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Είπαν:
Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (46 - 127),
O επιφανέστερος 'Ελληνας ιστορικός, βιογράφος και φιλόσοφος καταγόμενος από την Χαιρώνεια της Βοιωτίας, έγραψε:
Αγωγή των πολιτών κυριώτατον και
μέγιστον προς ευδαιμονίαν πόλεως
(ενν. εστί)
Δηλαδή: Η αγωγή των πολιτών είναι το
βασικότατο και μέγιστο από τα αγαθά
για να ευτυχήσει μία πολιτεία.

(ενν. εστί)
Δηλαδή: Η αγωγή των πολιτών είναι το
βασικότατο και μέγιστο από τα αγαθά
για να ευτυχήσει μία πολιτεία.
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Ο ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ (460 - 396),
O Αθηναίος, που θεωρείται ο σημαντικότερος ιστορικός της αρχαιότητος,
είπεν:
"'Ανδρες πόλις και ου τείχη, ουδέ νήες
ανδρών κεναί".
Δηλαδή, οι άνδρες είναι η δύναμη στο
Ο ΑΓΑΘΩΝ (46 - 127),
κράτος και όχι τα φρούρια (οχυρωμαO επιφανέστερος 'Ελληνας ιστορι- τικά έργα) ή τα άδεια από άνδρες κακός, βιογράφος και φιλόσοφος κατα- ράβια".
γόμενος από την Χαιρώνεια της Βοιωτίας, έγραψε:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΡΗΣΕΩΝ
Αγωγή των πολιτών κυριώτατον και
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
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ΞΕΚΙΝΗΣΑ...

Ξεκίνησα επάνω σε αχνάρια,
των παλιών ν' αρχίσω να βαδίζω.
Μα η σκόνη ήτανε πολλή και
πού να έψαχνα...
'Ενοιωσα για μια στιγμή
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Η σαβούρα στο κύτος
καραβιού (αρχ.) - Εμπορικό απόθεμα αδιάθετο
(ξ.λ.).
2. Μονάδα ηλεκτρικής
ισχύος (ξ.λ.).
3. ΄Ονομα τριών Σουλτάνων της Τουρκίας
4. Πολιτικό κόμμα της
Κύπρου - Μονάδα βάρους
5. Δορυφόροι του Κ Αντιθετικός σύνδεσμος
(αρχ.).
6. Ομηρική "ημέρα" Κλαδιά Φοινικοδένδρων.
7. 'Ενας από τους μεγάλους Ευεργέτες μας.
8. Το "Χίλια" των Γάλλων.
9. Πρωτεύουσα της
Λεττονίας - Σιταποθήκη
(κ.λ.).

ΚΑΘΕΤΑ

1. Νησί της Ιταλίας μεταξύ
Κορσικής και Τοσκάνης Ομηρική "καρδιά".
2. ".... Νόβακ" , Αμερικανίδα ηθοποιός.
3. Πολικό ουράνιο φαινόμενο, ακτινοβολία.
4. Το πρώτο ανθρώπινο
θύμα - Ομοιοκαταληξία.
5. Το όνομα του Καπόνε Μισή... νίκη.
6. Είδος κόλλας - Ευρωπαϊκός χορός (ξ.λ.).
7. Περιβόητος για τα
πλούτη του βασιλιάς της
Φρυγίας.
8. Νόμισμα βαλκανικού
κράτους.
9. Ελέγχει την καταλληλότητα οχημάτων (Αρχικά)
- Του λείπει η ύλη (δημ.).

πως είναι λίγο αστείο
να ψάχνω κάτι από τα παλιά.
Σκέφτηκα τη ζωή.
Και μόνος μου μπορώ να
ξεκινήσω.
Ευτυχώς, στο γύρισμα της
κεφαλής,
κατάλαβα ότι χωρίς τη γνώση
τους,
δε θα ήξερα με ποιο πόδι το πρωί,
να βγω να περπατήσω.


(Από την ποιητική συλλογή
του Φίλιππου Γ. Πετρογιάννη

Χρηστικό και καλλιτεχνικό, με εικόνα
εξωφύλλου " Ὁ Ἀναστάς Χριστός", από
την ενορία της Νέας Σινασσού Ιστιαίας,
κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του 2014,
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Χαλκίδος,
Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, "Ἀφιερωμένο στήν ἐπέτειο συμπληρώσεως
90 ἐτῶν (1924 - 2014) ἀπό τόν ξεριζωμό τῶν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Πόντου,
Καππαδοκίας, Ἀνατολικῆς Θράκης καί
Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας προσφύγων".
Γράφει προλογικά, μεταξύ άλλων,
ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος: " Ἡ
παροῦσα ἀφιέρωση δέν στοχεύει στήν
ἀναμόχλευση τῶν παθῶν και τήν ἀναζωπύρωση ἐχθρικῶν διαθέσεων! Προσφέρεται σάν εὐκαιρία σπουδῆς τῆς
ἱστορίας - ἀπό τήν ὁποία μόνο καλό
προκύπτει - , αὐτοκριτικῆς καί συνειδητοποιήσεως τῶν λαθῶν καί ὁπωσδήποτε εἰναι μνημόσυνο ευγνωμοσύνης
και θαυμασμού, στους ενδημήσαντες
ήδη στην ποθεινή ουράνια πατρίδα
πρόσφυγες και φωτεινό παράδειγμα για
τους απογόνους τους και όλους εμάς
τους περιλειπομένους".
Τα οικεία ιστορικά γεγονότα ("Φερμένοι απ' την αντίπερα όχθη....") περιγράφει με γνώση και ενάργεια ο Αρχιμ.
Φιλόθεος Θεοχάρης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, ο οποίος έχει και τη
γενικότερη εκδοτική επιμέλεια.

