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ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ανδρέας Ρούσσος
Χαρίκλεια Θεοφάνους
Παναγιώτα Θεοφάνους
Μαρία Βαθιώτη
Αικατερίνη Σκαρπαθίου
Ανώνυμος
Λουκάς Κώνστας

ΓΕΜΙΣΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΥΛΙΚΑ:

•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 κούπα λάδι
1 κρεμμύδι
Τα συκωτάκια της γαλοπούλας
1/4 κιμά μοσχαρίσιο
1 1/2 κούπα ρύζι
1/2 κούπα λευκό κρασί
κανέλλα, γαρύφαλα
μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
12 Οκτωβρίου, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης
- Αγγελική Ψωμαδέλη,
όνομα Μαρία, ανάδοχος Φωτεινή Κεφάλα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

•Συντακτική Επιτροπή:
•Δρ. Γεώργιος Ν.
Αικατερινίδης

τ. Δ/ντής Ερευνών
Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας
Αθηνών

•Τριάδα Μπασινά-Κατσή
Καθηγήτρια Φιλόλογος

•Ελένη ΠαπαγεωργίουΗλιάδη

Σχεδιάστρια δομικών έργων

•Νικολέττα Κυριακοπούλου
Ιδιωτική Υπάλληλος

•Βασιλική Ψωμά

Καθηγήτρια Φιλόλογος

Ειδικός συνεργάτης:
Άρης Σ. Ζηκουρίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

•Την ευθύνη των άρθρων
φέρουν οι συντάκτες τους
Ιστοσελίδα Ιερού Ναού
www.agiosnikolaos-eretrias.gr
e-mail Ιερού Ναού
agnikolaoseretrias@yahoo.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: QUICK PRESS
Δούκα 1 Χαλκίδα, Τ 22210-23382
e-mail:theopress@otenet.gr

Τιμή φύλλου 0,003 ΕΥΡΩ
Δεκτές φιλικές συνδρομές στη
διεύθυνση:

π. Θεοφάνης Παπαγεωργίου
Κανάρη 5, ΕΡΕΤΡΙΑ Τ.Κ. 34008

Είπαν:

Τριάδα Μπασινά

ΑΡΗΣ Σ. ΖΗΚΟΥΡΙΔΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

•Υπεύθυνος:
Ιερέας Θεοφάνης
Παπαγεωργίου
Τηλ.: 22290-62786

27 Οκτωβρίου, Σταμάριος Καρράς - Σιμέλα
Κερπετζή, όνομα Αλέξανδρος - Ευάγγελος,
ανάδοχος 'Αννα Κερπετζή.

Καλή Επιτυχία!

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πνευματικού Κέντρου
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Ερέτριας - 34008
ΕΤΟΣ 22ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αρ. Φύλλου 259

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Γνωστός από την ιστορία
έμεινε ο Σικελικός του έτους
1282.
2. Ιστορική πόλη της Ρωσίας,
στα δεξιά του ποταμού Δνείπερου, πρωτεύουσα της Ουκρανίας (καθ.) - Πρόθεση.
3. Διακινδυνεύω κάτι, τα παίζω όλα για όλα προκειμένου να
πετύχω κάτι (ξεν. ρήμα).
4. Αρχικά 'Ελληνα κωμικού
ηθοποιού - Μυθική χώρα.
5. Τα έχει ο .... 'Αθως - Μισή
σόδα - ΄Αγγλων διάζευξη.
6. Ξενικός Νίκος - Λέγονται
και έτσι τα λάφυρα.
7. Αν διπλασιαστεί θυμίζει δηλητηριώδη μύγα - Κοινό όνομα
πολλών Παπών της Ρώμης.
8. Η σύζυγος του Κρόνου Αρχαίο κράτος της ΝΔ Αραβίας
που ήκμασε τον 8ο αιώνα π.Χ.
9. Ρήμα από γνωστή ρήση του
Ηράκλειτου - Γράμματα σύμβολα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
10. Μεγάλη βιοτεχνική πόλη
του Πακιστάν - Νότα.

ΚΑΘΕΤΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΤΟΣ 22 ο • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 259 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • ΕΡΕΤΡΙΑ • 340 08 ΕΥΒΟΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79η

Μπορούμε να γεμίσουμε τη γαλοπούλα πριν την ψήσουμε στο φούρνο. Σε
αυτή την περίπτωση, βράζουμε τη γέμιση
15 λεπτά. Αν θέλουμε, ψήνουμε μόνη της
τη γαλοπούλα και σερβίρουμε τη γέμιση
ξεχωριστά. Σε αυτή την περίπτωση βράζουμε τη γέμιση 30 - 45 λεπτά.

Βάζουμε σε κατσαρόλα το λάδι, το
κρεμμύδι, τα συκωτάκια και τον κιμά και
σωτάρουμε 5 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε 2 κούπες νερό, τα μπαχαρικά και το ρύζι και βράζουμε τη γέμιση.

20€
10€
20€
20€
20€
20€
20€

1. 'Αλλη ονομασία του Ισημερινού, κράτους της Ν. Αμερικής με
πρωτεύουσα το Κίτο.
2. Ιταλών κατάφαση - Ομηρική
αμμουδιά (καθ.) - Πρόθεμα πολλών Αραβικών πόλεων.
3. Πρωτεύουσα της πολιτείας
της Δ. Αυστραλίας - Τίτλος γνωστού ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη.
4. Συνηθισμένη προσφώνηση
σε προπόσεις (ξ.λ.).
5. Βυζαντινή ονομασία των Ρώσων - Κρητικό "εδώ".
6. Ονομασία την οποία έφεραν
οι αρχαίοι μονάρχες του Περού Ξενικό εκτάριο.
7. Κατά τον 'Ομηρο ο Θεός αυτός βασίλευε επάνω σ' ένα κινητό
νησί.
8. Αναλύονται κι αυτά ιατρικώς
- Τούρκος πασάς, γνωστός από
την ιστορία των Ιωαννίνων (1863
- 1920).
9. Σπάζω (αρχ.) - Δίφθογγος Τα χειλικά μας σύμφωνα.
10. Ιστορική πόλη της Ισπανίας,
κοσμούμενη με λαμπρά Αραβικά
ανάκτορα.

