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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                                   7:45 πμ 
                                                                Θεία Λειτουργία                      9:05 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 
Ι. Γκαρσία, Μ. Λιούδη, Ε. Πάλη, Π. Δείκτης 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  Θεόδωρος Ευαγγέλου 
ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  Μαίρη Μουκούλη 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ      
Συντονιστής    Στέφανος Χώλλ 
Αναπληρωτής Συντονιστής  Νίτσα Βασιλειάδη 
Γραμματέας   Ντίνα Ευαγγέλου 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Ευθαλία Σμιτ, Στρατονίκη Χαχάλη 
ΜΗΤΕΡΕΣ & ΝΗΠΙΑ  Διακόνισσα Στεφανία Πετρίδη 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Γιάννης Ανδρωνής, Κοσμάς Βαλαβάνης,  

Ιάκωβος Καζακίας, Θωμάς Μουκούλης,  

Γιώργος Στεφανίδης 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ      
ΧΟΡΩΔΙΑ                     
Διευθυντής Δρ. Δημήτριος Τσιαδής          
Οργανίστας  Νίκος Ηλίας 

2014  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αργυρός Βασίλειος 

Βασιλειάδης Στυλιανός 

Γεντής Αθανάσιος 

Γκαρσία Ιωήλ                      
Δείκτης Παναγιώτης 

Ευαγγέλου Θεόδωρος 

Λιούδης  Γεώργιος       

Μαραγκός Χαράλαμπος 

Μούχλας Γεώργιος             

Οικονομίδης Μανώλης       

Οικονόμου Δημήτρης 

Παππας Διονύσιος 

Ταταλιάς Εμμανουήλ 

Φλιάκος  Βαλάντης                

Χριστόφας Κώστας 
 

WEBSITE: www.stnicholas.org,  

EMAIL: secretary@stnicholas.org 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ   ΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΤΕΥΧΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2014 

Εκδίδεται από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τόμος 26 – Τεύχος 1 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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Ἀριθμ. Πρωτ. 1109 
 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 

 

+ 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 

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»!  

(Ἡσ. θ΄ 5) 

Ἐνθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως ὁ Προφήτης μᾶς γνωστοποιεῖ προορατικῶς πρὸ αἰώνων πολλῶν τὴν ἐκ 

τῆς Ἀειπαρθένου Γέννησιν τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ. Βεβαίως, δὲν εὑρέθη καὶ τότε, περίοδον ἀπογραφῆς ἐπὶ 

Καίσαρος Αὐγούστου, τόπος ἐν τῷ καταλύματι διὰ τὴν στέγασιν τῆς κυοφορούσης ἐκ Πνεύματος Ἁγίου 

Παρθένου καὶ οὕτως ἠναγκάσθη ὁ μνήστωρ καὶ φύλαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ νὰ τὴν ὁδηγήσῃ εἰς σπήλαιον, 

εἰς τὴν φάτνην τῶν ἀλόγων, «τοῦ τεκεῖν τὸ Παιδίον». 

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὑποδέχονται, προσφέροντες τὴν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Δημιουργόν: «οἱ Ἄγγελοι τὸν 

ὕμνον˙ οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα˙ οἱ Μάγοι τὰ δῶρα˙ οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα˙ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον˙ ἡ ἔρημος τὴν 

φάτνην˙ ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον»˙ οἱ ποιμένες ἀγραυλοῦν ἐπί «τὴν ποίμνην αὐτῶν» καὶ φυλάσσουν 

«φυλακάς νυκτός», καὶ ἄγγελοι θεωροῦντες ἐκστατικοὶ τὸ Μυστήριον ὑμνολογοῦν (Ἑσπέρια Ἑορτῆς 

Χριστουγέννων).  

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν 

ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων, τῶν 

ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει πραγματικὸν καὶ ἐπίκαιρον ὅσον ποτὲ τὸ μυστήριον τῆς 

Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, Ὅστις κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον εἰς τὴν κοιλίαν τῆς ἀειπαρθένου 

Μαρίας ἵνα ἀνατείλῃ δικαιοσύνην καὶ πλῆθος εἰρήνης (πρβλ. Ψαλμ. οα΄ 7). 

Ὑπὸ τὴν σιωπὴν καὶ τὴν εἰρήνην τῆς ἱερᾶς Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἄναρχος, ὁ 

ἀόρατος, ὁ ἀκατάληπτος, ὁ ἄϋλος, ὁ ἀεὶ ὤν, ὁ ὡσαύτως ὤν, εἰσέρχεται σαρκοφόρος, ἄσημος, ἁπλοῦς, 

πτωχός, ἄγνωστος, εἰς τό δρᾶμα τῆς ἱστορίας. Εἰσέρχεται συγχρόνως ὡς «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, 

θαυμαστὸς σύμβουλος, [...] ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄ 6). Ναί, 

ἐρχεται ὡς ἄνθρωπος ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου καὶ λύει τὴν περιπλοκὴν τῆς ἀνομίας καὶ δίδει μὲ τὴν Χάριν 

καὶ τὸ Ἔλεός Του διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν καὶ ἀξίαν καὶ περιεχόμενον καὶ 

ὑποδειγματικὸν ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην περιπέτειαν.  

Ὁ Κύριος προσελάβετο ἅπασαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ ἡγίασεν αὐτήν. Ὁ προαιώνιος Θεὸς 

κατεδέχθη νὰ γίνῃ δι᾿ ἡμᾶς ἔμβρυον καὶ νὰ κυοφορηθῇ εἰς τὴν γαστέρα τῆς Θεοτόκου. Οὕτως ἐτίμησε καὶ 

τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἐκ τοῦ πρωταρχικοῦ σταδίου αὐτῆς καὶ ἐδίδαξε τὸν σεβασμὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον 

ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς κυήσεως αὐτοῦ. Ὁ τὰ πάντα Δημιουργήσας συγκατέβη νὰ γεννηθῇ ὡς Βρέφος καὶ νὰ 

γαλακτοτροφηθῇ ὑπὸ τῆς Παρθένου. Οὕτως ἐτίμησε τὴν παρθενίαν καὶ τὴν μητρότητα, τὴν πνευματικὴν 

καὶ τὴν φυσικήν. Διὰ τοῦτο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προτρέπει: «γυναῖκες παρθενεύετε, ἵνα 

Χριστοῦ γένησθε μητέρες» (Λόγος ΛΗ', Εἰς τὰ Θεοφάνεια, PG 36, 313A).  

Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τὴν συζυγίαν τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος ἐν τῇ εὐλογημένῃ οἰκογενείᾳ. Αὐτὸς ὁ 

θεσμὸς τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ τὸ κύτταρον τῆς ζωῆς καὶ τὴν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς 

ψυχικῶς καὶ σωματικῶς ἀναπτύξεως τῶν τέκνων. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ ὀφειλὴν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ 

καὶ καθῆκον τῆς ἡγεσίας ἑκάστου λαοῦ ἡ διὰ ποικίλων τρόπων ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας.  
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Διὰ νὰ ἀναπτυχθῆ ἓν παιδίον ὑγιῶς καὶ ὁμαλῶς ἀπαιτεῖται μία οἰκογένεια ὅπου ὁ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ ζοῦν 

ἁρμονικῶς, ὡς ἓν σῶμα, μία σάρξ, μία ψυχή, ὑποτασσόμενοι ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον.  

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες οἱ πνευματικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται, ὡς ἄλλοι ἀγραυλοῦντες ποιμένες, 

ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες τὰ τοῦ κόσμου, γνωρίζουν καὶ ἀποδέχονται τὴν θείαν ἀλήθειαν καὶ 

πραγματικότητα ταύτην, τὴν ὁποίαν διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ κατὰ τὰ 

ἐφετεινὰ Χριστούγεννα. Πάντες ὀφείλομεν νὰ ἐνθαρρύνωμεν τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν 

φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν διὰ νὰ ἀναπαράγουν ὑγιεῖς ψυχικῶς καὶ χαρούμενους πολίτας, πλήρεις 

αἰσθημάτων ἀσφαλείας, στηριζομένους εἰς τὸ αἴσθημα τῆς προστασίας τοῦ ἰσχυροῦ καὶ προστατεύοντος 

πατρὸς καὶ τῆς στοργικῆς καὶ ἀγαπώσης μητρός. Οἰκογενείας, εἰς τὰς ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ Θεός. 

Προσκαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅπως 

πολιτευόμενον ἀξίως τῆς ἧς ἐκλήθη κλήσεως πράττῃ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ τὴν στήριξιν τοῦ θεσμοῦ τῆς 

οἰκογενείας.  

Ἀδελφοί, «ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἥμερα ἤγγικεν» (Ρωμ. ιγ΄ 12). Ἤδη οἱ ποιμένες πορεύονται πρὸς τὴν 

Βηθλεέμ τὸ θαῦμα ἀνακηρύττοντες καὶ προσκαλοῦν ἡμᾶς νὰ τοὺς ἀκολουθήσωμεν, ὡς ἄλλοι 

«ἀστεροσκόποι μάγοι χαρᾶς πληρούμενοι» (τροπάριον δ΄ ᾠδῆς Ὄρθρου Ἑορτῆς Χριστουγέννων), «δῶρα 

τίμια» προσάγοντες Αὐτῷ «χρυσὸν δόκιμον, ὡς Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, καὶ λίβανον ὡς Θεῷ τῶν ὅλων, ὡς 

τριημέρῳ δὲ νεκρῷ σμύρναν τῷ ἀθανάτῳ» (Ἀνατολίου, Στιχηρὸν ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς 

Χριστουγέννων). Δηλαδὴ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεώς μας καὶ τῆς δοκιμῆς μας ὡς χριστιανῶν 

καὶ μάλιστα ὀρθοδόξων εἰς τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν, τὴν οἰκογενειακήν, τὴν πατερικήν, τὴν 

ἐκκλησιαστικήν, τὴν ὀρθοπράττουσαν πάντοτε ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ συνέχουσαν μέχρι σήμερον τὴν 

εὐλογημένην κοινωνίαν μας, τῆς ὁποίας κύτταρον κατὰ Θεὸν βιοτῆς καὶ αὐξήσεως εἶναι, 

ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ οἰκογένεια.  

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα,  

-2013 χρόνια συνεπληρώθησαν ἀπὸ τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ˙ 

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστός, ὅπως τότε, δὲν παύει νὰ καταδιώκεται ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν 

Ἡρώδην καὶ τοὺς παντοειδεῖς συγχρόνους Ἡρώδας˙ 

-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς διώκεται εἰς τὰ πρόσωπα τῶν χριστιανῶν ἐν Συρίᾳ      -καὶ ὄχι μόνον˙ 

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς φεύγει, ὡς πρόσφυξ μετ᾿ αὐτῶν, ὄχι εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ εἰς τὸν Λίβανον, 

εἰς τὴν Εὐρώπην, εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἀλλαχοῦ δι᾿ ἀσφάλειαν ἐν τῇ ἀνασφαλείᾳ τοῦ κόσμου˙ 

-2013 χρόνια καὶ τὸ Παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ἀκόμη φυλακισμένον μὲ τοὺς δύο Ἱεράρχας τῆς Συρίας Παῦλον 

καὶ Ἰωάννην, μὲ τὰς Ὀρθοδόξους μοναχὰς καὶ πολλοὺς ἀκόμη ἀνωνύμους καὶ ἐπωνύμους χριστιανούς˙ 

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς σταυρώνεται μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ βασανίζονται καὶ φονεύονται διὰ νὰ μὴ 

προδώσουν τὴν πίστιν των εἰς Αὐτόν˙ 

-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς φονεύεται καθ᾿ ἡμέραν εἰς τὸ πρόσωπον τῶν χιλιάδων ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα οἱ 

γονεῖς των δὲν ἀφήνουν νὰ γεννηθοῦν˙ 

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς ἐμπαίζεται καὶ ὀνειδίζεται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν δυστυχισμένων παιδίων, τὰ 

ὁποῖα ζοῦν ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς οἰκογενείας, τῆς ἀνεχείας, τῆς πτωχείας. 

Τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν καὶ τὰ παθήματα τῶν ἀνθρώπων ἦλθε καὶ ἔρχεται καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ 

Χριστούγεννα νὰ ἀναλάβῃ ὁ Κύριος, ὁ εἰπών «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 

ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40-41). Δι᾿ αὐτοὺς ἦλθεν ἐκ Παρθένου, δι᾿ αὐτοὺς ἐγένετο 

ἄνθρωπος, δι᾿ αὐτοὺς ἔπαθεν, ἐσταυρώθη, ἀνέστη. Δι᾿ ἡμᾶς ὅλους, δηλαδή. Ἂς ἄρωμεν, λοιπόν, ἕκαστος 

ἡμῶν τὸν προσωπικὸν αὐτοῦ σταυρὸν διὰ νὰ εὕρωμεν χάριν καὶ ἔλεον εἰς εὔκαιρον βοήθειαν˙ διὰ νὰ 

εἶναι «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ τεχθεὶς Ἐμμανουήλ,  Σωτὴρ καὶ Κύριος. Ἀμήν.   

Χριστούγεννα ,βιγ΄ 

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν. 
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Στὰ Ἅγια Θεοφάνεια 
 

                                                                        Τοῦ Σάββα Ἀγουρίδου 

 
Γιορτάζουμε τὰ Θεοφάνεια ἢ Ἐπιφάνεια. Τί 

ἐννοῦμε ὅμως μ’ αὐτὲς τὶς λέξεις; Στὸ ἐρώτημα 

αὐτὸ ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνουμε εἶναι ὅτι κατὰ τὴ 

Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ 

φανερώθηκε στὸν 

κόσμο τὸ μυστήριο 

τῆς Ἁγίας Τριάδος: ὁ 

Υἱὸς βαπτίζεται 

στὸν Ἰορδάνη ἡ 

φωνὴ τοῦ Πατρὸς 

ἀκούγεται σχετικὰ 

μὲ τὸ ποιός εἶναι ὁ 

Ἰησοῦς· τὸ Ἅγιο 

Πνεῦμα «ἐν εἴδει 

περιστερᾶς» κατε-

βαίνει στὸν 

βαπτιζόμενο Υἱὸ τοῦ 

Θεοῦ. Πραγματικά, 

στὴ Βάπτιση τοῦ 

Ἰησοῦ ἔχουμε ἕνα 

εἶδος 

Θεοφάνειας, σὰν 

ἐκείνηπρὸς τὸν 

Μωυσῆ στὸ Σινᾶ, ἢ 

σὰν ἐκεῖνες κατὰ 

τὴν κλήση τῶν 

Προφη-τῶν τῆς 

Παλαιᾶς Διαθήκης 

στὸ προφητικὸ 

ἀξίωμα. Τί ἀκριβῶς 

ὅμως σημαίνει ἡ 

θεοφάνεια 

αὐτὴ κατὰ τὴ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴ ζωὴ 

τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ καὶ γιὰ τὴ ζωὴ 

τῆςἘκκλησίας; 

 Στὴ ζωὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ ἡ Βάπτισή του καὶ 

τὰ Θεοφάνεια, ποὺ συνδέονται μ’ αὐτή, 

σημαίνουν τὴν ἀνάδειξή του στὸν κόσμο ὡς 

Μεσσία καὶ Λυτρωτῆ. 

Αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς 

φανερὸ ἀπὸ τὶς εἰκόνες 

ποὺ ἀπαρτίζουν τὰ 

θεοφάνεια καὶ ἀπὸ τὴ 

φωνὴ τοῦ Πατρός. Ἡ ὅλη 

σκηνὴ εἶναι ἡ σκηνὴ τῆς 

ἐνθρονίσεως ἑνὸς 

Βασιλιᾶ. 

Ὅταν ἐνθρονίζονταν οἱ 

Ἑβραῖοι βασιλιάδες, 

ψελνόταν κατὰ τὴν 

τελετὴ κάτι σὰν αὐτὸ ποὺ 

ἔχουμε στὸν Ψαλμὸ 2: 

«Ἐγὼ δὲ κατεστάθην 

βασιλεὺς ὑπ’ αὐτοῦ ἐπὶ 

Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ 

διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα 

Κυρίου. Κύριος εἶπε πρός 

με· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ 

σήμερον γεγέννηκά σε· 

αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ, καὶ 

δώσω σοι ἔθνη τὴν 

κληρονομίαν σου καὶ τὴν 

κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα 

τῆς γῆς...» Ἡ φωνὴ τοῦ 

Πατρὸς ἀπὸ τὸν οὐρανό, 

κατὰ τὴ Βάπτιση, «οὗτος 

ἐστιν ὁ υἱός μου», θυμίζει 

ἀμέσως αὐτὸν τὸν Ψαλμὸ τῆς ἐνθρονίσεως τῶν 

Ἑβραίων βασιλιάδων. Ἀλλὰ ἡ φωνὴ τοῦ 

Πατρὸς προσθέτει καὶ τὶς λέξεις «ὁ ἀγαπητός, 

ἐν ᾧ εὐδόκησα», ποὺ θυμίζουν τὰ λόγια τοῦ 
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Θεοῦ πρὸς τὸν Μεσσία - Δοῦλο του στὸ βιβλίο 

τοῦ Ἡσαΐα: «ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο 

αὐτὸν ἡ ψυχή μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμα μου ἐπ’ 

αὐτόν» ( Ἡσ. 42, 1). 

Μ’ ἄλλα λόγια ἡ φωνὴ τοῦ Πατρὸς ποὺ 

ἀκούγεται κατὰ τὴ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ, 

ὑποδηλώνει τὴν ἐνθρόνισή του σὰν τοῦ μόνου 

καὶ ἀληθινοῦ βασιλιᾶ καὶ κυρίου τῆς 

ἀνθρωπότητας. Συγχρόνως ὅμως μὲ τὶς λέξεις, 

ποὺ προέρχονται ἀπ’ τὸ βιβλίο τοῦ Ἡσαΐα, 

δηλώνεται ὅτι ὁ βασιλιὰς αὐτὸς δὲν θὰ εἶναι 

ἔνδοξος μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ὁ κόσμος δίνει στὴν 

δόξα, ἀλλὰ θὰ εἶναι παθητός, Ἐσταυρωμένος. 

Ἡ Βάπτιση δηλ. τοῦ 

Ἰησοῦ εἰσάγει στὸν 

κόσμο ἕνα νέο εἶδος 

ἐξουσίας: τὴν ἐξουσία 

καὶ δύ ναμη, ποὺ 

πηγάζει ἀπὸ τὴν 

ἀγάπη καὶ τὰ 

παθήματα γιὰ χάρη 

τῶν ἄλλων. Ὅτι γι’ 

αὐτὸ πρόκειται, δὲν 

φαίνεται μόνο ἀπὸ τὴ 

φωνὴ τοῦ Πατρός. 

Μαρτυρεῖ γι’ 

αὐτὸ καὶ τὸ Πνεῦμα, 

ποὺ «ἐν εἴδει 

περιστερᾶς» 

κατεβαίνει πάνω στὸν 

Ἰησοῦ καὶ τὸν χρίζει 

βασιλιά. Ἡ εἰκόνα 

μᾶς θυμίζει τὴν 

προφητεία τοῦ 

Ἡσαΐα: «Πνεῦμα 

Κυρίου ἐπ’ 

ἐμέ,ἰάσασθαι τοὺς 

συντετριμμένους τὴν καρδίαν, ἀπέσταλκέμε, 

ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, 

κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς 

ἀνάβλεψιν, καλέσαι ἐνιαυτὸν Κυρίου 

δεκτόν.(Ἡσ. 61, 1).            Σ’ αὐτὸ τὸ χωρίο 

γίνεται λόγος γιὰ δύο πράγματα: γιὰ τὴν 

ἐνθρόνιση καὶ χρίση τοῦ Ἰησοῦ ὡς Βασιλιᾶ ἀπὸ 

τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὴ μιὰ κι ἀπὸ τὴν 

ἄλλη γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἐξουσίας ποὺ θὰ ἀσκεῖ ὁ 

νέος βασιλιάς. Ὁ Χριστὸς Κυρίου ἐδῶ ταυτίζει 

τὴν ἀποστολή του μὲ τὸν εὐαγγελισμὸ τῶν 

φτωχῶν, μὲ τὴ θεραπεία ἐκείνων ποὺ ἡ καρδιά 

τους ἔχει συντριβεῖ ἀπὸ τὴν ἀδικία καὶ τὰ κακὰ 

ποὺ γίνονται στὸν κόσμο, μὲ τὴν ἄφεση τῶν 

αἰχμαλώτων καὶ μὲ τὴν κήρυξη μιᾶς γενικῆς 

χάριτος ἀπὸ τὸ Θεό, γιὰ ὅλους τοὺς ὀφειλέτες 

ἀνθρώπους.  Ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ, κατὰ τὴν 

ὁποία ὁ Κύριος ἐνθρονίζεται βασιλιὰς μιᾶς 

νέας ἐποχῆς, συνδέεται 

μὲ τὰ Θεοφάνεια ἢ 

Ἐπιφάνεια. Ἡ ὅλη 

σκηνὴ τῆς Βαπτίσεως 

καὶ τῶν Θεοφανείων δὲν 

σημαίνει μόνο ὅτι ὁ 

Ἰησοῦς εἶναι βασιλιὰς 

ἀλλὰ δείχνει πολὺ 

καθαρὰ στὸ πρόσωπο 

τοῦ Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ, ποιός εἶναι ὁ Θεὸς 

ὡς βασιλιὰς τοῦ κόσμου, 

καὶ τί εἴδους εἶναι ἡ 

βασιλεία καὶ ἐξουσία 

του. Τὸ εἶδος τῆς 

βασιλείας τοῦ 

Ἰησοῦ δείχνει τὸ 

βαθύτερο χαρακτήρα 

τοῦ νόμου, ποὺ 

κυβερνάει τὸν κόσμο. Τὸ 

θέμα ἔχει πολὺ 

ἐνδιαφέρον. Στὶς μέρες 

γενικῆς ἀναστατώσεως 

καὶ κοινωνικῆς 

ἐπαναστάσεως, ποὺ ζοῦμε, ἄλλοι ἀρνοῦνται τὸ 

Θεό, γιατὶ τὸν φαντάζονται μὲ τὸ μέρος τῶν 

ἰσχυ-ρῶν ἐναντίον τῶν ἀδυνάτων, κι ἄλλοι, 

ἐπίσης, ὅπως ὁ Νίτσε, τὸν ἀρνοῦνται, γιατὶ 

εἶναι μὲ τὸ μέρος τῶν ἀδυνάτων, γιατὶ ὑποθά-
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λπει τὴν παθητικότητα καὶ ἀδυναμία, κι ἔτσι 

ἐμποδίζει τὴ γέννηση τοῦ ὑπερανθρώπου, ποὺ 

ὑπακούει στὸ ἔνστικτο τῆς δυνάμεως. Ὅλα 

ὅμως αὐτὰ εἶναι παρεξηγήσεις τῆς ἐννοίας τῆς 

βασιλείας καὶ ἐξουσίας τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ὁ Θεὸς 

βασιλεύει μέσα στὴν ἀγάπη, ποὺ δὲν εἶναι 

καθόλου κάτι παθητικό, ἀλλὰ εἶναι κάτι 

δυναμικὸ καὶ δημιουργικό. Οἱ μαθητὲς τοῦ 

Ἰησοῦ συζητοῦσαν κάποτε μεταξύ τους ποιός 

θά ’ναι πρῶτος μέσα στὴ βασιλεία τοῦ Κυρίου. 

