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Ιερός Ναός

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΑΡΑΣ
«Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω
λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ»(Λουκ. 2, 10-11)

Η

Αγία, ευλογημένη νύχτα που μας
έφερες τον Σωτήρα μας. Νύχτα
Χριστουγεννιάτικη, που στο έρεβος
της ειδωλολατρίας, άναψες το φως το
ανέσπερο. Ζούσαμε χωρίς ήλιο. Ζούσαμε χωρίς χαρά. Και, μέσα σε αυτό το
σκοτάδι, της αξεπέραστης αμηχανίας,
ακούσαμε του αγγέλου το μήνυμα: «Ιδού
γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην...».Αλήθεια, γεννήθηκε ο Χριστός.
Αλήθεια, ήλθε η χαρά στις πληγωμένες,
από τα βέλη της αμαρτίας και του πόνου, καρδίες μας.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, η εορτή της μεγάλης χαράς. «Οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η κτίσης όλη». Οι καμπάνες αναγγέλνουν τον Ερχομόν
της Χαράς. Την Χαράν αυτήν ψέλνουν οι άγγελοι, την τραγουδούν
τα παιδιά, τα βουνά και τα λαγκάδια. Το κρύο του χειμώνα αποχωρεί
στην ζεστασιά της χαράς αυτής. Δικαιολογημένη αυτή η γιορτερή ατμόσφαιρα.
Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι. Όσο θα υπάρχουν μανάδες και παιδία.
Όσο θα υπάρχει φτώχεια και πόνος, δάκρυ και νοσταλγία, θα κτυπούν
ανθρώπινες καρδιές προσδοκώντας αυτή τη χαρά.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: μέσα στο σκοτάδι της Χριστουγεννιάτικης
νύχτας, οι ουρανοί μας καλούν να σηκωθούμε από το κρεβάτι της
αγωνίας, του υλισμού και της ματαιοδοξίας. Δεν ακούτε τους Αγγέλους των Χριστουγέννων που μας φωνάζουν: «Σηκωθείτε, φτάνει πια
τόσος ύπνος. Ξυπνάτε και τρέξετε να υποδεχθείτε και να ζήσετε την
Χαρά. Αφήστε την αθλιότητα, την κακία, την ακηδία και την απιστία
και γιορτάσετε. Και βιώσετε τον ερχομό της μεγάλης Χαράς. Αφήστε
Την να διαποτίσει τις καρδιές σας και όλες τις αισθήσεις σας. Γενείτε
χαρούμενοι και χαροποιοί».Χριστέ μου, πόση γλυκύτητα κρύβεται μέσα
σε αυτό το μήνυμα!
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Χαρούμενοι και χαροποιοί! Πού είναι η χαρά; Πού είναι οι χαρούμενοι; Πού είναι οι χαροποιοί; Χιλιάδες χρόνια η ανθρώπινη γνώση
και σοφία πάλεψαν να δώσουν χαρά στον άνθρωπο. Ξοδεύτηκε άφθονο μυαλό και χρήμα. Τα αγαθά του τεχνικού πολιτισμού αγκάλιασαν
όλη τη γη. Και όμως, η -αληθινή- χαρά δεν ήλθε. Δεινά, πόλεμοι,
εγκλήματα, σκοτωμοί, πρόσφυγες και μετανάστες, φτώχεια, ανεργία,
ξεσπιτωμοί και βιαιότητες. Λείπουν οι – αληθινοί- χαρούμενοι και χαροποιοί, ή υπάρχουν σε μειονότητα. Η ακαταστασία που επικρατούν
σήμερα. Το χάος και το άγχος για το αύριο, που προοιωνίζεται χειρότερο από το σήμερα, αφαιρούν κάθε ίχνος χαράς από των ανθρώπων
τις καρδιές. Και όλα αυτά, κι ακόμη κι άλλα, γιατί οι άνθρωποι έψαξαν,
και ψάχνουν, να βρουν μέσα «χαράς» και «ευτυχίας» μακρυά από το
σπήλαιο της Βηθλεέμ. Όμως, μακρυά από αυτό δεν υπάρχει χαρά και
ευτυχία, κι όπου υπάρχει, πρόκειται περί παρωδίας με ό,τι χείριστα
μπορεί να ζήσει ο εξαπατηθείς από αυτά, κάτι που το ζούμε αρκετά
έντονα σήμερα.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΑΡΑΣ: Χριστέ μου, γεννήθηκες για να έρθει η
χαρά και η ευτυχία στις καρδιές και στη ζωή των ανθρώπων. Έλα σε
ικετεύουμε και σήμερα Σε αυτό το βαθύ σκοτάδι που ζούμε.«Λάμψον
και ημίν τοις αμαρτωλοίς το φώς Σου το αΐδιον». Στείλε τον Άγγελόν
Σου να κτυπήσει όλων μας τις καρδιές. Να μας ξυπνήσει από τον «μακάριον» ύπνον της πολύποδης αμαρτίας. Φώτισε την παραπαίουσα
και υλόφρονα ανθρωπότητα να αφήσει τα βαλτονέρια της κοσμικής
φθοροποιού χαράς.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΑΡΑΣ: Αγαπητοί μου αναγνώστες, οι οποίοι
και όπου να είστε, έχετε καρδιά. Ανοίξτε τα παράθυρά της να μπεί ο
ήχος ο χαρμόσυνος της χριστουγεννιάτικης καμπάνας. Αφήστε να περάσει και να βιώσετε το μήνυμα του Αγγέλου: «Ευαγγελίζομαι υμίν
χαράν μεγάλην... ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ». Αφήστε να
διαποτίσει τούτο το μήνυμα ολόκληρο το είναι σας και τρέξτε στη Βηθλεέμ τα άγια τα μέρη με τη στάμνα της καρδιάς σας, και γεμίστε την
με την αθάνατη και λυτρωτική χαράν του Χριστού. Αφήστε να μπεί το
αΐδιο φως της Αγίας Φάτνης. Ο Γεννηθείς Χριστός να ευλογεί τις
καρδιές και την ζωήν σας.

Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγος- Λυκειάρχης-Ιεροκήρυξ
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ
Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΘΑ

ην Κυριακή 13 Νοεμβρίου εορτή του
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τελέσθηκε η εις πρεσβύτερον Χειροτονία του Ιεροδιακόνου και Μεγαλόσχημου μοναχού π.
Δημητρίου Καββαθά στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας Άνω Γλυφάδας, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλο. Ήταν πολύ μεγάλη η χάρις και η ευλογία για
τον Ιεροδιάκονο π. Δημήτριο, αλλά και για
όλους όσους παρευρέθηκαν για να συμπροσευχηθούν μαζί του, ώστε ο Κύριος μας
Ιησούς Χριστός να τον καταστήσει άξιον
λειτουργό Του. Στην χειροτονία παρευρέθησαν,
τα αδέλφια του, συγγενείς, πνευματικά αδέλφια,
φίλοι και πλήθος προσκυνητών από τους Αγίους
Ισιδώρους Λυκαβηττού. Προ της χειροτονίας συγκινητικούς λόγους εκφώνησαν πρώτος ο πατήρ
Δημήτριος και εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος
κ. Παύλος ο οποίος μιλώντας πατρικά και
με πολλή αγάπη προς τον πατέρα Δημήτριο, αναφέρθηκε σε λόγους του
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος τόνισε
έντονα, ότι ένα από τα χαρίσματα που πρέπει να έχουν οι κληρικοί είναι αυτό
της τόλμης, λέγοντάς του «έχεις την τόλμη, διαφύλαξέ την και μη την
χάσεις ποτέ» και ξεκίνησε η χειροτονία εις πρεσβύτερον, η όποια πραγματικά συγκλόνισε όλους όσους βρισκότανε στον Ιερό Ναό και τους γέμισε με
αισθήματα πνευματικής χαράς, ανάτασης, ενώ όλοι φώναζαν συγκινημένοι
μετά τον Σεβασμιώτατο «ΑΞΙΟΣ».
Μετά την οπισθάμβωνο ευχή ο Σεβασμιώτατος τίμησε τον νεοχειροτονηθέντα
πρεσβύτερο πατέρα Δημήτριο με τα οφίκια του Πνευματικού και του Αρχιμανδρίτου, λέγοντάς του κατά την χειροθεσία «έχεις την ηλικία, έχεις
την σοφία, έχεις και την εμπειρία ώστε να καταστείς καθόλα αντάξιος
της τιμής που σου κάνει ο Κύριος».
Ο Σεβασμιώτατος ως ένδειξη αγάπης, δώρισε στον νέο Αρχιμανδρίτη τον
προσωπικό επιστήθιο Σταυρό του, όπως επίσης το ίδιο δώρο δέχθηκε και από
τον πνευματικό του πατέρα και αδελφό π. Δημήτριο.

