
πνευματικὴ καλλιέρ-

γεια θὰ φέρει σύντο-

μα καὶ ὑλικοὺς καρ-

πούς. Σ’ αὐτὴ τὴν 

κατεύθυνση θέλουμε 

νὰ ἐργασθοῦμε, καὶ 

γι’ αὐτὸ τὸ λόγο 

ἐπιλέξαμε καὶ τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ τοῦ 

φυλλαδίου “Ὁ Ποι-

μήν ὁ καλός”.   

                      π. Γ.Χ. 

Ὁ ποιμήν ὁ καλός, νωπο-

γραφία στὴν Κατακόμβη 

τοῦ Καλλίξτου, Ρώμη, 

3ος αἰ. μ. Χ. 

Οπως κάθε ἀρχή, 

ἔτσι καὶ τὸ νέο αὐτὸ 

ἐνημερωτικὸ δελτίο 

τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο-

πτώχου Ταμείου μας 

ὁμοιάζει μὲ μιὰ προ-

σπάθεια κολύμβη-

σης στὰ βαθειὰ νερά. 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ μεγά-

λης οἰκονομικῆς 

ἀνέχειας πολλῶν 

ἀδελφῶν μας κινδυ-

νεύει ὁ ρόλος τῆς 

Ἐ κ κ λ η σ ί α ς  ν ὰ 

θ ε ω ρ η θ ῆ  μ ὲ 

ἀ π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ῶ ς 

κ ο ι ν ω ν ι κ ὰ  κ α ὶ 

οἰκονομικὰ κριτήρια 

καὶ νὰ ἀξιολογηθῆ ἡ 

Ἐκκλησία μόνο ἀπὸ 

τὸ τί καὶ πόσο προ-

σφέρει. Ὁ κίνδυνος 

τοῦ ὑποβιβασμοῦ τῆς 

Ἐκκλησίας  σὲ ἁπλὸ 

κοινωνικὸ φορέα 

εἶναι ὁρατός.  

Ὅμως μιὰ τέτοια 

θεώρηση ἀπέχει ἀπὸ 

τὴν παράδοση τῆς 

Ἐκκλησίας μας, ὅσο 

ἀπέχει ὁ οὐρανὸς 

ἀπὸ τὴ γῆ. Ὁ ἴδιος ὁ 

Κύριος μᾶς λέγει νὰ 

ζητήσουμε πρῶτα τὴ 

β α σ ι λ ε ί α  τ ῶ ν 

οὐρανῶν καὶ “ταῦτα 

πάντα προστεθήσε-

ται ὑμῖν”. Καὶ ὅπως 

ἡ οἰκονομικὴ κατά-

ντιά μας εἶναι 

ἀποτέλεσμα τῆς 

ἠθικῆς καταπτώ-

σεώς μας, ἔτσι καὶ ἡ 
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Ὁλοκληρώθηκε καὶ 

φέτος ὁ ἀπὸ δεκαετιῶν 

καθιερωμένος Ἔρανος 

τῆς Ἀγάπης, ἂν καὶ μὲ 

κάποια ἰδιαιτερότητα. 

Λόγω τῆς δυσχέρειας 

πολλῶν νοικοκυριῶν 

ἀποφασίσαμε νὰ μὴ 

χτυπήσουμε τὶς πόρτες 

κατοικιῶν, μὲ διπλὸ 

σκοπό, πρῶτον νὰ μὴ 

σκανδαλίσουμε καὶ νὰ 

μὴ φέρουμε συνανθρώ-

πους μας, ποὺ οἱ ἴδιοι 

ὑποφέρουν, στὸ συν- 

ειδησιακὸ δίλημμα, ἂν 

πρέπει νὰ δώσουν κάτι 

ἢ ὄχι, καὶ δεύτερον, γιὰ 

νὰ προστατέψουμε τὰ 

μέλη τῶν συνεργείων. 

Ἔτσι περιοριστήκαμε 

σὲ καταστήματα και 

γραφεῖα, καθὼς καὶ 

στὴ διάθεση κουπο- 

νιῶν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. 

Κάτω ἀπὸ αὐτὰ τὰ δε-

δομένα ἡ ἀγάπη ὅλων 

σας ἀπέδωσε τὸ θαυ- 

μαστὸ ἀποτέλεσμα 

τῶν 10.000 Εὐρώ!  
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Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝ-

∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

• Ἀπὸ 5 Ἰανουαρίου τὸ 

τυπογραφεῖο μας 

ἄρχισε τὴ λειτουργία 

του. 

• Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγ. Φι-

λοθέης , τῆς Προστά-

τιδος Ἁγίας  τοῦ φιλ- 

ανθρωπικοῦ ἔργου 

τῆς Ἐκκλησίας τῶν 

Ἀθηνῶν συμπίπτει 

φέτος μὲ τὴν Κυρια- 

κὴ τῆς Ἀπόκρεω. 

Ἀντὶ ἄλλης ἐκδηλώ- 

σεως θὰ παρακολου-

θήσουμε τὴ θεατρικὴ 

π α ρ ά σ τ α σ η  τ ο ῦ 

Νεανικοῦ Κέντρου 

τοῦ Ναοῦ μας. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: 



Τὸ Σάββατο, 10 Δεκεμ-

βρίου, ἐπισκέφθηκε τὴν 

ἐνορία μας ἡ κινητὴ 

μονάδα ἰατρικῆς περί-

θαλψης τῆς Ἱερᾶς 

Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη- 

νῶν, ἡ ὁποία πραγμα- 

τοποιεῖ προγραμματι-

σμένες ἐπισκέψεις σὲ 

ἐνορίες τῶν Ἀθηνῶν, 

μὲ σκοπὸ τὴν παροχὴ 

πρωτοβάθμιας φροντί-

δας ὑγείας κυρίως σὲ 

ἀ ν α σ φ ά λ ι σ τ ο υ ς 

ἀνθρώπους.  

Ὁ ὑπεύθυνος ἱερέας 

τοῦ Ε.Φ.Τ. π. Γεώργιος 

μὲ τοὺς συνεργάτες του 

ὑ π οδ έχτ η καν  τὴν 

ὁμάδα ἐθελοντῶν στὸ 

Κέντρο Ἐνοριακῆς 

Ἀγάπης, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 

Τηλεμάχου, ὅπου τὸ 

εἰδικὰ ἐξοπλισμένο 

αὐτοκίνητο τῆς μονά-

δας παρέμεινε σταθ-

μευμένο ἀπὸ τὶς 10.30 

πμ. ἕως τὴ 1.30 μμ. πε-

ρίπου. Στὸ διάστημα 

αὐτὸ προσῆλθαν ὅσοι 

εἶχαν πρωτίτερα δηλώ-

σει ἐνδιαφέρον νὰ 

ἐξεταστοῦν ἢ νὰ ζητή-

σουν κάποια ἰατρικὴ 

συμβουλή. Καὶ οἱ εἴκοσι 

ἐξετασθέντες εἶχαν 

προετοιμασθῆ καταλ-

λήλως καὶ ἔφεραν μαζί 

τους ὅσα στοιχεῖα 

εἶχαν γιὰ τὸ ἱστορικὸ 

τῆς  ὑγείας τους. 

            (Συνέχεια στὴ σελ. 3)    

σ̟αθείτε να α̟οδώσετε.  
Προσ̟αθήστε να µην 
ε̟ιλέξετε εικόνες ̟ου 
δεν ταιριάζουν µε το 
̟εριεχόµενο του 
άρθρου. 

Ο Microsoft Publisher 
̟εριλαµβάνει χιλιάδες 
εικόνες clip art α̟ό τις 
ο̟οίες µ̟ορείτε να δια-
λέξετε για να  τις εισά-
γετε στο ενηµερωτικό 

Το άρθρο αυτό µ̟ορεί 
να έχει 75-125 λέξεις. 

Η ε̟ιλογή εικόνων ή 
γραφικών είναι ένας 
σηµαντικός τρό̟ος 
̟ρόσθεσης ̟εριεχοµέ-
νου σε ένα ενηµερωτικό 
δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας 
και δείτε εάν η εικόνα 
υ̟οστηρίζει και εντεί-
νει το µήνυµα ̟ου ̟ρο-

δελτίο σας.  Υ̟άρχουν 
ε̟ίσης διάφορα εργα-
λεία ̟ου µ̟ορείτε να 
χρησιµο̟οιήσετε για 
να σχεδιάσετε σχήµατα 
και σύµβολα. 

