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Π άνω σ’ ἕνα τραπεζάκι τοῦ σαλονιοῦ ἦταν δύο 
µικρά ἀνθοδοχεῖα. Στό ἕνα ἦταν ἕνα κλωνάρι 
βασιλικοῦ καί στό ἄλλο καµάρωνε ἕνα κατακόκ-

κινο γαρύφαλο.
Μία µέρα λέει ὁ βασιλικός στό γαρύφαλλο: Γιατί κα-

µαρώνεις καί φιγουράρεις τόσο πολύ;
Καί τό γαρύφαλλο ἀπάντησε: Πῶς νά µή χαίρωµαι 

καί νά µή καυχιέµαι; Ἔχω χρῶµα θαυµάσιο καί ἄρωµα 
µεθυστικό, ἔχω ὀµορφιά καί µεγαλεῖο!

– Καί τί µ’ αὐτό; Ρώτησε ὁ βασιλικός.
Καί ἡ ἀπάντηση:
– Προχθές σέ µία ἐπίσηµη δεξίωση ἕνας ὑπουργός µέ 

εἶχε βάλει στή µπουτονιέρα του, στό πέτο τοῦ σακακιοῦ 
του καί πέρυσι ἕνας βουλευτής τό ἴδιο.

– Καί τί λοιπόν;
– Ἄκου καί κάτι ἄλλο. Πρίν µερικά χρόνια περίµεναν 

νά πάη στήν Πάτρα ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κι 
ἑτοιµάζονταν νά τόν ὑποδεχθοῦν. Τότε ὁ ∆ήµαρχος εἶπε 
νά µαζέψουν χίλια κόκκινα γαρύφαλλα ἀπ’ ὅλα τά περι-
βόλια γιά νά στήσουν µία ἁψίδα ὑποδοχῆς. Τ’ ἀκοῦς;

Τότε ὁ ταπεινός βασιλικός ἀπάντησε: Θά µέ ρωτή-
σης, ἐγώ τί ἔχω νά παρουσιάσω καί νά καυχηθῶ; Νά σοῦ 
πῶ. Οὔτε χρώµατα παρδαλά ἔχω οὔτε ἄρωµα µεθυστικό. 
Ὅµως ὁ προπάππος µου φύτρωσε ἐκεῖ πού ἦταν ὁ Σταυ-
ρός τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυµα, στόν τόπο τοῦ Γολγοθᾶ, 
στόν τόπο τῆς µεγάλης Ἀγάπης καί τῆς θυσίας. Κι αὐτή ἡ 
ἱστορία µοῦ ἔµαθε νά εἶµαι ταπεινός καί διακριτικός, νά 

µήν κοµπάζω καί νά µή καυχιέ-
µαι, ἀλλά κάθε χρόνο τό φθινό-
πωρο, στή γιορτή τοῦ Σταυροῦ, 
νά συντροφεύω τό Τίµιο αὐτό 
ξύλο, πού µᾶς θυµίζει τήν 
αἰώνια Ἀγάπη καί τή µοναδική 
συγκατάβαση τοῦ Ἰησοῦ.

Μετά ἀπό αὐτό τό διάλογο 
µέσα στό σαλόνι ἐπικράτησε µιά 
βαθειά σιωπή καί κατάνυξη...

Α. ΦΛΟΓΕΡΑΣ

ΓΛΥΚΕ  ΝΥΜΦΙΕ

Ἐγώ νά γίνω θέλησα Θεός
- ὤ συµβουλή προδότρα, στείρα! -
κι’ Ἐσέναν, ὤ Χριστέ µου, ἐβάλανε

τήν περιπαιχτική πορφύρα.

Ἐγώ ν’ ἁρπάξω ζήτησα στά χέρια µου
στέµµα καί σκῆπτο - ὤ µαύρη πλάνη -

κι’ Ἐσύ, Χριστέ µου, τό καλάµι ἐκράτησες
κι’ ἐφόρεσες τ’ ἀκάνθινο στεφάνι.

Ὤ Λυτρωτή µου! ὥς ν’ ἀνεβῆς στό Γολγοθᾶ,
δέξου µε νἄρθω στό πλευρό σου,
καί σάν τόν Κυρηναῖο τό Σίµωνα

νά πάρω λίγο τό σταυρό σου.

∆έξου νά βρέξω ἐγώ τά χείλη σου,
γλυκέ Νυµφίε, νά τά δροσίσω,

καί τό µατόβρεχτό σου µέτωπο
µέ χέρι ἀγάπης νά σπογγίσω.

Ἰησοῦ! Καθώς σέ βλέπω σήµερα
χλωµό, ὑβρισµένο, πονεµένο,
σέ νιώθω δυό φορές Θεό
καί δυό φορές ἀγαπηµένο.

† Γ. Βερίτη

ΤΟ  ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ  ΚΑΙ 
  Ο  ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
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Ἀπό τόν Σύλλογο Γονέων καί Κηδεµόνων « Ἅγιοι 
Ἀνάργυροι» ὁ ὁποῖος φροντίζει καί ὑποστηρίζει 
ἠθικά καί ὑλικά παιδιά µέ εἰδικές ἀνάγκες (δυ-
νατότητες!!!) λάβαµε τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή τήν 
ὁποία δηµοσιεύουµε ἐξ’ αἰτίας τῶν πολλῶν µηνυ-
µάτων καί τῶν προβληµατισµῶν πού περιέχει καί 
ἐκπέµπει!...

« ÏÉ  ÌÉÊÑÏÖÔÅÑÏÕËÇÄÅÓ »

Ἄνθρωπος ( Ἄνω-Θρώσκω) δηλαδή κοιτῶ ψηλά.
Κάθε ἄνθρωπος εἶναι φτιαγµένος ἀπό τή φύση του, νά κοιτᾶ ψηλά, νά ὁραµατίζεται καί νά προσπαθεῖ 

νά φτάσει τό ὄνειρό του. Γιά νά φτάσει ὅµως ἐκεῖ ψηλά, χρειάζεται φτερά πού θά τόν κάνουν νά φτάσει 
γρηγορότερα καί εὐκολότερα. Τά φτερά εἶναι οἱ ἱκανότητες τοῦ καθενός. Κάποιοι ὅµως ἔχουν µικρότερα 
φτερά καί νοιώθουν διαφορετικοί. Παρόλα αὐτά, µποροῦν καί αὐτοί νά ἀνέβουν ψηλά, ἁπλά χρειάζονται 
δίπλα τους κάποιους ἄλλους γιά νά τούς µάθουν νά ἀνοίγουν τά φτερά τους καί νά πετοῦν ὅλο καί ψη-
λότερα.

Τά ἄτοµα µέ εἰδικές ἀνάγκες (ΑΜΕΑ) ἔχουν τά δικά τους µοναδικά καί ἰδιαίτερα φτερά. Τό πέταγµά 
τους ὅµως, γίνεται ὀµορφότερα ὅταν οἱ γύρω τους, τούς χαϊδεύουν ἁπαλά τά φτερά καί πετοῦν µαζί 
τους.

Στούς µικροφτερούληδες µπορεῖ κανείς νά διαπιστώσει ὅτι τό ὀµορφότερο πέταγµα εἶναι αὐτό πού 
γίνεται µέ Κατανόηση-Ἀποδοχή-Συνεργασία-Αἰσιοδοξία καί Ἀγάπη.

Αὐτό Ἐσεῖς τό δείχνετε ἔµπρακτα µέ τό νά εἶστε κοντά στά παιδιά µας σέ διάφορες ἐκδηλώσεις καί 
ὄχι µόνο αὐτό, ἀλλά ἀκόµη καί µέ τή πολύτιµη προσφορά τοῦ σεβαστοῦ ποσοῦ σέ κάλυψη ἀναγκῶν τῶν 
ΑΜΕΑ τοῦ συλλόγου µας.

Σᾶς θέλουµε πάντα δίπλα µας, συνοδοιπόρους, στό δύσβαστο µονοπάτι τῆς Ζωῆς καί ἀρωγούς στόν 
ἀγῶνα πού δίνουµε καθηµερινά γιά νά κάνουµε ὀµορφότερο τό πέταγµα τῶν µικροφτερούληδων.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς µας.
Σᾶς εὐχόµαστε «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» νά σᾶς προστατεύουν.

Μέ ἐκτίµηση 
Γιά τό Σύλλογο  
Ἡ Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑ ΡΑΪΚΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
Ἀτόµων καί Παιδιῶν ΑΜΕΑ
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«Ε ἰκών», ἐκ τοῦ ρήματος ἐοικέναι, δηλαδή ἡ ὁμοιότητα ὅπου 
ἀντανακλᾶ τό πρωτότυπον, ὑλοποιεῖ τήν διαρκῆ ἀνάγκη τοῦ 

ἀνθρώπου νά ἀπεικονίσει τόν Δημιουργό καί Σωτῆρα του μέ ἕνα γήινο 
καί ταπεινό χρωστῆρα. Νά θησαυρίσει τίς ἄϋλες μορφές τῶν Ἀγγέλων, 
νά ἀποδώσει τά ὑπερκόσμια πρόσωπα τῶν Ἁγίων. Ἄλλοτε ἀποδίδοντας 
«τό φυσικόν», ἄλλοτε τήν ὑπόσταση «ὥσπερ ἡ σκιά ἐν τῷ σώματι», 
καί ἄλλοτε τή νοητική καί τούς συμβολισμούς ἀποκρυπτογραφώντας «τά τῆς χάριτος τοῦ 
Εὐαγγελίου καί τῆς ἀληθείας μυστήρια».

Κατά τόν Μέγα Διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης Βασίλειο, «ἡ γάρ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρω-
τότυπον διαβαίνει», καί «ἐπ’ αὐτῆς ἕν καί τό αὐτό προσδώσομεν» τήν προσκύνηση καί τόν 

ἀσπασμό.

Σ τόν Ἱερό Ναό τῆς ὁμώνυμης Ἐνορίας σέ θέση περίοπτη καί προσκυνητή βρίσκεται «Εἰκών» 
μέ μία ἀπό τίς ὡραιότερες ἀπεικονίσεις τοῦ Ὁσιομάρτυρα Προστάτη Ἁγίου μας Νικολάου 

τοῦ Νέου τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς.

Συχνά στηθήκαμε εὐλαβικά καί ἱκετέψαμε «ἀσπάζοντες Αὐτόν» περί ὑγείας σωματικῆς καί 
πνευματικῆς, ἀλλά ἐλάχιστα μελετήσαμε τήν εἰκονογραφική ἀπόδοση ἀπό τόν εὐλαβῆ τε-

χνίτη.

