
Η Ιστοσελίδα µας έχει τα γενέθλια της.
 

Σε µια εποχή που την διακρίνει η χρήση 

νέων τεχνολογιών, η ψηφιοποίηση της 

πληροφορίας και η διακίνηση κάθε λογής 

ιδεών µέσα από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, αναλογιζόµενοι το 

ποιµαντικό χρέος προς τους ενορίτες 

του Αγίου Νικολάου του Νέου αλλά και 

προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, 

πριν από 10 χρόνια σαν σήµερα, 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα 

της Ενορίας µας µε άρθρα θεολογικού, 

αγιολογικού, ποιµαντικού, ενοριακού, 

λατρευτικού, κοινωνικού και ψυχα

γωγικού περιεχοµένου, µε σκοπό την 

προβολή, την ενηµέρωση αλλά και την γνωριµία µε τον Άγιο Νικόλαο τον Νέο, τη 

λατρευτική και ενοριακή ζωή µας. 

      Σκοπός µας η πνευµατική ωφέλεια από την ανάγνωση των άρθρων και η 

πρόσκληση προς κάθε πιστό να προσέλθει και να συµµετέχει στα Λατρευτικά και 

ψυχαγωγικά δρώµενα της ενορίας µας. Με επίγνωση ότι η παρουσία µας στο 

διαδίκτυο σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκκλησιασµό και την κοινωνία 

προσώπων, αλλά εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας και 

πληροφόρησης,  αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε θερµά τους 

Γεώργιο και Δήµητρα Μοιρώτσου και τον Χαράλαµπο Νίκα διότι χωρίς τη 

συµβολή τους θα ήταν οικονοµικά και τεχνικά αδύνατη η δηµιουργία της 

ιστοσελίδας µας.Θερµές ευχαριστίες σε όλους τους συντάκτες των ά

µοιράζονται τις γνώσεις τους και συµβάλουν µε αυτό τον τρόπο στο ενοριακό 

έργο. 

       Επίσης αισθανόµαστε µέσα από την καρδιά µας να ευχαριστήσουµε όλους 

εσάς τους πολυάριθµους επισκέπτες (καθηµερινά 500 περίπου)και αναγνώστες 

της ιστοσελίδας µας που αυτή την δεκαετία µας στηρίζετε σε αυτή την 

προσπάθεια µε κάθε "κλικ" ανάγνωσης στα άρθρα µας. Να ξέρετε πως σάς 

σεβόµαστε και ότι η κάθε σας επίσκεψη είναι σαν να ανάβετε ένα κεράκι στον 

Άγιο. 

      Γιορτάζουµε 10 χρόνια ηλεκτρονικής παρουσίας στο δ

δοξάζουµε τον Θεό που µας δίνει κάθε δυνατότητα της Τεχνολογίας για την 

διάδοση του θείου λόγου και την δυνατότητα επικοινωνίας µε όλους εσάς.
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Την ψυχή σας κρατήστε νέα...
 

Αυτό που περιµένω από τον καινούριο χρόνο µια ρυτίδα περισσότερο στο µέτωπο 

µια ρυτίδα λιγότερο στη ψυχή... Οδυσσέας Ελύτης

 

Και µε αυτές τις λέξεις,

σηµαντικότερους Έλληνες ποιητές, αποχαιρετήσαµε 

πριν λίγες ηµέρες το 2019 και υποδεχτήκαµε 

2020. Και αν δεν το κάνατε όλοι, καλό είναι να το 

κάνετε. Το µήνυµά του απλό και λιτό: Να προχωράτε 

µε την ηλικία της ψυχής. Τα χρόνια δεν µπορείτε να 

τα σταµατήσετε. Το πρόσωπο θα γεράσει. Την ψυχή 

όµως µπορείτε να την κρατήσετε νέα. Όπως όταν 

ήσασταν παιδιά.Θυµάστε; Ξεχνάγατε εύκολα τα άσχηµα και γελώντας συνεχίζατε. 

Γιατί ήσασταν παιδιά. Μη φοβάστε µη γεράσει το πρόσωπό σας. Να φοβάστε µη 

γεράσει η ψυχή σας.  

Να µείνετε ένα µεγάλο παιδί και ένας µικρός ενήλικας.

για να µπορείτε να αντιµετωπίζετε τις δυσκολίες. Τις απογοητεύσεις. Αλλά και να 

γεύεστε τις χαρές όπως τους αξίζει. Μόνο οι νέοι µπορούν να πουν, θα 

ξαναπροσπαθήσω µέχρι να τα καταφέρουν. Γιατί έχουν το πείσµα της νιότης. Εσείς 

όµως έχετε και κάτι ακόµα. Την εµπειρία των χρόνων που πέρασαν. Και αυτό είναι 

ένα σηµαντικό προτέρηµα. Οι ρυτίδες στο πρόσωπό σας και η νεότητα της ψυχής 

σας. Έχετε δύο δυνατά εργαλεία για να ολοκληρώσετε το ταξίδι µέχρι το τέλος.Τα 

παιδιά ξέρουν να περνάνε καλά και µε τα πιο απλά πράγµατα. Μην αφήσετε την 

ψυχή σας να γεράσει γιατί µόνο τότε πεθαίνει κανείς.∆ε θα µπορείτε να 

συνεχίσετε. Να τρέξετε να προλάβετε.Θα 

είστε σαν το τρένο που βγήκε από τις 

ράγες. 

