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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

Oι Άγιοι ςτθν εποχι μασ 
 

οι Άγιοι είναι οι κάτοικοι του Ρα-

ραδείςου και κάκονται κοντά ςτο 
κρόνο του Θεοφ. Και Άγιοι είναι όςοι 
ζκαναν πράξθ τισ εντολζσ του κεοφ, 
τον νόμο του Ευαγγελίου.  Ζκαναν βί-
ωμα όςα εντζλλεται ο Θεόσ, ζπακαν 
πολλά κυςιάηοντασ ακόμθ και αυτι τθ 
ηωι τουσ. Γι’ αυτό δεν ζπαψαν ποτζ 
να ςτζλνουν ςτθν ςτρατευομζνθ Εκ-
κλθςία το μινυμά τουσ: ότι το Ευαγγζ-
λιο μπορεί να γίνει πράξθ, να γίνει 
ηωι. Και τότε ο φωτοδότθσ Χριςτόσ με 
τθ δόξα Του αντιδοξάηει όλουσ τουσ 
αξίουσ και Αγίουσ του. Αυτό ςθμαίνει, 
πωσ ο Θεόσ και θ Αλικεια του Ευαγγε-
λίου δεν παλιϊνουν και δεν παρζρχο-
νται ποτζ. Το ςϊμα του ανκρϊπου, που είναι από χϊμα, αφοφ νικιςει 
ςτον πόλεμο των πακϊν μπορεί να κατακτιςει τθν αρετι. Αυτό ςθμαί-
νει ότι ο άνκρωποσ μπορεί να ςωκεί με τθν τιρθςθ των εντολϊν του 
Θεοφ και να κεωκεί, όπωσ οι Άγιοι, που του ςυμπαρίςτανται πάντοτε 
ςτον ειλικρινι προςωπικό αγϊνα του. 

Η Εκκλθςία μασ είναι ενιαία «κοινωνία των Αγίων» από τθν Ρεντθ-
κοςτι ωσ το τζλοσ των αιϊνων, που ο Θεόσ κα κρίνει τον κόςμο ςτθ Δευ-
τζρα Ραρουςία. Η Θεία Λειτουργία και τα άγια Μυςτιρια τθσ Εκκλθςίασ 
ςτα οποία μετζχει (ζςτω και αναξίωσ πολλζσ φορζσ) ο κάκε πιςτόσ, τον 
ικανϊνουν να δζχεται ςτα βάκθ τθσ υπάρξεϊσ του το φωσ το αλθκινόν, 
του αγίου Ρνεφματοσ, όπωσ ψάλλουμε αμζςωσ μετά τθν κεία Κοινωνία. 
Αυτό ακριβϊσ ςυμβαίνει και με κάκε ιερό μυςτιριο, που τελείται εν αγί-
ω Ρνεφματι, ςτο οποίο καλείται να μετάςχει ο πιςτόσ.  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο       ΝΟΕΜ ΒΡΙ Ο  2018        Αρ ικ.  Φφ λ.  92  (131)  
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Τα ιερά μυςτιρια είναι θ πφλθ τθσ αγιότθτοσ τθσ Εκκλθςίασ! Και 

το δρόμο αυτό μπορεί να τον βαδίςει ο κάκε πιςτόσ, όπωσ τον βάδι-

ςαν και οι Άγιοι ςτον κόςμο, ςτον πόλεμο των διωγμϊν, ςτθν ζρθμο, 

ςτθν τουρκοκρατία, ςτουσ ςφγχρονουσ διωγμοφσ ακζων κακεςτϊ-

των. 

Οι Άγιοι, που μετζχουν ςϋ αυτι τθν αγιότθτα τθσ Εκκλθςίασ, μασ 

δείχνουν πόςο αξεχϊριςτα και αδιαίρετα είναι πάντα ενωμζνα τα 

μζλθ τθσ κριαμβευοφςθσ και τθσ ςτρατευομζνθσ Εκκλθςίασ. Η αγιό-

τθτα είναι χάριςμα και δωρεά. Ο ουρανόσ και θ γθ ςτθν Εκκλθςία γί-

νονται ζνα ςϊμα, όπου ανικουμε όλοι, ωσ «κοινωνία Αγίων. Αυτι θ 

κοινωνία των Αγίων είναι που τρζφει και ποτίηει πνευματικά τα τζκνα 

τθσ Εκκλθςίασ. 

