
 

Κάτι τό πολύ μεγάλο
 

«...Στό ἱερό Δισκάριο βρίσκεται 
Ἐκκλησία σου. Κι’ ὅταν αὐτά τά τίμια δ
φέρῃ στήν Ἁγία Τράπεζα, γιά νά τά προσφέρ
σέ σένα καί νά ζητήσῃ νά τά ἁ
σου καί ἡ Χάρις σου, τότε μπροστά σου, μαζί 
σου εἶναι κι’ οἱ μερίδες μας, εἶ
μας καί συμπροσφέρονται μαζί σου καί 

ἁγιάζονται μέ τή Χάρι σου, καί βάφονται μέ τό αἶμα τ
Αὐτό εἶναι κάτι τό πολύ μεγάλο. 

 Φανερώνει ὃτι ὂχι μόνον οἱ μερίδες τῆς προσφορ
παντός οἱ ψυχές μας πρέπει νά προσφερθοῦν σέ σένα καί νά θυσιαστο
μαζί σου καί νά ζυμωθοῦν μέ τό αἶμα σου. ‘Υπογραμμίζει τήν ο
θυσία, τήν ὁποία κι’ ἐμεῖς σάν σῶμα σου, σάν Ἐκκλησία σου χρωστ
σοῦ προσφέρουμε».                                          Του Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

 
 

 

Σχολείο μνήμης και πηγή ισχύος. 

 
 

λλοι λαοί επαναστάτησαν κατά της Εκκλησίας 
τους. Εμείς, οι Έλληνες, αγωνιστήκαμε, όμως, 
το ᾽21, μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η 
οποία μάς γαλούχησε με τον πόθο της 

απελευθέρωσης. Η γη που πατάμε είναι ποτισμένη με 
αίμα από φουστανέλες και ράσα! Το Έθνος μας 
εξεγέρθηκε «για του Χριστού την Πίστη την Αγία και 
της Πατρίδος την Ελευθερία», όπως έγραψε ο 
Σαμιώτης επαναστάτης και λόγιος Γεώργιος Κλεάνθης.  
είναι απαραίτητο, μακριά από τις διχόνοιες που έχουμε πληρώσει ακριβά στο 
παρελθόν, με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας, να είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε όλους όσοι με προκλητικές κινήσεις εγείρουν παράνομες 
διεκδικήσεις σε βάρος της πατρίδας μας. Επιδιώκοντας πάντα την ειρηνική 
συνύπαρξη, αλλά καθιστώντας σαφές ότι το 1821 είναι για εμάς σχολείο 
μνήμης και πηγή ισχύος. Θυμόμαστε, διότι θέλουμε να έχουμε μέλλον. Και 
εορτάζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, διότι αυτό εξασφαλίζει μία στέρεη 

πρόταση για νόημα ζωής, εθνικής και προσωπικής».   Ο Αθηνών Ιερώνυμος
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Ένα  χαµόγελο….  
 
     Ενα χαμόγελο δὲν στοιχίζει τίποτα· 
κι ὅμως εἶναι πολύτιμο!... Κρατάει μόνο 
μιὰ στιγμή, ἀλλὰ ἡ ἀνάμνησή του μπορεῖ 
νὰ εἶναι αἰώνια. Ἕνα χαμόγελο 
ἀνακουφίζει τὸν κουρασμένο, παρηγορεῖ 
τὸν λυπημένο καὶ σκορπίζει τὴν γαλήνη 
γύρω μας. 
     Κι ὅμως: δὲν ἀγοράζεται, δὲν δανείζεται, δὲν κλέβεται, διότι 
ἔχει ἀξία μόνο ὅταν προσφέρεται. Κι ἂν καμμιὰ φορ
στὴν ζωή σας κάποιον ποὺ δὲν σᾶς δίνει τὸ χαμόγελο πο
φανεῖτε γενναιόδωροι καὶ δῶστέ του ἐσεῖς τὸ δικό σας!...
      Διότι, κανένας δὲν εἶναι τόσο φτωχὸς ποὺ νὰ μ
δώση ἕνα χαμόγελο· καὶ κανένας δὲν εἶναι τόσο πλούσιος πο
μὴν ἔχη ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα χαμόγελο. Καὶ πάντως, κανένας δ
περισσότερη ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα χαμόγελο ἀπὸ αὐτὸν πο
νὰ τὸ δώση στοὺς ἄλλους.                                                   
                                        

