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Ελύληθεν η νηστεία.
Αγαπητοι μας αδελφοί μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κύριο γνώρισμα 

της περιόδου αυτής είναι η νηστεία. Και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί καλούνται όλοι να νηστέψουν. 
Βέβαια ο λόγος μας θα γίνει για την νηστεία, και δεν πρέπει να ασχολούμεθα μ’ αυ-
τήν μόνον στις περιόδους που η Εκκλησία μας ορίζει την νηστεία, αλλά πάντοτε. Έτσι 
αυτή την περίοδο θα νηστέψουν οι χριστιανοί από κρέας, γάλα, αυγά, ψάρια και θα 
αρκεστούν στα νερόβραστα και στα λαδερά φαγητά. Αλλά γεννιέται το ερώτημα: Νη-
στεύουν οι χριστιανοί την Αγία αυτή περίοδο της Εκκλησίας; Νηστεύουν όλοι; Όχι. 
Πιστεύουμε ότι όταν η πίστη ήταν πιο ζωντανή και τα ήθη πιο αυστηρά, οι χριστιανοί νήστευ-
αν, νήστευαν τα παιδιά, νήστευαν οι άνδρες, οι γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, όλοι νήστευαν. 
Νήστευαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Σαν σήμερα το βράδυ μάλιστα, υπήρχε και διε-
τηρείτο το έθιμο της χάσκας με ένα αυγό, έλεγαν  τότε οι γιαγιάδες και οι μεγάλοι ότι με αυγό 
πρέπει να κλείνει το στόμα, το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής, και με αυγό να ανοίγει πάλι 
το βράδυ της Αναστάσεως. Ενήστευαν λοιπόν κάποτε οι χριστιανοί, όλοι μικροί και μεγάλοι. 
Αλλά που να ακούσουν οι άνθρωποι της εποχής μας και ιδίως οι Νεοέλληνες χριστιανοί, για νη-
στεία και εγκράτεια, για μετάνοια και προσευχή. Οι περισσότεροι τα κοροϊδεύουν και τα γελάνε. 
Και όχι μόνο τα κοροϊδεύουν αλλά και κατηγορούν την νηστεία ότι την εφεύραν οι παπάδες 
και οι καλόγεροι. Τι θα απαντήσουμε σε αυτούς; Που μας κατηγορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
Η νηστεία δεν είναι εντολή τωρινή. Έχει τη ρίζα της στα παλιά χρόνια της ανθρωπό-
τητος. Η νηστεία εμφανίστηκε μόλις εμφανίστηκε και ο άνθρωπος. Συνομήλικη του 
ανθρώπου ονομάζει την νηστεία ο Μέγας Βασίλειος. Διότι αν ανοίξουμε την Αγία Γρα-
φή και δούμε εκεί την δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, 
βλέπουμε ότι η πρώτη εντολή που δόθηκε σε αυτούς ήταν η εντολή της νηστείας. 
- Θα φάτε, είπε ο Θεός τότε στους Πρωτοπλάστους, από τους καρπούς όλων των δένδρων, εκτός 
όμως από τους καρπούς ενός δένδρου. 

Η δοκιμή ετέθη. Και η τήρηση της εντολής ήταν πολύ εύκολη, αλλά δυστυχώς δεν τηρήθηκε. 
Κατέλησαν την εντολή, κατέλησαν την νηστεία και διώχθηκαν απ’ τον Παράδεισο. Όχι μόνο στη 
Γένεση αλλά και στα άλλα βιβλία ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, γίνεται λόγος για τη νηστεία. 
Νομίζουν λοιπόν ότι ο Χριστός, δε μίλησε ούτε αυτός για τη νηστεία. Και όμως, το Ευαγγελικό 
Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής, αν το προσέξουν, θα καταλάβουν ότι βρίσκονται σε πλάνη. 
Ο Χριστός μιλώντας για τη νηστεία δεν την καταργεί, αλλά την αναγνωρίζει σαν ιερό θεσμό, και 
με όσα λέει γι’ αυτήν, θέλει να την απαλλάξει από το Φαρισαϊκό πνεύμα, να την εξυψώσει πνευμα-
τικά. Να νηστεύετε, λέει, αλλά όχι όπως οι Φαρισαίοι. Όταν νηστεύετε να νηστεύετε κατά τέτοιον 
τρόπον ώστε να μην σας βλέπουν οι άνθρωποι. Να μην είστε σκυθρωποί, να μην κάνετε επίδειξη 
της νηστείας. Ο Χριστός λοιπόν είναι εναντίον της νηστείας των Φαρισαίων, αλλά είναι υπέρ της 
νηστείας όπως ο ίδιος την εδίδαξε και την εφήρμοσε. Και όπως μας λέγει μάλιστα το Ευαγγέλιο, για 
σαράντα μέρες νήστεψε. Ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Το παράδειγμα του Χριστού το μιμήθηκαν αργότε-
ρα οι Απόστολοι, οι διδάσκαλοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι Άγιοι. Εντολή λοιπόν 
του Θεού είναι η νηστεία. Και ό,τι διατάζει ο Θεός είναι πάντοτε για την ωφέλεια του ανθρώπου. 
Η νηστεία των τροφών από μόνη της δε λέει τίποτα  πρέπει να γίνει πνευματική. Η νηστεία δηλαδή 
δεν περιορίζεται μόνο στην αποφυγή κάποιων φαγητών, αλλά επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει 
όλα τα ήδη της κακίας... Γι’ αυτό και ο χριστιανός πρέπει να νηστεύει απ’ το ψέμα, τη διαβολή, τη 
συκοφαντία, το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την βλασφήμια, την κλοπή, την απάτη, την εκμε-
τάλευση, την φιλαργυρία, την πλεονεξία, την πορνεία, τη μοιχεία, τις κακές σκέψεις, να νηστεύει η 
γλώσσα που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, να νηστεύει ο νους, να νηστεύουν οι σκέψεις, οι 

