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Η Αναγνώριση - Η Απόρριψη
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.κ.
ΔΑΝΙΗΛ.

τήν ἱστορική πορεία τοῦ Ἰησοῦ Φριστοῦ καί ἰδιαιτέρως κατά τίς τελευταῖες
ἡμέρες τῆς ἐπιγείου ζωῆς του συναντᾶμε δύο πρόσωπα, τά ὁποία δέν μποροῦμε
νά προσπεράσουμε ἀδιάφορα. Εἶναι τά πρόσωπα τῆς ἁμαρτωλοῦ γυναικός τῆς
Βηθανίας καί τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτη, τοῦ ὄντος ἐκ τοῦ ἱεροῦ συλλόγου τῶν
Δώδεκα μαθητῶν τοῦ Φριστοῦ καί γενομένου προδότου τοῦ Διδασκάλου του.
τά πρόσωπα αὐτά ἐπικεντρώνει τό ἐνδιαφέρον μας ἡ Ἐκκλησία τή Μεγάλη
Σετάρτη, ἀφοῦ καί τά δύο ἔδρασαν δύο ἡμέρες πρίν τό θάνατο τοῦ Θεανθρώπου.
Σά δύο ἱστορικά αὐτά πρόσωπα ἔχουν πολλά κοινά σημεῖα καί μιά διαφορά:
α' Οἱ ἐνέργειες ἀμφοτέρων, τόσον ἡ μετάνοια τῆς πόρνης ὅσον καί ἡ
προδοσία τοῦ μαθητοῦ, ἔχουν σχέση μέ τό χρῆμα. Ἡ πόρνη μέ τή μετάνοιά της
ἔπαυσε νά ἐμπορεύεται τό σῶμα της. Ὁ μαθητής μέ τήν προδοσία ἐκπόρνευσε
τήν ψυχή του διά τόν ἔρωτα τῶν χρημάτων.
β' Ἡ πόρνη ἐμπορεύετο τό σῶμα της. τή πορνεία της διεσπᾶτο ἡ
μοναδικότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας καί ἡ ἀπόλυτη συντροφικότητα.
Ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία ἀπεσπᾶτο ἡ σωματική καί μετεβάλλετο σέ
ἀντικείμενο οἰκονομικῆς συναλλαγῆς. Ἡ δέ συντροφικότητα παρεχώρει τή θέση
της εἰς τήν ὀδυνηρή ἀνεστιότητα. τήν πορνεία, τό ἀνθρώπινο σῶμα
ὑποκαθιστᾶ

τό

ἀνθρώπινο

πρόσωπο

καί

ὑποβαθμίζεται

σέ

ἐργαλεῖο

ἐμπορευσίμου ἡδονῆς.
Σήν ἴδια στιγμή ὁ μαθητής διαπραγματεύεται τήν πνευματική του ὀντότητα
μέ τήν ἔμμισθη προδοσία. Ἡ πρώτη ἐπώλη τό σῶμα. Ὁ δέ δεύτερος τήν ψυχή
του.
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γ' Καί οἱ δύο εἶναι πρότυπα. Ἡ μέν μέ τήν μετάνοιά της, ἔγινε πρότυπο
ἐλπίδος. Ὁ δέ μέ τήν προδοσία του, ἔγινε πρότυπο ἀπορρίψεως.
δ' Ἀμφότεροι ἀντιπροσωπεύουν τίς δύο στάσεις τῶν ἀνθρώπων ἔναντι τοῦ
Θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Φριστοῦ. Ἡ πρώτη στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Φριστοῦ ἀνεγνώρισε τόν Λυτρωτήν Θεόν της. Ὁ δεύτερος στό ἴδιο πρόσωπο
ἀπέρριψε τόν ἀγαπῶντα καί συγχωροῦντα Θεόν.
Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἰησοῦς Φριστός μέ τήν διδασκαλία Σου ἐξηφάνισε πάσαν
ἀφορμήν διαιρέσεως τῶν ἀνθρώπων. Αὐτός, λοιπόν, ὁ Ὁποῖος «εἰς ἑνότητα
πάντας ἐκάλεσε» καί συνῆψε τούς πάντας εἰς τήν Μίαν Ποίμνην, τήν Μίαν
Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, εἰσήγαγε καί τήν μοναδικήν
διάκρισιν τῶν ἀνθρώπων σέ πιστούς καί ἄπιστους, σέ μετανοημένους διά τήν
ἔκπτωσίν των ἐκ τῆς ζωῆς καί ἀμετανοήτους. Ἡ πρώτη ἀντιπροσωπεύει τούς
ἀναγνωρίζοντας τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Φριστοῦ. Ὁ μαθητής ἀντιπροσωπεύει
τούς ἀπορρίπτοντας τόν Ἰησοῦν Φριστόν ὡς Θεόν.
Μέ ἰδιαίτερο λυρισμό ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας συμπλέκει τά δύο αὐτά
θέματα καί πρόσωπα: «Σέ τόν τῆς Παρθένου Υἱόν, πόρνη ἐπιγνοῦσα Θεόν, ἔλεγεν
ἐν κλαυθμῷ δυσωποῦσα...». Καί: «Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός προσέφερε τό μῦρον, τότε ὁ
μαθητής συνεφώνει τοῖς παρανόμοις· ἡ μέν ἔχαιρε κενοῦσα τό πολύτιμον, ὁ δέ
ἔσπευδε πωλῆσαι τόν ἀτίμητον· αὐτή τόν Δεσπότην ἐπεγίνωσκεν, οὗτος τοῦ
Δεσπότου ἐχωρίζετο· αὐτή ἠλευθεροῦτο καί ὁ Ἰούδας δοῦλος ἐγεγόνει τοῦ
ἐχθροῦ...»
ε' Ἡ ἁμαρτωλός γυναίκα ἔπασχε τό πονηρό πάθος τῆς αἰσχρᾶς ἁμαρτίας
τῆς φιληδονίας. Ὁ προδότης ἔπασχε τό ἄτιμον πάθος τῆς φιλαργυρίας.
στ' Ἡ διαφορά μεταξύ των εἶναι ὅτι ἡ ἁμαρτία δέν ἐμπόδισε τήν γυναίκα νά
πιστέψει εἰς τόν Τἱόν τοῦ Θεοῦ καί νά ἀναγνωρίσει τόν Ἰησοῦν Φριστόν ὡς τόν
ἀληθινόν καί ζῶντα Θεόν. Ἀντιθέτως, ἡ ἁμαρτία ἠμπόδισε τόν Ἰούδα νά
ἀναγνωρίσει τόν Ἰησοῦν Φριστόν ὡς Θεόν.
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Σό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος

τό

διακηρύσσει

κατηγορηματικῶς: «Πάντες

γάρ

ἥμαρτον

καί

ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ». (Ρωμ. γ' 24). Ἡ ἁμαρτία εἶναι στέρησις τῆς
δόξης τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσον ὅμως ὁ Θεός ἔδωσε τή δυνατότητα σ᾽ ὅλους νά
δικαιωθοῦν, νά ἀποκατασταθοῦν ἀπέναντί Σου, «δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ
χάριτι διά τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». (Ρωμ. γ' 24).
Ὁ Θεός ὡς μοναδικήν προϋπόθεσιν διά νά δικαιώσει τόν ἄνθρωπον, νά τόν
ἀπαλλάξει τῆς τιμωρίας ἐπειδή παραβαίνει τό θέλημά Σου καί νά συγχωρήσει
τίς ἁμαρτίες του θέτει τήν πίστιν, τήν ἀναγνώρισιν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ὅν
ἀπέστειλεν εἰς τόν κόσμον Ἰησοῦν Φριστόν. Αὐτή ἡ Παύλειος θεολογία
εὑρίσκεται εἰς τήν βάσιν τῆς σωτηριολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ πόρνη γυναίκα, ἄν καί ἁμαρτωλός βεβυθισμένη εἰς τόν βόρβορον τῆς
φιλήδονης ζωῆς, ἐξυψώθηκε σέ πρότυπο μετανοίας, πίστεως καί ἐλπίδος γιά
τόν ἄνθρωπο. Ὁ μαθητής, ἄν καί εὐνοήθηκε ποικιλοτρόπως ἀπό τόν Θεό, μέ
κορυφαίαν αὐτήν τοῦ νά εἶναι αὐτόπτης καί αὐτήκοος μάρτυς ὅσων ὁ Ἰησοῦς
ἐποίησεν καί ἐδίδαξεν, δέν κατόρθωσε νά ξεπεράσει τόν ἐγωϊσμόν του καί νά
προσκυνήσει τόν σαρκωθέντα Θεόν. Ἡ ἁμαρτωλός ὑπέταξε ἑαυτήν εἰς τόν
νόμον τῆς πίστεως. Ὁ μαθητής ἐπεδίωξε νά ὑποτάξει τόν Θεόν στίς ἰδικές του
ἐπιθυμίες καί ἀντιλήψεις. Ἡ πρώτη ἐσώθη. Ὁ δεύτερος κατεκρίθη.
Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεόν νά μᾶς δίδει τήν μετάνοια τῆς πόρνης καί νά
μᾶς γλιτώνει ἀπό τήν ἀθλιότητα τοῦ προδότη μαθητή.
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H Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σιμύων Δώρων
Σου Ιωϊννου Υουντούλη
Mποροῦμε νά ὀνομάςουμε χωρίσ ὑπερβολή τή Λειτουργία αὐτή, μαζί μέ τά
λειτουργικά