Θα θέλετε να αναπτύξετε 

ταχύτητα αλλά δεν θα µπορείτε. Και 

τότε θα µείνετε στάσιµοι κοιτάζοντας 

συνέχεια την ίδια θέα. Αυτό όµως θα σας 

κουράσει αφόρητα. Τα µάτια θα 

κλείνουν συνεχώς.Το σώµα θα αρχίσει 

να πονάει από την ακινησία.Και το 

µυαλό θα πάψει να σκέφτεται. 

Απλά θα κοιτάει την ίδια 

εικόνα.Γι' αυτό από κάθε καινούρια 

χρονιά να ζητάτε µια ρυτίδα 

περισσότερο στο µέτωπο και µια 

λιγότερο στην ψυχή. Το πρόσωπο έτσι 

και αλλιώς θα γεράσει. Την ψυχή σας 

κρατήστε νέα... 

 

Νατάσα Μαρίνη 
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Οι εορτές ̟ρέ̟ει να ε̟ηρεάζουν την ζωή µας

Οι εορτές της Εκκλησίας µας φέρουν στη µνήµη κά̟οιο γεγονός της
Θείας Οικονοµίας ή κά̟οιο Άγιο ̟ρόσω̟ο Το γεγονός ή το ̟ρόσω̟ο
αυτό ̟ρέ̟ει να συγκεντρώνει την ευλαβική ̟ροσοχή µας ώστε να
φωτίζεται η ψυχή α̟ό την σηµασία του και το ̟νευµατικό του
µεγαλείο. Έτσι, φέρνουµε µ̟ροστά στα µάτια του εσωτερικού µας

ανθρώ̟ου τον Κύριο, την Μητέρα Του τους Αγγέλους και του Αγίους
Αναλογιζόµαστε την σχέση καθενός α̟ αυτά τα ̟ρόσω̟α µε τον Θεό και τι
ε̟ίδραση έχουν σε όλη την Εκκλησία
µαθαίνουµε την ιστορία του γεγονότος ή του ̟ροσώ̟ου ̟ου εορτάζουµε Να τα
φέρουµε κοντά στην καρδιά µας. Να τα αφοµοιώνουµε Αλλιώς η εορτή είναι
ατελής και δεν αρέσει στον Θεό. Οι εορτές ̟ρέ̟ει να ε̟ηρεάζουν την ζωή µας
ζωντανεύουν και να ενισχύουν την ̟ίστη µας να διατηρούν την ̟ροαίρεσή µας
αγαθή και διψασµένη για τα Ουράνια Αγαθά
                                              Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

"Σύσκεψη "
Αυτές τις ημέρες το μυαλό μας βρίσκεται

πολλών δραστηριοτήτων  και πλούσιας

Καθώς όμως πλησιάζουμε στο τέλος του έτους

κάνουμε "σύσκεψη" με την καρδιά μας και να απαντήσουμε

καθένας θα σκεφθεί, αλλά και στα

 

 …Η καλύτερη στιγμή του έτους; 

…Ο καλύτερος φίλος της χρονιάς;

…Ποιό πάθος μας "κράτησε 

παρέα" όλη την χρονιά; 

…Το γεγονός που νιώσαμε Χάρη 

Χριστού; 

…Είχαμε φιλάνθρωπα χέρια; 

…Τα  "καλά και συμφέροντα" ήταν 

περισσότερα από τις θυσίες; 
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Οι εορτές της Εκκλησίας µας φέρουν στη µνήµη κά̟οιο γεγονός της 
Θείας Οικονοµίας ή κά̟οιο Άγιο ̟ρόσω̟ο. Το γεγονός ή το ̟ρόσω̟ο 
αυτό ̟ρέ̟ει να συγκεντρώνει την ευλαβική ̟ροσοχή µας, ώστε να 
φωτίζεται η ψυχή α̟ό την σηµασία του και το ̟νευµατικό του 

Έτσι φέρνουµε µ̟ροστά στα µάτια του εσωτερικού µας 
ανθρώ̟ου τον Κύριο την Μητέρα Του, τους Αγγέλους και του Αγίους. 
Αναλογιζόµαστε την σχέση καθενός α̟’ αυτά τα ̟ρόσω̟α µε τον Θεό και τι 
ε̟ίδραση έχουν σε όλη την Εκκλησία. Πρέ̟ει λοι̟όν να ερευνούµε και να 
µαθαίνουµε την ιστορία του γεγονότος ή του ̟ροσώ̟ου ̟ου εορτάζουµε. Να τα 
φέρουµε κοντά στην καρδιά µας. Να τα αφοµοιώνουµε. Αλλιώς, η εορτή είναι 

Οι εορτές ̟ρέ̟ει να ε̟ηρεάζουν την ζωή µας, να 
ζωντανεύουν και να ενισχύουν την ̟ίστη µας, να διατηρούν την ̟ροαίρεσή µας 
αγαθή και διψασµένη για τα Ουράνια Αγαθά!                 

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης 

 

Σύσκεψη " με την καρδιά μας 
βρίσκεται σε διάσπαση λόγω 

και πλούσιας καθημερινότητας.  

στο τέλος του έτους θα ήταν ωφέλιμο να 

με την καρδιά μας και να απαντήσουμε στα πολλά που ο 

αλλά και στα παρακάτω προτεινόμενα. 

 

Ο καλύτερος φίλος της χρονιάς; 

φέροντα" ήταν 


