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ΚΚααννζζνναασσ  δδεε  μμπποορρεείί  νναα  ππεειι::  ΕΕίίμμααιι  φφττωωχχόόσσ  κκααιι  μμεε  ττιι  νναα  κκάάννωω  εελλεεηημμοοςςφφννηη;;  

ΓΓιιααττίί  κκααιι  αανν  αακκόόμμαα  δδεενν  μμπποορρεείίσσ  νναα  δδϊϊςςεειισσ  ττόόςςαα  όόςςαα  εεκκεείίννοοιι  οοιι  ππλλοοφφςςιιοοιι  πποουυ  ζζββααηηαανν  ττιισσ  

δδωωρρεεζζσσ  ττοουυσσ  ςςττοο  κκθθςςααυυρροοφφυυλλάάκκιιοο  ττοουυ  ννααοοφφ,,  ττόόττεε  δδϊϊςςεε  δδφφοο  λλεεππττάά  ςςαανν  εεκκεείίννθθ  ττθθ  χχιιρραα  ττθθ  

φφττωωχχιι,,  κκααιι  τταα  δδζζχχεεττααιι  ααππόό  μμζζρροουυσσ  ςςοουυ  οο  ΘΘεεόόσσ  κκααλλφφττεερραα  ααππόό  ττιισσ  δδωωρρεεζζσσ  ττωωνν  ππλλοουυςςίίωωνν..  

ΔΔεενν  ζζχχεειισσ  οοφφττεε  ττόόςςαα;;  ζζχχεειισσ  όόμμωωσσ  δδυυννάάμμεειισσ  κκααιι  μμπποορρεείίσσ  νναα  εελλεειιςςεειισσ  ττοονν  άάρρρρωωςςττοο  μμεε  ττιισσ  

υυππθθρρεεςςίίεεσσ  ςςοουυ..  

ΔΔεενν  μμπποορρεείίσσ  οοφφττεε  ααυυττόό;;  μμπποορρεείίσσ  μμεε  ττοονν  κκααλλόό  ςςοουυ  λλόόγγοο  νναα  ππααρρθθγγοορριιςςεειισσ  ττοονν  ααδδεελλφφόό  ςςοουυ..  

ΕΕλλζζθθςςζζ  ττοονν  λλοοιιππόόνν  μμεε  ττοονν  ππααρρθθγγοορρθθττιικκόό  λλόόγγοο  κκααιι  άάκκοουυςςεε  ααυυττόόνν  πποουυ  λλζζεειι::  ««OO  κκααλλόόσσ  λλόόγγοοσσ  

εείίννααιι  ππρροοττιιμμόόττεερροοσσ  ααππόό  τταα  δδϊϊρραα..  

ΥΥππόόκκεεςςεε  ττϊϊρραα  όόττιι  οοφφττεε  μμεε  ττοο  λλόόγγοο  δδεενν  μμπποορρεείίσσ  νναα  δδεείίξξεειισσ  ζζλλεεοοσσ..  

ΜΜπποορρεείίσσ  όόμμωωσσ,,  αανν  κκυυμμϊϊςςεειι  μμααηηίί  ςςοουυ  οο  ααδδεελλφφόόσσ  ςςοουυ,,  νναα  ττοονν  ββοοθθκκιιςςεειισσ  ααννττζζχχοονντταασσ  ττοονν  ττθθνν  

ϊϊρραα  ττθθσσ  ττααρρααχχιισσ,,  ττόόττεε  πποουυ  ττοονν  ββλλζζππεειισσ  νναα  εεππθθρρεεάάηηεεττααιι  ααππόό  ττοονν  κκοοιιννόό  ςςαασσ  εεχχκκρρόό,,  ττοο  

δδιιάάββοολλοο..  ΚΚααιι,,  ααννττίί  νναα  ττοουυ  ππεειισσ  μμιιαα  κκοουυββζζνντταα  κκααιι  νναα  ττοονν  ττααρράάξξεειισσ  ππεερριιςςςςόόττεερροο,,  μμπποορρεείίσσ  νναα  

ςςωωππάάςςεειισσ  κκααιι  νναα  εελλεειιςςεειισσ  ττθθνν  ψψυυχχιι  ττοουυ,,  ππααίίρρννοονντταασσ  ττθθνν  ααππόό  τταα  ννφφχχιιαα  ττοουυ  εεχχκκρροοφφ..  