χειρόγραφα,

«Λειτουργία

τῆσ

Μεγάλησ

Σεςςαρα-κοςτῆσ»,

γιατί

πραγματικά ἀποτελεῖ τήν πιό χαρακτηριςτική ἀκολουθία τῆσ ἱερᾶσ αὐτῆσ περιόδου.
Εἶναι δυςτυχῶσ ἀλήθεια ὅτι πολλοί ἀπό τούσ χριςτιανούσ ἀγνοοῦν τελείωσ τήν ὕπαρξί
τησ, ἤ τήν ξεύρουν μόνο ἀπό τό ὄνομα, ἤ καί ἐλάχιςτεσ φορέσ τήν ἔχουν
παρακολουθήςει. Δέν πρόκειται νά τούσ μεμφθοῦμε γι᾿ αὐτό.
Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιαςμένων τελεῖται ςήμερα ςτούσ ναούσ μασ τό πρωί τῶν
καθημερινῶν τῆσ Σεςςαρακοςτῆσ, ἡμερῶν δηλαδή ἐργαςίμων, καί γι᾿ αὐτό λίγοι εἶναι
ἐκεῖνοι πού δέν δεςμεύονται κατά τίσ ὧρεσ αὐτέσ ἀπό τά ἐπαγγέλματα ἤ τήν
ὑπηρεςία των. Σά τελευταῖα χρόνια γίνεται μιά πολύ ἐπαινετή προςπάθεια
ἀξιοποιήςεώσ τησ. έ πολλούσ ναούσ τελεῖται κάθε Σετάρτη ἀπόγευμα, ςέ ὧρεσ πού
πολλοί, ἄν ὄχι ὅλοι οἱ πιςτοί, ἔχουν τή δυνατότητα νά παρευρεθοῦν ςτήν τέλεςί τησ.

