
ΕΠ ΙΚΟ Ι ΝΩΝ ΙΑ
ΕΤΟΣ 5ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 48 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Ἁγίου Νικολάου 
τοῦ Νέου Θηβῶν

Μηνιαία  Ἔκδοση 
τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ

 Ὁδηγός Σαρακοστῆς

 Παπα-Νικόλας Πλανᾶς

 Χωρισµός  Ἐκκλησίας - Κράτους;

  Οἰκογένεια

  Τό παιχνίδι εἶναι σηµαντικό γιά τό παιδί

  Γιατί προσκυνοῦµε τίς ἱερές εἰκόνες



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΘΟΛΙΚΟ Ι.Μ. ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ - ΑΓ. ΟΡΟΣ2

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

Τηλ.: 22620-24282
Ὑπεύθυνος: π. Εὐάγγ. Ρουσέτης

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:                 τηλ. 210-34.76.090

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 
ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μ έ ξεχωριστή χαρά ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος θά γιορτάσουµε 

τήν µνήµη ὅλων Ἐκεῖνων πού εἴτε κατάγονται ἀπό τόν τόπο µας εἴτε 

ἀπό ἀλλοῦ καί µαρτυρικά ἤ εἰρηνικά τελείωσαν τή ζωή τους ἐδῶ, 

καί πού ἀνήκουν στή χορεία τῶν ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

µέ προεξάρχοντα τόν Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, 

τούς Ἱεράρχες Ροῦφο τόν Ἐκλεκτό, Ἰωάννη τόν Καλοκτένη 

καί Ρηγνο τόν Λεβαδέα, καί τούς Ὁσίους Πατέρες Κλή-
µη καί Γερµανό, Σεραφείµ, Λουκᾶ, Μελέτιο καί Νικήτα 

οἱ ὁποῖοι δέονται στόν  Ὕψιστο Θρόνο γιά τήν Βοιωτία 

καί γιά ὁλόκληρη τήν Οἰκουµένη.

Τό πρόγραµµα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν µέ τίς ὁποῖες θά 

τιµήσουµε τούς Ἁγίους µας εἶναι τό ἑξῆς:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/2006 
ὥρα 6.00 µ.µ. Μεγάλος Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2006 
ὥρα 7.00 π.µ. Ὄρθρος-Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

ὥρα 5.30 µ.µ. Ὑποδοχή τοῦ Τιµίου Λειψάνου τοῦ Ἱεροµάρτυρος Ἁγίου 
Ρηγίνου Ἐπισκόπου Σκοπέλου τοῦ Λεβαδέως, τό ὁποῖο φυλάσσσεται στόν 

ὁµώνυµο Ναό στήν Λιβαδειά, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Σᾶς προσκαλοῦµε νά συνεορτάσουµε καί νά συµπροσευχηθοῦµε.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εὐχαριστοῦµε 
τό Γραφεῖο Τελετῶν τοῦ κ. Βασιλείου Μπάκα 
( Ἁγ. Ἀθανασίου 51-Θῆβα, τηλ.: 22620-25200) 

γιά τήν χορηγία τοῦ παρόντος τεύχους.
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 Τί εἶναι Τεσσαρακοστή;

Εἶναι µία πένθιµη ἐκκλησιαστική περίοδος πού διαρκεῖ ἑπτά ἑβδοµάδες καί 
κατά τήν ὁποία κοιτᾶµε περισσότερο τόν ἐσωτερικό µας κόσµο. Μία πνευ-

µατική περίοδος περισσότερης προσευχῆς, µελέτης καί αὐτοκριτικῆς.

 Γιατί νηστεύουµε;

Νηστεύουµε γιά νά ἔχουµε περισσότερη δύναµη γιά πνευµατικό ἀγώνα. 
Νηστεύουµε διότι εἴµαστε λυπηµένοι γιά τά λάθη κάι τίς ἀδυναµίες µας.

 Τί ἄλλο µποροῦµε νά κάνουµε τήν Τεσσαρακοστή;

Νά πηγαίνουµε στήν Ἐκκλησία καί τίς καθηµερινές. Στό Μεγάλο Ἀπόδειπνο 
κάθε ἀπόγευµα ἀπό Δευτέρα µέχρι Πέµπτη. Στήν Προηγιασµένη Θεία Λει-

τουργία κάθε Τετάρτη (ἀπόγευµα) καί Παρασκευή (πρωΐ). Στούς Χαιρετισµούς 
τῆς Παναγίας µας κάθε Παρασκευή. Στήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.
Νά ἐξοµολογηθοῦµε. Νά µετέχουµε συχνότερα στήν Θεία Κοινωνία.

 Τί προσδοκοῦµε ἀπό τήν Τεσσαρακοστή;

Κάνοντας αὐτοέλεγχο καί πλησιάζοντας τόν Θεό περισσότερο νά γίνουµε 
καλύτεροι ἀπό πρίν.
Μετά τήν πένθιµη περίοδο τῆς Σαρακοστῆς περιµένουµε τήν χαρού-

µενη ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως γιατί µετά τόν Γολγοθᾶ ὅλων µας ἔρχεται ἡ 
Ἀνάσταση.

 Ὠφελεῖ ἤ βλάπτει ἡ νηστεία;

Ποτέ καί πουθενά δέν ἀκούστηκε πώς ἀρρώστησε κάποιος ἐπειδή νήστεψε. 
Εἶναι µία «συνταγή» ἡ νηστεία πού λειτουργεῖ µέ ἐπιτυχία αἰῶνες τώρα. 

Δέν εἶναι δυνατόν νά προτρέπει ἡ Ἐκκλησία µας σέ κάτι πού µπορεῖ νά εἶναι 
βλαβερό γιά τήν ὑγεία µας.

Ἡ νηστεία βοηθᾶ ἀφάνταστα στήν πνευµατική ζωή φτάνει νά εἶναι νηστεία 
ὁλόκληρου τοῦ σώµατος καί ὄχι µόνο τοῦ στοµαχιοῦ µας...

 Τί µποροῦµε νά τρῶµε καί τί ὄχι;

Μποροῦµε νά τρῶµε χταπόδι, σουπιές, γαρίδες, καλαµάρια, ταραµά κ.λπ., 
ὄσπρια, δηµητριακά, ζυµαρικά (πού δέν περιέχουν βούτυρο ἤ αὐγό), 

φροῦτα, ξηρούς καρπούς, γλυκίσµατα κ.ἄ.
Δέν µποροῦµε νά τρῶµε κρέας, ψάρι (παρά µόνο τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί 

τῶν Βαΐων), γαλακτοκοµικά, αὐγά καί ὅλα τά εἴδη πού περιέχουν τά παραπά-
νω (τυρόπιττες, σοκολάτες, χυλοπίττες κ.ἄ.).

 Τί εἶναι Τεσσαρακοστή;Τί εἶναι Τεσσαρακοστή;

Ὁδη γ ό ς  Σ α ρ α κ ο σ τ ῆ ς



Παπα- Νικόλας Πλανᾶς
Ὁ Ἅγιος Ἱερέας
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ὉἍγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς  
(† 1932), λειτουργοῦσε καθη-

μερινά, χωρίς διακοπή, σέ διάστημα 
μισοῦ αἰώνα. Στό δι-
άστημα αὐτό τύχαινε 
κάποτε νά μήν ἔχει 
πρόσφορο. Πάντοτε 
ὅμως ἐξοικονομοῦσε 
εἴτε ἀπό τούς πιστούς 
εἴτε ἀπό τούς γύρω 
φούρνους.

Κάποια ἡμέρα εἶχε 
προχωρήσει ὁ ὄρθρος 
ἀρκετά, ἀλλά πρό-
σφορο δέν φαινόταν 
πουθενά. Ἔστειλε νά 
ψάξουν στούς φούρ-
νους καί στίς νοικοκυ-
ρές πού πάντα εἶχαν. 
Κοίταξε καί στά ντου-
λάπια τοῦ ἱεροῦ, μή-
πως εἶχε ἀφήσει ἄλλος 
ἱερέας. Μά κανένα 
ἀποτέλεσμα. Στενοχω-
ρήθηκε μέχρι δακρύων.

