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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
«ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ»

Σκοπός και πόθος μας είναι να κοινωνήσουμε και να
διακονήσουμε τον Χριστό, εν τω προσώπω ἑνὶ εκάστω τούτων
τῶν ἐλαχίστων αδελφών μας.

«ἐφʹ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». (Ματθ. κε’ 31-46)
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« Καί γάρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι
αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν Αυτού λύτρον
αντί πολλών» (Μάρκ. ι΄ 1-45)

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος διάκονος –
υπηρέτης πάντων των ανθρώπων, πρός χάριν των οποίων
έγινε καί

άνθρωπος δια να διακονήσει

όλους τους

ανθρώπους.
Τήν αλήθεια αυτή δεν την εδίδαξε μόνον θεωρητικά
αλλά την εφήρμοσε έμπρακτα κατά τον Μυστικόν
Δείπνο, όπου αφού περιεζόθη το λέντιον-την ποδιάέπλυνε τά πόδια όλων ανεξαρτήτως των μαθητών του.
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Στην συνέχεια τους ερώτησε: καταλάβατε τι έκανα; Και
τι θέλω με τούτο να σας διδάξω;
Σείς με αναγνωρίζετε Κύριον καί διδάσκαλον και καλώς
λέγεται διότι πράγματι είμαι.
Αν λοιπόν εγώ ο Κύριος και διδάσκαλος σας έπλυνα τα
πόδια, δείγμα αγάπης και ταπεινώσεως, οφείλετε κι εσείς
να «νίπτετε αλλήλων τους πόδας».
Με την διδασκαλία αυτή ο Κύριός μας ανατρέπει το
καθεστώς που επικρατεί στον κόσμον όπου οι πλούσιοι,
οι μεγάλοι και ισχυροί να δικαιούνται να υπηρετούνται διακονούνται από τους άλλους, χωρίς όμως να πρέπει να
υπηρετούν κι αυτοί τους άλλους, τους μικρούς και
άσημους, συνανθρώπους των.
Αυτό το καθεστώς το ανατρέπει o Κύριός μας με την
έμπρακτη εφαρμογή της διδαχής του, «ο θέλων είναι
πρώτος έστω πάντων διάκονος».
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Αρα το μεγαλείον δεν ευρίσκεται στα πλούτη, τα
αξιώματα και την αριστοκρατική καταγωγή αλλά στην
προσφορά εν αγάπη Χριστού, προς τον κάθε άνθρωπο.
Έχοντας σημαία και λάβαρο τη διδαχή αυτή του Χριστού,
με την οποία αναδημιουργείται ο νέος λαός του Θεού
παρακαλούμε τον ενανθρωπίσαντα δι’ημάς Κύριο να μας
ευλογεί, ώστε να πορευόμαστε πάντοτε ως διάκονοι των
ελαχίστων αδελφών Του.
+ π.Α.Θ.
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« Οι κληρονόμοι του ουρανού »
(Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Εκδόσεις
«Παρρησία» Αθήνα 2016)

