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Σελίδα 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τρείσ Ιεράρχεσ ςοφοί και επιςτήμονεσ κατά Θεόν.
Σου εβαςμιωτϊτου Μητροπολύτου Καιςαριανόσ, Βύρωνοσ και Τμηττού κ.κ.
Δανιήλ.
«Σίσ ςοφὸσ καὶ ἐπιςτήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆσ καλῆσ ἀναςτροφῆσ τὰ ἔργα
αὐτοῦ ἐν πραΰτητι ςοφίασ » (Ἰακώβου γ΄13) Δηλαδό : «Ὅποιοσ ἀπό ςᾶσ
ἰςχυρύζεται πώσ εἶναι ςοφόσ καύ ςυνετόσ, ἄσ δεύξει τϊ ἔργα τῆσ καλῆσ του
διαγωγῆσ μϋ τόν ἤρεμο τρόπο τῆσ ἀληθινῆσ ςοφύασ».

Ἐπύκαιροσ καύ κατϊλληλοσ ἀκούεται ὁ λόγοσ τοῦ ἁγύου ἀποςτόλου Ἰακώβου
τοῦ Ἀδελφοθϋου ςτόν ἀγομϋνη ςόμερα ςεβαςμύα καύ λαμπρό πανόγυρη τῶν
ἁγύων Πατϋρων μασ Σριῶν Ἱεραρχῶν Βαςιλεύου τοῦ μεγϊλου, ἀρχιεπιςκόπου
Καιςαρεύασ τῆσ Καππαδοκύασ († 329-379 μ.Φ.), Γρηγορύου τοῦ θεολόγου τοῦ
Ναζιανζηνοῦ, († 329-389 μ.Φ.) καύ Ἰωϊννου τοῦ Φρυςοςτόμου († 344-407 μ.Φ.),
ἀρχιεπιςκόπων Κωνςταντινουπόλεωσ.
Ὁ θεόπνευςτοσ ἀπόςτολοσ μᾶσ διδϊςκει, ὅτι ὅποιοσ ἰςχυρύζεται, ὅτι εἶναι
ςοφόσ καύ ἐπιςτόμονασ ὀφεύλει νϊ δεύξει τϊ ἔργα τῆσ καλῆσ διαγωγῆσ του μϋ
τόν ἠρεμύα τῆσ ἀληθινῆσ ςοφύασ του.
Ἀπό τόν ἀποςτολικό αὐτό γνώμη προκύπτουν τϊ ἑξῆσ ςυμπερϊςματα: α΄Ὁ
ςοφόσ ἐπιβεβαιώνει μϋ τόν διαγωγό του, μϋ τόν ςυμπεριφορϊ του τόν
μόρφωςη καύ τόν καλλιϋργεια τοῦ χαρακτόρα του.
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Σελίδα 2

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ἰδού λοιπόν ὅτι οἱ ἅγιοι Σρεῖσ Ἱερϊρχεσ μϋ τό ἦθοσ πού τό εἶχαν
διαμορφώςει μϋ τύσ ἀρχϋσ καύ τούσ κανόνεσ τῆσ εὐαγγελικῆσ διδαςκαλύασ
ἐπιβεβαύωςαν τόν ςοφύα τουσ, ἔλαμψαν μϋ τόν πνευματικότητϊ τουσ ὡσ
ἀςτϋρεσ ὁλόφωτοι ὄχι μόνο ςτόν ἐποχό τουσ καύ ςτούσ πιςτούσ πού ἐπούμαναν
«μετ’ ἐπιςτόμησ» (Γρηγορύου Θεολόγου, Ἀπολογητικόσ τῆσ εἰσ τόν Πόντον
φυγῆσ ἕνεκεν, PG 35, 513), ἀλλϊ ς’ ὅλουσ τούσ πιςτούσ ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Αὐτόσ ὁ κανόνασ ἐλϋγχει ὅλουσ ἐκεύνουσ πού ἐνδύουν τόν ἀπανθρωπιϊ
τουσ μϋ τό ἔνδυμα τῆσ ςοφύασ, τόν ςκληρότητα πρόσ τούσ ἀνύςχυρουσ μϋ τό
ἔνδυμα τῆσ δικαιοςύνησ, τόν ἀπληςτύα τουσ ςτόν ςυγκϋντρωςη τοῦ πλούτου
μϋ τό ἔνδυμα τῆσ προόδου, τόν τυραννύα τῶν ἀδυνϊτων μϋ τό ἔνδυμα τῆσ
εὐεργεςύασ, τόν ἀνηθικότητα τουσ μϋ τό ἔνδυμα τοῦ ἐκςυχρονιςμοῦ.
Οἱ ἅγιοι Πατϋρεσ μασ λαβόντεσ τό χϊριςμα τῆσ θεολογύασ διατύπωςαν μϋ
ἀκρύβεια τόν διδαςκαλύα τῆσ Ἐκκληςύασ γιϊ τό μυςτόριο τοῦ Θεοῦ,
ἑρμηνεύοντασ ἀπλανῶσ ἐν ἁγύῳ Πνεύματι τόν ἁγύα Γραφό. Ἀποδεύχθηκαν
ςοφού ἐπειδό γνώριςαν τόν ἀληθινό Θεό καύ μύληςαν γι’ Αὐτόν.
Ὡσ κατ’ ἐξοχόν ςοφού ἀποδεύχθηκαν ἔμπειροι ςτόν τϋχνη τοῦ εὖ ζῆν
δηλαδό τῆσ ἐν Φριςτῷ ζωῆσ. Ἔρριψαν ςτόν κόςμο πού τούσ περιϋβαλε ἕνα
καθαρό καύ χωρύσ ψευδαιςθόςεισ βλϋμμα. τηλύτευςαν τϊ πϊθη τῶν ἀνθρώπων
καύ ἀγωνύςθηκαν γιϊ νϊ καθαρύςουν τόν ψυχό τῶν ἀνθρώπων ἀπ’ αὐτϊ καύ νϊ
τόν ςτολύςουν μϋ ἀρετϋσ. Γνώριζαν τύ κρύβει ἡ ἀνθρώπινη καρδιϊ, τύ εἶναι γι’
αὐτό χαρϊ ἤ λύπη. Δϋν παρϋμειναν ὅμωσ ς’ αὐτό τό ρόλο τῶν παρατηρητῶν.
Γεννημϋνοι διδϊςκαλοι χϊραξαν κανόνεσ γιϊ τούσ μαθητϋσ τουσ : γιϊ νϊ
ζοῦν

μϋ

ςύνεςη,

μϋ

μετριοπϊθεια

ςτύσ

ἐπιθυμύεσ,

μϋ

ἐργαςύα,

μϋ

ταπεινοφροςύνη, μϋ ςεμνότητα, μϋ ἐντιμότητα γλώςςησ (δηλαδό νϊ λϋγουν
τόν ἀλόθεια).
Ὅλη ἡ ἠθικό τοῦ Δεκαλόγου ςυμπεριλόφθηκε ςτύσ πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ
τουσ. Ἀναγνωρύςθηκαν ὡσ ἀναμορφωτϋσ τῆσ κοινωνύασ μϋ τύσ παραινϋςεισ τουσ
γιϊ τόν ἐλεημοςύνη καύ τό ςφοδρό ἔλεγχο τῆσ πλεονεξύασ, γιϊ τόν ςεβαςμό
ςτόν δικαιοςύνη καύ τόν ἀγϊπη γιϊ τούσ φτωχούσ.
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Σελίδα 3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
*****
β΄ Ἡ ἀληθινό ςοφύα ἐκδηλώνεται μϋ ἠρεμύα καύ πραότητα. Ἡ βιαιότητα, ἡ
ἐπιθετικότητα, ἡ ἐριςτικότητα δϋν χαρακτηρύζουν τούσ πραγματικούσ ςοφούσ.
Οἱ ἅγιοι Πατϋρεσ μασ ἄν καύ πολεμόθηκαν ἀπό τούσ πολλούσ ἐχθρούσ τουσ
ὑπϋμειναν μϋ καρτερικότητα τούσ διώκτεσ τουσ, ἀκόμη καύ ὅταν ὁδηγοῦνταν
ςτόν ἐξορύα, ἀγωνιζόμενοι νϊ προφυλϊξουν τόν Ἐκκληςύα ἀπό ταραχϋσ καύ
διαμϊχεσ.

τόν ἐποχό μασ οἱ λεγόμενοι ςοφού ςύμφωνα μϋ τόν ἀντύληψη τοῦ κόςμου
καταπανουργεύονται κατϊ τῶν λαῶν καύ πολιτῶν καύ ἐπιδιώκουν νϊ
ἐπιβληθοῦν μϋ τόν βύα καύ τόν τυραννύα, τόν ἐντυπωςιαςμό καύ τόν πλϊνη.
Ἡ ςοφύα αὐτοῦ τοῦ κόςμου παραφρόνηςε, ἐπειδό περιφρόνηςε τόν
ἀληθινό Θεό, ἀπϋρριψε τό θϋλημα Σου καύ ἀπομακρύνθηκε ἀπ’ Αὐτόν.Ἔφθαςε
ςτό ἀπόγειο τῆσ μωρύασ τησ, ὅταν οἱ ἄνθρωποι «τόν Κύριον τῆσ δόξησ
ἐςταύρωςαν» (Πρόσ Κορινθύουσ Α΄ β΄ 8).
Γι’ αὐτό ὁ Θεόσ κατεδύκαςε αὐτό τόν ςοφύα. Ἔτςι οἱ ἄνθρωποι ἐνῶ
ἰςχυρύςθηκαν, ὅτι εἶναι ςοφού ἀποδεύχθηκαν μωρού καύ τυφλού. Γι’ αὐτό
προςκύνηςαν τϊ εἴδωλα ὡσ Θεό καύ βυθύςτηκαν ςτόν πιό αἰςχρό καύ
ἀποκρουςτικό ἀνηθικότητα.
*****
γ΄ Ἡ ἐποχό μασ καύ οἱ νϋοι μασ ἔχουν ἀνϊγκη ἀπό ἀληθινούσ ςοφούσ πού θϊ
ἀπαντόςουν ςτϊ ὑπαρξιακϊ ἐρωτόματϊ τουσ, θϊ δώςουν νόημα ςτό ζωό τουσ,
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Σελίδα 4

