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Ήξερες ότι:

Η πορεία προς τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ο Χριστός κάνει τις σχέσεις των ανθρώπων να στηρίζονται 

στην αγάπη και τη χαρά και μόνο τότε οι φιλίες είναι αληθινές!

ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Οι Κυριακές της Σαρακοστής είναι μπερδεμένες…

Μήπως μπορείτε να τις ενώσετε με τη σωστή ονομασία και 

να τις αντιστοιχίσετε με τις παρακάτω εικόνες;

Α' Κυριακή Νηστειών Κυριακή Σταυροπροσκ/σεως 

Β' Κυριακή Νηστειών Μαρίας της Αιγυπτίας  

Γ' Κυριακή Νηστειών Ιωάννου της Κλίμακος 

Δ' Κυριακή Νηστειών Κυριακή των Βαϊων  

Ε' Κυριακή Νηστειών Γρηγορίου του Παλαμά 

Ε' Κυριακή Νηστειών Κυριακή της Ορθοδοξίας  
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Δυο τεμπέληδες κοιμούνται όταν κάποιος κλέφτης μπαίνει στο δωμάτιο τους 

και τραβάει σιγά σιγά το πάπλωμα και τους το παίρνει. Ο ένας το παίρνει 

είδηση και λέει στον άλλον: 

- «Σήκω και πιάσε αυτόν που μας πήρε το πάπλωμα.» Κι ο άλλος: 

- «Άφησέ τον. Όταν έρθει να πάρει το μαξιλάρι θα τον πιάσουμε!»

Πρωί-πρωί ο Σήφης έκανε εξωτερικά μερεμέτια στο σπίτι του ανεβασμένος σε μια 

σκάλα. Περνώντας ο Μανούσος για τη στάνη τον βλέπει και του λέει για να τον 

πειράξει: 

- «Μωρέ Σήφη, εμένα δε με κόφτει μωρέ, που θα πέσεις απ' τη σκάλα και θα 

σκοτωθείς. Μα θα σπάσει μωρέ η κεφαλή σου και θα γεμίσει ο τόπος άχυρα.» Και ο 

ετοιμόλογος Σήφης από τη σκάλα: 

- «Και 'συ μωρέ Μανούσο, πρωί-πρωί το φαΐ σκέφτεσαι!!!»

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Κάθε Παρασκευή, την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην Εκκλησία 

μας ψάλλεται η Ιερή Ακολουθία των «Χαιρετισμών της Παναγίας», ή αλλιώς του 

«Ακαθίστου Ύμνου». Το 626μ.Χ. η Κωνσταντινούπολη –και ενώ ο αυτοκράτορας 

Ηράκλειος με το στρατό απουσίαζε σε εκστρατεία κατά των Περσών– 

πολιορκήθηκε από στόλο και στρατό 100.000 περίπου Περσών και Αβάρων. Οι 

πολιορκητές απέκλεισαν από ξηρά και θάλασσα την ανυπεράσπιστη πόλη. Παρόλα 

αυτά ο πιστός λαός δεν πτοήθηκε. Η πίστη στην «Υπέρμαχο Στρατηγό», την 

Παναγία, συγκέντρωσε όλους τους πιστούς στους ναούς. Όσο περισσότερο τους 

πίεζε ο εχθρός, τόσο περισσότερο προσεύχονταν. Και το θαύμα έγινε! Η Παναγία 

απάντησε! Μια ξαφνική κι αναπάντεχη τρικυμία διέλυσε τα πλοία του εχθρού. Η 

Κωνσταντινούπολη είχε σωθεί! Ήταν 8 Αυγούστου του 626 μ.Χ. και η Πόλη, 

«λυτρωθείσα των δεινών» ως ευχαριστία έψαλλε όλη τη νύχτα στο ναό της 

Παναγίας των Βλαχερνών μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, που σώζεται έως 

σήμερα, τον Ύμνο προς την Παναγία. «Ακάθιστος Ύμνος» λέγεται, γιατί τον 

έψαλλαν όρθιοι όλη τη νύχτα, και «Χαιρετισμοί» από τα θαυμάσια «Χαίρε», που 

πολλές φορές απευθύνουμε στην Παναγία. Ο Ακάθιστος Ύμνος δεν είναι μόνο ένας 

θαυμάσιος ύμνος δοξολογίας προς την Παναγία μας, αλλά και μια θερμή προσευχή 

με την οποία ζητάμε να μας δώσει δύναμη και να μας προστατεύσει από κάθε κακό.
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