
μακρά περίοδος του Τρι-
ωδίου, η οποία αρχίζει την
Κυριακή του Τελώνου και
του Φαρισαίου και τε-

λειώνει το Μεγάλο Σάββατο, είναι
η πιο σημαντική εορτολογική περί-
οδος της Εκκλησίας μας, διότι δίνει
την ευκαιρία σε μας τους πιστούς
να συναισθαν-
θούμε τη λαθε-
μένη πορεία της
ζωής μας, να τη
διορθώσουμε και
να επανακαθορί-
σουμε τη στάση
μας απέναντι στο
Θεό και τους συ-
νανθρώπους μας.
Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για να μπορέσουμε κεκαθαρμένοι
και αλλαγμένοι, να εορτάσουμε το
άγιο Πάσχα, σύμφωνα με την παύ-
λειο προτροπή, όχι όπως οι Ιουδαίοι,
τυπικά, «άλλ’ εν αζύμοις ειλικρινεί-
ας και αληθείας», αποβάλλοντας
την παλαιά ζύμη της κακίας και της
πονηρίας μας (1 Κορ.5,8).

Η αγία μας Εκκλησία προσέδωσε
στο Τριώδιο στοιχεία τέτοια που να
δημιουργούν κατάνυξη και εκγρή-
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γορση στους πιστούς. Οι αναμνήσεις
των γεγονότων στα οποία είναι αφιε-
ρωμένες οι Κυριακές αυτής της περι-
όδου, τα ευαγγελικά αναγνώσματα,
οι ύμνοι και τα τιμώμενα πρόσωπα
της Εκκλησίας μας έχουν συντεθεί
κατάλληλα ώστε να επιτελούν σπου-

δαίο παιδαγωγικό
ρόλο στην πνευ-
ματική πορεία
των πιστών. Ως
αποστολικά δε
αναγνώσματα την
περίοδο αυτή στις
εκκλησίες δια-
βάζονται περικο-
πές από την προς
Εβραίους Επιστο-

λή του αποστόλου Παύλου, διότι,
όπως είναι γνωστό σε αυτή εκτίθεται
πληρέστερα η εν τω Χριστώ απολύ-
τρωση.

Αρχίζοντας από την πρώτη Κυρια-
κή του Τελώνου και του Φαρισαίου,
αναγιγνώσκεται στις εκκλησίες η
σχετική ευαγγελική περικοπή, ώστε
να παραδειγματιστούν οι πιστοί
από την εωσφορική και ψυχοκτόνο
υπεροψία του φαρισαίου και να μι-
μηθούν τη σωτήρια ταπείνωση και



μετάνοια του αμαρτωλού τελώνη, η
οποία είναι βασική προϋπόθεση για
την αρχή του πνευματικού τους αγώ-
να. Η δεύτερη Κυριακή (του Ασώ-
του) είναι αφιερωμένη στον άσωτο
υιό της γνωστής παραβολής, ως
παράδειγμα ειλικρινούς μετάνοιας
και επιστροφή στην απύθμενη αγά-
πη του Θεού. Η τρίτη Κυριακή (των
Απόκρεω) είναι αφιερωμένη στην
φοβερή και αδέκαστη Μέλλουσα
Κρίση του κόσμου. Στις εκκλησίες
διαβάζεται το Ευαγγέλιο της σχετι-
κής περικοπής, προκειμένου να συ-
νειδητοποιήσουν οι πιστοί ότι δεν
συγχωρείται εφησυχασμός, αλλά
εκγρήγορση και αγώνας. Η τετάρτη
Κυριακή (της Τυρινής) είναι αφιερω-
μένη στο μοιραίο γεγονός της αδαμι-
αίας παρακοής και της εξορίας των
πρωτοπλάστων από τον παράδεισο.
Διαβάζεται το ευαγγέλιο της ορθής
προσευχής και νηστείας, διότι από
την επομένη (Καθαρά Δευτέρα) αρ-
χίζει η νηστεία και ο πνευματικός
αγώνας, ως το Πάσχα.