λογισμοί. Αυτού του είδους η νηστεία είναι όντως φάρμακο ψυχής. Η νηστεία που περιορίζεται μόνο 
στην αποχή ορισμένων τροφών και συνοδεύεται από κακίες και από ελαττώματα και από πάθη, 
δεν είναι νηστεία χριστιανική. Θα τολμούσα να μπορώ να σας πω ότι η νηστεία αυτή είναι διαβο-
λική, είναι σατανική. Γιατί; Γιατί και ο Σατανάς νηστεύει. Δεν τρώει ποτέ του, δεν πίνει ποτέ του. 
Αλλά έχει όλη την κακία και όλο το φθόνο και όλη τη μοχθηρία και ανθρωποχθόνος ήν απ’ αρχής. 
Η χριστιανική νηστεία λοιπόν, έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο στην πνευματική του 
ανόρθωση, και στην κοινωνία του με το Θεό. Γίνεται από αγάπη στο Θεό, και συνδυάζεται με 
την αποχή από την αμαρτία, την προσευχή και την αγάπη. Τροφή του πνεύματος είναι η νηστεία. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Εκκλησία είναι εκείνη που γνωρίζει πότε πρέπει να νηστεύουμε. 
Ο σκοπός της νηστείας είναι πνευματικός και ειδικά την μεγάλη σαρα-κοστή νηστεύουμε για να 
ζήσουμε τα σωτήρια πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και να ανα-
γνωρίσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ότι απ’ αυτά και μόνον προήλθε η σωτηρία μας. 
Έτσι η νηστεία μέσα από την πνευματικότητα διακρίνεται από τρείς χαρακτήρες, και ο πρώτος 
της είναι δογματικός. Με τη νηστεία ομολογούμε το πάθος της Σταυρικής Θυσίας του Χριστού. 
Ο δεύτερος χαρακτήρας είναι δοξολογικός και ευχαριστηριακός. 

Η νηστεία αναπέμπεται ως προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεόν, μέσα από τα Ευαγγελι-
κά έργα, τον σεβασμό προς την παράδοση, την μίμηση των Αγίων, τη συμμετοχή στα Πανάγια 
Μυστήρια και κυρίως στο να δαμαστεί το σαρκικό φρόνημα και τα ένστικτα του ανθρώπου. 
Και ο τρίτος χαρακτήρας της νηστείας είναι αναγεννητικός.  

Ο χριστιανός με την νηστεία και την εγκράτεια σκοτώνει το σαρκικό του φρόνημα, και με την 
μικρή του σωματική ταλαιπωρία συμμετέχει στο πάθος του Χριστού, για να ζήσει την Ανάστασή Του.

ΚυριαΚή 13 Μαρτιου 2022 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας) .......................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Εὐάγγελος  Παπανικολάου, ἰατρός.

ΚυριαΚή 20 Μαρτιου 2022 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ) .................ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος 

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, Ἅγιον Ὄρος.

ΚυριαΚή 27 Μαρτιου 2022 (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπρο-σκυνήσεως) ................... ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας.

ΚυριαΚή 3 ἈΠριλιου 2022 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) ........................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γκίκας,

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΚυριαΚή 10 ἈΠριλιου 2022 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) .......ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊÁÔÁÍÕÊÔÉÊÙÍ ÅÓÐÅÑÉÍÙÍ
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ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
Ἀðü 7 Ìáñôßïõ 2022

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.
Êáôáíõêôéêüò Ἑóðåñéíüò.............................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí (ðëÞí 1çò ἑâäïìÜäïò)....6.00 - 7.30 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÔÑÉÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò -Ἑóðåñéíüò.................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï.......................................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.. . .
ÊÁÈÅ ÔÅÔÁÑÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò (Α', Ã' & ÓÔ' .............................................................................7.30 - 8.45 ð.ì.
Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá (ðëÞí 1çò ἑâäïìÜäïò).............................................6.00 - 7.30 ì.ì. 
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï................................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ
Ὄñèñïò- Ὧñåò - ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................7.00 - 9.45 ð.ì.
ἈðïãåõìáôéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí.....................................................5.00 - 6.15 ì.ì.
ἙóðåñéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí..................................................................7.30 - 9.00 ì.ì.
Íõ÷ôåñéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí (ãéÜ íÝïõò & ἐñãáæïìÝíïõò).......9.30 - 10.30 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãáò Ἑóðåñéíüò...........................................................................................................6.00 - 6.45 ì.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ Á΄ ÅÂÄÏÌÁÄÏÓ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (9 ÌÁÑÔÉÏÕ)
(ÔÙÍ ÁÃÉÙÍ ÓÁÑÁÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÙÍ)

Ὄñèñïò- Ὧñåò- ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá...........................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃÁËÏÕ ÊÁÍÏÍÏÓ
ÔÅÔÁÑÔÇ 6 ÁÐÑÉËÉÏÕ

Ìéêñü  Ἀðüäåéðíï - ÌÝãáò  Êáíþí  & ÐñïçãéáóìÝíç  È. Ëåéôïõñãßá...6.00 - 9.30 ì.ì.

ÉÅÑÏÍ ÅÕ×ÅËÁÉÏÍ

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ÁÐÑÉËÉÏÕ  (Ἀðüäåéðíï êáß Åὐ÷Ýëáéï).................................................6.00 - 8.00 ì.ì.

ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÉÅ ÑÁÓ Å ÎÏ ÌÏ ËÏ ÃÇ ÓÅ ÙÓ
ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇ

ÊÜèåÄåõôÝñá .............. ð.Íéêüëáïò
ÊÜèåÔñßôç .............. ð.Íéêüëáïò
ÊÜèåÔåôÜñôç .............. ð.Å[õóôÜèéïò

ÔÑÉÔÇ  1  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò - Ἁãéáóìüò.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  4  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï.........................................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 5  ÌÁÑÔÉÏÕ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  6  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÔÕÑÉÍÇÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  7  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò - Ἁãéáóìüò.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  9  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÁÃÉÙÍ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÙÍ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

} [áðüôÞí|ùñá}åíáñîçò
ôï~õÌ.[Áðïäåßðíïõ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὧñåò ãñáöåßïõ ἘöçìÝñéïõ...........................9.30 - 11.00 ð.ì. êáß  7.00 - 8.00 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ (ἀãáìßáò, ἐããõçôéêÜ, êôë.) èÜ ἐêäßäïíôáé ìåôÜ ἀðü 
óõíåííüçóç ìÝ ôüí ἐöçìÝñéï ôïῦ  Ἱåñïῦ Íáïῦ óôü ôçë. 2310 828989.

