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Υμνους δοξολογίας ἀναπέμπουμε στὸν ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ, καὶ υἱκὲς εὐχαριστίες στὸν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους & Κατερίνης κ. Γεώργιον, διότι μὲ τὴ χάρη τοῦ 

Θεοῦ καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου μας τὸ περιοδικὸ μας συμπλήρωσε αἰσίως ἕνα 
χρόνο κυκλοφορίας.

Ἦταν ἀρχὲς τοῦ 2014, ὅταν μιὰ ὁμάδα ἐκ τῶν μελῶν τοῦ  Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου 
«ΚΥΡΙΑΚΗ» προβληματιζόταν γιὰ τὸ ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ προβεῖ στὴν ἔκδοση ἑνὸς περι-
οδικοῦ μὲ κυρίως θρησκευτικὸ χαρακτήρα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀποτελοῦσε καὶ τὴν ἐπίσημη 
φωνὴ τοῦ συλλόγου μας. Σκοπὸς τοῦ ἐντύπου ἡ μαθητεία τῶν ἀναγνωστῶν στὴν «ἐν 
Χριστῷ ζωή». Ἡ ὕλη τοῦ περιοδικοῦ θὰ περιλάμβανε ὄχι μόνο θεολογικὰ ἄρθρα, ἀλλὰ 
καὶ παιδαγωγικά, ἱστορικά, ἐπιστημονικὰ καθὼς καὶ διηγήματα. 

Ἡ ἀπόφαση ποὺ πάρθηκε ἦταν νὰ ξεκινήσει τὸ ἐγχείρημα. Τὸ πρῶτο τεῦχος κυκλοφό-
ρησε τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2014 καὶ μὲ χαρὰ διαπιστώσαμε τὴν εὐνοϊκὴ ὑποδοχὴ καὶ ἀπο-
δοχὴ ἀπὸ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινό τῆς πόλεώς μας καὶ ὄχι μόνο.  Ἔτσι, ἡ «Κυριακή», ὅπως 
ὀνομάσθηκε τὸ περιοδικό, ἄρχισε τὴν πορεία της μέσα στὸ χρόνο. Σήμερα ἕνα ἔτος μετά, 
ἡ ἀνασκόπηση τῆς ὅλης παρουσίας τοῦ περιοδικοῦ στὸν κοινωνικό μας περίγυρο, μᾶς 
δίνει τὴν εὐκαιρία  ἐντόνου προβληματισμοῦ, μὲ διττὸ χαρακτήρα. Προβληματισμὸς ἀπὸ 
τὴ μία, γιὰ τὰ δικά μας λάθη καὶ ἀτελῆ πεπραγμένα, ἀλλὰ καὶ προβληματισμὸς γιὰ τὴν 
ἐπίτευξη τῶν στόχων μας καὶ τὴ μελλοντικὴ στοχοθέτηση τῶν προσπαθειῶν μας. Νὰ 
τονίσουμε ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτὴ εἶναι συλλογικὴ καὶ πὼς ἡ συμβολὴ ὅλων μὲ ἄρθρα, 
κρίσεις, σχόλια καὶ παρατηρήσεις θὰ εἶναι πολὺ σημαντική. Στοὺς συνεργάτες, κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκοὺς, ποὺ συνέβαλαν μὲ τὰ ἄρθρα, τὴν ἐπιλογὴ τῆς ὕλης καὶ τὴ διακίνηση 
τῶν τευχῶν, προσφέροντας ἀκούραστα τὶς ὑπηρεσίες τους, μὲ μόνο κίνητρο τὴν πίστη 
καὶ τὴν ἀγάπη στὸν «ἀρχηγὸ καὶ τελειωτή τῆς πίστεώς μας» Ἰησοῦ Χριστό ἐκφράζουμε 
ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» καὶ τὴν εὐχὴ νά συνεχιστεῖ ἡ συνεργασία αὐτή. 

Τὰ προβλήματα βέβαια καὶ οἱ δυσκολίες δὲν ἔλειψαν καὶ δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψουν, 
οἱ προσωπικές μας ἀδυναμίες, ἡ ἔλλειψη τῶν ἐπαρκῶν οἰκονομικῶν πόρων, ἡ ἔλλειψη 
ἐθελοντῶν, ἡ ἐπιλογὴ ἄρθρων, καὶ πολλὰ ἄλλα, κάνουν ἀκανθῶδες καὶ ἐπίπονο τό ἔργο 
μας.  Ἡ παρουσία ὅμως τοῦ Κυρίου μας, τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν ἁγίων μας 
εἶναι συνεχὴς καὶ μᾶς ἐνισχύει.  Ἔτσι  τὸ περιοδικό μας, συνεχίζει τὸ δρόμο του καὶ εὐ-
χόμαστε καὶ προσευχόμαστε νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν αἰώνια καὶ ἀτελεύτητο  Ἡμέρα τοῦ 
Κυρίου.      Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ἔνας χρόνος “Κυριακή” 



Εἶναι μεγάλο ἀγαθὸ νὰ παραδι-
νόμαστε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Τότε στὴν ψυχὴ εἶναι μόνος ὁ Κύρι-
ος καὶ δὲν ἔρχεται καμιὰ ξένη σκέ-
ψη, ἡ ψυχὴ προσεύχεται μὲ καθαρὸ 
νοῦ καὶ αἰσθάνεται τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, ἔστω καὶ ἂν ὑποφέρει σωμα-
τικά.

Ὅταν ἡ ψυχὴ παραδοθεῖ ὁλοκλη-
ρωτικὰ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος ἀρχίζει νὰ τὴν καθο-
δηγεῖ, καὶ ἡ ψυχὴ διδάσκεται ἀπευ-
θείας ἀπὸ τὸν Θεό, ἐνῶ προηγουμέ-
νως τὴν ὁδηγοῦσαν οἱ ἄνθρωποι καὶ 
ἡ Γραφή. Ἀλλὰ τὸ νὰ εἶναι δάσκα-
λος τῆς ψυχῆς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μὲ 
τὴ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἶναι 
σπάνιο καὶ λίγοι γνωρίζουν αὐτὸ 
τὸ μυστήριο, ἐκεῖνοι μόνο ποὺ ζοῦν 
κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ὑπερήφανος δὲν ἀναζητεῖ τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ προτιμᾶ νὰ κα-
τευθύνει ὁ ἴδιος τὴ ζωή του. Καὶ δὲν 
καταλαβαίνει πῶς, χωρὶς τὸν Θεό, 

δὲν ἐπαρκεῖ τὸ λογικό τοῦ ἀνθρώ-
που γιὰ νὰ τὸν καθοδηγεῖ. Κι ἐγὼ, 
ὅταν ἐζοῦσα στὸν κόσμο προτοῦ 
νὰ γνωρίσω τὸν Κύριο καὶ τὸ ἅγιο  
Πνεῦμα, ἐστηριζόμουν στὸ λογι-
κό μου. Ὅταν ὅμως ἐγνώρισα μὲ τὸ 
ἅγιο Πνεῦμα τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ 
Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τότε 
παραδόθηκε ἡ ψυχή μου στὸν Θεὸ 
καὶ δέχομαι ὁτιδήποτε θλιβερό μοῦ 
συμβεῖ καὶ λέω: «Ὁ Κύριος μὲ βλέπει 
… Τί νὰ φοβηθῶ;». Προηγουμένως 
ὅμως δὲν μποροῦσα νὰ ζῶ κατ’ αὐτὸ 
τὸν τρόπο.

Γιὰ ὅποιον παραδόθηκε στὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωὴ γίνεται πολὺ 
εὐκολότερη, γιατί στὶς ἀρρώστιες, 
στὴ φτώχεια καὶ στὸ διωγμὸ σκέ-
φτεται: «Ἔτσι εὐδόκησε ὁ Θεὸς καὶ 
πρέπει νὰ ὑπομείνω γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
μου».

Νά, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια πάσχω 
ἀπὸ πονοκέφαλο καὶ δύσκολα τὸν 
ὑποφέρω ἀλλὰ μὲ ὠφελεῖ, γιατί μὲ 
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τὴν ἀσθένεια ταπεινώνεται ἡ ψυχή. 
Ἡ ψυχή μου ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ 
προσεύχεται καὶ νὰ ἀγρυπνεῖ ἀλλὰ 
ἡ ἀσθένεια μὲ ἐμποδίζει, διότι τὸ ἄρ-
ρωστο σῶμα ἀπαιτεῖ ἀνάπαυση. Καὶ 
παρακάλεσα πολὺ τὸν Κύριο νὰ μὲ 
θεραπεύσει, ἀλλὰ δὲν μὲ ἄκουσε. Κι 
αὐτὸ σημαίνει πώς αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν 
πρὸς ὄφελός μου.

Νὰ ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη περίπτωση, 
ποὺ ὁ Κύριος μὲ ἄκουσε καὶ μὲ ἔσω-
σε. Σὲ μιὰ γιορτὴ πρόσφεραν στὴν 
τράπεζα ψάρι. Ἐνῶ λοιπὸν ἔτρωγα, 
ἕνα κόκαλο μπῆκε πολὺ βαθιὰ στὸ 
λαιμό μου. Ἐπικαλέστηκα τὸν ἅγιο 
Παντελεήμονα, παρακαλώντας νὰ 
μὲ θεραπεύσει, γιατί ὁ γιατρὸς τοῦ 
Μοναστηριοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
μοῦ βγάλει τὸ κόκαλο ἀπὸ τὸ φά-
ρυγγα. Καὶ μόλις εἶπα: «γιάτρεψε 
μέ», ἡ ψυχή μου πῆρε ἀπάντηση: 
«Βγές, ἔξω ἀπὸ τὴν τράπεζα, κάνε 
μιὰ βαθιὰ εἰσπνοὴ καὶ μιὰ ἀπότομη 
ἐκπνοὴ καὶ τὸ κόκαλο θὰ βγεῖ μὲ 
αἷμα».  Ἔτσι κι ἔκαμα καὶ βγῆκε ἕνα 
μεγάλο κόκαλο μὲ αἷμα. Καὶ κατά-
λαβα πῶς, ἂν ὁ Κύριος δὲν μὲ θε-
ραπεύει ἀπὸ τὸν κεφαλόπονο, αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι εἶναι ὠφέλιμο γιὰ τὴν 
ψυχή μου νὰ ὑποφέρω τὸν πόνο.

Ὅταν ἡ χάρη εἶναι μαζί μας, εἴμα-
στε δυνατοὶ στὸ πνεῦμα. Ὅταν ὅμως 
τὴν χάσομε, βλέπομε τὴν ἀδυναμία 

μας, βλέπομε πὼς χωρὶς τὸν Θεὸ 
δὲν μποροῦμε οὔτε νὰ σκεφτοῦ-
με τὸ καλό. Πῶς μπορεῖς νὰ ξέρεις 
ἂν ζεῖς σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ; Νὰ ἡ ἔνδειξη: Ἂν στενοχωριέ-
σαι γιὰ κάτι, αὐτὸ σημαίνει πὼς δὲν 
παραδόθηκες τελείως στὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ἔστω κι ἄν σοῦ φαίνεται 
πὼς ζεῖς σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ.

 Ὅποιος ζεῖ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, αὐτὸς δὲν μεριμνᾶ γιὰ τίπο-
τε. Κι ἂν κάτι τοῦ χρειάζεται, παρα-
δίνει τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν ἀνάγκη 
του στὸν Θεό. Κι ἂν πάρει ὅ,τι θέ-
λει, μένει ἤρεμος, σὰν νὰ τὸ εἶχε. 
Ψυχὴ ποὺ παραδόθηκε στὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ δὲν φοβᾶται τίποτε: οὔτε 
θύελλες οὔτε ληστὲς, οὔτε τίποτε 
ἄλλο. ‘Ό,τι κι ἂν ἔλθει, λέγει: «Ἔτσι 
εὐδοκεῖ ὁ Θεός», κι ἔτσι διατηρεῖται 
ἡ εἰρήνη στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα. 
Τὸ καλύτερο ἔργο εἶναι νὰ παραδο-
θοῦμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ 
βαστάζομε τὶς θλίψεις μὲ ἐλπίδα. Ὁ 
Κύριος, βλέποντας τὶς θλίψεις μας, 
δὲν θὰ ἐπιτρέψει ποτὲ κάτι ποὺ νὰ 
ξεπερνᾶ τὶς δυνάμεις μας. Ἂν οἱ θλί-
ψεις μᾶς φαίνονται ὑπερβολικές, 
αὐτὸ σημαίνει πὼς δὲν ἔχομε παρα-
δοθεῖ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ...  

