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«ΔΑΙΤΥΜΌΝΕΣ ΦΑΙΔΡΟΊ
ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΕΊΠΝΟΥ…»

Σ

ε μία κοινωνία συνεχούς αμφισβήτησης και ολοκληρωτικής αποξένωσης
των πάντων, όπου η κοινή έκφραση και εκδήλωση όλων των κοινωνικών σχέσεων και συνθηκών φαντάζει ουτοπία, στον ναό μας αποδεικνύουμε
για ακόμη μια φορά την δύναμη της διαφορετικότητας τόσο καλά εναρμονισμένη με την ίδια την παράδοση της εκκλησίας μας από τα πρώτα κιόλας
χριστιανικά χρόνια.
Η απλότητα, η αυθεντικότητα, η αμεσότητα, η φανερή και αληθινή εκδήλωση
αγάπης, η κοινή τράπεζα και βέβαια το
κοινό ποτήριο είναι χαρακτηριστικά της
κοινωνικής μας ζωής, που μας συνδέουν
άρρηκτα αφενός με την παράδοση της εκκλησίας μας, αφετέρου δε με την ανάγκη της
σημερινής κοινωνίας. Εορτές, πανηγύρεις,
κοινές τράπεζες, καθολική συμμετοχή στην
Θεία Ευχαριστία είναι μερικές από τις πολλές εκδηλώσεις που τελούνται διαρκώς στον ναό μας. Άραγε συναντά κανείς τέτοιους λαμπρούς εορτασμούς;
Συμμετέχει κανείς σε τέτοιες λαμπρές πανηγύρεις; Γινόμαστε όλοι καθημερινά,
πραγματικά μέτοχοι της Θείας Χάριτος και είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο
μακριά από τα σκοτεινά φώτα της εκκοσμίκευσης αλλά σε έναν κόσμο βγαλμένο από παραμύθι, τόσο ιδανικό και φωτεινό, γιατί τα βήματά του οδηγούν
στον παράδεισο.
Μια από αυτές τις εκδηλώσεις έλαβε χώρα κατά την 29η Οκτωβρίου στον
ιερό μας ναό. Για ακόμη μια φορά εορτάστηκε η μνήμη του προστάτη μας
Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου και Θαυματουργού,
μιας και κατά την ημέρα της εορτής βρισκόμασταν όλοι στο εκκλησάκι του Αγίου μας
στα Χανιά της Κρήτης. Ο κόσμος που
συνέρρευσε στον ιερό ναό των Αγίων
Ισιδώρων Λυκαβηττού ήταν απίστευτος!!! Ο ναός και όλος ο περιβάλλων
χώρος μέχρι και το βιβλιοπωλείο κατακλύστηκε από προσκυνητές που προσήλθαν
για να δώσουν τις ευχές τους στον άνθρωπο που άγγιξε την ψυχή τους, που
με το γλυκό του χαμόγελο, την παιδικότητα της ψυχής, αλλά και ταυτόχρονα
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την μεγάλη πνευματική του δύναμη, κατάφερε να καταστήσει το σπήλαιο των
Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού ως έναν δυνατό πόλο έλξης πνευματικής αναζήτησης στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο.
Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε όπως πάντα με μεγάλη λαμπρότητα
και πραγματικά μας έκανε όλους να συγκινηθούμε πολύ. Το ιερό
αναλόγιο κόσμησε ο πρωτοψάλτης και ιατρός Γεώργιος Ναούμ, ο
οποίος συνδέεται φιλικά με τον πατέρα Δημήτριο και ήρθε και ο ίδιος
να του ευχηθεί από κοντά, με τον δικό του μουσικό τρόπο, συνεπαίρνοντας τους πιστούς.
Ο εορτάζων μίλησε για ακόμη μια
φορά δακρυσμένος για τον Άγιο
της καρδιάς του, ενώ ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους
στην εορτή, αλλά ταυτόχρονα ευχαρίστησε και τους ακροατές των
ραδιοφώνων οι οποίοι έστειλαν
πάμπολλα μηνύματα ευχών. Ευχές
του απηύθυνε και ο ιατρός Γ. Ναούμ από το αναλόγιο ανταποδίδοντας
στις ευχαριστίες για την παρουσία του στην εορτή. Μάλιστα τόνισε έκθαμβος: «Σας συγχαίρω πραγματικά για αυτό το εξαίσιο έργο, αλλά
και κλίμα το οποίο δεν συναντά κανείς πουθενά και χαίρομαι πολύ
που βρίσκομαι εδώ».
Μέσα σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, όλα τα πνευματικά του παιδιά,
αφού του ευχήθηκαν μέσα από την καρδιά τους, κόψανε για αυτόν
εορταστική τούρτα, ενώ προηγουμένως είχαν ευλογηθεί τα εδέσματα
για την κοινή τράπεζα. Και ενώ οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα στο
άκουσμα του «Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις…», που σύσσωμο το
εκκλησίασμα έψαλλε, ολοκληρώθηκε η ακολουθία με όλους να τρέχουν να ασπαστούν τον πατέρα Δημήτριο παίρνοντας από τα χέρια
του εικονάκι του Αγίου και γλυκίσματα. Η εορτή ολοκληρώθηκε στο
προαύλιο με την κοινή τράπεζα όλων που κράτησε μέχρι λίγο πριν από
το σούρουπο.
Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
αυτόν τον άνθρωπο που καταφέρνει να ενώνει τόσες διαφορετικές
ψυχές για την αγάπη του Ιησού Χριστού και τους δείχνει με την
βιοτή του την πραγματική διάσταση της χριστιανικής μας πίστης. Ο
Θεός και ο προστάτης Άγιός του να τον χαριτώνουν και να ενδυναμώνουν το έργο του. ΑΞΙΟΣ!!!
π. Σπυρίδων Ταλάρης
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ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Κ

