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Αγίου Εφραίμ του ύρου … 

Ο Αβάς Αγάθωνας ερωτήθει από κάποιους αδελφούς, ποια αρετή νομίζει πως είναι 

πιο επίπονος. 

Η προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος. Όταν ποθήσει η ψυχή να συνομιλεί συχνά με 
τον Δημιουργό της, αγωνίζονται τα πονηρά πνεύματα να την εμποδίσουν, γιατί 

ξέρουν πως δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο 
εναντίον τους από την προσευχή.  

 

Όταν αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη αρετή 
η ψυχή, ύστερα ξεκουράζεται, μα για να 
μάθη να προσεύχεται, όπως πρέπει, 
χρειάζεται να κοπιάζει σ’ όλη της τη ζωή. 

 

κοπός του ενάρετου βίου είναι η εξομοίωση προς το Θεό. Όμως αυτό που είναι 

χωρίς πάθη ,καθαρό, ξεφεύγει εξολοκλήρου την απομίμηση από τους ανθρώπους. 

Γιατί είναι εντελώς αδύνατο να εξομοιωθεί η εμπαθώς ζωή προς τη φύση που δεν 

επιδέχεται πάθη. Αν όμως μόνο ο Θεός είναι μακάριος, όπως λέει ο Απόστολος 

(Α’ Σιμ. 6,15), κι η συμμέτοχη του ανθρώπου στη μακαριότητα γίνεται με την 

εξομοίωση προς τον Θεό, τότε η μίμηση είναι αδύνατη. υνεπώς η μακαριότητα 

είναι κάτι το άφθαστο για τον άνθρωπο. Κι όμως, υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες 

του Θεού που μπορούν, όσοι θέλουν,  να  τις  μιμηθούν.  Ποιές  είναι  αυτές;  

Νομίζω  ότι  ο  Κύριος  ονομάζει πτώχεια του πνεύματος τη ΘΕΛΗΜΑΣΙΚΗ 

ΣΑΠΕΙΝΟΥΡΟΤΝΗ. 
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ΣΣΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΤΤ  ΝΝΑΑΟΟΤΤ    

ΑΑγγιιααςςμμόόσσ  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηησσ  ννέέαασσ  κκααττηηχχηηττιικκήήσσ  χχρροοννιιάάσσ  

22001199--22002200    ΚΚυυρριιαακκήή  0066  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ςςττοονν  ΙΙεερρόό  ΝΝααόό  ααμμέέςςωωσσ  

μμεεττάά  ττηηνν  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ..  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεσσ  γγιιαα  ττοο  ΚΚααττηηχχηηττιικκόό  

χχοολλεείίοο  &&  ττιισσ  ΔΔρρααςςττηηρριιόόττηηττεεσσ  μμαασσ  θθαα  ββρρεείίττεε  ςςττηηνν  

ααννττίίςςττοοιιχχηη  ααφφίίςςαα  κκααιι  ςςττοο  ππααρραακκάάττωω  lliinnkk    

hhttttppss::////aaggiiooii1122aappoossttoollooii..ggrr//eennoorriiaakkeess--nneeaanniikkeess--ddrraasseeiiss//  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΨΨααιικκόόοο  ΞΞΘΘ””  ((6699))  

  

ΟΟ  ΘΘεεόόοο  εεηηοο  ηηεελλ  ββννήήζζεεηηάάλλ  

κκννππ  ππξξόόζζρρεεοο,,  ΚΚύύξξηηεε,,  εεηηοο  ηηνν  

ββννεεζζήήζζααηη  κκννηη  ζζππεεύύζζννλλ..  

ΑΑηηζζρρππλλζζήήηησσζζααλλ  θθααηη  

εελληηξξααππήήηησσζζααλλ  ννηη  

δδεεηηννύύλληηεεοο  ηηεελλ  ςςππρρήήλλ  κκννππ..  

ΑΑππννζζηηξξααθθήήηησσζζααλλ  εεηηοο  ηηαα  

ννππίίζζσσ,,  θθααηη  

θθααηηααηηζζρρππλλζζήήηησσζζααλλ  ννηη  

ββννππιιόόκκεελλννίί  κκννηη  θθααθθάά..  