Μ έ στρατιωτική ἐνδυμασία ἐπιβλητικός, κάλλιστος ἀθλητής, νέος, εὐώδης, συμπαθής μέ 
ἀγγελοειδές πρόσωπο, «τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ἐκπεμπόμενος», κάθεται σέ περίτεχνο χρυ-

σό θρόνο μέ ὑποπόδιο, ἀναγγέλλοντας «τιμή καί δόξα ἐν τῷ Παραδείσῳ», καί ἀπό τήν ἁγιασμένη 
πλευρά του ἀπό τήν ἀπαστράπτουσα πανοπλία φρουρούμενη, «πάντες ἐν τῇ οἰκουμένῃ 
εὐφραίνονται» δεχόνται τήν διαρκῆ προστασία του. Περιβεβλημένος μέ μανδύα πορφυρό, τούς 
ποταμούς τῶν ἀχράντων αἱμάτων καταδεικνύει, ὡς «ρόδον ἐρυθρόν» τό πάθος τοῦ μαρτυρίου 
του προσφέρει, σέ μᾶς τούς χοϊκούς ἀνήμπορους στή δίνη τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς μας. 
Πρόκειται γιά τήν κατ’ ἐξοχήν συμβολική ἔκφραση τοῦ θριάμβου τοῦ ἀεικλεοῦς Ὁσιομάρτυρα, 
ἐναντίον τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Μ έ τήν δεξιά ἀνοικτή ὑψώνει τόν Μαρτυρικό Σταυρό, μέ συστολή ἐμφορούμενος καί 
ἀενάως ἐνθυμούμενος τόν Σταυρικό Θάνατο τοῦ Κυρίου μας. Χειρονομία σεβασμοῦ καί 

ἀποδοχῆς τοῦ δικοῦ του μαρτυρικοῦ θανάτου. Στήν ἀριστερά κρατεῖ τό δόρυ ὑπενθυμίζοντας 
τόν ἀδιάκοπο ἀγῶνα κατά τῆς ἁμαρτίας, λειτουργώντας ἀποτρεπτικά, ἕτοιμος νά προστατεύσει 
ὅποιον ἀπειλεῖται ἀπό τήν περιρροή τοῦ κακοῦ.

Ἐπισφράγιση πάντων τό ἀργυρότεχνο φωτοστέφανο, ὁ στέφανος τῆς ἁγιωσύνης, ἡ ἐξ 
ἀνθρώπων τιμή καί προσκύνηση στόν ἀθλητή πού ἔθεσε ὡς ὁδηγό πίστεως τή ρήση τοῦ 

Εὐαγγελίου «καί ἔσεσθε μισούμενοι ὑπό πάντων διά τό ὄνομά μου· ὁ δέ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος 
σωθήσεται», ἀποκαλύπτοντας τό μεγαλεῖο τῆς Οὐράνιας Ἐκκλησίας σέ μᾶς τούς ἀναξίους.

Δ εηθεῖτε, φιλόχριστοι ἀδελφοί, καί μή λησμονᾶτε τούς μαρτυρικούς ἄθλους Μαρτύρων καί 
Ὁσίων, Δικαίων καί Ἱερέων, γιατί αὐτοί προστατεύουν τόν σύγχρονο κόσμο ἀπό τίς νέες 

ἀπειλές καί φοβερούς κινδύνους.
Ἠλίας Δημητρέλλος

Ἁγιογράφος 
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 στήν Ἁγιογραφία... 

ἰκών», ἐκ τοῦ ρήματος ἐοικέναι, δηλαδή ἡ ὁμοιότητα ὅπου 
ἀντανακλᾶ τό πρωτότυπον, ὑλοποιεῖ τήν διαρκῆ ἀνάγκη τοῦ 

ἀνθρώπου νά ἀπεικονίσει τόν Δημιουργό καί Σωτῆρα του μέ ἕνα γήινο 
καί ταπεινό χρωστῆρα. Νά θησαυρίσει τίς ἄϋλες μορφές τῶν Ἀγγέλων, 
νά ἀποδώσει τά ὑπερκόσμια πρόσωπα τῶν Ἁγίων. Ἄλλοτε ἀποδίδοντας 
«τό φυσικόν», ἄλλοτε τήν ὑπόσταση «ὥσπερ ἡ σκιά ἐν τῷ σώματι», 
καί ἄλλοτε τή νοητική καί τούς συμβολισμούς ἀποκρυπτογραφώντας «τά τῆς χάριτος τοῦ 



«

...καί στήν
  Ὑµνολογία

Ἦχος πλ. β΄.

Δ εῦτε ἑώα πλήθη καί ἑσπέρια, δεῦτε καί τοῖς στέµασιν τῶν εὐφηµιῶν ἀναδήσωµεν τόν Ὅσιον καί Μάρ-
τυρα Νικόλαον τόν ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντα καί τήν πλευράν λογχευθέντα ὡς ὁ ∆εσπότης Ἰησοῦς ὑπέρ 

οὐ προθυµως καί τήν κεφαλήν ἀπετµήθη. ∆ιό παρ’ Αὐτῷ συναγάλλεται καί ἱκετηρίαν ποιεῖται ὑπέρ ἡµῶν τῶν 
ἐν πίστει ὑµνούντων αὐτοῦ τήν ἄθλησιν».

Ὁ   Ὕµνος αὐτός ἀφιερωµένος στόν Ἅγιο Νικόλαο τόν Νέο «Τόν  Ὅσιον καί Μάρτυρα», εἶναι γραµµένος σέ  Ἦχο πλά-
γιο τοῦ ∆ευτέρου καί ψάλλεται κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς παραµονῆς τῆς Ἑορτῆς του. 

∆ηµιουργός αὐτοῦ τοῦ   Ὕµνου ὅπως καί ὁλόκληρης τῆς Ἀσµατικῆς Ἀκολουθίας πού ψάλλεται στίς 8 καί 9 Μαΐου εἶναι 
ὁ Ἱεροµόναχος Ἀκάκιος ὁ ἐν ∆ιακρούσῃ ὁ ὁποῖος ἦταν προικισµένος ἀπό τόν Θεό µέ τό χάρισµα τῆς Ὑµνογραφίας (νά 
γράφει δηλ. ὕµνους) καί µέ αὐτούς ἀνεφήµησε, ἐµεγάλυνε καί ἐτίµησε τόν  Ἅγιό µας προσφέροντάς τους σέ  Ἐκεῖνον σάν 
µία εὐωδιαστή ἀνθοδέσµη, ἀγάπης καί ἀφοσίωσης.

Ὁ Ὑµνογράφος µέσα ἀπό τόν  Ἦχο τόν πλάγιο τοῦ ∆ευτέρου θέλει νά προκαλέσει στούς πιστούς συγκίνηση. Ὁ  Ἦχος 
αὐτός εἶναι ἔτσι δοµηµένος ὥστε τό χρῶµα πού «ἀκούγεται», ὅταν ψάλλεται, νά προκαλεῖ στούς πιστούς τόν πόνο, 

τό πάθος, τήν κατάνυξη, τόν σπαραγµό καί νά τούς φέρνει πιό κοντά µέ τρόπο πνευµατικό στό φρικτό µαρτύριο τοῦ 
Ἁγίου.

Μ έσο γιά νά φτάσουµε πνευµατικά στό Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου µας ἐκτός ἀπό τήν Ἁγιογραφία ὅπου βλέπουµε µέ πα-
ραστατικότητα τήν µορφή καί τό µαρτύριό του, εἶναι καί ἡ Βυζαντινή µας Μουσική. Ἡ Θεία καί Μεγαλουργός αὐτή 

Τέχνη τήν ὁποία ταπεινά καί ἐµεῖς διακονοῦµε στό ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ πού εἶναι ἀφιερωµένος στόν Ὀσιοµάρτυρα, µέ τήν 
ὁποία ἐκφράζουµε τά συναισθήµατά µας.

Χ ειριστής αὐτοῦ τοῦ µέσου εἶναι ὁ Ψαλµωδός ( Ἱεροψάλτης) ὁ ὁποῖος θά πρέπει νά ὑπηρετεῖ τήν µουσική πιστά καί 
«ἐξ’ ὅλης τῆς ψυχῆς του καί ἐξ’ ὅλης τῆς διανοίας του» ἔχοντας πάντοτε καθαρή τή καρδιά του, ἐλαφρά τήν συνεί-

δησή του καί σώφρονα τόν λογισµό του. Ὁ ψαλµωδός ἐπικαλεῖται τήν θεία Χάρι νά τοῦ ἐπιτρέψει νά µεταβῆ νοερά στόν 
Τόπο τοῦ µαρτυρίου τοῦ Ἁγίου µας καί νά γίνει ἐκφραστής αὐτῶν τῶν στιγµῶν. Θά προσπαθήσει νά «δεῖ» µέ τά µάτια τῆς 
ψυχῆς του τόν  Ἅγιο τήν ὥρα πού «καί τήν πλευράν» κεντᾶται µέ τήν λόγχη ὥς «ὁ ∆εσπότης Ἰησοῦς» καί νά νοιώσει τόν 
ἴδιο ψυχικό πόνο. Νά ἐκφράσει στόν σπαραγµό τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἁγίου καί τόν πόνο του, τόν ἀνθρώπινο πόνο, ὅταν.., «καί 
τήν κεφαλήν ἀπετµήθη».  Ἐκείνη ἀκριβῶς τήν στιγµή ὁ Ἱεροψάλτης θά κάνει µία µεγάλη παύση. Τό µαρτύριο τελειώνει καί 
ἐπέρχεται ἡ φοβερή ὥρα τοῦ θανάτου. Τίποτε δέν µπορεῖ νά περιγράψει αὐτήν τήν στιγµή ἐκτός ἀπό τήν σιωπή. 

Ὡ ς Ὀρθόδοξοι γνωρίζουµε ὅµως πώς ἡ Ἀληθινή Ζωή, ἡ αἰώνια καί παντοτινή 
ξεκινᾶ ἀπό ἐκείνη ἀκριβῶς τήν ὥρα. Τήν ὥρα δηλ. πού ἐπέρχεται ὁ θάνατος 

καί µεταβαίνουµε «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν».

