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2 Φεβρουαρίου
Ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ γιορτὴ τῆς μητέρας

Ἡ μέρα τῆς μη-
τέρας ἡ ἑορτὴ 

τῆς Ὑπαπαντῆς, γε-
μάτη χάρη καὶ γλυ-
κύτητα. Ἂν τὸ σύμ-
βολο τῆς μητέρας 
εἶναι τὸ παιδὶ καὶ ἂν 
ἡ καλύτερη κούνια 
γιὰ τὸ παιδὶ εἶναι ἡ 
ἀγκαλιὰ τῆς μητέ-
ρας, τότε δὲν ὑπάρ-
χει πιὸ ὄμορφη ἡμέ-
ρα γιὰ τὸ παιδὶ καὶ 
τὴ μητέρα ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς 
Ὑπαπαντῆς, γράφει ἕνας φλο-
γερὸς ἱεροκήρυκας. Βλέπουμε τὸ 
παιδίον Ἰησοῦν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς 
Παναγίας.

Τὸ μεγαλύτερο δῶρο ποὺ 
ἔχουμε, στὴ ζωή, διὰ μέσου τῆς 
μητέρας μᾶς τὸ χάρισε ὁ Θεός. 
Μᾶς ἔτρεφε στὰ σπλάχνα της μὲ 
τὸ αἷμά της. Καὶ μόλις βγήκαμε 

στὸν κρύο κόσμο, 
σ’ αὐτὴν βρήκαμε 
τὴν πρώτη θαλπω-
ρή. Ἔγινε ὁ ἐπίγειος 
φύλακας ἄγγελός 
μας ἡ μητέρα. Ἄγαλ-
μα ἔστησε στὴν μη-
τέρα ἡ εὐγνωμοσύ-
νη τῶν ἀνθρώπων.

Γιὰ τὸ ρόλο καὶ 
τὴν ἀποστολή της, 
γιὰ τὶς θυσίες της, 
γιὰ τὴν ἀξία τῆς 

μητέρας, θὰ ἄξιζε νὰ εἰπωθοῦν 
μερικὲς ἁπλὲς σκέψεις, σὰν τρα-
γούδι καὶ ὕμνος, σὰν μύρο καὶ 
θυμίαμα στὸ βωμὸ τῆς μητέρας.

Γνωστὴ εἶναι ἡ στοργή της, ἡ 
ἀφοσίωση στὰ παιδιά της, ἡ δύ-
ναμη τῆς ἀγάπης της. Τὴν καρδιὰ 
τῆς μητέρας τὴν πλημμυρίζει ἕνας 
ὠκεανὸς καλοσύνης καὶ γλυ-
κύτητας, μία ἀνεξάντλητη πηγὴ 



2

ὑπομονῆς καὶ αὐταπαρνήσεως, ἕνας 
θησαυρὸς ἀπέραντης ἀγάπης. Εἶναι 
γεγονός, ὅτι ἔπειτα ἀπὸ τὸ Θεό, δὲν 
ὑπάρχει ἄλλο πρόσωπο, ποὺ νὰ ἔχει 
τόση ἀγάπη, τόση στοργή, ὅσο αὐτή. 
Ἡ μητέρα στὸ σπίτι της εἶναι ἑστία 
φωτὸς καὶ θερμότητος, ἡ ὁποία φωτί-
ζει καὶ θερμαίνει τὰ παιδιά της, ὅπως ὁ 
ἥλιος διαχέει φῶς καὶ θερμότητα στοὺς 
πλανῆτες, ποὺ περιστρέφονται γύρω 
του. Μὲ τὴ σκέψη τῶν παιδιῶν της ζεῖ 
πάντοτε ἡ μητέρα, λέγει ὁ ποιητὴς Μι-
χαὴλ Πετρίδης: «Δική μου, ξέχωρη ἀπὸ 
σᾶς ζωὴ δὲν ἔχω. Ξωπίσω σας, μὲ τὴν 
δική σας πάντα συλλογή, σὰν ἴσκιο 
σας, παιδιά μου τρέχω».

Ἀπὸ τὸ παιδί της δὲν ἔχει στὸν κό-
σμο ἄλλη μεγαλύτερη ἀγάπη ἡ φιλό-
στοργη μητέρα. Ὁ ἥρωας τῆς ἐπανα-
στάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννης γράφει 
στὰ ἀπομνημονεύματά του, ὅτι ἀπὸ 
τὸ Ἄβορο τῆς Δωρίδος, ὅπου ἦταν ἡ 
πατρίδα του, οἱ γονεῖς του μὴ ὑπο-
φέροντας τὴν τυραννία καὶ τὴν πείνα, 
ἀποφάσισαν νὰ καταφύγουν στὴ Λει-
βαδιά. Γιὰ νὰ φθάσουν ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε 
νὰ περάσουν ἀπὸ τὸ γεφύρι τοῦ Λιδω-
ρικίου, ὅπου φύλαγαν οἱ Τοῦρκοι νὰ 
τοὺς συλλάβουν. Τότε συνέβη τὸ ἑξῆς 
συγκινητικὸ γεγονός, ὅπως ὁ ἴδιος τὸ 
γράφει: «Ὡς βρέφος ἐγὼ μικρὸ νὰ μὴν 
κλάψω καὶ χαθοῦνε ὅλοι, ἀποφάσισαν 
καὶ μὲ πέταξαν στὸ δάσος, τὸ Κόκκινον 
ὀνομαζόμενον, καὶ προχώρησαν γιὰ τὸ 
γεφύρι. Τότε ἡ μητέρα μου τοὺς λέγει: 
Ἡ ἁμαρτία τοῦ βρέφους θὰ μᾶς χάσει. 
Περνᾶτε σεῖς καὶ σύρτε στὸ τάδε μέρος 
καὶ σταθεῖτε… Ἐγὼ παίρνω τὸ παιδὶ καὶ 
ἐὰν ἔχω τύχη καὶ δὲν κλάψει, διαβαί-
νομεν. Ἡ μητέρα μου καὶ ὁ Θεὸς μὲ 
ἔσωσε καὶ ἐσώθη καὶ αὐτή».

