
 

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και τo   έθιµο της 

βαφής των κόκκινων αυγών. 

 

τήν ̟εριοχή τῆς Τιβεριάδος βρίσκεται τό χωριό Μάγδαλα. 

Σέ αὐτό τό χωριό γεννήθηκε ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ 

̟ιστή καί ἀφοσιωµένη µαθήτρια τοῦ Χριστοῦ µας. Εἶναι ἡ 

Ἁγία ̟ού ἐ̟ηρέασε καί ἄφησε τά σηµάδια της ἕως τήν σηµερινή 

ἐ̟οχή ἀφοῦ σ’ αὐτήν ὀφείλουµε τήν ̟αράδοση τῆς βαφῆς τῶν 

κόκκινων αὐγῶν καί τῆς ἀνταλλαγῆς τοῦ Πασχαλινοῦ χαι 
ρετισµοῦ «Χριστός Ἀνέστη!» «Ἀληθῶς Ἀνέστη!». Καί αὐτό γιατί, ἡ 

Μαγδαληνή ̟ῆγε σ τ ό ν α ὐ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Τιβέριο γιά νά 

καταγγείλει τήν ἀ̟αράδεκτη στάση τοῦ Πιλάτου στην δίκη Τοῦ 

Χριστοῦ και διηγήθηκε ̟εριλη̟τικά τά τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, τό 

Σταυρικό θάνατό Του καί τήν Ἀνάστασή Του.  

 αὐτοκράτορας ̟ού ἕως ἐκείνη τή στιγµή ἄκουγε µέ ἐνδιαφέρον τήν διήγηση τῆς 
Μαγδαληνῆς, µόλις ἄκουσε γιά την Ἀνάσταση γέλασε καί εἶ̟ε ὅτι εἶναι ἀδύνατον 

κά̟οιος ̟ού ἔχει ̟εθάνει καί ταφεῖ, νά ἀναστήσει τόν ἑαυτό του. Ἐκείνη τή στιγµή 

ἔτυχε να ̟ερνᾶ µιά σκλάβα ̟ού κουβαλοῦσε ἕνα ̟ανέρι µέ αὐγά. Γυρνᾶ τότε ὁ αὐτοκράτορας 
καί λέει στή Μαγδαληνή: Ἄν αὐτά τά αὐγά γίνουν κόκκινα, τότε ἐγώ θά ̟ιστέψω ὅτι ὁ Χριστός 
γιά τόν ὁ̟οῖο µοῦ µιλᾶς Ἀναστήθηκε». Χωρίς ἐνδοιασµό ἡ Μαγδαληνή ̟λησιάζει τήν σκλάβα 

καί ̟αίρνει ἕνα αὐγό ̟ού µόλις το ἀκούµ̟ησε ἔγιναν ὅλα κόκκινα. ∆είχνει τότε ἡ Μαγδαληνή 

τό αὐγό και λέει στόν Τιβέριο: «Χριστός Ἀνέστη!» 

Ὅσοι λοι̟όν ἐ̟ιθυµοῦµε να τηροῦµε τά Θρησκευτικά ἔθιµα τά ὁ̟οῖα ἔχουν ἔρεισµα, στην 

Ἐκκλησιαστική µας ̟αράδοση, ἄς βάψουµε κόκκινα καί µόνο κόκκινα τά αὐγά τοῦ Πάσχα. 

Γιατί σήµερα ̟ού ἡ ἐκοσµίκευση τείνει νά ἀλλοιώσει ἀκόµα καί ἐκείνα ̟ού αἰῶνες τώρα οἱ 
̟ρόγονοί µας τηροῦσαν µέ εὐλάβεια καί σεβασµό βλέ̟ουν µε ἀρκετοί νά βάφουν τά ̟ασχαλινά 

αὐγά τους ̟ράσινα, κίτρινα, µ̟λέ κ.ἄ. 

