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Ἄ ν ἡ γέννηση ἑνός ἀνθρώ-
που προκαλεῖ χαρά στούς
οἰκείους του, ἡ γέννηση

τοῦ Θεανθρώπου θά πρέπει νά προ-
καλεῖ χαρά «εἰς πᾶσαν τήν οἰκουμέ-
νην».  Ὅμως  αὐτό δέν γίνεται, ἀφοῦ
ὑπάρχουν λαοί πού ἀγνοοῦν τόν
ἐρχομό Του. Ἀλλά, ἄραγε, οἱ χριστια-
νικοί λαοί ἔχουν χαρά γιά τόν ἐρχομό
Του στόν κόσμο ὡς λυτρωτή;

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἐξουσία γιά
νά ἐπιβάλει τούς νόμους της. Κι ἄν
κάπου κάποτε ἐνήργησε ἔτσι,
ἀσφαλῶς ὑπῆρξε παραχάραξη τῆς
διδασκαλίας της ἀπό τά μέλη της «ἐξ
ἰδίας πρωτοβουλίας».

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στηρίζε-
ται στή ζωή καί τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Ἱδρυτῆ της, πού μιλᾶ γιά ἐλευθερία,

πού προτείνει σταυρό καί θλίψη, πού
καλεῖ γιά νέα ζωή ἀρχίζοντας ἀπό
τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς.

Ἡ ἐμπειρία τῆς λύτρωσης εἶναι γε-
γονός προσωπικό κι ὄχι μαζικό. Ὁ
καθένας τό βιώνει στό βαθμό πού
βιώνει τό χαμό του. Ὅπως π.χ. δέν
κατανοεῖται ἡ ἐλευθερία πού νιώθει
ὁ φυλακισμένος ἔξω ἀπό τή φυλακή
ἀπό τόν ἄνθρωπο πού ποτέ δέν φυ-
λακίστηκε, ἔτσι καί κανείς δέν μπορεῖ
νά κατανοήσει τή λύτρωση πού
ἐπαγγέλλεται ὁ Χριστός μέ τήν
ἐνανθρώπισή Του, ἄν δέν αἰσθανθεῖ
τήν ἁμαρτωλότητά του καί βιώσει
τόν ὑπαρξιακό του θάνατο.

Μέ αὐτή τήν προϋπόθεση ἡ χαρά
τῆς προσωπικῆς σωτηρίας εἶναι
ὑπαρκτή καί ἀνεκλάλητη. Τά Χρι-
στούγεννα γίνονται προσωπικά καί

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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ἀληθινά. Ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη τῆς
καρδιᾶς πηγάζουν ἀπό τή μετά-
βασή μας ἀπό τό θάνατο τῆς ἁμαρ-
τίας στή ζωή τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ἡ
εἰλικρινής μετάνοια, καί ὄχι ἡ ἁπλή
μεταμέλεια γιά τήν προηγούμενη
ζωή μας, προκαλεῖ  ἀνανέωση τῆς
ὕπαρξής μας. 

Τά Χριστούγεννα ἔρχονται στή
ζωή μας κάθε φορά πού θά ἀφή-
σουμε τό Χριστό νά γεννηθεῖ στήν
καρδιά μας, μέ τό νά Τόν θέλουμε
νά συμπορεύεται, νά ἐπιθυμοῦμε
τήν παρουσία Του, νά ποθοῦμε τήν
ἀγάπη Του.  Ἡ κοινή γιορτή, ἀπό
ὅσους στήν προσωπική ζωή τους
«ἔκαναν Χριστούγεννα» καί γνω-
ρίζουν τί σημαίνει «Χριστοῦ
γέννα», αὐξάνει τή χαρά, γίνεται
ἐκκλησιαστική, αἰώνια.

Ἡ ἀναζήτηση τῆς χαμένης εἰρή-
νης καί χαρᾶς γίνεται ἐφιάλτης γιά

ὅσους τίς ψάχνουν στήν ἐκκοσμι-
κευμένη χριστιανική ἀτμόσφαιρα
τῶν Χριστουγέννων. Αὐτή  πού κα-
θορίζει ἡ κατανάλωση, τά ψεύτικα
δέντρα, τά χίλια φῶτα. Γιά ὅσους
ὅμως τίς ψάχνουν μέσα τους, στήν
Ἐκκλησία ὡς τρόπο ζωῆς, στή με-
τάνοια καί τή λύτρωση, γίνονται
ὄντως Χριστουγεννιάτικα δῶρα.
Τότε τά γιορτινά τραπέζια, τά δῶρα
καί τά στολίδια, ἐκφράζουν τήν
ἐσωτερική χαρούμενη κατάσταση.

Στήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας
«δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεν-
νήθη ὁ Χριστός» καί τήν προτροπή
τῶν ποιμένων «διέλθωμεν ἕως Βη-
θλεέμ», ἄς προβληματιστοῦμε καί
ἄς συνειδητοποιήσουμε γιά τόν
«κρυμμένο θησαυρό» πού ὑπάρχει
μέσα μας καί στήν  Ἐκκλησία, ἀρχί-
ζοντας νά ζοῦμε ὄντως χριστια-
νικά, ἀληθινά Χριστούγεννα.

Ἡ «ΚΥΡΙΑΚΗ» στὸ Διαδίκτυο!

Στὴ διεύθυνση: www.iskiriaki.com
Διαβάστε τὰ προηγούμενα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ καὶ ἐνημερωθεῖτε 
γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου καθὼς καὶ γιὰ πνευματικὰ θέματα              

ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα μας.
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Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι ἕνας
κύκλος πάνω στὴ γῆ, σὰν ἕνα
στρογγυλὸ χάραγμα, γινω-

μένο μὲ διαβήτη καὶ ἔχοντας ἕνα κέν-
τρο. Κέντρο ὀνομάζεται τὸ μέσον τοῦ
κύκλου. Προσέξτε τί ἐννοῶ: Ἂς ὑπο-
θέσουμε ὅτι αὐτὸς ὁ κύκλος εἶναι
ὅλος ὁ κόσμος. Τὸ κεντρικὸ σημεῖο
τοῦ κύκλου εἶναι ὁ Θεός, οἱ δὲ
εὐθεῖες γραμμὲς ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ
τὴν περιφέρεια τοῦ κύκλου πρὸς τὸ
κέντρο εἶναι οἱ δρόμοι, δηλαδὴ οἱ
τρόποι ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.  Ἐφόσον
λοιπὸν προχωροῦν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸ
κέντρο, θέλοντας νὰ πλησιάσουν τὸν
Θεό, ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο προχω-
ροῦν, πλησιάζουν καὶ τὸν Θεὸ καὶ με-
ταξύ τους. Καὶ ὅσο πλησιάζουν τὸν
Θεό, πλησιάζονται μεταξύ τους καὶ
ὅσο πλησιάζονται, πλησιάζουν τὸν
Θεό. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἐννοῆστε
καὶ τὸ χωρισμό. Γιατί, ὅταν ἀπομα-
κρύνονται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Θεὸ
καὶ γυρίζουν πίσω, πρὸς τὰ ἔξω, εἶναι

ὁλοφάνερο ὅτι, ὅσο βγαίνουν πρὸς τὰ
ἔξω καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν
Θεό, τόσο ἀπομακρύνονται καὶ με-
ταξύ τους καὶ ὅσο ἀπομακρύνονται
μεταξύ τους, τόσο ἀπομακρύνονται
καὶ ἀπὸ τὸν Θεό.

Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ φύση τῆς
ἀγάπης.  Ὅσο μὲν βρισκόμαστε ἔξω
καὶ δὲν ἀγαπᾶμε τὸν Θεό, τόσο ἀπο-
μακρυνόμαστε ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.
Ἂν ὅμως ἀγαπήσουμε τὸν Θεό, ὅσο
πλησιάζουμε τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἀγάπη
μας σ΄Αὐτόν, σέ ἀνάλογο βαθμό,
ἑνωνόμαστε μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ πλη-
σίον καὶ ὅσο ἑνωνόμαστε μὲ τὸν πλη-
σίον, τόσο ἑνωνόμαστε μὲ τὸν Θεό.

Ὁ Θεὸς ἂς μᾶς ἀξιώσει νὰ προ-
σέχουμε ὅσα μᾶς συμφέρουν πνευμα-
τικὰ καὶ νὰ τὰ ἐφαρμόζουμε. Γιατί,
ὅσο φροντίζουμε καὶ ἐνδιαφερόμαστε
νὰ ἐφαρμόσουμε ὅσα ἀκοῦμε, τόσο
περισσότερο μᾶς φωτίζει ὁ Θεὸς πάν-
τοτε καὶ μᾶς διδάσκει τὸ θέλημά Του. 