Γ ι’ αὐτό τώρα ὁ  Ἦχος ἀλλάζει σέ πλάγιο τοῦ Πρώτου. Ὁ ψαλµωδός ψάλλει τώρα 
πανηγυρικά καί εὐφρόσυνα διότι « ...παρ’ Αὐτῷ (τῷ Θεῷ)» συναγάλλεται ὁ  Ἅγιός 

µας. Βρίσκεται ἤδη πλάι στόν Οὐράνιο Θρόνο ἀνάµεσα στούς µάρτυρες τῆς πίστεώς 
µας. Ἀµέσως µετά ὁ  Ἦχος ἀλλάζει σέ ∆εύτερο διότι πρέπει νά ἐκφραστεῖ ἡ ἱκεσία, 
ἡ παράκληση, ἡ δέηση. « ... Καί ἱκετηρίαν ποιεῖται ὑπέρ ἡµῶν...». Τόν παρακαλοῦµε 
νά πρεσβεύει γιά τούς πιστούς πού τόν ἑορτάζουν, πού τόν εὐλαβοῦνται καί πού τόν 
τιµοῦν προσκυνώντας τά ἱερά λείψανα καί τήν Εἰκόνα του καί κυρίως µιµούµενοι τήν 
ζωή τήν ὁµολογία, τήν πίστη καί τό στέρρεο φρόνηµά του.

ὉἮχος ἐπανέρχεται στόν πλάγιο τοῦ ∆ευτέρου τώρα πού ὁλοκληρώνεται ὁ  
 Ὕµνος γιά νά ἐκφραστεῖ ὁ δικός µας πόνος, τό πάθος µας, ἡ ἐξαθλίωση τῆς 

ψυχῆς µας καί τό δικό µας µαρτύριο. 

ὉΨαλµωδός προσπαθεῖ νά βοηθήσει τούς πιστούς νά κατανοήσουν ὅτι ἀπό 
ἐδῶ καί πέρα πρέπει νά πονᾶµε γιά τίς δικές µας ἁµαρτίες ἐνῶ ὅταν φθάσει 

ἐκείνη ἡ εὐλογηµένη ὥρα, µέληµά µας ἄς εἶναι νά χύσουµε καί ἐµεῖς τό αἷµα τῆς 
καρδιᾶς µας γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ µας.

∆ηµήτριος Ἀναδιώτης
Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ µας.

ἐπέρχεται ἡ φοβερή ὥρα τοῦ θανάτου. Τίποτε δέν µπορεῖ νά περιγράψει αὐτήν τήν στιγµή ἐκτός ἀπό τήν σιωπή. 
ς Ὀρθόδοξοι γνωρίζουµε ὅµως πώς ἡ Ἀληθινή Ζωή, ἡ αἰώνια καί παντοτινή 
ξεκινᾶ ἀπό ἐκείνη ἀκριβῶς τήν ὥρα. Τήν ὥρα δηλ. πού ἐπέρχεται ὁ θάνατος 

ι’ αὐτό τώρα ὁ  Ἦχος ἀλλάζει σέ πλάγιο τοῦ Πρώτου. Ὁ ψαλµωδός ψάλλει τώρα 
πανηγυρικά καί εὐφρόσυνα διότι « ...παρ’ Αὐτῷ (τῷ Θεῷ)» συναγάλλεται ὁ  Ἅγιός 

µας. Βρίσκεται ἤδη πλάι στόν Οὐράνιο Θρόνο ἀνάµεσα στούς µάρτυρες τῆς πίστεώς 
µας. Ἀµέσως µετά ὁ  Ἦχος ἀλλάζει σέ ∆εύτερο διότι πρέπει νά ἐκφραστεῖ ἡ ἱκεσία, 
ἡ παράκληση, ἡ δέηση. « ... Καί ἱκετηρίαν ποιεῖται ὑπέρ ἡµῶν...». Τόν παρακαλοῦµε 
νά πρεσβεύει γιά τούς πιστούς πού τόν ἑορτάζουν, πού τόν εὐλαβοῦνται καί πού τόν 
τιµοῦν προσκυνώντας τά ἱερά λείψανα καί τήν Εἰκόνα του καί κυρίως µιµούµενοι τήν 

Ἦχος ἐπανέρχεται στόν πλάγιο τοῦ ∆ευτέρου τώρα πού ὁλοκληρώνεται ὁ  
 Ὕµνος γιά νά ἐκφραστεῖ ὁ δικός µας πόνος, τό πάθος µας, ἡ ἐξαθλίωση τῆς 

Ψαλµωδός προσπαθεῖ νά βοηθήσει τούς πιστούς νά κατανοήσουν ὅτι ἀπό 
ἐδῶ καί πέρα πρέπει νά πονᾶµε γιά τίς δικές µας ἁµαρτίες ἐνῶ ὅταν φθάσει 

ἐκείνη ἡ εὐλογηµένη ὥρα, µέληµά µας ἄς εἶναι νά χύσουµε καί ἐµεῖς τό αἷµα τῆς 



ÓΣτίς ἡµέρες µας παρατηρεῖται µία συστηµατική 
προσπάθεια κάποιων ὁµάδων πού ὡς σκοπό ἔχουν 
τή νεκρανάσταση καί τήν ἐπαναφορά τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ εἰδωλολατρικοῦ ∆ωδεκαθέου καί τήν ἐπίσηµη 
ἀναγνώρισή του ὡς θρησκείας.

Κοινό χαρακτηριστικό ὅµως τῶν νεοπαγανιστικῶν 
ὁµάδων εἶναι ἡ ἀπαξιωτική, ὑβριστική καί βίαιη το-
ποθέτησή τους ἀπέναντι σέ κάθε τί χριστιανικό καί ἡ 
ἐπιµελής ἀποφυγή τους νά ἀναφέρονται σέ µελανές 
πτυχές τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας. Οἱ σύγχρονοι 
νεοπαγανιστές σιωποῦν γιά τά ἐπαίσχυντα χαρακτηριστι-
κά τῶν λεγοµένων µέν θεῶν, κατ’ οὐσίαν δέ δαιµόνων, 
ὅπως γιά τίς αἰσχρότητες, τούς φθόνους, τά µίση, τίς 
ἀπάτες, καθώς ἐπίσης καί γιά τήν ἀνθρωπολατρία, τίς 
ἀνθρωποθυσίες πού δέχονταν κ.ἄ.

Ἐπιπλέον, ἀπό τίς ὁµάδες αὐτές δέν ἀπουσιάζουν 
οἱ προσωπικές ἀντιπάθειες, οἱ ἰδεολογικές διαφορο-
ποιήσεις, καθώς καί ἡ σύγχυση καί οἱ ἀντιφάσεις γιά τό 
τί ἦταν τελικά οἱ διάφοροι θεοί τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
θρησκείας.

Ὁµολογεῖται καί ἀπό τούς ἴδιους ὅτι: «οἱ ἐκπρόσωποι 
τοῦ Ἀρχαιοελληνικοῦ Κινήµατος δέν ἔχουν µία σαφῆ γνώ-
ση γιά τήν ἀρχαιοελληνική θρησκεία, ἑρµηνεύοντας τήν 
Ἑλληνική Μυθολογία κατά τό δοκοῦν» (βλ. Ἡ ἀναβίωση 
τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Θρησκείας, 2002, σσ. 74-75).

Στόν ἐν λόγῳ ἰσχυρισµό τοῦ νεοπαγανιστῆ 
θεωρητικοῦ πρέπει νά ἐπισηµάνουµε 
δύο σηµεῖα: α) ὅτι οἱ σύγχρονοι νεο-
ειδωλολάτρες δέν ἔχουν σαφῆ γνώση 
τῆς ἀρχαίας θρησκείας, καί β) ὅτι 
ἑρµηνεύουν τήν ἑλληνική µυθολογία 
κατά τό δοκοῦν.

Οἱ ἐπισηµάνσεις αὐτές ἐπιβε-
βαιώνονται πλήρως ἀπό τήν ἴδια 
τήν πραγµατικότητα. Χαρακτηρι-
στική ἀπόδειξη ἐν προκειµένῳ, 

εἶναι οἱ ἀντιφατικές θέσεις 
δύο ἄλλων νεοπαγανιστικῶν 
θεωρητικῶν γιά τό τί ἦταν οἱ 
ἀρχαῖοι θεοί.

Σύµφωνα λοιπόν µέ τήν 
µία ἄποψη, ἡ ὁποία τυγχά-
νει νεφελώδης καί ἀόριστη 

Νεοπαγανιστικές 
Ἀντιφάσεις

«Οἱ Ἐθνικοί θεοί τῶν Ἑλλήνων, ὅπως καί ὅλων τῶν 
δυτικοευρωπαϊκῶν λαῶν, εἶναι ἐνέργειες, δυνάµεις καί 
εἶναι ἰδέες» (Περ. Τρίτο Μάτι, τ. 95, σ. 70).

Κατά τήν ἄλλη ἄποψη καί σέ πλήρη ἀντίθεση µέ τήν 
προηγούµενη, ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας τοῦ 
∆ωδεκαθέου, καί ἐκδότης ἀρχαιολατρικοῦ περιοδικοῦ 
ἰσχυρίζεται: «Οἱ θεοί εἶναι ὁµοιούσιοι πρός τά ἄλλα ὄντα 
διότι ἔχουν τήν ἴδια οὐσία: τό ψυχικό ἄτοµο. Ὑπῆρξαν 
ἄνθρωποι πού ἔφτασαν στό τέλος τοῦ κύκλου τῶν µε-
τεµψυχώσεων, διατηροῦν τίς ἀναµνήσεις ὅλων τῶν βίων 
τους...» (Βλ. Παν. Μαρίνη, Τί πιστεύει ἡ Ἑλληνική µας 
θρησκεία, περ. Τρίτο Μάτι, τ. 95, σ. 28). 

Τί µᾶς λέει οὐσιαστικά ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἑταιρείας τοῦ ∆ωδεκαθέου: Μᾶς λέει ὅτι οἱ λεγόµενοι 
θεοί ἦταν ἄνθρωποι τελικά πού θεοποιήθηκαν καί τούς 
λάτρευαν ὡς θεούς. Ἡ ἄποψη αὐτή βεβαίως, δέν εἶναι 
καινούργια. Τήν εἶχαν ὑποστηρίξει οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοξοι 
Εὐήµερος (350-297 π.Χ.) καί Ἑκαταῖος ὁ Ἀβδηρίτης (3ος 
αἰ. π.Χ.) στήν κριτική τους κατά τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ 
δωδεκαθέου.

