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Ψαλ. πα΄<πβ΄> 81,6

ΣΠΟΥΔΗ

ΖΩΗΣ

ΚΑΘΑΡΣΙΣ - ἜΛΛΑΜΨΙΣ – ΘΕΩΣΙΣ
«Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε!» Ἰωάν. ι΄ 34

« Δὲν εἴμαστε αὐθύπαρκτοι, ὡς ὁ Θεὸς, αὐτόνομοι καὶ ἀνεξάρτητοι.
Ἀπὸ τὴν φύσι μας ἀνήκουμε στὸν Δημιουργό μας. Ἐξαρτώμαστε ἀπ’
Αὐτοῦ, σχετιζόμαστε μ’ Ἐκεῖνον καὶ συγγενεύομε πρὸς Αὐτόν».
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«Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες»
Ψαλ. πα΄<πβ΄> 81,6

«Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει Αὐτὸν λέγων: εἰ Σὺ εἶ ὁ
Χριστός, σῶσον Σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ
λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεὸν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; Καὶ ἡμεῖς
μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· Οὗτος δὲ οὐδὲν
ἄτοπον ἔπραξε. Καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν
τῇ βασιλείᾳ Σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ’
Ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ».
Λουκ. κγ΄ 39 -43.

Ἀνοικτὸς ὁ Παράδεισος καὶ
οἱ πνευματικῶς βιάζοντες
ἑαυτοὺς εἰσέρχονται, ἀφοῦ
ὁ Σωτὴρ διήνοιξε τὴν ὁδόν,
διὰ τοῦ Θανάτου Του
θανατώσας τὸν θάνατον,
ὡς καὶ ὁ ἐκ δεξιῶν ληστὴς
ἠξιώθη.

«Οἱ κινήσεις αὐτονομήσεως, οἱ παρεκκλίσεις ἤ ἡ διακοπὴ τῆς σχέσεως
μὲ τὸν Δημιουργὸ καὶ Πατέρα τοῦ θνητοῦ ὁδηγοῦν στὴν παραμόρφωσι,
τὴν ἀποπλάνησι καὶ ἀπώλεια τοῦ σκοποῦ τῆς δημιουργίας του, στὴν
φθορὰ καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο».
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Σκοπὸν ἔχει τὴν εἰσχώρησι στὸ βαθύτερο νόημα τοῦ περυσινοῦ, «Φωτὶ
προσλάβωμεν Φῶς» (Δοξαστικὸν Λιτῆς Ἑορτῆς Θείας Μεταμορφώσεως),
ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ…ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΥΕΤΕ! Ματθ. ιζ΄5, Μάρκ. θ΄ 7, Λουκᾶ θ΄
15. Στὴν δυνατότητα Θεώσεως, ποὺ ἐπαναπροσφέρει ὁ Λυτρωτής, μετὰ τὴν
ἀπ’ Αὐτοῦ ὀδυνηρὴ Πτῶσι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεως,
Διδασκαλίας, Πάθους, Σταυροῦ, Θανάτου, Καθόδου εἰς ᾍδου, καὶ ἐν Σώματι
Ἐγέρσεώς Του, τοῦ προσφερομένου Πάσχα τῆς Διεξόδου, δηλαδή, ἀπὸ τῆς
φθορᾶς καὶ τοῦ τάφου εἰς τὴν Αἰώνιον Ζωὴν καὶ Βασιλείαν.
Βασική μας κατεύθυνσις ἡ Κυριακὴ προτροπή: «Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε καὶ
υἱοὶ Ὑψίστου πάντες» Ψαλ. πα΄(πβ΄) 81,6 καὶ ἡ ἐπανάληψίς της ἐν τῷ Ἱερῷ
Εὐαγγελίῳ, Ἰωάν. ι΄ 34. Ἡ ἐπίτευξίς της ἀποτελεῖ γιὰ τὸ λογικὸ πλάσμα:
«Σπουδὴ Ζωῆς», ἐπιτυγχανομένη διὰ τῆς Πατερικῆς τριτοβαθμίου ἀναβάσεως: «ΚΑΘΑΡΣΙΣ - ΕΛΛΑΜΨΙΣ - ΘΕΩΣΙΣ».
Ὑποδείγματά μας: Ἡ Παραβολὴ τοῦ Φιλευσπλάγχνου Πατρός ἤ τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ, Ἡ Τελωνικὴ προσευχὴ καὶ ταπείνωσις, Ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἀλειψάσης
τὸν Κύριον μῦρον ἁμαρτωλῆς γυναικός, Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυρίου στὴν οἰκία
τοῦ Ἀρχιτελώνου Ζακχαίου, Ἡ ἀποκατάστασις τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, Ἡ
κλῆσις εἰς ψαῦσιν τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ. Καί, κυρίως ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἐκ δεξιῶν
ἁγίου Ληστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τῆς προσοχῆς μας, ὡς προτροπὴ
πρὸς πάντα ἁμαρτήσαντα συνάνθρωπον. Μοναδικὴ μέριμνα τῆς ἐφημέρου
ἐπὶ γῆς, ζωῆς μας.

«Ἡ ἀμοιβαία ἕλξις ἐρωτικῆς Ἀγάπης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου,
ἀποτελεῖ τὴν κατὰ φύσιν σχέσι, ποὺ ἐκφράζει τὸν προορισμὸ τοῦ
ἀνθρώπου, ποὺ ἐπλάσθη γιὰ εὐτυχία καὶ Θέωσι».
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ΣΠΟΥΔΗ ΖΩΗΣ
υντίθεται ἡ ζῶσα ὕλη τοῦ σωματικοῦ μας ὀργανισμοῦ μὲ συνεχεῖς
καὶ πολύπλοκες χημικὲς μεταβολές, μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῆς ὕλης,
εἰσαγομένων στὸν ὀργανισμό μας
διαφόρων ὀργανικῶν καὶ ἀνοργάνων οὐσιῶν, ἄκρως ἀπαραιτήτων πρὸς συντήρησί του. Ἀλλά, λαμβάνουν χώρα ἐντός
μας καί πολυάριθμες ψυχικὲς λειτουργίες,
ποὺ, ὅταν ἐκτυλίσσονται κατὰ τρόπο ὁμαλό,
ὁμιλοῦμε γιὰ ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγιεία.
Αὐτὸς εἶναι ὁ λεγόμενος μεταβολισμὸς καὶ
κἄτι ἀντίστοιχο συμβαίνει καὶ στὴν σφαῖρα
τῶν ψυχικῶν λειτουργιῶν. Κανεὶς ἄνθρωπος δὲν μένει μεμονωμένος καὶ ἀνεξάρτητος.
Ἐρχόμαστε ὅλοι σὲ σχέσεις μὲ συνανθρώπους μας τοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ, ἐν γένει, περιβάλλοντος. Ἔναντί
των λαμβάνουμε κάποια ὁρισμένη στᾶσι.
Ἔχουμε ν’ ἀντιμετωπίσουμε καὶ τὸν ἑαυτό
μας, τὸ σῶμα, τὸν ὀργανισμό μας, τὶς
σκέψεις, τὶς ἐπιθυμίες, τὰ αἰσθήματά μας.
Ἀκόμη, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ λάβουμε
κάποια θέσι ἔναντι τοῦ πνευματικοῦ κόσμου, τοῦ γραπτοῦ καὶ ἀγράφου ἠθικοῦ
νόμου, τῆς συνειδήσεώς μας, τῆς θρησκείας,
τοῦ Δημιουργοῦ. Αὐτὲς οἱ σχέσεις μας ἔχουν
ἀντίκτυπο ἐπάνω μας καὶ μᾶς ὑποχρεώνουν
νὰ προβαίνουμε σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις.
Πολυάριθμες σὰν τοὺς κτύπους τοῦ ῥολογιοῦ. Κάποτε ἀντιδροῦμε σωστὰ κι ἁρμονικά. Ἄλλες φορές, δυστυχῶς, σημειώνουμε
ἀστοχίες καὶ παραφωνίες. Ἀσχέτως αἰτιῶν,
κακὴ ἐκτίμησις καταστάσεων, ἀπροσεξία,
ἀπερισκεψία, κακὲς ἐπήρειες, ἀνθρώπινη
ἀδυναμία καὶ ἄλλες. Ἴσως, κάποτε, καὶ νὰ
διαπράξαμε καὶ κἄτι, ποὺ δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ ἐπανορθωθῇ.
Αὐτὲς ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις δημιουργοῦν