Στις 96 σελίδες του ημερολογίου αναφέρονται όχι μόνον οι
καθ' ημέραν εορτές του ενιαυτού, αλλά και πλείστες ενημερωτικές πληροφορίες για τους
ενοριακούς ναούς της Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και
Βορείων Σποράδων, τις Ιερές
Μονές ανδρώες και γυναικείες,
τα ιερά προσκυνήματα και ακόμα
ποικίλες κοινωνικές και πολιτιστικές αναφορές φιλανθρωπικής
και πνευματικής διακονίας, με
ευαγή Ιδρύματα, όπως: Ορφανοτροφείο, Γηροκομείο, Τράπεζα
τροφίμων και ενδυμάτων, Εκκλησιαστικά συσσίτια, Κοινωνικό
Ιατρείο και πολλά άλλα σ' όλη τη
διοικητική περιφέρεια της Μητροπόλεως. Ιδιαίτερη μνεία μεταξύ πλείστων άλλων, πρέπει να
γίνει στις Κατασκηνώσεις, στο
Ιεραποστολικό
Φιλανθρωπικό
Κέντρο, στο Θεραπευτήριο γερόντων,
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής - Ψαλτικής Τέχνης, στο Βιβλιοπωλείο, τη Βιβλιοθήκη, στον Ραδιοφωνικό Σταθμό,
που αποδεικνύουν την εργώδη δραστηριότητα της Μητροπόλεως και μάλιστα την έμπρακτη συμπαράσταση και
αρωγή - πνευματική και υλική - στην
τοπική κοινωνία.

Περαιώνοντας την ενδεικτική του
συντελουμένου αυτού έργου παρουσίαση του ημερολογίου του ελευσομένου
έτους, εκθύμως απεκδεχόμεθα την "Με
πολλή αγάπη και τιμή" ευχή του Σεβασμιωτάτου κ. Χρυσοστόμου, για "Καλή
και πλουσίως ευλογημένη 'Ανωθεν η
νέα χρονιά!".
Δρ. Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης

"Στα πενήντα πέντε χρόνια μου...." )

λυση ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κάθε Θεομητορική εορτή είναι μία μεγάλη πανήγυρη για εμάς
τους Χριστιανούς, γιατί εορτάζει η Μητέρα μας, η Παναγία. Στις 21
Νοεμβρίου εορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου, την Είσοδό Της
στο Ναό του Θεού. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Ιερά Παράδοση, οι
γονείς της Θεοτόκου Ιωακείμ και 'Αννα ήταν άνθρωποι ευσεβείς
και δίκαιοι. Ανήκαν στη μικρή εκείνη μερίδα των πιστών και ευσεβών Ιουδαίων, οι οποίοι περίμεναν εναγωνίως την έλευση του
Μεσσία. Πάσχιζαν οι ευλαβείς αυτοί άνθρωποι να αποκτήσουν
παιδιά, ελπίζοντας πως από τους απογόνους

τους θα γεννιόταν ο Μεσσίας.
Οι γονείς της Θεοτόκου ζούσαν με την προσδοκία της τεκνογονίας είκοσι ολόκληρα χρόνια. Το όνειδος της ατεκνίας και η κατάσταση της μοναξιάς δημιουργούσαν στην ψυχή τους αφόρητη
πικρία. 'Ομως δεν έχασαν την πίστη τους στο Θεό ούτε στιγμή. Είχαν την πεποίθηση πως ο Θεός είναι ο χορηγός όλων των αγαθών
και κύρια της τεκνογονίας. η ζωή τους κυλούσε με προσευχή, νηστεία και έντονη προσδοκία, ότι ο Θεός θα άκουγε τις ικεσίες τους
και θα τους ελεούσε εν τέλει.
Πράγματι, ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους. 'Αγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στην Αγία 'Αννα και της ανήγγειλε το ευχά-

