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Εὐχαριστοῦµε 
τό Κηροπλαστεῖο τοῦ κ. Παναγιώτη Χατζηευστρατιάδη 

(Λιβαδειά 22610 25111) γιά τήν χορηγία τοῦ παρόντος τεύχους.

σιομάρτυς Ἅγιε Νικόλαε ἐσύ πού μέ τόν 
ἀσκητικό ἀγώνα σου εὐχαρίστησες τόν Κύριό 
μας καί μέ μαρτυρικό τρόπο ὁλοκλήρωσες τήν 

ζωή σου αὐτούς πού προσκυνοῦν τήν Ἁγία Σου 
Κεφαλή καί ἐπιζητοῦν τήν ζεστή σου προστασία 
νά τούς γλιτώνεις ἀπό κάθε ἀνάγκη Σοφέ, καί 
ἀπό ἀρρώστιες καί ἀπό τίς θλίψεις καί τίς στε-
νοχώριες τῆς παρούσης ζωῆς.

(μεταφορά στή δημοτική ὕμνου τῆς Παρακλήσεως)

Ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου μας



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
Κάθε φορά πού καλούμαστε νά τιμήσου-

με τόν Ὁσιομάρτυρα Νικόλαο νοιώθουμε 
μεγάλη χαρά γιατί στό Πρόσωπό του ὅλοι μας 
ἀναγνωρίζουμε τόν Πατέρα, τόν Προστάτη, τόν 

Ἀδελφό, τόν Φίλο, τόν Ἰατρό, τόν συμπαραστάτη. Εἶναι λοιπόν δικαιολογημένη ἡ 
εὐλάβεια πού ἐκδηλώνεται στόν Ἐνοριακό μας χῶρο πρός τόν Ἅγιό μας, ὄχι μόνο τήν 
ἡμέρα τῆς μνήμης Του τόν Μάιο, ἀλλά καί κατά τήν 
ἀνάμνηση τοῦ Θαύματός Του τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς 
καί κατά τήν ἀγρυπνία γιά τήν ἔλευση τοῦ τμήματος 
ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων Του ἀλλά καί κάθε φορά πού 
ἐπικαλούμαστε τήν Μαρτυρική του πρεσβεία εἴτε διά 
τῆς Παρακλήσεώς Του, εἴτε ψάλλοντας τό ἀπολυτίκιό 
Του ὅταν τελείται ἡ Θεία Λειτουργία. Ἀποδεχόμενος, 
ἔτσι τουλάχιστον ἐλπίζουμε, ὁ Ἅγιος Νικόλαός μας, τίς 
ταπεινές ἐκδηλώσεις τιμῆς καί ἀγάπης πρός τό πρόσω-
πό Του μᾶς προσέφερε ἕνα πνευματικό Χριστουγεννιάτικο Δῶρο μέ τό πού ξαναῆλθε 
κοντά μας διά τῆς Τιμίας Του Κάρας καί μέ τήν παρουσία του εὐλόγησε τήν προεόρτια 
αὐτή περίοδο.

Στήν Βοιωτία ὁ Ἅγιος εἶχε ἔλθει ἀπό τήν προηγούμενη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου καί 
συγκεκριμένα στήν ὁμώνυμη Μονή στά «Καμπιά» Διονύσου Ὀρχομενοῦ. Ζητήσαμε 
λοιπόν ἀπό τόν σεβαστό καί ἀγαπητό μας Γέροντα π. Δωρόθεο, κατά τήν ἀναχώρηση 

νά μᾶς φέρει γιά λίγες ὧρες τόν θησαυρό αὐτόν τῆς Μονῆς 
του στήν Ἄνδρο, καί στόν Ναό μας καί  Ἐκεῖνος εὐχαρίστως 
ἔκανε τήν ἐπιθυμία μας πραγματικότητα, ἀφοῦ πρώτα 
ζητήσαμε καί πήραμε πρός τοῦτο τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. 
Ποιμενάρχου μας κ. Ἱερωνύμου. Τήν Τρίτη λοιπόν 20 Δε-
κεμβρίου 12.30 ἔγινε ἡ σεμνή ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας 
μέ τήν τέλεση τῆς Παρακλήσεως ἐνῶ στίς 5.00 περίπου 
μ.μ. ἔγινε ἡ ἀναχώρηση μέσα σέ συγκινησιακά φορτισμέ-
νη ἀτμόσφαιρα ἀφοῦ πρώτα ἐψάλη ὁ Ἁγιασμός.

Εὐχαριστοῦμε τόν Ὁσιομάρτυρα γιά τήν Χρι-
στουγεννιάτικη ἐπίσκεψή Του, εὐχαριστοῦμε καί 
τόν Γέροντα π. Δωρόθεο γιά τήν ἀγάπη Του καθώς 
καί γιά τήν Εὐλογία πού μᾶς ἔδωσε γιά τήν ἔκδοση 
τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα τοῦ Ἁγίου, κάτι τό ὁποῖο 
ἀποτελεῖ παλαιό καί ἐπίμονο αἴτημα τῶν Ἐνοριτῶν μας 
ἀλλά καί ὅσων εὐλαβούνται τήν χάρι τοῦ «ἐξ Ἀνατολῆς» 
Ὁσιομάρτυρος Νικολάου.

Εὐχαριστοῦµε τό STUDIO ΜΑΡΙΝΟΣ (Θήβα, Πινδάρου καί Οἰδίποδος 
19, τηλ.: 22620 80481) γιά τή φωτογραφική κάλυψη τοῦ γεγονότος.
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Μ
έ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς 
τῆς Ὑπαπαντῆς πού ἡ 
Ἐκκλησία μας ἑορτάζει 

στίς 2 Φεβρουαρίου καί πού εἶναι 
καθιερωμένη ἡ ἡμέρα αὐτή ὡς 
«Ἑορτή τῆς Μητέρας» μποροῦμε 
νά μοιραστοῦμε λίγες σκέψεις 
σχετικά μέ τό αἴτημα τῆς εἰσόδου 
τῶν γυναικῶν στό  Ἱ. Βήμα καί 
συγκεκριμένα στό  Ἱ. Θυσια-
στήριο ὡς ἱέρειες, ἕνα 
αἴτημα πού διατυπώνε-
ται ἐκ μέρους κάποιων 
«προοδευτικῶν» οἱ 
ὁποίοι ἐπηρεά ζο -
νται ἀπό τά ἐρε θί -
σματα πού προ-
σφέρει ἡ ἀντί στοι -
 χη πρακτική τῆς Ἀγ-
γλικανικῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ὑποστηρικτές αὐ-
τῆς τῆς καινοτομίας θεω ροῦν ὅτι 
ἡ ἀπαγόρευση τῆς εἰσό δου τῶν 
γυναικῶν στόν  Ἱ. Κλῆ ρο ἐκ μέ-
ρους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ κλησίας 
ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
καί ὅτι ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τίς 
ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες τῆς 
ἐποχῆς μας σχετικά μέ τή θέση 
τῆς γυναίκας στήν κοινωνία σή-

μερα, μέ ἀποτέλεσμα νά στερεῖ 
ἀπό αὐτήν τήν δυνατότητα τῆς 
Ἱερουργίας τῶν Μυστηρίων, κάτι 
πού ἀπολαμβάνει μόνον ὁ ἄνδρας 
- Ἱερέας.

Ἄν μέ προσοχή παρατηρή-
σουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
ἀντι μετωπίζει ἡ Ὀρθοδοξία τήν 
γυναίκα καί τήν θέση πού τῆς 
παραχωρεῖ στή ζωή τῆς Ἐκκλη-

σίας, τῆς οἰκογένειας καί 
τῆς κοινωνίας, θά διαπι-

στώσουμε ὅτι ἡ γυναί-
κα ἱερουργεῖ μέ τρό-

πο διαρκή πού τήν 
καθιστᾶ ἐργαλεῖο 
στά χέρια τοῦ 

Θεοῦ γιά τή σωτη-
ρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ γυναίκα ἱε ρουργεῖ 
καθῶς ἔχει τό μοναδικό 

προνόμιο νά συμβάλλει στήν δη-
μιουργία, φέρνοντας στό φῶς νέ-
ες ζωές, τά παιδιά της.

Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ ὅταν βι-
ώνει σωστά τόν ρόλο της ὡς Μη-
τέρα ὅπου, «ὀφείλει νά σφυρηλα-
τήσει τόν χαρακτήρα τῶν παιδιῶν 
της, νά τούς δώσει ἠθικά καί ψυ-
χικά ἐφόδια, νά τούς ἐμπνεύσει 
τά ἰδανικά τῆς ἐγκράτειας, τῆς 

 & Γυναίκα... Ἱερέας;  
& Μάλιστα... συνιερουργός!
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πίστης, τῆς ἀγάπης. Νά δεῖ τά 
παιδιά της ὡς ἰδιαίτερη εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν σοφία τοῦ 
μητρικοῦ πνεύματος πού ξέρει 
νά περιμένει, νά σιωπᾶ, νά καλύ-
πτει, νά συγχωρεῖ, νά βοηθήσει τό 
ἀνήσυχο παιδί της νά κατασταλ-
λάξει, νά ὠριμάσει...».

Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ ὅταν 
λειτουργεῖ ὡς συνδετικός κρίκος 
τῆς οἰκογένειας σέ μία ἐποχή πού 
οἱ οἰκογενειακοί δεσμοί ὅλο καί 
χαλαρώνουν.

Ἐκείνη μπορεῖ μέ τήν ἰδιοσυ-
γκρασία καί τήν εὐαισθησία της 
νά γίνει ὁ κυματοθραύστης τῶν 
κρίσεων, τῆς ἐπανάστασης τῶν 
παιδιῶν στήν ἐφηβική ἡλικία, 
τό στήριγμα τοῦ κουρασμένου 
καί πολυάσχολου ἄνδρα μέ-
σα στήν οἰκογένεια καί τέλος 
ἰδανική διαχειρίστρια ὅλων τῶν 
οἰκογενειακῶν ὑποθέσεων.

Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ ὅταν 
διαθέτει τόν ἑαυτό της στήν δι-
ακονία τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί 
κοινωνικοῦ ἔργου τῆς  Ἐκκλησίας 
μας, μία συμβολή μοναδική, 
ἀτίμητη καί χαρισματική.

Ἡ γυναίκα ἱερουργεῖ πρίν τήν 
Θ. Λειτουργία ὅταν τελεῖ τήν δική 
της λειτουργία μέ τήν ἑτοιμασία 
καί τό ζύμωμα τοῦ πρόσφορου 
ἀπό τό ὁποῖο θά βγεῖ ὁ Ἀμνός, τό 
Σῶμα τοῦ Κυρίου μας. Σ’ αὐτήν 
ἀκριβῶς τήν πράξη οἱ Πατέρες 

βλέπουν ἕναν συμβο-
λισμό. Ἔρχεται ἡ γυ-
ναίκα μέ τό πρόσφο-
ρο ὅπως ὁ Ἰωακείμ καί 
ἡ Ἄννα μέ τήν Παρθέ-
νο ἡ ὁποία εἰκονίζεται 
μέ τό πρόσφορο καί 
τό παραδίδουν στόν ἱερέα ὅπως 
ἐκείνοι παρέδωσαν τήν «τριετί-
ζουσα» στόν Ἀρχιερέα Ζαχαρία 
γιά νά τήν εἰσαγάγει στά Ἅγια 
τῶν Ἁγίων.

Ἄν οἱ γυναῖκες τῆς ἐποχῆς 
μας ἰδιαίτερα, ἀναλογισθοῦν τά 
χαρίσματα καί τίς εὐκαιρίες πού 
τούς χαρίζει διαρκῶς ὁ Θεός, ἄν 
ἀποφασίσουν νά παίξουν τό ρόλο 
γιά τόν ὁποῖο πλάσθηκαν, ἄν θέ-
σουν ἐνώπιόν τους ὡς μοναδικό 
καί αὐθεντικό πρότυπο τήν Πα-
ναγία, τότε θά ἔχουν τήν ἐξαίσια 
αἴσθηση ὅτι ἱερουργοῦν Μυστή-
ρια ἐξίσου Μεγάλα καί Ἱερᾶ μέ 
τά Μυστήρια πού ἐπιτελοῦν οἱ 
Ἱερεῖς. Μυστήρια πού θά τίς κα-
ταξιώσουν καί σ’ αὐτήν ἀλλά καί 
στήν ἄλλη ζωή.

Δ.Β.
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Κ ατά τή δεκαετία τοῦ ’40, ὅσοι γονεῖς 
εἶχαν αὐτιστικά παιδιά θεωρούνταν 

ἀσθενεῖς πού ἐκ τῶν πραγμάτων, θά χρει-
άζονταν θεραπεία. Ἔτσι, ἀπομάκρυναν 
αὐτούς ἀπό τά παιδιά τους, γιατί πίστευαν 
ὅτι ἦταν ἐπικίνδυνοι γι’ αὐτά. Γιά τήν κατάρ-
ριψη αὐτῶν τῶν ἰδεῶν ἱδρύθηκαν σύλλογοι 
τή δεκαετία τοῦ ’60, πού ἀπό τότε ἔχουν 
πολλαπλασιαστεῖ παγκοσμίως καί ἔχουν 
παίξει σπουδαῖο ρόλο στή στάση τῶν γονιῶν 
ἐκείνων πρός τά παιδιά τους· ὅλα αὐτά εἶχαν 
ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐξελιχθοῦν οἱ γονεῖς 
σέ συνεκπαιδευτές καί συνθεραπευτές 
τοῦ αὐτιστικοῦ παιδιοῦ τους. 
Αὐτή ἡ δυνατότητα ἐπιτρέπει 
σέ αὐτούς νά βοηθοῦν καλύ-
τερα τά παιδιά τους ἀλλά καί 
τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό, κατα-
πολεμώντας τό ἄγχος καί τήν 
ἀγωνία τους.

Θέση σέ αὐτό τό ζήτημα καλούμαστε νά 
ἔχουμε καί οἱ ἐπαγγελματίες καί οἱ παιδα-
γωγοί, πού ὀφείλουμε νά ἀπελευθερώσουμε 
τούς γονεῖς ἀπό κάθε συναίσθημα ἐνοχῆς 
καί προκατάληψης. Ἐπίσης, θά πρέπει νά 
ἀπορριφθεῖ ἡ ἰδέα ὅτι σημαίνει καταδίκη ἡ 
ἰδιαιτερότητα κάποιου παιδιοῦ. Ὀφείλουμε, 
ἀκόμη, νά γνωστοποιήσουμε στούς γονεῖς 
τίς ἰκανότητες καί τίς δυνατότητες τοῦ 
αὐτι στικοῦ παιδιοῦ τους, προκειμένου 
νά τά προστατεύουν ἀπό κοινωνικές καί 
ἐκπαιδευτικές ἀποτυχίες.

Εἶναι, λοιπόν, ἀπαραίτητο οἱ γονεῖς 

νά δεχθοῦν σωστή πληροφόρηση γιά τό 
αὐτιστικό σύνδρομο, μέ στόχο νά κατανοή-
σουν τήν κατάσταση καί νά προσεγγίσουμε 
τά συγκεκριμένα προβλήματα πού παρουσι-
άζει τό παιδί τους.

Προκειμένου νά προστατέψουμε τά 
παιδιά ἀπό κοινωνικές καί ἐκπαιδευτικές 
ἀποτυχίες, θά πρέπει νά ἐνημερωθοῦν 
καί νά κατανοήσουν πλήρως οἱ γονεῖς τίς 
ἰκανότητες καί τίς δυνατότητες τοῦ παιδιοῦ. 
Ὅσο πιό ἐνεργητικά συμμετέχει ἡ οἰκογένεια 
στό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα, τόσο περισσό-
τερο αὐξάνονται οἱ εὐκαιρίες τοῦ παιδιοῦ 

νά ἀναπτυχθεῖ καλύτερα· 
σύν τοῖς ἄλλοις, εἶναι ἕνας 
ἀποτελεσματικός τρόπος 
γιά νά καθησυχαστοῦν τά 
ἐνοχικά συναισθήματα τῶν 
γονέων, ὅταν προσφέρουμε 
σέ αὐτούς ἐκπαιδευτικό ρόλο 

καί ἐμπιστευόμαστε τίς δυνατότητές τους.
Ἐφαρμόζοντας ὅλα τά παραπάνω, κατα-

φέρνουμε τήν καλή συνεργασία τῶν γονιῶν 
μέ τά αὐτιστικά παιδιά τους καί διευκολύ-
νουμε τήν πορεία πού θά ἀκολουθήσουν καί 
οἱ δύο γιά τό καλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα. 

