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ΧΑΙΡΕΤΕ
Με τη βοήθεια του Θεού και του Αγίου μας Νικολάου, κυκλοφόρησε το έκτο τεύχος του 
περιοδικού της ενορίας μας, της «ΠΛΕΥΣΗΣ με τον Άγιο Νικόλαο». Στο τεύχος αυτό 
θα διαβάσετε τα νέα από τις δραστηριότητες στο ναό μας, τη συνέχεια της ιστορίας της 
ανέγερσής του αλλά κυρίως θα πάρετε «άρωμα» πασχαλινό!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Αυτός είναι «ο αναστάσιμος χαιρετισμός, που διαμορφώθηκε 
στην Ελληνική γλώσσα και μεταδόθηκε σ’ όλους τους Ορθοδόξους και στον υπόλοιπο 
χριστιανικό κόσμο», όπως γράφει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός*, και συνεχίζει: «Δεν είναι 
λόγος ευχής, αλλά χαιρετισμός και διακήρυξη της πίστεως στο γεγονός της Ανάστασης 
του Χριστού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πιστό στον Χριστό άνθρωπο.
Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι ο αναστάσιμος χαιρετισμός του Χριστού, αμέσως 
μετά την Ανάστασή Του, είναι ο (και πάλι) Ελληνικός λόγος “Χαίρετε”! Με αυτό 
τον χαιρετισμό απευθύνεται ο αναστάς Χριστός στις Μυροφόρες, μόλις βγήκαν από το 
“κενό μνημείο” (Ματθ. 28, 8-9). Η συνήθης αυτή ελληνική προσφώνηση, από την εποχή των 
Ομηρικών επών, αποκτά μιαν ιδιαίτερη πνευματική και χριστιανική σημασία […] και γίνεται 
το πρώτο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ της χριστιανικής ιστορίας […].
Ο πιστός στον Χριστό Έλληνας έχει σαφή γνώση, ότι με την προσφώνηση “Χαίρετε”, 
που επαναλαμβάνει πολλές φορές την ημέρα, προσφωνεί τους άλλους με τον Αναστάσιμο 
λόγο του Χριστού καλώντας τους στη μετοχή στο γεγονός της Ανάστασης. 
Λέγοντας “Χαίρετε”, γνώριζε ότι λέγεις “Χριστός Ανέστη” με έναν άλλο τρόπο».

Χριστός Ανέστη, αδελφοί μας! Χαίρετε!
Οι ιερείς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο

του ναού του Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου
Απρίλιος 2018

Ο κενός τάφος. Θεοφάνης ο Κρητικός, 1527. 
Ι. Μ. Αγ. Νικολάου Αναπαυσά, Μετέωρα.

(*) http://www.dogma.gr/dialogos/giati-chairete-simainei-christos-anesti/29611
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Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἦρθε τὸ Πάσχα, 
ἡ χαρµόσυνη µέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ αἰτία κάθε εὐφροσύνης καὶ 
ἀγαλλιάσεως, ποὺ ἔρχεται µία φορὰ τὸν χρόνο 
ἢ µᾶλλον ἔρχεται καθηµερινὰ καὶ συνεχῶς 
σ’ ἐκείνους ποὺ κατανοοῦν τὸ µυστικό της 
νόηµα. Ἦρθε καὶ γέµισε τὶς καρδιές µας 
χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση λύνοντας τὸν κόπο τῆς 
πάνσεπτης νηστείας καὶ τελειοποιώντας καὶ 
παρηγορώντας τὶς ψυχές µας.

Ἂς εὐχαριστήσουµε λοιπὸν τὸν Κύριο, 
ποὺ µᾶς πέρασε µέσα ἀπὸ τὸ πέλαγος τῆς 

νηστε ίας  καὶ 
µᾶς  ὁδήγησε 
µὲ εὐφροσύνη 
στὸ λιµάνι τῆς 
Ἀναστάσεώς του…

Ἂς ἐξετάσουµε 
ποιὸ εἶναι τὸ 
µυστήριο τῆς 
Ἀ ν α σ τ ά σ ε ω ς 
τοῦ Χριστοῦ καὶ 
Θεοῦ µας, ποὺ 
συντελεῖται κατὰ 

παράδοξο τρόπο σὲ ὅσους τὸ ἐπιθυµοῦν, 
πῶς θάπτεται ὁ Χριστὸς µέσα µας σὰν σὲ 
µνῆµα καὶ πῶς ἑνώνεται µὲ τὶς ψυχές µας 
καὶ ἀνασταίνεται συνανασταίνοντας κι ἐµᾶς.

Ὁ Χριστὸς καὶ Θεός µας, ἀφοῦ 
κρεµάσθηκε στὸν σταυρό, σταύρωσε ἐπάνω 
σ’ αὐτὸν τὴν ἁµαρτία τοῦ κόσµου· κι ἀφοῦ 
γεύθηκε τὸν θάνατο, κατέβηκε στὰ κατώτατα 
τοῦ Ἅδη. Ὅπως λοιπὸν τότε ἀνεβαίνοντας 
ἀπὸ τὸν Ἅδη ἐπέστρεψε στὸ ἄχραντο σῶµα 
του – ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἀποχωρίσθηκε 
καθόλου – κι ἀµέσως ἀναστήθηκε καὶ µετὰ 
ἀνῆλθε στοὺς οὐρανοὺς µὲ δόξα πολλὴ καὶ 
δύναµη, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ τώρα, ὅταν ἐµεῖς 

ἐξερχόµαστε ἀπὸ τὸν κόσµο καὶ εἰσερχόµαστε 
µὲ τὴν ἐξοµοίωση τῶν παθηµάτων τοῦ 
Κυρίου στὸν τάφο τῆς µετανοίας καὶ τῆς 
ταπεινώσεως, αὐτὸς ὁ ἴδιος κατεβαίνει ἀπὸ 
τοὺς οὐρανούς, εἰσέρχεται στὸ σῶµα µας 
σὰν σὲ τάφο, ἑνώνεται µὲ τὶς νεκρωµένες 
πνευµατικὰ ψυχές µας καὶ τὶς ἀνασταίνει. 
Ἔτσι παρέχει τὴ δυνατότητα σ’ ἐκεῖνον ποὺ 
συναναστήθηκε µαζί του νὰ βλέπει τὴ δόξα 
τῆς µυστικῆς του ἀναστάσεως.

Ἀνάσταση λοιπὸν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
δική µας ἀνάσταση τῶν κάτω κειµένων. 
Γιατί πῶς θὰ ἀναστηθεῖ αὐτὸς ποὺ ποτὲ δὲν 
ἔπεσε σὲ ἁµαρτία, καθὼς εἶναι γραµµένο, 
µήτε ἀλλοιώθηκε στὸ ἐλάχιστο ἡ δόξα 

Ἁγίου Συμεὼν 
τοῦ Νέου Θεολόγου 

Λόγος περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἀναστάσεως (Λόγος ΙΓ΄)

(νεοελληνικὴ ἀπόδοση)

Ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ δόξα 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
δική μας δόξα. Ἀφ’ ὅτου 
ἐκεῖνος οἰκειοποιήθηκε 
τὴν ἀνθρώπινη φύση, 
ὅσα ἐνεργεῖ σ’ ἐμᾶς  
τὰ ἐπιγράφει  
στὸν ἑαυτό του. 

Η Χριστού Ανάστασις, 1483. 
Μονή Μεγάλου Μετεώρου.
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του;  Ἢ πῶς θὰ δοξασθεῖ ἐκεῖνος ποὺ 
εἶναι ὑπερδεδοξασµένος καὶ ἐξουσιάζει τὰ 
σύµπαντα;

Ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ, 
καθὼς εἴπαµε, εἶναι ἡ δική µας δόξα. Ἀφ’ 
ὅτου δηλ. ἐκεῖνος οἰκειοποιήθηκε τὴν 
ἀνθρώπινη φύση, ὅσα ἐνεργεῖ σ’ ἐµᾶς τὰ 
ἐπιγράφει στὸν ἑαυτό του. Ἡ ἀνάσταση 
λοιπὸν τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἕνωσή της µὲ 
τὴ ζωή. Ὅπως ἀκριβῶς τὸ νεκρὸ σῶµα δὲν 
µπορεῖ νὰ ζήσει, ἂν δὲ δεχθεῖ µέσα του τὴ 
ζωντανὴ ψυχὴ καὶ δὲ σµίξει ἄµικτα µ’ αὐτήν, 
ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ δὲ µπορεῖ νὰ ζήσει µόνη 
της, ἂν δὲν ἑνωθεῖ ἀρρήτως κι ἀσυγχύτως 
µὲ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἡ ὄντως αἰώνια ζωή. 
Εἶναι δηλ. νεκρὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐν γνώσει 
καὶ ὀράσει καὶ αἰσθήσει ἕνωσή της µὲ τὸν 
Χριστό, κι ἂς εἶναι νοερὴ κι ἀθάνατη ἀπὸ 
τὴ φύση της.

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους 
πιστεύουν στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πολὺ 
λίγοι ὅµως εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὴν βλέπουν 
καθαρά· κι αὐτοὶ ποὺ δὲν τὴν εἶδαν, δὲν 
µποροῦν νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἰησοῦ 
Χριστὸ ὡς Ἅγιο καὶ Κύριο… Καὶ τὸ ἱερότατο 
λόγιο, ποὺ καθηµερινὰ ἔχουµε στὸ στόµα, 
δὲν λέει «Ἀνάστασιν Χριστοῦ πιστεύοντες» 
ἀλλὰ τί; «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι, 
προσκυνήσωµεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν τὸν 
µόνον ἀναµάρτητον».

Πῶς λοιπόν µᾶς προτρέπει τώρα τὸ Ἅγιο 
Πνεῦµα νὰ λέµε ὅτι εἴδαµε αὐτὴν ποὺ δὲν 
εἴδαµε, ἀφοῦ µάλιστα µιὰ φορὰ ἀναστήθηκε 

ὁ Χριστὸς πρὶν χίλια χρόνια κι οὔτε τότε 
τὸν εἶδε κανεὶς ν’ ἀνασταίνεται; Ἄραγε 
µήπως ἡ Ἁγία Γραφὴ θέλει νὰ λέµε ψέµατα; 
Ὄχι βέβαια· ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ µᾶς προτρέπει 
νὰ ὁµολογοῦµε εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐπειδὴ ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ συντελεῖται µέσα 
στὸν κάθε πιστὸ κι ὄχι µόνο µία φορά, ἀλλὰ 
κάθε ὥρα θὰ λέγαµε, ἀφοῦ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ 
Δεσπότης Χριστὸς ἀνασταίνεται µέσα καὶ 
λαµπροφορεῖ καὶ ἀπαστράπτει τὶς ἀστραπὲς 
τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θεότητος. Γιατὶ ἡ 
φωτοφόρος παρουσία τοῦ πνεύµατός µας 
ὑποδεικνύει τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἢ 
µᾶλλον µᾶς ἀξιώνει νὰ δοῦµε αὐτὸν τὸν ἴδιο 
τὸν ἀναστάντα. Γι’ αὐτὸ καὶ λέµε:

«Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν» 
(Ψαλµ. 117,27, Θεὸς εἶναι ὁ Κύριός µας καὶ 
φανερώθηκε σὲ µᾶς).

Σ’ ὅσους λοιπὸν ἀποκαλυφθεῖ ὁ 
ἀναστηµένος Χριστός, πάντως πνευµατικὰ 
ἐµφανίζεται στὰ πνευµατικά τους µάτια. 
Γιατί, ὅταν ἔρχεται σὲ µᾶς διὰ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος, µᾶς ἀνασταίνει ἐκ νεκρῶν, 
µᾶς ζωοποιεῖ καὶ µᾶς δίνει τὴ χάρη νὰ τὸν 
βλέπουµε µέσα µας ὁλοζώντανο, αὐτὸν τὸν 
ἀθάνατο καὶ ἀνώλεθρο καὶ νὰ γνωρίζουµε 
πλήρως, ὅτι αὐτὸς µᾶς συνανασταίνει καὶ 
µᾶς συνδοξάζει, ὅπως µαρτυρεῖ ἡ Ἁγία 
Γραφή.

(Από το βιβλίο «Σταυροαναστάσιμα»,  
έκδοσις Ι.Μ. Αγίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου, 

Κάλαμος Αττικής)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Πρώτο τροπάριο Α΄ Ωδής

Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς 
Ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα καὶ χαίρετε φάσκοντα
τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες.

