
 

Τὰ Ὀνόµατα τοῦ Χριστοῦ 
 
Γιατί ὁ Χριστὸς  µέσα στὸ Εὐαγγέλιο λέγεται Ὁδός; Γιὰ 
νὰ µάθεις ὅτι µέσω Αὐτοῦ ἀνεβαίνουµε στὸν Πατέρα. 
Γιατί λέγεται Θεµέλιος Λίθος; Γιὰ νὰ µάθεις ὅτι Αὐτὸς 
ὅλα τὰ βαστάει. 
Γιατί λέγεται Ρίζα; Γιὰ νὰ µάθεις ὅτι χάρη σ’ Αὐτὸν 
ἀνθίζουµε. 
Γιατί λέγεται Ποιµήν; Γιὰ νὰ µάθεις ὅτι  Αὐτὸς µας τρέφει. 
Γιατί λέγεται Ἀµνός;  Γιὰ νὰ µάθεις ὅτι θυσιάστηκε γιά µας καὶ µᾶς ἔσωσε. 
Γιατί λέγεται Ζωὴ ; Γιατί ἐνῶ εἴµαστε νεκροὶ στὴν ἁµαρτία, µᾶς ἀνέστησε. 
Γιατί λέγεται Φῶς; Γιατί µᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸ σκοτάδι. 
Γιατί λέγεται Ἱµάτιο; Γιατί Τὸν ντυθήκαµε µὲ τὸ Βάπτισµα. 
Γιατί λέγεται Τράπεζα; Γιατί Τὸν ἐσθίουµε µὲ τὰ Ἅγια Μυστήρια. 
Γιατί λέγεται Οἴκος; Γιατί ζοῦµε µέσα σ’ Αὐτόν. 
Γιατί λέγεται Ἔνοικος; Γιατί εἴµαστε ναοί Του. 

Ἱ.Χρυσόστοµος. 
 

ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κάποτε πλησίασε τον τροπαιούχο νομπελίστα μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη, 

ένας ξένος διαπρεπής συνομιλητής, «πειράζων αυτόν και λέγων»: «Μα 

πιστεύετε σοβαρά ότι είστε πραγματικά απόγονοι του Λεωνίδα και του 

Θεμιστοκλή;». Απαντά ο Σεφέρης: «Όχι, είμαστε απόγονοι μονάχα 
της μάνας μας, που μας μίλησε Ελληνικά, που προσευχήθηκε 
ελληνικά, που μας νανούρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα, τον 
Ηρακλή, τον Λεωνίδα και τον Παπαφλέσσα, και ένιωσε την ψυχή 
της να βουρκώνει την Μεγάλη Παρασκευή, μπροστά στο ξόδι του 

νεκρού Θεανθρώπου». 

 

 

8 και 9 Μαΐου 20128 και 9 Μαΐου 20128 και 9 Μαΐου 20128 και 9 Μαΐου 2012    
 «Το ∆εύτερο Πάσχα της Ενορίας µας» 
Η Ανοιξιάτικη και Αναστάσιµη ΜνήµηΗ Ανοιξιάτικη και Αναστάσιµη ΜνήµηΗ Ανοιξιάτικη και Αναστάσιµη ΜνήµηΗ Ανοιξιάτικη και Αναστάσιµη Μνήµη 

του Οσιοµάρτυροςτου Οσιοµάρτυροςτου Οσιοµάρτυροςτου Οσιοµάρτυρος    
Αγίου Νικολάου του Νέου.Αγίου Νικολάου του Νέου.Αγίου Νικολάου του Νέου.Αγίου Νικολάου του Νέου.    
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Τι δεν είναι Πάσχα;Τι δεν είναι Πάσχα;Τι δεν είναι Πάσχα;Τι δεν είναι Πάσχα;    

Πάσχα δεν είναι το αρνί, δεν είναι το κόκκινο 
αυγό, δεν είναι το τσουρέκι, δεν είναι η λαµπάδα, δεν είναι 
τα καινούρια ρούχα, δεν είναι η παρουσία µας στην 
Εκκλησία δέκα λεπτά πριν το «Χριστός Ανέστη» και ένα 
λεπτό µετά. Πάσχα δεν είναι η λατρεία του φαγητού, το 
πανηγύρι, ο χορός και το ποτό. Πάσχα δεν είναι οι σούβλες 
στο δρόµο, δεν είναι η ανταλλαγή ευχών, δεν είναι η 
επιστροφή στο χωριό. Ή, τουλάχιστον, δεν είναι µόνο αυτά.  

Πάσχα είναι πάνω απ’ όλα η γεύση της Βασιλείας του Θεού, η 
φωνή του Ουρανού που έρχεται µέσα µας, όταν µεταλαµβάνουµε στην Θεία 
Λειτουργία. Τότε η ψυχή µας, έστω και για λίγο, µεταµορφώνεται, ηρεµεί, 
νιώθει κάτι Από την συγγνώµη και την αγάπη που ανατέλλει µέσα από τον 
Τάφο. Τότε, νιώθουµε πως µ’ όλο τον κόσµο είµαστε αδέλφια, γιατί 
µετέχουµε του κοινού ποτηριού της Ζωής. Πάσχα είναι η αλλαγή της ζωής 
µας, η ανάσταση µας από τα πάθη και τις κακίες που µας δέρνουν. ∆εν 
αξίζει να λέµε ότι ήρθε το Πάσχα κι εµείς δεν είµαστε συµφιλιωµένοι µε το 
Θεό, το συνάνθρωπο, το γείτονα, τον εαυτό µας, ότι δεν νιώθουµε πιο 
ελεύθεροι από τα δεσµά της κακίας και του θανάτου. Πάσχα άλλωστε είναι η 
συντριβή του έσχατου εχθρού της ανθρώπινης φύσης, που είναι ο θάνατος: 
Θανάτω θάνατον πατήσας… 