Πόσους κόπους καταβάλλει γιὰ νὰ 

μεγαλώσει ἕνα παιδί της ἡ μητέρα, κάθε 
πρόβλημα, κάθε δράμα τοῦ παιδιοῦ της 
γίνεται φλόγα ποὺ τῆς καίει τὴν καρδιά. 
Ὅλη της ἡ ζωὴ γίνεται μία λαμπάδα 
ποὺ καίγεται καὶ λιώνει στὸ βωμὸ τῆς 
μητρότητας. Πόσα παραδείγματα αὐτο-
θυσίας μᾶς παρουσιάζει ἡ ἱστορία. Καὶ 
ἐὰν δεῖ ἡ μητέρα τὰ παιδιά της δυστυχι-
σμένα πόσο θλίβεται ἡ ἴδια; Κάθε μητέ-
ρα, σὰν ἄλλη τραγικὴ Νιόβη, δὲν παύει 
νὰ καρδιοκτυπᾶ καὶ νὰ θρηνεῖ ἀπαρη-
γόρητα. Ἡ μητέρα θὰ ἔδινε ἕνα χρόνο 
ἀπὸ τὴν εὐτυχία της, γιὰ νὰ ἀφαιρέσει 
μίας ὥρας πόνο ἀπὸ τὸ παιδί της.

Καὶ εἶναι τὸ μόνο πλάσμα στὸν κό-
σμο, ἡ μητέρα, ποὺ ἀγαπᾶ χωρὶς ὅρους 
καὶ χωρὶς ὅρια. Χωρὶς στείρους ὑπο-
λογισμούς, χωρὶς ἰδιοτέλεια. Καὶ ὅταν 
ἀκόμη τὴν πικραίνουν καὶ τὴν κακομε-
ταχειρίζονται, ἡ μητέρα συγχωρεῖ καὶ 
ἀγαπᾶ.

Γιὰ τὴν κάθε μητέρα τὸ παιδί της, τὸ 
ὁποιοδήποτε παιδί, εἶναι τὸ καλλίτερο 
ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα. Ἀλλὰ καὶ τὸ κάθε 
παιδὶ τὴν μητέρα του δὲν τὴν συγκρίνει 
μὲ καμιὰ ἄλλη, ὁσεσδήποτε περιποιή-
σεις καὶ ἂν προσφέρει ἡ ξένη μητέρα. 
Παραστατικὴ εἶναι ἡ λαϊκὴ παροιμία 
ποὺ λέγει «Λούζεις μέ, χτενίζεις μέ, ξέρω 
ποιὰ εἶναι ἡ μάνα μου».

Τὴν μητέρα δὲν μπορεῖ τίποτε νὰ 
τὴν ἀντικαταστήσει. Παιδί, ποὺ δὲν ἔχει 
μητέρα, βρίσκεται σὲ μειονεκτικὴ θέση. 
Λένε ὅτι στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ 
δὲν γνώρισε τὴν μητέρα του ὑπάρ-
χει κάτι τὸ μελαγχολικό. Χαρακτηρι-
στικὸ γιὰ τὸ κενὸ ποὺ δημιουργεῖ στὴν 
ψυχὴ ἡ ἀπουσία τῆς μητέρας εἶναι καὶ 
τὸ ποίημα τοῦ Μαριντέλλη: «Δυστυχὴς 
ὅποιος τὴν χάνει, ὁ καημὸς εἶναι μεγά-
λος, σὰν τὴν μάνα δὲν εἶναι ἄλλος εἰς 
τὸν κόσμο θησαυρός. Κι ὅποιος μάνα 
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πιὰ δὲν ἔχει, μάνα κράζει στὸ ὄνειρό 
του, πάντα μάνα στὸν καημό του εἶναι 
ὁ μόνος στεναγμός».

Τὰ παιδιὰ ποὺ πέρασαν τὴν νεότη-
τά τους δίχως τὴν μητρικὴ ἀγάπη, εἶναι 
σὰν νὰ περνάει ἡ ἄνοιξη χωρὶς τὸν ἥλιο. 
«Τὸ παιδὶ ἀπ’ τὴ μάνα ὀρφανεύει», λέγει 
μία λαϊκὴ παροιμία. Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος νὰ ρωτάει; «Τί μητρὸς 
θαυμασιότερον;».

