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Q

Ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη 

τῆς Ἀναστάσεως 

ἄς πληρώνουν 

τὶς καρδιές μας 

καὶ ἡ ζωὴ μας 

ἄς ἀντανακλᾶ τὴ δόξα

τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου, 

μήνυμα ἐλπίδος 

στὸν ταλαιπωρημένο

κόσμο μας.
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Μέσα στήν πένθιμη ἀτμόσφαι-
ρα τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς ἡ  Ἐκκλησία «ἐν πα-

νηγύρεσι χαρᾶς» προβάλλει καί τιμᾶ
ἰδιαίτερα τήν σεπτή μορφή τῆς Θεο-
τόκου, τῆς μητέρας τοῦ Κυρίου.

Δέν γνωρίζουμε πολλά γιά τήν
παρθένο Μαρία. Οἱ πληροφορίες πού
μᾶς παρέχει ἡ Καινή Διαθήκη γιά τό
πρόσωπό της εἶναι λίγες. Εἶναι ὡστόσο
ἀρκετά χαρακτηριστικές καί μᾶς βοη-
θοῦν νά σκιαγραφήσουμε μέ ἁδρές
πινελιές τήν προσωπικότητά της.

Φαίνεται ὅτι γεννήθηκε καί με-
γάλωσε στήν Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας,
ὅπου συνέβη καί ὁ εὐαγγελισμός της.
Καταγόταν ἀπό τήν βασιλική γενιά
τοῦ Δαυΐδ, ὅπως καί ὁ ἀρραβωνια-
στικός της Ἰωσήφ. Τό ὄνομά της «Μα-
ριάμ», πού στά ἑλληνικά σημαίνει «κυ-

ρία», «δυναμική», ἦταν σύνηθες καί
δινόταν στά κορίτσια τῶν Ἑβραίων
πρός τιμήν τῆς ὁμώνυμης ἀδελφῆς
τοῦ Μωϋσῆ. 

Ἕνα ἀπό τά πρῶτα χαρακτηριστικά
τῆς Παρθένου ἦταν ἡ σύνεσή της.
Στήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀγγέλου Γαβριήλ
καί στό μήνυμά του ὅτι θά κυοφορήσει
καί θά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ,
ἀντιδρᾶ μέ περίσκεψη καί προσοχή.
Δέν ἀποδέχεται ἄκριτα τήν θεία ἀγγε-
λία, ὅπως ἴσως θά ἀνέμενε κανείς.
«Ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος» (Λκ
1,29), τί νά σημαίνει ἄραγε αὐτός ὁ
χαιρετισμός τοῦ ἀγγέλου, ἀναλογίζεται.
Καί ὅταν ὁ Γαβριήλ τῆς ἐξηγεῖ, τόν
ρωτᾶ• «πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ
ἄνδρα οὐ γινώσκω;» (Λκ 1,35). Δέν
δείχνει ἀπιστία αὐτή ἡ ἀντίδρασή της;
Δέν μοιάζει μέ τήν ἀπιστία τοῦ Ζαχα-
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ρία, γιά τήν ὁποία ὁ ἱερέας τιμωρή-
θηκε;  Ὄχι, ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος
Μεδιολάνων. Ὁ Ζαχαρίας εἶχε ὑπ’
ὄψιν του παραδείγματα ζευγαριῶν
ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη πού ἄν καί
ἡλικιωμένοι ἤ στεῖροι ἀπέκτησαν
παιδί μέ τρόπο θαυμαστό. Γι’ αὐτό
καί δέν ἔπρεπε νά ἀπιστήσει.  Ἡ πε-
ρίπτωση ὅμως τῆς Θεοτόκου εἶναι
διαφορετική· πρόκειται γιά παρθενική
γέννηση, μοναδική στήν ἱστορία. Ὁ
Γαβριήλ ἀπαντᾶ στήν φυσιολογική
ἀπορία της καί τότε ἡ Μαρία ὑπο-
τάσσεται ἀνεπιφύλακτα στό σχέδιο
τοῦ Θεοῦ.

Διέθετε ἐπίσης ἡ Παρθένος τα-
πείνωση καί εὐσέβεια ἀληθινή. Ὑπα-
κούει στό θεῖο θέλημα μέ ἁπλότητα·
«ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι
κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λκ 1,38). Δέν ξι-
πάζεται. Δέν θεωρεῖ τόν ἑαυτό της
ἄξιο μιᾶς τέτοιας τιμῆς. Δοξάζει τόν
Θεό «ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί-
νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λκ 1,48).
Καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἐμπιστεύε-
ται τόν ἑαυτό της ὁλόψυχα στά χέρια
του. Γνωρίζει ὅτι ὁ ρόλος τόν ὁποῖο
ἀποδέχεται σημαίνει περιπέτεια καί
δοκιμασία.  Ἡ γυναίκα πού ἔμενε
ἔγκυος ὄχι ἀπό τόν σύζυγό της κα-
ταδικαζόταν ἀπό τόν Νόμο σέ θάνατο.
Ὅμως ἡ Θεοτόκος, προκειμένου νά
ἀνταποκριθεῖ στήν θεία ἐπιταγή, εἶναι
ἕτοιμη γιά ὅλα.

Ἡ ταπείνωσή της διακρίνεται ἀκό-
μη στό περιστατικό τοῦ γάμου στήν
Κανά. Ὅταν τελειώνει τό κρασί, ἀπευ-
θύνεται συνεσταλμένα στόν Υἱό της
καί τοῦ λέει· «οἶνον οὐκ ἔχουσι» (Ἰω
2,3). Γνωρίζει ποιός εἶναι. Ξέρει πολύ

καλά ὅτι ἔχει τήν δυνατότητα νά
κάνει τό σημεῖο καί νά δείξει ἔτσι
τήν πραγματική του ταυτότητα. Πι-
στεύει ὅτι εἶναι πλέον καιρός. Ὅμως
ὁ Κύριος τήν ἀποθαρρύνει· τῆς λέει
«τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ
ὥρα μου» (Ἰω 2,4), πού σημαίνει:
«Ποιά σχέση ἔχω ἐγώ μέ σένα, γυ-
ναίκα; Δέν ἔχει ἔρθει ἀκόμη ἡ ὥρα
μου». Ἀλλά αὐτή ἡ αὐστηρή ἀπο-
στροφή του δέν τήν ἀπελπίζει. Φεύγει
συνεσταλμένα, ὅπως ἦρθε. Δέν λέει
τίποτε. Καμιά ἀντιλογία. Μόνον ἀπευ-
θύνεται στούς ὑπηρέτες καί τούς το-
νίζει· «ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε»
(Ἰω 2,5).

Ἦταν ἐπίσης ἡ Μαρία ἄνθρωπος
τῆς Γραφῆς. Αὐτό φαίνεται ἰδιαίτερα
στήν ὠδή της κατά τήν συνάντησή
της μέ τήν Ἐλισάβετ, τήν μητέρα τοῦ
Ἰωάννη τοῦ βαπτιστῆ. Ἡ δοξολογική
αὐτή προσευχή ἀπηχεῖ σέ πολλά ση-
μεῖα της ἰδίως τούς ψαλμούς καθώς
καί τήν ὠδή τῆς Ἄννας, τῆς μητέρας
τοῦ Σαμουήλ.

Ἡ Θεοτόκος ἔζησε ἀφανῶς καί
πάντοτε στήν σκιά τοῦ Υἱοῦ της.
Ὑπηρέτησε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ μέ
αὐτοθυσία.  Ἔγινε ἑκούσια «τό ἐργα-
στήριον τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσε-
ων» τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό καί μακα-
ρίζεται ἀπό ὅλες τίς γενιές τῶν ἀνθρώ-
πων, ὅπως προφήτευσε ἡ ἴδια (βλ.
Λκ 1,48). Καί κάτι ἀκόμη· ἀπό τήν
στιγμή πού βαπτισθήκαμε καί γίναμε
ἀδελφοί τοῦ Κυρίου, ἔγινε καί ἡ Παρ-
θένος μητέρα μας, ἡ μεγάλη μάνα
ὅλων τῶν πιστῶν. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή
καί τίς πρεσβεῖες της.

Εὐάγγελος Ἀλ. Δάκας



Τῷ ἀρχαγγέλῳ Γαβριὴλ δεῦτε
καὶ συμπορευθῶμεν πρὸς τὴν
παρθένον Μαρίαν καὶ ταύτην
ἀσπασώμεθα ὡς μητέρα καὶ
τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν· οὔτε
γὰρ μόνῳ πρέπον τῷ στρατηγῷ
τὴν βασιλίδα ἀσπάσασθαι,
ἀλλὰ καὶ τοῖς ταπεινοῖς ἔξεστι
ταύτην ἰδεῖν καὶ προσφθέγξα-
σθαι, ἣν ὡς μητέρα θεοῦ αἱ γε-
νεαὶ πᾶσαι μακαρίζουσαι
βοῶσι·
«Χαῖρε, ἀκήρατε, χαῖρε, κόρη
θεόκλητε,
χαῖρε, σεμνή, χαῖρε, τερπνή,
χαῖρε, καλή,
χαῖρε, εὔειδε, χαῖρε, ἄσπορε,
χαῖρε, ἄφθορε,
χαῖρε, μῆτερ ἄνανδρε,
χαῖρε, νύμφη ἀνύφευτε».

* * *

Ἐλᾶτε νὰ πᾶμε μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχάγ-
γελο Γαβριὴλ πρὸς τὴν Παρθένο
Μαρία καὶ νὰ Τὴν χαιρετίσουμε ὡς
Μητέρα καὶ τροφὸ τῆς ζωῆς μας.
Γιατὶ δὲν πρέπει μόνο ὁ Ἀρχιστρά-
τηγος νὰ χαιρετίσει τὴ Βασίλισσα
ἀλλὰ καὶ στοὺς ταπεινοὺς ἐπιτρέπε-
ται νὰ Τὴ δοῦν καὶ νὰ Τὴν προσφω-
νήσουν, τὴν Ὁποία ὡς Μητέρα τοῦ
Θεοῦ ὅλες οἱ γενιὲς μακαρίζουνε καὶ
λένε:
«Χαῖρε Ἄσπιλη, χαῖρε Θεοκάλεστη,
χαῖρε Σεμνή, χαῖρε Χαριτωμένη,
χαῖρε Καλή,
Χαῖρε Ὄμορφη, χαῖρε Σὺ ποὺ γέν-
νησες δίχως σπέρμα,
χαῖρε Ἄφθορη,
χαῖρε, Μητέρα, ποὺ ἄνδρα δὲν
γνώρισες,
χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτη». 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο Ρωμανοῦ Μελωδοῦ  Ὕμνοι. 
Ἀπόδοση στὰ νέα ἑλληνικὰ:

Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας Κουστένης
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Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νὰ δια-
βάζονται ἀμέσως μετὰ τὸν

σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή του, οἱ
«Πράξεις» ποὺ περιγράφουν τὰ θαύ-
ματα τῶν ἀποστόλων καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν
ἐπικυρώνουν τὴν Ἀνάσταση, γιὰ νὰ
ἔχουμε σαφῆ καὶ ἀναμφισβήτητη τῆς
Ἀναστάσεως τὴν ἀπόδειξη: Δὲν τὸν
εἶδες Ἀναστάντα μὲ τὰ μάτια τοῦ
σώματος; Ἀλλὰ τὸν βλέπεις μὲ τὰ
μάτια τῆς Πίστεως. Δὲν τὸν εἶδες μὲ
τὰ «ὄμματα» τοῦτα; Θὰ τὸν δεῖς μὲ

τὰ θαύματα ἐκεῖνα. Τῶν θαυμάτων ἢ
ἐπίδειξη σὲ χειραγωγεῖ στῆς Ἀνα-
στάσεως τὴν ἀπόδειξη.

Θέλεις ὅμως νὰ δεῖς καὶ τώρα
θαύματα; Θὰ σοῦ δείξω. Καὶ μάλιστα
πιὸ μεγάλα ἀπ᾿ τὰ προηγούμενα:
Ὄχι ἕνα νεκρὸ ν᾿ ἀνασταίνεται, ὄχι
ἕνα τυφλὸ νὰ ξαναβλέπει, ἀλλὰ τὴ
γῆ ὁλόκληρη νὰ ἐγκαταλείπει τὸ
σκοτάδι τῆς πλάνης.

