
           

 

Κάθε ∆ευτέρα µετά την συνάντηση στο πνευµατικό 
κέντρο της ενορίας µας, µία κοπέλα που εργάζεται ως 
νοσηλεύτρια στο νοσοκοµείο της Νάουσας µου δίνει 
ένα χαρτάκι. Με πλησιάζει, µου φιλά το χέρι και 
συγχρόνως το µικρό χαρτάκι περνά στην παλάµη 
µου. ∆ύο τρία ονόµατα τις περισσότερες φορές. Χθες 
ήταν έξι. Ονόµατα ανθρώπων που κοιµήθηκαν. Κάθε 
εβδοµάδα άλλα ονόµατα. Κάθε εβδοµάδα. Χωρίς 
σταµατηµό. Μου δίνει το χαρτάκι ώστε να τους 

µνηµονεύω. Τόσα ονόµατα. Τόσες ψυχές. Νέοι, ηλικιωµένοι, γυναίκες, 
άνδρες. Φεύγουν απότοµα, κάποιοι άλλοι φεύγουν αργά αργά, µαρτυρικά. 
          Κάποιοι προλαβαίνουν να δούνε την αλήθεια της ζωής και του 
θανάτου, να κοινωνήσουνε από του παπά το χέρι την αιωνιότητα, να 
δακρύσουν για την ζωή που δεν έζησαν, για την ζωή που έζησαν...Όλο
άνθρωποι που πόνεσαν, που χάρηκαν, που πέρασαν από την γειτονιά µας, 
που αγνάντεψαν τον ίδιο ουρανό µε µας κι ας µην τους γνωρίσαµε ποτέ.
          Κάθε φορά που µε πλησιάζει αυτή η κοπέλα µία χαρµολύπη γεµίζει η 
ύπαρξή µου. Ευγνωµονώ το Θεό που υπάρχουν άνθρωποι 
όσους φεύγουν. Τί διακόνηµα κι αυτό; Να συµπληρώνει κάθε εβδοµάδα το 
ιερό ραβασάκι. Να γράφει εκεί µερικά ονόµατα που περικλείουν ολόκληρες 
ζωές, πτώσεις και αναστάσεις, πάθη και αρετές, αµαρτία και µετάνοια, φίλους 
και εχθρούς, ευτυχία και δυστυχία, έρωτες και αγάπες, εµπάθειες και µίση, 
τραγούδια και µοιρολόγια. Αυτό το χαρτάκι. Άλλη µία υπενθύµιση της 
προσκαιρότητάς µας. Πόσο εύθραυστοι είµαστε...Άραγε θα θυµάται κανείς το 
όνοµά µας; σκέφτοµαι· όχι για τίποτα άλλο, παρά µόνο να 
ένα «Κύριε, ελέησε τον δούλο σου...».                Αρχιµ. Παύλος Παπαδόπουλος
 

Δ ύ σ κ ο λ ο ….. 

να υπομένεις όταν αδικείσαι ,να σιωπάς όταν οργίζεσαι 

να δαμάζεις την κοιλία σου, να χαλιναγωγείς την σάρκα 

σου να προσεύχεσαι αδιαλείπτως, να μένεις στην 

ταπείνωση να βλέπεις τα λάθη σου, να μην ντρέπεσαι την 

μετάνοια να αποδέχεσαι την δοκιμασία ,να αγκαλιάζεις 

τον σταυρό σου να υπομένεις χωρίς λογισμούς,να 

μαρτυρείς την Αλήθεια να μαρτυρείς για την Αλήθεια. 

