
Ἐπι - κοινωνία  
 

Ἐνημερωτικό Φυλλάδιο 

Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Νέας Ἰωνίας 

Ὀκτώβριος 2019
 

 

Γίνε συνδρομητής τῆς Ἐνορίας σου 
Ἐνημέρωση τῶν ἐνοριτῶν μας γιά τά ἔργα τοῦ Ναοῦ καί τά οἰκονομικά του  

 
 

μεγαλοπρεπής Ἱερός Ναός μας θεμελιώθηκε τό 1949, πρίν ἀπό ἀκριβῶς 70 

χρόνια. Ἡ ἀνοικοδόμησή του ὁλοκληρώθηκε τή δεκαετία τοῦ 1960 καί τά 

ἐγκαίνια τελέσθηκαν τό 1966. Γιά τό οἰκοδόμημα αὐτό, μνημεῖο κόσμημα 

καί σύμβολο τῆς Νέας Ἰωνίας ὅλοι καυχόμαστε, διηγούμενοι ὅτι κτίσθηκε 

κυριολεκτικά ἀπό τούς προγόνους μας, μικρασιάτες πρόσφυγες, μέ τά ἴδια τά χέρια τους. 

Τό κτήριο τοῦ Ναοῦ ἔχοντας συμπληρώσει τόσα χρόνια ζωῆς χρειάζεται πλέον 

σημαντικά ἔργα συντήρησης, τά ὁποία ὑπερβαίνουν τήν οἰκονομική δύναμη τοῦ Ναοῦ. 

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ὀφείλουμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε σχετικά μέ τά οἰκονομικά 

του Ναοῦ, διότι ὑπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις, ὅπως ἡ ἀντίληψη ὅτι «α! ἡ ἐκκλησία 

ἔχει λεφτα». Πρέπει νά τονίσουμε ὅτι τά μοναδικά ἔσοδα τοῦ Ναοῦ εἶναι ἡ κηροδοσία, 

δηλαδή τό ποσόν πού συγκεντρώνεται στό παγκάρι, οἱ μικρές εἰσφορές μυστηρίων καί 

τελετῶν καί οἱ δωρεές. Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο δέν διαχειρίζεται κανένα μά 

κανένα ἄλλο πάγιο ἔσοδο. Μέ τά χρήματα, λοιπόν, πού συγκεντρώνονται στό παγκάρι ὁ 

Ναός, μέ πολύ προσεκτική, διαφανῆ καί χρηστή διαχείριση, καλύπτει ὅλες τίς 

ὑποχρεώσεις του: πληρωμή τῶν κεριῶν, λειτουργικά ἔξοδα συντήρησης τοῦ Ναοῦ 

(ἠλεκτρ. ρεῦμα, νερό, τηλεφ. κλπ), μισθοδοσία νεωκόρου καί ψαλτῶν, καθορισμένες 

εἰσφορές πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη, φορολογικές ὑποχρεώσεις πρός τό Κράτος κλπ. Τά 

ἔσοδα τοῦ παγκαρίου συχνά φτάνουν μετά βίας γιά νά καλυφθοῦν τά πάγια μηνιαία 

ἔξοδά μας. Ὡς ἐκ τούτου, δυστυχῶς, δέν περισσεύουν χρήματα γιά μεγαλύτερα ἔργα. 

Ἀπό τήν διαχείριση τοῦ νοικοκυριοῦ σας ἀντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο εἶναι στίς μέρες 

μας νά ἀνταπεξέλθουμε οἰκονομικά ὅταν πρέπει νά συντηρήσουμε ἕνα τόσο μεγάλο 

κτήριο. Ἡ οἰκονομική δυσπραγία πού ἀκόμα σοβεῖ στόν τόπο μας καταλαβαίνεται ὅτι 

ἀντανακλᾶται στά ἔσοδα τοῦ Ναοῦ, ἀφοῦ ἡ οἰκονομική κατάσταση τῶν πιστῶν μείωσε 

δραματικά τά τελευταῖα χρόνια καί τά ἔσοδα τοῦ παγκαρίου. 

Συνέχεια στήν τέταρτη σελίδα 

Ὁ 



ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Κατηχητικά Σχολεία καί Κατηχητικές συντροφιές 

Ἁγιασμός Ἔναρξης τό Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου στίς 4.00 τό 

ἀπόγευμα στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. 

Οἱ Συναντήσεις θά ἀρχίσουν ἀπό τό Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου σύμφωνα μέ τό 

Πρόγραμμα. 

Πάρτε τό φυλλάδιο πού διανέμεται στό Ναό! 