Ἐν προκειµένω ὅµως παρατηροῦµε τό ἑξῆς παρά-
δοξο. ∆ύο ἀρχαῖοι  Ἕλληνες φιλόσοφοι νά ἀπορρίπτουν 
τό ∆ωδεκάθεο γιατί θεωροῦσαν τούς λεγόµενους θεούς 
ὡς ἀνθρώπους πού θεοποιήθηκαν, καί ὁ σύγχρονος 
ἀρχαιολάτρης θεωρητικός νά ζητᾶ νά ἐπιστέψουµε καί 
νά λατρεύουµε ὡς θεούς αὐτούς πού καί οἱ ἀρχαῖοι 
φιλόσοφοι ἀπέρριψαν. Ζητᾶ νά λατρεύσουµε ὡς θεούς 
νεκρούς ἀνθρώπους.

Νά λοιπόν, τό ὑποτιθέµενο κλέος τῆς πατρώ-
ας θρησκείας στήν ὁποία ζητοῦν οἱ νεοπαγανιστές νά 
ἐπιστρέψουµε. Νά λατρεύουµε εἴδωλα, γιά τά ὁποῖα οὔτε 
οἱ ἴδιοι οἱ νεοπαγανιστές µεταξύ τους δέν συµφωνούν 
γιά τό τί ἦταν.

Ἄλλοι νεοπαγανιστές, ἀγωνίζονται νά ἐξωραΐσουν 
τό ἀρχαιοελληνικό εἰδωλολατρικό µόρφωµα, ὑποστη-
ρίζοντας ὅτι ἡ ἀρχαία θρησκεία «ἀποµακρύνει πάντα 
ὀπαδόν της ἀπό προσωπολατρείας» καί ἐπιπλέον ὅτι « Ἡ 
Ἑλληνική θρησκεία, ἐν τῷ συνόλῳ της, ἀποτελεῖ ἕνα µε-
γαλούργηµα». (Βλ. Ἡ ἀναβίωση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς 
θρησκείας, 2002, σ. 36).

Οἱ ἐν λόγῳ ἰσχυρισµοί ἀποτελοῦν ἐπιπλέον, ἕνα 
ἀκόµα χαρακτηριστικό παράδειγµα τῆς τακτικῆς 
τους, νά ἀντικαθιστοῦν τά ἱστορικά δεδοµένα ὅπως 
αὐτά πού ἀναφέραµε, µέ ἰδεολογικές τους φαντασιώ-
σεις σέ ἐπίπεδο ἑρµηνείας. Εἶναι ὅµως γνωστό, ὅτι 
τό χάσµα µεταξύ φαντασιώσεως καί ἱστορίας εἶναι 
ἀγεφύρωτο.

Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός ξέρει πολύ καλά, ὅτι 
κάθε µορφή εἰδωλολατρείας εἶναι µορφή δαιµονολα-
τρείας (ψαλµ. 95, 5· 1 Κορ. 10, 20· 2 Κορ. 6, 16· 1 Ἰωάν. 
5, 21).

Τοῦ πρωτ. Βασιλείου Γ. Γεωργοπούλου, ∆ρ. Θ.
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  Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡµᾶς 

 Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 

Τό «Θαῦµα τῶν θαυµάτων», ὅπως ὀνό-
µασαν τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας, 
τό «γεγονός τῶν γεγονότων», ἡ θεµελι-

ακή ἀλήθεια τῆς πίστεώς µας – γιατί «εἰ Χρι-
στός οὐκ ἐγήγερται κενή... καί µαταία ἡ πίστις 
ἡµῶν» (Α΄ Κορ. ιε΄ 14-17) – αὐτές τίς ἡµέρες 
δεσπόζει στήν ὑµνολογία, στή σκέψη, στό χαι-
ρετισµό, στή ζωή ὅλων µας.

Δέκα φορές, µέσα στό σαρανταήµερο διά-
στηµα ὥς τήν Ἀνάληψή Του ἐµφανίσθηκε ὁ 
Κύριος καί κάθε φορά κάτω ἀπό διαφορετικές 
συνθῆκες, σέ διαφορετικό ἀριθµό µαθητῶν. Οἱ 
ἐχθροί Του, πωρωµένοι ἤδη, δέν ἦταν ἄξιοι νά ἀντικρούσουν τόν Ἀναστηµένο Ἰησοῦ. 
Καί ὅλες τίς φορές µετέδιδε τήν σιγουριά τῆς Ἀναστάσεως. Ἄλλαζε τήν ψυχολο-
γία τῶν µαθητῶν. Δηµιουργοῦσε ἕνα πρωτόγνωρο κλῖµα ἀναστηµένης πνευµατικῆς 
ζωῆς.

Γνωστά τά στιγµιότυπα ἀπό τίς συναντήσεις µέ τόν Ἀναστηµένο Κύριο. Ἕνα 
κοινό χαρακτηριστικό διακρίνουµε. Τήν ψυχολογική µεταβολή τῶν µαρτύρων τῆς 
Ἀναστάσεως.

Οἱ γυναῖκες «λίαν πρωΐ» προχωροῦν πρός τό µνηµεῖο λυπηµένες µέ τό ἐρωτηµατικό 
«τίς ἀποκυλίσει ἡµῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ µνηµείου;» (Μαρκ. ιστ. 2,3). Ὅταν 
ὅµως ὁ Κύριος τούς ἀπευθύνει τό χαίρετε, τότε γίνονται ρωµαλαῖες, χαρούµενες, 
σίγουρες γιά ὅ,τι ἐξαγγέλλουν, τῶν εὐαγγελιστῶν εὐαγγελίστριες, τῶν ἀποστόλων 
ἀπόστολοι.

Τό ἰδιο ἐπαναλαµβάνεται µέ τούς κλεισµένους στό ὑπερῶο τῆς Ἰερουσαλήµ µαθη-
τές. Λυπηµένοι, «ἀθυµοῦντες ὡς εἰκός» δέν τολµοῦν νά ἐµφανισθοῦν «διά τόν φόβον 
τῶν Ἰουδαίων». Μετά τήν ἐµφάνιση ὅµως τοῦ Κυρίου ἡ εἰρήνη, ἡ χαρά, τό θάρρος 
ἀποτελοῦν τά πνευµατικά στοιχεῖα τῆς ἀτµόσφαιρας µέσα στήν ὁποία κινοῦνται. 
Ἡ µεταβολή στήν ψυχολογία τους ὁλοκληρώνεται.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Τόν ἀνέδειξε Νικητή τοῦ θανάτου, τῆς ἁµαρτίας, τοῦ 
πόνου. Εἶναι οἱ τρεῖς µεγάλες αἰτίες, πού συνήθως ἀφαιροῦν τήν χαρά. Πῶς, λοι-

πόν, ἡ χαρά νά µήν εἶναι ὁ πρῶτος γλυκύς καρπός τῆς Ἀναστάσεως; Πῶς νά µήν 
πληµµυρίσει ἀπό χαρά δυνατή, πλούσια, ἀστείρευτη ἡ ψυχή τῶν
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

µαθητῶν; Ἔχουν ἀνάµεσά τους Θριαµβευτή καί Νικητή Ἐκεῖνον, πού πρό ὀλί-
γου ἔβλεπαν νεκρό, ἀτιµασµένο, ἐγκαταλελειµµένο ἐπάνω στό Σταυρό! Τώρα, 
Ἀναστηµένος εἶναι µαζί τους καί θά εἶναι παντοτινά (Ματθ. κη΄ 20). Συνοδοιπόρος 
καί πρωταγωνιστής σ’ ὅλες τίς µάχες τίς ζωῆς.

Κρατοῦν στά χέρια τους ἤ µᾶλλον τήν καρδιά τους, τή βεβαίωση τῶν ἐλπίδων 
τους. Ἔχουν τήν ἐγγύηση τῆς θεότητάς Του. Τήν τρανή ἀπόδειξη, ὅτι ἔπειτα ἀπό 
κάθε Γολγοθᾶ ἀκολουθεῖ µία Ἀνάσταση, ὅτι τή Μεγάλη Παρασκευή διαδέχεται ἡ 
Κυριακή τοῦ Πάσχα, ὅτι κάτω ἀπό κάθε πόνο κρύβεται ἡ χαρά, κάτω ἀπό τήν ἀδικία 
ὁ τελικός θρίαµβος τῆς δικαιοσύνης. Τώρα δέν «ζοῦµε γιά νά πεθάνουµε» ἀλλά 
«πεθαίνουµε γιά νά ζοῦµε». Τώρα «µηδείς ὁδυρέσθω πταίσµατα, συγνώµη γάρ ἐκ 
τοῦ τάφου ἀνέτειλε». Τώρα καί στό σκοτεινό βασίλειο τοῦ Ἅδη ἄστραψε ἡ χαρά τῆς 
λυτρώσεως. « Ὦ Πάσχα λύτρον λύπης!» ψάλλει ὁ ὑµνωδός. «Χριστός γάρ ἐγήγερται 
εὐφροσύνη αἰώνιος». 

Μέ τό βλέµµα τῆς ψυχῆς µας σχίζουµε τόν πέπλο τῶν αἰώνων γιά νά παρακολου-
θήσουµε, εὐλαβικά, τίς φάλαγγες τῶν µαρτύρων τῆς πίστεως. Ἀτρόµητοι, γενναῖοι, 
θαρραλέοι, µέ φωτεινά µάτια, µέ τό χαµόγελο στά χείλη καί µέ τή θριαµβευτική 
ἰαχή «Χριστός Ἀνέστη» προχωροῦν σέ πανηγύρι, στό µαρτύριο, πού τελικά θά τούς 
ἑνώσει γιά πάντα µέ τόν Ἀναστηµένο Κύριό µας.

Ἀδελφοί µου, 
Ἀντί µύρου, λοιπόν, κι ἐµεῖς τόν ὕµνον τῆς χαρούµενης καρδιᾶς µας «προσοίσω-

µεν τῷ Δεσπότη», σάν ἔκφραση τῆς πιό γνήσιας εὐγνωµοσύνης µας σ’ Ἐκεῖνον πού 
«... ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡµῶν» (Ρωµ. Δ΄. 25)

Μετ’ εὐχῶν
† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο  ΘΗΒΩΝ  ΚΑΙ  ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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Κατά τά τελευταῖα χρόνια µία θορυβώδης µειοψη-
φία διανοουµένων καί διαµορφωτῶν τῆς κοινῆς γνώ-
µης προσπαθεῖ νά µᾶς πείσει ὅτι πρέπει νά ξεχάσουµε 
ὅ,τι ξέραµε σχετικά µε΄τήν Ἱστορία καί τήν ἐθνική µας 
ταυτότητα καί νά προσχωρήσουµε στό δικό τους τρόπο 
σκέψεως ὥστε νά «ἐκσυγχρονισθοῦµε».