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 
ÌåôÜëçøç ἀóèåíῶí êáô’ ïἶêïí ἀðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç ἀðüãåõìá).

* Όóï èá âñßóêåôáé óå Ýξáñóç ç ðáíäçìßá ôïõ êïñωíïϊïύ èá ôåëïύìå 
   êÜèå ÊõñéáêÞ äύï Èåßåò Ëåéôïõñãßåò.
 Όôáí åðÝëèåé ç ύöåóç èá ôåëåßôáé ìßá Èåßá Ëåéôïõñãßá 7.30 - 10.30 ð.ì.

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  11  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï..........................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  12  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÔÏ ÄÉÁ ÊÏËËÕÂÙÍ ÈÁÕÌÁ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÈÅÏÄÙÑÏÕ)

Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï..................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  13  ÌÁÑÔÉÏÕ  Á΄ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................................................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................9.30  - 11.00 ð.ì

ÐÅÌÐÔÇ  17  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÁËÅÎÉÏÕ ÁÍÈÙÐÏÕ ÔÏÕ ÈÅÏÕ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  25  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Äïξïëïãßá  (êáôÜëõóéò [é÷èύïò).......7.30 - 10.30 ð.ì.
Ἑóðåñéíüò ἀðïäüóåωò Åὐáããåëéóìïῦ - Γ΄ ×ΑΙΡÅÔΙΣÌΟΙ.............6.00 - 7.30 ì.ì.
Β΄ Ἀêïëïõèßá Γ΄ ×ΑΙΡÅÔΙΣÌΩÍ...........................................................................8.00 -.9.00 ì.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  27  ÌÁÑÔÉÏÕ Ã΄ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (ÓÔÁÕÑÏÐÑÏÓÊÕÍÇÓÅÙÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  1  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ) 
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò...................7.30 - 9.45 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  6  ÁÐÑÉËÉÏÕ (ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃ. ÊÁÍÏÍÏÓ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò -.Ἑóðåñéíüò............................................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
Ìéêñü Ἀðüäåéðíï - Ì. Êáíþí & Ðñïçã. È. Ëåéôïõñãßá...........................6.00 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  8  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÁÊÁÈÉÓÔÏÕ ÕÌÍÏÕ)
ἈðïãåõìáôéíÞ ἀêïëïõèßá.................................................................................................4.30 - 6.30 ì.ì.
ἙóðåñéíÞ ἀêïëïõèßá..............................................................................................................7.00 - 9.00 ì.ì.
Íõ÷ôåñéíÞ ἀêïëïõèßá..............................................................................................................9.30 - 11.00 ì.ì.

* Όóï èá âñßóêåôáé óå Ýξáñóç ç ðáíäçìßá ôïõ êïñωíïϊïύ èá ôåëïύìå 
   êÜèå ÊõñéáêÞ äύï Èåßåò Ëåéôïõñãßåò.
 Όôáí åðÝëèåé ç ύöåóç èá ôåëåßôáé ìßá Èåßá Ëåéôïõñãßá 7.30 - 10.30 ð.ì.



ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
Ἀðü 7 Ìáñôßïõ 2022

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.
Êáôáíõêôéêüò Ἑóðåñéíüò.............................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí (ðëÞí 1çò ἑâäïìÜäïò)....6.00 - 7.30 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÔÑÉÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò -Ἑóðåñéíüò.................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï.......................................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.. . .
ÊÁÈÅ ÔÅÔÁÑÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò (Α', Ã' & ÓÔ' .............................................................................7.30 - 8.45 ð.ì.
Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá (ðëÞí 1çò ἑâäïìÜäïò).............................................6.00 - 7.30 ì.ì. 
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï................................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ
Ὄñèñïò- Ὧñåò - ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................7.00 - 9.45 ð.ì.
ἈðïãåõìáôéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí.....................................................5.00 - 6.15 ì.ì.
ἙóðåñéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí..................................................................7.30 - 9.00 ì.ì.
Íõ÷ôåñéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí (ãéÜ íÝïõò & ἐñãáæïìÝíïõò).......9.30 - 10.30 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãáò Ἑóðåñéíüò...........................................................................................................6.00 - 6.45 ì.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ Á΄ ÅÂÄÏÌÁÄÏÓ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (9 ÌÁÑÔÉÏÕ)
(ÔÙÍ ÁÃÉÙÍ ÓÁÑÁÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÙÍ)

Ὄñèñïò- Ὧñåò- ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá...........................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃÁËÏÕ ÊÁÍÏÍÏÓ
ÔÅÔÁÑÔÇ 6 ÁÐÑÉËÉÏÕ

Ìéêñü  Ἀðüäåéðíï - ÌÝãáò  Êáíþí  & ÐñïçãéáóìÝíç  È. Ëåéôïõñãßá...6.00 - 9.30 ì.ì.

ÉÅÑÏÍ ÅÕ×ÅËÁÉÏÍ

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ÁÐÑÉËÉÏÕ  (Ἀðüäåéðíï êáß Åὐ÷Ýëáéï).................................................6.00 - 8.00 ì.ì.

ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÉÅ ÑÁÓ Å ÎÏ ÌÏ ËÏ ÃÇ ÓÅ ÙÓ
ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇ

ÊÜèåÄåõôÝñá .............. ð.Íéêüëáïò
ÊÜèåÔñßôç .............. ð.Íéêüëáïò
ÊÜèåÔåôÜñôç .............. ð.Å[õóôÜèéïò

ÔÑÉÔÇ  1  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò - Ἁãéáóìüò.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  4  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï.........................................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 5  ÌÁÑÔÉÏÕ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  6  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÔÕÑÉÍÇÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  7  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò - Ἁãéáóìüò.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  9  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÁÃÉÙÍ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÙÍ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

} [áðüôÞí|ùñá}åíáñîçò
ôï~õÌ.[Áðïäåßðíïõ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὧñåò ãñáöåßïõ ἘöçìÝñéïõ...........................9.30 - 11.00 ð.ì. êáß  7.00 - 8.00 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ (ἀãáìßáò, ἐããõçôéêÜ, êôë.) èÜ ἐêäßäïíôáé ìåôÜ ἀðü 
óõíåííüçóç ìÝ ôüí ἐöçìÝñéï ôïῦ  Ἱåñïῦ Íáïῦ óôü ôçë. 2310 828989.

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 
ÌåôÜëçøç ἀóèåíῶí êáô’ ïἶêïí ἀðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç ἀðüãåõìá).

* Όóï èá âñßóêåôáé óå Ýξáñóç ç ðáíäçìßá ôïõ êïñωíïϊïύ èá ôåëïύìå 
   êÜèå ÊõñéáêÞ äύï Èåßåò Ëåéôïõñãßåò.
 Όôáí åðÝëèåé ç ύöåóç èá ôåëåßôáé ìßá Èåßá Ëåéôïõñãßá 7.30 - 10.30 ð.ì.

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  11  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï..........................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  12  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÔÏ ÄÉÁ ÊÏËËÕÂÙÍ ÈÁÕÌÁ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÈÅÏÄÙÑÏÕ)

Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï..................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  13  ÌÁÑÔÉÏÕ  Á΄ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................................................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................9.30  - 11.00 ð.ì

ÐÅÌÐÔÇ  17  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÁËÅÎÉÏÕ ÁÍÈÙÐÏÕ ÔÏÕ ÈÅÏÕ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  25  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Äïξïëïãßá  (êáôÜëõóéò [é÷èύïò).......7.30 - 10.30 ð.ì.
Ἑóðåñéíüò ἀðïäüóåωò Åὐáããåëéóìïῦ - Γ΄ ×ΑΙΡÅÔΙΣÌΟΙ.............6.00 - 7.30 ì.ì.
Β΄ Ἀêïëïõèßá Γ΄ ×ΑΙΡÅÔΙΣÌΩÍ...........................................................................8.00 -.9.00 ì.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  27  ÌÁÑÔÉÏÕ Ã΄ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (ÓÔÁÕÑÏÐÑÏÓÊÕÍÇÓÅÙÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  1  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ) 
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò...................7.30 - 9.45 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  6  ÁÐÑÉËÉÏÕ (ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃ. ÊÁÍÏÍÏÓ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò -.Ἑóðåñéíüò............................................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
Ìéêñü Ἀðüäåéðíï - Ì. Êáíþí & Ðñïçã. È. Ëåéôïõñãßá...........................6.00 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  8  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÁÊÁÈÉÓÔÏÕ ÕÌÍÏÕ)
ἈðïãåõìáôéíÞ ἀêïëïõèßá.................................................................................................4.30 - 6.30 ì.ì.
ἙóðåñéíÞ ἀêïëïõèßá..............................................................................................................7.00 - 9.00 ì.ì.
Íõ÷ôåñéíÞ ἀêïëïõèßá..............................................................................................................9.30 - 11.00 ì.ì.

* Όóï èá âñßóêåôáé óå Ýξáñóç ç ðáíäçìßá ôïõ êïñωíïϊïύ èá ôåëïύìå 
   êÜèå ÊõñéáêÞ äύï Èåßåò Ëåéôïõñãßåò.
 Όôáí åðÝëèåé ç ύöåóç èá ôåëåßôáé ìßá Èåßá Ëåéôïõñãßá 7.30 - 10.30 ð.ì.



ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
Ἀðü 7 Ìáñôßïõ 2022

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.
Êáôáíõêôéêüò Ἑóðåñéíüò.............................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï - Ðáñáêëçôéêüò Êáíþí (ðëÞí 1çò ἑâäïìÜäïò)....6.00 - 7.30 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÔÑÉÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò -Ἑóðåñéíüò.................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï.......................................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.. . .
ÊÁÈÅ ÔÅÔÁÑÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò (Α', Ã' & ÓÔ' .............................................................................7.30 - 8.45 ð.ì.
Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá (ðëÞí 1çò ἑâäïìÜäïò).............................................6.00 - 7.30 ì.ì. 
ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãá Ἀðüäåéðíï................................................................................................6.00 - 7.00 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ
Ὄñèñïò- Ὧñåò - ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................7.00 - 9.45 ð.ì.
ἈðïãåõìáôéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí.....................................................5.00 - 6.15 ì.ì.
ἙóðåñéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí..................................................................7.30 - 9.00 ì.ì.
Íõ÷ôåñéíÞ Ἀêïëïõèßá ×áéñåôéóìῶí (ãéÜ íÝïõò & ἐñãáæïìÝíïõò).......9.30 - 10.30 ì.ì.
ÊÁÈÅ ÓÁÂÂÁÔÏ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.
ÌÝãáò Ἑóðåñéíüò...........................................................................................................6.00 - 6.45 ì.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ Á΄ ÅÂÄÏÌÁÄÏÓ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (9 ÌÁÑÔÉÏÕ)
(ÔÙÍ ÁÃÉÙÍ ÓÁÑÁÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÙÍ)

Ὄñèñïò- Ὧñåò- ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá...........................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃÁËÏÕ ÊÁÍÏÍÏÓ
ÔÅÔÁÑÔÇ 6 ÁÐÑÉËÉÏÕ

Ìéêñü  Ἀðüäåéðíï - ÌÝãáò  Êáíþí  & ÐñïçãéáóìÝíç  È. Ëåéôïõñãßá...6.00 - 9.30 ì.ì.

