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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2006 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κ.κ.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Αγαπητά µου Παιδιά, 
«ΕΤΕΧΘΗ ΥΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΩΤΗΡ». Τη φράση αυτή, πού απηύθυνε ο Άγγελος προς τους ποιµένες της Βηθλεέµ το βράδυ της Γεννήσεως, 

φοβούµαι ότι την έχουµε ακούσει τόσες φορές ώστε να µη µας κάνει πια µεγάλη εντύπωση. Παρά ταύτα η Εκκλησία δεν κουράζεται να την 
επαναλαµβάνει και σήµερα καλώντας όλους εµάς, ανθρώπους του 21ου αιώνα, να υποδεχθούµε τον Σωτήρα µας, εκεί στο στάβλο της Βηθλεέµ, Θεό 
σαρκωµένο από αγάπη, στις καρδιές µας, στα σπίτια µας, στις πόλεις µας, στις πατρίδες µας. Παντού. 

ΒΕΒΑΙΑ Η ΦΡΑΣΗ ΑΥΤΗ απευθύνεται σήµερα σ’ έναν αλαζόνα και επηρµένον από τις τεχνολογικές του κατακτήσεις άνθρωπο, τον άνθρωπο που 
εξέθρεψεν ο 20ός αιώνας, και προβάλλει ό 21ος. Τον άνθρωπο της αφθονίας των µέσων, των επιτυχιών της επιστήµης του, αλλά και της πνευµατικής 
ατροφίας, του εσωτερικού κενού, και της έλλειψης κοινωνούµενης εµπειρίας που απαιτεί λογικά ερείσµατα σε θέµατα πίστεως. Ο άνθρωπος σήµερα 
µοιάζει να είναι αποστεωµένος από έµπνευση, από ελπίδα, αιχµάλωτος των κατακτήσεων του, θύµα της προόδου του, φορτωµένος µε απέλπιδα 
προοπτική για το µέλλον του. 

ΣΑΝ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ακούεται και πάλι σήµερα η φράση του Αγγέλου. Είναι σαν να καλεί τον άνθρωπο του 21ου αιώνα να ξυπνήσει από 
τον λήθαργο της χρησιµοθηρικής υλοφροσύνης και την κραιπάλη της πλασµατικής αυτάρκειας του. «Ξύπνα, άνθρωπε του 21ου αιώνα». Ο Σωτήρας 
προκαλεί αλλά και προσκαλεί τον καθένα µας να αναθεωρήσει την πορεία του, να ξαναβρεί την ελευθερία του, να ξαναδεί το φάσµα της ζωής του µέσα 
από το λαµπρό φως της Αλήθειας Του. 

«ΞΥΠΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ». Τα επιτεύγµατα σου σε απεκοίµησαν και νόµισες ότι κατέκτησες τον κόσµο. Ευτέλισες και αυτά τα ιερά 
και όσια. Τα θεώρησες µύθους και θρύλους που τρέφουν τη φαντασία των µικρών παιδιών, χωρίς αντίκρισµα στην προσωπική υπαρκτική οντότητα σου. 
Κοίταξε όµως γύρω σου. Πόλεµοι αδελφοκτόνοι, πείνα και ασθένειες για τους αδύνατους, καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διαφθορά, 
σκάνδαλα, διάσπαση της ενότητος του ανθρώπινου γένους, απουσία αγάπης, κυριαρχία των συµφερόντων. Ένα τέτοιο κόσµο ετοίµασες για τα παιδιά 
σου, όπου και αυτή η Φύση συστεγάζει και διαµαρτύρεται για τις καταχρήσεις σου. ∆εν απέλειπαν βέβαια νησίδες ελπίδας. Είναι όµως τραγικά ολίγες, 
επιδεικτικά ανεπαρκείς. 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ απευθύνονται στις ψυχές µας. Η πίστη στον Σωτήρα σώζει και χρηµατοδοτεί τη ζωή µας. Οδηγεί στην 
εµπειρική ψηλάφηση της ερµηνείας του γεγονότος. Με ταπείνωση αλλά και ελευθερία. Οι συνέπειες ακολουθούν. Η ελπίδα, το φως, ο αγώνας, η 
ανθρωπιά. Ο Σωτήρας Χριστός µας προκαλεί και µας εµπνέει να γίνουµε άνθρωποι και να απελευθερωθούµε από τις δεσµεύσεις του ενδοκοσµικισµού και 
της αλλοτρίωσης. 

ΚΑΙ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΥΤΟ πολλοί, αµέτρητα πλήθη πιστών τον ακολουθούν µε συνέπεια. Χαίρω όταν επισκέπτοµαι τις ενορίες της Ι. Αρχιεπισκοπής 
και άλλες Ι. Μητροπόλεις στην Επαρχία να διαπιστώνω πόσοι πολλοί, και ανάµεσα τους και νέοι ξαναβρίσκουν το δρόµο τους προς την πίστη. Το 
φαινόµενο είναι θαυµαστό. Αν το επισηµαίνω είναι γιατί είναι χρήσιµο να συντηρούµε µέσα σας την ελπίδα ότι ο κόσµος των φαινοµένων κρύβει µέσα του 
και πίσω του µιαν άλλη πιο ζωντανή πραγµατικότητα πού µόνο όσοι µπορούν και θέλουν την βλέπουν. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι µύθος, ούτε 
φολκλορικό παιγνίδι. Σε τελευταία ανάλυση αν το βρέφος στη Φάτνη είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος - και αυτό εξαρτάται από την ποιότητα της 
Πίστεως µας -τότε αυτός ο Θεός είναι ελπίδα ελευθερίας του ανθρώπου από τη µοίρα της θνητότητας, εγγύηση αθανασίας, εξασφάλιση σχέσης µε το Θεό, 
αληθινή σωτηρία.                                                     

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
Μετά πατρικών ευχών και αγάπης 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο Αθηνών Χριστόδουλος 
 

...ευλογηµένα Χριστούγεννα. 
 