Ὁ Ἰησοῦς πῆρε ἀφορμὴ ἀπ’ τὴ συζή-τηση αὐτὴ 

κι εἶπε τὰ ἑξῆς : 

«Οἱ Βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ 

οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 

Ὑμεῖς δὲ οὐχ’ οὕτως, ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 

γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ 

διακονῶν. Τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ 

διακονῶν; Οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; Ἐγὼ  δὲ ἐν μέσῳ 

ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν» (Λουκ. 22, 25-27).  

Ὁ Θεός, μέσα στὴν ἀνεξιχνίαστη ἀγάπη του 

γιὰ μᾶς, εἶναι ἀνάμεσά μας ὡς ὁ διακονῶν. Ἡ 

Βασιλεία καὶ ἡ ἐξουσία ἀποτελοῦν τὸν 

αὐτοσκοπὸ τῆς δυναστείας τῶν κυριευόντων 

πάνω στὸν κόσμο. Τὴ δίψα τους αὐτὴ γιὰ 

δύναμη κρύβουν πίσω ἀπ’αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουν 

εὐεργεσία γιὰ τοὺς δυναστευόμενους. Στὴν 

πραγματικότητα ὅμως οἱ ἐξουσιάζοντες δὲν 

ὑπάρ-χουν γιὰ χάρη τῶν ἐξουσιαζόμενων, ἀλλ’ 

οἱ δεύτεροι γιὰ χάρη τῶν πρώτων. Τὸ ἀντίθετο 

ἀκριβῶς ἰσχύει μὲ τὴν ἐξουσία καὶ βασιλεία 

τοῦ χριστιανικοῦ Θεοῦ: ἡ οὐσία τῆς δυνάμεως 

βρίσκεται στὴ διακονία τῶν ἄλλων, κι ἡ 

ὑπεροχὴ συνίσταται στὸ νὰ ὑποτάσσεται 

κανεὶς στὸ συμφέρον τοῦ μικρότερου. Ἡ ἔννοια 

ἐξουσία, γιὰ χάρη τῆς ἐξουσίας τοῦ 

ἐξουσιάζοντος, εἶναι γιὰ τὸν χριστιανισμὸ κάτι 

σατανικό. Οἱ ἁπλὲς αὐτὲς σκέψεις, ποὺ 

βγαίνουν ἀπὸ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ Ἰησοῦ σὰν 

βασιλιᾶ μιᾶς νέας ἐποχῆς κατὰ τὴν Βάπτισή 

του στὸν Ἰορδάνη κατὰ  τὰ Θεοφάνεια, θέτουν 

σὲ κρίση ὅλο  τὸ κύμα τῆς βίας, ἀλλὰ καὶ τὴν 

τάση πρὸς τὴ φυγὴ καὶ  παθητικό-τητα, ποὺ 

κατὰ τρόπο διαλεκτικὰ παράδοξο 

χαρακτηρίζουν σὲ παγκόσμια κλίμακα τὴν 

ἐποχή μας. Τὰ Θεοφάνεια ἀποκαλύπτουν στὸν 

κόσμο ἕνα Θεὸ διάκονο, ἕνα Θεὸ σταυρωμένο 

γιὰ χάρη τῶν ἀνθρώπων καὶ γι’ αὐτὸ 

ἐξουσιαστὴ ἐπὶ τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἱστορίας. 

Ἀλλ’ ἡ Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ ἢ τὰ Θεοφάνεια δὲν 

ἦταν μόνον ἕνα γεγονὸς στὴ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ· 

εἶναι κυρίως καὶ κατεξοχὴν ἕνα γεγονὸς στὴ 

ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν της. Γιατὶ 

ὅποια ἦταν ἡ Θεοφάνεια κατὰ τὴ Βάπτιση τοῦ 

Ἰησοῦ, τέτοια εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ποὺ 

δέχεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν βαφτίζεται στὸ 

Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σήμερα δηλ. ποὺ 

γιορτάζουμε τὴ βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὰ ἅγια 

Θεοφάνεια, στὴν οὐσία ἀναπολοῦμε καὶ 

διακηρύττουμε τὴν οὐσία τοῦ δικοῦ μας 

βαπτίσματος. Οἱ πιὸ πολλοὶ ἄνθρωποι 

νομίζουν, δυστυχῶς, πὼς τὸ βάπτισμα εἶναι 

μιὰ τελετή, μὲ τὴν ὁποία γινόμαστε μέλη τῆς 

χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, παίρνουμε ὄνομα καὶ 

μιὰ ταυτότητα. Ὅλα αὐτὰ ἔτσι εἶναι, κι εἶναι 

καλά. Ἡ οὐσία ὅμως τοῦ βαπτίσματος εἶναι ἡ 

Θεοφάνεια ἢ τὰ Ἐπιφάνεια. Τὸ βάπτισμα δὲν 

εἶναι ἁπλῶς μία τελετή· εἶναι μία νέα ὅραση 

τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δηλ. ἡ ἀναγνώριση τοῦ Χριστοῦ 

ὡς βασιλιᾶ τοῦ κόσμου μὲ τὴν ἔννοια ποὺ 

εἴπαμε πρίν· εἶναι ἡ υἱοθέτηση τῆς ζωῆς ὄχι 

σὰν νὰ πρόκειται γιὰ ἄσκηση δυνάμεως καὶ 

ὑπε-ροχῆς πάνω στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ σὰν 

εὐκαιρία χαρούμενης διακονίας καὶ 

προσφορᾶς, ποὺ βρίσκει τὴν ὑπεροχὴ στὴν 

ὑποταγὴ στὸ συμφέρον τοῦ ἄλλου. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῶν Θεοφανείων, τῆς 

Βαπτίσεως τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ δικοῦ μας βαπτίσματος. 

 
                                                 Ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἀπ’ τὴ φάτνη ὣς τὸ μνημεῖο τὸ κενό,ἐκδ. Γρηγόρη. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΑΛΛΕΝΤΑΟΥΝ - ΒΗΘΛΕΕΜ , ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ , ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                    

                          ΚΥΡΙΑΚΗ 24, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 
Ι) ΠΡΟΣΕΥΧΗ                                                                                                                                   

Την εναρκτήρια Προσευχή έδωσε ο  Πατέρας Νικόλας Πάλης 

II ) ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Ο πρόεδρος του ενοριακού  Συμβουλίου , Βαλάντης Φλιάκος , άνοιξε τις υποψηφιότητες για τον Πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης . Η πρεσβυτέρα  Ειρήνη Πάλη  με την Μάρθα Οικονομίδη πρότειναν  για  υποψήφιο  

πρόεδρο της γενικής συνέλευσης τον Δημήτρη Τσιαδή.. Γιώργος Γλάρος  και η Julie Klees πρότειναν  να 

κλείσουν  οι υποψηφιότητες. Η πρόταση πέρασε ομόφωνα . 

III )  ΑΝΑΓΝΩΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 11/18/2012 
Οι παρόντες ενορίτες  αξιολόγησαν  τα πρακτικά  της γενικής συνέλευσης  το Νοέμβριο 2012. Ο  Jerry 

Μιχαλάκης  και η Julie Klees πρότειναν την αποδοχή  των  πρακτικών , όπως αυτά παρουσιάστηκαν. Η 

πρόταση πέρασε ομόφωνα . 

IV ) ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ - ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΗΣ 

Η Δέσποινα Χρούση  , Διευθύντρια της Ακαδημίας  , κάνει μια θαυμάσια δουλειά και η εγγραφή και 

παρακολούθηση είναι πολύ καλή . 

α) GOYA και JOY είναι πολύ δραστήριες . Η  JOY σήμερα έχει συνάντηση κάθε μήνα και μελέτη των 

Μακαρισμών . Η GOYA συνεδριάζει τακτικά . Έκαμαν  εβδομαδιαία προπόνηση  μπάσκετ για  ένα 

τουρνουά μπάσκετ στο Pittsburg . Μπορούν επίσης να ολοκληρώσει μια επιτυχημένη πώληση hoagieς , 

ακολουθούμενο από ένα  Superbowl παρτυ  , που φιλοξενείται από την οικογένεια  Δείκτη. 

β ) YAL είναι έτοιμη και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Σιταρά . 

γ ) Το Ελληνικό Σχολείο υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Ευαγγέλου έχει κάμε ι κάποια νέα προγράμματα , 

τα οποία περιλαμβάνουν τραγούδι που διδάσκεται από  την Regina Βασιλοπούλου και  την  κα 

Βασιλοπούλου . 

δ ) Κατηχητικό Σχολείο , υπό την ηγεσία της Θάλειας  Schmidt και  Νίκης  Χάχαλη , έχουν μηνιαίες 

συναντήσεις των εκπαιδευτικών, που έχουν βοηθήσει σημαντικά στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων . 

ε) Οι ομάδες ιεροπαίδων  οι οποίες εξυπηρετούν κάθε εβδομάδα  πάνε καλά . Έχουμε 5 ομάδες και 

υπάρχουν περισσότερα παιδιά που ενδιαφέρονται να υπηρετούν στο Ιερό . 

στ ) Άλλες εκδηλώσεις για την ενορία  συμβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα , συμπεριλαμβανομένων 

Βιβλικές Μελέτες , Προγαμιαίες Συμβουλευτικές συνεδριάσεις , επισκέψεις Νοσοκομείων  μαζί με τον 

Πατἐρα Κώσση , καθώς και  επισκέψεις γηροκομείων.  

ζ ) Το 2012 υπήρχαν 22 Βαπτίσεις , Γάμοι 9 , και  13 Κηδείες . 

h ) Η Βηθλεέμ γίνεται αδελφή πόλη της Κέρκυρας και ο Δήμαρχος της Κέρκυρας έρχεται στις 22 Μαρτίου  

i ) Έχουμε ολοκληρώσει τις συνεντεύξεις με 3 Seminarians για τη θέση του Διευθυντή Νέων , και 

συναντηθηκαμε  με  τον Διάκονο  Αλέξανδρο  Πετρίδη. 

