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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Κυριακή, 25 Αυγούστου, 2019 

Ι’ Ματθαίου 

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

 

Τρίτη, 27 Αυγούστου, 2019 

Αγίου Φανουρίου 

9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

 

 Πέμπτη, 29 Αυγούστου, 2019 

Αποτομή Κεφαλής Προδρόμου 

9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία   

  

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, 2019 
Αλέξανδρος, Παύλος, Ιωάννης Πατρ. Κωνσ. 

9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία   

  

Σάββατο, 31 Αυγούστου, 2019 

Κατάθεσις Ζώνης Θεοτόκου 

9:00 π .μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία 

 

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου, 2019 

Συμεών ο Στυλίτης 

9:00 π.μ. – 12 μ.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

Ο καφές προσφέρεται από τη Φιλόπτωχο 

  

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 

Sunday, August 25, 2019 

10th Sunday of Matthew 

8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy  
  

Monday, August 27, 2019 

Phanourios the Great Martyr 

9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  
  

Thursday, August 29, 2019 

Beheading of the Forerunner 

9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  
  

Friday, August 30, 2019 

Alexander, John & Paul, New Patriarchs of Const. 

9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  
  
  

Saturday, August 31, 2019 

Honorable Sash of Theotokos 

9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  
  

  

Sunday, September 1, 2019 

Simeon the Stylite 

9:00 a.m.– 12:00 noon,  Orthros, Divine Liturgy  
Coffee is offered by the Philoptochos 

  



Πρὸς Κορινθίους α' 4:9-16 τὸ ἀνάγνωσμα 

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς 

ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, 

καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν 

Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ 

ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ 

γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν, καὶ κοπιῶμεν 

ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν· 

διωκόμενοι ἀνεχόμεθα· βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς 

περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως 

ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου 

ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν 

Χριστῷ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ 

εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί 

μου γίνεσθε. 

 

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 4:9-16 

Brethren, God has exhibited us apostles as last of all, like men 

sentenced to death; because we have become a spectacle to the 

world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but 

you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are 

held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger 

and thirst, we are ill-clad and buffeted and homeless, and we 

labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when 

persecuted, we endure; when slandered, we try to conciliate; we 

have become, and are now, as the refuse of the world, the off-

scouring of all things. I do not write this to make you ashamed, 

but to admonish you as my beloved children. For though you have 

countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I 

became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you, 

then, be imitators of me. 

 Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 17:14-23 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον 

προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ 

λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ 

κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις 

εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ 

οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν εραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 

εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι 

μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν 

ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ 

τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας 

ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν 

εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω 

ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει 

τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν 

ἀδυνατήσει ὑμῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ 

ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ 

ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ 

ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

  

 

 

 

 



The Gospel According to Matthew 17:14-23  

At that time, a man came up to Jesus and kneeling before him 

said, "Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and 

he suffers terribly; for often he falls into the fire, and often 

into the water. And I brought him to your disciples, and they 

could not heal him." And Jesus answered, "O faithless and 

perverse generation, how long am I to be with you? How 

long am I to bear with you? Bring him here to me." And Jesus 

rebuked him, and the demon came out of him, and the boy 

was cured instantly. Then the disciples came to Jesus 

privately and said, "Why could we not cast it out?" He said 

to them, "Because of your little faith. For truly I say to you, 

if you have faith as a grain of mustard seed, you will say to 

this mountain, 'Move hence to yonder place,' and it will 

move; and nothing will be impossible to you. But this kind 

never comes out except by prayer and fasting." As they were 

gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of man is 

to be delivered into the hands of men, and they will kill him, 

and he will be raised on the third day." 
  

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 2019 

   Greek School Faculty Meeting & Luncheon  

September 4, 2019 
 

Greek Afternoon School Opens 

 September 6, 2019 
 

  

Philoptochos Fashion Show  

October 15, 2019 
 

  

Greek School Picture Day  

October 16th & 18th, 2019 
 

 

Picture Day  

 October 20, 2019 
 
 

 “OXI DAY” Program  

 October 25, 2019 
 
 

General Assembly Meeting  

 October 27, 2019 
 

  

Inclusion Sunday 

 November 10, 2019 
 

   

 Church Anniversary Dance  

November 23, 2019 

  



 St. Phanourios 

The holy, glorious and right-victorious Great-martyr 

Phanourios (also Fanurius, Fanourios, Phanurius, 

Phanourius) the Newly Appeared of Rhodes, the 

Miracle-Worker, is commemorated by the Church on 

August 27. There is no literature available in the church 

prior to discovering his little church in Rhodes so not 

much is known about St. Phanourios’s life other than the 

images of his martyrdom on his icon. 

The only literary evidence that supports a historical date, 

relating to this saint, is documented in the book Lives of the 

Saints, which testifies that the icon in Rhodes was 

discovered, around 1500 AD. Some sources support the 

opinion that the icon was discovered in Cyprus and not in 

Rhodes. A recent research paper on folklore  suggests that 

there are two manuscripts. The first is the mention of a 

miracle included in the Cod. Vat. Gr. 1190 (dating from 1452 

and written in Crete) and was published in the Acta 

Sanctorum. The second manuscript originates from 

Heraklion, dating from 1600-1640 (Vassilakes-Mavrakakes 

1980-81, p. 226). Both of these manuscripts describe a 

miracle that took place in Rhodes which caused the saint’s 

fame to spread from Rhodes to Crete. 

