ὁ Κύριος 
διὰ τοῦ Εὐαγγελίου Του περὶ τῆς Δευ-
τέρας Παρουσίας Του καὶ τῆς κρίσεως 
ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει. Ὅλοι πρέπει νὰ 
προσδοκοῦμε αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ἀφοῦ 
αὐτὸ εἶναι καὶ αἴτημα ὅλων αὐτῶν τῶν 
ψυχῶν ποὺ ἀγωνίσθηκαν ἢ θὰ ἀγω-
νισθοῦν στὸν πνευματικὸ στίβο καὶ 
ἔφθασαν στὴν τελείωση. 

Οὔτε λοιπὸν ἡ κρίση, οὔτε καὶ ὅσα 
περιγράφονται γιὰ μετὰ ἀπὸ αὐτήν, δη-
λαδὴ ὁ Παράδεισος καὶ ἡ Κόλαση, εἶναι 
πράγματα καὶ καταστάσεις φανταστι-
κές... Ἂς προσέξουμε γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν 
«καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ 
βήματός Του». 
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ὉἘνοριακὸς Ναός μας δὲν 
εἶναι ἰδιαίτερα παλαιὸς καὶ 

ὡς ἐκ τούτου δὲν διασώζει πολλὰ 
καὶ παλαιὰ κειμήλια, ὅπως ἱερὰ 
σκεύη κ.λπ. Τὰ κυριότερα ἀπὸ αὐτὰ 
ἀποτελοῦν ἐκτὸς τῶν εἰκόνων τοῦ 
Εἰκονοστασίου, τοῦ Ἄμβωνα καὶ 
τῶν προσκυνηταρίων, μερικὲς ἀκό
μη φορητὲς εἰκόνες. 

Ἔτσι λοιπὸν στὸ Ναό μας φυλάσ
σονται τέσσερεις φορητὲς εἰκόνες 
μεγάλου μεγέθους τοῦ Δημητρίου 
Πελεκάση, οἱ ὁποῖες συντηρήθη
καν ἐσχάτως· ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυ
ρίου, τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καὶ 
οἱ Ἅγιοι Χαράλαμπος καὶ Βαρβά
ρα. Δημιουργήθηκαν μάλιστα «ἐν 
ἡμέραις χαλεπαῖς», ὅπως σημειώνει 
στὴν σχετικὴ ἐπιγραφὴ ὁ ἴδιος ὁ Πε
λεκάσης, δηλαδὴ κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς (1941). Ἔργο τοῦ Πε
λεκάση, ποὺ ἐπίσης συντηρήθηκε τὸ 2007 εἶναι 
καὶ ὁ  Ἐσταυρωμένος ὄπισθεν τῆς Ἁγ. Τραπέζης. 

Σ’ αὐτὲς πρέπει νὰ προστεθοῦν κάποιες 
ἀκόμη μεγάλων διαστάσεων φορητὲς εἰκόνες· 
ἕνας ἔφιππος Ἅγ. Γεώργιος, δυτικῆς τεχνοτρο
πίας τοῦ Δ. Πανταζῆ, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θε
οτόκου, οἱ Ἅγ. Σπυρίδων, Διονύσιος Ζακύν
θου, Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, ὁ Ἅγ. Ἀνδρέας 
καὶ μία τοῦ Ἁγ. Νικολάου ρωσικῆς τεχνοτρο
πίας, ὅλες τῶν ἀρχῶν περίπου τοῦ 20οῦ αἰ. 

Ἔργο τοῦ Δ. Πελεκάση ἀποτελεῖ καὶ ἡ 
εἰκόνα ποὺ βρίσκεται τοποθετημένη στὸ Δε
σποτικὸ Θρόνο. Ἁγιογραφήθηκε μᾶλλον τὸ 
1932 (ἢ τὸ 1933) καὶ φέρει τὸν Κύριο ἱστάμενο 
ὡς Παντοκράτορα μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Εἰρήνη 
πᾶσι». Στὴν ἴδια θέση καὶ στὴν πίσω πλευρὰ 
τοῦ Θρόνου εἶναι τοποθετημένη μία εἰκόνα 
τοῦ Κυρίου ὡς Μεγ. Ἀρχιερέως ἔργο τοῦ Ν. 
Ψάρρου τοῦ Τηνίου ἱστορημένη, ὅπως φαίνε
ται ἀπὸ τὴν ἐπιγραφή, τὸ 1933. 