ÉÅÑÏÍ ÅÕ×ÅËÁÉÏÍ

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ÁÐÑÉËÉÏÕ  (Ἀðüäåéðíï êáß Åὐ÷Ýëáéï).................................................6.00 - 8.00 ì.ì.

ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÉÅ ÑÁÓ Å ÎÏ ÌÏ ËÏ ÃÇ ÓÅ ÙÓ
ÃÉÁ ÔÇ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇ

ÊÜèåÄåõôÝñá .............. ð.Íéêüëáïò
ÊÜèåÔñßôç .............. ð.Íéêüëáïò
ÊÜèåÔåôÜñôç .............. ð.Å[õóôÜèéïò

ÔÑÉÔÇ  1  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò - Ἁãéáóìüò.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  4  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï.........................................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 5  ÌÁÑÔÉÏÕ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  6  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÔÕÑÉÍÇÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  7  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò - Ἁãéáóìüò.......................................................7.30 - 9.30 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  9  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÁÃÉÙÍ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÙÍ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

} [áðüôÞí|ùñá}åíáñîçò
ôï~õÌ.[Áðïäåßðíïõ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ὧñåò ãñáöåßïõ ἘöçìÝñéïõ...........................9.30 - 11.00 ð.ì. êáß  7.00 - 8.00 ì.ì.

ÔÜ ðÜóçò öýóåùò ðéóôïðïéçôéêÜ (ἀãáìßáò, ἐããõçôéêÜ, êôë.) èÜ ἐêäßäïíôáé ìåôÜ ἀðü 
óõíåííüçóç ìÝ ôüí ἐöçìÝñéï ôïῦ  Ἱåñïῦ Íáïῦ óôü ôçë. 2310 828989.

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 
ÌåôÜëçøç ἀóèåíῶí êáô’ ïἶêïí ἀðü 8.30 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç ἀðüãåõìá).

* Όóï èá âñßóêåôáé óå Ýξáñóç ç ðáíäçìßá ôïõ êïñωíïϊïύ èá ôåëïύìå 
   êÜèå ÊõñéáêÞ äύï Èåßåò Ëåéôïõñãßåò.
 Όôáí åðÝëèåé ç ύöåóç èá ôåëåßôáé ìßá Èåßá Ëåéôïõñãßá 7.30 - 10.30 ð.ì.

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  11  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï..........................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  12  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÔÏ ÄÉÁ ÊÏËËÕÂÙÍ ÈÁÕÌÁ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÈÅÏÄÙÑÏÕ)

Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï..................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  13  ÌÁÑÔÉÏÕ  Á΄ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá........................................................................................................7.30 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................9.30  - 11.00 ð.ì

ÐÅÌÐÔÇ  17  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÁËÅÎÉÏÕ ÁÍÈÙÐÏÕ ÔÏÕ ÈÅÏÕ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá..............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  25  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Äïξïëïãßá  (êáôÜëõóéò [é÷èύïò).......7.30 - 10.30 ð.ì.
Ἑóðåñéíüò ἀðïäüóåωò Åὐáããåëéóìïῦ - Γ΄ ×ΑΙΡÅÔΙΣÌΟΙ.............6.00 - 7.30 ì.ì.
Β΄ Ἀêïëïõèßá Γ΄ ×ΑΙΡÅÔΙΣÌΩÍ...........................................................................8.00 -.9.00 ì.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  27  ÌÁÑÔÉÏÕ Ã΄ ÍÇÓÔÅÉÙÍ (ÓÔÁÕÑÏÐÑÏÓÊÕÍÇÓÅÙÓ) *
Α΄Èåßá Ëåéôïõñãßá.........................................................................................................8.00 - 9.00 ð.ì.
Β΄Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................................................9.30  - 10.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  1  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÐÑÙÔÏÌÇÍÉÁ) 
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò...................7.30 - 9.45 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  6  ÁÐÑÉËÉÏÕ (ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃ. ÊÁÍÏÍÏÓ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò -.Ἑóðåñéíüò............................................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
Ìéêñü Ἀðüäåéðíï - Ì. Êáíþí & Ðñïçã. È. Ëåéôïõñãßá...........................6.00 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  8  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÁÊÁÈÉÓÔÏÕ ÕÌÍÏÕ)
ἈðïãåõìáôéíÞ ἀêïëïõèßá.................................................................................................4.30 - 6.30 ì.ì.
ἙóðåñéíÞ ἀêïëïõèßá..............................................................................................................7.00 - 9.00 ì.ì.
Íõ÷ôåñéíÞ ἀêïëïõèßá..............................................................................................................9.30 - 11.00 ì.ì.

* Όóï èá âñßóêåôáé óå Ýξáñóç ç ðáíäçìßá ôïõ êïñωíïϊïύ èá ôåëïύìå 
   êÜèå ÊõñéáêÞ äύï Èåßåò Ëåéôïõñãßåò.
 Όôáí åðÝëèåé ç ύöåóç èá ôåëåßôáé ìßá Èåßá Ëåéôïõñãßá 7.30 - 10.30 ð.ì.
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Ελύληθεν η νηστεία.
Αγαπητοι μας αδελφοί μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κύριο γνώρισμα 

