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

Τηλ. καί Fax: 22620-24282

Ὑπεύθυνος: π. Εὐάγγ. Ρουσέτης

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:                 τηλ. 210-34.76.090

ἶναι ἀλήθεια ὅτι ζοῦµε σέ ἐποχή πού ὁ 
γραπτός λόγος βρίσκει µεγάλη ἀπήχηση 

στούς σύγχρονους ἀνθρώπους καί µπορεῖ 
εὔκολα νά µεταδώσει µηνύµατα οὐσιαστικά καί 
ὠφέλιµα ἤ καί τό ἀντίθετο, καί µπορεῖ νά φτά-
σει µέσα ἀπό ἕνα ἔντυπο στά χέρια ἀµέτρητων 
συνανθρώπων µας.

Ἔτσι καί ὁ γραπτός Ἐκκλησιαστικός λόγος 
ὁ ὁποῖος ἔχει τήν δυνατότητα νά ξεφύγει ἀπό 
τά στενά πλαίσια τοῦ Ναοῦ καί νά φτάσει στά 
σπίτια ὅλων τῶν Ἐνοριτῶν καί νά διαβαστεῖ, καί 
ἀπό ἐκείνους πού συµµετέχουν τακτικά στήν 
Λατρεία καί στήν ζωή τῆς Ἐνορίας, καί ἀπό 
ἐκείνους πού συµµετέχουν πιό ἀραιά, καί ἀπό 
ἐκείνους πού δέν συµµετέχουν σχε-
δόν καθόλου.

Ἐπιπλέον δίνει τή δυ-
νατότητα στόν καθένα νά
τόν µελετήσει ὅταν ἡ ψυ-
χική του κατάσταση εἶναι 
κατάλληλη γιά νά δεχθεῖ 
τόν θεῖο σπόρο πού ἐµπε-
ριέχεται σ’ αὐτόν.

Πρίν ἀπό ἕξι χρόνια ξε-
κινήσαµε τήν ποιµαντική µας 
ἐπικοινωνία µέ τούς Ἐνορίτες µας µέσα ἀπό τό 
περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» (µία σελίδα τό-
τε καί σήµερα ἕνα ὁλοκληρωµένο πολυσέλιδο 
ἔντυπο) καί προσπαθήσαµε νά φέρουµε ὅσο 
γίνεται πιό κοντά τούς Ἐνορίτες στήν Ἐνορία 
τους καί νά τούς βοηθήσουµε νά τή γνωρίσουν 
σέ ὅλες τίς διαστάσεις τῆς ζωῆς καί τῆς δρά-
σης της. Προσπάθεια πού συνεχίζουµε µέ τόν 
ἴδιο ρυθµό, τό ἴδιο µεράκι καί τήν ἴδια ἀγάπη 
καί σήµερα.

Ἀπό φέτος τό περιοδικό µας θά κυ κλοφορεῖ 
ἀνά τρίµηνο καί αὐτό γιά νά εἶναι περισσότε-
ρο ὁλοκληρωµένο σέ ὕλη καί θεµατολογία, 

ἀνεβασµένο σέ ποιότητα καί ἐµ-
φάνιση, πρακτικό σέ πληροφορίες 
καί ἐνη µέρωση, τέτοιο πού νά µπορεῖ νά 
διαβάζεται εὐχαρίστως ἀπ’ ὅλες τίς ἡλικίες.

Στό πρῶτο τεῦχος τῆς νέας  Ποιµαντικῆς 
χρο νιᾶς (Ὀκτώβριος 2006 - Μάιος 2007) θά 
ἀναφερθοῦµε διεξοδικά στό τί εἶναι Ἐνορία, 
στόν Ναό καί τόν Ἅγιό µας, στό προσωπικό πού 
ὑπηρετεῖ σ’ αὐτόν, στίς Κατηχητικές Νεανικές, 
Φιλανθρωπικές, κ.ἄ. ἐκδηλώσεις, στίς Ἱ. Πανηγύ-
ρεις, σέ ἐπίκαιρα θέµατα, στήν δραστηριότητα 
τῆς Ἐνορίας, σέ ὅσα συνέβησαν ἤ πρόκειται νά 
συµβοῦν, στίς χαρές καί τίς λύπες τῶν Ἐνοριτῶν 
καί γενικά σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν Ἐνοριακή καί γενι-

κότερα τήν πνευµατική µας ζωή.
Καί φέτος ἐλπίζουµε πώς ἡ 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά τύχει 

τῆς εὐµενοῦς ὑποδοχῆς 
ἐκ µέρους τῶν Ἐνοριτῶν 
καί τῶν φίλων τῆς Ἐνορίας 
µας. Τό κάθε τεῦχος 
τοῦ περιοδικοῦ µας ἀ-

ποτελεῖ ἕνα «γράµµα» 
ἀγάπης, ἐκτίµησης καί ἐν-

διαφέροντος µέ ἀποστολέα 
τήν Ἐνορία καί παραλήπτη ὅλους ἐσᾶς.

Ἐµεῖς δέν ἔχουµε ἀπό τό νά κάνουµε µία 
εὐχή. Τήν ἴδια εὐχή πού κάνουµε κάθε χρόνο 
ὅταν ξεκινᾶ ἡ νέα σπορά τοῦ θείου Λόγου. Ὁ 
Ὁσιοµάρτυρας Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νέος νά βο-
ηθήσει ὥστε ὅλοι µας νά ἀναλογισθοῦµε ποῦ 
ἀνήκουµε. Ἀπό ποῦ ξεκινᾶµε καί ποῦ φθάνουµε. 
Τότε θά ἀνακαλύψουµε πώς ὑπάρχει µία µεγάλη 
ἀγκαλιά, ἡ ὁποία ἴσως δέν εἴχαµε φαντασθεῖ ὅτι 
ὑπάρχει. Η Ἐνορία µας.

Ἄς προσφέρουµε καί ἄς ἀν τλήσουµε ἀπ’ 
Αὐτήν τό Θεῖο ∆ῶρο τῆς Ἀγά πης.

Καλή Ποιµαντική Χρονιά

Γιά σένα 

τόν Ἐνορίτη μ
αςΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
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Όπως κάθε πόλη ἔχει τό κέντρο της, κά  θε 
οἰκογένεια ἔχει τήν ἑ στία της, κάθε σώμα ἔχει 
τήν καρδιά του, ἔτσι καί ἡ Ἐνορία ἔχει τόν Ναό 
της ( Ἐκκλησία) πού εἶναι Κέντρο, Ἑστία καί 
Καρδιά γιά τούς Ἐνορίτες.

Ἡ Λατρευτική Σύναξη τῆς Κυριακῆς καί τῶν 
Ἑορτῶν (Θ. Λειτουργία) εἶναι μιά εὐκαιρία γιά νά 
πραγματοποιηθεῖ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας πού 
εἶπε ὅτι «ὅπου εἶναι μαζεμένοι δύο ἤ τρεῖς (πι-
στοί) στό ὄνομά μου, ἐκεῖ ἀνάμεσά τους θά 
βρίσκομαι καί ἐγώ», πού ἀποτελεῖ τήν διαβε-
βαίωση τῆς πνευματικῆς καί πραγματικῆς πα-
ρουσίας τοῦ Χριστοῦ στόν Κόσμο. Ἔτσι λοιπόν τά 
μέλη τῆς Ἐνορίας μέσα στήν Λατρευτική Σύναξη 
ἀποτελοῦν τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, 
ἐνῶ παράλληλα μεταγγίζεται σ’ αὐτούς τό Τίμιο 
Αἷμα Του πού τούς χαρίζει τόν Ἁγιασμό καί τήν 
δυνατότητα τῆς Αἰώνιας Ζωῆς.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας μας τε λεῖται 
τακτικά ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ Ἑσπε ρινός, τό 
Ἀπόδειπνο μέ τούς Χαιρετισμούς, ὁ Ὄρθρος, 
Ἀγρυπνίες, Παρακλήσεις κ.ἄ. Ἀκολουθίες στίς 

ὁποῖες προσκαλούμαστε νά συμμετέχουμε μέ 
πίστη καί εὐλάβεια, γιά νά ἐναποθέσουμε στόν 
Θεό τά ὑλικά καί πνευματικά αἰτήματά μας. Οἱ 
Ἀκολουθίες ἀκόμη μᾶς ξυπνοῦν τήν ψυχική 
ἐπιθυμία πού ἔχουμε ὡς ἄνθρωποι νά δοξολο-
γήσουμε καί νά ὑμνήσουμε τόν Χριστό μας.

Ὁ Ἐνοριακός Ναός

Όταν λέμε Ἐνορία ἐννοοῦμε ἕναν καθορι-
σμένο Ἐκκλησιαστικό χῶρο ὅπου οἱ πιστοί 
ἀποκαθιστοῦν καί διατη ροῦν τή σχέση τους μέ 
τόν Θεό μέσα ἀπό τήν Μυστηριακή καί Λατρευ-
τική ζωή.

Ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς ἀνήκει στήν Ἐνο-
ριακή Κοινότητα ὡς μέλος της ( Ἐνο ρίτης 
- Ἐνορίτισσα) ἔχοντας ὅλα τά προ νόμια, τά 
δικαιώματα ἀλλά καί τίς ὑπο χρεώσεις τοῦ 
Ἐνορίτη.

