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Εὐχό 

Εἰσ τόν Ὑπεραγύαν Θεοτόκον 

 

 Ὑπεραγύα Θεοτϐκε Παρθϋνε, ςκϋπε με, καύ διαφϑλαττε τὸν δοῦλϐν ςου ἀπὸ 

παντὸσ κακοῦ ψυχῆσ τε καὶ ςώματοσ, καὶ ἀπὸ παντὸσ ἐχθροῦ ὁρατοῦ καὶ ἀορϊτου.  

Φαῖρε κεχαριτωμϋνη Μαρύα, ὁ Κϑριοσ μετὰ ςοῦ. Εὐλογημϋνη ςϑ ἐν γυναιξὶ καὶ 

εὐλογημϋνοσ ὁ καρπὸσ τῆσ κοιλύασ ςου, ὅτι ωτῆρα ἔτεκεσ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  

Φαῖρε καὶ εὐφραύνου, Θεοτϐκε Παρθϋνε, καὶ πρϋςβευε ὑπὲρ τοῦ δοϑλου ςου 

Κυρύα καὶ Δϋςποινα τῶν Ἀγγϋλων καὶ Μότηρ τῶν χριςτιανῶν, βοόθηςϐν μοι τῷ δοϑλῳ 

ςου.  

Ὦ Μαρύα παναμώμητε, χαῖρε νϑμφη ἀνϑμφευτε· χαῖρε ἡ χαρὰ τῶν θλιβομϋνων 

καὶ ἡ παραμυθύα τῶν λυπουμὲνων.  

Φαῖρε ἡ τροφὴ τῶν πεινώντων καὶ ὁ λιμὴν τῶν χειμαζομϋνων χαῖρε τῶν ἁγύων 

ἁγιωτϋρα καὶ πϊςησ κτύςεωσ τιμιωτϋρα· χαῖρε τοῦ Πατρὸσ ἁγύαςμα, τοῦ Τἱοῦ τὸ 

ςκόνωμα, καὶ τοῦ ἁγύου Πνεϑματοσ τὸ ἐπιςκύαςμα.  
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Φαῖρε τοῦ πϊντων Βαςιλϋωσ Φριςτοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τὸ τερπνὸν παλϊτιον χαῖρε ἡ 

Μότηρ τῶν ὀρφανῶν καύ ἡ βακτηρύα τῶν τυφλῶν χαῖρε τὸ καϑχημα τῶν χριςτιανῶν 

καὶ τῶν προςκαλουμϋνων ςοι ὁ ἕτοιμοσ βοηθϐσ.  

Παναγύα Δϋςποινϊ μου, φϑλαξϐν με ὑπὸ τὴν ςκϋπην ςου· ὅτι εἰσ τὰσ 

παναχρϊντουσ χεῖρασ ςου παρατύθημι τὸ πνεῦμα μου. Γενοῦ βοηθὸσ καὶ ςκϋπη τῆσ 

ψυχῆσ μου ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμϋρᾳ τῆσ κρύςεωσ, καὶ πρϋςβευε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἀναξύου ἵνα 

εἰςϋλθω καθαρὸσ καὶ ἁγνὸσ εἰσ τὸν Παρϊδειςον. Μὴ ἀπορρύψησ με, Κυρύα μου, τὸν 

δοῦλον ςου· ἀλλὰ βοόθηςϐν μοι, καὶ δὸσ μοι τὸ ςυμφϋρον τῆσ αἰτόςεωσ.  

Λϑτρωςαύ με ἀπϐ παντὸσ κινδϑνου, ἐπιβουλῆσ, ἀνϊγκησ καὶ ἀςθενεύασ, καὶ 

δώρηςαύ μοι πρὸ τοῦ τϋλουσ μετϊνοιαν ἵνα -ςωζϐμενοσ τῇ μεςιτεύᾳ καὶ βοηθεύᾳ ςου, 

ἐν μὲν τῷ παρϐντι βύῳ ἀπὸ παντὸσ ἐχθροῦ ὁρατοῦ καὶ ἀορϊτου, πορευϐμενοσ 

θεαρϋςτωσ ἐν τοῖσ θελόμαςι τοῦ ἀγαπητοῦ ςου Τἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ 

ἡμϋρα τῆσ κρύςεωσ ἀπϐ τῆσ αἰωνύου καὶ φοβερᾶσ κολϊςεωσ- προςκυνῶ, εὐχαριςτῶ 

καὶ δοξϊζω τὸ πανϊγιϐν ςου ὄνομα εἰσ τοϑσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων. Ἀμόν.  

 Ἁγύου Δημητρύου Ροςτώφ 
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«Ο Σταυρός δεν είναι πλέον όνειδος, αλλά απαίτηση και τίτλος δόξας»  

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.κ. 

ΔΑΝΙΗΛ. 

Ο Φριςτόσ πϋθανε ςταυρωμϋνοσ. Ο ςταυρϐσ, που υπόρξε το ϐργανο τησ 

απολυτρώςεωσ, ϋγινε μαζύ με τον θϊνατο, τον πϐνο και το αύμα μύα απϐ τισ ουςιώδεισ 

λϋξεισ που φϋρνουν ςτον νου τη ςωτηρύα μασ. Ο ςταυρϐσ δεν εύναι πια ϐνειδοσ, αλλϊ 

απαύτηςη και τύτλοσ δϐξασ, πρώτα για τον Ιηςοϑ Φριςτϐ και ϋπειτα για τουσ μαθητϋσ 

Σου, τουσ χριςτιανοϑσ. 

