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Γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Σ᾿ἕναν κό-

σμο ποὺ συ-
νεχῶς ἀλλάζει 
ἡ σταθερὴ ἀξία 
γιὰ τοὺς πιστοὺς 
χ ρ ι σ τ ι α ν ο ὺ ς 
εἶναι ὁ Θεός. 
Μιὰ ἀξία ποὺ 
μένει ἀναλλοίω-
τη στὸ πέρασμα 
τοῦ χρόνου καὶ 
μᾶς γεμίζει δύναμη κι ἀγάπη. Ἡ ἐκκλη-
σία εἶναι τὸ σπίτι μας, ἡ Παναγία ἡ μη-
τέρα μας κι ὁ Χριστὸς ὁ ὁδηγός μας στὸ 
δύσβατο μονοπάτι τῆς ζωῆς.

Σημαντικὸ ρόλο στὴ διαπαιδαγώγη-
ση τῶν νέων χριστιανῶν, ἐκτὸς φυσικὰ 
ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ἐκκλησία, 
διαδραματίζει τὸ σχολεῖο. Καὶ λέω τῶν 
νέων χριστιανῶν γιατὶ στὸ κείμενο αὐτὸ 
θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ 
ἔχουν γίνει στὴ θεματολογία καὶ τὴ δι-
δασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. 

Ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ νέου Ἑλληνι-
κοῦ κράτους (μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 
1821) τὸ 1828 μέχρι καὶ τὸ πρόσφατο 
παρελθὸν ὑπῆρχε συμπόρευση ἐκκλησί-
ας-κράτους. Ὑπῆρχε πάντα οὐσιαστικὸς 
διάλογος μεταξὺ τῶν δυὸ πλευρῶν κι οἱ 

ἀποφάσεις λαμ-
βάνονταν ἀπὸ 
κοινοῦ γιὰ τὰ 
σχολικὰ βιβλία 
καὶ τὸν τρόπο 
δ ι δ α σ κ α λ ί α ς . 
Εἶναι αὐτονόη-
το ὅτι ὑπῆρχαν 
ἀν τ ι κρ ο υ ό μ ε -
νες ἀπόψεις σὲ 
πολλὰ ζητήματα 

κι ἔγιναν λάθη ποὺ εἴτε διορθώθηκαν 
εἴτε ὄχι, ὅμως ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ρήξη στὶς 
σχέσεις τῶν δυὸ πλευρῶν καὶ πάντα 
βρισκόταν μία συμβιβαστικὴ λύση γιὰ 
ὅλα τὰ θέματα. Σήμερα ὅμως εἶναι πρό-
δηλο ὅτι ἡ κυβέρνηση θέλει νὰ χτυπή-
σει καὶ ἐν τέλει νὰ ἀφανίσει ὅ,τι ἀπέμει-
νε ἀπὸ τὸ ἔθνος μας. Στὴν προσπάθειά 
της αὐτὴ προχωράει σὲ ριζικὲς ἀλλαγὲς 
στὸν κλάδο τῆς παιδείας καταργώντας 
πολλὰ καὶ σημαντικὰ κεφάλαια τῆς 
ἱστορίας καὶ ἀλλάζοντας τὴ θεματολο-
γία καὶ τὴν κατανομὴ τῶν ὡρῶν τοῦ μα-
θήματος τῶν θρησκευτικῶν. 