Μεγίστη ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως
εἶναι ὅτι ὁ Ἐσφαγμένος Χριστὸς

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
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ἔδειξε μετὰ τὸν θάνατο τόση δύναμη,
ὥστε ἔπεισε τοὺς ζωντανοὺς νὰ πε-
ριφρονήσουν καὶ πατρίδα καὶ σπίτι
καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς καὶ τὴν ἴδια
τὴ ζωή τους γιὰ χάρη του καὶ νὰ
προτιμήσουν μαστιγώσεις καὶ κινδύ-
νους καὶ θάνατο. Αὐτὰ δὲν εἶναι κα-
τορθώματα νεκροῦ κλεισμένου στὸν
τάφο, ἀλλὰ ἀναστημένου καὶ ζων-
τανοῦ.

Πρόσεξε παρακαλῶ: Οἱ ἀπόστολοι,
ὅταν μὲν ζοῦσε ὁ Διδάσκαλος ἀπὸ
τὸν φόβο τους τὸν πρόδωσαν κι ἐξα-
φανίσθηκαν ὅλοι.  Ὁ Πέτρος μάλιστα
τὸν ἀρνήθηκε μὲ ὅρκο τρεῖς φορές.
Ὅταν ὅμως πέθανε ὁ Χριστός, αὐτὸς
ποὺ τὸν ἀρνήθηκε τρεῖς φορὲς καὶ
πανικοβλήθηκε μπροστὰ σὲ μίαν ὑπη-
ρετριούλα, τόσο ἀπότομα ἄλλαξε,
ὥστε ν᾿ ἀψηφήσει ὁλόκληρο λαὸ
καὶ μέσ᾿ στὴ μέση του  Ἰουδαϊκοῦ
ὄχλου νὰ διακηρύξει ὅτι ὁ σταυρωθεὶς
καὶ ταφεὶς ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν
τὴν Τρίτη ἡμέρα καὶ ὅτι ἀνέβηκε στὰ
οὐράνια. Καὶ τὰ κήρυξε ὅλα αὐτὰ
χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὴ φοβερὴ μανία
τῶν ἐχθρῶν καὶ τὶς συνέπειες.

Ποῦ βρῆκε αὐτὸ τὸ θάρρος; Ποῦ
ἀλλοῦ, παρὰ στὴν Ἀνάσταση. Τὸν
εἶδε καὶ συνομίλησε μαζί του καὶ
ἄκουσε γιὰ τὰ μέλλοντα ἀγαθά, κι
ἔτσι ἔλαβε δύναμη νὰ πεθάνει γι᾿
Αὐτὸν καὶ νὰ σταυρωθεῖ μὲ τὴν κε-
φαλὴ πρὸς τὰ κάτω. Τὸ ἐξόχως σπου-
δαῖο εἶναι ὅτι ὄχι μόνο ὁ Πέτρος καὶ
ὁ Παῦλος καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι,
ἀλλά, καὶ ὁ Ἰγνάτιος, ποὺ οὔτε κἄν
τὸν εἶδε οὔτε ἀπόλαυσε τὴ συντροφιά
του, ἔδειξε τόση προθυμία γιὰ χάρη
του, ὥστε γι᾿ Αὐτὸν πρόσφερε θυσία

τὴ ζωή του. Καὶ μόνο ὁ  Ἰγνάτιος καὶ
οἱ ἀπόστολοι; Καὶ γυναῖκες κατα-
φρονοῦν τὸν θάνατο, πού, πρὶν ἀνα-
στηθεῖ ὁ Χριστός, ἦταν φοβερὸς καὶ
φρικώδης ἀκόμη καὶ σὲ ἄνδρες καὶ
μάλιστα ἁγίους.

Ποιὸς τοὺς ἔπεισε ὅλους αὐτοὺς
νὰ περιφρονήσουν τὴν παροῦσα ζωή;
Φυσικὰ δὲν εἶναι κατόρθωμα ἀνθρώ-
πινης δυνάμεως νὰ πειστοῦν τόσες
μυριάδες, ὄχι μόνο ἀνδρῶν, ἄλλα καὶ
γυναικῶν καὶ παρθένων καὶ μικρῶν
παιδιῶν, νὰ πειστοῦν νὰ θυσιάσουν
τὴν παροῦσα ζωή, νὰ τὰ βάλουν μὲ
θηρία, νὰ περιγελάσουν τὴ φωτιά,
νὰ καταπατήσουν κάθε εἶδος τιμωρίας
καὶ νὰ σπεύσουν πρὸς τὴ μέλλουσα
ζωή!

Καὶ ποιός, παρακαλῶ, τὰ κατόρ-
θωσε ὅλ᾿ αὐτά;  Ὁ νεκρός; Ἀλλὰ
τόσοι νεκροὶ ὑπῆρξαν καὶ κανένας
δὲν ἔκανε τέτοια πράγματα. Μήπως
ἦταν μάγος καὶ ἀγύρτης; Πλῆθος μά-
γοι καὶ ἀγύρτες καὶ πλάνοι πέρασαν,
ἀλλά ξεχάστηκαν ὅλοι, χωρὶς ν᾿ ἀφή-
σουν τὸ παραμικρὸ ἴχνος μαζὶ μὲ τὴ
ζωή τους ἔσβησαν κι οἱ μαγγανεῖες
τους.  Ἡ φήμη ὅμως κι ἡ δόξα κι οἱ
πιστοί τοῦ Χριστοῦ κάθε μέρα αὐξά-
νουν κι ἁπλώνονται σ᾿ ὅλη τὴν
οἰκουμένη.

Οἱ ἄπιστοι φρίττουν κι οἱ πιστοὶ
διακηρύττουν:

Χριστὸς ἀνέστη! 
Ἀληθῶς ἀνέστη!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
“Ἀληθῶς ἀνέστη”,

ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Ὠρωποῦ Ἀττικῆς
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«Τί κι ἂν μιλᾶς τὶς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν
ἀγγέλων; Τί κι ἂν ἔχεις τὸ χάρισμα τῆς προφητείας; Τί κι ἂν
γνωρίζεις ὅλη τὴ γνώση τοῦ κόσμου ἢ ἔχεις τέτοια πίστη
ὥστε νὰ μεταθέτεις βουνά; Ἂν δὲν ἔχεις ἀγάπη δὲν εἶσαι
τίποτε, παρὰ κύμβαλον ἀλαλάζον».

Κι ὅμως τὸ νὰ δώσεις καὶ νὰ πάρεις ἀγάπη εἶναι πιὸ
εὔκολο ἀπ’ ὅσο νομίζουμε. Καὶ εἶναι δωρεάν. Τὴν ἔχουμε
ἔμφυτη μέσα μας ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς δημιουργίας μας. Ἀρκεῖ
μόνο νὰ τὴ μοιραστοῦμε μὲ τὸν ἀδερφό, τὸν φίλο, τὸν συ-
νάνθρωπο… Γιατί, ὅπως εἶπε καὶ ὁ Ντοστογέφσκυ, «κόλαση
εἶναι (τελικά) τό μαρτύριό του νὰ μὴν ἀγαπάει κανείς». Μὴ
ρωτήσεις πὼς θὰ τὸ κάνεις αὐτό. Γνωρίζεις καλὰ κι ἄς
κρύβεσαι πίσω ἀπὸ τὸ ψυχρὸ προσωπεῖο τῶν δικῶν σου προ-
βλημάτων.  Ἔμπρακτα!  Ὄχι μὲ ὄμορφα λόγια, ἀλλὰ μὲ ἀνι-
διοτελεῖς πράξεις! Μία ἐπίσκεψη σ’ ἕνα νοσοκομεῖο, χαρίζοντας
τὸ πιὸ ἁπλό, ἕνα εἰλικρινὲς χαμόγελο στὸν πονεμένο ἀδερφό.
Μιὰ ζεστὴ ἀγκαλιὰ στὸν φίλο ποὺ πονάει ἀπὸ τὰ προβλήματα
τῆς ζωῆς.  Ἕνα χέρι ἐλπίδας στὸν ἀπελπισμένο συνάνθρωπο
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ποὺ λύγισε. Μία κουβέρτα,
ἕνα πιάτο φαγητὸ στὸν πρό-
σφυγα.  Ἕνα λόγο Θεοῦ στὸν
διπλανό σου ποὺ δὲν Τὸν
γνώρισε ἀκόμα… 

Ἡ Ἱερὴ Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπὸ τοὺς πρώτους χρι-
στιανικοὺς αἰῶνες στηρίχτηκε
στὴν ἀγάπη. Οἱ Ἀπόστολοι,
ἁπλοὶ ψαράδες, μὲ μοναδικὸ
ἐφόδιό τους τὴν ἀγάπη πο-
ρεύτηκαν καὶ κήρυξαν Χριστὸ
ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. Τὰ βήμα-
τά τους ἀκολούθησαν καὶ οἱ
σημερινοὶ ἱεραπόστολοι. Ἂν
τοὺς ρωτήσεις θὰ σοῦ ποῦν
ὅτι τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ
παίρνουν μαζί τους ὅταν κι-
νοῦν γιὰ ἱεραποστολὴ εἶναι ἡ
ἀγάπη Χριστοῦ. Ὁ καλὸς Σα-
μαρείτης ἁπλὸς ἄνθρωπος σὰν
ἐσένα κι ἐμένα ἦταν. Κι ὅμως
βοήθησε τὸν πληγωμένο ἄγνω-
στο. Ὄχι, δὲν ἦταν ξεχωριστός.
Ἁπλὰ εἶχε Ἀγάπη. Μόνο αὐτό! 

Δίνεις γῆ, λούζεσαι οὐρανό!
Δίνεις περίσσευμα ἀγάπης;
Πλημμυρίζεσαι ἀπὸ αὐτή! Για-
τί αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμή της.
Μιὰ προσπάθεια ἀξίζει καὶ θὰ
τὸ θυμηθεῖς… Δύσκολο; Ναί,
ἂν σκεφτεῖ κανεὶς πόσα πάθη
μᾶς γονατίζουν καθημερινά.
Ἂν σκεφτεῖς ὅτι κάπου τό χά-
σαμε τὸ ἀλφαβητάρι τῆς ἀγά-
πης… Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ σταυ-

ρώθηκε γιὰ ἐμᾶς πρὶν δυὸ χι-
λιάδες χρόνια, μᾶς δίνει τὸ
χέρι Του μέχρι σήμερα καὶ θὰ
μᾶς σηκώνει ἀεὶ μετὰ ἀπὸ
κάθε πτώση μας.  Ἔτσι μὲ τὸ
παράδειγμά Του καὶ τὸν προ-
σωπικό μας ἀγώνα, ὅταν ἀπου-
σιάσουν ἀπὸ τὴ ζωή μας ἡ
ἰδιοτέλεια, τὸ συμφέρον, ὁ
ἐγωισμὸς καὶ ἀντικατασταθοῦν
ἀπὸ τὴν ἀνυστεροβουλία, τὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν συνάν-
θρωπο καὶ τὴ φιλαδελφεία,
νὰ μπορέσουμε νὰ γίνουμε
ἄνθρωποι ἀληθινῆς ἀγάπης. 

Δὲν ζητάει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ
Χριστὸς ὑπεράνθρωπες δυνά-
μεις. Δὲν μᾶς ζήτησε νὰ σώ-
σουμε ὅλον τὸν κόσμο. Ἄλλω-
στε αὐτὸ τὸ ἔκανε ὁ  Ἴδιος
ὅταν ἀνέβηκε στὸν σταυρὸ
καὶ κατέβηκε ἀθόρυβα στὰ
μέτρα μας, στὰ ἀνθρώπινα
μέτρα. Ἡ Ἀναστημένη Ἀγάπη
ἦρθε γιὰ νὰ μᾶς δείξει τὸν
τρόπο ν’ ἀγαπᾶμε. Ν’ ἀγαπᾶμε
ἁπλά, ἀθόρυβα, ταπεινά. Μόνο
αὐτὸ μᾶς ζήτησε… 

Νὰ ἔχουμε μιὰ ἀγάπη μα-
κρόθυμη, ποὺ «πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει,
πάντα ὑπομένει καὶ ποτὲ δὲν
ξεπέφτει».

Βασιλικὴ Μπέκου, Δασκάλα
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ὉΓέροντας Γαλακτίων
Ἰλλίε (1882 – 1946)
τῆς μονῆς Συχαστρίας

στὴ Ρουμανία συνάντησε στὸ
δάσος ἕναν ἅγιο ἐρημίτη.
Ἦταν ἡ σκληρὴ περίοδος τοῦ Β΄
παγκοσμίου πολέμου, ὅπου πιὸ
ἔντονα ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι
ἐπίκειται τὸ τέλος τοῦ κόσμου.
Θεώρησε, λοιπόν, εὐκαιρία νὰ
ρωτήσει τὸν ἀληθινὸ προφήτη
τοῦ Θεοῦ.

-Πές μου, πάτερ, πότε θὰ τε-
λειώσει αὐτὸς ὁ κόσμος;

Κι ὁ Ὅσιος στενάζοντας τοῦ
εἶπε:

- Ὅταν δὲν θὰ ὑπάρχει μο-
νοπάτι ἀπὸ τὸν ἕνα γείτονα
στὸν ἄλλο.