αθημερινά ακούμε, και, το χειρότερο ζούμε
το δράμα των απανωτών αυξήσεων των
καταναλωτικών και λοιπών αγαθών, που την
αποδίδουν στην σκηνοθετημένη «οικονομική
ύφεση»! κλπ. Μια κατάσταση που ασφαλώς οφείλεται στην έμπρακτη αλαζονεία του ανθρώπου (‘Α Ιωάν.
2.16) και στις μεθοδίες του διαβόλου με το κήρυγμα
«ο θάνατος σου, η ζωή μου». Βέβαια, το κακό που
άρχισε είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, και οι μεν «μεγάλοι» και ισχυροί
θα γίνονται ισχυρότεροι και η μέγιστη πλειοψηφία θα μαστίζεται από τους
στυγνούς κυριάρχους της οικονομικής υπεροχής και κατευθύνοντας από
αυτής της θέσεως ισχύος, της τύχες του κόσμου.
Ζώντας, όπως η μέγιστη πλειοψηφία των συνανθρώπων μας το δράμα των
ραγδαίων, και μη ελεγχόμ ενων, από το κατ ευφημισμόν «κράτος», αυξήσεων για τις όποιες φταίει πρωτίστως το κράτος με την ασυδοσία που καλλιεργεί και την ανοχή όποιου εγκλήματος, γιατί εκείνο που το ενδιαφέρει είναι
η διάλυσις των πάντων, κάτι που το επιμαρτυρεί σοφότατο η λαϊκή σοφία
«ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται». Έχουμε τρομερές αυξήσεις στην
διακίνηση και στα θύματα των ναρκωτικών. Στις ληστείες των τραπεζών που
καθημερινά συμβαίνουν, στο σημείο που να υπάρχει ο μόνιμος τίτλος «η
ληστεία της ημέρας»!Ληστείες σπιτιών, μαγαζιών, περιπτέρων, πρατηρίων
και εκκλησιών και το λεγόμενο κράτος να σφυρίζει αδιάφορα. Τα κέντρα,
ντισκοτέκ και μπάρ ανοικτά καθ όλο το εικοσιτετράωρο με θύματα την πολύπαθη νεολαία μας που φθάνουν μέχρι και τα φονικά. Παλαιά υπήρχε κάποιο
νυχτερινό ωράριο σ αυτά τα ξενυχτάδικα, κι όταν κάποιος υπουργός, προς
τιμή του, θέλησε να βάλει κάποιο όριο, τον ξεπαραθύρωσε αμέσως ο πρωθυπουργός. Να μην υπάρχει κανένα όριο (μόνο στα τροχοφόρα και τούτο για
την είσπραξη του προστίμου!) με την ασυδοσία να κυριαρχεί παντού και την
ανυποταξία στον θείο και ανθρώπινο νόμο. Η γη, που δόθηκε από τον Θεόν
στους ανθρώπους-παιδιά Του, δεν δόθηκε για να καταντήσει αρένα σφαγής,
αρπαγής, κραιπάλης, απανθρωπιάς,αλητείας και ανασφάλειας. Μεθοδικά και
ξενοκίνητα διαλύουν Κράτος (πατρίδα), θρησκεία και οικογένεια. Το κράτος
τρέχει να υιοθετήσει και νομοθετήσει τέτοιες διαλύσεις, κάτι που και ο ποιο
απαισιόδοξος για την διάλυση των πάντων, δεν θα μπορούσε να διανοηθεί.
Τεράστια η έκτασις της πορνογραφίας. Της διακινήσεως, βιντεοσκοπημένης
παιδικής πορνογραφίας με το λεγόμενο ηλεκτρονικό έγκλημα. Εισαγωγή
κοριτσιών στον «παράδεισο» που λέγεται Ελλάδα, που πωλούν τις σάρκες
τους, ή μάλλον τα εκμεταλλεύονται δικοί μας εισαγωγείς.
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Εφημερίδα των Αθηνών της 17ης Ιουνίου με τίτλο «Καλοκαιρινές προσφορές ώμου και φρέσκου κρέατος από τις εφημερίδες» θα πάρει
δειγματολογικά τρεις αγγελίες εφημερίδων:
-Ανανέωση! Στο ζεστό και πολυτελή χώρο μας σας περιμένουν δεσποινίδες
εξαιρετικής εμφάνισης και ομορφιάς, έτοιμες να εκπληρώσουν κάθε επιθυμία.
-10 ΠΡΩΙ -2 Χαράματα: Ανανεωμένες υπέροχες καλλονές είναι πρόθυμες
να σου προσφέρουν ότι επιθυμείς!!! Και αυταρχικό.
-ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ όμως αληθινό! Δύο πανέμορφες 20αρες Ελληνίδες έρχονται για γνωριμία. Δοκίμασε μας και θα μας ξαναζητήσεις τηλεφ …
(6 πμ -4 χαράματα).
Και θα σχολιάσει η εφημερίδα: Για όλα τα γούστα! Από όλες τις ράτσες…
έρχονται και στον χώρο σου. Μόνο που στον δικό τους χώρο δεν φτάνει
ποτέ η Δικαιοσύνη, η Αστυνομία, το ενδιαφέρον των γυναικείων Σωματείων, των Κομμάτων.
Και φυσικά το ενδιαφέρον της ΕΣΗΕΑ η οποία δέχεται από τις εφημερίδες
αυτή την ανοικτή σωματεμπορία, η οποία ακολουθείται, κατά συνήθεια και
από άλλα παρακλάδια…
Άραγε τόση ισχύ έχει και «ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ; Τόση;». Δυστυχώς, εκεί
φθάσαμε, και θα προχωρήσουμε στα χειρότερα. Νόμος, συγκράτησις, έλεγχος, φραγμός, αποτίμησις, όρια, αξιόποινα, τιμωρητέα κ.λ.π πάνε περίπατο.
Ο καθένας κάνει ο,τι θέλει, όπως το θέλει, και όπου το θέλει. Αυτό πάει
να πει ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Έτσι φθάσαμε, και έτσι πορευόμαστε, και θα πορευόμαστε… Αντιστάσεις από πουθενά, και μάλιστα των πάσης φύσεως και
θέσεων…αρχόντων! Αυξήσεων κάθε είδους ανωμαλίας, διαφθοράς και διαπλεκομένων. Οι κατά Θεόν και ανθρώπινων νόμων τελειωθέντες εξέλειψαν
και επικρατεί το παράνομο, το πανάθλιο, το πανκαταστροφικό όπως θα έλεγε
και ο μεγάλος μας Αριστοτέλης: «Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον των
ζώων, χωρισθείς δε νόμον και δίκης χειρών πάντων». Εξεκάνθημεν
στις παράνομες και ανήθικες ορέξεις μας «Την ασχημοσύνην κατεργαζόμενη…» όπως γράφει ο απόστολος Παύλος (Ρωμ. 1,27).
Αλήθεια, ποιός θα μας σώσει από τις κάθε είδους και ύψους αυξήσεις;
Απάντησις: μόνο ο Θεός: «σώζων ουκ έστι πάρεξ εμού (του Θεού)
(Ωσηέ 13,4) «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου,τίνα φοβηθήσομαι;
Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δειλιάσω;» (Ψαλμ.26,1)

Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγος- Ιεροκήρυκας-τ. Λυκειάρχης
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Η ΑΓΊΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΆΡΤΥΣ ΜΥΡΌΠΗ

