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Παντρεύεσαι; Σκότωσε τον Εγωισμό σου!  

Αγαπάς; Διορθώσου! 

Tι σημαίνει ένα διαζύγιο; Την ανικανότητά μας να αγαπήσουμε. Αυτό 

βασικά σημαίνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι οι δικαιολογίες μας. Την αποτυχία να 

αγαπηθούμε. Τη λαθεμένη αντίληψη που είχαμε για τον γάμο. Ο γάμος δεν είναι 

βίος ανθόσπαρτος. [...] Η Εκκλησία από την αρχή της ακολουθίας του Μυστηρίου 

του Γάμου μας δείχνει τον δρόμο: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός…». Κι 

εκείνη τη στιγμή με το Ευαγγέλιο κάνει ο ιερέας το σημείου του Σταυρού. Τι 

σημαίνει αυτό; Τρία πράγματα βασικά. 

Ξέρετε, παιδιά μου, για πού ξεκινάτε; Δεν ξεκινάτε για το άγνωστο με βάρκα 

την ελπίδα. Ξεκινάτε για τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η πορεία του γάμου. 

Ποιος θα είναι ο οδηγός σας σ’ αυτήν την πορεία; Το Άγιο Ευαγγέλιο. Ποια είναι η 

πορεία σας; Η Σταυρική! Λέω στα ζευγάρια που παντρεύω: «Αν το καταλάβατε, 

παιδιά μου, σήμερα πρέπει να πεθάνετε, πρέπει να πεθάνει ο εγωισμός σας. 

Ξεκινήσατε καθένας από το σπίτι του και ήρθατε εδώ και τώρα φεύγετε από εδώ 

μαζί σε ένα καινούργιο σπίτι. Πολύ ωραία. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ο κάθε ένας 

πρέπει να φύγει από τον εαυτό του πια. Από αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Κι εδώ η 

Χάρις του Θεού σάς ένωσε.». Βλέπετε κάποια στιγμή ενώνουμε τα χέρια και τους 

λέω: «Έχετε δει δύο κλειδιά περασμένα σε κρίκο; Όπου και να ‘ναι, θα είναι μαζί. 

Στην τσέπη μας ευρίσκονται ή μας πέσαν στον δρόμο ή τα πετάξαμε στη 

θάλασσα, θα είναι πάντα μαζί γιατί τα ενώνει ένας κρίκος. Αν όμως βγουν από 

τον κρίκο είναι ζήτημα τύχης, αν θα μείνουν και τα δύο κοντά και μαζί. Ποιος 

είναι ο κρίκος; Η χάρη του Θεού. Βάλτε τα χέρια σας, βάλτε τις καρδιές σας και οι 

δυο σας στο χέρι του Θεού. Ο Θεός δεν μας παίρνει με το ζόρι, απλώνει το δικό Του 

χέρι και εάν εσείς με τη θέληση βάλετε τα δικά σας χέρια ο Θεός θα σας ενώσει σε 

μια ενότητα τέλεια και αγία και έτσι να πορευτείτε.» 

Όταν στην Ελλάδα καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος, εγώ πανηγύριζα. Είπα, 

«επιτέλους, θα αποφύγω την ταλαιπωρία να παντρεύω ανθρώπους που δεν 



ξέρουν τι κάνουν.» Να πας στον Δήμαρχο κι όπου θέλεις. Όχι όμως εδώ! Γιατί ο 

χώρος αυτός εδώ είναι για αυτούς που ξέρουν τι θέλουν και πιστεύουν τι κάνουν. 

Ένα διαζύγιο μπορεί να έχει πολλές αφορμές, αλλά οι αιτίες του είναι λίγες. 