Δὲν ξέρω ἂν ὁ ἅγιος ἐρημίτης
κυριολεκτοῦσε. Γνωρίζουμε
ὅμως πὼς τὸ «μονοπάτι ἀπὸ
τὸν ἕνα γείτονα στὸν ἄλλο» φα-
νερώνει τὴ σχέση ποὺ οἱ ἄνθρω-
ποι ἔχουν. Αὐτὴ ἡ σχέση εἶναι ἡ
κοινωνία τῶν προσώπων ποὺ
ἐκφράζει τὸ «κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ» ποὺ ὁ κάθε ἄνθρωπος
εἶναι πλασμένος.  Ἡ φύση μας
δηλαδὴ ζητᾶ, γιὰ νὰ ζήσει, τὴν
ἀγάπη καὶ τὴν ἑνότητα, χωρὶς
τὴν ὁποία ὑπάρχει θάνατος.

Εἶναι γνωστὴ ἡ σημερινὴ
πραγματικότητα, ὅπου ἔκλει-
σαν τὰ «μονοπάτια ἀπὸ τὸν
ἕνα γείτονα στὸν ἄλλο», οἱ
οἰκογένειες ἀπομονώθηκαν, οἱ
ἄνθρωποι εἶναι μόνοι. Ἡ

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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αὐτάρκεια, σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα
ζωῆς, ἔφερε τὴν ἀπομάκρυνση
ἀπὸ τὸ διπλανό μας, μὲ σοβα-
ρές, βέβαια, συνέπειες γιὰ τὴν
ψυχικὴ ὑγεία. Ἂν τὸ σῶμα γιὰ
νὰ διατηρηθεῖ στὴ ζωὴ χρειάζε-
ται τὴν κατάλληλη τροφή, ἡ
ψυχὴ χρειάζεται τὴ σχέση, τὴν
ἐπικοινωνία, τὴ συνάντηση τῶν
καρδιῶν.

Ὁ Χριστὸς γνωρίζοντας ποιὰ
μᾶς ταιριάζει ὡς φυσιολογική
μας κατάσταση μᾶς προσφέρει
τὴν Ἐκκλησία ὡς τρόπο ζωῆς.
Μέσα σ’ αὐτὴ ὑπάρχουμε ὡς
πρόσωπα ποὺ κοινωνοῦμε τὴ
ζωὴ ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου καὶ γι’
αὐτὸ μποροῦμε νὰ κοινωνοῦμε
τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα Του.  Τὸ
μαζικό, ὅπου ὁ ἄνθρωπος γίνε-
ται νούμερο, ἀσφαλῶς δὲν εἶναι
ἐκκλησιαστικό.  Ὅμως διαπι-
στώνουμε πὼς καὶ οἱ χριστια-
νοί, στὴν πλειοψηφία τους, εἶναι
κι αὐτοὶ χωρὶς «μονοπάτι ἀπὸ
τὸν ἕνα γείτονα στὸν ἄλλο».
Μοναξιασμένοι καὶ ἀπομονω-
μένοι, δὲν μποροῦν νὰ δείξουν
στὸν κόσμο τὴν Ἐκκλησία ὡς
«τὸ ἐτέρως ὁρᾶν τὰ πράγ-
ματα», κατὰ τὸν ὅσιο Νεῖλο τὸν
ἀσκητή. Δὲν ἔχουν δηλαδὴ
ἐμπειρία διαφορετικὴ ἀπὸ τὸν
κόσμο, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κόσμος
δὲν ἔχει ἐλπίδα…

Ὅμως, ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνες
οἱ λίγες περιπτώσεις ποὺ συ-

ναντοῦμε τὴν κοινωνία τῆς ἀγά-
πης, τὴν εἰλικρίνεια καὶ ἀνιδιο-
τέλεια στὴ σχέση, τὸν ἀγώνα νὰ
γίνει ὁ κόσμος Ἐκκλησία. Αὐτὸ
τὸ «μικρὸ ποίμνιο» γίνεται ἔτσι
ἡ «μικρὰ ζύμη ποὺ ὅλον τό φύ-
ραμα ζυμοῖ», κατὰ τὸν Ἀπό-
στολο Παῦλο, καὶ ὀμορφαίνει
τὴ ζωὴ καὶ τὴ διατηρεῖ ἀπὸ τὴν
τέλεια καταστροφὴ ὅπως τὸ
ἁλάτι, κατὰ τὴν παρομοίωση
τοῦ Κυρίου.

Χωρὶς μονοπάτι 
πρὸς τὸν ἄλλο…

Χωρὶς σχέση καὶ κοινωνία…

Θάνατος!

Ἀγάπη κι ἑνότητα…

Δόσιμο καὶ σχέση…

Ζωή!

Ἀλήθεια, τὸ τέλος τοῦ κό-
σμου δὲν ἔρχεται μὲ τὸ πυρη-
νικὸ ὁλοκαύτωμα, ὅποτε καὶ ἂν
θὰ ἔρθει.  Τὸ τέλος τοῦ προσω-
πικοῦ σου κόσμου ἔρχεται ὅταν
κλείσεις τὴν καρδιά σου καὶ
ἀπομονωθεῖς ἐγωκεντρικά.

Ἡ Ζωὴ ὑπάρχει καὶ συνεχί-
ζεται εἰς αἰώνας κάθε ποὺ συ-
ναντᾶς τὸν ἀδελφό σου ὡς τὸ
Θεό σου καὶ ζεῖς μαζί του τὸν
πόνο, τὴ χαρά, τὴν ἀγωνία, τὴν
ὀμορφιὰ τῆς κοινῆς πιὰ ζωῆς.



| Κ
ΥΡ

ΙΑ
ΚΗ

12

Ὅλα τά ποτάμια πᾶνε στήν
θάλασσα· καί ἡ θάλασσα
νερό δέν χορταίνει

(Ἐκκλ. 1, 7)! 
Τί ὄμορφα λόγια!
Ποτάμια εἶναι οἱ ἅγιοι. Ἔργο

τους καί ἀποστολή τους εἶναι, μέ
τά ἔργα τους, μέ τίς ἀρετές τους,
καί μέ τά λόγια τους, νά ποτίζουν
τήν διψασμένη γῆ: τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων, πού ζοῦν σ’ αὐτήν ἐδῶ
τήν ζωή στήν γῆ κατά σάρκα.

Μά ὅση δραστηριότητα καί ἄν
ἀναπτύσσουν οἱ ἅγιοι, καί ὅσες
καί ἄν δίνουν συμβουλές, οἱ ἄνθρω-
ποι θά μένουν διψασμένοι, ἄν δέν
ψάξουν νά βροῦνε οἱ ἴδιοι τόν τρό-
πο, νά ξαναγυρίσουν μόνοι τους,
μέ τήν καρδιά τους, στήν Πηγή
ἐκείνη, ἀπό τήν ὁποία ξεπηγάζουν
τά ἔργα πού κάνουν οἱ ἅγιοι.

Καί ὅσο θά τό ἀμελοῦν, ὅσο θά

ἀμελοῦν νά ξαναγυρίσουν μέσα
τους, στήν καρδιά τους, στόν ἔσω
ἄνθρωπο καί νά πιαστοῦν ἀπό τήν
ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ μας, καί
νά δεθοῦν μέ πόθο μαζί Του, τό
χέρι τους, σέ ὅ,τι κι ἄν προσπαθοῦν
νά κάμουν, θά πέφτει πάντα ἄψυχο·
καί ὁ λόγος τους, ὄχι ἁπλᾶ δέν θά
δροσίζει τά χείλη τους, ἀλλά ἀντί-
θετα, ὅλο καί πιό πολύ θά τά στε-
γνώνει!     

Οἱ ἅγιοι ἀγωνίζονταν, ὅλο καί
πιό πολύ, νά ξαναγυρίζουν μέσα
τους, καλλιεργώντας τήν ἀγάπη·
καί ἐκεῖ στά βάθη τῆς καρδιᾶς τους
εὕρισκαν καί ρουφοῦσαν ἐκεῖνα,
πού τώρα, μέ τήν δράση τους, μέ
τά ἔργα τους, καί μέ τά λόγια τους,
τά διοχετεύουν στόν κόσμο.

(Μετάφραση: 
† ὁ Νικοπόλεως Μελέτιος)

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
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Μήν θεωρεῖς τίποτε ἄλλο, γιά στόχο
τῆς ζωῆς σου ἐκτός ἀπό τήν σωτηρία
τῆς ψυχῆς. Κάθε ἄλλο ἰδανικό, πού
οἱ ἄνθρωποι σέ κάποια στιγμή προ-
βάλλουν ὡς στόχο, δέν εἶναι ἄλλο
παρά ἕνα κίνητρο παραπάνω -ἐάν
ὄχι ἄμεσο μέσον- γιά τήν σωτηρία
τῆς ψυχῆς.

Ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, τό κρά-
τος, ὁ πολιτισμός, ὅλα αὐτά δέν εἶναι
στόχος. Ὅλα αὐτά εἶναι κίνητρο καί
περισσότερο ἤ λιγότερο μέσον τοῦ
κυρίου στόχου, τοῦ μόνου στόχου,
τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Ὅλα ἐκεῖνα
πού ὁ χρόνος χτίζει καί γκρεμίζει,
δέν εἶναι ἡ μόνιμή σου κατοικία,
ἀλλά μόνο θλιβερή ἤ χαρούμενη ὑπεν-
θύμιση αὐτῶν.

Ἡ μητέρα ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζει
τήν ἀνείπωτη μητρική στοργή, πού
θά συναντήσει τήν ψυχή σου στόν
ἄλλο κόσμο. 

Ἡ γυναίκα μόνο ἀχνά σοῦ θυμίζει
τήν γλυκειά ἑνότητα τῆς ψυχῆς σου
μέ τόν Θεό.

Τά παιδιά ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζουν
τούς καρπούς, πού φέρει ἡ ἑνότητα
τῆς ψυχῆς μέ τόν Θεό.

Οἱ φίλοι, ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζουν
τήν παρέα τῶν ἐξαίσιων οὐράνιων
ἀγγέλων.

Ὅλες οἱ ἐπιστημονικές ἀνακαλύ-
ψεις ἀχνά μόνο σοῦ θυμίζουν τίς
ἀνονείρευτες ἀποκαλύψεις καί τίς

γνώσεις κοντά στόν Θεό.
Ἡ φύση μόνο ἀχνά σοῦ δείχνει

ὅλη τήν πολυτέλεια καί τήν ὀμορφιά
τοῦ μελλοντικοῦ κόσμου.

Οἱ μεγάλες πόλεις ἀχνά μόνο σοῦ
θυμίζουν τή θαυμάσια πόλη τοῦ Με-
γάλου Βασιλέως.

Ὅ,τι λέγεται εὐτυχία σ᾽ αὐτόν τόν
κόσμο καί βιαστικά ἐξαφανίζεται
σάν πρωϊνός ἄλικος οὐρανός, ἀχνά
σοῦ θυμίζει τήν ἀληθινή εὐτυχία στόν
κόσμο τῆς πραγματικότητας.

Σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο τῶν σκιῶν καί
τῆς διαύγειας μόνο ἡ ψυχή ἔχει τήν
πραγματικότητα, τήν ὁποία μπορεῖ
νά φυλάξει ἤ νά χάσει. Σέ τί βοηθᾶ
τόν ἄνθρωπο ἐάν κερδίσει ὅλα τά
βασίλεια τῶν σκιῶν καί τῆς διαύγειας,
καί χάσει τό βασίλειο τῆς πραγματι-
κότητας; Ὄντως, δέν τόν βοηθᾶ σέ
τίποτα· εἶναι σάν νά ζεσταίνεται
ἐπάνω στό φεγγάρι πού καθρεφτίζε-
ται κάτω ἀπό τό νερό.

Σ᾽ αὐτό τόν κόσμο τοῦ ὀνείρου καί
τῆς ὀνειροπόλησης, μόνο ἡ ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου φέρει τήν πραγματικότητα
μέσα της. Ἀλλοίμονο στόν ἄνθρωπο,
πού καί αὐτή τή λίγη πραγματικότητα
τήν μεταμορφώνει σέ ὄνειρο. Ὅταν
ξημερώσει ἡ ἡμέρα τῆς ἀφύπνισης,
δέν θά ὑπάρχει τίποτε μέσα του νά
ξυπνήσει.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο 
“Στοχασμοί περί καλοῦ καί κακοῦ”

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
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Συγκινήθηκα πολύ, ὅταν χθὲς μιλώντας μὲ μία νέα κοπέλα
μοὺ εἶπε:

-Πάτερ, κάθε χρόνος ποὺ περνᾶ, μετράω καὶ ὅλο λιγότερους
φίλους.

