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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Β' Κυριακή Νηστειών - Γρηγόριος Παλαμάς Αγαπητοί Χριστιανοί,
Η Β' Κυριακή των Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο
θεολόγο και υπέρμαχο της Ορθοδοξίας και Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Αγ. Γρηγόριο τον Παλαμά,
Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Έζησε στον ιδ' αιώνα και ο ζήλος του για τον μοναχισμό, τον όδευσε να
πάει και να ασκήσει εις το Άγιο Όρος. Για είκοσι -τρία ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε με προσευχή,
μελέτη και ασκητικούς αγώνες.
Στην εποχή του αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια αιρετική σχολαστική θεολογία παρμένη από
την Δύση. Αντέκρουσε τον αιρετικό θεολόγο Βαρλαάμ ο οποίος θεωρούσε τις ενέργειες του Θεού ήταν
κτιστές ενέργειες, διαφέροντας από την ουσία του Θεού. Ως ένα παράδειγμα, ο Βαρλαάμ δίδασκε την
αιρετική θέση πως το Θαβώριον φως τη Μεταμορφώσεως ήταν κτιστό. Ο Άγιος Γρηγόριος επεσήμανε
πως το φως, της Μεταμορφώσεως ήταν το άκτιστο φως πηγάζοντας από τις Ενέργειες του Θεού. Η
μέθεξη του ανθρώπου με τον Θεό πραγματοποιείται από τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Εμείς δεν
συμμετέχουμε στην ουσία του Θεού, αλλά στις άκτιστες ενέργειες του Θεού.
Οι αιρετικοί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πως οι ησυχαστές του Αγίου όρους μέσω της "νοεράς
προσευχής" μπορούσαν να ζήσουν την εμπειρία του άκτιστου φωτός. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι
φτωχοί τω πνεύματι πως με την καθαρή προσευχή οι μοναχοί κατάφερναν να ζουν την Χάρη του
Θεού. Ένα απόσπασμα της διδασκαλίας του Αγ. Γρηγορίου αναφέρει: "Όπως ο ήλιος δια της αυτής
ακτίνος και φωτίζει και θερμαίνει και αναπτύσσει και αυξάνει και ζωογονεί, ούτω και ο Θεός ενεργεί
πάντα με μίαν μόνον ενέργειαν"(Περί Θείων Ενεργειών(7.24)).
Αδελφοί μου, ανάφερα λίγα λόγια για την Θεολογία για την οποία ασχολήθηκαν οι Πατέρες της
Εκκλησίας για να πάρουμε μια γεύση από τα γεγονότα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Μπορεί να
ακούγονται ασήμαντα για τον απλό το κόσμο όμως, η Θεολογία της Εκκλησίας μας είναι αυτή που μας
προστατεύει από τους αιρετικούς. Το βασικό σημείο όλου αυτού του θέματος ήταν η προσευχή. Μην

ξεχνάμε ποτέ πως για μας τους Χριστιανούς η προσευχή είναι το μέσο δια του οποίου πλησιάζουμε τον
Θεό στην ζωή μας. Χωρίς την προσευχή δεν μπορούμε να ανέβουμε πνευματικά και να κατανοήσουμε
τον Θεό. Όταν δώσουμε τον εαυτό μας εις τον Θεό τότε μόνο θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τους
καρπούς της Χάριτος του Θεού.
Ο ίδιος ο Θεός είναι το φως του κόσμου τούτου και όσοι μένουν απομακρυσμένοι από το Θεό ζουν
στο σκοτάδι. Εάν θέλουμε όντως να ζήσουμε την δόξα του Θεού, πρέπει να αρχίσουμε να αφιερώνουμε
χρόνο στην ησυχία της ψυχής και της προσευχής. Η μέθεξη του ανθρώπου με τον Θεό γίνεται μόνο δια
μέσου της καθαρής προσευχής. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής Κυριακής που μας προβάλει η
Εκκλησία. Ας αφήσουμε την θεωρία και ας ξεκινήσουμε την πράξη, διότι όπως λέει η παροιμία του λαού
μας, τα λόγια είναι φτώχια.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Ανακοίνωση
Χειροτονία π. Νικολάου Πάρου

Μεγάλο το αξίωμα της Ιεροσύνης με το οποίο ο χειροτονούμενος δέχεται τη Θεία Χάρη
και που η οποία τον καθιστά οικονόμο των Μυστηρίων του Θεού.
Σήμερα Κυριακή, 24η Μαρτίου 2019, εις τον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων
Αικατερίνης και Γεωργίου, θα τελεσθεί υπό του Σεπτού Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου, η εις πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ιερολογιωτάτου
Διακόνου Νικολάου Πάρου.
................................................................................................................................................