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
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  Πρόγραμμα Ὁμιλιῶν
Ἀπὸ Παρασκευή 9  Ὀκτωβρίου καὶ κάθε 2η Παρασκευή, ὧρες 7.00–8.00μ.μ,

στὴν αἴθουσα τῆς Ἀπολύτρωσης (Προύσσης 16, περιοχὴ Πάρκου).
Θέματα θεολογικά, παιδαγωγικὰ καὶ οἰκογένειας ἀπὸ τοὺς 

 κ. Ἰωάννη Βαρσάμογλου καὶ  κ. Ἀθανάσιο Γκάτζιο  ἀντίστοιχα.



Μερικοὶ λένε πώς ἡ ζωὴ μας εἶ-
ναι ἀρκετὰ σύντομη. Νομί-

ζουμε ὅμως πώς ἀπὸ μόνοι μας συ-
ντομεύουμε τὸ χρόνο τῆς ζωῆς μας 
ἀπὸ τὴν κατάχρηση, τὴν παράχρη-
ση καὶ τὴν ἠθοφθορία.

Ἂν τὴ ζωὴ τὴ χρησιμοποιήσουμε 
μὲ σεβασμό, περίσκεψη καὶ φει-
δὼ εἶναι σίγουρα ἀρκετὰ μεγάλη. 
Ὁ ἄνθρωπος γενικὰ δὲν ἐκτιμᾶ τὸ 
χρόνο, τὸν ἀφήνει νὰ κυλᾶ ἀνεκ-
μετάλλευτα, τὸν σπαταλᾶ εὔκολα, 
δὲν τὸν ἀξιοποιεῖ, δὲν τὸν χρησι-
μοποιεῖ χρήσιμα. Οἱ ἄνθρωποι ζοῦν 
συχνὰ ὡς ἐπιγείως ἀθάνατοι. Δὲν 
ἐξαγοράζουν τὸν καιρό, παρὰ τὸ 
ὅτι οἱ ἡμέρες εἶναι ἀρκετὰ πονηρές. 
Ὁ χρόνος μακραίνει ὅσο ὁ ἄνθρω-
πος αὐξάνεται πνευματικά, ὅσο 
πλησιάζει τὸ βάθος καὶ τὴν ἱερότη-
τα τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς.

Μερικοὶ γέρασαν χωρὶς νὰ ζήσουν 
ὄντας γέροι καὶ νέοι γέρασαν προ-

τοῦ νὰ μεγαλώσουν. Φοβοῦνται τὸ 
θάνατο, παρότι δὲ γνωρίζουν νὰ 
ζήσουν. Χάνουν τὴ ζωὴ μέσα ἀπὸ 
τὰ χέρια τους δίχως νὰ τὴ ζήσουν. 
Δὲν ξέρουν οὔτε τί εἶναι ζωή, οὔτε 
τί εἶναι θάνατος, οὔτε πιὸ εἶναι τὸ 
οὐσιαστικὸ νόημα τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου. Τὸ θάνατο πιὸ πολύ τό 
φοβοῦνται ὅσοι ἐλέγχονται ἀπὸ τὴ 
συνείδησή τους, ὅσοι δὲν βελτίω-
σαν τὴν πνευματική τους ταυτό-
τητα, ὅσοι παρασύρθηκαν ἀπὸ τὶς 
ἡδονὲς τοῦ βίου. Ἡ πνευματικό-
τητα τοῦ ἀνθρώπου ἀντιστέκεται 
ἰσχυρὰ στὴ φθορὰ καὶ στὴ βλαπτι-
κότητα πού μπορεῖ νὰ προκαλέσει 
ὁ χρόνος. Ἡ γαλήνη στὴν ψυχὴ 
τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ σκηνώσει 
μόνιμα μόνο κατόπιν σκληροῦ δι-
ωγμοῦ τῆς κακίας. Ἡ ἐμπιστοσύνη 
στὴ θεία πρόνοια θὰ συνδράμει ση-
μαντικὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἐπίτευξη.

Ὁ φιλόσοφος Σενέκας λέγει πώς 
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Τὸ νόημα τῆς ζωῆς



Φ5                                                                                                                                                     7Κυριακή

«τὸ θέμα ὅμως δὲν εἶναι ὅτι ἔχου-
με λίγο χρόνο ζωῆς, ἀλλὰ ὅτι σπα-
ταλᾶμε μεγάλο μέρος του». Ἂν ὁ 
ἄνθρωπος παρασυρθεῖ στὸ κυνηγη-
τὸ τῆς ἡδονῆς, τῆς πολυτέλειας, τῆς 
δόξας καὶ τῆς εὐδαιμονίας δὲν θὰ 
καταλάβει πῶς πέρασε μιὰ ὁλόκλη-
ρη ζωή. Ἡ ἀκόρεστη φιλοχρηματία, 
ἡ μέθη, ἡ ὀκνηρία, ἡ φιλοδοξία, 
ἡ ἀπληστία, ἡ ραδιουργία ταλαι-
πωροῦν πολὺ τὸν ἐραστή τους. Τὰ 
πάθη δὲν ἀφήνουν τὸν ἐργάτη τους 
νὰ δεῖ τὴν ἀλήθεια. Οἱ ἀπολαύσεις 
καθηλώνουν τὸν ἄνθρωπο χαμηλὰ 
καὶ δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ ἀνυψωθεῖ 
ἀπὸ τὰ γήινα. Πολλοὶ θαυμάζουν 
τοὺς πλούσιους, δὲν γνωρίζουν 
ὅμως τί φουρτουνιασμένες θάλασ-
σες κουβαλοῦν μέσα τους. Πολλοὶ 
λίγοι θὰ μποροῦσαν ἄνετα νὰ ποῦν 
πώς εἶναι εὐχαριστημένοι μὲ τὸν 
ἑαυτὸ τους ἀρκετά. Δὲν τοῦ ἔδω-
σαν τὸν χρόνο πού δίκαια ἤθελε, 
δὲν τὸν ἄκουσαν προσεκτικά, δὲν 
τὸν εἶδαν κατάματα, δὲν τὸν ἀνέ-
κριναν αὐστηρά, δὲν τὸν γνώρισαν 
ποτὲ καλά. Γι’ αὐτὸ δὲν ἦταν ἤρε-
μος, ἀτάραχος, ἄφοβος καὶ ὑπομο-
νετικός. 

Λησμονήσαμε γιὰ τὰ καλὰ ὅτι 
εἴμαστε θνητοὶ καὶ περαστικοὶ ἀπὸ 
ἐδῶ.

Ὅσο καὶ ἂν ξεγελᾶ μὲ διάφορους 
τρόπους ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό 
του, πάντα κατὰ βάθος θὰ ζητᾶ τὴν 
πραγματικὴ ἀνάπαυση.  Ἕνας σο-
φὸς ρωμαῖος αὐτοκράτορας χαιρό-
ταν καὶ μόνο στὴ σκέψη του πότε 

θὰ ἀπαλλαγεῖ τοῦ μεγαλείου τοῦ 
θρόνου του γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἀλη-
θινά. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀσχολεῖται 
μὲ πολλά, μεριμνᾶ καὶ τυρβάζει, 
δὲν μπορεῖ νὰ συγκεντρωθεῖ κάπου 
καὶ νὰ ἀποδώσει, δὲν ἔχει καιρὸ 
νὰ ζήσει ἐλεύθερα. Πολὺ συχνὰ οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι κουρασμένοι ἀπὸ 
τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρόν. Προ-
σπαθοῦν νὰ ζήσουν ἕνα καλύτερο 
μέλλον, δίχως νὰ κάνουν ὅμως τί-
ποτε τὸ σημαντικὸ γι’ αὐτό. Ἡ ζωὴ 
κυλᾶ καὶ ὁ ἄνθρωπος βυθισμένος 
στὶς πολλὲς ἀσχολίες του δὲν τὸ 
παρατηρεῖ. Ἀπορεῖ πῶς πέρασαν 
τόσο γρήγορα τόσα χρόνια. Πιὸ 
σύντομη βρίσκουν τὴ ζωὴ σίγουρα 
οἱ πολυάσχολοι ἄνθρωποι.

Στὴ ζωὴ δίνουμε ἐξετάσεις. Ἂν 
νικήσαμε τὰ πάθη μας, ἂν ἀγαπή-
σαμε τὴν ἀγάπη, ἂν μισήσαμε τὴν 
κακία, ἂν γνωρίσαμε τὸν ἑαυτό 
μας, ἂν συναντήσαμε τὸ Θεό. Τότε 
ἔχουμε βρεῖ τὸ σκοπό, τὸ στόχο, τὸ 
νόημα τῆς ζωῆς.  Ἔχουμε κερδίσει 
τὶς ἐξετάσεις. Αἰσθανόμεθα μύρο 
αἰωνιότητος. Δὲ φοβόμαστε τὸ θά-
νατο. Δὲ μᾶς κουράζει ἡ ζωή. Με-
τανοοῦμε.  Ἐλπίζουμε. Χαιρόμαστε.

† Μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

  Διόρθωση τυπογραφικοῦ λάθους
Στὸ τεῦχος ἀρ.4, συγγραφέας τοῦ 
ἄρθρου μὲ τίτλο «Ἡ Παναγία τῆς 
Πέτρας» εἶναι ὁ θεολόγος καὶ 
συγγραφέας κ. Ἰωάννης Πουλατσίδης. 
Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ τὸν συγγραφέα 
καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ τὴν  
ἀποστολὴ τοῦ ἄρθρου. 
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Στὶς δύσκολες ὧρες

Στὸ βιβλίο «Εἶπε Γέρων» - ἔκδο-
ση Ἀστέρος – καταγράφεται ὁ 

διάλογος τοῦ Ἀββᾶ Θεόδωρου τῆς 
Φέρμης μὲ ἕνα μοναχό:

- Πές μου δυὸ λόγια, γιατί χάνομαι.
Καὶ μόλις καὶ μετὰ βίας τοῦ ἀπο-

κρίνεται ὁ Ἀββᾶς:
- Ἐγὼ κινδυνεύω καὶ τί μπορῶ νὰ 

σοῦ πῶ;
Διαβάζοντας κανεὶς τὸ πιὸ πάνω 

περιστατικό, διαπιστώνει:
1. Τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀνθρώπινη συ-

μπαράσταση, ὅταν οἱ πειρασμοὶ 
καὶ οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς ὁδηγοῦν 
στὴν κατάρρευση. Ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ 
ἀπομόνωση γίνονται θάνατος, ἐνῶ 
ἡ συμπόρευση ἀνόρθωση καὶ δύνα-
μη.

2. Τὴν πραγματικότητα τῆς ἀνθρώ-
πινης πορείας ποὺ ἔχει «τὰ πάνω καὶ 
τὰ κάτω της», τὶς χαρὲς καὶ τὶς θλί-
ψεις της, τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι της. 
Ἀπ’ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα δὲν 

εἶναι ἐκτὸς κανείς. Ὅλοι, μοναχοί, 
κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἐνάρετοι καὶ 
ἀμετανόητοι, ἔχουν καὶ τὶς δύσκο-
λες ὧρες τους. 