Η

αγία Μυρόπη υπήρξε μία εξαίρετη χριστιανή νέα
των πρώτων χριστιανικών χρόνων, η οποία κατά
την διάρκεια της ζωής της επέδειξε αξιοθαύμαστη γενναιότητα. Γεννήθηκε στην Έφεσο στα μέσα του 3ου μ.Χ.
αιώνα και σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανή από πατέρα.
Έτσι μεγάλωσε χριστιανικά κοντά στη μητέρα της, που
καταγόταν από τη Χίο και ήταν πιστή χριστιανή. Μετά
την βάπτιση της επισκεπτόταν συχνά τον τάφο της Αγίας
Ερμιόνης, μιας από τις τέσσερες κόρες του αποστόλου
Φιλίππου. Από τον τάφο της Αγίας Ερμιόνης, κατά
τρόπο θαυμαστό, έρρεε άφθονο μύρο. Το μύρο αυτό συνέλεγε η αγία και το
μοίραζε σε όσους είχαν ανάγκη, για αυτό της έδωσαν το όνομα Μυρόπη.
Κατά το έτος 250 μ.Χ. ο ρωμαίος αυτοκράτορας Δέκιος εξαπέλυσε άγριο
διωγμό κατά των χριστιανών. Τότε η Μυρόπη και η μητέρα της ήλθαν και
κατοίκησαν στη Χίο, όπου ακόμη δεν είχε ξεσπάσει ο διωγμός και είχαν
κτήματα για να ζήσουν. Εκεί πρωτοστατούσαν σε έργα αγαθοεργίας, περιέθαλπαν απόρους ασθενείς, ανακούφιζαν τους πτωχούς και όσους βρίσκονταν
σε ανάγκη. Παρακαλούσαν τον Θεό συνεχώς να παύσει ο φοβερός διωγμός, για να μπορούν οι χριστιανοί να τελούν ειρηνικά τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα και να έχουν πρόοδο πνευματική. Αλλά όμως δεν άργησε να
έλθει στη Χίο ο Νουμέριος, ένας βασιλικός άρχοντας σκληρός και πολέμιος
των χριστιανών. Αυτός συνέλαβε ένα νεαρό και γενναίο στρατιωτικό, τον
άγιο Ισίδωρο, επειδή ήταν χριστιανός και μετά από πολλά βασανιστήρια τον
αποκεφάλισε. Κατόπιν διέταξε να πετάξουν το σώμα του σε μια χαράδρα για
να το φάνε τα όρνεα και τα θηρία. Τοποθέτησε μάλιστα και στρατιώτες να
φυλάνε τη χαράδρα, μήπως έλθουν οι χριστιανοί και πάρουν το άγιο λείψανο
και το ενταφιάσουν.
Η αγία Μυρόπη με την λεπτή και ευαίσθητη ψυχή δεν μπορούσε να ανεχθεί
την μεταθανάτια ατίμωση του μάρτυρα και αποφάσισε να ενταφιάσει εκείνη
το μαρτυρικό σώμα. Πήγε με τις υπηρέτριες της στην χαράδρα και ενώ οι
φύλακες κοιμούνταν, πήρε το σώμα, το άλειψε με μύρα και το ενταφίασε με
όλες τις τιμές που του άξιζαν. Όταν ο Νουμέριος έμαθε για την κλοπή του
σώματος εξαγριώθηκε. Κάλεσε τους φύλακες και αφού τους έδεσε με βαριές
αλυσίδες, τους διέταξε να περιφέρονται σε όλη την πόλη και να ψάχνουν να
βρουν το λείψανο και να του το παραδώσουν. Επίσης τους ανακοίνωσε πως,
αν δεν το βρουν, θα τους αποκεφαλίσει. Κάθε ημέρα περνούσαν οι αξιολύπητοι εκείνοι στρατιώτες και ρωτούσαν όσους συναντούσαν, μήπως ξέρουν
που βρίσκεται το σώμα του Ισίδωρου. Το ασήκωτο βάρος των αλυσίδων
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κατέβαλε τα σώματα τους και η αγωνία του επικείμενου θανάτου κατέτρωγε
τις ψυχές τους.
Βλέποντας η αγία τους στρατιώτες να ταλαιπωρούνται και να υποφέρουν, τους λυπήθηκε και αναλογίστηκε πως αν αυτοί πεθάνουν, η ίδια θα είναι υπεύθυνη για τον θάνατο τους και θα έχει να δώσει λόγο
στον Θεό. Για αυτό πήγε στους στρατιώτες και τους είπε ότι εκείνη πήρε
το σώμα και το ενταφίασε. Πήραν τότε οι στρατιώτες την αγία, την οδήγησαν στον Νουμέριο και του είπαν ότι αυτή έκλεψε και ενταφίασε
τον μάρτυρα. Εκείνος την ρώτησε αν αυτό είναι αληθές και η αγία του
απάντησε. Ναι, αλήθεια είναι, εγώ το έκλεψα. Πάλι ο τύραννος την ρώτησε ‘πως τόλμησες επικατάρατο γύναιο να κάνεις τέτοια πράγματα;
«Τόλμησα, του αποκρίθηκε η αγία, επειδή καταφρονώ την δική σου
κακοφροσύνη και αθεότητα». Όταν ο άρχοντας άκουσε αυτά τα τολμηρά και άφοβα λόγια οργίστηκε και διέταξε να δείρουν αλύπητα την αγία με
χονδρά ραβδιά. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό διέταξε τους στρατιώτες να την
σύρουν από τα μαλλιά και να την τριγυρίζουν σε όλη την πόλη. Ταυτόχρονα
οι στρατιώτες που θα την ακολουθούν, να την δέρνουν αλύπητα σε όλο το
σώμα. Το μαρτύριο ήταν πολύ σκληρό για το λεπτό και ευαίσθητο νεανικό
σώμα της αγίας. Σχεδόν μισοπεθαμένη την σήκωσαν οι στρατιώτες και την
έριξαν στη φυλακή. Εκεί ορίστηκαν και φύλακες να την φυλάγουν.
Κατά τα μεσάνυχτα και ενώ η αγία προσευχόταν, φως μέγα έλαμψε και
φώτισε την φυλακή, ενώ εμφανίστηκε χορός αγίων αγγέλων που έψαλλαν
τον τρισάγιο ύμνο. Ανάμεσα τους βρισκόταν ο άγιος μάρτυρας Ισίδωρος, ο
οποίος της είπε: ‘ας έλθει ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι πλέον, γιατί έφτασε
η δέηση σου προς τον Θεό, και να τώρα παρευθύς έρχεσαι μαζί μας, για να
λάβεις το στεφάνι του Μαρτυρίου όπου σου ετοίμασε ο Χριστός’. Αμέσως
μετά τους λόγους αυτούς η αγία παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό και ολόκληρη η φυλακή γέμισε άρρητη ευωδία. Αυτά τα διηγήθηκε ο στρατιώτης
που αγρυπνούσε και φύλαγε την αγία και ο οποίος άκουσε και είδε όλα όσα
συνέβησαν. Αυτός πίστεψε στον Χριστό, και αφού βαπτίστηκε έλαβε μαρτυρικό θάνατο. Το λείψανο της αγίας το πήραν οι χριστιανοί και το ενταφίασαν
με όλες τις τιμές.
Η μνήμη της Αγίας Μυρόπης τιμάται στις 2 Δεκεμβρίου. Μεγάλη
φορητή εικόνα της Αγίας υπάρχει στον ιερό ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, όπου κατά την ημέρα της μνήμης της τελείται ιερά
πανήγυρις.

Μαρία Παπαχρήστου
Ιατρός Παθολόγος-Εντατικολόγος
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ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Για την νηστεία των Χριστουγέννων σας
προτείνω ένα πρόγραμμα, ισορροπημένης
διατροφής, «πλούσιας» σε Βιταμίνες και
θρεπτικά συστατικά, και όποιος προσέξει
τις ποσότητες, θα έχει και απώλεια βάρους.
ΠΡΩΙΝΑ
- Τσάι, με μούσλι ή Τηγανίτες με μέλι.
- Σούπα καλαμποκιού (κουρκούτι) με καραμελωμένα κρεμμύδια.
- Μία φέτα ψωμί ολικής αλέσεως, με 3-4 εληές.
-Μία φέτα ψωμί ολικής αλέσεως, με φυστικοβούτυρο.
(Το ψωμί μπορεί να αντικατασταθεί με 2-3 φρυγανιές)
Τα ανωτέρω συνοδεύονται με φυσικό χυμό πορτοκαλιού, ή γκρέιπ
φρούτ (για όσους είναι επιτρεπτό) ή ένα φρούτο εποχής.
- Τσάι ή καφές επιτρεπτά, κατά προτίμηση χωρίς ζάχαρη.
ΣΝΑΚΣ (Ενδιάμεσα γεύματα)
- Φρούτο εποχής ή 1 μικρό κομμάτι κολοκυθόπιτα
- 1 χούφτα ξηρούς ανάλατους καρπούς
- 1 ζελέ με φρούτα ή 1 γλυκό του κουταλιού
- 1 κομμάτι σοκολάτα υγείας 30 γραμ.
- 1 παστέλι , μία μπάρα δημητριακών,
- 1 κουλούρι Θεσσαλονίκης , με 2-3 καρύδια
- 1 κομματάκι χαλβά ή 1 κομμάτι ελιόψωμο.
- 1-2 φλυτζάνια πόπ κόρν (χωρίς αλάτι και ζάχαρη)
- 3 ξερά δαμάσκηνα ή 2 ξερά σύκα
- 1 μικρή σαλάτα με μία κουταλιά ηλιόσπορο.
Τα σνάκς θα σας δώσουν ενέργεια και πολύτιμα συστατικά.
Διαλέγετε όποιο νομίζετε ότι θα σας καλύψει την συγκεκριμένη στιγμή.

Ταχινόσουπα, Κολοκυθόσουπα, Λαχανόσουπα, Φρικασέ με μανιτάρια,
ή ψάρια, βραστά, ψητά ή της σχάρας. Όλα τα φαγητά πρέπει να συνοδεύονται από σαλάτα με 1 κ.σ. ελαιόλαδο και 4-5 ελιές. Επιλέγουμε 2
φορές την εβδομάδα ψάρι, 1-2 φορές θαλασσινά, και από μία φορά, τα
υπόλοιπα φαγητά. Τα ενδιάμεσα γεύματα, πρέπει να απέχουν 2 1/2- 3
ώρες από τα κύρια.
Επίσης τα ψάρια και τα όσπρια, πρέπει να συνοδεύονται απο μία φετούλα ψωμί. Οι ποσότητες είναι πάντα ανάλογες με τις ανάγκες του κάθε
ατόμου. Εξαρτάται από την ηλικία, το φύλλο, τις καιρικές συνθήκες,
(περισσότερο λίπος όταν κάνει κρύο), τις δραστηριότητές του, τον
σωματότυπο και την φυσική του κατάσταση.
ΚΑΛΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Πόλυ Βαρτζιώτη - Γαλενιανού
Μιχάλης Γ. Γαλενιανός
Διαιτολόγος Ασφάλειeς Zωής, Υγείας, Σύνταξης, Αυτοκινήτων,
Φερρών 22, Πλ.Βικτωρίας, Αθήνα 10434
Πυρός, Μεταφορών, A/K, κλπ
210-822.67.55, 6944.500.662
Τηλ. 6944.83.83.48, 210-699.51.58
e-mail: polyvartz@gmail.com
e-mail: m.g.galenianos@gmail.com

Κύρια Φαγητά για μεσημεριανό ή βραδυνό
Πρασόρυζο ή Σπανακόρυζο ή Μελιτζάνες ιμάμ, Μακαρόνια με μανιτάρια, ή Φασολάδα, Φακές ή Ρεβύθια, Μπάμιες ή φασολάκια ή Πατάτες
με μανιτάρια στον φούρνο, Χταποδάκι με ζυμαρικό ή με λίγη φάβα, ή
Γαρίδες με καστανό ρύζι,

Η διανομή του Αγίου Μύρου του Αγίου Δημητρίου στους προσκυνητές
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ΤΑ ΝΕΑ AΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19-60 ΕΤΩΝ
ΙΛΑΡΑΣ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ-ΕΡΥΘΡΑΣ-MMR
Eνήλικες γεννημένοι το 1970 ή αργότερα, οι οποίοι δεν έχουν τεκμηριωμένα ανοσία( αντισώματα ή εμβολιασμός) και δεν έχουν αντένδειξη, θα πρέπει
να εμβολιασθούν με μια ή δυο δόσεις. H ανοσία στην ερυθρά θα πρέπει να
προσδιορίζεται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Εάν δεν παρουσιάζουν
ανοσία πρέπει να εμβολιασθούν πριν μείνουν έγκυες.
ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ-VAR
Όλοι οι ενήλικες, χωρίς αποδεδειγμένη ανοσία στην ανεμευλογιά (προηγηθείσα νόσηση ή εμβολιασμό) ,πρέπει να εμβολιάζονται με δυο δόσεις εμβολίου,
εκτός αν έχουν αντένδειξη.
ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ-HPV
Οι γυναίκες ηλικίας 18-26 ετών θα πρέπει να
εμβολιάζονται με 3 δόσεις εμβολίου κατά του
HPV εάν προηγουμένως δεν έχουν λάβει
καμία δόση.
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ-PPSV23
Ενήλικες 19-64 ετών με χρόνια καρδιακή, αναπνευστική ή ηπατική νόσο,
διαβήτη, αλκοολισμό, κάπνισμα, που δεν έχουν εμβολιασθεί για τον πνευμονιόκοκκο, θα πρέπει να λάβουν 1 δόση PPSV23.
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α-HepA
Όσοι ενήλικες επιθυμούν να εμβολιασθούν κατά του ιού της Ηπατίτιδας Α
μπορούν να λάβουν 2 δόσεις.
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β-HepB
Ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι ενήλικες πρέπει να λάβουν συνολικά
3 δόσεις εμβολίου κατά της ΗπατίτιδαςΒ
ΤΕΤΑΝΟΥ-ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ-(ΚΟΚΚΥΤΗ)-Td(ap)
Ενήλικες ανεμβολίαστοι ή με άγνωστο εμβολιασμό, θα πρέπει να εμβολιάζονται
με 3 δόσεις. Ενήλικες με ελλιπή εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνουν τις δόσεις
που υπολείπονται. Στην συνέχεια μια δόση ανά 10ετία.
ΓΡΙΠΗ μια δόση κάθε χρόνο αν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
(Στο επόμενα τεύχη : πρόληψη καρκίνου-προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου)

Νικόλαος Παλτόγλου
Γενικός Ιατρός
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❖ Στον απόηχο της μεγάλης εορτής του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, και
με την ανατολή του μηνός Νοεμβρίου, η εκκλησία μας τιμά πλειάδα αγίων. Μήνας
κατά τον οποίο τιμούνται οι Άγιοι Ανάργυροι, οι Αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και
Γαβριήλ, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Μηνάς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ματθαίος, τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Άγια
Αικατερίνη, ο Άγιος Στυλιανός, ο Άγιος Φιλούμενος, ο Άγιος Ανδρέας,
αλλά ξεκινάει και ο πνευματικός αγώνας της νηστείας για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, είναι θα λέγαμε ο πρόδρομος μήνας της του Χριστού ενανθρωπήσεως.
❖ Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου εορτή των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά & Δαμιανού τελέστηκε
η Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας έγινε ο Αγιασμός για την πρώτη του μήνα.
Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν από την
Ασία. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανών συζύγων. Όταν η μητέρα τους Θεοδότη έμεινε χήρα, αφιέρωσε
κάθε προσπάθεια της στη χριστιανική ανατροφή των δυο
παιδιών της, Κοσμά και Δαμιανού. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια, γι’ αυτό και σπούδασαν
πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως, επιδόθηκαν στην ιατρική
επιστήμη, την οποία εξασκούσαν σαν διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των
φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Πολλοί ασθενείς που θεραπεύθηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν. Αλλά αυτοί, δεν
δέχονταν τις ευχαριστίες και απαντούσαν με τον ορθό λόγο της Αγίας Γραφής: «Η
ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις
και η ισχύς τω Θεώ ημών εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκάλυψη Ιωάννου, ζ’ 12). Δηλαδή, όλος ο ύμνος και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και
η τιμή και η δύναμη και η ισχύς, ανήκει στο Θεό μας, στους αιώνες των αιώνων.
Έτσι ταπεινά αφού διακόνησαν σε όλη τους τη ζωή τον πλησίον, πέθαναν ειρηνικά
και ετάφησαν στην τοποθεσία Φερεμά. «Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί,
επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν».
❖ Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του Αγίου
Γεωργίου του Καρσλίδη με την συμμετοχή πολλών προσκυνητών οι οποίοι είχαν
την ευλογία να προσκυνήσουν ιερό λείψανο αυτού του σπουδαίου και σύγχρονου
ομολογητού της πίστεως μας. Ένας προορατικός Γέροντας, ο άγιος Γεώργιος Καρ-- 13 --

