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Με αναστάσιμη χαρά επικοινωνούμε με την μεγάλη οικογένειά μας, τους ενορίτες μας, ώστε να
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, για την στήριξή σε κάθε πρόσκληση της εκκλησίας, σε εκδηλώσεις
– εορτές – εκδρομές – κατηχητικά – ομιλίες – λαχειοφόρους – πανηγύρεις εξωκλησιών, στην
φιλανθρωπία και ελεημοσύνη, στην αποπεράτωση του νέου Ιερού Ναού. Ευχόμαστε η Παναγία να
είναι πάντα βοηθός και σκεπαστής στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαΐου - Ιουνίου
Κάθε Κυριακή Θ. Λ. στην Παναγία Παραβουνιώτισσα.
-στις 7-8/5 θα πανηγυρίσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στο Κοτρώνι.
-στις 15/5 Πέμπτη, διοργανώνουμε προσκύνημα στον Άγ.Αχίλλιο Λάρισας,όπου
θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική Θ.Λ. αναχώρηση 5:00 π.μ. τιμή: 20 €.
-στις 17/5 Σάββατο, στο εξωκκλήσι Αγίων Ασωμάτων, Θ. Λ.
-στις 20-21/5 Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Θ.Λ.
-στις 27/5 Τρίτη, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, Θ.Λ.
-στις 29/5 Πέμπτη της Αναλήψεως, Δεσποτική εορτή Θ.Λ.
-στις 31/5 Σάββατο στο εξωκκλήσι Αγίων Θεοδώρων Θ.Λ.
-στις 6/6 Παρασκευή, Εσπερινός Ψυχοσάββατου 18:00( τρισάγιο κεκοιμημένων)
–στις 7/6 Ψυχοσάββατο Σάββατο Θ.Λ.
-στις 9/6 Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος Θ.Λ.
-στις 14/6 Σάββατο Θ.Λ.
-στις 19/6 Πέμπτη Αγίου Ιούδα Θεαδέλφου Θ.Λ.
-στις 24/6 Τρίτη το Γενέθλιο του Προδρόμου Θ.Λ.
-στις 31/6 Δευτέρα Σύναξη Αποστόλων Θ.Λ. πανήγυρη εξωκκλ. Αγίων Θεοδώρων.
Ρώτησε κάποιος τον Όσιο Πορφύριο, τι πρέπει να ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές.
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σαν την κλώσσα:
Κάτω από τα φτερά της σκεπάζει και άσπρα πουλάκια και μαύρα πουλάκια». Η Ορθόδοξη
Εκκλησία δεν πολιτικοποιείται και πολύ περισσότερο δεν κομματικοποιείται. Σκεπάζει με την
αγάπη όλους, χωρίς να ταυτίζεται με φατρίες.
Κάποτε ο Γέροντας με ρώτησε πώς πάνε τα πολιτικά πράγματα. Του απάντησα ότι γενικά δεν
πάνε καλά. Κι ο Γέροντας είπε: «Τι να σου κάνουν οι πολιτικοί;
Είναι μπερδεμένοι με τα ψυχικά πάθη τους. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βοηθήσει τον
εαυτό του, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τους άλλους;
Φταίμε κι εμείς για την κατάσταση αυτή. Αν ήμασταν αληθινοί χριστιανοί, θα μπορούσαμε να
στείλουμε στη Βουλή, όχι βέβαια χριστιανικό κόμμα, αλλά χριστιανούς πολιτικούς, και τα
πράγματα θα ήταν διαφορετικά».

Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου του 1453. Διάφοροι θρύλοι.
Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Σύμφωνα με τον θρύλο, όταν μπήκαν οι Τούρκοι στην Πόλη, «άγγελος
Κυρίου» άρπαξε το βασιλιά και τον πήγε σε μια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω, κοντά στη Χρυσόπορτα.
Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο βασιλιάς και καρτερεί να κατεβεί ο άγγελος στη σπηλιά, να τον
ξεμαρμαρώσει. Και θα σηκωθεί πάλι ο βασιλιάς και θα μπει στην Πόλη και θα διώξει τους Τούρκους
ως την Κόκκινη Μηλιά.

