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ύριε, εἶμαι ἀσθενής. Ἐσύ τό γνωρίζεις. 
Ἀναζητῶ μέ φόβο τίς ὁδούς πού ὁδηγοῦν σέ Σένα. 

Μή μέ καταφρονήσεις· μή μέ ἐγκαταλείψεις 
στήν πτώση μου.

 Ἔλα κοντά σέ μένα, τόν μηδαμινό, 
ἀλλά διψασμένο γιά Σένα. 

Σκήνωσε μέσα μου, καί ἐκπλήρωσε Σύ ὁ ἴδιος 
μέσα μου τήν ἐντολή Σου. 

Κάνε με δικό Σου στήν ἀσάλευτη ἀγάπη 
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
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DOKIMASE . . .

       οκίμασε νά κάμεις τήν ὅποια ἐργασία σου διακόνημα –
      προσφορά καί ὑπηρεσία στούς ἄλλους, καί θά δεῖς ὅτι ἡ 

κούρασή σου ἔχει γλυκύτητα καί ἀνάπαυση.
Δοκίμασε νά ἀσχοληθεῖς μέ τά προβλήματα τῶν ἄλλων, καί 

θά δεῖς τά δικά σου νά μικραίνουν.
Δοκίμασε νά μπεῖς στή θέση αὐτοῦ πού ὑποφέρει σωματι-

κά ἤ ψυχικά, καί θά καταλάβεις ὅτι ἀνακουφίστηκε ἀπό τόν 
πόνο, γιατί τόν πῆρες ἀπάνω σου «πνευματικῷ τῷ τρόπῳ».

Δοκίμασε νά μήν κατακρίνεις κανένα καί γιά τίποτε, καί 
θά αἰσθανθεῖς τή Χάρη τοῦ Θεοῦ νά σέ πλησιάζει.

Δοκίμασε νά συγχωρέσεις ἀπό τήν καρδιά σου ὅσους σέ 
πλήγωσαν, καί θά νιώσεις τήν ἐλευθερία νά πηγάζει ἀπό μέσα 
σου.

Δοκίμασε νά ἀναφέρεις σέ ἄλλους τά θετικά αὐτῶν πού σέ 
ὑποτιμοῦν ἤ σέ ἀπορρίπτουν ἤ νιώθεις πώς δέν σέ θέλουν, καί 
θά αἰσθανθεῖς νά γκρεμίζεται ἡ ἀπόσταση πού σέ χωρίζει.

Δοκίμασε νά ἀπαριθμήσεις τά καλά πού ἔχεις, καί θά ἀνα-
καλύψεις ὅτι δέν τελειώνεις.

D
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους 
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Δοκίμασε νά ἀνακαλύψεις τά θετικά τῶν δοκιμασιῶν καί 
τῶν προβλημάτων σου, καί θά νιώσεις νά βγαίνει αὐθόρμητα 
πρός τό Θεό τό «εὐχαριστῶ».

Δοκίμασε νά ἐκκλησιαστεῖς ὅσο μπορεῖς πιό νωρίς, καί θά 
συνειδητοποιήσεις ὅτι ὁ χρόνος μέσα στό ναό περνᾶ γρήγο-
ρα καί ἡ παρουσία σου ἐκεῖ αὐξάνει τήν ἐσωτερική εἰρήνη.

Δοκίμασε νά δεχτεῖς τήν ἀδικία, ὅταν δέν μπορεῖς νά ἀπο-
δείξεις τό δίκαιό σου, καί θά νιώσεις οἰκεῖος μέ τό Χριστό καί 
τούς ἁγίους Του.

Δοκίμασε νά προσέξεις ὅλη μέρα νά μήν ἀργολογήσεις, 
καί θά καταλάβεις τή διαφορά τῆς  βραδινῆς προσευχῆς.

Δοκίμασε μόλις ξυπνήσεις 
νά πεῖς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησόν με», καί θά δεῖς πώς 
ἀρχίζει ἡ μέρα σου μέ δύναμη 
κι ἐλπίδα.

Δοκίμασε νά μείνεις μόνος 
σου, χωρίς παρουσία ἀνθρώ-
που καί χωρίς τηλέφωνα, καί 
θά καταλάβεις πόση δυσκολία 
ἀλλά καί πόση ὀμορφιά κρύβει.