Θά πρέπει νά συμφωνοῦμε, οὔτως ἤ 
ἄλλως, ἐπαγγελματίες καί γονεῖς, ὅτι ἡ 
καλή συνεργασία μεταξύ μας σημαίνει 
ὄφελος καί κέρδος τοῦ παιδιοῦ...

Ζωή Παναγοπούλου
Ἐκπαιδευτικός Εἰδικῆς Τάξης

«ΑΥΤΙΣΜΟΣ»
 ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΕΙΣ

«ὅς ἐάν ἕν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπί τῷ ὀνόματί μου, ἐμέ δέχεται»



7

Δ έν ἔχουν µόνον οἱ γονεῖς ὑπο-
χρεώσεις ἔναντι τῶν παιδιῶν. Ἔχουν 

καί τά παιδιά τίς δικές τους ὑποχρεώσεις. 
Γι’ αὐτό καί ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ προστά-
ζει: «Τίµα τόν πατέρα σου καί τήν µητέρα 
σου». Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά µᾶς 
πῆ: «Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν 
ὑµῶν ἐν Κυρίῳ». Καί ἑρµηνεύει ὁ Χρυ-
σορρήµονας διδάσκαλος τῆς  Ἐκκλησίας 
µας: «Κύταξε πώς θαυµαστό ἐπιστέγασµα 
τοποθέτησε ἡ Γραφή τήν τιµή καί τό σε-
βασµό πρός τούς γονεῖς. Καί πολύ φυσι-
κά. Διότι αὐτοί οἱ γονεῖς ὕστερα ἀπό τόν 
Θεό συνήργησαν στό νά ἔλθουν τά παιδιά 
στή ζωή. Ἑποµένως ἔχουν κάθε δικαίωµα 
πρῶτοι αὐτοί νά ἀπολαύσουν τά ἀγαθά 
τῆς ὑπακοῆς τῶν παιδιῶν τους καί ἔπειτα 
ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι».

Τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-
γος: «Ἐκεῖνος πού ἀρνεῖται τόν πατέρα 
του, εὔκολα µπορεῖ νά ἀρνηθῆ καί τόν 
µεγάλο Θεό». Γι’ αὐτό «µεγίστη εὐσέβεια 
ὡρισµένη ἀπό τόν Θεό, πρῶτα νά τιµᾶς 
τούς γονεῖς σου».

Τά ἀνθρώπινα βέβαια προβλήµατα 
εἶναι πάντοτε τά ἴδια. Καί στά χρόνια 
ἐκεῖνα ὑπῆρχαν τά δύστροπα παιδιά 
πού περιφρονοῦσαν τούς γονεῖς τους 
καί ἀντιµιλοῦσαν ἀδιάντροπα, καί σή-
µερα ὑπάρχουν.

Τί γίνεται στήν περίπτωσι αὐτή; Ἀπα-
ραίτητη ἡ πραότητα τοῦ πατέρα.

Συνεχίζει ὁ ἅγιος: «Ἡ πραότητα τῶν 
γονέων στά ἀτίθασα παιδιά τους µπορεῖ 
νά ἔχη θετικό ἀποτέλεσµα. Πολλές φορές 
ὁ πατέρας ὑποχωρεῖ σέ ἐπίµονες κακίες 

ἀνόσιου παιδιοῦ. Ὁ ἕνας ριγµένος στά 
ζάρια, ὁ ἄλλος στό ποτό καί σέ φλογι-
σµένους ἔρωτες πού χάλασαν τά σπίτια. Ὁ 
ἄλλος σήκωσε χέρι στόν πατέρα. Ὁ καλός 
πατέρας κατάπιε τήν ὀργή του».

Πολλά ἀπό ὅσα βλέπουν οἱ γονεῖς 
κάνουν πώς δέν τά βλέπουν ἀπό ἀγάπη 
πρός τά παιδιά τους. Ἡ πραότητα τοῦ πα-
τέρα πάντοτε συγκρατεῖ τά παιδιά, ἐνῶ 
ἡ ἀλαζονεία γεννᾶ τό θράσος.

Καί ὅταν ἡ ὑπακοή πού ζητοῦν οἱ 
γονεῖς εἶναι ἀντίθετα µέ τό θέληµα τοῦ 
Θεοῦ;

Νά ἡ ἀπάντησις πού δίνει ὁ θεῖος 
Χρυσόστοµος: «Βεβαίως εἶναι ἀδύνατο 
ὁ πατέρας νά µήν ἀγαπᾶ τό παιδί του, ἤ νά 
διατάξη νά κάνη πράγµατα ἀντίθετα στό 
θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή ὅµως µπορεῖ 
νά βρεθοῦν καί τέτοιοι ἄνθρωποι, γι’ 
αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρόσθε-
σε τό «ἐν Κυρίῳ». Δηλαδή, λέγει στό 
παιδί, πρόσεξε µήν προσκρούσης στό 
Θεό ὑποτασσόµενος σέ ὅσα ξένα πρός 
τό θέληµά Του θά σοῦ ποῦν οἱ γονεῖς 
σου. Τότε θά παρακούσης καί δέ θά πᾶς 
ἀντίθετα µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ».

Δυστυχῶς ὑπάρχουν καί γονεῖς πού 
διδάσκουν στά παιδιά τους ἀσεβῆ καί 
ἁµαρτωλά πράγµατα. Τότε «πειθαρχεῖν 
δεῖ Θεῷ µᾶλλον ἤ ἀνθρώποις». Τότε θά 
πῆ τό παιδί: «Πατέρα µου, σέ ἀγαπῶ 
καί σέβοµαι, ἀλλά αὐτό πού µοῦ ζητᾶς 
δέν µπορῶ νά τό κάνω. Ἐάν τό κάνω θά 
λυπήσω τόν Θεό. Σέ παρακαλῶ, µήν 
ἐπιµένης».

(  Ἡ οἰκογένεια κατά τούς τρεῖς  Ἱεράρχες)

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες 
μιλοῦν στά 
παιδιά μας

Τό χρέος τῶν παιδιῶν
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Τ οῦτες τίς μέρες καθώς ἀφήσαμε τόν 
παλιό χρόνο καί μπήκαμε στόν και-
νούργιο, κορυφωθήκανε καί οἱ εὐχές 

πού ἀνταλλάξαμε μεταξύ μας. Εἶναι καί αὐτό 
ἕνα δεῖγμα τίς ψυχικῆς ἀνάγκης πού ὅλοι μας 
νοιώθουμε γιά μία διέξοδο ἀπό τήν ρουτίνα τῆς 
καθημερινῆς βιοπάλης καί γιά μιά ἀνθρώπινη 
διαγωγή ἀληθινά κοινωνική καί ἀδελφική. Ἡ 
κυριότερη εὐχή πού δώσαμε καί πήραμε αὐτές 
τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ χρόνου ἦταν γιά τήν 
εὐτυχία.

Εὐτυχισμένο θέλουμε τόν νέο χρόνο, 
εὐτυχισμένες τίς μέρες του, εὐτυχισμένους 
ἐμᾶς τούς ἴδιους καί τούς φίλους μας, 
εὐτυχισμένη τήν οἰκογένειά μας, τά παιδιά μας, 
τά ἀδέλφια μας. Νοσταλγός τῆς εὐτυχίας κάθε 
ἄνθρωπος καί ἀνικανοποίητος, πάντοτε κυνη-
γός της, βρίσκει αὐτόν τόν καιρό πιό κατάλληλη 
τήν εὐκαιρία νά ἐξωτερικεύσει αὐτό πού φλογί-
ζει τά στήθη του.

Ἡ ἐπιθυμία νά ζήσει εὐτυχισμένος. Ὡστόσο 
αὐτή ἡ εὐτυχία ἔγινε ἰδιαίτερα στίς ἡμέρες μας, 
δυσεύρετη. Λές καί ὅσο τήν κυνηγάμε, τόσο 
χάνεται κι αὐτή, κι ἀπομακρύνεται. Βασικά ἡ 
ἀπουσία τῆς εὐτυχίας στήν σημερινή μας ζωή 
ὀφείλεται στόν λανθασμένο δρόμο πού πήραμε. 
Κι αὐτό τό βλέπει κανείς ὅταν ὁ ἄνθρωπος τῆς 
γενιᾶς αὐτῆς πού παρ’ ὅλο πού ζεῖ κάτω ἀπό 
πολύ καλύτερες ὑλικές, τεχνολογικές καί κοινω-
νικές συνθῆκες ἀπό κάθε προηγούμενη γενιά, 
ἐντούτοις, δέν εἶναι καθόλου πιό εὐτυχισμένος 
ἀπό τούς πατέρας του πού ἀγνοοῦσαν τίς κατα-
κτήσεις τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας.