Βεβαίως καὶ τοῦ πατέρα ἡ ἀξία εἶναι 
μεγάλη. Δὲν σκέφτηκε ποτὲ κανένας 
νὰ τὴν μειώσει. Τῆς μητέρας ὅμως ἡ 
ἀγάπη εἶναι περισσότερο τρυφερὴ καὶ 
θερμή. Στὴ χαρά μας, ἀλλὰ περισσότε-
ρο στὴ λύπη μας ἀποζητοῦμε καὶ τὸν 
πατέρα, ἀλλὰ περισσότερο τὴ μητέρα. 
Τραυματίες στὸ πεδίο τῆς μάχης πε-
θαίνουν μὲ τὴ λέξη «Μάνα» στὰ χείλη. 
Πόσες φορὲς παιδιὰ σὲ στιγμὲς πόνου 
καὶ ἀρρώστιας, κρατώντας τὴ φωτογρα-
φία τῆς μητέρας, μὲ ἄσπρα ἴσως μαλ-
λιὰ καὶ μὲ ρυτίδες στὸ πρόσωπο, δὲν 
πλησιάζουν στὰ φλογισμένα χείλη τους 
καὶ δὲν τὴν ποτίζουν μὲ δάκρυα! Καὶ 
πόσες ἄλλες νέες ποὺ ἀτύχησαν στὸ 
γάμο τους δὲν λένε, ὅταν εἶναι μακριά, 
ἕνα-ἕνα τὰ παράπονά τους μπροστὰ 
στὴ φωτογραφία τῆς μητέρας των. Ὁ 
ποιητὴς Ἄγγελος Σημηριώτης σ’ ἕνα του 
ποίημα λέγει χαρακτηριστικά: «Μάνες 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ σᾶς νοιώθω ἐντός 
μου, μακαρισμένα πλάσματα ἱερά. Ὅλη 
τὴ θλίψη κρύβετε τοῦ κόσμου καὶ ὅλου 
τοῦ κόσμου εἴσαστε ἡ χαρά».

Πίσω ἀπὸ κάθε παιδὶ κρύβεται πά-
ντοτε ἡ ἀφανὴς ἐκείνη πνευματικὴ 
ἐργάτρια ποὺ λέγεται μητέρα. «Ὅ,τι 
εἶμαι ἢ ἐλπίζω νὰ γίνω, τὸ χρεωστῶ 
στὴν μητέρα μου», ἔλεγε ὁ Λίνκολ. Καὶ 
ὁ Παλαμᾶς προσθέτει: «Τὰ ἐννέα δέκα-
τα τῶν μεγάλων ἀνθρώπων στὴν μητέ-

ρα των ὀφείλουν τὸν πυρήνα τοῦ με-
γαλείου των». Καὶ σὲ ἕνα ποίημά του 
λέει: «Ὢ μητέρα τῆς ζωῆς, γεννήτρα καὶ 
τεχνήτρα».

Καὶ πίσω ἀπὸ τοὺς μεγάλους Πατέ-
ρες κρύβονται ἅγιες μητέρες, ὅπως ἡ 
Ἀνθοῦσα τοῦ Χρυσοστόμου, γιὰ τὴν 
ὁποία ὁ Λιβάνιος ἔλεγε: «Βαβαὶ οἷαι 
παρὰ Χριστιανοῖς γυναῖκες εἰσί».

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς γιορτῆς τῆς 
Ὑπαπαντῆς ἂς ἀποτίσουμε φόρον τιμῆς 
καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν μορφὴ τῆς 
μητέρας, ἂς προσευχηθοῦμε καθένας 
γιὰ τὴν μητέρα του καὶ ὅσοι τὴν ἔχουν, 
ἂς φροντίζουν νὰ τῆς ἐκδηλώνουν πά-
ντοτε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη 
τους.

Πρωτ. Ἀθανασίου Παπαδάκη
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου 

Ἱ. Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως
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Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ πνευματικοῦ ἀπὸ τὸν πιστὸ

Εἶναι γνωστὸ πὼς μεταξὺ τῶν 
πολλῶν ἄλλων διακονιῶν ποὺ 

ἀναλαμβάνει ἐκεῖνος ποὺ χειροτο-
νεῖται ἱερέας εἶναι καὶ ἐκείνη τῆς 
πνευματικῆς πατρότητας, γίνεται 
δηλαδὴ πνευματικὸς πατέρας τοῦ 
λογικοῦ ποιμνίου τοῦ Κυρίου μας καὶ 
ἀναλαμβάνοντας αὐτὴν τὴν εὐθύνη 
καλεῖται νὰ καταστεῖ καὶ εἶναι πλέον 
διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ὁ ἀπλανὴς 
σύμβουλος καὶ χαρισματικὸς νομοθέτης γιὰ κάθε 
ἕναν πιστό, ὁ ὁποῖος ἀναθέτει σὲ ἐκεῖνον τὸν 
συγκεκριμένο ἱερέα τὴν καθοδήγηση τῆς ἀθάνα-
της ψυχῆς του γιὰ νὰ φθάσει στὴν Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Γιὰ νὰ γίνει ὅμως αὐτό, χρειάζεται καὶ ὁ 
ἱερέας ἀπὸ τὴ μεριά του νὰ εἶναι «ὑποταγμένος 
εἰς τοὺς νόμους τοῦ Εὐαγγελίου» καὶ νὰ φωτί-
ζεται ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καὶ δόξα τῷ Θεῶ 
δὲν λείπουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν ἐποχή 
μας πολλοὶ τέτοιοι κληρικοί.

