
 

Ὁ Καζεγνύκελνο ηῆο Ἱεξᾶο Παηξηαξρηθῆο 
Μνλῆο, Παλνζηνινγηώηαηνο  
Ἀξρηκαλδξίηεο θ. Ἱεξόζενο  
θαί νἱ ζύλ αὐηῷ παηέξεο,  

ηά κέιε ηῆο Ἐθθιεζηαζηηθῆο Ἐπηηξνπῆο,  
νἱ ἐθπαηδεπηηθνί ηνῦ Ἑιιεληθνῦ ρνιείνπ  

θαί ἡ Φηιόπησρνο Ἀδειθόηεο  
 

Ἐγκαρδίως Σᾶς Εὔχονται 
 

ηό Νένλ Ἔηνο λά εἶλαη Δἰξεληθόλ  
θαί Δὐινγεκέλνλ παξά Κπξίνπ. 

ΔΛΛΖΝΗΚA ΥΟΛΔΗA  
ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 

 

Ἀλαγλσξηζκέλα ἀπό ηό  
Ὑπνπξγεῖν Παηδείαο ηῆο Ἑιιάδαο 

 

Παιδικός Σηαθμός - Προνηπιαγωγείο  
 

Καθημερινά Δεση. – Παραζκ. 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ. 
 

Νηπιαγωγείο – Δημοηικό – Γσμνάζιο 
  

Ἀπογεσμαηινό καθημερινό  
Δεσηέρα – Παραζκεσή 2:45 - 5:00 μ.μ. 
καί κάθε Σάββαηο 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. 

 

Μαθήμαηα Ἑλληνικῶν παραδοζιακῶν Χορῶν  

ΜΝΗΜΟΣΥΝA ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΘΔΟΛΟΓΗΣΖ   

ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ & ΣΔΡΔΕΑ ΑΤΓΟΤΣΑΣΟΤ   
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

ΔΠΔΦΑΝΖ Ζ ΥΑΡΗ ΣΟΤ ΘΔΟΤ  
Ζ ΩΣΖΡΗΟ 

 

 Σα Άγηα Θενθάλεηα είλαη 
κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ενξηέο 
ηεο Υξηζηηαλνζύλεο. Καη’ απηήλ 
ενξηάδεηαη ην κεγάιν γεγνλόο ηεο 
Βαπηίζεσο ηνπ Κπξίνπ ζηα 
ηνξδάλεηα λάκαηα θαη ε ζαπκαζηή 
θαη ζπάληα θαλέξσζε ηεο 
Σξηαδηθήο Θεόηεηνο ζηνλ θόζκν.  
 Ο Κύξηνο πξνθεηκέλνπ 
λα δείμεη σο άλζξσπνο ζεβαζκό 
ζηελ αλζξώπηλε παξάδνζε 
δέρηεθε λα ιάβεη ην ηππηθό 
βάπηηζκα ηνπ Ησάλλε, ρσξίο 
νπζηαζηηθά λα ην έρεη αλάγθε, 
δηόηη ήηαλ απόιπηα αλακάξηεηνο, 
«ν πάζεο επέθεηλα 
θαζαξόηεηνο». Απηό ζα ηνλ 
δηεπθόιπλε ζην κεγάιν δεκόζην 
απνιπηξσηηθό έξγν πνπ ζα 
άξρηδε θαηόπηλ. Ο Ησάλλεο ζεσξνύληαλ κεγάινο πξνθήηεο από 
ην ιαό. Ζ ππόδεημε ηνπ Ηεζνύ από απηόλ σο «Ακλνύ ηνπ Θενύ, 
ηνπ αίξνληνο ηελ ακαξηίαλ ηνπ θόζκνπ» (Ησάλ.1:29) ήηαλ 
απαξαίηεηε. Ζ καξηπξία ηνπ Ησάλλε γηα ηνλ Υξηζηό ζηάζεθε 
θαζνξηζηηθή, ηα πιήζε πείζζεθαλ θαη αλαγλώξηζαλ ζην 
πξόζσπν ηνπ Ηεζνύ ηνλ αλακελόκελν Μεζζία. Υάξε ζε απηή ηε 
κεγάιε καξηπξία ζρεκαηίζζεθε ν πξώηνο ππξήλαο ησλ 
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ζπλεξγαηώλ ηνπ Κπξίνπ.  
 Δθηόο από ηελ καξηπξία ηνπ Ησάλλε 
ππήξμε θαη έλα άιιν ζπγθινληζηηθό θαη 
κνλαδηθό γεγνλόο. Σε ζηηγκή πνπ ν Κύξηνο 
κπήθε ζηα λεξά ηνπ Ηνξδάλε άλνημαλ νη 
νπξαλνί θαη παξνπζηάζηεθε 
απηνπξνζώπσο ν Σξηαδηθόο Θεόο ζηα 
παξαβξηζθόκελα πιήζε. Ο Δλαλζξσπήζαο 
Λόγνο βξίζθνληαλ ζηα ηνξδάλεηα λάκαηα, ην 
Άγην Πλεύκα θαηέβαηλε «σζεί 
πεξηζηεξά» (Μαηζ.3:16) θαη από ηνλ 
αλνηγκέλν νπξαλό αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ 