-Μπῆκες στὴν στράτα τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀπαντῶ.
-Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτή;
Ἡ ἁγία ἀπογοήτευση!
Σὲ ἐγκαταλείπουν τὰ πάντα, οἱ ἀγάπες, τὰ ὄνειρα, οἱ πα-

τρίδες, οἱ φίλοι, οἱ χαρές σου, τὰ χρήματα, ἡ ὑγεία, οἱ ἐλπίδες,
ὅλες οἱ ἀνθρώπινες σιγουριὲς καὶ βεβαιότητες, ἡ ἴδια ἡ ζωή, τὸ
παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον σου…

-Καὶ μετά;
-Μετὰ σὲ περιμένει ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ, ἡ γλυκιά του

ἀγάπη.
π. Διονύσιος Ταμπάκης

Πρόγραμμα ὁμιλιῶν στήν αἴθουσα «ΚΥΡΙΑΚΗ»

Δευτέρα 6.30 μ.μ.   Κύκλος μελέτης ἁγίας Γραφῆς γιὰ κυρίες                                       (κ. Ἀθηνά Μπίρδα)  
Τετάρτη 5.00 μ.μ.   Ἑρμηνεία ἁγίας Γραφῆς (κ. Ἀριστείδης  Ἀνδρεάδης)
Πέμπτη 6.30 μ.μ.     Γενικὸ κήρυγμα (ὁμιλητὲς σύμφωνα μὲ τὸ μηνιαῖοπρόγραμμα ποὺ ἀνακοινώνεται)
Σάββατο 6.30 μ.μ.  Θέματα ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς: ὁμιλητὲς οἱἀρχιμ. π. Σάββας Ἁγιορείτης καί π. Ἐφραὶμ Ἀνθίμου(ἐναλλάξ) 
Τμήματα παιδικῶν δραστηριοτήτων λειτουργοῦν παράλληλα μὲ τὸ κή-
ρυγμα πρὸς διευκόλυνση τῶν γονέων.

Αἴθουσα ΚΥΡΙΑΚΗ 
(Β΄ Πάροδος Εἰρήνης 2, Κατερίνη, 

παραπλεύρως Τραπέζης Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου)
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Ἡ ἀσθένεια τῆς Φοίβης ἔπεσε
ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρία στὸ σπι-
τικό της. Νεαρὴ μητέρα μ’ ἕνα
μικρὸ παιδάκι ποὺ μόλις
ἄρθρωνε τὶς πρῶτες λεξοῦλες,
κι ἕνα βυζανιάρικο μωρὸ στὴν
ἀγκαλιά, ἦταν τόσο ἀπαραίτητη
στὴν οἰκογένειά της. Ὁ καρκίνος
ποὺ τὴν ἐπιβουλεύθηκε, φάν-
ταζε στὰ μάτια της σὰν ἕνας
ἀποτρόπαιος ἐχθρός, ἀήττητος,
ποὺ σὲ λίγο θὰ σάρωνε τὶς
ζωὲς ὅσων ἀγαποῦσε καὶ τὴν
ἴδια θὰ τὴν ἔχωνε βαθιὰ στὸ
χῶμα. 

Θρῆνος κι ὀδυρμὸς στὴν
οἰκογένεια. Ὁ ἄνδρας της, οἱ
γονεῖς, τ’ ἀδέλφια της, οἱ φίλοι,
κι ἕνα σωρὸ ἄλλοι ἄνθρωποι
ποὺ οὔτε τὸ φανταζόταν ἐκείνη
ὅτι τὴ συμπονοῦσαν, ἐξέφραζαν
τὴν ὀδύνη τους γιὰ τὴν συμφορὰ
ποὺ τοὺς βρῆκε. Κύματα συμ-
πάθειας κι’ ἀγάπης τὴν περιέ-
βαλλαν. Ὅλοι ἤθελαν κάτι νὰ
κάνουν γιὰ νὰ βοηθήσουν. Ὁ
ἄνδρας της ἀντέδρασε ἀκαρι-

αία. Θὰ πήγαιναν στὴν Ἀγγλία,
στὸ καλύτερο κέντρο ἀντιμε-
τώπισης γιὰ τὴν πάθησή της.
Ἡ μάννα της, φαρμακωμένη
ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγωνία,
ἀνέλαβε τὰ δυὸ παιδιά της μὲ
διπλὴ στοργή.

Ἡ Φοίβη ἦλθε γιὰ πρώτη
φορά, σὲ τόσο νεαρὴ ἡλικία,
ἀντιμέτωπη μὲ τὸ σκοτεινὸ φά-
σμα τοῦ θανάτου, κατάπληκτη,
γιατί ποτὲ πρὶν δὲν τὴν εἶχε
ἀπασχολήσει, κι ἀπὸ μέσα της
ἀναδύθηκαν ὁρμητικὰ κρουνὸς
πλῆθος τὰ ἐρωτήματα: τί εἶναι
ἡ ζωή; Ἀπὸ ποῦ προερχόμαστε
καὶ ποῦ πᾶμε μετὰ ἀπὸ ἐδῶ;
Εἶναι δυνατὸν ὅλο τό νόημα
τῆς ζωῆς νὰ ἐξαντλεῖται σ’
αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο μερίδιο χρό-
νου καὶ χώρου πού καταλαμ-
βάνει ἡ ὕπαρξή μας πάνω στὴ
γῆ; Ἀλλὰ τὸ πιὸ ὀδυνηρὸ ἀπὸ
ὅλα τά ἐρωτήματα, αὐτὸ ποὺ
τῆς δημιουργοῦσε ἀφόρητη καύ-
ση καρδιᾶς, ἦταν τί θ’ ἀπογί-
νουν τὰ δυὸ πολυαγαπημένα
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της παιδιά, ποὺ ἡ ζωή τους θὰ
σημαδευόταν ἀνεξίτηλα ἀπὸ τὸν
δικό της χαμό.

Ἔφυγαν ἡ Φοίβη κι ὁ ἄνδρας
της γιὰ τὴν Ἀγγλία μὲ τὶς θερ-
μότερες εὐχὲς φίλων καὶ συγ-
γενῶν νὰ τοὺς συνοδεύουν. Ἡ
πιὸ ἀγαπημένη της φίλη εἶχε
φροντίσει νὰ τὴ συνδέσει μ’
ἕναν  Ἕλληνα ποὺ ζοῦσε καὶ
ἐργαζόταν στὸ Λονδίνο. «Πὲς
πὼς ἔρχομαι ἐγὼ ἐκεῖ κι ἔχω
τὴν ἀνάγκη σου.  Ὅ,τι θὰ ’κανες
γιὰ μένα, κάν’το γιὰ τὴ Φοίβη»
τοῦ εἶπε ἐπιτακτικὰ μὲ τὸ θάρ-
ρος τῆς βαθιᾶς φιλίας ποὺ τοὺς
ἕνωνε ἀπὸ παλιά.

Ὁ Χαρίλαος δὲν πρόδωσε
τὴν ἐμπιστοσύνη της. Περίμενε
στὸ ἀεροδρόμιο μὲ τ’ ὄνομα
τῆς Φοίβης σ’ ἕνα πλακὰτ γιὰ
νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν, τοὺς ἔβαλε
στὸ ἁμάξι του καὶ τρέχοντας
ἰλιγγιωδῶς, γιὰ νὰ προλάβουν
ἀνοιχτό τό νοσοκομεῖο στὸ Σά-
τον Σάρεϊ, ἔξω ἀπὸ τὸ Λονδίνο,
κατάφερε καὶ στὸ παρὰ πέντε
ἔστω, εἶχαν τὴν πρώτη ἐπαφὴ
μὲ τὴ γραμματέα τοῦ καθηγητῆ,
ἡ ὁποία θὰ κανόνιζε τὸ πρῶτο
ραντεβοὺ μαζί του.

Ὁ Χαρίλαος τοὺς ἐπισκεπτό-
ταν καθημερινὰ στὴν πανσιόν,
ὅπου ἔμειναν, τοὺς ἔκανε συχνά
τό τραπέζι στὸ σπίτι του, τοὺς
ξενάγησε στὸ Λονδίνο, χαιρόταν
μὲ τὴν δρομολόγηση τῆς θερα-

πείας τῆς Φοίβης καὶ ξεκίνησε
ἀτελείωτες πνευματικὲς συζη-
τήσεις μαζί της γιὰ τὴν φύση
τοῦ Εἶναι, γιὰ τὴν ἀθανασία
τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴν πίστη, τὴ
μετάνοια, γιὰ τὸν παλαιὸ ἄνθρω-
πο καὶ τὴν ἀνακαίνισή του, γιὰ
τὰ θανατηφόρα πάθη καὶ τὴν
προσέλκυση τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ κατα-
φλέξει καὶ νὰ ὁδηγήσει τὸν
ἄνθρωπο στὸ φῶς μιᾶς νέας
ζωῆς. Τῆς μετέφερε τὰ λόγια
τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, κτή-
τορος καὶ καθηγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου
τοῦ  Ἔσσεξ, ἀρκετὰ χιλιόμετρα
μακριὰ ἀπὸ τὸ Λονδίνο, καθὼς
καὶ τοῦ ὑποτακτικοῦ του, τοῦ
νεαροῦ Κύπριου μοναχοῦ Ζω-
σιμᾶ, ἑνὸς φωτεινοῦ ἀντίγραφου
τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, ποὺ
εἶχε γίνει στενός του φίλος.

Ἡ Φοίβη ἔβλεπε ἐκστατικὰ
ν’ ἀνοίγεται ἐμπρός της ὁ ἀπε-
ρινόητος κόσμος τοῦ Θεοῦ, ἔνιω-
θε νὰ ἀνελίσσεται ἀπὸ τὸ μηδέν,
ὅπου πενιχρῶς ζοῦσε ὡς τότε,
πρὸς τὸν ὑψηλό, τὸν μεγαλειώδη
κόσμο τοῦ Θεοῦ, σά νὰ σχίστη-
καν ξαφνικά τά πέπλα ποὺ τὴν
κρατοῦσαν στὸ σκοτάδι τῆς
ἄγνοιας καὶ ν’ ἀποκαλυπτόταν
τὸ σημαντικὸ φῶς τῆς ἀλήθειας
τοῦ Θεοῦ. Ἄδειασε ἐντελῶς τὸ
νοῦ της ἀπὸ ὅλες τὶς παγιωμένες
ἀντιλήψεις ποὺ εἶχε συσσωρεύ-
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σει στὴ σύντομη ζωή της καὶ
σὰν ἕνα ἁπλὸ παιδάκι, μὲ κα-
θαρὴ καρδιὰ κατακλυζόταν κα-
ταιγιστικὰ ἀπὸ τὶς θαυμαστὲς
ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὶς
διατύπωνε ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος,
ποὺ εἶχε κάνει  βίωμά του τὸ
εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Φοίβη μπῆκε ὁρμητικὰ σ’
αὐτὸ τὸν καινούργιο δρόμο τῆς
ἐνεργοῦ πίστης κι ἔπεσε μὲ τὰ
μοῦτρα στὸ διάβασμα.  Ἤθελε
νὰ γνωρίσει σὲ βάθος τὴν Ὀρθο-
δοξία. Ὁ ἠθικιστικὸς τρόπος τῆς
προσέγγισης τῆς πίστης τῆς φαι-
νόταν προτεσταντικὸς ἀπόηχος
καὶ καθόλου δὲν ταίριαζε μὲ τὸ
βίωμα τῶν ἁγίων ὅπως τὸ πε-
ριέγραφαν τὰ βιβλία. Ὁ Χαρί-
λαος τὴν καθοδήγησε στὴν ἀρχὴ
στὰ διαβάσματά της, τῆς χάρισε
τὰ πρῶτα πατερικὰ ἔργα καὶ
μεριμνοῦσε ἀόκνως γιὰ τὴν σω-
ματικὴ καὶ πνευματική της
ὑγεία.

