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Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας), ..................................................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος  Θερμός, ἰατρός.

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ), ................................................... ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης, 

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπρο-σκυνήσεως), ........................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος  Παπανικολάου, ἰατρός.

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), ............................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Κυριακή 2 Ἀπριλίου 2023 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), .............................................ὥρα 6.00μ.μ.

Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας 

Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος, Ἅγιον Ὄρος.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊÁÔÁÍÕÊÔÉÊÙÍ ÅÓÐÅÑÉÍÙÍ
ÌÅÃÁËÇÓ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇÓ 2023

Μετάνοια
ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ἀδιάκοπα τήν ψυχή σου σέ κατάσταση μετανοί-

ας καί πένθους. Διαπίστωσε καί τίς πιό ἀσήμαντες ἀδυναμίες σου 
καί πολέμησέ τες. Ἄν αδιαφορήσεις γιά τίς μικρές πτώσεις καί τά 
μικρά ἁμαρτήματα, νά εἶσαι βέβαιος ὅτι θά δεῖς κάποτε τόν ἑαυτό 
σου ν’ ἀδιαφορεῖ καί γιά τά μεγάλα. Ἀπό τήν πιό φευγαλέα καί λε-
πτή ἁμαρτωλή σκέψη γεννιέται κάποτε τό πιό σοβαρό ἁμάρτημα. 
    Ἀρχή τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἀρχή τῆς μετανοίας. Ἀρχή τῆς 
μετανοίας εἶναι η αποχή από την αμαρτία. Ἀρχή της αποχής 
ἀπό τήν ἁμαρτία εἶναι ἡ καλή πρόθεση, ἡ ἀγαθή προαίρεση. 
    Ἡ ἀγαθή προαίρεση γεννᾶ τούς κόπους. Οἱ κόποι γεννοῦν τίς ἀρε-
τές. Οἱ ἀρετές γεννοῦν τήν πνευματική ἐργασία. Ἡ πνευματική ἐργα-
σία, τέλος, ὅταν εἶναι συνεχής καί ἐπίμονη, μονιμοποιεῖ στήν ψυχή τήν 
ἀρετή καί τήν κάνει φυσική κατάστασή της. Ὅταν φθάσεις σ' αὐτή 
τήν τελευταία βαθμίδα, λίγο θ' ἀπέχεις ἀπό τήν ψηλάφηση τοῦ Θεοῦ! 
    Ἄκουσε μέ πολλή προσοχή πώς ὁρίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος 
τήν ἀληθινή μετάνοια: Μετάνοια σημαίνει ἀνανέωση τοῦ βαπτίσμα-
τος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία μέ τόν Θεό γιά νέα ζωή. Μετάνοια 
σημαίνει ὁριστική ἀποχή ἀπό τήν ἁμαρτία. Μετάνοια σημαίνει βαθιά 
συντριβή καί ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμη ἀπομάκρυνση ἀπό 
κάθε σωματική ἀπόλαυση. Μετάνοια σημαίνει διαρκής αὐτοκατάκριση. 
Μετάνοια σημαίνει ἀδιαφορία γιά τά πάντα καί ἐνδιαφέρον μόνο γιά τή 
σωτηρία τῆς ψυχῆς σου. Μετάνοια σημαίνει ἔργα ἀρετῆς ἀντίθετα πρός 
τίς προηγούμενες ἁμαρτίες. Μετάνοια σημαίνει κάθαρση τῆς σκοτισμένης 
συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική ὑπομονή ὅλων τῶν θλίψε-
ων, ἀπό ἀνθρώπους καί ἀπό δαίμονες. Μετάνοια σημαίνει αὐτοτιμωρίες 
καί συνεχεῖς ταλαιπωρίες τῆς σάρκας. Μετάνοια σημαίνει κάψιμο τῶν 
ἁμαρτιῶν μέ τή φωτιά τῆς ἀδιάλειπτης δακρύρροης προσευχῆς.

Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τήν ἀληθινή μετάνοια. Εἶναι ὅμως γνωρίσματα 
τῆς δικῆς σου μετανοίας;    

Αὐτός ὁ κόσμος, πού ξέχασε τόν Θεό, δέν εἶναι παρά κοιλάδα τῆς ἁμαρ-
τίας καί λαβύρινθος τοῦ θρήνου. Δέν ἔχει τίποτε καλό, τίποτε ἀξιέπαινο. 
Παντοῦ βασιλεύει ἡ ἁμαρτία, ἡ παρανομία, ἡ ἀποστασία· ἀλλά καί οἱ 
ἄφευκτες συνέπειές τους: ὁ πόνος, ἡ θλίψη, ὁ στεναγμός. Ὅλοι οἱ ἅγιοι 
ἔκλαψαν καί πένθησαν πολύ, μετανοῶντας γιά τίς ἁμαρτίες τους, κι ἄς 
ἦταν λιγότερες ἀπό τίς δικές σου. Καί ὁ Κύριος ἔκλαψε, ὄχι γιατί εἶχε ἀνά-
γκη ἀπό τά δάκρυα τῆς μετανοίας, ἀλλά γιά νά θρηνήσει τήν ἀμετανοησία 
καί τή σκληροκαρδία τῶν ἀνθρώπων: «Ἰδών τήν πόλιν (τήν Ἱερουσαλήμ) 
ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ, λέγων ὅτι εἰ ἔγνως καί σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, 
τά πρός εἰρήνην σου! Νῦν δέ ἐκρύβη ἀπό ὀφθαλμῶν σου» (Λουκ. 19, 41-42). 

    Πώς νά μήν κλάψεις ὅταν ἡ ζωή σου εἶναι γεμᾶτη ἀπό δοκιμασίες, θλίψεις, 
πόνο, συμφορές; «Ποία τοῦ βίου τρυφή διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία δόξα 
ἔστηκεν ἐπί γῆς ἀμετάθετος; Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων 
ἀπατηλότερα· μία ῥοπή, καί ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται». Πώς νά μή 
θρηνήσεις ὅταν καί τήν ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια, κινδυνεύεις νά τήν χάσεις; 
Αὐτή θά εἶναι ἡ πιό μεγάλη συμφορά. Κανείς δέν ξέρει τί θά τοῦ συμβεῖ ἐκεῖ. 
Καμμιά εἴδηση, καμμιά πληροφορία... Θά ἔρθει σάν κλέφτης ὁ θάνατος, θά 
χωρισθεῖ ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα καί θ’ ἀκολουθήσει ὁ φοβερός τελωνισμός της 
ἀπό τά πονηρά πνεύματα. «Ὤ, ποία ὥρα τότε! Θά πάει ἡ ψυχή ἐκεῖ πού ποτέ 
δέν ἦταν. Θά δεῖ ἐκεῖνα πού ποτέ δέν γνώρισε. Θ' ἀκούσει ὅσα ποτέ δέν ἄκουσε. 
Κλάψε, λοιπόν. Μετανόησε καί προσκόμισε στόν Κύριο τά δάκρυά 
σου σάν μῦρο μετανοίας. Τό δάκρυ καθαρίζει τήν ψυχή καί τήν ξε-
πλένει ἀπό κάθε κηλῖδα, λαμπικάρει τήν συνείδηση, φωτίζει τόν νοῦ, 
σπάζει τά δεσμά τῶν παθῶν, σχίζει τά χειρόγραφα τῆς ἁμαρτίας. 
    Κλάψε καί θρήνησε μέ μετάνοια, γιά νά ξεπλυθεῖς κι ἐσύ ἀπό τίς ἁμαρ-
τίες σου, γιά νά καθαρίσεις τόν ρῦπο τῆς ψυχῆς σου, γιά νά θεραπευθεῖς 
ἀπό τήν πνευματική τύφλωση, γιά νά πνίξεις στήν θάλασσα τῶν δακρύων 
τόν νοητό διώκτη Φαραώ, γιά νά σβήσεις μέ τούς κρουνούς τῶν ματιῶν 
σου τή φλόγα τῆς γεένης καί ν' αξιωθεῖς τῆς αἰωνίας ζωῆς ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.



ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
Ἀðü 27 Φεβρουαρίου 2023

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Ὄñèñïò -Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................................................7.15 -  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 (Á', 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 (1 ÌÁÑÔÉÏÕ)
Ὄñèñïò- Ὧñåò- ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.....................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃÁËÏÕ ÊÁÍÏÍÏÓ
ÔÅÔÁÑÔÇ 29 ÌÁÑÔÉÏÕ

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

ÉÅÑÏÍ ÅÕ×ÅËÁÉÏÍ

ÄÅÕÔÅÑÁ 3 ÁÐÑÉËÉÏÕ  (Ἀðüäåéðíï êáß Åὐ÷Ýëáéï).................................................6.00 - 8.00 ì.ì.