 

1. Ο ςταυρόσ του Ιηςού Φριςτού 

Ο απϐςτολοσ Παϑλοσ εκφρϊζει την αυθϐρμητη αντύδραςη κϊθε ανθρώπου 

μπροςτϊ ςτον ςταυρϐ τησ απολυτρώςεωσ ςτα λϐγια 

«Ημεύσ δε κηρύςςομεν Φριςτόν εςταυρωμϋνον, Ιουδαύοισ μεν ςκϊνδαλον, Ελληςι 

δε μωρύαν». 

Ηταν δυνατϐν η ςωτηρύα να προϋλθει κατϊ την αντύληψη που επικρατοϑςε ςτον 

ελληνορωμαώκϐ κϐςμο τησ εποχόσ του Ιηςοϑ Φριςτοϑ απϐ τη ςταϑρωςη, αυτϐ το 

μαρτϑριο για ςκλϊβουσ, που δεν αποτελοϑςε μϐνο ϋναν ςκληρϐ τρϐπο θανατώςεωσ 

αλλϊ και ντροπό; 

Ηταν δυνατϐν η απολϑτρωςη να δοθεύ, κατϊ την αντύληψη των Εβραύων, απϐ ϋνα 

πτώμα, που θεωροϑνταν τϐςο ακϊθαρτο, που επιβαλλϐταν να απαλλαγοϑν απ’ αυτϐ 

ϐςο το δυνατϐ γρηγορϐτερα, ό απϐ ϋναν κατϊδικο κρεμαςμϋνο ςτο ξϑλο που ϋφερνε 

επϊνω του το ςημϊδι τησ θεώκόσ κατϊρασ και τιμωρύασ; 

 

τον Γολγοθϊ οι παριςτϊμενοι Σον κορόιδευαν. Οι Μαθητϋσ Σου όςαν ταραγμϋνοι και 

φοβιςμϋνοι. 

Ο Ιδιοσ ο Κϑριοσ Ιηςοϑσ Φριςτϐσ την παραμονό του πϊθουσ Σου ανόγγειλε ϐτι ϐλοι 

θα ςκανδαλιςθοϑν εξαιτύασ Σου. 

Αυτϐσ ϐμωσ ο ςταυρικϐσ θϊνατοσ του Κυρύου Ιηςοϑ Φριςτοϑ αποτελεύ τον πυρόνα 

του κηρϑγματοσ των Αποςτϐλων και τησ Εκκληςύασ. 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Ιούλιος-Αύγοσζηος-Σεπηέμβριος  2014 - Τεύτος 3  Σελίδα 5 

 

Ο ςταυρϐσ του Κυρύου κρϑβει ϋνα μυςτόριο το νϐημα του οπούου αποκϊλυψε ο 

Ιδιοσ ο Κϑριοσ Ιηςοϑσ Φριςτϐσ επικαλοϑμενοσ τισ μαρτυρύεσ και αναφορϋσ των 

προφητών τησ Παλαιϊσ Διαθόκησ. 

«Ούτοσ τασ αμαρτύασ ημών φϋρει και περύ ημών οδυνϊται». 

«Αυτϐσ τασ αςθενεύασ ημών ϋλαβε και τασ νϐςουσ εβϊςταςε». 

το νϐημα του ςταυρικοϑ θανϊτου του Κυρύου μασ Ιηςοϑ Φριςτοϑ αναφϋρεται ο 

απϐςτολοσ Πϋτροσ. 

«Οσ (δηλαδό ο Ιηςοϑσ Φριςτϐσ) τασ αμαρτύασ ημών αυτϐσ ανόνεγκεν εν τω ςώματι 

αυτοϑ επύ το ξϑλον, ύνα ταισ αμαρτύαισ απογενόμενοι τη δικαιοςύνη ζόςωμεν•ου τω 

μώλωπι αυτού ιϊθητε». 

 

Για τον Κϑριο Ιηςοϑ Φριςτϐ ο ςταυρικϐσ Σου θϊνατοσ ϋγινε η αιώνια δϐξα Σου. 

 

***** 

 

 

2. Ο ςταυρόσ των χριςτιανών 

Οι μαθητϋσ του Κυρύου Ιηςοϑ Φριςτοϑ ταυτύζονται με τον Διδϊςκαλϐ τουσ κατϊ 

την απαύτηςη: 

«Ει τισ θϋλει οπύςω μου ελθεύν, απαρνηςϊςθω εαυτϐν και αρϊτω τον ςταυρϐν 

αυτοϑ και ακολουθεύτω μοι». 

 

Με τουσ λϐγουσ αυτοϑσ ο Ιηςοϑσ Φριςτϐσ ζητεύ απϐ τουσ μαθητϋσ Σου να πεθϊνουν για 

τον εαυτϐ τουσ, να πεθϊνουν για τον κϐςμο διακϐπτοντασ ϐλουσ τουσ φυςικοϑσ 

δεςμοϑσ με τον κϐςμο τησ αμαρτύασ και να εύναι ϋτοιμοι να δεχθοϑν να τουσ πϊρουν 

τη ζωό ϋνεκα του Ιηςοϑ. Αυτϊ ϐμωσ ςυνιςτοϑν τη δϐξα του. 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Ιούλιος-Αύγοσζηος-Σεπηέμβριος  2014 - Τεύτος 3  Σελίδα 6 

 

 

Ο ςταυρόσ του Ιηςού Φριςτού γύνεται ςτη ζωό του χριςτιανού το ςύνορο ανϊμεςα 

ςτουσ δύο κόςμουσ, αυτόν τησ ςϊρκασ και αυτόν του πνεύματοσ. 

