ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΕΙΚΟΝΑ Της ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Τα παιδιά της «ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» εύχονται και προσεύχονται
το 2016
να είναι ευλογημένο, ειρηνικό και χαρούμενο για όλους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Νο 1

Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού
«ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»
Ανοίξεως 24, 145 64 Ν. Κηφισιά
Τηλ. 210 80 76 309
Fax. 210 62 52 471

Το ημερολόγιο του 2016

Αφιερώνεται:
στα 43 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος
Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού
«ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

(Εικόνα 1)

Τα παιδιά μας λένε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα
στον Μητροπολίτη μας κκ.Κύριλλο
(Φωτογραφία 2)

(Φωτογραφία 3)

Η αείμνηστη Μαρουσώ Γκούφα
και η κ.Θεοδώρα Μορφοπούλου
πάντα κοντά στα παιδιά.

(Φωτογραφία 4)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 43 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Αγαπητοί μας, Φίλες και Φίλοι
Το Ημερολόγιο του 2016 αφιερώνεται στη συμπλήρωση 43 χρόνων
ευδόκιμης λειτουργίας του Ιδρύματος.
Σαράντα Τρία (43) χρόνια χριστιανικής ζωής, 43 χρόνια Στοργής και
Αγάπης, 43 χρόνια Δημιουργίας στον τομέα της παροχής ηθικής,
πνευματικής και υλικής ενίσχυσης ανήλικων κοριτσιών, που σε κάποια
περίοδο της ζωής τους είχαν απόλυτη ανάγκη κοινωνικής πρόνοιας και
στήριξης.
Συγκεκριμένα στα χρόνια αυτά εξασφαλίστηκε στις τροφίμους του
Ιδρύματος μια ζεστή αγκαλιά, στέγη, διατροφή, ένδυση, υπόδηση,
υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση με τη φοίτησή τους σε όλες τις
βαθμίδες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Πολλές φορές επεκτάθηκε η παρέμβαση του Ιδρύματος και
στην επαγγελματική και οικογενειακή τους αποκατάσταση.
Σημειωτέον ότι στις καλύτερες μέρες από πλευράς οικονομίας αρκετά
κορίτσια απέκτησαν δικό τους σπίτι από κληροδοτήματα του
Ιδρύματος και πολλά ενισχύθηκαν οικονομικά στην προσπάθειά τους για
απόκτηση μόνιμης κατοικίας, για εξοπλισμό του σπιτιού τους,
συμπεριλαμβανομένης και της προικοδότησής τους με βιβλιάρια
καταθέσεων και χρηματική ενίσχυση στήσιμου του σπιτικού τους.
Προ παντός όμως με τα εφόδια που απεκόμισαν στάθηκαν στα πόδια
τους, έκαναν καλούς γάμους, δημιούργησαν καλές οικογένειες, έγιναν
καλές μητέρες, διέπρεψαν στην κοινωνική ζωή τους και στις
ευχάριστες και στις δυσάρεστες στιγμές τους είχαν και έχουν σημείο
αναφοράς τη Στέγη της «ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ», το δεύτερο σπίτι τους
–όπως λένε-, στην οποία προσφεύγουν και βρίσκουν συμπαράσταση και
καταφύγιο. Τρανή απόδειξη τούτων οι φωτογραφίες των γάμων τους και
των οικογενειών τους, που κοσμούν την αίθουσα εκδηλώσεων του
Ιδρύματος.
Και η επιτυχία αυτή του Ιδρύματος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα
του θερμοκηπίου Αγάπης που καλλιεργήθηκε μέσα σ’ αυτό το
οικοτροφείο, σε χρόνια άγονα από πλευράς κοινωνικής μέριμνας και
αλληλεγγύης με τον κλονισμό της πίστης στο Θεό και την πίστη του
ανθρώπου στα εφήμερα υλικά αγαθά, η οποία μας οδήγησε στο τραγικό

φαινόμενο της παράνοιας που ζούμε όλοι μας με την παγκόσμια
οικονομική κρίση.

