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«Ο ΣΤΑΥΡΌΣ ΕΊΝΑΙ Η ΖΩΉ ΜΟΥ,
Η ΤΑΦΉ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΆΣΤΑΣΗ ΜΟΥ…»

ιαβάζοντας κανείς τον τίτλο, αναρωτιέται τι πραγματικά έχει αυτός ο Σταυρός; Πως είναι δυνατόν να είναι
πόλος έλξης για αναρίθμητους ανθρώπους που τρέχουν
στην πασθενή του Χάρη; Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος
Σταυρός και όχι ο οποιοσδήποτε Σταυρός; Διότι αδελφοί
μου, αυτός ο Σταυρός είναι η ίδια η ζωή και η ανάσταση του εφημερίου μας πατρός Δημητρίου. Είναι
αυτός που σε μικρή ηλικία τον ανέστησε από την ανίατη
ασθένεια, είναι αυτός που κατεύθυνε τα βήματά του, είναι
αυτός που τον οδήγησε στην Αγία του Ιερωσύνη. Είναι
αυτός που μέχρι σήμερα, μας οδηγεί όλους με την πνευματική του πυξίδα, σε λιμένες ευδίους. Είναι αυτός που
θεράπέυει και θαυματουργεί πάνω στο σώμα μας, στην
καρδιά μας, στο μυαλό και την ψυχή μας, απλουστεύει το πολύπλοκο, διώχνει τον
φόβο για το άγνωστο και μας κάνει μετόχους της Θείας Χάριτος και Ευφροσύνης.
Προθήκη του είναι η ζεστή φωλιά των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, το
αγιασμένο σπήλαιο που τον φιλοξενεί δεκαοκτώ χρόνια τώρα, βοηθώντας
τόσο πολύ κόσμο, τόσο που τον έχει κάνει γνωστό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Ετσι ο Θεός μερίμνησε μετα από τόσα χρόνια, να μετοικίσει προσωρινά
από την ζεστή φωλία του και να κάνει ένα πνευματικό ταξίδι. Ένα ταξίδι σε χώρο που τον σέβονται τον αγαπούν και πιστεύουν σε αυτόν. Ένα ταξίδι στο
οποίο θα τον γνωρίσουν πολλοί άνθρωποι θα βοηθηθούν και θα ομολογήσουν
τον ένα αληθινό τριαδικό Θεό. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ιερά
Μητρόπολη Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης, μετά από την ευγενική πρόσκληση του φίλου και αδελφού, σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Λαγκαδά
κ. Ιωάννου και την άδεια και ευλογία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ. Ιερωνύμου του Β΄. Ένα προσκύνημα μίας
εβδομάδας που ήρθε να ταρακουνήσει πνευματικά την βόρεια Ελλάδα και να δείξει
ότι όπου υπάρχει πίστη, απλότητα και αγάπη εκεί ο Κύριος επιτελεί τα θαυμαστά
του. Για τους περισσότερους πηγή ίασης και θεραπείας, για άλλους ψυχική και
πνευματική αναγέννηση για άλλους «σημείο αντιλεγόμενο». «Έρχου και είδε…»,
πιστέ δούλε του Θεού, έλα και δές με τα δικά σου μάτια αδελφέ μου, πως ο Κύριος
μιλά απ’ευθείας στις καρδιές των ανθρώπων, κι εσύ μπορείς και ο καθένας, αρκεί
να έχεις πίστη. Μην είσαι σκληρόκαρδος άκου τη φωνή του Θεού στην καρδιά

σου. Πολλοί νομίζουν ότι ο Τίμιος Σταυρός άρχισε το έργο του το τελευταίο
διάστημα και ταυτίζεται με την μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει. Αυτό όμως
είναι αναληθές, καθώς η ιστορία του καθώς και τα θαυμαστά του απαριθμούνται
περίπου τριάντα τρία (33) χρόνια τώρα. Αυτά που συντελέστηκαν σε αυτό το
προσκύνημα δεν έχουν προηγούμενο. Πολλοί Ιερείς που έχουν εμπειρία σε προσκυνήματα δήλωσαν ότι τόσο κόσμο δεν έχουν δεί ούτε
στα μεγαλύτερα κειμήλια. Είναι λες και ο Τίμιος Σταυρός
βάλθηκε να τρελάνει πνευματικά τους ανθρώπους που
έτρεξαν στη Χάρη του. Εκεί, η θλίψη, η στεναχώρια
και το δάκρυ συνάντησαν την λύτρωση, τη χαρά, τα
θαύματα και θαυμαστά. Δεν είναι τυχαίος ο τόπος του
προσκυνήματος ούτε ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε.
Ολοι γνωρίζουμε την αγάπη του εφημερίου μας
πατρός Δημητρίου προς τον Άγιο της καρδιάς
του, τον Άγγελό του. Τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα
Δημήτριο τον Μυροβλύτη. Η Θεσσαλονίκη είναι η
πόλη του, η πόλη που μαρτύρησε, το ίδιο και ο Λαγκαδάς, τόπος αγιοβάδιστος.
Η μέρα της υποδοχής 20 Ιουνίου, είναι η ημέρα της επετείου κατά την οποία ο Άγιος Δημήτριος έσωσε την πόλη της Θεσσαλονίκης από τον μεγάλο σεισμό. Είναι
και αυτό τυχαίο; Τίποτα αδελφοί μου δεν είναι τυχαίο, αλλα όλα είναι αποτέλεσμα
της Θείας Πρόνοιας. Η υποδοχή που επιφύλασσε ο σεβασμιώτατος και οι Ιερείς
της Μητροπόλεως ήταν με τις τιμές που αρμόζει στο σύμβολο της πίστεως μας.
Όταν έφτασε η συνοδεία του Τιμίου Σταυρού στον Ναό που τον φιλοξένησε, τον
μητροπολιτικό ναό της Αγίας Παρασκευής, ο σεβασμιώτατος παρέλαβε και
ύψωσε αυτό το Θείο δώρο και με δάκρυα στα μάτια το εισήγαγε στο εσωτερικό
του ναού, ευλογώντας παράλληλα το πλήθος των πιστών που συνέρευσαν.
Η μία μέρα διαδέχονταν την άλλη και η
ροή του κόσμου αυξάνονταν συνεχώς.
Από νωρίς το πρωί μέχρι και τις πρώτες
πρωινές ώρες, ο πατέρας Δημήτριος
στέκονταν όρθιος και εν νηστεία ευλογούσε τους πιστούς με το ουράνιο αυτό
δώρο και το Θαύμα συνεχώς συντελούνταν. Ένα καντίλι έκαιγε διαρκώς το λάδι
του Τιμίου Σταυρού στο ιερό κουβούκλιο όπου ήταν η ζεστή προθήκη του για
αυτές τις ημέρες. Από αυτό το λαδάκι πήραν όλοι καθώς και ένα αναμνηστικό
εικονάκι. Οι προσκυνητές απαριθμήθηκαν πάνω από πενήντα χιλιάδες
(50.000), οι οποίοι αψήφησαν την πολύωρη αναμονή αλλά και τις δύσκολες
καιρικές συνθήκες τις δύο τελευταίες ημέρες και περίμεναν υπομονετικά να περάσουν από την Χάρη του. Τα σημεία και θαυμαστά που συντελέστηκαν,
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«Ένα πνευματικό ταξίδι….»

