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Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι

Ὁ κόσμος, ποὺ δη
μιουργήθηκε ἀπὸ 

τὸν Θεὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
τὸν ὑλικὸ κόσμο καὶ τὸν 
πνευματικό. Στὸν πνευ
ματικὸ καὶ ἀόρατο κόσμο 
ὑπάγονται οἱ Ἄγγελοι καὶ 
οἱ δαίμονες. Ἡ πίστη 
στὴν ὕπαρξη ἀμφοτέ
ρων εἶναι προχριστιανικὴ 
ἀλλὰ διδάσκεται σαφῶς 
στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν 
Ἱερὰ Παράδοση ἂν καὶ 
ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ ὑλι
στές, ὀρθολογιστὲς καὶ ἄλλους.

Ὕπαρξη τῶν Ἀγγέλων
Ἀπὸ τὰ πρῶτα κεφάλαια τῆς Ἁγίας 

Γραφῆς καὶ εἰδικὰ τῆς Παλαιᾶς Δια
θήκης γίνεται ἀναφορὰ στοὺς ἀγγέ
λους. Μετὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν 
πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν παράδεισο, 
ὁ Θεὸς ἔθεσε ὡς φύλακες τοῦ Πα
ραδείσου ἀγγέλους (Γέν.3,24). Ἄγγε
λοι παρουσιάζονται στὸν Ἀβραὰμ καὶ 
τὸν Λὼτ (Γέν.18,1 κ.ἑ.). Ἄγγελοι Θεοῦ 
κατέβαιναν καὶ ἀνέβαιναν τὴν κλίμα
κα τὴν ὁποία ἐνυπνιάσθηκε ὁ Ἰακὼβ 

(Γέν.28,12). Ἄγγελοι βοη
θοῦν καὶ φυλάσσουν 
τοὺς Ἰσραη λίτες κατὰ 
τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν 
Αἴγυπτο ( Ἐξ.23,20 ἢ Ἰησ. 
Ναυῆ 5,13).

Στὴν διδασκαλία τῶν 
προφητῶν ἐμφανίζον
ται ἄγγελοι ὅπως τὸν 
Ἠσαΐα, τὸν Δανιὴλ κλπ. 
Στὸν Τωβὶτ ἐμφανίζε
ται ὁ Ραφαὴλ «ἐγὼ εἰμὶ 
ὁ Ρα φαήλ, εἷς ἐκ τῶν 
ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων, οἳ 

προσα ναφέρουσι τὰς προσευχὰς τῶν 
ἁγίων» (Δαν.10,1321). Ἐπίσης ὁ Γαβριὴλ 
ἐμφανίζεται στὸν Δανιὴλ (Δαν.8,10,21) 
καὶ διακονεῖ στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς 
Θεοτόκου (Λουκ.1,1926). Στὴν Και νὴ 
Διαθήκη ὁ ἴδιος ὁ Κύ ριος ὁμιλεῖ συχνὰ 
περὶ ἀγγέλων (Ματθ.18,10, Ἰω.1,51 κ.ἀ.). 
Ἄγγελοι ὑπηρετοῦν τὸν Σωτήρα ἀπὸ 
τὸν Εὐαγγελισμὸ μέχρι τῆς Ἀναλή
ψεως. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρου
με ἀναρίθμητα χωρία τῆς Κ.Δ. ποὺ 
ὁμιλοῦν περὶ ἀγγέλων καὶ εἰδικὰ ἀπὸ 
τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου 
γίνεται λόγος πυκνότατος γι’ αὐτοὺς 
σχεδὸν σὲ κάθε κεφάλαιο.

Χεὶρ Δημητρίου Τσιάντα
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Ἀλλὰ καὶ οἱ Πατέρες διδάσκουν ὁμοφώ
νως περὶ ἀγγέλων ἀπὸ τὸν ἀπολογητῆ καὶ φι
λόσοφο Ἰουστίνο μέχρι καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Δαμασκηνό.

Δημιουργία τῶν Ἀγγέλων
Στὴν πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. 