δυσάρεστες ἐπιπτώσεις στὸν ψυχικό μας
κόσμο. Ἡ ψυχὴ γεμίζει δηλητήρια. Ἐντός μας
ἐπέρχεται φθορὰ καὶ καταστροφή. Κάποιες
ἀποφάσεις καὶ πράξεις μας εἶναι τόσον
ἀποκρουστικὲς, ὥστε δὲν τολμοῦμε νὰ τὶς
ἀνακοινώσουμε πουθενά, καὶ διατηρῶντάς
τις ἐντός μας μᾶς πιέζουν καὶ συμπνίγουν
τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο, ἄν καὶ ἡ ἐξωτερίκευσίς των θὰ ἦταν σωτήρια καὶ εὐεργετικὴ ἐκτόνωσις. Ὅταν δὲ τὶς συμπιέζουμε
πρὸς τὸ βάθος τῆς ψυχῆς μας, ἐμφανίζονται
περίεργες ἀνωμαλίες καὶ νευρώσεις στὸν
ψυχοσωματικό μας ὀργανισμό.
Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, Σπουδὴ Ζωῆς, ὥστε
νὰ ὁδηγηθοῦμε πρὸς τὴν ἔξοδο τοῦ Φωτὸς
τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιλαμβάνεται καθ’ ἕνας
πόσο σπουδαῖο πρᾶγμα εἶναι νὰ ὑπάρχῃ
σεβαστὸ κι ἔμπιστο πρόσωπο, στὸ ὁποῖο
νὰ μποροῦμε ἄφοβα ν’ ἀποκαλύψουμε
τὰ δυσάρεστα καὶ πιεστικὰ κεκρυμμένα
μυστικά μας. Αὐτὸ βοηθεῖ καὶ ἀποδιώκει
τὸ βάρος μας, τὸν ἐκνευρισμό, τὸ ἄγχος, τὴν
φθορὰ τῆς ψυχοσωματικῆς μας ὑπάρξεως.
Γι’ αὐτὸ ὁ Σωτὴρ Κύριος, ὡς Λυτρωτής
μας, θέσπισε τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως στὴν Ἐκκλησία, ὥστε νὰ βρίσκωμε
τὴν ψυχική μας ἀπολύτρωσι. Τὰ περασμένα
χρόνια, ὅταν κυριαρχοῦσε ἡ ἄθεος ἐπιστήμη, ὁ θεσμὸς αὐτὸς ἐβάλλετο μὲ μανία. Σύγχρονα ἡ ἀνάπτυξι, ποὺ σημειώθηκε στὴν
ψυχολογία καὶ ψυχιατρική, τὸν δικαίωσε
περίτρανα, μάλιστα καὶ τὸν ἀντέγραψε,
θέτουσα στὴν θέσι τοῦ Ἐξομολόγου καὶ
Πνευματικοῦ Πατρὸς τὸν ψυχαναλυτὴ, ποὺ
μειονεκτεῖ, γιατὶ στηρίζεται στὴν ἀσθενικὴ
ἀνθρώπινη αὐθεντία καὶ στὴν πολλαπλότητα τῶν Σχολῶν, ἀπόψεων καὶ μεθόδων.
Γιὰ τὸν Ἐξομολόγο, ἡ φυσιολογία τῆς ψυχῆς
ἔχει ἀποκαλυφθῇ ἀπὸ τὸν Χριστό. Δὲν

«Ὡς ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος, δελεασθείς, ἀπατήθηκε ὑπὸ τοῦ ἀπ’ ἀρχῆς
Ἀνθρωποκτόνου ἐκπεσόντος Ἀγγέλου καὶ ὁλόκληρος, ψυχῇ τε καὶ
σώματι, ἀσθένησε βαρύτατα, ἐξετράπη τοῦ προορισμοῦ του χρήζων
Μετανοίας καὶ Καθάρσεως».
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ὑπάρχει δικαιολόγησι τῶν ἰδιαιτεροτήτων
τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε ἀνοχὴ γιὰ μιὰ προσωρινὴ ἰσορροπία τῆς ἑκάστοτε κακοπραγίας
μας, ἀλλὰ δυνατότης ἰάσεως, πλήρους θεραπείας καὶ ἐξόδου ἀπὸ τοὺς αὐτοεγκλωβισμούς μας.
Ἡ Ἐκκλησία, μὲ τὴν τεραστία διαγνωστικὴ καὶ θεραπευτικὴ ἐμπειρία της, χιλιάδων
ἐτῶν, βοηθεῖ λυσιτελῶς πάντα ἄνθρωπο
καὶ διὰ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου ἐνεργεῖ ἡ Θεία
Χάρις, ποὺ ὑπερφυσικῶς ἐξυγιαίνει τὴν
ἀσώματο καὶ ἄϋλο ψυχή, ἡ ὁποία ἀπεγκλωβίζεται ἀπὸ πειρασμοὺς καὶ πνευματικὲς
μολύνσεις, διὰ τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν
τῆς Χάριτος. Τὰ διακριτικὰ σημεῖα μιᾶς
ὑγιοῦς ψυχῆς εἶναι οἱ Χριστιανικὲς Ἀρετὲς,
ἀποτελέσματα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν Θείων
Ἐντολῶν, καθὼς ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
τὶς παρουσιάζει: Ἀγάπη – Χαρά – Εἰρήνη – Μακροθυμία – Χρηστότης – Ἀγαθωσύνη –
- Πίστις – Πραότης – Ἐγκράτεια, ποὺ ἡ
τελείωσίς των εἶναι δῶρο τοῦ Πνεύματος
τοῦ Ἁγίου.
Τὸ ἑσπέρας τῆς Λαμπροφόρου Ἡμέρας
τῆς Ἀναστάσεως ἐμφανίσθηκε ὁ Ἀναστὰς
Χριστὸς στοὺς ἐμφόβους καὶ κρυπτομένους
Μαθητάς Του, τοὺς ἐμφύσησε κατὰ πρόσωπο, λέγων: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν
τινῶν ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς,
ἄν τινῶν κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάν. κ΄
22-23). Χορήγησε τὴν μεγάλη ἐξουσία στοὺς
Μαθητάς Του νὰ συγχωροῦν ἁμαρτίας.
Καθιέρωσε ἔτσι τὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας
κι Ἐξομολογήσεως, ὡς Πασχάλιο δῶρο
τοῦ Σωτῆρος πρὸς τὴν Ἐκκλησία Του. Ὁ
Χριστὸς ἦτο ξεκάθαρος, παρέχεται ἔτσι
πλήρης ἄφεσις ἁμαρτιῶν.
Μεγάλη ὑπόθεσις ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ
βάρος τῆς ἐνοχῆς. Μεγάλο δῶρο, μέγιστο, ὁ
ἱερὸς θεσμὸς τῆς Ἐξομολογήσεως, προανάκρουσμα μιᾶς νέας ὑγιοῦς πορείας, πρὸς
συνάντησιν τοῦ Παναγάθου Πατρός, ποὺ
πάντοτε μᾶς ἀναμένει.
Ἡ Σπουδὴ Ζωῆς μας, μᾶς ὁδηγεῖ στὰ Ἐξο-

