O TAÎIAPXHò

MANTAMAÄOò - ëEòBOY

TO EΣΩTEPIKO TOY IEPOY NAOY

O TAÎIAPXHò
IEPOY
ÐPOÓKYNHMATOÓ
TAÎIAPX¿N
MANTAMAÄOY

TñIMHNIAION
ÄEËTION

EKÄIÄETAI EYËOÃIA òEB. MHTPOðOËITOY MHèYMNHò
K.K. XPYòOòTOMOY
‰Eτος 41ον
\Aρ. φύλλου 220
KΩΔIKOΣ 2596

Συντάκτης: Πρωτοπρεσβύτερος Eéστράτιος ΔÉσσος
\Aρχιερατικός \Eπίτροπος Mανταμάδου

OKTΩBPIOΣ ΔEKEMBPIOΣ
2013

Μήνυμα Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου
Mητροπολίτου Mηθύμνης
κ.κ. Xρυσοστόμου
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Προς τον Iερόν Kλήρον και τον ευσεβή Λαόν
της καθ’ ημάς Iεράς Mητροπόλεως.
«Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται
ἐκ Παρθένου, σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται
καί ὁ λόγος σαρκοῦται,
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται
καί ἡ γῆ σύν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται».

Ψ

άλλει ο Ιερός Υμνογράφος της Εκκλησίας μας για να τονίσει το μέγα γεγονός της γεννήσεως του Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας, ο Οποίος γεννήθηκε μέσα στο
σπήλαιο της Βηθλεέμ, στη φάτνη των αλόγων, μέσα στην φτώχεια και την ταπείνωση.
Μάγοι και ποιμένες τον προσκυνούν οδηγημένοι από τον αστέρα
και το χαροποιό μήνυμα των Αγγελικών Δυνάμεων: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).
Η Παρθένος τον εσπαργάνωσε μέσα στην παγωνιά του σπηλαίου και
ο δίκαιος Ιωσήφ, εκστατικός μπροστά στο μεγάλο μυστήριο, δέχεται
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τη διαβεβαίωση του Θεού: «τό γάρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν ἐκ Πνεύματος
ἐστιν Ἁγίου» (Ματθ.1,20). Ημέρα χαράς η σημερινή. Ημέρα πανηγύρεως. Ημέρα δοξολογίας προς τον Θεό, ο Οποίος για την σωτηρία του
ανθρωπίνου γένους: «τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς
ὁ πιστεύων εἱς αὐτόν μή ἀπόληται ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον».
Κατά την ημέρα αυτή κατά την οποία και εμείς γιορτάζουμε την
κατά Σάρκα Γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού
Χριστού, ας υψώσουμε τον νου και την καρδιά μας προς τον ουρανό. Είμαστε όλοι μας άνθρωποι ατελείς, με ελαττώματα και αδυναμίες, μας απασχολούν προβλήματα και δυσκολίες, ανησυχούμε και φοβούμεθα και για το παρόν και για το μέλλον που είναι τόσο αβέβαιο
και άγνωστο.
«Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν»(Λουκ. 2,15), είπαν μεταξύ τους οι
ποιμένες όταν έμαθαν από τον Άγγελο ότι εγεννήθη ο Σωτήρας του
κόσμου.
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἀκολουθήσωμεν
λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ». (Κάθισμα Εορτής Χριστουγέννων), μας καλεί ο Ιερός Υμνωδός να κάνουμε μία πορεία πνευματική, μία πορεία
ιερή προς το σπήλαιο της Βηθλεέμ για να δούμε που εγεννήθη ο Χριστός.
«Ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ» και ας ευχηθούμε
όπως «ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ, ἀνακληθείς Κύριος»
φωτίσει τις ψυχές των ισχυρών της γης και κατευθύνει τις σκέψεις
τους προς αμοιβαίον σεβασμόν ατόμων και εθνών, ώστε να εδραιωθεί
η αγάπη και η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων σε ολόκληρη την οικουμένη, σε όλους τους λαούς της γης.
Εύχομαι ολοψύχως η χάρις του Τεχθέντος Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού να είναι μετά πάντων ημών.
Μετά πολλής της εν Χριστώ αγάπης
και πατρικών ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΜΗΘΥΜΝΗΣ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

