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ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ:
Τῌ ΑΓΗΡῼ ΜΝΗΜῌ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ,
ΙΕΡΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΕΠΙ Τῌ ΑΝΑΜΟΝῌ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
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«Χαῖρε Ἁγνὴ ἡ χαρᾶς τὴν
καρδίαν μου πληροῦσα».

Ἑορτάσωμεν Πατέρες, Ἀδελφοί, Ἄρχοντες, Λαὲ Χριστώνυμε, ἐπὶ τῇ
Ἀφιερώσει Θεῷ τῆς Πανάγνου Θεόπαιδος καὶ τῆς Αὐτῆς εἰς τὰ τῶν Ἁγίων
Ἅγια Εἰσόδῳ, τῷ τοῦ Ὑψίστου Ναῷ τῷ Νομικῷ, τριετούσης ἤδη, ὅτι ἡ
Πύλη ἡ ἔνδοξος, ἡ λογισμοῖς ἀδιόδευτος, τὰς τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ διάρασα
πύλας, νῦν προτρέπεται ἡμᾶς συνεισελθόντας, τὰ Θεῖα κατατρυφῆσαι
Aὐτῆς θαυμάσια.
Ὑμνήσωμεν οὖν Αὐτὴν καὶ Θεῷ δοξάσωμεν ἐπὶ τῇ οὕτως ἐπιτευχθείσῃ
σωτηρίᾳ τοῦ βροτείου γένους ἡμῶν, κατὰ τῷ συνημμένῳ Περιγράμματι
τῆς Ἐφόρου ἡμῶν καὶ Πάτρωνος καὶ τῆς Νεολαίας ἁπάσης κραταιᾶς
Προστάτιδος.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

*ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ *
ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Λεπτομέρεια. Θεοτόκος Βρεφοκρατοῦσα, Ὑπερῴου Γυναικωνίτου Ἱεροῦ Ναοῦ Τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Εὕρηται μεταξὺ τῶν Αὐτοκρατόρων Ἰωάννου Βʹ Κομνηνοῦ Πορφυρογεννήτου
καὶ Εἰρήνης Αὐγούστης, ἐξ Οὐγγαρίας, προσφερόντων ἀφιερώματα Αὐτῇ. Δεῖγμα τέχνης ἐποχῆς Κομνηνῶν, ἔτους
περίπου 1118, 12ου αἰῶνος. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Σύγχρονος Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Μητρότητος. Θεοπρομήτωρ
Ἄννα, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μετὰ τοῦ Παναγίου Βρέφους. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 3 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Εἰσόδια τῆς
Θεόπαιδος καὶ Θεοτόκου. Βυζαντινὴ Ἱερὰ Εἰκών, 16ου αἰῶνος. Ὀψίμου Κρητικῆς Σχολῆς. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 5ΗΣ
ΣΕΛΙΔΟΣ: Λεπτομέρεια Ἁγίου Μανδηλίου. Ῥωσσικὴ Ἱερὰ Εἰκών, σύγχρονος. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 11ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ:
Ῥωσσική, σύγχρονος Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ἐκ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: «Φωτοδόχον Λαμπάδα τοῖς
ἐν σκότει φανεῖσαν…» - «ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν Θεϊκὴν ἅπαντας». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ –
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΥ ῼΔΕΙΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ – ΝΙΚΟΘΟΔΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤ. ΛΙΑΤΣΟΥ – ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Θεολόγος. ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΙΣ, ΘΕΜΑ: Ἀρχιμ.
ΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Παίδων: Ἀρχιμ.ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: ΕΛΕΝΑ ΦΩΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ:
«Χαῖρε Βασίλισσα, βασιλέων καὶ βασιλίδων ἁπάντων, Θεοτόκε Ἀειπάρθενε».

ΕΜΜΕΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

Πατέρες ἄς γιορτάσουμε, Ἀδέλφια κι οἱ Ἀρχόντοι,
Λαέ, ποὺ φέρεις τοῦ Χριστοῦ τὸ Ὄνομα τὸ Θεῖον,
γιὰ Αὐτῆς τὴν Ἀφιέρωσι τῆς Πάναγνης τῷ ὄντι
τῆς Θυγατρὸς ποὖν' τοῦ Θεοῦ στ’ Ἅγια τῶν Ἁγίων,
στὴν Εἴσοδό Της στὸν Ναό, τοῦ Ὑψίστου ἀφιερωμένον,
ὅπως εἰς τὸν Μωσαϊκὸ τὸν Νόμο τότε ὑπῆρχε,
τῶν βρεφικῶν τῶν χρόνων Της τριῶν συμπληρωμένων
π' ἔγιν' ἡ Πύλη ἡ ἔνδοξη, ποὺ λογισμοὺς δὲν εἶχε,
οὔτε σκιὰ δὲν πέρασε ποτὲ ἀμφιβολίας
καθὼς περνοῦσε τοῦ Ναοῦ τοῦ Θείου Αὐτὴ τὶς πύλες
προτρέπουσα τώρα κι ἐμᾶς, ἄνευ ἀργοπορίας,
νὰ τὶς περάσουμε ὅλοι μας τὰ Θεῖα καὶ τὶς ὕλες
τῶν θαυμασίων βιώνοντες σ’ Αὐτὴν ποὺ εἶναι θεῖες.
Λοιπὸν ἄς Τὴν ὑμνήσουμε καὶ στὸν Θεὸ τὴν δόξα
νὰ ἀποδώσουμε μαζὴ γιὰ αὐτὴν τὴν σωτηρία,
τοῦ γένους ὅλων τῶν βροτῶν, ποὺ ἐπέτυχε στά τόσα
τὰ χρόνια ἀπὸ τὴν Πτῶσι μας, καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία
τὸ Πρόγραμμα, ποὺ στέλλομε μαζή, τὴν Ἔφορό μας
τιμῶντες νὰ γιορτάσουμε, ποὺ εἶν' ἡ Προστασία
καὶ ἡ Κυρία καὶ Δέσποινα τῶν Νέων τῶν δικῶν μας
ἡ κραταιά, πανίσχυρη τοῦ κόσμου Ἐπιστασία.
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«Χαῖρε
καθαρώτατον
Θεοῦ ἔμψυχον
Παλάτιον καὶ
φωτοφόρον
Πανύμνητε».

* ΤΑΥΤΟΤΗΣ *
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ–ΑΡΘΡΟΝ–ΚΕΙΜΕΝΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ–
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ. ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ: Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ
ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ–ΚΙΝΗΣΙΣ–ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ–ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΥ, ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ῼΔΕΙΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ – ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ. ΛΙΑΤΣΟΥ – ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Θεολόγος. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ: Ἀρχιμ.
ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΟΥΔΗΣ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΔΗ
- ΓΚΡΑΙΚΟΥ Φιλόλογος. ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
– ΕΥΡΕΣΙΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ, Ἁγιογράφος. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΧΑΝΤΖΑΡΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. ΝΙΚΟΘΟΔΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓ.
ΦΡΑΣΚΟΥ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ: Ἀρχιμανδρῖται ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ,
ΤΥΧΙΚΟΣ ΧΑΡ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διάκονος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡ.
ΜΑΚΚΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΛΕΓΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΦΩΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Print Out.gr ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Χελμοῦ 5, 14122 Ἡράκλειον Ἀττ., 2102837866
· 2102837877. ΕΠI ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.

«Χαῖρε τὸ Σκεῦος τῆς ἁγνείας τὸ ἄχραντον».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ
Μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Ἀρχιμ. π.Τιμοθέου Παπαδάκη καὶ
τὴν συνεργασία Εἰδικῶν Ψυχικῆς Ὑγιείας ξεκίνησε τὸ ἔτος 2012 ἡ Ἐνοριακή Ὁμάδα Ψυχικῆς
Ὑγιείας ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἕως σήμερα. Τὴν ἐπιστημονικὴ ἐποπτεία τῆς Ὁμάδας Ψυχικῆς
Ὑγιείας ἔχει ὁ Σύμβουλος ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ κ. Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλος
σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ψυχολόγο κ.Μπέκυ Πάσιο.
Ἀπευθύνεται στοὺς Ἐνορίτας ἀλλά καὶ σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ λάβουν ψυχολογικὴ καὶ
Συμβουλευτικὴ ὑποστήριξι, ἐνῷ παρέχονται καὶ Ὑπηρεσίες διασυνδέσεως μὲ ἄλλες ὑπηρεσίες στὴν Κοινότητα, μὲ τὶς ὁποῖες ὑπάρχει συστηματικὴ συνεργασία (Κοινωνικὴ Ὑπηρεσία Δήμου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, Κέντρον Ἡμέρας Ψυχοκοινωνικῆς Ἀποκαταστάσεως, Ξενῶνες, Οἰκοτροφεῖα κ.ἄ.).
Οἱ ὑπηρεσίες ποὺ παρέχονται εἶναι:
• Ἀτομικὴ Ψυχοθεραπεία,
• Ἀξιολόγησι τῆς μνήμης σὲ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν,
• Ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμός, • Συμβουλευτικὴ καὶ ὑποστήριξι Φροντιστῶν ἀ• Συμβουλευτικὴ Γονέων,
τόμων μὲ ἄνοια.
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Τὰ θέματα ποὺ μπορεῖ νὰ συζητηθοῦν στὰ πλαίσια μιᾶς ἀτομικῆς ψυχοθεραπείας
εἶναι ποικίλα, ὅμως συχνά ἀφοροῦν προβληματισμοὺς γύρω ἀπό: ἄγχος, κακὴ διάθεσι-μελαγχολία, δυσκολίες στὸν ὕπνο ἤ τὴν διατροφή, φόβους, κρίσεις πανικοῦ, χαμηλή αὐτοεκτίμησι, ἀπώλεια - Πένθος, σχέσεις, διαζύγιο, χρόνιες παθήσεις, ψυχοσωματικὰ προβλήματα
καὶ ἄλλα.
Ἡ Συμβουλευτικὴ καὶ ὑποστήριξι Φροντιστῶν ἀτόμων μὲ ἄνοια στοχεύει στὴν ἀναγνώρισι καὶ ἀνακούφισι τοῦ φορτίου τῶν Φροντιστῶν. Στὸ μεγαλείτερο ποσοστό, οἱ ἀσθενεῖς
μὲ ἄνοια φροντίζονται στὸ σπίτι ἀπό τὰ Μέλη τῆς Οἰκογενείας των (παιδιά, σύζυγος, ἄλλοι
συγγενεῖς) καὶ οἱ αὐξημένες ἀπαιτήσεις φροντίδος τους ἐπιδροῦν στὴν ψυχική ἀλλά καὶ
σωματική ὑγιεία τῶν Φροντιστῶν. Παρέχεται λοιπόν ἐκπαίδευσι καὶ ὑποστήριξι στοὺς
Φροντιστές γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τῶν δεξιοτήτων τους καὶ τὴν ἀνακούφισι ἀπὸ τὸν ἀπαιτητικό
ῥόλο τους.
Ὁ ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς συμβάλλει στὴν διαχείρισι καὶ ὑποστήριξι τῆς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας μαθητῶν, νέων καὶ ἐνηλίκων. Ἐπιτρέπει στὸν ὠφελούμενο,
νὰ συνειδητοποιῇ τὶς γνώσεις, τὶς ἱκανότητες, τὶς δεξιότητες, τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὶς
ἀξίες του, νὰ λαμβάνῃ ἐκπαιδευτικὲς καὶ ἐπαγγελματικὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ
ἐπιτυγχάνῃ ἰσορροπία μεταξὺ τῆς προσωπικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς του
ζωῆς.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ καλέσετε στὸ 210-2848632 ἤ στὰ παρακάτω τηλέφωνα:
•Κων/νος Τριανταφυλλόπουλος, Σύμβουλος Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ - 6955714018
•Μπέκυ Πάσιο, Ψυχολόγος, Εἰδική σὲ θέματα
ἄνοιας καὶ τρίτης ἡλικίας - 6989874928.
Μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους 2019 ἔχουν ἐξυπηρετηθῇ
περισσότεροι ἀπό 120 Ὠφελούμενοι, μὲ συνολικὸ ἀριθμὸ
θεραπευτικῶν Συνεδριῶν, ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 1800 ὧρες.
Ἔχουν ἐπίσης πραγματοποιηθῇ Σεμινάρια, ὁμιλίες καὶ ὁμάδες
συζητήσεως, καὶ συνεχίζουν νὰ πραγματοποιοῦνται, μὲ θεματολογία σχετικὴ μὲ τὴν ψυχικὴ ὑγιεία: Ἀνίχνευσι τῆς αὐτοκτονικότητος - Κατάθλιψι - Ἄγχος - Ἄνοια - Ὁμάδες Γονέων καὶ ἄλλα, στὰ ὁποῖα ἡ συμμετοχή εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ ὅλους. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἔχει παρουσιασθῇ, ὡς τώρα, σὲ 2 Πανελλήνια
Συνέδρια Συμβουλευτικῆς: Θεσσαλονίκη 2012, Πάτραι 2014,
μὲ Ἐπιστημονικές Ἀνακοινώσεις, ἀφφίσσες (poster) καὶ
Στρογγυλὴ Τράπεζα.

