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Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

 

Στις 6 Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάμνηση της 

Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Η 

Μεταμόρφωση έλαβε χώρα σε όρος υψηλόν κατά τους τρεις 

συνοπτικούς Ευαγγελιστές ( Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά ) και σύμφωνα 

με την Ιερά Παράδοση στο όρος Θαβώρ, που στα εβραϊκά σημαίνει 

έλευση φωτός. 

Έγινε, κατά τους περισσότερους Πατέρες, 40 ημέρες περίπου προ 

της Σταυρώσεως, δηλαδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο δεδομένου ότι η 

Σταύρωση έγινε 14 Νισάν ( Μαρτίου ) Αλλά επειδή ο εορτασμός της 

εορτής θα συνέπιπτε μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι 

πένθιμη περίοδος, για αυτό μεταφέρθηκε στις 6 Αυγούστου που απέχει, 

http://2.bp.blogspot.com/_FkWPZ4b6VSU/SJl2sHo2JPI/AAAAAAAAAXc/MbNc_yx26jg/s1600-h/transfiguration2.jpg
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από τις 14 Σεπτεμβρίου που γιορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 

και λογαριάζεται σαν μεγάλη Παρασκευή, σαράντα ημέρες. Η γιορτή 

καθιερώθηκε επίσημα να γιορτάζεται κατά τις αρχές του εβδόμου 

αιώνος σε αντικατάσταση της εβραϊκής γιορτής του εξιλασμού. 

Το ιστορικό έχει ως εξής: Ο Κύριος σαράντα ημέρες περίπου πριν 

της Σταυρώσεως, Παρέλαβε τρεις από τους Μαθητές του, τον Πέτρο 

για τη μεγάλη πίστη και αγάπη που είχε προς τον Χριστό, τον Ιωάννη 

επειδή τον αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριος, για την αγνότητα και την 

ολόψυχη προς Αυτόν αφοσίωσή Του και τον Ιάκωβο επειδή αυτός 

έχυσε πρώτος το αίμά του για την αγάπη του Χριστού και τους ανέβασε 

στο όρος Θαβώρ. Δεν πήρε όλους τους μαθητές, γιατί θα αναγκαζόνταν 

να πάρει και τον Ιούδα, που λόγω της κακής του προαιρέσεως ήταν 

ανάξιος να δει τη Μεταμόρφωση. Εκεί στο όρος Θαβώρ ξαφνικά, ενώ 

προσευχόνταν ο Κύριος, έλαμψε το πρόσωπό Του, υπέρ τον ήλιο και τα 

ρούχα Του έγιναν λευκά σαν το φως. Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν, ο 

Προφήτης Μωϋσής σαν εκπρόσωπος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης 

και των νεκρών και ο Προφήτης Ηλίας σαν εκπρόσωπος των προφητών 

και των ζωντανών ( όπως είναι γνωστό ο Προφήτης Ηλίας αναλήφθηκε 

ζωντανός στους ουρανούς με πύρινο άρμα ) συνομιλούντες μαζί Του για 

τις προφητείες που αναφέρονταν στο σωτήριο Πάθος Του. Αυτό έγινε 

για να δείξει στους μαθητές πως είναι ο Κύριος του νόμου και των 

προφητών, ζώντων και νεκρών. Ο Πέτρος από την ταραχή του μη 

γνωρίζοντας τι έλεγε, επειδή φοβόνταν μήπως ο Ιησούς, αν ξαναγύριζε 
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στα Ιεροσόλυμα, θα τον σκότωναν οι Ιουδαίοι, είπε στον Κύριο ότι καλό 