Τὸ σύνθημα «μὲ τὸ Χριστὸ πάντα 
χαρούμενοι», φαίνεται πὼς παρα-
πλανᾶ ἀντὶ νὰ βοηθᾶ. Τὸ Εὐαγγέλιο, 
ὅπως καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, ποὺ 
εἶναι ἀληθινό, μᾶς λέει ὅτι «στὸν 
κόσμο θὰ ἔχουμε θλίψεις», ὅτι ὁ πό-
νος τῆς ψυχῆς εἶναι ἐπώδυνος, ὅτι ἡ 
ὁδὸς εἶναι «τεθλιμμένη». Στὶς κατα-
στάσεις αὐτὲς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρ-
χει ἡ χαρά! Μπορεῖ ὅμως νὰ ὑπάρχει 
ἡ εἰρήνη τῆς καρδιᾶς, ὅμοια μὲ τὴν 
εἰρήνη ποὺ εἶχε ὁ Χριστὸς τὴ νύχτα 
ποὺ ὁδηγεῖτο στὸ Γολγοθὰ καὶ στὸ 
θάνατο.

Τὶς στιγμὲς τοῦ μεγάλου πόνου ὁ 
ἄνθρωπος χρειάζεται ἄνθρωπο, γιὰ 
νὰ τοῦ κρατήσει τὸ χέρι καὶ νὰ τοῦ 
μεταγγίσει τὴν ἀγάπη ποὺ συμπά-
σχει καὶ γι’ αὐτὸ ζωοποιεῖ. Ἂν αὐτὸ 
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τὸ χέρι δὲν ὑπάρχει, φαίνεται ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία ὅτι ἔρ-
χεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὡς ὁ «πά-
σχων Θεός», καὶ παρηγορεῖ, δυνα-
μώνει, ζωοποιεῖ. Χρειάζεται, βέβαια, 
ὑπομονὴ καὶ πίστη μὲ ταπεινὸ φρό-
νημα, χωρὶς σκληρότητα τῆς καρδι-
ᾶς ποὺ διώχνει τόσο τὴν ἀνθρώπινη 
παρουσία ὅσο καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως τὴν ὥρα τῆς κακοκαιρίας, μὲ 
τὴ νεροπομπὴ καὶ τοὺς κεραυνούς, 
δὲν ἀρχίζει κανεὶς τὸν περίπατο στὴ 
φύση, ἔτσι καὶ τὴν ὥρα τῶν δοκιμα-
σιῶν μαζεύεται.  Ἡ σιωπή, ἡ προσευ-
χή, ἡ περισυλλογή, ἀνασυγκροτοῦν 
τὴν ὕπαρξή μας, δυναμώνουν τὴν 
ψυχὴ καὶ τὴ βοηθοῦν νὰ ἀντιμετω-
πίσει τὶς δύσκολες ὧρες.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε ἐλπίδα 
σ’ αὐτὲς τὶς ὧρες. Νὰ περιμένουμε 
τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς σοφῆς 
διαπίστωσης τῶν προγόνων μας 
«κι αὐτὸ θὰ περάσει». Νὰ αἰσθανό-
μαστε τὶς δύσκολες ὧρες ὅπως τὰ 
σύννεφα ποὺ σκεπάζουν τὴν εὐερ-
γετικὴ ἐπίδραση τοῦ  Ἥλιου. Ὅσο 
μαῦρα καὶ νὰ εἶναι, κάποια στιγμὴ 
θὰ φύγουν καὶ θὰ λάμψει ὁ  Ἥλιος. 
Σημασία ἔχει ὁ  Ἥλιος κι ὄχι τὰ προ-
σωρινὰ σύννεφα.

Ἔχοντας ἕνα Θεὸ – Πατέρα ποὺ 
εἶναι ὁ ὄντως  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύ-
νης, τὰ ἀδέλφια μας – ἁγίους ποὺ 
γνωρίζουν τὶς δύσκολες ὧρες καὶ 
κυρίως τὴν Παναγία ὡς τὴ Μάνα 
ποὺ κατανοεῖ καὶ συμπεριφέρεται μὲ 
στοργή, μποροῦμε νὰ προχωροῦμε 
χωρὶς ἀπόγνωση, ἀκουμπώντας ὁ 

ἕνας στὸν ἄλλο ὡς μέλη τοῦ ἴδιου 
σώματος.

Τελειώνω μὲ τὴν παράθεση ἑνὸς 
τροπαρίου – προσευχῆς πρὸς τὴ 
Θεοτόκο, ἀπὸ τὴν Παρακλητική: 
«Παῦσον τὸν πόνο τῆς πολυστε-
νάκτου ψυχῆς μου, ἡ παύσασα πᾶν 
δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς! 
σὺ γὰρ βροτῶν τὰς ὀδύνας διώκεις, 
ἁμαρτωλῶν τὴν κατήφειαν λύεις! Σὲ 
πάντες κεκτήμεθα, ἐλπίδα καὶ στή-
ριγμα, Παναγία Μητροπάρθενε».

π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους

ΚΥΡΙΑΚΗ
Τριμηνιαίο Ὀρθόδοξο Χριστιανικό 

Περιοδικό.
 Ὄργανο ὁμωνύμου Ἱεραποστολι-

κοῦ Συλλόγου.

Ἔτος Β΄, Ἀριθ. Φύλλου 5
Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2015

Ἐκδότης:  Ὀρθ. Ἱεραπ. Σύλλογος 
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 Παπαναστασίου 9, 
60100 Κατερίνη, τηλ: 2351022183.

 Ὑπεύθυνος Σύνταξης: 
Ἀθανάσιος Γκάτζιος,

τηλ: 2351026396.
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τριος Ἀλτιντζῆς, 
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Θεσσαλονίκη.



Σοφία, ἡ Πόντισσα

Ο ἥλιος ράπιζε μὲ τ’ ἀνελέητα 
δάχτυλά του ἐκεῖνο τὸν καυτὸ 

Ἰούλιο τοῦ 1914, πρὶν ἀπὸ τὸν Με-
γάλο Πόλεμο, τοὺς θεριστὲς ποὺ 
εἶχαν βγεῖ στὰ σταροχώραφά τους 
νὰ δρέψουν τὸν πλούσιο χρυσαφέ-
νιο καρπὸ τῆς εὐλογημένης γῆς τοῦ 
Εὔξεινου Πόντου. Ὁ Ἰορδάνης καὶ ἡ 
Σοφία, νιόπαντροι κι ἐρωτευμένοι, 
εἶχαν ἀφήσει τὴ θαλερὴ τους κοίτη 
ἀχάραγα κι ἐπίασαν τὰ δρεπάνια στὸ 
μεστωμένο χωράφι τους ἔξω ἀπὸ 
τὴν Ἄρδασσα, στὸ δρόμο γιὰ τὴν 
Τραπεζούντα, τὴν στιγμὴ ποὺ μὲ μιὰ 
ἔκρηξη χρωμάτων καὶ φωτοχυσίας ὁ 
ἥλιος ἀνέτελλε μεγαλειώδης πίσω 
ἀπὸ τὰ ἀγέρωχα βουνὰ τοῦ Πόντου. 
Ἀπὸ τὰ βαθύσκια δάση, τοὺς μαγευ-
τικοὺς δρυμῶνες τῶν ἀσάλευτων 
στοὺς αἰῶνες Κολχικῶν βουνῶν κι 
ἀπὸ τὰ ρυάκια ποὺ κελάρυζαν τερ-
πνά, σηκωνόταν δροσερό τό ἀεράκι 
καὶ τοὺς πρόσφερε ἀναψυχή. Εἶχαν 
μαζί τους καὶ τὸ βυζανιάρικο μωρό 
τους ποὺ ἀναπαυόταν στὴν κούνια 
του.

Ὅταν ὁ ἥλιος ὑψώθηκε μιὰ ὀργυιὰ 
στὸν οὐρανὸ καὶ κατάπιε τὴ δρο-

σερὴ αὔρα, ἡ Σοφία ἀνασήκωσε τὴν 
κουρασμένη μέση της, σκούπισε μὲ 
τὴν ἀναστροφὴ τῆς παλάμης της 
τὸ ἱδρωμένο μέτωπο κι ἀναζήτησε 
τὴ λευκή, βαμβακερὴ μαντίλα της. 
Πρὶν κρύψει κάτω ἀπὸ τὸ χοντρὸ 
πανὶ τὶς βαριές, ξανθὲς, πλεξοῦδες 
της, τὸ καμάρι της, κοίταξε στορ-
γικὰ μὲ τὰ ὁλόγλυκα μαῦρα μάτια 
της τὸν Ἰορδάνη ποὺ κινοῦνταν 
ρυθμικὰ μὲς στὸ χωράφι, ἅρπαζε μὲ 
τ’ἀριστερὸ μιὰ μεγάλη χεριὰ στάχυα 
καὶ μὲ τὸ κοφτερὸ δρεπάνι στὸ δεξί, 
τὰ’κοβε. 

Ἐκεῖνος, ἀπορροφημένος, δὲν εἶδε 
τὶς ἐρωτευμένες σαϊτιὲς τῶν ματιῶν 
της καὶ τὸν φώναξε: Ἰορδάν. Ἀναση-
κώθηκε καὶ τῆς χαμογέλασε ἀσυ-
ναίσθητα. Ἡ γυναίκα του ἦταν τὸ 
πιὸ ὡραῖο θέαμα γιὰ τὰ μάτια του, 
τὸ μόνο θέμα γιὰ τὴ σκέψη του, τὸ 
μόνο ὄνομα στὰ χείλη του, ὅ,τι πιὸ 
πολύτιμο. Τὴ λάτρευε. Ἐκείνη ἁπλῶς 
τοῦ’δειξε μὲ τὰ μάτια τὴν κούνια. 
«Πορπατῶ, Τσόφα μ’ πορπατῶ». Σή-
κωσε τὴν τρόκνα στὰ στιβαρά του 
χέρια καὶ τὴ μετέφερε στὴν ἄκρη 
τοῦ  χωραφιοῦ κάτω ἀπὸ μιὰ συστά-
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δα πλατύφυλλων δένδρων ποὺ ἔρι-
χναν δαντελωτὴ σκιὰ στὸ σκληρό, 
σβολιασμένο χῶμα. Ἡ Σοφία ἔδεσε 
γερά τό μαντίλι καλύπτοντας αὐτιὰ 
καὶ πρόσωπο μὴ μαράνει ὁ ἥλιος τὴν 
ἐξαιρετικὴ ὀμορφιά της κι ἔσκυψε 
στὸ θέρο τραγουδώντας.

Μιὰ ὥρα μετὰ πῆγε πρὸς τὰ δέν-
δρα νὰ θηλάσει τὸ μωρό. Παρα-
ξενεύτηκε ποὺ τόση ὥρα δὲν τὸ 
ἄκουσε νὰ κλαίει καὶ νὰ τὴν καλεῖ. 
Στράφηκε πρὸς τὸν  Ἰορδάνη. Συνέ-
χιζε ἀκούραστα τὸν θερισμό. Πλη-
σιάζοντας εἶδε τὰ γουρούνια της νὰ 
γρυλλίζουν ἱκανοποιημένα κοντὰ 
στὴν κούνια. Τὰ’χαν ξεχάσει ἀφύ-
λαχτα. Σὰν κοφτὴ ξυραφιὰ ἡ μαύρη 
ἐπίγνωση. Ἄρχισε νὰ τρέχει ἀλλό-
φρων οὐρλιάζοντας κι ὅταν ἀντί-
κρυσε τὰ ματωμένα σπάργανα τοῦ 
παιδιοῦ της ξέσυρε φωνὴ μεγάλη, 
σπαραχτική, μαύρη λαλιὰ καὶ σωρι-
άστηκε ἀναίσθητη στὸ ξερὸ κι ἀνώ-
μαλο σὰν ἑκατοντάδες κοφτερὲς 
λόγχες χῶμα. Δραπέτευσε στὴ σκο-
τεινιὰ τοῦ τίποτε. Ὁ Ἰορδάνης οὔτε 
κατάλαβε πὼς ἔφτασε στὸν τόπο 
τῆς τραγωδίας. Οἱ δρασκελιές του 
σὰν τὸν Διγενῆ Ἀκρίτα, ἀπὸ βουνὸ 
σὲ βουνό. Εἶδε μὲ φρίκη τὸ οἰκτρὸ 
θέαμα τοῦ ἀγαπημένου του γιοῦ καὶ 
ὕψωσε δυὸ θυμωμένες γροθιὲς στὸν 
οὐρανό. «Ἄχ, Θεὲ» ἔμπηξε γοερὴ 
κραυγὴ ποὺ καταξέσχισε τοὺς αἰθέ-
ρες.  Ὕστερα ἡττημένος κατέβασε τὰ 
χέρια κι ἔπεσε πάνω ἀπὸ τὴν ἀγα-
πημένη του νὰ τὴ συνεφέρει, νὰ τὴ 
στηρίξει.