 

άθε ∆ευτέρα µετά την συνάντηση στο πνευµατικό 
κέντρο της ενορίας µας, µία κοπέλα που εργάζεται ως 
νοσηλεύτρια στο νοσοκοµείο της Νάουσας µου δίνει 

Με πλησιάζει, µου φιλά το χέρι και 
συγχρόνως το µικρό χαρτάκι περνά στην παλάµη 

όµατα τις περισσότερες φορές. Χθες 
ήταν έξι. Ονόµατα ανθρώπων που κοιµήθηκαν. Κάθε 
εβδοµάδα άλλα ονόµατα. Κάθε εβδοµάδα. Χωρίς 
σταµατηµό. Μου δίνει το χαρτάκι ώστε να τους 

µνηµονεύω. Τόσα ονόµατα. Τόσες ψυχές. Νέοι, ηλικιωµένοι, γυναίκες, 
πότοµα, κάποιοι άλλοι φεύγουν αργά αργά, µαρτυρικά.     

άποιοι προλαβαίνουν να δούνε την αλήθεια της ζωής και του 
θανάτου, να κοινωνήσουνε από του παπά το χέρι την αιωνιότητα, να 
δακρύσουν για την ζωή που δεν έζησαν, για την ζωή που έζησαν...Όλοι 
άνθρωποι που πόνεσαν, που χάρηκαν, που πέρασαν από την γειτονιά µας, 
που αγνάντεψαν τον ίδιο ουρανό µε µας κι ας µην τους γνωρίσαµε ποτέ. 

άθε φορά που µε πλησιάζει αυτή η κοπέλα µία χαρµολύπη γεµίζει η 
άνθρωποι που δεν ξεχνούν 

Τί διακόνηµα κι αυτό; Να συµπληρώνει κάθε εβδοµάδα το 
ιερό ραβασάκι. Να γράφει εκεί µερικά ονόµατα που περικλείουν ολόκληρες 
ζωές, πτώσεις και αναστάσεις, πάθη και αρετές, αµαρτία και µετάνοια, φίλους 

υτυχία και δυστυχία, έρωτες και αγάπες, εµπάθειες και µίση, 
Αυτό το χαρτάκι. Άλλη µία υπενθύµιση της 

Πόσο εύθραυστοι είµαστε...Άραγε θα θυµάται κανείς το 
όνοµά µας; σκέφτοµαι· όχι για τίποτα άλλο, παρά µόνο να λένε και για µας 

Αρχιµ. Παύλος Παπαδόπουλος 

ΕΤΟΣ  Ι∆΄ •    ΜΑΡΤΙΟΣ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ

       «Η Ορθοδοξία, εμπλουτίζοντας τη λαμπρή πολιτιστική 
παράδοση της κλασικής αρχαιότητας, απετέλεσε μαζί της το 

πορεία του κατά τη μακρά νύκτα της δουλείας. 

  Γι’ αυτό και οι έννοιες του Ελληνισμού
Ορθοδοξίας συνυφάνθηκαν αναπόσπ
του Έθνους».  Κ.Κ 
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

Ορθοδοξία, εμπλουτίζοντας τη λαμπρή πολιτιστική 
παράδοση της κλασικής αρχαιότητας, απετέλεσε μαζί της το 

ισχυρό πνευματικό 
και ηθικό βάθρο του 
Ελληνισμού.  

  Την συνεκτική του 
ουσία. Τον φωτοδότη 
του, αλλά και την 
πηγή της δυνάμεώς 
του. Η Ορθοδοξία 
φώτισε τα βήματα 
του Γένους και 
κατηύθυνε την 

πορεία του κατά τη μακρά νύκτα της δουλείας.  

ι’ αυτό και οι έννοιες του Ελληνισμού και της 
Ορθοδοξίας συνυφάνθηκαν αναπόσπαστα στη συνείδηση 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 



ιανύουµε τήν ἱερότερη περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικο
Μεγάλη Σαρακοστή. Ἕνα χρονικό διάστηµα πού θά µ
Πάσχα. Κι ὡς τότε: Νηστεία, ἐγκράτεια, ἀγώνας καί µπόλικη 

