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Κάτω από την δικαιοδοσία  του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄,  
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Δημητρίου της  Ελληνικής  Ορθόδοξης  Αρχιεπισκοπής Αμερικής, 
 και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάββα  της Επισκοπής  Πίτσμπουργκ. Η αποστολή της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας  του Αγίου Νικολάου είναι να κρατήσει και να διακυρήσει, καθαρή  και αμόλυντη , τήν 

Ορθόδοξη  Χριστιανική  Πίστη και τις παραδόσεις σύμφωνα με το δόγμα, τοὐς κανόνες, λατρεία, πειθαρχία, 
και έθιμα  της εκκλησίας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

Πατήρ Νικόλαος Πάλης , Οικονόμος   Προϊστάμενος                              610-440-0995 

Πατήρ Νικόλαος Κώσσης, Πρωτοπρεσβύτερος 610-694-0948 

Πατήρ Αλέξανδρος Πετρίδης, Πρεσβύτερος  

Κωνσταντίνος Ζαλάλας Ποιμαντικός Βοηθός 

610-867-1327 

610-867-1327 

Δέσποινα Κοτσάτου Γραμματεύς                                                         610-867-1327 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΈΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ   9:00 πμ – 12:00 μμ  1:00 μμ -5:00 μμ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΚΥΡΙΑΚΗΣ                          Όρθρος                                    7:15 πμ 

                                                           Α,   Θεία Λειτουργία                8:30 πμ 

                                                     Β.  Θεία Λειτουργία               10:15 πμ 

ΠΕΜΠΤΗ                                                      Παράκλησις                             6:00 μμ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA  ΣΑΒΒΑΤΟΥ                     Μέγας Εσπερινός                     7:00 μμ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ            Όρθρος                                     8:00 πμ 

                                                           Θεία Λειτουργία                       9:00 πμ                      

Για τις λειτουργίες της εβδομάδος βλέπε το μηνιαίο ημερολόγιο ἡ το εβδομαδιαίο δελτίο.  
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   Δέσποινα Χρούσση 

ΓΚΟΓΙΑ /ΧΕΝ: Διάκονος  Αλέξανδρος Πετρίδης 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  Θεόδωρος Ευαγγέλου 
ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  Μαίρη Μουκούλη 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ      
Συντονιστής    Στέφανος Χώλλ 
Αναπληρωτής Συντονιστής  Νίτσα Βασιλειάδη 
Γραμματέας   Ντίνα Ευαγγέλου 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Θάλεια Σμιτ, Στρατονίκη Χαχάλη 
ΜΗΤΕΡΕΣ & ΝΗΠΙΑ  Πρεσβυτέρα Στεφανία Πετρίδη 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Γιώργος Βασιλειάδης, Κοσμάς Βαλαβάνης,  

Γιάννης Διακογιάννης, Παρασκευή Ζουμά,  

Νίκος Βαρβαρέλης. 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ     Δέσποινα Μούχλα 
ΧΟΡΩΔΙΑ                     
Διευθυντής Δρ. Δημήτριος Τσιαδής          
Οργανίστας  Νίκος Ηλίας 

2015  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αργυρός Βασίλειος 

Βασιλειάδης Στυλιανός 

Γεντής Αθανάσιος               Γραμματέας 

Γκαρσία Ιωήλ                      
Δείκτης Παναγιώτης 

Ευαγγέλου Θεόδωρος 

Ζαννάκης Γιάννης 

Καψάλης Νίκος 

Λιούδης  Γεώργιος       

Μούχλας Γεώργιος              Αντιπρόεδρος          

Οικονομίδης Μανώλης       Πρόεδρος    

Οικονόμου Δημήτρης 

Ταταλιάς Εμμανουήλ 

Φλιάκος  Βαλάντης                

Χριστόφας Κώστας              Ταμίας 
 

WEBSITE: www.stnicholas.org,  

EMAIL: secretary@stnicholas.org 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ   ΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΤΕΥΧΟΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 

Εκδίδεται από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τόμος 27 – Τεύχος 4,  Υπεύθυνος  Έκδοσης: Κώστας Χριστόφας

ΔΙΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – Παρακαλούμε υποβάλτε 

τις ανακοινώσεις στο γραφείο εκκλησίας 

μέχρι την Πέμπτη. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ - Παρακαλούμε δώστε  τις 

ανακοινώσεις στο γραφείο της  εκκλησίας 

μέχρι την 15η του προγενέστερου μήνα. 

Παρακαλούμε  σημειώστε : όλα τα άρθρα 

υποβάλλονται σε  έγκριση απο την σύνταξη.- 
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 Τη Ζωή στόν Τάφο, το Θεό στό θάνατο, και στον Άδη το Νικητή του Άδη 

παρέδωκε κάποτε ο παράνομος λαός, ως άνθρωπον Αυτόν που τους ανθρώπους νίκησε  

και ως νεκρόν, Αυτόν που τους νεκρούς μονάχα με το λόγο Του ανάστησε. 

Έβαλαν φύλακες στο μνήμα Εκείνου, που τα πάντα με το πνεύμα κυβερνά. 

Ω τι ανοησία των ανόμων. Αν είναι πεθαμένος, μη φοβάσαι, αν όμως αυτός είναι ζωντανός, 

σταμάτα και φώναξε μαζί μας. 

Ο Κύριος αναστήθηκε.  

                                                                                               Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός 

                                                                                                                   Απρίλιος, 2015 

 

              Αγαπητοί Ενορίτες και φίλοι, πλησιάζουμε στήν Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία είναι γεμάτη 

από ωραίες, κατανυκτικές ακολουθίες κάθε πρωί, κάθε βράδυ και μερικές φορές τρεις φορές την 

ημέρα! 

