
 
    
 
 

Η Νηστεία των Χριστουγέννων 
Αρχίζει στις 15 Νοεµβρίου η νηστεία για την προετοιµασία της υποδοχής της Μεγάλης Εορτής των 
Χριστουγέννων κατά την οποία καταλύουµε ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής µέχρι τις 17 ∆εκεµβρίου. 
Ας δούµε µερικές πρακτικές συµβουλές που έδινε ο µακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. 

Νηστεία και ονοµαστικές εορτές 
«Η περιποίηση των ανθρώπων είναι µεγάλη αρετή, η εξάσκηση τη� οποία� 

δεν µπορεί να αναστέλλεται κατά τι� νηστήσιµε� περιόδου�. Στο τραπέζι όµω� θα 

παρατίθενται απαραιτήτω� νηστήσιµα φαγητά. Μέσα σε κάποια όρια µπορεί να είναι 

πιο περιποιηµένα ή πιο νόστιµα αν θέλουµε να τιµήσουµε κάποιου�, απαραιτήτω� όµω� 

νηστήσιµα.» 
Νηστεία και συνεστιάσεις 

Πολλέ� φορέ� οι γιορτέ� και οι συνεστιάσει� γίνονται σε περιόδου� νηστεία� 

ή Τετάρτε� ή Παρασκευέ�. Ο Γέροντα� ήταν απόλυτο�:«Αν θέλετε να λάβετε µέρο� 

σε αυτέ� τι� συνεστιάσει�, έχετε ευλογία, αλλά θα νηστεύετε τρώγοντα� ό,τι 

νηστήσιµο βρείτε. Αν δεν χορτάσετε, φάτε µετά στο σπίτι σα� ή στο εστιατόριο. Αν 

δεν µπορείτε να κρατήσετε τη νηστεία, τότε να µην λαµβάνετε µέρο�.» 
Νηστεία και σκανδαλισµός 

Κάποιοι λένε «∆εν πρέπει να νηστεύουµε όταν βρισκόµαστε σε µία 

συγκέντρωση για να µην στεναχωρήσουµε και να µην σκανδαλίσουµε κάποιου� µε τη 

στάση µα�. Θα µα� σχολιάσουν. Ο ίδιο� ο Χριστό� δεν είπε να µην δείχνουµε ότι 

νηστεύουµε όπω� οι υποκριτέ� Φαρισαίοι;». Ο Γέροντα�, όµω�, απαντούσε: «Όταν 

νηστεύουµε, όπω� κι όταν κάνουµε οποιαδήποτε καλή πράξη, πρέπει να ενεργούµε µε 

ταπεινό φρόνηµα, ω� «αχρείοι δούλοι», υπακούοντα� στι� εντολέ� τη� Εκκλησία�. Και 

τούτο ανεξάρτητα αν µα� βλέπουν ή δεν µα� βλέπουν οι άνθρωποι. 

 ∆εν είναι σωστό να εξαρτώµεθα στο θέµα αυτό από το εάν κάποιο� 

στεναχωρηθεί ή σκανδαλισθεί. Αν εµεί� κάνουµε το καθήκον µα�, η ευθύνη του 

σκανδαλισµού βαρύνει τον σκανδαλιζόµενο, ο οποίο� είτε δεν αναγνωρίζει την 

αυθεντία του Χριστού και τη� Εκκλησία� Του πάνω στη ζωή µα�, είτε προσπαθεί να 

δικαιολογήσει τη δική του αδυναµία. Σκεπτόµαστε αυτού� που θα σκανδαλισθούν, όταν 

µα� δουν να νηστεύουµε και δεν υπολογίζουµε αυτού� που θα µα� δουν να µην 

νηστεύουµε, γνωρίζοντα� ενδεχοµένω� τι� αρχέ� και τα πιστεύω µα�.» 
ΤΟ  ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

•Aπό το Σάββατο 15 Νοεµβρίου ξεκινά το Ι.ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ µε σκοπό  
την Πνευµατική προετοιµασία µας για  την «Μητρόπολη πασών την Εορτών» τα 
Χριστούγεννα. Καθηµερινά θα τελείται η Θ.Λειτουργία Υπέρ Ζώντων και Κεκοιµηµένων 
και θα µνηµονεύονται τα Ονόµατά  τα οποία µπορείτε να αναγράψετε στο σχετικό 
∆ίπτυχο. Παράλληλα µπορείτε να επιλέξετε µία ηµέρα για να προσφέρετε τα Τίµια ∆ώρα 
για την «δική» σας Θ.Λειτουργία.  

