
Γιά νά λάβουµε πρέπει νά δώσουµε.Τί µπορε

ἄνθρωπος νά δώσει στόν Θεό; τίποτε. 

δικά του.«Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέροµεν».

προσφέρουµε αὐτά πού µᾶς ἔδωσε.

Ἕνα µόνο µπορεῖ νά δώσει ὁ ἄνθρωπος στόν Θεό. Τήν 

ἑκούσια ἄσκηση.Νά κόψει κάτι ἀπό τό φαΐ του, 

ὕπνο του, ἀπό τά λόγια του, ἀπό τήν

τήν ἀνάπαυσή του. 

Αὐτό ἀρέσει στόν Θεό πολύ. Ὄχι ὅτι θέλει νά βασανιζόµαστε, ὄχι.

κερδίζει ἀπολύτως τίποτε ὁ Θεός ἀπό τή νηστεία µας καί ἀπό τήν 

µας.Ἐµεῖς κερδίζουµε καί ὠφελούµαστε. 

Γινόµαστε ὑγιέστεροι, ἐγκρατέστεροι, ὡραιότεροι, ἀληθινότεροι, ἐν 

ἀνατάσει.Ἀφήνουµε τό µισοκακόµοιρο, τό χαζοχαρούµενο, τό ρηχό καί τό µέτριο.

«Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στούς λεβέντες», ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος

  
      Ἀδιαµφισβήτητα ὅµως, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος 
πρέπει νά τιµᾶται ὡς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας µας διότι ὑπῆρξε 
σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θείου Θελήµατος, ἀφοῦ «τοῦ Σταυροῦ 
Του τόν τύπον ἐν οὐρανῷ ἐθεάσατο καί ὡς ὁ Παῦλος τήν 
κλίσην οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἐδέξατο» (ὅπως ἀναφέρει καί τό 
ἀπολυτίκιό του), καί «Ἐν Τούτῳ Νίκα» τούς πολεµίους του. 
Τέτοιας τιµῆς δικαιοῦται ἐπίσης διότι εἶναι ὁ µόνος «θεός» 
στήν Ἱστορία πού αὐτοβούλως ἀποκαθήλωσε τόν ἑαυτό 
του, ἀποποιούµενος τή λατρεία τοῦ προσώπου του ὡς 
θεοῦ, ἀπό τούς ὑπηκόους τῆς Αὐτοκρατορίας (οἱ Ρωµαῖοι 
αὐτοκράτορες ἀπό τά χρόνια τοῦ Νέρωνα λατρευόταν ὡς 
θεοί), ὑποκλιθείς στό ἀνυπέρβλητο µεγαλεῖο τῆς Θεότητας τοῦ
     Ἀκόµη τοῦ ἁρµόζει νά τιµᾶται ὡς Ἅγιος διότι ἀνεγνώρισε τήν Χριστιανική 
Πίστη, ὡς τήν κατ’ ἐξοχήν θρησκεία πού ἐκφράζει τό Κράτος, παρότι τήν 
ἐκείνη οἱ Χριστιανοί ἀποτελοῦσαν, περίπου, τό 5% τῶν κατοίκων τ
Αὐτοκρατορίας. Πρωτίστως ὅµως ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος πρέπει νά τιµ
Ἅγιος διότι ὡς τέτοιον τόν ἀνέδειξε ὁ Θεός µέ τό νά µυροβλήση 
λείψανο, καί µέ τό νά ἀναγνωρισθῆ στήν συνείδηση τοῦ Γένους τ
Χριστιανῶν.                                       ∆ηµήτριος Κοσκινιώτης
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Ο Μέγας Κωνσταντῖνος  
ὑπῆρξε σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θείου Θελήµατος. 

