
 

 

 

      Είναι μία χαρά κάθε νέα αρχή. Πρόκειται για ένα καινούργιο 

ξεκίνημα.Έναν φωτεινό ήλιο που ανατέλλει με νόημα και ελπίδα. Κάθε 

νέο ξεκίνημα είναι ένα ευχάριστο άθλημα.Ο νέος χρόνος δημιουργεί 

απολογισμούς, σκέψεις, σχέδια, προγράμματα, συγκινητικούς 

ενθουσιασμούς. Χρειάζεται οπωσδήποτε για όλα αυτά υπεύθυνος 

αγώνας. Η κάθε αρχή μάς ανανεώνει σημαντικά. Λησμονούμε τα 

παλαιά κι επεκτεινόμαστε στα νέα… 

        Αν συνεχιστεί ο τρόπος σκέψεως και ζωής του παλιού 

χρόνου και στον νέο, τότε τι νόημα έχει κάθε είδος εορτής; Αν ο νέος 

χρόνος είναι ολόιδιος, για να μην πω χειρότερος, τι διαφορά υπάρχει; 

Τι νέα αρχή θα τεθεί; Μήπως τα γέλια θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε 

δάκρυα; Μήπως θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε σοβαρά για ειλικρινή 

μετάνοια; 

        Αξίζει να κάνουμε αυτό το 

πολύτιμο δώρο στον εαυτό μας. Ας 

αναχωρήσει ο παλιός χρόνος με τις 

κακίες του ανεπίστρεπτα. Ας είναι ο 

νέος χρόνος αρχή ουσιαστικής 

αλλαγής. Ας αποτελέσει σταθμό της 

πνευματικής μας πορείας. Να αναγεννηθεί ένας νέος εαυτός και να 

παραμείνει νέος στο πέρασμα των χρόνων…    Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης 
 

Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
 
       Την Κυριακή (του Τελώνου και Φαρισαίου) 5 Φεβρουαρίου 
2022 μετά την Θ.Λειτουργια  (ώρα 11.00 π.μ) με την ευκαιρία 
της Εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου μας και της οφειλόμενης 
τιμής στην Ορθόδοξη Μητέρα η Ενορία μας διοργανώνει εορτιο 
γεύμα στην Χασιά Αττικής  όπου θα συμφαγουμε και θα 
διασκεδάσουμε σε Κεντρικό Εστιατόριο. 
        Το απόγευμα θα μεταβούμε στην Ιερά Μονή Αστεριού στον 
Υμηττό η οποία συνδέεται με τον Όσιο Λουκά τον εν Στειριω. Εκει 
αφού τελέσουμε τον Εσπερινό θα γευθούμε την φιλοξενία του Γέροντος π.Αλεξιου.   
                                              Σας προσκαλούμε με αγάπη. 
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TO TEΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ  

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ  
ΕΥΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΡΙΑΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑ.  
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Δέν ἀρκεῖ  νά εἴμαστε «καλοί» ἄνθρωποι. 
 

Λοιπόν. Σημασία δέν ἔχει, τί λέει ὁ καθένας, 

ἀλλά τί λέει ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία. Χριστιανοί! 

Προσέξτε! Κάνετε ὡραῖες σκέψεις καί συλλογισμούς! 

Ἀλλά χωρίς νά ξέρετε, τί εἶναι ἡ σωτηρία· γιατί εἶναι 

ἀπαραίτητη ἡ σωτηρία· καί γιατί ἡ μόνη ὁδός πρός τόν 

Θεό καί τήν σωτηρία εἶναι ὁ Χριστός· μόνο ὁ Χριστός! 

Σωτηρία εἶναι ἡ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό· ἡ ἀποκατάσταση ἐπικοινωνίας 

μαζί Του. Ἡ σωτηρία εἶναι κάτι πού μάς ἐνδιαφέρει ὅλους. Ὅλους τούς λαούς· 

ὅλους τούς ἀνθρώπους· ἐνάρετους καί ἁμαρτωλούς! Ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ 

μιλώντας γιά τόν ἑαυτό του, λέγει: «θά κατεβῶ στό παιδί μου στόν Ἅδη». Το λέγει 

γιατί τότε, πρίν ἔλθει ὁ Χριστός, ὅλοι, ἁμαρτωλοί καί δίκαιοι, μετά τό ἐπίγειο ταξίδι 

τους, κατέληγαν στόν Ἅδη. Τόσο λίγη ἀξία εἶχαν τότε τά «καλά» τους ἔργα! Μόνα 

τους χωρίς τήν χάρη πού παίρνουμε, ἀπό τό βάπτισμα καί ἀπό τό αἷμα τοῦ 

Χριστοῦ. 