Σό ὄνομά τησ ἡ Λειτουργία αὐτή τό πῆρε ἀπό τήν ἴδια τή φύςη τησ. Εἶναι ςτήν
κυριολεξία Λειτουργία «προηγιαςμένων δώρων». Δέν εἶναι δηλαδή λειτουργία ὅπωσ οἱ
ἄλλεσ γνωςτέσ λειτουργίεσ τοῦ Μεγάλου Βαςιλείου καί τοῦ ἱεροῦ Φρυςοςτόμου, ςτίσ
ὁποῖεσ ἔχομε προςφορά καί καθαγιαςμό Σιμίων Δώρων. Σά Δῶρα εἶναι καθαγιαςμένα,
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προηγιαςμένα, ἀπό ἄλλη Λειτουργία, πού ἐτελέςθη ςέ ἄλλη ἡμέρα. Σά προηγιαςμένα
δῶρα προτίθενται κατά τήν λειτουργία τῶν Προηγιαςμένων γιά νά κοινωνήςουν ἀπ᾿
αὐτά καί νά ἁγιαςθοῦν οἱ πιςτοί. Μέ ἄλλα λόγια ἡ λειτουργία τῶν προηγιαςμένων
εἶναι μετάληψισ, κοινωνία.
Γιά νά κατανοήςουμε τήν γενεςιουργό αἰτία τῆσ Λειτουργίασ τῶν Προηγιαςμένων
πρέπει νά ἀνατρέξωμε ςτήν ἱςτορία τησ. Οἱ ρίζεσ τησ βρίςκονται ςτήν ἀρχαιοτάτη
πράξη τῆσ ‘Εκκληςίασ μασ. ήμερα ἔχομε τή ςυνήθεια νά κοινωνοῦμε κατά ἀραιά
χρονικά διαςτήματα. τούσ πρώτουσ ὅμωσ αἰῶνεσ τῆσ ζωῆσ τῆσ ‘Εκκληςίασ οἱ πιςτοί
κοινωνοῦςαν ςέ κάθε Λειτουργία, καί μόνον ἐκεῖνοι πού εἶχαν ὑποπέςει ςέ διάφορα
ςοβαρά ἁμαρτήματα ἀπεκλείοντο γιά ἕνα ὡριςμένο χρονικό διάςτημα ἀπό τήν
μετάληψη τῶν ἁγίων Μυςτηρίων. Κοινωνοῦςαν δηλαδή οἱ πιςτοί ἀπαραιτήτωσ κάθε
Κυριακή καί κάθε άββατο καί ἐνδιαμέςωσ τῆσ ἑβδομάδοσ ὅςεσ φορέσ ἐτελεῖτο ἡ θεία
λειτουργία, τακτικῶσ ἤ ἐκτάκτωσ ςτίσ ἑορτέσ πού ἐτύχαινε νά ςυμπέςουν ἐντόσ τῆσ
ἑβδομάδοσ. Ὁ Μέγασ Βαςίλειοσ μαρτυρεῖ ὅτι οἱ χριςτιανοί τῆσ ἐποχῆσ του
κοινωνοῦςαν τακτικῶσ τέςςερεσ φορέσ τήν ἑβδομάδα, δηλαδή τήν Σετάρτη,
Παραςκευή, άββατο καί Κυριακή (ἐπιςτολή 93). Ἄν πάλι δέν ἦτο δυνατόν νά τελεςθῇ
ἐνδιαμέςωσ τῆσ ἑβδομάδοσ ἡ Θεία Λειτουργία, τότε οἰ πιςτοί κρατοῦςαν μερίδεσ ἀπό
τήν θεία κοινωνία τῆσ Κυριακῆσ καί κοινωνοῦςαν μόνοι τουσ ἐνδιαμέςωσ τῆσ
ἑβδομάδοσ. Σό ἔθιμο αὐτό τό ἐπιδοκιμάζει καί ὁ Μέγασ Βαςίλειοσ.
τά Μοναςτήρια καί ἰδιαίτερα ςτά ἐρημικά μέρη, ὅπου οἱ μοναχοί δέν εἶχαν τήν
δυνατότητα νά παρευρεθοῦν ςέ ἄλλεσ λειτουργίεσ ἐκτόσ τῆσ Κυριακῆσ, ἔκαμαν ὅ,τι
καί οἱ κοςμικοί. Κρατοῦςαν δηλαδή ἁγιαςμένεσ μερίδεσ ἀπό τήν Κυριακή ἤ τό
άββατο καί κοινωνοῦςαν κατ᾿ ἰδίαν. Οἱ μοναχοί ὅμωσ ἀποτελοῦςαν μικρέσ ἤ μεγάλεσ
ὁμάδεσ καί ὅλοι ἔπρεπε νά προςέλθουν καί νά κοινωνήςουν κατά τίσ ἰδιωτικέσ αὐτέσ
κοινωνίεσ. Ἔτςι ἀρχίζει νά διαμορφώνεται μία μικρά ἀκολουθία. Ὅλοι μαζί
προςηύχοντο πρό τῆσ κοινωνίασ καί ὅλοι μαζί εὐχαριςτοῦςαν τόν Θεό, πού τούσ
ἀξίωςε νά κοινωνήςουν. Ἄν ὑπῆρχε καί ἱερεύσ, αὐτόσ τούσ προςέφερε τήν θεία
κοινωνία. Αὐτό ἐγίνετο μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ἑςπερινοῦ ἤ τῆσ Θ’ ὥρασ (3 μ.μ.),
γιατί οἱ μοναχοί ἔτρωγαν ςυνήθωσ μιά φορά τήν ἡμέρα, μετά τόν ἑςπερινό. ιγά -ςιγά
θέληςαν νά ἐντάξουν τήν κοινωνία τουσ αὐτή ςτά πλαίςια μιᾶσ ἀκολουθίασ, πού νά
ὑπενθυμίζει τήν θεία λειτουργία.
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Κατά τόν τρόπο αὐτόν διεμορφώθη ἡ ἀκολουθία τῶν Συπικῶν (δηλαδή κατά τόν
τύπον τῆσ Θείασ Λειτουργίασ), πρόσ τό τέλοσ τῆσ ὁποίασ κοινωνοῦςαν. Αὐτή εἶναι ἡ
μητρική μορφή τῆσ Προηγιαςμένησ.
Ἄσ ἔλθωμε τώρα ςτήν Σεςςαρακοςτή. Ἡ Θεία Λειτουργία κατά τήν περίοδο αὐτή
ἐτελεῖτο μόνον κατά τά άββατα καί τίσ Κυριακέσ. Παλαιό ἔθιμο ἐπικυρωμένο ἀπό
ἐκκληςιαςτικούσ κανόνεσ ἀπηγόρευε τήν τέλεςι τῆσ θείασ λειτουργίασ κατά τίσ ἡμέρεσ
τῆσ ἑβδομάδοσ, γιατί αὐτέσ ἦςαν ἡμέρεσ νηςτείασ καί πένθουσ. Ἡ τέλεςισ τῆσ Θείασ
Λειτουργίασ ἦταν κάτι τό ἀςυμβίβαςτο πρόσ τόν χαρακτῆρα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν. Ἡ
Λειτουργία εἶναι παςχάλιο μυςτήριο, πού ἔχει ἔντονο τόν πανηγυρικό, τόν
χαρμόςυνο, τόν ἐπινίκο χαρακτῆρα. Αὐτό ὅμωσ γεννοῦςε ἕνα πρόβλημα. Οἱ
χριςτιανοί ἔπρεπε νά κοινωνήςουν δύο φορέσ τοὐλάχιςτον ἀκόμη κατά τήν
ἑβδομάδα, τό ὀλιγώτερο δηλαδή κατά τίσ ἐνδιάμεςεσ ἡμέρεσ, τήν Σετάρτη καί τήν
Παραςκευή, πού μνημονεύει καί ὁ Μέγασ Βαςίλειοσ. Ἡ λύςισ ἤδη ὑπῆρχε: Οἱ πιςτοί θά
κοινωνοῦςαν ἀπό Προηγιαςμένα Ἅγια. Οἱ ἡμέρεσ αὐτέσ ἦςαν ἡμέρεσ νηςτείασ.
Νηςτεία τήν ἐποχή ἐκείνη ἐςήμαινε πλήρη ἀποχή τροφῆσ μέχρι τήν δύςι τοῦ ἡλίου. Ἡ
κοινωνία λοιπόν θά ἔπρεπε νά κατακλείςῃ τήν νηςτεία, νά γίνῃ δηλαδή μετά τήν
ἀκολουθία τοῦ ἑςπερινοῦ.
τό ςημεῖο αὐτό ςυνδέεται ἡ ἱςτορία μέ τήν ςημερινή πρᾶξι. Ἡ Λειτουργία τῶν
Προηγιαςμένων εἶναι ςήμερα ἀκολουθία ἑςπερινοῦ, ςτήν ὁποία προςτίθεται ἡ
παράθεςισ τῶν δώρων, οἱ προπαραςκευαςτικέσ εὐχέσ, ἡ θεία κοινωνία καί ἡ
εὐχαριςτία ὕςτερα ἀπό αὐτήν. Ἡ διαμόρφωςίσ τησ μέςα ςτό ὅλο πλαίςιο τῆσ
Σεςςαρακοςτῆσ τῆσ ἔδωςε ἕνα ἔντονο «πενθηρό»,, κατά τόν Θεόδωρο τουδίτη,
χαρακτῆρα (ρμηνεία τῆσ Θείασ Λειτουργίασ τῶν Προηγιαςμένων). Μέ τόν ἑςπερινό
ςυμπλέκονται τροπάρια κατανυκτικά, οἱ ἱερεῖσ φέρουν πένθιμα ἄμφια, ἡ ἁγία
τράπεζα καί τά τίμια δῶρα εἶναι ςκεπαςμένα μέ μαῦρα καλύμματα, οἱ εὐχέσ εἶναι
γεμᾶτεσ ταπείνωςι καί ςυντριβή. «Μυςτικώτερα εἰσ πᾶν ἡ τελετή γίνεται», κατά τόν
ἴδιο Πατέρα.
Καιρόσ νά ρίξουμε μιά ματιά ς᾿ αὐτήν τήν ἴδια τήν Λειτουργία τῶν
Προηγιαςμένων, ςτή μορφή πού ὕςτερα ἀπό μακρά ἐξέλιξη ἀποκρυςταλώθηκε καί
κατά τήν ὁποία τελεῖται ςήμερα ςτούσ ναούσ μασ. Ἤδη ἐπιςημάναμε τά δύο
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λειτουργικά ςτοιχεῖα πού τήν ςυνθέτουν: τήν ἀκολουθία τοῦ ςπερινοῦ καί τήν Θεία
Κοινωνία. Σό πρῶτο μέροσ τησ ἀποτελεῖ ὁ ςυνήθησ ἑςπερινόσ τῆσ Σεςςαρακοςτῆσ μέ
μικρέσ μόνο τροποποιήςεισ.
Ὁ ἱερεύσ κατά τήν ψαλμωδία τῆσ Θ’ ὥρασ ἐνδύεται τήν ἱερατική του ςτολή καί
θυμιᾷ. Ἡ ἔναρξισ γίνεται μέ τό «Εὐλογημένη ἡ βαςιλεία…» κατά τόν τύπο τῆσ Θείασ
Λειτουργίασ. Ἀναγινώςκεται ὁ προοιμιακόσ, ὁ 103οσ δηλαδή ψαλμόσ, πού περιγράφει
τό δημιουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ· «Eὐλόγει, ἡ ψυχή μου τόν Κύριον Κύριε ὁ Θεόσ μου
ἐμεγαλύνθησ ςφόδρα…». Εἶναι τό προοίμιο τοῦ ἑςπερινοῦ, ἀλλά καί ὅλησ τῆσ
ἀκολουθίασ τοῦ νυχθημέρου, πού ἀρχίζει, ὡσ γνωςτό, κατά τόν ἑβραώκό τρόπο, ἀπό
τήν ἑςπέρα· πρῶτο μέροσ τοῦ εἰκοςιτετραώρου θεωρεῖται ἡ νύκτα. Ὕςτερα ὁ
διάκονοσ, ἤ ἐν ἀπουςίᾳ του ὁ ἱερεύσ, θέτει ςτό ςτόμα τῶν πιςτῶν τά αἰτήματα τῆσ
προςευχῆσ· «ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»,, τά εἰρηνικά. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάγνωςισ
τοῦ ΙΗ’ καθίςματοσ τοῦ Χαλτηρίου· «Πρόσ Κύριον ἐν τῷ θλίβεςθαί με ἐκέκραξα καί
εἰςήκουςέ μου…» (Χαλμοί 119-133). Εἶναι τό τμῆμα τοῦ Χαλτηρίου πού ἔχει καθοριςθῇ
νά ἀναγινώςκεται κατά τούσ ἑςπερινούσ τῆσ Σεςςαρακοςτῆσ.
Ὁ ἱερεύσ ἐν τῷ μεταξύ ἑτοιμάζει ςτήν Πρόθεςι τά Προηγιαςμένα -ἀπό τήν
Λειτουργία τοῦ προηγουμένου αββάτου ἤ τῆσ Κυριακῆσ- Σίμια Δῶρα. Ἀποθέτει τόν
Ἅγιο Ἄρτο ςτό Διςκάριο, κάμνει τήν ἕνωςι τοῦ οἴνου καί τοῦ ὕδατοσ ςτό Ἅγιο
Ποτήριο καί τά καλύπτει. Ὁ ἑςπερινόσ ςυνεχίζεται μέ τήν ψαλμῳδία τῶν ψαλμῶν τοῦ
λυχνικοῦ καί τῶν κατανυκτικῶν τροπαρίων τῶν ἑκάςτοτε ἡμερῶν, πού
περιλαμβάνονται ςτούσ τελευταίουσ ςτίχουσ τῶν ψαλμῶν αὐτῶν καί γίνεται ἡ
εἴςοδοσ. Διαβάζονται δύο ἀναγνώςματα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἕνα ἀπό τήν Γένεςι
καί ἕνα ἀπό τό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν. Θά ςταθοῦμε γιά λίγο ςτήν κατανυκτική
ψαλμῳδία τοῦ «Κατευθυνθήτω», τοῦ δευτέρου ςτίχου τοῦ 140οῦ ψαλμοῦ. Χάλλεται
μετά ἀπό τά ἀναγνώςματα ἕξ φορέσ, ἀπό τόν ἱερέα καί τούσ χορούσ, ἐνῶ ὁ ἱερεύσ
θυμιᾷ τήν Ἁγία Σράπεζα.
«Κατευθυνθήτω ἡ προςευχή μου ὡσ θυμίαμα ἐνώπιόν ςου·
ἔπαρςισ τῶν χειρῶν μου θυςία ἑςπερινή»..
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Κατόπιν γίνεται ἡ ἐκτενήσ δέηςισ ὑπέρ τῶν τάξεων τῶν μελῶν τῆσ κκληςίασ,
τῶν Κατηχουμένων, τῶν ἑτοιμαζομένων διά τό ἅγιον Βάπτιςμα, «τῶν πρόσ τό
φώτιςμα εὐτρεπιζομένων»,, καί τῶν πιςτῶν. Καί μετά τήν ἀπόλυςι τῶν
Κατηχουμένων ἔρχεται τό δεύτερο μέροσ, ἡ κοινωνία τῶν μυςτηρίων.
Σήν μεταφορά τῶν Προηγιαςμένων Δώρων ἀπό τήν Πρόθεςι ςτό Θυςιαςτήριο,
πού γίνεται μέ ἄκρα κατάνυξι, ἐνῷ οἱ πιςτοί προςπίπτουν «μέχρισ ἐδάφουσ»
ςυνοδεύει ἡ ψαλμῳδία τοῦ ἀρχαίου ὕμνου «Νῦν αἱ δυνάμεισ»:
«Νῦν αἱ δυνάμεισ τῶν οὐρανῶν
ςύν ἡμῖν ἀοράτωσ λατρεύουςιν·
ἰδού γάρ εἰςπορεύεται ὁ βαςιλεύσ τῆσ δόξησ.
Ἰδού θυςία μυςτική τετελειωμένη δορυφορεῖται.
Πίςτει καί πόθῳ προςέλθωμεν,
ἵνα μέτοχοι ζωῆσ αἰωνίου γενόμεθα.
Ἀλληλούώα».
Ἡ προπαραςκευή γιά τήν Θεία Κοινωνία περιλαμβάνει κυρίωσ τήν Κυριακή
προςευχή (Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ… τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούςιον δόσ ἡμῖν
ςήμερον…», ἀκολουθεῖ ἡ Κοινωνία καί μετ᾿ αὐτήν ἡ εὐχαριςτία. Καί ἡ Λειτουργία
κλείνει μέ τήν κατανυκτική ὀπιςθάμβωνο εὐχή. Εἶναι δέηςισ πού ςυνδέει τήν τέλεςι
τῆσ κατανυκτικῆσ αὐτῆσ Λειτουργίασ πρόσ τήν περίοδο τῶν Νηςτειῶν. Ὁ πνευματικόσ
ἀγών τῆσ Σεςςαρακοςτῆσ εἶναι ςκληρόσ, ἀλλά καί ἡ νίκη κατἀ τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν
εἶναι βεβαία γιά τούσ ἀγωνιζομένουσ τόν καλόν ἀγῶνα. Ἡ Ἀνάςταςισ δέν εἶναι
μακράν. Ἄσ τήν διαβάςωμε προςεκτικά. Εἶναι ἀπό τά ὡραιότερα ἐκκληςιαςτικά
κείμενα:
«Δέςποτα παντοκράτορ, ὁ πᾶςαν τήν κτίςιν ἐν ςοφίᾳ δημιουργήςασ, ὁ διά τήν
ἄφατόν ςου πρόνοιαν καί πολλήν ἀγαθότητα ἀγαγών ἡμᾶσ εἰσ τά πανςέπτουσ ἡμέρασ
ταύτασ, πρόσ καθαριςμόν ψυχῶν καί ςωμάτων, πρόσ ἐγκράτειαν παθῶν, πρόσ ἐλπίδα
ἀναςτάςεωσ· ὁ διά τεςςαράκοντα ἡμερῶν πλάκασ χειρίςασ τά θεοχάρακτα γράμματα
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τῷ θεράποντί ςου Μωςεῖ, παράςχου καί ἡμῖν, ἀγαθέ, τόν ἀγῶνα τόν καλόν
ἀγωνίςαςθαι, τόν δρόμον τῆσ νηςτείασ ἐκτελέςαι, τήν πίςτιν ἀδιαίρετον τηρῆςαι, τάσ
κεφαλάσ τῶν ἀοράτων δρακόντων ςυνθλάςαι, νικητάσ τε τῆσ ἁμαρτίασ ἀναφανῆναι
καί ἀκατακρίτωσ φθάςαι προςκυνῆςαι καί τήν ἁγίαν ἀνάςταςιν».
Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιαςμένων εἶναι μία ἀπό τίσ ὡραιότερεσ καί
κατανυκτικότερεσ ἀκολουθίεσ τῆσ κκληςίασ μασ. Ἀλλά ςυγχρόνωσ καί μία διαρκήσ
πρόςκληςισ γιά τήν ςυχνή κοινωνία τῶν θείων μυςτηρίων. Μιά φωνή ἀπό τά βάθη
τῶν αἰώνων, ἀπό τήν ἀρχαία ζωντανή παράδοςι τῆσ κκληςίασ. Υωνή πού λέγει ὅτι ὁ
πιςτόσ δέν μπορεῖ νά ζῇ τήν ζωή τοῦ Φριςτοῦ ἄν δέν ἀνανεώνῃ διαρκῶσ τήν ἕνωςί
του μέ τήν πηγή τῆσ ζωῆσ, τό ῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Διότι ὁ Φριςτόσ εἶναι «ἡ
ζωή ἡμῶν» (Κολος. 3, 4).