Ὅλο αὐτὸ τὸν καιρὸ πρὶν καὶ μετὰ 
τὴν προσωπική τους συμφορὰ συμ-

μετέχουν στὰ δεινοπαθήματα τοῦ 
Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔχουν 
ἀρχίσει ἤδη, μετὰ τὴν ἐπικράτηση 
τῶν Νεοτούρκων τὸ 1908, οἱ διωγ-
μοὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ κλιμακώνο-
νται χρόνο μὲ τὸ χρόνο σύμφωνα μὲ 
τὸ σχέδιο τοῦ Γερμανοῦ στρατάρχη 
Liman von Sanders, ἐκπροσώπου 
τοῦ Κάιζερ στὴν Τουρκία καὶ ἀρ-
χηγοῦ τοῦ Α΄ τουρκικοῦ Σώματος 
Στρατοῦ, γιὰ τὴ γερμανοποίηση 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 
Οἱ Ἕλληνες κατέχουν τὴν οἰκο-
νομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἰσχὺ τοῦ 
μεγάλου ἀσθενοῦς κι ἀποτελοῦν 
ἐμπόδιο. Πρέπει ν’ἀφανιστοῦν. Οἱ 
ἐκτοπισμοί, τὸ οἰκονομικὸ μποϋκο-
τὰζ, ἡ ψυχολογικὴ τρομοκρατία, 
οἱ λεηλασίες, οἱ ἀπειλές, οἱ ὕβρεις, 
οἱ προπηλακισμοί, οἱ διαρπαγές, 
οἱ φυλακίσεις, οἱ ἀπαγχονισμοί, οἱ 
σφαγές, οἱ δολοφονίες ὑπηρετοῦν 
τὸ στόχο τους τῆς ὁμαδικῆς ἐξό-
ντωσης. Ἀλλὰ τὰ πιὸ σατανικὰ μέσα 
γιὰ τὴ γενοκτονία ἀποδεικνύονται 
τὰ Ἀμελὲ Ταμπουροῦ, τὰ «τάγματα 
θανάτου» γιὰ τοὺς μάχιμους ἄνδρες 
καὶ οἱ μετακινήσεις γυναικοπαίδων 
καὶ γερόντων ἀπὸ τὶς ἑστίες τους 
στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς μικρασιατικῆς 
ἐνδοχώρας. Ἡ πείνα, οἱ κακουχίες, 
οἱ ἐξαντλητικὲς πορεῖες, ὁ καύσω-
νας ἢ τὸ δριμὺ ψύχος, οἱ ξυλοδαρ-
μοί, οἱ βιασμοὶ ἀποδεκατίζουν τοὺς 
δύσμοιρους  Ἕλληνες.

Τὸ χαρτὶ τῆς ἐπιστράτευσης γιὰ 
τὰ ἀμελὲ ταμπουροῦ στὸν Ἰορδά-
νη ἦλθε πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ἰουλίου 
τοῦ 1914, λίγες μέρες μετὰ τὸ θάνα-
το τοῦ παιδιοῦ τους καὶ λίγες μέρες 
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ναχὴ ποὺ ἰχνηλατεῖ τὴν ἐδῶ ζωὴ μὲ 
μόχθους καὶ πόνους ὑπέρμετρους 
πλέκοντας γέφυρες μὲ τὴν κοινωνία 
τῶν ἁγίων καὶ ἀξιώνεται μυστικὲς 
ἀποκαλύψεις ἄρρητης μακαριότη-
τας. Ἀντικρίζουν μιὰ ἀποστεωμέ-
νη ἀπὸ τὶς ἀσκητικὲς νηστεῖες γε-
ρόντισσα, μὲ μάτια σπηλαιώδη 
ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία τῆς προσευχῆς, 
ὡστόσο μάτια ἀθώα καὶ ἱλαρά, μὲ 
βαθύτητα καὶ πραότητα. Πρόσωπο 
εἰρηνικό, λαμπερό, καταυγασμένο 
ἀπὸ ἐσωτερικὸ πνευματικὸ φῶς, 
μιὰ μορφὴ βυζαντινή, ἐξαϋλωμένη, 
σὰ νὰ βγῆκε ἀπὸ τὴν εἰκόνα της ἡ 
ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία καὶ νὰ περ-
πατᾶ μπροστά τους. Τοὺς ὑποβάλ-
λει μὲ τὴν παρουσία της τὴ γαλήνια, 
τὴν προσηνή καὶ διαλλακτική. Τῆς 
φιλοῦν τὸ ἀπισχνασμένο καὶ ρο-
ζιασμένο ἀπὸ τὶς χιλιάδες στρωτὲς 
μετάνοιες χέρι καὶ τῆς ζητοῦν εὐχή: 
«Γερόντισσα Σοφία, εὐλόγησον». 
«Εἶμαι πολλὰ ἁμαρτωλὴ ἐγώ. Ὁ Κύ-
ριος νὰ ἐλεά σας», τοὺς χαμογελᾶ 
χαριτωμένα καὶ φωτίζεται ἀπὸ ἀγά-
πη τὸ ἁγιασμένο της πρόσωπο.

 Ἡ Σοφία ἡ Πόντισσα πέρασε ἀπὸ 
τὴν κόλαση τοῦ πόνου κι ἀπὸ τὸ κα-
μίνι τῆς ἐνοχῆς, δουλαγώγησε τὴν 
ἐσωτερική της δουλεία στὰ ἀνθρώ-
πινα πάθη καὶ κατέληξε νὰ γίνει ὁ 
ἀληθινὰ ἐλεύθερος κι αὐθεντικὸς 
ἄνθρωπος, ἀχθοφόρος τῆς θεϊκῆς 
χάρης ποὺ τὴν μπόλιαζε σ’ὅσους 
προσέτρεχαν στὴν καρδιὰ της τὴ δι-
εσταλμένη γιὰ νὰ τοὺς χωρᾶ ὅλους 
καὶ νὰ τοὺς καλύπτει μὲ τὸ μανδύα 
τῆς ἀγάπης.

 Φάνυ Κουντουριανοὺ - Μανωλο-
πούλου
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πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ Α΄ παγκοσμί-
ου πολέμου. Ἀποχαιρετίσθηκαν 
βαρυαλγεῖς, ὁ Ἰορδάνης τὴν ἕσφιξε 
στὴν ἀγκαλιά του μὲ βαθὺ πόνο, μὲ 
καρδιοσωμό, τὰ μάτια του δακρυ-
σμένα, κι ἐκείνη, μὲ χλοϊσμένα τὰ 
μάτια της, τοῦ’σφιξε τὸ κεφάλι στὸ 
στῆθος καὶ τοῦ ἐπαναλάμβανε μὲ 
ραγισμένη φωνή: «Ἰορδάνη μ’, πολ-
λὰ ὑπομονὴ νὰ ἒχ’ς. Ὁ Κύριος νὰ 
ἐλεά μας». Ὅταν ἐκεῖνος θυμήθηκε 
τὸ γυιό τους κι ἔκλαψε πικρά, πάλι 
τὸν παρηγόρησε καὶ τὸν ψευτομά-
λωσε: «Ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος 
ἀφείλετο».

Ὁ Ἰορδάνης ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς 
ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ποὺ 
χάθηκαν στὰ ἀμελὲ ταμπουροῦ. 
Τὴν ἴδια τύχη εἶχε καὶ ὁ πατέρας τῆς 
Σοφίας, ἐπιστρατευμένος κι αὐτὸς 
γιὰ καταναγκαστικὴ ἐργασία, στὰ 
βάθη τῆς περιφέρειας Τριπόλεως 
στὸ Κιουρτοῦν ὅπου τό 1915 ἔγινε ἡ 
ἐξόντωση τῶν Ἀρμενίων. Ἡ Σοφία, 
καθημαγμένη, ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸ 
γιαλὸ τῆς Τραπεζούντας μετὰ τὸν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1916 ποὺ οἱ Ρῶσοι κα-
ταλαμβάνουν τὴν Ἀρμενία καὶ τὴν 
Τραπεζούντα. Σὰ ν’ἄνοιξε ἡ γῆ καὶ 
τὴν κατάπιε.

1970, μοναστήρι τῆς Παναγίας κά-
που στὴν Βόρειο Ἑλλάδα. Πλῆθος 
προσκυνητῶν συρρέουν νὰ γνω-
ρίσουν τὴν ταπεινὴ ἀσκήτρια, τὴ 
βυθισμένη σὲ εὐγενή ἀφάνεια, τὴ 
φιλάνθρωπη, τὴ διορατικὴ ποὺ δια-
βάζει τὶς καρδιὲς σὰν ἀνοιχτὸ βιβλίο 
καὶ δίνει τὶς κατάλληλες γιὰ τὸν κα-
θένα συμβουλὲς σωτηρίας, τὴ μο-
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Ἡ  Ὄαση

Κάποτε κάποιος νεαρὸς μόλις 
ἔφτασε σὲ μιὰ ὄαση στὴ μέση 

τῆς ἐρήμου τῆς Ἰουδαίας, συνάντη-
σε τὸν γέρο – Ἐλισαῖο καὶ τὸν ρώ-
τησε:
-Τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦν σ’ αὐτὸν 
τὸν τόπο, γέροντα;
-Τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦσαν στὸν 
τόπο σου, παιδί μου; Ρώτησε μὲ τὴ 
σειρὰ του ὁ γέροντας.
-Μιὰ κοινωνία ἐγωιστῶν καὶ κακῶν, 
ἀπάντησε ὁ νεαρός, εἶμαι χαρούμε-
νος ποὺ ἔφυγα ἀπὸ κοντά τους.
-Τοὺς ἴδιους θὰ βρεῖς κι ἐδῶ, παιδί 
μου, ἀπάντησε στοχαστικὰ ὁ γέρο - 
Ἐλισαῖος.
Τὴν ἴδια μέρα πέρασε ἀπὸ τὴν ὄαση 
νὰ πιεῖ νερὸ καὶ νὰ ξεκουραστεῖ 
ἕνας ἄλλος νεαρὸς καὶ ρώτησε τὸν 
γέρο - Ἐλισαῖο:
Γέροντα, τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦν 
ἐδῶ;
Ὁ γέροντας ἀπάντησε μὲ τὴν ἴδια 
ἐρώτηση:
-Τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦν στὸν τόπο 
ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔρχεσαι, παιδί μου;
Ὁ νεαρὸς ἀπάντησε:

-Μιὰ θαυμάσια ὁμάδα ἀνθρώπων, 
φιλική, εἰλικρινής, φιλόξενη. Εἶναι 
πολὺ λυπηρὸ ποὺ πρέπει νὰ τοὺς 
ἀφήσω.
-Τὸν ἴδιο τύπο ἀνθρώπων θὰ συ-
ναντήσεις κι ἐδῶ, εἶπε ὁ γέρο- Ἐλι-
σαῖος.
Ὁ μικρὸς ἐγγονός του ποὺ ἄκουσε 
τὶς συνομιλίες τὸν ρώτησε σὰν ἔμει-
ναν οἱ δυό τους:
-Παππού, πῶς γίνεται νὰ δώσεις 
τόσο διαφορετικὲς ἀπαντήσεις στὴν 
ἴδια ἐρώτηση;
Κι ὁ γέρο-Ἐλισαῖος ἀπάντησε:
-Ἄκου, παιδί μου. Ὁ καθένας μας 
κουβαλᾶ στὴν καρδιὰ του τὸ περι-
βάλλον στὸ ὁποῖο ζεῖ. Αὐτός, ποὺ 
δὲ βρῆκε τίποτε καλὸ στὰ μέρη ἀπὸ 
ὅπου πέρασε δὲν θὰ συναντήσει 
οὔτε κι ἐδῶ κάτι καλό. Ἐκεῖνος ποὺ 
συνάντησε φίλους ἐκεῖ θὰ βρεῖ κι 
ἐδῶ. Κι αὐτὸ διότι στὴν πραγματικό-
τητα ἡ ψυχικὴ στάση εἶναι τὸ μόνο 
πράγμα στὴ ζωή μας ποὺ μποροῦμε 
νὰ ἐλέγχουμε ἀπόλυτα. Αὐτὸ μὴν τὸ 
ξεχνᾶς ποτὲ καθὼς θὰ μεγαλώνεις!  