ΜΜπποορρεείίσσ  αακκόόμμαα,,  αανν  ααμμααρρττιιςςεειι  εειισσ  ββάάρροοσσ  ςςοουυ  οο  ααδδεελλφφόόσσ  ςςοουυ,,  νναα  ττοονν  εελλεειιςςεειισσ  κκααιι  νναα  ττοουυ  

ςςυυγγχχωωρριιςςεειισσ  ττθθνν  ααμμααρρττίίαα  ττοουυ,,  γγιιαα  νναα  ςςυυγγχχωωρρεεκκεείίσσ  κκααιι  ςςυυ  ααππόό  ττοο  ΘΘεεόό..   

ΓΓιιααττίί  θθ  ΓΓρρααφφιι  λλζζεειι::  ««ΣΣυυγγχχωωρρεείίττεε  γγιιαα  νναα  ςςαασσ  ςςυυγγχχωωρριιςςεειι  κκααιι  

ςςαασσ  οο  ΘΘεεόόσσ»»  ..  KKααιι  νναα  πποουυ  εελλεεεείίσσ  ττθθνν  ψψυυχχιι  ττοουυ  ααδδεελλφφοοφφ  

ςςοουυ,,  ςςυυγγχχωωρρϊϊνντταασσ  ττοουυ  όόττιι  ςςοουυ  ζζκκααννεε..  

ΓΓιιααττίί  οο  ΘΘεεόόσσ  μμαασσ  ζζδδωωςςεε  ττθθνν  εεξξοουυςςίίαα,,  αανν  κκζζλλοουυμμεε,,  νναα  

ςςυυγγχχωωρροοφφμμεε  οο  ζζνναασσ  τταα  ςςφφάάλλμμαατταα  ττοουυ  άάλλλλοουυ..  

ΜΜπποορρεείί  λλοοιιππόόνν  νναα  μμθθνν  ζζχχεειισσ  μμεε  ττιι  νναα  εελλεειιςςεειισσ  ττοο  ςςϊϊμμαα  ττοουυ  

ςςυυννάάννκκρρωωπποουυ  ςςοουυ  ααλλλλάά  εελλεεεείίσσ  ττθθνν  ψψυυχχιι  ττοουυ..  

ΚΚααιι  υυππάάρρχχεειι  μμεεγγααλλφφττεερροο  ζζλλεεοοσσ  ααππόό  ααυυττόό  πποουυ  ππρροοςςφφζζρρεεττααιι  

ςςττθθνν  ψψυυχχιι  ττοουυ  άάλλλλοουυ;;  

ΌΌςςοο  ππιιοο  πποολλφφττιιμμθθ  εείίννααιι  θθ  ψψυυχχιι  ααππόό  ττοο  ςςϊϊμμαα  άάλλλλοο  ττόόςςοο  κκααιι  

ττοο  ζζλλεεοοσσ  πποουυ  ππρροοςςφφζζρρεεττααιι  ςςττθθνν  ψψυυχχιι  εείίννααιι  μμεεγγααλλφφττεερροο  

ααππόό  ααυυττόό  πποουυ  δδίίννεεττααιι  ςςττοο  ςςϊϊμμαα..  ΕΕπποομμζζννωωσσ  κκααννζζνναασσ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ππεειι::  ««δδεενν  μμπποορρϊϊ  νναα  

κκάάννωω  εελλεεθθμμοοςςφφννθθ»»..  ΟΟ  κκαακκζζνναασσ  μμπποορρεείί,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττιισσ  δδυυννααττόόττθθττεεσσ  κκααιι  ττθθνν  κκααττάάςςττααςςθθ  

ςςττθθνν  οοπποοίίαα  ββρρίίςςκκεεττααιι..                      ……  AAββββάά  ΔΔωωρροοκκζζοουυ  

ΕΕΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΔΔΕΕΤΤΣΣΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΗΗ  ΤΤΠΠ’’  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΝΝ  0044  ΣΣΕΕΤΤΧΧΟΟ  ΟΟΚΚΣΣΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΤΤ  ––  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΤΤ  --  ΔΔΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΤΤ  22001188  