Ἐξαιρετικό τό δῶρο ποὺ τῆς
πρόσφερε· τῆς ἄλλαξε τὴ θέαση
τοῦ κόσμου, τὴν ἐπαναπροσ-
διόρισε. Ἀλλὰ ἔκανε καὶ κάτι
ἀκόμη σπουδαιότερο. Μίλησε
στὸν ἁγιασμένο γέροντα Σω-
φρόνιο καὶ στὸν ὑποτακτικό του
γιὰ τὴν νεαρὴ μητέρα μὲ τὰ
δυὸ μωρά τῆς ἀγκαλιᾶς, πού
τώρα ξάνοιγε τὴν ψυχή της στὴν
ἀλήθεια τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-

στοῦ. Τῆς χρειαζόταν χρόνος
γιὰ νὰ ἀποδυθεῖ στὸν ἀγώνα
τῆς πίστης, νὰ ἐνδυθεῖ δύναμη
ἐξ ὕψους καὶ λίγο λίγο, μέρα
μὲ τὴ μέρα καὶ χρόνο μὲ τὸ
χρόνο νὰ παραδώσει ἐξ ὁλο-
κλήρου τὸν ἑαυτό της στὸ Χρι-
στό. Αὐτὸς νὰ κατευθύνει τὶς
σκέψεις, τὰ συναισθήματα, τὸ
θέλημά της, νὰ γίνει τὸ πλάσμα
ποὺ ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ εἶναι. Τοὺς
ζήτησε νὰ προσευχηθοῦν γιὰ
’κείνη νὰ ἔχει τὴν παράταση
ζωῆς γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς
της καὶ γιὰ νὰ μεγαλώσουν τὰ
δυὸ ἀγγελούδια της χωρὶς νὰ
στερηθοῦν τὴν ἀναντικατάστατη
μητρικὴ ἀγάπη.

Ἡ προσευχὴ τῶν δύο μο-
ναχῶν μὲ τὴ διακαῆ πνευματικὴ
δίψα, προσευχὴ αὐθεντική,
ἔνθερμη, ποὺ τοὺς ἕνωνε μὲ τὸ
Θεὸ καὶ ἀποκαθιστοῦσε τὴν ἐπι-
κοινωνία τους μέ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, προσευχὴ ὑπὲρ πάσης
ψυχῆς καὶ εἰδικά ὑπὲρ τῆς Φοί-
βης, εἰσακούστηκε ἀπὸ τὸν
Ὕψιστο. 

Ἡ Φοίβη ἰάθηκε ἀπὸ τὸν καρ-
κίνο, μεγάλωσε τὰ παιδιά της
καὶ γνώρισε ἐγγόνια. Ἀκόμη
ἀγωνίζεται νὰ εὐαρεστεῖ τὸν
Θεὸ καὶ νὰ πράττει τὸ  ἅγιο
θέλημά Του.

Φάνυ Κουντουριανοὺ -
Μανωλοπούλου
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Ἂν καταλάβει κανεὶς τὰ μυστικά
τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τὸν μυ-
στικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐργά-

ζεται ὁ Θεός, παύει νὰ στεναχωριέται
γιὰ ὅ,τι τοῦ συμβαίνει, γιατί δέχεται μὲ
χαρὰ τὰ πικρὰ φάρμακα ποὺ τοῦ δίνει
ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς του.
Ὅλα τά θεωρεῖ ἀποτελέσματα τῆς προ-
σευχῆς του, ἀφοῦ ζητάει συνέχεια ἀπὸ
τὸν Θεὸ νὰ τοῦ λευκάνει τὴν ψυχή.

Ὅταν ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετωπί-
ζουν τὶς δοκιμασίες κοσμικά, βασανί-
ζονται. Ἀφοῦ ὁ Θεὸς ὅλους μᾶς παρα-
κολουθεῖ, πρέπει νὰ παραδίνεται κανεὶς
ἐν λευκῶ σ’ Αὐτόν. Ἀλλιῶς εἶναι βάσανο·
ζητάει νὰ τοῦ ἔρθουν ὅλα, ὅπως ἐκεῖνος
θέλει, ἀλλὰ δὲν τοῦ ἔρχονται ὅλα ὅπως
τὰ θέλει, καὶ ἀνάπαυση δὲ βρίσκει. 

Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζει
κανεὶς τὶς δοκιμασίες. Ὅσοι δὲν ἔχουν
καλὴ διάθεση, βρίζουν τὸν Θεό, ὅταν

τοὺς βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες.
«Γιατί νὰ τὸ πάθω ἐγὼ αὐτό; Λένε. Νά,
ὁ ἄλλος ἔχει τόσα καλά! Θεὸς εἶναι
αὐτός;». Δὲν λένε «ἥμαρτον», ἀλλὰ βα-
σανίζονται.

Ἐνῶ οἱ φιλότιμοι λένε: «Δόξα τῷ Θεῶ!
Αὐτὴ ἡ δοκιμασία μὲ ἔφερε κοντὰ στὸν
Θεό. Ὁ Θεὸς γιὰ τὸ καλό μου τὸ ἔκανε».
Καὶ ἐνῶ μπορεῖ πρῶτα νὰ μὴν πατοῦσαν
καθόλου στὴν ἐκκλησία, μετὰ ἀρχίζουν
νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ ἐξομολογοῦνται,
νὰ κοινωνοῦν.

Πολλὲς φορὲς μάλιστα ὁ Θεὸς τοὺς
πολὺ σκληρούς τούς φέρνει κάποια στιγμὴ
μὲ μιὰ δοκιμασία σὲ τέτοιο φιλότιμο,
ποὺ μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφὴ
καὶ ἐξιλεώνονται μὲ τὸν πόνο ποὺ νιώθουν
γιὰ ὅσα ἔκαναν.

Παραπομπές στό Διαδίκτυο

Στὴν ἱστοσελίδα τοῦ συλλόγου θὰ βρεῖτε ὅλα τά προηγούμενα τεύχη τοῦ

περιοδικοῦ καθὼς καὶ τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου

Αὐγουστίνου Καντιώτη, πού διανέμεται κάθε ἑβδομάδα στὶς ἐνορίες μας. 

Θὰ βρεῖτε καί ὅλη τὴν σειρὰ τῶν κηρυγμάτων (κατὰ ἔτος) καὶ θὰ ἐνημε-

ρωθεῖτε γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ συλλόγου καθὼς καὶ γιὰ τρέχοντα

πνευματικὰ θέματα.

Στὴ διεύθυνση: www.iskiriaki.com
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Ἀ πὸ μικροὶ δεχόμαστε τὶς ὑπο-
δείξεις τῶν μεγάλων γιὰ νὰ
«ζοῦμε σωστά», νὰ «ἀκο-

λουθοῦμε τὸ σωστὸ δρόμο», νὰ «γί-
νουμε σωστοὶ ἄνθρωποι».  Ἐννοών-
τας, μᾶλλον, νὰ ζοῦμε μὲ τρόπο ποὺ
νὰ μὴν προκαλοῦμε προβλήματα στοὺς
γύρω μας ἢ νὰ εἴμαστε προσαρμο-
σμένοι στὸν κώδικα κοινωνικῆς ἠθικῆς.

Γιὰ τὸν ἀληθινὸ χριστιανὸ τὸ μέτρο
ποὺ θὰ κρίνει τὴ ζωή του δὲν εἶναι ἡ
γνώμη τοῦ περίγυρου ἀλλὰ τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ.  Ἀρκετὲς φορὲς μπορεῖ νὰ
ἐναρμονίζεται τὸ κοινωνικὸν ἀποδεκτὸν
μὲ τὸ Εὐαγγέλιο.  Ὑπάρχουν ὅμως
καὶ οἱ φορὲς ποὺ συγκρούεται.

Ἀσφαλῶς, τὸ νὰ ἐναντιωθεῖς στὴ
γνώμη τῆς πλειοψηφίας ἔχει κόστος.
Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς δὲν ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς
κάνει καλοὺς ἀνθρώπους ἤ, ἔστω,
καλὰ παιδιὰ ποὺ δὲν κάνουν τὸ κακὸ
καὶ εἶναι «καλοὶ κ’ ἀγαθοὶ πολίτες».
Ὁ ἴδιος λέει στοὺς μαθητές Του:
«Μὴ νομίσετε πὼς ἦρθα γιὰ νὰ ἐπι-
βάλω ἀναγκαστικὴ ὁμόνοια μεταξύ

τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ἦρθα νὰ φέρω
τέτοια ὁμόνοια ἀλλὰ διαίρεση.  Πράγ-
ματι ὁ ἐρχομός μου ἔφερε τὸ διχασμὸ
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν πατέρα του,
τῆς θυγατέρας μὲ τὴ μάνα της, τῆς
νύφης μὲ τὴν πεθερά της.  Κι ἔτσι
ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ δικοί
του» (Ματθ.10, 34-35).

Ὅποιος θέλει ν’ ἀκολουθήσει μὲ
συνέπεια τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ,
ἀναπόφευκτα θὰ κάνει καὶ πράγματα
ποὺ θὰ τὸν φέρουν σὲ σύγκρουση μὲ
τοὺς ἄλλους, ἀκόμα καὶ μὲ συγγενεῖς.
Γιατί μέλημά του εἶναι νὰ κάνει τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ του, ἀκόμα κι ἂν οἱ
γύρω του δὲν τὸ ἐγκρίνουν.

Τὸ σωστό, λοιπόν, γιὰ τὸ χριστιανὸ
δὲν περιορίζεται στὸ ποιὸ θεωροῦν οἱ
ἄνθρωποι, ὅποιοι κι ὅσοι κι ἂν εἶναι,
ἀλλὰ ποιὸ θεωρεῖ ὁ Θεός.  Γι’ αὐτὸ
σημασία δὲν ἔχει ἡ καλὴ συμπεριφορὰ
ἀλλὰ ἡ καλὴ διάθεση, τὰ κίνητρα. Οἱ
Φαρισαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου
ἦταν ἠθικοί, ἐλεήμονες, προσευχόμενοι.
Ὅμως ἦταν γιὰ τὸ «θεαθῆναι τοῖς

π.  Ἰωνᾶ
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ἀνθρώποις».  Ἀπουσίαζε ἡ ταπείνωση
κι ἡ εἰλικρινὴς ἀγάπη.  Ἐνῶ στὸν
Τελώνη, ὅπως καὶ στὸν Ἄσωτο,
ἀπουσίαζε ἡ «καλὴ συμπεριφορὰ»
ἀλλὰ βιωνόταν ἡ μετάνοια καὶ ἡ πραγ-
ματικὴ ἀναζήτηση τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ.

Εἶναι παρατηρημένο πὼς οἱ γύρω
μας ἄνθρωποι, γιὰ νὰ εἶναι ἀρεστοί,
πολλὲς φορὲς ὑποκρίνονται.  Δείχνουν
ἕναν ἑαυτὸ ποὺ δὲν ἔχουν. Τὸ τραγικὸ
εἶναι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀλήθειας
νὰ ζοῦν σὲ ψέμα, νὰ ὑποκρίνονται
γιὰ νὰ ἀρέσουν καὶ νὰ ἔχουν δύο

πρόσωπα.
Ἡ Ἐκκλησία, ποὺ συνεχίζει τὸ

ἔργο τοῦ Ἱδρυτῆ Της, μᾶς ὑποδεικνύει
πὼς στὴν ὑποκρισία δὲν ἔχει χαρά,
ἀπουσιάζει ἡ ἐλευθερία, κυριαρχεῖ ἡ
μιζέρια. Ὁ Θεὸς τῆς Ἀλήθειας μᾶς
προσφέρει θυσιαστικά τὴν αἰώνια
Ἀλήθεια γιὰ νὰ τὴ ζήσουμε στὴν κα-
θημερινότητά μας, ὥστε νὰ γευτοῦμε
τὴν ἄνεση καί, κυρίως, τὴν ἐσωτερικὴ
πληροφορία πὼς ὁ Θεὸς ἀναπαύεται
στοὺς ἁπλοὺς καὶ εἰλικρινεῖς ποὺ δὲν
γνωρίζουν τὴν ὑποκρισία, ὡς γνήσια
τέκνα τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀλήθειας.

Σάββατο 21 Ἀπριλίου 2018: Ἡμερήσιο προσκύνημα στὰ Μετέωρα μὲ τὸν
ἱερομόναχο π. Σάββα Ἁγιορείτη. Τιμὴ 20 €

Κυριακὴ 20 Μαΐου 2018: Ἡμερήσιο προσκύνημα στὴν Ἀσπροβάλτα (ἀδελ-
φότητα Λυδία Φιλιππησία) καὶ σὲ Ἱ. Μονὲς Λαγκαδᾶ. 

Σάββατο 9 Ἰουνίου 2018: Ἡμερήσιο προσκύνημα στὴν Φλώρινα καὶ Πρέσπες. 

Σαββατοκύριακο 23-24 Ἰουνίου 2018: Διήμερο προσκύνημα στὸ Μήλεσι
(Ἃγ.Πορφύριο) καὶ στὴν Αἴγινα (Ἃγ.Νεκτάριο), μὲ τὸν ἱερομόναχο π. Σάββα
Ἁγιορείτη. Τιμὴ 120 €

Τρίτη 17-24 Ἰουλίου: 8ήμερο προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους μὲ τὸν ἱερο-
μόναχο π. Σάββα Ἁγιορείτη.