3

MIA ΘAYMAΣTH ENEPΓEIA
TOY APXAΓΓEΛOY

Ε

ίχα γράψει την ύλη του περιοδικού, Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου και βέβαια πρώτο -πρώτο το θαυμαστό γεγονός του Ταξιάρχη. Ήταν έτοιμο να το πάω στην
εκτύπωση, όταν έλαβα την τελευταία αλληλογραφία του Ναού.
Μέσα σ’ αυτή ένα γράμμα μου
τράβηξε την προσοχή περισσότερο· ξεκινούσε με ηρεμία, περνούσε
από θύελλα, μα ξανάβρισκε πάλι τη γαλήνη. Περιέγραφε μια νέα θαυμαστή ενέργεια του Αρχαγγέλου!
Για τον λόγο αυτό άλλαξα το θαυμαστό γεγονός, που είχα γράψει
και το αντικατέστησα με το παρόν, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής έχει ως εξής:
Μια συντοπίτισσα «φίλη» του Ταξιάρχη, που μένει πολλά χρόνια
στην Αθήνα, νοσταλγούσε να έρθει στο ηλιόλουστο και πανώριο Νησί
μας για να βρεθεί κοντά στον Μεγαλόχαρο και στους δικούς της· το
είχε ανάγκη.
Καιροί δύσκολοι· νοσταλγία όμως μεγάλη και ενισχυμένη με πίστη
και θέληση έφεραν την πραγμάτωση της επιθυμίας της.
Η καταγωγή της, από το πανέμορφο Πολυχνίτο της Λέσβου.
Στις αρχές του φετινού Οκτώβρη ήρθε στο χωριό με τον σύζυγό
της, έπειτα από τρία χρόνια. Η μεγάλη της χαρά κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα και η σκέψη ότι την Κυριακή θα επισκεφτεί τον Ταξιάρχη, την έκαναν να νιώθει πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη στον
τόπο της.
Δυστυχώς όμως, την πρόλαβαν γεγονότα δυσάρεστα που ανέτρεψαν τα προγραμματισμένα και ονειρεμένα σχέδιά της.
Στις 9 Οκτωβρίου έφθασε στον Πολυχνίτο. Στις 10 το πρωί ο σύζυγός της παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο και όλα άρχισαν να γυρίζουν
αντίστροφα. Πηγαίνουν αμέσως στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Εκεί οι
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γιατροί διέγνωσαν ένα κάπως ελαφρύ ισχαιμικό επεισόδιο. Την καθησύχασαν όμως και της είπαν να μην ανησυχεί και πως η βελτίωσή
του μάλλον θα ερχόταν σύντομα.
Όμως, συνέβη το αντίθετο! Μέσα στο Νοσοκομείο παθαίνει άλλα
δύο εγκεφαλικά· εκ των οποίων το τελευταίο ήταν πολύ σοβαρό που
τον άφησε παράλυτο όλο το αριστερό του πλευρό και του αφαίρεσε
εντελώς την ομιλία.
«Έχασα την ψυχραιμία μου. Απελπίστηκα! Κανείς δεν γνώριζε
ποια θα είναι η εξέλιξη. Κάλεσα ιερέα, που κοινώνησε τον σύζυγό μου
των Αχράντων Μυστηρίων. Τηλεφώνησα στα παιδιά μου στην Αθήνα
να έρθουν αμέσως αεροπορικώς· ίσως τον προλάβουν ζωντανό, τους
είπα, γιατί οι γιατροί τώρα δεν μου έδιναν καθόλου ελπίδες, μόνον
κάποιος απ’ αυτούς μου είπε: «Ο Θεός! Είναι και ο Θεός! Προσευχήσου· μη χάνεις τις ελπίδες σου».
Η νύχτα που πέρασα κοντά στο σύζυγό μου ήταν εφιαλτική, αξημέρωτη, αποπνικτική. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου όμως, μια σκέψη
μου απάλυνε τον πόνο στην καρδιά και μου έσπειρε ελπίδες. Ο Ταξιάρχης! Ο Ταξιάρχης, σκέφτηκα. Σε Κείνον θα πάω. Αυτός είναι η μοναδική μου ελπίδα. Ο Γιώργος μου του είχε μεγάλη ευλάβεια· και για
μένα, ο προστάτης Άγιός μας.
Μόλις φθάνει, λοιπόν, ο μεγάλος μου γιος από την Αθήνα, τον
αφήνω κοντά στον πατέρα του και με ΤΑΧΙ φεύγω αμέσως στον Μανταμάδο, στον Ταξιάρχη.
Στο δρόμο, μακριά
από τον άνδρα μου, άρχισα πάλι
να χάνω το
θάρρος μου,
παρ’ ότι ξεκίνησα φορτωμένη με
ελπίδες. Η
απομάκρυνσή μου από
τον σύζυγο,
η
κλινική
Στη δοξολογία της 25ης Μαρτίου, στον Ιερό Ναό
του Αγίου Βασιλείου.
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κατάσταση του, τα ψιθυριστά λόγια και τα
νεύματα των γιατρών
μεταξύ τους καθώς
τον εξέταζαν, αναμόχλευαν μέσα στο μυαλό μου τις σκέψεις
μου εφιαλτικά και
μου χόλωναν τις ελπίδες που πριν από λίγο
ήταν ζωντανές στην
καρδιά μου.
Ράκος έφτασα στην
Εκκλησιά του Ταξιάρχη· θα έλεγα απογοητευμένη, απελπισμένη. Έπεσα εμπρός στη
Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώον, από μαθητές του Νηπίου.
θαυμαστή ανάγλυφη
εικόνα Του και με αναφιλητά του μιλούσα, τον παρακαλούσα, τον
ικέτευα.
Σιγά - σιγά ένιωθα κάτι αόρατο να με τονώνει. «Ανάρρωσα!». Λες
και τα δάκρυά μου με «καθάρισαν» και με «εξάγνισαν» απ’ τις αμφίβολες σκέψεις μου. Κάθισα αρκετή ώρα γαλήνια εμπρός στην εικόνα
Του, σαν ναρκωμένη, χωρίς να έχω έγνοιες. Όμως, ήμουν και ένοιωθα
την προστασία του Αρχαγγέλου. Μετά από ώρα συνήλθα. Είδα το ρολόι μου. Άργησα, σκέφθηκα. Σηκώθηκα. Βγήκα και πήρα απ' το περίπτερο μια εικονίτσα μικρή του Ταξιάρχη για το προσκέφαλο του συζύγου μου, την παράκλησή των Αρχαγγέλων, λαδάκι να τον αλείψω
και μπήκα στο ΤΑΧΙ.
Στο δρόμο του γυρισμού προς το Νοσοκομείο, πίστεψα στο θαύμα!
Πίστευα ότι θα βρω σε άλλη κλινική κατάσταση τον σύζυγό μου. Ότι ο
Ταξιάρχης θα με προλάβει και θα κάνει το θαύμα του.
Και, ω Μεγαλόχαρε! Όταν έφτασα, ο Γιώργος μου κουνούσε το
παράλυτο χέρι του ! Και σε λίγο κούνησε και το πόδι του, από την παράλυτη πλευρά του! Άνοιξε τα κατάκλειστα μάτια του και άρχισε να
με κοιτάζει, να με παρακολουθεί!
Εγώ γονάτισα και μέσα στα δάκρυά μου άρχισα να ψάλλω την παράκληση του Ταξιάρχη που είχα πάρει από το Ναό Του. Τον θερμοπα-
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ρακαλούσα, έστω να τον καλυτερέψει λίγο, ώστε ακίνδυνα να μπορώ
να τον μεταφέρω στο σπίτι μας, στην Αθήνα.
Οι μέρες και οι ώρες που πέρασαν ήταν συγκλονιστικές! Κάθε
μέρα καλυτέρευε λίγο - λίγο. Οι γιατροί έκπληκτοι παρακολουθούσαν την ανάρρωσή του και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Εγώ, βλέποντας το θαύμα του Ταξιάρχη να εξελίσσεται σιγά - σιγά, πιότερο παρακαλούσα την ευσπλαχνία Του και συγχρόνως ευχαριστούσα και δόξαζα τον Θεό.
Και μας έδειξε την ευσπλαχνία του! Μετά από δέκα ημέρες από το
τελευταίο και σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιό του, οι γιατροί μας επέτρεψαν να τον μετακομίσουμε στην Αθήνα, στο σπίτι μας.
Σήμερα που σας γράφω είναι 7 του Νοέμβρη 2013, παραμονή της
Γιορτής Του. Έχουν περάσει 15 μέρες, μετά την επιστροφή μας από
το Νοσοκομείο. Ο σύζυγός μου περπατά! Αυτοεξυπηρετείται! Μιλά!
Βέβαια έχει ακόμα μια μικρή δυσκολία στην προφορά· θα έλεγα ανεπαίσθητη, όμως συνεχώς τελειοποιείται!
Ω! Ευλογούμε και δοξάζουμε το όνομα του μεγάλου Θεού και ευχαριστούμε τους φιλάνθρωπους συνηγόρους μας προς Αυτόν και μεσίτες, τους Αρχαγγέλους, Αγγέλους και Αγίους μας.
Σας παρακαλώ, Πάτερ μου, να θυμάστε το όνομα του συζύγου μου
στις προσευχές σας και συγνώμη που σας πήρα λίγο απ’ τον πολύτιμο χρόνο σας, αλλά ένιωθα την μεγάλη ψυχική ανάγκη να σας γράψω - όσο πιο σύντομα μπορούσα - για το
θαύμα αυτό του Ταξιάρχη μας, στην ταπεινότητά μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να το
δημοσιεύσετε, προς
δόξα Θεού και των
Αρχαγγέλων Του.

Φιλώ το χέρι σας
με σεβασμό
Σοφία Φίλιππα
Παλεύρας 34
Γλυφάδα
Αττικής.
Παρέλαση του Δημοτικού Σχολείου Μανταμάδου.
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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1940
ε βαθιά συγκίΜ
νηση και εθνική υπερηφάνεια αναπολεί στη σκέψη του
ο Ελληνικός Λαός
ένα γεγονός που αποτέλεσε ιστορικό σταθμό στη ζωή και στην
πορεία του Ελληνικού Έθνους. Ναι. Το
θαύμα του 1940 είναι ένας σταθμός για
την Ελλάδα, και όχι
μόνο για την Ελλάδα,
αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, την
οποία το χιτλερικό
τέρας απειλούσε με
Ενός λεπτού σιγή.
ολοκληρωτικό αφανισμό. Όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί στη θέα του θηρίου του αφανισμού
έτρεμαν. Η μια χώρα κατόπιν της άλλης υπέκυπτε μπροστά στη θύελλα και την ορμή των φασιστικών δυνάμεων του χιτλερισμού. Άλλες
χώρες παραδίνονταν αμαχητί και άλλες κατέθεταν τα όπλα μετά από
ολιγοήμερο πόλεμο. Η κατάσταση ήταν τρομερά απελπιστική. Όλοι
πίστευαν ότι ο άξονας Γερμανίας- Ιταλίας ήταν αήττητος.
Και όμως, τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν, μετά την 28η Οκτωβρίου του 1940, έκαναν τους μουδιασμένους Ευρωπαίους να τρίβουν
τα μάτια τους. Όταν είδαν την Ελλάδα των 7.000.000 ανθρώπων να
ορθώνει το ανάστημά της και να προβάλλει ηρωική αντίσταση και να
νικά τη φασιστική Ιταλία των 40.000.000, άρχισαν να πιστεύουν πως
ο φασισμός δεν ήταν αήττητος. Τα ηρωικά κατορθώματα του Ελληνικού Στρατού Βορείου Ηπείρου ήταν εκείνα που ενεθάρρυναν όλους
τους ευρωπαϊκούς λαούς και τους αναπτέρωσαν το φρόνημα, ώστε
να αντισταθούν στον ναζισμό.
Η 28η Οκτωβρίου του 1940 είναι ημέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Μεταξάς, αντέταξε το ιστορικό εκείνο «ΟΧΙ» στην ιταμή πρόκληση του Ιταλού πρεσβευτή, Γκράτσι, ο
οποίος για λόγους εντυπωσιασμού και αιφνιδιασμού στη χώρα μας
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ζήτησε την ελεύθερη είσοδο των ιταλικών στρατευμάτων, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για το σκοπό αυτό στη γειτονική Αλβανία. Και το
«ΟΧΙ» εκείνο, που θαρραλέα πρόβαλε η πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία της χώρας μας, το εγκολπώνεται ο Ελληνικός Λαός και με τον
ενθουσιασμό που τον διακρίνει σε τέτοιες περιπτώσεις το υλοποιεί
και το μεταβάλλει σε πράξεις άφθαστου ηρωισμού που προξενούν
κατάπληξη σε εχθρούς και φίλους. Οι φασίστες αναδιπλώνονται. Ο
Ελληνικός Στρατός αντιμετωπίζει με γενναιότητα όλες τις επιθέσεις
του εχθρού και από την άμυνα μεταπηδά στην επίθεση, απωθεί τον
εχθρό και αναγκάζει τις σιδηρόφρακτες μεραρχίες των επίλεκτων
δυνάμεων του Μουσολίνι να υποχωρήσουν με βαριές απώλειες. Ασυγκράτητος προχωρεί και καταλαμβάνει πόλεις και χωριά της Βορείου Ηπείρου. Οι Ελληνικοί πληθυσμοί υποδέχονται τους Έλληνες μαχητές ως πραγματικούς ελευθερωτές. Η μία πόλη κατόπιν της άλλης
ελευθερώνονται και η Ελληνική Σημαία κυματίζει στην Κορυτσά, τη
Χιμάρα, την Αυλώνα, τη Μοσχόπολη, το Μπόγραδετς. Θέμα χρόνου
ήταν πια για τους Έλληνες πολεμιστές να πετάξουν στη θάλασσα τα
φασιστικά στρατεύματα του Μουσολίνι.
Το θαύμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι αποτέλεσμα της εθνικής ομοψυχίας του Ελληνικού Λαού. Είναι αποτέλεσμα του υψηλού
εθνικού φρονήματος όλων των Ελλήνων. Είναι καρπός της βαθιάς πίστης του Ελληνικού Λαού στο Θεό και στο δίκαιο του αγώνα. Τα παιδιά της Ελλάδας πολεμούν με άφθαστο ηρωισμό για τη λευτεριά της
Πατρίδας, για τα ιερά
και τα όσια της φυλής
μας.
Αλλά το θαύμα του
1940 είναι αποτέλεσμα και του προσευχομένου
Ελληνικού
Λαού, ο οποίος κάτω
από τους θόλους των
Ι. Ναών, γονυκλινής
μπροστά στην εικόνα
της Υπεραγίας Θεοτόκου, δέεται και παρακαλεί να προστατεύει
τα μαχόμενα Ελληνόπουλα. Έτσι έγινε το
θαύμα!