Ἂς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὸ πρό-
γραμμα σπουδῶν τῶν τριῶν τάξεων 
τοῦ γυμνασίου. Σύμφωνα μὲ τὸ ΦΕΚ 
ποὺ ἐκδόθηκε στὶς 13/9/2016 καὶ στάλ-
θηκε σὲ ὅλα τὰ γυμνάσια τῆς χώρας οἱ 
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ὧρες διδασκαλίας διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς: 46 
ὧρες γιὰ τὴν Α τάξη, 48 ὧρες γιὰ τὴν Β τάξη 
καὶ 48 ὦρες γιὰ τὴν Γ τάξη. Ἂν κοιτάξει κανεὶς 
πιὸ προσεκτικὰ πῶς χωρίζονται αὐτὲς οἱ ὧρες 
θὰ παρατηρήσει ὅτι οἱ ὧρες ποὺ τὰ παιδιὰ δι-
δάσκονται γιὰ τὸν χριστιανισμὸ εἶναι ἀκριβῶς 
ἴδιες μὲ αὐτὲς ποὺ διδάσκονται γιὰ ἄλλες θρη-
σκεῖες, π.χ. στὴν πρώτη γυμνασίου ἀφιερώ-
νουν 5 δίωρα στὴ «συνάντηση τοῦ Χριστια-
νισμοῦ μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ» καὶ 5 δίωρα ἐπίσης 
στὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν Ἰουδαϊσμό. Στὴ Β γυμνασίου 
τώρα ἔχουν 4 δίωρα γιὰ τὴν ἑνότητα «ποιὸς 
εἶναι ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν» καὶ 4 δίωρα γιὰ 
τὴν ἑνότητα «ἐμεῖς καὶ οἱ “ἄλλοι”». Τὸ συμπέ-
ρασμα λοιπὸν εἶναι αὐτὸ ποὺ προανέφερα, ὅτι 
σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὁ χρόνος μοιράζεται 
ἰσότιμα ἀνάμεσα στὸ Χριστιανισμὸ (ποὺ εἶναι 
ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Ἑλλάδος) καὶ στὶς 
ἄλλες θρησκεῖες. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν 
κατάργηση στὴν πράξη τοῦ Χριστοκεντρικοῦ 
προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν καὶ τὴν μετατροπή του σὲ ἀνθρωπο-
κεντρικό. Τὸ πολυθρησκειακὸ αὐτὸ κράμα ὁδη-
γεῖ σὲ ἐσφαλμένα ἐπιστημονικὰ καὶ θεολογικὰ 
συμπεράσματα, δημιουργεῖ σύγχυση στοὺς 
μαθητές, τοὺς εἰσάγει σὲ ἔννοιες ποὺ πιθανὸν 
νὰ μὴν μποροῦν νὰ κατανοήσουν ἐπαρκῶς 
λόγω τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας τους καὶ ἐν κα-
τακλείδι δὲν τοὺς προσφέρει καμία οὐσιαστικὴ 
γνώση. Οἱ ὧρες ποὺ ἀφιερώνονται στὸ λύκειο 
(συγκεκριμένα στὴ Β λυκείου), σύμφωνα μὲ 
τὸ πρόγραμμα σπουδῶν, γιὰ νὰ διδαχθοῦν οἱ 
μαθητὲς τὰ βασικὰ στοιχεῖα ἄλλων θρησκειῶν 
εἶναι ὑπεραρκετὲς γιὰ νὰ ἀποκτήσουν σφαιρικὴ 
γνώση γιὰ τὶς κυριότερες θρησκεῖες. Ἀξίζει νὰ 
σημειωθεῖ ὅτι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν μόνο σὲ 
βάρος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν μαθητῶν 
καθὼς ἀντίστοιχη μετατροπὴ στὴ θεματολογία 
τοῦ μαθήματος αὐτοῦ δὲν προβλέπεται ἀπ’ τὶς 
Ὑπουργικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὰ ἑτερόθρησκα καὶ 
ἑτερόδοξα σχολεῖα ποὺ λειτουργοῦν στὴ χώρα 
μας (Ρωμαιοκαθολικά, Μουσουλμανικά).