Ἀπό τό βιβλίο,
ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΣΡΕΙΑ, ἐκδ. Ἀ. Δ.
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Αφιϋρωμα ςτην Αγύα και Μεγϊλη Εβδομϊδα
ΑΒΒΑΣΟ ΣΟΤ ΛΑΖΑΡΟΤ:
Κϊποτε ο Λϊζαροσ, ο οπούοσ ϋμενε ςτη Βηθανύα, αρρώςτηςε βαριϊ και οι αδερφϋσ του
– η Μϊρθα και η Μαρύα – ϋςτειλαν μόνυμα ςτον Ιηςοϑ να ϋρθει να τον βοηθόςει.
Εκεύνοσ βϋβαια γνώριζε απϐ πριν ϐτι ο φύλοσ του πϋθανε, ϋφταςε ϐμωσ με τουσ
μαθητϋσ του ςτο ςπύτι του φύλου του τϋςςερισ μϋρεσ αργϐτερα. Μϐλισ εύδε ϐλον τον
κϐςμο που εύχε ςυγκεντρωθεύ να κλαύει για τον ϊδικο και πρϐωρο θϊνατο του
Λαζϊρου ςυγκινόθηκε παρϊ πολϑ. Ξεκύνηςαν δε ϐλοι μαζύ και πόγαν ςτον τϊφο. Εκεύ
διϋταξε να ανούξουν την εύςοδο του τϊφου και με δυνατό φωνό – αφοϑ εύχε
προςευχηθεύ ςτο θεϐ Πατϋρα – εύπε: «Λϊζαρε, ϋβγα ϋξω». Ο πεθαμϋνοσ βγόκε
τυλιγμϋνοσ με τα ςϊβανα και ο Ιηςοϑσ Ζότηςε να τον λϑςουν. Μετϊ το θαϑμα αυτϐ
πολλού Ιουδαύοι πύςτεψαν, ενώ ϊλλοι ϋτρεξαν ςτουσ Υαριςαύουσ για να τουσ
περιγρϊψουν το τι ϋγινε. Η ανϊςταςη του Λαζϊρου εύναι το τελευταύο θαϑμα του
Κυρύου κατϊ τη διϊρκεια τησ παρουςύασ Σου ςτη γη.