ΤΤΠΠΕΕΤΤΘΘΤΤΝΝΟΟ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΗΗ  ΠΠρρωωττοοππρρεεςςββύύττεερροοσσ  ΝΝιικκόόλλααοοσσ  ΚΚόόνντταασσ  
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ΚΚάάπποουυ  δδιιάάββααςςαα  όόττιι  ……..  
ΈΈνναασσ  κκρρφφλλοοσσ  ττοουυ  1199οουυ  ααιιϊϊνναα  λλζζεειι  όόττιι  θθ  ΑΑλλιικκεειιαα  κκααιι  ΤΤοο  ΨΨζζμμαα  ςςυυννααννττιικκθθκκαανν  κκάάπποοττεε..    

ΤΤοο  ΨΨζζμμαα  κκααλλθθμμζζρριιςςεε  ττθθνν  ΑΑλλιικκεειιαα  κκααιι  ττθθσσ  εείίππεε  ««ΩΩρρααίίαα  μμζζρραα  ςςιιμμεερραα»»..  ΗΗ  ΑΑλλιικκεειιαα  γγιιαα  νναα  

ββεεββααιιωωκκεείί  κκοοίίττααξξεε  γγφφρρωω  κκααιι  ττοονν  οουυρρααννόό  κκααιι  όόννττωωσσ  θθ  μμζζρραα  ιιτταανν  ωωρρααίίαα..  

ΠΠεερρππάάττθθςςαανν  γγιιαα  λλίίγγοο  ϊϊςςπποουυ  ζζφφττααςςαανν  ςςεε  ζζνναα  μμεεγγάάλλοο  ππθθγγάάδδιι  γγεεμμάάττοο  ννεερρόό..  ΤΤοο  ΨΨζζμμαα  

ββοοφφττθθξξεε  ττοο  χχζζρριι  ττοουυ  ςςττοο  ννεερρόό  κκααιι  γγυυρρίίηηοονντταασσ  ςςττθθνν  ΑΑλλιικκεειιαα  ττθθσσ  εείίππεε  ««ΩΩρρααίίοο  κκααιι  ηηεεςςττόό  ττοο  

ννεερρόό..  ΘΘεεσσ  νναα  κκοολλυυμμππιιςςοουυμμεε  μμααηηίί»»  ΚΚααιι  ππάάλλιι  θθ  ΑΑλλιικκεειιαα  ιιτταανν  κκααχχφφπποοππττθθ..  ΔΔοοκκίίμμααςςεε  όόμμωωσσ  

μμεε  ττοο  χχζζρριι  ττθθσσ  ττοο  ννεερρόό  κκααιι  ππρράάγγμμααττιι  ιιτταανν  ηηεεςςττόό..  ΜΜππιικκαανν  λλοοιιππόόνν  κκααιι  οοιι  δδυυοο  ττοουυσσ  ςςττοο  ννεερρόό  

κκααιι  κκοολλυυμμπποοφφςςαανν  γγιιαα  ααρρκκεεττιι  ϊϊρραα,,  όότταανν  ξξααφφννιικκάά  ττοο  ΨΨζζμμαα,,  ββγγιικκεε  ααππόό  ττοο  ππθθγγάάδδιι,,  φφόόρρεεςςεε  

τταα  ρροοφφχχαα  ττθθσσ  ΑΑλλιικκεειιαασσ  κκααιι  εεξξααφφααννίίςςττθθκκεε..  

ΗΗ  ΑΑλλιικκεειιαα  κκυυμμωωμμζζννθθ  ββγγιικκεε  κκααιι  ζζττρρεεχχεε  ππααννττοοφφ  ψψάάχχννοονντταασσ  γγιιαα  ττοο  ΨΨζζμμαα  νναα  ππάάρρεειι  τταα  

ρροοφφχχαα  ττθθσσ..  ΟΟ  κκόόςςμμοοσσ  πποουυ  ττθθνν  ζζββλλεεππεε  κκααιι  γγφφρριιηηεε  ττοο  ββλλζζμμμμαα  ττοουυ  ααλλλλοοφφ  εείίττεε  ααππόό  ννττρροοππιι  

εείίττεε  ααππόό  κκυυμμόό..  ΗΗ  φφττωωχχιι  ΑΑλλιικκεειιαα  ννττρροοππιιααςςμμζζννθθ  γγφφρριιςςεε  ςςττοο  ππθθγγάάδδιι  κκααιι  χχϊϊκκθθκκεε  εεκκεείί  γγιιαα  

ππάάνντταα..  