Σὲ δυσχερέστερη θέση ἀπ’ αὐτὴν τῶν μα-
θητῶν βρίσκονται οἱ θεολόγοι οἱ ὁποῖοι εἶναι 
διχασμένοι γιὰ τὸ ἂν πρέπει νὰ ἐφαρμόσουν τὶς 
νέες ὑπουργικὲς ἀποφάσεις ἢ ὄχι. Γι’ αὐτὸ τὸ 
λόγο ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) 
ἔθεσε τὰ κάτωθι ἐρωτήματα (θὰ τὰ ἀναφέρω 
περιληπτικά) στὸν Ἐπίτιμο Πρόεδρο Ἐφετῶν κ. 
Ἀπόστολο Φ. Βλάχο:

Ἂν ἡ νέα ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν εἶναι σύμφωνη πρὸς τὸ σύνταγμα καὶ τὸν 
νόμο;

Ἂν ἡ ὕλη εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὸ σύνταγμα 
καὶ τὸ νόμο, οἱ καθηγητὲς ποὺ καλοῦνται νὰ 
τὴν διδάξουν, δικαιοῦνται νὰ ἀρνηθοῦν τὴν 
ἐφαρμογὴ τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων;

Ὁ κύριος Βλάχος ἀπαντάει λεπτομερῶς 
στὶς ἐρωτήσεις τῆς ΠΕΘ μὲ ἕνα τρισέλιδο ὑπό-
μνημα, τὰ σημαντικότερα σημεῖα τοῦ ὁποίου 
εἶναι τὰ ἑξῆς (παραθέτω αὐτολεξεὶ ἐνδεικτικὰ 
σημεῖα τοῦ ὑπομνήματος ποὺ ἀπαντοῦν στὶς 
ἐρωτήσεις):

Μὲ τὸ ἄρθρο 16 & 2 τοῦ Συντάγματος 
ὁρίζεται ὅτι ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀπο-
στολὴ τοῦ κράτους καὶ ἔχει σκοπό, μεταξὺ 
τῶν ἄλλων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ 
θρησκευτικῆς συνείδησης. Ἡ νέα ὕλη τοῦ μα-
θήματος τῶν θρησκευτικῶν ποὺ περιέχεται 
στὶς παραπάνω Ὑπουργικὲς ἀποφάσεις εἶναι 
προδήλως ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη, 
ἀφοῦ προσκρούει εὐθέως στὶς προαναφερό-
μενες διατάξεις. Ἡ δὲ τοιαύτη μεταβολὴ ποὺ 
συντελεῖται μὲ τὸ παραπάνω πολυθρησκειακὸ 
μόρφωμα, στοιχειοθετεῖ τὸ ποινικὸ ἀδίκημα 
τοῦ προσηλυτισμοῦ (στὸ σημεῖο αὐτὸ παραθέ-
τει καὶ τὰ σχετικὰ ἄρθρα).

Οἱ διδάσκαλοι τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαί-
δευσης καὶ οἱ θεολόγοι καθηγητὲς τῆς Δευτε-
ροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ἔχουν τὴν ὑποχρέωση 
καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἐκτέλεση τῶν 
παραπάνω ἀντισυνταγματικῶν καὶ παρανόμων 
Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων.

Καταλήγουμε λοιπὸν στὸ συμπέρασμα ὅτι 
βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις καὶ τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθοῦν ὅλα αὐτὰ καὶ 
τί ἀντίκτυπο θὰ ἔχουν στὶς ἑπόμενες γενιὲς δὲν 
τὸ γνωρίζει κανείς. Θὰ τὸ δείξει ἀργὰ ἢ γρήγο-
ρα ἡ ἱστορία. Ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες καὶ χριστιανοὶ 
ὀρθόδοξοι ὀφείλουμε νὰ δίνουμε καθημερινὲς 
μάχες γιὰ τὶς ἰδέες καὶ τὰ πιστεύω μας. Ἂς δώ-
σουμε τὸν καλύτερό μας ἑαυτὸ γιὰ νὰ κρατή-
σουμε ζωντανὴ τὴν πίστη καὶ τὴ γλώσσα μας. 
Ἂς κάνουμε μία προσπάθεια ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι 
νὰ κρατήσουμε ζωντανὴ τὴν Ἑλλάδα μας. Τὸ 
μονοπάτι τοῦ φωτὸς μᾶς τὸ ἔδειξε ὁ Χριστός… 
ἂς βαδίσουμε σὲ αὐτὸ μὲ τὴν καρδιὰ ταπεινὴ 
καὶ τὸ ἠθικὸ ψηλά!!! 

