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Ὁ Ὁσιομάρτυς Νικόλαος 
ÐñïóôÜôçò ôῆò Ἐíïñßáò µáò

∆ έν ἀφήνει κανέναν ἀσυγκίνητο καί 
ἀδιάφορο ἡ σωτήρια ἐπέμβαση 

τοῦ Ἁγίου μας ὁ ὁποῖος διέσωσε τούς 
ἐνορίτες καί τόν Ναό του ἀπό τόν θάνα-
το καί τήν καταστροφή τόν Ὀκτώβριο 
τοῦ 1943, ὅταν οἱ Γερμανοί κατακτητές 
λίγο ἔλειψε νά γράψουν ἄλλη μία μα-
τωμένη σελίδα στή νεότερη ἱστορία τῆς 
πατρίδας μας.

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος θά 
ἑορτάσουμε τό θαῦμα καί θά εὐχα ρι-
στήσουμε τόν «ἐν παντίαις ἀνάγκαις  Ὑ-
πέρ μαχο» Νικόλαο γιά τήν προστασία 
καί τήν ἀρωγή του πρός ὅλους ἐμᾶς.

Τό Σάββατο 29   Ὀκτωβρίου στίς  6.00 μ.μ.
θά ψαλλεῖ ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός καί τό 
πρωί τῆς Κυριακῆς 30 Ὀκτωβρίου θά 
τελεσθεῖ ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία καί ἡ Εὐχαριστήριος Δοξολογία ἱερουργοῦντος τοῦ παν. Πρωτοσυ-
γκέλλου π. Φιλοθέου.

Ἡ συμμετοχή μας, προσωπική καί οἰκογενειακή,
θά ἀποτελέσει ἀφορμή νά δοξασθεῖ ὁ Θεός καί νά τιμηθεῖ καί

πάλι ὁ ἔνδοξος Ὁσιο μάρτυρας Νικόλαος.

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

Τηλ.: 22620-24282
Ὑπεύθυνος: π. Εὐάγγ. Ρουσέτης

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:                 τηλ. 210-34.76.090

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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«Παναγία µου!...»

Αγρυπνος φρουρός ἡ Παναγιά 
µας δέεται ἀσταµάτητα στόν 
Υἱό της γιά τίς ἁµαρτίες µας 

καί ἁπλώνει ὡς στοργική µάνα τά 
χέρια της σ’ ὅλο τόν κόσµο σκέπο-
ντας τούς πάντες χωρίς διακρίσεις, 
ἀκόµα κι αὐτούς πού δέν ἔχουν 
ἀκούσει ποτέ στή ζωή τους γιά τόν 
ἀληθινό Θεό. Αὐτό ἀποδεικνύεται 
καί ἀπό ἕνα συγκλονιστικό γιά τά 
ἀνθρώπινα µέτρα γεγονός πού 
ἔλαβε χώρα στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς, 
τή Σαουδική Ἀραβία, παραδοσιακή 
ἕδρα τοῦ ἰσλαµισµοῦ.

Ἕνας µουσουλµάνος νυµφεύ-
θηκε µιά κοπελιά πού δέν µπο-
ροῦσε νά τεκνοποιήσει. Οἱ γιατροί 
στήν συγκεκριµένη περίπτωση δέν 
µποροῦσαν νά παράσχουν καµιά 
βοήθεια. Δυστυχισµένοι καί οἱ δυό 
πῆγαν ταξίδι ἀναψυχῆς στή Συρία 
γιά νά ἁπαλύνουν τόν πόνο τους 
µά στά πρόσωπά τους ἦταν ἔκδηλη 
ἡ στενοχώρια τους. Ὁ ξεναγός πού 
τούς συνόδευε διαπιστώνοντας 
τήν ἄσχηµη ψυχολογική τους κα-
τάσταση, συζητώντας µαζί τους 
πληροφορήθηκε τό προσωπικό 
τους δράµα. Ἀµέσως τούς µίλησε 
γιά ἕνα χριστιανικό µοναστήρι τῆς 
Παναγίας τῆς Σεϊνταναγιᾶς (Σεϊντα-
ναγιά=Δεσποινα Κυρία) στό ὁποῖο 
καταφεύγουν ἄτεκνα ζευγάρια χρι-
στιανῶν καί ἀποκτοῦν παιδί.

Χωρίς νά χάσουν χρόνο πη-

γαίνουν στό µοναστήρι καί ὑπό-
σχονται στόν ξεναγό γιά τήν πλη-
ροφορία πού τούς ἔδωσε ὅτι θά 
προσφέρουν στόν ἴδιο 20.000 $ 
καί 80.000 $ στό µοναστήρι ἄν 
πραγµατοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυµία τους. 
Ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες τῶν µο-
ναχῶν καί µέ θερµή πίστη στήν Πα-
ναγία σέ λίγο καιρό ἡ ἄτεκνη γυ-
ναίκα µένει ἔγκυος καί γέννησε ἕνα 
χαριτωµένο καί ὑγιέστατο ἀγοράκι.

Ὁ µουσουλµάνος θέλησε νά ἐκ -
πληρώσει τό τάµα του καί εἰδο-
ποιεῖ τόν ξεναγό νά πᾶνε στό µο -

Ἡ Ἑκατονταπυλιανή τῆς Πάρου.
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ναστήρι. Αὐτός κυριευµένος ἀπό 
τό πάθος τῆς φιλοχρηµατίας συνεν-
νοεῖται µέ δύο φίλους του γιά νά 
τόν ληστέψουν. Ἔτσι, ὅταν αὐτός 
ἀναχώρησε ἀπό τήν Σαουδική 
Ἀραβία µέ πτήση γιά τήν Συρία πού 
ἦταν τό µοναστήρι καί φτάνει στό 
ἀεροδρόµιο, τόν παραλαµβάνουν 
καί τόν ὁδηγοῦν σέ µία ἐρηµική 
περιοχή, τοῦ κλέβουν τό τεράστιο 
ποσό τοῦ τάµατος, τόν σκοτώνουν 
καί βάρβαρα φερόµενοι τοῦ τεµα-
χίζουν τό σῶµα. Θολωµένοι καί µή 
σκεπτόµενοι ψύχραιµα βάζουν τά 
µέλη τοῦ σώµατός του στό πόρτ-πα-
γκάζ τοῦ αὐτοκινήτου καί ξεκινοῦν 
γιά ἄλλη ἐρηµική περιοχή.