Μπορεῖ, μάλιστα, νά πεῖ κανείς πώς σέ πα-
λαιότερα χρόνια, οἱ ἄνθρωποι στεροῦνταν καί 
τά πιό βασικά εἴδη ἀνέσεων, ζοῦσαν ὅμως πιό 
ἁπλά, πιό συμμαζεμένα καί πιό εὐτυχισμένα. 
Ἴσως οἱ ἀνέσεις τῆς ζωῆς, ἡ ἀφθονία τῶν 

O  K Α Ι Ν Ο Y Ρ Γ Ι Ο Σ  X Ρ O Ν Ο Σ  Κ Α I  H  E Υ Τ Υ Χ I Α
ἀγαθῶν, ἡ εὐχέρεια τοῦ πλούτου μπορεῖ νά 
ἔκανε τή ζωή μας πιό ἄνετη, δέν μποροῦν 
ὅμως νά μᾶς ἐξασφαλίσουνε τήν εὐτυχία, γιατί 
ἡ εὐτυχία δέν εἶναι συνισταμένη ἐξωτερικῶν 
παραγόντων, ἀλλά ψυχική κατάσταση πού 
ἐξαρτάται ἄμεσα ἀπό τόν τρόπο τῆς βιώσεως 
τῆς ἐμπειρίας τῆς ζωῆς μας.

Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἄλλο πολύ σημαντι-
κό στήν ἀπουσία τῆς εὐτυχίας ἀπό τή ζωή μας. 
Στό ὅτι πιστέψαμε ἐγωκεντρικά καί ἀτομιστικά 
πώς μποροῦμε νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι μέσα 
σέ ἕνα κόσμο δυστυχίας καί ἀνέχειας. Καί αὐτό 
εἶναι τό μεγαλύτερο σφάλμα μας. Πῶς μπορεῖ 
νά θεωρείται εὐτυχισμένος ἕνας ἄνθρωπος 
πού εὐημερεῖ, ὅταν ξέρει ὅτι δίπλα του ἄλλοι 
ὑποφέρουν; Καί, πῶς μπορεῖ νά αἰσθάνεται 
ἄνετα ἐκεῖνος πού τά ἔχει όλα, ὅταν βλέπει 
γύρω του δάκρυα καί θρήνους; Βέβαια μιά 
λύση εἶναι νά κλείσει κανείς αὐτιά καί μάτια, νά 
περιοριστεῖ στόν δικό του χῶρο, νά ἀρκεσθεῖ 
στήν δική του κατάσταση. Καί αὐτό τό κάνουν οἱ 
πολλοί.   Ἔτσι βλέπει κανείς ἀνθρώπους στορ-
γικούς καί θερμούς σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τούς ἴδιους, 
τά παιδιά τους, καί τήν οἰκογένειά τους, ἐνῶ 
γιά τούς παραέξω, οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι δείχνουν 
τελεία ἀδιαφορία, σκληρότητα καί ἀπανθρωπιά. 
Μά θά πεῖτε, πῶς γίνεται αὐτός ὁ τόσο στορ-
γικός καί γλυκός στά παιδιά του ἄνθρωπος 
νά γίνεται τόσο ἀδιάφορος, τόσο ἐγκληματικά 
ψυχρός, μπροστά στά ἀνθρώπινα δράματα πού 
εἶναι δυνατόν νά παίζονται μερικά μέτρα πιό 
πέρα; Καί ὅμως εἶναι δυνατόν. Γιατί οἱ ἄνθρωποι 
αὐτοί ξέχασαν πώς εἶναι μέλη μιᾶς κοινωνίας, 
ξέχασαν πώς ἔχουν ὑποχρεώσεις καί ὄχι μόνον 
δικαιώματα, καί κλείστηκαν στόν ἑαυτό τους θέ-
λοντας νά τόν θεοποιήσουν. Πρέπει, λοιπόν, νά 
τό καταλάβουμε πώς εὐτυχία δέν θά δοῦμε καί 
δέν θά ἀπολαύσουμε ἄν δέν βγοῦμε ἀπό τόν 
ἑαυτό μας, ἄν δέν ἀγκαλιάσουμε ὅλον τόν κό-
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σμο, καί ἄν δέν μάθουμε πώς δέν εἴμαστε μόνοι 
ἐδῶ πάνω στήν γῆ, ἀλλ’ ὅτι ἀνήκουμε σέ μιά με-
γάλη οἰκογένεια, τήν οἰκογένεια «τῶν τέκνων 
τοῦ Θεοῦ».

Καί δῶ βλέπει κανείς τήν μεγάλη καί 
ἀναντικατάστατη ἀξία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἡ Ἐκκλησία μας ξεκινώντας ἀπό τήν βάση 
αὐτή, μᾶς διδάσκει πώς αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη 
οἰκογένεια στήν ὁποία ἀνήκουμε.

Ἔξω ἀπό αὐτήν ὑπάρχει σκοτάδι πηχτό 
καί ἐπικίνδυνο, ὑπάρχει ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ 
ἀνθρώπινου προσώπου, ὑπάρχει ὁ ἐκτρο-
χιασμός ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Μέσα ὅμως στήν Ἐκκλησία, σάν σέ κιβωτό 
Σωτηρίας διασώζονται ἡ προσωπικότητα καί ἡ 
ἀξιοπρέπειά μας, ἡ ἀτομικότητά μας καί μαζί ἡ 
κοινωνικότητά μας.

Μέσα σ’ αὐτήν βρίσκουμε ὁ καθένας τόν 
γνήσιο ἑαυτό του, μαθαίνουμε νά συμπερι-
φερόμαστε σάν παιδιά τοῦ Θεοῦ μέ ἀγάπη, 
ἐφαρμόζουμε τίς ἀρχές τοῦ σωστοῦ καί γνήσι-
ου κοινωνισμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία καί πίσω ἀπό αὐτήν ὁ Θεός, 
μεταμορφώνουν τό εἶναι μας, ἐξαγιάζουν τήν 
σκέψη καί τίς αἰσθήσεις μας, καί μᾶς ἀξιώνουν 
νά γίνουμε τίμια μέλη τοῦ κοινωνικοῦ συνό-
λου, ἐξαρτώντας τήν εὐτυχία μας ἀπό τήν 
ἐσωτερική μας κατάσταση καί ἀπό τή δύναμη 
τῆς ἀναγεννημένης ἐν Χριστῷ καρδιᾶς μας.

Ἔτσι, ἐξηγείται γιατί ἄνθρωποι φτωχοί καί 
καταφρονημένοι, μέ φρόνημα ὅμως Χριστοῦ καί 
πίστη βαθειά, νοιώθουν εὐτυχισμένοι μέσα στίς 
στερήσεις τους καί στόν ἀγώνα τους, ἐνῶ ἄλλοι 
πού τά ἔχουν ὅλα αἰσθάνονται δυστυχεῖς.

Μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά, γίνεται νομίζω σα-
φές ὅτι τότε μόνον οἱ εὐχές γιά εὐτυχία πού 

λέμε, πιάνουν τόπο, ὅταν συντρέχουν οἱ προ-
ϋποθέσεις πού εἴπαμε. Ἄς μήν ἀπατώμεθα 
καί ἄς μήν περιμένουμε ἄδικα. Χωρίς Θεό, 
χωρίς ἀναγέννηση, χωρίς κοινωνικότητα, δέν 
μποροῦμε νά ἀπολαύσουμε εὐτυχία. Θά μείνου-
με νοσταλγοί, ἀνικανοποίητοι, καί δυστυχεῖς. 
Καί εἶναι, νομίζω, στό χέρι τοῦ καθενός μας, νά 
γίνουμε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ παραμερί-
σουμε τά συμφέροντα καί τίς ἰδιοτέλειες πού 
μᾶς κρατοῦν μακριά Του.

Μποροῦμε νά ἐκτιμήσουμε τά λόγια αὐτῆς 
τῆς ἀλήθειας, νά ἐνστερνιστοῦμε στά σοβαρά 
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά εὐθυγραμμίσουμε τή 
ζωή μας μέ τίς ἐντολές Του. Ἔτσι θά μπορέσου-
με νά ἀξιολογήσουμε τίς μέρες τῆς ζωῆς μας 
καί νά ζήσουμε ἀληθινά εὐτυχισμένοι πάνω στή 
γῆ μας. 