 

Ο πιςτϐσ που αποδϋχεται και ςηκώνει τον ςταυρϐ του ακολουθώντασ τον 

Εςταυρωμϋνο Ιηςοϑ Φριςτϐ ζώντασ την εςταυρωμϋνη ζωό μπορεύ μαζύ με τον 

απϐςτολο Παϑλο να αναφωνεύ υπερόφανα: 

 

«Εμού δε μη γϋνοιτο καυχϊςθαι ει μη εν τω ςταυρώ του Κυρύου ημών Ιηςού Φριςτού, 

δι' ου εμού κόςμοσ εςταύρωται καγώ τω κόςμω». 
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H Κούμηςισ τησ Θεοτόκου 

Σου Ιωϊννου Υουντούλη 

Ἡ ἑορτὴ τῆσ Κοιμόςεωσ τῆσ Θεοτϐκου, ποϑ ἑορτϊζει ςτὶσ 15 Αὐγοϑςτου ὁ 

χριςτιανικὸσ κϐςμοσ, εἶναι ἡ μεγαλυτϋρα ἀπὸ τὶσ ἑορτὲσ ποὺ καθιϋρωςε ἡ Ἐκκληςύα 

πρὸσ τιμὴν τῆσ Μητρὸσ τοῦ Κυρύου, τὶσ θεομητορικὲσ ἑορτϋσ. Ἴςωσ εἶναι καὶ ἡ 

παλαιοτϋρα ἀπὸ ὅλεσ. Σὶσ πρῶτεσ μαρτυρύεσ ἔχουμε γι’ αὐτὴν κατὰ τὸν Ε΄αἰώνα, γϑρω 

ςτὴν ἐποχὴ ποὺ ςυνεκλόθη ἡ Γ΄Οἰκουμενικὴ ϑνοδοσ τῆσ Ἐφϋςου (451 μ.Φ.), ποὺ 

καθώριςε τὸ θεομητορικὸ δϐγμα καὶ ἔγινε αἰτύα νὰ ἀναπτυχθῆ ἡ τιμὴ ςτὸ πρϐςωπο 

τῆσ Θεοτϐκου. 

Γιὰ πρώτη φορὰ φαύνεται ὅτι ςυνεςτόθη ςτὰ Ἱεροςϐλυμα τὴν 13 Αὐγοϑςτου καὶ 

λύγο ἀργϐτερα μετετϋθη ςτὶσ 15 τοῦ ἰδύου μηνϐσ. Εἶχε δὲ γενικώτερο θεομητορικὸ 

χαρακτόρα, χωρὶσ εἰδικὴ ἀναφορὰ ςτὸ γεγονὸσ τῆσ Κοιμόςεωσ. Ὠνομϊζετο «ἡμϋρα 

τῆσ Θεοτϐκου Μαρύασ». Κϋντρο τοῦ πανηγυριςμοῦ ἀναφϋρεται ςτὴν ἀρχὴ ἕνα 

«Κϊθιςμα», ναὸσ ἐπ’ ὀνϐματύ τησ, ποὺ εὑρύςκετο ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱεροςϐλυμα ςτὸ τρύτο 

μύλιο τῆσ ὁδοῦ ποὺ ὁδηγοῦςε ςτὴν Βηθλεϋμ. 

 

Ἡ ςϑνδεςη τῆσ ἑορτῆσ αὐτῆσ πρὸσ τὴν Κούμηςη τῆσ Θεοτϐκου ἔγινε ςτὸν 

περύφημο ναὸ τῆσ Παναγύασ ποὺ βριςκϐταν ςτὴν Γεθςημανῆ, τὸ «εὐκτόριο τοῦ 

Μαυρικύου», ὅπου ὑπῆρχε καὶ ὁ τϊφοσ τησ. Αὐτὸσ ὁ ναὸσ πολὺ ςϑντομα πῆρε τὸν 

χαρακτόρα τοῦ μεγαλϑτερου θεομητορικοῦ προςκυνόματοσ καὶ ἡ ἀκτινοβολύα του 
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ἔγινε αἰτύα ἡ πανόγυρύσ του κατὰ τὴν 15η Αὐγοϑςτου γρόγορα νὰ διαδοθῆ ς’ ὁλϐκληρο 

τὸν χριςτιανικὸ κϐςμο ςὲ ἀνατολὴ καὶ δϑςη ςὰν ἑορτὴ τῆσ Κοιμόςεωσ τῆσ Θεοτϐκου. 

Ἀργϐτερα ἐξόρθη ἡ ἑορτὴ μὲ τὴν προπαραςκευαςτικὴ νηςτεύα καὶ τὴν παρϊταςι 

τοῦ ἑορταςμοῦ μϋχρι τῆσ 23ησ ἢ καὶ μϋχρι τοῦ τϋλουσ τοῦ Αὐγοϑςτου καὶ ἔγινε ὄχι 

μϐνο ἡ μεγαλυτϋρα θεομητορικὴ ἑορτὴ ἀλλὰ καὶ μύα ἀπὸ τὶσ ςπουδαιϐτερεσ ἑορτὲσ 

τοῦ ἐκκληςιαςτικοῦ ἔτουσ. Αὐτὸ βϋβαια ἦταν φυςικὸ νὰ γύνη, γιατύ ἡ Θεοτϐκοσ εἶναι 

τὸ προςφιλϋςτερο καὶ ἱερώτερο πρϐςωπο μετὰ τὸν Κϑριο καὶ γι’ αὐτὸ ςυνεκϋντρωςε 

τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐλϊβεια ὅλων τῶν χριςτιανικῶν γενεῶν. 

