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ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ: 
Τῼ ΕΚΠΑΓΛΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΙΕΡῼ ΝΑῼ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΕΠΙ Τῌ 567ῳ ΕΠΕΤΕΙῼ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ «ΑΝΑΜΟΝΗΣ». 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Θεομήτωρ, ἔνθρονος, Βρεφοκρατοῦσα, ψηφιδωτὴ Ἱερὰ Εἰκών, Ἀψίδος Ἱεροῦ Ναοῦ Τῆς τοῦ Θεοῦ 
Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, 9ου αἰῶνος, μεταξὺ 842-867 μ.Χ.
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Θεομητορικὴ Ἱερὰ Εἰκὼν Τιμίας Ζώνης, ἐφαπλουμένη ὑπεράνω τῶν Πιστῶν. Σύγχρονος 
ἀπεικόνισις, Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας.
ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Ἱερὰ Εἰκὼν Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ῥωσσικῆς τεχνοτροπίας, σύγχρονος.
ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 7ΗΣ  ΣΕΛΙΔΟΣ: Πλατυτέρα Οὐρανῶν, ἐπὶ ὀκταγώνου ἀστέρος, ἐπὶ Τρούλλου, Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου 
Ἄθω, «Ἡ Τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ».
IΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 8ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Βρεφοκρατοῦσα Κυρία Θεοτόκος. Ῥωσσικὸς τύπος. Καζάνσκαγια. Καζὰν Ῥωσσίας.
IΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 9ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Κύριος Ἰησοῦς εὐλογῶν τοὺς Πέντε Ἄρτους καὶ Δύο ἰχθύας, σύγχρονος ἀπεικόνισις 
λεπτομέρεια Βυζαντινῆς τοιχογραφίας.
IΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 10ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Ὁ Κύριος ἐκ τῆς Δεήσεως, Ψηφιδωτὴ Ἱερὰ Εἰκών. Ἐξ Ἱεροῦ Ναοῦ Τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας 
Κωνσταντινουπόλεως, 10ου αἰῶνος.
IΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 17ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Ὁ Παντοκράτωρ Κύριος, Εὐλογῶν. Ῥωσσική, σύγχρονος Ἱερὰ Εἰκὼν. Μετὰ τῶν 
Συμβόλων τῶν Ἱερῶν 4 Εὐαγγελιστῶν.
IΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 20ΗΣ  ΣΕΛΙΔΟΣ: Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν. Σύγχρονος Ἱερὰ Εἰκών. Διὰ χειρὸς Μιχαὴλ Ἀλεβυζάκη, 
Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας.

«Χαῖρε ἅρμα πύρινον 
τοῦ πάντων βασιλεύοντος».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Συνεορτάσωμεν Πατέρες τε καὶ Ἀδελφοί, σεμνοπρεπῶς,
Τῇ τῶν Οὐρανῶν Ὑψηλοτέρᾳ καὶ τῶν Χερουβὶμ ἐνδοξοτέρᾳ

ὑπαρχούσῃ καὶ τῆς Κτίσεως ἁπάσης Τιμιωτέρᾳ, 
ἐπὶ τῇ Αὐτῆς Πανσέπτῳ Κοιμήσει 

καὶ εἰς Σκηνώματα τὰ Ἄνω μεθισταμένῃ 
Παντανάσσῃ ἡμῶν καὶ Πάτρωνι, 

τῇ τῆς ἐνταῦθα Ἐνοριακῆς τοῦ Σωτῆρος Ἐκκλησίας 
Προνοητρίᾳ καὶ Κηδεμόνι Ἀειπαρθένῳ Θεομήτορι, 

ἐπὶ τῇ Αὐτῆς Προμολῇ καὶ Ἀνώσει εἰς τὰ αἰώνια Βασίλεια.
Ὅτι, ἡ δι’ ὑπερβάλλουσαν καθαρότητα τῆς ἀϊδίου Οὐσίας 
Δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ τε καὶ Θεοῦ Αὐτῆς, 
ὡς σήμερον, ταῖς Χερσί, τὴν Παναγίαν παρατίθεται Ψυχήν.

Τιμήσωμεν οὖν Αὐτήν, κατὰ τὸ μετὰ χεῖρας διαπεμπόμενον Περίγραμμα, 
μετὰ τῶν Ἀΰλων Τάξεων καὶ τῆς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, 

καὶ σὺν αὐτῇ Χάριν προσπορισώμεθα καὶ ἀγαλλίασιν, 
καθὼς δι’ Ἀὐτῆς τὰ Σύμπαντα χαρᾶς πληροῦται 
καὶ δωρεῖται ἡμῖν τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

ΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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Ἐμπρὸς νὰ συνγιορτάσουμε Πατέρες καὶ Ἀδέλφια μας,
μὲ ὅλην τὴν σεμνότητα, Τὴν Ὑψηλότερη τῶν Οὐρανῶν

καὶ ἐνδοξότερη ὑπάρχουσα Δυνάμεων Χερουβικῶν
κι ὅλης τῆς Κτίσεως τὴν Τιμιώτερη γιὰ ὅλους μας, 

μὲ τὴν ἀνάμνησι τῆς Κοιμήσεώς Της, τῆς πανσεβάσμιας
καὶ τὴν Μετοίκησί Της στὰ Σκηνώματα τὰ Ἀνώτερα

τῆς Παντοβασίλισσάς μας, καὶ Προστάτιδος ἀπ’ τὰ Οὐράνια Δώματα
τῆς τοπικῆς Ἐνοριακῆς τοῦ Σωτῆρος Ἐκκλησίας τῆς Προνοήτριας

καὶ Κηδεμόνος μας, τῆς Ἀειπάρθενης Θεοῦ Μητέρας
γιὰ τὴν λαμπρὴ τὴν Ἔξοδό Της ἀπ’ τὰ γήϊνα
καὶ τὴν Ἀνάβασί Της στὰ Βασίλεια τὰ αἰώνια.

 Καθὼς, ἡ μὲ ὑπερβολικὴ καθαρότητα τῆς Ὑπερτέρας
Οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ποὺ Ἐνανθρώπησε, ἀναδείχθηκε κατάλληλο Δοχεῖο

στοῦ Παιδιοῦ καὶ Θεοῦ Της, τ’ ἅγια Χέρια, φεύγοντας ἀπ’ τὴν ζωὴ αὐτή, 
τὴν πάνω ἀπὸ κάθε Ἁγιότητα, σὰν σήμερα, Τοῦ παραδίδει τὴν Ψυχή.

 Ἄς τὴν τιμήσουμε λοιπὸν κατὰ τὸ συναποστελλόμενο Δελτίο
Περιγράμματος, ὅπως οἱ Τάξεις οἱ Ἄϋλες καὶ ἡ Ἐκκλησία

στοὺς Οὐρανούς, ποὺ θριαμβεύει, Τὴν γεραίρει κι ἔτσι ἀπὸ Ἐκείνην
Χάρι νὰ ἀποκτήσουμε καὶ ἀγαλλίασι κι εἰρήνην,

ὅπως ἀπ’ Αὐτὴν τὰ Σύμπαντα χαρὰ πληρώνονται γνησία
καὶ δῶρο ν’ ἀπολαύσωμε τοῦ ἐλέους τοῦ μεγάλου Χάρι τὴν πλουσία.

ΤΑΥΤΟΤΗΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΑΡΘΡΟΝ - ΚΕΙΜΕΝΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΙΣ: ΑΝΑΤΟΛΗ 
– ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  Ἀρχιμ. ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΔΗ – ΓΚΡΑΙΚΟΥ Φιλόλογος. ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΕΡΩΝ 
ΕΙΚΟΝΩΝ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ – ΕΥΡΕΣΙΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ Ἁγιογράφος. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. ΝΙΚΟΘΟΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΧΑΝΤΖΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ 
ΣΤΥΛ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ: Ἀρχιμανδρῖται ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, 
ΤΥΧΙΚΟΣ ΧΑΡ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἱεροδιάκονος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΜΑΚΚΑΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤ. ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Θεολόγος 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.      

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΑΠΟΔΟΣi 

ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ 

ΜΑΣ

«Χριστοῦ χαῖρε Μήτηρ, ἡ 
Τεκοῦσα κόσμῳ τὴν Ζωήν».
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κάθε ΤΡΙΤΗ 16.30 - 18.30, στὴν κεντρική ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 

Διδάσκει ἡ EYAΓΓEΛIA  MAPOYΔH - ΓKPAIKOY, βοηθεῖ ἡ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Ἡ Παιδικὴ Θεατρικὴ Ὁμάδα

•ἀπευθύνεται σὲ Παιδιὰ καὶ Νέους. Παρἀλληλα μὲ τὴν ψυχαγωγία: 
•ἐνεργοποιεῖ τὴν δημιουργικότητά τους καὶ τοὺς μαθαίνει νὰ ἐκφράζωνται, 

•τοὺς παρέχει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ ἀγαπήσουν τὸ Θέατρο, 
• τοὺς γνωρίζει τὰ ἀριστουργήματα τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Παγκόσμιας δραματουργίας!

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κάθε ΠΕΜΠΤΗ 18.15 - 19.30, στὴν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».

Διδάσκει ὁ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ.  
Τὸ Παιδικὸ Ἐργαστήρι Βυζαντινῆς Μουσικῆς

• ἀπευθύνεται σὲ Παιδιὰ ἀπὸ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου 
& Νέους, γιὰ πέμπτη σχολική χρονιά,

• χρησιμοποιεῖ  ἕνα πρωτοποριακὸ σύστημα ἐκμαθήσεως 
τῶν συμβόλων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, 

σὲ μικρὲς ἡλικίες, εὐχάριστα καὶ ἀποτελεσματικά,
• συνδυάζει τὴν πειθαρχία μὲ τὸ κέφι, τὴν ὑπευθυνότητα 

μὲ τὴν χαρὰ τῆς κοινῆς μελῳδικῆς Προσευχῆς.  

Κάθε Σάββατο 12:30 - 13:15, 
στὴν Αἴθουσα «Ἄξιόν Ἐστι» τοῦ Θεομητορικοῦ μας ᾨδείου. 
Διευθύνει  ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ.  Ἡ Παιδικὴ Χορῳδία
• ἀπευθύνεται σὲ Παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας & Δημοτικοῦ Σχολείου, 
γιὰ δεκάτη συνεχῆ χρονιά,
• εἶναι ἡ πρώτη μας γνωριμία μὲ τὸ Τραγούδι, 
• μᾶς μαθαίνει πῶς νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν μελῳδία, τὸν ῥυθμό, 
τὴν σωστὴ ἄρθρωσι, καὶ νὰ γινώμαστε ὅλοι μιὰ μουσικὴ Συντροφιά! 
Σᾶς περιμένουμε κι ἐφέτος, μὲ πολὺ κέφι γιὰ Τραγούδι καὶ Μουσική! 
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ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΚΑΛΗ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ.

Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ 14.30 - 15.30, στήν κεντρική ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς 
ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΚΚΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΑ.
Τὰ Παιδικὰ Τμήματα Παραδοσιακῶν Χορῶν 
• ἀπευθύνονται σὲ Παιδιὰ ἕως 12 ἐτῶν, μὲ στόχο νὰ συμβάλλουν 
στὴν ὁλόπλευρο ἀνάπτυξί τους,
• μὲ τὴν Παραδοσιακὴ Μουσικὴ καὶ Ποίησι, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν 
ὡς παιδαγωγικὰ μέσα, φέρουν τὰ Παιδιὰ μὲ δημιουργικὸ τρόπο σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν 
πολιτιστικὴ κληρονομία καὶ τὴν Ἱστορία τοῦ τόπου μας, 
• ἐξοικειώνουν τὰ Παιδιὰ αὐτῆς τῆς ἡλικίας μὲ τὸν ῥυθμὸ καὶ τὴν κίνησι,
• καλλιεργοῦν τὶς κινητικὲς δεξιότητές τους,
• ὡς ὁμαδικὴ δραστηριότητα, προωθοῦν τὴν συμμετοχὴ καὶ τὴν συνεργασία μὲ ἕναν εὐχάριστο καὶ 
δημιουργικὸ τρόπο. 
Σᾶς περιμένουμε, καὶ τὰ παιδιά σας πρωτίστως!  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΣΣΟΥΣ 
ΜΑΣ, ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 18.30 - 19.30, στὴν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».
Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ.
Ἡ Μαθητικὴ Ὀρχήστρα
• ἀπευθύνεται σὲ Παιδιὰ καὶ Νέους, ποὺ γνωρίζουν κάποιο Μουσικὸ Ὄργανο,
• ὡς Μουσικὸ Σύνολο, ἐκπαιδεύει τοὺς μικροὺς Μουσικοὺς νὰ «παίζουν» 

ὁμαδικὰ καὶ συμπληρωματικὰ - γνῶσι πολλὴ σημαντική & ἐμπειρία ἀνεκτίμητη-,
• καλλιεργεῖ τὸν συντονισμό, τὸν ῥυθμό, τὴν πειθαρχία, τήν συνεργασία καὶ, 

ἐν τέλει, προσφέρει τὴν χαρὰ τῆς Μουσικῆς Παρέας!