Ο ΓΚΑΙΤΕ (1749 - 1832), ο μεγαλύτερος
των ποιητών και πεζογράφος της Γερμανίας, πολυμερής διάνοια της εποχής του
είπεν:
"΄Ο,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον
άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την ανθρωπότητα".
Ο ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ (639 - 559),
ένας από τους επτά Σοφούς της αρχαιότητας, νομοθέτης, φιλόσοφος και ποιητής,
είπεν:
"'Οταν αξιώνεις ευθύνες από τους άλλους,
πρέπει να αποδέχεσαι τις δικές σου".
Ο ΠΑΣΤΕΡ (1822 - 1895), ο διάσημος
εκείνος Γάλλος Χημικός, ιδρυτής της μικροβιολογίας, είπε:
"Ποτέ δεν έκανα τίποτα τυχαία, ούτε καμιά
από τις εφευρέσεις μου έγινε στην τύχη.
'Ολα τα πέτυχα με σκληρή εργασία".
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
ΑΡΗ Σ. ΖΗΚΟΥΡΙΔΗ

λυση ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τέκνα μου ἀγαπητά,
«Τά σύμπαντα
σήμερον χαρᾶς
πληροῦνται, Χριστός ἐτέχθη ἐκ
τῆς Παρθένου».
Π έ ρ α σαν ὀκτακόσια
ὁλόκληρα χρόνια, ἀπό τότε
πού ὁ μεγαλοφωνότατος προφήτης
Ἠσαΐας,
ὁ καί δικαίως
ἐπωνομασθείς
" π έ μ π τ ο ς
εὐαγγελιστής",
προεῖπε τήν ἐκ
Παρθένου γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ θεόπνευστη προφητεία του πραγματοποιήθηκε στή μικρή καί
ἄσημη Βηθλεέμ καί καταγράφηκε ὡς γεγονός στό
βιβλίο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.
Εἶναι μάλιστα ἀξιοσημείωτο ὅτι ἦτο τόσο βέβαιος
ὁ προφήτης γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας του,
πού γράφει ὄχι σέ χρόνο πού σηματοδοτεῖ τό μέλλον,
ἀλλά τό παρελθόν. Τό θεωρεῖ δεδομένο καί πράγματι ἔτσι εἶναι, ἀφοῦ δέν παρουσίασε –παρακινδυνεύοντας- δική του πρόγνωση, ἀλλά ἀπόφαση τοῦ
ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶπε καί τά πάντα ἐγένετο.
Γιά χάρη μας, λοιπόν, διασαλπίζει ὁ Ἠσαΐας[1],
γεννήθηκε ἕνα παιδί, μᾶς δόθηκε ἕνας υἱός, πού
ἔχει τήν ἐξουσία του στούς ὤμους του, καί τό ὄνομά
του εἶναι "Ἀγγελιαφόρος τῆς Μεγάλης Ἀποφάσεως",
"Θαυμαστός
Σύμβουλος",
"Θεός
ἰσχυρός",
"Ἐξουσιαστής", "Ἄρχοντας τῆς Εἰρήνης", "Πατέρας
τῶν μελλόντων Ἐποχῶν"! Ἡ φλογερή ἀγάπη τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων ἔκαμε αὐτά ὅλα.
Πράγματι, ἀδελφοί μου καί τέκνα μου, σήμερα
ἀκούγεται σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη τό πιό χαρούμενο μήνυμα πού ἀκούσθηκε ποτέ καί ἀφορᾶ τόν ἄνθρωπο
καί τή σωτηρία του. Δέν μᾶς ἀπώθησε ὁ Θεός, ὅπως
θά μᾶς ἄξιζε, ἀλλ’ ἦλθε πρός ἐμᾶς. Καί δέν ἦλθε
ὡς τυπικός ἐπισκέπτης ἤ αὐστηρός ἐλεγκτής καί
ἄτεγκτος ἐπιτιμητής, ἀλλ’ ἔγινε ἄνθρωπος καί "ἐν
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη"[2]! Μᾶς προσέλαβε
καί δέν μᾶς ἀπέρριψε καί, μέ τήν πρόσληψη αὐτή τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, μᾶς θεράπευσε!
Ἦλθε ὁ Χριστός, γιά νά εἶναι στή ζωή μας ὁ θαυμαστός μας Σύμβουλος! Συνομιλεῖ μαζί μας, μᾶς
διδάσκει καί μᾶς ὁρμηνεύει νά μείνουμε μέ ἀγάπη

μαζί Του, ν’ ἀκολουθήσουμε τήν ὁδό Του, προκειμένου νά νιώσουμε μέσα μας τήν δική Του εἰρήνη καί
νά ἀπολαύσουμε τά ἀγαθά τοῦ μέλλοντος αἰῶνος,
τά ὁποῖα προσδοκοῦμε, καθώς ὁμολογοῦμε ὅταν
ἀπαγγέλλουμε "τό Πιστεύω". Αὐτή εἶναι ἡ εὐκαιρία
τῆς ζωῆς μας, πού μᾶς προσφέρεται Ἄνωθεν, ἐν παντί καιρῷ καί τόπῳ, κυρίως ὅμως αὐτή τήν μεγάλη
καί ἐπιφανῆ ἡμέρα τῶν γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος ἐξῆλθε γιά τήν ἀνάπλαση τοῦ κόσμου.
Ὡστόσο, αὐτή ἡ εὐκαιρία μᾶλλον μένει
ἀνεκμετάλλευτη ἀπό τούς πολλούς, οἱ ὁποῖοι
ἐπαναλαμβάνουν τό σατανικῆς ἐμπνεύσεως λάθος
τῶν πρωτοπλάστων, πού εἶναι ὁ χωρισμός ἀπό τό
Θεό καί ἡ ἀπόπειρα τοῦ χοϊκοῦ πλάσματος νά φθάσει
στή θέωση καί τή σωτηρία δίχως τόν Θεό. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέ φαίνεται νά πολυπιστεύει στήν
οὐράνια παρουσία καί βοήθεια. Ἀρκεῖται στίς δικές
του δυνάμεις καί ἐλπίζει στήν ὁριζόντια ἀνθρώπινη
συνδρομή, ἡ ὁποία εἶναι μέν πολύτιμη καί ἀναγκαία,
ὅμως ἐπ' οὐδενί μπορεῖ νά ὑποκαταστήσει τήν θεϊκή.
Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, πολύ περισσότερο ἀπό
τούς προγόνους του, δίδει τήν ἐντύπωση ὅτι δέν
ἐπιθυμεῖ νά ἔχει Σύμβουλό του τόν Θεό, γι’ αὐτό καί
δέν ἐπιζητεῖ τόν φωτισμό Του, οὔτε ἀκούει πρόθυμα
τή διδασκαλία Του. Προσλαμβάνει ἐπίγειους συμβουλάτορες, τῶν ὁποίων τίς ὑποδείξεις -ὄχι σπάνια- ἀσυζητητί καί στά τυφλά ἀκολουθεῖ, ἐνῶ συχνά καί πολύ ἐπιπόλαια ἀποφασίζει νά γίνει ὁ ἴδιος
σύμβουλος τοῦ ἑαυτοῦ του καί πρόθυμος καθοδηγητής τῶν ἄλλων. Διακηρύσσει ἐγωιστικά ὅτι δέν
θέλει ὑποδείξεις καί νουθεσίες καί Κατήχηση καί,
δυστυχῶς, ἀποδεικνύεται ἐν τοῖς πράγμασιν ἐχθρός
τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί
σύμβουλοι κατέστρεψαν ἀνθρώπους καί λαούς
ὁλόκληρους, διότι τῶν ἀνθρώπων οἱ λογισμοί ἔχουν
ἀδυναμίες καί οἱ σχεδιασμοί τους σφάλματα[3].
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς συνιστᾶ νά μή συμβουλευόμαστε μωρούς καί ἀνοήτους, ἀλλά τούς σοφούς· καί
ὄντως σοφοί εἶναι ἐκεῖνοι πού τηροῦν τίς ἐντολές
τοῦ Θεοῦ καί ζητοῦν τόν φωτισμό Του.
Πρός ἐπίρρωσιν μάλιστα τῆς θέσεως αὐτῆς, μᾶς
προκαλεῖ νά ρίξουμε μιά ματιά στήν ἱστορία. Παρατηρήσατε, μᾶς λέγει, τίς γενεές τῶν ἀνθρώπων
καί προσέξετε. Ποιός πίστευσε στόν Κύριο καί
ντροπιάστηκε; Ποιός παρέμεινε στό φόβο Του καί
ἐγκαταλείφθηκε ἀπ’ Αὐτόν; Ἤ ποιός παρεκάλεσε τόν
Θεό καί ὁ Κύριος δέν τοῦ ἔδειξε ἐνδιαφέρον;[4]
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἐνδεχομένως νά διερωτηθεῖ κάποιος, γιατί ὁ
ἄνθρωπος κάμει τέτοια καταστροφική ἐπιλογή γιά
τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό; Τήν ἀπάντηση στό εὔλογο
αὐτό ἐρώτημα δίδει ὁ ἴδιος ὁ θεοφώτιστος Προφήτης: "ἐπαχύνθη γάρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου"[5].
Ἡ ἀνθρώπινη καρδιά ἔγινε βαρειά καί βραδυκίνητη,
γιατί παραδόθηκε στήν ὕλη. Οἱ ὑλικές καί σαρκικές

