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ΚΥΡΙΑΚΗ 7 AΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Κυριακή Δ’ Νηστειών
Αγαπητοί Ενορίτες,
Τα θαύματα του Κυρίου ήταν αναρίθμητα διότι οι άνθρωποι τον πλησίαζαν σε καθημερινή βάση
για να τους θεραπεύσει. Η φήμη του ήταν τόσο διαδεδομένη, που ακόμα και ξένοι πήγαιναν στον Ιησού
για να κάνει θαύμα. Ένας απ αυτούς ήταν και ο εκατόνταρχος, που ζήτησε να του θεραπεύει το δούλο
του.
Έτσι λοιπόν και στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή διαβάζουμε και πάλι για ένα πατέρα που έτρεξε να
βρει τον Ιησού για να θεραπεύσει το γιο του από "πνεύμα άλαλο και κωφό", δηλαδή από δαιμόνιο.
Ο Κύριος με τον λόγο του διέταξε το δαιμόνιο να βγει από το παιδί και αμέσως το δαιμόνιο αποχώρησε
μη μπορώντας να αντισταθεί στη δύναμη του Ιησού.
Πράγματι αδελφοί μου θαυμάζουμε για όλα τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, διότι μας δείχνει
έμπρακτα την εξουσία που έχει επάνω στην ανθρώπινη φύση αλλά και στα δαιμόνια. Θαυμάζουμε όμως
και ένα άλλο γεγονός, ότι ο Θεός μέσα απ τους προφήτες , προφήτευσε αυτά τα φαινόμενα και γεγονότα
εκατοντάδες χρόνια πριν, για να μπορούν να αναγνωρίσουν τον Μεσσία όταν θα ερχόταν.
Ένας από αυτούς τους μεγάλους προφήτες ήταν ο Ησαΐας που έγραψε για τον Ιησού: «ο Θεός
ανταποδίδει το δίκαιο και θα το ανταποδώσει, αυτός θα έλθει και θα μας σώσει όλους. Τότε θα
ανοιχθούν οφθαλμοί τυφλών και αυτιά κωφών θα ακούσουν.» (Ησαΐας 35:5-6). Στο σημερινό Ευαγγέλιο
βλέπουμε να πραγματοποιείται αυτή η προφητεία.
Τα γεγονότα της πίστης μας δεν είναι τυχαία, αλλά μέσα στο αιώνιο σχέδιο του Θεού να
εγκταστήσει τον άνθρωπο και πάλι στο Παράδεισο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως μοναδικός στόχος
του Θεού είναι το να φέρει το άνθρωπο ξανά στην ουράνια Βασιλεία. . Το θαύμα είναι ένα προσωρινό
γεγονός που αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού προς εκείνο. Απώτερος

σκοπός του Θεού δεν είναι το να θεραπευθεί το σώμα, αλλά η θεραπεία της ψυχής. Ας σκεφτούμε ότι
όλοι αυτοί που θεραπεύθηκαν από τον Ιησού, όλοι πέθαναν. Μόνο αυτοί που δέχθηκαν τον Χριστό ως
Μεσσία ωφελήθηκαν από την παρουσία Του.
Αδελφοί μου, πρέπει και μεις να είμαστε προσεκτικοί και να μη μένουμε στο θαυμασμό, αλλά να
αφήσουμε τη Χάρη του Θεού να αγγίξει την ψυχή μας και να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Ο θαυμασμός να
γίνει αιτία να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό και να αγωνιστούμε πιο πολύ να γί.νουμε αντάξιοι της
σωτηρίας της ψυχής μας. Μη μένουμε απλά στο ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά να αρχίσουμε να
δείχνουμε καρπούς αυτής της πίστης.
-Σε λίγες βδομάδες θα εορτάσουμε το Πάσχα. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό το γεγονός
στη ζωή μας και πως μας την έχει αλλάξει;
Η Ανάσταση είναι ένα γεγονός το οποίο και αυτό είχε προαγγελθεί εκατοντάδες χρόνια πριν τον ερχομό
του Ιησού Χριστού από τον προφήτη Δαβίδ μέσα από του Ψαλμούς του Σε ενα από τους Ψαλμούς που
διαβάζονται στην ακολουθία το βράδυ της Αναστάσεως, (αρχή του 67ου Ψαλμού), αναφέρεται:
«Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι
μισούντες αυτόν».
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



