
they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was 
healed, turned back, praising God with a loud voice; and he fell on 
his face at Jesus's feet, giving Him thanks. Now he was a Samari-
tan. Then said Jesus: "Were not ten cleansed? Where are the 
nine? Was no one found to return and give praise to God except 
this foreigner?" And He said to him: "Rise and go your way; your 
faith has made you well."  
 

 

Saint Gregory the Theologian 
 

Apolytikion in the First Tone 
 

 The pastoral flute of your theology conquered the trumpets 
of orators. For it called upon the depths of the Spirit and you were 
enriched with the beauty of words. Intercede to Christ our God, O 
Father Gregory, that our souls may be saved. 

 

 

Kontakion in the Third Tone 
 

 O Glorious One, you dispelled the complexities of orators 
with the words of your theology. You have adorned the Church with 
the vesture of Orthodoxy woven from on high. Clothed in this, the 
Church now cries out to your children, with us, "Hail Father, the 
consummate theological mind." 

ΕΛΛΗΝΙΚA ΥΟΛΕΙA  
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 

 

Ἀναγνωριζμένα ἀπό ηό  
Ὑποσργεῖο Παιδείας ηῆς Ἑλλάδας 

 

Παηδηθόο Σηαζκόο - Πξνλεπηαγσγείν  
 

Καζεκεξηλά Γεπη. – Παξαζθ. 9:00 π.κ. –5:00 κ.κ. 
 

Νεπηαγσγείν – Γεκνηηθό – Γπκλάζην 
  

Ἀπνγεπκαηηλό θαζεκεξηλό  
Γεπηέξα – Παξαζθεπή 2:45 - 5:00 κ.κ. 
θαί θάζε Σάββαην 9:00 π.κ. – 1:00 κ.κ. 

 

Μαζήκαηα Ἑιιεληθῶλ παξαδνζηαθῶλ Χνξῶλ  

 

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  
Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 

 

† ΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ   

† ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ   
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

 

Ο Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 

25 Ιανοσαρίοσ 
 

 Γελλήζεθε ην 329 κ.Χ. ζηελ 
Αξηαλδό, θσκόπνιε ηεο Καππαδνθίαο, 
από ηνλ Γξεγόξην, επίζθνπν Ναδηαλδνύ 
(†1ε Ιαλνπαξίνπ) θαη ηελ Νόλλα (†5 
Απγνύζηνπ). Έρεη δύν αδέξθηα: ηνλ 
Καηζάξεην θαη ηε παζίγλσζηε γηα ηελ 
επζέβεηά ηεο αδεξθή Γνξγνλία. Σηε 
Ναδηαλδό, δηδάζθεηαη ηε ζηνηρεηώδε 
εθπαίδεπζε, ελώ ηε κέζε ζηε Καηζάξεηα, 
όπνπ γλσξίδεηαη κε ην ζπκκαζεηή ηνπ Μ. 
Βαζίιεην. Έπεηηα, πεγαίλεη θνληά ζε 
πεξίθεκνπο δηδαζθάινπο ηεο ξεηνξηθήο 
ζηε Παιαηζηίλε θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη, 
ηέινο, ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Αζήλαο. Οη 
ζπνπδέο ηνπ δηήξθεζαλ 13 νιόθιεξα 
ρξόληα (από 17 έσο 30 εηώλ). 
 Μεηά ηηο ζπνπδέο ζηελ Αζήλα ν Γξεγόξηνο επηζηξέθεη ζηε 
παηξίδα ηνπ κνλνιόηη ηνπ πξόζθεξαλ έδξα Καζεγεηή 
Παλεπηζηεκίνπ. Δθεί, ν παηέξαο ηνπ, επίζθνπνο Ναδηαλδνύ, ηνλ 
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Κυριακή ΙΒ’Λουκᾶ   

12th Sunday of Luke  

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

 

ΕΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 
 

άββαηο 25 Ἰανοσαρίοσ: 8:00 - 9:45 ηό πρωί:  
Ὄρθρος,  Θεία Λειηοσργία 

ζηό παρεκκλήζιο Παναγίας Ἐλεσθερώηριας  



ρεηξνηνλεί πξεζβύηεξν. Αιιά ν Άγηνο Γξεγόξηνο πξνηηκά ηελ 
εζπρία ηνπ αλαρσξεηεξίνπ ζην Πόλην, θνληά ζην θίιν ηνπ 