In the Church we have the tradition of patron saints. St. 

Phanourios has become famous for assisting the faithful in 

revealing lost or hidden spiritual matters of the heart, 

objects, directing or revealing actions that should be 

taken, restoring health and similar situations. He is then 

honoured by the faithful through a symbolic cake, called the 

“Phanouropita” which can be brought to the church, at any 

time, for a blessing. 

Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας 

Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς άγιους σε όλο 

τον ελληνικό λαό, που κάθε χρόνο τιμά και πανηγυρίζει την 

μνήμη του στις 27 Αυγούστου. 

Αυτός ο τόσο αγαπητός άγιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

χωρίς αμφιβολία ως δώρο Θεού, διότι ήταν και παράμενε 

άγνωστος για πολλούς αιώνες. Έγινε γνωστός από την τυχαία 

εύρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα μ.Χ. στη Ρόδο, όταν 

έσκαβαν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλιού τείχους. Εκεί 

βρέθηκε αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και 

μεταξύ αυτών και η καλά διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο 

τότε μητροπολίτης Ρόδου Νείλος ο Β' ο Διασπωρινός (1355 - 

1369 μ.Χ.) διάβασε το όνομα του Αγίου «ὁ ἅγιος Φανῶ». Στην 

εικόνα, ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης, 

κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον όποιο υπήρχε 

λαμπάδα αναμμένη, γύρω δε από την εικόνα τα 12 μαρτύρια του. 

Σε αυτά ο Μάρτυς παρουσιαζόταν:        να στέκεται ανάμεσα σε 

στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα· να πλήττεται απ’ 

αυτούς με πέτρες στο στόμα και την κεφαλή· να μαστιγώνεται 

πάλι απ’ αυτούς απλωμένος κατά γης· να κάθεται γυμνός και να 

ξέεται το σώμα του με σιδερένια νύχια· να είναι κλεισμένος στη 

φυλακή· να βασανίζεται μπροστά στο βήμα του ηγεμόνα· να 

καίεται στα μέλη του σώματος του με αναμμένες λαμπάδες· να 

είναι δεμένος σε μάγγανο και να βασανίζεται· να βρίσκεται 

ανάμεσα σε θηρία αβλαβής· να είναι ξαπλωμένος κατά γης και να 

πιέζεται το σώμα από ένα μεγάλο λίθο· να είναι μέσα σε 

ειδωλολατρικό ναό βαστάζοντας στις παλάμες του αναμμένα 

κάρβουνα και ο διάβολος να δραπετεύει στον αέρα με θρήνους· 

να στέκεται μέσα σε ένα καμίνι φωτιάς έχοντας υψωμένα τα χέρια 

σε σχήμα δεήσεως. Τον αρχαίο ναό που βρέθηκε η εικόνα, 

ανοικοδόμησε, ύστερα από πολλές προσπάθειες, ο Νείλος και τον 

αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου, που όπως φαίνεται 

συνέταξε και την Ακολουθία του. Ένα από τα πολλά θαύματα του 

https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.saintfanourios.org%2FFanouropita.htm&t=ODg0YjkyOTYzNGRmY2QzYWY4YTcyNDAzOWFhMDk5ZDA4M2RjYmFhZSx1VEFVOE1GRg%3D%3D&b=t%3AJ14iNCYQ3hJG9oMndsmwPQ&p=https%3A%2F%2Fsimplyorthodox.tumblr.com%2Fpost%2F9456367430&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.saintfanourios.org%2FFanouropita.htm&t=ODg0YjkyOTYzNGRmY2QzYWY4YTcyNDAzOWFhMDk5ZDA4M2RjYmFhZSx1VEFVOE1GRg%3D%3D&b=t%3AJ14iNCYQ3hJG9oMndsmwPQ&p=https%3A%2F%2Fsimplyorthodox.tumblr.com%2Fpost%2F9456367430&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.saintfanourios.org%2FFanouropita.htm&t=ODg0YjkyOTYzNGRmY2QzYWY4YTcyNDAzOWFhMDk5ZDA4M2RjYmFhZSx1VEFVOE1GRg%3D%3D&b=t%3AJ14iNCYQ3hJG9oMndsmwPQ&p=https%3A%2F%2Fsimplyorthodox.tumblr.com%2Fpost%2F9456367430&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.saintfanourios.org%2FFanouropita.htm&t=ODg0YjkyOTYzNGRmY2QzYWY4YTcyNDAzOWFhMDk5ZDA4M2RjYmFhZSx1VEFVOE1GRg%3D%3D&b=t%3AJ14iNCYQ3hJG9oMndsmwPQ&p=https%3A%2F%2Fsimplyorthodox.tumblr.com%2Fpost%2F9456367430&m=1


Αγίου Φανουρίου είναι το εξιστορούμενο στη συνέχεια. Τα 

χρόνια εκείνα εξουσίαζαν την Κρήτη οι Ενετοί, οι οποίοι δεν 

επέτρεπαν την παρουσία Ορθοδόξου Αρχιερέως στη 

μεγαλόνησο. Τέσσερεις άνδρες για να λάβουν τη χειροτονία 

ταξίδευσαν από την Κρήτη στην Κορώνη της Πελοποννήσου και 

κατά την επιστροφή αιχμαλωτίστηκαν από τους Αγαρηνούς, οι 

οποίοι φόνευσαν τον ένα και τους άλλους τρεις μετέφεραν στα 

Παλάτια (Μίλητο).Όταν ο πνευματικός τους πατήρ, ονόματι 

Ιωνάς, πληροφορήθηκε το γεγονός, ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο και 