Λαμπροστόλιστη η θαυμαστή ανάγλυφη εικόνα
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη μεγάλη του Γιορτή. Περιμένει
τους πιστούς γαλήνια
να εκπληρώσει τους ευσεβείς πόθους τους.
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Συνέχεια από το προηγούμενο.

H ΠIΣTH MAΣ
Περί τÉς ΚυριακÉς ΠροσευχÉς

Ρ

ώτησαν κάποτε οι μαθητές του Κυρίου τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό πώς πρέπει να προσευχόμαστε και ο Κύριος είπε ότι, όταν προσεύχεστε, δεν πρέπει να μοιάζετε με τους Φαρισαίους, που προσεύχονται
υποκριτικά για το θεαθήναι, αλλά να προσεύχεστε με θέρμη και καθαρή καρδιά προσέχοντας να μη φλυαρείτε, όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες, αλλά να
προσεύχεστε ως εξής:
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου, γεννηθήτω τό θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῶ καί ἐπί τῆς γῆς.
Τόν ἄρτον ἡμών τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῆσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
Η προσευχή αυτή, επειδή δόθηκε από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό,
ονομάστηκε Κυριακή προσευχή, της οποίας η έννοια είναι η εξής:
Πατέρα μας, ο οποίος είσαι μεν παντού παρών, αλλά ευχαριστιέσαι να
μένεις προ πάντων στους ουρανούς ένεκα των πολλών μας αμαρτιών, ας

Η προεόρτιος Ιερή Αγρυπνία της Εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Σε προσκύνηση τα λείψανα του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλλιανού και των σφαγιασθέντων Μοναχών
της Μονής από τους Αγαρηνούς.
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δοξάζεται το όνομά Σου πάντοτε με τα καλά μας έργα, όπως δοξάζεται το
όνομα του κάθε πατέρα με τα καλά έργα των παιδιών του. Ας υπερισχύσει η
αρετή στον κόσμο αυτό κατά της κακίας. Ας γίνεται το θέλημά Σου εδώ στη
γη, όπως γίνεται και στον ουρανό. Μόνο τα απαραίτητα δώσε μας σήμερα,
τροφή και ενδύματα για να ζήσουμε και συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, καθώς
και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι σε βάρος μας. Και
μη μας αφήνεις αβοήθητους μπροστά στην αμαρτία, αλλά φύλαγέ μας από
κάθε κακό.

Ρητό:

Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
(Ματθ. κς΄41)

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
1) Ἐγώ εἰμι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονταί σοι θεοί ἕτεροι
πλῆν ἐμοῦ.
Ένας Κύριος υπάρχει για σένα, ο Κύριος ο Θεός σου, Αυτός που φανερώνεται (με τρία πρόσωπα, δηλ.) σαν Πατέρας και σαν Υιός και σαν Άγιο
Πνεύμα.
Αυτόν (λοιπόν τον ένα και αληθινό Θεό) μόνο θα (πρέπει να) λατρεύσεις
με όλη την δύναμη που έχει ο νους σου και με όλο το πλάτος της καρδιάς
σου και με όλη την
πληρότητα της δυνάμεώς σου. Γιατί (όπως
λέγει η Γραφή) Αυτός
(ο Θεός) απλώς είπε
και έγιναν (όλα όσα
βλέπουμε και δεν βλέπουμε), Αυτός διέταξε
και δημιουργήθηκαν.
Αυτόν λοιπόν τον Κύριο και δημιουργό της
κτήσης πρέπει να τιμήσεις (με λατρεία) σαν
μόνο Θεό και με την
αγάπη να ενωθείς μαζί
Του, και μέρα και νύκτα από Αυτόν να ζηΚοσμοσυρροή κατά την Ιερή Αγρυπνία.
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τάς συγχώρεση για τα
θεληματικά και αθέλητά σου παραπτώματα. Γιατί Αυτός (ο μεγαλοδύναμος Κύριος)
είναι (ταυτόχρονα) γεμάτος αγάπη και φιλανθρωπία και μακροθυμία και πολύ έλεος,
και κάνει αιώνια το
καλό (το αγαθό)...
2) Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ
παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα
ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω
καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω
καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.

Η Αρτοκλασία της Ιερής Αγρυπνίας

«Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει
ο,τιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά,
κάτω απ` τη γη». Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο
ΚΥΡΙΟΣ, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα.
Οι Χριστιανοί πιστεύουν και λατρεύουν τον αληθινό Θεό, τιμούν δε από
ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους Αγίους της Εκκλησίας του Χριστού, ασπαζόμενοι τις άγιες εικόνες και τα ιερά λείψανά τους. Αυτό είναι τιμή προς
τους Αγίους και όχι λατρεία. Υπάρχουν όμως και χριστιανοί που αγαπούν
και πράγματα από τον μάταιο αυτόν κόσμο περισσότερο από τον Θεό! Αυτοί είναι οι εγωϊστές, που κάνουν όχι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν
αυτοί, θέτοντας τον εαυτό τους πιο πάνω από τον Θεό, όπως έπραξε και ο
διάβολος. Άλλη παράταξη είναι οι φιλάργυροι, οι οποίοι κυριευμένοι από
φιλαργυρία ξεχνούν τον Θεό και παραδίνονται ψυχή τε και σώματι στο Μαμωνά. Πολλοί δε ακόμα πιστεύουν σε «είδωλα». Είδωλα του ποδοσφαίρου,
του κινηματογράφου, του πενταγράμμου, της πολιτικής! Γεμίζουν τα γήπεδα και οι χώροι των συναυλιών· γεμίζουν οι πλατείες στις πολιτικές ομιλίες· άδειες οι Εκκλησίες του Θεού τις Κυριακές!!! Δεν είναι κακό να έχεις
το «χόμπι» σου· είναι όμως κακό και μάλιστα πολύ κακό να το βάζεις πιο
πάνω από τον Θεό!
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3) Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.
«Να μην ορκίζεσαι χωρίς λόγο στο όνομα του Θεού». Ο Κύριος συμπλήρωσε ότι δεν πρέπει να ορκιζόμαστε καθόλου, αλλά να λέμε το ναι-ναι και
το όχι-όχι. Το όνομα του Θεού επιτρέπεται μόνο να το αναφέρουμε με ευλάβεια στα Σχολεία κατά τα μαθήματα, στις Εκκλησιές κατά την ώρα των ακολουθιών και στο σπίτι μας, στις ώρες της προσευχής. Στις άλλες εκφάνσεις
της ζωής μας, πρέπει να λέμε μόνο το ναι και το όχι με ειλικρίνεια.

