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Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι, 

προσκυνήσωµεν ἅγιον Κύριον, 

Ἰησοῦν τόν µόνον ἀναµάρτητον. 

Τόν Σταυρόν σου Χριστέ προσκυ-

νοῦµεν, καί τήν Ἁγίαν σου Ἀνά-

στασιν, ὑµνοῦµεν καί δοξάζοµεν· 

σύ γάρ εἶ Θεός ἡµῶν, ἐκτός σου 

ἄλλον οὐκ οἴδαµεν, τό ὄνοµά σου 

ὀνοµάζοµεν. ∆εῦτε πάντες οἱ πιστοί, 

προσκυνήσωµεν τήν τοῦ Χριστοῦ 

ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε 

διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ 

κόσµῳ. ∆ιά παντός εὐλογοῦντες 

τόν Κύριον, ὑµνοῦµεν τήν Ἀνάστασιν 

αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑποµείνας δι’ 

ἡµᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἄς χαροῦµε τήν ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως ὅσο γίνεται πιό παραδοσια-
κά, ὅπως ἐµεῖς οἱ  Ἕλληνες ξέρουµε νά γιορτάζουµε τό Πάσχα.

Μέ τήν συµµετοχή µας στήν Ἀναστάσιµη Θεία Κοινωνία, τό ψήσιµο 
τοῦ ἀµνοῦ, τά κόκκινα αὐγά, τό Ἑόρτιο τραπέζι µέ τούς συγγενείς µας. Ἄς 
ποῦµε «Χριστός Ἀνέστη ἐχθροί καί φίλοι».

Ἡ γιορτή τῆς Ἀνάστασης πού συµπίπτει µέ τήν ἀρχή τῆς πιό ὄµορφης 
ἐποχῆς τοῦ χρόνου ἄς φέρει τήν Ἄνοιξη, τήν Ἀγάπη, τήν Χαρά καί τήν 
Ἐλπίδα στίς καρδιές ὅλων µας διώχνοντας µία γιά πάντα τόν χειµώνα 
τῆς ἀποµόνωσης καί τῆς ἀφιλίας, καί ὁ Πασχάλιος χαιρετισµός ἄς µᾶς 
συντροφεύει γιά σαράντα ἡµέρες.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Ἐκείνοι πού σέβονται τούς θεσµούς τῆς 
Ἐκκλησίας, οἱ συνειδησιακά ἔντι µοι, 

ἀκόµη κι ἄν δέν µποροῦν νά τούς τηρή-
σουν ὁµολογοῦν τήν προσωπική τους 
ἀδυναµία, ἀλλά παράλληλα ὁµολογοῦν 
τήν ἀξία τῶν θεσµῶν. Οἱ συνειδησιακά µή 
ἔντιµοι, δέν ταπεινώνονται καί δέν παρα-
δέχονται τήν προσωπική τους ἀδυναµία 
π.χ. νά νηστεύσουν κι ἄς εἶναι ὑγιεῖς, ἀλλά 
ἀναζητοῦν σοφιστικά ἐπιχειρήµατα γιά 
νά στηρίξουν τή δική τους ἄποψη καί 
νά βγάλουν λανθασµένη τήν ἄποψη τῶν 
Ἁγίων Πατέρων τήν διά µέσου τῶν αἰώνων 
ἀποδειχθείσα Ἱερά καί Θεόπνευστη καί 
Ψυχωφελή. Καί ναί µέν ἡ Ἐκκλησία δέν 
ἔχει νά φοβηθεῖ τήν 
ἄγνοια ἤ τή γνώµη 
κανενός τοῦ ὁποίου 
περισσεύει ἡ ἀσέβεια 
καί ἡ κακοπροαίρετη 
διάθεση, ἀλλά λυπά-
ται γιά αὐτή τή φθο-
ροποιό γιά τήν ψυχή 
του τοποθέτηση. ∆ιό-
τι ἡ µία κακή τοποθέ-
τηση φέρνει τήν ἄλλη 
καί στό τέλος καταντᾶ ὁ ἄνθρωπος αὐτός 
χωρίς πιστεύω, χωρίς Χάρη, ἐκκλησιαστι-
κά ἀπο  χρωµατισµένος.

Τό θέµα τῆς νηστείας δέν τό ἔθεσε 
ἡ Ἐκκλησία ἔτσι ξερό, ἀπόλυτο, ἄκαρπο, 
ἀλλά θεοπνεύστως, πού σηµαίνει µέ σο-
φία, µέ σύνεση, µέ διάκριση, µέ κατανόη-
ση καί συµπάθεια σέ ὅσους ἀδυνατοῦν νά 
νηστεύσουν γιά λόγους ὑγείας καί ἔδωσε 
τό δικαίωµα στόν κάθε Ἐξοµολόγο νά 
οἰκονοµεῖ, νά ρυθµίζει µέσα στά πλαίσια 
τῆς ποιµαντικῆς τοῦ προσώπου καί τό θέ-
µα τῆς νηστείας του.

∆ιότι ἡ τήρηση τῆς νηστείας ἀπό τίς 
συγκεκριµένες τροφές «εἶναι εὐάρεστος 

τῷ Θεῷ» ἐάν καί ἐφ’ ὅσον συντροφεύει 
ὡς βοηθητική τή νηστεία ἀπό τά πάθη.

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας, ἔτσι βίω-
σαν τήν ἀληθινή νηστεία καί µέσα στά 
πλαίσια τῆς ἐν Χριστῷ διακρίσεως τήν κα-
τέλυαν χάριν τῆς πνευµατικῆς ὠφελείας. 
Τό παρακάτω παράδειγµα εἶναι πολύ διδα-
κτικό. Πλήν ὅµως ὁ ἀσεβῆς, ὁ δίχως λόγο 
καταργών τή νηστεία, θά τό χρησιµοποιή-
σει γιά νά στηρίξει τή λανθασµένη γνώµη 
του, λέγοντας τό συνηθισµένο, «ἄλλα νά 
µήν κάνεις µά ἡ νηστεία δέν εἶναι τίποτα». 
Στό παράδειγµα πού ἀκολουθεῖ βλέπουµε 
πῶς ἐνεργεῖ ἕνας µεγάλος Ἅγιος, πού γιά 
νά ἦταν ἅγιος, εἶχε ἀκρίβεια συνειδήσεως 

εἰς πάντα, ἑποµένως 
καί στή νηστεία.

Ἦταν Παρασκευή 
καί µεγάλη Σαρα κο-
στή ὅταν τήν πόρτα 
τοῦ ἁγίου Σπυρίδω-
νος Ἐπισκόπου Τρι µυ-
θοῦντος τῆς Κύπρου, 
τή χτύπησε ἕ νας ξέ νος. 
«Ἑτοίµασε νά φᾶµε», 
εἶπε στήν κόρη του.

Ἐκείνη κοντοστάθηκε, τόν πῆρε παρά-
µερα καί τοῦ ψιθύρισε· «∆έν ἔχουµε τίποτα. 
Μόνο λίγο ψωµί καί ἕνα κοµµάτι κρέας κα-
πνιστό».

- «Βάλε κρέας», τῆς εἶπε. «Καί ἄκουσε, 
βάλε καί σέ µένα». Ξενίστηκε ἡ θυγατέρα 
τοῦ Ἁγίου, πού ἤξερε πόσο αὐστηρός νη-
στευτής ἦταν ὁ πατέρας της. Ἀλλά ἐκεῖνος 
τῆς ἐξήγησε. Ἄν δώσω µόνο στόν ξένο καί 
ἐγώ δέν φάγω θά δείξω ὑπεροχή. Πῶς ἐγώ 
εἶµαι τάχα Ἅγιος ἐνῶ ἐκεῖνος ἁµαρτωλός.

Κι ὅταν ἀπόφαγαν τῆς ἐξήγησε·
- «∆έν κατέλυσα τή νηστεία. Τόν ἐγωισµό 

µου καί τήν ὑπεροψία µου κατέλυσα».
«Ἀντίπας ὁ Περγάµου»

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Νηστεία ἀρεστή στόν Θεό
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Τό ἐρώτημα πού διατυπώνει ὁ Χρι-
στός ἀξίζει νά βάλλει ὅλους μας 

σέ βαθειές σκέψεις. «Τί θά ὠφελήσει 
τόν ἄνθρωπο, ἐάν κερδίσῃ ὁλόκληρο τόν 
ὑλικό κόσμο καί χάσῃ τήν ψυχή του;».