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Οἰκογένεια, τὸν ῥόλο τῶν Γονέων καὶ τὰ Παιδιὰ. 
Οἱ συναντήσεις θὰ γίνωνται μὲ μηνιαία συχνότητα  καὶ ἡ παρακολούθησι εἶναι δωρεάν. 
Γιὰ περαιτέρω πληροφορίες ἐπικοινωνῆστε στὸ 2102848632.

Ἡ Ὁμὰς Ψυχικῆς Ὑγιείας τῆς Ἐνορίας μας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

«Χα
ῖρε ἔλα

φ
ος ἡ τα

χύδρομος». 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ: (19/6 -  31/7/2020) 
Καθημερινὰ ἐκτὸς Σαββάτου & Κυριακῆς 18.00 - 22.00, 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ: Κάθε Παρασκευὴ 18.00 - 22.00, 
στὴν κεντρικὴ ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Τέρτιος Κωνσταντόπουλος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΟ ΠΑΙΓΧΝΙΔΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κάθε Σάββατο 11.00 - 13.00, στὸ Προαύλιο τῶν Συγχρόνων 

Ἐκπαιδευτηρίων ΜΑΝΕΣΗ. Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Τέρτιος 
Κωνσταντόπουλος, Σωτήριος - Ἀλεξιος Καρυστινάκης.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 16.15 - 17.30, στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ «TIMIA ΖΩNH».

Διδάσκει ἡ εἰκονογράφος ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, βοηθεῖ ἡ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ.
Τὸ Παιδικὸ Ἐργαστήρι Ζωγραφικῆς & Κατασκευῶν

• ἀπευθύνεται σὲ Παιδιὰ ἀπὸ Δ΄ ἕως ΣΤ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου, 
γιὰ πέμπτη σχολική χρονιά,

• ἀκολουθεῖ 8 βασικούς κύκλους μαθημάτων, ποὺ εἶναι οἱ ἑξῆς: 
 ◦ Βασικὲς ἀρχὲς Σχεδίου, ◦ Εἰσαγωγή στὴν Θεωρία τῶν Χρωμάτων, ◦ Τεχνικὲς 

Εἰκονογραφήσεως, ◦ Δημιουργία Εἰκοναφηγήσεως (Κόμικ), ◦ Εἰσαγωγή στὴν Τέχνη τῆς 
Ἐμψυχώσεως (Animation), δοκιμάζοντας τὴν τεχνικὴ τοῦ Φυλλοσκοπίου (Flip book) καὶ τοῦ 

Animation Ἀντικειμένων (Stop Motion), ◦ Εἰσαγωγὴ στὴν Ἱερὰ Τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας, 
◦ Χαρακτική, ◦ Κατασκευές.

• καλεῖ  τοὺς μικροὺς Φίλους καὶ Φίλες, νὰ βιώσουν τὴν χαρὰ τῆς δημιουργίας! 

Κάθε  ἑβδομάδα, ἡμέρα & ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στὴν ἀρχὴ τῆς σχολικῆς χρονιᾶς,
στὴν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ». Διδάσκει ἡ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ.

Ὁ Ὅμιλος Ῥητορικῆς
• ἀπευθύνεται σὲ Μαθητές, Μαθήτριες 

τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου  Ἐκπαιδεύσεως,
• καλλιεργεῖ τὴν ἀποτελεσματική ἐπικοινωνία, ἀπαραίτητο ἐφόδιο 
γιά κάθε ἄνθρωπο, σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς καθημερινότητός του, 

• τοὺς ἐξοικειώνει μὲ τὴν ἔκθεσι στὸ κοινὸ καὶ τοὺς βοηθεῖ 
νὰ ἀναπτύσσουν σὲ βάθος τὸν προφορικὸ καὶ γραπτὸ λόγο.

ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 
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Πορευομένη πρὸς τὰ Ἄνω Βασί-
λεια, ἡ Ὑπέραγνος Θεομήτωρ, 
ἀντιμετωπίζουσα τοὺς θρή-

νους καὶ λυγμοὺς τῆς συγκροτουμέ-
νης πρώτης τοῦ Σωτῆρος καὶ Υἱοῦ 
Της, Ἐκκλησίας, τῶν περὶ Αὐτὴν συγ-
κεντρωμένων Πιστῶν, τῶν τῆς Ὁδοῦ, 
ὅπως πρωτωνομάσθησαν, ἤτοι τῆς ἀ-
γούσης πρὸς τὴν ὄντως Ζωήν, παρη-
γοροῦσα αὐτούς, καθ’ Ὅσιον Μάξι-
μον τὸν Ὁμολογητὴν, ἄνοιξε τὸ ἀμό-
λυντον καὶ καθαρώτατον στόμα Της, 
ἡ Παναγία Θεοτόκος καὶ Ἀειπάρθε-
νος, καὶ ἔλεξε: «Ἡ εὐδοκία τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Θεοῦ Μου ἐπ’ Ἐμέ· Οὗτός Μου 
Θεὸς καὶ δοξάσω Αὐτόν· Θεὸς τοῦ Πα-
τρός Μου καὶ ὑψώσω Αὐτόν» (Ἐξόδ. 
ιε΄ 2). Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός Μου, ὁ Ὁ-
ποῖος, κατὰ σάρκα, ἐγεννήθη ἀπὸ Ἐμέ, 
ὅμως Πατὴρ Αὐτοῦ εἶναι ὁ Ὕψιστος, 
ὁ καὶ τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ Δημιουρ-
γὸς. Γι’ αὐτὸ ποθῶ πρὸς Αὐτὸν νὰ 
πορευθῶ, ὁ Ὁποῖος χορηγεῖ εἰς πά-
ντας τὸ «εἶναι» καὶ τὴν ζωήν. Παρ’ 
ὅτι δέ, ποὺ θὰ ὑπάγω πλησίον Του ἐ-
κεῖ, δὲν θὰ παύσω νὰ παρακαλῶ καὶ 
πρεσβεύω γιὰ ὅλους σας, γιὰ πάντας 
τοὺς Πιστοὺς καὶ σύμπαντος τοῦ 
κόσμου, οὕτως ὥστε ὁ Φιλάνθρωπος 
Κτίστης, κατὰ τὸ μεγάλο ἔλεός Του, 
νὰ εὐσπλαγχνίζεται κάθε Πιστόν, νὰ 
ἐνισχύῃ καὶ καθοδηγῇ στὸν δρόμο 
τῆς ἀληθοῦς ζωῆς. Νὰ μεταστρέφῃ 
τοὺς ἀπίστους καὶ συμπεριλάβῃ ὅ-
λους σὲ μία Ποίμνη (Ἰωάν. ι΄16 πρβλ.), 
καθ’ ὅσον, ὡς καλὸς Ποιμήν, ἔδωσε τὴν 
Ψυχήν Του ὑπὲρ τῶν προβάτων Του, 
καὶ γνωρίζει τὰ ἰδικά Του καὶ ἀνα-
γνωρίζεται ἀπὸ αὐτὰ.

Καὶ καθὼς ἡ Ὑπερευλογημένη Μήτηρ 

«Χαῖρε Ὑπερευλογημένη, 
τὴν τεταπεινωμένην φύσιν βροτῶν 

ἀνυψώσασα».
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἔτσι ὡμιλοῦσε καὶ 
συγχρόνως τοὺς εὐλογοῦσε, ἀκούσθη-
κε ἔξαφνα ἰσχυρὴ βροντὴ κι ἐμφανί-
σθηκε νεφέλη ὠθουμένη ἀπὸ γαλήνια 
αὔρα. Ἀπὸ τὴν μεγαλοπρεπῆ νεφέλη 
αὐτή, ἔπεφταν στὴν γῆ, ὡς σταγόνες 
μυρίπνοης δροσιᾶς οἱ ἔνδοξοι Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι καὶ Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆ-
ρος Χριστοῦ, συγκεντρωθέντες ἀπὸ 
τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης ἐπὶ τὸ αὐ-
τό, στὴν αὐλὴ τῆς Παναχράντου Παρ-
θένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας. Ὁ Θεο-
λόγος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἀμέ-
σως, ἀφοῦ τοὺς ὑπεδέχθη καὶ τοὺς 
χαιρέτησε ἤρεμα, τοὺς ὡδήγησε ἐνώ-
πιον τῆς Μακαρίας Ὑπεραγίας Παρ-
θένου. Δὲν ἦσαν δὲ μόνον οἱ Δώδεκα, 
ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς πολυα-
ρίθμους Μαθητάς Των, ποὺ εἶχαν ἐπι-
λεγῇ καὶ ἀξιωθῇ τῆς Ἀποστολικῆς 
Διαδοχῆς, ὅπως τὸ βεβαιώνει ὁ μέ-
γας Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, στὴν 
πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολήν του, ὅπου 
ἀναφέρει ὅτι αὐτὸς ὁ ἴδιος Διονύσι-
ος, μετὰ τοῦ Τιμοθέου, τοῦ Ἱεροθέου, 
καὶ ἄλλων ὁμοψύχων τους ἔφθασαν 
ἐκεῖ μὲ τοὺς Κορυφαίους ἀποστό-
λους, γιὰ τὴν Ἐκδημία τῆς Βασιλίσσης. 
Καὶ ἀντὶ τοῦ εὑρισκομένου στὶς μα-
κρυνὲς Ἰνδίες Θωμᾶ, ποὺ ἦλθεν ἀργό-
τερα καθυστερήσας, παρέστη ὁ Ἀπό-
στολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος.

Εἰσῆλθαν, λοιπὸν, καὶ παρέστησαν 
ἐνώπιόν Της καὶ Τὴν ἐπροσκύνησαν 
μὲ δέος καὶ ἄκραν εὐλάβειαν. Ἡ δὲ 
Μακαρία καὶ Πανάμωμος Παρθένος 
τοὺς εὐλόγησε καὶ τοὺς ἀνήγγειλε τὴν 
Ἀναχώρησί Της ἀπὸ τὸν κόσμον αὐ-
τόν. Τοὺς διηγήθηκε, ἐπίσης, περὶ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, δηλαδὴ τῆς Ἀναγγελίας, 
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τῆς Κοιμήσεώς Της, ὑπὸ τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου Γαβριήλ, κι ἀφοῦ τοὺς ἔδει-
ξε τὸ ἐπινίκιον Σύμβολον τῆς Μετα-
στάσεώς Της, τὸν θριαμβικὸν κλάδον 
τοῦ φοίνικος, ποὺ Τῆς ἔδωσεν ὁ Ἀρ-
χάγγελος καὶ Ταξιάρχης τῶν Ἀγγέλων, 
τοὺς ἐπαρηγόρησε καὶ, πάλιν, τοὺς 
εὐλόγησεν, ἐνισχύουσα καὶ στηρίζου-
σα Αὐτούς, πρὸς ὁλοκλήρωσιν τοῦ Εὐ-
αγγελικοῦ Κηρύγματος.

Ἀπεχαιρέτησε τοὺς Πέτρον καὶ 
Παῦλον, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς Ὑπο-
λοίπους, λέγουσα: «Χαρὰ νὰ ἔχετε 
Τέκνα, Φίλοι καὶ Μαθηταὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Θεοῦ Μου, Ἀπεσταλμένοι Του. Εἶσθε 
μακάριοι, κριθέντες ἄξιοι νὰ 
καταστῆτε Μαθηταὶ τοῦ 
Εὐλογητοῦ καὶ Δεδοξα-
σμένου Κυρίου καὶ Δε-
σπότου, ποὺ Σᾶς ἐμ-
πιστεύθηκε αὐτὴν  
τὴν Διακονία, τῶν 
μεγίστων Μυστηρί-
ων καὶ Σᾶς ἐπέλεξε 
Συμμετόχους τῶν 
Διωγμῶν καὶ τῶν 
Παθῶν Του, γιὰ νὰ 
σᾶς ἀξιώσῃ νὰ ἀπο-
βῆτε κοινωνοὶ τῆς δό-
ξης καὶ τῆς Βασιλείας 
Του, ὅπως Σᾶς ὑπεσχέθη καὶ 
οἰκονόμησε ὁ Ἴδιος ὁ Βασιλεὺς τῆς 
δόξης».

Τοὺς ἐξέθεσε δὲ μία τέτοια εὐλογη-
μένη Διδασκαλία, ἀνάλογη τοῦ ὕψους 
τῆς δόξης Της καὶ ἀφοῦ καθώρισε τὶς 
τελευταῖες λεπτομέρειες σχετικῶς μὲ 
τὴν Ἐξόδιο καὶ τὸν Ἐνταφιασμόν Της, 
ὕψωσε τὰς χεῖράς Της στὸν Οὐρανὸ 
καὶ εὐχαριστοῦσε τὸν Κύριον ὡς ἑξῆς:

«Εὐλογῶ Σε, τὸν Βασιλέα τοῦ παντὸς 
καὶ Μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Ἀνάρχου Πα-
τρός, Τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἐκ Θεοῦ ἀλη-
θινοῦ, διότι ηὐδόκησες, εὐαρεστῶν 
τὸν Πατέρα, γιὰ τὴν ἀνέκφραστη φι-
λανθρωπία Σου νὰ σαρκωθῇς ἀπὸ 

Ἐμέ, τὴν δούλη Σου, μὲ τὴν συνδρομὴ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εὐλογῶ Σε, Τὸν Χορηγὸν κάθε εὐλο-
γίας καὶ Φωτοπάροχον, τὸν Αἴτιον 
παντὸς ἀγαθοῦ καὶ Εἰρηνάρχην, ὅ-
που μᾶς ἐχάρισες τὴν ἐπίγνωσιν Σοῦ 
καὶ τοῦ Ἀνάρχου Πατρὸς καὶ τοῦ 
Συναϊδίου (=Σύν+ἀεί+Ἴδιον) καὶ Ζω-
οποιοῦ Πνεύματος.

