
να έρθουν σε μας. Οι άλλοι πρέπει να μας 
αγαπήσουν για την μοναδικότητά μας. Και 
όσο δεν το βλέπουμε αυτό, τόσο αρνούμα-
στε να τους αγαπήσουμε. Αρνούμαστε να 
γίνουμε «τα κορόιδα» που προσφέρουν 
και προσφέρονται, που κουράζονται για να 
μην λαμβάνουν τίποτα.

Σ’ αυτή την περίοδο της απαισιοδοξίας 
έρχεται η Εκκλησία μας να αντιτάξει την 
ευλογία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Να 
ζητήσει από εμάς να αναφωνήσουμε μαζί 
με τον απόστολο Παύλο: «νυν εγγύτερον 
ημών η σωτηρία ή ότε επιστεύσαμεν». 
«Τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κο-
ντά μας παρά τότε που πιστέψαμε». Η Εκ-
κλησία έρχεται να μοιραστεί μαζί μας την 
αισιοδοξία που αυτή η περίοδος φέρνει, 
παρότι για πολλούς, επειδή προηγείται ο 
βαρύς κόπος της νηστείας, της προσευχής, 
της εγκράτειας, του αγώνα εναντίον της 
κατάκρισης, υπάρχει ένα αίσθημα πένθους 
και σχετικής μελαγχολίας. Δεν είναι όμως 
έτσι. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν είναι 
μόνο στροφή στον εαυτό μας, προτροπή 
για σχετική ησυχία μέσα από τις ωραίες 
ακολουθίες, στις οποίες δεν δεσπόζουν 
τόσο οι μελωδίες των ύμνων, αλλά ο λό-
γος διά των αναγνωσμάτων. Είναι και μία 
γλυκιά χαρά, η οποία πηγάζει και από  τον 
αποστολικό λόγο.

Σωζόμαστε από την απαισιοδοξία των 

εποχή μας χαρακτηρίζεται 
από μία διάχυτη απαισιοδο-
ξία. Μόνο τα παιδιά και οι 

έφηβοι, οι οποίοι είναι στραμμένοι στον 
δικό τους κόσμο, κρατούνε μία νότα ευχά-
ριστης αφέλειας που τους οδηγεί στο να 
είναι ήσυχοι για το μέλλον τους. Οι υπό-
λοιποι έχουμε μέσα μας μία κρυφή ή μία 
φανερή αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι. 
Παρότι ο πολιτισμός μας μάς κρατά δε-
μένους με το σήμερα, χάρις στην δύναμη 
της τεχνολογίας, τις πολλαπλές επιλογές 
ο χρόνος μας να γεμίζει με την βοήθεια 
των ΜΜΕ και του Διαδικτύου, για να μην 
προλαβαίνουμε ούτε να βαρεθούμε ούτε 
να σκεφτούμε, εντούτοις στο βάθος της 
ύπαρξής μας μνήμες, συγκρίσεις, λογισμοί 
δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι 
για το αύριο. Είτε η κρίση, είτε η ανεργία, 
είτε η υγεία, είτε η αγωνία για τα παιδιά 
μας, είτε ο θάνατος που χωρίς να το κα-
ταλαβαίνουμε πλησιάζει, φανερά ή αδιό-
ρατα, καθώς προχωρούμε εν χρόνω, μας 
κάνουν να δυσκολευόμαστε να χαμογελά-
σουμε, να ηρεμήσουμε, να κοιμηθούμε. Η 
μελαγχολία επιτείνεται από το γεγονός ότι 
δυσκολευόμαστε να αγαπήσουμε, με την 
έννοια του να βγούμε από τον εαυτό μας. 
Να αφεθούμε στις σχέσεις μας τόσο με 
τον Θεό όσο και τον πλησίον μας, μια και 
το πρότυπο ζωής το οποίο έχουμε υιοθε-
τήσει είναι εγωκεντρικό. Οι άλλοι πρέπει 
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καιρών μας διότι αισθανόμαστε στην εκ-
κλησιαστική ζωή ότι ο Θεός είναι Αυτός 
που μας μας σώζει! Αυτόν αναζητούμε 
στην Σαρακοστή. Αυτόν που έγινε άνθρω-
πος για μας και είδε τα βάσανα και τους 
κόπους μας, την ήττα μας από την αμαρ-
τία, τον διάβολο, την φθορά, τον θάνατο 
και συνέπαθε με μας. Άφησε και Αυτός 
τον εαυτό Του να ηττηθεί από τον πόνο και 
τον θάνατο, αλλά μας έδειξε ότι πιστεύο-
ντας δεν νικιόμαστε από την αμαρτία. Γιατί 
αυτή είναι που μας καταβάλλει. Το να μην 
πράττουμε το θέλημα του Θεού, το να μην 
αγαπούμε τους ανθρώπους, το να μην χαι-
ρόμαστε που ο Θεός είναι κοντά μας, όσο 
βάρος κι αν προσθέτουν οι περιστάσεις της 
ζωής. Το να μην γευόμαστε την χάρη της 
μετάνοιας, που αλλάζει την ζωή μας. Το να 
μην είμαστε ενταγμένοι στην ζωή της Εκ-
κλησίας, αλλά να βλέπουμε την πίστη ως 
μία ιδεολογική πεποίθηση, η οποία υπάρ-
χει για το άτομό μας, όχι όμως για να μας 
κάνει να συναντούμε τους άλλους, για να 
τους αγαπήσουμε και να τους συγχωρή-
σουμε.

