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Ο τε καιρός τῆς ἐπί γῆς 
παρουσίας σου, πρώτη ἀπογραφή 
τῇ~ οἰκουμένῃ ἐγένετο, τότε ἔμελλες 
τῶν ἀνθρώπων ἀπογράφεσθαι τά 

ὀνόματα τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ σου· 
διά τοῦτο τό τοιοῦτον δόγμα 

ὑπό Καίσαρος ἐξεφωνήθη· τῆς γάρ 
αἰωνίου σου βασιλείας τό ἄναρχον 

ἐκαινουργήθη. Διό σοι προσφέρομεν 
καί ἡμεῖς ὑπέρ τήν χρηματικήν φορολογίαν 

ὀρθοδόξου πλουτισμόν θεολογίας 
τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

(∆οξαστικό Αἴνων )

Τό εὐχόμαστε ὁλόψυχα. Εἶθε νά γνωρίσουμε μέ 
τόν νοῦ καί μέ τήν καρδιά μας τόν πλοῦτο τῆς 
Ὀρθόδοξης Θεολογίας μας, γιά νά τήν προσφέρουμε 
στόν Λυτρωτή μας καί στήν  Ἁγία Του Ἐκκλησία.

Χρόνια πολλά
Εὐλογημένο καί καρποφόρο τό νέο ἔτος

ΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Τό Χριστουγεννιάτικο µήνυµα 
τοῦ Ποιµενάρχη µας
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Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡἱστορική πορεία τῆς ἀνθρωπότητας μετά τήν πτώση ἀποτελεῖ μία ἀδιέξοδη περιπλά-
νηση στό σκοτεινό κατήφορο τῆς ἁμαρτίας σέ μία κατάσταση ἀπομάκρυνσης ἀπό τήν 

πηγή καί προϋπόθεση τῆς ζωῆς καί τοῦ φωτός, δηλαδή τόν ἀληθινό Θεό.
Ὅλες οἱ προσπάθειες τοῦ ἀνθρώπου νά ὑπερβεῖ μέ τίς δικές του καί μόνο δυνάμεις τόν 

φοβερό σκοτασμό τῆς ὑπάρξεως καί τοῦ νοός του εἶχαν πάντοτε τραγική κατάληξη.
Ἐπί αἰῶνες ὁ ἄνθρωπος πορευόταν ἀπό σκότους εἰς σκότος.
Ἡ φιλοσοφική του ἀναζήτηση κατέληγε σέ σύγχυση, ἡ θρησκευτική του ἀνησυχία σέ 

εἰδωλολατρία ἤ στεῖρο νομικισμό, ὁ πολιτισμός του σέ παρακμή, ἡ κοινωνία του σέ ἀποσύνθεση.
Ἐκ γενετῆς οἱ ἄνθρωποι τοῦ μεταπτωτικοῦ κόσμου ὑπάγονται στήν κυριαρχία τοῦ σκότους, εἶναι οἱ «ἐσκοτισμένοι 

τῇ διανοίᾳ» δοῦλοι καί αἰχμάλωτοι σέ μία σκοτεινή εἰρκτή.
«Ὁ λογικός καί κατ’ εἰκόνα γενόμενος ἄνθρωπος ἠμφανίζετο καί τό ὑπό τοῦ Θεοῦ γενόμενον ἔργον παρα-

πώλλυτο», σύμφωνα μέ τή θεολογική διαπίστωση τοῦ Μ. Ἀθανασίου.
Ἀλλά ὁ πανάγαθος Θεός, ὁ «πατήρ τῶν φώτων», Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος «φῶς ἐστι καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν 

οὐδεμία» δέν ἐγκατέλειψε τόν ἄνθρωπο στήν σκοτεινή φυλακή τῆς ἁμαρτίας, πού ὁ ἴδιος ἐπέλεξε.
Ἤδη οἱ πατριάρχες, προφῆτες καί δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Οἰκονομίας παιδαγώγησαν τήν ἀνθρωπότητα καί τήν 

προετοίμασαν νά δεχθεῖ τήν πάμφωτη ἡμέρα τῆς σωτηρίας.
Μέ τόν παιδαγωγικό Νόμο του ὁ Θεός φώτισε τά βήματα τῆς ἀβέβαιης πορείας τοῦ ἀνθρώπου, σάν μέ λυχνάρι, 

μέχρι τήν ὑπέρτατη, σωτηριολογική ἡμέρα κατά τήν ὁποία «ὁ λαός ὁ πορευόμενος, ἐκ σκότει» θά δεῖ «φῶς 
μέγα».

Ἡ ἡμέρα αὐτή θά φωτίζεται ἀπό τόν ἀνέσπερο  Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, τόν ὁποῖο πρῶτος προαναγγέλει ὁ προ-
φήτης Μαλαχίας. Ἡ αὐγή πού θά ἀνατείλει πάνω στή νέα Ἱερουσαλήμ θά εἶναι ἄλλης ποιότητας ἀπό τήν φυσική 
αὐγή τοῦ παρόντος αἰῶνος. Ὁ μεγαλοφωνότατος προφήτης Ησαΐας προλέγει ὅτι ὁ Θεός θά φωτίσει ὁ  Ἴδιος τόν 
λαό Του καί ὁ Δοῦλος Του θά εἶναι τό φῶς τῶν ἐθνῶν.

Στήν Καινή Διαθήκη τό ἐσχατολογικό φῶς τῶν προφητικῶν ἐπαγγελιῶν ἔγινε πραγματικότητα.
Ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐκ πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου ἀποτελεῖ τήν θαυμαστή ἀνατολή 

τοῦ νοητοῦ  Ἡλίου πού θά φωτίσει ὅσους βρίσκονται στό σκότος.
Αὐτή τήν ἀνατολή ἑορτάζει σήμερα μέσα σέ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς ἡ Ἐκκλησία μας καί καλεῖ κάθε 

ἄνθρωπο, τώρα πού ἔλαμψε τό φῶς τῆς ἀκριβοῦς θεογνωσίας, νά μαθητεύσει μαζί μέ τούς σοφούς ἐκείνους μά-
γους τῆς εὐαγγελικῆς διηγήσεως καί νά διδαχθεῖ ἀπό τό ὑπέρλαμπρο ἄστρο τῆς Βηθλεέμ τήν προσκύνηση τοῦ 
ἀληθινοῦ  Ἥλιου τῆς δικαιοσύνης, πού εἶναι ὁ ἐνσαρκωμένος καί νηπιάσας Θεός.

Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως ὁ σαρκωθείς λόγος εἶναι «τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον 
καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».

Εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, τό ὁποῖο τελικά θά νικήσει ὅλα τά σκότη καί θά καταυγάσει τήν οἰκουμένη.
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δυστυχῶς ἐθελοτυφλοῦν καί κλείνουν τά μάτια γιά νά μήν βλέπουν αὐτό τό 

ὑπερκόσμιο φῶς τῆς Βηθλεέμ. Προτιμοῦν τά πρόσκαιρα καί ἀπατηλά φῶτα, τά προσωρινά πυροτεχνήματα τῶν 
ἀνθρωπίνων ἐπιτευγμάτων.

Ὅμως οἱ ἄνθρωποι τῆς εὐδοκίας, δηλαδή οἱ ἄνθρωποι καλῆς θελήσεως, πάντοτε διαισθάνονται ὅτι ἐάν ἡ 
ἀνθρωπότητα πράγματι ἐπιθυμεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό ἔρεβος στό ὁποῖο τήν ἐβύθισε ἡ πνευματική ἀποστασία 
της, ἕνας μόνος δρόμος ὑπάρχει: νά ἀκολουθήσει τό φῶς τῆς Βηθλεέμ.

Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι καταδικασμένη σέ μόνιμη συσκότιση, χωρίς τόν ἀληθινό ἥλιο της, τόν τεχθέντα θεάν-
θρωπο Ἰησοῦ Χριστό.

Ἄν ἡμέρα χωρίς ἥλιο εἶναι κάτι ἀντιφατικό καί ὀξύμωρο, ἄλλο τόσο ἀδιανόητα εἶναι τά Χριστούγεννα χωρίς 
Χριστό.

Καί ὅμως!  Ἡ ἐκκοσμικευμένη ἐποχή τό πέτυχε καί αὐτό. Γιά τόν κόσμο τά Χριστούγεννα εἶναι μία γιορτή χωρίς 
πνευματικό περιεχόμενο, μία ἡμέρα καταναλωτισμοῦ, διασκέδασης καί γαστρονομίας.

Εὔχομαι τά δικά σας Χριστούγεννα νά εἶναι μεστά εὐφροσύνης καί πνευματικῆς χαρᾶς. Ἀληθινά Χριστούγεννα 
μαζί μέ τόν νηπιάσαντα γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων Θεό.

Μετ’ εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ



Ἕνα ἀκόµη ἔτος ἀνήκει πλέον στό παρελθόν. Ἕνα 
ἀκόµη ἔτος τελείωσε, ἔσβησε καί βυθίστηκε στήν 

αἰωνιότητα. Ἕνα ἔτος γεµᾶτο ἀπό πόνο καί θλίψη, βάσανα καί 
στενοχώριες, ἀρρώστιες καί θανάτους, δυσάρεστες εἰδήσεις γιά δια-

ζύγια καί τσακωµούς, γιά ἐγκλήµατα καί διαφθορά, γιά ἀνηθικότητα καί 
βία, γεγονότα πού σηµάδεψαν τήν ζωή χιλιάδων ἀνθρώπων.

Τό 2006 ἔφυγε καί στήν θέση του ἦλθε τό 2007. Τό ὑποδεχθήκαµε µέ φιέ-
στες καί βεγγαλικά, µέ τραγούδια καί χαρές, µέ γλέντια καί πανηγυρισµούς σέ 

ὁλόκληρο τόν κόσµο, γιά νά ξεγελάσουµε τόν ἑαυτό του ὁ καθένας µας, ὅτι στόν 
καινούργιο χρόνο ὁ πλανήτης µας θά κολυµπᾶ σέ πελάγη εὐτυχίας, προόδου καί 
εὐµάρειας καί ὅτι ὅλα θά εἶναι ρόδινα καί ὡραῖα. Σάν νά λύσαµε ὅλα τά προβλή-
µατά µας. Σάν νά πατάξαµε τό ἔγκληµα καί ἐξαφανίσαµε τήν ἀδικία, σάν νά ἔφθασε 
σέ µηδενική βάση ὁ ἀριθµός τῶν ἀνέργων, σάν νά µήν ὑπάρχουν πεινασµένοι 
οὔτε ὑποανάπτυκτοι λαοί, σάν νά ἐξέλιπαν οἱ µέθυσοι καί οἱ ἀλκοολικοί, σάν νά 
ἀνήκουν στό παρελθόν οἱ σκελετωµένες στρατιές τῶν ναρκοµανῶν καί σάν νά 
ἔπαψαν νά πουλᾶνε τόν λευκό  θάνατο οἱ ἔµποροι τῆς νύχτας. Σάν νά µήν θερίζει 
ὁ ἀδίστακτος καρκίνος καί τό ἔιτζ, σάν νά µήν γίνονται πωλήσεις λευκῆς σαρκός 
στά µοντέρνα σκλαβοπάζαρα, σάν νά ἔχουν ἐξαφανισθεῖ οἱ παιδεραστές καί τό-
σες ἄλλες σκοτεινές πλευρές πού χαρακτηρίζουν τήν σύγχρονη πραγµατικότητα. 
Οἱ λαοί πλέον ζοῦν εἰρηνικά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀγαπηµένοι καί ἀδελφωµένοι 
ὑποδέχονται γεµάτοι αἰσιοδοξία τόν καινούργιο χρόνο. Αὐτήν τουλάχιστον τήν 
εἰκόνα ἔδωσαν οἱ ξέφρενοι πανηγυρισµοί.