Εὐλογῶ Σε, διότι εὐηρεστήθης νὰ ἐν-
οικήσῃς ἐν Τῇ Ἐμῇ γαστρί, ἀνεκλα-
λήτως.

Εὐλογῶ Σε, διότι ἠγάπησας τὴν ἀν-
θρωπίνην φύσιν, μέχρι σημείου νὰ 
ὑπομείνῃς πρὸς χάριν μας τὸν Σταυ-

ρὸν καὶ τὸν Θάνατον, καὶ μὲ 
τὴν Ἀνάστασίν Σου, νὰ 

ἀναστήσῃς τὴν φύσιν 
μας, ποὺ ἐξέπεσεν, 

ἀπὸ τὰ ἔγκατα τοῦ 
ᾍδου, νὰ τὴν ἀναβι-
βάσῃς στὸν Οὐρα-
νὸν καὶ νὰ τὴν δο-
ξάσῃς κοντά Σου, 
μὲ δόξα ἀσύλλητη.
 Εὐλογῶ Σε καὶ με-

γαλύνω τοὺς λόγους 
Σου, ποὺ μᾶς παρέ-

δωσες, ἐν πάσῃ ἀληθεί-
ᾳ καὶ ἀποδέχομαι πι-

στεύουσα τὴν ἐκπλήρωσι ὅ-
λων τῶν πρὸς Ἐμὲ ἐπαγγελιῶν Σου».

Ὅταν ἡ Ὑπέραγνος καὶ Παντευλό-
γητος Θεοτόκος ἐπεράτωσε τὸν αἶ-
νον καὶ τὴν προσευχήν Της, οἱ Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι, κινούμενοι ἀπὸ τὸ Παν-
άγιο Πνεῦμα, ἄρχισαν νὰ ὁμιλοῦν, νὰ 
ἀνυμνοῦν καὶ νὰ δοξολογοῦν, ὁ κα-
θένας ἀναλόγως τῆς ἱκανότητός του 
καὶ τοῦ Θείου Του φωτισμοῦ. Ἐγκωμί-
ασαν καὶ ἀνύμνησαν τὴν ἀπροσμέ-
τρητη γενναιοδωρία τῆς Θείας Κυρι-
αρχίας καὶ  μὲ τὴν θαυμαστὴ Θεολο-
γία τους ηὔφραναν τὴν καρδίαν τῆς 
Ὑπερενδόξου Θεομήτορος, ὅπως μᾶς 
παρέδωσεν ὁ προαναφερθεὶς Ἅγιος 
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Ἀρεοπαγίτης Διονύσι-
ος, στὸ Κεφάλαιον 
ὅπου καταδεικνύει 
τὴν δύναμιν τῶν Εὐ-
χῶν καὶ τῆς Θεο-
λογίας, ποὺ ἐξέ-
φρασε πανευλαβῶς 
ὁ Μακάριος Ἱερό-
θεος («Περὶ Θείων ὀ-
νομάτων. Τὶς ἡ τῆς Εὐ-
χῆς δύναμις (P.G. 
3,681D).

Συγκεκριμένως, 
στὸ οἰκεῖο Κεφά-
λαιο τοῦ  Λόγου του 
πρὸς Τιμόθεον, ἀ-
ναφέρει περὶ τῆς 
συναθροίσεως τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων, 
κατὰ τὴν Ἐκδημίαν 
τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, καθὼς καὶ περὶ τοῦ τρόπου, 
μὲ τὸν ὁποῖον, ὁ καθ’ εἷς, ἐμπνεόμε-
νος ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, διετράνω-
σε, διὰ λόγων αἰνέσεως, τὴν δόξαν τῆς 
ἀπειροδυνάμου Θείας Ἐξουσίας καὶ 
τὴν Φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ καὶ Κυ-
ρίου, Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ Ὁποῖος ηὐδόκησε νὰ κατέλθῃ στὴν 
γῆν, χωρὶς νὰ χωρισθῇ ἀπὸ τοὺς Πα-
τρικοὺς Κόλπους καὶ νὰ Σαρκωθῇ 
ἀπὸ τὴν Πανάμωμον Παρθένον. Ἔκλι-
νε τοὺς Οὐρανοὺς καὶ κατῆλθε, ἐπει-
δὴ ηὗρε τὴν Παναγίαν καὶ Ὑπερένδο-
ξον Μαριάμ, ὑπήκοον καὶ Ὑψηλοτέ-
ραν πάσης τῆς Κτίσεως. Ηὐδόκησε νὰ 
κατοικήσῃ ἐντός Της, ἐνεδύθη ἀπὸ 
Αὐτὴν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ 
τοιουτοτρόπως ἠλέησε κι ἔσωσε τὸ 
ἀνθρώπινον γένος, μὲ τὴν μεγαλειώδη 
κι ἀνέκφραστον Οἰκονομίαν Του καὶ 
τὸ ἐδόξασε, πλουτίζων αὐτὸ  μὲ τὴν 
Χάριν Του, ἕνεκα τῆς ἀνυπερβλήτου 
εὐσπλαγχνίας καὶ μακροθυμίας Του.

Νὰ τὶ γράφῃ στὴν Πραγματεία του 

ὁ Μακάριος Διονύσιος: «Θὰ 
Σοῦ διηγηθῶ ἐν συνεχείᾳ 
ὅλους τοὺς Θεολογικοὺς 
λόγους, τοὺς ὁποίους 
ἀπηύθυναν οἱ Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι καὶ Ἱεράρ-

χες μας, καθ’ ὅτι εἶναι 
ὄντως ἀνεκδιήγητοι, 
ὅπως καὶ Σὺ ὁ Ἴδιος 
τὸ γνωρίζεις, ἀδελ-
φὲ Τιμόθεε», καὶ ὅ,τι
εἶπε ἀκολούθως, μὲ 
τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος,  πρὸς 
τοὺς μεγάλους Ἀπο-
στόλους ὁ Μακά-
ριος Ἱερόθεος, ὁ σο-
φὸς Μαθητὴς τοῦ 
μεγάλου Παύλου, ὁ 
Π α ν η γ υ ρ ι σ τ ὴ ς 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 

ὁ Ὑμνῳδὸς καὶ Ἐγκωμιαστὴς τῆς 
Παναμώμου καὶ Ὑπερευλογημένης 
Αὐτοῦ Μητρὸς, καθὼς τὸ ἐβεβαίωσαν 
καὶ οἱ Ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι καὶ 
Θεολόγοι, λέγοντες: «Τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον ἤνοιξε τὸ στόμα Αὐτοῦ καὶ 
τὸν ἐφώτισε νὰ ἐκφράσῃ τέτοιους 
δοξολογικοὺς ὕμνους».

Μετὰ ταῦτα, ἡ Παναμώμητος Παρ-
θένος, Ἀνερχομένη εἰς τὰ Οὐράνια 
Δώματα, Τοὺς εὐλόγησε, γιὰ μίαν ἀ-
κόμη φορὰ καὶ ἡ καρδία Της ἐπλήσθη 
Θείας Παρηγορίας.▪
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   Ἡ Ἐνορία μας Μητέρα φιλόστοργος, ἀνταποκρινομένη 
στὶς ἐπιτακτικὲς ἀνάγκες τῶν δυσχερῶν ἡμερῶν μας 
καὶ τῆς προσφάτου πολυμήνου ἀπαγορεύσεως κάθε 
κινήσεως, μὲ πρόφασι τὴν ἐργαστηριακῶς παρασκευα-
σθεῖσα μολυσματικὴ νόσο, συνέχισε καὶ ἐξακολουθεῖ 
νὰ π ρ ο σ φ έ ρ ῃ, σὲ  καθημερινὴ βάσι, ΔΩΡΕΑΝ 
μαγειρευμένο φαγητὸ ἤ τρόφιμα, κατ’ ἐπιλογήν, σὲ 
ὅσους ἀντιμετωπίζουν προβλήματα διατροφῆς καὶ 
ἐπιβιώσεως, ἀπὸ τὴν καταρράκωσι τῆς οἰκονομικῆς 
δυνατότητος πολλῶν Οἰκογενειῶν ἤ Προσώπων, ἀπὸ 
τὴν πρωτοφανῆ ἀνεργία, τὴν βαρυτάτη φορολογία 
καὶ τὴν ἀδυναμία ἐξασφαλίσεως τῶν ἀπαραιτήτων.    
 Ἐξακολουθεῖ καὶ προσφέρει περισσότερες τῶν 150 
πλέον μερίδων φαγητοῦ καὶ πλέον τῶν 50 ποσοτήτων 
τροφίμων σὲ ἰσάριθμες Οἰκογένειες ἤ μεμονωμένα Πρό-
σωπα ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν, ἀνεξαρτήτως Καταγω-
γῆς ἤ θρησκευτικῆς Πίστεως. Παρακαλεῖ δὲ πάντα 
δυνάμενον νὰ συμπαρασταθῇ ἐνεργά, ἐνισχύοντας τὴν 
Ἐνοριακὴ Της Φιλανθρωπικὴ Μέριμνα καὶ τὸ σχετικὸ 
Πρόγραμμα Σιτίσεως τῶν ἐχόντων ἀνάγκη, ὥστε νὰ 
δύναται ν’ ἀνταποκρίνεται ἱκανοποιητικὰ στὶς ὑφι-
στάμενες χρεῖες.

Εὐχαριστεῖ, ἐπιπροσθέτως, ὅλες καὶ ὅλους, ποὺ μέχρι τώρα συμβάλλουν, μὲ θυσιαστι-
κὴ ἀγάπη, αὐτοεκδαπάνησι καὶ προθυμία στὴν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν τοῦ, ὡς ἄνω, 
Προγράμματος,  ὅσες καὶ ὅσους προσφέρουν Τρόφιμα ἥ ἐργασία καὶ ὑπηρεσίες γιὰ τὶς 
ἀνάγκες τῶν δοκιμαζομένων. 

Ἐπίσης, παρακαλεῖ, τὴν εὐαισθησία καὶ κατανόησι ὅλων, γιὰ τὴν ἠθικὴ τους συμπα-
ράστασι, καλοῦσα σὲ Συναγερμὸ Συμπροσευχῆς, ὥστε νὰ μᾶς ἀπαλλάξῃ ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς ἀπὸ τὶς μεθοδεῖες τοῦ Διαβόλου καὶ τῶν ἀνθρώπων του, Πρεσβείαις τῆς Κυρίας 
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. 

«Χαῖρε γῆ εὔκαρπε τὴν ζωὴν ἡ καρπίσασα».

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝOΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
Ὑπεύθυνοι: 

ΕΛΕΝΗ Γ. ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚ. ΜΠΟΥΛΑΡΗ-ΖΕΠΕΤΖΙΟΥ, 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ-ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓ. 

ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΛΕΟΜ. ΤΑΚΗ-ΚΟΝΤΟΥΡΗ.

     ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ἡ Ἐνορία καὶ πάλι ἔχει ἀνάγκη προσφορᾶς Ἐθελοντικῆς ἐργασίας, 
γιὰ τὴν στήριξι τῶν πολλῶν Δραστηριοτήτων καὶ Δομῶν ἐξυπηρετήσεως τῶν 

Πιστῶν καὶ τῶν λοιπῶν Ἀνθρώπων τῆς Περιοχῆς, ἀκόμη καὶ γιὰ λίγο χρόνο.
Ὅποιοι ἔχουν διάθεσι καὶ χρόνο, παρακαλοῦμε νὰ μὴ διστάσουν νὰ μᾶς τὸ δηλώσουν, 
σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς παράγοντες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καταθέτωντας τὸ τηλέφωνό τους γιὰ 
εἰδοποίησι.

Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.
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«Χαῖρε Πατρὸς Ἄχραντε Θυγάτηρ».

Μεθ’ ἁπάντων τῶν τῆς γῆς περάτων καὶ ἡμεῖς, Κλῆρός τε Λαὸς καὶ
ἄλκιμος τοῦ Σωτῆρος Νεότης, τὴν τῆς Ὑπεραμώμου Προστάτιδος ἡμῶν, 
καὶ τοῦ κόσμου παντὸς, τῆς Θεομήτορος, τὴν πάνσεπτον Μετάστασιν 
μακαρίσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν ἔργοις 
ἀγαθοῖς καὶ δράσεσι, ὑπὲρ τῶν Νέων καὶ Νεανίδων, ἀναλισκόμενοι καὶ 
ἐμμόνως μοχθοῦντες καὶ παλαίοντες, Αὐτὴν ἔχομεν Προστάτιδα, Σκέπην 
καὶ Ἀρωγὸν ἐν ταῖς προκυπτούσαις δυσχερείαις καὶ ταῖς τῶν ἀγνοούντων 
ἀντιθέσεσι.

