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Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς ἐνορῖτες μας.Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς ἐνορῖτες μας.
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,
Φθάνουμε καὶ ἐφέτος νὰ ἑορτάσουμε τὸ Ἅγιον Πάσχα. Τὶ ση-Φθάνουμε καὶ ἐφέτος νὰ ἑορτάσουμε τὸ Ἅγιον Πάσχα. Τὶ ση-Φθάνουμε καὶ ἐφέτος νὰ ἑορτάσουμε τὸ Ἅγιον Πάσχα. Τὶ ση-Φθάνουμε καὶ ἐφέτος νὰ ἑορτάσουμε τὸ Ἅγιον Πάσχα. Τὶ ση-

μαίνει ὅμως τὸ Πάσχα; Πάσχα σημαίνει πέρασμα, πέρασμα ἱστο-μαίνει ὅμως τὸ Πάσχα; Πάσχα σημαίνει πέρασμα, πέρασμα ἱστο-μαίνει ὅμως τὸ Πάσχα; Πάσχα σημαίνει πέρασμα, πέρασμα ἱστο-μαίνει ὅμως τὸ Πάσχα; Πάσχα σημαίνει πέρασμα, πέρασμα ἱστο-
ρικό, τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου στὴ γῆ τῶν ρικό, τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου στὴ γῆ τῶν 
θείων ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων, πέρασμα μυστικό, τῶν χρι-θείων ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων, πέρασμα μυστικό, τῶν χρι-
στιανῶν, ἀπὸ τὸ σκότος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στὸ Φῶς τῆς στιανῶν, ἀπὸ τὸ σκότος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στὸ Φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως, ἀπὸ τὸν θρῆνο τοῦ Πάθους στὴ χαρὰ τῆς Νίκης, Ἀναστάσεως, ἀπὸ τὸν θρῆνο τοῦ Πάθους στὴ χαρὰ τῆς Νίκης, 
ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τοῦ�«τετέλεσται»�στὴν ἔκπληξη τοῦ�«ἠγέρθη, ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τοῦ�«τετέλεσται»�στὴν ἔκπληξη τοῦ�«ἠγέρθη, 
οὐκ ἔστιν ὧδε», ἀπὸ τὸν σεισμὸ τοῦ σταυροῦ στὸν συγκλονισμὸ οὐκ ἔστιν ὧδε», ἀπὸ τὸν σεισμὸ τοῦ σταυροῦ στὸν συγκλονισμὸ 
τοῦ κενοῦ μνημείου, ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ νεκροῦ ἐσταυρωμένου τοῦ κενοῦ μνημείου, ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ νεκροῦ ἐσταυρωμένου 
Χριστοῦ στὴν ἔκσταση τῆς θέας τοῦ ἀναστημένου Θεοῦ, ἀπὸ τὴν Χριστοῦ στὴν ἔκσταση τῆς θέας τοῦ ἀναστημένου Θεοῦ, ἀπὸ τὴν 
ἀγριότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐγκατάλειψης στὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρή-ἀγριότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐγκατάλειψης στὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρή-ἀγριότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐγκατάλειψης στὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρή-ἀγριότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐγκατάλειψης στὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρή-
νη τῆς θεϊκῆς παρουσίας, ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς ἁμαρτίας στὴ συ-νη τῆς θεϊκῆς παρουσίας, ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς ἁμαρτίας στὴ συ-
ντριβὴ τοῦ διαβόλου, ἀπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ θανάτου ποὺ ἀπο-ντριβὴ τοῦ διαβόλου, ἀπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ θανάτου ποὺ ἀπο-
δεικνύει ὁ σταυρὸς καὶ ὁ τάφος στὴ μεγάλη νίκη ποὺ μαρτυρεῖ δεικνύει ὁ σταυρὸς καὶ ὁ τάφος στὴ μεγάλη νίκη ποὺ μαρτυρεῖ 
τὸ ἄδειο μνῆμα.

Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μέσω τῶν πολλῶν καὶ κατανυκτικῶν Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μέσω τῶν πολλῶν καὶ κατανυκτικῶν 
Ἀκολουθιῶν, δίδει στὸν καθένα μας τὴν εὐκαιρία νὰ μπεῖ λίγο σ᾿ Ἀκολουθιῶν, δίδει στὸν καθένα μας τὴν εὐκαιρία νὰ μπεῖ λίγο σ᾿ Ἀκολουθιῶν, δίδει στὸν καθένα μας τὴν εὐκαιρία νὰ μπεῖ λίγο σ᾿ Ἀκολουθιῶν, δίδει στὸν καθένα μας τὴν εὐκαιρία νὰ μπεῖ λίγο σ᾿ 
αὐτὸ τὸ μυστήριο τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου. Νὰ ξεφύγει λίγο ἀπὸ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου. Νὰ ξεφύγει λίγο ἀπὸ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου. Νὰ ξεφύγει λίγο ἀπὸ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου. Νὰ ξεφύγει λίγο ἀπὸ 
τὰ ἐπίγεια στοιχεῖα τῶν ὄμορφων ἐθίμων καὶ τῶν καλῶν συνη-τὰ ἐπίγεια στοιχεῖα τῶν ὄμορφων ἐθίμων καὶ τῶν καλῶν συνη-
θειῶν, ὥστε νὰ ἀξιοποιήσει ἀκριβῶς αὐτοὺς τοὺς θησαυρούς. Νὰ θειῶν, ὥστε νὰ ἀξιοποιήσει ἀκριβῶς αὐτοὺς τοὺς θησαυρούς. Νὰ 
δεῖ πῶς ὁ ἴδιος θὰ μπορέσει νὰ μετάσχει στὸ Πάθος τῆς Σταυρώ-δεῖ πῶς ὁ ἴδιος θὰ μπορέσει νὰ μετάσχει στὸ Πάθος τῆς Σταυρώ-
σεως τοῦ Κυρίου καὶ στὴ Χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως Του. 

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γκρεμίζει τὶς θύρες τοῦ ᾍδου καὶ Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γκρεμίζει τὶς θύρες τοῦ ᾍδου καὶ 
ἀνοίγει διάπλατα τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου, δίδοντας ἔτσι τὴν ἀνοίγει διάπλατα τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου, δίδοντας ἔτσι τὴν 
δυνατότητα τοῦ ἁγιασμοῦ σὲ ὅλους μας:�«Πάσχα πάντας ἁγιά-δυνατότητα τοῦ ἁγιασμοῦ σὲ ὅλους μας:�«Πάσχα πάντας ἁγιά-
ζον πιστούς»!

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ πίστη στὸν Ἀναστάντα Κύριο εἶναι ἡ βαθύτερη Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ πίστη στὸν Ἀναστάντα Κύριο εἶναι ἡ βαθύτερη 
ἀνάγκη καὶ ἡ οὐσιαστικότερη ἐπιλογὴ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώ-ἀνάγκη καὶ ἡ οὐσιαστικότερη ἐπιλογὴ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώ-
που. Πίστη, ὅμως, ποὺ νὰ συνδυάζεται μὲ τὴν�«ἀπαρχὴ ἄλλης βι-που. Πίστη, ὅμως, ποὺ νὰ συνδυάζεται μὲ τὴν�«ἀπαρχὴ ἄλλης βι-
οτῆς», καινούργιας ζωῆς αἰώνιας προοπτικῆς.οτῆς», καινούργιας ζωῆς αἰώνιας προοπτικῆς.