Στθν τιμι των Αγίων, με τισ διάφορεσ γιορτζσ ςτθ μνιμθ τουσ, 

πρζπει να δοφμε τθν τιμι προσ το Σϊμα του Χριςτοφ. Οι Άγιοι, τουσ 

οποίουσ γνωρίηουμε και γιορτάηουμε τθ μνιμθ τουσ, είναι ζνα μικρό 

μονάχα τμιμα από το αμζτρθτο πλικοσ, που 

είναι το ςφνολο των Αγίων. 

Πμωσ αυτοί, οι φίλοι του Θεοφ, μεςίτεσ 

και πρεςβευτζσ πρόκυμοι, αδελφοί μασ με-

γαλφτεροι, μασ δίνουν το χζρι, για να προχω-

ριςουμε μαηί το δρόμο τθσ κεϊςεωσ. Μασ 

δείχνουν τισ πθγζσ των υδάτων και φωνά-

ηουν ςτον κακζνα: «ζλα και πιεσ».  

Μασ δείχνουν το ιερό Ευαγγζλιο και μασ 

λζνε:  

«Αυτό το βιβλίο δεν είναι ςαν τ΄ άλλα. 

Και οφτε είναι ανεφάρμοςτο.  

Εμείσ το εφαρμόςαμε.  

Διαβάςτε το και ςεισ, όπωσ ςασ το προςφζρει και το ερμηνεφει 

η αγία μασ Εκκληςία».  
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ΣΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ 
Κάκε τόποσ ζχει και τουσ Αγίουσ του, ζχει τουσ δικοφσ του πρεςβευτζσ και 
μεςίτεσ προσ τον Θεόν. Και ο τόποσ αυτόσ ζχει πολλοφσ αγίουσ κοντά ςτο 
κρόνο του Θεοφ. 

1. Άγιοσ μάρτυσ Δάναξ τθσ Αυλϊνασ     16 Ιανουαρίου 
2. Άγιοσ νεομάρτυσ Χριςτοσ ο κθπουρόσ   12 Φεβρουαρίου 
3. Άγιοσ νεομάρτυσ Νικιτασ ο Αρβανίτθσ   19 Φεβρουαρίου 
4. Άγιοι Σεςςαράκοντα Μάρτυρεσ        9 Μαρτίου 
5. Άγιοι μάρτυρεσ Δάναξ και Θερίνοσ    23 Απριλίου 
6. Άγιοσ Δονάτοσ,ζπίςκοποσ Ευροίασ Βρφνασ) 30 Απριλίου 
7. Άγιοσ μάρτυσ Δονάτοσ του Βουκρωτοφ    6 Μαίου 
8. Άγιοσ νεομάρτυσ Ιωάννθσ ο Αρναοφτθσ   19 Μαίου 
9. Άγιοσ Ιωάννθσο βαςιλεφσ εκ Βλαδιμίρ   22 Μαίου 
10. Όςιοσ Νιφων ο εκ Λουκόβου Αγ.αράντα  14 Ιουνίου 
11. Άγιοσ μάρτυσ Κςαυροσ και οι ςυν αυτϊ   17 Ιουνίου 
12. Άγιοσ ιερομάρτυσ Ζραςμοσ       20 Ιουνίου 
13. Όςιοσ Διονφςιοσ ο Κορυτςαίοσ     24 Ιουνίου 
14. Άγιοσ ιερομάρτυσ Άςτειοσ, επ. Δυρραχίου     6 Ιουλίου 
15. Άγιοι επτά μάρτυρεσ Περεγρίνοσ, Λουκιανόσ, 
 Πομπιϊοσ, Ηςφχιοσ, Παππίασ, ατορνίνοσ  
 και Γερμανόσ             7 Ιουλίου 
16. Άγιοσ νεομάρτυσ Νικόδθμοσ του Ελμπαςάν 10 Ιουλίου 
17. Άγιοσ μάρτυσ Σρφφων εκίςτθσ Μπερατίου 14 Ιουλίου 
18. Όςιοσ Κλιμθσ,           27 Ιουλίου 
19. Αγία Αγγελίνα, πριγκίπιςςα των ζρβων  30 Ιουλίου 
20. Όςιοσ ωφρόνιοσ ο Αγιαννανίτθσ    18 Αυγοφςτου 
21. Άγιοσ ιερομάρτυσ και ιςαπόςτολοσ 
  Κοςμάσ ο Αιτωλόσ         24 Αυγοφςτου 
22 Ομολογθτισ τθσ Πίςτεωσ Νεκτάριοσ Σζρποσ    1 επτεμβρίου 
23 Όςιοσ Ιωάννθσ ο Κουκουηζλθσ        1 Οκτωβρίου 
24 Όςιοσ Νείλοσ ο Εριχϊτθσ       12 Νοεμβρίου 
25 Όςιοι Γοράςδων και Αγγελάριοσ     26 Νοεμβρίου 
26 Άγιοσ οφιανόσ, επίςκοποσ Αργυροκάςτρου 26 Νοεμβρίου 
27 Απόςτολοσ Καίςαρ          8 Δεκεμβρίου 
28 Άγιοσ ιερομάρτυσ Ελευκζριοσ      15 Δεκεμβρίου 
29 Άγία Ανκία, μθτζρα αγίου Ελευκερίου   15 Δεκεμβρίου 
30 Όςιοσ Ναοφμ           23 Δεκεμβρίου 