Ελάτε ας καθαρίσουμε όλες μας τις αισθήσεις,
να δούμε και ν’ ακούσουμε το Χριστό μας που αστράφτει
μες στης Ανάστασης το φως το απρόσιτο
και να λέει με δυνατή φωνή το Χαίρετε,
καθώς της νίκης ψάλλουμε το θριαμβικό τραγούδι.

(Απόδοση στα Νέα Ελληνικά: ΚΑΙΤΗ ΧΙΩΤΕΛΛΗ)

(από το βιβλίο «Πάσχα το τερπνόν», σελ. 30, πρώτη έκδοση: 
Φεβρουάριος 2008, εκδόσεις Ακρίτας)
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Ο θάνατος  
είναι κοίμηση και ύπνος

Μας δίνει την ευκαιρία η σηµερινή 
ηµέρα για να αναφωνήσουµε όλοι εµείς 
εκείνο που ειπώθηκε απ’ τον µακάριο Δα-
βίδ: «Ποιος µπορεί να περιγράψει τη δύναµη 
του Κυρίου και να κάνει ακουστούς τους 
ύµνους που Του ταιριάζουν;» (Ψαλµ. 105,2). 
Να λοιπόν που έφτασε η σωτήρια εορτή 
που ποθούσαµε, η µέρα που αναστήθηκε 
ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός, το θεµέλιο 

της ειρήνης, το 
σηµείο απ’ το 
οποίο άρχισε η 
συµφιλίωσή µας 
µε το Θεό, που 
εξαφανίστηκαν 
οι πόλεµοι, που 
καταργήθηκε ο 
θάνατος, που νι-

κήθηκε ο διάβολος. Σήµερα οι άνθρωποι 
πανηγυρίζουν µε τους αγγέλους, και εκείνοι 
που έχουν σωµατική υπόσταση υµνούν τον 
Θεό µαζί µε τις ασώµατες δυνάµεις. Σήµε-
ρα καταλύεται η τυραννία του διαβόλου· 
σήµερα λύθηκαν τα δεσµά του θανάτου, 
αφανίστηκε η κυριαρχία του Άδη. Σήµερα 
είναι ευκαιρία να αναφέρουµε πάλι τα προ-
φητικά εκείνα λόγια: «Τι έγινε θάνατε, το 
κεντρί σου; Τι έγινε άδη η κυριαρχία σου;» 
(Α΄ Κορ. 15,55). Σήµερα ο Κύριός µας, ο 
Χριστός, συνέτριψε τις χάλκινες πύλες και 
εξαφάνισε τον ίδιο τον θάνατο. Αλλά γιατί 
λέω πως εξαφάνισε τον θάνατο. Ακόµη και 
το όνοµά του τού άλλαξε· γιατί δεν τον λέµε 
πλέον θάνατο, αλλά κοίµηση και ύπνο…

Πολλά σηµεία της Παλαιάς Διαθήκης θα 
βρεις που αναφέρουν την αναχώρηση από 
τούτη τη ζωή ως θάνατο ή άδη. Από τότε 
όµως που ο Χριστός και Θεός µας προσέφερε 
τον Εαυτό Του για θυσία, και από τότε που 
έγινε η Ανάσταση, έβγαλε αυτές τις λέξεις 

και έφερε καινούργια και παράξενη κατάστα-
ση στη ζωή µας. Γιατί από τότε, από την 
Ανάστασή του κι εξής, την αναχώρηση από 
αυτήν τη ζωή, δεν τη λέµε πια θάνατο, αλλά 
κοίµηση και ύπνο. Αλλ’ όµως, πώς µπορούµε 
να το αποδείξουµε αυτό; Άκουσε προσεκτι-
κά τι λέει ο ίδιος ο Χριστός· «Ο φίλος µας ο 
Λάζαρος κοιµήθηκε, αλλά πηγαίνω για να 
τον ξυπνήσω» (Ιωάν. 11,11). Όσο είναι δη-
λαδή εύκολο για µας να ξυπνήσουµε και να 
σηκώσουµε όρθιο κάποιον που κοιµάται, 
τόσο εύκολο είναι και στον Κύριο όλων µας 
να αναστήσει νεκρό.

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απόσπασμα 
από τη δεύτερη ομιλία «ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ»,  

από το βιβλίο «ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», σελ. 143-145,  

έκδοσις α΄ 1997, Αποστολική Διακονία  
της Εκκλησίας της Ελλάδος) 

Νίκη κατά 
του θανάτου

Άκουσε προσεκτικά 
τι λέει ο ίδιος ο Χριστός· 
«Ο φίλος μας ο Λάζαρος 
κοιμήθηκε,  
αλλά πηγαίνω  
για να τον ξυπνήσω».

Η ζωή μας παίρνει νόημα  
από το τι προσδοκούμε.  
Και μεις «προσδοκοῦμεν  
ἀνάστασιν νεκρῶν  
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος».

Η Ανάσταση του Λαζάρου.
Έργο του Εμμανουήλ Καβαλάρη. 
(Από το Δωδεκάορτο του ναού 

του Αγ. Νικολάου Μαρκοπούλου).
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Πώς θα υπερβούμε τον θάνατο;  
Πώς θα ζήσουμε;

…Το παντοτινό µήνυµα της Εκκλησίας 
είναι ότι δεν κατεξουσιάζει ο θάνατος όταν 
είµαστε σε κοινωνία με τον Χριστό. Διότι Αυτός 
είναι «ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ιω. 11,25), 
που ως Θεός την µεταγγίζει σε όσους συν-
δέονται µαζί Του.

Η κοινωνία αυτή είναι αρχικά δωρεά, 
«χάρις». Μια χάρη όµως που δεν επιβάλ-
λεται αλλά που θα πρέπει να γίνει ελεύθερα 
αποδεκτή από τη συνείδηση του ανθρώπου. 
Συνδέεται µε γνώση, εµπιστοσύνη, αγάπη, 
µε την ένταξη και τη µετοχή στο Σώµα του 
αναστάντος Χριστού, µε τα µυστήρια της 
Εκκλησίας Του. Η εν Χριστώ νέα ζωή µάς 

προσφέρεται 
εντός της Εκ-
κλησίας µε τη 
χάρη του Αγί-
ου Πνεύµα-
τος. Κάθε θεία 
Λειτουργία εί-
ναι Πάσχα και 
η µετάληψη 

είναι δωρεά της χάριτος «εἰς ζωὴν αἰώνιον». 
Η θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου το τονί-
ζει: «Εἴδοµεν τῆς ἀναστάσεώς σου τὸν τύπον· 
ἐνεπλήσθηµεν τῆς ἀτελευτήτου σου ζωῆς…» 
Η ζωή µας παίρνει νόηµα από το τι προσδο-
κούµε. Και µεις «προσδοκοῦµεν ἀνάστασιν 
νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος». 
Έτσι, µετά τη θεία Κοινωνία υµνολογούµε: 
«Ὢ Πάσχα τὸ µέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ, 
[…] δίδου ἡµῖν ἐκτυπώτερον σοῦ µετασχεῖν 
ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡµέρᾳ τῆς βασιλείας σου». 

(Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράνων  
και πάσης Αλβανίας, από το βιβλίο «Νῦν πάντα 

πεπλήρωται φωτός», σελ. 165-166, δ΄ έκδοση 
επαυξημένη: Αθήνα 2012, εκδόσεις Μαΐστρος)

Τι είναι στ’ αλήθεια Πάσχα;
Αντί άλλης Πασχάλιας ευχής, θα σας µε-

ταφέρω τα χαρµόσυνα αναστάσιµα βιώµατα 
του µακαριστού γέροντα Πορφυρίου, όπως 
τα έζησα µια Τρίτη Διακαινησίµου στο κελ-
λάκι του. Πήγα να τον δω σαν γιατρός. Μετά 
την καρδιολογική εξέταση και το συνηθι-
σµένο καρδιογράφηµα, µε παρεκάλεσε να 
µη φύγω. Κάθησα στο σκαµνάκι κοντά στο 

κρεβάτι του. Έλαµπε από χαρά το πρόσωπό 
του. Με ρώτησε:

– Ξέρεις το τροπάριο που λέει «Θανάτου 
ἑορτάζοµεν νέκρωσιν…»;

– Ναι, γέροντα, το ξέρω.
– Πες το.
Άρχισα γρήγορα-γρήγορα. «Θανάτου 

ἑορτάζοµεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρε-
σιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν· καὶ 
σκιρτῶντες ὑµνοῦµεν τὸν αἴτιον, τὸν µόνον 
εὐλογητὸν τῶν πατέρων Θεὸν καὶ ὑπερέν-
δοξον». 

– Το κατάλαβες;
– Ασφαλώς το κατάλαβα. Νόµισα πως 

µε ρωτάει για την ερµηνεία του. Έκανε µια 
απότοµη κίνηση του χεριού του και µου είπε:

– Τίποτε δεν κατάλαβες, βρε Γιωργάκη! 
Εσύ το είπες σαν βιαστικός ψάλτης… Άκου 
τι φοβερά πράγµατα λέει αυτό το τροπάριο: 
Ο Χριστός µε την Ανάστασή Του δεν µας 
πέρασε απέναντι 
από ένα ποτάµι, 
από ένα ρήγ-
µα γης, από µια 
διώρυγα, από µια 
λίµνη ή από την 
Ερυθρά θάλασ-
σα. Μας πέρασε 
απέναντι από 
ένα χάος, από 
µια άβυσσο, που 
ήταν αδύνατο 
να την περάσει ο 
άνθρωπος µόνος. 
Αιώνες περίµενε 
αυτό το πέρασµα, 
αυτό το Πάσχα. 
Ο Χριστός µάς 
πέρασε από τον 
θάνατο στη ζωή. 
Γι’ αυτό σήµερα 
«θανάτου ἑορτάζοµεν νέκρωσιν, ἅδου τὴν 
καθαίρεσιν». Χάθηκε ο θάνατος. Το κατάλα-
βες; Σήµερα γιορτάζουµε την «ἀπαρχή» της 
«ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου» ζωής κοντά Του.

Μίλαγε µε ενθουσιασµό και βεβαιότητα. 
Συγκινήθηκε. Σιώπησε λίγο και συνέχισε πιο 
δυνατά:

– Τώρα δεν υπάρχει χάος, θάνατος, 
νέκρωση, άδης. Τώρα όλα χαρά, χάρις στην 
Ανάσταση του Χριστού µας. Αναστήθηκε µαζί 
Του η ανθρώπινη φύση. Τώρα µπορούµε και 

Έχεις δει τα κατσικάκια 
τώρα την άνοιξη  

να χοροπηδούν πάνω 
στο γρασίδι· να τρώνε 
λίγο από τη μάνα τους  

και να χοροπηδούν 
ξανά; Αυτό είναι  

το σκίρτημα,  
το χοροπήδημα.  

Έτσι έπρεπε και μεις  
να χοροπηδούμε  

από χαρά ανείπωτη για 
την Ανάσταση  

του Κυρίου  
και τη δική μας. 

Η ζωή μας παίρνει νόημα  
από το τι προσδοκούμε.  
Και μεις «προσδοκοῦμεν  
ἀνάστασιν νεκρῶν  
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος».
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µεις να αναστηθούµε, να ζήσουµε αιώνια 
κοντά Του… Τι ευτυχία η Ανάσταση! «Καὶ 
σκιρτῶντες ὑµνοῦµεν τὸν αἴτιον». Έχεις δει 
τα κατσικάκια τώρα την άνοιξη να χορο-
πηδούν πάνω στο γρασίδι· να τρώνε λίγο 
από τη µάνα τους και να χοροπηδούν ξανά; 

Αυτό είναι το σκίρτηµα, το χοροπήδηµα. Έτσι 
έπρεπε και µεις να χοροπηδούµε από χαρά 
ανείπωτη για την Ανάσταση του Κυρίου και 
τη δική µας. 

Διέκοψε πάλι το λόγο του. Ανέπνεα µια 
ευφρόσυνη ατµόσφαιρα.

– Μπορώ να σου δώσω µια συµβουλή; 
συνέχισε. Σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυ-
χία σου να συγκεντρώνεσαι µισό λεφτό στον 
εαυτό σου και να λες αργά-αργά αυτό το τρο-
πάριο. Θα βλέπεις ότι το µεγαλύτερο πράγµα 
στη ζωή σου –και στη ζωή του κόσµου όλου– 
έγινε. Η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία 
µας. Και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά 
που σου συµβαίνει είναι πολύ µικρή για να 
χαλάσει τη διάθεσή σου.