Στὴν ἐποχὴ λοιπὸν τῶν συμβούλων (ἔχου-
με οἰκονομικοὺς συμβούλους, οἰκογενειακούς, 
ὑγείας δηλαδὴ τὸν οἰκογενειακὸ γιατρό, γιὰ τὶς 
κοινωνικές μας ἐπικοινωνίες, γιὰ τὴν ὀργάνωση 
τῶν ἐπιχειρήσεων) ἡ παρουσία τοῦ πνευματικοῦ 
συμβούλου γιὰ τὰ θέματα τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ 
σπουδαιότερη ἀπὸ τὴν παρουσία ὁποιουδήποτε 
ἄλλου. Μάλιστα γι’ αὐτὸ κάθε πιστὸς θὰ πρέπει 
νὰ λαμβάνει ἰδιαίτερη μέριμνα, ὥστε νὰ βρεῖ τὸν 
πλέον κατάλληλο, ἐφ’ ὅσον ἐπιθυμεῖ τὴν σωτη-
ρία του. Ἔτσι θὰ πορεύεται χωρὶς κινδύνους πα-
ρεκτροπῶν ἀπὸ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν κατὰ Θεὸν 
πολιτεία.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ὅμως δὲν γίνεται μὲ πα-
ραμέτρους συνταγῶν χωρὶς βαρύτητα καὶ συσχε-
τισμό. Αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο ἀντικείμενο ἔρευ-
νας ἀλλὰ κυρίως προσευχῆς γιὰ νὰ βρεθεῖ γιὰ 
τὴν κάθε μία ψυχὴ ὁ κατάλληλος πνευματικός. 
Εἶναι κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο παρόμοια μὲ τὴν 
ἀναζήτηση ἔμπειρου ἰατροῦ γιὰ τὴ θεραπεία τῶν 
νοσημάτων. Δὲν πρέπει μὲ διάθεση κατακρί σεως 
νὰ ἐπιλέξει πνευματικὸ ἀλλὰ μὲ διάκριση καὶ 
συνειδητὴ ἀναζήτηση καὶ γνώση τῶν προϋπο-
θέσεων ποὺ συγκροτοῦν τὸ πρόσωπο τοῦ πνευ-

ματικοῦ. Θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμος 
νὰ ἀναθέσει σ’ αὐτὸν τὴ ζωή του μὲ 
ὑπακοή, ὥστε νὰ καθοδηγηθεῖ ἀπὸ 
τὸν πνευματικὸ στὴν ἐν Χριστῷ ζωή. 
Καὶ βέβαια πρέπει μετὰ τὴν ἐπιλογὴ 
νὰ ἀναθέσει τὸν ἑαυτό του μὲ ἐμπι-
στοσύνη καὶ ἀποφασιστικότητα, ὥστε 
νὰ βρεῖ τὴν ὁδὸ γιὰ νὰ κατανοεῖ τὶς 
συμβουλές του, νὰ ἑρμηνεύει σωστὰ 
τὶς ἐντολές του καὶ νὰ εἶναι δεκτικὸς 

τῶν παρεμβάσεών του στὴ ζωή του.
Γιὰ τὸν κάθε ἐξομολογούμενο ὁ πνευματικὸς 

γίνεται τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ ὁποῖο πηγά-
ζουν λόγοι ἀποκαλύψεως καὶ φωτισμοῦ. Ἡ ζωή 
του γίνεται παράδειγμα πρὸς μίμηση. Δὲν πρέ-
πει νὰ ἐπιτρέψει στὸν ἑαυτό του νὰ ἔχει διάθεση 
κρίσεως καὶ ἀμφισβητήσεως τοῦ πνευματικοῦ μὲ 
βάση μία ἐγωϊστικὴ λογικὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ 
δικό του θέλημα. Σὲ αὐτὸν ὁ πιστὸς δὲν πρέπει 
νὰ ψάχνει γιὰ νὰ βρεῖ ἁμαρτήματα καὶ νὰ ἀνακα-
λύψει πάθη καὶ ἀδυναμίες. Ἂν ἔχει τέτοια διάθε-
ση, τότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπαυθεῖ καὶ νὰ 
νοιώσει ὅτι ἀπέκτησε πνευματικὸ ὁδηγό, ὁ ὁποῖος 
θὰ τὸν ὁδηγήσει στὴ σωτηρία. Ἐὰν ὁ πιστὸς κρί-
νει καὶ ἀμφισβητεῖ τὸν πνευματικό, τότε πῶς εἶναι 
δυνατὸν νὰ τὸν ἐμπιστεύεται καὶ νὰ τὸν ἀκολου-
θεῖ; Ἂν δὲν τὸν θεωρεῖ ἀνώτερό του πνευματι-
κά, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν συμβου λεύεται καὶ 
πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχει καὶ τὴν πεποίθηση ὅτι 
συγχω ροῦνται οἱ ἁμαρτίες του;