«Χαῖρε Χαρὰ θλιβομένων καὶ Παράκλησις».

Ε Ν Ο ΡΙ Α ΚΟ Σ Υ Σ Σ Ι Τ Ι Ο

ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΣ.
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ ἐνδιαφέρον
τῆς Ἐνορίας μας γιὰ τὸν
πάσχοντα καὶ δυσχεραινόμενο καὶ τὶς ὑποφέρουσες Οἰκογένειες τῶν Ἐνοριτῶν μας ἐκδηλώνονται μὲ
τὴν καθημερινὴ προσφορὰ
Μαγειρευμένου Φαγητοῦ
στοὺς ἀντιμετωπίζοντας
προβλήματα, ἐξ αἰτίας οἰκονομικῆς δυσπραγίας, ἀνεργίας καὶ δυσβαστάκτου φορολογίας ἤ ηὐξημένων οἰκογενειακῶν βαρῶν, ποὺ φθάνει πλέον τὶς
155 μερίδες ἡμερησίως.
Ἐπίσης ἡ Ἐνορία προσφέρει διάφορα τρόφιμα
στοὺς ἐπιθυμοῦντας ἰδιωτικῶς τὴν παρασκευὴν σιτηρεσίου κατ’ οἶκον.
Ἡ Ἐνορία, κατὰ τοὺς Θερινοὺς μῆνας, δὲν διέκοψε τὴν παροχὴ τοῦ
καθημερινοῦ φαγητοῦ, οὔτε τὴν προσφορὰν
εἰδῶν γιὰ μαγείρευμα, τὴν ὁποία ἐπεξέτεινε
στὰ 60 πρόσωπα, ἐξυπηρετοῦσα, ἰσάριθμες
Οἰκογένειες.
Ποιεῖται ἔκκλησι πρὸς πάντα δυνάμενον νὰ
στηρίξῃ τὸ Πρόγραμμα αὐτό, εἰς πληρεστέραν

ἀνταπόκρισι στὶς συναφεῖς ἀνάγκες, τὶς ὁποῖες
ἐπὶ μέρους καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐξετάζει μὲ Ἐπιτροπὲς Κυριῶν.
Εὐχαριστεῖ καὶ εὔχεται
ὑπὲρ Θείας ἀνταποδόσεως
πάντων τῶν ἄχρι τῆς σήμερον ἐνισχυόντων τὴν ἐργώδη, καθημερινή, αὐτὴν
ἐκδαπάνησι καὶ προσφορά
της.
Καλεῖ κάθε καλῆς διαθέσεως Πιστὸ νὰ μὴν ἀμελήσῃ καὶ γι’ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία τῶν ἐχόντων ἀνάγκην.
Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
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Ὑπεύθυνοι:
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ
ΜΠ. ΜΠΟΥΛΑΡΗ-ΖΕΠΕΤΖΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ-ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΛΕΟΜ. ΤΑΚΗΚΟΝΤΟΥΡΗ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤ.
ΤΣΑΓΚΑΡΗ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΙΧΟΥ & ΤΣΕΠΗΣ 2021
Ἡ Ἐνορία μας ἐπέλεξε γιὰ τὸ προσεχὲς ἔτος 2021, Ἡμερολόγια ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, μὲ τὰ Ἀπολυτίκια καὶ τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες τῶν κυριοτέρων Ἁγίων ἤ
μεγάλων Ἑορτῶν κάθε ἡμέρας, ποὺ μπορεῖ νὰ συμπίπτουν. Στὸ Ἐξώφυλλο
φέρουν τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας Θεομήτορος,
ὡς: «Η ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗ».
Τὰ Ἡμερολόγια Τσέπης–Ἀτζέντες φέρουν Ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Ὑπερευλογημένης Μητρὸς τοῦ Θεοῦ «Γλυκοφιλούσης» καὶ περιλαμβάνουν
Προσευχητάριο μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο καὶ τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τῶν
«Χαιρετισμῶν» τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Προηγοῦνται στοιχεῖα τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ἔργου, καθὼς καὶ πληροφορίες τῶν κατὰ μῆνα Ἀποστολικῶν καὶ
Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν, μετὰ σημάνσεως τῶν Νηστησίμων ἡμερῶν καὶ τῶν
καθορισμένων Καταλύσεων, ἐφ’ ὅσον συμπέσουν Τετάρτες ἤ Παρασκευές,
γιὰ τὴν διευκόλυνσι τῶν ἀσκουμένων Ἀδελφῶν Ὀρθοδόξως Πιστευόντων.
Οἱ τιμὲς των διετηρήθησαν στὰ περυσινὰ ἐπίπεδα 5€ γιὰ τὰ Ἐπιτοίχια καὶ 2€ γιὰ τὶς Ἀτζέντες.

«Χαῖρε τόπος Κυρίου, ἡ Θεοστιβὴς Γαῖα».