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
θϊ τούσ ὁδηγόςουν ςτόν καταξύωςη καύ ςτόν ἐπιτυχύα, θϊ ςμιλϋψουν τόν
χαρακτόρα τουσ μϋ ἐπιμϋλεια καύ ἔμπνευςη.
Οἱ κατϊ Θεό ςοφού κατϋχοντεσ τόν γνώςη τοῦ Θεοῦ καύ τόν ἐμπειρύα τῆσ
κοινωνύασ μϋ τόν Θεό γύνονται οἱ ἀξεπϋραςτοι διδϊςκαλοι τῆσ τϋχνησ τοῦ εὖ
ζῆν δηλαδό τῆσ ζωῆσ ἐν Φριςτῷ.
Αὐτό τόν οὐςιαςτικό προςφορϊ ὀφεύλουμε ςτόν νϋα γεννιϊ.
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Σελίδα 5

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ο Ιερόσ Καθεδρικόσ Ναόσ τησ Αγίασ Σριάδοσ Βύρωνοσ

Ιαμουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014-Τεύχος 1

Σελίδα 6

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η Τπαπαντή του Φριςτού
(†)Αντωνίου Bloom, Ημϋρα Κυρύου, εκδ. Ακρύτασ.
Νυν απολύεισ τον δούλόν ςου, δϋςποτα, κατϊ το ρόμα ςου εν ειρόνη· ότι
εύδον οι οφθαλμού μου το ςωτόριόν ςου, ο ητούμαςασ κατϊ πρόςωπον πϊντων
των λαών, φωσ εισ αποκϊλυψιν εθνών & δόξαν λαού ςου Ιςραόλ» (Λκ. 2. 29 32).
Tϊ λόγια του Αγύου υμεών ςημειώνουν το τϋλοσ μιασ μακρϊσ περιόδου,
χιλιϊδων χρόνων κατϊ τη διϊρκεια των οπούων οι ϊνθρωποι ζούςαν χωρύσ το
Θεό· εύχαν περϊςει χιλιϊ δεσ χρόνια από τότε που ο Αδϊμ εύχε χύςει το πρώτο
του δϊκρυ, από τότε που εύχε θρηνόςει για πρώτη φορϊ πϊνω ςτη γη εκεύνη
ςτην οπούα δεν εύριςκεσ πια το Θεό ανϊμεςα ςτα πλϊςματϊ Σου.

Ολόκληρη η γη, όλο το γϋνοσ των ανθρώπων ποθούςε την ημϋρα εκεύνη
που επιτϋλουσ θα ςυναντούςε για μια ακόμη φορϊ το Θεό του πρόςωπο με
πρόςωπο. Να λοιπόν που η μϋρα εκεύνη εύχε φτϊςει: ο Θεόσ ϋγινε ϊνθρωποσ
μϋςα ςε μια φϊτνη ςτη Βηθλεϋμ· ο Αιώνιοσ μπόκε μϋςα ςτο χρόνο· ο
Απεριχώρητοσ και Ατελεύτητοσ υπϊχθηκε ςτουσ περιοριςμούσ τησ κτιςτόσ μασ
κατϊςταςησ.
Αυτόσ που εύναι η ύδια η αγιότητα μπόκε ςτον κόςμο τησ αμαρτύασ τη μϋρα
του βαπτύςματόσ Σου με το να βυθιςτεύ ςτα φοβερϊ νερϊ του Ιορδϊνη μϋςα ςτα
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Σελίδα 7

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
οπούα οι ϊνθρωποι εύχαν αποπλύνει τα αμαρτόματϊ τουσ· βυθύςτηκε ςτα νερϊ
του ποταμού ςαν μϋςα ςτα νεκρϊ νερϊ τησ μυθολογύασ και των παραμυθιών
και βγόκε φορτιςμϋνοσ με τη νϋκρα και τη θνητότητα των ανθρώπων τουσ
οπούουσ εύχε ϋλθει να ςώςει.
όμερα θυμόμαςτε την Τπαπαντό του Κυρύου, τη ςυνϊντηςό Σου με το
πρώτο πρόςωπο, εκτόσ από τη Μητϋρα Σου, το οπούο με τη βοόθεια του Αγύου
Πνεύματοσ Σον εύχε διαιςθανθεύ ωσ Θεό. Η τραγωδύα τησ αποςτϋρηςησ του
Θεού την οπούα βρύςκουμε ςτην Παλαιϊ Διαθόκη και τον ειδωλολατρικό κόςμο
ϋχει τελειώςει· ο Κύριοσ εύναι μαζύ με το λαό Σου· η πληρότητα τησ Θεότητασ
κατοικεύ πϊνω ςτη γη αυτό.
Μια νϋα όμωσ τραγωδύα αρχύζει, η πορεύα του Θεανθρώπου προσ το
ταυρό. Ο Φριςτόσ γεννόθηκε ςτη χώρα του θανϊτου και με ςκοπό Σου να
πεθϊνει. Γεννόθηκε με ςκοπό Σου να πεθϊνει για χϊρη μασ. Αν προςϋξατε τα
αναγνώςματα τησ Παλαιϊσ Διαθόκησ τα οπούα διαβϊζονται για τη γιορτό αυτό
εύναι πιθανό να καταλϊβατε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ θεςπύςτηκε.
το δϋκατο τρύτο κεφϊλαιο τησ Εξόδου διαβϊζουμε ότι ο Θεόσ ζότηςε από
το Μωυςό την καθιϋρωςη του κϊθε πρωτότοκου αγοριού, την προςφορϊ του
παιδιού ςαν μια θυςύα ςε μνόμη του γεγονότοσ ότι ο Ιςραόλ ςώθηκε από τη
δουλεύα των Αιγυπτύων μϋςω του θανϊτου όλων των πρωτοτόκων τησ
Αιγύπτου.
Η παρουςύαςη αυτό του κϊθε πρωτότοκου βρϋφουσ ςτο Ναό δε ςόμαινε
μια πλόρη αφιϋρωςη ςτο Θεό: τα παιδιϊ αυτϊ επϋςτρεφαν ςτη ςυνϋχεια πύςω
ςτην καθημερινό κοςμικό ζωό. Η παρουςύα ςόμαινε την ϊφεςό τουσ ςτο
θϋλημα του Θεού, ςόμαινε ότι ο Θεόσ εύχε πϊνω τουσ δικαύωμα ζωόσ και
θανϊτου και το γεγονόσ αυτό αναγνωριζόταν από το ότι οι γονεύσ πλόρωναν
για το παιδύ ςαν λύτρα ϋνα αμνό η ϋνα ζεύγοσ περιςτεριών.
Ο πρωτότοκοσ όταν πραγματικϊ μια αιματηρό θυςύα η οπούα αναβαλλόταν
από αιώνα ςε αιώνα μϋχρι τη μϋρα που οδηγόθηκε ςτο ναό ο Μονογενόσ Γιοσ
του Θεού που εύχε γύνει Γιοσ τησ Παρθϋνου, ο «υιόσ του ανθρώπου». Και για
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Σελίδα 8