Ἐὰν θέλουμε λοιπὸν νὰ βρεθοῦμε ἀνάμε-
σα σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ἀκούσουν τὸ «δεῦτε οἱ 
εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου κατακληρονομήσα-
τε τὴν ἠτοιμασμένην ὑμὶν βασιλείαν», θὰ πρέπει 
ἄμεσα νὰ μεριμνήσουμε, ὥστε νὰ διορθώσουμε 
τὸν βίο μας, νὰ τὸν ἁγιάσουμε, νὰ «φτιάξουμε» 
τὴν ψυχή μας, ὥστε γίνει ὅσο τὸ δυνατὸν ἄξια 
νὰ ἀκούσει αὐτὴν τὴν φράση καὶ σὲ αὐτὴν τὴν 
κατεύθυνση μᾶς βοηθᾶ ὁ πνευματικός. Ἐκεῖνος 
εἶναι ποὺ μᾶς ἑνώνει ἀπὸ τώρα μὲ τὸν οὐρανό, 
γίνεται ὁ σύνδεσμός μας μὲ τὸ Θεό, ἀφοῦ μᾶς 
συγχωρεῖ κάθε ἁμαρτία καὶ μᾶς κάνει καὶ πάλι 
παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἀργοπορία μπορεῖ νὰ 
εἶναι μοιραία…
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ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 
Πανήγυρις Ἁγ. Νεκταρίου Στέγης Γερόντων

Τὸ Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, ἡ Στέγη Γερόντων τῆς 
Ἐνορίας μας πανηγύριζε τὴν ἑορτὴ τοῦ προστάτου της 
Ἁγ.Νεκταρίου, παρεκκλήσι τοῦ ὁποίου βρίσκεται στὸν 1ο 
ὄροφό της. Οἱ λατρευτικὲς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ξε
κίνησαν μὲ τὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ, τὸ ἀπόγευμα τῆς 
παραμονῆς, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀρκετοὶ ἐνο
ρίτες προσῆλθαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο τοῦ αἰῶνός 
μας. Ἐπικαίρως γιὰ τὸν Ἅγιο ὁμίλησε ὁ π.Παναγιώτης 
Χαβάτζας καὶ κατόπιν εὐλογήθηκε ἡ ἀρτοκλασία, ποὺ 

μοιράσθηκε εὐλογία στοὺς πιστούς. Τὴν ἑπομένη, κατὰ 
τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, προεξῆρχε ὁ Πανο
σιολ. Ἀρχιμ.Γεώργιος Μαγκιρίδης, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ 
τὸν θεῖο λόγο, συνεπαίρνοντας καὶ συγκινώντας τὰ πλή
θη τῶν πιστῶν ποὺ κατέκλυσαν τὸ παρεκκλήσιο. Κατὰ τὸ 
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλογήθηκε τὸ κόλλυβο, 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου καὶ ἡ Στέγη δεξιώθηκε ὅλους ὅσοι 
παρευρέθησαν καὶ συμπροσευχήθηκαν στὸν προστάτη 
της Ἅγιο μὲ ἕνα μικρὸ κέρασμα.

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγ.Βαρβάρας 
στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη

Τὴν Τρίτη 3 Δεκεμβρίου ἡ Ἐνορία μας τίμησε τὴν 
Ἁγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, εἰκόνα τῆς ὁποίας κο
σμεῖ τὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καὶ τιμᾶται 

κάθε χρόνο, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος ποὺ ἐπετέλεσε 
ἡ Ἁγία, ὅταν, παλαιότερα ἔγινε ἡ περιφορά της μαζὶ μὲ 

ἄλλες εἰκόνες Της σὲ ἄλλες ἐνορίες, καὶ ἔπαυσε τὴν φο
βερὴ ἰσπανικὴ γρίπη ποὺ εἶχε ἐνσκήψει στὸ κλεινὸν ἄστυ.

Τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς 
μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας καὶ μίλησε ἐπικαίρως 
ὁ π.Νικόλαος Χομπιτάκης, ἀναφερόμενος στὸν ἐπίγειο 
βίο καὶ τὸ μαρτύριο τῆς λαοφίλητης καὶ θαυματουργῆς 
Ἁγίας μας. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ πανηγυρικὴ 
Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία συλλειτούργησαν ἅπα
ντες οἱ Ἱερεῖς μας καὶ ὁμίλησε ὁ προϊστάμενος π.Φιλό
θεος Νικολάκης, ἀναφερόμενος στὴν κατὰ χάριν υἱοθε

σία παρὰ Θεοῦ καὶ στὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις 
ποὺ ἀποῤῥέουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν μεγάλη δωρεὰ τοῦ Δη
μιουργοῦ μας, δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις ποὺ ἤσκησε 
καὶ ἀπολαμβάνει πλέον ἐν Παραδείσῳ ἡ Μεγαλομάρτυς 
Βαρβάρα. Δυστυχῶς ὁ βροχερὸς καιρὸς ἀπέτρεψε τὴν 
περιφορὰ τῆς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας, ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς πε
ριοχῆς πέριξ τοῦ Παρεκκλησίου. Μαζὶ μὲ τὸ ἀντίδωρο 
διανεμήθηκε καὶ τὸ κόλλυβο τοῦ καθιερωμένου μνημο
σύνου τῶν Κτιτόρων τοῦ Παρεκκλησίου Κωνσταντίνου καὶ 
Δεσποίνης Κανάρη, τῶν ἀνακαινιστῶν, εὐεργετῶν καὶ δω
ρητῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἱερατευσάντων καὶ διακο
νήσαντων σὲ αὐτό. Τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ μεθέορτος 
Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἱ.Παράκλησις πρὸς τὴν Ἁγία Βαρβάρα.
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Ὁ Μητροπολίτης Χίου καὶ ἡ Ἀδελφότητα 
Ψαριανῶν στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη

Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰανουαρίου βρέθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ 
χρονιὰ στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κανά
ρη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρρῶν καὶ Οἰνουσῶν 
κ.κ.Μᾶρκος, προκειμένου νὰ τελέσει τὴν Θεία Λειτουργία 
καὶ τὸ καθιερωμένο πλέον ἀπὸ τοὺς ἐν Ἀθήναις Ψαρια
νοὺς ἐτήσιο Μνημόσυνο τῶν επίσης Ψαριανῶν Κτιτόρων 
τοῦ Παρεκκλησίου μας Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κα
νάρη. Μίλησε ἐπίκαιρα καὶ μᾶς εὔφρανε πνευματικῶς μὲ 

τὸν λόγο του τὸν ἁρτυμένο χάριτι Θεοῦ. Τὸν Μητροπο
λίτη προσφώνησε καὶ καλωσόρισε καὶ πάλι στὴν Ἐνορία 
μας ὁ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προϊστάμε
νος π.Φιλόθεος Νικολάκης, ἐνῷ λειτούργησε μαζί του ὁ 
π.Παναγιώτης Χαβάτζας.

Τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο στὴν Ἐνορία μας
Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ ἐφέτος ἑορτάσαμε τὸ Ἅγιο 

Δωδεκαήμερο στὴν Ἐνορία μας μέσα ἀπὸ τὴν λατρεία τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἔχοντας βεβαίως πλεῖστες ὅσες λατρευ
τικὲς εὐκαιρίες. Τελέσαμε τὸ σαρανταλείτουργο καὶ στοὺς 
τρεῖς Ναοὺς τῆς Ἐνορίας μας ἐκ περιτροπῆς, ξεκινήσαμε 
μὲ τὴν τέλεση τοῦ ἱ.Εὐχελαίου, ἐνῷ τελέσθηκαν ἱ.Ἀγρυπνίες 
κατ’ ἐπανάληψιν. Ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας μας 
ἦλθαν ὀργανωμένα καὶ κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τοὺς 
δασκάλους καὶ καθηγητές τους γιὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν 
σὲ μικρὲς ὁμάδες καὶ οἱ ἱερεῖς μας ἐπισκέφθηκαν κατ’ 

οἶκον ὅσους ἀδυνα
τοῦν λόγῳ ἀσθενειῶν 
νὰ προσέλθουν στὸ 
Ναὸ γιὰ νὰ μεταλά
βουν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων, ὅπως 
ἐπίσης καὶ τοὺς νο
σηλευομένους στὰ 
Θεραπευτήρια τῆς 

περιοχῆς. Τελέσθηκε ἡ Θ.Λειτουργία στὸ Παρεκκλή
σιο τοῦ Κανάρη, δύο δὲ Θ.Λειτουργίες τὰ Χριστούγεννα 
στὸν Ἐνοριακὸ Ναό. Τὴν Κυριακὴ 1η Ἰανουαρίου, ὅπως 
ἐπιτάσσει τὸ Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, τελέσαμε Θεία 
Λειτουργία εἰς ἀνάμνησιν τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας 
καὶ τιμὴν τοῦ Μεγάλου καὶ οὐρανοφάντορος Βασιλείου, 
ἐπισκόπου Καππαδοκίας. Στὸ τέλος τῆς Θ.Λειτουργίας  
καὶ στὸν Ἱερὸ Ναό μας, ἀλλὰ καὶ στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  εὐλογήθηκε ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα 
τῆς Ἐνορίας 
καὶ διαμοιρά
στηκε σὲ ὅλους 
ὅσους ἐργά
ζονται καὶ κο
πιάζουν καθ’ 
ο ἱ ο ν δ ή π ο τ ε 
τρόπο γιὰ τὴν 
ὁμαλότερη λειτουργία τῆς Ἐνορίας, Ἱερεῖς, ἱεροψάλτες, 
νεω κόρους, Ἱερόπαιδες, μέλη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου
λίου, κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ μέλη τοῦ Δ.Σ. 
τῆς Στέγης Γερόντων τοῦ Ναοῦ μας, ἐνῷ τέλος μοιράστη
καν ἀρτίδια σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες ποὺ παρίσταντο, μαζὶ 
μὲ ἕνα μικρὸ ἡμερολόγιο τσέπης, ὡς μικρὴ εὐλογία γιὰ τὸ 
νέον ἔτος, προσφορὰ τῆς ἐνορίτισσάς μας κ.Ἔ.Ζαφειρα
κοπούλου, τὴν ὁποία καὶ εὐχαριστοῦμε.

