
 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ 
 

Η Εκκλησία μας δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι 

το ιδιαίτερο μέρος στο οποίο πηγαίνουμε για 

προσευχή, παρηγοριά, υποστήριξη, θεραπεία και 

επαφή με τους συνανθρώπους  μας. Η εκκλησία 

μας είναι το πνευματικό μας σπίτι. Κάθε φορά που 

μπαίνουμε σε μια Ορθόδοξη εκκλησία, η μυρωδιά 

του λιβανιού, το άκουσμα των ύμνων και των 

προσευχών, οι εικόνες των Αγίων, ο Σταυρός μας, 

η Θεία Κοινωνία, η συμμετοχή μας στο μυστήριο 

της βάπτισης ή του γάμου και η επαφή μας με τους 

υπόλοιπους πιστούς, μας κάνουν να αισθανόμαστε 

ότι φτάσαμε στο δικό μας Σπίτι! 

 
 

Στην εκκλησία είμαστε όλοι αδέρφια στο όνομα του 

Χριστού. Μια οικογένεια. Στο πνευματικό μας αυτό 

σπίτι μεγαλώνουμε όλοι μαζί καθώς μοιραζόμαστε 

την κοινή μας πνευματική ζωή. Επιλέγουμε να 

αφιερώσουμε μέρος του χρόνου και του ταλέντου 

μας, για να υποστηρίξουμε την εκκλησία μας, 

δοξάζοντας πάντα τον Θεό για τις ικανότητες, τις 

ευκαιρίες και τις ευλογίες που μας χαρίζει. Σας 

παρακαλούμε να αναλογιστείτε με ποιον τρόπο 

μπορείτε να προσφέρετε προς όφελος της εκκλησίας 

μας. Εκ μέρους του πατήρ Ευάγγελου και του 

Ενοριακού Συμβούλιου, σας ευχαριστούμε! Ο Θεός 

να σας έχει πάντα καλά! 
 

Με την ευλογία του Χριστού, 

The Stewardship Ministry  

 

 

 

 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ  
Με την συνδρομή στην εκκλησία μας δείχνουμε πόσο 

ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε για όλα όσα μας έχει 

δώσει ο Θεός με επίκεντρο τον Ιησού Χριστό και το 

Ευαγγέλιο. Από τα βάθη της σωτήριας δράσης του 

Θεού μέσω του Υιού Του και της εκκλησίας που 

ιδρύθηκε από Αυτόν, μέχρι και τις μέρες μας, μέσα 

στο δικό μας «Σώμα Χριστού», την Εκκλησία του 

Ευαγγελισμού μας. Είμαστε οικονόμοι του 

Ευαγγελίου και οικονόμοι της ενορίας μας. Η 

προσφορά μας στον Θεό και την Εκκλησία μας είναι 

μια συνεχής υπενθύμιση πως ό,τι έχουμε ανήκει σε 

Αυτόν. Είναι μια πράξη ευχαριστίας για τις πολλές 

ευλογίες που ο Θεός μας δίνει καθημερινά. Με την 

προσφορά του χρόνου και του ταλέντου μας 

δοξάζουμε τον Θεό και την Εκκλησία μας και 

πορευόμαστε προς την σωτηρία μας. Η συνεχής 

προσφορά μας βοηθά να εμβαθύνουμε την πίστη μας 

να ενωθούμε με τον Θεό, το πνευματικό μας σπίτι και 

με τους πιστούς της κοινότητας μας. 
 

Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει η ενορία μας; 
 

Έσοδα 2021 2022 

Συνδρομή & Προσφορές   $  306,123  $   205,277  

Εκδηλώσεις συγκέντρωσης 

πόρων   $  102,472  $   187,593  

Ενοικίαση χώρων κτιρίου   $  102,324   $     79,183  

Ελληνικό σχολείο/Δίδακτρα   $    57,100   $     57,235 

Διάφορα   $      4,713  $       3,469  

Σύνολο   $  572,732   $   532,757  

Έξοδα 
  Μισθοί   $  277,883   $   227,341  

Ασφάλειες/Προμήθειες 

υλικών/Εξοπλισμός   $    78,188   $     77,173 

Παροχές/Επισκευές/ 

Συντήρηση    $    70,196   $   102,564  

Αρχιεπισκοπική Συνδρομή      $    42,883  $     40,917  

Διάφορα   $      6,993   $       6,920  

Σύνολο     $  476,143  $   454,915 

2023 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  
 

«Η Εκκλησία μας,  

το Πνευματικό μας Σπίτι» 
 

 

 

«ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, 

ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ 

οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ»    

- Προς Εφεσίους 2:19 

 