Τό νέο χρόνο πού ἔχει πιά ἀνατείλει, τόν 
περιμέναμε μέ οὐράνιες προσδοκίες, μέ λαχτά-
ρα ἀληθινή, νά μᾶς φέρει τήν εὐτυχία. Δέν εἶναι 
ὁ νέος χρόνος πού θά μᾶς φέρει ἤ δέν θά μᾶς 
φέρει τήν εὐτυχία. Εἴμαστε μεῖς πού θά ζήσουμε 
τήν εὐτυχία ἤ δέν θά τή ζήσουμε ἀνάλογα μέ τό 
τί πιστεύουμε καί πῶς ζοῦμε. 

Ἄς εὐχηθοῦμε λοιπόν εἰλικρινά στήν δι-
άρκεια αὐτοῦ τοῦ χρόνου νά κάνουμε ὅ,τι 
ἐνδεχομένως δέν κάναμε μέχρι σήμερα. Δηλ. 
νά διώξουμε τόν ἐγωισμό μας, τόν ἀτομισμό 
μας καί τήν ἀδιαφορία μας, γιά ὅλους καί γιά 
ὅλα, νά ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά, νά δώσου-
με διεξόδους ἀγάπης στόν δυναμισμό μας, νά 
ἀγκαλιάσουμε ὅλη τή γῆ μέ τήν καρδιά μας, καί 
νά νιώσουμε πραγματικά εὐτυχισμένοι, πράγμα 
πού τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά σέ ὅλους 
μας.

Ὁ Θεός ἄς εἶναι μαζί μας.
Καλή Χρονιά

Π. Παΐσιος
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Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ζεῖ σέ 
πολυάνθρωπες κοινωνίες καί 
ὅμως αἰσθάνεται μόνος. Τό φαι-

νόμενο αὐτό λαμβάνει πολλές μορφές. 
Ἔτσι αἰσθάνεται ἀποξενωμένος ἀπό 
τήν οἰκογένειά του, δέν βρίσκει νό-
ημα καί σκοπό στούς φίλους του (ἄν 
ἔχει) ἡ ἀκόμα καί στίς ἐρωτικές του 
σχέσεις περνᾶ μιά πρόσκαιρη περίοδο 
εὐχαρίστησης καί ὕστερα αἰσθάνεται 
πιό μόνος ἀπό ποτέ ὁδηγούμενος 
πολλές φορές σέ ἀδιέξοδη κατάστα-
ση. Στό χῶρο τῆς ἐργασίας βιώνει 
τήν ἐκμετάλλευση ἀδυνατώντας πολ-
λές φορές νά δημιουργήσει σχέσεις 
ἐμπιστοσύνης, ἀληθούς συνεργασί-
ας, ἀντιθέτως μαθαίνει νά ἐπιδιώκει 
μέσα στήν ἰδιοτέλεια υἱοθετώντας 
ἀτομοκρατική ἀντίληψη πού τελικά 
διακρίνει κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς του.

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ 
εἰκόνα Θεοῦ, πρόσωπο πού κοινωνεῖ 
τόσο μέ τόν Θεό ὅσο καί μέ τόν 
συνάνθρωπό του. Ἡ ἁμαρτία πού 
εἰσχώρησε στήν ζωή του τόν μετέβαλ-
λε σέ ἄτομο ἀπογυμνωμένο ἀπό κάθε 
ἀγαπητική διάθεση πού ἀποτελεῖ 
γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀφοῦ 
ὁ ἴδιος «ἀγάπη ἐστί». Ἡ Ἐκκλησία μέ 
τήν λατρεία της καί μέ τήν διδασκα-
λία της μᾶς καλεῖ νά ἐπανεύρουμε 
τήν χαμένη μας ἀνθρωπιά καί ὅποιος 
ἀνταποκριθεῖ στό κάλεσμά της πράγ-
ματι θά ἀνακαινίσει, θά μεταμορφώ-
σει τή ζωή του δίνοντας νόημα καί 
σκοπό.

Στήν Ἐκκλησία μαθαίνουμε νά 

συγχωροῦμε πράγμα πού μᾶς κά-
νει νά «ἀνοιγόμαστε» στόν συνάν-
θρωπό μας, νά δημιουργοῦμε σχέ-
σεις ἐμπιστοσύνης, εἰλικρίνειας, νά 
ἀπωθοῦμε κάθε ἐγωιστικό φρόνημα. 
Εἶναι ἐργαστήρι ἀγάπης ἀφοῦ κα-
λούμαστε νά συμπαρασταθοῦμε σέ 
κάθε δύσκολη στιγμή κι ὅλα αὐτά ὡς 
προϋπόθεση μετοχῆς στήν θεία ζωή, 
στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας 
πού ὀνομάζεται καί Κοινωνία.

Μιμούμαστε τόν Χριστό πού 
πάνω στόν Σταυρό βίωσε τήν πιό 
ἔντονη μοναξιά, ὅμως μέ τά Ἄχραντα 
Πάθη του μᾶς ἔδωσε τήν δυνατό-
τητα νά σπάσουμε τό φράγμα τῆς 
μοναξιᾶς καί μέ τήν ὑπέρτατη πράξη 
ἀγάπης καί θυσίας, ἀρετή πού πρέπει 
νά ἐγκολποθοῦμε, νά ζοῦμε τήν ἐν 
Χριστῷ ζωή πού εἶναι ἡ ὄντως κοι-
νωνική.

Ἄς προσπαθήσουμε λοιπόν!
Δημήτρης Τζαφέρης

Μοναξιά Μοναξιά
σύγχρονος ἄνθρωπος ζεῖ σέ συγχωροῦμε πράγμα πού μᾶς κά-

Μ ο ν α ξ ι ά
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Τ όν τελευταίο καιρό ἔχει ἀρχίσει 
μιά μεγάλη συζήτηση γιά τό 

θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί 
Κράτους καί ἔχει ἀρχίσει νά διατυπώ-
νεται ἀπό πολλούς τό ἐρώτημα γιά 
τόν χωρισμό αὐτῶν τῶν δύο θεσμῶν.

Μιά πρώτη διαπίστωση γιά τό 
θέμα αὐτό εἶναι ὅτι δημιουργεῖ τήν 
ἐντύπωση ὅτι οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν 
δύο αὐτῶν θεσμῶν δέν εἶναι διακρι-
τός καί ὑπάρχει μία σύγχυση μεταξύ 

τους. Ἀπό τήν 
πραγματικό-
τητα πού βι-
ώνει ὁ καθέ-
νας μας μέσα 
στήν τοπική 
κοινωνία πού 
ζεῖ, καταλα-

βαίνει ὅτι ὁ ρόλος αὐτῶν εἶναι διακρι-
τός δηλ. ὁ ἕνας θεσμός ( Ἐκκλησία) 
δέν ἀναμειγνύεται στά ἐσωτερικά 
τοῦ ἄλλου (Πολιτεία), ἀλλά καί ὁ κο-
ρυφαίος Νόμος τῆς Ἑλληνικῆς Πολι-
τείας, τό Σύνταγμα ὁρίζει ξεκάθαρα 
τούς διακριτούς ρόλους Ἐκκλησίας 
– Κράτους. Ἄρα πίσω ἀπό τό παρα-
πλανητικό ἐρώτημα-αἴτημα, βρίσκο-
νται κάποιοι δῆθεν ἐκσυγχρονιστές 
τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας πού ζητώ-
ντας π.χ. τόν ὑποχρεωτικό πολιτικό 
γάμο, κατάργηση θρησκευτικῶν συμ-
βόλων ἀπό τούς δημόσιους χώρους, 

κατάργηση μισθοδοσίας Κληρικῶν 
κ.ἄ., ἀποβλέπουν στήν περιθωριο-
ποίηση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς 
ἴδιας τῆς θρησκείας τῆς συντριπτικῆς 
πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, 
τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι αὐτές 
οἱ προτάσεις δέν ἀποβλέπουν στόν 
«χωρισμό» ἀλλά στήν βάναυση με-
τατροπή τῆς Ἑλλάδος σέ ἄθρησκη 
πολιτεία χωρίς τήν ἔγκριση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί ἐπειδή γνω-
ρίζουν τήν ἀντίθεση τοῦ Λαοῦ σέ 
αὐτές τίς μεθόδους, αὐτοί οἱ κύκλοι 
ἐπιχειροῦν τήν κατασυκοφάντηση 
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Κληρικῶν της. 
Γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Θρη-
σκευτική Παράδο-
ση καί εἰρήνη τῶν 
Ἑλλήνων ὁ μόνος 
πού μπορεῖ νά 
ἀποφανθεῖ εἶναι ὁ 
ἴδιος ὁ Ἑλληνικός 
Λαός πού φέρει 
καί τήν εὐθύνη 
τῆς Θρησκευτικῆς καί Πολιτιστικῆς 
Παράδοσής του. Οἱ ἀποφάσεις 
ἀνήκουν στόν Ἑλληνικό Λαό καί ὄχι 
σέ μεμονωμένα πρόσωπα.