Δεύτερος Περιορισμὸς Χριστεπωνύμου
Λαοῦ ἐκ τῶν Ἱερῶν Ναῶν Θείας Λατρείας.
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Παρὰ τὴν Ἰώβειον ὑπομονὴ ποὺ ἐπιδείξαμε, ὡς Πλήρωμα τῆς ἁγίας μας
Ἐκκλησίας, γεροντότεροι καὶ νεώτεροι, εἰς μέγα μέρος, κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ Ἀποκλεισμοῦ τῆς παρελθούσης Ἀνοίξεως, ἐπὶ μῆνας, οἱ «ἐπαΐοντες»
ἐπανέρχονται εἰς ἀπαγορεύσεις ὁρίζοντες καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἑκάστοτε Ἐκκλησιαζομένων Προσώπων, ἐπεμβαίνοντες καὶ στὶς ἐπὶ μέρους
Δραστηριότητες τῶν Ἐνοριῶν, πολιτιστικὲς καὶ ἄλλες, μὲ τὴν πρόφασι
τῆς διασπορᾶς τοῦ ἐφευρεθέντος «ἰοῦ», ἐνῷ ἀπειλεῖται, ἐν τῷ μέλλοντι καὶ νέα
ἔλευσις ἰῶν, ἕως ἐπιτεύξεως τοῦ δυσχερῶς ἀποκρυπτομένου ἐφιαλτικοῦ σκοποῦ δραστικῆς
μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς!
Ὁ κυρίως ὑπεύθυνος τῆς Κρατικῆς ἐξουσίας ἀπεκάλεσε «ψεκασμένους», τοὺς ἀνησυχούντας
Πολίτας, ἔκφρασι ἀνοίκειον γιὰ ἀνθρώπους, ποὺ ἀνεστάτωσε μὲ τὶς δυσεξήγητες μεθοδεύσεις
του.
Ὡς ἐπὶ τεσσαρακονταπενταετίαν ὅλην Ἐφημέριος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Κυρίας καὶ Δεσποίνης μας, Ὑπεραγίας Ἀειπαρθένου καὶ ἐπὶ 48 ἔτη ῥασσοφόρος Κληρικός, ποτὲ δὲν ἀντεμετώπισα ἀνάλογον ἀνάγκην ἐκδιώξεως τῶν Πιστῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Χώρων Ἐκκλησιασμοῦ ἔναντι
ἀστείων δικαιολογιῶν ὑγιείας καὶ φόβου…μολύνσεως.
Πρὸς ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω, μόλις μὲ τὴν ἔναρξι τῆς νέας ἀπαγορεύσεως, ἐδόθη ἄδεια
λειτουργίας τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου, μᾶλλον δὲν ἀντιμετωπίζονται
συναφεῖς φόβοι διασπορᾶς μολύνσεως.
Ἐπ' αὐτῶν, παρὰ τὴν σωρεία τῶν Πατερικῶν καὶ Συνοδικῶν Ἀποφάνσεων, περὶ τῆς ἁγιότητος καὶ ἱερότητος τοῦ χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ κάθε Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ χώρου Λατρείας,
λόγῳ τῆς Πανσθενουργοῦ Θείας Χάριτος, παρηγορητικὸν θεωρῶ νὰ ἐπαναλάβω τοὺς
σχετικοὺς Λόγους τοῦ ἁγίου Συμεῶνος Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (Συμεὼν Ἅπαντα, Περὶ
τοῦ Θείου Ναοῦ, Κεφάλαια Α´,Β´,Γ´ καὶ Δ´), μερικῶς. Καὶ πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ τεχνηέντως
καλλιεργουμένου φόβου εἰς τοὺς προσερχομένους Πιστούς: «Ὅτι ὁ Ναὸς εἶναι Οἶκος Θεοῦ,
ἐπειδὴ ἁγιάζεται διὰ τῆς Θείας Χάριτος καὶ μὲ τὰς Ἱερὰς Εὐχὰς…Ὁ Ναὸς λοιπόν, ἄν καὶ
συντεθειμένος ἀπὸ ἄψυχον ὕλην, εἶναι ὅμως Οἶκος Θεοῦ, ἐπειδὴ ἁγιάζεται διὰ τῆς Θείας
Χάριτος καὶ μὲ τὰς Εὐχὰς τὰς Ἱερατικὰς καὶ δὲν εἶναι πλέον καθὼς καὶ οἱ ἄλλοι οἶκοι, ἀλλὰ
ἀφιερωμένος εἶναι ἐπὶ γῆς εἰς τὸν Θεὸν καὶ πλουτεῖ τὴν Χάριν Του νὰ ἔχῃ ἔνοικον Αὐτὸν
τὸν Θεὸν καὶ τὴν δόξαν Του ἐν αὐτῷ, τὴν δύναμιν καὶ τὴν Χάριν· ἐπειδὴ εἰς τὸ ὄνομα Αὐτοῦ
τοῦ Θεοῦ ἐπωνομάσθη ἤ σὺν Αὐτῷ εἰς ὄνομα Τινὸς ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Του, ὅθεν καὶ φέρει
τὴν ὀνομασίαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἤ τοῦ Ἁγίου ἐκείνου, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἐπωνομάσθη,
καὶ δὲν τὸν ὀνομάζομεν πλέον Οἶκον, μόνον ἁπλῶς, ἀλλ' Οἶκον Ἅγιον, ὡς ἡγιασμένον ἐκ τοῦ
Πατρὸς διὰ τοῦ Παναγίου Υἱοῦ, ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ ὡς Σκήνωμα ἤδη τῆς Τριάδος. Διὰ
τοῦτο ἄν ἴσως εἶναι ὁ Ναὸς εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ὅταν ὑπάγωμεν εἰς ἀυτόν, ὡς
πορευόμενοι εἰς μόνον τὸν Ἴδιον Θεόν, λέγομεν, ἄς ὑπάγωμεν εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τοῦτ'ἔστιν
εἰς τὸν Οἶκον τὸν ἀφιερωμένον εἰς Αὐτὸν ἤ εἰς τὸν Χριστόν, Τὸν Ἕνα τῆς Τριάδος, Θεὸν Τὸν
Σαρκωθέντα Υἱὸν Λόγον. Ἤ ἄς ὑπάγωμεν, λέγομεν, πρὸς τὴν Παναγίαν Αὐτοῦ Μητέρα ἤ τοὺς
Ἁγίους Ἀγγέλους ἤ Ἀποστόλους ἤ Ἅγιον Ἱεράρχην ἤ Μάρτυρα, ἤ τινα ἄλλον ἀπὸ τοὺς Ἁγίους.
Καὶ τὶ δηλοῖ αὐτὸς ὁ λόγος; Ὅτι ὁ Ναὸς, δηλαδὴ, ἀφιερώθη εἰς τὸν Θεὸν καὶ τοῦ Θεοῦ
εἶναι ὁ Οἶκος καὶ ὁ Θεὸς εἶναι εἰς αὐτὸν καὶ ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ὠνομάσθη
ὁ Ναὸς, μένει πλέον ἐκεῖ ὡς εἰς ἕν Κατοίκημα ἴδιόν Του, καὶ ὅτι μὲ τὴν ψυχὴν μὲν ἐπιδημεῖ
ἐκεῖ ἀΰλως, πολλάκις δὲ καὶ μὲ τὰ ἅγιά Του λείψανα, τὰ ὁποῖα ἐκεῖ εἶναι βεβλημένα, καὶ διὰ
τῆς Θείας Δυνάμεως καὶ Χάριτος θαυματουργεῖ καὶ μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα, ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς
διπλοῖ ὄντες διπλῶς καὶ τὰ δῶρα λαμβάνομεν. Διὰ τοῦτο καὶ εἰς αὐτὰ τὰ ὑλικὰ ἐφίσταται ἡ
Θεία Χάρις καὶ ἐπιφοιτῶσα διαμένει καὶ ἐνεργεῖ δι' ἡμᾶς εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐλέει τοῦ
δι' ἡμᾶς Σαρκωθέντος, καὶ διπλῶς ἡμᾶς ἀναπλάσαντος Υἱοῦ καὶ δι' ἐπιδημίας καὶ οἰκτιρμῶν
τοῦ Συνεργοῦ Αὐτῷ καὶ ἀχωρίστου Ἁγίου Πνεύματος. Βλέπομεν, προφανέστατα, ὅτι θεῖαι

«Χαῖρε, Οἶκος Θεοῦ, ὁ Θείαις ἀγλαΐαις ἐκλάμπων Δόμος».
ὄντως Δυνάμεις ἐνεργοῦνται εἰς τοὺς Ναοὺς καὶ ἐμφάνειαι Ἀγγέλων καὶ Ἁγίων καὶ θαύματα
τελοῦνται καὶ ζητήματα δίδονται καὶ ἰάματα χαρίζονται. Καὶ αὐτὰ τὰ ἄψυχα εἰς τοὺς Ναοὺς,
καθὼς ὕδατα καὶ λίθοι καὶ στύλοι, καὶ ἄμφια καὶ σίδηρα, ἔχουσιν ἐνέργειαν καὶ Χάριν, ὄχι
ἀφ' ἑαυτῶν, ἐπειδὴ εἶναι ἄψυχα καὶ κτίσματα Θεοῦ, καθὼς καὶ τὰ ἄλλα, καὶ δὲν ἔχουσι μόνα
των κἀνὲν προτέρημα· ἀλλ' αὐτὰ ἐνεργεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ Θεῖον Ὄνομα, εἰς τὸν
Ὁποῖον ἐπωνομάσθησαν, διὰ νὰ ἁγιασθῶμεν καὶ ἡμεῖς. Ὅταν λοιπὸν εἶναι Θεοῦ Ὀνομασία
καὶ ἐπίκλησις τοῦ Ποιητοῦ τοῦ παντὸς τῆς μακαρίας Τριάδος τοῦ μόνου Ὄντος Θεοῦ, ἐκεῖ
ἅγια πάντα καὶ ὅλα ἐνεργοῦν καὶ σῳζουν διὰ τῆς ἐν αὐτοῖς Χάριτος.
Ἡ Χάρις λοιπὸν τοῦ Ναοῦ, καὶ πρὸ τοῦ Νόμου ἀκόμη, εἶχε τὴν ἀρχήν·…Ὅσα δὲ εἶναι ἐπ'
Ὀνόματι Θεοῦ, δὲν δίδεται ἄδεια νὰ τὰ μεταχειρίζωνται ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἕκαστος. Διὰ
τοῦτο πᾶσαν ὕλην, ἡγιασμένην οὖσαν μὲ τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πρὲπει νὰ τὴν εὐλαβώμεθα
καὶ κεράμους καὶ λίθους καὶ ξύλα, ἐπειδὴ εἶναι ὅλα ἡγιασμένα διὰ τοῦ Θείου Ὀνόματος
καὶ πλήρη Χάριτος καὶ μεταδοτικὰ Χαρίτων καὶ Ἁγιασμοῦ. Ὅτι οἱ καταφρονηταὶ τῶν Ἱερῶν
Οἴκων καὶ τῶν Ἁγίων ἔχουσι κακὸν τέλος. Πολλάκις προφανῶς καὶ ἐμπράκτως εἴδομεν αὐτὸ τὸ
μεταδοτικὸν τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ἱερῶν καὶ ὅτι οἱ καταφρονηταὶ Αὐτῶν ἔπαθον καὶ ἐν σώματι,
καθὼς ὁ Ζὰν ἐκεῖνος, καὶ τελείως ἀπώλοντο· καὶ ὄχι εἷς ἤ δύο ἀλλὰ πολλοί.
Ὁ Ναὸς δὲ ὡς Οἶκος Θεοῦ ὅλον τὸν κόσμον καὶ κυρίως τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν εἰκονίζει, καθότι
ἁπανταχοῦ εἶναι καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν ὁ Θεός.
****************************************
Αὐτὰ σημειοῦνται ὑπενθυμητικῶς, ἐπὶ τῇ δευτέρα ἀπαγορεύσει εἰσόδου τοῦ Χριστεπωνύμου Λαοῦ ἐν τοῖς Ἱεροῖς Οἴκοις, πρὸς ἀποφυγὴν μολύνσεως δῆθεν, κατ' οὐσίαν ἐπὶ σχεδίου
ἀπομακρύνσεως τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντων ἐκ τῶν Εὐκτηρίων Οἴκων τῆς σῳζούσης Θείας
Προνοίας καὶ Χάριτος. Ἡ κατακλείς μας: «Πᾶν πνεῦμα ὅ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ
ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· καὶ πᾶν πνεῦμα ὅ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ
ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὅ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται,
καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη» Α΄ Καθ. Ἐπιστολῆς Ἰωάνν. δ΄ 2-4.
Ἀρχιμανδρίτης ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΑΡΩΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΗΜΩΝ.
Συμπληρώνει καὶ πάλι Τριετία ἡ ἐκλεγμένη Διοίκησι τοῦ Συλλόγου «Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου»
Ἀποπερατώσεως, Συντηρήσεως καὶ Στηρίξεως Ποιμαντικοῦ Ἔργου Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς. Καὶ πρόκειται, σὺν Θεῷ νὰ διεξαχθοῦν νέες Ἀρχαιρεσίες γιὰ
τὴν Τριετία 2021-2023 στὶς 3/12, ἄν δὲν ὑπάρξῃ ἀπαρτία, στὶς 7/12 καὶ, τελικά, ὁριστικὰ στὶς 14 Δεκεμβρίου
2020, ὥρα 18.00.
Σᾶς καλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε νὰ ἐγγραφῆτε Συνδρομητές - Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, ποὺ κάθε 3 ἔτη ἐκλέγει τὸ Ἑπταμελὲς Διοικητικό Συμβούλιό του, ὅπως ἔπραξε
καὶ στὶς 3-12-2017 καὶ χρειάζεται τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ψῆφό σας.
Ἡ ἐγγραφὴ Νέων Μελῶν καὶ ἡ Πληρωμὴ 2(δύο) Εὐρὼ τὸν μῆνα ἤ 24 τὸν χρόνο (= 2 x 12 μῆνες), προωθοῦν ἀποφασιστικὰ τὸ ἐναπομένον ἔργο τῆς Ἐνορίας.
Τὸ ἔργον ὁλόκληρον τῆς Ἐνορίας καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν τοῦ Κτιρίου της ἐξυπηρετοῦνται
ἀπὸ τὸν Σύλλογό μας καὶ προχωροῦν, ὅσον ὑπάρχουν χρήματα. Ἡ ἀργή των ἐξέλιξις, ποὺ σχολιάζεται, ὡς
συνήθως, ὀφείλεται στὴν διαρκῆ ἀνάγκη συγκεντρώσεως χρημάτων.
Σᾶς παρακαλοῦμε καὶ Σᾶς περιμένουμε νὰ συμβάλλουμε καὶ πρακτικὰ γιὰ τὴν ἀσφαλῆ ἐπίτευξι τῶν προσπαθειῶν μας. Ὁ Σύλλογος ἐνισχύει Γεῦμα-Συσσίτιο, περισσοτέρων τῶν 150 μερίδων, καθημερινῶς, καὶ
στηρίζει τὴν Σίτισι 60 Οἰκογενειῶν μὲ τρόφιμα, ποὺ παρασκευάζουν-μαγειρεύουν μόνοι των γιὰ τὴν καθημερινή τους διατροφή. Ὁ Σύλλογος, ἐπίσης, συντηρεῖ πολλὲς Νεανικὲς Συντροφιὲς καὶ Δραστηριότητες, καθὼς
καὶ τὸ οἰκονομικὸ Πρόγραμμα Ἐπιδομάτων, πληρώνοντας 40 μηνιαῖα Βοηθήματα σὲ ἰσάριθμες Οἰκογένειες
ἀναξιοπαθούντων καὶ ἐμπεριστάτων Συνανθρώπων μας. Ἐνῷ, μία φορὰ τὸν χρόνο, τοὺς μῆνες ΔεκέμβριονἸανουάριο, διενεργεῖ τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης γι’ αὐτὸν τὸν σκοπό.
Ἀρχιμανδρίτης ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Συλλόγου Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου
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«Χαῖρε Παράδεισε τῆς Ζωῆς ἐν μέσῳ Ξύλον
ἐκβλαστήσασα τὸ Κύριον».