 

V )      Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑ ΒΑΛΑΝΤΗ  ΦΛΙΑΚΟΥ 

α) Ξεκινάμε το 2012 με μια μεγάλη ευλογία για την Κοινότητά μας ότι ο κ. Σπύρου Gellos έκανε μια 

γενναιόδωρη δωρεά στην αγαπημένο μας  καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου  . Με τα χρήματα που 

δωρίζονται , ένα κληροδότημα συστάθηκε προς όφελος του καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου . Εκ μέρους 

της κοινότητας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gello  για το αξιόλογο δώρο που  μας έχει κάμει . 

β ) Άνοιξιάτικο  και Φθινοπωρινό  Φεστιβάλ ήταν εξαιρετικά επιτυχή  φέτος . Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 

προέδρους του φεστιβάλ : Παναγιώτη Δείκτη , Θόδωρο Ευαγγέλου , και Γιώργο  Λιούδη για το χρόνο και την 

προσπάθειά τους για  μια τεράστια επιτυχία . Και ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές στα δύο φεστιβάλ , 

διότι χωρίς τη σκληρή δουλειά του καθενός και αφοσίωση , δεν θα ήμασταν σε θέση να κάνουμε αυτά. 
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γ ) Η Διαχείριση  Προγράμματος εθελουσίας προσφοράς  πήγε  εξαιρετικά καλά για το έτος 2012 , καθώς  

υπερβαίνει το  προϋπολογισθέν ποσό διαχείρισής  το  2012 πάνω από $ 16,000. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον 

πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης , Μανώλη Οικονομίδη , για το χρόνο και τις προσπάθειες σε αυτό το 

πολύ σημαντικό μέρος της ζωής  της Ενορίας  μας. 

δ ) Είμασταν  επίσης σε θέση να ολοκληρώσουμε κάποια σημαντικά κατασκευαστικά έργα το τρέχον  έτος , 

συμπεριλαμβανομένου του συστήματος λέβητα θέρμανσης  , χάρη στις προσπάθειες  της επιτροπής  

κτιρίου  και της επιτροπής Grounds . 

ε) Είναι, επίσης, με μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία της πρόσληψης 

ενός διευθυντή Νέων / seminarian για να συμβάλει στο συντονισμό , την υλοποίηση και εφαρμογή  

διακονίας  για τη νεολαία . 

στ ) Είμαι επίσης ευτυχής να αναφέρω ότι η Ακαδημία  Αγίου Νικολάου προχώρησε πολύ όμορφα το 2012 

υπό την καθοδήγηση και την ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας και της Διευθύντριας  

Δέσποινας Χρούση . 

ζ) Το Σάββατο , 8 Δεκεμβρίου, πραγματοποιηθηκε  επίσημα ο εορτασμός  της 50ης επετείου του Αγίου 

Νικολάου στην παρούσα θέση μας . Με τη βοήθεια της κοινότητας μας , ήμασταν σε θέση 

πραγματοποιήσουμε  μια εκδήλωση πρώτης κατηγορίας μαζί με ένα αναμνηστικό βιβλίο Χορηγία για να 

τιμήσουμε  το γεγονός .  Ο Μητροπολίτης Σάββας ήταν παρών. 

h ) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ιερείς μας ,  την Γραμματέα , καθαριστή  , τους ψάλτες , χορωδία , τα 

ιερόπαιδα , και το σύνολο των οργανώσεων της εκκλησίας μας  γαι την βοηθεια τους στο  να κάνουμε  το 

2012 μια άκρως επιτυχημένη χρονιά . 

VΙ.)      ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΧΛΑΣ 

Την  έκθεση του Ταμία είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Μούχλας . Σε όλους τους  συμμετέχοντες της Γενικής 

Συνέλευσης δόθηκαν φυλλάδια που περιείχε την έκθεση, όπως περιγράφεται παρακάτω  

Έκθεμα Α : 2008-2012 Αρχή και τα υπόλοιπα λήξης 

Έκθεμα B : 2012 Ειδικές Δραστηριότητες Υπο- Λογαριασμοί Αναλυτική 

Έκθεμα C : Προϋπολογισμός 2012 ( Projected εναντίον Πραγματικού ) 

Έκθεμα D : 2012 Εαρινό Φεστιβάλ - Έσοδα & Έξοδα ( 2008-2012) 

Έκθεμα E : 2012 Fall Festival - Έσοδα & Έξοδα ( 2008-2012) 

Έκθεμα F : 2012 Fall Festival - Μεταφορά 

Έκθεμα G: Ετήσιο Δίσκος , Κερί , και Stewardship Προσφορές (2002-2012) 

Ο Γιώργος Μούχλας αξιολόγησε  κάθε έκθεμα και απάντησε σε ερωτήσεις από τα μέλη της Συνέλευσης . 

Πρόταση αποδοχής της έκθεσης Ταμία όπως παρουσιάστηκε  έγινε  από τον John Douglas και τον  Jerry 

Μιχαλάκη . Η πρόταση πέρασε ομόφωνα . 

VIΙ . )  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο Jerry Μιχαλάκης και η Μάρθα Οικονομίδη  ενημέρωσαν  την  Συνέλευση  ότι η Ετήσια Έκθεση της 

Επιτροπής Financial Review  δεν οδήγησε στην ανακάλυψη  αποκλίσεων. 

VIII .)     ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Ο Γιάννης Ανδρώνης παρουσίασε την έκθεση των διαχειριστών. 

α) Οι διαχειριστές του  Κληροδότηματος  : Γιάννης  Ανδρώνης , Ιάκωβος  Kazakiaς , Θωμάς   Mουκούλης , 

Γιώργος  Στεφανίδης,  και Κοσμάς  Βαλαβάνης είναι στην ευχάριστη θέση να αναφέρουν την ανάπτυξη του 

κληροδοτήματος  από $ 1,092,263.73  στις 31 Δεκεμβρίου 2011 στο      $ 1,209,883.83  στις  31 Δεκέμβριο του  , 

2012 . Το συνολικό εισόδημα επένδυσης από το λογαριασμό του κληροδοτήματος  αυξήθηκε από $ 26,020.19 

το 2011 σε $ 31,445.67 το 2012 . β ) Το 2010 , το 70 % του ετήσιου εισοδήματος είχε διατεθεί . Το Ενοριακό 

Συμβούλιο υπέβαλε αίτηση για την κατανομή των πόρων και υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες 

πληροφορίες στο κατάλληλο χρονικό πλαίσιο . Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη διανομή ανήλθε σε $ 

15,603.67 το οποίο διατίθεται για το έργο του λέβητα . γ ) Διανομές  δεν ήταν διαθέσιμες  για το 2011 . δ ) Για 

το ημερολογιακό έτος 2012 , το 70 % του εισοδήματος από επενδύσεις ή $ 22,011.97 είναι διαθέσιμο μέχρι τις 

31 Ιανουαρίου, 2015 . Εάν τα κεφάλαια αυτά δεν έχουν ζητηθεί  πριν από  τις 31 Ιανουαρίου 2015 , θα 

παραμείνουν στο ταμείο επενδύσεων. ε) Ενα ευχαριστώ στον Γιώργο Στεφανίδη για την υπηρεσία του στην 
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Επιτροπή Κληροδοτήματος. Η θητεία του έχει λήξει και εκτιμούμε τη συμβολή και την καθοδήγηση που 

παρείχε κατά τη διάρκεια της θητείας του . 

IX.)    ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Υποψηφιότητες για εκλογή  διαχειριστού του Κληροδοτήματος άνοιξαν από τον Δημήτρη Τσιαδή . 

Ο Γιάννης  Ανδρώνης  και ο Ιάκωβος Καζακίας πρότειναν  την υποψηφιότητα του  Δημήτρη Χάχαλη. 

Ο Θανάσης Γεντής  και η Μάρθα Οικονομίδη υπέδειξαν ως  υποψήφιο τον Νίκο  Βαρβαρέλη. Γιώργος 

Γλάρος  και  ο John Douglas πρότειναν να  να κλείσουν  οι  υποψηφιότητες . 

Η Συνέλευση ψήφισε και ο ο Νίκος Βαρβαρέλης  εξελέγη ως νέος  διαχειριστής .  

X.)    ΠΑΛΑΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   

Δεν υπήρχαν . 

XI.)     ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   

α) Η  Γεωργία Βασιλοπούλου  πρότεινε για τη νεολαία να συναντηθούν ί στις αρχές Σεπτεμβρίου για να 

συζητήσουν τα γεγονότα για το τρέχον έτος προκειμένου να αποφευχθούν αντικρουόμενοι  χρόνοι  των 

γεγονότων . Ο  Βαλάντης Φλιάκος αντιμετωπίζοντας το ζήτημα πρότεινε ότι  η πρόσληψη  ιεροσπουδαστή 

θα βοηθήσει στην εξάλειψη αυτού του προβλήματος . 

β ) Η  Ελένη Πίππη  ρώτησε σχετικά με τις ημερομηνίες  του ανοιξιάτικου  Φεστιβάλ . Οι ημερομηνίες για το 

Εαρινό Φεστιβάλ είναι 16 - 19 Μάιου 2013 . 

γ ) Ο Μανώλης Οικονομίδης συζήτησε και παρουσίασε  για το 2013 Λίστα Έργων  των επιτροπών κτιρίου , η 

οποία έχει κατηγοριοποιηθεί σε διάφορα τμήματα απο  μικρά  σε μεγάλα  έργα . Ο  Γιώργος Γλαρός ζήτησε 

για μια πρόχειρη εκτίμηση του συνολικού ποσού για την κάλυψη των έργων που περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο . Το σύνολο είναι περίπου $ 104,000. 

δ ) Ο John Douglas ρώτησε αν το Ενοριακό Συμβούλιο θα ζητήσει Χρήματα από το 2012 απο το κληροδότημα 

. Ο Βαλάντης Φλιάκος απάντησε ότι τα τιμολόγια πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή του 

κληροδοτήματος  και αργότερα  θα εκταμιευθούν τα χρήματα. 

ε) Ο Μανώλης Οικονομίδης παρείχε μια Έκθεση Διαχείρισης για το έτος 2012 . Προυπολογισμένο  ποσό 

ήταν $ 223,700 . Ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε σε $ 226,200 ( 75 % του στόχου ) . Το προβλεπόμενο ποσό 

για το 2012 είναι $ 240.800 ( 80 % του στόχου ) . 

στ ) Η Γεωργία Φλιάκος  και η Άννα Βελησάρη  πρότειναν  διακοπή Γενικής Συνέλευσης . Η πρόταση 

πέρασε ομόφωνα . 

XII. )    ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

 

Ο Πατήρ Πάλης  έκανε την προσευχή.   
 