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
πρώτη φορϊ ςτην ανθρώπινη ιςτορύα η αιματηρό αυτό θυςύα ϋγινε δεκτό από
το Θεό παρϊ το γεγονόσ ότι το αντικατϊςτατο τησ θυςύασ εύχε προςφερθεύ,
αυτό τη μοναδικό φορϊ ο Θεόσ Πατϋρασ δϋχτηκε και τον ύδιο το θϊνατο του
Βρϋφουσ.
Η θυςύα ϋπρεπε να περιμϋνει τον καιρό τησ· πϋραςαν κϊπου τριϊντα χρόνια
από την παρουςύαςη του βρϋφουσ μϋχρι το θϊνατο του ώριμου Ιηςού· η θυςύα
όμωσ εύχε γύνει δεκτό και, όταν όλθε ο καιρόσ, το βρϋφοσ που εύχε προςφερθεύ
από την Παρθϋνο Μαρύα πϋθανε ςτο Γολγοθϊ πϊνω ς’ ϋνα ςταυρό.
Ενώ ο Ωγιοσ υμεών διακόρυττε τη λύτρωςη του κόςμου από τη
μακραύωνη αποξϋνωςό του από το Θεό ϋδινε ταυτόχρονα και ςτη Θεομότορα
τη φοβερό προειδοπούηςη ότι μια ρομφαύα θα διαπερνούςε και τη δικό τησ την
καρδιϊ, ότι η θυςύα που αναςτελλόταν για τη ςτιγμό εκεύνη θα φανερωνόταν
κϊποια μϋρα ςαν θεώκό βουλό και θα αποτελούςε ϋνα τραγικό μονοπϊτι για το
Φριςτό και για εκεύνη (Λκ. 2. 34, 35).
Ο Φριςτόσ ακολούθηςε πραγματικϊ το τραγικό αυτό μονοπϊτι, το
μονοπϊτι τησ ανθρώπινησ και τησ Θεύασ εγκατϊλειψησ, την οδό προσ τον Κόπο
τησ Γεθςημανό και το θϊνατο του Γολγοθϊ. Ο θϊνατόσ Σου όταν μια
καταπϊτηςη του θανϊτου εφ’ όςον αναςτόθηκε ζωντανόσ από το μνόμα.
Ϊπειτα αναλόφθηκε με δόξα και μασ ϋδωςε το Ωγιό Σου Πνεύμα και όμωσ ούτε
και τότε δεν εξαλεύφεται το ςημεύο του ςταυρού και η τραγωδύα του κόςμου δε
φτϊνει ςτο τϋλοσ τησ.
Ο εγερθεύσ Φριςτόσ ϋχει ςτα χϋρια και ςτα πόδια Σου τα ςημϊδια από τα
καρφιϊ, ςτην πλευρϊ την ουλό από τη λόγχη και ςτο μϋτωπό Σου τα ςημϊδια
από την κορώνα την οπούα Σου εύχαν φορϋςει κοροώδευτικϊ, το ςτεφϊνι που
αντύ να εύναι βαςιλικό εύχε γύνει από αγκϊθια.
Γινόμαςτε κι εμεύσ μϋτοχοι τησ ςταυρικόσ αυτόσ οδού: ο καθϋνασ από μασ
παρουςιϊςτηκε ςτην εκκληςύα ύςτερα από το Βϊπτιςμϊ του· τότε
διαβϊςτηκαν προςευχϋσ για τισ μητϋρεσ μασ και για μασ και η εκκληςύα
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επικαλϋςτηκε τον Κύριο, τον Προςτϊτη των νηπύων που εύχε ο ύδιοσ κρατηθεύ
ςτισ αγκϊλεσ του Αγ. υμεών, ζητώντασ ϋλεοσ και ςυμπαρϊςταςη.
Αυτό ϋγινε κατ’ εικόνα τησ παρουςύαςησ του Φριςτού· πριν από αυτό εύχαμε
βαπτιςτεύ και το Βϊπτιςμα ςύμφωνα με τον Απ. Παύλο (Ρωμ. 6. 3 11) και την
πύςτη τησ Εκκληςύασ εύναι μια καταβύθιςη ςτο θϊνατο του Φριςτού ώςτε να τον
κϊνει δικό μασ θϊνατο, με τον ύδιο τρόπο που η Ανϊςταςό Σου γύνεται δικό μασ
ανϊςταςη.
Εμεύσ λοιπόν που ϋχουμε πεθϊνει με το θϊνατο του Φριςτού και εγερθεύ με
την Ανϊςταςό Σου οδηγούμαςτε ςτο ναό όπωσ εύχε οδηγηθεύ κι Εκεύνοσ,
αιώνιοι και εν τούτοισ υποκεύμενοι ςτην τραγωδύα του χρόνου, ζωντανού αλλϊ
προοριςμϋνοι για το θϊνατο. Ο Φριςτόσ όταν ζωντανόσ ςτην αιώνια θεότητϊ
Σου και την αθϊνατη ανθρώπινη ςϊρκα Σου, όμωσ δϋχτηκε το θϊνατο τησ
ςϊρκασ Σου για να κοινωνόςει ςε όλα με τη δικό μασ αμαρτωλό ςϊρκα. Με
παρόμοιο τρόπο ύςτερα από τη ςυνανϊςταςό μασ μαζύ Σου ο Φριςτόσ μασ
αποςτϋλλει – όπωσ προηγουμϋνωσ ο Πατϋρασ εύχε ςτεύλει Εκεύνον – ςτη ςφαύρα
τησ αμαρτύασ για να ςηκώςουμε ςτα ςώματα, τισ ψυχϋσ και ολόκληρη την
ύπαρξό μασ το ςταυρό του κόςμου ο οπούοσ ϋχει πϋςει και εξαγοραςτεύ αλλϊ
που δεν ϋχει απολυτρωθεύ ακό μα.
ύμφωνα με τα λόγια του Απ. Παύλου καλούμαςτε να ανταναπληρώςουμε
ςτα ςώματϊ μασ τα υςτερόματα των θλύψεων του Φριςτού (Κολ. 1. 24) – κι
επειδό εύμαςτε το ώμα του Φριςτού, επειδό εύμαςτε ϋνα μαζύ Σου, η τραγωδύα
την οπούα ο ερχομόσ Σου απϊλειψε από την Παλαιϊ Διαθόκη και τον κόςμο τησ
αρχαιότητασ και η οπούα ϋγινε κατόπιν η δικό Σου τραγωδύα ςυνεχύζεται μϋςα
ς’ εμϊσ ςε όλουσ τουσ αιώνεσ.
Ο Πατριϊρχησ Αλϋξιοσ (1877 1970. Ϊγινε Πατριϊρχησ Μόςχασ το 1945) εύχε
πει μια φορϊ ότι η Εκκληςύα εύναι το ώμα του Φριςτού το οπούο, ενώ ςυνεχώσ
οι ϊνθρωποι απορρύπτουν, ςταυρώνεται κατϊ τη διϊρκεια των αιώνων για τη
ςωτηρύα του κόςμου. Αυτόσ εύναι ο δρόμοσ τησ Εκκληςύασ, αυτόσ εύναι ο δικόσ
μασ ο δρόμοσ, αυτό εύναι το μήνυμα το οποίο μασ φζρνει η ζνδοξη μα τρομακτική
αυτή γιορτή τησ Υπαπαντήσ του Κυρίου από το δίκαιο Συμεών.
Ιαμουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014-Τεύχος 1

Σελίδα 10

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Πληςιϊζουμε ςτισ εβδομϊδεσ εκεύνεσ οι οπούεσ μασ προπαραςκευϊζουν για
την Σεςςαρακοςτό, την Αγύα Εβδομϊδα και την Ανϊςταςη· εύμαςτε όδη
κοινωνού του Θανϊτου και τησ Ανϊςταςησ του Φριςτού και όμωσ οφεύλουμε
ξανϊ και ξανϊ να ακολουθόςουμε το μονοπϊτι· αυτό τησ ζωόσ του Φριςτού και
τησ Εκκληςύασ και να το κϊνουμε τρόπο ζωόσ μασ πϊντοτε, ϋξω από την
Εκκληςύα, όπου και αν ςυμβεύ να βρεθούμε: εύμαςτε το ςταυρωμϋνο ώμα του
Φριςτού το οπούο προςφϋρεται από το Θεό, το οπούο πϋρα κι απ’ αυτό, καθ’
ομούωςη του Φριςτού, προςφϋρει το ύδιο τον εαυτό του για τη ςωτηρύα του
κόςμου.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΟΝΣΖΟΤ Θεολόγου Καθηγητού
Αποςτολό τησ αγύασ μασ Εκκληςύασ εύναι να προςκαλεύ κϊθε ϊνθρωπο ςτη
ςωτηρύα, παρϋχοντασ όλα εκεύνα τα εφόδια, τα ςτοιχεύα και τουσ τρόπουσ, που
εύναι απαραύτητα για την πραγματοπούηςό τησ. Αυτό ωσ ςτοργικό μητϋρα
προςφϋρει ϊπειρεσ ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ τησ, προκειμϋνου να τα φϋρει κοντϊ
τησ και να τα ςώςει. Ποια ϊλλωςτε φυςικό μητϋρα δε θα ϋκανε τα πϊντα
προκειμϋνου να γλυτώςει τα παιδιϊ τησ από βϋβαιο κύνδυνο και αφανιςμό; Ο
ενιαύςιοσ εορτολογικόσ κύκλοσ τησ Εκκληςύασ μασ εύναι ϋνασ πολύ καλόσ
τρόποσ να ειςϊγει τουσ πιςτούσ ςτο κλύμα τησ λυτρωτικόσ τησ διαδικαςύασ
ώςτε να κατανοόςουν την αναγκαιότητα τησ εν Φριςτώ απολυτρώςεωσ.
Μια πολύ καλό τϋτοια ευκαιρύα, ύςωσ η καλλύτερη, εύναι η κατανυκτικό
περύοδοσ του Σριωδύου, η οπούα προςφϋρει πλουςιότατο πεδύο πνευματικόσ
δρϊςεωσ ςε όςουσ ϋχουν τη διϊθεςη να νοιώςουν το απύθμενο βϊθοσ του
θεύου ελϋουσ και να αιςθανθούν το ϊμετρο μεγαλεύο τησ θεύασ κοινωνύασ με την
ανθρώπινη ςχετικότητα και μηδαμινότητα. Εύναι μια μοναδικό πρόςκληςη ςε
όςουσ θϋλουν να ςυμμετϊςχουν ςτην αγωνιςτικό διαδικαςύα αυτόσ τησ ιερόσ
χρονικόσ περιόδου και να λϊβουν τα πνευματικϊ ϋπαθλα ωσ επιβρϊβευςη για
την όποια προςπϊθειϊ τουσ. Ωλλωςτε, ςύμφωνα με τον ϊγιο Ιςαϊκ τον ύρο,
«η ϊςκηςη εύναι η μητϋρα του αγιαςμού» (Λόγοσ ΙΣ΄).
Η ιερό περύοδοσ του Σριωδύου αποτελεύ το προπαραςκευαςτικό χρονικό
διϊςτημα πριν το Πϊςχα, για την οντολογικό προετοιμαςύα ημών των πιςτών
για την ύπατη και λαμπρότατη εορτό τησ Εκκληςύασ μασ. Για την
ψυχοςωματικό μασ κϊθαρςη από όλουσ εκεύνουσ τουσ ρύπουσ, που μολύνουν
την ύπαρξό μασ και μασ καθιςτούν οντότητεσ νοςηρϋσ, ϋκπτωτεσ από την
αυθεντικότητϊ μασ. Η μετοχό μασ ςτη φωτοφόρο πανόγυρη των πανηγύρεων
απαιτεύ προςωπικό ανακαύνιςη, ειδϊλλωσ το ανϋςπερο αναςτϊςιμο φωσ θα
καταδεύξει την ψυχικό μασ ρυπαρότητα και δε θα δυνηθούμε να γύνουμε
κοινωνού του Αναςτϊντοσ Λυτρωτό μασ και θα μασ αφόςουν ανϋγγιχτουσ οι

Ιαμουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014-Τεύχος 1

Σελίδα 13

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ϊρρητεσ δωρεϋσ τησ Αναςτϊςεωσ. Εύναι ανϊγκη, όπωσ μασ παροτρύνει ο
απόςτολοσ Παύλοσ, να «μορφωθεύ ο Φριςτόσ» ςτην ύπαρξό μασ (Γαλ.4,19)
Η μακρϊ περύοδοσ του Σριωδύου εύναι για τη ζωό τησ Εκκληςύα μασ, και
ιδιαύτερα για την ορθόδοξη παρϊδοςό μασ, το νοητό ςτϊδιο πνευματικού
αγώνα.. Οι ϊγιοι Πατϋρεσ πόραν παραςτατικϋσ εικόνεσ από την θύραθεν
πραγματικότητα για να εκφρϊςουν εκκληςιαςτικούσ όρουσ. Μια από αυτϋσ
εύναι η εικόνα του ςταδύου, ϋνασ τόποσ προςφιλόσ ςτουσ αρχαύουσ, με ϋντονα
παραβολικϊ και διδακτικϊ ςτοιχεύα. Όπωσ ςτα αθλητικϊ κοςμικϊ ςτϊδια δεν
παύρνουν μϋροσ όλοι οι ϊνθρωποι, παρϊ μόνο οι αθλητϋσ, ϋτςι και ςτο νοητό
ςτϊδιο αγώνα του Σριωδύου παύρνουν μϋροσ μόνο οι αθλητϋσ του Φριςτού, όλοι
εκεύνοι που βρύςκονται αϋναα ςε εγρόγορςη και αγωνιςτικότητα και
ειςϋρχονται ςτην αγύα αυτό περύοδο να ξεπερϊςουν τον αδύναμο πτωτικό
εαυτό τουσ. Αντύθετα υπϊρχουν ϋξω από το πνευματικό ςτϊδιο πλόθοσ
ανθρώπων οι οπούοι παύζουν το ρόλο των θεατών. Αυτού ποτϋ δε θα νοιώςουν
τη χαρϊ τησ προκρύςεωσ και τισ τιμϋσ τησ νύκησ
Ο πνευματικόσ αγώνασ δεν εύναι αγώνασ χωρύσ κανόνεσ και μεθοδολογύα,
όπωσ ακριβώσ και οι αγώνεσ ςτα κοςμικϊ ςτϊδια. Πνευματικόσ αγώνασ χωρύσ
αρχϋσ, κανόνεσ και ςυγκεκριμϋνεσ μεθοδολογύεσ εύναι ανώφελοσ, ύςωσ και
επιζόμιοσ.

Οι

ϊγιοι

Πατϋρεσ

δημιούργηςαν

ςτο

διϊβα

των

αιώνων

προώποθϋςεισ γόνιμου πνευματικού αγώνα. Η αρχό εύναι όπια. Ϊτςι το χρονικό
διϊςτημα από την Κυριακό του Σελώνου και του Υαριςαύου ϋωσ την Κυριακό
τησ Συρινόσ ονομϊζεται προπαραςκευαςτικό περύοδοσ του Σριωδύου, διότι ϋχει
χαρακτόρα ειςαγωγικό. Σα γεγονότα, οι εορτϋσ και οι λειτουργικϋσ ακολουθύεσ
εύναι τϋλεια ςυνδυαςμϋνεσ ώςτε
να αποτελούν για τον αγωνιζόμενο πιςτό τον πολύτιμο κανονιςμό και
ςύμβουλο ώςτε ο πνευματικόσ του αγώνασ να εύναι καρποφόροσ.
Η ανϊγνωςη τησ ομώνυμησ ευαγγελικόσ περικοπόσ την Κυριακό του
Σελώνου

και

Υαριςαύου

(Λουκ.18,10-14),

διδϊςκει

την

αποφυγό

του

ψυχοκτόνου πϊθουσ τησ υπερηφϊνειασ και την ϊςκηςη τησ αρετόσ τησ
ταπεύνωςησ. διότι κατϊ τον ϊγιο Μϊξιμο τον Ομολογητό: «αρχό πϊντων των
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παθών εύναι η φιλαυτύα, τϋλοσ δε η υπερηφανύα» (Περύ αγϊπησ Κεφϊλαια
Εκατοντϊσ Σρύτη, νζ΄). Αυτό ϋχει μεγϊλη ςημαςύα, διότι ο ϊνθρωποσ πρϋπει να
ξεκινόςει από αυτό το ςημεύο του πνευματικού του αγώνα. Αν δεν αποβϊλει
την υπερηφϊνεια δεν θα μπορϋςει ποτϋ να τελεςφορόςει ο αγώνασ του, όςο
μεγϊλοσ και αν εύναι.
Αφού ο πιςτόσ αιςθανθεύ την ανϊγκη τησ ταπεινότητασ, το επόμενο ςτϊδιο
εύναι να μϊθει για την ϊμετρη αγϊπη του Θεού. Ϊτςι την επόμενη Κυριακό
διαβϊζεται ςτουσ ναούσ η περικοπό του αςώτου υιού (Λουκ.15,11-33). Η αύςθηςη
τησ ϊμετρησ θεύασ αγϊπησ προώποθϋτει την προςωπικό ταπεύνωςη μπροςτϊ
ςτο θεύο μεγαλεύο.
Μετϊ από αυτό πρϋπει να ςυνειδητοποιόςει ο πιςτόσ ότι ο Θεόσ δεν μόνο
πολυϋλαιοσ, αλλϊ και δύκαιοσ. ‘Ϊτςι η Κυριακό των Απόκρεω εύναι αφιερωμϋνη
ςτη Μεγϊλη Κρύςη και γι’ αυτό διαβϊζεται μϊλιςτα η ευαγγελικό περικοπό τησ
φοβερόσ Δευτϋρασ Παρουςύασ του Κυρύου (Ματθ.25,31-46), για να καταλϊβει ο
πιςτόσ πωσ η θύρα του Παραδεύςου θα ανούξει μόνο για εκεύνουσ που
λαχταρούν τη ςωτηρύα και ϋχουν τη διϊθεςη να αγωνιςτούν γι’ αυτό.
Η επόμενη Κυριακό τησ Συρινόσ εύναι αφιερωμϋνη ςτην ενθύμηςη του
φοβερού γεγονότοσ τησ εκδιώξεωσ των πρωτοπλϊςτων από τον παρϊδειςο
τησ τρυφόσ. Διαβϊζεται η ευαγγελικό περικοπό που αναφϋρεται ςτη νηςτεύα,
ςτην προςευχό και ςτον τρόπο διαχεύριςησ των υλικών αγαθών (Ματθ.6,19-22).
Η ψυχοςωματικό νηςτεύα εύναι η εθελούςια αποχό από ψυχοκτόνα πϊθη και
από βλαβερϋσ για το ςώμα τροφϋσ. Η ψυχοςωματικό κϊθαρςη για να εύναι
θεϊρεςτη και επωφελόσ για τον αςκούμενο πιςτό, εύναι απαραύτητο να γύνεται
με διακριτικότητα και χωρύσ επιδειξιμανύα. Η νηςτεύα εύναι αυςτηρϊ προςωπικό
υπόθεςη και αφορϊ μόνο τον ύδιο. Σο ύδιο και η προςωπικό προςευχό. Η
ςυςςώρευςη πλούτου, πϋρα από τισ πραγματικϋσ μασ ανϊγκεσ, εύναι παρϊγων
αναςταλτικόσ για την πνευματικό μασ προαγωγό. Η προςκόλληςη ςτα υλικϊ
αγαθϊ και η απολυτοπούηςό τουσ μπορεύ να μασ ςτερόςει τη ςωτηρύα. Σα
πϊςησ φύςεωσ αγαθϊ ανόκουν ςτο Θεό και ωσ εκ τούτου εμεύσ εύμαςτε απλού
διαχειριςτϋσ αυτών. Σα περιςςεύματα ανόκουν ςτουσ ςυνανθρώπουσ. Ο
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πρώτοσ παρϊδειςοσ χϊθηκε εξ’ αιτύασ τησ κακόσ χρόςησ των υλικών αγαθών, ο
δεύτεροσ παρϊδειςοσ μπορεύ να ανακτηθεύ με την καλό χρόςη αυτών!
Ειςερχόμενοι ςτην Αγύα και Μεγϊλη Σεςςαρακοςτό, ξεκινϊει πιο ϋντονοσ ο
αγώνασ, με νηςτεύα, προςευχό, μελϋτη των αγύων Γραφών, περιςυλλογό και
κυρύωσ μετοχό ςτη μυςτηριακό και λειτουργικό ζωό τησ Εκκληςύασ μασ. Δεν
υπϊρχουν περιθώρια χαλϊρωςησ του αγώνα και υποχωρόςεισ μπροςτϊ ςτα
μύρια εμπόδια που εςκεμμϋνα μασ βϊζει ςτο δρόμο μασ ο διϊβολοσ. Κατϊ τον
ϊγιο Μακϊριο τον Αιγύπτιο: «Μύρια τω αντικειμϋνω πεπραγμϊτευται, τησ
ελπύδοσ ημϊσ αποςπϊν και τησ εισ Φριςτόν αγϊπησ μηχανωμϋνω» (Εισ τουσ Ν΄
Λόγουσ, ρμζ¨) Ο αγωνιςτόσ πιςτόσ γνωρύζει πωσ η όποια ψυχικό και ςωματικό
κόπωςη εύναι παγύδα του πονηρού και πρϋπει να παραθεωρηθεύ. Η αγύα μασ
Εκκληςύα μασ δεύχνει το δρόμο και μασ επικουρεύ. Πρϋπει να γνωρύζουμε πωσ «Α
υποφϋροντεσ εν υπομονό πολλό, τονύζει ο ϊγιοσ υμεών ο νϋοσ Θοελόγοσ,
μιμούμεθα του Φριςτού τα παθόματα, δοξϊζομεν δε δι’ αυτών τον Πατϋρα
ημών και Θεόν, ωσ υιού αυτού χϊριτι και ςυγκληρονόμοι Φριςτού» (Κεφ.
Πρακτικϊ και Θεολογικϊ, ρα΄). Αυτό εύναι η ουςύα τησ ορθοδόξου αςκόςεωσ.
Η Καθαρϊ Δευτϋρα, ωσ η πρώτη ημϋρα τησ Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ ϋχει
χαρακτόρα αυςτηρότατησ νηςτεύασ, για να κατανοόςει ο πιςτόσ ότι ειςϋρχεται
ςτην Μεγϊλη Σεςςαρακοςτό. Η αποχό από ζωικϋσ και λιπαρϋσ τροφϋσ εύναι
απαραύτητη
ςτον πνευματικό αγώνα, διότι αυτϋσ προξενούν ςτον ανθρώπινο οργανιςμό
υλόφρονα διϊθεςη και χαύνωςη, παρϊγοντεσ λύαν επιζόμιουσ ςτην ψυχικό
καλλιϋργεια. «Καθαρθόναι ουν βουλόθητι δια πόνων» παραγγϋλλει ο όςιοσ
Νικότασ τηθϊτοσ (Σρύτη Γνωςτικών Κεφαλαύων Εκατοντϊσ, η΄).
Η πρώτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςε ϋνα πολύ ςημαντικό
γεγονόσ για την Εκκληςύα μασ. Εορτϊζεται λαμπρϊ η αναςτύλωςη των Ιερών
Εικόνων, η οπούα ςόμανε την οριςτικοπούηςη του Δόγματοσ και τον θρύαμβο
τησ Ορθοδοξύασ. Καλεύται ο αγωνιζόμενοσ πιςτόσ να κατανοόςει πωσ ο
πνευματικόσ του αγώνασ δεν εύναι αυτονομημϋνοσ από την αλόθεια και τη ζωό
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τησ Εκκληςύασ. Πωσ η αποκαλυμμϋνη αλόθεια, όπωσ τη διαςώζει η Εκκληςύα,
εύναι προώπόθεςη για τη ςωτηρύα του.
Η δεύτερη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςε μια μεγϊλη πατερικό
μορφό τησ Εκκληςύασ μασ: τον ϊγιο Γρηγόριο τον Παλαμϊ, ο οπούοσ ϋζηςε και
ϋδραςε ςε μια δύςκολη ιςτορικό περύοδο για την Εκκληςύα μασ. Ο ϊγιοσ
Γρηγόριοσ ςυνδύαςε δύο πρϊγματα: τον προςωπικό του αγώνα για κϊθαρςη
και αγιότητα και τον εκκληςιαςτικό του αγώνα για τη διϊςωςη τησ ςώζουςασ
αλόθειασ και παραδόςεωσ, από τουσ καινοτόμουσ δυτικούσ λεγομϋνουσ
«βαρλαμιςτϋσ». Ο ϊγιοσ Γρηγόριοσ ο Παλαμϊσ προβϊλλεται, την αγύα αυτό
περύοδο, ωσ πρότυπο αγωνιςτό αςκητό και υπεραςπιςτό τησ γνόςιασ
αυτοςυνειδηςύασ τησ Εκκληςύασ του Φριςτού.
Η τρύτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςτην προςκύνηςη του
Σιμύου ταυρού και την ϊντληςη δύναμησ από αυτόν για τη ςυνϋχιςη του καλού
αγώνα. Ο Σύμιοσ ταυρόσ, ο «τησ εγϋρςεωσ Φριςτού τασ αυγϊσ φωτοβολών»,
εύναι το κατ’ εξοχόν ςύμβολο του Φριςτού, το οπούο αγιϊζει τουσ πιςτούσ και
ταυτόχρονα τουσ δεύχνει το δρόμο του αγώνα και του μαρτυρύου, ωσ τη μόνη
ατραπό τησ ςωτηρύασ τουσ. Ο θρύαμβοσ τησ αναςτϊςεωσ προώποθϋτει
απαραύτητα τη ςταύρωςη.
Η τετϊρτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςε μια ϊλλη μεγϊλη
αςκητικό προςωπικότητα τησ Εκκληςύασ μασ, τον ϊγιο Ιωϊννη το υγγραφϋα
του περιφόμου βιβλύου «Κλύμαξ», το οπούο αποτελεύ για χύλια πεντακόςια
περύπου χρόνια ωσ το ςπουδαιότερο εγχειρύδιο και οδηγόσ πνευματικού
αγώνα. Ο μεγϊλοσ αςκητόσ με την καταπληκτικό ψυχογνωςτικό τϋχνη του
ιεραρχεύ κλιμακωτϊ την απόκτηςη αρετών, οδηγώντασ ςταδιακϊ τον
αγωνιζόμενο πιςτό ςε υψηλϊ πνευματικϊ δώματα. Ο νουσ μόνο «διϊ του
ϊρματοσ των θεύων αρετών ανϋρχεται προσ αιθϋριον ύψοσ».
Η