Ordination of Rev. Deacon Nicholas Paros to the Holy Priesthood

By the Grace of God and in accordance with the Apostolic tradition of the Orthodox
Church his eminence Archibishop Demetrios and Geron of America will ordain Rev. Deacon
Nicholas Paros to the order of the Holy Priesthood.
This sacrament of the ordination will take place during the divine liturgy celebrated today
March 24, 2014 at Sts. Catherine & George Church.
Την Κυριακή 24 Μαρτίου εις τον Ιερόν Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί
μνημόσυνων υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μεγάλων ευεργετών και των προέδρων της
Κοινότητος μας που προσέφεραν οικονομικά για την δημιουργία και την περεταίρω πρόοδο
και προβολή της Κοινότητος μας
Μεγάλοι ευεργέτες
Πέτρου Γ. Πατρίδη,
Σταύρου Νιάρχου
Πέτρου Χ. Σαραντάκου,
Γεωργίου Ανδρέα
Κεκοιμημένοι Πρόεδροι
Αλεξάνδρου Γκούτα
Γεωργίου Πάνου
Ιατρού Χρήστου Βοζή
Μιχαήλ Λαχανά
Αντωνίου Κοντολέων
Δημητρίου Στάθη
Κων/νου Πάππα,
Γεωργίου Λάμπρινού
Γεωργίου Ρόδη
Δημητρίου Θεοφάνους
Κυριάκου Μάνου
Νικ. Αλτομεριάνος
Ιωάννου Κιάμου
Γεωργίου Λαμπρινού
Κων/νου Χατζινάκη
Νικολάου Διμότση
Θεοδώρου Δημητρίου
Νικολάου Στάικου
Νικολάου Γιατράκης
Νικολάου Τσιάμη
Νικολάου Διμότση
Θεόδωρου Θεοδώρου
Θεόδωρου Μίλλερ
Γεωργίου Μίρρου
Νικ. Παπαδοπούλου
Μιχαήλ Κατού
Κώστα Κωστίδη

Κυριακή Γρηγορίου Παλαμά Ἐκ τοῦ Κατὰ
Μᾶρκον 2:1-12

Sunday of St. Gregory Palamas
The Gospel According to Mark 2:1-12

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,
εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς
εἰς Καπερναοὺμ δι᾿
ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη
ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ
εὐθέως συνήχθησαν
πολλοί, ὥστε μηκέτι
χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς
τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει
αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ
ἔρχονται πρὸς αὐτὸν
παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ
τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν
στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν
κράβαττον,
ἐφ᾿
ᾧ
ὁ
παραλυτικὸς
κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν
αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον,
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες
τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ
διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί
οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται
ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; καὶ
εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι
αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν
ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον,
εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ
ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν
κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ
παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν
κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν
σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν
κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε
ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν
λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

At that time, Jesus entered Capernaum and it
was reported that he was at home. And many
were gathered together, so that there was no
longer room for them, not even about the door;
and he was preaching the word to them. And
they came, bringing to him a paralytic carried
by four men. And when they could not get
near him because of the crowd, they removed
the roof above him; and when they had made
an opening, they let down the pallet on which
the paralytic lay. And when Jesus saw their
faith, he said to the paralytic, "My son, your
sins are forgiven." Now some of the scribes
were sitting there, questioning in their hearts,
"Why does this man speak thus? It is a
blasphemy! Who can forgive sins but God
alone?" And immediately Jesus, perceiving in
his spirit that they thus questioned within
themselves, said to them, "Why do you
question thus in your hearts? Which is easier,
to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,'
or to say, 'Rise, take up your pallet and walk?
But that you may know that the Son of man
has authority on earth to forgive sins"-he said
to the paralytic-"I say to you, rise, take up your
pallet and go home." And he rose, and
immediately took up the pallet and went out
before them all; so that they were all amazed
and glorified God, saying, "We never saw
anything like this!"

Sunday of St. Gregory Palamas
St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-14; 2:1-3
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.
"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst
found the earth in the beginning, and the
heavens are the work of thy hands; they will
perish, but thou remainest; they will all grow
old like a garment, like a mantle thou wilt roll

them up, and they will be changed. But thou
art the same, and thy years will never end." But
to what angel has he ever said, "Sit at my right
hand, till I make thy enemies a stool for thy
feet?" Are they not all ministering spirits sent
forth to serve, for the sake of those who are to
obtain salvation?
Therefore we must pay closer attention to what
we have heard, lest we drift away from it. For
if the message declared by angels was valid
and every transgression or disobedience
received a just retribution, how shall we escape
if we neglect such a great salvation? It was
declared at first by the Lord, and it was
attested to us by those who heard him.

