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                                  «�να �σιν �ν»  
            (Ἰωάν. ιζ΄, 22). 

 ΕΕΕΕίναι από τα πιο βασικά και θεµελιώδη αιτήµατα του ση-
µερινού ανθρώπου. Η συνεργασία, η κοινή προσπάθεια για το κα-
λό, η ενότητα. Πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η ανθρωπότητα από την 
έλλειψη του µεγάλου αυτού αγαθού! ∆ιάλυση οικογενειών, διαί-
ρεση κοινωνιών, διχασµοί εθνικοί, πόλεµοι τοπικοί ή παγκόσµιοι 
είναι συνήθεις συνέπειες της απουσίας του πνεύµατος της ενότη-
τας. Ελατήρια και τάσεις εγωιστικές, όταν παρεισφρύσουν µεταξύ 
των ανθρώπων, θα έχουν αποτέλεσµα την εχθρότητα, τη διάσπα-
ση, το γκρέµισµα κάθε καλού. Θεοποιείται το άτοµο. Σκέπτεται 
καθένας µόνο τον εαυτό του, µόνο γι’ αυτόν φροντίζει. Απαιτεί 
να τον εξυπηρετούν όλοι οι άλλοι. Θέλει κάθε προσπάθεια να γί-
νεται για δική του δόξα. Να έχει αποκλειστικά µόνος την τιµή. 
Ξεχωρίζει από τους συνανθρώπους του. Τους υποτιµά και τους 
περιφρονεί. Μπορεί να µην είναι κακή η προσπάθεια που ανα-
πτύσσει. Έτσι µεµονωµένη όµως δεν έχει το αποτέλεσµα που θα 
είχε µια προσπάθεια συνεργασίας µε άλλους. 
 

 ΑΑΑΑλλά και όταν η συνεργασία στηρίζεται πάνω σε υλιστι-
κές αντιλήψεις και θεωρίες, και τότε πάλι δεν µπορούµε να εξα-
σφαλίσουµε την ενότητα. ∆εν µπορεί «κατ᾿ ἐντολήν», ούτε µε ι-
σοπέδωση και εξουθένωση της προσωπικότητας των ατόµων να 
υπάρξει ενότητα. Το επιδιώκουν αυτό οι υλιστικές θεωρίες και το 
απαιτούν. Μια πνευµατική όµως θεώρηση της ζωής, όπως είναι ο 
Χριστιανισµός, το Ευαγγέλιο, θέλει ελεύθερα τη συµµετοχή όλων 
σ’ αυτό το σκοπό της ενότητας. Με την ποικιλία των µορφών κα-
θώς και της ιδιοσυγκρασίας του καθενός. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. ιζ΄ 1 (Ιωάν. ιζ΄ 1 (Ιωάν. ιζ΄ 1 (Ιωάν. ιζ΄ 1 ---- 13 13 13 13)))) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐ-

ρανόν, εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ Υἱός 

σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ 

δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵ-

να γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χρι-

στόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς· τὸ ἔργον ἐτελείωσα, ὃ δέδωκάς μοι ἵνα 

ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ 

τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις 

οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου· σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ 

τὸν λόγον σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι, πα-

ρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλα-

βον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με 

ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ πε-

ρὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι. Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά, 

καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κό-

σμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀ-

νόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 

ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐ-

φύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰμὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ 

Γραφὴ πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵ-

να ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 
 

 

ΚΚΚΚαι το θέµα είναι πώς ο ένας θα ανεχτεί τον άλλον, πώς θα 
υποµείνει τις ατέλειες και αδυναµίες του πλαϊνού του, πώς θα συ-
νεργαστεί µαζί του. Από τη σωστή αντιµετώπισή του εξαρτάται η 
πρόοδος της κοινωνίας, της ανθρωπότητας η ευηµερία. 

 

 ΧΧΧΧρειάζεται µια κοινή βάση, ένα κέντρο αµετακίνητο, µια 
αλήθεια ακλόνητη και αναµφισβήτητη που όλοι θα την αποδε-
χτούν. Ένα φρόνηµα που όλοι θα αναγνωρίσουν και θα το εν-
στερνιστούν, θα το αφοµοιώσουν ελεύθερα στη ζωή τους. Κάτι το 
αιώνιο και υπερκόσµιο που θα εγγυάται και την αξία και τη διάρ-
κεια. Κάτι το δοκιµασµένο και πετυχηµένο.  
 

 ΜΜΜΜόνο ο Χριστός µπορεί αυτόν τον πόθο µας να ικανοποιή-
σει. Η ένωσή µας µ’ Αυτόν µπορεί να ευφράνει τον ψυχικό µας 
κόσµο,  µπορεί  να  γεµίσει  την   ύπαρξή  µας  µε   δύναµη.  Με  τη   δύ-  
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ναµη που απαιτείται για να δούµε τον άλλο σαν αδελφό µας. Ενω-
µένοι µε το Χριστό θα ενωθούµε και µεταξύ µας. Αυτός θα είναι ο συνδε-
τικός µας κρίκος. Θα µας εµπνέει και θα διεισδύει Αυτός, η Αγά-
πη, µέσα στις ψυχές µας. Θα αποκτήσει ο καθένας µας το φρόνη-
µα του Χριστού. Το σωτήριο αυτό και πανάγιο φρόνηµα της ανο-
χής, της ειρήνης, της αγιότητας, της δηµιουργικότητας, της χαράς 
που τρέφει τον άνθρωπο και τον ικανοποιεί. Θα γίνει ο καθένας 
του Χριστού άνθρωπος. 
 

