
 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ

 

Με την Άδεια και την Ευλογία του Σεβ. 

Ποιµενάρχου µας κ. Γεωργίου

των Λατρευτικών εκδηλώσεων για την 

ανάµνηση του Θαύµατος του 

του Νέου, δια του οποίου διέσωσε την Ενορία 

από την οργή και τα αντίποινα των Γερµανών 

Κατακτητών (1943), θα µεταφερθεί  στον 

Ναό µας το  Σάββατο 26 Οκτωβρίου 

και ώρα 6.00 µ.µ, η Τιµία και Σεπτή 

της Αγίας  Οσιοπαρθενοµάρτυρος Παρασκευής

η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Μακρυµάλλης Ευβοίας.

Θα ακολουθήσει Μεγάλος Εσπερινός µε αρτοκλασία και θείο 

Κήρυγµα ενώ το πρωί της Κυριακής  27 Οκτωβρίου 2019

Πανηγυρική Θ.Λειτουργία θα ψαλλεί  Ευχαριστήριος ∆οξολογία. 

Στις 12 το µεσηµέρι θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.

Το απόγευµα της Κυριακής στις 5.00 µ.µ  

θα ψαλλεί ο Εσπερινός και η Παράκλησις ενώ  

στις 8.00 µ.µ θα ξεκινήσει η Αγρυπνία για την 

Παναγία την Ελευθερώτρια και τα Νικητήρια της 

<28
ης
 Οκτωβρίου 1940>.  

Την ∆ευτέρα  28 Οκτωβρίου  στις 5.00 µ.µ 

θα τελεσθούν ο Εσπερινός και ο Αγιασµός και θα  

γίνει η αναχώρησις του Σεπτού Λειψάνου για την 

Ιερά Μονή Μακρυµάλλης όπου ευλαβώς 

φυλάσσεται. 

 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 

Ανήμερα της Εθνικης μας εορτής και ώρα 5.00 μ.μ θα μεταφέρουμε την 
Σεπτή Κάρα της Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Μακρυμάλλης 
Ευβοίας εν είδη απογευματινού Προσκυνήματος. Δηλώσεις συμμετοχής στο 
γραφείο του Ναού μας. 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ  

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ 

ε την Άδεια και την Ευλογία του Σεβ. 

κ. Γεωργίου, στα πλαίσια 

των Λατρευτικών εκδηλώσεων για την 

ανάµνηση του Θαύµατος του Αγίου Νικολάου 

δια του οποίου διέσωσε την Ενορία 

από την οργή και τα αντίποινα των Γερµανών 

Κατακτητών (1943), θα µεταφερθεί  στον 

Σάββατο 26 Οκτωβρίου  2019 

η Τιµία και Σεπτή  Κάρα 

Οσιοπαρθενοµάρτυρος Παρασκευής  

Ιερά Μονή Μακρυµάλλης Ευβοίας. 

µε αρτοκλασία και θείο 

27 Οκτωβρίου 2019 µετά την 

Ευχαριστήριος ∆οξολογία.  

Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. 

 

ενώ  

και θα  

 
θα μεταφέρουμε την 

Ιερά Μονή Μακρυμάλλης 
Δηλώσεις συμμετοχής στο 
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ΕΤΣΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣΕ Ο 

 
      Ηταν Ὀκτώβριος τοῦ 1943. Οἱ σκληροί Γερμανοί ε
ἑτοιμασθεῖ γιά μιά ἀκόμη φορά νά σκορπίσουν τόν θάνατο πρίν 
ἀποχωρήσουν ἀπό τή Θήβα καί ἀφήσουν πίσω τους μιά 
συνοικία της. Οἱ πληροφορίες τους ἔλεγαν 
κρυμμένα πολλά πυρομαχικά τά ὁποῖα θά χρησιμοποιο
ἀντάρτες ἐναντίον τους. Δέν εἶχαν ἄδικο. Πράγματι, στό σημε

βρίσκεται σήμερα τό καμπαναριό ὑπῆρχε ἕνας μικρός βοηθητικός χ
γεμάτος μέ πυρομαχικά. Ἡ διαταγή πού ἔδωσαν οἱ Γερμανοί πάγωσε τίς καρδιές τ
κατοίκων καί αὔξησε τό ἐσωτερικό δράμα τῆς ἀγωνίας τῶν γονέων γιά τά παιδιά τους, 
ὅλων γιά ὅλους, ἀδελφούς, ἀῤῥώστους, γυναῖκες καί παιδιά… Ὅλοι συγκεντρώθηκαν 
ἀπό τό Ναό, ἐνῶ ἀπέναντί τους τό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα περίμενε τό σ
ἀξιωματικοῦ 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 
παντοῦ. Καί ποῦ δέν ἔψαξαν. Μέχρι καί στό Ναό 
μπῆκαν γιά νά ἐντοπίσουν ἐκεῖνο πού ἤθελαν. Τήν 
εἴσοδο τοῦ μικροῦ αὐτοῦ χώρου, ἔκλεινε μιά ξύλινη 
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 χώρου αὐτοῦ, ἀλλά νά μήν μπαίνει μέσα, 
έχοντας νεκρωμένη την  στρατιωτική του  διαίσθηση 
αλλά και την ἀνθρώπινη περιέργεια. Μάλιστα όταν οι 
κάτοικοι έστειλαν τον μικρό τότε και τώρα μακαριστό 
Αναστάσιο Πλατή για να κλείσει την πόρτα του χώρου 
όπου βρίσκονταν τα πυρομαχικά ο Ναζί αντέδρασε χειροδικώντας επάνω στο παιδί. Σέ 
λίγο οἱ Ναζί ἔφυγαν. Ἔφυγαν ἄπρακτοι. Κατευθύνθηκαν πρός τή νότια πλευρά τ
Ἐπαρχίας. Οἱ διασωθέντες ἄντρες καί γυναῖκες καί παιδιά ἀμέσως 
Ναό. Μέ κεριά καί λαμπάδες, γονυκλισίες, μυστικές προσευχές καί δάκρυα ε
τόν Ἅγιο πού τούς ἔσωσε. 
         Τόν εὐχαριστοῦσαν διότι ἐκεῖνος ἦταν πού ἐμπόδισε τόν Γερμανό 
ἐντοπίσει τά πυρομαχικά καί νά στείλει τούς ἐνορίτες του στό θάνατο, 
νά γινόταν στάκτες καί ἐρείπια.  Ἄς τόν εὐχαριστοῦμε λοιπόν καί 
νά μην στερήσει ποτέ ἀπό τήν Ἐνορία μας τήν Εὐλογία, τή Χάρη καί Προστασία Του.