 Ἀναρύθμητοι ναοὶ καὶ μονὲσ ἔχουν κτιςθεῖ πρὸσ τιμὴν τῆσ Κοιμόςεώσ τησ, 

θαυμϊςιεσ τοιχογραφύεσ παριςτϊνουν ςὲ κϊθε ναὸ πύςω ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴςοδο ςὲ 

ἐκπληκτικὲσ ςυνθϋςεισ τὴν ἱερϊ τησ κηδεύα, ὕμνοι ἐκλεκτοὶ ἔχουν διακοςμόςει τὴν 

ἀκολουθύα τησ καὶ λϐγοι λαμπροὶ καὶ ἐγκώμια ἐξεφωνόθηςαν ἀπὸ τοὺσ Πατϋρεσ καὶ 

νεωτϋρουσ ἐκκληςιαςτικοὺσ ἄνδρεσ κατὰ τὴν ἡμϋρα τῆσ μνόμησ τησ. Ὅλεσ οἱ 

ἀνθρώπινεσ γενεὲσ ςυναγωνύςθηςαν ςτὴν προςφορὰ ὅ,τι ἐκλεκτοτϋρου εἶχαν νὰ 

παρουςιϊςουν, γιὰ νὰ μακαρύςουν ἔργῳ καὶ λϐγῳ τὴν Παρθϋνο Μαρύα. 

 ΣΟ ΕΟΡΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗ ΕΟΡΣΗ 

Γιὰ τὴν κατανϐηςη τοῦ ἑορτολογικοῦ περιεχομϋνου τῆσ ἑορτῆσ τῆσ Κοιμόςεωσ, 

ὅπωσ καὶ τῶν ἄλλων θεομητορικῶν ἑορτῶν, τῆσ υλλόψεωσ, τῆσ Γεννόςεωσ καὶ τῶν 

Εἰςοδύων, πρϋπει νὰ κϊμωμε μύα μικρὰ ἀναδρομὴ ςτὶσ πηγϋσ, ἀπὸ τὶσ ὁποῖεσ 

ἀντλόθηκαν τὰ θεομητορικὰ αὐτὰ θϋματα. Διαφορετικὰ εἶναι ἀδϑνατο νὰ ἑρμηνεϑςη 

κανεὶσ ὅ,τι ςυνδϋεται μὲ τὸν ἑορταςμὸ αὐτϐν, τὰ ςυναξϊρια, τὴν ὑμνογραφύα καὶ τὴν 

εἰκονογραφύα τουσ. 

Οἱ αὐθεντικὲσ ἱςτορικὲσ πηγϋσ, τὰ Εὐαγγϋλια καὶ τὰ ἄλλα βιβλύα τῆσ Καινῆσ 

Διαθόκησ, δὲν μᾶσ διϋςωςαν πληροφορύεσ γιὰ τὸν πρὸ τοῦ Εὐαγγελιςμοῦ καὶ γιὰ τὸν 

μετὰ τὴν Ἀνϊληψι τοῦ Κυρύου βύο τῆσ Θεοτϐκου. Πρϐθεςισ τῶν ἱερῶν ςυγγραφϋων 

ἦταν νὰ ἀφηγηθοῦν τὸν βύο καὶ τὸ ςωτηριῶδεσ ἔργο τοῦ Φριςτοῦ καὶ ὅ,τι ἄμεςα 

ςυνεδϋετο μὲ Αὐτὸν καὶ ὄχι νὰ ἱκανοποιόςουν τὴν εὐλαβῆ περιϋργεια ἢ τὰ ἱςτορικὰ 

ἐνδιαφϋροντα τῶν ἀναγνωςτῶν τουσ. 
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Ἡ παρϊδοςισ ὅμωσ τῆσ Ἐκκληςύασ διϋςωςε ἀπὸ ςτϐματοσ εἰσ ςτϐμα διϊφορεσ 

πληροφορύεσ ποϑ ἀφοροῦςαν ςτὸν βύο τῆσ Θεοτϐκου πρὸ τῆσ ςυλλόψεωσ τοῦ Κυρύου 

καὶ μετὰ τὴν Ἀνϊςταςύ Σου. Ἀργϐτερα διϊφοροι εὐλαβεῖσ, κατὰ τὸ πλεῖςτον, 

ςυγγραφεῖσ περιϋλαβαν τὶσ πληροφορύεσ αὐτὲσ καὶ τὶσ ἀνϋπτυξαν μὲ τὴν φανταςύα 

τουσ καὶ γιὰ νὰ ἔχουν περιςςϐτερο κϑροσ ἔθεςαν ςτοὺσ τύτλουσ τῶν ἔργων τουσ 

μεγϊλα ἀποςτολικὰ ὀνϐματα. 

Ἡ Ἐκκληςύα ἀπϋρριψε καὶ κατεδύκαςε τὰ βιβλύα αὐτὰ καὶ τὰ ὠνϐμαςε 

«Ἀπϐκρυφα» καὶ «Χευδεπύγραφα». ὲ μεταγενεςτϋρα ἐποχὴ πολλὲσ ἀπὸ τὶσ διηγόςεισ 

αὐτϋσ, τουλϊχιςτον ςτὶσ βαςικϋσ τουσ γραμμϋσ, ἔδωςαν θϋματα ςτὴν διαμϐρφωςι 

ἑορτῶν, ςτὴν ςϑνταξι ςυναξαρύων, ςτὴν πούηςη ὕμνων καὶ ςτὴν εἰκονογραφύα. Ἐξ 

ἄλλου, καθὼσ προεύπαμε, ὁ πυρὴν τῶν διηγόςεων αὐτῶν εἶχε ὡσ βϊςι του παμπϊλαιεσ 

ἱςτορικὲσ παραδϐςεισ γὺρω ἀπὸ τὸ πρϐςωπο τῆσ Θεοτϐκου. 