Οἱ ποιμαντικές προσπάθειες τῆς Ἐνο ρίας 
μᾶς βοηθοῦν στό νά καταλάβουμε ὅτι ἀπό τήν 

στιγμή πού κατοικοῦμε στήν συνοικία τοῦ Τα-
χίου, ἀνήκουμε φυσικά καί πνευματικά μέσα 
στά πλαίσια τῆς Ἐνορίας καί ὅτι κέντρο τῆς 
πνευματικῆς μας ζωῆς πρέπει νά εἶναι ἡ Ἁγία 
Τράπεζα καί ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἐ νο ριακοῦ 
μας Ναοῦ ὅπου ἐκ προ σωπού μα στε ἀλλά καί 
μνημο νευόμαστε ἀπό τόν λειτουργό. 

«Τῶν Ἐνοριτῶν, Ἐπιτρόπων, Δωρη τῶν, 
Εὐεργετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦτου» ἀκοῦ με νά 
λέγεται ἀπό τόν Ἱερέα μας σέ κάθε ἀκολουθία.

Μία εὐχή πού μᾶς κάνει νά νοιώθουμε 
εὐχάριστα ὡς συνειδητοποιημένοι Ἐνορίτες.

Τί σημαίνει Ἐνορία;

Ε Ν Ο Ρ Ι Α  -  Ν Α Ο Σ  -  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

Ὁ Ναός τῆς Ἐνορίας μας
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Ὁ Ἱερέας τῆς Ἐνορίας μέ τό χάρισμα τῆς 
Ἱερωσύνης εἶναι ἐκεῖνος πού τελεῖ τά Μυστήρια 
(Θ. Λειτουργία, Βάπτισμα κ.λπ.) καί τίς ἄλλες 
ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας ( Ἑσπερινός, Παρά-
κληση κ.λπ.). Λέγεται καί «Ἐφημέριος» ἐπειδή 
ἐφημερεύει στόν Ναό ὁ ὁποῖος εἶναι «Πνευμα-
τικό Ἰατρεῖο» καί ἐξυπηρετεῖ τίς πνευματικές 
ἀνάγκες τῶν Ἐνοριτῶν.

Ἡ παρουσία τοῦ Ἱερέα ἔξω ἀπό τόν Ναό εἶναι 
ποιμαντική δηλ. εἶναι ὁ Ποιμένας πού φροντίζει, 
περιθάλπει καί προστατεύει τά λογικά πρόβατα 
τῆς ποίμνης γι’ αὐτό καί κινεῖται πρός τούς χώ-
ρους κατοικίας τῶν Ἐνοριτῶν του, ὅποτε ἐκεῖνοι 
τόν προσκαλέσουν ἀλλά καί ὅποτε ἐκεῖνος θε-
λήσει νά βρεθεῖ κοντά τους σάν Πατέρας, νά 
τούς ἀκούσει, νά τούς εὐλογήσει, νά συγχαρεῖ 
καί νά συλλυπηθεῖ μαζί τους. Αὐτονόητο εἶναι 

λοιπόν ὅτι ὁ Ἱερέας 
εἶναι καί δικός μας 
καί ὅτι μποροῦμε νά 
τόν ἐπισκεφθοῦμε 
γιά ὁτιδήποτε μᾶς 
ἀπασχολεῖ.

Ὁ Ἱερέας

Τό προσωπικό τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Κυριακή: 10.00 π.μ. – 12.00 μ.
5.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Καθημερινές: 8.00 π.μ. – 12.00 μ.
5.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Τηλ. Ἱεροῦ Ναοῦ: 22620-24282
Τηλ. Πρεσβυτερίου: 22620-29291

Ἐφημέριος: π. Εὐάγγελος Ρουσέτης

Πολύτιμοι συνεργάτες τοῦ Ἱερέα γιά τήν 
ἐξάσκηση τῶν λειτουργικῶν του καθηκόντων 
εἶναι:

Οἱ Ἱεροψάλτες καί συγκεκριμένα ὁ Δεξιός 
Ἱεροψάλτης ὁ ὁποῖος προΐσταται τοῦ Δεξιοῦ 
χοροῦ γι’ αὐτό καί λέγεται «Πρωτοψάλτης» 
καί ψάλλει τά σπουδαιότερα ὑμνολογήματα 
τῆς Ἀκολουθίας καί ὁ Ἀριστερός Ἱεροψάλτης 
ὁ ὁποῖος λέγεται «Λαμπαδάριος» διότι παλαι-
ότερα μέ λαμπάδα συνόδευε τόν Ἱερέα στίς 
Εἰσόδους τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας ὅταν ἐκεῖνος ἔβγαινε ἀπό τήν Βόρεια 
(ἀριστερή) θύρα τοῦ Ἱ. Βήματος.

Ὁ Ἀναγνώστης πού μετά ἀπό εἰδική εὐχή 

πού τοῦ δίνει ὁ Ἐπίσκοπος διαβάζει τούς Ψαλ-
μούς καί τίς Προφητεῖες τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν 
φορώντας ράσο ὅπως καί οἱ Ἱεροψάλτες, γε-
γονός πού κάνει τήν παρουσία τους στόν Ναό 
ἐπίσημη καί τελετουργική!

Οἱ Νεωκόρες οἱ ὁποῖες ἐπιμελοῦνται μέ σε-
βασμό καί εὐθύνη τήν εὐπρέπεια τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
ἀφιερώνοντας πολλές ὧρες τήν ἡμέρα σ’ αὐτήν 
τήν σπουδαῖα διακονία, στό νά διατηρήσουν 
τόν Ναό καί τούς αὔλειους χώρους καθα-
ρά οὔτως ὥστε οἱ προσκυνητές - ἐπισκέπτες, 
ἐνορίτες καί μή νά νοιώθουν εὐχάριστα μέσα 
σέ ἕνα τέτοιο πολιτισμένο περιβάλλον. Οἱ νεω-
κόρες μποροῦν νά συμψάλλουν μέ τόν προφή-
τη Δαυίδ καί μέ ὅσους ἀγαποῦν τήν καθαριότη-
τα καί εὐταξία τοῦ Ναοῦ τό: «Κύριε ἠγάπησα 
εὐπρέπειαν οἴκου Σου καί τόπον Σκηνώμα-
τος δόξης Σου».

Οἱ « Ἱερόπαιδες» (παπαδάκια) πού βοηθοῦν 
τόν Ἱερέα στίς Ἱ. Ἀκολουθίες καί λαμπρύνουν 
τήν Θ. Λειτουργία καθήμενοι γύρω ἀπό τήν Ἁγία 
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Ἡ Ἐνορία ὑφίσταται καί λειτουργεῖ βάσῃ τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων καί σύμφωνα μέ τούς Νόμους 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καί διοικεῖται ἀπό 
πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διορι-
σμένο ἀνά τριετία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
μέ Πρόεδρο τόν Ἱερέα τοῦ Ναοῦ. Οἱ ἀποφάσεις 
τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου λαμβάνονται κατά τή δι-
άρκεια Συνεδρίασης καί κατά πλειοψηφία μετά 
ἀπό διαλογική συζήτηση καί καταγράφονται 
τό «Βιβλίο Πρακτικῶν» τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἡ θητεία τοῦ νῦν Ἐκκλ. Συμβουλίου λήγει 
στίς 31 Δεκεμβρίου 2008. Στόχος τῶν Ἐκκλ. 
Ἐπιτρόπων εἶναι τό νά ἀνακαινίσουν καί νά 
ἐξωραΐσουν τόν Ἱερό Ναό καί νά συμβάλλουν 
δυναμικά στήν πνευματική πρόοδο καί τήν 
εὐημερία τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητος. 

Ἄς σταθοῦμε δί-
πλα στό ἔργο τῶν Ἐκ -
κλησιαστικῶν Ἐπιτρό -
πων, ἄς τούς βοη   θή-
σουμε στήν ἀποστολή 
τους καί ἄς ἑτοι μασ-
θοῦμε ὅταν ἔλθη ὁ κα-
τάλληλος καιρός νά 
πάρουμε ἀπό τά χέρια 
τους τήν σκυτάλη καί 
νά ὑπηρετήσουμε καί 
ἐμεῖς τήν Ἐνορία ὑπό 
τό ἄμισθο ἀλλά πολύ τι-
μητικό ἀξίωμα τοῦ Ἐκκλ. 
Ἐπιτρόπου. 

Ἀποτελεῖ ἰ διαί τερη εὐλο γία καί γιά τούς ἄν-
δρες καί γιά τίς γυναῖ κες, ἡ θητεία ἔστω γιά 
μία τριετία στό Ἐκκλ. Συμ βούλιο τῆς Ἐνο ρίας 
μας.

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Πρόεδρος:  ὁ Ἐφημέριος
Ἀντιπρόεδρος: Κυριακή Ν. Τοκουτζῆ
Ταμίας: Βασίλειος Παρθένης
Μέλος: Γεώργιος Λεχρής
Μέλος: Ἀναστάσιος Κάλης

Τράπεζα εἰκονίζοντας τούς Ἁγίους Ἀγγέλους 
γύρω ἀπό τό Ἐπουράνιο Θυσιαστήριο. Τά παιδιά 
αὐτά πού θυσιάζουν τήν ἀνάπαυσή τους χάριν 
τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἱ. Βήματος τό πρωινό τῆς 
Κυριακῆς καί πού μέ τά πολύχρωμα ἄμφιά τους 
καί τίς νεανικές παρουσίες τους δίνουν μήνυμα 
αἰσιοδοξίας καί ἐλπίδος στό ἐκκλησίασμα. 

