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Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Ἀγαπητοὶ Ἐνορῖτες,
Ὁ Ἱερὸς µας ναός, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁποιοδήποτε
κτίριο «µεγάλης ἠλικίας», χρειάζεται
φροντίδα καὶ συντήρηση γιὰ νὰ
µπορέσει νὰ ὑπηρετεῖ τὶς ποικίλες
λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς ἐνορίας µας.
Μεγάλος µέρος αὐτῆς τῆς φροντίδας,
ὅπως π.χ. ἡ καθαριότητα, ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴ δικὴ
µας προσφορά, ἀπὸ τὴ δικὴ µας διάθεση νὰ
βοηθήσουµε ὥστε ὁ Οἶκος τοῦ Κυρίου µας νὰ
παραµένει εὐπρεπὴς καὶ καλλωπισµένος. Ἡ ἀνάγκη
γιὰ βοήθεια εἶναι ἰδιαιτέρως αἰσθητὴ παραµονὲς
µεγάλων ἑορτῶν, π.χ. τοῦ Σταυροῦ, τῶν Ἀρχαγγέλων,
τὰ Χριστούγεννα, τὴ Μ. Ἑβδοµάδα κλπ., ὅπου ἡ
προσέλευση τοῦ κόσµου εἶναι µεγάλη.
Θὰ πρέπει στὸ σηµεῖο αὐτὸ νὰ τονίσω ὅτι ἡ διακονία
στὸν Ἱ. Ναὸ δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἐγωιστική, µὲ ἄλλα
λόγια δὲν πρέπει νὰ «µετρᾶµε» τὴ δικὴ µας προσφορὰ
µὲ τὴν προσφορὰ τῶν ἄλλων. Οἱ σχέσεις µας µὲ τὸν
Κύριο – καὶ σὲ τελευταία ἀνάλυση – µὲ τὴ σωτηρία
µας εἶναι ἀπολύτως προσωπικὲς καὶ ὄχι ὁµαδικές,
δηλαδὴ ὁ Κύριος τὴν ἡµέρα τῆς κρίσεως θὰ ρωτήσει
ἐµᾶς προσωπικὰ πῶς βοηθήσαµε στὴν καλλιέργεια
τοῦ ἀµπελῶνα του.
Ὅλοι γνωρίζουµε ὅτι τὴ «µερίδα τοῦ λέοντος» στὴν
ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατέχει ἡ
οἰκονοµικὴ σας συνεισφορά. Ἐντούτοις ἂν καὶ ὁ
ἀριθµὸς τοῦ ἐκκλησιάσµατος παρουσιάζει µία σχετικὴ
αὔξηση τὰ ἔσοδα τοῦ ναοῦ, τὰ ὁποῖα προέρχονται
κυρίως ἀπὸ τὴν πώληση τῶν κεριῶν καὶ ἀπὸ τὸ
«δίσκο» παρουσιάζουν µία ἐπίµονη στασιµότητα.
Σκοπὸς τοῦ σηµειώµατος αὐτοῦ δὲν τόσο εἶναι ἡ
ἀνάλυση τῶν αἰτιῶν, οἱ ὁποῖες πολλὲς φορὲς πρέπει νὰ
ἀναζητηθοῦν σὲ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ἡ
ἐπισήµανση τοῦ σοβαροῦ οἰκονοµικοῦ προβλήµατος
ποὺ ἀντιµετωπίζει ὁ Ἱ. Ναός. Συγκεκριµένα, ἡ βλάβη
στὴν ἀντλία τοῦ καυστήρα τοῦ Ναοῦ θὰ ἐπιβαρύνει
τὸν, οὔτως ἢ ἄλλως, παθητικὸ προϋπολογισµὸ τῆς
ἐκκλησίας µας κατὰ £4000 λίρες, τὶς ὁποῖες χωρὶς
τὴ δικὴ σας βοήθεια δὲν θὰ µπορέσουµε εὔκολα
νὰ καλύψουµε. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐξίσου
σηµαντικὲς ἀνάγκες ὅπως, π.χ.: τὸ βάψιµο τῶν
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διαδρόµων πέριξ τοῦ Ἱεροῦ ποὺ εὑρίσκονται σὲ πολύ
ἄσχηµη κατάσταση· ἡ ἐπισκευὴ πολλῶν σηµείων τῶν
ἐξωτερικῶν τοίχων τοῦ Ναοῦ, στὰ ὁποῖα οἱ πέτρες µὲ
τὴν πάροδο 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνέγερση τοῦ κτιρίου
ἔχουν «φαγωθεῖ» ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ κλίµατος καὶ
µποροῦν νὰ προκαλέσουν κάποιο σοβαρὸ ἀτύχηµα· ἡ
ἄµεση καὶ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη συντηρήσεως ἢ ἀκόµα
καὶ ἀλλαγῆς τῶν καυστήρων τῆς Κοινοτικῆς Αἴθουσας
(τῆς µοναδικῆς πηγῆς σταθεροῦ εἰσοδήµατος τῆς
κοινότητάς µας) καὶ ὁ καλλωπισκὸς της· ἡ
ἀποπεράτωση τῆς µετατροπῆς ἑνὸς µεγάλου τµήµατος
τῶν γραφεῖων τοῦ Ἱ. Ναοῦ σὲ ἕνα χῶρο, στὸν ὁποῖο
θὰ µποροῦµε νὰ καθόµαστε µετὰ τὴ Θ. Λειτουργία,
ἰδιαίτερα τὶς καθηµερινές, καὶ νὰ ἀπολαµβάνουµε τὸν