 

Θα ςυμπεριλάβουμε ςτθ ςυνζχει και τθ ηωι οριςμζνων από τουσ αγίουσ. 
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Ο άγηος Κοζκάς ο Αηηωιός 
Ιεροκάρησς θαη ηζαπόζηοιος 

Γεννικθκε το 1714 ςτο Μζγα Δζνδρον τθσ Αιτωλίασ τθσ Ελλάδοσ. Ο 

πατζρασ του ιταν υφαντισ ςτο επάγγελμα και θ μθτζρα του κατά-

γονταν από το Βραχϊρι Θεςπρωτίασ. 

 Οι διϊξεισ των Τοφρκων μετά από 

περιπζτειεσ  τουσ ζφεραν ςτο χωριό 

Ταξιάρχεσ Τριχωνίδοσ και αργότερα 

ςτο Μζγα Δζνδρον Αιτωλίασ, όπου 

και γεννικθκε ο Άγιόσ μασ. Ο αδελ-

φόσ του Χρφςανκοσ ζγινε δάςκαλοσ 

ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και ςτθ Νά-

ξο, όπου πζκανε το 1785. 

 Ο Κϊςτασ, όπωσ λεγόταν τότε, 

πριν γίνει μοναχόσ, ςποφδαςε ςτα 

ςχολεία τθσ Σεγδίτςασ Ραρναςςίδοσ 

και ςτθ Λαμποτινιά, όπου ζκανε και 

τον υποδιδάςκαλο για λίγο καιρό. 

Ρζραςε από το ςχολείο των Αγρά-

φων για να καταλιξει το 1749 ςτθν 

Ακωνιάδα ςχολι του Αγίου Προυσ. Το 

1758 ζγινε μοναχόσ ςτθν Ι. Μονι Φιλοκζου του Αγίου Προυσ και 

ζλαβε το όνομα Κοςμάσ. Αργότερα χειροτονικθκε διάκονοσ και ιε-

ρζασ. Ζμεινε ςτο Άγιον Προσ 17 χρόνια όπωσ ο ίδιοσ το είπε ςε κά-

ποια Διδαχι του. 

 Το 1760 πιγε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ζλαβε τθν ευλογία και 

άδεια από τον Οικουμενικό Ρατριάρχθ Σεραφείμ τον Βϋ και ξεκίνθςε 

το μεγάλο ιεραποςτολικό του ζργο. Από τα περίχωρα τθσ Κωνςτα-

ντινουπόλεωσ πζραςε ςτθ Θράκθ, Μακεδονία, Ήπειρο, Αχρίδα, Αλ-

βανία και κατόπιν ςτα νθςιά του Ιονίου και Αιγαίου πελάγουσ, ςτθ 

Στερεά Ελλάδα, για να καταλιξει τα τελευταία χρόνια τθσ ιεραπο-

ςτολικισ του πορείασ ςτα χωριά τθσ Μουηακιάσ και του Μπερατίου.  
  