Αφού ε̟ιλέξετε µια ει-
κόνα, το̟οθετήστε τη 
κοντά στο άρθρο. Βε-
βαιωθείτε ότι έχετε το-
̟οθετήσει τη λεζάντα 
της εικόνας κοντά της. 

“ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”- ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

νὰ συνεορτάζωμε καὶ 

νὰ συντρώγωμε, καὶ 

ὅταν λέμε ὅλοι μαζί, 

ἐννοοῦμε ὅλοι μαζί, 

χωρὶς καμία διάκριση 

κοινωνικῆς θέσεως, 

οἰκονομικῆς ἐπι- 

φάνειας, φύλλου ἢ 

ἡλικίας.  

Δυστυχῶς ὅμως ἐρχό- 

μαστε ἀντιμέτωποι μὲ 

πολλὲς ἀντικειμενικὲς 

δυσκολίες, ὅπως τὴν 

ἔλλειψη ἐπαρκοῦς χώ-

ρου, ἀλλὰ κυρίως μὲ 

προσωπικὲς δυσκολίες 

καὶ ἰδιοτέλειες.  

Γι’ αὐτὸ προσπαθήσα-

με νὰ συνεορτάσουμε 

τουλάχιστον μὲ τοὺς 

μοναχικοὺς συναν- 

         (Συνέχεια στὴ σελ. 4) 

Κάθε φορὰ ποὺ πλη-

σιάζουν οἱ μεγάλες 

ἑορτὲς τῆς Χριστιανο-

σύνης καὶ τοῦ γένους, 

εἶναι πόθος μας νὰ 

ἐπεκτείνουμε τὴν 

ἀτμόσφαιρα τῆς Θ. 

Λειτουργίας καὶ μετὰ 

τὴ λήξη της. Θὰ θέλα-

με ὅλοι μαζί, φεύγο-

ντας ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸ, 

“ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, 
ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι. 

ΝΑΟ ΝΑ ΣΥΝ- 
ΕΟΡΤΑΖΩΜΕ 

ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΤΡΩΓΩΜΕ” 

ΣΕΛΙ∆Α 2 Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ 

Λεζάντα ̟ου ̟ερι-
γράφει την εικόνα 

ή το γραφικό. 

10 - 12 - 2011 



Οἐνορίτης μας καὶ 

ἀπὸ ἐτῶν τρόφιμος 

τοῦ Κέντρου Ἐνορι- 

ακῆς Ἀγάπης κ. Σπυ-

ρίδων Δραγουμάνο-

βιτς θέλησε νὰ ἐκ- 

φράση τὴν εὐγνω- 

μοσύνη καἰ εὐγένεια, 

ποὺ τὸν διακρίνει, μὲ 

μία εὐχετήρια κάρτα 

πρὸς τὸν Μακαριώτα-

το Ἀρχιεπίσκοπό μας. 

Μεταξὺ ἄλλων γρά-

φει:  

<Αἰτούμενοι τὶς Εὐλο-

γίες Σας γράφουμε 

τώρα καὶ στέλνουμε 

καθοδηγούμενοι ἀπὸ 

ἀγάπη καὶ εὐγνω- 

μοσύνη τούτην τὴν 

ταπεινὴ καρτούλα, 

εὐχόμενοι τὸ 2012 νὰ 

συνεχίση ἡ ἀγκαλιά 

σας νὰ μᾶς συνδράμη 

καὶ προστατεύη αὐτὲς 

τὶς δύσκολες ἡμέρες 

ποὺ ὅλοι μας διανύου-

με…, νὰ συνεχίση νὰ 

μᾶς προσφέρη θαλπω-

ρή καὶ ἀγάπη μὲ τὸν 

ἀξιοπρεπῆ τρόπο ποὺ 

τὸ πράττει  ὁ πνευμα-

τικός μας πατέρας 

Γεώργιος τῆς ἐνορίας 

μας, ποὺ σ’ὅλα μας τὰ 

προβλήματα μὲ ἀγάπη 

ἀνταποκρίνεται…, ἐδῶ 

στὴν ἑστία Γερόντων 

τῆς ὁδοῦ Τηλεμάχου 

Ἐξαρχείων, ποὺ ἐμεῖς 

ἀποκτήσαμε οἰκο- 

γενειακὴ ἀγάπη μὲ τὶς 

τὴ λήψη φαρμάκων, 

τὴν ἰατρικὴ παρακο-

λούθηση, τὴν παρα- 

πομπὴ σὲ ἄλλους 

φορεῖς γιὰ τὴ διενέργει-

α εἰδικῶν ἐξετάσεων. 

