
 

Τρεις δρόμοι. Τρεις επιλογές… 
 

       Κάθε φορά που σφάλλουμε οι άνθρωποι, ανοίγονται μπροστά μας 

τρεις δρόμοι. Τρεις επιλογές… 

       Η πρώτη είναι το να κλείσουμε τα μάτια μας. Το να θάψουμε το 

σφάλμα μας μέσα μας βαθιά. Να κάνουμε πως δεν έγινε ποτέ. Και μαζί με 

αυτό, να προσπαθήσουμε να πνίξουμε και ό,τι μας το θυμίζει. 

      Η δεύτερη επιλογή είναι το να μην παραδεχθούμε το λάθος μας. 

Αντιθέτως, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πάντες γύρω μας -μαζί 

με αυτούς και εμάς- ότι ‘’καλώς πράξαμε”. Ότι καλώς έχουμε σφάλλει… 

      Η τρίτη επιλογή είναι η πιο απλή. Μα και συνάμα η πιο δύσκολη. Τρίτη 

μας επιλογή είναι το να μετανοήσουμε. Το να παραδεχτούμε το λάθος μας 

και να βάλουμε αρχή να αλλάξουμε. Να προσπαθήσουμε να μην πέσουμε 

ξανά. 

      Κάθε φορά που σφάλλουμε οι άνθρωποι, ανοίγονται μπροστά μας 

τρεις δρόμοι. Τρεις επιλογές… Και από τις τρεις, μόνο η μετάνοια δεν 

σακατεύει τη ψυχή. Μόνο η μετάνοια, δεν οδηγεί σε ψυχοπαθολογία.  

 
Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος 

Ψυχολόγος M.Sc 

 

 
Πώς θα κάνω τον Θεό να με ελεήσει; 

        

         Από μας εξαρτάται το να μας ελεήση ο 

Θεός. Αν κάνουμε έργα, που είναι άξια της 

ευσπλαγχνίας Του, άξια της φιλανθρωπίας 

Του, θα μας ελεήση ο Θεός. 

        Εάν, όμως, δεν ελεούμε τον εαυτό μας, 

ποιός θα μας λυπηθή; 

Λυπήσου τον πλησίον σου και θα σε λυπηθή και ο ίδιος ο Θεός... 

        Πώς, λοιπόν, έχεις την αξίωση να ελεηθής, όταν σύ ο ίδιος δεν 

κάνης τίποτε άξιο της ευσπλαγχνίας; 

 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
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TO  TEYXOΣ  ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥ 

 

http://www.inagiounikolaoutouneou.gr/


 
«Πάντα τη Μεγάλη 

Παρασκευή, να ‘σαι 

μόνος σαν το Χριστό 

προσμένοντας το 

τελευταίο καρφί, το 

ξύδι, τη λόγχη. Τις 

ζαριές ν’ ακούς 

ατάραχα στο 

μοίρασμα των 

υπαρχόντων σου,  

τις βλαστήμιες,  

τις προκλήσεις,  

την αδιαφορία. Πριν 

την Παρασκευή δεν 

έρχεται η Κυριακή, 

τότε λησμονάς τα 

μαρτύρια των 

δρόμων της Μεγάλης 

Παρασκευής της 

ζωής μας. Μην 

ξαφνιαστείς, μη 

φοβηθείς στ’ 

απρόσμενο 

σουρούπωμα. Οι 

μπόρες του ουρανού 

δε στερεύουν. Η 

ξαστεριά θα ’ρθεί το 

Σαββατόβραδο. Τότε 

λησμονάς τα 

μαρτύρια των 

δρόμων της μεγάλης 

Παρασκευής της 

ζωής μας». 

 
Γέρων Μωυσής 

Αγιορείτης 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

●Κυριακή των Βαΐων 17-4-22 

7.00 π.μ: Ορθρος-

Θ.Λειτουργία-Διαμοίραση  

των Ευλογημέων Βαΐων. 

7.30 μ.μ. Ακολουθία του 

Νυμφίου 

●Μεγάλη  Παρασκευή 22-4-22 

8.00 π.μ. Ακολουθία των Μεγάλων   

και Βασιλικών Ωρών. 

10.00 π.μ. Μέγας Εσπερινός  

και η Αποκαθήλωσις. 