 
     O µήνας Μάϊος, στήν Ἑλληνορθόδοξη 
παράδοσή µας, κυριαρχεῖται ἀπό γεγονότα πού 
σηµειολογικά συνδέονται µέ τή βασιλεύουσα τῶν 
πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη. Ἕνα τέτοιο 

γεγονός εἶναι καί ἡ 
µνήµη τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης. Ὁ Ἅγιος 
Κωνσταντῖνος ἀποτελεῖ 
γιά τούς ἀµφισβητίες 
τῆς πίστεώς µας τό 
πλέον ἀµφιλεγόµενο 
πρόσωπο µεταξύ τῶν 
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας 

µας. Ἡ ∆ύση βέβαια ποτέ δέν τοῦ συγχώρησε τήν 
ἀπόφαση νά µεταφέρει τήν πρωτεύουσα τοῦ 
Ρωµαϊκοῦ Κράτους στήν Ἀνατολή καί αὐτό 
διαπιστώνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι τό ὄνοµά του 
δέν χαίρει τῶν προτιµήσεων τῶν ἐκεῖ χριστιανῶν 
(τό ὄνοµα τοῦ Ἁγίου ἀπουσιάζει στό δυτικό 
κόσµο). ∆ικαιοῦται ἄραγε τέτοιας τιµῆς αὐτός ὁ 
κατά τήν Ἱστορία Μέγας; Ἄς δοῦµε ποιούς λόγους 
θά ἔβρισκε ἕνας ἁπλός µελετητής τῆς 
προσωπικότητας τοῦ ἀνδρός. 

       Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος προφανῶς δέν 
λογίζεται ὡς Ἅγιος ἐπειδή ὑπῆρξε ὁ πρῶτος 
χριστιανός Βασιλέας (τό ἄν καί πότε βαπτίσθηκε 
χριστιανός ἀποτελεῖ ἄλλωστε τό µέγιστο σηµεῖο 
τῆς ἀµφισβητήσεώς του), οὔτε γιατί ἔπαυσε τούς 
διωγµούς ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, οὔτε γιατί 
προήδρευσε τῆς Α΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, οὔτε, 
ἴσως, γιατί συνέβαλε  στό ἔργο τῆς εὑρέσεως τοῦ 
Τιµίου Σταυροῦ ἀπό τήν Ἁγία µητέρα του. Ἀκόµη 
περισσότερο δέν λογίζεται ὡς Ἅγιος, ἐπειδή 
µετέφερε στή χριστιανική Ἀνατολή τήν 
πρωτεύουσα τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, οὔτε 
γιατί ἔκτισε σπουδαίους χριστιανικούς ναούς (τῆς 
Ἁγίας Σοφίας, τῆς Ἀναστάσεως, τῶν Ἀποστόλων), 
οὔτε γιατί ἀποποιήθηκε τή λατρεία τῶν εἰδώλων, 
οὔτε γιατί ὑπῆρξε µέγιστη στρατιωτική 
φυσιογνωµία.                Η συνέχεια του άρθρου όπισθεν! 

Kερδισµένοι είµαστε σίγουρα εµείς… 
 

      Ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος  είναι ο ̟ολιούχος 

Προστάτης και Έφορος  της Ενορίας µας η ο̟οία έχει 
̟ολλές φορές δεχθεί τις ευεργεσίες του. Πολλοί κάτοικοι 

µ̟ορούν να οµολογήσουν ̟ροσω̟ικές τους εµ̟ειρίες ̟ου 

φανερώνουν ότι ο Άγιος µας είναι των <νοσούντων 

άµισθος ιατρός, των εν κυνδίνοις α̟ροσµάχητος βοηθός, 
θλιβοµένων θερµός υ̟ερασ̟ιστής και των εν ̟αντίαις ανάγκαις υ̟έρµαχος>.  

       Η αγά̟η ̟ολλών κατοίκων ̟ρος τον Άγιο  και το Ναό του έχει α̟οδειχθεί α̟ό την 

̟ροσω̟ική τους εργασία, α̟ό τις ευγενείς ̟ροσφορές τους για την ανέγερση, τον 

καλλω̟ισµό αλλά και τη συντήρηση του. Α̟οτελεί και αυτό µέρος της τιµής ̟ρος τον 

Αιµατοβλύτη µας. Παµ̟άλαιο είναι και το ̟ανηγύρι ̟ου γιορτάζουµε στις 8 και 9 

Μαΐου κατά την Αναστάσιµη και Ανοιξιάτικη Μνήµη του.   