μολογητήρια, στὸν πνευματικὸ Ἱορδάνη
Ποταμό, ποὺ χαρίζουν στὶς ψυχὲς τὴν
Κάθαρσι, τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ κάθε ῥῦπο.
Ποὺ προσφέρουν τὴν ψυχικὴ ἀποτοξίνωσι, τὴν γαλήνη, τὴν εἰρήνη, «τὴν πάντα
νοῦν ὑπερέχουσαν». Εἰσέρχονται οἱ ψυχὲς
γεμᾶτες ἐλπίδα κι ἐξέρχονται μὲ ἀνακούφισι, μὲ συναίσθησι κι ἐπίγνωσι δυνατότητος σωτηρίας. Ὅπου ὑπῆρχε ἡ δυσοσμία καὶ ἡ πνιγηρὴ ἀτμόσφαιρα, πνέει
πλέον εὐώδης, ζείδωρος ἄνεμος ἀναγεννήσεως. Στοὺς ἐμφόβους λογισμοὺς εἰσέρχεται ὁ Ἀναστάς, ὅπως στὸ Ὑπερῶον
τῶν κρυπτομένων Μαθητῶν, καὶ φέρει
τὸ Ἀναστάσιμον: «Χαίρετε»! Καὶ ἡ ψυχὴ
καταλήγει σὲ χαρμόσυνη δοξολογία γιὰ
τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Κυρίου, ποὺ «ἐποίησεν
λύτρωσιν τῷ Λαῷ Αὐτοῦ».

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙ
Ἡ προσπάθεια γιὰ διευκόλυνσί μας, τῶν Νεοελλήνων, δηλαδή γιὰ νεωτερισμό, μέσα στὰ πλαίσια τῆς
Παραδόσεως, καθὼς καὶ γιὰ τὴν συγκράτησι τῶν
νέων μας στὰ πλαίσια τῆς Παραδοσιακῆς μας Κληρονομίας, δὲν ἐξαιρεῖ τὴν ὀρθογραφία, τὴν διατήρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς «καθαρᾶς μας Γλώσσης»,
χωρὶς νὰ θίγουμε στὸ ἐλάχιστο τὸν σύγχρονο καὶ
ἐξελισσόμενο διαρκῶς τρόπο ἐκφράσεως.
Ἔτσι παρατηρεῖται στὰ κείμενά μας διατήρησι,
ὀρθογραφικά – μορφικά, τῶν καταλήξεων τῆς τρίτης
κλίσεως τῶν ὀνομάτων, ἀπὸ τὴν Καθαρεύουσα,
ἐπίσης, διατήρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς ὑποτακτικῆς
καὶ τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων, πολυτονικό, λόγιες ἐκφράσεις καὶ λέξεις, παρεμβαλλόμενες - ἀτόφια
καθαρεύουσες – ποὺ ἀποδίδουν, κατὰ τὴν ἐκτίμησί
μας, καλλίτερα ὅ,τι θέλουμε νὰ ἀποδώσουμε. Ἐπίσης μικτὴ ὀρθογραφία, σὲ κείμενα ὅπου νοηματικὰ
φρονοῦμε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ διαφορετικά.
Ἀναγκαία θυσία στὸν βωμὸ τῆς «ἐξελίξεως» καὶ
ἀντίστασι στὴν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησι καὶ τὸν ἀπόλυτο συμβιβασμὸ σ’ αὐτὴν παρακαλοῦμε νὰ θεωρήσετε αὐτὴν τὴν σύμμιξι, κι ὄχι προχειρότητα,
ἀβλεψία, λάθος ἤ ἀγραμματοσύνη.
Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ἱερατ. Προϊστ. Ἐνορίας ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Ἡ Κάθαρσις ἐπαναφέρει τὸν πλανηθέντα θνητὸ στὸν προορισμό
του ἀποκαθιστώντας τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν
συνάνθρωπο».					
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ΚΑΘΑΡΣΙΣ - ἜΛΛΑΜΨΙΣ
πὶ χρόνια πολλὲς ἁμαρτωλὲς συγκαταθέσεις καὶ ἄσεμνες προσλαμβάνουσες παραστάσεις, ἀντίθετες μὲ τὶς Θεῖες Ἐντολές, πέρασαν
ἀπὸ ἀμέλεια ἤ ἐπιλογή μας, στὴν
ψυχή. Αὐτὴ ἡ «λάσπη καὶ δυσῳδία»
τῆς ψυχῆς, ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας,
ἀποκαλεῖται: Σ κ ό τ ο ς ! Τὸ ψηλαφητὸ
αὐτὸ σκότος ἀντιμετωπίζοντας ὁ νοῦς μας
ἀγωνίζεται νὰ ἐκκαθάρῃ ἀπὸ τὴν ψυχή, γιὰ
νὰ ἔλθῃ τὸ Φῶς. Ἀπὸ τὴν εἰλικρινῆ αὐτὴ
προσπάθεια ἀρχίζει νὰ ἐνεργῇ ἡ Φωτιστικὴ
Χάρις.
Ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἀποκτήσει αὐτοσυναίσθησι, διὰ τῆς Θείας Χάριτος, βλέπει
τὶ ἀπεθησαύρισε στὰ βαθύτατα «ταμεῖά» της.
Τὸν καταλαμβάνει φρίκη, ὅταν ἀντικρύζῃ
αὐτὸ τὸ ἐνυπόστατο Σκότος τῆς ψυχῆς.
Ὅμως ἡ ἐπίγνωσις αὐτῆς τῆς καταστάσεως
τῆς ψυχῆς, γίνεται ἀρχὴ Μετανοίας καὶ
ταπεινώσεως, ἀρχὴ τοῦ πνευματικοῦ οἰκοδομήματος τῆς φωτίσεώς της.
Δὲν ἀποθαρρύνεται ἡ ψυχή, παρατηροῦσα
αὐτὴν τὴν κατάστασι, γιατὶ ἀρχίζουν νὰ
ἐμφανίζωνται, ἐκ παραλλήλου σ’ αὐτὴν, οἱ
ἀλλοιώσεις τῆς Θείας Χάριτος: ἡ χαρά, ἡ
εἰρήνη, ἡ ἀγάπη, ποὺ πλημμυρίζουν τὴν
ψυχή. Δὲν ὑπάρχει σταθερὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται ἡ Κάθαρσις κι ἀρχίζει
ὁ Φωτισμός, διότι αὐτὰ δὲν περαιοῦνται
ποτέ. Ὅσο καθαριζόμαστε, τόσο φωτιζόμαστε. Μποροῦμε πιὰ νὰ ἐννοήσουμε τὸν λόγο
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ: «Παναγία μου, φώτισόν μου τὸ σκότος» ποὺ ἐπὶ
μῆνες, διαρκῶς ἐπανελάμβανε, ὥστε νὰ
τὸν συνδράμῃ ἡ Κυρία Θεοτόκος. Ὁ δὲ
ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος λέγει: «Ἐὰν ἰδῇς
τ’ ἁμαρτήματά σου, σὰν τὴν ἄμμο τῆς
θαλάσσης, ἀρχὴ μετανοίας κάνεις Ἀδελφέ».

