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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
4/7 άββατον Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης
5/7 Κυριακή Ε΄ Ματθαίου Αγ. Αθανασίου Άθω.
7/7 Σρίτη Αγ. Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.
11/7 άββατο Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας
12/7 Κυριακή Σ’ Ματθαίου, Οσίου Παϊσίου Αγιορ.
13/7 Δευτέρα ύναξη Αρχ. Γαβριήλ –
ΠΑΝΗΓΤΡΗ ΕΞΩΚΚΛΗΙΟΤ, ΑΓΙΩΝ ΑΩΜΑΣΩΝ.
14/7 Σρίτη Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου :
ΙΕΡΑ ΑΓΡΤΠΝΙΑ, ΔΕΤΣΕΡΑ (8:30 μ.μ. – 12:30)
17/7 Παρασκευή – Αγ. Μαρίνας
18/7 άββατο - Αγίου Αιμιλιανού.
19/7 Κυριακή Ζ΄ Σων Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής υνόδου
20/7 Δευτέρα Ηλιού προφήτου του Θεσβίτου
25/7 άββατο Κοίμησις Αγίας Άννης
26/7 Κυριακή Η΄ Ματθαίου Αγίων Παρασκευής & Ερμολάου.
27/7 Δευτέρα Αγίου Παντελεήμωνος του Ιαματικού.
28/7 Σρίτη Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Οι ακολουθίες του Αυγούστου, θ α ανακοινωθούν στο ένθετο 15Αυγούστου.

«Γάκ ζέιεης κα "πηάζεης" ηοκ Θεό, γηα κα ζε αθούζεη, όηακ προζεστεζείς,
γύρηζε ηο θοσμπί ζηε ηαπείκωζε, γηαηί ζ'ασηήκ ηεκ ζστκόηεηα εργάδεηαη ο Θεός»
Γέρωκ Παΐζηος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΡΣΗ ΤΝΑΞΗ ΑΡΥΑΓΓΓΛΟΤ ΓΑΒΡΙΗΛ
Α ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΓ ΜΓ ΥΑΡΑ ηηξ 13 Ιμοιίμο, όπμο ζα πακεγονίζμομε ημ ελςθιήζη ηεξ Γκμνίαξ
μαξ, Άγημη Αζώμαημη.
ΚΤΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΤΛΙΟΤ

ΩΡΑ 19:00: ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΓΠΓΡΙΝΟ

ΜΓΣΑ ΑΡΣΟΚΛΑΙΑ ΛΙΣΑΝΓΙΑ ΣΗ ΙΓΡΑ ΓΙΚΟΝΟ ΠΓΡΙΞ ΣΟΤ Ι. Ν.
ΔΓΤΣΓΡΑ 13 ΙΟΤΛΙΟΤ, ΩΡΑ 7:00-10:00 π.μ.: ΟΡΘΡΟ - ΘΓΙΑ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΜΓΣΑ ΣΟ ΠΓΡΑ ΣΗ Θ. ΛΓΙΣ. ΘΑ ΠΡΟΦΓΡΘΓΙ ΓΤΛΟΓΗΜΓΝΟ ΦΑΓΗΣΟ.