πϋμπτη Κυριακό των Νηςτειών εύναι αφιερωμϋνη ςτο κατ’ εξοχόν

ςύμβολο μετϊνοιασ, ςτην αγύα Μαρύα την Αιγυπτύα, την πρώην διαβόητη πόρνη
του λιμανιού τησ Αλεξϊνδρειασ, η οπούα δια τησ ευλογημϋνησ μετανούασ όχι
μόνο ξεπϋραςε το βόρβορο τησ αμαρτύασ, αλλϊ αξιώθηκε να φτϊςει ςε
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αςύλληπτα ύψη αγιότητασ. Η ςεπτό και ϊγια μορφό τησ διδϊςκει τον κϊθε
πιςτό πωσ η μετϊνοια εύναι ο θεόςδοτοσ τρόποσ να γύνει και ο πιο αμαρτωλόσ
ϊνθρωποσ ϊγιοσ και κατϊ χϊριν Θεόσ!
Η Αγύα μασ Εκκληςύα μασ καλεύ όλουσ μασ να μπούμε ςτο νοητό ςτϊδιο του
Σριωδύου και να αγωνιςτούμε. Δεν ϋχει ςημαςύα αν θα πρωτεύςουμε ό όχι.
ημαςύα ϋχει ότι θα τρϋξουμε τον τραχύ και δύςκολο δρόμο των αρετών,
ανεξϊρτητα από το αποτϋλεςμα. Ασ εύναι ϋςτω αυτό μόνο η αρχό. Η ςυμμετοχό
μασ όμωσ προώποθϋτει την ϋκδυςη του φορτικού και ρυπαρού κοςμικού μασ
χιτώνα. Πρϋπει με ϊλλα λόγια να αποβϊλλουμε την κοςμικό μασ βιωτό και
νοοτροπύα, διότι αυτϋσ ποδηγετούν την πνευματικό μασ πορεύα και
αναςτϋλλουν κϊθε διϊθεςη για αγώνα. Εύναι ανϊγκη να αποκωλυθούμε από
τον όζοντα βϊλτο τησ αμαρτωλόσ ζωόσ και να βαδύςουμε το
δρόμο τησ αρετόσ. Δεν εύναι εύκολη αυτό η απόφαςη, διότι οι αμαρτωλϋσ μασ
ϋξεισ ϋχουν αποκτόςει βαθιϋσ ρύζεσ ςτον κοςμικό τρόπο ζωόσ, ο οπούοσ
αντιςτρατεύεται το θϋλημα του Θεού και κατϊ ςυνϋπεια το πραγματικό
ςυμφϋρον μασ. Κατϊ τον ϊγιο
Ιςαϊκ το ύρο: «ο κόςμοσ μοιϊζει με πόρνη, η οπούα δια του κϊλλουσ τησ ϋλκει
ςτον πόθο τησ και παγιδεύει όλουσ εκεύνουσ που προςβλϋπουν προσ αυτό»
(Λόγοσ ΠΕ΄). Όμωσ με προςευχό και ατςαλϋνια θϋληςη μπορούμε να κϊνουμε
την πιο μεγϊλη υπϋρβαςη και επανϊςταςη ςτη ζωό μασ: Να χαρϊξουμε την νϋα
ουρανοδρόμο πορεύα μασ. Αυτό την ευκαιρύα μασ προςφϋρει αυτό η
ευλογημϋνη περύοδοσ του Σριωδύου. Ασ την εκμεταλλευτούμε…
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Σο Ιερό Παρεκκλήςιο μασ.
Η Αγία Βαρβάρα Βύρωνοσ
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H Θεία Λειτουργία των Προηγιαςμένων Σιμίων Δώρων
Σου Ιωάννου 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
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ἱεροῦ Φρυςοςτόμου, ςτίσ ὁποῖεσ ἔχομε προςφορά καί καθαγιαςμό Σιμίων
Δώρων. Σά Δῶρα εἶναι καθαγιαςμένα, 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
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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.
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
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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 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
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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»..
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.
Ἀλληλούΰα».
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
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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 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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ΦΑΙΡΕ ΝΤΜΥΗ ΑΝΤΜΥΕΤΣΕ
Πωσ δημιουργήθηκε ο "Ακάθιςτοσ Ύμνοσ";
Ακϊθιςτοσ ύμνοσ επικρϊτηςε να λϋγεται ϋνασ ύμνοσ «Κοντϊκιο» τησ
Ορθόδοξησ Εκκληςύασ, προσ τιμόν τησ Τπεραγύασ Θεοτόκου, από την όρθια
ςτϊςη, που τηρούςαν οι πιςτού κατϊ τη διϊρκεια τησ ψαλμωδύασ του.
Οι πιςτού ϋψαλλαν τον Ακϊθιςτο ύμνο όρθιοι, υπό τισ ςυνθόκεσ που
θεωρεύται ότι εψϊλη για πρώτη φορϊ, ενώ το εκκληςύαςμα παρακολουθούςε
όρθιο κατϊ την ακολουθύα τησ γιορτόσ του Ευαγγελιςμού, με την οπούα
ςυνδϋθηκε ο ύμνοσ.
Χϊλλεται ενταγμϋνοσ ςτο λειτουργικό πλαύςιο τησ ακολουθύασ του Μικρού
Αποδεύπνου, ςε όλουσ τουσ Ιερούσ Ναούσ, τισ πϋντε πρώτεσ Παραςκευϋσ τησ
Μεγϊλησ Σεςςαρακοςτόσ, τισ πρώτεσ τϋςςερισ τμηματικϊ, και την πϋμπτη
ολόκληροσ.
Εύναι ϋνασ ύμνοσ που αποτελεύται από προούμιο και 24 ούκουσ (ςτροφϋσ) ςε
ελληνικό αλφαβητικό ακροςτιχύδα, από το Α ωσ το Ψ (κϊθε ούκοσ ξεκινϊ με το
αντύςτοιχο κατϊ ςειρϊ ελληνικό γρϊμμα), και εύναι γραμμϋνοσ πϊνω ςτουσ
κανόνεσ τησ ομοτονύασ, ιςοςυλλαβύασ και εν μϋρει τησ ομοιοκαταληξύασ.
Θεωρεύται ωσ ϋνα αριςτούργημα τησ βυζαντινόσ υμνογραφύασ, η γλώςςα
του εύναι ςοβαρό και ποιητικό και εύναι εμπλουτιςμϋνοσ από κοςμητικϊ
επύθετα και πολλϊ ςχόματα λόγου (αντιθϋςεισ, μεταφορϋσ, κλπ).
Σο θϋμα του εύναι η εξύμνηςη τησ ενανθρώπιςησ του Θεού μϋςω τησ
Θεοτόκου, πρϊγμα που γύνεται με πολλϋσ εκφρϊςεισ χαρϊσ και αγαλλύαςησ, οι
οπούεσ του προςδύδουν θριαμβευτικό τόνο
Κατϊ το ϋτοσ 626 μ. Φ., και ενώ ο Αυτοκρϊτορασ Ηρϊκλειοσ μαζύ με το
βυζαντινό ςτρατό εύχε εκςτρατεύςει κατϊ των Περςών, η Κωνςταντινούπολη
πολιορκόθηκε αιφνύδια από τουσ Αβϊρουσ. Οι Ωβαροι απϋρριψαν κϊθε
πρόταςη εκεχειρύασ και την 6η Αυγούςτου κατϋλαβαν την Παναγύα των
Βλαχερνών. ε ςυνεργαςύα με τουσ Πϋρςεσ ετοιμϊζονταν για την τελικό
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επύθεςη, ενώ ο Πατριϊρχησ ϋργιοσ περιϋτρεχε τα τεύχη τησ Πόλησ με την
εικόνα τησ Παναγύασ τησ Βλαχερνύτιςςασ και ενθϊρρυνε το λαό ςτην
αντύςταςη.