Κάποια στιγμή τόν 
βλέπουν νά βγαίνει 
στήν ὡραία πύλη κρα-
τώντας ἕνα πρόσφορο 
φρέσκο-φρέσκο. Τό εἶχε βρεῖ πάνω 
στήν ἁγία τράπεζα!

— Κοιτάξτε, παιδιά μου, τί σημεῖο 

μοῦ ἔκανε ὁ Θεός, εἶπε συγκινημένος 
καί χαρούμενος.

Ὅλα τά θαύματα, σημεῖα τά ἔλεγε. 
Τά θεωροῦσε φυσικά, 
γιατί εἶχε μεγάλη πί-
στη. Στά συναξάρια 
συναντᾶμε ἀσκητές 
πού τούς ὑπηρετοῦσε 
ἄγγελος Κυρίου. Πο-
λύ φυσικό λοιπόν νά 
ὑπηρετοῦσε ἄγγελος 
Κυρίου καί τόν παπα-
Νικόλα, τόν «ἐντός 
τοῦ κόσμου διαβιοῦντα 
ἀληθινόν ἀσκητήν».

Ἀρκετοί ἐνορίτες 
του, κυρίως μικρά παι-
διά, τόν ἔβλεπαν ὅταν 
λειτουργοῦσε κυριολε-
κτικά μεταρσιωμένο.

«Ἡ φήμη τοῦ πα-
πα-Νικόλα», διηγεῖται 
σεβαστή γυναίκα, «εἶ- 
χε ἁπλωθεῖ σ’ ὅλη τήν 
Ἀθήνα. Κάποτε, πα-
ραμονή Χριστουγέν-
νων, ξεκίνησα μέ τά 
ἐγγονάκια μου γιά νά 
κοινωνήσω ἀπό τ’ ἁγια-

σμένα χέρια του.
»Τότε στή Βουλιαγμένη ἦταν 

ἀκόμη ἐρημιά. Εἴκοσι χαμόσπιτα 
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σκό ρπια ἐδῶ καί ἐκεῖ καί τριγύρω 
χωράφια. Στή θέση τῆς σημερινῆς 
ἐκκλησίας ὑπῆρχε ἕνα παλιό βυζαντι-
νό ἐκκλησάκι, μικρό σάν κουβούκλιο, 
χαμηλό καί μισοσκότεινο.

»Εἶχαν ἔρθει καί ἄλλες οἰκογένειες 
μέ τά παιδάκια τους. Κάποια στιγμή 
πού ὁ παπα-Νικόλας ἐμφανίστηκε 
στήν ὡραία πύλη κρατώντας τό ἅγιο 
ποτήριο, τό ἐγγονάκι μου φώναξε:

»—Γιαγιά, ὁ παπᾶς περπατάει 
στόν ἀέρα!

»—Πάψε, τοῦ λέω, ἐνῶ συγχρό-
νως σταυροκοπήθηκα. Πῶς περπα-
τάει στόν ἀέρα;

»—Τόν βλέπω κι ἐγώ, φώναξε 
ἄλλο παιδάκι. Δέν πατάει κάτω.

Στό «μετά φόβου...» πλησιάσαμε 
ὅλες οἱ γυναῖκες καί τά παιδάκια νά 
κοινωνήσουμε.

Ὁ παπα-Νικόλας δέν εἶχε ἀκούσει 
τίποτε, ἀλλά, κι ἄν εἶχε ἀκούσει, δέν 
ἔδωσε καθόλου προσοχή.

»Ἀπό τότε ἐρ-
χόμουν πάντοτε
ἐδῶ καί κοινω-
νοῦ σα. Καί κάθε
φορά ἦταν ἀδύ-
να τον νά μήν ἀ-
κούσω παιδάκια 
νά φωνάζουν:

»—Ὁ παπάς 
περπατάει στόν 
ἀέρα!».

Τό 1920, ἀνή μερα τά Χρι στού-
γεννα, ὁ ὅσιος λειτουρ γοῦσε στόν 
ἅγιο Ἰωάννη Βουλιαγμένης. Ὅταν 
βγῆκε νά κοινωνήσει τούς πιστούς, 
πλησίασε καί μία γυναίκα μέ τό μω-
ρό της. Ἀφοῦ κοινώνησε τό μικρό, τό 
ἔδωσε σέ μία κοπέλα, τήν Ἰουλία νά 
τό κρατάει.

Ἡ  Ἰουλία, καθώς τό κρατοῦσε, γύ-
ρισε καί κοίταξε τόν ἱερέα. Τότε πά-
ρα λίγο νά τῆς πέσει τό παιδί ἀπό τά 
χέρια.

— Πρόσεξε! Τί ἔπαθες; τῆς φωνά-
ζει ἡ γυναίκα.

— Βλέπω τόν παπά νά στέκε-
ται πάνω σ’ ἕνα σύννεφο, ἀπάντησε 
ἐκείνη ἐκστατική.

Ἄλλοτε, πάλι, ἐνῶ λειτουργοῦσε ὁ 
ὅσιος στόν προφήτη Ἐλισσαῖο, ἔγινε 
καί τοῦτο: Ἕνα ὀκτάχρονο παιδάκι 
βγαίνει κάτωχρο ἀπό τό ἱερό καί λέει 
στή μητέρα του:

— Μαμά, ὁ παπα-Νικόλας εἶναι 
τόσο ψηλά ἀπό 
τήν γῆ!

Καί τῆς ἔδειξε 
μισό πήχη μέ τό 
χεράκι του.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1-3-06,  8.00 µ.µ. - 12.15 ν
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

γιά τόν  Ἅγιο παπα-Νικόλα Πλανᾶ

(Θαύματα καί 
Ἀποκα λύψεις ἀπό τή 

Θεία  Λειτουργία, 
Ἔκδοση  Ἱ. Μονῆς 

Παρακλήτου)
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Δέν µάθαµε 
ἀκόµη ἄν τό 
Ὑπουργε ῖο 

Οἰκονοµικῶν καί τό Ὑπουρ-
γεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρη-

σκευµάτων ἀπάντησαν στό ἐρώτηµα 
τοῦ πολιτικοῦ µας γιά τό ὕψος τοῦ ποσοῦ 

τῶν χρηµάτων πού κατέβαλε τό Δηµόσιο 
στούς κληρικούς τῆς Ἑλλάδος αὐτό τό 
ἔτος προκειµένου καί ἡ ἀπάντηση αὐτή νά 
χρησιµεύει στόν στόχο γνωστῶν κύκλων 
γιά τόν χωρισµό Ἐκκλησίας καί Κράτους.

Ζοῦµε εὐτυχῶς σέ ἕνα Κράτος ἐλεύ-
θερο καί εὐνοµούµενο, µέ ὅλες τίς δυ-
σκολίες καί τίς µικρότητες πού συνακο-
λουθοῦν δυστυχῶς στό διάβα µας τήν 
Ἐλευθερία καί τή Δηµοκρατία καί ὡς ἐκ 
τούτου εἶναι παραδεκτές τέτοιες συµπερι-
φορές πού ἀποβλέπουν, κατά τήν ἄποψή 
µας, περισσότερο στόν ἐντυπωσιασµό καί 
στή δηµιουργία, µέσα στή σηµερινή κρί-
ση τῶν ἰδεολογικῶν ἀξιῶν, µίας ἀκόµη 
ὑποδοµῆς γιά ἰδεολογική καί ὄχι µόνο 
συσπείρωση καί ἐκµετάλλευση, παρά 
στή δῆθεν ἀνάπτυξη, στήν πρόοδο καί 
στήν προκοπή αὐτῆς τῆς χώρας.

