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Χάρη στούς ἐνορίτες - συνδρομητές  

ἀνακαινίζεται ὁ Ναός μας 

Ἐνημέρωση γιά τίς συνδρομές 

 

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες, 

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά! Ὁ Πανάγαθος Θεός νά εὐλογεῖ καί 

νά ἁγιάζει ὅλους μας, χαρίζοντάς μας ὑγεία σώματος καί ψυχῆς! Εἴθε 

νά μᾶς ἀξιώσει τό 2021 νά καταπαύσει ἡ συλλογική δοκιμασία τῆς 

νόσου covid-19, νά μᾶς βοηθήσει ὄχι ἁπλά νά ἐπιστρέψουμε στήν 

προηγούμενη κανονική μας ζωή ἀλλά νά ἐπιστρέψουμε μέ μετάνοια 

(δηλ. ἀλλαγή ζωῆς) σέ Αὐτόν. Να μήν ξαναβροῦμε τίς ἀγαπημένες μας 

συνήθειες, ἀλλά νά κόψουμε τίς κακές μας συνήθειες καί τά πονηρά 

μας ἔργα. Τότε θά βγοῦμε πράγματι νικητές ἀπό τήν πανδημία! 

Μετά τίς εὐχές, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω ἀναλυτικά γιά τό 

δίκτυο συνδρομητῶν πού ξεκίνησε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019. Μᾶς 

ἀξίωσε ὀ Θεός, χάρη στή συνδρομή σας, νά ὁλοκληρώσουμε τό πρῶτο 

ἔργο πού εἴχαμε ἀναγγείλει, δηλαδή τήν ἐπισκευή τῶν παραθύρων 

τοῦ Ναοῦ. Συγκεκριμένα, οἱ ἐργασίες πού ἔγιναν ἦταν: 1) συντήρηση 

τῶν μεταλλικῶν σκελετῶν καί τοποθέτηση νέου συστήματος 

ἀνοίγματος καί ἀσφαλείας, 2) ἀντικατάσταση ὅλων τῶν σπασμένων καί 

ραγισμένων (καί ὄχι μόνο) τζαμιῶν 3) τοποθέτηση ἐξωτερικά καί 

ἐσωτερικά μονωτικῶν ὑλικῶν καί στεγανοποίησης καί 4) βάψιμο 

ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά τῶν 58 παραθύρων τοῦ Ναοῦ.  

 

συνέχεια στήν πίσω σελίδα 



Παράλληλα, ἐπειδή τά χρήματα πού συγκεντρώθηκαν μᾶς τό 

ἐπέτρεπαν ξεκινήσαμε καί τό δεύτερο ἔργο πού εἶναι ὁ καθαρισμός τῶν 

τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ καί ἤδη, ὅπως διαπιστώνετε ἰδίοις ὄμμασι, 

καθαρίστηκαν καί ἀποκαταστάθηκαν οἱ ἁγιογραφίες στά δύο πλαϊνά 

κλίτη καί στόν νάρθηκα. Ἄς δοῦμε τά οἰκονομικά μεγέθη. 

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο 2019 ἕως τόν Δεκέμβριο 2020 τό ποσό πού 

συγκεντρώθηκε ἀπό τίς συνδρομές ἀνέρχεται σέ 13.735 εὐρώ, τό ὁποῖο 

δαπανήθηκε ἀναλυτικά ὡς ἑξῆς: ἐπισκευή παραθύρων: 7.440 εὐρώ, 

καθαρισμός - συντήρηση τοιχογραφιῶν: 4.750 εὐρώ, ἠλεκτρολογικά 

ἔργα (κανάλια καλωδίων κλπ): 270 εὐρώ, ἐνημερωτικό φυλλάδιο: 170 

εὐρώ, ἔξοδα γιά τόν δίσκο τῶν κολλύβων τοῦ μνημοσύνου: 170 εὐρώ. 

Στίς δαπανές αὐτές προστίθενται καί τό ποσό τῶν 500 εὐρώ πού δόθηκε 

ἐκτάκτως γιά τόν κλιματισμό (πέρσι, ἀρχές τοῦ χειμώνα, 

παρουσιάστηκε μεγάλη ζημιά στό σύστημα κλιματισμοῦ τοῦ Ναοῦ, 

ἐξαιτίας διαρροῆς ἀπό τήν ὁποία χάθηκε ὅλο τό φρέον τοῦ συστήματος. 

Ἡ ἐπισκευή στοίχισε 6.000 εὐρώ (!) τά ὁποῖα δώσαμε μέ δόσεις καί γιά 

νά καλύψουμε τήν δαπάνη χρησιμοποιήσαμε καί 500 εὐρώ ἀπό τίς 

συνδρομές). Συνολικά τά ἔξοδα ἀνήλθαν σέ 13.330 € καί ὑπάρχει τή 

στιγμή αὐτή ἕνα ὑπόλοιπο 405 εὐρώ. 

