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ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
Αγαπητοί Ενορίτες,
Με την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως βρισκόμαστε εις το μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής.
Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αφιερώνοντας αυτήν την Κυριακή εις τον Σταυρό, οι πατέρες θέλησαν να δώσουν
έμφαση εις το γεγονός ότι ο Σταυρός πρέπει να έχει κεντρική θέση εις την ζωή μας. Έτσι, λοιπόν, όπως ο
Σταυρός είναι κεντρικό σύμβολο στην ζωή μας, με την ίδια λογική, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
τοποθετείται εις την μέση της Αγίας Τεσσαρακοστής.
Ο Σταυρός του Κυρίου είναι ένα δυνατό σύμβολο εις την πίστη μας. Με την σταύρωση Του Ιησού
Χριστού, μετατρέπεται ο σταυρός από σύμβολο φονικό σε σύμβολο θυσίας και ελπίδας. Ο Ιησούς
Χριστός, υπέστη το μαρτύριο του Πάθους για την αγάπη Του προς τον άνθρωπο, για να σηκώσει επάνω
του όλες τις αμαρτίες μας. Με τον ίδιο τρόπο καλούμαστε και εμείς να υποστούμε ένα μικρό ελάχιστο
βάρος του πνευματικό αγώνα μας, που μας διδάσκει η Εκκλησία να κάνουμε με την νηστεία και
προσευχή, για το καλό και την οικοδόμηση της ψυχής μας.
Ο Σταυρός του Κυρίου, λοιπόν, τοποθετείται εις το επίκεντρο της πίστεώς μας. Χωρίς τον Σταυρό,
δεν μπορεί να υπάρχει σωτηρία. Μάλιστα, η Ανάσταση περνάει μέσω του Σταυρού. Για αυτό μας καλεί ο
Κύριος και μας λέγοντας: «Εἴ τίς θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι». Αυτό είναι το κάλεσμα του Θεού στην ζωή μας. Όπως σήκωσε ο Κύριος
τον Σταυρό Του, με το ίδιο τρόπο, μας καλεί να σηκώσουμε και εμείς τον προσωπικό μας Σταυρό. Με
αυτό τον τρόπο μας καλεί να Τον ακολουθήσουμε. Μας δίδαξε ο Κύριος με το παράδειγμά Του, πως μέσα
από την υπακοή και την ταπείνωση, έρχεται και ο καθαγιασμός της ψυχής. Μας σημειώνει: «ὅτι πᾶς
ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται ὁ δέ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται». Ας βάλουμε το δικό μας θέλημα εις
την άκρη και ας ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού.
Δεν μας υποσχέθηκε ποτέ ο Κύριος δόξες και τιμές, αλλά δια του σταυρού μας αναγνωρίζουμε
πόσο έχουμε ανάγκη τον Θεό και πως η ζωή μας εδώ εις την γη είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με τον
Θεό. Για αυτό ψέλνουμε την ημέρα του Σταυρού: «Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καὶ τὴν
ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν». Η προσκύνηση του Σταυρού φέρνει και την δοξολογία για την

Ανάσταση. Τόση δύναμη έχει ο Σταυρός ώστε με το σημείο του σταυρού διώχνεται και απομακρύνεται ο
διάβολος.
Με την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, νικάται ο ίδιος ο θάνατος. Προσκυνούμε το Σταυρό διότι τον
ευλόγησε ο Χριστός. Υψώνουμε το Σταυρό διότι υψώθηκε σε αυτό ο Χριστός. Μέσω της υψώσεως του,
αγιάστηκε η ανθρωπότητα και ο Τίμιος Σταυρός έγινε το στήριγμα της ζωής.
Σε αυτή την σημερινή και σημαντική Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, θέλησα να τελέσουμε
μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου για όλους τους αποβιώσαντας Ιερείς, που
διακόνησαν με αγάπη και αφοσίωση την Μεγαλώνυμη Κοινότητα του Αγ. Δημητρίου. Πολλοί Ιερείς
πέρασαν από την Κοινότητα μας και ο κάθε Ιερέας προσέφερε την διακονία του κατά την δυνατότητά
του. Το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας, είναι το Άγιο Θυσιαστήριο, διότι δια αυτού του τρόπου
αγιάζονται οι πιστοί. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν εμείς οι νεότεροι να θυμούμαστε, να τιμούμε και να
ευεργετούμε τους προκατόχους διακονιτές του λαού του Θεού. Αυτό το μνημόσυνο των κεκοιμημένων
Ιερέων και Αρχιερέων εύχομαι να τελείται κάθε χρόνο αυτή την συμβολική ημέρα της
Σταυροπροσκυνήσεως, ως ένδειξης εκτίμησης για το έργο που επιτέλεσαν. Ο Θεός να τους αναπαύσει.
Αιωνία η μνήμη αυτών.
ΑΜΗΝ.