Εἰσερχόµενοι λοιπόν στήν ἐθνι- 

κή ὁδό τό ὄχηµά τους ἐξαιτίας µη-
χανικῆς βλάβης ἀκινητοποιεῖται. 
Ἕνας διερχόµενος ὁδηγός σταµατᾶ 
καί προσφέρεται γιά βοήθεια. 
Ἐκεῖνοι ἀρνήθηκαν φοβούµενοι νά 
µήν ἀποκαλυφθεῖ τό ἀποτρόπαιο 
ἔγκληµά τους. Ὅµως ὁ ὁδηγός 
παρατηρεῖ αἵµατα νά στάζουν κάτω 
ἀπό τό πόρτ-παγκάζ καί τοῦ κάνει 
ἐντύπωση ἡ νευρική συµπεριφορά 
τους. Μπαίνει σέ ὑποψίες καί καλεῖ 
ἀµέσως τήν ἀστυνοµία ἡ ὁποία καί 
ἀνταποκρίθηκε ἄµεσα καθώς κο-
ντά στήν περιοχή ὑπῆρχε περιπο-
λικό. Οἱ ἀστυνοµικοί βλέπουν στό 
ὁδόστρωµα αἷµα καί διατάζουν 
ἔρευνα στό ὄχηµα.

Πανικόβλητος ὁ ξεναγός ὑπα- 
κούοντας στήν διαταγή τῶν ἀστυ-
νοµικῶν ἀνοίγει τό πόρτ-παγκάζ 
καί ἔντροµος βλέπει αὐτόν πού 
πρίν ἀπό λίγη ὥρα εἶχε τεµαχίσει 

µέ τά ἴδια του τά χέρια, ὑγιέστατο 
καί ὁλοζώντανο νά σηκώνεται καί 
νά βγαίνει ἔξω. Ὁ ἴδιος λουσµέ-
νος στό αἷµα λέει τά ἑξῆς φοβερά 
λόγια: «Ἡ νεαρή γυναίκα πού µοῦ 
εἶπε πώς εἶναι ἡ Παναγία τελείωσε 
καί τίς τελευταίες ραφές τοῦ λαιµοῦ 
µου ἐδῶ µπροστά –δείχνοντας τό 
καρύδι τοῦ λαιµοῦ του– ἀφοῦ µοῦ 
ἔραψε ὅλο µου τό σῶµα πρῶτα». 

Οἱ ἐγκληµατίες τρελάθηκαν καί 
τούς κλείσανε σέ ψυχιατρεῖο, µή 
µπορώντας νά διανοηθοῦν αὐτό 
πού συνέβη στόν σαουδάραβα 
ἀπό τήν Παναγία. Ἐξετάστηκε ἀπό 
ἰατροδικαστές καί πιστοποίησαν τίς 
ραφές πού ἔγιναν στό σῶµα του 
ἀπό τόν τεµαχισµό πού εἶχε ὑποστεῖ. 
Τό γεγονός τῆς νεκρανάστασης κα-
ταγράφηκε ἀπό τίς ἀστυνοµικές 
ἀρχές καί ὁ ἴδιος µίλησε γιά τό θαυ-
µαστό σηµεῖο πού τοῦ ἐπιτέλεσε ἡ 
Παναγία, διακηρύσσοντάς το δη-
µόσια µέ παρρησία, σέ µιά χώρα 
ἰσλαµική καί µάλιστα βαπτίστηκε 
χριστιανός καί ἐκπλήρωσε τό τάµα 
του προσφέροντας στό µοναστήρι 
800.000 $.

Γιά µιά ἀκόµη φορά βλέπουµε 
ἔµπρακτα τήν ἄπειρη ἀγάπη τῆς 
Παναγίας γιά ὅλο τόν κόσµο καί 
µέ ἀφορµή αὐτό τό σηµεῖο ἄς δυ-
ναµώσουµε τήν πίστη µας στό Χρι-
στό τό µόνο ἀληθινό Θεό καί ἄς 
προστρέχουµε µέ ἁγνή καρδιά στή 
πρεσβεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
γιά τήν σωτηρία µας.

Δηµ. Τζαφέρης
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Ησοφία τῶν πατέρων τῆς 
ἐρήμου εἶναι ἀσύγκριτη. 

Εἶναι πάνω ἀπό κάθε σοφία 
πού χαρακτηρίζεται ὡς τέτοια 
ἀπό τούς ἀνθρώπους. Δέν εἶναι 
στοχασμός, δέν εἶναι νοήματα 
ντυμένα μέ λέξεις πολύπλοκες καί 
δυσνόητες στούς πολλούς. Εἶναι 
σοφία «ἄνωθεν κατερχόμενη», 
δῶρο τοῦ Πανσόφου Θεοῦ στίς 
ψυχές ἐκεῖνες πού μέ αὐταπάρνηση 
Τόν ἀγάπησαν, ταπεινώθηκαν ἕως 
ἐσχάτων, παραδόθηκαν ὁλόψυχα 
στό θέλημά Του καί ἔφθασαν σέ 
μέτρα ἁγιότητος ἀκατάληπτα στό 
δικό μας νοῦ τό σκοτισμένο ἀπό 
τά πυκνά σύννεφα τῆς ἁμαρτίας.

Ἀπογοητευμένος μία μέρα ὁ 
γράφων γιά τήν «ἀπώλεια» τῆς 
Χριστιανικῆς του συνέπειας ἐξ 

αἰτίας τῶν πολλῶν ὑποχρεώσεων, 
κατέφυγε σέ κατά Θεόν σοφό καί 
ἔμπειρο πνευματικό γιά νά ζητήσει 
συμβουλή.

Οἱ παρακλητικοί λόγοι του ἐπι  -
κε ντρώθηκαν σέ ἕνα χωρίο πα-
τερικό Γέροντος τῆς ἐρήμου, ὁ 
ὁποῖος κι ἐκεῖνος ἐλυπεῖτο κα-
τάκαρδα πού δέν μποροῦσε ὅλη 
τήν ἡμέρα νά προσεύχεται ἤ ὁ 
λογισμός του νά εἶναι τουλάχιστον 
προσευχητικός. Ὁ ἐρημίτης αὐτός 
κάθε βράδυ πρίν πέσει νά κοιμηθεῖ 
ἔλεγε τήν ἑξῆς φράση: «Ἁμαρτίας 
ἔχω οἶδας. Εὐσπλαχνίαν ἔχεις 
οἶδα. Σῶσον με Χριστέ ὡς οἶδας». 
Δηλαδή, γνωρίζεις Κύριε ὅτι ἔχω 
ἁμαρτίες. Ἐγώ ἐπίσης γνωρίζω ὅτι 
ἔχεις εὐσπλαχνία. Σέ παρακαλῶ 
Χριστέ σῶσε με ὅπως  Ἐσύ γνω-
ρίζεις. 