ἀπολαύσεις ἔγιναν σκοπός τοῦ βίου! Ἡ κραιπάλη
καί ἡ μέθη καί οἱ βιοτικές μέριμνες ἀπερρόφησαν
ὅλο τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἔγνοια τοῦ ἀνθρώπου.
Ἔτσι ἔγινε βαρήκοος στό θεῖο θέλημα καί πρόθυμος στίς ἐπιταγές τῶν δῆθεν συμβούλων του καί τίς
ἀπαιτήσεις τῆς σάρκας του.
Αὐτή ὅμως ἡ ὁδός τῆς ἀφροσύνης ὁδηγεῖ στήν
ἀπώλεια. Ὁ ἄνθρωπος μένει τελικά μόνος καί
ἀθεράπευτος. Καί ἐάν μάλιστα συμβεῖ, ὅπως συμβαίνει στίς μέρες μας, νά μήν μπορεῖ νά ἱκανοποιήσει
μέ πλησμονή τίς ἐπιθυμίες του, τότε βυθίζεται στήν
ἀπόγνωση καί τήν κατάθλιψη καί νιώθει πώς δέν
ὑπάρχει καί λόγος νά συνεχίσει νά ὑπάρχει.
Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Τά Χριστούγεννα εἶναι γιορτή τοῦ ἀνθρώπου!
Ὁ Χριστός ἐπιλέγει νά πτωχεύσει γιά τό δικό μας
τό χατίρι καί ἔρχεται πρός ἐμᾶς, προσκαλώντας
μας στή χαρά τῶν γενεθλίων Του καί τῆς δικῆς
μας ἀναγεννήσεως.
Μέχρι πρόσφατα οἱ πιό πολλοί ἀπό μᾶς,
δυστυχῶς, θεωρούσαμε ὅτι γιορτάζαμε μόνον ὅταν εὐφραινόμαστε μέ πολλά καί καλά
ἐδέσματα, ὅταν ξενυχτούσαμε καί διασκεδάζαμε καί ὅταν εἴχαμε τήν εὐκολία νά κάνουμε
ψώνια. Ἐφέτος, πού δέν ἔχουμε ἄλλωστε καί
τίς ἀπαιτούμενες οἰκονομικές δυνατότητες, ἄς
ἐπιχειρήσουμε κάτι πιό οὐσιαστικό καί ὄντως
ὠφέλιμο. Ἄς τολμήσουμε ἕνα πραγματικό πανευφρόσυνο ἑορτασμό, παρέα μέ τόν πτωχό καί
ταυτόχρονα πλούσιο σέ ἔλεος καί ἀγάπη Θεό
μας. Σήμανε, νομίζω, ἡ ὥρα νά ἀναθεωρήσουμε
τή ζωή μας καί νά Τόν προσλάβουμε θαυμαστό
Σύμβουλο στήν πορεία μας. Ἔχει ἀποδείξει ὅτι
μᾶς ἀγαπάει. Φτωχαίνει γιά νά μᾶς κάνει πλούσιους, τήν ὥρα πού ἄλλοι χωρίς δισταγμό μᾶς
φτωχαίνουν πλουτίζοντες.
Σᾶς εὔχομαι ἐκ μέσης πατρικῆς καρδίας νά
τολμήσετε καί, σᾶς παρακαλῶ, μή παραλείψετε
νά μοῦ εὐχηθῆτε τό ἴδιο.
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ τεχθέντος Κυρίου μας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
[1] Ἠσ. 9, 6.
[2] Βαρούχ 3, 36 - 4, 4.
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ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΘΕΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ
3. 'Οποιο έργο κάνουμε εδώ στη γη, είναι έργο Θεού. Ωστόσο,
δουλεύουμε συνήθως
με επιφύλαξη, δίχως
ειλικρίνεια. 'Οχι μόνο ο
Θεός δεν μπορεί να το
ανεχτεί αυτό, αλλά ούτε
και ο άνθρωπος. 'Ομως
εμείς γνωρίζουμε ότι
το σύμπαν ανήκει στον
Θεό, ότι η γη είναι πλανήτης του Θεού και ότι
καθετί ανήκει στον Θεό,
ανεξάρτητα από το είδος
της δουλειάς που κάνουμε.