σλίδης. Ο μακάριος Γέροντας Γεώργιος καταγόμενος από
τον Πόντο γνώρισε από πολύ νωρίς την ορφάνια και την
μοναξιά. Μετά από διώξεις και φυλακίσεις από το άθεο
καθεστώς της Γεωργίας, φθάνει στην Ελλάδα, όπου ζώντας
ασκητικά και με θερμή πίστη, χαριτώνεται ο ταπεινός και
άξιος λειτουργός του Υψίστου με χαρίσματα διακρίσεως,
διοράσεως, προοράσεως και προφητείας. Η θερμή πίστη,
η ασκητική βιοτή, η καθαρή ζωή χαρίτωσαν τον ταπεινό κι
άξιο λειτουργό του Υψίστου με χαρίσματα διακρίσεως, διοράσεως, προοράσεως και προφητείας. Ο Θεός φώτιζε τον
μακάριο Γέροντα έτσι που τα μακρινά και τα παρελθόντα
να τα βλέπει ως πλησίον και παρόντα, όπως και άλλοτε τα μέλλοντα, καθώς διηγούνται με θαυμασμό πολλά πνευματικά του τέκνα. Μερικοί που αμφέβαλλαν για τα
χαρίσματα του Γέροντα δεν αργούσαν, όταν τον γνώριζαν καλά, να διαπιστώσουν
πως πράγματι ήταν αληθινός άνθρωπος του Θεού. Ο Γέροντας χρησιμοποιούσε τα
χαρίσματα προς βοήθεια και σωτηρία των ψυχών κι όχι για να εκθέσει και ντροπιάσει ανθρώπους ή να καυχηθεί και να προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα πολλά μιλούσε
καθαρά για τα επερχόμενα δεινά· την κατοχή του 1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, τον εμφύλιο πόλεμο. Διάβαζε τις καρδιές των ανθρώπων σαν ανοιχτό βιβλίο.
Για να διατηρείται στην ταπείνωση, μερικές φορές προσποιόταν μωρία, διά Χριστόν
σαλότητα. Η αρετή θέλει πολύ κόπο για ν΄ αποκτηθεί και περισσή τέχνη για να διαφυλαχθεί. Προείδε και προείπε επακριβώς το μακάριο τέλος του. Προετοιμασμένος
από καιρό το ανέμενε με περισσότερη προσευχή δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές
στ΄ αγαπητά πνευματικά του τέκνα. Τρεις μέρες πριν τον θάνατο του τελέσθηκε το
μυστήριο του ιερού ευχελαίου. Μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων. Συγχώρεσε,
ευλόγησε κι ευχήθηκε όλους. Κοιμήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1959. Οι τελευταίες
λέξεις που ακούσθηκαν από τα χείλη του ήταν: «Της ευσπλαγχνίας την πύλην
άνοιξον, ευλογημένη Θεοτόκε». Ένα ορφανεμένο, πενθηφόρο κι απαρηγόρητο
πλήθος τον ακολούθησε στην τελευταία κατοικία του, πίσω από τον ιερό ναό της
Αναλήψεως, όπου λειτουργούσε επί τριάντα περίπου χρόνια. Το πρόσωπο του ήταν
ειρηνικό, ιλαρό και φωτεινό. Το νεκρό του σώμα ευλύγιστο, όπως των Αγιορειτών.
Τα δύο κυπαρίσσια πλάι στον τάφο του λύγισαν σαν για να τον προσκυνήσουν,
όπως είχε προείπει, και πολλά πουλιά συνάχθηκαν την ώρα της ταφής του, δίχως να
φοβούνται τον πολύ κόσμο. Όλοι ήταν πλέον βέβαιοι ότι κηδεύεται και θάβεται ένας
άγιος, ζήτησε να τον θάψουν με τα άμφιά του, τον σταυρό του και τα λειτουργικά
του βιβλία που είχε από την Γεωργία. Ας έχουμε όλοι την ευχή του!!!

αρχαιοπρεπή Βυζαντινό Γάμο του
Σάββα- Δημητρίου και της Βικτώριας
πνευματικών παιδιών του πατρός
Δημητρίου, όπου και ενώθηκαν με τα
ιερά δεσμά του γάμου ο οποίος τελέσθηκε
παράλληλα με την Θεία Λειτουργία όπως
ορίζει το βυζαντινό τυπικό. Έτσι αναβιώσαμε στιγμές από τα πρώτα χριστιανικά
χρόνια όπου τα ιερά μυστήρια της εκκλησίας τελούνταν κατά την διάρκεια της
Θείας Λειτουργίας.
Στην εποχή μας, όπου η ανυπακοή στο θέλημα του Θεού έχει παγιωθεί στη συνείδηση
των περισσοτέρων ανθρώπων, ο θεσμός της οικογένειας περνά μεγάλη κρίση. Και η
κρίση αυτή περισσότερο επικεντρώνεται στην έλλειψη πραγματικής – εν Θεώ- αγάπης
μεταξύ των συζύγων. Και η εν χριστώ αγάπη σέβεται την ελευθερία του άλλου, αλλά
ταυτόχρονα δέχεται με ταπείνωση τον ρόλο του καθενός μέσα στην οικογένεια όπως ο
Θεός τον έχει ορίσει. Είναι συγκλονιστική λοιπόν η ιστορία του ζεύγους αυτών
των Αγίων, του Γαλακτίωνος και της Επιστήμης. Και αυτό γιατί την ώρα της ομολογίας και του μαρτυρίου του συζύγου η αγία Επιστήμη πήγε κοντά του αυτόβουλα και
συμμαρτύρησε μαζί του. Είχαν και οι δύο την μόνη αληθινή αγάπη, την αγάπη προς τον
Νυμφίο τους Χριστό, και εκεί είχαν εντάξει και την δική τους συζυγική αγάπη.
Εμείς ευχόμαστε στο νέο ζευγάρι να γίνουν πραγματικοί μιμητές των δύο αγίων και ο
βίος τους να είναι ευλογημένος, καρποφόρος και να αναδειχθούν σε ένα πραγματικό
«κλέος συζυγίας».

❖ Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία επί τη
μνήμη των αγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος και επιστήμης. Όλοι οι προσκυνητές που προσήλθαν είχαν μια πολύ όμορφη εμπειρία αφού παρακολούθησαν τον

