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Χριστούγεννα: θεραπευτικό αντίδοτο στον ιό της ανασφάλειας 

ιάχυτη ανασφάλεια, σαν σκόνη πυρηνική, απλώνεται στη σύγχρονη 

κοινωνία, προκαλώντας ανησυχητική δύσπνοια. Πολλοί προσπαθούν να 

την αντιμετωπίσουν συσσωρεύοντας κάθε είδους υλικό πλούτο. Άλλοι 

αναζητούν φίλους ισχυρούς, πολιτικούς ή οικονομικούς παράγοντες. 

Μερικοί καταφεύγουν σε περίεργες θρησκευτικές ιδεολογίες ασιατικής προελεύσεως. Με 

ποικίλους τρόπους επιδιώκουν οι άνθρωποι την ασφάλειά τους. 

Η εορτή των Χριστουγέννων έρχεται να προσφέρει το θεραπευτικό αντίδοτο στον 

ιό της ανασφάλειας. Να ζωντανέψει στο νου και τη συνείδησή μας μια αλήθεια συχνά 

λησμονημένη: ότι «ο Θεός μεθ’ ημών». Αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα του ερχομένου 

Λυτρωτού: «Εμμανουήλ!» Ο Λόγος του Θεού «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν » 

(Ιω. 1:14). Αυτό αποτελεί την κατεξοχήν εμπειρία της Εκκλησίας: Ο Θεός, ο άπειρος και 

απερινόητος δεν εγκατέλειψε τον κόσμο έρμαιο στις δυνάμεις του μίσους και του 

εγωκεντρισμού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Κατά τη 

διατύπωση του Μεγάλου Βασιλείου, ήλθε στη γη «ίνα επαναγάγη πάσαν την ανθρωπότητα 

προς εαυτόν», για να επανασυνδέσει την ανθρωπότητα με τον δημιουργό της: τον 

προσωπικό Θεό «όστις αγάπη εστί». 

(Από Μήνυμα των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου.)  

συνέχεια στις σελίδες 3 & 4. 

Εὐλογημένα Χριστούγεννα σέ ὅλους ! 

Μέ ὑγεία καί κάθε εὐλογία τό 2021 ! 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ : 3 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΑ : 2 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

δεῖτε τό πρόγραμμα καί λεπτομέρειες στήν πίσω (2η) σελίδα 

«Δ 



Πρόγραμμα Ἁγ. Δωδεκαημέρου 2020-2021 
 

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 

17.00 - 19.15 : Ἑσπερινός καί Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὠρῶν.  
 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 

7.30 - 9.30 : Ὄρθρος 24ης Δεκεμβρίου, Ἑσπερινός Χριστουγέννων καί Θ. Λειτουργία 

Μεγάλου Βασιλείου.  

20.00-21.30 Μέγας Ἑσπερινός των Χριστουγέννων και Θεία Λειτουργία του 

Μεγάλου Βασιλείου 
 

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

5.00 - 8.00: Ὄρθρος και Α΄ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. 

8.15 - 9.15:  Β΄ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. 

9.30 - 10.30: Γ΄ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. 
 

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου 

7.30 - 10.00 Όρθρος και Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ 

Μητροπολίτου μας κ. Ἰγνατίου. Θά γίνει τηλεοπτική μετάδοση ἀπό τό τοπικό 

κανάλι ΑSTRA καί τόν ραφιοφωνικό σταθμό ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 
 

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου Μετά την Χριστού Γέννησιν 

7.30 - 10.00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία 
 

Παρασκευή 1 Ἰανουαρίου 2021, Πρωτοχρονιά-Ἁγ. Βασιλείου 

7.30 - 9.30: Όρθρος - Α΄ Θεία Λειτουργία 

10.00 – 11.00: Β΄ Θεία Λειτουργία 
 

Σάββατο 2 Ἰανουαρίου  

7.30 - 9.00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία  
 

Κυριακή 3 Ἰανουαρίου 

7.30 - 10.00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία 
 

Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου 

17.00-19.00 Ἑσπερινός καί Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὠρῶν τῶν 

Φώτων. 
 