καφὲ ἢ τὸ τσάι µας καὶ νὰ συζητᾶµε διάφορα
θεολογικὰ καὶ ὄχι τόσο θεολογικὰ θέµατα κ.ἄ.
Πρέπει στὸ σηµεῖο αὐτὸ νὰ σηµειώσουµε ὅτι, ἕνα
µεγάλο µέρος τῶν ἐξόδων γιὰ τὸν πλήρη
ἐκσυγχρονισµὸ τῆς κουζίνας τῆς Κοινοτικῆς Αἴθουσας
τῆς τάξεως τῶν £ 17.000 λιρῶν καλύφθηκε ἀπὸ τὴ
δωρεὰ ἑνὸς εὐλαβεστάτου πιστοῦ καὶ ἦταν
ἀποτέλεσµα τῶν συλλογικῶν προσπαθειῶν τοῦ
Κοινοτικοῦ µας Συµβουλίου γιὰ τὴν ἐξεύρεση πόρων.
Μακάρι ἡ δωρεὰ του νὰ ἀποτελέσει παράδειγµα πρὸς
µίµηση!
Ἀγαπητοὶ Ἐνορῖτες,
Ἡ συµµετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ ἡ
ποικιλότροπη διακονία στὸν Ἱερὸ Ναὸ ἀποτελοῦν τὶς
σηµαντικότερες πτυχὲς στὴ ζωὴ τοῦ ὀρθοδόξου
χριστιανοῦ, ἑποµένως πρέπει νὰ ἐπιτελοῦνται µὲ
εὐλάβεια καὶ σεβασµό, µακριὰ ἀπὸ µικρότητες καὶ
ἐγωισµούς. Ἂς µὴ λησµονοῦµε ὅτι τὸ µέλλον τῆς
Κοινότητάς µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς ἴδιους καὶ
µόνο.
Μὲ ἀγάπη ἐν Κυρίῳ
† Πρωτ. Βασίλειος Παπαθανασίου
Ἱερατικῶς Προϊστάµενος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ  ΝΑΟΥ
ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  &  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012  –  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013
Κυριακήή, 14 Ὀκτωβρίίου: Μνημόόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύύσεως μακαριστοῦ Ἐπισκόόπου
Ζηνουπόόλεως κυροῦ Ἀριστάάρχου. Μετὰ τὸ πέέρας τῆς Θ. Λειτουργίίας τσάάι καὶ καφὲς στὴν
κοινοτικὴ αἴθουσα.
Κυριακήή, 28 Ὀκτωβρίίου: Δοξολογίία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπέέτειο τοῦ «ΟΧΙ». Κέέρασμα στὴν
Κοινοτικὴ Αἴθουσα.
Πέέμπτη, 1 Νοεμβρίίου: Ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς καὶ ὁμιλίία μὲ θέέμα «Ὁ ρόόλος τῆς Θεοτόόκου
στὴ σωτηρίία τῆς ἀνθρωπόότητας» (Ἱ. Ναόός, ὥρα 11:00 – 12:30).
Πέέμπτη, 8 Νοεμβρίίου: Ἑορτὴ τῆς Ἐνορίίας. Μετὰ τὸ πέέρας τῆς Θ. Λειτουργίίας Ἐρανικὸ
Γεῦμα γιὰ τὴν ἐνίίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίίας μας – συμμετοχὴ £10.
Λεπτομερὲς Πρόόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ θὰ δημοσιευθεῖ χωριστάά.
Σάάββατο, 24 Νοεμβρίίου: Διαγωνισμὸς Τάάβλι στὴν Κοινοτικὴ Αἴθουσα μὲ πολλὰ βραβεῖα
καὶ λαχειοφόόρο ἀγοράά. Συμμετοχὴ £ 40. Ἔναρξη 07:00 μ.μ.
Σάάββατο, 1 Δεκεμβρίίου: Ἁγιασμὸς τοῦ μηνὸς καὶ ὁμιλίία μὲ θέέμα «Χριστούύγεννα στὴ
σύύγχρονη μεγαλούύπολη» (Ἱ. Ναόός, ὥρα 11:00 – 12:30).
Σάάββατο, 1 Δεκεμβρίίου: Τὸ Dinner & Dance τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείίου τῆς Ἐνορίίας μας.
Τιμὴ εἰσιτηρίίων: ἐνήήλικες £20, παιδιάά £10. Ἔναρξη 07:00 μ.μ.
Κυριακήή, 9 Δεκεμβρίίου: Μετὰ τὸ πέέρας τῆς Θ. Λειτουργίίας τσάάι καὶ καφὲς στὴν κοινοτικὴ
αἴθουσα.
Κυριακήή, 16 Δεκεμβρίίου: Χριστουγεννιάάτικη ἑορτὴ γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορίίας.
Τρίίτη, 1 Ἰανουαρίίου 2013: Δοξολογίία γιὰ τὸ Νέέο Ἔτος. Κοπὴ Βασιλόόπιτας μετὰ τὸ πέέρας
τῆς Θ. Λειτουργίίας (Ἱ. Ναόός).
Κυριακήή, 13 Ἰανουαρίίου 2013: Μετὰ τὸ πέέρας τῆς Θ. Λειτουργίίας Κοπὴ Βασιλόόπιτας τῆς
Ἐνορίίας καὶ Ἐρανικὸ Γεῦμα γιὰ τὴν ἐνίίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίίας μας
(Κοινοτικὴ Αἴθουσα).