Οἱ ψευδαισθήσεις ὅµως δέν διαρκοῦν γιά πολύ καί τά φῶτα γρήγορα σβήνουν 
καί ἐµεῖς προσγειωνόµαστε στήν θλιβερή πραγµατικότητα. Δυστυχῶς τίποτε ἀπό 
ὅλα αὐτά δέν στάθηκε δυνατόν νά ξεπεράσουµε καί καµία κοινωνική πληγή νά 
θεραπεύσουµε. Οἱ πάσης φύσεως µάστιγες, ἡ ἀγωνία καί ἡ θλίψη τῶν ἀνθρώπων 
ἔφθασαν στό ἀποκορύφωµα καί ἡ ζωή ὅλων µας κατάντησε µία κόλαση πρίν ἀπό 
τήν αἰώνια κόλαση.

Καί ἐµεῖς οἱ Χριστιανοί πού ζοῦµε σέ αὐτόν τόν ἀλλοπρόσαλλο κόσµο 
αἰσθανόµαστε τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουµε τόν Κύριό µας, ὁ Ὁποῖος µᾶς ἀξίωσε 
νά ἀντικρύσουµε τόν καινούργιο χρόνο πού ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας 
καί τῶν Ἁγίων σκεπάζει, µέ τήν ἐλπίδα πώς θά διορθώσουµε τήν ζωή µας, πώς 
θά µετανοήσουµε εἰλικρινά, πώς θά βελτιώσουµε τόν χαρακτήρα µας καί θά τόν 
βοηθήσουµε νά σκέφτεται, νά κινεῖται καί νά ἐνεργεῖ σύµφωνα µέ τόν νόµο καί τό 
θέληµα τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἡ παράταση τῆς ζωῆς µας, πρέπει νά στοχεύει στήν διόρ-
θωση τῆς ζωῆς µας, στήν εἰλικρινή καί µέ ἔργα µετάνοιά µας καί στόν ἀσταµάτητο 
ἀγῶνα γιά τόν ἁγιασµό καί τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς µας.

Εὐχαριστοῦµε τόν Θεό καί τίς εὐχαριστίες µας τίς ἐκφράζουµε µέ ἀποφάσεις γιά 
µιά νέα καί ὄµορφη ζωή, ἀπαλλαγµένη ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναµίες πού µᾶς 
ὁδηγοῦν σέ σύγκρουση µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Τόν εὐχαριστοῦµε, ὑποσχόµενοι 
νά χρησιµοποιήσουµε τόν καινούργιο χρόνο γιά τό δικό µας καλό, γιά τοῦ ἀδελφοῦ 
µας τήν προκοπή καί γιά τήν δόξα τοῦ Ἁγίου Ὀνόµατος τοῦ Κυρίου µας.

Δ.Ρ. 

Ο 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ
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Τό ἔλεος καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά µᾶς ἀξιώσει 
µετά ἀπό λίγες ἑβδοµάδες νά βρεθοῦµε 
στό κατώφλι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσα-

ρακοστῆς, τῆς πνευµατικῆς αὐτῆς περιόδου πού 
ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί 
τήν πηγή πού ποτίζει ὁλόκληρη τήν λειτουργική µας 
ζωή. Ἡ πνευµατική αὐτή περίοδος ἀποσκοπεῖ στήν 
προετοιµασία ὅλων µας γιά νά προσεγγίσουµε τό 
Μυστήριο τοῦ Σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου µας 
καί νά γευθοῦµε τήν ζωή, τήν ἐλπίδα καί τήν χαρά, 
πού µᾶς χαρίζει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ποιό εἶναι ὅµως τό νόηµα τῆς  περιόδου αὐτῆς 
καί ποιά θά πρέπει νά εἶναι ἡ δική µας ἐπιδίωξη; 
Εἶναι δύο βασικά ἐρωτήµατα τά ὁποία πρέπει νά 
µᾶς ἀπασχολήσουν. Τίς ἀπαντήσεις µᾶς τίς δίνουν 
οἱ   Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας καί 
οἱ  Ἱεροί   Ὑµνογράφοι. Τό νόηµα τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς συνοψίζε-
ται σέ µία φράση: στήν ἐγκράτεια, ἡ 
ὁποία κατά τόν Μ. Βασίλειο δέν εἶναι 
ἁπλῶς ἀποχή ἀπό ὁρισµένες τρο-
φές, ἀλλά ἀναίρεση τῆς ἁµαρτίας καί 
ἡ ἀποξένωση ἀπό τά πάθη, ἐνῶ ὁ Ἱ. 
Χρυσόστοµος θά ὑπογραµµίσει ὅτι 
ἐγκράτεια σηµαίνει νά µήν παρασυ-
ρόµαστε καί νά µήν ὑποκύπτουµε σέ 
κάποιο πάθος. Ἔτσι γιά τήν Ἐκκλησία 
ἐγκράτεια εἶναι κάτι πολύ εὐρύτερο 
ἀπό τήν νηστεία τῶν ἀρτύσιµων 
τροφῶν, ἀφοῦ ἐκφράζει τόν πνευ-
µατικό µας ἀγῶνα γιά τήν καταπο-
λέµηση τῶν παθῶν καί τῶν ἐπιθυµιῶν πού µολύνουν 
τήν ψυχή. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίµακος µᾶς δίνει τήν 
ἔννοια τῆς ἐγκράτειας λέγοντας: Ἐγκράτεια αἰσθητή 
ἀπό ἀθέµιτες πράξεις καί ἐγκράτεια νοητή, δηλαδή 
ἡ ἀποµάκρυνση τοῦ νοῦ ἀπό ὅλα ἐκεῖνα πού τοῦ 
προκαλοῦν οἱ ἐµπαθεῖς λογισµοί.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς µᾶς χρειάζεται καί ἡ ἐγκράτεια ἀπό 

τίς τροφές. Ἐγκράτεια καί στήν ποσό-
τητα καί στήν ποιότητα τῶν τροφῶν, 

ἐγκράτεια στά µάτια, στήν γλώσσα, 
στά ἀφτιά καί σέ κάθε τι πού µᾶς 
κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου 
καί θά ἀποµακρύνει ἀπό τήν ζωή 
µας τόν  Ἥλιο τῆς ∆ικαιοσύνης, 
πού εἶναι ὁ Χριστός. Τί ἀξία ἔχει 
ἄραγε ἡ νηστεία ὅταν ἡ γλώσ-

Ε Γ Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α : 

Τό νόηµα τῆς Τεσσαρακοστῆς
σα µας κακολογεῖ, κατακρίνει καί συκοφαντεῖ; Ποιά 
σηµασία ἔχει ἡ νηστεία τῶν τροφῶν ὅταν τά µάτια 
µας τρέφονται µέ ἄσεµνα θεάµατα, ὅταν τά ἀφτιά 
µας ἀκοῦνε εὐχαρίστως διαβολές καί συκοφαντίες; 
Ποιά ἡ σηµασία τῆς νηστείας, ὅταν µᾶς ἔχει κυριεύ-
σει ἡ φιλαργυρία, ὅταν εἴµαστε δεµένοι µέ τά ἐπίγεια 
ἀγαθά καί ξεχνᾶµε τά Ἐπουράνια πού ἀναµένουν 
τούς πραγµατικούς ἀγωνιστές; Στόχος µας κατά τήν 
εὐλογηµένη αὐτή περίοδο ἄς εἶναι ἡ ὑπόδειξη τοῦ 
Γέροντα Λογγίνου: ∆ῶσε αἷµα γιά νά λάβεις πνεῦµα 
πού σηµαίνει ἀγώνας πνευµατικός, ἐγκράτεια, κόπος 
καί πόνος γιά τήν κατάκτηση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγ. 
Πνεύµατος καί κάνοντας πιό κατανοητό αὐτό ὁ 
Γέροντας Παΐσιος θά µᾶς πεῖ πώς σταυροπόδι δέν 
µπορεῖ νά πάει κανένας στόν Παράδεισο.

Στηριγµένοι στίς εὐχές τῆς Ἐκ-
κλη  σίας µας, ἔχοντας συνοδοιπό-
ρους τούς Ἁγίους καί τήν Παναγία 
µας, ἄς ξεκινήσουµε τήν πνευµατική 
µας πορεία ἡ ὁποία θά µᾶς ὁδηγήσει 
στήν λαµπροφόρο νύχτα τῆς Ἀνα-
στάσεως. Γιά νά καταλάβουµε τό νό-
ηµα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
θά πρέπει νά συµµετέχουµε στίς Ἱ. 
Ἀκολουθίες της, στόν Κατανυκτικό 
Ἑσπερινό κάθε Κυριακή ἀπόγευµα, 
στήν Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία 
κάθε Τετάρτη ἀπόγευµα καί κάθε 
Παρασκευή πρωί, στούς Χαιρετι-
σµούς τῆς Παναγίας µας κάθε Πα-
ρασκευή βράδυ, στήν Κυριακάτικη 

Θ. Λειτουργία καί καθηµερινά στό κατανυκτικό Με-
γάλο Ἀπόδειπνο, ἀκολουθίες πού θά µᾶς προσφέ-
ρουν χάρη, εὐλογία καί µεγάλη πνευµατική ὠφέλεια. 
Κυρίως ὅµως νά φροντίσουµε, µέ τήν ἄδεια τοῦ 
Πνευµατικοῦ µας, νά κοινωνοῦµε ὅσο γίνεται πιό 
συχνά τήν ἀπαραίτητη γιά τήν ἐνίσχυση τῆς προ-
σπάθειάς µας Πνευµατική Τροφή ἀπό τό Ἅγιο Πο-
τήριο, τό Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ µας.

Μέ τήν συµµετοχή µας στήν Λατρεία τῆς Σα-
ρακοστῆς, τήν νηστεία, τήν ἐγκράτεια, τήν συγχώρη-
ση σέ ὅσους πικράναµε καί τήν διάθεση γιά ἀγῶνα 
πνευµατικό ὁ ὁποῖος θά µᾶς ἐπιφέρει καρπούς 
µετανοίας, θά ἀξιωθοῦµε νά ἀντικρύσουµε καί νά 
ζήσουµε τήν  Ἁγία Ἡµέρα τῆς Ἐγέρσεως, τό «τερ-
πνόν Πάσχα» καί οἱ ψυχές µας νά λουσθοῦν  ἀπό 
τό Ἀνέσπερο Φῶς πού πηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο 
Τάφο τοῦ Κυρίου µας.                                     Ε.Ι.
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Εἶναι γενικά ἀποδεκτό ὅτι ἡ ἔναρξη τῆς 
φοίτησης στό σχολεῖο ἀποτελεῖ, γιά τήν 
πλειοψηφία τῶν παιδιῶν, ἕνα σηµαντικό 
γεγονός πού ἀπαιτεῖ πρόσθετη ἐπιβάρυνση 
τοῦ ὀργανισµοῦ γιά προσαρµογή στίς νέες 
συνθῆκες. Μπορεῖ αὐτό νά ἀποδειχθεῖ συχνά 
ἕνας κλονισµός γιά τά συνεσταλµένα παιδιά, 
τά ὁποία εἶχαν ἀποκλειστικά µέχρι τότε τή 
φροντίδα τῆς µητέρας τους καί πού δέν εἶχαν 
φοιτήσει προηγούµενα σέ νηπιαγωγεῖο. 
Ἐπίσης µπορεῖ νά ἔχει ἀρνητική ἐπίδραση 
σέ παιδιά ἀδύνατα ἤ φιλάσθενα ἤ σέ παιδιά 
µέ παρεκκλίσεις στήν ἀνάπτυξή τους.

