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Αιωνία η µνήµη όσων αγωνίστηκαν για την Πίστη 

και την Πατρίδα. 

Άξιον εστί το έ̟ος του 1940-1941. 

Άξιον εστί το αγωνιστικό και ̟ατριωτικό φρόνηµα 

του Ορθόδοξου λαού µας. 

Άξιον εστί η ρωµαλέα ψυχή του άγνωστου 

στρατιώτη, του α̟λού, του ανώνυµου, του καθηµερινού Έλληνα, -

µέσα α̟ό την καθηµερινή µετριότητα και τις στάχτες να ξαφνιάζει να εκ̟λήσσει και να
µεγαλουργεί σ' όλα τα ε̟ί̟εδα της ζωής και της ιστορίας του. 

Αρχιµανδρίτης, Νικάνωρ Καραγιάννης, 

 
Το καµ�νι του πνου, των δοκιµασι�ν και των θλ�ψεων

Οι θλ�ψεις, οι δοκιµασ�ες και τα β�σανα ε�ναι τα µ�σα που 
χρησιµοποιε� ο Θε�ς για να ωριµ�σει ο �νθρωπος. λα
που επιτρ�πει στη ζω" µας ο Θε�ς ε�ναι φ�ρµακα που θεραπε$ουν 
την ασθενο$σα φ$ση του ανθρ%που. Το καµ�νι του π�νου, των 
δοκιµασι%ν και των θλ�ψεων ε�ναι το εργαστ"ριο �που ο Θε�ς 
κατεργ�ζεται την τελειοπο�ηση του χριστιανο$. Αν το ψωµ� που 
µπα�νει στο φο$ρνο ε�χε φων", θα διαµαρτυρ�ταν και θα �λεγε 
πως δεν αντ�χει τη φωτι� του φο$ρνου.  µως αυτ� το ψ"σιµο 

ε�ναι που κ�νει το ψωµ� κατ�λληλο για βρ%ση. Αν δεν �µπαινε στο 
φο$ρνο θα γ�µιζε σκουλ"κια, θα "ταν �χρηστο. Τα φρο$τα π�νω στα δ�ντρα, που τα
καλοκαιριν�ς "λιος, αν ε�χαν στ�µα θα διαµαρτ$ρονταν και θα �λεγαν πως δεν αντ�χουν �λλο τις 
καυτερ�ς ακτ�νες του "λιου. Με την ακτινοβολ�α, �µως, που δ�χονται απ� τον "λιο ωριµ�ζουν, αποκτο$ν 
�ρωµα, χρ%µα, γε$ση και ουσ�α. ∆ιαφορετικ� θα "ταν �γευστα, ανο$σια και �χρηστα.

Κατ� αν�λογο τρ�πο στο καµ�νι του π�νου ο �νθρωπος αποκτ� ωριµ�τητα, ουσ�α, περιεχ�µενο. 
Καθαιρε�ται απ� π�θη, ταπειν%νεται, µαθα�νει να συµπ�σχει, αποκτ� γνησι�τητα και αυθεντικ�τητα. 
 πως ακριβ%ς συµβα�νει µε το χρυσ�φι. Μετ� που θα δοκιµαστε� και καθαρθε� στο χωνευτ"ρι, τ�τε 
αποβα�νει το πιο πολ$τιµο µ�ταλλο. 

 σο πληθα�νουν οι δοκιµασ�ες, �σο κτυπι�ται η ψυχ" στο αµ�νι του π�νου, τ�σο ε$θετη γ�νεται για την 
βασιλε�α των ουραν%ν και µε ευφρ�συνο δειλιν� χαµ�γελο αναµ�νει το ολ�λαµπρο πρωιν� της 
Αναστ�σεως που ορθρ�ζει π�σω απ� κ�θε σταυρ�. Μην ξεχνο$µε �τι και η Παναγ�α µας στην επ�γεια 
ζω" Της δοκ�µασε το πιο πικρ� ποτ"ρι, �πως ακριβ%ς Της το προφ"τεψε ο δ�καιος Συµε%ν, �ταν δ�χτηκε 
στην αγκαλι� του τον τεσσαρακονθ"µερο Χριστ�. Προορ%ντας ο Προφ"της την Στα$ρωση του Υιο$ και 
Θεο$ Της, προαν"γγειλε στην Παναγ�α �τι δ�στοµη ροµφα�α θα ξεσχ�σει τη µητρικ" Της καρδι�. Αυτ" 
η δ�στοµη ροµφα�α που δοκ�µασε η Παναγ�α µας, επ�τρεψε ο Θε�ς και πολλο� 0γιοι Του να την 
δοκιµ�σουν. Γιατ� η ροµφα�α και ο σταυρ�ς, ο π�νος και η οδ$νη, ε�ναι δ%ρα του Θεο$ προς τους 
εκλεκτο$ς του.                                                                   π.Ευ�λθωντος Χαραλ�µπους
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Όλες του κόσµου οι Κυριακές λάµπουν στο πρόσωπό σου!