Το όνομα Δημήτριος που έλαβε από την κούρα του είναι προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, θερμού
προστάτου του και φύλακα της ζωής του, οδηγώντας τον με θαυμαστές
επεμβάσεις στην πορεία του προς την Αγία του Ιερωσύνη.
Συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο πατέρας Δημήτριος και ο πατέρας Ηλίας
κέλευσαν τον πατέρα Δημήτριο ενώπιον του Επισκόπου, λίγο πρίν θέσει ο
Αρχιερέας την Χείρα Του επί της κεφαλής του, προπέμποντάς τον στην οδό
της Ιερωσύνης.
Εμείς που γνωρίζουμε καλά τον πατέρα Δημήτριο αλλά και την σχέση που έχει
με τον νεοχειροτονηθέντα π. Δημήτριο επί τριάντα τρία συναπτά έτη, είμαστε
πεπεισμένοι ότι με αυτή την χειροτονία εκπληρώθηκε ένα μεγάλο τάμα
Αγίων ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή αλλά γνώρισαν
και μίλησαν για τον πατέρα Δημήτριο.
Αλλά κυρίως εκπληρώθηκε το μεγάλο
προσωπικό τάμα του εφημερίου μας
π. Δημητρίου που στο πρόσωπο του
έβλεπε και βλέπει τον αδερφό του, το
στήριγμα του, τον συμπαραστάτη του
στη ζωή όπως ο ίδιος ο νεοχειροτονηθείς τον αποκάλεσε στον χειροτονητήριο λόγο του.
Μετά το πέρας της χειροτονίας, ο
Σεβασμιώτατος μοίρασε στο εκκλησίασμα ως ευλογία αναμνηστικά εικονάκια
που εικόνιζαν, άλλα τον Άγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, θερμό προστάτη του
νεοχειροτονηθέντος και άλλα με τα ιερά πανάγια προσκυνήματα που τόσο
αγαπά και ως διάκονος υπηρετούσε και θα συνεχίσει να διακονεί, πλέον ως
Ιερέας.
Τέλος στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας
παρατέθηκε γεύμα προς τιμή του νέου πρεσβυτέρου, με τον Επίσκοπο, τον
Ιερό κλήρο αλλά και ολόκληρο το εκκλησίασμα.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθούμε στην πραγματικά εγκάρδια
φιλοξενία από τους Ιερείς και το προσωπικό του Ιερού ναού που φιλοξένησε
την χειροτονία και ιδιαίτερα τον προϊστάμενο του ναού, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Φιλόθεο Παγιάκη, τον ευχαριστούμε από καρδιάς,
αισθανθήκαμε πολύ οικεία κοντά του καθώς η ταπείνωσή του, μας έκανε να
νιώθουμε ότι γνωριζόμασταν χρόνια.
Οι αρθρογράφοι του Περιοδικού μας αλλά και όλοι οι πνευματικοί αδελφοί,
φίλοι και προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού εύχονται ολοψύχως
στον πατέρα Δημήτριο Καββαθά να αναδειχθεί άξιος εργάτης του αμπελώνος
του Χριστού, η διακονία του να φέρει πολλούς καρπούς, να υπηρετεί Θεόν

-6-

-- 7 --

13/11/16 (ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)

Τ

και ανθρώπους και να εργάζεται για την Δόξα του Τριαδικού Θεού και την
σωτηρία των ανθρώπων. Σας παραθέτουμε τον συγκινητικό λόγο που
εκφώνησε ο ιεροδιάκονος π. Δημήτριος Καββαθάς λίγο πριν την χειροτονία του.
ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΘΑ
Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος πάντοτε νυν
και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Σεβασμιώτατε Πατέρα και Δέσποτα κ. Παύλε.
Σεβαστοί πατέρες του ιερού
ναού της Αγίας Τριάδος Γλυφάδας.
Σεβαστέ και αγαπημένε μου πατέρα, αδελφέ και συνοδοιπόρε
στη ζωή πατέρα Δημήτριε.
Δοξάζω, υμνώ και ευχαριστώ
τον Πανάγαθο Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους
Αγίους, που αξιώνομαι, μετά
από τόσα χρόνια προσμονής,
να βρίσκομαι ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου και του Σεπτού μας ποιμενάρχου κ. Παύλου στην πιο ιερή
στιγμή της ζωής μου. Σας ευγνωμονώ όλους γιατί είστε παρόντες συμπροσευχόμενοι για την αναξιότητά μου, τώρα που ο Γλυκύς μου Ιησούς πρόκειται
να με καταστήσει εργάτη του Αμπελώνα Του και λειτουργό των επουρανίων
Μυστηρίων Του.Σεβασμιώτατε είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα μου τώρα
που βρίσκομαι ένα βήμα πριν ολοκληρωθεί αυτό που ξεκινήσατε πρώτα με
την μοναχική μου κουρά και έπειτα με την εις διάκονον χειροτονία. Φόβος,
τρόμος, έκστασις και αμηχανία πάλι κατέχουν την καρδιά και το μυαλό μου.
Στην ταλαίπωρη ψυχή μου φαντάζουν γιγάντια το βάρος και η ευθύνη της αγίας ιερωσύνης, της ουράνιας αυτής παρακαταθήκης που θα λάβω από τα τίμια
Σας χέρια. Τα γήινα μου μάτια είναι τυφλά και δεν δύνανται να αντικρίσουν
την Δόξα και το Μεγαλείο του Τριαδικού Θεού στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Τα ουράνια ενώνονται με τα επίγεια, η θριαμβεύουσα εκκλησία με την
στρατευομένη και το Άγιο Θυσιαστήριο γίνεται Ένα, Ουράνιο, με τον Κύριο
μας Ιησού Χριστό Μέγα Αρχιερέα, με τους Αρχαγγέλους, Αγγέλους και όλους
τους Αγίους να μετέχουν σε αυτό το υπερκόσμιο μυστήριο. Πώς όμως εγώ ο
χοϊκός,ο φθαρτός και αμαρτωλός θα τολμώ να προσέρχομαι,να προσεγγίζω
για να λειτουργώ στο Άγιο Θυσιαστήριο,να κρατώ στα βδελυρά μου χέρια το
Σώμα και το Αίμα του Χριστού μου και να θυσιάζω τον Θείον Αμνόν.