Δηλώσεις συμμετοχῆς στὸ τηλέφωνο τοῦ συλλόγου: 2351022183
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Οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ ὀργα-νώνουν τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶντους κατὰ τέτοιον τρόπο,ὥστε τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος νὰαἰσθάνεται ὅτι εἶναι ἐλεύθερο, καὶἀπὸ τὸ ἄλλο νὰ ἔχει βαθυτάτη συ-νείδηση ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ κάνειὅ,τι θέλει. Ὄχι μόνο μὲ τὴν ἔννοιαὅτι θὰ τὸ τιμωρήσουν ἢ θὰ τὸ φο-βίσουν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια ὅτιδὲν τὰ ξέρει ὅλα, ὅτι εἶναι ἐνδεχό-μενο νὰ κάνει λάθος καὶ ὅτι ὑπάρ-χει ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει πολλὴπείρα, τὸ ἀγαπᾶ, θέλει τὸ καλότου καὶ τὸ φροντίζει, τὸ καθοδηγεῖ,τὸ ὁδηγεῖ ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ τὸὁδηγήσει.Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος λοιπόν, νὰσεβόμαστε τὴν ἐλευθερία τοῦ παι-διοῦ, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, νὰὀργανώνουμε τὴ ζωή του· δηλαδὴπότε θὰ φάει, πότε θὰ κοιμηθεῖ,πότε θὰ ξυπνήσει, πότε θὰ παίξει,

πότε θὰ διαβάσει. Αὐτὰ δὲν μπο-ροῦν νὰ γίνονται ὅποτε θέλει τὸπαιδί· αὐτὰ πρέπει νὰ ὀργανωθοῦν.Ἀλλὰ νὰ ὀργανωθοῦν κατὰ τέτοιοντρόπο, ποὺ νὰ μὴν παραβιάζεταιἡ ἐλευθερία του, καὶ ἐπίσης νὰμὴν ὀργανώνονται κατὰ τρόποπού, σώνει καὶ καλά, νὰ γίνει αὐτὸποὺ ὀργανώσαμε ἐμεῖς. Νὰ δεί-χνουν ὅλα αὐτὰ ὅτι τελικὰ ἐξυπη-ρετοῦν τὸ παιδὶ μὲ μιὰ ἄνεση,χωρὶς νὰ παραβιάζεται ἡ ἐλευθερίατου καὶ ἡ προσωπικότητά του.Ὑπάρχουν γονεῖς οἱ ὁποῖοιὀργανώνουν βέβαια τὴ ζωὴ τῶνπαιδιῶν τους, ἀλλὰ ἔτσι, ποὺ τὰπαιδιὰ τοὺς τυραννοῦν πάρα πολύ,καὶ τελικὰ καὶ ἀνελεύθερα γίνονταικαὶ δὲν προοδεύουν, δὲν προκό-βουν.Ἔχω ὕπ’ ὄψιν μου μιὰ μητέραμορφωμένη, πού, ἡ καημένη, τὶςοἶδε τί συμπλέγματα ἔχει μέσα

† π. Συμεών Κραγιοπούλου
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στὸ ἀσυνείδητό της, στὸ ὑποσυ-νείδητό της, καὶ τυραννεῖ τόσοπολύ τα παιδιά της! Βάζει, ἄςποῦμε, ἕνα πρόγραμμα: πρέπειὁπωσδήποτε νὰ ξυπνήσουν ἐκείνητὴν ὥρα, πρέπει ὁπωσδήποτε ἀμέ-σως μετὰ ἀπὸ πέντε λεπτὰ νὰ πλυ-θοῦν, νὰ κάνουν τὴν προσευχήτους, νὰ φᾶνε, νὰ ἑτοιμασθοῦν,νὰ πᾶνε στὸ σχολεῖο, νὰ γυρίσουν,μετὰ νὰ κάνουν τοῦτο, νὰ κάνουνἐκεῖνο, τὸ ἄλλο, τὸ ἄλλο.Τέτοια παιδιὰ πρῶτα-πρῶταεἶναι δυστυχέστατα. Οἱ ἡμέρεςτους, οἱ ὧρες τοὺς εἶναι πραγμα-τικὰ μαρτυρικές, μὲ ὅλη τὴ ση-μασία τῆς λέξεως· περνοῦν ἕναμαρτύριο. Παράλληλα, μέσα στὴνψυχὴ τῶν παιδιῶν αὐτῶν συσσω-ρεύεται μιὰ ἀντίδραση, ἕνα πα-ράπονο. Νὰ ἀφήσουμε ὅτι δὲνὑπάρχει καμιὰ σχέση οὐσιαστική,καμιὰ κοινωνία καὶ ἐπικοινωνίαμὲ τὸν πατέρα, μὲ τὴ μητέρα, μὲτοὺς κηδεμόνες γενικά. Τὰ παιδιὰαὐτὰ ζοῦν σὲ ἕνα δικό τους κόσμο,καὶ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ προσπαθεῖνὰ βρεῖ τρόπο νὰ ἁπαλύνει τὸνπόνο του, νὰ ἁπαλύνει τὸν καημότου, γιατί ξέρει πιὰ ὅτι δὲν ὑπάρχεικανεὶς νὰ τὸ βοηθήσει. Ἐκεῖνοιποὺ θὰ τὸ βοηθοῦσαν, αὐτοὶ εἶναιοἱ τύραννοί του, μὲ τὴν ἔννοια ποὺεἴπαμε· πῆρα ἕνα παράδειγμα κά-πως ὑπερβολικό.Ἡ μητέρα ὅμως ποὺ ἀγαπᾶ

πραγματικά τό παιδί, καὶ ἡ ὁποία,γιὰ νὰ φέρω ἕνα παράδειγμα, ἔχειπρόγραμμα –καὶ συμφώνησαν τὰπαιδιὰ καὶ τὸ ἐφαρμόζουν– π.χ.,νὰ κοιμοῦνται στὶς ὀκτὼ ἡ ὥρα ἢὀκτώμισι ἢ ἐννιά, ἐὰν ἕνα βράδυσυμβαίνει κάτι ἰδιαίτερο στὸ σπίτι,ἢ, ἐὰν τὸ παιδὶ ἔχει μιὰ εὐφορία –χωρὶς νὰ συμβαίνει κάτι ἰδιαίτεροστὸ σπίτι– ἔχει μιὰ διάθεση γιὰπερισσότερο παιγνίδι, ἔχει μιὰ διά-θεση νὰ κάνει περισσότερο συν-τροφιὰ μαζί τους, ἡ μητέρα αὐτή,ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ ὕπνου, δὲνθὰ πεῖ ἀμέσως στὸ παιδί: «Εἶναιὀκτὼ ἡ ὥρα. Κατευθείαν στὸ κρε-βάτι· οὔτε λεπτὸ νὰ μὴν περιμέ-νεις». Ἀλλά, χωρὶς νὰ παραβιάσειτὸ πρόγραμμά της, θὰ τὸ ἀφήσει:«Καλά, παιδί μου. Δὲν πειράζει·κάθισε λίγο ἀπόψε». Μπορεῖ νὰτοῦ ἀγόρασε ἕνα καινούργιο βιβλίοἢ ἕνα καινούργιο παιγνίδι ἢ ἕνακαινούργιο κουστουμάκι, καὶ τὸπαιδὶ εἶναι στὶς χαρές του, ἢ μπορεῖὁ πατέρας νὰ γύρισε ἀργὰ ἀπὸ τὸκατάστημα, ἀπὸ τὴν ἐργασία του,καὶ τὸ παιδὶ θέλει νὰ καθίσει λίγονὰ τὸν δεῖ. Εἶναι λοιπὸν τελείωςἀψυχολόγητο καὶ τελείως ἀντιπαι-δαγωγικὸ νὰ ἐπιμείνει ἡ μητέρανὰ τὸ βάλει τὴν ὁρισμένη ὥρα νὰκοιμηθεῖ, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰἐφαρμόσει τὸ πρόγραμμα, μόνοκαὶ μόνο τάχα γιὰ νὰ μὴν ξεφύγειτὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα.
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Τὸ παιδί, ἀφοῦ μείνει λίγη ὥρα νὰχαρεῖ μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς του, θὰ κα-ταλάβει ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ πάει νὰκοιμηθεῖ.  Ἔτσι, τὸ πρόγραμμα δὲνπαραβιάζεται. Δὲν θὰ μείνει δηλαδὴτὸ παιδὶ ἐκεῖνο τὸ βράδυ ὡς τὶς ἕντεκαἢ καὶ ἀργότερα, ὁπότε θὰ γίνει μιὰπαραβίαση πραγματική, καὶ θὰ βγεῖτὸ παιδὶ ἀπὸ τὰ νερά του.Ἐκεῖνα τὰ λίγα λεπτὰ ποὺ θὰ μείνει,θὰ ζήσει –ἐδῶ εἶναι ὅλο το μυστικὸ–τὴν ἀγάπη τῶν γονέων του, θὰ νιώσειτὴν ἐκτίμησή τους, τὴν ἐκτίμηση ποὺτρέφουν σ’ αὐτὸ ὡς προσωπικότητα,ὡς ξεχωριστὴ ὀντότητα, ὡς παιδί τους.Ὄχι ὡς παιδὶ τους τὸ ὁποῖο θὰ μεγα-λώσει καὶ θὰ γίνει μεγάλος μέσα στὴνκοινωνία καὶ ἔτσι θὰ τιμηθοῦν καὶαὐτοί, ἢ τὸ ὁποῖο θὰ βγάζει πολλὰχρήματα, καὶ θὰ ζήσουν καὶ αὐτοὶκαλά· ὄχι μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια. Ἀλλὰὡς παιδί τους ποὺ τὸ ἐκτιμοῦν ὡςπροσωπικότητα καὶ τὸ ἀγαποῦν πραγ-ματικά, ὄχι γιὰ τὴ δική τους ἱκανο-ποίηση, ἀλλὰ γιὰ τὴν εὐτυχία καὶ τὴχαρὰ τοῦ παιδιοῦ.Ἡ ἀγάπη λοιπὸν εἶναι ἐκείνη ἡὁποία θὰ φωτίζει τοὺς γονεῖς καὶ θὰτοὺς ὑπαγορεύει τί νὰ κάνουν κάθεφορά. Οὔτε ὑποχωρήσεις καὶ παρα-χαϊδέματα, ἀλλὰ οὔτε καὶ παρατρα-βηγμένο τὸ σχοινί.
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Ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στοὺς
ἀνθρώπους φαίνεται ἀπὸ τὴν δυ-
σκολία μιᾶς καλημέρας. Ἂν δια-
νοηθεῖ κάποιος νὰ καλημερίσει
τὸ πρωὶ στὸ δρόμο ἢ στὴν ἀγορὰ
κάποιον ποὺ δὲν γνωρίζει, δὲν
εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ λάβει ἀπάν-
τηση. Κάποιοι θὰ προσπερά-
σουν ἀδιάφορα, ἔχοντας τὰ
ἀκουστικά τοῦ κινητοῦ στ’ αὐτιά
τους. Ἄλλοι θὰ ξεστομίσουν μὲ
τὸ ζόρι τὴν δική τους «καλη-
μέρα» ἀπὸ τυπικὴ εὐγένεια καὶ
ἴσως ἀπορήσουν. Πολλοὶ θὰ
ἀναρωτηθοῦν γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι
αὐτὸς καὶ γιατί χαιρετᾶ. Ἀρκετοὶ
θὰ προχωρήσουν μὲ παγερό-
τητα, δείχνοντας ὅτι δὲν θέλουν
καμία ἐπαφὴ μὲ ἀγνώστους.
Λίγοι θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ
ἀνταποδώσουν μὲ ἐγκαρδιότητα

καὶ χαρὰ γιὰ τὴν ἔκπληξη.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν

κόσμο τῶν παιδιῶν. Ἀκόμη καὶ
στὸ σχολεῖο, τὰ παιδιὰ δὲν χαι-
ρετοῦν τοὺς συμμαθητές τους,
ἀλλὰ μόνο τούς φίλους τους καὶ
ἄν. Ἔχουν χάσει τὴν τυπικό-
τητα τῆς εὐγένειας ἔναντι τῶν
δασκάλων καὶ τῶν καθηγητῶν
τους, σὰ νὰ φοβοῦνται τὴν
ἀνοιχτὴ ψυχὴ καὶ τὸ χαμόγελο
καὶ σὰν νὰ εἶναι σὲ ἕναν
ἐντελῶς δικό τους κόσμο. Ἀπορ-
ροφημένα ἀπὸ τὶς σκέψεις τους,
ἀπὸ τὴν νύστα, ἀπὸ τὴν βαρε-
μάρα τοῦ ἐπερχόμενου μαθήμα-
τος. Κόσμος χωρὶς τὸ αἴσθημα
τῆς γειτονίας, τοῦ πλησιάσμα-
τος, τῆς συνύπαρξης ἀπὸ χαρὰ
καὶ ὄχι ἀπὸ ὑποχρέωση.