Τοιχογραφία του Αγίου Κοςμά,   
πάνω από τον τάφο του Αγίου. 
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Τ α κθρφγματά του αποτζλεςαν αναςταλτικό παράγοντα ςτο μεγά-
λο διωγμό του εξιςλαμιςμοφ των Χριςτιανϊν. Εκτόσ από τθν κατθχθ-
τικι του διδαςκαλία, προςπακοφςε να δθμιουργιςει Σχολεία  για 
μικροφσ και μεγάλουσ. Γιατί πίςτευε ότι ζτςι οι Χριςτιανοί κα διαβά-
ςουν το Ευαγγζλιο και κα καταλαβαίνουν τθ Θεία Λειτουργία. Ήταν 
αυςτθρόσ προσ όλουσ εκείνουσ που αντιδροφςαν ςτο ιεραποςτολικό 
του ζργο και προςπάκθςε να καλλιεργιςει ζνα φρόνθμα ςεβαςμοφ 
τθσ θμζρασ τθσ Κυριακισ, αφιερωμζνθσ ςτο Χριςτό και ςτθν Εκκλθ-
ςία. 

Ευριςκόμενοσ ςτο Κολικόνταςι του Μπερατίου,  πιγε προςωπι-
κά να πάρει άδεια από τον Ραςά τθσ περιοχισ για να κθρφξει. Ο Ρα-
ςάσ όμωσ είχε υποςχεκεί ςτουσ αιωνίουσ εχκροφσ τθσ πίςτεϊσ μασ, 
τουσ Εβραίουσ, τθν εξολόκρευςι του.  

Τθν 24θ Αυγοφςτου του 1779 οδθγικθκε ζξω από το Μπεράτι, 
ςτο δρόμο προσ Κολικόνταςι, κοντά ςτον ποταμό Άψο, όπου και α-
παγχονίςκθκε από τουσ δθμίουσ του Κουρτ Ραςά. 

Το ςϊμα του το ζρριξαν ςτο ποτάμι και μετά από λίγεσ θμζρεσ 
αναςφρκθκε από τον ιερζα Μάρκο τθσ Ιεράσ Μονισ Ραναγίασ ςτο 
κολικόνταςι, όπου ςτο νάρκθκα του Ναοφ ζγινε θ ταφι του Αγίου. 

Από εκείνθ τθ ςτιγμι τα καφματά του ιταν τόςα ϊςτε όλοι οι 
Χριςτιανοί τον τίμθςαν ωσ άγιο  και νζο ιερομάρτυρα  τθσ Εκκλθςίασ 
μασ. 

Η μνιμθ του επίςθμα κακορίςκθκε με απόφαςθ του Οικουμε-
νικοφ Ρατριαρχείου το ζτοσ 1961, να τιμάται τθν 24θ  Αυγοφςτου. 

Ἀγαπεηοί κοσ ἀδειθοί  

θαί ηέθλα κοσ ἀγαπεηά! 

Φστή θαί Υρηζηός ζᾶς τρεηάδοληαη.  

Αὐηά ηά δύο  

ὅιος ὁ θόζκος λά πέζεη ἐπάλω ζας  

δέλ κπορεῖ λά ζᾶς ηά πάρεη,  

ἐθηός θαί ηά δώζεηε κέ ηό ζέιεκά ζας.» 
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30 Απρηιίοσ 

Μλήκε ηοσ αγίοσ παηρός εκώλ  
ΓΟΝΑΣΟΤ επηζθόποσ Δσροίας (Βρύλας) 

 

