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ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κυριακή Η' Λουκά (Καλός Σαμαρείτης)
Αγαπητοί Χριστιανοί,
Διαβάζοντας την σημερινή Ευαγγελική περικοπή μού τράβηξε την προσοχή η ερώτηση
του νομοδιδάσκαλου που πήγε πιθανόν να πειράξει ή να παγιδεύσει τον Ιησού λέγοντας,
"διδάσκαλε, τί πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή"(Λουκά 10:25). Με προβλημάτισε
αυτή η ερώτηση και μου έκανε εντύπωση διότι αναλογιζόμουνα πόσοι άνθρωποι σήμερα
ενδιαφέρονται να κάνουν αυτή την ερώτηση. Πόσοι ενδιαφέρονται για την σωτηρία της ψυχής
τους ή τουλάχιστον να αναρωτηθούν τι τους περιμένει μετά από αυτή την ζωή.
Εάν δεν τους ενδιαφέρει για την αιωνιότητα πώς θα προχωρήσουν να συλλογιστούν με
τον εαυτό τους για τον περαιτέρω προβληματισμό που αναπτύσσει η Ευαγγελική περικοπή, που
απαντά ο Κύριος για το ποιός είναι ο πλησίον μας. Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη είναι μία
από τις πιο σημαντικότερες παραβολές του Κυρίου. Αυτό που την κάνει σημαντική είναι πως
μας εξηγεί με παράδειγμα ποιά πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς τον συνάνθρωπό
μας. Απαντά και το ερώτημα ποιός είναι ο πλησίον μας και ποιά πρέπει να είναι η δική μας
συμπεριφορά προς τον πλησίον μας.
Ο Ιησούς Χριστός σε κάθε ευκαιρία έπαιρνε αφορμή να διδάξει την σωστή συμπεριφορά
που υποχρεούμεθα να έχουμε ο ένας προς τον άλλο. Ξεχνούμε πως η ζωή του ανθρώπου πρέπει
να κατευθύνεται από τις εντολές που μας δίδαξε ο Κύριος. Την πιο βασική εντολή του Θεού μας
την αναφέρει ο νομοδιδάσκαλος που γνώριζε την Γραφή και που πήγε να πειράξει τον Κύριο,
"να αγαπάς τον Κύριο, το Θεό σου με όλη την καρδία σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη την

δύναμη σου και με όλο το νου σου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου"(Λκ. 10:26). Πόσοι
από μας μπορούμε να πούμε πως τηρούμε αυτή την βασική εντολή του Κυρίου; Εάν δεν την
τηρούμε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον πόσο στερούμεθα και να αγωνιστούμε να
γίνουμε καλύτεροι.
Αδελφοί μου, δεν φτάνει απλά να ακούμε το Ευαγγέλιο και να θαυμάζουμε τα λόγια του
Κυρίου, αλλά έχουμε υποχρέωση να αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε αυτά που μας διδάσκει ο
Κύριος. Τελειώνοντας ο Κύριος την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη δίνει την εντολή σε όλους
μας, "πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο".
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

13 Νοεμβρίου - Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού - Καταγόταν από τον Γαλατά της
Κωνσταντινούπολης και ονομαζόταν Διαμαντής. Σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανός και
αναγκάστηκε να ασπαστεί τον ισλαμισμό, προκειμένου να μην υποστεί την οργή των Τούρκων
για κάποια παρανομία του. Μεταμελήθηκε όμως και πήγε στο ’γιον Όρος, στην μονή της
Μεγίστης Λαύρας, όπου και εκάρη μοναχός. Επιθυμώντας την αποκατάσταση του σφάλματος
στο οποίο είχε υποπέσει με μια ανάλογη πράξη, μετά από δώδεκα έτη μετέβη στη
Βασιλεύουσα, με σκοπό να υποστεί μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του. Κήρυττε δημόσια τον
Χριστό προκαλώντας με τα κηρύγματα του τους Τούρκους. Έτσι τον συνέλαβαν και, αφού τον
βασάνισαν σκληρά, τον αποκεφάλισαν μπροστά στο Πατριαρχείο στις 13 Νοεμβρίου 1681. Το
λείψανο του ενταφιάσθηκε στο ναό της Θεοτόκου, στη νήσο Χάλκη.
November 14 - Philip the Apostle - This Apostle, one of the Twelve, was from Bethsaida of
Galilee, and was a compatriot of Andrew and Peter. He was instructed in the teachings of
the Law, and devoted himself to the study of the prophetic books. Therefore, when the Lord
Jesus called him to the dignity of apostleship, he immediately sought out and found
Nathanael and said to him, "We have found Him of Whom Moses in the Law and the
Prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph" (John 1.45). Having preached
Jesus the God-man throughout many parts of Asia Minor, and having suffered many things
for His Name's sake, he was finally crucified upside down in Hierapolis of Phrygia.