Βαζίιεην, γηα πεξηζζόηεξε άζθεζε ζηε πλεπκαηηθή δσή. 
 Μεηά, όκσο, από ζεξκέο παξαθιήζεηο ησλ 

δηθώλ ηνπ, επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ θαη κπαίλεη 
ζηελ ελεξγό δξάζε ηεο Δθθιεζίαο. Σηα 43 ηνπ 

ρξόληα ν Θεόο ηνλ αλύςσζε ζην επηζθνπηθό αμίσκα. 
Έδξα ηνπ νξίζηεθε ε πεξηνρή ησλ Σαζίκσλ ηελ νπνία πνηέ δελ 
πνίκαλε ιόγσ ησλ Αξεηαλώλ θαηνίθσλ ηεο. 
 Όκσο, ν ζάλαηνο έξρεηαη λα πιεγώζεη ηε ςπρή ηνπ, κε 
αιιεπάιιεινπο ζαλάηνπο ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ. Πξώηα ηνπ 
αδεξθνύ ηνπ Καηζαξείνπ, έπεηηα ηεο αδεξθήο ηνπ Γνξγνλίαο, κεηά 
ηνπ παηέξα ηνπ θαη, ηέινο, ηεο κεηέξαο ηνπ Νόλλαο. Μεηά απ’ απηέο 
ηηο ζιίςεηο, ε ζεία Πξόλνηα ηνλ θέξλεη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 
(378), όπνπ ππεξαζπίδεηαη κε θαηαπιεθηηθό ηξόπν ηελ Οξζνδνμία 
θαη ρηππά θαίξηα ηνπο Αξεηαλνύο, πνπ είραλ πιεκκπξίζεη ηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε. 
 Η θαηάζηαζε ήηαλ πνιύ δύζθνιε. Όινη νη λανί ηεο 
Βαζηιεύνπζαο ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ αηξεηηθώλ. Όκσο ν Άγηνο δελ 
απειπίδεηαη. Μεηαηξέπεη έλα δσκάηην ζην ζπίηη πνπ ηνλ 
θηινμελνύζαλ ζε λαό θαη ηνπ δίλεη ζπκβνιηθό όλνκα. Ολνκάδεη ην 
λαό Αγία Αλαζηαζία δείγκα όηη πίζηεπε ζηελ αλάζηαζε ηεο 
Οξζόδνμεο Πίζηεο. 
 Οη αγώλεο είλαη επηθίλδπλνη. Οη αηξεηηθνί αλεβαζκέλνη πάλσ 
ζηηο ζθεπέο ησλ ζπηηηώλ ηνπ πεηνύλ πέηξεο θαη έηζη ν Άγηνο 
Γξεγόξηνο δνθηκάδεηαη πνιύ. Σην λαό ηεο Αγίαο Αλαζηαζίαο εθθσλεί 
ηνπο πεξίθεκνπο πέληε ζενινγηθνύο ιόγνπο πνπ ηνπ έδσζαλ δίθαηα 
ηνλ ηίηιν ηνπ Θενιόγνπ. 
 Μεηά ην ζθιεξό απηό αγώλα, ν Μ. Θενδόζηνο ηνλ 
αλαδεηθλύεη Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο (381). Η Β’ 
Οηθνπκεληθή Σύλνδνο ηνλ αλαγλώξηζε σο Πξόεδξό ηεο. Όκσο κηα 
κεξίδα επηζθόπσλ ηνλ αληηπνιηηεύεηαη γηα επηειή ιόγν. Τόηε ν 
Γξεγόξηνο, αεδηαζκέλνο, δειώλεη ηε παξαίηεζή ηνπ, αλαρσξεί ζηε 
γελέηεηξά ηνπ Αξηαλδό θαη ηειεηώλεη κε εηξήλε ηε δσή ηνπ, ην 390. 
 Άθεζε κεγάιν ζπγγξαθηθό έξγν. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
παξνπζηάδνπλ ηα θηινζνθεκέλα 408 πνηήκαηά ηνπ 18.000 πεξίπνπ 
ζηίρσλ. Δίλαη από ηα κεγαιύηεξα πλεύκαηα ηνπ Χξηζηηαληζκνύ θαη 
από ηνπο ιακπξόηεξνπο αζιεηέο ηεο νξζόδνμεο πίζηεο. 
 Η ηίκηα θάξα ηνπ θπιάζζεηαη ζηελ Ιεξά Μνλή Βαηνπεδίνπ, 
ζην Άγην Όξνο. Η Δθθιεζία ενξηάδεη ηε κλήκε ηνπ ζηηο 25 
Ιαλνπαξίνπ.ησλ αηξεηηθώλ νπαδώλ ηνπ Αξείνπ. Όκσο ν άγηνο, ράξε 
ζηελ κεγάιε πλεπκαηηθόηεηά ηνπ θαη ηε δένπζα πίζηε ζην Θεό, 
θαηνξζώλεη λα βγεη ληθεηήο απ’ όιεο απηέο ηηο δνθηκαζίεο αθόκε θαη 
από ηηο πέληε εμνξίεο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ, θαζώο ν απηνθξάηνξαο 
Κσλζηαληίλνο ν Β΄ ήηαλ νπαδόο ηνπ Αξεηαληζκνύ. Δθνηκήζε ελ 
εηξήλε ην 373. 
 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 
Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ ηδ’12-19   