Μὲ αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις καὶ εὐχὲς, Σᾶς παραδίδουμε τὸ πρό-Μὲ αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις καὶ εὐχὲς, Σᾶς παραδίδουμε τὸ πρό-Μὲ αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις καὶ εὐχὲς, Σᾶς παραδίδουμε τὸ πρό-Μὲ αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις καὶ εὐχὲς, Σᾶς παραδίδουμε τὸ πρό-
γραμμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 2019 εὐχόμενοι σὲ ὅλους σας,γραμμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 2019 εὐχόμενοι σὲ ὅλους σας,γραμμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 2019 εὐχόμενοι σὲ ὅλους σας,γραμμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 2019 εὐχόμενοι σὲ ὅλους σας,

Καλὴ Ἀνάσταση, Καλὸ Πάσχα!Καλὴ Ἀνάσταση, Καλὸ Πάσχα!
Ἐκ μέρους τῶν ἐφημερίων, τῶν ἐπιτρόπωνἘκ μέρους τῶν ἐφημερίων, τῶν ἐπιτρόπων

καὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦκαὶ τῶν συνεργατῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ΣυμβουλίουὉ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ΣυμβουλίουὉ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ΣυμβουλίουὉ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

Πρωτοπρ. Σωτήριος ἈλεβιζάκηςΠρωτοπρ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης



21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
- Κυριακή τῶν Βαΐων -

7:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ.
9:00 μ.μ. Β΄ Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ
  στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
-  Μεγάλη Δευτέρα ( Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου)  -

7:00 π.μ.  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
  στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ.
9:00 μ.μ. Β΄ Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ
  στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
- Μεγάλη Τρίτη (τῶν Δέκα Παρθένων)  -

7:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
  στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ
  (Τροπάριον Κασσιανῆς).
9:00 μ.μ. Β΄ Ἀκολουθία τοῦ ΝΥΜΦΙΟΥ
  στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
-  Μεγάλη Τετάρτη (τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον Μύρῳ) -

7:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
  στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
7:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
  στόν Κοιμητηριακό Ναό τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.
4:30 μ.μ. Ἱερόν Εὐχέλαιον.
7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ ΝΙΠΤΗΡΟΣ.
9:00 μ.μ. Β΄ Ἀκολουθία τοῦ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
  στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

-  Μεγάλη Δευτέρα -  Μεγάλη Δευτέρα 

- Μεγάλη Τρίτη - Μεγάλη Τρίτη 

-  Μεγάλη Τετάρτη -  Μεγάλη Τετάρτη 

( Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου)( Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου)  -

(τῶν Δέκα Παρθένων)(τῶν Δέκα Παρθένων)  -

(τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον Μύρῳ) (τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον Μύρῳ) -



25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
- Μεγάλη Πέμπτη -

5:00 - 6:00 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία καὶ
6:00 - 7:00 π.μ. Κοινωνία ἐργαζομένων στὸ Παρεκκλήσιο
   τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
7:30 π.μ.  Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Θ. Λειτουργίας 
   τοῦ Μ. Βασιλείου.
6:30 μ.μ.  Ἀκολουθία τῶν ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ 
   (12 Εὐαγγέλια), χοροστατοῦντος 
   τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, 
   Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου 
   καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας θά γίνει ὁ στολισμός 
τοῦ Ἐπιταφίου στό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
-  Μεγάλη Παρασκευή  -

8:00 π.μ.   Τελετή Ἀποκαθηλώσεως 
   στόν Κοιμητηριακὸ Ναό 
   τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.
8:00 π.μ.  Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων 
   καὶ Βασιλικῶν Ὡρῶν.
10:00 π.μ.  Μέγας Ἑσπερινὸς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.
1:00 μ.μ.  Τελετή Ἀποκαθηλώσεως στὸν Γολγοθᾶ 
   τοῦ αὐλείου χώρου τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς.
3:30-4:30 μ.μ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου Θρήνου 
   στόν Κοιμητηριακὸ Ναό
   τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.
7:00 μ.μ.  Ἀκολουθία τοῦ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ.
9:00 μ.μ.  Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου.
Διαδρομὴ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου: Ἱερὸς Ναὸς (Χλόης), - Ἰ. Ράλλη, 

- Φ. Γκινοσάτη, - Μνημεῖον Ἡρώων, Γ. Παπανδρέου,
- Κ. Βάρναλη, - Ἰ. Ράλλη - Ἱερὸς Ναὸς

