
– Ποιός θα σε προστατεύει παιδί μου; 
 

Ο γιός μου, δυστυχώς ήταν 
ψυχρός ως προς την πίστη. Εγώ τον 
έβλεπα, υπέφερα, αλλά δεν μπορούσα 
να κάνω τίποτα. Μόνο προσευχόμουν. 
Όταν παντρεύτηκε, του πήρα μια 
εικόνα της Παναγίας και του την 
χάρισα για να την βάλει σπίτι του. 
Αρνήθηκε να την πάρει! 

– Ποιός θα σε προστατεύει παιδί μου; τον ρώτησα με πόνο. 
– Δεν θέλω προστασίες! ήταν η απάντησή του. Τότε που ήταν οι δρόμοι κλεισμένοι 
από το μπλόκο των αγροτών, χρειάστηκε να ταξιδέψει, για τις ανάγκες της δουλειάς 
του. Τον συμβούλεψα να είναι προσεκτικός, γιατί φοβόμουν, έτσι που ήταν νευρικός, 
να μην μπλεχτεί σε καμμιά φασαρία. Μου απάντησε: 
– Εγώ μάνα, θα περάσω, ό,τι και να γίνει!«Παναγία μου, φώτισέ το», είπα μέσα μου 
και του έβαλα στο αυτοκίνητο μπροστά μια χάρτινη εικονίτσα της Παναγίας, που είχα 
πάρει από το Μοναστήρι της Παναγίας Βαρνάκοβας, στην τελευταία επίσκεψή μου. 
Αυτήν την φορά, ο γιός μου παραδόξως δεν αντέδρασε… 

         Όταν γύρισε από το ταξίδι, φαινόταν βαθιά συγκλονισμένος. Με φανερή 
συγκίνηση και με ταπεινή φωνή μου διηγήθηκε: 
        – Στο δρόμο Αθηνών-Λαμίας, μια βαρυφορτωμένη νταλίκα, που είχε καταφέρει 
να παρακάμψει τα εμπόδια, ξαφνικά παρέκλινε προς την λωρίδα την δικιά μου, ενώ 
συγχρόνως έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ σε εκείνο το σημείο, δεν είχα καθόλου 
περιθώριο να ξεφύγω. Η απόσταση που μας χώριζε ήταν ελάχιστη. Και να φρενάριζε η 
νταλίκα, δεν προλάβαινε να σταματήσει έγκαιρα. Εγώ πάγωσα!!! Κατάλαβα πως η ζωή 
μου τελείωνε. Το μόνο που πρόλαβα ήταν να φωνάξω: «Παναγία μου!!!» 
         Τότε συνέβη το εξής καταπληκτικό: η χάρτινη εικόνα της Παναγίας, που μου 
είχες βάλει μάνα στο αυτοκίνητο, σηκώθηκε στον αέρα, στροβιλίστηκε και κόλλησε 
στο παρ-μπρίζ, με πρόσωπο κατά έξω! Συγχρόνως η νταλίκα σε μια απόσταση 
ενάμισυ μέτρο περίπου, σταμάτησε επί τόπου! Κυριολεκτικά καρφώθηκε με ένα 
φοβερό τράνταγμα! 
_Κατέβηκε τρομαγμένος ο οδηγός της νταλίκας και μου λέει συγκλονισμένος: 
– Ποιός με σταμάτησε φίλε μου; Με το φορτίο που έχω, δεν σταματούσα με τίποτε! 
         Εγώ τρέμοντας από την ταραχή μου, γύρισα και είδα την εικόνα της Παναγίας, 
που ήταν ανεξήγητα ακόμα κολλημένη στο παρ-μπρίζ. Σήκωσα το χέρι και Του την 
έδειξα, λέγοντάς τον: 
      – Η Παναγία μας έσωσε! Από τότε ο γιός μου έγινε πιστός Χριστιανός, χάρη της 
Παναγίας, την οποία υπερευχαριστώ!!!… 
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ΟΙ Ι.ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24-12-21  Ώρα  6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες-  
Ο Μεγάλος Εσπερινός  των Χριστουγέννων και η Θ.Λειτουργία  του 

Μεγάλου Βασιλείου. 
 