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

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

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  24  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ (Á΄ & Â΄ ÅÕÑ. Ô. ÊÅΦ. ÁΓ. ÉΩ. ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì
Ἑóðåñéíüò - ÔñéóÜãéï..............................................................................................................................6.00 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 25  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  26  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ  (ÔÕÑÉΝÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá-Ἑóðåñéíüò ôῆò Óõã÷ωñÞóåωò.............7.00 - 11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  27  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ (ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  1  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÐÑΩÔÏÌÇΝÉÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - ÐñïçãéáóìÝíç È. Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.......7.30 - 9.45 ð.ì.

[áðüôÞí|ùñá}åíáñîçò
ôï~õÌ.[Áðïäåßðíïõ

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

Τά πάσης φύσεως πιστοποιητικά (ἀγαμίας, ἐγγυητικά, κτλ.) θά ἐκδίδονται μετά ἀπό 
συνεννόηση μέ τόν έφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό τηλέφωνο: 2310 828989. 

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 
ÌåôÜëçøç ἀóèåíῶí êáô’ ïἶêïí ἀðü 8.00 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç ἀðüãåõìá).

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ - ÌÁÑÔÉÏÕ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  3  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï..........................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  4  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÔÏ ÄÉÁ ÊÏËËÕÂΩΝ ÈÁÕÌÁ ÔÏÕ ÁΓÉÏÕ ÈÅÏÄΩÑÏÕ)

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

ÊÕÑÉÁÊÇ  5  ÌÁÑÔÉÏÕ  Á΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ËéôÜíåõóéò Ἱåñῶí Åéêüíωí............7.15 - 11.00 ð.ì.

ÐÅÌÐÔÇ  9  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÁΓÉΩΝ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏΝÔÁ ÌÁÑÔÕÑΩΝ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  10  ÌÁÑÔÉÏÕ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  12  ÌÁÑÔÉÏÕ  Â΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÁΓÉÏÕ ΓÑÇΓÏÑÉÏÕ ÐÁËÁÌÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................7.15 - 10.30 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  19  ÌÁÑÔÉÏÕ Γ΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÓÔÁÕÑÏÐÑÏÓÊÕΝÇÓÅΩÓ) 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá-ÔåëåôÞ ÓôáõñïðñïóêõíÞóåωò.......7.15 - 11.00 ð.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  25  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÕÁΓΓÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Äïîïëïãßá  (êáôÜëõóéò [é÷èýïò).......7.30 - 10.30 ð.ì.
Ἑóðåñéíüò ἀðïäüóåωò Åὐáããåëéóìïῦ .........................................................6.00 - 6.45 ì.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  29  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÓÐÅÑÉΝÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅΓ. ÊÁΝÏΝÏÓ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò -.Ἑóðåñéíüò............................................................................................7.30 - 8.45 ð.ì.
Ìéêñü Ἀðüäåéðíï - Ì. Êáíþí & Ðñïçã. È. Ëåéôïõñãßá...........................6.00 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  31  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÁÊÁÈÉÓÔÏÕ ÕÌΝÏÕ)
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.

ÓÁÂÂÁÔÏ  1  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÐÑΩÔÏÌÇΝÉÁ) 
Ὄñèñïò - È. Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.........................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
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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 (1 ÌÁÑÔÉÏÕ)
Ὄñèñïò- Ὧñåò- ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.....................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃÁËÏÕ ÊÁÍÏÍÏÓ
ÔÅÔÁÑÔÇ 29 ÌÁÑÔÉÏÕ

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

ÉÅÑÏÍ ÅÕ×ÅËÁÉÏÍ

ÄÅÕÔÅÑÁ 3 ÁÐÑÉËÉÏÕ  (Ἀðüäåéðíï êáß Åὐ÷Ýëáéï).................................................6.00 - 8.00 ì.ì.