Μου ’σφιξε το χέρι, λέγοντας:
– Σου εύχοµαι να «σκιρτᾶς» από χαρά, 

κοιτάζοντας πίσω σου το χάος από το οποίο 
σε πέρασε ο Αναστάς Κύριος, «ὁ µόνος εὐλο-
γητὸς τῶν Πατέρων»… Ψάλε τώρα και το 
«Χριστός Ἀνέστη».

Υστερόγραφο δικό µου: «Ἀληθῶς ἀνέστη».

(Το πιο πάνω κείμενο είναι επιστολή που είχε  
στείλει ο μακαριστός γιατρός Γεώργιος Παπαζάχος  

στο περιοδικό Σύναξη το Πάσχα του 1994. Από 
το βιβλίο «Πάσχα το τερπνόν», σελ. 11-13, πρώτη 

έκδοση: Φεβρουάριος 2008, εκδόσεις Ακρίτας)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Από τα µεγαλυνάρια της Θ΄ Ωδής

Ὦ Πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ,
ὦ Σοφία καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ καὶ Δύναμις
δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον σοῦ μετασχεῖν
ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας σου.

Ω εσύ, Χριστέ, που είσαι το Πάσχα το μέγα και το πιο ιερό, 
ω εσύ που είσαι του Θεού η Σοφία και ο δικός του Λόγος και η Δύναμη,
κάνε να κοινωνήσουμε πιο φανερά εσένα
μέσα στης Βασιλείας σου την ανέσπερη μέρα.

(Απόδοση στα Νέα Ελληνικά: ΚΑΙΤΗ ΧΙΩΤΕΛΛΗ)

(από το βιβλίο «Πάσχα το τερπνόν», σελ. 38, πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2008, εκδόσεις Ακρίτας)

Η Ανάσταση του Χριστού.
Έργο του Εμμανουήλ Καβαλάρη. 
(Από το Δωδεκάορτο του ναού 

του Αγ. Νικολάου Μαρκοπούλου).
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Από το πρώτο κιόλας τεύχος της «ΠΛΕΥ-
ΣΗΣ µε τον Άγιο Νικόλαο», παρουσιάζεται 
σε συνέχειες η ιστορία της ανέγερσης του 
ναού του Αγίου Νικολάου στην πόλη µας, 
το Μαρκόπουλο.

Η ιστορία αυτή ξεκινά από το 1970, µε 
τη δωρεά του οικοπέδου του ναού, από τη 
Δέσποινα Βρανά, κόρη του Βασιλείου και της 
Φωτεινής Μουσχουντή. Περνώντας από δύο 
φάσεις ανέγερσης, την πρώτη του 1973-74 
(µε την πρώτη θεµελίωση του ναού) και τη 
δεύτερη φάση, που από το 1992 φτάνει ως 
τις µέρες µας, οι εργασίες για την ολοκλήρω-
ση του ναού συνεχίζονται µε τον ίδιο ζήλο 
και αγάπη από τα µέλη των εκκλησιαστικών 
συµβουλίων και τους συνεργάτες τους, κληρι-
κούς και λαϊκούς, µε τη θερµή ανταπόκριση 
όλων των πιστών, έτσι ώστε ο ναός να απο-
τελεί λαµπρό πνευµατικό περιβόλι. 

Στο προηγούµενο τεύχος (Χριστούγεννα 
2014) παρουσιάστηκε εκτενώς το χρονικό 
των εγκαινίων του ναού, που έλαβαν χώρα 
µε ξεχωριστή λαµπρότητα και µεγάλη χαρά 
και συγκίνηση, την Κυριακή 5 Δεκεµβρίου 
2010, παραµονή της εορτής του Αγίου Νι-
κολάου, από τον Σεβασµιώτατο µητροπολίτη 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαο.

Σε αυτό το τεύχος θα ασχοληθούµε µε την 
πρόοδο των τεχνικών εργασιών της ανέγερ-
σης καθώς και των έργων της αγιογράφη-
σης και διακόσµησης του εσωτερικού του 
ναού, από την εποµένη των εγκαινίων ως 
τις αρχές του 2016, όπως έχουν καταγραφεί 
στα πρακτικά των συνεδριάσεων των Εκκλη-
σιαστικών Συµβουλίων του ναού και όπως 
αποτυπώνονται στις σχετικές φωτογραφίες.

Με την είσοδο του 2011, στις 20 του µη-
νός Ιανουαρίου, συζητείται η ανάθεση της 
αγιογράφησης του ναού. Το εκκλησιαστικό 
συµβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο 
πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Ορφανό και τα 
µέλη κυρίους Νικόλαο Κολιαβασίλη, Δη-

µήτριο Λάµπου, Κων/νο Πλιάκο και Ηλία 
Ράγκο. Αποφασίζεται οµόφωνα η ανάθεση 
της αγιογράφησης στον κ. Εµµανουήλ Κα-
βαλάρη και η επιλογή αυτή δικαιολογείται 
από τους εξής τέσσερις λόγους: α) ο κ. Κα-
βαλάρης έχει αγιογραφήσει το Παρεκκλήσι 
του Οσίου Δαβίδ στο ισόγειο του ναού, τις 
φορητές εικόνες και τις εικόνες του τέµπλου 
του νέου ναού, β) ακολουθεί βυζαντινό ρυθµό 
αγιογράφησης που ταιριάζει µε το ύφος του 
νέου ναού, γ) έχει διδάξει στη σχολή αγιο-
γραφίας του ναού, δ) η συνεργασία του µε 
το εκκλησιαστικό συµβούλιο υπήρξε άψογη.

Τον Ιούλιο του 2011, τοποθετήθηκε στο 
ναό, στη νότια είσοδο του πρόναου, το µαρ-
µάρινο προσκυνητάρι της εικόνας της Πα-
ναγίας Παραµυθίας (Εικ. 1), την οποία είχε 
προσφέρει στο ναό την ηµέρα των εγκαινίων 

Η ανέγερση του Ναού 
του Αγίου Νικολάου
Μέρος στ΄: από την ανάθεση της αγιογράφησης  

(Ιανουάριος 2011) ως την επικεράμωση των στεγών  
κάτω από τη βάση του τρούλου (2016)

Εικ. 1. Παναγία η Παραμυθία στον πρόναο.
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(5/12/2010) ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, 
έργο της αδελφότητας των Δανιηλαίων µονα-
χών του Αγίου Όρους. Το προσκυνητάρι δω-
ρήθηκε στον ναό του Αγίου Νικολάου από τον 
κ. Ανδρέα Ζαφείρη, µαρµαρογλύπτη του ναού, 
ως ευχαριστήριο για την άριστη συνεργασία. 

Εν τω µεταξύ, στις 21 Ιουνίου 2011 το 
εκκλησιαστικό συµβούλιο έχει συγκληθεί για 
να εξετάσει την οικονοµική µελέτη του έργου 
«Επενδύσεις τρούλου και στεγιδίων Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου», που 
έχει εκπονήσει ο επιβλέπων αρχιτέκτων µη-
χανικός κ. Νικόλαος Παπαγιαννάκος. Η οι-
κονοµική µελέτη γίνεται οµόφωνα αποδεκτή 
και η επιτροπή προχωρά στις 22/7/2011 στη 
διεξαγωγή πρόχειρου µειοδοτικού διαγω-
νισµού κατασκευής του εν λόγω έργου. Στο 
διαγωνισµό αυτό υποβάλλονται τρεις συνο-
λικά προσφορές και αναδεικνύεται ο µειο-
δότης. Το έργο του ανατέθηκε (µε απόφαση 
του εκκλησιαστικού συµβουλίου της 25ης 
Ιουλίου 2011), όµως προέκυψε µια αδυναµία 
και έτσι δεν ανέλαβε την εκτέλεσή του. Γι’ 
αυτό το λόγο, ο µειοδοτικός διαγωνισµός 
επαναλαµβάνεται στις 6 Οκτωβρίου της ίδιας 
χρονιάς, συµµετέχουν τρεις (διαφορετικοί 
από τον πρώτο διαγωνισµό) κατασκευαστές 

και αναδεικνύεται µειοδότης ο κ. Ελευθέριος 
Πανταζόπουλος, που προσέφερε τη µεγαλύ-
τερη έκπτωση. 

Δύο µέρες µετά και εφόσον δεν κατατέθη-
κε καµιά ένσταση, στις 8 Οκτωβρίου 2011, 
το εκκλησιαστικό συµβούλιο αναθέτει την 
κατασκευή του έργου «Επενδύσεις τρούλου 
και στεγιδίων Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
Μαρκοπούλου» στον Ελευθέριο Πανταζόπου-
λο (Εικ. 2, 3).

Στις 17 Ιανουαρίου 2012 το εκκλησιαστι-
κό συµβούλιο αποδέχεται οµόφωνα την από 

Εικ. 2. Μάιος 2012. Το έργο της επένδυσης 
του τρούλου και των στεγιδίου του Ι. Ν. 

Αγ. Νικολάου σε εξέλιξη. Από δεξιά προς τα 
αριστερά: ο προϊστάμενος του ναού π. Ιωάννης 
Ορφανός, ο επιβλέπων μηχανικός κ. Νικόλαος 

Παπαγιαννάκος, ο εργολάβος κ. Ελευθέριος 
Πανταζόπουλος και ένας από τους τεχνίτες. 

Εικ. 3. Ιούνιος 2012. Η επένδυση του τρούλου 
προχωρά.

Εικ. 4. Αγιογράφηση του παρεκκλησίου  
του Αγίου Βασιλείου (Ιούλιος 2012).

10 Πλεύση με τον Άγιο Νικόλαο



16/1/2012 προσφορά του κ. Βασιλείου Πολί-
τη, σχετικά µε την αγιογράφηση του παρεκ-
κλησίου του Αγίου Βασιλείου. Με επιστολή 
του ο κ. Πολίτης αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου 
τη δαπάνη αγιογράφησης του παρεκκλησίου 
(Εικ. 4, 5).

Πρώτη Απριλίου του 2013 το εκκλη-
σιαστικό συµβούλιο συγκαλείται για να 
αποφασίσει την τοποθέτηση ικριωµάτων 
(σκαλωσιών) στη στάθµη των στεγών του 
γυναικωνίτη του ναού, µε σκοπό την απο-
ξήλωση και επισκευή σαθρών επιφανειών 
του σκυροδέµατος της βόρειας και δυτικής 
όψης του ναού (Εικ. 6). Έχει ήδη εκπονηθεί 
σχετική τεχνική έκθεση από τον επιβλέποντα 
µηχανικό κ. Ν. Παπαγιαννάκο, ενώ υπάρ-
χει και προσφορά της εταιρείας Gramkat 
για το κόστος των σχετικών εργασιών. Με 
βάση αυτά, η απόφαση για την εκτέλεση των 
απαραίτητων εργασιών είναι οµόφωνη, ενώ 
ταυτόχρονα (όπως και για κάθε λαµβανο-
µένη απόφαση) υποβάλλεται αίτηµα προς 
τη Μητρόπολη, για να δοθεί έγκριση. Το 
Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς (17/9/2013) 
αποφασίζεται η ίδια εργασία (τοποθέτηση 

ικριωµάτων και επισκευή του σκυροδέµατος) 
για τη νότια και ανατολική όψη του ναού, 
στη στάθµη των στεγών του γυναικωνίτη 
(Εικ. 7). Με την αποκατάσταση των επιφα-
νειών εφαρµόζεται µόνωση-στεγανοποίηση 
µε ταυτόχρονη προστασία του οπλισµού του 
σκυροδέµατος. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2014 αποφασίζεται 
να γίνουν δεκτές οι προσφορές των κυριών 
Αγγελικής Πετούρη και Αργυρώς Χασιώτη, 
σχετικά µε την αγιογράφηση του ναού. Η 
κ. Αγγελική Πετούρη αναλαµβάνει εξ ολο-
κλήρου τη δαπάνη για την αγιογράφηση 
της Πλατυτέρας και η κ. Αργυρώ Χασιώτη, 
αντίστοιχα, τη δαπάνη για την αγιογράφηση 
της Θείας Μετάληψης. Και τα δύο έργα θα 
γίνουν από τον αγιογράφο του ναού, κ. Εµ-
µανουήλ Καβαλάρη (Εικ. 8, 9). Εν τω µεταξύ, 

Εικ. 5. Το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου
(Φεβρουάριος 2018).

Εικ. 6. Απρίλιος 2013. Εργασίες επισκευής 
μέρους της επιφάνειας του σκυροδέματος 
στη στάθμη των στεγών του γυναικωνίτη 

στη βόρεια πλευρά του ναού.