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΒΑΪΩΝ:
Γιορτϊζουμε τη θριαμβευτικό εύςοδο του Κυρύου ςτα Ιεροςϐλυμα, κατϊ την οπούα ο
λαϐσ ϋκπληκτοσ απϐ το θαϑμα τησ ανϊςταςησ του Λαζϊρου που εύχε προηγηθεύ
υποδϋχτηκε τον Φριςτϐ κρατώντασ κλαδιϊ φοινύκων και βϊγια. ε ανϊμνηςη εκεύνησ
τησ υποδοχόσ κρατϊμε κι εμεύσ αυτό τη μϋρα κλαδιϊ απϐ δϊφνη και φούνικα
υποδεχϐμενοι τον Κϑριο ϐχι ςαν ϋνα θριαμβευτό, κοςμικϐ βαςιλιϊ, ϐπωσ τον
φαντϊζονταν οι Ιουδαύοι, αλλϊ ςαν αιώνιο, πνευματικϐ βαςιλιϊ. Η εύςοδοσ, ϐμωσ, του
Κυρύου ςτα Ιεροςϐλυμα όταν και η αρχό τησ πορεύασ Σου προσ το Πϊθοσ. Ϋδη οι
αρχιερεύσ και οι Υαριςαύοι εύχαν αποφαςύςει τη θανϊτωςό Σου και ο Ιοϑδασ την
προδοςύα.
Ο Νυμφύοσ : Γι’ αυτϐ και η Κυριακό των ΒαϏων εύναι ταυτϐχρονα και η ϋναρξη τησ
Μεγϊλησ Εβδομϊδασ. Αυτϐ εύναι εμφανϋςτερο ςτον Εςπερινϐ ϐπου η Εκκληςύα
ςτολύζεται πϋνθιμα, οι ιερεύσ φοροϑν ςκουρϐχρωμα ϊμφια ςε ϋνδειξη πϋνθουσ.
Μπροςτϊ ςτην Ψραύα Πϑλη τοποθετεύται η εικϐνα του Νυμφύου ςτην οπούα ο Φριςτϐσ
φϋρει ακϊνθινο ςτεφϊνι.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΤΣΕΡΑ:
Εύναι αφιερωμϋνη ςτη μνόμη του Αγ. Ιωςόφ του παγκϊλου, (πολϑ καλοϑ) γιου του
πατριϊρχη Ιακώβ. Σα αδϋλφια του Ιωςόφ τον φθονοϑςαν, γι’ αυτϐ τον ϋριξαν μϋςα ς’
ϋνα λϊκκο και κατϐπιν τον ποϑληςαν ςε Αιγυπτύουσ εμπϐρουσ. Τπϋφερε πολλϊ, ϐμωσ
ςτο τϋλοσ δοξϊςτηκε κι ϋγινε ϊρχοντασ τησ Αιγϑπτου.
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Ο Ιωςόφ θεωρεύται τϑποσ του Φριςτοϑ για τα παθόματα, την αρετό του, την
πραϐτητα και την ανεξικακύα του. Και ο Κϑριοσ φθονόθηκε απϐ τουσ αρχιερεύσ, τουσ
Γραμματεύσ και τουσ Υαριςαύουσ και αφοϑ υπϋφερε πολλϊ για τη ςωτηρύα μασ
δοξϊςτηκε με την Ανϊςταςό Σου. Επύςησ τη Μ. Δευτϋρα τελεύται ανϊμνηςη τησ
ξηρανθεύςασ ςυκόσ. ϑμφωνα με την ευαγγελικό διόγηςη το θαϑμα αυτϐ ϋγινε την
επομϋνη τησ ειςϐδου του Κυρύου ςτα Ιεροςϐλυμα. Ο Φριςτϐσ βλϋποντασ ςτο δρϐμο
μια ςυκιϊ, πόγε κοντϊ τησ, μα δε βρόκε παρϊ μϐνο φϑλλα` και τησ λϋει: «Ποτϋ πια μην
ξαναβγϊλεισ καρπϐ!» Κι αμϋςωσ ξερϊθηκε η ςυκιϊ. Εκεύνη η ϊκαρπη ςυκιϊ ςυμβϐλιζε
τη ςυναγωγό των Ιουδαύων που δεν εύχε να παρουςιϊςει πνευματικοϑσ καρποϑσ και
γι’ αυτϐ καταδικϊςτηκε απϐ τον Κϑριο. υμβϐλιζε ακϐμα και κϊθε ϊνθρωπο που δεν
ϋχει πνευματικό καρποφορύα. Σο Ευαγγϋλιο του Όρθρου τησ Μ. Δευτϋρασ αφηγεύται
ϐχι μϐνο το επειςϐδιο τησ ςυκόσ αλλϊ και τισ παραβολϋσ των δϑο γιων (Ματθ. 21, 2832) και των κακών γεωργών (Ματθ. 21, 33-46), μϋςω των οπούων ο Κϑριοσ προεύπε την
απϐρριψη Σου ιςραηλιτικϐ λαϐ. Οι παραβολϋσ αυτϋσ ελϋχθηςαν την ημϋρα μετϊ την
Κυριακό των ΒαϏων και γι’ αυτϐ η Εκκληςύα ϐριςε να διαβϊζονται την Μ. Δευτϋρα.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΡΙΣΗ:
Εύναι αφιερωμϋνη ςτην παραβολό των δϋκα παρθϋνων (Ματθ. 25, 1 – 13). Όμωσ οι
ϑμνοι τησ ημϋρασ αναφϋρονται και ςτην παραβολό των ταλϊντων (Ματθ. 25, 14 – 30)
καθώσ και ςτη μϋλλουςα κρύςη (Ματθ. 25, 31 – 46). Οι τρεισ αυτϋσ παραβολϋσ
αποτελοϑν μϋροσ μιασ μεγϊλησ διδαςκαλύασ που ϋκανε ο Φριςτϐσ κατ’ ιδύαν ςτουσ
μαθητϋσ Σου ςτο Όροσ των Ελαύων λύγεσ μϋρεσ πριν απϐ το Πϊθοσ Σου. ’ αυτό την
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ομιλύα περιλαμβϊνονται ςπουδαύεσ και βαρυςόμαντεσ προβλϋψεισ για την
καταςτροφό τησ Ιερουςαλόμ και τη ςυντϋλεια του κϐςμου. Ο Κϑριοσ τϐνιςε ακϐμα
πωσ πρϋπει να όμαςτε πϊντα ϋτοιμοι να Σον υποδεχτοϑμε γιατύ θα ϋρθει ςε ϊγνωςτο
χρϐνο. Ϊτςι, λοιπϐν, ςυμπεραύνουμε πωσ το γενικϐτερο θϋμα τησ Μ. Σρύτησ εύναι η
μϋλλουςα κρύςη. Απϐ την παραβολό των δϋκα παρθϋνων εύναι εμπνευςμϋνο το
τροπϊριο «Ιδοϑ ο Νυμφύοσ ϋρχεται εν τω μϋςω τησ νυκτϐσ…» και ο ακϐλουθοσ ϑμνοσ:

ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΣΑΡΣΗ:
Σο ςυναξϊρι τησ Μ. Σετϊρτησ αναφϋρει ωσ θϋμα την ϊλειψη του Κυρύου με μϑρο απϐ
μια γυναύκα πϐρνη, γεγονϐσ που ςυνϋβη λύγο πριν απϐ το πϊθοσ Σου. Η υμνογραφικό
παρϊδοςη ςυγκρύνει την μετϊνοια τησ πϐρνησ με το φοβερϐ ολύςθημα του Ιοϑδα και
παραλληλύζει τισ δϑο ψυχικϋσ καταςτϊςεισ. Η πϐρνη ελευθερώνεται απϐ την αμαρτύα
και μετανοεύ, ενώ ο Ιοϑδασ αιχμαλωτύζεται απϐ τη φιλαργυρύα και αποχωρύζεται απ’
το Θεϐ. Ιδιαύτερα ςυγκινητικϐ εύναι το γνωςτϐ «Σροπϊριο τησ Καςςιανόσ» (γραμμϋνο
απϐ τη μοναχό Καςςιανό) που εκφρϊζει τη θερμό μετϊνοια και εξομολϐγηςη τησ
αμαρτωλόσ γυναύκασ.
Ση Μ. Σετϊρτη η υμνολογύα φϋρνει ςτη μνόμη μασ και τη ςϑγκλιςη του υνεδρύου,
δηλ. του ανώτατου δικαςτηρύου των Ιουδαύων, το οπούο και αποφϊςιςε τη ςϑλληψη
και την καταδύκη του Κυρύου. Οι ϑμνοι τησ Μ. Σετϊρτησ αναφϋρονται επύςησ ςτην
απϐφαςη του Ιοϑδα να παραδώςει τον Κϑριο και ςτη ςυμφωνύα του με τουσ
αρχιερεύσ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΣΗ:
Σα γεγονϐτα τησ Μ. Πϋμπτησ εύναι κατϊ ςειρϊ τα εξόσ: 1. Ο Ιερϐσ Νιπτόρασ, δηλ. το
πλϑςιμο των ποδιών των Αποςτϐλων απϐ τον ύδιο τον Κϑριο. 2. Ο Μυςτικϐσ Δεύπνοσ,
δηλ. η παρϊδοςη του μυςτηρύου τησ Θ. Ευχαριςτύασ απϐ το Φριςτϐ. 3. Η «υπερφυόσ
προςευχό», δηλ. η αγωνιώδησ προςευχό του Κυρύου ςτη Γεςθημανό πριν τη ςϑλληψό
Σου. 4. Η προδοςύα του Ιοϑδα, δηλ. η παρϊδοςη του Κυρύου ςτουσ Ιουδαύουσ με
φύλημα και η ςϑλληψό Σου.
Ύμνοσ: «Δϋξου και μϋνα ςόμερα Τιϋ του Θεοϑ, ςυμμϋτοχο ςτο Μυςτικϐ ου Δεύπνο, δε
θα πώ το φοβερϐ αυτϐ Μυςτόριο ςτοϑσ εχθροϑσ ςου, δε θα ςου δώςω φύλημα
προδοςύασ ϐπωσ ο Ιοϑδασ, αλλϊ ςαν το ευγνώμονα Ληςτό θα ςε ομολογόςω και θα ε
παρακαλϋςω: Θυμόςου και μϋνα Κϑριε, ςτην αιώνια Βαςιλεύα ου». (Ερμηνευτικό
απϐδοςη).
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ:
Εύναι αναμφύβολα η ιερϐτερη ημϋρα τησ Μ. Εβδομϊδασ κι αυτϐ γιατύ επιτελοϑμε
ανϊμνηςη τησ ταϑρωςησ του Κυρύου. Η ακολουθύα των Αγύων και Αχρϊντων Παθών
του Κυρύου, ϐπωσ ονομϊζεται, μασ φϋρνει ςτη μνόμη ϐςα υπϋμεινε για χϊρη μασ ο
Κϑριοσ: «τουσ εμπτυςμοϑσ, τα ραπύςματα, τα κολαφύςματα, τϊσ ϑβρεισ, τοϑσ γϋλωτασ,
τόν πορφυρϊν χλαύναν, τϐν κϊλαμον, τϐν ςπϐγγον, τϐ ϐξοσ, τοϑσ όλουσ, τόν λϐγχην
και πρϐ πϊντων τϐν ςταυρϐν και τϐν θϊνατον», δηλ. «τουσ εμπτυςμοϑσ, τα
χτυπόματα ςτο πρϐςωπο και ςτον αυχϋνα, τισ ϑβρεισ, το γϋλωτα, την κϐκκινη
χλαμϑδα, το καλϊμι, το ςπϐγγο, το ξϑδι, τα καρφιϊ, τη λϐγχη και κυρύωσ τη
ταϑρωςη και το θϊνατο». Γύνεται επύςησ μνεύα του ευγνώμονα ληςτό που ϋλαβε
ςυγχώρηςη απϐ τον Κϑριο και με τη μετϊνοιϊ του «πρώτοσ παραδεύςου πϑλασ
ανούξασ ειςόλθεν». Η Ακολουθύα των Αγύων Παθών ϊρχιζε απϐ το απϐγευμα τησ Μ.
Πϋμπτησ και διαρκοϑςε ϐλη τη νϑχτα γιατύ και η ςϑλληψη, η δύκη και οι εμπαιγμού του
Κυρύου ϋγιναν κατϊ τη νϑχτα αυτό. Σο ιδιαύτερο χαρακτηριςτικϐ τησ ακολουθύασ εύναι
η ανϊγνωςη 12 Ευαγγελύων. Απϐ αυτϊ, το πρώτο (το Ευαγγϋλιο τησ Διαθόκησ)
περιλαμβϊνει τισ υποθόκεσ του Φριςτοϑ προσ τουσ μαθητϋσ και την αρχιερατικό
προςευχό Σου. Σα υπϐλοιπα Ευαγγϋλια εξιςτοροϑν τη ςϑλληψη, τη δύκη, τα πϊθη, το
ςταυρικϐ θϊνατο, την ταφό του Κυρύου καθώσ και την αςφϊλιςη του τϊφου με τη
βοόθεια τησ κουςτωδύασ. Μετϊ την ανϊγνωςη του πϋμπτου Ευαγγελύου γύνεται η
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λιτϊνευςη του Εςταυρωμϋνου, η τοποθϋτηςη Σου ςτο μϋςο του Ναοϑ καθώσ ο χορϐσ
ψϊλλει αργϊ και κατανυκτικϊ το εξόσ τροπϊριο:
ήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδαςι τὴν γῆν κρεμάςασ. (ἐκ γ’). τέφανον ἐξ
ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βαςιλεύσ. Χευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ
περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαισ. Ῥάπιςμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ
ἐλευθερώςασ τὸν Ἀδάμ. Ἥλοισ προςηλώθη, ὁ Νυμφίοσ τῆσ Ἐκκληςίασ. Λόγχῃ
ἐκεντήθη, ὁ Τἱὸσ τῆσ Παρθένου. Προςκυνοῦμέν ςου τὰ Πάθη Φριςτέ. (ἐκ γ’). Δεῖξον
ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν ςου Ἀνάςταςιν.
«όμερα κρεμιϋται πϊνω ςτο ξϑλο του ταυροϑ Εκεύνοσ που κρϋμαςε τη γη πϊνω ςτα
ϑδατα. τεφϊνι απϐ αγκϊθια περιβϊλλεται ςτο κεφϊλι ο Βαςιλιϊσ των Αγγϋλων.
Χεϑτικο βαςιλικϐ ροϑχο φορϊει Αυτϐσ που ντϑνει τον ουρανϐ με νϋφη. Καταδϋχτηκε
να ραπιςτεύ Αυτϐσ που ςτον Ιορδϊνη ποταμϐ ελευθϋρωςε τον Αδϊμ. Με καρφιϊ
καρφώθηκε ο Νυμφύοσ τησ Εκκληςύασ. Με λϐγχη τρυπόθηκε ο Γιοσ τησ Παρθϋνου.
Προςκυνοϑμε τα πϊθη ου Φριςτϋ. Δεύξε μασ και την ϋνδοξό ου Ανϊςταςη».

ΜΕΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ:
Σην ημϋρα αυτό εορτϊζουμε «την θεϐςωμον ταφόν και την εισ ϊδου κϊθοδον» του
Κυρύου. Η ταφό βϋβαια ϋγινε τα απϐγευμα τησ Μ. Παραςκευόσ. Όμωσ η Εκκληςύα
ϋκρινε ορθϐ να αφιερώςει ιδιαύτερη μϋρα προσ τιμόν και μελϋτη του μυςτηριώδουσ
αυτοϑ γεγονϐτοσ. Ο Φριςτϐσ αναπαϑεται μϋςα ςτον τϊφο, ϐπωσ «αναπαϑθηκε» ϐταν
πρωτοδημιοϑργηςε τον κϐςμο την ϋβδομη μϋρα. Όμωσ αναπαϑεται ωσ θεϊνθρωποσ.
Σο πανϊχραντο ςώμα Σου θϊπτεται ςτον τϊφο, αλλϊ πνευματικϊ ο ύδιοσ μεταβαύνει
ςτον Ωδη και ςυνεχύζει το ςωτηριώδεσ ϋργο του. Καλεύ κοντϊ Σου ϐλουσ τουσ δικαύουσ
τησ Παλαιϊσ Διαθόκησ, απϐ τον Αδϊμ και την Εϑα μϋχρι τουσ ϋςχατουσ ανθρώπουσ
του Θεοϑ, ώςτε να μην λεύψει κανεύσ απϐ το παγκϐςμιο προςκλητόριο τησ ςωτηρύασ,
που εύναι τελικϊ μια αναδημιουργύα του κϐςμου και ολοκλόρωςησ τησ
ανθρωπϐτητασ. Η κϊθοδοσ αυτό όταν το τελειωτικϐ χτϑπημα κατϊ του θανϊτου. Γι’
αυτϐ ψϋλνουμε χαρακτηριςτικϊ: “Ότε κατόλθεσ πρϐσ τον θϊνατον, η ζωό η
αθϊνατοσ, τϐτε τϐν ϊδην ενϋκρωςασ τη αςτραπό τησ θεϐτητοσ”.
τη βυζαντινό εικονογραφύα ο Κϑριοσ παρουςιϊζεται κατερχϐμενοσ ςτον Ωδη με δϐξα
κρατώντασ τον τύμιο ταυρϐ Σου. υντρύβει τισ πϑλεσ του Ωδη και αναςϑρει απϐ ‘κει
τον Αδϊμ, την Εϑα, τον Ωβελ, τουσ Πατριϊρχεσ, τουσ προφότεσ και ϐλουσ τουσ
δικαύουσ τησ Π. Δ.
τον ϐρθρο του Μ. αββϊτου ψϊλλονται τα Εγκώμια, δηλ. ςϑντομα τροπϊρια που
εξιςτοροϑν τα πϊθη του Κυρύου, εξυμνοϑν την ταφό του και διαςαλπύζουν τη νύκη Σου
κατϊ του θανϊτου. Προσ το τϋλοσ του Όρθρου γύνεται και περιφορϊ του Επιταφύου
γϑρω απϐ τουσ δρϐμουσ τησ ενορύασ.
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ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΦΑ:
Σο Πϊςχα όταν αρχαιϐτατη ιουδαώκό γιορτό που τελοϑνταν τη νϑχτα τησ 14ησ προσ τη
15η του μηνϐσ Νιςϊν. Οι Ιουδαύοι γιϐρταζαν την απελευθϋρωςό τουσ απϐ την δουλεύα
των Αιγυπτύων κατϐπιν τησ ςφαγόσ των πρωτϐτοκων των Αιγυπτύων, απ’ την οπούα
διϋφυγαν τα δικϊ τουσ πρωτϐτοκα χϊρη ςτο αύμα του αμνοϑ με το οπούο ϊλειψαν τισ
πϐρτεσ των ςπιτιών τουσ. Η λϋξη πϊςχα (=διϊβαςη) υπενθυμύζει τη θαυμαςτό
διϊβαςη τησ Ερυθρϊσ θϊλαςςασ απϐ τουσ Ιςραηλύτεσ και γενικϐτερα τη διϊβαςό τουσ
απϐ τη δουλεύα ςτην ελευθερύα. Όμωσ τα γεγονϐτα εκεύνα όταν ςυμβολικϊ και
προφητικϊ. Σο ιουδαώκϐ Πϊςχα όταν τϑποσ του χριςτιανικοϑ. Ο παςχϊλιοσ αμνϐσ των
Ιουδαύων όταν ςϑμβολο και τϑποσ του αληθινοϑ παςχϊλιου αμνοϑ, του Φριςτοϑ, που
θυςιϊςτηκε για μασ και με το αύμα του εξαγϐραςε την ελευθερύα μασ απϐ την δουλεύα
τησ αμαρτύασ. Κατϊ δε θεύα οικονομύα η θυςύα του Κυρύου ςυνϋπεςε με το ιουδαώκϐ
πϊςχα, που εκεύνο το ϋτοσ ϋτυχε να εύναι ϊββατο. Ο Κϑριοσ ςταυρώθηκε και πϋθανε
την Παραςκευό, το βρϊδυ ϐπου οι Ιουδαύοι ϋτρωγαν τον παςχϊλιο αμνϐ και
αναςτόθηκε μετϊ το ϊββατο, δηλ. την πρώτη μϋρα τησ εβδομϊδασ η οπούα γι’ αυτϐ
το λϐγο ονομϊςτηκε Κυριακό. Η παςχαλινό ακολουθύα εύναι ιδιαιτϋρωσ λαμπρό.
Ξεκινϊ ςτισ 12, μεςϊνυχτα του Μ. αββϊτου με τον Όρθρο και ςυνεχύζει με την θ.
Λειτουργύα. την τελετό τησ Ανϊςταςησ ψϋλνουμε χαροϑμενα ϐλοι μαζύ, πολλϋσ
φορϋσ το «Φριςτϐσ ανϋςτη».
Σο απϐγευμα τησ Κυριακόσ του Πϊςχα τελεύται ο Εςπερινϐσ τησ Αγϊπησ. Κατϊ τη
διϊρκειϊ του διαβϊζεται η ευαγγελικό περικοπό που εξιςτορεύ την εμφϊνιςη του
Κυρύου ςτουσ δώδεκα μαθητϋσ την ημϋρα τησ Ανϊςταςόσ Σου. Σο Ευαγγϋλιο αυτϐ
διαβϊζεται ςε ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερεσ γλώςςεσ για να κηρυχθεύ ς’ ϐλα τα ϋθνη
ϐτι «Φριςτϐσ εγερθεύσ εκ νεκρών, απαρχό των κεκοιμημϋνων εγϋνετο».
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ΠΕΡΑΕ ΕΝΑ ΦΡΟΝΟ ΡΑΔΙΟΥΩΝΟΤ…
«Λίγα λόγια για τον διαδικτυακό Ραδιοφωνικό Σταθμό τησ Ενορίασ Αγίασ Τριάδοσ
Bύρωνοσ,τησ Ιεράσ Μητροπόλεωσ Καιςαριανήσ, Βύρωνοσ και Υμηττού.
Καλώσ ήλθατε ςτο διαδικτυακό Ραδιοφωνικό ταθμό τησ Ενορύασ Αγύασ Σριϊδοσ
Βύρωνοσ-Αττικόσ, τησ Ιερϊσ Μητροπόλεωσ Καιςαριανόσ, Βύρωνοσ και Τμηττού.
Με τη χϊρη του Θεού, τισ Πατρικϋσ Ευλογύεσ και την Αγϊπη του εβαςμιωτϊτου
Ποιμενϊρχου μασ, Καιςαριανόσ, Βύρωνοσ και Τμηττού κ.κ. Δανιόλ, ςτισ 18 Απριλύου 2013 ο
διαδικτυακόσ Ραδιοφωνικόσ ταθμόσ τησ Ενορύασ μασ ϋγινε πραγματικότητα.
τόχοσ του Ραδιοφωνικού αυτού ταθμού εύναι να μεταδώςει ςτα πϋρατα τησ
Οικουμϋνησ το Ευαγγϋλιο του Ιηςού Χριςτού, τα δόγματα τησ πύςτεώσ μασ, τουσ λόγουσ
των Αγύων Πατϋρων μασ, την Ιερϊ Παρϊδοςό μασ, τισ Ιερϋσ Ακολουθύεσ μασ αλλϊ και να
αςχοληθεύ με θϋματα που απαςχολούν τουσ νϋουσ μασ.
Ελπύζουμε, αφ’ ενόσ πολύ ςύντομα να καταφϋρουμε να εκπϋμψουμε ϋνα 24ωρο
πρόγραμμα πλούςιο ςε πνευματικό τροφό και αφ’ ετϋρου ο Ραδιοφωνικόσ αυτόσ
ταθμόσ να γύνει μια όμορφη και απαραύτητη πνευματικό παρϋα για όλουσ εςϊσ.
Τπεύθυνοσ για αυτό το εγχεύρημα εύναι ο π. Στέφανοσ Κωςτόπουλοσ προώςτϊμενοσ του
Ιερού Ναού Αγύασ Σριϊδοσ Βύρωνοσ και ϋμπρακτοσ ςυμπαραςτϊτησ ο Πανοςιολογιώτατοσ
Αρχιμανδρύτησ π. Καλλύνικοσ Νικολϊου Ιεροκόρυκασ και υπεύθυνοσ για το Internet τησ
Ιερϊσ Μητροπόλεώσ μασ.
Σϋλοσ θα θϋλαμε από καρδιϊσ να ευχαριςτόςουμε τον Πανοςιολογιώτατο Αρχιμανδρύτη
π. Αναςτϊςιο Σαςόπουλο, Πρωτοςύγκελλο τησ Ιερϊσ Μητροπόλεώσ μασ, καθώσ επύςησ
όλουσ τουσ Πατϋρεσ και το Εκκληςιαςτικό υμβούλιο τησ Ενορύασ μασ για την ςτόριξη και
την αγϊπη που ϋδειξαν ςτη προςπϊθεια μασ αυτό.
Εύχομαι η Αγύα Σριϊδα να ςκεπϊςει, να ςτηρύξει και να ςτερεώςει το εγχεύρημϊ μασ προσ
δόξα Θεού και μόνο!
Αδελφοί μου καλή ακρόαςη!»

Απριλιοζ-Μαϊοζ-Ιοσνιος

2014 - Τεύτος 2

Σελίδα 21

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Κϊπωσ ϋτςι ξεκινόςαμε το ταξύδι μασ αυτϐ μϋςω του διαδικτυακοϑ Ραδιοφωνικοϑ
ταθμοϑ τησ Ενορύασ μασ πριν από ϋνα χρόνο, ςτισ 18 Απριλύου 2013.
Οι δυςκολύεσ αυτοϑ του ταξιδιοϑ όταν πολλϋσ και υπαρκτϋσ. Ο ςτϐχοσ μασ ϐμωσ, για
ϋνα Ορθϐδοξο ραδιϐφωνο ϐπου η φωνό του ευαγγελύου θα φτϊνει ςτα πϋρατα τησ
οικουμϋνησ, όταν και παραμϋνει τϐςο δυνατϐσ που και αυτϋσ οι δυςκολύεσ με τη χϊρη
του Σριαδικοϑ Θεοϑ μπϐρεςαν να αντιμετωπιςτοϑν.
Θα θϋλαμε απϐ καρδιϊσ να ευχαριςτόςουμε τον εβαςμιώτατο Ποιμενϊρχη μασ,
Μητροπολύτη Καιςαριανόσ, Βϑρωνοσ και Τμηττοϑ κ.κ. Δανιόλ που με πνευματικό
καθοδόγηςη και πατρικό αγϊπη αγκϊλιαςε και ςτόριξε την προςπϊθειϊ μασ αυτό.
Ευχϐμαςτε εβαςμιώτατε ο Πανϊγαθοσ Θεϐσ εβαςμιώτατε να ασ ενδυναμώνει ςτην
Αρχιερατικό ασ διακονύα!
Αυτό η πορεύα ςυνεχύζεται αδελφού μου!
υνεχύζεται με πυξύδα και αρχηγϐ τον Κύριο μασ Ιηςού Φριςτό! υνεχύζεται
εκπϋμποντασ, εκτϐσ απϐ το λϐγο του Ευαγγελύου, λϐγο Πνευματικϐ, λϐγο Ελπύδοσ,
Αγϊπησ και Παρηγοριϊσ! Λϐγο Ορθϐδοξο και Ελληνικϐ!
Καλό Ακρόαςη!
π. τϋφανοσ Κωςτόπουλοσ
Τπεϑθυνοσ διαδικτυακοϑ Ραδιοφωνικοϑ ταθμοϑ
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Ο Ιερόσ Καθεδρικόσ Ναόσ τησ Αγύασ Σριϊδοσ Βύρωνοσ
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Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: διαρκής Πεντηκοστή