Αὐτά τά λόγια εἶναι ἡ ἀνα-
κεφαλαίωση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 
ἑνός πνευματικοῦ ἀγῶνος. Ὁ ἐ ρη -
μίτης τά ἔλεγε αὐτά τά λόγια 
χωρίς νά ξέρει τό θεολογικό βά-
θος τους. Καί δέ γνώριζε, διό -
τι ἁπλούστατα, βίωνε σέ βά θος 
τό σωστικό μυστήριο τῆς ταπει -
νοφροσύνης. Εἶχε ὄχι ἁπλή 
μνήμη καί γνώσεις περί τῆς 
ἁμαρτωλότητός του, ἀλλά ἐπί-
γνωση περί αὐτῆς. Καί ἐπειδή 

Ο πιο Ιερος Προσευχητικος Λογισμος



εἶχε ἐπίγνωση, ἔκανε ἐν ἐπιγνώσει 
ὁμολογία τῆς ἁμαρτωλότητός του 
στή προσευχή, μέ ἐξομολογητική 
πονεμένη κραυγή, πού ἐξέφραζε 
ὅλη τήν ἐσωτερική ὀδύνη τοῦ 
ἀληθινά μετανοοῦντος. Τό μυστικό 
ἐδῶ εἶναι ἡ ὁμολογία (πάλι ἐν ὥρᾳ 
προσευχῆς) τῆς βαθειᾶς ἐλπίδος 
του στήν ἀπέραντη εὐσπλαχνία 
τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀγάπης πού «θέλει 
πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι».Καί 
τέλος, ὅπως Αὐτός ξέρει, δηλαδή 
μέ τούς τρόπους πού ἡ πανσοφρία 
καί ἡ ἀγάπη Του γνωρίζει νά 
οἰκονομεῖ τά πράγματα γιά τή 
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Μέ ἄλ-
λα λόγια, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς 
ἁμαρτωλότητός του, ἐναπέ θετε 
τίς βάσιμες ἐλπίδες του στήν 
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ παρα κα-
λώντας τον νά ἐνεργήσει ἐκεῖνος 
ὅπως ξέρει γιά τή σωτηρία του. 

Αὐτός ὁ λογισμός προσευχή, 
πρέπει νά τυπωθεῖ στή μνήμη 
μας, νά ἀπασχολεῖ τή σκέψη μας 
κάθε ἡμέρα καί ἰδιαίτερα ὅταν ἡ 
συνείδησή μας μᾶς ἐλέγχει γιά 
ἁμαρτίες.

Αὐτός ὁ προσευχητικός λο-
γισμός θά μᾶς κρατᾶ στήν ἀσφά-
λεια τῆς ταπεινώσεως, στή μυ-
στική χαρά τῆς ἐλπίδος καί στή 
βεβαιότητα τῆς ἀνταπόκρισης 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὅτι θά βρεῖ 
τρόπο νά μᾶς σώσει, τόν ὁποῖο 
ἐμεῖς δέν τοῦ τόν ὑποδεικνύουμε. 
Αὐτή ἡ καθημερινή στάση ζωῆς 
ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τοῦ παρέχει 
ὅλες τίς προϋποθέσεις νά ἐπέμβει 
στή ζωή μας σωστικά, ἀφοῦ τοῦ 
προσφέρουμε τήν προσωπική 
μας ἐλευθερία, μέ τό «σῶσον με 
Χριστέ ὡς οἶδας». 

«Ἀντίπας ὁ Περγάμου»

27 ΚΑΙ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜHN ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΝΤΥΣΟΥΜΕ 

ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
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Ηταν  Ὀκτώβριος τοῦ 1943. Οἱ σκλη-
ροί Γερµανοί εἶχαν ἑτοιµασθεῖ γιά 

µιά ἀκό µη φορά νά σκορπίσουν τόν 
θάνατο πρίν ἀποχωρήσουν ἀπό τή 
Θήβα καί  ἀφήσουν πίσω τούς µιά 
ἐρειπωµένη συνοικία της. Οἱ πληρο-
φορίες τους ἔλεγαν ὅτι στό Τάχι ἦταν 
κρυµµένα πολλά πυροµαχικά τά ὁποῖα 
θά χρησιµοποιοῦσαν οἱ ἀντάρτες 
ἐναντίον τους. Δέν εἶχαν ἄδικο. Πράγ-
µατι, στό σηµεῖο πού βρίσκεται σήµε-
ρα τό καµπαναριό ὑπῆρχε ἕνας µικρός 
βοηθητικός χῶρος ὅπου ἦταν γεµάτος 
µέ πυροµαχικά.

Ἡ διαταγή πού ἔδωσαν οἱ 
Γερµανοί πάγωσε τίς καρδιές τῶν 
κατοίκων καί αὔξησε τό ἐσωτε ρικό 
δράµα τῆς ἀγωνίας τῶν γο νέων γιά 
τά παιδιά τους, ὅλων γιά ὅλους, 
ἀδελφούς, ἀρρώστους, γυναῖκες 
καί παιδιά…

Ὅλοι συγκεντρώθη-
καν ἔξω ἀπό 
τό Ναό, ἐνῶ 
ἀπέναντί τους 
τό ἐκτελεστικό 
ἀπόσπασµα πε-
ρίµενε τό σύν-
θηµα τοῦ ἀξιω-
µατικοῦ γιά νά 
στείλει τό καυτό µολύβι στά σώµατά 
τους.

Παράλληλα ζήτησαν κατάλογο µέ 
τά ὀνόµατα τῶν ἀνδρῶν ἀπό 16 ἐτῶν 
καί πάνω, µέ τή διαταγή ὅτι ὅποιος δέν 
ἦταν παρών νά τόν ἀναζητοῦσαν καί 
νά τόν ἐκτελοῦσαν ἐπί τόπου.

Ἔγινε ἐξωνυχιστικός ἔλεγχος παν-
τοῦ. Καί πού δέν ἔψαξαν. Μέχρι καί 

στό Ναό µπῆκαν γιά νά ἐντοπίσουν 
ἐκεῖνο πού ἤθελαν. Τήν εἴσοδο τοῦ 
µικροῦ αὐτοῦ χώρου, ἔκλεινε µιά ξύ-
λινη πόρτα, ἡ ὁποία ἀνοιγόκλεινε µέ 
τό φύσηµα τοῦ ἀέρα καί παράτεινε 
τήν ἀγωνία τῶν ἀπελπισµένων, πού 
παρακολουθοῦσαν τόν ἀξιωµατικό 
νά φτάνει µέχρι τήν εἴσοδο τοῦ χώ-
ρου αὐτοῦ, ἀλλά νά µήν µπαίνει µέσα, 
οὔτε ἀπό στρατιωτική διαίσθηση, οὔτε 
ἀπό ἀνθρώπινη περιέργεια. Σέ λίγο οἱ 
Ναζί ἔφυγαν. Ἔφυγαν ἄπρακτοι. Κα-
τευθύνθηκαν πρός τή νότια πλευρά 
τῆς Ἐπαρχίας.