Πρώτος Όροφος
(...συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Η συντριβή ή η ταπεινοφροσύνη που εκπηγάζει από την
αληθή γνώση της αδυναμίας μου, αποτελεί το θεμέλιο
όλων των αρετών, τη βάση της πνευματικής ζωής κάθε
χριστιανού, τη βάση της παραδείσιας πυραμίδας. Ο
όσιος Ιωάννης ο Κολοβός έλεγε: «ταπεινοφροσύνη,
αυτή είναι η πόρτα προς τον Θεό». Κάποτε
διαπληκτιζόμενο το κακό πνευμα με τον άγιο Μακάριο
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του φώναξε τελικά: «Όλα όσα μπορείς, τα μπορώ,
Μακάριε, μόνο σ’ένα με νικάς – την ταπεινοφροσύνη!».
Για την ταπεινοφροσύνη είπε κάποιος: «Δεν έχει
γλώσσα ώστε να μιλά άσχημα για τους άλλους, δεν έχει
μάτια να δει το κακό του άλλου, δεν έχει αυτιά να
ακούσει το κακό του άλλου».
Όποιος είδε ότι μέσα στη μηδαμινότητά του δεν μπορεί
να κάνει τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού, αυτός κτίζει
καλά τον πρώτο όροφο της παραδείσιας πυραμίδας.
«Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιω. Ιέ , 5 ), είπε
ο Θεός.
Σε κάθε βήμα, από το πρωί ως το βράδυ ο σώφρων
άνθρωπος έχει επίγνωση της αλήθειας αυτών των λόγων.
Και μόνο αυτή η επίγνωση τον κάνει μεγάλο μπροστά
στον Θεό.
Όταν ο άνθρωπος αδειάσει από τον κακό άνεμο της
υπερηφανείας, τότε στην ψυχή επικρατεί ησυχία και
μπαίνει το Πνεύμα του Θεού. Και όταν το Πνεύμα του
Θεού μπει και παραμείνει στην ψυχή, τότε Αυτός κτίζει
ολόκληρη την παραδείσια πυραμίδα κατά τη σοφία Του
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και τη θέλησή Του, υπό τον τίτλο του ανθρώπου. Ω
χριστιανέ μου, είναι σημαντικό να μην εμποδίζουμε το
Πνεύμα του Θού να εισέλθει και να κτίσει. Είναι
σημαντικό, χριστιανέ, να απαρνηθείς μέσα σου
οτιδήποτε προέρχεται από τον εαυτό σου και όχι από τον
Θεό, είτε βρίσκεται στη σφαίρα των γνώσεων είτε των
αισθημάτων είτε των επθυμιών. Είπε ο Βερνάρδος του
Κλερβώ: «Όποιος φθάσει στην πραγματική γνώση του
εαυτού του, καθίσταται περιφρονητής του μπροστά στα
ίδια του τα μάτια».
Μη λες, υπερήφανε, «γιατί μόνος μου θα υποτιμούσα
και θα ταπείνωνα τον εαυτό μου;». Κανείς δεν ζητά από
σένα να υποτιμάς τον εαυτό σου, αλλά μόνο να
παραδεχθείς την ταπεινότητά σου. Κανείς δεν ζητά από
σένα να κάνεις τον εαυτό σου ένα τίποτα, αλλά να
παραδεχθείς την ήδη υπάρχουσα μηδαμινότητά σου, που
είναι αδιαμφισβήτητη. Όταν παραδεχθείς αυτό που ήδη
είσαι και το ομολογήσεις, τότε θα μπορέσεις να
τοποθετήσεις την πρώτη πέτρα στα θεμέλια του
πνευματικού σου οικοδομήματος. Κατόπιν αυτού, θα
μπορέσεις να κτίσεις και ολόκληρο τον πρώτο όροφο
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της δικής σου παραδείσιας πυραμίδας, που είναι
ολόκληρος από σίδερο: και γερός σα σίδερο και σκούρος
σα σίδερο.
Τι έστιν, Οι πτωχοί τω πνεύματι;
Οι ταπεινοί και συντετριμμένοι την διάνοιαν.
Πνεύμα γαρ ενταύθα την ψυχήν και
Την προαίρεση είρηκεν.
Επειδή γαρ είσι πολλοί ταπεινοί,
Ουχ εκόντες, αλλ’υπό της των πραγμάτων
ανάγκης βιαζόμενοι, αφείς εκείνους
(ουδέ γαρ αν ειη τούτο εγκώμιον),
τους από προαιρέσεως εαυτούς ταπεινούντας
και καταστέλλοντας μακαρίζει πρώτους.
Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις τον Ματθαίον, Ομιλία ιέ, PG
57,224

Ο ανταλλαξάμενος τον της ψυχής πλούτον
της σωματικής ευπορίας,
ο δια το πνεύμα πτωχεύων,
ο τον γήϊνον πλούτον οιόν τι βάρος αποσεισάμενος,
ίνα μετάρσιός τε και διαέριος άνω φέρηται.
Γρηγορίου Νύσσης, Εις τους Μακαρισμούς, Λόγος ά,PG 44,
1208

