
την ελπίδα τους ο Θεός την έκανε 
πραγματικότητα. 
 Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, 
που ήταν ορισμένη να γεννήσει το 
Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η 
πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν 
εκείνη, από την οποία έμελλε να προέλθει 

Αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως. 
 Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές 
προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η 
βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες 
φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, 
που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα 
διατηρούσε την παρθενία της. 
 Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος 
του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό 
απέκτησαν απ’ Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα 
συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντελείας των αιωνών. 
 

 

Ἀπολυτίκιο 
Γεννήσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

  

 «Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάση τὴ 
οἰκουμένη, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, 
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν 
εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον». 

Γιά κάθε πνευματική σας ἐξυπηρέτηση ὁ ἱερέας μας 

 π. Χαράλαμπος εἶναι στήν διαθέσή σας:  

(718) 232-7358,   στό  (347) 586-2578. 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 Παρακαλοῦμε, ὅσους δέν ἔχουν ἀνανεώσει τήν 
Συνεισφορά τους (Offering) πρός τήν Ἐκκλησία μας, νά μήν 
λησμονήσουν αὐτή τους τήν ὑποχρέωση. Τό «Offering», 
πού εἶναι $125 (ἀτομικό) καί $200 (οἰκογενειακό) τό χρόνο, 
σᾶς δίνει τήν δυνατότητα, ἀφ’ ἑνός νά ὑποστηρίξετε 
οἰκονομικά τήν ἑνορία σας καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἐξυπηρετεῖσθε 
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας γιά τίς πνευματικές σας ἀνάγκες καί 
τήν συμμετοχή σας στά Ἱερά Μυστήρια. Τό «Offering» 
γίνεται ἐπίσης δεκτό σ’ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς  
Ἀρχιεπισκοπῆς.  

 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 
1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:  

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
  

Ο των αιώνων Ποιητής και 
Δεσπότης, Θεέ των όλων, 

υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον 
ευλόγησον περίοδον, σώζων τω 
ελέει σου τω απείρω, Οικτίρμον, 
πάντας τους λατρεύοντας σοι τω 
μόνω Δεσπότη, και εκβοώντας 
φόβω Λυτρωτά· Εύφορον πάσι 

το έτος χορήγησον. 
  