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 Orthodox Christians, our non-Orthodox guests are welcome to join us in
receiving blessed bread (Antidoron) from the priest at the conclusion of the Divine
Liturgy.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον 9:17-31
Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ
Ἰησοῦ λέγων, διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου
πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν
αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ
τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ
εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ
οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ
γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ
ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν
εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν
ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε
τὸν πατέρα αὐτοῦ · πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο
γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ πολλάκις
αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα
ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον
ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν
αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ
πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ
παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε·
βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι
ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ
ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον
καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ
πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ
νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ
᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν
αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς
οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿
ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ
δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς
Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε
γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ
ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

Sunday of St. John Climacus
The Gospel According to Mark 9:17-31

At that time, a man came to Jesus kneeling and
saying: "Teacher, I brought my son to you, for he
has a dumb spirit; and wherever it seizes him it
dashes him down; and he foams and grinds his
teeth and becomes rigid; and I asked your
disciples to cast it out, and they were not able."
And he answered them, "O faithless generation,
how long am I to be with you? How long am I to
bear with you? Bring him to me." And they
brought the boy to him; and when the spirit saw
him, immediately it convulsed the boy, and he
fell on the ground and rolled about, foaming at
the mouth. And Jesus asked his father, "How long
has he had this?" And he said, "From childhood.
And it has often cast him into the fire and into
the water, to destroy him; but if you can do
anything, have pity on us and help us." And Jesus
said to him, "If you can! All things are possible to
him who believes." Immediately the father of the
child cried out and said, "I believe; help my
unbelief!" And when Jesus saw that a crowd
came running together, he rebuked the unclean
spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I
command you, come out of him, and never enter
him again." And after crying out and convulsing
him terribly, it came out, and the boy was like a
corpse; so that most of them said, "He is dead."
But Jesus took him by the hand and lifted him up,
and he arose. And when he had entered the
house, his disciples asked him privately, "Why
could we not cast it out?" And he said to them,
"This kind cannot be driven out by anything but
prayer and fasting." They went on from there
and passed through Galilee. And he would not
have any one know it; for he was teaching his
disciples, saying to them, "The Son of man will be
delivered into the hands of men, and they will
kill him; and when he is killed, after three days
he will rise."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου Πρὸς
Ἑβραίους 6:13-20
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν
σοφίᾳ ἐποίησας. Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν
Κύριον.
Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός,
ἐπεὶ κατʼ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν
καθʼ ἑαυτοῦ, λέγων, Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω

σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε. Καὶ οὕτως
μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας.
Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν,
καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς
βεβαίωσιν ὁ ὅρκος. Ἐν ᾧ περισσότερον
βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις
τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς
αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο
πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον
ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ
καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης
ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς
ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ
ἐσώτερον
τοῦ
καταπετάσματος·
ὅπου
πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ
τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς
τὸν αἰῶνα.

Family Night
St. Catherine & St. George
Greek Orthodox Church of Astoria

Andriotis Hall

Friday, April 19, 2019 @ 6:00 PM

Learn How to Bake Prosforo
An Offering from Us to God for the Divine
Liturgy

THIS IS A FREE EVENT
Contact: 718-728-1718

Sunday of St. John Climacus
St. Paul's Letter to the Hebrews 6:13-20
O Lord, how manifold are your works. You have
made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.
BRETHREN, when God made a promise to
Abraham, since he had no one greater by whom
to swear, he swore to himself, saying, "Surely I
will bless you and multiply you." And thus
Abraham, having patiently endured, obtained the
promise. Men indeed swear by a greater than
themselves, and in all their disputes an oath is
final for confirmation. So when God desired to
show more convincingly to the heirs of the
promise the unchangeable character of his
purpose, he interposed with an oath, so that
through two unchangeable things, in which it is
impossible that God should prove false, we who
have fled for refuge might have strong
encouragement to seize the hope set before us.
We have this as a sure and steadfast anchor of
the soul, a hope that enters into the inner shrine
behind the curtain, where Jesus has gone as a
forerunner on our behalf, having become a high
priest for ever after the order of Melchizedek.