προσευχή. Ὡς τήν «ἑορτή τῶν ἑορτῶν», τό Πάσχα, οἱ Ἱερές 
ὁµαδικές αὐτές προσευχές πού τελοῦνται στούς Ὀρθόδοξους Ναούς µας 
τουλάχιστον ὅπου ὑπάρχει ἐφηµέριος – εἶναι ἀρκετές, ε
γλυκές, κουραστικές καί ταυτόχρονα ...ξεκούραστες. Κ
στόµα ἀπό τά πολλά ψαλλόµενα, κουραστικές γιά τά πόδια 
ὀρθοστασία, ἀλλά ξεκούραστες γιά τή ψυχή καί τό ἀνθρώπινο ταλαιπωρηµένο 
πνεῦµα. Ἡ κάθε ἐνορία, µέ τοῦτο τό Σαρακοστιανό λειτουργικό πρόγραµµα, 
µεταµορφώνεται σ’ ἕνα µικρό Μοναστήρι! Κι εἶναι ὄµορφη α
κάθε ἡµέρα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἕνα εἰκοσιτετράωρο γεµάτο 
προσευχή! «Ἀπό φυλακῆς πρωίας µέχρι νυκτός». Ἡ ἐκκλησιαστική 
ξεκινᾶ πάντα τό ἀπόγευµα. Ἔτσι οἱ καµπάνες, τά στόµατα α
προσκαλοῦν ὅσους πιστούς θέλουν στό ἐπίγειο σπίτι το
χτυποῦν ρυθµικά κάθε ἀπόγευµα. Κι ὁ Ἱερεύς καί ο
συµπροσεύχονται µέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. 
σύνολο ψαλµῶν, κατανυκτικῶν ὕµνων καί εὐχῶν. Οἱ παλαιότεροι τήν 
ὀνόµαζαν «Κύριε τῶν δυνάµεων», γιατί ἀκούγεται το
ὑπέροχος ὕµνος. Ἕνας ὕµνος πού διαδηλώνει πρός κάθε 
κατεύθυνση πώς ὁ Θεός εἶναι δυνατότερος, ἰσχυρότερος, 
βοηθός, σκεπαστῆς καί σωτηρία. Ἕνας ὕµνος πού προσκαλε
τό Θεό νά ἔλθει κοντά στόν ἄνθρωπο! «Μεθ’ ἠµῶν γενού», 
ἔλα µαζί µας... 

Τό λειτουργικό πρωινό ξεκινᾶ µέ τήν Ἀκολουθία το
Μεσονυκτικοῦ. Προσευχή πού παλαιότερα γινόταν τά 
µεσάνυχτα. Καθώς ἁπλώνει ἡ νύκτα τή σκοτεινιά της, 
πιστός σκέφτεται τό θάνατο, τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του καί 
καταφεύγει στόν Πλάστη τοῦ ζητώντας τό θεῖο Τοῦ ἔλεος! Μιλ

µέ τό Θεό χωρίς πολλούς 
τροπάρια καί ψαλµωδίες. «Ἐλέησον µέ», Το
λέει καί Τόν παρακαλεῖ.Καί καθώς συµµαζεύει 
νύχτα τή ψύχρα καί τή µαυρίλα της, συνεχίζουµε τήν 
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Σάν τίς Μυροφόρ
µέ τή Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ «ὄρθρου βαθέως» 
στόν Τάφο τοῦ Κυρίου, τρέχουµε κι 
Εἶναι µία προσευχή πού µᾶς θυµίζει πολλά µά, 
κυρίως τόν Ἅγιο πού γιορτάζει τή κάθε µία 
τούς βασικούς στόχους τῆς Μεγάλης Σαρακοστ
µετάνοια, τή νηστεία, τήν ἐγκράτεια... Λίγο πρίν 
κλείσει ὁ Ὄρθρος ἀρχίζουν οἱ Ἀκολουθίες τ

Ἡ κάθε µία – ἡ Πρώτη, ἡ Τρίτη, ἡ
– µας θυµίζει κάποιο σηµαντικό γεγονός 

τῆς Ἐκκλησίας µας. Τή Σταύρωση, τό Θάνατο τοῦ Ἰησοῦ, τήν
Καί, Τετάρτες καί Παρασκευές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστ
Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ∆ώρων. Ἑσπερινός καί Λειτουργία µα

∆

Νηστεία, 

ἐγκράτεια, 

ἀγώνας  καί 

µπόλικη 

προσευχή. 