Γεννικθκε το 330 μ. Χ. ςτθν πόλθ Ευροία. Σποφδαςε ςτο Βουκρω-
τό, όπου δίδαξε μζχρι τα 30 του χρόνια. Το ζτοσ 360 χειροτονικθκε 
επίςκοποσ τθσ πόλεωσ Ευροίασ, ςτθν οποία αρχιεράτευςε περί τα 
60 χρόνια, διδάςκοντασ και βαπτίηοντασ τουσ ειδωλολάτρεσ τθσ ε-
παρχίασ του, διακρινόμενοσ για τθν αγία ηωι του. Η φιμθ τθσ αγιό-
τθτόσ του ενιςχφκθκε και με τα πολλά και μεγάλα καφματα που 
ζκανε, όπωσ αυτό με τθ κανάτωςθ ενόσ δράκοντοσ ςτθν περιοχι 
Σωρεία και απιλλαξε τθν μοναδικι 
πθγι νεροφ από το δθλθτιριο του κα-
νατθφόρου ηϊου. 
 Το καφμα ζγινε γνωςτό και ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, όπου αυτοκράτο-
ρασ ιταν ο  Μζγασ Θεοδόςιοσ (379-
395), του οποίου θ κόρθ ζπαςχε από ακεράπευτθ αςκζνεια. 
 Ρροςκλθκείσ ο άγιοσ Δονάτοσ  ςτα ανάκτορα κεράπευςε με τθ 
δφναμθ τθσ προςευχισ του τθν κόρθ του βαςιλζωσ, εξαςφαλίηοντασ 
μεγάλο ςεβαςμό από τον αυτοκράτορα και τουσ κατοίκουσ τθσ Ρό-
λεωσ. 
 Ο Θεοδόςιοσ του χάριςε ζνα τόπο, Ομφάλιο λεγόμενο, ςτθν επι-
ςκοπικι του επαρχία και πολλά χριματα, ϊςτε όταν επζςτρεψε 
ζκτιςε μεγαλοπρεπι Ναό, όπου προετοίμαςε και τον τάφο του. 
 Ριρε μζροσ ςτθν Βϋ Οικουμενικι Σφνοδο το 381 μ.Χ.  
 Κοιμικθκε ςτισ 30 Απριλίου του ζτουσ 387/88 ςε μεγάλθ θλικία. 
Υπιρξε δθμοφιλισ άγιοσ. Υπθρζτθςε το Χριςτό, τθν Εκκλθςία  και το 
ποίμνιό του.  
 Δίκαια θ υμνολογία τθσ Εκκλθςίασ μασ τον εγκωμιάηει και τον 
αποκαλεί «πανεφφημον, πανςεβάςμιον, παμμακάριςτον, πανθαφ-
μαςτον, ςτφλον τησ Εκκληςίασ, Ευροίασ το καφχημα, πηγήν ιάςε-
ων, πατζρων αγλάϊςμα, αςτζρα πολφφωτον, αρετών ενδιαίτημα, 
λειμώνα εφοςμον και φωςτήρα τηλαυγζςτατον». 
 

 

« Ἅγηοη γίλεζζε,  

ὅηη ἐγώ ἅγηος εἰκί! »  

(Α΄ Πέηροσ, α. 16) 
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14 Ιοσλίοσ 
Μλήκε ηοσ οζίοσ παηρός εκώλ  

ΝΗΦΧΝΟ ηοσ εθ Λοσθόβοσ Υεηκάρρας 
(ζήκερα Αγίωλ αράληα) 

Ο όςιοσ Νιφων γεννικθκε  το 1315 μ. ςτο χωριό Λοφκοβο τθσ 

επαρχίασ Χειμάρρασ, γι’ αυτό και μερικοί βιογράφοι του τον ονο-
μάηουν Χειμαρριϊτθ. Ο πατζρασ του ιταν ιερζασ. Σε θλικία 10 ε-
τϊν πιγε ςτθν ιερά Μονι Αγίου Νικολάου ςτο χωριό Μεςοπότα-
μοσ τθσ επαρχίασ Δελβίνου, όπου ζγινε μοναχόσ και χειροτονικθ-
κε ιερζασ ςε θλικία 20 ετϊν. 
 Από μικρόσ διάβαηε τθν Αγία Γραφι και βί-
ουσ Αγίων. Είχε μεγάλθ δίψα να μάκει περιςςό-
τερα για το Χριςτό και τθν πνευματικι ηωι. Ζτςι 
ζφκαςε ςτο Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ κοντά ςτο 
χωριό Γθρομζρι τθσ επαρχίασ Φιλιατϊν. Εκεί 
γνϊριςε ζνα Σιναΐτθ αςκθτι, του οποίου ζγινε 
υποτακτικόσ. Στθ Μονι Γθρομερίου διδάχκθκε 
τα περί πνευματικισ ηωισ και μοναχικισ πολι-
τείασ  από τον ιδρυτι τθσ Μονισ,  τον όςιο Νεί-
λο τον Εριχιϊτθ. 
 Ο όςιοσ Νιφων μετά τθν κοίμθςθ του Σιναΐτθ γζροντά του 
ζφυγε για το Άγιον Προσ, όπου παρζμεινε ζγκλειςτοσ ςτο ςπιλαιο 
του οςίου Ρζτρου του Ακωνίτου ςτθν περιοχι τθσ Μεγίςτθσ Λαφ-
ρασ. Από εκεί ζρχεται ςτα αςκθτιρια του Μεγάλου Βαςιλείου, 
όπου παρζμεινε 14 χρόνια. Ρολλοί ικελαν να γίνουν μακθτζσ του, 
μεταξφ αυτϊν  και ο ςυμπατριϊτθσ του Μάρκοσ. Ραρζμεινε ςτθν 
περιοχι ωσ Ιερζασ άλλα 4 χρόνια και φςτερα πιγε ςτα Καυςοκαλφ-
βια, όπου γνϊριςε τον όςιο Μάξιμο  τον Καυςοκαλυβίτθ, του οποί-
ου ζγινε πιςτόσ υποτακτικόσ και πρϊτοσ βιογράφοσ του. Σϋ ζνα 
ςπιλαιο των Καυςοκαλυβίων τελείωςε τθν παροφςα ηωι του ςτισ 
14 Ιουνίου του ζτουσ 1411. 
 Η Εκκλθςία μασ τον κατζταξε μεταξφ των Αγίων και τιμά τθν 
μνιμθ του ςτισ 14 Ιουνίου. 
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«Η ζσληαγή ηοσ Αγίοσ» 