Κυριακή Η’ Λουκά
Κατὰ Λουκᾶν Ι’25-37
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις ἀνέστη
ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί
ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ
εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται;
πῶς ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·
ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ
ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν· εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης·
τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν
ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί
μου πλησίον; ὑπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν·
ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ
εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ
ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες
ἀπῆλθον
ἀφέντες
ἡμιθανῆ
τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις
κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης
γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων
ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ
τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον,
ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη
αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν
δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν
αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν
προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί
με ἀποδώσω σοι. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν
πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος
εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ
ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς·
πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

The Reading is from Luke 10:25-37
At that time, a lawyer stood up to put Jesus to
the test, saying, "Teacher, what shall I do to
inherit eternal life?" He said to him, "What is
written in the law? How do you read?" And he
answered, "You shall love the Lord your God
with all your heart, and with all your soul, and
with all your strength, and with all your mind;
and your neighbor as yourself." And he said to
him, "You have answered right; do this, and
you will live."
But he, desiring to justify himself, said to Jesus,
"And who is my neighbor?" Jesus replied, "A
man was going down from Jerusalem to
Jericho, and he fell among robbers, who
stripped him and beat him, and departed,
leaving him half dead. Now by chance a priest
was going down that road; and when he saw
him he passed by on the other side. So likewise
a Levite, when he came to the place and saw
him, passed by on the other side. But a
Samaritan, as he journeyed, came to where he
was; and when he saw him, he had
compassion, and went to him and bound up
his wounds, pouring on oil and wine; then he
set him on his own beast and brought him to
an inn, and took care of him. And the next day
he took out two denarii and gave them to the
innkeeper, saying, 'Take care of him; and
whatever more you spend, I will repay you
when I come back.' Which of these three, do
you think, proved neighbor to the man who
fell among the robbers?" He said, "The one
who showed mercy on him." And Jesus said to
him, "Go and do likewise."

Από την Επιστολή Αποστόλου Πρὸς
Ἑβραίους Ζ’26-28; 8:1-2
Ἀδελφοί, τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν
ἀρχιερεύς,
ὅσιος,
ἄκακος,
ἀμίαντος,
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ
ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος· ὃς οὐκ
ἔχει καθ’ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ
ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων
ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ
λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ, ἑαυτὸν
ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους
καθίστησιν ἀρχιερεῖς, ἔχοντας ἀσθένειαν· ὁ
λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν
νόμον, υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.
Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις· τοιοῦτον
ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ
θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
τῶν ἁγίων λειτουργός, καὶ τῆς σκηνῆς τῆς
ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος, καὶ οὐκ
ἄνθρωπος·

The Reading is from St. Paul's Letter to
the Hebrews 7:26-28; 8:1-2
Brethren, it was fitting that we should have
such a high priest, holy, blameless, unstained,
separated from sinners, exalted above the
heavens. He has no need, like those high
priests, to offer sacrifices daily, first for his own
sins and then for those of the people; he did
this once for all when he offered up himself.
Indeed, the law appoints men in their
weakness as high priests, but the word of the
oath, which came later than the law, appoints a
Son who has been made perfect for ever. Now
the point in what we are saying is this: we have
such a high priest, one who is seated at the
right hand of the throne of the Majesty in
heaven, a minister in the sanctuary and the
true tent which is set up not by man but by the
Lord.

Ο Κύκλος της Νεολαίας
Ανακοινώνουμε στους
ευσεβείς μας χριστιανούς
ότι η επόμενη συνάντηση
του κύκλου νεολαίας θα
είναι αυτή την Πέμπτη και
ώρα 7:00μ.μ. στην
αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου,
με τον πατέρα Βασίλειο.