Ἡ διαφάνεια τῆς διαχείρισης τῶν χρημάτων ἐξασφαλίζεται ἀπό τη 

διαδικασία συλλογῆς μέσω τῶν κουπονιῶν - ἀποδείξεων πού δίνονται 

γιά κάθε συνδρομή. Οἱ κυρίες πού συγκεντρώνουν τά χρήματα τά 

παραδίδουν στήν γενική ὑπεύθυνη κ. Γιάννα Οἰκονόμου, ἡ ὁποία 

παραδίδει τό συνολικό ποσόν σέ ἐπιτροπή ἀποτελούμενη ἀπό ἐμένα, 

τόν π. Κωνσταντῖνο καί τόν Ταμία τοῦ Ναοῦ. Ἔλεγχο καί ἐποπτεία 

ἀσκεῖ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἐνῶ ένημερώνεται καί ἡ ἄτυπη 

ἐπιτροπή τῶν κυριῶν πού συλλέγουν τίς συνδρομές. 

Ὥς πρός τήν συνέχεια τῆς προσπάθειας θά ἤθελα νά σᾶς πώ το 

ἑξῆς. Ἐξαρχής εἴπαμε ὅτι ἐλεύθερα μπορεῖ ὁ καθένας νά προσφέρει ὅσα 

καί ὅποτε μπορεῖ. Ὡστόσο, εἶναι σημαντικό νά ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει 

συνέπεια καί σταθερή συνέχεια για νά προγραμματίσουμε τήν 

ἐκτέλεση τῶν ἔργων. Πράγματι, καθυστερήσαμε νά τελειώσουμε τό 

ἔργο τῶν παραθύρων, διότι πρώτα μαζεύαμε τά ἀπαραίτητα χρήματα 

και μετά ξεκινούσαμε. Ἐάν ὅμως ξέρουμε ὅτι κάθε μήνα θά συλλέγεται 

τό τάδε ποσό, θα μποροῦμε νά προχωροῦμε πιό γρήγορα. 



Ἄν λοιπόν οἱ συνδρομές συνεχιστοῦν μέ τά ἴδια ἔσοδα, ἐντός τοῦ 

2021, πρώτα ὁ Θεός, θά καταφέρουμε μαζί νά τελειώσουμε ΔΥΟ ΕΡΓΑ: 

τόν καθαρισμό - συντήρηση ΟΛΩΝ τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ (ὕψους 

9.000 εὐρώ) καί τήν ἐπισκευή τῶν δύο παραθύρων τοῦ Βαπτιστηρίου 

(περίπου 5.000 εὐρώ). Ἄν οἱ συνδρομές αὐξηθοῦν τότε θά προχωρήσουμε 

καί στό ἑπόμενο ἔργο πού εἶναι ἡ διαμόρφωση τῶν πρόναων, ἔργο γιά 

τό ὁποῖο ἔχουν ἤδη ἐκπονηθεῖ σχέδια καί ἀρχιτεκτονικές μελέτες. Ἐάν 

κατορθώσουμε καί αὐτό, τότε, τόν ἐπόμενο χρόνο τό 2022 θά τιμήσουμε 

τήν θλιβερή ἐπέτειο τῆς μικρασιαστικῆς καταστροφῆς (καί οὐσιαστικά 

τῆς ἀπαρχῆς τῆς ἐνορίας μας) στόν ἀνακαινισμένο Ναό πού ἔχτισαν οἱ 

πρόσφυγες πατέρες καί παππούδες μας! 

Γιά ὅλα αὐτά, θά ἤθελα ἀπό καρδιᾶς νά εὐχαριστήσω ὅλους σας 

γιά τήν συνδρομή καί κυρίως τήν ἐμπιστοσύνη σας. Ἡ γενναιόδωρη 

ἀνταπόκρισή σας στην πρωτοβουλία μας εἶναι συγκινητική καί 

ἀποδεικνύει τήν ἀγάπη σας γιά τήν ἐκκλησία ὄλων μας, τό «σπίτι τῆς 

Παναγίας» μας, Μητέρας τοῦ Θεοῦ μας καί κοινῆς μας Μητέρας. Μαζί 

ἀποδείξαμε ὅτι τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται πολύ καί κάνει θαύματα. 