(συνεχίζεται..)
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου Βίττη

Ω Κύριε Ιησού μου, πράε και ταπεινέ τη καρδία, σε
παρακαλώ και σε ικετεύω με όλη μου την καρδιά:
Από την επιθυμία να με εκτιμούν, ελευθέρωσέ με.
Από την επιθυμία να με αγαπούν, ελευθέρωσέ με.
Από την επιθυμία να με αναζητούν, ελευθέρωσέ με.
Από την επιθυμία να με τιμούν, ελευθέρωσέ με.
Από την επιθυμία να με επαινούν, ελευθέρωσέ με.
Από την επιθυμία να με προτιμούν, ελευθέρωσέ με.
Από την επιθυμία να με συμβουλεύονται, ελευθέρωσέ
με.
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Από την επιθυμία να με επιδοκιμάζουν, ελευθέρωσέ
με.
Από την επιθυμία να με φροντίζουν, ελευθέρωσέ με.
***
Από τον φόβο να με ταπεινώνουν, ελευθέρωσέ με.
Από τον φόβο να με περιφρονούν, ελευθέρωσέ με.
Από τον φόβο να με απορρίπτουν, ελευθέρωσέ με.
Από τον φόβο να με συκοφαντούν, ελευθέρωσέ με.
Από τον φόβο να με λησμονούν, ελευθέρωσέ με.
Από τον φόβο να με προσβάλλουν, ελευθέρωσέ με.
Από τον φόβο να με υποπτεύωνται, ελευθέρωσέ με.
***
Να αγαπούν τους άλλους πιο πολύ από μένα, δος μου,
Κύριε, να το θέλω!
Να εκτιμούν τους άλλους πιο πολύ από μένα, δος μου,
Κύριε, να το θέλω!
Να μεγαλώνη η καλή ιδέα για τους άλλους και η δική
μου να μειώνεται, δος μου, Κύριε, να το θέλω!
Να χρησιμοποιούνται οι άλλοι πιο πολύ από μένα, δος
μου, Κύριε, να το θέλω!
***
Να επαινούνται οι άλλοι πιο πολύ από μένα, δος μου,
Κύριε, να το θέλω!
Να θυμούνται μόνο τους άλλους κι όχι εμένα, δος
μου, Κύριε, να το θέλω!
Να προτιμούνται οι άλλοι πιο πολύ από μένα, δος
μου, Κύριε, να το θέλω!
Να προοδεύουν οι άλλοι στην αρετή πιο πολύ από
μένα, αν βέβαια μπορέσω να πετύχω κάτι τέτοιο για
τον εαυτό μου, δος μου, Κύριε, να το θέλω.
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Η πανήγυρις του Αγίου Παϊσίου

Πανηγύρισε κι ἐφέτος τὸ νέο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο που
βρίσκεται στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ Μεταμόρφωση
του Σωτήρος, ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτου.
Τόσο
στὸν
πανηγυρικὸ
ἑσπερινό, ὅσο καὶ στὴ θεία
λειτουργία πλειάδα ἐνοριτῶν καὶ
προσκυνητῶν κατέκλυσε τὸ
Παρεκκλήσιο γιὰ νὰ τιμήσει τὴ
μνήμη
τοῦ
προσφάτως
ἀνακηρυχθέντος
Ἁγίου
τῆς
Ἐκκλησίας μας.
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Πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ἑσπερινοῦ, προηγήθηκε ἡ υποδοχὴ
τμήματος Τιμίου Ξύλου και Ιερών λειψάνων.
Του πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ
προεξῆρχε
ὁ
πρωτοπρεσβύτερος
π.
Ἀπόστολος
Θεολόγου,
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Βαρβάρας Πατησίων,
ἀποδεχόμενος τὴν εὐγενὴ
πρόσκληση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν
πατέρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος μίλησε ἐμπνευσμένα
γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο, καταθέτοντας μάλιστα προσωπικὲς τοῦ
ἐμπειρίες ἀπὸ τὴ συναναστροφὴ τοῦ μὲ τὸν Ἅγιο.
Ἔλαβαν μέρος ἐπίσης οἱ ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, π. Σωτήριος
Αλεβιζάκης, π. Μιχαὴλ Παπαθεμελὴς καὶ π. Κωνσταντῖνος
Καπετανάκης καὶ ὁ Ιερολογιώτατος Διάκονος τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερωνύμου,
π.Δημήτριος Φωκιανός.
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Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου, τελέστηκε πανηγυρικὴ
θεία λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ π. Ἀποστόλου
Θεολόγου καὶ συλλειτουργούντος τοῦ π. Σωτηρίου
Αλεβιζάκη, προϊσταμένου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