της περιόδου αυτής είναι η νηστεία. Και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί καλούνται όλοι να νηστέψουν. 
Βέβαια ο λόγος μας θα γίνει για την νηστεία, και δεν πρέπει να ασχολούμεθα μ’ αυ-
τήν μόνον στις περιόδους που η Εκκλησία μας ορίζει την νηστεία, αλλά πάντοτε. Έτσι 
αυτή την περίοδο θα νηστέψουν οι χριστιανοί από κρέας, γάλα, αυγά, ψάρια και θα 
αρκεστούν στα νερόβραστα και στα λαδερά φαγητά. Αλλά γεννιέται το ερώτημα: Νη-
στεύουν οι χριστιανοί την Αγία αυτή περίοδο της Εκκλησίας; Νηστεύουν όλοι; Όχι. 
Πιστεύουμε ότι όταν η πίστη ήταν πιο ζωντανή και τα ήθη πιο αυστηρά, οι χριστιανοί νήστευ-
αν, νήστευαν τα παιδιά, νήστευαν οι άνδρες, οι γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, όλοι νήστευαν. 
Νήστευαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Σαν σήμερα το βράδυ μάλιστα, υπήρχε και διε-
τηρείτο το έθιμο της χάσκας με ένα αυγό, έλεγαν  τότε οι γιαγιάδες και οι μεγάλοι ότι με αυγό 
πρέπει να κλείνει το στόμα, το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής, και με αυγό να ανοίγει πάλι 
το βράδυ της Αναστάσεως. Ενήστευαν λοιπόν κάποτε οι χριστιανοί, όλοι μικροί και μεγάλοι. 
Αλλά που να ακούσουν οι άνθρωποι της εποχής μας και ιδίως οι Νεοέλληνες χριστιανοί, για νη-
στεία και εγκράτεια, για μετάνοια και προσευχή. Οι περισσότεροι τα κοροϊδεύουν και τα γελάνε. 
Και όχι μόνο τα κοροϊδεύουν αλλά και κατηγορούν την νηστεία ότι την εφεύραν οι παπάδες 
και οι καλόγεροι. Τι θα απαντήσουμε σε αυτούς; Που μας κατηγορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
Η νηστεία δεν είναι εντολή τωρινή. Έχει τη ρίζα της στα παλιά χρόνια της ανθρωπό-
τητος. Η νηστεία εμφανίστηκε μόλις εμφανίστηκε και ο άνθρωπος. Συνομήλικη του 
ανθρώπου ονομάζει την νηστεία ο Μέγας Βασίλειος. Διότι αν ανοίξουμε την Αγία Γρα-
φή και δούμε εκεί την δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, 
βλέπουμε ότι η πρώτη εντολή που δόθηκε σε αυτούς ήταν η εντολή της νηστείας. 
- Θα φάτε, είπε ο Θεός τότε στους Πρωτοπλάστους, από τους καρπούς όλων των δένδρων, εκτός 
όμως από τους καρπούς ενός δένδρου. 

Η δοκιμή ετέθη. Και η τήρηση της εντολής ήταν πολύ εύκολη, αλλά δυστυχώς δεν τηρήθηκε. 
Κατέλησαν την εντολή, κατέλησαν την νηστεία και διώχθηκαν απ’ τον Παράδεισο. Όχι μόνο στη 
Γένεση αλλά και στα άλλα βιβλία ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, γίνεται λόγος για τη νηστεία. 
Νομίζουν λοιπόν ότι ο Χριστός, δε μίλησε ούτε αυτός για τη νηστεία. Και όμως, το Ευαγγελικό 
Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής, αν το προσέξουν, θα καταλάβουν ότι βρίσκονται σε πλάνη. 
Ο Χριστός μιλώντας για τη νηστεία δεν την καταργεί, αλλά την αναγνωρίζει σαν ιερό θεσμό, και 
με όσα λέει γι’ αυτήν, θέλει να την απαλλάξει από το Φαρισαϊκό πνεύμα, να την εξυψώσει πνευμα-
τικά. Να νηστεύετε, λέει, αλλά όχι όπως οι Φαρισαίοι. Όταν νηστεύετε να νηστεύετε κατά τέτοιον 
τρόπον ώστε να μην σας βλέπουν οι άνθρωποι. Να μην είστε σκυθρωποί, να μην κάνετε επίδειξη 
της νηστείας. Ο Χριστός λοιπόν είναι εναντίον της νηστείας των Φαρισαίων, αλλά είναι υπέρ της 
νηστείας όπως ο ίδιος την εδίδαξε και την εφήρμοσε. Και όπως μας λέγει μάλιστα το Ευαγγέλιο, για 
σαράντα μέρες νήστεψε. Ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Το παράδειγμα του Χριστού το μιμήθηκαν αργότε-
ρα οι Απόστολοι, οι διδάσκαλοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι Άγιοι. Εντολή λοιπόν 
του Θεού είναι η νηστεία. Και ό,τι διατάζει ο Θεός είναι πάντοτε για την ωφέλεια του ανθρώπου. 
Η νηστεία των τροφών από μόνη της δε λέει τίποτα  πρέπει να γίνει πνευματική. Η νηστεία δηλαδή 
δεν περιορίζεται μόνο στην αποφυγή κάποιων φαγητών, αλλά επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει 
όλα τα ήδη της κακίας... Γι’ αυτό και ο χριστιανός πρέπει να νηστεύει απ’ το ψέμα, τη διαβολή, τη 
συκοφαντία, το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την βλασφήμια, την κλοπή, την απάτη, την εκμε-
τάλευση, την φιλαργυρία, την πλεονεξία, την πορνεία, τη μοιχεία, τις κακές σκέψεις, να νηστεύει η 
γλώσσα που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, να νηστεύει ο νους, να νηστεύουν οι σκέψεις, οι 