Είναι αδιανόητο, πέρα από κάθε λογική και δε χωράει στο μυαλό μου. Είναι
φοβερό το μυστήριο της αγίας ιερωσύνης, φως και φωτιά, ευλογία και αγιασμός, χάρις και θέωση. Πόσο έντονα ‘’ηχούν’’ στην ψυχή μου τα ιερά λόγια
του τροπαρίου της θείας μεταλήψεως και της Μεγάλης Εβδομάδας :«εν ταις
λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω
συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου
και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρύπον της
ψυχής και σώσον με ως Φιλάνθρωπος». Σε αυτό μόνο ελπίζω και παίρνω
θάρρος ·στην άκρα Φιλανθρωπία του Λυτρωτή μου Χριστού, ο Οποίος μου
άνοιξε την πόρτα και όπως κάλεσε
τους τελώνες και τους αμαρτωλούς να
Τον ακολουθήσουν, έτσι μίλησε και
στη δική μου ψυχή.
Υπακούω και αποδέχομαι την Κλήση
του Θεού, της Αγίας Εκκλησίας, του
Επισκόπου μου και του πνευματικού
μου για να μπορέσω να αγωνιστώ
στο στάδιο των αρετών, να προσφέρω
και εγώ ελάχιστη θυσία στο Θεό την
ανάξιά μου διακονία, προσδοκώντας
να γίνω ανάξιος μιμητής των Αγίων μας στην ταπείνωση, την αγάπη, την
πίστη, την προσευχή, την εγκράτεια, την αυτοθυσία και ίσως να εξιλεωθώ για
τις πολλές μου αμαρτίες και ο Γλυκύς μου Ιησούς, ελαφρύνει το βαρύ φορτίο
μου. Αποδέχθηκα Σεβασμιώτατε ψυχή τε και σώματι την Θεία Κλήση γιατί
είχα αγαπήσει τον Χριστό μου από παιδί. Στην εφηβεία μου οι αναζητήσεις
και τα πολλά ερωτήματα συγκλόνιζαν την ψυχή και το μυαλό μου και έβρισκα
ανάπαυση και λύτρωση μόνο στο πανάγιο Πρόσωπό Του. Στο άκουσμα του
Θείου Κηρύγματος στις εκκλησίες, μεγάλωνε συνεχώς η φλόγα που έκαιγε μέσα μου. Ο ιερός πόθος αύξανε καθώς διάβαζα τους βίους των Αγίων και των
Μαρτύρων αλλά και των σύγχρονων Οσίων της Εκκλησίας μας και έμοιαζα
με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Παρόλο που ακολουθούσα τους ρυθμούς της
ζωής κάθε νέου της εποχής μου, να σπουδάσω και να χαρώ τη ζωή μου, όπως
μου έλεγαν όλοι, εντούτοις βασανιζόμουν. Έπρεπε να βρω τις απαντήσεις σε
αυτά που αναζητούσε και διψούσε η ψυχή μου. Ώσπου τελικά έγινε μεγάλος
σεισμός στον εσωτερικό μου κόσμο και ισοπεδώθηκαν όλα. Τίποτα δεν έμεινε
όρθιο εκτός από την λαχτάρα μου να ακολουθήσω το μονοπάτι του Ιησού.
Τον γνώριζα μέσα από τα ιερά βιβλία, Τον είχα αποτυπώσει στο μυαλό μου,
ήθελα όμως να Τον συναντήσω με την καρδιά και τις αισθήσεις μου. Ήμουν
αποφασισμένος,αλλιώς όλα θα μου φαίνονταν κενός λόγος. Έτσι σκεπτόταν
το παιδικό μου μυαλό.
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Τότε πραγματικά ο Εύσπλαχνος Κύριός μου, απάντησε σε αυτό που κάποιος
θα μπορούσε να το θεωρήσει πρόκληση προς το Θεό. Έλεγα στον εαυτό μου
αφού «Ζει Κύριος ο Θεός μου», θέλω να Τον γνωρίσω, να μου μιλήσει με
τον δικό Του τρόπο. Και η απάντησή Του ήλθε όταν πλέον είχε ξεκινήσει να
σβήνει η ελπίδα και η απογοήτευση να μεγαλώνει μέσα μου. Ήμουν σχεδόν
έτοιμος να αλλάξω πορεία, να φύγω μακριά στην γενέτειρά μου την Αυστραλία. Τότε, κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή, ήλθε το ουράνιο μήνυμα, το χέρι
του Θεού στην ταλαίπωρη ζωή μου. Ένας μεγάλος Άγιος μπήκε ξαφνικά στο
δρόμο μου, στη ζωή και βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος, του οποίου το όνομα φέρω αναξίως, απρόσμενα με πήρε στην
αγκαλιά Του και με οδήγησε σε άλλα μονοπάτια που ποτέ δεν θα μπορούσα
να διανοηθώ ότι θα διαβώ.
Ήλθε με πολλή δύναμη, χάρη και αγάπη στη
ζωή μου, έδωσε άλλη πνοή, φως και ελπίδα.
Ίσως φαίνεται παράξενη η οικειότητα αυτή, όμως είναι ο Άγιος που μας ακολουθεί σε κάθε
μας βήμα, είναι ο αληθινός φύλακας άγγελός
μας, είναι ο προϊστάμενός μας, το δικό Του θέλημα ποιούμε και το όνομά Του υπηρετούμε.
Παρόλο που Τον έχω στεναχωρέσει αμέτρητες
φορές,Αυτός δε με εγκατέλειψε, αλλά πάντα
μου έδινε πλούσιο το έλεος και την αγάπη
Του. Σε ευχαριστώ Μεγάλε μου Άγιε Δημήτριε
που με κρατάς στην αγκαλιά Σου. Έχω χαρίσει
την καρδιά μου σε εσένα,δίνω και τη ζωή μου.
Αξίωσε με.
Αμέσως, μετά τον Άγιο, γνώρισα τη χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
στα χέρια της ευλογημένης και αγιασμένης πνευματικής μου μητέρας, της Ειρήνης της προσκυνητρίας. Η άκρως ταπεινή, ασκητική και χαρισματική αυτή
γυναίκα αντιπροσώπευε αυτό που πάντα αναζητούσα, ένα δυνατό σημείο
από το Θεό που θα συγκλόνιζε τη ζωή μου. Αυτή η αφανής, πτωχή και απλή
αγρότισσα ζούσε σ’ ένα πολύ φτωχικό σπίτι με πενιχρά μέσα, χωρίς έσοδα,
μόνο με τα ζώα της, τις ελιές και τις πορτοκαλιές της. Όταν έφθασα για πρώτη
φορά στο φτωχικό της μαζί με τον πατέρα Δημήτριο, εκείνη απουσίαζε στους
αγρούς μαζεύοντας χόρτα για τα αγαπημένα της ζωντανά. Όταν ξεκινήσαμε να
την αναζητούμε, την είδαμε να επιστρέφει, σέρνοντας ένα παλιό καρότσι φορτωμένο κλαδιά και χόρτα. Τότε τρέξαμε να τη βοηθήσουμε και πλησιάζοντας
την, νιώσαμε ένα υπέροχο δυνατό άρωμα να μας λούζει, ενώ όταν προσπάθησα να την ασπαστώ, πνιγόμουν από την δύναμη αυτής της θείας ευωδίας.
Αυθόρμητα έσκυψα να της φιλήσω το χέρι και έκπληκτος το είδα γεμάτο εκ-