Ἀννέτα Α. Παπανικολάου, 
θεολόγος
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Γ ιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λει-
τουργίας, εἶναι ἀπαραίτητο 

τὸ πρόσφορο. Ἀπὸ τὸ πρό-
σφορο ὁ ἱερεὺς θὰ βγάλει, 
κατὰ τὴν Προσκομιδή, τὸ 
μέρος ἐκεῖνο ποὺ θὰ γίνει τὸ 
Τίμιο Σῶμα τοῦ Κυρίου, τὸν 
«Ἀμνό», ἀλλὰ καὶ τὶς μερίδες 
τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν 
δικῶν μας ὀνομάτων (ζώντων καὶ κεκοιμη-
μένων), ποὺ θὰ μνημονευθοῦν. 

Γιὰ νὰ γίνει ὅμως τὸ πρόσφορό μας 
εὐπρόσδεκτο καὶ ἀπὸ τὸν Κύριο, πρέπει νὰ 
ἔχουμε καθαρότητα ψυχῆς καὶ σώματος μὲ 
νηστεία, προσευχὴ καὶ ἐγκράτεια. Δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ζυμώνουμε πρόσφορα καὶ νὰ τὰ 
πηγαίνουμε νὰ λειτουργηθοῦν καὶ οἱ ἴδιοι νὰ 
μένουμε ἀμέτοχοι τοῦ Μυστηρίου, ἀνεξομο-
λόγητοι καὶ ἀκοινώνητοι. Αὐτὸς ποὺ ζυμώ-
νει, ὀφείλει νὰ φροντίσει καὶ γιὰ τὴ δική του 
σωματικὴ καὶ ψυχικὴ προετοιμασία. Δηλαδὴ 
νὰ ἔχει χριστιανικό βίο. 

Π ρ ὶ ν 
ἀρχίσει τὸ 
ζύμωμα νὰ 
προσ ε ύχ ε -
ται, ζητώ-
ντας ἀπὸ 
τὸν Θεὸ νὰ 

εὐλογήσει τὸ ἔργο του. Κατὰ τὴ διάρκεια 
ἐπίσης τοῦ ζυμώματος, ἀσκεῖ ἰδιαίτερα, τὴν 
προσευχὴ (λέγοντας τούς χαιρετισμοὺς στήν 
Παναγία ἢ παρακλήσεις, ἢ τὴν Εὐχή). Ὅλα 
αὐτὰ εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ συνοδεύουν 
τὴν παρασκευὴ τοῦ προσφόρου, ποὺ πρόκει-
ται νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὸν πιὸ ἱερὸ σκο-
πό, νὰ γίνει Σῶμα Χριστοῦ. 

Ἰδιαίτερα ἐπίσης, πρέπει νὰ προσέξουμε 

Γιὰ τὸ πρόσφορο
τὴν προετοιμασία τοῦ χώρου, στὸν 

ὁποῖο θὰ παρασκευάσουμε τὸ 
πρόσφορο. Φροντίζουμε, δηλα-
δή, νὰ εἶναι πάντα καθαρὸς 
καὶ τακτοποιημένος. Ἀνάβου-
με καντήλι ἢ κερὶ καὶ θυμιατό. 
Ἐπίσης, τὰ σκεύη ποὺ θὰ χρησι-

μοποιήσουμε γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, 
νὰ εἶναι καθαρὰ καὶ νά ἐξυπηρε-

τοῦν μόνο τὴν παρασκευὴ τοῦ προσφόρου 
καὶ καμιὰ ἄλλη οἰκιακὴ ἀνάγκη. Τὸ ἀλεύρι 
νὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος, εἰδικὰ ξεχωρι-
σμένο γιὰ τὰ πρόσφορα.