      1η Σεπτεμβρίου: ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΙΝΔΙΚΤΟΥ (δηλαδή αρχή του νέου 
Εκκλησιαστικού έτους). Για την 
περίπτωση αυτή, ό Σ. 
Εύστρατιάδης στο Αγιολόγιο του, 
γράφει τά έξης: "Λέξις λατινική (indictio) όρισμόν σημαίνουσα 
καθ' όν κατά δεκαπενταετή περίοδον έπληρώνοντο εις τους 
αυτοκράτορας των Ρωμαίων οι φόροι. Κατά την 
εκκλησιαστικήν παράδοσιν, την αρχήν της ίνδικτιώνος 
είσήγαγεν ό Αύγουστος Καίσαρ (1 -14), ότε διέταξε την γενικήν 
των κατοίκων του Ρωμαϊκού κράτους απογραφήν και την 
είσπραξιν των φόρων, κατά την πρώτην του Σεπτεμβρίου 
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μηνός. Από του Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) έγένετο 
επισήμως χρήσις της Ινδικτιώνος ως χρονολογίας, έκτοτε δε ή 
εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του νυν εορτάζει την α' 
Σεπτεμβρίου ως αρχήν του εκκλησιαστικού έτους. "Ινδικτον 
ημιν ευλόγει νέου χρόνου, ώ και παλαιέ και δι' ανθρώπους 
νέε". 
       Η Ινδικτιώνα είναι ένας γενικότερος τρόπος μέτρησης του 
χρόνου ανά 15ετίες με αφετηρία τη γέννηση του Χριστού ή για 
την ακρίβεια από το 3 π.Χ. 
       Η 1η Σεπτεμβρίου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, 
αποτελεί την αρχή της Ινδίκτου. Τότε τελείται η ακολουθία της 
Ινδίκτου σε συνδυασμό με τη θεία λειτουργία για την ευλογία 
του εκκλησιαστικού έτους. Αρχικά υπήρχε η Αυτοκρατορική 
Ίνδικτος ή Καισαρική Ινδικτιώνα που μάλλον εισήχθη από τον 
Μέγα Κωνσταντίνο. Εκαλείτο επιπλέον Κωνσταντινική ή της 
Κωνσταντινουπόλεως ή Ελληνική. Παράλληλα υπήρχε και η 
Παπική Ινδικτιώνα. 
       Η 1η Σεπτεμβρίου καθορίστηκε ως αρχή της 
εκκλησιαστικής χρονιάς ως εξής:  Στην περιοχή της Ανατολής 
τα περισσότερα ημερολόγια είχαν ως πρωτοχρονιά την 24η 
Σεπτεμβρίου, ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας. Επειδή 
όμως η 23 η ήταν η γενέθλια ημέρα του αυτοκράτορα της 
Ρώμης Οκταβιανού, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε στις 23 
Σεπτεμβρίου, η οποία και καθορίστηκε ως αρχή της Ινδίκτου, 
δηλαδή της περιόδου του ρωμαϊκού διατάγματος για τον φόρο 
που ίσχυε για 15 έτη. Έτσι Ίνδικτος κατάντησε να σημαίνει 
αργότερα το έτος και αρχή της Ινδίκτου την Πρωτοχρονιά. 
Αυτή την Πρωτοχρονιά βρήκε η Εκκλησία και της έδωσε 
χριστιανικό περιεχόμενο, αφού τοποθέτησε σ' αυτήν την εορτή 
της συλλήψεως του Προδρόμου, που αποτελεί και το πρώτο 
γεγονός της Ευαγγελικής Ιστορίας. Αργότερα, το 462 μ. Χ., για 
πρακτικούς λόγους και για να συμπίπτει η πρώτη του έτους με 
την πρώτη του μηνός, η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά 
μετατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Διευκρινίζεται ότι η 
πρωτοχρονιά της 1ης Ιανουαρίου έχει Ρωμαϊκή προέλευση και 
ήρθε στην Ορθόδοξη Ανατολή κατά τα νεότερα χρόνια. Η 
εκκλησιαστική ακολουθία για το νέο έτος τελείται την 1η 
Σεπτεμβρίου, μια ακολουθία απαράμιλλου κάλλους ως προς 
το υμνογραφικό υλικό. 
       Σημειωτέον ότι πριν από λίγα χρόνια η Εκκλησία μας, τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχείο, όρισε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα 
αφιερωμένη στο φυσικό περιβάλλον, μέ ἰδιαίτερο Πατριαρχικό 
Μήνυμα.  
 

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ   
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

 

 «Δεῦτε ἅπαντες πιστοί, 
πρὸς τὴν Παρθένον δράμωμεν, 
ἰδοὺ γὰρ γεννᾶται, ἡ πρὸ 
γαστρὸς προορισθεῖσα τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν Μήτηρ, τὸ τῆς 
παρθενίας κειμήλιον, ἢ τοῦ 
Ἀαρῶν βλαστήσασα ῥάβδος, ἐκ 
τῆς ῥίζης τοῦ Ἱεσσαί, τῶν 
Προφητῶν τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν 
δικαίων, Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης τὸ 
βλάστημα, Γεννᾶται τοίνυν, καὶ 
ὁ κόσμος σύν αὐτὴ 
ἀνακαινίζεται, Τίκτεται, καὶ ἡ 
Ἐκκλησία τὴν ἑαυτῆς 
εὐπρέπειαν καταστολίζεται, ὁ 
ναὸς ὁ ἅγιος, τὸ τῆς θεότητος 

δοχεῖον, τὸ παρθενικὸν ὄργανον, ὁ βασιλικός θάλαμος, ἐν 
ὧ τὸ παράδοξον τῆς ἀπορρήτου ἑνώσεως, τῶν 
συνελθουσῶν ἐπὶ Χριστοῦ φύσεων, ἐτελεσιουργήθη 
μυστήριον, ὃν προσκυνοῦντες ἀνυμνοῦμεν, τὴν τῆς Παρθένου 
πανάμωμον γέννησιν.» 
 «Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και 
έλπισον επ’αυτόν, και αυτός ποιήσει» (Ψαλμός λστ΄στ.5).  
 Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και 
τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σ’ 
Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. 
 Μ’ αυτήν την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και 
η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει 
παιδί, να το έχουν γλυκιά παρηγοριά στα γεράματά τους. Και 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

 

Κάθε Τρίτη 7:00 τό ἑσπέρας:  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
 

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 

ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
8:30 – 10:30 τό πρωί. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 