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.
Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ
ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς
ἱμάτιον
παλαιωθήσονται,
καὶ
ὡσεὶ
περιβόλαιον
ἑλίξεις
αὐτοὺς,
καὶ
ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη
σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα δὲ τῶν
ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν
ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ
πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ
τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ
τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς
ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ
διʼ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο
βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ
ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς
ἐκφευξόμεθα
τηλικαύτης
ἀμελήσαντες
σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι
διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς
ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

Welcome to Hellenic
Orthodox Community of St.
Demetrios:We welcome all
our visitors this morning
and thank you for praying
with us during the Divine Liturgy. While Holy
Communion may only be received by
prepared and baptized Christians, our nonOrthodox guests are welcome to join us in
receiving blessed bread (Antidoron) from the
priest at the conclusion of the Divine Liturgy.
Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς ένοριτες μας ὅτι
ὁ Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τῆς Πέμπτης
καί ὥρα 1:00 μ.μ. συνεχίζεται, στον Ἱερό
Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Μαρίας Νικολάου
Μιχαήλ & Αγγελικής Μενιάδη
Νικολάου Τρύφων
Μεγάλοι ευεργέτες Κοινότητας
Κεκοιμημένοι Πρόεδροι Κοινότητας
Διονυσίου Αυγουστάτου
Αικατερίνης Ματαφιά
Ηλία Εμμανουήλ Νάκη
Μαρίας Παναγιώτου
Αρτοκλασία
Ευστρατίου Παπουτσέλη

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Ιερώνυμος Λαστιχένος
Θεοδώρας Βουρδέρη
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως
θα τελείται από τον πατέρα Νεκτάριο
εις τον Ιερόν Ιερό Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Δημητρίου,
κάθε Τρίτη 12:00-2:00μ.μ.
HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios
every Tuesday afternoon,
from 12:00- 2:00p.m.
at St. Demetrios Cathedral.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μ. Ἐσπερινός
7:00-8:30μ.μ.

Sunday, March 24, 2019
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Vespers
7:00 – 8:30p.m.

Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 2019
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑς
ΘΕΟΤΟΚΟΥ(Εθνική Εορτή),
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεία Λειτουργία Δοξολογία 8:00-10:30π.μ.

Monday, March 25, 2019
Annunciation of the Theotokos
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Divine Liturgy & Doxology
8:00-10:30p.m.

Τρίτη, 26 Μαρτίου, 2019
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.
Προηγ. Θ.Λ. για Νεολαία (Αγγλικά) 7:00-8:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019
ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΝ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Λειτ. Πρωϊνή 8:00 -10:00π.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Βραδυνή
7:00 -8:30μ.μ.

Tuesday, March 26, 2019
Synaxis of the Archangel Gabriel
SAINT DEMETRIOS
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.
Presanctified Lit. Youth English 7:00-8:30p.m.
SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.
Wednesday, March 27, 2019
Matrona of Thessaloniki
SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy(morning) 8:00-10:00a.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy (evening) 7:00-8:30p.m.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2019
Ιλαρίωνος Οσίου, Ηρωδίωνος εκ των 70
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Thursday, March 28, 2019
Hilarion the righteous, Herodios of the 70
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2019
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Λειτ. Πρωϊνή 8:00 -10:00π.μ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7:00-8:30μ.μ

Friday, March 29, 2019
3rd SALUTATIONSTO THE VIRGIN MARY
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Presanctified Lit. (morning)
8:00-10:00a.m.
3rd SALUTATIONS
7:00-8:30p.m.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019
Ιωάννου της Κλίμακος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.

Saturday, March 30, 2019
John Climakos
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m
Vespers
6:00 – 7:00p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019
Γ’ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσης)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όρθρος & Θ. Λειτουργία
8:00 -11:00π.μ.
Κατανυκτικός Εσπερινός
6:00-7:00μ.μ.

Sunday, March 31, 2019
3rd SUNDAY OF LENT(Stavroproskineseos)
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Vespers of Contrition
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00 -11:00π.μ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Την Κυριακή 31 Μαρτίου εις τους Ιερούς Ναούς, Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου
και Αγίων Αικατερίνης & Γεωργίου Αστορίας , θα τελεστεί μνημόσυνον υπέρ
αναπαύσεως των κεκοιμημένων μεγάλων ευεργετών και των προέδρων της
Κοινότητος μας που εργάστηκαν και πρόσφεραν για την δημιουργία και την
περεταίρω πρόοδο της Κοινότητος.