Ἐπίσης μὲ τὴν μέριμνα τοῦ ἀειμνήστου π. 
Ἰωάννου Ράμφου ἱστορήθηκε μία σειρὰ φο
ρητῶν εἰκόνων ἀπὸ νεωτέρους ἁγιογράφους, 

Τὰ κειμήλια τοῦ Ναοῦ μας
ὅπως τῶν Ἁγ. Παντελεήμονος, 
Κυριακῆς, Μαρίνης κ.ἄ. τοῦ ἁγιο
ρείτη ἱερομονάχου Χρυσοστόμου 
Ἁγιαννανίτου κατὰ τὶς δεκαετίες 
1950 καὶ 1960. Εἶναι ἡ τεχνικὴ τῶν 
λεγομένων ἁγιορειτικῶν εἰκόνων 
(ρωσοβυζαντινές). Ὑπάρχουν καὶ 
λίγες ἀκόμη τοῦ ἀοιδίμου ἁγιορεί
τη Μοναχοῦ Μελε τίου Συκιώτη καὶ 
τοῦ Γ. Μάλαμα. 

Στὸν βορειοδυτικὸ πεσσὸ τοῦ 
τρούλου ἔχει τοποθετηθεῖ ἡ μονα
δικὴ φορητὴ εἰκόνα ποὺ ὑπάρχει 
στὸ Ναό μας ἀπὸ τὸν Φώτη Κόντο
γλου, τῶν τριῶν Ἁγίων τῆς Θερμῆς 
Λέσβου, τῶν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικο
λάου καὶ Εἰρήνης. 

Στὰ κειμήλιά μας συγκαταλέγε
ται καὶ ὁ μεγάλος πολυέλεος τοῦ 
κεντρικοῦ τρούλλου. Ἀγοράσθη

κε πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια ἀπὸ κατάστημα 
ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν ὅπου εἶχε βρεθεῖ μετὰ 
τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕναν νέο. Πρό
κειται γιὰ τὸν πρώτο πολυέλεο τοῦ Μητρο
πολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Μὲ βάση 
τὸ σχέδιό του κατασκευάσθηκαν περίπου καὶ 
οἱ ὑπόλοιποι πολυέλεοι τοῦ Ναοῦ μας. 

Σημαντικὴ θέση ἀνάμεσα στὰ πολυτιμότε
ρα ἀντικείμενα ποὺ φυλάσσονται στὸ σκευο
φυλάκιο τοῦ Ναοῦ μας κατέχουν καὶ τὰ  Ἱ. Λεί
ψανα ὁρισμένων Ἁγίων μας, τὰ ὁποία ἔχουν 
τοποθετηθεῖ σὲ δύο ἀργυρὲς λειψανοθήκες. 
Πρόκειται κατ’ ἀρχὴν γιὰ τὸ  Ἱ. Λείψανο τοῦ 
ἐφόρου καὶ προστάτου τῆς Ἐνορίας μας Ἁγί
ου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαι
οφόρου· ἐπίσης τῶν Ἁγίων Γερασίμου τοῦ ἐν 
Κεφαλληνίᾳ, Γερασίμου τοῦ Μεγαλοχωρίτου, 
Ραφαὴλ καὶ Νικολάου τῶν Καρυῶν τῆς Λέ
σβου, Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, 
Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, Χαραλάμπους, Γε
ωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Ἀθανασίου Χριστια
νουπόλεως καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ὁσ. Ὀνουφρίου ἐν Ἱεροσολύμοις. 
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Συνάντηση ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἱερέων  
τῆς Ἐνορίας μας μὲ τὸν Μακαριώτατο  

Ἀρχιεπίσκοπό μας. 
Τὴν Πέμπτη 1 Νοεμβρίου οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐνορί

ας μας προσεκλήθησαν ὑπὸ τοῦ Ποιμενάρχου μας, 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν 
πρότυπο χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων τοῦ Κέντρου 
Παιδείας Πολιτισμοῦ καὶ Ἐθελοντισμοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς στὸν Αὐλώνα Ἀττικῆς μαζὶ μὲ 50 
στελέχη καὶ καθηγητὲς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτερο
βάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ἐνορίας μας. Μετὰ τὴν πα
τρικὴ ὑποδοχὴ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου ἀκολούθησε 
πλούσιο γεῦμα μέσα σὲ κλίμα ἐγκαρδιότητας διανθι
σμένο μὲ ἐκ βαθέων συζητήσεις σὲ θέματα πνευματι
κοῦ, πολιτιστικοῦ καὶ μορφωτικοῦ χαρακτήρα. 