εκεί διαπραγματεύθηκε την απελευθέρωσή τους με τον άρχοντα 

Γεώργιο Πετρανή, ο οποίος είχε εμπορικές σχέσεις με τους 

τούρκους των Παλατίων. Λόγω όμως πολεμικών αναταραχών 

στην περιοχή η προσπάθεια να αφεθούν ελεύθεροι έγινε 

δυσχερέστερη. Ο Ιωνάς, κατά την εκκλησιαστική συνήθεια, 

επισκέφθηκε τον μακάριο Νείλο και εκείνος του έκανε λόγο για 

τον Άγιο Φανούριο και τα θαύματά του, προτρέποντάς τον να 

επικαλεστεί την αντίληψη και βοήθειά του για το πρόβλημα που 

τον απασχολούσε. Πράγματι ο πνευματικός έπραξε όπως τον 

προέτρεψε ο Μητροπολίτης και μετά μερικές μέρες έφθασε 

μήνυμα από τα Παλάτια ότι οι εξελίξεις ήταν θετικές. Οι 

αιχμάλωτοι Ιερείς με θαυμαστό τρόπο αφέθηκαν ελεύθεροι και ο 

πνευματικός τους πατήρ Ιωνάς από ευγνωμοσύνη προς τον 

Μεγαλομάρτυρα, επιστρέφοντας, μετέφερε στην Κρήτη 

αντίγραφο της Εικόνας του και τελούσε έκτοτε πανηγυρικά τη 

μνήμη του. Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται ο Άγιος 

Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και 

ευλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι και 

το εορταστικό έθιμο της «Πίττας του Αγίου Φανουρίου», ή της 

«Φανουρόπιττας» που γίνεται την παραμονή της εορτής του. Η 

πίτα αυτή είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή σαν μικρός άρτος, 

μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο 

χαμένο αντικείμενο ή κάποια χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει 

την υγεία σε κάποιον ασθενή.Υπάρχει επίσης και παράδοση ότι με τη 

πίτα αυτή γίνεται μνεία της μητέρας του, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο. 

Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του 

Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου 
  

 Μνημονεύει σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την 

«αποτομή της τιμίας κεφαλής», τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη 

του Προδρόμου από τον βασιλέα της Ιουδαίας Ηρώδη. 

Πρόκειται για τον τελευταίο προφήτη που υπήρξε για να 

αναγγείλει την ενανθρώπιση του Γιου του Θεού, που ζει και 

κηρύττει την ίδια εποχή με την επί γης παρουσία του Ιησού. 

Πρόκειται για τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον οποίο θα προσέλθει 

ο Κύριος να βαπτισθεί και Αυτός και να δοθεί με αυτόν τον τρόπο 

η ευκαιρία της επιφανείας του Τριαδικού Θεού. Ο Υιός ταπεινών 

εαυτόν βαπτίζεται, το Πνεύμα το Άγιον, «ὡσεί περιστερά», 

φανερώνεται σαν ένα περιστέρι και η φωνή του Θεού Πατρός 

ακούγεται να δηλώνει: «ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός». 

Αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος. 

Πρόκειται λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, για την εξαιρετική τιμή 

που επιφυλάσσει ο Θεός στον εκλεγμένο ως τελευταίο προφήτη 

Του, για να προαναγγείλει την σωτηρία του γένους των 

ανθρώπων, που έχει υποσχεθεί στους πρωτόπλαστους. Πρόκειται 

για την μοναδική τιμή, σ’ αυτόν που μέσα στην ταπείνωσή του, 

λέγει στους ακροατές του ότι «ου ουκ ειμί άξιος το υπόδημα των 

ποδών λύσαι». Δηλαδή διαμαρτυρόμενος όταν τον παρομοιάζουν 

με τον αναμενόμενο Μεσσία λέγει ότι δεν είναι άξιος ούτε τα 

κορδόνια των υποδημάτων Του να λύσει. Πρόκειται γι’ αυτόν που 

προς στιγμήν αποτολμά ακόμη και να αρνηθεί να βαπτίσει τον 

Ιησού, λέγοντας «εγώ έχω χρείαν υπό σου βαπτισθήναι, και συ 

έρχη προς με;» Εγώ έχω ανάγκη να βαπτισθώ από εσένα και 

έρχεσαι Εσύ σε μένα; Αλλά η μοναδική και εξαιρετική αυτή τιμή δεν 

http://armenisths.blogspot.gr/2013/01/7.html
http://armenisths.blogspot.gr/2013/01/7.html
http://armenisths.blogspot.gr/2013/01/7.html
http://armenisths.blogspot.gr/2013/01/7.html


υπολείπεται της πράγματι μεγάλης αξίας του. Τα επίθετα «δίκαιος» και 

«άγιος», δηλαδή δίκαιος απέναντι Θεού και ανθρώπων, και ξεχωριστός, 

που σημειώνει ο ευαγγελιστής Μάρκος και τα οποία αποδίδει ως 

χαρακτηρισμούς του ως προερχόμενους από τον ίδιο τον Ηρώδη, 

αποδίδουν ίσως μόνο ένα μέρος της σημαντικής αυτής 

προσωπικότητας.   