Ἡ γὰρ Μήτηρ τῆς Ζωῆς ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ Αὐτῆς Υἱοῦ τὴν ψυχὴν τὴν
ἄμωμον ἐναπέθετο, κἀμεῖς ἐν ταῖς τοῦ Λυτρωτοῦ χερσὶ τὴν ταπεινὴν ἡμῶν 
προσπάθειαν ἐναποτιθέμενοι, εἰς Ἐκεῖνον ἐπιστηριζόμενοι, ἐλπίσωμεν 
τῆς οἵας ἐπιτεύξεως τυχεῖν.

Ὅθεν, τῇ Ἁγίᾳ αὐτῆς Κοιμήσει καὶ Ἐνδόξῳ Μεταστάσει, μετὰ τοῦ
κόσμου παντός, ἀναζωοποιηθῶμεν καὶ ἐν Ψαλμοῖς καὶ Ὕμνοις καὶ ᾨδαῖς 
πνευματικαῖς, μετὰ τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Πνευματεμφόρων 
Ἀποστόλων τὴν προσπάθειαν ἡμῶν ἑδράσωμεν ἐπὶ Χριστῷ καὶ τὸ τῆς 
ἐπιτεύξεως θάρρος, ἑορτάζοντες φαιδρῶς τὴν Ὑπεράμωμον Θεομήτορα.

 
Πρβλ. Στιχηρὸν Ἰδιόμελον, τέταρτον, Ἤχου γ´, Γερμανοῦ.

ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΑΤΡΙΚΗ  ΕΥΧΗ  
ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ  ΜΑΣ  
ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ,ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  
ΚΥΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΟΥ  ΓΑΒΡΙΗΛ  Α'.  

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΟ ΤΗΝ 
 ΚΡΑΤΑΙΑΝ  ΣΚΕΠΗΝ 

ΤΗΣ  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ  
ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

2020-2021

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κυριακή 27/ 09 / 2020, ΩΡΑ 10:30
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣῌ ΠΑΙΓΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΙ.
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«Χαῖρε Πατρὸς Ἄχραντε Θυγάτηρ».
«Χαῖρε θεῖε κῆπε πανεύοσμε».

Π P O Γ P A M M A
ENOPIAKOY  ΠNEYMATIKOY  KENTPOY  NEOTHTOΣ

ENOPIAΣ  ΠANAΓIAΣ  ΠPAΣINOY  ΛOΦOY

Aνακοινωσι  Λειτουργιασ  Eνοριακων  Oμαδων
Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, γιά τόν ἀπαρτισμό τῶν Kατηχητικῶν Σχολείων, τίς παρακάτω ἡμέρες 
καί ὧρες, στίς ἔναντι Aἴθουσες καί μέ τούς ἀναφερομένους  Ὑπευθύνους τῆς Kατηχητικῆς διακονίας.
1.  Ἡ  Ὁμάδα τῶν ἐχόντων τήν εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ Nεανικοῦ ἔργου καί τῶν ἀσκούντων τήν Kατήχησι στήν  
Ἐνορία, Ἀνωτάτη ΔIOIKHTIKH OMAΔA, κάθε ΔEYTEPA βράδυ 9.00-10.30, καί κατά τό Θέρος, τήν ἴδια ὥρα, σέ φιλική 
οἰκία.  Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, γιά Kατηχητές, 
Kατηχήτριες καί Συνεργάτες Kατηχητικῆς Kινήσεως.
2. Ἡ Συντροφιά τῶν ἐνδιαφερομένων γιά κατάρτισι στό Kατηχητικό ἔργο, Ἀνώτατο Kατηχητικό Kαταρτίσεως 
ΣTEΛEXΩN, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ μεσημέρι 13.30-14.30, στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. 
TIMOΘEOΣ, Bοηθὸς ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, γιά Στελέχη καί Kατηχητόπαιδες τελευταίων Bαθμίδων. 
Παιδιά δεκτά μέ πρότασι τῶν Kατηχητῶν.
3. Oἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνήλικες γιά κατήχησι, Kατηχητικό ENHΛIKΩN -  Ἀλλοδαπῶν, ἡμέρα καὶ ὥρα κατόπιν 
συνεννοήσεως, στήν ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑΣ. Kατηχητής π. ΤΥΧΙΚΟΣ, Βοηθὸς ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - 
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, γιά ἀβαπτίστους, ἀλλοδαπούς, πρώην ἀθέους καί ὁποιονδήποτε ἐπιστρέφοντα στήν Πίστι ἐνήλικα.
4. Ἡ Nεανική Συντροφιά ANOIKTOY ΠPOBΛHMATIΣMOY, γιά Φοιτητές, Σπουδαστές καί Mαθητές Λυκείων, ὡς 
καί γιά  Ἐνήλικες, πού ἔχουν πνευματικούς προβληματισμούς,  χωρίς κατ' ἀνάγκην νά ἔχουν παρακολουθήσει 
Kατηχητικά Σχολεῖα, Ἀνώτατο ΣYMΠΛHPΩMATIKO Kατηχητικό AΠOΦOITΩN, κάθε ΠEMΠTH βράδυ 9.00-10.30, 
στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TITOΣ, Bοηθοί  ΜΙΧΑΗ΄Λ ΓΟΜΠΡΙΑΛ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ.
5. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν  Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH 
11.30-13.00 π.μ. στήν 1η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KOYKOYΖEΛIΣΣΗΣ. Kατηχητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
Βοηθὸς ΜΙΧΑΗ΄Λ ΓΟΜΠΡΙΑΛ.
6. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPI-
AKH 11.30-13.00 π.μ., στήν ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ. Kατηχήτρια XPIΣTINA XANTΖAPA, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ 
ΒΛΥΣΣΙΔΗ -  ΙΩΑΝΝΟΥ. 
7. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν  Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIA-
KH 11.30-13.00 π.μ., στήν 2α ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς TPIXEPOYΣΗΣ. Kατηχητής π. ΤΕΡΤΙΟΣ, Bοηθὸς ΣΩΤΗΡΙΟΣ -
- ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ.
8. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, 
κάθε KYPIAKH 11.30-13.00 π.μ. στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓOPΓOEΠHKOOY. Kατηχήτρια ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Bοηθὸς ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ.
9. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό APPENΩN, 
κάθε KYPIAKH 11.30-13.00 π.μ.,  στήν 5η ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΚΥΚΚΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχητής π. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Bοη-
θὸς  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ.
10. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό 
ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH 11.30-13.00 π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Αἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια KAΛΛIOΠH   
KAPYΣTINAKH - MIΣΙPΛAKH, Bοηθὸς  ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ.
11. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν  Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO 
Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO 11.00-13.00 π.μ., στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓOPΓOEΠHKOOY. Kατηχή-
τρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ, Bοηθὸς  ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΦΡΑΣΚΟΥ.
12. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν  Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν τῶν ΠΡΩΤΗΣ - ΔEYTEPAΣ - TPITHΣ Tάξεων Δημοτικοῦ, 
ΣTOIXEIΩΔEΣ Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO 11.00-12.30 π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. 
Kατηχήτρια ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, Bοηθοὶ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΚΚΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΑ, ΝΙΚΗ ΧΕΙΛΑΚΗ .
13. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν, Nηπίων Προσχολικῆς Ἡλικίας, ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό 
Mικτό, κάθε ΣABBATO 11.00-12.30 π.μ., στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ. 
Kατηχήτρια EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, Bοηθοί  ΕΛΠΙΔΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΜΠΡΙΑΛ, ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, 
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ - ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ.
14.  Ἀπασχόλησι καί φύλαξι παιδιῶν, γιά Nήπια καί Παιδιά προσχολικῆς καί σχολικῆς ἡλικίας. Kάθε ΣABBATO 
11.00-14.00 π.μ., στίς κάθετες ὑπέργειες Aἴθουσες. Mέ συναπασχόλησι, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, στό ΣTOIXEIΩΔEΣ ἤ 
ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό ἤ στήν Παιδική μας Χορῳδία.
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Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, ὅπως φαίνεται πιό κάτω, γιά τίς ἔναντι Δραστηριότητες, 
τίς ὧρες καί ἡμέρες, πού σημειώνονται ἀκριβῶς καί στίς ἀναγραφόμενες Aἴθουσες.

1. Παιδικό Xορευτικό Α΄ & Β΄,  γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ 14.30-15.30, στήν κεντρική 
ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, 
βοηθεῖ ᾑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΚΚΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΑ.

2. Nεανικό Xορευτικό, γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά  Ἐνήλικες,
-Ἐντατικό -                        κάθε ΤΡΙΤΗ 19.30 -  21.00, στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. 

Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ.
3. Xορευτικό  Ἐνηλίκων, γιά ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 30 ἐτῶν, κάθε ΠΕΜΠΤΗ 18.30 - 19.30 (ἀρχαρίων) καὶ 19.30

- Κανονικό -             - 20.30 (προχωρημένων), στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. 
Διδάσκει ἡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ - ΠΡΑΔΑΚΗ, βοηθεῖ ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ - 
- ΜΑΥΡΙΔΟΥ.

4. Xορευτικό Ταχύρρυθμο, γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά  Ἐνήλικες,         
κάθε ΤΡΙΤΗ 21.00 -  23.00, στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. 
Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ.

5. Τμῆμα Συγχρόνων Χορῶν γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά  Ἐνήλικες,                             
κάθε ΠΕΜΠΤΗ 20.30 -  22.00, στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. 
Διδάσκει ἡ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

6. Xορῳδία Παιδική Mικτή, γιά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ 12.30-13.15 
στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, 
βοηθεῖ ἡ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ.

7. Xορῳδία Nεανική Mικτή,  γιά νέους καί νέες τῶν τριῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τῶν τριῶν τάξεων 
τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου, ὡς καί γιά ἐνήλικες, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 19.30 - 20.30, στήν 
3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, βοηθοῦν οἱ 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ - ΝΙΚΟΘΟΔΗ, XPIΣTINA XANTΖAPA.

8. Ὀρχήστρα Μαθητική Μικτή,γιά παιδιά καὶ νέους ποὺ γνωρίζουν κάποιο Μουσικὸ Ὄργανο, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 
18.30 - 19.30, στήν 3η ἰσόγεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΛΟΥΝΤΖΗΣ.

9. Ὀρχήστρα Mικτή,  γιά νέους καί νέες κάθε ἡλικίας καί ἐνήλικες, κάθε ΠΕΜΠTH 20.00 - 21.00, στήν 3η 
ἰσόγεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ . Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, βοηθοῦν οἱ 
XPIΣTINA XANTΖAPA, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.

10. Παιδικό Ἐργαστήρι γιά παιδιά ἀπὸ Β´ Δημοτικοῦ καὶ νέους, κάθε ΠΕΜΠΤΗ 18.15 - 19.30, στήν 3η 
Bυζαντινῆς Mουσικὴς,           ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, βοηθεῖ

ΑΘΗΝΑ ΓΚΡΙΜΠΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ.
11. Bυζαντινή Mουσική -      γιά νέους καί νέες, ἐνήλικες, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, 

  Παραδοσιακὸ Τραγούδι,        τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκουν οἱ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, βοηθός 
ἡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ - ΝΙΚΟΘΟΔΗ. Ἁπλᾶ μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
γιὰ τὴν ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΙΚΤΗ ΧΟΡῼΔΙΑ Ἐνηλίκων, ΤΕΤΑΡΤΗ 20.30 -21.15.

12. Παιδικό Ἐργαστήρι  κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 16.15 - 17.30, στην 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.. Διδάσκει ἡ 
Ζωγραφικῆς & Κατασκευῶν, εἰκονογράφος ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, μέ βοηθὸ τήν ΦΛΩΡΑ 

 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ. 
13.  Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, APXAPIΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΤΡΙTH 19.00 - 21.00 

στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "TIMIA ΖΩNH". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA 
ΓIAXOYNTH μέ βοηθούς τούς ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓIANNAKOΠOYΛOY, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟ.

14.  Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, ΠPOXΩPHMENΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠΕΜΠΤΗ 19.00- 
-21.00 στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OY-
PANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθό τήν BAΣIΛIKH AΓΓEΛOΠOYΛOY - ΓIANNAKOΠOYΛOY. 
Παραδίδονται θεωρητικά καί πρακτικά μαθήματα Kρητικῆς καί Mακεδονικῆς Σχολῆς.

15.  Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ 
ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Διδάσκουν οἱ Kαθηγητὲς ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ - ΓΚΡΑΙ-
ΚΟΥ, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣ. Ἐνισχυτικὴ διδα-
σκαλία μαθητῶν Δημοτικοῦ. Διδάσκει  ὁ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ.

16. Ὅμιλος Ῥητορικῆς,  γιά παιδιά τῶν τριῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τῶν τριῶν τάξεων  
Γυμνασίου καί Λυκείου, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ 
ΕΣΤΙ. Διδάσκει ἡ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ.