Ἐπίσης κατὰ τὸ διήμερο 5 καὶ 6 Ἰανουαρίου, τιμῶντες 
τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, τῆς φανε
ρώσεως τῆς Παναγίας Τριάδος, τελέσθηκαν οἱ ἱ.ἀκολου
θίες καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προκει
μένου νὰ ἁγιαστεῖ ἡ σύμπασα κτίσις.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας εὐλογημέ
νο παρὰ Κυρίου τὸ νέο ἔτος, μὲ λιγότερες δοκιμασίες, 
πρόο δο πνευματικὴ καὶ ὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος γιὰ 
ὅλους μας. ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα γιὰ τὰ κατηχητόπουλα 
καὶ τοὺς ἐθελοντὲς τῆς Ἐνορίας μας

Τὴν Κυριακή, 19 Ἰα
νουαρίου, μετὰ τὸ πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας 
στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέ
γης Γερόντων, εὐλογήθη
κε ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα γιὰ 
τὸ τομέα τῆς Νεότητας 
τῆς Ἐνορίας μας ἀπὸ 

ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 
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τὸν π.Παναγιώτη 
Χαβάτζα, Ὑπεύ
θυνο τῆς Ε.Ν.Ε. 
παρουσ ίᾳ  τῶν 
κατηχητῶν, συ
νεργατῶν καὶ τῶν 
παιδιῶν τοῦ κατηχητικοῦ. Ἡ πίττα ἦταν εὐγενικὴ προ
σφορὰ τοῦ φούρνου τοῦ κ.Ῥεμούνδου.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 12 Ἰανουαρίου, κατόπιν 
προσκλήσεως τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καὶ Ὑπευ
θύνου τῆς Στέγης μας π.Φιλοθέου, παρετέθη τὸ καθιε
ρωμένο γεῦμα πρὸς τιμὴν τῶν ἐφημερίων, τῶν μελῶν 
τῶν διαφόρων Δ.Σ. μας, συνεργατῶν καὶ ἐθελοντῶν 
τοῦ Ναοῦ, τοῦ Παρεκκλησίου καὶ τῆς Στέγης μας καὶ 

τῶν οἰκογενειῶν 
τους καὶ εὐλο
γήθηκε ἡ παρα
δοσιακὴ Ἁγιο
βασιλόπιττα. Τὸ 
φλουρὶ βρῆκε ὁ 
μικρὸς Χρῆστος 
Καμπίτσας. Στὴ 

συνέχεια ὁ π.Φιλόθεος εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς παριστα
μένους, οἱ ὁποῖοι μὲ ζῆλο ἐργάζονται γιὰ τὴν καλὴ λει
τουργία τῆς ἐνορίας μας, ἡ ὁποία μὲ τὴ συνεργασία τῶν 
Ἱε ρέων, ἐπιτρόπων, κυριῶν τοῦ Φιλοπτώχου καὶ ἐργαζο
μένων στοὺς Ναοὺς καὶ τὸ Γηροκομεῖό μας προσπαθεῖ 
νὰ δίνει τὴν καλὴ μαρτυρία στὴν κοινωνία μας. Ἀνεφέρθη 
στὴν ἀγαπητικὴ διακονία τῶν ἐφημερίων μας, ποὺ καλύ
πτουν μὲ ἀγάπη τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου 
καὶ στὴν ἰδιαίτερη προσφορὰ ὅλων τῶν ἐθελοντῶν στὸν 
τομέα ποὺ ἕνας ἕκαστος ἔχει ἀναλάβει. Ἀναφέρθηκε δὲ 
τέλος στὴν διαφάνεια, ποὺ πρέπει νὰ χαρακτηρίζει ὅλους 
ἐκείνους ποὺ διαχειρίζονται «ἱερὰ χρήματα».

Ἔρανος Ἀγάπης
Καὶ ἐφέτος μᾶς ἀξίωσε ὁ Κύριος νὰ διενεργηθεῖ ὁ 

Ἔρανος Ἀγάπης καὶ στὴν Ἐνορία μας· κατ’ αὐτὸν συγκε
ντρώθηκαν 3.500.00€ ἐκ τῶν ὁποίων 1.225,00€ κατα
τέθηκαν στὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱ.Ἀρχιεπι
σκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὰ Ἱδρύματά της καὶ 70,00€ ὑπὲρ 
τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς. Δυστυχῶς καὶ πάλι τὸ ποσόν, 
τὸ ὁποῖο συγκεντρώθηκε ἦταν μικρότερο σὲ σχέση μὲ 
τὴν περασμένη χρονιά. Εἶναι πιὰ πολὺ λιγότεροι ὅσοι 
ἐνισχύουν τέτοια ἔργα, ἀφοῦ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει κά

νει πλέον ἰσχυρὴ τὴν παρουσία της. Παρ’ ὅλα αὐτὰ εὐχα
ριστοῦμε ὅλους ὅσοι προσέφεραν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους 
καὶ θέλησαν νὰ ἐνισχύσουν αὐτοὺς ποὺ δοκιμάζονται πιὸ 
πολὺ καὶ ἀπὸ τοὺς ἰδίους.

Ἀπογευματινὸ Τσάι
Τὴν Κυριακὴ 23 Φεβρουαρίου θὰ πραγματοποιηθεῖ 

ἡ ἐτήσια ἐκδήλωση τῆς Στέγης Γερόντων πρὸς ἐνίσχυσή 
της στὴν ἰσόγειο αἴθουσά της στὶς 4 τὸ ἀπόγευμα. Θὰ 
«ἐπενδυθεῖ» ἀπὸ τὶς μελωδίες τοῦ γνωστοῦ μας καὶ ἀπὸ 
ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς Ἐνορίας βαρύτονου κ.Νικόλαου 
Καραγκιαούρη, τὸν ὁποῖο θὰ συνοδεύσει στὸ πιάνο ὁ 
κ.Ἀλέξανδρος Φαρρῆς. Προσκλήσεις διατίθενται στοὺς 
Ναούς μας ἀλλὰ καὶ στὴν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερό
ντων κατὰ τὶς ἐργάσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες.