ΑΑππννζζηηξξααθθήήηησσζζααλλ  

ππααξξααππηηίίθθαα  ααηηζζρρππλλόόκκεελλννηη,,  ννηη  

ιιέέγγννλληηέέοο  κκννηη::  ΓΓύύγγεε,,  εεύύγγεε..  

ΑΑγγααιιιιηηάάζζζζσσζζααλλ  θθααηη  

εεππθθξξααλλζζήήηησσζζααλλ  εεππίί  ΣΣννίί,,  

ππάάλληηεεοο  ννηη  δδεεηηννύύλληηεεοο  ζζεε,,  νν  

ΘΘεεόόοο..  ΚΚααηη  ιιεεγγέέηησσζζααλλ  δδηηαα  

ππααλληηόόοο..  ΜΜεεγγααιιππλλζζήήηησσ  νν  

ΚΚύύξξηηννοο,,  ννηη  ααγγααππώώλληηεεοο  ηηνν  

ζζσσηηήήξξηηόόλλ  ΣΣννππ..  ΓΓγγώώ  δδεε  

ππηησσρρόόοο  εεηηκκίί  θθααηη  ππέέλλεεοο,,  νν  

ΘΘεεόόοο,,  ββννήήζζεεζζόόλλ  κκννηη..  

ΒΒννεεζζόόοο  κκννππ,,  θθααηη  ξξύύζζηηεεοο  

κκννππ  εεηη  ΣΣππ,,  θθύύξξηηεε,,  κκεε  

ρρξξννλλίίζζεεοο.. 

 

Ίσταμαι ενώπιoν του Θεού σημαίνει ότι 

χρησιμοποιώ το λόγο της σιωπής κι έτσι η 

προσευχή μου δεν καθίσταται μια μεταφυσική 

ενασχόληση ή ένας κανόνας της καθημερινότητας, 

πού βασίζεται σε μια δεοντολογική θρησκευτική 

υποχρέωση, αλλά γίνεται ελευθερία και ζωή. Λόγος 

πού οδηγεί στο Θεό, πρόσωπο προς πρόσωπο, 

δημιουργώντας μια κοινωνία πού είναι τρυφερή και 

παράλληλα δυνατή, πού σε ενθουσιάζει, ενώ, 

ταυτόχρονα, σε ειρηνεύει. 

 … Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου 

 

https://agioi12apostoloi.gr/enoriakes-neanikes-draseis/
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ΤΤαα  ΠΠααλλεεγγππξξάάθθηηαα  κκααοο  !!!!!!  

  ΠΠααλλααγγίίααοο  ΓΓννξξγγννϋϋππεεθθόόννππ    

  ΠΠαακκκκεεγγίίζζηησσλλ  ΤΤααμμηηάάξξρρσσλλ      

  ΑΑγγίίααοο  ΑΑλλααζζηηααζζίίααοο  ηηεεοο  ΦΦααξξκκααθθννιιύύηηξξηηααοο    

ΠΠιιεεξξννθθννξξίίεεοο  ζζηηαα  ΈΈλληηππππαα  ΛΛεεηηηηννππξξγγηηθθήήοο  ΔΔσσήήοο  ηηννππ  ΙΙεεξξννύύ  ΝΝααννύύ  θθααηη  

ζζηηνν  δδηηααδδίίθθηηππνν    hhttttppss::////aaggiiooii1122aappoossttoollooii..ggrr//lleeiittoouurrggiikkii--zzooii//  

  

 

Συλλογι Τροφίμων & Ειδϊν Υγιεινισ 

εν όψει τθσ Εορτισ των Χριςτουγζννων 
 

 

 

 

ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυσσ  εεππιιςςττήήμμοοννεεσσ  ττοο  νναα  ξξεεχχννάάσσ  ααςςήήμμαανντταα  ππρράάγγμμαατταα  εείίννααιι  ςςηημμάάδδιι  

ααννώώττεερρηησσ  ννοοηημμοοςςύύννηη..  