Οἱ προπαγανδιστικοί στόχοι αὐτῆς τῆς ἀντίληψης 
ἐντοπίζονται σέ τρία σηµεῖα. Α) Νά διαγράψουµε ἀπό τήν 
Ἱστορία µας ὁτιδήποτε θά µποροῦσε νά ἐνοχλήσει τούς 
Τούρκους, διότι ἔτσι – ἰσχυρίζονται – θά βελτιώσουµε 
τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Β) Νά µήν προβάλλουµε 
τόν ἡρωϊσµό, τήν αὐτοθυσία, τό µαρτύριο, τήν ἐθνική 
ἀγωνιστικότητα ἀλλά νά παρουσιάζουµε τήν Ἱστορία ὡς 
µία ξερή παράθεση ἀριθµῶν καί γεγονότων µέ ἔµφαση 
στά κοινωνικοικονοµικά αἰτήµατα διαφόρων ὁµάδων. Γ) 
Νά διαγράψουµε πλήρως κάθε ἀναφορά 
στόν ἐθνικό, ἐκπαιδευτικό καί πολιτιστι-
κό ρόλο τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου καί νά 
τονίσουµε τήν ὁποιαδήποτε λεπτοµέρεια 
θά µποροῦσε νά µειώσει τό κῦρος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. ∆υστυχῶς αὐτή 
ἡ διαστρεβλωτική γραµµή ἔχει ἐπηρεάσει 
ἕνα ἀπό τά νέα σχολικά βιβλία, τά ὁποῖα 
ἄρχισαν νά διδάσκονται φέτος στά 
Ἑλληνόπουλα. Πρόκειται γιά τό βιβλίο 
τῆς Ἱστορίας τῆς Στ΄ ∆ηµοτικοῦ. Πρέ-
πει νά διευκρινισθεῖ ὅτι τό βιβλίο αὐτό, 
ὅπως καί πολλά ἄλλα, παραγγέλθηκε 
καί ἄρχισε νά συγγράφεται τό 2003. 

Τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγµατός µας προβλέπει ὅτι 
ἕνας ἀπό τούς σκοπούς τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη 
τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν παιδιῶν 
µας. Ἀντιθέτως τό συγκεκριµένο ἐγχειρίδιο πού πλη-
γώνει τήν ἐθνική µας ἀξιοπρέπεια. Προσπαθεῖ νά 
ἐξωραΐσει τήν Ὀθωµανική Αὐτοκρατορία, διαγράφει τά 
µαρτύρια καί τίς θυσίες τῶν προγόνων µας, παρουσιάζει 
τή µικρασιατική τραγωδία σάν µία εἰρηνική ἀνταλλαγή 
πληθυσµῶν, προβάλλει ὡς ἀπελευθερωτή τόν Κεµάλ 
Ἀτατούρκ, δέν λέει οὔτε λέξη γιά τή γενοκτονία τοῦ 
Μικρασιατικοῦ καί Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ, ἡ ὁποία δι-
ήρκεσε ἀπό τό 1914 ἕως καί τό 1922. Θά φθάσουµε στό 
σηµεῖο ξένοι εὐρωβουλευτές νά ζητοῦν ἀπό τήν Τουρ-
κία νά ἀναγνωρίσει τή γενοκτονία τῶν Ποντίων καί τά 
Ἑλληνόπουλα νά ἀποφοιτοῦν ἀπό τό ∆ηµοτικό µέ µία 
φτιασιδωµένη εἰκόνα περί τῶν καλῶν Ὀθωµανῶν καί 
τῶν δηµοκρατικῶν Νεοτούρκων.

Ἡ προσπάθεια νά ἐξοβελισθεῖ ὁποιαδήποτε 
ἀναφορά στήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας εἶναι προ-
φανής καί ἔχει κωµικοτραγικά ἀποτελέσµατα. Ὁ Ἅγιος 
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Πατροκοσµάς τοῦ λαοῦ µας, 
ἀναφέρεται δύο φορές ὡς «Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός» σάν νά 
ἦταν κάποιος διαφωτιστής µέ παπιγιόν. Οὔτε Ἅγιος ἦταν 
κατά τούς συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου οὔτε µοναχός, οὔτε 
ἐθνοµάρτυς!

Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερµανός παρουσιάζεται µέ 
µία µικρή φωτογραφία σάν γραµµατόσηµο καί µέ λαν-
θασµένη λεζάντα – ἀναγράφεται ὡς ἐπίσκοπος Καλα-
βρύτων, ἐνῶ ἦταν ἐπίσκοπος τῆς Πάτρας – καί χωρίς 
νά ἐπεξηγεῖται ἡ συνεισφορά του. Τό λάβαρο τῆς Ἁγίας 
Λαύρας καί ἡ κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπό τόν ἐν 
λόγῳ Ἱεράρχη διαγράφονται τελείως, ἄν καί ἀναφέρονται 

στά ἀποµνηµονέυµατα τοῦ Κανέλλου ∆ε-
ληγιάννη καί ἄλλων. Ἡ ἱερή ἡµεροµηνία 
τῆς 25ης Μαρτίου δέν ἀναγράφεται που-
θενά. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση κατά τούς 
συγγραφεῖς ξεκίνησε ἀπό τή Μολδοβλα-
χία τό Φεβρουάριο τοῦ 1821. Τό ὅτι στό 
Μωριά καί στή Ρούµελη µεταδόθηκε ἡ 
φλόγα µέ πρωτεργάτες κληρικούς εἶναι 
µία ἐνοχλητική ἄρα ἀπορριπτέα λε-
πτοµέρεια γιά τούς ἐκσυγχρονιστές 
συγγραφεῖς! Ὁ ἀπαγχονισµός τοῦ Πα-
τριάρχη Γρηγορίου Ε΄, ὁ Παπαφλέσσας 
καί ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ, φαίνεται ὅτι δέν 
χωροῦσαν στό βιβλίο. Ὅµως θεωρήθηκε 

σκόπιµο νά ἀφιερωθεῖ ὁλόκληρη σελίδα γιά νά µάθουν 
τά 12χρονα παιδιά ποιά ἦταν τά καφενεῖα τῆς Ἀθήνας 
τό 19ο αἰώνα! Ὁ Ἐθνοϊεροµάρτυρας Χρυσόστοµος 
Σµύρνης παρουσιάζεται σέ µία φωτογραφία µέ Ἕλληνες 
στρατιῶτες. Τό ὅτι ἔµεινε κοντά στό ποίµνιό του καί 
θανατώθηκε µαρτυρικά εἶναι γεγονότα πού δυστυχῶς 
ἀποσιωποῦνται.

Ἡ συγγραφική ὁµάδα ἐξήγησε ὅτι περιόρισε τά πο-
λεµικά γεγονότα καί προσπάθησε νά προβάλει περισσό-
τερο τό ρόλο τῶν γυναικῶν.

Τότε γιατί δέν ἀναφέρονται στήν θυσία τῆς Ἁγίας 
Φιλοθέης ἐπί τουρκοκρατίας ἤ στό χορό τοῦ Ζαλόγγου; 
Προφάσεις ἐν ἁµαρτίαις ὑπάρχουν πολλές. Ὅµως κα-
νείς δέν ἔχει δικαίωµα νά µετατρέπει τά παιδιά µας σέ 
ἀνιστόρητους ραγιάδες.

Κωνσταντίνος Χολ έβας
Πολιτικός Ἐπιστήµων 

στά κοινωνικοικονοµικά αἰτήµατα διαφόρων ὁµάδων. Γ) 
Νά διαγράψουµε πλήρως κάθε ἀναφορά 

κό ρόλο τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου καί νά 
τονίσουµε τήν ὁποιαδήποτε λεπτοµέρεια 
θά µποροῦσε νά µειώσει τό κῦρος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. ∆υστυχῶς αὐτή 
ἡ διαστρεβλωτική γραµµή ἔχει ἐπηρεάσει 
ἕνα ἀπό τά νέα σχολικά βιβλία, τά ὁποῖα 
ἄρχισαν νά διδάσκονται φέτος στά 
Ἑλληνόπουλα. Πρόκειται γιά τό βιβλίο 

πει νά διευκρινισθεῖ ὅτι τό βιβλίο αὐτό, 
ὅπως καί πολλά ἄλλα, παραγγέλθηκε 

µας προβλέπει ὅτι 

λόγῳ Ἱεράρχη διαγράφονται τελείως, ἄν καί ἀναφέρονται 
στά ἀποµνηµονέυµατα τοῦ Κανέλλου ∆ε-
ληγιάννη καί ἄλλων. Ἡ ἱερή ἡµεροµηνία 
τῆς 25ης Μαρτίου δέν ἀναγράφεται που-
θενά. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση κατά τούς 
συγγραφεῖς ξεκίνησε ἀπό τή Μολδοβλα-
χία τό Φεβρουάριο τοῦ 1821. Τό ὅτι στό 
Μωριά καί στή Ρούµελη µεταδόθηκε ἡ 
φλόγα µέ πρωτεργάτες κληρικούς εἶναι 
µία ἐνοχλητική ἄρα ἀπορριπτέα λε-
πτοµέρεια γιά τούς ἐκσυγχρονιστές 
συγγραφεῖς! Ὁ ἀπαγχονισµός τοῦ Πα-
τριάρχη Γρηγορίου Ε΄, ὁ Παπαφλέσσας 
καί ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ, φαίνεται ὅτι δέν 
χωροῦσαν στό βιβλίο. Ὅµως θεωρήθηκε 

σκόπιµο νά ἀφιερωθεῖ ὁλόκληρη σελίδα γιά νά µάθουν 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ



ΟἈσημάκης Κατσούλας, ὁ νεαρός
πού χαρακτηρίστηκε σάν ὁ «ἀρχη-

γός» τῆς ὁμάδας τῶν δολοφόνων, περι-
γράφει γιά πρώτη φορά σέ δημοσιογράφο 
τά «πῶς» καί τά «γιατί» τῆς φρίκης πού 
συγκλόνισε τό Πανελλήνιο στά τέλη τοῦ 
1993.