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, χωρίς ὑπερ-
βολή, κέρδισε τόν «κόσμον ὅλον» μέ τά 
τεχνικά καί ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματά 
του. Ὑπόταξε τίς μυστικές δυνάμεις τῆς 
φύσεως, ἐξερεύνησε τούς βυθούς τῶν 
ὠκεανῶν, ἐκμηδένισε τίς ἀποστάσεις, 
πάτησε τό πόδι του στό φεγγάρι, 
ἔφτασε τίς ἐπικοινωνίες τῶν ἀν -
θρώπων μέ τήν τηλεφω νία 
καί τό ἴντερνετ σέ ὑψη λό-
τατο ἐπίπεδο, ἑτοι μά-
ζεται νά ὑποκα τα-
  στήσει τόν Δη μι -
ουρ γό μέ τήν γενε-
τική μέθοδο τῆς κλω-
νο ποίησης!!!

Ἀφήνω τίς ἄλλες τεχνο-
λογικές καί βιομηχανικές προό-
δους πού πολλαπλασίασαν τά ὑλικά 
ἀγαθά καί γέμισαν τή ζωή μας μέ 
ἀνέσεις. Τί ὠφελή θηκε, ἀλή-
θεια, μέ ὅλα αὐτά τά κοσμικά 
κέρδη; Βρῆκε τήν εἰρήνη καί 
τή χαρά; Ἡ ἀπάντηση δυστυχῶς 
εἶναι ἀρνητική. Πλούσιος ὁ ἄνθρωπος σέ 
ὑλικά μέσα ἀγωνιᾶ. Μέ τήν ζωή του γεμά-
τη ἀνέσεις νοιώθει κουρασμένος. Κρατᾶ 
στά χέρια του τεράστιες δυνάμεις καί πνί-
γεται ἀπό τό ἄγχος καί τήν ἀπογοήτευση. 
Φοβᾶται τόν ἴδιο τόν ἐαυτό το. Κατάντη-
σε σκλάβος τῆς προόδου του. «Μάθαμε 
νά πετοῦμε στόν ἀέρα σάν τά πουλιά καί 
νά κολυμπᾶμε μέσα στήν θάλασσα σάν τά 

ψάρια, ἀλλά δέν μάθαμε τήν ἁπλή τέχνη 
νά ζοῦμε μαζί σάν ἀδέλφια. Ἡ ἀφθονία 
μας δέν μᾶς ἔφερε οὔτε τήν εἰρήνη τοῦ 
πνεύματος, οὔτε τή γαλήνη τῆς ψυχῆς.» 
(Λούθερ Κιγκ).

Αὐτή ἡ διαπίστωση μᾶς ὁδηγεῖ στό 
συμπέρασμα ὅτι ὁ πολιτισμός μας εἶναι 
πνευματικά νεκρός καί ἑπομένως ἀνίκανος 
νά προσφέρει εὐτυχία. Ἡ εὐτυχία δέν ἔχει 

τήν  ἕδρα της στήν ὕλη. Ὁ ἄνθρωπος 
πού ἀδιαφορεῖ γιά τήν ψυχή, ἀκόμη 

καί ὅταν αὐτοανακηρύσσεται Θεός, 
δέν εἶναι παρά ἕνα  θλιβερό 
εἴδωλο πού πίσω ἀπό τήν 

ἐξωτερική φαντασμαγορία, 
μέσα του κρύβει τό κενό.

Τούτη ἡ ἀδια-
φορία γιά τήν ψυ-
χή σημαδεύει καί 

τόν καθημερινό ἀ -
το μικό μας ἀγῶνα. Ἄς ρω-

τή σουμε τόν ἑαυτό μας καί 
ἄς ἀπαντήσουμε εἰλικρινά: 

Πόσες ὧρες τήν ἡμέρα ξοδεύουμε 
γιά τίς ἀνάγκες της σάρκας μας 

καί πόσες γι’ αὐτές τῆς ψυχῆς; 
Εἶναι ὑπερβολικό νά πεῖ κα-
νείς πώς ὑπάρχουν πολλοί πού 

ποτέ δέν σκέφθηκαν ὅτι ἔχουν 
μέσα τους ψυχή; Ἡ τροφή, ἡ ἐνδυμασία, 

ἡ στέγη, ἡ ἐπαγγελματική καί κοινωνική 
ἀποκατάσταση εἶναι ὁ κύριος στόχος τοῦ 
ἀγῶνα μας στή γῆ ἀπό τό πρῶτο βῆμα 
μας ὡς τό τελευταῖο. Ξεχάσαμε ὅτι ἡ Ψυχή 
μας τρέφεται μέ τήν Ἀλήθεια, ὅτι ξεδιψᾶ  
ἀπό τόν Εὐαγγελικό λόγο, ὅτι ντύνεται 
μέ τήν Ἀρετή, ὅτι ἀναπνέει μέσα στή 
μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα τῆς Θείας Λα-

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Ἡ ἀπόδειξη γιά τήν ἀξία τῆς ψυχῆς μας
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Κανείς ἄς µή φοβᾶται τόν θάνατο, διό-
τι µᾶς ἐγλύτωσε  ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου. 
Ἄν καί Τόν ἀγκάλιασε ὁ θάνατος Τόν Κύ-
ριό µας, ὅµως ὁ Κύριος τόν ἐξαφάνισε. 
Ἐλαφυραγώγησε τόν Ἅδη, Ἐκεῖνος πού κα-
τέβηκε στόν Ἅδη. 

Ἐδέχθη σῶµα θνητό καί βρέθηκε ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ.

Ἐδέχθη γήινο σῶµα καί ἀντιµετώπισε 
τόν Κυρίαρχο τοῦ Οὐρανοῦ.

Ποῦ εἶναι, λοιπόν, θάνατε, τό θανατη-
φόρο δάγκωµά σου;

Ποῦ εἶναι, λοιπόν,  Ἅδη, ἡ νίκη σου;
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός κι ἐσύ καταρ-

ρακώθηκες.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί κατακρη-

µνήσθηκαν οἱ ∆αίµονες.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί πανηγυρί-

ζουν οἱ  Ἄγγελοι.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί κυριαρχεῖ ἡ 

ζωή.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί δέ θά µείνη 

κανείς νεκρός στό µνῆµα.
∆ιότι ἀφοῦ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός 

ἀνάµεσα ἀπό τούς νεκρούς, ἔγινε τό ξεκί-
νηµα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.

τρείας, ὅτι ζεσταίνεται μέ τόν  Ἥλιο τῆς 
ἀγάπης. Ἔτσι καταντήσαμε δούλοι τῆς 
ὕλης, μηχανές, ἠλεκτρονικοί ἐγκέφαλοι, 
παραγωγικά ὄντα, μέ τήν πλήξη καί τήν 
στεναχώρια μόνιμη συντροφιά μας.

Εἶναι καιρός λοιπόν νά διορθώσουμε 
τό μεγάλο λάθος μας δίνοντας στόν προ-
σωπικό ἀγώνα μας τό προβάδισμα στήν 
ψυχή, ἡ ὁποία δίνει ἀξία στήν ἀνθρώπινη 
προσωπικότητα. Ἄν βγάλουμε μέσα ἀπό 
τόν ἄνθρωπο τήν ψυχή δέν ἀπομένει τίπο-
τε περισσότερο ἀπό λίγες χοῦφτες χώμα!!!

Ἀπόδειξη καί ὑπενθύμιση γιά τήν 
ἀξία τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χρι-
στοῦ πού ἡ Ἐκκλησία, μᾶς καλεῖ νά Τόν 
προσκυνήσουμε ἀνάμεσα στά ἄνθη καί 
τά μύρα.

Ὁ Σταυρός ὁ ὁποῖος φωτίζει τόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο καί τοῦ δείχνει τό 
δρόμο πού ὁδηγεῖ σέ ἕνα καλύτερο μέλ-
λον, στόν δρόμο πού δίνει προτεραιότη-
τα στήν ψυχή. Αὐτόν τόν δρόμο ἔχουμε 
ὄχι μόνο χρέος, ἀλλά καί συμφέρον νά 
τόν βαδίσουμε ὅλοι μας.

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Κατηχη-
τικό λόγο τοῦ  Ἱ. Χρυσοστόμου. 
Μεταφορά στή Δημοτική ἀπό 
τόν π. Ἀθ. Ἀθανασίου.

ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ
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«Δεῦτε οὔν καί ἡμεῖς κεκαθαρ-
μέναις διανοίαις συμπορευθῶμεν 
Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νε-
κρωθῶμεν δι’ Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου 
ἡδοναῖς, ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ...» 
ψάλλουμε σέ ἕνα Τροπάριο τῆς Με-
γάλης Δευτέρας καί προσκαλού-
μαστε νά συμπορευθοῦμε μέ τόν 
ἐρχόμενο πρός τό Ἐκούσιο Πάθος 
Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό, νά διώ-
ξουμε μακριά κάθε κακία καί ἀ -
καθαρσία καί νά 
κατανοήσουμε 
τά Σωτήρια 
Διδάγματα 
τῶν ἁγίων 
Γεγονότων 
ὅπως τά 
βιῶνει ἡ 
Ἐκ κλησία 
μας μέσα στή 
Θεία Λατρεία.

Ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 
πού εἶναι ἡ ἁγία Ἡμέρα τῆς Βαϊο-
φόρου Εἰσόδου τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ στά Ἱεροσόλυμα, θά ἀρχίσει νά 
ἐκτυλίσσεται ἐνώπιον τῶν ὀφ θαλμῶν 
μας τό Θεῖο Δράμα τῶν Ἀχρά ντων 
Παθῶν μέ ἀποκορύφωμα τήν Μεγά-
λη Παρασκευή πού εἶ ναι τό φίλτρο 
τῆς ψυχῆς μας ἀπό τούς ρύπους τῆς 

ἁμαρτίας. Ὅταν ἀντικρύσουμε τήν 
Μεγάλη Παρασκευή στήν μέση τῆς 
Ἐκκλησίας τόν Ἐσταυρωμένο Κύριό 
μας, ὅταν ἐναποθέσουμε στά νεκρά 
πόδια Του τά δάκρυα τῆς καρδιᾶς 
μας, ὅταν ἀκούσουμε τούς γοερούς 
θρήνους τῆς Παναγίας Μητέρας του, 
τότε θά βιώσουμε τό πέλαγος τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς, τότε 
θά συνειδητοποιήσουμε τήν εὐθύνη 

μας ἀπέναντι στήν πίστη, 
τότε θά κατανοήσουμε 

ὅτι, ἀνώτερο πρό-
σωπο, ἀνώτερη 

ἀ  ξία, ἀνώτερη 
ὕπαρ ξη, ἀνώ-
τε ρο κέρδος, 

ἀ νώτερη 
ἀπο  στολή 

ἀπό τόν 
Χρι στό, δέν 

ὑπάρ χει.

Εἶναι πραγματικά συγκλονιστι-
κό τό θέαμα τοῦ Ἐσταυρωμένου στό 
κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τό πρωί στήν 
ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Γι’  
αὐτό ἡ ἡμέρα αὐτή τιμᾶται ἀπό τούς 
ἀνθρώπους τῆς πίστεως. Τιμάται ἡ 
Ἀγάπη, ἡ Θυσία, ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός. Τήν Ἡμέρα αὐτή δέν 
ἔχουν θέση ἄλλες κοσμικές καί βιω-

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ἡ πρόγευση τῆς Ἀναστάσεως
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τικές μέριμνες. Μία πρέπει νά εἶναι 
ἡ μέριμνά μας. Ὁ  Ἐσταυρωμένος καί 
μόνον Αὐτός. Προκαλούμαστε νά 
ἁγιάσουμε τήν Μεγάλη Παρασκευή 
μέ τή νηστεία καί τή συμμετοχή μας 
στήν Ἀποκαθήλωση καί τήν Κηδεία 
τοῦ  Ἰησοῦ.

Τό πρωί τῆς «Ἁγίας καί Μεγά-
λης Παρασκευῆς» (ἔτσι ὀνομάζεται 
καί ἔτσι εἶναι) στίς 9.00 π.μ. θά ξε-
κινήσουν οἱ Μεγάλες Ὧρες, μία 
Ἀκολουθία μέ Ψαλμούς, Τροπά-
ρια, Προφητεῖες, Ἀποστόλους καί 
Εὐαγγέλια  πού ὁμιλοῦν γιά τό 
Πανάγιο Πάθος. Στή συνέχεια θά 
ἀκολουθήσει ὁ Ἑσπερινός καί στό 
μέσον αὐτοῦ περίπου 10.30 π.μ. 
θά γίνει μέ τρόπο παραστατικό ἡ 
Ἀποκαθήλωση καί ἡ κήδευση τοῦ 
νεκροῦ Σώματος τοῦ Λυτρωτοῦ ψαλ-
λωμένων τῶν  Ἐπιταφίων  Ὕμνων. 
Ὅλοι μας ἔχουμε ἀποχαιρετήσει 
ἀγαπημένα πρόσωπα γιά τό αἰώνιο 
ταξίδι!  Ὅλοι μας ἔχουμε γευθεῖ τήν 
πίκρα τοῦ θανάτου! Ἄς εἴμαστε λοι-
πόν κοντά στόν Μεγάλο Νεκρό 
τήν Μεγάλη Παρασκευή, κοντά 
στήν θρηνωδοῦσα Μητέρα Του, κο-
ντά στούς πενθοῦντες μαθητές καί 
τίς Μυροφόρες.

Μόνο ἐάν τιμήσουμε τήν Μεγά-
λη Ἑβδομάδα μέ τή συμμετοχή μας 
στίς Ἀκολουθίες της, τήν νηστεία καί 
τήν προσέλευσή μας στά Μυστήρια 
τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θ. Κοι-

νωνίας, θά νοιώσουμε πραγματική 
χαρά γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεαν-
θρώπου. Μόνο ἐάν ἀκολουθοῦμε τά 
ἴχνη τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ 
μας εἴμαστε ἀληθινοί Χριστιανοί, 
συμπορευόμενοι, συσταυρωμένοι, 
συνενταφιασμένοι, ἀλλά καί συνα-
ναστημένοι Μαζί Του.

Ἄς ἀνοίξουμε τίς πύλες τῆς 
καρδιᾶς μας καί ἄς ὑποδεχθοῦμε 
τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν 
καί τῆς Ἀναστάσεως μέ χαρά πνευ-
ματική.

«Καί λαβών τό σῶμα ὁ 
Ἰωσήφ ἐνετύλιξεν αὐτό 
σινδόνι καθαρᾷ».

(Μτθ. κζ΄ στ. 59)
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Σ τόν Πάνσεπτο Ναό τῆς 
Ἀνα στάσεως, ἐδῶ καί 2005 

χρόνια, ἕνα θαῦµα συγκλονιστι-
κό µᾶς βεβαιώνει: «Ζῇ Κύριος ὁ 
Θεός». Εἶναι ζωντανός ὁ Θεός. 
Ὅποιος κι ἄν εἶσαι θά τό δια-
πιστώσεις, ἄν πᾶς τήν περίοδο 
τοῦ Πάσχα στά Ἱεροσόλυµα καί 
καθήσεις ὥς τό Μέγα Σάββατο, 
στήν τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Θά δεῖς µέ τά µάτια σου 
οὐράνιο, θεϊκό φῶς. Θ’ ἀγγίξεις 
τό θεῖο µεγαλεῖο.

Πρῶτα θά γίνει ἔλεγχος 
σχο λαστικός γιά µία ὥρα σ’ 
ὅλο τό Ἅγιο Κουβούκλιο τοῦ 
Πα ναγίου Τάφου. Μήπως ἔχει 
ξε µεί νει κάτι, ἕνα σπίρτο, ἕνα 
κερί, ἕνα καντήλι ἀναµµένο, πού µπορεῖ 
νά µεταδώσει φλόγα. Οἱ αἱρετικοί 
ἐνδιαφέρονται  ἰδιαίτερα γιά τόν ἔλεγχο 
αὐτό. Ἐλπίζουν πάντα µήπως κάτι πα-
ράτυπο συµβεῖ, µήπως δέν βγάλει τό 
Ἅγιο Φῶς ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης, 
γιά νά ἀναλάβουν τό προβάδισµα ἐκεῖ-
νοι. Τόν ἔλεγχο τόν κάνουν εἰδικοί καί 
εἶναι παρόντες πάντα ἐκπρόσωποι τῶν 
Ὀρθοδόξων, τῶν  Ἀρµενίων, τῶν Κο-
πτῶν, τῶν Συριάνων καί ἄλλοι. Γίνεται 
δεύ τερος καί τρίτος ἔλεγχος.

