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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ο σκληρός και άτεγκτος 
αστυνομικός στους "΄Αθλιους" 
του Β. Ουγκώ - Του αριθμού 305 
γραφή.

2. Κραυγή ορνέου - Αιωνίως 
(αρχ.).

3. Χάλκινος μυθικός γίγαντας 
της αρχαίας Κρήτης - Πορεία 
πλοίου (ναυτ. όρος).

4. Διάσημος Νορβηγός δραμα-
τικός συγγραφέας (1820 - 1906) 
- Ο δυνάμενος να δοθεί (αρχ.).

5. Εθνικός ευεργέτης από την 
'Ηπειρο, ιδρυτής της Ακαδημίας 
Αθηνών - Τα έχει η ... σπάλα.

6. Ο οποίος (αρχ.) - Ασύμφω-
νος... λαός.

7. Ξενικός τίτλος ευγενείας - 
Θεός των αρχαίων Φοινίκων.

8. Χρήμα από την ... Τουρκία - 
Κρητικών "εδώ".

9. Η πατρίδα του Μωάμεθ - Τα 
έχουν τα... σύκα.

10. Το επίνειο της Αλγερίας - 
Αρχαία πόλη της Σικελίας.
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ΚΑΘΕΤΑ

1. Αρχιτέκτονας του Παρθενώνα 
(5ος π. Χ. αιώνας) - 'Αρθρο.

2. Από την Αραβία αυτός (καθ.) - 
Σώμα που ιδρύθηκε από τον Μπαί-
ντεν Πάουελ και εισήχθη και στην 
Ελλάδα από το 1910 (αρχικά).

3. Μία από τις φιγούρες της τρά-
πουλας (ξ.λ.) - Πόλη της Παλαιστί-
νης όπου η Ραχήλ έκλαψε τα αδι-
κοχαμένα τέκνα της κατά τη Βίβλο.

4. Αρχαίων "ψώνια" - Ιστορική 
πόλη της Γαλλίας.

5. Λατίνων "πράγμα" - "Κιμ..." Διά-
σημη Αμερικανίδα ηθοποιός.

6. Της οποίας (αρχ.) - Μόριο της 
δημοτικής - Και έτσι το τουλούμι 
(δημ.).

7. Ιστορικός ποταμός της Νότιας 
Μ. Ασίας - Εισάγει όρκο αλλά αντί-
στροφα.

8. Τον ενδιαφέρει ο τουρισμός 
(αρχικά) - Ξενική ζητωκραυγή.

9. Μαθητής και συνεργάτης του 
Αποστόλου των Εθνών Παύλου, 
μετέπειτα Επίσκοπος Κρήτης - 
Το έκλεψε ο Προμηθέας από τον 
'Ολυμπο.

10. Επιστημονική ονομασία του 
τυφλοπόντικα (αιτ.).

Έγραψαν & Είπαν:

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΤΥΛΛΙΟΣ ΚΙΚΕΡΩΝ 
(106- 43 π.Χ.), ο ονομαστός εκεί-
νος Ρωμαίος ρήτορας, φιλόσοφος, 
πολιτικός και συγγραφέας , είπε: ότι 
υπάρχει Θεός είναι τόσο φανερό, 
ώστε εγώ αμφιβάλλω αν είναι πνευ-
ματικά υγιής εκείνος που Τον αρνεί-
ται…

Ο ΟΡΑΤΙΟΣ ΚΟΙΝΤΟΣ ΦΛΑΚΚΟΣ) 
65- 8 π.Χ. ο μεγαλύτερος και σημα-
ντικότερος όλων των Λατίνων λυ-
ρικός ποιητής σε μια του Ωδή έγρα-
ψε και είπεν : ο ωχρός υποκίτρινος 
θάνατος χτυπάει με το ίδιο πόδι και 
τις καλύβες των φτωχών και τα ανά-
κτορα των βασιλιάδων (χωρίς καμιά 
εξαίρεση…)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΡΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ 

ΑΡΗ Σ. ΖΗΚΟΥΡΙΔΗ

(Δ.Σ. Λουκάτος, Τα καλοκαιρινά, Εκδόσεις Φι-
λιππότη, σελ. 129-130, επιμ. κειμένου: Γ.Ν.Αικ.). 

Μεγάλη «δεσποτική» Γιορτή του κα-
λοκαιριού, που τοποθετήθηκε στις αρχές 
του Αυγούστου, αν κι οι Ευαγγελιστές ση-
μειώνουν, ότι ο Χριστός έδειξε την αίγλη 
Του στους Μαθητές Του (ανεβαίνοντας στο 
βουνό του Θαβώρ) λίγες μέρες πριν από τη 
Σταύρωση. (Ματθ. 17, 1. Μάρκος 9, 2. Λου-
κάς 9, 28).