Καὶ στοὺς ναοὺς μας συμβαί-



| Φ
15

   
Μ

Α
ΡΤ

ΙΟ
Σ

-Μ
Α

ΪΟ
Σ

  2
01

8

25

νει τὸ ἴδιο.  Ἕνα αἴσθημα ἐξω-
τερικῆς σοβαρότητας καὶ σεβα-
σμοῦ στὴν ἱερότητα τοῦ χώρου
κάνει τὶς καρδιὲς κλειστὲς πρὸς
τὸν πλησίον. Πᾶμε στὸν ναὸ γιὰ
νὰ συναντήσουμε τὸν Θεὸ καὶ
νὰ προσευχηθοῦμε. Λησμο-
νοῦμε ὅμως ὅτι κληθήκαμε νὰ
συναντοῦμε καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ ποὺ εἶναι ὁ ἄλλος ἄνθρω-
πος. Καὶ ἂν κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς ἀκολουθίας ἔχουμε μία δι-
καιολογία, ὅτι στὴν ἐκκλησία
χρειάζεται ἡσυχία, στὸ τέλος
της, ὅταν σπεύδουμε νὰ πά-
ρουμε τὸ ἀντίδωρο χωρὶς νὰ χαι-
ρετοῦμε τοὺς διπλανούς μας
ἐφόσον δὲν τοὺς γνωρίζουμε,
ποιὰ δικαιολογία ἄραγε ὑπάρχει;

Συνύπαρξη ἀπὸ ὑποχρέωση,
μία ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες τῶν
καιρῶν μας. Παρότι ἡ μοντέρνα
πολυπολιτισμικὴ κουλτούρα μᾶς
ὀμνύει στὴν ἑτερότητα καὶ τὴν
συνύπαρξη ἀνθρώπων καὶ τῶν
λαῶν, μὲ τονισμὸ τοῦ τί μᾶς
ἑνώνει καὶ διαγραφὴ τοῦ τί μᾶς
χωρίζει, παλεύοντας γιὰ μία ταυ-
τότητα ἄνοστη καὶ ἄγευστη, δὲν
ἐνθαρρύνει τὴν ἐγκαρδιότητα
καὶ τὴν χαρὰ γιὰ τὴν παρουσία
τοῦ ἄλλου. Ἀτομοκεντρικοὺς
μᾶς θέλει. Γιὰ νὰ μὴν «κινδυ-
νεύουμε» νὰ ἀνοιχτοῦμε. Νὰ
ἀγαπήσουμε καὶ νὰ ἀγαπη-
θοῦμε. Νὰ μοιραστοῦμε. Διότι

ὅταν μοιράζεσαι, δίνεις καὶ παίρ-
νεις. Καὶ ὁ κόσμος μας θέλει νὰ
μᾶς συνηθίσει μόνο νὰ παίρ-
νουμε.

«Μιὰ καλημέρα εἶναι αὐτή,
πὲς τὴν κι ἄς πέσει χάμω», λέει
ἕνα παλιὸ τραγούδι. Γιὰ νὰ τὴν
ποῦμε σημαίνει ὅτι ἡ καρδιὰ μας
ἔχει προσανατολιστεῖ στὸν πλη-
σίον καὶ ὄχι μόνο στὸ «ἐγώ» μας.
Ἔχουμε μάθει νὰ εἴμαστε εὐγε-
νικοί. Νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ γιὰ
τὴν νέα ἡμέρα ποὺ μᾶς χάρισε
καὶ νὰ θέλουμε νὰ μοιραστοῦμε
αὐτὴ τὴν χαρὰ τῆς δοξολογίας.
Καὶ γι’ αὐτὸ ἄς μὴν λησμονοῦμε
νὰ καλημερίσουμε μὲ μιὰ προ-
σευχὴ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ νὰ χαι-
ρετίσουμε τοὺς ἀνθρώπους τοῦ
σπιτιοῦ μας, πρὶν ἀνοίξουμε τὴν
πόρτα γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις μας.
Νὰ χαμογελάσουμε στὸν δρόμο
καὶ νὰ καλημερίσουμε ὅσους
μποροῦμε. Νὰ κοιτάξουμε στὰ
μάτια τὸν ἄλλο. Νὰ κάνουμε μία
μικρὴ προσευχὴ γι’ αὐτὸν καὶ τὸν
κόσμο. Καὶ στὸν ναὸ ἀκόμη,
πρὶν πάρουμε τὴν θέση μας γιὰ
νὰ «βυθιστοῦμε» στὴν προ-
σευχή, νὰ χαιρετίσουμε τὸν πλη-
σίον. Τὸ ἴδιο καὶ στὸ τέλος. Γιὰ
νὰ γίνει ἡ λειτουργία συνάντηση
ἀγάπης!

π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανὸς
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Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΗ ΣΗΜΕΡΑ

Ε ἶναι γνωστὸν πᾶσι τοῖς παροικοῦσι τὴν Ἱερουσαλήμ, ὅτι
τὸ ποίμνιο, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀκατήχητος καὶ
στερεῖται πραγματικοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος. Τὸ ἀπο-

τέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐλλείψεως κατήχησης εἶναι ἡ ἀπώλεια τοῦ
ὑγιοῦς ὀρθοδόξου φρονήματος καὶ τῆς κατανοήσεως τῆς πίστεως
ὡς ὑπερτάτου ἀγαθοῦ. 

Ἄς θυμηθοῦμε τί ἔλεγε ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος,
γέροντας τῆς Μονῆς Κομνηνείου Στομίου Λαρίσης († 23 Μαΐου
2006), γιὰ τὸ θέμα τῆς κατηχήσεως τῶν πιστῶν.

… Ἡ κατήχηση εἶναι ἀναγκαιοτάτη. Γι’ αὐτό, ἅμα τὸ συνειδη-
τοποιήσουμε ὅτι πρέπει νὰ ἀποκτήσουμε τὴν γνώση τοῦ περιεχο-
μένου τῆς πίστεώς μας, τότε ἀναμφισβητήτως θὰ τρέχουμε, ὄχι
στὰ παιδικά μας καὶ ἐφηβικά μας χρόνια νὰ συμπληρώνουμε τὴν
γνώση μας τὴν πνευματική, τὴν θεολογική, τὴν χριστιανική, ἀλλὰ
σ’ ὁλόκληρη τὴν ζωή μας.

Οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ μέχρι ποὺ πέθαναν, ἐλέγονταν μαθηταὶ
ποὺ σημαίνει ὅτι εἶχαν πνεῦμα μαθητείας καὶ ἐμεῖς μέχρι νὰ πε-
θάνουμε πρέπει νὰ ἔχουμε πνεῦμα μαθητείας. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο,
μὴ θεωρήσετε ὅτι εἶναι κάτι τὸ ἔκτακτο, τὸ προαιρετικό, ἀλλὰ
κάτι τὸ ἀναγκαιότατο καὶ ἐπιβεβλημένον, ἂν βεβαίως –ἐννοεῖται-
θέλουμε νὰ λεγόμαστε χριστιανοὶ. Ἄν θέλετε, ὅλα τά κακὰ ποὺ
ἔχουν συσσωρευθεῖ στὴν ζωή μας, εἶναι ἀκριβῶς ἐπειδὴ λείπει ἡ
κατήχηση».

Ὁ πιὸ πολὺς λαός μας σὲ μιὰ συντριπτικὴ πλειοψηφία, εἶναι
ἀπληροφόρητος στὰ θέματα τῆς πίστεως, εἶναι ἀκατήχητος, καὶ
αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη συμφορά.
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Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπευθυνόμενος
πρὸς τοὺς Ἱεράρχες, μεταξὺ ἄλλων τόνισε ὅτι «σήμερα
ὑπάρχουν 37.000 ναοὶ καὶ λοιπὰ κτήρια στὴν Ρωσικὴ

Ἐκκλησία ποὺ τελοῦνται θεῖες λειτουργίες».
«Κάθε χρόνο ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία μεγαλώνει κατὰ 1.300

ναοὺς» τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης Κύριλλος. Νὰ ἀνα-
φερθεῖ ὅτι σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει πάνω ἀπὸ
40.000 ἱερεῖς, ἐνῶ τὰ τελευταῖα 8 χρόνια ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων
ἐπισκόπων ξεπέρασε τοὺς ἑκατό καί συνολικὰ εἶναι 303, δηλαδὴ
σχεδὸν ὁ διπλάσιος ἀπὸ τὸ 2009. Ἀξίζει δὲ νὰ σημειωθεῖ ὅτι, καὶ
ὁ ἀριθμὸς τῶν  Ἱερῶν Μονῶν καὶ Μοναστηριῶν, αὐξήθηκε ἀπὸ
804 σὲ 944!. 

Αὐτὰ συμβαίνουν σήμερα στὴ Ρωσία, στὴ χώρα πού πρὶν ἀπὸ
100 χρόνια γέννησε, ἀνέθρεψε καὶ ἀνύψωσε μὲ τὴ σταλινικὴ βία
τὴν ἀθεΐα, τὸ μίσος ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς Πίστεως καὶ
πότισε τὴν εὔφορη ρωσικὴ γῆ μὲ τὰ ἁγνὰ αἵματα μυριάδων
ὀρθόδοξων Ρώσων πιστῶν ἀναδεικνύοντας νέους γενναίους μάρ-
τυρες.

Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα μας τί συμβαίνει; Ἐσχάτως τὸ πάθος τῶν
«μοντερνιστῶν» γιὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς θρησκευτικῆς καὶ
ἱστορικῆς ταυτότητας τῶν  Ἑλλήνων ἔχει ἐκλάβει χαρακτηριστικὰ
ὑστερίας. Ἀφοῦ μπήκαμε στὴν ἑνωμένη Εὐρώπη, πρέπει νὰ
ἀλλάξουμε «συνείδηση, νοοτροπία, ἀξίες καὶ συμπεριφορὰ» μᾶς
λένε. Ἀσφαλῶς οἱ πιὸ ἐνθουσιώδεις κράχτες τῆς ἀποεθνοποίησης
πρέπει νὰ βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς, ἀφοῦ
οὐδεὶς στὴν Ἀγγλία, τὴ Γερμανία, τὴ Γαλλία θὰ τολμοῦσε νὰ ἐπι-

τεθεῖ μὲ τέτοιο μένος σὲ
πίστη, πατρίδα, ἱστορία,
γλώσσα, παραδόσεις καὶ
ἐθνικὰ σύνορα. Ποιὸς νὰ
τὸ φανταζόταν ὅτι ἡ διά-
λυση τοῦ ἔθνους μας θὰ
ἀρχίσει ἀπὸ μᾶς τοὺς ἴδι-
ους;
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ΑΡΓΙΑ!... 
Η ΗΜΕΡΑ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Μ έχρι τώρα ὁ ἑορ-
τασμὸς γινόταν μὲ
ἐκκλησιασμὸ τῶν

μαθητῶν, κατὰ τὴν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων καὶ
μὲ ὁμιλίες στὰ σχολεῖα καὶ ἀναφορὰ στοὺς μεγάλους Διδασκάλους
τῆς Οἰκουμένης.

Ὅμως μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ἡ ἡμέρα τῶν τριῶν Ἱεράρχων
ὁρίστηκε ἀπὸ φέτος ὡς ἀργία, χωρὶς κἄν νὰ προβλέπει τὴν
πραγματοποίηση, ἔστω κάποιας, τιμητικῆς ἐκδήλωσης μὲ ἀναφορὰ
στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν τριῶν  Ἱεραρχῶν, ὡς προστατῶν τῶν
ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ τῆς παιδείας μας.

Καὶ διερωτώμεθα· Ποιὰ εἶναι ἄραγε ἡ σκοπιμότητα μιᾶς
τέτοιας ἀπόφασης; Γιατί προσπαθοῦμε νὰ σβήσουμε ἀπὸ τὴν
ἱστορία τοῦ Γένους μας τὴν προσφορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ; Μὲ
ποιὸ δικαίωμα ἀποφασίζουν κάποιοι ἐρήμην τοῦ λαοῦ γιὰ τὸν
ἐκμαυλισμὸ καὶ τὸν εὐνουχισμὸ τῶν παιδιῶν μας;

«ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ» 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΘΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ὁ ἐθισμὸς στὸ Ιnternet εἶναι μιὰ σχετικὰ καινούργια πάθηση,
ἡ ὁποία παρουσιάζει ἔξαρση καὶ στὴν Ἑλλάδα. Παιδιὰ -
στὴν πλειονότητά τους ἀγόρια- παρακολουθοῦνται ἀπὸ

εἰδικοὺς ἐπιστήμονες τῆς Μονάδας Ἐφηβικῆς Ὑγείας τῆς Β΄ Παι-
διατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν. Ἡ Μονάδα λει-
τουργεῖ στὸ Νοσοκομεῖο παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ». Τὰ περισ-
σότερα παιδιὰ προσῆλθαν στὴ Μονάδα ἔπειτα ἀπὸ παρότρυνση
τῶν γονιῶν τους, ἐπειδὴ παρουσίασαν πτώση στὶς σχολικὲς ἐπι-
δόσεις τους. 