Παηέξα «νύηνο εζηηλ ν πηόο κνπ ν αγαπεηόο, ελ σ 
επδόθεζα» (Μαηζ.3:16,17). Απηό ην ζπγθινληζηηθό γεγνλόο ηεο 
ζενθάλεηαο ζεκαίλεη όηη ην έξγν ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξσπίλνπ 
γέλνπο είλαη ζπιινγηθή απόθαζε ηνπ Σξηαδηθνύ Θενύ. Ζ 
θαλέξσζή Σνπ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο Βαπηίζεσο ηνπ Υξηζηνύ 
θαλεξώλεη ηελ επηβεβαίσζε γηα ηελ μερσξηζηή επηκέιεηα ηνπ 
Θενύ γηα ηε ιύηξσζε ηνπ θόζκνπ θαη ηελ επίζεκε ρξίζε ηνπ 
Υξηζηνύ σο Μεζζία θαη Λπηξσηή ηεο αλζξσπόηεηαο θαη 
νινθιήξνπ ηεο θηίζεσο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επηβεβαίσζεο 
είλαη ε θαηνπηλή δπλακηθή πνξεία ηνπ Κπξίνπ ζηνλ θόζκν ηεο 
πηώζεσο θαη ηεο θζνξάο θαη ε παλεγπξηθή λίθε Σνπ θαηά ησλ 
δπλάκεσλ ηνπ ζθόηνπο, ε νπνία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ 
ιακπξνθόξν Αλάζηαζή Σνπ! ηελ επθξόζπλε ενξηή ςάιινπκε 
ζρεηηθά: «Βαπηίδεηαη Υξηζηόο κεζ’ εκώλ ν πάζεο επέθεηλα 
θαζαξόηεηνο, ελίεζη ηνλ αγηαζκόλ ησ ύδαηη θαη ςπρώλ ηνύην 
θαζάξζηνλ γίλεηαη΄ επίγεηνλ ην θαηλόκελνλ, θαη ππέξ ηνπο 
νπξαλνύο ην λννύκελνλ…» (4ν ηξνπ. ησλ Αίλσλ ησλ Φώησλ).  
 Σν γεγνλόο ηεο Βαπηίζεσο ηνπ Κπξίνπ απνηειεί 
θσηεηλό νξόζεκν ζηελ επί γεο πνξεία θαη δξάζε ηνπ σηήξα 
καο, δηόηη «ν ιαόο ν θαζήκελνο ελ ζθόηεη είδε θσο κέγα θαη ηνηο 
θαζεκέλνηο ελ ρώξα θαη ζθηά ζαλάηνπ θσο αλέηεηιελ 
απηνίο» (Μαηζ.4:16). Ζ είζνδνο ηνπ Υξηζηνύ ζηνλ θόζκν 
δηέιπζε ηα πλεπκαηηθά ζθνηάδηα ηνπ πησηηθνύ παξειζόληνο, 
δηόηη είλαη ν Ίδηνο ην «θσο ην αιεζηλόλ, ν θσηίδεη πάληα 
άλζξσπνλ εξρόκελνλ εηο ηνλ θόζκνλ» (Ησάλ.1:9). Καηά ηα 
Θενθάληα «εζεαζάκεζα ηελ δόμαλ απηνύ, δόμαλ σο κνλνγελνύο 
παξά παηξόο, πιήξεο ράξηηνο θαη αιεζείαο» (Ησάλ.1:14). Γη’ 
απηό νη πηζηνί νλόκαζαλ ηε κεγάιε απηή ενξηή ηα Φώηα θαη 
κάιηζηα ε αξραία Δθθιεζία πξαγκαηνπνηνύζε ηελ εκέξα απηή 
ηηο βαπηίζεηο ησλ θαηερνπκέλσλ, ηηο νπνίεο νλόκαδε 
θσηηζκνύο! Ο ηεξόο πκλνγξάθνο ηεο κεγάιεο ενξηήο καο 
πξνηξέπεη: «Γεύηε ιάβεηε πάληεο Πλεύκα ζνθίαο, Πλεύκα 
ζπλέζεσο, Πλεύκα θόβνπ Θενύ, ηνπ επηθαλέληνο 
Υξηζηνύ» (ηξνπ. Μ. Αγηαζκνύ).  

 
 

 

ΗΔΡΑΗ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑΗ  
 

ΚΤΡΗΑΚΖ 5 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ  
ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΩΝ ΘΔΟΦΑΝΔΗΩΝ 

8:00 -11:30 ηό πξσί: Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία    
θαί ὁ Ἁγηαζκόο ηῆο παξακνλῆο (Πξσηάγηαζε) 

 

6:00 ηό ἑζπέξαο: Ὁ Ἑζπεξηλόο ηῶλ Θενθαλείσλ 
 

ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ   
ΣΑ ΑΓΗΑ ΘΔΟΦΑΝΔΗΑ 

8:00 -11:00 ηό πξσί:  Ὄξζξνο, Θεία Λεηηνπξγία  
θαί ὁ Μέγαο Ἁγηαζκόο ηῶλ Θενθαλείσλ.  

 

 

ΣΡΗΣΖ 7 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ  
ΤΝΑΞΗ ΣΟΤ ΒΑΠΣΗΣΟΤ ΗΩΑΝΝΟΤ 

8:00 -10:00 ηό πξσί: Ὄξζξνο & Θεία Λεηηνπξγία. 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 8 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ  
ΔΠΔΡΗΝΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΛΖΗ ΤΠΔΡΑΓΗΑ 

ΘΔΟΣΟΚΟΤ: 7:00 –8:30 ηό ἑζπέξαο. 
 

ΑΒΒΑΣΟ 11 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 
 

ΟΗΟΤ ΘΔΟΓΟΗΟΤ      
 

 7:30 – 9:30 ηό πξσί: Ὄξζξνο θαί Θεία Λεηηνπξγία 

ζηό παξεθθιήζην Παλαγίαο Ἐιεπζεξώηξηαο  

Ἐπεφάμης σήμερομ  
τῇ οἰκουμέμῃ,  

κΰί τὸ Φῶς σου Κύριε, 
ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς,  

ἐμ ἐπιγμώσει  
ὑμμούμτάς Σε· Ἦλθες, ἐφάμης,  

τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτομ. 