17. Θεομητορικόν ᾨδεῖον,  τό ὁποῖο δίδει ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Kράτος Πτυχία. Διδάσκονται: • Ὅλα τά 
κλασσικά ὄργανα, ὅπως: ΠIANO, KIΘAPA, BIOΛI. • Ὅλα τά σύγχρονα ὄργανα, ὅπως:

    AKKOPNTEON, MΠOYΖOYKI, NTPAMΣ, ΣΑΞΟΦΩΝΟ. • Ὅλα τά θεωρητικά μαθήματα: 
ΘEΩPIA, APMONIA, EIΔIKO ῼΔIKHΣ, EIΔIKO APMONIAΣ, ANTIΣTIΞI, ΦOYΓKA, 
IΣTOPIA THΣ MOYΣIKHΣ, MOPΦOΛOΓIA, ΔIEYΘYNΣI XOPῼΔIAΣ, OPΓANOΓNΩΣIA. 

ANAKOINΩΣI  ΛEITOYPΓIAΣ  ENOPIAKΩN  ΔPAΣTHPIOTHTΩN
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• ΠPIMA-BIΣTA, MOYΣIKH ΔΩMATIOY. • BYΖANTINH MOYΣIKH. • Τὰ πάντα γύρω 
ἀπὸ τὸ τραγούδι: ΚΛΑΣΣΙΚΟ, ΠAPAΔOΣIAKO, ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΕΝΤΕΧΝΟ, ΛΑΪΚΟ, ΤΖΑΖ, 
ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ. • Ὅλα τά παραδοσιακά ὄργανα: ὅπως OYTI, ΛAOYTO, ΛYPA, KPOYΣTA, 
ΣAΖI, BIOΛI. Λειτουργοῦν: • Eἰδικό Tμῆμα Mουσικοκινητικῆς  Ἀγωγῆς γιά παιδιά 3 - 
7 ἐτῶν • Tμῆμα προετοιμασίας εἰδικῶν Mαθημάτων Ἁρμονίας καί Dictée γιά εἰσαγωγή 
στό Tμῆμα Mουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Διδάσκουν: ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ, 
ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΟΥ, ΔHMHTPA MΠPATΣH, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑ-
ΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, καί ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗ-
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Kαλλιτεχνικός Διευθυντής ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ.

 Ἐγγραφές ᾨδείου ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2020 στό  Ὑπέργειο τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ.
 Eἰδικές πληροφορίες στό τηλέφωνο 210.2848632, 6-9 μ.μ.
18. Σχολή Παρασκευῆς  γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ 2102848632,
      Προσφόρου,  στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣHΣ.  Διδάσκουν ἐναλλάξ 

οἱ ΦΛΩPA KAPAMOΛEΓKOY, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ &  ΚΑΛΛΙΟ-
ΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ.

19. Παιδική Θεατρική   κάθε ΤΡΙΤΗ 16.30 - 18.30, στήν ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 
Ὁμάδα,                                 Ὑπεύθυνη: EYAΓΓEΛIA  MAPOYΔH - ΓKPAIKOY, βοηθεῖ ἡ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.

20. Θεατρική  Ὁμάδα, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ 17.00 - 21.00, στήν ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 
Ὑπεύθυνοι οἱ ΓEΩPΓIOΣ - PΩMANOΣ MAPOYΔHΣ, ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ.  Βοηθεῖ 
ὁ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ. Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 6936713869.

21.  Ἀθλητικές Δραστηριότητες, γιά παιδιά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου, προπονήσεις ὁμάδος ΠOΔOΣΦAIPOY καί 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ, κάθε ΣABBATO 11.00 - 13.00, σέ καθοριζόμενο ἑκάστοτε ἀθλητικό 
χῶρο. Ἀγῶνες διενοριακοί, κατόπιν συνεννοήσεως. Ὑπεύθυνοι π. ΤΕΡΤΙΟΣ, ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ.

22. Kοπτική - ῾Ραπτική, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 17.30 - 19.30 στό Προπαρασκευα-
στήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠPOYΣIΩTIΣΣHΣ. Ὑπεύθυνη EΛENH ΛYPITΖH - KPINH, 
βοηθεῖ ἡ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΝΤΖΗ - ΠΙΤΤΟΓΛΟΥ. Τμῆμα Ἱερατικῶν, κατόπιν συνεννοήσεως,
πού θά διδάσκῃ κατασκευή  ῥάσσων, ζωστικῶν καί Ἱερῶν Ἀμφίων.

23. Ὑπηρεσία Συμβουλευτικῆς  γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ 2102848632, 
& Ψυχικῆς Ὑγιείας,                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ἐπαγγελματικοῦ προσανατο-

                                                        λισμοῦ,
24. Ὁμάδα Αὐτοβοηθείας γιὰ   κάθε δεύτερη ΤΡΙΤΗ 17.00 - 19.00, στὴν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Συντο-

τὴν Κατάθλιψι,                       νιστές: π. ΤΙΤΟΣ, π. ΤΥΧΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ. 
25. Συναντήσεις μὲ σκοπὸ    γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 22.00 στήν ἰσόγεια Αἴθουσα 
      τὸ Παιγχνίδι, τῆς  ΣΥΝΑΞΕΩΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνος π. ΤΕΡΤΙΟΣ.

Λοιπη   Eνοριακη   Kινησι

• Ἑσπερινό Kήρυγμα Kάθε Tετάρτη ὥρα 6.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό.
• Ὅμιλος Γυναικῶν Kάθε Tετάρτη ὥρα 8 μ.μ. στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 

   Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ ΠAΠAΔAKHΣ, Γραμματεύς EYAΓΓEΛIA MAPOYΔH - ΓKPAI-
KOY, Σύνδεσμος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΛΕΓΑΤΟΥ -
-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.

• Φιλόπτωχη μέριμνα Kάθε τελευταία Tετάρτη ἑκάστου μηνός 9 -10 μ.μ. Συμβούλιο  Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου 
Tαμείου, στήν Aἴθουσα  Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

• Ἱερά Παράκλησις Tῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κάθε Tετάρτη ὥρα 4.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Mικρή καί 
Mεγάλη ἐναλλάξ.

 Tά Ὡράρια Ἱερᾶς Παρακλήσεως, Φιλοπτ. μερίμνης, Ὁμίλου Γυναικῶν, Ἑσπ. 
Kηρύγματος ἰσχύουν ἀπό 10ου ἕως καί 3ου μηνῶν. Tούς μῆνες  Ἀπρίλιο καί Σεπτέμβριο 
οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: 5.00 - 6.30 μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα 6.30 - 7.30 μ.μ. καί 
Ὅμιλος Γυναικῶν - Φιλόπτ. μέριμνα 7.30 - 8.30 μ.μ. καί τούς μῆνες Mάϊο, Ἰούνιο, 
Ἰούλιο καί Aὔγουστο οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: 6.00 - 7.30 μ.μ., Ἑσπ. 
Kήρυγμα 7.30 - 8.30 μ.μ. καί  Ὅμιλος Γυναικῶν καί Φιλόπτ. μέριμνα 8.30 - 9.30 μ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - 
- ΕΓΓΡΑΦΕΣ:2102848632

1. Γαλλικῆς 

Γλώσσης

µὲ τὴν 

κ. ΜΑΡΙΑ 

ΣΤΑΣΙΝΟ-

ΠΟΥΛΟΥ

2. Ἀγγλικῆς 

Γλώσσης

µὲ τὸν 

π. ΤΥΧΙΚΟ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 

ΤΑ ΝΕΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ

Λοιπη   Eνοριακη   Kινησι

 «Χα
ίροις π

εριστερὰ
 κοσμοπ

όθητε».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΥ, ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ῼΔΕΙΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤ. 
ΛΙΑΤΣΟΥ – ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Θεολόγος, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ – ΝΙΚΟΘΟΔΗ Γραμματεὺς. ΚΕΙΜΕΝΑ, 
ΣΥΝΘΕΣΙΣ, ΘΕΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: ΕΛΕΝΑ ΦΩΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - 
- ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: «Χαίροις ὡραιοτάτη τρυγὼν κεχρυσωμένη σωφροσύνης τὰς πτέρυγας». 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ. 
ΚΙΝΗΣΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ.
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. 

«Χαῖρε παγκόσμιος χαρὰ ἡ ἄληκτος».

ᾨδείου: ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ

«Δημωδῶς καί Ἐντέχνως τῇ Θεομήτορι»
Κυκλοφορεῖ Διπλὸς Συμπαγὴς Δίσκος μέ σκο-

πούς Παραδοσιακούς, ἀπ'  ὅλη τήν Ἑλληνίδα γῆ, 
σέ καλαίσθητη ἔκδοσι, ὑπέρ τοῦ ἔργου τῆς Ἐνο-
ρίας καί τῆς συνεχιζομένης οἰκοδομικῆς δραστη-
ριότητος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας.

Περιμένουμε τήν στήριξι ὅλων 
μέ τήν ἀγορά του !

CD: Τραγούδια σάν προσευχή - Songs like prayers

«Γλυκός, παθητικὸς ταξιδευτὴς τῆς ψυχῆς.
Μεθιστικὸς ἕως ἐκστάσεως ὁ ἦχος τοῦ βιολιοῦ.

Στοὺς Παραδοσιακούς μας δρόμους σὲ κινεῖ,
συγκινεῖ, ἀνακινεῖ τὶς σκέψεις 

καὶ ἀναθεωρεῖ τὰ δυσάρεστα τῶν συναισθημάτων.
Συνεπαίρνει. 

Δὲν βρίσκει ἡ πέννα τὰ λεκτικὰ σύμβολα ν’ ἀποτυπώσῃ λογικὰ
τὸ πανηγύρι τῶν εὔκοσμων αἰσθητικῶν κραδασμῶν 

καὶ τὴν ἀλληλουχία τῶν ἀλληλοδιαδόχων ἐσωτερικῶν μετεξελίξεων,
σὲ κλάσματα χρονικά, ἕως ἐνθουσιασμοῦ.

Δὲν ἀποτυπώνεται λογικὰ ἡ αἰσθητικὴ μέθη, 
ἰδίως ἡ ἐκφεύγουσα τῶν ἐνστικτωδῶν κανόνων. 
Ἡ διαπλεκομένη μὲ τὴν ψυχὴ αἰσθητικὴ μέθη

κινεῖ τὰ νήματα παραδόξων σκέψεων, 
προκαλεῖ τὴν λογικὴ καὶ τὴν  ἐν κανόσι κίνησί της.

Τὸ βιολὶ τῆς ἐσωτερικῆς δοξολογίας τοῦ Θεοῦ, 
ὅπου τὸ δοξάρι τῶν σκέψεων βρίσκει ἁρμονικὰ 

τὶς χορδὲς τῶν πράξεων τῶν εὐαρεστούντων Θεῷ, 
μεθᾷ τὴν ὕπαρξι ἀπὸ φυσικοὺς ἤχους, 

συνδεομένους μὲ τὴν καταγλαϊσθεῖσα φύσι μας, 
πάσαις ἀρεταῖς καὶ διαθέσεσι ἐφαρμογῆς 

τοῦ τελείου Θείου Παραγγέλματος».
Γι’ αὐτὸ ἱδρύθη τὸ ᾨδεῖο μας. Τὸ Θεομητορικό! Ποὺ ἐφέτο, πανηγυρικὰ 

συμπληρώνει μία ὁλόκληρη 20ετία λειτουργίας, ἀπὸ 3.7.2001.
Ὄχι μόνο γιὰ βιολί καὶ ποικιλία Ὀργάνων, Ἤχων καὶ Μουσικῶν Σπουδῶν, 

ἀλλὰ, γιὰ νὰ ὁδηγῇ τὶς ὑπάρξεις μας στὴν δοξολογία τοῦ Παντοδυνάμου, 
ἐκλεπτίζον τὶς ψυχές.

Σᾶς περιμένουμε. 

Μουσικὰ νήματα.
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. 

Ἡ Τάξις τῆς Καθηγητρίας Φωνητικῆς-Πιανίστας καὶ Τραγουδιστρίας-Μουσικοῦ, Σάσας Παν. 
Παπαλάμπρου, Καθηγητρίας καὶ τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Θεομητορικοῦ ᾨδείου, προετοίμασε, μὲ 
πρωτοβουλία καὶ Καλλιτεχνικὴ Διεύθυνσι, τῆς ἰδίας τῆς Μουσικοῦ καὶ με τὴν Μουσική της 
Συνοδεία, ΒΡΑΔΥΑ Ἀφιερωμένη στὸν προσφάτως ἐκδημήσαντα σπουδαῖο Συνθέτη καὶ Μουσικὸ 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ.

Ἡ Ἐκδήλωσι:  «Μιὰ φορὰ θυμᾶμαι…Ἄν μ’ ἀγαπᾶς...!» πραγματοποιήθηκε, μὲ συμμετοχὴ ἑκα-
τοντάδων κόσμου, στὶς 19.00 τὸ βράδυ, τῆς Κυριακῆς 16ης Φεβρουαρίου 2020, μὲ ἐξαιρετικὴ 
ἐπιτυχία. 