 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Ιερέας                                               Ο Γραμματέας 
               

     Βαλάντης  Φλιάκoς                   † Πατήρ Νικόλαος Πάλης                              Ιωήλ Γκαρσία 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 
f 2010 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ

Η 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

  
 
7:00 ΜΜ Εσπερινός 

1  
 9 ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ. Βασιλείου) 

 
 

2 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ. Σεραφείμ του 

Σαρώφ) 
 

7 ΜΜ Ελληνομάθεια 

 

 

3  
8 ΠΜ Βασιλικές Ωρες 

 

4 
10 ΠΜ Επιτροπή 
Φεστιβάλ 
 
7 ΜΜ Εσπερινός Νέων 

 

5  
7:45 ΠΜ Ορθρος 

 9:00 ΠΜ θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατ. Σχολείο 

10:30 ΠΜ Αγιασμός  
 

 

6 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  
8ΠΜ Ορθρος 
9 ΠΜ Λειτουργία 
10:30 ΠΜ Μέγας Αγιασμός 
7:00 MM Εσπερινός  
 

   

 

7 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Σύναξις Προδρόμου) 
 
 

8 
 
7 ΜΜ Επιτροπή 

Φιλόπτωχος  

9  
  

  

                          

7 ΜΜ Ελληνομάθεια 
 

 

10 
 
   

 

11 8ΠΜ Ορθρος/ 

Λειτουργία 

(Αγ.Θεοδοσίου 

Κοινοβιάρχου) 
 
6 ΜΜ Βυζ. Μουσική 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

 
12  
7:45 ΠΜ Ορθρος 

 9:00 ΠΜ θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατ. Σχολείο 

10:15 ΠΜ Βασιλόπιτα 

11:30 ΠΜ ΓΚΟΓΙΑ  

 

13 12: 00 ΜΜ  

Senior Citizens 
 
4:30 ΜΜ Ελληνικό 

Σχολείο 

 

 

14   15 
 
 
 

16 

  

7 ΜΜ Ελληνομάθεια 

 

17 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 
(St. Anthony the 

Μέγας) 
 
7-9 ΜΜ GOYA  

18 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 
(Αγ.Αθανάσιος) 

2 ΜΜ Βάπτιση 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

 

19 7:45 ΠΜ Ορθρος 
 9:00 ΠΜ θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατ. Σχολείο 

1:00 ΜΜ  ΓΚΟΓΙΑ Σκι 

6:00 ΜΜ ΤΖΟΙ Σύναξις 

20 
Ημέρα Μαρτιν 
Λουθερ Κινγκ  
  

 

21 22 
 

23  
  

7 ΜΜ Ελληνομάθεια 

 

24 
 

 

25 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 

(Αγ.Γρηγόριος ο 

Θεολόγος) 
3 ΜΜ Φιλόπτωχος 
6 ΜΜ Βυζ. Μουσική 
 
7 ΜΜ Μέγας Εσπερινός 

 26 7:45 ΠΜ Ορθρος 
 9:00 ΠΜ θ. Λειτουργία 

9:30 ΠΜ Κατ. Σχολείο 

 

27 
 

4:30 ΜΜ Ελληνικό 

Σχολείο   

 

28 
 
 

29 
 

 

 

30 8ΠΜ 

Ορθρος/Λειτουργία 
Λειτουργία (Τριών 

Ιεραρχών) 
 

7 ΜΜ Ελληνομάθεια 

 

31   
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              Περὶ νέου ἔτους 
                             Τοῦ Ἰωάννη Φουντούλη 

Τὴν 1η Ἰανουαρίου ἑωρτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τὴν 

Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου 

Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τὸ διπλὸ αὐτὸ ἑορτολογικὸ 

περιεχόμενο ἔχει μία λαμπρὰ ἐκπροσώπησι στὴν  

ἀκολουθία τῆς ἡμέρας. Καὶ 

δικαίως, γιατὶ ἡ μὲν περιτομὴ καὶ 

ὀνοματοδοσία τοῦ Χριστοῦ κατὰ 

τὴν ὀγδόη ἡμέρα ἀπὸ τῆς 

γεννήσεώς Του ἀποτελεῖ, ὅπως 

λέγαμε στὴν προηγουμένη 

ἐκπομπή, τὴν βεβαίωσι τῆς 

σαρκώσεως καὶ τῆς προσλήψεως 

ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ τῆς 

τελείας ἀνθρωπίνης μορφῆς 

ἀναλλοιώτως καὶ τῆς εἰσόδου Του 

στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ δὲ Μέγας Βασίλειος εἶναι ὁ 

ἀληθινὰ μέγας ἱεράρχης, ποὺ μὲ 

τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου του, τὰ 

σοφά του συγγράμματα καὶ τὴν 

ἔξοχο δράσι του ἀνεδείχθη Πατὴρ 

καὶ φωστὴρ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 

Χριστοῦ, ἐφάμιλλο τοῦ ὁποίου δὲν 

ἐγνώρισε ἴσως ἄλλον ὁ 

χριστιανικὸς κόσμος. Καὶ ἡ 

δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς 

καὶ ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου 

Βασιλείου περιττὸ καὶ νὰ εἰποῦμε, 

ὅτι δὲν ἔχουν καμμία σχέσι πρὸς 

τὴν ἔναρξι τοῦ ἔτους, τὴν 

πρωτοχρονιά. 

Ἡ περιτομὴ ἐτέθη τὴν 1η Ἰανουαρίου, γιατὶ αὐτὴ 

εἶναι ἡ ὀγδόη ἡμέρα ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα. Ἡ μνήμη 

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, γιατὶ κατὰ τὴν 1η 

Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 379 συνέβη ὁ θάνατος, ἡ 

κοίμησις ἐπὶ τὸ χριστιανικώτερον, τοῦ ἁγίου Πατρός. 

Ἡ σύν-δεσις τοῦ δευτέρου πρὸς τὴν πρωτοχρονιά, τὰ 

δῶρα, τὰ γλυκίσματα κ.λπ., ἔχει καθαρῶς 

λαογραφικὸ χαρακτήρα. 

Ἡ Ἐκκλησία ἐπισήμως φαίνεται σὰν νὰ ἀγνοῇ τὴν 

ἀλλαγὴ τοῦ ἔτους, τὶς πανηγύρεις καὶ τὶς ἐκδηλώσεις 

ποὺ τὴν συνοδεύουν, καὶ σὰν νὰ ζῇ σ’ ἕνα ἄλλο δικό 

της κόσμο, ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἀλλοίωσι 

τῶν φθαρτῶν καὶ ρεόντων χρονικῶν συστημάτων 

τοῦ προσκαίρου αὐτοῦ κόσμου. Ὁμολογουμένως 

αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν ἀσύμφωνο πρὸς τὸν ὑπερκόσμιο 

χαρακτήρα τῆς λατρείας μας. Γιὰ τὸν ἄναρχο, αἰώνιο 

καὶ ἀτελεύτητο Θεὸ ἡμέρες, μῆνες καὶ 

ἔτη δὲν ὑπάρχουν. Χίλια ἔτη γιὰ 

Ἐκεῖνον εἶναι σὰν τὴν χθεσινὴ ἡμέρα 

ποὺ πέρασε καὶ σὰν ἕνα τρίωρο 

νυκτερινῆς φρουρᾶς, κατὰ τὸν 

ψαλμωδό (Ψαλμ. 89, 4). Ἤ, ὅπως 

συμπληρώνει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, 

«μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ 

χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία» (Β΄ Πετρ. 3, 8). 

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν προσήλωσι καὶ τὴν 

δουλικὴ προσκόλλησι   στὰ «ἀσθενῆ 

καὶ πτωχὰ στοιχεῖα» τῶν κοσμικῶν 

ὑπολογισμῶν καταδικάζει καὶ ὁ 

ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας στοὺς 

Γαλάτας: «Ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ 

μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. 

Φοβοῦμαι ὑμᾶς μὴ πὼς εἰκῆ κεκοπίακα 

εἰς ὑμᾶς» (Γαλάτ. 4, 10). Χωρὶς ὅμως ἡ 

Ἐκκλησία νὰ ἀρνηθῇ τὸν ὑπερκόσμιο 

χαρακτήρα τῆς λα- 

τρείας της καὶ χωρὶς νὰ δουλωθῇ στοὺς 

καιροὺς τοῦ κόσμου τούτου, ἦταν 

ἑπόμενο καὶ νὰ μὴ μπορῇ νὰ 

παραβλέψῃ τὴν διάκρισι καιρῶν καὶ 

ἐνιαυτῶν. Δὲν εἶναι μόνο θεῖος 

ὀργανισμός, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπινος. Δὲν 

εἶναι μόνο ὑπερκόσμιος, ἀλλὰ καὶ 

ἐγκόσμιος. Τέλειος τύπος συγκερασμοῦ τῶν δύο 

αὐτῶν στοιχείων τῆς ἐδόθη ἀπὸ τὸν 

ἐνανθρωπήσαντα Θεό. Ὅπως Ἐκεῖνος ἦτο «τέλειος 

Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος», «ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ 

κατὰ τὴν Θεότητα καὶ ὁμοούσιος ἡμῖν 

κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα», ὅπως αἱ δύο φύσεις 

ἡνώθησαν στὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ ἁρμονικὰ καὶ 

ἀχώριστα, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὸ 

πρότυπο τῆς κεφαλῆς της, διεμορφώθη σὲ 

θεανθρώπινο ὀργανισμό. Καὶ ἡ λατρεία της ἀκριβῶς 
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συνεκέρασε τὸ θεῖο καὶ τὸ ἀνθρώπινο ἀτρέπτως καὶ 

ἀχωρίστως. Ὅπως δὲ ἀκριβῶς ἡ θεία φύσις στὸν 

Χριστὸ προσέλαβε καὶ ἐθέωσε καὶ τὴν ἀνθρωπίνη, 

ἔτσι καὶ ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας προσέλαβε καὶ 

ἐξαγίασε τὰ σχήματα τοῦ κόσμου τούτου. Τὰ 

ἐξεχριστιάνισε, τὰ ἐθέωσε. Δὲν 

τὰ ἀπέρριψε οὔτε τὰ συνέτριψε, 

ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς δὲν 

ἀπέρριψε οὔτε κατέκαυσε μὲ τὸ 

πῦρ τῆς Θεότητος τὸ ὀστράκινο 

σκεῦος τῆς ἀνθρω-πίνης 

σαρκὸς ποὺ περιεβλήθη. Τὴν 

ἐφαρμογὴ τῶν ἀνωτέρω 

εὑρίσκομε καὶ στὸ ἑορτολόγιο 

τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν 

ἀκούσθηκε στὸν κόσμο τὸ 

εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας καὶ 

συνεκροτήθη ἡ Ἐκκλησία, δὲν 

ἐφρόντισε νὰ ἐφεύρῃ κανένα 

νέο ἡμερολόγιο, οὔτε νὰ 

ἐπινοήσῃ νέες ὑπερκόσμιες 

χρονικὲς ὑποδιαιρέσεις. Στὰ 

μέρη ὅπου διεδόθη βρῆκε 

πολλὰ συστήματα 

καταμετρήσεως τοῦ χρόνου, 

διάφορα ἡμερολόγια. Τὰ 

υἱοθέτησε καὶ τὰ 

ἐξεχριστιάνισε. Χαρακτηριστικὰ 

παραδεί-γματα εἴδαμε στὴν 

ἀναδρομὴ ποὺ ἐκάμαμε κατὰ 

καιροὺς στὸ λειτουργικὸ ἔτος. 