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

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


Κυριακή Γ'Νηστειών Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον
8:34-38, 9:1
Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν
ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ
εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει
ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ
ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν
ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ
γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ
τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε
ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου
ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Sunday of the Holy Cross
The Gospel According to Mark 8:34-38; 9:1
The Lord said: "If anyone wishes to come after
me, let him deny himself and take up his cross
and follow me. For whoever would save his life
will lose it; and whoever loses his life for my
sake and the gospel's will save it. For what does
it profit a man, to gain the whole world and
forfeit his life? For what can a man give in return
for his life? For whoever is ashamed of me and
my words in this adulterous and sinful
generation, of him will the Son of man also be
ashamed, when he comes in the glory of his
Father with the holy angels." And he said to
them, "Truly, I say to you, there are some
standing here who will not taste death before
they see the kingdom of God come with power."

Sunday of the Holy Cross
Πρὸς Ἑβραίους 4:14-16, 5:1-6
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου. Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε,
κεκράξομαι ὁ Θεός μου.
Ἀδελφοί, ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν,
διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν

τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ
ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς
ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα
καθʼ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα
οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα
λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον
βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεύς, ἐξ ἀνθρώπων
λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ
πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ
θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν· μετριοπαθεῖν δυνάμενος
τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς
περίκειται ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει,
καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ,
προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις
λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ
θεοῦ, καθάπερ καὶ Ἀαρών. Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς
οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλʼ ὁ
λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ
σήμερον γεγέννηκά σε. Καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ
λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν
Μελχισεδέκ.

Sunday of the Holy Cross
St. Paul's Letter to the Hebrews 4:14-16; 5:1-6
O Lord, save your people and bless your
inheritance. Verse: To you, O Lord, I have cried, O
my God.
BRETHREN, since we have a high priest who has
passed through the heavens, Jesus, the Son of
God, let us hold fast our confession. For we have
not a high priest who is unable to sympathize
with our weaknesses, but one who in every
respect has been tempted as we are, yet without
sin. Let us then with confidence draw near to the
throne of grace, that we may receive mercy and
find grace to help in time of need. For every high
priest chosen from among men is appointed to
act on behalf of men in relation to God, to offer
gifts and sacrifices for sins. He can deal gently
with the ignorant and wayward, since he himself
is beset with weakness. Because of this he is
bound to offer sacrifice for his own sins as well
as for those of the people. And one does not take
the honor upon himself, but he is called by God,
just as Aaron was. So also Christ did not exalt
himself to be made a high priest, but was
appointed by him who said to him, "Thou art my
Son, today I have begotten thee"; as he says also
in another place, "Thou art a priest for ever, after
the order of Melchizedek."

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.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Αποβιωσάντων Ιερέων
Στυλιανού Σταματόπουλου
Φλώρας Βρυὠνη
Έλενας Γεωργίου
Κυριάκου Ιωάννου
Ελένη Σαββίδου
Μαρίας Σόσιλου
Μαρίας Καραλέκα
Ιωάννου Σταυρόπουλου
Δημητρίου Τράντου
Κωνσταντίνου & Βασιλικής Χατζή
Ρεβέκα Τσουγκράνη
Μάρκου Ρομπολάκη

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Αποβιωσάντων Ιερέων
Ιωάννη Κουκούλη
Παναγιώτα Ράφτη
Κυριάκου Μούγιαρη
Καλιστένη & Λάμπρος Γεωργαλά
Γεωργίου Ασιμακόπουλου
Κωνσταντίνου Ζαχαράκη
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.