(Οι φωτογραφίες είναι από την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος www.inmm.gr)
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Εσύ ρωτάς και εγώ απαντώ!
Πιστεύω στο Χριστό αλλά δεν πηγαίνω στην
Εκκλησία γιατί δεν αναγνωρίζω μεσάζοντες
στη σχέση μου με το Θεό!
Φαίνεται πολύ λογικοφανής η άποψή σου αυτή.
Θα μπορούσα όμως με βεβαιότητα να πω ότι την
χαρακτηρίζει η άγνοια των θεολογικών πραγμάτων,
διότι αν δεν χρειαζόμασταν μεσάζοντες, δεν θα ερχόταν
ούτε ο ίδιος ο Χριστός στον κόσμο! Αυτός πρώτος
έβαλε τον εαυτό Του μεσολαβητή προς τον Πατέρα για
τη σωτηρία μας. Θεωρείς πως ο Θεός δεν είχε άλλους
τρόπους να μας σώσει, χωρίς να κάνει τον κόπο να
κουνηθεί από τη θέση Του; Το πολύ πολύ να έστελνε
έναν ακόμη προφήτη ή να μας έριχνε μια Νέα Βίβλο για
να μας ενημερώσει τι θέλει από μας.
Η Ενανθρώπηση του Θεού στο πρόσωπο του
Χριστού περικλείει ένα μεγάλο μυστήριο, αλλά και μια
ουσία για τη σωτηρία μας. Πέρα από το ότι Εκείνος
πήρε πάνω στους ώμους Του δικές μας ευθύνες, μας
έδειξε έμπρακτα το δρόμο προς τη σωτηρία, που δεν
είναι άλλος από την ταπείνωση και την υπακοή στο
θέλημά Του.
Όλα αυτά είναι αδύνατον να γίνουν χωρίς τη βοήθεια
των Μυστηρίων της Εκκλησίας και τη συνδρομή των
κληρικών.
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Ακόμη και κάθε κληρικός δεν σώζεται μόνος, αν είναι
αποκομμένος από την Εκκλησία και δεν έχει τον
πνευματικό του (όποιον θέλει φυσικά και όποιον
επιλέξει ελεύθερα).
Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα πλανώνται
νομίζοντας ότι μπορούν χωρίς οδηγό να φτάσουν στο
Θεό (τη στιγμή που δεν μπορείς χωρίς οδηγό, ούτε στον
Όλυμπο να ανεβείς!). Και φτάνουν ακόμη και στο
σημείο να λατρεύουν το σατανά νομίζοντας ότι
λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Στην ίδια πλάνη
βρίσκονται και ποικίλες αιρέσεις, όπως οι προτεστάντες
(Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί κλπ) μάρτυρες του
Ιεχωβά κλπ. γι΄αυτό και είναι αναρίθμητες οι εκκλησίες!
που έχουν ιδρύσει μέχρι τώρα, ενώ αρνούνται να
ενταχθούν στη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική
Εκκλησία του Χριστού, που είναι η Ορθόδοξη
Εκκλησία, η μόνη αδιάλειπτη συνέχεια της Εκκλησίας
των Αποστολικών χρόνων.