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στούς γονεῖς πού 
χαίρονται νά βλέπουν τά παιδιά τους ντυμέ-
να μέ τά Ἱ. ἄμφια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γιά ὅλους αὐτούς, γιά τήν ὑγεία καί τήν 
πρόοδό τους, προσεύχεται ἰδιαιτέρως ὁ Ἱερέας 
σέ κάθε Θ. Λειτουργία.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Πρωτοψάλτης: Δημήτριος Ἀναδιώτης
Λαμπαδάριος: Βασίλειος Κραβαρίτης
Ἀναγνώσται: Δημήτριος Τζαφέρης
 Κων/νος Σβετζούρης
Νεωκόρες: Ἑλένη Βετζέλου
 Εὐρίκλεια Σιαμανδούρα
Ἱερόπαιδες: Γεώργιος & Παρασκευᾶς Πέρρος, 
Ἰωάννης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Νικολάου, 
Γεώρ γιος Ρουσέτης, Χαράλαμπος Νιάρος, Χρῆστος 
Φουντᾶς, Σταῦρος Κάμπαξης, Νικόλαος Κρουστάλης.

Ἡ Παναγία 
«Γερόντισσα». 

Βρίσκεται ἐντός 
τοῦ  Ἱ. Βήματος.
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Ἡ Ἑβδομαδιαία Σύναξη τῶν πιστῶν καθιερώθη-
κε νά γίνεται κάθε Κυριακή δηλ. τήν ἡμέρα τοῦ 
Κυρίου, κατά τήν ὁποία Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός 
μας καί τήν ἴδια ἡμέρα ἐμφανίσθηκε καί συνα-
ντήθηκε μέ τούς Ἀποστόλους καί μαθητές Του.

Ἡ Θ. Λειτουργία τῆς Κυ ριακῆς εἶναι μία 
εὐκαιρία γιά νά 
ἑνωνό μαστε μέ τόν 
Νε κρα ναστημένο 
Ἰη σοῦ πραγματικά 
καί ὄχι συμβολικά, 
κοινωνῶντας τό 
Σῶμα καί τό Αἷμα 
Του καί νά χαιρό -
μαστε ὅπως οἱ Μα-
θηταί καί Ἀπόστο-
λοι οἱ ὁποῖοι χαι-
ρόντουσαν κάθε 

φορά πού συναντοῦσαν τόν Ἀγαπημένο Διδά-
σκαλό Τους.

Στήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς καί 
τῶν Ἑορτῶν τελεῖται τό Μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας κατά τό ὁποῖο ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἶνος 
μεταβάλλονται πραγματικά σέ Σῶμα καί Αἷμα 
Χριστοῦ.

Ὅλοι οἱ  Ἐνορί τες λοιπόν σάν μία Οἰκογέ-
νεια κα θόμαστε γύρω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα 
τῆς Κυριακῆς καί βιώνουμε τήν σταυροειδῆ 
σχέση μέ τόν Θεό (κάθετη σχέση) καί τούς 
συνενορίτες μας (ὀριζόντια σχέση).

Τήν Κυριακάτικη Λειτουργία τήν χαιρόμα-
στε ὅλοι γιά τήν Πασχαλινή ὀμορφιά της καί 
ἐφοδιασμένοι μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ 
συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα τῆς ἑβδομάδος πού 
ξεκινᾶ, ἀνανεωμένοι, ξεκούραστοι καί ἐλπι-
δοφόροι.

Ὅπως ὁ Χριστός ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία ὑποδέχεται, 
εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τά βρέφη καί τά νήπια.

Εἶναι συγκινητικό τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας πε-
ριβάλλει μέ τίς εὐχές της τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν 
πρώτη ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του, τήν ὀγδόη, 
τήν τεσσαρακοστή καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα καθ’ 
ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του μέ τίς εὐχές καί 
ἰδιαίτερα μέ τήν Θ. Λειτουργία.

Ἀπό νωρίς καθιερώθηκε ὁ Νηπιοβαπτι-
σμός σάν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τῆς 
Ἐκκλησίας γιά τούς νέους ἀνθρώπους ἔτσι ὥστε 
νά ἀποκτοῦν τό δικαίωμα νά δέχονται τή χάρη 
καί τήν ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ μέ τήν συμμετοχή 
τους στά ζωοποιά Μυστήρια καί ἰδιαίτερα κοι-
νωνώντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, γε-

γονός πού τούς καθιστᾶ κανονικά καί ὀργανικά 
μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας.

Τό Βάπτισμα εἶναι Δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν 
ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος 
κα λεῖται νά ἀξιο-
ποιήσει αὐτήν τήν 
δωρεά μέ τήν συμ-
βολή τῶν γο νέ ων καί 
τοῦ Ἀνα δόχου του, 
οἱ ὁποῖοι θά καθο-
δηγήσουν τό νεοβα-
πτισμένο νήπιο ὥστε 
νά γίνει συνειδητό 
μέλος τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῆς Ἐνορίας.

Ἡ Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία

Τό  Ἅγιο Βάπτισμα

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Ν Ο Ρ Ι Α Σ
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Ὁ Γάμος εἶναι Μυστήριον Μέγα (Ἀπόστ. Παῦ-
λος), κατά τό ὁποῖο οἱ νυμφευόμενοι ἑνώ-
νονται μέ Ἱερά δεσμά (γενόμενοι σύζυγοι) καί 
πορεύονται σέ μία κοινή πορεία μέ σκοπό τήν 
ἕνωση καί κοινωνία τῶν προσώπων καί τήν τε-
κνοποίηση.

Ἕνα τέτοιο γεγονός εἶναι 
ἀφορμή γιά νά χα ροῦμε ὅλοι 
μας στήν Ἐνο ρία. Νά χαροῦμε 
γιά τό ὅτι δύο νέοι ἄν θρωποι 
δημιουργοῦν μία νέα Οἰκογένεια, 
ἕνα καινούργιο σπιτικό ἀλλά 
καί νά προσευχηθοῦμε, ὁ Χρι-
στός, ὁ ὁποῖος τό πρῶτο θαῦμα 
τῆς παντοδυναμίας Του τό 
ἔκανε σέ ἕναν Γάμο στήν Κανᾶ 
τῆς Γαλιλαῖας, νά εὐλογήσει 

αὐτήν τήν 
ἕ ν ω σ η 
καί νά χαρίσει στό νέο
ζευγάρι «ζωήν εἰ ρη-
νικήν, μακροημέρευ-
σιν, τήν εἰς ἀλλήλους 
ἀγάπην, τήν ἐπί τέκνοις 

χάριν...»

Ἐμεῖς ὅμως πρέ-
πει νά προσέχουμε 
οὕτως ὥστε νά μήν με-
ταβάλλεται ὁ Γάμος σέ 
κοινωνική ἐκδήλωση. 

Α ὐ τ ό 
σημαίνει ὅτι 
τόσο οἱ νεόνυμ-
φοι ὅσο καί οἱ προσκε-
κλημένοι πρέπει νά συμμετέ-
χουν μέ προσοχή καί σεβασμό  
στά τελούμενα, συμπροσευ-
χόμενοι μέ τίς εὐχές πού λέει 
ὁ Ἱερέας καί ἀποφεύγοντας 
συνήθειες πού δέν ἁρμόζουν 
στό περιβάλλον τοῦ Οἴκου τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί στήν προ-
σωπικότητα τοῦ Χριστιανοῦ.

Ὅσα λοιπόν ζευγάρια ἀπο-
φασίζουν νά τελέσουν τόν Γάμο τους στόν Ναό 
τῆς Ἐνορίας (πού εἶναι καί ὅ,τι φυσικότερο) νά 
ξέρουν ὅτι θά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου μας 
ἀλλά καί τίς εὐχές ὅλων τῶν Ἐνοριτῶν γιά ἕναν 
βίο χριστιανικό, πνευματικό, εὐλογημένο καί 
χαρούμενο.

Ὁ Γάμος

Τό Βάπτισμα πού γί-
νεται στήν Ἐνορία δίνει 

τήν χαρά σέ ὅλους μας ὅτι 
ἕνα νέο μέλος προστέθηκε 
στήν μεγάλη μας Ἐνοριακή 

Οἰ κογένεια μέ τήν βιολογική ἀλλά 
κυρίως μέ τήν πνευματική του γέννηση 

μέσα ἀπό τήν Ἁγία Κολυμβήθρα.
Ἄς μήν παραλείπουν οἱ γονεῖς νά φέρ-

νουν τά παιδιά τους κοντά στό Ἅγ. Ποτή-

ριο, ὄχι τρεῖς ἀλλά 
πολλές φορές νά
τά κοινωνοῦν ἀν-
ταποκρινόμενοι 
στήν πρόσκληση 
τοῦ Χριστοῦ «Ἀφῆ-
στε τά παιδιά νά 
ἔλθουν κοντά μου 
καί μήν τά ἐμπο-
δίζετε».
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Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Βασικό ἔργο τῆς Ἐνορίας εἶναι ἡ κατήχηση. Ἡ 
μετάδοση δηλ. τῶν ἀληθειῶν τῆς Πίστεώς μας 
σέ μία ἐποχή πού ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ ἀπόρριψη 
τῶν θεσμῶν, ἡ ἀπιστία, καί ἡ προσκόλληση 
ἰδιαίτερα τῶν νέων ἀνθρώπων σέ ρυθμούς ξέ-
φρενους καί ξενόφερτους, εἶναι γεγονότα κα-
θημερινά.