Ο Άγιος Τριαντάφυλλος (Τνπ θ. Αληώλε Χατδνύηε Καζεγεηή Θενιόγνπ)
Ο άγηνο Τξηαληάθπιινο γελλήζεθε ην 1662 ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θαηνρήο
ηεο Διιάδαο ζην ρσξηό Εαγνξά ηνπ Πειίνπ ηεο Μαγλεζίαο. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ
άλζξσπνη πνπ πίζηεπαλ ζηνλ Θεό θαη έηζη από κηθξόο ν Τξηαληάθπιινο ζπκκεηέρεη
ζηελ ιεηηνπξγηθή δσή ηεο Δθθιεζίαο, βνεζώληαο ηνλ ηεξέα θαη ηνλ ςάιηε ηνπ ρσξηνύ,
κε κεγάιε πξνζνρή. Καηά ηελ παξάδνζε είρε ηδηαίηεξε αγάπε ζηελ Παλαγία καο θαη
ζηνλ άγην Γεώξγην .
Σε πνιύ κηθξή ειηθία νξθάλεςε θαη από ηνπο δπν ηνπ γνλείο θαη ηόηε γηα λα επηβηώζεη,
έπηαζε δνπιεηά σο λαύηεο ζε έλα εκπνξηθό πινίν πνπ ηαμίδεπε ζε όιν ην Αηγαίν,
κεηαθέξνληαο εκπνξεύκαηα από ηνλ έλα ηόπν ζηνλ άιινλ. Αξθεηέο θνξέο, νη λαύηεο,
πνιινί από απηνύο θαη Οζσκαλνί ζπκπεξηθέξνληαλ θαιά ζηνλ Άγην, άιινηε όκσο ηνπ
κηινύζαλ ζθιεξά , επεηδή ήηαλ επζεβήο θαη πηζηόο. Όκσο ν Τξηαληάθπιινο δελ θνβήζεθε ζηηγκή θαη ζπλέρηζε
λα δεη εκπηζηεπόκελνο ζην Θεό ηε δσή ηνπ.
Κάπνηε, ην εκπνξηθό πινίν ηαμίδεςε σο ην ιηκάλη ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θη εθεί αγθπξνβόιεζε. Τόηε, θάπνηνη
Οζσκαλνί από ην πιήξσκα ηνπ θαξαβηνύ πνπ εξγαδόηαλ ν άγηνο, βξήθαλ δηάθνξεο αθνξκέο θαη
δηαπιεθηηζηήθαλ καδί ηνπ. Γηα λα ηνλ εθδηθεζνύλ ινηπόλ, πήγαλ ακέζσο ζηνλ επίηξνπν ηνπ Σνπιηάλνπ, θαη ηνλ
ζπθνθάληεζαλ πσο δήζελ, ελώ απνθάζηζε λα γίλεη κνπζνπικάλνο, θαηόπηλ άιιαμε γλώκε θαη δελ παξαδερόηαλ
ηελ ππόζρεζε πνπ έδσζε, πξνζβάιινληαο, έηζη, ηελ πίζηε ηνπ Μσάκεζ. Ήηαλ ζπλήζεο ηαθηηθή ηεο επνρήο νη
πεξηβόεηεο κνπζνπικαληθέο αβαλίεο. Αβαλία ζεκαίλεη ζπθνθαληία θαη θαηεγόξηα! Γειαδή αλ θάπνηνο ήζειε λα
εθδηθεζεί θάπνηνλ πήγαηλε θαη θαηήγγεηιε όηη ηνλ άθνπζε λα απνδέρεηαη ηελ ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ. Τόηε
θαινύζαλ ζε δίθε ηνλ άλζξσπν ν όπνηνο θαηεγνξνύηαλ όηη ελώ επηζπκνύζε λα γίλεη κνπζνπικάλνο κεηά
άιιαδε απόθαζε. Έηζη ζεσξνύληαλ πξνδόηεο ηνπ Ηζιάκ. Σηελ ζπλέρεηα κε βάζε ην ηζιακηθό δίθαην πνπ
ηηκσξεί απζηεξά ηελ αιιαγή πίζηεο ,ηνλ θαηαδίθαδαλ ζε ζάλαην εάλ δελ γηλόηαλ κνπζνπικάλνο. Με απηήλ ηελ
ςεύηηθε θαηεγνξία ν Τξηαληάθπιινο, ζπλειήθζε θαη νδεγήζεθε ζηνλ παζά. Δθείλνο ηνλ πξόζηαμε λ' αξλεζεί
ηε ρξηζηηαληθή πίζηε, γηα λα γιπηώζεη ηηο ηηκσξίεο πνπ έκειιε λα πάζεη. Αιιά ν Άγηνο νκνιόγεζε γελλαία: «Τνλ
αιεζηλό Θεό θαη Σσηήξα κνπ Ηεζνύ Χξηζηό, πνηέ δε ζα δερηώ λα ηνλ απαξλεζώ!»
Τόηε νη Οζσκαλνί έδεηξαλ ηνλ κάξηπξα θάλνληαο ηνπ πνιιά βαζαληζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμηζιακίζνπλ.
Βιέπνληαο, όκσο, ην ζάξξνο θαη ηε ζηαζεξή πίζηε πνπ είρε, θαηάιαβαλ πσο δελ ζα ηνλ έπεηζαλ λα γίλεη
κνπζνπικάλνο. Γη' απηό, ηνλ νδήγεζαλ ζηνλ ηππόδξνκν ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, εθεί όπνπ ρηιηάδεο Χξηζηηαλνί
καξηύξεζαλ θη έρπζαλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ αγάπε ηνπο ζηνλ Θεό. Τνλ απνθεθάιηζαλ, ζε ειηθία 18 εηώλ. Ήηαλ
ηόηε 8 Απγνύζηνπ ηνπ 1680.
Τν λα είλαη θάπνηνο ζπλεπήο ζηηο ηδέεο ηνπ αθόκε θαη ζηελ ζξεζθεία ηνπ, είλαη αμία πνπ ζηελ πνξεία ηεο δσήο
ν θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα ηελ αλαζεσξήζεη. εάλ θαηαιάβεη όηη δελ ηνλ αληηπξνζσπεύεη. Ζ πίζηε όκσο ζην
Θεό δειαδή ε εκπηζηνζύλε ζην πξόζσπν Τνπ θαη ε δσληαλή ζρέζε καδί Τνπ, είλαη βίσκα θαη εκπεηξία δσήο
πνπ ππεξβαίλεη θάζε ζξεζθεπηηθή θαη ηδενινγηθή αμία!
Ζ κλήκε ηνπ Αγίνπ Τξηαληαθύιινπ ενξηάδεηαη ζηηο 8 Απγνύζηνπ.