Θά ἦταν πληρέστερη καί ἀπονήρευτη 
ἡ ἐρώτηση ἄν συγχρόνως ζητοῦσε 
πληροφορίες καί γιά τό µέγεθος τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πού οἰκειο-
ποιήθηκε τό κράτος εἴτε γιά τίς δικές του 
ἀνάγκες εἴτε γιά νά τή διανείµει δῆθεν 
στόν ἑλληνικό λαό. Στό σηµερινό κεί-
µενο θά περιοριστοῦµε νά φανερώσου-
µε µία µόνο πτυχή τοῦ µεγάλου αὐτοῦ 
κεφαλαίου στίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί 
Πολιτείας, δηλαδή τί ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία 
στό Κράτος µόνο σέ µία πόλη, στήν 
Ἀθήνα, καί σέ συγκεκριµένη περίοδο, 
γιά τήν πραγµατική καί ὄχι τήν πλασµα-

τική ἀνάπτυξη, τήν πρόοδο καί τήν προ-
κοπή τῆς πατρίδας µας. Καί ἐφ’ ὅσον οἱ 
ἐρωτῶντες εἶναι ἀξιόλογοι ἐπιστήµονες 
καί ἐρευνητές, ἀξίζει προτοῦ δηµιουργή-
σουν ἐντυπωσιασµούς νά ἐρευνήσουν 
τό κεφάλαιο αὐτό γιά νά διαπιστώσουν 
ὅτι ἡ µισθοδοσία τοῦ ὀρθοδόξου κλή-
ρου εἶναι ἐλάχιστη κρατική ἀνταπόδοση 
ἀπέναντι στόν ὄγκο τῆς περιουσίας πού 
παραχώρησε ἡ Ἐκκλησία στό Κράτος ἤ 
αὐτό ἅρπαξε µέ διάφορους τρόπους.

Τό Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο, ἡ Ἀκα-
δηµία Ἀθηνῶν, ἡ Ριζάρειος Σχολή, τό 
Παλαιό Πτωχοκοµεῖο, ἡ Μαράσλειος 
Ἀκαδηµία, τό Νοσοκοµεῖο Εὐαγγελισµός, 
ἡ Ἀγγλική Ἀρχαιολογική Σχολή, ἡ 
Ἀµερικανική Ἀρχαιολογική Σχολή, τό 
Ἀρεταίειο Νοσοκοµεῖο, τό Αἰγηνήτειο 
Νοσοκοµεῖο, ἡ Γερµάνειος Ἐκκλησιαστική 
Σχολή (τό κτίριο καί ἡ ἐγκατάσταση τῆς 
σηµερινῆς Σχολῆς Χωροφυλακῆς), τό 
Νοσοκοµεῖο Παίδων, τό Σκοπευτήριο, ἡ 
Ρωσική Ἀρχαιολογική Σχολή, τά Ἰατρικά 
Ἐργαστήρια Πανεπιστηµίου, ἡ Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη, τό Νοσοκοµεῖο Συγγροῦ, τό 
Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγµένης, ἡ Πυ-
ριτιδαποθήκη, τά Παραπήγµατα καί οἱ 
Λουτρῶνες Στρατοῦ (ἡ σηµερινή ἔκταση 
του ἀγάλµατος Βενιζέλου, τό οἰκόπεδο 
τοῦ σηµερινοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, ἡ ση-
µερινή ἀµερικανική πρεσβεία), ὁλόκληρο 
τό µεγάλο κτῆµα τῆς Μονῆς Πετράκη στό 
Γουδί γιά τήν ἵδρυση στρατιωτικῆς πόλε-
ως, τό Νοσοκοµεῖο Ἁγίας Ἑλένης, οἱ Παι-
δικές Ἐξοχές στή Βούλα, τό Γυµναστήριο 
Ἀµαρουσίου, τό Νοσοκοµεῖο Σωτηρία, τό 
Σανατόριο Πάρνηθος, τό Ἀσκληπιεῖο Βού-
λας καί τόσα ἄλλα κτίστηκαν σέ οἰκόπεδα 
τῆς Ἐκκλησίας πού δωρήθηκαν ἀπό αὐτήν 
ἤ ἁρπάχτηκαν βιαίως ἤ λυστρικῷ τρόπῳ.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ;
Τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ἱερωνύμου
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Δέν θά ὑπῆρχαν σήµερα ἀλσύλια, 
πλατεῖες καί λίγο πράσινο στήν πόλη τῆς 
Ἀθήνας ἄν δέν χρησιµοποιοῦνταν τά µο-
ναστηριακά καί ἐκκλησιαστικά κτήµατα.

Ὁ Λυκαβηττός, τό Κεφαλάρι Κηφι-
σιᾶς, τό ἄλσος Συγγροῦ, τό ἄλσος Πα-
γκρατίου, ἡ πλατεῖα πρό τοῦ Εὐαγγε-
λισµοῦ, ἡ πλατεῖα Μαβίλη, οἱ πλατεῖες 
τοῦ Ἁγίου Θωµᾶ, τοῦ Ἁγίου Δηµητρί-
ου Ἀµπελοκήπων, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα 
Ἱπποκρατείου, ἡ πλατεία πρό τοῦ Νο-
σοκοµείου Παίδων καί δεκάδες ἄλλες 
περιπτώσεις πού ἐξυπηρέτησαν ἄλλες 
ἀνθρώπινες καί ἐθνικές ἀνάγκες εἶναι 
ἐκκλησιαστική περιουσία.

Θά γίνει ἄλλη φορά λόγος γιά τίς 
συµπαγεῖς ἐκτάσεις εἴτε στήν Ἀττική, 
ὅπως εἶναι ὁ Γέρακας, ἡ Βραώνα, ὁ Βουρ-
βάς, τά Λεγραινά, τό Πάτηµα, ὁ Σκαρα-
µαγκάς, εἴτε σέ ἄλλα µέρη τῆς πατρίδας 
µας, ὅπου τεράστιες ἐκτάσεις µεγάλων 
µοναστηριῶν διανεµήθηκαν σέ γηγενεῖς 
κατοίκους ἤ ταλαιπωρηµένους πρό-
σφυγες καί ἐξυπηρέτησαν γενικότερους 
κοινωφελεῖς ἐθνικούς σκοπούς.

Ἀκούστηκε καί γράφτηκε νά ἐπιστρα-
φεῖ ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά 
καί αὐτό ἄν δέν εἶναι ἰδεολόγηµα ἤ πρό-
φαση, δέν εἶναι εὔκολη ἐργασία. Ποιός 
θά βρεῖ τή λύση καί πῶς θά ὑλοποιηθεῖ 
ἡ ἐπιστροφή τῶν πιό πάνω καί τόσων 
ἄλλων περιπτώσεων; Ἄν προωθηθεῖ 
αὐτή ἡ πρόταση θά ξαναπαιχτεῖ τό ἔργο 
τῆς παραποµπῆς, δηλαδή στά δικαστή-
ρια, στίς ἀντεγκλήσεις, στούς διασυρµούς 
καί διχασµούς, στήν ἀποζηµίωση µέ χρε-
όγραφα κ.λπ. πράξεις πού τίς ἔζησε κατ’ 
ἐπανάληψη στό παρελθόν ἡ Ἐκκλησία. 

Αὐτά πού γράφτηκαν παραπάνω δέν 
ἀποσκοποῦν στό νά κακίσουν ἤ κατηγο-
ρήσουν κάποιους, ἔστω καί κακοπροαί-
ρετα κινούµενους. Θέλουν νά στηρίξουν 
τήν ἄποψη ὅτι καλά ἔκανε ἡ Ἐκκλησία 
καί εἶχε χρέος νά δώσει καί πρέπει νά 
δίνει γενναιόδωρα, ὅταν µπορεῖ, σέ ἀν-

θρώπους ἀνήµπορους καί στά ὅποια κοι-
νωνικά προβλήµατα καί ἀνάγκες. Ὅπως 
καλά ἔκανε καί κάνει ἡ Πολιτεία καί ἠθικό 
χρέος της, πέρα ἀπό τίς συµβατικές της 
ὑποχρεώσεις, νά µισθοδοτεῖ τόν κλῆρο. 
Πίσω ἀπό αὐτή τή στενή καί ἀµφίδροµη 
σχέση βρίσκονται ἀγῶνες, ἱστορία, παρά-
δοση καί ὁράµατα ἑνός γένους.