π. Πολύκαρπος Καραμαρούδης
Πηγή: Ἔντυπο «Πρός τόν Λαό»

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΕΠ Ι Κ Α Ι ΡΑ ΘΕ Μ ΑΤΑ

Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
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Ὁ µικρός Γιαννάκης κρύωνε ἔτσι ὅπως 
καθόταν µέσα στό χιόνι στήν αὐλή 
τοῦ σπιτιοῦ του. Ὁ Γιαννάκης δέν 

φοροῦσε ζεστές µπότες – οὔτε τοῦ ἄρεσαν 
ἀλλά οὔτε καί εἶχε µπότες νά φορέσει. Τά 
λεπτά πάνινα ἀθλητικά του παπούτσια 
εἶχαν µερικές τρύπες καί δέν κατάφερ-
ναν νά κρατοῦν τό κρύο µακριά ἀπό τά 
ποδαράκια του. Ὁ Γιαννάκης βρισκόταν 
στήν ἴδια θέση ἐδῶ καί περίπου µία ὥρα 
κι ὅσο σκληρά κι ἄν προσπαθοῦσε, δέν 
κατάφερνε νά βρεῖ καµία καλή ἰδέα γιά 
τό τί δῶρο νά κάνει στή µητέρα του γιά 
τά Χριστούγεννα. Κούνησε τό κεφάλι του 
µέ ἀπογοήτευση καθώς κατέληξε καί πά-
λι στό ἴδιο συµπέρασµα: «τί παιδεύοµαι; 
Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀκόµα κι ἄν µοῦ ἔρθει µία 
καλή ἰδέα, δέν ἔχω καθόλου χρήµατα».

Ἀπό τότε πού πέθανε ὁ πατέρας του 
πρίν ἀπό τρία χρόνια, ἡ πενταµελής 
οἰκογένεια δυσκολευόταν πολύ νά τά 
φέρει βόλτα. Δέν ἦταν ἐπειδή ἡ µητέ-
ρα του δέν προσπαθοῦσε ἀρκετά ἤ δέν 
ἐνδιαφερόταν ἀλλά ποτέ δέν φαινόταν 
νά ὑπάρχουν ἀρκετά χρήµατα. Δού-
λευε βραδινές βάρδιες στό νοσοκοµεῖο 
τῆς περιοχῆς ἀλλά ὁ µικρός µισθός δέν 
µποροῦσε νά καλύψει τίποτα παρα-
πάνω. Ὅµως ὅλα ὅσα τούς ἔλειπαν σέ 
χρήµατα καί ὑλικά ἀγαθά, περίσσευαν 
σέ ἀποθέµατα ἀγάπης καί ἑνότητας στήν 
οἰκογένεια. Ὁ Γιαννάκης εἶχε δύο µεγαλύ-
τερες καί µία µικρότερη ἀδελφή, οἱ ὁποῖες 
φρόντιζαν τό νοικοκυριό ὅσο ἔλειπε ἡ 
µητέρα τους. Καί οἱ τρεῖς ἀδελφές του 
εἶχαν ἤδη φτιάξει πανέµορφα δῶρα γιά 
τή µητέρα τους. Δέν ἦταν δίκαιο. Ἦταν 
ἤδη Παραµονή τῶν Χριστουγέννων καί 
αὐτός δέν εἶχε τίποτα νά τῆς χαρίσει.

Σκουπίζοντας τό δάκρυ πού κατη-
φόρισε ἀπό τά µατάκια του, ὁ Γιαννάκης 
ἔδωσε µία γερή κλωτσιά στό χιόνι κι 

ἄρχισε νά περπατάσει πρός τό δρόµο µέ 
τά καταστήµατα. Δέν ἦταν εὔκολο γιά µία 
πενταµελή οἰκογένεια νά τά βγάζει πέρα 
χωρίς πατέρα, εἰδικά ὅταν αὐτός ὁ ἴδιος 
χρειαζόταν ἕναν ἄνδρα γιά νά µιλήσει. Ὁ 
Γιαννάκης περπατοῦσε ἀπό κατάστηµα σέ 
κατάστηµα κοιτάζοντας µία µία τίς στολι-
σµένες βιτρίνες. Ὅλα ἦταν τόσο ὄµορφα 
ἀλλά καί τόσο ἀπρόσιτα γιά ἐκεῖνον.

Εἶχε ἀρχίσει νά σκοτεινιάζει καί χωρίς 
νά πολυθέλει ὁ Γιαννάκης ξεκίνησε γιά 
τό σπίτι. Ξαφνικά τά µάτια του ἔπεσαν σέ 
µία ἀντανάκλαση τοῦ ἥλιου πού ἔδυε 
πάνω σέ κάτι πού γυάλιζε στήν ἄκρη 
τοῦ δρόµου. Ἔσκυψε καί ἀνακάλυψε ἕνα 
γυαλιστερό πενηντάρικο. Κανείς δέν εἶχε 
νιώσει ποτέ τόσο πλούσιος ὅσο ἔνιωθε ὁ 
Γιαννάκης ἐκείνη τή στιγµή. Κρατώντας 
σφιχτά τόν θησαυρό του ἔνιωθε τόσο 
εὐτυχισµένος πού µπῆκε µέσα στό πρῶτο 
κατάστηµα πού εἶδε.

Ὁ ἐνθουσιασµός του ὅµως ξεθώρια-
σε γρήγορα ὅταν ὁ πωλητής τοῦ εἶπε ὅτι 
δέν µποροῦσε νά ἀγοράσει ἀπολύτως 
τίποτα µέ µόνο ἕνα πενηντάρικο. Βγαίνο-
ντας ἀπό τό κατάστηµα, εἶδε ἀπέναντι ἕνα 
ἀνθοπωλεῖο καί µπῆκε µέσα νά περιµέ-
νει στήν οὐρά. Ὅταν ὁ καταστηµατάρχης 
τόν ρώτησε πῶς θά µποροῦσε νά τόν 
ἐξυπηρετήσει, ὁ Γιαννάκης τοῦ ἔδειξε τό 
πενηντάρικο καί τόν ρώτησε ἄν µποροῦσε 
νά ἀγοράσει ἕνα λουλούδι γιά νά τό δω-
ρίσει στή µητέρα του γιά τά Χριστούγεν-
να. Ὁ ἀνθοπώλης κοίταξε τόν Γιαννάκη 
καί τό πενηντάρικο πού κρατοῦσε στό 
χέρι του. Μετά, ἀκούµπησε τόν ὦµο τοῦ 
Γιαννάκη καί τοῦ εἶπε «Περίµενε ἐδῶ καί 
θά δῶ τί µπορῶ νά κάνω γιά σένα». Ὅσο 
ὁ Γιαννάκης περίµενε κοίταζε γύρω του τά 
ὄµορφα λουλούδια καί ἄν καί ἦταν ἀγόρι, 
µποροῦσε νά καταλάβει γιατί οἱ µαµάδες 
καί τά κορίτσια λατρεύουν τά λουλούδια.

Τό πενηντάρικο 
(Μ Ι A AΝ Θ Ι Σ Μ E Ν Η IΣ Τ Ο Ρ I Α)
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Ὁ ἦχος τῆς πόρτας πού ἔκλεινε κα-
θώς ἔφευγε καί ὁ τελευταῖος πελάτης, 
ἐπανέφερε τόν Γιαννάκη στήν πραγµα-
τικότητα. Μόνος του πιά µέσα στό κατά-
στηµα, ὁ Γιαννάκης ἄρχισε νά νιώθει µό-
νος κάι φοβισµένος.