Classical Greek Night
“Under the stars”
Presented by
Saint Demetrios High School 8th & 12th Grades
Saturday, March 30, 2019  7 pm – 11 pm
Petros G. Patrides Center @ Saint Demetrios Astoria
Food ● Drinks ● Beverages ● Raffles
Music By DJ ALEX
LAIKA, REBETIKA, DIMOTIKA, Modern and Much More!
Admission : $40 Adults ● $20 Children, Saint Demetrios
Students and
All other students with valid School ID
Reserve a table in advanced ( 8 or 10 people) ● Tickets sold at the door
Reservations Preferred: sdastoriaevents@aol.com  718.728.1754  718.440.8575
30-03 30th Drive  Astoria, New York

ΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ
Παρακαλούμε θερμά
όσοι επιθυμείτε
να προσφέρετε την δωρεά
σας δια τα άνθη του
Επιταφίου όπως
επικοινωνήσετε
με το Γραφείο
της Κοινότητας
μας
στο (718) 728-1718

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ
19/06/19 1η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ΚΕΝΝΕDY και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού στη Μόσχα , για μια από τις
ωραιότερες πόλεις του κόσμου, την Αγία Πετρούπολη, την πιο βόρεια μεγαλούπολη του πλανήτη, τη "Βενετία
του Βορρά", όπως επονομάζεται, χάρη στα κανάλια, τα νησάκια και τις γέφυρες του ποταμού Νέβα. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
20/06/19 2Η ΗΜΕΡΑ : ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(Ξενάγηση πόλης, Κρουαζιέρα στον ποταμό Νέβα)
Η Αγία Πετρούπολη είναι ένα κλασικό παράδειγμα "τεχνητής"
πρωτεύουσας, που δημιουργήθηκε από τον τσάρο Μεγάλο Πέτρο
το 1703. Μετά την πτώση της τσαρικής αυτοκρατορίας το 1918, η
πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στη Μόσχα. Είναι η πιο Ευρωπαϊκή
πόλη της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης
θα δούμε μεταξύ άλλων την εκπληκτική Εκκλησία της
Αναστάσεως, που μοιάζει σαν βγαλμένη από ρωσικό παραμύθι, το
Ινστιτουτο Σμολυν, απ΄οπου ο Λενιν διηυθυνε τις επιχειρησεις της
λαϊκής εξέγερσης, τον Μπρούτζινο Καβαλάρη που απεικονίζει τον
ιδρυτή της πόλης Μεγάλο Πέτρο, την Λεωφόρο Nevsky Prospekt,
το Champs Elysees της Αγίας Πετρούπολης, στην οποία
βρίσκονται παλάτια, εκκλησίες, πάρκα, θέατρα σε μια ευθεία 4
χιλιομέτρων, τον Καθεδρικό Ναό Καζάν, το άγαλμα του τσάρου
Νικολαου Α΄και το Δημαρχειο. Στη συνεχεια θα επισκεφθουμε τον μεγαλοπρεπη Καθεδρικο Ναο του Αγιου
Ισαακίου (1818-1848), ένα νεοκλασικό δείγμα αυτοκρατορικού μεγαλείου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα
θολωτά κτίρια στον κόσμο και από τα πιο εντυπωσιακά της πόλης. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με μία
κρουαζιέρα στον ποταμό Νέβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
21/06/19 3η ΗΜΕΡΑ : ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ( ΕΡΜΙΤΑΖ,ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ)