Δοκίμασε νά δεχτεῖς ὅτι σή-
μερα εἶναι ἡ τελευταία μέρα 



5

τῆς ζωῆς σου, καί θ’ ἀρχίσεις νά ἐκτιμᾶς τίς ἑπόμενες μέρες 
ὡς δῶρα Θεοῦ καί θά τίς χαίρεσαι.

Δοκίμασε, τέλος, νά ζήσεις τήν καθημερινότητα ὡς τόν 
πρόλογο τῆς αἰωνιότητας, ἀγωνιζόμενος νά μήν ἁμαρτήσεις,  
"τό κατά δύναμιν", νά ἐφαρμόζεις τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου καί 
Θεοῦ σου – δηλαδή τήν ἀγάπη καθέτως καί ὁριζοντίως – νά 
προσεύχεσαι καί νά λειτουργεῖσαι, καί θά καταλάβεις μέ ὅλη 
τήν ὕπαρξή σου ὅτι δέν ὑπάρχει πιό δυνατή ἐλευθερία καί πιό 
μεγάλη χαρά.  E

DIADIKTYAKES «FILIES»

      ἱ διαδικτυακές «φιλίες» δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν
    πραγματική φιλία. Γιατί φιλία σημαίνει νά μοιράζεσαι 

ἔμπρακτα μέ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο χαρές καί λύπες, νά βρίσκε-
σαι σέ κοινωνία μαζί του. Ἡ πραγματική φιλία δοκιμάζεται 
στόν χρόνο καί στίς διάφορες καταστάσεις μέ τίς ὁποῖες βρι-
σκόμαστε ἀντιμέτωποι. «Φιλίες»  μέ ἕνα κλίκ δέν γίνονται. 
Καί ἄν γίνονται, δέν κρατοῦν, εἶναι ἐφήμερες. Αὐτές οἱ σύγ-
χρονες διαδικτυακές «φιλίες», κάποιες φορές, ὅπως ὅλοι 
γνωρίζουμε, κρύβουν πολλούς κινδύνους, καθώς κανείς δέν 
γνωρίζει ποιός βρίσκεται πίσω ἀπό μία φωτογραφία καί ἕνα 
ὄνομα στό διαδίκτυο.E

O
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου
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DEN Y¶ARXEI ¶RE¶EI

      έν ὑπάρχουν πρέπει στήν χριστιανική ζωή. Τό πρέπει
     εἶναι ἀπόρροια τοῦ νοός. Τό πρέπει τό βγάζω ὡς λογικό 

συμπέρασμα ἐγώ, ὅτι ἐφ’ ὅσον τό Εὐαγγέλιο λέγει ἔτσι καί 
ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶπε ἐκείνη τήν παραβολή καί ἔκανε ἐκεῖνο 
τό θαῦμα καί εἶπε «μακάριοι» οἱ τάδε, ἄρα πρέπει ἐγώ αὐτό 
νά κάνω ἀκριβῶς.

Τό πρέπει δέν συγκινεῖ. Τό πρέπει σοῦ δίνει τήν αἴσθηση 
τῆς σκλαβιᾶς, σέ κάνει νά μήν θέλεις νά προχωρήσεις. Τό 
πρέπει δέν ὑποκινεῖ τόν Θεόν οὔτε τήν καρδιά οὔτε τίποτε. 
Τό πρέπει ἀναφέρεται μόνο στήν ἀνθρώπινη βούληση, στήν 
ἀνθρώπινη ἔνταση, ἡ ὁποία πάντοτε ξέρομε ὅτι εἶναι κάτι τό 
ὁποῖο σπάει πάρα πολύ εὔκολα.

Πρέπει δέν ὑπάρ-
χει. Δέν μπορῶ νά 
πῶ: «Τί πρέπει νά 
κάνω τώρα;». Θά 
πρέπει ἡ ψυχή μόνη 
της νά προχωρήσει 
στήν ἐποπτεία της, 
στήν αἴσθησή της. 
E

D
Γέροντα Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτη
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O UEOS EXEI AJIO¶RE¶EIA

      ν δέν ἀραίωσες τίς φιλίες σου, ἄν δέν σέ ἐγκατέλειψαν
       οἱ φίλοι σου, ἄν δέν ἄρχισαν οἱ ἄλλοι νά σέ εἰρωνεύο-

νται, τότε νά ξέρεις ὅτι δέν ἔκανες βῆμα στόν Χριστιανισμό. 
Γιατί ὁ Χριστός γεννᾶται στήν καρδιά ἐκείνου τοῦ ἀνθρώ-
που, ὅπου ἔχουν πεθάνει ὅλοι οἱ ἄλλοι θεοί μέσα του (ὁ θεός 
τῆς μόδας, ὁ θεός τῆς σαρκός, ὁ θεός τοῦ ἐγωϊσμοῦ κ.ἄ.). 