Τρίτη 5 Ἰανουρίου, Παραμονή τῶν Θεοφανείων 

7.00 - 10.00 Όρθρος - Ἑσπερινός Θεοφανείων μέ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί 

Μέγας Ἁγιασμός 

17.00-19.00 Ὄρθρος Θεοφανείων 



Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου - Θεοφάνεια 

7.30 - 9.30  Α΄ Θεία Λειτουργία - Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου 

Ἁγιασμοῦ 

10.00 - 11.00 Β΄ Θεία Λειτουργία. 
 

Πέμπτη 7 Ἰανουαρίου Συν. Τιμίου Προδρόμου 

  7.30 - 9.30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, 

Πρωτοχρονιᾶς καί Φώτων ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή πιστῶν 

στήν Θεία Λειτουργία μέ ἀνώτατο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό 

πενήντα (50) προσώπων. Γιά τήν καλύτερη κατανομή τῶν 

πιστῶν καί τήν ἀποφυγή παρεξηγήσεων ἡ εἴσοδος στόν Ναό γιά 

τίς ΠΟΛΛΕΣ Θείες Λειτουργίες αὐτῶν τῶν τριῶν ἡμερῶν θά 

γίνεται αὐστηρά μέ εἰδική κάρτα εἰσόδου τήν ὁποία μπορεῖτε 

νά προμηθευθεῖτε (μέ σειρά προτεραιότητας) στό παγκάρι τοῦ 

Ναοῦ. 

Τίς ὑπόλοιπες μέρες ὁ Ναός θά ἀνοίγει στό τέλος τῆς Θείας 

Λειτουργίας γιά ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ καί ἀντίδωρο. 
Σημείωση: Πρό τῶν Ἑορτῶν θά γίνει ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ Ἀπολλύμανση τοῦ Ναοῦ.   

 
 

Χριστούγεννα: θεραπευτικό αντίδοτο στον ιό της ανασφάλειας 

συνέχεια ἀπό 1η σελίδα 

Πολλοί απορρίπτουν την εν Χριστώ αποκάλυψη υποστηρίζοντας ότι το σύμπαν 

κυβερνάται από μια απρόσωπη Ανώτερη Διάνοια και Δύναμη. Διανοητικές ικανότητες διαθέτει 

και ο άνθρωπος, το τελειότερο δημιούργημα στον κόσμο. Όμως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

είναι η αυτοσυνειδησία του, ότι είναι πρόσωπο. Γιατί λοιπόν, όσοι αναφέρονται αόριστα σε μια 

Ανώτερη Δύναμη, την θέλουν απρόσωπη; Γιατί αρνούνται ότι αυτή η Υπέρτατη Πραγματικότητα 

είναι συγχρόνως ένα Πρόσωπο, με αυτοσυνειδησία, που βεβαιώνει ότι είναι, κατά τη βιβλική 

έκφραση, «ο Ων», «ο Υπάρχων»; 

Οι Χριστιανοί πιστεύουμε ότι ο Δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος δεν είναι μια 

απρόσωπη, αόριστη δύναμη, αλλά είναι ο Ζων Θεός, ο οποίος αποκαλύπτεται εκουσίως και 

συνάπτει με τον άνθρωπο σχέση αγάπης. Η Εκκλησία δεν ζητεί να επιβάλει αυτή την αλήθεια. 

Κατά τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων κατεξοχήν την κηρύσσει δοξαστικά, καλώντας μας 

να την προσεγγίσουμε ουσιαστικά με πίστη θερμή και γνήσια αγάπη. 



«Χριστός γεννάται, δοξάσατε… Χριστός επί γης, υψώθητε». Η εν Χριστώ πνευματική 

ανύψωση δεν συντελείται αυτόματα. Προϋποθέτει καταρχήν πίστη. Και η εορτή των 

Χριστουγέννων ζητεί να μας αφυπνίσει ώστε να δεχθούμε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, ως 

Σωτήρα, ως Οδηγό, ως Εμπνευστή των σκέψεων, των συναισθημάτων, των αποφάσεων και των 

ενεργειών μας. Η συναίσθηση της συνεχούς παρουσίας Του ειρηνεύει και ενθαρρύνει, «ει ο Θεός 

υπέρ ημών, τις καθ’ ημών;» (Ρωμ. 8:31). Αυτή η βεβαιότητα εξουδετερώνει κάθε αίσθημα 

ανασφάλειας προσφέροντας παρηγοριά, αντοχή και ελπίδα. Και ο πιστός επαναλαμβάνει 

γαλήνια τον ψαλμό: «Εάν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι 

συ μετ’ εμού ει» (Ψαλμ. 22). 