 

Ἑσπερινή Ὁμιλία πνευματικῆς οἰκοδομῆς 
(Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς) 

Κάθε Τετάρτη: 5.00 μ.μ. Παράκληση στήνὙπεραγία Θεοτόκο 

  5.45 - 6.15 μ.μ.  Ὁμιλία 

Θέμα: «Οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ». Ἱστορίες τοῦ κακοῦ ἀπό 

τήν Ἁγία Γραφή πού μᾶς διδάσκουν τό καλό.  

ὑπεύθυνος: π. Ἀμφιλόχιος 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Σχολή Γονέων 

Ἔναρξη τή Δευτέρα 21 Ὀκτωβρίου 

Ὥρα 5.00 τό ἀπόγευμα: Τέλεση ἱεροῦ Εὐχελαίου 

Ὁμιλία ἀπό τόν π. Παναγιώτη μέ θέμα: 

«Θεολογική προσέγγιση τοῦ γάμου» 

 

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

Τήν Κυριακή 27 πρός τή Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου γιά τήν ἑορτή τῆς 

Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου, ὥρα 8 μέ 12.15 μετά τά μεσάνυχτα, 

σύμφωνα μέ τό ἁγιορείτικο τυπικό. 
Πρόγραμμα 

20.00-21.30 Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία 

21.30- 22.45 Ὄρθρος 

22.45-12.15 Θεία Λειτουργία 

ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28/10 ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 1 9 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Τρίτη 1 Ὀκτωβρίου Παναγίας Γοργοϋπηκόου 

Τετάρτη 2 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Κυπριανοῦ 

Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Χαριτίνης 

Κυριακή 6 Ὀκτωβρίου Γ΄ Λουκᾶ 

Τετάρτη 9 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Ἰακώβου Ἀλφαίου 

Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Συμεών Ν. Θεολόγου 

Κυριακή 13 Ὀκτωβρίου Δ΄ Λουκᾶ (Ζ΄Οἰκ. Συνόδου) 

Τετάρτη 16 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Λογγίνου 

Παρασκευή 18 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 

Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Προφ. Ἰωήλ 

Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου Στ΄ Λουκᾶ 

Τετάρτη 23 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Ἰακώβου Ἀδελφοθέου 

Σάββατο 26 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Δημητρίου 

Κυριακή 27 Ὀκτωβρίου Ζ΄ Λουκᾶ 

Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου Ἁγ. Ἀπ. Κλεόπα 
 

❖ Κάθε Κυριακή 7.15-10.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

❖ Κάθε Τετάρτη καί Σάββατο 7.30-9.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

❖ Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 5.00-5.45 Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

❖ Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

❖ Κάθε ἀπόγευμα 5.00 Ἑσπερινός 

❖ Μία Δευτέρα τό μήνα Ἱερό Εύχέλαιο 

❖ Μία φορά τό μήνα Ἱερά Ἀγρυπνία 
 

Κάθε Τετάρτη  τελεῖται στόν Ναό μας ἡ Θεία Λειτουργία, πρός τιμήν τῆς 

Ὑπεραγίας Θεοτόκου,  7.30 μέ 9.30 τό πρωί, καί κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα στίς 5 ἡ 

Ἱερά Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

 

ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΣΕ Ι. ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ : 14 ΚΑΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Λίγες ἀκόμα θέσεις. Πληροφορίες και Δηλώσεις στήν κ. Ἀναστασία 

Παράσχου, τηλ. 24210 60160 



Παρά ταῦτα, βέβαια, ἡ Παναγία μας οἰκονομεῖ τόν οἶκο Της καί ἔχουν γίνει μικρά 

ἀναγκαῖα ἔργα, ὅπως π. χ. ἡ τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στό ὑπόγειο, ὅπου 

πραγματοποιοῦνται οἱ συναντήσεις τῶν Κατηχητικῶν, ἡ ἐπιδιόρθωση τῆς ἠχητικῆς 

ἐγκατάστασης τοῦ Ναοῦ, ἡ ἐγκατάσταση φυσικοῦ ἀερίου στό Σπίτι Γαλήνης κ. ἄ. 

Παράλληλα, χάρη στίς εἰσφορές ὅλων καί ἡ φιλανθρωπία μας δέν ἔχει μειωθεῖ αὐτά τά 

χρόνια ἀλλά τό ἀντίθετο. Γιά ὄλα αὐτά δοξάζουμε τόν Θεό καί σᾶς εὐγνωμονοῦμε.  

