
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                               

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Θεία Κοινωνία κατ’οίκον ασθενών 

Μ. Δευτέρα 
Τρισάγιο: 

Μεγάλη Παρασκευή 12:30 
Δρόμοι περιφοράς επιταφίου: 
Πατριάρχου, Βουλγαροκτόνου, 

Πλάτωνος, Πλατεία, Πίνδου, 
Πλαστήρα, Ναός. 

Προστατέψετε την αγιογραφία του Ι.Ν. 
αποφεύγοντας το άναμμα κεριών 

εντός αυτού. 
 

Ελπιδοφόροι συσχετισμοί εν όψει 
Πάσχα 2012 

 
 Αγαπητοί μας ενορίτες, 

 Δυσοίωνα τα γεγονότα, τα οποία διατρέχουν και κατακλύζουν τούτο 
τον καιρό ολόκληρη τη χώρα μας. 
 Ένα Πάσχα σαν το φετινό θα αποτελούσε στη φαντασία μόνο 
δυσάρεστη εμπειρική ανάμνηση σε εμάς τους πιο μεγάλους, παρωχημένου 
χρόνου, με διαφορετικό πλαίσιο. 
 Καθώς εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή την 
ιερή αναπαράσταση των φρικτών Αγίων Παθών του Κυρίου μας, με κορυφαίο 
τη Θεία Του Σταύρωση, διακρίνει κανείς τον κοινό δράστη των τότε 
γεγονότων και των σημερινών. Και τότε μεν όλα έγιναν «εν μιά νυκτί». Σε ό,τι 
δε αφορά τα παθήματα της Ελλάδος σήμερα και ιδιαίτερα των ορθοδόξων 
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χριστιανών, που δεν είναι και λίγα, τούτα σχεδιάστηκαν σε βάθος χρόνου, 
χωρίς να γνωρίζει κανένας πόσο θα διαρκέσουν, ή ποία άλλα έρχονται, για 
όλα τα κράτη, που έχουν την ίδια «μοίρα» με μας. Κατά πάσα πιθανότητα, ο 
προγραμματισμός αυτών ξεκίνησε με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Δυστυχώς οι εταίροι μας, όπως φαίνονται, από την πρώτη στιγμή με τις 
συνεχείς παρεμβάσεις τους δεν σέβονται τα ισχύοντα μέχρι τώρα στην 
ελληνοχριστιανική μας παράδοση, αλλοιώνοντας αυτή συνεχώς. Κατά κάποιο 
τρόπο συναποτελούν «συνέδριο Φαρισαίων και Γραμματέων», έχοντας μέλη 
του: άθεους, αιρετικούς, μασόνους, τραπεζίτες Εβραίους, να έχουν τον πρώτο 
λόγο στα οικονομικά κυρίως (είναι το θηρίο της αποκαλύψεως) ως πρώτη 
εξουσία σε όλα και παντού με συνεποίκουρους πάντοτε τον διαχρονικό 
Ιούδα, μεταμφιεσμένο σε κυβερνήτη, σε πολιτικό, σε οικονομολόγο ή και με 
όποιο άλλο ρόλο, ομοεθνή μας, με εξαίρεση βεβαίως τους ολίγους 
πατριώτες. Αιχμάλωτοι στις ποικίλες προσωπικές τους ψυχοπαθολογίες 
πουλήθηκαν και πρόδωσαν την πατρίδα, ασελγήσαντες στο σώμα της 
ένδοξης και υπερήφανης εθνικής μας ιστορίας. Ο κατεξοχήν στόχος της 
προσπάθειας των ξένων υπόπτων κέντρων, όπως προελέχθη, είναι το 
ελληνοχριστιανικό σχήμα, πέραν των όποιων άλλων συμφερόντων. Τους 
ενοχλεί η μοναδική αυτή σύζευξη, διότι πρόκειται για ένωση υπερβαλλόντως 
ανεκτίμητων αξιών. Η συνάντηση αυτή έγινε την ιστορική στιγμή κατά την 
οποία οι Μαθητές πληροφορούν τον Διδάσκαλο, ότι τον ζητούν Έλληνες. 
«Κύριε Έλληνες ζητούσι Σε ιδείν». Και εις απάντηση ο Χριστός τους είπε : 
«Νυν ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή, ο 
θεάνθρωπος Ιησούς αξιολογώντας λαούς, έθνη, φυλές και γλώσσες, δίνει 
κατά τινα τρόπο το προβάδισμα στους Έλληνες και την Ελλάδα. Ο θείος λόγος 
βρήκε το πιο κατάλληλο όχημα μεταφοράς Του στα έθνη. Ο Κύριος επέλεξε 
με την αλάνθαστη εκτίμησή Του το όργανο προσγείωσης του υπερλόγου στη 
λογική του ανθρώπου, ο οποίος έπρεπε να καταλάβει την ανάγκη σωτηρίας 
του, η οποία του προσφέρεται άνωθεν. Το πνεύμα των Ελλήνων έλκυσε την 
προσοχή του ανεπανάληπτου θείου Ναζωραίου και το επιστρατεύει. Άλλωστε 
τούτο φαίνεται ξεκάθαρα από την ελληνομάθεια των θεοφόρων πατέρων με 
την οποία εμφορούνται όπως και από τα συγγράμματά τους, τα οποία 
διαπνέονται από την ελληνοχριστιανική παιδεία. Τούτος ο λόγος κατά βάθος 
είναι η κυρίως αιτία που μας τοποθετεί στο στόχαστρο των ομοφρόνων του 
κάθε «Κίσινγκερ» κατά καιρούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το έθνος και 
τον ελληνικό λαό. 
 Αλλά αγαπητοί μας ας προσέξουμε πολύ και τους τελευταίους λόγους 
του Κυρίου μας, λίγο πριν το τέλος του εδώ στη γη, πριν τη Σταύρωσή Του: 
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«Νυν ο άρχων του σκότους του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω…». Το 
ιστορικό γεγονός της Ανάστασης του Χριστού από τον τάφο Του ανέτρεψε και 
συνέτριψε «τον άρχοντα του σκότους» και τους συνεργούς του. Ταπείνωσε δε 
και ταπεινώνει αυτούς αιώνες ενώ παραμένουν αυτοί αμετανόητοι χωρίς την 
αποδοχή του συγκλονιστικού τούτου γεγονότος της Αναστάσεως. Για μας, 
καλοί μας φίλοι, αναδύεται από το άδειο μνήμα του Χριστού σήμερα, μήνυμα 
ελπίδας, αφού πρόκειται για τους ίδιους τύπους ανωμαλίας τότε και σήμερα. 
Τούτο το Πάσχα ας εγκολπωθούμε τους συσχετισμούς αυτούς, με την 
ιστορική τους βάση, για να νοιώσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη. 
Βεβαίως από τα πανάρχαια χρόνια κατά τους νικηφόρους αγώνες οι Έλληνες 
είχαν την ελπίδα τους στο Θεό. Αλλά συμμετείχαν και οι ίδιοι στον αγώνα με 
βαθειά πίστη, με μετάνοια για τα τυχόν λάθη τους, και με προσπάθεια 
σοβαρή για βελτίωση. Από αυτά και με αυτά νικούσαν στους Μαραθώνες, 
στις Σαλαμίνες, στις Θερμοπύλες. Με τη βαθειά πίστη στο Χριστό 
αντιμετώπιζαν Ρωμαϊκούς διωγμούς, σκληρές επιθέσεις του Ισλάμ. Η δύναμη 
της Παναγίας και η δική τους δύναμη έφερνε νίκες όπως: το 1821, το 1912, το 
1919, το 1940 μέχρι και την κατάρρευση σιδηρών παραπετασμάτων.  
 Δίκαιος ο προβληματισμός μας: «Τι θα γίνουν τα παιδιά μας»; Και 
εννοούμε χωρίς δουλειά, χωρίς οικονομικά. Αλλά δε ρωτάει κανένας τι θα 
γίνουν χωρίς το: «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», χωρίς σεβασμό, χωρίς αρχές 
και αρετές, μακριά από την Εκκλησία και απομάκρυνση από την 
ελληνοχριστιανική παράδοση με την ξενομανία. Τα γνωσιολογικά 
απεδείχθησαν να έχουν πλέον σχετική αξία. Χρήμα και γνώση ήδη 
αλληλοεξοντώνονται ως οι μεγαλύτερες εξουσίες ως τώρα που ελκύουν το 
ενδιαφέρον μας. Ας δούμε λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και «τις δύο όψεις του 
νομίσματος». Η οικονομική κρίση είναι θηλιά του διαβόλου και των 
συνεργατών του. Είναι όμως και χαλινάρι για να επανέλθουμε. Η οικονομία 
του Κυρίου το επέτρεψε και περιμένει την αναθεώρησή μας, τη μετάνοια μας 
και την επιστροφή μας σε Εκείνον. 
 
 Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και καλή υγεία ψυχής και σώματος.  

Με αγάπη και εκτίμηση απέραντη, 
  

Οι πατέρες του ιερού ναού, οι επίτροποι, οι συνεργάτες, η συντροφιά των 
νέων. 
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Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν  
Μεγάλης Ἐβδομάδος καί Πάσχα 2012 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Ὄρθρος Θ. Λειτουργία 7:00-9:30 π.μ 

Ἑσπερινός  6:00 μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ  

Α) Ὄρθρος Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου 7:00-10:30 π.μ. 

Β) Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  7:00 μ.μ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  

Α) Ὧραι- Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων 7:30 π.μ. 

Β) Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 7:00 μ.μ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  

Α)  Ὧραι-Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων 7:30 π.μ. 

Β)  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 7:00 μ.μ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  

Α) Ὧραι-Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων 7:30 π.μ. 

Β) Ἱερον Εὐχέλαιον 5:00μ.μ. 

Γ) Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος 7:00μ.μ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  

Α) Ἑσπερινός Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου. 7:30 π.μ. 

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν 6:30 μ.μ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 Μεγάλαι Ὧραι 8:00 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἀποκαθήλωσις 10:30 π.μ. 

Ἐπιτάφιος Θρῆνος 6:30 μ.μ. 

Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου 9:00 μ.μ. 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  

Ἑσπερινός-Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου Α΄ Ἀνάσταση 
ιερουργούντως του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ.κ. 

Κυρἰλλου 

8:00 π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  

Ἀκολουθία Πανυχίδος 11:00 μ.μ. 

Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως 12:00  Νυκτερ. 

(Ἐν συνεχείᾳ Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Πάσχα)  12-1:30 π.μ. 

Β) Ἑσπερινός Πάσχα " Ἀγάπη"  7:00 μ.μ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  

Ὀρθρος Θ. Λειτουργία  7:30-10:30 π.μ. 

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  

Θ. Λειτουργία  7:00-9:00 π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  

Θ. Λειτουργία (Ζωοδόχου Πηγῆς) 7:00-10:00 π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ Ὄρθρος Θ. Λειτουργία 7:00-10:30 π.μ. 

 