Annunciation Greek Orthodox Church 

1230 Newfield Avenue 

Stamford, CT  06905 

203-322-2093 

www.annunciationofstamford.org 
 

  

    Annunciation Greek Orthodox Church 

         of Stamford 

http://www.annunciationofstamford.org/


 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ 
 

_______________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 
 

________/_________/_________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 

_______________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ  
 

________/_________/_________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 

____________________________________________________ 

ΟΔΟΣ 
 

_______________________________________________ 

ΠΟΛΗ / ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 
 

_______________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

_______________________________________________ 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

_______________________________________________ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

____________________________________________________ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ 
 

_______________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ INSTAGRAM, FACEBOOK ή TWITTER  
 

_______________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ INSTAGRAM, FACEBOOK ή TWITTER  

 

Ονόματα τέκνων & ημερομηνίες γέννησης: 
 

______________________________________/_____/________ 

 

______________________________________/_____/________ 

 

______________________________________/_____/________ 

 

______________________________________/_____/________ 

 

 

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

Δεσμεύομαι να δώσω το εξής ποσό  προς την 

Εκκλησία του Ευαγγελισμού για το έτος 2023: 
 

Ετήσια συνδρομή - ποσό: 
 

$______________. 

 

Μηνιαία συνδρομή - ποσό:  
       

$______________. 

 Προτιμώ να εκπληρώσω την συνδρομή μου με 

την πιστωτική μου κάρτα ή με απευθείας 

κατάθεση μέσω του λογαριασμού μου           

(Συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα) 
 

 Προτιμώ να εκπληρώσω την συνδρομή μου μέσω 

μετοχών. (Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για 

οδηγίες) 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς στην ενορία μας 

γίνεται από τους εθελοντές μας. Προσπαθούμε να 

αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία των μελών της 

εκκλησίας μας για να διατηρήσουμε την κοινότητα 

μας ισχυρή. Παρακαλούμε βοηθήστε μας σε αυτήν 

την προσπάθεια μας και συνδεθείτε στη σελίδα μας 

στο LinkedIn. 
 

_______________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

_______________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ LINKEDIN  
 

_______________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

_______________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ LINKEDIN 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 

 Δεσμεύομαι ως εθελοντής στο ετήσιο Φεστιβάλ 

μας τον Ιούνιο, το οποίο καλύπτει το 1/3 των 

ετήσιων δαπανών της εκκλησίας μας. 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΑΣ 
Χωρίς τον πολύτιμο χρόνο και την αξιοποίηση των 

ταλέντων των εθελοντών μας, η ενορία μας δεν θα 

είχε την επιτυχία που έχει σήμερα. Η παραμικρή 

βοήθεια είναι σημαντική γιατί γνωρίζουμε ότι 

έρχεται από την καρδιά σας. Με την συμμετοχή σας 

τιμάτε Τον Κύριο μας και συμβάλετε στην άνθιση 

της κοινότητας μας, ενώ παράλληλα δημιουργείτε 

βαθιές φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα. 

Ακολουθούν οι διάφοροι τομείς της Ενορίας μας 

που θα μπορούσατε να βοηθήσετε.  
 

 Ενοριακό Συμβούλιο 

 Κατηχητικό Σχολείο 

 Επιτροπή Υποτροφιών  

 Επιτροπή Κεφαλαίου - Capital Campaign  

 Υποεπιτροπή Οικονομικών 

 Επιτροπή Δόμησης (Κεφαλαιουχικά Έργα) 

 Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων  

 Φιλόπτωχος  

 Little Angels (νήπια) 

 HOPE/JOY (παιδιά 5-10) 

 GOYA (έφηβοι) 

 YAL (νέοι έφηβοι) 

 Sunshine Club (ηλικιωμένοι) 

 Προπονητές αθλημάτων για τους νέους 

 Βοήθεια στην κουζίνα 

 Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα 

 Διακόσμηση χώρων στις εκδηλώσεις μας 

 Χορωδία 

 Κοινωνική Διαδικτύωση 

 Μπίνγκο 

 Συντήρηση κτηρίου: Επάγγελμα / Γνώσεις: 
____________________  

 Μέσα ηλεκτρονικής Διαδικτύωσης 

 Εκδηλώσεις συγκέντρωσης πόρων 

 Ετήσια Συμμετοχή στον Οικονομικό Έλεγχο 

 Ετήσια Επιτροπή Σχεδιασμού του Φεστιβάλ 

 Επιτροπή Σχεδιασμού Πρωτοχρονιάτικου 

χορού 

 Κάτι διαφορετικό_______________ 
 

___________ 