Ὡστόσο, ἔχουν παρουσιαστεῖ πλέον μεγάλα καί ἰδιαίτερα δαπανηρά ἔργα τά ὁποία 

δέν μποροῦν σέ καμία περίπτωση νά ὑλοποιηθοῦν μέ τά οἰκονομικά μας μέσα. Σᾶς 

ἔχουμε ἤδη γνωστοποιήσει τό στατικό πρόβλημα τῶν δύο πεσσῶν, πού εἶναι τό πιό 

ἐπεῖγον ἔργο και κοστίζει περίπου 8.000. Γιά τόν σκοπό αὐτό, τούς τελευταίους μῆνες 

μέχρι τώρα ἔχει συγκεντρωθεῖ τό ποσό τῶν 3.530 εὐρώ. Ζητήσαμε τήν ἀρωγή τῆς 

Περιφέρειας Θεσσαλίας καί λάβαμε τήν ὑπόσχεση ὅτι θά ἀναλάβει τήν πραγματοποίηση 

τοῦ ἔργου. Ἤδη ἔχει ξεκινήσει ἡ γραφειοκρατική διαδικασία πού ἐλπίζουμε νά μήν 

ἀργήσει. Τό ποσό δέ πού συγκεντρώθηκε θά καλύψει τά παρεπόμενα ἔργα πού θά 

προκαλέσει ἡ ἐπισκευή τῶν πεσσῶν (ἀντικατάσταση μαρμάρων, ἀποκατάσταση γύψινων 

μερῶν κλπ.). Ἐφόσον περισσέψουν χρήματα, θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τό ἑπόμενο 

ἀναγκαῖο ἔργο, πού εἶναι ἡ ἐπισκευή ὅλων τῶν παραθύρων τοῦ Ναοῦ. Αὐτό εἶναι, 

ἐπίσης, πολύ ἐπεῖγον, διότι ἀφορᾶ τήν ἀσφάλεια τοῦ Ναοῦ (εἴχαμε ἤδη σχετικά 

πρόσφατα δύο διαρρήξεις), τήν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας χάρη στή μόνωση πού θά 

σταματήσει τήν ἀπώλεια θέρμανσης καί ψύξης. Τό ἔργο αὐτό θά κοστίσει κάποιες 

χιλιάδες εὐρώ (δέν μπορεῖ νά κοστολογηθεῖ ἐξ ἀρχῆς) καί θά περιλαμβάνει συντήρηση 

τῶν μεταλικῶν σκελετῶν, ἀντικατάσταση σπασμένων τζαμιῶν, ὑψηλές  μονώσεις, βαφή 

καί ἀλλαγή μηχανισμῶν ἀνοίγματος. 

Γιά τό ἔργο αὐτό ἀλλά καί γιά ἄλλα πού ἔχουμε προγραμματίσει καί θά 

ἀκολουθήσουν ὁ Ναός μας χρειάζεται τή συνδρομή ὅλων μας. Σκεφθήκαμε ἔτσι νά 

δημιουργήσουμε ἕνα δίκτυο συνδρομητῶν ἐνοριτῶν μας, οἱ ὁποίοι θά ἐγγραφοῦν σέ 

εἰδική λίστα καί κάθε μήνα θά δίδουν 5 ἤ 10 εὐρώ (ἤ καί περισσότερο ἐάν τό ἐπιθυμοῦν) 

σέ κυρίες πού θά ἐξουσιοδοτήσουμε εἰδικά γιά αὐτό. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται πολύ! 

Τό ποσό αὐτό θά πηγαίνει ἀποκλειστικά στήν ἐπισκευή τῶν παραθύρων. Ὥς ἔνδειξη 

ἐυγνωμοσύνης, ἡ Θεία Λειτουργία κάθε τελευταῖο Σάββατο τοῦ μήνα θά εἶναι 

ἀφιερωμένη στούς συνδρομητές. Οἱ συνδρομητές θά συμπληρώνουν τό Δίπτυχο τοῦ 

συνδρομητοῦ καί θά μνημονεύονται τά ὀνόματα τῶν οἰκείων τους στήν Προσκομιδή καί 

θά τελεῖται μνημόσυνο γιά τούς κεκοιμημένους τους. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά ἐγγραφοῦν 

συνδρομητές μποροῦν σέ πρώτη φάση νά ἀπευθύνονται στήν νεωκόρο κ. Ἀναστασία 

Παράσχου, στήν κ. Γιάννα Οἰκονόμου ἤ σέ ἐμένα. Μέ τόν τρόπο αὐτό γινόμαστε 

συνδρομητές καί μικροί νέοι κτήτορες τοῦ ἱστορικοῦ καί ὄμορφου Ναοῦ μας ! 

π. Ἀμφιλόχιος Μῆλτος 

 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 

ἠλεκτρονική διεύθυνση i.n.evangelistrias@gmail.com 