Οἱ διασωθέντες ἄντρες καί γυναῖκες 
καί παιδιά ἀµέσως ἔτρεξαν 

µέσα στό Ναό. 
Μέ κεριά καί 
λαµπάδες, γο-
νυκλισίες, µυστι-
κές προσευχές 
καί δάκρυα εὐ-
χαριστοῦσαν τόν           
Ἅγιο πού τούς 
ἔσωσε. 

Τόν εὐχαρι-
στοῦσαν διότι  ἐ-
κεῖνος ἦταν πού 
ἐµπόδισε τόν 
Γερµανό ἀξιω-

µατικό νά ἐντοπίσει τά πυροµαχικά καί 
νά στείλει τούς ἐνορίτες του στό θάνα-
το, ἐνῶ ὁ Ναός του νά γινόταν στάκτες 
καί ἐρείπια.

Ἄς τόν εὐχαριστοῦµε λοιπόν 
γιά τήν προστασία Του καί ἄς Τόν 
παρακαλοῦµε νά µήν στερήσει ποτέ 
ἀπό τήν Ἐνορία µας τήν Εὐλογία καί τή 
Χάρη Του.

Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου µας
στά µαῦρα χρόνια τῆς κατοχῆς



Λειτουργική ζωή
� Ἡ Θ. Λειτουργία θά τελεῖται τίς Κυριακές, τίς ἑορτές καί τά 

Σάββατα µε κόλλυβα γιά τίς Ψυχές.
� Τίς ἑξῆς ἡµέρες θά τελεσθοῦν Ἀγρυπνίες (8.00 µ.µ.-12.30):

27/10/05 Ἁγ. Σκέπης, 1/12/05 Παναγίας τῆς Γερόντισσας, 10/10/05 
Ἀνάµνηση Ὑποδοχῆς λειψάνου ὁσιοµ. Νικολάου, 1/3/06 Ἁγίου 
Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, 7/4/06 Ἀκαθίστου Ὕµνου, 8/5/06 Ἱερᾶς 
Πανηγύρεως, 28/5/06 Ἅλωση τῆς Πόλεως, 31/05/06 Ἀπόδοση τοῦ 
Πάσχα.

� Στίς 23/10/05 τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, στίς 18/12/05, 
προπαραµονή τῶν Χριστουγέννων καί τήν Μεγ. Τετάρτη θά 
τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

� Κάθε Τετάρτη στίς 5.00 µ.µ. θά ψάλλεται ἡ Παράκληση τοῦ 
Ἁγίου µας.

Κατήχηση
� Κάθε Τετάρτη (µετά τήν Παράκληση) στίς 5.30 µ.µ. θά γίνε-
ται τό ἑσπερινό κήρυγµα µέ θέµα «Ὁ Χριστός θαυµατουργών» 
(ἀναφορά στά ὑπερφυσικά θαύµατα τοῦ Κυρίου µας). Ἔναρξη 19 
Ὀκτωβρίου.
� Κάθε Σάββατο θά γίνονται οἱ Νεανικές Συνάξεις γιά παιδιά 
Δηµοτικοῦ, Γυµνασίου, Λυκείου. Ἔναρξη 22 Ὀκτωβρίου.
� Μηνιαίως στό χῶρο τοῦ Νηπιαγωγείου θά γίνεται εἰδική συνά-
ντηση µέ τά παιδιά µέ σκοπό τήν κατήχησή τους στήν Ὀρθόδοξη 
πίστη καί ζωή.
� Προγραµµατίζονται δύο Συνάξεις γιά τούς φοιτητές πού προ-
έρχονται ἀπό τήν συνοικία µας (Χριστούγεννα – Πάσχα).

Ἀλληλεγγύη
Τό «Ἐνοριακό Ταµεῖο Ἀλληλεγγύης» θά δραστηριοποιηθεῖ ὅπως 
πάντοτε µέ σκοπό τήν παροχή ἔµπρακτης ἀγάπης καί φιλαδελφί-
ας. («Τράπεζα τροφίµων», Λαχειοφόροι, τσάϊ, βοηθήµατα κ.ἄ.).

Η ΝΕΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΗ ΝΕΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΗ ΝΕΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ



Ἐκδηλώσεις
� Στίς 26 Νοεµβρίου τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ γιά τούς µικρούς µας 

Ἐνορίτες.
� Τήν 1 Ἰανουαρίου τοῦ Ἁγ. Βασιλείου γιά τούς νέους φοιτητές.
� Στίς 2 Φεβρουαρίου τῆς Ὑπαπαντῆς γιά τίς µητέρες. 
� Στίς 26 Μαρτίου τῆς Σταυροπροσκυνήσεως γιά τούς ἱερό-

παιδες.
� Τόν Ἰούνιο τοῦ 2006 γιά τούς ἀριστούχους µαθητές τοῦ 6ου 

Δηµ. Σχολείου.

Ἐκδρομές
� Μονοήµερες, τριήµερες καί ἀπογευµατινές προσκυνηµατικές 

ἐκδροµές.
� Ἑπταήµερο προσκύνηµα στά Ἱεροσόλυµα, στούς Ἁγίους Τό-

πους ὅπου γεννήθηκε, δίδαξε, θαυµατούργησε, σταυρώθηκε, 
ἀνέστη καί ἀνελήφθη ὁ Κύριός µας, τόν Ἰούνιο τοῦ 2006.

Ἑορτές
� Τό θαῦµα τοῦ Ἁγίου στίς 30/10/05
� Τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ προστάτου τοῦ «ΕΤΑ» στίς 3/1/06.
� Τῶν Βοιωτῶν Ἁγίων στίς 19-3-06.
� Τοῦ ὁσιοµ. Νικολάου στίς 8 καί 9 Μαΐου 2006.

Ἐκδόσεις
Τό Ἐνοριακό περιοδικό «Ἐπικοινωνία»
� Τό ἡµερολόγιο τοῦ 2006 ἀφιερωµένο στή ζωή τῆς Θεοτόκου 

(περιέχει καί τήν Παράκληση).
� Τήν Παράκληση καί τόν Βίο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ νέου.