Ο ευσεβής και ταπεινός, δίκαιος, άγιος και απόγονος θρησκευόμενης 

οικογένειας που συνδέεται με συγγένεια και με την Παρθένο Μαρία, 

ζει απλά και φτωχικά στην έρημο κηρύττοντας στον λαό του Ισραήλ 

και μεταφέροντας το ελπιδοφόρο μήνυμα της έλευσης του 

Θεανθρώπου. Προετοιμάζει την «οδόν του Κυρίου». Βαπτίζει στον 

Ιορδάνη όσους προσέρχονται σ’ αυτόν εξομολογούμενοι τις αμαρτίες 

τους. Διδάσκει τον λόγο και τις εντολές του Θεού τονίζοντας τη 

λύτρωση που θα φέρει ο αναμενόμενος Μεσσίας και καλεί όλους σε 

μετάνοια,. 

Γι’ αυτό και δεν διστάζει να ελέγχει και τον Ηρώδη που συζούσε με την 

Ηρωδιάδα, γυναίκα του αδελφού του Φίλιππου. Γι αυτό και αυτή, η 

Ηρωδιάς ,προσπαθούσε να βρει αφορμή να απαλλαγεί από την 

ελεγκτική παρουσία του Ιωάννη και τις βαριές αλλά δίκαιες κατηγορίες 

του. Κατόρθωσε λοιπόν να πείσει τον Ηρώδη να αποφασίσει, να τον 

συλλάβει και να τον εγκλείσει σε φυλακή, για να τον φιμώσει, για να 

μην ακούγεται ο ενοχλητικός έλεγχός του, οι κατηγορίες του. 

 Ωστόσο και εκεί που βρισκόταν ο ασυμβίβαστος Ιωάννης δεν έπαυσε 

να κηρύττει τον λόγο του Θεού, να ελέγχει τον Ηρώδη και την 

Ηρωδιάδα, ότι ζούσαν μέσα στην αμαρτία. Παρ’ όλα αυτά ο Ηρώδης 

τον διατηρούσε ζωντανό στη φυλακή, γιατί φοβόταν να τον σκοτώσει. 

‘Ήταν «δίκαιος» και «άγιος». Ο λαός τον αγαπούσε. 

Ακολουθούσε το κήρυγμά του και σεβόταν τη διδαχή του. 

Πίστευε στο προφητικό του κήρυγμα για την έλευση του 

αναμενόμενου Σωτήρα.Η Ηρωδιάδα όμως που ζούσε στην 

παρανομία και την αμαρτία, δεν μπορούσε να ανεχθεί την 

κατάσταση αυτή, και ήθελε να βρει κάποια ευκαιρία να τον 

σκοτώσει. Κι όταν ο επιπόλαια φερόμενος βασιλεύς Ηρώδης, στη 

γιορτή των γενεθλίων του, υποσχέθηκε να χαρίσει ο,τιδήποτε 

«έως ημίσους της βασιλείας» του, στην κόρη της μετά από ένα 

ωραίο χορό, βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί και να απαλλαγεί 

από την φυσική παρουσία του Ιωάννη. Συμβούλεψε την κόρη της 

να ζητήσει «την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού».  Κι ο Ηρώδης 

που με τόση ευκολία και χωρίς πολλή σκέψη έδωσε μια τόσο σοβαρή 

και μεγάλη υπόσχεση, δεν κατάφερε τώρα, αν και «περίλυπος 

γενόμενος», να αρνηθεί βοηθώντας μ’ αυτόν τον τρόπο να πετύχει την 

εκδίκησή της η Ηρωδιάδα. «Και ήνεγκε την κεφαλήν αυτού επί πίνακι 

και έδωκεν αυτήν τω κορασίω, και το κοράσιον έδωκεν αυτήν τη μητρί 

αυτής». Έφεραν το κεφάλι του Ιωάννη σε ένα πιάτο, το έδωσε στην 

κόρη της Ηρωδιάδας και η κόρη στην μητέρα της. Σε αντίθεση προς τον 

δίκαιο και άγιο, ταπεινό αλλά ασυμβίβαστο Ιωάννη που αφιέρωσε την 

ζωή προετοιμάζοντας τον λαό του Ισραήλ για την υποδοχή του Μεσσία, 

παρουσιάζεται ο αμαρτωλός, ο απερίσκεπτος Ηρώδης που με ευκολία 

και επιπολαιότητα δίνει σοβαρές υποσχέσεις. Και είναι αυτός ο ίδιος 

που συζεί με την εκδικητική και μαινομένη Ηρωδιάδα, όπως την 

παρουσιάζει ο υμνωδός, σκανδαλίζοντας τους συμπολίτες του. Και ενώ 

ο Θεός δια του κηρύγματος και του ελέγχου του Ιωάννη, τού δίνει την 

ευκαιρία να αλλάξει τρόπο ζωής, αυτός δούλος των παθών του, κλείνει 

τα αυτιά του και προβαίνει στον αποκεφαλισμό του Ιωάννη για χάρη 

της κόρης της παράνομης γυναίκας του. Πολύ σημαντικά είναι τα δύο 

παραδείγματα της σημερινής περικοπής, αγαπητοί μου, και μένει σε 

μας να επιλέξουμε. Να επιλέξουμε και μετανοώντας για πράξεις που 

δεν είναι συμβατές με τον λόγο και το θέλημα του Θεού, να αδράξουμε 

την ευκαιρία, να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να ζήσουμε δίκαιοι, 

ξεχωριστοί και ταπεινοί δεχόμενοι το φωτεινό παράδειγμα του Ιωάννη 

του Πρόδρομου και βαπτιστή. Γένοιτο. 