 
Γιατι στην Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουµε από την αρχή;

Γιατί όταν πηγαίνουµε στο 

θέατρο ή στον κινηµατογράφο, 

πηγαίνουµε από 

να δούµε το έργο;

είµαστε καλεσµένοι σε τραπέζι, 

πηγαίνουµε πριν αρχίσει το 

γεύµα και στην Θεία Λειτουργία 

δεν πηγαίνουµε από την αρχή 

και το µόνο που ρωτάµε, είναι αν χτύπησε η τρίτη καµπάνα, 

λες και η πρώτη και η δεύτερη καµπάνα δεν χτυπάει για 

εµάς;                            Δηµήτριος Παναγόπουλος 

ν κλέβεται, διότι 
φορὰ συναντήσετε 

χαμόγελο ποὺ ἀξίζετε, 
δικό σας!... 

μὴ μπορῆ νὰ 
τόσο πλούσιος ποὺ νὰ 

πάντως, κανένας δὲν ἔχει 
ν ποὺ δὲν μπορεῖ 
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Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν κατά καιρούς την Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν κατά καιρούς την Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν κατά καιρούς την Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν κατά καιρούς την 

Εκκλησία!Εκκλησία!Εκκλησία!Εκκλησία!    
Εκείνοι χάθηκαν, μα η Εκκλησία υψώθηκεΕκείνοι χάθηκαν, μα η Εκκλησία υψώθηκεΕκείνοι χάθηκαν, μα η Εκκλησία υψώθηκεΕκείνοι χάθηκαν, μα η Εκκλησία υψώθηκε

    ως τους ουρανούς!ως τους ουρανούς!ως τους ουρανούς!ως τους ουρανούς!    
Αυτό είναι το μεγαλείο τηςΑυτό είναι το μεγαλείο τηςΑυτό είναι το μεγαλείο τηςΑυτό είναι το μεγαλείο της…………        

Την πολεμούν και νικά!Την πολεμούν και νικά!Την πολεμούν και νικά!Την πολεμούν και νικά!    
Την επιβουλεύονται και εκείνη θριαμβεύει!Την επιβουλεύονται και εκείνη θριαμβεύει!Την επιβουλεύονται και εκείνη θριαμβεύει!Την επιβουλεύονται και εκείνη θριαμβεύει!
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Ι.Ι.Ι.Ι.    ΧρυσόστομοςΧρυσόστομοςΧρυσόστομοςΧρυσόστομος 
 
 

      ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 
Με την χάρη του Θεού και την 
Πρόνοια του Αγίου µας ξεκίνησε το 
έργο της αγιογραφήσεως του Ναού 
µας.  Ταυτόχρονα ξεκίνησε και ένας 

µεγάλος αγώνας για να υποστηρί-
ξουµε οικονοµικά το σπουδαίο και 
µεγάλο αυτό έργο µε τους ∆ωρητές 
και  Συνδροµητές Ενορίτες και µε 
τους φίλους της Ενορίας οι οποίοι 
συµµετέχουν δια της Ερανικής 
Επιτροπής η οποία ήδη ξεκίνησε τον 
αγώνα της. Και το φετινό 
Εορτολόγιο-Ηµερολόγιο  του 2021 
θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό.  
   Ας βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις την προσπάθεια για να 
µνηµονευόµαστε ανάµεσα σε 
κείνους που αγαπούν την ευπρέπεια 
του σπιτιού του Οσιοµάρτυρος 
Νικολάου που ταυτόχρονα αποτελεί 
και το κοινό µας σπίτι. 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 

 
    Την Κυριακή 1/11/20  ώρα 3.00 μ.μ 
θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή 
Μακαριωτίσσης στην (ομβραίνα όπου θα 
προσκυνήσουμε την Φερώνυμη 
Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας μας.   
    Δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του 
Ναού μας. 
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