•Την Πέµπτη 20 Νοεµβρίου 8.00 µ.µ-12.30 ν. για την Εορτή των ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ θα τελεσθεί  ΑΓΡΥΠΝΙΑ κατά την διάρκεια της οποίας θα 

ψαλλούν οι Καταβασίες «Χριστός γεννάται…»δια των  οποίων εισερχόµαστε στην 
Προεόρτια Χριστουγεννιάτικη Περίοδο.    

 

 
 
                     

                                                                    « Ταῖς πρεσβείαις τοῦ ἐνδόξου ἀθλοφόρου      

                                                                Νικολάου, Χριστὲ διαφύλαξον,  

                                                          τοὺς σοὺς ἰκέτας, ἐκ παντοίας θλίψεως». 

 
  
   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
   MHNIAIA ek���� ��	 
���	 ���
���	 ��	  

    ����� ����	��� 
�� ���� ���� 

        ���.& fax 2262024282 

 

            
        ET�� Z                 O�	
���� 2008       A���.	������  70 

 
  ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ  
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ  

 

•Σάββατο 1 Νοεµβρίου  5.00 µ.µ. 

Ο Μεγάλος Εσπερινός. 

 
•Κυριακή 2 Νοεµβρίου 7.00 π.µ Θ.Λειτουργία-∆οξολογία. 

 

Η παρουσία όλων των Ενοριτών θα συµβάλει στην λαµπρή 
διεξαγωγή των Ευχαριστηρίων Εκδηλώσεων  

της Ενοριακής µας Κοινότητος προς τον Άγιο µας. 

 

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 



  

KΑΛΩΣ  ΟΡΙΣΑΤΕ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ  ΜΑΣ 

 
«Μὲ αἰσθήµατα Τιµῆς, Ἀγάπης 

καὶ Σεβασµού, Σaς ὑποδεχόµαστε 
σήµερα µετὰ τὴν Ἐκλογὴ καὶ 
Χειροτονία Σaς σὲ Ἐπίσκοπο, 
Μητροπολίτῃ καὶ Ποιµενάρχη τῆς 
Τοπικῆς µας Ἐκκλησίας ὡς «τρόπων 
µέτοχο καὶ Θρόνων ∆ιάδοχο» τοῦ 
Μακαριωτάτου καὶ Πολυσέβαστου 
Ἀρχιεπισκόπου µας κ.κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ. 

Τὰ  30   Χρόνια πορείας Σας, 
µέσα στην Ἐκκλησία δεν εἶναι λίγα 
οὔτε πολλά. Ἄλλωστε ἡ λογικὴ καὶ ἡ 
ἀριθµητικὴ τῆς Πίστης εἶναι 
διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴ τοῦ κόσµου.  

 30  Χρόνια σὲ εὐθεῖα γραµµὴ, 
µὲ ἀγάπη καὶ εἰλικρίνεια,πορεία µὲ 

χαρὰ καὶ ὀδύνη,εὐωδιασµένη ἀπὸ τὸ µοσχολίβανο καὶ τὸ Ἁγιοκέρι, µὲ 
λόγο παρηγορητικό, πατρικό, µὲ ἀλήθεια καὶ διαφάνεια, µὲ στοργὴ καὶ 
ἦθος, µὲ παρουσία καὶ ἐνδιαφέρον. Ὅλα αὐτὰ Σεβασµιώτατε,Σᾶς 
καθιστοὺν Πατέρα ὄχι τῶν ὀλίγων ἀλλὰ τῶν πολλῶν. Ὅλων. 

Εἶναι Εὐλογία καὶ προνόµιο να ἔχεις Πατέρα. Καὶ ἐµεὶς ἔχουµε 
Πατέρα, ὁ ὁποῖος χαίρεται µὲ τὶς χαρὲς τῶν παιδιῶν τοῦ καὶ θλίβεται µὲ 
τις λύπες τοὺς, ποὺ νοιάζεται, ποὺ σκέφτεται, ποὺ ἀνταποκρίνεται, ποὺ 
ἐµψυχώνει καὶ παρηγορεί, ποὺ ἀγωνίζεται να φανερώνει τὸ ἀληθινὸ 
νόηµα καὶ τὸν σκοπὸ τῶν πραγµάτων, ποὺ µιλὰ στα παιδιὰ τοῦ σὰν 
Πατέρας µὲ ἁπλότητα καὶ αὐθορµητισµὸ ὡς Ἡγούµενος στο παρελθὸν 
καὶ ὡς Ἐπίσκοπος καὶ Ἀρχιθύτης τώρα, Ἱερουργὸς τοῦ Μυστηρίου τῆς 
Σωτηρίας τοῦ Ποιµνίου του.Ὑψώσατε τὰ Τίµια Χέρια Σας Σεβασµιώτατε, 
καὶ εὐλογεῖστε τὸ «Μικρὸν ποίµνιον» τῆς Ἐνορίας µας καὶ 
προσευχηθεῖτε ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου για τὴν πνευµατικὴ 
µας πρόοδο καὶ προκοπή καθὼς καὶ για τὴν εὐλογηµένη σπορὰ τοῦ 
Θείου λόγου στις καρδιὲς τῶν πιστῶν.(…)  