Ι Ε Ρ Ο Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ ΓΟ
Κάθε χρόνο, πρὶν τὶς Ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, τελεῖται τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο, δηλαδὴ τελεῖται καθημερινὰ Θεία Λειτουργία, ὅπου μνημονεύονται τὰ
ὀνόματα ἡμῶν καὶ τῶν οἰκείων μας, ὑπὲρ ὑγιείας καὶ ἀναρρώσεως καὶ τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν & προγόνων μας, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν των.
Ἐφέτος, τὸ Ἑόρτιον αὐτὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο στὴν Ἐνορία, θὰ ἐκταθῇ σὺν Θεῷ, ἀπὸ Σαββάτου 7-11 ἕως Κυριακῆς
27-12-2020, ὥστε νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ προσευχητικὰ
καὶ πνευματικὰ στὸ κλῖμα τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Ἡ ἀναίμακτος Λατρεία μᾶς παρέχει τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς, κατόπιν σχετικῆς προετοιμασίας, στὰ Ἄχραντα καὶ σωτηριώδη Μυστήρια.
Ἂς βιώσουμε τὴν ἐν Χριστῷ ἀναγέννησι καὶ σωτηρία στὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἁγίων Ἡμερῶν, τὴν
Λειτουργικὴ πραγματικότητα τῆς Ἐκκλησίας.
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Oἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις.
Λόγῳ τοῦ μεγαλειτέρου χώρου, ποὺ διαθέτουμε στὶς ἑόρτιες αὐτὲς ἐκδόσεις τῆς Ἐνορίας μας, δίδεται ἡ δυνατότητα τῆς προσφορᾶς μιᾶς μεταφράσεως τῆς πανηγυρικῆς μας Προσκλήσεως, κατὰ
ἐκπεφρασμένη ἐπιθυμία ἀρκετῶν προσώπων.
Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1976, διὰ τὴν ἑορτή τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καὶ 1985, ἤτοι ἀπὸ τῆς
καθιερώσεως καὶ τῶν Eἰσοδίων τῆς Θεόπαιδος, Πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας, παραλλήλως, οἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις συντίθενται ἀπὸ ὕμνους, ψαλλομένους κατὰ τὶς ἀντίστοιχες Ἑορτές,
ὥστε νὰ κοσμῆται ἐπαξίως ἡ ἐνοριακὴ Πρόσκλησι καὶ νὰ προβάλλεται καί, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο,
ὁ ὑμνολογικὸς πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἤδη, ἀπὸ τῆς κυρίας ἡμῶν Πανηγύρεως, κατὰ Nοέμβριο τοῦ 1993ου ἔτους, κατὰ τὴν τῶν Eἰσοδίων τῆς Ἀειπαρθένου ἑορτή, καθιερώσαμε τὴν συνδημοσίευσι τῆς μεταφράσεως τοῦ κειμένου τῆς
Προσκλήσεως, πρὸς διευκόλυνσι τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν καὶ λοιπῶν εὐσεβῶν Xριστιανῶν.

Ὀρθογραφική παρατήρησι
Ἡ προσπάθεια γιὰ διευκόλυνσί μας, τῶν Νεοελλήνων, δηλαδὴ γιὰ νεωτερισμό, μέσα στὰ πλαίσια τῆς
Παραδόσεως, καθὼς καὶ γιὰ 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, ὃπου νοηματικὰ φρονοῦμε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ διαφορετικά.
Ἀναγκαία θυσία στὸν βωμὸ τῆς "ἐξελίξως" καὶ ἀντίστασι στὴν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησι καὶ τὸν ἀπόλυτο συμβιβασμὸ σ' αὐτὴν παρακαλοῦμε νὰ θεωρήσετε αὐτὴν τὴν σύμμιξι, κι ὄχι προχειρότητα, ἀβλεψία, λάθος ἤ
ἀγραμματωσύνη.
Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ἱ. Προϊστ.Ἐνορίας ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Χαῖρε Πατρὸς προανάρχου
Νύμφη Πανάμωμε».

ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙΣ - ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ
Ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2020 ἕως 10ης Ἰανουαρίου 2021

ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ • ΔΩΡΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΟΡΤΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ - ΦΑΓΩΣΙΜΑ - ΕΟΡΤΙΑ ΓΛΥΚΑ.
Ἀπὸ Κυριακῆς 1ης Νοεμβρίου 2020, στὴν Εἰδικὴ Αἴθουσα
τῆς ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, λειτουργεῖ, ἀπὸ 10ης πρωϊνῆς ἕως 12ης μεσημβρινῆς καὶ 18ης
ἀπογευματινῆς ἕως 21ης ὥρας, πλήρης ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙΣ, ἀνανεωμένη ῥιζικὰ, ἐπανεμπλουτισμένη,
σὲ εἰδικῶς χαμηλὲς τιμές, λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ
γενικῆς δυσπραγίας.
Νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦμε, περιηγούμενοι τὴν μεγάλη καὶ
ἐντυπωσιακὴ ποικιλία τῶν Ἐκθεμάτων, Ἑορταστικῶν
Ἀντικειμένων, Δώρων, Ἱερῶν Εἰκόνων, Βιβλίων, Φαγωσίμων,
Γλυκῶν ἐποχῆς, προμηθευόμενοι ἀπ' αὐτὴν τὰ Ἑορταστικά μας Δῶρα καὶ Ἀντικείμενα, καὶ κατὰ τὰ Σαββατοκύριακα, καθὼς καὶ τὶς ἡμέρες τῶν Ἑορτῶν,πληροφορούμενοι τὶς ἐφετινὲς ἀξιόλογες καὶ χρηστικὲς ἐπιλογὲς, καὶ
τὶς διευκολυντικὲς προτάσεις τῆς Ἐνορίας, γιὰ τὰ Δῶρα
ποὺ θὰ προσφέρουμε.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕ ΕΞΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, Ἑορτὴ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ, Παίδων & Νέων, ὅπου θὰ
ἐξηγηθῇ ὅ,τι τελεῖται στὴν Θεία Λειτουργία. Ὅλα τὰ
Παιδιὰ καλοῦνται, ἀπὸ τὶς 9 τὸ πρωΐ, στὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ΠΑΝΑΓΙΑ Πρασίνου Λόφου, νὰ ἐκκλησιασθοῦν καὶ νὰ Μεταλάβουν τὸν Χριστό. Θὰ εἶναι νηστικὰ
τὸ πρωῒ, ὥστε νὰ μετέχουν. Κατόπιν θὰ πάρουν Πρωϊνὸ στὸν
Ἱερὸ Ναό καὶ θὰ παρακολουθήσουν τὸ εἰδικὸ Χριστιανικό
Πρόγραμμα.
Τὰ Παιδιὰ θὰ παρακολουθήσουν πῶς ζυμώνεται τὸ
Πρόσφορο, τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου 2020, στὶς 11.30
τὸ πρωῒ, στὴν Σχολὴ Προσφόρου τῆς Ἐνορίας.
Σᾶς περιμένουμε μὲ ἀγάπη.
ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ • 210 2820143

Ἀπὸ Νεανικὴ Θεία Λειτουργία.
Τακτικά, Κυριακὲς καὶ Μεγάλες
Ἑορτές, παρεμβατικὰ στὰ κύρια
σημεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας, θὰ
ἐξηγοῦνται τὰ Τελούμενα πρὸς κατανόησιν Παιδιῶν καὶ Ἀκατηχήτων μετεχόντων.