Πώς προετοιμάζονται δύο νέοι άνθρωποι για να παντρευτούν; Από ‘κεί θα 

καταλάβεις ποια θα είναι η συνέχεια. Πόσο καλά γνωρίζονται; Ή πόσο βαθιά 

αγνοούνται; Έχω ακούσει πολλές φορές την παρατήρηση «δεν ήτανε έτσι στην 

αρχή». Έτσι ήτανε, παιδί μου, αλλά εσύ δεν τον είδες. Ο αρραβώνας δεν είναι μια 

χαζοχαρούμενη περίοδος που θα κοιτάξουμε πώς θα περάσουμε καλά. Είναι 

ακριβώς μια περίοδος που οι άνθρωποι μιλάνε σοβαρά για το μέλλον τους, 

βλέπουν αν συμφωνούν, αν ταιριάζουν, αν έχουν την ίδια πλεύση μέσα στη ζωή 

τους, ακόμα μερικές φορές σε μερικά πράγματα, που φαίνονται πιο ρηχά, πιο 

εύκολα. Κάποτε έλεγα σε δυο παιδιά που συνδεόντουσαν: 

- Παιδιά χωρίστε τώρα γιατί θα χωρίσετε αύριο.  

- Μα γιατί;  

- Γιατί δεν έχετε καμία σχέση μεταξύ σας. Τα ενδιαφέροντα του ενός είναι 

τελείως διαφορετικά κι εξειδικευμένα, του άλλου είναι -τα παιδιά χρησιμοποιούν 

σήμερα αυτή τη λέξη- «μπάζα». Σε λίγο εσύ θα αρχίσεις να τη ζηλεύεις και εσύ σε 

λίγο θα αρχίσεις να κουράζεσαι. Λοιπόν, μην κάνετε λάθη! Ευτυχώς κατάλαβαν 

έγκαιρα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις την αλήθεια. Το σ’ αγαπώ 

και μ’ αγαπάς είναι εύκολο να το λες, δύσκολο όμως να το ζεις. Εμείς μάθαμε ότι 

η αγάπη είναι σαρκωμένη. Κι αν δεν σαρκώνεται, δεν σταυρώνεται, τότε ακριβώς 

δεν προχωράει. 

Το Διαζύγιο τελικά είναι μια αποτυχία. Το ερώτημα όμως είναι το εξής: Πώς 

θα αντιμετωπίσουμε ένα διαζύγιο; Διδασκόμεθα από τα λάθη μας; Καταλάβαμε 

γιατί φτάσαμε εδώ; Πρώτα-πρώτα έχουμε τη συνείδηση ότι αποτύχαμε; Και δεν 

αποτύχαμε τυχαία, αποτύχαμε για συγκεκριμένους λόγους, καθαρούς και 

ορατούς ή πιστεύουμε ότι φταίει μόνο ο άλλος; Στα ζευγάρια που παντρεύω τους 

εύχομαι: «Παιδιά μου, σας εύχομαι να μάθετε στη ζωή σας να φταίτε πάντα και οι 

δυο μαζί. Γιατί αν πιστέψετε ότι φταίει μόνο ο άλλος, κάτι δεν πάει καλά μεταξύ 

σας.» 

Παντρεύομαι σημαίνει δέχομαι τον άλλο όπως είναι γιατί τον αγαπάω. 

Παντρεύομαι σημαίνει ότι αγωνίζομαι, κάνω τα πάντα για να δίνω χαρά σ’ αυτόν 

που αγαπάω. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κοινή πορεία και των δύο, δηλαδή το ότι ο 

άλλος με δέχεται, δεν γεννάει ασυλία του εγωισμού μου, αφού με δέχεται όπως 

είμαι. Σε δέχεται γιατί σε αγαπάει, εσύ αγαπάς; Τότε διορθώσου. Τότε αφού 

βλέπεις ότι κάτι ενοχλεί τον άλλο, διόρθωσέ το. Όταν ακούω ανθρώπους να λένε: 

«εγώ αυτός είμαι ή εγώ αυτή είμαι, δεν αλλάζω», τους λέω: «Κακώς 

παντρευτήκατε, γιατί όταν κάποιος αγαπάει, αλλάζει.» Δεν αλλάζω σημαίνει δεν 

αγαπάω. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. 
Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου (†) 