 ΑΥΗΓΗΙ ΣΟΤ ΓΕΓΟΝΟΣΟ ΣΗ ΚΟΙΜΗΕΨ 

Εἰδικὰ τὸ γεγονὸσ τῆσ Κοιμόςεωσ τῆσ Θεοτϐκου ἀφηγεῖται, ἐκτὸσ τῶν ἄλλων, καὶ 

μύα ἀπϐκρυφοσ διόγηςισ, ποὺ φϋρεται ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἠγαπημϋνου μαθητοῦ τοῦ 

Κυρύου, τοῦ Ἰωϊννου. Μύα περύληψη τοῦ ἐκτενοῦσ αὐτοῦ κειμϋνου θὰ παρουςιϊςωμε 

ἐδῶ. ὲ κϊθε του ςημεῖο ὁ ἀναγνώςτησ του θυμᾶται ἀντύςτοιχεσ φρϊςεισ ἀπὸ τοὺσ 

ὕμνουσ καὶ τὸ ςυναξϊριο τῆσ ἑορτῆσ καὶ λεπτομϋρειεσ ἀπὸ τὴν εἰκϐνα τῆσ Κοιμόςεωσ 

ποὺ ἐφιλοτϋχνηςαν βυζαντινοὶ ζωγρϊφοι. 

Ἡ Παναγύα μετὰ τὴν Ἀνϊληψι τοῦ Φριςτοῦ καθημερινῶσ πηγαύνει ςτὸ ζωοδϐχο 

μνῆμα καὶ προςεϑχεται. Μύα Παραςκευὴ ὁ Ἀρχϊγγελοσ Γαβριὴλ παρουςιϊζεται 

μπροςτϊ τησ καὶ τὴν χαιρετᾶ: «Φαῖρε, ἡ γεννόςαςα Φριςτὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν. Ὁ Κϑριοσ 

ἄκουςε τὴν προςευχό ςου καὶ θὰ ἀφόςησ τὸν κϐςμο καὶ θὰ πορευθῆσ εἰσ τὴν ζωὴν 

τὴν ἀληθινὴν καὶ ἀδιϊδοχον». 

Ἡ Θεοτϐκοσ ἐπιςτρϋφει ςτὸν οἶκο τησ, θυμιᾶ καὶ προςεϑχεται ςτὸν Φριςτὸ νὰ 

τῆσ ςτεύλη τὸν Ἰωϊννη καὶ τοὺσ λοιποὺσ Ἀποςτϐλουσ, γιὰ νὰ παραςταθοῦν ςτὸν 

θϊνατϐ τησ. Ἡ προςευχὴ τησ εἰςακοϑεται καὶ πρῶτοσ φθϊνει, ἁρπαγεύσ ἀπὸ νεφϋλη, ὁ 

Ἰωϊννησ καὶ ςὲ λύγο ἐπὶ νεφελῶν καὶ οἱ λοιποὶ Ἀπϐςτολοι οἱ διεςπαρμϋνοι ςτὰ πϋρατα 

τοῦ κϐςμου. 
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Σὴν Κυριακὴ ἔρχεται μὲ τὴν ἀπαςτρϊπτουςα δϐξα Σου καὶ μὲ χιλιϊδεσ ἀγγϋλουσ 

ὁ Κϑριοσ νὰ παραλϊβη τὴν ψυχὴ τῆσ Μητρϐσ Σου. Ἐκεύνη εὐλογεῖ τοὺσ Ἀποςτϐλουσ καὶ 

τὸν κϐςμο, δϋεται γιὰ τὴν ςωτηρύα ὅλων καὶ ἀφοῦ λαμβϊνει τὴν ὑπϐςχεςι ὅτι «πᾶςα 

ψυχὴ ἐπικαλουμϋνη τὸ ὄνομϊ τησ οὐ μὴ καταιςχυνθῆ, ἀλλ’ εὕρη ἔλεοσ καὶ 

παρϊκληςιν καὶ ἀντύληψιν καὶ παρρηςύαν καὶ ἐν τῷ νῦν αἰώνι καὶ ἐν τῷ μϋλλοντι», 

παραδύδει τὴν ἁγύα τησ ψυχὴ ςτὰ χϋρια τοῦ Τἱοῦ τησ. 

Οἱ Ἀπϐςτολοι περιπτϑςςονται τὸ ςκῆνοσ καὶ ψϊλλοντεσ μεταφϋρουν τὴν κλύνη 

μὲ τὸ ςῶμα γιὰ ταφό. Ἕνασ ἑβραῖοσ ὀνϐματι Ἰεφωνύασ ὁρμᾶ καὶ ἐπιχειρεῖ «κατὰ τῆσ 

κλύνησ», ἀλλ’ ἄγγελοσ Κυρύου μὲ «ξύφοσ πυρϐσ» ἀποκϐπτει τὰ χϋρια του ἀπὸ τῶν 

ὤμων, ποὺ μϋνουν κρεμαςμϋνα ςτὴν κλύνη. Αὐτὸσ μετανοεῖ καὶ κολλῶνται πϊλι τὰ 

χϋρια του, ἐνῶ οἱ Ἀπϐςτολοι ἀνενϐχλητοι ςυνεχύζουν τὴν ἐκφορϊ. Σὸ ςκῆνοσ 

θϊπτεται ςὲ καινὸ μνημεῖο ςτὴν Γεθςημανῆ, τὴν Σρύτη ὅμωσ ἡμϋρα «μετετϋθη ἐν 

Παραδεύςω». 

 Η ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗΙ 

Ἡ ἐκκληςιαςτικὴ πούηςισ ἐξωραϏζει τὴν ἁπλὴ αὐτὴ διόγηςη. τὰ τρύα ςτιχηρὰ τοῦ 

Ἑςπερινοῦ του α΄ἤχου, τὸ πρῶτο αὐτϐμελο καὶ τὰ ἄλλα δϑο προςϐμοια, τοῦ πρώτου, 

μὲ ἕνα θαυμϊςιο τρϐπο ἐγκωμιϊζεται ἡ Θεοτϐκοσ καὶ ἡ Κούμηςύ τησ. Ὡσ ὑπϐβαθρο 

ὅμωσ ἀναγνωρύζεται εὔκολα ἡ διόγηςι τοῦ ἀποκρϑφου: ἡ Γεθςημανῆ, οἱ λϐγοι τοῦ 

Γαβριόλ, ἡ παρουςύα τῶν ἀγγελικῶν δυνϊμεων, ἡ μετϊςταςι ἀπὸ τὸν τϊφο ςτὸν 

οὐρανϐ. 

