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Στοχασμοὶ τοῦ Δεκαπενταυγούστου

Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους, καὶ ἰδιαί
τερα τοὺς  Ἕλληνες, τὸ πρῶτο δεκα

πενθήμερo τοῦ Αὐγούστου εἶναι ἕνας 
λειτουργικὸς χρόνος μὲ τελείως δικό 
του χρῶμα καὶ μὲ μία ξεχωριστὴ πνευ
ματικότητα: καθημερινὴ Παράκληση 
στὴν Παναγία. Νηστεία 
ἥμερη καὶ φιλάνθρωπη, 
ἀφοῦ εἶναι μία ἐποχὴ μὲ 
πλῆθος φρούτων καὶ λα
χανικῶν. Καὶ πάνω ἀπ’ 
ὅλα ἐξομολόγηση, πε
ρισυλλογὴ κι ἑτοιμασία 
γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοι
μήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ὅλο ὅμως αὐτὸ τὸ 
δεκαπενθήμερο τοῦ ἐκ
κλησιαστικοῦ μας ἔτους 
δὲν θὰ ἦταν αὐθεντικὰ 
ὀρθόδοξο, ἂν δὲν εἶχε κι 
ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο, ποὺ νὰ τὸ ἀγλαΐζει 
καὶ νὰ τὸ καταξιώνει σὲ πραγματικὰ Θε
ομητορικὴ λατρεία. Αὐτὸ τὸ νέο στοι
χεῖο τὸ δίνει μία Δεσποτικὴ ἑορτὴ ποὺ 
παρεμβάλλεται, σχεδὸν ἀθόρυβα θὰ 
λέγαμε, στὸ ὅλο ἱερὸ σκηνικό τοῦ Δε

καπενταυγούστου. Πρόκειται γιὰ τὴν 
ἑορτὴ τῆς θείας Μεταμορφώσεως. Για
τί ὅπως στὴν εἰκονογραφία μας δὲν θὰ 
δῆτε πουθενὰ τὴν Παναγία χωρὶς τὸν 
Χριστό, ἔτσι καὶ στὴ λατρεία καὶ στὴ θε
ολογία μας δὲν ὑπάρχει μαριολογία χω

ριστὴ κι ἀνεξάρτητη ἀπὸ 
τὴ χριστολογία. Γι’ αὐτὸ 
λοιπὸν τὸν οὐσιώδη 
λόγο, ὑψώνεται σχεδὸν 
στὴ μέση του Δεκαπε
νταυγούστου ἡ δεσπο
τικὴ ἑορτὴ τῆς Μετα
μορφώσεως τοῦ Κυρίου.

Ποιὰ ὅμως βαθύτε
ρη σχέση θὰ μποροῦσε 
νὰ ἑνώνει αὐτὲς τὶς δύο 
φωτεινὲς κορυφές, πού 
προσανατολίζουν τὴν 
πνευματική μας πορεία 

μέσα στὸ ἱερὸ δεκαπενθήμερο; Τί σχέ
ση ἔχει ἡ Μεταμόρφωση μὲ τὴν Κοίμη
ση; Ἀπαντώντας κατ’ ἀρχὰς συνοπτικὰ 
σ’ αὐτὸ τὸ εὔλογο ἐρώτημα ἔχομε νὰ 
ποῦμε τοῦτο: Κοινὸς παρονομαστὴς καὶ 
στὰ δύο αὐτὰ ἱερὰ συμβάντα τῆς θρη
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σκευτικῆς μας ἱστορίας εἶναι ἡ ἐπιμαρτυρία τοῦ 
δυναμισμοῦ τῆς ἀγάπης, ποὺ δὲν ἀφήνει τίπο
τε στατικὸ ἢ νεκρό. Καὶ γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκρι
βέστεροι, πρόκειται ὄχι μονάχα γιὰ τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό. Μία ἀγάπη ποὺ ἐπι
βεβαιώνει μὲ ἄπειρους τρόπους καὶ μὲ διαρκῶς 
καινούργιες ἐκπλήξεις ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς 
ζώντων καὶ ὄχι νεκρῶν (Ματθ. 22, 32).

Ἂς ἐξηγηθοῦμε ὅμως σαφέστερα καὶ ἀναλυ
τικότερα: Τί νόημα ἔχει τὸ γεγονὸς τῆς Μετα
μορφώσεως τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ Θαβώριο 
ὄρος; Δὲν εἶναι Θεὸς ὁ Χριστός, καὶ μάλιστα ὁ 
Υἱὸs τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντοs (Ματθ. 16, 16); Καὶ 
δὲν εἶναι ὁ Θεὸς ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος, 

χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας 
(Ἑβρ.13, 8); Ἀφοῦ λοιπὸν δὲν μεταβάλλεται 
καὶ δὲν αὐξομειώνεται ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ὅπως 
συμβαίνει μὲ τὰ κτιστὰ καὶ φθαρτὰ δημιουρ
γήματά Του τότε τί σημαίνει Μεταμόρφωση 
στὴν περίπτωση τοῦ Χριστοῦ; Πρὶν δώσουμε 
ἀπάντηση σ’ αὐτὰ ὅλα τὰ πολὺ εὔλογα ἐρω
τήματα κάθε θρησκευόμενου καὶ σκεπτόμενου 
ἀνθρώπου, πρέπει νὰ βεβαιώσουμε ὅτι θὰ ἦταν 
κυριολεκτικὰ βλάσφημο ἂν σκεπτόμασταν, 
ἔστω καὶ γιὰ μία μονάχα στιγμή, ὅτι ὁ Χριστὸς 
ἔκανε «ταχυδακτυλουργικὲς» ἐπιδείξεις στὰ 
μάτια τῶν ἔκπληκτων Μαθητῶν Του. Καὶ πρέ
πει ἀκόμη νὰ ποῦμε ὅτι καὶ ἡ Γέννησή Του καὶ 

ἡ Σταύρωσή Του καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κεντρικὰ γε
γονότα τοῦ ἐπὶ γῆς βίου Του δὲν ἦταν λιγότερο 
θαυμαστὰ καὶ ὑπερφυσικὰ ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση ἢ 
τὴ Μεταμόρφωσή Του.

Ἀλλὰ ἂς γυρίσουμε ξανὰ στὸ ἀρχικό μας 
ἐρώτημα: Τί μετεμορφώθη ἀπὸ τὸν Χριστὸ 
πάνω στὸ Θαβώρ; Μᾶς τὸ λέει σαφέστατα τὸ 
κείμενο τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου: Καὶ μετεμορφώ
θη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον 
Αὐτοῦ ὡs ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια Αὐτοῦ ἐγένετο 
λευκὰ ὡς τὸ φῶς (Ματθ. 17, 23).

Τὸ «πρόσωπό» Του λοιπὸν ἀπὸ τὴ μία μεριά, 
καὶ τὰ «ἱμάτιά» Του ἀπὸ τὴν ἄλλη ἦσαν ἐκεῖνα 
ποὺ ἄλλαξαν, ποὺ ἔλαμψαν καὶ μεταμορφώθη
καν, ὥστε νὰ κάμουν τοὺς παρευρισκομένους 
Μαθητὲς νὰ θαμβωθοῦν καὶ νὰ τρομάξουν ἀπὸ 
τὸ ἐκτυφλωτικὸ καὶ ἄκτιστο φῶς, ποὺ ἀποκά
λυψε σὲ μία ἀστραπιαία στιγμὴ τὴ θεϊκὴ δόξα.

Δὲν μετεμορφώθη λοιπὸν ἡ θεία οὐσία τοῦ 
Χριστοῦ, ἀλλὰ μονάχα φωτίσθηκε κι ἔγινε τε
λείως διαφανὲς ὅ,τι ἀνθρώπινο εἶχε ἡ μορφή 
Του: Τὸ πρόσωπο καὶ τὰ ἱμάτιά Του. Κι ἂν ρω
τήσει κανείς: γιατί ὅλα αὐτά; τοῦ ἀπαντοῦμε: 
Γιὰ νὰ ὑπενθυμίσει στὸν ἄνθρωπο τὸ δυνα
μισμὸ τῆς θείας ἀγάπης, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει νὰ 
ὀλιγοπιστήσουμε μήτε μπροστὰ στὰ πιὸ πικρὰ 
ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς. Ἄλλωστε τὸ ὑπογραμμίζει 
ἰδιαίτερα αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ὁ ὑμνογράφος τῆς 
θείας Μεταμορφώσεως, ὅταν λέγει: «ἵνα θεω
ρήσαντες τὰ θαυμάσιά Σου, μὴ δειλιάσωσι τὰ 
παθήματά Σου».

Μεταμορφούμενος λοιπὸν ὁ Θεάνθρω
πος ἦταν σὰν νὰ ἔλεγε τὰ ἑξῆς στὸν ἄνθρωπο: 
«ὅπως ἔγινα ὁρατὸς ὁ ἀόρατος, χωρητὸς o ἀχώ
ρητος, περιγραπτὸς ὁ ἀπερίγραπτος, ἄνθρωπος 
ὁ Θεός, γιὰ νὰ σὲ πλησιάσω ὅσο γινόταν περισ
σότερο καὶ νὰ σὲ σώσω, ἔτσι δὲν θὰ πάψω νὰ 
ἀγρυπνῶ συνεχῶς ἀπὸ πάνω σου ὡς τὴν τελικὴ 
λύτρωσή σου, ἀρκεῖ νὰ μὴν ξεχάσεις ποτὲ ὅτι ἡ 
ἀγάπη μου εἶναι πάντα ἕτοιμη νὰ κάμει τὰ πά
ντα γιὰ σένα».