Δ έν μπορῶ νά ρίξω καμιά εὐθύνη στήν 
οἰκογένειά μου» λέει ὁ εἰκοσιτρι-

άχρονος, σήμερα, Κατσούλας. «Οἱ γονεῖς 
μου εἶναι ἄνθρωποι καλοί, μέ ἀγάπη καί 
ἠθικές ἀξίες. Τό πρόβλημα ἦταν δικό 
μου. Ἀπό ἔφηβος ἀκόμη, ἤθελα νά μάθω 
πολλά. Ἔτσι, στά δεκαπέντε μου χρόνια, 
ἀγόρασα ἀποκρυφιστικά καί παραψυχο-
λογικά βιβλία καθώς καί τή «Σολομω-
νική». Ἡ «Σολομωνική» εἶναι βέβαια γιά 
γέλια, ἀλλά αὐτό πού μοῦ ἔμεινε ἦταν πώς 
ὑπάρχουν «ἄλλες δυνάμεις» πού μποροῦμε 
νά τίς καλέσουμε καί νά τίς δαμάσου-
με... Μεγάλωνα σ’ αὐτό τό κλίμα. Ἄρχισα 
νά ἀκούω μουσική καί τραγούδια πού 
ἐξυμνοῦν τό σατανᾶ, μέ μιά αἴσθηση πώς 
ἐγώ προσεγγίζω τήν κρυμμένη ἀλήθεια... 
Ἀγόρασα καί παιχνίδια τοῦ κομπιοῦτερ 
πού σέ «μυοῦν» στή μαύρη μαγεία καί στίς 
δαιμονικές ἐπικλήσεις.

Σ τήν τρίτη Λυκείου ἀποφάσισα νά δώ-
σω πανελλήνιες ἐξετάσεις γιά ἀρχαιο-

λογία καί ἱστορία. Ὅμως δέν αἰσθανόμουν 
καλά... Εἶχα τρομερά νεῦρα, μεταπτώ-
σεις καί φόβους. Ἔνιωθα ὅτι θά ἀποτύχω 
στίς ἐξετάσεις κι αὐτό δέν τό ἄντεχα... Σ’ 
ἐκείνη ἀκριβῶς τήν περίοδο μέ βρῆκαν 

οἱ σατανιστές. Χάζευα μερικούς δίσκους 
μέ σατανικά μηνύματα σέ ἕνα δισκάδικο, 
ὅταν ἕνας χαμογελαστός νεαρός μέ ρώ-
τησε: «θέλεις νά κάνουμε πράξη αὐτούς 
τούς ὡραίους στίχους;» Πιάσαμε κου-
βέντα, γίναμε φίλοι καί ἀργότερα, πού 
αὐτοί οἱ «νεαροί» ἔμαθαν τό φόβο μου 
γιά τίς Πανελλήνιες εἶπαν: «Μήν εἶσαι 
κορόιδο. Θά στραβωθεῖς στό διάβασμα 
καί δέν εἶναι βέβαιο πώς θά πετύχεις. 
Ὑπάρχουν καλύτεροι τρόποι γιά σίγουρη 
ἐπιτυχία».

Κ λείσαμε ραντεβοῦ σέ ἕνα σπίτι στή 
Νέα Σμύρνη. Ἦταν διαμορφωμένο

σέ «μαῦρο ναό». Ἀνάποδοι σταυροί, μιά 
πεντάλφα, ἕνας βωμός. Ρώτησα γι’ αὐτά 
καί μοῦ ἀπάντησαν «θεολογικά», μέ ἀπο-
σπάσματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού τά 
ἑρμήνευαν, φυσικά, μέ τόν τρόπο τους. 
Μέ ἔπεισαν πώς ὁ σατανᾶς εἶναι ὁ... ἀδι-
κημένος Θεός...! Σιγά σιγά δέχθηκα νά 
μυηθῶ. Ὑπόγραψα συμβόλαιο μέ τό Διά-
βολο, ποδοπάτησα εἰκόνες, βλαστήμησα... 
Τώρα πιά, ἤμουν μέλος τους καί ἀπέκτησα 
δικό μου δαίμονα, τόν  Ἄμμων-Ρᾶ...! 

Ἀ πό τότε ἡ ζωή μου ἄλλαξε τελείως. 
Γέμισα τό δωμάτιό μου σατανιστικά 

σύμβολα καί δέν μποροῦσα νά ἀντικρίσω 
εἰκόνα ἤ ἐκκλησία. Πήγαινα στίς τελετές 
κάθε Τρίτη, καί φυσικά Σάββατο, πού γί-
νονταν τά «Σάμπαθς». Σάν χαμηλόβαθ-
μος, ὅμως, δέν ἔμπαινα στό «ναό», ἄν οἱ 
ἀνώτεροί μου δέ φοροῦσαν τίς μάσκες 
τους.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ
Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
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Ἔ μαθα πώς πρέπει νά κλέβω χρήμα-
τα καί νά ἀγοράζω ζῶα γιά θυσία. 

Δέ μαζεύαμε ἀδέσποτα, γιατί ἡ ἐντο-
λή ἦταν νά θυσιάζουμε κάτι πού μᾶς 
ἀνήκει. Διδάχτηκα, ἐπίσης, πῶς νά γοη-
τεύω γυναῖκες μέ ὑπνωτισμό καί σταθερό 
βλέμμα. Κι αὐτό, διότι ἔπρεπε νά τίς προ-
σελκύουμε, νά τίς σκοτώνουμε καί νά τίς 
στέλνουμε «δῶρο» στόν «ἀφέντη». Μᾶς 
ἀπαγόρευσαν τό γέλιο, τό χαμόγελο καί 
τό παιχνίδι. Μιά φορά ἔπαιξα μπάλα στή 
γειτονιά μου κι ἔτρεμα μήπως τό μάθουν 
οἱ σατανιστές...

Μ έ τόν καιρό ἔπρε-
πε νά τούς πάω 

νέα μέλη. Ἔτσι, τούς 
πῆγα τό Μάνο καί τή 
Δήμητρα, πού εἶχαν 
χαμηλότερο βαθμό 
ἀπό ἐμένα...

Μ ία εἶναι ἡ σατανι-
στική ὀργάνωση 

στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἀλλάζει ὀνόματα καί 
ἀποτελεῖται ἀπό διαφορετικές ὁμάδες. 
Εἶναι αὐτή πού ἔχει τήν ἕδρα της στήν 
Ἀμερική, χρησιμοποιεῖ τή σατανική βί-
βλο τοῦ Ἄντον Σαντάζ Λαβέι καί στέλνει 
Ἄγγλους νά στρατολογήσουν τούς νέους 
τῆς Ἑλλάδας...

Τ ή Σουλτάνα Κρισικιᾶν δέν τή σκο-
τώσαμε ἐμεῖς. Στή δολοφονία τῆς 

Συροπούλου δέν ἤμουν μπροστά. Καθό-
μουν στό αὐτοκίνητο. Δέν τά λέω γιά νά 
βγάλω εὐθύνες. Τί ἕνας φόνος, τί δυό! Τά 
λέω γιατί εἶναι ἀλήθεια. Ἡ Γιούργα «θυ-
σιάστηκε» Μ. Πέμπτη. Ἦταν οἱ μέρες τέ-
τοιες καί ὁ Σατανᾶς ἤθελε θυσία...

Δ έν μέ ἐνδιαφέρει νά βγῶ ἀπό τή φυ-
λακή. Οἱ τύψεις μου εἶναι χειρότερες 

ἀπό τά ντουβάρια. Ἄν καί ἡ φυλακή εἶναι 

ὅ,τι καλύτερο μοῦ συνέβη. Ἐδῶ μέσα κα-
τάλαβα ποιός εἶναι ὁ διάβολος καί ποι-
ός εἶναι ὁ Χριστός... Ἀπελπίστηκα πώς 
ὁ Χριστός δέ θέλει ἀνθρώπους σάν κι 
ἐμένα, ἀλλά ἕνας ἱερέας μοῦ ἐξήγησε ὅτι 
γιά τό Θεό δέν ὑπάρχουν μικρές καί μεγά-
λες ἁμαρτίες. Ὑπάρχει μόνον ἡ μετάνοια... 
Ἐξομολογοῦμαι στόν πνευματικό μου καί 
ἴσως κάποτε ὁ Κύριος νά μέ συγχωρέ-
σει. Παίρνω καί γράμματα ἀπό χριστια-
νούς, πού μοῦ θυμίζουν πώς στήν 
Ὀρθοδοξία πάντα ὑπάρχει ἐλπίδα.

Δ έν ἀποκαλύπτω 
τούς σατανιστές 

γιά νά μή σκοτώσουν 
τούς συγγενεῖς μου. 
Ἀπό τότε πού ἤμουν 
μέλος, αὐτή τήν ἀ-
πειλή ἀκούγαμε. Θά 
τρόμαζες, ἄν μάθαι-
νες ποιοί πραγματι-
κά εἶναι...

Π ροσεύχομαι γιά τίς ψυχές τῶν χα-
μένων κοριτσιῶν. Σέ παρακαλῶ. 

Φώναξε στούς νέους νά μήν πηγαίνουν 
σέ ὀργανώσεις πού διδάσκουν πώς δέν 
ὑπάρχει διάβολος. Οὔτε καί σέ αἱρέσεις. 
Πολλές ἀπ’ αὐτές τίς θεωρούσαμε «συ-
νεργάτιδές» μας. Πές τους νά μένουν κο-
ντά στήν Ἐκκλησία»..

Ἀπό τήν ἐφημερίδα 
“ Ἐλεύθερος Τύπος”

Ἐπιμέλεια Παναγιώτης Ἀγοραστός

πε νά τούς πάω 
νέα μέλη. Ἔτσι, τούς 
πῆγα τό Μάνο καί τή 
Δήμητρα, πού εἶχαν 
χαμηλότερο βαθμό 

στική ὀργάνωση 

Δ
γιά νά μή σκοτώσουν 
Δ
γιά νά μή σκοτώσουν 
Δ
τούς συγγενεῖς μου. 
Ἀπό τότε πού ἤμουν 
μέλος, αὐτή τήν ἀ-
πειλή ἀκούγαμε. Θά 
τρόμαζες, ἄν μάθαι-
νες ποιοί πραγματι-
κά εἶναι...



13

Ïἄνθρωπος ὅπου καί ἄν κατοικεῖ µόνιµα 
αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά βρεθεῖ σέ ἄλλη 

γῆ καί σ’ ἄλλα µέρη γιά νά τά ἐπισκεφθεῖ καί νά 
τά γνωρίσει. Εἶναι µιά κρυφή ἤ φανερή ἐπιθυµία 
µας ἡ ὁποία πραγµατοποιεῖται µέ τήν µετακίνησή 
µας γιά νά συναντήσουµε κάτι διαφορετικό ἀπό 
αὐτό πού ζοῦµε. Ἑποµένως, ὅλοι µας ἐπιθυµοῦµε 
νά ζήσουµε ἕνα ταξίδι µακρινό ἤ κοντινό, καί νά 
παίξουµε τόν ρόλο τοῦ ταξιδιώτη εἴτε ἀτοµικά, 
εἴτε οἰκογενειακά, εἴτε συλλογικά.