Ἀπὸ τὴ σοφία τῆς ἐρήμου



λετώντας τοὺς λόγους τῶν Θε-
οφόρων Πατέρων ποὺ βίωσαν 
τὴν Παρουσία τοῦ Παρακλήτου, 
χωρὶς νὰ μᾶς ἀγγίζει οὐσιαστικὰ καὶ 
βαθιὰ ὁ λόγος τους.

Ἡ χαρὰ χάνεται καθὼς μεγαλώ-
νουμε, ἡ καθαρότητα ἀμαυρώνεται 
καὶ ἡ ἁπλότητα γίνεται ἰδιορρυθμία. 
Πολλοὶ χριστιανοὶ στὸ διάβα τῆς 
πορείας τους χάνονται μέσα στὸν 
καθωσπρεπισμὸ καὶ τὴν συνήθεια.

Ὁ Χριστιανὸς εἶναι ὁ παθιασμένος 
ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ποθεῖ 
τὸν μέγα Ἐραστὴ τῆς ὕπαρξής του, 
τὸν Νυμφίο Χριστὸ ὁ ὁποῖος στέκει 
ἀεικίνητος μέσα στὸν χωροχρόνο 
καὶ ἔξω ἀπ’ αὐτὸν καὶ μᾶς καλεῖ στὸ 
αἰώνιο πανηγύρι τῆς Βασιλείας τοῦ 
Πατρός.

Θὲς νὰ γίνεις τοῦ Χριστοῦ; Γίνε 
ἀδελφός τοῦ πλησίον σου, γίνε 
ἀγκαλιὰ παρηγοριᾶς, γίνε χαμό-
γελο, γίνε προσευχή, γίνε φωτιὰ 
χαρᾶς, γίνε χορὸς συγχώρεσης, γίνε 
σιωπὴ ταπείνωσης, γίνε θυμίαμα 
ἀγάπης.

Καὶ ὁ μυστηριακὸς τρόπος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μᾶς προ-
σφέρει ὅλες τὶς κατάλληλες συν-
θῆκες ὥστε νὰ εὐδοκιμήσει ὁ κάθε 
“ἐπίδοξος ἐραστής” τῆς Χάρης Του. 
Εἶναι στὴν δική μας διάθεση νὰ ἐκ-
μεταλλευτοῦμε τὸ πολύτιμο ἀγαθό 
τῆς Ἀλήθειας ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὥστε νὰ ἐλευ-
θερωθοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ νόμου 
καὶ νὰ εἰσέλθουμε στὸν οἶκο τῆς 
Χάριτος.

Ἀρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος
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Νηστεύουμε, ἐκκλησιαζό-
μαστε, προσευχόμαστε, 

ἐξομολογούμαστε… Χριστιανοὶ 
ὅμως δὲν εἴμαστε…

Πολλοὶ ἐγκλωβιζόμαστε στοὺς 
«νόμους» καὶ δὲν προχωροῦμε στὴν 
οὐσία τῶν πραγμάτων. Διότι ἀντὶ 
νὰ ἀποκτοῦμε διαμέσου ὅλων τῶν 
παραπάνω ἀγάπη, συγκατάβαση, 
συγχωρητικότητα, ὑπομονή, κατα-
νόηση, ταπείνωση, γινόμαστε πιὸ 
σκληροί, αὐτοανυψωνόμαστε σὲ 
κριτὲς τῶν ἄλλων -τῶν ἁμαρτω-
λῶν- λὲς καὶ ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀμόλυ-
ντοι καὶ ἀναμάρτητοι…

Τελικά, Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρω-
πος τῆς ἀγάπης καὶ ὄχι ὁ ἄνθρωπος 
τῶν νόμων, εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς 
ὑπακοῆς καὶ τῆς ταπείνωσης καὶ ὄχι 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ φανατισμοῦ καὶ 
τοῦ ἀδιάκριτου ζηλωτισμοῦ…

Εἶναι κρίμα νὰ νομίζουμε ὅτι θὰ 
βροῦμε τὸν Χριστὸ μέσα ἀπὸ τὶς κα-
τακρίσεις τῶν ἄλλων, τὶς διαβολές, 
τὴν ἐπιδειξιομανία καὶ τὴν τήρηση 
κάποιων ἐντολῶν χωρὶς τὴν ἀναζή-
τηση τῆς οὐσίας τῆς Χριστιανικῆς 
διδασκαλίας.

Ἄς μὴν γελιόμαστε… “μπορεῖ νὰ 
εἴμαστε τῆς Ἐκκλησίας” ἀλλὰ τοῦ 
Χριστοῦ δὲν θὰ γίνουμε ποτέ, ἐὰν 
δὲν ἀποτινάξουμε τὴν ἐμπάθεια 
καὶ τὸν ἐγωισμὸ ποὺ φωλιάζει μέσα 
στὴν καρδιά μας.

Τὰ χρόνια μας περνοῦν μέσα στὴν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ 
γνωρίσουμε τὸν Χριστό. Τὰ χρόνια 
μας περνοῦν διαβάζοντας καὶ με-

Ἄραγε εἴμαστε ἀληθινοὶ χριστιανοί;
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«Ἅμα δὲν ἔχεις γέρο νὰ ἀγοράσεις»
«Εἶπε Γέρων…», στὴν 
καθημερινότητα ἐπανα-
λαμβάνουμε τὸ «Οἱ παλαι-
ότεροι λέγανε…» καὶ οἱ τε-
χνίτες πολλὲς φορὲς λένε «Ὁ 
μάστορας εἶπε…».

Ἡ γνώση λοιπὸν εἶναι καὶ με-
τάδοση πείρας ἀπὸ γενεᾶς εἰς 
γενεὰν διὰ τῆς προφορικῆς ἢ 
γραπτῆς παραδόσεως…

Ὅταν ἤλθαμε στὸ Ἅγιον 
Ὅρος βρήκαμε μόνο γέρους 
κατὰ τὴν ἡλικία, ἀλλὰ καὶ Γέ-
ροντες στὸ φρόνημα, φτιαγ-
μένους ἀπὸ τὴ ζωή. Ὅλοι τους 
εἴχανε κάτι νὰ μᾶς ποῦν, κάτι νὰ 
μᾶς διδάξουν πρακτικά, κάτι νὰ 
μᾶς ἐμπνεύσουν. Αὐτοὶ ἦταν γιὰ 
μᾶς ἡ παράδοσή τῆς καλογερι-
κῆς ζωντανή, ἐφαρμοσμένη, καὶ 
ἐμεῖς ἤμασταν γι’αὐτοὺς τὰ παι-
διὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τους. Γι’αὐτὸ 
καθὼς ἔφευγαν ἕνας-ἕνας, νιώ-
θαμε τὴν ἔλλειψή τους. Παρη-
γορούμασταν ὅμως, ὅσο ἀκό-
μη κάποιος ἔμενε πιὸ πίσω”.

«Σιμωνοπετρίτες πατέρες ποὺ 
βρήκαμε καὶ ἀγαπήσαμε», ἔκδ. Ἱερᾶς 
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὅρος 

Παράξενο μοῦ φάνηκε ὅταν πρω-
τοάκουσα ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ 

παπα-Σίμωνα τὸ «Ἅμα δὲν ἔχεις 
γέρο νὰ ἀγοράσεις».

– Γιατί τὸ λέτε αὐτό, παπα-Σίμωνα; 
Τόσο χρήσιμος εἶναι ὁ γέρος; Δὲν 
βλέπετε πού τόσα χρόνια σᾶς στέλ-
νουν στὸ γηροκομεῖο; Τὸν ρώτησα.

– Ἄ! Δὲν ξεύρεις; Ἦταν μιὰ φορὰ 
ἕνας ἄρχοντας καὶ κάλεσε τοὺς συμ-
βούλους του, νέους καὶ γέρους, καὶ 
τοὺς εἶπε: «Θέλω νὰ μοῦ πεῖτε τί ὥρα 
βγαίνει ὁ ἥλιος τὸ πρωί». Μαζεύτη-
καν ὅλοι καὶ κοίταζαν τὴν Ἀνατολή. 
Ἕνας γέρος ὅμως κοίταζε τὴ Δύση. 
Οἱ ἄλλοι τὸν κορόιδευαν. Κάποια 
στιγμὴ λέγει ὁ γέρος ποὺ κοίταζε 
τὴ Δύση: «Βγῆκε ὁ ἥλιος». Οἱ ἄλλοι 
δὲν βλέπανε τὸν ἥλιο, ἀλλὰ ἐκεῖνος 
εἶδε τὴν ἀνταύγεια ποὺ φαίνεται 
στὴ Δύση, καθὼς ἀνατέλλει καὶ πρὶν 
ἀκόμη φανεῖ ὁ ἥλιος. Κατάλαβες; 
Ὁ Γέρος ἤξευρε περισσότερα λόγω 
τῆς πείρας του. Ἄρα οἱ νεώτεροι νὰ 
ἀκοῦτε καὶ μᾶς τοὺς μεγαλύτερους.

Αὐτὴ ἡ τάξη ὑπάρχει βέβαια στὴν 
Ἐκκλησία καὶ στὴν παράδοσή μας. 
Συχνὰ κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ 
Εὐαγγελίου, ἀκοῦμε «Εἶπεν ὁ Κύ-
ριος…», στὸ Γεροντικὸ διαβάζουμε 



Ἕνας Μύθος
χρησιμοποιοῦνται κατ’ ἐπανάληψη, 
τείνουν νὰ ἐνισχύονται, ἐνῶ ἐκεῖνα 
ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦνται ἀτονοῦν 
ἢ πέφτουν σὲ ἀχρηστία  καὶ ἐκφυ-
λίζονται. Ἡ πιὸ ἔντονη ἀνάπτυξη 
ἀλλὰ καὶ ἡ περικοπὴ τῶν συνδέσε-
ων τοῦ ἐγκεφάλου παρατηρεῖται 
στὰ τρία μὲ τέσσερα πρῶτα χρόνια 
τοῦ παιδιοῦ, διότι ὁ ἐγκέφαλος στὴν 
ἡλικία αὐτὴ εἶναι πιὸ πλαστικὸς καὶ 
ἑπομένως  εἶναι σὲ θέση νὰ δημιουρ-
γεῖ νέες συνδέσεις.