«Πρῶτα ἔρχονται οἱ γονεῖς τους καὶ συζητοῦν μὲ τοὺς εἰδικούς.
Περιγράφουν τὸ πρόβλημα ποὺ διακρίνουν οἱ ἴδιοι στὸ παιδί
τους καὶ ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ τοὺς πείσουμε νὰ ἔλθουν στὴ
Μονάδα μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν». Σύμφωνα
μὲ τὸν Γιῶργο Κορμᾶ, ἐκπρόσωπο τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου
Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου, μόνο τό 2017 ἀπευθύνθηκαν στὴ γραμμὴ
βοήθειας ποὺ διαθέτει τὸ κέντρο 1.640 ἄνθρωποι. «Στὴ μεγάλη
τους πλειοψηφία ἀπευθύνθηκαν σὲ μᾶς γονεῖς. Τὸ 33% τῶν
κλήσεων ἀφοροῦσε ἐξάρτηση στὸ διαδίκτυο» λέει ὁ κ. Κορμᾶς.

Ὅπως περιγράφει, «ἐξαρτημένος εἶναι ἕνας ἔφηβος ποὺ πα-
ραμελεῖ τὶς δραστηριότητές του, κλείνεται στὸν ἑαυτό του, ξενυ-
χτάει, πέφτουν οἱ σχολικές του ἐπιδόσεις, ἐπειδή, κυρίως, παίζει
διαδικτυακά παιχνίδια ἢ βρίσκεται στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.
Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ κυρίως ἐφήβους ἀπὸ 13 ἕως 16, 17 ἐτῶν. Τὰ
παιδιὰ αὐτὰ ζοῦν σὲ ἕναν φανταστικό, διαδικτυακὸ κόσμο καὶ
ὄχι στὸν πραγματικό. 

Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ λύση; «Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἀγκαλιαστοῦν
ἀπὸ τοὺς γονεῖς, νὰ ἀποκτήσουν δραστηριότητες, νὰ ὁριοθετηθοῦν,
νὰ κοιμοῦνται καλά, νὰ ξεκουράζονται, νὰ τὰ σπρώξουμε νὰ
ἀποκτήσουν κοινωνικότητα καὶ παρέες» σημειώνει ὁ κ. Κορμᾶς.
Ὡστόσο, ὅπως ἐπισημαίνει, ὑπάρχουν καὶ ἐνήλικες οἱ ὁποῖοι πα-
ραμελοῦν συστηματικά τά παιδιά τους καὶ ἀσχολοῦνται διαρκῶς
μὲ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ὄντες καὶ αὐτοὶ ἐξαρτημένοι.
«Ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ δείχνει νοσηρότητα, καταθλιπτικὰ συναι-
σθήματα, ἀδυναμία διαχείρισης ἄγχους. Ἂν τὰ κοινωνικὰ δίκτυα
χρησιμοποιοῦνταν μὲ μέτρο, θὰ μποροῦσαν ἀκόμα καὶ νὰ βοηθή-

σουν, δίνοντας σὲ κάποιον
προσωρινὴ διέξοδο ἀπὸ
τὰ προβλήματά του.
Ὅμως, δυστυχῶς, πολλοὶ
εἶναι αὐτοὶ πού... χάνουν
τὴν μπάλα καὶ ζοῦν στὴ
λογική τοῦ like» καταλή-
γει.
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Εὐαγγελισμός!
Διπλὴ γιορτή, διπλὴ χαρὰ
στῆς ἄνοιξης τὰ γιασεμιά.
Γιορτάζει ἡ γῆ κι ὁ οὐρανὸς
τραγούδι ψέλνει χαρωπός,
γιατί Ἀρχάγγελος λαμπρὸς
λουσμένος μές το ἅγιο Φῶς
κατέβηκε ἀπὸ ψηλὰ
μὲ ἀργυρόλευκα φτερὰ
κι ἔφερε μήνυμα γλυκό,
τὸν ἅγιο Εὐαγγελισμό.
Τὸν ἔφερε στὴν Παναγιὰ
μιὰ κόρη ἀπ’ ὅλες πιὸ γλυκιά.
Τῆς εἶπε πὼς θὰ ἀξιωθεῖ
νὰ φέρει κάτω ἐδῶ στὴ γῆ
τὸν Βασιλέα καὶ Θεό,
Αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸ Χριστό.
Κι αὐτὴ ἁπλὰ κι ἀληθινὰ
μὲ πόθο ἅγιο στὴν καρδιὰ
δέχθηκε αὐτὸν τὸ θησαυρὸ
μέσα στὰ σπλάχνα της κρυφό.
Κι ἔγινε ἡ Μάνα τοῦ Θεοῦ
Βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ,
καύχημα κάθε Χριστιανοῦ

Ἐθνικὴ γιορτή!
Διπλὴ γιορτή, διπλὴ χαρά!
Γιορτάζει πάλι ἡ λευτεριά,

τὸ τραγουδοῦνε τὰ πουλιά,
τὸ ἀντηχοῦνε τὰ βουνά!
Στῆς ἄνοιξης τὴν ἀγκαλιὰ
εὐωδιαστὴ μοσχοβολιὰ
σκορπάει ἡ ἐθνικὴ γιορτὴ
τοῦ 21 ἡ ξακουστή.
Νὰ τη ἡ Ἑλλάδα ἡ μικρή,
νά, μὲ καμάρι προχωρεῖ!
Θέλει ἐλεύθερη νὰ ζεῖ
πάντα μὲ δόξα, μὲ τιμή.
Κι ὅταν ἐχθροὶ ἔρχονται ξανὰ
πετιέται πάλι στὰ ψηλὰ
καὶ διαλαλεῖ καὶ τραγουδᾶ
μὲ ὅλα τά ἀνδρεία της παιδιά,
πού τὴν κρατοῦν μὲς στὴν καρδιὰ
ὡς ἄξια κληρονομιά:
Χαῖρε, πατρίδα μας γλυκιά.
Χαῖρε, ὦ, χαῖρε Ἐλευθεριά!

Κατερίνα 
Νίκα Μάνου



Λόγοι ὑγείας μoῦ ἐπέβαλαν νὰ μείνω
στὸ σπίτι καὶ καθὼς κοιτοῦσα ἀπ’ τὸ πα-
ράθυρο, ἀντίκρισα ἕνα συνηθισμένο μὰ
προκλητικὸ θέαμα.

Διαβατάρικα πουλιά, τὸ ἕνα πίσω ἀπ’
τὸ ἄλλο σὲ σχῆμα V περνοῦσαν ἀπ’ τὸν
οὐρανό. Ἄλλες φορὲς πᾶνε κι’ ἄλλες γυρί-
ζουν μὰ πάντοτε σὲ πιστὸ σχεδιασμό. Σκέ-
φτηκα: ἄραγε πῶς νιώθουν; Ὁλόκληρο στε-
ρέωμα καὶ ἐνῶ ἔχουν ὅλο τὸ ἐλεύθερο νὰ
πετοῦν δεξιὰ καὶ ἀριστερά, πάνω καὶ κάτω
ἀπ’ τὰ σύννεφα αὐτὰ τίποτε.

Δὲν ἔχουν οὔτε σήματα ΚΟΚ (κώδικα
οὐράνιας κυκλοφορίας), οὔτε ἀνισόπεδες
διαβάσεις, οὔτε ἐμπόδια, οὔτε μποτιλιά-
ρισμα. Πλήρης ἐλευθερία ἐπικρατεῖ ἐκεῖ
πάνω. Τ’ ἀποδημητικά μας ὅμως σὰν νὰ
εἶναι δεμένα μὲ ἀόρατο νῆμα, πετοῦν στὴ
συγκεκριμένη ἀράδα. Τάχα γιατί; Δὲν μπο-
ροῦν νὰ συναντηθοῦν στὸν τερματικό τους
σταθμὸ κάνοντας λίγες ἀτασθαλίες στὸ πέ-
ταγμά τους; Γιατί δὲν ἐκμεταλλεύονται τὴν
ἐλευθερία τους;

Παίρνω τὰ μάτια μου ἀπ’ τὸ γαλάζιο
σκηνικὸ καί τὰ μεταφέρω ἐκεῖ ποὺ μὲ
ὁδηγεῖ συνειρμικὰ ἡ σκέψη μου: «καί ὅσοι
τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’
αὐτούς καί ἔλεος…» (Γα 6,16). Ὁ Ἀπόστολος
δίνει ἐντολὴ ὅπως ὁ συνετὸς στρατηγὸς
στὸ στράτευμά του. Ἂν κανεὶς τὴν παραβεῖ
κινδυνεύει α) νὰ βρεθεῖ σ’ ἕτερο στρατό-
πεδο, β) νὰ πατήσει νάρκη, γ) νὰ γίνει
ἀφορμὴ νὰ ἐξοκείλουν κι’ ἄλλοι. Στὴν πνευ-
ματικὴ σφαίρα ἕνα τέτοιο παραπάτημα
στοιχίζει τὴν αἰωνιότητα. Δὲν μᾶς συμφέρει
λοιπὸν ν’ ἀλληθωρίζουμε, νὰ γινόμαστε
ἑτεροζυγοῦντες (Β΄ Κορ. στ΄14,15). Παρα-
μονεύει πνευματικὸς θάνατος. Κι ἂν ἐμεῖς

νοιώθουμε σαγηνευμένοι ἀπὸ τὴν κοσμικὴ
ἐλευθερία ποὺ φαντάζει πολὺ λογικὴ ἢ
φυσιολογικὴ γιὰ μᾶς ἢ παραδοθοῦμε σὲ
“ξέγνοιαστα” πετάγματα, τότε ἀλίμονο. Κι
ἐμεῖς θὰ βρεθοῦμε ἐκτὸς πορείας μὰ καὶ
θὰ γίνουμε αἰτία νὰ χαθοῦν κι’ ἄλλες ψυ-
χές.

Θυμᾶμαι τὶς γυμναστικὲς ἐπιδείξεις τοῦ
Δημοτικοῦ. Πόσο ἐπέμεναν οἱ δάσκαλοί
μας στὴ σωστὴ στοίχιση! Ἐφ’ ὅσον ὑπα-
κούγαμε τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν τέλειο. Σὲ
περίπτωση μὴ συμμόρφωσης τὸ θέαμα
ἦταν ἄσχημο. Ἀπὸ τότε μάθαμε τὰ καλά
τῆς ὑποταγῆς στὴν εὔλογη νομοτέλεια. Τὸ
τρένο μόνο ἐπάνω στὶς ράγες κινεῖται ἐλεύ-
θερο κι ἀσφαλές.

Ξαναφέρνω τὸ βλέμμα μου στὸν οὐρανὸ
ἀλλὰ τὰ πουλιὰ ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ
τὸ ὀπτικό μου πεδίο. Ἑστιάζω τώρα τὴ
σκέψη μου στὸν Δημιουργό τοῦ οὐρανοῦ
καὶ τῆς γῆς. Θεέ μου πόσο σοφά τά ἔχεις
φτιάξει ὅλα! Τὰ φυσικὰ φαινόμενα, ὁ βίος
τοῦ φυτικοῦ καὶ ζωικοῦ βασιλείου καὶ τὰ
θαυμαστά τους τεχνάσματα (ὅπως ἡ στοί-
χιση σὲ σχῆμα V) παραπέμπουν στὴν ἄμετρη
δεξιοτεχνία Σου! Πόσο περήφανοι πρέπει
νὰ αἰσθανόμαστε γιὰ Σένα ποὺ μὲ τόσο
παιδαγωγικὸ τρόπο, μᾶς ὁδηγεῖς ἄλλοτε
μὲ τὴ ράβδο Σου κι ἄλλοτε μὲ τὴ βακτηρία
Σου, στὴν κατανόηση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν
ἐντολῶν Σου! «ἐὰν θέλητε, καὶ εἰσακούσητέ
μου, τὰ ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε, ἐὰν
δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου,
μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται”. Καὶ ἐδῶ
μιλᾶμε γιὰ τὴν πνευματική μας
εὐζωΐα!

Διαμάντω Τ.