Η εικονογραφία του θαυμαστού αυτού 
γεγονότος είναι από τις πιο εντυπωσια-
κές. Στην Ορθόδοξη παράδοση, ένα βου-
νό- βράχος με τρεις κορφές˙ ο Χριστός στη 
μέση, φωτεινός σαν ασώματος, δεξιά Του ο 
Μωυσής και αριστερά ο Ηλίας. Στους πρό-
ποδες (κοντά) πεσμένοι έκθαμβοι, με το 
κεφάλι κάτω, οι: Πέτρος, Ιάκωβος και Ιω-
άννης. Η καθολική εικονογραφία παρουσι-
άζεται ελευθερότερη.

Ο λαός μας γιορτάζει την ημέρα αυτή 
με αργία κι εκκλησιασμό, ή και με μεγάλα 
πανηγύρια. Είναι πολλές οι εκκλησιές: Με-
ταμόρφωσις, Σωτήρας (Χριστός), Αγιά Σω-
τήρα, Άγιος Σώστης, και τα επώνυμά τους 

χωριά. Επίσης και πολλά Μοναστήρια, 
με το όνομα Μεταμόρφωσις, Παντο-
κράτορος κ.α.

Συνηθίζουν την ημέρα αυτή να προ-
σκομίζουν απαρχές στην εκκλησιά, 
σταφύλια, που τα ευλογεί με επίσημη 
ευχή ο παπάς. Είναι μέρα χαρούμε-
νη, που επιτρέπει και τη διακοπή της 
νηστείας του Δεκαπενταύγουστου, 
με ψάρι και σκορδαλιά. Γιορτάζουν τα 
ονόματα Σωτήρης και Σωτηρία (Σώ-
τος, Ζώτος, Σωτήρω), από τα οποία 
προέρχονται και πλήθος νεοελληνικά 
επώνυμα.

Από παρετυμολογία (αλλά και κυρι-
ολεξία) προς τον Σωτήρα, ο λαός έφτι-
αξε τη λέξη «σωτηρεύω», δηλ. σώζω 
ή συντηρώ και, είτε εφαρμόζει πρακτι-
κές θεραπευτικές ενέργειες (μαζεύει 
βότανα, εκκλησιάζει τους αρρώστους 
του), είτε φροντίζει να εξασφαλίσει τα 
ρούχα του, για τον χειμώνα που πλησιάζει:

«Του Σωτήρος, σωτήρευε τα ρούχα 
σου».

Από την ημέρα αυτή, που είναι και κά-

ποιο προμήνυμα φθινοπώρου, παρατηρούν 
ότι φεύγουν οι αποδημητικοί πελαργοί. Αρ-
γότερα θα φύγουν και τα χελιδόνια:

«Του Σωτήρος τα λελέκια, του Σταυρού 
τα χελιδόνια!»

Στην περιοχή της Ιστιαίας, στη Βόρεια Εύ-
βοια, μέσα σε μια καταπράσινη κοιλάδα βρί-
σκεται η Παναγία Ντινιούς. Θεόρατα πλατά-
νια ανοίγουν τα κλαδιά τους στον ουρανό κι 
ένα ήσυχο ποταμάκι, το «Διονόρεμα», κυλά 
τα καθάρια νερά του μέσα σε καλαμιές και 
σκοίνα. Γάργαρο και δροσερό το νερό της 
κρήνης στον περίβολο ξεδιψά κάθε διαβά-
τη και προσκυνητή. Κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας η περιοχή ανήκε σε κά-
ποιον Τούρκο μπέη. Μετά την Επανάσταση 
του 1821 πουλήθηκε στην οικογένεια του 
Αθανάσιου Πετσάλη, από την οποία το 1928 
την αγόρασαν οι αδελφοί Ριτσώνη. Ο ναός 
χτίστηκε πάνω σε βυζαντινό ερειπωμένο 

κτίσμα το 1952. Η ιερή εικόνα είναι πολύ 
παλιά. Εικονίζει τη Θεοτόκο με τον Κύριο 
ευλογούντα και φέρει την επωνυμία «Η 
Οδηγήτρια των Χριστιανών». Η χρονολογία 
της αγιογραφήσεως παραμένει άγνωστη 
και, όπως λέγουν οι ειδικοί, έχει δύο ή τρεις 
φορές ξαναζωγραφιστεί. Στις άκρες της 
μπορεί κανείς να διαβάσει το γνωστό θεο-
μητορικό ύμνο: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε 
κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σου˙ 
εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος 
ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Ακριβώς στο μέτωπο 
της Θεομήτορος υπάρχει μια τρύπα, βαθιά. 
Η παράδοση αναφέρει ότι κατά την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας, τότε που η πατρίδα μας 
αναστέναζε κάτω από τον βαρύ κι ασήκωτο 
ζυγό του άπιστου κατακτητή, ένας Τούρκος 
κυνηγούσε στην περιοχή αυτή έναν Έλληνα, 
πιστό και ευσεβή χριστιανό, να τον σκοτώ-