Συνέχεια στη σελίδα 5.
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ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος) νεις, και οι καμτσικιές έρχονται η μία
πίσω από την άλλη. Τα παιδιά θέλουν
19. Είναι φανερό ότι όλες οι πόρ- τη φροντίδα σου. Πρέπει να μεριμνάς
τες ανοίγουν γι' αυτούς που έχουν γι' αυτά. Πρέπει να σέρνεις το άροτρο,
αγάπη. Ακόμα και σε καιρό πολέμων, θέλεις δεν θέλεις. 'Οταν ήσουν μόνος
όπου χάνονται διαρκώς ζωές, ο Κύ- σου σκεφτόσουν αλλιώς. Τώρα δεν
ριος διασώζει θαυματουργικώς εκεί- έχεια να σκεφτείς μόνο για τον εαυτό
νους που αγαπούν τους γονείς τους, σου, αλλά και για τους άλλους επίσης.
τόσο τους πνευματικόυς όσο
και τους βιολογικούς. Αν είχαμε
αυτού του είδους την αγάπη για
τους γονείς μας, ο κόσμος δεν θα
ήταν όπως είναι σήμερα. Αυτό
που μας μένει να κάνουμε πλέον είναι να προσευχόμαστε, και ο
Κύριος θα μας βοηθήσει και θα
μας δώσει δύναμη.
20. Ο Κύριος ανοίγει για μας
τον δρόμο. Μας αποκαλύπτει το θέ21. 'Ηταν κάποτε δύο αδέρφια που
λημά Του. Το θέλημά Του μας αποκα- είχαν μια καλή και αγαθή μητέρα.
λύπτεται συχνά μέσα από τους γονείς Αυτή τους έλεγε πάντοτε να σέβονται
μας. Αν υπακούμε τους γονείς μας, τον πατέρα τους, παρότι δεν ήταν κι ο
όλα θα πάνε καλά και θα είναι ευλο- καλύτερος που θα μπορούσε να τους
γημένα, αλλά αν τους εναντιωνόμα- τύχει. "Αυτός είναι ο τρόπος για να είστε, τα πράγματα δεν θα είναι καλά ναι κανείς ευλογημένος από τον Θεό",
για μας. Η ζωή θα συνεχίζεται, αλλά έλεγε στους γιούς της. Σήμερα είναι
τον περισσότερο καιρό πισωπατώ- και οι δύο μεγάλοι άντρες και δεν επιντας. Για παράδειγμα, ερωτεύεσαι μια τρέπουν σε κανένα να πει κακή κουκοπέλα και θέλεις να την παντρευτείς, βέντα για τον πατέρα τους. Είχαν δύαλλά οι γονείς σου σε συμβουλεύουν σκολη παιδική ηλικία, αλλά είχαν και
να μην το κάνεις, λέγοντάς σου ότι δεν την ευλογία του Θεού, και ζουν την
κάνει για σένα. Προσφέρονται να σου πληρότητα της ζωής. Είναι ευγνώμοβρουν άλλη γυναίκα. Αλλά εσύ δεν νες προς τον Θεό.
θέλεις να ακόυσεις κουβέντα - ο διάΜέσα από τους γονείς μας είναι
βολος σε έχει υποδουλώσει και δεν που ο Θεός μάς έδωσε το δώρο της
ακούς τη συμβουλή κανενός. Συνε- ζωής. Εκείνοι είναι που θα δώσουν
πώς, πας και παντρεύεσαι την κοπέλα λόγο για τη συμπεριφορά τους, δεν
και αρχικώς όλα είναι ιδανικά. Κατό- θα δώσουμε εμείς γι' αυτούς. Αυτό
πιν, μετά από λίγο καιρό, βαριέστε ο για το οποίο θα δώσουμε εμείς λόγο,
ένας τον άλλο, η σχέση έχει πεθάνει. είναι το αν τους σεβαστήκαμε ή όχι. Η
Οι καλύτεροι γάμοι είναι εκείνοι κατάσταση στις οικογένειές μας είναι
που έχουν κανονιστεί από τους γο- σήμερα πολύ κακή επειδή ακόμα και
νείς των παιδιών, και όταν η διαφορά τα μικρά παιδιά εναντιώνονται στους
ηλικίας μεταξύ άνδρα και γυναίκας γοενίς τους και βγάζουν γλώσσα. Να
δεν είναι και πολύ μεγάλη. Το ζευγάρι γιατί τα πράγματα πηγαίνουν τόσο
δεν έχει σχέδια, εισέρχεται στην ένω- άσχημα για μας - οι νέοι δεν σέβονται
ση του γάμου με την ευλογία των γο- τους γονείς τους πλέον. Και η κατάνιών τους και όλα πάνε καλά. Ο γάμος σταση είναι ίδια παντού στον κόσμο.
δεν είναι δρόμος στρωμένος με τριαντάφυλλα! Αντιθέτως, είναι μια πικρή
ΤΕΛΟΣ
ζωή. Στον γάμο σού φοράνε χαλινάρι
Ιερ. Θ.Π.
και άροτρο κι εσύ πρέπει να το σέρ-
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ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
"Στώμεν καλώς"
ΟΙ άνθρωποι σήμερα δεν πιστεύουν σε
τίποτε άλλο πέρα από τον κύκλο που διαγράφουν οι πέντε αισθήσεις. Δεν υπάρχουν όμως, αγαπητοί μου, μόνο αυτά που
συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας. Αυτά,
απέναντι σε όλα όσα υπάρχουν, είναι ένας
κόκκος άμμου... Θέλτε παραδείγματα;
Πάρε ένα ποτήρι νερό και βάλ' το κάτω
από το μικροσκόπιο. Θα δεις, ότι μέσα στο
ποτήρι κολυμπούνε ζωάκια. Πόσα ζωάκια; Ὀχι πέντε - δέκα, αλλά περισσότερα
απ' όλο τον πληθυσμό της Ελλάδος... Τα
βλέπεις όλα αυτά με γυμνό μάτι; Δεν τα