̟ό τή στιγµή ̟ού γνωρίζουµε την οὐσία καί τόν συµβολισµό ̟ού ̟εριέχει τό Κόκκινο 

αὐγό ἄς µήν ̟αρεκκλίνουµε, ἄς ἐ̟ιµείνουµε, και ὅταν τό τσουγκρίζουµε, µέ χαρά νά 

ἀνταλλάσσουµε τήν Πασχάλια διαβεβαίωση: «Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!». 

Χ.Β 
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Για την Απόδοση  

Του ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Τρίτη 31 προς Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 

 9.00 μ.μ έως 12.30 ν. 
Ελάτε να ξαναζήσουμε και πάλι  

την Πασχαλινή Θ.Λειτουργία. 

 
                                                                                        	��Σ��Σ ��Σ�� 	��Σ��Σ ��Σ�� 	��Σ��Σ ��Σ�� 	��Σ��Σ ��Σ��     

 
                 

 
 �aktikh ek	
�� �
 ���
 ��
����
 ��
  

 Αγ ί ο υ  Ν ι κ ο λ ά ο υ  τ ο υ  Ν έ ο υ  Θ η βώ ν 
Τηλ.& fax 2262024282 

•WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr •Ε-mail: osiomnikolaos@gmail.com 

 

               Oι Νεοµάρτυρες 

«Κανένας λαός δεν έχασε τόσο αίµα για την πίστη του 

Χριστού όσο έχυσε ο δικός µας από καταβολή του χριστιανισµού 

ίσαµε σήµερα. Κι αυτός ο µατωµένος 

ποταµός είναι µια πορφύρα που 

φόρεσε η Ορθόδοξη Εκκλησία µας 

και που θάπρεπε να την έχουµε για το µεγαλύτερο καύχηµα... 

Οι δικοί µας άγιοι, που µαρτυρήσανε στον καιρό που είµαστε 

σκλάβοι στους Τούρκους είτανε ταπεινοί, απλοί, λιγοµίλητοι, 

µε τη φωτιά της πίστης στα 

στήθια τους, απονήρευτοι και 

αγράµµατοι, αφού το µόνο που 

γνωρίζανε να λένε µπροστά στον 

αγριεµένο τον κριτή ήτανε: 

«Χριστιανός γεννήθηκα και 

χριστιανός θ' αποθάνω».  

        Νέοι άνθρωποι, παλληκάρια απάνω στ' άνθος της νιότης 

τους, πηγαίνανε προθυµερά να παραδοθούνε για τ' όνοµα του Χριστού, σφαζόντανε σαν 

τ' αρνιά ή κρεµαζόντανε µε τη θελιά στον λαιµό τους».                                        Φ.Κόντογλου 
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Όταν οι γονείς διαφωνούν για την ανατροφή του …! 
 

Η άνευ όρων αγάπη και η συνέπεια των γονιών προς το 
παιδί αποτελούν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να µπορεί 

εκείνο να νιώθει ασφαλές όσο µεγαλώνει. Συχνά όµως εκείνες 
συχνά καταπατούνται και το παιδί βρίσκεται αντιµέτωπο µε διπλά 

µηνύµατα που αδυνατεί να αποκωδικοποιήσει. Π.χ. στο µικρό 
παιδί που δυσκολεύεται να κοιµηθεί, η µητέρα µπορεί να είναι 
πιο ελαστική (επιτρέποντάς του να κοιµάται µαζί της), ενώ ο 

πατέρας ο πιο οριοθετηµένος, µε αποτέλεσµα εκείνο τη µία µέρα 
να κατευνάζεται και την επόµενη να του προτάσσεται να 

επιστρέψει στο δωµάτιό του!  
Στο παιδί του ∆ηµοτικού µπορεί να εγείρονται 

διαφορετικές απόψεις για το αν εκείνο πρέπει να διαβάζει µόνο του ή µαζί µε τον γονιό, ενώ στον έφηβο οι 
γονείς συχνά λογοµαχούν για τα όρια ανάµεσα στην ελευθερία και τον έλεγχο ή διαφωνούν για το αν η 

µουσική, το ντύσιµο ή οι παρέες του είναι αποδεκτές ή όχι. Οι διαφωνίες αυτές µοιάζουν να εντείνονται 
στους χωρισµένους γονείς. Οι συνέπειες είναι: 

 
- Ο ανελέητος αλληλοσπαραγµός των γονιών εις βάρος της υγιούς διαπαιδαγώγησης του παιδιού, που κάθε 

άλλο παρά το βοηθάει να µάθει τι είναι αυτό που περιµένουν από εκείνο και ανάλογα να δια-µορφώσει τη 
συµπεριφορά του. 