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ

Συνέχεια στη σελίδα 5

Η φετινή ευλογία των σταφυλιών στην εορτή 
της Μεταμορφώσεως από τον πατέρα Θεοφάνη. 
(Φωτ.: Γ. Ν. Αικατερινίδης)

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)

ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΖΩΗΣ

Του Γιώργου Κωνσταντίνου, 
Λογοτέχνη - Συγγραφέα, 
μέλους Δ.Ε.Ε.Λ.

 Η φωνή του Θεού ακούγε-
ται καλύτερα από την καρδιά.

 Δεν χρειάζεται ν’ανέβεις 
στην κορυφή του βουνού για 
να νιώθεις κοντά στον Θεό. 
Υπάρχουν τόσοι δυστυχισμέ-
νοι γύρω σου.

 Ένα χαμόγελο μπορεί ν’ ανοίξει 
την πόρτα της καρδιάς. Ένας καλός 
λόγος και της ψυχής.

 Όταν δεν βρεις πουθενά τον Θεό 
αναζήτησέ Τον στην καρδιά σου.

 Το ν’ανάψεις ένα κερί στον Άγιο 
δεν σε κάνει φτωχότερο, αλλά και 
από μόνο του δεν σε σώζει.

 Η τύχη είναι απρόβλεπτη, γι’ 
αυτό και η βοήθεια του Θεού πά-
ντα ευπρόσδεκτη.
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σει. Πού αλλού να καταφύγει ο δύ-
στυχος; Αποκαμωμένος μπήκε στο 
φτωχικό και ταπεινό εκκλησάκι, 
για να σωθεί. Γεμάτος αγωνία και 
συγκίνηση προχωρεί στο ιερό και 
κρύβεται πίσω από την ιερή εικόνα 
της Παναγίας στο τέμπλο. Σε λίγο 
καταφθάνει και ο Τούρκος. Μπαί-
νει στον ιερό χώρο του ναού και 
βλέπει τον Έλληνα. Δεν συγκινείται 
ο άπιστος από το περιβάλλον. Τα 
πρόσωπα των Αγίων τον αφήνουν 
ασυγκίνητο. Δεν είναι σε θέση να 
αισθανθεί τη χάρη της Παναγί-
ας. Αυτός το μίσος του σκέφτεται 
μόνο. - Γιατί κρύφτηκες πίσω από 
το ξύλινο παραπέτασμα, άθλιε ρα-
γιά; Θαρρείς ότι τώρα δεν μπορώ 
να σε σκοτώσω; - Η χάρη της Πα-
ναγίας, της Βασίλισσας των Ουρα-
νών, είναι μεγάλη. Σ' αυτήν λοιπόν 
καταφεύγω τούτη τη δύσκολη 
στιγμή ζητώντας τη βοήθεια και 
προστασία Της. Γέλασε ο Τούρκος 
και το άγριο, αφύσικο, γέλιο του 
τράνταξε τη γαλήνη της φτωχικής 
εκκλησούλας. Κι έτσι χλευάζοντας 
την πίστη του χριστιανού, έσφιξε 
στο χέρι του τη μακρύκανη πιστό-

λα του και πυροβόλησε την εικόνα 
που πίσω της κρυβόταν ο Έλληνας. 
Η σφαίρα κτύπησε ακριβώς το μέ-
τωπο της Παναγίας, άφησε το ση-
μάδι της μέχρι σήμερα, αλλά όμως 
-τι θαύμα!- επέστρεψε αστραπιαία 
πίσω και κτύπησε ακριβώς στο 
μέτωπο τον Τούρκο, τιμωρώντας 
τον για την ασέβειά του. Και επει-
δή στα τουρκικά η λέξη επιστρο-
φή -γυρισμός της σφαίρας λέγε-
ται «ντινιούς», ονομάστηκε από 
τότε η θαυματουργή αυτή εικόνα 
«Παναγία της Ντινιούς». Οι κάτοι-
κοι της περιοχής Ιστιαίας και όλης 
της βόρειας Εύβοιας σέβονται και 
υπεραγαπούν την Ιερή αυτή Εικό-
να, ο ναός της οποίας πανηγυρίζει 
κατά την απόδοση της εορτής της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 23 
Αυγούστου. Εκατοντάδες πιστοί 
προσέρχονται να προσκυνήσουν 
και να παρακολουθήσουν τον πα-
νηγυρικό εσπερινό και τη Θεία 
Λειτουργία στη Χάρη Της. Πολλά 
τα θαύματα που αναφέρονται και 
πλήθος τα αφιερώματα που μαρ-
τυρούν την ευγνωμοσύνη του πι-
στού λαού μας στη Μάνα Παναγιά.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τῇ 29η τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἡ ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς 
τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Η υπόθεση της εορτής.
Ο Συναξαριστής του Μηναίου με την 