Τὶς ἱερὲς ἡμέρες τῶν 

ἡμερολογίων τῶν Ἑβραίων ἢ τῶν εἰδωλολατρῶν δὲν 

τὶς κατήργησε· τὶς ἐβάπτισε εἰς Χριστὸν καὶ τὶς 

ἐνέδυσε τὸν Χριστόν, ὅπως καὶ τοὺς Ἑβραίους καὶ 

τοὺς εἰδωλολάτρας. Ἡ 14η τοῦ Νισάν, 

τὸ Πάσχα τῶν Ἑβραίων, ἡ ἀνάμνησις τῆς διαβάσεως 

τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, ἔγινε Πάσχα Κυρίου, 

διάβασις τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων ἡμῶν μαζί Του ἐκ τοῦ 

θανάτου εἰς τὴν ζωήν. Ἡ ἑορτὴ τῆς παραδόσεως τοῦ 

Νόμου καὶ τοῦ θερισμοῦ, ἡ Πεντηκοστή, ἔγινε ἑορτὴ 

τῆς καθόδου τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ τῆς ἐνάρξεως 

τοῦ πνευματικοῦ θερισμοῦ. Τὸ Σάββατο, ἡ 

ἑβδομαδιαία ἑορτὴ τῆς καταπαύσεως τῶν ἔργων, 

ἔγινε Κυριακή, ἡ ἑβδομαδιαία ἑορτὴ τῆς 

ἀναστάσεως. Ἡ 25η Δεκεμβρίου, ἡ εἰδωλολατρικὴ 

ἑορτὴ τῆς γεννήσεως τοῦ ἡλίου, ἔγινε ἑορτὴ τῆς 

γεννήσεως τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, τοῦ Χριστοῦ, 

κ.ο.κ. Καὶ ἡ πρώτη τοῦ ἔτους; Ἐδῶ τὰ πράγματα εἶναι 

περισσότερο πολύπλοκα, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἱστορία τοῦ  

ἐκχριστιανισμοῦ τῆς πρωτοχρονιᾶς εἶναι μακρὰ καὶ 

ἀνώμαλος. Ἴσως ὅμως γι’ αὐτὸ ἔχει καὶ 

περισσότερο ἐνδιαφέρον. Δὲν θὰ 

παρακολουθήσουμε ὅλον αὐτὸν τὸν 

λαβύρινθο. Καὶ μόνο μιὰ ματιὰ στὸ 

πλῆθος καὶ στὴν ποικιλία τῶν 

ἡμερολογίων, ποὺ βρῆκε ὁ Χριστιανισμὸς 

κατὰ τὴν πρώτη περίοδο τῆς ζωῆς του, 

εἶναι ἱκανὴ νὰ μᾶς δημιουργήσῃ τὴν 

ἐντύπωσι  βιβλικῆς Βαβέλ. Σχεδὸν κάθε 

πόλις καὶ περιοχὴ εἶχε τὸ ἰδικό της 

ἡμερολόγιο,  ποὺ πολλὲς φορὲς καὶ αὐτὸ 

διεκρίνετο σὲ παλαιὸ καὶ σὲ νέο. Αὐτὸ 

κυρίως ὠφείλετο στὴν ἔλλειψι σταθεροῦ 

κριτηρίου γιὰ τὴν μέτρησι τοῦ χρόνου, 

φυσικὰ καὶ στὴν διάσπασι τῶν λαῶν τῆς 

γῆς. Ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ τὰ φυσικὰ 

φαινόμενα ἔδιδαν σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς 

τὰ μέτρα τῆς διαιρέσεως τοῦ χρόνου. Τὸ 

γράφει καὶ ἡ Γένεσις: 

                    «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· 

γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι 

τοῦ 

οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς 

γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον 

τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς 

νυκτός· καὶ ἔστωσαν εἰς ση- 

μεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς 

ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς?(Γενέσ.1, 14).  

Ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ σημείου αὐτοῦ μέχρι τοῦ νὰ ὑπάρξῃ 

κοινὸς τρόπος καταμετρήσεως τοῦ χρόνου ἡ 

ἀπόστασις εἶναι μεγάλη. Τὸ ἡλιακὸ καὶ τὸ σεληνιακὸ 

ἔτος, ἡ ἐναλλαγὴ τῶν ἐποχῶν τοῦ ἔτους καὶ τῶν 

φάσεων τῆς σελήνης,μᾶς δίδουν τὸ ἴδιο μέτρο. Οὔτε 

ἦταν εὔκολος, ἰδίως μὲ τὶς ἀστρο-νομικὲς γνώσεις 

τῆς ἐποχῆς, ὁ ὑπολογισμὸς μὲ ἀπόλυτο ἀκρίβεια τῆς 

διαρκείας τῶν περιόδων αὐτῶν. Ἂς προστεθῇ σ’ αὐτὰ 

καὶ ἡ παράλογος πολλὲς φορές, ἰδίως σὲ τέτοιου 

εἴδους θέματα, συντηρητικότης τῶν ἀνθρώπων, ποὺ 

προτιμοῦν νὰ μένουν προσκεκολλημένοι σὲ μία 

παλαιά, ἀποδεδειγμένως ἐσφαλμένη, μορφή, ἀπὸ 

φόβο πρὸς τὸ νέο καὶ τὸ ἄγνωστο. Εἰδικώτερα γιὰ 
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τὴν ἐκλογὴ τῆς ἡμέρας τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἔτους τὸ 

κριτήριο ἦταν ἀκόμη περισσότερο ἀσταθές, ἀνάλογα 

μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν. Ἂν δηλαδὴ 

θὰ ἐλαμβάνετο ὡς ἀρχὴ τὸ 

ἡλιοστάσιο καὶ ποῖο ἀπὸ τὰ 

δύο, τὸ θερινὸ ἢ τὸ 

χειμερινό, ἂν ἡ ἰσημερία 

καὶ ποία ἀπὸ τὶς δύο, ἡ 

ἐαρινὴ ἢ ἡ φθινοπωρινή, ἂν 

οἱ ἐποχὲς τοῦ ἔτους καὶ 

ποία ἀπὸ τὶς τέσσαρες, ἂν 

καμμία θρησκευ-τικὴ ἑορτὴ 

ἢ κάποιο σημαντικὸ 

πολιτικὸ γεγονός. Ὅλοι 

αὐτοὶ οἱ σταθμοὶ 

χρησιμοποιοῦνται  ὡς 

ἀφετηρία τοῦ ἔτους στὰ ἐπὶ 

μέρους τοπικὰ ἡμερολόγια. 

Πολλὲς φορὲς ἔχομε στὸ 

ἴδιο ἡμερολόγιο διάφορες 

πρωτοχρονιές, παλαιὰ καὶ 

νεωτέρα, θρησκευτικὴ καὶ 

πολιτικὴ κ.λπ. 

Ἔτσι στὴν Ρώμη κατὰ τὸ 

παλαιὸἡμερολόγιο τοῦ 

Νουμᾶ Πομπιλίου ἀρχὴ τοῦ 

ἔτους ἦταν ἡ 1η Μαρτίου, 

τοῦ πρώτου μηνὸς τῆς 

ἀνοίξεως. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ 

ἡμερολόγιο διατηροῦνται ἀκόμη τὰ ὀνόματα τοῦ 

ἑβδόμου, ὀγδόου, ἐνάτου καὶ δεκάτου μηνός 

(Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος καὶ 

Δεκέμβριος), καίτοι κατὰ τὸ νεώτερο ἡμερολόγιο ἡ 

ἀρίθμησίς των εἶναι διαφορετική. 

 Ὁ Ἰούλιος Καίσαρ μετερρύθμισε τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 

Νουμᾶ τὸ ἔτος 45 π.Χ. ( Ἰουλιανὸν ἡμερο-λόγιον) καὶ 

πρώτη τοῦ ἔτους καθωρίσθη ἡ 1η Ἰανουαρίου. 

Ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἑωρτάζετο ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς μὲ 

μεγάλη ἐπισημότητα, θυσίες, μεταμφιέσεις, τυχηρὰ 

παιγνίδια, μέθες καὶ ὄργια. Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔθιμα 

αὐτὰ ἐπεβίωσαν καὶ στὶς χριστιανικὲς κοινωνίες, 

παρὰ τὴν ἀντίδρασι τῶν Πατέρων καὶ τὶς 

ἀπαγορεύσεις τῶν Συνόδων. Ἡ 1η Ἰανουα-ρίου  

πάντως παρέμεινε ὡς πρώτη τοῦ ἔτους στὴν Δύσι καὶ 

μετὰ τὴν πλήρη ἐπικράτησι τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἂν 

καὶ σὲ ὡρισμένα μέρη της ὡς πρώτη τοῦ ἔτους 

ἐθεωρεῖτο ἡ 1η Μαρτίου, ἡ 

παλαιὰ πρωτοχρονιά, τὰ Χριστούγεννα, ὁ 

Εὐαγγελισμὸς ἢ τὸ Πάσχα. 

Στὴν Ἀνατολὴ ὑπῆρχαν περισσότερα 

ἡμερολόγια καὶ περισσότερες 

πρωτοχρονιές. Οἱ Ἑβραῖοι ὡς πρῶτο 

μήνα θεωροῦσαν τὸν σεληνιακὸ 

μήνα Νισάν, τὸν πρῶτο τῆς 

ἀνοίξεως, κατὰ τὴν πανσέληνο τοῦ 

ὁποίου (14 Νισάν) ἑώρταζαν τὸ 

Πάσχα. Ἀργότερα ὡς πρῶτο μήνα 

ὥρισαν τὸν Τισρί, τὸν πρῶτο 

σεληνιακὸ μήνα τοῦ φθινοπώρου. 

Ἐπὶ μακρὸ πάντως χρονικὸ διάστημα 

συνυπῆρχαν οἱ δύο πρωτοχρονιές, ἡ 

1η τοῦ Νισὰν καὶ ἡ 1η τοῦ Τισρί. 

Τὰ περισσότερα τοπικὰ 

προχριστιανικὰ ἡμερολόγια τῆς 

Ἀνατολῆς, ὅπως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 

καὶ τῆς Ἐφέσου, τῆς Κρήτης, τῆς 

Κύπρου, τῆς Βιθυνίας καὶ τῆς 

Ἡλιουπόλεως τῆς Συρίας εἶχαν ὡς 

πρωτοχρονιὰ τὴν ἡμέρα τῆς 

φθινοπωρινῆς ἰσημερίας, τὴν 24η 

Σεπτεμβρίου, ἢ τὴν πλησιεστέρα 

πρὸς αὐτὴν ἀρχὴ νέου μηνός, δηλαδὴ 

τὴν 1η Ὀκτωβρίου, ὅπως τὰ 

ἡμερολόγια τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς 

Σελευκείας τῆς Συρίας. Ἡ 23η Σεπτεμβρίου ἐν τῷ 

μεταξὺ ἔγινε ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους, 

γιατὶ ἦταν ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ Ὀκταβιανοῦ 

Αὐγούστου. 