Ση νύχτα εκεύνη, φοβερόσ ανεμοςτρόβιλοσ, που αποδόθηκε ςε θεώκό
επϋμβαςη, δημιούργηςε τρικυμύα και κατϊςτρεψε τον εχθρικό ςτόλο, ενώ οι
αμυνόμενοι προξϋνηςαν τερϊςτιεσ απώλειεσ ςτουσ Αβϊρουσ και τουσ Πϋρςεσ,
οι οπούοι αναγκϊςτηκαν να λύςουν την πολιορκύα και να αποχωρόςουν
ϊπρακτοι.
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τισ 8 Αυγούςτου, η Πόλη εύχε ςωθεύ από τη μεγαλύτερη, ωσ τότε, απειλό
τησ ιςτορύασ τησ. Ο λαόσ, θϋλοντασ να πανηγυρύςει τη ςωτηρύα του, την οπούα
απϋδιδε ςε ςυνδρομό τησ Θεοτόκου, ςυγκεντρώθηκε ςτο Ναό τησ Παναγύασ
των Βλαχερνών. Σότε, κατϊ την παρϊδοςη, όρθιο το πλόθοσ ϋψαλλε τον από
τότε λεγόμενο «Ακϊθιςτο Ύμνο», ευχαριςτόρια ωδό προσ την υπϋρμαχο
ςτρατηγό του Βυζαντινού κρϊτουσ, την Παναγύα, αποδύδοντασ τα «νικητόρια»
και την ευγνωμοςύνη του «τῇ ὑπερμϊχῳ ςτρατηγῷ».
Κατϊ την επικρατϋςτερη ϊποψη, δεν όταν δυνατό να ςυνετϋθη ο ύμνοσ ςε
μύα νύκτα. Μϊλλον εύχε ςυντεθεύ νωρύτερα και μϊλιςτα θεωρεύται ότι
ψαλλόταν ςτο ςυγκεκριμϋνο ναό, ςτην αγρυπνύα τησ 15ησ Αυγούςτου κϊθε
χρόνου. Απλώσ, εκεύνη την ημϋρα ο ύμνοσ εψϊλη «ὀρθοςτϊδην», ενώ
αντικαταςτϊθηκε το ωσ τότε προούμιο («Σὸ προςταχθὲν μυςτικῶσ λαβὼν ἐν
γνώςει»), με το ωσ ςόμερα χρηςιμοποιούμενο «Σῇ ὑπερμϊχῳ ςτρατηγῷ τὰ
νικητόρια», το οπούο ϋδωςε τον δοξολογικό και εγκωμιαςτικό τόνο, ςτον ωσ
τότε διηγηματικό και δογματικό ύμνο.
ύμφωνα, όμωσ, με ϊλλεσ ιςτορικϋσ πηγϋσ, ο Ακϊθιςτοσ Ύμνοσ ςυνδϋεται
και με ϊλλα παρόμοια γεγονότα, όπωσ τισ πολιορκύεσ και τη ςωτηρύα τησ
Κωνςταντινούπολησ επύ των Αυτοκρατόρων Κωνςταντύνου του Πωγωνϊτου
(673), Λϋοντοσ του Ιςαύρου (717-718) και Μιχαόλ Γ΄ (860).
Δεδομϋνων των τότε ιςτορικών ςυνθηκών (εικονομαχικό ϋριδα, κλπ.), δεν
θεωρεύται

απύθανο,

η

Παρϊδοςη

να

ϋχει

αλλοιώςει

την

ιςτορικό

πραγματικότητα, με αποτϋλεςμα να καθύςταται πολύ δύςκολο να λεχθεύ μετϊ
βεβαιότητασ ποιο όταν το ιςτορικό περιβϊλλον τησ δημιουργύασ του Ύμνου.
ε όλη τη χειρόγραφη παρϊδοςη, ο ύμνοσ φϋρεται ωσ ανώνυμοσ, ενώ ο
υναξαριςτόσ που τον ςυνδϋει με τα γεγονότα του Αυγούςτου του 626 δεν
αναφϋρει ούτε το χρόνο τησ ςύνθεςόσ του, ούτε τον μελωδό του. Σο
περιεχόμενό του πϊντωσ απηχεύ τισ δογματικϋσ θϋςεισ τησ Γ΄ Οικουμενικόσ
υνόδου, που ςυνόλθε ςτην Ϊφεςο, ςτη βαςιλικό τησ Θεοτόκου, το 431 από
τον Αυτοκρϊτορα Θεοδόςιο Β΄.
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ε αυτόν ςυμμετεύχαν 200 επύςκοποι, ανϊμεςα ςτουσ οπούουσ ο Ωγιοσ
Κύριλλοσ

Αλεξϊνδρειασ.

