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Αγαπητοί Ενορίτες, 
      Η ανθρωπότητα βρίσκεται στην εποχή της αβεβαιότητας και της απαισιοδοξίας.  Επιφανειακά 
όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά και όμως όλοι οι άνθρωποι είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον. 
      Πριν κάποιες δεκαετίες, πολλοί  Έλληνες ήρθαν στην Αμερική αποβλέποντας σ’ ένα καλύτερο 
μέλλον για αυτούς και τις οικογένειές τους.  Ήρθαν στο άγνωστο και κατάφεραν να πραγματοποιή-
σουν τα όνειρα και τους στόχους που είχαν βάλει στην ζωή τους.  Μπορώ να πω για πολλούς πως 
ξεπέρασαν ακόμα και ότι είχαν φανταστεί για τον εαυτό τους.  Επίκεντρο της ζωής τους ήταν πά-
ντοτε η οικογένεια, η διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης κα η Ελληνική παράδοση και κουλτούρα. 
     Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τους ανθρώπους να είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον;   
Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου  και των οικονομιών των κρατών είχε δημιουργήσει την ελπίδα 
πως  θα  βελτίωνε   τη ζωή των ανθρώπων και θα έφερνε ευημερία στους λαούς.  Αντί αυτού, βλέ-
πουμε πως  η παγκόσμια οικονομία είναι αβέβαιη και πως η κρίση σε ένα κράτος πολύ γρήγορα ε-
πηρεάζει και άλλα κράτη.  Δουλεύουν δύο άτομα στην οικογένεια  για να καταφέρουν αυτά που κα-
τάφερνε η προηγούμενη γενιά με ένα μισθό.   
 
     Λες και αυτά να μην ήταν αρκετά,  βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα να επιδεινώνονται και η φύ-
ση όπως την ξέραμε  καθημερινά να καταστρέφεται. 
       Ένα πράγμα να σημειώσουμε, πως μέχρι το τέλος του αιώνα μας η στάθμη του νερού σε όλο τον 
κόσμο θα έχει ανεβεί αρκετούς πόντους και πολλές πόλεις του κόσμου θα είναι κάτω από την στάθ-
μη του νερού.  Βλέπουμε πως οι καιρικές συνθήκες,  χειροτερεύουν κάθε χρόνο και όμως, αυτό μας 
αφήνει αδιάφορους.   Πληροφορούμαστε πως πολλά οικοσυστήματα καταστρέφονται παγκοσμίως 
και εξαφανίζονται πολλά  είδη ζώων.  Καταστρέφουμε τον πλανήτη μας και οι μεγάλες δυνάμεις  
και οι ισχυροί, το μόνο που  φροντίζουν  είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους. 
 
     Θα αναρωτηθείτε, γιατί παρουσιάζω μία απαισιόδοξη εικόνα του κόσμου;  Η απάντηση είναι πως 
αυτά που εμείς ζούμε στην εποχή μας είναι γραμμένα στην Αποκάλυψη του Αγ. Ιωάννου πριν 2000  



Ο Κύκλος της Νεολαίας 
Ανακοινώνουμε στους ευσεβείς μας χριστιανούς ότι η επόμενη συνάντηση 

του κύκλου νεολαίας  θα είναι αυτή την Πέμπτη και ώρα 7:00μ.μ. 
στην αίθουσα  της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, 

με τον πατέρα Βασίλειο. 
Young Adults Discussion Group 

We are pleased to announce to our Community’s Young Adults that we will  meet at 
7:00p.m. this Thursday in the St. Demetrios  Church Hall to discuss topics that con-

cern us as Orthodox Christians.  The discussion group  
will be led by Fr. Vasilios. 

 

Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροί-
κους μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας  

Γραφῆς τῆς  Πέμπτης καί ὥρα  
1:00 μ.μ. συνεχίζεται,  

στον Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ  
Ἁγίου Δημητρίου. 