 

5.00 μ.μ Σύντομη ακολουθία 

Επιταφίου στον Ι.Ν Αγ.Ζώνης  και 

Τέλεση Τρισαγίου επι των τάφων στο 

Κοιμητήριο μας. 

 

7.00 μ.μ. Επιτάφιος Θρήνος. 

9.00 μ.μ. Έξοδος του Επιταφίου και 

λιτανευσις αυτού στον χώρο των 

παλαιών Εργ.Κατοικιών. 

●Μ.Δευτέρα 18-4-22   

Μ.Τρίτη  19-4-22 

7.00 π.μ.Προηγιασμένη  

Θ. Λειτουργία 
Την Μεγάλη Τρίτη θα γίνει η 

Μετάληψη των ασθενών, 

κατακοίτων,Αμεα κλπ! 

7.30 μ.μ. Ακολουθία του 

Νυμφίου 

●Μεγάλη Τετάρτη 20-4-22 

7.00 π.μ. Η τελευταία 

Προηγιασμένη  Θ. Λειτουργία. 

 

5.00 μ.μ. Το Άγιο Ευχέλαιον 

 

7.30μ.μ. Ακολουθία του 

Mυστικού Δείπνου. 

●Μεγάλο Σάββατο 23-4-22 

7.00 π.μ. Εσπερινός και Θεία 

Λειτουργία  του Μεγάλου Βασιλείου 

 
11.00 μ.μ. Η Τελετή του Αγίου Φωτός 

12.00 η Ανάσταση, ο  Όρθρος 

 και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία 

 

●Μεγάλη  Πέμπτη 21-4-22 

7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία   

του Μ. Βασιλείου 
7.00 μ.μ. Ακολουθία  των 

Αγίων Παθών(Ανάγνωσις των 

Δώδεκα Ευαγγελικών κειμένων 

και η λιτανευσις του Αιμόφυρτου 

Εσταυρωμένου.) 

Ας συμμετάσχουμε οικονομικά 

στον στολισμό του  Ιερού 

Επιταφίου. 

 

●Κυριακή του Αγίου Πάσχα  

24-4-22 

6.00 μ.μ. Εσπερινός της Αγάπης. 

 
Την Διακαινήσιμο Εβδομάδα- την 

Δευτέρα(Αγίου Γεωργίου),την 

Τρίτη(Αγίου Ραφαήλ)Την Παρασκευή 

στην Αγία Ζώνη  (Ζωοδόχου Πηγής)και 

το Σάββατο(Κολλυβάδων Πατέρων)- 

 θα τελεσθή  η Θ.Λειτουργία. 

 
       

  

 

 

Τό ἐπερχόμενο 

Πάσχα νά γίνει 

καί γιά μᾶς 

διάβαση! 
     
    Οἱ κάτοικοι τῶν 
Ἱεροσολύμων «ἔλαβον 
τὰ βαΐα τῶν φοινίκων 

καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ». Ἐμεῖς 
ἄς φορτωθοῦμε μέ τά δικά μας «βαῒα τῶν 
φοινίκων», γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό 
Χριστό. Τό πιό πολύτιμο ἀπ’ αὐτά εἶναι 
τά δάκρυά μας. Ὄχι τά δάκρυα τοῦ 
ἐγωισμοῦ. Οὔτε τά δάκρυα τῆς θλίψης.  
   Νά βροῦμε τά δάκρυα τῆς μετάνοιας,  μέ 
τά ὁποῖα θά ψάλουμε τούς πιό ὡραίους 
ὕμνους στόν εἰσοδεύοντα Θριαμβευτή.  
    Νά ἀνοίξουμε τήν ὕπαρξή μας, γιά νά 
μεταλάβουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, 
ἔτσι ὥστε, χωρίς ἀνόητους φόβους ἀλλά 
μέ συναίσθηση, χαρά καί ἀγάπη στήν 
καρδιά μας, τό ἐπερχόμενο Πάσχα νά 
γίνει καί γιά μᾶς διάβαση καί πέρασμα 
ἀπό τά γήινα στά οὐράνια, ἀπό τά 
πρόσκαιρα στά αἰώνια, ἀπό τά θλιβερά 
στά θυμηδέστερα, ἀπό τά φθαρτά καί 
φτηνά στά ἄφθαρτα καί πολύτιμα δῶρα 
τῆς σωτηρίας μας 
 

 

8 ΚΑΙ 9 ΜΑΙΟΥ 2022 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ  

ΤΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣ 