Σέ μία ἐποχή πού ἀπό μερικούς τό νά πη-
γαίνεις στήν Ἐκκλησία, νά προσεύχεσαι, 
νά ἐξομολογεῖσαι καί νά μεταλαμβάνεις, 
θεωροῦνται ξεπεσμός, σκοταδισμός, συντηρητι-
κότητα, καί ὀπισθοδρόμηση.

Σ’ αὐτήν τήν Ἐποχή ἡ Ἐνορία συμπαρίστα-
ται στούς νέους. Τούς προσκαλεῖ στίς Νεα-
νικές Συντροφιές, τούς μιλᾶ γιά τόν Χριστό 
καί προσπαθεῖ νά ἄρει τήν «παρεξήγηση» 

πού ἔχουν δημιουργήσει τεχνηέντως γιά τό 
πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, ποιός εἶναι καί 
τί θέλει ἀπό ἐμᾶς.

Ὅλοι μας λοιπόν πρέπει νά φροντίζουμε 
καί νά ἀγωνιοῦμε γιά τήν νεολαία μας. Ἐνορία, 
Γονεῖς, Ἀνάδοχοι, Διδάσκαλοι πρέπει νά παρο-
τρύνουμε τά παιδιά μας καί νά τά ὁδηγοῦμε 
κοντά στήν κατήχηση νά πιοῦν ἀπό τό καθαρό 
καί ζωντανό νερό τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί ὄντας 
ξεδιψασμένοι νά μήν τρέχουν νά πιοῦν ἀπό τά 
βρωμόνερα τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀνηθικότητας, τῆς 
ἀσέβειας, τῆς ἀχαριστίας καί τῶν ναρκωτικῶν...

Τό Μυστήριο τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως πού 
τελεῖται στό Ναό δίνει τήν εὐκαιρία σέ ὅλους, 
ἰδιαίτερα στούς νέους μας γιά τήν χάραξη μίας 
πορείας μέ ὁδηγό καί κυβερνήτη τόν Χριστό 

Στόν χῶρο τῆς Ἐνορίας ὑπάρχει τό 6ο Δημ. 
Σχολεῖο ἐνῶ τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου φοιτοῦν 
στό Δ΄ Γυμνάσιο καί τοῦ Λυκείου ἐπί τό πλεῖστον 
στό Α΄ Λύκειο. Στά σχολεῖα αὐτά φοιτοῦν τά 
παιδιά τῶν Ἐνοριτῶν, τά δικά μας παιδιά. Ἡ 
ποιμαντική φροντίδα μας ἐκτείνεται καί στούς 
χώρους τῶν Σχολείων. Διδάσκαλοι, Καθηγη-
τές καί μαθητές πρέπει νά ἀπολαμβάνουν τήν 
στοργή καί τήν Ἀγάπη τῆς Ἐνορίας τους.

Ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἀρχή τοῦ Σχολικοῦ 
Ἔτους, Ἐκκλησιασμός τοῦ Σχολείου, ἡ Φιλοξε-
νία τῶν μαθητῶν, οἱ Ἐπισκέψεις τοῦ Ἱερέα, ἡ 
μέριμνα γιά τά πτωχά καί ἄρρωστα παιδιά, ἡ 
Ἐπιβράβευση τῶν ἄριστων μα θητῶν, ἡ μαθητική 

Θ. Λειτουργία κ.ἄ., φανερώνουν τήν ποιμαντι-
κή φροντίδα τῆς Ἐνορίας. Σημαντική ὅμως ἀπό 
πλευρᾶς πνευματικῆς εἶναι καί ἡ μνημόνευση 
τῶν ὀνομάτων τῶν μαθητῶν σέ κάθε Θ. Λειτουρ-
γία στήν προσκομιδή τοῦ Ναοῦ μας. Εἶναι μία 
λειτουργική πράξη πού δίνει στά παιδιά ὑγεία, 
φώτιση, δύναμη καί προσανατολισμό.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Βράβευση νέων φοιτητῶν

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ: 
Βράβευση ἀριστοῦχων μαθητῶν εἰς μνήμην 

τῶν ἱερέων

Ἡ Ἁγία Γραφή στήν Ἐκκλησία μας ἔχει δύ-
ναμη ἁγιαστική. Τά Θεόπνευστα λόγια τοῦ 
Εὐαγγελίου τρέφουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 
καί λειτουργοῦν σάν ὁδηγός στίς ζωές τῶν 
πιστῶν.

Γιά τόν σκοπό αὐτό κάθε ἑβδομάδα μετά 
τόν Παρακλητικό Κανόνα τοῦ Ἁγίου μας, γί-
νεται τό Ἑσπερινό Κήρυγμα, διά τοῦ ὁποίου 
οἱ Ἐνορίτες βοηθιοῦνται νά κατανοήσουν 
τά νοήματα τῶν Ἱερῶν Κειμένων καί νά τά 
ἐφαρμόσουν στήν καθημερινή τους ζωή. Διότι 

δέν πρέπει νά εἴμαστε μόνο 
ἀκροατές (νά ἀκοῦμε) τόν 
Νόμο ἀλλά κυρίως ποιητές 
(νά τόν ἐφαρμόζουμε).

Κατήχηση

Μέριμνα γιά τά Σχολεῖα

Ἑσπερινό Κήρυγμα

Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ ὥρα 5:00 - 6:00 μ.μ.
Ἡ Παράκληση στόν Ἅγιο μας 

καί τό Ἑσπερινό Κήρυγμα μέ θέμα: 
«Σπουδή στίς εὐχές τῆς Θείας Μεταλήψεως».

Ἀρχίζουμε τήν Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ναοῦ μας
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Ἡ Ἐνορία λειτουργεῖ καί ὡς Πανδοχεῖο τῆς 
Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὅπου οἱ Ἐνορίτες πού βρί-
σκονται σέ πραγματική ἀνάγκη, προστατεύο-
νται, βοηθιοῦνται, τρέφονται καί θεραπεύονται.

Τήν διακονία αυτή πού εἶναι πολύ βασική γιά 
μία Ἐνορία, τήν ἔχουν ἀναλάβει ὀκτώ ἐθελόντριες 
Κυρίες, οἱ ὁποῖες ἐργάζονται ἀθόρυβα γιά νά χα-
ρίσουν ἀγάπη ὑλική καί ἠθική στά ταλαιπωρημέ-
να μέλη τῆς Ἐνοριακῆς Οἰκογένειας. Ἡ «Τράπε-
ζα Τροφίμων» μέ τήν ὁποία τρέφονται περίπου 
30 Ἐνοριακές καί μή Οἰκογένειες, τά βοηθήματα 
σέ ἄνεργους, ἀσθενεῖς, ἀπόρους, φοιτητές κ.ἄ., 
οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Ἱερέως στούς χώρους κατοικί-
ας καί νοσηλείας τῶν ἀδελφῶν μας, ἡ διοργάνω-
ση ἐκδηλώσεων πρός χάριν τους στόν χῶρο τοῦ 
Πνευματικοῦ μας κέντρου κ.ἄ. εἶναι ἀξιέπαινες 
ἐνέργειες τίς ὁποῖες πρέπει νά ἐνισχύσουμε ὅλοι 
μας μέ τήν συμμετοχή μας στήν φιλανθρωπική 
προσπάθεια πού γίνεται μέ τό εἰδικό κυτίο στόν 
πρόναο, μέ τήν ἀγορά κουπονιῶν γιά τίς Λαχει-
οφόρους ἀγορές καί ἀκόμα καί μέ τήν προσωπι-
κή μας συμμετοχή στίς ἐξορμήσεις ἀγάπης.

Καί μήν ξεχνᾶμε. Μοναδικό κριτήριο γιά 

τήν σωτηρία μας θά εἶναι ἡ ἀγάπη! Ἐάν δέν δι-
ακρίνουμε στά πρόσωπα τῶν πτωχῶν, τῶν φυ-
λακισμένων, τῶν ἀσθενῶν, τῶν πε ριθωριακῶν, 
τῶν ναρκομανῶν κ.ἄ., τόν Χριστό, τότε θά 
ἀκούσουμε ἐκεῖνο τό φρικτό «οὐκ οἴδα ὑμᾶς». 
Ἡ Ἀγάπη πρός τόν ἄγνωστο ἄνθρωπο ἀντανακλᾶ 
πρός τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας.

Ἡ Ἐνορία εἶναι ἕνα πνευματικό ἐργαστήρι μέ 
καθημερινές, ἑβδο μαδιαῖες, ἐπίκαιρες, τακτι-
κές καί ἔκτακτες ἐκ δηλώσεις καί δραστηριότη-
τες.