ευκαιρία της θλιβερής ανάμνησης της 
αποτομής της κεφαλής του Προδρό-
μου αναφέρει τα εξής (σε δική μας 
ελεύθερη απόδοση): Ο Ιωάννης είναι 
αυτός για τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός 
είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος προφή-
της από όσους γέννησαν γυναίκες˙ 
«μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προ-
φήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδείς 
ἐστιν»(Λουκ. ζ΄, 28). Είναι αυτός που 
σκίρτησε από την κοιλιά της μητέρας 
του (Λουκ. α΄, 41 και 44) και κήρυξε τον 
Χριστό στους ανθρώπους πάνω στη γη 
και στους νεκρούς στον Άδη. Είναι ο 
γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ που 
γεννήθηκε ύστερα από υπόσχεση του 
Θεού, την οποία μετέφερε στον πατέρα 
ο αρχάγγελος Γαβριήλ (βλ. Σ/βρίου 23 
και Ιουνίου 24). Είναι αυτός που απο-
κεφαλίστηκε σήμερα από τον Ηρώδη, 
επειδή ασκούσε σ’ αυτόν έλεγχο για 
την παράνομη πράξη της μοιχείας του 
με την Ηρωδιάδα. Ο Ιωάννης φορού-
σε το ένδυμα της αγιοσύνης από την 
κοιλιά ακόμη της μητέρας του, εγκολ-
πώθηκε την αγνότητα, ασπάστηκε τη 
σωφροσύνη, άσκησε τη νηστεία και 
την εγκράτεια, απέφυγε κάθε επικοι-
νωνία με τους ανθρώπους και έκαμε 
κατοικητήριό του την έρημο. Εκεί ζού-
σε με τα άγρια θηρία, σκεπασμένος με 
ένδυμα από τρίχες καμήλου, ζωσμέ-
νος με δερμάτινη ζώνη και βρίσκοντας 

την τροφή του έτοιμη, όπως τα πτηνά. 
Μελετούσε διαρκώς στο νου του το 
νόμο του Θεού και μπροστά στην τή-
ρηση του θείου νόμου όλα τα άλλα τα 
θεωρούσε δεύτερα και κατώτερα. Ο 
Ιωάννης είναι αυτός που ξεπέρασε τα 
όρια της ανθρώπινης φύσης και βά-
πτισε τον καθαρό και αμόλυντο Χριστό 
που με τη θεία του γέννηση ξεπέρασε 
τους νόμους της φύσης.

Από τη άλλη μεριά ο Ηρώδης, ο τε-
τράρχης της Ιουδαίας, έλαβε ως γυναί-
κα του την Ηρωδιάδα, τη σύζυγο του 
αδελφού του Φιλίππου. Τότε ο προ-
φήτης Ιωάννης παρακινημένος από 
θείο ζήλο και οπλισμένος με τα όπλα 
της αλήθειας έλεγε προς τον τύραν-
νο˙ «Οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα 
τοῦ ἀδελφοῦ σου»(Μάρκ. στ΄, 18). Για 
το λόγο αυτό ο Ιωάννης ρίχτηκε σιδη-
ροδέσμιος στη φυλακή από τον Ηρώ-
δη που τον παρότρυνε προς τούτο η 
μανιακή και παράνομη γυναίκα του, 
η Ηρωδιάδα, Και ενώ γιορτάζονταν τα 
γενέθλια του Ηρώδη, το άφθονο και 
ερεθιστικό για τις αισθήσεις του ποτό 
έσπρωξε στην παραφροσύνη τον οι-
κοδεσπότη. Χόρεψε η Σαλώμη, η κόρη 
της παράνομης συντρόφου του, και 
ορίστηκε ως βραβείο του άσεμνου 
χορού της ο αποκεφαλισμός του Προ-
φήτη. Αμέσως λοιπόν προσκομίστηκε 
σε πιάτο η κεφαλή του Δικαίου και επι-
δόθηκε στην ακόλαστη και μοιχαλίδα 
γυναίκα, την Ηρωδιάδα, ενώ έσταζε 
ακόμα το αίμα και εξακολουθούσε να 

ασκεί τον ίδιο έλεγχο στο παράνομο 
ζεύγος. Όλα αυτά έγιναν στην πόλη 

Σεβαστή, η οποία απέχει από τα Ιερο-
σόλυμα μιας ημέρας πορεία Εκεί και ο 
μετά τον Ηρώδη τετράρχης έκτισε τα 
βασιλικά του ανάκτορα, εκεί έγινε και 
το συμπόσιο που στοίχισε το θάνατο 
του Προφήτη. Εκεί ενταφιάστηκε σε 
μέρος απόκρυφο και το προφητικό και 
άγιο σώμα του Ιωάννη με τη φροντίδα 
των μαθητών του. Το στυγερό έγκλη-
μα του παράνομου ζεύγος αφηγούνται 
οι ευαγγελιστές Μάρκος και ,Ματθαί-
ος (βλ. Μάρκ. στ΄,14-29 και Ματθ. ιδ΄, 
1-12).