Σὸ ἴδιο θϋμα ἔχουν καὶ τὰ τρύα ςτιχηρὰ τῶν Αἴνων τοῦ δ΄ ἤχου. τὸ πρῶτο, ὅλοσ 

ὁ κϐςμοσ, οὐρϊνιοσ καὶ ἐπύγειοσ, χαύρεται προπϋμποντασ τὴν μητϋρα τοῦ Φριςτοῦ καὶ 

ψϊλλοντασ ς’ αὐτὴν τὴν «ἐξϐδιον ὠδόν». τὰ ἄλλα δϑο περιγρϊφεται ἡ ἔλευςισ τῶν 

Ἀποςτϐλων καὶ ἡ ἐπικόδεια ψαλμωδύα τουσ, καθὼσ καὶ ἡ παρουςύα τῶν ἀγγελικῶν 

δυνϊμεων καὶ ἡ ὑποδοχὴ τῆσ ἀμωμότου ψυχῆσ τησ ἀπὸ τὸν Φριςτϐ. 

Σϋλοσ θὰ ςταθοῦμε ςτὸ πιὸ ἰδιϐρρυθμο τροπϊριο τῆσ ἑορτῆσ αὐτῆσ, ἀλλὰ καὶ 

ὅλων τῶν τροπαρύων μασ. Πρϐκειται γιὰ τὸ δοξαςτικϐ τοῦ Ἑςπερινοῦ. Σὸ περιεχϐμενϐ 

του ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ςχετικὴ ἀπϐκρυφο διόγηςη. Ἡ ἰδιορρυθμύα τοῦ τροπαρύου αὐτοῦ 
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εἶναι ὅτι δὲν ψϊλλεται, ὅπωσ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκκληςιαςτικοὶ ὕμνοι, ςὲ ἕνα μϐνο ἦχο, 

ἀλλὰ καὶ ςτοὺσ ὀκτώ.  

Ἦχοσ α΄ 

Θεαρχύῳ νεϑματι 

πϊντοθεν οἱ θεοφϐροι ἀπϐςτολοι 

ὑπὸ νεφῶν μεταρςύωσ αἰρϐμενοι, 

 

Ἦχοσ πλ. α΄ 

καταλαβϐντεσ τὸ πανϊχραντον 

καὶ ζωαρχικϐν ςου ςκῆνοσ 

ἐξϐχωσ ἠςπϊζοντο. 

 

Ἦχοσ β΄ 

Αἱ δὲ ὑπϋρτατοι τῶν οὐρανῶν δυνϊμεισ 

ὺν τῷ οἰκεύῳ δεςπϐτη παραγενϐμεναι, 

 

Ἦχοσ πλ. β΄ 

Σὸ θεοδϐχον καὶ ἀκραιφνϋςτατον ςῶμα 

Προπϋμπουςι, τῷ δϋει κρατοϑμεναι, 

Ὑπερκοςμύωσ δὲ προώχοντο 

καὶ ἀορϊτωσ ἐβϐων 

ταῖσ ἀνωτϋραισ ταξιαρχύαισ, 
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ἰδοὺ ἡ παντϊναςςα θεοπαῖσ παραγϋγονεν. 

 

Ἦχοσ γ΄ 

ἄρατε πϑλασ 

Καὶ ταϑτην ὑπερκοςμύωσ ὑποδϋξαςθε, 

Σὴν τοῦ ἀεννϊου φωτὸσ μητϋρα, 

 

Ἦχοσ βαρὺσ 

Διὰ ταϑτησ γὰρ ἡ παγγενὴσ 

τῶν βροτῶν ςωτηρύα γϋγονεν, 

ἡ ἀτενύζειν οὐκ ἰςχϑομεν 

καὶ ταϑτη ἄξιον γϋρασ 

ἀπονϋμειν ἀδϑνατον, 

 

Ἦχοσ δ΄ 

ταϑτησ γὰρ τὸ ὑπερβϊλλον 

ὑπερϋχει πϊςαν ἔννοιαν. 

 

Ἦχοσ πλ. δ΄ 

Διϐ, ἄχραντε θεοτϐκε, 

ἀεὶ ςὺν ζωηφϐρῳ βαςιλεῖ 

καὶ τϐκῳ ζῶςα, πρϋςβευε διηνεκῶσ 
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περιφρουρῆςαι καὶ ςῶςαι 

ἀπὸ πϊςησ προςβολῆσ ἐναντύασ 

τὴν νεολαύαν ςου, 

τὴν γὰρ ςὴν προςταςύαν κεκτόμεθα, 

 

Ἦχοσ α΄ 

Εἰσ τοὺσ αἰώνασ 

ἀγλαοφανῶσ μακαρύζοντεσ. 

 Ἀπὸ τὸ βιβλύο «Λογικὴ Λατρεύα», 

 ἔκδ. Ἀποςτολικῆσ Διακονύασ 
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Αφιέρωμα  

Ο Αρχιεπίςκοποσ Χριςτόδουλοσ ςτισ 4 Αυγούςτου 1974 ςτο Βόλο  

 

Σου Αρχιμ. Επιφανύου Οικονόμου, Ιεροκόρυκοσ 

Σο ταξύδι ϊρχιςε την Κυριακό 4 Αυγοϑςτου 1974. Εκεύνη την ημϋρα ο καταγϊλανοσ 

ουρανϐσ τησ Μαγνηςύασ, ο ιςτορικϐσ τϐποσ τησ αρχαύασ Ιωλκοϑ και τησ Βυζαντινόσ 

Δημητριϊδοσ, ο ςϑγχρονοσ Βϐλοσ, υποδϋχθηκαν τον νϋο Μητροπολύτη και Επύςκοπο 

τησ τοπικόσ Εκκληςύασ Φριςτϐδουλο Παραςκευαώδη.  