Ἀκολούθησε ἡ ξενάγηση στοὺς χώρους τῆς Κα
τασκήνωσης, ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν χειμερινῶν 
μηνῶν προσφέρεται καὶ ὡς ἐκδρομικὸς προορισμὸς 
σχολείων, ἐνοριῶν, φυσιολατρικῶν καὶ πολιτιστικῶν 
σωματείων ἢ ἄλλων φορέων. Ἐνημερωθήκαμε ὄχι 
μόνο γιὰ τὸ σημαντικὸ ἔργο καὶ τὶς ἀξιόλογες δρά
σεις τοῦ Κέντρου Παιδείας Πολιτισμοῦ καὶ Ἐθελοντι
σμοῦ στὶς σύγχρονες αὐτὲς ἐγκαταστάσεις, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ μελλοντικοὺς σχεδιασμοὺς καὶ προοπτικὲς διεύ
ρυνσης καὶ ἐμπλουτισμοῦ τῶν ὑπαρχουσῶν πρω
τοβουλιῶν μὲ καινοτόμες ἰδέες. Ζήσαμε σημαντικὲς 
στιγμὲς καὶ λάβαμε μέρος στὴν ἐναγώνιο προσπά
θεια τοῦ Μακαριωτάτου νὰ βρίσκεται δίπλα στοὺς 
νέους ὡς προστάτης, καθοδηγητὴς καὶ συνοδοιπό
ρος στὰ δύσκολα. 

Πανήγυρις Παρεκκλησίου  
Στέγης Γερόντων

9 Νοεμβρίου καὶ τὸ ἡμερολόγιο τῆς Ἐκκλη

σίας μας ἀνέγραφε ὅτι τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις 
πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως, 
τοῦ Ἁγίου τοῦ αἰῶνός μας, ἑνὸς λαοφιλοῦς καὶ θαυ
ματουργοῦ Ἁγίου, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τὸ 
Παρεκκλήσιο τῆς Στέγης Γερόντων. Καθηκόντως καὶ 
μὲ μεγάλη χαρὰ τιμήσαμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Προ
στάτου καὶ ἐφόρου τῆς Στέγης μας. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 
παραμονῆς, 8 Νοεμβρίου, τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικὸς 
Ἑσπερινός, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁμίλησε ὁ 
Πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας καὶ τελέσθηκε ἡ ἀκο
λουθία τῆς Ἀρτοκλασίας. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁμίλησε ἐπικαί
ρως ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης γιὰ 
τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου, καὶ περὶ τὸ τέλος 
εὐλογήθηκε τὸ κόλλυβο τοῦ Ἁγίου, ποὺ μοιράστηκε 
μὲ ἄρτο ὡς εὐλογία στοὺς παρευρισκομένους, τοὺς 
ὁποίους διεξιωθήκαμε στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς στέ
γης μὲ ἕνα μικρὸ κέρασμα, ὡς εἴθισται. Τὸ ἀπόγευμα 
τελέσθηκε ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινὸς μὲ τὴν Παράκλη
ση τοῦ Ἁγίου. 

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες πρὸς τὸν Ὑπεύθυνο τῆς 
Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη καὶ ὅσους κο
πίασαν γιὰ τὴν ἄρτια διοργάνωση τῆς ἑορτῆς, τὴν 
Προϊσταμένη καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Στέγης γιὰ τὴν 
φιλοξενία. 
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Πανήγυρις Ἁγ. Βαρβάρας
Τὴν Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα, σύμ

φωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ ἀνακοινώθηκε στὸ Ναό 
μας, ξεκίνη
σε τὸ μικρὸ 
πανηγυράκι 
τῆς Ἐνορίας 
μας πρὸς 
τ ιμὴν τῆς 
Ἁγίας Μεγα
λομάρτυρος 