Δ

πολλά και δυνατά. Πολλοί από τους προσκυνητές που τα έζησαν ερχόταν ξανά,
απλά να ευχαριστήσουν τον Τίμιο Σταυρό και να πούν το γεγονός ώστε να το
ακούσουν όλοι για να ενδυναμωθεί η πίστη τους. Άλλοι αφιέρωναν τάματα, άλλοι
έγραφαν ευχαριστήρια γράμματα και άλλοι που αποκαταστάθηκαν τα κινητικά τους
προβλήματα αφιέρωναν πατερίτσες και μπαστούνια. Το σίγουρο ήταν ότι όλοι είπαν
ένα ευχαριστώ, και δεν απέστρεψαν το
πρόσωπο τους, στον Κύριο και τον Τίμιο Σταυρό. Το πρόγραμμα γεμάτο ακολουθίες από το πρωί ώς τα ξημερώματα.
Ολες αφιερωμένες στη Χάρη Του. Κατά
την εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου, ο Τίμιος Σταυρός λάμπρυνε με
την παρουσία του την ιερά πανύγηρη
στον Ιερό Ναό των Θεοφανείων και του Τιμίου Προδρόμου. Η κοσμοσυρροή των
πιστών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Μάλιστα ο Δήμαρχος Λαγκαδά όταν ήρθε να
προσκυνήσει είπε: «η πόλη μας είναι συγκλονισμένη και ζεί ανεπανάληπτες
και πρωτόγνωρες στιγμές….». Άνθρωποι όλων των ηλικιών υγιείς, ασθενείς,
ανάπηροι, πονεμένοι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, με μάσκες οξυγόνου, με
αναπηρικά αμαξάκια, ακόμη και άνθρωποι στο φορείο απευθείας από νοσοκομείο
με ασθενοφόρα, παιδιά και βρέφη, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί,
επώνυμοι και ανώνυμοι, κατέφθαναν από όλη την βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο,
άλλοι να προσκυνήσουν και άλλοι επιζητώντας και παρακαλώντας να γίνει το θαύμα. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι
καθημερινά προσέρχονταν Ιερείς, μοναχοί και μοναχές οι
οποίοι μάλιστα περίμεναν καρτερικά στην σειρά, με πολλές
ώρες αναμονής. Κάπως έτσι φτάσαμε στην αποκορύφωση
του προσκυνήματος μετά από επτά ημέρες. Το τελευταίο
βράδυ τελέσθηκε αρχιερατικό συλλείτουργο ιερουργούντων των σεβασμιωτάτων μητροπολιτών Τρίκκης
και Σταγών κ.Χρυσοστόμου και του οικείου ποιμενάρχου σεβασμιωτάτου κ. Ιωάννου. Λίγο πρίν το τέλος
της αγρυπνίας ο σεβασμιώτατος κ. Ιωάννης ευχαρίστησε
τον πατέρα Δημήτριο για το προσκύνημα και τον τίμησε
με την ύπατη εκκλησιαστική τιμή της επαρχίας, τον
χρυσό Σταυρό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Επίσης ευχαρίστησε όλα
τα μέλη της συνοδείας του Τιμίου Σταυρού που αφήσαν τις υποχρεώσεις τους
στην Αθήνα και βοήθησαν στην πραγμάτωση του προσκυνήματος δίδοντάς τους
αναμνηστικά δώρα. Ο πατέρας Δημήτριος προσέφερε στους δύο αρχιερείς με όλη
του την αγάπη από μία εικόνα αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού εις ανάμνηση του
ευλογημένου προσκυνήματος, και εξέφρασε λόγους ευχαριστίας. Συγκινημένος, ευ-

χαρίστησε τον Θεό για τις δωρεές Του και είπε: «ο Τίμιος Σταυρός μου χάρισε
τη ζωή, έτσι κι εγώ αφιέρωσα την ζωή μου στην διακονία των ανθρώπων. Δεν ζητώ υλικά αγαθά, όλα μου τα πλούτη, όλη μου η περιουσία
και το μεγαλύτερο δώρο είναι αυτός ο Σταυρός. Το μόνο που ζητώ από
όλους σας είναι η προσευχή και η αγάπη σας για
να μπορώ να πορεύομαι σε αυτή την ζωή όσο και
όπως θέλει Εκείνος….». Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε καταρχήν τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη
Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης κ.Ιωάννη για την αγάπη,
την φιλοξενία, αλλα και την προστασία που παρείχε στον
Τίμιο Σταυρό, στον εφημέριο μας πατέρα Δημήτριο αλλα
και σε όλη την συνοδεία του. Επίσης θερμές ευχαριστίες
απευθύνουμε προς τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομο για τον κόπο του να έρθει από
τα Τρίκαλα ώστε να προσκυνήσει και να λειτουργίσει, αλλα
και για τα λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης που απηύθυνε. Μάλιστα ο ίδιος από άμβωνος προσκάλεσε τον Τίμιο
Σταυρό στην επαρχία του, με την πρώτη ευκαιρία. Θερμές ευχαριστίες επίσης σε
όλους τους Αρχιερείς, Ιερείς και κληρικούς που ήλθαν ώστε να προσκυνήσουν
τη χάρη του. Θα ήταν παράλειψη να μην απευθύνουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον προϊστάμενο του Ναού, π. Αναστάσιο Παρούτογλου
καθώς και τους συνεφημερίους του π. Πάυλο και π. Συμεών, τον ιδιαίτερο του
σεβασμιωτάτου π. Αλέξανδρο Φίλλιο καθώς και όλους τους υπόλοιπους Ιερείς,
Διακόνους, Μοναχούς και διακονητές της Ιεράς Μητροπόλεως. τέλος θερμές
ευχαριστίες απευθύνουμε στους ιδιοκτήτες της εταιρείας market in, πνευματικά
τέκνα του εφημερίου μας, για την μεγάλη τους προσφορά σε γλυκίσματα σνάκ και
αναψυκτικά που όλες τις μέρες του προσκυνήματος γεύτηκαν όλα τα παιδάκια.
Ευχόμαστε η Χάρις του Τιμίου Σταυρού να Χαρίζει σε όλους υγεία, ευλογία και
μακροημέρευση και να σημάνει μια καινούργια νέα δημιουργική πνευματική
πορεία για την επαρχία. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πιστούς που
προσήλθαν όλες αυτές τις ημέρες, ευχόμενοι ο Τίμιος Σταυρός να τους χαρίσει τα
αιτήματα της καρδιάς τους απαλλάσσοντας τους από τα βάρη του επίγειου βίου,
οδηγώντας τους σε οδό σωτηρίας. Για όλους εμάς που γνωρίζουμε και βρισκόμαστε κοντά στον Τίμιο Σταυρό, ήταν ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις καθώς η πρώτη
έξοδος του, σημαδεύτηκε από πλήθος σημείων και θεραπειών που ενισχύουν
την πίστη μας και μας δίνουν δύναμη και θάρρος στον προσωπικό μας αγώνα.
Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΟΩΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ.
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Ο ΛΌΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΎ ΣΤΟΝ
ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΌΣΜΟ

Ε

κατομμύρια είναι σήμερα οι χριστιανοί, έστω
κατ’ όνομα. Εκατομμύρια επίσης άλλοι άνθρωποι πιστεύουν σε άλλους Θεούς, και ανάμεσα
και στους χριστιανούς και στους μη χριστιανούς,
πολλοί είναι οι αδιάφοροι, που ζουν και φεύγουν
από τη ζωή χωρίς να πνεύσει στην ψυχή τους
άνεμος θείος και να την αναταράξει.
Ενώ όμως έτσι περίπου έχουν τα πράγματα σήμερα, υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο τέτοια πνευματική υποτονία και τέτοια
έξαρσις της υλοφροσύνης που να οδηγεί κάποιους ανθρώπους, συχνά καλοπροαίρετους, να λένε πως ο Χριστιανισμός έχει γεράσει, πως έχει πια εκπληρώσει τον
προορισμό του στον κόσμο και πως ήλθε η ώρα να αποσυρθεί από το προσκήνιο
της ιστορίας. Παρακολουθώντας την πορεία του κόσμου όπως ζούμε, συχνά, αν
δεν θεωρούμε πολυτέλεια τον στοχασμό κι αν εξακολουθούμε να στηρίζομε το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας στον Χριστόν, συχνά, συνθλιβόμενοι από
την κακία, έχομε την εντύπωση πως πρέπει να ξαναρχίσομε τον εκχριστιανισμόν
των ανθρώπων. Πως πρέπει η εκκλησία, η ζώσα παρουσία του Χριστού επί της
γης, να ξαναευαγγελισθεί τον λόγο της σωτηρίας. Δεν ξέρομε, δεν μπορούμε να
ξέρομε αν η κρίσις που ζούμε είναι περαστική ή όχι. Οφείλομε να την αντικρύσομε με άκρα σοβαρότητα. Να κατανοήσουμε πως από την συμπεριφορά μας, από
την συμπεριφορά του καθενός εξαρτάται η πορεία του πολιτισμού και η επιτυχής
συνέχισις του απολυτρωτικού έργου της Εκκλησίας. Το απολυτρωτικό έργο της
Εκκλησίας δεν είναι μόνον η διά των θείων Μυστηρίων της θείας Χάριτος και της
δι’ αυτής σωτηρίας του ανθρώπου, αλλά και διά του σώζοντος λόγου του Θεού,
γραπτού και προφορικού. Το γράφει και ο απόστολος Παύλος «ευδόκησεν ο Θεός
διά του κηρύγματος σώσαι τους πιστεύοντας» (Α’ Κορινθ. 1,21). Η Εκκλησία,
λοιπόν, ως κιβωτός και ταμειούχος της θείας χάριτος, καλείται από τον Χριστόν
να ευαγγελισθεί τον σώζοντα και αναγεννώντα λόγον του Θεού στον απανταχού
κόσμον: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ. 28,19). Μην
ξεχνάμε επίσης και την εντολή του αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν του
και απόστον Τιμόθεον: «έργον ποίησον Ευαγγελιστού» (Β’ Τιμόθ. 4,5). Ο
ίδιος, ο Παύλος, είχε πιο μπροστά γράψει προς τους Χριστιανούς της Κορίνθου:
«ουαί δε μοι εστίν εάν μη Ευαγγελίζωμαι» (Α’ Κορινθ. 9,16). Επειτα απ’
αυτά και με την συναίσθηση του χρέους της η Εκκλησία μας καλείται και, κατά το
μέτρον των δυνατοτήτων της, εξασκεί “έργον Ευαγγελιστού” στον σύγχρονο
κόσμον. Τίθεται δε το εύλογο και ενδιαφέρον ερώτημα: “Πώς η εκκλησία μετα-8-