Ἀκολουθεῖ τό σφράγισµα τοῦ Πα-
ναγίου Τάφου. Κλείνεται ἡ θύρα τῆς 
ἐξωτερικῆς εἰσόδου τοῦ Ἁγίου Κουβου-
κλίου. ∆υό µεγάλες λευκές κορδέλλες 
θά κολληθοῦν ἐξωτερικά σέ σχῆµα χι-
αστό, µέ καθαρό κερί, πού λειτουργήθη-
κε στήν ἐκκλησία γιά 40 µέρες. Κατόπιν 
σφραγίζεται µέ τήν ἐπίσηµη σφραγίδα 
τοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πανάγιος Τάφος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ι.  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ     ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 7.00 π.µ.: Θ. Λειτουργία   
 – Εὐλογία τῶν Βαΐων
 7.30 µ.µ. Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ  7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. 
Λειτουργία (µετάληψη 
ἀσθενῶν, κ.λπ.)

 7.30 µ.µ. Ο ΝΥΜΦΙΟΣ  

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. 
Λειτουργία

 7.30 µ.µ. Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. 
Λειτουργία

 6.00 µ.µ. ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
  7.30 µ.µ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΠΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  7.00 π.µ. Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Θ. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

  7.00 µ.µ. ΤΑ ΑΧΡΑΝΤΑ ΠΑΘΗ

Μετά τήν Ἀκολουθία θά γίνει ὁ στολισµός τοῦ 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.µ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ
 10.30 π.µ. Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
  6.00 µ.µ. Τρισάγιο ἐνώπιον τοῦ 

Ἱ. Ἐπιταφίου ὑπέρ τῶν Ψυχῶν
 7.30 µ.µ. Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
 9.00 µ.µ. ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ Ι. ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7.00 π.µ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
  11.00 µ.µ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. 

ΦΩΤΟΣ
 12.00 µ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ

καί ἐν συνεχείᾳ Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Εὐλογία καί διαµοίραση τῶν Πασχάλιων 
αὐγῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 6.00 µ.µ. Η ΑΓΑΠΗ

∆ΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Καθηµερινά θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία 
διότι ἡ Ἑβδοµάδα αὐτή θεωρεῖται ὡς µία 

Ἀναστάσιµη Ἡµέρα.

εἶναι ἕτοιµος γιά τήν Τελετή τοῦ Ἁγίου 
Φωτός.

Ἡ ὥρα εἶναι 12 τό πρωί. Οἱ καµπά-
νες χτυποῦν πένθιµα. Ὁ Πατριάρχης Ἱε-
ροσολύµων ἔρχεται στό ναό τῆς Ἀναστά-
σεως µέ τή συνοδεία ὅλων τῶν ἐκεῖ ἐπι-
σκόπων, τῶν ἱερέων καί ἄλλων ἐπισήµων. 
Θά µπεῖ στό Καθολικό τοῦ Ναοῦ. 

Ἀκολουθεῖ ἡ ἱερή λιτανεία γύρω ἀπ’ 
τό ἱερό κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τά-
φου. Εἰδικοί γιά τήν τάξη, µέ ράβδους 
πού τίς χτυποῦν ρυθµικά στό ἔδαφος, 
ἀνοίγουν δίοδο γιά νά περάσει ἡ µε-
γαλοπρεπής ποµπή. Προπορεύονται οἱ 
λαµπάδες, ὁ Τίµιος Σταυρός, τά λάβαρα 
καί τά ἑξαπτέρυγα. Ἀκολουθοῦν ὁ Πα-
τριάρχης, οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ ἱερεῖς λα-
µπροφορεµένοι.

Μέ τήν τρίτη περιφορά, ὁ Πατριάρ-
χης σταµατᾶ µπρός στόν Πανάγιο Τάφο. 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ

Τό αἰώνιο θαῦµα
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 7.30 µ.µ. Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ  7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. 
Λειτουργία (µετάληψη 
ἀσθενῶν, κ.λπ.)

 7.30 µ.µ. Ο ΝΥΜΦΙΟΣ  

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. 
Λειτουργία

 7.30 µ.µ. Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ. 
Λειτουργία

 6.00 µ.µ. ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
  7.30 µ.µ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΠΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  7.00 π.µ. Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Θ. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

  7.00 µ.µ. ΤΑ ΑΧΡΑΝΤΑ ΠΑΘΗ

Μετά τήν Ἀκολουθία θά γίνει ὁ στολισµός τοῦ 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.µ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ
 10.30 π.µ. Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
  6.00 µ.µ. Τρισάγιο ἐνώπιον τοῦ 

Ἱ. Ἐπιταφίου ὑπέρ τῶν Ψυχῶν
 7.30 µ.µ. Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
 9.00 µ.µ. ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ Ι. ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7.00 π.µ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
  11.00 µ.µ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. 

ΦΩΤΟΣ
 12.00 µ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ

καί ἐν συνεχείᾳ Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Εὐλογία καί διαµοίραση τῶν Πασχάλιων 
αὐγῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 6.00 µ.µ. Η ΑΓΑΠΗ

∆ΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Καθηµερινά θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία 
διότι ἡ Ἑβδοµάδα αὐτή θεωρεῖται ὡς µία 

Ἀναστάσιµη Ἡµέρα.

Λαός καί ψάλτες ψάλλουν κατανυκτικά 
τό «Φῶς Ἱλαρόν», προµήνυµα τοῦ Ἁγίου 
Φωτός. 

Ὁ Πανάγιος Τάφος ἀποσφραγίζεται. 
Ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης ἀπεκδύεται 
τήν  Ἀρχιερατική του στολή. Ἐλέγχεται 
ἐξονυχιστικά ἀπό τόν διοικητή τῆς 
Πόλεως τῶν Ἱεροσολύµων καί ἀπό 
τόν ἀστυνοµικό διευθυντή γιά νά 
διαπιστωθεῖ ὅτι δέν φέρνει µαζί του 
κανένα ἀντικείµενο, µέ τό ὁποῖο µπορεῖ 
νά ἀνάψει φῶς. Ὁ ἔλεγχος τοῦ Πατρι-
άρχη συνεχίζεται καί µέσα στόν Πανά-
γιο Τάφο. Ἀρµένιος ἐκπρόσωπος τόν 
παρακολουθεῖ ἀπό τό χῶρο τοῦ Ἁγίου 
Λίθου, καί ἀνιχνεύει ὅλες τίς κινήσεις 
του, καθώς προσεύχεται µπροστά στόν 
Ζωοδόχο Τάφο.

Ὁ Πατριάρχης εἰσέρχεται στόν 
Πανάγιο Τάφο. Κανένα καντήλι, κανέ-

να φῶς, κανένα κερί ἀναµµένο. 
Πάνω στήν µαρµάρινη πλάκα τοῦ 
Τάφου ὑπάρχει ἕνα καντήλι σβη-
στό, ἕτοιµο γιά ἄναµµα. Ὑπάρχει, 
ἀκόµη, εἰδική ἱερή φυλλάδα, λίγο 
ἀνοιγµένη µέ σβησµένο κερί, 
στή σελίδα τῶν εὐχῶν τοῦ Ἁγίου 
Φωτός. Ὁ Πατριάρχης φέρει 
µαζί του 4 δεσµίδες σβησµένων 
κεριῶν, ἀπό 33 κεριά ἡ δεσµίδα, 
ὅσα τά χρόνια τοῦ Χριστοῦ. Μέ 
τά κεριά αὐτά, πού θ’ ἀνάψουν 
µόνα τους, θά δώσει στούς πι-
στούς τό Ἅγιο Φῶς.

Ἱερή σιγή. Ὁ Πατριάρχης 
µέσα στόν Πανάγιο Τάφο προ-
σεύχεται. Ἔξω ἄκρα σιωπή, ἡ 
σιωπή τοῦ Τάφου πρίν τήν Ἀνά-
σταση.

Οἱ καρδιές συντονίζονται 
στόν ἴδιο ρυθµό. Ἀγωνία - προ-
σµονή. Ὁ κόπος τῆς ἀναµονῆς 

ἀπό τήν προηγούµενη ἡµέρα, ἡ ταλαι-
πωρία ἀπό τό µεγάλο συνωστισµό, δέν 
ὑπολογίζονται καθόλου τήν ὥρα αὐτή. 
Ὅλοι περιµένουν µέ µιά ψυχή, κρατώ-
ντας τά κεριά στό χέρι.

