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ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ  
Πάνε γύρω στα 15 χρόνια που δύο νέα παιδιά, ο Αντώνης και ο Στέλιος φοιτητές τότε, γίνανε φίλοι. Ήρθε το 1997 και ξεκίνησαν την ζωή 

τους, ο ένας έγινε μοναχός και ο άλλος γνώρισε την Σταματία και την νυμφεύτηκε. Στην ίδια χρονιά με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου 
Σεραφείμ και από τα χέρια του Επισκόπου Δαμασκηνού έγιναν κληρικοί. Ο ένας διορίστηκε στην ενορία Αγίου Γεωργίου Ακαδημίας Πλάτωνος, 
έκανε τον Εσπερινό και έβγαινε στην πλατεία του Ναού που ήταν γεμάτη παιδιά, παιδία που δεν μιλούσαν όλα Ελληνικά, που καθόταν όμως 
μέχρι αργά χωρίς κανένας να τα νοιάζεται εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους και πολλά από αυτά κουβαλώντας και κανένα μαχαίρι μαζί τους ... 
Σκεφτότανε πολύ, συζητούσε και με τον φίλο του, τον παπακαλόγερο, κάτι πρέπει να κάνουμε... Όλα ξεκίνησαν με μία κλωτσιά σε μια μπάλα. 
Έτσι έσπασε τον πάγο και μπήκε στον κύκλο τους. Είδε εγκατάλειψη, εκμετάλλευση, θάνατο να περιβάλει αυτά τα παιδιά και άρχισε από ένα 
μικρό νοικιασμένο παλιό καφενείο. Τα μάζεψε εκεί, τα έβαλε στην Εκκλησία, γέμισε το Ιερό με αγόρια που σταμάτησαν να χτυπούν και να 
βρίζουν και τα κορίτσια άρχισαν να βοηθούν την πρεσβυτέρα και τις εθελόντριες να ετοιμάσουν το φαγητό για να τρώνε όλοι μαζί το μεσημέρι. 
Λοιπόν όλοι σχολείο & το απόγευμα φαγητό & μαθήματα μέσα στο παλιό καφενείο. Ζητιανιά από εδώ και από εκεί... υλικά για το φαγητό, 
χρήματα για το ενοίκιο, πόλεμος από τους ζηλιάρηδες και οκνούς του χώρου, μα και κουράγιο από το χαμόγελο των παιδιών ελπίδα από την 
πρόοδο τους. Έφτιαχνε μικρούς αγγέλους μέσα στην κόλαση. Και η ομάδα μεγάλωνε... τι; που; πως; περάσαμε την εκατοντάδα, δεν χωράμε 
πουθενά και ήρθε με πολύ αγώνα το κτήριο της οδού Ζηνοδώρου 3 στον Κολωνό. Ένα παλάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου. Αφγανιστάν 
Αλβανία Ιράκ Βουλγαρία Σουδάν, λευκά, μαύρα, κίτρινα παιδιά, παιδιά των δρόμων και της πείνας βρήκαν το σπίτι τους, μια γωνία δικιά τους 
ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ έγινα τα παιδία του φίλου μου του Παπαντώνη. Τον άλλο φίλο της παρέας τον ξέρετε ως Σεραφείμ.  
Ο Αρχιεπίσκοπος μας κ. Ιερώνυμος στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του 2008 γράφει 
«...σήμερα, τό σκοτάδι συνεχίζει, δυστυχῶς, τήν ἀέναη προσπάθεια νά καταπιεῖ τό φῶς. 
Ὅμως τό Φῶς νίκησε καί θά νικᾶ πάντοτε...» Αυτό συνέβη και στον Κολωνό, το είδε και την 
προπαραμονή των Χριστουγέννων πού ήταν μαζί τους ο Αρχιεπίσκοπος.  
Σας καλώ λοιπόν να το δούμε και εμείς χωρίς κόπο με τηλεφώνημα στο 901 11 170 170  
θα στοιχίσει τρεισήμισι ευρώ (€3,55) μα με αυτά θα ενισχύσουμε αυτά τα παιδία.  Ας το 
κάνουμε γιατί όπως γράφουν με όμορφη ανορθογραφία στην κάρτα που εκείνα ζωγράφισαν 
«Τα χρηστούγεννα είναι μια ζεστή αγκαλιά για ολόκληρου του κόσμου» Αυτός είναι 
ο φίλος μου και τα παιδιά του στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Σας ευλογώ και σας εύχομαι να γίνουμε παιδιά... πρεσβύτερος Σεραφείμ 
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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Το «Να μην ξεχάσω…η ενορία μου με 
καλεί» και όλοι οι Κληρικοί και λαϊκοί 
συνεργάτες της ενορίας μας, εύχονται 
σε όλους, προσκυνητές και ενορίτες 
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΓΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ  

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ  
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 

Σύμφωνα με το εκδοθέν πρόγραμμα του Αγίου 12ημέρου.  
Μέχρι τις 9/1/2009 δεν θα γίνουν παράκληση & απόδειπνο την Τετάρτη 
και παράκληση την Παρασκευή με τις σχετικές ομιλίες.  

 

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2008 
Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2009, θα διεξαχθεί και στην ενορία μας, ο 

έρανος της Αγάπης. Στην είσοδο του 
Ναού θα διατίθενται κουπόνια του 
Εράνου μετά τις Λειτουργίες των 
Κυριακών και των Εορτών.  

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ κάντε τους ένα 
γεύμα στην μνήμη των δικών σας … 

 

 

και πάντα σβήνουμε τα 
φωτά και τις συσκευές όταν 
δεν χρειάζονται  
 

ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙ ΑΧΡΗΣΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ! 

 

χαρτί πλαστικό αλουμίνιο 
μπαταριές πάντα 
ανακύκλωση 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2009 
 

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο τσέπης της Ενορίας μας, με αφιέρωση στον Άγιο 
Πρωτομάρτυρα Στέφανο και τον μακαριστό 
εφημέριο του Ναού μας Αρχιμανδρίτη κυρό 
Νεόφυτο Βαλατέλη. Περιλαμβάνει, 
Παρακλητικό του Αγίου κανόνα και χρήσιμες 
πληροφορίες για την Ενορία. Στο εβδομαδιαίο 
ημερολόγιο καταγράφηκαν όπως τα τρία 

τελευταία χρόνια 
όλες οι Ακολουθίες 
και Λειτουργίες, αλλά 
και άλλες εκδηλώσεις 
που θα γίνουν στο Ναό μας το 2008. Τιμή € 2,οο 
Αφιερωμένο στην Παναγία μας, με εικόνα της 
Παναγίας της Οστρομπράμσκας και σκηνές από την 
ζωή της Θεοτόκου, κυκλοφόρησε από την Ενορία μας 
το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2009. Τιμή € 3,οο 
Ακόμα κυκλοφόρησε και το τύπου πυραμίδας 
ημερολόγιο με 
κόστος € 5,οο,  που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τοίχου και 
επιτραπέζιο που περιλαμβάνει καθημερινά τις 
εικόνες των εορταζομένων αγίων έχει 
πληροφορίες για τις νηστείες και τα 
Αγιογραφικά αναγνώσματα. 
Προμηθευτείτε τα ημερολόγια, ενισχύοντας 
το ενοριακό μας έργο. Είναι όμορφο 
Χριστουγεννιάτικο δώρο σε φίλους και γνωστούς.  
Θα τα βρείτε από τους υπευθύνους στο Ναό ή την κα Ελένη στο 
Κοιμητήριο. Είναι όμορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς 


