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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 
	

Ηµ. Ηµέρα Εορτή Ακολουθίες Ώρες 

01 Τετάρτη  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Μέγα Ἀπόδειπνο 

05:00πµ 

05:00µµ 

02 Πέµπτη  Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

03 Παρασκευή  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Χαιρετισµοί (Α’ Στάση) E αγρυπνία D 

05:00πµ 

09:00µµ 

04 Σάββατο Αʹ ἑβδοµάδος τῶν νηστειῶν, τὸ 

διὰ κολλύβων θαῦµα τοῦ ἁγίου 

Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος 

Ἑσπερινὸς 05:00µµ 

05 ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν 

εἰκόνων (843 µ.Χ.) 
07:00πµ 

06 Δευτέρα  Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

07 Τρίτη   Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

08 Τετάρτη  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Μέγα Ἀπόδειπνο 

05:00πµ 

05:00µµ 

09 Πέµπτη Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα 

Μαρτύρων 

- Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Μέγα Ἀπόδειπνο 

05:00πµ 

05:00µµ 

10 Παρασκευή  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Χαιρετισµοί (Β’ Στάση) E αγρυπνία D 

05:00πµ 

09:00µµ 

11 Σάββατο  Ἑσπερινὸς 05:00µµ 

12 ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ TΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαµᾶ, 

Θεοφάνους ὁµολογητοῦ, Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου, Συµεών τοῦ νέου Θεολόγου. 

07:00πµ 

13 Δευτέρα  Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

14 Τρίτη   Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

15 Τετάρτη  Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

16 Πέµπτη  Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

17 Παρασκευή  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Χαιρετισµοί (Γ’ Στάση) E αγρυπνία D 

05:00πµ 

09:00µµ 

18 Σάββατο  Ἑσπερινὸς 05:00µµ 

19 ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Χρυσάνθου καί Δαρείας τῶν 

µαρτύρων.  
07:00πµ 

20 Δευτέρα  Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

21 Τρίτη   Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

22 Τετάρτη  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Μέγα Ἀπόδειπνο 

05:00πµ 

05:00µµ 

23 Πέµπτη  Μέγα Ἀπόδειπνο 05:00µµ 

24 Παρασκευή  - Μεσονυκτικό, Ὄρθρος καί Ὡρες 

- Ἑσπερινὸς µετά Χαιρετισµῶν (Δ’ Στάση), Όρθρος, 

Θεία Λειτουργία E αγρυπνία D 

06:00πµ 

08:30µµ 



25 Σάββατο Εὐαγγελισµού Ἑσπερινὸς 05:00µµ 

26 ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ TΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου Ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίµακος. Ἡ σύναξις τοῦ 

Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. 

07:00πµ 

27 Δευτέρα  Μέγα Ἀπόδειπνο 06:00µµ 

28 Τρίτη   Μέγα Ἀπόδειπνο 06:00µµ 

29 Τετάρτη  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Μέγα Ἀπόδειπνο 

05:00πµ 

06:00µµ 

30 Πέµπτη Τοῦ Μεγάλου Κανόνος - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Μέγας Κανών 

05:00πµ 

06:00µµ 

31 Παρασκευή  - Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Δώρων 

- Ἀκαθίστου Ὕµνου E αγρυπνία D 

07:00πµ 

09:00µµ 

1/4 Σάββατο Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου τῆς 

Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

Ἑσπερινὸς 06:00µµ 

 
π. Ἀλέξανδρος Σµέµαν - Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρὸς τὸ Πάσχα 

ἀπόσπασµα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή», ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999 
 

Ὅταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Αὐτὸ συµβαίνει καὶ µὲ τὴ Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἡ 
Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι ἕνα πνευµατικὸ ταξίδι ποὺ προορισµός του εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ «Ἑορτὴ Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ προετοιµασία γιὰ 
τὴν «πλήρωση τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγµατικὴ Ἀποκάλυψη». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουµε µὲ τὴν προσπάθεια νὰ 
καταλάβουµε αὐτὴ τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάµεσα στὴ Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα, γιατὶ αὐτὴ ἀποκαλύπτει κάτι πολὺ οὐσιαστικὸ καὶ 
πολὺ σηµαντικὸ γιὰ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή µας.[…] 
Τέτοια εἶναι ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐπιβεβαιώνεται καὶ φανερώνεται µὲ τὴ ζωὴ τῶν ἀναρίθµητων ἁγίων της. Ἀλλὰ µήπως δὲ 
ζοῦµε καθηµερινὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ πίστη σπάνια γίνεται καὶ δική µας ἐµπειρία; Μήπως δὲ χάνουµε πολὺ συχνὰ καὶ δὲν 
προδίνουµε αὐτὴ τὴ νέα ζωὴ ποὺ λάβαµε σὰν δῶρο, καὶ στὴν πραγµατικότητα ζοῦµε σὰν νὰ µὴν ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ σὰν νὰ µὴν 
ἔχει νόηµα γιὰ µᾶς αὐτὸ τὸ µοναδικὸ γεγονὸς; Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐξαιτίας τῆς ἀδυναµίας µας, τῆς ἀνικανότητάς µας νὰ ζοῦµε σταθερὰ µὲ 
πίστη ἐλπίδα καὶ ἀγάπη», στὸ ἐπίπεδο ἐκεῖνο ποὺ µᾶς ἀνέβασε ὁ Χριστὸς ὅταν εἶπε: Ζητεῖτε πρώτον τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
δικαιοσύνην Αὐτοῦ. Ἁπλούστατα ἐµεῖς ξεχνᾶµε ὅλα αὐτὰ γιατὶ εἴµαστε τόσο ἀπασχοληµένοι, τόσο βυθισµένοι στὶς καθηµερινὲς 
ἔγνοιες µας καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ξεχνᾶµε, ἀποτυχαίνουµε. Μέσα σ αὐτὴ τὴ λησµοσύνη, τὴν ἀποτυχία καὶ τὴν ἁµαρτία ἡ ζωή µας γίνεται 
ξανὰ παλαιὰ», εὐτελής, σκοτεινὴ καὶ τελικὰ χωρὶς σηµασία, γίνεται ἕνα χωρὶς νόηµα ταξίδι γιὰ ἕνα χωρὶς νόηµα τέρµα. Καταφέρνουµε 
νὰ ξεχνᾶµε ἀκόµα καὶ τὸ θάνατο καὶ τελικά, ἐντελῶς αἰφνιδιαστικά, µέσα στὶς «ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς» µᾶς ἔρχεται τροµακτικός, 
ἀναπόφευκτος, παράλογος. Μπορεῖ κατὰ καιροὺς νὰ παραδεχόµαστε τὶς ποικίλες ἁµαρτίες µας καὶ νὰ τὶς ἐξοµολογούµαστε, ὅµως 
ἐξακολουθοῦµε νὰ µὴν ἀναφέρουµε τὴ ζωή µας σ᾿ ἐκείνη τὴ νέα ζωὴ ποὺ ὁ Χριστὸς ἀποκάλυψε καὶ µᾶς ἔδωσε. Πραγµατικὰ ζοῦµε 
σὰν νὰ µὴν ἦρθε ποτὲ Ἐκεῖνος. Αὐτὴ εἶναι ἡ µόνη πραγµατικὴ ἁµαρτία, ἡ ἁµαρτία ὅλων τῶν ἁµαρτιῶν, ἡ ἀπύθµενη θλίψη καὶ 
τραγωδία ὅλων τῶν κατ᾿ ὄνοµα χριστιανῶν. 
Ἂν τὸ ἀναγνωρίζουµε αὐτό, τότε µποροῦµε νὰ καταλάβουµε τί εἶναι τὸ Πάσχα καὶ γιατὶ χρειάζεται καὶ προϋποθέτει τὴ Μεγάλη 
Σαρακοστή. Γιατὶ τότε µποροῦµε νὰ καταλάβουµε ὅτι ἡ λειτουργικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅλος ὁ κύκλος τῶν ἀκολουθιῶν της 
ὑπάρχουν, πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα, γιὰ νὰ µᾶς βοηθήσουν νὰ ξαναβροῦµε τὸ ὅραµα καὶ τὴν γεύση αὐτῆς τῆς νέας ζωῆς, ποὺ τόσο εὔκολα 
χάνουµε καὶ προδίνουµε, καὶ ὕστερα νὰ µπορέσουµε νὰ µετανοήσουµε καὶ νὰ ξαναγυρίσουµε στὴν Ἐκκλησία. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἀγαπᾶµε καὶ νὰ ἐπιθυµοῦµε κάτι ποὺ δὲν τὸ ξέρουµε; Πῶς µποροῦµε ἂν βάλουµε πάνω ἀπὸ καθετὶ ἄλλο στὴ ζωή µας κάτι ποὺ ποτὲ δὲν 