Χαῖρε Ἡ τὰς προρρήσεις τῶν ἁγίων Προφητῶν
σαφῶς περάνασα.
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Ἀειπάρθενος ἐμεγαλύνθη ὑπὲρ ὅλων τῶν γυναικῶν μὲ τὴν Θεία
Χάρι, διὰ τοῦ ὑπερφυοῦς Τοκετοῦ
Της, καθ’ Ὅσιον Μάξιμον Ὁμολογητὴν.
Ἡ Ὑπέραγνος Θεοτόκος εἶναι, ἀπὸ κάθε
ἄποψι, ὑψηλοτέρα καὶ ἐνδοξοτέρα πάντων
τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ νοερά Της προσευχὴ
καὶ ἐργασία, ὁ ὅλος τρόπος ζωῆς Της, γενικῶς, εἶναι ἀσυγκρίτως ὑπέρτερα. Στοὺς ὀφθαλμοὺς ὅλων ἦταν τὸ Δοχεῖον τῆς Θείας
Χάριτος καὶ Ὅλη πλήρης Αὐτῆς. Πέραν
πάσης Χάριτος, ἦταν σεβασμιωτάτη, ὅλη
σύνεσις καὶ στὸ βλέμμα καὶ στὴν ὁμιλία,
ἔχουσα ἐντός Της Θεῖες ὁράσεις, ὁλοτελῶς
ἀλλοτρία κάθε ταραχῆς, ὀργῆς καὶ φλυαρίας,
ὡραία κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, μὲ ὕψος
ἁρμονικόν, ὡς πρὸς τὸ ἀνάστημα, πλήρης
κάθε κοσμιότητος καὶ πάσης ἀρετῆς.
Ἦτο, λοιπόν, ἐκ φύσεως τόσον Ἁγία καὶ
Παρθένος ἀληθῶς, ὥστε δὲν ἐπηρεαζόταν,
οὐδὲ κατ’ ἐλάχιστον, ἀπὸ οἱανδήποτε ἀπόπειρα προσβολῆς πάθους, ἔχουσα ἀδιατάρακτον τὴν ἁγιότητα τοῦ πνεύματος Αὐτῆς.
Ἡ Ἁγία, λοιπὸν, ψυχή Της ὑπερπλήρης
ἦτο ἀγάπης καὶ συμπαθείας πρὸς τοὺς ὁμογενεῖς Αὐτῆς, πάντας ἀνθρώπους καί, κατὰ
συνέπειαν, περισσότερον παντὸς ἑτέρου
μίμησις τοῦ Υἱοῦ Της, ὡς πρὸς τὴν Χάριν
καὶ τὴν φιλανθρωπίαν. Εἰρηνική, ταπεινή
κατὰ τὸν λογισμόν, ἀνυψωμένη σὲ τέτοιο
πλοῦτο ἀρετῶν καὶ Θείων Θεωριῶν, ἐν
ὑπεραφθονίᾳ Χάριτος, ὥστε νὰ εἶναι ἀληθῶς
Ἡ ἐπὶ πάσης τῆς Κτίσεως Βασίλισσα, ἔργῳ
καὶ λόγῳ καὶ διανοίᾳ. Καθὼς ἐπρόκειτο νὰ
γίνῃ Μητέρα τοῦ ἀληθοῦς τοῦ σύμπαντος
κόσμου Βασιλέως, Τοῦ πτωχεύσαντος καὶ
ταπεινωθέντος πρὸς χάριν μας «μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ» (Φιλ. β' 8), ἀτιμωτικοῦ.
Καθ’ ὅμοιον τρόπον καὶ Αὐτὴ ἡ Μακαρία,
ἡ ἔνδοξος καὶ Ἀειπάρθενος, ἦτο πτωχὴ καὶ
ταπεινὴ τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ πνεύματι, κατὰ τὸν
Μακαρισμὸν τοῦ Σωτῆρος. Ὑπετάσσετο εἰς
τοὺς Ἱερεῖς, σεβομένη τὴν διακονίαν των καὶ

ἦτο ἀπ’ ὅλους σεβαστή, διότι εἶχε γεννηθῇ
διὰ τῆς Θείας Χάριτος, καὶ ἐπρόκειτο νὰ
γεννήσῃ τῶν Ἀγγέλων τὸν Βασιλέα καὶ
παντὸς ἀνθρώπου. Ἔτσι ἡ Δύναμις τοῦ
Θεοῦ, λοιπόν, Τὴν ἐπεσκίασε ἀπὸ Παιδὸς
καὶ Τὴν ἐκόσμησε, κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν
ψυχὴν μὲ πᾶσαν ποικιλίαν ἀγαθῶν, σὰν ἕνα
χρυσὸ ὕφασμα πολυποικίλων χρωμάτων.
Μὲ τέτοια τάξι καὶ μορφὴ εἰσήχθη στὰ Ἅγια
τῶν Ἁγίων ἀληθῶς, ὡς θεία προσφορά, ὡς
εἰκὼν πνευματικὴ καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἔλλογος,
φοβερὰ στοὺς Δαίμονας κι ἐπιθυμητὴ εἰς
τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους. Θαυμαστὴ καὶ φοβερὰ
εἰς τοὺς Ἀγγέλους ἀλλὰ καὶ εὐάρεστος καὶ
ὑπήκοος τῷ Πατρὶ Θεῷ καὶ τῷ Μονογενεῖ
Υἱῷ καὶ τῷ Παναγίῳ Πνεύματι.
Γι’ αὐτό, ἤδη ἀπὸ παλαιά, ὁ μακάριος Προφητάναξ Δαυΐδ καὶ οἱ ἄλλοι Ἅγιοι Προφῆται, Τὴν ὠνόμασαν: «Ὄρος τοῦ Θεοῦ, ὄρος
πῖον, ἤγουν δασωμένον - κατάσκιον, ὄρος
τετυρωμένον, τὸ ὄρος ὅ εὐδόκησεν ὁ Θεός
κατοικεῖν ἐν Αὐτῷ» (Ψαλμ. ξζ'-67, 16-17) ὄρος εὔφορον, καλῶς θεμελιωμένον, ὄρος
παχύ, σταθηρόν, ἀφθόνων εὐλογιῶν ὄρος,
Πόλιν τοῦ Θεοῦ, περὶ τῆς ὁποίας εἶχαν
λεχθῇ λόγοι ἐπαινετικοί - ἔνδοξοι, (Ψαλμ.
πς'-86,3), «Κιβωτὸν τοῦ ἁγιάσματος, στὴν
ὁποίαν ἀναπαύεται ὁ Κύριος (Ψαλμ. ρλα'131,8). «Σιών», ποὺ «ὁ Κύριος ἐξελέξατο
καὶ ἠρετίσατο Αὐτὴν εἰς κατοικίαν Ἑαυτῷ»
(Ψαλμ. ρλα'-131,13). Αὐτὴ εἶναι, κατὰ τοὺς
Προφήτας, ὁ Θρόνος τοῦ Θεοῦ (Ἡσ.ς'1Δαν. Ζ' 9), τὸ Ἅρμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὁδηγοῦν
οἱ χιλιάδες τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων-«ἅρμα τοῦ Θεοῦ μυριοπλάσιον, χιλιάδες εὐθυνούντων» - (Ψαλμ. ξζ' - 67,18), μὲ μίαν ἀπερίγραπτον λαμπρότητα. Ὁ Κῆπος ὁ ἄθικτος, ἡ ζῶσα Πηγή (ᾎσμα ἀσμ. δ' 12,15).
Τὸ Βιβλίον τὸ ἐσφραγισμένον, περὶ τοῦ
ὁποίου διδάσκουν ὅλες οἱ παλαιὲς Γραφὲς,
στὸ ὁποῖο ἐγράφη ὁ Λόγος ὁ ἄγραφος, ὁ Ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος. Ἡ Δεσποτικὴ Κλίνη, γύρω ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἵστανται, ὡς φρουροί, «ἑξήκοντα ἰσχυροί» (ᾎσμα ἀσμ. γ' 7),

«Χαῖρε φωτὸς ἀπροσίτου Θεῖον Ἀνάκτορον».

ποὺ εἶναι οἱ λόγοι τῶν ἁγίων Γραφῶν, οἱ
ὁποίοι διδάσκουν περὶ Αὐτῆς. Ἡ Λυχνία
ἡ χρυσῆ, τὸ βασιλικὸν σκῆπτρον, ποὺ ἐξήνθησε ὑπερφυῶς, ἡ Στάμνος ἡ περιέχουσα
τὸ Θεῖον μάννα, ἡ
Τράπεζα τοῦ Ἄρτου
τῆς Ζωῆς, οἱ Πλάκες
τῆς ἀληθοῦς Νομοθεσίας, ἡ Κιβωτὸς ἡ
«περικεκαλυμμένη
πάντοθεν χρυσίῳ»
(Ἑβρ. Θ' 2-4), μὲ τὴν
Χάριν, δηλαδή, τοῦ
Παναγίου Πνεύματος,
ἡ Ὁποία χωρεῖ τὸν
ἀχώρητον Δεσπότην
πάντων τῶν ποιημάτων.
Μὲ μία τέτοια εὐταξία, λοιπόν, καὶ μὲ
ἕναν τρόπο ζωῆς τόσον θεάρεστον ἡ μακαριωτάτη Παρθένος
ἐσχόλαζε ἐντὸς τοῦ
Ναοῦ (Ψαλμ. με' 11),
καὶ ηὔξανε σὲ ἡλικία
καὶ στολισμὸν ἀρετῆς
περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι σὲ γνώσεις. Ποῖος,
λοιπόν, θὰ μποροῦσε
νὰ περιγράψῃ λεπτομερῶς τοὺς ἄθλους καὶ
τὶς προσευχές Της, τὶς
στολισμένες μὲ πᾶσαν
ἀγαθοεργίαν; Τὰ εἶχε
ἤδη ἐπιδείξει ἀπὸ τῆς
παιδικῆς Της ἡλικίας,
διότι ἡ ὅλη δραστηριότης Αὐτῆς ἦταν ἀκατάληπτος στὸν κοινὸν νοῦν καὶ ὁμοίως,
ἡ ὅλη ζωὴ Αὐτῆς, ἦταν ὑπερτέρα τῆς φύσεως, ἀφοῦ προωρίζετο νὰ γίνῃ ἡ Βασίλισσα ὅλων καὶ ἡ Μητέρα τοῦ Βασιλέως καὶ
Δεσπότου καὶ Θεοῦ τοῦ παντὸς. Διότι εἶχεν
ἐπιλεγῇ ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ εἶχε προετοιμασθῇ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, γιὰ νὰ
βαστάσῃ ἐντός Της τὸν Μονογενῆ Υἱόν,

ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀχώριστος ἐξ Αὐτῶν, τὸν
Λόγον τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν κοιλίαν Της, καὶ
γιὰ νὰ γίνῃ ἡ ἀφορμὴ τῆς Σαρκώσεως καὶ
τῆς Σκηνώσεώς Του μετὰ τῶν ἀνθρώπων.
Καὶ ἐάν, λοιπόν, καθὼς κατανοεῖται, εἶναι
μακροσκελὴς
καὶ ἀδύνατος ἡ περιγραφὴ ὅλων τῶν
μεγαλείων τῆς ἐκεῖ
διαμονῆς Της καὶ
τῶν πράξεων, ποὺ
ἤδη, ἀπὸ τῆς παιδικῆς Της ἡλικίας ἐπετέλεσε ἐντὸς τοῦ
Ναοῦ, ἀναφέρωμε
τοὐλάχιστον τὸ πλέον οὐσιώδες δώρημα, ποὺ ἀπεκόμισε
μεταξὺ τῶν πολυαρίθμων ἀγωνισμάτων καὶ ἱκεσιῶν Της.
Μετὰ μερικῶν ἐτῶν
παραμονὴν
ἔλαβε
χώρα ἕνα σημεῖον
προδρομικὸ καὶ προειδοποιητικὸ τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ,
τὸ ὁποῖον ἔγινεν
ὅταν ἦταν δώδεκα
μόλις ἐτῶν. Ἦταν
κατακοσμουμένη μὲ
σοφία καὶ δικαιοσύνη κι ἐζοῦσε μέσα
στὴν νηστεία, τὴν
προσευχή, τὴν ταπείνωσι, τὴν ἀγάπη
καὶ τὸν φόβο τοῦ
Θεοῦ. Μία ἡμέρα,
τὸ μεσονύκτιον, Εὑρισκομένη μέσα στὰ
ἄδυτα τοῦ Ναοῦ, προσέφερε στὸν Θεὸ
δεήσεις καὶ ἱκεσίες
μετὰ καρδίας συντετριμμένης καὶ καθαρᾶς. Καὶ ἰδοὺ ἕνα γεγονὸς μεγαλειῶδες καὶ φοβερὸν στὴν ἀκοή.
Μέγα Φῶς ἔλαμψεν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ μὲ
τόση λαμπρότητα, ὥστε τὸ φῶς τοῦ ἡλίου,
συγκρινόμενον μὲ αὐτὸ, νὰ ὁμοιάζῃ μὲ σκιά!