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε τα χειμερινά ανάκτορα των τσάρων, όπου στεγάζεται το μουσείο Ερμιτάζ,
ένα από τα πλουσιότερα μουσεία του κόσμου με 2.700.000 εκθέματα και το τρίτο σε μέγεθος στον κόσμο
μετά το Λούβρο και την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Άρχισε να λειτουργεί το 1764 επί Μεγάλης
Αικατερίνης και περιλαμβάνει έργα των Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Μικελάντζελο, Ραφαήλ, Ρενουάρ, Τιτσιάνο,
Ρέμπραντ, Βαν Γκογκ, Ματίς, Γκωγκέν, γλυπτά του Ροντέν και αμέτρητα έπιπλα και σκεύη. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το νησάκι του Νέβα, με το φρούριο του "Πέτρου και Παύλου", στο εσωτερικό του οποίου
βρίσκεται ο ομώνυμος ναός με το κοιμητήριο των Τσάρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
22/06/19 4η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΠΕΤΡΟΝΤΒΟΡΕΤΣ/ΠΕΤΕΡΧΟΦ)
Πρωινή αναχώρηση για μία εκδρομή στην πόλη Πέτερχοφ (Πετροντβόρετς, από το 1944) που βρίσκεται στον
Κόλπο της Φιλανδίας, σε 17 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη. Η πόλη αυτή φιλοξενούσε τα θερινά
ανάκτορα των τσάρων και σήμερα αποτελεί την ομορφότερη πόλη των περιχώρων της Αγίας Πετρούπολης,
με 7 πάρκα, 20 παλάτια χτισμένα στις αρχές του 18ου αι., φαντασμαγορικούς καταρράκτες και 144
σιντριβάνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
23/06/19 5η ΗΜΕΡΑ : ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΣΧΑ (ΠΤΗΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΡΟΝΤΙΝΟ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο Pulkovo και πτήση για την πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα. Άφιξη και
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη. Θα δούμε μεταξύ άλλων το ιστορικό της κέντρο, την Κόκκινη Πλατεία
(Κράσναγια), που πήρε το όνομά της από το χρώμα των τειχών του Κρεμλίνου, τον περίφημο Καθεδρικό του
Αγίου Βασιλείου (εξωτερικά) με τους εννέα τρούλους, αφιερωμένους στις μεγάλες γιορτές της ορθοδοξίας,
που κτίστηκε από τον τσάρο Ιβάν τον Τρομερό για τη νίκη του στην πρωτεύουσα των Τατάρων Καζάν, το
μαυσωλείο του Λένιν (εξωτερικά), το συγκρότημα εμπορικών καταστημάτων ΓΚΟΥΜ, που κατασκευάστηκε
τον 19ο αι. για να στεγάσει 1000 καταστήματα, το κτίριο του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου, το θέατρο
Μπολσόι, το πανεπιστήμιο Λομονόσωφ κ.ά. Συνεχίζουμε για το μουσείο Μποροντίνο. Η έκθεση του μουσείου
καταγράφει την προέλαση και υποχώρηση των στρατευμάτων του Ναπολέοντα και περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων αυθεντικές στρατιωτικές στολές, όπλα, λάβαρα και νομίσματαΗ ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με έναν
περίπατο στη Στάρυ Αρμπάτ, με καταστήματα παραδοσιακών ρωσικών προϊόντων (σαμοβάρια, σερβίτσια,
κεντήματα, δίσκοι, εσάρπες, αντικείμενα από γυαλί κλπ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