  



John the Baptist Beheaded 
  

Herod Antipas smiled and nodded with approval. His step-

daughter Salome* swayed and twirled in front of him and his 

birthday-party guests, her graceful figure filling them with 

longing. Her performance done, Herod and the guests applauded. 

What a dance! Inflamed by his senses and the mood of the 

moment, Herod cried, "Ask me what you want--up to half my 

kingdom--and it is yours!" And he swore a great oath to confirm 

his promise. 

As a Tetrarch (ruler of one quarter of a Roman province) Herod 

was more than able to provide a handsome gift even by first 

century standards. Would Salome ask for a jeweled necklace? A 

dowry? A house? Herod and the guests waited to hear her request. 

The girl herself hesitated. Uncertain what to ask for, she 

whispered with her mother.   

Down in the dungeons of Herod's fortress (named Machaerus) a 

man's fate was about to be decided. John the Baptizer was under 

lock and key in one of those gloomy holds. The cause was this: 

he had rebuked Herod for stealing another man's wife--Herodias.  

This woman had been married to Herod's quiet half-brother, 

Phillip. Herodias was furious, and convinced Herod to arrest John. 

Herod was only too willing; he was suspicious of the large crowds 

John attracted.  However, once Herod got John in his lockup, he 

talked with him and found he liked the guy. He didn't understand 

what John was saying about holiness and salvation, but it seemed 

to be something he should hear. Instead of executing John, he 

gave him visitation privileges. Execution would be a bad idea, 

anyway: John had a lot of followers; why make them mad and risk  

 

rebellion? Salome approached Herod. Evidently she had made up 

her mind. The guests and the king turned to hear what she would 

ask.  "Give me now the head of John the Baptizer on a platter!" 

said the girl. Even that reckless, hardened lot must have drawn 

sharp breaths at the gruesome request. How quickly the indulgent 

mood melted. Did Herod's face change?  

Here was an awkward demand! Used to thinking of people as 

objects, used to beheading men at a whim, it never occurred to 

him to say, "An incorruptible prophet like John the Baptizer is 

worth more than my whole kingdom." Looking around at his 

guests, he saw only one thing. If he was to save face, he must 

fulfill his promise. He ordered the execution. According to a long-

standing tradition, John was beheaded on this day, August 29, 

probably around the year A.D. 28. What happened to John's head, 

we do not know. His disciples came and buried the body. Remains 

alleged to be his were later taken to Alexandria, Egypt and placed 

in a specially built church. When John's cousin Jesus heard the 

news, it hit him as hard as it would any of us. He tried to get away 

by himself for a time. John, who had preached Christ's coming 

and prepared for his messianic ministry was needlessly dead in 

the prime of his life. We have no sure knowledge of Salome's fate. 

Herod and Herodias stuck together, performing desperate and 

diabolical deeds until they died.  

  

 

  

 

  



Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο νέος, Πατριάρχες 

Κωνσταντινούπολης: 

Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης: Ήταν, 

όπως λέγουν, «ἀποστολικοῖς χαρίσμασι λαμπρυνόμενος». Σαν 

πρεσβύτερος ακόμα, διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια, 

την αρετή και την αγαθότητα του. Στην Α' Οικουμενική σύνοδο, 

που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας, ο τότε Πατριάρχης τον 

εξέλεξε αντιπρόσωπο του. Και όταν στη Σύνοδο αυτή 

καταδικάστηκε ο Άρειος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 

χρονών, δέχθηκε να περιοδεύσει στη Θράκη, Μακεδονία, 

Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να διδάξει και να 

γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου 

της Νικαίας. Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδεία αυτή, ο 

πατριάρχης Μητροφάνης απεβίωσε. Όρισε όμως διάδοχο του τον 

Αλέξανδρο, διότι, παρά το γήρας του, είχε τα κατάλληλα εφόδια 

για τη διακυβέρνηση της αρχιεπισκοπής της πρωτεύουσας. 

Πράγματι, σαν Πατριάρχης ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά 

στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών. Τότε ο Άρειος είχε 

εξαπατήσει το βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πιστεύει ορθά. 

Και ο βασιλιάς διέταξε τον Αλέξανδρο να αφήσει τον Άρειο να 

μετέχει της Θείας Κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος, λυπημένος, 

προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε τη βοήθεια Του. Η δέηση του 

Ιεράρχη εισακούσθηκε. Και το πρωί που ο Άρειος με πομπή θα 

πήγαινε στην εκκλησία, βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και 

σκωληκόβρωτο! Ο Άγιος Αλέξανδρος απεβίωσε ειρηνικά το 337 

μ.Χ.   

Άγιος Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 

Πρόκειται μάλλον για τον Ιωάννη τον ονομαζόμενο Ξιφιλίνο, που 

διαδέχτηκε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Γ'. Γεννήθηκε το 

1006 μ.Χ. στην Τραπεζούντα και διακρίθηκε για τη μεγάλη του 

παιδεία και τα μεγάλα πολιτικά αξιώματα που είχε καταλάβει. 