Ιερ. Θ.Π.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ

10-12 / 8 / 1953
Στην περίοδο 10-12 Αυγούστου ξέσπασαν 

τρομεροί σεισμοί στα Επτάνησα, οι οποίοι μάλι-
στα και επεκτάθηκαν 2-3 εβδομάδες αργότερα 
μέχρι την Κύπρο, με σημαντικές καταστροφές 
κυρίως στην επαρχία Πάφου (ισοπεδώθηκαν 
135 χωριά, 35 νεκροί, 100 τραυματίες). Οι ζη-
μιές, ωστόσο, στο Ιόνιο υπήρξαν βαρύτατες, 
αφού η Κεφαλλονιά, η Ζάκυνθος και η Ιθάκη 
υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή.

24/8/ 1954
Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο λυρικός ποιη-

τής Γ.Δελής.

10/8/1957
Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο δημοφιλής κω-

μικός Κυρ. Μαυρέας.

11/8/1957
Καταργούνται ορι-

στικά οι τροχιόδρομοι 
στην πρωτεύουσα, θα 
αντικατασταθούν από 
τρόλεϊ και λεωφο-
ρεία.

Ελένη Παπαγεωργίου-Ηλιάδη

ΣΑΝ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Σύμφωνα με ενημέρωση που μας 
έγινε ως φορέα εκπροσώπησης των 
αγροτών και μετά από πολλά ερωτήμα-
τα που υποβάλλονται, πληροφορούμε 
τους αναγνώστες μας και συμπολίτες, 
ότι εντός του Φθινοπώρου αναμένεται 
η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών κατά 
Δήμο.

Η συνταξή τους βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο έγκρισης αφού στην παρούσα 

φάση διεξάγεται ο έλεγχός τους από τις 
επιβλέπουσες δημόσιες υπηρεσίες (Δ/
νση Δασών Ευβοίας και Κτηματολόγιο Α.Ε.).

Προσοχή!  Χρειάζεται από τους συμπο-
λίτες μας ιδιοκτήτες το διάστημα για τυ-
χόν αντιρρήσεις των, το οποίο περιορί-
ζεται στους 2 μήνες από την ανάρτηση.

Επιμέλεια ενημέρωσης:
Πέτρος Κυριαζής

Γεν. Γραμματέας Αγροτικού 
Συλλόγου Ερέτριας

Τηλ. 6932860599

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο πάτερ Ακάκιος, που ζούσε σ’ένα μοναστήρι κάποι-
ου ακριτικού νησιού μας, υπόφερε από το συκώτι του κι 
έπρεπε να μείνει για κάποιο διάστημα στην Αθήνα για πα-
ρακολούθηση. Στην Αθήνα όμως συγγενείς και γνωστούς 
δεν είχε, ούτε και μπορούσε καλόγερος άνθρωπος να μέ-
νει σε ξενοδοχεία. Έτσι πήγε σε μια ήσυχη γειτονιά, νοί-
κιασε ένα δωμάτιο στο σπίτι μιας απλής γυναίκας για δύο 
μήνες κι έμενε εκεί.
Ο πάτερ Ακάκιος συνήθισε γρήγορα το νέο περιβάλλον. 

Το σπίτι ήταν ήσυχο, άνετο κι η εξυπηρέτηση της νοικο-
κυράς πολύ καλή. Περισσότερο όμως του άρεσε που η 
σπιτονοικοκυρά του ήταν πολύ θρήσκα και μάλιστα φαίνε-
ται πως ήξερε κι από ψαλτική, αφού συχνά την άκουγε να 
ψάλλει. Κι είχε και ωραία φωνή. Κάθε πρωί ξυπνούσε με 
το ψάλσιμό της και του θύμιζε έτσι το μοναστήρι του.