φέρει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο;”. Στο ερώτημα αυτό αφήνομε να
απαντήσει ο σεβ. μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ με τη συνέντευξη που έδωσε
στην εφημερίδα “Νέοι Ανθρωποι” της 16 Ιουνίου 2006: «Η Ορθοδοξία δεν είναι
μια αφηρημένη διδασκαλία ή μια άσαρκη ιδεολογία, αλλά ένας ολόκληρος τρόπος
ζωής, μια συγκεκριμένη θέαση του ανθρώπου, του κόσμου και της ιστορίας. Το
μήνυμα που κομίζει στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός είναι μια νέα τοποθέτηση απέναντι στα ουσιώδη της ζωής. Ο νέος αυτός τρόπος ζωής βιώνεται ως αγαπητική
σχέση με τον συνάνθρωπο, ως ευχαριστηριακή αντίκρυση της φύσεως, ως θυσιαστική υπηρεσία της ιστορίας. Και περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα, των εκδηλώσεων του ανθρώπου με στοχοθεσία τη φανέρωση στον κόσμο της αγάπης. Ολη η
παθολογία της ανθρώπινης ιστορίας είναι η τραγική συνέπεια του εγωκεντρισμού,
που θρυμματίζει την κοινωνικότητα, που αλλοτριώνει τις σχέσεις, που αποξενώνει τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Μπροστά στην εσωτερική χρεωκοπία των
αισθημάτων, μπροστά στο τείχος του εγωισμού που χωρίζει τους ανθρώπους, οι
νόμοι αδυνατούν να προσφέρουν διέξοδο. Οι νόμοι καθορίζουν τα όρια που θα
περιορισθεί το εγώ, καθορίζουν σύνορα για να διαφυλαχθεί η ανθρώπινη συμβίωση. Οι νόμοι αποτρέπουν τον κόσμο να μετατραπεί σε κόλαση. Αδυνατούν όμως
να τον ανυψώσουν σε παράδεισο. Η θεσμοποίηση και οι νομικές διατάξεις, όταν
δεν έπονται της συνειδησιακής αλλαγής, τίποτε δεν επιτυγχάνουν. Η Εκκλησία
υπερβαίνει την νομικίστικη ρύθ- μιση της ζωής, αρνείται την ορθολογικοποίηση
του ανθρώπου. Η ορθοδοξία δεν βολεύεται στις σκοπιμότητες των αναγκών, στις
ανάγκες των σκοπιμοτήτων, αλλά αποβλέπει στη σύμπτωση της αγάπης και στην
αγαπητική αυτοπροσφορά. Η αγάπη της Εκκλησίας δεν είναι κυριαρχική, δεν
ανταγωνίζεται, δεν αντιπαραθέτει, δεν εξουθενώνει. Είναι διακονική και φιλάνθρωπη. Αγάπη σημαίνει αυτοπροσφορά, είναι το να κάνουμε δώρο στον άλλο
την ύπαρξή μας. Ο Χριστός δεν επιβάλλει, προτείνει. Η Εκκλησία δεν εκβιάζει τη
βούληση του ανθρώπου, πολύ περισσότερο δεν ζητεί νομικές ή άλλες κατοχυρώσεις. Δεν επιζητά την κυριαρχία, αλλά το ελεύθερο. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να
εκπέσει σε θεραπαινίδα της πολιτικής και της καταναλώσεως. Αλλά πάντοτε θα
αποτελεί τη μόνη δύναμη που καταλύει τα σκοτάδια του Αδη, για να φανερωθεί
το κάλλος του προσώπου, η ομορφιά και η δόξα του ανθρώπου. Απέναντι στον
αυτάρκη καταναλωτή, στον αυτοβεβαιωμένο αστό η Εκκλησία προβάλλει τον θυσιαζόμενο άγιο της ορθοδοξίας, τον άρτιο και ολοκληρωμένο άνθρωπο. Απέναντι
στην εξουσία της βίας και στη βία της εξουσίας η Εκκλησία παραθέτει τη διακονία
και τη θυσία. Στην εποχή της στατιστικής, της κυβερνητικής και της τεχνοκρατίας,
το μήνυμα της Εκκλησίας παραμένει η ανάδειξη της ιερότητας του ανθρωπίνου
προσώπου».

Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου
Θεολόγος, τ. Λυκειάρχης-Ιεροκύρηξ
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ΠΑΝΑΓΊΑ Η ΣΕΠΕΤΙΏΤΙΣΣΑ
την ορεινή Ολυμπία, σε μια απότομη σχεδόν κάθετη πλαγιά, σε ένα σκληρό και
απαράκλητο βράχο, είναι χτισμένος ο ναός της
Παναγίας της Σεπετιώτισσας. Στέκεται εκεί
χρόνια πολλά, όλος πετρόχτιστος, στερεωμένος
πάνω σε δύο πανύψηλες καμάρες, και καθώς
τον αντικρίζεις από μακριά μοιάζει να κρέμεται
στην μέση του θεόρατου βράχου. Ο ήλιος παιχνιδίζει με τις ακτίνες του πάνω στην πελεκητή
πέτρα και οι ανταύγειες του κατά την ώρα του
εσπερινού κυκλώνουν το ιερό κτίσμα και ενώνονται με τις προσευχές των μοναζουσών και
των ευλαβών προσκυνητών, οι οποίοι κάθε ημέρα κατακλύζουν τον ναό για να ακουμπήσουν στη χάρη Της τα πάθη
τους και τους καημούς τους.Ο μεγάλος θησαυρός του ναού αλλά και
ολόκληρης της Ολυμπίας είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων και λέγεται, ότι είναι μία
από τις εβδομήντα μικρές εικόνες, που ζωγράφισε ο άγιος Λουκάς ο
ευαγγελιστής. Κανείς δεν ξέρει πως και γιατί βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο
η αγία αυτή εικόνα. Ένα είναι βέβαιο, ότι η Παναγία διάλεξε αυτόν τον
σχεδόν κατακόρυφο βράχο για να θεμελιώσει ένα από τα παλάτια της
και να σκεπάσει με το άγιο μαφόρι της τον λαό της Ολυμπίας, ο οποίος
την αγάπησε πολύ. Πριν από εκατοντάδες χρόνια βοσκοί, που έβοσκαν
τα πρόβατα τους στην απέναντι πλαγιά, έβλεπαν τις νύχτες ψηλά στον
βράχο ένα φως, σαν καντηλάκι αναμμένο. Το είπαν στους μοναχούς
της μονής που ήταν χτισμένη λίγο πιο κάτω, εκεί που το έδαφος ήταν
ομαλό. Με δυσκολία εκείνοι σκαρφάλωσαν στον βράχο και έκπληκτοι
ανακάλυψαν την μικρή εικόνα να λάμπει. Την πήραν με συγκίνηση στο
μοναστήρι τους με σκοπό να της ανοικοδομήσουν ένα ναό αφιερωμένο
σε αυτήν. Η εικόνα όμως εξαφανίστηκε από το μοναστήρι. Άρχισαν να
την ψάχνουν και την βρήκαν πάλι στην αρχική της θέση πάνω στον
βράχο. Την κατέβασαν πάλι στο μοναστήρι, αλλά εκείνη πάλι έφυγε και
πήγε στη θέση της, στον βράχο. Τότε κατάλαβαν ότι η Παναγία ήθελε
να της χτίσουν το ναό της πάνω στον βράχο. Με μεγάλη δυσκολία και
με τα πενιχρά τεχνικά μέσα της εποχής εκείνης έχτισαν ένα μικρό ναό
στο κοίλωμα του βράχου, εκεί όπου βρέθηκε η εικόνα.
Δεν πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα και φιλέρημες ψυχές σκαρφάλωσαν στις τρύπες και στα κοιλώματα του βράχου, γύρω από τον μικρό