την εύςοδο τησ πϐλησ, δύπλα ςτον αγϋρωχο και ευθυτενό Αρχιεπύςκοπο 

εραφεύμ, ξεπρϐβαλε ϋνασ νεαρϐσ ιερωμϋνοσ, μϐλισ 35 ετών, του οπούου η φόμη εύχε 

προηγηθεύ απϐ την ώρα τησ εκλογόσ του, λύγεσ μϋρεσ πριν. 

Αυτό η φόμη περιϋγραφε ϋναν νϋο κληρικϐ, ιδιαύτερα μορφωμϋνο, φλογερϐ 

ιεροκόρυκα, δυναμικϐ και χαριςματικϐ, που εύχε κερδύςει την ςυμπϊθεια και την 

αναγνώριςη του δϑςκολου και ευφυοϑσ Αρχιεπιςκϐπου εραφεύμ, απϐ την πρώτη 

ςτιγμό, δοκιμαςμϋνου ςε δϑςκολεσ αποςτολϋσ, ϐπωσ όταν η πολυετόσ μοναςτικό 

ϊςκηςη ςτα Μετϋωρα και ςτην Αττικό, η πολϑμηνη διακονύα του ςτη μεθοριακό 
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γραμμό τησ Μακεδονύασ, αλλϊ και η καθολικϊ αναγνωριςμϋνη προςφορϊ του ςτην 

Γραμματεύα και Αρχιγραμματεύα τησ Ιερϊσ υνϐδου. 

Ο Βϐλοσ, με το ϋντονο προςφυγικϐ ςτοιχεύο, υποδϋχθηκε, για πρώτη φορϊ, ϋναν 

ϊλλο πρϐςφυγα, τον Ξανθιώτη, με καταγωγό απϐ την Αδριανοϑπολη, Φριςτϐδουλο, ο 

οπούοσ ϋφθαςε ςτην πρωτεϑουςα τησ Μαγνηςύασ ϊγνωςτοσ μεταξϑ αγνώςτων. 
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Ο Μητροπολύτησ Φριςτϐδουλοσ, εκεύνη την εποχό, εκλόθη να αναλϊβει τα ηνύα 

μιασ επαρχύασ που βύωνε ϋντονα τα απϐτοκα ενϐσ ιδιϐτυπου και ταραχώδουσ 

Εκκληςιαςτικοϑ παρελθϐντοσ. 

 «Εκλεγμϋνοσ λύγο πριν την μεταπολύτευςη, ςε μια πολϑ ρευςτό και μεταβατικό 

πολιτικό περύοδο, με ϋντονεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ανακατατϊξεισ και 

αναταρϊξεισ, ϋπρεπε να δικαιώςει, με ϋργα, την εκλογό του και να ςτεριώςει ςε 

θρϐνο απϐ τον οπούο εύχαν απομακρυνθεύ ζώντεσ οι δϑο προκϊτοχού του»1, με ϐ,τι 

αυτϐ ςυνεπαγϐταν εκεύνη την εποχό. 

’ αυτϐ το ιδιϐτυπο Εκκληςιαςτικϐ περιβϊλλον ϋκανε την εμφϊνιςό του ςτην 

πϐλη του Βϐλου ο νϋοσ Μητροπολύτησ Δημητριϊδοσ. 

Η αποςτολό του δϑςκολη. Η ευθϑνη τερϊςτια. Η ςυναύςθηςη, ϐμωσ, του 

καθόκοντοσ απϐλυτη. 

Βαςικϐ του μϋλημα υπόρξε η ϋνωςη των διεςτώτων και η επανατοποθϋτηςη των 

πνευματικών και θρηςκευτικών δυνϊμεων του τϐπου ςε νϋα, υγιό βϊςη, ϐπου η 

προςωποληψύα θα ϊφηνε τη θϋςη τησ ςτην γνόςια πνευματικϐτητα και ςτην 

αυθεντικό Εκκληςιαςτικό ζωό. 

τον Ενθρονιςτόριο λϐγο του, ςτον Μητροπολιτικϐ Ναϐ του Αγύου Νικολϊου, 

ϋδειξε τισ προθϋςεισ του και κατϋςτηςε ςαφϋσ ϐτι θα λειτουργόςει ωσ Ποιμϋνασ ϐλων 

και ϐχι ωσ ομαδϊρχησ ολύγων και προνομιοϑχων: «θεωρώ εμαυτϐν εξϐχωσ ευτυχό την 

χεύραν ςόμερον τεθεύσ επύ το Θεοδρϐμον ϊροτρον τησ Εκκληςύασ ταϑτησ και το 

πνευματικϐν γεώργιον αροτριϊν τη του Θεοϑ βοηθεύα αρχϐμενοσ, ϐπερ επύ ϋτη 

Θεοφιλώσ μοχθόςαντεσ ποικιλοτρϐπωσ εκαλλιϋργηςαν οι κατϊ καιροϑσ 

χρηματύςαντεσ εβαςμιώτατοι Ποιμενϊρχαι και προκϊτοχοι ημών και ϋτεροι υπ’ 

αυτοϑσ πνευματικού εργϊται. Σον κϐπον τοϑτων ϋρχομαι ςόμερον ύνα ςυνεχύςω. Και 

εϑκαιρον θεωρώ ϐπωσ βεβαιώςω υμϊσ ϐτι «ου καθ΄ υπεροχόν λϐγου ό ςοφύασ» 