Ἐνέργειες, πράξεις ἢ παραλείψεις 
ἀλλὰ καὶ προκαταλήψεις τοῦ οἰκο-
γενειακοῦ περιβάλλοντος παίζουν 
πρωταρχικὸ ρόλο στὴ δημιουργία 
εὐνοϊκῶν συνθηκῶν ἢ μὴ γιὰ τὸ μι-
κρὸ παιδί. Ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντι-
κοὺς παράγοντες εἶναι ἡ ἀνάπτυξη 
τῆς γλωσσικῆς ἱκανότητας καὶ ἐπι-
κοινωνίας τοῦ βρέφους μὲ τοὺς γο-
νεῖς καὶ τοὺς γύρω του, καθὼς καὶ 
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O ἐγκέφαλος εἶναι «τὸ πιὸ πο-
λύπλοκο ἑνάμισι κιλὸ στὸ 

σύμπαν».  Εἶναι  τὸ θαῦμα τῆς δη-
μιουργίας. Γεννιόμαστε μὲ 100 δι-
σεκατομμύρια νευρῶνες καὶ προ-
στίθενται 250.000 ἕως 500.000 νέοι, 
οἱ ὁποῖοι σχηματίζονται κατὰ τοὺς 
πρώτους μῆνες τῆς ζωῆς τοῦ βρέ-
φους. Δὲν εἶναι ὅμως  μόνον ὁ τε-
ράστιος  ἀριθμὸς τῶν νευρώνων 
ἀλλὰ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν συνάψεων 
ἢ τῶν συνδέσεων μεταξύ τῶν νευ-
ρώνων ποὺ εἶναι ἐπίσης ἐξαιρετικὰ 
μεγάλος. Οἱ συνδέσεις γίνονται ὅλο 
καὶ πιὸ πολύπλοκες κατὰ τὰ πρῶτα 
ἔτη τῆς ζωῆς. Τὰ παιδιὰ ἔχουν 1000 
τρισεκατομμύρια συνάψεις ἀπὸ τὴν 
ἡλικία τῶν τριῶν ἐτῶν. Οἱ  πρώιμες 
ἐμπειρίες εἶναι ζωτικῆς σημασίας 
στὴ διαμόρφωση τῆς ἐξελικτικῆς 
αὐτῆς διαδικασίας. Στὸν ἐγκέφα-
λο τὰ νευρωνικὰ κυκλώματα ποὺ 



ὁ ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου του. 
Εἶναι  εὐρύτατα διαδεδομένο ὅτι ἡ 
τηλεόραση καὶ τὰ κατάλληλα DVD 
εἶναι ἰδανικὰ μέσα, γιὰ νὰ ἐξυπη-
ρετήσουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς γλωσ-
σικῆς ἱκανότητας τοῦ παιδιοῦ.  Καὶ 
ὅμως αὐτὸ εἶναι  μύθος, ὁ ὁποῖος  
ἔχει γίνει εὐχαρίστως ἀποδεκτὸς  ὡς 
ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια ἡ ὁποία 
«κνήθει τὴν ἀκοὴν» (=γαργαλᾶ τὰ 
αὐτιὰ) ὅλων μας. Συνέβη τελικὰ 
αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ἡ Γραφή: οἱ ἄν-
θρωποι «ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν 
ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς 
μύθους ἐκτραπήσονται» (Β’ Τιμ.4,4).  

Ἃς ἀκούσουμε  τοὺς εἰδικούς:
Ἡ Ἀμερικανικὴ Παιδιατρικὴ Ἀκα-

δημία σὲ ἀνακοίνωσή της συνιστᾶ 
στοὺς γονεῖς νὰ ἀποτρέπουν τὰ 
παιδιά τους, ἡλικίας κάτω τῶν δύο 
ἐτῶν, νὰ παρακολουθοῦν τηλεόρα-
ση. Τὰ δύο πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς 
τους, ἐξηγεῖ, εἶναι πολὺ σημαντικὰ 
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου  
καὶ τὰ παιδιὰ χρειάζονται τὴν ἐπι-
κοινωνία καὶ ἀλληλεπίδραση μόνο 
μὲ  ἐνήλικες  καὶ  παιδιά. 

Σὲ μελέτη ποὺ δημοσιεύτηκε στὰ 
“Ἀρχεῖα Παιδιατρικῆς καὶ Ἐφηβικῆς 
Ἰατρικῆς”, οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν 
ὅτι τὰ μωρὰ ποὺ παρακολουθοῦσαν 
τηλεόραση διέκοπταν τὴν πρόοδό 
τους στὴ γλωσσικὴ καὶ γνωστικὴ 
ἀνάπτυξή τους. Γνωστικὴ ἀνάπτυξη 
θεωρεῖται ἡ ἰκανότητα τοῦ παιδιοῦ 
νὰ μαθαίνει καὶ νὰ λύνει προβλήμα-
τα.

Σὲ παρόμοια ἀποτελέσματα κατέ-
ληξε καὶ μία ἀντίστοιχη μελέτη τοῦ 

Πανεπιστημίου τῆς Οὐάσινγκτον. 
Ἡ παρακολούθηση τῆς τηλεόρασης 
μειώνει τὴν πιθανότητα ἐκμάθησης 
νέων λέξεων. «Οἱ ἐνήλικες συνήθως 
προφέρουν περίπου 941 λέξεις ἀνὰ 
ὥρα» λέει ὁ παιδίατρος Δημήτρης 
Χριστάκης, καθηγητής τοῦ ὡς ἄνω 
Πανεπιστημίου. Καὶ προσθέτει: «Ἡ 
μελέτη μας διαπίστωσε ὅτι οἱ λέξεις 
τῶν ἐνηλίκων ἔχουν σχεδὸν ἐξαλει-
φθεῖ ἐντελῶς, ὅταν ἡ τηλεόραση 
ἔχει ὡς ἀκροατὴ τὸ παιδί». 

Μιὰ τρίτη μελέτη ἔδειξε ὅτι κάθε 
ὥρα μπροστὰ στὴν τηλεόραση, σὲ 
βίντεο ἢ DVD,  στοιχίζει στὰ μωρὰ 
ἕξι ἕως ὀχτὼ λιγότερες λέξεις στὸ 
λεξιλόγιό τους μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπά-
γεται γιὰ τὴ γνωστική, γλωσσικὴ, 
συναισθηματικὴ καὶ κοινωνική τους 
ἀνάπτυξη. 

Οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι τὴν 
μεγαλύτερη ἀρνητικὴ ἐπίδραση ὑφί-
σταντο τὰ βρέφη μεταξὺ 8 καὶ 16 
μηνῶν. Στὴν  ἡλικία αὐτὴ ἀρχίζουν 
νὰ σχηματίζονται οἱ γλωσσικὲς δε-
ξιότητες. Τὰ νήπια αὐτὰ ὑστεροῦν 
κατὰ 10% στὶς γλωσσικὲς δεξιότη-
τες σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνα ποὺ ποτὲ δὲν 
παρακολούθησαν βίντεο κ.λ.π.

Ὁ Dr. Vic Strasburger, ἐκπρόσω-
πος τῆς Παιδιατρικῆς Ἀμερικανικῆς 
Ἀκαδημίας, δήλωσε: «Τὰ νήπια γιὰ 
νὰ μάθουν χρειάζονται τὴν ἀλλη-
λεπίδραση πρόσωπο μὲ πρόσωπο. 
Δὲν ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση μέσω 
τηλεόρασης ἢ βίντεο. Ἐπιπλέον ἡ 
τηλεόραση παρεμβαίνει σὲ κρίσιμα 
ἐγκεφαλικὰ δίκτυα ποὺ δημιουρ-
γοῦνται κατὰ τὴν πρώιμη ἀνάπτυξη 
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τοῦ ἐγκεφάλου».
 Ἡ  Patricia  Kuhl, Ph.D, καθηγή-

τρια τοῦ Τμήματος Λόγου καὶ Ἐπι-
στημῶν Ἀκοῆς, στὸ Πανεπιστήμιο 
τῆς Οὐάσινγκτον, πολυβραβευμέ-
νη, τονίζει μὲ ἔμφαση: «Τὰ βρέφη 
μαθαίνουν τοὺς ἤχους τῆς γλώσσας  
μόνο ὅταν παίζουν μὲ ἕνα ζωντανὸ 
πρόσωπο! Δὲν μποροῦν νὰ  μάθουν 
ἀπὸ ἕνα βίντεο ἢ ἀκούγοντας τοὺς 
ἤχους ἀπὸ CD. Στὴν προσωπικὴ ἀλ-
ληλεπίδραση, οἱ ἐνήλικες μποροῦν 
νὰ ἀνταποκριθοῦν ἄμεσα  στὶς ἀνά-
γκες καὶ στὰ ἐνδιαφέροντά τοῦ παι-
διοῦ ποὺ γεννιοῦνται στὴ δεδομένη 
στιγμή. Αὐτὴ ἡ ἀλληλεπίδραση βο-
ηθάει τὸ βρέφος νὰ μάθει παρατη-
ρώντας τὸ βλέμμα, τὶς ἐκφράσεις 
καὶ τὶς χειρονομίες τοῦ προσώπου 
ποὺ τὸ φροντίζει. Κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπο ὁ γονιὸς καὶ τὸ βρέφος χτί-
ζουν μία σχέση πρὶν κἄν ξεκινήσει ἡ 
ἀληθινὴ συνομιλία μεταξύ τους».

Αὐτὴ ἡ ἀπαραίτητη σχέση εἶναι τὸ 
μυστικό τῆς ἐπιτυχημένης καὶ ἰσορ-
ροπημένης συναισθηματικῆς ἀνά-
πτυξης τοῦ παιδιοῦ ποὺ ἡ παρακο-
λούθηση τῆς τηλεόρασης ἀδυνατεῖ 
νὰ ἐξασφαλίσει.  Ὁ καθηγητὴς Χρι-
στάκης θὰ τονίσει: «Ἡ τηλεόραση 
κινεῖται σὲ ἕνα σουρεαλιστικὸ ρυθ-
μό. Τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι πολὺ 
πολὺ γρήγορα. Τὰ νήπια νομίζουν 
ὅτι τόσο γρήγορος εἶναι ὁ πραγμα-
τικὸς κόσμος. Ἡ ὑπερδιέγερση κατὰ 
τὴ βρεφικὴ ἡλικία μπορεῖ νὰ ὁδηγή-

σει σὲ προβλήματα τοῦ ἐγκεφάλου. 
Ὁ ἐγκέφαλος τῶν μικρῶν παιδιῶν 
εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ τῶν μεγά-
λων. Τὰ βρέφη δὲν ἐπεξεργάζονται 
τὸ περιεχόμενο. Ἁπλῶς δέχονται 
βομβαρδισμὸ εἰκόνων καὶ ἤχων».   

Ἂν δὲν ἔχει ἀκόμη καταρρεύσει 
μέσα μας ἡ … «ἀλήθεια», ἴσως μᾶς 
βοηθήσει μιὰ εἴδηση ἀπὸ τὴ μὴ συ-
ντηρητικὴ Γαλλία.

Ἀπὸ τὸ 2008, ἡ Γαλλικὴ Ραδιοτη-
λεοπτικὴ Ἀρχὴ ἀπαγόρευσε στὰ 
γαλλικὰ κανάλια νὰ προβάλλουν 
τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ποὺ ἀπευ-
θύνονται σὲ παιδιὰ ἡλικίας κάτω 
τῶν τριῶν ἐτῶν. Τὸ Ἀνώτατο Ὀπτι-
κοακουστικὸ Συμβούλιο διαπί-
στωσε ὅτι «ἡ παρακολούθηση τῆς 
τηλεόρασης λειτουργεῖ ἐπιζήμια 
στὴν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ ἡλικίας 
κάτω τῶν τριῶν ἐτῶν, ἐνῶ παράλ-
ληλα ἐγκυμονεῖ μιὰ σειρὰ  κινδύ-
νων, καθὼς ἐνθαρρύνει  τὸ πνεῦμα 
ἀδράνειας, τὴν ἀργὴ ἐκμάθηση τῆς 
γλώσσας, τὴν ὑπερδιέγερση, τὴν 
ἐμφάνιση διαταραχῶν στὸν ὕπνο 
καὶ στὴ συγκέντρωση, καθὼς καὶ 
τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς ὀθόνες». 

Ὅταν τὸ  παιδὶ ἢ τὸ ἐγγόνι μας χα-
μογελάει στὴν τηλεόραση, ἐκείνη 
δὲν τοῦ χαμογελά. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ 
τὸ ἐπηρεάσει κοινωνικὰ καὶ ψυχο-
λογικά!  Ἃς τοῦ ἀνταποδώσουμε τὸ 
χαμόγελό μας ἀπ’ τὴν καρδιά μας!

                      
  Ἀθαν. Ἀστ. Γκάτζιος
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Aπὸ χρόνια τό περίμεναν. Ἀπὸ 
χρόνια φα-

ντάζονταν τὴν 
ὑπέροχη αὐτὴ 
μέρα κατὰ τὴν 
ὁποία ἕνα παιδὶ 
θὰ ἔμπαινε στὸ 
σπιτικό τους. 
Σήμερα ἡ μέρα 
αὐτὴ ἔφτασε. 
Ἔλαβαν τὸ ἐπί-
σημο ἔγγρα-
φο ἀπὸ κάποιο 
ἵδρυμα γιὰ υἱο-
θεσία: Μπο-
ροῦν νὰ πᾶνε νὰ πάρουν τὸ «παιδί 
τους». 

