
 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΑΣ; 

 

         Μα οι καλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, υποφέ

νιούνται. Ναι. Ο σατανάς τους βασανίζει, τους ρίχνει σε συμ

Μα έτσι γίνουνται ακόμα πιο καθαροί, σαν το χρυ-

σάφι που πέφτει στο χωνευτήρι. Ζούνε φτωχικά, 

μακριά από δόξες, κρυμμένοι, μα ζούνε αληθινά.    

         Ξέρεις τι θα πει να ζεις αληθινά, να μην ζεις 

βουτηγμένος στην ψευτιά; Αυτό είναι που είπε ο 

Χριστός: «Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει 

τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του»; Αυτό ο 

φτωχός, ο παραπεταμένος κέρδισε την ψυχή του.     

         Αφού κέρδισε την ψυχή του, τί έχασε; Ό,τι έχασε είναι τιποτένια 

μπροστά σε αυτό που κέρδισε. 
Φώτης Κόντογλου, Ευλογημένο Καταφύγιο, εκδ. Ακρίτας

 
«….Όταν θυµιάζω σε βλέ̟ω στο στασίδι

 
Ο  Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, όταν ̟ήγε µια να γίνει καλόγρια

να ̟ούµε,ήταν δόκιµη, λέει:’’Παιδί µου να βοσκήσεις

έχουµε ̟έντε-δέκα ̟ροβατάκια,να τα βοσκήσεις

-Ε,να’ ναι ευλογηµένο. 

Μια µέρα δυό,’’Γέροντα’’ λέει µε ̟ιάνουν και

µένα οι λογισµοί, εγώ ΄ήρθα να γίνω καλόγρια δεν

ήρθα να γίνω τσο̟άνης’’. 

-Παιδάκι µου,λέει, όταν θυµιάζω σε βλέ̟ω στο

στασίδι. 

Η καλόγρια, καίτοι ήταν τσο̟άνης αλλά ο

λογισµός της ήταν στην ευχούλα, µέσα στην εκκλησία

ήταν ο λογισµός της, ο̟ότε και ο Άγιος την έβλε̟ε

µέσα. 
Α̟ό το βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

 

 

α οι καλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, υποφέρουνε, τυραν-

χνει σε συμφορές. 

 

σε; Ό,τι έχασε είναι τιποτένια 

Φώτης Κόντογλου, Ευλογημένο Καταφύγιο, εκδ. Ακρίτας 

ταν θυµιάζω σε βλέ̟ω στο στασίδι». 

Ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα όταν ̟ήγε µια να γίνει καλόγρια, 

να ̟ούµε ήταν δόκιµη λέει Παιδί µου να βοσκήσεις, 

δέκα ̟ροβατάκια να τα βοσκήσεις’’. 

Μια µέρα δυό Γέροντα λέει, ’’µε ̟ιάνουν και 

γώ ΄ήρθα να γίνω καλόγρια,δεν 

Παιδάκι µου λέει όταν θυµιάζω σε βλέ̟ω στο 

Η καλόγρια καίτοι ήταν τσο̟άνης, αλλά ο 

λογισµός της ήταν στην ευχούλα µέσα στην εκκλησία 

ήταν ο λογισµός της ο̟ότε και ο Άγιος την έβλε̟ε 

Α̟ό το βιβλίο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ 
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ΣΚΕΨΕΙΣ…..

           Η πρώτη Σεπτεµβρίου
µέρα  του εκκλησιαστικού έτους δηλ. 
Πρωτοχρονιά. Βέβαια  αυτή η πρωτοχρονιά δεν 
έχει καµία σχέση µε τη κοσµική εικόνα της 
γνωστής µας πρωτοχρονιάς.          

      Η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά
την αφετηρία για τον πνευµατικό αγώνα εναντίον 
του κακού και της πολύµορφης αµαρτίας και 
ιδιαίτερα για την υπέρβαση του εγωισµού που 
κατατρώγει τα σωθικά µας και καταστρέφει τις 
σχέσεις µας µε τον Θεό και τον 
συνάνθρωπο.            

