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Ïμιλία την 
Τετάρτη, 

στο Πνευματικό κέντρο, 
με οδηγό το Aποστολικό  
Ευαγγελικό ανάγνωσμα  της 
Κυριακής. Θα προηγείται το ιερό απόδειπνο με 
χαιρετισμούς στην Κυρία Θεοτόκο στον Ενοριακό 
Ναό Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας 
Πατρών. 
Α) Θα γίνεται εύρεση του ιερού κειμένου από το 
βιβλίο της Καινής Διαθήκης
Β) Ανάγνωση από τους συμμετέχοντες 
Γ) Σύντομη ερμηνεία στην νεοελληνική γλώσσα 
Δ) Σχολιασμός και θεολογικά εκκλησιαστικά 
διδάγματα ή συμπεράσματα από τον π. Αντώνιο 
Ρουμελιώτη, ιερατικό προϊστάμενο.

κηρύγµατα εσπερινά

Ώρα:  6 µ.µ.

Θ.Λειτουργίες ΜΑΡΤΙΟΥ
* ÊõñéáêÞ 17/3, ôçò ÔõñïöÜãïõ- Áëåîßïõ, 
óôéò 7 ð.ì.
* ÊÁÈÁÑÁ ÄÅÕÔÅÑÁ 18/3, ÌÝãá áðüäåéðíï 
óôéò 6.30 ì.ì.
* Ôñßôç 19/3, ×ñõóÜèïõ êáé Äáñåßáò, 
(ðñïçãéáóìÝíç È.Ë. óôéò 4 ì.ì.)
* ÔåôÜñôç 20/3, ôùí åí ôç ìïíÞ ôïõ Áã. 
ÓÜââá áíáéñ. ðáôÝñùí, (ðñïçãéáóìÝíç 
È.Ë. óôéò 4 ì.ì.)
* ÐÝìðôç 21/3, Éáêþâïõ ïìïëïã., 
(ðñïçãéáóìÝíç È.Ë. óôéò 4 ì.ì.)
* ÐáñáóêåõÞ 22/3, Á' ×áéñåôéóìïß, 
(ðñïçãéáóìÝíç È.Ë. óôéò 6.30 ð.ì.)
* ÓÜââáôï 23/3, Èáýìá êïëëýâùí Áã. 

Èåïäþñïõ), óôéò 7 ð.ì.
* ÊõñéáêÞ 24/3, Á' Íçóôåéþí, Ïñèïäïîßáò, 
óôéò 7 ð.ì.
* ÄåõôÝñá 25/3, Åõáããåëéóìüò ôçò 
Èåïô.ÅèíéêÞ åïñôÞ, óôéò 7 ð.ì.
* Ôñßôç 26/3, óýíáî. Áñ÷áããÝëïõ ÃáâñéÞë 
(ðñïçãéáóìÝíç È.Ë. óôéò 4 ì.ì)
* ÔåôÜñôç 27/3, Ìáôñþíçò 
ïó.,(ðñïçãéáóìÝíç È.Ë. óôéò 4 ì.ì)
* ÐáñáóêåõÞ 29/3, Â' ×áéñåôéóìïß, 
(ðñïçãéáóìÝíç È.Ë. óôéò 6.30 ð.ì.)
* ÓÜââáôï 30/3, Æá÷áñßïõ åðéóê. 
Êïñßíèïõ), óôéò 7 ð.ì.
* ÊõñéáêÞ 31/3, Â' Íçóôåéþí, Ãñçãïñßïõ 
ÐáëáìÜ, óôéò 7 ð.ì

ÊÕÊËÏÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ 

ÊÁÈÅ ÔÑÉÔÇ

*Κάθε Σάββατο και 
Κυριακή για παιδιά 

νηπίου - δημοτικού - 
γυμνασίου - λυκείου.

*Ακόμη και για 
φοιτητές -τριες, 

σπουδαστές -τριες

ÅêêëçóéáóôéêÝò 
óõíáíôÞóåéò

ìå 

ðïëëÝò 

äñáóôçñéüôçôåò
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ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÐÁÔÑÙÍ

επικοινωνία: τηλ. 2610 523 556, φαξ 2610 525 580
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+ΤΥΡΙΝΗΣ
Αλεξίου ανθρώπου του Θεού

Από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν. Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών, π.Αντώνιο Ρουμελιώτη
Μαζί του η  Ελληνορθόδοξη Κοινωνία  Προσώπων “ΔΙΨΩ”