Μέχρι πέρσι ἡ πραγματοποίηση τέτοιων δαπανηρῶν ἔργων ἔμοιαζε μέ 

ἀπατηλό ὄνειρο. Ὅμως ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη ὅλων μας στήν Παναγία 

μας τήν Εὐαγγελίστρια τό ἔκαναν πραγματικότητα! Σύν Θεώ θά 

ὀργανὠσουμε μέσα στό ἔτος τιμητική ἐκδήλωση γιά τούς συνδρομητές, 

ὅπου θα γίνει και κλήρωση δώρου μέ βάση τούς λαχνούς - ἀποδείξεις. 

Τελειώνοντας, θά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω γιά δύο ἄλλα ἔργα. Μέ 

τήν ἀποκατάσταση τῶν δύο πεσσῶν (κολῶνες) πίσω ἀπό τά ψαλτήρια 

λύθηκε ἕνα σοβαρό στατικό πρόβλημα τοῦ Ναοῦ, μέ χρηματοδότηση 

(15.000€) τῆς Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στή δαπάνη αὐτή εἶχε ἐνταχθεῖ 

καί ἕνα μέρος τῆς σκεπῆς τοῦ ἱεροῦ βήματος πού ἔχει πρόβλημα. Ἡ 

ἐπισκευή αὐτή ἐλπίζουμε νά γίνει σύντομα.  

Ἐπίσης, ἀποφασίσαμε τήν μετεγκατάσταση τοῦ Σπιτιοῦ Γαλήνης 

«Ἀρχιμ. Κύριλλος Ρήγας» σέ ἀκίνητο πού εἶχε δωρίσει στόν Ναό ἡ 

μακαριστή Χρυσάνθη Καραμπατζάκη στήν ὁδ. Βενιζέλου. Ἐκπονοῦνται 

ἤδη σχέδια γιά τήν ἐπισκευή καί ἀνακαίνιση τοῦ σπιτιοῦ αὐτοῦ καί 

ἐλπίζουμε νά βρεθοῦν φιλάνθρωποι εὐεργέτες νά στηρίξουν τό ἔργο 

αὐτό. 

Μέ πολλές εὐχαριστίες, θερμές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ, 

π. Ἀμφιλόχιος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Πέμπτη 1 Ἰανουαρίου Περιτομή Ἰ. Χρ καί Ἁγ. Βασιλείου 

Κυριακή 3 Ἰανουαρίου Πρό τῶν Φώτων 

Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 

Πέμπτη 7 Ἰανουαρίου Σύναξ. Ἁγ. Ἰωάνν. τοῦ Προδρόμου 

Σάββατο 9 Ἰανουαρίου Ἁγ. Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου 

Κυριακή 10 Ἰανουαρίου  Μετά τά Φώτα  

Πέμπτη 14 Ἰανουαρίου Ἀπόδοση Φώτων 

Σάββατο 16 Ἰανουαρίου Ἀλύσεως Ἀπ. Πέτρου 

Κυριακή 17 Ἰανουαρίου ΙΒ΄ Λουκᾶ  Ἁγ. Ἀντωνίου 

Δευτέρα 18 Ἰανουαρίου Ἁγ. Ἀθανασίου 

Τετάρτη 20 Ἰανουαρίου Ἁγ. Εὐθυμίου 

Σάββατο 23 Ἰανουαρίου Ἀγ. Ἀπ. Τιμοθέου 

Κυριακή 24 Ἰανουαρίου ΙΔ΄ Λουκᾶ 

Δευτέρα 26 Ἰανουαρίου Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου                                    

Τετάρτη 27 Ἰανουαρίου  Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Ἰω Χρυσοστόμου 

Σάββατο 30 Ἰανουαρίου Τριῶν Ἱεραρχῶν 

Κυριακή 31 Ἰανουαρίου  ΙΕ΄ Λουκᾶ Ἁγ. Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ 
 

Κάθε Κυριακή: 1) 7.15-10.00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία  

2) 10.30 - 11.30 π. μ.  Β΄ Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη, Σάββατο καί ἑορτές 7.30-9.30 π. μ.  Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 5.00 μ. μ. Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

 Καθημερινά: πρωί στίς 7.30π. μ.  Ὄρθρος καί ἀπόγευμα στίς 5.00 μ. μ. Ἑσπερινός 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Παρακαλοῦνται ὅσοι δέν ἐργάζονται νά 

ἐκκλησιάζονται τήν Τετάρτη, τό Σάββατο ἤ τίς ἑορτές. 

2) Λόγω τοῦ περιορισμένου ἐπιτρεπόμενου ἀριθμοῦ πιστῶν (30 

πρόσωπα) γιά τόν ἐκκλησιασμό στίς 2 Λειτουργίες τῆς Κυριακῆς 

θά πρέπει νά δηλώνεται ἡ συμμετοχή ἀπό Τρίτη μέχρι Σάββατο στόν 

Ναό ἤ στό τηλέφωνο 24210-60160. 