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

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

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  24  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ (Á΄ & Â΄ ÅÕÑ. Ô. ÊÅΦ. ÁΓ. ÉΩ. ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì
Ἑóðåñéíüò - ÔñéóÜãéï..............................................................................................................................6.00 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 25  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  26  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ  (ÔÕÑÉΝÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá-Ἑóðåñéíüò ôῆò Óõã÷ωñÞóåωò.............7.00 - 11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  27  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ (ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  1  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÐÑΩÔÏÌÇΝÉÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - ÐñïçãéáóìÝíç È. Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.......7.30 - 9.45 ð.ì.

[áðüôÞí|ùñá}åíáñîçò
ôï~õÌ.[Áðïäåßðíïõ

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

Τά πάσης φύσεως πιστοποιητικά (ἀγαμίας, ἐγγυητικά, κτλ.) θά ἐκδίδονται μετά ἀπό 
συνεννόηση μέ τόν έφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό τηλέφωνο: 2310 828989. 

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 
ÌåôÜëçøç ἀóèåíῶí êáô’ ïἶêïí ἀðü 8.00 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç ἀðüãåõìá).

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ - ÌÁÑÔÉÏÕ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  3  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï..........................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  4  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÔÏ ÄÉÁ ÊÏËËÕÂΩΝ ÈÁÕÌÁ ÔÏÕ ÁΓÉÏÕ ÈÅÏÄΩÑÏÕ)

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

ÊÕÑÉÁÊÇ  5  ÌÁÑÔÉÏÕ  Á΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ËéôÜíåõóéò Ἱåñῶí Åéêüíωí............7.15 - 11.00 ð.ì.

ÐÅÌÐÔÇ  9  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÁΓÉΩΝ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏΝÔÁ ÌÁÑÔÕÑΩΝ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  10  ÌÁÑÔÉÏÕ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  12  ÌÁÑÔÉÏÕ  Â΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÁΓÉÏÕ ΓÑÇΓÏÑÉÏÕ ÐÁËÁÌÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................7.15 - 10.30 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  19  ÌÁÑÔÉÏÕ Γ΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÓÔÁÕÑÏÐÑÏÓÊÕΝÇÓÅΩÓ) 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá-ÔåëåôÞ ÓôáõñïðñïóêõíÞóåωò.......7.15 - 11.00 ð.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  25  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÕÁΓΓÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Äïîïëïãßá  (êáôÜëõóéò [é÷èýïò).......7.30 - 10.30 ð.ì.
Ἑóðåñéíüò ἀðïäüóåωò Åὐáããåëéóìïῦ .........................................................6.00 - 6.45 ì.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  29  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÓÐÅÑÉΝÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅΓ. ÊÁΝÏΝÏÓ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò -.Ἑóðåñéíüò............................................................................................7.30 - 8.45 ð.ì.
Ìéêñü Ἀðüäåéðíï - Ì. Êáíþí & Ðñïçã. È. Ëåéôïõñãßá...........................6.00 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  31  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÁÊÁÈÉÓÔÏÕ ÕÌΝÏÕ)
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.

ÓÁÂÂÁÔÏ  1  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÐÑΩÔÏÌÇΝÉÁ) 
Ὄñèñïò - È. Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.........................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.



ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
Ἀðü 27 Φεβρουαρίου 2023

ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ
Ὄñèñïò -Èåßá Ëåéôïõñãßá.................................................................................................7.15 -  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 (Á', 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 (1 ÌÁÑÔÉÏÕ)
Ὄñèñïò- Ὧñåò- ÐñïçãéáóìÝíç Èåßá Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.....................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÅÓÐÅÑÉÍÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅÃÁËÏÕ ÊÁÍÏÍÏÓ
ÔÅÔÁÑÔÇ 29 ÌÁÑÔÉÏÕ

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

ÉÅÑÏÍ ÅÕ×ÅËÁÉÏÍ

ÄÅÕÔÅÑÁ 3 ÁÐÑÉËÉÏÕ  (Ἀðüäåéðíï êáß Åὐ÷Ýëáéï).................................................6.00 - 8.00 ì.ì.

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

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

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  24  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ (Á΄ & Â΄ ÅÕÑ. Ô. ÊÅΦ. ÁΓ. ÉΩ. ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá.....................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì
Ἑóðåñéíüò - ÔñéóÜãéï..............................................................................................................................6.00 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ 25  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ÔñéóÜãéï.......................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  26  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ  (ÔÕÑÉΝÇÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá-Ἑóðåñéíüò ôῆò Óõã÷ωñÞóåωò.............7.00 - 11.00 ð.ì.