Ο παπάς της Αγια-Σοφιάς. Στους θρύλους για την Άλωση της Πόλης, την ώρα που μπήκαν οι

Τούρκοι στην Αγια-Σοφιά δεν είχε τελειώσει ακόμα η λειτουργία. Ο παπάς που έκανε τη λειτουργία
πήρε αμέσως το Άγιο Δισκοπότηρο και μπήκε σε μια πόρτα η οποία σφραγίστηκε αμέσως. Όπως
αναφέρεται στις παραδόσεις, είναι θέλημα Θεού να ανοίξει μόνη της η πόρτα όταν επιστρέψει η
Κωνσταντινούπολη στους Βυζαντινούς και να βγει από εκεί ο παπάς, να τελειώσει τη λειτουργία.

Τα μισοτηγανισμένα ψάρια. Την ημέρα που έπεσε η Πόλη ένας γέροντας τηγάνιζε ψάρια, και όταν
του είπαν «Εάλω η Πόλις», είπε πως για να πιστέψει πως έπεσε η Πόλη, έπρεπε να βγουν τα ψάρια
από το τηγάνι. Και σύμφωνα με τις δοξασίες έτσι έγινε, με τον γέροντα μάλιστα να «προφητεύει» πως
όταν φύγουν οι Οθωμανοί από την Κωνσταντινούπολη, θα ολοκληρωθεί το τηγάνισμα των ψαριών
που είναι τηγανισμένα μόνο από την μία τους πλευρά.
ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. Στο Άγιο Όρος δεν επιτρέπεται να εισέλθει γυναίκα. Αυτό
λέγεται άβατο. Το άβατο κατοχυρώθηκε με αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, πατριαρχικά σιγγίλια, με
σουλτανικά φυρμάνια , με άρθρα διεθνών κανονισμών , με όλα τα ελληνικά Συντάγματα και με
νομοθετικό διάταγμα. ( Φ.Ε.Κ. 268/28.9.1953 ) . Όχι γιατί υποτιμάται το φύλο, ίσα ίσα τιμά την
Υπεραγία Θεοτόκο , δια της οποίας ενηνθρώπησεν ο Υιός και Λόγος του Θεού. Εξ άλλου και το Άγιο
Όρος ονομάζεται και « Περιβόλι της Παναγίας » . Τούτο γίνεται για να μπορούν οι Μοναχοί,
απερίσπαστοι να προσεύχονται νύχτα και ημέρα και να δοξολογούν τον Θεό. Γι αυτό δεν
απαγορεύεται μόνο η παρουσία της γυναίκας, αλλά όπως λέει ο γέρων Γεδεών , « παντός θήλεως
εμψύχου, λογικού ή αλόγου ,ημέρου και τιθασσευομένου ». Το ίδιο πράγμα μου είπε κάποτε ένας
Ρουμάνος ασκητής. «Αγράμματος είμαι. Τι να σας πω » . Όταν τον ρωτήσαμε γιατί δεν έρχονται
γυναίκες στο Άγιο Όρος, απάντησε με απλότητα : «Παιδιά μου. Το αλάτι βγαίνει από το νερό, αλλά
αν πέσει μέσα στο νερό, λειώνει και χάνεται. Έτσι και οι μοναχοί γεννιούνται από γυναίκες που είναι
πλάσματα του Θεού, όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά αν πέσουν μέσα στις κακές γυναίκες , διαλύονται
και χάνονται». Αυτά μας είπε, γιατί ήθελε να τονίσει την αγνότητα και παρθενία των μοναζόντων.
Επίσης στο Άγιο Όρος λέγεται ότι όταν η Πλακηδία, κόρη του Μεγάλου Θεοδοσίου (379-395 μ. Χ.)
θέλησε να έλθει στη Μονή Βατοπεδίου, άκουσε φωνή: « Τί θέλεις εσύ εδώ; Εδώ είναι μοναχοί. Εσύ
είσαι γυναίκα, γιατί δίνεις στον εχθρό αφορμή να τους πολεμά;». Στο σημείο εκείνο, που ακούστηκε η
φωνή, αγιογραφήθηκε εικόνα της Παναγίας και υπάρχει μέχρι σήμερα ακοίμητη κανδήλα. Η εικόνα
αυτή ονομάστηκε ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΡΙΑ.(βιβλ. Μαξίμου Μοναχού, Πλατυτέρα των Ουρανών).
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΗ. (Γνώμη γέροντος Παϊσίου)
Αν ξέραμε τι ωφέλεια έχουμε από τις αρρώστιες, δε θα θέλαμε να γίνουμε καλά, θα θέλαμε να
υπομείνουμε, για να πάρουμε μία καλύτερη θέση στον παράδεισο…
- Γέροντα τα αντιβιοτικά κάνουν ζημιά στον άνθρωπο. Αυτή τη φορά, αναγκαστήκαμε να δώσουμε στην