Did you know that we
have a WWW. site?
Website Success!

Γνωρίίζετε  ὅτι...
•

Ἀπὸ  τὸ  2010  ἡ  Ἐνορίία  µμας  εἶναι  µμέέλος  τοῦ  
φόόρουµμ  Churches  Together  in  Golders  
Green.  Μίία  ὀργάάνωση,  στὴν  ὁποίία  
συµμµμετέέχουν  ἀντιπρόόσωποι  ἀπὸ  ὅλες  τὶς  
χριστιανικὲς  ἐκκλησίίες  τῆς  περιοχὴς  καὶ  
στὶς  τακτικὲς  συνεδριάάσεις  συζητᾶµμε  
θέέµματα  ποὺ  προωθοῦν  τὴν  ἑνόότητα  
µμεταξὺ  τῶν  χριστιανῶν  διαφόόρων  
ὁµμολογιῶν,  προβλήήµματα  ποὺ  
ἀντιµμετωπίίζουµμε  στὴν  καθηµμερινὴ  µμας  
διακονίία  καὶ  χρειάάζονται  τὴν  κοινὴ  µμας  
δράάση.

•

Ἐπίίσης  ἀπὸ  τὸ  2010  ἡ  Ἐνορίία  µμας  εἶναι  
µμέέλος  τοῦ  Barnet  Multi-‐‑faith  Forum,  µμιᾶς  
Ἐπιτροπῆς  ποὺ  ὅπως  ὑποδηλώώνει  ἡ  
ὀνοµμασίία  της,  ἑνώώνει  ἀντιπροσώώπους  ἀπὸ  
ὅλες  τὶς  θρησκεῖες  ποὺ  εὑρίίσκονται  στὴν  
περιοχήή.  Πρόόκειται  γιὰ  µμίία  σηµμαντικὴ  
προσπάάθεια  κοινῆς  ἀντιµμετωπίίσεως  τῶν  
κοινωνικῶν  προβληµμάάτων  ποὺ  
ἀντιµμετωπίίζουν  οἱ  πιστοὶ  τῶν  διαφόόρων  
θρησκειῶν  σὲ  ἕναν  ἀπὸ  τοὺς  
µμεγαλύύτερους  Δήήµμους  τοῦ  Λονδίίνου.