Ἀνάλογο εἶναι καὶ τὸ μήνυμα τῆς Κοιμήσε
ως τῆς Θεοτόκου. Καὶ ἡ Μετάστασή Της ἀπὸ 

τὰ φθαρτὰ εἰς τὰ αἰώνια ἦταν κι αὐτὴ μία ἄλλη 
μεταμόρφωση, ποὺ ἔδειξε ὅτι πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια 
τοῦ φυσικῶς δυνατοῦ ἁπλώνεται ἡ παντοδυνα
μία τῆς ἀγάπης ποὺ δένει τὸν Δημιουργὸ μὲ τὸ 
δημιούργημα.

Ὁ δυναμισμὸς λοιπὸν τῆς θείας ἀγάπης 
ἐν πλήρει δράσει κι ἐδῶ, ὥστε θαυμάζοντας ὁ 
ὑμνωδὸς νὰ ὑπομνηματίζει ἐπιγραμματικὰ καὶ 
πάλι: «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐν Σοί, 
Παρθένε ἄχραντε...».

Ἀλλὰ μήπως καὶ στὴ ζωὴ τοῦ καθενὸς ἀπό 
μᾶς, δηλαδὴ τοῦ κάθε κοινοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἴδι
ος δυναμισμὸς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι 
ποὺ προκαλεῖ πλῆθος μεταμορφώσεων; Ἡ με
τάβασή μας ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξη, ἡ 
ἐξέλιξή μας ἀπὸ ἔμβρυο σὲ νεογνό, ἡ ἀνάπτυξή 
μας ἀπὸ νήπιο σὲ ὁλοκληρωμένο ἄνθρωπο ποὺ 
μιλᾶ, σκέπτεται, ἁμαρτάνει, μετανοεῖ καὶ ἀνα
γεννᾶται ἐπιστρέφοντας στὴ μητρικὴ γῆ ἀπὸ 
τὴν ὁποία ἐπλάσθη, ὅλα αὐτά, τὰ καθημερινὰ 
καὶ τὰ μεγάλα, δὲν εἶναι ἄπειρες μεταμορφώ
σεις ποὺ τὶς καθιστᾶ δυνατὲς μόνο τοῦ Θεοῦ ἡ 
ἀγάπη; Ποιός δίνει τὴ δύναμη στὸ ληστή, στὸν 
τελώνη, στὸν ἄσωτο καὶ στὸν ἀπελπισμένο νὰ 
ξαναγυρίσει στοὺς κόλπους τοῦ Θεοῦ, ἂν ὄχι ὁ 
δυναμισμὸς τῆς θείας ἀγάπης;

Κορυφαῖο λοιπὸν καὶ ἀπρόσιτο ὁρόσημο 
στὴ ζωή μας ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. 
Ἐπίσης ἱερὴ καὶ ἀπλησίαστη γιὰ μᾶς τοὺς ἀνα
ξίους ἡ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου, ποὺ κι αὐτὴ 
ἦταν μία ἄλλη ἱερὴ μεταμόρφωση. Ὅμως καὶ τὰ 
δύο αὐτὰ ἱερὰ γεγονότα ἀποτελοῦν ἐγγύηση 
καὶ παρηγορία ὅτι ὁ ἴδιος Θεὸς τῆς ἀγάπης θὰ 
μεταμορφώσει σὲ ἄφθαρτο καὶ ἀπὸ τὸν καθένα 
μας ὅ,τι Τοῦ ἐμπιστευθεῖ μὲ πίστη ἀκράδαντη 
καὶ μὲ ταπείνωση τελεία. Γιατί ἀσφαλῶς δὲν ξε
χνοῦμε τὴ θεμελιώδη Του ἐπαγγελία, ποὺ εἶναι 
συγχρόνως παράγγελμα καὶ εὐαγγελισμός: 
ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα (Ἀποκ. 21, 5).

Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ
Ἀπὸ τὸ ἔργο Ἐνσαρκώσεις τοῦ Δόγματος,  

Ἐκδόσεις Δόμος

Αὔγουστος, ὁ μήνας 
τῆς Παναγίας μας

ὉΑὔγουστος εἶναι ὁ μήνας τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου. Ἡ μεγάλη, ἡ κορυφαία θεο-

μητορικὴ γιορτὴ τῆς πανσέπτου Κοιμήσεώς 
της περιλαμβάνει τὰ προεόρτια (1 μέχρι 14 
Αὐγούστου) καὶ τὰ μεθεόρτια (16 μέχρι 23 
Αὐγούστου).

Παλαιότερα στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ 
αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος ὁ Β’ (1282-1328) 
εἶχε καθορίσει ἡ γιορτὴ αὐτὴ νὰ γιορτάζεται 
ὅλο τὸν Αὔγουστο, ἀπὸ τὴν 1η μέχρι τὴν 31η. 
Στὸ Ἅγιον Ὄρος ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς μετα-
τίθεται μάλιστα γιὰ τὴν 28η Αὐγούστου, ἄρα 
μαζὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγ. Ζώνης τὴν 31η, ὅλος 
σχεδὸν ὁ μήνας εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Θεο-
μήτορα.

Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι 
ἡ πιὸ παλαιὰ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες θεομητορικὲς 
γιορτές. Ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἑορτάστηκε εἶναι ἡ 
15η Αὐγούστου τοῦ ἔτους 460 μ.Χ. Ἀργότερα 
ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Μαυρίκιος, 
(582-602 μ.Χ.) μὲ αὐτοκρατορικὸ διάταγμα 
ὅρισε τὴν 15η Αὐγούστου ὡς ἐπίσημη ἡμέρα 
τῆς γιορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου σὲ 
ὅλη τὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. Μὲ τὴν πά-
ροδο τῶν αἰώνων, ἕνεκα τῶν πολλῶν θαυμά-
των τῆς Παναγίας μας καὶ ἕνεκα τῆς ἀγάπης 
τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ πρὸς τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, 
ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ὑψώθηκε πάρα πολύ, ὥστε ὄχι 
μόνο νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ σπουδαῖες γιορτὲς 
τοῦ χρόνου, ἀλλά, τηρουμένων τν ἀναλογιῶν, 
νὰ παραβάλλεται μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνά-
σταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ παρόμοια δόξα 
καὶ ἱερὲς ἐκδηλώσεις. Καὶ ἔτσι ἡ γιορτὴ αὐτὴ 
λέγεται καὶ εἶναι ὄντως τὸ «Πάσχα τοῦ καλο-
καιριοῦ».

Καὶ ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 9ου μὲ ἀρχὲς τοῦ 10ου 
αἰώνα στὴν Ἀνατολή, δηλαδὴ στὴν ἀνατο-
λικὴ Ἐκκλησία, ἀποφασίστηκε νὰ προηγεῖται 
πρὶν ἀπὸ τὴ γιορτὴ αὐτὴ καὶ νηστεία, ὅπως 
ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ πρὶν ἀπὸ τὶς γιορτὲς 
τοῦ Πάσχα καὶ τῶν Χριστουγέννων.

«Θεαρχίῳ νεύματι» λοιπὸν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη 
τοῦ κόσμου συγκεντρώθηκαν τὴν ἡμέρα τῆς 
θείας Κοιμήσεως οἱ ἱεροὶ Ἀπόστολοι καὶ ἐκή-



4 5

ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ 

Ἡ πανήγυρις 
τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων τοῦ Κανάρη

Μὲ τὴν πρέπουσα λαμπρότητα ἀλλὰ συνάμα καὶ 
κατάνυξη ἑόρτασε καὶ ἐφέτος τὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν 
Ἁγ. Ἀποστόλων τοῦ ἥρωα καὶ μπουρλοτιέρη Κων.
Κανάρη. Τὴν παραμονή, κατὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερι-

νοῦ εἴχαμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν τιμὴ στὴν Λιτανεία 
τῆς ἱ. εἰκόνος τῶν ἁγίων, ὅπως γίνεται τὰ τελευταῖα 
χρόνια, τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γ.Ε.Ν. καὶ 
τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, νὰ λαμπρύνει ἡ Μπά-
ντα καὶ Ἄγημα τοῦ ἐνδόξου Πολεμικοῦ μας Ναυτι-
κοῦ, ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὸν μεγάλο Ἥρωα τοῦ 

΄21, Πρωθυπουργοῦ, Ὑπουργοῦ τῶν Πολεμικῶν καὶ 
μπουρλοτιέρη Κωνσταντίνου Κανάρη. Ἡ παρουσία 
τους ζωντανεύει τὸ πανηγύρι μας καὶ ἐνθουσιάζει 
τοὺς κατοίκους τῆς Ἐνορίας μας καὶ τοὺς προσκυ-
νητὲς ὅταν νιώθουν τόσο κοντὰ μὲ τὰ νέα παιδιὰ τοῦ 
ἔνδοξου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ποὺ φυλοῦν Θερμοπύ-
λες καὶ συνεχίζουν ἐπάξια τὸ ἔργο τῶν Ἀγωνιστῶν 
τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Ἔθνους μας. Εὐχαριστίες πρεπό-
ντως ἀπέδωσε στὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, στὸν 

Ἀρχηγὸ τοῦ Γ.Ε.Ν., τὴν Ὑπηρεσία τοῦ Δ.Ε.ΔΗ.Σ. γιὰ 
τὴν ἔγκριση τῆς ἀποστολῆς τῆς Μπάντας καὶ Ἀγή-
ματος τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, ὅπως καὶ τὸν 
Ἀρχηγὸ τῆς Μπάντας καὶ τὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Ἀγήματος 
ποὺ προσῆλθαν στὴν πανήγυρή μας ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Ἐκκλ.Συμβουλίου π. Φιλόθεος.

δευσαν μὲ ἱερὸ δέος καὶ ὑψίστη εὐλάβεια καὶ τιμὴ 
τὴ Θεομήτορα στὴ Γεθσημανή.

Ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ προέρχεται καὶ τὸ γνωστό 
μας τροπάριο:

«Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συναθροισθέντες 
ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίω, κηδεύσατέ μου τὸ 
σῶμα. Καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ 
πνεῦμα!»