καὶ θαυματουργοῦ Βαρβάρας, εἰκόνα τῆς ὁποίας 
φυλάσσεται στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων 
τοῦ Κανάρη καὶ τιμᾶται ἰδιαιτέρως. Τελέσθηκε ὁ Πα
νηγυρικὸς Ἑσπερινὸς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου 
ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, 
Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης ἀναφερόμενος στὰ νέφη 
τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως, 
τονίζοντας ὅτι ἡ Ἁγιότητα εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώ
ρισμα τῶν πιστῶν χριστιανῶν καὶ ὄχι μόνον τῶν κλη
ρικῶν. Ὅλοι καλούμαστε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ὁμοιάσουμε 
σ’ Αὐτὸν καὶ νὰ γίνουμε Ἅγιοι ὅπως Ἐκεῖνος εἶναι 
Ἅγιος (“ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι”). Ἀκολούθη
σε ἡ εὐλογία τῆς Ἀρτοκλασίας καὶ ἔτσι ἁπλὰ καὶ εὐλο
γημένα ἔκλεισε ἡ παραμονὴ τῆς ἑορτῆς. Τὴν ἑπομένη 
ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία καὶ πάλι 
ὁμίλησε μετὰ τὸ τέλος τῆς Λιτανείας ὁ π. Φιλόθεος, 
ἀναφερόμενος αὐτὴ τὴν φορὰ στοὺς κτίτορες τοῦ Πα
ρεκκλησίου μας, τὸ ὁποῖο στεγάζει ὅλους ἐμᾶς καὶ 
λαμπρύνεται ἀπὸ τὴν Ἁγία μας ἀναφερόμενος ἐπι
πλέον στοὺς ἀνακαινιστὲς εὐεργέτες τοῦ Παρεκκλη
σίου καὶ στὸν σύλλογο ποὺ συνεστήθη γιὰ νὰ ἀνακαι
νίσει σχεδὸν ἐκ θεμελίων τὸ ναΰδριο ὅταν ἐκάη ὁλο
σχερῶς. Τέλος ἀνεφέρθη στὸ λόγο τοῦ πανηγυρισμοῦ 
στὸ Ἱερό μας Παρεκκλήσιο γιὰ τὴν Ἁγία Βαρβάρα, ποὺ 
εἶναι ἡ ἑκατοστὴ ἐπέτειος ἀνάμνησης τοῦ θαύματος 
τῆς Ἁγίας, ὅταν 
ἔσωσε τὴν πόλη 
τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ 
τὴν Ἰσπανικὴ Γρί
πη τὸ ἔτος 1918, 
μὲ τὴν περιφορὰ 
τῆς τιμίας Εἰκό
νας Της. 

Ὁ π. Νικόλαος Λουδοβῖκος ὁμιλητὴς  
στὸν Ναό μας. 

Τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου ἐπεσκέφθη καὶ ὁμί
λησε στὸν Ναό μας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ὑπευ
θύνου Νεότητος Πρωτ. Παναγιώτη Χαβάτζα, ὁ Πρωτ. 
Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής Δογματικῆς καὶ 
Φιλοσοφίας στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία 
Θεσσαλονίκης, ἐπισκέπτης Καθηγητὴς στὸ Πανεπι
στήμιο Cambridge στὴν Ἀγγλία καὶ στὰ Πανεπιστήμια 
τῶν Winchester καὶ Durham, καὶ γνωστὸς συγγρα
φέας. Προηγήθηκε ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία 
ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἐνῷ τὸ θέμα τῆς μετὰ τὴν Θεία 
Λειτουργία ὁμιλίας του ἦταν “Ἡ ἀγάπη ὡς βία”. Μιὰ 
μοναδικὴ ἐμπειρία γιὰ ὅλους ὅσοι παρακολούθησαν 
τὴ διάλεξή του, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πολλοί. 

Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ «Μέλι» στὸ Γηροκομεῖο μας. 
Τὴν Τετάρτη 

19 Δεκεμβρίου 
δεχθήκαμε στὴν 
Στέγη Γερόντων 
τὴν κατ’ ἔτος ἀνα
μενόμενη ἐπίσκε
ψη τῶν μικρῶν 
φίλων μας ἀπὸ τὸ 

Νηπιαγωγεῖο “Τὸ Μέλι” ποὺ βρίσκεται στὴν Ἐνο
ρία μας. Τὰ μικρὰ παιδάκια τῆς Κυψέλης πλημμύ
ρισαν τὸ χῶρο καὶ μὲ τὶς παιδικὲς φωνοῦλές τους 
τραγούδησαν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως κάθε 
χρόνο ἔφεραν πλῆθος προϊόντων γιὰ νὰ ἐνισχύσουν 
τὶς ἀποθῆκες τῆς Στέγης μας καὶ νὰ βοηθήσουν στὸ 
δύσκολο καὶ ἀπαιτητικὸ ἔργο τῆς φιλανθρωπίας, στὸ 
ὁποῖο ἐδῶ καὶ χρόνια ἀποδύεται τὸ  Ἵδρυμά μας καὶ 
δέχθηκαν ὡς μικρὸ ἀντίδωρο ἕνα μικρὸ κέρασμα καὶ 
«λόγο Χριστοῦ» ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Πρωτ. Παναγιώτου 
Χαβάτζα, ἐφημερίου καὶ Ὑπεύθυνου τοῦ τομέως Νεό
τητος τοῦ Ναοῦ μας, ποὺ τὰ ὑπεδέχθη. 
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Ἐκοιμήθη ἡ κ. Μαίρη Δεληβάνη. 
Τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες τῆς 21ης Δεκεμβρίου 