π. Ἀθαν. Γιέβτιτς
Ποιὸς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Φριστός; Ποιὸς εἶναι σὲ Αὐτὸν ὁ Θεὸς καὶ
ποιὸς ὁ ἄνθρωπος; Πῶς γνωρίζεται ὁ Θεὸς στὸν Θεάνθρωπο καὶ πῶς ὁ
ἄνθρωπος; Σί ἐδώρησε σέ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ἐν τῷ Θεανθρώπῳ; Ὅλα
αὐτὰ τὰ φανερώνει σέ μᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Μᾶς
ἀποκαλύπτει δηλαδὴ ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ Αὐτόν, γιὰ τὸν Θεὸ ἐν Αὐτῷ καὶ γιὰ
τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸ τί χάρισε σ’ ἐμᾶς μ’ ὅλα αὐτά. Αὐτὸ ἐπίσης ἀπείρως
ξεπερνᾷ κάθε τί ποὺ οἱ ἀνθρώπινοι ὀφθαλμοὶ εἶδαν καὶ τοῖς ὠσίν αὐτῶν
ἠκούσθη καὶ ἡ καρδία αὐτῶν κάποτε αἰσθάνθηκε.
Μὲ τὴν ἔνσαρκη ζωή του στὴ γῆ ὁ Θεάνθρωπος ἐγκαθίδρυσε τὸ Θεανθρώπινό
του ῶμα, τὴν Ἐκκλησία, καὶ μὲ αὐτὴν προετοιμάζει τὸν γήινο κόσμο γιὰ τὴν
ἔλευση καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ ῶμα τῆς
Ἐκκλησίας, ὡς ψυχῆς Αὐτοῦ τοῦ ώματος.
Σὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ στὸ
Θεανθρώπινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ πάντα παρέμεινε σὲ Αὐτὸ σὰν ΠᾶνΖωοποιὸς ψυχὴ Αὐτοῦ. Αὐτὸ τὸ ὁρατὸ θεανθρώπινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
συγκροτοῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὴν πίστη των στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ
Φριστὸ ὡς ωτῆρα τοῦ κόσμου καὶ ὡς τέλειου Θεοῦ καὶ ὡς τέλειου ἀνθρώπου.
Καὶ ἡ κάθοδος καὶ ἡ σύνολη δρατηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ
Θεανθρώπινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο καὶ ἐξαιτίας
τοῦ Θεανθρώπου.
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Κάθε τί στὴν Θεανθρώπινη Οἰκονομία τῆς σωτηρίας προῆλθε ἀπὸ τὸ
Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Φριστοῦ. Σέλος, ἀκόμη ὅλα
συνοψίζονται καὶ ὑπάρχουν στὴν κατηγορία τῆς θεανθρωπότητας ἀκόμη καὶ ἡ
δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κάθε ἐνεργητικότητα Αὐτοῦ στὸν κόσμο
εἶναι ἀχώριστη ἀπὸ τὸ θεανθρώπινο ἀνδραγάθημα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Φριστοῦ
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἡ Πεντηκοστὴ μὲ ὅλες τὶς αἰώνιες δωρεὲς τῆς
Σριαδικῆς Θεότητος καὶ Αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσδιόριζε τὴν Ἐκκλησία
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων δηλαδὴ τῆς Ἁγίας Ἀποστολικῆς πίστης, τῆς Ἁγίας
Ἀποστολικῆς παράδοσης, τῆς Ἁγίας Ἀποστολικῆς ἱεραρχίας, ἀκόμη καὶ κάθε τί
Ἀποστολικοῦ ποὺ εἶναι θεανθρώπινο.
Ἡ Ἁγία πνευματικὴ ἡμέρα ἡ ὁποία ἄρχισε μὲ τὴν Ἁγία Πεντηκοστὴ ἀδιάκοπα
συνεχίζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ ἀνείπωτη πληρότητα ὅλων τῶν
θεϊκῶν δωρεῶν καὶ ζωοποιῶν δυνάμεων. Κάθε τί στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πολὺ μικρὸ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὑπερμέγεθες.
Ὅταν ὁ ἱερεύς θυμιάζοντας στὴν Ἐκκλησία παρακαλεῖ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Φριστὸ
νὰ καταπέμψει τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ ὅταν τὸ ἀνέκφραστο
θαῦμα τοῦ Θεοῦ ἡ Ἁγία Πεντηκοστὴ πρὶν ἀπὸ τὴν χειροτονία τοῦ ἐπισκόπου
ἐπαναλαμβάνεται καὶ δίδει ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς χάριτος καὶ μὲ αὐτὸ
πασιφανῶς μαρτυρεῖ ὅτι ὅλη ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας συγκροτεῖται ἐν τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι.
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Φριστὸς εἶναι μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο
στὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο στὸν Κύριο Ἰησοῦ
Φριστό. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ κεφαλὴ καὶ τὸ σῶμα της καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι
ἡ ψυχὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἤδη τῆς θεανθρώπινης οἰκονομίας τῆς
σωτηρίας τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο συνδέθηκε μὲ τὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας δηλαδὴ
μὲ τὸ θεμέλιο τοῦ σώματος τοῦ Φριστοῦ « τοῦ Λόγου κτίσας τὴν σάρκωσιν».
τὴν πραγματικότητα κάθε ἅγιο μυστήριο καὶ ὅλες οἱ θεῖες ἀρετὲς εἶναι μία
Ἁγιοπνευματικότης. Σὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο διὰ μέσου αὐτῶν ἔρχεται σὲ ἐμᾶς καὶ
ἐντὸς ἡμῶν. Αὐτὸ κατέρχεται οὐσιωδῶς ποὺ σημαίνει ἀληθινὰ καὶ οὐσιαστικὰ
μὲ ὅλες τὶς θεϊκές του σημαντικὲς ἐνέργειες. Αὐτὸ – ὁ πλοῦτος τῆς θεότητος.
Αὐτὸ – τὸ πλήρωμα τῆς χάριτος. Αὐτὸ – ἡ χάρις καὶ ἡ ζωὴ κάθε ὑπάρξεως. Εἶναι
αἰώνιο καὶ Διαθηκικὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Φριστὸς μὲ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα κατοικεῖ σέ μᾶς καὶ ἐμεῖς σ’ Αὐτόν. Αὐτὸ καὶ μόνο μαρτυρεῖ τὴν
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ μᾶς. Ἐμεῖς μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ζοῦμε ἐν
Φριστῷ καὶ Αὐτὸς σέ μᾶς. Μάλιστα αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε « ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ
ἡμῖν ἔδωκεν»( Α΄ Ἰω.3,24).
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Μὲ μία λέξη ὅλη ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλες τὶς δικὲς τις ἀναρίθμητες
θεανθρώπινες πραγματικότητες ὁδηγεῖται καὶ χειραγωγεῖται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιο τὸ ὁποῖο πάντοτε εἶναι τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεανθρώπου Φριστοῦ (Γαλ.4,6). Γι’
αὐτὸ ἔχει γραφτεῖ στὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο «εἰ δὲ τὶς Πνεῦμα Φριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος
οὐκ ἔστιν Αὐτοῦ» (Ρωμ. 8,9).
Ὁ χερουβικὰ μυηθείς στὸ θεανθρώπινο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας σὰν τὸ πιὸ
ἀγαπητὸ πᾶν-μυστήριο τοῦ Θεοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος διακηρύσσει τὸ παναληθὲς
καὶ χαρμόσυνο μήνυμα «Σὸ πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἀρχιτεκτονεῖ Ἐκκλησία Θεοῦ».

Ἀπό τό βιβλίο: Βίος τοῦ π.Ἰουστίνου Πόποβιτς
‘Εκδ. Ν. Παναγόπουλου
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Σο Ιερό Παρεκκλόςιο μασ.
Η Αγύα Βαρβϊρα Βύρωνοσ
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Σο Ιερό Παρεκκλόςιο μασ.
Ο Άγιοσ Λϊζαροσ Βύρωνοσ
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Σο Ιερό Παρεκκλόςιο μασ.
Παναγύα Γοργουπόκοοσ-Άγιοι Ανϊργυροι
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ΚΑΙ ΣΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ
Ευχαριςτοϑμε θερμα τον εβαςμιώτατο Ποιμενϊρχη μασ κ.κ. Δανιόλ, που
απϐ την πρώτη ςτιγμό αγκϊλιαςε και ςτόριξε την ϋκδοςη του Χηφιακοϑ
Περιοδικοϑ τησ Ενορύασ μασ.
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