Η ΝΕΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΗ ΝΕΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΗ ΝΕΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ   ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
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ÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇ

Τ
ό Μυστήριο μέ τό ὁποῖο δεχόμαστε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 
ὀνομάζεται ἐξομολόγηση, διότι ὁμολογοῦμε στόν Κύριο τίς 
ἁμαρτίες μας καί τήν εὐθύνη μας γι’ αὐτές: «Πατέρα, ἁμάρτησα 

ἐνώπιόν σου καί δέν εἶμαι ἄξιος νά ὀνομάζωμαι παιδί σου». 
Ἡ ὁμολογία τῆς ἁμαρτίας εἶναι προϋπόθεση γιά νά λάβουμε τήν συγ-

χώρηση. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἐάν ὁμολογοῦμε τίς 
ἁμαρτίες μας, ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος καί δίκαιος, ὥστε νά μᾶς συγχωρή-
ση τίς ἁμαρτίες, καί νά μᾶς καθαρίση ἀπό κάθε ἀδικία: Ἐάν  ὁμολογῶμεν 
τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καί δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῶν τάς ἁμαρτίας 
καί καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀδικίας. Ἡ ὁμολογία τῆς ἁμαρτίας εἶναι 
ἕνας εὔκολος τρόπος γιά  νά λάβουμε τήν ἄφεση. «Ἁμάρτησες; Πές στόν 
Θεό: “Ἁμάρτησα”… Ὁμολόγησε τήν ἁμαρτία γιά νά ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν 
ἁμαρτία». 

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος συνιστᾶ: «Ἄν ἁμαρτήσης μήν περιμένης νά σέ κατη-
γορήση ἄλλος, ἀλλά, πρίν κατηγορηθῆς καί διασυρθῆς, σύ ὁ ἴδιος καταδίκαζε 
τίς πράξεις σου… Γι’ αὐτό καί κάποιος λέγει: “ Ὁ δίκαιος κατηγορεῖ πρῶτος 
τόν ἑαυτό του”. Γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας εἶναι τό νά κατηγοροῦμε 
τόν ἑαυτό μας γιά ὅσα σφάλματα κάνουμε… καί νά ἐξιλεώνουμε τόν Θεό μέ 
τήν ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν μας». 

Στό βίο τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Στυλίτου ἀναφέρεται τό ἀκόλουθο περι-
στατικό:

Κάποιος θέλησε νά πάη στόν Ἅγιο γιά νά πάρη τήν εὐχή του. Στόν δρό-
μο πού πήγαινε, κάθησε καί ἔφαγε ἀπό τίς προσφορές πού μετέφερε, νομί-
ζοντας πώς δέν θά τό καταλάβη ὁ Ἅγιος. Ὅταν ὅμως ἔφθασε καί πῆγε νά 
τόν προσκυνήση, καθώς κύτταξε τό ἅγιο του πρόσωπο, ἔπεσε κάτω σάν 
νεκρός, ὥστε ὅλοι νόμιζαν ὅτι πέθανε. Λέγει λοιπόν, πρός αὐτόν ὁ Ἅγιος: 
«Πές μου τί ἔκαμες στόν δρόμο καί ἔπαθες αὐτό τό πρᾶγμα; Ὁμολόγησέ το 
γιά νά γίνης καλά». Ὁ ἄνθρωπος τότε λέγει ἐνώπιον ὅλων: «Ἁμάρτησα 
στόν Κύριο καί ὁμολογῶ τήν ἁμαρτία μου. Μεταφέροντας τίς προσφορές, 

Τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας

ÅÎÏÌÏËÏÃÇÓÇ
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καθώς πλησίασα στό ἅγιο τοῦτο ὄρος, 
κάθησα καί ἔφαγα ἀπό αὐτές, νο-
μίζοντας πώς δέν θά τό καταλάβαι-
νες. Καθώς ὅμως σέ ἀντίκρυσα, ἦλθε 
ἐπάνω μου ἀπέραντη εὐωδία καί δέν 
ξέρω τί ἔπαθα καί λιποθύμησα». Τοῦ 
ἀπαντᾶ τότε ὁ ἅγιος Συμεών: «Πή-
γαινε ἐν εἰρήνῃ καί ἀπό τώρα νά 
φοβᾶσαι τόν Θεό. Ἀφοῦ μετενόησες 
θά εἶσαι ὑγιής καί θά σέ προστατεύη 
ὁ Κύριος». 

Ἄς μήν περιμένουμε νά μᾶς 
ἐλέγξη ὁ Θεός γιά νά ὁμολογήσουμε 
τίς ἁμαρτίες μας. Ὁ Θεός τίς γνωρί-
ζει πρίν τίς πράξουμε. Θέλει ὅμως νά 
τίς ὁμολογήσουμε γιά νά μᾶς συγχω-
ρήση. Διότι ἡ ὁμολογία τῆς ἁμαρτίας 
δείχνει ὅτι πραγματικά μετανοήσαμε. Ἐπιπλέον μᾶς βοηθᾶ νά καταλάβου-
με πόσο χρέος μᾶς ἐξάλειψε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος. Καί μαθαίνοντας τό 
μέγεθος τῆς δωρεᾶς, εὐχαριστοῦμε συνέχεια τόν Θεό. Τέλος, ἡ ὁμολογία 
μᾶς κάμνει δυσκίνητους στήν ἁμαρτία καί προθυμότερους στήν ἀρετή.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐμφανίζει τόν Θεό νά λέγη πρός τόν Μωυσῆ, 
ὁ ὁποῖος προσευχόταν γιά τούς ὁμοεθνεῖς του: «Μόνο ἕνα πρᾶγμα ζητῶ, 
τήν ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν καί τότε δέν τιμωρῶ γι’ αὐτές… Ἐάν δέν 
γνώριζα ὅτι γίνονται χειρότεροι, ἐπειδή δέν ὁμολογοῦν τά προηγούμενα 
ἁμαρτήματα, οὔτε καί αὐτό θά ζητοῦσα… Θέλω νά ὁμολογήσουν τά προ-
ηγούμενα ἁμαρτήματα, ὥστε ἡ ὁμολογία νά γίνη σ’ αὐτούς ἐμπόδιο, γιά 
νά μήν τό ἐπαναλάβουν». Καί «ἐσύ, ἀγαπητέ, ὅταν ἁμαρτήσης, ὁμολόγησε 
“Ἁμάρτησα”». Ἔτσι ἐξιλεώνεις τόν Θεό, ἀλλά κι ἐσύ δυσκολώτερα θά πέσης 
στά ἴδια». 