Ἔγινε, ἐπὶ πλέον, 

ἠλεκτρονικὴ κατάγρα- 

φὴ τῶν στοιχείων τῶν 

προσελθόντων καὶ τῶν 

εὑρημάτων ποὺ προέ-

Τὰ μέλη τῆς ὁμάδας 

(τέσσερεις ἐθελοντὲς 

ὶατροὶ διαφόρων εἰ- 

δικοτήτων καὶ μία νο-

σηλεύτρια) διενήργη-

σαν κλινικὴ ἐξέταση, 

μέτρηση ἀρτηριακῆς 

πίεσης καὶ σακχάρου, 

κατὰ περίπτωση, καὶ 

ἔδωσαν κατευθυντήρι-

ες ὁδηγίες σχετικὰ μὲ 

κυψαν ἀπὸ τὴν ἐξέτα- 

ση, γιὰ τὴν τήρηση 

ἰατρικοῦ ἀρχείου ποὺ 

θὰ χρησιμεύσει σὲ μελ- 

λοντικὴ ἐπανεξέταση. 

Στὸ τέλος τῆς ἐπίσκε- 

ψης ἡ ἐθελοντικὴ ὁμά- 

δα μὲ πολλὴ προθυμία 

προσφέρθηκε νὰ ἐπι- 

σκεφθῆ τὴν ἐνορία καὶ 

στὸ μέλλον καὶ τέθηκε            

ΑΝΘΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛ.2) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ καθημερινὲς φροντί-

δες μιᾶς κυψέλης 

πιστῶν λειτουργῶν 

ἐθελοντριῶν κυριῶν, 

καὶ δή: πρεσβυτέρας, 

κ. Κατερίνας, κ. Ἑλέ- 

νης, κ. Βάσως καὶ 

ἄλλων…Συνεστιάσεις, 

προβολὲς Χριστιανι- 

κοῦ περιεχομένου ται- 

νιῶν, ὠδὲς ἀπὸ τὴν 

Χριστιανική Νεολαία 

τοῦ Ναοῦ, τραγούδια, 

κάλαντα, καὶ ἡ πρόσ-   

κλησή μας  μὲ χρήματα 

τῆς Ἐκκλησίας σὲ 

Χριστουγεννιάτικο ὀρα- 

τόριο πρόσφατα στὸ 

Μέγαρο Μουσικῆς. Στὴ 

δύση τοῦ βίου μας 

νοιώθουμε ζεστασιὰ καὶ 

ἀγάπη, διότι ἔχουμε 

προστάτη μας τὸν ταπει- 

νὸ “Ἐλάχιστο”, ποὺ τὸ 

ἔργο Του συνεχίζει μὲ 

τὴν συμπαράσταση τοῦ 

πνευματικοῦ μας πα- 

τέρα Γεωργίου Χάας. 

Χρόνια καλὰ καὶ ὑγειῆ, 

καὶ Σᾶς ευχαριστοῦμε, 

Ἀρχιεπίσκοπε.>  
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Εὐχετήρια  κάρτα κ. Σπυρί-

δωνος  Δραγουμάνοβιτς 

πρὸς τὸν Μακαριώτατον 

Ἀρχιεπίσκοπον  

στὴ διάθεσή της γιὰ 

κάθε περίπτωση ἔκτα- 

κτης ἀνάγκης. 

          Σοφία Καμάμη  

Υ π ο σ η μ ε ί ω σ η  τ ῆ ς 

ὲκδόσεως:  

Ἡ Συγγραφεὺς αὐτοῦ τοῦ 

κειμένου εἶναι μέλος τοῦ 

Δ.Σ. μας, καὶ συμμετεῖχε 

ἐθελοντικὰ ὡς νοσηλεύ-

τρια στὴ μονάδα.  
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ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ 
ΤΑΜΕΙΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ 

ναις…”, ἁσπάσθηκαν 

ὅλοι τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιο καὶ 

ἔλαβαν ὡς μικρὴ 

εὐλογία ἕνα χειροποίη-

το περιλαίμιο Σταυρὸ 

ἀπὸ ξύλο ἐλιᾶς.  