 

Εφέτος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Σάββας θα γιορτάσει τόν Όρθρο και τήν 

Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Καθεδρικό Ναό μας! Παρακαλώ όλους να έρθετε 

γιά να δώσουμε ένα θερμό καλωσόρισμα! Ολοι επίσης προσκαλείστε στό Γεύμα της Κυριακής των 

Βαΐων μετά την ακολουθία. 

 

           Ελπίζω να μπορέσετε να έρθετε και να ζήσετε το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας, 

μέσα από τις καθημερινές πρωινές και βραδυνές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος!  

 

           Σε αυτό το δελτίο υπάρχουν υπέροχα άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα της 

Μεγάλης Εβδομάδας, όπως: Η Μεγάλη Εβδομάδα τού καθηγητή Ιωάννη M. Φουντούλη, πού 

μιλάει για τα θέματα των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, Η Θυσία του Χριστού, 

του Μητροπολίτη Ευθυμίου Αχελώου, πού μιλάει για τον λόγο γιά τόν οποίο ο Χριστός 

θυσιάστηκε, τα οποία είναι μεταφρασμένα από το περιοδικό Πειραική Εκκλησία, Συνομιλία Τριών 

Σταυρωμένων πού διαπραγματεύεται τήν στάση των δύο συσταυρωθέντων ληστών, του Θ. 

Κετσέα, καί Χριστός Ανέστη καί τόν Θάνατον Συνέτριψε του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που 

μιλάει για την Ανάσταση, καί ελήφθησαν από το υπέροχο περιοδικό Ενοριακά Νέα της Ενορίας 

του Αγίου Γεωργίου-Αγ. Διονυσίου, Διονύσου, Ελλάδας. 

 

        Εύχομαι τα άρθρα αυτά να σας βοηθήσουν να έχετε μια γόνιμη, ψυχωφελή Μεγάλη Εβδομάδα 

και Ανάσταση! 

 

Μέ τήν αγάπη του Χριστού, 

 
                                       † Πατήρ Νικόλαος Πάλης                                        
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             Μεγάλη Ἑβδομάς 
                                             Τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη 
 

Τὴν Παρασκευὴ τῆς ς΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν  

συμπληροῦται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ 

μακρὰ περίοδος τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐντατικῆς 

προσευχῆς λαμβάνει τέλος. Τὸ ἐπιβεβαιώνουν 

καὶ δύο τροπάρια τῆς τροπάρια τῆς τροπάρια τῆς 

ἀκολουθίας τῆς ἡμέρας αὐτῆς, ποὺ σημειώνουν 

τὸ τέλος τῆς Τεσσαρακοστῆς καὶ χαιρετίζουν 

τὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος: «Τὴν 

ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστὴν καὶ 

τὴν ἁγίαν ἑβδομά δα τοῦ πάθους σου αἰτοῦμεν 

κατιδεῖν, φιλάνθρωπε, τοῦ δοξᾶσαι ἐν αὐτῇ τὰ 

μεγαλεῖα σου καὶ τὴν ἄφατον δι’ ἡμᾶς 

οἰκονομίαν σου...». Μετὰ ἀπὸ 

τεσσαρακονθήμερο νηστεία ὁ Μωυσῆς 

ἀνεβαίνει στὴν κορυφὴ τοῦ Σινᾶ γιὰ νὰ 

συνάντησῃ τὸν Θεό, ὁ Θεόπτης, καὶ νὰ πάρῃ τὶς 

πλάκες τοῦ Νόμου, τὸ σύμβολο τῆς Παλαιᾶς 

Διαθήκης ( Ἐξόδ. 24, 12. 18).                                                                                                                                                                                              

Ὁ νέος λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰσραὴλ τῆς χάριτος, 

ἁγνίσθηκε σαράντα ἡμέρες  καὶ ἤδη ἀνεβαίνει 

στὴν Ἱερουσαλήμ, στὸ ὄρος τῆς χάριτος. Ὄχι σὲ 

ὄρος φοβερό, καιόμενο καὶ φλεγόμενο, μὲ 

ἀστραπὲς καὶ βροντές, ἀλλὰ στὴν ἁγία πόλι τῆς 

εἰρήνης, στὴν πόλι τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ὅπου μαζί 

μας συναναβαίνει καὶ ὁ μεσίτης τῆς Νέας 

Διαθήκης. Ἐκεῖὅπου τὸ αἷμα τοῦ ραντισμοῦ θὰ 

λαλήσῃ «κρεῖττον» παρὰ τὸ αἷμα τοῦ δικαίου 

Ἄβελ, γιὰ νὰ ἐγκαινίσῃ τὴν Διαθήκη καὶ νὰ 

καταρτίσῃ λαὸ ἅγιο, λαὸ  περιούσιο τοῦ Θεοῦ ( 

Ἑβρ. 12, 18-24). Ἐκεῖ θὰ στηθῇ τὸ σημεῖο τῆς 

ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ὁ σταυρός, 

καὶ θὰ συντριβοῦν κατὰ κράτος οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ 

ἐξουσίες τοῦ σκότους. Ὁ Χριστὸς ἔρχεται καὶ 

πάλι νὰ πάθῃ καὶ νὰ νικήσῃ. Τὰ χρονικὰ 

σχήματα τοῦ κόσμου τούτου πίπτουν. Αἰωνιότης 

καὶ χρόνος συγκιρνῶνται. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ 

ἐλθὼν καὶ θὰ εἶναι πάντα ὁ ἐρχόμενος. Ὁ 

παθὼν καὶ ὁ πάσχων. Ὁ νικήσας καὶ ὁ νικῶν. Τὰ 

παρελθόντα, τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα 

ἀνακεφαλαιώνονται στὸν Χριστό. Μαζὶ μὲ τὸν 

Χριστὸ συναναβαίνει στὰ νοητὰ Ἱεροσόλυμα καὶ 

ὁ πιστός. Θὰ δώσῃ καὶ αὐτὸς τὴν νικηφόρο μάχη. 