Κατόπιν όμως αποσύρθηκε σε κάποια μονή της Βιθυνίας, όπου μόνασε 

10 χρόνια. Από κει προσκλήθηκε για να καταλάβει τον πατριαρχικό 

θρόνο. Χειροτονήθηκε ιερέας, και μετά μια εβδομάδα - την 1η 

Ιανουαρίου 1064 μ.Χ. - επίσκοπος. Ο Ιωάννης λειτουργούσε και 

κήρυττε κάθε μέρα στους ναούς της πρωτεύουσας, επισκεύασε τις 

εικόνες της Αγίας Σοφίας, και μοίραζε δωρεάν ψωμί και σιτάρι στους 

φτωχούς. Πέθανε το 1075 μ.Χ., και να πως τον περιγράφει ένας από 

τους συγχρόνους του: «ἀνεφάνη ἀνὴρ πρώτον μὲν καθαρώτατος καὶ 

ἁγνότατος καὶ πρὸ παντὸς ρύπου σωματικοῦ καθάπαξ ἀπεχόμενος.  

Ἔπειτα δὲ τὰ εἰς καταφρόνησιν χρημάτων καὶ ἀκτημοσύνην 

τελείαν καὶ τὴν πρὸς τοὺς πένητας φιλανθρωπίαν καὶ μετάδοσιν 

κατ᾿ οὐδὲν ἐλάττων τοῦ περιβόητου ἐκείνου Ἐλεήμονος, καὶ ταῖς 

ἄλλοις δὲ ἀρεταῖς πάσαις συλλήβδην εἰπεῖν ἀφθόνως 

κοσμούμενος, ἀλλὰ καὶ τῷ λόγῳ πολύς, καὶ παιδεύσεως πάσης 

μετειληχῶς καὶ νομομαθείς ἐξαίρετος». 

Άγιος Παύλος ο νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 

Για τον Πατριάρχη Παύλο δεν έχουμε σαφείς και συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Μερικοί νομίζουν ότι πρόκειται για τον Παύλο τον 

Γ'. Αυτός πατριάρχευσε το 687 - 693 μ.Χ. Προήδρευσε της 

Πανθέκτης λεγομένης Συνόδου. Άλλοι νομίζουν, ότι πρόκειται 

για τον Πατριάρχη Παύλο τον Δ'. Αυτός καταγόταν από την 

Κύπρο και έλαμψε, κατά τον Θεοφάνη, στα λόγια και στα έργα. 

Ανέβηκε στον θρόνο το 780 μ.Χ. παραιτήθηκε δε στα τέλη 

Αυγούστου του 784 μ.Χ. και αποσύρθηκε στη Μονή Φλώρου, όπου 

έζησε σαν απλός μοναχός μόνο δύο ή τρεις μήνες από την παραίτηση 

του. Ανήκε στους ζηλωτές της Ορθοδοξίας και διακρίθηκε για της 

ελεημοσύνες του. (Προ του 12ου αιώνα μ.Χ., η μνήμη του εορταζόταν 

στις 2 Σεπτεμβρίου). 



 Our Holy Fathers Alexander, John and Paul the Younger, 

Patriarchs of Constantinople:   

Alexander participated in the First Ecumenical Council in Nicaea 

[325 A.D.] in place of the aged Patriarch Metrophanes. 

Afterward, he succeeded Metrophanes. When certain 

philosophers wanted to debate with him concerning faith, he said 

to one of them: "In the name of my Lord Jesus Christ, I command 

you to be silent!" and the philosopher became mute that very 

moment. By his prayer, he even shortened the life of Arius. 

Alexander died at age ninety-eight in the year 340 A.D. St. John 

the Faster governed the Church during the reign of the wicked 

Emperor Anastasius the Acephalite heretic. He died in the year 

595 A.D. St. Paul IV governed the Church for five years and eight 

months and then resigned the throne and secretly received the Angelic 

Habit in order to repent for his sins because he had earlier agreed with 

the iconoclasts. He was the predecessor of the great Tarasius and died 

at the time of Irene and Constantine in the year 784 A.D. 

**************************************************** 

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου 
  

«Ο υιός του μεγάλου Θεοδοσίου Αρκάδιος, αφού πήρε την τιμία 

Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα, που 

φυλασσόταν εκεί μέχρι τότε, μαζί με την τιμία εσθήτα, από 

κάποια παρθένο γυναίκα, και την έφερε στην 

Κωνσταντινούπολη, την κατέθεσε σε λαμπρή θήκη, την οποία 

ονόμασε Αγία Σορό.  

 Πέρασαν από τότε τριακόσια δέκα χρόνια και ο Λέων ο 

βασιλιάς άνοιξε την Αγία αυτή Σορό, για χάρη της συζύγου του 

Ζωής, που ενοχλείτο από ακάθαρτο πνεύμα και που είχε γίνει 

άξια θείας οπτασίας, ότι, αν βάλουν την τιμία Ζώνη πάνω της, 

θα θεραπευτεί. 

 Βρέθηκε λοιπόν η τιμία Ζώνη να λάμπει, σαν να μόλις είχε 

υφανθεί, και να έχει σφραγίδα με χρυσή βούλλα και κωδίκελλο 

(δηλαδή σύντομο υπόμνημα), που έλεγε με λεπτομέρεια τον 

χρόνο, την ινδικτιώνα και την ημέρα, κατά την οποία 

προσκομίσθηκε η αγία Ζώνη στην Κωνσταντινούπολη, και πώς 

τοποθετήθηκε μέσα στη θήκη από τα χέρια του βασιλιά, η 

οποία σφραγίστηκε από αυτόν.  