εγενϐμην προσ υμϊσ, «αλλ’ εν αςθενεύα και εν φϐβω και εν τρϐμω πολλώ» (Α΄ Κορ. 2,1-

4), ύνα τασ πολλαπλϊσ υμών πνευματικϊσ ανϊγκασ θεραπεϑςω, ϐςη μοι δϑναμισ, μετϊ 

των περύ εμϋ φιλοτύμων ςυνεργατών, εμαυτϐν δε ύνα παραςτόςω «θυςύαν ζώςαν 

ευϊρεςτον τω Θεώ»2 
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Αν και νϋοσ ςτην ηλικύα, κατϊφερε, λϐγω τησ γεροντικόσ ςϑνεςησ και ςοφύασ που 

τον διϋκρινε, ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα, να επιτϑχει αυτϐ το δϑςκολο ϋργο να 

ςυςπειρώςει ϐλουσ γϑρω του, κϊνοντϊσ τουσ γρόγορα να ξεχϊςουν το παρελθϐν, 

καθώσ διϋκριναν ςτο πρϐςωπϐ του τον ικανϐ και ϋντιμο πνευματικϐ ηγϋτη και 

πατϋρα, που τύμηςε το χθεσ και ϋβαλε τισ βϊςεισ για ϋνα ελπιδοφϐρο αϑριο ςτην 

τοπικό Εκκληςύα, η οπούα ϋμελλε να καταςτεύ η δϐξα και το καϑχημϊ του. 

Σο ϋργο του, που ξεκύνηςε απϐ την επομϋνη τησ ενθρονύςεώσ του και εξελύχθηκε 

ς’ ϐλη τη διϊρκεια τησ εικοςιτετρϊχρονησ διακονύασ του ςτη Μητρϐπολη 

Δημητριϊδοσ, κϊλυψε ϐλουσ τουσ τομεύσ ποιμαντικόσ δρϊςησ, ενώ ανταποκρύθηκε 

απϐλυτα ςτισ απαιτόςεισ των καιρών και ςτην ικανοπούηςη των ποικύλων αναγκών 

τησ τοπικόσ κοινωνύασ.  

Μνημονεϑουμε, κατακλεύνοντασ τον ταπεινϐ αυτϐ λϐγο τησ ευγνωμοςϑνησ μασ, 

με το απϐςπαςμα εκεύνο του Επιβατηρύου λϐγου του ςτο οπούο αποκαλϑπτεται τϐςο 

η αντύληψη, ϐςο και το ϐραμϊ του για την Εκκληςύα, ϋνα ϐραμα που υπηρϋτηςε με 

ςυνϋπεια καθϐλη τη διϊρκεια τησ Επιςκοπικόσ εν Βϐλω και Αρχιεπιςκοπικόσ εν 

Αθόναισ, διακονύασ του, ευχϐμενοι υιικώσ να εύναι η μνόμη του αιώνια και αγϋραςτη: 

«Εισ την Εκκληςύαν δεν υπϊρχουςι ςτεγανϊ διαμερύςματα φυλαςςϐμενα διϊ 

προνομιοϑχουσ τινϊσ. Η Εκκληςύα ανόκει εισ ϐλουσ και εισ τουσ εργϊτασ του 

πνεϑματοσ και εισ τουσ εργϊτασ του μϐχθου και εισ τουσ πλουςύουσ και εισ τουσ 

πτωχοϑσ και εισ τουσ ιςχυροϑσ και εισ τουσ αδυνϊτουσ. Αι πτϋρυγεσ τησ Εκκληςύασ 

εύναι πλατεύαι. Κϊτωθεν αυτών δϑνανται να καλϑπτωνται οι πϊντεσ ανεξαιρϋτωσ και 

αδιακρύτωσ, διϐτι οι πϊντεσ εύναι τϋκνα Θεοϑ και οι πϊντεσ εύναι δεκτικού ςωτηρύασ. 

Επομϋνωσ, η Εκκληςύα ανόκει εισ πϊντασ. Και μετ’ αυτόσ και ο Επύςκοποσ και ο ιερϐσ 

Κλόροσ. Προσ τοϑτο ασ γνωρύζωςιν οι πϊντεσ ϐτι δϑνανται να απευθϑνονται μετ’ 

απλϐτητοσ προσ τον Επύςκοπον, μη αποκοπτομϋνησ υπ’ ουδενϐσ τησ προσ αυτϐν 

πορεύασ. Εύναι ανϊγκη να αιςθανθώςιν οι ϊνθρωποι ϐτι η Εκκληςύα εύναι η οικογϋνεια 

αυτών, εντϐσ τησ οπούασ την θϋςιν του Πατϋρα επϋχει ο Επύςκοποσ. Και ϐτι εν τη 

οικογενεύα ταϑτη ϋχουςι δικαιώματα. Δικαιώματα εισ την ςτοργόν και την αγϊπην 

τησ...» 
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Μασ Λεύπεισ! 
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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!» 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Ιούλιος-Αύγοσζηος-Σεπηέμβριος  2014 - Τεύτος 3  Σελίδα 23 

 

 

 

 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Ιούλιος-Αύγοσζηος-Σεπηέμβριος  2014 - Τεύτος 3  Σελίδα 24 

 

ΔΙΑΥΟΡΕ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑ ΖΩΗ: 

 

Ο Ιερόσ Καθεδρικόσ Ναόσ τησ Αγύασ Σριϊδοσ Βύρωνοσ 

 

 

                                                   

 

Σο Ιερό Παρεκκλόςιο μασ. 

Η Αγύα Βαρβϊρα Βύρωνοσ 

 

 

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.   