βλέπεις. Και όμως υπάρχουν...
΄Αρα υπάρχει το ορατό, υπάρχει και το
αόρατο. Και συνεπώς δεν έχεις δίκιο, όταν
λές. Πιστεύω μόνο ό,τι συλλαμβάνω με τις
πέντε αισθήσεις. Υπάρχει μία άλλη αίσθησις, η έκτη αίσθησις. 'Αλλοι την ονομάζουν
διόραση ή διαίσθηση, εμείς την ονομάζουμε το ωραιότερο όνομα, πίστις. Αυτή την
έκτη αίσθηση πρέπει να έχουμε όλοι. Και
τότε θα δούμε ότι, όπως υπάρχουν ορατά, υπάρχουν και αόρατα πράγματα. Στον
κύκλο των αοράτων ανήκουν τα ασώματα
πνεύματα, οι άγγελοι και αρχάγγελοι...
Αυτός ο κόσμος, ο ορατός και υλικός, διαιρείται σε τρία βασίλεια: των ορυκτών,
των φυτών, και των ζώων, από τα ελάχιστα έως τα μέγιστα. Τα ελάχιστα ποιά είναι;
Το χώμα, ο βράχος. Αυτά έχουν μόνο το
"είναι", την ύπαρξη. Μετά, ανωτέρα βαθμίδα, είναι τα φυτά. Αυτά έχουν όχι μόνο το
"είναι" αλλά και το "αυξάνεσθαι", νέα ιδιότητα. Μετά, τρίτο σκαλοπάτι της δημιουργίας, είναι τα ζώα. Τα ζώα έχουν το "είναι",
όπως το έχει η ύλη, έχουν το "αυξάνεσθαι", όπως το έχουν τα φυτά, αλλά έχουν
και κάτι ακόμη. Ποιό; Το "αισθάνεσθαι".
Γεννάται τώρα το ερώτημα. Ο άνθρωπος
πού υπάγεται; Υπάγεται στην κατηγορία
του τρίτου βασιλείου, των ζώων; Ο άνθρωπος δεν έχει μόνο το "είναι" , όπως
ο βράχος, δεν έχει μόνο το "αυξάνεσθαι",
όπως τα πλατάνια, δεν έχει μόνο το "αισθάνεσθαι", όπως τα ζώα. 'Εχει κι άλλα γνωρίσματα, ακόμη ανώτερα. Ποιά; 'Εχει το
"συναισθάνεσθαι". 'Εχει το "διανοείσθαι",
δηλαδή το λογικό. Και ακόμα περισσότερο
έχει την συνείδηση. Και τέλος, κορυφαίο
γνώρισμα, έχει την ελευθερία. Χάσμα μέγα
υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του
υπολοίπου ορατού κόσμου. 'Ετσι ο άνθρωπος έρχεται στην κορυφή της πυραμίδος όλων των δημιουργημάτων...
Συνέχεια στη σελίδα 4.
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ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Συνέχεια απο τη σελίδα 1.
ριστο γεγονός, ότι θα γίνει μητέρα. Η
Αγία 'Αννα γέννησε ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι, το οποίο ονόμασαν Μαρία (εβραϊκά Μαριάμ), που σημαίνει
Κυρία. Το γηραιό ζευγάρι εξέφρασε
την ανέλπιστη χαρά του με αίνους και
ευχαριστίες στο Θεό. Θεώρησε το νεογέννητο βρέφος ως δικό Του δώρο
και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή,
το αφιέρωσε με όλη του την ψυχή σ'
Αυτόν.
΄Οταν η κόρης τους Μαριάμ συμπλήρωσε τα 3 έτη εκπλήρωσαν το
τάμα τους και Την οδήγησαν στο Ναό,
όπου Την παρέδωσαν στη φροντίδα και τη φύλαξη των ιερέων για να
λάβει ιεροπρεπή μόρφωση και ανατροφή. Τη Μαρία υποδέχθηκε ο αρχιερέας Ζαχαρίας, πατέρας του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου, που τότε
ήταν και αυτός άτεκνος. Την οδήγησε
στα 'Αγια των Αγίων του Ναού, όπου
επιτρεπόταν η είσοδος μόνο στον ίδιο
1 φορά το χρόνο την ημέρα του Εξιλασμού, για να θυμιάσει ανυπόδητος,
ασκεπής και με ένα λιτό χιτώνα. Εκεί
φυλάσσονταν τα ιερότερα κειμήλια
των Ισραηλιτών, η κιβωτός της Διαθήκης με τις 10 Εντολές, η ράβδος
του Ααρών και το δοχείο με το μάννα.
Στο Ναό παρέμεινε η Παναγία 12
χρόνια. Τί έκανε μέσα στο Ναό; Από
την ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης
άκουγε τις φωνές των Προφητών
που μιλούσαν για τον ερχομό του
Μεσσία που θα λυτρώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και προσευχόταν για την έλευση αυτής της
σωτήριας ημέρας. Ζούσε μία ζωή
αφρόντιστη, απερίσπαστη, λύπης
αμέτοχη, ανωτέρα των παθών και
υψηλοτέρα πάσας οδυνηράς οδύνης.
'Εθεσε όλες τις σωματικές και πνευματικές Της δυνάμεις στον αγώνα
της τελειότητος, ώστε να αναδειχθεί
"σκήνωμα του Αγίου Πνεύματος".
Προς το Θεό μόνο έβλεπε, εις το Θεό
μόνο ήταν αφιερωμένη.
Εισερχόμενοι και εμείς στο Ναό
για να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, μιμούμαστε τη ζωή και την
είσοδο της Θεοτόκου. Ακούμε όπως
Εκείνη το Λόγο του Θεού μέσα από
τα ιερά κείμενα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, προσευχόμαστε για τη
σωτηρία μας, για να κερδίσουμε την