Θὰ συσταυρωθῇ καὶ θὰ συναναστηθῇ γιὰ νὰ 

συζήσῃ μαζί Του στοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας. 

Καὶ ἡ Μεγάλη Ἑβδομὰς ἀρχίζει. «Μεγάλη», διότι 

«μεγάλα τινὰ καὶ ἀπόρρητα τυγχάνει τὰ 

ὑπάρξαντα ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἀγαθὰ» κατὰ τὸν ἱερὸ 

Χρυσόστομο (Ὁμιλία λ΄ εἰς τὴν Γένεσιν). 

Σύνδεσμος μεταξὺ τῆς Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς  

Μεγάλης Ἑβδομάδος εἶναι οἱ δύο ἐνδιάμεσες 

ἑορτές: Ἡ ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου καὶ ἡ 

Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Θὰ ἀσχοληθοῦμε μ’ αὐτὲς 

καὶ μὲ τὶς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης 

Ἑβδομάδος, ποὺ ἀποτελοῦν μία λειτουργικὴ 

ἑνότητα. Ὁ χρόνος εἶναι περιορισμένος καὶ γι’ 

αὐτὸ κατ’ ἀνάγκην θὰ περιορισθοῦμε σὲ μία 

συντομωτάτη ἀνασκόπησι τοῦ λειτουργικοῦ 

περιεχο-μένου τῶν ἡμερῶν αὐτῶν.Τὰ θέματα 

εἶναι πυκνά, τὰ ἀναγνώσματα ἐκτενῆ, ἡ 

ὑμνογραφία συγκεντρώνει ὅ,τι ἐκλεκτὸ καὶ 
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ἀνυπέρβλητο συνέθεσε ὁ θεοκίνητος νοῦς τῶν 

ἱερῶν ποιητῶν της Ἐκκλησίας. Μπροστὰ στὸ 

θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ βάθος τῶν ἱερῶν 

τελετῶν, ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ 

παρακολουθήσωμε, μόνο ἡ ἱερὰ σιγὴ τοῦ 

θάμβους θὰ ἥρμοζε. Τὰ μεγάλα προκαλοῦν 

πάντοτε δέος· εἶναι τόσο ἀνθρώπινο, ἀλλὰ καὶ 

τόσο θεοπρεπὲς τὸ συναίσθημα αὐτό. «Σιγῇ 

τιμάσθω τὸ θεῖον» «Λάλει, ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλός 

σου» (Α΄Βασ. 3, 9- 10). Κοντὰ στὰ πόδια λοιπὸν 

τῶν ἱερῶν ὑμνογράφων θὰ καθίσωμε καὶ θὰ 

ἀκούσωμε ἀπὸ αὐτοὺς τὸ νόημα ποὺ ἔδωσε ἡ 

Ἐκκλησία στὶς ἱερὲς αὐτὲς ἡμέρες. Τὸ στόμα τῶν 

ὑμνωδῶν εἶναι καὶ στόμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ 

κείμενό μας θὰ εἶναι μία μικρὰ ἀνθολογία καὶ 

ἕνας ὑπομνηματισμὸς μερικῶν ἀπὸ τὰ πιὸ 

ἀντιπρο -σωπευτικὰ ἱερὰ αὐτὰ ἄσματα. 

Καὶ ἀρχίζομε μὲ τὸ πρῶτο ἀπόστιχο τοῦ 

ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων τοῦ 

πλ. δ΄ ἤχου:«Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, πόλις 

Σιών· τέρπου καὶ ἀγάλλου, ἡ Ἐκκλησία 

τοῦ Θεοῦ· ἰδοὺ γὰρ ὁ βασιλεύς σου 

παραγέγονεν ἐν δικαιοσύνῃ, ἐπὶ πώλου 

καθεζόμενος, ὑπὸ παίδων ἀνυμνούμενος. 

Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. Εὐλογημένος 

εἶ, ὁ ἔχων πλῆθος οἰκτιρμῶν, ἐλέησον 

ἡμᾶς». Τὸ τροπάριο εἶναι ἕνας παιὰν 

νίκης· ἕνα προσκλητήριο γιὰ τὸν 

πανηγυρισμὸ ἑνὸς θριάμβου. Ὁ Χριστὸς 

εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου. Ἀνέστησε 

τὸν τετραήμερο νεκρὸ Λάζαρο, 

προϋπογράφοντας τὴν θαυμαστὴ νίκη 

κατὰ τοῦ θανάτου καὶ προδηλώνοντας 

τὴν ἰδική Του καὶ τὴν ἰδική μας 

ἀνάστασι. Καὶ τώρα ἔρχεται καθήμενος 

ἐπάνω στὸν πῶλο τοῦ ὄνου, ὁ βασιλεὺς 

τῆς εἰρήνης, ὁ πραῢς καὶ ταπεινὸς 

θριαμβευτής. Οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων 

τὸν ὑποδέχονται μὲ νικητήριες 

κραυγές: «Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

Κυρίου» (Ματθ. 21, 9. 16). Καὶ ἡ ἱερὰ 

πόλις Σιὼν «ἐσείσθη» (Ματθ. 21, 10), 

χαίρει καὶ εὐφραίνεται. Μαζὶ ὅμως μὲ 

τὴν Σιὼν χαίρει καὶ πανηγυρίζει καὶ ἡ 

Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ὁ νέος Ἰσραήλ, ἡ πόλις τοῦ 

Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Γιατὶ ἔρχεται καὶ πάλι ὁ 

Κύριος, ὁ βασιλεύς της, ὁ νικητής· «Ἐξῆλθε 

νικῶν, ἵνα νικήσῃ» κατὰ τὴν Ἀποκάλυψι (6, 2). Ἡ 

ἱστορικὴ ἐκείνη εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ 

ἐκσυγχρονίζεται. Ὁ Κύριος ἔρχεται καὶ σήμερα, 

ὅπως καὶ τότε. Τὸν ρόλο τῶν παίδων ἐκτελεῖ 

τώρα ὁ νέος λαός, ποὺ ἠξιώθη τῆς ἀθανάτου 

ζωῆς μὲ τὴν ἀνάστασί Του. Οἱ λίθοι ἔγιναν 

τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ καὶ κράζουν τώρα τὸ 

«Ὡσαννά» (Ματθ. 3, 9. Λούκ. 3, 8. 19, 40). 