δορές και χώμα από τις αγροτικές δουλειές, όμως ταυτόχρονα ουράνια ευωδία
ανέδυε από αυτό το χωριάτικο αλλά και ευλογημένο χέρι. Ένιωσα αμηχανία
και απορημένος προσπαθούσα να καταλάβω αν είχα μπροστά μου άνθρωπο
ή άγγελο.Την ακολουθήσαμε έως το φτωχικό της όπου εκεί μας υποδέχθηκε
με την αβραμιαία της φιλοξενία,αφού ο Θεός ευλογούσε το σπίτι της το οποίο
παραδόξως ήταν πάντα γεμάτο, χωρίς να στερείται παντός αγαθού και όλα αυτά υπήρχαν όχι για τον εαυτό της αλλά για να τα προσφέρει ως ευλογία στους
επισκέπτες και τους προσκυνητές του Τιμίου Σταυρού.
Μετά μας οδήγησε στο προσευχητάρι της, στο δωμάτιο δηλαδή που διατηρούσε ως τόπο προσευχής με τις αγίες εικόνες, το ακοίμητο κανδήλι και το ξύλινο
εικονοστάσιο μέσα στο οποίο φυλασσόταν ο Τίμιος Σταυρός. Τον πήρε στα
χέρια της και τον εναπέθεσε στο σώμα μου προκαλώντας
ανείπωτη ευφορία και γλυκύτητα. Η θαυματουργή χάρη
του Τιμίου Σταυρού με θεράπευσε, με ανόρθωσε και
με στερέωσε, ενώ με την προσευχή, την αγάπη και τα
ουράνιά της λόγια, άνοιξαν τα μάτια της ψυχής και της
καρδιάς μου. Μαζί της συνάντησα και γνώρισα αληθινά
τον Γλυκύ μου Ιησού. Ο Τίμιος Σταυρός στα καθαρά της
χέρια θεράπευε κάθε ασθένεια σωματική και πνευματική.
Ήταν αμέτρητα τα θαύματα και τα σημεία που έζησα
κοντά στην πνευματική μου μητέρα. Πρός Δόξα Θεού
αναφέρω μόνο δυο. Το πρώτο έλαβε χώρα το Πάσχα του
1985 όταν βρισκόμουν προσκυνητής στην Ιερουσαλήμ,
μαζί με τον π. Δημήτριο. Κατά την επίσκεψή μας στο
Πραιτώριο, την φυλακή του Χριστού, μαζί με όλους
τους συμπροσκυνητές, τοποθέτησε τον Τίμιο Σταυρό,ως
ευλογία, στην πέτρινη πλάκα πάνω στην οποία είχε αλυσοδεθεί ο Λυτρωτής μας Χριστός, πριν την Σταύρωση.
Μπροστά στα έντρομα μάτια όλων, ο Σταυρός αιωρήθηκε για αρκετή ώρα
προκαλώντας δέος και έκσταση.
Το δεύτερο γεγονός αναφέρεται στην οσιακή κοίμησή της. Από την πρώτη
στιγμή που γνώρισα τη μακαριστή Ειρήνη, Μάιος του 1984,έλεγε συνεχώς
ότι όταν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της, ο Θεός θα την έπαιρνε
από τη ζωή. Είναι γεγονός ότι κάθε της κουβέντα ήταν πέρα ως πέρα αληθινή και σε ο,τιδήποτε αναφερόταν πάντα επαληθευόταν, όσος χρόνος και αν
περνούσε. Όταν ήλθε το έτος 1990 όπου συμπληρωνόταν το 65ο της έτος,
ενθυμηθήκαμε με τον π. Δημήτριο τα λόγια για την εκδημία της. Δεν μπορούσαμε να δεχθούμε το γεγονός αυτό, μας συνέθλιβε, μας συντάραζε,ενώ
η φυσική της κατάσταση ήταν άριστη, η υγεία της ακλόνητη και το πνεύμα
της ακμαίο. Πιστέψαμε λοιπόν ότι είχε κάνει λάθος και ότι μάλλον δεν είχε
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εννοήσει καλώς κάποιο ουράνιο μήνυμα και χαιρόμασταν για αυτό γιατί δεν
μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα την αποχωριστούμε. Όμως λάθος είχαμε
κάνει εμείς και εντελώς ξαφνικά την κτυπάει βαριά ασθένεια. Επί τρεις μήνες
βρισκόταν κατάκοιτη, μόνη με φρικτούς πόνους. Ελάχιστες ψυχές την επισκεπτόντουσαν και εμείς από την Αθήνα, αφού δυστυχώς δεν μπορούσαμε να
φεύγουμε εύκολα από τις εργασίες μας με τον π. Δημήτριο. Ήταν
άκρως μαρτυρική η ασθένεια της
και κανείς ιατρός δεν μπορούσε
να διαγνώσει τι είχε για να την
βοηθήσει έως ότου χωρίστηκε η
αγία της ψυχή από το σώμα στις
9 Μαΐου του 1990. Την επόμενη
μέρα, όπου θα γινόταν και η εξόδιος ακολουθία, κόσμος πολύς
συγκεντρώνονταν στο φτωχικό
της για τον τελευταίο ασπασμό
και για να αποδώσουν τιμή και
ευχαριστία στην ευεργέτιδά τους,μαζί με αυτούς και εγώ με τον π. Δημήτριο.
Κάποια στιγμή, μια γερόντισσα πρόσεξε κάτι παράξενο να συμβαίνει και με
κάλεσε κοντά της για να μου το επισημάνει. Ω! του θαύματος. Από το άψυχο
νεκρό σώμα της μακαρίας Ειρήνης ανέδυε αστείρευτο, ουράνιο μύρο. Συγκεκριμένα από το μέτωπό της άρχισε να ρέει αστείρευτο υγρό μύρο,το οποίο
συνετάραξε όλους όσους βρίσκονταν την ώρα εκείνη στο σπίτι. Αμέσως,παρά
τον πόνο και τη θλίψη για την πνευματική μας μητέρα, αναζητούσαμε μέσα
για να συλλέξουμε το ουράνιο αυτό δώρο. Ύστερα από λίγη ώρα διαπίστωσα
ότι σε όλο της το σώμα έρεε το μύρο και τα ρούχα που φορούσε δεν άργησαν
να μουσκέψουν. Ήταν απίστευτο αυτό που έβλεπαν τα μάτια μας, ουράνιο,
βγαλμένο από τον Παράδεισο. Ήταν η σφραγίδα του Θεού και η πιστοποίηση
της οσιότητάς της.
Μετά την παρέλευση δύο,περίπου,ετών από την οσιακή κοίμηση της πνευματικής μας μητέρας, ο Χριστός έστειλε άλλον αγγελιοφόρο Του στο δρόμο
μας. Ήταν ο ιερομόναχος π. Αντώνιος Μορφέσης, από την ομογένεια της
Αμερικής. Αληθινά πνευματοφόρος ο γέροντας αυτός, ζούσε περισσότερα
από 50 χρόνια στις Η.Π.Α. υπηρετώντας την ορθόδοξη Εκκλησία μας σε
πολλές ενορίες. Αμέτρητοι ήταν οι πιστοί που κατέφευγαν στο άγιό του πετραχήλι και έβρισκαν λύτρωση, παρηγοριά αλλά και θεραπεία από νοσήματα
σώματος και ψυχής. Η φήμη του διορατικού και χαρισματικού αυτού ιερέα
είχε ξεπεράσει τα σύνορα της Αμερικής και άνθρωποι από όλο τον κόσμο έφθαναν για να τον συναντήσουν και να ζητήσουν τη προσευχή και τη μεσιτεία