Σωζόμαστε από την απαισιοδοξία των 
καιρών μας όταν φεύγουμε από το χτες, 
από το «τότε που πιστέψαμε», αλλά και 
από κάθε χτες. Από όσα χάσαμε και θα 
θέλαμε να ξανα-έχουμε. Από   τα όνειρα 
που δεν εκπληρώθηκαν. Από τις σχέσεις 
που δεν προχώρησαν. Από τα λάθη που 
δεν αποφύγαμε. Από τα «και αν» που μας 
καθηλώνουν στο παρελθόν και από τα 
«γιατί;»  που δεν μας αφήνουν να δού-
με ότι η ζωή είναι πορεία. Ότι δεν είναι ο 
θάνατος στον οποίο πλησιάζουμε, αλλά ο 
Χριστός που μας περιμένει για να μας δώ-
σει την ανάσταση και την ζωή. Ότι οι άλ-
λοι δεν είναι αυτοί που μας υπονομεύουν, 
οι εχθροί μας, ακόμη κι αν φέρονται έτσι, 
αλλά αυτοί που καλούμαστε να κερδίσου-
με με την αγάπη, με την καλοσύνη, με την 
ευγένεια, την υπομονή. Με τον τρόπο δη-
λαδή της αρετής και όχι την εκδίκηση και 
το αίσθημα της δικαιοσύνης. Ή, εκεί όπου 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μέσα από τις 

δυνατότητες που η κοινωνία μας μάς δίνει, 
χωρίς όμως κακία και εμπάθεια. Οι εμπει-
ρίες του χτες είναι πολύτιμη πρώτη ύλη, όχι 
για να μας καθηλώσουν, αλλά για να μας 
απελευθερώσουν. Και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο μέσα από την πίστη και την ζωή της 
Εκκλησίας.

Σωζόμαστε από την απαισιοδοξία των 
καιρών μας όταν αισθανόμαστε ότι όλα 
είναι «εγγύτερον» στον άνθρωπο ο οποίος 
τα έχει βρει με τον εαυτό του, έχει βρει το 
νόημά του, ξέρει γιατί και προς Ποιον πο-
ρεύεται. Αν πιστέψουμε ότι ο Κύριος είναι 
εγγύς, αν εμείς παίρνουμε την απόφαση 
να Τον πλησιάσουμε μέσα από την ασκητι-
κή ζωή της πίστης μας, μέσα από το ιλαρό 
πρόσωπο που ξέρει να αγαπά και να χαίρε-
ται την παρουσία των ανθρώπων, που δεν 
ασκημίζει την ύπαρξη του με κακίες και 
αμαρτίες, που δεν το τρώνε οι λογισμοί, 
τότε η σωτηρία έχει έρθει. Οι περιστάσεις 
της ζωής δεν μας γεμίζουν με αγωνία. Η 
κρίση των καιρών δεν μας αφήνει άπιστους 
στην πρόνοια και την βοήθεια του Θεού. 
Η πίστη μας οδηγεί να σκεφτούμε και να 
ζήσουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε 
οποιαδήποτε δυσκολία, προσαρμόζοντας 
τον εαυτό μας στις εναλλαγές, αποδεχόμε-
νοι ταπεινά ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξου-
με, αλλά και κάνοντας καινούργιες αρχές 
εκεί όπου μπορούμε. Και τότε εγγύτερον η 
Αλήθεια, εγγύτερον η Ελπίδα, εγγύτερον η 
Συνάντηση με Εκείνον που μας αγαπά.