ΈΈκκττοοττεε  ττοο  ΨΨζζμμαα  γγυυρρίίηηεειι  ααννεεννόόχχλλθθττοο  ννττυυμμζζννοο  ςςαανν  ΑΑλλιικκεειιαα  ιικκααννοοπποοιιϊϊνντταασσ  τταα  ττεερρττίίππιιαα  ττοουυ  

κκόόςςμμοουυ,,  οο  οοπποοίίοοσσ  μμεε  κκααννζζνναα  ττρρόόπποο  δδεενν  κκζζλλεειι  νναα  δδεειι  ττθθ  γγυυμμννιι  ΑΑλλιικκεειιαα..  
    

  

  

  

    

    

  

 

 

 

 

 

 

ΟΟιι  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ΝΝααοούύ   
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Ένα γραπτό sms από την εορτή τησ Μεταμορφώςεωσ του Σωτήροσ Χριςτοφ : 

<Κφριε, καλόν εςτίν θμάσ ϊδε είναι> 

... τα λόγια του Αποςτόλου Πζτρου όταν είδε ςε Δόξα Αυτόν που μετά αρνικθκε  

μεκϋ όρκου τρεισ φορζσ . 

Κάνοντασ κάποιεσ ςκζψεισ ... ίςωσ και ανόθτεσ εςείσ κα το κρίνεται, πάνω ςε αυτιν τθν 

επικυμία του Πζτρου, τι ςθμαίνει το ... ϊδε είναι, δθλαδι να μείνουμε εδϊ, τϊρα και για 

πάντα, θ απάντθςθ ζρχεται από το ίδιο το γεγονόσ. Τθσ Μεταμόρφωςθσ του Κυρίου, αυτό 

το οποίο ζδωςε το κίνθτρο για να βγει αυτι θ φράςθ . Αυτό το Φωσ του Κυρίου που δεν 

φϊτιςε το νου αλλά τθν καρδιά των μακθτϊν Του. Τουσ ζφερε τθν βεβαιότθτα τθσ 

αλθκινισ φπαρξθσ μασ, τθν βεβαιότθτα τθσ κοινωνίασ μασ με τον Θεό όπωσ ακριβϊσ ιταν 

αυτι πριν από τθν πτϊςθ, τθν βεβαιότθτα τθσ ματαιότθτασ αυτοφ του υλικοφ και 

υλιςτικοφ κόςμου. Βεβαιότθτα πζραν από 

τθν ανκρϊπινθ λογικι που όμωσ ζκανε  

ο ίδιοσ ο άνκρωποσ !!!  

Άρα αξίηει να αμαρτάνουμε, αξίηει να 

κυνθγάμε τα υλικά και τθν δόξα των 

ανκρϊπων ; Η αξίηει να επιδιϊκουμε να 

ηοφμε ςτο Φωσ .  

Άγχοσ, ςτεναχϊρια, καταπίεςθ ... ςκζψεισ, 

λογιςμοί, αμαρτίεσ, πάκθ ςαρκικά, φιμεσ, 

καταλαλιζσ, καλοπζραςθ ... και όλα για το 

τίποτα, ενϊ με το να διψάμε για τθν αρετι και να καλλιεργοφμε τθ μετάνοια ζχουμε το 

προνόμιο να μασ καλζςει ο κοντά Του Εκείνοσ που ςε αυτόν τον κόςμο Ουκ Είχε Που Τθν 

Κεφαλι Κλίνει, Εκείνοσ που μετά από ςαράντα μζρεσ νθςτείασ και προςευχισ αρνικθκε 

όλθ τθν δόξα και τα πλοφτθ αυτοφ του κόςμου ...  