Κυριακή, κοντή γιορτή! Η Κυριακή είναι Εκκλησία εορτάζουσα και

λειτουργηµένη µέρα, είναι γεύση α̟ό την µεταλαβιά στο µετανοηµένο στόµα του

διαρκώς µετανοούντος χριστιανού. Είναι ανάβαση ψυχής σε ακατάλη̟τους χώρους

̟ου οι κοσµικοί δυστηχώς, δεν µ̟ορούν να εννοήσουν

Ευφραίνεται η ψυχή,γιατι η Θεία Λειτουργία είναι

αναστάσιµη έξοδος στον ουράνιο Παράδεισο Οι

φιλακόλουθοι γνωρίζουν την µοναδικότητά της κι οι

α̟οστατούντες γεύονται την νοσηρή µοναξιά της ηµέρας

Κά̟οιος γέροντας έλεγε: Προσέξτε τα ̟ρόσω̟α

των ανθρώ̟ων,̟ου συνειδητά

εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, λάµ̟ουν τα

̟ροσω̟ά τους, γιατι κουβάλάνε µέσα τους

όλες τις λειτουργίες, γιατι κουβαλάνε µέσα

τον Χριστό,̟ου ̟ήραν α̟ό την ιερή

λαβίδα.... Κι η λειτουργία είναι

ορθοσταθήσα ̟ροσευχή για τον ̟ιστό

̟ροσευχές εξάλλου, δεν γίνονται α̟’ τις καρέκλες. Η ̟αράδοση της

Ορθοδόξου Εκκλησίας θέλει τον χριστιανό, να θυσιάζει ευµενώς λίγη

κούραση για τον Πατέρα του. Ρωτούσαν κά̟οτε, τον Γέροντα

Ιερώνυµο της Αίγινας: Κάθε ̟ότε να κοινωνούµε; Και τους

α̟αντούσε...Εσείς, κάθε, ̟ότε τρώτε; Έτσι κι η Θεία Κοινωνία

αθερά̟ευτα εραστής της αγά̟ης του Νυµφίου ...̟εινάει, την Θεία Κοινωνία

Και συναισθανόµενος την ̟ληρότητα του Αγίου Πνεύµατος στην εφάµαρτη ψυχή

του, εννοεί την Κυριακή, ως ένα µικρό, τα̟εινό και υ̟ερβατικό Παράδεισο
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@ ΚΥΡΙΑΚΗ  27/10/13  8.00 µ.µ- 12.30 ν. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ   
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ. 

�� 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΟΙΤΩΝ

ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

@ ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11/13  5.00.µ.µ:ΥποδοχD ΘαυµατουργοF ΕικIνος της ΠαναγKας 
της ΜυρτιδιωτKσσης- Μ�γας ΕσπερινIς

@ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/13 7.00 π.µ-10.30 π.µ : Nρθρος-Θ.ΛειτουργKα

5.00 µ.µ Παρ�κλησις και αναχOρησις Ι.ΕικIνος. 

Καλή και 
ευλογηµένη 
Κατηχητική 
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ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 

:ΥποδοχD ΘαυµατουργοF ΕικIνος της ΠαναγKας 
ΕσπερινIς. 

ΛειτουργKα -∆οξολογKα 

 

Στή σηµερινή κοινωνία τῆς ἀνισότητος

γογγυστές, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού δέν κάνουν 

στενάζουν καί παραπονοῦνται κατά τ

γονέων τους πού δέν τούς παρέχουν ὅλα τά 

ταλαίπωροι γονεῖς µέρα καί νύχτα κοπιάζουν γι' α

καθηγητῶν τους, οἱ ἐργαζόµενοι κατά τῶ

οἱ πιστοί κατά τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἄνθρωποι κατά το

ἀντιµετωπίσουν τό πρόβληµα πού προκύπτει. Ζητο

προσφέρουν καί ἀξίζουν. Χάνουν τό θάρρος τους καί περιπίπτουν στήν 

µεµψιµοιρία καί τήν καταλαλιά. 