Ἑτοιμαζόταν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἐκλιπόντος καὶ συνέβη νὰ λάβῃ χώραν μετὰ τὴν εἰς Οὐρανοὺς 
ἄνοδόν του, στὴν μεγάλη Αἴθουσα «ΣΥΝΑΞΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, στὴν συμβολὴ 
τῶν ὁδῶν Ματρόζου καὶ Ἀλαμάνας στὸ Ἡράκλειον Ἀττικῆς.

Ἔπαιξαν οἱ Μουσικοί: ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ: Πιάνο, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ: Κιθάρα καὶ 
Μπουζούκι, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ: Πλῆκτρα-Ἁρμόνιο, ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ: Κρουστά.

Καὶ τραγούδησαν οἱ ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ καὶ οἱ Μαθητές της. Ἐπίσης ἡ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ, ἡ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ καὶ ὁ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ Α΄ Ἱεροψάλτης - Ἄρχων τοῦ 
Ἀναλογίου τῆς Ἐνορίας μας. Δρώμενο σχετικὸ μὲ τὴν ζωὴ τοῦ τιμωμένου Συνθέτου παρουσίασαν 
ἡ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΔΗ - ΓΚΡΑΙΚΟΥ καὶ ἡ ΑΝΝΑ ΑΝΔ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ.

Γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Μεγάλου Ἐκλιπόντος ὁμίλησε ἡ ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ καὶ ὁ 
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἀρχιμανδρίτης ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ διεξοδικῶς. 

Τὴν Ἐνοριακὴ Ὀρχήστρα, τὴν Χορῳδία καὶ τοὺς Ἑρμηνευτὰς ἀκολούθησε τὸ Χορευτικὸ τῆς 
Ἐνορίας, παρασύραν πολλοὺς ἐκ τῶν Παρακολουθησάντων. 

Ἄς εἶναι διαρκὴς καὶ ζῶσα ἡ Μνήμη τοῦ Σπουδαίου Συνθέτου ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ.

«Χα
ῖρε ὀσφ

ρά
διον τοῦ Βα

σιλέω
ς τῶ

ν ἁ
π

ά
ντω

ν». 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ
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Οἱ Νεανικὲς Συντροφιὲς καὶ Ἐνοριακὲς Δραστηριότητες τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
μας Κοινότητος βασικὸ σκοπό τους ἔχουν τὴν δραστηριοποίησι τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν, 
τῶν Χριστιανῶν Κατοίκων τῆς Περιοχῆς καὶ τῶν Φίλων καὶ Συνδρομητῶν τῆς πνευματικῆς 
προσπαθείας μας.

Ἡ οὐσιαστικὴ μετοχή των στὴν Μυστηριακὴ Ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοι-
νότητος, στό, στοὺς αἰῶνας παρατεινόμενον, Ἄχραντο Σῶμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 
Καὶ αὐτὴ μεθοδεύεται διὰ τῆς Χάριτος τῶν Ἀχράντων καὶ Ζωοπαρόχων Μυστηρίων, 
τῆς διαρκοῦς Χάριτος τοῦ Τρίτου Προσώπου τοῦ Ἑνὸς καὶ Μόνου Θεοῦ, τοῦ Παναγίου, 
Ζωοπαρόχου καὶ Τελεταρχικοῦ Παναγίου Πνεύματος, τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν.

Θέσι ὁμολογουμένως ἐξέχουσα μεταξύ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Μητρός μας Ἁγίας 
Ἐκκλησίας κατέχει τὸ Κεντρικὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὁ Ἀγνοημένος, στὶς 
ἡμέρες μας, καιρὸς ἀπὸ Θεοῦ ἀποστασίας. Θησαυρὸς τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος καὶ 
Παναγίου Αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ μεγάλου Ἀθώου καὶ ὄντως Μεγαλομάρτυρος 
Θεανθρώπου Ἰησοῦ. Τὸ Θεοσύστατο Πανάγιο Μυστήριο, μὲ τὸ Ὁποῖο Κοινωνοῦμε τῆς 
Παναγίας Σαρκὸς τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος δι’ ἡμᾶς Θεοῦ-Λόγου.

Ἡ πρόσφατος ἐπιδημία καὶ οἱ ἐφαρμοσθεῖσες πρωτοφανεῖς μεθοδεύσεις ἀπομακρύν-
σεως ἀπὸ Χριστοῦ, οἱ ἀπαγορεύσεις, οἱ αὐστηρότατα τηρηθεῖσες, γιὰ τοὺς γηγενεῖς 
Ὀρθοδόξους, καὶ μὲ σκαιότητα καὶ ἀναλγησία ποινῶν, προστίμων καὶ ἐξευτελισμοῦ 
διαπομπεύσεων ἐπιβληθεῖσες, κατέστησαν τὰ Πανάχραντα καὶ Πανάγια Μυστήρια 
ἀκόμη ἀναγκαιότερα καὶ θελκτικότερα.

Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρωμε περιστατικὸν ἕνα. Ἐν μέσῳ ἀπαγορεύσεων, τῆς ἐκφο-
βιστικῶς ἀποκληθείσης δῆθεν πανδημίας, νεαρὰ κυρία ἐξῆλθε εἰς…τροχάδην. Καταπτοη-
θεῖσα, σταματᾷ ἐπ’ ὁλίγον καὶ ἀνάπτει κηρὸν εἰς τὸ ἀνοικτὸν Ἱερὸν Παρεκκλήσιον, καθ’ 
ὁλόκληρον τὸ εἰκοσιτετράωρον, τῆς κλειστῆς Ἐνοριακῆς μας Ἐκκλησίας. Καὶ τὸ καραδοκοῦν 
Ἀστυνομικὸν Ὄργανον, τῆς κόπτει πρόστιμον 150 Εὐρώ, διότι δὲν…προεβλέπετο εἰς τὸ 
Σημείωμα ἐξόδου της, δι’ ἀτομικὴν ἄσκησιν, ἡ…ἁφὴ κηροῦ! Τὰ ὅποια συμπεράσματα δικά 
σας!

Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι τὸ Θεοσύστατο Μυστήριο, ποὺ παρατείνει τὴν Σταυρικὴ 
Θυσία τοῦ Θεανθρώπου, παρέχον τοῖς Πιστοῖς τὰ ὅσα ἀγαθὰ ἀπέρρευσαν ἐξ Αὐτῆς. 
Τελούμενον κατὰ πᾶσαν Θείαν Λειτουργία, κατὰ τὸ στιγμιότυπον τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς, 
μὲ τὴν  ἐπανάληψιν ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε, Λειτουργὸ, τῶν ἱδρυτικῶν λόγων τοῦ Μυστηρίου: 
«Λάβετε φάγετε· Τοῦτό ἐστι τὸ Σῶμά Μου…Πίετε ἐξ Αὐτοῦ πάντες Τοῦτό ἐστι τὸ Αἷμά 
Μου…», καὶ τῆς  Ἐπικλήσεως τῆς Πανσθενουργοῦ Χάριτος τοῦ Παντοδυνάμου Πνεύματος, 
μὲ τὴν Ὁποία, τὰ Προσφερόμενα Δῶρα, ὁ Ἄρτος καὶ ὁ κεκραμένος  Οἶνος μεταβάλλονται, 
μετουσιούμενα εἰς Αὐτὸ τὸ Σῶμα καὶ εἰς Αὐτὸ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ.

Καὶ ἐπειδὴ ὁ τρόπος μετουσιώσεως εἶναι ἀκατάληπτος στὴν ἀνθρώπινη διάνοια καὶ 
κεκρυμμένος, γι’ αὐτὸ λέγεται καὶ εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία: Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν.  Θεία 
Εὐχαριστία ἀποκαλεῖται διότι, πρὶν ἤ τὸ παραδώσῃ ὁ Διδάσκαλος, εὐχαρίστησε τὸν 
Οὐράνιον Αὐτοῦ Πατέρα, καθὼς ῥητῶς ἀναφέρουν οἱ Ἱεροὶ Εὐαγγελισταί: «ἐσθιόντων 
αὐτῶν, λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ἄρτον ηὐχαρίστησε». Καὶ κατόπιν: «λαβὼν τὸ Ποτήριον καὶ 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς» (Ματθ. κς́ 26-27). Λέγεται καὶ «Κοινωνία», γιατὶ οἱ Πιστοὶ 
κοινωνοῦν Αὐτὸν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν τῶν ὅλων. Λέγεται καὶ «Μυστικὸς Δεῖπνος», καθ’ 
ὅ,τι ἐν ὥρᾳ Δείπνου, ὑπὸ τοῦ Κυρίου παρεδόθη, καθὼς μὲ τρόπον μυστηριώδη μετέβαλε 
τὸν Ἄρτον σὲ Σῶμα καὶ τὸν Οἶνον σὲ Αἷμά Του. Ὀνομάζεται καὶ «Δεῖπνον Κυριακόν» καὶ 
«Ποτήριον εὐλογίας» ἤ «Ποτήριον Ζωῆς», διότι εἶναι πράγματι Δεῖπνον, καθ’ ὅ τὸ Σῶμα καὶ  
τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου προσφέρονται πρὸς Τροφὴν καὶ Θείαν Εὐλογίαν, Ζωὴν Πνευματικὴν 
τῶν Πιστῶν, ὡς «Τράπεζα Μυστική» καὶ «προσφορά, Θυσία Ἀναίμακτος, φάρμακον 

Νεανικὲς Συντροφιὲς καὶ Ἐνοριακὲς Δραστηριότητες 
Ἐνορίας Παναγίας Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς

«Ὁ Κύριος Σωτὴρ ἡμῶν, Ὅς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν Αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ Σώματι Αὐτοῦ ἐπὶ τὸ Ξύλον, 
ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· Οὗ τῷ μώλωπι Αὐτοῦ ἰάθητε» 

(Α΄ Καθ.Ἐπιστ. Πέτρου β΄24).
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ἀθανασίας, καθ’ ὅτι πράγματι εἶναι μυστηριώδης, Οὐρανία Τροφὴ ποὺ μεταδίδει στοὺς 
Πιστοὺς ἀπαλλαγὴ πάσης ἁμαρτίας, ἀποτελοῦσα τὸ Μυστήριο Φάρμακο, μὲ τὸ Ὁποῖον 
ὁ κοινωνῶν Αὐτοῦ ζῇ αἰωνίως πλησίον τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ!

Οὐδεμία ἀμφιβολία ὑφίσταται, ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἶμα τῆς Εὐχαριστίας εἶναι τὸ Σῶμα 
καὶ Αἷμα, ποὺ ἔρρευσεν ἀπὸ τῶν Πληγῶν τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου. Ἐπὶ τῆς Ἁγίας 
Τραπέζης ὁ Κύριος παρίσταται, ὄχι τυπικῶς καὶ εἰκονικῶς, ἀλλὰ πραγματικὰ καὶ κατ’ 
οὐσίαν. «Αὐτὸς ὁ Σταυρωθεὶς ὑπὲρ ἡμῶν πάρεστι», κατὰ Θεῖον Χρυσόστομο. «Τὸ ῥῆμα 
τοῦτό Μοὺ ἐστι τὸ Σῶμα», μεταρρυθμίζει τὰ προκείμενα. Ὁ Λόγος, τὸν ὁποῖο εἶπεν ὁ 
Κύριος, ὅταν ἐτέλεσε τὸ Μυστήριον, «αὐτὸ εἶναι τὸ Σῶμά Μου», καὶ τὸν ἐπαναλαμβάνει 
ὁ Λειτουργῶν, μεταβάλλει καὶ μεταποιεῖ τὰ Προκείμενα Δῶρα, τὸν Ἄρτον καὶ τὸν κεκρα-

«Χαῖρε κράτιστον σκῆπτρον τοῦ Βασιλέως Χρισ

το
ῦ»

.
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«Χαῖρε λουτὴρ ἀκένωτε Θείας καθάρσεως». 

μένον Οἶνον, εἰς Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου. «Καὶ ἐξ ἐκείνου μέχρι σήμερον καὶ μέχρι 
τῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τὴν Θυσίαν ἀπηρτισμένην ἐργάζεται». Ἀπὸ τὴν Πρώτην Ἐκείνην 
Τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου, μέχρι σήμερον καὶ μέχρι τῆς Συντελείας τῶν αἰώνων, τὴν Θυσίαν 
Του τὴν κάμνει τελείαν καὶ ἀπηρτισμένην.

Μυστήριον ἀκατάληπτον στὴν ἀνθρώπινη διάνοια εἶναι Αὐτό! Πὼς εἶναι μία Θυσία, 
Ἕνα τὸ προσφερόμενον Θῦμα, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός,  πάντοτε ὁ Αὐτὸς σὲ ὅλα τὰ Θυσιαστήρια, 
«πλήρης Ὤν καὶ ἐνταῦθα, πλήρης καὶ ἐκεῖ, ἕν Σῶμα», ἐνῷ εἶναι τόσα Θυσιαστήρια καὶ 
καθημερινῶς προσφέρονται τόσες Θυσίες!

Γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, πῶς γίνεται δυνατὸν «τὸ ἕν ἐκεῖνο Σῶμα τοῦ Κυρίου 
ταῖς τοσαύταις τῶν Πιστῶν μυριάσι, κατὰ πᾶσαν τὴν Οἰκουμένην, ἐσαεὶ καταμεριζόμε-
νον, Ὅλον ἕν ἑκάστῳ διὰ τοῦ μέρους γενέσθαι καὶ Αὐτὸ μένειν ἐφ’ Ἑαυτοῦ ὅλον;» (Μέγας 
Κατηχ. λόγος λζ΄ Ε.Π.45,93). Πῶς εἶναι δυνατόν, δηλαδή, τὸ Ἕνα Ἐκεῖνο Σῶμα τοῦ Κυρίου, 
ποὺ καταμερίζεται καὶ προσφέρεται στὶς τόσες πολλὲς μυριάδες τῶν Πιστῶν, ποὺ 
κατοικοῦν στὸν κόσμο ὁλόκληρο, στὴν Οἰκουμένη, καὶ γίνεται αὐτὸ ὄχι μία φορὰ, ἀλλὰ 
πάντοτε, νὰ εἶναι ὁλόκληρο, σὲ κάθε μέρος καὶ σὲ κάθε μικρὸ τεμάχιο, καὶ Αὐτὸ νὰ μένῃ, 
παρὰ τὸν Καταμερισμόν, ὁλόκληρον!».

Ἀλλὰ γιατὶ ἐκπλησσώμεθα; Ὅλες οἱ Ἐκδηλώσεις τῆς Συγκαταβάσεως τοῦ Κυρίου, στὴν 
Θεία Οἰκονομία εἶναι μυστηριώδεις. Μυστήριο ὁ τρόπος, ποὺ Ἐσαρκώθη ὁ Κύριος. 
Μυστήριο τὸ ὅτι οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ εἶναι ἡνωμένος μὲ τὸν Παντοκράτορα Πατέρα 
βρισκόταν ὅμως, καὶ ὡς Ἄνθρωπος ἡνωμένος μὲ τὴν Θεία Φύσι Του, ἐπὶ τῆς γῆς. 
Μυστήριον Αὐτὴ ἡ ὑποστατικὴ Ἕνωσις τῶν δύο ἐν Χριστῷ Φύσεων. Μυστήριον ἡ ἔνδοξος 
ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασίς Του. Μυστήριον ἡ Μεταβολὴ τοῦ Ἄρτου καὶ τοῦ κεκραμένου 
Οἴνου σὲ Σῶμα καὶ Αἷμά Του. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐννοήσῃ τὰ Ἀκατάληπτα;

Δι’ αὐτὰ: «μὴ ζήτει τὸν τρόπον», συνιστοῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐνερ-
γεῖ κατὰ τρόπο θαυμαστὸ τὰ πάντα! Ἐνήργησε τὴ Σάρκωσιν τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, ἐκ τῆς Παναγίας Θεοτόκου, καὶ μεταβάλλει τὰ Στοιχεῖα τοῦ Ἄρτου καὶ Οἴνου σὲ 
Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, κι ἔτσι πραγματοποιεῖ τὸ κάθε Μυστήριον, ὥστε Μὶα νὰ εἶναι 
πανταχοῦ ἡ Θυσία, Ἕνα τὸ προσφερόμενο Θῦμα, παντοῦ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ Κύριος.

Δὲν μένει σὲ μᾶς παρὰ νὰ κύπτωμε τὴν κεφαλή, παραδεχόμενοι, ἐν ὅλῃ δυνάμει ψυχῆς, 
ὅ,τι ἡ Ἅγία μας Ἐκκλησία διδάσκει γιὰ τὸ Πανσέβαστο Μυστήριο!

Κατὰ τὴν ἰδίαν ἔννοιαν οὐδεὶς μολυσμὸς καὶ φόβος ἐπιτρέπεται, κατὰ τὴν μετοχή μας 
στὰ Ἅγια Μυστήρια. Καθ’ ὅτι ἡ Χάρις ἐνεργοῦσα ἀποτρέπει πάντα ἀνάλογον φόβον 
ἤ πιθανολόγησιν. Ἐὰν καὶ οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι μένουν ἔκθαμβοι ἐνῴπιον τῆς Σοφίας τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ ἐκδηλοῦται στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν σωτηρία τοῦ γένους τῶν 
βροτῶν, τὶ ἔχει νὰ πῇ ὁ πτωχὸς ἄνθρωπος, ποὺ καθίσταται τὸ ἀντικείμενο τῆς τοιαύτης, 
ἐν ἀγάπῃ Σοφίας τοῦ Θεοῦ! Προσπαθοῦμε ἁπλῶς, νὰ συναισθανώμαστε βαθύτερα τὴν 
προσφερομένη Ἀγάπη Του, μὴ ἀντιδρῶντες χοϊκὰ ἤ ἔμφοβα στὰ μέσα, ποὺ μετέρχεται 
γιὰ τὴν σωτηρία μας! Πλήρεις συναισθήσεως, ὅτι δὲν εἴμαστε παντάπασιν ἄξιοι 
έκδηλώσεως τόσον θερμῆς Ἀγάπης, ἄς Τὸν δοξολογοῦμε γι’ Αὐτήν, μὴ παραλείποντες 
ποτὲ νὰ Τοῦ ἐκφράζωμε: Σὲ ἐμπιστευόμαστε Κύριε. Τὴν ζωὴ καὶ φώτισί μας, τὴν ὑγιεία 
μας, σωματικὴ καὶ πνευματική. Καὶ σ’ αὐτὴν τὴν, ἐκφοβιστικῶς διογκουμένην, ἐπιδημίαν. 
Σὲ προσκυνοῦμε, σὲ προσεγγίζομε. Ῥιπτώμεθα στὸ Πέλαγος τῆς ἀνεξερευνήτου Ἀγάπης 
Σου, στὸ ἐνδιαφέρον Σου γιὰ μᾶς. Κατάστησὲ μας ἀξίους τῆς τόσης Αὐτοθυσιαστικῆς 
Ἀγάπης Σου καὶ ἀξίωνέ μας ν’ ἀνταποκρινώμεθα σ’ Αὐτήν.

Δεῖξε τὴν ἀκαταμάχητον ἰσχύν τῆς Παντοδυναμίας Σου, σὲ ὅσους Σὲ ἐμπιστευόμαστε 
καὶ φώτισε ὅσους ἔμφοβοι Σὲ ὑπηρετοῦν, ποὺ ἐπηρεαζόμενοι ἀπὸ τοὺς «λογικοὺς» καὶ 
πονηροὺς ἐκφοβισμούς, ἐπιχειροῦν νὰ μειώσουν τὸ κράτος τῆς ἰσχύος τῆς Παντοδυνάμου 
Προστασίας Σου, γιὰ τὴν Ὁποίαν, οὐδ’ ἐπὶ στιγμῇ, ἀμφιβάλλουμε ἤ κλονιζόμεθα, 
ἐπαφιέμενοι εἰς Σέ.

Κράτυνε τὴν Νεότητά Σου καὶ δῶσέ της τὴν Σὴν ἰσχὺν ἐν τῇ καρδίᾳ της, ὥστε νὰ ὑμνῇ τὸ 
Πάντιμον καὶ Μεγαλοπρεπὲς Ὄνομά Σου ἐν τῷ θάρρει καὶ τῇ δυνάμει τῆς Παντοδυνάμου 
Προστασίας Σου!   

Μέσα Κο ινωνικῆς Δ ικτυώσεως πού θά μᾶς βρῆτε :
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«Χαῖρε ἡ εὔκαρπος ἄμπελος, βότρυν ἡ βλαστήσασα τὸν πέπειρον». 

Ἀπεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ, κατὰ σει-
ρὰν, δεύτερος Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς 
μας Μητροπόλεως, σεπτός μας Γέρων, 
Σεβασμιώτατος Κυρὸς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Συνεπορεύθημεν μετ' αὐτοῦ ἐπὶ τεσσαρα-
κονταεξαετίαν (46ετίαν), ἀπὸ τοῦ ἔτους 
1974, ὄντος Πρωτοσυγκέλλου ἐνταῦθα, καὶ 
ἀπὸ τοῦ 1994 ἀναχθέντος εἰς Ἐπίσκοπον, 
Μητροπολίτην ἡμῶν, ἕως 2014, ἐνῷ ἡ ζωὴ 
Αὐτοῦ παρετάθη ἕως τὶς 23-1-2020, διατε-
λέσαντος Γέροντος πάν-
των ἡμῶν, ἄχρι τῆς Ἐκ-
δημίας Αὐτοῦ.

Ὁ σεπτός μας Μέν-
τωρ ὑπῆρξε ὑπόδειγμα 
καλοῦ ἀνθρώπου, γλυκέ-
ος Πατρός, εὐαισθήτου 
Ποιμενάρχου, προσεκτι-
κοῦ χειριστοῦ τῶν ψυ-
χῶν τῶν ἐμπεπιστευμέ-
νων Αὐτῷ λογικῶν προβά-
των, ὥστε, κατὰ Κλήμεντα 
Ἀλεξανδρέα (†215) Χρι-
στιανὸν Διδάσκαλον τοῦ 
Β´ αἰῶνος, νὰ ἀποβῇ Ὕμ-
νος Θεοῦ.

Γράφει ὁ ὑπ' ὄψιν Ἐκ-
κλησιαστικὸς Συγγρα-
φεύς: «Καλὸς ὕμνος τοῦ 
Θεοῦ ἀθάνατος ἄνθρω-
πος, δικαιοσύνη οἰκοδομούμενος, ἐν ᾧ τὰ 
λόγια τῆς ἀληθείας ἐγκεχάρακται. Ποῦ γὰρ 
ἀλλαχόθι ἤ ἐν σώφρονι ψυχῇ δικαιοσύνην 
ἐγγραπτέον; Ποῦ ἀγάπην; Αἰδῶ δὲ ποῦ; 
Πραότητα δὲ ποῦ; Ταύτας οἶμαι τὰς θεί-
ας Γραφὰς ἐναποσφραγισαμένους χρὴ 
τῇ ψυχῇ καλὸν ἀφετήριον σοφίαν ἡγεῖ-
σθαι τοῖς ἐφ’ ὁτιοῦν τοῦ βίου τραπεῖσι 
μέρος, ὅρμον τε τὴν αὐτὴν ἀκύμονα σωτη-
ρίας σοφίαν νομίζειν·…». Ἤ, ἁπλοελλη-
νικῶς: Ὁ καλλίτερος τρόπος γιὰ νὰ ὑμνη-
θῇ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ἀθάνατος ἄνθρωπος, 
ὁ ὁποῖος ἔχει μέσα του τὴν δικαιοσύνη 
καὶ στὸν ὁποῖον ἔχουν χαραχθῇ τὰ λό-
για τῆς ἀληθείας. Γιατὶ ποῦ ἀλλοῦ, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν σώφρονα ψυχὴ εἶναι δυνατὸν νὰ 
γραφῇ ἡ δικαιοσύνη; Ποῦ πρέπει νὰ γρα-
φῇ ἡ ἀγάπη; Ἡ ἐντροπή; Ἡ πραότητα; Νο-
μίζω ὅτι πρέπει αὐτὲς τὶς Θεῖες τροφὲς νὰ 
τὶς θέσουμε στὴν ψυχὴ, γιὰ νὰ ἀποτελέ-
σουν ἀφετηρία σοφίας γιὰ ὁλόκληρη τὴν 

ζωή μας, καὶ ὅρμο τῆς γαλήνιας σωτηρί-
ας θεωροῦμε τὴν σοφία. Μὲ αὐτὴν δημι-
ουργοῦνται καλοὶ Πατέρες τῶν Παιδιῶν, 
ποὺ προστρέχουν σὲ βοήθεια τοῦ Πατέ-
ρα τους, καλοὶ γυιοὶ πρὸς τοὺς Γονεῖς, 
ὅταν κατανοοῦν τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Καλοὶ 
ἀποβαίνουν ἄνδρες στὶς γυναῖκες των, 
ὅταν θυμοῦνται τὸν Νυμφίο Χριστό. 
Καλοὶ κύριοι στοὺς ὑπηρέτας των, ὅταν 
ἔχουν λυτρωθῇ ἀπὸ τὴν μεγαλειτέρα δου-

λεία, τὴν ἁμαρτία!
 Μελίζωρος ὁ Ἀοίδιμος, γλυ-
κὺς ὡς καθαρὸν μέλι, εὐμε-
νής, ἵλεως καὶ ἐπιεικὴς μὲ 
τοὺς ὑπ’ Αὐτόν, Ἱερεῖς καὶ 
Συνεργάτας. Καὶ γιὰ νὰ κα-
ταλήξωμε τὴν ἀξιολόγησι 
τοῦ προϋπάρξαντος Γέρον-
τος ἡμῶν, ἐπισημαίνομε τὴν 
προσεμφέρειαν, ὁμοιότητα,
Αὐτοῦ μὲ τὴν διαπίστωσιν 
Νικοδήμου Ὁσίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, καθ’ ἥν: δὲν ἀξιοῦ-
ται ὁ ἄνθρωπος τῆς καθαρό-
τητος ταύτης καὶ τοῦ φω-
τισμοῦ, καὶ τῆς τελειότη-
τος, ἐὰν ὀλίγον καιρὸν σχο-
λάσῃ εἰς τὴν κυκλικὴν κίνη-
σιν καὶ ἐπιστροφὴν τοῦ νο-
ὸς εὶς τὴν καρδίαν. Ἀλλ', ἐὰν 

ἐπιμένῃ πολὺν καιρὸν εἰς τὴν νοερὰν αὐ-
τὴν ἐργασίαν, τὴν γεννητικὴν τῶν ἀπορρή-
των, καθὼς καὶ ὁ Θεσσαλονίκης Γρηγό-
ριος, ἐν τῷ δευτέρῳ Κεφαλαίῳ περὶ προ-
σευχῆς, ταπεινούμενος καὶ ἡσυχάζων, καὶ 
ἀποκόπτων ὅλα τὰ αἴτια, ἅτινα τὸν ἐμ-
ποδίζουσι καὶ προξενοῦσιν αὐτῷ ταραχήν, 
καὶ οὕτω φωτιζόμενος σοφισθῇ. 