Εικ. 7. Οκτώβριος 2013. Τοποθέτηση 
ικριωμάτων για την επισκευή του σκυροδέματος 

στη στάθμη των στεγών του γυναικωνίτη 
στη νότια πλευρά του ναού. 
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από 1/1/2014 το εκκλησιαστικό συµβούλιο 
έχει αλλάξει µέλη. Οι νέοι επίτροποι είναι οι 
κύριοι Στυλιανός Ντούνης, Σπυρίδων Πα-
παγιαννάκος, Κων/νος Πλιάκος και Μιχαήλ 
Μέγας.

Το Μάιο της ίδιας χρονιάς (27/5/2014), 
αποφασίζεται η αποδοχή της από 23/5/2014 
προσφοράς της κυρίας Μαριλένας Μουσχου-
ντή, για την κατασκευή µαρµάρινου απορρο-
φητικού µανουαλίου στον πρόναο. Η κ. Μου-
σχουντή θα καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 
της κατασκευής, η οποία θα γίνει από τον 
κ. Ανδρέα Ζαφείρη, τον µαρµαρογλύπτη του 
ναού, βάσει των σχεδίων του επιβλέποντος 
αρχιτέκτονα κ. Νικόλαου Παπαγιαννάκου 
(Εικ. 10). 

Η αποπεράτωση της επένδυσης της 
βάσης του τρούλου και η επικεράµωση όλων 
των στεγών κάτω από τη βάση του τρούλου 
καθώς και της περιµετρικής τους κορνίζας 

Εικ. 8. Σε εξέλιξη η αγιογράφηση της Θείας 
Μετάληψης, το Μάρτιο του 2016. Η Πλατυτέρα 

είναι ήδη ολοκληρωμένη.

Εικ. 9. Η Πλατυτέρα και η Θεία Μετάληψη 
σε πρόσφατη φωτογράφηση (Φεβρ. 2018).

Εικ. 10. Νοέμβριος 2014. Το μαρμάρινο 
απορροφητικό μανουάλιο στον πρόναο, έργο 
του κ. Ανδρέα Ζαφείρη, βάσει των σχεδίων 

του κ. Νικόλαου Παπαγιαννάκου. 
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γίνονται µε δαπάνη του κυρίου Αθανασί-
ου Μαρτίνου. Το εκκλησιαστικό συµβούλιο, 
σε συνεδρίασή του στις 12 Μαρτίου 2015, 
αποδέχεται οµόφωνα την προσφορά του κ. 
Μαρτίνου να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρη-
µατοδότηση για την επένδυση 
της βάσης του τρούλου και τον 
επόµενο Ιανουάριο (25/1/2016) 
αποδέχεται οµόφωνα την προ-
σφορά του ιδίου για την επέν-
δυση των στεγών και της κορνί-
ζας (Εικ. 11, 12). Να σηµειωθεί 
ότι η βάση του τρούλου έχει 
επενδυθεί µε πέτρα τραβερτίνη 
και κεραµικά στοιχεία ενώ οι 
κίονες αποτελούνται από υλι-
κό ειδικής σύνθεσης και είναι 
χυτοί.

Φτάνουµε στις αρχές του 
2016 και οι εργασίες της 
ανέγερσης στο εξωτερικό και 
στο εσωτερικό του ναού του 
Αγίου Νικολάου προχωρούν, 
χάρη στις προσφορές των πι-

στών, επώνυµες και ανώνυµες, µικρές και 
µεγάλες, και στη φιλοτιµία των εκκλησιαστι-
κών συµβουλίων και όλων των συνεργατών 
τους σε αυτό το έργο.

(συνεχίζεται)

Εικ. 11. Φεβρουάριος 2016. Επικεράμωση  
των στεγών κάτω από τη βάση του τρούλου.

Εικ. 12. Μάρτιος 2016. Επικεράμωση  
των στεγών κάτω από τη βάση του τρούλου.
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Η τελετή του Αγίου Φωτός
Κατά τη διάρκεια της µακράς περιόδου 

που καταγράφεται ιστορικά το θαύµα του 
Αγίου Φωτός, ο τρόπος µε τον οποίο πραγ-
µατοποιείται η τελετή έχει υποστεί µία πολύ 
σηµαντική αλλαγή που σχετίζεται µε την πα-
ρουσία ή µη του πατριάρχη στο εσωτερικό 
του αγίου Τάφου.

Από τα τέλη του 15ου αιώνα µέχρι την 
εποχή µας, η τελετή λαµβάνει χώρα µε ένα 
συγκεκριµένο τρόπο: ο Έλληνας πατριάρχης 
εισέρχεται µόνος του στον εσωτερικό θάλαµο 
του Τάφου, απ’ όπου γονατιστός απευθύνει 
προς τον Ιησού Χριστό τις ειδικές ευχές για 
την εκπλήρωση του θαύµατος.

Πριν από µία χιλιετία, όµως, η τελετή 
ήταν πολύ διαφορετική. Σύµφωνα µε τις γρα-
πτές πηγές, κατά τους πρώτους αιώνες που 

καταγράφεται το θαύµα, από τον 9ο µέχρι τα 
τέλη του 15ου αιώνα, την ώρα που εµφανι-
ζόταν το Άγιο Φως δεν υπήρχε κανείς στον 
εσωτερικό χώρο του Τάφου. Η είσοδος του 
µνηµείου σφραγιζόταν µε µελισσοκέρι, ως 
ανάµνηση της σφραγίσεως του Τάφου από 
τη ρωµαϊκή φρουρά, και ο Έλληνας πατριάρ-
χης παρέµενε εκτός του µνηµείου, πλησίον 
της εισόδου, απ’ όπου απηύθυνε προς τον 
Χριστό τις καθιερωµένες επικλήσεις. Η αρ-
χαιότερη γραπτή µαρτυρία για τον συγκεκρι-
µένο τρόπο τελετουργίας συναντάται περί το 
930 (µαρτυρία Αρέθα), και όλες οι επόµενες 
µαρτυρίες, µέχρι και το 1480, επιβεβαιώνουν 
την ίδια διαδικασία.

Δηλαδή, επί επτά περίπου αιώνες, την 
ώρα που λάµβανε χώρα το θαύµα, την ώρα 
που κατερχόταν το ουράνιο Φως και αναφλε-

Άγιο Φως

Εικ. 1. Ο Ναός της Αναστάσεως στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ  
εντός του οποίου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού.
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γόταν η ιερή κανδήλα µέσα στον Τάφο, το 
µνηµείο ήταν άδειο και σφραγισµένο!

Όταν το Άγιο Φως εµφανιζόταν, ο ναός 
κατακλυζόταν από γαλαζόλευκες εκλάµψεις 
που διαχέονταν στον χώρο· επιπλέον, την 
ίδια χρονική στιγµή, άναβε η «ακοίµητη» 
κανδήλα και φωτιζόταν το εσωτερικό του 
άδειου Τάφου. 

Όπως προκύπτει από τις µαρτυρίες, η 
ανάφλεξη της κανδήλας γινόταν αµέσως 
αντιληπτή µέσα από τις γρίλιες ή τα µεταλ-
λικά κιγκλιδώµατα που υπήρχαν στην είσοδο 

του µνηµείου. Έτσι, το εσωτερικό ενός σκο-
τεινού και άδειου Τάφου φωτιζόταν, ξαφνικά, 
όχι µόνο από την ανάφλεξη της κανδήλας, 
αλλά και από το υπερφυές Φως που πήγαζε 
από το ίδιο το πέτρωµα του Τάφου.

Τότε, ο µουσουλµάνος διοικητής της 
πόλης ξεκλείδωνε τον Τάφο για να εισέλθει 
ο πατριάρχης ο οποίος άναβε τις λαµπάδες 
του από την κανδήλα και εξερχόµενος µετα-
λαµπάδευε το Φως στους πιστούς. Ενίοτε ει-
σερχόταν στον Τάφο όχι ο πατριάρχης, αλλά 
ο ίδιος ο εµίρης, δηλαδή ο µουσουλµάνος 
κυβερνήτης της Ιερουσαλήµ.

Το συγκεκριµένο τελετουργικό, που επα-
ναλαµβανόταν επί επτά τουλάχιστον αιώνες, 
δεν άφηνε περιθώρια αµφισβήτησης σχετικά 
µε την εγκυρότητα του θαύµατος. Γι’ αυτό 
και οι µουσουλµάνοι κάτοικοι της πόλης 
όχι απλώς συµµετείχαν στην τελετή, αλλά 
µετέφεραν το Άγιο Φως στις οικίες και στα 
τζαµιά τους. 

…Στο δεύτερο µισό του 15ου αιώνα, περί 

το 1480, η εν λόγω τελετουργία αλλάζει και 
αποφασίζεται η επίκληση για την έλευση 
του Αγίου Φωτός να µη γίνεται πλέον έξω 
από τον Τάφο, αλλά στο εσωτερικό του µνη-
µείου από τον ίδιο τον πατριάρχη, ενώ στον 
προθάλαµο του κουβουκλίου παρευρίσκε-
ται ως µάρτυρας ο Αρµένιος πατριάρχης. Η 
αρχαιότερη µαρτυρία γι’ αυτήν την αλλαγή 
προέρχεται από τον µοναχό Πολ Ουάλθερ 
το 1481, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1483, 
έχουµε ανάλογη µαρτυρία από τον Ελβετό 
χρονογράφο Φέλιξ Φάµπρι. 

Βεβαίως, η ουσία του θαύµατος δεν εξαρ-
τάται από την παρουσία ή µη του πατριάρχη 
µέσα στον Τάφο, διότι το θαύµα δεν περιο-
ρίζεται µόνο στην ανάφλεξη µιας κανδήλας. 
Σύµφωνα µε αυτά που έχει βιώσει ο γράφων, 
αλλά και σύµφωνα µε τις µαρτυρίες χιλιάδων 
άλλων ανθρώπων, το Άγιο Φως διαχέεται 
µέσα στον ναό υπό τη µορφή γαλαζόλευκων 
εκλάµψεων. Φωτίζει τµήµατα του ναού, πε-
ριλούζει πρόσωπα ανθρώπων, και ανάβει 
κάποιες από τις κανδήλες και τις λαµπάδες 
των πιστών. Το Άγιο Φως έχει πολλές µορφές 
και εκφάνσεις. Συχνά εµφανίζεται ο Τάφος 
να είναι τυλιγµένος στις φλόγες ή να εκ-
πέµπει Φως, ενώ άλλες φορές εµφανίζεται 
µια φωτεινή λευκή σφαίρα, σαν ένας υπέρ-
λαµπρος Ήλιος, ο οποίος αρχικά αιωρείται 
πάνω από το κουβούκλιο του Τάφου και εν 
συνεχεία εισέρχεται στο εσωτερικό του.

Το έτος 1998, (…), ο γράφων βίωσε την 
ανάφλεξη µιας λαµπάδας πολύ κοντά του 
– σε απόσταση περίπου ενός µέτρου. Αξί-

Εικ. 2. Η εξάπλωση της ιερής φλόγας.
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ζει να επισηµανθεί µια σηµαντική πτυχή 
αυτού του περιστατικού. Τη στιγµή που 
ανεφλέγη η λαµπάδα και εµφανίστηκαν οι 
πρώτες γαλαζωπές εκλάµψεις, την ίδια στιγ-
µή ακούστηκαν εκατοντάδες ιαχές απ’ όλο 
τον ναό. Ο γράφων βρισκόταν κάτω από τον 
Γολγοθά, σ’ ένα µέρος τόσο σκοτεινό, που 
σχεδόν δεν διέκρινε ούτε τους ανθρώπους 
που υπήρχαν γύρω του. Και ξαφνικά, έλαβε 
χώρα ένας απρόσµενος συγχρονισµός από 
εκατοντάδες ανθρώπους που φώναξαν δυ-
νατά από διαφορετικά µέρη του ναού, τη 
στιγµή που εµφανίστηκαν οι πρώτες γαλα-
ζωπές εκλάµψεις. Θεωρούµε ότι κανείς δεν 
µπορεί να συντονίσει έναν τέτοιου είδους 
τριπλό συγχρονισµό: ανάφλεξη λαµπάδας, 
γαλαζωπές εκλάµψεις και εκατοντάδες ιαχές 
– την ίδια χρονική στιγµή. 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι η παρουσία του Αγίου Φωτός 
δεν γίνεται αντιληπτή απ’ όλους. Πολλοί 
από τους παριστάµενους στην τελετή δεν 
βιώνουν κάτι ιδιαίτερο. Όσον αφορά αυτούς 
που βιώνουν το θαύµα, οι µαρτυρίες τους 
φανερώνουν πως ο καθένας διαβλέπει κάτι 
ξεχωριστό. 