Ἐὰν δὲν φωτισθῇ ὁ νοῦς, πῶς θ’ ἀντιληφθῇ
τὴν κατάστασι; Ἐὰν δὲν φωτίσῃ τὴν ψυχὴ
ὁ προβολεὺς τῆς Θείας Χάριτος, πῶς θὰ
γίνῃ αὐτὴ ἡ ἀκτινογραφία τῆς ψυχῆς;
Ἀντιλαμβανόμαστε τώρα γιατὶ ἔχουμε στὴν
ψυχή μας λύπη, μελαγχολία, ἀκηδία, δειλία,
ταραχή, θυμό καὶ πνευματικὴ ἀνορεξία.
Πῶς νὰ ἔχουμε ὑγιεία, ἀφοῦ ὑφίσταται
τόση δυσῳδία καὶ τόσο σκότος στὴν ψυχή
μας. Ὅταν οἱ πονηροὶ λογισμοί, σὰν ἀπομυζητικὰ ἔντομα, μᾶς ἀπορροφοῦν τὸ πνεῦμα, πῶς μπορεῖ νὰ μὴν ἔχωμε πνευματικὴ
ἀναιμία; Αὐτὸ τὸ νέφος προέρχεται «ἐκ
τῆς ἀναθυμιάσεως τῶν γενικῶν παθῶν,
τῆς φιληδονίας, φιλαργυρίας καὶ φιλοδοξίας», καθ’ ἅγιον Θεόδωρον, Ἐπίσκοπον
Ἐδέσσης Μεσοποταμίας.
Ὁ νοῦς εἶναι ὁ τροφοδότης τῆς ψυχῆς καὶ
μεταφέρει τὰ νοήματα στὴν καρδία, ἡ δὲ
καρδία τὰ «διϋλίζει» καὶ τὰ φέρει στὴν διάνοια. Ἀφοῦ ὁ νοῦς παιδαγωγηθῇ, ἀγωνιζόμενος μὲ τὶς πράξεις, ὑπομένων Πειρασμοὺς
καὶ δοκιμασίας, τότε τὸν ἀκολουθεῖ ὁ Θεῖος
Φωτισμὸς καὶ δι’ Αὐτοῦ βλέπει καθαρὰ τὰ
πράγματα. Ἡ ψυχὴ βρίσκει εἰρήνη καὶ ἀνάπαυσιν ἀπὸ τοὺς ματαίους λογισμοὺς καὶ
Πειρασμοὺς. Ἡ ψυχὴ χαίρεται, διότι μέσα
της ἐνεργεῖ ἡ Φωτιστικὴ Χάρις. Ἐὰν δὲ ἐνεργῇ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τότε οἱ Θεῖες Δωρεὲς δὲν περιγράφονται!
Ἀναλόγως μὲ τὴν Κάθαρσι τῆς ψυχῆς καὶ
τὸν Φωτισμό της, ποὺ θὰ ἐπιτύχῃ κάθε ἀγωνιζόμενος ἄνθρωπος, κατὰ τὸν χρόνο τῆς
ἐπιγείου ζωῆς του, θὰ προετοιμάσῃ καὶ τὴν
«στολή» της, καὶ κατὰ τὴν χωρητικότητα καὶ
δεκτικότητα, ποὺ ἔχει ἡ ψυχή, θὰ δέχεται τὸ
Θεῖον Φῶς καὶ θ’ ἀπολαμβάνῃ τὸ κάλλος
τῆς Μακαρίας Ἁγίας Τριάδος.

«Ὁ ἄνθρωπος ᾖταν ἀδύνατον νὰ ἐπανεύρῃ τὸν Δημιουργό του, γι’ αὐτὸ
ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς ἀπεκαλύφθῃ στὸν πλανηθέντα, τὸν προσέλαβε γιὰ νὰ
τὸν θεραπεύσῃ καὶ νὰ τὸν ἐπαναφέρῃ εἰς τὸ «ἀρχαῖον ἁπλοῦν», κοντά
Του».
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Πρόγρ
1. Ἔναρξις: α) «Ὅτε κατῆλθες…», Ἀναστάσιμον Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου.
β) «Ὥς στῦλος πυρίμορφος…». Συμμετοχὴ Ἐνοριακοῦ Ἐργαστηρίου
Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
2. Καλωσόρισμα - Παρουσίασις Ὑπευθύνων Συντροφιῶν & Δραστηριοτήτων:
Εὐαγγελία Μαρούδη - Γκραίκου.
3. Ἀνάλυσι Ἐτησίου Κατηχητικοῦ Θέματος ὑπὸ Ἀρχιμ. Τιμοθέου Παπαδάκη,
Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας.

ΣΠΟΥΔΗ ΖΩΗΣ

«Οἱ Πρωτόπλαστοι εἶχαν τὴν μεγαλειτέρα δυνατὴ τελειότητα στὴν σχέσι μεταξύ των κι ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ἐντὸς τῆς
Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀκτίστου Του Φωτός, ζοῦσαν ἐν τελείᾳ ἁρμονίᾳ μὲ τὴν βούλησι τῆς Πατρικῆς Ἀγάπης,
ὁδηγούμενοι στὴν κατὰ Χάριν ὁμοίωσί τους μετ’ Αὐτοῦ, ὅπως καὶ πάλιν, μετὰ τὴν Θείαν Ἐνανθρώπησι, τὴν
Ἀνάστασι καὶ τὴν Μέλλουσα Κρίσι».

4. α) Παιδικὸ Χορευτικὸ: Παραδοσιακὰ Παιγχνίδια.
β) Παιδικὴ Χορῳδία: «Σπουδὴ ζωῆς» - «Συμβόλαιο ζωῆς».
γ) Παιδικὸ Χορευτικὸ: «Θέλω ν’ ἀνέβω στὰ ψηλά» - «Παντρεύουμε τὸν κάβουρα» - Παιγχνίδι «Λῦκος & ἀρνί».
«Ὁ Θεὸς, γενόμενος ὁμόγλωσσος πρὸς τὸν ἄνθρωπον, κατέστησεν αὐτὸν ἀκροατὴν τής Θεῖας Φωνῆς, καὶ τὸν
ἠξίωσεν τῆς Ἑαυτοῦ γνώσεως», κατὰ Βασίλειον τὸν Μέγαν, «πρὸς ὁμοίωσιν μετ’ Αὐτοῦ κατὰ Χάριν».