κκλησιαστικοῦ µας ἔτους. Τήν 
να χρονικό διάστηµα πού θά µᾶς ὁδηγήσει στό 

γώνας καί µπόλικη 
ερές Ἀκολουθίες, οἱ 

ρθόδοξους Ναούς µας – 
ρκετές, εἶναι κατανυκτικές, 

Κουραστικές γιά τό 
πό τά πολλά ψαλλόµενα, κουραστικές γιά τά πόδια ἀπό τήν 

νθρώπινο ταλαιπωρηµένο 
Σαρακοστιανό λειτουργικό πρόγραµµα, 

µορφη αὐτή ἡ ἐµπειρία.Ἡ 
κοσιτετράωρο γεµάτο 

κκλησιαστική ἡµέρα 
καµπάνες, τά στόµατα αὐτά τῶν Ναῶν πού 

πίγειο σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα, 
ερεύς καί οἱ λιγοστοί πιστοί 

ποδείπνου. Ἕνα 
παλαιότεροι τήν 

κούγεται τοῦτος ὁ 
µνος πού διαδηλώνει πρός κάθε 

σχυρότερος, 
µνος πού προσκαλεῖ 

ν γενού», 

κολουθία τοῦ 
. Προσευχή πού παλαιότερα γινόταν τά 

νύκτα τή σκοτεινιά της, ὁ 
ς του καί 
λεος! Μιλᾶ 

µέ τό Θεό χωρίς πολλούς ὕµνους, 
λέησον µέ», Τοῦ 

.Καί καθώς συµµαζεύει ἡ 
ρα καί τή µαυρίλα της, συνεχίζουµε τήν 

ρθρου. Σάν τίς Μυροφόρες πού µαζί 
ρθρου βαθέως» ἔτρεξαν 

Κυρίου, τρέχουµε κι ἐµεῖς στό Ναό. 
ς θυµίζει πολλά µά, 

ει τή κάθε µία ἡµέρα καί 
ς Μεγάλης Σαρακοστῆς, τή 

γκράτεια... Λίγο πρίν 
κολουθίες τῶν Ὡρῶν. 

ἡ Ἕκτη καί ἡ Ἐνάτη 
µας θυµίζει κάποιο σηµαντικό γεγονός ἀπό τή ζωή 

, τήν Πεντηκοστή... 
ς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔχουµε τή Θεία 

σπερινός καί Λειτουργία µαζί! 

Ἤθελαν οἱ παλαιότεροι Χριστιανοί νά κοινωνο
Τετάρτη, Παρασκευή καί Σάββατο!
γράψω γιά τά δειλινά τῶν Παρασκευ
τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισµ
Θεοτόκου; Ἄλλη νότα, ἄλλο 
λόγια, ἄλλα ψαλσίµατα. Ἐ
χαρούµενα. Κυριαρχεῖ Αὐτή πού βασιλεύει στίς 
καρδιές µας, ἡ Παναγία ἡ Κεχαριτωµένη, 
Τήν ὀνόµασε ὁ Ἀρχάγγελος. Πόσες παιδικές 
θύµισες δέν κουβαλᾶ ὁ καθένας µας 
βράδια ἐκεῖνα τῶν Χαιρετισµῶν! ∆υστυχ
παιδιά µας σήµερα, πνιγµένα στά 
φροντιστήρια καί στίς ἄλλες ἐξωσχολικές τους 
στεγνά ἀπό ὅλα δαῦτα... Ἀκολουθία 
θεωρῶ πώς εἶναι ὁ Κατανυκτικός 
συγνώµης. Θαυµάσια τροπάρια! Μ

ἁρπάζουν τή ψυχή καί µᾶς τή µεταφέρουν στό θρόνο το
Τοῦ ποῦµε δακρυσµένοι: «Κύριε, µή 