Ὁ τρόπος ζωῆς, πού ἐπιβάλλει τό 
σχολεῖο, ζητᾶ ἀπ’ τό παιδί νά ἔχει συγκεκρι-
µένη ὥρα προσέλευσης στό µάθηµα, νά κάνει 
τήν καθορισµένη σχολική ἐργασία γιά τό σπί-
τι σέ συγκεκριµένα χρονι-
κά πλαίσια καί νά ἔχει τήν 
ἔγνοια γιά πολλά πράγµα-
τα, πού µέχρι στιγµῆς δέν 
εἶχε. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν 
ἕνα σύνολο σηµαντικῶν 
ἐρεθισµάτων γιά τή φυσι-
κή ἀνάπτυξη. Στό παρα-
πάνω γεγονός προστίθεται 
ἡ κούραση καί τό µονό-
πλευρο στατικό ἔργο πού συνδέεται µέ τή µε-
ταφορά τῶν βιβλίων, τό κάθισµα στό θρανίο 
καί µέ τόν περιορισµό τῆς κίνησης. Ἐπίσης 
συχνά οἱ ἀρνητικές ψυχικές ἐµπειρίες, πού 
εἶναι ἀποτέλεσµα τοῦ ἀποχωρισµοῦ τοῦ 
παιδιοῦ ἀπό τή µητέρα, ἡ ἀµηχανία, ὁ φό-
βος ἤ καί ὁ τρόµος µερικές φορές, δροῦν ὡς 
ἐρεθίσµατα πού διαταράσσουν τή διαδικασία 
τῆς ἀνάπτυξης. 

Στή χώρα µας, ἡ σχολική ζωή ἀρχίζει 
στήν ἡλικία τῶν 5,5 – 6,5 ἐτῶν. Πρέπει νά 
σηµειωθεῖ ὅτι, συγκριτικά µέ πολλές ἄλλες 
χῶρες, ἡ παραπάνω ἡλικία εἶναι ἡ µικρότε-
ρη. Κατά τήν προσχολική ἡλικία, ἡ κινητική 
δραστηριότητα τοῦ παιδιοῦ ἐκδηλώνεται χω-
ρίς συγκεκριµένους περιορισµούς. Ἐπίσης 
δέν ὑπάρχει ἔντονη ἀπαίτηση γιά πειθαρχία 

µέσα στήν τάξη καί ὁ φόβος τῆς µή πραγµατο-
ποίησης σχολικῶν µαθηµάτων στό σπίτι. Τό 
σχολεῖο δέν ἐξασφαλίζει ἀπόλυτα τίς κατάλ-
ληλες συνθῆκες γιά κινητική ἀνάπτυξη τῶν 
µαθητῶν, ἀλλά ἀντίθετα δρᾶ ἀνασταλτικά. 
Αὐτό συµβαίνει διότι ἡ δοµή τοῦ σχολικοῦ 
προγράµµατος εἶναι τέτοια πού «πνίγει» τήν 
ὁρµέφυτη τάση τοῦ παιδιοῦ γιά κίνηση. Τό 
σχολεῖο, ἔτσι ὅπως λειτουργεῖ, ἀναγκάζει τό 
παιδί νά κάθεται γιά πολύ ὥρα στό  θρα-
νίο καί νά συγκεντρώνει τήν προσοχή του. 
Ἡ παρατεταµένη καθήλωση τοῦ µαθητῆ 
στό θρανίο παρεµποδίζει τήν ἐκτόνωση 
τῆς κινητικῆς του διέγερσης. Ἡ συσσωρευ-
µένη ἐνέργεια, πού παράγεται ἀπό τή µή 
ἐκτόνωση τῆς ὁρµέφυτης κινητικῆς διέγερ-
σης, ἐκτονώνεται µέ ὁρµητική, θορυβώδη 

καί συχνά ἀπερίσκεπτη κι- 
νητική συµπεριφορά τῶν 
µικρῶν µαθητῶν. Τό γεγο-
νός αὐτό εἶναι εὔκολο νά 
διαπιστωθεῖ τόσο στά δια-
λείµµατα, ὅσο καί κατά τήν 
ἐπιστροφή τοῦ παιδιοῦ 
ἀπό τό σχολεῖο στό σπίτι. 

Τό παιδί, γιά νά γνω-
ρίσει τόν κόσµο πού τό 

περιβάλλει, θά πρέπει νά ἔχει µιά ἐνεργητική 
σχέση µ’ αὐτόν. Ἡ σχέση αὐτή ἐπιβάλλεται γιά 
νά µπορέσει νά γνωρίσει τίς ἰδιότητες καί τίς 
δυνάµεις τῆς φύσης, καθώς καί τίς µεταβολές 
τοῦ περιβάλλοντος, τόσο τοῦ ὑλικοῦ ὅσο καί 
τοῦ κοινωνικοῦ. Ὅσο µεγαλύτερη ἑποµένως 
εἶναι ἡ ἐπαφή τοῦ παιδιοῦ µέ τόν ἐξωτερικό 
κόσµο, ὅσο περισσότερες ἐµπειρίες καί 
ἐντυπώσεις βιώσει, τόσο πλουσιότερο φάσµα 
γνώσεων θά ἀποκτήσει καί οἱ δυνατότητες 
ἀποτελεσµατικῆς δράσης θά εἶναι µεγαλύτε-
ρες. Ἡ κίνηση εἶναι τό πιό φυσικό µέσο γιά 
νά ἐκφράσουµε τά βιώµατα καί τίς ἐπιθυµίες 
µας. Ἡ τάση γιά αὐτοέκφραση, µέ τή βοήθεια 
τῆς κίνησης, εἶναι ἰδιαίτερα ἔντονη στό παι-
δί. Ἡ ὑπερδιέγερση, ὁ αὐθορµητισµός καί ἡ 
σπατάλη τῶν κινήσεων µεταβάλλονται µέ τήν 

Τό παιδί στήν πρώτη τάξη τοῦ Δηµοτικοῦ σχολείου
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ἡλικία καί τή νοητική ὡρίµανση καί ἰδιαίτερα 
µέ τή σταδιακή ἐπικυριαρχία τοῦ λόγου, σέ 
ἐργαλεῖο - µέσο ἐπικοινωνίας µέ τό περιβάλ-
λον. Τό νά δώσουµε στό παιδί τήν εὐκαιρία 
γιά κινητική αὐτοέκφραση, ἐξασφαλίζουµε 
µιά ἀπό τίς πιό οὐσιαστικές προϋποθέσεις, 
γιά ὁµαλή καί ἰσορροπηµένη σωµατική καί 
ψυχοκινητική ἀνάπτυξη. Μέ τό παιχνίδι, µέ 
τήν ἐπίλυση κινητικῶν προβληµάτων καί 
µέ τήν ἀθλητική δραστη-
ριότητα δίνουµε στό παιδί 
τήν εὐκαιρία νά ἀναπτύξει 
τή δηµιουργικότητά του, 
τήν ἀτοµικότητά του, τήν 
αὐτονοµία του καί τήν 
ἰκανότητα νά θέτει στόχους.

Ἑποµένως, ἡ ἐξασφά-
λιση εὐκαιριῶν γιά δηµιουργική δραστη-
ριότητα, µέσα ἀπό τήν ὁποία τό παιδί θά 
ἀνακαλύπτει τόν ἑαυτό του καί τόν κόσµο, 
ἀποτελεῖ µιά ἀδιαµφισβήτητη ἀναγκαιότητα. 
Συγκεκριµένα, ἡ ἄσκηση συµβάλει θε-
τικά στή διατήρηση τῆς συγκι νησιακῆς 
ἰσορροπίας, στήν αὔξηση τῆς ψυ χικῆς 
ἀντοχῆς, στήν ἐνδυνάµωση τῆς αὐτο πε-
ποίθησης καί αὐτοεκτίµησης, στόν ἔλεγχο 
τοῦ ἄγχους καί στήν ἰκανότητα προ σαρµογῆς 

Πρίν σοῦ στείλει ὁ Θεός
Τόν Σταυρό πού σηκώνεις
Τόν κοίταξε µέ τά πάνσοφα µάτια Του
Τόν ἐξέτασε µέ τή θεία λογική Του
Τόν ἔκλεξε µέ τήν ἀτελείωτη δικαιοσύνη Του
Τόν θέρµανε στή γεµάτη ἀγάπη καρδιά Του
Τόν ζύγισε καλά µέ τά στοργικά Του χέρια
µή τυχόν καί πέση βαρύτερος
ἀπ’ ὅσο µπορεῖς νά σηκώσης
καί ἀφοῦ ὑπελόγισε τό θάρρος σου
Τόν εὐλόγησε καί τόν ἀπέθεσε στούς ὤµους σου.

Μπορεῖς νά τόν σηκώσεις
κράτησέ τον καί ἀνέβαινε
ἀπό τόν Γολγοθᾶ πρός τήν Ἀνάσταση.
Ἀµήν.

σέ νέες συνθῆκες. Ἐπίσης ἡ κινητική δρα-
στηριότητα ἀναπτύσσει στά παιδιά τήν 
ὑπευθυνότητα, τήν πειθαρχία, τήν ἐπιµονή 
στήν ὑπερνίκηση ἐµποδίων. Ὅταν τά παιδιά 
δέν ἀσκοῦνται ἐµφανίζουν τά ἑξῆς συµπτώ-
µατα: µείωση τῆς ἰκανότητας τοῦ ὀργανισµοῦ 
γιά ἔργο, µείωση τῆς ἀνθεκτικότητάς του, 
ἐπιρρέπεια σέ ἀσθένειες, µείωση τοῦ βασικοῦ 
µεταβολισµοῦ, µείωση τῆς ἀποδοτικότητας 

τοῦ κυκλοφορικοῦ καί ἀνα-
πνευστικοῦ συστήµατος.

Ἡ Φυσική Ἀγωγή ἔχει 
µοναδική συνεισφορά στή
δια παιδαγώγηση τοῦ παι-
διοῦ. Ἡ εὐεργετική ἐπί δρα-
ση τῆς Φυσικῆς Ἀγωγῆς δέν 
περιορίζεται µόνο στίς βιο-

λογικές προσαρµογές. Ἡ σωµατική ἄσκηση 
δέν θωρακίζει µόνο τήν ὑγεία, δέν ἀνυψώνει 
µόνο τήν βιολογική στάθµη. Ἡ εὐεργετική της 
ἐπίδραση ἐπεκτείνεται καί στίς ψυχοκοινω-
νικές ἰδιό τητες τῆς ἀνθρώπινης προσωπικό-
τητας. Οἱ πλούσιες κινητικές ἐµπειρίες, πού 
ἀποκτοῦν τά παιδιά στό µάθηµα τούς δίνουν 
τή χαρά τῆς δηµιουργίας, ὅταν ἐργάζονται 
ἀτοµικά ἤ συνεργάζονται µέ ἄλλα παιδιά.

Μαρία Γκούµπλια, Γυµνάστρια

Ὁ Ἐσταυρωµένος τοῦ Ναοῦ µας.
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Τ ό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, 
πού συζητιέται ὅλο καί περισσότε-
ρο κάθε μέρα, μέχρι νά γίνη πράξη 

μέ νομοθετικές ρυθμίσεις –παρά τίς ὅποιες 
ἀντιδράσεις– ἐντάσσεται στό πνεῦμα τῆς 
ἐποχῆς μας, μιᾶς ἐποχῆς, πού ἀπό τή μιά 
κόπτεται πώς τάχα εἶναι ἀνθρωποκεντρική 
(δηλαδή τά πάντα γιά τόν ἄνθρωπο) 
καί ἀπό τήν ἄλλη σέ καίριες στιγμές τοῦ 
ἀνθρώπου ἀποδεικνύεται ἰδιαίτερα κυνική 
καί ἀπάνθρωπη.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ μόνος Νοῦς πού 
ἔμεινε ὄρθιος στή γῆ γιατί στηρίζεται ἀπ’ 
τόν οὐρανό καί γι’ αὐτό δέν σάλεψε, ὅπως 
σαλέψαμε ἤ κινδυ-
νεύουμε νά σαλέ-
ψουμε ὅλοι μας, θά 
ἀγωνισθῆ καί πάλι νά 
μᾶς φέρη στά συγκα-
λά μας καί σ’ αὐτό τό 
θέμα, ὅμως τό τελικό 
ἀπο τέλεσμα θά κριθῆ 
ἀπό τό ἄν τελικά θέ-
λουμε νά ἀφυπνισθοῦμε ἤ συνηθίσαμε νά 
ἀπο φασίζουν ἄλλοι γιά μᾶς χωρίς ἐμᾶς, για-
τί στίς δύσκολες ἀποφάσεις ξαναμπαίνουμε 
στήν ἰδιότυπη «κούνια»μας καί πιπιλᾶμε τό 
δάχτυλό μας!...

Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν πολλά θεολογικά 
ἐπι χειρήματα γιά τούς πιστούς Ὀρθοδόξους 
χριστιανούς, μέ τά ὁποῖα καταδεικνύεται 
τό ἀπαράδεκτο τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. 
Ὅμως αὐτά δέν θά ἔχουν καμμιά ἀποτε-
λεσματικότητα χωρίς τή δική μας –τοῦ καθε-
νός μας– λογική καί θεολογική συμμετοχή.

Πολλές φορές νοιώθει κανείς γραφι-
κός ὅταν ἐπιχειρηματολογεῖ μπροστά σέ 

ἀνθρώπους πού ἔχουν κάνει τή σκοπιμό-
τητα ἀλήθεια, σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά 
θέλουν νά κάψουν μετά τό θάνατό τους τό 
ἴδιο τους τό σῶμα!

Πρόκειται γιά ἀνθρώπους πού ὁ σοφός 
λαός μας ἀποκαλεῖ, ἤδη προτοῦ πεθάνουν 
ἀνθρώπους τῆς... «πυρκαγιᾶς». Καί εἶναι 
πράγματι γιά κάψιμο, ἀφοῦ δέν ἄφησαν 
μέσα τους τίποτα πού νά θυμίζη τήν κατα-
γωγή τους, τίποτα πού νά θυμίζη Θεό.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς «πυρκαγιᾶς» εἶναι αὐτοί 
πού σ’ ὅλη τή ζωή τους κάνουν τά πάντα γιά 
νά λατρέψουν τό σῶμα τους, νά τό κάνουν 
τό κέντρο τοῦ σύμπαντος καί τῆς προσοχῆς, 

καί, τελικά, μ’ αὐτόν 
τόν τρόπο καταντοῦν 
τό σῶμα τους σκέτες 
σάρκες χωρίς κανένα 
διακριτικό προσώ-
που καί ζωῆς ὥστε νά 
βρῆ ὁ Θεός μέσα τους 
τόπο ἀναπαύσεως καί 
γι’ αὐτό ἀναχωρεῖ ἀπ’ 

αὐτούς: «οὐ μή καταμείνη τό πνεῦμά μου ἐν 
τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τόν αἰῶνα διά τό 
εἶναι αὐτούς σάρκας» (Γεν. 6, 3). Καί ὅταν 
ἀναχωρήση ὁ Θεός ἀπό τόν ἄνθρωπο ἀρχίζει 
τό μῖσος τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν ἑαυτό του καί 
δέν ἡσυχάζει ἕως ὅτου ἐξολοθρεύση τελείως 
τό σῶμα του καί τό κάνη στάχτη!

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἄνθρωποι «ἐμπνεύ-
σθηκαν» τήν αὐτοκαταστροφή καί τό ὁλο-
καύτωμά τους καί οἱ κατά πνεῦμα συγγενεῖς 
τους εἶναι αὐτοί πού 
βάλθηκαν νά προπαγαν-
δίζουν ὑποδεικνύοντας 
στόν ταλαίπωρο λαό μας 

Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ... «ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ»
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πώς τό πιό σπουδαῖο πού ἔχει νά κάνη γιά τό 
σῶμα του πεθαίνοντας εἶναι νά τό... κάψη! 

Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐκδίκηση ἀπό 
τήν ἐκδίκηση τῆς ψυχῆς πού παραμελήθηκε 
ἀπόλυτα σ’ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή γιά νά δοθῆ 
ἀπόλυτη προτεραιότητα στό σῶμα της. 
Αὐτή ἡ ψυχή μισεῖ τελικά τόσο θανάσιμα τό 
σῶμα της ὥστε τό καίει (...)

Ἀντίθετα, οἱ πιστοί, γνωρίζουμε πώς τά 
σώματά μας δέν μᾶς ἀνήκουν γιατί δέν εἶναι 
ἁπλές σάρκες ἀφοῦ «ἐξαγορασθήκαμε» 
ἀπό τόν Χριστό πού ἔγινε Σῶμα μας καί 
Αἷμα μας. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος 
μᾶς ἀφυπνίζει: «Οὐκ οἴδατε ὅτι τό 
σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου 
Πνεύματος ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπό 
Θεοῦ καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν; 
Ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς· 
δοξάσατε δή τόν Θεόν 
ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί 
ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, 
ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ (1 
Κορ. 6, 19).

Οἱ πιστοί γνωρίζου-
με ὅτι ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς 
ἀπό τό σῶμα δέν ἀχρηστεύει τό σῶμα ὥστε 
νά δικαιολογούμεθα νά τό κάψουμε, ὅπως 
καῖμε τά σκουπίδια, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε 
ἀπ’ αὐτά! Καί τοῦτο, γιατί τό «κατ’ εἰκόνα» 
ὑπάρχει καί στό σῶμα μας καί ὄχι μόνο στήν 
ψυχή μας. Αὐτό διατρανώνεται καί στή Νε-
κρώσιμη Ἀκολουθία: «Θρηνῶ καί ὀδύρομαι 
ὅταν ἐννοήσω τόν θάνατον, καί ἴδω ἐν τοῖς 
τάφοις κειμένην τήν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ 
πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα...». Στόν τάφο 
δέν βρίσκεται ἡ ψυχή ἀλλά μόνο τό σῶμα 
μας, τό «κατ’ εἰκόνα» Χριστοῦ σῶμα μας.

Οἱ πιστοί γνωρίζουμε ὅτι οἱ Εἰκόνες δέν 
καίγονται. Οἱ ναοί τοῦ Θεοῦ δέν καίγονται 
καί ὅποιος αὐτά τά ἱερά καί τά ὅσια καίει εἶναι 
ἱερόσυλος καί βέβηλος. Ἄν αὐτά ἰσχύουν γιά 
τίς αἰσθητές εἰκόνες καί τούς χειροποίητους 
ναούς, πολύ περισσότερο ἰσχύουν γιά τίς 
ἔμψυχες εἰκόνες, γιά τά ἔμψυχα ἀρτοφόρια, γιά 
μᾶς δηλαδή τούς ἀνθρώπους πού ἀγαποῦμε 
τόν Θεό καί παρά τήν ἐλεεινότητά μας δέν 
θέλουμε Αὐτός νά ἐγκαταλείψη οὔτε τήν 

ψυχή, οὔτε τό σῶμα μας καί ἰδιαιτέρως μετά 
τόν θάνατό μας πού θά προσδοκοῦμε 
τήν Ἀνάσταση τῶν σωμάτων μας ἀπό 
τά ταμεῖα τοῦ Θεοῦ.

Τό πρόβλημα πού ἔντο να συ-
ζητεῖται ἀπό ἀνθρώ πους ἐκτός 

 Ἐκ κλησίας δέν ἀφορᾶ τόν 
λαό μας. Ἀφορᾶ μόνο τούς 

ἴδιους. Δέν πιστεύουν στήν 
Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 

ἀλλά μό νο στήν...  καθα -
ριότητα τῶν Πόλεων! 
Καί θέλουν νά κάνουν 

καί τόν πι στό λαό νά... 
χαζέψη σάν κι αὐ τούς καί νά 

κάψη τό σῶμα του γιά χά ρη τοῦ πολιτισμοῦ 
τῶν ἀνθρώπων τῆς «πυρ καγιᾶς». Ὁ λαός μας 
στήν πλειοψηφία του δέν θά ἀκολουθήση 
ἀνθρώπους τῆς «πυρκαγιᾶς» γιατί σέβεται 
καί διστάζει νά κάψη ἀκόμη καί μιά φθαρμέ-
νη χάρτινη εἰκο νίτσα. Πολύ περισσότερο δέν 
θά διανοηθῆ νά κάψη ποτέ τήν σφραγισμένη 
μέ τό ἅγιο Βάπτισμα καί ποτισμένη μέ τό Τί-
μιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ἔμψυχη 
Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τό σῶμα του!

Πρωτοπρεσβύτερος
π. Βασίλειος Βολουδάκης

Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ... «ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ»



«Πῶς ἀγριεύουν ἔτσι οἱ ἄνθρωποι; Πῶς μεμιᾶς 
ἀφήνονται ἔρμαια στίς ροπές καί στίς τάσεις τῆς 
φθαρτῆς ἀνθρωπίνης τους φύσης; Πῶς κατάντησε 
ἀπόψε αὐτή ἡ ἥσυχη ἐπαρχιακή πόλη; Θαρρεῖς καί 
δέν τήν κατοικοῦν ἄνθρωποι ἀλλά ἀνθρωπόμορφα 
τέρατα πού ἄλλος μέ κεφάλι γαϊδάρου, ἄλλος 
λιονταριοῦ, ἄλλος πιθήκου τρέχουν νά προλάβουν 
νά γλεντήσουν, νά μεθύσουν, νά ἁμαρτήσουν ὅσο γί-
νεται περισσότερο. Γιατί ἀπόψε εἶναι Τσικνοπέμπτη 
καί γέμισε ἡ πόλη μασκαράδες. Ἀπόψε κάθε λογικός 
ἄνθρωπος δέν ξεμυτίζει ἀπό τό σπίτι του».

Αὐτά σκεφτότανε ὁ παπα-Θανάσης, καθώς 
ἔμπαινε στό σπίτι του γυρνώντας ἀπό τό ναό.

- Ἄ, παπαδιά μου, τό κακό παράγινε! Ὁ Θεός 
νά μᾶς συγχωρέσει, εἶπε στή γυναίκα του, μόλις 
μπῆκε μέσα.

Ἐκείνη τόν κοίταξε μέ κατανόηση.
- Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει, εἶπε καί ἄρχισε νά 

ἑτοιμάζει τό βραδινό φαγητό.
Στό σπίτι τοῦ παπα-Θανάση, περασμένα πιά 

τά μεσάνυχτα, ἐπικρατεῖ ἡσυχία. Τά παιδιά καί ἡ 
παπαδιά εἶχαν ἤδη κοιμηθεῖ κι ὁ παπα-Θανάσης 
ἑτοιμαζότανε καί κεῖνος νά πάει γιά ὕπνο, ὅταν 
ἀκούστηκε τό κουδούνι τῆς πόρτας. Τινάχτηκε 
μέσα στόν ὕπνο της ἡ παπαδιά καί βρέθηκε δίπλα 
στόν παπα-Θανάση.

- Μήν ἀνοίγεις τέτοια νύχτα, πάτερ μου! τόν 
παρακάλεσε φοβισμένη.

- Γιατί φοβᾶσαι; τήν καθησύχασε ἐκεῖνος. Εἶναι 
ἡ πρώτη φορά πού μᾶς κτυποῦν τέτοια ὥρα τήν 
πόρτα; Ἀφοῦ τό ξέρεις τό σπίτι τοῦ ἱερέα διανυκτε-
ρεύει κάθε βράδυ.

- Ναί, μά ἀπόψε...
Τῆς χαμογέλασε ὁ παπα-Θανάσης καί ἄνοιξε 

τήν πόρτα.
- Πάτερ μου, μέ συγχωρεῖτε πού ἦρθα τέ-

τοια ὥρα, ὅμως ἡ μάνα μου πεθαίνει καί ζητᾶ νά 
ἐξομολογηθεῖ καί νά κοινωνήσει.

Ὁ ἄνθρωπος πού στεκόταν μπροστά του, παρό-
λο πού ἦταν ἄντρας, ἔτρεμε ὁλόκληρος κι ἄφηνε 
τά δάκρυά του δίχως ντροπή νά τρέχουν.