ΣΣοο  νναα  μμπποορρεείί  κκάάπποοιιοοσσ  νναα  αανναακκααλλεείί  γγρρήήγγοορραα  ππλληηρροοφφοορρίίεεσσ  ςςττοο  μμυυααλλόό  ττοουυ  

ςςίίγγοουυρραα  εείίννααιι  πποολλύύ  ββοολλιικκόό  ςςττοο  ςςχχοολλεείίοο  ήή  ςςττοονν  χχώώρροο  εερργγααςςίίαασσ,,  όότταανν  ππρρέέππεειι  νναα  

θθυυμμηηθθεείί  ττοο  όόννοομμαα  κκάάπποοιιοουυ  ςςυυννααδδέέλλφφοουυ..  ΥΥυυςςιικκάά,,  ττιισσ  ππεερριιςςςςόόττεερρεεσσ  φφοορρέέσσ  όότταανν  

δδεενν  μμπποορροούύμμεε  νναα  θθυυμμηηθθοούύμμεε  ττοο  όόννοομμαα  κκάάπποοιιοουυ  ααιιςςθθααννόόμμααςςττεε  κκάάππωωσσ  κκααιι  

εερρχχόόμμααςςττεε  ςςεε  δδύύςςκκοολληη  θθέέςςηη..  ΑΑνν  ααννήήκκεεττεε  κκααιι  εεςςεείίσσ  ςςεε  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  κκααιι  

ααννααρρωωττιιέέςςττεε  ττιι  ςςυυμμββααίίννεειι,,  μμηηνν  ααννηηςςυυχχεείίττεε..  ΔΔεενν  ςςυυμμββααίίννεειι  ττίίπποοτταα  κκαακκόό  μμεε  

εεςςάάσσ..  ΣΣοο  ααννττίίθθεεττοο  μμάάλλιιςςτταα  ηη  έέρρεευυνναα  πποουυ  έέγγιιννεε  ααππόό  ττοο    NNeeuurroonn  JJoouurrnnaall    υυπποοςςττηηρρίίζζεειι,,  όόττιι  ττοο  νναα  ξξεεχχννάάμμεε  

φφααιιννοομμεεννιικκάά  ααςςήήμμαανντταα  ππρράάγγμμαατταα  εείίννααιι  μμιιαα  φφυυςςιιοολλοογγιικκήή  δδιιααδδιικκααςςίίαα  ττοουυ  εεγγκκεεφφάάλλοουυ,,  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  

μμαασσ  κκάάννεειι  ππιιοο  έέξξυυππννοουυσσ..  ΜΜιιαα  έέρρεευυνναα  ααππόό  κκααθθηηγγηηττέέσσ  ςςττοο  ΠΠααννεεππιιςςττήήμμιιοο  ττοουυ  ΣΣοορρόόννττοο  δδιιααππίίςςττωωςςεε,,  όόττιι  

ττοο  νναα  έέχχεειι  κκάάπποοιιοοσσ  ττέέλλεειιαα  μμννήήμμηη  δδεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  ςςχχέέςςηη  μμεε  ττηηνν  εευυφφυυΐΐαα..  

Έρανοσ Αγάπθσ 2020 

Στιριξε τθν προςπάκεια του Ενοριακοφ Φιλοπτϊχου Ταμείου  
Ενίςχυςε μασ με τθν Προςφορά ςου :   

Αγοράηοντασ Κουπόνια του Εράνου Αγάπθσ 

 Προςφζροντασ Τρόφιμα . 
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Αδελφοί, ο τωρινός καιρός είναι καιρός για μετάνοια. Μακάριος λοιπόν είναι 

εκείνος, πού δεν έπεσε καθόλου στα δίχτυα του εχθρού. Μακάριος είναι για μένα 

κι εκείνος πού έπεσε στα δίχτυα του, αλλά κατόρθωσε να τα σκίσει και να του 

ξεφύγει όσο βρίσκεται στην παρούσα ζωή. Αυτός, ζώντας ακόμα σωματικά, 

μπόρεσε να ξεφύγει από τον πόλεμο και να σωθεί, όπως ξεγλιστράει το ψάρι από 

το δίχτυ. Γιατί το ψάρι, και να πιαστεί, αν σκίσει το δίχτυ και ορμίσει προς το 

βυθό, όσο βέβαια είναι ακόμα στο νερό, σώζεται. Αν όμως το τραβήξουν στη 

στεριά, τότε πια δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του. Έτσι κι εμείς.  