ἐκοιμήθη στὴ Στέγη Γερόντων ἡ κ. Μαίρη Δεληβάνη, 
στυλοβάτης ἐπὶ χρόνια τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου 
μας, πολύτιμος συνεργάτης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου 
Βαστάκη, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ἱερέων ποὺ τὸν διεδέ
χθησαν στὴν διοίκηση τῆς Στέγης Γερόντων καὶ ἀξι
ομνημόνευτος ἄνθρωπος τῆς Ἐνορίας μας. Ἡ κηδεία 
της τελέσθηκε στὸν Ναό μας ποὺ τόσο πολὺ ἀγάπησε 
καὶ ὑπηρέτησε ἐπὶ πολλὰ ἔτη τὴν ἑπομένη. Ἐπιθυμία 
τῆς οἰκογένειας τῆς ἀειμνήστου ἦταν ὅσοι παρευρέ
θηκαν γιὰ νὰ τὴν τιμήσουν γιὰ τὰ ὅσα ἀνυπολόγιστα 
προσέφερε ἐπὶ τόσα ἔτη, ἀντὶ στεφάνων, νὰ προσφέ
ρουν τὸν ὀβολό τους πρὸς ἐνίσχυση τῆς Στέγης, κάτι 
ποὺ ἐπιθυμοῦσε καὶ ἡ ἴδια, καὶ ὅπως καὶ ἔγινε. 

Ἡ Διοίκηση, τὸ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. καὶ τῆς Στέγης Γε
ρόντων, ἡ Προϊσταμένη καὶ τὸ Προσωπικὸ τοῦ Ἱδρύ
ματος ἐκφράζουν καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα θερμότατα 
συλλυπητήρια στὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς οἰκείους της 
καὶ εὔχονται καλὴν ἀνάπαυση στὴν ἀγαθὴ ψυχὴ τῆς 
θανούσης. 

Ἡ Ἁγιοβασιλόπιτα τῶν ἐθελοντῶν  
καὶ συνεργατῶν μας. 

Τὴν Κυριακὴ 13 Ἰανουαρίου ὅπως κάθε χρό
νο τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ π. Φιλοθέου προσεκλήθη
σαν σὲ γεῦμα εὐχαριστιακὸ γιὰ τὴν προσφορά τους 
οἱ συνεργάτες καὶ ἐθελοντὲς τοῦ καθόλου ἔργου 
τῆς Ἐνορίας μας. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματος 
αὐτοῦ παρουσιάσθησαν τὰ νεοδιορισθέντα μέλη τοῦ 
Ε.Φ.Τ. Ἐπίσης ὁ π. Φιλόθεος ἐκ μέρους τῶν ἱερέων 
μας εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς συγκεντρωμένους καὶ 
ὅσους λόγῳ ἀσθενειῶν δὲν μπόρεσαν νὰ παρα
στοῦν, γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ προσφέρουν στὸ πολυ
σχιδὲς ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται στὴν Ἐνορία μας, ἀπὸ 
κάθε “μετερίζι”. Ἀποκάλεσε τοὺς συνεργάτες τῶν 

κληρικῶν τῆς ἐνορίας τὰ “χέρια” τους ποὺ ἁπλώνο
νται καὶ ἐργάζονται στὴν Ἐκκλησία μας καθημερινῶς 
ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τοῦ χρόνου τους καὶ τὸ περίσσευμα 
τῆς καρδιᾶς τους. Τέλος εὐχαρίστησε τὸ προσωπικὸ 
τῆς Στέγης στὸ πρόσωπο τῆς Προϊσταμένης κ. Τσο
λάκη, γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τοῦ γεύματος καὶ τὴν 
καρδιακὴ φιλοξενία ποὺ προσέφεραν σὲ ὅλους ὅσοι 
καὶ πάλι παρευρέθησαν. 

Ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα  
τῶν κατηχητικῶν μας

Τὴν Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου, ὅπως εἶχε ἀνα
κοινωθεῖ, εὐλο
γήθηκε στὸν 1ο 
ὄροφο τῆς Στέγης 
Γερόντων ἡ Ἁγιο
βασιλόπιττα γιὰ τὰ 
Κατηχητικὰ σχο
λεῖα τῆς ἐνορίας 
μας. Τὴν βασιλό

πιττα εὐλόγησε καὶ διένειμε ὁ π. Παναγιώτης Χαβά
τζας, Ὑπεύθυνος Ἱερέας Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας 
καὶ στὸ τέλος ὁμίλησε ἐπικαίρως στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς 
γονεῖς, ποὺ τὰ συνόδευαν. 

Ὁ Μητροπολίτης Χίου στὴν Ἐνορία μας
Τὴν Κυριακὴ 20 

Ἰανουαρίου εἴχαμε 
τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ 
λειτουργήσει γιὰ ἄλλη 
μιὰ φορὰ στὸ Ἱ. Πα
ρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων Κανάρη 
τῆς Ἐνορίας μας ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Χίου, 

Ψαρρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, κ.κ. Μᾶρκος, κατόπιν προ
σκλήσεως τῶν ἐν Ἀθήναις Ψαρριανῶν προκειμένου 
νὰ τελέσει τὸ καθιερωμένο ἀπὸ ἐκείνους Ἱ. Μνημό
συνο τῶν Ψαρριανῶν κτητόρων τοῦ ὡς ἄνω Παρεκ
κλησίου μας, Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη. 
Πλῆθος πιστῶν πλημμύρισε τὸ ταπεινὸ ἐκκλησάκι τοῦ 
ἐνδόξου πυρπολητοῦ καὶ  Ἥρωος τῆς Ἐπαναστάσεως 
του 1821 καὶ προσευχήθηκαν γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν 
ψυχῶν τους ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ σκηναῖς δικαίων. 

ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 
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Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ 
Μνημοσύνου προσεφέρθη στὸν Σεβασμιώτατο ἕνα 
ταπεινὸ κέρασμα, ὁπότε καὶ τὸν εὐχαρίστησε ἐκ μέ
ρους τοῦ ἀπουσιάζοντος προϊσταμένου μας π. Φιλο
θέου στὸ Ἅγ. Ὄρος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων 
(παλαιὸ ἑορτολόγιο) ὁ π. Νικόλαος Χομπιτάκης ἐκ 
βαθέων γιὰ τὴν εὐκαρία νὰ λάβουμε τὴν εὐλογία του 
νὰ λειτουργηθοῦμε καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦμε. 

Ἐκπαιδευτικὴ ἐξόρμηση
Τὴν Κυριακὴ 27 Ἰανουαρίου, τῇ πρωτοβουλίᾳ 

τοῦ Ὑπευθύνου Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας π. Πανα
γιώτου Χαβά
τζα, ξεκίνησε 
ἕνα λεωφορεῖο 
μετὰ τὸ πέρας 
τῆς Θείας Λει
τουργίας γιὰ 
νὰ μεταβοῦμε 

Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, Κατηχητές, παιδιὰ καὶ γονεῖς στὴ 
Σχολὴ Ἀλεξιπτωτιστῶν στὸν Ἀσπρόπυργο. Μιὰ μο
ναδικὴ εὐκαιρία νὰ ζήσουμε ἀπὸ κοντὰ τὸν παλμὸ 
τῆς στρατευμένης νεολαίας τῆς πατρίδας μας, νὰ 
βιώσουμε προβληματισμοὺς καὶ νὰ γνωρίσουμε τὴν 
σκληρὴ καθημερινότητα τῶν παιδιῶν μας ποὺ “φυ
λάττουν Θερμοπύλες” ἀπὸ ἀέρος. Μιὰ συγκονιστικὴ 
ἐμπειρία γιὰ τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως 
τὴν Διεύθυνση Εἰδικῶν Δυνάμεων τοῦ Γ.Ε.Σ. ὡς καὶ 
τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ τὰ στελέχη τῆς Σχολῆς Ἀλε
ξιπτωτιστῶν ποὺ μᾶς ὑπεδέχθησαν, ἡμέρα Κυριακή, 
θερμῶς καὶ φιλοφρόνως. 