April 1 – Mary of Egypt
When Mary was only twelve
years old, she left her parents
and departed to Alexandria,
where she lived a depraved life
for seventeen years. Then,
moved by curiosity, she went
with
many
pilgrims
to
Jerusalem, that she might see
the Exaltation of the venerable
Holy Cross. Even in the Holy City she gave herself
over to every kind of promiscuity and drew
many into the depth of perdition. Desiring to go
into the church on the day of the Exaltation of
the Cross, time and again she perceived a certain
invisible power preventing her entrance, while
throngs of people about her entered unhindered.
Therefore, wounded in heart by this, she decided
to change her way of life and reconcile herself to
God by means of repentance. Invoking our Lady
the Theotokos as her protectress, she asked her
to open the way for her to worship the Cross,
and vowed that she would renounce the world.
And thus, returning once again to the church, she
entered easily. When she had worshipped the
precious Wood, she departed that same day from
Jerusalem and passed over the Jordan. She went
into the inner wilderness and for forty-seven
years lived a most harsh manner of life,
surpassing human strength and prayed to God
alone. Toward the end of her life, she met a
certain hermit named Zosimas, and she related
to him her life from the beginning. She requested
of him to bring her Holy Communion that she
might partake of them. According to her request,
he did this the following year on Holy and Great
Thursday. One year after this, Zosimas again
went thither and found her dead, laid upon the
ground, and letters written in the sand near her
which said: "Abba Zosimas, bury here the body
of wretched Mary. I died on the very day I
partook of the immaculate Mysteries. Pray for
me." Her death is reckoned by some to have
taken place in 378, by some, in 437, and by
others, in 522. She is commemorated also on the
Fifth Sunday of Great Lent. Her life was
recorded by Saint Sophronios of Jerusalem.


ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2019
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κατανυκτικός Εσπερινός

6:00-7:00μ.μ

Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2019

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Sunday, March 31, 2019
SAINT CATHERINE
Vespers of Contrition

6:00-7:00 p.m.

Monday, Αpril 1, 2019

Μαρίας Αιγυπτίας

Mary of Egypt

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.

Τρίτη, 2 Απριλίου, 2019
Θεοδώρας, Τίτου Οσίου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

Tuesday, Αpril 2, 2019

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Wednesday, April 3, 2019

Ιωσήφ Υμνογράφου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Βραδυνή
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή

Theodora, Titus the Wonderworker
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7: 00 p.m.

Joseph the Hymnographer
7:00-8:30μ.μ.

8:00 -10:00π.μ.

SAINT DEMETRIOS
Presanctified Liturgy (evening) 7:00-8:30p.m.
SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy(morning) 8:00-10:00a.m.

Thursday, April 4, 2019

Πέμπτη, 4 Απριλίου, 2019

Γεωργίου, Πλάτωνος

George, Plato

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00μ.μ.

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

Παρασκευή, 5 Απριλίου, 2019

Friday, April 5, 2019

4th SALUTATIONS TO THE VIRGIN MARY

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωϊνή
8:00 -10:00π.μ.
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
7:00-8:30μ.μ

SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Presanctified Liturgy(morning) 8:00-10:00a.m.
4th Salutations
7:00-8:30p.m.

Σάββατο, 6 Απριλίου, 2019

Saturday, April 6, 2019

Ευτυχίου Πατριάρχου Κ/Πόλεως
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
Ἐσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00 -10:00π.μ.
6:00-7:00μ.μ.
8:00 -10:00π.μ.

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

8:00-10:00 a.m
6:00 – 7:00p.m.
8:00-10:00 a.m

Sunday, April 7, 2019

Κυριακή, 7 Απριλίου, 2019

4th SUNDAY OF LENT

Δ’ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όρθρος & Θ. Λειτουργία
Κατανυκτικός Εσπερινός
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όρθρος & Θ. Λειτουργία

Eutychios Patriarch of Constantinople

8:00-11:00π.μ.
6:00-7:00μ.μ
8:00-11:00π.μ.

SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
Vespers of Contrition
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy

8:00-11:00a.m.
6:00-7:00 p.m.
8:00-11:00a.m.