Ὁ Θεός ἔχει ἀξιοπρέπεια καί σέ ἀφήνει νά κάνεις τή ζωή 
σου, ἄν νομίζεις ὅτι ἡ παρουσία Του μέσα σου εἶναι ἀποπνι-
κτική. Μόνο ἄν Τοῦ ζητήσεις νά ἔρθει, μέ ὅλη σου τήν καρ-
διά, ἀποβάλλοντας πρῶτα τά σκουπίδια πού ἔχεις μέσα σου, 
θά ἔρθει μέσα στήν καρδιά σου. E

A
Δημητρίου Παναγόπουλου

T    ί πιό  ἀνθρώπινο ἀπό τό νά πεθυμᾶς
τόν τόπο σου,

    τίς ρίζες σου,
τά χωράφια σου,
τή γειτονιά σου,

τό σπίτι σου,
     τήν ἐκκλησία σου.

Ἄννα Μαραγκοῦ
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KAUHMERINOTHTA KAI EM¶NEYSH

     άθε ἡμέρα εἶναι μιά καινούρια ἡμέρα καί, ἄν ἔχουμε
         μέσα μας μιά ἔμπνευση πνευματική, θά δοῦμε κάτι και-

νούριο νά γεννιέται. Ἀκοῦμε ἕναν λόγο, πέφτει στά χέρια μας 
ἕνα βιβλίο, συναντοῦμε ἕναν ἄνθρωπο, ἀναθεωροῦμε μερικά 
πράγματα στήν ζωή μας καί συνεχῶς προοδεύουμε πνευμα-
τικά.

Γιατί, ὅμως, ἐμεῖς ἀνεχόμαστε νά παραμένουμε κλεισμένοι 
μέσα σέ μερικά ἁπλά πράγματα δυστυχισμένα, ὅπως ἐμεῖς τά 
θεωροῦμε, καί δέν βλέπουμε τά μεγάλα δῶρα τοῦ Θεοῦ; 

Ἔλεγε ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ὁ ἁγιορείτης: «Νά διώχνετε 
κάθε λογισμό πού σᾶς προκαλεῖ θλίψη καί ἀπελπισία καί νά 
κρατᾶτε κάθε λογισμό πού σᾶς δίνει ἔμπνευση καί ζωή». Τί 
ὡραία συμβουλή! Ἐμεῖς θυμόμαστε κάτι πού μᾶς εἶπαν, κάτι 
πού ἔγινε. Αὐτά εἶναι λεπτομέρειες στήν ζωή μας. Τό ὅτι 
εἴμαστε ἄνθρωποι, τό ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί βαπτισμένοι 
Ὀρθόδοξοι, τό ὅτι ἔχουμε τήν δυνατότητα νά κοινωνοῦμε τό 
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὅτι μᾶς ἔχει γεμίσει ὁ Θεός 
μέ πολλά δῶρα, γιατί δέν τά σκεπτόμαστε αὐτά;

Ἕνας παλαιός Ἁγιορείτης, λόγιος Ἁγιορείτης, πού δέν τόν 
ξέρουν οἱ πολλοί,  ὁ π. Ἀθανάσιος ὁ Ἰβηρίτης ἔλεγε: «Ἑκά-

K
Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου
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στη στιγμή τοῦ παρόντος βίου αἴρει τό βάρος τῆς αἰωνιότη-
τος». Φοβερός λόγος. Κάθε στιγμή αὐτοῦ τοῦ βίου σηκώνει 
πάνω της τό βάρος τῆς αἰωνιότητος. Καί θά μποροῦσα νά πῶ, 
κάθε στιγμή καί κάθε ἡμέρα σηκώνει ἐπάνω της τό βάρος τῆς 
αἰωνιότητος. Γιατί αὐτή ἡ στιγμή καί αὐτή ἡ ἡμέρα θά πε-
ράση στήν αἰωνιότητα. Καί κάποια στιγμή θά εἶναι ἐκείνη 
πού ἡ ψυχή θά φύγη ἀπό τό σῶμα, καί αὐτή ἡ στιγμή αἴρει τό 
βάρος τῆς αἰωνιότητος.