αντίσταση. 'Ετσι, κάθε
μας πράξη θα βοηθά τον
πλησίον μας, ξεκινώντας
από την οικογένειά μας,
όπου κι αν είμαστε. Κατά
συνέπεια, πρέπει πάντοτε να είμαστε ειλικρινείς.
'Ετσι θα ακτινοβολούμε
ειρήνη, ησυχία και αγάπη, και θα δεχόμαστε
επίσης αγάπη ως ανταπόδοση. Με τις σκέψεις
μας είτε προσελκύουμε είτε απωθούμε τους
εχθρούς, τους φίλους,
τους συγγενείς και τους
γείτονες.
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Του

Γιώργου Κωνσταντίνου,
Λογοτέχνη - Συγγραφέα,
μέλους Δ.Ε.Ε.Λ.
 Η ζωή χωρίς το Χριστό είναι χωρίς περιεχόμενο. Ο θάνατος χωρίς Χριστό
είναι αδιαπέραστο έρεβος. Η αλήθεια χωρίς το Χριστό είναι ένα τραγικό ψάξιμο.
Ο ήλιος χωρίς το Χριστό είναι ένας θαυμασμός χωρίς προοπτική. Τα σύμπαντα
χωρίς Χριστό είναι μία τρομερή ανοησία. ΄Ενας ανυπόφορος σισύφειος αγώνας,
μία κόλασις.
 Είναι σπουδαίο προσόν, χάρισμα μεγάλο, να είσαι νέος ακόμα και να έχεις τη
σφραγίδα της ωριμότητος σοφού γέροντα.
 Η ωριμότητα δεν συμβαδίζει υποχρεωτικά με την ηλικία. Υπάρχουν νέοι σοφοί και γέροντες ανόητοι. Η ωριμότητα είναι θέμα συγκρότησης της προσωπικότητας.
 Για την ευτυχία δεν χρειάζονται πολλά. 'Ενα χάδι, ένα φιλί, ένα χαμόγελο,
ένας γλυκός λόγος....... Πράγματα απλά, γνωστά κι ευλογημένα.
 Η ζωή, η οποία στηρίζεται στην Πίστη, στην Αγάπη, στην Αρμονία, στην Καθαρότητα και στην Ειρήνη, μας χαμογελά και μας οδηγεί στην ευτυχία.
 Το χρήμα ανοίγει πόρτες. Η αγάπη καρδιές.
 Τα Πανεπιστήμια εκτός από τη γνώση, πρέπει να διδάσκουν και το δρόμο
προς τη γνώση.
 'Ολα περνούν και χάνονται, εκτός.... από τα όνειρα των ποιητών.... Καθώς
ταξιδεύουν πάνω στο χαρτί ευτυχισμένοι!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, ευχαριστεί θερμά
τον άγνωστο δωρητή των 400 ευρώ προς τον Ιερό Ναό μας και τους απόρους και εύχεται πλούσιες τις δωρεές και ευλογίες του Αγίου Νικολάου.

Καλές γιορτές!
Ανεξάρτητα από το
αν ένα πρόσωπο είναι
καλό ή όχι, ευλαβές ή
όχι, δοσμένο στην εργασία του ή όχι, θα δώσει
λόγο για τη δουλειά του.
Δεν πρέπει να πολυστοχαζόμαστε για το ποιος
είναι προϊστάμενός μας,
ή ποιος είναι αφεντικό
μας. Αυτό που πρέπει
να έχουμε κατά νου είναι ότι κάθε τύπος δουλειάς πάνω στη γη και
σ' ολόκληρο το σύμπαν
είναι έργο του Θεού, και
γι' αυτό θα πρέπει να
εκτελείται με την καρδιά μας, ανεπιφύλακτα.
΄Οταν πράττουμε έτσι,
μπορούμε να απελευθερώνουμε τον εαυτό μας
από την εσωτερική μας

Οι άνθρωποι όμως
συνήθως δεν δίνουν βάρος σ' αυτή την αλήθεια
και γι' αυτό ταλαιπωρούνται.
4. Η αυστηρότητα
προς τους πλησίον μας
είναι επικίνδυνη. Ο αυστηρός άνθρωπος μπορεί να προοδεύσει μονάχα μέχρις ενός σημείου,
και παραμένει απλά στο
επίπεδο της φυσικής
εγκράτειας. Πρέπει κανείς να είναι ευγενής,
πράος και φιλεύσπλαχνος στις σχέσεις του με
τους ανθρώπους.
Συνεχίζεται
Ιερ. Θ.Π.

ΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Η Αγία Ευγενία, η Οσιοπαρθενομάρτυς έζησε το β' μισό του 3ου αιώνα μ.Χ.
Καταγόταν από τη Ρώμη και οι γονείς την
ήταν ειδωλολάτρες. Είχε άλλα δύο αδέλφια και μετακόμισε με την οικογένειά
της στην Αλεξάνδρεια, όταν ο πατέρας
της διορίσθηκε 'Επαρχος. Εκεί η Ευγενία σπούδασε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έμαθε άριστα την ελληνική
και ρωμαϊκή φιλολογία. 'Οταν τελείωσε
τις σπουδές της, ψάχνοντας για περισσότερη γνώση πήρε στα χέρια της από
μία χριστιανή κόρη, τις επιστολές του
Αποστόλου Παύλου. 'Οταν τις διάβασε
εντυπωσιάσθηκε πολύ, γιατί σ' αυτές δεν
εμπεριέχονται θεωρίες και φιλοσοφικές
δοξασίες, αλλά εμπνέουν ζωή και ελπίδα.
'Οταν έφτασε σε ηλικία γάμου, οι
γονείς της την πίεζαν να παντρευτεί κάποιον ειδωλολάτρη. Η Αγία τότε έφυγε
νύχτα από το σπίτι της και αφού μεταμφι-

έσθηκε σε άνδρα, κατέφυγε σε ανδρικό
μοναστήρι και εκάρη μοναχή με το όνομα Ευγένιος, χωρίς να γίνει αντιληπτή
από τους άλλους μοναχούς. Η Αγία Ευγενία επέδειξε μεγάλο ζήλο και υπερέβη
τους άνδρες μοναχούς στην άσκηση και
τις αρετές.
Λόγω της πνευματικής προόδου που
σημείωσε, προτάθηκε για τη θέση του
ηγουμένου, όταν κοιμήθηκε ο ηγούμενος της Μονής. Ο μοναχός Ευγένιος
αρνήθηκε αρχικά, αλλά βλέποντας τη
μεγάλη αγάπη και την επιμονή των άλλων μοναχών, υποχώρησε. Την περίοδο
αυτή, ο ηγούμενος Ευγένιος αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πειρασμό. Μία πλούσια
δηλαδή γυναίκα, ονόματι Μελανθία, είχε
αρρωστήσει βαριά και μαθαίνοντας για
την αγιότητα του Ευγένιου, κατέφυγε στη
Μονή για να θεραπευθεί. Μετά τη θεραπεία της όμως, άρχισε να συχνάζει στη
Μονή,