«Χριστός επί γης, υψώθητε». Ο Ιησούς Χριστός δεν ήλθε ως απλός Προφήτης να 

επισημάνει τα κακώς κείμενα, να αναγγείλει ένα νέο σύστημα ιδεών και αρχών. Ήλθε να μας 

ανυψώσει, να μας κάνει παιδιά του Θεού: «ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4:5). Και αυτό 

ακριβώς συντελείται διά της πίστεως: «πάντες γαρ υιοί Θεού εστε διά της πίστεως εν Χριστώ 

Ιησού» (Γαλ. 3:26). Όπως συγκλονιστικά συνοψίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφερόμενος 

στην έλευση του Μεσσία «ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον 

μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ᾿ έχη ζωήν αιώνιον» (Ιω. 3:16). 

Ουσιαστικά η σχέση με τον Χριστό είναι σχέση αγάπης, η οποία διαμορφώνει μια 

γενικότερη στάση ζωής. Ο Ιησούς προ του πάθους Του την καθόρισε: «ο έχων τας εντολάς μου 

και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με· ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του πατρός μου, 

και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν.» (Ιω. 14:21). Καλές οι εξωτερικές 

εκφράσεις ευλάβειας και λατρείας, αλλά η ουσιαστική σχέση αγάπης μαζί Του σημαίνει 

συμμόρφωση προς το είδος αγάπης, που Εκείνος αποκάλυψε με τον λόγο, τη ζωή και τη θυσία 

Του. (...) Ο συνεπής μαθητής του Χριστού δεν περιορίζεται να ασχολείται με τον εαυτό του. 

Αισθάνεται παράλληλα το χρέος να αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, τη συμφιλίωση 

και την ειρήνη στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του, συμβάλλοντας στην ασφαλή κοινωνική 

συνοχή. Δεν περιορίζεται στα εξωτερικά θρησκευτικά καθήκοντα.  

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε…» αδελφοί μου, «Χριστός επί γης, υψώθητε». Ο Χριστός 

παραμένει μαζί μας όχι μόνο στις ώρες της κατανύξεως και της λατρείας, αλλά και στις θολές 

ημέρες της αμφιβολίας και της αδυναμίας. Η συνείδηση της παρουσίας του σαρκωθέντος Λόγου 

του Θεού διαλύει τη νέφωση της αβεβαιότητος, κάθε φόβο και ανησυχία. Ας Τον υποδεχθούμε 

με αναζωογονημένη πίστη και αγάπη. Ας υψώσουμε λατρευτικά τον νου και την καρδιά μας 

ατενίζοντας το Πρόσωπο του Ηγαπημένου Χριστού. Και συγχρόνως ας εργασθούμε για να Τον 

γνωρίσουν και άλλοι συνάνθρωποί μας εγγύς και μακράν. Στην ανησυχία που δημιουργεί ο ιός 

της ανασφάλειας ο Χριστός προσφέρει το αποτελεσματικό αντίδοτο. Ευλογημένα 

Χριστούγεννα! Το Νέον Έτος ας είναι γεμάτο από τη βεβαιότητα της παρουσίας Του στην 

καθημερινή μας βιοτή, καθώς και στην πορεία του κόσμου. 

Από μήνυμα των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας 

κ. Αναστασίου.  

Ὁ Ἱερός Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά 7.30 μέ 1.00 τό μεσημέρι καί 5.00 μέ 7.00 το ἀπόγευμα. 
 

 Εὐαγγελίστρια Νέας Ἰωνίας Βόλου 
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος38446, 24210-60160 
 

ἠλεκτρονική διεύθυνση i.n.evangelistrias@gmail.com 