Βασική προϋπόθεση γιά τήν συμμετοχή τῶν 
Ἐνοριτῶν σ’ αὐτές εἶναι ἡ ἐνημέρωση, ἡ ὁποία 
ἐκτός ἀπό τίς ἀνακοινώσεις πού γίνονται κάθε 
Κυριακή ἀπό τόν Ἱερέα, ἔχει λάβει τήν μορφή 
προσωπικῆς πρόσκλησης γιά τόν καθένα μέ τό 
ἔντυπο ὑλικό πού διανέμεται, μέ τό περιοδικό 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», μέ τίς διάφορες γραπτές προ-
σκλήσεις καί ἀνακοινώσεις, μέ τήν τοιχοκόλλη-
ση ἀφισσῶν σέ κεντρικά σημεῖα τῆς συνοικίας, 
μέ τήν ἀνάρτηση πανῶ κ.λπ.

Ἡ Ἐνορία δείχνει ἔμπρακτα τήν διάθεσή 
της γιά τήν πληροφόρηση τῶν Ἐνοριτῶν της 
καί κυρίως θεωρεῖ ὅλους ἐπώνυμους καί ὄχι 
ἀνώνυμο πλῆθος γι’ αὐτό καί τούς προσκαλεῖ 
προσωπικά. Στούς Ἐνορίτες ἀπομένει νά 
ἀξιοποιοῦν αὐτήν τήν ἐγκάρδια διάθεση καί 
νά ἀνταποκρίνονται στίς ἐκδηλώσεις (λειτουρ-

γικές, πολιτιστικές κ.ἄ.) τῆς 
Ἐνορίας.

Γίνεται γνωστό ὅτι ὅλο 
αὐτό τό ἔντυπο ὑλικό χρει-
άζεται καί χορηγούς γιά νά 
συνεχίσει νά κυκλοφορεῖ.

Μέχρι τώρα ὑπῆρξαν ἀρ-
κετοί πού εὐαισθητοποιήθηκαν. Ἐλπίζουμε νά 
ὑπάρ ξουν καί ἄλλοι περισσότεροι!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
- Περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» (ἀνά τρίμηνο)
- Ἡ Παράκλησις τοῦ Ἁγίου καί ὁ Βίος του 

(βρίσκεται στόν πρόναο)
- Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν (ἐκδίδεται 

τήν Μ. Τεσσαρακοστή)
- Ἐνοριακό Ἡμερολόγιο (κυκλοφορεῖ κάθε 

Νοέμβριο)
- Ἐνημερωτικά ἔντυπα (προσκλήσεις) γιά 

Ἀγρυπνίες, Ἐκδρομές, Ἐκδηλώσεις κ.ἄ.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ:  Τό Ἐνοριακό Ταμεῖο Ἀλληλεγγύης

Ἐνημερωτικό  Ἔντυπο

Τό Δ.Σ. τοῦ «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Πρόεδρος:  ὁ Ἐφημέριος
Ταμίας: Χρύσα Δεγγίνη
Μέλη: Αἰκ. Βουδούρη, Μαρίνα Ζαχαριᾶ, Παναγ. 
Κολοκούρα, Ἀσημίνα Συκαρᾶ, Ἀγγελ. Βαξοβάνου, 
Ἀνδρομάχη Χατζηλία, Παρασκευή Κλεφτογιάννη.



AἈπόδειξη τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐλάβειάς μας 
πρός τόν Ὁσιο μάρτυρα Νικόλαο τόν Νέο εἶναι 
καί τό Ἐτήσιο Ἐνο ριακό Πανηγύρι μας τό ὁποῖο 
διεξάγεται μέ λαμπρότητα κάθε χρόνο στίς 
8 καί 9 Μαΐου, ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας 
ἑορτάζει τήν μνήμη του.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος καταγόταν ἀπό τήν εὐλο-
γημένη καί ἁγιοτόκο γῆ τῆς Μικρασίας καί 
ἦταν στρατιωτικός. Ἐγκατέλειψε τό στράτευμα 
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἔζησε ἀσκητική 
ζωή στά Βούνεννα τῆς Θεσσαλίας ὅπου τόν συ-
νέλαβαν οἱ αἱμοδιψεῖς Ἀβαροί οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ 
τόν ὑπέβαλλαν σέ φρικτά καί ἀνεκδιήγητα βα-
σανιστήρια, στό τέλος τόν ἀποκεφάλισαν στίς 
9 Μαΐου τοῦ 720 μ.Χ. Ὁ Ὁσιομάρτυς Νικόλαος 
ἔχει λάβει ἀπό τό Θεό τό χάρισμα νά θεραπεύ-
ει τίς δερματικές παθήσεις καί τόν πονοκέφα-
λο. Ἐνῶ δέν παραβλέπει ὅλους ὅσοι 
μέ πίστη καί σεβασμό ἀσπάζονται τό 
λείψανό Του καί τήν εἰκόνα Του.

Ἐπίκεντρο τῆς Πανηγύρεως καί 
τῶν λα τρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς 
Ἐνορίας μας εἶναι τό τμῆμα ἀπό τό 
χαριτόβρυτο λείψανό του, τό ὁποῖο 
ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2000 βρί-
σκεται ἀποτεθησαυρισμένο στόν 
Ναό μας καί ἀποτελεῖ πηγή δυνάμε-
ως, παρηγορίας, ἐμψύχωσης, ἀλλά 
καί θεραπείας γιά ὅλους μας.

Ὁ Ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου ξεκινᾶ τήν παραμονή 
στίς 8 Μαΐου καί ὁλοκληρώνεται τό βράδυ τῆς 9ης 
Μαΐου μέ τό ἑξῆς πρόγραμμα:

8 Μαΐου: 
7.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός
9.30 μ.μ. Ἀγρυπνία

9 Μαΐου:
7.00 π.μ. Ὄρθρος – Πανηγυρική Θ. Λειτουργία
7.00 μ.μ. Παράκληση - Ἐγκώμια – Λιτανεία

Ἡ Λιτανεία τοῦ λειψάνου 
καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ὁσιο-
μάρτυρος πού ἐδῶ καί χρόνια 
ἔχει καθιερωθεῖ νά γίνεται 
ἀνήμερα τό ἀπόγευμα γιά λό-
γους λατρευτικούς ἔτσι ὥστε 
νά ἐπεκτείνεται ὁ Ἑορτασμός 
σ’ ὁλόκληρη τήν κυριώνυμη ἡμέρα καί νά μήν 
τελειώνει τό πρωί μετά τήν Θ. Λειτουργία, περι-
έχει μία οὐσιαστική πράξη. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ λιτανευομένου Ἁγίου καί 
οἱ προσευχές τῆς Ἐκκλησίας, ἁπλώνονται σέ 
ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Ἐνορίας μας, σέ ὅλα 
τά σπίτια, ἀκόμη καί στά πιό ἀπομακρυσμένα, 
στίς οἰκογένειες, στούς δρόμους, στά καταστή-
ματα, στό Σχολεῖο, παντοῦ.

Ἔτσι λοιπόν προσκαλούμαστε νά συμ-
μετέχουμε στίς Ἱ. Ἀκολουθίες τῆς 
Πανηγύρεως τοῦ Ἐνοριακοῦ μας 
Ναοῦ στίς 8 καί 9 Μαΐου κάθε 
χρόνο, νά τιμοῦμε τόν Ἅγιο μέ 
τήν παρουσία μας,  νά δίνουμε καί 
νά παίρνουμε τιμή ἀπό Ἐκεῖνον ὁ 
ὁποῖος εἶναι «τῶν νοσούντων ἰατρός 
χωρίς ἀμοιβή, καί βοηθός ἐκείνων 
πού βρίσκονται σέ κάθε ἀνάγκη, πα-
ρηγορητής θερμός ἐκείνων πού βρί-
σκονται σέ θλίψη καί ὑποστηρικτής 
ὅλων ὅσων ἀντιμετωπίζουν δύσκο-

λες περιστάσεις».

Τό ἐτήσιο πανηγύρι μας 

Τό Ἀπολυτίκιο τοῦ  Ἁγίου μας

Τῆς ἐρήµου πολίτης.  Ἦχος α΄.