Κρατοῦν καὶ αὐτά, ὅπως οἱ παῖδες, τὰ βαΐα τῶν 

φοινίκων, τοὺς κλάδους τῶν ἀρετῶν. Μὲ τὸ αἷμα 

τοῦ Χριστοῦ ἔχουν καθαρισθῇ κατὰ τὴν 

ψυχὴ καὶ εἶναι «ἀπειρόκακοι», ὅπως οἱ παῖδες 

ἐκεῖνοι τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ χαιρετίζουν τὸν νέο 
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Ἀδάμ, ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο νὰ σώσῃ τὸν 

παλαιὸ Ἀδάμ. Τὸ θέμα αὐτὸ ἐπεξεργάζεται τὸ 

πρῶτο κάθισμα τοῦ ὄρθρου τοῦ δ΄ ἤχου, πρὸς τὸ 

«Κατεπλάγη Ἰωσήφ»: «Μετὰ κλάδων νοητῶς 

κεκαθαρμένοι τὰς ψυχάς, ὡς οἱ παῖδες τὸν 

Χριστὸν ἀνευφημήσωμεν πιστῶς, μεγαλοφώνως 

κραυγάζοντες τῷ δεσπότῃ· Εὐλογημένος εἶ, 

Σωτήρ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐλθὼν τοῦ σῶσαι τὸν 

Ἀδὰμ ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, πνευματικῶς 

γενόμενος, φιλάνθρωπε, νέος Ἀδάμ, ὡς 

εὐδόκησας· ὁ πάντα, Λόγε, πρὸς τὸ συμφέρον 

οἰκονομήσας, δόξα σοι». Ἔρχεται λοιπὸν ὁ Κύριος 

ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος. Ἀναβαίνει στὰ 

Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ παραδοθῇ καὶ νὰ σταυρωθῇ, 

ὁ «Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου». Καὶ πάλι οἱ πιστοὶ 

ἀναδέχονται τὸν ρόλο τῶν μαθητῶν· 

συναναβαίνουν, συμπορεύονται, συσταυροῦνται 

γιὰ νὰ συζήσουν μὲ αὐτόν. Καὶ ἡ ἄνοδος αὐτὴ 

παίρνει ἕνα ἐσχατολογικὸ χρῶμα· εἶναι 

προεικόνισις καὶ ἐγγύησις τῆς συναναβάσεως 

τῶν πιστῶν μὲ τὸν δοξασμένο Κύριο, ὄχι πιὰ 

στὴν ἐπίγειο Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ στὴν οὐράνιο, 

στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, στὸν Πατέρα τοῦ 

Χριστοῦ καὶ Πατέρα μας καὶ Θεό Του καὶ Θεό 

μας. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ περιεχόμενο τοῦ 

θαυμασίου στιχηροῦ ἰδιομέλου τῶν αἴνων τοῦ 

ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας τοῦ α΄ ἤχου: 

«Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος τοῖς 

ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ· Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν 

εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε 

οὖν καὶ ἡμεῖς κεκαθαρμέναις διανοίαις 

συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν καὶ 

νεκρωθῶμεν δι’ αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα 

καὶ συζήσωμεν αὐτῷ καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος 

αὐτοῦ· 

Οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλὴμ διὰ τὸ 

παθεῖν, ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ 

Πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν καὶ 

συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν 

τῇβασιλείᾳ τῶν  οὐρανῶν». 

Ἡ ἀνάμνησις τῶν ἱστορικῶν γεγονότων ποὺ 

συνέβησαν, καὶ τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ποὺ 

ἐλέχθησαν ἀπὸ τὴν εἴσοδό Του στὰ Ἱεροσόλυμα 

μέχρι τὴν προδοσία, στιβάζονται στὶς δύο 

πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὁ 

Χριστὸς ξηραίνει τὴν ἄκαρπο συκῆ, 

σημαίνοντας τὸν κλῆρο τῆς ἀκάρπου 

συναγωγῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν μοίρα ὅλων ὅσοι θὰ 

δειχθοῦν ἀνάξιοι τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, «δένδρα 

φθινοπωρινὰ ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα 

ἐκριζωθέντα» ( Ἰούδ. 12). 

Ἀκολουθοῦν οἱ τραγικοὶ διάλογοι μὲ τοὺς 

ἄρχοντας τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς φαρισαίους, ποὺ 

προσπαθοῦν νὰ παγιδεύσουν «λόγῳ» τὸν 

Χριστό, οἱ τελευταῖες παραβολὲς τῆς 

κατακρίσεως τοῦ δούλου ποὺ ἔκρυψε τὸ 

τάλαντον καὶ τῆς ἀποδοκιμασίας τῶν κακῶν 

ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος, ἡ πρόρρησις τῆς 

καταστροφῆς τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς 

ἐλεύσεως τοῦ δικαίου κριτοῦ καὶ τὰ φοβερὰ 

«Οὐαὶ» κατὰ τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων. 

