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50 Χρόνια Λύρειο
Και το ταξίδι συνεχίζεται...

Η ώρα της Καλοκαιρινής γιορτής έφτασε
Κυριακή, 2 Ιουλίου στις 8μ.μ

● Άγιος Λουκάς ο Ιατρός
● Προσεγγίζοντας την
Θεία Λειτουργία

● Γιάννης Αντετοκούνμπο
● Οι εξορμήσεις μας
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50 Χρόνια Λύρειο - Ένα αλλιώτικο
Παιδικό Χωριό (Α’ Μέρος)
Πριν από περίπου πενήντα χρόνια μια
μικρή ομάδα τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών έγιναν πρωτοσέλιδο στον τύπο της
εποχής, καθώς έφυγαν από τα σπίτια τους
για να κλειστούν σε μοναστήρι. Όμως
κάθε φορά που το έσκαγαν, οι γονείς
τους τις έφερναν πίσω με το ζόρι, μέχρι
που τελικά τα κατάφεραν στην τρίτη τους
απόπειρα. Το έτος ήταν το 1962.

Ο Καπετάν Μάρκος και η Αγγελική Λύρα

Ίδρυμα. Ο καπετάν Μάρκος καθώς και η

Η πρώτη πινακίδα στην πόρτα του Λυρείου

Οι κοπέλες αυτές κατέρριψαν τα στερεότυπα για να κάνουν αυτό που ήθελαν.
Να δημιουργήσουν και να προσφέρουν
αλλάζοντας τις ζωές εκατοντάδων παι-

διών έως τώρα, επαναπροσδιορίζοντας
την έννοια του όρου οικογένεια. Με
όραμα την περίθαλψη και φροντίδα απροστάτευτων παιδιών, και με την αρχική υποστήριξη από δωρεά του καπετάν
Μάρκου Λύρα, ξεκίνησαν το Λύρειο

σύζυγος του Αγγελική, αγκάλιασαν με
πολλή αγάπη την προσπάθεια αυτή των
μοναζουσών. Από τότε το ευλογημένο
αυτό ζευγάρι βοηθούσε το ίδρυμα που
προς τιμήν τους έφερε το όνομα τους.
Την αγάπη τους αυτή την μεταλαμπάδευσαν και στα παιδιά τους. Η αγαπημένη
τους κόρη Μάρω επαξίως συνέχισε την
παρακαταθήκη τους και στην συνέχεια
παρέδωσε
την
σκυτάλη στα
παιδιά
της και
στα
εγγόνια
της.

Η κόρη του Μάρκου, Μάρω Λύρα
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Χάρις στο αμείωτο ενδιαφέρον τους, το
μοναδικό αυτό ίδρυμα παρέχει στα παιδίτο
α οικογενειακή φροντίδα, στοργή και
εκπαίδευση με μοναδικά έσοδα τις δωρε- διάστημα αυές φιλανθρώπων.
τό, το
ο έτος 1974 ήρθε ως Μητροπολίτης
έτος
Αττικής ο Σεβασμιώτατος Δωρόθεος ο
1979,
οποίος και στάθηκε στοργικός πατέρας
μια μετων παιδιών. Τα γνώριζε όλα ονομαστιγάλη
κώς καθώς και το ιστορικό τους. Αγωπυρκαγιά, ξεκινώντας από έναν μετασχηνιούσε για την πρόοδο τους και με ακούματιστή της ΔΕΗ στο χωριό Νταού στην
ραστο ενδιαφέρον παρακολουθούσε την
Νοτιοανατολική πλευρά της Πεντέλης,
εξέλιξη της προσωπικότητας τους όπως
απείλησε και τις εγκαταστάσεις του νεοκαι την επαγγελματική και κοινωνική
σύστατου παιδικού χωριού. Η έγκαιρη
τους αποκατάσταση. Τα παιδιά τον
όμως επέμβαση στρατιωτικών δυνάμεων
και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποσόβησε τον κίνδυνο μετά από μεγάλες
και πολυήμερες προσπάθειες. Τέσσερις
ημέρες πάλευαν με τις φλόγες και άλλες
πέντε κυνηγώντας τις μικρές εστίες και