Ξαφνικά ἐµφανίστηκε ὁ ἀνθοπώλης 
πού προχώρησε πρός τό ταµεῖο. Ἀκού-
µπησε πάνω στόν πάγκο, µπροστά στά 
ἔκθαµβα µάτια τοῦ Γιαννάκη, 12 µακριά 
κατακόκκινα τριαντάφυλλα µέ πρασινά-
δες καί λευκά µικροσκοπικά λουλουδά-
κια, δεµένα µέ µία ἀσηµένια κορδέλα καί 
ἕνα µεγάλο φιόγκο. Ἡ καρδιά τοῦ Γιαννά-
κη σφίχτηκε ὅταν εἶδε τόν ἀνθοπώλη νά 
τά παίρνει καί νά τά βάζει σέ ἕνα µεγάλο 
ἄσπρο κουτί. «Αὐτό κοστίζει 50 δραχµές 
νεαρέ µου» εἶπε ὁ ἀνθοπώλης κι ἄπλωσε 
τό χέρι του γιά νά πάρει τό πενηντάρικο.

Μέ ἀργές κινήσεις ὁ Γιαννάκης σήκωσε 
τό χέρι του γιά νά δώσει στόν ἀνθοπώλη 
τό πενηντάρικο. Μά µποροῦσε αὐτό νά 
συµβαίνει στά ἀλήθεια; Κανείς ἄλλος δέν 
τοῦ ἔδινε τίποτα γιά πενήντα δραχµές!

Βλέποντας τόν µικρούλη διστακτικό, 
ὁ ἀνθοπώλης εἶπε «Ἔτυχε σήµερα νά ἔχω 
κάποια προσφορά µέ 50 δραχµές γιά δώ-
δεκα τριαντάφυλλα. Θά τά ἤθελες;» Αὐτή 
τή φορά ὁ Γιαννάκης δέν δίστασε καί 
ὅταν ὁ ἀνθοπώλης ἀκούµπησε τό ἄσπρο 
κουτί στά χέρια του, πίστεψε ὅτι ἦταν 
ἀλήθεια. Βγαίνοντας ἀπό τήν πόρτα πού 
ὁ ἀνθοπώλης τοῦ κρατοῦσε ἀνοιχτή, τόν 
ἄκουσε νά λέει «Χαρούµενα Χριστούγεν-
να, µικρέ».

Καθώς ὁ ἀνθοπώλης ἔκλεισε τήν 
πόρτα καί γύρισε στόν πάγκο του, ἐµφα νί-
στηκε ἡ γυναίκα του. «Μέ ποιόν µιλοῦσες 
τόση ὥρα; Καί πού εἶναι τά τριαντάφυλλα 
πού ἑτοίµαζες;»

Κοιτάζοντας ἔξω ἀπό τό παράθυρο 
καί σκουπίζοντας κρυφά τά δάκρυα πού 
εἶχαν ἀρχίσει νά κυλοῦν ἀπό τά µάτια 
του, ὁ ἀνθοπώλης τῆς ἀπάντησε «Τό πρωί 
µοῦ συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Καθώς 
ἑτοιµαζόµουν νά ἀνοίξω τό κατάστηµα 

νόµισα ὅτι ἄκουσα µία φωνή νά µοῦ λέει 
νά κρατήσω δώδεκα ἀπό τά καλύτερα τρι-
αντάφυλλά µου γιά ἕνα πολύ εἰδικό δῶρο. 
Ἐκείνη τή στιγµή πίστεψα ὅτι τρελάθηκα 
ἀλλά ἔτσι κι ἀλλιῶς τά κράτησα στήν ἄκρη. 
Τώρα, πρίν ἀπό λίγα µόλις λεπτά, µπῆκε 
στό ἀνθοπωλεῖο ἕνα µικρό ἀγοράκι πού 
ἤθελε νά ἀγοράσει ἕνα Χριστουγεννιάτικο 
δῶρο γιά τή µητέρα του µέ µόλις ἕνα πε-
νηντάρικο.

» Ὅταν κοίταξα αὐτό τό παιδάκι, εἶδα 
τόν ἑαυτό µου, ὅπως ἦµουν πρίν ἀπό πολ-
λά χρόνια. Ἦµουν κι ἐγώ ἕνα φτωχό ἀγόρι 
καί δέν εἶχα τίποτα γιά νά ἀγοράσω Χρι-
στουγεννιάτικο δῶρο στή δική µου µητέ-
ρα. Ἕνας ἄνδρας µέ γενειάδα, πού δέν εἶχα 
ξαναδεῖ ποτέ, µέ σταµάτησε στό δρόµο 
καί µοῦ εἶπε ὅτι ἤθελε νά µοῦ δώσει ἕνα 
χιλιάρικο. Ὅταν εἶδα αὐτό τό µικρό ἀγόρι 
ἀπόψε, ἤξερα ποιά ἦταν αὐτή ἡ φωνή πού 
ἄκουσα καί ἔτσι τοῦ ἔδωσα δώδεκα ἀπό τά 
καλύτερα τριαντάφυλλά µου».

Ὁ ἀνθοπώλης καί ἡ γυναίκα του 
ἀγκαλιάστηκαν σφιχτά κι ἔτσι ἀγκαλια-
σµένοι βγῆκαν στόν παγωµένο χειµωνιά-
τικο ἀέρα... οἱ καρδιές τους ὅµως ἦταν 
τόσο ζεστές πού δέν ἔνιωθαν καθόλου τό 
κρύο.

Κατερίνα Τσιβόλα
Κατηχήτρια



Ç  ÙÑÁ  
ÔÏÕ  ÐÁÉÄÉÏÕ!

 Λέει ἡ δασκάλα στόν Τοτό:
— Ποιά λέγονται ἑρπετά παιδί μου;
— Αὐτά πού σέρνονται στή γῆ.
— Ἕνα παράδειγμα...
— Ἡ μπέμπα μας!

 — Σᾶς ἄρεσαν τά καναρίνια πού σᾶς 
ἔφερα;
— Ναί πάρα πολύ.
— Καί τί τά κάνατε;
— Τηγανιτά!

 Ἕνας ἐλέφαντας καί ἕνα μυρμήγκι 
ἔτυχε νά περνοῦν στό ἴδιο μονοπάτι. 
Τότε ὁ ἐλέφαντας λέει στό μυρμή-
γκι:

— Καλά ντε! Μη σκουντᾶς!

 — Πού τήν πᾶς αὐτή τήν κατσίκα;
— Σᾶς παρακαλῶ, κύριε, δέν βλέπετε ὅτι εἶναι ὁ 
σκύλος μου;
— Συγγνώμη δέ μίλησα σέ σᾶς, στό σκύλο μίλησα!

Ἐπιμέλεια: Ναταλία Ε. Ρουσέτη
Β΄ ∆ημοτικοῦ
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 Διάκονος χειροτονήθηκε στόν  Ἱ. Ν. Ἁγ. 
Χαραλάµπους Ἀλιάρτου ὁ κ. Χρῆστος 
Δελῆς ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στήν νεανική ὁµάδα 
τῆς Ἐνορίας. Τό Μυστήριο τέλεσε ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Δαµασκηνός πλαι  -
σιωµένος ἀπό πολλούς Ἱερεῖς καί Δια-
κόνους. Εὐχόµαστε στόν νέο Κληρικό νά 
εὐαρεστήσει τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. 

 Σταθµός πνευµατικοῦ ἀνεφοδιασµοῦ µέ-
σα στήν περίοδο τοῦ Σαρανταλείτουργου 
τῶν Χριστουγέννων ἦταν ἡ Ἀγρυπνία γιά 
τήν ἀνάµνηση τῆς ἐλεύσεως τοῦ λειψά-
νου τοῦ Ὁσιοµάρτυρος Νικολάου τοῦ 
νέου πού ἔγινε πρίν ἀπό πέντε χρόνια 
στίς 10 Δεκεµβρίου 2000. Στήν κατανυ-
κτική Ἀγρυπνία ἱερούργησαν ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Φιλόθε-
ος, οἱ Ἐφηµέριοι τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Λουκᾶ 
Ὀρχοµενοῦ π. Ἀθανάσιος Ἀθανασίου 
καί τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Θηβῶν π. 
Χρῆστος Κουτσουράκης καί οἱ Διάκονοι 
π. Πολύκαρπος Καραµαρούδης καί π. 
Χρ. Δελῆς. Τούς ὕµνους ἔψαλαν µέ τόν 
δικό τους ξεχωριστό µελωδικό τρόπο οἱ 
Μοναχές τῆς Ἱ. Μ. «Μαζαράκι» ὑπό τήν 
Δ/η τῆς Γερόντισσας Εὐπραξίας ἡ ὁποία 
ἐδώρισε στόν Ναό µας αὐτόν τόν πολύτι-
µο θησαυρό πού ἀποτελεῖ τό σέµνωµα τῆς 
Ἐνορίας καί ὅλων τῶν Ἐνοριτῶν.