αιώνια ζωή όλοι μας και βιώνουμε
την παρουσία του Θεού.

Μέσα στα 'Αγια των Αγίων η Θεοτόκος τρεφόταν με άρτο που Της
έφερνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.
'Ομως δεν ήταν ένας συνηθισμένος
άρτος τον οποίο ο άγγελος έπαιρνε
από κάποιο σπίτι και τον μετέφερε
στην Παναγία, αλλά στην πραγματικότητα ήταν η άκτιστη ενέργεια του
Θεού, η οποία ενδυνάμωνε το σώμα
της Παναγίας για να έχει νοερά προσευχή και θεωρία Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία για δώδεκα χρόνια
ήταν μέσα στο Φως του Θεού και είχε
κοινωνία μαζί Του, είχε φθάσει στη
θέωση. Στην πραγματικότητα ζούσε
όπως ζούσαν ο Αδάμ και η Εύα στον
Παράδεισο πριν την πτώση, γι' αυτό
και όταν Την επισκέφθηκε ο άγγελος κατά τον Ευαγγελισμό για να Της
αναγγείλει ότι θα γίνει Μητέρα του
Χριστού, Τηνν απεκάλεσε Κεχαριτωμένη.
Αυτός ο άρτος από τον οποίο τρεφόταν η Παναγία δεν εξέλιπε από την
Εκκλησία, εξακολουθεί να υπάρχει
και σήμερα. Δεν πρόκειται για τον
καθημερινό κτιστό άρτο, αλλά για
τον 'Αρτο της Ζωής που είναι ο 'Ιδιος
ο Χριστός. Με αυτόν τον 'Αρτο τρεφόμαστε και εμείς κάθε φορά που
τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και
βεβαίως για να ενεργήσει ο 'Αρτος
αυτός, δηλαδή ο Χριστός, "εις ζωήν
αιώνιον", πρέπει να ζούμε κατά τον
τρόπο που ζούσε η Παναγία.
Βασιλική Ψωμά

Σελίδα 5

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Συνέχεια απο τη σελίδα 4.
λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό
με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε
μπορεί να συμβεί το εξής: όταν το νερό
το διοχετεύσομε προς τον ανθόκηπο, τότε
όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν,
ανθίζουν, ζωογονούνται, την ίδια στιγμή τ'
αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται. Και το αντίθετο.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να ασχολείσθε
με τ' αγκάθια. Μην καταπιάνεσθε με την
εκδίωξη του κακού. 'Ετσι μας θέλει ο Χριστός, να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και
με τον αντίθετο. Κατευθύνετε το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας, προς
τα λουλούδια και θα χαίρεσθε την ομορφιά,
την ευωδιά, τη δροσιά τους.
Δεν γίνεσθε άγιοι κυνηγώντας το κακό.
Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον
Χριστό κι Αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεσθε έξω απ' την πόρτα και να διώχνετε
τον εχθρό, περιφρονήστε τον. 'Ερχεται από
δω το κακό; Δοθείτε με τρόπο απαλό από
κει. Δηλαδή έρχεται να σας προσβάλει το
κακό, εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό.
Παρακαλέστε: "Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με". Ξέρει Εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τί τρόπο. Κι όταν γεμίζετε απ' το
καλό, δεν στρέφεσθε πια προς το κακό.
Γίνεσθε μόνοι σας, με την χάρι του Θεού,
καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό; Εξαφανίζεται!
'Ολα συν Χριστώ είναι δυνατά. Πού είναι ο κόπος και η προσπάθεια, για να γίνεις
καλός; Τα πράγματα έιναι απλά. Θα καλείτε
τον Θεό κι Εκείνος θα μεταβάλλει τα πράγματα προς το καλό. Αν δώσετε σ' Εκείνον
την καρδιά σας, δεν θα μείνουν περιθώρια
για τ' άλλα. 'Οταν ενδυθείτε τον Χριστό, δεν
θα κάνετε καμία προσπάθεια για την αρετή. Εκείνος θα σας τήνε δώσει. Σας πιάνει
φοβία κι απογοήτευση; Στραφείτε στον
Χριστό. Αγαπήστε Τον απλά, ταπεινά, χωρίς απαίτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος.
Να στραφείτε προς τον Χριστό και να πείτε
με ταπείνωση και ελπίδα σαν τον Απόστολο
Παύλο: "Τίς με ρύσεται εκ του σώματος του
θανάτου τούτου;". Θα κινηθείτε, λοιπόν,
προς τον Χριστό κι Εκείνος αμέσως θα έλθει. Αμέσως θα ενεργήσει η χάρις Του.
Γερ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
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νεία ή μοιχεία; Δεν έχει μέλη σώματος.
Λοιπόν ποιά αμαρτία μπορεί να κάνει;
Τη χειρότερη. Παραπάνω απ' όλα, στην
κορυφή των αμαρτημάτων, έιναι η υπερηφάνεια. Υπερηφανεύτηκαν οι άγγελοι, μία μερίδα αγγέλων, με αρχηγό τον
Εωσφόρο. Αυτός είπε: "Θα στήσω τον
θρόνο μου πάνω από τα άστρα" (πρβλ.
Ησ. 14, 13 - 14), θα γίνω Θεός, ανώτερος του Θεού. Κι αμέσως, σαν αστραπή
έπεσε στα τάρταρα. 'Ηταν η τιμωρία της
υπερηφανείας του. Και τότε τί έγινε; Την
ώρα εκείνη ο αρχάγγελος Μιχαήλ σάλπισε εκείνο που ακούμε στη Θεία Λειτουργία: "Στώμεν καλώς, στώμεν μετά
φόβου", δηλαδή: Σταματήστε!.... Σήμανε τρόπον τινά συναγερμό. 'Ετσι σταμάτησε η διαρροή των αγγέλων. Και οι
υπόλοιποι σταθεροποιήθηκαν στο αγαθό και μένουν άγγελοι αιωνίως....
"Στώμεν καλώς", οι πάντες, μικροί και
μεγάλοι... Διότι έρχονται ημέρες φοβερές. Θα γίνει άνω - κάτω ο κόσμος. 'Ο,τι
είδαμε ως τώρα είναι μικρά. Να είμεθα
με το Ευαγγέλιο. 'Ηγγικεν η ώρα της
κρίσεως και θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες
της Αποκαλύψεως.