Ἀββᾶς Δωρόθεος
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Μὲς στὰ μάτια του, κατοπτρίζονταν
ὁ ἥλιος κι ἡ θάλασσα
κι ἀπὸ κεῖ ξεκινοῦσαν μυριάδες ἀκτίνες.
Μία δέσμη γιὰ κάθε ἄνθρωπο
πού συναντοῦσε ἡ ματιά του.
Πῶς μ’ ἄλλο τρόπο θὰ τοῦ ἱστοροῦσε
γιὰ τὸ μεγάλο ἔρωτά του, τὸν ἥλιο;
Χίλιοι ἥλιοι
Κι ὄχι ἀστέρια
στὸ διάβα τοῦ παπποῦ ἀνάψανε.
Σ’ ἕνα μέρος τῆς γῆς
τὸ σκοτάδι νικήθηκε.
Σ’ ὅλη τὴ γῆ νικήθηκε!
«Ἐγὼ εἶπα θεοὶ ἐστε
καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες».

Πρεσβυτέρα 
Γεωργία Ἀγαθοκλέους      
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M ὲ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ γιὰ πρώτη
φορὰ στὴν ἱστορία εἰσάγεται ἡ γιορτὴ
τῆς ἀσημαντότητας. Δηλαδὴ πλέον ὅλα

ἀποκτοῦν νόημα κατὰ Χριστόν. Καταργοῦνται οἱ ἀπο-
στάσεις τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, τοῦ ἠθικοῦ καὶ ἀνήθικου, τοῦ
ἁμαρτωλοῦ καὶ σωτήριου, τοῦ ἱεροῦ καὶ βέβηλου, τοῦ ἁπλοῦ καὶ
σημαντικοῦ. 

Ὅλα πλέον ἑνώνονται μέσα στὴν δοξασμένη σάρκα Του. Τὰ
πάντα μιλοῦν καὶ ὁδηγοῦν στὸν Θεό, τὰ πιὸ ἁπλά, τὰ πιὸ ἀσήμαντα.
«Νὰ χαίρεστε ὅσα μᾶς περιβάλλουν…», λέει ὁ ἅγιος Πορφύριος
Καυσοκαλυβίτης. «Ὅλα μᾶς διδάσκουν καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν
Θεό.  Ὅλα γύρω μας εἶναι σταλαγματιὲς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ
τὰ ἔμψυχα καὶ τὰ ἄψυχα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ πουλιὰ καὶ
τὰ βουνὰ καὶ ἡ θάλασσα καὶ τὸ ἡλιοβασίλεμα καὶ ὁ ἔναστρος
οὐρανός…. Εἶναι οἱ μικρὲς ἀγάπες, μέσα ἀπ’ τὶς ὁποῖες φθάνουμε
στὴ μεγάλη Ἀγάπη, τὸν Χριστό… Ὅλα εἶναι ἅγια, καὶ ἡ θάλασσα
καὶ τὸ μπάνιο καὶ τὸ φαγητό.  Ὅλα νὰ τὰ χαίρεσθε.  Ὅλα μᾶς πλου-
τίζουν, ὅλα μᾶς ὁδηγοῦν στὴ μεγάλη Ἀγάπη, ὅλα μᾶς ὁδηγοῦν
στὸν Χριστό». 

Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ χαρακτηρίζει τὴν σάρκωση τοῦ Θεοῦ στὸ
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ μέγιστη μορφὴ ταπείνωσης καὶ κέ-
νωσης.  Ἕνας Θεὸς ποὺ σπάζει τὶς ἀποστάσεις, τὰ φράγματα καὶ
τοὺς περιορισμοὺς στὴν ἀπόλυτη ἔκφραση τῆς ἐλευθερίας Του νὰ

ὑπάρξει κι ἀλλιῶς, κινού-
μενος ἀπὸ ἀγάπη καὶ
μόνο γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 

π. Χαρ.Παπαδόπουλος,  
«Ἡ ἐνοχή τῆς χαράς»
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Η αἰσιοδοξία ἀποτελεῖ
τὸ φωτοστέφανο τῆς
χριστιανικῆς φιλοσο-

φίας καὶ τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας. 
Αἰσιόδοξος ἦταν ὁ Θεμελιωτὴς τοῦ

Χριστιανισμοῦ, ὁ πιὸ Αἰσιόδοξος ἀπὸ
ὅλους τούς αἰσιόδοξους στὸν κόσμο.
Παρέμενε αἰσιόδοξος καὶ ὅταν ἐγκα-
ταλελειμμένος ἀπὸ ὅλους προσευχό-
ταν μόνος στὸν Θεό, ἐκείνη τὴν μοι-
ραία νύχτα πρὶν ἀρχίσει ἡ τραγωδία.
Καὶ τότε ποὺ τὸν σύρανε ἀπὸ τὸν
Ἡρώδη στὸν Πιλάτο χλευάζοντάς τον.
Καὶ τότε ποὺ Τοῦ ἔβαλαν ἀγκάθινο
στεφάνι, ποὺ Τοῦ ἔσχιζε τὸ θεϊκό Του
κεφάλι, καὶ τότε ὅταν ὑπὸ τὸ βάρος
τοῦ Σταυροῦ ἔβγαινε ἔξω ἀπὸ τὰ
Ἱεροσόλυμα, ποὺ Τὸν ἀποχαιρετοῦσαν
μὲ γέλια, μὲ κατάρες καὶ μὲ τὸν ἦχο
τῶν ἀδύναμων δακρύων τῶν γυ-
ναικῶν. Καὶ τέλος ὅταν τὸ ποτήρι τῆς
πίκρας ξεχείλισε καὶ εἰσῆλθε στὴν

ἱστορία ἡ λέξη Γολγοθάς, πάλι παρέ-
μεινε αἰσιόδοξος.

Αἰσιόδοξοι ἦταν καὶ οἱ Χριστιανοὶ
μάρτυρες. Ἀφοῦ οἱ μάρτυρες καὶ οἱ
μεγαλομάρτυρες ἦταν αἰσιόδοξοι,
πῶς ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι;
Αἰσιόδοξοι ἦσαν ὅσοι στὶς ρωμαϊκὲς
ἀγορὲς πάλαιψαν μὲ ἄγρια θηρία,
γιὰ νὰ διασκεδάσει ὁ Καίσαρας. Αἰσιό-
δοξοι ἦσαν ὅσοι καίγονταν στὴν πίσσα
στὶς πλατεῖες γιὰ τὴν ψυχαγωγία τοῦ
Καίσαρα καὶ τῶν γυναικῶν του. Αἰσιό-
δοξοι ἦσαν ὅσοι γύριζαν δεμένοι στὸν
τροχὸ καὶ ὅσοι θάφτηκαν ζωντανοὶ
στὴ γῆ. Αἰσιόδοξοι ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ
δὲν γνώρισαν τὴν ἰσότητα οὔτε τὴν
ἐλευθερία τοῦ τύπου. Πῶς λοιπὸν
ἐμεῖς νὰ γινόμαστε ἀπαισιόδοξοι;
Γιατί νὰ γινόμαστε ἀπαισιόδοξοι; Οἱ
μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅταν
καίγονταν στὴ φωτιὰ φώναζαν:  Ἐμεῖς
καὶ πάλι πιστεύουμε. Αὐτοὶ καὶ ὅταν
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τοὺς ἔσχιζαν τὰ θηρία
ψιθύριζαν: Ἐμεῖς πάλι

ἐλπίζουμε. Πάνω στὸν
σταυρό, κλαίγοντας μὲ λυγ-

μοὺς ἔλεγαν: Ἐμεῖς καὶ τώρα σᾶς
ἀγαπᾶμε. Ἐμεῖς ἀγαποῦμε τὴν μαρ-
τυρικὴ ζωή μας καὶ προσδοκοῦμε μιὰ
καλύτερη ζωή. Πιστεύουμε στὸν  Ἕνα
καὶ Παντοδύναμο Θεὸ ποὺ κυβερνᾶ
τὸν ἥλιο καὶ μετρᾶ ὅλους τούς πόνους
μας καὶ ὅλες τὶς ἀδικίες τῶν βασα-
νιστῶν μας. 

Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς
κλώτσησαν σὰν ἄχρηστες πέτρες, τοὺς
πῆρε ὁ Θεός, ὁ Κτίστης τῶν πάντων,
νὰ ἀποτελέσουν τὸ θεμέλιό τῆς ἐκκλη-
σίας Του. Ἡ ἐκκλησία Του ἀποτελεῖ
τὸ μεγαλύτερο οἰκοδόμημα αἰσιοδο-
ξίας ποὺ κτίστηκε στὴ γῆ. Ἡ αἰσιοδοξία

τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ δὲν
ἀποτελεῖ μιὰ
ἁπλὴ πνευ-
ματικὴ θεω-
ρία, γιατί

εἶναι δοκιμα-
σμένη καὶ τεκ-

μηριωμένη.
«Δὲν θὰ μπο-

ροῦσα νὰ ἀποκαλέσω τὸν ἑαυ-
τό μου Χριστιανό, ἐὰν δὲν ἤμουν
αἰσιόδοξος. Καὶ ἂν ἀποκαλοῦσα τὸν
ἑαυτό μου Χριστιανὸ καὶ δὲν ἤμουν
αἰσιόδοξος, δὲν θὰ ἤμουν εἰλικρινὴς
Χριστιανός. Καὶ ὅλοι ἐσεῖς ματαίως

ἀποκαλεῖσθε Χριστιανοί, ἐὰν δὲν εἶσθε
αἰσιόδοξοι. Ὁ Χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ
τὸ μέγιστο κάστρο αἰσιοδοξίας. Ὁ Χρι-
στιανισμὸς θεμελιώνεται στὴν πίστη,
τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη. Γιατί αὐτὰ
τὰ τρία μόνο σώζουν: ἡ πίστη, ἡ
ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη.

Ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη
συναποτελοῦν τὴν αἰσιοδοξία. Μόνον
ἡ αἰσιοδοξία μᾶς σώζει. Ἂν δὲν ἔχουμε
αἰσιοδοξία, δὲν ἔχουμε πίστη. Χωρὶς
πίστη εἴμαστε σὰν τὰ ζῶα ποὺ σήμερα
τὸ πρωὶ σφαγιάστηκαν στὸ σφαγεῖο.
Χωρὶς τὴν αἰσιοδοξία, ὅλοι μας εἴμαστε
ἀνάπηροι. Μεγαλύτερη ἀναπηρία ἔχει
ὁ ἄνθρωπος χωρὶς αἰσιοδοξία παρὰ
ὁ ἄνθρωπος χωρὶς πόδια. Ὁ Θεὸς ἐν
σοφία τὰ πάντα ἔκτισε. Στὸ πρόσωπο
τοῦ αἰσιόδοξου καθημερινὰ πέφτουν
οἱ ἀκτίνες τοῦ ἡλίου, τοῦ ζεσταίνουν
καὶ τοῦ φωτίζουν τὴν ψυχή, ἐνῶ τὸ
πρόσωπο τοῦ ἀπαισιόδοξου μένει
χωρὶς τὸν ἥλιο, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ
ψυχή του νὰ εἶναι κρύα καὶ σκοτεινή.
Ὁ πρῶτος καθημερινὰ βλέπει τὰ λου-
λούδια, ἐνῶ ὁ δεύτερος τὸν σκουπι-
δότοπο. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καμμιὰ
δημιουργία χωρὶς αἰσιοδοξία.

Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος 
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«Θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμί· μὴ φοβεῖσθε»
(Ματθ. 14,27). Σ’ αὐτὲς τὶς πέντε λέξεις
τοῦ Κυρίου, βλέπουμε κατὰ τρόπο ζωντανὸ
καὶ ἀνάγλυφο ἀπὸ τὴ μιὰ τὴν ἀδυναμία
καὶ μετριότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη τὴν ἀγάπη καὶ παντοδυναμία
τοῦ Θεοῦ.

Κι ἀρχίζουμε μὲ
τὴν περίπτωση τοῦ
ἀποστόλου Πέτρου,
ποὺ ζητᾶ νὰ περπα-
τήσει πάνω στὰ κύ-
ματα. Στὴν ἀρχὴ ξε-
κινᾶ καλά. Μόλις
ὅμως εἰσέρχεται ἡ
ὀλιγοπιστία καὶ ἡ
δειλία στὴν ψυχή
του, ἀρχίζει νὰ βυ-
θίζεται καὶ νὰ κρά-
ζει μὲ ἀγωνία καὶ
τρόμο, παρ’ ὅλον ὅτι
σὰν ψαρὰς ποὺ
ἦταν θὰ γνώριζε
ἀσφαλῶς νὰ κο-
λυμπᾶ. Κι ὁ Πέτρος
θὰ πνιγόταν, ἂν δὲν
ἦταν ἐκεῖ μπροστά του ὁ Παντοδύναμος
Κύριος, ποὺ τὸν πρόλαβε, τὸν ἔπιασε καὶ
τὸν ἔσωσε. Καὶ μόλις μπαίνουν στὸ πλοῖο
κοπάζει καὶ ὁ ἄνεμος. Τὸ παράδειγμα αὐτὸ
τοῦ Πέτρου, μᾶς δείχνει ὅτι δὲν εἴμαστε
μόνοι στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μας.
Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ συναίσθηση
ὅτι εἴμαστε μικροὶ καὶ ἀδύναμοι νὰ μᾶς
ὁδηγεῖ σὲ δειλία καὶ ἀπελπισία καὶ νὰ τὰ
χάνουμε μπροστὰ στὰ ἐμπόδια καὶ τὶς δυ-

σκολίες τῆς ζωῆς.
Ἀλλά, οὔτε λόγῳ τῆς ὀλιγοπιστίας μας

νὰ λησμονοῦμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ πιανόμαστε
ἀπὸ ψευδῆ καὶ μάταια ἀνθρώπινα στη-
ρίγματα. Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ
ἐνθυμούμαστε στὶς στιγμὲς τῶν δοκιμασιῶν

μας τὴν ἀγάπη καὶ παν-
τοδυναμία τοῦ Κυρίου. 

Γι’ αὐτὸ ἡ ὀρθὴ τα-
κτικὴ ποὺ πρέπει νὰ
ἀκολουθοῦμε, ἀφοῦ
καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἀδύ-
ναμοι, εἶναι νὰ ἐμπι-
στευόμαστε πλήρως καὶ
τελείως καὶ νὰ στηρι-
ζόμαστε ἀπόλυτα στὴ
δύναμη καὶ ἀγάπη
Ἐκείνου ποὺ εἶναι Παν-
τοδύναμος.

Στὴν περίπτωση
αὐτὴ, ἃς ἐνθυμούμαστε
πάντοτε, ἐκεῖνο ποὺ
μᾶς λέει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος: «Ὅλα τά
μπορῶ, χάρη στὸ
Χριστὸ ποὺ μὲ δυνα-

μώνει» (Φιλιπ. δ΄13).
Αὐτὴ λοιπὸν ἃς εἶναι ἡ ὀρθὴ τοποθέτησή

μας μπροστὰ στὴ διπλὴ ἀλήθεια, ὅτι ὁ Κύ-
ριος εἶναι Παντοδύναμος κι ἐμεῖς μικροὶ
καὶ ἀδύνατοι. Προσοχή, ἑπομένως, ἀπὸ
τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ἀλαζονεία καὶ ἀπὸ
τὴν ἀπελπισία  καὶ τὴν ὀλιγοπιστία.

Αἰκατερίνη  Μοναχή, Ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ.
Ὁσίου Ἐφραὶμ Κονταριώτισσας
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Εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀπέκτησαν τὴν τέλεια ἀγάπη
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἔχουν γιὰ μηδὲν ὅλες τὶς ἡδονὲς καὶ τὶς
ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου αὐτοῦ καὶ ὑπομένουν τοὺς πειρασμοὺς

τοῦ πονηροῦ μὲ μακροθυμία. Ἀλλὰ δὲν πρέπει γι’ αὐτὸ ν’ ἀπελπιστοῦμε,
οὔτε νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ τὴν ἀγαθὴ ἐλπίδα, διότι ἂν καὶ πολλὰ πλοῖα
ναυαγοῦν, ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλα ποὺ διαπερνοῦν τὴν τρικυμία καὶ
φθάνουν στὸ λιμάνι. Γι’αὐτὸ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ πολλὴ πίστη, ὑπομονή,
προσοχὴ καὶ ἀγῶνες. Ἀκόμη καὶ ἀπὸ πείνα καὶ δίψα τοῦ καλοῦ μὲ πολλὴ
ἄνεση καὶ διάκριση,  ἀλλὰ καὶ ἀπὸ σφοδρότητα καὶ ἀναίδεια στὴν προσευχή. 

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θέλουν νὰ ἐπιτύχουν τὴν βασιλεία τῶν
οὐρανῶν χωρὶς κόπους καὶ ἱδρώτα. Μακαρίζουν βέβαια τούς ἁγίους καὶ
ἐπιθυμοῦν τὴν τιμὴ καὶ τὰ χαρίσματά τους, ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ μετέχουν
σὲ ἴσο βαθμὸ στὶς θλίψεις, στοὺς κόπους καὶ στὰ παθήματά τους. 

Πρέπει νὰ γνωρίζεις ὅτι μέσα στὶς θλίψεις καὶ στὰ παθήματα, στὴν
ὑπομονὴ καὶ στὴν πίστη, εἶναι κρυμμένες οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ, ὅπως
ἐπίσης καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ ἀπόκτηση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Διότι καὶ τὸ σιτάρι
ποὺ σπέρνεται στὴ γῆ ἢ καὶ τὸ δένδρο ποὺ μπολιάζεται, εἶναι ἀνάγκη νὰ
δοθεῖ πρῶτα στὴ σήψη καὶ στὴν ἀτιμία τῆς φθορᾶς φαινομενικά, καὶ ἔτσι νὰ
ἀπολαύσουμε τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὸν πολλαπλάσιο καρπό τους.  Ἂν ὅμως δὲν
περνοῦσαν ἀπὸ τὴ φθορὰ ἐκείνη καὶ τὴ φαινομενικὴ ἀτιμία, δὲν θὰ εἶχαν
ὕστερα ἐκείνη τὴν ἄκρα ὡραιότητα καὶ ὀμορφιά. Τὸ ἴδιο νόημα ἐκφράζει
καὶ ὁ ἀπόστολος: Πράξ. ιδ΄22  «Πρέπει νὰ περάσουμε ἀπὸ πολλὲς θλίψεις γιὰ
νὰ μποῦμε στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» καὶ Λουκ. κα΄19 «Μὲ τὴν ὑπομονή σας θὰ
κερδίσετε (σώσετε) τοὺς ἑαυτούς σας», Ἰωὰν. ιστ΄33 « Ἐξαιτίας τοῦ κόσμου
θὰ ἔχετε θλίψη». 

Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου.    
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Διαρκής 
κίνδυνος

Ἡ ἀκαδημαϊκὴ θεολο-
γία παρέχει πληρο-
φορίες γιὰ τὴ

διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας,
τῶν Πατέρων της, γιὰ τὴν
ἱστορία της καὶ τὰ παρόμοια.
Σπάνια ὅμως μεταδίδει τὴν
ὀντολογικὴ γνώση τοῦ Θεοῦ.
Μποροῦμε αὐτὸ νὰ τὸ διατυ-
πώσουμε ὡς ἑξῆς: «Ἄλλο
εἶναι νὰ γνωρίζουμε τί διδά-
σκει ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸν Θεό,
καὶ ἄλλο νὰ γνωρίσουμε τὸν
Θεὸ μὲ τὸν ἐρχομὸ Του  μέσα

μας». Ἐνδέχεται οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας ποὺ βασίζονται στὰ δι-
πλώματά τους, ὅταν χειραγωγοῦν ἀνθρώπους ἢ διαχειρίζονται τὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ πράγματα νὰ ὀλισθήσουν σὲ πολὺ σοβαρὰ παραπτώματα ἢ
λάθη, ποὺ ἀφοροῦν ὄχι μόνο μεμονωμένα πρόσωπα, ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν
Ἐκκλησία. Εἶναι σημαντικὸ γι’ αὐτοὺς νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀνεπάρκειά
τους στὴ διακονία ποὺ τοὺς ἀνατέθηκε, καὶ μὲ φόβο μπροστὰ στὴν κρίση
τοῦ Θεοῦ νὰ αἰσθανθοῦν τὴν εὐθύνη τους. Εἶναι βέβαια γι’ αὐτοὺς
ἐντελῶς ἀπαραίτητο νὰ προσεύχονται κάθε ἡμέρα πρὶν ἀπὸ κάθε ἔργο•
νὰ ἐκζητοῦν, μὲ καρδιακὸ πένθος, λόγο εὐάρεστο στὸν Θεό. Μόνο μὲ
τὴν προϋπόθεση αὐτὴ ἡ λειτουργική, ἡ διοικητικὴ ἢ ἡ ποιμαντικὴ δια-
κονία τους θὰ εἶναι διαποτισμένη μὲ πνοὴ ἄνωθεν καὶ θὰ ζωοποιεῖ ὅλο
τό σῶμα τῆς οἰκουμενικῆς  Ἐκκλησίας.

Γέρ. Σωφρόνιος (Σαχάρωφ) τοῦ  Ἔσσεξ, 
«Τὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς»
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Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης, «Πάθη καὶ Ἀρετὲς»

- Τί βοηθάει, Γέροντα, νὰ ἀποκτήσεις  μιὰ ἀρετή;
- Νὰ συναναστρέφεσαι κάποιον ποὺ ἔχει αὐτὴν

τὴν ἀρετή.
Ὅπως, ἂν συναναστρέφεσαι κάποιον ποὺ ἔχει

εὐλάβεια, θὰ μπορέσεις σιγὰ-σιγὰ νὰ ἀποκτήσεις
κι ἐσὺ εὐλάβεια, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ὅλες τὶς
ἀρετές, γιατί ἡ ἀρετὴ τῶν ἄλλων ἀρωματίζει κι
ἐμᾶς.

Ὅταν καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας στὶς
ἀρετὲς τῶν ἄλλων καὶ προσπαθοῦμε νὰ τὶς μιμη-
θοῦμε, οἰκοδομούμαστε. Ἀλλὰ καὶ στὰ ἐλαττώ-
ματά τους ὅταν καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας,
πάλι βοηθιόμαστε, γιατί τὰ δικά τους ἐλαττώματα
μᾶς βοηθᾶνε νὰ δοῦμε τὰ δικά μας. Καὶ τὸ μὲν χά-
ρισμα τοῦ ἄλλου μὲ παρακινεῖ νὰ ἀγωνισθῶ, γιὰ
νὰ τὸ μιμηθῶ, ἐνῶ τὸ ἐλάττωμά του μὲ κάνει νὰ
σκεφθῶ μήπως τὸ ἔχω κι ἐγὼ καὶ σὲ τί βαθμὸ τὸ
ἔχω, γιὰ νὰ ἀγωνισθῶ νὰ τὸ κόψω. 

Βλέπω λ.χ. κάποιον ποὺ ἔχει ἐργατικότητα. Τὸ
χαίρομαι καὶ προσπαθῶ νὰ τὸ μιμηθῶ. Βλέπω σὲ
ἄλλον ὅτι ἔχει περιέργεια. Δὲν κατακρίνω τὸν
ἀδελφό μου, ἀλλὰ ψάχνω νὰ δῶ μήπως ἔχω κι ἐγὼ
περιέργεια. Κι ἂν δῶ ὅτι ἔχω, προσπαθῶ νὰ τὴν
κόψω. Ἂν ὅμως βλέπω μόνον τὶς δικές μου ἀρετὲς
καὶ τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, ἐνῶ τὰ δικά μου
ἐλαττώματα τὰ παραβλέπω ἢ τὰ δικαιολογῶ καὶ
λέω: «εἶμαι καλύτερος καὶ ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἀπὸ
ἐκεῖνον καὶ ἀπὸ τὸν ἄλλον!», πάει, βούλιαξα.

Ὁ καθρέφτης μας εἶναι οἱ ἄλλοι. Στοὺς ἄλλους
καθρεφτιζόμαστε καὶ βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας, καὶ
οἱ ἄλλοι βλέπουν τὶς μουντζοῦρες μας καὶ πλενό-
μαστε μὲ τὴν ὑπόδειξή τους. 
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ὉἸωάννης γεννήθηκε ἕνα
γλαυκὸ ἀπομεσήμερο τοῦ
Μαΐου.  Ἡ φύση στὸ νησὶ

σκιρτοῦσε ἀγαλλώμενη καὶ ἡ ζωὴ
σὲ κάθε ἔκφρασή της πάφλαζε μὲ
ὁρμή.  Ἡ μητέρα του, εὐτυχισμένη
ποὺ μετὰ ἀπὸ τρεῖς κόρες ἀπέκτησε
ἐπιτέλους γυιό, τὸν πῆρε μὲ ἀνείπωτη
λαχτάρα στὴν ἀγκαλιά της, τὸν ἕσφιξε
τρυφερά, καταφίλησε τὸ φρεσκο-
πλυμένο κεφαλάκι του καὶ τοῦ ψι-
θύρισε στὸ αὐτί: «καλῶς ἦλθες στὴ
ζωή. Ἐσὺ θὰ γίνεις ἱερέας, λειτουργός
τοῦ  Ὑψίστου.  Θ’ ἀγαπᾶς καὶ θὰ
ὑπηρετεῖς τὸν Χριστὸ ὅλη σου τὴ
ζωή».  Ἔτσι, τὴν τρίτη μέρα, ὅταν θὰ
‘ρχονταν οἱ Μοῖρες νὰ μοιράνουν
τὸ βρέφος, ὅπως τῆς εἶχε μάθει ἡ
μάννα της καὶ ἡ γιαγιά της, ἀντὶ νὰ
βάλει χρυσὸ δαχτυλίδι στὴν κούνια
τοῦ μωροῦ, αὐτὴ ἔβαλε κομποσχοίνι
καλογερικό.

Ὁ Ἰωάννης μεγάλωνε μὲς στὴ
θαλπωρὴ καὶ τὴν ἀγάπη καὶ αὔξανε

στὴν ἀρετή, στὴ γνώση καὶ στὴ χάρη.
Συχνὰ πυκνὰ ἡ μητέρα του τὶς νύχτες,
ποὺ τὸ παιδὶ κοιμόταν γαλήνιο, ἔσκυ-
βε καὶ τοῦ ψιθύριζε τὴν ἴδια προτροπὴ
τῆς πρώτης ἡμέρας, μόλις εἶχε ἀνοίξει
τὰ ἔκπληκτα μάτια του στὸ ἔκπαγλο,
ἀνοιξιάτικο φῶς τοῦ νησιοῦ του.
Ποτέ, ὅταν ἦταν ξύπνιο δὲν τοῦ ζή-
τησε στανικὰ νὰ πάρει τέτοια ἀπό-
φαση γιὰ τὴ ζωή του. Μόνο τοῦ μι-
λοῦσε γλυκὰ γιὰ τὸν Χριστό, τὴν
Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη, γιὰ τὴν ἀτέ-
λεστη τελειότητα τῆς μέλλουσας
ζωῆς, ὥστε νὰ πυρακτωθεῖ ἡ καρδιὰ
τοῦ παιδιοῦ καὶ νὰ ἐγκεντρίσει τὴν
ὕπαρξή του στὸ Χριστό.