Ἀπό τήν ἁμαρτία θά ἀπαλλαγοῦμε ἐάν ἐξομολογηθοῦμε καί 
ὁμολογήσουμε μέ εἰλικρίνεια στόν Χριστό: «Ἥμαρτον εἰς σέ Σωτήρ, ὡς ὁ 
ἄσωτος υἱός· δέξαι με Πάτερ μετανοοῦντα, καί ἐλέησόν με ὁ Θεός». 

«Τό μυστήριον τῆς μετανοίας», Ἐκδόσεις «Δόμος»
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Σ τήν πρό Χριστοῦ ἐποχή οἱ 
εἰδωλολάτρες γιά τή σωτηρία τους 

πρόσφεραν στούς ψεύτικους θε-
ούς τους αἱµατηρές ζωοθυσίες καί 
ἀνθρωποθυσίες. Ἐπίσης ὁ ἀρχιερέας 
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης εἰσερχόταν µία 
φορά τό χρόνο στά Ἅγια τῶν Ἁγίων 
τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολοµῶντα καί προ-
σέφερε αἱµατηρή ζωοθυσία γιά τίς 
ἁµαρτίες τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Αὐτές 
ὅµως τελικά δέν προσέφεραν λύτρω-
ση. Ἁπλῶς ἦταν µία προτύπωση τῆς 
θυσίας πού πρόσφερε ἐφάπαξ ὁ Χρι-
στός γινόµενος ὁ ἴδιος θύµα γιά τήν 
σωτηρία ὅλου τοῦ κόσµου.

Στήν Ἐκκλησία τελοῦµε τό Μυστή-
ριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὅπως τό πα-
ραλάβαµε ἀπό τό Μυστικό ∆εῖπνο πού 
ἔλαβε χώρα στό Ὑπερῶο λίγο πρίν τό 
Πάσχα τῶν Ἑβραίων. «Καί λαβών ἄρτον 
(ὁ Ἰησοῦς) εὐχαριστήσας ἒκλασε (τεµά-
χισε) καί ἒδωκεν αὐτοῖς λέγων· τοῦτο ἐστι 
τό σῶµα µου τό ὑπέρ διδόµενον: τοῦτο 
ποιῆτε εἰς τήν ἐµήν ἀνάµνησιν. Ὡσαύτως 
καί τό ποτήριον µετά τό δειπνῆσαι λέγων· 
τοῦτο τό ποτήριον ἡ καινή διαθήκη ἐν τῷ 
αἵµατί µου, τό ὑπέρ ὑµῶν ἐκχυνόµενον» 
(Λουκᾶ 22, 19-20).

Ἡ Θεία Λειτουργία δέν σηµαίνει 
ἁπλῶς κάποια ὑπενθύµιση ἀλλά ὅτι 
τώρα καί κάθε φορά ἐνώπιόν µας 
καί γιά χάρη µας ἐπαναλαµβάνεται 
ἡ ἐφάπαξ (µία φορά) Θυσία τοῦ 
Χριστοῦ. Ἔχουµε δηλαδή ἐπανάλη-
ψη τῶν Σωτηριωδῶν πράξεών Του 
γιά µᾶς.

Λέγεται ἀναίµακτος (χωρίς αἷ µα) 
γιατί προσφέρουµε ἄρτο καί οἶνο, αὐτά 
πού ἀποτελεοῦν καθηµερινή µας βρώ-
ση καί πόση καί µέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος µεταβάλλονται σέ Σῶµα καί 
Αἷµα Χριστοῦ. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός: «Εἶναι 
σῶµα ἀληθινό µέ τήν Θεότητα, τό σῶµα 
ἀπό τήν ἁγία Παρθένο, ὄχι γιατί τό ἴδιο τό 
σῶµα πού ἀναλήφθηκε κατέρχεται, ἀλλά 
γιατί ὁ ἴδιος ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος µεταβάλ-
λονται σέ Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ». 

Χαρακτηριστικό εἶναι τό ἑπό µενο 
περιστατικό πού φανερώνει τήν πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ µας κατά τή Θεία 
Λειτουργία.

Στό χωριό τῆς Ἰορδανίας Ζάρκα 
στίς 21 Ἀπριλίου 1991, µετά τήν Με-
γάλη Εἴσοδο, ὁ Ὀρθόδοξος ἱερέας το-
ποθέτησε τά Τίµια ∆ῶρα στήν Ἁγία 

Γιατί ἡ Θεία Λειτουργία λέγεται 
ἀναίμακτος θυσία…
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Τράπεζα. Ξαφνικά εἶδε τό δισκάριο 
γεµάτο αἷµα. Ἀπό τόν Ἅγιο Ἄρτο ξε-
χυνόταν ἐπίσης αἷµα ζεστό. Ὁ ἱερέας 
ἔβαλε τίς φωνές, καί οἱ πιστοί ἔτρεξαν 
στό ἱερό νά δοῦν τί συµβαίνει. Βλέ-
ποντας τό θαυµαστό γεγονός, ἔµειναν 
ἄφωνοι. Ἄλλοι προσπαθοῦσαν νά µε-
ταλάβουν µερικές σταγόνες, ἐνῶ ἄλλοι 
νά χρίσουν τό σῶµα του.

«Ἐπισκέφθηκα τήν πόλη» διη γεῖται 
αὐτόπτης µάρτυρας «γιά νά δῶ ἀπό κο-
ντά τό θεϊκό σηµεῖο. Χιλιάδες κόσµου 
εἶχαν κατακλύσει τήν περιοχή. Ὁ ἱερέας 
εἶχε κατορθώσει νά φυλάξει δύο κοµ-
µατάκια Ἄρτου. Ὁµολογῶ πώς αὐτό πού 
ἔβλεπα δέν ἦταν ἄρτος καί οἶνος. Ἦταν 
Σῶµα καί Αἷµα Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ι. Μ. 
Παρακλήτου).

Μεγάλα καί θαυµαστά ἐποίησε 
ὁ Θεός γιά µᾶς. Ἐµεῖς ὀφείλουµε 
ὡς βαπτισµένοι Χριστιανοί νά συν-
αισθανθοῦµε τήν ἄπειρη Ἀγά πη Του 
νά µετανοήσουµε γιά τίς ἁµαρτίες µας 
καί νά στηρίξουµε ὅλες µας τίς ἐλπίδες 
στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἔχουµε χρέος νά εἴµαστε παρόντες σέ 
κάθε Εὐχαριστιακή Σύναξη µεταλαµ-
βάνοντας ἀπό αὐτά πού ἐµεῖς προσφέ-
ρουµε ὡς θυσία στό Θεό καί πού µᾶς 
ἐπιστρέφει ὡς τροφή αἰωνίου ζωῆς 
ὡς Σῶµα καί Αἷµα Χριστοῦ.