Ξαφνικά τή νεκρική σιγή διακό-
πτουν  ἀλαλαγµοί χαρᾶς, οὐρανοµήκεις 
κραυγές. Φῶς! Φῶς! Ζήτω! Κι ἀλήθεια. 
Ὤ! τοῦ θαύµατος! Φῶς φαίνεται. Φῶς 
µέ χρῶµα γαλάζιο ἤ λευκό ἤ χρυσό,  
πού κυκλοφορεῖ ἀστραπιαῖα στό µεγά-
λο χῶρο τοῦ Ναοῦ. Κινεῖται πάνω στό 
θόλο, κάτω, δεξιά, ἀρι στερά, σ’ ὅλα τά 
σηµεῖα.

Φωτοπληµµύρα µέσα κι ἔξω ἀπό 
τό Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ καµπά-
νες χτυποῦν χαρµόσυνα, οἱ  πιστοί 
ἀναπέµπουν στόν Ἀναστάντα Κύριο δο-
ξολογίες. 

ἀπό τό περιοδικό «Ἡ ∆ρᾶσις µας».
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Ἡπειθαρχία πού διδάσκουν οἱ 
γονεῖς ἔχει ὡς πρῶτο καί σηµα-
ντικό στόχο τήν ἐσωτερική πει-

θαρχία τῶν παιδιῶν τους.
Τά περισσότερα παιδιά µόνο µετά 

ἀπό ἕνα διάστηµα θά µάθουν πῶς νά 
ἐλέγχουν µόνα τους τή συµπεριφο-
ρά τους, θά ἀποκτήσουν δηλαδή, µία 
ἐσωτερική πειθαρχία.

Συχνά οἱ γονεῖς ἐπικεντρώνουν 
τήν προσοχή τους στό πῶς θά κατα-
φέρουν νά µήν ἐπαναλάβει τό παιδί 
µιά ἀνάρµοστη συµπεριφορά, ἐνῶ πα-
ράλληλα ἄλλοτε ἀγνοοῦν καί ἄλλοτε 
ἀναγνωρίζουν τήν ἀξία πού ἔχει ἡ 
ἐπιβράβευση µιᾶς  ἐπιθυµητῆς συµπε-
ριφορᾶς ἀπό τό παιδί.

Δυστυχῶς συχνά συµβαίνει νά 
ἀγνοεῖται ἀπό τούς γονεῖς ἡ ἀξία τῆς 
ἐπιβράβευσης, καθῶς ὁ καλύτερος τρό-
πος γιά νά σταµατήσουµε τήν κακή συ-
µπεριφορά εἶναι τό νά ἐπιβεβαιώνουµε 
στά παιδιά τό αἴσθηµα ὅτι εἶναι ἀσφαλῆ, 
ἀγαπητά καί ἔχουν ἀξία.

Ἔτσι, λοιπόν, τούς δείχνουµε τήν 
προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον µας, ἰδιαί-
τερα ὅταν συµπεριφέρονται σωστά. Οἱ 
γονεῖς µπορεῖ νά ἐπιβραβεύουν ἤ νά 
ἀποδοκιµάζουν τή συµπεριφορά ἤ τήν 
ἐνέργεια τῶν παιδιῶν, καί ὄχι τά ἴδια τά 
παιδιά καί τό χαρακτῆρα τους.

Τά παιδιά πού τούς χαρακτηρίζει 
ἐσωτερική πειθαρχία προσαρµόζονται 
εὐκολότερα στό σχολεῖο ἤ κατά τήν 
ἔνταξή τους σέ µία ὀµάδα δραστηρι-
οτήτων. Αὐτό µπορεῖ νά τά κάνει νά 
αἰσθανθοῦν πραγµατικά εὐτυχισµένα.

Ἐπίσης, καλό εἶναι οἱ γονεῖς νά γνω-
ρίζουν ὅτι ἡ δική τους ἐµπειρία ἀπό τήν 

παιδική ἡλικία εἶναι πολύ σηµαντική νά 
καθορίζει τή δική τους ὀπτική γωνία καί 
τίς ἀντιλήψεις τους γιά τήν «πειθαρχία».

Δηλαδή, ἄν οἱ γονεῖς βίωσαν τήν 
ἐµπειρία τῆς τιµωρίας, ἴσως καί νά πι-
στεύουν ὅτι αὐτός εἶναι καί ὁ µοναδικός 
τρόπος νά µάθουν στά παιδιά τους τήν 
πειθαρχία. Ἔτσι, µπορεῖ νά ἐπαναλάβουν 
τό ἴδιο καί µέ τά παιδιά τους.

Ἄν πάλι, οἱ γονεῖς διαφωνοῦν γιά 
τούς κανόνες, τότε τά παιδιά µπορεῖ νά 
εἶναι µπερδεµένα καθῶς δέν ξέρουν τί-
νος κανόνες νά τηρήσουν.

Ἡ πειθαρχία ἀπαιτεῖ ζωντάνια, ἐνέρ-
γεια καί συνέπεια. Εἶναι εὔκολο νά ἀφή-
σουν τά πράγµατα νά ξεφύγουν ἀπό 
τόν ἔλεγχο, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ γονέας εἶναι 
στενοχωρηµένος ἤ κουρασµένος ἤ 
πολύ ἀπασχοληµένος ἤ δέν ἔχει καµία 
ὑποστήριξη µέ τά παιδιά του (ὅπως γί-
νεται µέ τίς µονογονεϊκές οἰκογένειες).

Παράλληλα, ἄν ὁ γονέας ἔχει ἀγνοή-
σει τήν καλή συµπεριφορά τοῦ παιδιοῦ, 
τότε τοῦ διδάσκει ὅτι ἕνας πολύ εὔκολος 
τρόπος νά τραβήξει τήν προσοχή του 
εἶναι νά συµπεριφερθεῖ ἄσχηµα.

Λιγότερο συχνά τά παιδιά µπορεῖ 
νά συναντοῦν δυσκολίες στήν τήρηση 
τῶν κανόνων ἐπειδή εἶναι ὑπερκινητικά 
ἤ εἶναι δύσκολο γι’ αὐτά νά µάθουν νά 

Πειθαρχία ἤ τιµωρία; 
Πῶς  οἱ γονεῖς µποροῦν νά βοηθήσουν 

στήν ἀπάντηση τοῦ διλήµµατος;
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          Η ΚΑΛΑΜΙΑ

- Γιατί,  παραπονιάρα καλαμιά,
σύσσωμη παραδέρνεσαι στό ἀγέρι
καί βόγγεις μοναχή στήν ἐρημιά,
σάν νά σέ ξεριζώνη κάποιο χέρι;

Στήν ἀκροποταμιά, πές μου, γιατί,
ξυλιάζει κούφιο κάθε σου καλάμι,
καί σκύβει ὁρμητικά σάν νά ζητῆ
νά πέση νά πνιγῆ μές στό ποτάμι;

Γιατί, ἡ φλογέρα, ἀπό δικό σου ἁρμό
κι ἀπ’ τό κορμί σου τό λιγνό κομμένη,
λαλεῖ καί κλαίει μέ πίκρα καί καϋμό,
κι ὅλο μ’ ἀναστενάγματ’ ἀνασαίνει;

- Μή μ’ ἐρωτᾶς, διαβάτη, εἶναι πικρή
ἡ ἐνθύμηση τοῦ πόνου μου τοῦ πρώτου!
Θαρρῶ πώς βλέπω ἀκόμα ἐκεῖ ἀντικρύ
τόν Ναζωραῖο ἀπάνω στόν σταυρό του.

Σ’ ἕνα καλάμι μου, ψηλό πολύ
ἔδεσαν βιαστικά στεγνό σφουγγάρι,
τό πότισαν μέ ξύδι καί χολή
καί τοῦ ,δωκαν νά πιῆ... στερνή του χάρη.

Ἄχ! Ἀπό τότε ἡ  ἔρημη θαρρῶ
πώς βλέπω ἕνα σφουγγάρι σάν ἐκεῖνο
σέ κάθε μου καλάμι λυγερό
κι ὅλη τήν πίκρα τῆς χολῆς του πίνω.

Ἰω. Πολέμης (†)

διατυπώσουν προφορικά τίς σκέ-
ψεις τους.

Μπορεῖ νά εἶναι ἀνήσυχα, εἴτε 
γιατί ὑπάρχουν  οἰκογενειακά προ-
βλήµατα, εἴτε γιατί συνέβη κάτι πού 
τά ἀναστάτωσε.