Σ

T

τις αναζωπυρώσεις.
( τέλος Α’ Μέρους)
Από τον Στέφανο

Ο Μητροπολίτης Αττικής Δωρόθεος

ένοιωθαν όντως πατέρα. Με τις μεγάλες
του προσπάθειες και με την συμβολή
πολλών υποστηρικτών, το Λύρειο αναπτύχθηκε πάνω από το Νέο Βουτζά σε
μια περιοχή με φυσικό κάλλος.
3

Ο βίος του Αγίου Λουκά του Ιατρού
Ο

που
άγιος αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κό- τρόπο
εργαζόταν. Ο
σμον Βαλεντίν Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στις
αρχιεπίσκοπος
14/4/1877 στην Kριμαία. O πατέρας του ήταν
Ιννοκέντιος,
Ρωμαιοκαθολικός ενώ η μητέρα του, ορθόδοεντυπωσιασμέξη. Στο Κίεβο αποφασίζει να σπουδάσει Ιανος από την
τρική. Παίρνει το πτυχίο του το 1903 και παπαρρησία του
ρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας.
Βαλεντίν, του
ο 1904, με το ξέσπασμα του Ρωσο - Ιαπωπροτείνει να
νικού πολέμου, βρέθηκε στην Άπω Ανατολή, γίνει
ιερέας.

Τ

όπου εργάστηκε ως χειρουργός με μεγάλη Πράγματι, η
επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε και με την Άννα χειροτονία του
Βασιλίεβνα, τη μέλλουσα σύζυγό του, με την σε
διάκονο
οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά. Οι επιτυχίες έγινε στις 26 Ιανουαρίου 1921 και μια εβδοτου είναι τόσες πολλές που η φήμη του εξα- μάδα αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.
πλώνεται και ασθενείς καταφθάνουν από παντού. Ταυτόχρονα, μελετά την τοπική αναισθησία και συντάσσει επιστημονικά άρθρα.

Το 1917 ο Βαλεντίν εκλέγεται καθηγητής

Ο κλήρος και ο λαός της Τασκένδης εκλέγουν στη θέση του επισκόπου τον π. Βαλεντίν
Βόινο - Γιασενέτσκι. Καταλληλότερο όνομα

για το νέο επίσκοπο κρίθηκε εκείνο του αποστο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η ρωσική στόλου και ευαγγελιστή Λουκά. O Eπίσκοπος
επανάσταση είχε ήδη αρχίσει και η εκκλησία Λουκάς συνελήφθη, κατηγορήθηκε για προβρέθηκε στο στόχαστρο. Τότε ο Βαλεντίν δοσία και φυλακίστηκε. Στη φυλακή είχε την
συνελήφθη για πρώτη φορά. Αιτία ήταν η ευκαιρία να ολοκληρώσει και το σύγγραμμά
συκοφαντία ενός νοσοκόμου. Με τη βοήθεια του: «Δοκίμια για την χειρουργική των πυοτου Θεού αποκαλύφθηκε η αλήθεια και αφέ- γόνων λοιμώξεων».

θηκε ελεύθερος. Η περιπέτεια αυτή όμως,
παρά το αίσιο τέλος της, αναστάτωσε την
Άννα, η οποία έπασχε ήδη από φυματίωση,
και η υγεία της επιδεινώθηκε σε βαθμό που
λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε. Ο Βαλεντίν
ήταν πολύ πιστός και αυτό ήταν έκδηλο στον

Στη συνέχεια φυλακίστηκε στη Μόσχα. Εκεί
διαπιστώνει τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής
ανεπάρκειας που θα τον συνοδεύσει σε όλη
του τη ζωή. Στη συνέχεια αναχώρησε εξόριστος για τη Σιβηρία.
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Μετά

από εξαντλητικές ανακρίσεις και προάγεται σε αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ.
Εκείνη την εποχή είναι υπεύθυνος για 150
αφού πέρασε ένα ολόκληρο χρόνο στη φυλαστρατιωτικά νοσοκομεία.
κή, ο επίσκοπος, εξορίστηκε για μια ακόμη
τα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος
φορά στη Βόρεια Ρωσία. Μετά την ανάρρωσή

Σ

του, πέρασε μια μακρά περίοδο δοκιμασιών Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Εκεί το έργο
και περιπλανήσεων. Οι εκπρόσωποι του Κόμ- του είναι δύσκολο. Η φτώχεια έχει πάρει τέματος πιέζουν τον επίσκοπο να εγκαταλείψει τοιες διαστάσεις που αναγκάζεται να ταΐζει