θα ήταν να μείνουν στο όρος Θαβώρ και να φτιάξουν τρεις σκηνές Ενώ 

ακόμα μιλούσε ο Πέτρος, εμφανίστηκε ένα φωτεινό σύννεφο και η φωνή 

του Ουρανίου Πατρός μέσα από αυτό, βεβαίωνε πως ο Χριστός είναι ο 

Υιός Του ο αγαπητός, στον οποίο αναπαύεται όλη η Πατρική εύνοια Του 

και εμείς οι άνθρωποι, σε αυτόν πρέπει να υπακούμε και να 

εφαρμόζουμε τις σωτήριες εντολές Του. Αυτή η Θεϊκή φωνή συγκλόνισε 

τους μαθητές που έπεσαν με το πρόσωπο κάτω στη γη, από τον τρόμο 

τους. Αλλά ο Κύριος γεμάτος φιλανθρωπία δεν αφήνει άλλο τους 

μαθητές Του, μέσα στην αγωνία και τον φόβο και αφού τους άγγιξε τους 

είπε να σηκωθούν και να μην φοβούνται, γιατί θα είναι μαζί τους, μέχρι 

το Θείο Πάθος Του, όπως και πρώτα δηλαδή με το ταπεινό σχήμα ενός 

απλού ανθρώπου, γιατί ο Κύριος ήταν «άνθρωπος το φαινόμενον αλλά 

Θεός το κρυπτόμενον» 

Ακόμη τους είπε να μην πουν σε κανένα το θείο αυτό γεγονός που 

έζησαν, μέχρι να αναστηθεί εκ νεκρώ. Γιατί όμως ο Κύριος διάλεξε, 

αυτή την χρονική στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από τα Άγια Πάθη Του για 

να δείξει στους Μαθητές Του, μία αμυδρή ακτίνα της Θείας 

μεγαλειότητος και δόξης Του; Την απάντηση δίνει πολύ εύστοχα το 

κοντάκιο της εορτής: «Επί του όρους μετεμορφώθης Χριστέ ο Θεός» 

μπροστά στους μαθητές σου «ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, το μεν 

πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τω δε κόσμω κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχεις 

αληθώς, του πατρός το απαύγασμα». Δηλαδή όταν σε δουν οι μαθητές 
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επάνω στο Σταυρό, γυμνό και καταματωμένο με τον ακάνθινο στέφανο 

να υποφέρεις και να πεθαίνεις για τη σωτηρία του κόσμου, να μη 

δειλιάσουν, αλλά να καταλάβουν πως το Πάθος Σου το υπέμεινες 

επειδή το ήθελες, εκούσια και όχι από αδυναμία, αφού είσαι ο 

παντοδύναμος Υιός του Θεού που γεμάτος αγάπη για το ξεπεσμένο 

πλάσμα Σου κατέβηκες στη γη, για να μας ελευθερώσεις από τα δεσμά 

της αμαρτίας. Έτσι όταν σε δουν, μετά την Ανάσταση ένδοξο Νικητή του 

θανάτου, να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο ότι Εσύ είσαι ο ομοούσιος Υιός 

του Θεού, ο Σωτήρας της ανθρωπότητας. Αυτός ήταν ο σκοπός που 

έγινε η Μεταμόρφωση. Εδώ πρέπει να πούμε, ότι η λαμπρή ακτινοβολία 

του Θείου ακτίστου φωτός, που παρουσίασε το σώμα του Κυρίου κατά 

την Μεταμόσφωση και είδαν οι Απόστολοι, αφού διανοίχτηκαν με τη 

δύναμη του Αγίου Πνεύματος τα ψυχικά μάτια τους, σύμφωνα με την 

Ορθόδοξη Θεολογία είναι η άκτιστη Ενέργεια του Θεού και όχι η επίσης 

άκτιστη Ουσία του Θεού, που για όλα τα κτίσματα, ακόμα και τους 

Αγίους Αγγέλους είναι παντελώς ακατάλυπτη και αόρατη. Η Θεία αυτή 

Ενέργεια του Θεού, είναι που χαριτώνει και αγιάζει την ανθρώπινη 

φύση και μπορούμε να τη δούμε με τους πνευματικούς οφθαλμούς μας. 