Ρητό:

Ἐγῶ δέ λέγω μή ὁμόσαι ὅλως· μήτε ἐν οὐρανῷ· ὅτι θρόνος ἐστι τοῦ
Θεοῦ· μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστί τῶν ποδῶν Αύτού· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα· ὅτι πόλις ἐστί τοῦ μεγάλου Βασιλέως· μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ ὅτι οὐ
δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ἤ μέλαιναν ποιῆσαι. Ἔστω δ’ ὁ λόγος ὑμῶν,
Ναί, Ναί Οὐ, Οὐ· τό δέ περισσόν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστί. (Ματθ.
ε΄34-37)
4) Μνήσθητι τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου ἁγιάζειν αὐτήν, ἕξ ἡμέρας
ἐργά καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου, τῇ δέ ἑβδόμῃ Σάββατα Κυρίῳ τῷ
Θεῷ σου.
«Να θυμάσαι να λατρεύεις τον Θεό. Έξι μέρες να δουλεύεις και το Σάββατο να αναπαύεσαι και να λατρεύεις τον Θεό». Αντικαταστάθηκε στην Καινή
Διαθήκη το Σάββατο με την Κυριακή, ημέρα Ανάστασης του Κυρίου. Υπάρχουν όμως πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι δουλεύουν τις Κυριακές, αλλά και

Στο μέσον της Ιερής Αγρυπνίας οι Ιερείς ψάλλουν την Παράκληση των Αρχαγγέλων,
μπροστά στην Ανάγλυφη Εικόνα του Ταξιάρχη.
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τις μεγάλες γιορτές,
λησμονώντας ότι αυτές οι μέρες είναι αφιερωμένες στον Θεό και
για την ανάπαυσή μας.
5) Τίμα τὸν πατέρα
σου καὶ τὴν μητέρα
σου, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς.
Η Πέμπτη εντολή
μας διδάσκει: «Να τιμάς και να σέβεσαι τον
πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις
πολλά χρόνια πάνω
στη γη».

Στην Αρτοκλασία του Εσπερινού της Εορτής.

Ρητό:

Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεύσι κατά πάντα· τοῦτο γάρ έστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ (Κολασ. γ΄20) Τέκνον, ἀντιλαβού ἐν γήρα πατρός σου καί
μή λυπήσης αὐτόν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ (Σιθράχ.γ΄12) Εὐλογία πατρός στηρίζει οἴκους τέκνων, κατάρα δέ μητρός ἐκριζοῖ θεμέλια (Σιράχ γ΄9).
6) Οὐ φονεύσεις.
«Δε θα σκοτώσεις». Η έκτη εντολή διδάσκει ότι: Δεν έχουμε δικαίωμα να
φονεύουμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί δεν είμαστε ικανοί να δώσουμε πίσω
τη ζωή του, η οποία είναι το πολυτιμότατο πράγμα στον άνθρωπο. Ο φονιάς
α) προσβάλλει τον Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος κύριος της ζωής και του θανάτου, β) βλάπτει την κοινωνία, γιατί αφαιρεί ένα μέλος αυτής και γ) βλάπτει την οικογένεια του φονευθέντος, στην οποία ήταν χρήσιμος. Και ο αυτοκτόνος είναι φονιάς, γιατί μόνος αφαιρεί τη ζωή του. Και αυτός αμαρτάνει ενώπιον του Θεού. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία μας δεν τον ενταφιάζει. Φόνος είναι και η έκτρωση. Και μάλιστα φοβερότερος απ’ όλους, γιατί
κάνεις φόνο μέσα στο ίδιο σου το σώμα, σκοτώνοντας το ίδιο σου το παιδί,
πριν αυτό γεννηθεί και βαπτιστεί και δύναται να γίνει μέτοχος της ουρανίου Βασιλείας. Εσύ, η ίδια η μάνα, του στερείς τον Παράδεισο!

14

Ρητό:

Ἄνδρα αἱμάτων καί δόλιον βδελύσσεται Κύριος (ψαλμ. ε΄7)
7) Οὐ μοιχεύσεις.
«Δε θα διαπράξεις μοιχεία». Η εβδόμη εντολή μάς διδάσκει να σεβόμαστε την ιερότητα του γάμου, γιατί αυτός είναι ιερός δεσμός ανδρός και γυναικός, ευλογημένος από τον Θεό· γι’ αυτό και λέγεται Μυστήριο. Ο Χριστός συμπλήρωσε ότι και το να κοιτάξει κανείς με σαρκική επιθυμία είναι
μοιχεία.

Ρητό:

Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.
(Ματθ. ε΄8).
8) Οὐ κλέψεις.
«Δε θα κλέψεις». Η ογδόη εντολή διδάσκει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα
να κλέβουμε την περιουσία του άλλου, γιατί η περιουσία είναι επίσης πολύτιμο πράγμα του ανθρώπου, όπως είναι πολύτιμη και η ζωή και η τιμή
του. Δεν πρέπει, επομένως, να στερούμε από τον άλλο αυτό που του ανήκει.
Αλλά και η αδικία και η πλεονεξία είναι κλοπή. Ο Κύριος συνιστά όχι μόνο
να μην κλέβουμε και να μην αδικούμε, αλλά και να ευεργετούμε και να ελεούμε τους συνανθρώπους μας.

Ο Εσπερινός της Εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
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Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Δημήτριος Βουνάτσος, στο παραθρόνιο,
κατά την τέλεση του Μεγάλου Εσπερινού.

9) «Οὐ ψευδομαρτυρήσεις».
«Δε θα πεις ψέματα», δε θα δώσεις ψευδή μαρτυρία. Ο Χριστός απαγορεύει την ψεύτικη διά όρκου μαρτυρία. Απαγορεύει μάλιστα εντελώς κάθε
όρκο.

Ρητό:

Ἀποθέμενοι τό ψεῦδος λαλεῖτε τήν ἀλήθειαν ἕκαστος
μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ (Εφεσ. δ΄25).
10) «Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι».
Δε θα επιθυμήσεις όσα έχει ο συνάνθρωπός σου». Η δεκάτη εντολή μάς
διδάσκει ότι δεν πρέπει να σκεπτόμαστε κάτι κακό για τον συνάνθρωπό μας
ούτε να επιθυμούμε τα αγαθά του. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ζώντας
με αγάπη Χριστού, δεν πρέπει να επιθυμούμε, να λαχταρούμε ούτε να φθονούμε τα αγαθά του πλησίον μας.

Ρητό:

Ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι (Ματθ. ιε΄19). Ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει
ἁμαρτίαν (Ιακώβ. α΄15).
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Στη Γιορτή των Αρχαγγέλων
Στον φύλακα Άγγελο
Ήρθες, σαν ήρθα στη ζωή στο παιδικό μου λίκνο,
άνοιξες τις φτερούγες σου, μου γλύκανες τον ύπνο·
και μες στο άγιο βάπτισμα εστάθηκες κοντά μου
και στο βιβλίο της ζωής έγραψες τ’ όνομά μου.
Κι από τα πρώτα βήματα, στο πέρασμα του χρόνου,
με παραστέκεις στη ζωή, σ’ ώρες χαράς και πόνου,
Κι όταν στερνά το σήμαντρο αποσπερνό χτυπήσει
και η φτωχή μου η ζωή σαν καντηλάκι σβήσει,
μείνε κοντά μου, κι η ψυχή απ’ τα δικά σου χέρια
με τη φρουρά του Μιχαήλ να ξανοιχτεί στ’ αστέρια.
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Χριστούγεννα
Η Άγια Νύχτα
Ήρθες μια νύχτα στον βαθύ της ανθρωπότης ύπνο
κι έγιν’ αυγή κι ανατολή το ταπεινό Σου λίκνο·
ήρθες νεογέννητο παιδί, στην παγωνιά, στ’ αγέρι,
στη σκοτεινιά Εσύ το Φως, με προπομπό τ’ αστέρι.
Σταύλος παντού και στις καρδιές βαριά τα χνώτα γύρω
και σκόρπισε η ανάσα Σου ροδόσταμο και μύρο.
Κι ήτανε κρύα και φτωχή η γη χωρίς λουλούδια,
μα φέραν χάρες κι ευλογές τα ουράνια αγγελούδια·
κι απ’ τους αιθέρες ψάλλανε πάνω στης γης τη δίνη,
«Δόξα στον Ύψιστο Θεό και επί γης ειρήνη».
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Το κήρυγμα της Κυριακής.