- Φ. Γκινοσάτη, - Μνημεῖον Ἡρώων, Γ. Παπανδρέου,- Φ. Γκινοσάτη, - Μνημεῖον Ἡρώων, Γ. Παπανδρέου,- Φ. Γκινοσάτη, - Μνημεῖον Ἡρώων, Γ. Παπανδρέου,
- Κ. Βάρναλη, - Ἰ. Ράλλη - Ἱερὸς Ναὸς

-  Μεγάλη Παρασκευή  --  Μεγάλη Παρασκευή  -



27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
-  Μεγάλο Σάββατο  -

5:00 - 6:00 π.μ.  Πρώτη Θεία Λειτουργία καὶ
6:00 - 7:00 π.μ. Κοινωνία ἐργαζομένων στὸ Παρεκκλήσιο
   τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
7:00 π.μ.  Θεία Λειτουργία στόν Κοιμητηριακό
   Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.
7:30 π.μ.   Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Θ. Λειτουργίας
   τοῦ Μ. Βασιλείου. (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ)
11:00 μ.μ.  Ἔναρξις Ἀναστασίμου Παννυχίδος.
12:00-1:30 π.μ. Τελετὴ τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Ὄρθρος
   καὶ Ἀναστάσιμος Θ. Λειτουργία 
   τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
11:00-1:00 μ.μ. Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία 
   στόν Κοιμ. Ναό τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
-  Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα  -

7:00 μ.μ.  Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης.

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
-  Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου  -

Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Τροπαιοφόρου
7:00 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
-  Τρίτη τῆς Διακαινησίμου  -

Ἁγίων Ραφαὴλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης
7:00 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
   στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

1 ΜΑΪΟΥ 2019
-  Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου  -

8:00 μ.μ.       Βραδινὴ Θ. Λειτουργία διὰ τοὺς ἐργαζομένους 
   στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς.

3 ΜΑΪΟΥ 2019
-   Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου   -

Ζωοδόχου Πηγῆς
7:00 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
   στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
7:00 μ.μ.  Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

-  Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα  --  Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα  --  Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα  --  Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα  -

-  Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου  --  Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου  -

-  Τρίτη τῆς Διακαινησίμου  --  Τρίτη τῆς Διακαινησίμου  -

-  Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου  --  Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου  -

-   Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου   --   Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου   --   Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου   --   Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου   -



Ἐκκλησιαστικὲς ὁδηγίες

ΤΗΛ. 210-2850060 & ΦΑΞ: 210 -2816706
site: www.inmm.gr, e-mail: info@inmm.gr

ÉÅÑÏÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÍÁÏÓ 
ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ 

ÄÇÌÏÕ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇÓ

Σᾶς παρακαλοῦμε νά:
•Προσέρχεσθε στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστί-
ας μετὰ ἀπὸ κατάλληλη προετοιμασία, ἐξομολόγη-
ση καὶ συμμετοχὴ στὴ Θεία Λειτουργία.
• Συμμετέχετε μὲ κάθε εὐλάβεια καὶ τάξη σὲ ὅλες 
τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος καθώς καὶ στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου. Ἀπ’ 
ὅπου διέλθει ὁ Ἐπιτάφιος, νὰ μὴν ὑπάρχουν σταθ-
μευμένα αὐτοκίνητα καὶ τὰ σπίτια νὰ εἶναι φωταγω-
γημένα μὲ ἀναμμένες λαμπάδες καὶ θυμίαμα.
• Ἐπιδιώξατε νὰ παραμείνετε στὴν Ἀναστάσιμη Θεία 
Λειτουργία, γιὰ νὰ δοξάσουμε, νὰ προσκυνήσουμε 
καὶ νὰ κοινωνήσουμε “Χριστὸν τὸν Ἀναστάντα ἐκ 
νεκρῶν”.

4 ΜΑΪΟΥ 2019
-   Σάββατο τῆς Διακαινησίμου   -

Ὁσίας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ ἀσκησάσης (ἐκ μεταφορᾶς)
7:00 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
   στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

-   Σάββατο τῆς Διακαινησίμου   --   Σάββατο τῆς Διακαινησίμου   -