Μετά από λίγες μέρες όμως παρατήρησε πως η σπιτονοι-
κοκυρά του έψαλλε πάντα τον ίδιο ψαλμό. Γιατί άραγε; Της 
άρεσε πολύ ο ψαλμός αυτός ή δεν ήξερε άλλον; Αποφάσι-
σε λοιπόν να την ρωτήσει.
-Κυρία Ευτέρπη μου, της είπε με χαμόγελο, συγχαρη-

τήρια, έχετε πολύ ωραία φωνή και ψάλλετε όμορφα και 
σωστά. Γιατί όμως συνηθίζετε να ψάλλετε πάντα τον ίδιο 
ψαλμό; Σας αρέσει τόσο πολύ;
-Α μπα! του απάντησε με χαμόγελο η κυρία Ευτέρπη. Ο 

ψαλμός αυτός που ακούτε είναι το μέτρο μου για να βράζω 
τ’αυγά. Κοντός ψαλμό- μελάτα τ’αυγά. Μακρύς ψαλμός-
σφιχτά τ’αυγά!
Κι ο πάτερ Ακάκιος γέλασε με την απλότητα και την ευ-

ρηματικότητά της.
Ιερ. Θ.Π.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ο ψαλμός και το μέτρο
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Η αγάπη θεωρείται η κύρια πηγή 
έμπνευσης τόσο στην ανατροφή των παιδι-
ών μας , όσο και στη ζωή μας εν γένει. Η 
αγάπη μάλιστα, σχεδόν πάντοτε, ταυτίζεται 
με την έννοια της προσφοράς και της θυσί-
ας, που δεν αφήνει περιθώριο στον άλλο να 
είναι δυσαρεστημένος και απογοητευμένος, 
που δεν του δίδει το δικαίωμα να αισθαν-
θεί περιφρονημένος, αλλά και να νομίζει ότι 
κάτι του λείπει από τη ζωή του. Έτσι είμαστε 
ως γονείς πάντοτε πρόθυμοι να ικανοποι-
ήσουμε κάθε επιθυμία των παιδιών μας, 
εργαζόμαστε σκληρά για να μπορέσουμε 
να τους προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλ-
λον και κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτά 
να μην αισθάνονται μειονεκτικά έναντι των 
συνομιλήκων τους, τόσο σε ό,τι αφορά στις 
δυνατότητες για μόρφωση, αλλά και στο 
ντύσιμο, στη διασκέδαση, στα καταναλω-
τικά αγαθά. Όλα αυτά τα θεωρούμε αγάπη 
και μόνο αγάπη, κι έτσι αισθανόμαστε γονε-
ϊκά επαρκείς, από τη στιγμή που δεν υπάρ-
χει καθήκον έναντι των παιδιών μας που να 
μην έχουμε εκπληρώσει.

Η γονεϊκή μας επάρκεια, όμως, κρίνεται 
από τον τρόπο καθοδήγησης των παιδιών 
μας σε κάποιες στιγμές της οικογενειακής 
καθημερινότητας. Από εκεί ξεκινούν προ-
βληματισμοί κατά πόσον έχουμε εντρυ-
φήσει στην αληθινή αγάπη και όχι σε εξι-
δανικευμένες μορφές της που συνήθως 
οδηγούν την ανατροφή στην αποτυχία. Γιατί 
η αληθινή αγάπη εμπεριέχει στοιχεία όπως 
η υπευθυνότητα, η άσκηση, η ανοχή και 
ο προβληματισμός, που δεν μπορούν να 
απουσιάζουν από τον τρόπο ανατροφής. 
Τα στοιχεία αυτά καλλιεργούν την προσω-
πικότητα του παιδιού και της προσδίδουν 
τη διάσταση της ελευθερίας,που κρύβεται 
σ’ αυτά. Για παράδειγμα, η υπευθυνότη-
τα στη ζωή των παιδιών μας φαίνεται από 
το αν ενθαρρύνονται από το οικογενειακό 
πρόγραμμα να συνεισφέρουν στην καλή 
λειτουργία του σπιτιού, τόσο σε ό,τι αφο-
ρά στον εαυτό τους, όσο και στο σύνολο. 
Απλές δουλειές, όπως το να στρώνουν το 
κρεβάτι τους και να τακτοποιούν το δω-
μάτιό τους και τα προσωπικά τους είδη, να 
συμβάλλουν στο στρώσιμο και στο μάζεμα 
του τραπεζιού ή να βοηθούν στην καθαριό-
τητα του σπιτιού και να κάνουν εξωτερικές 
εργασίες (όπως να αγοράζουν τρόφιμα που 

χρειάζεται η οικογένεια), δίνουν στα παιδιά 
την αίσθηση ότι, στο μέτρο των δυνατοτή-
των τους, και η δική τους προσφορά οδηγεί 
στην καλή λειτουργία του σπιτιού.

