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 Μάμαντος μάρτυρος (γ΄ αἰ.),  
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     ξιοθαύμαστος διδάσκαλος δεν είναι αυτός που έκανε σο-
φούς τους καλούς και ευμαθείς μαθητάς, αλλ’ εκείνος που έκανε σο-
φούς τους αμαθείς και καθυστερημένους. Τότε αναδεικνύεται και ε-
παινείται η ευφυΐα των ηνιόχων, όταν (και) με ακατάλληλους και α-
γύμναστους ίππους νικήσουν και τους ίππους διασώσουν.  
 

 !!!!άν σου εδόθηκαν οφθαλμοί, για να προβλέπης τα κύματα, 
ας δίδης καλές και σαφείς προειδοποιήσεις στους ευρισκομένους μέ-
σα στο πλοίο. Διαφορετικά θα είσαι και εσύ αίτιος του ναυαγίου, α-
φού εσύ ανέλαβες, περισσότερο από όλους τους άλλους που είναι α-
μέριμνοι, την κυβέρνησι του πλοίου.  
 

 !!!!ίδα ιατρούς που δεν εφανέρωσαν από πριν στον άρρωστο 
τα αίτια της ασθενείας. Έτσι και στους ασθενείς και στον εαυτό τους 
επροξένησαν πολύ κόπο και συντριβή.  
 

 """"άνε τον αμαρτάνοντα να πονέση ολίγο καιρό, ώστε να μη 
μακροχρονίση η ασθένειά του ή επέλθη ο θάνατος εξ αιτίας της κα-
ταραμένης σιωπής σου. Πολλοί από την σιωπή του κυβερνήτου ενόμι-
σαν ότι πλέουν καλά, μέχρις ότου προσέκρουσαν επάνω σε βράχους. 
 

     ς ακούσωμε τον μέγαν Παύλο που γράφει προς τον Τιμό-
θεο: «Να τους παρατηρής ευκαίρως (= σε κατάλληλο καιρό) και α-
καίρως (= σε ακατάλληλο καιρό)» (Β΄ Τιμ. δ΄ 2). Με το «ευκαίρως» 
νομίζω ότι εννοεί την περίπτωσι που οι ελεγχόμενοι δέχονται ευχα-
ρίστως τον έλεγχο. Και με το «ακαίρως», όταν πικραίνωνται από αυ-
τόν. Άλλωστε παρόμοια γίνεται και με τις πηγές. Αναβλύζουν ύδα-
τα, χωρίς να υπάρχουν πάντοτε πλησίον τους διψασμένοι. 
 

 ####ερικοί   που   επρόκειτο   να  κάνουν    μεγάλη   οδοιπορία   ερώτη- 
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    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θε-

ός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος 

ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν 

ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. Οὐχ ὅτι 

κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· 

τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ 

ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων 

με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλ-

θὼν λύπην ἔχω ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι 

ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν. Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς 

καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ 

τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 
    

 

σαν αυτούς που εγνώριζαν τον δρόμο, και εκείνοι τους είπαν ότι εί-
ναι ίσιος και χωρίς κινδύνους. Έτσι όμως, ακούοντας αυτά, ωδοιπο-
ρούσαν ανέμελα και στα μισά του δρόμου ή εκινδύνευσαν ή ακόμη 
και εγύρισαν πίσω, διότι ευρέθηκαν απροετοίμαστοι για τις θλίψεις. 
Το ίδιο σκέψου και για την αντίθετη περίπτωσι. 
 

 ΌΌΌΌπου άναψε στην καρδιά ο θείος έρως, εκεί δεν ίσχυσε ο φό-
βος των λόγων. Όπου έκανε την παρουσία του ο φόβος της γεένης, 
εκεί παρατηρείται υπομονή κάθε κόπου. Και όπου εμφανίζεται η ελ-
πίδα της αιωνίου βασιλείας, εκεί συναντάς την περιφρόνησι όλων 
των επιγείων. 
 

 ���� κυβερνήτης δεν μπορεί μόνος του, χωρίς την συνεργασία 
των ναυτών, να σώση το πλοίο. Ούτε ο ιατρός μπορεί να θεραπεύση 
τον ασθενή, αν προηγουμένως δεν παρακληθή από αυτόν και αν δεν 
παρακινηθή από την πλήρη εμπιστοσύνη του και την φανέρωσι του 
τραύματος. Όσοι εντράπηκαν τους ιατρούς, άφησαν τις πληγές να σα-
πήσουν· πολλοί μάλιστα πολλές φορές ωδηγήθηκαν και στον θάνατο. 
 