Παύλου ἀναφέρεται: «ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ 
πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυ
ριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι, τὰ πάντα δι’ 
αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται» (1,16). Τὸ Ἱερὸ 
Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας ἀποκαλεῖ τὸν Θεὸ 
«ποιητῆ ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων». Εἶναι ὁλο
φάνερο ὅτι ὁ Θεὸς δημιούργησε τοὺς ἀγγέ
λους ἀλλὰ ἡ Ἁγ. Γραφὴ σιγᾶ περὶ τοῦ χρόνου 
τῆς δημιουργίας τους καὶ ὑπάρχει διχογνωμία 
περὶ αὐτοῦ. Πάντως οἱ περισσότεροι τῶν Πα
τέρων διδάσκουν ὅτι δημιουργήθηκαν πρὶν 
ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου στηριζό
μενοι στὸ χωρίο τοῦ Ἰώβ: «ὅτε ἐγενήθησαν 
ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες οἱ 
ἄγγελοί μου».

Φύση τῶν Ἀγγέλων
Ἀναμφισβήτητα οἱ ἄγγελοι εἶναι τὰ τελειό

τερα δημιουργήματα, διότι ἡ φύση τους εἶναι 
πνευματικὴ καὶ δὲν συνδέεται μὲ ὑλικὸ σῶμα 
ὅπως ἡ ἀνθρώπινη φύση. Εἶναι καθαρὰ ἄυλα 
καὶ ἀσώματα ὄντα σύμφωνα μὲ τὸ χωρίο 
τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ: «πνεῦμα, σάρκα 
καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει» (24,39). Ἐπειδὴ ὅμως τὸ 
ἀπολύτως ἄυλο ταιριάζει μόνο στὸν Θεὸ οἱ 
Πατέρες διδάσκουν ὅτι οἱ ἄγγελοι ἔχουν ἕνα 
εἶδος ἀερίου καὶ αἰθερίου σώματος. Μπο
ροῦν μάλιστα νὰ προσλαμβάνουν ἀνθρώπινη 
μορφὴ (Β’ Βασιλ.6,17, Γέν.32,23), νὰ τρώγουν 
καὶ νὰ παρίστανται μὲ ἐνδύματα (Λουκ.24,4, 
Ματθ.28,3) καὶ βέβαια νὰ φέρουν πτέρυγες 
(Ἀποκ. 14,6 ἢ Ἠσ.6,2). Ἔχουν ἐξουσία ὥστε νὰ 
παραμένουν καὶ νὰ προκόπτουν στὸ ἀγαθὸ 
ἀλλὰ καὶ ἀντιθέτως ὅπως οἱ δαίμονες. Ἔπειτα 
ὅμως ἀπὸ τὴν πτώση τῶν δαιμόνων οἱ ἄγγε
λοι ἔκτοτε ἀπέβησαν ἀκίνητοι, δὲν τρέπονται 
πρὸς τὸ κακό, ὄχι ἀπὸ τὴν φύση τους ἀλλὰ 

μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὸ νὰ βρίσκονται 
στὴν ὑπηρεσία τοῦ μόνου ἀγαθοῦ. 

Κύριο ἔργο τῶν ἀγγέλων ποὺ βρίσκονται 
σ’ αὐτὴν τὴν ὑπερφυσικὴ κατάσταση εἶναι νὰ 
παρίστανται πρὸ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
νὰ ὑπηρετοῦν τὸν Θεὸ ζῶντες τρόπον τινὰ 
μὲ τὸν Θεό.