Στὴν Ἁγία Προσκομιδὴ ὁ ἱερέας εὔχε-
ται: «Ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸν οὐράνιον 
ἄρτον, τὴν τροφὴν τοῦ παντὸς κόσμου, τὸν 
Κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐξα-
ποστείλας σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν καὶ εὐερ-
γέτην, εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς· 
αὐτὸς εὐλόγησον τὴν πρόθεσιν ταύτην καὶ 
πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου 
θυσιαστήριον· μνημόνευσον, ὡς ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος, τῶν προσενεγκόντων καὶ δι᾿ 
οὓς προσήγαγον καὶ ἡμᾶς ἀκατακρίτους 
διαφύλαξον ἐν τῇ ἱερουργίᾳ τῶν θείων σου 
μυστηρίων. Ὅτι ἡγίασται καὶ δεδόξασται τὸ 
πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν». 

Εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀμοιβὴ γιὰ τὸ μικρὸ 
αὐτὸ ἔργο μας. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι πά-
ντα πλούσια καὶ δεδομένη σὲ κάθε προσφο-
ρά μας.

ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ.Μονῆς 
Τιμ.Προδρόμου Καρέα 

imaik.gr
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 14 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα μὲ 
τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Θεοτόκου τελέσαμε 
στὸν Ναό μας τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Κοιμήσεως, στὸ 
τέλος τοῦ ὁποίου ἐψάλησαν, ὅπως κάθε χρόνο τὰ 
Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Μητρὸς τοῦ Ἠγαπημένου, 
ποὺ ἔζησε ὡς ἄνθρωπος τὸν θάνατο γιὰ νὰ περά-
σει στὴν ὄντως ζωή, ὡς ἡ Πηγὴ τῆς Ζωῆς τοῦ κό-
σμου. Κατὰ τὴν θεία Λειτουργία τῆς κυριωνύμου 
προεξῆρχε ὁ ἑορτάζων ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας 
π. Παναγιώτης Χαβάτζας, στὸν ὁποῖο καὶ ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ βῆμα εὐχόμαστε ἔτη πολλὰ καὶ καλλίκαρπα στὴν 
διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Γιὰ μιὰ νέα χρονιὰ ξεκίνησαν τὰ σχολεῖα τῆς χώ-
ρας μας μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Εὐχόμαστε σὲ κάθε παιδὶ καὶ ἔφηβο ὁ Παντοδύ-
ναμος Κύριος νὰ τὰ εὐλογεῖ, νὰ τὰ φωτίζει καὶ νὰ εὐο-
δώνει κάθε προσπάθεια καὶ κόπο ποὺ καταβάλουν 
γιὰ τὴν πρόοδό τους. Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
Τὴν Κυριακὴ 9 Ὀκτωβρίου τελέσθηκε στὸν 

Ναό μας ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἔναρξη 
τῆς νέας Κατηχητικῆς χρονιᾶς 2016-2017, ὥστε τὰ 
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παιδιά μας νὰ ξεκινήσουν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
τὴν ἀναζήτηση γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ Κυρίου μας 
καὶ τοῦ θελήματός Του.

Ὁ Ἁγιασμὸς ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Πρωτ. Παναγιώ-
του Χαβάτζα, Προέδρου καὶ Ὑπευθύνου τῆς Ἐνορι-
ακῆς Νεανικῆς Ἑστίας τοῦ Ναοῦ μας, συμπαραστα-
τουμένου ὑπὸ τῶν συνεφημερίων του καὶ μετὰ τὸ 
τέλος τῆς ἀκολουθίας μᾶς ὁμίλησε ἐπικαίρως.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους ποὺ 
ἔρχονται στὸ Κατηχητικὸ καὶ στὰ μαθήματα τῆς ἐνο-
ρίας μας νὰ ἔχουν μιὰ εὐλογημένη χρονιὰ μὲ πλού-
σια τὴν χάρη καὶ τὴ φώτιση τοῦ Κυρίου μας.  