Νύχτα Τσικνοπέμπτης 
- Πήγαινε ἐσύ κοντά της, παιδί μου, καί γώ 

πάνω ὥς τήν ἐκκλησία νά πάρω τή θεία Κοινωνία 
καί ἔρχομαι ἀμέσως.

Ἔφυγε ὁ ἄντρας ἀφήνοντας στόν παπα-Θανάση 
τή διεύθυνσή του.

- Ποῦ θά πᾶς, πάτερ μου, μόνος σου τέτοια 
ὥρα, μιά τέτοια νύχτα; Δέ φοβᾶσαι; Γιατί δέν τόν 
κρατοῦσες νά πᾶτε συντροφιά;»

Ἡ παπαδιά μιλοῦσε καί κεῖνος τήν κοίταζε 
αὐστηρά.

- Μόνος εἶπες, παπαδιά, μόνος; Κι ὁ Κύριος πού 
θά κουβαλάω στά χέρια μου; Ἄ, παπαδιά μου, κάτι σ’ 
ἔχει πιάσει ἀπόψε καί δέ μιλᾶς γνωστικά.

Ντύθηκε ὁ παπα-Θανάσης καί βγῆκε στό δρό-
μο. Ξέχασε πώς ἦταν νύχτα Τσικνοπέμπτης. Δέν 
τόν ἀπασχολοῦσαν καθόλου οἱ μασκαράδες πού 
ἔβλεπε γύρω του. Ἕνα μόνο τόν ἀπασχολοῦσε, νά 
προλάβει νά δώσει τό «φάρμακο τῆς ἀθανασίας» 
στήν ἑτοιμοθάνατη.

Πῆρε μέ δέος στά χέρια του τό σῶμα καί τό 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ξαναβγῆκε στό δρόμο. Δέν 
κοιτοῦσε οὔτε δεξιά οὔτε ἀριστερά. Μόνο ἔτρεχε 
νά προλάβει.

Σέ μιά στροφή τοῦ δρόμου ἄκουσε γέλια καί 
φωνές. Κάποιος φώναξε κοροϊδευτικά: «Τήν εὐχή 
σου δέσποτα!», μά δέν γύρισε νά κοιτάξει. Καί τότε, 
δέν κατάλαβε πῶς, βρέθηκε κυκλωμένος ἀπό μιά 
παρέα μασκαράδων, πού προσπαθοῦσαν νά τόν 
σταματήσουν.

- Συνάδελφε, ποῦ πᾶμε; 
Ἕνας νεαρός μασκαρεμένος σέ παπά, μέ χνῶτο 

πού μύριζε ποτό, στεκόταν μπροστά του κρατώντας 
στό χέρι ἕνα σταυρό. Τά’χασε ὁ παπα-Θανάσης καί 
πρίν προλάβει νά πεῖ τίποτα, δέχτηκε τήν ἐπίθεση 
ὅλου τοῦ τσούρμου. Ἄλλος τόν τραβοῦσε ἀπό τά 
ράσα κι ἄλλος τοῦ ἔβγαζε τό καλυμμαύχι.

Ὁ παπα-Θανάσης ἔσφιξε στό στῆθος του τ’ 
ἄχραντα Μυστήρια καί προσπάθησε νά τούς μι-
λήσει, μά κανένας δέν ἄκουγε. Κάποιος τότε τοῦ 
τράβηξε τή γενειάδα καί –σάν νά τόν κτύπησε 
ἠλεκτρικό ρεῦμα– ἄρχισε νά φωνάζει:
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τό  Ἐκκλ. Συµβούλιο αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει ὅλους ὅσοι κατά καιρούς συ-

νέβαλλαν καί συµβάλλουν στήν εὐπρέπεια, στόν καλλωπισµό καί στόν ἐξοπλισµό τοῦ Ναοῦ µας 
καί ἐν προκειµένῳ:
 Τήν κ. Βάγια Ἀθ. Κατσέλη ἡ ὁποία προσέφερε τήν εἰκόνα τοῦ  Ἐσταυρωµένου.
 Τήν κ. Μαρία ∆ηµ. Χρήστου, ἡ ὁποία ἐπαργύρωσε στήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου 

τοῦ ἐν Μύροις (πού βρίσκεται στό τέµπλο µας δίπλα ἀπό τήν εἰκόνα τῶν Βοιωτῶν Ἁγίων), τό 
ἀσηµένιο φωτοστέφανο καί τά χέρια τοῦ Ἁγίου.
 Τίς κυρίες Θεοδώρα Μπουτσίνη, Μουστάκα Σοφία, Πλατή Πολυξένη, Εὐρίκλεια 

Σιαµανδούρα καί Κων/να Μ. Κατζέλη, γιά τά χρηµατικά ποσά πού προσέφεραν γιά τούς 
νέους τάπητες (χαλιά) τοῦ Ναοῦ µας.

Σέ ὅλους, εὐχόµαστε «Πάσαν δόσιν ἀγαθήν καί πάν δώρηµα τέλειον» µέ τίς πρεσβεῖες τοῦ 
Ἁγίου µας.

Τό  Ἐκκλ. Συµβούλιο

- Εἶναι ἀληθινός, ρέ, εἶναι ἀληθινός!
Ἡ παρέα κοκκάλωσε στή θέση της κι ὁ παπα-

Θανάσης, μέ τό πρόσωπο μουσκεμένο ἀπό τόν 
ἰδρῶτα τῆς ἀγωνίας καί τά δάκρυά του, τούς κοίτα-
ξε χωρίς νά μιλᾶ.

- Συγγνώμη, πάτερ! εἶπε ἐκεῖνος πού τοῦ τρά-
βηξε τή γενειάδα. Νομίζαμε πώς ἤσασταν ψεύτικος 
σάν κι αὐτόν καί...

- Σᾶς εἴδαμε καί τέτοια ὥρα ἔξω καί ἤμασταν 
σίγουροι πώς ἤσασταν μασκαρεμένος. Συγ-
χωρέστε μας! εἶπε ἕνας ἄλλος.

- Πάω νά κοινωνήσω μιά ἑτοιμοθάνατη, 
παιδιά μου. Ὁ θάνατος δέν ἔχει ὧρες κατάλ-
ληλες καί ἀκατάλληλες κι ἐγώ τρέχω νά τόν 
προλάβω. Καί σύ, παιδί μου, βγάλε τά ράσα τά τι-
μημένα. Μήν ἁμαρτάνεις ἄλλο ρεζιλεύοντάς τα. 
Εἶναι πολύ ἱερό τό ράσο, γιά νά μασκαρεύεσαι 
μ’ αὐτό. Τραβᾶτε στά σπίτια σας, παιδιά μου, κι 
ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρέσει.

Ἄνοιξε τό βῆμα του ὁ παπα-Θανάσης, γιά 
νά κερδίσει τό χαμένο χρόνο. Ἦταν πικραμένος 
ὥς τά κατάβαθά του. Τόσο πολύ, λοιπόν, χάλασαν οἱ 
ἄνθρωποι, ὥστε μασκαρεύονται καί ἱερεῖς;

- Πάτερ, Πάτερ! 
Ἡ φωνή πού ἔφτασε στά αὐτιά του ἦταν γεμά-

τη ἀγωνία. Σταμάτησε καί περίμενε. Ἕνας νεαρός 
κατακόκκινος ἀπό τήν τρεχάλα καί τήν ντροπή 
ἔφτασε κοντά του λαχανιασμένος.

- Πάτερ! Εἶμαι κεῖνος πού ντύθηκε παπάς. Τό 

ἔκανα ἐντελῶς ἀπερίσκεπτα, πάτερ και... καί θέλω 
νά ’ρθω μαζί σας στό σπίτι τῆς ἑτοιμοθάνατης. Δέν... 
δέν θέλω νά σᾶς πάρουν κι ἄλλοι γιά ψεύτικο...

Ὁ παπα-Θανάσης τοῦ ἔκανε νόημα νά τόν 
ἀκολουθήσει. Στά χέρια του ὁ νεαρός κρατοῦσε τό 
σταυρό πού εἶχε μαζί του. Μπῆκαν στό σπίτι τῆς 
ἑτοιμοθάνατης σιωπηλοί.

- Χαίρομαι, πάτερ, πού βρήκατε καί παπαδάκι 
καί δέν ἦρθατε μόνος, εἶπε ὁ ἄντρας πού τόν εἶχε 

καλέσει.
Ὁ νεαρός ξανακοκκίνησε καί κοίταξε μέ 

ἀγωνία τόν παπα-Θανάση.
- Ναί, ὁ Θεός μοῦ τόν ἔστειλε, εἶπε 

ἐκεῖνος καί τά λόγια του καρφώθηκαν στήν 
καρδιά τοῦ νεαροῦ.

- Πάτερ, δέν θά σᾶς ἐγκαταλείψω ποτέ, ἔλεγε ὁ 
νεαρός λίγη ὥρα ἀργότερα, ὅταν ὁ παπα-Θανά-
σης κλείδωνε τό ναό, ἀφήνοντας ξανά μέσα τό 
σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Θά γίνω ὁ βοη-
θός σας, τό παπαδάκι σας. Ἴσως ἔτσι μέ συγχω-

ρήσει ὁ Θεός γιά τήν ἱεροσυλία πού ἔκανα.
- Ἄμποτε, παιδί μου, νά τό φορέσεις τό ράσο κι 

ἀληθινά, εἶπε ὁ παπα-Θανάσης καί τόν εὐλόγησε 
μέ τά δυό του χέρια, ἐκεῖνα πού πρίν ἀπό λίγο 
κρατοῦσαν τόν ἴδιο τόν Κύριο. Καί παράξενο· ὁ 
παπα-Θανάσης εἶχε τή σιγουριά πώς αὐτό θά γινό-
ταν κάποια μέρα! Καί ἀκόμα πιό παράξενο· τήν ἴδια 
σιγουριά ἔνιωθε μέσα του κι ὁ νεαρός.

Ε.Β.
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«Μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης 
καί εὐχαριστίας ἡ Ἐνοριακή μας Κοι-
νότητα στρέφεται πρός τό πρόσω-
πο τοῦ «ἀνάργυρου γιατροῦ τῶν 
ἀσθενῶν, τοῦ ἀπροσμάχητου βοηθοῦ 
ἐκείνων πού κινδυνεύουν, τοῦ θερμοῦ 
Ὑπερασπιστοῦ τῶν θλιβομένων, καί 
Ὑπέρμαχου ἐκείνων πού βρίσκονται 

σέ διάφορες ἀνάγκες» τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νικολά-
ου τοῦ Νέου, γιά δεύτερη φορά στόν ἴδιο χρόνο, μετά τήν 
9η Μαΐου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία πανδήμως ἑόρτασε καί 
πανηγύρισε τήν ἀνοιξιάτικη καί Ἀναστάσιμη μνήμη Του.

Ἡ σημερινή Ἑορτή διά τῆς ὁποίας τιμοῦμε καί πάλι τόν 
Ὁσιομάρτυρα, μᾶς μεταφέρει στά μαύρα καί ἀπαρηγόρητα 
χρόνια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, πού ἡ Πατρίδα μας στέ-
ναζε καί αἱμορραγοῦσε κάτω ἀπό τόν ἀσήκωτο ζυγό τοῦ 
κατακτητή, καί μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας, μᾶς βοηθᾶ 
νά παρακολουθήσουμε τό δράμα πού ἔζησαν οἱ κάτοι-
κοι τῆς συνοικίας τοῦ Ταχίου, καί νά συμμεριστοῦμε τήν 
ἀπόγνωση, τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τῆς θλιβερῆς αὐτῆς 
ἡμέρας τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1943.

Γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα τήν κρισιμότητα τῶν 
στιγμῶν, θά πρέπει νά λάβουμε ὑπ’ ὅψιν μας ὅτι, τόν Ἰούνιο 
καί τόν Αὔγουστο τοῦ ἴδιου ἔτους, εἶχαν πυρποληθεῖ τό 
Δίστομο καί ὁ Πρόδρομος ἀντίστοιχα, ἐνῶ ἑκατοντάδες 
Βοιωτῶν εἶχαν ἐκτελεσθεῖ χωρίς οἶκτο ὡς ἀντίποινα γιά 
τήν Ἀντιστασιακή δράση πού εἶχε ἐκδηλωθεῖ. Αὐτό ση-
μαίνει ὅτι οἱ Γερμανοί ἦταν ἀποφασισμένοι νά πνίξουν 
στό αἷμα κάθε ἀντιστασιακή ἐνέργεια ἀπ’ ὅπου κι ἄν 
προερχόταν.

Οἱ πληροφορίες τους ἔλεγαν, ὅτι στό Τάχι ἦταν κρυμ-
μένα πολλά πυρομαχικά, τά ὁποῖα θά χρησιμοποιοῦσαν 
οἱ ἀντάρτες ἐναντίον τῶν Δυνάμεων Κατοχῆς. Πραγματι-
κά! Στό σημεῖο πού βρίσκεται σήμερα τό κωδωνοστάσιο 
ὑπῆρχε ἕνας μικρός βοηθητικός χῶρος, ὁ ὁποῖος ἦταν γε-
μᾶτος μέ ὄπλα καί πολεμοφόδια. Οἱ Γερμανοί ἔδωσαν δια-
ταγή νά συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι ἔξω ἀπό τόν Ναό, 
καί παράλληλα ζήτησαν κατάλογο τῶν ἀνδρῶν ἀπό 16 ἐτῶν 
καί πάνω, ἐνῶ ὅποιος δέν ἦταν παρών στό προσκλητήριο 
νά τόν ἀναζητοῦσαν καί νά τόν ἐκτελοῦσαν ἐπί τόπου.

Ἀπέναντι ἀπό τούς δυστυχεῖς κατοίκους, τό  Ἐκτελε-

στικό Ἀπόσπασμα περίμενε τό σύνθημα τοῦ Ἀξιωματικοῦ 
γιά νά στείλει τό καυτό μολύβι στά σκελετωμένα ἀπό τήν 
πείνα σώματά τους. Ἔγινε ἐξονυχιστικός ἔλεγχος παντοῦ. 
Στά σπίτια, στίς ἀποθῆκες, στά ὑπόγεια. Μέχρι καί στόν 
Ναό ὅρμησαν γιά νά ἐντοπίσουν τά πυρομαχικά.

Τήν εἴσοδο τοῦ χώρου ὅπου ἦταν κρυμμένα τά πυρο-
μαχικά τήν ἔκλεινε μία ξύλινη πόρτα, ἡ ὁποία ἀνοιγόκλεινε 
μέ τό φύσημα τοῦ ἀέρα καί παράτεινε τήν ἀγωνία τῶν 
ἀπελπισμένων, πού παρακολουθοῦσαν τόν αἱμοβόρο 
Ἀξιωματικό νά φθάνει μέχρι ἐκεῖ, δύο καί τρεῖς φορές, 
ἀλλά νά μήν μπαίνει μέσα, ἔχοντας νεκρωμένη τήν στρατι-
ωτική του διαίσθηση ἀλλά καί τήν ἀνθρώπινη περιέργεια.

Ἀκόμα καί ὅταν οἱ κάτοικοι σέ μία ἀπελπισμένη 
προσπάθεια γιά νά σωθοῦν ἔστειλαν τόν μακαρίτη πιά 
Ἀναστάσιο Πλατή (μικρό παιδάκι τότε) νά κλείσει τήν πόρ-
τα τοῦ χώρου αὐτοῦ, ἡ μοναδική ἀντίδραση τοῦ Γερμανοῦ 
Ἀξιωματικοῦ ἦταν νά χειροδικήσει ἐπάνω στό παιδί.

Σέ λίγο οἱ Ναζί ἔφυγαν ἄπρακτοι καί σκυλιασμένοι. 
Ἔφυγαν ντροπιασμένοι καί νικημένοι, ὄχι ἀπό Πατριῶτες 
αὐτήν τήν φορά, ἀλλά ἀπό τόν στρατιώτη του Χριστοῦ 
Νικόλαο.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού κάθε χρόνο τήν τελευταῖα 
Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου μέ Θαυμασμό καί Εὐλάβεια 
εὐχαριστοῦμε τόν Ὁσιομάρτυρα Νικόλαο καί ταυτόχρονα 
προσευχόμαστε ἐνώπιον τοῦ Παντίμου καί Πολυσέβαστου 
Λειψάνου Του καί τόν ἱκετεύουμε, νά περιβάλλει ὑπό τήν 
προστασία Του τήν Ἐνορία μας, ἡ ὁποία σεμνύνεται μέ τό 
Ὄνομά Του καί νά τήν περιφρουρεῖ ἀπό κάθε ὀρατό καί 
ἀόρατο κίνδυνο...».

Μέ αὐτά τά λόγια ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ ἀναφέρθηκε στό  
θαῦμα τῆς διάσωσης τῆς Ἐνορίας ἀπό τά Γερμανικά Στρατεύ-
ματα Κατοχῆς τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1943 κατά τήν Λατρευτική 
Σύναξη τῆς Κυριακῆς 29-10-2006.

Τήν θεία Λειτουργία τήν ἡμέρα αὐτή, τέλεσε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 
κ. Κύριλλος στήν Ἐπαρχία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται τό ἱερό 
προσκύνημα τοῦ Τόπου τοῦ Μαρτυρίου, καί τοῦ Τάφου τοῦ 
Ὁσιομάρτυρος Νικολάου στά Βούνενα τῆς Θεσσαλίας, μέ τήν 
συμμετοχή τοῦ παν. Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
μας Ἀρχιμ. π. Φιλοθέου, ἄλλων κληρικῶν καί πυκνότατου 
ἐκκλησιάσματος. Μετά τήν Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία τε-
λέσθηκε Δοξολογία γιά τήν σωτηρία τῆς Ἐνορίας ἐνῶ στόν 
φιλοξενούμενο Ἱεράρχη προσφέρθηκε σέ ἀνάμνηση τῆς 
παρουσίας του στήν Ἑορτή μας ἕνα συμβολικό δῶρο. Μετά 
τήν ἀκολουθία παρατέθηκε πλούσια τράπεζα στό Ἐνοριακό 
Κέντρο στήν ὁποία παρακάθησαν ἐκτός τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου, ὁ Ἀγ. Πρωτοσύγκελλος, οἱ Πατέρες, ὁ Δ/ης τῆς 
Ἀστυνομικῆς Υπ/ης Θηβῶν κ. Ἀγόρης, ὁ Οἰκονομολόγος κ. 
Ἐλ. Καμινάκης, πολλοί φίλοι τῆς ἐνορίας μας καί ἐνορίτες.

Θερμές εὐχαριστίες στό Ξενοδοχεῖο τοῦ κ. Μελετίου 
(  Ἐπαμεινώνδα 56) γιά τό ὅτι ἀνέλαβε τήν φιλοξενία τοῦ 
Ἱεράρχου καί τῆς συνοδείας του. Ἄς ἔχουμε ὅλοι τήν εὐλογία 
καί τήν προστασία τοῦ Ἁγίου μας.
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Ἡ εἴσοδός μας στό  Ἱερό ἀπαιτεῖ τήν ἀνά-
λογη παρουσία καί προετοιμασία, πού 

ἀρκετές φορές δέν διαθέτουμε, ἐξαιτίας τῆς 
κούρασης καί τῆς ἀνωριμότητάς μας. Ὅπως 
καί νά ’χει πάντως, ἡ προσωπική μου πε-
ποίθηση εἶναι ὅτι ἡ προσέλευσή μας στήν 
Ἐκκλησία καί στό Ἱερό, μᾶς καθιστᾶ χαρού-
μενους, καθώς πρόκειται νά διακονήσουμε 
τό Χριστό καί νά συμβάλλουμε, μέ τόν τρό-
πο μας, στήν διεξαγωγή τῆς θείας Λειτουρ-
γίας.

Μέ χαρά καί εὐτυχία, συμμετέχει στή 
θεία Λειτουργία τό 
σύνολο τῶν πιστῶν, 
καί ὄχι ἐπειδή εἶναι 
ὑποχρέωση τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου νά ἀσκεῖ τά  
θρησκευτικά του καθή-
κοντα. Ἐπιπλέον, λόγῳ 
τῆς ἁγιότητας τοῦ χώ-
ρου, πού εἶναι ὁ ἐπίγειος 
οἶκος τοῦ Θεοῦ, μέ κα-
τάνυξη καί εὐλάβεια 
παρακολουθῶ, ἐγώ καί 
ὁποιοσδήποτε πιστός 
τήν κάθε κίνηση τοῦ 
ἱερέα, ἐνῶ τά θεία λό-
για πού ἀκούγονται παρασύρουν ὅλο τό 
ἐκκλησίασμα στό νά ψέλνει μαζί μέ τούς 
ψάλτες. 

Ὅλοι οἱ πιστοί, ἀλλά κυρίως ἐμεῖς πού 
παραμένουμε μέσα στό ἱερό, ἔχουμε διάθε-
ση γιά προσφορά πρός τό Δημιουργό καί 
Ποιητή τῶν ὅλων. Τέλος, ὅλη ἡ τελετή τῆς 
θείας Λειτουργίας ἔχει ὡς κύριο σκοπό, τή 
μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ 
Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Θεανθρώ-
που. Εἶναι φυσικό, γιά κάθε πραγματικά 
εὐσεβή πιστό, στήν ἱερότερη στιγμή τῆς 

Τί αἰσθάνομαι ὅταν μπαίνω στό  Ἱ. Βῆμα

θείας Λειτουργίας, ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα 
εἶναι παρόν, τό δέος καί ἡ κατάνυξή μας νά 
φθάνει στό ἀποκορύφωμά της, ἐνῶ μέ τό 
πέρας αὐτῆς τῆς τελετουργίας, ἡ χαρά μας 
εἶναι ἀνυπολόγιστη καθώς φωτοβολοῦμε 
λόγῳ τῆς πνευματικῆς καί σωματικῆς 
ἀνανέωσης πού ἔχει ἐπέλθη στόν ἑαυτό 
μας. 

Ὅσο καί ἄν φαίνεται περίεργο, ἀπό 
τήν προσωπική μου ἐμπειρία, ὅσον ἀφορᾶ 
ἐμένα, ὑπάρχουν στιγμές πού ἀνυπομονῶ 
τήν ἔλευση σημαντικῶν Ἑορτῶν, σταθ-

μούς γιά τήν Ὀρθο-
δοξία, ὄχι μόνο ἐξαι-
τίας τῶν διακοπῶν, 
ἀλλά καί ἐξαιτίας τῆς 
ἰδιαιτερότητας τῶν Συ-
νάξεων τῶν πιστῶν 
στήν Ἐκκλησία καί τήν 
τέλεση τῆς θείας Λει-
τουργίας κατά τή συ-
γκεκριμένη περίοδο.

Ἐν κατακλείδι, θά 
ἤθελα νά προσθέσω,
ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ὅπως 
καί ἐγώ προσωπικά, 
χαί ρονται πού προσέρ-

χονται στήν ἐκκλη σία συμμετέχοντας 
στή διεξαγωγή τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τό 
ἐπιθυμοῦν, τό νιώθουν βαθιά μέσα τους. 

Ἡ ἔλευσή μας στό ἱερό, σηματοδοτεῖ 
τήν ἀνανέωσή μας, βοηθώντας μας νά 
προχωρήσουμε, κοιτώντας μπροστά. Γι’ 
αὐτό καί ἐγώ προσωπικά, χαίρομαι πού 
ἔχω τή δυνατότητα καί τήν ἰκανότητα 
νά παρακολουθῶ, νά συμμετέχω καί νά 
διακονῶ, ὅσο μπορῶ, κατά τή διάρκεια τῆς 
τέλεσής Της.

