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N

έος Χρόνος. Ευχαριστίες στον Θεόν που μας αξίωσε να τον φθάσομε. Μία σταλαγματιά έσταξε η κλεψύδρα
της ζωή μας. Είσοδος στον νέον χρόνον,
που τον σημείωσε μία μόνη στιγμή!
Ο χρόνος, αφηρημένη έννοια,συμβατική,θα μετριέται, εφ’ όσον θα υπάρχει
σκεπτόμενος νους-άνθρωπος όπως ακριβώς συμβαίνει με το χρώμα, το οποίον
είναι ανύπαρκτο αν λείψει το μάτι.
Το νέον έτος σημαίνει ότι προχωρήσαμε κατά ένα βήμα προς το άγνωστο.
Ότι πλησιάσαμε προς το τέρμα.
Η αλλαγή των ετών φανερώνει την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων,
την παροδικότητα στο επίπονο και προσωρινό ταξίδι μας νέον σταθμό έχομε
τον νέον χρόνον. Στη συνάντηση μας αυτή ανταλλάσσουμε με τα αγαπημένα
μας πρόσωπα ευχές και σκέψεις που διερμηνεύουν της καρδιάς μας τους
πόθους και τους στοχασμούς. Ανταλλάσσουμε δώρα με εγκαρδιότητα και
όχι τυπικά και ανταποδοτικά.
Νοσταλγοί της αιωνιότητος, ατενίζουμε προς ένα ατελεύτητο μέλλον και
θέλουμε η ζωή μας να διατηρηθεί επί έτη πολλά πάνω στην γη. Διψάμε το
αιώνιο, γιατί είμαστε εφημέριοι. Γιατί, τι είναι επιτέλους η ζωή μας; Ατμίς
η προς ολίγον φαινομένη, έπειτα δε αφανιζομένη (Ιακώβου 4,14).
Ο βίος μου εστίν ελαφρότερος δρομέως (Ιώβ 9, 25-26), κατά δε τον
Μ. Βασίλειο Ποταμός ρέων ενδελεχώς και κύμασιν αλλεπαλλήλοις
πληρούμενος.
Η ζωή για τους αισιόδοξους είναι ωραία, γλυκιά και ευχάριστη. Είναι ρόδον
εύοσμο. Εν τούτοις, τα φύλλα του, που απαρτίζουν τα χρόνια της ζωής μας,
φυλλορροούν. Κάθε χρόνος και ένα φύλλο πέφτει στην γη με την είσοδό μας
στον νέο χρόνο άλλο ένα πέταλο μάδησε από το τραντάφυλλό μας. Πόσα
ακόμη υπολείπονται; Άγνωστο, γιατί το μέλλον είναι άδηλο και αβέβαιο.
Ποιος αλήθεια, ξέρει τι τέξεται η επιούσα και όχι μόνο η επιούσα ημέρα,
αλλά και η επιούσα στιγμή. Ποιος μπορεί να προεξοφλήσει τι τον περιμένει
η επόμενη ώρα ή το επόμενο δευτερόλεπτο; Και όμως η ανθρώπινη ματαιοδοξία και αφροσύνη καταφέρνουν να παρασέρνουν τον άνθρωπο και να
τον απομακρύνουν από την αναπόφευκτη πραγματικότητα, ότι τίποτα δεν
είναι βέβαιο, σταθερό και αμετάβλητο. Κάτι, δυστυχώς κάνουμε όλοι μας,
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κληρικοί και λαϊκοί, και που πιστά αντιγράφουμε την ψυχοκτόνο ματαιοδοξία και παραφροσύνη του άφρονος πλουσίου του Ιερού Ευαγγελίου
(Λουκά 12, 16-20), ο οποίος νόμιζε ότι θα ζούσε πολλά χρόνια και
ήθελε να απολαύσει την πληθώρα των υλικών αγαθών του, που θα
κρατούσαν πολλά χρόνια κείμενα εις έτη πολλά (12,9).
Σκέφτομαι την αφροσύνην μας, που δεν απέχει ωστόσο από την παραφροσύνη. Σκέπτομαι και ειλικρινά πονώ την κενότητα και την ματαιοδοξία του
ανθρώπου. Βλέπω άσκοπες δαπάνες, ακόμη και μέσα στην οικονομική
κρίση, τις φαμφάρες και επιδείξεις και προκλητικές από απόψεως χλιδής,
εμφανίσεις ακόμη και κληρικών, ιδίως υψηλόβαθμων, ενώ χιλιάδες συνάνθρωποι μας πεινούν και πληγώνομαι όταν τους βλέπω να ψάχνουν από τους
κάδους απορριμάτων κάτι να φάνε. Και επίσης λυπάμαι όταν κάποιοι εν κόσμω υψηλά ιστάμενοι εξαπολύουν στον άτυχο λαό κάτι Εόρτια Μηνύματα!
Αλήθεια, με ποια ελπίδα με αυτά τα δεδομένα και την κοινωνική εξαθλίωση, να καλωσορίσεις τον νέον χρόνον; Μα οι άρχοντες του κόσμου είναι
οι φονιάδες των λαών και να σκεφτεί κανείς πως η πλειοψηφία τους είναι
εκλεγμένοι από τον λαόν! Να επαληθευθεί το κατά τον λαόν και οι άρχοντές του. Έπειτα κάνουν συλλαλητήρια και απεργίες!!! Κρίμα, μέσα στο θείο
δώρο του Θεού, τον νέο χρόνο να συντελούνται τραγωδίες, εκμεταλλεύσεις,
φονικά εγκλήματα και οι πρόσφυγες να παίρνουν των αιματών τους και να
τους κυνηγούν κιόλας από όπου περνούν.
Αγαπητοί μου αναγνώστες: Χορτάσαμε και αηδιάσαμε από παχιά λόγια,
Μηνύματα, Αγγέλματα και ψηφίσματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πιστεύουν
στον Θεόν της αγάπης, και από όπου διώχνεται ο Θεός εκεί υπερπερισεύει
το κακό, η διαφθορά και η δολοφονία, με πολλούς και διαφόρους τρόπους.
Ας αφήσουμε όλοι μας, ιδίως οι κατέχοντες όποια εξουσία, την απάτη, την
‘’μακαρία’’ σκληροκαρδία, τον εφησυχασμών και την παχυδερμία και να ευχαριστήσουμε τον Θεόν για την δωρεά του χρόνου. Χρόνος και ζωή. Αυτό
το πολύτιμο δώρο του Θεού, Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι
πονηραι εισί (Εφεσ.5, 16), όπως μας συμβουλεύει ο απόστολος Παύλος.
Ένα δώρο που δίνεται στα χέρια μας για το καλό και την σωτηρία όλων μας
και όχι για την καταστροφή την δική μας και των συνανθρώπων μας.

Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου
*θεολόγος - τ. λυκειάρχης
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ΤΑ ΆΓΙΑ ΘΕΟΦΆΝΙΑ
Τη Στ΄(6η) Ιανουαρίου τα Άγια Θεοφάνια
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
Μεγάλυνον ψυχή μου τον εν Ιορδάνη ελθόντα βαπτισθήναι

Τ

α Άγια Θεοφάνια είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης. Κατ’ αυτήν
εορτάζεται το μεγάλο γεγονός της Βαπτίσεως του
Κυρίου στα νάματα του Ιορδάνου και η θαυμαστή και σπάνια φανέρωση της Τριαδικής Θεότητος στον κόσμο. Η σπουδαιότητα της μεγάλης
εορτής φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή, μετά
το Πάσχα, είναι η αρχαιότερη χριστιανική εορτή.
Ονομάζονται ακόμη Επιφάνια ή Φώτα. Το όνομα τους «Θεοφάνια», διότι
γίνεται φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας κατά την βάπτιση του
Κυρίου Ιησού, σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση.
Ως τα τέλη του 4ου αιώνα στη Δύση εορτάζονταν μαζί η Γέννηση και η Βάπτιση
(γι΄ αυτό και η ονομασία Επιφάνια). Στην Ανατολή χωρίστηκε από τα Χριστούγεννα (επί ιερού Χρυσοστόμου) στις αρχές του 5ου αιώνα. Από τότε τα Χριστούγεννα μεταφέρθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου και αντικατέστησαν μια ειδωλολατρική
γιορτή του Ηλίου.,
Το βάπτισμα του Κυρίου συνδέθηκε νωρίς με το βάπτισμα των Κατηχουμένων.
Το βάπτισμα αυτό που λέγεται και «φώτισμα» έδωσε στη γιορτή και το όνομα
«Τα Φώτα».
Το βαθύτερο νόημα της γιορτής των Θεοφανίων φανερώνεται σε εκείνους, πού
θα λουσθούν στα νάματα τον Ιορδάνου και θα καθαρίσουν με τον αγιασμό τις
αισθήσεις τους από το συσκοτισμό της καθημερινότητας. Σε εκείνους πού θα
προσεγγίσουν το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας όχι με τη λογική, με τον νου,
αλλά με το πνεύμα, βιωματικά. Μία τέτοια βιωματική προσέγγιση που δηλώνει
την αλλοίωση της πιστής ψυχής και της φύσεως μας δίνει ένα αληθινό περιστατικό
που θα σας παραθέσω:
«Το 1910 ένα δωδεκάχρονο αγόρι σένα μικρό χωριό της Ηπείρου, το Παλαιοσέλι
Κονίτσης, ξημερώνοντας τα Θεοφάνια (στις τέσσερεις περίπου το πρωί) σηκώθηκε και βγήκε στην αυλή. Τα πάντα ήσαν σκεπασμένα από χιόνι και το κρύο
πολύ δυνατό.
Μόλις το παιδί άνοιξε την πόρτα κι έκανε το πρώτο βήμα, κοκάλωσε από την
έκπληξη και τον θαυμασμό. Είδε ολόκληρη τη φύση ανεστραμμένη! Τα είδε δη-6-

λαδή όλα ανάποδα. Τα βουνά, τα σπίτια, τα δένδρα, ακόμη και τον ουρανό πού
ήταν καθαρός και γεμάτος αστέρια. Τα κλαδιά κάτω και οι ρίζες των δένδρων
επάνω. Οι στέγες με τα κεραμίδια των σπιτιών κάτω και τα θεμέλια τους επάνω.
Οι μάνδρες των αυλών και αυτές ανάποδα. Και τα βουνά το ίδιο… Και τον Αώο
ποταμό να κυλά αντίστροφα, από κάτω προς τα πάνω!
Τί το παράδοξο; Μήπως ή Εκκλησία μας αυτή την ήμερα δεν βεβαιώνει θριαμβευτικά: «Ό Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω…»; Όταν το παιδί κάπως συνήλθε
από την γλυκεία εκείνη έκπληξη, γύρισε, για να μπει μέσα στο σπίτι και είδε ότι
όλα ήσαν πλέον φυσικά. Στράφηκε όμως αμέσως προς τα έξω… Και να, ή αύτη
ανεστραμμένη φύσις… Ή ίδια προηγούμενη ακατάληπτη εικόνα σε μια γαληνόμορφη, παράξενη, αχνή και διάχυτη φωτοχυσία!… Δεν ήταν από το πάλλευκο χιόνι πού είχε καλύψει σε μεγάλο ύψος τα πάντα· ούτε από τον κατακάθαρο ουρανό
με το πλήθος των αστέρων. Όχι ήταν κάτι άλλο, πού κυρίευσε τις αισθήσεις και
την παιδική ψυχούλα αυτού του αγοριού. Ήταν μια πρωτόγνωρη γαληνόμορφη
φωτοχυσία, τέτοια πού δεν ξανάζησε ποτέ μέχρι πού πέθανε ογδόντα τεσσάρων
ετών. Και το δωδεκάχρονο εκείνο αγόρι, ήταν ό πατέρας μου.
Πόσες άραγε ψυχές αμόλυντες και αγνές θα έχουν δει το παραδοξότατο αυτό
γεγονός της ανεστραμμένης φύσεως;
Τις δύο – τρεις φορές πού μου διηγήθηκε ο πατέρας μου αυτό το γεγονός, με
τις ίδιες πάντοτε λέξεις, ή φωνή του ήταν σιγανή, ταπεινή και από τα μάτια του
έτρεχαν συνεχώς δάκρυα, πού προκαλούσαν κατάνυξη και δέος!…».
Πηγή: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μετά από το ουράνιο αυτό βίωμα, γίνεται αντιληπτό το θεολογικό βάθος των
ευχών της γιορτής των Θεοφανίων, πού είναι γεμάτες σωτηριολογικές εκφράσεις
σε Ενεστώτα χρόνο και αποτελούν ύμνο της ανακαινισμένης εν Χριστώ κτίσεως:
«Σήμερον τα του Ιορδανού νάματα, μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία.
Σήμερον ρείθροις μυστικοίς πάσα η κτίσις αρδεύεται.
Σήμερον του σκότους ελυτρώθημεν και τω φωτί της θεογνωσίας καταυγαζόμεθα.
Σήμερον τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί.
Σήμερον λαμπαδοφεγγεί πασά η κτίσις άνωθεν...»
Με δέος παρατηρούμε ότι τα γεγονότα αυτών των ήμερων είναι τόσο κοντά
μας και έχουν να μας δώσουν ένα μήνυμα σύγχρονο και επίκαιρο. Ένα μήνυμα
ελευθερωτικό και σωστικό. Αρκεί με ταπεινές και αγνές ψυχές να εγκύψομε στο
Μυστήριο...
«Δεύτε λάβετε πάντες Πνεύμα σοφίας,
Πνεύμα συνέσεως, Πνεύμα φόβου Θεού, του επιφανέντος Χριστού»

Ξανθή Σπυροπούλου
Φιλόλογος - Συγγραφέας
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«ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ ΤΑΙΣ ΤΡΊΒΟΙΣ...»
Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη του
Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου

Ο

όσιος πατήρ ημών Εφραίμ,
έζησε επί Βασιλέων Κωνσταντίνου του Μεγάλου, Ιουλιανού του παραβάτου και των
διαδόχων τους. Στο γένος ήταν
Σύρος και επίγεια πατρίδα του
ήταν η Νίσιβη της Μεσοποταμίας. Ο διδάσκαλος του στην
πίστη επίσκοπος Ιάκωβος, τον
χειροτόνησε σε νεαρή ηλικία
διάκονο των μυστηρίων της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Όσιος
καθώς λάτρεψε από μικρός τη
θεοειδή αρετή της ταπεινώσεως,
δεν ηθέλησε να προχωρήσει σε
ανώτερο βαθμό της ιεροσύνης,
καίτοι είχε όλα τα προσόντα, και τη θεολογική γνώση και το ήθος και
το ασκητικό φρόνημα.
Δεν έθαψε όμως ο όσιος τα τάλαντα του όπως ο αχάριστος δούλος της
παραβολής, αλλά τα αύξησε προς όφελος της σωτηρίας των ανθρώπων.
Η ασκητική ζωή του και οι πνευματικοί αγώνες του προσέλκυσαν τη
χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η κάθαρση της καρδιάς του τον κατέστησε
κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, και τον προίκισε με θείο φωτισμό,
όπλο αποτελεσματικότατο στην αντιμετώπιση των Θεομάχων αιρετικών.
Καθώς ήταν άρτια κατηρτισμένος, ήλθε σε διάλογο με τον αιρετικό Απολλινάριο, του οποίου τις κακοδοξίες επιτυχώς αναίρεσε και οδήγησε
πολλούς αιρετικούς στην επιστροφή στην ποίμνη του Χριστού, την
Εκκλησία και τη σωτηρία.
Ο όσιος Εφραίμ με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος συνέθεσε εκκλησιαστικούς ύμνους στη συριακή γλώσσα, οι οποίοι προκαλούσαν
κατάνυξη βαθιά στους πιστούς. Συνέγραψε πολλά θεολογικά έργα και
έτσι έγινε διδάσκαλος στην πίστη του λαού του Θεού, καθοδηγώντας
του Χριστιανούς στην οικοδόμηση της αρετής. Οι ασκητικοί του αγώνες τον κατέστησαν πρότυπο για τους μοναχούς.
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Όταν η πατρίδα του οσίου η Νίσιβη, πέρασε στα χέρια των Περσών
μετατέθηκε στην Έδεσα της Συρίας, όπου σε παρακείμενο όρος συνέχισε τα μοναχικά και ασκητικά του αγωνίσματα, «ιχνηλατείν του
Προδρόμου ταις τρίβοις». Ακολουθώντας τα βήματα του Προδρόμου
,δηλαδή, όπως ψάλλει και η υμνολογία της Εκκλησίας. Πριν την οσιακή κοίμησή του επισκέφτηκε και συνδιαλέχθηκε με μεγάλους πατέρες
της εποχής του, το Μέγα Βασίλειο της Καππαδοκίας και αργότερα με
πατέρες της αιγυπτιακής ερήμου. Η κοίμηση του οσίου πατρός ήταν
ειρηνική, το 373 μ. Χ. Ο Μέγας Βασίλειος τον περιέγραψε ως «πάντων
ελλογιμώτερος» από αυτούς που ζούσαν εκείνη την εποχή. Ο Ιωάννης
ο Χρυσόστομος τον περιέγραψε ως εξής: «Εφραίμ ο πολύς, η παραμυθία των αθυμούντων, η παιδαγωγία των νέων, η χειραγωγία
των μετανοούντων, η κατά των αιρετικών ρομφαία, το δοχείον
του Πνεύματος, το σκεύος των αρετών».
Η μνήμη του οσίου Εφραίμ εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 28
Ιανουαρίου.
Ο Θεός του χάρισε μετά από μια ζωή αγώνες στη παλαίστρα της Εκκλησίας χριστιανά τέλη ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά.
Πνευματική εργασία, αγώνας κατά των παθών, καλλιέργεια των
αρετών,ταπεινό φρόνημα και γνώση των θείων αληθειών της
πίστεώς μας χαρακτηρίζουν το βίο του οσίου πατρός ημών Εφραίμ από
τη Νίσιβη της Μεσοποταμίας. Αυτά τα στοιχεία ας μας εμπνέουν και
στο δικό μας αγώνα για να πάρουμε το στεφάνι της σωτηρίας. Αμήν.

Ιερομόναχος Στυλιανός Τζινευράκης
Υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας

Από την ευλογία του κολύβου του Αγίου Πορφυρίου

-- 9 --

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
❖ Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ημέρα της εορτής των Εισοδίων
της Θεοτόκου εκδήμησε προς Κύριον ένα από τα παιδιά
του ναού μας, ο Σταύρος Νεκτάριος Βασιλακόπουλος [ετών 17] μαθητής της Γ’ Λυκείου. Ήταν πολύ αγαπητός από
όλους τους νέους του ναού και από τον πατέρα Δημήτριο και
η ξαφνική είδηση για την αποδημία του γέμισε όλους με θλίψη.
Όμως γρήγορα η θλίψη έγινε ελπίδα γιατί σε όλους υπήρχε
βεβαιότητα ότι η παιδική του ψυχή έφυγε για να πάει στη αγκαλιά του Κυρίου μας που τόσο πολύ αγαπούσε ο Σταύρος Νεκτάριος αφού
ήθελε να Τον διακονήσει ως ιερέας. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον ιερό ναό
του Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτι με την παρουσία πολλών παιδιών φίλων
και συμμαθητών του, ενώ συμμετείχε και ο εφημέριος μας πατήρ Δημήτριος ο
οποίος εκφώνησε λόγο μαζί με δυο ακόμη ιερείς οι οποίοι μίλησαν για τις αρετές και την αγάπη του Σταύρου Νεκτάριου για την Αγία μας Εκκλησία. Είναι
σίγουρο ότι θα λείψει σε όλους μας αλλά θα είναι γλυκιά η παρηγοριά ότι η ψυχή
του θα αγάλλεται στον ουρανό με τους αγγέλους και ίσως καμιά φορά να μας
επισκέπτεται μαζί με τα άλλα παιδιά του ναού μας που έχουν και αυτά εκδημήσει
προς τας ουρανίους μονάς! Ευχόμαστε στους ευλαβέστατους γονείς του να έχουν
ζωντανή την μνήμη του και να γνωρίζουν ότι ο Σταύρος Νεκτάριος προσεύχεται
για αυτούς και για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε. Να τους γεμίζει ελπίδα ότι
κάποια μέρα θα τον συναντήσουν ξανά μαζί με τους αγγέλους. Ας είναι αιωνία
του η μνήμη
❖ Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός και στην συνέχεια Ιερά Αγρυπνία ενώ την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου τελέσθηκε το πρωί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί
τη μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μυρόπης και του
Οσίου πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
Οι προσκυνητές που προσήλθαν στο Ναό είχαν την ευλογία να
προσκυνήσουν ιερό άμφιο του Αγίου γέροντος καθώς
και ένα μικρό ευαγγελιάκι που έφερε πάντα μαζί του.
Η Αγία Μυρόπη υπήρξε η πρώτη γυναίκα που μαρτύρησε στην Χίο για τη πίστη
της και μαζί με τον Άγιο Ισίδωρο τον Χιοπολίτη, είναι οι πρωτομάρτυρες αυτού
του ευλογημένου νησιού της πατρίδας μας. Στον ναό των Αγίων Ισιδώρων
υπάρχει προσκυνητάρι με την εικόνα της Αγίας Μυρόπης στο οποίο αναγράφεται επιγραμματικά ο βίος της. Ονομαζόταν Μερόπη γιατί κάθε μέρα πήγαινε
στον μυροβλύζοντα τάφο της Αγίας Ερμιόνης κόρης του Αγίου αποστόλου Φι- 10 -