Την πρώτη Κυριακή των Νηστειών
εορτάζουμε το θρίαμβο της Ορθοδό-
ξου πίστεως και την αποκρυστάλλω-
ση του δόγματος από την Ζ΄ Οικου-
μενική Σύνοδο Με αυτό τον τρόπο
θέλει η Εκκλησία να διδάξει τους πι-
στούς πως η αλήθεια της πίστεως εί-
ναι προϋπόθεση της σωτηρίας μας.
Την Δεύτερη Κυριακή των Νηστειών
τιμάμε τη μνήμη ενός μεγάλου Πατέ-
ρα της Εκκλησίας μας και αγωνιστή
της Ορθοδοξίας, του αγίου Γρηγο-
ρίου του Παλαμά, ως παράδειγμα
αγωνιστή για κάθε πιστό. Την Τρίτη
Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπρο-
σκυνήσεως) προσκυνάμε τον Τίμιο
Σταυρό του Κυρίου για να αντλήσου-
με από αυτόν βοήθεια, προκειμένου

να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας
αγώνα. Την Πέμπτη Κυριακή των Νη-
στειών τιμάμε τη μνήμη ενός άλλου
μεγάλου αγωνιστή κατά των ανθρω-
πίνων παθών και δασκάλου της ερή-
μου, του αγίου Ιωάννου συγγραφέα
της Κλίμακος , ο οποίος με το ομώνυ-
μο βιβλίο του διδάσκει τρόπους του
σωτηρίου αγώνα.

Την Έκτη Κυριακή τιμάμε επίσης
μια άλλη μεγάλη μορφή της Εκκλη-
σίας μας, την αγία Μαρία την Αιγυ-
πτία , την αμαρτωλή εκείνη γυναίκα
η οποία έγινε παράδειγμα πραγμα-
τικής ταπείνωσης και μετάνοιας.
Ακολουθεί η Κυριακή των Βαίων και
η Μεγάλη Εβδομάδα, όπου κορυφώ-
νεται η κατάνυξη και ο πνευματικός
μας αγώνας.

Ο λατρευτικός πλούτος του Τριω-
δίου είναι πραγματικά θαυμαστός.
Μεγάλοι ποιητές και μουσουργοί
της Εκκλησίας μας συνέθεσαν υπέ-
ροχους ύμνους και καταπληκτικές
ακολουθίες για ολόκληρη αυτή την
περίοδο, με αποκορύφωμα τις ιε-
ρότατες ακολουθίες της Μεγάλης
Εβδομάδος. Ολόκληρη η υμνολογία
του Τριωδίου είναι προσαρμοσμένη
στο πνεύμα της μετάνοιας και της
συντριβής του κάθε αμαρτωλού και
στην εν Χριστώ απολυτρώση . Είναι
φτιαγμένες έτσι ώστε να διεγείρουν
στους πιστούς διάθεση μετάνοιας.
Για παράδειγμα αναφέρω τον θαυ-
μάσιο Μεγάλο Κανόνα του αγίου
Ανδρέα Κρήτης, την καταπληκτική
αυτή θρηνητική ελεγεία, ο οποί-
ος ψάλλεται τμηματικά την πρώτη
εβδομάδα των νηστειών και ολό-
κληρος το βράδυ της Τετάρτης της
Ε΄ εβδομάδος. Επίσης αναφέρω τον
αξεπέραστο Ακάθιστο Ύμνο ποίημα
του μεγαλυτέρου υμνογράφου του



Βυζαντίου του Ρωμανού του Μελω-
δού, ο οποίος ψάλλεται τμηματικά
κάθε Παρασκευή βράδυ στις τέσσε-
ρις πρώτες εβδομάδες των νηστει-
ών (Χαιρετισμοί) και ολόκληρος το
βράδυ της Παρασκευής της Ε΄ εβδο-
μάδος. Ο εξαίσιος αυτός ύμνος (κο-
ντάκιο) εξυμνεί το ιερό πρόσωπο της
Θεοτόκου και τη μοναδική συμβολή
Της στο έργο της σωτηρίας του αν-
θρωπίνου γένους.