Όσο είμαστε σ αυτό τη ζωή, έχουμε πάρει τη δύναμη και την εξουσία από το Θεό 

να σπάσουμε μόνοι μας τις αλυσίδες των θελημάτων του εχθρού, να πετάξουμε το 

φορτίο των αμαρτιών μας με τη μετάνοια και να σωθούμε, κερδίζοντας τη βασίλευα 

των ουρανών. Αν όμως μας προφτάσει το φοβερό εκείνο πρόσταγμα, αν η ψυχή 

χωριστεί από το σώμα και το σώμα μπει στον τάφο, τότε δεν μπορούμε πια να 

βοηθήσουμε τον εαυτό μας – όπως ακριβώς συμβαίνει και με το ψάρι, πού το 

τράβηξαν απ το νερό και το έκλεισαν μάσα σε δοχείο. 

Αδελφέ,  μην  πεις,  «ήμερα  αμαρτάνω  και  αύριο  μετανοώ»,  γιατί  δεν  έχεις 

σιγουριά … τον Κύριο ανήκει η φροντίδα για το αύριο. 

 

ΑΑγγιιοορρεείίττιικκηη  ΝΝηησσττίίσσιιμμηη  ΣΣυυννττααγγήή  γγιιαα  όόλλοουυςς  μμααςς  !!!!!!  

ΠΠιιππεερριιέέςς  ΓΓεεμμιισσττέέςς  μμεε  ΜΜααννιιττάάρριιαα  

 

ΤΤλλιικκάά::  

88  ππιιππεερριιέέςς  γγιιαα  γγέέμμιισσμμαα,,  22  πποοττήήρριιαα  ψψιιλλοοκκοομμμμέένναα  μμααννιιττάάρριιαα  

22  κκοουυττααλλιιέέςς  ρρύύζζιι  ΚΚααρροολλίίνναα  γγιιαα  κκάάθθεε  ππιιππεερριιάά,,  22  κκρρεεμμμμύύδδιιαα  ξξεερράά  

22  ώώρριιμμεεςς  ννττοομμάάττεεςς,,  22  κκααρρόότταα,,  ΜΜααϊϊννττααννόό,,  ππιιππέέρριι,,  ααλλάάττιι,,  λλάάδδιι  

ΕΕκκττέέλλεεσσηη::  

οοττάάρροουυμμεε  τταα  μμααννιιττάάρριιαα  μμεε  ττοο  λλάάδδιι  κκααλλάά..  ΡΡίίχχννοουυμμεε  τταα  κκρρεεμμμμύύδδιιαα,,  ττιιςς  ννττοομμάάττεεςς,,  τταα  κκααρρόότταα  ψψιιλλοοκκοομμμμέένναα  κκααιι  

σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε  ττοο  σσοοττάάρριισσμμαα..  ττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  ρρίίχχννοουυμμεε  ττοο  ρρύύζζιι  κκααιι  έένναα  πποοττήήρριι  ννεερρόό..  ΒΒρράάζζοουυμμεε  ττοο  φφααγγηηττόό  μμέέχχρριι  

νναα  σσωωθθοούύνν  όόλλαα  τταα  υυγγρράά..  ΠΠρροοσσθθέέττοουυμμεε  ττοο  ααλλάάττιι,,  ττοο  ππιιππέέρριι  κκααιι  ττοο  μμααϊϊννττααννόό..  ΓΓεεμμίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππιιππεερριιέέςς  κκααιι  ττιιςς  

ττοοπποοθθεεττοούύμμεε  σσεε  έένναα  ττααψψάάκκιι..  ΣΣιιςς  ππαασσππααλλίίζζοουυμμεε  μμεε  λλίίγγοο  ααλλάάττιι,,  λλίίγγοο  λλάάδδιι  κκααιι  ρρίίχχννοουυμμεε  σσττοο  ττααψψίί  έένναα  πποοττήήρριι  ννεερρόό..  

ΨΨήήννοουυμμεε  ττοο  φφααγγηηττόό  σσττοουυςς  220000  ββααθθμμοούύςς  γγιιαα  11  ώώρραα..  ΌΌτταανν  ψψηηθθοούύνν  οοιι  ππιιππεερριιέέςς  ααππόό  ττηη  μμίίαα  ππλλεευυρράά,,  ττιιςς  γγυυρρίίζζοουυμμεε  

ααππόό  ττηηνν  άάλλλληη..  

Σο παρόν έντυπο μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο  

https://agioi12apostoloi.gr/en-logo-alitheias/ 