 
Ι Ε Ρ Α   Ε Ξ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Σ 

Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως 
θα τελείται από τον πατέρα Νεκτάριο 

εις Στον Ιερόν Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, 
κάθε Τρίτη 12:00-2:00μ.μ. 

H O L Y   C O N F E S S I O N 
Holy Confession with Fr. Nektarios 

every Tuesday afternoon, 
from  12:00- 2:00p.m. at St. Demetrios Cathedral. 

χρόνια.  Αντί να βλέπουμε τα σημεία των καιρών και να μετανοούμε, αδιαφορούμε ως προς τα φαι-
νόμενα και ζούμε τη ζωή μας, λες και τίποτα  δε θα συμβεί.  Αντί να στρέψουμε  τη  προσοχή μας  
στο Θεό και να προσευχόμαστε να μας φωτίσει,  Του  καταλογίζουμε και ευθύνες! 
 
  Ενώ μας έχει προειδοποιήσει πως αυτά τα πράγματα θα γίνουν, εμείς προτιμούμε να αγνοούμε τα 
φαινόμενα και να ζούμε με πνευματικές παρωπίδες,  ελπίζοντας πως όλα θα πάνε καλά.   
 
      Αδελφοί μου, το πώς θα εξελιχτεί το μέλλον δεν είναι στο χέρι μας, όμως αυτό το οποίο είναι στο 
χέρι μας είναι η σωτηρία της ψυχής μας.  Μπορεί όλος ο κόσμος να καταρρέει όπως την εποχή του 
Νώε όμως αυτοί που σώθηκαν ήταν αυτοί που μπήκαν στην Κιβωτό.  Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, 
απλά να έχουμε σταθερή πίστη στο Χριστό.  Να παραμένουμε αισιόδοξοι   για τη σωτηρία μας και 
να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό.  Να μη βασιζόμαστε  στις δικές μας δυνάμεις αλλά να ταπεινωνό-
μαστε και να παρακαλούμε το έλεος του Θεού.  
 
          Όταν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε  η ζωή μας θα περιβάλλεται από ευτυχία και χαρά.  
Ας προσευχόμαστε  στο Κύριο να μας δυναμώνει έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε σταυρό και 
κάθε δυσκολία  στη ζωή μας.  Να θυμόσαστε τα λόγια του Κυρίου όπου μας  συμβουλεύει:   «Ζητείτε 
την Βασιλείαν του Θεού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». 
 

ΑΜΗΝ 
+Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος 

Ιερατικώς Προϊστάμενος 
 



Από την  Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς Ἑβραίους 
Ζ’26-28; Η’1-2 

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 
μου σύνεσιν. 

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη. 
Ἀδελφοί,  τοιοῦτος  γὰρ  ἡμῖν  ἔπρεπεν 

ἀρχιερεύς,  ὅσιος,  ἄκακος,  ἀμίαντος,  κεχωρι‐

σμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος 

τῶν  οὐρανῶν  γενόμενος∙  ὃς  οὐκ  ἔχει  καθ’ 

ἡμέραν  ἀνάγκην,  ὥσπερ  οἱ  ἀρχιερεῖς,  πρότε‐

ρον  ὑπὲρ  τῶν  ἰδίων  ἁμαρτιῶν  θυσίας 

ἀναφέρειν,  ἔπειτα  τῶν  τοῦ  λαοῦ∙  τοῦτο  γὰρ 

ἐποίησεν ἐφάπαξ, ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος 

γὰρ  ἀνθρώπους  καθίστησιν  ἀρχιερεῖς, 

ἔχοντας  ἀσθένειαν∙  ὁ  λόγος  δὲ  τῆς 

ὁρκωμοσίας  τῆς μετὰ τὸν νόμον,  υἱὸν  εἰς  τὸν 

αἰῶνα  τετελειωμένον.  Κεφάλαιον  δὲ  ἐπὶ  τοῖς 

λεγομένοις∙  τοιοῦτον  ἔχομεν  ἀρχιερέα,  ὃς 

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύ‐

νης  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς,  τῶν  ἁγίων  λειτουργός, 

καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύ‐

ριος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος∙ 
 

St. Paul's Letter to the Hebrews  
7:26-28; 8:1-2 

My mouth shall speak wisdom and the meditation of my 
heart shall bring forth understanding. 

