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καλεῖ

«Πῶς ἔφτασε 
ὁ τόπος σ’ αὐτὸ 
τὸ σημεῖο;»

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Βασίλειος.
> Κυριακή 24/12/2016,  
Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρυρος  
καί Φιλίππου τοῦ πατρός της.
6:30 Θεία Κοινωνία γιὰ ἐργαζομένους, δηλαδὴ μόνο 
γιὰ ὅσους ἐργάζονται τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων 
καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐκκλησιασθοῦν. 
7:30  Ὄρθρος,  
Θεία Λειτουργία  Ἰωάννου Χρυσοστόμου
9:30  Ὄρθρος, 
Θεία Λειτουργία  Ἰωάννου Χρυσοστόμου
18:00 Ἑσπερινὸς
> Δευτέρα 25/12/2016, 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
5:30 Α΄ Θεία Λειτουργία
 Μεγάλου Βασιλείου 
8:30 Β΄ Θεία Λειτουργία 
Μεγάλου Βασιλείου 
18:00 Ἑσπερινὸς
> Τρίτη 26/12/2016, 
Σύναξις τῆς Θεοτόκου.
8:30  Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
18:00  Ἑσπερινὸς στὸ Παρεκκλήσι 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου
> Τετάρτη 27/12/2016, 
Στεφάνου Ἀρχιδιακόνου.
7:30  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία - 18:00  Ἑσπερινὸς
> Κυριακή 31/12/2016, Μελάνης ὁσίας.
7:30  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 
> Πανήγυρις στο Εκκλησάκι του Μεγάλου 
Βασιλείου της οδού Δ. Γληνού 27
31/12/17 - 17:00  Ἑσπερινὸς
1/1/2018 - 8:30  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 
>  Δευτέρα 1/1/2017, ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ, 
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
8:00  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
10:30 Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξη τοῦ Νέου   Ἔτους
20:00  Ἑσπερινὸς
> Τρίτη 2/1/2017, Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.
8:00  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία,
κοπῆ Ἁγιοβασιλειόπιττας - 18:00 Ἑσπερινὸς
 > Πέμπτη 4/1/2017, Σύναξις 70 Ἀποστόλων.
7:30  Ὄρθρος - 18:00 ἀπόγευμα   Ἑσπερινός,
 Ὄρθρος, Μεγάλες  Ὧρες Θεοφανείων.
> Παρασκευή 5/1/2017, Συγκλιτικὴς ὁσίας.

7:00  Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία 
Μεγάλου Βασιλείου 
8:30 Μέγας Ἁγιασμὸς
Τὴν 5η τὴν 6η καὶ τὴν 7η  Ἰανουαρίου 2017 μετὰ τὶς ἱερὲς 
Ἀκολουθίες θὰ ἔρχονται οἱ  Ἱερεῖς τῆς  Ἐνορίας μας 
στὰ σπίτια σας πρὸς Ἁγιασμόν. Ἐφόσον ἐπιθυμεῖτε τὸν 
Ἁγιασμὸν τῆς οἰκείας σας ἐπικοινωνῆστε μὲ τοὺς  Ἱερεῖς 
τοῦ Ναοῦ.
 > Σάββατο 6/1/2017 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ.
7:00  Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία - 8:00 Ἑσπερινὸς
10:00 Μέγας Ἁγιασμὸς

 >  Κυριακή 7/1/2017  
 Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
7:30  Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία
18:00  Ἑσπερινὸς

ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΤΑΒΕΒΗΚΕ...
Προμηθευτεῖτε τὰ ἡμερολόγια Σας γιά τό 2017 
καὶ φλουρὶ γιὰ τὴν Ἁγιοβασιλειόπιτα ἀπὸ τὴν 
ἐνορία Σας. Ὑπάρχει ἕνα μικρό κέρδος γιὰ τὴν 
συντήρηση τοῦ Ναοῦ.
Τὶς ἡμέρες τοῦ Ἁγίου 12ημέρου δὲν θὰ γίνουν 
οἱ Παρακλήσεις καὶ τὸ Ἀπόδειπνο μὲ τοὺς 
Χαιρετισμοὺς Τῆς Παναγίας κάθε Τετάρτη καὶ 
Παρασκευὴ θὰ γίνεται ὅμως τὸ προσκύνημα 
τῶν Ἱερῶν Λειψάνων κάθε Τετάρτη 7:30-20:30
Ἀκόμα ἡ ἐνοριακὴ σύναξη μελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς τῆς Παρασκευῆς, θὰ ἐπαναληφθεῖ 
στὶς 12/1/2018.
Ἀκόμα μερικές συστάσεις.
1. Γιὰ νὰ νοιώσουμε καλύτερα τὶς ἱερὲς 

