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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

   Σας προσκαλούμε, να πάρετε μέρος στις πανηγυρικές εκδηλώσεις της Ενορίας μας, προς τιμή της 

μεγάλης αγίας και ισαποστόλου Όλγας της Βασίλισσας της ρωσίας και στο μνημόσυνο του αείμνηστου 

Ιωάννη Καποδίστρια πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος. 

 

   Η αγία Όλγα εγκατέλειψε πολύ ενωρίς τον παγανισμό για το χριστιανισμό. Η βάπτιση της έγινε 

το 955 μ.χ. με μεγάλη επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη και πήρε το όνομα Ελένη. 

   Για τις προσπάθειες της να διαδώσει το χριστιανισμό στην επικράτεια των Ρως, ανακηρύχτηκε 

Αγία και Ισαπόστολος. Η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου. 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

   Ο αείμνηστος Ιωάννης Καποδίστριας, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες, που γέννησε η 

φιλτάτη μας πατρίδα η Ελλάδα. Προικισμένος με μεγάλη εφυΐα, σπούδασε στην Εσπερία την Ιατρική, 

πολιτικές επιστήμες και ξένες γλώσσες και κατάφερε με τη σοφία του,να προκαλέσει το θαυμασμό και 

το σεβασμό όλων των διανοουμένων της εποχής. Αποδέχθηκε την πρόταση του Τσάρου της Ρωσίας, να 

το βοηθήσει στην κυβέρνηση του και μάλιστα στην ευαίσθητη θέση του υπουργού των Εξωτερικών. 

   Όταν η εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας, τον επέλεξε πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, δεν αρνήθηκε 

να έλθει και να αναλάβει το βαρύ φορτίο των τεράστιων προβλημάτων και δυσκολιών μιας ρημαγμένης 

και καταρρακωμένης χώρας, από το βάρβαρο Τούρκο κατακτητή, που τύγχανε να ήταν η δική του 

πατρίδα. Άφησε με μεγάλη προθυμία τις δόξες και τις τιμές, της Ρωσικής Αυτoκρατορίας, για να 

αναστήσει και πάλι το Έθνος των Ελλήνων. 

   Τρία χρόνια κόπων, μόχθων και θυσιών, με αφιλοκέρδεια, δηλαδή χωρίς μισθό από το ταμείο του 

κράτους και προσφέροντας μάλιστα, ως μέγας ευεργέτης, τα δικά του χρήματα για την πρώτη ελληνική 

τράπεζα της χώρας, η μισοπεθαμένη και πάμπτωχη πατρίδα του, αρχίζει να ανακάμπτει. 

   Δυστυχώς όμως η ζηλοφθονία, που εμφωλεύει στις ψυχές των εμπαθών ανθρώπων, όταν βλέπουν 

ικανούς και σπουδαίους ηγέτες, με τη συμβολή ξένων δυνάμεων, από άλλες χώρες, βρήκαν την 

κατάλληλη στιγμή, τους κατάλληλους ανθρώπους, να σκοτώσουν ξανά την Ελλάδα. 

Σημάδεψαν την καρδιά του Καποδίστρια, την ώρα που ήταν έτοιμος, να δρασκελίσει το κατώφλι  της 

Εκκλησιάς, να μπει μέσα, να χαριτωθεί στη Θεία Λειτουργία και να ζητήσει βοήθεια για την ανόρθωση 

της πατρίδας του. Γιατί, οι εχθροί των αγίων και των ηρώων της Ελλάδας, την ήθελαν άσημη και 

διαλυμένη. Κτύπησαν την καρδιά της Ελλάδας, με σφαίρα φονική και από τότε μέχρι σήμερα είναι 

λαβωμένη και αιμορραγούσα. 

"Ανάσταση του Έθνους Κυβερνήτη μου Εσύ, 

ήλθες κι’ έφερες με πίστη, τη χρυσαυγή. 

Με πονάει ο χαμός σου, ώρα μηδενική, 

μα σκορπίζεις την ελπίδα, ω γη Ελληνική! 

Άνοιξη ψυχή μου, Άνοιξη γοργή, 

η Ελλάδα σε στολίζει, η Ελλάδα είσαι Εσύ." 

Στίχοι Πρωτοπρ. Μιχαήλ Νεονάκη 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 

1. Κυριακή 14 Ιουλίου και ώρα 8.30-11.30 πανηγυρική Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία και λιτανεία 

της εικόνας της αγίας Όλγας. 

2. Εθνικό Μνημόσυνο για την ψυχή του αείμνηστου Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. 

3. Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Κυβερνήτη.  

Μουσική "Η Ελλάδα είσαι Εσύ", Εθνικός ύμνος. 

4. Μουσική, φαγητά, ποτά, γλυκά και καφέδες μέχρι αργά το βράδυ. 
 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΝΟΡΙΑ 
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