     Ο αγώνας αυτός που µας αξιώνει ο Θεός ν’ 
αρχίσουµε δεν είναι εύκολος. 
Θα σκοντάψουµε στα πάθη 
µας, στις αδυναµίες  µας και 

θα συγκρουσθούµε µε τον εγωισµό µας. ∆εν πρέπει όµως 
να µας κυριέψει η ηττοπάθεια και η δειλία. Έχουµε 
Παράκλητο  που µας ενισχύει και µας παρηγορεί. 
«Κύριος, υπερασπιστής της ζωής µου, από τίνος 
δειλιάσω;» Καθώς άρχισε το νέο εκκλησιαστικό έτος ας 
εµπιστευτούµε τον εαυτό µας στα χέρια του Θεού και ας 
αφήσουµε να µας καθοδηγεί στο ταξίδι της ζωής η αγάπη 
η πάντα νουν υπερέχουσα.         

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ

     Nα φροντίσουμε το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου
να αναρτήσουμε στα μπαλκόνια μας την Γαλανόλευκη 
Σημαία μας οποία σαν σάβανο τύλιξε την 

τορπιλισμένη από άνανδρους εχθρούς 

Δεκαπενταύγουστο του 1940 στην Τήνο, που κυμάτισε 
περήφανη στους ιστούς των πλοίων που ναυμαχούσαν 
και στα χέρια των στρατιωτών μας που πολεμούσαν 

για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Πατρίδος μας. 

�ΕΥΤΕΡΑ 27 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ώρα 8.00μ.μ-12.30 ν. 

ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ Της «28Ης Οκτωβρίου 1940» και για το ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΜΑΣ (1943). 

«Η κόλαση 

είναι στρωµένη µε 
«θα». Θα 

̟ροσευχηθώ, θα 

µετανοήσω κι 
έρχεται ο θάνατος, 
̟ου αρχίζει α̟ό 

«θα» και µένουµε 
µε τις ̟ολύ καλές, 
αλλά 

α̟ραγµατο̟οίητες 
̟ροθέσεις µας».     

 

̟α̟α-Τύχων ο Ρώσος 
 

 

ΣΚΕΨΕΙΣ….. 

Η πρώτη Σεπτεµβρίου είναι η πρώτη 
του εκκλησιαστικού έτους δηλ. 

αυτή η πρωτοχρονιά δεν 
έχει καµία σχέση µε τη κοσµική εικόνα της 

            

Η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά αποτελεί 
την αφετηρία για τον πνευµατικό αγώνα εναντίον 
του κακού και της πολύµορφης αµαρτίας και 
ιδιαίτερα για την υπέρβαση του εγωισµού που 
κατατρώγει τα σωθικά µας και καταστρέφει τις 
σχέσεις µας µε τον Θεό και τον 

που µας αξιώνει ο Θεός ν’ 
αρχίσουµε δεν είναι εύκολος. 
Θα σκοντάψουµε στα πάθη 

µας και 
θα συγκρουσθούµε µε τον εγωισµό µας. ∆εν πρέπει όµως 
να µας κυριέψει η ηττοπάθεια και η δειλία. Έχουµε 

ρηγορεί. 
«Κύριος, υπερασπιστής της ζωής µου, από τίνος 
δειλιάσω;» Καθώς άρχισε το νέο εκκλησιαστικό έτος ας 
εµπιστευτούµε τον εαυτό µας στα χέρια του Θεού και ας 
αφήσουµε να µας καθοδηγεί στο ταξίδι της ζωής η αγάπη 

Σ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ 

27 και 28 Οκτωβρίου 
στα μπαλκόνια μας την Γαλανόλευκη 

Σημαία μας οποία σαν σάβανο τύλιξε την 

τορπιλισμένη από άνανδρους εχθρούς «ΕΛΛΗ» τον 

Δεκαπενταύγουστο του 1940 στην Τήνο, που κυμάτισε 
περήφανη στους ιστούς των πλοίων που ναυμαχούσαν 
και στα χέρια των στρατιωτών μας που πολεμούσαν 

12.30 ν. ΑΓΡΥΠΝΙΑ για τα  

και για το ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ;

1. Δεν είναι περίεργο πώς ένα ποσό των 20 Ευρώ σας φαίνεται πολύ µεγάλο 

όταν το δίνετε στην εκκλησία, αλλά είναι µικρό όταν πηγαίνετε για 

2. Δεν είναι περίεργο που 2 ώρες σας φαίνονται πολλές όταν είστε στην εκκλησία, ενώ 

σας φαίνονται λίγες όταν παρακολουθείτε µια καλή ταινία;