Ἀκολουθίες τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου δὲν χρειάζονται μονάχα 
ὑλικὲς φροντίδες. Πρέπει νὰ φροντίσουμε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν 
πνευματική μας προετοιμασία. Πολὺ θὰ μᾶς βοηθήσει ἡ 
νηστεία, ἡ τακτικὴ παρακολούθηση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μὲ 
ὑποδειγματικὴ εὐλάβεια καὶ ἡ ἐξομολόγηση. Μὴν ἔρχεστε νὰ 
μεταλάβετε ἀπὸ ἔθιμο, ἀλλὰ μὲ κατάλληλη προετοιμασία.
2. Ἐπειδὴ ὁ Ναὸς μᾶς τὶς ἡμέρες αὐτὲς δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ ὅλους 
τους πιστοὺς ποῦ φροντίζουν ἀπὸ νωρὶς νὰ ἐξασφαλίζουν 
καθίσματα, πρέπει νὰ γίνει προσπάθεια ἀποφυγῆς 
παρεξηγήσεως καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν οἱ καθήμενοι νὰ κάνουν 
ἐναλλαγή.
Τὸ τραπέζι τῶν πτωχῶν πρέπει νὰ γεμίσει. Στὴν εἴσοδο 
τοῦ Ναοῦ θὰ ὑπάρχει τὸ καλάθι γιὰ τρόφιμα μακρᾶς 
διαρκείας. Χρειαζόνται ὅμως καὶ νωπά. Καθημερινὰ 9 - 11 
στο Φιλόπτωχο. Ἐνισχύσατε καὶ Σεῖς εἴτε φέρνοντας τρόφιμα 
στὴν Τράπεζα Ἀγάπης εἴτε δίδοντας χρήματα λαμβάνοντας 
ἀπόδειξη, εἴτε ρίπτοντας τὸν ὀβολόν σας στὰ κυτία τοῦ 
Φιλοπτώχου Ταμείου. 
Ὁ ἅγιος Βασίλειος μᾶς περιμένει.
Σ.Σ. 20 - Α.Τ.10 – Ι.Ν.10– Φ.Λ.1000- Μ.Σ.60 – Τ.Π 20 
Παρακαλοῦμε ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν ἀνακαινιστὲς μὲ 
μιὰ οἰκονομικὴ συνδρομὴ νὰ ἀπευθυνθοῦν στὸν πρόεδρο τοῦ  
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἢ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς.

ΚΑΛΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Εκ της Πατριαρχικης αΠοδΕιξΕως ΕΠι τοις χριςτουγΕννοις (2017)
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ 
ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πεφιλημένα 
τέκνα...
Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, 
καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη βιαιοτήτων, 
ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς 
ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 2018 
συμπληροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν 
Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων 
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὰς φοβερὰς 
ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, 
τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβωνται ἀπαρεγκλίτως 
ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Ὅμως, ἡ 
ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς 
συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις 
καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι τῶν 
δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου 
ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸν 
καὶ τὴν πραγμάτωσίν των. 
Συνεχίζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα 
ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ μὴ θέλωμεν 
νὰ διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ 
ἐμπειρίαι βίας καὶ ἡ καταρράκωσις 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ 
διακήρυξις ὑψηλῶν ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε 
τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων, τὴν 
ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, 
ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ 
κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ 
πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν 
πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν ἐποχὴν 
μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται 
καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέφει τοὺς ὅρους 
τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ αὐτὰς 
τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. 
«Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καὶ φύσεως 
ἐκοινώνησεν ὁ Θεός». Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸν 
ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἐλευθερίας 
καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως 
εἰρήνη παρὰ Θεοῦ», ὅτι τὸ ὑπέρλογον μυστήριον 
τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ 
χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν 
ἀλήθειαν περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου 
προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χριστοῦ, 
ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν πυρῆνα αὐτῆς 

τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ ζητεῖ 
τὰ ἑαυτῆς», ἡ ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας». 
Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος, ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης, 
ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος 
ἄνθρωπος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν 
ἑαυτὸν του καὶ τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον 
εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς 
περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ 
ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, 
κινεῖται πρὸς τὸν πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. 
Τὸ μέλημα τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις 
δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν 
τὰ δικαιώματα Χριστοῦ», ἐν ταπεινώσει καὶ 
εὐχαριστίᾳ.
Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς 
ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης ὡς 
ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καί ἡ ἐγγύησις 
διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηριζόμενοι 
ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάμεθα νά 
ἀντιμετωπίσωμεν τὰς μεγάλας προκλήσεις 
τοῦ παρόντος, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον 

τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν τῆς 
ἀνθρωπότητος.

Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» 
ὡς ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρονον 

«ἀνθρωποθεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν 
τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ 
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ 

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔναντι 
τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ», 

προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον» ὡς 
ἔσχατον μέτρον τῶν πάντων: «Οὐκ 

ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλὰ 
Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα». Ἀναδεικνύει δὲ τὴν 
σωτηριώδη ἀλήθειαν τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὸ 
Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον καὶ τρόπον 
τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς “ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ” 
καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ 
ἀναστάντος Χριστοῦ». 
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ...
Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος 
ἐν ἡμῖν  Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιάσει καὶ 
χαρᾷ πεπληρωμένῃ, τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου 
Δωδεκαημέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρίου, ὅπως 
ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς 
ὅλους κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος 
Αὐτοῦ, ὑγιείαν κατ᾿ ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν 
πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς 
τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ τὰ ἔργα 
διακονίας αὐτῆς, ἵνα δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ 
ὑπερύμνητον ὄνομα Αὐτοῦ.

Χριστούγεννα ‚βιζ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν


