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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

Κυριακή,  15 Μαρτίου, 2020 

Γρηγορίου Παλαμά  (Β’ Νηστειών) 

  9:00 π.μ.—12 μ.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 
  

  

  

Tρίτη, 17 Μαρτίου, 2020 

6:00 μ.μ.  Άγιο Ευχέλαιο 
  

  

  

Τετάρτη,  18 Μαρτίου, 2020 

6:00 μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

7:30 μ.μ. Συνεδρίαση Συμβουλίου 

  

  

Παρασκευή,  20 Μαρτίου, 2020 

9:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

7:30 μ.μ. Γ’ Χαιρετισμοί 
  
  
  

Κυριακή,  22 Μαρτίου, 2020 

Σταυροπροσκυνήσεως  (Γ’ Νηστειών) 

  9:00 π.μ.—12 μ.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία 

Φασολάδα από τη Φιλόπτωχο 
  

 
 

     SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
 
 

Sunday, March 15, 2020  

 Sunday of St. Gregory Palamas  

            9:00 a.m.-12:00 noon, Orthros, Divine Liturgy    
  

 

Tuesday, March 17, 2020 

6:00 p.m. Holy Unction 

  

  

Wednesday, March 18, 2020 

6:00 p.m. Presanctified Liturgy 

7:00 p.m. Parish Council Meeting 

 

  

  

 Friday, March 20, 2020 

9:00 a.m. Presanctified Liturgy 
7:30 p.m. 3rd Salutations 

  

  

  

Sunday, March 22, 2020  

 Sunday of Holy Cross 

            9:00 a.m.-12:00 noon, Orthros, Divine Liturgy    

Fasolada Fundraising Event from Philoptochos 
  

 



 

 

 

Πρὸς Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3 τὸ ἀνάγνωσμα 

Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 
χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ 
διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ 
περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ 
αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα δὲ τῶν 
ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ 
τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες 
εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα 
διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ 
περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε 
παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ διʼ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο 
βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον 
μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης 
ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ 
τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 
1:10-14; 2:1-3 

"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found the earth in 
the beginning, and the heavens are the work of thy hands; 
they will perish, but thou remainest; they will all grow old like 
a garment, like a mantle thou wilt roll them up, and they will 
be changed. But thou art the same, and thy years will never 
end." But to what angel has he ever said, "Sit at my right 
hand, till I make thy enemies a stool for thy feet?" Are they 
not all ministering spirits sent forth to serve, for the sake of 
those who are to obtain salvation? 

Therefore we must pay closer attention to what we have 
heard, lest we drift away from it. For if the message declared 
by angels was valid and every transgression or 
disobedience received a just retribution, how shall we 
escape if we neglect such a great salvation? It was declared 
at first by the Lord, and it was attested to us by those who 
heard him. 

  

 

 

 

 

 

Προκείμενον. Ήχος πλ. β'.  
ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1 

Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. 

Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου. 

Prokeimenon. Mode Plagal 2.  
Psalm 27.9,1 

O Lord, save your people and bless your inheritance. 

Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God. 



Ἐκ τοῦ Κατὰ Μᾶρκον 2:1-12 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα  

 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν 

καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε 

μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 

λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον 

ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, 

ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν 

κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν 

πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι 

σου. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ 

διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ 

βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; καὶ 

εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ 

διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 

καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, 

ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν 

σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ 

λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 

σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον 

πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι 

οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 

 

 

 

The Gospel According to Mark 2:1-12  

 

At that time, Jesus entered Capernaum and it was reported that he 

was at home. And many were gathered together, so that there was 

no longer room for them, not even about the door; and he was 

preaching the word to them. And they came, bringing to him a 

paralytic carried by four men. And when they could not get near him 

because of the crowd, they removed the roof above him; and when 

they had made an opening, they let down the pallet on which the 

paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, 

"My son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were 

sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak 

thus? It is a blasphemy! Who can forgive sins but God alone?" And 

immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned 

within themselves, said to them, "Why do you question thus in your 

hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are 

forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and walk? But that you 

may know that the Son of man has authority on earth to forgive 

sins"-he said to the paralytic-"I say to you, rise, take up your pallet 

and go home." And he rose, and immediately took up the pallet and 

went out before them all; so that they were all amazed and glorified 

God, saying, "We never saw anything like this!" 

  

  

 

 

 



St. Gregory Palamas was born in the year 1296. He grew up in 

Constantinople (now Istanbul, Turkey) in a critical time of 

political and religious unrest. Constantinople was slowly 

recovering from the devastating invasion of the Crusades. It was 

a city under attack from all sides. From the west, it was infiltrated 

by Western philosophies of rationalism and scholasticism and by 

many attempts at Latinization. From the east, it was threatened by 

Muslim Turkish military invaders. The peace and faith of its 

citizens were at stake.  

Gregory’s family was wealthy. His father was a member of the 

senate. Upon his father’s sudden death, Byzantine Emperor 

Andronikos II Paleologos (1282–1328), who was a close friend of 

the family, gave it his full financial support. He especially 

admired Gregory for his fine abilities and talents, hoping that the 

brilliant young man would one day become a fine assistant. 

However, instead of accepting a high office in the secular world, 

Gregory sought “that good part, which will not be taken away” 

from him (Luke 10:42).  

Upon finishing his studies in Greek philosophy, rhetoric, poetry, 

and grammar, Gregory, at only twenty or twenty-two years of age, 

followed a burning passion in his heart. Like a lover who strives 

to stay alone forever with his loved one, Gregory was thirsty for 

this living water (see Revelation 22:17). Therefore, no created 

thing could separate him from the love of God (see Romans 8:39). 

He simply withdrew to Mount Athos, an already established 

community of monasticism. He first stayed at the Vatopedi 

Monastery, and then moved to the Great Lavra.  

Gregory’s departure was not a surprise to the rest of his family. 

Many priests and monks, friends of the family, frequently visited 

the family home. The parents were careful to pass on to their 

children the “pearl of great price” (Matthew 13:46). Great wealth 

and high education were not a hindrance, but an excellent tool in their 

pursuit of salvation. As a result of their way of life and belief, Gregory’s 

mother, two brothers, and two sisters soon distributed all their earthly 

possessions to the poor and entered different monasteries. 
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 

"Ορθοδοξίας ο φωστήρ, Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε, 

των μοναστών η καλλονή, των θεολόγων υπέρμαχος 

απροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης το 

καύχημα, κήρυξ της χάριτος, ικέτευε δια παντός, σωθήναι τας 

ψυχάς ημών."  

Η καταγωγή του Αγίου Γρηγορίου ήταν η Κωνσταντινούπολις. 

Γεννήθηκε το 1296 από γονείς εναρέτους και ενδόξους, τον 

Κωνσταντίνον και την Καλλονήν. Ο πατέρας του ήταν 

συγκλητικός, και έγινε κατόπιν και μοναχός.  

Εμπιστεύθηκε τα παιδιά του στην δυνατή προστασία της 

Θεοτόκου την οποία και άφησε Επίτροπόν τους. Ήταν επτά ετών 

όταν εκοιμήθη ο ενάρετος πατέρας του.Εκτός από το θεϊκό 

χάρισμα της ευφυΐας έδειξε και σπάνια επιμέλεια, ώστε σε μικρό 

διάστημα να έχη συγκεντρώση στον εαυτό του κάθε λογής 

επιστήμη και γνώση. Σε ηλικία 20 ετών έγινε θαυμαστός και από 

μεγάλους και σοφούς της εποχής του.  Για τη όλη του 

αξιοζήλευτη προκοπή ζητήθηκε και από τον αυτοκράτορα στα 

βασίλεια, αλλά ο ευλογημένος Γρηγόριος, σαν συνετός, τον νου 

του εγύρισε σε υψηλότερα και εζητούσε να ανέβη στον Θεό, και 

για αυτό τον λόγον αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό και ζη στο 

εξής βίον ασκητικόν και ισάγγελον.  

Τον σκοπό του φανερώνει στην μητέρα του και εκείνη η 

ευλογημένη εδόξασε τον Θεό και κάλεσε και τα άλλα τέσσαρα 

παιδιά της για να πληροφορηθούν από τον μεγαλύτερο αδελφό τα 

σχετικά με την αφιέρωσί του στην λατρεία του Θεού. Τους 

κατέπεισε όλους και φάνηκαν και αυτοί πρόθυμοι στον ίδιο πόθο 

και την αφιέρωσί τους στον Θεό. 

 Εμοίρασαν με τρόπο ευαγγελικό τα υπάρχοντά τους στους 

πτωχούς και αφίνοντας τις ματαιότητες του κόσμου με προθυμία 

ακολούθησαν τον Χριστό.  

 



 Την μητέρα με τις δύο αδελφές έβαλαν σε γυναικείο μοναστήρι, 

τα δε δύο άλλα αδέλφια του επήρε μαζί του στο Άγιον Όρος. 

 Στο Άγιον Όρος εμπήκε στην υποταγή του θαυμασίου Γέροντος 

Νικηφόρου, ο οποίος ζούσε ησυχαστική ζωή κοντά στο 

Μοναστήρι του Βατοπαιδίου. Από τον Γέροντα Νικηφόρο 

διδάχθηκε κάθε αρετή με τα έργα, με ταπείνωσι ψυχής. Με την 

υπακοή, την ταπείνωσι και την άσκησι εγνώρισε έμπρακτα τις 

αρετές και εμόρφωσε στην καρδιά του τον Χριστό. Εκεί αξιώθηκε 

να δεχθή, με μυστική αποκάλυψι, την αντίληψι της Υπεραγίας 

Θεοτόκου.  Μετά την κοίμησι του Γέροντός του έρχεται στην 

περίφημη Μονή της Μεγίστης Λαύρας, όπου έμεινε λίγα χρόνια 

ασκούμενος με μεγάλη σπουδή στα πνευματικά αγωνίσματα. Από 

την Μονή επήγε σε πιο ερημικό τόπο και παρέδωσε τον εαυτό του 

σε κάθε κατά Χριστόν σκληραγωγία. Τις αισθήσεις του με 

προσοχή συμμάζεψε, την δε ζωή του άριστα παιδαγώγησε και με 

την βοήθεια του Θεού ενίκησε κατά κράτος τους πολέμους του 

διαβόλου. Με αγρυπνίες και πηγές δακρύων καθάρισε την ψυχή 

του και έγινε σκεύος εκλεκτό του Παναγίου Πνεύματος και 

αξιώθηκε πολλές θεοφανείες. Λόγω όμως των πολλών επιδρομών 

των Τούρκων αναγκάστηκε να αφήση την ησυχία του και να έλθη 

στην Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως να βγή από την ακρίβεια της 

αγίας του ζωής.  Αφού καθάρισε, με την βοήθεια του Θεού και με 

πολλούς ασκητικούς κόπους, το σώμα και την ψυχή, δέχθηκε 

κατόπιν από θεϊκή πληροφορία και το μέγα της ιερωσύνης 

χάρισμα. Ετελούσε δε την ιερά Μυσταγωγία σαν ένας άλλος 

άγγελος, ώστε και μόνον όσοι τον έβλεπαν έπαιρναν κατάνυξι 

στις ψυχές τους.                                                   

Aναδείχθηκε πνευματοφόρος πατήρ και έλαβε εξουσία κατά των 

δαιμόνων, το χάρισμα των θαυμάτων, και προέλεγε τα μέλλοντα. 

Με ένα λόγο ήταν στολισμένος με τα χαρίσματα και τους 

καρπούς του Αγίου Πνεύματος.  Το να αγωνιζόμαστε, αγαπητοί, 

για την αρετή είναι στην δική μας εξουσία, το δε να πέσουμε σε 

πειρασμούς δεν εξαρτάται από εμάς. Γι΄αυτό και χωρίς τους 

πειρασμούς τέλειοι δεν μπορούμε να γίνουμε, ούτε και 

φανερώνεται η πίστις μας προς τον Θεόν. Γι' αυτό πολύ ορθά λένε 

οι σοφοί τα θεία, μόνον όταν καλώς ανταμωθούν η πράξις και το 

πάθος, τότε τελειούται ο κατά Θεόν άνθρωπος. Επέτρεψε η 

πάνσοφος του Θεού Πρόνοια και ο μέγας και άγιος Γρηγόριος να 

πέση σε πολλούς πειρασμούς για να φανή στ' αλήθεια με όλους 

τους πειρασμούς τέλειος.  Η πορεία του Αγίου προς τα άνω 

Βασίλεια ήταν ουρανομήκης. Με υπακοή, ταπείνωσι και άσκησι  

εγνώρισε έμπρακτα τις αρετές. Εμόρφωσε δηλαδή τον Χριστό 

στην καρδιά του. Στην έρημο όλον τον καιρό είχε ασχολία 

προσευχής και μέσα από την καρδιά του εκραύγαζε προς τον 

Χριστό «φώτισόν μου το σκότος». Δια μέσου του θεοδιδάκτου 

δρόμου, της νηστείας, της αγρυπνίας και της προσευχής και των 

ευαγγελικών αρετών έλαβε ουράνια χαρίσματα... Πολύ σωστά 

στο απολυτίκιο του Αγίου η Εκκλησία μας ομολογεί τον θείον 

Γρηγόριον «φωστήρα Ορθοδοξίας, Εκκλησίας στήριγμα και 

διδάσκαλον, κήρυκα της χάριτος».  Για 23 ολόκληρα χρόνια 

δέχθηκε ο Άγιος πιστός δούλος του Θεού Γρηγόριος πολλές 

συκοφαντίες και την λύσσα του Σατανά...  

 Αφού πείστηκε περισσότερο στην θεία ψήφο, ωδηγήθηκε στον 

αρχιερατικό θρόνο και άξιος έγινε ποιμένας της Εκκλησίας των 

Θεσσαλονικέων. Σαν αρχιερέας πρόσθεσε περισσότερους κόπους 

για τον Χριστόν, το Ευαγγέλιον και την Εκκλησία Του.  Οι 

δυτικοί, Βαρλαάμ, Ακίνδυνος και λοιποί πολέμιοι του Αγίου 

Γρηγορίου έλεγαν ότι η θεία Χάρις είναι κτιστή, οπότε μένει ο 

άνθρωπος και ο κόσμος αμέτοχος στην θεία ζωή και χάρι.  Πρέπει 

να αισθανώμεθα τον Άγιο Γρηγόριο μαζί με την Εκκλησία μας 

σαν κανόνα της Ορθοδόξου Θεολογίας και της χριστιανικής 

ζωής. Επί της βασιλείας Ανδρονίκου Δ' του Παλαιολόγου, που 

ήταν θερμός προστάτης της ευσεβείας, συγκροτήθηκε ιερά 

Σύνοδος στην οποία ήλθε και ο Βαρλαάμ και με κομπασμό και 

έπαρσι ανέφερε τα κακόδοξα του δόγματα και τις κατηγορίες του 

εναντίον των ευσεβών. Με θείο, όμως, Πνεύμα, αφού ενισχύθηκε 

ο μέγας Γρηγόριος και παίρνοντας δύναμι Θεού, εταπείνωσε το 

βλάσφημο και υπερήφανο στόμα του Βαρλαάμ, και με λόγους και 

συγγράμματα πύρινα τις κακοδοξίες του εχάλασε... Επίσης και 

τον διάδοχο του Βαρλαάμ Ακίνδυνον τον παρουσίασε στην 

Σύνοδο σαν Βαρλααμίτην...  

http://www.mountathos.gr/


Μπροστά σε τρεις αυτοκράτορες και τρεις πατριάρχας και 

συνόδους ανέτρεψε, με λόγους και συγγράμματα θεόπνευστα, τις 

πλάνες και αιρετικές διδασκαλίες του Βαρλαάμ, Ακινδύνου και 

ομοφρόνων τους...  

 Εκτός όλων αυτών ο Θεός, κατά τις ανεξιχνίαστες Του βουλές, 

τον έστειλε διδάσκαλο στην Ανατολή. Σαν υπέρμαχος της 

ευσεβείας, προσκλήθηκε στην Κων/πολι και σαν πρέσβυς για να 

ειρηνεύσει την Εκκλησίαν από τις συκοφαντίες του ασεβούς 

Βαρλαάμ... Ενώ όμως επήγαινε πιάστηκε από τους αγαρηνούς 

(Τούρκους) και ωδηγήθηκε αιχμάλωτος στην Ανατολή. Εκεί τον 

εκράτησαν ένα χρόνο, και τον έσερναν από τόπο σε τόπο και από 

πόλι σε πόλι  

και σαν τέλειος αθλητής και διδάσκαλος του Χριστού εδίδασκε 

το Ευαγγέλιο του Χριστού άφοβα.  Όσοι στέκονταν καλά στην 

πίστι τους στερέωνε περισσότερο και τους παρακινούσε να 

μένουν ακλόνητοι στην πίστι, τους δε κλονιζομένους τους 

εστερέωνε κατά σοφό τρόπο. Με όσους πάλι είχαν προδώσει την 

πίστι και περιέπαιζαν τα χριστιανικά δόγματα διαλεγόταν με 

θάρρος για την ένσαρκο οικονομία, την προσκύνησι του Τιμίου 

Σταυρού, των σεβασμίων εικόνων και για τον Μωάμεθ και άλλων 

πολλών ζητημάτων. Και άλλοι από τους παρόντας, οι 

καλοπροαίρετοι, τον εθαύμαζαν, άλλοι εμαίνονταν εναντίον του, 

οι οποίοι και ήθελαν να τον σκοτώσουν, αν δεν τους εμπόδιζε η 

ελπίδα της εξαγοράς του, οικονομία και αυτό της θείας Προνοίας, 

για την μεγάλη ωφέλεια της Εκκλησίας, όπως και έγινε. Τον 

ελευθέρωσαν κάποιοι φιλόχριστοι και επανήλθε στην ποίμνη του 

μάρτυς αναίμακτος με τα στίγματα του Χριστού στολισμένος... 

Μέσα μόνο στην αγία του Χριστού Ορθόδοξον Εκκλησία 

μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, όχι με την διάνοια η το 

συναίσθημα, αλλά με αγιοπνευματική εμπειρία μπορεί ο 

ζωντανός χριστιανός να έχη μετοχή στο φως, την ζωή και την 

δόξα της Αγίας Τριάδος. Εμείς οι άνθρωποι κοινωνούμε και 

ενωνόμαστε με τον Θεό δια μέσου των θείων ενεργειών του Θεού 

που είναι άκτιστες, ενώ η θεϊκή ουσία του Θεού είναι 

ακοινώνητος.  Στην χρυσή αλυσίδα των μεγάλων διδασκάλων και 

Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας συναριθμήθηκε και ο μέγας 

Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος και αναδείχθηκε ισάξιος των 

Αγίων Αθανασίου, Βασιλείου, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου, 

Κυρίλλων, Μαξίμου, Δαμασκηνού, Φωτίου και Θεοδώρου 

Στουδίτου.  Σπάνια έγινε τόσος αγώνας, τόση προπαγάνδα, τόση 

δυσφήμησι και κατασυκοφάντησι προσώπου, όσον εναντίον του 

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και μέχρι σήμερα οι Δυτικοί 

διατηρούν στο Παρίσι αντιπαλαμική Σχολή δυσφημούντες τον 

Άγιο και την διδασκαλία του. Ο αυτοκράτωρ, ο πατριάρχης και 

οι συνοδικοί χαρακτήρισαν στο τέλος της Συνόδου τον Άγιον 

Γρηγόριον «Διδάσκαλον ευσεβείας, και κανόνα δογμάτων ιερών 

και στύλον της ορθής δόξης και πρόμαχον Εκκλησίας και 

βασιλείας ευσεβούς καύχημα». Οι απόψεις του, αποτελούν 

σύνοψι και έκφρασι της εμπειρίας και της παραδόσεως της 

Εκκλησίας. Το κλειδί της θεολογίας το κατείχε στ' αλήθεια ο 

θείος Γρηγόριος, επειδή είχαν διανοιγεί τα μάτια του από το Άγιο 

Πνεύμα. Εδίδασκε ότι ο Θεός δεν είναι μόνον αμέθεκτος αλλά 

και μεθεκτός. Την ουσία του Θεού ουδείς και ουδέποτε ούτε στον 

παρόντα ούτε στον μέλλοντα αιώνα θα ιδούμε, τις άκτιστες όμως 

ενέργειες του Θεού μπορούμε να κοινωνήσουμε, ημών 

θεουμένων, κάτω από κατάλληλες πνευματικές προϋποθέσεις. 

Αυτές δηλαδή αποτελούν το μέσον και την γέφυρα που συνδέει 

τον άκτιστο Θεό με τα κτίσματα. Άλλο είναι η ουσία του Θεού 

και άλλο οι θείες ενέργειές του.  

Σύντομη μνημόνευσις των αρετών του. 

α) Ήταν υπερβολικά πράος, αλλά γινόταν και γενναίος μαχητής 

όταν ο λόγος ήταν για τον Θεό και τα θεία.   β) Ήταν αρνητής της 

κακίας και ανεξίκακος.  

γ) Είχε μεγάλη προθυμία στο να ανταμείβη, όσον ήταν δυνατό, 

με αγαθά όσους φάνηκαν προς αυτόν κακοί.   
  



 Το Άγιο Ευχέλαιο 
  

Το Ευχέλαιο είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας, 

το οποίο τελείται στο Ναό η στο σπίτι για την ίαση 

σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Το Ευχέλαιο της Μ. 

Τετάρτης δεν έχει κάποια μαγική επενέργεια στην 

πνευματική μας ζωή, αλλά είναι μια άρρηκτη αλυσίδα μαζί 

με τα άλλα Μυστήρια στα οποία θα πρέπει να 

συμμετέχουμε, π.χ. Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία. 

Η σύσταση του Μυστηρίου 

Η σύσταση του ευχελαίου, όπως και των υπόλοιπων 

μυστηρίων, ανάγεται στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα την 

Καθολική Επιστολή Ιακώβου (έ 14-15). Απόδοση στην 

νεοελληνική: Είναι κάποιος από σας άρρωστος; Να 

προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να 

προσευχηθούν γι’ αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, 

επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που 

γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο· ο Κύριος θα τον 

κάνει καλά. Κι αν έχει αμαρτίες, θα του τις συγχωρέσει. 

Έτσι, η αποστολική παραγγελία αποτέλεσε τη βάση πάνω 

στην οποία θεμελιώθηκε η πίστη και η τελετουργική πράξη 

της Εκκλησίας. Τελετουργοί του φιλανθρώπου τούτου 

μυστηρίου είναι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, 

προσκαλούμενοι για τον σκοπό αυτό στην οικία του 

αρρώστου χριστιανού. Πλησίον του ασθενούς προσεύχονται 

θερμά. Επικαλούνται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος για 

να ευλογηθεί το λάδι που παρατίθεται. Και στη συνέχεια 

αλείφουν τον άρρωστο χριστιανό με το ευλογημένο πλέον 

έλαιο. Η επάλειψη με το ευλογημένο έλαιο, σώζει τον 

άρρωστο. 

Η τέλεση του Μυστηρίου 

Η ακολουθία του ευχελαίου τελείται «εις ίασιν ψυχής τε και 

σώματος». Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, 

η σωματική ασθένεια θεωρείται ως ο πικρός καρπός της 

αμαρτίας. Οποιαδήποτε ασθένεια, ως διαταραχή της 

αρμονικής λειτουργίας του σώματος, οφείλεται σε 

πνευματικά αίτια και κυρίως στη διαταραχή των σχέσεων 

του ανθρώπου με τον Θεό. Στα ιερά κείμενα δεν 

παρουσιάζεται μόνο η στενή σύνδεση της ασθένειας με την 

αμαρτία αλλά συγχρόνως υποδεικνύεται και ο τρόπος της 

θεραπείας: η ειλικρινής μετάνοια και η επιστροφή στον Θεό. 

Τα ορατά στοιχεία του Ευχελαίου 

Για την τέλεση του μυστηρίου τοποθετείται πάνω σε 

κάποιο τραπέζι το ευαγγέλιο, μικρή εικόνα του Χριστού, 

κανδήλα αναμμένη και δοχείο με αλεύρι, δίπλα στο οποίο 

ανάβονται επτά κεριά. Η κανδήλα πρέπει να είναι καθαρή 

και μέσα τοποθετείται αγνό λάδι, ένδειξη καθαρής και 

ολοπρόθυμης προσφοράς στον Θεό. Γι’ αυτό και ο καλός 

Σαμαρείτης στην ομώνυμη παραβολή, περιποιείται 

στοργικά τον τραυματία ρίχνοντας στις πληγές του λάδι και 

κρασί.   

Το λάδι, μετά τις ευχές των ιερέων, δεν είναι πια κοινό λάδι· 

όπως και στη βάπτιση: το νερό της κολυμβήθρας, μετά τις 

ευχές του λειτουργού, δεν είναι πια κοινό νερό. 

Στο τέλος της ακολουθίας γίνεται η χρίση με το αγιασμένο 

έλαιο. Χρίεται σταυροειδώς το μέτωπο, το σαγόνι, οι δύο 

παρειές και τα χέρια μέσα στην παλάμη και στο εξωτερικό 

τους μέρος. Μ’ αυτή την χρίση, ζητούμε από τον Κύριο να 

θεραπεύσει το πνεύμα, τις σκέψεις και ολόκληρο τον 

εσωτερικό μας κόσμο. Ακόμη, να δίνει δύναμη σ’ εκείνα τα 

μέλη του σώματος με τα οποία κάνουμε τις περισσότερες 

πράξεις· (π.χ. τα χέρια είναι τα μέλη που εκτελούν τις 

εντολές του μυαλού μας). 

Παρεξηγημένες εκδοχές του Μυστηρίου 

1. Πρώτα απ όλα, ορισμένοι θεωρούν ότι με την 



συγχωρητική ευχή του ευχελαίου αναπληρώνουν την 

εξομολόγηση, που δεν κάνουν για διάφορους λόγους. Η 

συγχωρητική ευχή του ευχελαίου δεν καταργεί την 

εξομολόγηση. Η συγχώρηση των αμαρτιών, που παρέχεται 

στο μυστήριο του ευχελαίου, δεν αναφέρεται στα 

αμαρτήματα που γνωρίζουμε και δεν εξομολογούμαστε, 

αλλά σε όσα μικρά ξεχάσαμε η αγνοούμε. Διότι κανένα 

μυστήριο της Εκκλησίας δεν αναιρεί το άλλο, αλλά το ένα 

συμπληρώνει το άλλο μέσα στο μεγάλο «μυστήριο» της 

Εκκλησίας. 

2. Μία άλλη παρεξήγηση συμβαίνει με το αλεύρι, που 

χρησιμοποιείται για τη στήριξη των κεριών. Ορισμένοι 

πιστοί δεν αρκούνται στη χρίση με το αγιασμένο έλαιο, αλλά 

ζητούν και αλεύρι για διάφορες χρήσεις: να το βάλουν κάτω 

από το μαξιλάρι του παιδιού τους «για να δείξει ο Θεός το 

τυχερό τους», η «για να φύγει το κακό από το σπίτι», η για 

να το αραιώσουν με νερό και να το πιεί ο ασθενής. Επειδή 

τα παραπάνω εγγίζουν τη δεισιδαιμονία, πρέπει να 

τονίσουμε ότι το μυστήριο ονομάζεται ευχέλαιο και όχι 

«ευχάλευρο». Εκείνο που αγιάζεται είναι το λάδι και όχι το 

αλεύρι. 

3. Υπάρχει και μία άλλη παρεξήγηση, που συνιστά σύγχυση 

του σκοπού του ευχελαίου. Πολλοί ζητούν ευχέλαιο για να 

εγκαινιάσουν το καινούργιο τους σπίτι η το κατάστημα. Για 

τα σπίτια, τα καταστήματα, τα οχήματα και όλα τα υπόλοιπα 

υπάρχουν οι αντίστοιχες αγιαστικές πράξεις. Ακόμη, δεν 

είναι και λίγοι εκείνοι που ζητούν από τον ιερέα να τελέσει 

αγιασμό και ευχέλαιο μαζί, πράγμα που δείχνει σύγχυση και 

παρεξήγηση. Λες και χρειάζεται περισσότερες από μία 

αγιαστικές πράξεις για να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. 