Πέρρος Παρασκευᾶς

Ἕνας νέος μιλάει γι’ αὐτήν τήν ἐμπειρία

Γλυπτό ἐντοιχισμένο στήν δυτική πλευρά 
τοῦ Ναοῦ μας. Ἀποτελεῖ ἀντίγραφο γλυπτοῦ πού 
βρίσκεται στήν περιοχή μας καί πού παρουσιά-
ζεται ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβ. κ. Ἱερωνύμου «ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ». Φιλοτεχνήθηκε ἀπό τόν 
αὐτοδίδακτο γλύπτη κ. Γεώργιο Ἀργυρό.
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Ἀðü ôÞí  ἘíïñéáêÞ µáò æùÞ
 Μονοήµερο ἱερό προσκύνηµα πραγµατοποιήσα-

µε τό Σαββάτο 7/10/06 στόν Τόπο τοῦ Μαρτυρίου 
καί στόν Τάφο τοῦ Ὁσιοµάρτυρα Νικολάου στά 
Βούνενα τῆς Θεσσαλίας, στήν  Ἱ. Μονή Κορώνης 
ὅπου ἡ ὁµώνυµη θαυµατουργός εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας καί ἡ Κάρα τοῦ  Ἱερο µάρτυρος Σεραφείµ καί 
στό µετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς τό ὁποῖο βρίσκεται στήν 
πόλη τῆς Καρδίτσας ὅπου συναντηθήκαµε µέ τόν 
αἰδεσιµολ. πρωτ. π. Δηµήτριο Θεοδωρόπουλο, 
Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως 
Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων.

 Ἀγρυπνία γιά τήν Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς 
Παναγίας καί τά Νικητήρια τῆς «28ης Ὀκτωβρίου 
1940» τελέσθηκε τήν Παρασκευή 27/10/06 ἡ 
ὁποία ὁλοκληρώθηκε µέ ἐπιµνηµόσυνη δέηση 
ὑπέρ τῶν πεσόντων.

 Τήν παράδοση στά σπίτια ὅλων τῶν   Ἐνο ριτῶν 
τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπικοινω νία» ἀνέλαβε ἀφιλο-
κερδῶς ἡ Διαφηµιστική Ἐταιρεία «Ἑρµής» (κ. 
Κων/νος Πούλιος 6974-830847) τήν ὁποία 
καί εὐχαριστοῦµε βαθύτατα. Ἡ ἐνέργεια αὐτή 
ἀποβλέπει στήν ποιµαντική προσέγγιση ὅλων τῶν 
Ἐνοριτῶν, οἱ ὁποίοι κάθε τρίµηνο θά εἰσπράττουν 
τό πνευµατικό µήνυµα τῆς Ἐνορίας τό ὁποῖο περι-
έχεται στό Ἐνοριακό περιοδικό.

 Τήν Τετάρτη 1/11/06 ὁ Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α. ὑπό τήν 
ἐπωνυµία «Ἅγιοι Ἀνάργυροι» πού ἑδρεύει στήν 
συνοικία µας, ἑόρτασε τήν µνήµη τῶν Ἁγίων µέ τήν 
θ. Λειτουργία, στήν ὁποία συµµετείχαν ὅλα τά παι-
διά, καί τήν ἀρτοκλασία, πού τελέσθηκαν µέ τήν 
συµµετοχή τῆς προέδρου τοῦ Συλλόγου κ. Ἀθηνᾶς 
Ράϊκου, τῶν µελῶν, γονέων, ἐκπαιδευτικῶν κ.ἄ.. 
Μετά τήν Θ. Λειτουργία ἀκολούθησε δεξίωση στό 
Ἐνοριακό Κέντρο µέ γλυκίσµατα καί ἀναψυκτικά 
πού προσέφερε ὁ Ἐνορίτης µας κ. Χαρ. Κοτώρος. 
Ἡ Ἐνορία ἔδωσε τήν ὑπόσχεσή της ὅτι θά σταθεῖ 
στό πλευρό τοῦ Συλλόγου, καί στό σηµαντικότατο 
ἔργο ποῦ ἐπιτελεῖ, καί ὑλοποιώντας τήν ὑπόσχεσή 
της αὐτή τό Δ.Σ. τοῦ «Ἐνοριακοῦ Ταµείου 
Ἀλληλεγγύης», ἐπισκέφθηκε τά παιδιά στόν χῶρο 
τους καί τούς προσέφερε γλυκίσµατα, ἕνα χρηµατι-
κό ποσό καί κυρίως ἀγάπη.

 Οἱ πιό κάτω ἀναφερόµενοι, τούς ὁποίους εὐχα ρι-
στοῦµε θερµά, προσέφεραν εἴτε χρήµατα, εἴτε τρό-
φιµα γιά τό Φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐνορίας µας. 
Κων/να Κ. Καβάλου, Βάσω Ἠλιοπούλου – Μπε-
κρή, Ἀβερκία Κέλη, Γεωργ. Βυλλιώτης, Πολυξένη 
Ἀν. Πλατῆ, Θεόδωρος Τοκουτζῆς, Εὐαγγελία Κα-
λαϊτζή, Δηµ. Ἀναδιώτης, Δήµητρα Καρασάββα, 
Λουκία Παπάζογλου, Χρυσούλα (Σίσσυ) Λουκί-
δου-Ζήκα, Ἰωάννης Μπεκρής, Κων/νος Κακός, 
Θωµᾶς Γιαννίκας, Εὐστάθιος Κολοκούρας, Γεωργ. 
Λεχρής, Δηµ. Λυµπέρης, Δηµ. Βασιλειάδης, Βασί-
λειος Παρθένης, Χαρ. Κοτώρος.

 Ἐπίσκεψη ἀγάπης πραγµατοποιήθηκε τήν Παρα-
σκευή 10-11-06 στό 7ο Νηπιαγω γεῖο Θηβῶν 
ὅπου εἴχαµε τήν εὐκαιρία νά µιλήσουµε µέ τά παι-
διά καί τίς Δασκάλες τους. Μαζί µέ τά γλυκίσµα-
τα προσφέρθηκε στά παιδιά µία µεγάλη ἀφίσα 
σέ κορνίζα µέ τήν «Κυριακή Προσευχή – Πάτερ 
ἡµῶν» πλαισιωµένη ἀπό διάφορα ἔγχρωµα σκί-
τσα πού φέρνουν τήν προσευχή πιό κοντά στά 
παιδιά, γιά νά τοποθετηθεῖ στήν κυρίως αἴθουσα 
διδασκαλίας. Στό τέλος τά παιδιά κάνοντας µία 
εὐγενική χειρονοµία προσέφεραν στόν ἱερέα τίς 
ζωγραφιές τῆς ἡµέρας ἐκείνης. Σᾶς εὐχαριστῶ 
πολύ παιδιά! (Βλ. φωτογραφία ἐξωφύλλου).

 Τήν Κυριακή 12/11/06 συνέφαγαν ὁ Ἱερέας µέ 
τά παιδιά τοῦ  Ἱεροῦ (παπαδάκια) καί ἄλλους νέ-
ους τῆς Ἐνορίας στήν ταβέρνα «Ἄγγελος» (πρώ-
ην Περιστέρια, τηλ.: 22620-27001). Τό πλούσιο 
τραπέζι προσέφερε ὁ ἰδιοκτήτης κ. Ἄγγελος 
Χατζηλάµπρος τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦµε θερµά. 
Τήν ἴδια ἡµέρα ἐπισκεφθήκαµε τήν  Ἱ. Μονή τοῦ 
Ὁσίου Λουκᾶ στό Στείρι Λιβαδειάς ὅπου ἀφοῦ 
ἀπολαύσαµε τήν ὑλική καί πνευµατική φιλοξενία 
τοῦ καθηγουµένου Ἀρχιµ. π. Γεωργίου ὁ ὁποῖος 
µᾶς ξενάγησε στούς χώρους τῆς Μονῆς (Τάφος 
Ὁσίου, Καθολικό, Ναός Θεοτόκου, κ.λπ.), συµµε-
τείχαµε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Κατόπιν 
στήν πόλη τῆς Λιβαδειᾶς στόν  Ἱ. Προσκ. Ναό τοῦ 
Ἁγίου Ρηγίνου προσκυνήσαµε τήν Τιµία Κάρα 
τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ τοῦ θαυµατουργοῦ ἡ ὁποία 
εἶχε µεταφερθεῖ ἀπό τήν ὁµώνυµη Ἱ. Μονή στήν 
Μυτιλήνη ὅπου φυλάσσεται.

 Τήν παραµονή τῆς Ἑορτῆς τῆς  Ἁγ. Αἰ κα τερίνης, µε-
τά τόν Ἑσπερινό, ὁ Ἐφη µέριος εὐχαρίστησε τίς Κυρί-
ες καί Δεσποινίδες πού φέρουν τό ὄνοµα τῆς Ἁγίας, 
γιά τό ὅτι προσέφεραν διάφορα χρηµατικά ποσά γιά 
τήν ἀσηµένια κανδήλα πού ἀναρτήθηκε πρόσφατα 
µπροστά στήν Ἁγιορείτικη Εἰκόνα της πού φυλάσσε-
ται στόν Ναό µας. Ὡς εὐλογία προσφέρθηκε σέ ὅλες 
ἀπό ἕνα ἀσηµένιο δαχτυλίδι προερχόµενο ἀπό τήν  
Ἱ. Μονή Σινᾶ ὅπου ὡς γνωστόν φυλάσσεται ἡ Κάρα 
καί τό ἄφθορο χέρι τῆς Παρθενοµάρτυρος.

 Μέ τή συµµετοχή ἑκατό καί πλέον νηπίων καί 
παιδιῶν ἑορτάσθηκε τήν Κυριακή 26/11/06 ἡ µνή-
µη τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Θαυµατουργοῦ. 
Μετά τήν θ. Λειτουργία καί τήν ἀρτοκλασία προ-
σφέρθηκαν γλυκίσµατα σέ ὅλα τά παιδιά, ἡ πα-
ρουσία τῶν ὁποίων ἔδωσε στό Ἐκκλησίασµα 
µηνύµατα αἰσιοδοξίας καί χαρᾶς. Εὐχαριστοῦµε 
τούς γονεῖς γιά τήν ἀνταπόκριση.

 Ἀγρυπνία τελέσθηκε τήν Παρασκευή 1/12/06 γιά 
τήν Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς θαυµατουργοῦ Εἰκό-
νος τῆς Παναγίας τῆς Γερόντισσας, ἀντίγραφο τῆς 
ὁποίας ἐπί ξυλόγλυπτου θρόνου φυλάσσεται στό 
Ἱ. Βῆµα τοῦ Ναοῦ µας.

Τό «Ληξιαρχεῖο τοῦ Ναοῦ µας», λόγῳ πληθώρας ὕλης θά δηµοσιευθεῖ στό προσεχές τεῦχος



15

 Μέ τήν Ἄδεια καί Εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου 
µας κ. Ἱερωνύµου καί ὕστερα ἀπό σχετικό αἴτηµα, 
µεταφέρθηκε τό Ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου µας στόν 
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πλαταιῶν κατά τό διήµερο 5 
καί 6/12/06 µέ τήν εὐκαιρία τῆς πανηγύρεως τῆς 
Ἐνορίας.

 Τελέσθηκε καί φέτος στίς 10/12/06 ἡ Ἀγρυπνία 
γιά τήν ἀνάµνηση τῆς µετα  κο µιδῆς τοῦ Ἱεροῦ λει-
ψάνου τοῦ Ὁσιο µάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, 
τό ὁποῖο ἐδώρισε στήν Ἐνορία µας ἡ  Ἱ. Μονή Μα-
ζαράκι Βαγίων διά τῆς Καθηγουµένης µοναχῆς 
Εὐπραξίας. Κατά τήν Ἀγρυπνία ἔψαλε ὁ χορός τῶν 
Μοναζουσῶν ὁ ὁποῖος µέ τήν παρουσία του τίµησε 
τήν πνευµατική αὐτή ἐπέτειο τῆς  Ἐνορίας µας.