 
- Τα αλλεπάλληλα ψέµατα του παιδιού προς τον έναν γονιό, προκειµένου να αντλήσει την εύνοια του άλλου 

ή για να αποφεύγει δυσκολίες και ευθύνες. Το παιδί άθελά του γίνεται χειριστικό. 
 

- Η απόκρυψη πιθανών συναισθηµάτων που το απασχολούν, από φόβο ότι δεν θα έχει την επιθυµητή 
κατανόηση και από τους δύο γονείς (π.χ. στεναχώρια, εφιάλτες, φοβίες). 

 
- Η χαµηλή αυτοεκτίµηση, καθότι η επιβράβευση που παίρνει είναι εξαρτώµενη από το αν ανταπο-κρίνεται 

ή όχι στις εκάστοτε προσδοκίες του κάθε γονιού, οι οποίες αντιφάσκουν µε του άλλου. 
 

- Ενα γενικευµένο αίσθηµα ανασφάλειας, γιατί στην πραγµατικότητα δεν έχει σταθερότητητα στον τρόπο 
που µεγαλώνει και συνεπώς δεν µπορεί να προβλέψει την επόµενη ηµέρα. 

 
                   Πώς θα συγκλίνουν, όµως, τελικά οι γονεϊκές στάσεις προς όφελος του παιδιού ;Οι διαφωνίες 
ανάµεσά στους γονείς δεν έχουν πάντα στόχο το παιδί, όσο τον επίµονο έλεγχο και την επιβολή του ενός 

γονιού προς τον άλλον. Θα πρέπει εκείνοι να προσπαθήσουν να βρίσκουν τον χρόνο να επιλύουν τις 
διαφορές τους όταν το παιδί είναι απόν.  

Οταν η συµφωνία µοιάζει αδύνατη, είναι πιο ώριµο ο ένας να υποχωρεί, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η συνέπεια µε την οποία το παιδί δικαιούται να µεγαλώνει. Η υπέρβαση του εαυτού είναι 

πάντα προς όφελος του παιδιού – αυτό άλλωστε σηµαίνει να είσαι γονιός. 
 

Της Μυρσίνης Κωστοπούλου, ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας 

 

«Αντί να µιλάτε στα παιδιά σας για την Παναγία,  

µιλήστε στην Παναγία για τα παιδιά σας!»  
 

 

 
            Η Μεγάλη ∆εσποτική Εορτή της Εκκλησίας µας η Πεντηκοστή είναι γνωστή στον 
πολύ λαό µε το όνοµα «Γονατιστή» και τούτο γιατί στον Εσπερινό του Αγίου Πνεύµατος που 
τελείται αµέσως µετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, αφού γίνει η  Είσοδος και ψαλλεί το 
«Φως Ιλαρόν» ο Ιερέας από την Ωραία Πύλη  µας προσκαλεί όλους να προσευχηθούµε  στην 
Αγία Τριάδα, στον Πατέρα στον Υιό και στο Άγιο Πνεύµα., «κλίναντες τα 
γόνατα» ,δηλ.γονατιστοί. ∆ια των τριών  Κατανυκτικών Ευχών πρώτα-πρώτα οµολογούµε ότι 
είµαστε αµαρτωλοί και ότι έχουµε ανάγκη από το έλεος του Θεού, την 
ευσπλαχνία και την φιλανθρωπία Του. Του λέµε µε κάθε ειλικρίνεια και 
συντριβή καρδίας ότι αµαρτήσαµε και τον παρακαλούµε να µην µας 
περιφρονήσει εξ΄αιτίας των πολλών µας αµαρτιών. Να µη θυµηθεί τις 
φανερές και κρυφές αµαρτίες µας τις οποίες έχουµε διαπράξει  είτε «εν 
γνώσει είτε εν αγνοία» από την νεότητα µας έως τώρα. Τον ικετεύουµε να 
µας προστατεύει και κατά την γεροντική µας ηλικία, τότε που οι 
δυνάµεις µας ,σωµατικές και πνευµατικές, µας εγκαταλείπουν. 