Κ

ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ

αι πάλι ο ευαγγελιστής Λουκάς με το υπέροχο ζωγραφικό του ταλέντο ζωγράφισε με τη γραφίδα της πέννας του στην Ευαγγελική Περικοπή της ΙΔ΄ Κυριακής, 1ης Δεκεμβρίου, ένα θαύμα που σημειώθηκε στη πανέμορφη Ιεριχώ, την πόλη των ρόδων, όπως την αποκαλούσαν.
Κοντά στα τείχη αυτής της ιστορικής πόλης έστησε το στέκι του ένας δυστυχισμένος. Είναι ένας άνθρωπος τυφλός. Αυτό τα λέει όλα. Στην άκρη του
δρόμου στέκεται και σιγοτραγουδά με πονεμένη την καρδιά. Θέλει να προκαλέσει την προσοχή των περαστικών να τον βοηθήσουν, να του συμπαρασταθούν. Θέλει και αυτός να ζήσει. Δεν είναι επαγγελματίας ζητιάνος. Είναι
ένας άνθρωπος βασανισμένος. Ποτέ στη ζωή του δεν είδε τη γλυκιά μορφή
της μάνας του που τον γέννησε. Ποτέ δεν αντίκρισε το στοργικό βλέμμα του
πατέρα. Ποτέ δεν ένιωσε τη χαρά της ανατολής του ήλιου. Ποτέ δεν ένιωσε
τη μαγεία του ηλιοβασιλέματος. Ποτέ δεν αντίκρισε την όμορφη θάλασσα με
τα πανέμορφα ακρογιάλια της. Ποτέ δεν είδε τον έναστρο ουρανό, τις χιονισμένες βουνοκορφές, τους καταπράσινους κάμπους, τα κρίνα του αγρού, την
ανθογεννήτρα Άνοιξη. Η
τύφλωσή του τον κρατούσε αλυσοδεμένο στα
σκοτεινά της μπουντρούμια και δεν τον άφηνε να
απολαύσει
τη ζωγραφιά του πανέμορφου αυτού ορατού κόσμου. Έτσι
ήταν ένας τυφλός δυστυχισμένος άνθρωπος· δε
γνώριζε πότε ξημέρωνε
και πότε βράδιαζε. Ζούσε μέσα σε μια ατέλειωτη,
αξημέρωτη νύχτα.
Όμως, παρά το γεγονός ότι ζούσε μέσα στη
δυστυχία του, δεν έπαψε
να ελπίζει και να πιστεύει πως κάποτε είναι δυνατό να βγει απ’ το φριχτό
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος,
στον Εσπερινό της Εορτής καλωσορίζει, ευχαριστεί
αυτό σκοτάδι, να ξημεκαι προσκαλεί τον φιλοξενούμενο Σεβασμιώτατο Αυλώνος,
ρώσει και γι’ αυτόν μια

κ. Χριστόδουλο, να απευθύνει στους πολυπληθείς προσκυνητές
των Αρχαγγέλων λόγους παραμυθίας εκ του περισσεύματος
της καρδίας του.
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λαμπρή ημέρα. Το πρωινό αυτό, κάπως διαφορετικά αισθανόταν. Ενδόμυχα, σαν κάτι καλό περίμενε να του συμβεί. Γι’ αυτό, μόλις άκουσε μια ασυνήθιστη οχλοβοή, ρώτησε και έμαθε τι συμβαίνει.
«Ο Χριστός περνάει», του λένε. Η πληροφορία τον συγκλόνισε βαθιά.
Μια ακατάσχετη δύναμη τον παρακινεί να φωνάξει. Τηλεβόας γίνεται το
στόμα του. Σάλπιγγα ηχηρή η γλώσσα του. «Ἰησοῦ υἱέ Δαυίδ, ἐλέησόν με».
Μερικοί του «πρωτοκόλλου» τον μαλώνουν. Σταμάτα. Μη φωνάζεις έτσι. Η
συμπεριφορά σου είναι άπρεπη. Πρέπει να είσαι περισσότερο ευγενής. Ενοχλείς τον Χριστό. Σταμάτα. Αλλά ο τυφλός περισσότερο κραύγαζε. Και ο
Ιησούς; Δεν έμεινε ασυγκίνητος. Τον πλησιάζει και τον ρωτά. Τι θέλεις να
σου κάνω; Και ο τυφλός δεν ζήτησε πλούτη, δεν ζήτησε δόξα, δεν ζήτησε
αξιώματα, δεν ζήτησε περιουσίες. Ένα μόνο ζήτησε. «Τα μάτια μου δος μου,
Κύριε», τα ματάκια μου, του είπε παρακλητικά. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα
χωρίς αυτά είναι άχρηστα. Και τότε ο φωτοδότης Κύριος είπε μια φράση:
«Ἀνάβλεψον. Ἡ πίστη σου σέσωκέ σε». Το θαύμα έγινε. Ο τυφλός ανέβλεψε. Δόξασε τον Θεό και ακολούθησε τον Χριστό.
Ένας τυφλός στο σημερινό Ευαγγέλιο. Πολλοί οι τυφλοί στην κοινωνία μας! Ένας ο τυφλός στο σώμα. Πολλοί τυφλοί στην ψυχή. Ένας πνιγμένος στο φυσικό σκοτάδι. Πολλοί πνιγμένοι μέσα στην πνευματική νύχτα.
Τυφλός είναι αυτός που έχασε την πίστη στο Θεό, γιατί η πίστη είναι η όραση της ψυχής. Η πίστη είναι το φως της ψυχής. Η πίστη είναι το τηλεσκόπιο
της ψυχής. Η πίστη είναι η βέβαιη και αλάνθαστη πληροφορία για πράγματα
που δε βλέπουμε. Τυφλός είναι αυτός που δε βλέπει μέσα σ’ αυτό το όμορφο σύμπαν, το πάνσοφο χέρι του Δημιουργού. Τυφλός είναι αυτός που αρνείται την ύπαρξη ψυχής στον άνθρωπο. Τυφλός είναι αυτός που αρνείται
τον ουράνιο κόσμο, τη Βασιλεία των ουρανών, της οποίας κληρονόμος γίνεται κάθε παιδί του Θεού που πολιτεύεται, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Τυφλός είναι κάθε άπιστος και άθεος και αρνητής, που αρνείται την ύπαρξη του Θεού.
Αγαπητέ αναγνώστη,
Μήπως και συ έχασες τα μάτια της ψυχής σου; Μήπως ζεις μέσα σε φριχτό πνευματικό σκοτάδι; Μήπως, λόγω της κατάστασης σήμερα που επικρατεί σ’όλον τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Πατρίδα μας, έχασες τον προσανατολισμό σου; Αν ναι· μη παραμένεις άλλο στην τύφλωσή σου. Ζήτησε τα
μάτια σου από τον Χριστό. Ζήτησε το φως της ζωής σου από τον Χριστό.
Κράξε δυνατά. Βόησε από τα βάθη της καρδιάς σου. Κύριε, δος μου το φως
της ψυχής μου. Κύριε, δός τη γαλήνη της καρδιάς μου. Κύριε, δος μου αυτό
που μου λείπει: Τα μάτια της ψυχής μου. Ζήτησέ τα με πίστη ζεστή κ’ αληθινή μέσα από την καρδιά σου και ο φιλάνθρωπος, φιλέσπλαχνος και πολυέλεος Κύριος θα δείξει έλεος και ευσπλαχνία.
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Συνέχεια από το προηγούμενο

ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
Η απόδοση στην καθομιλουμένη και τα σχόλια είναι του κ. Φραγκούλη Αθανασίου,
Δρ. Κλασικής Φιλολογίας και Επιτ. Σχολικού Συμβούλου.
ΚΕΦΑΛΑIΟΝ Ι΄

Για τη Xαρά

H

Χαρά ως αρετή συνίσταται σε μια ανάπαυση της ψυχής και μια ευχαρίστηση της καρδιάς, στην οποία συνίσταται η ζωή του ανθρώπου,
όπως γράφει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει, όμως, να έχει κάποιος χαρά για
κακά πράγματα, αλλά για καλά και πάνω από όλα για την καλή Συνείδηση.
Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος αλλά και κοσμικοί συγγραφείς , μετά
από την κοσμική χαρά ακολουθεί πάντα η Λύπη. Και όπως εκείνη κάνει να
ανθεί η ζωή, όπως λέει ο Σολομών, έτσι κι αυτή ξηραίνει τα κόκκαλα. Δεν
πρέπει, λοιπόν, ποτέ να χαίρεται κανείς για το κακό κανενός, γιατί δεν γνωρίζει πως
θα πάνε οι αντίξοες περιστάσεις. Η καρδιά μας πρέπει να
είναι πάντα ευδιάθετη και χαρούμενη τόσο στην ευτυχία,
όσο και στη δυστυχία.
ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Η Χαρά μπορεί να παρομοιαστεί με τον Πετεινό. Αυτός χαίρεται σε συγκεκριμένες ώρες τη
μέρα και τη νύχτα με κάποια φυσιολογική και εύλογη τάξη. Γιατί
λαλεί από χαρά τη νύχτα και επισημαίνει τις ώρες και τη κατάλληλη στιγμή που πρέπει να ξυπνούν οι άνθρωποι, για να φροντίσουν για τις υποθέσεις τους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυλώνος
κ. Χριστόδουλος, λαβών τον λόγο απευθύνει
προς τους ευσεβείς προσκυνητές των Αρχαγγέλων,
λόγους παρηγορίας εκ της θερμής και
παλλομένης του καρδίας.