 Τήν Τετάρτη 13/12/06 στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνο-
ριακοῦ Κέντρου πραγµατοποιήθηκε ἡ Χριστου-
γεννιάτικη ἐκδήλωση τῶν Κυριῶν τοῦ «Ἐνο-
ριακοῦ Ταµείου Ἀλληλεγγύης» ἡ ὁποία περιε-
λάµβανε σχετική ὁµιλία καί Λαχειοφόρο Ἀγορά 
µέ δῶρα µία Εἰκόνα τῆς Παναγίας εὐγενική 
προσφορά τῆς Ἐνορίτισσας κ. Κυριακῆς Παπα-
δηµητρίου («ΚΙΚΗ - Εἴδη δώρων», Οἰδίποδος 
11, 22620-23394) καί µία ἠλεκτρική ψηστιέρα 
εὐγενική προσφορά τοῦ κ. Στ. Βεργιώτη (Expert, 
Μακαρίου 31, 22620-28976), τούς ὁποίους 
εὐχαριστοῦµε. Τά δῶρα κέρδισαν οἱ κυρίες 
Εὐαγγελία Τσέλλου-Μπεκρή καί Σοφία Πρί-
φτη, ἀντίστοιχα. Σέ ὅλους προσφέρθηκαν τσάι 
καί γλυκίσµατα τά ὁποία ἑτοίµασαν οἱ δραστήρι-
ες καί ἀξιέπαινες Κυρίες τοῦ «Ε.Τ.Α.».

 Ἔντονη ἔκανε τήν παρουσία του τό «Ἐνο ριακό 
Ταµεῖο Ἀλληλεγγύης» τίς παραµονές τῶν Χρι-
στουγέννων µέ τήν προσφορά χρηµατικῶν 
βοηθηµάτων καί ἀγαθῶν (κρέας, γλυκίσµατα, 
ζυµαρικά, φροῦτα, γάλα, λάδι, ὄσπρια, κ.ἄ.) σέ 
δεκάδες οἰκογέ νειες καί πρόσωπα ἐκ µέρους τῶν 
ἐνοριτῶν πού στηρίζουν τήν προσπάθεια καί πού 

διέθεσαν τά ἀπαραίτητα γιά νά προσφερθοῦν σέ 
αὐτούς πού ἔχουν πραγµατική ἀνάγκη.

 Ἐνοριακό Εὐχέλαιο τελέσθηκε τήν Κυριακή 
17/12/06 καί τέθηκαν σέ προσκύνηση οἱ Λειψα-
νοθῆκες τοῦ   Ἱ. Ναοῦ οἱ ὁποῖες περιέχουν λείψανα 
πολλῶν Ἁγίων. Τό ἴδιο Μυστήριο τελέσθηκε καί 
τήν Παρασκευή 22/12/06 στήν αἴθουσα τελετῶν 
τοῦ 6ου Δηµ. Σχολείου µέ τήν παρουσία τοῦ Δ/η 
κ. Ἀποστ. Ντάντου, τοῦ Διδακτικοῦ προσωπικοῦ 
καί τῶν µαθητῶν. Ἕνα θερµό εὐχαριστῶ στήν 
Δ/η τοῦ Σχολείου γιά τήν ὑποδοχή καί τήν φι-
λοξενία.

 Τήν Τετάρτη 27/12/06 µετά τήν Θ. Λειτουργία τελέ-
σθηκε Ἱερό Μνηµόσυνο γιά τήν συµπλήρωση 10 
ἐτῶν ἀπό τήν αἰφνίδια ἐκδηµία τοῦ µακαριστοῦ 
ἐφηµερίου τοῦ Ναοῦ καί προκατόχου µας π. 
Ἀλεξάνδρου Ἀγγουριά († 27/12/1996).

 Τήν Κυριακή 31/12/06 ἡ Θ. Λειτουργία τελέσθη-
κε µέ ἐποπτικό τρόπο καί ἔτσι δώθηκε ἡ εὐκαιρία 
στό ἐκκλησίασµα νά συµµετάσχει καλύτερα στά 
τελούµενα. Ἡ ἐποπτική Θ. Λειτουργία αὐτή εἶναι 
καθιερωµένη ἐδῶ καί πέντε (5) χρόνια.

 Μετά τήν Πρωτοχρονιάτικη Θ. Λειτουργία καί τήν 
Δοξολογία εὐλογήθηκε καί κόπηκε ἡ Ἐνοριακή 
Βασιλόπιτα, τό νόµισµα τῆς ὁποίας βρῆκε ἡ µικρή 
Βασιλική Γ. Χρήστου. Κατόπιν ὅπως κάθε χρόνο 
ἔγινε ἡ βράβευση τῶν νέων Φοιτητῶν πού προ-
έρχονται ἀπό τήν συνοικία µας.

 Τήν ἑορτή τοῦ προστάτη τῶν ἔργων τῆς Ἀγάπης καί 
τῆς Φιλανθρωπίας τῆς  Ἐνορίας µας  Ὁσιοµάρτυ-
ρος Ἐφραίµ τοῦ Νεοφανοῦς ἑόρτασε τό Δ.Σ. τοῦ 
«Ἐνο ριακοῦ Ταµείου Ἀλληλεγγύης» στίς 3/1/
07, µέ Θ. Λειτουργία καί ἀρτοκλασία. Κατ’ αὐτήν 
τιµήθηκε ὁ Ἐνορίτης µας κ. Ἀντώνιος Μαυρίδης, 
ἐπιχειρηµατίας, γιά τήν ἁπλόχερη προσφορά του. 
Στό τέλος οἱ Κυρίες τοῦ «Ε.Τ.Α.» δεξιώθηκαν ὅλο 
τό Ἐκκλησίασµα στό Ἐνοριακό Κέντρο.

Τήν Πέµπτη 11/1/07 τό Δ.Σ. τοῦ «Ἐνοριακοῦ 
Ταµείου Ἀλληλεγγύης» πλαισιωµένο ἀπό 

µέλη τοῦ Ἐκκλ. Συµβουλίου, τούς ἱεροψάλτες 
καί µία µικρή ὁµάδα Ἐνοριτῶν ἐπισκέφθηκε ΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩ-
ΝΑ στήν προσπάθειά του 
νά ἐφαρµόσει ἔµπρακτα τήν 
Ἐντολή τῆς Ἀγάπης καί νά 
δείξει τήν στοργή καί τήν 
συµπαράστασή του στούς 
νεα ρούς κρατουµένους. Κα-
τά τήν ἐπίσκεψή µας τελέ-
σθηκε Θεία Λειτουργία στό 
Παρεκκλήσιο τῶν Φυλακῶν καί κατόπιν προ-
σφέρθηκαν δέµατα τά ὁποῖα περιεῖχαν χρήσιµα 
εἴδη (ἀθλητικές φόρµες, παντελόνια, ἐσώρουχα, 
µπλουζάκια, εἴδη προσωπικῆς καθαριότητας 

κ.ἄ.) καθώς καί τό βιβλιαράκι µέ τόν Βίο καί τήν 
Παράκληση τοῦ Ἁγίου µας.

Εὐχαριστίες ὀφείλουµε στόν Δ/ντή τοῦ Κα-
ταστήµατος κ. Γ. Κοντολάτη, στήν Κοινωνική 
Ὑπηρεσία καί στόν Πνευµατικό τῶν κρατουµέ-

νων π. Ἀθανάσιο Χρυσού -
λα γιά τήν βοήθειά τους 
στήν πραγµατοποίηση αὐτῆς 
τῆς ἐξόρµησης ἀγάπης. Θά 
ἐπανέλθουµε µέ µία ἐκδή-
λωση πού θά ὑλοποιη θεῖ 
µελλοντικά στούς χώρους 
τῶν Φυλακῶν ἡ ὁποῖα θά 

περιλαµβάνει πρόγραµµα µέ ὕµνους, τραγού-
δια καί παραδοσιακούς χορούς, σέ συνεργασία 
µέ τόν Θηβαϊκό Χορευτικό Σύλλογο «ΤΕΡΨΙΧΟ-
ΡΕΙΟΝ».

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΛΩΝΑ



Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Ε Σ  Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

Τήν Κυριακή 28/1/07 ἀνοίγει τό Τριώδιο μέ τήν χρήση τοῦ ὁμώνυμου λειτουργικοῦ 
βιβλίου. Τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου 28/1-4/2/07 καταλύουμε ἀπ’ ὅλα τά φα-
γητά καί τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή. Τήν ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς 12-18/2/07 κα-
ταλύουμε τυρί, ψάρι καί αὐγά ὅλες τίς ἡμέρες, ἐνῶ ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα 19/2/07 
ξεκινᾶ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή κατά τήν ὁποία θά καταλύσουμε ψάρι τήν Κυριακή 
25/3/07 (τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) καί τήν Κυριακή τῶν Βαΐων (1/4/07).

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
Τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου (4-2-07) θά πραγματοποιηθεῖ ἀπο γευ-
ματινό προσκύνημα στόν  Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου στό Λουτράκι ὅπου 
φυλάσσεται ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Γιάτρισ-
σας» καί στήν  Ἱ. Μονή «Ἀναστάσεως Χριστοῦ» στήν ἴδια πόλη. Ἡ 
ἀναχώρηση θά γίνει στίς 2.00 μ.μ.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Τήν Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στίς 5 μ.μ. μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς 
κατά τήν ὁποία τιμᾶται ἡ Ὀρθόδοξη Μητέρα θά γίνει ἑορταστική ἐκδήλωση πρός τι-
μήν τῶν Μητέρων τῆς Ἐνορίας μας. Ἡ ἐκδήλωση θά περιλαμβάνει ὕμνους, σχετική 
ὁμιλία καί προσφορά κερασμάτων.

ΟΙ ΒΟΙΩΤΟΙ ΑΓΙΟΙ
Τήν Δεύτερη Κυριακή τῆς Σαρακοστῆς (4-3-07) θά ἑορτασθεῖ ἡ μνήμη τῶν Βοιωτῶν 
Ἁγίων μας μέ πλούσιες λατρευτικές ἐκδηλώσεις.

ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ
Τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά τελεσθοῦν δύο Ἀγρυπνίες: 
1) Τοῦ Ἁγίου  Ἱερέως Νικολάου τοῦ Πλανᾶ († 1932) (1 πρός 2/3/07), 
2) Τοῦ Ἀκάθιστου  Ὕμνου (23 πρός 24/3/07).

«ΧΑΙΡΕ ΣΙΩΝ ΑΓΙΑ...»
Τόν προσεχή  Ἰούνιο θά πραγματοποιήσουμε γιά δεύτερη συνεχή χρονιά  
Ἱερό Προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους ( Ἱερουσαλήμ – Σινᾶ – Κάιρο – Ἀλε-
ξάνδρεια) ἱκανοποιώντας εὐσεβή ἐπιθυμία Ἐνο ριτῶν καί μή, πού θέλουν νά 
προσκυνήσουν τήν Ἁγία Γῆ.

«Χριστιανοί πού κοινωνοῦν συχνά ὑπάρχουν καί ἀποτελοῦν τήν ζωντανή Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ μας, δίνουν ζωή στήν Ἐνορία τους, χαρά στούς Ἁγίους Ἀγγέλους, ἱκανοποίηση στό 
πρόσωπο τοῦ Θεοῦ»

Ἀπό τήν Τετάρτη 10/1/07 καί ὥρα 5.00 μ.μ. ξεκίνησε καί πάλι τό  Ἑσπερινό κήρυγμα 
μέ θέμα: «Σπουδή στίς εὐχές τῆς Θ. Μεταλήψεως» τοῦ ὁποίου προηγεῖται ἡ Παράκλη-
σις. Μία Λατρευτική καί Κατηχητική ἐκδήλωση τῆς Ἐνορίας μας τήν ὁποία ἀξίζει νά 
παρακολουθοῦμε ἀνελλιπῶς.