Ἄλλο ἕνα ξεχωριστὸ 

γεγονὸς ἀπετέλεσε ἡ 

πλέον καθιερωμένη 

ἐπίσκεψη τῶν κυριῶν 

τῆς Ὀρθοδόξου Χρι- 

στιανικῆς Ἑνώσεως 

“Οἰκοδομή” στὶς 2 

Ἰανουαρίου. Εἶχαν ἑτοι- 

μάσει γιὰ ἄλλη μιὰ 

φορὰ μιὰ πλούσια σὲ 

νοήματα προβολή, στὴν 

ὁποία ἀντιδιέστειλαν 

τὸν ἐμποροποιημένο 

τρόπο ἑορτασμοῦ τῆς 

Δύσεως καὶ τὸν οὐσια- 

θρώπους μας, οἱ ὁποῖοι 

θὰ περνοῦσαν τὶς ἅγιες 

μέρες μόνοι τους, χωρὶς 

καμία οἰκογενειακὴ ζε-

στασιά. Σ’αὐτὴ τὴν προ-

σπάθεια μᾶς βοήθησαν 

τὰ κορίτσια τοῦ Νεα- 

νικοῦ Κέντρου τοῦ 

Ναοῦ μας ἀνήμερα Χρι-

στουγέννων μὲ τὴν πα-

ρουσία τους, τὰ κάλα-

ντα καὶ ἄλλα ἄσματα, 

ποὺ ἔψαλαν. Προτοῦ 

ὅμως ξεκινήσουν τὸ 

πρόγραμμά τους, ἐψά- 

λαμε ὅλοι μαζὶ τὸ 

ὰπολυτίκιο καὶ τὸ κο-

ντάκιο τῶν Χριστουγέν-

νων, ἀνεγνώσθη τὸ 

κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλι-

ο “Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 

στικὸ τρόπο στὴν ἱερ- 

αποστολὴ στὸ Κογκό. 

Καὶ πράγματι, ἡ φλογε- 

ρὴ πίστη τῶν νεοφωτι-

σθέντων Ἀφρικανῶν 

μᾶς ἔφερε σὲ προβλη- 

ματισμοὺς καὶ αὐτο- 

κριτική, ἀλλὰ συγχρό-

νως μᾶς ἄνοιξε καὶ νέα 

φτερά. Στὴ συνέχεια οἱ 

κυρίες συνόδεψαν τὸ 

ἑορτινὸ τραπέζι μὲ 

Χριστιανικὰ τραγούδια 

καὶ μᾶς ἀποχαιρέτισαν 

μὲ πλούσια δῶρα. Τὶς 

εὐχαριστοῦμε ἰδιαι- 

τέρως, καθὼς καὶ τὶς 

οἰκογένειες Χρήστου 

Παρθενίου, π. Εὐθυμίου 

Νίκα, τὸ Δικηγορικὸ 

Σύλλογο Ἀθηνῶν, τοὺς     

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛ. 2) 

     : 

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.) 146/296070-20 

Η ΛΕΚ ΤΡΟΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

WWW . AGNIKOLAO S . GR ,   

E - MAIL :  PGEHAAS@GMAIL . C OM  

Ἀ δ ε λ φ ο ὺ ς  Ἀ σ η μ α - 

κόπουλοι, τοὺς κ. 

Ἀριστοτέλη καὶ Ἀλίκη 

Χατζηγεωργίου καὶ 

ὅλους, οἵ ὁποῖοι μὲ 

προσωπικὸ κόπο ἢ 

χρηματικὴ ἢ ἄλλη ὑλικὴ 

βοή θεια  ἔσ τρω σαν 

πλούσια τὸ τραπέζι τοῦ 

Κέντρου Ἐνοριακῆς 

Ἀγάπης μας καθ’ ὅλο τὸ 

Ἅγιο Δωδεκαήμερο. Εὐ-

χόμαστε ὁ Δοτὴρ πά-

ντων τῶν ἀγαθῶν νὰ 

τ ο ὺ ς  ἀ ν τ α π ο δ ώ σ η 

ἑκατονταπλασίως. 

  Το Ε.Φ.Τ. Σα̋ 
ευχεται Καλη 
και Ευλογηµε-

νη Χρονια ! 