Ἕνα προσκυνηµατικό ταξίδι διαφέρει κατά 
πολύ ἀπό ἄλλες ἐµπορικές, ἐπαγγελµατικές, 
οἰκονοµικές κ.ἄ. µετακινήσεις γιατί τό ταξίδι 
αὐτό ἔχει προορισµό ἕναν Τόπο µέ σηµασία 
πνευµατική πού µπορεῖ νά σέ φέρει σέ ἐπαφή µέ 
µία ἄλλη πραγµατικότητα καί νά σέ ἀπογειώσει. 
Ἕναν τόπο πού δέν ἔχει σκοπό νά σοῦ προσφέ-
ρει µόνο ὅτι σοῦ προσφέρουν οἱ πέντε αἰσθήσεις 
(νά δεῖς δηλ., νά γευτεῖς, κ.λπ.) ἀλλά ὅταν τόν 
πλησιάζεις ἐκεῖνος νά σέ ὁδηγεῖ κάπου ἀλλοῦ.

Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώκει ὁ προσκυνητής 
ὅταν ἐπισκέπτεται ἱερά προσκυνήµατα, Μο-
νές, Ναούς  ὅπου φυλάσσονται θαυµατουργές 
εἰκόνες, ἱερά λείψανα, Ἁγιάσµατα, κ.λπ. Σκοπός 
γιά τόν ὁποῖο πραγµατοποιοῦµε ἕνα προσκυ-
νηµατικό ταξίδι πρέπει νά εἶναι ἡ ὑπέρβαση 
τῆς καθηµερινότητας, ἡ ψυχική ἀνάταση, ἡ 
ἄντληση δυνάµεως, ἐλπίδας καί παρηγοριᾶς 
καί γενικά τό «γέµισµα τῶν πνευµατικῶν µας 
µπαταριῶν» γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν εὐθυνῶν 

Ïἄνθρωπος ὅπου καί ἄν κατοικεῖ µόνιµα ἄνθρωπος ὅπου καί ἄν κατοικεῖ µόνιµα ἄνθρωπος

ÐñïóêõíçìáôéêÝò
ÅêäñïìÝò

Áðüðåéñá Áðïãåéþóåùò!

καί τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς µας. Αὐτός πρέπει 
νά εἶναι ὁ σκοπός µιᾶς ἱερᾶς  Ἀποδηµίας, ἑνός 
προσκυνηµατικοῦ ταξιδιοῦ καί ὄχι ἡ ἱκανοποίηση 
µιᾶς «Ἱερῆς» περιέργειας, ἡ διάθεση νά ξεφύγω 
γιά λίγο ἀπό τά καθηµερινά µου προβλήµατα, ἤ 
δέν ἔχω νά κάνω κάτι καλύτερο κ.λπ.

Μεγάλη σηµασία ἔχει ὁ τρόπος µέ τόν 
ὁποῖο προσεγγίζουµε ἕναν Ἱερό καί Ἁγιασµένο 
Τόπο, εἶναι ἡ πνευµατική προετοιµασία πού ἔχει 
προηγηθεῖ γιά νά πλησιάσουµε τά προσκυνήµα-
τα αὐτά στά ὁποῖα ὀφείλουµε σεβασµό καί τιµή 
διότι, ἀφ’ ἑνός ἀποτελοῦν τά ἱερά Σκηνώµατα 
τῆς Πίστεώς µας ἀφ’ ἑτέρου ἄλλοι πρίν ἀπό 
ἐµᾶς ἔζησαν ἐκεῖ καί ἡ παρουσία τους, καθαγία-
σε τούς Τόπους αὐτούς. Ἀκόµα καί ἡ κούραση 
πού καταβάλαµε µέχρι νά φτάσουµε σέ αὐτούς 
τούς Τόπους περιέχει, πνευµατικό περιεχόµενο 
διότι ὅσο πιό πολύ κοπιάζεις τόση µεγαλύτερη 
ψυχική ὠφέλεια καί ἀνακούφιση ἀπολαµβάνεις. 
Ἄς θυµηθοῦµε ἐδῶ τούς προγόνους µας οἱ 
ὁποῖοι πεζοπορώντας καί µέ τά ὑποτυπώδη 
µέσα τῆς ἐποχῆς τους ἔκαναν ταξίδια µεγάλα 
( Ἅγιοι Τόποι κ.λπ.). Ἐµεῖς σήµερα ὁπωσδήποτε 
βρίσκοµαστε σέ πλεονεκτική θέση µέ τά µέσα 
πού ἔχουµε στήν διάθεσή µας, καί δέν πρέπει νά 
παραπονιόµαστε. Σέ µᾶς κάποιες φορές λείπει 
ἡ διάθεση!



Στήν Ἐνορία µας ἀρκετές φορές τόν χρόνο 
διοργανώνονται µονοήµερες, πολυήµερες καί 
ἀπογευµατινές Προσκυνηµατικές ἐξορµήσεις, 
οἱ ὁποῖες σχεδόν πάντοτε ἐνεργοποιοῦν τό 
ἐνδιαφέρον τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν συµµετοχή πολ-
λῶν – πολλές φορές ἔχουµε ἐπιστρατεύσει καί 
δυό πούλµαν – µέ προορισµό πάντοτε πνευµα-
τικό. Οἱ ἐκδροµές αὐτές δίνουν τήν εὐκαιρία νά 
ζήσουµε ἔστω γιά λίγες ἡµέρες, γιά µία ἡµέρα ἤ 
γιά λίγες ὧρες ὡς µία «κοινωνία προσώπων» µέ 
κοινό προορισµό, κοινό πρόγραµµα, κοινό φα-
γητό, κοινή διασκέδαση, κοινή προσευχή κ.λπ. 
Ἐκεῖ θαυµάζουµε τίς φυσικές ὀµορφιές πού συ-
νήθως περικλείουν τά ἱερά Προσκυνήµατα καί 
ἐρχόµαστε σέ ἐπαφή µέ τούς ἀνθρώπους πού 
τά διακονοῦν ὁ λόγος τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ γιά 
ὅλους µας στήριγµα καί ἐφόδιο.

Σ τά 1463 Ἀρχιµανδρίτης τῆς Μονῆς τῶν 
Σπηλαίων ἦταν ὁ µακάριος Νικόλαος.

Ἀνήµερα τό Πάσχα ἐκείνης τῆς χρονιᾶς, 
τήν ἡµέρα πού ὅλοι οἱ χριστιανοί ἑόρταζαν 
«θανάτου τήν νέκρωσιν» καί « ᾍδου τήν 
καθαίρεσιν», ἕνας ἀπό τούς Πατέρες τῆς 
Μονῆς, ὁ εὐλαβής καί ἐνάρετος ἱερονόναχος 
∆ιονύσιος Στέπα, µπῆκε στό σπήλαιο τοῦ 
ὁσίου Ἀντωνίου γιά νά θυµιάση τά σεπτά 
σκηνώµατα τῶν κεκοιµηµένων ἁγίων. Τόν 
ἀκολουθοῦσαν καί µερικοί ἄλλοι ἀδελφοί µέ 
ἀναµµένες λαµπάδες. Σάν ἔφτασε στόν τόπο 
ὅπου παλαιά  ἦταν ἡ τράπεζα τῶν σπηλαιωτῶν 
µοναχῶν, ὁ µακάριος ∆ιονύσιος θυµίασε τά 
ἅγια λείψανα και φώναξε εὐφρόσυνα:

- Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί! «Αὕτη ἡ 
κλητή και Ἁγία Ἡµέρα, ἡ Μία τῶν Σαββάτων, 
ἡ Βασιλίς καί Κυρία, ἑορτῶν Ἑορτή καί Πανή-
γυρις ἐστί πανηγύρεων»! Χριστός Ἀνέστη!

Μέ σεµνότητα καί ταπείνωση λοιπόν ἄς 
πηγαίνουµε ὡς προσκυνητές στά ἱερά Προσκυ-
νήµατα καί ἐπιπλέον µέ βαθιά συναίσθηση τῆς 
ἱερότητάς τους ἀς τά προσεγγίζουµε.

«Ἀληθινούς προσκυνητές» µᾶς θέλει ὁ 
Κύριός µας ὅπως µᾶς προειδοποιεῖ στόν διάλο-
γό του µέ τήν Ἁγία Φωτεινή τήν Σαµαρείτιδα.

Διήγηση γιά τό θαῦμα
 πού ἔγινε στό Σπήλαιο

κάποιο Πάσχα.

Τήν ἴδια στιγµή - ὦ τοῦ θαύµατος! - ὅλα 
τ’ ἄφθορα ὁσιακά σκηνώµατα ἀνασήκωσαν 
ἐλαφρά τά κεφάλια καί ἀποκρίθηκαν µέ µιάν 
ἀπόκοσµη, βροντερή φωνή:

-  Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Μέ φρίκη ὁ θεοφιλής ∆ιονύσιος καί οἱ 

συνοδοί του ἔτρεξαν καί γνωστοποίησαν τό 
θαυµαστό γεγονός στόν ἡγούµενο Νικόλαο 
καί τούς λοιπούς Πατέρες, γιά νά δοξάσουν 
τόν Ἀναστάντα Κύριο καί τούς ἁγιασµένους 
δούλους του...

Ἀπό τό «Πατερικόν τῆς 
Λαύρας τοῦ Κιέβου»

ἔκδοσις Ι.Μ. Παρακλήτου 
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 Οἱ πιό κάτω ἀναφερόµενοι συνέβαλλαν στήν εὔρυθµη λειτουργία 
τῆς «τραπέζης τροφίµων» τῆς ἐνορίας µας καί γενικῶς στήν φιλαν-
θρωπική διακονία µέ διάφορα ἀγαθά ἤ µέ χρήµατα εἰδικά µετά τήν 
ἐπιστολή πού ἐστάλη πρός ὅλους τούς ἐνορίτες. Τούς εὐχαριστοῦµε 
θερµά καί τούς εὐχόµαστε κάθε καλό: Θεολόγος Ἑξηνταρίδης, Στέ-
φανος Ροβολῆς, ∆ηµ. ∆ηµοβέλης, Ἰωάννης Μπεκρῆς, Εὐρίκλεια 
Σιαµανδούρα, Βάσω Ἠλιουπούλου-Μπεκρῆ, Χρήστου Παρασκευή, 
Κυριακή Τοκουτζῆ, Βάγια Κατσέλη, Χαρ. Παπανικολάου, Αἰκ. Θ. 
Χρήστου, Θεοδώρα Μπουτσίνη, Χατζηλίας Πέτρος, Βαξοβάνου 
Ἀγγελική, Μαρίνα Ζαχαριᾶ, Παρθένη Ἐφροσύνη, Καρασάββας 
Γεώργιος, Παρθένης Βασίλειος, Κοσµᾶς Σδώνας, Ἀντώνιος Μαυ-
ρίδης, Ἰωάννης Χατζηφωτίου, Κων/νος Καραµάνος, Ἑλένη Μπότση, 
Τσιβόλα Ἀφροδίτη, Χρυσάνθη Ἠλία, ∆ηµητρίου Σεραφείµ, Μαγδ. 
Κατσέλη, Σπανός Γεώργιος, Παγώνα Συκαρᾶ, ∆αφίγγος Χρῆστος, 
Ἑλ. Μπότση, Παναγόπουλος Βασίλειος, Ἀναδιώτης Βασίλειος, Κα-
βάλος Θεόδωρος, Χρῆστος Κουτσούρας, Πλατή Γεωργία, Εὐθυµία 
Παπανίκου, Κίσσα Βασιλική, ∆ηµήτριος Λυµπέρης, Εἰρήνη Προ-
κοπίου, Σίσσυ Ζήκα-Λουκίδου, LIDL (ὑποκ. Θηβῶν), Εὐαγγελία 
Μίτζα, Π.Κ., Σ.Χ, Καµινάκης  Ἐλευθέριος, Κολοκούρας Εὐστάθιος.