24/06/19 6η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ(ΚΡΕΜΛΙΝΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΩΝ)
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Κρεμλίνο, το σύμβολο της Μόσχας και ολόκληρης της Ρωσίας, που
αποτελούσε κατοικία των Ρώσων τσάρων και πατριαρχών. Ονομάστηκε έτσι από τη λέξη Κρεμλ, που
σημαίνει φρούριο. Το Κρεμλίνο υπήρξε το διοικητικό, ιστορικό και εκκλησιαστικό κέντρο της Ρωσίας. Κατά
την περιήγησή μας στο Κρεμλίνο θα δούμε μεταξύ άλλων το καμπαναριό του Ιβάν του Τρομερού και το
Μέγαρο των Συνεδρίων και φυσικά θα θαυμάσουμε τις περίφημες εκκλησίες του 15ου αι. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Μουσείο Μνήμης της Αστροναυτικής. Είναι ένα μοναδικό στο είδος του μουσείο,
αφιερωμένο στην εξερεύνηση του διαστήματος. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 10/04/1981 για την 20η
επέτειο της πτήσης στο διάστημα του Y. Gagarin και εξηγεί την ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος.
Εκθέματα του μουσείου είναι ο πύραυλος και ο διαστημικός εξοπλισμός, προσωπικά αντικείμενα των
αστροναυτών και των μηχανικών, αρχειακά έγγραφα, καθώς και μια ευρεία ποικιλία αντικειμένων σχετικών
με την ιστορία της πτήσης, την αστρονομία, την εξερεύνηση του διαστήματος, τη διαστημική τεχνολογία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
25/06/19 7η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ-ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ-ΣΟΥΖΝΤΑΛ(ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ/ΧΡΥΣΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) Πρωινή οδική αναχώρηση για τον περίφημο "Χρυσό Δακτύλιο", μια ενδιαφέρουσα διαδρομή
κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουμε τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική της παλιάς Ρωσίας.
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας ημέρας θα είναι στο Βλαντιμίρ, μια πόλη που ιδρύθηκε το 1108. Το
Βλαντίμιρ ήταν μία από τις μεσαιωνικές πρωτεύουσες της Ρωσίας και δύο από τους καθεδρικούς ναούς του
έχουν κηρυχθεί μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς από την UNESCO. Άφιξη και ξενάγηση της
πόλης με επίσκεψη στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με τους πέντε τρούλους που
σχεδιάστηκε ως μαυσωλείο των Μεγάλων Δουκών και αφιερώθηκε στην ιερή εικόνα της Θεοτόκου του
Βλαντίμιρ. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το εκπληκτικό Σουζντάλ, μια κωμόπολη κτισμένη στις όχθες
του ποταμού Καμένκα, η οποία βρίσκεται στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Επί Σοβιετικής Ένωσης ανακηρύχθηκε "πόλη-μουσείο". Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα γνωρίσουμε
σπουδαία μνημεία της ρωσικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όπως το Κρεμλίνο του Σουζντάλ, την πλατεία
της αγοράς, ενδιαφέροντα μοναστήρια και παραδοσιακά ξύλινα σπίτια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
26/06/19 8η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΥΖΝΤΑΛ-ΖΑΓΚΟΡΣΚ-ΜΟΣΧΑ
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλη Ζαγκόρσκ, που απέχει 71 km από τη Μόσχα και θεωρείται το
"Βατικανό της Ρωσίας". Μια παραμυθένια πολιτεία του 14ου αι. με εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό ρυθμό, που
αναπαριστά όλη την εξέλιξη της ρωσικής αρχιτεκτονικής μέχρι τον 19ο αι. Θα επισκεφθούμε το εν ενεργεία
μοναστήρι της Λαύρας, που είναι κέντρο της Ρώσικης Ορθόδοξης εκκλησίας και κατοικία του πατριάρχη της
Ρωσίας. Επιστροφή στη Μόσχα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
27/06/19 9η ΗΜΕΡΑ ΜΟΣΧΑ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη Μόσχα. Γεύμα το μεσημέρι και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής στη Νέα Υόρκη.
Τιμή συμμετοχής: $4,150 USD per person
Επιπλέον χρέωση μονόκλινου: $950 USD
Περιλαμβάνονται:
·
Αεροπορικά εισιτήρια με τις αναγραφόμενες πτήσεις και ώρες
·
Μεταφορές-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
·
Διαμονή σε ξενοδοχείο 4****
·
Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινώς (μπουφέ)
·
Όλες τις εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που αναγράφονται στο πρόγραμμα
·
Νυχτερινή βόλτα με πλοιάριο στην Αγία Πετρούπολη
·
Ξεναγός-Συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος
Δεν περιλαμβάνονται:
·
Βίζα Ρωσίας
·
Ασφάλιση Υγείας
(Για το κόστος της βίζας θα απευθυνθείτε στο Ρωσικό προξενείο στη Νέα Υόρκη που τις εκδίδει, καθώς και
για την ασφάλεια υγείας που εκδίδεται μαζί με την βίζα με ένα επιπλέον κόστος για το οποίο θα σας
ενημερώσουν εκεί).