        Πάσχα είναι η αφορµή για ενότητα, ενότητα µεταξύ των λαών και 
των κοινωνιών. ∆εν γίνεται να λέµε ότι γιορτάζουµε την Ανάσταση και ο 
πόλεµος και η διχόνοια κυριαρχεί στις ψυχές µας. ∆εν γίνεται να λέµε ότι 
πιστεύουµε στα µηνύµατα του Χριστού και να επικαλούµαστε αυτή την 
ιδιότητα µας και να συντρίβουµε λαούς, υπολήψεις, συνειδήσεις, 
συνανθρώπους, πλησίον, αδελφούς µας. ∆εν γίνεται να κάνουµε Πάσχα µε 
κακία για τους άλλους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, ό,τι κι αν µας έχουν κάνει!  

Σ’ ένα χωριό….! 

       Είναι Μ. Παρασκευή 11:30΄ περίπου το βράδυ. 

Νεκρική σιγή στο χωριό. Δεκαετία 1950. Τρείς 

πιτσιρικάδες 7-8 ετών, αποφασίζουν και ανοίγουν 

ένα περίπτερο. Η λεία φθηνή. Ανάκριση στους τρείς 

εναλλάξ: Τι πήρατε; Πόσα; Πόσα χρήµατα; Από 

πόσες δραχ.. Απ. 14. Από πόσες καραµέλες; 23. 

Πόσες σοκολάτες έφαγες; ΚΑΜΜΙΑ . Γιατί; Δε σου 

δώσανε! Μου δώσανε αλλά … ήθελα να µεταλάβω.Μοιάζει µε ανέκδοτο . Είναι 

γεγονός!                                            Παπα-Θανάσης Αθανασίου 

O ψηφιακός δίσκος (cd) για τον Άγιο µας. 

ε την ευκαιρία της επερχόµενης Πανηγύρεως του Ναού µας θα 

πραγµατοποιηθεί Εόρτια Εκδήλωση στο Ενοριακό µας Κέντρο την 

Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 και ώρα 6.00 µ.µ κατά 

την διάρκεια της οποίας θα παρουσιασθεί ο ψηφιακός 

∆ίσκος (cd) µε τίτλο '' Ο Άγιος Νικόλαος ο εν 
Βουνένοις'' στον οποίο ακούγεται η κ.Πρεσβυτέρα 

Καλυψώ ∆ηµητριάδη να αφηγείται το οµώνυµο ποίηµα 

της και ο π.Νεκτάριος ∆ηµητριάδης να ψάλλει Ύµνους 

του Αγίου µας. 

Σας προσκαλούµε στην προεόρτια αυτή εκδήλωση για 

τον Άγιο της Ενορίας µας. 

 

To κουκούλι της πεταλούδας! 

Κάποιος, κάποτε, βρήκε το κουκούλι µιας 
πεταλούδας. Μια µέρα, παρουσιάστηκε ένα µικρό 
άνοιγµα στο κουκούλι. Ο άνθρωπος κάθισε και 
παρατηρούσε την πεταλούδα για αρκετές ώρες 
καθώς εκείνη αγωνιζόταν να περάσει το σώµα της 
µέσα από την µικρή τρύπα. Κάποια στιγµή φάνηκε 
ανύµπορη να προχωρήσει άλλο. Έτσι ο άνθρωπος 
αποφάσισε να βοηθήσει την πεταλούδα. Με ένα ψαλίδι, έκοψε το υπόλοιπο 
κοµµάτι του κουκουλιού. Η πεταλούδα πρόβαλε εύκολα, αλλά είχε πρησµένο 
σώµα και µαραµένα φτερά. Ο άνθρωπος συνέχισε να παρατηρεί την 
πεταλούδα, γιατί περίµενε ότι τα φτερά της θα µεγάλωναν και θα άπλωναν 
για να στηρίξουν το σώµα της, το οποίο θα ξεπρηζόταν σιγά - σιγά. Κάτι 
τέτοιο, όµως, δεν έγινε. Αντίθετα, η πεταλούδα πέρασε την υπόλοιπη ζωή της 
σέρνοντας το πρησµένο της σώµα και έχοντας µαραµένα φτερά. Ποτέ δεν 
µπόρεσε να πετάξει. 
          Αυτό που ο άνθρωπος, µε την καλοσύνη και την βιασύνη του, δεν 
κατάλαβε ήταν πως ο αγώνας για να βγει η πεταλούδα από το άνοιγµα, ήταν 
ο τροπος µε τον οποίο ο Θεός διοχέτευε υγρό από το σώµα της προς τα φτερά, 
ούτως ώστε να είναι έτοιµη να πετάξει µόλις ελευθερωθεί από το κουκούλι. 
Μερικές φορές, οι δυσκολίες είναι ακριβώς αυτό που έχουµε ανάγκη στη ζωή 
µας. Αν ο Θεός µας επέτρεπε να διασχίσουµε τη ζωή χωρίς εµπόδια, δεν θα 
αποκτούσαµε τη δύναµη που δικαιούµαστε. ∆εν θα πετούσαµε ποτέ... 

Μ