ΤΝΣΑΓΗ: Δηαθορεηηθό μπρηάμ Ση τρεηαδόμαζηε:






3θμιμθύζηα
3θνεμμοδηα
4πηπενηέξ πνςμ.
4 παηάηεξ
4 ζθειίδεξ






ζθόνδμ ζηα 4
3 μειηηδάκεξ ζε θέηεξ
4 μεγάιεξ κημμάηεξ ζε ιεπηέξ θέηεξ
200 ml ειαηόιαδμ 1 θ.γ. δάπανε
αιάηη, πηπένη / 300 γ. θέηα

Πώς ηο θάκοσμε: Κόβμομε ηηξ κημμάηεξ ζ'εκα μπμι, νίπκμομε ημ μηζό ιάδη, αιάηη, πηπένη θαη δάπανε
θαη ακαθαηεύμομε. Σμ αθήκμομε ζημ ρογείμ γηα 1 ώνα. Βάδμομε έκα έκα ηα ιαπακηθά ζημ ηαρί ( μη
μειηηδάκεξ δεκ πνεηάδμκηαη λεπηθνηζμα), ηε κημμάηα από πάκς. Σα ρήκμομε ζε πνμζενμαζμέκμ θμύνκμ
ζημοξ 200 γηα 30 ιεπηά. Δηαθόπημομε ημ ρήζημμ πνμζζέημομε ημ οπόιμηπμ ιάδη θαη ημ λακαβάδμομε
γηα άιια 20 ιεπηά. Σμ ζβήκμομε θαη νίπκμομε από πάκς ηε θέηα ηνημμέκε θαη μασκηακό (πνμαηνεηηθά)
Λίγα μσζηηθά αθόμα: Μεηά πμο ζα ημ ζβήζεηε αθήζηε ημ ιίγμ κα ιηώζεη ε θέηα. Ο μασκηακόξ γηα κα
μεκ λεναζεί μπμνεί κα μπεη από πάκς ηεκ ώνα ημο ζενβηνίζμαημξ. Πεγή:.sintagespareas.gr