Η εµπειρία και η θέαση του Αγίου Φω-
τός δεν εξαρτάται µόνο από τον βαθµό πί-
στης των ανθρώπων, αλλά είναι αποτέλε-
σµα επενέργειας της Θείας Πρόνοιας που 
για κάποιον λόγο αξιώνει τον καθένα να 
βιώσει κάτι διαφορετικό. Για λόγους που ο 
Ίδιος γνωρίζει, ο Ιησούς Χριστός δύναται 
να εµφανίσει ένα µέρος της φωτεινής Δόξας 
του σε κάποιον άνθρωπο ανεξάρτητα από 
τον βαθµό της πνευµατικής του τελείωσης 
– ακόµη και σ’ έναν άπιστο.

Ας επανέλθουµε, όµως, στο τυπικό της τε-
λετής, το οποίο στις ηµέρες µας αποτελείται 

από κάποια στάδια. Το πρωί του Μεγάλου 
Σαββάτου σβήνουν όλες οι κανδήλες µέσα 
στον ναό και ο Τάφος του Χριστού σφραγί-
ζεται µε µελισσοκέρι. Στις 12 το µεσηµέρι 
εισέρχεται στον ναό ο πατριάρχης και ξεκινά 
η παραδοσιακή λιτανεία, η οποία περιφέρε-
ται τρεις φορές γύρω από τον Τάφο. 

Μετά τη λιτανεία αποσφραγίζεται ο 
Τάφος και µεταφέρεται στο εσωτερικό του 
η σβησµένη ακοίµητη κανδήλα, η οποία 
πρόκειται να ανάψει από το Άγιο Φως. Εν 
συνεχεία ο πατριάρχης, αφού λάβει τέσσερις 
δεσµίδες µε 33 κεριά η καθεµία, εισέρχε-
ται στον Τάφο. Μαζί του εισέρχεται και ο 
εκπρόσωπος των Αρµενίων. Ο πατριάρχης 
ψέλνει γονατιστός τις ειδικές ευχές και πα-
ρακαλεί τον Χριστό να προσφέρει το Άγιο 
Φως ως δώρο ευλογίας και αγιασµού για 
τους ανθρώπους. Την ίδια σχεδόν στιγµή, το 
Φως εµφανίζεται στο εσωτερικό του Τάφου 
και διαχέεται µέσα στον ναό υπό τη µορφή 
γαλαζόλευκων εκλάµψεων. Η τελετή ολοκλη-
ρώνεται µε την έξοδο του πατριάρχη από 
τον Τάφο και τη µεταλαµπάδευση της ιερής 
φλόγας στους πιστούς. 

Η πρώτη παρουσία 
του Αγίου Φωτός

Το θαύµα του Αγίου Φωτός έλαβε χώρα 
για πρώτη φορά στον Τάφο του Ιησού όταν, 
την ώρα της Αναστάσεώς Του, ένα άπλετο 
Φως ασύγκριτης φωτεινότητας πληµµύρισε 
τον χώρο… 

(από το βιβλίο «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΘΑΥΜΑ  
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» του Χάρη Κ. Σκαρλακίδη,  
σελ. 22-23, 24-25, 27, 30-31 & 33, έκδοση πέμπτη: 

Νοέμβριος 2015, εκδόσεις Ελαία)

Διακοσμητική παράσταση από
το θωράκιο του τέμπλου του ναού 
του Aγ. Νικολάου Μαρκοπούλου.
Έργο του Ανδρέα Ζαφείρη.
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Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το 
αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η 
ελπίδα µας. Η σχέση µε τον Χριστό είναι 
αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασµός, 
είναι λαχτάρα του θείου. Ο Χριστός είναι 
το παν. Αυτός είναι η αγάπη µας, αυτός ο 
έρωτάς µας. Είναι έρωτας αναφαίρετος ο 
έρωτας του Χριστού. Από κει πηγάζει η χαρά.

Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι 
µια χαρά, που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι 
µια πνευµατική τρέλα, αλλά εν Χριστώ. Σε 
μεθάει σαν το κρασί το ανόθευτο, αυτό 
το κρασί το πνευµατικό. Όπως λέει ο Δαβίδ: 
«ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν µου, καὶ τὸ 
ποτήριόν σου µεθύσκον µε ὡσεὶ κράτιστον» 
(Ψαλµ. ΚΒ΄ 5). Ο πνευµατικός οίνος είναι 
άκρατος, ανόθευτος, πολύ δυνατός κι όταν 
τον πίνεις, σε µεθάει. Αυτή η θεία μέθη 
είναι δώρο του Θεού, που δίνεται στους 
«καθαρούς τη καρδία» (Πρβλ. Ματθ. ε΄ 8).

Όσο µπορείτε να νηστεύετε, όσες 
µετάνοιες µπορείτε να κάνετε, όσες 
αγρυπνίες θέλετε ν’ απολαµβάνετε, αλλά 
να είστε χαρούµενοι. Να έχετε τη χαρά 
του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί 
αιώνια, που έχει αιώνια ευφροσύνη. Είναι 
η χαρά του Κυρίου µας, που δίνει την ασφα-
λή γαλήνη, την γαλήνια τερπνότητα και την 
πάντερπνη ευδαιµονία. Η χαρά η πασίχαρη, 
που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει 
κι ευχαριστείται να σκορπάει τη χαρά, 
να πλουτίζει τους πιστούς Του µε χαρά. Εύ-
χοµαι, «ἵνα ἡ χαρὰ ἡµῶν ᾖ πεπληρωµένη» 
(Α΄ Ιω. α΄ 4).

Αυτή είναι η θρησκεία µας. Εκεί πρέπει 
να πάµε. Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος, 
παιδιά µου. Τι είναι Παράδεισος; Ο Χριστός 

είναι. Από δω αρχίζει ο Παράδεισος. Είναι 
ακριβώς το ίδιο, όσοι εδώ στη γη ζουν τον 
Χριστό, ζουν τον Παράδεισο. Έτσι είναι, που 
σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό, 
πιστέψτε µε! 

Έργο μας είναι να προσπαθούμε να 
βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο 
φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει 
κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να 
είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει 
η ψυχή και ν’ αγαπήσει τον Χριστό, να 
γίνει αγία. Να επιδοθεί στον θείο έρωτα. 
Έτσι θα µας αγαπήσει κι Εκείνος. Θα είναι 
τότε η χαρά αναφαίρετη. Αυτό θέλει πιο 
πολύ ο Χριστός, να µας γεµίζει από χαρά, 
διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά 
είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σ’ αυτήν 
τη χαρά θα γνωρίσουµε τον Χριστό. Δεν 
µπορούµε να Τον γνωρίσουµε, αν εκείνος 
δεν µας γνωρίσει. Πώς το λέει ο Δαβίδ: 
«ἐὰν µὴ Κύριος οἰκοδοµήσῃ οἶκον, εἰς 
µάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες· ἐὰν µὴ 
Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς µάτην ἠγρύπνησεν 
ὁ φυλάσσων» (Ψαλµ. ΡΚΣΤ΄ [126] 1).

Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, 
η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός του 
αληθινού, το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό 
και τους άλλους, αυτός ζει τη ζωή. Ζωή χωρίς 
Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι 
ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η µη αγάπη. Ζωή 
είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του 
Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. 
Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις.

Πηγή: Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου,  
«Βίος και Λόγοι», Κεφάλαιο: Περί του θείου έρωτος, 

έκδ. Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, Χανιά 2003

Η χαρά  
είναι ο ίδιος 

ο Χριστός
Άγιος Πορφύριος  

Καυσοκαλυβίτης του Ωρωπού
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Όχι, λένε οι άπιστοι και µερικοί αιρετικοί. 
Και ρωτούν: Σώµατα ανθρώπων που έλιω-
σαν µέσα στη γη και σώµατα που κάηκαν, 
σώµατα που πνίγηκαν και που τα έφαγαν 
ψάρια, σώµατα που µόνο κάποια µέλη τους 
θάφτηκαν, πώς είναι δυνατόν αυτά να ανα-
στηθούν;

Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για 
την ανάσταση των νεκρών:

 Πρώτον: στον Προφήτη Ιεζεκιήλ.
Ο εν λόγω προφήτης είδε ένα όραµα πολύ 

τροµερό και σπουδαίο. Βρέθηκε σε µια πε-
διάδα απέραντη και γεµάτη από γυµνά κόκα-
λα ανθρώπων.

Καθώς λοιπόν έβλεπε το µακάβριο αυτό 
θέαµα των διεσκορπισµένων οστών άκουσε 
τη φωνή του Θεού που τον ρωτούσε:

– Υιέ ανθρώπου, υπάρχει ελπίδα να ζω-
ντανέψουν αυτά τα κόκαλα;

Και η απάντηση του Προφήτου ήταν:
– Συ, Κύριε, γνωρίζεις.
– Κήρυξε στα κόκαλα αυτά τον λόγο του 

Θεού, τον διατάζει η φωνή του Θεού.
Και ο Προφήτης τηρεί τον λόγο. Αρχίζει 

να κηρύσσει στα κόκαλα «και ιδού σεισµός» 
και αµέσως τα κόκαλα τρίζουν και πλησιάζει 
το ένα το άλλο, ενώνονται, συναρµολογού-
νται και σχηµατίζουν σκελετούς. Οι σκελε-
τοί ντύνονται µε σάρκες, µε νεύρα και τέλος 
σκεπάζονται µε δέρµα. Τέλεια πλέον σώµατα. 
Αλλά κείτονται µπροστά στον Προφήτη γυ-
µνά και νεκρά. Καµιά ζωή. Μια απέραντη 
σειρά νεκρών σωµάτων.

– Κήρυξε και πάλι! Φωνάζει η φωνή του 
Θεού.

Εντέλλεται ο Προφήτης να κηρύξει στα 
νεκρά σώµατα και κηρύσσει. Τότε έρχεται 
πνεύµα Θεού από τα τέσσερα σηµεία του 
ορίζοντος και τα νεκρά σώµατα σηκώνονται, 
στηρίζονται όρθια, κινούνται, βαδίζουν και 
νοµίζει κανένας ότι γίνεται µια στρατιωτική 
παρέλασις (Ιεζ. 37, 1-11).

Το όραµα αυτό είναι βεβαίωσις του Θεού 
ότι οι νεκροί θα αναστηθούν όταν θα ηχήσει 
η αρχαγγελική σάλπιγγα, κατ’ εντολήν του 
Θεού την ανάσταση όλων των νεκρών.

 Δεύτερον: στους Μακκαβαίους.
Εκεί βλέπουµε τα επτά αδέλφια, που γέν-

νησε µια ηρωίδα µάνα, η Σολοµονή, παρ’ 
όλες τις απειλές του τυράννου, να µην αρ-
νούνται την πίστη τους στον Ένα και µόνον 
αληθινό Θεό, από τον µεγαλύτερο µέχρι τον 
µικρότερο. Το ίδιο έκαναν και η µητέρα τους 
και ο δάσκαλός τους Ελεάζαρ. Αλλά µε το 
θάρρος που τους έδινε η πίστις αυτή βάδισαν 

Υπάρχει ανάστασις 
των νεκρών;

Η Δευτέρα Παρουσία, 12ος αι., 
Ι.Μ. Αγ. Αικατερίνης Σινά.
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όλοι στο φρικτό µαρτύριο.
Ενώ ο τύραννος τους βασάνιζε και τους 

έκοβε τις γλώσσες, τα χέρια και τα πόδια κι’ 
άλλους τους πετούσε µέσα στις φωτιές, οι 
αξιοθαύµαστοι αυτοί Μάρτυρες µαζί µε τη 
µάνα και τον διδάσκαλό τους απαντούσαν 
στον τύραννο και του έλεγαν:

– Οι γλώσσες και τα χέρια και τα πόδια 
και τα σώµατα δεν είναι δικά µας. Ο Θεός 
µάς τα ’δωσε, ο Θεός τα παίρνει. Πιστεύου-
µε όµως ότι ο Θεός, Αυτός δια τον Οποίον 
θυσιαζόµαστε, θα µας τα ξαναδώσει πίσω, 
διότι πιστεύουµε στην ανάσταση των νεκρών 
(Β΄ Μακ. 7, 1-23).

Η Εκκλησία διακηρύσσει εις τον 
αιώνα ότι οι νεκροί θα αναστηθούν, 
στηριζόµενοι στον λόγο του Κυρίου: «και 
εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις 
ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες 
εις ανάστασιν κρίσεως» και «Αµήν αµήν 
λέγω υµίν ότι έρχεται ώρα, και νυν εστίν, 
ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του υιού 
του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται…» (Ιω. 
5, 25).