Ώρα 5.00 μ.μ Το Μεγάλο Απόδειπνο  και η «Υποδοχή»  της  Δεσποτικής 

Εικόνος της Γεννήσεως  κατά  το  Τυπικό  των Ιεροσολύμων . 
 

 ΣΑΒΒΑΤΟ   25-12-21  Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ   ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ 
ΜΑΣ: 

 
Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη  Θεία  

Λειτουργία. 
 

  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ  26-12-21 Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία. 
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 27-12-21 Αγίου  Στεφάνου : Θεία  Λειτουργία. 
                                

 

ΣΑΒΒΑΤΟ   1-1-22 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:           

Θ.Λειτουργία- Δοξολογία- Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας. 
 
                                       
                        ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 2-1-22  Αγ.Σιλβέστρου : Θ.Λειτουργία.      

 

Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς,  

Προστάτου του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»- 
 Πανήγυρις Δεξιού Παρεκκλησίου: 

                                      
   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ώρα  5.00 μ.μ: Ο Μεγάλος Εσπερινός 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 3 -1-22 : Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία -Δεξίωση στο Aρχονταρίκι μας. 
 

  ΤΕΤΑΡΤΗ  5-1-22: ώρα 6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Ώρες- 
Εσπερινός των Θεοφανείων και η Θ.Λειτουργία  του 

Μεγ.Βασιλείου - Μ.Αγιασμός. 
 

ΠΕΜΠΤΗ   6-1-22  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ: 
 Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων. 

 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   7-1-22 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία. 

 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 8-1-22 Οσ .Γεωργίου Χοζεβίτου: Θ.Λειτουργία με κόλλυβα. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ  9-1-22 Αγ.Πολυεύκτου :Θ.Λειτουργία.  

 

Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο     Δ Ω Δ Ε Κ Α Η Μ Ε Ρ Ο     –      Κ Α Λ Η   Χ Ρ Ο Ν Ι Α 

Χριστούγεννα!  Η είσοδος του Θεού στην ιστορία. 

Η κίνηση αυτή του Θεού να συναντήσει όλους εμάς, ας μας 

αφυπνίσει. Η εκκοσμίκευση των τελευταίων αιώνων αποδυνάμωσε 

την ουσία και το βαθύτερο περιεχόμενο της γιορτής, η οποία 

εξαντλείται στις βιτρίνες, στα ψώνια, στα πολύχρωμα λαμπιόνια και 

στο ρεβεγιόν δίχως προσδοκία του αύριο. 

Υπάρχουν Χριστούγεννα με Χριστό και Χριστούγεννα χωρίς 

Χριστό. Καθένας μπορεί να 

επιλέγει, αλλά και να 

αυταπατάται έναν το θέλει. 

Χριστούγεννα χωρίς Χριστό 

σημαίνει 

πως δεν 

καρτεράς 

κάτι 

εκρηκτικό, 

δεν 

περιμένεις 

Κάποιον 

που να αλλάζει τα πράγματα δεν 

ελπίζεις τίποτα. 

      Εκείνο που χρειάζεται για τη 

φανέρωση των συνεπειών της 

Γέννησης του Χριστού, είναι το 

ταπεινό πλησίασμα του 

Σπηλαίου, το προσωπικό 

γονάτισμα του καθενός μας στη 

φάτνη, η απόφαση διαλόγου 

υπαρξιακού με τον Γεννηθέντα 

και πάντοτε Παρόντα μέσα στον 

κόσμο.                                    † Α.Ν 

Αυτές τις Άγιες Ημέρες 

«καλούμεθα να προσλάβουμε 

κάτι από την απλότητα των 

ποιμένων, την σοφία των 

«Μάγων», την σεμνότητα της 

Παναγίας, την πραότητα του 

Ιωσήφ, την ταπείνωση του 

Ιησού, ώστε να φωτιστούν οι 

άφωτες καρδιές μας και να 

προσλάβουν την ανείπωτη ειρήνη 

των διαλαλούντων αγγέλων κι ο 

άκοσμος κόσμος να γίνει έτσι 

πιο ανθρώπινος, κάπως 

αγγελικά πλασμένος…» 

(Μ.Μ) έστω 2021  χρόνια 

μετά Χριστόν… 

   ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΜΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