Νηστεία της Παναγίας:
Από 1 Αογμύζημο μέπνη θαη 14 Αογμύζημο. Νεζηεύμομε πνμξ ηημήκ
ηεξ Πακαγίαξ θαη γηα ηεκ ροπή μαξ. (Γπεηδή θαη ε Πακαγία κήζηερε
15 εμένεξ, πνηκ από ηεκ Κμίμεζή ηεξ γηα ηεκ ροπή ηεξ ζύμθςκα με
ηεκ πανάδμζε ) Ακ εθείκε κήζηερε γηα ηεκ ροπή ηεξ, ηη πνέπεη κα
θάκμομε εμείξ;
Δύμ ιόγηα γηα ηεκ κεζηεία
Η κεζηεία αδειθέ είκαη εκημιή ημο Θεμύ. Η πνώηε θαη ε πημ παιηά
από όιεξ. Σεκ έδςζε ζημύξ πνςημπιάζημοξ μέζα ζημκ πανάδεηζμ, γηα
κα μπμνέζμοκ κα πνμθοιαπζμύκ μη πνςηόπιαζημη από επηθίκδοκμ θαη πνόςνμ πνήζε ημο δέκηνμο ηεξ
γκώζεςξ .
Έδςζε ζε αοημύξ εκημιή μ θαιόξ ζεόξ κα μεκ θάκε (κα κεζηέρμοκ δειαδή) από αοηό ημ δέκηνμ, έςξ
όημο με ηεκ άζθεζε θαη ηεκ ηειείςζε πμο από αοηήκ ζα πνμέιζεη, κα γίκμοκ ώνημμη.
Αοημί όμςξ με ηεκ ζύζηαζε ημο δηαβόιμο θαη ηεκ δηθή ημοξ ειεοζενία, πανάθμοζακ ηεκ εκημιή ημο
ζεμύ θαη εθηνμπηάζζεθακ από ηεκ μδό ηεξ ηειεηώζεςξ, θαη ήηακ αδύκαημ πιέμκ κα θηάζμοκ ζηεκ
αζακαζία θαη ηεκ ζέςζε γηα ηεκ μπμίακ ήηακ πιαζμέκμη.
Η κεζηεία έθημηε ζεςνείηαη βαζηθό «ενγαιείμ» ζηεκ θαηαπμιέμεζε ημο δηαβόιμο θαη ημο θαθμύ
εαοημύ μαξ … Ο Υνηζηόξ μαξ, ηόκηζε αθόμε πενηζζόηενμ ηεκ αλία ηεξ κεζηείαξ. Γίπε: «Σμ γέκμξ ημύημ
μοθ εθπμνεύεηαη εη με εκ πνμζεοπή θαη κεζηεία» . Δει. με ηε κεζηεία ποιεμάμε ηοκ δηάβοιο θαη
κηθάμε ηης ποκερίες ηοσ θαζώς θαη γίκεηαη εσαίζζεηε ε ακζρώπηκε μας θύζε ζηεκ αγάπε Σοσ θαη
ζηε τάρε Σοσ.
Δεκ μπμνμύμε κα ιεγόμαζηε Υνηζηηακμί θαη κα ιέμε όηη αγαπάμε ημ Υνηζηό, όηακ δεκ ηενμύμε ηηξ
εκημιέξ Σμο… θαη μάιηζηα ηεκ πνώηε από όιεξ.
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΓΙΑ
Ν ε ζ η ε ύ ε η ξ; Απόδεηλέ ημ μέζα από ηα ένγα

Σα μάηηα, κα μεκ πέθημοκ ιάγκα πάκς ζε

ζμο…

όμμνθα πνόζςπα μύηε κα πενηενγάδμκηαη ηα

Γ ά κ δεηξ θηςπό, κα ημκ ειεήζεηξ.

θάιιε άιιςκ.

Γ ά κ δεηξ επζνό, κα ζομθηιηςζείξ μαδί ημο.

Δεκ ηνςξ θνέαξ;

Γ ά κ δεηξ μηα όμμνθε γοκαίθα, κα μεκ ηεκ

Σα μάηηα ζμο, αξ με θάκε ηεκ αθμιαζία.

θμηηάλεηξ.

Η αθμή ζμο, αξ με δέπεηαη θαθμιμγίεξ θαη

Αξ με κεζηεύεη μόκμκ ημ ζηόμα… αιιά θαη ημ

δηαβμιέξ.

μάηη θαη ε αθμή θαη ηα πένηα θαη ηα πόδηα θαη

Σμ ζηόμα, αξ κεζηεύζεη από αηζπνά ιόγηα θαη

όια ηα μέιε ημο ζώμαημξ.

ιμηδμνίεξ.

Σα πένηα, από ηεκ ανπαγή θαη ηεκ πιεμκελία.

Αθμύ δεκ είμαζηε ζακ ηα δώα, γηαηί πνέπεη κα

Σα πόδηα, από ημοξ δνόμμοξ πμο μδεγμύκ ζε

δαγθώκμομε θαη κα ηνώμε ημοξ αδειθμύξ μαξ;

αμανηςιά ζεάμαηα.