Ὁ Καταστατικός Νόµος τῆς  Ἐκκλησίας 
πού ἔγινε µέ τή σύµπραξη καί τοῦ Κράτους 
κάνει λόγο γιά τούς διακριτούς ρόλους 
τῶν δύο φορέων. Ἐδῶ ἑστιάζεται τό πρό-
βληµα καί ἐδῶ ἀπαιτεῖται ἡ ἐπικέντρωση 
τῆς προσοχῆς µας. Ἡ ἐπανεξέταση, ἡ 
ἐµβάθυνση καί ἡ κατοχύρωση τῶν δια-
κριτικῶν αὐτῶν διοικητικῶν ρόλων δέν 
βλάπτουν, ἀντιθέτως ἀποµακρύνουν 
διαφαινόµενες διαιρέσεις καί διχασµούς 
µέ ἀπρόβλεπτες τίς συνέπειες τῆς χαλά-
ρωσης τοῦ ἱστοῦ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς 
µας, µέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

Ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁρίων αὐτῶν εἴτε 
ἀπό τή µία εἴτε ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, 
ὅπου εἶναι καλοπροαίρετη, ὅπως πι-
στεύω, θεραπεύεται. Θέµατα ὅπως εἶναι 
ἡ ἤδη κατατεθεῖσα στή Βουλή πρόταση 
νόµου γιά χωρισµό Ἐκκλησίας καί Κρά-
τους, ἀσφαλῶς καί θά τά συζητήσουµε. 
Ἐπιβάλλεται µερικές δευτερεύουσες γιά 
τήν Ἐκκλησία διατάξεις, πού τό Κράτος  
κάποτε καθόρισε καί οἱ καιροί τό ἀπαι- 
τοῦν, νά ἀλλαχθοῦν ἤ καί νά καταρ-
γηθοῦν.

Θέµατα ὅµως οὐσίας τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ γεγονότος δέν εἶναι δυνατό 
νά τά ἐµπιστευθοῦµε σέ χέρια ἀνθρώ-
πων πού δέν γεύθηκαν ἀκόµη τήν πρα-
γµατική ἐκκλησιαστική ἐµπειρία, ἐπη-
ρεασµένων ἀπό τίς µικρότητες καί τίς 
ἀστοχίες τῆς ἐκκλησιαστικῆς δυστυχῶς 
ἐκκοσµίκευσης. Αὐτό ἀσφαλῶς ἐνα-
πόκειται στά χέρια καί στή συ-
νείδηση τοῦ κυρίαρχου καί 
πιστεύοντος ἑλληνικοῦ 
λαοῦ.  ☑
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Ἡ λέξη οἰκογένεια ὑπάρχει κα-
 θημερινά στό λεξιλόγιο ὅ -

λων μας. «Θέλω νά κάνω οἰκο γέ-
νεια, ἡ οἰκογένειά μου, θά φᾶμε 
οἰκογενειακά, θά βγοῦμε μέ τήν 
οἰκογένεια» εἶναι μερικές μόνο ἐκ-
φρά σεις ἀπό αὐτές πού ὅλοι μας 
χρησιμοποιοῦμε καθημερινά στή 
ζωή μας.

Τί εἶναι ὅμως οἰκογένεια; Ἐξ’ 
ὁρισμοῦ οἰκογένεια εἶναι μία ὁμάδα 
ἀτόμων πού συμβιώνουν καί συνδέ-
ονται μέ ἰσχυρούς βιολογικούς καί 
συ ναισθηματικούς 
δεσμούς ἡ ὁποία 
ἀποτελεῖ τήν πρω-
το  γενῆ ὁμάδα τοῦ 
κοινωνικοῦ σώμα-
τος. Πρόκειται γιά 
ἕνα θεσμό διαχρο-
νικό πού ἀριθμεῖ 
σχεδόν τά ἴδια χρό-
νια μέ τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος πολύ 
γρήγορα κατάλαβε ὅτι χρειάζεται 
τήν οἰκογένεια ὄχι μόνο γιά τή διαι-
ώνιση τοῦ εἴδους του, ἀλλά καί γιατί 
εἶναι ὄν κοινωνικό καί δέν εἶναι πλα-
σμένος γιά νά ζεῖ μόνος. Ἐξ’ ἄλλου 
καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας ἔζησε μέσα 
στήν στοργή καί τή θαλπωρή τῆς 
οἰκογένειας.

Πέρα ὅμως ἀπό τούς ἐπιστημο-
νικούς ὁρισμούς γιά ὅλους ἐμᾶς 
οἰκογένεια εἶναι ἁπλά... τό σπίτι μας! 

Τό καταφύγιό μας καί οἱ ρίζες μας στή 
ζωή. Ἕνα σπίτι πού γιά τούς περισσό-
τερους ἀνθρώπους δέν εἶναι ἰδανικό, 
ἀλλά μέ καθημερινά ἄγχη, προβλή-
ματα, ἀγωνίες γιά ἄλλους μικρότε-
ρες καί γι’ ἄλλους μεγαλύτερες.

Παρά τά ὅποια προβλήματα 
πού συνεπάγεται ὅμως ἡ δημιουρ-
γία οἰκογένειας ὁ θεσμός αὐτός δέν 
ἀμφισβητήθηκε ποτέ... ὥς σήμε-
ρα. Γιατί σήμερα εἶναι πολλοί αὐτοί 
πού μιλοῦν γιά κρίση τοῦ θεσμοῦ 
καί ὑποστηρίζουν πώς ἡ οἰκογένεια 

ἀπει λεῖται  ἀπό 
ἐμᾶς τούς ἴδιους.

Πράγματι στίς 
ἡμέρες μας παρα-
τηροῦνται κάποια 
φαινόμενα πού 
δέν εὐνοοῦν τήν 
οἰκογένεια. Πρῶτα 
ἀπ’ ὅλα ἡ ἔλλειψη 

οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ 
τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας. Ζοῦμε σέ 
μία ἐποχή πού τό κυνήγι τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν ἔχει ἐπιβάλλει σέ ὅλους μας 
γρήγορους, ἐξαντλητικούς ρυθμούς 
ζωῆς. Ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ νεότεροι 
νά μήν ἔχουν τό χρόνο καί τή δυνατό-
τητα νά κάνουν οἰκογένεια καί αὐτοί 
πού ἤδη ἔχουν νά τῆς ἀφιερώνουν 
ἐλάχιστο χρόνο. Τό ἐπιχείρημα εἶναι 
ὅτι δουλεύοντας προσφέρουμε 
τό καλύτερο στήν οἰκογένειά μας 

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α
ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ἀγνοώντας πολλές φορές ὅτι τό καλύτερο γι’ αὐτήν βρίσκεται 
μακριά ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά πού νομίζουμε ὅτι ἔχουμε τόσο 
πολύ ἀνάγκη!  Ἔτσι, τά μέλη τῆς οἰκογένειας ἀπομακρύνονται 
μέ ἀποτέλεσμα τόν αὐξημένο ἀριθμό διαζυγίων καί τή χαλά-
ρωση τοῦ οἰκογενειακοῦ ἱστοῦ.

Ἐπιπλέον σήμερα προβάλλονται γενικώτερα διαφορετι-
κά πρότυπα σέ σχέση μέ τό παρελθόν καί σέ αὐτό τό σημεῖο 
εἶναι καθοριστικός ὁ ρόλος τῶν ΜΜΕ. Οἱ παράγοντες πού 
ἐπηρεάζουν στήν ἀλλαγή τῶν προτύπων εἶναι πολλοί. Συγκε-
κριμένα ἡ διεύ ρυνση τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στή σύγχρο-
νη κοινωνία καί ἡ γρηγορότερη ὡρίμανση τῶν νέων –φαι-
νόμενα στήν οὐσία τους θετικά- πολλές φορές προκαλοῦν 
σύγχυση, γιατί ἀποκτᾶ κανείς μία δύναμη πού δέν γνωρίζει 
πάντα τόν τρόπο νά τήν χρησιμοποιήσει. Οἱ ρόλοι συγκρούο-
νται καί δημιουργοῦνται καταστάσεις πού δέν στηρίζουν τήν 
οἰκογένεια.