•

Κάάθε  πρώώτη  τοῦ  µμηνὸς  µμετὰ  τὸν  Ἁγιασµμὸ  
ἔχει  καθιερωθεῖ  ἐδῶ  καὶ  δύύο  χρόόνια  ἡ  
συνάάντηση  µμὲ  τοὺς  ἐνορῖτες,  στὴν  ὁποίία  
συζητᾶµμε  διάάφορα  πνευµματικὰ  ζητήήµματα;  
Τὰ  θέέµματα  ἀναγράάφονται  στὸ  µμηνιαῖο  
Πρόόγραµμµμα  Ἱερῶν  Ἀκολουθιῶν,  τὸ  ὁποῖο  
µμπορεῖτε  νὰ  ἀναζητήήσετε  στὸ  παγκάάρι.

•

Ἡ  Κοινοτικὴ  Αἴθουσα  διατίίθεται  καὶ  γιὰ  
ἰδιωτικὲς  ἐκδηλώώσεις  καὶ  ὅτι  γιὰ  τὰ  µμέέλη  
τῆς  ἐνορίίας  µμας  γίίνονται  εἰδικὲς  τιµμέές.  

Six months ago, if you typed ‘Golders
Green
Greek Orthodox
Church’ in
or some other search
engine,
you would have been
lucky to have found our website on the
6th or even 7th page! However, thanks
to the efforts made by members of our
church, providing good content,
testimonials, photos and other
suggestions, if you are looking
for us online, we are now top of
and
There
really is something for
everyone attending church on our
website. We have a vibrant youth
section, which includes, for our younger
congregation, a games page; if you want
to test your knowledge on the history of
the patriarchs, or even play as Moses
collecting Manna from the heavens,
there is a game that will both entertain
and teach you. As well as our online
monthly program, where you can easily
find out when the next English Liturgy
is taking place, we have a Past Events
page; if you want to know what sort of
events we have supported in the past as
a community and what sort of events we
continue to provide for our youth,
please visit this section! Finally, thanks
to the help of other Orthodox Churches,
we are able to provide you with a daily
reading that can be sent directly to your
email address; you can subscribe to this
for free online. There really are many
more things that you can do, learn and
share when using our website, visit
www.archangel.me.uk to join the 300+
people who used our website last month.

Μὲ τὴ γλῶσσα τῶν ἀριθµῶν
Ἔσοδα καὶ ἔξοδα Ἱ. Ναοῦ & Κοινοτικῆς Αἵθουσας γιὰ τὴν περίοδο Ἰανουαρίου - Ἀπριλίου 2012
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Τὴν περίοδο ἀπὸ 1η Ἰανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεβρίου 2012:
Γάάµμοι:  1  -‐‑  Γεώώργιος  Χαριλάάου  &  Vitalija  
Bauraite

Βαπτίίσεις:  19  -‐‑  Χάάρης,  Ἀνδρέέας-‐‑Ἰωακείίµμ,  
Ματθαῖος,  Σελήήνη,  Χαράάλαµμπος,  Αἰµμιλίία-‐‑
Georgiana,  Λουκᾶς,  Ἰωάάννης,  Ἀρσέένιος,  
Δέέσποινα-‐‑Ἄρτεµμης,  Νεφέέλη-‐‑Ἕλενα,  
Ἑρµμιόόνη,  Ἐλεάάνα,  Ναταλίία,  Σοφίία,  
Γεώώργιος-‐‑Arnost,  Ἀλέέξανδρος,  
Χαράάλαµμπος-‐‑Henry,  Αἰµμίίλιος.

Κηδεῖες:  17:  -‐‑  Κυριάάκος  Πιττάάλης,  Ἀνδρέέας  
Φράάγκος,  Λοΐζος  Σοφοκλέέους,  Anna  Lina  de  
Josselin,  Ἀθανάάσιος  Οἰκονοµμίίδης,  Μιχαὴλ  
Χατζηθωµμᾶς,  Αἰκατερίίνη  Παπασάάββα,  Σέέργιος  
Σάάββα,  Γεώώργιος  Παναγῆς,  Ἀντώώνιος  Ἀντωνίίου,  
Παῦλος  Κωνσταντίίνου,  Εὐανθούύλα  Μουσκοβίία,  
Χρηστάάκης  Τρυφωνίίδης,  Ἰωάάννης  Βουγιούύκας,  
Ἀντώώνιος  Γιαννούύλου,  Μαρίία  Στυλιανοῦ,  Μαρίία  
Στρατηκοπούύλου.  Αἰωνίία  ἡ  µμνήήµμη  αὐτῶν!