❖ Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου το
απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη,
πραγματοποιήθηκε η τελετή του Αγίου
Μύρου. Προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.
Ανθίμου, με την σημμετοχή του ιερού
κλήρου και πλήθους 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.
Στην τελετή παρευρέθηκε και ο εφημέριος μας πατήρ Δημήτριος με συνοδεία
πνευματικών του παιδιών οι οποίοι έμειναν εκστατικοί για ακόμη μια φορά,
αφενός για το μεγάλο θαύμα της μυροβλυσίας του Αγίου, αφετέρου δε για την μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση που έχει από τον κόσμο, καθώς η ακολουθία δεν
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ήταν απλώς πάνδημη αλλά πιστοί από όλη την χώρα συνέρρευσαν και κατέκλυσαν
την ιστορική Βασιλική και την ευρύτερη περιοχή για να λάβουν την ευλογία του
Αγίου Μύρου. Εμείς για ακόμη μια φορά θαυμάσαμε το μεγαλείο του Αγίου αλλά
και την μεγάλη αγάπη πίστη και αφοσίωση του πνευματικού μας πατέρα προς αυτόν.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το γεγονός ότι κατά την άφιξη μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ενώ βρισκόμασταν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακρυά από τον ναό,
μας πλημμύρισε η ουράνια ευωδία του μύρου του Αγίου γεμίζοντας μας με δάκρυα
χαράς. Ας σκεπάζει όλους μας η Χάρις του Αγίου Δημητρίου και ας είναι το άγιο
του μύρο αλεξιτήριο νοσημάτων των ψυχών και των σωμάτων μας.
❖ Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ και όλων των Θείων
Ασωμάτων Δυνάμεων, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία με
την παρουσία πολλών προσκυνητών.
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία, όπως συνοψίζεται στην
διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, οι «Αγγελικές Δυνάμεις» είναι υπάρξεις πνευματικές, αεικίνητες,
ελεύθερες, ασώματες, που υπηρετούν τον Θεόν και είναι κατά
χάριν αθάνατες.
Το σχήμα και την κατάσταση των υπάρξεων αυτών, μόνον ο
Θεός τα γνωρίζει. Είναι όμως ασώματοι και αεικίνητοι οι άγγελοι σε σχέση με τούς ανθρώπους. Σε σύγκριση με τον Θεό, τον μόνον ασώματο, είναι δυσκίνητοι και υλικοί.
Είναι πλασμένοι από λεπτή ύλη. Μόνον ο Θεός είναι αληθινά άϋλος και ασώματος. Δεν έχουν ανάγκη από γλώσσα και ακοή, αλλά πληροφορούνται μεταξύ τους
τα προσωπικά διανοήματα και τις αποφάσεις τους, χωρίς τον προφορικό λόγο. Όταν
επικοινωνούν με τους ανθρώπους, τότε λαμβάνουν σχήμα και μορφή για να μπορούν
οι άνθρωποι να τούς βλέπουν. Η θέα τους είναι φωτεινή και τα ρούχα τους είναι
συνήθως λευκά, πράγμα που φανερώνει την καθαρότητά τους. Τροφή τους είναι η
θέα του Θεού, τον Οποίο βλέπουν, κατά το μέτρο της δυνατότητός τους. Οι
άγγελοι και οι αρχάγγελοι, διαφυλάττουν τα μέρη της γής, είναι άρχοντες των λαών και
των χωρών, όπως τούς όρισεν ο Δημιουργός, τακτοποιούν τα ανθρώπινα και προστατεύουν όσους τούς επικαλούνται, κυρίως από το μίσος και την μανία του διαβόλου.
«Όπου επισκιάσει η χάρις σου Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται
η δύναμις, ου φέρει γάρ τώ φωτί σου προσμένειν ο πεσών εωσφόρος...». Σε
κάθε Θεία Λειτουργία, η οποία είναι Σύναξη ουρανού και γης, συλλειτουργούν με τον
Αρχιερέα ή τον Ιερέα άγγελοι. Στήν μικρή είσοδο, ο Λειτουργός παρακαλεί τον Κύριο
να στείλη αγγέλους, για να συλλειτουργήσουν μαζί του και θα συνδοξολογήσουν την
αγαθότητα του Θεού.
Ο Διάκονος, επίσης, δέεται: «άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών
και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησώμεθα». «Εννέα είναι τα ουράνια
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τάγματα και τρείς τάξεις ή τρία συστήματα, που το καθένα αποτελεί τριάδα».
Η πρώτη τριάς είναι αυτή που είναι πάντοτε γύρω από τον Θεό και είναι έτοιμη να
ενωθή με αυτόν αμέσως, χωρίς την μεσολάβηση κανενός. Είναι η τάξη των εξαπτερύγων Σεραφίμ και των πολυομμάτων Χερουβίμ και των αγιοτάτων Θρόνων. Δευτέρα
τάξη είναι εκείνη των Κυριοτήτων, των Δυνάμεων και των Εξουσιών.
Έργο της είναι οι διευθετήσεις των μεγάλων πραγμάτων, οι ενέργειες των θαυμάτων
και ο Τρισάγιος ύμνος, το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τρίτη και τελευταία είναι η τάξη
των Αρχών, των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι το «λειτουργικόν εν διακονίαις και τέλος ο ιερός ύμνος
του Αλληλούϊα». Από την ώρα που βγήκαμε από την μήτρα της Εκκλησίας, την
Κολυμβήθρα του βαπτίσματος, μάς παραστέκει ένας άγγελος, ο οποίος είναι φύλακας
των ψυχών και των σωμάτων μας. Δεν φεύγει από κοντά εάν εμείς δεν τον διώξουμε
με την αμαρτωλή ζωή μας. Εκείνο που τον ξαναφέρνει κοντά μας είναι η αληθινή
μετάνοια. Οι άγγελοι χαίρονται και πανηγυρίζουν, όταν κάποιος μετανοή ειλικρινά.
Στο τέλος του «Μικρού Αποδείπνου», μιάς κατανυκτικής ακολουθίας που θα πρέπει να την διαβάζουμε όλοι μας κάθε βράδυ, υπάρχει μιά θαυμάσια προσευχή στον
φύλακα άγγελό μας. “Άγιε Άγγελε του Χριστού φυλαξέ μας από τις παγίδες
του εχθρού…’’
Τέλος, εγκάρδιες ευχές απευθύνουμε στον αγαπημένο μας επίτροπο Νικόλαο Ασλανίδη για το παιδί του Άγγελο, ευχόμενοι να έχει υγεία και πρόοδο στην ζωή του.
❖ Την Πέμπτη 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. Ο σύγχρονος Άγιος της πίστης μας ο οποίος συκοφαντήθηκε,
λοιδορήθηκε, εξορίστηκε, εξευτελίστηκε στα χοϊκά
μάτια του ανθρώπου, αλλά εξυψώθηκε στο πρόσωπο
του Θεού και κατέστη Άγιος Θαυματουργός με μεγάλη
παρρησία απέναντί του, στην επουράνιο βασιλεία του
και λειτουργεί εκεί ως Αρχιερεύς παρέα με τους Αγίους
Αγγέλους και Αρχαγγέλους και όλους τους Αγίους στο
ουράνιο θυσιαστήριο. Ο Άγιος Νεκτάριος τιμάται
ιδιαιτέρως από όλους εμάς καθώς η παρουσία του στον ναό μας, στην ζωή του
πατρός Δημητρίου και των πνευματικών του παιδιών είναι ισχυρή και αέναη,
βεβαιώνοντας μας ότι η σύνδεση της επίγειας και ουράνιας ζωής του με το σπήλαιο
που ο ίδιος επισκεπτόταν και τελούσε βραδυνές Θείες Λειτουργίες, διατηρείται
και θα διατηρείται όσο τιμάται και επικαλείται το Άγιο όνομα του.
Την παραμονή της εορτής εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ ανήμερα τελέσθηκε λαμπρή Θεία Λειτουργία με την συμμετοχή πολλών πιστών προς
-- 17 --

ευλογία και αγιασμό των οποίων είχε τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου
του Αγίου καθώς και τεμάχιο εκ των ιερών του αμφίων. Μεγάλη ευλογία που σώζει
ο ναός μας είναι η Αγία του εικόνα που φέρει στο εσωτερικό της τεμάχιο του ιερού
του λειψάνου και έχει δείχνει μέχρι σήμερα πολλά θαυμαστά σημεία σ’ αυτούς που
επικαλούνται την χάρη του. Άγιε του Θεού Νεκτάριε πρέσβευε υπέρ ημών.