λίππου όπου ελάμβανε το μύρο και το έδινε εις ίασην των πιστών. Λόγω αυτής
της διακονίας ονομάσθη Μυρόπη.
Ο Όσιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906
στο χωριό Άγιος Ιωάννης του σημερινού
Δήμου Ταμιναίων της Εύβοιας. Το κοσμικό
όνομά του ήταν Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης
και από πολύ νωρίς έδειξε έφεση προς το
μοναχισμό. Έτσι, σε ηλικία 13 χρόνων και
έχοντας τελειώσει μόνο την Β’ Δημοτικού,
μετέβη στη Σκήτη της Αγίας Τριάδος, τα γνωστά «Καυσοκαλύβια» του Αγίου Όρους, όπου έζησε τα επόμενα 6 περίπου χρόνια,
ως υποτακτικός σε δύο γέροντες μοναχούς, λαμβάνοντας το όνομα Νικήτας. Κατόπιν, λόγω σοβαρής ασθένειας, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Εύβοια, όπου
και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Ευβοίας, στο
Αυλωνάρι της Εύβοιας.
Σε ηλικία 20 ετών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά Πορφύριο, ο
οποίος αναγνωρίζοντας σε αυτόν πνευματικά χαρίσματα, τον χειροτόνησε πρεσβύτερο, δίνοντάς του και το όνομα με το οποίο έμελλε να γίνει γνωστός. Τα επόμενα
χρόνια, επειδή το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους Λευκών έγινε γυναικείο,
ο πατήρ Πορφύριος εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, στην
Άνω Βάθεια του σημερινού Δήμου Αμαρυνθίων, επίσης στην Εύβοια. Το 1940,
σε ηλικία 34 ετών, μετέβη στην Αθήνα, όπου στις 12 Οκτωβρίου διορίστηκε εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, στην Πολυκλινική Αθηνών, δίπλα
στην Ομόνοια.
Στις 16 Μαρτίου 1970, έχοντας συμπληρώσει 35ετία, έλαβε μικρή σύνταξη από το
Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών Ελλάδος και αποχώρησε από τη θέση του εφημερίου του Αγίου Γερασίμου, όπου όμως συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του
ως το 1973. Τη χρονιά εκείνη έφυγε από την Αθήνα για να εγκατασταθεί αρχικά
στον Άγιο Νικόλαο, στα Καλίσσια (σημερινή Καλλιθέα) της Πεντέλης και μετά
από μερικά χρόνια στο Μήλεσι της Μαλακάσας, όπου και οικοδόμησε το Ιερό
Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Έλαμψε στους έσχατους καιρούς
αφού χιλιάδες ήταν οι ψυχές που ωφελήθηκαν, ανακουφίστηκαν και θεραπεύθηκαν ψυχικά και σωματικά στο άγιο πετραχήλι του.
Το Νοέμβριο του 1991 μετέβη στο παλαιό κελί του, στα Καυσοκαλύβια του Αγίου
Όρους, όπου και κοιμήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατατάχθηκε στο
Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, στη συνεδρίασή της που διεξήχθη στις 27
Νοεμβρίου 2013.
Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Αγίου γέροντος Πορφυρίου.
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❖ Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Θεία
Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Βαρβάρας, του Άγιου Ιωάννη του Δαμασκηνού και
του Αγίου ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου, ενώ οι πιστοί είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν
ιερό λέιψανο της Αγίας Βαρβάρας και παλαιά εικόνα της
Αγίας που φυλάσσεται στον ιερό ναό μας.
Ολόθερμες ευχές για την ονομαστική τους εορτή απευθύνουμε προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πειραιώς & Φαλήρου κ.
Σεραφείμ, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνό και στον αγαπητό μας Μητροπολίτη
Κυδωνίας & Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό.
❖ Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία επί την μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου
πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου. Στο τέλος
ο εφημέριός μας αναφέρθηκε με λίγα λόγια στην Ιερά
Μονή Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, με το αυστηρότερο μοναχικό τυπικό στην Ορθοδοξία, αλλά και στην
βιοτή των πατέρων που ασκούνται στην Αγγελική Πολιτεία. Μοιράσθηκαν στους πιστούς εικονίτσες του
Αγίου, λάδι από την κανδήλα του Αγίου Σάββα
και τεμάχια από τον φοίνικα του Αγίου που βρίσκεται στην ιερά και σεβασμία Μονή στα Ιεροσόλυμα.
❖ Εορτάσθηκε φέτος στον ιερό μας ναό η μνήμη
του Αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της
Λυκίας του θαυματουργού. Την παραμονή της
εορτής, Σάββατο 5 Δεκεμβρίου τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός και ανήμερα της εορτής, Κυριακή
6 Δεκεμβρίου εψάλλει ο όρθρος και η Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία και στο τέλος εκφωνήθηκε λόγος
από τον πρωτοψάλτη μας Νικόλαο Καββαθά για
τον βίο του Αγίου Νικολάου για την αγάπη του,
την ελεημοσύνη του, την ταπείνωση του, τα πλούσια
πνευματικά του χαρίσματα, τα θαύματα που επιτελούσε συνεχώς και που συνεχίζει σε όσους επικαλούνται
το Άγιον όνομά του. Στην συνέχεια μίλησε ο πατήρ
Δημήτριος και ευχαρίστησε όλους τους εκκλησιαζομένους για την προσέλευσή τους στον ναό και ιδιαιτέρως
στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Έκανε μνεία για
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την ονομαστική τους εορτή στον πρωτοψάλτη μας Νικόλαο Καββαθά για την μακρόχρονη φιλία τους, τον π.
Νικόλαο Μπιζά και τον Νικόλαο Λιβιεράτο αγαπημένα
του πνευματικά παιδιά και τον στενό του συνεργάτη και
επίτροπο Νικόλαο Ασλανίδη για την προσφορά του πολλών ετών στον ιερό ναό. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη από
προσκυνητές και στο τέλος έγινε η λιτάνευση της ιεράς
εικόνος του Αγίου γύρω από τον ιερό ναό. Οι πιστοί
είχαν την εξαιρετική ευλογία να προσκυνήσουν το
Ιερό Λείψανο του Αγίου.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ιερού ναού των Αγίων
Ισιδώρων, η συντακτική επιτροπή του περιοδικού και οι συνεργάτες του ναού
εύχονται χρόνια πολλά και ευλογημένα στην πολυαγαπημένη κόρη του εφημερίου
μας Ειρήνη-Νίκη, στην αγαπημένη μας μαθήτρια Νικολέτα Κονιδάρη, στον
αγαπητό μας Νικόλαο Συλλιγαρδάκη, χειρουργό Ω.Ρ.Λ., ο οποίος επιμελείται
τα ιατρικά θέματα του περιοδικού μας, στον Νικόλαο Ασλανίδη επίτροπο του
ναού, π. Νικόλαο Μπιζά, στον Νικόλαο Λιβιεράτο τελειόφοιτο της Πατριαρχικής Σχολής της Σιών στα Ιεροσόλυμα, στην Νικολέτα Καλλιανού και στον
πολυαγαπημένο μας πρωτοψάλτη Νικόλαο Καββαθά.
❖ Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη
μνήμη του Οσίου Πατρός Παταπίου [8 Δεκεμβρίου] του οποίου το ιερό και
άφθαρτο σκήνωμα φυλάσσεται στην ομώνυμη Ιερά του Μονή στο Λουτράκι
Κορινθίας, όπου συρρέουν χιλιάδες προσκυνητές απ’ όλο τον κόσμο για να πάρουν την ευλογία και την χάρη αυτού του μεγάλου και θαυματουργού Αγίου της
Εκκλησίας μας.
❖ Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία
Λειτουργία επί τη εορτή της Αγίας Άννας [9 Δεκεμβρίου].
Θερμές ευχές απευθύνουμε στην αγαπημένη μας ΆνναΙωάννα Αμησινοπούλου πνευματικό παιδί του εφημερίου μας η οποία και διακονεί ακούραστα το ναό μας, για
υγεία και πρόοδο στη ζωή της.
Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου το βράδυ στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων Κάτω Πατησίων πραγματοποιήθηκε η χειροθεσία της Μοναχικής Κουράς
στον γνωστό μας και αγαπητό μας Κωνσταντίνο
Μαμία ο οποίος μετονομάσθηκε Αγαθάγγελος. Η κουρά έγινε από τον