Κων/νος Σβεντζούρης

ΙΕΡΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π
ές µου, ἄν πᾶς σέ ἰατρεῖο ἔχοντας 
τραῦµα, δέν ἀφήνεις νά σοῦ βάλη 

φάρµακο καί νά θεραπεύση τήν πληγή 
ὁ γιατρός, ἀλλά ἐξετάζεις ἄν ἔχη πληγή 
ἤ δέν ἔχη; Κι ἄν ἔχη, φροντίζεις γιά τήν 
πληγή; Ἤ, ἐπειδή ἐκεῖνος ἔχη πληγή, 
δέν θεραπεύει τήν δική σου καί λές, 
ἔπρεπε αὐτός, ἀφοῦ εἶναι γιατρός, νά 
εἶναι ὑγιής, ἐπειδή ὅµως δέν εἶναι αὐτός 
ὑγιής, ἐνῶ εἶναι γιατρός, ἀφήνω κι ἐγώ 
τήν πληγή µου ἀθεράπευτη; Μήπως 
λοιπόν ἄν ὁ ἱερέας εἶναι κακός, θά εἶναι 
αὐτό παρηγοριά γιά τόν ἀρχόµενο; Κα-
θόλου, ἀλλά ἐκεῖνος βέβαια θά ὑποστῆ 
τήν ὁρισµένη τιµωρία, θά ὑποστῆς 
ὅµως καί σύ τήν ὀφειλοµένη καί  πρέ-
πουσα…

Ἄν ἔχη κάποιος πατέρα, κι ἄν ἀκόµα 
αὐτός ἔχη µύρια κακά, ὅλα τά καλύ-
πτει… Κι ἄν τοῦ λείπη ἡ σύνεσις, συγ-

χώρα τον. Ἄν λοιπόν γιά τούς σωµατικούς πατέρες πρέπει νά τά λέµε αὐτά, πολύ 
περισσότερο γιά τούς πνευµατικούς. Σεβάσου τό ὅτι καθηµερινά σέ ὑπηρετεῖ, σέ 
ὁδηγεῖ στήν ἀνάγνωσι τῶν γραφῶν, γιά σένα στολίζει τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, γιά σένα 
ἀγρυπνεῖ, γιά σένα προσεύχεται, γιά σένα στέκεται καί παρακαλεῖ τόν Θεό, γιά σένα 
κάµει ὁλονύκτιες παρακλήσεις. Σεβάσου ὅλα αὐτά, σκέψου αὐτά καί πλησίασε µέ 
κάθε εὐλάβεια. Πές µου, εἶναι φαῦλος; Καί τί µ’ αὐτό; Μήπως αὐτός πού δέν εἶναι 
φαῦλος, αὐτός σοῦ χαρίζει τά µεγάλα ἀγαθά; Καθόλου. Τό πᾶν γίνεται ἀνάλογα µέ 
τήν δική σου πίστι. Οὔτε ὁ δίκαιος θά σέ ὠφελήση σέ κάτι, ἐφόσον ἐσύ δέν εἶσαι 
πιστός, οὔτε ὁ φαῦλος θά σέ βλάψη σέ κάτι, ἐφόσον εἶσαι ἐσύ πιστός. 

(ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)
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 Ὁ φοιτητής ἀπέτυχε στίς ἐξετάσεις κι ἔχασε τόν 
χρόνο του. Τηλεγραφεῖ στήν ἀδελφή του, σέ μία 
θεσσαλική πόλη.
—  Ἀπέτυχα ἐξετάσεις. Στόπ. Προετοίμασε μπαμπά. 

Στόπ.
Τήν ἑπομένη πῆρε τηλεγραφημένη ἀπάντηση: 
— Μπαμπάς ἕτοιμος, προετοιμάσου ἐσύ. Στόπ.

 — Ποιός θά τό πεῖ στόν πατέρα; Ρωτᾶ ὁ μικρότε-
ρος.
— Ἐσύ! Λέει ὁ μεγαλύτερος.
—  Λάθος κάνεις, ἀπαντᾶ ὁ μικρότερος. Ἐσύ θά 

πρέπει νά τοῦ τό πεῖς, γιατί τόν γνωρίζεις πε-
ρισσότερο καιρό!

 — Γκαρσόν, αὐτό τό μαχαίρι εἶναι βρώμικο.
— Πάντως κόβει, κύριε.
— Βεβαίως κόβει… τήν ὄρεξη! 

Ἐπιμέλεια: Γ. Ρουσέτης

Η ΩΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ!
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 Τήν θεομητορική περίοδο τοῦ Δε-
καπενταυγούστου προσπαθήσα-
με νά χαροῦμε ὅσο γίνεται περισ-
σότερο μέ τήν καθημερινή Θ. Λει-
τουργία, τίς Παρακλήσεις, τήν 
Ἀγρυπνία, τόν Ἐπιτάφιο καί τά 
Ἐγκώμια τῆς Παναγίας μας. Ἡ 
συμμετοχή τῶν πιστῶν Ἐνοριτῶν 
ἀπέδειξε γιά μία ἀκόμη φορά τήν 
ἀπεριόριστη ἀγάπη ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων πρός τό Σεπτό πρόσω-
πο τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ.

 Τό τριήμερο 17, 18 καί 19 Αὐ-
γούστου βρεθήκαμε στήν Κεφαλ-
λονιά ὅπου προσκυνήσαμε τά λεί-
ψανα τοῦ ὁσίου Γερασίμου, τοῦ 
Ὁσίου Παναγῆ τοῦ Μπασιᾶ, καί 
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐνῶ 
ἀπολαύσαμε ὅλα τά ἀξιοθέατα 
τοῦ νησιοῦ. Στήν Ἱερά Μονή τοῦ 
Ὁσίου Γερασίμου τελέσαμε Παρά-
κληση καί εἴχαμε τήν εὐκαιρία τῆς 
συναντήσεώς μας μέ τόν Σεβ. Κε-
φαλληνίας κ. Σπυρίδωνα καί τόν 
Πρωτοσύγκελλο παν. π. Γεράσι-
μο.

 Βαθύτατα εὐχαριστοῦμε τόν πα-
λαίμαχο δημοσιογράφο κ. Ἀθα-
νάσιο Λαμπρόπουλο γιά τήν δω-
ρεά στήν Ἐνοριακή μας Βιβλιοθή-
κη 16 τόμων ἀπό τήν «Ἱστορία τοῦ 
Ἑλληνικοῦ   Ἔθνους» τοῦ Κ. Πα-
παρηγόπουλου.