Φυσικά για να φτάσουμε σε αυτό το ύψος της Θεώσεως, πρέπει να 

κάνουμε σκληρό αγώνα για την κάθαρση της ψυχής μας από τα 

αμαρτωλά πάθη αφού «οι καθαροί τη καρδία, τον Θεόν όψονται» ( 

Ματθ. ε΄ 8 ). Αυτό εξάλλου συμβολίζει και η ανάβαση στο όρος Θαβώρ 

που έκαναν οι μαθητές για να δουν τη Θεία δόξα του Ιησού. 
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Εμείς αν τηρήσουμε τις εντολές Του, με τη Βοήθεια της Θείας 

Χάριτος και του προσωπικού μας αγώνα, θα μπορέσουμε αν όχι στη 

διάρκεια αυτής της πρόσκαιρης ζωής, αλλά οπωσδήποτε στην άλλη, 

άφθαρτη και αιώνια ζωή, που δε θα βλέπουμε τον Θεό «δι εσόπτρου εν 

αινίγματι» ( Α΄ Κορ. ιγ΄ 12 ) δηλαδή σαν μέσα από μεταλλικό καθρέπτη 

θαμπά και ατελή ώστε να μας μένουν πολλά αινίγματα, που δεν 

μπορούμε να εξηγήσουμε, αλλά «πρόσωπον προς πρόσωπον» ( Α΄ Κορ. 

ιγ΄ 12 ) και «καθώς έστι» ( Α΄ Ιωαν. γ΄ 2 ). Αυτό βέβαια θα γίνει αφού 

θα έχουμε απαλλαγεί από το φθαρτό περικάλυμμα της σαρκός, που θα 

έχει αποπνευματισθεί ώστε να μπορεί εύκολα, όσοφυσικά αντέχει η 

πεπερασμένη φύση μας, να βλέπει το Θείο μεγαλείο και να μυήται στη 

γνώση του άπειρου και υπερτέλειου Θεού. 

Το άρθρο είναι του Γεωργίου Ραυτόπουλου Θεολόγου  

και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Μεσολογγίτικα Χρονικά» 
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Τα φίδια της Κεφαλονιάς  

 

Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, συναντάμε την 

εκκλησία της Κοιμήσεως. 

Εκεί κάθε Δεκαπενταύγουστο συμβαίνει κάτι περίεργο και θαυμαστό. 

Από την εορτή της Μεταμορφώσεως εμφανίζονται μέσα κι έξω από τον 

ναό φίδια. Είναι τα λεγόμενα «φίδια της Παναγίας». 

Στο μέρος αυτό, λεει η μνήμη του λαού, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι 

της Παναγιάς , μεγάλο και πλούσιο. Το έζωναν τείχη ψηλά και στην 

καρδιά του το υπηρετούσαν πολλές καλόγριες. Φθονερό και πεινασμένο 

το μάτι του πειρατή και κουρσάρου που θέριζε το Ιόνιο , έβαλε σκοπό 

να γυμνώσει το μοναστήρι. 

Στον αγώνα της λευτεριάς και στο κράτημα της πίστης οι καλόγριες 

δεν το παρέδωσαν… Μη μπορώντας όμως να κάνουν αλλιώς, αφού ο 

αγώνας των όπλων και της βολής έλλειπε, όταν κυκλώθηκαν από τις 
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πύρινες γλώσσες της φωτιάς των επιδρομέων, συγκεντρώθηκαν όλες 

τριγύρω από την Αγία Τράπεζα για μια τελευταία έκκληση προς το 

Θείο, για την ύστατη προσευχή σωτηρίας! 

Κύκλος πίστης, κύκλος χρόνου, κύκλος Γιορτής, ζήτησαν από την 

Παναγιά Προστάτη τους να τις κάνει πουλιά ή φίδια, να φύγουν, να 

πετάξουν, τα σώματά τους αγνά και αμόλυντα να μείνουν… 

Έτσι σαν φίδια Ιερά πλέον γυρίζουν και δίνουν το παρόν, ελέγχουν 

την πίστη και παρακολουθούν την ορθή πορεία μας στο δρόμο που 

αυτές χάραξαν, εκεί στην Παναγία την Φιδούσα στο Μαρκόπουλο. 