του στον Κύριο μας. Η
εκκλησία του ήταν καταφύγιο και θεραπευτήριο
για ανθρώπους, η πόρτα
του ήταν ανοιχτή σε όποιον την κτυπούσε, δεν
εξέταζε ποιος ήταν, άλλα
του αρκούσε ότι όλοι
ήταν εικόνες του Θεού
και όλοι είχαν την ανάγκη της Θείας Χάριτος.
Πολλοί αλλοεθνείς και
αλλόθρησκοι, βλέποντας
το μεγαλείο του Θεού σ’ αυτόν τον ουράνιο γέροντα ζητούσαν να βαπτιστούν
και με αυτό τον τρόπο ο π. Αντώνιος είχε οδηγήσει αμέτρητες ψυχές στην
Ορθοδοξία. Ο π. Δημήτριος τον συνάντησε το 1994 στην Αμερική όπου για
ένα μήνα ζούσε την καθημερινότητα του χαρισματικού πνευματικού του. Ο
π. Αντώνιος του δίδαξε την ουράνια λειτουργική, την προσευχή, τη διάκριση,
την πίστη, την αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους,ενώ ήταν καθημερινά
και συγκλονιστικά τα θαύματα που επιτελούσε ο Κύριός μας δια του οσίου αυτού ιερέως. Μέχρι σήμερα όλα παραμένουν αποτυπωμένα στην ψυχή και στην
καρδιά του π. Δημητρίου ο οποίος μεταδίδει και σε εμάς τις διδαχές και τις
ουράνιες εμπειρίες του π. Αντωνίου.
Εγώ ποτέ δεν τον συνάντησα, όμως
μιλούσα από το τηλέφωνο συχνά μαζί
του. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν
απαραίτητο να ταξιδέψω να τον δω
από κοντά, γιατί ταξίδευε αυτός συχνά
για να μας δει στην Ελλάδα, όχι με
αεροπλάνο ή κάποιο άλλο μέσο, αλλά με τη Θεία Χάρη. Το πνεύμα του ήταν
συνεχώς κοντά μας, μας παρακολουθούσε και μας προστάτευε. Πώς αλλιώς
εξηγείται το γεγονός ότι γνώριζε κάθε μας βήμα, κάθε μας σκέψη και κάθε μας
αμάρτημα. Γνώριζε για εμάς πολλά περισσότερα απ’ ό,τι εμείς για τον εαυτό
μας και μας αποκάλυπτε την αλήθεια των γεγονότων που εμείς αγνοούσαμε.
Ήταν το άγρυπνο μάτι που μας επέβλεπε και νουθετούσε και όταν έπρεπε μας
έλεγχε, αλλά πάντα με γλυκύτητα και επιείκεια. Από τα σοφά του λόγια, που
ήταν χρυσάφι και βάλσαμο, ενθυμούμαι τούτα. Του έλεγα συνεχώς πως ήθελα
να ακολουθήσω τον έγγαμο βίο ως κληρικός και τον παρακαλούσα να κάνει
προσευχή ώστε ο Θεός να μου στείλει μια καλή πρεσβυτέρα. Μου απαντούσε
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‘’βεβαίως παιδί μου, θα κάνω’’. Μετά από δευτερόλεπτα,’’παιδί μου, μήπως ο
Χριστός θέλει κάτι άλλο από σένα; Τι εννοείτε γέροντα;’’ έλεγα εγώ. Ποτέ δε
μου μίλησε ξεκάθαρα, τόσο διακριτικός και ταπεινός ήταν δεν ήθελε να παραβιάσει το αυτεξούσιο μου. Έβλεπε μακριά αλλά άφηνε σε μένα την απόφαση.
Μέχρις ότου δικαιώθηκε πολλά χρόνια μετά.
Βλέπετε Σεβασμιώτατε και αγαπητά
μου αδέλφια πώς όταν ο Θεός μπήκε
στην ζωή μου, άλλαξαν όλα. Όμως
τίποτα απ’ όλα αυτά δε θα συνέβαινε
εάν προηγουμένως ο Γλυκύς μου
Ιησούς δεν έφερνε στο δρόμο μου
έναν δικό Του οδηγό, έναν αδελφό
και συνοδοιπόρο ο οποίος με έπιασε
από το χέρι, μέσα από το σκοτάδι
που βρισκόμουν και με οδήγησε στο ουράνιο φως και στην πηγή που πάντα
αναζητούσα. Δεν ήταν άλλος από τον αδελφό μου π. Δημήτριο. Δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ ανάμεσα σας, εάν ο Άγιος Δημήτριος δεν του έδειχνε
δυνατό σημείο να έλθει κοντά μου και να με βοηθήσει, όταν είμασταν συμφοιτητές στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Είμασταν δύο ξένοι, όταν
ξαφνικά μπήκε στη ζωή μου, ενώ στο πρόσωπό του γνώρισα έναν αληθινό
αδελφό που θυσιάζεται, αγαπάει, προσεύχεται και δίνει την καρδία του. Με
οδήγησε σε έναν καινούργιο δρόμο,όπου γνώρισα την αληθινή πνευματική
ζωή. Κοντά στον προστάτη του Άγιο Δημήτριο, που έγινε και δικός μου
προστάτης και στη μακαριστή Ειρήνη, άνοιξαν τα μάτια της ψυχής μου και
η καρδιά μου δέχθηκε τη Θεία Χάρη η οποία με θεράπευσε όπως προείπα
από ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Εξομολογούμενος σας λέω ότι αναγεννήθηκα, αναβαπτίσθηκα και αισθανόμουν όπως ένας τυφλός όταν ξαφνικά
ο Θεός του χαρίζει το φως του. Από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι και
σήμερα, πάντα αγωνιζόταν ώστε κάποτε να φθάσω και εγώ στο ποθούμενο,
την Αγία Ιερωσύνη. Ήταν όχι μόνο δικό μου τάμα, αλλά κυρίως δικό του,
της μακαριστής Ειρήνης και του γέροντος Αντωνίου, και θέλημα του Αγίου
Δημητρίου, όπως συνεχώς έλεγε. Πάντα μαζί στις χαρές όπως και στις λύπες
και στις τρικυμίες, με κρατούσε όρθιο χωρίς να με αφήνει να παρασέρνομαι
από τα κύματα της ζωής. Του οφείλω ολοκληρωτικά την ιερωσύνη μου,για τις
ατελείωτες προσπάθειες,τις προσευχές και τις θυσίες που έκανε ώστε να φθάσω
έως εδώ. Η επιμονή του και η πίστη του στον ιερό αυτό σκοπό, με οδήγησαν
στην ιερή τούτη στιγμή.
Σε ευχαριστώ αδελφέ μου, συνοδοιπόρε και συλλειτουργέ του Υψίστου, π.
Δημήτριε και σε ευγνωμονώ. Σου εύχομαι τούτη την ευλογημένη και ύψιστη
στιγμή, ο Κύριος μας, να σε αγιάζει, να σε καταστήσει ουράνιο λειτουργό Του

μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους και να χαρίζει υγεία, μακροημέρευση και πνευματική προκοπή στα δυο αγγελούδια μας, την Αικατερίνη
Σταυρούλα και την Ειρήνη Νίκη,τις οποίες υπεραγαπώ και σε όλα ανεξαιρέτως
τα πνευματικά σου παιδιά. Καλό Παράδεισο!
Σε αυτό το σημείο οφείλω να μνημονεύσω τους μακαριστούς γονείς μου, τον
Δημήτριο και την Αναστασία, οι οποίοι με έφεραν στη ζωή με πολλή αγάπη,
ενώ με μεγάλωσαν όσο καλύτερα μπορούσαν με τις λίγες δυνάμεις τους, τις
στερήσεις και τις δυσκολίες, στην ξενιτιά όπου βρισκόνταν. Μου έδωσαν ό,τι
πολυτιμότερο είχαν στην ψυχή τους και τους ευγνωμονώ. Ήταν ταπεινοί στην
καρδιά και μου δίδαξαν την ανθρωπιά, την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, την συγχωρητικότητα και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ο μακαριστός πατέρας μου,
ενέπνευσε στην ψυχή μου την φιλοπατρία, αφού και ο ίδιος πολέμησε για την
Ελλάδα στον Β Παγκόσμιο πόλεμο,ενώ θα
έδινε και τη ζωή του ακόμα, εάν ο Θεός
δεν τον έσωζε από βέβαιο θάνατο αμέτρητες φορές. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη.
Δίπλα από το όνομα του Αγίου Δημητρίου στην καρδιά μου, είναι γραμμένα και
άλλα ονόματα Αγίων μου Προστατών.
Πρώτο είναι το όνομα του Αγίου Νικολάου, του οποίου είχα την τιμή και την ευλογία να φέρω το όνομα,ενώ ακολουθούν
ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο Άγιος Νεκτάριος
και οι Άγιοι Ισίδωροι, οι έφοροι του ιερού ναού που διακονούμε με τον π.
Δημήτριο τα τελευταία 16 χρόνια. Ο Άγιος Φανούριος,ο Άγιος Γεράσιμος εκ
Κεφαλληνίας, ο Άγιος μάρτυς Αριστείδης, η Αγία Μυρόπη, ο Άγιος Ιούδας
ο Θαδδαίος και η Οσία Μαρία η Αιγυπτία κατέχουν ξεχωριστή θέση στην
καρδιά και στη ζωή μας. Και αυτοί μας προστατεύουν και μας βοηθούν σε
κάθε μας βήμα. Ο Άγιος Ευφραίμ Νέας Μάκρης, οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος
και Ειρήνη, ο Άγιος Πατάπιος και ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος, ο Άγιος
Γεράσιμος ο Ιορδανίτης είναι και αυτοί προστάτες και βοηθοί μας. Ο Άγιος
νεομάρτυς Φιλούμενος ο Αγιοταφίτης, ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός,ο Άγιος
Νικόλαος Πλανάς, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος και η Αγία Γερόντισσα Φιλοθέη η Νέα εκ Κρήτης. Είναι οι Άγιοι που επικαλούμαι σε καθημερινά και
ιδιαιτέρως τώρα στην πιο ιερή μου στιγμή.
Θεωρώ ιερή υποχρέωσή μου να αναφερθώ σε έναν από τους μεγαλύτερους
και ενδοξότερους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας που αναφέρεται και ως
Μέγιστος Φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος και είναι ο σημερινός εορταζόμενος και τιμώμενος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι η κορυφή του
πνεύματος και των αρετών μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο
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τον Θεολόγο. Ο Άγιος Ιωάννης είχε ως πολυτιμότερο θησαυρό στην Αγία
του ψυχή την άκρα ταπείνωση, την απέραντη αγάπη και φιλανθρωπία, την
φλογερή πίστη, την άφταστη υπομονή και καρτερία. Είναι παράδειγμα προς
κάθε ιερωμένο ανεξαρτήτου βαθμού και αξιώματος και είναι το παράδειγμα
που πρέπει όλοι να ακολουθούμε. Προς τιμήν του Οσίου τούτου Πατρός, σας
αναφέρω λίγα λόγια από τους περίφημους ‘’λόγους περί ιερωσύνης’’ κυρίως
για να τα ακούσω εγώ.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βλέπει
την ιερή διακονία της ιερωσύνης ως θείον
χάρισμα και γι΄ αυτό είναι σπουδαιότερη και
τιμιώτερη απ’ όλες τις άλλες επίγειες εξουσίες
και μολονότι ασκείται επί γης τα αποτελέσματα
της διαβαίνουν στους ουρανούς και ως τέτοια
είναι υπηρεσία που αρμόζει στους αγγέλους.
Γι΄ αυτό το ιερατικό αξίωμα χαρακτηρίζεται Αγγελικό αφού η ιερωσύνη ασκείται μεν επί της
γης, ανήκει όμως στην τάξη των επουρανίων
και αυτό είναι εύλογο αφού την ιερωσύνη δεν
την καθίδρυσε ούτε άνθρωποι, ούτε άγγελοι,
ούτε αρχάγγελοι, ούτε κάποια κτιστή δύναμη,
αλλά ο ίδιος ο Παράκλητος, ο Οποίος την έκανε τέτοια ώστε να φαίνεται ότι
ασκείται από αγγέλους, αν και ασκείται από σαρκικά όντα ανθρώπους. Δύο
είναι τα κυριότερα σημεία του υπερφυσικού χαρακτήρος της ιερωσύνης: η
τέλεση της Θείας Ευχαριστίας από τους ιερείς και η χορηγηθείσα σ΄ αυτούς
εξουσία του «δεσμείν και του λύειν» τις αμαρτίες των ανθρώπων. Οι δυο αυτές δωρεές του Θεού εκχωρήθηκαν μόνο στους ανθρώπους τους οποίους η
Χάρη κατέστησε Λειτουργούς του Υψίστου και είναι συνεπώς πολύ μεγάλη η
τιμή και πολύ μεγαλύτερες οι υποχρεώσεις των ιερέων εφόσον αυτοί γίνονται
πατέρες των πιστών, προσφέρουν την συγγνώμη, αγωνίζονται για την αναγέννηση και σωτηρία των ψυχών, προσεύχονται για όλη την οικουμένη και
προσεγγίζουν τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει.’’Πρόσεξε πόση είναι η
δύναμη των ιερέων. Βάλε με το νου σου το βάπτισμα, την άφεση των αμαρτιών, την θεία υιοθεσία και τα υπόλοιπα μυστήρια, χιλιάδες ευεργεσίες τις οποίες
απολαμβάνεις με την επίθεση των χειρών σου στην κεφαλή σου και τις ευχές
προς Θεόν για χάρη σου’’.
Ο Άγιος Νεκτάριος λέει,’’δια της ιερωσύνης οι άνθρωποι παρά το γεγονός ότι
έχουν γήινη προέλευση, συγκαταλέγονται με τα ουράνια τάγματα και αναδεικνύονται λειτουργοί και μέλη της ουράνιας ιεραρχίας και προσφέρουν λατρεία
στον Θεό όπως οι άγγελοι. Δια της ιερωσύνης λαμπρύνονται τα επίγεια με
ουράνια δόξα και η γη ανυψώνεται προς τον ουρανό ενώ ο ουρανός κάμπτει