Όπως προκύπτει από το τηρούμενο αρχείο του Ιδρύματος στα 43 αυτά
χρόνια δέχθηκαν ποικιλοτρόπως τη βοήθειά του πάνω από 250
παιδιά. Άλλα από αυτά παρέμειναν λιγότερα και άλλα πιο πολλά χρόνια.
Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 3-4 ετών μέχρι 26. Είχαν την τύχη
αυτά τα παιδιά να δεχθούν την αγάπη και τη στοργή τριών γυναικών,
νοσηλευτριών του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» της Σχολής
Νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) Από τις τρεις
αυτές γυναίκες, που υπήρξαν και Ιδρυτικά μέλη της Αδελφότητος και του
Ιδρύματος, η αείμνηστη Μαρουσώ Γκούφα, πρώην Διευθύνουσα
προσωπικού του ανωτέρω Νοσοκομείου, υπήρξε και ψυχή του Ιδρύματος
και επί σειρά ετών και Πρόεδρος αυτού. Επάξια έφερε τον τίτλο της
ΜΗΤΕΡΑΣ του Ιδρύματος, γιατί λειτούργησε με τη γλυκύτητα της
φιλόστοργης μητέρας, που πολλές φορές ξεπερνούσε και τα όρια της
φυσικής μητέρας, γιατί έκανε πράξη την πεποίθηση ότι η μητέρα είναι
ένας απ’ τους Αγγέλους του Θεού, που τους προορίζει ο Θεός να
χειραγωγούν τον άνθρωπο στις ανηφορικές ατραπούς της ζωής «μήποτε
προσκόψη προς λίθον τον πόδα του». Ο ομότιμος καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαος Π. Μπρατσιώτης μεταξύ άλλων
στην εκδημία της ανέφερε: «… Με την εκδημίαν της αναλογίζομαι
πόσον πολλά τόσον πολλοί άνθρωποι της οφείλομεν. Πόσον πλούσιον
ήτο το Νοσοκομείον, ότε την είχεν Διευθύνουσαν, όταν εκράτη το
Νοσοκομείο ως χώρον διακονίας των ασθενών και την ιδιότητα των
Νοσηλευτριών ως των ενθέων Αδελφών Νοσοκόμων, μακράν της
δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας». Η αείμνηστη Ευγενία (Τζένη)
Σάμπου, πρώην αδελφή χειρουργείου, διακρίθηκε για την αθόρυβη και
διακριτική της παρουσία ως συνεργάτιδα των άλλων δύο. Μετά το
θάνατο της Μαρουσώς το 2012, όλο το βάρος των υπηρεσιών που
προσέφεραν με ζήλο και υπευθυνότητα και οι τρεις επωμίσθηκε στην
τρίτη, εν ζωή, κ. Θεοδώρα Μορφοπούλου, πρώην Υποδιεύθυνουσα του
ανωτέρω Νοσοκομείου.
Όλα τα παιδιά και τις τρεις τις αποκαλούσαν Μητέρες και
εξακολουθούν σε κάθε αναφορά τους σ’ αυτές να τις θεωρούν δεύτερες
μητέρες τους.
Το μεγαλύτερο, λοιπόν βαθμό επιτυχίας του το Ίδρυμα το οφείλει σ’
αυτές τις τρεις γυναίκες. Δεν θα μπορούσε όμως να εξαιρέσει κανείς τη
μέγιση προσφορά στην επιτυχία της άψογης λειτουργίας του όλων των
μέχρι σήμερα άμισθων Διοικητικών Συμβουλίων της Αδελφότητος «Η
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» και του Ιδρύματος «Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού ΑΓΙΑ