την ιεροσύνη. Στην περίοδο αυτή της πνευμα- καθημερινά, στο σπίτι του, τους άπορους της
τικής δοκιμασίας αρχίζει να χάνει την όραση περιοχής. Ταυτόχρονα προσπαθεί να πατάξει
από το αριστερό μάτι. Ενώ από τους ασθενείς την αμέλεια και την αδιαφορία των ιερέων
του δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα, έδινε και το τονίζοντας πως πρέπει οι ίδιοι να αποτελούν
μισθό του σε αγαθοεργίες.

παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς.

Την Άνοιξη του 1942 αλλάζει η στάση της

Στις αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά.

πολιτείας απέναντι στον ίδιο, αλλά και απέναντι στην Εκκλησία. Σε όλη την επικράτεια της
Ρωσίας ανοίγουν εκκλησίες και ο λαός βρίσκει καταφύγιο στους ναούς από την παρα-

Η αγάπη του κόσμου προς τον αρχιεπίσκοπο
Λουκά ήταν έκδηλη. Ακόμα και αλλόθρησκοι
ή άπιστοι τον έβλεπαν με σεβασμό.

Ο αρχιεπίσκοπος είναι ήδη 84 ετών. Τα

φροσύνη του πολέμου. Για να καλυφθούν οι Χριστούγεννα του 1960 λειτουργεί για τελευυπάρχουσες ανάγκες ο επίσκοπος Λουκάς ταία φορά. Τελικά, την Κυριακή 11 Ιουνίου
1961, κοιμήθηκε ο αρχιεπίσκοπος - γιατρός
Λουκάς Βόινο - Γιασενέτσκι. Παρά την
έντονη αντίδραση των Κομματικών, η κηδεία
του αρχιεπισκόπου μετατράπηκε σε λαϊκή
επανάσταση. Ο δρόμος μέχρι το κοιμητήριο
ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα.

Το Νοέμβριο του 1995 ανακηρύχθηκε άγιος
από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα
λείψανά του, κατά την ανακομιδή, εξέπεμπαν
μία άρρητη ευωδία, ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Η μνήμη του
ορίστηκε να τιμάται στις 11 Ιουνίου, επέτειο
της κοιμήσεώς του.
Από την Ασημίνα & την Μαριάννα
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Προσεγγίζοντας την Θεία Λειτουργία
(Α’ Μέρος)
Από την Ιωάννα και την Κατερίνα
Χωρίς αμφιβολία η Θεία Λειτουργία και κατ’ επέκταση το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
αποτελούν ίσως το σημαντικότερο συστατικό της ζωής ενός Χριστιανού. Για αυτόν τον λόγο
είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε πλήρως όλα τα θαυμαστά τα οποία διαδραματίζονται
κατά την διάρκεια της. Έτσι, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε με έναν πιο απλό τρόπο τη δομή της Θείας Λειτουργίας καθώς και τα νοήματα που συνοδεύουν τα όσα τελούνται σε αυτήν.

Τα Ειρηνικά
Στη συνέχεια, ο διάκονος μπροστά στην

Η Θεία Λειτουργία αρχίζει!!!

●

Η λειτουργία των Κατηχουμένων
Τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού μπο-

Ωραία Πύλη καλεί τον λαό να προσευχηθεί.

●

Αρχίζει με την αίτηση για την ειρήνη, γιατί

ρούσαν να συμμετέχουν σ’ αυτήν και οι Κα- χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η προσευχή και οι
τηχούμενοι, δηλαδή όσοι προετοιμάζονταν να πιστοί αναφωνούν νοερά «Κύριε ελέηγίνουν Χριστιανοί, χωρίς να έχουν βαπτισθεί . σον»(=Κύριε, ελέησέ μας). Όρθιος μπροστά

Ο Ιερέας αρχίζει μέσα από το Άγιο Βήμα με
την εκφώνηση:

«Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων».