προς την γη. Στην υμνωδία οι αγγελικές φωνές ενώνονται με τις ανθρώπινες
και μαζί δοξάζουν το Θεό. Η πνευματική δύναμη που έδωσε ο Θεός στους
ιερείς είναι μεγαλύτερη από αυτή που χορήγησε στους φυσικούς γονείς μας. Η
διαφορά μεταξύ των δύο δωρεών είναι τόσο μεγάλη όσο διαφέρει η παρούσα
ζωή από την αιώνια, διότι η μεν φυσικοί γονείς μας γεννούν στην παρούσα
ζωή, η δε ιερείς στη μέλλουσα’’.
Τελειώνοντας,δε θα ήθελα να παραλείψω να ευχαριστήσω τον Μακαριώτατο
Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ Θεόφιλο Γ’ για την πατρική αγάπη και συγκαταβατικότητα που έδειξε όχι μόνο στο πρόσωπό μου αλλά και σε όλους τους
πνευματικούς μου αδελφούς που διακονούν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Τον ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσε την ευλογία να υπηρετούμε τον Πανάγιο Τάφο, τον Φρικτό Γολγοθά και τα άλλα Πανάγια Προσκυνήματα και να
αποκομίζουμε μεγάλη χάρη. Κοντά στους ευσεβείς αρχιερείς, ιερομονάχους
και μοναχούς της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, διδασκόμαστε το ορθόδοξο
ιερατικό φρόνημα και ήθος, τη γνήσια εκκλησιαστική μας παράδοση, ενώ λαμβάνουμε
πολύτιμες πνευματικές εμπειρίες και γνώσεις.
Εκεί μας σκεπάζει η Χάρις του Ιησού Χριστού
και της Υπεραγίας Θεοτόκου και είναι ιδιαίτερη
η τιμή της ιερής μας διακονίας στο Πατριαρχείο
αυτό, αφού βρίσκεται στον τόπο εκείνο όπου
ο Κύριος μας Γεννήθηκε, Θαυματούργησε,
Δίδαξε, Σταυρώθηκε, χύνοντας το Τίμιο Αίμα
Του, ενώ η Γη αυτή δέχθηκε στα σπλάχνα της
το Πανάγιό Του Σώμα. Σίγουρα έχουμε πολλά
ακόμα να δώσουμε.
Ευχαριστώ όλα τα πνευματικά μου αδέλφια,τον
π. Χαράλαμπο,τον π. Δημήτριο,τον π. Μάρκο,τον π. Κωνσταντίνο,τον π. Παύλο,τον π. Σπυρίδωνα,τον π. Ραφαήλ,τον π.
Νικόλαο,τη Βερόνικα,τη Μαρία και όλους τους υπολοίπους, όχι μόνο γιατί
είναι παρόντες σήμερα, αλλά γιατί είναι δίπλα μου,κάθε στιγμή, αρωγοί, προσευχόμενοι και δεόμενοι για την αναξιότητά μου. Εύχομαι σε όλους ο Θεός
σύντομα να τους χαρίσει την ιερή διακονία που ποθούν, ουράνια χαρίσματα
και δωρεές. Σας εύχομαι να κερδίσουμε τον Παράδεισο.
Ευχαριστώ τα αδέρφια μου την Αγγελική και τον Νικόλαο με τα παιδιά τους
Αναστασία και Χριστίνα,τον Τρύφωνα,τον Παναγιώτη και την Αικατερίνα,τον
π. Ηλία με την πρεσβυτέρα του Αναστασία και τη Δήμητρα.
Ιδιαιτέρως ευχαριστώ κάποιους φίλους και αδελφούς με τις αγαπημένες τους
οικογένειες, τον Στέφανο, τον Αλέξανδρο, τον Ευάγγελο, τον Νικήτα και τον
Γεώργιο, γιατί είστε πάντα δίπλα μας στηρίγματα και βοηθοί στο μεγάλο πνευ-
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ματικό έργο που επιτελείται στον ιερό ναό των Αγίων Ισιδώρων. Είστε πάντα
στην προσευχή μου και στην καρδιά μου.
Ευχαριστώ τις εκλεκτές και αγαπημένες μου κυρίες που διακονούν τον ιερό
μας ναό, την κ. Ελένη, την κ. Γεωργία, την κ. Ελευθερία, τη Μαρία Μπιζά
και τα παιδιά της. Ξεχωριστές ευχαριστίες και ευχές στους νέους και τις νέες
του Ναού μας,στους οποίους εύχομαι καλή υγεία και πρόοδο.
Τέλος, ευχαριστώ όλους του ευλαβείς προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων,παρόντες και απόντες που προσεύχονται για μένα κι έχουν δείξει αγάπη στην
αναξιότητά μου.
Σεβασμιώτατε με απερίγραπτη χαρά αποδέχομαι την
ουράνια κλήση του Κυρίου
μου και όπως τότε οι μαθητές Του οι Άγιοι Απόστολοι
Τον ακολούθησαν απαρνούμενοι τον εαυτόν τους,δίνοντας και τη ζωή τους, έτσι
και εγώ αφήνω πίσω βιοτικές
μέριμνες και ακολουθώ το Άγιο Θέλημα Του. Παρακαλώ τον Λυτρωτή Χριστό να δίνει στην καρδιά μου ιερό ζήλο ώστε να Τον υπηρετώ με όλη την
δύναμη της ψυχής μου. Τον παρακαλώ ακόμα να αξιωθώ να ακολουθήσω
ελαχίστως τα βήματα που χάραξαν Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος
Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός και να
διδαχθώ από το φωτεινό παράδειγμα τους την ταπείνωση, την υπομονή,
την αγάπη, την πίστη, την εγκράτεια, την προσευχή, την υπακοή και τη μετάνοια. Είναι τα αληθινά τάλαντα και χαρίσματα που είχαν ως στολίδια στη
ζωή τους,τα οποία ποθώ κι εγώ,γιατί μόνο με αυτά ο άνθρωπος θα μπορέσει
να κερδίσει τον Παράδεισο.
Κλείνω τον αυχένα Σεβαστέ μας Πατέρα και Δέσποτα κ. Παύλε. Έχετε αυτή
τη στιγμή μπροστά σας τα δικά σας πνευματικά παιδιά. Έχετε μπει μέσα στις
ψυχές μας και έχετε κερδίσει τις καρδιές μας. Για όλους εμάς είστε ο καλός
ο ποιμήν, ο οποίος όταν βλέπει τον λύκο να έρχεται, δεν εγκαταλείπει το
ποίμνιό του, αλλά μένει και θυσιάζεται για τα πρόβατά του. Γνωρίζουμε ότι
έχετε σταθεί βράχος και τείχος στα βέλη του πονηρού και σας ευγνωμονούμε.
Είστε ακλόνητος και ανυποχώρητος στην αγάπη σας, στην πίστη σας και
στην ιερή σας διακονία. Εργάζεσθε για το Αγαθό ευαρεστώντας Θεόν και
ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Γλυκύ μας Ιησού που μας οδήγησε στη δική
σας αγκαλιά και εσείς με την σειρά σας μας οδηγείτε στο ουράνιο και νοερό
Άγιο Θυσιαστήριο.
Πάνω απ’ όλα όμως ευχαριστώ την Υπεραγία Μητέρα όλου του κόσμου,