 Ἀπογευµατινό προσκύνηµα πραγµατοποιήσαµε τήν Κυριακή 4-2-07 
στήν Ἱ. Μονή «Ἀναστάσεως Χριστοῦ» καί στόν Ἱ. Ν. «Γενέσιον τῆς 
Θεοτόκου» ὅπου προσκυνήσαµε τή θαυµατουργό εἰκόνα τῆς Παναγί-
ας τῆς «Γιάτρισσας». Ἐνώπιον τῆς Ἱ. Εἰκόνας ἐψάλη παράκληση γιά 
τούς πολυάριθµους προσκυνητές (δυό πούλµαν) πού συµµετεῖχαν.

 Μέσα στά πλαίσια τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς κατά τήν ὁποία 
ἑορτάζεται καί ἡ Ὀρθόδοξη Μητέρα πραγµατοποιήθηκε τήν Τετάρ-
τη 7/2/07 ἐκδήλωση µέ ὁµιλήτρια τήν κ. Σταυρούλα Σιαπάτη Σχο-
λική Ψυχολόγο - Εἰδική παιδαγωγό καί ∆ιδάκτωρ τοῦ Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν ἡ ὁποία εἰσηγήθηκε τό θέµα: «Μητέρα: µέσα ἀπό τόν ρόλο 
της γίνεται κοινωνός τῆς αὐτογνωσίας τῆς οἰκογένειας». Τῆς 
ὁµιλίας προηγήθηκε ἡ Παράκληση τῆς Παναγίας ἐνῶ ἐπακολούθησε 
γόνιµος διάλογος.

 Μία εἰκοσιτετραµελής ὁµάδα νέων τῆς ἐνορίας µας ἐπισκέφθηκαν 
τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 25/2/07 τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου 
τοῦ Ρώσσου στό Ν. Προκόπιο Εὐβοίας ὅπου προσκύνησαν τό 
ὁλόσωµο Σκήνωµα τοῦ Ὁµολογητοῦ τῆς πίστεώς µας. Τό µεσηµέ-
ρι καταλύσαµε σέ ἑστιατόριο τῆς περιοχῆς ἐνῶ ἀργά τό ἀπόγευµα 
ἀφοῦ ἀπολαύσαµε τόν καφέ µας στήν παραλία τῆς Χαλκί-
δας προσκυνήσαµε στόν  Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου, ὅπου ἐτελέσθη 
ὁ κατανυκτικός Ἑσπερινός. Τά ἔξοδα τῆς ἐκδροµῆς κάλυψαν τά ἴδια 
τά παιδιά µέ τίς δραστηριότητές τους καθώς καί τό Ἐκκλ. Συµβούλιο.

 Μέ κατανυκτική Ἀγρυπνία τιµήσαµε τήν µνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱερέως 
Νικολάου τοῦ Πλανᾶ τήν Πέµπτη 1/3/07. Κατά τή διάρκεια τῆς 

Ἀðü ôÞí  ἘíïñéáêÞ µáò æùÞ
ἀγρυπνίας τελέσθηκαν οἱ ἀκολουθίες τοῦ Μεγ. 
Ἀποδείπνου, τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καί τῆς προ-
ηγιασµένης Θ. Λειτουργίας.

 Tήν ∆εύτερη Κυριακή τῶν Νηστειῶν 4/3/07 
ἑορτάσαµε ὡς Ἐνορία τήν µνήµη τῶν Βοιωτῶν 
Ἁγίων µας µέ Πανηγυρικό Ἑσπερινό, Θ. Λειτουργία καί τόν Κατα-
νυκτικό Ἑσπερινό κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου τέθηκαν σέ προ-
σκύνηση Ἱ. Λείψανα τῶν Ἅγ. Ἀναργύρων καί τῶν Ὁσίων Στυλιανοῦ 
καί Συµεών τοῦ Στυλίτου. Τά Ἱ. λείψανα µετέφερε ὁ ἱεροκήρυξ τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρχιµ. π. ∆οσίθεος Καστόρης ἐκπροσωπώντας 
τόν καθηγούµενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ Ἀρχιµ. π. Γεώργιο τόν 
ὁποῖο εὐχαριστοῦµε γιά τήν εὐλογία πού µᾶς ἔστειλε ἀπό τό µονα-
στήρι του.

 Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 11/3/07 τό ἀπόγευµα 
µετά τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό ἐψάλησαν οἱ Χαιρετισµοί τοῦ Τι-
µίου Σταυροῦ γιά πρώτη φορά στήν Ἐνορία µας. Στό φιλακόλουθο 
ἐκκλησίασµα διενεµήθη ὡς εὐλογία βιβλιαράκι πού περιέχει τήν σχε-
τική ἀκολουθία τῶν Χαιρετισµῶν ἡ ὁποία καθιερώθηκε νά τελεῖται 
κάθε χρόνο στόν Ναό µας τήν ἡµέρα αὐτή.

 Τήν Κυριακή 18-3-07 (∆΄ Νηστειῶν) ἐπισκεφθήκαµε τήν Ἱ. Μ. 
Ἀναλήψεως Σκούρτων ὅπου τελέσθηκε ὑπό τοῦ π. Πολυκάρπου 
ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός. Κατόπιν ἀπολαύσαµε τήν ὑλική καί πνευ-
µατική φιλοξενία τῶν Μοναχῶν. Τό προσκύνηµα διοργανώθηκε ἀπό 
τίς Κυρίες τοῦ « Ἐνοριακοῦ Ταµείου Ἀλληλεγγύης».

 Μέ κατάνυξη τελέσθηκαν ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης 
Ἑβδοµάδος καί µέ τήν συµµετοχή ἑκατοντάδων πιστῶν οἱ ὁποῖοι 
εἰδικά τήν Μ. Παρασκευή καί τό Μ. Σάββατο τό βράδυ κατέκλυσαν 
τόν Ναό, τό προαύλιο καί τούς γύρω χώρους. Τήν Μ. Πέµπτη µε-
τά τήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν διενεµήθη στό εὐλαβές 
ἐκκλησίασµα ἔλαιο ἀπό τήν κανδήλα πού καίει στόν Γολγοθᾶ στό σηµεῖο 
τῆς Σταυρώσεως τοῦ Θεανθρώπου. Στήν Ἀναστάσιµη Θ. Λειτουργία
συµµετεῖχαν καί µετέλαβαν πάνω ἀπό τριακόσιοι πιστοί ἐνῶ µετά τό 
πέρας µοιράσθηκαν τά πασχαλινά αὐγά. Καθ’ ὅλη τήν ∆ιακαινήσιµο 
Ἑβδοµάδα τελέσθηκε ἡ Θ. Λειτουργία διότι ὡς γνωστόν ἡ Ἑβδοµάδα 
αὐτή θεωρεῖται ὡς µιά Ἡµέρα. Τό Ἐκκλ. Συµβούλιο εὐχαριστεῖ τούς 
Ἱεροψάλτες, τίς νεωκόρες, τίς κυρίες πού στόλισαν τόν Ἐπιτάφιο 
καί ὅλους ὅσοι συνέβαλλαν οἰκονοµικά, τούς νέους πού τόν µετέφε-
ραν κατά τήν Λιτανεία, τούς ἱερόπαιδες καί ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν 
στήν µέ εὐπρέπεια καί τάξη διεξαγωγή τῶν Ι. Ἀκολουθιῶν καθώς καί 
ὅλους τούς Ἐνορίτες πού συµπροσευχήθηκαν σέ αὐτές.

 Ἡ ὁµάδα νέων τῆς Ἐνορίας κατασκεύασε καί φέτος Ἀναστάσιµες 
λαµπάδες καί τίς διέθεσε στούς Ἐνορίτες. Τά ἔσοδα θά διατεθοῦν 
γιά τίς νεανικές δραστηριότητές τους.

ΤΙ ΛΕΤΕ; ΘΑ ΜΑΣ ΕΛΘΕΤΕ;

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Ἀπό τῆς 24 Ἰουνίου ἕως τῆς 4 Ἰουλίου 2007 θά πραγµατοποιηθεῖ Ἱερό προσκύνηµα στούς Ἁγίους Τό-

πους «ὅπου ἔστησαν οἱ πόδες Κυρίου». Τό πρόγραµµα (τό ὁποῖο µπορεῖτε νά ζητήσετε στό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ) 
περιλαµβάνει προσκύνηµα στό Σινᾶ καί ἐπίσκεψη στό Κάϊρο καί τήν Ἀλεξάνδρεια.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Μετά τήν ἑορτή τοῦ ∆εκαπενταύγουστου θά πραγµατοποιήσουµε τριήµερη προσκυνηµατική 

ἐκδροµή στήν Χαλκιδική µέ ἐπίκεντρο τό  Ἅγιον Ὄρος. Εἶναι µία εὐκαιρία (γιά τίς γυναῖκες ἰδιαίτερα) 
νά γευθοῦµε ἔστω ἀπό µακριά τήν εὐωδία τῆς Ἁγιορείτικης Μοναστικῆς πολιτείας καί νά λάβουµε καρ-
πούς πνευµατικούς ἀπό τό «Περιβόλι τῆς Παναγίας». Ἐγκαίρως θά γίνει σχετική ἐνηµέρωση γιά τούς 
ἐνδιαφεροµένους.