4. Μία άλλη παρεξήγηση συνδέεται με την αντίληψη ότι το 

ευχέλαιο αφορά τους ετοιμοθάνατους και όσους γενικά 

βρίσκονται στην τελική φάση της ασθενείας τους. Παρατηρείται 

άλλοτε μία αποφυγή τελέσεως του ευχελαίου από το φόβο 

μήπως προκληθεί η επισπευσθεί ο θάνατος του ασθενή.                                                                                          

Ο φόβος αυτός, όμως, είναι αδικαιολόγητος. Οι συγγενείς 

φοβούνται να το πουν στον ασθενή. Ο ασθενής φοβάται να το 

ζητήσει. Το ευχέλαιο είναι για την υγεία και τη ζωή. Για υγεία και 

ζωή μιλούν όλες οι αιτήσεις και οι ευχές του μυστηρίου. 

Τέλος, είναι δυνατό να διατυπωθεί και μία ένσταση: γιατί δεν 

θεραπεύει πάντοτε; Το μυστήριο του Ευχελαίου δεν συστάθηκε 

για να καταργεί κάθε ασθένεια, τον θάνατο και την ιατρική 

επιστήμη. Πολλές φορές φέρνει έμμεση θεραπεία. Άλλωστε, η 

θεραπεία εξαρτάται από την πίστη του ανθρώπου. Η ίδια χάρη 

παρέχεται σε όλους· όλοι όμως δεν θεραπεύονται. Η θεραπεία 

μπορεί να μην είναι πάντοτε για το ευρύτερο συμφέρον του 

ανθρώπου. Παραμένει για να παιδαγωγήσει ίσως τον ασθενή και 

να τον οδηγήσει με βεβαιότητα στην εν Χριστώ σωτηρία· όποτε 

και πάλι επιτυγχάνεται ο απώτερος σκοπός του μυστηρίου.  

Απαραίτητα υλικά  

Για το Ευχέλαιο απαραιτήτως χρειάζονται τα παρακάτω: 

α) ένα κανδήλι με λάδι ελιάς (και λίγο κόκκινο κρασί) 

β) θυμιατό και θυμίαμα 

γ) εικόνα του Χριστού η της Παναγίας η κάποιου Αγίου 

δ) μία κούπα με αλεύρι προκειμένου έπειτα να ζυμωθεί και να 

γίνει πρόσφορο 

ε) επτά (7) κεράκια όσα είναι και τα Ευαγγέλια που θα 

αναγνωσθούν στο Ευχέλαιο 

στ) τα ονόματα « υπέρ υγείας» των επιτελούντων το Ευχέλαιο 

ζ) μία θρυαλλίδα (μπατονέτα) για τη χρίση του αγίου ελαίου. 

Το αγιασμένο έλαιο φυλάσσεται και δεν πετιέται! Πρέπει να 

καίγεται στο κανδήλι μέχρι τέλους. Μετά την πλήρη καύση, η 

καντηλήθρα και όσα χρησιμοποιηθούν για το καθάρισμα του 

έσωθεν περιεχομένου, καίγονται σε ασφαλή τόπο. 
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   ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 Μαρτίου, 2020  

B’ Νηστειών (Γρηγ. Παλαμά) 
  

March 12, 2020 

 To:  Ascension Parents and Catechism Teachers 

From:  Father Christos Pappas & Addie Toumazou, Catechism Director 

Dear Parents and Catechism Teachers: 

 Father Chris and I have decided that the Catechism School will 

cancel classes and all activities effective this Sunday, March 15, 

2020 until further notice.  This decision was made for the health 

and well-being of all our students, teachers, family members, and 

community.  With this action we are trying to limit the spread of 

the novel coronavirus. 

We will inform you with any updates through email.  Stay safe 

and may God bestow His blessing on all. 

Thank you. 

http://www.ascensionfairview.org/
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