Εβδομαδιαίο 

φυλλάδιο                                       
Εβδομαδιαίο 

φυλλάδιο                                       

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Δημητριάδος κ. 
Ιγνάτιος φιλοξενεί κάθε Κυ-
ριακή εκλεκτούς προσκεκλη-
μένους, που ο καθένας έχει 
διαπρέψει στον τομέα του κι έχει διακριθεί για την προσφορά του 
στο κοινωνικό σύνολο. Μαζί τους, συζητά για θέματα που άπτονται 
των ανθρώπινων σχέσεων – ιδιαίτερα στο χώρο της οικογένειας - ενώ παράλληλα εξετάζουν 
τα σύγχρονα προβλήματα από την ορθόδοξη οπτική γωνία, σε συνδυασμό με την εποχή και 
τη νεωτερικότητα. 
Στο νέο της κύκλο, η εκπομπή ξεφεύγει από τη σταθερή και στατική παρουσίαση, καθώς 
βγαίνει από το στούντιο και επισκέπτεται διαφορετικούς χώρους και τόπους ,ανάλογα με την 
εκάστοτε θεματολογία της. 
Στόχος της εκπομπής είναι η παρουσίαση κοινωνικών φαινομένων με τρόπο που προσφέρει 
στους τηλεθεατές προοπτική ελπίδας, η ανάπτυξη καινοτόμων εθελοντικών δράσεων, η προ-
βολή της αθέατης πλευράς των γεγονότων και η ανάδειξη της εκκλησιαστικής ζωής και των 
θρησκευτικών δρώμενων. Επιπροσθέτως, επιχειρεί μία προσέγγιση της λαϊκής παράδοσης 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθεί το διαχριστιανικό και διαθρησκευτικό διάλογο 
και αναδεικνύει τον Ελληνισμό της Διασποράς.

“ÁÑ×ÏÍÔÁÑÉÊÉ”
ôçëåïðôéêÞ åêðïìðÞ 

ÊÜèå ÊõñéáêÞ 10.30 ð.ì. óôçí ÅÔ 1

Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείσθε με τον διάβολο. Στραφείτε στον 
Χριστό.
Η θεία χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε, 
θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί, 

για να μας φέρει σε κατάλληλη «φόρμα» για προσευχή. Μόνος Του θα έλθει ο 
Χριστός και θα εγκύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια 
που να Τον ευχαριστούν. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς 
αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ λέησόν με». 

ÊáëÞ ÓÁÑÁÊÏÓÔÇ 
ìå óõììåôï÷Þ óôéò 

êáôáíõêôéêÝò áêïëïõèßåò 
ôçò.

×áéñåôéóìïß ôçò 
Èåïôüêïõ

êÜèå ÐáñáóêåõÞ óôéò 
7 ì.ì.

Γέροντος Πορφυρίου
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Μια μέρα, εκεί που ο 
μεγάλος αρχαίος Έλληνας 
φιλόσοφος Σωκράτης 
έκανε τη βόλτα του στην 
Ακρόπολη, συνάντησε 

κάποιον γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι 
έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε 
για κάποιον από τους μαθητές του.
Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει 
τι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της “τριπλής 
διύλισης”.
“- Τριπλή διύλιση;” ρώτησε με απορία ο γνωστός 
του.
- Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή 
μου θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να 
φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις.
- Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας.
Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που 
πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια;
- Ε… όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως και…
-Μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις 
να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.
- Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό 
της καλοσύνης.
Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή 
μου είναι κάτι καλό;
- Καλό; Όχι το αντίθετο μάλλον…
- Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις κάτι 
κακό για τον μαθητή μου αν και δεν είσαι καθόλου 
σίγουρος ότι είναι αλήθεια.
Ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και 
αμηχανία.
- Παρόλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, μπορείς 
ακόμα να περάσεις το τεστ γιατί υπάρχει και το 
τρίτο φίλτρο.
Το τρίτο φίλτρο της χρησιμότητας.
Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για τον μαθητή 
μου κάτι που μπορεί να μου φανεί xρήσιμο σε 
κάτι;
- Όχι δεν νομίζω…
- Άρα λοιπόν αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι 
ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα 
πρέπει να το ακούσω;
Ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος, έχοντας 
πάρει ένα καλό μάθημα…
Μήπως είναι καιρός να βάλουμε κι εμείς αυτό 
το σοφό τεστ στη ζωή μας;

τριπλή 
διύλιση;

Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και 
καρποφορεί πνευματικά. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου, για να φυτέψω λίγες 
ντοματιές. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει: 
«Τι κάνεις, Γέροντα;».
«Τι να κάνω; του λέω, εξομολογώ τον κήπο μου».
«Καλά, Γέροντα, μου λέει, χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση;».
«Ασφαλώς χρειάζεται. Έχω διαπιστώσει πως, όταν τον εξομολογώ, βγάζω 
δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κ.λπ., τότε βγάζει επίσημα κηπευτικά, 
αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κιτρινιάρικες, καχεκτικές!»…
- Γέροντα, όταν στον αγώνα μου έχω πτώσεις, πανικοβάλλομαι.