Δὲν εἶναι παντογνῶστες ἀλλὰ ἡ γνώση 
τους εἶναι ἀνώτερη τῶν ἀνθρώπων. Κατὰ 
τὸν Ἁγ. Ἰωάννη Δαμασκηνὸ εἶναι δεύτερα 
φῶτα καὶ ἔχουν τὸν φωτισμὸ ἀπὸ τὸ πρῶτο 
καὶ ἄναρχο φῶς (τὸν Θεό). Δὲν χρειάζονται 
γλῶσσα καὶ ἀκοὴ ἀλλὰ συνεννοοῦνται μεταξύ 
τους χωρὶς προφορικὸ λόγο. Ἐφ’ ὅσον εἶναι 
πνευματικὰ ὄντα δὲν γίνεται βεβαίως λόγος 
περὶ φύλου τῶν ἀγγέλων ἢ μετάδοση τοῦ 
γένους ἢ πολλαπλασιασμὸ καὶ θάνατό τους. 
Εἶναι –ἐννοεῖται– ἀθάνατοι κατὰ χάρη καὶ ὄχι 
κατὰ φύση. Σὰν πεπερασμένα ὄντα δὲν εἶναι 
πανταχοῦ παρόντες ἀλλὰ σὰν πνευματικὰ 
ὄντα εἶναι ταχύτατοι στὶς κινήσεις τους. Εἶναι 
ἐπίσης περιγραπτοὶ καθ’ ὅσον ὅταν βρίσκο
νται στὸν οὐρανὸ δὲν μποροῦν νὰ βρίσκονται 
ταυτόχρονα καὶ στὴ γῆ. 

Ἔργο τῶν Ἀγγέλων
Τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων εἶναι διπλὸ καὶ ἀνα

φέρεται ἀπὸ τὴν μιὰ στὸν Θεὸ καὶ ἀπὸ τὴν 
ἄλλη στοὺς ἀνθρώπους. Πρῶτο ἔργο τους 
εἶναι ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐπιτέλεση 
τῶν διαταγῶν του. Στὴν Κ.Δ. ἄγγελοι δια
κονοῦν τὸν Κύριο στὸν Εὐαγγελισμό, τὴν 
Γέννηση, στοὺς πειρασμούς, στὴν Γεθσημα
νή, τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη. Ὁμοίως 
ἄγγελοι διακονοῦν καὶ στὴν 
γέννηση τοῦ Προδρό
μου.

Δ εύ τ ερ ον  ο ἱ 
ἄγγελοι προστατεύ
ουν τοὺς ἀνθρώ
πους καὶ δὴ τοὺς 
εὐσεβεῖς (Ἑβρ.1,4). 
Ἄγγελοι μεταδίδουν 
τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ 
στοὺς ἀνθρώπους 
(Δαν.9,20 κ.ἀ.). Ἀνα

φέρουν τὶς προσευχὲς πρὸς 
τὸν Θεὸ (Τωβὶτ 12,12, Ζαχ.1,12). 
Ἐπίσης προστατεύουν τοὺς 
μικροὺς (Ματθ.18,10), τοὺς 
ἀποστόλους (Πράξ.12,15), 
ὁδηγοῦν τοὺς δ ικαίους 
κατὰ τὸν θάνατο στὸν Θεὸ 
(Ἀποκ.5,22). Διδασκαλία τοῦ 
Μεγ. Βασιλείου εἶναι ὅτι 
κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει καὶ 
ἕναν ἄγγελο φύλακα. Χρη
σιμοποιοῦνται ὡς ὄργανα 
ποὺ τιμωροῦν τοὺς ἀσεβεῖς 
(Πράξ.12,20, Ἠσ.37,36 κ.ἀ.) ἢ προστατεύουν 
ἀκόμη καὶ ἔθνη ἢ κράτη (Δαν.2,20).

Ὁ ἀριθμὸς 
καὶ οἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων

Ὁ ἀριθμός τους εἶναι μέγιστος (Ματθ.26,53, 
Ἑβρ.12,22). Διακρίνονται σὲ διάφορες τάξεις 
καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει πέντε χο
ροὺς ἀγγέλων: «ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πά
ντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε 
κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι». Κατὰ τὰ 
συγγράμματα ποὺ ἀποδίδονται στὸν Ἁγ. Δι
ονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη ἀριθμοῦνται ἐννέα 
τάγματα: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, κυ
ριότητες, δυνάμεις, ἐξουσίες, Ἀρχές, Ἄγγελοι 
καὶ Ἀρχάγγελοι. Τὴν διάκριση αὐτὴ παραλαμ
βάνει καὶ ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ Ἁγ. Ἰωάννης 
Δαμασκηνός.