Αναγνωρίζω την εκκλησία αλλά δεν έχω χρόνο
να πηγαίνω τις Κυριακές επειδή είμαι πολύ
απασχολημένος !
Θέλω να σου πω κάτι αλλά πως να σου το
προφέρω; Έχεις συνείδηση του τι πραγματικά λές;
Ισχυρίζεσαι δηλαδή ότι ο Θεός σου δίνει 365 μέρες το
χρόνο και συ δεν ευκαιρείς να πας στην Εκκλησία μία
ώρα την εβδομάδα για να Τον ευχαριστήσεις ας πούμε;
Τι γνώμη αλήθεια έχεις για το Θεό; Μήπως λοιπόν έχεις
την αίσθηση ότι ο Θεός σου χρωστάει κιόλας από πάνω;
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Αν θα πας στην εκκλησία, αυτό θα το κάνεις για την
ψυχή σου και δεν μπορείς να φανταστείς πόση ευλογία
χάνεις όταν δεν το πραγματοποιείς...Όταν λοιπόν έχεις
μια τέτοια άποψη απλώς δεν έχεις καταλάβει τι είναι ο
Θεός. Ο δημιουργός σου, το Α & το Ω, το πάν, ο
προορισμός μας. Το έχεις σκεφτεί ποτέ ειλικρινά με τον
εαυτό σου ή είσαι απορροφημένος με τις δουλειές σου
και το κυνήγι του χρήματος; Εγω έχω μάθει στη ζωή ότι
όταν κάποιος θέλει κάτι, προσπαθεί να το πετύχει και το
πετυχαίνει.
Άρα στην περίπτωσή μας φαίνεται ότι δεν έχεις
εκτιμήσει την αξία του Θεού και ειδικότερα την αξία
της προσευχής.
Πώς θα ξεκινήσεις την εβδομάδα σου αν δεν έχεις πάει
την Κυριακή στην Εκκλησία να προσευχηθείς και να
συμμετάσχεις στη θεία Κοινωνία (αφού έχεις φυσικά
πρώτα ετοιμασθεί για να γίνεις άξιος για τη μεγάλη αυτή
τιμή).
Πώς περιμένεις μετά ο Θεός να ακούσει τις προσευχές
σου και τα αιτήματά σου, όταν την ημέρα που είναι
αφιερωμένη στον Κύριο, εσύ αντί να εκκλησιαστείς, πας
εκδρομές, δουλεύεις για να πλουτίσεις, αμαρτάνεις με
κάθε τρόπο; Δεν είναι αυτό προσβολή του ονόματος του
Θεού;
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Δράσεις & Ανακοινώσεις της Ένωσεώς
μας


Ο Ένωσίς μας αποφάσισε να δώσει υποτροφίες στους
επιτυχόντες στις ανώτερες σχολές, μαθητές των μελών
της, με σκοπό την επιβράβευσή τους.

Έτσι θα διαθέσει 500€ εφάπαξ για τους επιτυχόντες, με
προτεραιότητα βέβαια στις οικογένειες με οικονομικές
δυσχέρειες.
Γι αυτό παρακαλείστε να μας στείλετε τα στοιχεία των
παιδιών σας που επέτυχαν ώστε η Ένωσίς μας να
προσφέρει τις ανάλογες υποτροφίες.



Για την ετήσια οικονομική συνδρομή σας επαφιέμεθα
στην φιλοτιμία του Έλληνα Ορθοδόξου Χριστιανού.



Στις 06 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Κυριακή, η Ένωσίς μας
διοργανώνει συνεστίαση στην «Μπακαλοταβέρνα» στο
Χαλάνδρι στην οδό Θουκυδίδου 6. ( λεπτομέρειες εν
ευθέτω χρόνω )
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
«ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ»

Πληροφορίες και εγγραφές μελών στα τηλέφωνα:
2102281734 / 6974606161
Δευτ.-Τετ.-Σαβ. 10:00-14:00 & Τριτ.-Πεμπ. 10:00-14:00
& 17:00-20:00
Η Ιστοσελίδα μας: www.poeka.gr
Έδρα του Σωματείου: Σάρωνος 6,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Email: diakonoi.xristou@gmail.com
Α.Φ.Μ.: 997249989, Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών.
Για Δωρεές - Εγγραφές - Συνδρομές
Τράπεζα Πειραιώς:
IBAN: GR34 0172 0450 0050 4509 1901 473
( Παρακαλώ σε περίπτωση κατάθεσης να αναγράφεται το
ονοματεπώνυμό σας για να σας αποστέλλεται απόδειξη )
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