 

27 και 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ.

 

ΕΤΣΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΣ 

σκληροί Γερμανοί εἶχαν 
κόμη φορά νά σκορπίσουν τόν θάνατο πρίν 

φήσουν πίσω τους μιά ἐρειπωμένη 
λεγαν ὅτι στό Τάχι ἦταν 
α θά χρησιμοποιοῦσαν οἱ 

δικο. Πράγματι, στό σημεῖο πού 
νας μικρός βοηθητικός χῶρος ὅπου ἦταν 

πάγωσε τίς καρδιές τῶν 
ν γονέων γιά τά παιδιά τους, 

λοι συγκεντρώθηκαν ἔξω 
πόσπασμα περίμενε τό σύνθημα τοῦ 

όπου βρίσκονταν τα πυρομαχικά ο Ναζί αντέδρασε χειροδικώντας επάνω στο παιδί. Σέ 
πρακτοι. Κατευθύνθηκαν πρός τή νότια πλευρά τῆς 

μέσως ἔτρεξαν μέσα στό 
Ναό. Μέ κεριά καί λαμπάδες, γονυκλισίες, μυστικές προσευχές καί δάκρυα εὐχαριστοῦσαν 

μπόδισε τόν Γερμανό ἀξιωματικό νά 
νορίτες του στό θάνατο, ἐνῶ ὁ Ναός του 

με λοιπόν καί ἄς Τόν παρακαλοῦμε 
λογία, τή Χάρη καί Προστασία Του. 

27 και 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ. 

ΌΌΌΌ

ΌΌΌΌ
κόσμος, δεν περιστρέφεται γύρω από εμένα.

ΌΌΌΌ
αρρώστιες, οι δυσκολίες, τα προβλήματα δεν 

ΌΌΌΌ

ΌΌΌΌ
πρέπει να μάθω, να βάζω νερό μες στο κρασί 

ΌΌΌΌ
μέχρι να πεθάνω, θα πρέπει να αγωνίζομαι.

ΑΑΑΑ

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ 

…Χθες ήμουν 

έξυπνος...ήθελα να 

αλλάξω τον κόσμο! 

Σήμερα είμαι 

σοφός...θέλω να αλλάξω 

τον εαυτό μου! 
Γέρων Γαβριήλ Αγιορείτης  

 

…Μάθαμε να ζηλεύουμε και 

ξεχάσαμε να θαυμάζουμε. 

 

  …Η μεγαλύτερη φυλακή  

είναι να προσπαθείς  

να μάθεις τί σκέπτεται  

ο άλλος. 

 

   …Το μυστικό  

των καλύτερων ανθρώπων 

ότι δεν ξέρουν  

πόσο  υπέροχοι είναι. 

 

  …Το πιο μαλακό μαξιλάρι

 είναι η καθαρή συνείδηση. 

 

  …Να είσαι τόσο καλός,  

ώστε να μην μπορούν να  

σε αγνοήσουν. 

 

  …Δεν έχει σημασία  

πόσο αργά πηγαίνεις  

αλλά να μην σταματήσεις. 

 

  …Όσο περισσότερα 

 μοιραζόμαστε  

τόσο περισσότερα έχουμε. 

π.Σ 

 

 

Όσο µεγαλώνω… 

ΌΌΌΌσο μεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω, πως 
τίποτα στη ζωή δεν πρόκειται να μου 

χαριστεί. 
ΌΌΌΌσο μεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω, πως ο 
κόσμος, δεν περιστρέφεται γύρω από εμένα. 

    
ΌΌΌΌσο μεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω, πως οι 
αρρώστιες, οι δυσκολίες, τα προβλήματα δεν 

είναι μόνο για τους άλλους. 
 

ΌΌΌΌσο μεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω, πως 
όλοι οι άνθρωποι δε θέλουν το καλό μου. 

 
ΌΌΌΌσο μεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω, πως 

πρέπει να μάθω, να βάζω νερό μες στο κρασί 
μου. 

ΌΌΌΌσο μεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω, πως 
μέχρι να πεθάνω, θα πρέπει να αγωνίζομαι. 

 
ΌΌΌΌσο μεγαλώνω όμως, καταλαβαίνω και 

κάτι ακόμα… 
ΠΠΠΠως στη πορεία μου αυτή, στα δύσκολα, 

στις πιο σκοτεινές στιγμές, δεν είμαι 
μόνος… 

ΈΈΈΈχω Πατέρα. 
ΑΑΑΑρκεί να μην ξεχνώ, να σηκώνω στον ουρανό 

το βλέμμα. 
                                                                                                                                                                                                                                                    π.Αλέξιοςπ.Αλέξιοςπ.Αλέξιοςπ.Αλέξιος    

    
 

…Από 15/11/19  το ΙΕΡΟ 
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. 

…Την Τετάρτη 20 /11/19 ώρα 8.00 μ.μ -12.30 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ  

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 


