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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο

Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Νέας Ζωής,
εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιείται σε πολλούς
τομείς, πέραν των αμιγώς εκκλησιαστικών,
λειτουργικών καθηκόντων. Η φιλανθρωπία και το πνεύμα
της Χριστιανικής Αγάπης είναι τα βασικά πλαίσια μέσα στα
οποία κινείται κάθε δραστηριότητα με βαθύτερο έλασμα
την Σωτηρία της Ψυχής του ανθρώπου αλλά και την
ουσιαστική Ψυχαγωγία και Εκπαίδευση.
Στο παρόν φυλλάδιο θα γνωρίσετε αυτές τις δραστηριότητες
που πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού.
Αξίζει να σημειωθεί πως πολλές εκ των δραστηριοτήτων του
Ναού στηρίζονται στην Αγάπη, στην Πίστη, στην Ελπίδα και
την Σοφία, αλλά και στην καλή θέληση και στην προθυμία
εθελοντών ή και επαγγελματιών που διαθέτουν τον χρόνο
τους και στηρίζουν ποικιλοτρόπως το έργο του Ναού και των
Ιερέων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σ

το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενοριακού Ναού
Αγίου Γεωργίου Νέας Ζωής πραγματοποιούνται οι
παρακάτω
δραστηριότητες
επιγραμματικά,
σύμφωνα και με το τρέχον πρόγραμμα που θα βρείτε στο
τέλος του παρόντος. Στη συνέχεια θα βρείτε περισσότερες
λεπτομέρειες για κάθε μία από αυτές τις δράσεις.
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σελ. 15

ΝΕΟΛΑΙΑ - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

Η

Κατήχηση κατά τον Άγιο Νεκτάριο δεν είναι μόνον
μία απλή θεωρητική ανάλυση των αληθειών της
πίστεως, αλλά περιλαμβάνει και κάτι βαθύτερο. Και
αυτό δεν είναι άλλο, από την, διαμέσου της γνώσεως των
χριστιανικών αληθειών, έμπρακτη βίωση, από τους
χριστιανούς, του «γνησίου καὶ ἀκραιφνοῦς τῆς Ὀρθοδόξου
ἠμῶν Ἐκκλησίας» ορθοδόξου πνεύματος, ώστε, τελικά, να
επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός της σωτηρίας του
ανθρώπου. Εξεταζόμενη υπό
αυτή την οπτική γωνία, η
Κατήχηση είναι χρήσιμη και
απαραίτητη και στη σημερινή
εποχή, για να ενισχύσει
πνευματικά
τον
κλυδωνιζόμενο, από κάθε
είδους πνευματικό κίνδυνο,
ορθόδοξο χριστιανικό λαό1.

Τμήματα: Παιδιά από προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού μέχρι
και Γυμνασίου και Λυκείου.
Τόπος Συναντήσεων: 3ος όροφος Πνευματικού Κέντρου
Ιερού Ναού (σε συνεννόηση με τους κατηχητές).
Ημέρα: Κυριακή.
Ώρες Συναντήσεων: 10:30π.μ-12:00 μ.μ.
Κατηχητές - Επικοινωνία:
Ελένη Τζιάκου
 6948 96 01 52  elenitziakoulogo2005@gmail.com
Χριστίνα Χαλάτση
 6987 86 21 88  christine_chalatsi@hotmail.com
1Πηγή:

Τσαγκάρης Π., (2021), Η κατήχηση ως μέσο χριστιανικής αγωγής κατά τον Άγιο
Νεκτάριο., ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τόμος 62, Τεύχος 1
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η