 Την ανάσταση των νεκρών όµως µαρ-
τυρούν και τα θαύµατα, που έκανε ο Ίδιος ο 
Χριστός. Τρεις νεκρούς διηγούνται οι ευαγ-
γελιστές ότι ανέστησε: την κόρη του Ιαείρου, 
τον γυιό της χήρας της Ναΐν και τον Λάζαρο, 
τεταρταίον όντα.

 Η πιο με-
γάλη απόδειξις 
αναστάσεως νε-
κρών είναι ότι ο 
ίδιος ο Χριστός 
αναστήθηκε 
διακηρύσσοντας 
ότι: «Εγώ ειµί η 
ανάστασις και η 
ζωή» (Ιω. 11, 25). 
Με την ανάσταση 
του Χριστού ο θάνατος ενικήθη κατά κράτος 
και οι πιστοί όλων των αιώνων, µε το στόµα 
του ιερού Χρυσοστόµου, επαναλαµβάνουν 
θριαµβευτικά: «Πού σου, Άδη, το νίκος; 
Ανέστη Χριστός!» (Α΄ Κορ. 15, 55).

(Από το βιβλίο του πρωτοπρεσβύτερου  
Στεφάνου Κ. Αναγνωστόπουλου, 

«Γνώσις και βίωμα ορθοδόξου πίστεως», 
Πειραιάς 2005, σελ. 473-475).

«Αμήν αμήν λέγω 
 υμίν ότι έρχεται ώρα, 

και νυν εστίν, ότε  
οι νεκροί ακούσονται 

της φωνής του υιού  
του Θεού  

και οι ακούσαντες 
ζήσονται…»

Διακοσμητική παράσταση 
από το θωράκιο του τέμπλου  
του ναού του Aγ. Νικολάου  
Μαρκοπούλου.
Έργο του Ανδρέα Ζαφείρη.

Ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος, έµπειρος σύγχρονος πνευµατικός 
διδάσκαλος της Ορθοδοξίας, διακονεί στον ιδρυµατικό ναό - πα-
ρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας, στην Αµφιάλη.

Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων πνευµατικού περιεχοµένου και 
τα κηρύγµατά του βρίσκονται αναρτηµένα στο διαδίκτυο. 
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Η Ζωοδόχος Πηγή

Η Εκκλησία µας κάθε χρόνο γιορτάζει, την 
Παρασκευή της Διακαινησίµου εβδοµάδας, 
τη γιορτή της Ζωοδόχου ή Ζωηφόρου Πηγής. 
Ζωοδόχος Πηγή ονοµάζεται η Παναγία, αφού 
γέννησε τη Ζωή, που είναι ο Χριστός. 

Γράφει το συναξάρι της ηµέρας: «Την Πα-
ρασκευή της Διακαινησίµου εορτάζουµε τα 
εγκαίνια του ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης 
ηµών και Θεοµήτορος, της Ζωηφόρου Πη-
γής. Ακόµη ενθυµούµαστε και τα υπερφυή 
θαύµατα που έγιναν στον Ναό αυτό από την 
Μητέρα του Θεού».

Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε ως εξής: στην 
Κων/πολη, τον 5ο αιώνα, βρέθηκε από τον 
βασιλιά Λέοντα Α΄ τον Θράκα (457-474), 
τον επικαλούµενο Μακέ(λ)λη, αγίασµα της 
Παναγίας, πλησίον του οποίου ο βασιλιάς 
έκτισε µεγαλοπρεπέστατο ναό αφιερωµένο 
στη Ζωοδόχο ή Ζωηφόρο Πηγή, δηλαδή την 
Παναγία µας. 

Τα εγκαίνια αυτού του ναού τελέσθηκαν 
την Παρασκευή της Διακαινησίµου εβδο-
µάδος και έκτοτε καθιερώθηκε να γιορτάζει η 
Εκκλησία µας τη µνήµη των εγκαινίων αυτού 
του ναού κάθε χρόνο την ίδια µέρα. 

Ο αυτοκράτορας Λέων ο Θράκας, ήταν 
χρηστός και επιεικής. Πριν ακόµη γίνει αυ-
τοκράτορας ως απλός στρατιώτης συνάντησε 

έναν τυφλό έξω από τη Χρυσή Πύλη της Κων-
σταντινουπόλεως. Ο τυφλός τού ζήτησε νερό 
να πιεί και ο Λέων αναζήτησε την πηγή του 
νερού στην περιοχή, η οποία ήταν κατάφυτη 
από δένδρα, αλλά δεν µπόρεσε να την ανακα-
λύψει. Λυπήθηκε πολύ που δεν βρήκε νερό να 
δώσει στον τυφλό. Άκουσε τότε φωνή να του 
λέγει: «Βασιλιά Λέοντα» –δηλαδή τον απεκάλε-
σε βασιλιά, ενώ ακόµη ήταν στρατιώτης, κάτι 

Eικ. 1. Η Ζωοδόχος Πηγή  
στο Μπαλουκλί - το Αγίασμα.

Απολυτίκιον Ζωοδόχου Πηγής
Ήχος α´

Ὁ ναός σου Θεοτόκε ἀνεδείχθη παράδεισος,
ὡς ποταμοὺς ἀειζώους ἀναβλύζων ἰάματα
ᾧ προσερχόμενοι πιστῶς,
ὡς Ζωοδόχου ἐκ Πηγῆς,
ρῶσιν ἀντλοῦμεν, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον,
πρεσβεύεις γὰρ σὺ τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι,
Σωτῆρι Χριστῷ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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που επαληθεύθηκε– «…να εισέλθεις βαθύτερα 
στο δάσος, και αφού λάβεις µε τις χούφτες 
σου το θολερό αυτό νερό, να ξεδιψάσεις τον 
τυφλό και να πλύνεις τα µάτια του, και τότε 
θα γνωρίσεις ποια είµαι εγώ που κατοικώ στο 
µέρος αυτό». Ο Λέων έκανε αµέσως όπως τον 
διέταξε η φωνή και ο τυφλός είδε το φως του. 
Η φωνή εκείνη ήταν της Παναγίας.

Και ο Λέων, όταν έγινε αυτοκράτορας, µε 
ευγνωµοσύνη και φιλότιµο έκτισε στο µέρος 
εκείνο του αγιάσµατος Ιερό Ναό προς τιµήν 
της Παναγίας, της Ζωοδόχου Πηγής. 

Όταν κατέρρευσε ο Ιερός αυτός Ναός 
από τον χρόνο, άλλοι αυτοκράτορες –ο 
Ιουστινιανός, ο Βασίλειος ο Μακεδών– 
ανέλαβαν και έκτισαν εκ νέου τον Ναό, 
πιο µεγαλοπρεπή από τον παλαιότερο. 
Μια δεύτερη παράδοση αναφέρει ότι τον 
πρώτο Ναό τον έκτισε ο Ιουστινιανός, βλέπο-
ντας εκεί που κυνηγούσε σε όραµα ένα µικρό 
παρεκκλήσι και έναν ιερέα µπροστά σε µία 
πηγή, λέγοντάς του ότι είναι η πηγή των θαυ-
µάτων. Στον τόπο εκείνο έκτισε µοναστήρι µε 
τα υλικά που περίσσεψαν από την Αγία Σοφία.

Στο Ναό αυτό επιτελούνταν πολλά θαύµα-
τα και µάλιστα και σε οικογένειες ευγενών της 
αυτοκρατορίας, µε χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα αυτό της λύσεως της στειρώσεως της αυτο-
κράτειρας Ζωής, η οποία µετά από θαύµα της 
Ζωοδόχου Πηγής γέννησε τον Κωνσταντίνο 
τον Πορφυρογέννητο, που έγινε αυτοκράτο-
ρας του Βυζαντίου. Θεραπεύθηκαν επίσης οι 
αυτοκράτορες Ιουστινιανός, Λέοντας ο Σοφός, 
Ρωµανός Λεκαπηνός, ο Ανδρόνικος Γ´, ο Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Στέφανος, ο 
Πατριάρχης Ιεροσολύµων Ιωάννης, πολλές 
βασίλισσες και πολλοί ανώτατοι αξιωµατού-
χοι της αυτοκρατορίας, αλλά και κληρικοί και 
µοναχοί και πολλοί απλοί Χριστιανοί. Το 14ο 
αιώνα ο Νικηφόρος Κάλλιστος γράφοντας 
για το αγίασµα της Πηγής, παραθέτει έναν 
κατάλογο 63 θαυµάτων.

Ο Ναός αυτός στη Βασιλεύουσα κατέρ-
ρευσε τον 15ο αιώνα. Σύµφωνα µε µαρτυρίες, 
το 1547 υπήρχε µόνον το αγίασµα. Το 1833 
ο Πατριάρχης Κωνστάντιος Α΄, µε άδεια του 
Σουλτάνου Μαχµούτ του Β΄, ξαναέκτισε τον 
Ναό πάνω στα ερείπια του παλαιού. Έτσι, 
στις 2 Φεβρουαρίου του 1835, ο Πατριάρχης 
Κωνστάντιος µε 12 ακόµη Αρχιερείς εγκαινί-
ασαν τον νέο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στο 
Μπαλουκλί. Μπαλουκλί σηµαίνει τόπος µε 

ψάρια, αφού στη δεξαµενή της Πηγής υπάρ-
χουν ψάρια.

Σήµερα στην αυλή της Ζωοδόχου Πη-
γής βρίσκονται οι τάφοι των Οικουµενικών 
Πατριαρχών. Το δε αγίασµα βρίσκεται στον 
υπόγειο Ναό και αποτελείται από µαρµα-
ρόκτιστη πηγή, το νερό της οποίας θεωρεί-
ται αγιασµένο. Από κει διαδόθηκε ο τύπος 
της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής σε όλο τον 
ορθόδοξο κόσµο.

Η ευλάβεια και η αγάπη του λαού της Κων-
σταντινούπολης προς τη Ζωοδόχο Πηγή µε-
ταδόθηκε σε όλους τους Ορθοδόξους και έτσι 
σε πολλά µέρη ανεγέρθησαν Ναοί προς τιµήν 
της Παναγίας, της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και 
εκεί επιτελούνται θαύµατα, που στηρίζουν 
τους ανθρώπους στην καθηµερινή τους ζωή 
και στην πίστη τους στον Θεό.

Στην ενορία µας, την Παρασκευή της Δια-
καινησίµου, πανηγυρίζει το εκκλησάκι της 
Παναγίας στο κοιµητήριο, η «Παναγίτσα». Ο 
ναός αυτός είναι µονόκλιτη, δίρρικτη βασι-
λική των αρχών του 18ου αιώνα. Υπάρχουν 
σε τοιχογραφίες τα Εισόδια της Θεοτόκου και 
η Κοίµηση, καθιερώθηκε όµως η Παναγίτσα 
να γιορτάζει της Ζωοδόχου Πηγής, για να 
τελείται µέσα στη Διακαινήσιµο µια Θεία Λει-
τουργία στο Κοιµητήριο. (Πανηγυρίζει επίσης 
στις 31 Αυγούστου της Κατάθεσης της Τιµίας 
Ζώνης της Θεοτόκου).

Το παρόν συντάχθηκε με βάση 1) κείμενο  
του αρχιμανδρίτου π. Μελετίου Απ. Βαδραχάνη  

(http://www.pigizois.net/enoria/zoodohos_pigi.htm), 
2) άρθρο του Περιοδικού «Εκκλησιαστική Παρέμ-
βαση», Απρίλιος 2009 που αναδημοσιεύτηκε στο 

https://christianvivliografia.wordpress.com,  
3) το βιβλίο του Ελευθερίου-Ειρηνάρχου  

Θεοδώρου, αρχιμανδρίτου, «Μαρκόπουλο  
Μεσογαίας, Εκκλησίες Τοιχογραφίες Πορεία  

στο χρόνο», 1994, 4) άρθρο από το www.dogma.gr. 

Εικ. 2. Η Παναγίτσα στο Κοιμητήριο 
Μαρκοπούλου, που πανηγυρίζει 

της Ζωοδόχου Πηγής.
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Η κατηχητική 
οικογένεια  

του Αγίου Νικολάου

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ 
ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν [Ματθ. ιθ΄, 14]. 
Υποχρέωση όλων των ενηλίκων, γονέων και 
αναδόχων, κληρικών και λαϊκών µιας ενο-
ρίας, είναι η δηµιουργία εκείνων των προ-
ϋποθέσεων που θα διευκολύνουν τα παιδιά 
να γνωρίσουν τον Θεό. Αυτός είναι και ο 
πρωταρχικός στόχος του Τοµέα Νεότητας 
του Ιερού Ναού µας, µε τη λειτουργία των 
κατηχητικών για όλες τις ηλικίες (σε τµήµατα 
από προσχολικής έως και µαθητών Λυκείου). 