Μ’ ὅλα αὐτὰ συμπλέκεται καὶ ὁ τύπος τοῦ 

πάσχοντος δικαίου, ἡ μνήμη τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ 

Παγκάλου. Ἀλλ’ οἱ λόγοι ἐκεῖνοι τοῦ Κυρίου, 

ποὺ ἀπετέλεσαν τὸν πόλο καὶ τὸ κυριαρχοῦν 

θέμα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν εἶναι ἡ παραβολὴ τῶν 

δέκα παρθένων. Τὰς «φέρει» κυρίως ἡ Μεγάλη 

Τρίτη, ἀλλὰ τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ ἀφήγημα 

διαποτίζει τὶς ἀκολουθίες καὶ τῶν ἄλλων δύο 

ἡμερῶν. Εἶναι τὸ ἀφυπνιστικὸ σάλπισμα τῆς 

παρουσίας τοῦ Κυρίου. «Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος 

ἐμφανῶς ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ». Εἶναι ὁ «Νυμφίος» 

τῆς παραβολῆς, ὁ «Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας», ὁ 

Νυμφίος τῆς κάθε ψυχῆς. Καὶ ἔρχεται γιὰ νὰ 

τελέσῃ τοὺς μυστικούς Του γάμους ξαφνικά, σὲ 

ὥρα ποὺ δὲν γνωρίζει καὶ δὲν προσδοκᾶ κανείς: 

«Ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός». Μακάριοι αὐτοὶ ποὺ 

τὸν περιμένουν, ποὺ δὲν τοὺς κατέλαβε ἡ 

ραθυμία τοῦ ὕπνου, ποὺ δὲν τοὺς ἔλειψε τὸ 

ἔλαιον ἀπὸ τὶς λαμπάδες των. Ἀνάξιοι οἱ δοῦλοι, 

ποὺ θὰ βρῇ ὁ δεσπότης νὰ ραθυμοῦν καὶ νὰ 

κοιμοῦνται. Ὁ νυμφὼν εἶναι στολισμένος· τὸ 

ἔνδυμα τῆς εἰσόδου μας σ’ αὐτὸν πρέπει νὰ εἶναι 

ἀντάξιο τοῦ γάμου, λαμπρό, καθαρό, φωτοβόλο.  

 
                                                                                                                          Ἀπὸ τὸ βιβλίο Λογικὴ Λατρεία, 

                                                                                                                                                    ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας 
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               ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΤΟΥ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ  ΝΑΟΥ   

                           ΤΟΥ ΑΓ.       ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  , 2015 
1. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Ο πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης άνοιξε τη συνεδρίαση με προσευχή, και μοιράστηκε με το 

συμβούλιο τη σημασία των μοναστικών όρκων και πώς αφορούν το γάμο, καθώς επίσης και μερικές 

σκέψεις για τις προετοιμασίες για την σαρακοστή. 

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ 

- Ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης διάβασε την έκθεση  του Πατέρα Νικολάου Πάλη  που ήταν 

απών. 

Ο Πατέρας Πάλης υπενθύμισε στο Συμβούλιο οτι ένας σύμβουλος πρέπει να κλειδώνει  την 

κεντρική είσοδο της εκκλησίας μετά το πέρας της δεύτερης λειτουργίας τις Κυριακές. 

 β. Την Κυριακή 1 Μαρτίου ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης θα απουσιάζει , ενώ  ο  πατήρ 

Νικόλαος Πάλης δεν θα είναι παρών την Κυριακή, 8 Μαρτίου.. 

γ.  Ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης ανέφερε ότι για το 2015 το οικογενειακό Retreat του κλήρου  

της Μητροπόλεως  είναι από 3 έως 5 Μαρτίου. 

δ. Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης ανέφερε ότι για το  2015 το  Εθνικό Retreat Κληρικών  θα 

πραγματοποιηθεί από 3 - 6 Νοεμβρίου 2015 στο Paradise Point στο Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια. 

ε. Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης έδωσε μια αναφορά  όλων των νέων και των οργανώσεων της 

εκκλησίας: 

i. GOYA .έχει κατά μέσο όρο 4 προγραμματισμένες εκδηλώσεις ανά μήνα. 

II. Το GOYA Super Bowl πάρτυ ήταν μια μεγάλη επιτυχία με πολλές ευχαριστίες και συχγαρητήρια 

στο κο Παναγιώτη Δείκτη  για την προσφορά του στο σπίτι για τη συγκέντρωση. 

iii. Οι προπονήσεις  μπάσκετ  GOYA είναι κάθε άλλη εβδομάδα. Το κόστος για την ενοικίαση του 

γυμναστήριου  το έχει αναλάβει η  ΑΧΕΠΑ  του Άλενταουν . Προσφέρει  επίσης, τις  νέες φανέλες 

μπάσκετ. Ο Πατέρας Αλέξανδρος  θα ήθελε επίσης να εκφράσει  την πρόσκληση προς παλαιότερα 

μέλη της ενορίας και έχει προγραμματιστεί μια εκτεταμένη προπόνηση  στις 20 Φεβρουαρίου. 

iv. Υπήρχαν 16 νεολαίοι παρόντες  στην πρώτη μελέτη  GOYA  της Αγίας  Γραφής  και η 

συνεδρίαση αποτέλεσε ένα τεράστιο όφελος για τη νεολαία με μεγάλη ενέργεια  που παρέστησαν 

στη συνεδρίαση. 

v. TOTS and JOY κατά μέσο όρο  2-3 συγκεντρώσεις  ανά μήνα. 

vi. OCF ξεκινά συναντήσεις και πάλι στο Πανεπιστήμιο Lehigh. 

vii. Η Διακονία  Νεολαίας, έχει ανάγκη από μεγαλύτερη υποστήριξη είναι το Φεστιβάλ ρητορικής  

που  είναι δύσκολο να βρεθούν πολλοί συμμετέχοντες. 

viii. Ομάδα προτζεκτ Μεξικό ρωτά αν μπορεί  να περάσει ένα δεύτερο δίσκο στις 8 Μαρτίου, 

3,  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ 

- Απόντες:, Πατήρ Νικόλαος Πάλης, ο Βασίλης Αργερός, Θόδωρος  Ευαγγέλου, Γιώργος Μούχλας , 

Βαλάντης Φλιάκος. 