«Χαῖρε ἡ Παρθενίας μαρμαρυγαῖς καταυγάζουσα τὸν κόσμον».
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«Χαῖρε ἡ χαρὰν ὡς Τέξασα, μόνη Θεομήτωρ».

12

Καὶ Φωνὴ ἀκούσθηκε, προερχομένη ἀπὸ
τὸ Θυσιαστήριο, ἡ ὁποία ἔλεγε: «Μαρία,
ἀπὸ Σὲ θὰ γεννηθῇ ὁ Υἱός Μου»! Ὅταν ἡ
Μακαρία ἤκουσε τοῦτο, δὲν ἐκλονίσθη, οὔτε ἐφοβήθη, λόγῳ τῆς παιδικῆς Της ἡλικίας, οὔτε, πολὺ περισσότερον, ὑπερηφανεύθη μὲ μίαν χαρὰν ὑπέρμετρον, οὔτε τὸ
διηγήθη σὲ ἄλλους, οὔτε ὑπέστη κάποιαν
ἀλλοίωσιν στὴν συμπεριφορὰ ἤ τὸν λογισμό, ἀλλ’ ἐξεπλάγη ἀπὸ τὸν τρόπο, μὲ τὸν
ὁποῖον ἐξηγγέλθη ὁ λόγος αὐτός. Ὅθεν
ἔκρυψε στὸ βάθος τῆς καρδίας Της τὸ ἀληθῶς
μέγα καὶ πρὸ τῶν αἰώνων προωρισμένον
τοῦτο Μυστήριο, τὸ ἄγνωστον ἀκόμη καὶ
στοὺς Ἀγγέλους, ἕως ὅτου ἐξεπληρώθη, δι’
Αὐτῆς, τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας
δηλαδὴ ἐγεννήθη ἐξ Αὐτῆς ὁ Δεσπότης
Χριστὸς καὶ ἀκολούθως ὡλοκληρώθη ὁ
σκοπὸς τῆς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων Παρουσίας Του, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ ἀνῆλθεν εἰς
τοὺς Οὐρανούς.
Τὸ γεγονὸς αὐτοῦ: «τοῦ πρώτου Εὐαγγελισμοῦ», ἐξηγεῖ τὴν ψυχραιμία μὲ τὴν ὁποίαν ἡ Ἁγία Παρθένος ἐδέχθη κατόπιν τὸ μέγα Μήνυμα τοῦ Οὐρανίου ἈπεσταλμένουἈρχαγγέλου Γαβριήλ. Εὐνόητον εἶναι,
ὅτι ἡ ἀκρόασις τῶν κατὰ Σάββατα ἀναγινωσκομένων ἱερῶν Γραφῶν, ἰδίᾳ τῶν Προφητειῶν, μετὰ πλούτου τοῦ Θείου Φωτισμοῦ, Τὴν εἶχαν βοηθήσει νὰ ἀντιληφθῇ αὐτὸ ποὺ ἀνέμενον οἱ αἰῶνες.
Ἦταν ἡ τελεία Ἀντιπρόσωπος τῆς γυναικείας φύσεως, ἀπὸ τὴν ὁποίαν θὰ
εὐδοκήσῃ νὰ Σαρκωθῇ ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ. Ἡ Θεία Φωνὴ ἦλθε νὰ Τὴν
πληροφορήσῃ ὅτι
εἶχε πρὸς τοῦτο
ἐπιλεγῇ ἡ Ἰδία. Ἡ
ἀπορία, ποὺ τῆς ἔμεινε ἦταν πῶς ἦτο
δυνατὸν νὰ γεννήσῃ, ἐφ’
ὅσον οὔτε νὰ διανοηθῇ μποροῦσε τὴν φυσικὴ ὁδὸν τοῦ Γάμου. Γι’ αὐτὸ ἡ μόνη ἐρώτησις, ποὺ ἀπηύθυνε ἀργότερον πρὸς τὸν

Εὐαγγελιστὴ Ἀρχάγγελον ἦταν: «Πῶς ἔσται
μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;», ἐνῷ
δὲν ἔδειξε νὰ ἀπορῇ γιὰ τὸ μεγαλείτερον,
γιὰ τὴν Θείαν δηλαδὴ καταγωγὴν καὶ τὴν
αἰώνιον ἐξουσίαν τοῦ Υἱοῦ Της (Λουκ. α'
26-38). Τὴν πρόγνωσι αὐτὴ Τῆς ἀποδίδει
καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στὸν
Λόγο ΝΓ', ποὺ ἀσχολεῖται διεξοδικῶς μὲ
τὴν εἴσοδο καὶ τὴν διαμονὴ τῆς Παρθένου
στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων (Ε.Π.Ε., τ.11, σελ.
290): «Ἐναργῶς ἐν τούτοις κρεῖττον ἤ καθ’
ἅπαντας τῶν ἐπ’ Αὐτῇ καὶ τελουμένων καὶ
τελεσθησομένων ἐπαισθομένη διεφάνη».
Μετὰ ταῦτα ἡ Παναγία Παρθένος ηὐξήθη
κι ἔφθασε στὴν ἡλικία τῶν δέκα πέντε
ἐτῶν, τότε ποὺ ἦταν ὁ κατάλληλος καιρὸς
γιὰ Γάμο, κατὰ τὴν σχετικὴν διάταξι τοῦ
Μωσαϊκοῦ Νόμου. Ὡστόσο οἱ Ἱερεῖς δὲν
ἦσαν διατεθειμένοι νὰ παραθεωρήσουν αὐτὸ
τὸ θέμα, ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο νὰ ἐκβάλουν
τοῦ Ναοῦ Ἐκείνην, ποὺ εἶχε προσφερθῇ
στὸν Θεό, καὶ τοὺς ἐφάνη φοβερὸ νὰ Τὴν
παραδώσουν σὲ συζυγία Γάμου, Αὐτὴν ποὺ
εἶχε ἀφιερωθῇ στὸ Θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ,
ποὺ Τὴν εἶχε προορίσει μόνο γιὰ Ἰδικήν
Του Νύμφην.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ διάταξις τοῦ Νόμου τοῦ Μωϋσέως ἀπηγόρευε σὲ μιὰ Κόρην ἐνήλικα, νέαν, νὰ διαμένῃ μονίμως ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν ἀντιφάσεων συνεκάλεσαν, μεταξύ των, μεγάλην Σύνοδον προκειμένου νὰ καθορίσουν τὸ πρέπον. Ὁ
Θεὸς, λοιπόν, ἀπέστειλε στὴν καρδιά
τους λογισμὸν συνετὸ καὶ κατάλληλον,
ὥστε ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ
ἐφαρμόσουν τὴν διάταξι τοῦ Νόμου,
συγχρόνως δὲ νὰ ἀποφύγουν τὸν Γάμον. Ἀπεφάσισαν νὰ
μὴ Τὴν ὑπανδρεύσουν, ἀλλὰ μόνον νὰ Τὴν ἀρραβωνίσουν μὲ κάποιον ἄνδρα, ποὺ δὲν θὰ ἦτο πλέον ἱκανὸς γιὰ
Γάμον, ἀλλὰ ἡλικιωμένος, ὑπέργηρος καὶ

«Χαῖρε Πανθαύμαστε, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα».
ἐχέγγυος, ὅτι θὰ κατειργάζετο τὴν ἀρετὴν,
ὥστε νὰ καταστῇ ὁ φύλαξ μᾶλλον τῆς Παρθενίας Της. Αὐτὸ ἦταν ἄλλωστε καὶ τὸ σχέδιο
τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ὅπως, δηλαδή, ὁ
Κύριος καὶ Βασιλεὺς τῶν ὅλων ἀπέκρυψε
ὁ Ἴδιος, ἐντὸς τοῦ ἐνδύματος τῆς σαρκὸς,
τὴν ἐκτυφλωτικὴ λάμψι τῆς Θεότητος Του,
ὥστε ὁ Ἄρχων τοῦ Σκότους νὰ μὴ ἠμπορέσῃ
νὰ Τὸν ἀναγνωρίσῃ, παρομοίως, καὶ ὑπὸ τὴν
μορφὴν τῶν Ἀρραβώνων, κατέστη δυνατὸν,
ἡ Παρθενία τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ, νὰ παραμείνῃ
ἄγνωστος, ὥστε οὐδεὶς νὰ ἀντιληφθῇ πῶς
ἤ εἰς ποίαν ἐποχὴν ἔλαβε χώραν ἡ Σύλληψίς
Του καὶ τοιουτοτρόπως, διὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ μορφῆς, ποὺ ἔλαβε νὰ πολεμήσῃ τὸν ἀποστάτην Ἀντίπαλον, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε ἀπὸ τοὺς Λόγους τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου καὶ τῶν λοιπῶν Προφητῶν, ὅτι
ὁ Λυτρωτὴς ἀνεμένετο νὰ ἔλθῃ εἰς τὸν κόσμον ἀπὸ μίαν Παρθένον. ▪

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Πανήγυρι τοῦ
Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγίας Μαρίνης 2020.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΛΙΝ ΑΠΟ 23 / 9 / 2020,
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ & ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (8 Μ.Μ.) ΥΠΟ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976.
« Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΙΗΜΑ
ΚΑΤ΄ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ͂,
ΩΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
& ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Τὴν Τρίτη 24 Νοεμβρίου ἡ Ἐνορία θὰ ἑορτάσῃ
τὴν Ἀπόδοσι τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ καὶ τὴν Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος
Αἰκατερίνης τῆςΠανσόφου, μὲ Ἱερὰ Κατανυκτικὴ
Ἀγρυπνία ἀπὸ τὶς 8.30 τὸ ἀπόγευμα ἕως τὶς 12.30
τὰ μεσάνυκτα τῆς Τετάρτης, μέ Ἑόρτιο Ὄρθρο,
Θεία Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καὶ Θεῖον Κήρυγμα.
Εὐκαιρία νά συμπροσευχηθοῦμε στόν φιλεύσπλαγχνο Χριστό, ἐπὶ τῇ Ἀφιερώσει τῆς Παναχράντου Του Μητρὸς εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων
καὶ τῇ μνήμῃ τῆς Μεγαλομάρτυρος!
Σᾶς περιμένουμε νά συνεορτάσουμε στήν ἡσυχία τῆς βραδιᾶς καί νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας
στήν Ἀγάπη τοῦ Σωτῆρος.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

• ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΙΣ.
• Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ.
• Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ.
• ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.
• ΝΟΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
• ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ.
• ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΣ.
• Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
• Η ΧΡΗΣΙΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΕΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
• ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ.
• ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ.
• Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ.
• Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
• ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
ΕΚ ΨΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ.
• ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ.
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«Χαῖρε ἡ μυρίπνοος Θεοῦ
Φυταλιά (=φυτεία)».
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«Χαῖρε Σύνδεδρον καὶ
εὐσκιόφυλλον Ὄρος».
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«Χαῖρε Θεία Τράπεζα, τὸν Ἄρτον τὸν Οὐράνιον φέρουσα Χριστόν».

Θ Ε ΟΜ Η ΤΟ Ρ Ι Κ ΟΝ ΩΔ ΕΙ ΟΝ
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΟΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ &
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ & … ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ!
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Ὁ ἐγκέφαλός μας προσαρμόζεται διαρκῶς στὶς
πληροφορίες τοῦ περιβάλλοντος κόσμου. Παρ’ ὅλα
αὐτὰ, ὁρισμένες δραστηριότητες ἔχουν μεγαλείτερο
ἀντίκτυπο ἀπὸ ἄλλες. Τὰ τελευταῖα χρόνια
οἱ
ἐρευνητὲς διερευνοῦν πῶς οἱ ἐξωτερικὲς ἐπιρροές,
ἀπὸ τὴν μουσικὴ, ὡς τὴν σωματικὴ ἄσκησι,
μποροῦν νὰ τὸν ἀλλάξουν ἤ νὰ τὸν ἐνισχύσουν.
Μία ἀπὸ τὶς πλέον ἐλπιδοφόρες εἶναι ἡ Μουσικὴ·
καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο μέσῳ τῆς περίφημης, «ἐπιδράσεως
Mozart», συμφώνως μὲ τὴν ὁποία ἁπλῶς τὸ νὰ
ἀκούῃ κάποιος Κλασσικὴ Μουσικὴ, βελτιώνει τὶς
ἐπιδόσεις τοῦ ἐγκεφάλου του. Πόσο μᾶλλον τὸ
νὰ μάθῃ κάποιος νὰ παίζῃ ἕνα μουσικὸ ὄργανο,
ἐπιφέρει σημαντικὲς ἐγκεφαλικὲς βελτιώσεις, οἱ
ὁποῖες ὄχι μόνο ἐνισχύουν τὶς μουσικὲς δεξιότητες,
ἀλλὰ ἐπεκτείνονται καὶ σὲ ἄλλες γνωσιακὲς
λειτουργίες, ὅπως ἡ γλῶσσα, ἡ μνήμη, ἡ προσοχή,
ὁ δείκτης νοημοσύνης, ἀκόμη καὶ ἡ ταύτισις -ἡ
ἱκανότητα νὰ ἀναγνωρίζῃ κάποιος, ὅ,τι ἀνήκει
σὲ ἕνα εὑρύτερο σύνολο καὶ ἐνστερνίζεται τοὺς
στόχους αὐτοῦ.
Ἡ Μουσικὴ Ἐκπαίδευσις, ἰδιαίτερα σὲ νεαρὴ ἡλικία, φαίνεται ὅτι ἀλλάζει σημαντικὰ τὴν δομὴ τοῦ
ἐγκεφάλου. Γιὰ παράδειγμα, ὕστερα ἀπὸ 15 μῆνες
μαθημάτων πιάνου μικρὰ παιδιὰ παρουσίασαν
περισσότερο ἀνεπτυγμένες ἀκουστικὲς καὶ κινητικὲς
ἐγκεφαλικὲς περιοχὲς, σὲ σχέσι μὲ μη ἐκπαιδευμένους
συνομηλίκους τους. Οἱ συγκεκριμένες περιοχὲς
ἐμφανίζονται πολὺ δραστήριες, ὅταν κάποιος παίζῃ
ἕνα μουσικὸ ὄργανο.

Οἱ ἐπαγγελματίες Μουσικοὶ ἔχουν αὐξημένον
ὄγκο φαιᾶς οὐσίας, ἡ ὁποία διαβιβάζει τὶς πληροφορίες μέσα στὸν ἐγκέφαλο, σὲ περιοχὲς, οἱ ὁποῖες
σχετίζονται μὲ τὸν κινητικὸ ἔλεγχο καὶ τὴν ἀκουστικὴ
καὶ ὀπτικο-χωρικὴ ἐπεξεργασία. Οἱ μουσικοὶ, ποὺ
ἄρχισαν νὰ ἐκπαιδεύωνται πρὶν τὰ ἑπτά ἔτη, ἔχουν
ἐπίσης παχύτερο μεσολόβιο, σῶμα τῶν νευρικῶν
ἰνῶν, ποὺ διοχετεύει πληροφορίες ἀνάμεσα στὰ
δύο ἡμισφαίρια τοῦ ἐγκεφάλου. Αὐτὲς οἱ δομικὲς
ἀλλαγὲς ἔχει ἀποδειχθῇ, ὅτι ἀντιστοιχοῦν μὲ τὴν
ἀνάπτυξι τῆς μουσικῆς δεξιότητος. Μπορεῖ ὅμως ἡ
μουσικὴ νὰ ὑπερβῇ τὸν τομέα της καὶ νὰ βελτιώσῃ
ἄλλες πλευρὲς τῶν γνωσιακῶν λειτουργιῶν;
Ἡ πρώτη ἀπάντησι εἶναι Ναί! Οἱ μουσικὰ ἐκπαιδευμένοι ἄνθρωποι, ἔχουν καλλίτερες ἐπιδόσεις στὶς
δοκιμὲς ἀκουστικῆς μνήμης - τῆς ἱκανότητος νὰ
θυμᾶται κάποιος καταλόγους προφορικῶν λέξεων,
γιὰ παράδειγμα – καὶ ἀκουστικῆς προσοχῆς.
Τὰ μουσικὰ ἐκπαιδευμένα παιδιὰ διαθέτουν μεγαλύτερο λεξιλόγιο καὶ ὑψηλότερη ἀναγνωστικὴ ἱκανότητα ἀπὸ τὰ μὴ ἐκπαιδευμένα. Ὑπάρχουν ἐπίσης
ἐνδείξεις ὅτι ἡ Μουσικὴ ἐκπαίδευσι, σὲ μικρὴ ἡλικία,
αὐξάνει τὸν δείκτη νοημοσύνης.
ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΘΕΣΙ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ
ΣΑΣ. ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΛΕΕΙ: «ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΖΗΣῌ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ, ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ, ΟΜΩΣ…».-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κατόπιν συνεννοήσεως στὸ 2102848632
μὲ τὸν Συνεργάτη μας Γεώργ. Ἀλεξάν. Νικοθόδη.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νὰ ἔχουν Φωτογραφικὴ Μηχανή.

«Χαῖρε πολύευκτον Κάλλος Θεοτόκε».

- Π Α Ρ Α Κ ΛΗ ΣΙ Σ ΣΥ Μ ΜΕΤΟ ΧΗΣ -

ΣΥ ΝΑΓ ΕΡΜΟΣ ΣΥ ΝΕΡΓ ΑΣΙΑΣ Δ ΡΑ ΣΕΩΝ ΕΝ ΟΡΙΑ Σ.

Τὰ λογικὰ ἄνθη τῆς Ἐνορίας μας προετοιμάζουν
τοὺς βασιλικοὺς τῆς Ἑορτῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ.

Τὴν προσφορὰ Ἐθελοντικῆς ἐργασίας χρειάζεται ἡ Ἐνορία μας, πρὸς συνέχισι καὶ ἐνίσχυσι τῶν πολλαπλῶν της Δομῶν καὶ Δραστηριοτήτων γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησι τῶν Νέων μας καὶ τῶν ἐν γένει Πιστῶν τῆς Περιοχῆς, ἔστω καὶ μὲ τὴν διάθεσιν ὀλίγου χρόνου
σὲ διαφόρους Τομεῖς.
Ὅσοι διαθέτουν χρόνο καὶ ἔχουν ἔφεσι
προσφορᾶς, ὁποιασδήποτε, χωρὶς δισταγμοὺς νὰ προσεγγίσουν καὶ νὰ δηλώσουν, σημειοῦντες τὸν ἀριθμὸ τηλεφωνικῆς των κλήσεως καὶ τὶς ἡμέρες καὶ ὧρες, ποὺ μποροῦν
νὰ διαθέτουν.
Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιον.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ &... ΨΥΧΑΓΩΓΟΥΜΑΣΤΕ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ.