ἀπό µένα τό παιδί Σου, γιατί θλίβοµαι, 
παντοιοτρόπως»... «Κύριε, συγχώρεσε µέ, γιατί κι 

συµφιλιώθηκα µέ τόν 

Τί κρίµα πού 
Σαρακοστῆς», τίς 
δύσκολο κάποιος νά τίς παρακολουθήσει 
εἶναι πολύ διαφορετικές, ο
χρόνος µᾶς λίγος κι 
τόν κόπο. Μία 

«Πίστη» καί «πόθος»... Γιά νά καταλάβουµε πώς 
Σαρακοστή καί πώς, 

 

ΜΗΝ ΞΕ

 

Å ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ  3/4/16

Προσκύνηση του Τιµίου Σταυρού του Αθανα

Ι.Ν Αγ.Παρασκευής Λιβαδειάς.

Å ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

15/4/

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΜΑΧΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΜΑΣ

                     Å ΤΕΤΑΡΤΗ 

                   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

                στην Ι.Μονή ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΡΑΓΑΝ

 

παλαιότεροι Χριστιανοί νά κοινωνοῦν τακτικότερα: Κυριακή, 
Τετάρτη, Παρασκευή καί Σάββατο! Τί νά 

ν Παρασκευῶν, µέ 
ν Χαιρετισµῶν τῆς 

λλο ὕφος, ἄλλα 
Ἐλπιδοφόρα, 

τή πού βασιλεύει στίς 
Κεχαριτωµένη, ὅπως 
λος. Πόσες παιδικές 
καθένας µας ἀπό τά 

ν! ∆υστυχῶς, τά 
παιδιά µας σήµερα, πνιγµένα στά 

ξωσχολικές τους ἐνασχολήσεις, αὔριο θά εἶναι 
κολουθία – κατά τή γνώµη µου – γλυκύτερη, 

Κατανυκτικός Ἑσπερινός της Κυριακῆς, ὁ Ἑσπερινός της 
συγνώµης. Θαυµάσια τροπάρια! Μᾶς µεταγγίζουν τό θεῖο ἔλεος. Μᾶς 

ς τή µεταφέρουν στό θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά νά 
µε δακρυσµένοι: «Κύριε, µή ἀποστρέψεις τό πρόσωπό Σου, 

πό µένα τό παιδί Σου, γιατί θλίβοµαι, ὑποφέρω καί πονῶ 
παντοιοτρόπως»... «Κύριε, συγχώρεσε µέ, γιατί κι ἐγώ 

συµφιλιώθηκα µέ τόν ἀδελφό µου». 

ί κρίµα πού ὅλες αὐτές τίς Ἀκολουθίες τῆς «Ἁγίας 
ς», τίς ἀγνοοῦν οἱ Χριστιανοί µας! Σίγουρα εἶναι 

δύσκολο κάποιος νά τίς παρακολουθήσει ὅλες. Οἱ συνθῆκες 
ναι πολύ διαφορετικές, οἱ ἐργασίες µᾶς ἀποπνικτικές, ὁ 

ς λίγος κι ἡ θέλησή µας µηδαµινή... Ὅµως, ἀξίζει 
τόν κόπο. Μία ἀπόφαση χρειάζεται, µία προσπάθεια. 

πόθος»... Γιά νά καταλάβουµε πώς ἦρθε 
Σαρακοστή καί πώς, ἔρχεται τό Πάσχα. 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ… 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ  3/4/16 

Προσκύνηση του Τιµίου Σταυρού του Αθανασίου ∆ιάκου στον 

Ι.Ν Αγ.Παρασκευής Λιβαδειάς. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ  ΥΜΝΟΥ 

15/4/ 2016   7.30 µ.µ-12.30 ν. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΜΑΧΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΜΑΣ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ   20/4/16  4.00 µ.µ 

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   

στην Ι.Μονή ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ  

 