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τοὺς ἐργαζομένους μὲ 
ἀγάπη καὶ πνεῦμα προσφορᾶς καὶ θυσίας γιὰ τὶς 
μικρὲς εἰκόνες τοῦ Ἰησοῦ γύρω μας καὶ τοὺς προ-
σφέροντας τὴν ἐνίσχυσή τους, οἰκονομικὴ καὶ ἠθική, 
εὐχόμενοι ὁ Κύριος νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ πολλαπλασιά-
ζει τὰ ἀγαθά τους, ὑλικὰ καὶ πνευματικά.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
Τὴν Τετάρτη 19 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα ξεκί-

νησε μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Πανήγυρις 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, 
ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τὸ ἀριστερὸ κλῖτος 
τοῦ Ναοῦ μας. Γιὰ πρώτη φορὰ εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ 
ἔχουμε τὴν ἱερὰ ἐμβάδα τοῦ Ἁγίου πρὸς προσκύνη-
σιν, ποὺ ἐκτέθηκε καθ΄ ὅλη τὴν διάρκειαν τῆς πανη-
γύρεως πρὸς ἁγιασμὸν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Τὸν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ὁ π. 
Φιλόθεος.

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Κυριώνυμο τῆς Πανηγύρε-
ως, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας εἴχαμε 
τὴν εὐλογία νὰ παρίσταται ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μα-

καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ.Ἱερωνύμου 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, κ.κ.Ἰάκω-
βος, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε ἐπικαίρως, μετέφερε τὶς εὐχὲς 
τοῦ Μακαριωτάτου καὶ προχείρισε σὲ Πρωτοπρεσβυ-
τέρους τοὺς δύο Οἰκονόμους τοῦ Ναοῦ μας, π.Νικό-
λαο Χομπιτάκη καὶ τὸν ἑορτάζοντα π.Γεράσιμο Φα-
κιώλα, τῇ εὐγενικῇ προτάσει τοῦ Προϊσταμένου τοῦ 
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Ναοῦ μας καὶ Ἀρχιερατικοῦ τῆς Περιφερείας μας, 
Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη. Εὐχόμεθα ταῖς ἱκεσίαις 
τοῦ Ὁσίου Γερασίμου καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου -Προ-
στάτου καὶ Ἐφόρου τῆς Ἐνορίας μας- οἱ νεοπροχει-
ρισθέντες Πρωτοπρεσβύτεροι νὰ εὐαρεστήσουν τὸν 
Θεὸ καὶ νὰ πορευθοῦν “ὀπίσω τοῦ Κυρίου, ἀράμενοι 
τὸν Σταυρὸν Αὐτοῦ”.

Θεία Λειτουργία Ἁγ.Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Ἡ ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώ-
βου τοῦ Ἀδελφοθέου τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ 23 
Ὀκτωβρίου στὸ Ναό μας, ὅπως κάθε χρόνο. Ἐφέ-
τος ὅμως εἴχαμε τὴν ξεχωριστὴ τιμὴ καὶ εὐλογία νὰ 
βρίσκεται στὴν Ἀθήνα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐλεύσεως τῆς 
ἱ.Εἰκόνος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς ἀπὸ τὴν Πάρο 
στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Δημητρίου Ταμπουρίων Πειραιῶς ὁ Σε-
βασμ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ.Καλλίνικος καὶ νὰ 
τὴν τελέσει στὸν Ναό μας συμπαραστατούμενος ὑπὸ 
τοῦ ἀρχιδιακόνου του π.Δωροθέου, τῶν ἐφημερίων 
μας καὶ τοῦ Ἀρχιμ.Γεωργίου Μαγκιρίδη, τοῦ π.Φιλο-

θέου τελεταρχοῦντος. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ π.Φι-
λόθεος μετὰ τὸ ἱ. εὐαγγέλιο, ἐνῷ ἐπίσης προσεφώνη-
σε τὸν Σεβασμιώτατο πρὸ τῆς ἀπολύσεως.