Ο χριστιανός παλεύει διά της πίστεως 
και διά της ζωής της Εκκλησίας να μην κα-
ταβληθεί από την όποια απαισιοδοξία του 
κόσμου. Βοηθός είναι ο Θεός, αλλά και οι 
αδελφοί μας στην σύναξη της εκκλησιαστι-
κής μας κοινότητας. Ας παλέψουμε πνευ-
ματικά και ας ανοιχτούμε καρδιακά τώρα 
που αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και 
η ημέρα της ανάστασης έρχεται! Μαζί με 
τον Χριστό, ο Οποίος μας αγαπά και μας δί-
νεται κάθε στιγμή, για να μην μετράμε την 
ζωή μας με την κοσμική επιτυχία ή αποτυ-
χία, αλλά με την χαρά που γεννά η δική Του 
αγάπη.



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνείαν ποιούμεθα της από του 
Παραδείσου της τρυφής εξορίας των 
Πρωτοπλάστων
Αγίας Οσιομάρτυρος Ευδοκίας
Αγίου Μάρκου του Αθηναίου
Εσπερινός της συγχωρήσεως 5:00 μ.μ.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγίων μαρτύρων Ευτροπίου, Κλεονίκου και 
Βασιλίσκου
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οσίου Γερασίμου του εν Ιορδάνη
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οσίου Κόνωνος
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ανάμνησις της ευρέσεως του Τίμιου Σταυρού
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
Μικρό Απόδειπνο και
Α' Στάση των Χαιρετισμών 5:30 μ.μ.
Επανάληψη
Α' Στάση των Χαιρετισμών 7:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ανάμνησις του διά κολλύβων θαύματος 
του ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου 6:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
8 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
Μνήμην επιτελούμεν της αναστηλώσεως 
των αγίων και σεπτών Εικόνων.
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.
Λιτανεία Αγίων Εικόνων
Θα γίνουν μνημόσυνα
Κατανυκτικός Εσπερινός 5:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
των εν τη λίμνη της Σεβαστείας 
μαρτυρησάντων
Κυριακή απόγευμα θα γίνει ο Εσπερινός και 
Αρτοκλασία των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων
Δευτέρα πρωί θα γίνει ο Όρθρος των 
των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων
Θα ακολουθήσουν οι ΩΡΕΣ και η 
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατάλυσις Οίνου και Ελαίου

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
- Πρωι: Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα 
μαθητή του Δημοτικού Σχολείου 
Καλογερά Δημητράκη Δημητριάδη υπό 
του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου
κ.κ. Νεκταρίου 8:15 π.μ.
- Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα
Κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα 
του Ήρωα μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο 
Καλογερά 9:00 μ.μ.
- Απόγευμα
Πνευματική Ομιλία 4:30. μ.μ.
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 5:00 μ.μ. Όρθρος  6:30 π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 5:00 μ.μ.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Νικηφόρου 
Κωνσταντινουπόλεως
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και 
Β' Στάση των Χαιρετισμών 5:30 μ.μ.
Επανάληψη
Β' Στάση των Χαιρετισμών 7:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οσίου Βενεδίκτου
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου 6:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
15 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
Κατανυκτικός Εσπερινός 5:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πνευματική Ομιλία 4:30 μ.μ.
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και 
Γ' Στάση των Χαιρετισμών 5:30 μ.μ.
Επανάληψη
Γ' Στάση των Χαιρετισμών 7:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγίου Ιακώβου του Ομολογητού
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου 6:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
22 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
Κατανυκτικός Εσπερινός 5:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μέγας Εσπερινός του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου 5:00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου
Εθνική εορτή. Δοξολογία στο Ιερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης
Κατάλυσις Ιχθύος
Εσπερινός 5:00 μ.μ. 
Απόδοσις της Εορτής του Ευαγγελισμού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30 π.μ.
Μικρόν Απόδειπνο και 
Δ' Στάση των Χαιρετισμών 5:30 μ.μ.
Επανάληψη
Δ' Στάση των Χαιρετισμών 7:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου 6:30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
29 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οσίου Ιωάννου του συγγραφέως της 
Κλίμακος
Αγίου Ιερομάρτυρος Υπατίου Επισκόπου 
Γαγγρών
Κατανυκτικός Εσπερινός 5:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.