3. Δεν είναι περίεργο το ότι δεν βρίσκετε λόγια να πείτε όταν προσεύχεστε, 

αλλά δεν έχετε κανένα πρόβληµα όταν σκέφτεστε για ποιο πράγµα θα µιλήσετε µε έναν 

φίλο; 

4. Δεν είναι περίεργο το πόσο «δύσκολο» και «βαρετό» είναι να διαβαστεί ένα κεφάλαιο 

της Αγίας Γραφής, ενώ πόσο εύκολα διαβάζονται 100 σελίδες ενός δηµοφιλούς 

µυθιστορήµατος; 

5. Δεν είναι περίεργο το ότι ο καθένας θέλει εισιτήρια για µπροστινές θέσεις σε 

συναυλίες και αγώνες, αλλά προτιµά να κάθεται στα τελευταία καθίσµατα της εκκλησίας;

6. Δεν είναι περίεργο το ότι πρέπει να ξέρετε για µια εκδήλωση της εκκλησίας 2

εβδοµάδες πριν από την ηµέρα που θα γίνει, ώστε να µπορέσετε να την βάλετε στον 

προγραµµατισµό σας, αλλά µπορείτε για άλλα γεγονότα να αποφασίσετε και την 

τελευταία στιγµή; 

7. Δεν είναι περίεργο το πόσο 

δύσκολο είναι να µάθετε κάτι που 

σχετίζεται µε το Θεό, ώστε να το 

µοιραστείτε µε άλλους, αλλά το πόσο 

εύκολο είναι να µάθετε, να καταλάβετε 

και να διαδώσετε ένα κουτσοµπολιό; 

8. Δεν είναι περίεργο το ότι εύκολα 

πιστεύετε αυτά που γράφονται στα 

περιοδικά και στις εφηµερίδες, αλλά από 

την άλλη αµφιβάλλετε για τα λόγια της 

Αγίας Γραφής 

9. Δεν είναι περίεργο πώς ο καθένας θέλει µια θέση στον ουρανό, αλλά δεν 

θέλει να πιστέψει, να κάνει ή να πει κάτι για να φθάσει εκεί;

10. Δεν είναι περίεργο το πόσο εύκολα στέλνετε ανέκδοτα σε e

προωθούνται δεξιά κι αριστερά, ενώ το σκέφτεστε διπλ

µήνυµα για το Θεό; 

 

ΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ; 

. Δεν είναι περίεργο πώς ένα ποσό των 20 Ευρώ σας φαίνεται πολύ µεγάλο 

όταν το δίνετε στην εκκλησία, αλλά είναι µικρό όταν πηγαίνετε για ψώνια; 

. Δεν είναι περίεργο που 2 ώρες σας φαίνονται πολλές όταν είστε στην εκκλησία, ενώ 

σας φαίνονται λίγες όταν παρακολουθείτε µια καλή ταινία; 

. Δεν είναι περίεργο το ότι δεν βρίσκετε λόγια να πείτε όταν προσεύχεστε, 

όταν σκέφτεστε για ποιο πράγµα θα µιλήσετε µε έναν 

. Δεν είναι περίεργο το πόσο «δύσκολο» και «βαρετό» είναι να διαβαστεί ένα κεφάλαιο 

της Αγίας Γραφής, ενώ πόσο εύκολα διαβάζονται 100 σελίδες ενός δηµοφιλούς 

ότι ο καθένας θέλει εισιτήρια για µπροστινές θέσεις σε 

συναυλίες και αγώνες, αλλά προτιµά να κάθεται στα τελευταία καθίσµατα της εκκλησίας; 

. Δεν είναι περίεργο το ότι πρέπει να ξέρετε για µια εκδήλωση της εκκλησίας 2-3 

θα γίνει, ώστε να µπορέσετε να την βάλετε στον 

προγραµµατισµό σας, αλλά µπορείτε για άλλα γεγονότα να αποφασίσετε και την 

εύκολο είναι να µάθετε, να καταλάβετε 

περιοδικά και στις εφηµερίδες, αλλά από 

είναι περίεργο πώς ο καθένας θέλει µια θέση στον ουρανό, αλλά δεν 

θέλει να πιστέψει, να κάνει ή να πει κάτι για να φθάσει εκεί; 

Δεν είναι περίεργο το πόσο εύκολα στέλνετε ανέκδοτα σε e-mails τα οποία 

προωθούνται δεξιά κι αριστερά, ενώ το σκέφτεστε διπλά όταν πρόκειται να στείλετε ένα 

 