Young Adults Discussion Group
We are pleased to announce to our
Community’s Young Adults that we will meet
at 7:00p.m. this Thursday in the St. Demetrios
Church Hall to discuss topics that concern us as
Orthodox Christians. The discussion group will
be led by Fr. Vasilios.

Welcome to Hellenic Orthodox Community of
St. Demetrios:We welcome all our

visitors this morning and thank you for
praying with us during the Divine
Liturgy. While Holy Communion may
only be received by prepared and
baptized Orthodox Christians, our
non-Orthodox guests are welcome to
join us in receiving blessed bread
(Antidoron) from the priest at the
conclusion of the Divine Liturgy.

Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Ρεγγίνα Παγουλάτου
Συλλόγου Μυτηληναίων
Σταματία Ηαλκίας
Σταύρου Τσάτση
Χαρίκλεια Κυζιρίδου
Μάρκου Μούγιος
Αρτοκλασίες
Συλλόγου Μυτηληναίων
Κυρίων & Δεσποινίδων Θεσσαλίας
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Αγια Aικατερίνη
Σαββούλα Γεωργίου
Αικατερίνη Βάγια
Χιακής Ομοσπονδίας
Σύλλογοι Κρητικών Νέας Υόρκης
Στυλιανού Μαυρογιώργη
Αρτοκλασίες
Σύλλογοι Κρητικών Νέας Υόρκης

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου, 2016
Φιλίππου Αποστόλου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.

Monday, Νοvember 14, 2016
Philip the Apostle
SAINT DEMETRIOS
Orthros and Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου, 2016
Γουρία Σαμωνά(Αρχη Νηστείας)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00 π.μ.
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ.

Tuesday, Νοvember 15, 2016
Gourias, Samon, Avivos(Fastng Begins)
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.
Paraklisis in English
6:00-7:00 p.m.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου, 2016
Αποστόλου Ματθαίου του Ευαγγελιστού
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Wednesday, Νοvember 16, 2016
Matthew the Apostle and Evangelist
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Bible study
6:00-7:00 p.m.
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, 2016
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00 π.μ.

Thursday, Νοvember 17, 2016
Gregory of Neokaisarea
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo
7:00-8:00 p.m.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, 2016
Πλάτωνος Mεγαλομάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00π.μ.

Friday, Νοvember 18, 2016,
Plato the Great Martyr
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgo
8:00-10:00 a.m.

Σαββάτο 19, Νοεμβρίου, 2016
Αβδίου του Προφήτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ
Ἑσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ

Saturday, Νοvember 19, 2016
Obadiah the Prophet
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Κυριακή, 20, Νοεμβρίου, 2016
Θ’KYΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ.
2. Θεία Λειτουργία
10:45-12:30π.μ.
Ἑσπερινός
7:00-8:00μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00π.μ.
Ἑσπερινός
7:00-8:00μ.μ.

Sunday, November 20, 2016
9th Sunday of Luke
SAINT DEMETRIOS
1.Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m.
2. Divine Liturgy
10:45-12:30 a.m.
Vespers
7:00-8:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Vespers
7:00-8:00 p.m.

"Marriage a La Russe!"
Three hilarious one-act plays by
Anton Chekhov
Our New Theater Production is here!
November 4-December 4, 2016
Fridays & Saturdays at 8:00pm & Sundays at 4:00pm
at
Hellenic Cultural Center
27-09 Crescent Street, Astoria, NY 11102
Directed By: Katerina Alexaki, Demetri Bonaros, Ioanna Katsarou
Starting Cast: Christos Alexandridis, Demetri Bonaros, Ioanna Katsarou, Theodora Loukas, Diodoros
Pagoudis, Alexandra Skendrou
Set: Christos Alexandridis, Costumes: Vivian Triviza
Reserve your tickets now at info@egtny.com or at 646-339-0620