Συνέχεια στη σελίδα 5.
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ΣΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

φεστιβαλ μελιου 2013

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και
φέτος από 6 έως 8 Δεκεμβρίου στις εκθεσιακές
εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
(ΣΕΦ) στον Πειραιά, η καθιερωμένη πλέον ετήσια
πανελλήνια εκδήλωση που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού που
εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, υπό την αιγίδα της Πολιτείας και άλλων επισήμων φορέων για το μέλι και τα
παράγωγά του (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, κερί, δηλητήριο μέλισσας για θεραπευτικούς
σκοπούς).

μάτων, παράγεται με τις παραδοσιακές μεθόδους
της ελληνικής μελισσοκομίας διότι προέρχεται
από ανθοφορίες μεγάλης
ποικιλίας φυτών και βοτάνων της ελληνικής φύσης
και τα ιδιαίτερα
μικροκλίματα
κάθε περιοχής.

Στις εκδηλώσεις που παρακολουθήσαμε ως
προσκεκλημένοι εκπρόσωποι αγροτικού φορέα,
συμμετείχαν παραγωγοί μελιού από όλη την Ελλάδα, μεταποιητές, εργαστήρια κηροπλαστικής,
εμπορικές εταιρείες, ζαχαροπλαστεία, προμηθευτές πρώτων υλών για τη μελισσοκομία, μηχανημάτων, πάροχοι εξειδικευμένων γνώσεων, εκδοτικοί οίκοι, μορφωτικά ιδρύματα, Συνεταιριστικές
οργανώσεις, Επιμελητήρια, Δήμοι, Περιφέρειες
σχεδόν από όλη την Ελλάδα.

Η σημασία του προϊόντος αποκτά ιδιαίτερη
αξία στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική
συγκυρία, διότι δίδει ευκαιρίες απασχόλησης σε
ανέργους συμπολίτες μας ανεξαρτήτως ηλικίας
ή δημιουργεί συμπληρωματικό εισόδημα στους
αγροτοκτηνοτρόφους μας.

Επίσης υπήρχαν χώροι παιδικής εξοικίωσης
με το μέλι (παιδική χαρά, εργαστήρια, λιχουδιές, ζωγραφική με θέμα τη μέλισσα, διαγωνισμοί
κ.λπ.).
Στόχος των εκδηλώσεων και του συνεδρίου
που διεξήχθησαν παράλληλα ήταν η ανάδειξη
και προβολή του ελληνικού μελιού ως προϊόντος
υπεραξίας και ποιότητος στα βάθη των αιώνων και
η υψηλή διατροφική και φαρμακευτική του αξία.
Τούτα οφείλονται στο ότι το ελληνικό μέλι, προϊόν
νομαδικής μελισσοκομίας, άριστης ποιότητος, με
μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αρωμάτων και χρω-

ΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Συνέχεια απο τη σελίδα 2.
κυριεύθηκε από σατανικό έρωτα για τον Ευγένιο και θέλησε με
δόλιο τρόπο να τον παρασύρει
στην αμαρτία. Ο Ευγένιος, όπως
ήταν φυσικό, δεν συγκατατέθηκε στις άνομες ορέξεις της και
τότε εκείνη τον συκοφάντησε ότι
την διέφθειρε και μάλιστα υποστήριζε ότι διέφθειρε και άλλες
γυναίκες, με αποτέλεσμα ο ηγούμενος, δηλαδή η Αγία Ευγενία,
να συρθεί μπροστά στον 'Επαρχο
της Αλεξάνδρειας, για να δικασθεί. Η Μελανθία άρχισε να ομιλεί
υβρίζοντας, κοροϊδεύοντας και

Ως εκ τούτου θα πρέπει να διευρυνθεί η θέση
του στην ελληνική διατροφή, και στην κουζίνα
των τουριστικών επιχειρήσεων και να αναζητηθούν νέες αγορές στο εξωτερικό.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να διασφαλίσουν την
υψηλή ποιότητά του, οι καταναλωτές να το εμπιστευτούν και η πολιτεία να παρέχει υποδομές και
διευκολύνσεις στους παραγωγούς για να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προϊόντος αυτού.

Επιμέλεια ενημέρωσης:
ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Γεν. Γραμματέας Αγροτικού
Συλλόγου Ερέτριας
Τηλ. 6932860599

διακωμωδώντας τον ηγούμενο
Ευγένιο και τους μοναχούς. Τότε
ο Ευγένιος σηκώθηκε και για να
αποδείξει ότι ήταν γυναίκα έσκισε
τον χιτώνα του.
Οι παρευρισκόμενοι έμειναν
έκπληκτοι με την αποκάλυψη
των γεγονότων, ενώ η Μελανθία
τιμωρήθηκε από τη Θεία Δίκη παραδειγματικά.
Ο πατέρας της Αγίας που ήταν
ειδωλολάτρης, αμέσως δέχθηκε
τη Χάρη του Θεού και αναγεννήθηκε πνευματικά. Εγκατέλειψε
την ανθρώπινη δόξα, τον πλούτο
και τον επιδεικτικό τρόπο ζωής,
βαπτίστηκε και έγινε και Επίσκοπος. Οι ειδωλολάτρες εξαγριώθηκαν, τον οδήγησαν στο μαρτύριο
και από τα σκληρά κτυπήματα