ΑΝΝΑ». Πολλά από τα μέλη αυτά έμειναν για περισσότερο ή λιγότερο
χρονικό διάστημα. Ένας απ’ αυτούς που για 35 χρόνια υπήρξε μέλος του
Δ.Σ. ήταν και ο αείμνηστος Αντώνιος Καρναβέζος, πρώην Γενικός
Επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ακούραστα
προσέφερε υπηρεσίες παράλληλα με το Ίδρυμά μας και σε άλλα δύο
Ιδρύματα, το Χατζηκυριάκειο και το Ζάννειο.
Εξαίρεση στην πολυετή προσφορά στο Ίδρυμα αποτελεί η
προσωπικότητα, το ήθος, η αφοσίωση, η υπευθυνότητα και η πολυετής
διοικητική πείρα του κ. Χρήστου Κανελλόπουλου, πρώην Διευθυντού
του Υπουργείου Κοινωνικών υπηρεσιών της Δ/νσης εποπτείας όλων των
Ιδρυμάτων της χώρας, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 1976 και μέχρι το
2014, επί 38 χρόνια προτεινόταν και διοριζόταν μέλος του Δ.Σ. του
Ιδρύματος και ανήκε και στην Αδελφότητα «Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» και από
τον Ιούνιο του 2009 ανέλαβε και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αδελφότητος. Ο
κ. Κανελλόπουλος ως μέντορας του Ιδρύματος και Γενικός Γραμματέας
μέχρι το 2009, αποτελεί, μετά τις τρεις πιο πάνω γυναίκες, την πλέον
αξιόπιστη πηγή της Ιστορίας του Ιδρύματος, γιατί μετά τη
συνταξιοδότησή του διέθεσε πολλές ώρες στην υπηρεσία του Ιδρύματος
με ζήλο και αφοσίωση.
Η αξιόπιστη μαρτυρία του κ. Κανελλόπουλου και η πολιά ηλικία των 91
ετών του, με την αγάπη και την αφοσίωσή του στο Ίδρυμα, μας
πληροφορεί ότι «η λειτουργία του Ιδρύματος ήταν σε όλους τους
τομείς άψογη: Και τούτο οφειλόταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην
αείμνηστη Γκούφα. Μεγάλο μερίδιο οφείλω να ομολογήσω, είχαν και οι
πολύ αξιόλογες γυναίκες κυρία Θεοδώρα Μορφοπούλου και αείμνηστη
Ευγενία (Τζένη) Σάμπου. Αργότερα προστέθηκε ως εθελόντρια και η
κ. Μάτα Κακογιάννη, η οποία έδωσε και δίνει και αυτή όλες τις
δυνάμεις της για την επίτευξη του σκοπού του Ιδρύματος από το έτος
1981». Και αναφέρει με συγκίνηση:
«Κάθε φορά που επισκεπτόμουν το Ίδρυμα, το αγαπούσα όλο και
περισσότερο και οι λόγοι που ένιωθα αυτό το συναίσθημα είναι πάρα
πολλοί: α) Ο σκοπός του Ιδρύματος που για μένα είναι Ιερός, β) το
περιβάλλον, το κλίμα, το πνεύμα που επικρατούσε και η διάθεση για
προσφορά».
Θα ήταν όμως μεγάλη παράλειψή μας να μην συμπεριλάβουμε στην
επιτυχία του σκοπού του Ιδρύματος τη μεγάλη προσφορά των
ευεργετών και δωρητών του Ιδρύματος, διότι, αν ληφθεί υπόψη ότι δεν
επιδοτείται το Ίδρυμα από καμιά κρατική υπηρεσία, πλην των πρώτων
χρόνων της λειτουργίας του, τότε μπορεί εύλογα να συμπεράνει κανείς το
μέγεθος της συμβολής των φίλων του Ιδρύματος.
Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες τιμή και ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους
αυτούς, για την προσφορά των οποίων αφιερώσαμε το ημερολόγιο του
2016.

Μερίδιο συμβολής δικαιούται και όλο το έμμισθο προσωπικό και οι
εθελοντές και εθελόντριες φίλοι μας, τους οποίους ευχαριστούμε για τη
μέγιστη προσφορά τους.
Για τα Δ. Συμβούλια
της Αδελφότητος και του Ιδρύματος

H Πρόεδρος της Αδελφότητας
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

(Επιπλέον Φωτογραφία σε περίπτωση που χρειαστεί )

Η Αγία Άννα, βρεφοκρατούσα την Θεοτόκο και τον Χριστό.
Φορητή Εικόνα του 15ου αιώνα από τον ναό Αγίου Νικολάου του Μώλου
Σήμερα στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου

(Εικόνα 2)

(Φωτογραφία 5)
Εκδήλωση κοπής πίτας με τις ευλογίες
των σεβαστών πατέρων κ. Σεργίου Βαρέλια και κ. Γεωργίου Ντινοπούλου
και τη συμμετοχή της χορωδίας μας

(Φωτογραφία 6)

Ημερολόγιο και αναγνώσματα σε παράθεση
(Αρχείο 1)

(Φωτογραφία 7)
Από εκδηλώσεις του Ιδρύματος
(Φωτογραφία 8)

(Φωτογραφία 9)
Γιορτή του Ιδρύματος με τη χορωδία των παιδιών του Ιδρύματος
και χοράρχη την κ. Μορφοπούλου.

(Φωτογραφία 10)

Κείμενα σε παράθεση
(υπάρχουν ως εικόνες στο φάκελο)

(Φωτογραφία 11)

(Φωτογραφία 12)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ
ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ
Περίοδοι νηστείας:
1.

Της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (3η Μαρτίου – 12η Απριλίου).

2.

Της Μεγάλης Εβδομάδας (13η Απριλίου – 19η Απριλίου).

3.