Ἔρανος Ἀγάπης
Πραγματοποιήθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ χρονιὰ ὁ  Ἔρα

νος Ἀγάπης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἐνοριῶν 
της καὶ κατ’ αὐτὸν συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὸ Ἐνορι
ακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας 3.395,00€, ἐκ τῶν ὁποί
ων 1.188,25€ κατατέθηκαν στὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο 
Ταμεῖο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὰ Ἱδρύ
ματά της καὶ 67,90€ ὑπὲρ τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς. 
Εἶναι ἀναντίρρητη ἀλήθεια ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση 
ποὺ μαστίζει τὴν πατρίδα μας ἔχει τὸν «βαρὺ» ἀντί
κτυπό της καὶ στὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας. Παρ’ 
ὅλα αὐτὰ ὁ κάθε ἐνορίτης μας, ποὺ βρέθηκε στοὺς 

Ναοὺς τῆς Ἐνορίας μας, μὲ τὸ ὑστέρημά του ἢ τὸ 
ἐλάχιστο περίσσευμά του θυμήθηκε τὸν ἀναγκεμένο 
ἀδελφό μας. Κατατέθηκαν λοιπὸν στὸ Ἐνοριακὸ Φι
λόπτωχο Ταμεῖο μας 2.138,85 €, τὰ ὁποῖα θὰ μᾶς 
βοηθήσουν νὰ ἀποδώσουμε ἕνα πολὺ μικρὸ μέρος 
ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ μεγάλες μας ὑποχρεώσεις. 

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

Ἔργα στὸν Ναό μας
Ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ ἤδη ἀπὸ τὸν περσινὸ χρό

νο, πραγματοποιηθήκε ὁ σχετικὸς διαγωνισμὸς γιὰ 
ἕνα ἀκόμη ἔργο, ποὺ ἀπαιτεῖται στὸν Ναό μας, αὐτὸ 
τῆς στεγανοποίησης ὁρισμένων σημείων τῆς στέγης 
του. Δυστυχῶς ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ σεισμὸς τοῦ 1999 
ἀλλὰ καὶ ἡ φθορὰ τοῦ χρόνου δημιούργησαν κάποιες 
πληγὲς στὴν ὀροφή, οἱ ὁποῖες πρέπει κατὰ καιροὺς 
νὰ ἐπιδιορθώνονται. Ἔγινε λοιπὸν ἤδη σὲ πρώτη φάση 
ἡ στεγανοποίηση τῆς ἐξωτερικῆς ὀρθομαρμάρωσης, 
διὰ τὴς ὁποίας εἰσέρρεαν νερὰ τῆς βροχῆς στὴν τοι
χοποιΐα καὶ κατὰ συνέπεια ὑγρασία στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
ναοῦ σὲ ὕψος 1,5 μ. περίπου· ἐν συνεχείᾳ διενεργήθη
κε ὁ ἀπαιτούμενος διαγωνισμὸς γιὰ τὴν ἑπομένη φάση 
τοῦ ἔργου, δηλαδὴ τὴν στεγανοποίηση τῆς στέγης, 
ὅπου αὐτὴ ἀπαιτεῖτο. Οἱ ἐργασίες αὐτὲς ἀνετέθησαν 
στὴν Ἑταιρεία Niron Κατασκευαστική, θὰ κοστίσουν 
5.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, μὴ συμπεριλαμβανομέ
νου ὅμως τοῦ κόστους ἐκδόσεως ἐγκρίσεως ἐργασιῶν 
μικρῆς κλίμακος, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἀπαιτηθεῖ. 

Δυστυχῶς ὅμως αὐτὴ ἡ φάση δὲν ἔχει ἀκόμη 
πραγματοποιηθεῖ, ἀφοῦ θὰ πρέπει νὰ μὴν ἔχει –
κατὰ τοὺς εἰδικοὺς– βρέξει ἐπὶ 15 ἡμέρες, ὥστε νὰ 
ἐφαρμοσθοῦν τὰ εἰδικὰ ὑλικὰ σὲ στεγνὲς ἐπιφάνειες. 
Ἐν ἀναμονῇ ὅμως τῆς πραγματοποίησης καὶ αὐτῆς 
τῆς φάσης προετοιμαζόμαστε ἤδη γιὰ τὴν τελευταῖα 
φάση τῆς ἀποκατάστασης τῶν σχετικῶν φθορῶν στὸ 
ἐσωτερικὸ τοῦ Ναοῦ, κυρίως στὴν ψευδοορθομαρ
μάρωση καὶ σὲ ἐλάχιστα σημεῖα τῶν ἁγιογραφιῶν, 
ἔργα τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν μετὰ 
τὸ Πάσχα καὶ τὴν Πανήγυρή μας καὶ φυσικὰ τὴν 
ἀπομάκρυνση τῶν ταπήτων. Μετὰ τὴν διενέργεια τοῦ 
σχετικοῦ πρόχειρου διαγωνισμοῦ, θὰ ἐνημερώσουμε 
καὶ πάλι τοὺς ἐνορίτες μας. 