Οι κατηχητές µας, δεν είναι εδώ απλά για 
να διηγηθούν ιστοριούλες στα παιδιά. Όταν 
λέµε, «τα παιδιά να γνωρίσουν τον Θεό», 
δεν εννοούµε την εγκεφαλική ενηµέρωση 
αλλά την καρδιακή πληροφόρηση γράφοντας 
στην καρδιά τους το ζώντα λόγο του Αναστη-
µένου Κυρίου µας. Δεν εννοούµε τη στείρα 
αποστήθιση αλλά την εµπειρική συµµετοχή, 
ζώντας µέσα στην καθηµερινότητα τους, την 
εµπειρία της επικοινωνίας µε τον Σωτήρα, 
Φίλο και Αδελφό τους, τον Ιησού Χριστό. 

Δεν εννοούµε την επιστηµονική κατάρτιση 
αλλά την πνευµατική αποκάλυψη κατανο-
ώντας βαθιά την Αγία Πίστη µας, ερχόµενοι 
σε ένωση µε τον Αληθινό Τριαδικό Θεό µας. 
Παράλληλα, καλλιεργούνται αρετές, αρχές, 
αξίες και ιδανικά, καλλιεργείται η αγάπη για 
την Πατρίδα, εφαρµόζοντας έτσι και τα λόγια 
του Στρατηγού Μακρυγιάννη: «Τὸ λοιπόν, ἂν 
θέλωμαν τὸ λίγον νὰ γένη μεγάλον, πρέπει 
νὰ λατρεύωμεν Θεόν, ν’ ἀγαπᾶμε πατρίδα· 
νάχωμεν ἀρετή· τὰ παιδιά μας νὰ τὰ μαθαί-
νωμεν γράμματα καὶ ἠθικὴ».

Κοµµάτι των κατηχητικών µας, αποτελεί 
και η πολυµελής Χορωδία του Ιερού Ναού 
µας, κόσµηµα του Αγίου Νικολάου. Αγγελικές 
φωνούλες, υπό την καθοδήγηση µουσικού 
χορωδού και µουσικοδιδασκάλου της ενορίας 
µας, µας ταξιδεύουν µε ύµνους, ορθόδοξα 
χριστιανικά τραγούδια, παραδοσιακά κ.ά., 
σε όλες τις δράσεις της, λαµβάνοντας πάντα 
και απ’ όλους τα εύσηµα. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω (λειτουργία 
κατηχητικών τµηµάτων / χορωδίας), κατά 

Παραμονή Εορτής Αγ. Νικολάου (5/12/2017) - Αναμνηστική με τον Σεβασμιότατο.
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το τελευταίο διάστηµα έλαβαν χώρα δραστη-
ριότητες, ως κάτωθι: 

–  Μονοήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στα 
Καλάβρυτα (Ι.Μ. Αγίας Λαύρας, Ι.Μ. Με-
γάλου Σπηλαίου).

–  Εκδροµή Αγάπης στη Στέγη ατόµων νοη-
τικής υστέρησης Ε.Γ.Ν.Υ.Α.

–  Εκδροµή Αγάπης στη µονάδα φροντίδας 
ηλικιωµένων «Στέγη Αγάπης». 

–  Γιορτή Νεότητας στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 
για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους, 
κατά την λήξη συνόλου κατηχητικών της 
Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυ-
ρεωτικής.

–  Συναυλία της Χορωδίας µας εντός του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Νικολάου. 

–  Χριστουγεννιάτικη Εορτή µε ύµνους, παρα-
δοσιακά κάλαντα και δρώµενα στο Πνευ-
µατικό Κέντρο του Ιερού Ναού. 

–  Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και Ευχές από 
τη Χορωδία µας στο Σεβασµιότατο Μη-
τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. 
Νικόλαο, στα Σπάτα.

–  Προσκυνηµατική εκδροµή στην Ι.Μ. Βη-
θλεέµ / Παιχνίδι στο αθλητικό κέντρο Κο-
ρωπίου SAN SIRO.

–  Γιορτή Χαράς της Ιεράς Μητροπόλεως µε 
προσκύνηµα στην Ι.Μ. Αγ. Εφραίµ Νέας 

Ι.Μ. Αγίας Λαύρας - Καλάβρυτα (5/11/2016).

Χριστουγεννιάτικες Ευχές και Κάλαντα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νικόλαο (24/12/2017).
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Μάκρης / Παιχνίδι σε κατασκηνώσεις Αγ. 
Ανδρέα.

Πέραν της περισσής αγάπης και φροντί-
δας για τα, τρυφερής ηλικίας, παιδιά µας, 
δεν θα πρέπει να παραλείψουµε, την µέρι-
µνα του Τοµέα Νεότητας για τους γονείς και 
αναδόχους των. Διότι είναι οι γονείς που, 
αναζητώντας την Αλήθεια, θα φέρουν τα 
παιδιά στην Εκκλησία, αλλά και τα παιδιά 
που, ανταποδίδοντας τα όµοια, θα κρατή-
σουν τους γονείς σε Αυτήν! Έτσι, ο Τοµέας 
δεν είναι µόνο «Νεότητας» αλλά και «Νέων 
Ζευγαριών», καθώς ιδιαίτερα σηµαντική είναι 
η πνευµατική προετοιµασία που χρειάζεται, 
για να γίνει κάποιος γονέας. Ρώτησαν κάποτε 
τον Άγιο Παΐσιο, από πότε πρέπει να ξεκινά 
η διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τους 
γονείς. Η απάντηση –καταπέλτης– ήταν: «Από 
είκοσι χρόνια προτού γεννηθεί το παιδί!».

Η Σχολή Γάµου και Οικογένειας (µε οµιλίες 
µία φορά το µήνα), η συµβουλευτική υποστή-
ριξης Γονέων και Νέων Ζευγαριών (κατόπιν 
ραντεβού µε ειδικό ψυχολόγο), η Κινηµατο-
γραφική Λέσχη (µε ωφέλιµες ταινίες µία φορά 
το µήνα), η προσφορά µαθηµάτων ενισχυτι-
κής διδασκαλίας και εκµάθησης µουσικών 
οργάνων (κάθε Παρασκευή και Σάββατο), 
πλαισιώνουν επίσης τον Τοµέα Νεότητας και 
Νέων Ζευγαριών, δράσεις οι οποίες µαζί µε 
τα κατηχητικά και την χορωδία, λαµβάνουν 
χώρα στο πολυλειτουργικό πνευµατικό κέντρο, 
στο ισόγειο του Ιερού Ναού.

Εδώ, και καθώς αναφερόµαστε στην κατη-
χητική οικογένεια του Αγίου Νικολάου, δεν 
θα µπορούσαµε να παραλείψουµε και το «Αρ-

χονταρίκι» µας. Η αίθουσα των κατηχητικών, 
ο πλέον φιλικός χώρος στα παιδιά µας, κάθε 
Κυριακή µετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 
µετατρέπεται σε «Κυριακάτικο Αρχονταρίκι» 
όπου και προσφέρεται καφές, τσάι και πρωινό 
κέρασµα. Παιδιά µε τους γονείς τους, µικροί 
και µεγάλοι, ενορίτες και επισκέπτες, µαζί µε 
τους ιερείς, βιώνουν την κοινωνία µεταξύ 
τους. Μία επι-κοινωνία, συνέχεια και συνδε-
δεµένη µε τη θεία Κοινωνία που έχει προηγη-
θεί επάνω στον Ιερό Ναό. Ανταλλαγή απόψεων 
και προβληµατισµών, διδασκαλία του ενός 
κυρίως από τα λάθη και τις παραλείψεις του 
άλλου, αλλά και µοίρασµα του οράµατος για 
µια ζωντανή ενορία σε καιρούς αφιλίας. 
Πρόσβαση στην Έκθεση Χριστιανικού Βιβλίου 
(δίπλα στο Αρχονταρίκι), η οποία λειτουργεί 
µόνιµα κάθε Κυριακή µετά τη Θεία Λειτουργία, 
µε δυνατότητα αγοράς Ορθοδόξων Χριστιανι-
κών βιβλίων για πνευµατική ωφέλεια µικρών 
και µεγάλων. Παιχνίδι, ελεγχόµενη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, ζωγραφική και σκίτσο για τα 
παιδιά, γεµίζουν το Κυριακάτικο πρωινό. Το 
«Αρχονταρίκι», αποτελεί τόπο σύναξης και 
αγαπηµένη Κυριακάτικη συνήθεια µικρών 
και µεγάλων. Και όλα αυτά, λόγω της αρίστης 
ποιµαντικής σχέσης που έχουν αναπτύξει 
οι ιερείς µε τους ενορίτες. Ιερείς, οι οποίοι 
αντιµετωπίζουν τους λαϊκούς αδελφούς, όχι 
ως παθητικούς θεατές, αλλ’ ως δυναµικούς 
συνοδοιπόρους στο ενοριακό έργο.

Αυτή είναι η κατηχητική µας οικογένεια. 
Αυτή είναι η πνευµατική µας οικογένεια. Η οι-
κογένεια του Αγίου Νικολάου. Δόξα Τω Θεώ!

Επιμέλεια: Κέντρο Νεότητος  
του Ναού του Αγίου Νικολάου

Αναμνηστική Κατηχητικών Συντροφιών (Μάιος 2016).
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«Εμείς έναν κόπο θα κάνομε, 
θ’ αγαπήσομε τη μελέτη, 

κι αυτό θα μας βάλει 
στην αγιοσύνη»

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Στο ισόγειο του Ναού μας, παραπλεύρως 
του Πνευματικού Κέντρου λειτουργεί 

από το 2010 Έκθεση Χριστιανικού Βιβλίου,  
με ποικίλη θεματολογία που καλύπτει 

ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και απευθύνεται 
σε όλες τις ηλικίες. 

Βιβλία όπως προσευχητάρια, λειτουργικά, 
κυριακοδρόμια, πατερικά, απολογητικά, 
θεολογικά, εποικοδομητικά, γεροντικά, 

βίοι αγίων, αληθινές ιστορίες, μυθιστορήματα, 
καθώς και βιβλία για τα μυστήρια της Εκκλησίας, 
για την οικογενειακή ζωή, εφηβικά, παιδικά κ.ά. 

περιμένουν τον φίλο αναγνώστη, 
για να προσφέρουν πνευματική ανάπαυση 

και ανακούφιση στις αναζητήσεις 
και τα προβλήματα του ανθρώπου της εποχής μας.

Η Έκθεση είναι ανοικτή κάθε Κυριακή 
μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας 

μέχρι τις 12 το μεσημέρι. 
Καθημερινά κατόπιν 

συνεννοήσεως.
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Η Φιλόπτωχος 
Αδελφότητα

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου δη-
µιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2008, µε 
σκοπό να συµβάλλει κατά το µέγιστο δυνατό 
στο φιλανθρωπικό έργο του ναού.

Αποτελεί ένα δυναµικό και αναπόσπαστο 
µέρος της ζωής του ναού, που δραστηριο-
ποιείται κυρίως στον τοµέα υλικής-οικο-
νοµικής προσφοράς και ανακούφισης των 
αναξιοπαθούντων αδελφών µας.

Από το 2010, στο ξεκίνηµα της οικο-
νοµικής κρίσης στη χώρα µας, µέχρι και 
σήµερα οι ανάγκες αλλά και ο αριθµός των 
πληγέντων αδελφών µας, που βιώνουν την 
οικονοµική ανέχεια, έχουν αυξηθεί µε τέτοιο 
ρυθµό, ώστε το έργο της Φιλοπτώχου Αδελ-
φότητας να καθίσταται αναγκαίο.

Το έργο αυτό, κατά το έτος 2017, κάλυψε 
ανάγκες σε πολλούς τοµείς, όπως:

•  Μηνιαία αλλά και εβδοµαδιαία προσφο-
ρά τροφίµων σε αδελφούς µας, για άµεση 
σίτιση.

•  Οικονοµική βοήθεια για αγορά φαρµάκων 
αλλά και νοσηλεία ασθενών.

•  Εξόφληση λογαριασµών ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.
•  Πληρωµή φροντιστηρίων αλλά και αγορά 

σχολικών ειδών και βιβλίων σε παιδιά που 
οι γονείς αδυνατούν να πληρώσουν.

•  Οικονοµική συµµετοχή σε συνανθρώπους 
µας που βρίσκονται σε γηροκοµεία και 
ιδρύµατα.

