
τείται πάσι το μέγα έλεος». 
 

THE GOSPEL READING  
9th Sunday of Luke 

The Gospel according to Luke 12:16-21 
 

 The Lord said this parable: "The land of a 
rich man brought forth plentifully; and he thought 
to himself, 'What shall I do, for I have nowhere to 
store my crops?' And he said, 'I will do this: I will 
pull down my barns, and build larger ones; and 
there I will store all my grain and my goods. And I 

will say to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for 
many years; take your ease, eat, drink, be merry.' But God said 
to him, 'Fool! This night your soul is required of you; and the 
things you have prepared, whose will they be?' So is he who 
lays up treasure for himself, and is not rich toward God." As he 
said these things, he cried out: "He who has ears to hear, let 
him hear." 

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
 
 

 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

 

ΙΕΡΕΩΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ  

ANΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ  

ΙΟΥΛΙΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΜΠΙΛΗ  
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΧΟΛΕΙA  
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ   

 

Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας. 
 

Παιδικός Σταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινά  
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ.  

 

Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο  
Ἀπογευματινό καθημερινό  

Δευτέρα –Παρασκευή 2:00 - 5:00 μ.μ. 
καί κάθε Σάββατο 9:00 π.μ. –  1:00 μ.μ. 

 
 

Μαθήματα Ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν Χορῶν 

 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ  
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

 
  

 Στις 21 Νοεμβρίου η Εκ-
κλησία μας γιορτάζει τα εισόδια της 
Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παρά-
δοση της Εκκλησίας η «θεόπαις» 
Μαριάμ, του Ιωακείμ και της Άννας, 
σε ηλικία τριών ετών οδηγήθηκε 
στον αρχιερέα Ζαχαρία και αφιερώ-
θηκε στο Θεό, όπως είχαν υποσχε-
θεί στην ατεκνία τους. 
 Η μικρή Μαρία έμεινε στα 
Άγια των Αγίων με θεία φώτιση του 
αρχιερέα Ζαχαρία δώδεκα περίπου 
χρόνια. Εκεί εισερχόταν μόνο ο 
αρχιερέας και μάλιστα μία μόνο 
φορά το χρόνο, η ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει 
ότι η μικρή Μαρία τρεφόταν με τρόπο παράδοξο από τον Αρ-
χάγγελο Γαβριήλ με τροφή ουράνια. Η είσοδος της Παναγίας 
στο ναό και τα συνακόλουθα θαυμαστά γεγονότα αποτελούν 
το προοίμιο της πραγματοποίησης του κοσμοσωτήριου έργου 
της θείας οικονομίας. 
 Όπως μας λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός «Είτα 
εν τω οίκω Θεού φυτευθείσα τε και πιανθείσα τω Πνεύματι, 
ωσεί ελαία κατάκαρπος, πάσης αρετής καταγώγιον γέγονε, 
πάσης βιωτικής και σαρκικής επιθυμίας τον νουν αποστήσασα 
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και ούτω παρθένον την ψυχήν συντηρήσασα 
συν τω σώματι, ως έπρεπε τον Θεόν εγκόλ-
πιον υποδέχεσθαι μέλλουσαν, άγιος γαρ ων, 
εν αγίοις αναπαύεται, ούτω τοίνυν αγιωσύνην 
μετέρχεται και ναός άγιος και θαυμαστός του 
υψίστου Θεού αναδείκνυται άξιος». 
 Με την προετοιμασία της στο ναό του 
Θεού θα γίνει αργότερα ο ναός του Σώματος του Υιού της. 
Τρέφεται με ουράνιο άρτο, γιατί θα γεννήσει τον Άρτο της ζω-
ής. Ωραιότατα παρουσιάζει τους συμβολισμούς αυτούς το γ’ 
στιχηρό των αίνων του όρθρου «Επουρανίω τραφείσα παρθέ-
νε άρτω πιστώς εν τω Ναώ Κυρίου, απεκύησας ζωής άρτον 
τον Λόγον, ου ως ναός εκλεκτός και πανάμωμος προεμνη-
στεύθης τω πνεύματι μυστηκώς, νυμφευθείσα τω Θεώ και 
Πατρί». 
 

 

Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝA  
ἡ Μεγαλομάρτυς 

 

 Ή Αγία Αικα-
τερίνα αποτελεί κό-
σμημα στο χορό των 
μαρτύρων του 4ου 
αιώνα μ.Χ. Καταγό-
ταν από την Αλεξάν-
δρεια και ήταν θυγα-
τέρα ευγενών στην 
καταγωγή γονέων 
(του Βασιλίσκου 
Κώνστα). Ήταν ω-
ραία στο σώμα, αλ-
λά και στη χριστιανι-

κή ευσέβεια. Είχε έξοχη ευφυΐα και σε ηλικία 18 χρονών είχε 
σπουδάσει άριστα όλες τις ελληνικές επιστήμες, καθώς επί-
σης και τα δόγματα της χριστιανικής αλήθειας. Όταν, λοιπόν, 
επί αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξεντίου οι χριστιανοί 
διώκονταν σκληρά, ή νεαρή Αικατερίνα δε δίστασε να παρου-
σιαστεί και να ομολογήσει Θεό το Σωτήρα Χριστό. Ό έπαρχος 
πληροφορήθηκε ότι ή Αικατερίνη ήταν πολυμαθέστατη και 
φιλόσοφος, και προσπάθησε να την αποσπάσει από τη χρι-
στιανική θρησκεία, φέρνοντας σε δημόσια συζήτηση μαζί της 
τους πιο σπουδαίους φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας. Αλλά ή 
μόρφωση της Αικατερίνας, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, 
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τους "αντιλέγοντας έλέγχειν". "Ωστε, 

δηλαδή, να αποστομώνει εκείνους πού αντιλέγουν στην ορθή 
διδασκαλία. Και μάλιστα, πολλούς απ' αυτούς έκανε χριστια-
νούς. Μπροστά σ' αυτόν τον κίνδυνο, ό έπαρχος αφού σκληρά 
τη βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε. Αργότερα, στο όρος 
Σινά ό Ιουστινιανός έκτισε στη χάρη της μοναστήρι, πού σώζε-
ται μέχρι σήμερα. 

 

Άπολυτίκιον   
(Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον). 

 

 

 «Την πανεύφημον νύμφην Χριστού ύμνήσωμεν, Αίκα-
τερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά, την βοήθειαν ημών και 
άντίληψιν ότι έφίμωσε λαμπρώς, τους κομψούς των άσέβων, 
του Πνεύματος τη δυνάμει· και νυν ως Μάρτυς στεφθείσα, αι-

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
 

Ἑσπερινός: Καθημερινά ἐκτός Τετάρτης 6:00 μ.μ. 
εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.  

 
 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
 

 

 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
8:00 - 10:00 τό πρωί: Ὄρθρος,   

Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.  
 

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου:  
 

7:00 μ.μ.: ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ  
 εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.  

 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 19, ΤΡΙΤΗ  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ  
ΠΕΜΠΤΗ 22 -  ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

 

ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ    
7:30 - 9:15 τό πρωί:  

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία εἰς τό Παρεκκλήσιο 
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας καί Ἁγίου Φανουρίου 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

 
 

ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ     
8:00 - 11:30 τό πρωί: Ὄρθρος,  

Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.  