πνευματικό του πατέρα πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη π. Φιλούμενο Ρούμπη
ιερατικό προϊστάμενο του ιερού ναού και με την παρουσία πολλών ιερέων και
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πολυάριθμων πιστών. Εκεί παρευρίσκετο και ο εφημέριό μας πατήρ Δημήτριος
μαζί με προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων για να ευχηθούν στον αγαπητό μας νέο
Μοναχό. Ο π. Αγαθάγγελος ανήκει πλέον στην σεβάσμια και Ιερά Μητρόπολη
Θήρας & Αμοργού κάτω από την πνευματική ευλογία του Σεβασμιωτάτου κ.
Επιφανίου, ενώ την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου έλαβε από τον ίδιο επίσκοπο
τον πρώτο βαθμό της Ιερωσύνης. Του ευχόμαστε εγκαρδίως να είναι πάντα
Άξιος και να έχει μία καλή και ευλογημένη διακονία.
❖ Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου τελέσθηκαν
Νυχτερινές Θείες Λειτουργίες επί τη μνήμη του Αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου του Αθηναίου [10 Δεκεμβρίου ] και των Αγίων Δανιήλ και Λουκά
των Στυλιτών [11 Δεκεμβρίου].
❖ Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου εορτή του λαοφιλούς και
θαυματουργού Αγίου Σπυρίδωνος του οποίου παλαιά
εικόνα φυλάσσεται στον ιερό μας ναό τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όλοι γνωρίζουμε την χάρη του Αγίου
Σπυρίδωνος, αφού στην Κέρκυρα όπου φυλάσσεται το άφθαρτο ιερό του σκήνωμα αλλά και όπου υπάρχει ιερός ναός προς
τιμή του, καταφεύγουν αμέτρητοι πιστοί για να ζητήσουν και
να λάβουν την χάρη του, την ευλογία του, και την ίαση από
νοσήματα σωματικά και ψυχικά. Μαζί με τον Άγιο Νικόλαο
είναι οι αγαπημένοι Άγιοι των Ελλήνων απανταχού της γης και είναι αυτοί που
μέσα στην ιστορία των Ελλήνων έχουν αμέτρητες φορές σώσει και ευεργετήσει
τον λαό μας από δεινά, σφαγές και άλλες καταστροφές. Την Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου τελέσθηκε Πανηγυρικός Εσπερινός και
την επόμενη ημέρα Σάββατο 12 Δεκεμβρίου η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την παρουσία πλήθος
προσκυνητών και στο τέλος μοιράστηκαν φυλαχτά
του Αγίου Σπυρίδωνος καθώς και εψάλησαν το
κόλυβο προς τιμή του Αγίου και τα ιερά μνημόσυνα των οσίων γυναικών, της Φιλοθέης μοναχής
προσκυνητρίας και της Ειρήνης προσκυνητρίας. Το απόγευμα της ίδιας
ημέρας εψάλη ο αναστάσιμος εσπερινός και στη συνέχεια η ιερά παράκληση του
Αγίου Σπυρίδωνος. Ας έχουμε την ευλογία και την μεσιτεία του.
❖ Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία
επί τη μνήμη των Αγίων Προπατόρων και της Αγίας Παρθενομάρτυρος
Λουκίας. Στο τέλος σε όλους τους προσκυνητές προσφέρθηκε χορτόσουπα και
διάφορα κεράσματα.
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❖ Την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη
μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και της μητρός αυτού Ανθίας
[15 Δεκεμβρίου]. Ευχόμαστε εγκάρδια στον αγαπητό μας Ελευθέριο Αμησινόπουλο απόφοιτο της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης χρόνια πολλά και
ευλογημένη πρόοδο στην ζωή του.
❖ Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βακάρος πνευματικός πατέρας του
εφημερίου μας που λειτουργούσε στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Ο π. Δημήτριος Βακάρος γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1937
στο Βρυσοχώρι Ζαγορίου Ιωαννίνων. Νυμφεύθηκε το 1963 τη
Φεβρωνία Καρανίκα και είναι πατέρας δύο παιδιών του Γεωργίου και του Σωτηρίου. Το ίδιο έτος χειροτονήθηκε διάκονος και
πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου - Παναγούδας Θεσσαλονίκης, όπου και τοποθετήθηκε ως εφημέριος. Το 1969 έφυγε για
σπουδές στην Αμερική και όταν επέστρεψε τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Ηταν πτυχιούχος: α) Του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, β) Της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., γ) Του General Theological (Master’s Degree στη
Θεολογία) της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., δ) Του Ινστιτούτου Θεραπευτικής και
Κοινωνικής Παιδαγωγικής του Ψ.Κ.Β.Ε., ε) Του Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στη βυζαντινή μουσική και στ) Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Μετεκπαιδεύτηκε: α) στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1966-1968), β) στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των Η.Π.Α. στη
Φιλοσοφία (1970-1972), γ) στο General Theological Seminary της Νέας Υόρκης
στη Λειτουργική Θεολογία και Ομιλητική (1972-1974).
Υπηρέτησε ως καθηγητής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1976-1978), διετέλεσε Διευθυντής αναγνωρισμένων Ελληνορθόδοξων σχολείων της Αμερικής
(1970-1976) και από το 1990 μέχρι 30 Ιουνίου 2005 διετέλεσε
διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Υπηρέτησε επί μακρόν στη θέση του προεδρεύοντος του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και από το 1978 ο Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμων Β τον
τοποθέτησε στη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι.Μ.Θ., στη θέση
του Αρχισυντάκτου του περιοδικού της Μητροπόλεως «Γρηγόριος ο Παλαμάς»
(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) και στη θέση του Διευθυντού της Σχολής Γονέων
και Κηδεμόνων της Ι.Μ.Θ., θέσεις τις οποίες κατείχε μέχρι την 1ην Ιουνίου 2001.
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Συνέγραψε βιβλία, μελέτες και άρθρα που δημοσιεύτηκαν αυτοτελώς, καθώς και
σε περιοδικά και εφημερίδες της Ελλάδος και της Αμερικής.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης με την παρουσία Μητροπολιτών, Ιερέων και πλήθος λαού. Στην ακολουθία παρέστη και ο εφημέριος μας πατήρ
Δημήτριος αφού με τον Γέροντα τους συνέδεε πνευματικός δεσμός. Το
ιερό του σκήνωμα έγινε λαϊκό προσκύνημα για χιλιάδες πιστούς που ήλθαν από
όλη την Ελλάδα για να τιμήσουν και να αποχαιρετίσουν έναν σύγχρονο όσιο
Πατέρα της Εκκλησίας μας.
Ο πατήρ Δημήτριος ήταν το καμάρι και το στολίδι της Θεσσαλονίκης
και του ιερού ναού του Αγίου Δημητρίου. Πλήθος ανθρώπων νεότεροι και
μεγαλύτεροι κατέφευγαν στο άγιό του πετραχήλι για να αναπαυθούν, να φωτιστούν και να καθοδηγηθούν στα δύσκολα μονοπάτια της ζωής. Ήταν πνευματικός
πατέρας και εξομολόγος με χαρίσματα ουράνια, με διορατικότητα και αγιότητα. Ως
καλός ποιμένας μιλούσε στις ψυχές των αμέτρητων πιστών που έφθαναν έως το
ιερό εξομολογητάριο που βρίσκεται μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου και
γινόταν ο πνευματικός ιατρός τους. Το κενό που αφήνει η εκδημεία του προς τον
Κύριο είναι μεγάλο και δυσαναπλήρωτο. Η Θεσσαλονίκη έχασε έναν μεγάλο
πατέρα αλλά απέκτησε έναν μεγάλο μεσίτη προς τον Κύριο. Ας έχουμε
την ευχή του.
❖ Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Μοδέστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων [16 Δκεμεβρίου].
❖ Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου το βράδυ τελέσθηκε Θεία Λειτουργία επί τη
μνήμη του Αγίου Διονυσίου του εν Ζακύνθου [17 Δεκεμβρίου] του οποίου
υπάρχει εικόνα που φυλάσσεται στον ιερό μας ναό.
❖ Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη
μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού [18 Δεκεμβρίου].
❖ Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου εορτή του Αγίου Ιγνατίου του
Θεοφόρου τελέσθηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Έπ’
ευκαιρία αυτής της εορτής ευχόμαστε έτη πολλά, ευλογημένα
και καρποφόρα στον εκλεκτό μας και σεβάσμιο συνεργάτη και
αρθρογράφο του περιοδικού μας Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ιγνάτιο Χατζηνικολάου Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάμου & Σελίνου, ο οποίος τυγχάνει πολυγραφότατος συγγραφέας εποικοδομητικών βιβλίων ενώ είναι άξιο
αναφοράς η έκδοση ενός νέου συγγραφικού πονήματος
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με τον τίτλο “Τα Τρία Φίδια - Φιλαργυρία, Φιληδονία, Φιλοδοξία”, όπου
με βάση την Αγία Γραφή και τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων ο σεβαστός μας
γέροντας αναλύει πως αυτά τα τρία πάθη καταστρέφουν τον άνθρωπο αλλά και
πως μπορεί ο ασθενής χριστιανός μπορεί να θεραπευτεί από τα δηλητήρια αυτών
των παθών. Ευχόμαστε ολόψυχα η Κυρία Θεοτόκος και ο προστάτης του
Άγιος Ιγνάτιος να τον ενισχύει στην ιερατική του διακονία και στο πλούσιο συγγραφικό του έργο προς δόξα Θεού και την ωφέλεια των ψυχών
των ανθρώπων.
Επίσης μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας δεχθήκαμε την
επίσκεψη της νεανικής ομάδας
καλαθοσφαίρισης Ακαδημίας Αμπελοκήπων με την συνοδεία του
προέδρου αυτής κ. Μάριου Παπαλιού, του προπονητού και των γονέων
των παιδιών οι οποίοι με πολλή χαρά
προσέφεραν για αυτές τις άγιες ημέρες παιχνίδια, ρούχα και τρόφιμα.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι νέοι του ναού μας στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και το περιβάλλοντα χώρο προετοιμαζόμενοι για τις
εορτές των χριστουγέννων.
❖ Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία, επί
τη εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας [22 Δεκεμβρίου]
την οποία παρακολούθησαν πολλοί πιστοί που προσκύνησαν τεμάχιο ιερού της
λειψάνου.
❖ Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη
μνήμη των εν Κρήτη 10 Μαρτύρων [23 Δκεμεβρίου].
❖ Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου το βράδυ τελέσθηκε η ακολουθία των Ωρών,
στην συνέχεια εψάλλει ο εσπερινός των Χριστουγέννων και ακολούθησε η Θεία
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μέσα σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα και
με την συμμετοχή πολλών πιστών.
❖ Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την προσέλευση
πλήθους πιστών, εορτάσθηκε στον ιερό μας ναό η ευφρόσυνη Εορτή της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού.
Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου στην Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική,
αφού η μορφολογία του ιστορικού και σπηλαιώδους
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ναού, μας μετέφερε νοερά στο Σπήλαιο της Γεννήσεως του Θεανθρώπου
στη Βηθλεέμ, εκεί όπου μέσα στην άκρα ταπείνωση και στην αφάνεια, ενσαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού, για να φέρει την Λύτρωση στο γένος των ανθρώπων.
Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι μήνυμα χαράς, ελπίδας και αγάπης που
αγκαλιάζει και ενώνει όλους τους ανθρώπους, ώστε με μια φωνή και μια ψυχή
να αναβοούν μαζί με τους Αγγέλους το “δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία”. Μετά τη Θεία Λειτουργία τα παιδιά του ναού
μας αφού έψαλλαν τα κάλαντα, τους προσφέρθηκαν δώρα ενώ οι πιστοί είχαν την
ευκαιρία να γευθούν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα ευγενική χορηγία ευλαβούς επιχειρηματία και υποστηρικτή του ιερού μας ναού. Θερμές ευχές
απευθύνουμε για την ονομαστική τους εορτή στους εκλεκτούς μας επιτρόπους
του ιερού ναού μας Μανώλη Πελεκανάκη και Χρήστο Τσαγκάρη.
❖ Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου τελέσθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία παρουσία πολυάριθμων πιστών
κατά την οποία τιμήσαμε ιδιαιτέρως την εικόνα της
Παναγίας του Βράχου. Για τους προσκυνητές των
Αγίων Ισιδώρων η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη χάρη
και ευλογία και σ’ αυτήν καταφεύγουν οι πιστοί για να
πουν τον πόνο τους, την αγωνία τους, την προσευχή
τους, με την πίστη ότι η Παναγία θα ακούσει την παράκλησή τους και θα μεσιτεύσει προς τον Υιόν Της για
την εκπλήρωση των αιτημάτων τους. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ
ημών.
❖ Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, Μετά την του Χριστού Γέννηση και
εορτή του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου τελέσθηκε η αναστάσιμη
Θεία Λειτουργία, ενώ τέθηκε σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου.
Επί τη ευκαιρία της εορτής αυτής απευθύνουμε θερμές ευχές στον ιδιαίτερα
αγαπητό μας φίλο και αρωγό του ιερού μας ναού, Στέφανο Κωστούλα.
❖ Την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
προς τιμή των 14000 Αγίων Νηπίων των σφαγιασθέντων υπό του Ηρώδου [29 Δεκεμβρίου]. Οι προσκυνητές που προσήλθαν είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο ιερού λειψάνου εκ των Αγίων Νηπίων.
❖ Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώθηκε από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Έρανος της
Αγάπης, από τα έσοδα του οποίου ενισχύεται το φιλανθρωπικό έργο της
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Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σ’ αυτό το κάλεσμα της Εκκλησίας διατέθηκαν
κουπόνια του Εράνου Αγάπης, από τον ιερό ναό μας προς τους εκκλησιαζομένους. Τους ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους.
❖ Άλλος ένας χρόνος πέρασε και ο ιερός μας ναός
συνέχισε να κάνει βήματα προς την πνευματική του
άνοδο. Πολλοί εργάστηκαν και κοπίασαν, μαζί με τον
εφημέριό μας, ώστε η πνευματική μας κυψέλη, που όλο
και μεγαλώνει, να συνεχίσει να προσφέρει στον κάθε
πιστό που προσέρχεται στον ιερό ναό το Φως του Χριστού, πνευματική τροφή αλλά και ίαση πνευματική. Με
τις κατανυκτικές Θείες Λειτουργίες και ιερές αγρυπνίες,
αλλά και τις άλλες πνευματικές συνάξεις που πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε η προσπάθεια
όλων μας ώστε η γωνιά αυτή του Λυκαβηττού να
παραμείνει ένας μικρός φάρος, ένα μικρό σύμβολο
πνευματικού αγώνα και προσφοράς αγάπης στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, ας δεχτούμε όλοι στην καρδιά μας το
μήνυμα χαράς και ελπίδας του Ιερού Ευαγγελίου. Να είναι ακλόνητη η πίστη στον
Λυτρωτή μας Κύριο, τίποτα να μην μας φοβίζει και να μας λυπεί. Ας φανούμε μιμητές των αγίων μας στην πίστη και την εμπιστοσύνη τους στην πρόνοια και στην
αγάπη του Θεού Η Εκκλησιαστική επιτροπή, οι αρθρογράφοι του περιοδικού μας
και τα μέλη του Φιλόπτωχου Ταμείου εύχονται Χρόνια Πολλά στους αναγνώστες
του περιοδικού, στους προσκυνητές του Ιερού μας Ναού, στους αναγνώστες &
ακροατές της ιστοσελίδας μας στο internet αλλά και του Ρ/Σ Athens 107,7 FM
με την εγκάρδια πεποίθηση το Νέο Έτος 2016 να είναι ευλογημένο, πνευματικό,
καρποφόρο και ειρηνικό.