Ἔρευνες τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο 
καί στό ἐξωτερικό ἔχουν καταλή-
ξει πώς τά παιδιά ἀντιµετωπίζουν 
προβλήµατα ἀντικοινωνικῆς συµπε-
ριφορᾶς ἐπειδή (µεταξύ ἄλλων) ἡ 
κοινωνική µάθηση τά πρώτα χρό-
νια τῆς ζωῆς τους δέν ἦταν ἀποτε-
λεσµατική.

Ἡ περίοδος ἀνάµεσα στό πρῶτο 
καί τρίτο ἔτος τῆς ἡλικίας περίπου 
ἀποτελεῖ συχνά µία «εὐαίσθητη πε-
ρίοδο» σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν ἀνάπτυξη 

καί ἑποµένως, καί τήν πρόληψη 
πολλῶν διαταραχῶν διαγωγῆς.

Αὐτές οἱ διαταραχές εἶναι δυ-
νατόν νά παγιωθοῦν ἐξαιτίας τῆς 
ἀνεπάρκειας τῶν γονέων νά ἀντιµε-
τωπίσουν τήν καταπιεστική συµπε-
ριφορά τῶν παιδιῶν τους (πού σέ 
µερικά ἀπό αὐτά εἶναι δυνατόν νά 
πάρει ἀκραία µορφή) καί νά µπο-
ρέσουν νά τά ὁδηγήσουν πρός 
τά τελευταῖα στάδια τῆς ἠθικῆς 
ἀνάπτυξης καί πρός ἐκεῖνες τίς διαδι-
κασίες κοινωνικοποίησης, οἱ ὁποῖες 
χαρακτηρίζονται ἀπό συναισθηµα-
τική συµµετοχή (ἐνσυναίσθηση) καί 
ἔλεγχο τῆς παρόρµησης.

Σταυρούλα Σιαπάτη
Εἰδική Παιδαγωγός – Ψυχολόγος

Υπ. Διδ/ωρ Παν/µίου Ἀθηνῶν
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Τό Εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στήν ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μᾶς 

μεταφέρει στή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖ 
πού τό μεγάλο θῦμα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἦτο 
ἐπί τοῦ Σταυροῦ, καί πλησίον Του ἔστεκαν 
ἡ Μητέρα Του καί οἱ Μυροφόρες γυναῖκες 
κι ὁ ἀγαπημένος Μαθητής Του. Ἐκεῖνος, ὁ 
Χριστός μας, μέσα ἀπ’ τόν ἄφατο πόνο Του 
προσηύχετο γιά τούς Σταυρωτάς Του, χάρι-
ζε στόν μετανοημένο ληστή τόν Παράδεισο, 
καί λίγο πρίν τό τέλος φροντίζει γιά τήν πο-
λυαγαπημένη Του Μητέρα.

Καί καθώς εἶδε τή Μητέρα Του καί 
τόν Ἰωάννη νά στέκουν κοντά στόν Σταυρό 
Του, ἀπευθυνόμενος στή Μητέρα Του τῆς 
λέγει: «Γυναῖκα, -τί τιμητικός τίτλος!- αὐτός 
θά’ναι ὁ γιός σου ἀπό δῶ καί πέρα». Καί 
ἀπευθυνόμενος στόν Ἰωάννη, -μέ τά μάτια 
Του προφανῶς, τά θεία Του μάτια- τοῦ λέ-
γει: «Αὐτή θά εἶναι ἡ μητέρα σου στό ἑξῆς». 
Αὐτό εἶναι πολύ διδακτικό καί πολύ συ-
γκινητικό, διότι δείχνει τό ἐνδιαφέρον τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἐπίγεια Μητέρα Του. 
Κι αὐτό λέει νά κάνωμε καί μεῖς γιά τούς 
γονεῖς μας· νά τούς φροντίζωμε ὅσο ζοῦν, 
καί νά εὐχώμεθα ὅταν πεθάνουν. Καί παρέ-
λαβε ὁ Ἰωάννης τήν Παναγία στό κατάλυμά 
του στήν Ἱερουσαλήμ, καί ἦταν ἐκεῖ μέχρι 
τήν Κοίμησή Της.

Καί στή συνέχεια ἡ Ἐκκλησία, προσθέ-
τοντας στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, μᾶς λέγει 
ὅτι «αὐτός εἶναι ὁ Μαθητής, ὁ Εὐαγγελιστής 
Ἰωάννης, ὁ μαρτυρῶν περί τούτων καί γράψας 
ταῦτα. Καί γνωρίζομε ὅτι εἶναι ἀληθινή ἡ μαρ-
τυρία του». Ὁ Ἰωάννης ἔζησε κοντά στόν Χρι-
στό καί μᾶς εἶπε αὐτά πού εἶδε καί ἐβίωσε. 
Καί δέν μᾶς τά εἶπε μόνο, τά ἔγραψε.

Ἔγραψε ὅμως 
λίγα, ὅπως καί ὅ -

λοι οἱ Εὐαγγελισταί, ὅσα χρειάζονται γιά 
νά σω θοῦμε. Γιατί ὁ Ἰησοῦς εἶπε καί ἔκαμε 
τόσα πολλά, πού ἄν γραφόντουσαν σέ βι-
βλία, δέν θά τά χωροῦσε ὅλο ὁ κόσμος. 
Καί μόνο νά σκεφθοῦμε τίς προσευχές τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τόσες νύκτες ἐπί τρία χρόνια, 
τίς διδαχές Του στά πλήθη, σέ κατ’ ἰδίαν 
πρόσωπα, στή θάλασσα, στήν ὁδοιπορία, 
στό βουνό, στά σπίτια κι ὁπουδήποτε, δέν 
θά χωροῦσαν ὅλα αὐτά πουθενά. Ἔγραψαν 
τόσα λίγα οἱ Εὐαγγελισταί... Καί σκεφθεῖτε· 
ἐνῶ ἔχουμε τόσο λίγα, οὔτε αὐτά διαβά-
ζομε οἱ καημένοι. Ἄν ἦταν πολλά, ἄν ἦταν 
γεμᾶτος ὁ κόσμος, τί θά γινότανε; Ἀλλά αὐτό 
δέν ἔχει μόνο τήν ἔννοια τήν τοπική, ἔχει 
καί τήν ἔννοια τήν τροπική· πού σημαίνει 
ὅτι αὐτά πού εἶπε ὁ Χριστός καί ἔπραξε, δέν 
θά μποροῦσαν νά τά ἀντέξουν οἱ ἄνθρωποι. 
Γι’ αὐτό φανέρωσε λίγα, ὅπως εἴπαμε καί 
πρίν, ὅσα χρειάζονται γιά νά σωθοῦμε, γιατί 
δέν ἀντέχει ὁ ἄνθρωπος εὔκολα τίς οὐράνιες 
ἀλήθειες καί τά ὑπέροχα πράγματα· εἶναι 
τόσο ἀδύνατος. Γι’ αὐτό κι ὁ Χριστός συγκα-
ταβαίνει καί μᾶς δίνει τά φάρμακα μόνο γιά 
τή σωτηρία μας.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἔζησε τά 
τελευταῖα χρόνια του στήν Ἔφεσο. Κι ὅταν ὁ 
Κύριος τόν εἰδοποίησε πώς θά ἔλθει ὁ θάνα-
τός του, ἐκεῖνος πῆρε ἑφτά μαθητές, βγῆκε 
ἔξω ἀπό τήν πόλη, τούς ἔβαλε καί ἔσκαψαν 
σέ μιά ἐρημιά τό μνῆμα του σέ σχῆμα 
σταυροῦ, καί τόν ἔθαψαν ἐκεῖ, ἀφοῦ τόν 
ἀσπάστηκαν, κι ἔφυγαν καθώς ἔβγαινε ὁ 
ἥλιος. Πῆγαν στήν Ἔφεσο, τό ‘παν στούς Χρι-
στιανούς, καί κεῖνοι ἔτρεξαν νά τοῦ δώσουν 
τόν τελευταῖο ἀσπασμό. Καί σκάβοντας νά 
βροῦν τό λείψανό του, δέν βρῆκαν τίποτα.