Ἀπὸ τὸ ἴδιο ἐπίσης γεγονὸς προέρχεται καὶ 
εἶναι ἐμπνευσμένη καὶ ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Κοιμήσε-
ως. Εἰκονίζει τὴν Ἀειπάρθενο τοποθετημένη στὴ 
νεκρικὴ κλίνη καὶ γύρω τοὺς Ἀποστόλους νὰ τὴν 
κηδεύουν μὲ θλίψη, μὲ ἀπεριόριστη κατάνυξη καὶ 
εὐλάβεια. Κοντὰ βρίσκεται καὶ ὁ Υἱός της, ὁ Κύρι-
ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ παίρνει τὸ πνεῦμα 
της σὲ μικρογραφία.

Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ τοῦ κόσμου πάνδημα 
ἑορτάζουμε καὶ πανηγυρίζουμε τὴν Κοίμηση καὶ 
τὴν εἰς οὐρανοὺς Μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό. Ἡ Κοίμηση τῆς Πα-
νάχραντου εἶναι ἡ πιὸ πολυΰμνητη γιορτή, τὸ πιὸ 
λαμπρὸ γεγονὸς τῆς ζωῆς της! Καὶ παρὰ τὸ ὅτι 
εἶναι ἕνα γεγονὸς πένθιμο καὶ λυπηρό, ἐν τούτοις 
βλέπει κανεὶς σ’ αὐτὸ νὰ κυριαρχεῖ ἡ χαρὰ καὶ ὁ 
πανηγυρικὸς τόνος. Ὅπως ὁ Πανάγιος Τάφος τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἔτσι καὶ ὁ 
τάφος τῆς Παναγίας Μητέρας Του ὑπῆρξε ἐπίσης 
πηγὴ ζωῆς. Στὴν περίπτωση τῆς Θεοτόκου δὲν 
ἔχουμε θάνατο, ἀλλὰ ἔχουμε Κοίμηση καὶ Μετά-
σταση. Ἡ Μετάσταση εἶναι κάτι ἀνώτερο ἀπὸ τὸν 
θάνατο. Σημαίνει πὼς ἡ «Μήτηρ τῆς ζωῆς μετέστη 
πρὸς τὴν ζωήν», ὅπως ψάλλει καὶ τὸ ἱερὸ ἀπολυτί-
κιο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεώς της.

Ἡ Πανάμωμη Μητέρα τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, ἀνέ-
βηκε στὸν οὐρανὸ χωρὶς νὰ ξαναπεράσει ἀπὸ τὴ 
γῆ. Ὅσοι θαυματουργικὰ ἀναστήθηκαν, ὅπως ὁ 
ἅγιος Λάζαρος κ.ἄ., αὐτοὶ πάλι ξαναπέθαναν κά-

ποτε καὶ ἤδη περιμένουν τώρα ὅπως καὶ ἐμεῖς τὴν 
«κοινὴ ἀνάσταση».

Ὅμως ἡ Παρθένος εἶναι ἡ μόνη ποὺ δὲν θὰ ἀνα-
στηθεῖ, γιατί μετὰ τὴ Μετάστασή της βρίσκεται 
ἤδη καὶ σωματικὰ στὸν οὐρανό, κοντὰ στὸν Υἱό 
της.

Ἀκόμα, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ ἔκφρα-
ση, ἡ προτύπωση, ἡ προεικόνιση τῆς ἀναστάσεως 
ὅλων τῶν νεκρῶν. Ἡ Μετάστασή της ἀπὸ αὐτὴ τὴ 
ζωὴ γίνεται ἀφορμὴ χαρᾶς καὶ γιὰ τὸν λόγο ἀκό-
μα ὅτι τώρα, μετὰ τὴ θεία της Κοίμηση, βρίσκεται 
πλάι στὸν Υἱό της καὶ πρεσβεύει μὲ πιὸ διευρυμέ-
νες δυνατότητες γιὰ μᾶς. Μήπως καὶ σὲ κάθε θεία 
Λειτουργία δὲν παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς σώ-
σει μὲ τὶς πρεσβεῖες της; «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεο-
τόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς...», ψάλλουμε.

Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ δόξα τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους στὸν οὐρανό, εἶναι ἡ «παγκόσμια δόξα». 
Ἡ Παναγία μας ζεῖ. Καὶ αὐτὸ σημαίνει πὼς καὶ 
ἐμεῖς θὰ ζήσουμε. Ἡ δόξα της στὸν οὐρανὸ εἶναι ἡ 
ἐγγύηση καὶ γιὰ τὴ δική μας δόξα.

Καὶ ἐμεῖς ποὺ γιορτάζουμε τὴ χάρη της, νιώ-
θουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὴ θεία 
Του δόξα νὰ ἐφαρμόζεται στὴ ζωὴ καὶ στὴν Κοίμη-
ση τοῦ πρώτου μετὰ τὸν Χριστό, τοῦ κορυφαίου 
καὶ ἁγιωτέρου ἀνθρώπου ποὺ βρέθηκε στὴ γῆ, 
δηλαδὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐνδόξου καὶ 
ἀειπαρθένου Μαρίας!