Ἔτσι παρατηρεῖται τά τελευταῖα χρόνια μία τάση ἀπομά-
κρυνσης τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἰδέα τῆς οἰκογένειας. Οἱ 
νέοι διστάζουν νά κάνουν αὐτό τό βῆμα, προτιμοῦν τή συμ-
βίωση καί ὄχι τό γάμο ἤ τήν τεκνοποίηση ἐκτός γάμου!!! Ἡ 
οἰκογένεια θεωρεῖται ἕνα εἶδος δέσμευσης πού ἀντιτίθεται 
στήν ἀνεξαρτησία πού μέ τόσο κόπο ἀποκτήθηκε ἰδιαίτερα 
ἀπό τίς γυναῖκες.

Ὡστόσο, πρέπει νά παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ ἔκταση τῶν φαινομέ-
νων αὐτῶν δέν μπορεῖ, ἀκόμη τουλάχιστον, νά χαρακτηριστεῖ 
ἀνησυχητικά μεγάλη. Ἐπιπλέον ἡ δύναμη τῆς οἰκογένειας 
εἶναι τέτοια πού τήν θωρακίζει ἀπέναντι στίς ὅποιες τάσεις. 
Κι αὐτό γιατί ἡ οἰκογένεια ὅσες εὐθύνες κι ἄν συνεπάγεται 
προσφέρει χαρές πού ὁλοκληρώνουν τόν ἄνθρωπο. Χαρές πού 
δέν ἀναπληρώνονται πουθενά ἀλλοῦ. Ἄλλωστε ἡ οἰκογένεια 
εἶναι τό κύτταρο τῆς κοινωνίας καί ὅπως κάθε κύτταρο ἔχει 
τούς δικούς της μηχανισμούς ἄμυνας ἀπέναντι σέ κάθε κίν-
δυνο.

Καλό ὅμως εἶναι νά ἔχουμε τά μάτια μας ἀνοιχτά σέ τέ-
τοιου εἴδους φαινόμενα, γιατί μέ τήν ἀδιαφορία μας οἱ διάφο-
ρες τάσεις δέν ἀργοῦν νά γίνουν ἀνεξέλεγκτες.

Εὐαγγελία Τσέλλου
Φιλόλογος
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Ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἕνα ἀναµφισβήτητα µεγάλο κεφάλαιο στή ζωή κάθε ἀν-
θρώπου. Ἀπό τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα αὐτῆς ἐξαρτᾶται ἡ κοινωνική 

καταξίωση, ἄλλοτε δέ καί ἡ ἴδια του ἡ ἐπιβίωση. Οἱ κύριοι καί ἄµεσοι φορεῖς αὐτῆς 
τῆς µάθησης εἶναι ἡ οἰκογένεια, τό σχολεῖο καί ἡ κοινωνία. Ἡ δυνατότητα νά παρα-
κολουθήσει ὅµως κάποιος τούς ἐπίσηµους φορεῖς µάθησης (σχολεῖο, πανεπιστήµιο, 
πολιτειακούς ἐκπαιδευτικούς ὀργανισµούς) δέν εἶναι πάντα πρόσφορη. Σέ αὐτό τό 
σηµεῖο, ἡ ἐξ ἀποστάσεως διδασκαλία ὑπόσχεται νά καλύψει, ἐν µέρει τουλάχιστον, 
αὐτό τό κενό.

Ὁ πρῶτος ἐπίσηµος φορέας αὐτοῦ τοῦ εἴδους µάθησης ἦταν τό Ἀνοιχτό Πανεπι-
στήµιο στήν Μεγάλη Βρετανία στή δεκαετία τοῦ ’70. Τοπικά ἀποµονωµένες ὁµάδες 
διευκολύνθηκαν ὥστε νά λειτουργήσουν ἀπό κοινοῦ. Οἱ πρῶτες προσπάθειες περιε-
λάµβαναν ἀλληλογραφία καί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µεταξύ τοῦ καθηγητῆ καί τῶν 
φοιτητῶν. Ἀκολούθησαν οἱ πρῶτες πειραµατικές προσπάθειες νά χρησιµοποιηθεῖ 
τό διαδίκτυο γιά τή διδασκαλία. Σήµερα, πού αὐτό εἶναι εὐρέως διαδεδοµένο, ἡ 
ἐπικοινωνία σέ αὐτήν τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα µπορεῖ νά γίνει σχεδόν ὅλη ἤ ἐξ 
ὁλοκλήρου µέσα ἀπό τό ἴντερνετ.

Μέ συγκεκριµένα προγράµµατα, οἱ δυνατότητες ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας στήν 
ἐκπαιδευτική κοινότητα εἶναι τεράστιες. Καί ἄν λάβει ὑπ’ ὄψιν του κανείς τήν ταχύτητα 
τῆς ἐξέλιξης τῶν τωρινῶν ἀλλά καί τή δηµιουργία ἐξ ὁλοκλήρου νέων προγραµµάτων, 
αὐτές γίνονται ἀσύλληπτα µεγάλες. Ἡ δηµιουργία αὐτῆς τῆς εἰκονικῆς «τάξης» παρέχει 
ἐργαλεῖα ὅπως αὐτά πού χρησιµοποιοῦνται σέ µία συµβατική αἴθουσα διδασκαλίας 
(πίνακας, παρουσίαση διαφανειῶν, ὁµιλία τοῦ δασκάλου κ.λπ.). Ἔτσι φοιτητές καί κα-
θηγητές µποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν σέ ταυτόχρονο ἤ µή χρόνο χρησιµοποιώντας γρα-
πτά καί προφορικά µηνύµατα: κάτι σάν νά στέλνουν γράµµατα ἤ νά µιλοῦν τηλεφωνι-
κά. Ἄλλοτε νά δουλεύουν σέ κοινό ἔγγραφο προσθέτοντας ἤ ἀφαιρώντας στοιχεῖα ἤ νά 
στέλνουν ἀρχεῖα ὁ ἕνας στόν ἄλλον. ∆ίνεται ἐπίσης ἡ δυνατότητα νά στέλνουν ἐργασίες 
καί νά βαθµολογοῦνται ἠλεκτρονικά µέ πολύ ἀξιόπιστο τρόπο.

Βέβαια, ἡ ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευση ἔχει καί σοβαρά µειονεκτήµατα. Πρός τό πα-
ρόν τουλάχιστον ἡ γενικευµένη χρήση της δέν εἶναι πρόσφορη. Ὑπάρχουν προβλή-
µατα πού πρέπει πρῶτα νά ἐπιλυθοῦν. Ὁ ἐµφανέστερος πρῶτος λόγος εἶναι ἡ ἀνάγκη 
ἐκµάθησης βασικῶν τεχνικῶν δεξιοτήτων στούς ἐκπαιδευτές καί ἐκπαιδευόµενους. 
Αὐτό βέβαια δέν ἀποτελεῖ καί τό µόνο σηµαντικό κόστος: τόσο ἡ ἀγορά τῶν 
ἀντίστοιχων προγραµµάτων ὅσο καί ἡ µετατροπή τοῦ ἔντυπου καί ὀπτικοακουστικοῦ 
ὑλικοῦ (βιβλία, εἰκόνες, βίντεο κ.λπ.) πρός χρήση µέσω ὑπολογιστῶν εἶναι τεράστιο. 
Βέβαια, τέτοιες προσπάθειες σηµαίνουν πολύ µεγάλη ἐπένδυση ἀλλά καί ἀπόδοση 
µακροπρόθεσµα.