Καταδύκαςε

τισ

διδαχϋσ

του

Αρχιεπιςκόπου

Κωνςταντινουπόλεωσ Νεςτόριου, ο οπούοσ υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύςη
του Ιηςού ϋναντι τησ θεύασ, υποςτηρύζοντασ ότι η Μαρύα γϋννηςε τον ϊνθρωπο
Ιηςού και όχι τον Θεό. Η ύνοδοσ διακόρυξε ότι ο Ιηςούσ εύναι τϋλειοσ Θεόσ και
τϋλειοσ ϊνθρωποσ, με πλόρη ϋνωςη των δύο φύςεων και απϋδωςε επύςημα
ςτην Παρθϋνο Μαρύα τον τύτλο «Θεοτόκοσ».
Επομϋνωσ, η χρονολογύα ςύγκληςόσ τησ, το 431, αποτελεύ μύα ςταθερό
ημερομηνύα, καθώσ εύναι ςύγουρο ότι ο ύμνοσ δεν εύχε ςυντεθεύ νωρύτερα. Από
την ϊλλοι, κϊποιοι ερευνητϋσ θεωρούν ότι από το περιεχόμενό του ςυνϊγεται
ότι ο ύμνοσ αναφϋρεται ςε κοινό εορταςμό του Ευαγγελιςμού και των
Φριςτουγϋννων, εορτϋσ οι οπούεσ χωρύςτηκαν κατϊ τη βαςιλεύα του
Ιουςτινιανού (527-565), πρϊγμα που, αν ιςχύει, αφενόσ ςημαύνει ότι ο ύμνοσ
γρϊφτηκε το αργότερο επύ Ιουςτινιανού, αφετϋρου ενιςχύει την ϊποψη ότι
προώπόρχε των γεγονότων του 626.
Η παρϊδοςη, όμωσ, αποδύδει τον Ακϊθιςτο ύμνο ςτο μεγϊλο βυζαντινό
υμνογρϊφο του 6ου αιώνα, Ρωμανό τον Μελωδό. Σην ϊποψη αυτό
υποςτηρύζουν πολλού ερευνητϋσ, οι οπούοι θεωρούν ότι οι εκφρϊςεισ του
ύμνου, η γενικότερη ποιητικό του αρτιότητα και δογματικό του πληρότητα δεν
μπορούν παρϊ να οδηγούν ςτον Ρωμανό.
Ακόμη, ςε κώδικα του 13ου αιώνα υπϊρχει μεταγενϋςτερη ςημεύωςη, του
16ου αιώνα, η οπούα αναφϋρει τον Ρωμανό ωσ ποιητό του ύμνου. Όμωσ, η
ϊποψη αυτό αντικρούεται από πολλούσ μελετητϋσ, που βρύςκουν ςτη δομό,
ςτο ύφοσ και το περιεχόμενό του πολλϊ ςτοιχεύα μετϊ την εποχό του
Ρωμανού.
Κατϊ μύα ϊποψη, ο ύμνοσ ψϊλθηκε καλοκαύρι, ςτη γιορτό τησ Κοιμόςεωσ
τησ Θεοτόκου, και μϊλλον αργότερα μεταφϋρθηκε ςτο ϊββατο τησ Ε΄
εβδομϊδοσ των νηςτειών, ύςωσ από τουσ εικονόφιλουσ μοναχούσ του τουδύου.
Ϊτςι πληςύαςε τη γιορτό του Ευαγγελιςμού. Εύναι, δε, ενδεχόμενο ςε αυτό τη
μεταφορϊ, και πϊλι για λόγουσ ςχετικούσ με την Εικονομαχύα, να αλλοιώθηκε
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και το ιςτορικό του υναξαριςτό, και από το 728, που αυτοκρϊτορασ όταν ο
εικονομϊχοσ Λϋων Γ΄ Ίςαυροσ, να μεταφϋρθηκε ςτο 626, ςτα χρόνια του
Ηρακλεύου, ο οπούοσ πολεμούςε τουσ Πϋρςεσ για να επανακτόςει τον Σύμιο
ταυρό. Επιπλϋον υπϊρχουν και ϊλλεσ δύο εκδοχϋσ για το πρόςωπο του
μελωδού του Ακϊθιςτου Ύμνου.
Η μύα εκδοχό αναφϋρει το όνομα του Πατριϊρχη Κωνςταντινουπόλεωσ
Γερμανού Α΄ (715-730), ο οπούοσ ϋζηςε τα γεγονότα τησ θαυμαςτόσ λύτρωςησ
τησ Κωνςταντινούπολησ από την πολιορκύα τησ από τουσ Ωραβεσ το 718, επύ
Αυτοκρϊτοροσ Λϋοντοσ του Ιςαύρου.
Η εκδοχό αυτό βαςύζεται ςτο γεγονόσ, ότι μύα λατινικό μετϊφραςη του
ύμνου, η οπούα ϋγινε γύρω ςτο 800 από τον επύςκοπο Βενετύασ Φριςτόφορο,
τον αναφϋρει ωσ δημιουργό του ύμνου. Η ϊλλη εκδοχό που υποςτηρύζεται
βαςύζεται ςε μια παλαιϊ αχρονολόγητη εικόνα του Ευαγγελιςμού ςτο
παρεκκλόςιο του Αγύου Νικολϊου τησ ονομαςτόσ μονόσ του Αγύου ϊββα ςτα
Ιεροςόλυμα, όπου εικονύζεται και ϋνασ μοναχόσ, ο οπούοσ κρατϊει ϋνα
ειλητϊριο που γρϊφει «Ἄγγελοσ πρωτοςτϊτησ οὐρανόθεν ἐπϋμφθη» (αρχό του
α΄ ούκου του Ακϊθιςτου ύμνου).
το κεφϊλι του μοναχού αυτού γρϊφει «ο ϊγιοσ Κοςμϊσ». Πρόκειται για τον
Κοςμϊ τον Μελωδό, ο οπούοσ ϋζηςε και αυτόσ τα γεγονότα του 718, καθώσ
απεβύωςε το 752 ό 754. Ωλλεσ, λιγότερο πιθανϋσ απόψεισ θεωρούν ωσ μελωδό
του ύμνου τον Πατριϊρχη ϋργιο, τον ιερό Υώτιο, τον Απολινϊριο τον
Αλεξανδρϋα, τον Μητροπολύτη Νικομόδειασ Γεώργιο ικελιώτη, τον Γεώργιο
Πιςύδη, και ϊλλουσ, που ϋζηςαν από τον Ζ΄ μϋχρι τον Θ΄ αιώνα.
Βϋβαιο, εύναι πϊντωσ, ότι οι ειρμού του Κανόνα του Ακϊθιςτου Ύμνου εύναι
ϋργο του Ιωϊννου Δαμαςκηνού (676-749), ενώ τα τροπϊρια του Ιωςόφ Ξϋνου
του Τμνογρϊφου. Γενικό θϋμα του ύμνου εύναι ο Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου, ο
οπούοσ πηγϊζει από την Αγύα Γραφό και τουσ Πατϋρεσ τησ Εκκληςύασ και
περιγρϊφει τα ιςτορικϊ γεγονότα, αλλϊ προχωρεύ και ςε θεολογικό και
δογματικό ανϊλυςό τουσ.
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Σελίδα 31

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ο πρώτοι δώδεκα ούκοι του (Α-Μ) αποτελούν το ιςτορικό μϋροσ. Εκεύ
εξιςτορούνται τα γεγονότα από τον Ευαγγελιςμό τησ Θεοτόκου μϋχρι την
Τπαπαντό, ακολουθώντασ τη διόγηςη του Ευαγγελιςτό Λουκϊ. Αναφϋρεται ο
Ευαγγελιςμόσ (Α, Β, Γ, Δ), η επύςκεψη τησ εγκύου Παρθϋνου ςτην Ελιςϊβετ (Ε),
οι αμφιβολύεσ του Ιωςόφ (Ζ), η προςκύνηςη των ποιμϋνων (Η) και των Μϊγων
(Θ, Ι, Κ), η Τπαπαντό (Μ) και η φυγό ςτην Αύγυπτο (Λ), η οπούα εύναι η μόνη που
ϋχει ωσ πηγό το απόκρυφο πρωτευαγγϋλιο του Χευδο-Ματθαύου.
Οι τελευταύοι δώδεκα (Ν-Ψ) αποτελούν το θεολογικό ό δογματικό μϋροσ,
ςτο οπούο ο μελωδόσ αναλύει τισ βαθύτερεσ θεολογικϋσ και δογματικϋσ
προεκτϊςεισ τησ Ενανθρώπιςησ του Κυρύου και το ςκοπό τησ, που εύναι η
ςωτηρύα των πιςτών.
Ο μελωδόσ βϊζει ςτο ςτόμα του αρχαγγϋλου, του εμβρύου Προδρόμου,
των ποιμϋνων, των μϊγων και των πιςτών τα 144 ςυνολικϊ «Φαῖρε», τουσ
Φαιρετιςμούσ προσ τη Θεοτόκο, που αποτελούν ποιητικό εμπλουτιςμό του
χαιρετιςμού

του

Γαβριόλ

(«Φαῖρε

Κεχαριτωμϋνη»),

που

αναφϋρει

ο

Ευαγγελιςτόσ Λουκϊσ (Λουκ. α΄ 28).
τα μοναςτόρια, αλλϊ και ςτη ςημερινό ενορύα και παλαιότερα κατϊ τα
διϊφορα Συπικϊ, υπϊρχουν και ϊλλα λειτουργικϊ πλαύςια για την ψαλμωδύα
του ύμνου. Η ακολουθύα του όρθρου, του εςπερινού, τησ παννυχύδοσ ό μιασ
ιδιόρρυθμησ Θεομητορικόσ Κωνςταντινουπολιτικόσ ακολουθύασ, την πρεςβεύα.
ε όλεσ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ςε ϋνα οριςμϋνο ςημεύο τησ κοινόσ ακολουθύασ
γύνεται μια παρεμβολό. Χϊλλεται ο κανών τησ Θεοτόκου και ολόκληρο ό
τμηματικϊ το κοντϊκιο και οι ούκοι του Ακαθύςτου.
Ο Ακϊθιςτοσ Ύμνοσ ςυνδϋθηκε με τη Μεγϊλη Σεςςαρακοςτό, προφανώσ,
εξ αιτύασ ενόσ ϊλλου καθαρώσ λειτουργικού λόγου. Μϋςα ςτην περύοδο τησ
Νηςτεύασ εμπύπτει πϊντοτε η μεγϊλη γιορτό του Ευαγγελιςμού τησ Θεοτόκου.
Εύναι η μόνη μεγϊλη γιορτό, που λόγω του πϋνθιμου χαρακτόρα τησ
Σεςςαρακοςτόσ, ςτερεύται προεορτύων και μεθεορτύων. Αυτόν ακριβώσ την
ϋλλειψη ϋρχεται να καλύψει η ψαλμωδύα του Ακαθύςτου, τμηματικϊ κατϊ τα
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Σελίδα 32

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
απόδειπνα των Παραςκευών και ολόκληροσ κατϊ το ϊββατο τησ Ε΄
εβδομϊδασ.
Σο βρϊδυ τησ Παραςκευόσ και το ϊββατο εύναι μϋρεσ που μαζύ με την
Κυριακό εύναι οι μόνεσ μϋρεσ των εβδομϊδων των Νηςτειών, κατϊ τισ οπούεσ
επιτρϋπεται ο γιορταςμόσ χαρμόςυνων γεγονότων, και ςτισ οπούεσ,
μετατύθενται οι γιορτϋσ τησ εβδομϊδασ.
ύμφωνα με οριςμϋνα Συπικϊ, ο Ακϊθιςτοσ Ύμνοσ ψαλλόταν πϋντε μϋρεσ
πριν τη γιορτό του Ευαγγελιςμού και κατϊ ϊλλα τον όρθρο τησ μϋρασ τησ
γιορτόσ.

Κοντάκιο: Σῇ ὑπερμάχῳ ςτρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡσ λυτρωθεῖςα τῶν
δεινῶν εὐχαριςτήρια, ἀναγράφω ςοι ἡ Πόλισ ςου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡσ ἔχουςα τὸ
κράτοσ ἀπροςμάχητον ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωςον, ἵνα κράζω ςοι•
Φαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε».
Πηγέσ: Υουντούλη, Ι., Λογικό Λατρεύα (Αποςτολικό Διακονύα Εκκληςύασ
Ελλϊδοσ, 1997)˙
Ίδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμού˙
Ιςτότοποσ Εκκληςύασ Ελλϊδοσ. τησ Δρ Ελϋνησ Ρωςςύδου-Κουτςού,
Υιλολόγου-Βυζαντινολόγου.
Ιαμουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014-Τεύχος 1

Σελίδα 33

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΤΘΙΨΝ 1ησ ΕΒΔΟΜΑΔΟ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΑΡΑΚΟΣΗ
2-3-2014

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΤΡΙΝΗ, ΥΨΣΕΙΝΗ ΣΗ ΑΜΑΡΕΙΣΙΔΟ

06:40π.μ.