Ἐξ Ἐῴας ἐκλάµψας, ἐν Βουνένοις ἠγώ-
νισαι Νικόλαε Παµµάκαρ ἐναθλή σας 

στερρότατα. ∆ιό καί δοξασθείς παρά 
Χριστοῦ, θαυµάτων ἀναβλύζεις δωρεάς 
τοῖς προστρέχουσι τῷ λειψάνῳ σου τῷ 
σεπτῷ, Ὁσιοµάρτυς ἔνδοξε. ∆όξα τῷ 
δεδωκότι σοι ἰσχύν, ∆όξα τῷ Σέ στε-
φανώσαντι, ∆όξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ 
πᾶσιν ἰάµατα.
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Ὁ Ἐνοριακός μας Ναός εἶναι Τρισυπόστατος δηλ. εἶναι ἀφιερωμένος ἐκτός ἀπό τόν Ἅγ. 
Νικόλαο τόν Νέο καί στούς Βοιωτούς Ἁγίους καί στόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν νεοφανῆ! Τά 
δύο κλίτη τοῦ Ναοῦ τό δεξιό καί τό ἀριστερό ἀποτελοῦν ἰδιαίτερα παρεκκλήσια. Τό μέν 
δεξιό τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ στίς 3 Ἰανουαρίου (πανήγυρη πού διοργανώνει τό 
Δ.Σ. τοῦ «Ἐνοριακοῦ Ταμείου Ἀλληλεγγύης» ἀφοῦ ὁ Ἅγιος εἶναι ὁ προστάτης τῶν ἔργων 
τῆς Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας μας), τό δέ ἀριστερό τιμᾶ τήν μνήμη τῶν Βοιωτῶν Ἁγίων, τήν δεύ-
τερη Κυριακή τῆς Σαρακοστῆς, μέ τήν παρουσία συνήθως τμήματος ἐκ τοῦ Ἱ. Λειψάνου 

ἑνός ἐκ τῶν Δέκα Τοπικῶν μας Ἁγίων, τό ὁποῖο μεταφέρεται ἀπό Ἱερά Μονή τῆς 
Μητροπόλεώς μας.

Αἰτία ἑορτασμοῦ καί πανηγύρεως εἶναι καί ἡ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος 
τοῦ Ἁγίου μας διά τοῦ ὁποίου τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1943 διέσωσε τόν Ναό 

καί τούς κατοίκους τῆς συνοικίας ἀπό τήν αἱμοβόρο 
μανία τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. 

Τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου γιορτάζουμε 
τήν θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Ὁσιομάρτυρος Νικολάου, 
ἡ διήγηση τῆς ὁποίας προκαλεῖ συγκίνηση σέ ὅσους τό 
ἔζησαν καί σέ ἐκείνους πού τήν ἀκοῦνε.

Ἐπειδή ἡ ἱστορία τῆς Ἐνορίας μας συνεχίζεται μέ 
πρωταγωνιστές ἐμᾶς ὅλους τούς ἐνορίτες, ἄς παρα-
καλέσουμε τόν ἔνδοξο Ὁσιομάρτυρα νά προστατεύει 
πάντοτε τό «Μικρόν Ποίμνιον», τῆς Ἐνορίας, ἐμᾶς, τά 
παιδιά μας, τά σπίτια μας, ἀπό κάθε κίνδυνο ὁρατό καί 
ἀόρατο.

Ἄς εἴμαστε λοιπόν ὅλοι παρόντες στήν Εὐχαριστήρια Θ. Λειτουργία τῆς τελευταίας Κυριακῆς 
τοῦ Ὀκτώβρη. Μήν λείψει κανείς! 

Τά πανηγυράκια τῆς Ἐνορίας μας

Θ. Λειτουργία: Κυριακές:  7.00 π.μ. – 10.00 π.μ.
 Ἑορτές:  7.00 π.μ. – 9.15 π.μ.
Ἑσπερινός: Σαββάτο:  5.00 μ.μ. – 6.00 μ.μ.

Παράκληση (κάθε Τετάρτη):  5.00 μ.μ. – 6.00 μ.μ.

ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ

•   27-28 Ὀκτωβρίου: Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου – Νι-
κητήρια «28 Ὀκτωβρίου 1940».

•   1-2 Δεκεμβρίου: Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Γερό-
ντισσας».

•   10-11 Δεκεμβρίου: Ἀνάμνηση δωρεᾶς Ἱεροῦ Λειψά-
νου Ὁσιομαρτ. Νικολάου (†2000).

•  1-2 Μαρτίου: Ἁγ. Ἱερέως Νικολάου Πλανᾶ (†1932)

•   Σάββατο Ἀκαθίστου: Ὁ Ἀκάθιστος  Ὕμνος τῆς Πα-
ναγίας μας.

•   8-9 Μαΐου: Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου 
(  Ἱ. Πανήγυρις).

•  28-29 Μαΐου: Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
(†1453).

•   12-13 Αὐγούστου: Ὁ «Εὐαγγελισμός (ἀγγελία) τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου».

Οἱ Ἀγρυπνίες ξεκινοῦν στίς 8.00 μ.μ. καί ὁλο-
κληρώνονται στίς 12.30 ν., καί περιλαμβάνουν 
τίς ἑξῆς Ἀκολουθίες: Ἀπόδειπνο μέ Χαιρετι-
σμούς, Μεγάλο Ἑσπερινό,  Ὄρθρο, Προσκύνηση 
Ἱ. Λειψάνων καί χρίση μέ ἅγιο  Ἔλαιο καί τήν Κα-
τανυκτική Θ. Λειτουργία. Χαρακτηριστικό τους 
εἶναι ἡ Μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία δη-
μιουργεῖται μέ τόν ὑποτυπώδη φωτισμό, οἱ χα-
μηλόφωνοι ὕμνοι καί ἡ ἡσυχία τῆς νύκτας πού 
δημιουργοῦν ἰδιαίτερη διάθεση γιά ἐγκάρδια 
προσευχή καί περισυλλογή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας Θεανθρώπινος Ὀργα-
νισμός. Ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός μας, 
δέν ἔχει ὑλικές ἀνάγκες. Τό σώμα ὅμως τῆς 
Ἐκκλη σίας εἶναι ἀνθρώπινο καί ἔχει ἀνάγκη ἀπό 
ὑλικά στοιχεῖα γιά νά μπορεῖ νά λειτουργεῖ καί 
νά συντηρεῖται. Αὐτόν τόν σκοπό ἐξυπηρετεῖ τό 
Ἐπιτροπικό (παγγάρι) τοῦ Ναοῦ μας στό ὁποῖο 
οἱ πιστοί ὅταν ἐκκλησιάζονται δίνουν ὅ,τι ἔχουν 
εὐχαρίστηση καί σάν ἀνταπόδοση παίρνουν τό 
κεράκι, ἀνάβοντάς το γιά τούς ἴδιους καί τούς 
οἰκείους τους.

Τόν ἴδιο σκοπό 
ἐξυπη ρετοῦν καί οἱ δι-
σκοφορίες πού περιφέ-
ρονται περιστασιακά 
(Μεγάλες Ἑορτές). Οἱ 
πιστοί δηλ. προσφέρουν 
κάτι ἀπό τήν ἀγάπη τους 
γιά τά ἔργα τοῦ Ναοῦ τά 
ὁποῖα κάθε καλοπροαί-
ρετος ἄνθρωπος μπορεῖ 
νά διαπιστώσει. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι τά χρήματα πού προσφέρουμε γιά 
τόν Ναό πιάνουν τόπο καί ἡ διαχείρισή τους 
γίνεται μέ ἀπόλυτη διαφάνεια καί σεβασμό. 
Ἐξ’ ἄλλου τά ἔσοδα καί τά ἔξοδα τοῦ Ναοῦ 
καταγράφονται στό εἰδικό Βιβλίο «Ἐσόδων 
καί Ἐξόδων» καί διατίθενται ὡς ἑξῆς: γιά τήν 
πληρωμή τοῦ προσωπικοῦ (ἱεροψαλτῶν, νε-
ωκόρας), γιά τήν πληρωμή Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ., γιά τήν ἀγορά κεριοῦ, γιά τή κάλυ-

ψη τῶν δαπανῶν πού προκύπτουν ἀπό τά διά-
φορα ἔργα συντήρησης καί ἐξωραϊσμοῦ κ.ἄ.

Ἐκτός ἀπό τίς δισκοφορίες γιά τόν Ἱ. Ναό 
ἔχουμε καί τίς δισκοφορίες γιά τίς πολλές 
ἀνάγκες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἡ ὁποία συντηρεῖ 
ἱδρύματα, κατασκηνώσεις, Φιλόπτωχο Ταμεῖο, 
κ.ἄ.. Ἡ συμμετοχή μας σέ αὐτές ἀποτελεῖ μικρή 
συμβολή στό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας 
τό ὁποῖο εἶναι μεγάλο καί ἀθόρυβο.

Γεγονός εἶναι ὅτι στίς δισκοφορίες εἴτε 
γιά τόν Ναό εἴτε γιά τήν Μητρόπολη προσφέ-

ρει ὅποιος δύναται καί 
ὅποιος εὐαρεστεῖται. 
Δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ 
συμμετοχή μας. Δικαίω-
μά μας νά ἀπέχουμε, 
ὑποχρέωσή μας 
νά μήν κριτικά-
ρουμε.

Δέν πρέπει 
νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ 
Ἐκ κλησία εἶναι 

τό Κέντρο τῆς Εὐλογίας, τῆς Χαρᾶς 
καί τῆς Ἀγάπης. Εἶναι τό πατρικό 
μας σπίτι καί ὅ,τι προσφέρουμε γι’ 
αὐτό ἀποτελεῖ μία μικρή «θυσία» 
πρός τόν Χριστό μας, γιά ἐμᾶς, τούς 
ζῶντες καί τούς κεκοι-
μημένους μας.