•  Εισιτήρια και οικονοµική βοήθεια σε φοι-
τητές και φαντάρους.

•  Ηθική βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπους 
µε καθηµερινά και έκτακτα σοβαρά προ-
βλήµατα.

Πάτμος, Μονή Ευαγγελιστρίας, 3/10/2017.
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•  Προετοιµασία και προ-
σφορά, σε περίπου 100 
οικογένειες, πλήρων ετοι-
µασιών για να εορτάσουν 
το Πάσχα και τα Χριστού-
γεννα.

•  Φροντίδα και επίλυση προ-
βληµάτων, σε συνεργασία 
µε την Κοινωνική Υπηρε-
σία του Δήµου Μαρκο-
πούλου, πάνω σε ζητήµατα 
αστέγων και απόρων.

Στην υλοποίηση του έρ-
γου της Φιλοπτώχου Αδελ-
φότητας συµβάλλουν, εκτός 
από τα κύρια µέλη της, και 
όλο το εκκλησίασµα του ναού 
µας, µε τη συµµετοχή του σε 
όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται 
για την συγκέντρωση χρηµάτων και τροφί-
µων. Να τονίσουµε, σε αυτό το σηµείο, την 
ιδιαίτερη οικονοµική ενίσχυση από τη Φιλο-
δασική και από πολλούς ιδιώτες χορηγούς, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Πάσχα και 
των Χριστουγέννων.

Οι δράσεις αυτές για τη χρονιά που πέρα-
σε ήταν οι εξής:

•   Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συγκε-
ντρώσαµε και αγοράσαµε τρόφιµα, ώστε 
η διάθεση να είναι άµεση όταν χρειάζεται.

•  Διοργανώσαµε απογευµατινά και ηµερή-
σια προσκυνήµατα σε µονές και τόπους 
προσευχής, προς ενίσχυση πρώτα πνευ-
µατική-ψυχική και κατόπιν οικονοµική.

•   Τον Οκτώβριο του 2017 είχαµε την ευλογία 
να ταξιδέψουµε στο ιερό νησί της Πάτµου, 
σε ένα αξέχαστο τετραήµερο προσκύνηµα.

•   Οργανώσαµε εκδήλωση για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας σε συνδυασµό 
µε µια από καρδιάς οµιλία του π. Εφραίµ 
Παναούση. Προσφέραµε κεράσµατα στην 
κάτω αίθουσα του ναού, ώστε να νιώσουµε 
τη χαρά της συνάντησης µε όλους τους 
ανθρώπους που συµβάλλουν στο έργο µας.

Γράφοντας τον επίλογο σε αυτή τη θεµατι-
κή ενότητα για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα θα 
θέλαµε να καταθέσουµε από ψυχής ότι όλα 
αυτά θα ήταν ακατόρθωτα εάν δεν βιώναµε 
καθηµερινά την παρουσία, βοήθεια και πολ-
λές φορές επέµβαση του Αγίου Νικολάου και 
την αγάπη της Εκκλησίας µας. Τελειώνοντας, 
θέλουµε να πιστεύουµε ότι αν καταφέρα-
µε να προσφέρουµε έστω και «το ελάχιστο» 
στους αδελφούς µας, τότε έχουµε έστω και 
ελάχιστα πετύχει το σκοπό της ίδρυσης της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας.

Επιμέλεια: Φιλόπτωχος Αδελφότητα  
του ναού του Αγίου Νικολάου

Λειψοί, Παναγία του Χάρου, 4/10/2017.

Διακοσμητική παράσταση 
από το θωράκιο του Δεσποτικού 
του ναού του Aγ. Νικολάου 
Μαρκοπούλου.
Έργο του Ανδρέα Ζαφείρη.
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ΔΙΠΤΥΧΑ
Περίοδος Ιουλίου 2010 - Δεκεμβρίου 2011

ΒΑΠΤIΣΕΙΣ 

(Λόγω του µεγάλου αριθµού βαπτίσεων σηµειώνονται αυτές που 
αφορούν σε ενορίτες Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 (συνολικές βαπτίσεις 26, οι εδώ αναγραφόµενες 4)
10. Φωτεινή Δρίτσα του Ιωάννη και της Σταµατίνας
11. Ορσαλία Γεροδήµου του Σπυρίδωνος και της Χριστίνας
12. Βασίλειος Τσικρικάς του Δηµητρίου και της Παναγιώτας
13. Γεώργιος Σπυρόπουλος του Κυριάκου και της Πελαγίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 (συνολικές βαπτίσεις 11, οι εδώ αναγραφόµενες 1)
21. Αναστασία Πίντζου του Ιωάννη και της Σοφίας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (συνολικές βαπτίσεις 28, οι εδώ αναγρα-
φόµενες 5)
12. Ιωάννης Παπανικολάου του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης
13. Κωνσταντίνος Μπίκας του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας
19. Αθηνά Σουλιώτη του Ιωάννη και της Μαρίας
26. Ελπίδα-Καλλιόπη Παπαγιαννάκου του Σωτηρίου και της Σοφίας
26. Παντελεήµων Γεωργακόπουλος του Αγγέλου και της Γεωργίας

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 (συνολικές βαπτίσεις 15, οι εδώ αναγραφόµενες 4)
3. Σοφία Κωτσοβασίλη του Σπυρίδωνος και της Όρσας
3. Σωτήριος Χριστοδούλου του Παύλου και της Ζωής
17.  Ιωάννης Εµµανουήλ Παπαβασιλείου του Ισιδώρου και της Μαρίας
31.  Μαρία Κωνσταντίνα Καπετανίδη του Κωνσταντίνου και της 

Ιωάννας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (συνολικές βαπτίσεις 4, οι εδώ αναγραφόµενες 1)
28. Ίριδα Ελένη Μαντάλα του Ιωάννη και της Μαρτσίκα Μιχαέλας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 5, οι εδώ αναγραφόµενες 2)
6. Δηµήτριος Βυθούλκας του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής
28. Εβιάννα Τελατινίδου του Δηµητρίου και της Μερόπης
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 2, οι εδώ αναγραφόµε-
νες 1)
19. Γεώργιος Κίτσιος του Ελευθερίου και της Μαρίας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 5, οι εδώ αναγραφόµενες 1)
5. Ναταλία Καραµανλή του Γεωργίου και της Χρυσάνθης

ΜΑΪΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 25, οι εδώ αναγραφόµενες 5)
14. Αθανάσιος Κουµπής του Νικολάου και της Ορσαλίας
11. Ειρήνη Μπιράκου του Ευστρατίου και της Άννας
21. Ελένη Σουλιώτη του Παναγιώτη και της Δήµητρας
22. Παύλος Βήχος του Νικολάου και της Άννας
22. Ναταλία Μαρία Μπίνου του Ευαγγέλου και της Ηλιάννας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 17, οι εδώ αναγραφόµενες 4)
4. Σεραφείµ Ζέρβας του Νικολάου και της Αναστασίας
11. Γεώργιος Ζαρµπής του Νικολάου και της Αναστασίας
25. Ελένη Πετσούλα του Μάριου και της Παρασκευής
25. Παναγιώτα Κουτσοκώνστα του Ευαγγέλου και της Αναστασίας

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 14, οι εδώ αναγραφόµενες 2)
9. Παναγιώτης Κούκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας
10. Μυράντα Μπερνάκου του Αντωνίου και της Μαρίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 11, οι εδώ αναγραφόµενες 2)
20. Αικατερίνη Ιωάννα Πίντζου του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας
28. Μαρία Γούναρη του Χρήστου και της Αικατερίνης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 32, οι εδώ αναγρα-
φόµενες 4)
8. Άγγελος Λεµπέσης του Ηλία και της Αιµιλίας
11. Ιωάννης Μπίνης του Νεκτάριου και της Μαρίας
17. Λυδία Λάλου του Ελευθερίου και της Όλγας
25. Δήµητρα Αλλαγιάννη του Γεωργίου και της Ελένης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 17, οι εδώ αναγραφόµενες 4)
1. Αλέξανδρος Σκέµπη του Ανδρέα και της Βασιλικής
16. Οδυσσέας Δηµόπουλος του Ξενοφώντος και της Ορσαλίας
16. Λουκάς Δηµόπουλος του Ξενοφώντος και της Ορσαλίας
29. Άγγελος Προβατάρης του Αναστασίου και της Ζωής
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 (συνολικές βαπτίσεις 2, οι εδώ αναγραφόµενες 2)
6. Σπυρίδων Θεολογίτης του Ιωάννη και της Δήµητρας
30. Σωτήριος Μερτζέλος του Αθανασίου και της Αντιγόνης

ΓΑΜΟΙ 
(Λόγω του µεγάλου αριθµού των γάµων σηµειώνονται αυτοί που 
αφορούν σε ενορίτες Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 
12. Χαράλαµπος Αναγνώστου και Λιλιάνα Μπέγλερη
18. Νικόλαος Γιαννιώτης και Αντωνία Αικατερίνη Σιδηροπούλου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
9. Γεώργιος Μαγγανάς και Φωτεινή Καφούρου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
19. Χρήστος Γκλιάτης και Χάρη Κωσταρέλου

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
3. Απόστολος Παπακωνσταντίνου και Ελένη Γιαννάκη
16. Ιορδάνης Χατζηπαντελίδης και Μαργαρίτα Καράγιωργα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
27. Ιωάννης Πρίφτης και Αγγελική Μπαρζώκα
28. Δηµήτριος Καραγιάννης και Κρυσταλία Κόλια

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
24. Εµµανουήλ Ανδρέου και Μαρία Λιάγκη

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
29. Βασίλειος Σταύρου και Ευφηµία Μάλαµα Μαυροµάτη

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
5. Πέτρος Προκοπίου, ετών 74
8. Βασίλειος Μπούκης, ετών 90
10. Σταµατίνα Κολιαβασίλη, ετών 88

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
26. Δηµήτριος Παναγιώτου, ετών 74
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
9. Σπυρίδων Αντωνίου, ετών 68
13. Καλλιόπη Ορφανού, ετών 88

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
18. Θεοδώρα Μπούρδα, ετών 75
23. Ελένη Γκίνη, ετών 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
7. Δηµήτριος Νάσου, ετών 82
16. Δηµήτριος Ευθυµίου, ετών 83
29. Όλγα Τσάµη, ετών 72

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
9. Νικόλαος Νικολάκης, ετών 58
11. Ευάγγελος Μπισιώτης, ετών 75

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
3. Αλέξανδρος Μαριέτης, ετών 77
25. Σταµατίνα Μπισιώτη, ετών 94

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
2. Βασίλειος Ορφανός, ετών 74
3. Χρήστος Μαγγανάς, ετών 89
17. Αθανάσιος Αλλαγιάννης, ετών 87

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
15. Αικατερίνη Σταύρου, ετών 84

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
12. Χρήστος Στάθης, ετών 85
24. Άννα Γιαννάκη, ετών 59
29. Μαρία Κούκη, ετών 85

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
9. Αικατερίνη Μπισιώτη, ετών 73
17. Αικατερίνη Δρίτσα, ετών 82

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
6. Βασιλική Σουλιώτη, ετών 92
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Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Μ Ο

Φέτος το Πάσχα καλώς όρισες, Χριστέ, 
κι έλα να γιοµατίσουµε µαζί ψωµί και ψάρι.
Θα πληµµυρίζουν µύρα γύρω οι πασχαλιές
και θα σου ψάλλω το αναστάσιµο τροπάρι.

Στης Τιβεριάδας την ακρολιµνιά θα ’ρθεις
τ’ απεγνωσµένα µου τα δίχτυα να γεµίσεις.
Θα µε ρωτήσεις τρεις φορές «συ µε φιλείς;»
την άρνησή µου µεγαλόψυχα να σβήσεις.

Θα πορευτούµε δειλινό προς Εµµαούς
και θα µε µάθεις τις γραφές πώς να ξανοίγω.
Στις τρύπες που έσταξαν ζωαρχικούς κρουνούς
της πίστης θα στεριώσεις µου τον πύργο.

Φέτος το Πάσχα τρεις κι αµέτρητες φορές
καλώς να ’ρθεις, Χριστέ, καλώς και να δεχτώ σε.
Στα χνάρια που άφησαν οι µέρες οι πικρές
της αναστάσιµης χαράς λούλουδα στρώσε,

κι απλός και πράος σαν αγέρι ορθρινό 
διάβα και πες εδώ που αλώνισεν ο πόνος:
«Την πάσα µέρα µεθ’ ηµών ιδού εγώ
έως της συντελείας του αιώνος…».

Καίτη Χιωτέλλη