Τα Ιερά Βιβλία μάς δίνουν ένα
παράδειγμα ευδιάθετης καρδιάς,
τόσο στις δυστυχίες, όσο και
στις ευτυχίες, στο πρόσωπο του
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Ιώβ, που πολύ ευλογούσε και υμνολογούσε τον Κύριο και όταν
του έδινε κάτι καλό και
όταν έπεφταν πάνω
του οι αρρώστιες και
οι ταλαιπωρίες. Επειδή, λοιπόν, ένιωθε αυτός την ίδια ησυχία και
την ίδια ανάπαυση καρδιάς τόσο στη μια όσο
και στην άλλη περίπτωση, τον αξίωσε ο Θεός
να ευδοκιμήσει όσον
αφορά τον πλούτο, την
υγεία και την τεκνοποίηση (1).
ΣΧΟΛΙΑ
Είναι γνωστό ότι ο Ιώβ, πρόΗ απόλυση του Μ. Εσπερινού.
σωπο της Παλαιάς Διαθήκης, έγινε σύμβολο ευσέβειας και βαθιάς πίστης, σύμβολο αντιστάσεως στους πειρασμούς και υποταγής στο θέλημα του Θεού.
Με αυτόν σχετίζεται η φράση «ιώβειος υπομονή» που υποδηλώνει την απέραντη και ανεξάντλητη
υπομονή και καρτερικότητα και η φράση «τα πάθη του Ιώβ» που υποδηλώνει τις εξαιρετικά σκληρές
και συνεχείς δοκιμασίες και αντιξοότητες της ζωής.

ΚΕΦΑΛΑIΟΝ IA΄

Για τη Λύπη

Η

Λύπη είναι ένα πάθος αντίθετο της Χαράς και παρουσιάζεται με
πολλές μορφές. Η μία είναι, όταν κάποιος λυπάται και υποφέρει για
ένα πράγμα, που δεν πρέπει, ή περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Τη Λύπη αυτή
νιώθουν εκείνοι που δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι με την τύχη τους ή εκείνοι που φοβούνται μην τους λείψει η αναγκαία τροφή ή εκείνοι που καθημερινά παραπονιούνται για τις καιρικές συνθήκες, λυπούνται για τις βροχές και ανησυχούν ακόμη και για την ξαστεριά, που διαρκεί πολύ καιρό*
εκείνοι που για τον θάνατο ενός συγγενούς ή τον ξενιτεμό ενός φίλου δεν
μπορούν να ησυχάσουν. Αυτή η Λύπη είναι ελάττωμα. Υπάρχει όμως και η
άλλη. Τη Λύπη αυτή νιώθει ο άνθρωπος που δεν κάνει ούτε σκέπτεται να
κάνει πράγματα ωφέλιμα στον εαυτό του, αλλά στέκεται σαν νεκρό κορμί.
Αυτό ονομάζεται Οκνηρία και είναι πολύ μεγάλο ελάττωμα. Μια άλλη μορφή λύπης νιώθει ο άνθρωπος που παραμένει σταθερός σε μία ή πολλές συ-
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γκεχυμένες και λυπητερές σκέψεις χωρίς εύλογη αιτία. Η Λύπη αυτή λέγεται
Μελαγχολία και πρέπει να γιατρευτεί σαν ένα είδος Μωρίας. Πρέπει όμως
κανείς να φυλάγεται από κάθε μορφή Λύπης, γιατί εύκολα από αυτή πέφτει
στην Απελπισία, που είναι το χειρότερο και πιο επικίνδυνο πάθος στον Κόσμο.
ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Η Λύπη μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ζώο που λέγεται Μάκαγος. Αυτό είναι μια
μικρή Μαϊμού που πάντα κλαίει. Αρμόζει, λοιπόν, να συγκριθεί με κείνους που
ποτέ δεν αισθάνονται ευχαριστημένοι, όσο καλά κι αν είναι.

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Για τους Εβραίους μαρτυρεί ο Άγιος Ιερώνυμος ότι συνήθιζαν να συναθροίζονται
κάθε χρόνο από διάφορες περιφερειακές Επαρχίες τη μέρα της τελειωτικής καταστροφής της Ιερουσαλήμ, για να θρηνούν όλοι μαζί το χαμό της, αλλά, επειδή δεν
τους επιτρεπόταν να κάνουν αυτό ελεύθερα, πλήρωναν μεγάλα ποσά, για να έχουν
το δικαίωμα να κλαίνε όσο ήθελαν χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Έτσι, αυτοί
που είχαν αγοράσει το Αίμα του Χριστού, αγόραζαν έπειτα και τα δικά τους δάκρυα.

Η μικρή είσοδος.
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Η Φοβία

Υ

πάρχει ένα Μυστήριο της Εκκλησίας μας, που ανήκει στα υποχρεωτικά, και είναι αναγκαίο και απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για το Μυστήριο της Μετάνοιας ή όπως είναι γνωστό στους
περισσότερους, το Μυστήριο της εξομολόγησης.
Ένας σημαντικός αριθμός χριστιανών, που αισθάνονται ότι είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, νιώθει την
ανάγκη να οδηγεί συχνά – πυκνά τα
βήματά του στο εξομολογητήριο και
μπροστά στον πνευματικό, κάτω από
την εικόνα του Εσταυρωμένου, να
ανοίγει την καρδιά του, να λέει τα κρίματά του και με πόνο ψυχής να εξομολογείται τις αμαρτίες του.
Βλέπει τον πνευματικό σαν τον εκπρόσωπο του Χριστού, αλλά συγχρόνως τον νιώθει και σαν γιατρό της ψυχής του και τον εαυτό του σαν ασθενή
στη ψυχή. Λέει με κάθε λεπτομέρεια τα
περιστατικά και ακούει με προσοχή, τη
διάγνωση, τα συμπεράσματα, τις σοφές
συμβουλές και τις απαραίτητες υποδείξεις προς διόρθωση και αποφυγή του
κακού και της αμαρτίας.
Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι, οι
οποίοι θέλουν να θρησκεύουν, θέλουν
να έχουν σχέσεις με την Εκκλησία. Επιθυμούν να εκκλησιάζονται, αλλά δε θέλουν ποτέ να ακούσουν για εξομολόγηση, γιατί φοβούνται μήπως οι άνθρωποι που θα τους δουν να πηγαίνουν
στον πνευματικό τους θεωρήσουν μεγάλους αμαρτωλούς και χάσουν έτσι
την καλή ιδέα που έχουν γι’ αυτούς.
Κύριε – Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού …
Αυτό είναι ένα λάθος. Το πρώτο βέβαια. Λησμονούν, προφανώς , ότι όλοι
οι άνθρωποι, όλοι οι πιστοί, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, λαϊκοί, κληρικοί,
θεολόγοι και ιεροκήρυκες, επίσκοποι και πατριάρχες περνούν από το για-
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τρό της ψυχής, τον πνευματικό, χωρίς όλοι αυτοί να είναι αναγκαστικά μεγάλοι αμαρτωλοί. Όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι ιερείς έχουν τον εξομολόγο
τους, τον πνευματικό στον οποίο εξομολογούνται και λένε τα κρίματά τους.
Και όλοι αυτοί δε κινδυνεύουν να θεωρηθούν και να κατηγορηθούν ως μεγάλοι εγκληματίες, επειδή εξομολογούνται. Επομένως, αυτός ο δισταγμός είναι καθαρά σατανικός και σαν τέτοιος πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μερίδα χριστιανών που ακούει εξομολόγηση και αισθάνεται μια φοβία. Νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχουν
πέσει πολύ χαμηλά, ότι ο πνευματικός θα τους μαλώσει, θα τους επιβάλλει
αυστηρές κυρώσεις, ότι θα τους εκδικηθεί και αυτοί δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι να υποστούν μια τέτοια μεταχείριση. Αυτό είναι ένα δεύτερο
λάθος. Είναι μια άλλη σατανική ιδέα που τη βάζει ο πονηρός στον άνθρωπο για να μη οδηγήσει ποτέ τα βήματά του στη στράτα του Θεού. Όσες φορές συναντώ ανθρώπους που φοβούνται τον πνευματικό, θυμάμαι το εξής
περιστατικό: Ένας πνευματικός, εκτελώντας εντολή του επισκόπου, περιόδευε τα χωριά και εξομολογούσε. Μια μέρα πήγε σε ένα χωριό και χτύπησε την καμπάνα για εξομολόγηση. Την ξαναχτύπησε πολλές φορές, αλλά κανένας χριστιανός δεν έφερε τα βήματα του στο ναό. Δε προσήλθε ούτε ένας.
Στον περίβολο του ναού ήταν ένας οικοδόμος που έχτιζε ένα τοίχο. Κοντά
στο πεζούλι σταμάτησε και ο πνευματικός. Ε, μάστορα, του λέει ο ιερέας, είμαι ο εξομολόγος. Δε θα έρθει κανείς να εξομολογηθεί; Τι θα κάνω; Πρέπει
και εγώ να γράψω το μεροκάματό μου. Έτσι χαμένη θα πάει η μέρα μου σή-