Ἂς κάμπτουμε λοιπὸν πάντοτε τὰ γόνατα τῶν 
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας μπροστὰ στὴν Πα-
νυπερύμνητη καὶ Πανυπερευλογημένη μας Δέ-
σποινα, τὴ Δέσποινα τοῦ κόσμου, ποὺ ἔφερε στὴ 
γῆ τὴ σωτηρία μας καὶ εἶναι «ἀκοίμητη» στὶς θεῖές 
της πρεσβεῖες πρὸς χάρη μας. Κι αὐτὸ ἂς μὴν τὸ 
κάνουμε μόνον τὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγού-
στου ἀλλὰ πάντοτε, διότι πάντοτε θὰ ἔχουμε ἀνά-
γκη τὴν μεσιτεία της.
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Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 
προεξῆρχε ὁ Θεοφ.Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος, 
ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο κατὰ τὴν Θεία Λει-
τουργία τῆς κυριωνύμου, ἐνῶ εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέ-
ρως ἐπίσης ὅσους ἐργάστηκαν φιλοτίμως καὶ ἀθορύ-
βως γιὰ τὴν ἄρτια διοργάνωση τῆς πανηγύρεώς μας.

Ὁμιλία γιὰ τὸν Κων.Κανάρη
Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία διεξήχθη ἡ ὁμιλία τοῦ καθηγη-

τοῦ κ. Νικολάου Λυγεροῦ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορταστικῶν 
ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ 140 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ 
Ναυάρχου - Πυρπολυτοῦ καὶ Πρωθυπουργοῦ Κων-
σταντίνου Κανάρη στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ 
Ναύαρχος ἀνήγειρε στὴν Κυψέλη, στὴν Ἐνορία μας. Τὴν 
ἐκδήλωση διοργάνωσε τὸ 60ο Λύκειο Κυψέλης καὶ ὁ 
καθηγητὴς ἀνεφέρθη στὴν ἱστορικὴ μορφὴ τοῦ Κ. Κανά-
ρη, πῶς θὰ ἦταν, ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ Κανάρης καὶ πῶς θὰ 
θέλαμε νὰ τὸν κάναμε. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἐκδή-
λωση, ἀπὸ τὶς πολλὲς ποὺ ἔχουν προγραμματιστεῖ γιὰ 
τὴν ἱστορικὴ ἐπέτειο τῶν 140 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου του.

Ἡ ἐτήσια γιορτὴ τῶν νέων τῆς Ἐνορίας μας

Τὴν Κυριακή, 2 Ἰουλίου, παρακολουθήσαμε μιὰ 
ἐπαγγελματικὴ - γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ - γιορτὴ τῶν 
Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας μας σὲ συνεργασία 
μὲ μαθητὲς τοῦ 60ου Γυμνασίου Ἀθηνῶν μὲ τίτλο: Στὴ 
Σμύρνη, «στὴν ἀκτὴ τὴν ἀπέναντι, τὴ μυθική, τὴ 
μεγάλη». Καὶ πράγματι μᾶς ταξίδεψαν στὴν μεγάλη 
ἀπέναντι ἀκτή ποὺ εἶναι χαραγμένη στὶς καρδιὲς ὅλων 
μας! Ταξιδέψαμε μὲ τὰ κείμενα, μὲ τὰ τραγούδια, μὲ τὸ 
κέφι αὐτῶν τῶν παιδιῶν καὶ τὴ φρεσκάδα τῶν κειμένων 

ποὺ ζωντάνεψαν μιὰ ἄλλη ἐποχὴ, μιὰ ἐποχὴ μαγική.
Σὲ ὅλη αὐτὴν τὴν προσπάθεια συνέβαλαν τὰ μέ-

γιστα καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε: Τὰ παιδιὰ τοῦ 60ου Γυ-
μνασίου Ἀθηνῶν καὶ τὴ διευθύντριά τους κ. Μάγδα 
Μαυρουδῆ. Φυσικὰ τὰ παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Κυψέλης καὶ τὶς κατηχήτριές τους Ἀναστασία 
& Ἐλισσάβετ Μωραΐτη, Ἀνδριανὴ Ἀχιλλεοπούλου, Κατε-
ρίνα Χαβάτζα καὶ Σταῦρο Ἀναγνωστόπουλο γιὰ ὅλο τὸ 
κέφι καὶ τὴν ὑποστήριξή τους. Τὸν ἠθοποιὸ καὶ πρω-
τοψάλτη μας Δημήτρη Μηλιώτη καὶ τὰ παιδιὰ Ἕλενα 
Θανάς, Ἴριδα Κουντουράκη, Μάριο Καμηλιέρη, Γιῶργο 
Κονοβαλιώτη, Λίντα Μαυρίκου καὶ Σοφία Πασενίδου 
ποὺ ἀπέδωσαν ἐξαιρετικὰ τὰ κείμενα. Τὸν καθηγητὴ 
μουσικῆς τοῦ σχολείου κ. Γιῶργο Λιλῆ γιὰ τὴν ἐξαιρε-
τική του ἐμφάνιση στὸ ρόλο τοῦ μανάβη καὶ τὸ Γιῶργο 
Καμπύτσα γιὰ τὸν ρόλο τοῦ κουλουρτζῆ. Τοὺς χορευτὲς 
Βασίλη Γεωργακόπουλο, Τιμόθεο καὶ Νικόλαο Κώττη, 
Ἀνδρέα & Εἰρήνη Μακροπούλου, Σοφία Μπουγᾶ, Ἀλε-