- Παρόν: ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης, Στέλιος Μ Βασιλειάδης, Αθανάσιος Γεντής, Ιωήλ 

Γκαρσία Παναγιώτης Δείκτης, Νικόλαος Καψάλης,  Γιώργος Λιούδης, , Μανώλης Οικονομίδης , , 

Δημήτρη Οικονόμου , Μανώλης Ταταλιάς, , Κώστα Χριστόφας,  Γιάννης  Zαννάκης. 

4,. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - Ο Αθανάσιος Γεντής παρουσίασε τα πρακτικά για τη Σύνεδρίαση  

του Συμβουλίου του Ιανουαρίου .Ο  Κώστα Χριστόφας και ο Παναγιώτης Δείκτης πρότειναν 

αποδοχή των πρακτικών. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα. 
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5.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ 

-Ο  Κώστας Χριστόφας ανέφερε ότι το συνολικό εισόδημα για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 

πρώτης Ιανουαρίου  του 2015  και 31 του Ιανουαρίου 2015  ανήλθαν σε: $35,290.02 . Επιπλέον, ο 

Κώστα Χριστόφας ανέφερε ότι οι δαπάνες για την ίδια χρονική περίοδο ανήλθαν σε: $42,772.89. Τα 

καθαρά έσοδα ανήλθαν σε: :  -$7,482.87. 

- Ο Στέλιος Βασιλειάδης  και ο Μανώλης Ταταλιάς  πρότειναν  αποδοχή της  έκθεσης  του Ταμία, 

όπως παρουσιάστηκε. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα. 

6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ο Μανώλης  Οικονομίδης  διένειμε το ημερολόγιο εκκλησίας των μηνών  

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.  Ο στόχος είναι να αναθεωρηθούν τα επερχόμενα γεγονότα της 

εκκλησίας  (ειδικά Λειτουργίες  ) για να εξασφαλίσθεί  ότι υπάρχει επαρκής παρουσία των 

συμβούλων στα προγραμματισμένα γεγονότα ειδικά κατά τη διάρκεια της σαρακοστής. 

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

- Διαχείριση 

i. Ο Μανώλης Οικονομίδης  αναφέρει ότι η νέα νέα βάση δεδομένων Διαχείρισης  που θα στέλνει  

απόδείξεις  και ευχαριστήρια  σε όποιον κάνει υπόσχεση  εθελουσίας προσφοράς, έχει 

συμπληρωθεί. Ο Μανώλης περιέγραψε επίσης ορισμένες νέες αλλαγές που θα λάβουν χώρα 

σχετικά με την  Διαχείριση εθελουσίας προσφοράς. 

II. Θα γίνεται  συνεδρίαση της επιτροπής Διαχείρισης κάθε Τετάρτη στις 7:00 το απόγευμα. 

- Κτίριο και Λόγοι 

i. Σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς 

1. Ο Μανώλης Οικονομίδης  αναφέρει ότι η ασφάλεια Star θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του νέου 

συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς αφού η πολιτεία της Βηθλεέμ εγκρίνει τα σχέδια.  

2. Ο Μανώλης Οικονομίδης  συζητά τη σύμβαση συστήματος  συναγερμών πυρκαγιάς και για  πόσο 

χρόνο  ο όρος συμβάσεων πρέπει να είναι.. 

II. . Εκτυπωτής-Φωτοαντιγραφικό 

Ο Μανώλης Οικονομίδης  αναφέρει ενας προμηθευτής φωτοαντιγραφικών μας έχει επισκεφθεί  και 

είναι σε διαδικασία υποβολής προσφοράς . Δύο άλλοι προμηθευτές  σχεδιάζεται για να 

επισκεφτούν.  

iv. Υπολογιστής 

1. Ο Μανώλης Οικονομίδης  αναφέρει ότι το East Penn Business Support θα εγκαταστήσει sτη 

εκκλησία νέo Wi-Fi σύστημα στο πολύ εγγύς μέλλον. 

Ο πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης αναφέρει ότι οι έξυπνοι πίνακες έχουν 4 πλήρως λειτουργούσες 

μονάδες και ότι οι εγκαταστάσεις εκείνων των μονάδων θα αρχίσουν σύντομα. 

Ημερομηνία συνεδρίασης του φεστιβάλ είναι για την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 

8. ΠΑΛΑΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

- Centennial 

Ο πατέρας Νικόλαος Πάλης  ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει καμία λέξη ακόμα από την 

Αρχιεπισκοπή  εάν οι ημερομηνίες που επιλέγονται για τον εκατονταετή εορτασμό είναι ή όχι 

διαθέσιμες στον Αρχιεπίσκοπο  Δημήτριο.  

Εορτασμός τριών Ιεραρχών Ο Μανώλης Οικονομίδης  αναφέρει ότι διάφορα μέλη του συμβουλίου 

ήταν παρόντα στο γεγονός και ότι το γεγονός παρακολουθήθηκε καλά και οργανώθηκε.  

 Ο εκπαιδευτικός πατέρας Αλέξανδρος Petrides AED θα σχεδιάσει την κατάρτιση αλλά όχι την 

πιστοποίηση της χρήσης της μηχανής AED μετά τη Σαρακοστή. 
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9.ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

- Η έκθεση πρόληψης απώλειας 

¨Εγινε  επιθεώρηση του λέβητα  και μερικές αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να 

εξασφαλίσθεί  ότι ο λέβητας είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

 Ο Μανώλης Οικονομίδης  παρουσίασε τη συμφωνία συντήρησης της εγκατάστασης της εκκλησίας 

απο την εταιρεία HSA Mechanical. 

Ασφαλιστήριο Κτιριου 

Ο Μανώλης Οικονομίδης ανέφερε οτι με μερικές δευτερεύουσες ασήμαντες αλλαγές στο 

ασφαλιστήριο  οικοδομήματος ότι συλλέχθηκαν μερικά χρήματα .  

