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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η    2 2    Σ  Ε  Π  Τ  Ε  Μ  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ    2 0 1 9 
 Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Σινώπης (117). 
 Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ (320), Ἰσαὰκ καὶ Μαρτίνου μαρτύρων. 

[…] 
 

  ιερεύς, λόγω της εξουσίας την οποίαν διαθέτει και η οποία, 
[…], είναι ανώτερη από κάθε κοσμικό άρχοντα, πρέπει να έχει το 
χάρισμα, πρέπει να ομιλεί ως έχων αυθεντίαν και κυρίως πρέπει 
να ομιλεί με παρρησία και να έχει το θάρρος να ελέγχει το κακόν 
και την αμαρτίαν. Αλλ᾿ επειδή ο έλεγχος είναι έργον πολύ δύσκο-
λον, γιατί συναντά συνήθως τις αντιδράσεις των ελεγχομένων, ο 
ιερεύς βρίσκεται συχνά σε δίλημμα ή να επαινεί και να τα έχει 
καλά, ει δυνατόν, με όλους ή να ελέγχει και να δυσαρεστεί πολ-
λούς κάνοντάς τους έτσι εχθρούς του. Όμως, όπως ο άριστος δι-
δάσκαλος δεν πρέπει να ακολουθεί τις επιθυμίες των μαθητών 
του, αλλά να τους καθοδηγεί στο ορθό και στο πρέπον, έτσι και ο 
ιερεύς πρέπει να ελέγχει αλλά και να εξηγεί τους λόγους διά τους 
οποίους κάνει τους ελέγχους, όπως και ο ίδιος, ο Χρυσόστομος, έ-
διδε εξηγήσεις για τους ελέγχους που έκανε και μάλιστα καθόριζε 
και τους τρόπους του ελέγχου. 
 

 έλεγχος, έλεγε, πρέπει να γίνεται· α) με ειλικρινή αγά-
πη και πόνο ψυχής, ωσάν να γίνεται σε αδελφούς· β) να γίνεται με 
πραότητα, χωρίς εμπάθεια και οργή· γ) να μην εξευτελίζεται προ-
σωπικά ο ελεγχόμενος αλλά το πάθος του, η αμαρτία του· δ) να έ-
χει ποικιλία ο έλεγχος, να μην είναι πάντοτε μόνο σκληρός αλλά 
και γλυκύς - μαλακός· να είναι δηλ. φιλόστοργος, όπως ο ίδιος έ-
λεγε προς όλες τις κατευθύνσεις και γι’ αυτό χαρακτηρίσθηκε ιε- 
ροκήρυκας του ελέγχου και της παρρησίας· έλεγχε το λαό για την 
ανθρώπινη  ματαιοδοξία  του·  έλεγχε  τα  θέατρα,  τα  οποία ήταν ό,τι 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ε΄ 1-11) 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννη-
σαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀ-
ποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν 
τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου 
τοὺς ὄχλους. Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· 
Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς 
ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, δι᾿ ὅ-
λης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήμα-
τί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν 
πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. Καὶ 
κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόν-
τας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ 
πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέ-
πεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁ-
μαρτωλός εἰμι, Κύριε. Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας 
τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως 
δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινω-
νοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβοῦ· 
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ 
πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
 

 
τα σημερινά και η σημερινή τηλεόραση· έλεγχε τους βασιλείς και 
τους άρχοντες για τις σπατάλες, την αδικία, την πολυτέλεια, την 
διαφθορά. Όμως έλεγχε σφοδρώς και τους ιερείς που ζούσαν ως 
παράσιτα στοιχεία. Τους έλεγε για την ανηθικότητα, την φιλαργυ-
ρία, την γαστριμαργία· έλεγχε εκείνους που πλούτιζαν από την Ιε-
ρωσύνην, τους «βαλαντιοσκόπους», όπως τους ονόμαζε· εκείνους 
που ζούσαν κοσμική ζωή, «τους παρασίτους και κόλακες», και ε-
κείνους     που    ζούσαν    με    «συνεισάκτους»,    τις    δήθεν    αδελφές    τους,   
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ 
 
 

    Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς εστεκότανε κοντά εις την λίμνην 
της Γεννησαρέτ, είδε δύο πλοιάρια κοντά εις την λίμνην, αλλ’ οι 
ψαράδες είχαν βγη και έπλεναν τα δίχτυα. Εμπήκε εις ένα από τα 
πλοιάρια το οποίον ανήκε εις τον Σίμωνα και τον παρεκάλεσε να 
απομακρυνθή λίγο από την ξηράν. Τότε εκάθησε και εδίδασκε τα 
πλήθη από το πλοιάριον. Μόλις έπαυσε να μιλή, είπε εις τον Σί-
μωνα, “Πήγαινε εις τα βαθειά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρε-
μα”. Και ο Σίμων απεκρίθη, “Διδάσκαλε, όλην την νύχτα εκοπιά-
σαμε χωρίς να πιάσωμε τίποτε. Αλλ’ επειδή συ το λες, θα ρίξω το 
δίχτυ”. Όταν το έκαναν, έπιασαν πολλά ψάρια, και το δίχτυ τους 
άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα εις τους συντρόφους των 
που ήσαν εις το άλλο πλοιάριον, να έλθουν να τους βοηθήσουν· 
και ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοιάρια, ώστε να κινδυνεύ-
ουν να βυθισθούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε εις 
τα γόνατα του Ιησού και είπε, “Φύγε απ’ εδώ, Κύριε, διότι είμαι 
άνθρωπος αμαρτωλός”. Αυτό το είπε διότι εξεπλάγη και αυτός 
και όλοι όσοι ήσαν μαζί του με τα ψάρια που έπιασαν, επίσης και 
ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν 
συνεταίροι του Σίμωνος. Και είπεν ο Ιησούς εις τον Σίμωνα, “Μη 
φοβάσαι· από τώρα και εις το εξής θα πιάνης ανθρώπους”. Και 
όταν έφεραν τα πλοιάρια εις την ξηράν, τα άφησαν όλα και τον α-
κολούθησαν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 
 
σκανδαλίζοντας έτσι το ποίμνιο. 
 

έβαια ο έλεγχός του αυτός έγινε η αιτία να τον μισήσουν 
οι θιγόμενοι και να τον διώξουν· ποιοι ήταν αυτοί; α. Οι ανήθικοι 
μοναχοί, και ιερομόναχοι ακόμη και επίσκοποι, όλοι αυτοί που 
συζούσαν με τις δήθεν αδελφές τις λεγόμενες «συνεισάκτους», 
προκαλώντας δημόσιον σκάνδαλον. β. Οι πλεονέκτες, των οποίων 
καυτηρίαζε την πλεονεξίαν, χαρακτηρίζοντάς την μητέρα όλων 
των  κακών.  γ.  Όσοι συνήθιζαν να κατατρώγουν τα εκκλησιαστικά 
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χρήματα, με αρπαγές και γαστριμαργίες, είτε αυτοί ήταν άνθρω-
ποι της Εκκλησίας είτε ήταν ισχυροί κοσμικοί άρχοντες. δ. Οι μι-
σθωτοί ποιμένες. ε. Οι φιλόσαρκοι και κοσμικόδουλοι μοναχοί 
και άτακτοι ιερείς. στ. Οι πλουτόδουλοι εγωϊστές και αλαζόνες. ζ. 
Οι άνομοι της αυλής και ιδίως τα αυλικά γύναια –τα όποια αυλικά 
γύναια κάθε εποχής– με τις ματαιόδοξες φιλαρέσκειές τους, τις 
σπατάλες και την άστατη ζωή τους.  
 

(εκ της ιστοσελίδος της Αποστολικής Διακονίας) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 (7:30 μ.μ.) προς Παρασκευή 
27 Σεπτεμβρίου 2019 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο του 
Οσίου Δαυίδ Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Αγίας Ακυλίνας της Ζα-
γκλιβερινής. 
3)                                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (7:30 μ.μ.) προς Τρίτη 1η Ο-
κτωβρίου 2019 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυ-
πνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-
γοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
4)ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 ημερήσια προσκυνηματική 
εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ και στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια. Ώρα αναχώρησης 7:00 
π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 25 €.  
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