 

  Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, εἰζεξρνκέλνπ αὐηνῦ εἴο ηηλα θώκελ 
ἀπήληεζαλ αὐηῷ δέθα ιεπξνὶ ἄλδξεο, νἳ ἔζηεζαλ πόξξσζελ, θαὶ 
αὐηνὶ ἦξαλ θσλὴλ ιέγνληεο· ᾿Ιεζνῦ ἐπηζηάηα, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. θαὶ ἰδὼλ 
εἶπελ αὐηνῖο· πνξεπζέληεο ἐπηδείμαηε ἑαπηνὺο ηνῖο ἱεξεῦζη. θαὶ 
ἐγέλεην ἐλ ηῷ ὑπάγεηλ αὐηνὺο ἐθαζαξίζζεζαλ. εἷο δὲ ἐμ αὐηῶλ, ἰδὼλ 
ὅηη ἰάζε, ὑπέζηξεςε κεηὰ θσλῆο κεγάιεο δνμάδσλ ηὸλ Θεόλ, θαὶ 
ἔπεζελ ἐπὶ πξόζσπνλ παξὰ ηνὺο πόδαο αὐηνῦ εὐραξηζηῶλ αὐηῷ· 
θαὶ αὐηὸο ἦλ Σακαξείηεο. ἀπνθξηζεὶο δὲ ὁ ᾿Ιεζνῦο εἶπελ· νὐρὶ νἱ δέθα 
ἐθαζαξίζζεζαλ; νἱ δὲ ἐλλέα πνῦ; νὐρ εὑξέζεζαλ ὑπνζηξέςαληεο 
δνῦλαη δόμαλ ηῷ Θεῷ εἰ κὴ ὁ ἀιινγελὴο νὗηνο; θαὶ εἶπελ αὐηῷ· 
ἀλαζηὰο πνξεύνπ· ἡ πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε.    

 
SUNDAY GOSPEL 

 

12th Sunday of Luke  
The Reading is from Luke 17:12-19  

 

 At that time, as Jesus entered a village, He was met by ten 
lepers, who stood at a distance and lifted up their voices and said: 
"Jesus, Master, have mercy on us." When He saw them He said to 
them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went 

 

ΕΠΕΡΙΝΟ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΛΗΙ  

ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ  
 

κάθε Σετάρτη  

7:00 - 8:30 μ.μ. 

 

ΣΗΝ KYΡΙΑΚΗ 26 IANOΤΑΡΙΟΤ   
 

Ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία,   

θά γίνει ἡ σχολική ἑορτή  

τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν καί ἡ κοπή τῆς 

Βασιλόπιτας τοῦ σχολείου.  

Σᾶς περιμένουμε ὅλους!  


