
 

 

Ό ρ θ ρ ο ς : 7 : 1 5  π . μ .                          Ε σ π ε ρ ι ν ό ς :  5 : 0 0  μ .  μ .  
Θ Ε Ι Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ  &  Ι Ε Ρ Ε Σ  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ  

 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2023 

Κυριακή 1 Θ. Λειτουργία – Δοξολογία [Περιτομή του Κυρίου] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Τρίτη 3 Ι. Αγρυπνία 9:30 μ.μ. [Αγ. Νικηφόρου Λεπρού] Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου 

Πέμπτη 5 Μ. Ώρες – Εσπερινός – Θ. Λειτουργία - Μ. Αγιασμός  

6:00 π.μ. 

Ι. Ν. Αναλήψεως 

Παρασκευή  6 Θ. Λειτουργία – Μ. Αγιασμός Θεοφανείων  Ι. Ν. Αναλήψεως 

Σάββατο 7 Θ. Λειτουργία [Αγ. Ιωάννου Προδρόμου] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Σάββατο 7 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου 

Κυριακή 8 Θ. Λειτουργία [Μετά τα Φώτα] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Σάββατο 14 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας 

Σάββατο 14 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου 

Κυριακή 15 Θ. Λειτουργία [Δέκα Λεπρών] Ι. Ν. Αναλήψεως  

Τρίτη 17 Θ. Λειτουργία [Μεγ. Αντωνίου] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Τετάρτη  18 Θ. Λειτουργία [Μεγ. Αθανασίου] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Τετάρτη 18 Ι. Παράκληση Παναγίας Παραμυθίας Ι. Ν. Αναλήψεως 

Παρασκευή  20 Θ. Λειτουργία [Μεγ. Ευθυμίου] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Σάββατο 21 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου 

Κυριακή 22 Θ. Λειτουργία [Ζακχαίου] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Τρίτη 24 Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως 

Τετάρτη 25 Θ. Λειτουργία [Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Σάββατο 28 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου 

Κυριακή 29 Θ. Λειτουργία [Χαναναίας] Ι. Ν. Αναλήψεως 

Δευτέρα  30  Θ. Λειτουργία [Τριών Ιεραρχών] Ι. Ν. Αναλήψεως  

Τρίτη 31 Αγιασμός  Ι. Ν. Αναλήψεως 

Ανακοινώσεις: 
1. Κοπή Βασιλόπιτας Φιλοπτώχου Κυριακή 8/1/22, μετά τη Θ. Λειτουργία [κλήρωση Λαχειοφόρου] 
2. Επαναλειτουργία Ομιλιών στο Αρχονταρίκι και Κατηχητικών Κυριακή 8/1/2023  
3. Σχολή Γονέων Κυριακή 22/1/2023 μετά την Θ. Λειτουργία 
4. Σύναξη Νέων Δευτέρα 23/1/22 στις 6:00 μ.μ. 
5. Ι. Εξομολόγηση κάθε Παρασκευή από 13/1 στις 5:30 μ.μ. 

Καλή & Ευλογημένη η νέα χρονιά 

2023 

Σαρώστε με την κινητή συσκευή σας εδώ για να συνδεθείτε στην ομάδα ενημέρωσης του Ι. Ναού μας. 

 



 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 
1. Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΣ 
Οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των 
αρχαίων σοφών, αλλ' όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό 
και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή, τα δε αγαθά και ψυχωφελή, τα αποκτούν πρόθυμα με τη 
μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία προς τον Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί 
άνθρωποι. 
 
2. Ο ΑΛΗΘΙΝΑ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
Ο αληθινά λογικός άνθρωπος ένα μόνο ζήλο έχει: να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. 
Σ' αυτό και μόνον πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε ν' αρέσει στο Θεό, ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη 
Του πρόνοια και ρύθμιση των όλων, οτιδήποτε κι' αν του τύχη στη ζωή του. 
Γιατί είναι άτοπο, τους μεν Ιατρούς, που μας δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα, να τους ευχαριστούμε για 
την υγεία του σώματός μας, προς τον Θεόν δε να είμαστε αχάριστοι, για τα πράγματα που μας φαίνονται 
δυσάρεστα και δύσκολα και να μην ξέρομαι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας κατά την 
Πρόνοιά Του. 
Η γνώσης (του θελήματος του Θεού) και η πίστη στο Θεό, είναι η σωτηρία και η τελειότης της ψυχής. 
 
3. ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ 
Την εγκράτεια, την ανεξικακία, την σωφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους, τις έχουμε πάρει σαν 
μέγιστες και ενάρετες δυνάμεις από το Θεό. Αυτές αντιπαρατάσσονται και αντιστέκονται και βοηθούν σε όλες 
εκείνες τις δυσκολίες που προέρχονται εκείθεν (από τον αντικείμενων εχθρό — τον διάβολο). 
Εάν τις γυμνάζομαι και τις έχομε πρόχειρες τις δυνάμεις αυτές, τότε πια τίποτε δεν φαίνεται να μας γίνεται δύσκολο 
ή οδυνηρό ή αφόρητο, γιατί αναλογιζόμαστε πως όλα είναι ανθρώπινα και νικώνται από τις (παραπάνω) αρετές 
που έχομε μέσα μας. 
Αυτό δεν το σκέπτονται οι ψυχικά ανόητοι. Διότι ούτε καν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει 
προς το συμφέρον μας, για να λάμψουν τελείως οι αρετές και να στεφανωθούμε (βραβευθούμε) από το Θεό. 
 
4. Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
(Θα είσαι πνευματικός άνθρωπος), όταν λογαριάζεις για φαντασία και μόνον και μάλιστα ολιγοχρόνια την 
απόκτηση χρημάτων και την άφθονη χρησιμοποίησή τους και όταν γνωρίζεις ότι η ενάρετη και αρεστή στο Θεό 
πολιτεία διαφέρει πολύ από τον πλούτο. 
 
5. ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
Ο λογικός άνθρωπος εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν, ποια 
είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι 
του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την αθανασία. 
 
6. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ Η ΜΕΤΡΙΑ ΖΩΗ 
Όσον μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι (ευδαίμων), γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, 
γεωργούς και ν' αποκτήσει ζώα. 
Διότι όταν προσηλωνόμαστε σ' αυτά και περιπέσομε αργότερα στις δυσχέρειες που τα επακολουθούν, 
κατηγορούμε το Θεό (ως αίτιον). 
Από την αυθαίρετη αυτή επιθυμία μας (τον πλούτο), ποτίζεται ο θάνατος και έτσι πλανημένοι μένομε στο σκοτάδι 
της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. 
 
7. ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΤΟΡΘΩΤΗ Η ΑΡΕΤΗ 
Πρέπει να μη λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ενάρετο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. 
Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς 
και έχουν νουν θεοφιλή (που σκέπτονται όπως αρέσει στο Θεό). Γιατί ο κοινός νους, είναι κοσμικός (σκέπτεται κατά 
το θέλημα του ανθρώπου) και ευμετάβολος, που παρέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα 
φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. 
 
9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΕΤΗΣ 
Αυτοί που λένε πως θέλουν να ζήσουν την ενάρετη και ευλαβή και ένδοξη ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από το 
πλαστό ήθος (εξωτερική συμπεριφορά), ούτε από την ψεύτικη πολιτεία, αλλά να κρίνονται από τα ίδια τα έργα 
τους. 