ναό, με σκοπό να ασκητέψουν εκεί κοντά στη μάνα τους, την Υπεραγία
Θεοτόκο. Είναι τα φρικαλέα ασκηταριά της μονής Σεπετού, ένα από τα
οποία σώζεται μέχρι σήμερα. Οι ασκητές εκείνοι, επειδή ήταν δύσκολο
να γίνεται συχνά θεία λειτουργία στο ναό του βράχου, κατέβαιναν από
τις τρύπες τους με σχοινιά μόνο μια φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή, και πήγαιναν στο ναό του μοναστηριού για να λειτουργηθούν και
να κοινωνήσουν.
Το 1914 η εκκλησία κάηκε από πυρκαγιά. Ανάμεσα στις στάχτες βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Το πρόσωπό της είχε μείνει άθικτο. Μόνο
το πρόσωπο του Χριστού είχε φθαρεί σημαντικά και γι αυτό αποκαταστάθηκε από αγιογράφο. Από τότε οι κάτοικοι της Ολυμπίας είχαν
μεγάλη επιθυμία να ξαναχτίσουν τον ναό της Παναγίας. Αποφάσισαν,
παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που είχαν, να προχωρήσουν
στην ανοικοδόμηση του ναού κατά το έτος 1916. Το μεγάλο τους πρόβλημα όμως ήταν η θεμελίωση του ναού πάνω στον απότομο βράχο.
Τη λύση στο πρόβλημα την έδωσε η ίδια η Παναγία. Φανερώθηκε στον
δήμαρχο της περιοχής, τον Παναγιώτη Γουρνά, και με το δάχτυλο της
σχεδίασε στο χώμα δύο καμάρες, πάνω στις οποίες ακούμπησε την
εκκλησία. Αμέσως ο δήμαρχος κάλεσε φημισμένους μαστόρους και ξεκίνησε το χτίσιμο σύμφωνα με το σχέδιο της Παναγίας. Οι πανύψηλες
καμάρες, από πελεκητή στο χέρι πέτρα και κοκκινόχωμα, υψώνονταν
γοργά μπροστά από τον βράχο. Αλλά μια ημέρα ο φημισμένος πρωτομάστορας Κανέλλος Γιαννακόπουλος, από τα Λαγκάδια της Γορτυνίας,
γλίστρησε ψηλά από τις καμάρες και κατρακύλησε στο βράχο. Όλοι πίστεψαν ότι σκοτώθηκε. Όταν κατέβηκαν να τον σηκώσουν, τον βρήκαν
όρθιο χωρίς να έχει πάθει ούτε μία γρατζουνιά. Ήταν ολοφάνερο ότι
τον έσωσε η Παναγία.
Μετά την ολοκλήρωση του ναού η ορεινή Ολυμπία, όπως όλη η Ελλάδα, πέρασε από πολλές δυσκολίες. Πόλεμοι, φτώχεια και αρρώστιες
ταλαιπώρησαν τους κατοίκους. Εκείνοι όμως είχαν τη μάνα τους, την
Παναγία την Σεπετιώτισσα, κοντά στην οποία έβρισκαν βοήθεια και
ουράνια παρηγοριά. Για παράδειγμα, άτεκνες μητέρες οι οποίες αποκτούσαν παιδί με θαύμα της Παναγίας, ή μητέρες με βαριά άρρωστα
νεογέννητα παιδιά, τα έφερναν στη Σεπετιώτισσα και τα άφηναν κάτω
από την εικόνα της. Όποιος προσκυνητής σήκωνε το παιδί στην αγκαλιά του, το βάφτιζε εκεί μπροστά στην εικόνα της και με την θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας το παιδί γινόταν καλά. Πολλά από
αυτά τα παιδιά ζουν σήμερα και μαρτυρούν την θαυματουργική χάρη
της Σεπετιώτισσας.
Το 1972 η εικόνα της Σεπετιώτισσας εκλάπη από ιεροκάπηλους. Λίγους
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Σ

μήνες αργότερα εμφανίστηκε η Παναγία, σαν μια μαυροφορεμένη γυναίκα, σε αστυνομικό στον Πειραιά. Εκείνος την ακολούθησε εντυπωσιασμένος από το λαμπερό πρόσωπο της. Σε κάποιο σημείο η γυναίκα
εξαφανίστηκε και μπροστά του είδε τους ιεροκάπηλους να παζαρεύουν
την εικόνα αντί 1.500.000 δραχμών, ποσό πολύ μεγάλο για την εποχή
εκείνη. Τότε τους συνέλαβε και η εικόνα μεταφέρθηκε με εκκλησιαστικές τιμές στη θέση της στον βράχο.
Σήμερα, δίπλα στον ναό, έχει ανεγερθεί πολυώροφο μοναστήρι. Η μικρή
γυναικεία αδελφότητα, που ασκείται εκεί, συνεχίζει να συμπαρίσταται,
να ανακουφίζει και να παρηγορεί κάθε πονεμένη ψυχή, που προσπίπτει
στην χάρη της Σεπετιώτισσας. Κατά την πανήγυρη, στις 23 Αυγούστου,
σύσσωμος ο λαός της Ολυμπίας προσέρχεται στη Σεπετιώτισσα για να
προσκυνήσει την αγία εικόνα της, να της ψιθυρίσει το μεγάλο του ευχαριστώ, αλλά κυρίως να της εκφράσει την μεγάλη του αγάπη. Αγάπη
προς Εκείνη, που πριν από αιώνες μας επισκέφτηκε και από τότε μένει
εδώ μαζί μας και μας σκεπάζει με τη χάρη Της.

Μαρία Παπαχρήστου
Ιατρός Παθολόγος-Εντατικολόγος

ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ
Νηστεία του 15Αύγουστου

Τ

ο 15Αύγουστο ή Πάσχα
του καλοκαιριού, όπως το
ονομάζουμε, η νηστεία πέραν
της θρησκευτικής σημασίας,
κάνει πολύ καλό στο σώμα
μας, καθώς είναι μία ευκαιρία
αποτοξίνωσης του οργανισμού
μας.
Τα τρόφιμα που νηστεύουμε
είναι κρέας, γαλακτοκομικά, ψάρι –με εξαίρεση τις 6 Αυγούστου- του Σωτήρος-,
και λάδι. Το λάδι και το κρασί επιτρέπονται μόνο το Σαββατοκύριακο.
Η διάρκεια της συγκεκριμένης νηστείας είναι από την 1η Αυγούστου έως τις
14 Αυγούστου. Εάν όμως το 15Αύγουστο πέσει Τετάρτη (όπως φέτος, ή Παρασκευή) τότε αντί κρέας τρώμε ψάρι.
• Πρασσοσέλινο άλαδο
1 κιλό πράσα
4-5 πατάτες
1 ματσάκι σέλινο
1 κρεμμύδι ξερό
2 σκελίδες σκόρδο
2 λεμόνια
Αλάτι - πιπέρι
4 καρότα, Λίγο κουρκουμά

Το προσκύνημα του Τιμίου Σταυρού στη Μητρόπολη Λαγκαδά
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Ζεματάμε τα πράσα, & Ρίχνουμε στην
κατσαρόλα τα υλικά εκτός από το σέλινο,
και νερό έως να σκεπαστούν.
Στην μισή ώρα περίπου, προσθέτουμε και το
σέλινο, αλεύρι και λεμόνι για το δέσιμο της 1 κ.γλ.
αλεύρι σάλτσας.
Αφήνουμε να πάρει μια βράση και σβήνουμε.

• ΓΡΑΝΙΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ
1/3 φλυτζ. ζάχαρη 	Βάζω στη φωτιά το νερό με την ζάχαρη,
βράζει 1/3 φλυτζ. Νερό
για 1 λεπτό και το αποσύρω.
5 κούπες καρπούζι
	Πολτοποιώ το καρπούζι μαζί με το λεμόνι, και
2 κ. χυμό λεμονιού
το σιρόπι πολτοποιώ ξανά.
	Μοιράζω σε παγοκύστες και το βάζω στην κατάψυξη. Όταν θέλω να σερβίρω βάζω τα παγάκια
στο μπλέντερ, μέχρι να γίνουν σαν χιόνι.
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• Λαζάνια ή κριθαράκι με ταχίνι
500 γρ. λαζάνια ή κριθαράκι	Το ταχίνι το αραιώνουμε σε ½ φλιτζάνι
1 μεγάλο κρεμμύδι
χλιαρό νερό.
2 καρότα σε φέτες
Μόλις πάρει βράση , ρίχνω τα λαζάνια ή
2 σκελίδες σκόρδο σε φέτες
το κριθαράκι.
2 κ.σ. ταχίνι, 1 πιπεριά
2 ντομάτες φρέσκιες, 1 φλιτζάνι τοματοπολτό, 1 πράσο ψιλοκομμένο
2 φύλλα δάφνης, Αλατοπίπερο, γαρύφαλλο, 2 λίτρα νερό
• Χταπόδι στιφάδο
Βάζω το χταπόδι στην φωτιά, με ½ ποτήρι λευκό κρασί, 2 κ.σ. ξύδι , και 1 ολόκληρο καθαρισμένο ξερό κρεμμύδι. Το αφήνω να βράσει μέχρι να βγάλει το νερό
του.
Μόλις βράσει, αφαιρούμε το κρεμμύδι, κόβουμε κομματάκια το χταπόδι, και προσθέτουμε ένα κιλό φρέσκες ντομάτες, ένα κιλό φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 σκελίδες
σκόρδο , όλα ψιλοκομμένα, 5 φύλλα δάφνης, 1-2 ποτήρια νερό, και αφήνω το
φαγητό στην φωτιά, μέχρι να δέσει η σάλτσα του.
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Πόλυ Βαρτζιώτη - Γαλενιανού
Μιχάλης Γ. Γαλενιανός
Διαιτολόγος Ασφάλειeς Zωής, Υγείας, Σύνταξης, Αυτοκινήτων,
Φερρών 22, Πλ.Βικτωρίας, Αθήνα 10434
Πυρός, Μεταφορών, A/K, κλπ
210-822.67.55, 6944.500.662
Τηλ. 6944.83.83.48, 210-699.51.58
e-mail: polyvartz@gmail.com
e-mail: m.g.galen ianos@gmail.com

ΤΑ ΝΕΑ AΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
❖ Τον Ιούλιο, ή όπως αλλιώς τον χαρακτηρίζει

ο λαός μας, Αλωνάρη, αφού συμπίπτει με το
αλώνισμα του σιταριού, η Αγία μας Εκκλησία
τιμά την μνήμη πολλών Αγίων μαρτύρων
και μεγαλομαρτύρων. Είναι ο μήνας κατά
τον οποίο Θείες Λειτουργίες τελέστηκαν στο
σπήλαιο του Αγίου Αριστείδου και στα ιερά
εικονοστάσια. Είναι γεγονός ότι οι ακολουθίες
που τελούνται υπαίθρια εκπέμπουν πολύ μεγάλη Χάρη, και αυτό μαρτυρούν
το πλήθος των πιστών που προσέρχονται και παραβλέπουν την αφόρητη
ζέστη του καλοκαιριού προκειμένου να γίνουν μέτοχοι της χάριτος αυτής.
Όπως άλλωστε χαρακτηριστικά μας τονίζει πολλές φορές ο εφημέριος μας
πατέρας Δημήτριος, σ’ αυτές τις Θείες Λειτουργίες «ο ουρανός ενώνεται
με τη Γή και η Γή με τον ουρανό», δεν υπάρχει οροφή ναού αλλά μόνο
ουρανός και η προσευχή του λειτουργού με την Θεία Χάρη της ιεροσύνης
ενώνεται με τις δεήσεις των πιστών που παρακολουθούν και αναπέμπονται
προς τον ουράνιο Πατέρα.
❖ Την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 εορτή των

Το προσκύνημα του Τιμίου Σταυρού στη Μητρόπολη Λαγκαδά

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, τελέστηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στο
εικονοστάσι του Χριστού με την παρουσία
πολλών πιστών, οι οποίοι είχαν κατακλήσει
όλα τα σκαλοπάτια και τον προαύλιο χώρο.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, εψάλη
ο Αγιασμός.
Οι δύο κατά σάρκα αδελφοί Άγιοι Κοσμάς και Διαμιανός, αφιέρωσαν
την ζωή τους στον Κύριο, υπηρετώντας ως ιατροί τον ασθενή άνθρωπο και
μάλιστα χωρίς να λαμβάνουν χρήματα, εξού και το προσονύμιο τους Ανάργυροι. Συγκεκριμένα αξιοποιούσαν την επιστήμη της ιατρικής βάζοντας την
πνευματική σφραγίδα της πίστεως μας, αφού άλειφαν τους ασθενείς με το
Άγιο έλαιο κάνοντας πράξη την διδαχή του Αποστόλου Παύλου «προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν
επ’ αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι του Κυρίου και η
ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα».
Άγιοι ανάργυροι και θαυματουργοί επισκέψασθαι τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

- 14 -

-- 15 --

❖ Την Δευτέρα 2 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στο σπηλαιο του

Αγίου Αριστείδου, επί τη εορτή της κατάθεσης της τιμίας εσθήτος της
Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς.
❖ Το Σάββατο 7 Ιουλίου μνήμη της Αγίας μεγαλο-