Ὅταν σκεφτόμαστε ἔτσι, νά βλέπουμε τά πάντα ὑπό τό πρί-
σμα τῆς αἰωνιότητος, ὄχι ὑπό τό πρίσμα τοῦ παρόντος τού-
του κόσμου, θά εἶναι διαφορετική ἡ ζωή μας. Ποῦ τό ξέρουμε, 
μπορεῖ αὐτό τό βράδυ νά κοιμηθοῦμε καί νά μήν ξυπνήσου-
με. Αὐτή ἡ ἡμέρα, λοιπόν, εἶναι πολύ σημαντική. Καί ἡ νύχτα 
εἶναι πολύ σημαντική, ἔχει τό βάρος τῆς αἰωνιότητος.   E
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H ENORIA VS ¶NEYMATIKH OIKOGENEIA

      ἐνορία, ὡς συγκεκριμένη ἐν χρόνῳ καί τόπῳ πρα-
    ματικότητα, καθιστᾶ στόν κάθε χριστιανό ἁπτό καί πα-

ρόν τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Στήν ἐνορία του ὁ Χριστια-
νός λαμβάνει πείρα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κάτι τό γενικό, 
ἀόριστο, ἀφηρημένο, ἀλλά ἡ συγκεκριμένη εὐχαριστιακή 
σύναξη, πού ποιμαίνεται ἀπό συγκεκριμένους ποιμένες καί 
ἑνώνεται μέ τήν καθολική Ἐκκλησία. 

Οἱ ἐπί τό αὐτό εὐχαριστιακές συνάξεις τῆς ἀρχαίας Ἐκκλη-
σίας, πού ὅταν ἐτελοῦντο στούς οἴκους τῶν Χριστιανῶν ὀνο-
μάζονταν καί «κατ’ οἶκον Ἐκκλησίες», ἀποτελοῦν τούς προ-
δρόμους τῶν συγχρόνων ἐνοριῶν. 

H
Ἀρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη 



11

Στήν ἐνορία ὁ Χριστιανός ἀπό τά παιδικά του χρόνια μπο-
ρεῖ νά λάβει πείρα τῆς Ἐκκλησίας ὡς τῆς εὐρύτερης πνευμα-
τικῆς οἰκογένειάς του, τήν ὁποία συγκροτεῖ ὁ Χριστός, ὡς 
τῆς ἐν τόπῳ καί χρόνῳ φανερώσεως τῆς κοινωνίας τῶν Ἁγί-
ων. Αἰσθάνεται τόν ἱερέα ὡς πνευματικό του πατέρα καί τούς 
Χριστιανούς ὡς πνευματικούς του ἀδελφούς. 

Τήν θεία Εὐχαριστία προσφέρει ἡ εὐχαριστιακή ἐνοριακή 
σύναξη στό Θεό, ἀλλά δι’ αὐτῆς καί προσφέρεται στό Θεό, 
ὥστε νά λάβει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἁγιασθεῖ, νά μεταμορ-
φωθεῖ σέ καινή κτίση. Στήν εὐχαριστιακή αὐτή προσφορά οἱ 
πιστοί συσσωματώνονται μέ τόν Χριστό καί μεταξύ τους. 