Μάθετε να κάνετε Πρόσφορο
Ο Σύλλογος Άγιου Γεωργίου σας
προσκαλεί
Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2019
στην

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

@ Andriotis Hall
στις 6:00μ.μ.
Είσοδος Ελεύθερη
πληροφορίες : 718-728-1718

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Κυριακή, 7 Απριλίου, 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κατανυκτικός Εσπερινός

6:00-7:00μ.μ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES
Sunday, April 7, 2019
SAINT DEMETRIOS
Vespers of Contrition

6:00-7:00p.m.

Δευτέρα, 8 Απριλίου, 2019
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00 μ.μ.

Monday, Αpril 8, 2019
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

Τριτη, 9 Απριλίου, 2019
Ευψυχίου Μάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέγα Απόδειπνον
6:00-7:00 μ.μ.
Μέγα Απόδειπνον Αγγλικά
7:00-8:00 μ.μ.

Tuesday, April 9, 2019
Eupsychios the Martyr
SAINT DEMETRIOS
Great Compline
6:00-7:00 p.m.
Great Compline English
7:00-8:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Great Compline
6:00-7:00 p.m.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μέγα Απόδειπνον

6:00-7:00 μ.μ.

Τετάρτη, 10 Απριλίου, 2019
Γρηγορίου Ε’
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προηγιασμένη Πρωινή
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Βραδυνή
7:00-8:30 μ.μ.
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019
Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
6:00-7:30 μ.μ.
Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προηγιασμένη Πρωινή
8:00-10:00 π.μ.
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
7:00-9:00 μ.μ.
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2019
Μαρτίνου Ρώμης
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Εσπερινός
6:00-7:00 μ.μ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ.
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2019
E’ΝΗΣΤΕΙΩΝ,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00 π.μ.
Κατανυκτικός Εσπερινός
6:00-7:00 μ.μ.

Wednesday, April 10, 2019
Gregory V’
SAINT DEMETRIOS
Pre-Sanctified Liturgy Morning 8:00-10:00a.m.
SAINT CATHERINE
Pre Sanctified Div. Lit. Evening
7:00 -8:30p.m
Thursday, Arpil 11, 2019
GREAT CANNON
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
GREAT CANNON
6:00-7:00 p.m.
Friday, April 12, 2019
AKATHIST HYMN
SAINT DEMETRIOS-SAINT CATHERINE
Pre-Sanctified divine Liturgy 8:00-10:00 a.m.
AKATHIST HYMN
7:00-9:00 p.m.
Saturday, April 13, 2019
Martin of Rome
SAINT DEMETRIOS
Orthros and Divine Liturgy 8:00-10:00a.m
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros and Divine Liturgy 8:00-10:00a.m
Sunday, 14 April, 2019
5th Sunday of Lent,
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Vespers of Contrition
6:00-7:00p.m.

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ.
Αγιος Δημήτριος
Γεωργίου & Βασιλικής Παύλου
Αθανασίας Αρβανίτη
Γεωργίου Βαρβατσούλη
Βασιλεἰου Δουσκάλη
Διονυσίας & Σπυρίδωνος & γονέων

Μνημόσυνα Σαβ/Κυριακ.
Αγία Αικατερίνη
Μαρίας Γιαλούρη
Ηλίας Σιδήρογλου
Ιωάννας Μαραβελάκη
Ιωάννου Βάνια Τσαρσιταλίδης
Δημητρίου Παλταλίδης
Γεωργίου Κρομμύδα
Λουκίας Παντελογιάννη

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως
θα τελείται
από τον πατέρα Νεκτάριο εις
1. Στον Ιερόν Ναόν της Αγίας
Αικατερίνης, κάθε Πέμπτη απόγευμα
στις 4:30-6:00μ.μ. και
Στον Ιερόν Καθεδρικόν
Ναόν του Αγίου Δημητρίου
Κάθε Τριτη πρωΐ, 12:00 - 2:00 π.μ.