ÄÅÕÔÅÑÁ  27  ΦÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ (ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ἑóðåñéíüò..................................................................................7.30 - 9.15 ð.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  1  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÐÑΩÔÏÌÇΝÉÁ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - ÐñïçãéáóìÝíç È. Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.......7.30 - 9.45 ð.ì.

[áðüôÞí|ùñá}åíáñîçò
ôï~õÌ.[Áðïäåßðíïõ

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

Τά πάσης φύσεως πιστοποιητικά (ἀγαμίας, ἐγγυητικά, κτλ.) θά ἐκδίδονται μετά ἀπό 
συνεννόηση μέ τόν έφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό τηλέφωνο: 2310 828989. 

ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 
ÌåôÜëçøç ἀóèåíῶí êáô’ ïἶêïí ἀðü 8.00 ð.ì. (äçëþóåéò ìÝ÷ñé ÔåôÜñôç ἀðüãåõìá).

ÈÅÉÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ - ÌÁÑÔÉÏÕ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  3  ÌÁÑÔÉÏÕ
ÔñéóÜãéï..........................................................................................................................................................6.30 ì.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  4  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÔÏ ÄÉÁ ÊÏËËÕÂΩΝ ÈÁÕÌÁ ÔÏÕ ÁΓÉÏÕ ÈÅÏÄΩÑÏÕ)

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

ÊÕÑÉÁÊÇ  5  ÌÁÑÔÉÏÕ  Á΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - ËéôÜíåõóéò Ἱåñῶí Åéêüíωí............7.15 - 11.00 ð.ì.

ÐÅÌÐÔÇ  9  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÁΓÉΩΝ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏΝÔÁ ÌÁÑÔÕÑΩΝ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  10  ÌÁÑÔÉÏÕ
Ὄñèñïò - Ὧñåò - Ðñïçã. Èåßá Ëåéôïõñãßá.............................................7.00 - 9.45 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  12  ÌÁÑÔÉÏÕ  Â΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÁΓÉÏÕ ΓÑÇΓÏÑÉÏÕ ÐÁËÁÌÁ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá....................................................................................7.15 - 10.30 ð.ì.

ÊÕÑÉÁÊÇ  19  ÌÁÑÔÉÏÕ Γ΄ ΝÇÓÔÅÉΩΝ (ÓÔÁÕÑÏÐÑÏÓÊÕΝÇÓÅΩÓ) 
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá-ÔåëåôÞ ÓôáõñïðñïóêõíÞóåωò.......7.15 - 11.00 ð.ì.

ÓÁÂÂÁÔÏ  25  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÕÁΓΓÅËÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ)
Ὄñèñïò - Èåßá Ëåéôïõñãßá - Äïîïëïãßá  (êáôÜëõóéò [é÷èýïò).......7.30 - 10.30 ð.ì.
Ἑóðåñéíüò ἀðïäüóåωò Åὐáããåëéóìïῦ .........................................................6.00 - 6.45 ì.ì.

ÔÅÔÁÑÔÇ  29  ÌÁÑÔÉÏÕ (ÅÓÐÅÑÉΝÇ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÌÅΓ. ÊÁΝÏΝÏÓ)
Ὄñèñïò - Ὧñåò -.Ἑóðåñéíüò............................................................................................7.30 - 8.45 ð.ì.
Ìéêñü Ἀðüäåéðíï - Ì. Êáíþí & Ðñïçã. È. Ëåéôïõñãßá...........................6.00 - 9.30 ð.ì.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ  31  ÌÁÑÔÉÏÕ  (ÁÊÁÈÉÓÔÏÕ ÕÌΝÏÕ)
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.

ÓÁÂÂÁÔÏ  1  ÁÐÑÉËÉÏÕ  (ÐÑΩÔÏÌÇΝÉÁ) 
Ὄñèñïò - È. Ëåéôïõñãßá - Ἁãéáóìüò.........................................................................7.30 - 9.30 ð.ì.
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Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας), ..................................................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος  Θερμός, ἰατρός.

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ), ................................................... ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης, 

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπρο-σκυνήσεως), ........................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος  Παπανικολάου, ἰατρός.