Έτσι δοξολογεί τον Τριαδικό Θεό και τον

στην Ωραία Πύλη, κρατώντας πάντα ανασηκωμένο το οράριο, ο διάκονος παρακινεί τον
λαό σε προσευχή.:
για την «άνωθεν ειρήνη» και την σωτηρία των
ψυχών τους, για την ειρήνη του κόσμου, για
τον ιερό ναό και όσους μπαίνουν μέσα σ’ αυτόν με πίστη και ευλάβεια, για τον επίσκοπο,
για το έθνος μας, τους άρχοντες και τον στρατό, για την περιοχή όπου τελείται η Λειτουρ-

προσκαλεί να είναι παρών στο μυστήριο. Την γία, για να είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήίδια ώρα ο Ιερέας κρατάει στα χέρια του το κες, για να δώσει η γη πλούσιους καρπούς και
Ευαγγέλιο και σταυρώνει με αυτό την Αγία για χρόνια ειρηνικά, για τους ταξιδιώτες, τους
Τράπεζα. Ο λαός απαντάει: «Αμήν». Είναι αρρώστους, τους κουρασμένους, τους αιχμαμια εβραϊκή λέξη που σημαίνει «ας γίνει» ή λώτους, για να απαλλαγούμε όλοι μας από
«πραγματικά, αληθινά».
κάθε οργή, κίνδυνο και δύσκολη περίσταση.
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Τα «αντίφωνα»
Είναι στίχοι από ψαλμούς, που συνοδεύονται
από έναν ύμνο («εφύμνιο»).
Ψάλλονται «κατ’ αντιφωνίαν», δηλαδή κάποιος απαγγέλει τον στίχο και στη συνέχεια,
όλος ο χορός ψέλνει το «εφύμνιο».
Τα αντίφωνα είναι τρία.

Το πρώτο έχει σαν εφύμνιο το: «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς».
Το εφύμνιο του δευτέρου είναι: «Σώσον ημάς,
Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς
Σοι: Αλληλούια».
Το γ’ εφύμνιο είναι το απολυτίκιο της ημέρας.

●

Η Μικρή Είσοδος

στά από το πρόσωπό του. Δείχνει ότι δεν περνάει ανάμεσά μας αυτός, αλλά ο Κύριος που
σε λίγο θα μας διδάξει.
Μπροστά από τον Ιερέα πηγαίνουν παιδιά με
λαμπάδες και εξαπτέρυγα. Η λαμπάδα στην
Μικρή Είσοδο συμβολίζει τον Άγιο Ιωάννη
τον Πρόδρομο. Αυτός προχώρησε μπροστά
από τον Χριστό, για να ετοιμάσει το δρόμο
Του.

Μόλις φτάσει στο κέντρο του ναού ο

ιερέας αναφωνεί: «Σοφία. Ορθοί». Διακηρύσσει έτσι ότι η Σοφία του Θεού φανερώθηκε
στον κόσμο με το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
Με το «Ορθοί» καλεί όλους να σταθούν ευλα-

βικά όρθιοι.
Είναι μια μικρή λιτανεία, που γίνεται στην Ύστερα όλοι μαζί ψέλνουμε: «Δεύτε προσκυαρχή σχεδόν της Θ. Λειτουργίας.
νήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ. Σώσον
Η μικρή είσοδος συμβολίζει την έναρξη της ημάς, Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλδημόσιας ζωής και δράσης του Χριστού. λοντάς Σοι: Αλληλούια». Δηλαδή: «Ελάτε, ας
Όταν, δηλαδή, αφού βαπτίσθηκε στον Ιορδά- προσκυνήσουμε κι ας λατρεύσουμε τον Χρινη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στό. Σώσε μας, Υιέ του Θεού, εσύ που αναάρχισε να εμφανίζεται μπροστά στα πλήθη στήθηκες από τους νεκρούς, εμάς που σου
των ανθρώπων και να τους διδάσκει τον Λόγο ψέλνουμε: Αλληλούια».
του Θεού.
Οι ψάλτες ψέλνουν τα απολυτίκια της εορτής
Ενώ ψάλλεται το «γ’ αντίφωνο», που είναι το ή του αγίου που τιμά η Εκκλησία την ημέρα
απολυτίκιο της ημέρας, ο ιερέας πλησιάζει εκείνη. Κι ακόμη, το απολυτίκιο του Αγίου,
στην αγία Τράπεζα, παίρνει το Ευαγγέλιο και στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός και
το βγάζει έξω, στον λαό.
το κοντάκιο της εορτής.
Δεν βγαίνει από την κεντρική πύλη του Ιερού Σε λίγο ψέλνουμε τον Τρισάγιο Ύμνο, δηλαΒήματος, αλλά από την πλαϊνή.
δή το «Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος
Ο Ιερέας κρατάει στα χέρια του το Ιερό Ευαγ- αθάνατος, ελέησον ημάς».
γέλιο το οποίο βρίσκεται πάντοτε πάνω στην