Κατά μία εὐσεβῆ παράδοση ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης, ἀφοῦ ἀπέθανε! -ἔχει σημασία 

Ὁ Εὐαγγελιστής  Ἰωάννης: 
ὁ συνοδός τοῦ Χριστοῦ καί κηδεµών τῆς Παναγίας
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τήν περιοχή τῆς Τιβεριάδος 
βρίσκεται τό χωριό Μάγδα-

λα. Σέ αὐτό τό χωριό γεννή-
θηκε ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ 
πιστή καί ἀφοσιωµένη µαθή-
τρια τοῦ Χριστοῦ µας. Εἶναι ἡ 

Ἁγία πού ἐπηρέασε καί ἄφησε 
τά σηµάδια της ἕως τήν σηµερινή 
ἐποχή ἀφοῦ σ’ αὐτήν ὀφείλουµε 
τήν παράδοση τῆς βαφῆς τῶν κόκ-
κινων αὐγῶν καί τῆς ἀνταλλαγῆς 
τοῦ Πασχαλινοῦ χαι ρετισµοῦ «Χρι-
στός Ἀνέ στη!» «Ἀληθῶς 
Ἀνέστη!». Καί αὐτό για-
τί, ἡ Μαγδαληνή πῆγε 
στόν αὐτοκράτορα 
Τιβέριο γιά νά καταγ-
γείλει τήν ἀπαράδεκτη 
στάση τοῦ Πιλάτου στήν 
δίκη Τοῦ Χριστοῦ καί 
διηγήθηκε περιληπτικά 
τά τῆς ζωῆς τοῦ Κυρί-
ου, τό Σταυρικό θάνατό 
Του καί τήν Ἀνάστασή 
Του. Ὁ αὐτοκράτορας 
πού ἕως ἐκείνη τή στιγµή ἄκουγε 
µέ ἐνδιαφέρον τήν διήγηση τῆς 
Μαγδαληνῆς, µόλις ἄκουσε γιά τήν 
Ἀνάσταση γέλασε καί εἶπε ὅτι εἶναι 
ἀδύνατον κάποιος πού ἔχει πεθάνει 
καί ταφεῖ, νά ἀναστήσει τόν ἑαυτό 
του. Ἐκείνη τή στιγµή ἔτυχε νά 
περνᾶ µιά σκλάβα πού κουβαλοῦσε 
ἕνα πανέρι µέ αὐγά. Γυρνᾶ τότε 
ὁ αὐτοκράτορας καί λέει στή Μα-

γδαληνή: Ἄν αὐτά τά αὐγά γίνουν 
κόκκινα, τότε ἐγώ θά πιστέψω ὅτι 
ὁ Χριστός γιά τόν ὁποῖο µοῦ µιλᾶς 
Ἀναστήθηκε». Χωρίς ἐνδοιασµό ἡ 
Μαγδαληνή πλησιάζει τήν σκλάβα 
καί παίρνει ἕνα αὐγό πού µόλις τό 
ἀκούµπησε ἔγιναν ὅλα κόκκινα. Δεί-
χνει τότε ἡ Μαγδαληνή τό αὐγό καί 
λέει στόν Τιβέριο: «Χριστός Ἀνέστη!»

Ὅσοι λοιπόν ἐπιθυµοῦµε νά 
τηροῦµε τά Θρησκευτικά ἔθιµα 
τά ὁποῖα ἔχουν ἔρεισµα, στήν 

Ἐκκλησιαστική µας πα-
ράδοση, ἄς βάψουµε 
κόκκινα καί µόνο κόκ-
κινα τά αὐγά τοῦ Πά-
σχα. Γιατί σήµερα πού 
ἡ ἐκοσµίκευση τείνει 
νά ἀλλοιώσει ἀκόµα 
καί ἐκείνα πού αἰῶνες 
τώρα οἱ πρόγονοί µας 
τηροῦσαν µέ εὐλάβεια 
καί σεβασµό βλέπου-
µε ἀρκετοί νά βάφουν 
τά πασχαλινά αὐγά 

τους πράσινα, κίτρινα, µπλέ κ.ἄ. 
Ἀπό τή στιγµή πού γνωρίζουµε τήν 
οὐσία καί τόν συµβολισµό πού πε-
ριέχει τό Κόκκινο αὐγό ἄς µήν πα-
ρεκκλίνουµε, ἄς ἐπιµείνουµε, καί 
ὅταν τό τσουγκρίζουµε, µέ χαρά 
νά ἀνταλλάσσουµε τήν Πασχάλια 
διαβεβαίωση: «Χριστός Ἀνέστη! 
Ἀληθῶς Ἀνέστη!».

Ἐπιµέλεια Χριστίνα Βόγκλη

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΑΥΓΩΝ

αὐτό!- μετέστη στόν οὐρανό, ὅπως καί ἡ 
Θεοτόκος. Κι ὁ Κύριος τοῦ ἐπεφύλαξε κά-
ποιον εἰδικό τρόπο, χωρίζοντάς τον ἀπό 
τούς ἄλλους Ἀποστόλους μέχρι τή Δευτέρα 
Παρουσία.

Ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, 
ἀγαπητοί, ἄς πρεσβεύσει καί γιά μᾶς καί γιά 
ὅλο τόν κόσμο. Τό ἔχουμε τόση ἀνάγκη.

π. Ἀνανίας Κουστένης
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Η  ΩΡΑ  
ΤΟΥ  ΠΑΙ∆ΙΟΥ!

Ρωτάει ἡ δασκάλα στόν Τοτό: Ἔχεις 
τρεῖς δραχμές στήν τσέπη σου. Ἄν 
τρυπήσει ἡ τσέπη σου καί σοῦ  πέ-
σουν καί οἱ τρεῖς τί θά σοῦ μείνει; 
— Θά μοῦ μείνει ἡ τρύπα τῆς τσέ-
πης μου κυρία.

— Κάθε ἄντρας πρέπει νά πα-
ντρεύεται.
— Γιατί;
— Γιά νά ἔχει πεθερά. ∆έν μπορεῖ 
νά κατηγορεῖ τήν κυβένηση γιά ὅλα 
τά πράγματα πού πᾶνε στραβά!

— Ἄσε, χθές βράδυ εἶδα ἕναν 
τρομερό ἐφιάλτη.
— Τί εἶδες;
— Εἶδα ὅτι ἔτρωγα μακαρόνια.
— Ἔ! ἐφιάλτη τό λές αὐτό;
— Ναι, γιατί τό πρωί πού ξύ-
πνησα ἔλειπαν τά κορδόνια τῶν 
παπουτσιῶν μου.

— Γιῶργο πουλάκι μου μήν κάνεις 
ἀταξίες σήμερα, γιατί δέν πρέπει 
νά σέ χτυπήσω γιατί γιορτάζεις.
— Μά τό ξέρω μαμά γι’ αὐτό καί 
δέν φοβάμαι!

∆άσκαλος: Αὐτή ἡ ἐργασία πού 
μοῦ ἔφερες ἔχει τόν γραφικό 
χαρακτῆρα τοῦ πατέρα σου!
Μαθητής: Εἶναι ἐπειδή τήν ἔγραψα 
μέ τό στυλό του, κύριε.

Μαθητής στή δασκάλα: «Κυρία, θά 
τιμωρούσατε κάποιον γιά κάτι πού 
δέν ἔκανε;»
— «Ὄχι φυσικά!»
— «Ἔ! ξέρετε, δέν ἔκανα τήν 
ἐργασία πού μᾶς εἴπατε νά κάνου-
με!»

Ψυχίατρος: Ποιό εἶναι τό πρό-
βλημά σου;
Ἀσθενής: Νομίζω ὅτι εἶμαι κο-
τόπουλο!
Ψυχίατρος: Πόσο καιρό 
συμβαίνει αυτό;
Ἀσθενής: Ἀπό τότε που ἦμουν 
αὐγό!

— «Γιατί πίνεις τό κρασί μέ τά μά-
τια κλειστά;»
— «Γιατί ὁ γιατρός εἶπε νά μήν 
ξαναδῶ μπουκάλι».

Βασιλική Σούτα
Ἰωάννης Σταυρίδης
Κατερίνα Τσαρούχα

Ναταλία Ρουσέτη
Τάσος Παπαπαναγιώτου

Χαρ. Νιάρος

Ἐπιμέλεια μαθητῶν:
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Η  ΩΡΑ  
ΤΟΥ  ΠΑΙ∆ΙΟΥ!

 Τήν Τετάρτη 1 Μαρτίου 2006 ἐτελέσθη Ἀ-
γρυπνία γιά τή µνήµη τοῦ  Ὁσίου Ἱερέως Νικο-
λάου τοῦ Πλανᾶ († 1932) κατά τήν ὁποία τέθη-
κε σέ προσκύνηση µέρος ἀπό τά λείψανά Του. 
Στήν νυκτερινή Θ. Λειτουργία ἱερούργησαν ὁ 
αἰδεσιµολ. π. Ἰωάννης Κόλλιας καί ὁ Εὐλ. Διά-
κονος π. Λεωνίδας Νάτσικας.