Οι ορθόδοξοι πιστοί κάνουν αγόγ-
γυστα τον προσωπικό τους αγώνα
καθ’ όλη τη διάρκεια του Τριωδίου,
ο οποίος συνίσταται στην νηστεία,
στον εκκλησιασμό, στη μετοχή στα
μυστήρια της Εκκλησίας μας, στη
μελέτη της αγίας Γραφής και άλλων
πνευματικών βιβλίων και στην περι-
συλλογή. Η εμπειρία πιστοποιεί πως
η άσκηση της Μ. Τεσσαρακοστής αλ-
λάζει κυριολεκτικά τους ασκούμε-
νους πιστούς, τους ημερεύει, τους
γαληνεύει τους δίνει αισιοδοξία και
εσωτερική ουράνια χαρά. Η αποχή
από τις σωματοκτόνες λιπαρές τρο-
φές και προπαντός η αποχή από τις
ψυχοκτόνες αμαρτωλές συνήθειες,
επαναφέρουν τον άνθρωπο στην αυ-
θεντική του κατάσταση.

Η αγία μας Εκκλησία, λοιπόν, ως
στοργική μητέρα και πνευματική μας
τροφός, προσπαθεί μέσω των ιερών
ακολουθιών και του κατανυκτικού
κλίματος της περιόδου του Τριωδίου
να μας βοηθήσει να συναισθανθού-
με την αμαρτωλότητά μας, που ση-
μαίνει να συνειδητοποιήσουμε την
εκτροπή μας από την αυθεντική μας
φύση, να μετανοήσουμε ειλικρινά,
να κάνουμε τον προσωπικό μας αγώ-
να και να σωθούμε με τη σωτήρια
χάρη του ενανθρωπήσαντος Θεού,
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι

κοσμικές καρναβαλικές ασχήμιες

που διαπιστώνουμε αυτές τις μέρες,

κατάλοιπα του προχριστιανικού ει-

δωλολατρικού παρελθόντος, μπορεί

φαινομενικά να δίνουν κάποια προ-

σωρινή ευθυμία, και να δημιουρ-

γούν ψευδαισθητικές τάσεις φυγής

από τη σκληρή πραγματικότητα.

Μπορεί για κάποιους ο σύγχρονος

διονυσιασμός να είναι τρόπος ζωής,

όμως σε καμιά περίπτωση δεν συμ-

βιβάζεται με το πραγματικό νόημα

του Τριωδίου, το οποίο είναι ευκαι-

ρία για αυτοσυνειδησία, συντριβή

και κατάνυξη μπροστά στο δράμα

της πτωτικής μας φύσης, μπροστά

στο ατέλειωτη τραγικότητα της αν-

θρώπινης κακοδαιμονίας. Δεν έχου-

με ανάγκη από προσωρινή φυγή από

την σκληρή καθημερινότητα, αλλά

από μόνιμη λυτρωτική διαδικασία,

την οποία προσφέρει απλόχερα η

Εκκλησία μας αυτή την κατανυκτική

περίοδο.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
ΟΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου μάρτυρος Τρύφωνος
Αγίου νεομάρτυρος Ηλία Αρδούνη
ΑΓΙΑΣΜΟΣ αγίου Τρύφωνος
στο τέλος της ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Πνευματική ομιλία στην μεγάλη αίθουσα
Αγίου Λαζάρου 4:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Αγίας μάρτυρος Αγάθης
Κατά την εβδομάδα αυτή γίνεται
κατάλυσις εις πάντα

ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
του στρατηλάτου
Αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
του Τήρωνος

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πνευματική ομιλία στην μεγάλη αίθουσα
Αγίου Λαζάρου 4:00 μ.μ.
Εσπερινός 4:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου
Αντιοχείας

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πνευματική ομιλία στην μεγάλη αίθουσα
Αγίου Λαζάρου 4:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Μνείαν ποιούμεθα της δευτέρας παρουσίας
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού
ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πάντων των εν ασκήσει λαμψάντων
Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Μνείαν ποιούμεθα της εξορίας των
πρωτοπλάστων
Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως
4:30μ.μ.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
6:00 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
4:30 μ.μ. ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
6:00 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ - ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
4:30 μ.μ. ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 4:30 μ.μ.
Όρθρος 6:15 π.μ.