- Μη φοβάσαι. Αγώνας 
είναι και θα έχουμε 
και τραύματα. Με την 

εξομολόγηση αυτά θεραπεύονται. Βλέπεις, οι στρατιώτες στον πόλεμο, όταν 
τραυματίζονται επάνω στην μάχη, τρέχουν αμέσως στον γιατρό, δένουν το 
τραύμα τους και συνεχίζουν να πολεμούν φιλότιμα. Εν τω μεταξύ αποκτούν 
και πείρα από τον τραυματισμό και προφυλάγονται καλύτερα, ώστε να μην 
ξανατραυματισθούν.
Έτσι και εμείς, όταν τραυματιζόμαστε πάνω στον αγώνα μας, δεν πρέπει να 
δειλιάζουμε, αλλά να τρέχουμε στον γιατρό - στον πνευματικό-, να του δείχνουμε 
το τραύμα μας, να θεραπευόμαστε πνευματικά, και πάλι να συνεχίζουμε «τον 
καλόν αγώνα». Κακό είναι, όταν δεν ψάχνουμε να βρούμε τους φοβερούς εχθρούς 
της ψυχής, τα πάθη, και δεν αγωνιζόμαστε για να τους εξοντώσουμε.
- Γέροντα, μερικοί από φιλότιμο δεν πάνε να εξομολογηθούν. «Αφού μπορεί να 
ξανακάνω το ίδιο σφάλμα, λένε, για ποιο λόγο να πάω να το εξομολογηθώ; για να 
κοροϊδεύω τον παπά;».
- Αυτό δεν είναι σωστό! Είναι σαν να λέει ένας στρατιώτης, όταν τραυματίζεται: 
«Αφού ο πόλεμος δεν τέλειωσε και μπορεί πάλι να τραυματισθώ, γιατί να 
δέσω το τραύμα μου;». Αλλά, αν δεν το δέσει, θα πάθει αιμορραγία και θα 
πεθάνει. Μπορεί από φιλότιμο να μην πηγαίνουν να εξομολογηθούν, τελικά 
όμως αχρηστεύονται. Ο διάβολος, βλέπεις, εκμεταλλεύεται και τα χαρίσματα 
(π.χ. το φιλότιμο). Αν δεν καθαρίζουμε με την εξομολόγηση την ψυχή μας, 
όταν πέφτουμε και λερωνόμαστε, σκεπτόμενοι ότι πάλι θα πέσουμε και θα 
λερωθούμε, προσθέτουμε λάσπες πάνω στις παλιές λάσπες και είναι δύσκολο 
μετά να καθαρίσουν. Γέροντας Παϊσιος

åîïìïëïãþ ôïí êÞðï ìïõ

Τρέχουµε να 
προλάβουµε τη ζωή! 

Βιαζόµαστε να τα ζήσουµε όλα, λες 
κι ο χρόνος τελειώνει. Συλλέγουµε 

εµπειρίες, µα η ταχύτητα που 
το κάνουµε είναι τέτοια που δεν 

προλαβαίνουµε να νιώσουµε 
τίποτα. Μόνο άγχος για το αν θα 

προλάβουµε! 
Και δώσ’ του σχέδια και 

προγραµµατισµός για να τα 
προλάβουµε όλα. Νιώθουµε πως 

οι άλλοι µας προσπερνούν κι εµείς 
µένουµε πίσω! Τρέµουµε στην ιδέα να 
µην έχουµε ζήσει κάτι που έχουν ζήσει 

όλοι οι άλλοι. 
Και µπαίνουµε κι εµείς στον όχλο που 
τρέχει πίσω από στόχους που δεν µας 

προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό. Ας 
σταθούµε δυο λεπτά! 

Ας σκεφτούµε ψύχραιµα και νηφάλια, 
τι έχουµε κερδίσει από αυτόν τον 

τρόπο ζωής! Αν το πράξουµε σωστά, 
σίγουρα, θα απογοητευτούµε! 

Διότι, θα συνειδητοποιήσουµε την 
µηδαµινότητα των στόχων µας και 
πόσο περιττά κι ανούσια είναι όλα 

αυτά που µε τόση επιµονή κυνηγάµε. 
Ας δώσουµε λίγο χρόνο στον Θεό. 

Μην Τον απωθούµε από την ζωή µας. 
Ας Του µίλησουµε µε την προσευχή, 
ας Τον επισκεπτούµε στον οίκο Του 
(Ιερός Ναός), ας εµπιστεύτουµε τις 

ανησυχίες και τις πράξεις µας σ’ 
Εκείνον (εξοµολόγηση). 

Ας προσπάθησουµε να αποκτήσουµε 
µια µοναδική εµπειρία. Την ένωσή 
µας µαζί Του από αυτόν τον κόσµο! 

Άλλωστε, αυτός θα έπρεπε να είναι ο 
πρωταρχικός και βασικότερος στόχος 
µας! Η ένωσή µας µε τον Δηµιουργό 

µας, µε τον Ουράνιο Πατέρα µας!