δ) Χορευτικὴ Ὁμάδα Ἐνηλίκων Ἀρχαρίων: Ἔθιμο «Τὰ στοιχειὰ τῆς Χάρμαινας»,
Ἄμφισσα - «Τσάμικο» - «Συρτό», Χοροὶ Στερεὰς Ἑλλάδος.
ε) Θεομητορικὴ Ἐνοριακὴ Χορῳδία: «Δυνατότης ἐπανόδου».
ς) Παρουσίασις ἀπὸ Θεατρικὴ Ὁμάδα.
«Ἡ Σπουδὴ Ζωῆς ὁδηγεῖ, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στὴν ἐπαναγάπησι τοῦ Δημιουργοῦ καὶ τοῦ συνανθρώπου, στὸν
Φωτισμὸ τοῦ νοῦ, στὴν πλήρη μεταμόρφωσι τοῦ θνητοῦ πρὸς τὸ Θειότερον, ὁπότε ἡ ψυχὴ καταπαύει ἐν τῷ Θεῷ, πρὸ
τῆς μελλούσης μακαριότητος στὴν αἰωνιότητα».

ΚΑΘΑΡΣΙΣ
«Ἡ Κάθαρσις διὰ τῆς Θείας Χάριτος ἀποκαθιστᾷ τὴν ἀντιληπτικότητα τοῦ ἐκπεσόντος ἀνθρώπου, τὴν
πλανηθεῖσα καὶ ἀσταθῆ, καὶ τῆς ἐπαναφέρει τὴν διάκρισι, τὴν σταθερότητα καὶ τὸν ἄνωθεν φωτισμό».

5. α) Παρουσίασις ἀπὸ Θεατρικὴ Ὁμάδα.
β) Θεομητορικὴ Ἐνοριακὴ Χορῳδία: «Χειρισμὸς Αὐτεξουσίου».
γ) Συμμετοχὴ Συντροφιῶν Γυμνασίου - Λυκείου: «Ὁπτικοποιημένοι Διάλογοι».
«Ἡ προσπέλασι τοῦ ἀνθρώπου πρὸς Θεὸν ἀπαιτεῖ βαθεία ταπείνωσι στὸν Θεάνθρωπο Χριστό,
μετάνοια γιὰ τὸ ἀποστατημένο τοῦ «ἐγώ» κι ἐκκίνησι τοῦ πνευματικοῦ κατὰ τῶν παθῶν ἰσοβίου
ἀγῶνος, συμφώνως μὲ τὶς Θεῖες Ἐντολὲς καὶ Διακελεύσεις».

…«

Ἐ

δι’ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν` ἐκεντή
ς
ῃ
θ
ώ
ρ
σταυ
«Διὰ τῆς Σπουδῆς Ζωῆς, τῆς Μετανοίας καὶ Καθάρσεως
ἀποκαθαίρεται ὁ πεπτωκὼς καὶ σβενυμμένων τῶν ἁμαρτωλῶν
ἐμπειριῶν καὶ ἐπιδράσεων, ἐλλάμπεται Θεούμενος κατὰ Χάριν».
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αμμα
ΕΛΛΑΜΨΙΣ
«Μακρὰν τῆς Παραδοσιακῆς Ἀσκητικῆς ὁδοῦ, τῆς νομίμου Ἀθλήσεως, ἡ ψυχὴ ταλαιπωρεῖται ἐντὸς
τῶν παθῶν της, μένουσα ἀνικανοποίητη, ἀλύτρωτη, δυστυχής, ἐντὸς τοῦ πνευματικοῦ της σκότους,
ἀναζητοῦσα τὴν λύτρωσι καὶ δικαίωσί της, ὅπου δὲν ὑπάρχει».

6. α) Χορευτικὸ Τμῆμα Συγχρόνων Χορῶν: «Ῥούμπα» - «Ῥὸκ ἐν Ῥόλ».
β) Χορευτικὸ Τμῆμα Ἐνηλίκων Προχωρημένων: «Ταπεινός» - «Συγκαθιστός
(Μαντηλᾶτος)» - «Ζωναράδικος», Χοροὶ Θράκης.
«Μὲ ἀφώτιστο συνείδησι καὶ νοσηρὴ ψυχικὴ αἴσθησι ὁ ἐκπεσὼν θνητὸς ἐκλαμβάνει τὸ κακὸ ὡς
καλὸ, τὸ πικρὸ ὡς γλυκύ, τὸ ψευδὲς ὡς ἀληθινό, τὸ δαιμονικὸ ὡς οὐράνιο, χρήζων Φωτισμοῦ πρὸς
ἐπάνοδον εἰς τὸν Θεό».
«Ἡ ψυχὴ τοῦ Πεπτωκότος, διατηροῦσα λείψανα τῆς Θείας προελεύσεώς της, ὅρμησε ὁρμέμφυτα σὲ
ὅ,τι συνέλαβε, στὴν σύγχυσί της, σὰν καλὸ καὶ ἀληθὲς καὶ προσκύνησε εἴδωλα, σκιές, φαντάσματα καὶ
χαλκευμένες ἀπεικονίσεις, ἕως ὅτου ὁ Λόγος Ἐνανθρώπησε πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ ἀποστάτου».

ΘΕΩΣΙΣ
«Ὑποτασσόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐλευθέρως στὸ Θεῖο Θέλημα καὶ καθοδηγούμενος διαρκῶς μὲ τὴν
Χάρι Του, μπορεῖ νὰ καλλιεργήσῃ καὶ ν’ ἀναπτύξῃ τὴν δωρεά τοῦ «κατ’εἰκόνα» καθιστώντάς την
σταθερὸ καὶ δυναμικὸ ἀπόκτημά του, κι ἔτσι νὰ ὁμοιάσῃ πρὸς τὸν Θεό».

7. α) Θεομητορικὴ Ἐνοριακὴ Χορῳδία: «Ἀναπροσδιορισμός» - «Ἐγὼ εἶπα θεοὶ ἐστε».
β) Χορευτικὸ Τμῆμα Κανονικό: «Ἑζ Βασίλη» - «Ἅϊ -Σάββας (Βάρα-Βάρα)»,
Χοροὶ Καππαδοκίας.
γ) Παιδικὸ Χορευτικὸ: Παραδοσιακὰ Παιγχνίδια.
«Ὅταν ὁ νοῦς διὰ τῆς ἁρπαγῆς, φθάσῃ στὸν ὠκεανὸ τῆς Θείας εἰρήνης, τότε φθάνει στὴν Ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ὅπου κάθε κίνησι σταματᾷ πλέον, ὁπότε καὶ εἰσέρχεται στὴν Κατάπαυσι τοῦ Θεοῦ (Ἑβρ. δ΄ 3-11),
στὸν λεγόμενο αἰώνιο Σαββατισμό, ὅπου ἡ Τελείωσις, ὁ Δοξασμός».

8. Διανομή Ἐνθυμίων, ὑπό τῶν Πατέρων τῆς Ἐνορίας.
9. Π ρ ο σ φ ο ρ ά γ λ υ κ ί σ μ α τ ο ς - ἀ ν α ψ υ κ τ ι κ ο ῦ
10. Λῆξις: «Ὡς βρέφος βαστάζουσα...»
«Προστασία τῶν Χριστιανῶν...»
Ἐπιμέλεια Ἐκδηλώσεως: Ἑλένη Κορακοβούνη,
Εὐμορφία Ἀρβανιτάκη – Βαφία.