Verse: Hear this all you nations. 
Brethren, it was fitting that we should have such 

a  high  priest,  holy,  blameless, unstained,  sepa‐

rated  from  sinners,  exalted  above  the  heavens. 

He has no need,  like  those high priests,  to offer 

sacrifices daily, first for his own sins and then for 

those of the people; he did this once for all when 

he offered up himself. Indeed,  the  law appoints 

men  in  their weakness  as  high  priests,  but  the 

word of the oath, which came later than the law, 

appoints  a Son who has been made perfect  for 

ever. Now  the  point  in what we  are  saying  is 

this:  we  have  such  a  high  priest,  one  who  is 

seated at the right hand of the throne of the Maj‐

esty  in heaven, a minister  in  the  sanctuary and 

the true tent which  is set up not by man but by 

the Lord.  

Κατὰ Λουκᾶν ΙΘ’1-10 
Τῷ  καιρῷ  ἐκείνῳ,  διήρχετο  τὴν  ῾Ιεριχώ· καὶ  ἰδοὺ 

ἀνὴρ  ὀνόματι  καλούμενος  Ζακχαῖος,  καὶ  αὐτὸς 

ἦν  ἀρχιτελώνης,  καὶ  οὗτος  ἦν  πλούσιος, καὶ 

ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο 

ἀπὸ  τοῦ  ὄχλου,  ὅτι  τῇ  ἡλικίᾳ  μικρὸς  ἦν. καὶ 

προδραμὼν  ἔμπροσθεν  ἀνέβη  ἐπὶ  συκομορέαν, 

ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. καὶ 

ὡς  ἦλθεν  ἐπὶ  τὸν  τόπον,  ἀναβλέψας  ὁ  ᾿Ιησοῦς 

εἶδεν  αὐτὸν  καὶ  εἶπε  πρὸς  αὐτόν·  Ζακχαῖε, 

σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου 

δεῖ με μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο 

αὐτὸν  χαίρων. καὶ  ἰδόντες  πάντες  διεγόγγυζον 

λέγοντες  ὅτι  παρὰ  ἁμαρτωλῷ  ἀνδρὶ  εἰσῆλθε 

καταλῦσαι. σταθεὶς  δὲ  Ζακχαῖος  εἶπε  πρὸς  τὸν 

Κύριον·  ἰδοὺ  τὰ  ἡμίση  τῶν  ὑπαρχόντων  μου, 

Κύριε,  δίδωμι  τοῖς  πτωχοῖς,  καὶ  εἴ  τινός  τι 

ἐσυκοφάντησα,  ἀποδίδωμι  τετραπλοῦν. εἶπε  δὲ 

πρὸς  αὐτὸν  ὁ  ᾿Ιησοῦς  ὅτι  σήμερον  σωτηρία  τῷ 

οἴκῳ  τούτῳ  ἐγένετο,  καθότι  καὶ  αὐτὸς  υἱὸς 

᾿Αβραάμ  ἐστιν. ἦλθε  γὰρ  ὁ  υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου 

ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

 
The Gospel of Luke 19:1-10 

At that time, Jesus entered Jericho and was passing 

through. And  there was  a man  named Zacchaios; 

he was a chief collector, and rich. And he sought to 

see who Jesus was, but could not, on account of the 

crowd, because he was  small of  stature. So he  ran 

on  ahead  and  climbed up  into  a  sycamore  tree  to 

see him, for he was to pass that way. And when Je‐

sus  came  to  the  place,  he  looked  up  and  said  to 

him,  ʺZacchaios, make haste and come down; for I 

must  stay at your house  today.ʺ So he made haste 

and  came  down,  and  received  him  joyfully. And 

when they saw it they all murmured, ʺHe has gone 

in  to be  the guest of a man who  is a  sinner.ʺ And 

Zacchaios  stood  and  said  to  the  Lord,  ʺBehold, 

Lord, the half of my goods I give to the poor; and if 

I have defrauded any one of anything,  I  restore  it 

fourfold.ʺ And  Jesus  said  to him,  ʺToday  salvation 

has  come  to  this  house,  since  he  also  is  a  son  of 

Abraham. For the Son of man came to seek and  to 

save the lost.ʺ 

 

 



ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕ-
ΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 

 

Τρίτη , 28 Ιανουαρίου, 2020 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 Σχολική  Θεία Λειτουργία  8:00‐10:30π.μ.  