( τέλος Α’ Μέρους)

Αγία Τράπεζα. Κρατάει το Ευαγγέλιο μπρο
www.diakonima.gr
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Γ. Αντετοκούνμπο: « Είμαι παιδί του Κατηχητικού»

Από τον Δαυίδ
μια εποχή που οι «Διάσημοι» και «Επιτυχημένοι» ντρέπονται να
δηλώσουν οτιδήποτε για την πίστη τους, ο διάσημος πλέον για την καριέρα του στο NBA,
Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει ξεκάθαρα ότι όσο ήταν στην Ελλάδα, πήγαινε Κατηχητικό
και διατηρεί επαφή με τους Κατηχητές του.

Σε

Τιμά την χώρα που γεννήθηκε και τα σύμβολα της
και όταν Έλληνες της Αμερικής του ζήτησαν να
υπογράψει την Ελληνική σημαία, εκείνος αρνήθηκε. Ο ίδιος δηλώνει παιδί του Κατηχητικού.

Η Εκκλησία βοήθησε την οικογένεια του όχι μόνο
σε υλικό επίπεδο, αλλά του παρείχε και τα πνευματικά εφόδια να προοδεύσει στη ζωή του. Όπως λέει
ο ίδιος, «υπήρχε ένας άνθρωπος στο Κατηχητικό,
που βοήθησε την οικογένεια μου και μου έμαθε ότι όταν δίνεις, δεν πρέπει να ξέρει το δεξί
σου χέρι τι κάνει το αριστερό».

Οι Εξορμήσεις μας...

Στις 20 Απριλίου πήγαμε εκδρομή στον
Άγιο Λουκά Σαγματά όπου ξεναγηθήκαμε
από τους μοναχούς της μόνης σε μια εκτενή
έκθεση για την ζωή του Αγίου Λουκά της
Κριμαίας. Εκεί είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε και πληθώρα άλλων λείψανων.
Στη συνέχεια πήγαμε στην Χαλκίδα σε παραλιακό εστιατόριο όπου και φάγαμε και
τραγουδήσαμε. Τέλος, πήγαμε στο μοναστή- Τον Μάϊο πραγματοποιήθηκε εκδρομή με
τα παιδιά του δημοτικού μας και του Β’
ρι του Άγιου Ιωάννου του Θεολόγου, στην
δημοτικού Ραφήνας στην Ακρόπολη των
Θήβα, παρακολουθήσαμε τον εσπερινό και
Αθηνών.
μετά οι μοναχές του μοναστηριού μας κέραΜια ακόμη γιορτή μας στο πολιτιστικό
σαν παγωτό.
κέντρο Μοσχάτου στέφθηκε με επιτυχία.
Την Κυριακή των Μυροφόρων, με την αγάΗ εορτή έγινε στο πλαίσιο σύμπραξης του
πη του π. Νικολάου Μανώλη, παρευρεθήκαΓυμνασίου και Λυκείου Ταύρου μαζί με
με σε παιδικό πάρτι με κλόουν στον Άγιο
τις χορωδίες της Άνοιξης, χορωδία ενηλίΕλευθέριο Αμαρούσιου. Στη συνέχεια πήγακων Piano Plus Festival και την χορωδία
με σε κοντινό γήπεδο ποδοσφαίρου όπου και
του Λυρείου υπό την δ/νση του καθηγητή
παίξαμε.
μουσικής, κου Παναγιώτη Τσουκνίδα. Η
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Διονύσιο Σολωμό, και στον Εθνικό Ύμνο όπου
τραγουδήσαμε και τους 158 στίχους του
Εθνικού Ύμνου .
Στο διάστημα αυτό γιορτάσαμε πολλές
ονομαστικές εορτές και γενέθλια αδερφών-παιδιών μας με γλυκά, με τραγούδια
και με πολύ κέφι.
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