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
"Σήμερα, λύθηκαν τα μακροχρόνια
δεσμά, ντροπιάστηκε ο διάβολος, οι
δαίμονες εκδιώχθηκαν, καταργήθηκε
ο θάνατος, ανοίχθηκαν οι πύλες του
παραδείσου, εξαφανίστηκε η κατάρα,
απομακρύνθηκε η αμαρτία, η πλάνη
καταργήθηκε, η αλήθεια επανήλθε και
διαδόθηκε το κήρυγμα της ευσέβειας παντού. Η βασιλεία των ουρανών
μεταφυτεύτηκε στη γη, οι άγγελοι επικοινωνούν με τους ανθρώπους και οι
άνθρωποι χωρίς φόβο συνομιλούν με
τους αγγέλους.
Αλλά γιατί συμβαίνουν αυτά;
Επειδή κατέβηκε ο Θεός στη γη και
ο άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς.
Τα πάντα ήρθαν σε στενή επικοινωνία. 'Ηρθε λοιπόν, ο Θεός στη γη, ενώ
ήταν αποκλειστικά στον ουρανό. Ενώ
είναι ολόκληρος στον ουρανό, είναι
ολόκληρος στη γη. 'Ηταν Θεός κι έγινε
άνθρωπος, χωρίς να παύσει να είναι
Θεός. Ενώ ήταν Λόγος που δεν επιδέχεται μεταβολή, έλαβε ανθρώπινη μορφή, έγινε άνθρωπος για να κατοικήσει
μεσ' τους ανθρώπους. Δεν έγινε λοιπόν
Θεός αργότερα αλλά ήταν εξαρχής. Γι'
αυτό σαρκώθηκε, για να δεχτεί η φάτνη
Εκείνον που δεν χωρούσε ο ουρανός.
Γι' αυτό τοποθετήθηκε στη φάτνη, για να
λάβει παιδική τροφή από μητέρα Παρθένο Εκείνος που προνοεί για ολόκληρο το σύμπαν".

απήλθε στις ουράνιες Μονές.
Η μητέρας της Αγίας Ευγενίας,
μαζί με αυτήν, εγκατέλειψαν την
Αλεξάνδρεια και κατέφυγαν πάλι
στην αγαπημένη τους πόλη, τη
Ρώμη. Κι όταν βγήκε διαταγή του
βασιλιά να θυσιάσουν στους θεούς του Ολύμπου όλοι οι υπήκοοί του, έλαμψε σε όλους η πίστη
της Αγίας Ευγενίας. Αρνήθηκε να
θυσιάσει στους 12 θεούς, επειδή
είναι ανύπαρκτοι και ομολόγησε
ότι ο Θεός είναι ο Χριστός.
Ο βασιλιάς διέταξε να δέσουν
στο λαιμό της Αγίας μία μεγάλη
πέτρα και να την ρίξουν στον Τίβερη. Δεν κατάφεραν όμως να την
βλάψουν και η Αγία περπατούσε
πάνω στα νερά σαν τον 'Αγιο Πέτρο. Μετά την έριξαν σε αναμμένο

καμίνι, αλλά η φωτιά την δρόσιζε.
'Επειτα την έκλεισαν στη φυλακή
για να πεθάνει από την πείνα, άγγελοι όμως της έφερναν ουράνια
τροφή. Την επισκέφθηκε και ο
ίδιος ο Κύριος λέγοντάς της: "Ευγενία, εγώ είμαι Αυτός που καταδέχθηκε Σταυρό και θάνατο για
σένα. Στην αιώνια Βασιλεία Μου
θα σε αξιώσω με πολλές χαρές
και δόξα, γιατί υπέμεινες για Μένα
φρικτά βασανιστήρια".
Την αποκεφάλισαν στις 25 Δεκεμβρίου. Εμείς εορτάζουμε τη
μνήμη της στις 24 Δεκεμβρίου,
επειδή η 25η είναι ημέρα αποκλειστικά αφιερωμένη στον Κύριο, στη Γέννησή Του.
Βασιλική Ψωμά
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Στις μέρες μας τα ποσοστά
εγκληματικότητας έχουν αυξηθεί αισθητά με θύτες τόσο ενήλικες όσο και ανήλικα παιδιά.
Δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα
στην ανήλικη εγκληματικότητα σημαντικός είναι ο ρόλος της
Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων
ο οποίος αποτελεί τον κύριο δημόσιο φορέα εξωϊδρυματικής
μεταχείρισης ανηλίκων (8-18)
που έχουν διαπράξει αδικήματα ή διατρέχουν τον κίνδυνο
να γίνουν δράστες αξιόποινων
πράξεων. Ο κλάδος αυτών των
Επιμελητών χαρακτηρίζεται από
πολυεπιστημονικότητα, καθώς
περιλαμβάνει ειδικότητες διαφορετικών επιστημονικών πεδίων
όπως Κοινωνιολογίας, Νομικής,
Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, που συνεργάζονται με ανήλικους οι οποίοι έχουν τελέσει
πράξεις διωκόμενες ποινικά και
υπάγονται στην αρμοδιότητα του

Μονομελούς ή του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων.
Ο εκάστοτε επιμελητής αναλαμβάνει να διενεργήσει κοινωνική έρευνα τόσο στο πλαίσιο
της ποινικής αντιμετώπισης της
παραβατικότητας των ανηλίκων
όσο και στο πεδίο της πρόληψης
(κατόπιν σχετικής ανάθεσης από
την αρμόδια δικαστική αρχή), καλώντας το νέο-α στο γραφείο της
υπηρεσίας ώστε να προχωρήσει
σε ένα είδος συνέντευξης τόσο
του παιδιού όσο και των γονέων
του. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία πραγματοποιείται
με απόλυτη εμπιστευτικότητα
προκειμένου να διασφαλιστεί ο
μη στιγματισμός του παιδιού και
της οικογενείας, ο επιμελητής
προσπαθεί να εκμαιεύσει πληροφορίες για τη ζωή του ανήλικου,
όπως η εκπαίδευσή του, η σχέση
του με τους γονείς και τα αδέρφια
του, οι παρέες του, οι οποίες τoν
βοηθούν να σχηματίσει μια εικό-
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να για το παιδί, τον τρόπο και τις
συνθήκες που ανατρέφεται, την
προσωπικότητα, το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον, όπως επίσης και το
μορφωτικό και επικοινωνιακό
πορτραίτο του ανήλικου με κατακλείδα του λόγου τα αίτια της
πράξης.

μεταχείριση. Λαμβάνουν γνώση
μόνο ο δικαστής και ο εισαγγελέας απαγορευομένης αυστηρά
οποιασδήποτε μνείας σε αυτή,
διότι το παιδί εκμυστηρεύεται
πράγματα για τη ζωή του που
πιθανόν να μη θέλει να διαρρεύσουν ακόμα και στους ίδιους του
τους γονείς.

Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του/της νέου-ας ο επιμελητής συγκεντρώνει στοιχεία όσον
αφορά την πράξη για την οποία
κατηγορείται το παιδί. Πολλές
φορές μάλιστα ανακύπτουν και
νέα στοιχεία τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν στην
δικογραφία και αρκετές φορές
διευκολύνουν την ένορκη διαδικασία.