Ἕνας δεύτερος λόγος πού θά µποροῦσε νά ἀποθαρρύνει ἐνδιαφερόµενους χρῆστες 
εἶναι τά τεχνικά προβλήµατα. Αὐτά εἶναι ἀναµενόµενα καί θά ὑπάρχουν ὅσο ἡ τεχνο-
λογία ἐξελίσσεται. ∆έν εἶναι εὔκολο νά λυθοῦν πλήρως ἤ ἄµεσα. Γιά παράδειγµα οἱ 
ὑπολογιστές πού χρησιµοποιοῦνται ἀπό τό σύνολο τῶν ἐκπαιδευόµενων δέν µπορεῖ 
νά εἶναι ἴδιων δυνατοτήτων. Αὐτό ἔχει σάν συνέπεια κάποιοι νά µή µποροῦν νά πα-
ρακολουθήσουν ἰσότιµα τά ἀντίστοιχα µαθήµατα.

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Ὁ τρίτος ἀποθαρρυντικός λόγος χρήσης τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι τά νέα προγράµµα-
τα. Ἡ ἐµπειρία τοῦ δασκάλου καί τό πῶς αὐτά θά χρησιµοποιηθοῦν εἶναι ἡ µεγαλύτερη 
πρόκληση. Ὅπως εἶναι αὐτονόητο, δέν ἀρκεῖ ἡ σύλληψη καί ἡ δηµιουργία νέων προ-
γραµµάτων σπουδῶν. ∆ιαφορετικά ἀκροατήρια ἔχουν καί διαφορετικές ἀπαιτήσεις. 
Ἡ φυσική ἐπαφή, τόσο διασαφητική στή δηµιουργία µίας σχέσης ἀνάµεσα στά µέλη 
τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας ἐδῶ ἐκλείπει. Ἡ ἡλικία, κοινωνική ὁµάδα, τό κατά πόσο 
οἱ µαθητές ἀνήκουν στήν ἴδια κοινότητα ἤ χώρα, τό ἄν ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο, ὁ 
ζῆλος τους γιά τίς σπουδές τους καθορίζουν τήν πορεία τῶν σπουδῶν. Γιά παράδειγ-
µα στίς µικρότερες ἡλικίες εἶναι ἴσως ἀποδοτικότερο νά ὑπάρχει ἐποπτικό ὑλικό. Σέ 
ἐνήλικες πού ἐργάζονται µέ διαφορετικά ὡράρια, ἡ ἀσύγχρονη ἐπικοινωνία ἴσως νά 
ἦταν ἀποδοτικότερη λόγω δυσκολίας χρονικοῦ συντονισµοῦ µεταξύ τους.

Οἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις καί ἐπιφυ λάξεις εἶναι ἐν µέρει ἀπόρροια τοῦ γεγονότος 
ὅτι ἡ ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευση εἶναι σχετικά νέος κλάδος. Παρόλα ὅµως τά προβλή-
µατα, οἱ ἐπίσηµοι φορεῖς ἀξίζει πραγµατικά νά ἀσχοληθοῦν µέ τό θέµα αὐτό. Χρειάζε-
ται χρόνος καί σοβαρές προσπάθειες ἀλλά τό ἀποτέλεσµα µπορεῖ νά γίνει θεαµατικό. 
Ἄς µή ξεχνᾶµε ὅτι σέ ὁρισµένες περιπτώσεις ἡ ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευση µπορεῖ νά 
εἶναι ὁ µοναδικός τρόπος προσέγγισης συγκεκριµένων ὁµάδων. Μερικά ἐνδεικτικά 
παραδείγµατα µέ ἀξιόλογα ἀποτελέσµατα περιλαµβάνουν:

Κοινωνικά ἀποκλεισµένες ὁµάδες. Ὑπῆρ-
ξαν ἔρευνες σέ χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσµου γιά 
συλλογική ἐκπαίδευση γιά «τά παιδιά τοῦ 
δρό µου». Ἐκεῖ, φάνηκε ὅτι χωρίς σχεδόν 
κα µία διδασκαλία, τά παιδιά ἔδειξαν κάποια 
ἐπί δοση σέ γνώσεις.

Πολυπολιτισµικές ὁµάδες. Τό πρῶτο πα-
 ράδειγµα διεθνῶς εἶναι τό κρατικό πανε-
πιστήµιο The Open University στή Μ. Βρε-
τανία ὅπως προανφέρθηκε. Ἡ µάθηση γί-
νεται ἐξ ἀποστάσεως καί τό πανεπιστήµιο 
ἔχει ἐγγεγραµµένους φοιτητές ἀπό ὅλο τόν κόσµο. Τά µέχρι τώρα ἀποτελέσµατα 
(αὐξανόµενος ἀριθµός φοιτητῶν, ἀξιόλογα ἀποτελέσµατα σπουδῶν κ.λπ.) εἶναι 
ἐνθαρρυντικά γιά τή µετέπειτα ἐξέλιξη τῆς πορείας του. Ἀντίστοιχο στήν Ἑλλάδα εἶναι 
τό Ἀνοιχτό Πανεπιστήµιο µέ ἕδρα τήν Πάτρα.

Ἄνθρωποι µέ εἰδικές ἀνάγκες. Λόγω σωµατικῆς ἀδυναµίας, δέν µποροῦν νά φοι-
τήσουν σέ συµβατικό σχολεῖο ἤ σχολή.

Πολυεθνικές ἤ ἄλλες µεγάλες ἑταιρεῖες. Λόγω ἀπόστασης, µπορεῖ νά σταλεῖ 
σέ ἠλεκτρονική µορφή ὑλικό γιά ἐνδοϋπηρεσιακά σεµινάρια σέ µεγάλο ἀριθµό 
ἐργαζοµένων ἐντός ἤ ἐκτός τῆς χώρας προέλευσης.

Τό ἐξ ἀποστάσεως σχολεῖο τῆς Ν. Ζηλανδίας. Ἤδη ἀπό τό 1922 τό σχολεῖο αὐτό 
συνενώνει ἕνα µεγάλο ἀριθµό µαθητῶν πού λόγω τῶν τοπικῶν τους συνθηκῶν 
(ἀποµόνωση) παρέχει ἕνα ἴσως µοναδικό τρόπο ἐπικοινωνίας καί ἐκπαίδευσης σέ 
ἕνα µεγάλο ἀριθµό µαθητῶν.

Π. Παναγιωτίδου
Καθηγήτρια Ἀγγλικῆς Φιλολογίας
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Ο ρόλος τοῦ παιχνιδιοῦ στή σω-
µατική, πνευµατική, ψυχική, συν-
αισθηµατική καί κοινωνική ἀνά-

πτυξη τοῦ παιδιοῦ, εἶναι τεράστιος. Κι 
αὐτό γιατί µέ τό παιχνίδι τό παιδί:
 Μαθαίνει νά ἐργάζεται, νά συνεργά-

ζεται, νά συγκεντρώνει τήν προσοχή 
του, νά ἐπιµένει µέχρι νά ἐπιτύχει 
τό σκοπό του ἤ τό στόχο του, νά 
ἀγωνίζεται, νά συναγωνίζεται, ἀλλά 
καί νά ἀνταγωνίζεται, νά προσπαθεῖ, 
νά µάχεται καί νά µοχθεῖ, νά πει-
θαρχεῖ, νά εἶναι ὑπεύθυνο, ν’ ἀνα -
γνωρίζει τά δικαιώµατα τῶν συµπαι-
χτῶν του, νά συµµετέχει στίς ἀπό 
κοινοῦ δραστηριότητες, νά ἐπικοι-
νωνεῖ, νά δηµιουργεῖ φιλικές σχέ-
σεις, ἀλληλοσεβασµό καί ἀµοιβαία 
ἐκτίµηση, νά συγκεντρώνει τήν προ-
σοχή του, νά ξεκουράζεται, νά χαίρε-
ται καί νά ψυχαγωγεῖται, νά εἶναι τίµιο 
καί δίκαιο.

  Καλλιεργεῖ τή νοηµοσύνη, τήν κρί-
ση, τήν ἀντίληψη, τή µνήµη, τή φα-
ντασία, τήν παρατηρητικότητα.