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Συνέχεια απο τη σελίδα 2.
Σταματά άραγε εδώ η δημιουργία; 'Οχι.
Παραπάνω από τον άνθρωπο υπάρχει ένα τελειότερο ον. Το δε τελειότερο
αυτό ον είναι ο άγγελος. Και είναι ανώτερα όντα οι άγγελοι, διότι είναι ασώματα. Δεν έχουν στομάχι και κοιλιά. Εμείς
βαρυνόμεθα από την ύλη, από το σώμα.
'Εχουμε βιολογικές ανάγκες. Αλλ' ο άγγελος είναι απηλλαγμένος από αυτές.
Και, όπως είπε ο Χριστός, είναι πλάνη να νομίζει κανείς, ότι δεν υπάρχει
άλη ζωή ανωτέρα από την ανθρώπινη.
"Πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς". Οι
Γραφές λ.χ. λένε, ότι στον άλλο κόσμο
ούτε παντρεύουν ούτε παντρεύονται,
"αλλ' ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισι"
(Ματθ. 22, 29). Οι άγγελοι ζουν ανώτερα, διότι είναι τα ανώτερα λογικά όντα
που υπάρχουν.
Και ποιό είναι το έργο των αγγέλων; Το
πρώτο έργο των αγγέλων, ή μάλλον η
τροφή των αγγέλων, είναι ο λόγος του
Θεού, η θεωρία του Υψίστου 'Οντος.
'Αλλο έργο τους είναι η διακονία και
υμνωδία του Θεού, να ψάλλουν το "Αλ-

ληλούϊα". Εν σχέσει μ' εμάς τους ανθρώπους είναι οι καλύτεροί μας φίλοι.
'Οπως δίπλα στον ανώτατο άρχοντα
υπάρχουν υπασπιστάί, έτσι δίπλα στον
άνθρωπο, τον βασιλέα της γης, έπλασε ο Θεός υπασπιστάς. Προστάτες και
φύλακες του ανθρώπου είναι οι άγγελοι. Είναι και αγγελιοφόροι. 'Οπως στο
στρατό υπάρχουν αγγελιοφόροι, έτσι
και στην Εκκλησία. Και αγγελιοφόροι
στην Εκκλησία είναι οι άγγελοι. Τα υψηλότερα μηνύματα είναι αυτά που μεταφέρουν οι άγγελοι... Το πρώτο αγγελικό
μήνυμα το άκουσε η Θεοτόκος: "'Αγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη
ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε"...
Οι άγγελοι μείνανε όλοι πιστοί στο Θεό;
Οι άγγελοι είναι ελεύθερα πλάσματα,
ελεύθερα πνεύματα. Και ακριβώς λόγω
της ελευθερίας δεν μείνανε όλοι πιστοί
στο Θεό. Ορισμένοι έπεσαν. Το λέει το
Ευαγγέλιο σήμερα (βλ. Λουκ. 10, 21).
Αμάρτησαν, όπως έπειτα αμάρτησε ο
άνθρωπος. Τί αμαρτία έκαναν; Τί αμαρ- (Αποσπάσματα ομιλίας του Μακαριστού Μητία μπορεί να κάνει ένας άγγελος; Να τροπολίτου Φλωρίνης, Αυγουστίνου. Επιμέκλέψει; Δεν έχει χέρια. Να κάνει πορ- λεια: κ. Αναστάσιος Βάχος - Θεολόγος).

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος.
Φέρομε μέσα μας κληρονομιά αιώνων, όλο το καλό που βιώθηκε από
τους προφήτες, τους αγίους, τους
μάρτυρες, τους αποστόλους και
κυρίως από τον Κύριο ημών Ιησόυ
Χριστό, αλλά επίσης και το κακό που
υπάρχει στον κόσμο από του Αδάμ
μέχρι σήμερα. 'Ολα είναι μέσα μας,
και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσομε, κάποτε θα εκδικηθούν,
εκτός και τα διοχετεύσομε αλλού,
στο ανώτερο, στον Θεό.
Γι' αυτό πρέπει ν' αποθάνομε κατά
τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο. Αυτό ομολογούμε
με το μυστήριο του βαπτίσματος. Με
το βάπτισμα μπαίνομε στη χαρά του
Χριστού. "'Οσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε" (Γαλ. 3,
27). Δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση, με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, η απονέκρωση.
'Ετσι έρχεται η θεία χάρις μέσω των
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Όταν έλθει ο Χριστός
στην ψυχή μας, θα μεταποιήσει
τα πάντα μέσα μας

μυστηρίων.
Ο Κύριος έλεγε στους μαθητές Του: "'Οταν θα έλθει το
Πνεύμα το 'Αγιον, θα σας τα διδάξει
όλα" (Βλ. Ιωάν. 14, 26). Το Πνεύμα
το 'Αγιον μας τα διδάσκει όλα. Μας
αγιάζει. Μας θεώνει. 'Οταν έχομε το
Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία, καθιστάμεθα
ανίκανοι προς το αμαρτάνειν. 'Οταν
έχομε το 'Αγιον Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνομε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσομε,
να κακολογήσομε, δεν, δεν, δεν...
Να γίνομε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκειται η ουσία
της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι
τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξομε τα
χέρια κι ας ριχθούμε στην αγκαλιά
του Χριστού. 'Οταν έλθει ο Χριστός,
κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα
φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την
ανάταση. Η χάρις του Χριστού θα μας