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Παράκλησης  στα Αγγλικά      6:00‐7:00μ.μ. 
 

Τετάρτη,  29 Ιανουαρίου 2020 
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Παράκλησις     7:00‐8:00μ.μ. 
 

Πέμπτη,  30  Ιανουαρίου 2020 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία       8:00‐10:00π.μ. 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία        8:00‐10:00π.μ. 
 

Σάββατο,  1  Φεβρουαρίου 2020 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία     8:00‐10:00π.μ. 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία     8:00‐10:00π.μ. 

Ἐσπερινός         7:00‐8:00μ.μ. 
 

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ‐ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία       8:00:11:00π.μ. 

LITURGICAL SCHEDULE  
OF DIVINE SERVICES 

 
Tuesday, January 28, 2020 

SAINT CATHERINE  
Divine Liturgy for the  School 8:00‐10:30 a.m. 

SAINT DEMETRIOS  

Paraklisis in English                    6:00‐7:00 p.m. 
 

Wednesday, January 29, 2020 

SAINT CATHERINE  
Paraklisis                  7:00 ‐8:00 p.m. 
 

Thursday, January 30, 2020 
The Three Hierarchs 

SAINT DEMETRIOS  

Οrthros & Divine Liturgy           8:00‐10:0 a.m. 

SAINT CATHERINE 

Οrthros & Divine Liturgy           8:00‐10:00 a.m. 
 

Saturday, February 1, 2020 

SAINT DEMETRIOS  

Οrthros & Divine Liturgy            8:00‐10:00 a.m. 

SAINT CATHERINE 

Οrthros & Divine Liturgy            8:00‐10:00 a.m. 

Vespers                                    7:00 ‐8:00 p.m. 

Sunday, February 2, 2020 
PRESENTATION OF OUR LORD IN THE TEMPLE 
SAINT DEMETRIOS‐ SAINT CATHERINE 

Οrthros & Divine Liturgy            8:00‐11:00 a.m. 
 

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ. ‐ Άγιος Δημήτριος 

Ευαγγέλου  Ρούσσου 

Μαρίας Ρούσσου 

Δημητρίου Βαρθολομαίου 

Ιωάννου Γκόρου  

Νικολάου Ισραελιάν 

Σταυρούλας Δημελά 

Χαραλάμπους Γαλατσιάτου 

Εισοδίας Αντωνίου 

Εμμανουήλ Μαραθάκη 

Αλεξάνδρου Τζανουκάκη 

Μιχαήλ Παρπή 

Φωτίου Φωτοπούλου 

Παναγιώτου, Μαρίας, Αναστασίου Ανδρέου  

Μνημόσυνα Σαβ/Κυρ ‐ Αγία Aικατερίνη 

Βαλασίας Ζατζηκοσμά 

Ευσταθίας  Γιαννούτσου 

Γρηγορίου Ροδίτη  

Θεοδώρου Λαμπροπούλου 

Ηρακλέους Δρίζη  

Στεφάνου  Αγγελάκη  

Αικατερίνης Σταμάτη  



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η Ιερή Εικόνα και ο Ναός της Υπαπαντής 
 

Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Υπαπαντής, βρέθηκε επί Τουρκοκρατίας θαμμένη με αλλοιω-
μένα τα πρόσωπα της Θεομήτορος και του Χριστού και μισοκαμένη στα ερείπια μικρής εκκλη-
σίας κατεστραμμένης  από τους Τούρκους πιθανόν το 1770 που χρησιμοποιούσαν οι κατακτη-
τές ως στάβλο. Στο χώρο αυτό νοτιοανατολικά του υπάρχοντος Μητροπολιτικού Ιερού Ναού, 
κτίστηκε  και καταστράφηκε επανελειμένα η αφιερωμένη στην Παναγία την Υπαπαντή εκκλη-
σία. Ο σημερινός μεγαλοπρεπής καθεδρικός Ναός που θεμελιώθηκε στις 25 Ιανουαρίου  1860 
και εγκαινιάσθηκε στις 19 Αυγούστου 1873, έπαθε ζημιές με τους σεισμούς του 1886 και του 
1986, οι οποίες αποκαταστάθηκαν ενώ απειλήθηκε από πυρκαγιά στις 2 Φεβρουαρίου του 
1914. Τότε η Ιερή Εικόνα, έπαθε σοβαρές βλάβες οι οποίες  επανορθώθηκαν για δεύτερη φορά, 
μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις που είχαν γίνει ύστερα από την ανεύρεση της.  Η λιτάνευση 
της Εικόνας έγινε για πρώτη φορά το 1841, για την κατάπαυση κάποιας επιδημίας βαριάς μορ-
φής (πιθανολογείται ότι ήταν πανώλη) που είχε ενσκήψει στην πόλη.  Καθιερώθηκε όμως η λι-
τάνευση να γίνεται κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής το έτος 1884. 

Ευχαριστίες 
 

Αγαπητοί φίλοι μας και φίλες,  

  Εκ μέρους της Φιλοπτώχου Αδελφότητας της Κοινότητάς μας ʺΑγία Αικατερίνηʺ, σας εκφράζου‐

με τις πιο θερμές μας ευχαριστίες για την οικονομική σας συνεισφορά στην Χριστουγεννιάτικη Κάρτα 

μας.  Με αυτή σας την συμμετοχή   συνεισφέρετε και βοηθάτε τα μέγιστα, στο δύσκολο φιλανθρωπικό 

έργο της Αδελφότητάς μας.  

  Ευχόμαστε και προσευχόμαστε όπως, ο Πανάγαθος Θεός δια πρεσβειών των Αγίων Δημητρίου, 

Αικατερίνης και Γεωργίου, χαρίζει σε σας και στους οικείους σας, υγεία και ευημερία και πλούσια να 

σας ανταποδώσει την προσφορά σας.   

 

Καλή και Ευλογημένη Χρονιά σε όλους! 

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Αγίου Δημητρίου Αστόριας 

ʺΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗʺ 



30	 Ιανουαρίου	 ‐Τρεις	 	 Ιεράρχες:	Αφού γιόρτασε τον καθένα χωριστά 
μέσα στον μήνα Ιανουάριο, η Αγία Ορθόδοξη Αποστολική Εκκλησία εορτάζει 
στις 30 Ιανουαρίου μαζί και τους Τρεις μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς 
Διδασκάλους, «Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον συν τω κλει-
νώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι».  
Συγχρόνως και η Ελληνική Παιδεία τιμά τους προστάτες των Ελληνικών γραμ-
μάτων, γιατί στο έργο των Τριών Ιεραρχών, περισσότερο παρά στους άλλους 
Πατέρας της Εκκλησίας, έχουν συζευχθεί αρμονικά η υγιής ελληνική σκέψη και 
το καθαρό χριστιανικό πνεύμα.  
Πανηγυρίζουμε και τιμάμε ευλαβικά τη σεμνή μνήμη των Τριών Ιεραρχών που 
με το βαθύ φιλοσοφικό τους στοχασμό, τη μεγάλη και βαθιά πίστη τους, τη 

θερμή αγάπη τους στο Θεό και τον άνθρωπο, αναδείχθηκαν παιδαγωγοί και διδάσκαλοι, επιφανείς 
ρήτορες και συγγραφείς, πρότυπα φιλανθρωπίας και αρετής. 