 Ξεκίνησε καί ὁλοκληρώθηκε ἡ 
ἐπένδυση τοῦ νάρθηκα τοῦ Ναοῦ 
μας (πρόναος) μέ μάρμαρα ἐξαι-
ρετικῆς ποιότητος καί χρωμάτων, 
καθώς καί ἡ ὀρθομαρμάρωση. Ἡ 
ἐργασία αὐτή ἔγινε ἀπό τό ἔμπειρο 
τεχνικό προσωπικό τῶν Αφων Κί-
τσου καί ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ 
ἀρχιτέκτονος κ. Χρ. Δριμούση.

 Μέ πολύ σεβασμό στό ἔργο πού 
ἐπιτελεῖται σέ χῶρες μακρινές ἀπό 
τούς Ὀρθόδοξους  Ἱεραποστόλους, 
φρόντισαμε καί πάλι νά στείλουμε 
μέσω τοῦ Γραφείου τῆς Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς (Κιθαιρῶνος 10) εἴδη 
ρουχισμοῦ, εἴδη Θ. λατρείας (καρ-
βουνάκια, θυμίαμα, νάμα, προσευ-
χητάρια, κ.ἄ.), γραφική ὕλη κ.λπ.

 Δέν μπορεῖ νά περάσει ἀπα ρα τή -
ρητη ἡ προθυμία καί ἡ εὐαι σθησία 
ὁρισμένων ἀδελφῶν μας γιά τό θέ-
μα τῆς Φιλανθρωπίας καί εἰδι κό-
τερα τῆς προσπάθειας πού γίνε-
ται μέσα ἀπό τήν «Τράπεζα τροφί-
μων» μέ σκοπό τήν ὑλική καί ἠθική 
ἀνακούφιση πολλῶν συνανθρώπων 
μας. Παράλληλα μέ τήν συνεισφορά 
τους στό κυτίο πού βρίσκεται στόν 
πρόναο γιά τόν σκοπό αὐτό, φέρ-
νουν συχνά καί τρόφιμα ὅπως γά-
λατα, ὄσπρια, ζυμαρικά, λάδι κ.ἄ. γιά 
νά διανεμηθοῦν. Τούς εὐχαριστοῦμε 
ἀπό καρδίας καί εὐχόμαστε νά τούς 
μιμηθοῦν καί ἄλλοι.

Ἀðü ôÞí  ἘíïñéáêÞ µáò æùÞ



ΚΥΡΙΑΚΗ 16-10-2005  Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου  
(Σπορέως): Θ. Λειτουργία.

ΤΡΙΤΗ  18-10-2005  Ἁγίου Ἀπ. καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ: Θ. Λειτουργία.

ΠΕΜΠΤΗ  20-10-2005  Ἁγίων Ἀρτεµίου, Ματρώνης καί Γερασίµου: Θ. Λειτουργία.

ΣΑΒΒΑΤΟ  22-10-2005  Ἁγ. Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως: Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα.

ΚΥΡΙΑΚΗ  23-10-2005 Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου: Θ. Λειτουργία.

  5.00 µ.µ. Ἑσπερινός καί Ἱερό Εὐχέλαιο.

ΤΕΤΑΡΤΗ  26-10-2005 Ἁγίου Δηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου: Θ. Λειτουργία.

ΠΕΜΠΤΗ  27-10-2005   ὥρα 8.00 µ.µ.-12.30 µ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ γιά τήν ἑορτή τῆς ΑΓΙΑΣ 
ΣΚΕΠΗΣ τῆς Παναγίας µας καί γιά τά Νικητήρια τῆς «28ης 
Ὀκτωβρίου 1940».

ΣΑΒΒΑΤΟ  29-10-2005 Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς Ρωµαίας: Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα.

ΚΥΡΙΑΚΗ  30-10-2005 ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ: Θ. Λειτουργία.

ΤΡΙΤΗ  1-11-2005 Ἁγ. Ἀναργύρων: Θ. Λειτουργία καί Ἁγιασµός.

ΣΑΒΒΑΤΟ  5-11-2005   Ἁγ. Γαλακτίωνος καί   Ἐπιστήµης: Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα.

ΚΥΡΙΑΚΗ  6-11-2005  Ἁγ. Παύλου Πατρ. Κων/λεως: Θ. Λειτουργία.

ΤΡΙΤΗ  8-11-2005 Ἁγίων Ταξιαρχῶν: Θ. Λειτουργία.

ΤΕΤΑΡΤΗ  9-11-2005  Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπ. Πενταπόλεως: Θ. Λειτουργία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11-11-2005  Ἁγ. Μηνᾶ: Θ. Λειτουργία.

ΣΑΒΒΑΤΟ  12-11-2005   Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ  Ἐλεήµονος: Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα.

ΚΥΡΙΑΚΗ  13-11-2005  Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου: Θ. Λειτουργία.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Καί φέτος θά τελεσθεῖ τό «Σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων» µέ σκοπό 
τήν πνευµατική µας προετοιµασία γιά τήν ὑποδοχή τοῦ παιδίου τῆς Βηθλε-
έµ ἀπό 15ης Νοεµβρίου ἕως 25ης Δεκεµβρίου. Ἡ Ἐκκλησία µας µέ τήν νη-
στεία, τήν καθηµερινή Θ. Λειτουργία, τήν Θ. Κοινωνία, τήν ἐλεηµοσύνη, τήν 
µνηµόνευση τῶν ὀνοµάτων µας καί τῶν κεκοιµηµένων, µᾶς προσκαλεῖ νά 
προετοιµάσουµε τίς ψυχές καί τά σώµατά µας καί νά προσφέρουµε τά Τίµια 
Δῶρα µας στόν Νεογέννητο Ἰησοῦ. Τόν Χρυσό τῆς καρδιᾶς µας, τόν Λίβανο 
τῆς λατρείας µας καί τά Σµύρνα τῆς µετάνοιάς µας. Κατά τήν Σαρακοστή αὐτή 
µποροῦµε νά καταλύουµε ψάρι ἐκτός ἀπό Τετάρτη καί Παρασκευή µέχρι τῆς 
17ης Δεκεµβρίου. Ἄς συµµετάσχουµε µέ πόθο πνευµατικό, µέ ἀγάπη καί 
χαρᾶ καί στό φετεινό Σαρανταλείτουργο.

Ἐíïñéáêü Ëåéôïõñãéêü Ðñüãñáµµá
(16  Ὀêôùâñßïõ – 13 Íïåµâñßïõ)