Ὁ Ἰωάννης ἦταν ἕνα ζωηρό, ἔξυ-
πνο καὶ καλόγνωμο παιδί. Ζοῦσε
μιὰ φυσιολογικὴ παιδικὴ ἡλικία, ἔτρε-
χε κι ἔπαιζε ὅλη μέρα μὲ τοὺς φίλους
του, ἀεικίνητος ἀλλὰ τὰ βράδια κα-
θόταν ὡς ἀργὰ καὶ διάβαζε ὅσα
βιβλία ἔβρισκε στὸ σπίτι κι ὅσα δα-
νειζόταν ἢ ἀντάλλασε μὲ τ’ ἄλλα
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παιδιά. Διάβαζε ἱστορικὰ βιβλία ποὺ
ἐξυμνοῦσαν ἡρωικὰ κατορθώματα
γενναίων ἀνδρῶν, διάβαζε μυθιστο-
ρήματα γιὰ μεγάλους, ποὺ τοῦ ἄνοι-
γαν παράθυρο ν’ ἀνιχνεύσει τὸ αἴνιγ-
μα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, καθόταν
ὧρες ὁλόκληρες μελετώντας βίους
ἁγίων –ἡ μητέρα του διέθετε πολ-
λοὺς- ἀλλὰ κυρίως προτιμοῦσε βιβλία
ποὺ ἐξιστοροῦσαν περιπέτειες. Γινό-
ταν ὁ ἥρωας αὐτῶν τῶν βιβλίων,
ζοῦσε τὴ δράση, ἐσωτερικὴ καὶ ἐξω-
τερική, ποὺ ὁ συγγραφέας εἶχε σο-
φιστεῖ γιὰ νὰ ἐξυφάνει τὴν πλοκὴ
τοῦ ἔργου του, συνέπασχε μὲ τὰ πρό-
σωπα ποὺ διαδραμάτιζαν τοὺς ρό-
λους, τὰ βιβλία αὐτὰ τὸν ἀπογείωναν.
Ἔτσι δὲν εἶναι παράξενο τό ὅτι διέθεσε
ὅλα τά χρήματα ποὺ εἶχε συγκεν-
τρώσει ἀπὸ τὸ χαρτζιλίκι του ν’ ἀγο-
ράσει μιὰ δερμάτινη μπάλα, γιὰ ν’
ἀποκτήσει ἕνα βιβλίο, μόλις τὸ εἶδε
στὴν προθήκη τοῦ κεντρικοῦ βιβλιο-
πωλείου τοῦ νησιοῦ του: «οἱ περιπέ-
τειες ἑνὸς προσκυνητῆ». Τὸ διάβαζε
καὶ τὸ ξαναδιάβαζε, τὸ εἶχε στὸ προ-
σκεφάλι του, πρὸς μεγάλη χαρὰ τῆς
μητέρας του. Αὐτὸ τὸ βιβλίο καὶ οἱ
μύριοι ἄλλοι τρόποι ποὺ χρησιμο-
ποίησε ὁ Θεός, ὄργωσαν τὸ χωράφι
τῆς ψυχῆς του κι ἦταν ἕτοιμο νὰ
δεχθεῖ τὴν καλὴ σπορά.

Ὅταν ἔγινε λόγος γιὰ τὴ σχολὴ
τῆς Σιών στὴν Ἱερουσαλήμ, στὴν
ὁποία φοιτοῦσαν παιδιὰ ἀπὸ ὅλη
τὴν Ἑλλάδα  ἀντὶ γιὰ τὸ Γυμνάσιο
καὶ ἔκαναν θεολογικὲς σπουδὲς ἤδη
ἀπὸ τὴν πρώτη Γυμνασίου, ὁ Ἰωάννης
ἐπέμενε νὰ πάει, παρόλες τὶς ἀντιρ-

ρήσεις τοῦ πατέρα του ἀλλὰ μὲ τὴ
σθεναρὴ ὑποστήριξη τῆς μητέρας
του.

Στὴ σχολὴ δὲν ἔνιωθε ξεριζωμένος,
τόσα χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τοὺς
δικούς του, ἀπὸ τὸ φωτεινὸ νησί
του, παρότι ἦταν μόνο δεκατριῶν
χρόνων. Διαποτιζόταν μέρα μὲ τὴ
μέρα ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ
τὸν εἶχε κάνει σκεῦος ἐκλογῆς Του
ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του, ζοῦσε χα-
ρούμενα καὶ εἰρηνικὰ μὲ τοὺς συμ-
μαθητὲς καὶ τοὺς δασκάλους του τὴ
δύσκολη ἐφηβικὴ ἡλικία, χωρὶς ἐσω-
τερικὲς συγκρούσεις, χωρὶς ἀμφιβο-
λίες, χωρὶς γιατί καὶ πῶς. Εἶχε βρεῖ
τὸ δρόμο ποὺ ποθοῦσε ἡ ψυχή του
νὰ βαδίσει. Διακρινόταν ὅλα τά μα-
θητικά του χρόνια γιὰ τὸ ἦθος, τὴν
εὐφυΐα  καὶ τὶς ἄριστες ἐπιδόσεις
στὰ μαθήματα. Τὸ Πατριαρχεῖο ἀνέ-
λαβε νὰ τὸν σπουδάσει καὶ στὸ Πα-
νεπιστήμιο, κι ὅταν κι ἐκεῖ διέπρεψε,
τὸν ἔστειλε στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ μετα-
πτυχιακὸ καὶ διδακτορικό. 

Ὅταν χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος
σὲ μιὰ πολὺ φορτισμένη συγκινη-
σιακὰ στιγμὴ, ἡ μητέρα του, λευκα-
σμένη πιά, τὸν ἀγκάλιασε δακρυ-
σμένη, τοῦ φίλησε τὸ χέρι καὶ τοῦ
εἶπε ἁπαλά: «ἐγὼ ἤθελα νὰ γίνεις
ἕνας ἁπλὸς παπὰς. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς εἶχε
πιὸ μεγάλα σχέδια γιὰ σένα. Ν’ ἀνοί-
γεις δρόμο στοὺς ἀνθρώπους γιὰ
τὸν Παράδεισο. Χαλάλι τὰ χρόνια
ποὺ σὲ στερήθηκα. Δόξα τῷ Θεῷ
πάντων ἕνεκεν».

Φάνυ  Κουντουριανοῦ 
- Μανωλοπούλου
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Tὰ πιὸ δημοφιλῆ διαχρονικὰ παραμύθια, παραμύθια ποὺ
ἐπέλεξαν τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ νὰ διαβάζουν μὲ λαχτάρα ἐπὶ
αἰῶνες, εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἀπαντοῦν καλύτερα στὰ ἐρω-

τήματα τῆς καρδιᾶς τους γιὰ τὸ τί σημαίνει «ὑπάρχω» καὶ «δὲν
ὑπάρχω».  Ἐκεῖνα ποὺ τὰ παιδιὰ καταλαβαίνουν ὅτι οἱ ἀπαντή-
σεις τους εἶναι πιὸ πειστικές, πιὸ φυσικὲς καὶ πιθανές. Στὸν Πι-
νόκιο, ὁ ἀγαπημένος γερὸ - Τσεπέτο συνεχίζει νὰ ζεῖ στὴ
σκοτεινὴ κοιλιὰ τοῦ κήτους ποὺ τὸν καταβρόχθισε, ζεῖ καὶ πε-
ριμένει τὸ γιό του νὰ ἐπιστρέψει. Στὴν Κοκκινοσκουφίτσα, ἡ με-
τάνοια τῆς ἄταχτης μικρῆς θὰ ἀναστήσει τὴ γιαγιὰ ποὺ τὴν εἶχε
ἤδη φάει ὁ λύκος.  Ἡ Πεντάμορφη θ΄ἀνοίξει τὰ μάτια ἀπὸ τὸν
μεγάλο ὕπνο της, ἐπειδὴ θὰ τῆς δώσει ὁ ἀγαπημένος ποὺ περι-
μένει τὸ φιλὶ τῆς ἀγάπης. Καὶ στὸ, ἴσως πιὸ μαγευτικό, παρα-
μύθι τῶν παιδιῶν,  στὸ «Κοριτσάκι μὲ τὰ σπίρτα» τοῦ Ἄντερσεν,
τὸ κοριτσάκι θὰ πεθάνει μιὰ παγωμένη νύχτα, κακοπαθημένο
ἀπ΄τὴν κακία τοῦ κόσμου, ὅμως ταυτόχρονα θὰ βρεθεῖ σ΄ἕναν
κόσμο ἄλλο, καλύτερο, εὐτυχισμένο, λαμπερό, δίκαιο, καὶ μόνιμο,
ὅπου θὰ ξανασυναντήσει τὴν πεθαμένη γιαγιά του. Τὰ ἴδια τὰ
παιδιά, μὲ τὶς ἐπιλογές τους στὰ παραμύθια καὶ μὲ τὶς προτι-
μήσεις τους, ἔχουν χτίσει τὴ δική τους φιλοσοφία, τὴ δική τους
θεολογία, τὴ δική τους ἄποψη γιὰ τὸ τί μπορεῖ νὰ σημαίνει «ζῶ»
καὶ «πεθαίνω». Τὰ παιδιὰ ἔχουν πόνο, καὶ ἄγχος, καὶ θυμό, γιατί
ποθοῦν νὰ τὰ ἀσφαλίσουμε μὲ ἕνα, μὲ τὸ ποθητότερο, τὸ λογι-
κότερο, τὸ δικαιότερο, τὸ «γιὰ πάντα»! Τὸ αἰώνιο!