Αγ. Ιςάκκεξ μ Υνοζόζημμμξ

Με ηεκ πάνε ημο Θεμύ, 60 Υνηζηηακμί από Γνέηνηα,
αληςζήθαμε κα πνμζθοκήζμομε ηεκ Ι.Γηθόκα Πακαγίας
Ιεροζοισμίηηζζας, ε μπμία πανέμεηκε ζημ μεηόπη ημο
παηνηανπείμο ζηεκ Πιάθα γηα 3 μήκεξ. Σμ αλημζεμείςημ όμςξ
είκαη πςξ εκώ είπε πνμγναμμαηηζηεί ε επηζηνμθή Σεξ 1 μήκα
πνηκ, ακεβιήζε 3 θμνέξ. Κάπμημη ημ απέδςζακ ζε έκα ζαύμα, πςξ
δειαδή ε ΠΑΝΑΓΙΑ ήζειε κα βνίζθεηαη θμκηά ζημοξ Έιιεκεξ
ώζηε κα ημοξ πανεγμνεί ζηηξ δμθημαζίεξ πμο πενκμύκ ημκ
ηειεοηαίμ θαηνό.

Αξ έπμομε ζημ μοαιό μαξ, πςξ ε Αγάπε Σεξ,

δεκ αθήκεη θακέκα επζνό κα μαξ πεηνάλεη, επεηδή αοηή ε
πμιύπαζε Υώνα, είκαη ζθιαβςμέκε ζημοξ πμιιμύξ Αγίμοξ, ηα
πνμζθοκήμαηα πμο βνίζθμκηαη ζε θάζε γςκηά ηεξ Παηνίδαξ μαξ,
ανθεί θαη εμείξ κα δείπκμομε πςξ ηημμύμε ηεκ δςνεά ημοξ.
ΓΤΥΑΡΙΣΗΡΙΟ:
ΛΤΚΟ-ΟΙΝΟ δςνεά 48 θναζηώκ
ΦΟΤΡΝΟΙ-ΜΩΡΟΤ, ΑΗΜΑΚΟΤ, ΚΛΗΜΑΝΣΙΡΗ, πνμζθμνά ρςμημύ ζε θηςπμύξ αδειθμύξ.
Ακηηδήμανπμ Ιςάκκε Σζώθμ: πνμζθμνά 200 μενίδςκ θαγεημύ Πακήγονεξ Γλςθθιεζίμο Αγίςκ Αζςμάηςκ.
ηαύνμ ηαμαηάθμ: δηα ηεκ δεκηνμθύηεοζε ζημ πνμαύιημ Ι.Ν.

ΓΚΚΛΗΗ: ΓΚΚΛ. ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Γ ΓΝΟΡΙΣΓ, ΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ. ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΤ ΜΑ,
ΒΟΗΘΑ ΓΣΩ ΓΝΑ ΓΑΛΑ ΣΟΝ ΜΗΝΑ, ΠΓΡΙΟΣΓΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΓ ΓΠΟΥΗ.

Καηά ημ ζπμιηθό έημξ 2014 – 2015 ζηεκ αίζμοζα δηδαζθαιίαξ Βοδακηηκήξ Μμοζηθήξ
παναθμιμύζεζακ μαζήμαηα 8 μαζεηέξ. ηηξ ελεηάζεηξ ηεξ ζπμιήξ δηαγςκίζζεθακ:
Όκομ/κσμο

Έηος

Βαζμός

1. Ακαζηαζία Ραμακηακάθε

Α2

10

2. Γεώργηος Σζώκος

Α2

10

3. Μαρία αραθοπούιοσ

Α΄

10

4. Κσρηαθή Μπάθα

Α΄

10

5. Αγγειηθή Μπάθα

Α΄

10

6. Αζακάζηος Μπαζηκάς

Α΄

8

7. Πακηειεήμωκ Μπάθας

Α΄προθαη.

8. Φώηηος Σζίγθας

10

Α΄

9

Γπίζες δηαγωκίζζεθακ 2 ζποσδαζηές ηες Γκορίας μας, ηοσ
Β΄έηοσς οη οποίοη προβηβάζηεθακ με βαζμό 10.
Παναθαιμύμε ηεκ πνμζεοπή ζαξ γηα ηεκ πνόμδμ αοηήξ ηεξ ηαπεηκήξ πνμζπάζεηαξ, με
ζθμπό ηεκ δηαηήνεζε ηεξ Μμοζηθήξ Πανάδμζεξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ. Γοειπηζημύμε κα
εκηζπύζμομε ημ ένγμ μαξ με ηεκ θοζηθή πανμοζία θαη άιιςκ ζπμοδαζηώκ. Σα μαζήμαηα
πανέπμκηαη εκηειώξ δςνεάκ. Γγγναθέξ –πιενμθμνίεξ ΚΙΝ.: 6939187930