 Αυτήν (την τιμία Ζώνη) τότε ο βασιλιάς Λέων την ασπάστηκε 

και διά της χειρός του Πατριάρχη εκείνης της εποχής, την 

άπλωσε πάνω από τη βασίλισσα, οπότε και η Αγία Ζώνη την 

ελευθέρωσε από το νόσημά της. Τότε όλοι, αφού δόξασαν τον 

Σωτήρα Χριστό και απέδωσαν ευχαριστήριους ύμνους στην 

Πάναγνο Μητέρα Του, κατέθεσαν την αγία Ζώνη στην Αγία 

Σορό, στην οποία και προϋπήρχε». 

 Ο μήνας Αύγουστος είναι πράγματι ο μήνας της Υπεραγίας 

Θεοτόκου. Όχι μόνον γιατί καταυγάζεται από την ένδοξη 

Κοίμηση και Μετάστασή Της στα χέρια του Κυρίου και Θεού 

της, αλλά και για την εορτή της καταθέσεως της τιμίας Ζώνης της.  

Οι δύο αυτές εορτές, οι οποίες σφραγίζουν τον μήνα, η μεν πρώτη 

το πρώτο ήμισυ (15 Αυγούστου), η δε δεύτερη το δεύτερο (31 

Αυγούστου), δεν θεωρούνται ξεχωριστά από την Εκκλησία μας, 

αλλά συνάπτοντα και συν- ορώνται ως κάτι το ενιαίο. Και διότι 

αναφέρονται και οι δύο στο πάντιμο πρόσωπο της Θεοτόκου, και 

διότι η δεύτερη, μολονότι επιφανειακά είναι κάτι διαφορετικό 

από την Κοίμηση, αποτελεί επιβεβαίωση της πίστεως της 

Εκκλησίας για τη συνεχή παρουσία της Παναγίας στον κόσμο 

μας, ως σκέπης, προστασίας και ασφάλειάς μας.  



Με άλλα λόγια, ό,τι εξαγγέλλει το απολυτίκιο της Κοιμήσεως: 

«εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες, Θεοτόκε», το βλέπουμε 

να πραγματοποιείται στη σημερινή εορτή: η Παναγία μας μάς 

άφησε τη Ζώνη της και την εσθήτα της, ως μία αδιάκοπη 

υπενθύμισή της,  αλλά και αισθητή παρουσία της μέσα από δικά 

της αντικείμενα.  Η παραπάνω εκτίμηση της συν-όρασης των δύο 

εορτών,  δηλαδή κατά κάποιο τρόπο της υπόσχεσης και της 

υλοποίησης, δεν είναι αυθαίρετη ούτε καρπός ενός αφαιρετικού 

συλλογισμού. Συνιστά πεποίθηση της Εκκλησίας, η οποία το ζει 

και το υμνολογεί στην ακολουθία της ημέρας (ωδή δ΄): «Ήρθης 

προς φως άδυτον μεταχωρήσασα. Έλιπες δε τοις σε 

μακαρίζουσιν, αντί του σώματός σου Αγνή, την τιμίαν Ζώνην».                                                                         

Δηλαδή: Αναχώρησες από τον κόσμο αυτό και ανέβηκες (με την 

κοίμησή σου) στο παντοτινό φως (της Βασιλείας του Υιού σου), 

Αγνή, άφησες όμως σε μας που σε μακαρίζουμε, αντί του 

σώματός σου, την τιμία (σου) Ζώνη.                                                                

 Και αλλού (ωδή ζ΄ ): «Η πάντων βασίλισσα προς ουρανίους 

σκηνάς απαίρουσα, καταλέλοιπεν όλβον, τη βασιλίδι πασών 

των πόλεων, την ταύτης Ζώνην». Δηλαδή: Η βασίλισσα όλων (η 

Θεοτόκος), καθώς ανέρχεται στις ουράνιες σκηνές, άφησε 

θησαυρό στη βασίλισσα των πόλεων (την Κωνσταντινούπολη), 

τη Ζώνη της. Ποια η αιτία της σχεδόν ταυτίσεως της Ζώνης (αλλά 

και της εσθήτος) της Παναγίας με την ίδια την Παναγία; Βεβαίως, 

κατά πρώτον, το γεγονός ότι την φορούσε Εκείνη, η οποία είχε 

τόση χάρη και περίσσια χάρης Θεού, ώστε μεταγγιζόταν η χάρη 

αυτή και στα ρούχα της και σε όλα τα αντικείμενά της. «Την 

τιμίαν σου Ζώνην, τιμητικώς άπαντες…περιπτυσσόμεθα, τιμήν 

υπάρχουσαν, πάντων πιστών, Θεοτόκε, ως τω υπερτίμω σοτυ, 

ψαύσασα σώματι». Όλοι ανεξαιρέτως αγκαλιάζουμε με τιμή την 

τιμία σου Ζώνη, που είναι η τιμή όλων των πιστών, διότι άγγιξε 

το υπέρτιμο σώμα σου. «Τιμήσωμεν οι πιστοί, ως συναφείας 

προς Θεόν σύνδεσμον, την της Αγνής σήμερον Ζώνην, και 

πιστώς προσκυνήσωμεν». Ας τιμήσουμε σήμερα οι πιστοί τη 

Ζώνη της Αγνής (Θεοτόκου), σαν σύνδεσμο σχέσεως προς τον 

Θεό, και ας την προσκυνήσουμε με πίστη. 