Ἱ.Εὐχέλαιο
Τὸ ἱερὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ ἐπὶ τῇ 

ἐπερχομένῃ νηστείᾳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τὴν 
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀπο
στόλων Κανάρη καὶ τὴν Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στὸν 
Ναό μας, ὅπου θὰ ἀκολουθήσει καὶ ἡ ἑβδομαδιαία σύ
ναξη μὲ τὸν π.Γεράσιμο. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00μ.μ.

Νέοι ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας στὸ Ἀκροπὸλ
Τὴν Παρασκευή 31 Ἰανουαρίου μιὰ μεγάλη παρέα ἀπὸ 

τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ, συνοδευόμενα ἀπὸ τὸν Ὑπεύθυ
νο Ἱερέα Νεότητος τῆς ἐνορίας μας, π.Παναγιώτη Χαβάτζα, 
τὶς κατηχήτριές τους καὶ τοὺς γονεῖς τους, παρακολούθη
σαν στὸ θέατρο Ἀκροπὸλ τὴν παράσταση “  Ἤμουν παιδὶ τὸ 
’21”, μιὰ παράσταση ποὺ θὰ μείνει γιὰ πάντα χαραγμένη 
μέσα σὲ ὅλους καὶ θὰ μᾶς κάνει ὑπερήφανους γιὰ ὅλα ὅσα 
προσέφεραν οἱ πρόγονοί μας, ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ στὸν 
ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὸν 
τουρκικὸ ζυγό, τὴν ὁποία σήμερα ἀπολαμβάνουμε.

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



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

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................250,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ...............................................50,00
Δημητρόπουλος Βασίλειος ...................................50,00
Δρ. Τζαμουράνη Παναγιώτα ............................2000,00
Δροσογιάννη Φανή ............................................. 400,00
Καβαντούρης Νικόλαος ........................................50,00
Καραγεώργου Παρασκευὴ .................................. 100,00
Κων/νος Λαγουδάκης, Φωτεινὴ Παναγιωτοπούλου ...100,00
Μαθιουδάκη Ἀγγελικὴ ............................................50,00
Μάντζιου Δάφνη .................................................... 100,00

Ξυτάκη Μάρθα .........................................................50,00
Οἰκογένεια Θεοδώρου Ἀρταβάνη ................... 300,00
Οἰκογένεια Μηλιώνη ............................................ 200,00
Οἰκογένεια Χριστοδουλοπούλου ...................... 150,00
Οἰκογένεια Ψαρροῦ ............................................. 150,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Πελέλα Ἑλένη ...........................................................50,00
Ταβανιώτης Παναγιώτης ........................................50,00
Τσιάρας Σπυρίδων ..................................................80,00
Φραγκούλης Ἰωάννης ........................................... 100,00
Χαλκιόπουλος Σπύρος ......................................... 100,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ..................................................115,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .....................153,84

ΔΩΡΕΑΙ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................70,00
Γιαχάκη Κων/να ........................................................50,00
Δεληγιάννη Σταυρούλα ........................................ 100,00
Δίσκος Πανηγύρεως Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Νεκταρίου ... 172,52
Κακάμη Ἀντιγόνη ....................................................50,00
Κατσιμάρδου Μαρία ...............................................50,00
Κοντοβουνήσιος Ἀλέξανδρος .......................... 300,00

Μπαλτζῆς Σωκράτης ........................................... 1500,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Πρίντζος Κων/νος .................................................250,00
Σακελλαρίου Ἀργυρὼ .......................................... 200,00
Τικτοπούλου Ἀλίκη .................................................50,00
Χρ.Μορφωτ. Ἵδρυμα εἰς μνήμην Εὐθ. &  

Κων/νας Ζολώτα ........................................10.000,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ....................106,70

ΔΩΡΕΑΙ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος  .................................................................50,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 150,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 150,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 200,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 300,00
Ἀνώνυμος ............................................................. 3000,00
Ἀνώνυμος ............................................................... 400,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00

Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Βασιλάκης Θεόδωρος ...........................................50,00
Βενιεράκης Γεώργιος ..............................................50,00
Κουτρούλη Μαρίνα ............................................... 120,00
Μπίκου Σοφία ........................................................ 100,00
Μπούκη Κονδυλία .................................................250,00
Μπουσγολίτης Ἀπόστολος ................................. 100,00
Ντίνου Βασιλικὴ .................................................... 210,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Σουμαλᾶ Ἑλένη...................................................... 600,00
Σταφυλᾶς Κων/νος ..................................................50,00
Χρυσόπουλος Αἰμιλιανός ......................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ..................................................115,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων  ....................99,40

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

Ἀριθμὸς τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ τῆς Στέγης Γερόντων
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνισχύσουν τὸ Γηροκομεῖο μας μποροῦν νὰ τὸ κάνουν 

καὶ μέσῳ τοῦ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ.
Ἐθνικὴ Τράπεζα: 52400125218, ΙΒΑΝ: GR3101105240000052400125218