       Πιστεύουµε ̟ως θα έ̟ρε̟ε όλοι οι Νικόλαοι και οι Νικολέττες της συνοικίας να 

γιορτάζουν τον Άγιο µας και όχι στις 6 ∆εκεµβρίου. Λίγα ̟αιδάκια έδώ και 19 χρόνια 

αξιωθήκαµε να βα̟τίσουµε µε το όνοµα Νικόλαος και µε την ̟ρόθυµη συγκατάθεση 

των γονέων τους  αλλά και των ̟α̟ούδων τους <τα δώσαµε> στον Οσιοµάρτυρα. 

Α̟όφαση χρειάζεται α̟ό τους οµώνυµους του Αγίου Νικολάου του Νέου  και τότε θα 

αυξηθεί η χαρά της ονοµαστικής τους εορτής.  

       Η ενορία µας  ̟ροσ̟αθεί να είναι µια  δραστήρια 

ενορία και  έχει ανα̟τύξει ̟λούσιο Λατρευτικό, 

̟οιµαντικό, ιερα̟οστολικό, Κατηχητικό, φιλανθρω̟ικό , 

κοινωνικό και ̟ολιτιστικό έργο ̟ρος δόξαν του Θεού και 

ανακούφιση του ̟ιστού λαού της Ενορίας και όχι µόνο, 

και µας  καλεί όλους να συµµετάσχουµε σε αυτό, αφού 

µέσα α̟ό τη συµµετοχή µας το έργο αυτό ολοκληρώνεται και τελειο̟οιείται, οδηγώντας 
όλους, ̟οιµένες και ̟οιµενόµενους σε Αληθινή γνώση και Λατρεία του ενός και 

Αληθινού Θεού. 

     Ε̟ιστέγασµα όλων των δραστηριοτήτων είναι η Θεία Λειτουργία ̟ου τελείται κάθε 

Κυριακή και εορτή στον Ναό, ώστε να ̟ροσφέρεται το Σώµα και το Αίµα του Χριστού 

σε εµάς ̟ου αγιαζόµενοι θα αγιάσουµε τα σ̟ίτια µας, 
την οικογένεια µας, τους δικούς µας αλλά  και την 

Ενορία µας.  

       Αν λοι̟όν ήλθαµε στην Πανήγυρι για να 

γιορτάσουµε τον Άγιο µας και όχι για άλλον λόγο, ας 
̟ροσ̟αθήσουµε αυτή η ε̟ίσκεψη στον Ναό να γίνει η 

αρχή για τον ε̟ανευαγγελισµό µας και την τακτική 

̟αρουσία µας στη Θεία Λειτουργία και το λοι̟ό έργο 

της ενορίας. Κερδισµένοι δεν θα βγει ο Άγιος, κερδισµένοι θα είµαστε σίγουρα εµείς. 
 

Μικρός 

Ευεργετινός 

Του αγίου ∆ιαδόχου 

Όπως το κερί, αν 
δεν ζεσταθεί και 
µαλαχθεί πολύ, δεν 
µπορεί να δεχθεί τη 
σφραγίδα που βάζουµε 
πάνω του, έτσι και ο 
άνθρωπος, αν δεν 
δοκιµαστεί µε κόπους 
και ασθένειες, δεν 
µπορεί να δεχθεί τη 
σφραγίδα της αρετής 
του Θεού. Γι’ αυτό και 
ο Κύριος λέει στον 
θεσπέσιο Παύλο: 
«Αρκεί σοι η χάρις 
µου· η γαρ δύναµίς 
µου εν ασθενεία 
τελειούται». Πρέπει 
λοιπόν µε ευχαριστία 
να υποµένουµε το 
θέληµα του Κυρίου. 

 

Από το Γεροντικό 

Ήταν ένας 
γέροντας που συνεχώς 
κακοπαθούσε και 
αρρώσταινε. Κάποτε 
λοιπόν πέρασε έναν 
ολόκληρο χρόνο χωρίς 
να πάθει κακό, και γι’ 
αυτό στενοχωριόταν 
υπερβολικά και 
έκλαιγε, λέγοντας: 

- Μ’ εγκατέλειψε ο 
Θεός και δεν µ’ 
επισκέφθηκε!   

 