.
ι … » ὸς
ο
μ
μ
ς
λ ύ σ ῃ ς Μακαριμσπτης.
β
α
ν
ἀ
ο
έ
ήθῃς τὴν πλευράν, ἵνα κρουνοὺς Ζωῆς
- Πέμπτ Μεγ. Π

«Ἡ Κάθαρσις μεταστοιχειώνει τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἀγαθό,
βοηθούσης τῆς Θείας Χάριτος, μέσῳ τῆς Μυστηριακῆς Ζωῆς».
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«Ἐ

ΙΣ
Σ
Ω
Ε
Θ
γὼ

εἶπα Θεοί ἐσ

ἀπὸ Θεοῦ Πτῶσις τοῦ λογικοῦ πλάσματος, πέραν τῶν
σωματικῶν, ἐδημιούργησε καὶ
τὰ ψυχικὰ πάθη, τὸν ἐγωϊσμό,
τὴν πλεονεξία, τὸ μῖσος, τὴν κακία,
τὸν θυμό, τὸν φθόνο, τὴν χαιρεκακία, τὴν
ζήλεια καὶ ὅσα προκύπτουν ἀπ’ αὐτά. Ἡ
προσπάθεια τοῦ φωτισμένου νοῦ εἶναι νὰ
δώσῃ μεθοδικὴ μάχη γιὰ ν’ ἀντικαταστήσῃ
ὅλον αὐτὸν τὸν κυκεῶνα, τῶν ἀλόγων παθῶν, μὲ τὶς ἀντίθετές των ἀρετὲς, ὥστε ὅλος
ὁ ἄνθρωπος, σῶμα καὶ ψυχή, ν’ ἀποβῇ
ναὸς τοῦ Θεοῦ, κατοικητήριο Θεῖο. Ἀπὸ
ἐδῶ εἰσερχόμαστε στὴν τελειωτικὴ πλέον
κατάστασι, ὅπου ἡ Θεία Χάρις, μὲ τὶς ἐλλάμψεις Της, ἁρπάζει τὸν νοῦ σὲ θεωρίες
καὶ τοῦ χαρίζει τὴν πρόγευσι τῆς Θείας
μακαριότητος. Ὅταν ὁ νοῦς, διὰ τῆς ἁρπαγῆς αὐτῆς, φθάσῃ στὸν ὠκεανὸ τῆς
Θείας εἰρήνης, τότε φθάνει στὴν Ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ὅπου κάθε κίνησι σταματᾷ πλέον,
ὁπότε καὶ εἰσέρχεται στὴν Κατάπαυσι τοῦ
Θεοῦ (Ἑβρ. δ΄ 3-11), στὸν λεγόμενο αἰώνιο
Σαββατισμό, ὅπου ἡ Τελείωσις, ἡ Θέωσις, ὁ Δοξασμὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Θέωσις, ἐνεργουμένη ἀπὸ αὐτὴν τὴν
ζωή, προαγομένη διὰ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς
Θείας Χάριτος, ὁλοκληρώνεται στὴν μέλλουσα Ζωή, μὲ τὴν ἕνωσι τοῦ ἀνθρώπου
καὶ κτίσματος μὲ τὸν Θεό – Δημιουργό, πρὸς
πλήρωσι τοῦ κατ’ εὐδοκίαν Θείου Θελήματος. Ὅσο κι ἄν ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται «τὰ
πράγματα θαμπά, σὰν μέσα ἀπὸ μεταλλικὸ
καθρέπτη «γιατὶ τώρα γνωρίζομε ἕνα μέρος» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 12), τότε μόνον δίδεται
τὸ τέλειο, ὅταν ὁλοκληρωθῇ ἡ εἴσοδος τοῦ
ἀνθρώπου στὰ «Ἅγια» τοῦ Οὐρανοῦ, «ὅπου

τε!»

Ἰω
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εἰσῆλθε, πρὶν ἀπὸ μᾶς καὶ πρὸς χάριν μας,
ὁ Ἰησοῦς» δωρούμενος αἰώνια, καὶ ὄχι πρόσκαιρο λύτρωσι (Ἑβρ. ς΄ 20/θ΄ 12).
Μὲ πολλοὺς τρόπους οἱ Ἅγιοι Πατέρες
μας, ποὺ βίωσαν τὴν Θέωσι, κατ’ ἐμπειρίαν
καὶ ὄχι διανοητικά, περιγράφουν τοὺς
ὄρους αὐτῆς τῆς μακαριότητος, στὴν ὁποία
εἰσῆλθαν καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ εἴσοδο
στὴν «κατάπαυσι» τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, στὴν
μακαρία γαλήνη τῆς τελείας ἀκινησίας καὶ
ἀπαθείας, ὡς πρὸς τὸ πονηρό, ἐντρυφῶντας
στὴν Θεία Θεωρία καὶ καταλαμπόμενοι
ἀπὸ τὸ Θεῖο καὶ Ἄκτιστο Φῶς.
Ἡ Θεαγχιστεία αὐτή, μὲ τὴν ὁποία, κατὰ τὸν κορυφαῖο Ἀπόστολο Πέτρο, «ἔχουμε
γίνει μέτοχοι τῆς Θείας Φύσεως» (Β΄ Πέτρ.
α΄ 4), πραγματοποιεῖται μὲ τὴν μετοχὴ
στὶς Θεῖες καὶ Ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Δημιουργοῦ. Ἔτσι γινόμαστε, μὲ τὴν βοήθεια
τῆς Χάριτος ὅ,τι εἶναι ὁ Θεὸς κατὰ φύσιν. Σ’
αὐτὸ ἀπέβλεπε ἐξ ἀρχῆς ἡ Δημιουργία μας
ὡς ὄντα, κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσι τοῦ Θεοῦ.
Ἀφοῦ, λοιπὸν, ὁ Θεὸς ἔτσι θέλησε νὰ πλάσῃ
τὸν ἄνθρωπο, εἶναι φανερὸ ὅτι περιεχόταν
στὰ σχέδια τῆς Θείας Προνοίας ἡ τελείωσί
του, ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς Θεώσεως, διότι ἡ ἐξαιρετικὴ αὐτὴ κατασκευὴ του, ὡς
ὄντος μὲ ψυχὴ νοερά, λογική, ἀθάνατη,
αὐτεξουσία καὶ ζωοποιοῦσα, ποὺ ἔχει,
δηλαδή, τὴν ἱκανότητα ζωοποιήσεως τοῦ
ὑλικοῦ σώματος καὶ προικισμένη μὲ πνευματικὲς δυνατότητες, σ’ αὐτὸ καὶ μόνο
κατέληγε τὸ ἀποτέλεσμα. «Θέλοντας δέ»,
λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς
«ὁ Δημιουργὸς Λόγος νὰ δείξῃ αὐτό, δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπο τὸ λογικὸ πλάσμα
ἀπὸ δύο στοιχεῖα, τὴν ἀόρατη καὶ ὁρατὴ