  Ἀποκτᾶ ἐµπειρίες, ἡ κάθε ἐµπειρία 
ὅταν ἐπαναληφθεῖ καί ἐπιβεβαιω θεῖ, 
γίνεται γνώση, ἀπαραίτητη πιά στή 
ζωή ἀκόµη καί σέ κάθε του βῆµα! 
Στήν ἀρχή, µάλιστα, µέ τό παίξιµο-
µπουσούλισµα τά βρέφη δοκιµά-
ζουν τό σῶµα καί τίς δυνάµεις τους. 
Μέ τά ἀντικείµενα πού παίζουν 
ἀργότερα, πειραµατίζονται στό νά 
δηµιουργοῦν. Μέ τό παίξιµο τῶν ρό-
λων δέ, µιµοῦνται κι ἐπεξεργάζονται 
γεγονότα, πρόσωπα, καταστάσεις, 
τρόπους συµπε ριφορᾶς.

  Γίνεται πιό ἐπιδέξιο, ἐργατικό, κινη-
τικό, δραστήριο, δηµιουργικό.

  Ἀσκεῖ καί ἀναπτύσσει καλύτερα καί 
σαφῶς πιό ἀποτελεσµατικά τό σῶµα 
του καί ἐκφράζει τά συναισθήµατα, 
ἀκόµη δέ καί τίς ἐνδόµυχες σκέψεις 
του.

  Ἐκτονώνει τήν ἐνεργητικότητά του, 
πράγµα πολύ σηµαντικό ἐπίσης. Κατά 
τούς ψυχολόγους ὁ περιορισµός τῆς 
ἐνεργητικότητας τοῦ παιδιοῦ, µπορεῖ 
νά τό µεταβάλλει σέ νευρικό καί 
ἐπιθετικό! Κατά τόν Φρόϋντ, µάλι-
στα, τό παιδί µέσα ἀπ’ τό παιχνίδι 
κατορθώνει νά ἐκπλη ρώνει τίς προ-
σωπικές του ἐπι θυµίες, νά ἱκανοποιεῖ 
τίς ὁρµές του καί νά ἀντιµετωπίζει 
τίς τραυµατικές ἤ ἄλλες δυσάρεστες 
ἐµπειρίες του.

  Ἀναπτύσσει τήν ὁµιλία του, ἡ ὁποία 
γίνεται κυρίως κατά τήν ἐπαφή του 
µέ τά ἄλλα παιδιά, στήν προσπάθειά 
του νά ἐπικοινωνήσει, ἀλλά καί νά 
παίξει εὐχάριστα, νά διασκεδάσει, νά 
νικήσει.

  Ἐκφράζεται, τέλος, ὡς προσωπικό-
τητα, ἀφοῦ στό παιχνίδι ἀπο καλύπτει 
τόν χαρακτήρα του, ἀλ λά καί τόν δια-
µορφώνει µέσα ἀπ’ αὐτό.
Μάλιστα ὅλοι οἱ εἰδικοί ἐπιστή µονες 

τῆς ἀγωγῆς ἀναφέρουν πώς τό παιχνίδι 
εἶναι τό ὀξυγόνο γιά τό παιδί, τό ξεκου-
ράζει καί τό ψυχαγωγεῖ περισσότερο 
ἀπό τήν ἀπόλυτη ἀνά παυση, ἐνισχύει 
τήν ὑγεία του καί τό καθιστᾶ εὔθυµο καί 
ζωηρό.

Ἐπιπλέον τονίζουν πώς «παιδιά πού 
δέν παίξανε ἀρκετά στή ζωή τους, πού 
δέν χόρτασαν ποτέ παιχνίδι, γίνονται 
ἐκεῖνοι οἱ θλιβεροί καί µόνιµοι θλιµένοι 
ἐνήλικοι, πού δυσκολεύονται νά δη -
µιουργήσουν φίλους. Ἡ προειδοποίηση 
στό σηµεῖο αὐτό εἶναι «ΠΡΟΣΟΧΗ! Παι-
διά πού δέν παίζουν ἀρκετά, γίνονται 
ἀντικοι νωνικά ἄτοµα».

Ἡ ἔλλειψη τοῦ παιχνιδιοῦ συγκαταλέ-
γεται στά αἴτια πολλῶν συν  αι σθηµατικῶν 
διαταραχῶν καί εὐθύ νεται γιά τίς δυσκο-
λίες προσαρµογῆς στό σχολικό περιβάλ-
λον καί τίς µαθησιακές δυσχέρειες.

Ἀκόµη καί ἡ µείωση τῆς δραστηριότη-
τας τοῦ παιδιοῦ µέσα ἀπ’ τό παιχνίδι σύµ-

Τό παιχνίδι ειναι σημαντικό γιά τό παιδίΤό παιχνίδι ειναι σημαντικό γιά τό παιδί
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φωνα µέ τούς εἰδικούς, µπορεῖ νά προκα-
λέσει διάφορες πα θολογικές καταστάσεις 
στή συµπεριφορά του, ὅπως: Ἐκνευρι-
σµό, ἀδυ ναµία αὐτοσυγκέντρωσης, ἔλ-
λειψη ἐνδιαφέροντος γιά τή ζωή, κατά-
θλιψη, ἀρνητισµό, διαταραχές στό λόγο 
καί τήν ἀντίληψη, ἀδυναµία µάθησης, ἐπι-
θετικότητα, καταστροφικές τάσεις κ.λπ.

Τά παιδιά πού δέν παίζουν εἶναι κατά 
κανόνα µελαγχολικά, γκρινιάρικα, δύ-

στροπα, ἀρνητικά, κουραστικά καί συ-
χνά ἄρρωστα.

Σωστά, λοιπόν, εἶπαν πώς τό παι -
χνίδι γιά τό παιδί εἶναι «µεγάλο σχο-
λεῖο», «ἄριστη τροφή», «τό καλύτερο 
φάρµακο». Γιατί ἀσφαλῶς τό παιχνίδι, 
εἶναι τό κυριώτερο µέσο αὐτοαγωγῆς 
καί αὐτοδιδασκαλίας του. 

( Ἀπό τό βιβλίο: «Πίσω ἀπ’ τή βιτρίνα»,
ἐκδόσεις «Φωτοδότες»).

Τήν προσευχήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποιός δέν τήν γνωρίζει; Ἀποτελεῖ-
ται ἀπό μίαν φράσιν μικρᾶν, ἀπό μετρημένας τάς λέξεις. 

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».
Μέ τήν βοερᾶν κραυγήν «Κύριε», δοξολογοῦμεν τόν Θεόν, τήν ἔνδο-

ξον μεγαλειότητά του, τόν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, τόν δημιουργόν τῆς 
ὁρατῆς καί ἀοράτου κτίσεως, ὅν φρίττουσι τά σεραφίμ καί τά χερουβίμ.

Μέ τήν γλυκυτάτην ἐπίκλησιν καί πρόσκλησιν «Ἰησοῦ», μαρτυροῦ-
μεν ὅτι εἶναι παρών ὁ Χριστός, ὁ σωτήρ ἡμῶν, καί εὐγνωμόνως τόν 

εὐχαριστοῦμεν, διότι μᾶς ἡτοίμασε ζωήν αἰώνιον. Μέ τήν τρί-
την λέξιν «Χριστέ», θεολογοῦμεν, ὁμολογοῦντες ὅτι ὁ 

Χριστός εἶναι αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός. Δέν μᾶς 
ἔσωσε κάποιος ἄνθρωπος οὔτε ἕνας ἄγγελος ἀλλά ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός.

Ἐν συνεχείᾳ, διά τῆς ἐνδομύχου αἰτήσεως «ἐλέησόν 
με», προσκυνοῦμεν καί παρακαλοῦμεν νά γίνη ἴλεως ὁ 

Θεός, ἐκπληρῶν τά σωτήρια αἰτήματά μας, τούς πό-
θους καί τάς ἀνάγκας τῶν καρδιῶν μας. Καί ἐκεῖνο 
τό «μέ», τί εὖρος ἔχει! Δέν εἶναι μόνον ὁ ἑαυτός μου· 
εἶναι ἅπαντες οἱ πολιτογραφηθέντες εἰς τό κράτος 

τοῦ Χριστοῦ, εἰς τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν, εἶναι ὅλοι 
αὐτοί πού ἀποτελοῦν μέλος τοῦ ἰδικοῦ μου σώματος.