Κι είναι γνωστή η διδασκαλία της Εκκλησίας μας επ’  αυτού: τα 

υλικά πράγματα αγιάζονται από τον άγιο που τα έχει –  κάτι που 

δικαιολογεί τη γενική τιμή των αντικειμένων όλων των αγίων, 

πολύ περισσότερο των ιερών λειψάνων τους – όπως το 

επισημαίνουμε μεταξύ των άλλων και στην εορτή της 

Μεταμορφώσεως του Κυρίου, κατά την οποία και τα ενδύματά 

Του έλαμψαν κι έγιναν πιο λευκά και από το χιόνι, αλλά και σε 

άλλα περιστατικά από την αγία ζωή Του, που και το άγγιγμα των 

ενδυμάτων Του έφερε ως αποτέλεσμα τη θεραπεία από όλες τις 

ασθένειες (π.χ. το περιστατικό με την αιμορροούσα γυναίκα).  

Κι είναι τούτο μία κραυγαλέα διακήρυξη του πόσο και η ύλη 

εξαγιάζεται με τον ερχομό του Χριστού, μετέχοντας και αυτή στη 

διαδικασία σωτηρίας του ανθρώπου. Πρόκειται για έναν υλισμό 

της Εκκλησίας, όπως έχει τονιστεί, που υπερβαίνει οποιοδήποτε 

δυαλισμό που δαιμονοποιεί την ύλη και καταρρίπτει οποιοδήποτε 

μύθο περί πνευματοκρατίας και ιδεολογίας της χριστιανικής 

πίστεως. Ο Χριστός σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο, με την ψυχή 

και το σώμα του, και μαζί με αυτόν ολόκληρη τη δημιουργία.        

Ο υμνογράφος όμως, ως στόμα της Εκκλησίας, φρίττοντας 

μπροστά στο μυστήριο που περικλείει, αναφέρει και άλλον λόγο 

για την τιμή της αγίας Ζώνης, πέραν της ψαύσεως του αγίου 

σώματος της Παναγίας: την ψαύση, κατά κάποιον τρόπο, και του 

σώματος του ίδιου του Χριστού. Πώς; Ζωσμένη η Παναγία την 

εν κυήσει κοιλιά της με τη ζώνη της, έζωνε κατ’  επέκταση και 

τον Υιό και Θεό της.  



 «Η ση, άχραντε Δέσποινα, σεβασμία και τιμία σορός, Ζώνην 

κατέχει την αυτόν, τον νομοθέτην εν σοι, συγκατασχούσαν. 

Φρικτόν το μυστήριον!»  

Άχραντε Δέσποινα, η σεβάσμια και τίμια σορός σου κατέχει τη 

Ζώνη σου, η οποία συγκρατούσε τον ίδιο τον νομοθέτη (Θεό) 

μέσα στη μήτρα σου. Φρίττουμε για το μυστήριο!  

 Γι’  αυτό και ο ποιητής λαμβάνει αφορμή, με την εορτή, για να 

εξαγγείλει όχι μόνον όλες τις χαρές που προχέονται από τα άγια 

αντικείμενα της Παναγίας, όπως συνέβη και με τη βασίλισσα 

Ζωή, αλλά και το ύψος της αγιότητας Εκείνης. 

 Ως καλός θεολόγος μάλιστα και γνώστης όλης της θείας 

οικονομίας βλέπει στο πρόσωπο της Θεοτόκου να 

πραγματοποιούνται όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης 

περί του Ιησού Χριστού ως Λυτρωτή του κόσμου.  

 Η Παναγία δηλαδή αποτελεί Εκείνην την οποία προτυπώνουν, 

για παράδειγμα, ο Παράδεισος της Εδέμ, η Θεία Νεφέλη που 

περιέσκεπε τους Ισραηλίτες στην έρημο, η Κιβωτός της Διαθήκης 

με τις πλάκες του Νόμου, η ράβδος του Ααρών που βλάστησε, η 

στάμνα με το μάννα.  

Αλλά και από την άλλη εξαγγέλλει ότι για να δει κανείς και πολύ 

περισσότερο να γευτεί τις χάρες και τα θαυμάσια που σαν 

ποταμοί ρέουν από τη Ζώνη της Θεοτόκου, απαιτείται η πίστη 

του ανθρώπου, ο ένθεος πόθος του για την Παναγία, η διάθεσή 

του για μετάνοια.  

 «Πιστώς προσκυνήσωμεν» είναι η διαρκής προτροπή του, «η 

τιμία Ζώνη σου, πανύμνητε, γέγονε μεγίστης εορτής, Θεοτόκε, 

τοις θερμώς σε ποθούσιν υπόθεσις» είναι η διαπίστωσή του, 

«φιλίας με  δολίας της των παθών, και εχθρού καθ’  εκάστην 

πειράζοντος…τω σω προσπεφευγότα ελέει διά τάχους, ως συμπαθής 

Αγνή απάλλαξον» είναι η σεμνή και ταπεινή προσευχή του. «Ταις 

πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς». 
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  MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

40 μέρες:  Νίνα Βρατσάνου 

40 days:  Nina Vratsanos 

  

1 χρόνος:  Βάσος Κυριάκου 

1 year:  Vassos Kyriacou 

  
Ο καφές προσφέρεται από την οικογένεια Βρατσάνου. 
 που τελεί το μνημόσυνο εις μνήμη της κεκοιμημένης 

  
 The coffee is offered by the  Vratsanos Family  

that has the Memorial Service  

  
  

  

SACRAMENTS – ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

 2:00 p.m. Wedding 
  

Giorgos A. Giannacopoulos & 
  

Zulma Janet Solis 
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