Αίτημα χορωδίας 

Η χορωδία έχει ζητήσει το συμβούλιο να υποστηρίξει τη Μεσο-Ανατολική ομοσπονδία μουσικών 

των Ελληνικών Ορθόδοξων Εκκλησιών.  Το Συμβούλιο συμφώνησε να δώσειι μια δωρεά $100. 

Ι.Τρούλος 

i. Ο Αθανάσιος Γεντής  αναφέρει ότι η πρόσφατη οπτική επιθεώρηση του τρόλου έχει δείξει κάποια 

προχωρημένη φθορά που πρέπει να εξεταστεί. Ο Μανώλης Οικονομίδης  προτείνει μηχανικοί να 

εξετάσουν περαιτέρω την κατάσταση του τρούλου  και να υποβάλουν μια  έκθεση σχετικά με την 

τρέχουσα κατάσταση του τρούλου, εν τω μεταξύ να εξετάσουμε πώς τα κεφάλαια από 

κληροδότημα  μπορούν  να κατανεμηθούν κατάλληλα για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. 

στ. Κληροδὀτημα 

i Ο Μανώλης Οικονομίδης  αναφέρει ότι το συμφωνητικό του κληροδοτήματος  θα πρέπει να 

ανανεωθεί το 2016. 

ζ. Ο Γιώργος Λιούδης έχει προσεγγιστεί από την ΑΧΕΠΑ για να ζητήσουν έναν  δικό τους πίνακα 

ανακοινώσεων για να διαφημίζουν τις εκδηλώσεις τους. Το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει 

επαρκής χώρος πινάκων στην εκκλησία για να επιτραπεί σε  μια μη-εκκλησιαστική οργάνωση να 

έχει  ένα χώρο, ωστόσο ελεύθερα μπορούν να αναρτήσουν και  να δημοσιεύσουν  φυλλάδια σε όλη 

την αίθουσα Καμπάνη. Εν τω μεταξύ, έρευνάται η δυνατότητα  διαφήμισης  για τους μη-

εκκλησίαστικούς  οργανισμούς στην τηλεόραση. 

h. Ο Στέλιος  Μ Βασιλειάδης ανέφερε ότι η Ακαδημία έκανε μια εξαιρετική δουλειά με το Open 

House. 

i. Ο Παναγιώτης Δείκτης  και ο Γιάννης Ζαννακης πρότειναν  να περάσει ένας δεύτερος  δίσκος  

στις 22 Μαρτίου για τη χρηματοδότηση της νεολαίας για το πρότζεκτ Μεξικό και πέρασε ομόφωνα. 

j. Ο Κώστας  Χριστόφας ανέφερε για  την ημέρα εορτασμού της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και το 

ρόλο που το Συμβούλιο θα διαδραματίσει βοηθώντας με την εκδήλωση, και θα ήθέλαμε  να 

υπενθυμίσουμε ότι ο διοργανωτής της εκδήλωσης  είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού. 

Κ. Ο Μανώλης Ταταλιάς  ενημερώνει το συμβούλιο ότι η  ΑΧΕΠΑ Άλενταουν θα έχει  την τελετή 

ύψωσης της σημαία στο Δημαρχείο του   Άλενταουν, το Σάββατο 28 Μαρτίου. 

 

- Πρόταση διακοπής  από τον τον  Παναγιώτη Δείκτη και Γιώργο Λιούδη. Πρόταση που πέρασε 

ομόφωνα. Ο Πατέρας Αλέξανδρος Πετρίδης έκανε την  προσευχή. 
         Ο Πρόεδρος                                                     Ο Ιερέας                                      Ο Γραμματέας             
      Μανώλης Οικονομίδης                                 † Πατήρ Νικόλαος Πάλης                                       Θανάσης Γεντής  
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Απρίλιος 2015 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 

 1 
 
5:45  ΜΜ 

Προαγιασμένη 

Λειτουργία 

2 
 
6:00 ΜΜ Μέγα 

Απόδειπνο 
 

 

3 8 ΠΜ 

Προαγιασμένη 

Λειτουργία 

 

4 8 ΠΜ Ορθρος/ 

Λειτουργία (Αγ. 

Λαζάρου)                       

11 ΠΜ Εξομολογήσεις 

Κατηχ. Σχολείου 

7 MM Μέγας Εσπερινός         
 5 ΤΩΝ ΒΑΙΙΩΝ               

7:45 ΠΜ Ορθρος 

9:05 ΠΜ Θ. Λειτουργία 

10:30 ΠΜ Κατ. Σχολείο 

 11:00 ΠΜ Γεύμα 

7:00 ΜΜ Νυμφίου 

6 8 ΠΜ 

Προαγιασμένη 

Λειτουργία 
 

7:00 ΜΜ Νυμφίου 

 

7 8 ΠΜ 

Προαγιασμένη 

Λειτουργία 

7:00 ΜΜ Νυμφίου 

 

8 8 ΜΜ 

Προαγιασμένη 

Λειτουργία 

4 ΜΜ Ευχέλαιον           

7 ΜΜ Ορθρος 

Μυστικού Δείπνου   

 

9 8:30 ΠΜ Λειτουργία 

Αγ. Βασιλείου  

10 ΠΜ Βάψιμο Αυγών 

7 ΜΜ Αγία Πάθη 
 
 

10 8:30 ΠΜ Βασιλικές 

Ωρες 

12:30 ΠΜ Ρητρήτ 

3 ΜΜ Αποκαθήλωσις 

7 ΜΜ Εγκώμια 
 

11 8:30 ΠΜ 

Λειτουργία Αγ. 