Τιμὴ τῶν Ἀγγέλων
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς 7ης Οἰκου

μενικῆς Συνόδου, «τὰς εἰκόνας τιμῶμεν τῶν 
ἀσωμάτων ἀγγέλων». Κατὰ συνέπεια τοὺς τι
μοῦμε καὶ τοὺς ἐπικαλούμαστε. Αὐτὴ ἡ τιμὴ 
δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴ σχέση τους πρὸς τὸν 
Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν ἰδιαίτερη 
θεία χάρη καὶ τὸ ἔργο τους. Ἐξ αὐτῶν βε
βαίως δὲν δικαιολογεῖται ἡ ἀγγελολατρεία, 
τὴν ὁποία ρητῶς ἀπαγορεύει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: «μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων 
ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέ

λων, ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων» 
(Κολοσ.2,18).

Ἀπεικόνιση 
τῶν Ἀγγέλων

Οἱ ἀσώματοι εἰκονίζο
νται κατὰ διαφόρους τρό
πους ἀναλόγως πρὸς τὴν 
τάξη τους. Π.χ. οἱ ἀρχάγγελοι 
ὅμοιοι μὲ τοὺς ἀνθρώπους, 
τὰ Σεραφεὶμ μὲ ἕξι πτέρυγες 
κ.λπ.

Οἱ Ἄγγελοι στὴ θεία Λατρεία
Ἂν κοιτάξουμε τὰ κείμενα τῶν καθημε

ρινῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
ἰδιαί τερα τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ παρατη
ρήσουμε ὅτι γίνεται πάρα πολὺ συχνὰ ἀνα
φορὰ στοὺς ἁγίους ἀγγέλους.

Εἶναι πολὺ γνωστὴ ἡ Δοξολογία ποὺ κα
τακλείει τὸν Ὄρθρο, ἡ ὁποία ἀρχίζει μὲ τὰ 
λόγια τοῦ ὕμνου ποὺ ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι τὴν 
νύχτα τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέμ: «Δόξα ἐν 
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώ
ποις εὐδοκία».

Ἐπίσης σὲ κάθε ἀπόλυση τῶν Ἀκολου
θιῶν μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίκληση τῆς Παναγίας 
μας καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπικαλούμαστε 
καὶ τὴν προστασία τῶν «τιμίων ἐπουρανίων 
Δυνάμεων ἀσωμάτων» καὶ ἔπειτα τῶν ἁγίων. 
Σὲ κάθε Ἀπόδειπνο ἀναγινώσκεται ἡ γνωστὴ 
εὐχὴ στὸν φύλακα Ἄγγελο: « Ἅγιε Ἄγγελε ὁ 
φύλαξ καὶ σκεπαστής...». Ὕμνο στοὺς ἀγγέ
λους περιλαμβάνει καὶ τὸ 
Μεγάλο Ἀπόδειπνο: 
«Ἡ ἀσώματος φύσις 
τὰ Χερουβείμ, ἀσι
γήτοις σὲ ὕμνοις 
δοξολογεῖ...».

Κάθε Δευτέρα 
στὸν ἑβδομαδιαῖο 
ἐορτολογικὸ κύκλο 
εἶναι ἀφιερωμένη 
στοὺς ἁγίους ἀγγέ
λους μὲ πολλοὺς 

Ἐκ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης
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ὕμνους ἀφιερωμένους σ’ αὐτοὺς ποὺ προσε
δρεύουν στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Δύο Ἀκολου
θίες ἀφιερωμένες στοὺς ἀγγέλους βρίσκουμε καὶ 
στὸ Ὡρολόγιο. Εἶναι ὁ « Ἱκετήριος Κανόνας στὸν 
Φύλακα Ἄγγελο» καὶ ὁ «Κανόνας στὶς ἐπουρά
νιες δυνάμεις καὶ εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους».

Ἰδιαίτερη θέση ὅμως κατέχουν οἱ ἄγγελοι 
στὴν Θεία Εὐχαριστία. Ἀπὸ τὴν βόρεια πύλη 
τοῦ Ἁγίου Βήματος ὅπου εἰκονίζεται ὁ εὐαγ
γελισθεῖς τὴν Παρθένο Μαρία Ἀρχάγγελος 
Γαβριὴλ μεταφέρεται τὸ Εὐαγγέλιο (δηλαδὴ ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός) μέσα ἀπὸ τὸν 
κυρίως ναὸ καὶ τοποθετεῖται στὴν Ἁγία Τράπε
ζα καὶ οἱ φέροντες τὰ ἑξαπτέρυγα καὶ τὶς λα
μπάδες συμβολίζουν τοὺς ἀγγέλους. Ἡ εὐχὴ 
τῆς Εἰσόδου ζητᾶ τὴν συνοδεία τῶν ἀγγέλων 
ὥστε ὁ λειτουργὸς νὰ τοὺς ἔχει συλλειτουρ
γοὺς στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ θὰ ἐπιτελέσει. 
Ὁ Τρισάγιος ὕμνος ἀλλὰ καὶ ὁ γνωστὸς ὕμνος 
«Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ...» χρη
σιμοποιοῦνται καὶ εἰσήχθησαν ἀπὸ τὸν ἀγγε
λικὸ ὕμνο ποὺ ἄκουσε ὁ προφήτης Ἠσαΐας 
στὸ θαυμαστὸ ὅραμά του (Ἠσ.6,3). Τὰ Ἀλλη
λουάρια ποὺ ψάλλουμε εἶναι ἐπίσης ἀγγε
λικὸς ὕμνος καὶ σημαίνει «αἰνεῖτε τὸν Θεό». 
Ὁ γνωστὸς ἐπίσης χερουβικὸς ὕμνος, ποὺ 
ψάλλεται πρὶν καὶ κατὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο 
ὅταν μεταφέρονται ἐν πομπῇ τὰ Τίμια Δῶρα 
ἀπὸ τὴν Πρόθεση στὴν Ἁγία Τράπεζα. Ἀνοί
γουν οἱ οὐρανοὶ γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν 
Βασιλέα τῆς Δόξης, ὁ ὁποῖος σὲ λίγο θὰ κα
τέλθει γιὰ νὰ προσφερθεῖ στοὺς πιστούς. Γε
μάτος δέος ὁ Ἱερέας δέεται στὴν ὡραιότατη 
εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς: «Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ 
ὑπὲρ τῆς λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν 
ἠμῶν δέξασθαι κατηξίωσας καίτοι σοι παρε

στήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέ
λων καὶ μυριάδες ἀγγέ
λων, τὰ χερουβὶμ καὶ τὰ 
σεραφὶμ ἑξαπτέρυγα, 
πολυόμματα, μετάρ
σια, πτερωτά, τὸν ἐπι
νίκιον ὕμνον ᾄδοντα, 

βοῶντα, κεκραγότα καὶ 
λέγοντα».

Καὶ ἐδῶ ψάλλε
ται ὁ προαναφερθεῖς 

γνωστὸς ὕμνος ἀπὸ 
τὸ ὅραμα τοῦ Προ
φήτη Ἠσαΐα καὶ τὸν 
ὁποῖο ἔψαλλαν καὶ 
οἱ Ἱεροσολυμίτες 
κατὰ τὴν θριαμβευ
τικὴ εἴσοδο τοῦ Κυ
ρίου στὴν ἁγία Πόλη.

Ἰδ ι α ί τερη θέση 
ὅμως μέσα στὴ λα
τρεία μας κατέχουν οἱ 
Διάκονοι, οἱ ὁποῖοι κατ’ ἐξοχὴν συμβολίζουν 
τὰ λειτουργικὰ πνεύματα, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους 
ἀγγέλους.

Ἑορτὲς τῶν Ἀγγέλων
Αὐτὸ εἶναι λοιπὸν τὸ μυστήριο τῶν λει

τουργικῶν πνευμάτων, τὰ ὁποῖα ἀποστέλλο
νται νὰ διακονήσουν ὅλους ἐμᾶς ποὺ πρό
κειται νὰ κληρονομήσουμε τὴν σωτηρία μας 
(Ἐβρ.1,14) καὶ ἡ γνωστότερη ἑορτή τους εἶναι ἡ 
σημερινή, ἡ Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ 
καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνά
μεων Ἀσωμάτων της 8ης Νοεμβρίου. Καὶ εἶναι 
αὐτὸ ἀκριβῶς, σύναξη τῶν πιστῶν πρὸς τιμὴν 
πάντων τῶν ἁγίων Ἀσωμάτων μὲ προεξάρχο
ντας τοὺς Ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ.

Συνοψίζοντας πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι οἱ ἄγγε
λοι ἀποτελοῦν ζωντανὴ πραγματικότητα καὶ 
δὲν εἶναι καθόλου φαντασία. Εἶναι ἐνεργητικές, 
δραστήριες παρουσίες μέσα στὸ δημιουργη
μένο ἀπὸ τὸν Θεὸ κόσμο, τοῦ ὁποίου ἀπο
τελοῦν δυναμικὸ μέρος. Τοῦτο καταδεικνύεται 
ἀπὸ ἀναρίθμητες μαρτυρίες μέσα ἀπὸ τὰ ἁγιο
γραφικὰ κείμενα καὶ τὴν Ἱερά μας Παράδοση, 
δηλαδὴ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων 
καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀλλὰ καὶ τὰ 
συναξάρια τῶν Ἁγίων μας. Κυρίως ὅμως μέσα 
ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐμπειρία τῶν ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνες πιστῶν. Ἀγνοώντας τὴν παρουσία 
τους, τὴ βοήθειά τους, τὴ φροντίδα τους γιὰ 
μᾶς, στεροῦμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ μία μεγά
λη πηγὴ παρηγοριᾶς, δύναμης καὶ ἐλπίδας. Ἂς 
προσευχόμαστε σ’ αὐτοὺς καὶ ἐκεῖνοι σίγουρα 
θὰ βοηθοῦν καὶ θὰ μεταφέρουν αὐτὲς τὶς προ
σευχές μας στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης

ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τὴν Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου τὸ πρωῒ χτύ-
πησε ξανὰ γιὰ πρώτη μέρα στὰ σχολεῖα τῆς 
Ἐνορίας μας ὅπως σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τὸ 
κουδούνι γιὰ νὰ ξεκινήσει ἡ νέα σχολικὴ χρο-

νιά! Τὰ παιδιά μας μαζεύτηκαν στὴν αὐλὴ τοῦ 
σχολείου τους καὶ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία –ὅπως 
πάντα– δίπλα τους, εὐλογοῦσα τὸ νέο τους ξε-
κίνημα τέλεσε μὲ τοὺς Ἱερεῖς της τὸν Ἁγιασμό, 
εὐχόμενη καλὴ καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρόνια!

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 6 Ὀκτωβρίου, μετὰ τὸ πέρας 
τῆς Θείας Λειτουργίας ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ 
τελέσαμε τὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν Κατη-

χητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας μας. Παιδιὰ καὶ 
γονεῖς συνήχθησαν στὸν Ναό μας προκειμένου 
νὰ λάβουν τὴν εὐλογία τῆς μητέρας Ἐκκλησίας 
στὸ νέο ταξίδι πρὸς τὴν γνώση καὶ τὴν ἀγκα-
λιά τοῦ Θεοῦ. Παρόντες καὶ οἱ Κατηχητές καὶ οἱ 
δάσκαλοι τῶν μαθημάτων ποὺ προσφέρονται 
δωρεὰν πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν παιδιῶν μας.

Κατηχητικὸ ὅλων τῶν βαθμίδων: Κυριακὴ 
πρωΐ 11-1 (στὴ Στέγη Γερόντων, Κεφαλληνίας 
19 α΄ ὄροφος) 

Μαθήματα κιθάρας: (σὲ συνεννόηση μὲ τὸν 
δάσκαλο)

Μαθήματα Ἀγγλικῶν: (σὲ συνεννόηση μὲ 
τὴν δασκάλα)

Μαθήματα Ἁγιογραφίας: ἑκάστη Τρίτη 
6μ.μ.- 8μ.μ.