Όμως η εορτή αυτή δεν είναι, απλά και γενικά αφιερωμένη στην παιδεία, τα γράμματα και την πνευ-
ματική καλλιέργεια. Το περιεχόμενο της ημέρας αυτής είναι στενά συνδεδεμένο και σημασιοδοτείται 
από το γεγονός ότι εκτός από τη προσφορά των Τριών Ιεραρχών στους επιμέρους τομείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας, οι Τρεις Άγιοι Πατέρες προσέφεραν πρώτα απ’ όλα Χριστό στο συνάνθρωπό 
τους. Η προβολή της αγιότητάς τους, ως μήνυμα ζωής, είναι η σπουδαιότερη προσφορά των Τριών 
Αγίων στο σύγχρονο αλλοτριωμένο άνθρωπο διότι έτσι, του υπενθυμίζουν και τον προσανατολίζουν 
προς τον αληθινό και μοναδικό σκοπό της ύπαρξής του, την Αγιότητα· την επάνοδο στο αρχέγονο 
κάλλος, στην παραδεισένια ομορφιά που είναι η εν Χριστώ ζωή.  
Οι εορτές στην Ορθόδοξη Εκκλησία  
Οι εορτές είναι βασικό κομμάτι της ζωής όλων μας όμως ο τρόπος και αυτό που εορτάζουμε, δείχνουν 
το ως αντιλαμβανόμαστε το σκοπό και το νόημα της ζωής μας. Για να το πούμε με πιο απλά λόγια: 
«Πες μου τι γιορτάζεις, να σου πω ποιος είσαι».  
Δυστυχώς είμαστε όλοι μάρτυρες μιας απαξίωσης των θρησκευτικών εορτών σαν ημέρες αργίας και 
ευκαιρίας ξεκούρασης, και όχι σαν ημέρες εορτασμού και χαράς.  
Σαν νέοι που αναζητούμε κάτι αληθινό, μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από τη 
διαστρεβλωμένη αλήθεια μιας απαξίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που ζούμε καθημερινά.  
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών κρύβει ένα αφάνταστα σπουδαίο νόημα ως προς τη βαθύτερη ουσία της 
ζωής και της δια βίου παιδείας μας.  
Σπουδάζουμε όχι για να τυποποιηθούμε και να μηχανοποιηθούμε αλλά για να καλλιεργηθούμε και να 
προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας.  
 
Οι Τρεις Ιεράρχες οι μεγάλοι αγωνιστές του Πνεύματος μας δείχνουν το δρόμο της αληθινής παιδείας:  
 
Γι’ αυτό δεν πρέπει να περιοριζόμαστε κατά την επέτειο της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών μόνο 
σε ωραία λόγια, τα οποία τα λέμε και τα επαναλαμβάνουμε υπερτονίζοντας και υπογραμμίζοντας τις 
αρετές των Αγίων και γενικώς την όλη τους πολιτεία επί της γης.  
Πρέπει η ζωή τους να μας αγγίξει επηρεάζοντας τη δική μας ζωή ούτως ώστε να έχουμε φώτιση αγιο-
πατερική και με το τρόπο αυτό τα φωτεινά παραδείγματα των Αγίων Πατέρων, των μεγάλων Πατέ-
ρων της Εκκλησίας μας να γίνονται φωτεινοί οδοδείκτες προκειμένου να κατευθύνουν και την δική 
μας ζωή προς την δική μας Αγιότητα, το οποίο και αποτελεί για μας την πεμπτουσία της αποστολής 
μας.  
 

Τρέφουν πεινασμένους, ντύνουν γυμνούς, θεραπεύουν αρρώστους και προστατεύουν αδύναμους. 
Νουθετούν, διαπαιδαγωγούν και μορφώνουν με τα νάματα της λειτουργίας τους και της διδασκαλίας 
τους. 
Από το 12ο αιώνα συνεορτάζονται στις 30 Ιανουαρίου ως τρεις μεγάλοι Φωστήρες της οικουμένης και 
από το 1838 καθιερώνεται η γιορτή τους ως γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας. 
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