 ΌΌΌΌταν βόσκουν τα πρόβατα, ο Ποιμήν ας μη παύη να παίζη 
την φλογέρα της διδασκαλίας και μάλιστα όταν πρόκειται να κοιμη-
θούν. Διότι τίποτε άλλο δεν φοβείται ο λύκος όσο τον ήχο της ποιμε-
νικής φλογέρας.  
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                ΑΑΑΑδελφοί, εκείνος που μας στερεώνει μαζί μ’ εσάς εις τον Χριστόν και 
μας έχρισε, είναι ο Θεός, ο οποίος και μας εσφράγισε και έδωκε στις καρ-
διές μας το Πνεύμα σαν αρραβώνα. Επικαλούμαι μάρτυρά μου τον Θεόν, 
ότι διά να μη σας λυπήσω δεν ήλθα ακόμη εις την Κόρινθον. Όχι διότι θέ-
λομεν να σας εξουσιάζωμεν σε ζητήματα της πίστεώς σας, αλλά είμεθα 
συνεργάται της χαράς σας, διότι στέκεσθε σταθεροί εις την πίστιν. Απεφά-
σισα να μη σας κάνω και άλλην δυσάρεστην επίσκεψιν. Εάν εγώ σας λυ-
πώ, τότε ποιος μου προξενεί χαράν παρά εκείνος που τον κάνω να λυπά-
ται; Και σας έγραψα ακριβώς αυτό, ώστε, όταν έλθω, να μη λυπηθώ από 
εκείνους, από τους οποίους έπρεπε να χαίρω, διότι έχω πεποίθησιν δι’ ό-
λους σας ότι η χαρά μου είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα από μεγά-
λην θλίψιν και στενοχωρίαν της καρδιάς, με πολλά δάκρυα, όχι διά να λυ-
πηθήτε, αλλά διά να γνωρίσετε την υπερβολικήν αγάπην που έχω για σας.  

 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

ΣΣΣΣπανίως βέβαια, αλλά έτυχε περίστασι που είδα εμπαθείς να 
γίνωνται Γέροντες απαθών, και σιγά-σιγά, επειδή εντράπηκαν τους    

υποτακτικούς των, να περιορίζουν τα πάθη των. Αυτό το αποτέλε-
σμα νομίζω ότι το επέφερε σ’ αυτούς ο μισθός των «σεσωσμένων», 
των καλών υποτακτικών δηλαδή. Και απέβη σ’ αυτούς η εμπαθής 
διακονία αιτία απαθείας.    
Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, από το βιβλίο «Κλίμαξ (Κείμενο-Μετάφραση)», 
Λόγος έτερος, Εις τον Ποιμένα, παράγραφοι 20, 21, 22, 26, 27, 33, 34, 36, 37 
& 41, σελ. 385-389, έκδοσις πέμπτη, εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής 1992 
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Πατριάρχης "ωνσταντινούποληςΠατριάρχης "ωνσταντινούποληςΠατριάρχης "ωνσταντινούποληςΠατριάρχης "ωνσταντινούπολης    
 

ΟΟΟΟ Άγιος Ιωάννης, από παιδί διακρίθηκε για τη σπάνια εγκρά-
τεια του και για τον από φυσικού έρωτα προς τη νηστεία. Πράγμα 
που του έδωσε και την προσωνυμία του Νηστευτή. 
 

ΟΟΟΟ Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ό-
ταν έγινε έφηβος έκανε το επάγγελμα του χαράκτη. Η καρδιά του ό-
μως, ήταν δοσμένη στα θεία και κάθε μέρα διάβαζε την Αγία Γραφή 
και  άλλα  θρησκευτικά  βιβλία,  πλουτίζοντας  έτσι  τις  γνώσεις  του.  Τα  
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πλεονεκτήματα του αυτά, εκτίμησε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Γ' και 
τον χειροτόνησε διάκονο. 
 

ΑΑΑΑπό τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερα την ελεημοσύνη, βοη-
θώντας πλήθος φτωχών και άλλων απόρων. Αργότερα έγινε πρεσβύ-
τερος, και μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου, με κοινή υπό-
δειξη αρχόντων και λαού, εκλέχτηκε διάδοχος του ο Ιωάννης ο Νη-
στευτής σαν Ιωάννης Δ' (12/04/582 μ.Χ. επί βασιλέως Μαυρικίου). 
 

ΤΤΤΤο πόσο έλαμψε και σαν Πατριάρχης ο Ιωάννης, έχουμε πο-
λύ εύγλωττες μαρτυρίες: Ο επίσκοπος Σενιλλίας Ισίδωρος τον παρι-
στάνει σαν Άγιο και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος τον α-
ποκάλεσε «σκήνωμα πάσης ἀρετῆς». Στον Ιωάννη επίσης, Σύνοδος 
των Πατριαρχών που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 587 μ.Χ., 
του απένειμε τον τίτλο «Οἰκουμενικός». Σχετικά με τις εκκλησιαστι-
κές ποινές ο Ιωάννης θέσπισε σοφό κανονικό, που βρίσκεται στο 
Πηδάλιο. 
 

ΚΚΚΚοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 595 μ.Χ. και το λείψανο 
του τάφηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. 

(Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.    
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 μονοήμερη προσκυνηματική εκ-
δρομή στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος - Αγίου Νεκταρίου και 
στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Μηνά στην Αίγινα. Ώρα αναχώρησης 
6:30 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 35 €.  
2)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΑΜΠΑ        

     (επί τη εορτή του Γενεθλίου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου) 
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός  
                                                                         Εσπερινός.                                                                           
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                                    Θεία Λειτουργία.                                                                      
3)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, Ιερός Ναός Παναγίας Βαραμπά 
                                                 & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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