Ήρκε προχκζσ μία πολφ καλι φίλθ να μου κάνει επίςκεψθ. Με το 

που τθσ άνοιξα τθν πόρτα, αμζςωσ το ζνιωςα. Ήταν ωσ το λαιμό. Πχι μόνο 
τθν είχαν αδικιςει, μα και τθ ςυκοφάντθςαν. Η αγανάκτθςθ τθν ζπνιγε, 
και ιρκε, λζει, να μου τα πεί να ξεςκάςει. 

Ζπρεπε με κάκε τρόπο να τθ βοθκιςω. Το πόςο υπζφερε το ζβλεπα 
κακαρά. 

Αςφαλϊσ δεν ζπρεπε να μεταχειριςτϊ οφτε παρθγοριζσ οφτε νουκε-
ςίεσ. Δίνουμε τόςεσ ςυμβουλζσ ο ζνασ ςτον άλλο, που αν ζπιαναν ζςτω 
και οι μιςζσ, κανζνα πρόβλθμα δεν κα υπιρχε ςτθ γθ μασ. 

Και να τι μου ιρκε αςτραπιαία ςτο νου για να τθσ πω. 
 

Κάποτε ηοφςε ζνασ άγιοσ γζροντασ. Τόςο τα λόγια του ξεκοφραηαν 

και γλφκαιναν τισ πονεμζνεσ ψυχζσ των ανκρϊπων, που ζτρεχαν ς’ 
αυτόν μικροί και μεγάλοι. 

Ξζρεισ με ποιόν τρόπο κατόρκωνε να μαλακϊνει τισ κυμωμζνεσ 
ψυχζσ και να ςυμφιλιϊνει τουσ εχκροφσ; 

Τουσ ζλεγε αυτι τθ ςυνταγι, που μετά από χρόνια ζμεινε με το 
όνομα «θ ςυνταγι του Αγίου». 

Αν κάποιοσ ςασ κάνει κακό, ζλεγε, πρζπει να αναλάβετε 
τθν υπεράςπιςι του ςτο δικαςτιριο του Θεοφ. Να γίνετε ςυ-
νιγοροί του. 

Να ψάχνετε από δω, να ψάχνετε από κει, ϊςτε να του 
βρείτε ελαφρυντικά. Σο ίδιο όπωσ κάνουν και οι δικθγόροι. 

Μιπωσ οι δικθγόροι νομίηουν ότι όλοι οι πελάτεσ τουσ 
είναι ακϊοι; Όχι βζβαια. Κι όμωσ ψάχνουν ελαφρυντικά.  

Όςο πιο πολλζσ δικαιολογίεσ βρείτε και με όςο περιςςό-
τερθ κζρμθ υπεραςπιςτείτε τον εχκρό ςασ, τόςο μεγαλφτερθ 
δικθγορικι αμοιβι κα πάρετε. 

Και αυτι τθν αμοιβι κα ςασ τθ 
δϊςει ο ίδιοσ ο δικαςτισ. Δθλαδι 
ο Θεόσ!  

(Τησ Μαρίασ Γουμενοποφλου απόςπαςμα από το 
περ. «Ο Κόςμοσ τησ Ελληνίδοσ») 

«Η  Δ Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
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