λογισμοί. Αυτού του είδους η νηστεία είναι όντως φάρμακο ψυχής. Η νηστεία που περιορίζεται μόνο 
στην αποχή ορισμένων τροφών και συνοδεύεται από κακίες και από ελαττώματα και από πάθη, 
δεν είναι νηστεία χριστιανική. Θα τολμούσα να μπορώ να σας πω ότι η νηστεία αυτή είναι διαβο-
λική, είναι σατανική. Γιατί; Γιατί και ο Σατανάς νηστεύει. Δεν τρώει ποτέ του, δεν πίνει ποτέ του. 
Αλλά έχει όλη την κακία και όλο το φθόνο και όλη τη μοχθηρία και ανθρωποχθόνος ήν απ’ αρχής. 
Η χριστιανική νηστεία λοιπόν, έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο στην πνευματική του 
ανόρθωση, και στην κοινωνία του με το Θεό. Γίνεται από αγάπη στο Θεό, και συνδυάζεται με 
την αποχή από την αμαρτία, την προσευχή και την αγάπη. Τροφή του πνεύματος είναι η νηστεία. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Εκκλησία είναι εκείνη που γνωρίζει πότε πρέπει να νηστεύουμε. 
Ο σκοπός της νηστείας είναι πνευματικός και ειδικά την μεγάλη σαρα-κοστή νηστεύουμε για να 
ζήσουμε τα σωτήρια πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και να ανα-
γνωρίσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ότι απ’ αυτά και μόνον προήλθε η σωτηρία μας. 
Έτσι η νηστεία μέσα από την πνευματικότητα διακρίνεται από τρείς χαρακτήρες, και ο πρώτος 
της είναι δογματικός. Με τη νηστεία ομολογούμε το πάθος της Σταυρικής Θυσίας του Χριστού. 
Ο δεύτερος χαρακτήρας είναι δοξολογικός και ευχαριστηριακός. 

Η νηστεία αναπέμπεται ως προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεόν, μέσα από τα Ευαγγελι-
κά έργα, τον σεβασμό προς την παράδοση, την μίμηση των Αγίων, τη συμμετοχή στα Πανάγια 
Μυστήρια και κυρίως στο να δαμαστεί το σαρκικό φρόνημα και τα ένστικτα του ανθρώπου. 
Και ο τρίτος χαρακτήρας της νηστείας είναι αναγεννητικός.  

Ο χριστιανός με την νηστεία και την εγκράτεια σκοτώνει το σαρκικό του φρόνημα, και με την 
μικρή του σωματική ταλαιπωρία συμμετέχει στο πάθος του Χριστού, για να ζήσει την Ανάστασή Του.

ΚυριαΚή 13 Μαρτιου 2022 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας) .......................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Εὐάγγελος  Παπανικολάου, ἰατρός.

ΚυριαΚή 20 Μαρτιου 2022 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ) .................ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος 

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, Ἅγιον Ὄρος.

ΚυριαΚή 27 Μαρτιου 2022 (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπρο-σκυνήσεως) ................... ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας.

ΚυριαΚή 3 ἈΠριλιου 2022 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) ........................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γκίκας,

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΚυριαΚή 10 ἈΠριλιου 2022 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) .......ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊÁÔÁÍÕÊÔÉÊÙÍ ÅÓÐÅÑÉÍÙÍ
ÌÅÃÁËÇÓ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇÓ 2022
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Ελύληθεν η νηστεία.
Αγαπητοι μας αδελφοί μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κύριο γνώρισμα 

της περιόδου αυτής είναι η νηστεία. Και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί καλούνται όλοι να νηστέψουν. 
Βέβαια ο λόγος μας θα γίνει για την νηστεία, και δεν πρέπει να ασχολούμεθα μ’ αυ-
τήν μόνον στις περιόδους που η Εκκλησία μας ορίζει την νηστεία, αλλά πάντοτε. Έτσι 
αυτή την περίοδο θα νηστέψουν οι χριστιανοί από κρέας, γάλα, αυγά, ψάρια και θα 
αρκεστούν στα νερόβραστα και στα λαδερά φαγητά. Αλλά γεννιέται το ερώτημα: Νη-
στεύουν οι χριστιανοί την Αγία αυτή περίοδο της Εκκλησίας; Νηστεύουν όλοι; Όχι. 
Πιστεύουμε ότι όταν η πίστη ήταν πιο ζωντανή και τα ήθη πιο αυστηρά, οι χριστιανοί νήστευ-
αν, νήστευαν τα παιδιά, νήστευαν οι άνδρες, οι γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, όλοι νήστευαν. 
Νήστευαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Σαν σήμερα το βράδυ μάλιστα, υπήρχε και διε-
τηρείτο το έθιμο της χάσκας με ένα αυγό, έλεγαν  τότε οι γιαγιάδες και οι μεγάλοι ότι με αυγό 
πρέπει να κλείνει το στόμα, το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής, και με αυγό να ανοίγει πάλι 
το βράδυ της Αναστάσεως. Ενήστευαν λοιπόν κάποτε οι χριστιανοί, όλοι μικροί και μεγάλοι. 
Αλλά που να ακούσουν οι άνθρωποι της εποχής μας και ιδίως οι Νεοέλληνες χριστιανοί, για νη-
στεία και εγκράτεια, για μετάνοια και προσευχή. Οι περισσότεροι τα κοροϊδεύουν και τα γελάνε. 
Και όχι μόνο τα κοροϊδεύουν αλλά και κατηγορούν την νηστεία ότι την εφεύραν οι παπάδες 
και οι καλόγεροι. Τι θα απαντήσουμε σε αυτούς; Που μας κατηγορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
Η νηστεία δεν είναι εντολή τωρινή. Έχει τη ρίζα της στα παλιά χρόνια της ανθρωπό-
τητος. Η νηστεία εμφανίστηκε μόλις εμφανίστηκε και ο άνθρωπος. Συνομήλικη του 
ανθρώπου ονομάζει την νηστεία ο Μέγας Βασίλειος. Διότι αν ανοίξουμε την Αγία Γρα-
φή και δούμε εκεί την δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, 
βλέπουμε ότι η πρώτη εντολή που δόθηκε σε αυτούς ήταν η εντολή της νηστείας. 
- Θα φάτε, είπε ο Θεός τότε στους Πρωτοπλάστους, από τους καρπούς όλων των δένδρων, εκτός 
όμως από τους καρπούς ενός δένδρου. 