27 Μαρτίου - † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἠμῶν Ματρώνης, τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῆς ῾Ομολογητρίας.῾Η
῾Οσία Ματρώνα ἔζησε στή Θεσσαλονίκη καί συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν Μαρτύρων τῶν πρώτων αἰώνων
τῆς ᾿Εκκλησίας μας, κατά τήν περίοδο τῶν διωγμῶν. ῾Υπῆρξε ἀκόλουθος μιᾶς πλούσιας καί εὐγενοῦς
᾿Ιουδαίας, μέ τό ὄνομα Παντίλλα ἤ Παυτίλλα, ὁποία ἦταν σύζυγος τοῦ στρατοπεδάρχου τῆς Θεσσαλονίκης.
Καθημερινά συνόδευε τήν κυρία της στή συναγωγή τῆς πόλεως, ὅπου ὡστόσο δέν πήγαινε ἴδια, διότι κρυφά
κατέφευγε σέ χριστιανικό ναό, γιά νά προσευχηθεῖ. Μοιραῖα, ὅμως, ἐπειδή γιά πολύ καιρό Ματρώνα
ἐξεγελοῦσε τήν κυρία της, μιά λάθος κίνηση ἐστάθηκε ἀφορμή γιά νά ἀποκαλυφθεῖ ταυτότητά της. Σέ μιά
ἑορτή τῶν ᾿Ιουδαίων, κατά τήν ὁποία ἐσυνήθιζαν νά τρῶνε πικρά χόρτα καί ἄζυμα, Ματρώνα ἄργησε νά
ἐπιστρέψει ἀπό τό ναό καί ὅταν ἔφθασε στή συναγωγή ἐγινόταν τελετή τῶν ᾿Επιτιμίων. ῞Ενας ἀπό τούς
δούλους τῆς Παντίλλας κατήγγειλε ὅτι Ματρώνα ἦταν Χριστιανή καί ὅτι ἐξαπατᾶ τήν κυρία της,
φροντίζοντας κάθε φορά πού αὐτή προσερχόταν στή συναγωγή, ἐκείνη νά πηγαίνει στήν ἐκκλησία. Αὐτό
προεκάλεσε τήν ὀργή τῆς Παντίλλας, πού δέν ἐδίστασε, ξεσπώντας σέ κραυγές, νά τήν κατηγορήσει ὅτι εἶναι
ἐχθρική πρός αὐτήν. Διέταξε ἀμέσως τή σύλληψή της καί, ἀφοῦ τή συνέλαβαν καί τήν ἔδεσαν, ἄρχισαν νά τή
μαστιγώνουν. ῾Η Ματρώνα, ὅμως, μέ παρρησία ἐδήλωσε ὅτι εἶναι Χριστιανή καί ὅτι, ἄν καί κυρία της
ἐξουσίαζε τό σῶμα της καί τήν ἴδια της τή ζωή, ὡστόσο δέν μποροῦσε νά τή μεταπείσει σέ ὅσα ἐπίστευε.῾Η
Παντίλλα, ἀφοῦ τήν ἁλυσόδεσε, διέταξε νά τή φυλακίσουν καί νά σφραγίσουν τήν πόρτα τοῦ κελλιοῦ της.
῎Επειτα ἀπό τρεῖς μέρες, ἐνωρίς τό πρωί, πῆγε ἴδια νά δεῖ ἄν Ματρώνα ζεῖ. ῎Εκπληκτη διεπίστωσε ὅτι εἶχε
ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά δεσμά της καί ἐστεκόταν φωτεινή ψάλλοντας, χωρίς νά ἔχει τό παραμικρό ἴχνος
τραύματος καί βασανισμοῦ. ᾿Εξοργισμένη Παντίλλα διέταξε νά δέσουν πάλι τή Ματρώνα καί νά τή
μαστιγώσουν ἀνηλεῶς. ᾿Εκείνη, ἔκπληκτη γιά τήν ἰδιαίτερη σκληρότητα τῆς κυρίας της, τήν ἐρώτησε γιατί
τήν ἐβασάνιζε, ὁμολογώντας ὡστόσο τήν πίστη της στόν Χριστό. Καταπονημένη ἀπό τά βασανιστήρια καί
μήν μπορώντας νά σταθεῖ στά πόδια της, Ματρώνα ἐκλείσθηκε καί πάλι στή φυλακή.῎Επειτα ἀπό τρεῖς μέρες,
ὅταν Παντίλλα ἐπισκέφθηκε τό κελλί τῆς φυλακῆς τῆς ῾Αγίας, ἀντίκρισε τό ἴδιο θέαμα. Τή Μάρτυρα
ἀπελευθερωμένη ἀπό τά δεσμά της, μέ τό ἴδιο φωτεινό πρόσωπο, παρά τά βασανιστήρια καί τήν πείνα πού
ὑπέστη ἐπί δεκατέσσερις μέρες. Τότε κυρία της, γεμάτη ἀπό ὀργή, διέταξε νά δέσουν τή Ματρώνα σέ δρύϊνα
ξύλα καί νά τή βασανίσουν. ᾿Εξαντλημένη ῾Αγία ἀπό τίς μαστιγώσεις καί μέ τό σῶμα της γεμάτο σημάδια,
ἐψέλλισε μέ ἀδύναμη φωνή λίγες λέξεις προσευχῆς καί παρέδωσε τό πνεῦμα της.῾Η Παντίλλα διέταξε τότε