ανακαινίσει. Αν στραφούμε σ' Αυτόν
με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση,
με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει
όλα.
Χωρίς τον Χριστό είναι αδύνατο
να διορθώσομε τον εαυτό μας, δεν
θα μπορέσομε ν' αποδεσμευθούμε
απ' τα πάθη. Μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνομε καλοί. "Χωρίς εμού ου
δύνασθε ποιείν ουδέν" (Ιωάν. 15,
5). 'Οσο κι αν προσπαθήσομε, τίποτα δεν θα επιτύχομε. 'Ενα πρέπει να
κάνομε, να στραφούμε σ' Εκείνον
και να Τον αγαπήσομε "εξ όλης της
ψυχής" (Μάρκ. 12, 30). Η αγάπη στον
Χριστό, μόνο αυτή είναι η καλύτερη
θεραπεία των παθών.
Ο Θεός έχει βάλει μία δύναμη μέσα
στην ψυχή του ανθρώπου. Απ' αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει, για
το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το
παρομοιάσομε με ανθόκηπο γεμάτο
Συνέχεια στη σελίδα 5.
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Σελίδα 3

οι Αρχαιοι Ερετριεις και το Πετρελαιο
Πολύς λόγος γίνεται συχνά για την
μακραίωνη ιστορία της Ερέτριας σε
λογύδρια πολιτικών, σε εισαγωγές συνεστιάσεων και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι της
ιστορίας μας που πολλοί αγνοούν και
ίσως να αποτελέσει την αφορμή για την
παγκόσμια προβολή του τόπου μας.
Ας τα πάρουμε από την αρχή όμως τα
πράγματα, είναι γνωστό σε όλους, και
έχουν γίνει εκτενείς ιστορικές αναφορές
στην πολιορκία, την λεηλασία και την
ολοκληρωτική καταστροφή της Αρχαίας
Ερέτριας από τους Πέρσες το 490 π.Χ.
Αυτό που ίσως λίγοι γνωρίζουν είναι ότι
οι Πέρσες πήραν μαζί τους και αρκετούς
Ερετριείς ως δούλους στα βάθη της
Ασίας στα «Αρδέρικκα». Ακόμη λιγότεροι όμως γνωρίζουν ότι στο σημείο που
εγκατέστησε ο Δαρείος τους Ερετριείς
αφού τους απάλλαξε από άλλα δεινά και
τους άφησε ήσυχους να ζήσουν, υπήρχε
μια πηγή λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες. Η πηγή αυτή όπως μας λέει ο
Ηρόδοτος στο βιβλίο του Ερατώ 119 δεν
έβγαζε νερό αλλά μια ουσία μαύρη, κολλώδης και βρωμερή, την οποία έβγαζαν
με ασκό από την γή και την έχυναν σε
δεξαμενή η οποία διαχωριζόταν σε τρια
συστατικά, σε αλάτι , σε άσφαλτο και σε
έλαιο σκούρο και βρωμερό.(…” κατοίκισε ἐν σταθμῷ ἑωυτοῦ τῷ οὔνομα ἐστὶ
Ἀρδέρικκα, ἀπὸ μὲν Σούσων δέκα καὶ
διηκοσίους σταδίους ἀπέχοντι, τεσσεράκοντα δὲ ἀπὸ τοῦ φρέατος τὸ παρέχεται τριφασίας ἰδέας· καὶ γὰρ ἄσφαλτον καὶ ἅλας καὶ ἔλαιον ἀρύσσονται ἐξ
αὐτοῦ τρόπῳ τοιῷδε· ἀντλέεται μὲν
κηλωνηίῳ, ἀντὶ δὲ γαυλοῦ ἥμισυ ἀσκοῦ