❖ Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη
του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
του Χρυσοστόμου. Ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ.Χ. Πατέρας του ήταν
ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από
πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά
τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές
επιστήμες στην Αντιόχεια - κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνια. Όταν αποπεράτωσε τις σπουδές του, επανήλθε στην Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο
για πέντε χρόνια, όπου ασκήτευε προσευχόμενος και μελετώντας τις Άγιες Γραφές.
Ασθένησε όμως και επέστρεψε στην Αντιόχεια, οπού χειροτονήθηκε διάκονος
- το 381 μ.Χ., σε ηλικία 34 ετών - από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας Μελέτιο. Αργότερα δε από τον διάδοχο του Μελετίου Φλαβιανό πρεσβύτερος σε ηλικία 40 ετών.
Κατά την Ιερατική του διακονία ανέπτυξε όλα τα ψυχικά του χαρίσματα, πύρινο θείο

ζήλο και πρωτοφανή ευγλωττία στα κηρύγματα του. Έσειε και συγκλόνιζε τα πλήθη
της Αντιόχειας και συγκινούσε τις ψυχές τους βαθύτατα. Η φήμη του αυτή έφτασε
μέχρι τη βασιλεύουσα και έτσι, την 15η Δεκεμβρίου 397 μ.Χ., με κοινή ψήφο βασιλιά Αρκαδίου και Κλήρου, έγινε Πατριάρχης
Κωνσταντινούπολης, κάτι που ο ίδιος δεν
επεδίωξε ποτέ. Και από την θέση αυτή ο Ιερός
Χρυσόστομος, εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός
ασκητής και δεινός ερμηνευτής της Αγίας
Γραφής, όπως φαίνεται από τα πολλά συγγράμματα του. Έργο επίσης του Χρυσοστόμου είναι
και η Θεία Λειτουργία, που τελούμε σχεδόν
κάθε Κυριακή, με λίγες μόνο, από τότε μετατροπές. Ο ιερός Χρυσόστομος κατά τη
διάρκεια της πατριαρχείας του υπήρξε αδυσώπητος ελεγκτής κάθε παρανομίας και
κακίας. Αυτό όμως έγινε αιτία να δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς, και μάλιστα
αυτήν την αυτοκράτειρα Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις παρανομίες της. Αυτή μάλιστα,
σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξαδρείας Θεόφιλο (ενός μοχθηρού και
ασεβούς ανθρώπου), συγκάλεσε σύνοδο (παράνομη) από 36 επισκόπους (όλοι τους
πνευματικά ύποπτοι και δυσαρεστημένοι από τον άγιο) στο χωριό Δρυς της Χαλκηδόνας και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου σ’ ένα χωριό της Βιθυνίας.
Η απόφαση αυτή όμως, τόσο εξερέθισε τα πλήθη, ώστε αναγκάστηκε αυτή η ίδια η
Ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει στο θρόνο με
άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση (402 μ.Χ.). Αλλά λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή
αυτοκράτειρα, κατάφερε και πάλι να εξορίσει τον Άγιο (20 Ιουνίου 404 μ.Χ.) στην
Κουκουσό της Αρμενίας και από κει στα Κόμανα, όπου μετά από πολλές κακουχίες
και άλλες ταλαιπωρίες πέθανε το 407 μ.Χ. Ο Μ. Ι. Γαλανός στον Συναξαριστή του,
μεταξύ των άλλων, αναφέρει για τον Ιερό Χρυσόστομο, ότι υπήρξε και αναγνωρίζεται
ως ο πιο άριστος και δημοφιλής διδάσκαλος της Χριστιανικής Εκκλησίας. Κανένας
δεν εξήγησε όπως αυτός, με τόσο πλούτο και τόση σαφήνεια τα νοήματα των θείων
Γραφών, ούτε δε υπήρξε εφάμιλλός του στην ετοιμολογία, την απλότητα, αλλά και
στη φλόγα και τη δύναμη της ρητορείας. Υπήρξε
ρήτορας θαυμαστός, λογοτέχνης απαράμιλλος,
βαθύτατος και διεισδυτικότατος, ψυχολόγος
και καταπληκτικός κοινωνιολόγος με αίσθημα
χριστιανικής ισότητας, χωρίς προνομιούχους,
με καθολική αδελφότητα. Ανήκει σ’ αυτούς που
φαίνονται «ώς φωστήρες έν κόσμω» (Προς Φιλιππησίους, 6’ 15.). Δηλαδή σαν φωτεινά αστέρια μέσα στον κόσμο.
Όσοι πιστοί εκκλησιάστηκαν σε αυτή την μεγάλη εορτή, είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού του λειψάνου.
Ανήμερα της εορτής του Ιερού Χρυσοστόμου άγει την επέτειο της εις πρεσβύτερον
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❖ Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά του θαυματουργού.
❖ Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία
Λειτουργία επι τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος,
μέσα σε έντονα πανηγυρικό κλίμα και με την συμμετοχή μεγάλου πλήθους πιστών. Στο μέσον του ναού είχε τεθεί σε προσκύνημα τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δημητρίου. Μετά
το πέρας της ακολουθίας και ενώ από τα αναλόγια ακούγονταν με
μία φωνή τα εγκώμια του Αγίου, μας πλημμύρησε η θαυμαστή ευωδία του μύρου, καθώς στο Άγιο Βήμα ο εφημέριος μας
πατέρας Δημήτριος αφού διάβασε τις ευχές του Αγίου μύρου,
έφτιαξε ενώπιον όλων βαμβάκια με το μύρο το οποίο έφερε μαζί
του από την Θεσσαλονίκη μετά το πρόσφατο ταξίδι του. Κατόπιν
μοιράστηκε σε όλους προς ευλογία και αγιασμό. Ήταν πράγματι αξιοθαύμαστη τελετή,
αλλά και αξιοθαύμαστος ο ενθουσιασμός των πιστών. Ευχόμεθα ο Άγιος Δημήτριος
προστάτης όλων και ιδιαιτέρως των νέων να χαρίζει υγεία και πρόοδο σε όλους μας,
μιας και είναι Άγιος που έχει μεγάλη πρεσβεία στον Κύριό μας και για αυτό ονομάσθηκε
Μεγαλομάρτυς, Μυροβλύτης και Θαυματουργός.