Γι᾿ αὐτό, ὅταν κάποτε οἱ Ἰουδαῖοι ρώτησαν τόν Χριστό: «τί πρέπει νά 

κάνουμε, γιά νά ἐκτελοῦμε τά ἔργα τοῦ Θεοῦ»; Καί ὁ Χριστός τούς ἀπάντησε: «Το 
μεγαλύτερο ἔργο τοῦ Θεοῦ εἶναι νά πιστεύετε σέ Ἐκεῖνον, πού ὁ Θεός Πατέρας 
μᾶς ἔστειλε» (Ἰω. 6, 28-29). Δηλαδή: Ἡ μόνη ἐγγύηση, ἡ μοναδική ὁδός γιά τήν 

σωτηρία εἶναι ἡ σωστή πίστη σέ Ἐκεῖνον, 

πού ὁ Θεός ἔστειλε στόν κόσμο δηλαδή, 

τόν Υἱόν – τόν Χριστό.Δέν ἀρκεῖ λοιπόν, 

νά εἴμαστε «καλοί» ἄνθρωποι.  

Καί ἄν ἄνθρωποι μεγάλοι καί 

φωτισμένοι, κατέβαιναν τότε στόν Ἅδη, 

πῶς εἶναι δυνατό ἐσύ, νά θέλεις νά 

σωθῆς χωρίς πίστη καί ἐπικοινωνία μέ τόν 

Χριστό; Και πώς τολμᾶς καί ψάχνεις νά 

βρεῖς, ἄν καί οἱ μουσουλμάνοι θά 

σωθοῦν; Ἐπειδή ἁπλά σοῦ φαίνονται 

«καλοί»; Χωρίς ποτέ, νά ἔχουν πιστεύσει 

στόν Ἕνα καί Μοναδικό Σωτήρα καί 

Λυτρωτή;Ἄς κάμουμε, λοιπόν, φροντίδα 

μας νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Γιατί 

σωτηρία χωρίς Αὐτόν, μόνο χάρη σέ  

μερικές «καλές» πράξεις, Δέν γίνεται. 
 

           Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Λίγα λόγια για εκείνη που προσέφερε πολλά! 
 Η μακαριστή   έζησε μέσα στην Εκκλησία και για την Εκκλησία. 

Για πενήντα περίπου χρόνια έκανε την Εκκλησία σπίτι της και το σπίτι 
της Εκκλησία. Θεωρούσε τον Οσιομάρτυρα Νικόλαο τρίτο παιδί της 
και δόθηκε ψυχή και σώματι στην διακονία του Ναού Του. Την μικρή 
απόσταση από το σπίτι στον Ναό υπήρχαν περιπτώσεις που την 
έκανε δεκάδες φορές την ημέρα.  

Νοιαζόταν, ενδιαφερόταν, κουραζόταν, ξοδευόταν για τον Άγιο. 
Διακόνησε επτά Εφημερίους με πολλή αγάπη και σεβασμό. 

Αφοσιώθηκε μπορούμε να πούμε σε αυτό το έργο. Μέσα στην εκκλησία του Αγίου μας  έβρισκε 
παρηγοριά στις πολλές και ποικίλες περιπέτειες της ζωής της σε αρρώστιες, σε οικονομικές 
δυσκολίες, ακόμα και στον θάνατο που την επισκέφθηκε πολλές φορές με την αναχώρηση από 
την ζωή αυτήν αδελφών, του συζύγου και τελευταία των δύο της παιδιών. Όλα τα υπέμεινε με 
θαυμαστή καρτερία και με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού.  

Η κυρά- Ευρίκλεια ήταν  άνθρωπος με χιούμορ, εφευρετική, οργανωτική, ασυμβίβαστη, 
απόλυτη, αμετακίνητη στις απόψεις και στις αρχές της, σοβαρή, συνεργάσιμη, πανέξυπνη, 
ετιμόλογη, ανθρωπος εμιστοσύνης, πιστή με κρυφή πνευματική εργασία, ολιγόλογη, ελεήμων, 
συμπονετική, αρκουμένη στα λίγα για τον εαυτό της .Ο Θεός να την αναπαύσει. 

 
Απόσπασμα απo  τον Επικήδειο λόγο. 