ΟΟΙΙ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΙΙ  1122  ΑΑΠΠΟΟΣΣΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΤΤΝΝ  ΣΣΗΗΝΝ  

ΕΕΝΝΙΙΦΦΤΤΗΗ  ΟΟΤΤ  ((ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΜΜΟΟΤΤ  339988000022332200000000441144  AALLPPHHAA  BBAANNKK))  

ΗΗ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΩΩΕΕΩΩ  ΣΣΟΟΤΤ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΤΤ  ΝΝΑΑΟΟΤΤ    

ΤΤΝΝΕΕΦΦΙΙΖΖΟΟΝΝΣΣΑΑΙΙ  ……  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΣΣΗΗΕΕ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥΟΟΡΡΙΙΕΕ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΟΟΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΙΙΕΕΡΡΕΕΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΝΝΑΑΟΟΤΤ  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΗΗΝΝ  ΙΙΣΣΟΟΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  ΜΜΑΑ  

ΣΣΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΤΤΚΚΣΣΙΙΟΟ    wwwwww..aaggiiooii1122aappoossttoollooii..ggrr  
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Εγϊ είμαι το Φωσ τθσ ηωισ του ανκρϊπου , το Φωσ που φωτίηει, γεμίηει και χαριτϊνει τθν 

καρδία ςου. 

Προςωπικά κα ικελα να εφχεςαι όλοι μασ να αξιωκοφμε να ηιςουμε ςε αυτό το Φωσ και 

να μθν κζλουμε να φφγουμε ... να ποφμε και εμείσ ςτον Χριςτό το ... καλϊσ εςτί θμάσ ϊδε 

είναι. 

… Πρωτοπρεςβυτζρου Νικολάου Κόντα 

 

 

 

 

  

 

ΑΜΑΖΗΤΗΣΕ ΣΤΟΜ ΘΕΡΟ ΜΑΟ 

ΤΟ ΗΛΕΡΟΚΟΓΘΟ ΙΑΘ ΤΗΜ 

ΑΤΖΕΜΤΑ ΓΘΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  

μετά την Θεία Λειτοςπγία θα γίνει  

ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ 

Δια την Έναπξη των Κατησητικών & των Δπαστηπιοτήτων  

στον τομέα τηρ Νεότηταρ   

Χρήσιμες Ενημερώσεις για την Λειτοσργική Ζωή τοσ Ιερού Ναού : 

 

Κπξηαθή 21 Οθησβξίνπ 2018 Όξζξνο & Πξσηνρξηζηηαληθή Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Αγίνπ ελδόμνπ 

Απνζηόινπ Ιαθώβνπ ηνπ Αδειθνζένπ 7.00 πκ. – 10.15πκ. 

Τξίηε 23 Οθησβξίνπ … 5.00κκ. Εηο κλήκελ ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Απνζηόινπ Ιαθώβνπ Αδειθνύ 

ηνπ Κπξίνπ ζα ηειεζζεί ην Μπζηήξην ηνπ Ιεξνύ Επρειαίνπ. 

Ξεθηλνύλ νη Παξαθιήζεηο ηεο Παλαγίαο Γνξγνϋπεθόνπ, Αγίνπ Παξζελίνπ & Αγίαο Αλαζηαζίαο 

ζύκθσλα κε ην κεληαίν Πξόγξακκα Λεηηνπξγηθήο Ζσήο. 

Κάζε 3ε Πέκπηε ηνπ κήλα ην απόγεπκα, ζα ςάιιεηε ε Παξάθιεζε ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ, εθηόο 

Μεγάιεο ενξηήο όπνπ ζα κεηαηίζεηαη θαη ζα αλαγξάθεηαη ζην κεληαίν Πξόγξακκα Λεηηνπξγηθήο 

Ζσή. Μπνξείο  λα θέξεηο ηελ Φαλνπξόπηηα ζνπ γηαηί κεηά ηελ παξάθιεζε ζα επινγνύληαη – 

δηαβάδνληαη νη θαλνπξόπηηεο. 

Τν Σαξαληαιείηνπξγν δηα ηελ ενξηή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ μεθηλά ζηηο 15 Ννεκβξίνπ.  

Θα ηειεζηνύλ Ιεξέο Αγξππλίεο  ζηηο 05/12/2018 επί ηε ενξηή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ επηζθόπνπ 

Μύξσλ θαη Επρέιαην κε Θεία Λεηηνπξγία  ζηηο 21/12/2018 επί ηε ενξηή ηεο Αγίαο Αλαζηαζίαο ηεο 

Φαξκαθνιύηξηαο. 

 

 