κόρη μου (2 χρονών) αντιβίωση. Κάποιοι στο σχολείο της γυναίκας μου πήγαν στον ομοιοπαθητικό και μ'
ένα χαπάκι μικρό την πέρασαν. Μας λένε μήπως θα έπρεπε από την αρχή ν' αρχίσουμε το παιδί με
ομοιοπαθητική. Ακούσαμε, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, ότι ο π. Πορφύριος είπε ότι τα ομοιοπαθητικά
φάρμακα, την πρώτη δόση που δίνουν, δεν την παρασκευάζουν στην Ελλάδα αλλά τη φέρνουν από την
Ολλανδία, όπου τη διαβάζουν σε ειδική τελετή. Δηλαδή μαγείες.
Έχουν μπλεχτεί πολλοί σ' αύτη την ιστορία, και έχουν ανακατέψει πολλά, θα πάρεις ένα φάρμακο, σου
λένε, στην αρχή θα γίνεις χειρότερα, αλλά μετά θα σου περάσει. Σε πονάει ας πούμε το μάγουλο. Σου
δίνει ο άλλος ένα δυνατό χαστούκι, πονάει περισσότερο, ώστε η προηγούμενη κατάσταση, σου φαίνεται...
αστεία και την υπομένεις άνετα.
Μετά είναι κι άλλοι που είναι άρρωστοι μόνο στο λογισμό. Πάει στο γιατρό. Φύγε, δεν έχεις τίποτα.
Ξαναπάει. Φύγε δεν έχεις τίποτα. Πάει στον ομοιοπαθητικό, αυτός ξέρει ότι δεν έχει τίποτα, δεν του το
λέει, του δίνει εκεί μια σκόνη για το λογισμό, να του περάσει. Έγινα καλά, λέει. Αυτό είναι απάτη!
Μετά είναι και άλλοι που δεν μπορούν να βολευτούν αλλού και πάνε στην ομοιοπαθητική και βρίσκουν...
μια απασχόληση. Είναι μπερδεμένο το πράγμα. Μπλέκονται διάφοροι, δεν μπορεί να έχει κανείς
εμπιστοσύνη.
Μετά τα απορρίπτουν όλα τ' αλλά... αυτό δεν είναι σωστό! Αν ο άλλος έχει πυρετό 40 C τι θα κάνεις;
Αφού το φάρμακο της ιατρικής κάνει τη δουλειά του, ρίχνει τον πυρετό.
Μου κάνει εντύπωση με τον Ιπποκράτη, που βρήκε τόσα πράγματα, τόσες παρατηρήσεις, τόσες
θεραπείες. Αυτό δεν ήταν τυχαίο,... είναι θείος φωτισμός. Ο άλλος από τη μούχλα έφτιαξε την πενικιλίνη.
Ένα γεροντάκι στο μοναστήρι το είχε παρατηρήσει αυτό και μού είπε να τρώω μουχλιασμένο ψωμί,
βοηθούσε… Ενώ ό άλλος έκανε το φάρμακο από τη μούχλα και έσωσε τόσους ανθρώπους. Εγώ θα
παραδεχόμουν κάποιον βοτανολόγο, επιστήμονα. Να κάποιος έγραψε ένα βιβλίο 100 βότανα 1000
θεραπείες.
- Βλέπεις εκεί βότανα που τα τσαλαπατάμε και γιατρεύουν ένα σωρό περιπτώσεις.
Ήρθε εδώ κάποιος, δε θέλω να πω όνομα, γιατρός, έγραφε ένα βιβλίο, είναι και ευσεβής. Του λέω• Η
μέντα βοηθάει πολύ στο άσθμα. Δεν ξέρω, μου λέει. Βρε, του λέω, εσύ γιατρός και λες δεν ξέρω;...
Βλέπεις και αυτοί δεν πάνε με καλό σκοπό, πάνε να τα κάνουν στην άκρη τα βότανα, να υπάρχουν μόνο
τα φάρμακα. Εδώ στις τροφές βάζουν τόσα και τόσα και στα φάρμακα θα διστάσουν;
Αν ήταν κάποιος επιστήμονας βοτανολόγος θα τον παραδεχόμουν. Βλέπεις οι γερμανοί βαλαν τη μέντα σε
φακελάκια τώρα και την πουλάνε... θέλει διάκριση το πράγμα.
- Δηλαδή γέροντα να μην κάνουμε ομοιοπαθητικές στο παιδί;
- Όχι δεν είναι πράγμα να του έχεις εμπιστοσύνη.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΟΓΛΥΚΟ - Τι χρειαζόμαστε:
1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι πλήρες
1 κρέμα γάλακτος μεγάλη
3-4 κουταλιές σούπας ζάχαρη άχνη
1 κονσέρβα ανανά
10 δαμάσκηνα αποξηραμένα
250 γραμμάρια καρυδόψυχα
Πώς το κάνουμε:
Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος με την άχνη μέχρι να γίνει σαντιγύ
Ανακατεύουμε το γιαούρτι με την σαντιγύ
Κόβουμε σε μικρά κομματάκια τον ανανά και τα δαμάσκηνα
Περνάμε από το μπλέντερ τα καρύδια σε όσο ψιλά μας αρέσουν
Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά μαζί και τοποθετούμε στο ψυγείο για 2 ώρες τουλάχιστον