την Παναγία μας γιατί χωρίς τις δικές Της
μεσιτείες δεν πραγματοποιείται τίποτα σε
αυτή τη ζωή. Όλες οι πρεσβείες των Αγίων
μας καταλήγουν στην Υπεραγία Θεοτόκο,
όπως και οι προσευχές όλου του κόσμου.
Είναι η Μεγάλη Καρδιά και η Μεγάλη
Αγκαλιά που δέχεται τις προσευχές, τις
κραυγές, τους στεναγμούς, το κλάμα και το
καρδιοκτύπημα κάθε ανθρώπινης ψυχής.
Όλους τους ακούει, όλους τους δέχεται, για
όλους δέεται και παρακαλεί τον Υιόν Της
και Θεό μας.
Γλυκιά μου Παναγία, δέξαι με, με τον Υιόν
σου και Κύριο μου. Συγχώρεσε μου τα άπειρα αμαρτήματα. Σκέπασέ με υπό την Σκέπη σου.
Δεχθείτε με όπως είμαι Σεβασμιώτατε. Σας παραδίδω τον εαυτό μου για να
με παραδώσετε κι εσείς στον Δεσπότη Χριστό.
Δόξα τω Πατρί
Δόξα τω Υιώ
Δόξα τω Αγίω Πνεύματι
Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον Ημάς
Τίμιε Σταυρέ Σώσον Ημάς τη Δυνάμει Σου
Άγιε Δημήτριε μου Παράλαβε με
Θεέ μου Συγχώρεσε με
Τριάς Αγία Δόξα Σοι.

- 18 -

-- 19 --

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
❖ Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου εορτή των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά & Δαμιανού τελέστηκε Θεία Λειτουργία.
❖ Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου τελέστηκε ο Εσπερινός και η Νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί εορτή του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη [4 Νοεμβρίου] με την
συμμετοχή πολλών προσκυνητών οι οποίοι είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν
ιερό λείψανο του Αγίου. Το ιερό αναλόγιο λάμπρυνε με την παρουσία του ο διακεκριμένος Πρωτοψάλτης κ. Χάρης Νταραβάνογλου τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
❖ Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου το απόγευμα, στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε
η τελετή του Αγίου Μύρου. Προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, παρόντων του ιερού
κλήρου και πλήθος λαού, έγινε το καθιερωμένο άνοιγμα της ιερής
λάρνακας του Αγίου Δημητρίου, όπου ρέει άφθονο το Θείο Μύρο
από τα τεθησαυρισμένα χαριτόβρυτα ιερά Του λείψανα. Το Μύρο συλλέχθηκε από
τον Παναγιώτατο και τους ιερείς και κατόπιν μοιράστηκε σ’ όλους τους πιστούς που
είχαν κατακλύσει τον αρχαιοπρεπή και περιώνυμο ιερό Του ναό.
❖ Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ &
Γαβριήλ, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία με την παρουσία πολλών προσκυνητών.
Εγκάρδιες ευχές απευθύνουμε στον επίτροπό μας Νικόλαο Ασλανίδη για τον υιό
του Άγγελο, να έχει υγεία και πρόοδο στην ζωή του.
❖ Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου εορτάσθηκε πανηγυρικά
η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως του
Θαυματουργού, ο οποίος έλαμψε με την αγιαστική του
παρουσία και στην πόλη των Αθηνών. Την παραμονή
της εορτής εψάλλει ο Πανηγυρικός Εσπερινός και Παράκληση του Αγίου, ενώ ανήμερα τελέσθηκε λαμπρή Θεία Λειτουργία με την
συμμετοχή πολλών πιστών προς ευλόγηση και αγιασμό των οποίων είχε τεθεί
σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου καθώς και τεμάχιο εκ των ιερών
του αμφίων. Παρακαλούμε τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος τακτικά τελούσε
βραδυνές Θείες Λειτουργίες στον ιερό μας ναό με τα πνευματικά του παιδιά,
να μεσιτεύει προς τον Κύριο και την Παναγία για την σωτηρία ημών.

μου, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Άνω Γλυφάδας η εις πρεσβύτερον
χειροτονία του πολυαγαπημένου μας φίλου και αδερφού πατρός Δημητρίου
Καββαθά.
❖ Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου άρχισε η 40ήμερη νηστεία των Χριστουγέννων. Ευχόμαστε στους φίλους και αναγνώστες του περιοδικού μας αλλά
και στους προσκυνητές του ναού, Καλή και Ευλογημένη Σαρακοστή.
Επίσης την ίδια ημέρα το απόγευμα τελέστηκε ο εσπερινός και η Νυχτερινή Θεία
Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου
[16 Νοεμβρίου].
❖ Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου εορτή του Προφήτου Αβδιού, τελέστηκε στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδος Άνω Γλυφάδας η εις πρεσβύτερον χειροτονία του πολυαγαπημένου μας φίλου και αδερφού πατρός Χαραλάμπους Βαρβαγιάννη. [Στο
επόμενο τεύχος θα υπάρξει σχετικό αφιέρωμα].
❖ Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία με την συμμετοχή μεγάλου πλήθους πιστών, ενώ είχε
τεθεί σε προσκύνημα τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δημητρίου.
Στο τέλος πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή τελετή με ύμνους προς τον
Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο και με ευχές
του Αγίου Ελαίου που διάβασε ο εφημέριός μας. Κατόπιν μοιράστηκε σε όλους το Μύρο του Αγίου και εικονάκια προς αγιασμό και ευλογία το οποίο
είχε δοθεί στον πατέρα Δημήτριο από τους ευλαβείς ιερείς που υπηρετούν στον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου λίγες μέρες νωρίτερα σε μία επίσκεψη του στην Θεσσαλονίκη. Ευχόμεθα ο Άγιος Δημήτριος προστάτης όλων και ιδιαιτέρως των
νέων να χαρίζει την υγεία και την πρόοδο αφού έχει μεγάλη πρεσβεία στον
Κύριό μας, για αυτό ονομάσθη Μεγαλομάρτυς, Μυροβλύτης και Θαυματουργός.
❖ Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία για
τη μεγάλη θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