Των Αγίων Αποστόλων (16η Ιουνίου – 28η Ιουνίου).

4.

Του Δεκαπενταυγούστου (1η Αυγούστου – 14η Αυγούστου).

5.

Των Χριστουγέννων (15η Νοεμβρίου – 24η Δεκεμβρίου).

Ημερήσιες νηστείες:
1.

Της Τετάρτης και Παρασκευής.

2.

Της 5ης Ιανουαρίου (παραμονή Θεοφανείων).

3.

Της 29ης Αυγούστου (Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του
Προδρόμου).

4.

Της 14ης Σεπτεμβρίου (Ύψωση Τ. Σταυρού).

Απόλυτες περίοδοι (καταλύσεως εις πάντα):
1.

Της Α΄ Εβδομάδας του Τριωδίου (Κυριακή του Τελώνου και
Φαρισαίου έως Κυριακή Ασώτου).

2.

Της Γ΄ Εβδομάδας του Τριωδίου (Από Δευτέρα Έως Κυριακή
της Τυρινής), εκτός κρεοφαγίας.

3.

Tης Διακαινησίμου εβδομάδας (Κυριακή του Πάσχα, 20η
Απριλίου, έως Κυριακή του Θωμά, 27η Απριλίου).

4.

Της εβδομάδας μετά την Πεντηκοστή (Κυριακή της
Πεντηκοστής, 8η Ιουνίου, έως Κυριακή των Αγίων Πάντων, 15η
Ιουνίου).

5.

Του Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, εκτός
της παραμονής των Θεοφανείων).

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΙΧΘΥΟΣ
Ημέρες καταλύσεως ιχθύος:
1.

Την 7η Ιανουαρίου (Σύναξη Τιμίου Προδρόμου).

2.

Την 2α Φεβρουαρίου (Υπαπαντή του Κυρίου).

3.

Την 25η Μαρτίου (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου).

4.

Την Κυριακή των Βαΐων.

5.

Την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής.

6.

Την Τετάρτη της Αποδόσεως του Πάσχα.

7.

Από τη Δευτέρα των Αγίων Πάντων έως 28 Ιουνίου, εκτός τις
Τετάρτες και τις Παρασκευές.

8.

Tην 24η Ιουνίου (Γενέθλιο του Τ. Προδρόμου).

9.

Την 29η Ιουνίου (Πέτρου και Παύλου).

10.

Την 6η Αυγούστου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος).

11.

Την 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου).

12.

Την 8η Σεπτεμβρίου (Γενέθλιου της Θεοτόκου).

13.

Την 14η Νοεμβρίου (Αποστόλου Φιλίππου).

14.

Την 21η Νοεμβρίου (Εισόδια της Θεοτόκου).

15.

Από 15 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου, εκτός τις Τετάρτες και
Παρασκευές.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 – 2034
ΕΤΗ

Ορθοδόξων ΠΑΣΧΑ

2016

1 Μαΐου

2017

16 Απριλίου

2018

8 Απριλίου

2019

28 Απριλίου

2020

19 Απριλίου

2021

2 Μαΐου

2022

24 Απριλίου

2023

16 Απριλίου

2024

5 Μαΐου

2025

20 Απριλίου

2026

12 Απριλίου

2027

2 Μαΐου

2028

16 Απριλίου

2029

8 Απριλίου

2030

28 Απριλίου

2031

13 Απριλίου

2032

2 Μαΐου

2033

24 Απριλίου

2034

9 Απριλίου

(φωτογραφία 13)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2-3 ΦΥΛΛΑ (όσα χωράνε)

(Εικόνα 3)

Χρήσιμες πληροφορίες
Η Αγία Άννα εορτάζει δύο φορές:
25 Ιουλίου (24/07/2016 Εσπερινός 7.00 μ.μ. ,
25/07/2016 Θ.Λειτουργία, ώρα 7.00 π.μ. )
και 9 Δεκεμβρίου (8/12/2016 Εσπερινός 5.00 μ.μ.
και 09/12/2016 Θ.Λειτουργία 7.30 π.μ.)
Την Κυριακή 29/05/2016 θα τελεστεί στο εκκλησάκι του
Ιδρύματος Θ.Λειτουργία και εν συνεχεία
το ετήσιο Μνημόσυνο των Προέδρων, Μελών,
Ευεργετών της Αδελφότητος και του Ιδρύματος.
η

Αρ. Λογ. Εθνικής Τραπέζης 141/480045-19

Οπισθόφυλλο ημερολογίου