Στὴν 23η λοιπὸν τοῦ Σεπτεμβρίου μετετέθη ἀπὸ τὴν 

24η ἡ πρώτη τοῦ ἔτους. Ἡ 23η Σεπτεμβρίου ὡρίσθη 

τὸ 312 μ.Χ. ὡς ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου ἢ τῆς Ἰνδικτιῶνος, 

δηλαδὴ τῆς περιόδου τοῦ περὶ φόρου ρωμαϊκοῦ 

διατάγματος, ποὺ ἴσχυε γιὰ 15 ἔτη. Ἴνδικτος 

βραδύτερον κατήντησε νὰ σημαίνῃ 

καὶ τὴν περίοδο ἑνὸς ἔτους, ἀρχὴ δὲ τῆς Ἰνδίκτου τὴν 

πρωτοχρονιά. Αὐτὴν τὴν πρωτοχρονιὰ τῆς 23ης 

Σεπτεμβρίου ἐδέχθη κατὰ πρῶτον καὶ 

ἐξεχριστιάνισε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς. Σ’ αὐτὴν 

ἐτέθη τὸ πρῶτο γεγονὸς τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας, ἡ 

σύλληψις τοῦ Βαπτιστοῦ. Ἀπὸ αὐτὴν ἢ τὴν μετὰ ἀπὸ 

αὐτὴν Δευτέρα ἤρχιζε ἡ κατὰ συνέχειαν ἀνάγνωσις 
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τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπὸ τὸ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, 

ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σύλληψι τοῦ Βαπτιστοῦ μᾶς 

ἀφηγεῖται καὶ ἄλλα γεγονότα τῆς ἀρχῆς τῆς 

ἱστορίας τῆς Καινῆς Διαθήκης, ποὺ δὲν μᾶς 

διέσωσαν οἱ ἄλλοι εὐαγγελισταί, ὅπως τὸν 

εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, τὴν ἐπίσκεψι στὴν 

Ἐλισάβετ καὶ τὴν γέννησι τοῦ Προδρόμου. Τὸ ἔτος 

462 μ.Χ. μετετέθη ἡ πρώτη τοῦ ἔτους στὴν 1η 

Σεπτεμβρίου γιὰ πρακτικοὺς λόγους καὶ γιὰ νὰ 

συμπίπτῃ πρώτη 

τοῦ ἔτους καὶ 

πρώτη τοῦ μηνός. 

Ἡ ἡμέρα αὐτὴ 

ἦταν εἰς τὸ ἑξῆς ἡ 

ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, 

ἡ πρωτοχρονιά, 

καθ’ ὅλη τὴν 

βυζαντινὴ περίοδο. 

Καὶ αὐτὴ 

καθηγιάσθη ἀπὸ 

τὴν Ἐκκλησία. Ἡ 

ἀκολουθία τῆς 1ης 

Σεπτεμβρίου, ποὺ 

περιέχεται σήμερα 

στὰ λειτουργικά 

μας βιβλία, 

ἀναφέρεται κατὰ 

μέγα μέρος στὴν πρώτη τοῦ ἔτους. Τὸ εὐαγγελικὸ 

ἀνάγνωσμα τῆς λειτουργίας ἐλήφθη πάλι ἀπὸ τὸν 

εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, ποὺ περιγράφει τὴν πρώτη 

δημοσία ἐμφάνισι τοῦ Κυρίου στὴν συναγωγὴ τῆς 

Ναζαρὲτ καὶ τὸ πρῶτο Του κήρυγμα γιὰ τὸν 

«ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4, 16 ἑξ.). 

Τὸ Τυπικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 

τοῦ Ι΄αἰῶνος προβλέπει λιτανεία «εἰς τὸν φόρον» καὶ 

τὸ Τυπικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης τοῦ ΙΕ΄ 

αἰῶνος λιτανεία ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ ἁγιασμὸ ὑδάτων. 

Τὸ τελευταῖο αὐτὸ μᾶς διασώζει καὶ τὶς αἰτήσεις τῆς 

ἐκτενοῦς, ποὺ ἐλέγο-ντο ἀπὸ τὸν ἀρχιερέα εἰς τὸ 

τέλος τῆς λιτανείας: «Ὑπὲρ τῆς οἰκουμενικῆς 

καταστάσεως καὶ εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ 

Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως...». 

«Ὑπὲρ τῆς ἀπολυτρώσεως τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ ὑπὲρ 

τοῦ συντριβῆναι τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν 

καὶ ὑπὲρ τοῦ ἄσειστον καὶ ἄφλεκτον καὶ ἀναίμακτον 

διαφυλαχθῆναι τὴν πόλιν ταύτην καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ 

χώραν...». 

Ὅταν κατὰ τοὺς νεωτέρους 

χρόνους ἡ ρωμαϊκὴ 

πρωτοχρονιὰ τῆς 1ης 

Ἰανουαρίου ἦλθε καὶ στὴν 

Ἀνατολή, ἡ Ἐκκλησία γιὰ 

διαφόρους λόγους δὲν εἶχε πιὰ 

τὴν δύναμι νὰ τὴν ἀφομοίωσῃ 

καὶ νὰ τὴν ἐκχριστιανίσῃ. 

Ἔμεινε προσκεκολλημένη 

στὴν μεσαιωνική της 

πρωτοχρονιά, στὴν ἀρχὴ τῆς 

Ἰνδίκτου, τὴν 1η Σεπτεμβρίου, 

σὲ μία ἡμέρα ποὺ δὲν ἦταν πιὰ 

πρωτοχρονιά. Κατὰ τὴν 1η 

Ἰανουαρίου ἀκούονται σήμερα 

στοὺς ναούς μας λόγοι γιὰ τὴν 

πρώτη τοῦ ἔτους κατὰ τὸ 

κήρυγμα – καὶ αὐτὸ εἶναι μέρος τῆς θείας λατρείας – 

καὶ στὸ τέλος τῆς λειτουργίας γίνεται μία δοξολογία 

ἀνάμικτη μὲ δέησι γιὰ τὴν εὐλογία τοῦ νέου χρόνου, 

ποὺ ἔχει εἰσαχθῇ κάπως ἐμβαλωματικὰ στὸ κατὰ τὰ 

ἄλλα ἄσχετο πρὸς τὴν πρώτη τοῦ ἔτους λειτουργικὸ 

περιεχόμενο τῆς ἡμέρας. Ἕνα ἀπαραμίλλου ὅμως 

κάλλους ὑμνογραφικὸ ὑλικὸ μένει ἀνεκμετάλλευτο, 

καταχωσμένο κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς παλαιᾶς 

πρωτοχρονιᾶς, τῆς 1ης Σεπτεμβρίου.  

 

 

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο Λογικὴ λατρεία, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐ.τ.Ἑ. 

14ος αἰ. 
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

OCMC (Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιεραποστολικό Κέντρο) 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ, & ΑΞΙΕΣ 

(Ανατύπωση απο την ιστοσελίδα του IOCC) 

  

Η Μεγάλη Αποστολή (Ματθαίος 28:10-20) 

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και 

του Αγίου Πνεύματος, και διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας έχω παραγγείλει. Και σίγουρα θα είμαι 

μαζί σας πάντα, μέχρι το τέλος των αιώνων. 

 Η Αποστολή Μας: 

Ως επίσημος οργανισμός αποστολών της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων της Βορείου και 

Κεντρικής Αμερικής είναι αποστολή του OCMC να κάνει μαθητές από όλα τα έθνη, φέρνοντας τους ανθρώπους 

στον Χριστό και την Εκκλησία Του. 

Το Όραμά Μας: 

Όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τη σωτήρια αγάπη του Κυρίου μας: τον Πατέρα, τον Υιό, και το Άγιο Πνεύμα. 

Οι Αξίες Μας: 

1. Δίνουμε αξία στο να διακυρήξουμε και να δώσουμε τη μαρτυρία για το Χριστό σε όλους τους ανθρώπους με 

προτεραιότητα σε εκείνους που ποτέ δεν έχουν ακούσει και δεν έχουν δεχτεί το Ευαγγέλιο. 

2. Δίνουμε αξία στο να μοιραζόμαστε την αγάπη του Χριστού για τη φροντίδα του συνολικού ανθρώπου –

πνευματικού και βιολογικού. 

3. Δίνουμε αξία στη διακονία η οποία προσφέρεται στη γλώσσα και στην κουλτούρα των ανθρώπων. 

4. Εκτιμούμε τους ανθρώπους μας – καλά εκπαιδευμένοι ιεραπόστολοι, προσωπικό, συμβούλιο, 

υποστηρικτές, αυτόχθονοι ηγέτες, και εκείνοι οι οποίοι διακονούνται. 

5. Εκτιμούμε τις κοινότητες, τις ενοριές, και τα άτομα που έχουν ιεραποστολικό φρόνημα και ενεργή 

ιεραποστολική δραστηριότητα. 

6. Δίνουμε αξία στο να είμαστε ένας ανοιχτός και διαφανής οργανισμός που εκτιμά τα δώρα της εθελούσιας 

προσφοράς που προσφέρεται σε μας από τους πιστούς. 

 Σκέψου σοβαρά το να ακολουθήσεις μια ορθόδοξη ιεραποστολική ομάδα του OCMC το 2014. 

          Οι Ιεραποστολικές Ομάδες υπηρετούν την ατέλειωτη ιεραποστολική προσπάθεια της Αγίας Ορθόδοξης 

Εκκλησίας μας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την Σωτήρια Αγάπη του Κυρίου μας. Το να είσαι ένας 

ζωντανός μάρτυρας σε μια ιατρική ομάδα στην Τανζανία ή την Ουγκάντα, το να δουλεύεις με τη νεολαία στην 

Αλβανία ή στη Μόλδοβα  ή το να προσφέρεις τα ταλέντα σου σε άλλες ομάδες του OCMC το 2014. Αιτήσεις 

συμμετοχής και λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ocmc.org ή τηλεφωνείστε στο OCMC στο 

1.877.463.6787 (ext 142) για περισσότερες πληροφορίες. 

 Πρόγραμμα  Ιεραποστολών Αγίου Νικολάου  

http://www.ocmc.org/
http://www.ocmc.org/
http://www.ocmc.org/
http://www.ocmc.org/
http://www.ocmc.org/
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 ΟΡΘOΔΟΞΕΣ ΠΑΓΚOΣΜΙΕΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛEΣ -IOCC 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ IOCC:  

Οι Παγκόσμιες Ορθόδοξες Χριστιανικες Φιλανθρωπίες ( IOCC)  

Ιδρύθηκαν το 1992 ως η επίσημη ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυγμένη οργάνωςη του Συνεδρίου των 

κανονικών ορθοδόξων Επισκόπων στην Αμερική( SCOBA) , 

ως απάντηση σε μια ανάγκη, που εκφράστηκε απο μέλη της ορθόδοξης χριστιανικής μας κοινότητας (SCOBA). 

Το IOCC είναι μια επίσημη οργάνωςη τωρα της Συνόδου των κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων της Βορείου και 

Κεντρικής Αμερικής, η επιτυχία του SCOBA.  

Στην προσπάθεια να παράσχει βοήθεια σε αυτούς που χρειάζονται είτε ανταποκρινόμενο σε επείγουσες ανάγκες 

είτε σε μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές αναπτυξιακές ανάγκες, οι θεμελιακές του αρχές είναι να 

αναπτυχθεί μια βιώσιμη αυτόχθονη ικανότητα για να λειτουργούν τέτοια προγράμματα.  