Η υπευθυνότητα όμως έχει να κάνει και 
με την πρόοδο του παιδιού. Από τα πρώ-
τα σχολικά βήματα στόχος των γονέων θα 
πρέπει να είναι το παιδί να διαβάζει μόνο 
του και να προοδεύει στις σχολικές και 
εξωσχολικές υποχρεώσεις του με κριτήριο 
τον προσωπικό του κόπο. Αν οι γονείς δι-
αβάζουν το παιδί, ή ακόμα χειρότερα, δια-
βάζουν οι ίδιοι για λογαριασμό του παιδιού, 
του κάνουν τις εργασίες του ή στέκονται με 
το βιβλίο για να τους πει το παιδί το μάθημα, 
τότε μπορεί να το βοηθήσουν πρόσκαιρα, 
αλλά στην ουσία, καλλιεργούν μια στάση 
εξάρτησης και ανελευθερίας του παιδιού, 
το οποίο δεν μπορεί από μόνο του να προ-
χωρήσει...

Η υπερπροστατευτικότητα των γονέων 
δεν ωφελεί. Αντίθετα, γίνεται βαρίδι για το 
παιδί, το οποίο την αισθάνεται ως έλλειψη 
εμπιστοσύνης και ή θα αναπτύξει χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, που σημαίνει φόβο για τη 
ζωή και προσκόλληση στο σπίτι, ή, κάποια 
στιγμή, θα ανεξαρτητοποιηθεί με οργή ένα-
ντι των γονέων του, με συνέπειες αρνητι-
κές. Η καλλιέργεια της υπευθυνότητας και 
καθιστά το παιδί συνειδητή προσωπικότη-
τα και του μαθαίνει ότι με τον κόπο του θα 
μπορέσει να λειτουργήσει συλλογικά.

Η υπευθυνότητα είναι στοιχείο της πνευ-
ματικής ζωής του ανθρώπου. Η Εκκλησία 
δεν θέλει τους πιστούς άβουλους οπαδούς, 
αλλά προσωπικότητες που αναλαμβάνουν 
την ευθύνη τόσο για τη ζωή τους, όσο και 
για τη σχέση τους με τον Θεό, τον πλησίον, 
τον κόσμο. Αν θέλουμε να μιλούμε για γνή-
σια αγάπη τόσο στη ζωή μας, όσο και στην 

οικογένεια, αλλά και το κοινωνικό σύνο-
λο, χρειάζεται να την συνδυάσουμε με την 
ελευθερία της ευθύνης για τη ζωή, τόσο την 
εδώ όσο και την αιώνια. Γιατί, τελικά, ο γο-
νέας που πιστεύει στον Χριστό, αφού κάνει 
αυτό που μπορεί για τα παιδιά του, κι αυτή 
είναι η θυσία, αφήνει τον Κύριο να φωτίσει 
και να στηρίξει τις προσπάθειές τους. Κι 
εκείνος, παραμένει πιστός σύμβουλός τους 
και έτοιμος να χαρεί με τη χαρά τους και να 
συμπαρασταθεί στη λύπη τους. Όχι όμως να 
ζήσει για λογαριασμό τους!

(Από το βιβλίο: «Η αγάπη είναι απλή μα 
θέλει κόπο». Δρόμοι για τη σύγχρονη οικο-
γένεια… Πρωτοπρεσβύτερου Θεμιστοκλή 
Μουρτζανού, Εκδόσεις Αρχονταρίκι, Αθήνα 
2012 -επιμ. Β.Ψ.)

Η υπερπροστασία βλάπτει σοβαρά το παιδί!

Την Κυριακή 27 Ιουλίου 2014 η Ενορία μας είχε 
την τιμή και την ευλογία να υποδεχθεί τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας και 
Έξαρχο Ωκεανίας κ. Αμφιλόχιο, ο οποίος εκτελεί 
σημαντικό ιεραποστολικό έργο στη Νέα Ζηλαν-
δία και τα νησιά Φίτζι του Νότιου Ειρηνικού. Ο 
Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουρ-
γία και στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στον Άγιο 
Παντελεήμονα, που εκείνη την ημέρα εόρταζε, 
στην αναγκαιότητα να είμαστε συνδεδεμένοι 
με την Εκκλησία, αφού αποτελεί κιβωτό σωτη-
ρίας, όπου αν βρίσκεται κανείς μέσα σ’ αυτήν 

δεν θα χαθεί, παρατήρησε πως ορατοί και αό-
ρατοι εχθροί παλεύουν κατά της ανθρωπότητας 
αλλά και κατά της Ελλάδας, μπορούμε όμως να 
τούς νικήσουμε αντλώντας δύναμη από τον Θεό 
και τους Αγίους μας. Ο π Θεοφάνης με τη σει-
ρά του εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία 
του Σεβασμιωτάτου στην Ενορία μας, τον οποίο 
γνώριζε ως καθηγητή στην Εκκλησιαστική Σχο-
λή και από την ιεραποστολική του δράση στην 
Αφρική και τον προσκάλεσε να επαναλάβει την 
επίσκεψη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΝΑΟ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΣ

Μεγάλο έγκλημα οι 
εκτρώσεις

Του Επισκόπου 
+Αυγουστίνου Καντιώτου

…..Καταπατούμε τον νόμο του Θεού. Στα 
σκουπίδια ρίχνουν τα αθώα έμβρυα που 
φονεύουν.