χειροτονίας του, ο αγαπημένος μας αδελφός πατήρ Δημήτριος Καββαθάς, ο
οποίος διακονεί ως εφημέριος στον πατριαρχικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στα Ιεροσόλυμα. Η σκέψη μας ταξίδεψε ένα χρόνο πίσω όταν ο τότε
Ιεροδιάκονος Δημήτριος παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο Άγιο θυσιαστήριο και όχι
μόνο έγινε ιερέας αλλά πήρε και όλα τα οφίκια που προβλέπονται, δηλαδή αυτό του
πνευματικού και του Αρχιμανδρίτου, αναγνωρίζοντας την σοφία του, την ωριμότητα του αλλά και την μεγάλη του αγάπη για τον Κύριο και την Εκκλησία. Του
ευχόμαστε να χαίρεται την Αγία του Ιερωσύνη και ο Κύριος να τον χαριτώνει
και να τον ανεβάζει στην γη, αλλά πολύ περισσότερο στον ουρανό. Πάντα Άξιος.
❖ Την Τετάρτη 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].
❖ Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου μνήμη του
Προφήτου Αβδιού, τελέσθηκε η Αναστάσιμη
Θεία Λειτουργία. Λίγο πρίν το τέλος ο εφημέριος μας πατέρας Δημήτριος ευχήθηκε στον
αδελφό μας πατέρα Χαράλαμπο Βαρβαγιάννη
σχετικά με την επέτειο της εις πρεσβύτερον
χειροτονίας του, ανταλλάζοντας λόγους ευχαριστηρίους σε έντονα συγκινησιακό κλίμα όπου
μας έκανε όλους να συγκινηθούμε. Στην συνέχεια του ευχήθηκαν και τα πνευματικά του αδέλφια, αλλά και όλοι οι πιστοί. Του ευχόμαστε να υπηρετεί το Άγιο Θυσιαστήριο με την ίδια θέρμη και αγάπη και ο Κύριος
να του χαρίσει όλα τα επίγεια και ουράνια αγαθά του. Πάντα Άξιος. Την ίδια ημέρα
πραγματοποιήθηκε και η 12η Εθελοντική Αιμοδοσία του Ναού μας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ο Άγιος Σάββας. Η αιμοδοσία έγινε στο αρχονταρίκι του
ναού μας με την συμμετοχή πολλών εθελοντών αλλά και πατέρων, αφού πλέον η
συγκεκριμένη αυτή δράση του ναού έχει γίνει γνωστή στους προσκυνητές. Υπεύθυνος
αιμοδοσίας του ναού μας είναι ο Λεωνίδας Παγιάτης [διοικητικός προϊστάμενος
στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας] ενώ ο αριθμός των φιαλών που συγκεντρώθηκε ήταν
πολύ ικανοποιητικός. Στους αιμοδότες μοιράστηκαν εικονάκια και ευλογίες ευχόμενοι
ο Κύριος να τους χαρίζει πάντα υγεία και ευλογία στη ζωή τους.
❖ Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου τελέσθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τη
μεγάλη θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Τα Εισόδια της Παναγίας αποτελούν
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μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθόδοξης Πίστης και
τιμώνται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με
την εκκλησιαστική παράδοση, η συγκεκριμένη ημέρα
είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο. Οι γονείς
της Παρθένου Μαρίας ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα, οι
οποίοι μέχρι τα βαθιά τους γεράματα δεν είχαν αποκτήσει
παιδί. Υποσχέθηκαν, λοιπόν, στο Θεό πως αν τους χαρίσει
ένα παιδάκι, μόλις γίνει τριών ετών θα το αφιερώσουν στο
ναό Του. Το κοριτσάκι που απέκτησαν οι ευσεβείς αυτοί
άνθρωποι το ονόμασαν Μαρία. Όταν η Μαρία έγινε τριών
ετών, οι γονείς της την οδήγησαν στην εκκλησία. Αυτή η
είσοδος της Μαρίας στο ναό ονομάστηκε «Εισόδια της
Θεοτόκου». Εκεί την υποδέχτηκε ο Αρχιερέας Ζαχαρίας, ο οποίος την οδήγησε
στο ιερό του Ναού, στα Άγια των Αγίων. Σύμφωνα με τις Γραφές, η Παναγία παρέμεινε συνολικά δώδεκα χρόνια στο ναό. Όλο αυτό το διάστημα ο αρχάγγελος
Γαβριήλ προμήθευε την Παναγία με τροφή ουράνια. Εξήλθε από τα Άγια των
Αγίων, όταν έφθασε η ώρα του Θείου Ευαγγελισμού. Έπ ευκαιρία της μεγάλης
εορτής ευχόμαστε εγκάρδια χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Μαρία Μελά τελειόφοιτη του Μαθηματικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών και διακονήτρια του
ιερού μας ναού.
❖ Το Σάββατο 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.
❖ Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου επί τη μνήμη του Αγίου
Στυλιανού τελέσθηκε η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Επ
ευκαιρία της εορτής του Αγίου απευθύνουμε θερμές και
εγκάρδιες ευχές σε δύο ξεχωριστές αγαπητές φίλες και διακονήτριες του ναού μας, την Στυλιανή Ζαχοπούλου και την
Στυλιανή Καραγιαννίδου, στις οποίες ευχόμαστε ο Θεός
να τους χαρίζει υγεία και χαρά στην ζωή τους.
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❖ Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία 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 τιμήσαμε ταπεινά, παρακαλώντας τον
να μεσιτεύει και να σκεπάζει τον ιερό μας ναό και τα παιδιά μας. «Άγιε του Θεού
πρέσβευε υπέρ ημών».
❖ Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του
Πρωτοκλήτου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος 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
π. Σπυρίδων Ταλάρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΟΠΗΣ
• Στον ιερό μας ναό υπάρχει προσκυνητάρι της Αγίας Μυρόπης.

& ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
• Ο Άγιος Γέροντας επισκεπτόταν τον ιερό μας ναό.
• Στον περιβάλλοντα χώρο ευρίσκεται εικονοστάσιο αφιερωμένο στον Άγιο Πορφύριο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου Πανηγυρικός Εσπερινός [6.00 μ.μ.]
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου		 Aγ. Μυρόπης & Οσ. Πορφυρίου
[7.30 π.μ.]		 Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό άμφιο του Αγίου γέροντος Πορφυρίου.

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ, Σοφονίου προφήτου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Αγίας Βαρβάρας, Ιωάννου Δαμασκηνού
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο της Αγίας Βαρβάρας.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου
[6.30 μ.μ.]

Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου (5 Δεκεμβρίου)
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου

Πανηγυρικός Εσπερινός [6 μ.μ.]

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Αγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου.
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Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου Αγίου Παταπίου
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
• Θα τεθεί για προσκύνημα εικόνα του Αγίου με ένδυμα από το ράσο του. 			

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Σύλληψις της Αγίας Άννης
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

ΖΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΩΔΗ ΝΑΟ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΣΙΔΩΡΩΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο της Αγίας Άννης.
• Το ιερό σπήλαιο των Αγίων Ισιδώρων μας μεταφέρει νοερά στο

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Ι’ ΛΟΥΚΑ, Μηνά Καλλικελάδου του Αθηναίου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Αγίου Σπυρίδωνος επισκ. Τριμυθούντος
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Αγίας Λουκίας της παρθενομάρτυρος
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου στην Βηθλεέμ.

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
[6 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
• Στο τέλος θα ψαλούν τα κάλαντα & θα μοιραστούν γλυκίσματα.

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο της Αγίας Λουκίας.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου Αγίου Ελευθερίου & της μητρός Ανθίας
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

[7.30 π.μ.]

ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ. Των Αγίων Προπατόρων
& Αγίου Διονυσίου του εν Ζακύνθου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου
[6.30 μ.μ.]

Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας (22/12)
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο της Αγίας Αναστασίας.

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

[7.30 π.μ.]

• Τιμάται η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Βράχου των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού.

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου Πανηγυρικός Εσπερινός (6.μ.μ)
Τρίτη 26 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο των μαρτύρων.

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΙΤΙΣΣΑΣ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Οσιομάρτυρος Ευγενίας
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων [6 μ.μ]
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• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Αγίου Στεφάνου.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου
[6.30 μ.μ.]

Των Αγίων Νηπίων [29 Δεκεμβρίου]
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία

• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο των Αγίων Νηπίων.
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Κυριακή 31 Δεκεμβρίου
[7.30 π.μ.]

Μετά την Χριστού Γέννηση, Οσίας Μελάνης
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ TO 2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018:	Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία – ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
• 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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