 Τό Σάββατο 4 Μαρτίου 2006 ὕστερα ἀπό 
πρόσκληση τοῦ Σεβ. κ. Ἱερωνύµου τό Ἐκ-
κλ. Συµβούλιο  συµµετεῖχε σέ κοινή Σύνα-
ξη τῶν Ἐκκλ. Συµβουλίων τῆς πόλης καί 
τῆς εὑρύτερης περιοχῆς. Στούς Ἐκκλ. Ἐπι-
τρόπους ὁ Σεβ. προσέφερε ἀπό ἕνα «Δί-
πλωµα Εὐχαριστίας», σέ ἀναγνώριση τῶν 
πολύτιµων ἄµισθων ὑπηρεσιῶν πού προσφέ-
ρουν στό ἔργο τῆς Τοπικῆς µας Ἐκκλησίας καί 
ἰδιαίτερα τῆς Ἐνορίας.

 Μέ πρωτοβουλία τῶν Κυριῶν τοῦ «Ἐνοριακοῦ 
Ταµείου Ἀλληλεγγύης» διετέθησαν στό 
εὐσεβές καί φιλακόλουθο πλήρωµα τῆς 
Ἐνορίας µας «οἱ Χαιρετισµοί τῆς Παναγίας», 
σέ τεύχη µέ εὔχρηστο σχῆµα µέ σκοπό τήν 
καλύτερη συµµετοχή του στήν λαοφιλή αὐτή 
Ἀκολουθία. Τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση  θά 
διατεθοῦν γιά τούς φιλανθρωπικούς σκοπούς 
τοῦ «Ε.Τ.Α.».

 Τό Ἐκκλ. Συµβούλιο τοῦ Ναοῦ µας διοργάνω-
σε Λαχειοφόρο ἀγορά µέ δῶρο µία ἔγχρωµη 
τηλεόραση Thomson TX 172 2Ρ (αξίας 400€) 
εὐγενική προσφορά τοῦ κ. Γεωργίου Π. Μου-
τσίνη (EXPERT, Σάµος 22730-23362), ἐνῶ τή 
δαπάνη τῶν λαχνῶν κάλυψε ὁ κ. Κων/νος 
Βασιλείου (Ἀρχιτεκτονικές ἐφαρµογές κατα-
σκευές ἀλουµινίου – Σιδήρου, Θήβα 22620-
26034), τούς ὁποίους εὐχαριστοῦµε. Ἡ κλή-
ρωση θά γίνει ἀνήµερα τῆς Πανηγύρεως 
µετά τήν Θ. Λειτουργία.

 Ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ µνήµη τῶν Βοιωτῶν 
Ἁγίων µέ Μεγάλο Ἑσπερινό τό Σάββατο 
τό ἀπόγευµα καί ὀµιλία ἀπό τόν αἰδεσιµολ. 
Πρεσβ. π. Γεώργιο Χαάς Ἐφηµέριο τοῦ Ἱ. Ν. 
Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων τῆς   Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
µέ ἀρτοκλασία τήν Κυριακή τό πρωί. Τήν 

ἴδια ἡµέρα στίς 6.30 µ.µ. ἔγινε ἡ Ὑποδοχή 
τοῦ λειψάνου τοῦ ἱεροµάρτυρος Ἁγ. Ρηγί-
νου ἐπισκόπου Σκοπέλου τοῦ Λεβαδέως, ὁ 
ὁποῖος ἀνήκει στήν χορεία τῶν Τοπικῶν µας 
Ἁγίων. Τό Ἱ. Λείψανο συνόδευε ὁ ἱερατ. προϊ-
στάµενος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυν. Ναοῦ Ἁγ. Ρηγί-
νου Λιβαδειᾶς, Ἀρχιµ. π. Ἀλέξιος Σαµαρτζῆς, 
ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως ἱερολογ. 
π. Νικόδηµος Ἀθανασίου καί µέλη τῆς Δι-
οικούσας Ἐπιτροπῆς. Ἀµέσως ἀκολούθησε 
ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν ὁποίον συ-
µπροσευχήθηκαν οἱ Ἀρχιµ. π. Χριστοφόρος 
Καραµαγκιώλης καί π. Νικόδηµος Κάστιζας, 
οἱ αἰδεσιµολ. Πρωτ. π. Μελέτιος Θανάσου, 
π. Γεώργιος Τουλουµάκος καί π. Παναγ. 
Κανιάρης καί οἱ ἱερολ. Διάκονοι π. Πολύ-
καρπος Καραµαρούδης καί π. Χρ. Δελλῆς. 
Τά κατανυκτικά ἄσµατα ἔψαλαν µέ ἐπιτυχία τά 
µέλη τοῦ «Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ἐπαρχίας 
Θηβῶν» ὑπό τήν Δ/νση τοῦ Πρωτοψάλτου 
µας κ. Δηµητρίου Ἀναδιώτη.

 Τήν Κυριακή 26/3/06 τό ἀπόγευµα, παρα-
κολουθήσαµε στό θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ στήν 
Ἀθήνα τήν παράσταση «Τό Μυστικό τῆς 
Κοντέσσας Βαλέραινας», ἡ ὁποία βασίζεται 
στό ὁµώνυµο ἔργο τοῦ ἀείµνηστου Γρηγόρη 
Ξενόπουλου µέ πρωταγωνίστρια τήν κ. Ἄννα 
Συνοδινοῦ, πλαισιωµένη ἀπό ἄλλους γνω-
στούς ἠθοποιούς. Στό ἔργο ἦταν ἔκδηλα τά 
πνευµατικά µηνύµατα πού ἐπιθυµοῦσε ὁ συγ-
γραφέας νά µεταδώσει στούς ἀναγνῶστες τοῦ 
ἔργου του. Μηνύµατα πίστης, ἀξιοπρέπειας, 
ἀρχοντιᾶς, ἐµπιστοσύνης στήν πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ, σεµνότητος, ταπεινοφροσύνης κ.ἄ.

 Μέσα στά πλαίσια τῆς Περιβαλλοντολογικῆς 
Ἐκπαίδευσης στό 6ο Δηµ. Σχολεῖο µέ θεµα-
τική ἑνότητα τήν χρήση τοῦ νεροῦ στήν κα-
θηµερινή ζωή τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασµοῦ γιά τούς µαθητές τῆς Β΄ Τάξεως µέ 
πρωτοβουλία τῶν Διδασκαλισσῶν κ. Ἑλένης 
Τύρα καί κ. Ἑλένης Γιαννάκη. Στούς µαθη-
τές προσφέρθηκαν τό πρόγευµα τῆς ἡµέρας 
καί γλυκίσµατα, ἐνῶ ὁ Ἐφηµέριος µίλησε 
στά παιδιά γιά τήν χρήση τοῦ νεροῦ στήν 
Ἐκκλησιαστική µας ζωή.

Ἀðü ôÞí  ἘíïñéáêÞ µáò æùÞ

Σύντοµα 
   κοντά µας !

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ



 

Ἄλλος ἕνας χρόνος « Ἐπικοινωνίας» πέρασε

5 χρόνια

50ο τεῦχος
Εὐχαριστοῦµε ὅλους ὅσοι 
συνέβαλαν στήν ἔκδοση καί 
κυκλοφορία της, καθώς καί 
τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες.

Ραντεβοῦ τόν... Ὀκτώβριο!

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ  28  ΜΑΪΟΥ  8.30 μ.μ. - 12.30 ν.

«ΕΑΛΩ  Η  ΠΟΛΙΣ»
†  29η ΜΑΪΟΥ 1453

Μ Ν Η Μ Η  -  Θ Λ Ι Ψ Η  -  Ε Λ Π Ι Δ Α

8 καί 9 Μαΐου
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΝ ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  8/5/06 7.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός
 9.30 μ.μ. - 12.15 ν. Ἀγρυπνία
ΤΡΙΤΗ  9/5/06 7.00 π.μ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία
 7.00 μ.μ. Παράκληση - Λιτανεία
Προσκαλοῦμε τούς Φίλους Τῆς  Ἐνορίας, τούς συμπολίτες μας καί 

ὅλους τούς Ἐνορίτες στό Ἀναστάσιμο Πανηγύρι.