Επίσης Του ζητάµε συγκεκριµένα πνευµατικά δώρα: Πνεύµα 
σοφίας, Πνεύµα συνέσεως και Πνεύµα σταθερότητας στην πνευµατική 
µας ζωή. Αυτά όλα τα ζητάµε την Ηµέρα της Πεντηκοστής που 
εορτάζουµε την κάθοδο του Αγίου Πνεύµατος που είναι η αστείρευτη πηγή όλων των 
πνευµατικών δωρεών. Ακόµα δεν παραλείπουµε να παρακαλέσουµε τον Θεό για όσους έφυγαν 
από την ζωή αυτή. Έφυγαν µε πραγµατική µετάνοια και καρπούς πνευµατικούς η έφυγαν µε 
ελλείψεις, αδυναµίες, µε ελαττώµατα ,µε κακίες και αµαρτίες; Με αυτοσυγκέντρωση, µε πίστη, µε 
ελπίδα, µε συντριβή και υποµονή (γιατί η γονυκλισία µας προξενεί όπως είναι φυσικό έναν 
επιπλέον σωµατικό κόπο) ας παρακολουθήσουµε τα Θεόπνευστα λόγια  των Ευχών και ας 
προσπαθήσουµε να τα βιώσουµε, να τα κάνουµε κτήµα µας ,σαν να βγαίνουν από το δικό µας 
στόµα, να είναι δηλ. λόγια της δικής µας προσευχής. Εξάλλου  η ίδια η γονυκλισία φανερώνει 
ταπείνωση, µετάνοια, ευλάβεια και συντριβή µπροστά στο Θεό.  

Οι Πατέρες τις Εκκλησίας, µας πληροφορούν ότι η γονυκλισία είναι προσκύνηση του 
Θεού και µας συµβουλεύουν να γονατίζουµε όταν προσευχόµαστε. 
Με τις γονυκλισίες προσκυνάµε το Θεό πράγµα που ο εχθρός µας 
ο διάβολος δεν το κάνει, δεν σκύβει το κεφάλι, δεν γονατίζει, δεν 
προσκυνά. Όσοι προσκυνούν το Θεό είναι εχθροί του διαβόλου, 
άρα είναι άνθρωποι του Θεού. Γι΄ αυτό οι γονυκλισίες, έχουν 
µεγάλη σηµασία. Και µια ακόµη περισσότερη γονυκλισία να 
κάνουµε, γίνεται κάποιος ασκητικός κόπος, πράγµα που θα έχει 
την ανταµοιβή από τον Θεό. 

Ας υποδεχθούµε την χάρη ,την φώτιση και την ευλογία του 
Θεού µε την προσευχόµενη συµµετοχή µας στην γονυκλισία της 
Πεντηκοστής, και ας ικετεύσουµε Τον Παράκλητο, Το Πνεύµα της 

Αληθείας, να έλθει να κατοικήσει µέσα µας και να µας καθαρίσει από κάθε αµαρτία που 
ρυπαίνει την ψυχή µας  έτσι ώστε µε την Ζωοποιό ∆ύναµη Του ,που µας χαρίζεται µέσα από τα 
Μυστήρια της Εκκλησίας µας και ιδιαίτερα µε την Θ.Λειτουργία ,να µπορούµε ανανεωµένοι 
πνευµατικά να υµνούµε την Οµοούσιο και Παντοδύναµο Αγία Τριάδα και τώρα και πάντοτε 
και εις τους αιώνας των αιώνων.  