Μέ τό ἅγιο Βάπτισμα προστίθενται νέα μέλη στήν ἐκκλη-
σιαστική ἐνοριακή ἀδελφότητα. Ἡ βάπτιση νέων μελῶν δέν 
πρέπει νά εἶναι γιά τήν ἐνορία κάτι ἀδιάφορο ἤ ἰδιωτική ὑπό-
θεση τῶν συγγενῶν τοῦ βαπτιζομένου. Γι’ αὐτό στήν ἀρχαία 
Ἐκκλησία ἡ βάπτιση ἐγίνετο κατά τήν θεία Λειτουργία. Ἡ 
βάπτιση εἶναι γεγονός κατ’ ἐξοχήν ἐκκλησιολογικό. Τό μυ-
στήριο τοῦ γάμου ἦταν ἐπίσης γεγονός ἐκκλησιολογικό, 
ἀφοροῦσε ὅλη τήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό δέν ἐτελεῖτο χωρίς τήν 
εὐλογία τοῦ ἐπισκόπου οὔτε ἰδιωτικά, ἀλλά στήν θεία Λει-
τουργία. Τό μυστήριο τῆς μετανοίας ἦταν ἐπίσης ἐκκλησιο-
λογικό μυστήριο. Ὅλη ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ ἐπισκόπου ἐδέχε-
το μετάνοια τοῦ ἁμαρτήσαντος μέλους της, ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία 
προσβάλλει ὄχι μόνο τό Θεό ἀλλά καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. 
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Ὅσο ἡ θεία Λειτουργία θεωρεῖται ἀτομική πράξη εὐλα-
βείας, τά Μυστήρια «ἰδιωτικές θρησκευτικές τελετές» καί 
ὁ ἐκκλησιασμός «θρησκευτικό καθῆκον μεταξύ πολλῶν» ἡ 
ἐνορία δέν θά λειτουργεῖ ἐκκλησιολογικά, ὡς ἐν τόπῳ φανέ-
ρωση καί πραγμάτωση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ὡς διοικητικός 
θεσμός, ὡς ἵδρυμα παροχῆς θρησκευτικῶν ὑπηρεσιῶν σέ 
ὅσους ἐπιμένουν ἀκόμη νά θρησκεύουν, ὡς χῶρος δημοσίων 
τελετῶν. 

Τέτοιες ἐνορίες δέν λειτουργοῦν ὡς οἰκογένειες τοῦ Θεοῦ 
ἀλλά ὡς ἀπρόσωπα θρησκευτικά ἱδρύματα. 

Σ’ αὐτές τίς ἐνορίες 
οἱ ἄνθρωποι δέν αἰσθά-
νονται ὅτι τά πρόσωπά 
τους γίνονται ἀποδεκτά 
ἐν ἀγάπῃ. Ὅτι ὁ ἱερέ-
ας εἶναι ὁ πνευματικός 
τους πατέρας πού τούς 
δέχεται, ὅπως ὁ Χριστός 
δέχεται τόν ἄνθρωπο. 
Ὅτι οἱ συνενορίτες τους 
εἶναι οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φοί τους πού συμμετέ-
χουν στόν πόνο καί τήν 
χαρά τους. E
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¶ROSFYGAS

     έ χρειάζεται νά κοιτάξεις λεξικό γιά νά καταλάβεις τί
       σημαίνει «πρόσφυγας». Ἄκου τή λέξη. Σοῦ φωνάζει, 

κι ἴσως κάνει τήν καρδιά σου νά χτυπᾶ πιό γρήγορα καί πιό 
ἔντονα. Ἄν κλείσεις τά μάτια, θ’ ἀρχίσεις νά βλέπεις εἰκόνες, 
ν’ ἀκοῦς θορύβους πού σέ τρομάζουν καί κάνουν τά πόδια 
σου νά σφίγγονται καί νά θέλουν νά τρέξουν.  E 

Ἀπό τό βιβλίο: Εἶμαι πρόσφυγας ἀπό τήν Κερύνεια

D
Νεκτάριου Στελλάκη

 εράσαμε τή ζωή μας 

μαζεύοντας πληροφορίες. 

Στό τέλος 

χάσαμε τή γνώση τ’ οὐρανοῦ.

Νίκος Ἀρβανίτης
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ OI AGIOI MARTYRES IOYLITTA 

KAI O YIOS THS KHRYKOS

        ἁγία Ἰουλίττα  ἦταν ἀπό
      ἀρχοντική  γενιά. Χήρε-

ψε σέ νεαρή ἡλικία καί ἔμει-
νε μόνη μέ τό νεογέννητο 
παιδί της. Ζοῦσε στό Ἰκόνιο, 
στή Λυκαονία, ἀφιερωμέ-
νη τελείως στόν Χριστό καί 
τήν Πίστη. Βάπτισε τόν γιό 
της ἀμέσως μετά τή γέννη-
σή του, τόν νουθέτησε μέ τήν 

πίστη σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν καί τόν δίδαξε νά προσεύχε-
ται, ὅσο εἶναι δυνατόν γιά ἕνα παιδάκι αὐτῆς τῆς ἡλικίας. 