Βασιλείου  
11 ΜΜ Κανών 

12 ΠΜ Ανάστασις 

Ορθρος/Λειτουργία 

Γεύμα 
 

12 
 
ΠΑΣΧΑ 
 
12:30 ΜΜ Εσπερινός 

της Αγάπης 

 

13 7 ΜΜ Εσπερινός 

εις Παρεκκλήσιον  

Αγν. Νικολάου, 

Ραφαήλ & Ειρήνης    
 

14 9:00 ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία  

Αγν. Νικολάου,  

Ραφαήλ & Ειρήνης 

(Παρεκκλήσιον) 

 

15 16 
 
6 ΜΜ Παράκληση 

17 18 
12 ΜM ΓΚΟΓΙΑ VS 

ΣΟΓΙΟ Ποδόσφαιρο 

 
 
7 MM Μέγας Εσπερινός         
 

19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ 
7:15 ΠM Ορθρος 

8:30 ΠM Θ. Λειτουργία 

9:45 ΠM Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠM Θ.Λειτουργία 

5:30 ΜΜ ΤΖΟΙ Σύναξη 
 

  
 

20  
 
4:30 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

 

21 
 
6 MM OCF 

22 
 
7 ΜΜ Εσπερινός  
 

23 8 ΑM 

Ορθρος/Λειτουργία 
(Αγ. Γεωργίου του 

Τροπαιοφόρου)  

 

6 ΜΜ Παράκληση 
 

 

24 25 
 

3 MM Φιλόπτωχος 
 

7 MM Μέγας Εσπερινός         
 

26 
ΜΥΡΟΦΟΡΩ
Ν 
7:15 ΠM Ορθρος 

8:30 ΠM Θ. Λειτουργία 

9:45 ΠM Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠM Θ.Λειτουργία 

 

27   
 
4:30 ΜΜ Ελλ. Σχολείο 

7:00 ΜΜ Μελέτη Γραφής 

 

 

 

28 29 30 
 
6 ΜΜ Παράκληση 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 

 



16 

 

 

 



17 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΣΙΝΙΟΡ ΣΙΤΙΖΕΝΣ  θα συναντηθούμε πάλι στις 11 Μαίου. Οι συναντήσεις είναι κάθε δεύτερη 

Δευτέρα του μήνα, 12:00 στην αίθουσα Καμπάνη. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος ηλικίας 50 ετών και 

άνω.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ:  Δεν είναι πολύ αργά για να υποστηρίξετε την επόμενη φάση της 

εικονογραφίας! Υπάρχουν μερικοί άγιοι διαθέσιμοι ακόμη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 

Πατέρα  Νικόλαο  Πάλη  ή Στάθη Κανδιάνη  για πληροφορίες σχετικά με τη χορηγία  των εικόνων  

Ἀγιο  Πορφύριο  τον Καυσοκαλύβίτη, Ἀγιο  Γεώργιο Καρσλίδη, Ἀγιο  Νικόλαο Πλανά, Ἀγιο  Παναγή 

Μπασιά, Άγιο  Μωϋσή τον  Αιθίοπα. 

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

ΓΑΜΟΙ 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στον  Δημήτρη και τη Χριστίνα Σταυρινού για τη γέννηση της κόρης τους Ουρανίας 

Αναστασίας. Πολλές ευχές στις οικογένειες  Σταυρινού  και Καζακία.  Να σας Ζήσει. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ 

ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ στην οικογένεια του Αθανασίου Κοντολέων  που αναπαύτηκε 

στον Κύριο. ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αιωνία του η μνήμη. 

ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ στην οικογένεια του Κυριάκου Ζερβού που αναπαύτηκε στον 

Κύριο. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αιωνία του η μνήμη. 

ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ στην οικογένεια της Μαρίας Τσιαδή που αναπαύτηκε στον Κύριο, 

Αιωνία της η μνήμη! 

ΤΑ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ στήν οικογένεια του Δρ. Κωνσταντίνου Στρουμπάκη καί οικογένεια γιά τήν 

κοίμηση εν Κυρίω της αγαπητής συζήγου του Μαρίας. Αιωνία της η μνήμη. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ προσφέρει την ευκαιρία επίσκεψης στην Ελλάδα σε μαθητές 

που δεν έχουν βρεθεί στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι ένα ταξίδι 19 Ιουνίου με 19 Ιουλίου, που το 

Ίδρυμα θα καλύπτει όλες τις δαπάνες εκτός απο αεροπορικά εισιτήρια και άλλα παρεμφερή για 20 

μαθητές. Αιτήσεις τώρα στο www.panhellenicscholarships.org Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 

Παρασκευή 27  Μαρτίου του 2015.  

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ  2015  ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ FREEDOM AND LIBERTY καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για να 

ληφθούν υπόψην για το απο τις Θυγατέρες της Πηνελόπης Βηθλεέμ αθλοθετούμενο βραβείο  

"Καλός Πολίτης." Υποβάλλετε το όνομά σας και τον κατάλογο των δραστηριοτήτων σας στην 

Μαίρη Μουκούλη  (μέσω του Γραφείου της Εκκλησίας), πριν από την 1η Μαϊου. Οι υποψήφιοι 

πρέπει να είναι παιδιά της Ελληνικής ομογένειας, που θα αποφοιτήσουν  τον Ιούνιο του 2015.                                                                                                                                                    

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ είναι διαθέσιμες για τους αποφοίτους γυμνασίου και τους 

προπτυχιακούς σπουδαστές. Υποτροφία AHEPA Τμήμα Ομηρος # 65  «Υποτροφία Μιχαήλ 

Ζανάκος»,  AHEPA Τμήμα Ληχαϊ  # 60 Αλλενταουν, -Υποτροφίες των Θυγατέρων Πηνελόπης, Παν-

Kαραμπουρνιακής  Αδελφότητας, υποτροφία Theodoridis Αιτήσεις, κανόνες και πληροφορίες στο 

Γραφείο της Εκκλησίας, ή στο www.stnicholas.org,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ /ΕΚΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ οτι το διοικητικό συμβούλιο του 

κληροδοτήματος διαθέτει υποτροφίες  στους αποφοίτους της ενορίας ισόποσο της δοθείσης 

υποτροφίας απο τον αρχικό  δωρητή για τον ίδιο σκοπό. 