οἱ προσδέδεται· ὑποτύψας δὲ τούτῳ
ἀντλέει καὶ ἔπειτα ἐγχέει ἐς δεξαμενήν·
ἐκ δὲ ταύτης ἐς ἄλλο διαχεόμενον τρέπεται τριφασίας ὁδούς. καὶ ἡ μὲν ἄσφαλτος καὶ οἱ ἅλες πήγνυνται παραυτίκα· τὸ
δὲ ἔλαιον οἱ Πέρσαι καλέουσι τοῦτο ῥαδινάκην, ἔστι δὲ μέλαν καὶ ὀδμὴν παρεχόμενον βαρέαν…”) Ασφαλώς θα έχετε
ήδη καταλάβει ότι από την πηγή αυτή
οι αρχαίοι Ερετριείς έβγαζαν το γνωστό
σε όλους μας Πετρέλαιο, το οποίο την
εποχή εκείνη φαίνεται πως δεν ήταν και
τόσο χρήσιμο για να το θεωρούν
και τόσο σπουδαίο και μάλλον θα
προτιμούσαν η πηγή ή το πηγάδι αυτό να αναβλύζει νερό παρά
αυτή την «άχρηστη και βρωμερή
ουσία».
Το εκπληκτικό είναι πως αυτή
η αναφορά στους προγόνους μας
που είχαν την ατυχία να φύγουν
με την βία από τις εστίες τους και
να πάνε ως δούλοι στην Ασία, είναι και η παγκόσμια πρώτη αναφορά στο πετρέλαιο και μάλιστα στον
τρόπο εξόρυξης και διαχωρισμού του
ώστε να καταστεί κατά το δυνατό χρήσιμο. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο πως
το συγκεκριμένο κομμάτι έχει επιμελώς
αφαιρεθεί από την ιστορία του Ηροδότου που διδάσκεται στην Ά Γυμνασίου.
Όσο για τους προγόνους μας που έμειναν εκεί διατήρησαν τον πολιτισμό και
την γλώσσα τους μέχρι και την έλευση
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όλα τα παραπάνω πιθανόν να ανοίγουν για τον τόπο μας και εμάς τους
σύγχρονους ένα παράθυρο ώστε να
βγάλουμε τον τόπο μας από την αφάνεια
και να τον κάνουμε γνωστό στην παγκόσμια κοινότητα διεκδικώντας και κατοχυρώνοντας αυτή την πρώτη αναφορά
η οποία έχει και τεράστιο πολιτισμικό
ενδιαφέρον. Ενδεχομένως στο μέλλον
με αφορμή αυτό να γίνουν κάποια συνέδρια στην πόλη μας ή γιατί όχι και ένα
Κατ’ αποκλειστικές πληροφορίες που μουσείο της τεχνολογίας του πετρελαίτυγχάνει να γνωρίζω, σήμερα γίνονται ου από τον αρχαίο κόσμο έως σήμερα
ανασκαφές στην περιοχή που πιθανοΣπύρος Π. Κόλλιας

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Οι Πόντιοι και η Κυριακή της Ορθοδοξίας

Δ υ ό
αδελφοί
Πόντιοι
έφυγαν κάποτε από το χωριό τους για να επισκεφτούν
την αδερφή τους, που είχε
παντρευτεί στην πόλη. 'Ηταν
Σάββατο κι αφού έφαγαν το
βράδυ και τα είπαν με την
αδερφή και το γαμπρό τους,
συμφώνησαν το άλλο πρωί,
που ξημέρωνε Κυριακή της
Ορθοδοξίας, να πάνε στην
εκκλησία.
Σηκώθηκαν το πρωί κι η

λογείται ότι βρίσκονταν τα Αρδέρικκα
και έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία παρουσιάζουν εκπληκτική
ομοιότητα με τα αρχαία ευρήματα της
Ερέτριας, πράγμα που επιβεβαιώνει τον
Ηρόδοτο για άλλη μια φορά. Τα ευρήματα αυτά έχουν ήδη δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον και της αρχαιολογικής
υπηρεσίας της Ευβοίας η οποία κάποια
στιγμή στο μέλλον θα παρουσιάσει και
επίσημα την διασύνδεση των δύο αυτών
χώρων.

αδερφή τους τους πρότεινε να πάνε στη μητρόπολη
για να παρακολουθήσουν
τη λειτουργία, που εκεί γίνεται με μεγαλοπρέπεια.
Αυτή έπρεπε να πάει σε μιά
μικρότερη εκκλησία μακριά
από το κέντρο της πόλης,
γιατί μετά είχε εκεί κοντά
κάποια υποχρέωση. Το μεσημέρι θα συναντιότουσαν
στο σπίτι.
Τα δυό αδέρφια, ρωτώντας
από δω, ρωτώντας από κει,
έφτασαν τελικά στη μητρό-

πολη. Μπήκαν μέσα και τα '
χασαν με τη μεγαλοπρέπεια
της εκκλησίας, τους μεγάλους ποέλεους, το χρυσοφορεμένο μητροπολίτη
κ.λπ.
Μετά το τέλος της λειτουργίας θα γινόταν η λιτανεία
των εικόνων, σύμφωνα με
όσα προβλέπει το τυπικό για
την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι φίλοι μας βλέπουν
ξαφνικά τους παπάδες να
βγαίνουν από το ιερό, άλλος με το ευαγγέλιο, άλλος

με εικόνα, παιδιά με
σταυρούς κι εξαπτέρυγα στα χέρια, από
κοντά κι ο κόσμος
όλος ν' ακολουθεί
κρατώντας κάποια εικόνα
στα χέρια. Ρίχνουν μιά ματιά γύρω τους να πάρουν κι
αυτοί καμιά εικόνα, μα του
κάκου. Είχαν εξαφανιστεί
όλες.
Για να μη μείνουν με άδεια
τα χέρια μπουκάρουν μέσα
στο ιερό, βλέπουν μπροστά
τους μιά κολυμβήθρα, την
αρπάζουν κι ακολουθούν κι
αυτοί τον κόσμο. Τέλος πάντων τέλειωσε η λιτανεία,
γύρισαν όλοι ξανά στην εκ-

κλησία κι ακούμπησαν μέσα
στο ιερό την κολυμβήθρα
και πήραν το δρόμο για το
σπίτι της αδερφής τους.
- Καλώς τους, πώς τα περάσατε; Σας άρεσε η εκκλησία;
- Ωραία ήταν, αλλά κουραστήκαμε λίγο, απάντησαν
λίγο βαριεστημένα εκείνοι.
- Γιατί; απόρησε εκείνη.
Κράτησε πολύ η λειτουργία;
- 'Οχι, η λειτουργία τέλειωσε κανονικά, αλλά αμέσως μετά είχε... μετακόμιση.
Ποντιακή εξήγηση!
Ιερ. Θ.Π.