«Σπουδὴ Ζωῆς, βιωματικὴ μάθησι, μετάνοια, ἀγῶνα καθάρσεως
προσφέρει ἡ συνειδητὴ πνευματικὴ ζωὴ καὶ προσπάθεια, κατὰ τὴν
Ἀσκητικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοσι τῆς Ὀρθοδοξίας».
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φύσι» καὶ συνεχίζει λέγων: «καὶ τὸ τέλος τοῦ
μυστηρίου εἶναι ἡ κίνησι πρὸς τὴν Θέωσι».
Ὁ ὅρος «πνευματικὴ τελείωσις» στὴν
Ὀρθοδοξία δηλώνει τὴν σωτηριολογικὴ
πορεία τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου πρὸς τὸ
ἀρχέτυπο κάλλος τῆς Δημιουργίας, δηλαδή,
τὴν πορεία ἀπὸ τὸ «κατ’ εἰκόνα» στὸ «καθ’
ὁμοίωσιν» τοῦ Δημιουργοῦ.
Αὐτὴ ἡ πορεία ἀποτελεῖ τὸν τελικὸ σκοπὸ
τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἀπὸ Θεοῦ
Πτώσεως, ὁ ὁποῖος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ
στὴν ὀντολογικὴ κατάστασι τῆς Δημιουργίας, ποὺ πραγματώνεται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὡς τοῦ κατ’ ἐξοχὴν σωτηριώδους
Θεανθρωπίνου ὀργανισμοῦ.
Στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τὰ προσωπικά
μας πάθη μεταποιοῦνται, μὲ τὴν Χάρι τοῦ
Θεοῦ, σὲ δυνατότητες καὶ εὐκαιρίες συναντήσεώς μας μὲ τὸν Πατέρα, ποὺ μᾶς περιμένει,
ὅπως καὶ τὸν ἄσωτο υἱό, μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες. Δὲν μᾶς κρίνει, δὲν μᾶς ἐπιπλήττει, δὲν
μᾶς κατηγορεῖ, δὲν μᾶς ἀπορρίπτει, δὲν ἐπιδιώκει νὰ μᾶς ἐξουθενώσῃ κινῶν ἐπιδεικτικῶς τὸ δάκτυλο καὶ λέγων «τὰ προέβλεψα

ὅλα Ἐγώ!», πρὶν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴν
παντοδαπῆ Πρόνοιά Του. Ἀλλ’ ἀναμένει
τὸ πρῶτο μας μικρὸ βῆμα, γιὰ ν’ ἀνοίξῃ
διάπλατα τὴν ἀπέραντη ἀγκαλιά Του, χωρὶς
νὰ τὸ ἀξίζουμε, χωρὶς προϋποθέσεις καὶ
κανόνες, νὰ μᾶς σκεπάσῃ, νὰ μᾶς κατανοήσῃ,
νὰ μᾶς καλύψῃ, νὰ μᾶς ὑποδεχθῇ, νὰ μᾶς
ἀποδεχθῇ καὶ νὰ μᾶς δεχθῇ μετανοιωμένους,
ἔχοντας συνειδητοποιήσει τὴν ἀδυναμία μας
νὰ πορευθοῦμε μόνοι μας σ’ αὐτὴν τὴν ζωὴ,
δίχως τὴν προσωπική μας σχέσι μαζή Του.
Ὥστε νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ τελικῶς στὸν σκοπὸ
γιὰ τὸν ὁποῖο μᾶς δημιούργησε ἀπὸ τὸ «κατ’
εἰκόνα» στὸ «καθ’ ὁμοίωσιν» καὶ στὴν κατὰ
Χάριν Θέωσι, ποὺ ἀποτελεῖ διάστασι μὲ
τελεολογικὴ προοπτική, συνδεομένη, δηλαδή, μὲ τὴν αἰωνία Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Πρὸς αὐτὴν, τὴν μόνη πραγματοποιοῦσα
τὸν σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς μας κατεύθυνσι καὶ
σκοπιμότητα, μᾶς καλεῖ ἰσόβια ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία, γιὰ νὰ καταξιώσουμε τὴν ζωή
μας ἐπανερχόμενοι στὸν Οὐράνιο Πατέρα
καὶ Πλάστη μας.-

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤHΣ
Ἡ Ἐνορία μας καί ἐφέτο, Χάριτι Χριστοῦ Σωτῆρος, τῇ Σκέπῃ τῆς Ἐφόρου της, Κυρίας
Θεοτόκου, εὐλογίᾳ τοῦ Ποιμενάρχου μας, λειτούργησε σειρά Ὁμάδων, Συντροφιῶν καί
Δραστηριοτήτων μέ ὅση ἐπιτυχία ἐπέτρεψε ἡ Θεία Ἀρωγή καί Πρόνοια, ἡ ἀγωνιστικότης
τῶν ἀόκνως ἐργαζομένων Συνεργατῶν της καί δέν ἐμπόδισαν τά ἀνθρώπινα πάθη.
Οἱ ἐπί μέρους βοηθήσαντες, πρός ἔπαινον καί περαιτέρω φωτισμόν των, ἦσαν κατά
δράσεις, ἀναπτυχθεῖσες ὑπὲρ τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν, οἱ κάτωθι:
ΧΟΡῼΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 19.30 - 21.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΒΟΗΘΟΙ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ - ΝΙΚΟΘΟΔΗ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ, ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΝΤΖΗ - ΠΙΤΤΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00- 19.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΕΛΕΝΗ ΛΥΡΙΤΖΗ - ΚΡΙΝΗ, ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ,
ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΝΤΖΗ - ΠΙΤΤΟΓΛΟΥ
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«Ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ δὲν ἄφησε τὸν ἄνθρωπο στὴν τραγῳδία
τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.Ἦλθε στὴν γῇ ὁ Νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστὸς,
ὁ Ὁποῖος λύτρωσε τὸν ἀποστάτη ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,
ἀναμορφώνοντάς τον στὸ ἀρχαῖον κάλλος καὶ ἐπανάγοντάς τον στὸ
“καθ’ ὁμοίωσιν”». 			

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ
1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ, (κατόπιν συνεννοήσεως)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ,
ΒΟΗΘΟΙ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 18.00 – 20.00 (AΡΧΑΡΙΟΙ), 20.00 – 22.00 (ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ) &
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: 19.00 – 21.00 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ,
ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΣ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 20.00 – 21.30 (ΕΝΤΑΤΙΚΟ) & 21.30 - 23.00 (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΓΟΣ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: 18.30 – 19.30 (ΚΑΝΟΝΙΚΟ - AΡΧΑΡΙΟΙ) & 19.30 – 20.30 (ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ – ΠΡΑΔΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ - ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 20.30 – 21.30 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΥΛΑΚΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ (κατόπιν συνεννοήσεως)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 21.00 - 22.00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 18.30 - 19.30, 19.30 - 20.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00 - 12.00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΟΥ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 21.00 -22.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΒΟΗΘΟΣ : ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.30 - 19.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 19.30 – 20.30
ΟΜΙΛΗΤΗΣ : Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: 20.30 – 21.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ - ΓΚΡΑΙΚΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ (κατόπιν συνεννοήσεως)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ – ΓΚΡΑΙΚΟΥ, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ,
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΙΖΗ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 19.00 - 20.30 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ – ΓΚΡΑΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (κατόπιν συνεννοήσεως)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