 Τό Δ.Σ. τοῦ «Ἐνοριακοῦ Ταµείου Ἀλλη-
λεγγύης» εὐχαριστεῖ καί συγχαίρει τούς 
πιό κάτω ἀναφεροµένους γιά τήν ἁπλόχερη 
συµπαράστασή τους στό φιλανθρωπικό 
ἔργο τῆς Ἐνορίας µας εἰδικά τίς ἡµέρες τῶν 
Ἑορτῶν:  Οἰκογ. Δήµητρας Ε. Καρασάββα, 
Οἰκογ. Χαραλ. Κοτώρου, Οἰκογ. Κων/νας 
Κ., Οἰκογ. Βασ. Κραβαρίτη Λαµπαδαρίου 
Ἱ. Ν., Οἰκογ. Θωµᾶ Γιαννίκα, Οἰκογ. Κ. & 
Ε. Κ., Οἰκογ. Παντελ. Μπουτσίνη, Οἰκογ. 
Ἀντωνίου Μαυρίδη, Οἰκογ. Ἀναστασίας 
Κατσιφή, Οἰκογ. Στ. Ροβολή, καί Οἰκογ. 
Δηµ. Δηµοβέλη. «Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός 
τῆς ἀγάπης αὐτῶν...»

 Τήν Δεύτερη ἡµέρα τῶν Χριστουγέννων 
26-12-05 τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία µέ 
τρόπο Ἐποπτικό ἔξω ἀπό τό  Ἱ. Βῆµα καί µέ 
τό πρόσωπο τοῦ λειτουργοῦ στραµένο πρός 
τό ἐκκλησίασµα. Μέ ἔντονο ἐνδιαφέρον καί 
ἰδιαίτερη κατάνυξη συµµετεῖχαν οἱ πιστοί οἱ 
ὁποίοι πολύ νωρίς γέµισαν τόν Ναό γιά νά 

δοῦν τήν ὅλη διαδικασία ἀπό τήν προε-
τοιµασία τοῦ Ἱερέως («Καιρός»), τήν προ-
σκοµιδή, τήν µνηµόνευση τῶν ὀνοµάτων 
κ.λπ.

 Μετά τήν Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λει-
τουργία, τήν Δοξολογία καί τήν εὐλογία 
τῆς Ἐνοριακῆς Ἁγιοβασιλόπιττας ἔγινε ἡ 
καθιερωµένη τελετή τῆς βράβευσης τῶν 
νέων φοιτητῶν πού προέρχονται ἀπό τήν 
συνοικία µας. Τά ὀνόµατα τῶν βραβευθέ-
ντων εἶναι τά ἑξῆς: Σεραφείµ Ἀγγουριᾶς, 
Χρυσούλα Βιέννα, Χρῆστος Καλόγηρος, 
Βασίλειος Κλεισιάρης, Κων/να Ντάντου, 
Ἰωάννα Ἀλιφιέρη, Αἰκατερίνη Πλατή καί 
Παναγιώτα Γιαννίκα. Συγχαρητήρια παι-
διά καί καλό πτυχίο. Ἡ ἐνορία θά εἶναι κο-
ντά σας µέ τήν ἀγάπη της, τό ἐνδιαφέρον 
της καί κυρίως µέ τήν προσευχή της.

 Μέ λαµπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ 
µνήµη τοῦ  Ὁσιοµ. Ἐφραίµ τοῦ νεοφανοῦς, 
τοῦ προστάτου τῶν ἔργων τῆς Ἀγάπης, τῆς 
Φιλανθρωπίας καί τῆς Ἀλληλεγγύης τῆς 
Ἐνορίας µας, τοῦ ὁποίου τµῆµα ἀπό τά λεί-
ψανα φυλάσσεται στόν Ναό µας µέ τό δεξιό 
κλῖτος ἀφιερωµένο σ’  Ἐκεῖνον.  

Τήν παραµονή 2-1-06 ἐψάλη ὁ Με-
γάλος Ἑσπερινός καί ἡ Παράκληση Του, 
ἐνῶ ἀνήµερα τελέσθηκε ἡ Πανηγυρική Θ. 
Λειτουργία µέ ἀρτοκλασία. Τήν ἑορτή µας 
τίµησε µέ τήν παρουσία του ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης µας κ. Ἱερώνυµος ὁ ὁποῖος στήν 
ἐπίκαιρη ὁµιλία Του ἀναφέρθηκε στό πόσο 
σηµαντικό εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης, 
στήν πολύτιµη προσφορά τῶν γυναικῶν 
καί στό ὅτι χρειάζεται ὅλοι µας νά βλέπου-
µε τόν συνάνθρωπό µας ὡς πρόσωπο καί 
ὄχι ὡς ἄτοµο εἰδικά ὅταν ἐξασκοῦµε τήν 
Φιλανθρωπία, ἐνῶ στό τέλος ἐπέδωσε τά 
«Εὐχαριστήρια Γράµµατα» στίς Κυρίες 
πού διακόνησαν κατά τήν δεκαετία 1995-
2005 στήν προσπάθεια αὐτή. Ἡ ἑορτή τοῦ 
Ἁγίου ἔκλεισε µέ τήν δεξίωση πού παρέ-
θεσαν οἱ ἑορταζόµενες Κυρίες τοῦ «Ε.Τ.Α.» 
στό Ἐνορ. Κέντρο.

 Ἡ κ. Ἑλένη Π. Σβεντζούρη βρῆκε τό φλου-
ρί τῆς Ἐνοριακῆς µας Ἁγιοβασιλόπιττας. 
Τήν ἡµέρα τῶν Θεοφανείων µετά τήν 
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασµοῦ, τῆς προσφέρα-
µε ὡς δῶρο µία Καινή Διαθήκη σέ πολυτε-
λή ἔκδοση.

Ἀðü ôÞí  ἘíïñéáêÞ µáò æùÞÇ  ÙÑÁ  
ÔÏÕ  ÐÁÉÄÉÏÕ!



 

Ἐíïñéáêü Ëåéôïõñãéêü Ðñüãñáµµá
22  Ἰáíïõáñßïõ 2006  - 19 Öåâñïõáñßïõ 2006

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-01-06 Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Θ. Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ 25-01-06 Ὁσ. Ξενοφῶντος & Κλήµεντος τοῦ ἐν Σάγµατᾳ Θ. Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-01-06 Ὁσίου Ἐφραίµ τοῦ Σύρου Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-01-06 Ἁγ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου Θ. Λειτουργία

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-01-06 ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Σχολική Θ. Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ 01-02-06 Ἁγ. Τρύφωνος τοῦ Ἀναργύρου Θ. Λειτουργία - Ἁγιασµός

ΠΕΜΠΤΗ 02-02-06 Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θ. Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-02-06 Ἁγίου Συµεών τοῦ Θεοδόχου Θ. Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ 04-02-06 Ὁσίου Ἰσιδώρου Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα

ΚΥΡΙΑΚΗ 05-02-06 Ἁγίας Ἀγάθης Θ. Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ 07-02-06 Ἁγ. Παρθενίου, Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ Θ. Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-02-06 Ἁγ. Χαραλάµπους Θ. Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-02-06 Ἁγ. Βλασίου ἐπ. Σεβαστείας Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-02-06 ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου) Θ. Λειτουργία

(Κατά τήν ἑβδοµάδα αὐτή γίνεται κατάλυση εἰς πάντα 
ἀκόµη καί τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-02-06 Ἁγ. Λέοντος ἐπ. Ρώµης Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-02-06 ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ - Ὁσ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας Θ. Λειτουργία

Κάθε Τετάρτη στίς 5.00 µ.µ. θά ψάλλεται ἡ Παράκλησις καί θά ἀκολουθεῖ 
τό ἑσπερινό Κήρυγµα µέ θέµα «Ὁ Χριστός Θαυµατουργών».

Ἐλᾶτε νά προσκυνήσουµε τήν Ἁγία Γῆ ὅπου Γεννήθηκε, Δίδαξε, Θαυµατούργησε, 
Σταυρώθηκε, Ἐτάφη, Ἀνέστη καί Ἀνελήφθη ὁ Χριστός µας.

Πληροφορίες καί πρόγραµµα στό Γραφεῖο τοῦ  Ἱ.Ν.: 22620-24282

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

18-28 
Ἰουνίου 

2006


