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ΠΕΝΗΝΣΑΛΕΙΣΟΤΡΓΟ                                                                                                                               

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΡΙΑ                                                                                       
ΣΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΟ ΒΤΡΩΝΑ 

Από την δακρυρροή στην μυροβλυσϊα της Ι. Εικόνος της Παναγϊας της Παρηγορήτριας 

 

Εάν η εορτή του Γενεθλϊου της Παναγϊας την Σρϊτη  
επτεμβρϊου  σημαδεύθηκε από το θαυμαστό 
γεγονός της δακρυρροής της Ιεράς Εικόνος της 
Παναγϊας της Παρηγορήτριας στην Ενορϊα του Αγϊου 
Δημητρϊου Νέας Ελβετϊας στο Βύρωνα, πώς θα 
μπορούσε κανεϊς να ερμηνεύσει το εξϊσου μέγα 
θαυμαστό γεγονός της μυροβλυσϊας της Εφεστϊου 
Εικόνας της που παρατηρήθηκε προσφάτως;   

  Σο οκτάμηνο συνεχές κάλεσμα της Παναγϊας μας με την δακρυρροή 
της, προσέλκυσε πλήθος πιστών, τα δάκρυά της αποδεικνύεται πλέον ότι 
απάλυναν τον κατατιθέμενο πόνο και την αγωνϊα των πιστών το διάστημα αυτό 
και αφουγκράστηκε τα πάμπολλα αιτήματά τους. Και έρχεται τώρα να σφραγϊσει 
με την χάρη της την παρουσϊα της και την μεγάλη παρρησϊα της στον Κύριό μας.      
Με αυτή την ταπεινή προσέγγιση θεωρούμε ότι ερμηνεύει κανεϊς                               
την μυροβλυσϊα  πού παρατηρήθηκε και εξακολουθεϊ να συμβαϊνει  από τήν 



 

Μεγάλη Σετάρτη 28 Απριλϊου, λϊγες ημέρες πριν την Ανάσταση του Τιού της                       
στην Εφέστιο χαριτόβρυτη Εικόνα της, μαρτυρώντας με το γεγονός αυτό ότι η 
Παναγιά μας βλέπει, ακούει και συνοδοιπορεϊ μαζϊ μας και πρεσβεύει για εμάς. 

                               

Η διάχυτη ευωδϊα πού παρατηρεϊται από την μυροβλυσϊα της Ιεράς Εικόνος , η 
οποϊα  καταλήγει στη βάση της μαρμάρινης κολώνας που στηρϊζει το κουβούκλιο 
της Ι. Εικόνας της Παναγϊας της Παρηγορήτριας, δηλώνει την διάχυτη προστασϊα 
της προς όλους μας, φανερώνει τούς ποταμούς της χάριτος ως αδιάψευστο γεγονός 
θεοσημεϊας  στήν δύσκολη και δύσβατη από πολλές πλευρές εποχή μας. 

Με την μυροβλυσϊα αυτή η χάρη της περϊτρανα μεταμορφώνει την υποψϊα 
σε βεβαιότητα, την απλή ένδειξη σε πάνδημη φανέρωση και τέλος το ιαματικό 
δάκρυ της σε ευωδιαστό μύρο.  

υναισθανόμενοι την ιδιαϊτερη ευλογϊα για την ενορϊα, την Ιερά 
Μητρόπολή μας, αλλά και την Εκκλησϊα μας το θαυμαστό αυτό γεγονός της 
μυροβλυσϊας, θεωρούμε χρέος μας ως ελάχιστη ανταπόδοση στο απρόσμενο 
αναστάσιμο δώρημα της να τελέσουμε πενηνταλεϊτουργο στη χάρη της 
καθημερινά από  έως το πρωϊ καθώς και να τελούμε έμπροσθεν της 
μυροβλυζούσης πλέον  Εικόνος, Ιερά Παράκληση στην χάρη της ώρα   πρωϊ  
και  ώρα  το απόγευμα καθημερινά με την συμμετοχή όλων σας. 

 
Όσοι επιθυμούν, για την πνευματική ενϊσχυσή τους, ο Ιερός Ναός εϊναι 

επισκέψιμος από το πρωϊ το πρωϊ έως και τις  το απόγευμα 
καθημερινά.  

Εκ του Ιερού Ναού  
 