17 | Φ 10   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017\

Δὲν πιστεύουν πὼς ὑπάρχει θάνατος ἔτσι ὅπως τοὺς τὸν
ἐξηγοῦν μὲ σαχλὰ παραδείγματα καὶ ἄκαρδες ἀφέλειες οἱ μεγά-
λοι, κι αὐτὸ τὰ στενοχωρεῖ πολύ.  Ἡ ὑποψία ποὺ τοὺς ρίχνουν
σὰν φίδι στὴν ἀθωότητά τους, πὼς ἡ ζωὴ εἶναι μόνο ἕνας τρελὸς
χασάπης ποὺ περιμένει σὲ μιὰ γωνιὰ νὰ σὲ σφάξει καὶ νὰ χαθεῖς,
εἶναι ὑποψία ἐγκληματική. Ἀπογοητεύονται καὶ ἀγανακτοῦν,
γιατί λαχταροῦν ὅσο τίποτα νὰ θαυμάζουν καὶ νὰ ἐμπιστεύονται
τοὺς γονεῖς τους.  Ὄχι νὰ τοὺς περιφρονοῦν ἐπειδὴ διηγοῦνται
κάτι τέτοια καὶ τοὺς ἀφαιροῦν τὴν παρηγοριὰ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλή-
θεια τοῦ Θαυμαστοῦ. Τοὺς περιφρονοῦν καὶ δὲν μποροῦν οὔτε
νὰ τὸ ἐκφράσουν. Θὰ παλέψουν ἐπὶ χρόνια σιωπηλά, μέσα τους,
ἀνάμεσα στὸ θυμὸ καὶ στὴν ἐνοχή. Θὰ στραπατσαριστοῦν. Θὰ
κλειστοῦν ἑρμητικὰ στὸν δικό τους ἐσωτερικὸ κόσμο.

Θὰ ἔρθει ὅμως ὁ καιρὸς τῆς ἐφηβείας τους καὶ θὰ πάρουν τὸ
αἷμα τους πίσω…

Μ. Βαμβουνάκη, 
«Ὁ παλιάτσος καὶ ἡ Ἄνιμα»



«Ὁ θυμὸς εἶναι ἕνα ὀξὺ ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ κάνει περισσότερο κακὸ
στὸ σκεῦος στὸ ὁποῖο ἀποθηκεύεται
παρὰ σ’ αὐτὸ στὸ ὁποῖο χύνεται».

Mark Twain

Ο ΘΥΜΟΣ εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον βασικὰ
καὶ ἰσχυρὰ πρωτογενῆ συναισθήματα
καὶ ἐμφανίζεται – ἐκδηλώνεται πολὺ
νωρὶς καὶ μᾶς ἐγκαταλείπει μόνο μὲ
τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὴ ζωή, δημιουρ-
γώντας ἀναρίθμητα καὶ δυσεπίλυτα
προβλήματα  λόγω τῆς λανθασμένης
ἀγωγῆς γιὰ τὴ διαχείρισή του.

Κατ’ ἀρχήν, ὅσο κι ἂν ἠχεῖ παράξενα,
θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀποδεχθοῦμε, ὅπως
ἄλλωστε καὶ ὅλα τά συναισθήματα θε-
τικὰ ἢ ἀρνητικά. Εἶναι στοιχεῖο τῆς
προσωπικότητάς μας καὶ θὰ πρέπει νὰ
ἐρευνήσουμε τοὺς λόγους καὶ τὶς αἰτίες
ποὺ τὸν γεννοῦν.

Τὰ παιδιὰ ἀνταποκρίνονται μὲ θυμό,
ἐπειδὴ αἰσθάνονται ἀβοήθητα, ἀπο-
γοητευμένα. Μπορεῖ ἀκόμη ὁ θυμὸς νὰ
προκληθεῖ ἀπὸ ἀμηχανία, μοναξιά, ἀπο-

μόνωση, ἄγχος, πόνο, ματαίωση ὀνεί-
ρων, ἀποτυχία σὲ προσπάθεια. Ὁ θυμὸς
μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἔκφραση ἀντίδρα-
σης τοῦ παιδιοῦ πρὸς τὸν ἐνήλικα,
ὥστε νὰ τὸν ὑποχρεώσει εἴτε νὰ τοῦ
θέσει κανόνες μὲ μεγαλύτερη σαφήνεια
εἴτε νὰ ἐξηγήσει τὰ θέματα διεξοδικό-
τερα εἴτε νὰ ἔχει λιγότερες ἀπαιτήσεις.

Θὰ πρέπει νὰ κάνουμε διάκριση
ἀνάμεσα στὸ θυμὸ ποὺ εἶναι συναί-
σθημα καὶ ὀφείλουμε νὰ δοῦμε τὶς βα-
θύτερες αἰτίες καὶ στὴν ἐπιθετικότητα
ποὺ εἶναι συμπεριφορὰ καὶ πολλὲς
φορὲς συνοδεύει τὸ θυμὸ ὡς ἔκφρασή
του. Ὁ θυμὸς εἶναι συναισθηματικὴ
προσωπικὴ κατάσταση.

Ἡ διαχείριση τοῦ θυμοῦ γιὰ ἕνα
παιδὶ  δὲν εἶναι εὔκολη  καὶ ἐπειδὴ
εἶναι δυσκολοδίδακτη καὶ ἐπειδὴ ἡ
φύση τοῦ συναισθήματος εἶναι πολὺ
ἔντονη, ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ τὰ πρότυπα
ποὺ ἔχει τὸ παιδὶ στὴν καθημερινή του
ζωή, τὰ ὁποῖα  εἴτε εἶναι οἱ γονεῖς του
εἴτε εἶναι κάποιοι δάσκαλοι εἴτε ἄλλοι
ἐνήλικες, διαχειρίζονται τὸ θυμὸ τους
μᾶλλον μὲ πολὺ λαθεμένους τρόπους,
τοὺς ὁποίους καὶ ἀντιγράφει. Κι αὐτοὶ
οἱ λαθεμένοι  τρόποι  συγκεφαλαι-
ώνονται κυρίως  στὴ λεκτικὴ ἢ σωμα-
τικὴ κακοποίηση.

Κάποια παιδαγωγικὰ ἢ ψυχολογικὰ
ἐγχειρίδια συνιστοῦν διάφορες πρα-
κτικὲς διαχείρισης τοῦ θυμοῦ: βαθιὰ
ἀναπνοή, μέτρημα ἀπὸ τὸ ἕνα ὡς τὸ
δέκα, σωματικὲς δραστηριότητες, ἀπό-
συρση στὸ δωμάτιο, περίπατο στὴν
ἐξοχή, διάφορες μορφὲς διαλογισμοῦ.

«Ὁ διαλογισμὸς μὴ χριστιανικοῦ τύ-
που», ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ Γέρον-
τας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, σύμφωνα
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μὲ τοὺς πλέον ἐπιφανεῖς σύγχρονους
πανεπιστημιακούς, παιδαγωγοὺς καὶ
ψυχολόγους τῶν Η.Π.Α, θεωρεῖται τὸ
οὐσιαστικότερο καὶ ἀποδοτικότερο
ἐργαλεῖο διαχείρισης τοῦ θυμοῦ γιὰ τὸ
παιδὶ καὶ τὸν ἔφηβο.  Ἔχει εἰσαχθεῖ
ὡς πανεπιστημιακὸ μάθημα στὶς παι-
δαγωγικὲς καὶ ψυχολογικὲς σχολὲς καὶ
γίνεται πρακτικὴ ἐφαρμογή του στὰ
παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου ἕως καὶ τοῦ
λυκείου. Μιὰ ἁπλὴ περιήγηση στὸν κυ-
βερνοχῶρο μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει.

Τὰ ἐπιστημονικὰ συνέδρια ἀμερι-
κάνικων πανεπιστημίων καὶ Δαλάι
Λάμα μὲ θέμα τὸν διαλογισμὸ σὲ ἐπί-
πεδο νεότητας πληθαίνουν συνεχῶς.
Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι οἱ δυτικοὶ ἐπιστή-
μονες ἔχουν παντελῆ ἄγνοια τῆς ὀρθό-
δοξης νηπτικῆς ἀσκητικῆς παράδοσης
μὲ τὴν μονολόγιστη εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ
«Κύριε  Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»
καὶ ἐκστασιάζονται ἐνώπιον τοῦ βου-
διστικοῦ διαλογισμοῦ καὶ τῆς «σοφίας»
ἑνὸς Λάμα. Ὁ διαλογισμὸς γι’ αὐτοὺς
εἶναι τὸ πλέον ἀποτελεσματικὸ ἐργαλεῖο
γιὰ τὴ διαχείριση τοῦ θυμοῦ ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ ἐφήβου!