Καθ’ όλην την ώρα της Θ. Λειτουργίας, και όχι μόνον, η σειρά των προσκυνητών
ήταν ατελείωτη και κράτησε ως αργά το μεσημέρι!
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Η περιφορά της εικόνας.

μερα; Δεν έρχεσαι εσύ τουλάχιστον να εξομολογήσω; Α, παππούλη, όλα κι’
όλα. Αυτό δε γίνεται. Εμείς εδώ δε πολυκαταλαβαίνουμε απ’ αυτά που λες
εσύ. Μα να σου πω την αλήθεια. Εμείς εδώ φοβούμαστε την εξομολόγηση. Ο
πνευματικός συνέχισε τη συζήτηση. Ο διάλογος διήρκεσε κοντά μισή ώρα· ο
ιερέας ρωτούσε και ο οικοδόμος απαντούσε. Και στο τέλος ο πνευματικός
του λέει. Έλα τώρα, αδελφέ μου, να πάμε στο ναό να σου διαβάσω και την
ευχή. Η εξομολόγηση έγινε. Και ο οικοδόμος ρωτά έκπληκτος. Αυτή είναι η
εξομολόγηση; Τότε δεν έχω καμιά αντίρρηση να εξομολογούμε συχνά. Αυτό
είναι κάτι το ευχάριστο. Μπράβο! Τώρα θέλω να μου διαβάσεις τη συγχωρητική ευχή και να σου πω και κάτι ακόμα που δε με ρώτησες για να σου το
πω. Και ο οικοδόμος έλαβε την άφεση των αμαρτιών του και πήρε την απόφαση να κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων.
Αδελφέ μου,
Θέλω στο όνομα του Χριστού να νικήσεις κάθε δισταγμό και να αποβάλλεις κάθε φόβο γύρω από το Μυστήριο της εξομολόγησης. Υπάρχουν
πνευματικοί άξιοι της εμπιστοσύνης σου. Αναζήτησε και θα βρεις. Αναζήτησε ένα νηφάλιο πνευματικό και σ’ αυτόν να εμπιστευθείς τα μυστικά της
καρδιάς σου. Μια δοκιμή θα σου δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσεις μόνος σου την αξία της εξομολόγησης. Είμαι βέβαιος ότι θα πεις χωρίς αμφιβολία: Ώστε αυτή είναι η εξομολόγηση; Κρίμα στους φόβους μου και τους
δισταγμούς μου.
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Για το έτος 2014 τυπώσαμε και θέσαμε
σε κυκλοφορία το Ημερολόγιο του Ιερού
μας Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών,
που βλέπετε παραπλεύρως, για χάρη των
προσκυνητών και αναγνωστών του Περιοδικού
μας. Είναι αφιερωμένο στον Ι. Ναό του Αγίου
Βασιλείου, στα ανακαινιστικά Εκκλησιαστικά
έργα της Ενορίας μας, καθώς και σε εικόνες
της καθημερινής ζωής του Μανταμάδου του
χθες και του σήμερα. Έχει διαστάσεις 20 επί 20 εκατοστά, δεμένο με
σκληρό εξώφυλλο και αποτελείται από 270 έγχρωμες σελίδες. Είναι
εμπλουτισμένο με φωτογραφίες παλιές ασπρόμαυρες και έγχρωμες
από τη ζωή της Εκκλησίας και τις ενασχολήσεις των κατοίκων του
Μανταμάδου, τα Αποστολικά Αναγνώσματα όλων των Κυριακών
του έτους στη γλώσσα των Ευαγγελίων και την απόδοσή τους στη
νεοελληνική, την πρωινή προσευχή, το μικρό απόδειπνο, γνώμες μεγάλων
και σοφών ανθρώπων, τις νηστίσιμες ημέρες και περιόδους του έτους,
λίγες σελίδες για σημειώσεις και τηλεφωνικό κατάλογο και φυσικά την
εικόνα του Αγίου που εορτάζει κάθε μέρα με συνοπτική βιογραφία του.
Όσοι επιθυμούν να το προμηθευτούν, ας μας γράψουν, ή να το ζητήσουν
από το Περίπτερο του Ι. Ναού των Ταξιαρχών ή στο τηλέφωνο 2253061221 τις βραδινές ώρες μετά τις 7 μ.μ. Τιμάται 10 Ευρώ, όση είναι
και η δαπάνη για την εκτύπωσή του, μη περιλαμβανομένων των
εξόδων αποστολής.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ

Στους αγαπητούς αδελφούς, φίλους, συνδρομητές και
αναγνώστες του Περιοδικού μας, με την ευκαιρία των Εορτών
των Χριστουγέννων, ευχόμαστε με όλη μας
την καρδιά όπως ο Θεός Λυτρωτής όλου του κόσμου,
τους φέρει τη λύτρωση της ψυχής, το δε αστέρι της Βηθλεέμ
οδηγεί τα βήματά τους στην αληθινή
και αναφαίρετη χαρά και ευτυχία.
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ΓEΓONOTA
Το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, η Ενορία μας υποδέχτηκε τη χαριτόβρυτη Κάρα του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλλιανού, του και κτήτορα των Ιερών Μονών της Επαρχίας μας, Λειμώνος και Μυρσινιώτισσας, ανδρικού και γυναικείου αντιστοίχως.
Τη συνόδευε ο άγιος Καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Παυλόπουλος, που ήρθε από την ανδρική Μονή του Λειμώνος.
Στην Κωμόπολή μας την υποδέχτηκαν Κλήρος και Λαός και εν πομπή την
έφεραν στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, όπου και ψάλθηκε πανηγυρικός
Εσπερινός.
Επίκαιρα μίλησε ο άγιος Καθηγούμενος και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως μας π. Νικόδημος Παυλόπουλος.
Η χαριτόβρυτη Κάρα του Αγίου Ιγνατίου, έμεινε στην Κωμόπολή μας έως και
το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου, που τελέστηκε η προεόρτια ιερή Αγρυπνία των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, και τέθηκε σε προσκύνηση των πολυπληθών προσκυνητών, που συνέρρευσαν απ’ όλο το αγιοτόκο Νησί μας και όχι μόνο· μαζί της
και τα Άγια Λείψανα των σφαγιασθέντων Μοναχών υπό των Αγαρηνών και του
ιστορήσαντος τη θαυμαστή Ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μοναχού Γαβριήλ.
Πολλά από τα σπίτια της Κωμόπολής μας αγιάστηκαν, όταν οι ιερείς έφεραν
Αυτήν σ’ αυτά και τέλεσαν τον καθιερωμένο αγιασμό.

Η Περιφορά.
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Το έθιμο αυτό, η επίσκεψη δηλαδή της Κάρας του Αγίου Ιγνατίου στην Κωμόπολή μας και ο αγιασμός των σπιτιών της, είναι πολύ παλιό. Ανάγεται σε μια εποχή κατά την οποία σε μια θανατηφόρα επιδημία που μάστιζε την Κωμόπολή μας,
με πίστη κάλεσαν οι κάτοικοί του Μανταμάδου από το Μοναστήρι του Λειμώνος την Κάρα του Αγίου Ιγνατίου και ο Άγιος ερχόμενος σ’ αυτήν θεράπευε τους
ασθενείς, όταν περνούσε από σπίτι σε σπίτι και το αγίαζε. Στο τέλος, έδιωξε παντελώς την ασθένεια από τον Μανταμάδο. Έκτοτε, ανελλιπώς έρχεται κάθε χρόνο, την εποχή αυτή, και οι ευσεβείς κάτοικοι την υποδέχονται με χαρά και ευγνωμοσύνη. Παλαιότερα ερχόταν συνοδευόμενη από τον Ηγούμενο ή από κάποιον
ιερομόναχο, πάνω σε άλογο στολισμένο.