κάποιον μέ τό ὄνομα Στρατόνικος νά τυλίξει τό λείψανο τῆς ῾Αγίας σέ δέρμα καί στή συνέχεια νά τό ρίξει ἔξω
ἀπό τά τείχη τῆς πόλεως. Τό ἱερό λείψανό της τό παρέλαβαν οἱ Χριστιανοί καί τό ἐνταφίασαν μέ εὐλάβεια
κοντά στή Λεωφόρο, δηλαδή τήν ᾿Εγνατία ὁδό. Μετά τό τέλος τῶν διωγμῶν, ὁ ᾿Επίσκοπος Θεσσαλονίκης
᾿Αλέξανδρος πῆρε τό σκήνωμα τῆς Μάρτυρος καί τό μετέφερε μέσα στήν πόλη καί, ἀφοῦ ἔκτισε ναό, τό
ἀπέθεσε ἐντός αὐτοῦ. Τήν ἐποχή τῆς Φραγκοκρατίας, ὅμως, τό σκήνωμα τῆς ῾Αγίας μεταφέρθηκε στή
Βαρκελώνη καί ἐναποτέθηκε σέ ναό, πού καταστράφηκε κατά τή διάρκεια τοῦ Βύ Παγκοσμίου
Πολέμου.᾿Εκτός τῶν τειχῶν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπῆρχε καί μονή ἀφιερωμένη στήν ῾Αγία Ματρώνα.
30 Μαρτίου - † Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου ᾿Ιωήλ.῾Ο Προφήτης ᾿Ιωήλ εἶναι ἕνας ἀπό τούς Δώδεκα
Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τό ὄνομα ᾿Ιωήλ προῆλθε ἀπό τή σύντμηση τοῦ Γιχβέλ (=ὁ Γιεχωβᾶ εἶναι Θεός). ῏Ηταν υἱός
τοῦ Βαθουήλ. ᾿Από τή συχνή καί ἀποκλειστική ἀναφορά του στόν ᾿Ιούδα καί τήν ῾Ιερουσαλήμ, τή Σιών καί τό ναό, φαίνεται
ὅτι προεφήτευσε στήν ᾿Ιουδαία καί μάλιστα στήν ῾Ιερουσαλήμ. ῾Ορισμένοι ἐρευνητές ἀναβιβάζουν χρονικά τόν Προφήτη
᾿Ιωήλ σέ πολύ παλιά ἐποχή, πρίν ἀπό τόν Προφήτη ᾿Αμώς καί τόν Προφήτη ῾Ησαΐα, κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς βασιλείας τοῦ
᾿Ιωάς (836-797 π.Χ.), ἐνῶ ἄλλοι τάσσουν τό βιβλίο του μετά τή Βαβυλώνιο αἰχμαλωσία (500-400 π.Χ.).᾿Εκτός ἀπό τίς ἄλλες
προφητεῖες, ὁ Προφήτης ᾿Ιωήλ προεφήτευσε περί τῆς καθόδου τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος κατά τήν μέρα τῆς Πεντηκοστῆς· «Κατά
τήν περίφημη ἐκείνη μέρα στά ὄρη θά τρέχει τό γλυκό μέλι καί στούς λόφους θά ρέει ἄφθονα τό γάλα καί ὅλες οἱ πηγές θά
ἀναβλύζουν ὕδατα. Κύρια πηγή θά πηγάζει ἀπό τό ναό τοῦ Κυρίου καί θά φθάνει τό πότισμά της μέχρι τοῦ μακρινοῦ
χειμάρρου τῶν σχοίνων». ῾Ο Προφήτης ᾿Ιωήλ ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. ῾Η ᾿Εκκλησία τιμᾶ τή μνήμη του, ἐπίσης, στίς 19
᾿Οκτωβρίου.
30 Μαρτίου - † Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ζαχαρίου, ἐπισκόπου Κορίνθου. ῾Ο ῞Αγιος Ζαχαρίας
ἦταν ᾿Επίσκοπος Κορίνθου. Συκοφαντήθηκε ἀπό τούς Τούρκους ὅτι συνεργαζόταν μέ τούς ᾿Ενετούς κατά τήν ἐκστρατεία τοῦ
Μοροζίνη στήν ῾Ελλάδα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ῾Ελλήνων. Γιά τό λόγο αὐτό συνελήφθη καί, ἀφοῦ βασανίσθηκε
σκληρά, ὁδηγήθηκε στόν κριτή, ὁ ὁποῖος τόν προέτρεψε νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του καί νά ἀσπασθεῖ τή μουσουλμανική
θρησκεία. ῾Ο Ζαχαρίας μέ ἀποστροφή ἀρνήθηκε καί καταδικάσθηκε νά καεῖ ζωντανός στή φωτιά. ῞Ομως οἱ Χριστιανοί τῆς
Κορίνθου κατόρθωσαν, διά χρημάτων, νά μεταβάλουν τό φρικτό αὐτό τρόπο τῆς θανατικῆς καταδίκης. ῎Ετσι ὁ ῞Αγιος
ἀποκεφαλίσθηκε στήν Κόρινθο τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τοῦ ἔτους 1684 καί ἐδέχθηκε τό στέφανο τοῦ
μαρτυρίου.