ξάνδρα, Λευτέρη καὶ Κωνσταντίνα Χαβάτζα ποὺ κάθε 
χρόνο μᾶς ξεσηκώνουν μὲ τὸ κέφι καὶ τὴ δροσιά τους. 
Τοὺς μουσικούς μας Γεωργία Μαρίνη (βιολί), Νίκο 
Ἀγγελόπουλο (λαοῦτο), Ἰωάννα Ῥῆγα (σαντούρι) καὶ 
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Χρῆστο Μακρόπουλο (πιάνο). Τοὺς τραγουδιστὲς ποὺ 
μᾶς ταξίδεψαν μὲ τὴ φωνή τους, τὴ σοπράνο Ἕλλη Ἀνα-
στασοπούλου καὶ τὴν Καίτη Κουλλιᾶ. Τὸν Κώστα Ξύδη 
γιὰ τὴ φροντίδα τῆς μουσικῆς, τὴ Βιβὴ Χαραλαμπίδου 
γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῆς προβολῆς, τὸ Γιῶργο Μαγγίνα μὲ 
τὸν ἀγέρωχο Δία του, τοὺς Νεωκόρους τοῦ Ναοῦ, τὸν 
Ἀριστείδη καὶ τὴ Βαρβάρα Μῆτσα, γιὰ τὸν κόπο καὶ τὴν 
καλή τους διάθεση, τὰ ζαχαροπλαστεῖα Κωνσταντινίδης 
γιὰ τὶς ξεχωριστὲς εἰκόνες Σμυρνέϊκων γεύσεων, τὴν 
Εἰρήνη Θέμελη, τὴν Ἀνδριανὴ Ρεμούνδου καὶ τὴν πρε-
σβυτέρα Μαρία Χομπιτάκη γιὰ τὸ ὄμορφο χαμόγελο 
καὶ τὴν ἀγάπη τους πρὸς ὅλους μας. Ἀκόμη τὴν Ὄλγα 
Μαχαίρα γιὰ τὶς στυλιστικὲς παρεμβάσεις της, τὴ Βίκη 
Δούσκα καὶ τὴ Σοφία Καμπύτσα γιὰ τὴν ἀμέριστη συ-
μπαράστασή τους καὶ τέλος τὸν Νίκο Παπουτσόπουλο 
ποὺ εἶχε τὴ διάθεση νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὰ δικά μας ὄνει-
ρα… Μὲ τὰ κείμενα καὶ τὴν σκηνοθεσία του μᾶς πῆρε 
ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μᾶς ταξίδεψε στὴ Σμύρνη, στὴν ἀκτὴ 
τὴν ἀπέναντι, τὴ μυθική, τὴ μεγάλη. Ἐπίσης τὰ καταστή-
ματα τῆς πλατείας “Διόνυσος”, “Κυβέλη”, “Νοστιμιὲς 
τῆς Μαίρης”, “Τὸ μίνι Μάρκετ Θανάσης καὶ Σταυρού-
λα”, τὸ καφενεῖο “Λυκαυγὲς” καὶ τὸ ζαχαροπλαστεῖο 
“Σκαφίδας” γιὰ τὶς γενναιοδωρίες καὶ ἀπὸ καρδιᾶς 
προσφορές τους.

Στὸ blog μας: megalomartys.wordpress.com. μπο-
ρεῖ ὁποιοσδήποτε νὰ δεῖ καὶ ὁλόκληρη τὴν γιορτή μας 
καθὼς ἐπίσης καὶ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Πρωτ. Παναγιώτη 
Χαβάτζα καὶ τὴν οἰκογένειά του γιὰ τὴν ἀνάλωσή τους 
στὴν διοργάνωση καὶ ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς πολὺ ὄμορφης 
γιορτῆς καὶ ὅσους συνέβαλαν οἰκονομικῶς καὶ ἠθικῶς 
ἢ καὶ πρακτικῶς (μὲ προσφορὲς προϊόντων καὶ ἐδε-
σμάτων) γιὰ αὐτὸ τὸ ἐτήσιο πανηγύρι τῆς ἐνορίας μας.