Το «Να µην ξεχάσω…η ενορία µου µε 
καλεί» και όλοι οι Κληρικοί και λαϊκοί 
συνεργάτες της ενορίας µας, εύχονται 
σε όλους, προσκυνητές και ενορίτες 
καλά και ευλογηµένα Χριστούγεννα              
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφηµέριος Εβδοµάδος:  εκ περιτροπής 
άπαντες οι κληρικοί του Ναού 
Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος 
Σύµφωνα µε το εκδοθέν πρόγραµµα του 
12ηµέρου. ∆εν θα γίνουν απόδειπνο την 
Τετάρτη και παράκληση την Παρασκευή µε 
τις σχετικές οµιλίες.  Ξανά µετά τα Φώτα. 
ΣΗΜΕΡΑ Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου, 
7:00-12:30, θα ψαλλούν Μ. Ώρες, µε 
λιτή Εικόνος &  Θ. Λειτουργία του Μ. 
Βασιλείου  
Τα Χριστούγεννα δύο Θ. Λειτουργίες  
από τις 5:30 η πρώτη Αρχιερατική & 

από τις 8:30 η δεύτερη. 
Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος  

Εσπερινός  Σάββατο έως Πέµπτη στις 5:30 το απόγευµα.   
       Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.µ. Ναός Αγ. Μαρίνης,   
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.µ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου 

============================================================================ Κάθε Τετάρτη εκτός 26/12 
 ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. 
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ 
=======================================’=======================’======Κάθε Παρασκευή εκτός 28/12 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  
στο παρεκκλήσι του Αγίου µας. 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ  Κάθε Κυριακή µετά την Β΄ Θεία Λειτουργία 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Κάθε Παρασκευή στις 7 µ.µ. 
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ κάθε βδοµάδα στην αίθουσα της οδού 
Γερανείων 3, ∆ευτέρα 4.30 µ.µ. κύκλος γυναικών και άλλος Πέµπτη 5.00 µ.µ.  
∆ευτέρα 6.00 µ.µ. κύκλος ανδρών & άλλος Τετάρτη 5.30 µ.µ. 
Τρίτη 4.30µ.µ. κύκλος γυναικών στην αίθουσα Πνευµατικού Κέντρου. 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε Πέµπτη στην αίθουσα της οδού 
Γερανίων, και ώρα 5 µ.µ.,  γίνεται συνάντηση γυναικών, µε την ευθύνη της 
Οσιοτάτης Μοναχής Αλεξίας, της Μονής Ηγαπηµένου Βοιωτίας. 
 

Επόµενες Αγρυπνίες στο Ναό µας. 
16>17 Ιανουαρίου, Αγ. Αντωνίου, 10>11 Φεβρουαρίου Αγ. Βλασίου 

 
 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 
...πού λειτουργήσατε;  Και άλλα επίκαιρα                    

 Την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα οι π. 
Εµµανουήλ, π. Σπυρίδων, π. Λάµπρος & ο π. Βασίλειος ενώ στον Άγιο 
Νεκτάριο ο π. Σεραφείµ.  
 

Ανάπαυσον  Κύριε…  προσευχόµαστε σήµερα για την 
ανάπαυση των ψυχών των µακαριστών αδελφών µας  

Βασιλικής Γραµατικογιαννάκη  9.45 π.µ   Γεωργίου Καραγιάννη   10:15 π.µ. 
Κυκλοφόρησε από την Ενορία µας 

το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2008. 
Αφιερωµένο στα 10 έτη από την µεγάλη δωρεά του 
ακινήτου της Ζαχαρούλας Τάτση στο Ναό µας. Τιµή 3 
ευρώ.Κυκλοφόρησαν ακόµα 2 ηµερολόγια τοίχου όµοια 
µε τα περσινά. Το ένα σε σχήµα πυραµίδας. Μπορεί να 
γίνει & επιτραπέζιο & έχει εικόνες των αγίων κάθε 
µέρας. Τιµή 5ευρώ. 
Προµηθευτείτε τα ηµερολόγια από τους 
υπευθύνους στο Ναό ή την κα Ελένη στο 
Κοιµητήριο.  
Είναι όµορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς.  

 

Το φλουρί της Αγιοβασιλόπιτας  
Η ενορία µας παρέλαβε τεµάχια από αυτό το φλουρί, που είναι 
ασηµένιο αµφίπλευρο κόσµηµα µε τις εικόνες του Αγίου 
Βασιλείου και την Παναγίας. Θα τα διαθέσει αντί του ποσού των 
€10,οο (δέκα ευρώ), Υπεύθυνος κα Σπανάκη.   
 

ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙ ΑΧΡΗΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ!