Ἱ. Ἀγρυπνίες στὸν Ναό μας
Τὴν Παρασκευὴ 14 πρὸς Σάββατο 15 Ὀκτω-

βρίου τελέσθηκε στὸ Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνίᾳ ἐπὶ τῇ 
μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Λουκιανοῦ. Ἐπίσης 
τὴν Τετάρτη 2 πρὸς Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θὰ 
τελεσθεῖ καὶ πάλι ἡ καθιερωμένη Ἱ.Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ 
ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱ.Λειψάνων τοῦ ἐφόρου 
καὶ προστάτου μας Ἁγ.Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, 
τοῦ ὁποίου τεμάχιο τοῦ Ἱ.Λειψάνου φυλάσσεται στὸ 
Ναό μας καὶ θὰ ἐκτεθεῖ σὲ προσκύνηση.

Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων
Τὴν 15η Νοεμβρίου ξεκινάει γιὰ ἄλλη μιὰ 

φορὰ τὸ ἱ. σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἐπ’ 
εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπερχομένης μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ 
τῆς παράλληλης νηστείας. Ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τε-
λεῖται ἐκ περιτροπῆς καὶ στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωρ γίου 
ἀλλὰ καὶ στὰ Ἱ. Παρεκκλήσια τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κα-
νάρη καὶ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων. 
Γιὰ τὸν Ἱ. Ναὸ ὅπου τελοῦνται οἱ Θεῖες Λειτουργίες 
θὰ ἀναρτηθεῖ σχετικὸς πίνακας στὸν Ναὸ καὶ τὰ Πα-
ρεκκλήσια. 

Σύντομα θὰ ὑπάρχουν στὸ παγκάρι τοῦ Ναοῦ καὶ 
τοῦ Παρεκκλησίου μας δίπτυχα γιὰ τὴν ἀναγραφὴ 
τῶν ὀνομάτων, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἀναζητοῦνται 
ἀπὸ τοὺς νεωκόρους μας καὶ ἐν συνεχείᾳ - ἀφοῦ 
συμπληρωθοῦν - νὰ παραδοθοῦν πίσω πρὸς μνη-
μόνευση. 

Ἐπίσης θερμὴ παράκληση πρὸς ὅλους· εἶναι 
ἀπαραίτητα γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τὰ 
εὐχαριστιακὰ εἴδη, δηλαδὴ τὸ πρόσφορο, τὸ νάμα, τὸ 
καθαρὸ κερί, τὸ θυμίαμα, τὸ λάδι. Ὰς μὴν ξεχνοῦμε 
τὸ μεγάλο προνόμιο, νὰ τὰ προσφέρουμε στὸν Ναὸ 
γιὰ νὰ μεταβληθοῦν – τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ - σὲ 
Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ καὶ τὰ ὑπόλοιπα νὰ ἀναλω-
θοῦν στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Πρέπει δὲ νὰ εἶναι ὅσο 
τὸ δυνατὸν πιὸ καθαρὰ καὶ ἁγνά. Δυστυχῶς σήμερα 
ἐλάχιστοι ἀσχολοῦνται γιὰ παράδειγμα μὲ τὴν πα-
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ρασκευὴ ζυμωτοῦ προσφόρου, καταφεύγοντας στὸν 
φοῦρνο τῆς γειτονιᾶς. Ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα πολὺ δύσκο-
λα μποροῦν νὰ τὰ παρασκευάσουν, γιὰ τὸ πρόσφο-
ρο ἰσχύει τὸ ἀντίθετο. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πρόσφορο τοῦ 
φούρνου δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὴν 
Προσκομιδὴ - μόνον τὰ ὀνόματα θὰ ἀναγνωσθοῦν 
- καὶ θὰ γίνει ἀντίδωρο. Ἀντιθέτως τὸ ζυμωτὸ πρό-
σφορο πάντοτε χρησιμοποιεῖται σ’ αὐτὴν καὶ τὸ ἔργο 
τῶν χεριῶν μας θὰ γίνει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ ἢ 
οἱ μερίδες τῆς Παναγίας μας ἢ τῶν Ἁγίων μας ἢ τῶν 
προσφιλῶν μας προσώπων ζώντων καὶ τεθνεώτων. 
Τὸ ἔργο, ἡ διακονία αὐτὴ εἶναι ἱερὰ καὶ εἶναι κρίμα 
νὰ μὴν ἀπολαμβάνουμε κι ἐμεῖς αὐτῆς τῆς τιμῆς.