Τρέμοντας ἀπὸ χαρὰ ξεκίνησαν. 
Ἄφησαν τὸ σπίτι ὅπου τά πάντα εἶ-
ναι ἕτοιμα γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν αὐτὸν 
πού μέλλει νὰ ἔλθει. Ἡ γυναίκα ἔρι-
ξε μία τελευταία ματιὰ στὴν κούνια 
τοποθετημένη στὴ μέση τοῦ καλύ-
τερου δωματίου σὰν μία ἁγία Τρά-
πεζα γιὰ νὰ δεχθεῖ τὸ σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ. 

Τρέμοντας ἀπὸ ἀγάπη, ἔφτασαν. 
Στὸ ἵδρυμα συνάντησαν καὶ ἄλ-
λες οἰκογένειες, πού ἦλθαν, ὅπως 
κι αὐτοί, νὰ πάρουν τὸ παιδί τους. 
«Ἐγὼ θέλω ἕνα κοριτσάκι, νὰ εἶναι 
μόνο μερικῶν ἡμερῶν. Θὰ ’θελα 
νὰ εἶναι ξανθό…». «Ἐγὼ θὰ πάρω 
ἕνα ἀγοράκι ἕξι μηνῶν. Νὰ δεῖτε 
τί ὄμορφο πού εἶναι…». «Ἐγώ… 
ἐγώ… ἐγώ…». Ἄκουγαν χωρὶς νὰ 
μιλοῦν… χωρὶς νὰ μιλοῦν. Ἀπὸ μιὰ 
συμφωνία ἀγάπης πού δὲν ἔχει ἀνά-

γκη ἀπὸ λόγια, ἄφησαν τοὺς ἄλλους 
νὰ πάρουν πρὶν 
ἀπὸ αὐτοὺς τὸ 
πολύτιμό τους 
δέμα. 

Ἔπειτα ἡ 
ὑπεύθυνή τούς 
ρώτησε: «Κι 
ἐσεῖς, τί παι-
δὶ ἐπιθυμεῖτε; 
Κορίτσι; Ἀγόρι; 
Τί ἡλικία";  Ἀλ-
ληλοκοιτάχτη-
καν. Κι ἐκεῖ-
νος ἀπάντησε: 

"Δῶσε μας ἐκεῖνο ἢ ἐκείνη ποὺ κα-
νένας δὲν θέλει... ". Καὶ τὸ πῆραν 
στὸ φτωχικό τους σπίτι, τῆς φτωχι-
κῆς συνοικίας τῆς πόλεως Σάντος, 
στὴ Βραζιλία, ὅπου ζοῦν. 

Τὸ παιδὶ αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι πλούσιο.  
Ἴσως νὰ μὴν εἶναι καὶ πολὺ "ἔξυπνο". 
Μπορεῖ καὶ στὴν ὑγεία του νὰ εἶναι 
πολὺ εὐαίσθητο.  Ἀλλὰ... τὸ ἀγα-
ποῦν.    J. Bouchaud

 Ἀνανέωση Συνδρομῆς 

Ἀγαπητοὶ συνδρομητὲς,
Στηριζόμενοι στὴ δική σας ἀγάπη 
διατηροῦμε καὶ τὴ νέα χρονιὰ τὴ 
συνδρομὴ στὰ 5 €.
Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ 
νὰ γίνει εἴτε ἀπευθείας στὸν τοπικὸ 
διανομέα τοῦ περιοδικοῦ εἴτε μὲ 
κατάθεση στὸν λογαριασμὸ τῆς 
τράπεζας Πειραιῶς: 5254-076004-404 
EUR
Ἀναγράφετε τὸ ὀνοματεπώνυμό σας 
γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ ἀποστολὴ τῆς 
ἀπόδειξης.
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Προσφορες Αγάπης
Δωρεὲς γιὰ τὸ φυλλάδιο Κυριακὴ

Ἱερὸ Προσκύνημα Ἁγίας 
Μαρίνας, Κορωπὶ Ἀττικῆς, 60 €
Ἱερέας Βασίλειος Καραδημήτρης, 
Καρίτσα Πιερίας, 100 €
Ἱερέας Μιχαήλ Μπατσαράς, 
Κατερίνη, 100 €
Ἱερέας Κων/νος Παπανικολάου, 
Φωτεινὰ Πιερίας, 30 €
κ. Μήνογλου Δέσποινα, 
Θεσσαλονίκη, 200 €
κ. Παντοκράτωρ Δημήτριος, 
Θεσσαλονίκη, 100 €
Ἀνώνυμος, 50 €
Ἀνώνυμος, 30 €
Ἀνώνυμος, 50 €

Κάποια δασκάλα ἐργάζεται σὲ 
ἕνα πρότυπο δημοτικό, ποὺ 

ὀνομάζεται «Μικροὶ  Ἄγγελοι».  Ἔχει 
τὴν Πρώτη τάξη καὶ ἔδωσε ἐργασία 
γιὰ τὸ σπίτι  μὲ θέμα: «Ἡ ἐπιθυμία 
μου». Τὴν ἑπόμενη οἱ μαθητὲς τῆς 
ἐπέστρεψαν τὶς ἐργασίες. Σκέφθηκε 
ὅτι ἔπρεπε νὰ τὶς δεῖ μὲ μεγαλύτερη 
ἄνεση καὶ προσοχὴ καὶ τὶς πῆρε στὸ 
σπίτι της.

Μετὰ τὸ βραδινὸ ἄρχισε νὰ διαβά-
ζει τὶς ἐργασίες τῶν μαθητῶν της, 
ἐνῶ ὁ σύζυγός της ἔκοβε βόλτες 
κρατώντας ἕνα smartphone καὶ παί-
ζοντας ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα του 
παιχνίδια.

Καθὼς ἡ σύζυγός του διόρθωνε 
καὶ τὴν τελευταία ἐργασία, κάποια 
δάκρυα ἄρχισαν σιωπηλὰ νὰ αὐλα-
κώνουν τὸ πρόσωπό της. Μόλις τὸ 
ἀντιλήφθηκε ὁ σύζυγός της, τὴν 
ρώτησε: «Ἀγάπη μου, γιατί κλαῖς; Τί 
σοῦ συμβαίνει;». «Χθὲς ἔδωσα στοὺς 
μαθητές μου μιὰ ἐργασία γιὰ τὸ σπί-
τι μὲ θέμα : “Ἡ ἐπιθυμία μου” ἀπά-
ντησε. « Ὡραία. Τότε, γιατί κλαῖς;» 
ξαναρώτησε ὁ σύζυγος, γεμάτος πε-
ριέργεια. «Ἄκουσέ το», τοῦ ἀποκρί-
θηκε ἡ σύζυγος.

«Ἐπιθυμία μου εἶναι νὰ γίνω ἕνα 
smartphone.

Οἱ γονεῖς μου ἀγαποῦν τὸ 
smartphone πάρα πολύ. Φροντίζουν 
τὸ smart phone τόσο πολύ, ποὺ με-
ρικὲς φορὲς ξεχνοῦν νὰ μὲ φροντί-
σουν. Ὅταν ὁ μπαμπάς μου ἔρχεται 
ἀπὸ τὸ γραφεῖο του κουρασμένος, 
ἐνῶ ἔχει χρόνο γιὰ τὸ smartphone, 

γιὰ μένα δὲν ἔχει.  Ὅταν οἱ γονεῖς 
μου κάνουν κάποια σημαντικὴ δου-
λειὰ καὶ χτυπήσει  τὸ  smartphone 
μὲ τὸ πρῶτο κουδούνισμα ἀπαντοῦν, 
ἐνῶ, ἂν κλαίω ἐγὼ καὶ ξανακλαίω, 
μὲ ἀγνοοῦν. Παίζουν παιγνίδια μὲ 
τὸ smartphone, ὄχι μαζί μου. Ὅταν 
μιλᾶνε μὲ κάποιον στὸ smartphone, 
ποτὲ δὲν μὲ ἀκοῦνε, ἀκόμη κι ἂν λέω 
κάτι σημαντικό.  Ἔτσι ἡ ἐπιθυμία μου 
εἶναι νὰ γίνω ἕνα smart phone». 

Ἀφοῦ ὁ σύζυγος ἄκουσε συγκλονι-
σμένος τὴν ἐργασία τοῦ μαθητῆ, ρώ-
τησε τὴ γυναίκα του: «Ποιὸς εἶναι ὁ 
μαθητής σου; Γνωρίζεις τὴν οἰκογέ-
νειά του;».

«Ναί. Εἶναι ὁ γιὸς μας!».              
                                                            Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο

Μία ἐπιθυμία
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Χαραλάμπους μὲ ἀφιέρωμα στοὺς 
Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ὁμιλία ἀπὸ τὸν 
θεολόγο κ. Ἰωάννη  Βαρσάμογλου.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Oμιλία τῆς θεολόγου κ. Ἰουλίας 
Χατζηδάκη στὸ Συνεδριακὸ Κέ-

ντρο τοῦ Δήμου Κατερίνης μὲ θέμα: 
«Χρόνος καὶ μετάνοια».

Μετὰ τὴν ἀναφορὰ τῆς ὁμιλή-
τριας στὴν ἔννοια τοῦ χρόνου ἀπὸ 
φιλοσοφικῆς πλευρᾶς, μὲ γνῶμες 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
μὲ πρωτότυπα παραδείγματα, ἡ κ. 
Χατζηδάκη κράτησε ἀμείωτο τό ἐν-
διαφέρον ὅλων τῶν ἀκροατῶν. «Ἡ 
ζωὴ μας εἶναι μία δραχμή, τόνισε, 
ποὺ μᾶς τὴν ἐμπιστεύεται ὁ Κύριος 
ὄχι γιὰ νὰ τὴν χάσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ 
τὴν ἀξιοποιήσουμε, νὰ τὴν ἐξαργυ-
ρώσουμε… Ἂν τὴν ἀξιοποιήσουμε 
μὲ τὴ μετάνοια θὰ περάσουμε στὴν 
αἰωνιότητα». 

Πρότεινε τρόπους γιὰ τὴν ἔμπρα-
κτη βίωση τῆς μετάνοιας στὴν κα-
θημερινή μας ζωή. «Μήπως πρέπει 
νὰ δώσουμε τὴν πρώτη θέση στὰ 
πρῶτα πράγματα;» διερωτήθηκε. 

Σάββατο 10 Ἰανουαρίου 2015

Oμιλία τοῦ  ἱερομονάχου π. Σάβ-
βα Ἁγιορείτη, στὸ Συνεδριακὸ 

Κέντρο τοῦ Δήμου Κατερίνης μὲ 
θέμα: «Ἡ αἰτία τῆς κατάθλιψης».

Στὴν ὁμιλία του ὁ π. Σάββας τόνι-
σε ὅτι ἡ κατάθλιψη εἶναι ἡ πιὸ αὐξα-
νόμενη νόσος σὲ  ὅλον τὸν κόσμο. 
Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπίσημες προβλέ-
ψεις τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ 
Ὑγείας τὸ 2030 ἡ κατάθλιψη θὰ εἶναι 
ἡ πιὸ συχνὴ ἀσθένεια στὸν ἀναπτυγ-
μένο κόσμο. Ἡ αἰτία τῆς τεράστιας 
αὐτῆς αὔξησης εἶναι ὁ μεγάλος ἐγω-
ισμὸς τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων, 
ἡ ἀχαλίνωτη παράδοσή τους στὴν 
ὑπερηφάνεια καὶ σὲ ὅλα τά ἄλλα 
πάθη. Πρέπει νὰ ἀγαπήσουμε τὸν 
Θεό. Μέσω τῆς προσευχῆς  ταπει-
νωνόμαστε καὶ νιώθουμε τὴν χαρὰ 
γιατί φεύγουν οἱ πονηροὶ καὶ ἁμαρ-
τωλοὶ λογισμοί. 