Ὡς χριστιανοὶ γονεῖς ποιὰ στάση
ὀφείλουμε νὰ κρατήσουμε γιὰ νὰ βοη-
θήσουμε οὐσιαστικά τά παιδιά μας,
ὥστε νὰ μποροῦν νὰ διαχειρίζονται
σωστά τό θυμό τους; 

Πρωτίστως νὰ μάθουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
νὰ διαχειριζόμαστε σωστά τό θυμό
μας. Τὸ παράδειγμά μας εἶναι τὸ ἰσχυ-
ρότερο ὅπλο ποὺ διαθέτουμε. Νὰ ἔχουμε
ὑπόψη μας ὅτι πρὶν ξεσπάσει ὁ θυμὸς
καὶ καταστεῖ ἀνεξέλεγκτος, τὸ σῶμα
μας μᾶς προειδοποιεῖ μὲ κάποια σημά-
δια.  Ἔνταση μυῶν, ἀλλοίωση φωνῆς,

αὔξηση παλμῶν κ.α. Ἄς μὴν τὰ
ἀγνοοῦμε. Τὶς πρακτικὲς ποὺ ἀναφέραμε
μποροῦμε νὰ τὶς χρησιμοποιοῦμε. Εἶναι
βοηθητικές. Δὲν λύνουν ὅμως τὸ πρό-
βλημα. Τὴν οὐσιαστικότερη  βοήθεια
μᾶς τὴν προσφέρει ἡ  Ἐκκλησία μὲ τὴ
συνειδητή μας συμμετοχὴ στὰ μυστήριά
της καὶ κυρίως στὸ μυστήριο τῆς ἐξο-
μολόγησης, στὸ ὁποῖο  πρέπει νὰ μυή-
σουμε ἀπὸ πολὺ μικρό τό παιδὶ  καθὼς
καὶ στὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας.
Ἀκόμη θὰ πρέπει νὰ μάθουμε στὰ παι-
διὰ μας τὴ μονολόγιστη εὐχὴ τοῦ  Ἰησοῦ
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με» μὲ τὴ
χρήση τοῦ κομποσχοινιοῦ. 

«Χθὲς τὸ βράδυ περνώντας ἀπὸ τὰ
κρεβάτια τῶν παιδιῶν γιὰ νὰ δῶ ἂν
κοιμήθηκαν, βλέπω τὴν Ἐ… (μαθήτρια
Α΄ Δημοτικοῦ) νὰ κρατάει τὸ κομπο-
σχοινάκι της καὶ νὰ μοῦ λέει: Ἀπόψε
κάνω ἕνα κομποσχοίνι γιὰ τὸ νονό
μου ποὺ χειρουργήθηκε, ἕνα γιὰ τὴ Δ…
ποὺ θὰ εἶναι στὴν κατασκήνωση καὶ
ἕνα γιὰ τὸν  Κ…  ποὺ μᾶς ἀγαπάει καὶ
μᾶς κάνει ὡραία δῶρα! Προσευχὴ ἑνὸς
παιδιοῦ – χωρὶς νὰ τῆς πῶ τίποτε ἐγὼ -
γιὰ τὸν πόνο, τὴ διακονία, τὴν ἐν
Χριστῷ φιλία.  Μακάρι ἔτσι νὰ ζεῖ
πάντοτε…». 

Τὸ ὡς ἄνω email, μικρομάνας, ἰατροῦ
ἐπιστήμονος, μὲ πέντε παιδιά, ἐπιβε-
βαιώνει μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ
τρόπο τὴ θέση τοῦ Στάρετς Σεργίου
ὅτι ἡ προσευχὴ τοῦ  Ἰησοῦ «μπορεῖ a
priori νὰ ἀσκηθεῖ ἀπὸ ὅλους» καὶ εἶναι
ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος διαχείρισης
τοῦ θυμοῦ τόσο γιὰ τὰ παιδιὰ ὅσο καὶ
γιὰ τοὺς ἐνήλικες.

Ἀθαν. Ἀστ. Γκάτζιος
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Μιὰ φορὰ κι ἕνα καιρό, ζοῦσε μιὰ κακιὰ γυναίκα, σωστὴ μέ-
γαιρα. Πέθανε κι οὔτε ἕνα καλὸ δὲν εἶχε κάνει στὴ ζωή της.
Τὴν ἅρπαξαν τὸ λοιπὸν οἱ διάβολοι καὶ τὴν πετάξανε στὴ φλο-

γισμένη λίμνη. Τότε ὁ φύλακας-ἄγγελός της κάθισε καὶ σκέφτηκε:
«Πρέπει νὰ θυμηθῶ καμιὰ καλοσύνη της γιὰ νὰ πάω νὰ τὴν πῶ στὸ
Θεό». Θυμήθηκε, καὶ μιὰ καὶ δυὸ πάει καὶ λέει στὸ Θεό: «Αὐτή, τοῦ
λέει, ἔβγαλε ἕνα κρεμμυδάκι φρέσκο ἀπ΄ τὸ περιβόλι καὶ τὸ ΄δωσε σὲ
μιὰ ζητιάνα». Κι ὁ Θεὸς ἀπαντάει: «Πάρε λοιπὸν τὸ ἴδιο ἐκεῖνο κρεμ-
μυδάκι, καὶ πήγαινε πάνω ἀπ’ τὴ λίμνη. Βάστα τὸ κρεμμυδάκι ἀπ’ τὴ
μιὰ ἄκρη κι ἄς πιαστεῖ αὐτὴ ἀπ’ τὴν ἄλλη. Τότε τράβα την. Ἂν τὰ κα-
ταφέρεις νὰ τὴν τραβήξεις ἀπ’ τὴ λίμνη, τότε ἄς πάει στὸν Παράδεισο.
Ὅμως ἂν σπάσει τὸ κρεμμυδάκι, θὰ πεῖ πὼς καλὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ εἶναι».
Ἔτρεξε ὁ ἄγγελος στὴ γυναίκα καὶ τῆς λέει: «Πιάσου γερὰ ἀπ΄τὸ κρεμ-
μυδάκι καὶ γώ θὰ σὲ τραβήξω». Κι ἄρχισε νὰ τὴν τραβάει προσεχτικά.
Τὴν εἶχε βγάλει ὁλάκερη σχεδὸν ἀπ’ τὴ λίμνη, μὰ μόλις εἶδαν οἱ ἄλλοι
ἁμαρτωλοὶ πὼς τὴν τραβᾶνε ἔξω, γαντζώθηκαν ὅλοι πάνω της γιὰ νὰ
βγοῦν κι αὐτοὶ μαζί της. Μὰ ἡ γυναίκα ἦταν κακιά, σωστὴ μέγαιρα, κι
ἄρχισε νὰ τοὺς κλωτσάει: «Ἐμένα θέλουν νὰ βγάλουν κι ὄχι ἐσᾶς. Δικό
μου εἶναι τὸ κρεμμυδάκι κι ὄχι δικό σας». Μόλις τὸ ’πε αὐτό, τὸ κρεμ-
μυδάκι ἔσπασε. Κι αὐτὴ ξανάπεσε στὴ λίμνη καὶ καίγεται ἐκεῖ πέρα ὡς
τὰ σήμερα.Ὁ ἄγγελος ἔβαλε 
τὰ κλάματα κι ἔφυγε».

Φ. Ντοστογιέφσκι, 
«Ἀδελφοὶ Καραμάζοβ»
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Ὅλοι προειδοποιοῦν τὰ
νέα ζευγάρια γιὰ τὶς
προκλήσεις ποὺ θὰ

ἀντιμετωπίσουν οἱ σχέσεις τους.
Καὶ ἐνῶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι
ἀλήθεια, ὑπάρχουν τόσα πολλὰ
μικρὰ βήματα ποὺ μποροῦμε νὰ
κάνουμε, ὥστε νὰ γίνουν οἱ σχέ-
σεις πιὸ εὔκολες. Κρατώντας τὸν
Χριστὸ στὸ κέντρο τῶν σχέσεών
μας, σημαίνει πραγματικὰ ὅτι
ἀκοῦμε τὸν ἄλλο καὶ προσπα-
θοῦμε νὰ καταλάβει ὁ ἕνας τὸν
ἄλλον σὲ περιόδους δυσκολίας.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ κοινὰ προ-
βλήματα ποὺ βλέπω στὰ ζευγάρια
εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐνσυναίσθησης
τοῦ ἑνὸς γιὰ τὸν ἄλλο. Ὁ ὁρισμὸς
τῆς ἐνσυναίσθησης εἶναι ἡ ἱκα-
νότητά μας νὰ βάλουμε τὸν ἑαυ-
τό μας στὴ θέση τοῦ ἄλλου καὶ

πραγματικὰ νὰ προσπαθήσουμε
νὰ καταλάβουμε πῶς αἰσθάνεται.
Πράγματι, πόσο συχνά τό κά-
νουμε αὐτὸ ὅταν ὁ σύζυγός μας
μᾶς λέει πῶς αἰσθάνεται; Πολλοὶ
ἀπὸ ἐμᾶς ἀμυνόμαστε, συνεχί-
ζοντας νὰ πείσουμε ὁ ἕνας τὸν
ἄλλον ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε δίκιο καὶ
ὁ ἄλλος λάθος. Δὲν ἔχει σημασία
ἂν συμφωνεῖτε ἢ διαφωνεῖτε μὲ
τὸ τί αἰσθάνεται ὁ σύζυγός σας.
Νὰ θυμᾶστε ὅτι εἶναι πολὺ πραγ-
ματικὸ γι’ αὐτόν.  Ὅταν δὲν
τὸν ἀκοῦτε ἢ προσπαθεῖτε νὰ
ὑπερασπιστεῖτε τὴ θέση σας, ἡ
συνομιλία συχνὰ ἐντείνεται, μὲ
ἀποτέλεσμα τὸν θυμὸ καὶ τὴν
ἀπόσταση.