μάρτυρος Κυριακής, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία.
Στο τέλος, εψάλη το Ιερό Μνημόσυνο του γέροντος
Νεκταρίου Βιτάλη, αφού συμπληρώθηκαν τρείς
μήνες από την στιγμή που ο χαρισματικός γέροντας
«εξεμέτρησε τω ζείν» εγκαταλείποντας τον τόπο
της βασάνου, μεταβαίνοντας στον τόπο τον ποθούμενο, της συνάντησης του με τον Λυτρωτή Θεό. Ο
Γέροντας ήταν Ιερομόναχος και μεγάλος πνευματικός
ηγέτης. Έδρευε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
στην Καμάριζα Λαυρίου του οποίου ήταν και κτίτωρ. Ήταν γνωστός για την διακονία του στο φτωχό κόσμο της περιοχής.
Είχε επισκεφτεί πολλές ενορίες βγάζοντας λόγους που προσομοίαζαν εκείνους
ενός αγίου ανθρώπου και πολλές βρίσκονται στο διαδίκτυο. Θεωρείται από
τους πιο σπουδαίους Έλληνες ορθόδοξους μοναχούς που είχε η Ελλάδα. Με
την προσευχή του είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα, η ίδια του η ζωή ήταν
γεμάτη από αυτά και είχε ακόμα μιλήσει για τις δύσκολες εποχές που η χώρα
μας περνάει αλλά και θα περάσει. Εξεδήμησε στις 8 Φεβρουαρίου 2018
και ώρα 05.30 τα ξημερώματα σε ηλικία 89 ετών. Κατάκοιτος δεχόταν τους
προσκυνητές τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ενώ πάντοτε μνημόνευε τον
Άγιο Νεκτάριο επίσκοπο Πενταπόλεως που τον έσωσε από πολλά δεινά.
Θαυμαστό είναι επίσης το γεγονός το ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο και
οι γιατροί διέγνωσαν πως δε θα ζούσε πάνω από δυο μήνες. Τον έσωσε
όμως ο Άγιος Νεκτάριος ο προστάτης του. Το βιβλίο με τίτλο «Μίλησα με
τον Άγιο Νεκτάριο», μιλάει επίσης για αυτά. Ο ίδιος διηγείται: - «είχα
προσβληθεί από σοβαρή μορφή καρκίνου. Τό
στήθος μου ήταν μιά πληγή ανοικτή πού έτρεχε
αδιάκοπα αίμα καί πύον. Από τούς πόνους έσκιζα τίς φανέλες μου. Κατάσταση τραγική, πήγαινα
κατ΄ ευθείαν στόν θάνατο. Νά φαντασθείτε, είχα
ετοιμάσει ακόμη καί τά σάβανά μου…»
Στίς 26 Μαρτίου 1980 τό πρωϊ, συζητώντας στό
γραφείο μου στό υπόγειο τού Ναού, μαζί μέ
τήν νεωκόρο Σοφία Μπούρδου καί τήν αγιογράφο Ελένη Κιτράκη άνοιξε ξαφνικά ή πόρτα
καί μπήκε ένα άγνωστό μου γεροντάκι. Είχε τά
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γένια του κατάλευκα, κοντός καί μέ ελαφριά φαλάκρα. Ίδιος ακριβώς
όπως ό Άγιος Νεκτάριος στίς φωτογραφίες πού βλέπουμε. Πήρε τρία
κεριά χωρίς νά ρίξει χρήματα κι΄ άναψε μόνο τά δύο. Προσκύνησε
όλες τίς εικόνες τού τέμπλου, προσπερνώντας τήν εικόνα τού Αγίου
Νεκταρίου χωρίς νά τήν προσκυνήσει. Εμένα δέν μ΄ έβλεπε στό
σημείο πού βρισκόμουνα. Είχα φοβερούς πόνους όταν τράβηξα τήν
κουρτίνα τού γραφείου καί προχώρησα πρός τό μέρος του. Μπροστά
στήν Ωραία Πύλη σταύρωσε τίς παλάμες του καί χωρίς νά κοιτάξει
πουθενά, ρώτησε, – Ό γέροντας είν΄ εδώ; Ή νεωκόρος ξέροντας
τήν αρρώστια μου θέλησε νά μέ προστατεύσει. – Όχι, όχι…είναι μέ
γρίπη στό σπίτι του… – Δέν πειράζει. Εύχεσθε, καί καλή Ανάσταση,
είπε εκείνος καί έφυγε. Ήρθε ή νεωκόρος τρέχοντας καί μού λέει,
– πάτερ Νεκτάριε, ό γέροντας πού μόλις έφυγε έμοιαζε ίδιος μέ τόν
Άγιο Νεκτάριο! Τά μάτια του πετούσαν φλόγες. Μού φαίνεται ότι
ήταν ό Άγιος Νεκτάριος κι΄ ήλθε νά σάς βοηθήσει… Τήν ευχαρίστησα νομίζοντας ότι μού έλεγε αυτά γιά νά μέ παρηγορήσει. Όμως
κατά βάθος «κάτι» δέν πήγαινε καλά. Τήν έστειλα μαζί μέ τήν αγιογράφο νά βρούνε γρήγορα τόν άγνωστο καί νά τόν φέρουν πίσω.
Μπήκα στό Ιερό καί προσκυνώντας τόν Εσταυρωμένο κλαίγοντας,
γιά μιά ακόμη φορά παρακαλούσα τόν Χριστό νά μέ θεραπεύσει. Τά
βήματά τους μέ διέκοψαν, – πάτερ, ό Γέροντας ήρθε! Πλησίασα νά
τού φιλήσω τό χέρι, αλλά μέ ταπείνωση δέν μ΄ άφησε. Έσκυψε καί
φίλησε αυτός τό δικό μου! Τόν ρώτησα, – Πώς λέγεσθε γέροντα; –
Αναστάσιος παιδί μου, είπε, λέγοντας τό βαπτιστικό όνομα πού είχε
πρίν γίνει μοναχός… Τού υπέδειξα νά προσκυνήσει τά άγια λείψανα.
Έβγαλε ένα ζευγάρι συρμάτινα γυαλάκια, μ΄ ένα μόνο μπρατσάκι.
Μόλις τά είδαμε, όλοι ανατριχιάσαμε! Ήταν τά ίδια γυαλιά τού Αγίου
Νεκταρίου πού είχαμε στήν προθήκη μέ τά άγια λείψανα. Μού τά
είχε δωρήσει ή παλιά γερόντισσα τού μοναστηριού του, στήν Αίγινα,
μοναχή Νεκταρία. – Ή πίστη είναι τό πάν, είπε ό άγνωστος, καθώς
φορούσε τά γυαλιά του«. Η σύνδεση του γέροντα με τον εφημέριο
μας πατέρα Δημήτριο ήταν μεγάλη. Ήταν πολλά χρόνια πρίν, που και
οι δύο βρισκόταν συχνά πυκνά στο πλάι της αγιασμένης Γερόντισας
Μακαρίας όντες και οι δύο πνευματικά της τέκνα. Αυτή η γνωριμία έμελε
να ριζώσει τόσο πολύ που οι προεκτάσεις της να φαντάζουν συχνά υπερκόσμιες. Ας έχουμε την ευχή του.
❖ Την Κυριακή 8 Ιουλίου μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Προκο-

πίου, τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στο εικονοστάσι του
Χριστού μέσα σε κατάμεστο από προσκυνητές προαύλιο χώρο. Οι
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πιστοί είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο
του ιερού του λειψάνου, ενώ όλοι συγκλονισμένοι
και με δάκρυα άκουσαν τον θαυμαστό και μαρτυρικό βίο αυτού του μεγάλου αγίου της εκκλησίας μας,
που όπως τόνισε ο πατέρας Δημήτριος στο λόγο
του, ο Άγιος Προκόπιος είχε το θάρρος και την
ανδρεία να προβάλει την δύναμη του Σταυρού
υπομένοντας τρομερά βασανιστήρια. Την σημερινή εποχή, όπου τα πάντα αμφισβητούνται, ας
βρούμε όλοι το θάρρος να προβάλουμε το Σταυρό του Χριστού και με την πασθενή του Χάρη, να υπενικήσουμε
κάθε σκοτινή δύναμη, παραδίδοντάς τον, καθαρό και αμόλυντο σε
Αυτόν που πάνω Του έχυσε το Αίμα Του για την σωτηρία μας. Άγιε
του Θεού Προκόπιε πρέσβευε υπέρ ημών.
❖ Την Πέμπτη 12 Ιουλίου τελέσθηκε μέσα σε πανη-

γυρικό και κατάμεστο πιστούς κλίμα, στο παρεκκλήσιο του Γολγοθά και του Τιμίου Σταυρού, η Θεία
Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Βερονίκης
της αιμορροούσης, τη Σύναξη της Παναγίας της
Τριχερούσας, καθώς και τη μνήμη του οσίου
πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου, του οποίου είχαμε
την ευλογία να προσκυνήσουμε μέρος υφάσματος
από την φανέλα του. Ο εφημέριος μας λίγο πριν
το πέρας της Θείας Λειτουργίας ευλόγησε το κόλυβο
προς τιμήν του και συγκινημένος κατέθεσε τα όσα έζησε, είδε και άκουσε όταν θέλησε να τον επισκεφθεί στο κελί του στο Άγιον
Όρος. Άγιε Παΐσιε πρέσβευε υπέρ ημών.
Η αγία Βερονίκη, έζησε και έδρασε για την χριστιανική πίστη στην πόλη
Πανεάδα. Αξιώθηκε μάλιστα να συναντήσει τον ίδιο τον Χριστό,ο οποίος
την θεράπευσε από την βασανιστική αιμορραγία πού είχε. Για να τιμήσει και
να ευχαριστήσει λοιπόν τον Κύριο, έκανε έναν ανδριάντα του Χριστού για
να τον τιμούν και να προσκυνούν οι πιστοί. Μετά έγινε μέλος της πρώτης
Εκκλησίας του Χριστού και απεβίωσε σε βαθιά γεράματα. Έπ’ ευκαιρία της
εορτής ευχόμαστε στην πολυαγαπημένη μας Βερόνικα (πτυχιούχο
Νοσηλευτικής) η οποία διακονεί επί πολλά χρόνια στον ιερό μας ναό, αλλα
κυρίως στο πλευρό του εφημερίου μας πατρός Δημητρίου, χρόνια πολλά,
ευλογημένα και ο Κύριος να της χαρίζει πλούσια τα αγαθά Του.

Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της θαυματουργού, ενώ οι πιστοί είχαν
την ευκαιρία να προσκυνήσουν και τμήμα του χαριτόβρυτου λειψάνου της.
❖ Την Τετάρτη 18 Ιουλίου η Εκκλη-

σία μας, εόρτασε την μνήμη του Αγίου
μάρτυρος Αιμιλιανού. Πριν 20
χρόνια, έλαβε χώρα η χειροτονία
του εφημερίου μας, πατρός Δημητρίου από τα χέρια του μακαριστού
Αρχιεπίσκοπου κυρού Χριστοδούλου. Την επέτειο της χειροτονίας του
ο πατέρας Δημήτριος την εόρτασε
τελώντας Θεία Λειτουργία στη ιδιαίτερη του πατρίδα, στα Χανιά της Κρήτης. Οι επίτροποι του Ναού μας, το Φιλόπτωχο, η Νεότητα, οι συντάκτες και οι αρθρογράφοι του περιοδικού, μαζί
με τους συνεργάτες, του επεύχονται ο Θεός που τον αξίωσε να Τον υπηρετεί
ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, να τον ενδυναμώνει, να τον στηρίζει και
να του χαρίζει έτη πολλά και ευλογημένα, αφιερωμένα στο ύψιστο λειτούργημα της Ιερωσύνης και να συνεχίζει το θεάρεστο έργο που του έδωσε
ο Κύριος με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού και να διακονεί Θεόν
και ανθρώπους προς ωφέλεια των ψυχών.
❖ Την Παρασκευή 20 Ιουλίου, η Εκκλησία εόρτασε

την μνήμη του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου,
όπου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στο σπήλαιο του
Αγίου Αριστείδου. Με αφορμή την ονομαστική του
εορτή, απευθύνουμε τις θερμότερες καρδιακές ευχές και
ευλογημένα χρόνια πολλά, στον πατέρα Ηλία Αντωνόπουλο, αδελφικό και επιστήθιο φίλο του εφημερίου μας
πατρός Δημητρίου, που διακονεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι εκκλησίες
του προφήτη Ηλία βρίσκονται στις κορυφές βουνών και
σε ψηλά σημεία. Συμφώνα με την παράδοση ο προφήτης
Ηλίας αντικατέστησε το Δία των αρχαίων μας προγόνων. Μ’αυτή του την
ιδιότητα ο Δίας λατρεύονταν την ίδια εποχή που γιορτάζεται ο δικός μας
προφήτης Ηλίας, δηλαδή στις πρώτες μέρες του τελευταίου δεκαημέρου του
Ιουλίου, κατά τα λεγόμενα κυνικά καύματα.
❖ Το Σάββατο 21 Ιουλίου, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία επί την μνήμη

❖ Την Τρίτη 17 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία προς τιμήν της
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του Οσίου Συμεών του δια Χριστόν Σαλού.
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❖ Την Τρίτη 24 Ιουλίου η Αγία μας Εκκλη-

σία εόρτασε την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης.
Η Αγία Χριστίνα καταγόταν από την Τύρο
της Συρίας και ήταν κόρη στρατηγού. Ο ειδωλολάτρης πατέρας της δεν της συγχώρησε
τη χριστιανική της πίστη. Την υπέβαλε σε
φρικτά βασανιστήρια και στη συνέχεια τη
φυλάκισε. Στη φυλακή την άφησαν νηστική για να πεθάνει από την πείνα.
Διασώθηκε, όμως, από τη θεία χάρη, σύμφωνα με τους συναξαριστές. Μετά
την έριξαν στη θάλασσα, αλλά άγγελος Κυρίου την έβγαλε στη στεριά. Μόλις
έγινε γνωστό ότι είχε διασωθεί, ο πατέρας της πρόσταξε και την έκλεισαν
πάλι στη φυλακή.Τη νύχτα που ακολούθησε, ο πατέρας της πέθανε και τη
θέση του στο αξίωμα του στρατηγού την πήρε κάποιος ονόματι Δίων. Αφού και πάλι η Αγία ομολόγησε την πίστη της, ενώπιον δικαστηρίου αυτή
τη φορά, ο Δίων διέταξε να ξαναρχίσουν τα εις βάρος της βασανιστήρια.
Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων πολλοί συγκρατούμενοί της πίστεψαν
στο Χριστό. Το έργο του Δίωνα συνέχισε με μεγαλύτερη ένταση κάποιος
Ιουλιανός. Αυτός έριξε τη την Αγία Χριστίνα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο
και στη συνέχεια σ’ ένα κλουβί με δηλητηριώδη φίδια, τα οποία αντί να τη
δαγκώσουν της έγλυφαν τα πόδια με ευσπλαχνία. Μετά της έκοψαν τους
μαστούς απ’ όπου χύθηκε γάλα αντί για αίμα και της έκοψαν και
τη γλώσσα. Όλα αυτά τα μαρτύρια τα υπέμεινε με καρτερία. Στο τέλος, με
κοντάρια της τρύπησαν την καρδιά και παρέδωσε το πνεύμα, λαμβάνοντας
τον στέφανο του μαρτυρίου και περνώντας στην αιώνια ζωή. Το άγιο της
λέιψανο σώζεται ακέραιο και άφθαρτο σε ρωμαιοκαθολικό ναό της
Ιταλίας.
Ιδιαίτερη τιμή αποδίδει η Εκκλησία μας στη μνήμη της μήτέρας της Παναγίας μας Αγίας Άννης της οποίας την κοίμηση εορτάσαμε την Τετάρτη
25 Ιουλίου όπου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία.Οι πιστοί είχαν την ευλογία
να προσκυνήσουν ιερό λείψανο της Αγίας Άννας. Η Αγία Άννα θεωρείτε
προστάτιδα των άτεκνων γυναικών, μιας και η ίδια γέννησε την Παναγία σε
μεγάλη ηλικία μετά από Θεία παρέμβαση.
❖ Την Πέμπτη 26 Ιουλίου η εκκλησία μας εόρτασε την μνήμη της Αγίας

Οσιοπαρθενομάρτυρος και Αθληφόρου Παρασκευής, προστάτιδας την
οφθαλμών. Στον ιερό μας ναό τελέσθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
από τον εφημέριο μας, καθώς οι πιστοί είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν
τεμάχιο ιερού λειψάνου της Αγίας και μία παλαιά εικόνα της που φυλάσσεται
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στον ιερό μας ναό, δείχνοντας μέχρι και σήμερα
την θαυματουργική της παρουσία σε όσους την
επικαλούνται.
Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 - 160 μ.Χ.).
Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και
Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική
αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην
περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί. Επειδή
το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε
αυτό το όνομα. Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε
όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το λόγο του
Χριστού. Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο,
ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση
που θα θυσίαζε στα είδωλα. Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή
στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και
την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Επειδή όμως είδε την
Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του στον λέβητα - καθώς δεν μπορούσε
να εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη - για να δοκιμάσει αν πράγματι
είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε. Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ’ άλλους
να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία
Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη,
μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα. Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας
την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να
τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.
«Οσιοπαρθενομάρτυς του Χριστού Παρασκευή πρέσβευε υπέρ ημών».
❖ Την Παρασκευή 27 Ιουλίου εορτάστηκε η μνή-

μη του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμονος του
Θαυματουργού. Τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία από
τον εφημέριο μας και οι πιστοί είχαν την ευλογία να
προσκυνήσουν ιερό λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος.Ο Άγιος Παντελεήμων (Παντελέων το πρότερον
όνομα) καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς
Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού (286 305 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος
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ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιου του έγινε χριστιανός. Μητέρα
του ήταν η Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια
(βλέπε 30 Μαρτίου). Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσυνο και
κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαπτίσθηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Νικομήδειας. Κάποια στιγμή όταν
οχιά δάγκωσε έναν νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε ο Άγιος Παντελεήμονας επικαλούμενος τον Χριστό τον ανάστησε. Αφορμή του μαρτυρίου του
στάθηκε ένα ακόμα θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει έναν τυφλό,
ο οποίος και ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον βασιλιά, λέγοντάς
του ότι τον θεράπευσε ο Παντελέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο
και ο ίδιος πλέον πίστευε. Ο βασιλιάς αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξε και
τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιος ο Παντελέων προσήχθη στον βασιλιά, ο οποίος
διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς του. Ο Άγιος
βασανίσθηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις
αφού ο Κύριος εμφανίσθηκε μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του
Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του
και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως Παντελέοντα αλλά ως Παντελεήμονα. Μόλις όμως ο δήμιος άπλωσε το χέρι του
για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγισε και το
σίδερο έλιωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παραβρισκόμενοι
στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από τη πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και το
δέντρο της ελιάς, στο οποίο τον είχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.
Αθλοφόρε Άγιε, και ιαματικέ Παντελεήμων, πρέσβευε τω ελεήμονι
Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχῃ ταις ψυχαίς ημών.
❖ Το Σάββατο 28 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσο-

βαλάντου. Η Αγία Ειρήνη, ήταν ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου και
το όνομά της έχει συνδεθεί με θαύματα σχετικά με τη γονιμότητα και τις
επαπειλούμενες εγκυμοσύνες. Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου πρέσβευε
υπέρ ημών.