Η δοκιμή ετέθη. Και η τήρηση της εντολής ήταν πολύ εύκολη, αλλά δυστυχώς δεν τηρήθηκε. 
Κατέλησαν την εντολή, κατέλησαν την νηστεία και διώχθηκαν απ’ τον Παράδεισο. Όχι μόνο στη 
Γένεση αλλά και στα άλλα βιβλία ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, γίνεται λόγος για τη νηστεία. 
Νομίζουν λοιπόν ότι ο Χριστός, δε μίλησε ούτε αυτός για τη νηστεία. Και όμως, το Ευαγγελικό 
Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής, αν το προσέξουν, θα καταλάβουν ότι βρίσκονται σε πλάνη. 
Ο Χριστός μιλώντας για τη νηστεία δεν την καταργεί, αλλά την αναγνωρίζει σαν ιερό θεσμό, και 
με όσα λέει γι’ αυτήν, θέλει να την απαλλάξει από το Φαρισαϊκό πνεύμα, να την εξυψώσει πνευμα-
τικά. Να νηστεύετε, λέει, αλλά όχι όπως οι Φαρισαίοι. Όταν νηστεύετε να νηστεύετε κατά τέτοιον 
τρόπον ώστε να μην σας βλέπουν οι άνθρωποι. Να μην είστε σκυθρωποί, να μην κάνετε επίδειξη 
της νηστείας. Ο Χριστός λοιπόν είναι εναντίον της νηστείας των Φαρισαίων, αλλά είναι υπέρ της 
νηστείας όπως ο ίδιος την εδίδαξε και την εφήρμοσε. Και όπως μας λέγει μάλιστα το Ευαγγέλιο, για 
σαράντα μέρες νήστεψε. Ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Το παράδειγμα του Χριστού το μιμήθηκαν αργότε-
ρα οι Απόστολοι, οι διδάσκαλοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι Άγιοι. Εντολή λοιπόν 
του Θεού είναι η νηστεία. Και ό,τι διατάζει ο Θεός είναι πάντοτε για την ωφέλεια του ανθρώπου. 
Η νηστεία των τροφών από μόνη της δε λέει τίποτα  πρέπει να γίνει πνευματική. Η νηστεία δηλαδή 
δεν περιορίζεται μόνο στην αποφυγή κάποιων φαγητών, αλλά επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει 
όλα τα ήδη της κακίας... Γι’ αυτό και ο χριστιανός πρέπει να νηστεύει απ’ το ψέμα, τη διαβολή, τη 
συκοφαντία, το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την βλασφήμια, την κλοπή, την απάτη, την εκμε-
τάλευση, την φιλαργυρία, την πλεονεξία, την πορνεία, τη μοιχεία, τις κακές σκέψεις, να νηστεύει η 
γλώσσα που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, να νηστεύει ο νους, να νηστεύουν οι σκέψεις, οι 

λογισμοί. Αυτού του είδους η νηστεία είναι όντως φάρμακο ψυχής. Η νηστεία που περιορίζεται μόνο 
στην αποχή ορισμένων τροφών και συνοδεύεται από κακίες και από ελαττώματα και από πάθη, 
δεν είναι νηστεία χριστιανική. Θα τολμούσα να μπορώ να σας πω ότι η νηστεία αυτή είναι διαβο-
λική, είναι σατανική. Γιατί; Γιατί και ο Σατανάς νηστεύει. Δεν τρώει ποτέ του, δεν πίνει ποτέ του. 
Αλλά έχει όλη την κακία και όλο το φθόνο και όλη τη μοχθηρία και ανθρωποχθόνος ήν απ’ αρχής. 
Η χριστιανική νηστεία λοιπόν, έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο στην πνευματική του 
ανόρθωση, και στην κοινωνία του με το Θεό. Γίνεται από αγάπη στο Θεό, και συνδυάζεται με 
την αποχή από την αμαρτία, την προσευχή και την αγάπη. Τροφή του πνεύματος είναι η νηστεία. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Εκκλησία είναι εκείνη που γνωρίζει πότε πρέπει να νηστεύουμε. 
Ο σκοπός της νηστείας είναι πνευματικός και ειδικά την μεγάλη σαρα-κοστή νηστεύουμε για να 
ζήσουμε τα σωτήρια πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και να ανα-
γνωρίσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ότι απ’ αυτά και μόνον προήλθε η σωτηρία μας. 
Έτσι η νηστεία μέσα από την πνευματικότητα διακρίνεται από τρείς χαρακτήρες, και ο πρώτος 
της είναι δογματικός. Με τη νηστεία ομολογούμε το πάθος της Σταυρικής Θυσίας του Χριστού. 
Ο δεύτερος χαρακτήρας είναι δοξολογικός και ευχαριστηριακός. 

Η νηστεία αναπέμπεται ως προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεόν, μέσα από τα Ευαγγελι-
κά έργα, τον σεβασμό προς την παράδοση, την μίμηση των Αγίων, τη συμμετοχή στα Πανάγια 
Μυστήρια και κυρίως στο να δαμαστεί το σαρκικό φρόνημα και τα ένστικτα του ανθρώπου. 
Και ο τρίτος χαρακτήρας της νηστείας είναι αναγεννητικός.  

Ο χριστιανός με την νηστεία και την εγκράτεια σκοτώνει το σαρκικό του φρόνημα, και με την 
μικρή του σωματική ταλαιπωρία συμμετέχει στο πάθος του Χριστού, για να ζήσει την Ανάστασή Του.

ΚυριαΚή 13 Μαρτιου 2022 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας) .......................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Εὐάγγελος  Παπανικολάου, ἰατρός.

ΚυριαΚή 20 Μαρτιου 2022 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ) .................ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος 

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, Ἅγιον Ὄρος.

ΚυριαΚή 27 Μαρτιου 2022 (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπρο-σκυνήσεως) ................... ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας.

ΚυριαΚή 3 ἈΠριλιου 2022 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) ........................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Γκίκας,

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΚυριαΚή 10 ἈΠριλιου 2022 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) .......ὥρα 6.00μ.μ.

 Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊÁÔÁÍÕÊÔÉÊÙÍ ÅÓÐÅÑÉÍÙÍ
ÌÅÃÁËÇÓ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇÓ 2022


