
Η επιστολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδί-
στρια που τον Μάιο του 1830 εκφράζει την ευγνωμοσύνη της Ελληνικής 
Πολιτείας προς τον Σίμωνα Σίνα και τους Γραικόβλαχους της Βιέννης για 
τις μεγάλες δωρεές προς το έθνος. 
………………………………………………………………………………                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γιά τόν μῆνα      Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο    2 0 2 0    προγραμματίστηκαν: 
 

    1/4/2020   ΤΕΤ. Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας   Ἁγιασμός 8 π.μ. 
    3/4/2020   ΠΑΡ.                                                         ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ  7 μ.μ. 
    5/4/2020   ΚΥΡ. Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  11/4/2020   ΣΑΒ Τοῦ Λαζάρου Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  12/4/2020 Κυριακή τῶν ΒΑΪΩΝ   Βασιλείου ἐπισκ. Παρίου  ὁμολ. Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

  12/4/2020  Κυριακή  τῶν ΒΑΪΩΝ       Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 7 μ.μ.  

  13/4/2020  Μεγάλη  ΔΕΥΤΕΡΑ          Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 7 μ.μ.  
  14/4/2020  Μεγάλη  ΤΡΙΤΗ            Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  14/4/2020  Μεγάλη  ΤΡΙΤΗ              Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 7 μ.μ.  
  15/4/2020  Μεγάλη  ΤΕΤΑΡΤΗ                                              Ἱερόν Εὐχέλαιον 4 μ.μ.  
  15/4/2020  Μεγάλη  ΤΕΤΑΡΤΗ                  Ἀκολουθία τοῦ Μ. Δείπνου 7 μ.μ.  
  16/4/2020  Μεγάλη  ΠΕΜΠΤΗ                                              Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  16/4/2020  Μεγάλη  ΠΕΜΠΤΗ             Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν 7 μ.μ.  
  17/4/2020  Μεγάλη  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              Μεγ. Ὧρες * Ἑσπερ. Ἀποκαθηλώσεως 8 π.μ.  
  17/4/2020  Μεγάλη  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου - Περιφορά 6 μ.μ. 
  18/4/2020  Μεγάλο ΣΑΒΒΑΤΟ                                              Θεία Λειτουργία 7 π.μ.  

 

 
 18/4 19/4/2020  Μεγ. ΣΑΒ.ΚΥΡΙΑΚΗ τοῦ ΠΑΣΧΑ   Ἀναστ. ἀκολουθία Θ. Λειτουργία  11 μ.μ. 


  20/4/2020  ΚΥΡΙΑΚΗ τοῦ ΠΑΣΧΑ               Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης - Περιφορά     10 π.μ. 

  23/4/2020   ΠΕΜ.  Μεγαλομ. Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  26/4/2020 ΚΥΡ. Ὁμολογία τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
      

«Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις 

οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                                        . 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                          . 
 

Σίμωνας Σίνας (1810-1876)  

Ο εθνικός μας ευεργέτης που δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα  
 

Σίνας Σίμωνας (1810-1876) με απώτατη καταγωγή τις βλάχικες φυ-
λές της Ηπείρου, από τον 17ο αιώνα είναι εγκατεστημένοι στην Μοσχόπο-
λη Κορυτσάς, ήταν γιος του Γεωργίου Σίνα, εξαιρετικά μορφωμένος και ελ-

 

Ἔτος 29ον      Φύλλον 283ον 
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www.agloukasippokr.gr    2132088417  (Email): pbklukas@yahoo.gr 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://www.agloukasippokr.gr/


 
Ο Πύργος της Βασιλίσσης πρόκειται για την βασι-
λική έπαυλη που κατασκευάστηκε στη θέση ενός 
παλιού πύργου. Το κτίσμα είναι γοτθικού ρυθμού 

και είναι βέβαια δωρεά του Σίμωνος Σίνα. 

 
Ο Πύργος Βασιλίσσης ή ο Επτάλοφος όπως ήταν 
τα παλιά του ονόματα. Τα τελευταία χρόνια είναι 

γνωστό με το όνομα Πάρκο περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης. 

ληνολάτρης. Αποφοίτησε από το κλασικό γυμνάσιο της Βιέννης και 
σπούδασε φιλοσοφία, ιστορία και πολιτική οικονομία στην ίδια πόλη. 
Συνέχισε την εμπορική δράση που είχε αναπτύξει ο πατέρας του και κα-
θιέρωσε νέες μεθόδους καλλιέργιας στις απέρανετς γεοκτησίες του. 