Ὅλα τὰ μέσα χρησιμοποιεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ στὴν ‹‹Παναγία›› τοῦ Πρασίνου Λόφου,
ἀγκαλιάζοντας Παιδιά, Ἐφήβους, Ἐνήλικες καὶ Γονεῖς, κάθε Σαββατόβραδο, φιλοξενώντας τοὺς
Ἐνορίτες, ῥέκτας τῶν Ταινιῶν (-Σινεφίλ), πειθαρχικοὺς καὶ ἀνησύχους Νέους, τοὺς ἐκλεκτικούς,
τοὺς μοναχικοὺς φίλους, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν στα ὁρατὰ νὰ βροῦν τὰ κεκρυμμένα...γιὰ νὰ τοὺς
μεταδώσῃ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ γεφυρώσῃ τὸ προσωρινὸ μὲ τὸ παντοτινό, νὰ ὑποδείξῃ λύσεις
– ἀπαντήσεις σὲ σύγχρονα κοινωνικὰ προβλήματα, καταρτίζοντας τοὺς Νέους καὶ ἐμπλουτίζοντας
τοὺς μεγαλειτέρους, διὰ τῆς δυνάμεως τῆς εἰκόνος.
Μπορεῖ ὁ σύγχρονος Κινηματογράφος νὰ προσφέρῃ κἄτι τέτοιο; Ναί, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ,
μᾶς λένε οἱ 150 μέχρι τώρα προβεβλημένες Ταινίες, Ἑλληνικές, Εὐρωπαϊκές, ἀπὸ τὸν σύγχρονο
Ἀμερικανικὸ καὶ διεθνῆ κινηματογράφο, ὅλες ἐκλεκτές, μοναδικές, ἐπιλεγμένες μὲ προσοχὴ καὶ
προσευχή. Δὲν λείπουν τὰ σχόλια κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προβολῆς ἢ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτήν, ὅπως
δὲν λείπει καὶ τὸ πλούσιο κέρασμα ἀρτυμάτων καὶ ἀναψυκτικῶν καὶ ὅλα αὐτὰ στὴν κλιματιζομένη
Αἴθουσα προβολῶν «Σύναξις τῆς Θεοτόκου», ὑποδοχῆς 300 ἀτόμων καὶ πλέον.
Ὁ πρωτότυπος αὐτὸς τρόπος προσεγγίσεως, ποὺ σήμερα χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὰ Σχολεῖα,
ἀποπειρᾶται, μὲ τὴν βοήθεια τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἤχου, νὰ ἀγγίξῃ τὴν εὐαίσθητη πλευρά μας, νὰ
μᾶς συγκινήσῃ, νὰ μᾶς ἐθίσῃ στὰ ἀγαθά, νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ τὶς ἀρετές, νὰ μᾶς καλλιεργήσῃ τὶς
κλίσεις μας, νὰ παρηγορήσῃ τὶς καρδιές μας, νὰ μᾶς συναρπάσῃ, νὰ μᾶς ἐγκεντρίσῃ στὰ ἰδανικὰ τῆς
Ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ τὰ μιμηθοῦμε, νὰ παραδειγματισθοῦμε ἀπ’ τὰ καλὰ, νὰ ἀποφεύγουμε
τὰ ἐπιβλαβῆ.
Ἐξ ἄλλου ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι γεμάτη ἀπὸ παραδείγματα ἀνθρώπων, ποὺ γιὰ νὰ σωθοῦν
ἄλλαξαν. Οἱ Προβολὲς αὐτές πραγματοποιοῦνται τὰ 7 τελευταῖα χρόνια, ἀποκαλύπτουν ἀλήθειες,
ἀπουσιάζουσες ἀπὸ τὴν Τηλεοπτικὴ μας καθημερινότητα καὶ ἔχουν σκοπὸ τὴν μετάνοια καὶ τὴν
μεταστροφή, ὥστε νὰ πάρουμε τὴν ζωή μας ‹‹ἀλλιῶς›› ὅπως λένε οἱ Νέοι καὶ τὰ τραγούδια μας.
Κάθε Σαββατόβραδο ἡ νηφαλιότητά μας, διατηρεῖται, βλέποντας τὶς ἐπιλεγμένες ἀπὸ μᾶς
Ταινίες. Καλή μας Τηλεθέασι καὶ πλήρη ὠφέλεια!
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Μὴ περιμένῃς ἀπ’ ὅσους ἔχουν.
Ὁ Χριστὸς θὰ ἀνταποδώσῃ στὸν
πτωχὸ ποὺ βοηθεῖ πτωχότερο,
πλουσιοπάροχα.
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Τὸ χαμόγελο καὶ
ἡ προσευχή σου
δὲν κοστίζουν
χρήματα, μᾶς
βοηθοῦν ὅμως στὸν
ἀγῶνα ὑπὲρ τῶν
ὑποφερόντων. Μὴ
μᾶς τὰ στερήσῃς.

Θὰ ἀδιαφορήσῃς
στὶς τόσες ἀνάγκες
τῶν Ἀδελφῶν;

Ἐπίσκεψι τῆς Ἐνοριακῆς μας Ὁμάδος
στὸ Γηροκομεῖο Νέας Φιλαδελφείας.

Δυνάμωσε
τὴν διαθεσί μας
νὰ βοηθήσωμε
τοὺς ὑποφέροντας
Συνανθρώπους μας.

Κάθε χρόνο ἡ Ἐνορία μας ἔχει καθιερώσει τὴν Ἐπίσκεψι τῶν Ἱδρυμάτων τῆς
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅπου προσφέρει ψυχαγωγία στοὺς Ἀνθρώπους,
ποὺ φιλοξενοῦνται ἐκεῖ καὶ συγκεντρώνει τρόφιμα γιὰ τὸν σκοπό αὐτό.

Ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ Πρόσωπα γιὰ τὴν στελέχωσι τῶν Συνεργείων τοῦ
Ἐράνου. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἀναλάβετε ἕνα μικρὸ Τομέα, ὀλίγων σπιτιῶν ἤ
καταστημάτων, ἔτσι ὥστε νὰ ὁλοκληρωθῇ, χωρὶς ἐλλείψεις Προσώπων, ἡ
σημαντικὴ ἐτήσια προσπάθεια αὐτή.

«Χαῖρε Νεφέλη ὁλόφωτε τοὺς Πιστοὺς περιθάλπουσα καὶ σκέπουσα».

ΠANHΓYPIΣ

Ἀφοῦ ὁ ἥλιος, ὅταν ἀνατέλλῃ σὲ μᾶς, κατὰ περιόδους καὶ ἀδιακόπως κυκλοφορῇ, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγῃ τὴν θερμότητά του, κατὰ τὸ παραδεδομένο,
γιατὶ ἀνατέλλει ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο τοῦ οὐρανοῦ καὶ φθάνει στὸ τέρμα του τὸ ἄλλο,
δηλαδὴ ἀπ’ ὅπου ἐξῆλθε, κατὰ τὸ Ψαλμικόν: «ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος
αὐτοῦ καὶ ἡ κατάληξίς του ἕως ἄκρας τοῦ οὐρανοῦ» (Ψαλμ. ιη� 6), ἔτσι καὶ ἡ
Πάναγνος βγῆκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ εἱσῆλθε στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Πάλιν
ἐπέστρεψε στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μεταδίδῃ, σὰν Ἐργαστήριο ἁγιότητος, χωρὶς
νὰ μείνῃ κανένα μέρος τῆς οἱκουμένης ἀμέτοχο, οὔτε αὐτὰ τὰ ἀπόκρυφα, τὴν δωρεὰ
τῆς ἁγιότητος δηλαδή.
(Μετάφρασις Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης)

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Ἀνακοινοῦται εἰς τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς
ὅτι τὸ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ἑορτὴν τῶν

ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Ἐνοριακὸς Ναὸς
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΚ Δ Η ΛΩ Σ ΕΩ Ν
Eἰς τὰς Πανηγυρικὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας, τελουμένας μὲ τὴν Ἄδειαν καί ὑπὸ τὴν Πατρικὴν Eὐλογίαν
Aὐτοῦ, ἐκλήθη ὅπως προστῇ ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Nέας
Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου & Χαλκηδόνος, Kύριος Kύριος ΓΑΒΡΙΗΛ Α'.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΡΩΪΑΝ, μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἘΓΚΑΙΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΕΩΣ - ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ, διαρκείας μέχρις 10 Ἰανουαρίου 2021 ἥτις θὰ λειτουργῇ ἐν τῇ Αἰθούσῃ Γενεθλίου Θεοτόκου, καθημερινῶς καὶ Σαββατοκύριακα, ἀπὸ 10 ἕως 12 τὴν πρωΐαν καὶ 6 ἕως 9 τὸ ἑσπέρας, μὲ ποικιλίαν
ἐπικαίρων δώρων καὶ Ἑορτίων ἀντικειμένων, ὑπὲρ τοῦ ἔργου τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ναοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20ὴ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ, Παραμονὴν τῆς Ἑορτῆς, ὥραν 6.30 μ.μ., θὰ ψαλῇ
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς, μετ’ Ἀρτοκλασίας καὶ Θείου Κηρύγματος.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΩΪΑΝ, ὥραν 7η π.μ. θὰ ψαλῇ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος
τῆς ἑορτῆς καὶ θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ὑπὸ τοῦ
Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ν. Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου & Χαλκηδόνος,
Σεβασμιωτάτου κ. κ. ΓΑΒΡΙΗΛ Α΄, μετ’ εὐλογίας Ἑορτίων Κολλύβων καὶ Θείου Κηρύγματος.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ, ὥραν 5η μ.μ., θὰ τελεσθῇ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς
καὶ θὰ ἐπακολουθήσῃ τὴν 6ην μ.μ. Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ καὶ τῆς
Θεόπαιδος Μαριάμ, τῇ συνοδείᾳ Φιλαρμονικῆς. Ἡ ἱερὰ Πομπὴ θὰ διέλθῃ διὰ τῶν ὁδῶν: Πέριξ Ἱεροῦ
Ναοῦ, ἀριστερὰ Εὐτυχίας, ἀριστερὰ Ματρόζου, ἀριστερὰ Βίτσι, ἀριστερὰ Κολοκοτρώνη, ἀριστερὰ
Εὐτυχίας, ἐπιστροφὴ εἰς Ἱερὸν Ναόν.
ΤΡΙΤΗ 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΥΚΤΑ, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἀπὸ ὥρας
8.30 μ.μ., τελεσθήσεται Μεθέορτος κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία, ἕως 12.30 πρωϊνῆς ὥρας, τῆς
ΤΕΤΑΡΤΗΣ 25ης Νοεμβρίου μετ᾽ Ὄρθρου, Ἀρτοκλασίας, Θείου Κηρύγματος καὶ Θείας
Λειτουργίας, κατὰ τὸ Μοναστικὸν Τυπικόν. Κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας θὰ ψάλλῃ Βυζαντινὸς χορὸς Ἱεροψαλτῶν.
᾽Eν Ἡρακλείῳ Ἀττικῆς τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2020
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ: 1) Λεωφορεῖον ἀπὸ ᾽Aθήνας A8 «N. ΙΩΝΙΑ - ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ» εἰς Στᾶσιν «ΑΣΤΕΡΙΑ»
ἀπὸ ἐκεῖ τό 640 εἰς Στᾶσιν «ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ».
2) Ἠλεκτρικός Σιδηρόδρομος - Στάσις ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ἀπὸ ἐκεῖ τό 640 εἰς Στᾶσιν «ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ».
3) Προαστιακός Σιδηρόδρομος, εἰς Στᾶσιν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καί ἐν συνεχείᾳ Λεωφ. 640 εἰς Στᾶσιν «ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ».

19

ς χαρμονή, παρ
άκ
λ

ησ

ις

ὶ

ρθ

ε

ψ

ἐμῆ
ς
ῆ
υχ

κα

έν

Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΤΗ Σ

α».

«Χαῖ

ιγμ

ρε

ήρ

Πα

στ

Α
ΓΙ
Α

Α
ΝΝ
Α

ΕΝΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΛΟΦΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