Επιμέλεια
π. Δημήτριος Καββαθάς
π. Σπυρίδων Ταλάρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Τετάρτη 1 Αυγούστου
Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού - Αρχή της νηστείας
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία - Αγιασμός
[7.30 μ.μ.]
Εσπερινός & η Μικρά Παράκληση στην Παναγία
		
«Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω,
κηδεύσατε μου το σώμα, και συ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα»
Πέμπτη 2 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]
[7.30 μ.μ.]

Ανακομιδή λειψ. Αγίου Στεφάνου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Εσπερινός & η Μεγάλη Παράκληση στην Παναγία

Παρασκευή 3 Αυγούστου Αγίας Σαλώμης της Μυροφόρου
Η Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος ήταν η πρώτη εξαδέλφη της Παναγίας, μητέρας
του Κυρίου μας. Είχε σύζυγο τον Ζεβεδαίο και γιους τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη.
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
[7.30 μ.μ.]
Εσπερινός & η Μικρά Παράκληση στην Παναγία
Σάββατο 4 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]
[7.30 μ.μ.]

Των επτά Παίδων εν Εφέσω
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Αναστάσιμος Εσπερινός

Κυριακή 5 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]

Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προεόρτια της Μεταμορφώσεως
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Εορτάζει το Εικονοστάσιο του Σωτήρος Χριστού

«Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός,
δείξας τοις Μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο.
Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς, το φως σου το αΐδιον,
πρεσβείαις της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι»
Κυριακή 5 Αυγούστου

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ [7.30 μ.μ.]
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ [10 μ.μ.]

Δευτέρα 6 Αυγούστου Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία (ευλογία των σταφυλιών)
• Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στο Ιερό Εικονοστάσιο του Χριστού.
Δευτέρα 6 Αυγούστου
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Εσπερινός & η Μικρή Παράκληση στην Παναγία [7.30 μ.μ.]
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Τρίτη 7 Αυγούστου
Οσίου Νικάνορος
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
• Θα τελεστεί το ιερό μνημόσυνο της γερόντισσας Φιλοθέης μοναχής προσκυνητρίας.
[7.30 μ.μ.]
Εσπερινός & η Μεγάλη Παράκληση στην Παναγία
Τετάρτη 8 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]
[7.30 μ.μ.]

Αγίου Μύρωνος επισκ. Κρήτης
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Εσπερινός, η Μικρή Παράκληση στην Παναγία
& Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
• Εις ανάμνηση θαύματος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.
• Θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου Δημητρίου
• Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Αγίου Δημητρίου.
Πέμπτη 9 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]
[7.30 μ.μ.]

Αποστόλου Ματθία
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Εσπερινός & η Μεγάλη Παράκληση στην Παναγία

Παρασκευή 10 Αυγούστου Αγίου Λαυρεντίου του διακόνου
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
[7.30 μ.μ.]
Εσπερινός & η Μικρή Παράκληση στην Παναγία
«Ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, χριστιανών η προστάτις,
Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρύσαι, των αιωνίων βασάνων»
Σάββατο 11 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]
[7.30 μ.μ.]

Ανάμνηση θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Αναστάσιμος εσπερινός

Κυριακή 12 Αυγούστου
ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ευαγγελισμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
«Εν τω τόπω Άχραντε ένθα προσηύχου, κατελθών Αρχάγγελος, ο Γαβριήλ εξ
ουρανού, την σην αγίαν Μετάστασιν, μετ’ ευφροσύνης Αγνή σοι εγνώρισε»
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
[7.30 μ.μ.]
Εσπερινός & η Μεγάλη Παράκληση στην Παναγία
Δευτέρα 13 Αυγούστου
Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
• Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο εικονοστάσιο του Χριστού.
[7.30 μ.μ.]
Εσπερινός & η Μικρή Παράκληση στην Παναγία
• Μετά το πέρας του εσπερινού θα γίνει ο στολισμός του επιταφίου της Παναγίας.
«Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις,
ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει»
Τρίτη 14 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]

Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
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ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες
Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις
ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών»
Τρίτη 14 Αυγούστου

Πανηγυρικός Εσπερινός [7 μ.μ.]
* Τα εγκώμια της Παναγίας [8 μ.μ.]
* Η περιφορά του Επιταφίου [8.30 μ.μ.]
•Μ
 ετά το πέρας των ακολουθιών θα μοιραστούν φρούτα εποχής
Τετάρτη 15 Αυγούστου Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
«Χρυσοπλοκώτατε πύργε, και δωδεκάτειχε πόλις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του
Βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον Δεσπότην»
• Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον επιτάφιο της Παναγίας.
• Στο τέλος θα μοιραστούν στους προσκυνητές αναψυκτικά και γλυκίσματα.
Πέμπτη 16 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]

Αγίου Μανδηλίου, κοίμησις Αγίου Γερασίμου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Κυριακή 19 Αυγούστου ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μετά την εορτήν της Κοιμήσεως
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Κυριακή 26 Αυγούστου ΙΓ’ Ματθαίου, Ανδριανού & Ναταλίας μαρτύρων
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου
«Ουράνιον εφύμνιον εν γη τελείται λαμπρώς, επίγειον πανήγυριν νυν εορτάζει φαιδρώς Αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνωδίαις, ευφημούσι τους άθλους, κάτωθεν Εκκλησία την ουράνιον δόξαν. ην εύρες πόνοις και άθλοις τοις σοις, Φανούριε ένδοξε»
Κυριακή 26 Αυγούστου Πανηγυρικός Εσπερινός [7 μ.μ.] (ευλογία των πιτών)
Δευτέρα 27 Αυγούστου ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία (ευλογία των πιτών)
[7.00 μ.μ.]
Εσπερινός & η Παράκληση του Αγίου (ευλογία των πιτών)
«Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον άγιε
Φανούριε, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου, ίνα διά παντός εν ευφροσύνη και αγαλλιάσει υμνώσι και δοξάσωσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου»
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Τετάρτη 29 Αυγούστου
Αποτομή της Τίμιας Κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία [νηστεία]
• Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Εικονοστάσιο του Χριστού.
Πέμπτη 30 Αυγούστου
[7.30 π.μ.]

Αγίου Αλεξάνδρου Πατρ. Κων/πόλεως
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 31 Αυγούστου Η Κατάθεσις της τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου Αρχή της Ινδίκτου, Των Αγ. 40 παρθενομαρτύρων
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
* Καθημερινά θα τελούνται: το πρωί η Θεία Λειτουργία [7.30 π.μ.] &
το απόγευμα ο Παρακλητικός Κανόνας του Τιμίου Σταυρού [6.30 μ.μ.].
«Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμε Κύριε και την Αγίαν Σου Ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζομεν»

• O Ιερός Προσκυνηματικός Ναός είναι ανοικτός κάθε ημέρα.

• Κάθε Κυριακή & μεγάλες Eορτές λειτουργεί έκθεση χριστιανικών βιβλίων.
• Ο Ναός μας δραστηριοποιείται, διοργανώνοντας πολλές εκδηλώσεις για τους νέους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.agioi-isidoroi.gr.
Οι ιερές ακολουθίες μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο
μέσω της ιστοσελίδας του ναού.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΙ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ ΚΥΜΑΤΑ
Κάθε Κυριακή και μεγάλες εορτές, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα μεταδίδονται ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό Athens 107.8 στα FM. Έτσι λοιπόν πέραν της αναμετάδοσης των ιερών ακολουθιών μέσω της ιστοσελίδας του ναού www.agioi-isidoroi.gr,
οι φίλοι μας μπορούν να μας ακούν και από τα ερτζιανά.
Καλή ακρόαση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ
Για την ακρόαση του ραδιοφωνικού μας σταθμού απο συσκεύες Android και Iphone θα πρέπει
να κάνετε τα εξής βήματα:
1) Από την συσκευή σας συνδεθείτε στο Play Store της Google ή στο App Store της Apple.
2) Κάντε αναζήτηση την εφαρμογή «Simple Radio by Streema» και τρέξτε την εγκατάσταση.
3) Ανοίξτε την εφαρμογή και στην επιλογή «Search» γράψτε «Agioi Isidoroi»
4) Η αναζήτηση θα βρει τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πατήστε ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση.

Καλή ακρόαση ….
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