Ἱερὸ Εὐχέλαιο
Τὴν Τετάρτη 16 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν 

Ναό μας τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ 
εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χρι-
στουγέννων. Μετὰ τὸ πέρας του θὰ ἐπακολουθήσει 
ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ. Γραφῆς μὲ τὸν π. 
Γεράσιμο.

Τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν 
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. 
Ἀποστόλων Κανάρη. 

Ὥρα ἐνάρξεως ἀμφοτέρων: 5.00 μ.μ.

Πρόγραμμα Πανηγύρεως  Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Νεκταρίου
Στέγης Γερόντων

Παραμονή: Τρίτη 8 Νοεμβρίου

5.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

Κυριώνυμος: Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

7.00 π.μ. Ὄρθρος – Πανηγυρικὴ Θ.Λειτουργία

5.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς &  Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου

Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη
Πρόγραμμα Πανηγύρεως ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας

Παραμονή, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος

Κυριώνυμος, Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου

7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις  
τῆς Ἱ.Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὑβοίας καὶ τέλος  

τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη 
καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ.

5.00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ  Ἱ.Παράκλησις τῆς Ἁγίας



ΔΩΡΕΑΙ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀθηναίου Δέσποινα .......................................50,00
Ἀνώνυμος ....................................................... 100,00
Ἀνώνυμος ....................................................... 100,00
Ἀνώνυμος .....................................................1000,00
Γρίβα Ἑλένη .................................................... 100,00
Διαχείριση Πολυκατοικίας Κιμώλου 4 ..... 100,00

Παγκινάκης Ἐμμανουὴλ ............................... 150,00
Πολίτη Ἑλένη ...................................................90,00
Πολύζος Ἀθανάσιος ......................................60,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ .........................................85,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ..............81,62

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἀνώνυμος ....................................................... 100,00
Βενιεράκης Γεώργιος .....................................50,00
Δημητρέλλης Δημήτριος ...............................75,00
Καρανάσιος  Ἰωάννης ....................................75,00
Κωνσταντακόπουλος Παναγιώτης .......... 200,00
Ξυτάκη Μάρθα ................................................50,00
Παπαγεωργάκη Βασιλική ........................... 300,00

Παπαδοπούλου Παναγιώτα ...................... 500,00
Παππᾶ Μαρία ..................................................70,00
Ρούσσου  Ἑλένη ..............................................60,00
Τομπούλη Ἀσπασία .......................................90,00
Χατζηαντωνίου Βασίλειος ............................60,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ....................................... 105,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .............91,79

ΔΩΡΕΑΙ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἀνώνυμος ....................................................2000,00
Ἀνώνυμος .........................................................50,00
Ἀνώνυμος .........................................................50,00
Ἀνώνυμος .........................................................50,00
Ἀνώνυμος .........................................................70,00
Ἀποστολάκου Δάφνη .................................. 100,00
Μανουσάκη Ἀγγελικὴ & Εὐαγγελία ............50,00
Μαριάτου Γεωργία ..........................................50,00

Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία ........................70,00
Μπαλτζῆς Σωκράτης .................................. 1500,00
Μπούκη Βασιλικὴ ........................................ 200,00
Πανταλέων Χρύσα ....................................... 100,00
Παπουτσῆ Στυλιανὴ .................................... 200,00
Ῥοδοπούλου Εὐγενία .....................................50,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ .........................................55,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ.Ἀποστόλων .............. 76,90

Ἀνακοινώσεις - περισσότερες εἰδήσεις στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας: megalomartys.wordpress.com

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Τ.Κ. 113 61 Κυψέλη, Τηλ. 210 - 82.12.667

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  τηλ. 210 - 34.76.090

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