Όσο περνούν οι μέρες πληθαίνουν κι αυτά, και την παραμονή της 

Κοιμήσεως αυξάνονται υπερβολικά. Από που βγαίνουν, αλλά και που 

κρύβονται μετά την εορτή, κανείς δεν γνωρίζει. Παραμένει ένα 

μυστήριο. 

Την ώρα του εσπερινού κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους 

πιστούς, στα προσκυνητάρια και στα στασίδια, χωρίς να φοβούνται 

κανένα. 

Φεύγοντας η 15η Αυγούστου, αναχωρούν και τα φίδια. Γερμανοί 

φυσιοδίφες τα εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε 

κανένα από τα γνωστά είδη. 

Είναι γκρίζα, λεπτά, και δεν περνούν το μέτρο. 

Όταν τα χαϊδεύεις, νιώθεις το δέρμα τους βελούδινο και βλέπεις δυο 

ματάκια σπινθηροβόλα. Στο πλατύ τους κεφάλι σχηματίζεται ένας 

μικρός σταυρός, καθώς επίσης και στην άκρη της λεπτής γλώσσας τους. 

Αν κάποια χρονιά τα φίδια δεν παρουσιασθούν, είναι κακό σημάδι. 

Αυτό συνέβη το 1940, καθώς και το 1953, οπότε δοκιμάσθηκε το νησί 

από τους σεισμούς.  
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Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού 

Σταυρού. 

«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΔΕΣΠΟΤΑ» 

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού 

Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί έναν σπουδαίο 

εορτολογικό σταθμό του εκκλησιαστικού έτους. Στις 14 Σεπτεμβρίου 

σύμπασα η Ορθοδοξία τιμά τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 

ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το «καύχημά» Της και η «δόξα» Της. 

Πηγές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας αναφέρουν ότι η εορτή της 

Παγκόσμιας Ύψωσης είχε καθιερωθεί από τα αρχαία χρόνια, ίσως 

μάλιστα να είχε καθιερωθεί και από αυτόν τον Μέγα Κωνσταντίνο, κατά 

προτροπή προφανώς της μητέρας του αγίας Ελένης, αμέσως μετά την 

εύρεση του Τιμίου Ξύλου στα Ιεροσόλυμα, γύρω στο 330 μ.Χ. 

Η τιμή προς τον Τίμιο Σταυρό ανάγεται στους αποστολικούς 

χρόνους. Οι επιστολές του αποστόλου Παύλου είναι γεμάτες από χωρία 

με τα οποία ο μέγας απόστολος εξαίρει τον ρόλο του Σταυρού στην 

διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου. Πρώτος ο Παύλος ομίλησε για την 

καύχηση του Σταυρού του Χριστού. Οι αποστολικοί Πατέρες ομιλούν 

και αυτοί με σεβασμό και τιμή προς το ιερό σύμβολο, μέσω του οποίου 

έγινε η καταλλαγή με το Θεό και επιτεύχθηκε η σωτηρία με την 

απολυτρωτική θυσία του Χριστού. 
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Οι κατακόμβες είναι γεμάτες από χαραγμένους σταυρούς. Οι 

διωκόμενοι χριστιανοί από τους φανατικούς ειδωλολάτρες θεωρούσαν 

τους εαυτούς τους τύπους του αδίκως παθόντος Κυρίου Ιησού Χριστού. 

Πίστευαν ότι εξαιτίας της πίστεώς τους στο Χριστό έφεραν και αυτοί το 

δικό τους σταυρό, γι� αυτό το ιερό αυτό σύμβολο ήταν τόσο αγαπητό σε 

αυτούς. Αυτό τους εμψύχωνε και τους έδινε τη δύναμη του μαρτυρίου. 

Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού φάνηκε στο θαυμαστό όραμα του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου, στα 312, ενώ βάδιζε εναντίον του Μαξεντίου 

κοντά στη Ρώμη. Ο Κωνσταντίνος εξέφραζε την νέα εποχή, σε αντίθεση 

με τους συναυτοκράτορές του, οι οποίοι εξέφραζαν και προσπαθούσαν 

να συντηρήσουν τον παλιό κόσμο, που κατέρρεε ραγδαία. Ο μεγάλος 

αυτοκράτορας είδε στον ουρανό, ημέρα μεσημέρι, το σημείο του 

σταυρού, σχηματισμένο με αστέρια, και την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ 

ΝΙΚΑ», επίσης σχηματισμένη με αστέρια. Ήταν η 28η Οκτωβρίου 312. 

Από εκείνη την ώρα έδωσε διαταγή το σημείο αυτό να γίνει το σύμβολο 

του στρατού του. Χαράχτηκε παντού, στις ασπίδες των στρατιωτών, στα 

κράνη, στα λάβαρα, και αλλού. 

Ο εχθρός κατατροπώθηκε και ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτωρ 

του απέραντου κράτους. Δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι η δύναμη του 

Σταυρού του είχε χαρίσει αυτή την περήφανη νίκη, γι� αυτό προσέγγισε 

τη νέα ανερχόμενη θρησκευτική πίστη των χριστιανών. Κατάλαβε ο 

μεγάλος και διορατικός εκείνος άνδρας ότι το μέλλον της 

ανθρωπότητας ανήκε στον Χριστιανισμό, όπως και έγινε. Έτσι έδωσε 
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αμέσως διαταγή να σταματήσουν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, 

καθώς και όλων όσων διώκονταν για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

Με το γνωστό «Διάταγμα των Μεδιολάνων» κατοχυρώθηκε η 

ανεξιθρησκία στο κράτος. Παράλληλα υιοθέτησε τις ευαγγελικές αρχές 

για να γίνουν η βάση του δικαίου και της νομοθεσίας του (κατάργηση 

δουλείας, κοινωνική πρόνοια, αργία Κυριακής, κλπ). Για να είναι δίκαιος 

με όλους τους υπηκόους παρέμεινε προστάτης και της εθνικής 

θρησκείας (Μέγας Αρχιερεύς). 

Το 326 αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους η ευσεβής χριστιανή 

μητέρα του αγία Ελένη. Με την γενναία επιχορήγηση του Κωνσταντίνου 

άρχισε το κτίσιμο λαμπρών ναών επί των ιερών προσκυνημάτων. 

Επίκεντρο ήταν ο Πανάγιος Τάφος του Κυρίου. Στο σημείο εκείνο ο 

αυτοκράτορας Αδριανός είχε κτίσει το 135, κατά τη δεύτερη 

καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ναό της Αφροδίτης. 

Πρώτη ενέργεια της αγίας Ελένης ήταν η ανεύρεση του Τιμίου 

Σταυρού, ο οποίος είχε ριχτεί από τους ρωμαίους σε παρακείμενη 

χωματερή. Σύμφωνα με την παράδοση οδηγήθηκε εκεί από ένα 

αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, το γνωστό μας 

βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές τελικά βρέθηκαν τρεις 

σταυροί, του Κυρίου και των δύο ληστών. Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί 

Φιλοστόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο Σταυρός του Κυρίου 

εντοπίσθηκε ύστερα από θαύμα, τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα 

και αυτή αναστήθηκε! 
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Η πιστή βασιλομήτωρ, με δάκρυα στα μάτια παρέδωσε τον Τίμιο 

Σταυρό στον Πατριάρχη Μακάριο, ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου του 

έτους 335 τον ύψωσε στον φρικτό Γολγοθά και τον τοποθέτησε στον 

πανίερο και περικαλλή ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε ανεγείρει η 

αγία πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και ο οποίος σώζεται ως σήμερα. Το 