Βυζαντινή μουσική
είναι η εξέλιξη και
καλλιέργεια
της
αρχαίας ελληνικής μουσικής
και πήρε το όνομα αυτό από
την περιοχή του Βυζαντίου,
που είναι η πρώτη ονομασία
της
Νέας
Ρώμης,
πρωτεύουσας της νέας αυτοκρατορίας, κατά τον
Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Η Βυζαντινή Μουσική είναι η
μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που μεταφράζεται
και απαρτίζεται αποκλειστικά από ελληνικά κείμενα ως
μελωδία. Οι αρχές της χρονολογούνται από ορισμένους
μελετητές στον 4ο αιώνα μ.Χ, λίγο μετά τη μεταφορά της
πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην
Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο. Η βυζαντινή
μουσική που διασώζεται, είναι στο σύνολό της
εκκλησιαστική, με εξαίρεση κάποιους αυτοκρατορικούς
ύμνους, που και αυτοί έχουν θρησκευτικά στοιχεία.
Τμήματα: Βυζαντινής-Παραδοσιακής Μουσικής, Ψαλτικής,
Αναλογίου και Χορωδίας.
Τόπος Συναντήσεων: 1ος όροφος Πνευματικού Κέντρου (σε
συνεννόηση με τον δάσκαλο).
Ημέρες και Ώρες: Χορωδία: Δευτέρα 20:00-21:00,
Ιδιαίτερα: Δευτέρα, Πέμπτη 18:00-20:00, Σάββατο 16:3017:30.
Δάσκαλος – Επικοινωνία:
Ιωάννης Παναγακόπουλος (Πρωτοψάλτης του Ναού)
 6988 76 60 18  panagakopoulosgiannis@gmail.com
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β

υζαντινή αγιογραφία είναι η τέχνη της απεικόνισης
αγίων και θρησκευτικών θεμάτων, με σκοπό να
γεφυρώσει τον φυσικό με τον πνευματικό κόσμο. Η
Βυζαντινή αγιογραφία είναι η φυσική εξέλιξη των
πορτρέτων Φαγιούμ. Τα πορτρέτα Φαγιούμ ήταν
προσωπογραφίες τις οποίες φιλοτεχνούσαν Έλληνες
ζωγράφοι από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα της ύστερης
ελληνιστικής παράδοσης. Πήραν την ονομασία τους από την
πόλη Φαγιούμ της Αιγύπτου στην οποία ανακαλύφθηκαν τα
περισσότερα από αυτά, και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο
μεταξύ της Αρχαίας ελληνικής και
της Βυζαντινής τέχνης.
Τα μαθήματα αφορούν ενήλικες
κυρίως και έχουν την μορφή
εργαστηρίου
με
στόχο
τη
θεωρητική
και
πρακτική
προσέγγιση του θέματος της
αγιογραφίας, εστιάζοντας στην
τεχνική της Βυζαντινής Εικόνας
καθώς επίσης και στην ανάλυση και
τη θεολογική της προσέγγιση.

Τμήματα: Αρχαρίων και Προχωρημένων.
Τόπος Συναντήσεων: 2ος όροφος Πνευματικού Κέντρου
(Αγιογραφικό Εργαστήριο).
Ημέρες και Ώρες: Κυριακή & Δευτέρα 18:00-21:00,
Τρίτη 09:00-12:00 & 18:00-21:00.
Δάσκαλος – Επικοινωνία:
Ιωάννα Καραδημήτρη-Δελαπόρτα (Αγιογράφος)
 6981 41 07 06  ioannagkarad@gmail.com
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο

χορός είναι ένα μαγικό ταξίδι
με απίστευτες διαδρομές.
Έχεις οδηγό το σώμα και την
κίνηση. Μαζί με την μουσική και τον
ρυθμό, βγάζεις έντονα συναισθήματα
και χορεύοντας απελευθερώνεσαι.
Γνωρίζεις την Ελλάδα μας, ακολουθείς
τα μονοπάτια της παράδοσης του τόπου μας. Οι παραδοσιακοί
ρυθμοί, τα παραδοσιακά τραγούδια, τα κινητά σχήματα των
ελληνικών παραδοσιακών χορών, προσφέρουν έντονες
συγκινήσεις ομαδικότητας, χαράς, κεφιού και ευεξίας, αλλά και
αποτελούν ένα ταξίδι γνωριμίας με την πατρίδα μας.
Τμήματα: Πέμπτης
Τόπος Συναντήσεων: 2ος όροφος Πνευματικού Κέντρου
Ημέρες και Ώρες: 19:30-20:20 Παιδικό τμήμα, Χοροί από την
Κρήτη. 20:20-21:10 Ενήλικες, Παραδοσιακοί Χοροί από όλη
την Ελλάδα. 21:10-22:00 Ενήλικες, Χοροί από την Κρήτη.
Δάσκαλος – Επικοινωνία:
Κυριακή Λαγουδάκη & Υιός (Κωνστ. Ντούλας στα παιδικά)
 6972 51 88 17  kiriakilagoudaki@gmail.com
Κωνσταντίνος Σπανέλλης (Υπεύθυνος)
 6934 88 40 40  spinellismea@yahoo.gr
Τμήματα: Κυριακής Σύλλογος: «Εν χορώ Σερίφου»
Τόπος Συναντήσεων: 2ος όροφος Πνευματικού Κέντρου.
Ημέρες και Ώρες: 18:00-21:00 Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί.
Υπεύθυνος – Επικοινωνία:
Γεώργιος Γαλανός (Πρόεδρος του συλλόγου)
 6977 41 99 58  galanosgeorge65@gmail.com
Γιάννης Παγκοζίδης (Χοροδιδάσκαλος)
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ΧΟΡΩΔΙΑ

Χ

ορωδία, είναι μία λέξη που προέρχεται από την
λατινική λέξη chorus και αποδίδεται για να
περιγράψει ένα μουσικό σύνολο τραγουδιστών. Η
χορωδιακή μουσική, με τη σειρά της, είναι η μουσική που
εκτελείται από ένα τέτοιο σύνολο. Ο όρος χορός αναφέρεται
περισσότερο σε σχέση με το αρχαίο θέατρο καθώς και με τη
βυζαντινή μουσική, έτσι μπορεί να γίνει λόγος για Βυζαντινό
χορό και για χορικά αρχαίων δραμάτων.
Επικεφαλής μιας χορωδίας είναι ο/η διευθυντής/ρια
χορωδίας ή ο/η χοράρχης. Η χορωδία αποτελείται συνήθως
από
τέσσερις
ομάδες
φωνών, καθεμιά από τις
οποίες αντιστοιχεί στις
τέσσερις βασικές (κατά
έκταση) φωνές (σοπράνο,
κοντράλτο, τενόρος και
μπάσος), έτσι ώστε να
μπορεί να εκτελεί κομμάτια
με βάση την τετράφωνη
αρμονία -κυρίαρχο στοιχείο
της κλασικής μουσικής.
Τμήματα: Μία παιδική και μία νεανική χορωδία.
Τόπος Συναντήσεων: 2ος όροφος Πνευματικού Κέντρου.
Ημέρες και Ώρες: Παιδικη Χορωδία: Παρασκευή 18:3019:30, Νεανική Χορωδία: Παρασκευή 19:30-21:00.
Δάσκαλος – Επικοινωνία:
Μαρία Παπαδοπούλου (Χοράρχης)
 6973 47 12 43  mar_pap9@hotmail.com
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ΠΙΑΝΟ

τ

ο πιάνο (παλαιότερη ελληνική απόδοση:
κλειδοκύμβαλο) είναι μουσικό όργανο που
εντάσσεται στην κατηγορία των πληκτροφόρων (κατ'
άλλους θεωρείται χορδόφωνο) και μπορεί να θεωρηθεί
έγχορδο ή κρουστό. Είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος
μουσικό όργανο μετά το εκκλησιαστικό όργανο. Ο μουσικός
που χειρίζεται το πιάνο λέγεται πιανίστας, (παλαιότερα
κλειδοκυμβαλιστής). Παίζεται με πλήκτρα, σε οριζόντια
διάταξη, τα οποία όταν πατηθούν από τα δάκτυλα του
πιανίστα σηκώνουν
σφυράκια
που
χτυπούν τις χορδές
του, παράγοντας
έτσι
ήχους.
Εφευρέτης
του
πιάνου είναι ο
Μπαρτολομέο
Κριστόφορι από την
Ιταλία.