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), ............................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Κυριακή 2 Ἀπριλίου 2023 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), .............................................ὥρα 6.00μ.μ.

Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας 

Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος, Ἅγιον Ὄρος.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÊÁÔÁÍÕÊÔÉÊÙÍ ÅÓÐÅÑÉÍÙÍ
ÌÅÃÁËÇÓ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇÓ 2023

Μετάνοια
ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ἀδιάκοπα τήν ψυχή σου σέ κατάσταση μετανοί-

ας καί πένθους. Διαπίστωσε καί τίς πιό ἀσήμαντες ἀδυναμίες σου 
καί πολέμησέ τες. Ἄν αδιαφορήσεις γιά τίς μικρές πτώσεις καί τά 
μικρά ἁμαρτήματα, νά εἶσαι βέβαιος ὅτι θά δεῖς κάποτε τόν ἑαυτό 
σου ν’ ἀδιαφορεῖ καί γιά τά μεγάλα. Ἀπό τήν πιό φευγαλέα καί λε-
πτή ἁμαρτωλή σκέψη γεννιέται κάποτε τό πιό σοβαρό ἁμάρτημα. 
    Ἀρχή τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἀρχή τῆς μετανοίας. Ἀρχή τῆς 
μετανοίας εἶναι η αποχή από την αμαρτία. Ἀρχή της αποχής 
ἀπό τήν ἁμαρτία εἶναι ἡ καλή πρόθεση, ἡ ἀγαθή προαίρεση. 
    Ἡ ἀγαθή προαίρεση γεννᾶ τούς κόπους. Οἱ κόποι γεννοῦν τίς ἀρε-
τές. Οἱ ἀρετές γεννοῦν τήν πνευματική ἐργασία. Ἡ πνευματική ἐργα-
σία, τέλος, ὅταν εἶναι συνεχής καί ἐπίμονη, μονιμοποιεῖ στήν ψυχή τήν 
ἀρετή καί τήν κάνει φυσική κατάστασή της. Ὅταν φθάσεις σ' αὐτή 
τήν τελευταία βαθμίδα, λίγο θ' ἀπέχεις ἀπό τήν ψηλάφηση τοῦ Θεοῦ! 
    Ἄκουσε μέ πολλή προσοχή πώς ὁρίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος 
τήν ἀληθινή μετάνοια: Μετάνοια σημαίνει ἀνανέωση τοῦ βαπτίσμα-
τος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία μέ τόν Θεό γιά νέα ζωή. Μετάνοια 
σημαίνει ὁριστική ἀποχή ἀπό τήν ἁμαρτία. Μετάνοια σημαίνει βαθιά 
συντριβή καί ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμη ἀπομάκρυνση ἀπό 
κάθε σωματική ἀπόλαυση. Μετάνοια σημαίνει διαρκής αὐτοκατάκριση. 
Μετάνοια σημαίνει ἀδιαφορία γιά τά πάντα καί ἐνδιαφέρον μόνο γιά τή 
σωτηρία τῆς ψυχῆς σου. Μετάνοια σημαίνει ἔργα ἀρετῆς ἀντίθετα πρός 
τίς προηγούμενες ἁμαρτίες. Μετάνοια σημαίνει κάθαρση τῆς σκοτισμένης 
συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική ὑπομονή ὅλων τῶν θλίψε-
ων, ἀπό ἀνθρώπους καί ἀπό δαίμονες. Μετάνοια σημαίνει αὐτοτιμωρίες 
καί συνεχεῖς ταλαιπωρίες τῆς σάρκας. Μετάνοια σημαίνει κάψιμο τῶν 
ἁμαρτιῶν μέ τή φωτιά τῆς ἀδιάλειπτης δακρύρροης προσευχῆς.

Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τήν ἀληθινή μετάνοια. Εἶναι ὅμως γνωρίσματα 
τῆς δικῆς σου μετανοίας;    

Αὐτός ὁ κόσμος, πού ξέχασε τόν Θεό, δέν εἶναι παρά κοιλάδα τῆς ἁμαρ-
τίας καί λαβύρινθος τοῦ θρήνου. Δέν ἔχει τίποτε καλό, τίποτε ἀξιέπαινο. 
Παντοῦ βασιλεύει ἡ ἁμαρτία, ἡ παρανομία, ἡ ἀποστασία· ἀλλά καί οἱ 
ἄφευκτες συνέπειές τους: ὁ πόνος, ἡ θλίψη, ὁ στεναγμός. Ὅλοι οἱ ἅγιοι 
ἔκλαψαν καί πένθησαν πολύ, μετανοῶντας γιά τίς ἁμαρτίες τους, κι ἄς 
ἦταν λιγότερες ἀπό τίς δικές σου. Καί ὁ Κύριος ἔκλαψε, ὄχι γιατί εἶχε ἀνά-
γκη ἀπό τά δάκρυα τῆς μετανοίας, ἀλλά γιά νά θρηνήσει τήν ἀμετανοησία 
καί τή σκληροκαρδία τῶν ἀνθρώπων: «Ἰδών τήν πόλιν (τήν Ἱερουσαλήμ) 
ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ, λέγων ὅτι εἰ ἔγνως καί σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, 
τά πρός εἰρήνην σου! Νῦν δέ ἐκρύβη ἀπό ὀφθαλμῶν σου» (Λουκ. 19, 41-42). 

    Πώς νά μήν κλάψεις ὅταν ἡ ζωή σου εἶναι γεμᾶτη ἀπό δοκιμασίες, θλίψεις, 
πόνο, συμφορές; «Ποία τοῦ βίου τρυφή διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία δόξα 
ἔστηκεν ἐπί γῆς ἀμετάθετος; Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων 
ἀπατηλότερα· μία ῥοπή, καί ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται». Πώς νά μή 
θρηνήσεις ὅταν καί τήν ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια, κινδυνεύεις νά τήν χάσεις; 
Αὐτή θά εἶναι ἡ πιό μεγάλη συμφορά. Κανείς δέν ξέρει τί θά τοῦ συμβεῖ ἐκεῖ. 
Καμμιά εἴδηση, καμμιά πληροφορία... Θά ἔρθει σάν κλέφτης ὁ θάνατος, θά 
χωρισθεῖ ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα καί θ’ ἀκολουθήσει ὁ φοβερός τελωνισμός της 
ἀπό τά πονηρά πνεύματα. «Ὤ, ποία ὥρα τότε! Θά πάει ἡ ψυχή ἐκεῖ πού ποτέ 
δέν ἦταν. Θά δεῖ ἐκεῖνα πού ποτέ δέν γνώρισε. Θ' ἀκούσει ὅσα ποτέ δέν ἄκουσε. 
Κλάψε, λοιπόν. Μετανόησε καί προσκόμισε στόν Κύριο τά δάκρυά 
σου σάν μῦρο μετανοίας. Τό δάκρυ καθαρίζει τήν ψυχή καί τήν ξε-
πλένει ἀπό κάθε κηλῖδα, λαμπικάρει τήν συνείδηση, φωτίζει τόν νοῦ, 
σπάζει τά δεσμά τῶν παθῶν, σχίζει τά χειρόγραφα τῆς ἁμαρτίας. 
    Κλάψε καί θρήνησε μέ μετάνοια, γιά νά ξεπλυθεῖς κι ἐσύ ἀπό τίς ἁμαρ-
τίες σου, γιά νά καθαρίσεις τόν ρῦπο τῆς ψυχῆς σου, γιά νά θεραπευθεῖς 
ἀπό τήν πνευματική τύφλωση, γιά νά πνίξεις στήν θάλασσα τῶν δακρύων 
τόν νοητό διώκτη Φαραώ, γιά νά σβήσεις μέ τούς κρουνούς τῶν ματιῶν 
σου τή φλόγα τῆς γεένης καί ν' αξιωθεῖς τῆς αἰωνίας ζωῆς ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
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Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 (Α΄ Νηστειῶν, Ὀρθοδοξίας), ..................................................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος  Θερμός, ἰατρός.

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 (Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ), ................................................... ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης, 

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 (Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπρο-σκυνήσεως), ........................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος  Παπανικολάου, ἰατρός.

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 (Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), ............................................................ὥρα 6.00μ.μ. 

Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Κυριακή 2 Ἀπριλίου 2023 (Ε΄ Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), .............................................ὥρα 6.00μ.μ.

Ὁμιλητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας 

Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος, Ἅγιον Ὄρος.
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