σημαντικό αυτό γεγονός σημάδεψε την ζωή της Εκκλησίας και γι� αυτό 

άρχισε να εορτάζεται ως λαμπρή ανάμνηση. Έτσι καθιερώθηκε η μεγάλη 

εορτή της Παγκόσμιας Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

Όμως την αγία αυτή ημέρα εορτάζουμε και την δεύτερη ύψωση. Στα 

613 οι Πέρσες κυρίεψαν την Παλαιστίνη, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν 

τα ιερά προσκυνήματα και πήραν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και τον 

μετέφεραν στη χώρα τους. Η παράδοση αναφέρει ότι άπειρα θαύματα 

γινόταν εκεί. Οι πυρολάτρες Πέρσες θεώρησαν το Τίμιο Ξύλο μαγικό 

και γι� αυτό το φύλασσαν και το προσκυνούσαν, χωρίς να γνωρίζουν την 

πραγματική του φύση και ιδιότητα! Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μετά την 

νίκη του εναντίον των Περσών παρέλαβε τον Τίμιο Σταυρό και τον 

μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης Ζαχαρίας τον ύψωσε εκ 

νέου στο ναό της Αναστάσεως. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 626. 

Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Παυλίνος αναφέρει στην ενδέκατη 

επιστολή του ότι η τοπική εκκλησία των Ιεροσολύμων θεώρησε ότι ο 

Σταυρός του Χριστού ανήκει σε όλη την χριστιανοσύνη και γι� αυτό 

αποφάσισε να τεμαχίσει το Τίμιο Ξύλο και να το διανείμει σε όλη την 

Εκκλησία. Έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα πολλά τεμάχια, τα οποία 
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φυλάσσονται ως τα πολυτιμότερα κειμήλια, κυρίως στις ιερές μονές του 

Αγίου Όρους. Μια εσχατολογική προφητεία λέγει πως ένα από τα 

συγκλονιστικά γεγονότα του τέλους του κόσμου θα είναι και η 

επανένωση του Τιμίου Σταυρού! 

Οι ορθόδοξοι πιστοί τιμούμε με ιδιαίτερο τρόπο την αγία ημέρα της 

Υψώσεως του Σταυρού του Κυρίου μας. Η ιερές ακολουθίες έχουν 

πανηγυρικό χαρακτήρα, ενώ έχει θεσπισθεί αυστηρή νηστεία. 

Κατακλύζουμε του ιερούς ναούς προκειμένου να προσκυνήσουμε τον 

Τίμιο Σταυρό και να αντλήσουμε δύναμη και χάρη ουράνια από αυτόν. 

Παίρνουμε μαζί μας κλώνους βασιλικού ως ευλογία και τον 

εναποθέτουμε στα εικονίσματα ως ελιξίριο κατά του κακού. Γνωρίζουμε 

πολύ καλά ότι η τιμή και η προσκύνηση του Σταυρού είναι προσκύνηση 

του Ίδιου του Εσταυρωμένου Λυτρωτή μας Χριστού και όχι 

ειδωλολατρική πράξη, όπως κακόβουλα μας κατηγορούν οι 

ποικιλώνυμοι αιρετικοί. Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι το καύχημά 

μας, το νικηφόρο λάβαρο κατά του μεγαλύτερου εχθρού μας, του 

διαβόλου, το αήττητο όπλο κατά του πολυπρόσωπου κακού. Με ένα 

στόμα και με μια καρδιά ψάλλουμε τον υπέροχο παιάνα � τροπάριο της 

μεγάλης εορτής: «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλόγησον την 

κληρονομίαν Σου�». 

 

 

 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος  2015 - Τεύχος 7  Σελίδα 15 

 

Αφιέρωμα στην Ιερά και Θαυμαρτουργική Εικόνα της Παναγίας 

Αγιοταφίτισσας από την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων που 

φιλοξενήθηκε στον Ιερό Ναό μας από 11 έως 29 Ιουνίου 2016 
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από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και στήριξε την έκδοση του Ψηφιακού 
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