Τμήματα: Πιάνου, Αρμονίας, Θεωρίας & Σολφέζ.
Τόπος Συναντήσεων: 2ος όροφος Πνευματικού Κέντρου.
Ημέρες και Ώρες: Δευτέρα: 17:00-19:45, Τετάρτη: 17:0021:00, Παρασκευή: 17:00-18:30, Σάββατο: 10:00-14:00.
Τα μαθήματα είναι ατομικά. Οι ημέρες και οι ώρες
καθορίζονται από τους μαθητές σε συνεργασία με την
δασκάλα.
Δάσκαλος – Επικοινωνία:
Άννα Μπούχλα (Καθηγήτρια μουσικής – Απόφ. Εθν. Ωδείου)
 6974 08 27 79 (17:00-19:00)  annabouhla@hotmail.com
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ΚΙΘΑΡΑ

Η

κιθάρα υπήρξε έγχορδο μουσικό όργανο της
ελληνικής Αρχαιότητας, το οποίο ανήκε στην
ευρύτερη οικογένεια της λύρας. Στις μέρες μας η
κιθάρα αναφέρεται σε σύγχρονο μουσικό όργανο, το οποίο
αποτελεί εξέλιξη μιας ξεχωριστής οικογένειας εγχόρδων
οργάνων, που περιλαμβάνει το λαούτο, ενώ απαντάται σε
πλήθος πολιτισμών με διαφορετικές ονομασίες και
κατασκευαστικά στοιχεία. Ανήκει στα σύνθετα χορδόφωνα.
Από το δεύτερο μισό του
εικοστού αιώνα, αποτελεί ένα
από τα πλέον δημοφιλή μουσικά
όργανα, καθώς χρησιμοποιείται
σε μια πληθώρα μουσικών
ειδών, όπως η τζαζ, μπλουζ, ροκ,
heavy metal, ποπ, λαϊκή,
παραδοσιακή μουσική και ποπ
ροκ, ενώ στη νεότερη ιστορία
της χρησιμοποιείται σε ένα
αυξανόμενο
ρεπερτόριο
κλασικής μουσικής.
Τμήματα: Κιθάρα και Θεωρία Μουσικής.
Τόπος Συναντήσεων: 2ος όροφος Πνευματικού Κέντρου.
Ημέρες και Ώρες: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 16:00-21:00.
Τα μαθήματα είναι ατομικά. Οι ημέρες και οι ώρες
καθορίζονται από τους μαθητές σε συνεργασία με τον
δάσκαλο.
Δάσκαλος – Επικοινωνία:
Ευάγγελος Μουρίκης (Καθηγητής μουσικής & κιθάρας)
 6977 21 16 74  vaggelis_mour@yahoo.com
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Ω