1.Βασική αλήθεια του Χριστιανισμού είναι η
πίστη στην Αγία Τριάδα. Ο Θεός είναι Ένας κατά
την ουσία αλλά ταυτόχρονα Τριαδικός, δηλαδή
τρία Πρώσοπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο
Πνεύμα.

1. Οι Χιλιαστές όχι μόνο απορρίπτουν την πίστη
στον Τριαδικό Θεό, αλλά φτάνουν να γράφουν
πώς η Τριαδική διδασκαλία προέρχεται από τη
"διάνοια του Σατανά" ( Άρα λένε πώς ένας Άγιος
Σπυρίδονας αποδυκνείοντας αυτά σκεφτόταν απο
τον Σατανά)

2. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι "Θεός
2. Οι Χιλιαστές, όπως ο παλιός αιρεσιάρχης
αληθινός εκ Θεού αληθινού". Γεννημένος
Άρειος, που καταδικάστηκε απο την Ά
προαιώνια από το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας
οικουμενική Σύνοδο, αρνούνται τη θεότητα του
ουσίας και της φύσεως μ' Εκείνον. Όντας λοιπόν
Χριστού μας και διδάσκουν πως είναι κτίσμα,
τέλειος Θεός, έγινε και τέλειος άνθρωπος "δια την δηλαδή δημιούργημα του Θεού. Αυτή και μόνο η
ημετέραν σωτηρίαν".
πλάνη τους δείχνει πως είναι "αντίχριστοί"
3. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρώσοπο της
3. Για το Άγιο Πνεύμα οι Χιλιαστές προχωρούν
Αγίας Τριάδος. Όπως ο Υιός, που γεννιέται από
ακόμη πιό πέρα και από τους παλιούς
το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας φύσεως μ' Εκείνον,
Πνευματομάχους, που καταδίκασε η ΄Β
έτσι και το Άγιο Πνεύμα, που εκπορεύεται επίσης οικουμενική Σύνοδος. Δεν παραδέχονται όχι μόνο
απο τον Πατέρα (Ιω. 15,26), είναι πάλι της ίδιας
τη θεότητα Του, αλλά ούτε και την πρωσοπική
φύσεως και της ίδιας ουσίας, δηλαδή Θεός.
Του υπόσταση. Το θεωρούν απλώς ενεργό δύναμη
του Θεού.
4. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο απο σώμα. 4. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην αθανασία της
Έλαβε από το δημιουργό Θεό και ψυχή, που είναι ψυχής, όπως παλιά οι Θνητοψυχίτες. Γι' αυτούς ο
αθάνατη. Ακόμη δεχόμαστε πώς η ζωή
άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Ότι ονομάζουμε ψυχή,
συνεχίζεται και μετά το θάνατο μάς.