Ἔτσι, τὴν ἑπόμενη φορά ποὺ
θὰ βρεθεῖτε σὲ μιὰ διαφορά, σὲ
μιὰ σύγκρουση, σὲ ἕναν καβγὰ
προσπαθῆστε λέγοντας, "Ξέρεις,
νομίζω ὅτι νιώθω πῶς αἰσθάνεσαι"
ἢ "μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς
μπόρεσες νὰ τὸ δεῖς μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο."

Πρεσβυτέρα Roxanne Louh,
κλινικὴ ψυχολόγος.

(ἀπόδοση ἀπὸ τὰ ἀγγλικά,
Α.Α.Γ)



ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/

Kάποτε μιὰ μητέρα μὲ τὴν κορούλα της πῆγαν νὰ πετάξουν χαρταετό.
Ἐνῶ τὸ κοριτσάκι πετοῦσε τὸν χαρταετό του, ἡ μητέρα της ξεφύλλιζε
ἕνα βιβλίο καὶ χάζευε τὶς φανταστικὲς εἰκόνες του, χωρὶς νὰ δίνει προ-

σοχὴ στὸ παιχνίδι τῆς κόρης της καὶ στὴν προσπάθειά της νὰ πετάξει ὅλο
καὶ πιὸ ψηλὰ τὸν χαρταετό. 

Ξαφνικὰ πυκνὰ γκρίζα σύννεφα ἁπλώθηκαν στὸν οὐρανὸ καὶ σκέπασαν
τὸν ἥλιο. Ἡ μητέρα σήκωσε τὰ μάτια της στὸν οὐρανὸ καὶ γυρνώντας στὴν
κόρη της εἶπε: 

- Παιδί μου, δὲν βλέπω τὸν χαρταετό, μᾶλλον χάθηκε καὶ τὸν παρέσυ-
ραν τὰ σύννεφα μακριά.

Τὸ κοριτσάκι κοίταξε στὰ μάτια τὴ μητέρα του καὶ εἶπε:
- Μαμά, δὲν χάθηκε ὁ χαρταετός μου. Τὸ αἰσθάνομαι ἀπὸ τὴν ἀντίσταση

τοῦ σπάγκου ποὺ κρατῶ στὰ χέρια μου! Εἶναι ἐκεῖ ψηλὰ καὶ παλεύει ἀνά-
μεσα στὰ σύννεφα.

Οἱ ἀέρηδες, τὰ σύννεφα καὶ οἱ μπόρες τῆς ζωῆς δὲν ἀπειλοῦν τὸ
πέταγμά μας, ἂν κρατᾶμε δυνατὰ στὰ χέρια μας τὸ νῆμα τῆς πίστης! 
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Νέο ξεκίνημα, μὲ  τὴ χάρη  τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας  Κίτρους,  Κατερίνης & Πλα-

ταμῶνος κ.κ. Γεωργίου, γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο
Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο «Κυριακὴ» γιὰ τὸ ἐκκλησια-
στικὸ καὶ ἱεραποστολικό ἔτος 2016-2017.   
Τὴν Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου, τελέστηκε ἡ ἀκολου-
θία τοῦ ἁγιασμοῦ στίς νέες  ἐγκαταστάσεις τοῦ Συλ-
λόγου ἀπό τούς: π. Σεβαστιανό, ἱεροκήρυκα τῆς
Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος, ἐκπροσωπώντας τὸ Σε-
βασμιώτατο, μετέφερε στὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τοῦ
συλλόγου  τὶς εὐλογίες καὶ τὶς εὐχές του καὶ τὸν ἐφη-
μέριο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Ἀναλήψεως π.
Μιχαήλ.
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἁγιασμοῦ ἀκολούθησε ὁμιλία ἀπὸ
τὸν π. Σεβαστιανὸ μὲ θέμα  «Ἡ σημασία τοῦ Θείου
λόγου στὴ ζωή μας». Τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς
ἐσωτερικῆς ἱεραποστολῆς στὴν ἐποχή μας. Στὸ τέλος

τῆς ὁμιλίας ἔγινε ξενάγηση στοὺς χώρους τοῦ συλλόγου καὶ προσφέρθηκε κέρασμα
στοὺς παρευρισκόμενους.

Ἡ αἴθουσα βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς Κατερίνης στὴ Β΄ πάροδο Εἰρήνης 2, (πα-
ραπλεύρως Τράπεζας Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου), ὅπου πραγματοποιοῦνται
ἀπογευματινὲς ὁμιλίες, ἐκδηλώσεις, συνάξεις μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, νεανικὲς συ-
ναντήσεις, σύμφωνα μὲ τὸ τριμηνιαῖο πρόγραμμα ποὺ ἐκδίδεται καί διανέμεται.
Τὰ γραφεῖα τοῦ συλλόγου βρίσκονται ἐπάνω ἀπὸ τὴν αἴθουσα, ἔχουν κοινὴ εἴσοδο
καὶ λειτουργοῦν καθημερινὰ 6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ., τηλ. ἐπικοινωνίας 23510-22183.
Ἄπειρες εὐχαριστίες στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ τοῦ ὁποίου ἑορτάζουμε τὴν
κατὰ σάρκα Γέννηση. Εὐχόμαστε ἐκ βάθους καρδίας ὅπως ἀξιωθοῦμε, ἀναγεννη-
μένοι ψυχικῶς, νὰ αἰσθανθοῦμε τὴν σωτήρια παρουσία Του καὶ νὰ ἀπολαύσουμε
τὴν θεία δόξα Του. 

Μετὰ θερμοτάτων εὐχῶν 
Ὁ πρόεδρος καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο 

τοῦ Συλλόγου «ΚΥΡΙΑΚΗ»
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Μπορείς νά βοηθήσεις ἱεραποστολικά τήν ἐνορία σου
Ὁ Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Κυριακή», ἀνατυπώνει καί διανέμει τὸ εὐαγ-
γελικὸ κήρυγμα τῆς Κυριακῆς μὲ τὰ κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου
Αὐγουστίνου Καντιώτη ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ ἐκδίδει ἡ  Ἱ.Μονή Ἁγ. Αὐγουστίνου
Φλωρίνης. Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ εὐλαβεῖς χριστιανοὺς σὲ ἐνορίες καί
Ἱ.Μονὲς στὴν πατρίδα μας καί τὸ ἐξωτερικό. Μπορεῖς νὰ βοηθήσεις καὶ ἐσὺ
τὴν διανομή του στήν ἐνορία σου, στηρίζοντας οἰκονομικά τήν προσπάθεια.

Διεύθυνση συλλόγου: Β΄ πάροδος Εἰρήνης 2, Κατερίνη,

(παραπλεύρως Τράπεζας Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου),

τηλ.: 2351022183, διαδίκτυο: www.iskiriaki.com, 
ἡλ.Ταχυδρ: info@iskiriaki.com

Γιὰ τὴν πληρωμὴ τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 5 €, Κύ-

πρου 10 €, καὶ ἐξωτερικοῦ 15 €) μπορεῖτε νὰ χρησιμοποι-

ήσετε ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω τρόπους:

α) στὰ γραφεῖα τοῦ συλλόγου, Β΄ πάροδος Εἰρήνης 2, (πα-

ραπλεύρως Τράπεζας Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου),

καθημερινὰ 6.00 μ.μ. ἕως 8.00 μ.μ.

β) στὸ Χριστιανικὸ Βιβλιοπωλεῖο «Φάρος», Μητροπολί-

του Βαρνάβα 10, Κατερίνη (δίπλα στὸν  Ι.Ν. Ἁγίας

Τριάδος).

γ) καταθέτοντας στὸν λογαριασμὸ τῆς τράπεζας Πει-

ραιῶς: 5254-076004-404 EUR

δ) στὸν διανομέα ἀπὸ τὸν ὁποῖο προμηθεύεστε τὸ περιο-

δικό.

Ἡ ἀποστολὴ τῶν ἀποδείξεων γίνεται μὲ τὸ ἑπόμενο

τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ.