Τετάρτη 28 Ἰανουαρίου 2015

Κοπή βασιλόπιτας τοῦ συλλό-
γου, στὴν αἴθουσα τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ. 

Χρονικὸ ἐκδηλώσεων  Ἰανουαρίου – Ἰουνίου 2015



Φ5                                                                                                                                                     22Κυριακή

τανυκτικὴ  εὐχή  του.  Ἡ  ὑψηλοῦ 
θεολογικοῦ περιεχομένου ὁμιλία, 
μὲ πλήρη ἁγιογραφικὴ καὶ πατερικὴ 
τεκμηρίωση, ἔγινε κατανοητὴ ἀπὸ 
τὸ ἀκροατήριο, διότι δὲν ἦταν μόνο 
μιὰ θεωρητικὴ ἐργασία ἀλλὰ καθρέ-
πτιζε καὶ τὸ βίωμα τῆς Γερόντισσας 
καθὼς καὶ τὴν πολυετῆ πνευματι-
κή της πείρα.  Ἡ ἐπαφή μας μὲ τὴν 
ἀσκητικὴ καὶ νηπτικὴ παράδοση 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας,  
κατὰ γενικὴ ὁμολογία, ἔδωσε ἄλλη 
διάσταση καὶ προοπτικὴ στὴ ζωή 
μας.

Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου 2015

Eκδήλωση μὲ θέμα «Ἑλληνισμὸς 
καὶ Ὀρθοδοξία στὴν Παράδο-

σή μας» μὲ τὸν Πανοσιολογιότατο 
Ἀρχιμανδρίτη π. Μάξιμο, ἡγούμενο 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου 
τοῦ ἐν Ὀλύμπω, στὸ Συνεδριακὸ 
Κέντρο τοῦ Δήμου Κατερίνης.

Τὸ πρόγραμμα ἄρχισε μὲ ἀναστά-
σιμα τροπάρια, στιχηρὰ καὶ δοξα-
στικό τοῦ Πάσχα, ἀπὸ τὸν Σύλλογο 
ἱεροψαλτῶν «Ἅγιος Διονύσιος», ποὺ 
εὔφραναν τὸ πολυπληθὲς ἀκροατή-

«Τὸ πρῶτο καὶ ἐπεῖγον εἶναι τὸ ἔργο 
τῆς σωτηρίας μας. Εἶναι ὥρα νὰ ἀξι-
οποιήσουμε τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς 
δίνει ἡ  Ἐκκλησία».

Ἡ ἐκδήλωση δημιούργησε μέσα 
μας ἀνανεωμένη διάθεση γιὰ ἐντο-
νότερο πνευματικὸ ἀγώνα ἀλλὰ καὶ 
δυνατὴ ἐλπίδα καὶ χαρά. Τὴν ὁμιλία 
πλαισίωσε ἡ ζωηρὴ συμμετοχὴ τῆς 
παιδικῆς χορωδίας τῆς Χριστιανικῆς 
Ἐλπίδας. Τέτοιες εὐκαιρίες ρίχνουν 
φῶς στὴ ζωή μας… Εἶναι αὐτὸ ποὺ 
χρειαζόμαστε.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Δή-
μου Κατερίνης, στὴν κατάμεστη 

ἀπὸ κόσμο αἴθουσα ἡ Γερόντισσα 
Αἰκατερίνα, ἡγουμένη τῆς  Ἱ. Μονῆς 
Ὁσίου Ἐφραίμ, σὲ μία ὁμιλία, πραγ-
ματικὴ Μυσταγωγία ἐν μέσω τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς, μὲ γλαφυρὸ τρόπο 
παρέθεσε στοὺς ἀκροατὲς τὰ ὑψηλὰ 
θεολογικὰ νοήματα τῆς γνωστῆς  
εὐχῆς τοῦ Ὁσίου  Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου.

Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας της ἡ Γερό-
ντισσα ἀναφέρθηκε στὸ βίο καὶ στὰ 
ἔργα τοῦ Ὁσίου καὶ στὴ συνέχεια 
ἀνέλυσε τὴν χαριτόβρυτη καὶ κα-
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ριο, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ χοράρχη 
κ. Λ. Τσορμπατζίδη.

Στὴν διάλεξη ποὺ ἀκολούθησε, ὁ π. 
Μάξιμος ἀναφέρθηκε στὴ συνάντη-
ση τῶν δύο σημαντικῶν μεγεθῶν, 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ μέσα στὴν ἱστορία, ποὺ εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα τὴ γέννηση τοῦ ἑλλη-
νορθόδοξου πολιτισμοῦ, μέσω τοῦ 
ὁποίου μεταδόθηκε μὲ τὸν τελειό-
τερο τρόπο ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ 
στὰ  Ἔθνη.

Σάββατο 9 Μαΐου 2015

Μουσικο-ἀφηγηματικὴ ἐκδήλω-
ση στὴν αἴθουσα τοῦ Συνεδρια-

κοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Κατερίνης.
Παρουσίαση ἀγωνιστῶν τοῦ Μα-

κεδονικοῦ Ἀγώνα μὲ ἀφηγήσεις, 
θρηνητικὰ καὶ δοξαστικὰ ρωμαίικα 
ἄσματα, ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἅγιος 
Νέστωρ» τῆς ἐνορίας τοῦ  Ἁγίου 
Δημητρίου Κιλκίς. Τὴν χορωδία συ-
νόδευε τὸ γνωστὸ πανελληνίως πα-
ραδοσιακὸ συγκρότημα «Ἰχνηλάτες 
τῆς Παράδοσης».

Μιὰ ἀφηγηματικὴ - μουσικὴ δι-
αδρομὴ στὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τῶν 
Μακεδονομάχων, μὲ ἀναφορὲς πε-
ριστατικῶν ἀπὸ τὴ ζωή τους καὶ 

τραγούδια ἀφιερωμένα ὀνομαστικὰ  
σὲ αὐτούς.

Προλόγισε καὶ παρουσίασε τὸ πρό-
γραμμα τῆς ἐκδήλωσης ὁ ἐφημέριος 
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς, 
Ἀρχ. π. Ἐπιφάνειος Θεοδωρίδης. 
Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτησε ἐκ μέρους 
τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας ὁ γε-
νικὸς Ἀρχιερατικὸς  Ἐπίτροπος Ἀρχ. 
π. Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε 
ἐκτενῶς στὴ δράση τῶν Μακεδονο-
μάχων στὸν Ὄλυμπο καὶ στὴν Μα-
κεδονία. 

Κυριακὴ 26  Ἰουνίου 2015

Πραγματοποιήθηκε γιὰ 3η συνε-
χόμενη χρονιὰ στὴν Παναγία 

τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ καθιερω-
μένη λήξη τῶν δραστηριοτήτων τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους μὲ τὴν ἐτήσια 
γενικὴ συνέλευση τοῦ συλλόγου.

Μετὰ τὸν ἑσπερινὸ, ὁ πρόεδρος 
εὐχαριστώντας τὰ μέλη καὶ τοὺς 
φίλους τοῦ συλλόγου γιὰ τὴν πρό-
θυμη καὶ πολυπληθή παρουσία τους 
στὴν συνέλευση, τόνισε ὅτι ἡ σύ-
ναξη αὐτὴ δίνει τὴν δυνατότητα νὰ 
συναντηθούν καὶ νὰ συνομιλήσουν 
ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν τὰ ἴδια πι-
στεύω καὶ νὰ νιώσουν ὅτι δὲν εἶναι 
μόνοι τους ἀλλὰ μετέχουν ὡς ἐνερ-
γὰ μέλη στὸ ἔργο τῆς  Ἐκκλησίας  
καὶ βοηθοῦν τὴν ἱεραποστολή της 
στὸν κόσμο.

Στὴν συνέχεια πῆραν τὸν λόγο ὁ 
κ. Ἰωάννης Βαρσάμογλου καὶ ὁ κ. 
Ἀθανάσιος Γκάτζιος οἱ ὁποῖοι μί-
λησαν γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ καὶ τὴν 
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Στὴ μέριμνα τοῦ συλλόγου γιὰ 
συγκέντρωση χρημάτων ὥστε νὰ 
καλυφθοῦν ἀνάγκες  ἐμπερίστατων 
ἀδελφῶν.

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς προτεραιότητες 
γιὰ τὸ ἑπόμενο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος 
τονίστηκε ὅτι μέλημα τοῦ συλλόγου 
εἶναι νὰ δοθεῖ βαρύτητα στὴν πνευ-
ματικὴ καλλιέργεια τῶν μελῶν καὶ 
φίλων τοῦ συλλόγου σὲ θέματα  πί-
στεως καὶ  οἰκογένειας.

Ἀνακοινώθηκε ὅτι θὰ ξεκινήσουν 
μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
εὐλογία τῆς τοπικῆς  Ἐκκλησίας ἀπὸ 
ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 15νθήμερες συνά-
ξεις γιὰ ἄνδρες καὶ γυναῖκες γιὰ τὰ 
μέλη, τοὺς  φίλους καὶ συνεργάτες 
τοῦ συλλόγου. Κάθε 2η Παρασκευή 
ἀπὸ 9 Ὀκτωβρίου, ὧρες 7.00 – 8.00 
μ.μ., στὴν αἴθουσα τῆς Ἀπολύτρω-
σης (Προύσσης 16, περιοχὴ Πάρ-
κου Κατερίνης) θὰ ἀναπτύσσονται 
θέματα θεολογικά, παιδαγωγικὰ 
καὶ οἰκογένειας ἀπὸ τοὺς κ. Ἰωάννη 
Βαρσάμογλου καὶ  κ. Ἀθανάσιο Γκά-
τζιο  ἀντίστοιχα. 

Παράλληλα προγραμματίσθηκαν 
γιὰ τὸν χειμώνα ἐκδηλώσεις στὸ 
Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Δήμου καὶ 
στὸν  Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους καθὼς 
καὶ προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς σὲ  
Ἱ. Μονὲς καὶ ἱερὰ προσκυνήματα. 

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ συλλόγου 
ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν καθιερωμένη 
λαχειοφόρο ποὺ ἦταν πλούσια σὲ 
δῶρα.                                                  

οἰκογενειακὴ ζωὴ ἀντίστοιχα. Ἀκο-
λούθησε ἡ ἀναφορὰ τοῦ προέδρου 
στὰ πεπραγμένα τοῦ συλλόγου τοῦ 
προηγούμενου ἔτους, καθὼς καὶ 
στὸν προγραμματισμὸ καὶ τὶς ἐπιδι-
ώξεις τοῦ συλλόγου γιὰ τὸ νέο ἐκ-
κλησιαστικὸ ἔτος.

Συγκεκριμένα ὁ πρόεδρος ἀναφέρ-
θηκε στὶς παρακάτω δράσεις καὶ τὴν 
μέχρι τώρα πορεία τους: 

Στὴν συνεχιζόμενη γιὰ δέκατο πέ-
μπτο χρόνο τύπωση καὶ διανομὴ 
τοῦ ἑβδομαδιαίου Κυριακάτικου  
κηρύγματος τοῦ μακαριστοῦ ἐπι-
σκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, 
τοῦ φυλλαδίου «ΚΥΡΙΑΚΗ», τοῦ 
ὁποίου ἡ μηνιαία κυκλοφορία ἔχει 
αὐξηθεῖ στὰ 120.000 φυλλάδια.

Στὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Κυ-
ριακή» τοῦ συλλόγου, ποὺ ἔκλεισε 
ἤδη τὸν πρῶτο χρόνο κυκλοφορί-
ας του καὶ ἀπὸ τὸ νέο τεῦχος τοῦ 
Φθινοπώρου θὰ διατίθεται σὲ 1.000 
ἀντίτυπα βελτιωμένο.  

Στὴν ἰστοσελίδα τοῦ συλλόγου 
ὅπου εἶναι ἀναρτημένες ὅλες οἱ δια-
λέξεις καὶ ἐκδηλώσεις του.

Στὶς πραγματοποιηθεῖσες προσκυ-
νηματικὲς ἐκδρομὲς σὲ  Ἱ. Μονὲς γιὰ 
ἐκκλησιασμὸ καὶ ἑσπερινό.
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