Κεκοιμημένοι Αρχιερείς & Ιερείς διακονήσαντες την Κοινότητα : 1927 - 2017
Οἱ ἄνθρωποι πού προσφέρουν καί ἐργάζονται μέ αὐταπάρνηση γιά τήν Ἐκκλησία καί
ἐπιτυγχάνουν μεγάλα κατορθώματα, δεν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό διαφήμιση καί φανφάρες. Ὅσο
ζοῦν, ἐργάζονται σιωπηρά καί δέν ἐπιζητοῦν ἀναγνωρίσεις, διότι τό ἔργο πού προσφέρουν εἶναι
ἡ μεγαλύτερη ἱκανοποίηση πού γεύονται. Ὅταν ὅμως, φύγουν ἀπό τή ζωή, χρειάζεται ἀπό ἐμᾶς
τούς ὑπολοίπους νά τούς ἀποδίδουμε τήν πρέπουσα τιμή καί εὐγνωμοσύνη.
Ἀπό τήν Κοινότητα πέρασαν πολλοί Ἱερεῖς. Στό πέρασμα τοῦ χρόνου ἔσβησαν ἀρκετές
φωτοδότριες λαμπάδες. Πέρασαν στήν αἰωνιότητα, ἀφοῦ προηγουμένως ἐγράφη τό ὄνομά τους
στίς λαμπρές σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική. Ἐμεῖς, μέ πολύ
σεβασμό, εὐγνωμοσύνη καί θαυμασμό, τιμοῦμε τήν προσφορά τους.
Ἀρκετοί ἀπ’αὐτούς τούς Ἱερεῖς εἶχαν ἀρχηγικές ἱκανότητες, διπλωματικές, ὀργανωτικές καί
διοικητικές ἀρετές. Ἐάν μερικοί ἐστάθησαν ἀδύναμοι, ἐδανείζοντο ἀπό τό περίσσευμα τῶν
δυνατοτέρων. Ὑπῆρχε μεγάλη ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Οἱ περισσότεροι
ἐγνώριζον καλά τό καθῆκον τους καί συνειδητοποιοῦσαν ὅτι, ἡ ἱερωσύνη δέν ἦταν θέμα
ἐξουσίας, ἀλλά χρέους καί διακονίας. Ὁ Ἱερεύς δέν εἶναι ἐξουσιαστής διότι εἶναι πατέρας
ποιμνίου, ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ καί οἰκονόμος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἱερύς δέν ἐπιβάλλει
κυριαρχία στούς ἀνθρώπους, ἀλλά προσπαθεῖ μόνο νά τούς ὁδηγήσῃ σέ ὁδούς σωτηρίας καί νά
τούς ἀποτρέψῃ ἀπό τό ν’ ἀκολουθήσουν τήν ὁδό τῆς ἀπώλειας. Πατέρας εἶναι ὁ κληρικός, ὄχι
ἄρχοντας. Τήν συναίσθηση τοῦ λειτουργήματος αὐτοῦ, εὐτυχῶς γιά τήν Κοινοτητά μας, τή
διέθεταν οἱ πλείονες. Οἱ ἀδιάφοροι καί ἀσυνείδητοι ἦσαν ἐλάχιστοι.
Ἀκολούθως παρατίθενται τά ὀνόματα τῶν ἀποθανόντων Ἰερέων πού διακόνησαν στήν
Κοινότητα.
Ἀρχιερέας Γ. Πολυζωΐδης
Μητ. Ἰεραπόλεως
Ἀρχιερέας Φινφίνης
Μητ. Ἀνέων
Ἀρχιερέας Κοκκινάκης

Αρχ. Αγγλίας Θιατύρων

Ἀρχιμ. Δ. Τσεκουρᾶς
Αἰδεσ. Σαραντίδης
Αἰδεσ. Π. Μενεξόπουλος
Αἰδεσ. Μ. Θωμᾶς
Αἰδεσ. Ν. Άνδρεόπουλος
Αἰδεσ. Γ. Νικολαΐδης
Αἰδεσ. Ματθ. Μαρκουλῆς
Αἰδεσ. Π. Γιαλούρης
Αἰδεσ. Δημ. Φράνγος
Αἰδεσ. Χρ. Παπαχρήστου

Αἰδεσ. Κ. Πολυχρόνης
Αἰδεσ. Νικ. Παπαπέτρου
Αἰδεσ. Γ. Παπαποστόλου
Αἰδεσ. Ἰωάν. Ποῦλος
Αἰδεσ. Ν. Ἀθανασόπουλος
Αἰδεσ. Γ. Μαμαγκάκης
Αἰδεσ. Χρ. Κοντολέων
Αἰδεσ. Ὄμηρ. Π. Γκουμένης
Αἰδεσ. Ε. Παπαδόπουλος
Αἰδεσ. Ἰωάν. Σκανδάλιος
Αἰδεσ. Νικολάου Χαρβάτη
Αἰδεσ. Ἰωάν. Πάλλας
Αἰδεσ. Ἐμμ. Βασιλάκης
Αἰδεσ. Νικόλαος Ξυδιάς
Αἰδεσ. Κων/νος Ξερουχάκης

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 Δημαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου
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).