Ο ρόλος της Υπηρεσίας αυτής είναι υποστηρικτικός τόσο
για τους ανήλικους όσο και για
τις οικογένειές τους, μέσω της
συμβουλευτικής που παρέχει και
των παραπομπών προς τους φορείς εξειδικευμένων υπηρεσιών,
όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η
συνεργασία των επιμελητών με
τους ανήλικους έχει ως στόχο
την εκτίμηση αναγκών και τον
κατά περίπτωση στρατηγικό σχεδιασμό εξατομικευμένης παρέμβασης ώστε, μέσα σ’ ένα κλίμα
συνεργασίας και επικοινωνίας, ο
ανήλικος να ενδυναμωθεί, να κινητοποιηθεί και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του.

Μετά το πέρας της συνέντευξης ο επιμελητής συντάσσει μια
υπηρεσιακή αναφορά καταγράφοντας τα σημαντικότερα στοιχεία, η οποία καταλήγει σε γνωμοδότηση προς το Δικαστήριο
σχετικά με τα κατάλληλα για την
περίπτωση αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα και την εν γένει

Δρ. Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης

Για μας τους Ορθοδόξους, η
Γέννηση του Χριστού δεν είναι μία
απλή ανάμνηση, που γιορτάζει η
Εκκλησία μας, αλλά αληθινά γεννιέται ο Χριστός μέσα στην ψυχή
του καθενός μας, όπως σταυρώνεται μέσα μας ο Κύριος τη Μεγάλη Πέμπτη και σταυρωνόμαστε
μαζί Του, και πάλι αναστηνόμαστε
μαζί Του την Κυριακή τής Αναστάσεώς Του. 'Ολον τον κόσμο, τη
φύση και τη ζωή που είναι γύρω
μας, όλα τα αισθητά τα νοιώθουμε μέσα από τη Γέννηση, από τη
Σταύρωση κι από την Ανάσταση
του Χριστού. Οι αληθινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν ζούνε αυτοί,
αλλά μέσα τους ζει ο Χριστός,
κατά τα λόγια του Αποστόλου

Παύλου, που λέγει: "Δεν ζω εγώ,
αλλά μέσα σε μένα ζει ο Χριστός".
Με άλλα λόγια, ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν είναι "ὁ μαθών, ἀλλά
ὁ παθών τα θεία", κατά τον 'Αγιο
Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, δηλαδή δεν μαθαίνει τα της θρησκείας
εξωτερικά, αλλά τα κάνει ζωή του.
Δεν γιορτάζει μοναχά τη Γέννηση του Χριστού, ή την Ανάστασή Του, ή την Κοίμηση της
Θεοτόκου, ή οποιαδήποτε γιορτή
του Χριστού και των Αγίων, αλλά
η ψυχή του γίνεται ένα με εκείνο
που γιορτάζει: Γεννιέται μαζί με
τον Χριστό, σταυρώνεται μ' Αυτόν,
ανασταίνεται μαζί Του, μαρτυρά
μαζί με τον Μάρτυρα της πίστεως,
ασκητεύει με τον Ασκητή, ομολο-
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γεί μαζί με τον Ομολογητή.
Μ' αυτόν τον τρόπο οι πατέρες μας, μ' όλο που ζήσανε
αγράμματοι, ήτανε "παθόντες καί
οὐχί μαθόντες τά θεῖα", είχαν
κάνει ζωή τους τη θρησκεία. Ο
χειμώνας αγιαζότανε με τη Γέννηση του Χριστού, η άνοιξη με την
Ανάστασή Του, το καλοκαίρι με τη
Μεταμόρφωσή Του, με την Κοίμηση της Θεοτόκου, με τη μνήμη
των Αγίων Αποστόλων, του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Ιωάννου
του Προδρόμου. 'Ολα γύρω τους
ευωδιάζανε και ψέλνανε, τα βουνά, η θάλασσα, τα δένδρα, τα λουλούδια, οι βράχοι, τα σύννεφα, τα
ζώα, τα πουλιά. Κι οι ανθρώπινες
ψυχές νοιώθανε πως ήτανε δεμένες μεταξύ τους με τη βαθειά αρμονία της πίστης, και βρισκόντανε σε κατάνυξη, σκιρτούσαν από
πνευματική χαρά.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Με λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε και φέτος η εορτή του προστάτου των ναυτικών Αγίου Νικολάου. Το
βράδυ της Κυριακής, πρώτης Δεκεμβρίου, τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική
προεόρτιος θεία λειτουργία προς τιμήν
του Αγίου Νικολάου. Ας γίνει, επ’ ευκαιρία, ευρύτερα γνωστό ότι στις δύο Δεκεμβρίου από φέτος θα εορτάζεται και η
μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου μετά την πρόσφατη αγιοποίησή του. Στη θεία λειτουργία προΐστατο ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος πλαισιούμενος από ιερείς της περιοχής. Μετά το πέρας της αγρυπνίας παρατέθηκε τράπεζα
με ψαρόσουπα σε 250 άτομα, τα οποία
ήταν προσφορά των καραβοκύρηδων
της Ερέτριας (70kg) ενώ η αρτοκλασία
και η σπανακόπιτα που σερβιρίστηκε
ήταν προσφορά του φούρνου Ασημάκος, το ψωμί ήταν από το φούρνο του κ.
Μανώλη και τα γλυκίσματα, το κρασί και
λοιπές λιχουδιές από ευσεβείς πιστούς.
Παρά το τσουχτερό κρύο και τη βροχό-

πτωση συμπροσευχήθηκαν εκατοντάδες χριστιανοί.
Την παραμονή 5 Δεκεμβρίου τελέστηκε πανηγυρικός μέγας εσπερινός
πρωτοστατούντος του πανοσολογιωτάτου πατρός Φιλοθέου Θεοχάρη γενικού
αρχιερατικού επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ο οποίος εκήρυξε και
τον θείο λόγο. Ακολούθησε λιτανεία της
ιεράς εικόνος του Αγίου Νικολάου με
τους ιερείς, τον δήμαρχο της Ερέτριας,
τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς
συμβούλους, τη φιλαρμονική του Αλιβερίου και πλήθος πιστών.
Την κυριώνυμο ημέρα τελέστηκε ο
όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία
χωροστατούντος του σεβασμιώτατου
Μητροπολίτου Καφάσου κ. Εμμανουήλ
προερχομένου από το πατριαρχείο Αλεξανδρείας συμπροσευχομένων ιερέων,
μεταξύ των οποίων ο πατήρ Ιωάννης
Καραμούζης, π. Αθανασίος Φουρκής, π.
Χαράλαμπος Ραμαντανάκης και ο εφημέριος του Ναού. Ακολούθησε προσφορά στο πνευματικό κέντρο τσαγιού και
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Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές για καλή σταδιοδρομία και ανεμπόδιστη πορεία ζωής στην Ελισάβετ Παπαγεωργίου (κόρη του πατρός Θεοφάνους και της πρεσβυτέρας Αικατερίνης), η οποία πρόσφατα ορκίσθηκε ως πτυχιούχος
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ
Φώτη Κόντογλου