❖ Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό-

❖ Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία επί
τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της
Πανσόφου και Πολιούχου Σινά. Ευχόμαστε ολόθερμα Χρόνια
Πολλά και πρόοδο στην κόρη του εφημερίου μας πατρός Δημητρίου,
Αικατερίνα-Σταυρούλα για την ονοματική της εορτή και στην σεμνή και
ταπεινή μητέρα του Αικατερίνα προσκυνήτρια που με την γλυκύτητά της και
την αγάπη της προσεύχεται για όλους εμάς που διακονούμε τους Αγίους Ισιδώρους.
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❖ Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου επί τη μνήμη του Αγίου Στυλιανού τελέσθηκε
η Θεία Λειτουργία. Επ ευκαιρία της εορτής του Αγίου απευθύνουμε θερμές και
εγκάρδιες ευχές σε δύο ξεχωριστές και αγαπητές φίλες και προσκυνήτριες οι οποίες
ανελλιπώς διακονούν και βοηθούν τον ιερό μας ναό σε κάθε ιερά πανήγυρη και
εκδήλωση. Είναι η Στυλιανή Ζαχοπούλου και η Στυλιανή Καραγιαννίδου στις
οποίες ευχόμαστε ο Θεός να τους χαρίζει υγεία και χαρά στην ζωή τους.
❖ Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Νεοφανούς Ιερομάρτυρος Αγίου Φιλουμένου του Αγιοταφίτου μαρτυρήσαντος παρά του Φρέατος του
Ιακώβ τη 29η Νοεμβρίου 1979 στην Σαμάρεια. Η συμμετοχή
των πιστών ήταν μεγάλη ενώ υπήρχε για προσκύνημα ιερό λείψανο
και αίμα του Αγίου όπως και το επιγονάτιο της ιερατικής του στολής,
ενώ υπήρχε σ’ όλους έντονη η συγκίνηση καθώς έρχονταν στην μνήμη τους οι
σκηνές από το μαρτύριο του Αγίου Φιλουμένου, που ήταν άκρως σκληρές και
απάνθρωπες. Ο Άγιος γέροντας στάθηκε όρθιος, ακλόνητος και πιστός στον Κύριό
του Ιησού Χριστό, φύλακας και φρουρός της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού,
φάρος και οδηγός στην σημερινή εποχή του σκότους. Υπερασπίστηκε μόνος του
και αβοήθητος από τους ανθρώπους το ιερό προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ,
δεχόμενος συνεχώς απειλές, ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, έχοντας μέσα στην καρδιά
του την ρήση «υπομένων υπέμεινα τον Κύριο». Γνωρίζοντας ότι η ζωή του δεν
θα είχε άλλη κατάληξη από αυτή του μαρτυρίου, ουδέποτε σκέφτηκε να εγκαταλείψει
τις επάλξεις αλλά περίμενε την ώρα εκείνη όπου θα συναντούσε τον Κύριό του και
Θεό του. Αυτόν τον μεγάλο και σύγχρονο ιερομάρτυρα είχε την μεγάλη
ευλογία να συναντήσει και να πάρει την ευχή του και ο εφημέριός μας
πατήρ Δημήτριος όταν επισκέφτηκε σε νεαρά ηλικία τα Ιεροσόλυμα. Εμείς
τιμήσαμε ταπεινά τον Άγιο, παρακαλώντας τον να μεσιτεύει και να σκεπάζει τον ιερό
μας ναό και τα παιδιά μας.
❖ Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία. Ο Ανδρέας ήταν αδελφός του Σίμωνα Πέτρου. Φέρει ελληνικό όνομα και καταγόταν από την πόλη Βηθσαϊδά της
Γαλιλαίας. Οι γονείς του ονομάζονταν Ιωνάς ή Ιωάννης και Ιωάννα. Με τον αδελφό
του, Σίμωνα Πέτρο, μετερχόταν το επάγγελμα του ψαρά στη λίμνη της Τιβεριάδος
και μαζί με τον αδελφό του ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν και ακολούθησαν τον
Χριστό. Έτσι, ο Άγιος Ανδρέας αποκαλείται και «Πρωτόκλητος».

Επιμέλεια
π. Δημήτριος Καββαθάς
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΟΠΗΣ
• Στον Ιερό Ναό υπάρχει προσκυνητάρι της Αγίας Μυρόπης
& ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
• Ο Άγιος Γέροντας επισκεπτόταν τακτικά τον Ιερό Ναό
• Στον περιβάλλοντα χώρο ευρίσκεται εικονοστάσιο αφιερωμένο στον Άγιο Πορφύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Πανηγυρικός Εσπερινός [6.30 μ.μ.]

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία [7.30 π.μ.]

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό άμφιο του Αγίου γέροντος Πορφυρίου.
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

Ι’ΛΟΥΚΑ, Αγίας Βαρβάρας, Ιωάννου Δαμασκηνού

[7.30 π.μ.]

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο της Αγίας Βαρβάρας
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου

[7.30 π.μ.]

Όρθρος & Θεία Λειτουργία
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

Πανηγυρικός Εσπερινός [6 μ.μ.]

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Αγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας

[7.30 π.μ.]

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου
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Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
[6.30 μ.μ.]
Αγίου Παταπίου [8 Δεκεμβρίου]
• Θα τεθεί για προσκύνημα εικόνα του Αγίου με ένδυμα από το ράσο του.
		
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
[6.30 μ.μ.]
Σύλληψις της Αγίας Άννης [9 Δεκεμβρίου]
• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο της Αγίας Άννης
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Μηνά Καλλικελάδου του Αθηναίου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ, Των Αγίων Προπατόρων
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Αγίου Σπυρίδωνος επισκ. Τριμυθούντος
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

Αγίας Λουκίας

ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΣΠΗΛΑΙΩΔΗ ΝΑΟ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΣΙΔΩΡΩΝ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
• Το ιερό σπήλαιο των Αγίων Ισιδώρων μας μεταφέρει νοερά στο
Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου στην Βηθλεέμ
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
[6 π.μ.]

Όρθρος & Θεία Λειτουργία

• Στο τέλος θα ψαλούν τα κάλαντα, θα μοιραστούν δώρα & διάφορα γλυκίσματα
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου

Αγίου Ελευθερίου

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
[6.30 μ.μ.]
Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας [22 Δεκεμβρίου]
• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο της Αγίας Αναστασίας

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου
• Τιμάται η Ιερά Εικόνα της Παναγία του Βράχου των Αγίων Ισιδώρων
[7.30 π.μ.]

Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία

[6.30 μ.μ.]

Των Αγίων Νηπίων [29 Δεκεμβρίου]

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο των Αγίων Νηπίων

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
[6.30 μ.μ.]
Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων [23 Δεκεμβρίου]
• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο των μαρτύρων
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου Παραμονή της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων
[7.30 μ.μ.]
Οσιομάρτυρος Ευγενίας (24 Δεκεμβρίου)
Ώρες-Εσπερινός & η Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
του Μεγάλου Βασιλείου

- 24 -

ΣΑΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕΚΑΛΗΧΡΟΝΙΑ2017

-- 25 --

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017: ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
[7.30 π.μ.]

Όρθρος & Θεία Λειτουργία – Δοξολογία

• Με λαμπρότητα τιμάτε η εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος όταν σπούδαζε στην Αθήνα συνήθιζε να έρχεται στο Ιερό Σπήλαιο των Αγίων Ισιδώρων μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο για προσευχή και περισυλλογή.
• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
• Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας, θα ψαλούν τα κάλαντα και θα μοιραστούν στους προσκυνητές
γλυκίσματα.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΙ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ ΚΥΜΑΤΑ
Κάθε Κυριακή και μεγάλες εορτές, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα μεταδίδονται ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό Athens 107.8 στα FM. Έτσι λοιπόν πέραν της αναμετάδοσης των ιερών ακολουθιών μέσω της ιστοσελίδας του ναού www.agioi-isidoroi.gr, οι φίλοι
μας μπορούν να μας ακούν και από τα ερτζιανά.
Καλή ακρόαση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ
Για την ακρόαση του ραδιοφωνικού μας σταθμού απο συσκεύες Android και Iphone θα πρέπει
να κάνετε τα εξής βήματα:
1) Από την συσκευή σας συνδεθείτε στο Play Store της Google ή στο App Store της Apple.
2) Κάντε αναζήτηση την εφαρμογή «Simple Radio by Streema» και τρέξτε την εγκατάσταση.
3) Ανοίξτε την εφαρμογή και στην επιλογή «Search» γράψτε «Agioi Isidoroi»
4) Η αναζήτηση θα βρει τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πατήστε ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση.

Καλή ακρόαση ….

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.agioi-isidoroi.gr.
Οι ιερές ακολουθίες μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο
μέσω της ιστοσελίδας του ναού.

• O Ιερός Προσκυνηματικός Ναός είναι ανοικτός κάθε ημέρα.

• Κάθε Κυριακή & μεγάλες Eορτές λειτουργεί έκθεση χριστιανικών βιβλίων.

• Παραδίδονται δωρεάν μαθήματα βυζαντινής μουσικής & αγιογραφίας.

• Κάθε Κυριακή λειτουργεί Κατηχητικό.
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