Εὐχόµαστε Σεβασµιώτατε, ὁ Ἀρχιποιµένας Ἰησοῦς ποὺ ποθώντας 
Τον ζητήσατε, ζητώντας Τον εὑρήκατε, εὐρώντας Τὸν ἀγαπήσατε καὶ 
ἀγαπῶντας Τὸν δοξάζετε µὲ τὸ πολύµοχθο Ἔργο Σας, να Σας χαρίζη 
καθ� όλη την διάρκεια της Θεοπρόβλητης Ποιµαντορίας Σας την χαρὰ 
τῆς Παρουσίας Του». 

 
Προσφώνηση  κατά την Πρώτη Λειτουργική Επίσκεψη του Νέου Ποιµενάρχου µας στην Ενορία µας  στις 7-9-08. 

28η Οκτωβρίου 1940 - Μνήµη και Χρέο̋ 
 
Υπάρχουν γεγονότα στην ιστορία των λαών που αποτελούν ορόσηµα, 
γιατί αποκαλύπτουν τη µεγαλοσύνη τους και το ψυχικό τους ανάστη- 
µα µπροστά στις προκλήσεις των καιρών. Τέτοιο γεγονός 
αναµφισβήτητα στάθηκε για µας ο 
νικηφόρος πόλεµος κατά των Ιταλών 
επιδροµέων το χειµώνα του 1940-41, η 
σθεναρή αντίσταση κατά των γερµανικών 
στρατευµάτων και το ηρωικό κίνηµα 
Εθνικής Αντίστασης κατά των κατακτητών 
στη διάρκεια της κατοχής. Όταν το πρωί 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 ήχησαν οι 
σειρήνες και κηρύχθηκε η επιστράτευση 
µετά την αρνητική απάντηση του Έλληνα 
πρωθυπουργού στον Ιταλό επιδροµέα, 
πολλοί περίµεναν την επανάληψη ενός 
δράµατος. Ενός δράµατος που είχε 
συντελεσθεί λίγους µήνες πριν µε τη 
συντριβή µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών που κατελήφθησαν από τα 
γερµανικά στρατεύµατα µετά από αντίσταση λίγων µόνο ηµερών... 
Όµως στους φόβους και στις αγωνίες τους, στις εκτιµήσεις και στις 

προβλέψεις τους, δεν µέτρησαν κάτι� την 
ψυχή και την συνείδηση του Ορθόδοξου 
Ελληνικού λαού. Και τότε συνέβη το 
αναπάντεχο, το απρόσµενο δηλαδή το θαύµα: 
η Ελλάδα αµύνεται, η Ελλάδα µάχεται, η 
Ελλάδα αντιστέκεται πέρα από κάθε 
υπολογισµό. Είναι η πρώτη φορά µετά το 
1821 που η Ελλάδα γίνεται και πάλι το 
επίκεντρο του παγκόσµιου ενδιαφέροντος και 

θαυµασµού. 
    Αιωνία η µνήµη όσων αγωνίστηκαν για την Πίστη και την Πατρίδα. 
    Άξιον εστί το έπος του 1940-1941. 
    Άξιον εστί το αγωνιστικό και πατριωτικό φρόνηµα του Ορθόδοξου 
λαού µας. 

Άξιον εστί η ρωµαλέα ψυχή του άγνωστου στρατιώτη, του απλού, 
του ανώνυµου, του καθηµερινού Έλληνα, -όλων µας- που ξέρει µέσα 
από την καθηµερινή µετριότητα και τις στάχτες να ξαφνιάζει,να 
εκπλήσσει και να µεγαλουργεί σ' όλα τα επίπεδα της ζωής και της 
ιστορίας του.                                                π . Νικάνωρ Καραγιάννης 

 
∆ΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 8.00µ.µ-12.30 ν.ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την 

Εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας µας και για τα Νικητήρια 

της«28ης Οκτωβρίου 1940». 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 28 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΑΣ ΝΤΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 

 