ς χειροτεχνία
νοείται
η
κατασκευή
καλλιτεχνικών έργων
με τα χέρια ή με πολύ
απλά εργαλεία και
υλικά. Αποτελεί βασικό
μάθημα για τα μικρά
παιδιά προκειμένου να
μάθουν να δημιουργούν, με απλά ή πιο σύνθετα υλικά,
καινούρια αντικείμενα, χρηστικά ή διακοσμητικά. Τα
μαθήματα χειροτεχνίας περιλαμβάνουν διάφορους τομείς
όπως διακόσμηση χρηστικών αντικειμένων, παλαιών ή
καινούριων με την τεχνική της πατίνας και του decoupage,
κατασκευή εικόνων βιτρό, κοσμημάτων, δεντράκια με
σύρμα, αρωματικά κεριά και σαπούνια, καθώς και
εκπαίδευση πάνω σε πολλές καινούριες τεχνικές που
ξυπνούν
τη
δημιουργικότητα
και
δημιουργούν
ενδιαφέρουσες διεξόδους από την μουντή καθημερινότητα.
Τμήματα: Παιδικό και Ενηλίκων.
Τόπος Συναντήσεων: 2ος όροφος Πνευματικού Κέντρου.
Ημέρες και Ώρες: Παιδικό Τμήμα: Τρίτη 16:00-17:00, Τμήμα
Ενηλίκων: Τρίτη 17:30-19:30.
Οι ημέρες και οι ώρες καθορίζονται από τους μαθητές σε
συνεργασία με την δασκάλα.
Δάσκαλος – Επικοινωνία:
Κατερίνα Γαβαλά (Ζωγράφος – Εικαστικός)
 6939 19 12 34  katerinagaval@gmail.com
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Λίγα λόγια για τον Ναό μας
Η Εκκλησιαστική ζωή της
Ενορίας του Αγίου Γεωργίου
Νέας Ζωής αρχίζει το 1956
όπως προκύπτει και από το
βιβλίο Βαπτίσεων του Ιερού
Ναού. Σε μια Αθήνα που
αρχίζει να αναπτύσσεται
ραγδαία
αλλά
και
ταυτόχρονα
άναρχα
οι
κάτοικοι της περιοχής του
Περιστερίου με το τοπωνύμιο Νέα Ζωή φτιάχνουν την πρώτη τους
Εκκλησία (κυνηγημένοι και από τις αρχές πολλές φορές) και αρχίζουν
γαντζωμένοι στις παρυφές του Ποικίλου Όρους την πορεία της ζωής
τους.
Πρώτος Ιερέας διετέλεσε ο π. Θρασύβουλος Κοντομήτρος (1956-1961).
Το 1964 με βασιλικό διάταγμα αναγνωρίζεται η ενορία του Αγίου
Γεωργίου Άσπρων Χωμάτων Περιστερίου.
Ο σημερινός Ιερός Ναός θεμελιώθηκε το 1971 από τον τότε πρόεδρο του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Πρωτοπρεσβύτερο Παναγιώτη Ζώρα. Η
ενορία μέχρι το 1974 ανήκε διοικητικά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Από το 1974 ανήκει στο δυναμικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Με την φιλοτιμία των ενοριτών και την νυχθήμερη προσπάθεια των
εκάστοτε Εκκλησιαστικών Συμβουλίων καταβλήθηκε μια μεγάλη
προσπάθεια ώστε σήμερα ο Ιερός Ναός να αποτελεί ένα κόσμημα για
την ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου.
Στις 26 Φεβρουαρίου 1989 τελέστηκαν από τον μακαριστό Πρώην
Μητροπολίτη Περιστερίου κυρό Χρυσόστομο τα εγκαίνια του Ιερού
Ναού. Ο Ναός διαμορφώθηκε ως τρισυπόστατος με την απόδοση των
δύο εκατέρωθεν κλιτών στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον
Μυροβλύτη και στον Όσιο Στυλιανό τον Παφλαγόνα.
Το 1994 αγοράστηκε από τον Ιερό Ναό παρακείμενο οικόπεδο στο οποίο
το 2007 χτίστηκε το ενοριακό Πνευματικό Κέντρο το οποίο σήμερα
προσφέρει ένα πολύπλευρο πεδίο ενοριακών ποιμαντικών δράσεων.
Στις 23-4-2013 τελέστηκαν από τον μακαριστό Πρώην Μητροπολίτη
Περιστερίου κυρό Χρυσόστομο τα θυρανοίξια του νέου Πνευματικού
Κέντρου.
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Οι Προστάτες Άγιοι του Ναού

Επάνω: Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφορος.
Κάτω αριστερά: Άγιος Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος ο Μυροβλύτης.
Κάτω δεξιά: Άγιος Στυλιανός ο Παφλαγών, προστάτης των παιδιών.
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