 Όλα τα προγράμματα καθοδηγούνται από την ακεραιότητα του προγράμματος και τα υψηλότερα πρότυπα της 

εθελούσιας προσφοράς  και της λογοδοσίας στους χορηγούς 

Σε αλλες χώρες έχουν ιδρυθεί γραφεία απο το IOCC εάν η ορθόδοξη ιεραρχία της χώρας το έχει ζητήσει, 

εαν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν δεξιότητες του IOCC για να ενισχυθεί η ικανότητα της Εκκλησίας και 

άλλα θεσμικά όργανα να φθάσουν στους φτωχούς πιο αποτελεσματικά,και αν η κλίμακα του προγράμματος 

απαιτεί την επί τόπου παρουςία για να παρακολουθηθεί η στόχευση των δικαιούχων,  η εφαρμογή του 

προγράμματος και η υποβολή εκθέσεων. 

ΕΜΠΝΕΥΣΗ: Ματθαίος 25:35-36, 40 "Διότι ήμουν πεινασμένος και μου δώσατε τροφή·  Ήμουν διψασμένος 

και μου δώσατε να πιω· Ήμουν ξένος και με φιλοξενήσατε·  Ήμουν γυμνός και με ντύσατε· Ήμουν άρρωστος και 

με επισκεφτήκατε· ήμουν στη φυλακή και ήρθατε σε μένα. . . Και ο,τι κάνατε σε έναν από αυτούς τους 

τελευταίους αδελφούς το κάνατε σε μένα.  

 ΟΡΑΜΑ: Οραματιζόμαστε ότι, με τη χάρη του Θεού, το IOCC θα απαντήσει, χωρίς διακρίσεις, σε όσους 

υποφέρουν και έχουν ανάγκη, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να βελτιώνουν τη ζωή τους και τις κοινότητες 

και να έχουν τα μέσα να ζήσουν με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ελπίδα . 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το IOCC, σύμφωνα με το πνεύμα της αγάπης του Χριστού, προσφέρει ανακούφιση έκτακτης 

ανάγκης και την ανάπτυξη προγραμμάτων σε όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο, χωρίς διακρίσεις, και 

ενισχύει την ικανότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας να αποκρίνεται έτσι. 

 ΑΡΧΕΣ: 

• Το IOCC θα ανταποκριθεί στις ανθρωπιστικές ανάγκες, χωρίς διακρίσεις, μέσα από προγράμματα τα 

οποία μπορεί να πραγματοποιήςει σε συνεργασία με ορθόδοξους και οικουμενικούς συνεργάτες και 

κυβερνητικές και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.  

• Το IOCC θα ενεργεί με σεβασμό και αγάπη για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, την 

εθνικότητα, το θρήσκευμα και τη σωματική ικανότητα, και θα ενθαρρύνει και άλλους να κάνουν το ίδιο. 

• Τα προγράμματα του IOCC δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια του προσωπικού , των συνεργατών και 

όλων εκείνων που εξυπηρετεί στον καθορισμό όλων των πτυχών των εργασιών.  

• Τα προγράμματα του IOCC θα αντανακλούν το σεβασμό για τον πολιτισμό και την εμπειρία των 

τοπικών και διεθνών εταίρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο IOCC για το 2012 - 2016 παρακαλώ 

πηγαίνετε στο web-site: 

http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf 

Πρόγραμμα  Ιεραποστολών Αγίου Νικολάου  

http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
http://www.iocc.org/pdffiles/iocc-strategic-plan.pdf
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΣΟΥΝ. Επειδή η Θείο Κοινωνία ή οποιαδήποτε άλλα μυστήρια είναι μια 

έκφραση της αποδοχής μας των  δογματικών και ηθικών διδασκαλιών της Ορθοδόξου Πίστεως, μόνο οι 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί (με το βάπτισμα η χρίσμα) και σε καλή κατάσταση μπορούν να κοινωνίσουν. Για το 

λόγο αυτό, τα άτομα που δεν συμφωνούν με αυτές τις διδασκαλίες, ή δεν είναι σε καλή κατάσταση (για 

παράδειγμα, γάμος  έξω από την εκκλησία, ή άγαμοι, αλλά σεξουαλικά ενεργοί, ή πολιτικώς διαζευγμένοι, 

αλλά όχι εκκλησιαστικά), πρέπει να επιστρέψουν  στην καλή κατάσταση, ώστε να συμμετέχουν στα 

Ορθόδοξα Μυστήρια, όπως Θεία Κοινωνία και Ευχέλαιο. 

Για τους ίδιους λόγους, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν μυστήρια σε μη-ορθόδοξες 

εκκλησίες. 

STEWARDSHIP” ΔΙΑ ΤΟ  2014 “Stewardship” είναι το οξυγόνο της εκκλησίας μας, και πρέπει να είναι μια 

έκφραση της αξάπης και υποστήριξης δια την Εκκλησία μας και τον Θεόν. Σας παροτρύνουμε όπως η 

εφετεινή προσφορά σας είναι μία προσφορά πίστεως, αγάπης και θάρρους!  

Προς το παρόν, λιγότερο από  το 40% του εισοδήματος της ενορίας μας προέρχεται από το “Stewardship.” 

Αυτό σημαίνει ότι δια να καλύψουμε το υπόλοιπο 60% των αναγκών της εκκλησίας μας πρέπει να 

βασιστούμε σε ξένες πηγές. Η εκκλησία μας δεν ανήκει σε ξένους ανθρώπους! Μπορείτε να μας βοηθήσετε 

να καταφέρουμε να συντηρήσουμε το 100% των αναγκών μας μέσω του “Stewardship”;  

Όπως γνωρίζετε η αυξημένη  ανεργία  στην Ελλάδα και η υπερχρεωμένη  κυβέρνηση που συνεχίζει να 

μειώνει  μισθούς, όπου υπάρχουν, συντάξεις και υπηρεσίες για την υγεία έχει αφήσει εκατομμύρια 

οικογένειες στην Ελλάδα και κυρίως τους νέους και ηλικιωμένους να αντιμετωπίζουν  φτώχεια, πείνα, 

αυτοκτονίες, απώλεια οικιών και ένα αβέβαιο μέλλον. Σήμερα, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι 

τρέφονται καθημερινά μέσω συσσιτίων και συσκευασίες τροφίμων που η Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

(Φιλανθρωπικά ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών) και  οι υπόλοιπες Μητροπόλεις (200-300  Ενορίες σε 

όλη την Ελλάδα) παρέχουν στα σπίτια των εχόντων ανάγκη  πολιτών. Το Συμβούλιο στην τελευταία  του 

συνεδρίαση  αποφάσισε οι εισπράξεις απο τον δεύτερο δίσκο  κάθε μήνα να στέλνονται  στην 

Φιλανθρωπική Οργάνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών  ¨Ἁποστολή¨. "Κανένας χωρίς φαγητό, κανένας 

χωρίς φάρμακο, βοήθησε και συ να αλλάξει η ζωή μας."  Μπορείτε κι σεις να βοηθήσετε στην προσπάθεια 

να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα στους αδελφούς μας πίσω στην πατρίδα 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΣΙΝΙΟΡ ΣΙΤΙΖΕΝΣ Οι συναντήσεις είναι κάθε δεύτερη Δευτέρα του μήνα, 12:00 στην αίθουσα 

Καμπάνη. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος ηλικίας 50 ετών και άνω. Επόμενες συναντήσεις  13 Ιανουαρίου, 

10 Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου, 7 Απριλίου, 12 Μαίου, 9 Ιουνίου, 13 Οκτωβρίου, 10 Νοεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου. 

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΙΑ  ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συχγαρητήρια στους Βασίλη Αργυρό, Στυλιανό  Βασιλειάδη, Θανάση  

Γεντή, Γιώργο Μούχλα, και  Μανώλη  Οικονομίδη που εκλέχθηκαν στο συμβούλιο της ενορίας. 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα απερχόμενα μελη του ενοριακοὐ συμβουλίου, Δημητρη Μποζίκη και Γιώργο 

Νασσιφ. 

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΓΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ για την γέννηση του δευτερότοκου 

υιού τους Χριστοφόρου. Να σας Ζήσει  Πάτερ Αλέξανδρε 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ: Στον Κο. & Κα. Γιάννη  και Παρασκευή Κοτσάτου  για τη γέννηση του υιού τους  Μιχαήλ-

Νεκταρίου  στις 26 Δεκεμβρίου . Πολλές ευχές στους παππούδες και γιαγιάδες  Πατέρα. Μιχαήλ και 

πρεσβυτέρα  Μαρία Βαρβαρέλη και Ελευθέριοκαι Δέσποινα Κοτσάτου, Είθε ο Θεός να τον ευλογεί Na σας 

Ζήσει. 

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ   ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ στις οικογένειες των Στυλιανού  Βασιλειάδη και Κωνσταντίνου 

Βασιλειάδη για την απώλεια της μητέρας τους Bαρβάρας  Βασιλειάδης η οποία απεβίωσε και η κηδεία της 

ήταν χθες. Είθε ο Θεός να της παράσχει ένα καλό παράδεισο. Αιωνία της η μνήμη. 
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Αγιασμός Οικιών  2014 
 

Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μετά την Γιορτή των Θεοφανείων, είναι σύνηθες για τους 
Ιερείς να επισκέπτονται τα σπίτια των ενοριτών τους για τον παραδοσιακό Αγιασμό των 

Θεοφανείων, παρακαλώντας  τον Κύριο να χαρίσει ειρήνη, υγεία, σωτηρία και προστασία στο 
σπίτι και την οικογένεια που κατοικεί σ’ αυτό. 

 

 
 
Από τις 5 Ιανουαρίου μέχρι να τελειώσουν, οι κληρικοί μας θα πηγαίνουν σε διάφορες 

γειτονιές να αγιάσουν τα σπίτια.   Μπορείτε να υποβάλετε το όνομά σας στον κατάλογο του 
νάρθηκα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stnicholas.org / houseblessings.  Θα 
τηλεφωνήσουμε ή θα στείλουμε email τουλάχιστον 2 ημέρες μπροστά, με την ημερομηνία και 
τήν ώρα που αναμένουμε ότι θα είμαστε στην περιοχή σας. Εάν δεν είστε διαθέσιμοι, θα 
κανονίσουμε μια άλλη φορά. 
 
Χρονοδιάγραμμα 2014: 
Ο π. Νικόλαος Πάλης θα αγιάσει τα σπίτια στο Allentown και τις γύρω πόλεις. 
Ο π. Αλέξανδρος θα αγιάσει τα σπίτια στην Βηθλεέμ και τις γύρω πόλεις. 
Ο π. Νικόλαος Κώσσης είναι διαθέσιμος με ειδική αίτηση να αγιάσει όποιος του το ζητήσει.  
 
Επισκεφθείτε www.stnicholas.org/houseblessings να διαβάσετε περισσότερα για το πώς να 
είμαστε προετοιμασμένοι. 
 
Εν τη του Χριστού αγάπη,, 
π. Νικόλαος Πάλης 

 