Τὸ Ἐκκλ. Συμβούλιο

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



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

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

ΔΩΡΕΑΙ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ἀβζοπούλου Μαρία ............................................. 200,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 500,00
Γαβουνέλη Ἐλπινίκη .................................................50,00
Γιώτα Ἄννα .............................................................. 100,00
Ζαρμακούπη Εὐδοξία ......................................... 300,00
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος ................................. 100,00
Κακάμη Ἀντιγόνη ....................................................50,00
Κώτση Ἑλένη .......................................................... 150,00
Κωττάκης Νικόλαος ............................................ 200,00
Μαγαλιὸς Νικόλαος ............................................. 400,00
Μιχαλόπουλος Γεώργιος ........................................65,00
Μπίκου Σοφία ........................................................ 100,00
Μπούκα Βασιλικὴ ................................................. 300,00
Οἰκογένεια Ἀγγελοπούλου....................................60,00
Οἰκονομόπουλος Δημήτριος ................................50,00

Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Βενιέρη Μαρία ....................................................... 100,00
Γρίβα Ἑλένη ............................................................. 100,00
Δεληβάνη Μαριάνθη ............................................ 200,00
Θεοδοσίου Λουΐζα ................................................105,00
Καρύδη Ἀδαμαντίνη ............................................. 100,00

Οἰκονομοπούλου Εὐδοκία ....................................50,00
Πανταλέων Χρύσα ............................................... 200,00
Πανταλέων Χρύσα ..................................................50,00
Προκοπίου Αἰγίνης .................................................50,00
Πρωτοσύγκελλος Χαρίλαος ............................... 100,00
Ρηγανάκου Βασιλικὴ ............................................. 100,00
Ρουτζούνη Ἑλένη .....................................................50,00
Σακελλαρίου Ἀργυρὼ ........................................... 120,00
Σλούτας Διαμαντῆς ............................................... 125,00
Τζαμουράνη Παναγιώτα .................................... 1000,00
Τικτοπούλου Ἀλίκη ............................................... 100,00
Φωτοπούλου Γεωργία ............................................50,00
Χαλκιόπουλος Δημήτριος ................................... 140,00
Χείλαρης Ἀλέξανδρος ......................................... 100,00
Ψύλλας Ἰωάννης .................................................... 300,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ................................................ 120,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .....................101,94

Κυριάκου Τεῦτα .................................................... 300,00
Λάππα Αἰκατερίνη....................................................51,00
Σύλλογος Διδασκ. ΣΤ΄ Σχολ. Ἡρακλείου ......... 160,00
Τριανταφυλλόπουλος Λουκᾶς ..............................60,00
Δίσκοι  Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ................... 136,75

ΔΩΡΕΑΙ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................80,00
Κάτσου Εἰρήνη ........................................................105,00
Κοντοπούλου Χριστίνα .........................................50,00
Κωνσταντινίδης Ἀλέξανδρος ...............................50,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Πρόκου Μαριάνθη ................................................ 100,00

Ρεφενὲ-Μιχαλοπούλου Ἐρασμία ........................ 100,00
Σιγάλα Εὐαγγελία .....................................................50,00
Σιγάλα Μαριλόρα .....................................................50,00
Σιγάλας Ἐμμανουὴλ ............................................... 100,00
Τζανέτος Φώτιος ....................................................60,00
Χατζηβασιλείου Λήδα .......................................... 100,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ................................................ 210,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .....................98,98

ΔΩΡΕΑΙ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀργυρόπουλος Χαράλαμπος........................... 5000,00
Βενιέρη Μαρία ....................................................... 100,00
Βολιάδου Ἀλίκη .......................................................60,00
Γιαννόγλου Γεωργία ............................................... 140,00
Δίσκος Πανηγύρεως Ἁγ. Νεκταρίου (9/11) .......193,92
Δρογκάρης Ἀπόστολος ...................................... 300,00
Κουραμπᾶ Δημήτριος & Πία .................................50,00
Μπαλῆ Αἰκατερίνη ................................................ 300,00

Παπαχρυσοστόμου Σταυρούλα ...........................50,00
Παύλου Ἐλισάβετ .................................................. 100,00
Σιγάλας Ἐμμανουὴλ ............................................... 210,00
Στεπιτσεράντζε Γκουλνάζι ................................... 120,00
Συνάνογλου Νίκος & Ἔλσα ....................................50,00
Φοριάκη Ματρώνα ..................................................60,00
Διάφοροι Δωρηταὶ .................................................135,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ....................107,66