Επιμέλεια
Νικόλαος Καββαθάς

Η Καινή Διαθήκη που έφερε πάνω του ο Άγιος Πορφύριος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016
 ΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Π
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
[7.30 π.μ.]
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Δοξολογία επί τη ενάρξει του Νέου Έτους
*Με λαμπρότητα τιμάτε η εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος όταν
σπούδαζε στην Αθήνα συνήθιζε να έρχεται στο Ιερό Σπήλαιο των Αγίων
Ισιδώρων μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο για προσευχή και
περισυλλογή.
*Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου
*Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, θα ψάλλουν τα κάλαντα και θα μοιραστούν στους
προσκυνητές παραδοσιακά γλυκίσματα.
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου	

Κυριακή 3 Ιανουαρίου
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
	Εύρεσις λειψάνων Αγίου Εφραίμ
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
* Θα ψαλεί το ιερό μνημόσυνο της Οσίας γερόντισσας Μακαρίας μοναχής.
* Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού ευρίσκεται εικονοστάσιο αφιερωμένο στον Άγιο Εφραίμ και στον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο.
Δευτέρα 4 Ιανουαρίου
[7.30 π.μ.]

Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού 		
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

*Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του
Λεπρού
Ο πατήρ Νικηφόρος (κατά κόσμο Νικόλαος Τζανακάκης) γεννήθηκε σ’
ένα ορεινό χωριό των Χανίων, στο Σηρικάρι, καστανοχώρι στα δυτικά
του Νομού. Οι γονείς του ήταν απλοί και ευλαβείς χωρικοί, οι οποίοι ενώ
ακόμη ήταν μικρό παιδί πέθαναν και τον άφησαν ορφανό. Έτσι, σε ηλικία
13 ετών, έφυγε από το σπίτι του. Ο παππούς του που είχε αναλάβει να τον
μεγαλώσει τον πήγε στα Χανιά να εργαστεί εκεί σ’ ένα κουρείο για να μάθει
την δουλειά. Τότε εμφάνισε και τα πρώτα σημεία της νόσου του Χάνσεν
δηλ. την λέπρα. Εκείνη την εποχή, τους λεπρούς τους απομόνωναν στο
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νησί Σπιναλόγκα. Ο Νικόλαος όταν έγινε 16 ετών και όταν τα σημάδια της
νόσου άρχισαν να γίνονται πιο εμφανή, για να αποφύγει τον εγκλεισμό
του στην Σπιναλόγκα έφυγε με κάποιο καράβι για την Αίγυπτο. Εκεί έμενε
εργαζόμενος στην Αλεξάνδρεια, πάλι σ’ ένα κουρείο, όμως τα σημάδια της
νόσου γίνονταν όλο και πιο εμφανή, ιδίως στα χέρια και στο πρόσωπο. Γι’
αυτό με την μεσολάβηση ενός κληρικού κατέφυγε στην Χίο, όπου υπήρχε
τότε ένα λεπροκομείο, στο όποιο ήταν ιερεύς ο πατήρ Άνθιμος Βαγιανός,
ο μετέπειτα Άγιος Άνθιμος.Ο Νικόλαος έφτασε στη Χίο το 1914 σε ηλικία
24 ετών. Στο λεπροκομείο της Χίου, που ήταν ένα συγκρότημα με πολλά
ομοιόμορφα σπιτάκια, υπήρχε το εκκλησάκι του Άγιου Λαζάρου, όπου
φυλάσσονταν η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Υπακοής. Σ’ αυτόν
τον χώρο άνοιξε το στάδιο των αρετών για τον Νικόλαο. Μέσα σε 2 χρόνια
ο Άγιος Άνθιμος τον έκρινε έτοιμο για το αγγελικό σχήμα και τον έκειρε
μοναχό με το όνομα Νικηφόρο. Η νόσος προχωρούσε και εξελίσσονταν και
ελλείψει καταλλήλων φαρμάκων, επέφερε πολλές και μεγάλες αλλοιώσειςΥπήρχε μια ιδιαίτερη πνευματική σχέση του Άγιου Άνθιμου με τον μοναχό
Νικηφόρο. Ο π. Νικηφόρος προσευχόταν τη νύχτα ώρες ατελείωτες και
κάνοντας μετάνοιες αμέτρητες, Εξ αιτίας της ασθενείας του όμως, σιγά-σιγά
έχασε και το φως του.Το 1957 έκλεισε το Λωβοκομείο της Χίου και τους
εναπομείναντες ασθενείς μαζί με τον πατέρα Νικηφόρο τους έστειλαν στον
Αντιλεπρικό Σταθμό Αγίας Βαρβάρας Αθηνών, στο Αιγάλεω. Την εποχή
εκείνη ο πατήρ Νικηφόρος ήταν περίπου 67 ετών. Τα μέλη του και τα μάτια
του είχαν τελείως αλλοιωθεί και παραμορφωθεί από την νόσο. Εκεί, στον
αντιλεπρικό σταθμό ζούσε και ο πατήρ Ευμένιος που έγινε υποτακτικός στον
πατέρα Νικηφόρο, στον οποίο ως ανταμοιβή της υπομονής του ο Κύριος
του είχε δώσει πολλά χαρίσματα. Πλήθος κόσμου συνέρρεε στο ταπεινό
κελλάκι του λεπρού μοναχού Νικηφόρου, στην Αγία Βαρβάρα του Αιγάλεω,
για να πάρει την ευχή του. Σε ηλικία 74 ετών, στις 4 Ιανουαρίου του 1964,
κοιμήθηκε ο πατήρ Νικηφόρος. Μετά την εκταφή, τα άγια του λείψανα ευωδίαζαν. Ο πατήρ Ευμένιος, και άλλοι πιστοί ανέφεραν πολλές περιπτώσεις,
όπου έγιναν θαύματα με την επίκληση των πρεσβειών προς τον Θεό, του
πατρός Νικηφόρου.
Τρίτη 5 Ιανουαρίου	Αγ. Θεοπέμπτου & Θεωνά των μαρτ. (Νηστεία)
[7.30 π.μ.]	Όρθρος & Θεία Λειτουργία,
Μ. Βασιλείου - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
[5.30 μ.μ.]
Μέγας Εσπερινός των Θεοφανίων
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Τετάρτη 6 Ιανουαρίου	ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
* Έχει γίνει πλέον παράδοση στον ναό μας την ημέρα αυτή να ρίχνεται
ένας μικρός σταυρός στην κάθε κολυμβήθρα και να βουτούν τα χέρια τους
τα παιδιά στη μία και οι μεγάλοι στην δεύτερη για να τον πιάσουν κατά
τρόπο ανάλογο όπως γίνεται στα λιμάνια και σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Στους ασημένιους Σταυρούς τοποθετούνται ευλογίες, με την πίστη ότι θα
λάβουν ξεχωριστή ευλογία και χάρη για όλη τη χρονιά.
Πέμπτη 7 Ιανουαρίου	Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία 		
*Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
Κυριακή 10 Ιανουαρίου	ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ,
Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
[7.30 π.μ.]

Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τρίτη 12 Ιανουαρίου	Αγίων Αββάδων Χοτζεβιτών
& Κοινοβιαρχών [13/1]
[6.30 μ.μ]
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
*Θα τεθούν για προσκύνημα ιερά λείψανα των Αγίων Πατέρων
Ι Β’ ΛΟΥΚΑ,
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου,
Αγίου Γεωργίου του εξ’ Ιωαννίνων
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
*Θα ψαλεί το Ιερό μνημόσυνο του Οσίου γέροντος Αντωνίου
ιερομονάχου
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
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Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
[7.30 π.μ.]

Αθανασίου & Κυρίλλου Πατρ. Αλεξανδρείας
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τρίτη 19 Ιανουαρίου
Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου [20 Ιανουαρίου]
[6.30 μ.μ.]
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
* Στον ιερό Ναό βρίσκεται παλαιά εικόνα του Αγίου Ευθυμίου
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου Αγίου Αγαθαγγέλου [23 Ιανουαρίου]
[6.30 μ.μ.]
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
* Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα ψαλεί Ιερά Παράκληση του Αγίου Φανουρίου και θα διαβαστούν πίτες λόγω ευλάβειας των προσκυνητών προς τον Άγιο και
εκπληρώσεως πολλών αιτημάτων τους, είθε ο Άγιος να χαρίζει υγεία και ευλογία.
Κυριακή 24 Ιανουαρίου
[7.30 π.μ.]

ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ, Οσίας Ξένης
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου
[7.30 π.μ.]

Γρηγορίου του Θεολόγου & Αγίας Μαργαρίτας
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

Τρίτη 26 Ιανουαρίου
Ανακ. Λειψ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου [27/1]
[6.30 μ.μ.]
Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
*Θα τεθεί για προσκύνημα ιερό λείψανο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Σάββατο 30 Ιανουαρίου
Των Τριών Ιεραρχών
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
* Στον ιερό ναό φυλάσσεται ιερά εικόνα των Τριών Ιεραρχών που περιέχει ιερά λείψανα των αγίων.
ΙΣΙΔΩΡΕΙΑ2016
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Κυριακή 31 Ιανουαρίου
[7.30 π.μ.]

Ι Ε’ΛΟΥΚΑ, Αγίων Αναργύρων Κύρου
& Ιωάννου, Αρσενίου του εν Πάρω
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
[6 μ.μ.] 	Εσπερινός Αγίου Τρύφωνος –
Ιερά Παράκληση
[10.30 π.μ.]

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου
Αγίου Τρύφωνος
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
[6 μ.μ.]	Εσπερινός της Υπαπαντής &
Ιερά Παράκληση
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου
[7.30 π.μ.]
[6 μ.μ.]

 ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η
Όρθρος & Θεία Λειτουργία
Εσπερινός & Ιερά Παράκληση

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου	Αγίου Συμεών του Θεοδόχου
& Άννης της Προφήτιδος
[7.30 π.μ.]
Όρθρος & Θεία Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου

 ΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
Μ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ [6.30 μ.μ.]

[10 μ.μ.]

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου

ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ
Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

[7.30 π.μ.]
[4 μ.μ.]

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
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[5.30 μ.μ.]

Μεθεόρτιος Εσπερινός

[6.30 μ.μ.]	Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος των
Αγίων Ισιδώρων συνοδευομένη από την
Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων
Κοπή της Ισιδωρόπιτας
[8.30 μ.μ.]

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

*Κατά την διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα εκτίθεται για προσκύνηση το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΙΔΩΡΟΙ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ ΚΥΜΑΤΑ
Κάθε Κυριακή και μεγάλες εορτές, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα μεταδίδονται ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό Athens 107.7 στα FM. Έτσι λοιπόν
πέραν της αναμετάδοσης των ιερών ακολουθιών μέσω της ιστοσελίδας του ναού
www.agioi-isidoroi.gr, οι φίλοι μας μπορούν να μας ακούν και από τα ερτζιανά.
Καλή ακρόαση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ
Για την ακρόαση του ραδιοφωνικού μας σταθμού απο συσκεύες Android και Iphone θα
πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:
1) Από την συσκευή σας συνδεθείτε στο Play Store της Google ή στο App Store της Apple.
2) Κάντε αναζήτηση την εφαρμογή «Simple Radio by Streema» και τρέξτε την εγκατάσταση.
3) Ανοίξτε την εφαρμογή και στην επιλογή «Search» γράψτε «Agioi Isidoroi»
4) Η αναζήτηση θα βρει τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πατήστε ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση.

Καλή ακρόαση ….

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.agioi-isidoroi.gr.
Οι ιερές ακολουθίες μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο
μέσω της ιστοσελίδας του ναού.
• O Ιερός Προσκυνηματικός Ναός είναι ανοικτός κάθε ημέρα.

• Κάθε Κυριακή & μεγάλες Eορτές λειτουργεί έκθεση χριστιανικών βιβλίων.

• Παραδίδονται δωρεάν μαθήματα βυζαντινής μουσικής & αγιογραφίας.

• Κάθε Κυριακή λειτουργεί Κατηχητικό.
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ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η ΛΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Οι αληθινοί άνθρωποι ας επιδιώκουν να πολιτεύονται αξιαγάπητα στο Θεό
και ενάρετα τόσον πολύ, ώστε να διαλάμπει ο ενάρετος βίος τους, μεταξύ
των άλλων ανθρώπων, όπως ακριβώς (φροντίζουν να) μπαίνει μικρή (ταινία
από) πορφύρα, επάνω στα άσπρα μέρη των ενδυμάτων για στολισμό, για να
λάμπουν ξέχωρα και ν’ αναγνωρίζονται, γιατί έτσι επιμελούνται ασφαλέστερα
τις αρετές της ψυχής.
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
Οι φρόνιμοι άνθρωποι πρέπει να εξετάζουν καλά τη δύναμη και τον καταρτισμό της ψυχικής αρετής που υπάρχει μέσα τους και έτσι να προετοιμάζονται
για ν’ αντιστέκονται στα πάθη που απανταίνουν, ανάλογα με την (ηθική και
πνευματική) δύναμη που υπάρχει στον εαυτό τους, δωρισμένη σ’ αυτούς
εκ φύσεως από τον Θεόν. Η δύναμις που αντιστέκεται προς μεν το κάλλος
και προς κάθε επιθυμία ψυχοβλαβή είναι η εγκράτεια προς τους κόπους και
τη φτώχεια, η καρτερία και προς την κοροϊδία και το θυμό, η ανεξικακία και
τα παρόμοια.
ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΣΟΦΙΑ
Να γίνει ξαφνικά κανείς αγαθός και σοφός είναι αδιανόητο, αλλά (είναι
δυνατόν) με κουραστική μελέτη, συνεργασία και συναναστροφή και με
την πείρα, τον καιρό και την άσκηση και την επιθυμία του αγαθού έργου.
(Ο καρπός που αποδίδει) ο αγαθός και θεοφιλής άνθρωπος, που αληθινά
γνωρίζει τον Θεόν, (είναι ότι) δεν σταματά να κάνη αφθόνως πάντα όσα
αρέσουν στον Θεό. Σπάνια όμως ευρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι.

Επιμέλεια
π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης
- 26 -