έιναι απλώς η ζωή, όπως ακριβώς η ζωή των
ζώων. Πεθαίνοντας ο άνθρωπος περιέρχεται στην
ανυπαρξία. Εκμηδενίζεται.
5. Για μας τους Ορθοδόξους η Παναγία είναι "η
μητέρα του Κυρίου" μας

5. Οι Χιλιαστές δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως
Θεοτόκο και παρερμηνεύοντας , όπως το
συνηθίζουν, διάφορα χωρία της Γραφής,
απορρίπτουν οτι υπήρξε Αειπάρθενος.

6. Εμείς τιμούμε τους Αγίου του Θεού, δηλαδή
εκείνους που αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους
στο Θεό και έζησαν ακολουθώντας πιστά το
θέλημα Του. Δεχόμαστε ακόμη πως αυτή η
μεταχή τους στη θεία ζωή, τους δίνει τη
δυνατότητα να μεσιτεύσουν στο Θεό για μας.

6. Οι Χιλιαστές αρνούνται την ύπαρξη των Αγίων
και επομένως τις μεσιτείες τους και την τιμητική
προσκύνηση τους εκ μέρους των πιστών. Και είναι
φυσικό, αφού δέχονται πως οι άνθρωποι- άρα και
οι Άγιοι - μετά το θάνατο τους εκμηδενίζονται.

7. Ως χριστιανοί ανήκουμε στην Εκκλησία, που
είναι το σώμα του Χριστού μας. Σωζόμαστε μόνο
όταν έιμαστε μέλη της Εκκλησίας και όταν
γινόμαστε μέτοχοι της θείας χάριτος μέσω των
μυστηρίων, που συνέστησε και παράδωσε ο ίδιος
ο Λυτρωτής μας Ιησούς.

7. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην Εκκλησία.
Αρνούνται τη σωστική χάρη των μυστηρίων.
Πολεμούν και διαβάλλουν τους κληρικούς.

8. Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι το καύχημα 8. Οι Χιλιαστές δεν χρησιμοποιούν και δεν τιμούν
όλων των πιστών, αφού επάνω του θυσιάστικε ο
το Σταυροό. Είναι χαρακτηριστικό: Δεν κάνουν
Λυτρωτής μας. Τον μισούσαν και τον
ποτέ το σημείο του σταυρού! Φτάνουν μάλιστα ν'
προσκυνούσαν οι χριστιανοί ήδη από τα
αποκαλούν εμας τους χριστιανούς που τον
αποστολικά χρόνια. Έτσι κι εμείς εξακολουθούμε
κάνουμε ειδωλολάτρες!
να τον σεβόμαστε και να τον προσκυνούμε.
9. Οι Ορθόδοξοι τιμούμε και ασπαζόμαστε τις
ιερές εικόνες. Όχι βέβαια, τα ξύλα, αλλά τα
εικονιζόμενα ιερά πρόσωπα.

9. Οι Χιλιαστές είναι εικονομάχοι. Όχι μόνο δεν
τιμούν και δέν προσκυνούν τις εικόνες αλλά τις
χλευάζουν και τις καταπατούν.