Με καθημερινές ιερές ακολουθίες στον Ιερό μας Ναό, των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, κύλησε το εορταστικό οκταήμερο της Εορτής των Αρχαγγέλων
από 1ης έως 8ης Νοεμβρίου.
Την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου έγινε η καθιερωμένη ιερή αγρυπνία. Σ’ αυτήν, ο Ιερός Ναός φιλοξενούσε την κάρα του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλλιανού, του Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης, που μαζί με τα άγια λείψανα των σφαγιασθέντων Μαρτύρων μοναχών και του ιστορήσαντος την αγία και ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγ-

Και μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας,
η προσέλευση των πιστών ήταν πολυάριθμη.
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γέλου Μιχαήλ, τέθηκαν σε
προσκύνηση στους ευσεβείς προσκυνητές.

Στον
πανηγυρικό
Εσπερινό χοροστάτησε ο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυλώνος κ. Χριστόδουλος. Ο Άγιος Αυλώνος
έρχεται κάθε χρόνο, ταπεινός προσκυνητής, να τιμήσει την Εορτή των Αγίων
Αρχαγγέλων και Αγγέλων.
Συμπροσευχόμενος παρέστη ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μηθύμνης
κ. Χρυσόστομος, ο οποίος
και σε εγκάρδια προσλαλιά ευχαρίστησε και κάλεσε
τον Άγιο Αυλώνος να κηρύξει τον θείο λόγο και να πει
λόγια παραμυθίας εκ του
περισσεύματος της καρδίας του.
Συγκινητικές οι στιγμές, και πάλι, εμπρός
στην θαυμαστή ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη.

Την επαύριον, ημέρα της Εορτής, λειτούρ-

γησε ο Άγιος Αυλώνος, συνοδεία πολλών ιερέων. Τον
θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης και Πρωτοσύγκελος της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας π. Νικόδημος Κουτσαμπάσης. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η περιφορά της φορητής εικόνας του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ.
Εφέτος το πλήθος των προσκυνητών, ιδίως την ημέρα της Πανήγυρης, ήταν
απρόσμενο και πρωτοφανές στα χρονικά αυτής της χειμερινής Εορτής. Στη
1 μ.μ. η «ουρά» των προσκυνητών ήταν ακόμα έξω στην Αυλή του Ιερού μας
Ναού!
Ζητάμε συγνώμη από τους προσκυνητές που ταλαιπωρήθηκαν κατά την
έλευσή τους στον Ναό μέσα σ’ Αυτόν από την αταξία, αλλά και έξω, από την
μη αστυνόμευση των αναρίθμητων οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά
τρακαρίσματα, πολλές ζημιές, άσκημες κριτικές για την τάξη και πολλά παράπονα. Βλέπετε και εφέτος – παρά τις πολλές και βέβαιες υποσχέσεις που μας δίνο-
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Στο γραφείο του Προσκυνήματος, μετά τον Εσπερινό της Εορτής,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος,
ο Μητροπολίτης Αυλώνος κ. Χριστόδουλος,
ο Δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Δημήτριος Βουνάτσος,
οι Ιερείς και προσκυνητές, σε μικρά δεξίωση.
νται κάθε χρόνο από τη Χωροφυλακή της Λέσβου – αυτή έλαμψε, και πάλι, διά
της απουσίας της. Ούτε ένα όργανο της τάξης μέσα ή έξω από τον Ναό υπήρχε!!! Πρέπει οι πάντες να γνωρίζουν ότι: «Ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθε καί εἰς Θεόν τελαυτᾶν»! Καλόν είναι το ενδιαφέρον και η προστασία των υψηλών προσώπων,
αλλά και καθήκον ιερόν και απαράβατον ο σεβασμός και η τιμή προς τους Αγίους. «Ταῦτα δέ ἔδει ποιῆσαι κἀκείνα μή ἀφιέναι».
Ευχόμαστε σ’ όλους αυτούς που τίμησαν τη Σύναξη των Αρχαγγέλων, Αγελών και των άνω Τάξεων, αλλά και εκείνους που διά λόγους υπεράνω της θελήσεώς τους δεν κατέστη εφικτό· ο Κύριος διά πρεσβειών των Ταξιαρχών να τους
σκέπει και να παρέχει υγεία, ευτυχία και προκοπή στους ίδιους και στις αγαπημένες τους οικογένειες˙ να τους εκπληρώνει δε κάθε αγαθό και ευσεβή πόθο.

Η Στέγη Αγάπης και πάλι αυτό το διάστημα ένιωσε το ενδιαφέρον των
Χριστιανών μας. Πολλοί ήταν εκείνοι που πρόσφεραν εκ του περισσεύματός,
προπάντων δε, του περισσεύματος της καρδιάς τους, «το μυρωμένο» ενδιαφέρον της αγάπης τους.
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Από ένα γεύμα παρέθεσαν οι: Ελευθέριος και Τασούλα Βεμβέτσου, εις
μνήμην Δημητρίου Βεμβέτσου. Η κ. Ευστρατία Αρχοντή, εις μνήμην Ευστρατίου Αρχοντή.
Τον οβολόν τους κατέθεσαν σε ευρώ οι: Δημήτριος Παπακηρύκου 30,
Κλεοπάτρα Βενάρδου 10, Αναστασία Κομπατσάρη 120, Δημήτριος και Χαρούλα Μόκκα 150 εις μνήμην των γονέων τους. Οικ. Ιγνατίου Καραμανώλη και Ελευθερρίου Βεμβέτσου 150, εις μνήμην του αδελφού τους Δημητρίου Βεμβέτσου.
Γεώργιος και Ευανθία Μιχαηλάρη, εις μνήμην των γονέων και συγγενών τους.
Ισμήνη Καράμπελα 10 $ canada. Χαρίκλεια Προσμητρέλλη-Μωϋσιάδου 100, εις
μνήμην του πατέρα της Στυλιανού. Λεμονιά Στρούμπου 50, αντί στεφάνου εις
μνήμην Ευαγγέλου Χατζηνικολάου. Πέτρος Πιτσιλαδής 50. Ελένη Τσακίρη 100.
Απόστολος Μ. Κοπριτέλλης 100. Αγγέλα Παπαμιχαήλ 200. Καλλιρρόη Τσοκάρου
200. Μιχαήλ Ζαρέας 70. Ευστρατία Σουλτανάκη 200. Ανώνυμος 1000, εις μνήμην Μαριάνθης Αψωκάρδου. Αγγελική Νικολαϊδου 20. Δήμητρα Θεοδωρίδου
50. Δημήτριος Δερτιλής 100. Freda Kaias Afstralia 500 $.

Οι Αρχιερείς Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος και Αυλώνος κ. Χριστόδουλος
έχοντες στο μέσον τον Δήμαρχο Μυτιλήνης κ. Δημήτριο Βουνάτσο,
στο Γραφείο του Προσκυνήματος, μετά τον Εσπερινό της Εορτής.
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Υπενθυμίζουμε στους αγαπητούς φίλους και
συνδρομητές του Περιοδικού μας ότι κάθε Κυριακή και τις μεγάλες Εορτές, Των Ταξιαρχών
8 Νοεμβρίου, των Χριστουγέννων, την Πρωτοχρονιά, των Θεοφανείων, του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου, καθώς και όλη τη Μ. Εβδομάδα και
το Πάσχα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία, από τον Ιερό μας Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Μανταμάδου, μέσω internet!
Η έναρξη της εκπομπής της αναμετάδοσης της Θείας Λειτουργίας των
Κυριακών και Εορτών είναι η 8η πρωινή και η λήξη της η 10 και 30 π.μ.
ώρα Ελλάδος. Η λήψη είναι παγκόσμιας ισχύος. Προσοχή στη διαφορά
της ώρας κάθε κράτους και Ηπείρου.

Να
θυμάμαι!

Το site είναι:

www.tvmitilini.gr

Οι γυναίκες της Ενοριακής μας Εστίας σε μια αναμνηστική φωτογραφία,
κρατώντας το νέο μας Ημερολόγιο 2014, δώρο του π. Ευστρατίου.
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