Ἐμεῖς, ποὺ Τὸν ζήσαμε σὲ ποικίλες στι-
γμὲς τῶν βιοτικῶν Του συμβεβηκότων, μαρ-
τυροῦμεν τὴν καλλιέργειαν Αὐτοῦ, ζήσαν-
τες ποικίλας στιγμὰς καὶ διαθέσεις τῆς 
μακράς Του βιοτικῆς διαδρομῆς, ἐπὶ ὁλό-
κληρον πεντηκονταετίαν.

Καταλήξαντες οὖν εἰς τὴν ἐκ τῆς παρού-
σης προσωρινῆς βιοτὴς Ἔξοδον Αὐτοῦ, 
δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν τὸ: Αἰωνία Αὐτοῦ καὶ 
Ἁγία ἡ Μνήμη. 

ΕΚΔΗΜΙΑ  ΣΕΠΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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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 Ἀρχαιρεσίας 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 Πρα-
σίνου 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 ψῆφο σας.

Τὸ ἔργον ὁλόκληρον τῆς Ἐνορίας καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν τοῦ Κτιρίου της ἐξυπηρετοῦνται 
ἀπὸ τὸν Σύλλογό μας καὶ προχωροῦν ὅσο ὑπάρχουν χρήματα. Ἡ ἀργή των ἐξέλιξις, ποὺ σχολιάζεται, ὡς 
συνήθως, ὀφείλεται στὴν διαρκῆ ἀνάγκη συγκεντρώσεως χρημάτων.

Ἡ ἐγγραφὴ Νέων Μελῶν καὶ ἡ Πληρωμὴ 2(δύο) Εὐρὼ τὸν μῆνα ἤ 24 τὸν χρόνο (= 2 x 12 μῆνες), προωθοῦν ἀπο-
φασιστικὰ τὸ ἐναπομένον ἔργο.

Παραλλήλως, ὡς γνωστόν,  ὁ Σύλλογος ἐνισχύει Γεῦμα-Συσσίτιο, περισσοτέρων τῶν 150 μερίδων, καθημερι-
νῶς, καὶ στηρίζει τὴν Σίτισι 50 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 
Δεκέμβριον-Ἰανουάριο, διενεργεῖ τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης γι’ αὐτὸν τὸν σκοπό.

Σᾶς παρακαλοῦμε καὶ Σᾶς περιμένουμε νὰ συμβάλλουμε καὶ πρακτικὰ γιὰ τὴν ἀσφαλῆ ἐπίτευξι τῶν προ-
σπαθειῶν μας, ἰδίως μὲ τὴν περιπέτεια τῆς πολυμήνου ἐγκλείσεώς μας στὰ σπίτια μας.

Ἀρχιμανδρίτης ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Συλλόγου Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ.
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Ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2020 ἕως 10ης Ἰανουαρίου 2021

Ε Ν Ο Ρ Ι Α Κ Η  Α Γ Κ Α Λ Ι Α
 ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ •

• ΔΩΡΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΦΑΓΩΣΙΜΑ-ΓΛΥΚΑ ΕΟΡΤΙΑ.

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 ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ-
ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙΣ, ἀνανεωμένη ῥιζικὰ, ἐπανεμπλουτισμένη, σὲ εἰδικὰ 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 
Ἑορταστικὰ 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.

ΕΟ
ΡΤ

ΑΓΟ
ΡΑ - - ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙΣ
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Κατόπιν συνεννοήσεως στὸ 2102848632 
μὲ τὸν Συνεργάτη μας Γεώργ. Ἀλεξάν. Νικο-
θόδη. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νὰ δια-

θέτουν Φωτογραφικὴ Μηχανὴ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ & ΤΣΕΠΗΣ  2021

Ἡ Ἐνορία μας ἐπέλεξε γιὰ τὸ προσεχὲς 
ἔτος 2021, Ἡμερολόγια ἘΠΙΤΟΙΧΙΑ, μὲ τὰ 
Ἀπολυτίκια καὶ  τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες τῶν κυ-
ριοτέρων Ἁγίων ἤ μεγάλων Ἑορτῶν κάθε 
ἡμέρας, ποὺ μπορεῖ νὰ συμπίπτουν. Στὸ 
Ἐξώφυλλο φέρουν τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς 
Βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας Θεομήτο-
ρος, ὡς: «Η ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗ». 

Τὰ Ἡμερολόγια Τσέπης–Ἀτζέντες, περι-
λαμβάνουν 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 Εὐαγγελι-
κῶν Περικοπῶν, μετὰ σημάνσεως τῶν Νη-
στησίμων ἡμερῶν καὶ τῶν καθορισμένων 
Καταλύσεων, ἐφ’ ὅσον συμπέσουν Τετάρ-
τες ἤ Παρασκευές, γιὰ τὴν διευκόλυνσι 
τῶν ἀσκουμένων Ἀδελφῶν Ὀρθοδόξως  Πι-
στευόντων. 

Ἡ ἀγορὰ καὶ διάδοσίς των ἐνισχύει καὶ 
βοηθεῖ τὸ πολυποίκιλον Ἔργο τῆς Τοπι-
κῆς Ἐνορίας καὶ τὴν διατήρησι τῶν ἔργων 
Της πρὸς τὴν Νεότητα τῆς Περιοχῆς. Οἱ 
Ἀτζέντες - Ἡμερολόγια Τσέπης τῆς Ἐνορί-
ας μας φέρουν Ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Ὑπερ-
ευλογημένης Μητρὸς τοῦ Θεοῦ «Γλυκοφι-
λούσης». Οἱ τιμὲς των διετηρήθησαν στὰ 
περυσινὰ ἐπίπεδα 5€ γιὰ τὰ Ἐπιτοίχια 
καὶ 2€ γιὰ τὶς Ἀτζέντες. 
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  Ἡ προσπάθεια γιά διευκόλυνσί μας, τῶν 
Νεοελλήνων, δηλαδή γιά νεωτερισμό, 
μέσα στά πλαίσια τῆς Παραδόσεως, 
καθώς καί γιά συγκράτησι τῶν νέων μας 
στά πλαίσια τῆς Παραδοσιακῆς μας 
Κληρονομίας, δέν ἐξαιρεῖ τήν ὀρθο- 
γραφία, τήν διάτηρησι τῆς ὀρθογραφίας 
τῆς "καθαρᾶς μας Γλώσσης", χωρίς νά 
θίγουμε στό ἐλάχιστο τόν σύγχρονο καί 
ἐξελισσόμενο διαρκῶς τρόπο ἐκφράσεως. 
 Ἔτσι παρατηρεῖται στά κείμενά μας 
διατήρησι, ὀρθογραφικά - μορφικά, τῶν 
καταλήξεων τῆς τρίτης κλίσεως τῶν 
ὀνομάτων, ἀπό τήν Καθαρεύουσα, ἐπίσης, 
διατήρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς ὑποτακτικῆς 
καί τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων, πολυτονικό, 
λόγιες ἐκφράσεις καί λέξεις, παρεμβαλ-
λόμενες - ἀτόφια καθαρεύουσες - πού 
ἀποδίδουν, κατά τήν ἐκτίμησί μας, καλ-
λίτερα ὅ,τι θέλουμε νά ἀποδώσουμε. 
Ἐπίσης μικτή ὀρθογραφία σέ κείμενα, 
ὃπου νοηματικά φρονοῦμε ὅτι δέν μπο-
ρεῖ νά γίνῃ διαφορετικά. Ἀναγκαία 
θυσία στόν βωμό τῆς "ἐξελίξεως" καί 
ἀντίστασι στήν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησι 
καί τόν ἀπόλυτο συμβιβασμό σ' αὐτήν 
παρακαλοῦμε νά θεωρήσετε αὐτήν τὴν 
σύμμιξι, κι ὄχι προχειρότητα, ἀβλεψία, 

λάθος ἤ ἀγραμματωσύνη.

Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ἱ. Προϊστ.
Ἐνορίας ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὀρθογραφική παρατήρησι
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Ἀκοῦστε  ἕνα βιβλίο. 
Παρακολουθῆστε ἕνα ἐπιστημονικὸ συνέδριο. 
Δεῖτε  μιά ταινία. 
Προετοιμασθεῖτε σωστὰ γιά τὸν Γάμο σας. 
Ἐλέγξτε τὶς οὐσιαστικὲς προϋποθέσεις γιά μία ἐπιτυχημένη συζυγία. 
Γνωρίστε τὸν ῥόλο τῆς  ἐπικοινωνίας καὶ τοῦ συναισθήματος. 
Μελετῆστε πῶς ἐπιδροῦν τὰ παιδιὰ στὴν συζυγικὴ σας σχέσι. 
Γνωρίστε τί σημαίνει ἡ Βάπτισι γιά τὸ παιδί σας. 
Μάθετε  πῶς θὰ ἔχετε τὸν Χριστὸ συνοδοιπόρο σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σας. 
Τοὺς τρόπους νὰ προσεύχεσθε σωστά. 
Νὰ κτίζετε σωστὰ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις. 
Νὰ ὑπερβαίνετε τὶς συγκρούσεις. 
Νὰ ἀξιοποιῆτε πνευματικὰ τὶς Ἑορτές. 
Γευθῆτε τὴν γλυκύτητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. 
Κατανοῆστε τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάστασι. 
Ὑπερβῆτε τὸν φόβο τοῦ θανάτου ἀντιμετωπίζοντάς τον  Ὀρθόδοξα. 

Ἐπισκεφθῆτε μας, στὸν μικρὸ χῶρο ἠχογραφήσεων 
τῆς Ἐνορίας μας (studio), στὴν Αἴθουσα ποὺ εἶναι 
ἀφιερωμένη στὴν Παναγία τὴν Κουκουζέλισσα καὶ ἐπωφεληθῆτε 
ἀπὸ τὴν ἀποθησαυρισμένη πεῖρα τῶν Ἁγίων καὶ Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας στὴν Ψηφιακὴ Δανειστικὴ Δισκοθήκη καὶ 
Βιβλιοθήκη. 
Θὰ βρῆτε πάνω ἀπὸ 1.000 βιβλία. 
Εὐρύτατη ποικιλία σᾶς περιμένει καὶ σὲ ψηφιακὴ ἔκδοσι 
(CD & DVD). 
25 διαβασμένα βιβλία σὲ CD, 400 τίτλοι ταινιῶν DVD 
καὶ πάνω ἀπὸ 
3.000 Ὁμιλίες σὲ CD ποὺ καλύπτουν κάθε σημαντικὸ 
καὶ καθημερινὸ σας ζήτημα. 
Δανεισθῆτε ἄφοβα, χωρὶς αὐστηροὺς χρονικοὺς περιορισμούς!

Σᾶς περιμένουμε 
κάθε μέρα 18.30 - 22.00.

Ὑπεύθυνοι: 
π. Τέρτιος Κωνσταντόπουλος 
&  κ. Μαρία Παν. Τσιαμποκάλου - Νικοθόδη
Ἐπικοινωνῆστε μαζή μας 
στὰ τηλέφωνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ: 
210 2848632 - 210 2820143.

Ψηφιακὴ Δανειστικὴ 
Δισκοθήκη & Βιβλιοθήκη.

« Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΟΥ ΕΝΑΘΡΩΠΗΣΑΝΤΟΣ ΘΕΟΥ,

ΩΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ» 

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΑΠΟ 23 / 9 / 2020,  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ & ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑ-
ΚΛΗΣΙ  ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (8 Μ.Μ.) ΥΠΟ ΑΡΧΙΜ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976.

* ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ *

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ:

«Χαῖρε γῆς Δέσποινα καὶ θαλάσσης Μόνη καὶ τῆς κτίσεως Βασίλισσα».

• ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΙΣ.
• Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ.
• Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ.
• ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.
• ΝΟΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
• ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ.
• ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΣ.
• Η ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΙΣ 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..
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«Χαῖρε ἱσταμένων βεβαίωσις καὶ πεπτωκότων ἡ ἔγερσις». 
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Χαῖρε τοῦ ἐμπυρίνου οὐρανοῦ τὸ τεράστι
ον τ

ηλ
εσ

κό
πιο

ν.