		

βουτημάτων.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν αμυγδαλωτά σε όλους τους
πιστούς, (προσφορά 30 κιλά αμύγδαλο
του ζαχαροπλαστείου «Γαρδένια» του
κου Κων/νου Καλογιάννη) τα οποία
ετοίμασαν ευσεβείς γυναίκες της Ενορίας μας.
Τις ακολουθίες συνόδευσε χορός
ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του
Χρήστου Γαλάνη, όπου συνέψαλαν ο
Δημήτριος Πετρογιάννης, Γεώργιος Παπαγεωργίου και άλλοι ιεροψάλτες των
γύρω περιοχών.
Η ευλογία του Αγίου Νικολάου να
χαρίζει υγεία και μακροημέρευση σε
όλους.

Ελισάβετ Παπαγεωργίου

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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Ο Θεός επήρε κορμί σαν το
δικό μας, "ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη",
για να μας γλυτώσει από τον αιώνιο θάνατο, να μας βγάλει από
το σκοτάδι της απιστίας, να μας
δείξει τον αληθινό δρόμο, ώστε
να καταλάβουμε πως πηγαίνουμε να πέσουμε στον γκρεμνό της
απώλειας. Να μας κάνει τέκνα
φωτόμορφα του Θεού, κληρονόμους της απαθανάτου ζωής,
σαν θα φύγουμε από τον μάταιο
τούτο κόσμο, αφού ζήσουμε δεμένοι μεταξύ μας με την αγάπη
Του. 'Ηρθε λοιπόν ο Χριστός στον
κόσμο τούτον για να μας χαρίσει
εκείνα τα δώρα που δεν μπορεί να τα χαρίσει κανένας άλλος,
παρά μοναχά Εκείνος.

(Επιμέλεια: Βασιλική Ψωμά).

Τονίζεται από πολλούς τις ημέρες αυτές ότι τα Χριστούγεννα
είναι ημέρα αγάπης και ειρήνης.
Δεν λέγεται όμως όλη η αλήθεια. 'Οτι δηλαδή η αληθινή αγάπη και η αληθινή ειρήνη είναι
δώρα του ενανθρωπήσαντος
Σωτήρος μας Ιησού Χριστού σε
όσους αγωνίζονται με μετάνοια,
ταπείνωση, προσευχή, άσκηση
και υπακοή στην Εκκλησία να
ξεπεράσουν τον εγωϊσμό τους.
'Οταν είμαστε γεμάτοι από
εγωϊσμό, ούτε να αγαπούμε σωστά μπορούμε ούτε να
έχουμε αληθινή ειρήνη με τον
εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας.
Οι άνθρωποι συνήθως θέλουν
την αγάπη και την ειρήνη, αλλά
δεν θέλουν να αγωνισθούν
κατά του εγωϊσμού τους. Γι'
αυτό τελικά ούτε αγάπη έχουμε
ούτε ειρήνη. Και δεν έχουμε ειρήνη ακόμη και μέσα στις οικογένειές μας.
Η ταπεινή μας ευχή είναι να
αγωνισθούμε όλοι κατά του

εγωϊσμού μας, ώστε να έλθη
στις καρδιές μας, στις οικογένειές μας, στην πατρίδα μας,
στον κόσμο η αληθινή αγάπη
και ειρήνη του Χριστού.
Και ακόμη ο ταπεινός Ιησούς
να βρίσκη ταπεινές, πιστές,
καθαρές και απλές τις καρδιές
μας, για να κατοικεί μόνιμα σ'
αυτές.
'Ετσι θα εορτάσουμε αληθινά
Χριστούγεννα, αφού ο Χριστός
θα γεννάται συνεχώς στις καρδιές μας. Ο Χριστός γεννάται
στις καρδιές μας, κατά τους αγίους Πατέρας, κάθε φορά που
εμείς τηρούμε τις εντολές Του,
και ιδιαίτερα την εντολή τής
αγάπης, και κάθε φορά που με
πόθο και πίστη επικαλούμεθα
το άγιο 'Ονομά Του και μάλιστα
με την γνωστή ευχή του Ιησού:
"Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν
με τον αμαρτωλόν".
Στον σημερινό, ταραγμένο και
ραγδαίως μεταβαλλόμενο κόσμο μας το μόνο σταθερό σημείο και η μόνη ελπίδα μας είναι

το ταπεινό Θείο Βρέφος τής Βηθλεέμ και η Εκκλησία Του.
Μετά την κατάρρευση όλων
των ειδώλων και τη διάλυση
όλων των απατηλών ελπίδων,
ο ταπεινός Ιησούς παραμένει η
μοναδική ελπίδα μας.
Ας μη ματαιοπονούμε ψάχνοντας για άλλες λύσεις. Ο καταδιωγμένος στην Ανατολή και
περιφρονημένος στη Δύση Χριστός είναι ο Σωτήρ.
Για να ενεργήσει τη σωτηρία
μας ζητά την ελευθερία μας,
την ταπείνωσή μας, τη μετάνοιά
μας.
Με αυτές τις σκέψεις απευθύνουμε ευχές προς όλους τους
Ενορίτες και Αναγνώστες των
ΕΡΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ, και τους
παρακαλούμε τις άγιες αυτές
ημέρες να μη λησμονήσουν,
με τις προσευχές τους και την
έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης τους, κάθε πονεμένο αδελφό μας, κοντά ή μακριά μας,
που για μας είναι αδελφός του
Χριστού και άλλος Χριστός.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
"ΠΑΖΑΡΙ"
Φέτος αναβίωσε το Χριστουγεννιάτικο "παζάρι"
σε μία άνετη αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου
του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού έργου της
Ενορίας.
Τα προσφερόμενα αντικείμενα πολλά και ποικίλα: σπιτίσια γλυκά του
κουταλιού, μαρμελάδες
από τοπικά φρούτα, σαπούνια
παραδοσιακής
κατασκευής, είδη νοικοκυριού, ένδυσης και
καλλωπισμού, πίνακες
ζωγραφικής, φωτιστικά
διάφορα και πληθώρα
άλλων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, προσφορά στο σύνολό τους από Ενορίτες
και καταστηματάρχες της
Ερέτριας.
Σε όλους ένα μεγάλο "ευχαριστώ", μαζί με εγκάρδιες Εόρτιες Ευχές.