Για μια υγιή και ζωντανή οικογένεια, έκδ. Σχολής Γονέων Ι. Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

Πηγή: Opougis.com 
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Δευτέρα 1 Ἰουλίου Ἁγ. Ἀναργύρων 

Τρίτη 2 Ἰουλίου Κατάθεση Τιμ. Ἐσθῆτος Θεοτόκου 

Παρασκευή 5 Ἰουλίου Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ 

Σάββατο 6 Ἰουλίου Ἁγ. Σισώη Μεγάλου 

Κυριακή 7 Ἰουλίου Γ΄ Ματθαίου Ἁγ. Κυριακῆς 

Δευτέρα 8 Ἰουλίου Ἁγ. Προκοπίου 

Πέμπτη 11 Ἰουλίου Ἁγ. Εὐφημίας, Ἁγ. Ὄλγας 

Παρασκευή 12 Ἰουλίου Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου 

Σάββατο 13 Ἰουλίου Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ  

Κυριακή 14 Ἰουλίου Ἁγ. Πατέρων Δ΄ Συν. 

Τετάρτη 17 Ἰουλίου Ἁγ. Μαρίνης  

Σάββατο 20 Ἰουλίου Προφ. Ἠλία 

Κυριακή 21 Ἰουλίου Ε΄ Ματθαίου 

Δευτέρα 22 Ἰουλίου Ἁγ. Μαρίας Μαγδαληνῆς 

Πέμπτη 25 Ἰουλίου Κοίμηση Ἁγ. Ἄννης/  

Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Καλλίδου 

Παρασκευή 26 Ἰουλίου Ἁγ. Παρασκευῆς 

Σάββατο 27 Ἰουλίου Ἁγ. Παντελεήμονος 

Κυριακή 28 Ἰουλίου Στ΄ Ματθ. Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβ. 
 

 Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Σάββατο καί ἑορτές 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία 

Λειτουργία. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

 Κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός 

 Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός 6.30, ἀντί γιά 6. 

 



ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
 

ΑΓΙΑΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Τήν παραμονή Πέμπτη 25 Ἰουλίου ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ 

ἀρτοκλασία καί θεῖο κήρυγμα στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ 

προαυλίου.  

Ἀνήμερα ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μέ θεῖο κήρυγμα. 

 

ΑΓΙΑΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
Τήν παραμονή Σάββατο 27 Ἰουλίου ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός 

μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο κήρυγμα στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ 

Γυναικωνίτη.  

Ἀνήμερα, τήν Κυριακή, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία. 

 

ΑΓΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΔΟΥ 
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, τήν Πέμπτη 25 Ἰουλίου, ὁ 

Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μέ θεῖο κήρυγμα. Μετά τό τέλος τῆς 

Θ. Λειτουργίας θά τελεσθεῖ ἀρτοκλασία. Θά τεθεῖ πρός προσκύνηση 

τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου. 

 

 

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ Π Α Τ Μ Ο Υ 

Πέμπτη 29 Αὐγούστου 

ἕως Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 

Ἐπίσκεψη καί Θεία Λειτουργία στό 

σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, στήν 

Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

Θεολόγου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 

Μητρός Ἠγαπημένου καί σέ ὅλα τά άξιοθέατα τοῦ νησιοῦ. 

Μονοήμερη ἐκδρομή στό νησάκι τῶν Λειψῶν (προαιρετική). 

3 Διανυκτερεύσεις στό ξενοδοχεῖο Effie μέ πρωινό. Μεταφορά μέ τό πούλμαν μαζί μας. 

Ἀκτοπλοϊκά εἰσιτήρια (Πειραιά - Πάτμο - Πειραιά). 

Συμμετοχή: 205 εὐρώ.  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ! 
 

Ἡ ἐνορία μας ἔχει σελίδα στο  ! Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας 
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 

 ἠλεκτρονική διεύθυνση: i.n.evangelistrias@gmail.com 