Τά οἰκονομικά μέσα τοῦ Ναοῦ

ΔΙΣΚΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

- Θεοφανείων: Γιά τό Γεν. Φιλόπτωχο Ταμεῖο
- Ὀρθοδοξίας: Γιά τήν ἐξωτ. Ἱεραποστολή
- Βαΐων: Γιά τίς Ἐκκλ. Κατασκηνώσεις
- Μεγ. Πέμπτη: Γιά τόν Πανάγιο Τάφο
- Σταυροῦ: Γιά τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Ο,ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΟΥΧΟ, ΦΑΡΜΑΚΟ, ΦΑΓΗΤΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ. 

ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΩ 
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.



Ἡ ὅλη παρουσίαση τῆς 
Ἐνοριακῆς Διακονίας 
(μέ τίς ἀτέλειες καί τίς 
ἀνθρώπινες ἀστοχίες 
πού περιέχει ἀφοῦ πραγ-
ματοποιεῖται ἀπό ἀν- 
θρώπους), ἀποτελεῖ μία 
πρόσκληση νά ἔλθετε πιό 
κοντά στήν Ἐνορία καί νά 
τήν ἀγαπήσετε.

Θά εἶναι μεγάλη ἡ χαρά 
ὅλων μας καί τοῦ Ἱερέα 
καί τῶν συνεργατῶν του 
ἐάν καταφέρουμε νά σᾶς 
κάνουμε νά νοιώσετε 
ἕνα μικρό σκίρτημα στήν 
ἐκκλησιαστική σας συνεί-
δηση. Ἐάν καταφέρουμε 
νά ἀγγίξουμε εὐαίσθητες 
χορδές τῆς καρδιᾶς καί 
τῆς πολύτιμης γιά ἐμᾶς, 
ἀγάπης σας.

Ἐάν ναί! Ἐλᾶτε κοντά μας, 
ἐλᾶτε κοντά στήν Ἐνορία 
μας, γευθεῖτε τούς ζου-
μερούς καρπούς πού σᾶς 
προσφέρει, ξεδιψᾶστε 
ἀπό τό δροσερό νερό 
πού ἐπιθυμεῖ νά σᾶς ξε-
διψάσει, ἐμπιστευθεῖτε 
την, γνωρίστε την ἀπό 
κοντά καί τότε θά διαπι-
στώσετε ὅτι ἕνα ἀπό τά 
Δῶρα τοῦ Θεοῦ πρός τούς 
ἀνθρώπους εἶναι καί ἡ βί-
ωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς μέσα στήν Ἐνορία 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό δικό 
μας σπίτι. 

Ναί! Ἡ Ἐνορία εἶναι 
δική σας. Καί ἀξίζει τῆς 
ἀγάπης, τῆς φροντίδας 
καί τοῦ ἐνδιαφέροντος 
ὅλων μας.
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 Βασιλική Κατσέλη (29-1-06).
 Σπυριδούλα Μπόνια (27-2-06).
   Αἰκατ. Χαραλαμποπούλου (10-4-06).
 Αἰκατερίνη Ἀργκάν (2-7-06).

 Κων/νος Καβάλος (8-9-06).
 Ἰωάννης Λ. Δελβενακιώτης (28-9-06)
 Ζαχαρίας Χάν (2-10-06)
 Αναστασία Πρίφτη (11-10-06)

Τό Ληξιαρχεῖο τοῦ Ναοῦ μας

 Δημήτριος καί Εὐαγγελία Βόγκλη τοῦ 
Ἀθανασίου καί τῆς Ὄλγας (3-6-06).

 Δημήτριος Παπασπύρου τοῦ Ὀδυσ σέα 
καί τῆς Σοφίας (4-6-06).

 Γεωργία Πέττικα τοῦ Ἀντωνίου καί τῆς 
Παναγιώτας (17-6-06).

 Ραφαηλία – Μαργαρίτα Γαστουνιώτη 
τοῦ Ἀνδρέου καί τῆς Γεωργίας (15-7-06).

 Σωτηρία Φιλίππου τοῦ Ἀθανασίου καί 
τῆς Θεοδώρας (22-7-06).

 Μαρία Σχίζα τοῦ Στυλιανοῦ καί τῆς Μα-
ρίας (29-7-06).

 Νικόλαος Καβάλος τοῦ Ἀντωνίου καί 
τῆς Ἀγαθῆς (20-8-06).

 Κων/να Μπόγρη τοῦ Γεωργίου καί τῆς 
Ἀφροδίτης (3-9-06).

 Ἑλένη Μαυρίδη τοῦ  Ἀντωνίου καί τῆς 
Κων/νας (17-9-06).

 Νικόλαος Λεμπέσης τοῦ Ἀποστόλου 
καί τῆς Παγώνας (1-10-06).

 Ἀθανασία Λουκοπούλου τοῦ Γεωργίου 
καί τῆς Γεωργίας (8-10-06).

 Ἄγγελος Παπάζογλου καί Γεωργία 
Τσουρέλη (4-3-06).

 Γεώργιος Θάνος καί Σοφία Ζέρβα 
(13-5-06).

 Κων/νος Ἀγγέλου καί Εἰρήνη Ρίζου 
(20-5-06).

 Βασίλειος Κραβαρίτης καί Δέσποινα 
Μποντόλια (10-6-06).

 Μιχαήλ Κατσίνας καί Ἀναστασία Σια-
πάτη (18-6-06).

 Κων/νος Κωνστάντιος καί Μαρία Δε-
ληκωνσταντίνου (2-7-06).

 Ἰωάννης Στέρπης καί Μαρία Καπνο-
γιάννη (19-8-06).

 Παρασκευᾶς Χασάπης καί  Ἐλευθερία 
Κοροπούλη (9-9-06).

 Παναγιώτης Παπανίκος καί Αἰκατε-
ρίνη Γιαννένα (16-9-06).

 Δημήτριος Κουτσοῦκος καί Βασιλική 
Βασιλειάδη (23-9-06).

Βαπτίσεις

Γάμοι

Κοιμήσεις

Νά ζήσουν καλοφωτισμένα!

Νά ζήσουν καλοστεριωμένοι!

Ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύσει!
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 Τό Δ.Σ. τοῦ «Ἐνοριακοῦ Ταµείου Ἀλληλεγγύης» 
εὐχαριστεῖ τούς πιό κάτω γιά τίς ἁπλόχερες δωρεές τους 
καί τήν ὑλική τους συµπόρευση στό φιλανθρωπικό ἔργο 
τῆς Ἐνορίας. Τό κατάστηµα LIDL, καί τίς οἰκογένειες: Β. 
Παρθένη, Χαρ. Παπανικολάου, Εὐστ. Κολοκούρα, Δηµ. 
Δηµοβέλη, Στ. Ροβολή, Ἀντ. Μαυρίδη, Παρασκευῆς 
Κλεφτογιάννη, Πέτρου Χατζηλία, Αἰκ. Μπουτσίνη, 
Θωµᾶ Γιαννίκα, Β. Κραβαρίτη, Δήµητρας Καρασάβ-
βα, Χαρ. Κοτώρου καί Βάσως Ἡλιοπούλου-Μπεκρῆ. 
Ἐπίσης εὐχαριστεῖ τήν κ. Ἀναστασία Ν. Στεργίου ἡ ὁποία 
εἶχε ἀναλάβει τήν µεταφορά καί διανοµή τῶν τροφίµων.

 Καί φέτος τά παιδιά τῆς Νεανικῆς Συντροφιᾶς κατέπληξαν 
τούς Ἐνορίτες µέ τίς πανέµορφες Ἀναστάσιµες λαµπάδες 
πού κατασκεύασαν µέ κέφι καί µεράκι. Ἀπό τήν πλευρά 
τους οἱ Ἐνορίτες ἐκτίµησαν τήν προσπάθεια καί τόν κόπο 
τῶν παιδιῶν µας καί ἀπορρόφησαν ὅλες τίς λαµπάδες... 
οἱ ὁποῖες διατίθεντο καθ’ ὅλη τήν Μεγάλη Ἑβδοµάδα.

 Μέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα καί χαρά ἑορτάσαµε καί φέτος 
τήν µνήµη τοῦ προστάτου τῆς Ἐνορίας µας Ὁσιοµάρτυρος 
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου, τήν Δευτέρα 8 καί τήν Τρίτη 
9 Μαΐου µέ πλούσιες λατρευτικές ἐκδηλώσεις καί τήν πο-
λυπρόσωπη συµµετοχή τῶν Ἐνοριτῶν καί ἄλλων πιστῶν 
πού ἦλθαν ἀπό κοντά καί ἀπό µακριά. Τίς Ἱ. Ἀκολουθίες 
πλαισίωσαν πάνω ἀπό 20 Ἱερεῖς ὑπό τόν Παν. Πρωτοσύ-
γκελλο π. Φιλόθεο ἐνῶ στά ἀναλόγια ἔψαλαν ὁ πρωτο-
ψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαµίας κ. Ἀ. Ἰωακείµ 
καί ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ µας κ. Δ. Ἀναδιώτης πλαι-
σιωµένοι ἀπό µέλη τῶν 
χορωδιῶν τους. 