 ΈΈΈΈνας ο Κύριος. Μία η πίστη. Το ίδιο φρόνηµα. Μια ψυχή 
και µια καρδιά θα γίνουµε όλοι, καθώς οι πρώτοι χριστιανοί. Α-
δελφωµένοι, ενωµένοι στο όνοµά Του θα γίνουµε ικανοί να πραγ-
µατοποιήσουµε κάθε καλό. Κάθε ανώτερο και ιδανικό. 
 

 ΟΟΟΟ ίδιος ο Κύριος το θεωρεί απαραίτητο στοιχείο της ευτυ-
χίας µας. Στην Αρχιερατική Του προσευχή, λίγο πριν από τη θυ-
σία Του, θερµότατα παρακάλεσε το Θεό Πατέρα υπέρ των µαθη-
τών Του και υπέρ πάντων των πιστευόντων, «ἵνα πάντες ἓν ὦ-

σιν». «Ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς» (Ιωάν. ιζ΄, 21-22). Ιδού το ιδα-
νικό: Καθώς είναι µια αδιάσπαστη ενότητα ο Πατέρας και ο Υιός, 
έτσι αδιάσπαστη ενότητα θα αποτελέσουµε και οι άνθρωποι. «Ἵνα 

ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν» προσθέτει ο Κύριος. Και αυτό το «ἐν ἡμῖν» εί-
ναι το κλειδί της επιτυχίας της ενότητας. Όταν γίνει ο καθένας 
µας πρώτα ένα µε το Χριστό, θα γίνουµε και µεταξύ µας ένα.       
 ΑΑΑΑδελφοί µου. Στον αιώνα της διασπάσεως του ατόµου υ-
πάρχει κίνδυνος µε τον εγωισµό και την ιδιορρυθµία µας, µε την 
ελαφροσύνη µας να διασπάσουµε την ανθρωπότητα τελείως, να 
διαλυθούµε κυριολεκτικά, και σαν έθνη και σαν οικογένειες ακό-
µη. Ο πόθος µας για ένα καλύτερο κόσµο µπορεί να γίνει πραγµα-
τικότητα. Μόνο που πρέπει να δεχτούµε να κυβερνήσει τη σκέψη 
και την καρδιά µας Αυτός που µόνος θα µας χαρίσει την αδελφο-
σύνη. Το ίδιο φρόνηµα, την ίδια πίστη, τη φλογισµένη από αγάπη 
καρδιά. Θα γκρεµίσει τα τείχη που µας χωρίζουν. Θα δει ο ένας 
τον άλλο καθώς είναι, «εἰκόνα Θεοῦ», αδελφό του. Ενωµένοι µε 
το  Χριστό  θα  συνεργαστούµε   µε   αφελότητα,   ανεκτικότητα,   πνεύ- 
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µα θυσίας και κατανοήσεως, «εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης» για το 
κοινό καλό. Για να επικρατήσει η αρετή και του Χριστού η αλή-
θεια στη ζωή µας. Να βασιλεύσει Εκείνος στου καθενός την καρ-
διά, στης οικογένειας τη ζωή. Να εµπνεύσει σύσσωµο το Έθνος 
για την πραγµάτωση των ιδανικών Του. Να γίνει η ανθρωπότητα 
όλη «µία ποίµνη». «Ε
ς ποιµήν», ο µοναδικός βασιλιάς και Κύριος, 
να είναι ο οδηγός της. 
Πολυκάρπου Βαγενά, Μητροπολίτου Κερκύρας, από το βιβλίο «Ἐλθέτω 

ἡ Βασιλεία Σου» τόµ. Β΄, σελ. 244 - 246, Έκδοση Α΄: 1999, εκδ. ΜΥΓ∆ΟΝΙΑ   

 
«Ἐπί τῶν ὤμων, Χριστέ, 

τήν πλανηθείσαν ἄρας φύσιν 

ἀναληφθείς τῷ Θεῷ καί Πατρί 

προσήγαγες» 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)               ΤΤΤΤΟΜΕΑΣ ΝΝΝΝΕΟΤΗΤΑΣ :� ΓΓΓΓΙΟΡΤΗ ΛΛΛΛΗΞΗΣ ΚΚΚΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ � 
Σήµερα, Κυριακή 24 Μαΐου 2015, στις 6:30 µ.µ. σας προσκαλούµε στη στη στη στη 
Γιορτή µαςΓιορτή µαςΓιορτή µαςΓιορτή µας για να µας καµαρώσετε και να ενισχύσετε την προσπάθειά µας.    
2)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 25 Μαΐου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 30 Μαΐου 2015 (Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο), Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος 
Μαρκοπούλου & Άγιος Ελευθέριος  Κ ο ι µ η τ η ρ ί ο υ  Μαρκοπούλου & Άγιος Ελευθέριος  Κ ο ι µ η τ η ρ ί ο υ  Μαρκοπούλου & Άγιος Ελευθέριος  Κ ο ι µ η τ η ρ ί ο υ  Μαρκοπούλου & Άγιος Ελευθέριος  Κ ο ι µ η τ η ρ ί ο υ  7:00π.µ. 
3)               ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  -  Π Π Π Π Α Ν Ν Υ Χ Ι ∆ Α   ΚΚΚΚ Ο Λ Λ Υ Β Ω Ν 
Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, 6:00µ.µ. Εσπερινός & Παννυχίδα Κολλύβων. 
4) ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ 
1η (βράδυ) - 2 - 3 - 4 - 5 (πρωί) Ιουνίου 2015, ο Ναός µας διοργανώνει τε-
τραήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Πάτµο. Τιµή εισιτηρίου 200 €. 
5) � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ναού µας διοργανώνει Απο-
γευµατινή Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής 
στο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώναστο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώναστο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώναστο Σωληνάρι Βοιωτίας, στον Ελικώνα, τη ∆ευτέρα 8 Ιουνίου 2015. Ώρα 
αναχώρησης 3:30 µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €.  � 
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