HOLY CONFESSION
Holy Confession with Fr. Nektarios starting
every Thursday afternoon,
from 4:30- 6:00p.m.
at SS. Catherine & George Church and
every Tuesday,
from 12:00-2:00p.m.
at Saint Demetrios Cathedral

Monthly Lecture Series
“Meet the Expert at St Demetrios”
“How Estate Planning Enables You to Protect
Yourself, Your Family, and Your Assets”

«Πως ο Προγραμματισμός Κληρονομιάς σας Βοηθά
να Προστατεύσετε τον Εαυτό σας,
την Οικογένειά σας, και τις Περιουσίες σας»
Constantina S. Papageorgiou, Esq
Tuesday, April 09, 2019 07:00-08:00 pm
St Catherine’s and St George’s Church Hall
22 30 33rd St, Astoria, NY 11105

April 10 - Δ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν Ἰωάννου Κλίμακος- Ο άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη γύρω στα 523.
Μόνασε από νεαρή ηλικία (16 ετών). Παρακολούθησε ανώτερο κύκλο μορφώσεως. Στην ζωή της ερήμου Σινά αξιοποίησε
την σοφία του και ανέβηκε σε υψηλές κορυφές αγιότητας. Είχε και το χάρισμα της θαυματουργίας. Σε μεγάλη ηλικία έγινε
ηγούμενος της μονής του Σινά. Συνέγραψε τριάντα λόγους περί αρετής, όπου ο καθένας λόγος περιλαμβάνει και μια αρετή,
ξεκινώντας από τις πιο πρακτικές και ανεβαίνοντας σαν σκαλοπάτια κατέληξε στις θεωρητικά υψηλές. Στη πνευματική ζωή
έχουμε βαθμίδες χαμηλές και υψηλές, καταστάσεις κατώτερες και ανώτερες. Γι' αυτό και το σύγγραμμα ονομάζεται
Κλίμακα των αρετών. Στο έργο του αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικά τις ιδέες του για την κοινοβιακή κυρίως,
αλλά και για την ερημιτική ζωή, ταξινομώντας αυτές κατά τρόπο που δείχνει πορεία προς την ηθική τελείωση. Είναι
γραμμένο σε κομψή ελληνική γλώσσα, καλοδουλεμένη με χάρη και μελωδικότητα. Έχει διαύγεια, γλαφυρότητα,
παραστατικότητα και παρουσιάζει πλούτο εκφράσεως, καλαισθησία και ευγένεια. Στη διακόσμηση του λόγου με εικόνες
και παρομοιώσεις ο ιερός συγγραφέας είναι απαράμιλλος. Πάσης φύσεως σχήματα λόγου αναδύονται καθώς και ωραίες
και επιτυχημένες προσωποποιήσεις. Οι διδασκαλίες του είναι ολοκάθαρα νάματα που προέρχονται από αγιασμένη πηγή.
Είναι ένα θεόπνευστο κείμενο. Οι σύγχρονοι ψυχολόγοι θαυμάζουν τον συγγραφέα της Κλίμακας για την βαθύτητα των
ψυχολογικών του γνώσεων και παρατηρήσεων, και διαπιστώνουν ότι τα τελευταία αξιόλογα πορίσματα της ψυχολογίας
του Βάθους ήταν γνωστά στους Πατέρες της ερήμου. Ο Άγιος Ιωάννης κοιμήθηκε στις 30 Μαρτίου το 603, σε ηλικία
ογδόντα ετών. Από την αρχή της Σαρακοστής το σύγγραμμά του διαβάζεται σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια. Επειδή είναι
παγκόσμιο κειμήλιο αναλύσεως όλων των παθών και των αρετών, η Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα σε αυτή τη πνευματική
περίοδο τον συγγραφέα άγιο Ιωάννη της Κλίμακας και το προτείνει για ανάγνωσμα.