Παλαιά ἀνθρώπινη ἀσθένεια 

καί δέν διορθώνει τό κακό. Μερικές φορές τό παράπονο 

δικαιολογηµένο. Τό παράπονο 

ἀδικαιολόγητο.Ἐµεῖς ὡς χριστιανοί πρέπει νά 

καί νά ἀναθέτουµε τήν ἐλπίδα µας στό Θ

νά ἐνεργοῦµε νόµιµα καί ἠθικά, 

τοῦ σφάλµατος. Στήν Ἐκκλησία µᾶ

τό σύνθηµα "ὅλοι γιά τόν ἕνα καί ὁ ἕνας γιά 

Μέ τίς σκέψεις αὐτές ἀσφαλῶς

ταλαιπωροῦνται σήµερα ἀπό τά 

λαµβάνονται, τά ὁποῖα εἶναι ἐξουθενωτικά. Μέ τόν γογγυσµό 

δέν διορθώνεται ἡ κατάσταση. Μόνο µέ τήν ψύχραιµη σκέψη, τίς 

καλές ἀποφάσεις, τήν συστηµατική ἐργασία καί τόν συντονισµό τ

ὑπάρξει ἀνατροπή τῆς δεινῆς περιστάσεως.

οἰκογένειες, φιλίες, συνεργασίες καί ὁλόκληρες κοινωνίες. Ε

τήν γκρίνια καί νά συνεργασθοῦµε ἀ

κοινωνία καί ὡς Ἐ

«….Στὰ χρόνιά µας, πρέπει ν

ζήτηµα δὲν ε

δηµοτική. Τὸ

ὄχι, ἑλληνικά».

 νισότητος καί τῆς πενίας ἔχουν πολύ αὐξηθεῖ οἱ 

νοι πού δέν κάνουν ὑποµονή, δέν δείχνουν ἀγάπη, ἀλλά 

νται κατά τῶν ἄλλων.Τά παιδιά παραπονοῦνται κατά τῶν 

λα τά ἀγαθά νά ζήσουν εὐτυχισµένα, ἔστω κι ἄν οἱ 

ς µέρα καί νύχτα κοπιάζουν γι' αὐτά. Οἱ µαθητές γογγύζουν κατά τῶν 

ῶν ἐργοδοτῶν τους, οἱ πολίτες κατά τοῦ κράτους, 

νθρωποι κατά τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχουν τή δύναµη νά 

ντιµετωπίσουν τό πρόβληµα πού προκύπτει. Ζητοῦν περισσότερα ἀπό ὅσα 

ξίζουν. Χάνουν τό θάρρος τους καί περιπίπτουν στήν 

 

σθένεια ὁ γογγυσµός. Ὁ γογγυσµός ἀφαιρεῖ τήν ἀγάπη 

καί δέν διορθώνει τό κακό. Μερικές φορές τό παράπονο ἴσως εἶναι 

δικαιολογηµένο. Τό παράπονο ὅµως µαζί µέ τήν κακία εἶναι 

ς χριστιανοί πρέπει νά ὑποµένουµε 

λπίδα µας στό Θεό. Συγχρόνως 

θικά, ὥστε νά ἐπέλθει διόρθωση 

ς πρέπει νά ἔχει ἐφαρµογή 

νας γιά ὅλους". 

ς δέν συµφωνοῦν ὅσοι 

πό τά οἰκονοµικά µέτρα πού 

ξουθενωτικά. Μέ τόν γογγυσµό ὅµως 

κατάσταση. Μόνο µέ τήν ψύχραιµη σκέψη, τίς 

ργασία καί τόν συντονισµό τῶν δυνάµεων µπορεῖ νά 

περιστάσεως.Ἡ γκρίνια εἶναι µεγάλο κακό. Αὐτή διαλύει 

λόκληρες κοινωνίες. Εἶναι ὥρα νά σταµατήσουµε 

ἀδελφικά γιά νά πᾶµε µπροστά ὡς κράτος, ὡς 

Ἐκκλησία. 

Του Μητροπολίτη Φθιώτιδος  Νικολάου 

χρόνιά µας, πρέπει νὰ µὴν τὸ ξεχνᾶµε, τὸ 

ν εἶναι πιὰ ἂν θὰ γράφουµε καθαρεύουσα ἢ 

ὸ τραγικὸ ζήτηµα εἶναι ἂν θὰ γράφουµε, ἢ 

λληνικά».                                            Γ.Σεφέρης 