«Ἡ ἐν Χριστῷ μαθητείᾳ εἶναι τὸ δεύτερο ἥμισυ τῆς καρδίας τοῦ
Θεανθρώπου. Ἡ Σπουδὴ τῆς ἀτελευτήτου Ζωῆς, καὶ ἡ Ἐκκλησία τὸ
ἐνσαρκώνουν».
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ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (κατόπιν συνεννοήσεως)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ (προγραμματισμένα μηνιαίως)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΒΔΑΣ, Ψυχολόγος,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Σύμβουλος Ψυχικῆς Ὑγιείας,
ΒΟΗΘΟΙ : ΜΠΕΚΟΝΑ ΠΑΣΙΟ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ.
ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 17.00 - 19.00           
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ : Ἀρχιμ. ΤΙΤΟΣ ΘΕΩΝΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 21.00 – 23.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ἀρχιμ. ΤΙΤΟΣ ΘΕΩΝΑΣ,
ΒΟΗΘΟΙ: Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΜΠΡΙΑΛ
ΚΑΤΗΧΗΣΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (κατόπιν συνεννοήσεως)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ἀρχιμ. ΤΥΧΙΚΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΧΝΙΔΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 – 21.30 / ΣΑΒΒΑΤΟ 19.30 - 22.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ (19/06 - 30/07/2018): ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ (ΠΛΗΝ ΣΑΒ/ΚΟΥ) 17.00 - 22.00
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00 – 12.30
• ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΜΠΡΙΑΛ, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΚΚΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΑ
• ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΠΟΥΚΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
• ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ, ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΟΜΠΡΙΑΛ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 13.45 – 14.30
ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 18.30 – 19.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΓΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΚΚΑ – ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 16.00 - 18.00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ – ΓΚΡΑΙΚΟΥ, ΒΟΗΘΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 18.30 - 19.30
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΒΟΗΘΟΣ: ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 13.00 - 14.00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΙ ΝΗΠΙΩΝ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00 – 14.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ : ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ,
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ- ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΜΠΡΙΑΛ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΚΚΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΠΟΥΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ - ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

«Ἠθικῶς ἐλεύθερος εἶναι ὅποιος πράττει, μὲ τὴν θέλησί του, τὸ
ἀγαθό. Ἠθικὴ ἐλευθερία εἶναι ἡ, χωρὶς ἐξαναγκασμό, ἐφαρμογὴ τῶν
Θείων Ἐντολῶν».
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ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00 - 13.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ἀρχιμ.ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30- 13.00
• ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ἀρχιμ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ
• ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ – ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΠΟΛΑ
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30 - 13.00
• ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
• ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΑ ΒΛΥΣΣΙΔΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΑΘΗΝΑ ΓΚΡΙΜΠΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11.30- 13.00
• ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
•ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΥΡΙΤΖΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ,
ΒΟΗΘΟΙ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ἀρχιμ. ΤΙΤΟΣ ΘΕΩΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 21.00 – 23.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00 - 18.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00 - 19.00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ
(Κατόπιν συνεννοήσεως)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προσδοκοῦμε ὁλόκληρος ἡ Ἐνορία, καὶ πέραν αὐτῆς, νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν
ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη περισυλλογῆς, οὐσιαστικῆς Μετανοίας, ποιοῦσα Σπουδὴν Ζωῆς,
πρὸς ὄφελος τῆς Νεότητός μας καὶ κάθε Πιστοῦ Χριστιανοῦ.

« Σὲ τρεῖς τάξεις διήρεσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὴν Πνευματικὴ κατάστασι
τῆς ψυχῆς. Στὴν Καθαρτική, τὴν Φωτιστική καὶ τὴν Τελειωτική. Ἡ
πρώτη καθαρίζει τὸν ἄνθρωπο. Ἡ δευτέρα φωτίζει τὸν καθαρθέντα.
Ἡ τρίτη ἁρπάζει τὸν νοῦ σὲ θεωρίες καὶ τοῦ χαρίζει τὴν πρόγευσι τῆς
Θείας μακαριότητος.»
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟΥ - ΙΔΕΑ: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: Ἕλενα Κωνσταντοπούλου - Τσακίρογλου. Ὁ ἐκ δεξιῶν ἁγιάσας Ληστής, ὑπόδειγμα μετανοίας ἐκ Σπουδῆς Ζωῆς
καὶ Καθάρσεως, μετὰ τοῦ Σωτῆρος Κυρίου, Ὅν διέκρινεν, τυπτόμενος ἰσοβίως ὑπὸ τοῦ συνειδότος
αὐτοῦ, κερδίσας τὴν αἰώνιον Βασιλείαν οὕτῳ. Λουκ. κγ΄ 39 -43.
ΕΙΚΩΝ 3 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ:«…ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ
ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον Αὐτὸν ἤδη Τεθνηκότα,
οὐ κατέξαν Αὐτοῦ τὰ
σκέλη…». Ἰωάν. ιθ´ 32-33.
'Εξ ἀναλόγου ἐκδόσεως Ἱ.
Μονῆς Παναγίας Τατάρνης
Εὐρυτανίας.
ΣΧΕΔΙΟΝ 4 ΗΣ
ΣΕΛΙΔΟΣ:
Ἐπανυποδοχὴ τοῦ ἐπιστρέψαντος ἀσώτου υἱοῦ
ὑπὸ τοῦ Φιλευσπλάγχνου
Πατρός. Λουκ. ιε΄ 19 -21.
ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9: «…εἰς
τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὅς λέγεται Ἑβραϊστί
Γολγοθᾶ, ὅπου Αὐτὸν ἐσταύρωσαν καὶ μετ’ Αὐτοῦ
ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ
ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν
'Ιησοῦ».
ΣΧΕΔΙΟΝ 15 ΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΟΣ: «Καὶ ὁ Τελώνης
στεκόταν μακρὰν τοῦ Θυσιαστηρίου, καὶ δὲν εἶχε
τὴν τόλμη, οὔτε τὰ μάτια
του νὰ σηκώσῃ πρὸς τὸν
οὐρανόν. Ἀλλ’ ἐκτυποῦσε
τὸ στῆθος του καὶ ἔλεγε·
Ὦ Θεέ, σπλαγχνίσου με
τὸν ἁμαρτωλό. Καὶ κατέβη
δικαιωμένος στὸ σπίτι
του. Γιατί καθ’ ἕνας, ποὺ ὑψώνει τὸν ἑαυτό του, θὰ ταπεινωθῇ, ἐνῷ ἐκεῖνος ποὺ ταπεινώνει τὸν
ἑαυτό του θὰ ὑψωθῇ ἀπ’ τὸν Θεό».
Λουκ. ιη΄ 13 -14.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ:
«…καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν Ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος,
καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικία μικρὸς ἦν· καὶ
προσδραμῶν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ Αὐτόν, ὅτι διʹ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι».
Λουκ. ιθ΄ 2 - 4.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙAI: Γεώργιος Ἀλεξ. Νικοθόδης, Νικόλαος Κων. Γκρίμπας.

«Ἡ Θέωσις ἐνεργουμένη ἀπ΄ αὐτὴν τὴν ζωὴ, προαγωμένη μὲ τὸν Ἁγιασμὸ
τῆς Θείας Χάριτος, ὁλοκληρώνεται στὴν μελλοντικὴ Ζωή, μὲ τὴν ἕνωσι
τοῦ ἀνθρώπου καὶ κτίσματος μὲ τὸν Θεό – Δημιουργό, πρὸς πλήρωσι
τοῦ κατ’ εὐδοκίαν Θείου Θελήματος.»
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Μ ΑΖΗ Μ Ε ΤΑ ΝΕ Ι ΑΤΑ
ΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ,
ΕΛΛΑΜΠΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ,
ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ,
ΘΕΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΣ.

ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