Η Ι. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
Τὸ Σαββατοκύριακο τῶν 19 & 20 Ὀκτω-

βρίου στὴν Ἐνορία μας ὑπῆρξε λαμπρὸ ἀπὸ 
πλευρᾶς ἐκδηλωσέων, λόγῳ τῆς Πανηγύρεως 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κε-
φαλληνίᾳ ποὺ τιμᾶται στὸ ἀριστερὸ κλῖτος τοῦ 
Ναοῦ μας καὶ τῆς ἀγρυπνίας πρὸς τιμὴν τοῦ 
Ὁσίου Φιλοθέου τοῦ Ἀθωνίτου, τὸ ὄνομα τοῦ 
ὁποίου φέρει ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, 



6 7

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος 
Νικολάκης.

Ξεκινώντας μὲ τὴν Πανήγυρη τοῦ Ναοῦ μας 
τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα τελέσαμε τὸν Πανη-
γυρικὸ Ἑσπερινὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Γερασί-
μου, προστάτου καὶ ἐφόρου τῆς νήσου Κεφαλ-
ληνίας καὶ μετὰ τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλα-
σίας ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ ἑορτάζων ἐφημέριος 
τοῦ Ναοῦ μας, Πρωτ. Γεράσιμος Φακιώλας, 
στὸν ὁποῖο σύσσωμη ἡ Ἐνορία εὔχεται καρ-
διακὰ ὁ Κύριος δι’ εὐχῶν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ 
πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ τοῦ χαρίζει ὑγεία 
κρυστάλλινη, εὐτυχία ἀδιάπτωτη, οἰκογενειακὴ 
καὶ πνευματικὴ πρόοδο καὶ πάντοτε ἀξίως νὰ 
ἐκτίει χεῖρας ἱκέτιδας πρὸς Κύριον Παντοκρά-
τορα ὑπὲρ οἰκείων, πνευματικῶν τέκνων καὶ 
ἁπάσης τῆς ἐνορίας.

Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 20 Ὀκτωβρίου, τὴν 

καὶ Κυριώνυμον τῆς Πανηγύρεως, τελέσαμε 
τὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ὁσίου μας καὶ μετὰ τὸ πέρας της ἀκολού-
θησε ἡ περιφορὰ τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ τμήματος 
τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ 
μας, ὅπως κάθε χρόνο.

Τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας κατὰ τὶς 8:00μ.μ. 
ξεκίνησε καὶ ἡ Ἀγρυπνία μας πρὸς τιμὴν τοῦ 
Ὁσίου Φιλοθέου, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρει 
καὶ τιμᾶ ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Πα-
νοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νι-
κολάκης. Μιὰ ἀγρυπνία ἰδιαίτερα κατανυκτικὴ 
μὲ εὐλογίες πνευματικὲς γιὰ ὅλους μας καὶ τὴν 
εὐκαιρία νὰ συλλειτουργήσουν μὲ τὸν προε-
ξάρχοντα ἑορτάζοντα πολλοὶ πατέρες καὶ εἴχα-
με τὴν μεγάλη χαρὰ νὰ προσκυνήσουμε ἐκτὸς 
τοῦ τεμαχίου λειψάνου τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου 
καὶ τεμάχια τῶν λειψάνων τῶν ἀειμνήστων 
Ἁγιορειτῶν Γερόντων Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτου 
καὶ Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου, τῶν ὁποίων 
ἐπίκειται ἡ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου ἁγιοκατάταξις.

Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ
Τὴν Παρασκευὴ 15 πρὸς Σάββατο 

16 Νοεμ βρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας ἡ 

ἑπομένη Ἱ. Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου 
ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαί-
ου, ἐνῷ τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου δὲν θὰ τελεσθεῖ 
δεύτερη Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἀποτελεῖ πλέον ἔθος γιὰ τὴν Ἐνορία μας 

ἡ τέλεση σαρανταλείτουργου κατὰ τὴν περίο-
δο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, δηλαδὴ 
ἡ καθημερινὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, 
ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑπερχομένης μεγάλης αὐτῆς 
ἑορτῆς. Θὰ τελεῖται ἐκ περιτροπῆς στὸν Ἐνο-
ριακό μας Ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἀλλὰ καὶ στὰ 
Ἱ. Παρεκκλήσια τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη 
καὶ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων. 
Σχετικὴ ἀνακοίνωση θὰ ἀναρτηθεῖ στὸν πίνα-
κα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν Παρεκ-
κλησίων. Δὲν νοεῖται ὄμως τέλεση τῆς Θείας 

Λειτουργίας χωρὶς κυρίως τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν 
συμμετοχὴ τῶν πιστῶν καὶ φυσικὰ τὴν προ-
σφορὰ τῶν ἀπαραίτητων γιὰ τὴν Λατρεία εὐχα-
ριστιακῶν εἰδῶν (πρόσφορο, νᾶμα, ἐλαιόλαδο, 
καθαρὸ κερὶ κ.λπ.). Τὰ εἰδικὰ δίπτυχα – ποὺ 
θὰ βρίσκονται στὸ παγκάρι – θὰ πρέπει νὰ πα-
ραδοθοῦν μέχρι τὴν 14η Νοεμβρίου.

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Τὴν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ 

στὸν Ναό μας τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου 
ἐπὶ τῇ ἐπικειμένῃ ἐνάρξει τῆς Τεσσαρακοστῆς 
τῶν Χριστουγέννων. 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 18 Νοεμβρίου στὸ Ἱ.Πα-
ρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη.

Ὥρα ἐνάρξεως ἀμφοτέρων: 5.00μ.μ.
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Πρόγραμμα Πανηγύρεως 
Ἱ.Παρεκκλήσιον Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη

Πρόγραμμα Πανηγύρεως ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ.Βαρβάρας

Παραμονή, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου
6.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας 

καὶ θείου κηρύγματος

Κυριώνυμος, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις 
τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὐβοίας καὶ τέλος 

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

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



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

ΔΩΡΕΑΙ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................70,00

Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Βουγᾶ Συμεώνη ........................................................50,00
Δεσποτίδης Κων/νος .............................................105,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Σιγάλα Σεβαστῆ .......................................................115,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ......................115,31

ΔΩΡΕΑΙ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ἀνώνυμος ................................................................ 120,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................50,00
Ἀνώνυμος ..................................................................60,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ...............................................50,00
Δίσκος Κοιμήσεως Θεοτόκου ............................417,90
Κασιμάτη Ἀναστασία ............................................ 100,00

Μπούκη Κονδυλία .................................................250,00
Ξυτάκη Μάρθα .........................................................50,00
Πανταλέων Χρύσα ................................................ 100,00
Πάρδαλη Εἰρήνη & Ἀσπασία .............................. 100,00
Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ ..................................................40,00
Δίσκοι Ἱ.Π. Ἁγ. Ἀποστόλων....................................85,90

ΔΩΡΕΑΙ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Betty Ann Courtney ............................................. 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 100,00
Ἀνώνυμος ................................................................ 130,00
Γεωργίου Ἀθανάσιος ...............................................50,00
Οἰκογένεια Μηλιώνη ............................................. 100,00
Οἰκογένεια Χριστοδουλοπούλου ..................... 200,00

Παπαχρηστοπούλου Εἰρήνη .................................50,00
Σιγάλα Σεβαστῆ .......................................................50,00
Τσαμαδοῦ Μαρία ................................................. 200,00
Φιλίππου Θέκλα .................................................... 150,00
Φωτοπούλου Γεωργία ............................................50,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ....................145,27

Πρόγραμμα Πανηγύρεως  
Ἱ.Παρεκκλησίου Ἁγ.Νεκταρίου 

Στέγης Γερόντων

Παραμονή: Παρασκευὴ 8 Νοεμβρίου
5.30μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

Κυριώνυμος: Σάββατο 9 Νοεμβρίου
7.00π.μ. Ὄρθρος – Πανηγυρικὴ Θ.Λειτουργία
5.00μ.μ. Ἑσπερινὸς & Ἱ.Παράκληση τοῦ Ἁγίου

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