April 11- Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Ἀντίπας - ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διομιτιανοῦ (81 – 96
μ.Χ.). Ἦταν σύγχρονος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν χειροτόνησαν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Περγάμου, ὅταν ὁ Θεολόγος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἦταν ἐξόριστος στὴν Πάτμο. Στὴν Ἀποκάλυψη ὁ Ἅγιος Ἀντίπας
ἀποκαλεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Ἰωάννη πιστὸς ἱερέας καὶ μάρτυρας. Ὡς ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Περγάμου,
ποίμανε τὸ λογικό του ποίμνιο μὲ κάθε εὐσέβεια καὶ ἀρετή. Ὄντας Ἐπίσκοπος Περγάμου καί ἐνῷ ἦταν πολὺ γέρος,
συνελήφθη ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες, ὅταν οἱ δαίμονες παρουσιάσθηκαν σὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς εἶπαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ
κατοικοῦν στὸν τόπο ἐκεῖνο ἐξαιτίας τοῦ Ἀντίπα. Γι’ αὐτὸ ὁδηγήθηκε στὸν ἡγεμόνα καὶ ἐξαναγκάστηκε μὲ βία νὰ
ἀρνηθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Ἐκεῖνος (ὁ ἡγεμόνας) κατέβαλε κάθε προσπάθεια νὰ πείσει τὸν Ἅγιο
νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, λέγοντάς του ὅτι τὰ παλαιότερα εἶναι πολυτιμότερα, ἐνῷ ἐκεῖνα ποὺ ἐμφανίζονται πρόσφατα δὲν
ἔχουν καμία ἀξία. Τοῦ εἶπε δηλαδὴ ὅτι ἡ θρησκεία τῶν ἐθνικῶν, ἡ εἰδωλολατρία, εἶναι παλαιά, αὐξήθηκε διὰ μέσου τῶν
αἰώνων καὶ ἔχει πολλοὺς ὀπαδούς, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι πολὺ σπουδαιότερη ἀπὸ τὴν πίστη τῶν Χριστιανῶν, ποὺ
ἐμφανίσθηκε τελευταῖα καὶ ἔχει πολὺ λίγους πιστούς. Στὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ τοῦ ἡγεμόνος ὁ Ἅγιος ἀπάντησε μὲ τὴν
ἱστορία τοῦ Κάιν. Εἶπε δηλαδὴ σὲ αὐτόν, ὅτι ἡ ἀδελφοκτονία τοῦ Κάιν, ἂν καὶ αὐτὸς εἶναι πολὺ ἀρχαιότερος,
προκάλεσε καὶ προκαλεῖ τὸν ἀποτροπιασμὸ σὲ ἄπειρα πλήθη ἀνθρώπων καὶ οὐδεὶς εὐσεβὴς ἄνθρωπος τὴ ζηλεύει. Ὁ
ἡγεμόνας ἐξοργίσθηκε πάρα πολὺ ἀπὸ τὴν ἀπάντηση τοῦ Ἀντίπα καὶ τότε ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τὸν ρίξουν σὲ ἕνα
πυρωμένο χάλκινο ὁμοίωμα βοδιοῦ, ὅπου τελειώθηκε ὁ βίος του, τὸ ἔτος 92 μ.Χ. Τὸ ἱερὸ λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στὴν
Ἐκκλησία τῆς Περγάμου καὶ ἀναβλύζει ἀενάως μύρο καὶ ἰάσεις, ἡ δὲ Σύναξή του ἐτελεῖτο στὸ πάνσεπτο Ἀποστολεῖο τοῦ
Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κοντὰ στὴν Μεγάλη Ἐκκλησία. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντίπα
ὑπῆρχε κατὰ τὸν 9ο αἰώνα μ.Χ. στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἕτερος, ἐπίσης, κείμενος μεταξὺ τῶν χωρίων Ἁγίου
Στεφάνου καὶ Ρηγίου (Κιουτσοὺκ – Τσεκμετζέ).

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).