16 Νοεμβρίου - Ὁ Ἅγιος Ματθαῖος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής- Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς
Ματθαῖος καταγόταν ἀπὸ τὴν Γαλιλαία. Προτοῦ γίνει μαθητὴς τοῦ Κυρίου ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ
τελώνη καὶ ὀνομαζόταν Λευΐ. Μία μέρα καὶ ἐνῶ καθόταν στὸ τελωνεῖο του, ἔξω ἀπὸ τὴν Καπερναοῦμ,
τὸν πλησίασε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν ἀκολουθήσει. Ὁ Ματθαῖος ὑπάκουσε καὶ δέχθηκε τὸν
Κύριο στὴν οἰκία του, ὅπου παρέθεσε γεῦμα σὲ Αὐτὸν καθὼς καὶ σὲ πολλοὺς τελῶνες, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ
Ἰησοῦς συζήτησε καὶ συνέφαγε, ἐνέργεια γιὰ τὴν ὁποία κατηγορήθηκε ἀπὸ κάποιους Φαρισαίους. Ὅταν
ὁ Κύριος πληροφορήθηκε τὶς κατηγορίες ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Δὲν ἦρθα γιὰ νὰ καλέσω τοὺς δικαίους, ἀλλὰ
τοὺς ἁμαρτωλοὺς σὲ μετάνοια» .Ἔκτοτε ὁ Ματθαῖος ὑπῆρξε μαθητὴς καὶ Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου. Ἔπειτα
ἀπὸ τὴν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Ματθαῖος ἀνέλαβε νὰ κηρύξει τὸν λόγο τοῦ Κυρίου στοὺς
Πάρθους καὶ στοὺς Μήδους. Κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ὁ Ματθαῖος, ἐπιτέλεσε
πλῆθος θαυμάτων. Ὡς εὐαγγελιστὴς ἔχει σύμβολο ἕναν φτερωτὸ ἄνθρωπο. Στὸ ἀνεκτίμητης ἀξίας ἔργο
του περιλαμβάνεται καὶ ἡ συγγραφὴ τοῦ πρώτου Εὐαγγελίου τῆς Καινῆς Διαθήκης.
November 17 - Gregory the Wonderworker & Bishop of Neo-Caesarea - Saint Gregory was born in
Neocaesarea of Pontus to parents who were not Christians. He studied in Athens, in Alexandria, in Beirut,
and finally for five years in Caesarea of Palestine under Origen, by whom he was also instructed in the
Faith of Christ. Then, in the year 240, he became bishop of his own city, wherein he found only seventeen
Christians. By the time the Saint reposed about the year 265, there were only seventeen unbelievers left
there. Virtually the whole duration of his episcopacy was a time of continual, marvellous wonders
worked by him. Because of this, he received the surname "Wonderworker"; even the enemies of the truth
called him a second Moses.
19 Νοεμβρίου- Οσίου Βαρλαάμ- Θεοσεβής γέροντας από την Αντιόχεια. Όταν καταγγέλθηκε για την
πίστη του στον Χριστό και οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστού, ομολόγησε με παρρησία και αμετακίνητο
φρόνιμα. Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, όπως μαστίγωμα με νεύρα βοδιών και ξερίζωμα των
νυχιών, προκειμένου να μεταπεισθεί. Βλέποντας την σταθερότητα της πίστης του, τον οδήγησαν σε
ειδωλολατρικό ναό και τοποθέτησαν στο δεξί του χέρι αναμμένο θυμίαμα, ώστε σε περίπτωση που
κινούσε το χέρι του να φαινόταν ότι προσέφερε θυσία θυμιάματος στα είδωλα. Ο Όσιος κράτησε το χέρι
του ακίνητο και έπεσε νεκρός όταν πλέον του είχε κατακαεί το χέρι. Η Σύναξή του τελείται στη μονή του
που βρίσκεται κοντά στο Πανάρετο.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης
Σε συνεργασία με το
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1997-2017)
Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από της ιδρύσεώς του και που
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν γιά το Ίδρυμα Ronald McDonald House / Greek Division
Παρουσιάζουν
«Τιμώντας την μουσική μας κληρονομιά»
Σ’ ένα πρόγραμμα από ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΕΛΩΔΕΙΕΣ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ, ΛΑΪΚΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ

Κάτια Ζάλλας
Υψίφωνος

Αντρέας
Μοδηνός

Έκτακτη συμμετοχή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ

Γιώργος
Φωτάκης

Κώστας Γκαζτζής
Τενόρος

Κώστας
Παλιογιάννης

Ρένα
Καπαρελιώτη

Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο
Με τον Γιώργο Κόντο
22-51 29th Street, Astoria,
NY
11105
και την ορχήστρα του
www.HellenicSocieties.org
718-204-6500
ATLANTIC ORCHESTRA
www.HellenicMusic.org
917-371-1588
Πιάνο / Ακορντεόν

Θα προσφερθούν αναψυκτικά
Είσοδος $20.00 το άτομο