Καί τέλος, διά νά εἶναι πληρεστάτη ἡ προσευ-
χή μας, κατακλείομεν μέ τήν λέξιν «τόν ἁμαρτωλόν», 
ἐξομολογούμενοι –πάντες γάρ ἁμαρτωλοί ἐσμεν- καθώς 

ἐξωμολογοῦντο καί ὅλοι οἱ ἅγιοι καί ἐγίνοντο διά ταύτης 
τῆς φωνῆς υἱοί φωτός καί ἡμέρας.

Ἐξ αὐτῶν ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἡ εὐχή ἐμπεριέχει δοξο λο-
γίαν, εὐχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν καί ἐξομο λόγησιν.

Μέσα εἰς τούς αἰώνας ἡ Ἐκκλησία διά τῆς εὐχῆς ἀφ’ ἑνός 
μέν ὁμιλεῖ εἰς τόν Θεόν, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ αὐτήν ἐνθουσιάζει 

τά τέκνα της καί τά θεοποιεῖ. Ἡ νοερά προσευχή εἶναι κάτι πού 
γεμίζει ὁλόκληρη τήν κτίσιν καί φθάνει καί μέχρις ἡμῶν τῶν 
ἀνθρώπων.

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ὁ Σιμωνοπετρίτης
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Η  ΩΡΑ  
ΤΟΥ  ΠΑΙ∆ΙΟΥ!

 Ρωτήσανε κάποιον φαγά:
— Τί διαβάζεις μέ περισσότερη εὐχαρίστηση;
— Φυσικά τίς λίστες τῶν ἑστιατορίων!

 Στό σχολεῖο γίνεται τό Μάθημα τῆς Φυσικῆς. 
Ὁ καθηγητής:
— Τό νερό εἶναι ἕνας σπουδαῖος παράγοντας 
τῆς ζωῆς. Ἄν δέν ὑπῆρχε τό νερό, δέν θά ὑπῆρχε ζωή. 
Πές μου ἐσύ Ἀφελίδη, παιδί μου, ἄν δέν ὑπῆρχε νερό τί θά κάναμε;
— Θά πίναμε coca cola, κύριε καθηγητά!

 Ὁ δάσκαλος συλλαμβάνει τόν Γιάννη νά κάνει 
ἀταξίες. Τόν πιάνει ἀπό τό αὐτί καί τοῦ λέει:
— Νά τό ξεριζώσω τώρα αὐτό τό αὐτί; Ἐσύ στή θέση 
μου τί θά ἔκανες;
— Θά  ἔδινα τόπο στήν ὀργή κύριε!

 Μπορεῖς, Πέπη, νά μοῦ πεῖς μία πρόταση πού 
νά ἔχει τή λέξη ζάχαρη, ρωτᾶ ἡ δασκάλα. Ἡ Πέπη 
σκέφτεται καί λέει:
— Σήμερα τό πρωί ἤπια ὡραῖο γάλα.
— Καλά ποῦ εἶναι ἡ λέξη ζάχαρη; λέει ἡ δασκάλα.
— Μέσα στό γάλα μου κυρία! λέει ἡ Πέπη.

Ἐπιμέλεια: Βάσω Παπαδοπούλου
ΣΤ΄ ∆ημοτικοῦ
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Η  ΩΡΑ  
ΤΟΥ  ΠΑΙ∆ΙΟΥ!

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

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
◉ Γιατί ἀποδίδουµε τιµή στό εἰκονιζόµενο πρόσωπο.
◉ Γιατί προτρεπόµαστε νά µιµηθοῦµε τήν ἁγία ζωή, 
τήν δράση, τήν ὁµολογία καί τό µαρτύριό Του γιά τήν 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ µας.
◉ Γιατί λαµβάνουµε τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐνίσχυση 
τοῦ πνευµατικοῦ µας ἀγώνα καί τῆς πορείας µας.
◉ Γιατί νιώθουµε ἔντονα τήν παρουσία τοῦ εἰκονι-
ζοµένου προσώπου τήν ὥρα αὐτή καί ἔχουµε τήν βε-
βαιότητα ὅτι µέ τίς πρεσβεῖες Του θά εἰσακουστεῖ ἡ 
προσευχή µας ἀπό τόν Θεό.



Ôü ðñüãñáµµá ôῆò Èåßáò Ëáôñåßáò óôüí Íáü µáò

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/06   Μνήµη πάντων τῶν κεκοιµηµένων: Θεία Λειτουργία  
    µέ κόλλυβα γιά τίς ψυχές.

ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ) 26/2/06: Θ. Λειτουργία (τελευταία ἡµέρα κρεωφαγίας)
Κατά τήν ἑβδοµάδα αὐτή (Τυρινή Ἑβδοµάδα) καταλύουµε ψάρι, τυρί καί αὐγό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3/06  Ὁσίας Εὐδοκίας: Ὀρθρινή Ἀκολουθία - Ἁγιασµός.
ὥρα 8.00 µ.µ.-12.15 ΑΓΡΥΠΝΙΑ γιά τή µνήµη τοῦ Ὁσίου ἱερέως Νικολάου τοῦ Πλανᾶ 

- Προσκύνηση Ἱεροῦ του Λειψάνου

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3/06  Ὁσίων Πατέρων καί Μητέρων: Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα.

ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ) 5/3/06:  Θεία Λειτουργία. 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ὥρα 5.00 µ.µ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς «Συγγνώµης»
Καθηµερινά καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τό ἀπόγευµα στίς 6.00 
θά ψάλλεται τό ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἀκολουθίες Μεσονυκτικοῦ καί  
Ὄρθρου κατά τήν Τάξι τῶν Ἡµερῶν. Τό πρωΐ θά ψάλλονται οἱ  Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός.

ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3/06  (πρωΐ) Ἁγ. Θεοφυλάκτου: Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 9/3/06   (πρωΐ)  Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/06   (πρωΐ) Ἁγ. Ἀναστασίας: Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία
7.30 µ.µ. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/06  Ἁγ. Θεοδώρων: Θ. Λειτουργία – Εὐλογία Κολλύβων τῶν Ἁγίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 12/3/06 Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Πανηγυρική Θ. Λειτουργία – Λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων

– Ἀνάγνωση τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
Ὥρα 6.00 µ.µ. ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3/06 Ἁγ. µαρτ. Ἀγαπίου: 6.00 µ.µ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/06 Ὁσ. Ἀλεξίου Ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ: 7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ.Λ.

Ὥρα 7.30 µ.µ. ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/06 Ἁγ. Κυρίλλου ἐπ. Ἱεροσολύµων: Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/06 (Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΓΙΩΝ. Θ. Λειτουργία

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  Ἡ Παράκληση τοῦ Ἁγίου µας καί τό Ἑσπερινό κήρυγµα τῆς Τετάρτης θά πραγµα-
τοποιηθοῦν κανονικά ὥρα 5.00 µ.µ. µέχρι καί τήν Τετάρτη 8/3/06. Ἔκτοτε λόγω τῆς Τέλεσης 
τῆς Προηγιασµένης Θ. Λειτουργίας τήν ἡµέρα αὐτή ἡ Παράκληση δέν θά ψάλλεται ἐνῶ τό 
κήρυγµα θά γίνεται λίγο πρίν τό τέλος τῆς Προηγιασµένης.

  Ὅσες οἰκογένειες ἤ µεµονωµένα πρόσωπα ἐπιθυµοῦν νά στολίσουν µέ ἄνθη τήν 
Εἰκόνα τῆς Παναγίας, γιά τούς Χαιρετισµούς, ἄς ἔλθουν σέ συνεννόηση µέ τόν ἱερέα.