ἔχουµε δεῖ καὶ δὲν ἔχουµε χαρεῖ; Μὲ ἄλλα λόγια: πῶς µποροῦµε, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναζητήσουµε µιὰ Βασιλεία γιὰ τὴν ὁποία δὲν 
ἔχουµε ἰδέα; Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ εἶναι ἀκόµα καὶ τώρα ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἐπικοινωνία µας µὲ τὴ νέα ζωὴ 
τῆς Βασιλείας. Μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργική της ζωὴ ἡ Ἐκκλησία µᾶς ἀποκαλύπτει ἐκεῖνα ποὺ ὀφθαλµὸς οὐκ οἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ 
ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίµασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Κορ. 2,9). Καὶ στὸ κέντρο αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, 
σὰν καρδιά της καὶ µεσουράνηµά της - σὰν ἥλιος ποὺ οἱ ἀκτίνες του διαπερνοῦν καθετὶ - εἶναι τὸ Πάσχα. Τὸ Πάσχα εἶναι ἡ πόρτα, 
ἀνοιχτὴ κάθε χρόνο, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ὑπέρλαµπρη Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ πρόγευση τῆς αἰώνιας χαρᾶς ποὺ µᾶς περιµένει, εἶναι 
ἡ δόξα τῆς νίκης ἡ ὁποία ἀπὸ τώρα, ἂν καὶ ἀόρατη, πληµµυρίζει ὅλη τὴν κτίση: νικήθηκε ὁ θάνατος».[…] 
Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ὁ βασικὸς σκοπὸς τῆς Σαρακοστῆς ἦταν νὰ προετοιµαστοῦν οἱ Κατηχούµενοι, δηλαδὴ οἱ νέοι ὑποψήφιοι 
χριστιανοί, γιὰ τὸ βάπτισµα πού, ἐκεῖνο τὸν καιρό, γίνονταν στὴ διάρκεια τῆς ἀναστάσιµης Θείας Λειτουργίας. Ἀλλὰ ἀκόµα καὶ τώρα 
ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν βαφτίζει πιὰ τοὺς χριστιανοὺς σὲ µεγάλη ἡλικία καὶ ὁ θεσµὸς τῆς κατήχησης δὲν ὑπάρχει πιά, τὸ βασικὸ νόηµα 
τῆς Σαρακοστῆς παραµένει τὸ ἴδιο. Γιατί, ἂν καὶ εἴµαστε βαφτισµένοι, ἐκεῖνο ποὺ συνεχῶς χάνουµε καὶ προδίνουµε εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ 
ποὺ λάβαµε στὸ Βάπτισµα. Ἔτσι τὸ Πάσχα γιὰ µᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφή, ποὺ κάθε χρόνο κάνουµε, στὸ βάπτισµά µας καὶ ἑποµένως ἡ 
Σαρακοστὴ εἶναι ἡ προετοιµασία µας γι᾿ αὐτὴ τὴν ἐπιστροφὴ - ἡ ἀργὴ ἀλλὰ ἐπίµονη προσπάθεια νὰ πραγµατοποιήσουµε τελικὰ τὴ 
δική µας διάβαση», τὸ Πάσχα» µας στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Τὸ ὅτι, καθὼς θὰ δοῦµε, οἱ ἀκολουθίες στὴ σαρακοστιανὴ λατρεία 
διατηροῦν ἀκόµα καὶ σήµερα τὸν κατηχητικὸ καὶ βαπτιστικὸ χαρακτήρα, δὲν εἶναι γιατὶ διατηροῦνται «ἀρχαιολογικὰ» ἀποµεινάρια, 
ἀλλὰ εἶναι κάτι τὸ ζωντανὸ καὶ οὐσιαστικὸ γιὰ µᾶς. Γι αὐτὸ κάθε χρόνο ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα εἶναι, µιὰ ἀκόµα φορά, ἡ 
ἀνακάλυψη καὶ ἡ συνειδητοποίηση τοῦ τί γίναµε µὲ τὸν «διὰ βαπτίσµατός» µας θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση. 
Ἕνα ταξίδι, ἕνα προσκύνηµα! Καθὼς τὸ ἀρχίζουµε, καθὼς κάνουµε τὸ πρῶτο βῆµα στὴ χαρµολύπη» τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς 
βλέπουµε - µακριά, πολὺ µακριὰ - τὸν προορισµό. Εἶναι ἡ χαρὰ τῆς Λαµπρῆς, εἶναι ἡ εἴσοδος στὴ δόξα τῆς Βασιλείας. Εἶναι αὐτὸ τὸ 
ὅραµα, ἡ πρόγευση τοῦ Πάσχα, ποὺ κάνει τὴ λύπη τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς χαρά, φῶς, καὶ τὴ δική µας προσπάθεια µιὰ πνευµατικὴ 
ἄνοιξη». Ἡ νύχτα µπορεῖ νὰ εἶναι σκοτεινὴ καὶ µεγάλη, ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸ µῆκος τοῦ δρόµου µιὰ µυστικὴ καὶ ἀκτινοβόλα αὐγὴ φαίνεται 
νὰ λάµπει στὸν ὁρίζοντα. Μὴ καταισχύνῃς ἡµᾶς ἀπὸ τῆς προσδοκίας ἡµῶν, Φιλάνθρωπε!» 