Χρημάτισε διάδοχος του Γεωργίου Σίνα 
στο ελληνικό προξενείο της Βιέννης (1856-
1858) και στη συνέχεια, αφού πολιτογραφή-
θηκε Έλληνας (1858), διορίστηκε αμέσως πρέ-
σβης της Ελλάδας στις αυλές της Βιέννης, του 
Μονάχου και του Βερολίνου. Φιλοοθωνικός, 
διατήρησε τη θέση του σιωπηρά και μετά τη 
μεταπολίτευση του 1862, αλλά ύστερα από 
δύο χρόνια παραιτήθηκε και αργότερα διετέ-
λεσε υποργός στις κυβερνήσεις διαφόρων 

χωρών, όπως Αυστρία, Βαβαρία και Γερμανία. 
Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για την οικοδόμηση 

δημόσιων κτηρίων εντός και εκτός Ελλάδος. 
Οικοδόμησε την Ακαδημία της Βουδαπέστης, τελείωσε τον ορθό-

δοξο ναό της Αγ. Τριάδος στη Βιέννη, και δώρησε το μέγαρο στο οποίο 
οικοδομήθηκε το Πολυτεχνείο της Βιέννης  

Στην Ελλάδα μέρος των χρημάτων του Σίνα αφιερώθηκε για την 
επάνδρωση με τον διακεκριμένο Γερμανό Ιούλιο Σμιτ και τον επιστημονι-
κό εξοπλισμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την αποπεράτωση 
του Μητροπολιτικού 
Ναού της Αθήνας, ενί-
σχυσε το έργο της Φι-
λεκπαιδευτικής εται-
ρείας, και διέθεσε υ-
πέρ του Αμαλιείου 
Ορφανοτροφείου 
157.000 δρχ. Παράλ-
ληλα, ενίσχυσε σημα-
ντικά, προσφέροντας 
τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους, 
για την έκδοση του 
έργου του ιστοριοδίφη Κωνσταντίνου Σάθα. 

Αποκορύφωμα των δωρεών του Σίμωνα Σίνα αποτελεί η ανέγερση 
του νεοκλασικού μεγάρου της (Σιναίας) Ακαδημίας που σχεδιάστηκε από 
τον αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν και μέχρι σήμερα κοσμεί την Αθήνα Το 
τελευταίο έργο δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο γιατί πέθανε 15 Απρίλη 
το 1876...  

Είναι χαρακτηριστικές οι περιγραφές των ξένων περιηγητών που ε-
πισκέπτονται την Αθήνα σχετικά με το κτίσμα. Χαρακτηριστικά είναι τα α-
πομνημονεύματα του 
Γερμανού Ed. Engel στο 
βιβλίο του (Griechische 
Fruhlingstage, Δρέσδη 
1887) όπου μεταξύ των 
άλλων αναφέρει ότι:  
"...Με τη Σιναία Ακα-
δημία, η νεότερη Αθή-
να προκαλεί τη ζηλο-
τυπία όλων των πόλε-
ων του κόσμου και ότι 
για ένα τέτοιο αρχιτε-
κτονικό καλλιτέχνημα 
θα χαίρονταν και οι 
Αθηναίοι του 5ου π. χ. 
αιώνα..."  

Τιμήθηκε επα-
νειλημμένα από την 
Ελλάδα και την Αυ-
στρία. Το 1864 ο αυτο-
κράτορας της Αυστρίας 
Φραγκίσκος Ιωσήφ του απένειμε τον τίτλο του αυλικού μυστικοσυμβού-
λου. Το κοινωνικό και πολιτιστικό έργο του συνέχισε μετά το θάνατό του η 
σύζυγός του Ιφιγένεια Γκίκα (1815-1884), η τελευταία από τους ευεργέτες 
της οικογένειας. Η κόρη του Ελένη παντρεύτηκε τον Γρηγόριο Υψηλάντη, 
εγγονό του Ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Κωνσταντίνου Υψηλάντη.. 

Προς τιμήν του, ένας κρατήρας στη Σελήνη φέρει το επώνυμό του. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίμων  Σίνας  δεν  κατόρθωσε  πο-

τέ  να επισκεφθεί την Ελλάδα, καθώς γεννήθηκε, ανατράφηκε και πέθανε 
στο εξωτερικό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93._%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82