Όρθροσ και Θεύα Λειτουργύα του Μεγϊλου Βαςιλεύου.

5:30μ.μ.

Εςπερινόσ τησ υγνώμησ, εισ τον Κεντρικό Ναό.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 3 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μϋγα Απόδειπνο του Μεγϊλου Κανόνοσ εισ τον Κεντρικό Ναό
ΚΑΘΑΡΑ ΣΡΙΣΗ 4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μϋγα Απόδειπνο του Μεγϊλου Κανόνοσ εισ τον Κεντρικό Ναό
ΚΑΘΑΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 5 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:30π.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό.

6:00μ.μ.

Θ' Ώρα και Εςπερινόσ μετϊ Λειτουργύασ των Προηγιαςμϋνων Σιμύων
Δώρων εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο τησ Παναγίασ.
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΣΗ 6 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μϋγα Απόδειπνο του Μεγϊλου Κανόνοσ εισ τον Κεντρικό Ναό
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 7 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:30π.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό

5.30μ.μ.

Ακολουθύα των Κολλύβων υπϋρ αναπαύςεωσ των κεκοιμημϋνων
Ακολουθία Α' Φαιρετιςμών εισ την Τπεραγία Θεοτόκο.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο τησ Αγύασ Βαρβϊρασ Βύρωνοσ.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο του Αγύου Λαζϊρου Βύρωνοσ.

7:00μ.μ.

Εισ τον Ιερό Καθεδρικό Ναό τησ Αγύασ Σριϊδοσ Βύρωνοσ.

9:00μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο τησ Παναγύασ Γοργουπηκόου-Αγ.Αναργύρων.
ΑΒΒΑΣΟ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:50π.μ.

Γ΄ΧΤΦΟΑΒΒΑΣΟ

Όρθροσ

&

Θ.

Λειτουργύα

Αγ.

Ιωϊννου

του

Φρυςοςτόμου & Μνημόςυνο υπϋρ αναπαύςεωσ εισ τον Κεντρικό Ναό.
5:30μ.μ.

Ακολουθύα του Εςπερινού εισ τον Κεντρικό Ναό
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Σελίδα 34

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Σο Ιερό Παρεκκλήςιο μασ.
Ο Ωγιοσ Λάζαροσ Βύρωνοσ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΤΘΙΨΝ 2ησ ΕΒΔΟΜΑΔΟ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΑΡΑΚΟΣΗ
9-3-2014

ΚΤΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΕΙΨΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)

06:40π.μ.

Ακολουθύα Όρθρου και Θεύα Λειτουργύα του Μεγϊλου Βαςιλεύου.

5:30μ.μ.

Κατανυκτικόσ Εςπερινόσ εισ τον Κεντρικό Ναό.
ΔΕΤΣΕΡΑ 10 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
ΣΡΙΣΗ 11 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
ΣΕΣΑΡΣΗ 12 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

6:30μ.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό.

6:00μ.μ.

Θ' Ώρα και Εςπερινόσ μετϊ Λειτουργύασ των Προηγιαςμϋνων Σιμύων
Δώρων εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο τησ Παναγίασ.
ΠΕΜΠΣΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:30π.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό.
Ακολουθία Β' Φαιρετιςμών εισ την Τπεραγίαν Θεοτόκον.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο τησ Αγύασ Βαρβϊρασ Βύρωνοσ.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο του Αγύου Λαζϊρου Βύρωνοσ.

7:00μ.μ.

Εισ τον Ιερό Καθεδρικό Ναό τησ Αγύασ Σριϊδοσ Βύρωνοσ.

9:00μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο τησ Παναγύασ Γοργουπηκόου-Αγ.Αναργύρων.
ΑΒΒΑΣΟ 15 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:50π.μ.

Όρθροσ και Θεύα Λειτουργύα.

5:30μ.μ.

Ακολουθύα του Εςπερινού εισ τον Κεντρικό Ναό
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΤΘΙΨΝ 3ησ ΕΒΔΟΜΑΔΟ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΑΡΑΚΟΣΗ
16-3-2014

ΚΤΡΙΑΚΗ Β' ΣΨΝ ΝΗΣΕΙΨΝ, ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΑ

06:30π.μ.

Ακολουθύα Όρθρου & Θ. Λειτουργύα του Μεγϊλου Βαςιλεύου.

5:30μ.μ.

Κατανυκτικόσ Εςπερινόσ
ΔΕΤΣΕΡΑ 17 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
ΣΡΙΣΗ 18 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
ΣΕΣΑΡΣΗ 19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:30π.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό.

6:00μ.μ.

Θ' Ώρα και Εςπερινόσ μετϊ Λειτουργύασ των Προηγιαςμϋνων Σιμύων
Δώρων εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο τησ Παναγίασ.
ΠΕΜΠΣΗ 20 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 21 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:30π.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό.
Ακολουθία Γ' Φαιρετιςμών εισ την Τπεραγίαν Θεοτόκον.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο τησ Αγύασ Βαρβϊρασ Βύρωνοσ.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο του Αγύου Λαζϊρου Βύρωνοσ.

7:00μ.μ.

Εισ τον Ιερό Καθεδρικό Ναό τησ Αγύασ Σριϊδοσ Βύρωνοσ.

9:00μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο Παναγύασ Γοργουπηκόου-Αγ.Αναργύρων.
ΑΒΒΑΣΟ 22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:50π.μ.

Όρθροσ και Θεύα Λειτουργύα.

5:30μ.μ.

Ακολουθύα του Εςπερινού εισ τον Κεντρικό Ναό
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΤΘΙΨΝ 4ησ ΕΒΔΟΜΑΔΟ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΑΡΑΚΟΣΗ
23-3-2014

ΚΤΡΙΑΚΗ Γ' ΣΨΝ ΝΗΣΕΙΨΝ, ΣΗ ΣΑΤΡΟΠΡΟΚΤΝΗΕΨ

06:30π.μ.

Ακολουθύα Όρθρου & Θ. Λειτουργύα του Μεγϊλου Βαςιλεύου.

5:30μ.μ.

Κατανυκτικόσ Εςπερινόσ & Φαιρετιςμούσ του Σιμύου ταυρού.
ΔΕΤΣΕΡΑ 24 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

7:30μ.μ.

Ιερϊ Αγρυπνύα επύ τη εορτό του Ευαγγελιςμού τησ Θεοτόκου.
25-3-2014

Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΣΗ.

07:00π.μ.

Ακολουθύα Όρθρου μετϊ Θεύασ Λειτουργύασ.

10:30π.μ.

Δοξολογύα επύ τη Εθνικό Εορτό (όμερα καταλύεται ψϊρι).

5:30μ.μ.

Εςπερινόσ Αποδόςεωσ τησ εορτόσ του Ευαγγελιςμού τησ Θεοτόκου.
ΣΕΣΑΡΣΗ 26 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:30π.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό.

5:30μ.μ..

Θ' Ώρα και Εςπερινόσ μετϊ Λειτουργύασ των Προηγιαςμϋνων Σιμύων
Δώρων εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο τησ Παναγίασ.
ΠΕΜΠΣΗ 27 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

5:30μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:30π.μ.

Θεύα Λειτουργύα των Προηγιαςμϋνων Σ. Δώρων εισ τον Κεντρικό Ναό.
Ακολουθία Δ' Φαιρετιςμών εισ την Τπεραγίαν Θεοτόκον.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο τησ Αγύασ Βαρβϊρασ Βύρωνοσ.

6:30μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο του Αγύου Λαζϊρου Βύρωνοσ.

7:00μ.μ.

Εισ τον Ιερό Καθεδρικό Ναό τησ Αγύασ Σριϊδοσ Βύρωνοσ.

9:00μ.μ.

Εισ το Ιερό Παρεκκλόςιο Παναγύασ Γοργουπηκόου-Αγ.Αναργύρων
ΑΒΒΑΣΟ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

06:50π.μ.

Όρθροσ και Θεύα Λειτουργύα εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.;;;

5:30μ.μ.

Ακολουθία του Εσπερινού εις τον Κεντρικό Ναό
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Σελίδα 38

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Σο Ιερό Παρεκκλήςιο μασ.
Παναγία Γοργουπήκοοσ-Ωγιοι Ανάργυροι
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Σελίδα 39

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΤΘΙΨΝ 5ησ ΕΒΔΟΜΑΔΟ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΑΡΑΚΟΣΗ
30-3-2014

ΚΤΡΙΑΚΗ Δ' ΣΨΝ ΝΗΣΕΙΨΝ, ΙΨΑΝΝΟΤ ΚΛΙΜΑΚΟ

06:30π.μ.

Ακολουθύα Όρθρου & Θ. Λειτουργύα του Μεγϊλου Βαςιλεύου.

6:00μ.μ.

Κατανυκτικόσ Εςπερινόσ.
ΔΕΤΣΕΡΑ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

6:00μ.μ.

Μεγϊλο Απόδειπνο εισ το Ιερό Παρεκκλήςιο.
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Σελίδα 40

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΣΨ ΘΕΨ ΔΟΞΑ
Ευχαριςτούμε θερμα τον εβαςμιώτατο Ποιμενϊρχη μασ κ.κ.
Δανιήλ, που από την πρώτη ςτιγμό αγκϊλιαςε και ςτόριξε την
ϋκδοςη του Χηφιακού Περιοδικού τησ Ενορύασ μασ.
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