 Εὐχές πολλές καί εὐ-
χαριστίες ἀξίζουν στίς 
δύο κυρίες που κά-
λυψαν τή δαπάνη γιά 
τά χρυσοκεντηµένα 
καλύµµατα - ἄµφια 
τά ὁποῖα ἐστόλισαν 
τόν Ἱερό Ναό κατά τίς 
Ἀκολουθίες τῆς Ἱ. Πα-
νηγύρεως. Πρόκειται 
γιά τήν κ. Εὐαγγελία Πέρρου-Χρήστου καί τήν κ. Δή-
µητρα Θανασοῦ στίς ὁποῖες προσφέρθηκε ὡς ἀντίδωρο 
γιά τήν µεγάλη δωρεά τους τό βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου µας «Χριστιανική Βοιωτία» πού ἀναφέρεται στά 
Βυζαντινά µνηµεῖα τῆς Τοπικῆς µας Ἐκκλησίας, µετά τήν 
Θ. Λειτουργία τῆς πανηγύρεως. Τά ἄµφια κέντησαν καί 
φιλοτέχνησαν οἱ Ἀδελφές τῆς Ἱ. Μ. Μαζαράκι Βαγίων οἱ 
ὁποῖες φηµίζονται γιά τήν πολύχρονη ἐµπειρία τους καί 
τό ἄψογο αἰσθητικό ἀποτέλεσµα τῆς ἐργασίας τους πάνω 
στήν χρυσοκεντητική.

 Τήν Κυριακή 14-5-06 ἔγινε ἡ λήξη τῶν Νεανικῶν Συνά-
ξεων µέ µικρή δεξίωση ἐνῶ τήν Τετάρτη 17-5-06 ἔγινε ἡ 
λήξη τῶν Ἑσπερινῶν Κηρυγµάτων. Στήν κλήρωση πού 
ἔγινε στήν συντροφιά τῶν Κυριῶν τό δῶρο κέρδισε ἡ κ. 
Εὐρίκλεια Σιαµανδούρα ἡ ὁποία ἐργάζεται πάνω ἀπό 3 
δεκαετίες ἀφιλοκερδῶς στόν Ναό, καί ἀφορᾶ τό 3ήµερο 
ταξίδι πού πραγµατοποιήσαµε µετά τήν ἑορτή τῆς Παναγί-
ας στήν Δυτική Μακεδονία. Συγχαρητήρια!

 Τό Σάββατο 27-5-06 µεταβήκαµε στίς Ἱ. Μονές: «Ἀγά-
θωνος» καί «Ἀντινίτσης» τῆς γειτονικῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Φθιώτιδος.

 Ἀγρυπνία γιά τήν θλιβερή ἀνάµνηση τῆς ἐπετείου τῆς 
Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως († 1453) τελέσα-
µε τήν Κυριακή 28-5-06 µέ µνηµόσυνο γιά τόν Βυζαντινό 
Αὐτοκράτορα Κων/νο τόν Παλαιολόγο. Κατά τήν Ἀκολουθία 
ἐτέθη πρός προσκύνηση τµῆµα ἀπό τά λείψανα τῆς µητέρας 
τοῦ Ἡρωϊκοῦ Αὐτοκράτορος Ὁσίας Ὑποµονῆς. 

 Μέ τήν καθιερωµένη ἀπό ἐτῶν Ἀγρυπνία γιά τήν 
Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα τήν Τρίτη 30-5-06 προσευχηθήκα-
µε ἰδιαιτέρως γιά τούς νέους µας πού διαγωνίσθηκαν κα-
τά τίς ἐξετάσεις τους τήν περίοδο αὐτή ἐνῶ κάθε Τετάρτη 
ἐτελεῖτο ἡ εἰδικά γραµµένη γιά τόν σκοπό αὐτό Παράκλη-
ση τῆς Παναγίας µας.

 Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (11-6-06) ἔγινε ἡ κλήρω-
ση τῆς Λαχειοφόρου ἀγορᾶς πού διοργάνωσε τό Ἐκκλ. 
Συµβούλιο γιά τήν ἀποπληρωµή τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου 
τῆς ἀναπλάσεως τοῦ προαυλίου τοῦ Ναοῦ µας. Τό δῶρο 
πού κληρώθηκε ἦταν µία ἔγχρωµη τηλεόραση τήν ὁποία 
κέρδισε ἡ κ. Μαρία Καρατσόλια. Θερµές εὐχαριστίες 
ὀφείλονται πρός ὅλους ὅσοι συµµετεῖχαν στήν προσπά-
θεια αὐτή, στούς χορηγούς (κ. Γ. Μπουτσίνη καί Κ. Βα-
σιλείου) καί στά πρόσωπα ἐκεῖνα πού βοήθησαν στήν 
διακίνηση τῶν λαχνῶν. Ἐλπίζουµε στήν συµπαράστασή 
τους καί σέ ἑπόµενες παρόµοιες ἐκδηλώσεις.

 Τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 18-6-06 µετά τήν Θ. Λει-
τουργία ἐπιδόθηκαν δύο χρηµατικά βραβεῖα εἰς µνήµην 
τῶν Ἱερέων τῆς Ἐνορίας µας τοῦ π. Γεωργίου Μακρυγένη 
καί τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Ἀγγουριᾶ σε δύο µαθητές τοῦ 
6ου Δηµοτικοῦ Σχολείου οἱ ὁποῖοι ἀρίστευσαν µεταξύ 
τῶν συµµαθητῶν τους καί σήκωσαν τήν γαλανόλευκη κα-
τά τίς δύο Ἐθνικές Ἑορτές. Πρόκειται γιά τούς Γεώργιο Θ. 
Κλεισιάρη καί τόν Χρῆστο Εὐθ. Παπαναστασίου στούς 
ὁποίους εὐχόµαστε καλή πρόοδο καί καλή συνέχεια στίς 
σπουδές τους.

  Ἀξιωθήκαµε νά προ-
σκυνήσουµε τήν Ἁγία Γῆ 
ὅπου γεννήθηκε, δίδαξε, 
θαυµατούργησε, σταυρώ-
θηκε, ἐτάφη, ἀνέστη καί 
ἀνελήφθη ὁ Χριστός µας 
στό προσκύνηµα πού διορ-
γανώθηκε ἀπό 18 ἕως 27-
6-06 στούς Θεοβάδιστους 
Τόπους καί στό  Ὄρος Σι-
νᾶ. Χαρά καί εὐλογία µᾶς 
ἔδωσε ἡ ἐπίσκεψη στόν 

Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύµων κ.κ. Θεόφιλο ὁ 
ὁποῖος ὑποδέχθηκε καί µίλησε στούς προσκυνητές.

 Ἀπό 1ης ἕως 15ης Αὐγούστου τελέσθηκε τό Ἱερό Δεκα-
πενταλείτουργο τό ὁποῖο σέ συνδυασµό µέ τίς Παρακλή-
σεις πρός τήν Κυρία Θεοτόκο µας βοήθησε νά γιορτάσου-
µε λαµπρά τό «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ», τήν ἀθάνατη 
Κοίµησή Της.

 Μετά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας µας στίς 16, 17 καί 18 
Αὐγούστου 2006 πραγµατοποιήθηκε τριήµερο προσκύ-
νηµα στή Δυτική Μακεδονία καί συγκεκριµένα στίς Ἱ. 
Μονές «Μικροκάστρου», «Μαυριώτισσας», «Φανερω-
µένης», µέ ἐπίκεντρο τή γραφική πόλη τῆς Καστοριᾶς. 
Ἕνα προσκύνηµα πού µᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά γνωρί-
σουµε ἀπό κοντά φυσικές καί πνευµατικές ὀµορφιές τῆς 
πατρίδας µας.

 Μέ Ἀγρυπνία ἑορτάσαµε τήν µνήµη τῆς Ἀποτοµῆς τῆς 
Κεφαλῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου στίς 28-8-06.

 Τόν ξυλόγλυπτο θρόνο καί τήν ἀσηµοσκέπαστη εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τῆς «Γερόντισσας» (ἀντίγραφο ἐκ τῆς Ἱ. 
Μ. Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους), ἡ ὁποία προ-
σελκύει τόν θεοµητορικό µας σεβασµό, µαζί µέ τίς τρεῖς 
ἀργυρές κανδῆλες, προσέφεραν πέντε ἐνορίτες οἱ ὁποῖοι 
ἐπιθυµοῦν τήν ἀνωνυµία. Τό Ἐκκλ. Συµβούλιο σέβεται 
τήν ἐπιθυµία τους, τούς εὐχαριστεῖ καί εὔχεται ἡ Παναγία 
νά ἱκανοποιήσει κάθε εὐλαβές τους αἴτηµα. Γιά τόν ξυ-
λόγλυπτο θρόνο: Μ.Δ., γιά τήν Εἰκόνα: Α. & Α.Κ., γιά τίς 
κανδῆλες: Α.Κ., Α.Σ. καί Π.Κ.

Ἀðü ôÞí  ἘíïñéáêÞ µáò æùÞ

Ἀπό τήν ἐπίσκεψή µας στόν Πατριάρχη Ἱεροσολύµων



Μία φωτογραφία ἀπό τά παλιά 

ἡ ὁποία ἐγείρει τίς ἀναμνήσεις ὅσων γνώρισαν 

τόν Παλαιό Ναό τῆς Ἐνορίας μας…

Οἱ τρεῖς νέοι (ὤριμοι σήμερα) εἶναι οἱ Παντελής Μπουτσίνης, 

Χρήστου Δημήτριος καί Δημ. Συκαρᾶς.

(Δεκαετία τοῦ  ’50)