Οἱ δυσκολίες συνεχίζονται…
Ὁ ἀγώνας τῶν περισσοτέρων γιὰ ἐπιβίωση εἶναι 

πλέον δεδομένος καὶ πραγματικὰ οἱ περισσότεροι 
ἔχουμε ἀποκαρδιωθεῖ διότι δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει 
«φῶς στὸν ὀρίζοντα» θὰ λέγαμε.

Σ’ αὐτὰ τὰ πλαίσια τοῦ καθημερινοῦ ἀγώνα γιὰ 
ἐπιβίωση βρίσκεται ἐδὼ καὶ ἀρκετὰ χρόνια τὸ κόσμη-
μα τῆς Ἐνορίας μας, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἱδρύματα 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Στέγη Γερόντων. Δίνεται συνεχὴς 
μάχη ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους καὶ τὸ προσωπικὸ γιὰ τὸν 
ἄρτον τὸν ἐπιούσιον, ἀφοῦ οἱ ἀνάγκες παραμένουν 
ἴδιες, ἂν ὄχι μεγαλύτερες, ἀλλὰ τὰ ἔσοδα βαίνουν συ-
νεχῶς μειούμενα. Εἶναι δὲ πραγματικὸ θαῦμα τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἐξακολουθεῖ καὶ ὑφίσταται ἕως σήμερα παρὰ 
τὶς τεράστιες δυσκολίες καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀποδώσουμε 
στὴν χάρη καὶ στὴν μέριμνα τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸ 
ἀγαποῦν, ἀλλὰ κυρίως καὶ κατ’ ἐξοχὴν στὸν Κύριό μας, 
τὸν προνοητὴ καὶ δημιουργὸ τοῦ σύμπαντος.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα εὐχαριστοῦμε ὅσους ἐξακολου-
θοῦν καὶ τὸ στηρίζουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους καὶ κά-
νουμε ἔκκληση νὰ μὴν ξεχάσει κανεὶς ἐνορίτης μας τὸ 
Ἵδρυμά μας. Προσφέρει ἐργασία σὲ 23 ἐργαζομένους, 
περιθάλπει περίπου 55 συναθρώπους μας καὶ παρέχει 
καθημερινῶς φαγητὸ σὲ ἄλλους 50 ἀναξιοπαθοῦντες. 
Μόνη ἐλπίδα ὅλων μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὅτι ὁ Κύριος 
θὰ μεριμνήσει γιὰ ὅλους.



ΔΩΡΕΑΙ  ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνώνυμος ...........................................................492,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ἀνώνυμος ...........................................................500,00
Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ ................................300,00
Παπακωνσταντίνου Αἰκατερίνη .....................100,00
Παπακωνσταντίνου Ἑλένη ...............................100,00

Παπακωνσταντίνου Μαρία .............................400,00
Παπακωνσταντίνου Στέφανος .......................450,00
Παπουτσῆ Στυλιανὴ ..........................................130,00
Πρόκου Μαριάνθη ............................................100,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ............................................105,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .................. 51,42

ΔΩΡΕΑΙ  ΜΑΪΟΥ
Ἀβτζοπούλου Μαρία .......................................250,00
Ἀνώνυμος ............................................................100,00
Ἀνώνυμος ......................................................... 1000,00
Ἀνώνυμος .............................................................50,00
Ζαρμακούπη Εὐδοκία .....................................300,00
Λυκοσκούφη Δήμητρα ......................................50,00
Μανώλου Ἰφιγένεια ............................................150,00
Μασάλα Ἀντωνία ...............................................180,00
Οἰκογ. Θεοδώρου Καραμήτσα .......................50,00
Οἰχαλιώτης Σωτήριος.......................................150,00

Ὀσίπωφ Ὄλγα ....................................................135,00
Παΐζη Θεώνη ......................................................150,00
Παπανικολάου Βασιλικὴ .................................200,00
Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ (1/5) .....................610,00
Σακελλαροπούλου Μάτα ..................................50,00
Τζουγκράκη Εὐαγγελία .....................................50,00
Φιλικὸς Κύκλος Ἁγ. Γεωργίου ..........................50,00
Χατζίρη Εὐφροσύνη ..........................................50,00
Διάφοροι Δωρηταὶ .............................................40,00
Δίσκοι Ἱ.Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ................. 70,40

ΔΩΡΕΑΙ  ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνώνυμος ...........................................................300,00
Ἀνώνυμος ...........................................................700,00
Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον  

Ἱ.Ν.Ἁγ. Γεωργίου ..........................................100,00
Ἵδρυμα Σίμου Καρακατσάνη ....................... 5000,00

Νικολάρα Πετρούλα .........................................50,00
Παπαδάκου Ἀφροδίτη .....................................100,00
Σαλταπίδας Νικόλαος .......................................50,00
Διάφοροι Δωρηταὶ ..............................................111,00
Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων .................49,01

Ἀνακοινώσεις - περισσότερες εἰδήσεις στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας: megalomartys.wordpress.com

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Τ.Κ. 113 61 Κυψέλη, Τηλ. 210 - 82.12.667

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  τηλ. 210 - 34.76.090

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Καλή Παναγιά