Ὅταν ὁ Διοκλητιανός ἐξέδωσε τό διάταγμα περί διωγμοῦ 
τῶν χριστιανῶν στήν πόλη τοῦ Ἰκονίου, (304), χύθηκε πολύ 
αἷμα ἀθώων. Ἡ Ἰουλίττα παρέλαβε τόν υἱό της καί κατέφυ-
γαν στή Σελεύκεια, γιά νά γλυτώσουν ἀπό τό μένος τῶν ἀπί-
στων. Ἀλλά οὔτε ἐκεῖ ἦταν ἀσφαλεῖς. 

Τή συνέλαβαν (στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας), μέ τήν κατη-

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 

H
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γορία ὅτι εἶναι χριστιανή καί τήν ὁδήγησαν στόν δικαστή. 
Ἀμέσως ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη της στόν Κύριο 
Ἰησοῦ Χριστό. Τότε ὁ δικαστής, γιά νά τήν ἀποκαρδιώσει καί 
νά τήν κλονίσει, ἅρπαξε τό παιδί της, τό πῆρε στά χέρια του 
καί ἄρχισε νά τό χαϊδεύει. Ἀλλά ὁ μικρός Κήρυκος φώναξε 
δυνατά: «Εἶμαι χριστιανός, ἀφῆστε με νά πάω στή μητέρα 
μου!» καί ἄρχισε μέ τά νύχια του νά γδέρνει τόν δικαστή, 
ἀποστρέφοντας τό πρόσωπό του. τότε ὁ τύραννος ἐξοργί-
στηκε τόσο πολύ, ὥστε πέταξε καταγῆς τό παιδί καί τό κλώ-
τσησε. Ὁ Κήρυκος κατρακύλησε ἀπό τίς πέτρινες σκάλες καί 
παρέδωσε τήν ἀθώα, ἁγία ψυχή του στόν Θεό. 

Βλέποντας ἡ Ἁγία Ἰουλίττα μέ ποιόν τρόπο μαρτύρησε 
μπροστά στά μάτια της ὁ Κήρυκος, ἀνέπεμψε εὐχαριστία 
στόν Θεό πού ἔκρινε ἄξιο τόν γιό της γιά τόν στέφανο τοῦ 
μαρτυρίου. Ἀφοῦ πολύ ὑπέφερε καί ἡ ἴδια ἡ ἁγία ἀθληφόρος 
στά χέρια τῶν βασανιστῶν, παραμένοντας ἀκλινής στήν ὁμο-
λογία τῆς Πίστεως, τελειώθηκε δι’ ἀποκεφαλισμοῦ τό ἔτος 
304. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττας μέ-
χρι σήμερα θαυματουργοῦν. Ἡ μνήμη τους τελεῖται στίς 15 
Ἰουλίου.  E



Μητροπολίτη Κυρήνης Ἀθανασίου

STHN KYRA THS KY¶ROY

S’ εἶπαν βασίλισσα τοῦ Κύκκου, Ἁγία.
Σ’ εἶπαν προστάτιδα τοῦ Μαχαιρᾶ, Τιμία.
Σ’ εἶπαν Ἀγριώτισσα, Ἀγγέλων Κυρία,
Ἐγκλειστριώτισσα, Κανακαρία.
Σ’ εἶπαν Τροοδίτισσα, Ἀσπροφοροῦσα,
Χρυσορρογιάτισσα καί Τριχεροῦσα,
Μακεδονίτισσα, Χρυσελεοῦσα,
Χρυσοσπηλιώτισσα καί τῆς Ποδύθου,
Χρυσοπαντάνασσα καί τῆς Ἀσίνου,
Ἀχειροποίητη, Φανερωμένη,
Γλυκιώτισσα καί τοῦ Μνασῆ,
Γλυκοφιλοῦσα καί Ἰαματική.
Σ’ εἶπα κι ἐγώ, Κυπριώτισσα,
κι ὁλωνῶν Ἀρχόντισσα,
Ἀφέντρα καί Κυρά,
ὅλης τῆς Κύπρου Παναγιά,
ἀπό τόν νότο ὡς τόν βορρᾶ.
Παντάνασσα καί Ρήγισσα,
Μαστόρισσα, Βασίλισσα.
Καί Μάνα σ’ εἶπα τῶν Ρωμιῶν,
Μάνα τῶν Ἀγαρηνῶν,
Ρωμιῶν καί Τούρκων Μάνα! 
Τό μελισμό σταμάτα.