Γι’ αυτό δεν βλέπουμε προκοπή. Κατά 
έναν υπολογισμό στη χώρα μας γίνονται 
400.000 εκτρώσεις τον χρόνο! Σβήνουμε 
ως λαός, διότι φύγαμε από τον Θεό. Μερι-
κούς τύπους μόνο κρατούμε, η ουσία έφυ-
γε. Ο Θεός να μας ελεήσει. Όταν ο Μπους, ο 
πρόεδρος της Αμερικής, επαινούσε κάποτε 
την Ελλάδα, τότε ο Οζάλ, ο πρωθυπουργός 
της Τουρκίας, του είπε˙ - Η Ελλάδα παλαιά 
είχε μια δόξα˙ τώρα τι είναι; ένα γηροκο-
μείο. Δώστε μας άδεια και σε μια βδομά-
δα την καταλαμβάνουμε…. Δεν υπάρχουν 
φρουροί. Το 1912 ένας Έλληνας πέθαινε το 
πρωί, και μέχρι το βράδυ γεννιόνταν οχτώ 
παρακαλώ˙ τώρα ένας Έλληνας πεθαίνει το 
πρωί, και μέχρι το βράδυ μισός γεννιέται!…..

Τώρα, εκεί που φτάσαμε, συχνά οι γυναί-
κες είναι άστοργες. Το μεγάλο αμάρτημά 
τους είναι οι εκτρώσεις, που είναι φόνος. 
Γιατροί επίορκοι σφάζουν τα παιδάκια όπως 
ο χασάπης τα αρνάκια, και πλουτίζουν. Σε 
λίγο αυτή η πατρίδα δεν θα έχει παιδιά, θα 
γίνει γηροκομείο. Γυναίκες και κορίτσια που 
μ’ ακούτε, τέτοιο αμάρτημα μην κάνετε στη 
ζωή σας˙ θα κολαστείτε. Προτιμότερο να 
γκρεμίσεις μια εκκλησία παρά να χαλάσεις 

ένα παιδί. Μεγάλο έγκλημα οι εκτρώσεις 
και γενικώς η αποφυγή της τεκνογονίας.

Ένα μας απομένει, να μετανοήσουμε, να 
μετανοήσουμε όλοι από τα βάθη της καρδι-
άς μας και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. 
Εάν δεν μετανοήσουμε, έρχονται μεγάλες 
συμφορές στον κόσμο. Ας μετανοήσουμε 
λοιπόν πρώτοι εμείς οι κληρικοί˙ ας μετα-
νοήσουν οι γέροντες, οι άντρες, οι γυναίκες 
και τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Τότε μόνο 
υπάρχει ελπίδα ο Χριστός ν’ απλώσει τα χέ-
ρια Του επάνω στον αμαρτωλό κόσμο και 
να δώσει τη συγχώρηση.

Είθε ο Θεός δια των πρεσβειών της υπε-
ραγίας Θεοτόκου να δώσει σε όλους εμάς 
μετάνοια, για να βρούμε έλεος και σωτη-
ρία˙ αμήν.

Προσοχή από την πνευματική νέκρωση!
Ο πνευματικά νεκρός δεν βλέπει τα μεγα-

λεία του Θεού, δεν ακούει τον λόγο Του, δεν 
κάνει ελεημοσύνη, δεν πατάει στην εκκλη-
σία, η καρδιά του είναι άδεια.

Αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους 
ονομάζει νεκρούς. « Ἄφες τούς νεκρούς 
θάψαι τούς ἑαυτῶν νεκρούς», είπε στο 
Ευαγγέλιο(Μαθ. 8,22). Και για τον άσω-
το που επέστρεψε είπε˙ « νεκρός ἦν καί 
ἀνέζησε» (Λουκ. 15,32). Κι ο απόστολος 
Παύλος λέει˙ Εσείς που λατρεύατε τα εί-
δωλα ήσασταν «νεκροί τοῑς παραπτώμασι» 
(Ἐφ. 2,5). Και η Αποκάλυψις λέει στον αμε-
τανόητο αμαρτωλό˙ « Οἶδά σου τά ἔργα», 
γνωρίζω τα έργα σου, «ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι 
ζῇς, καί νεκρός εἶ», όνομα έχεις ότι ζεις 
αλλά είσαι νεκρός (Ἀπ. 3,1).

***
Σήμερα, αδελφοί μου, επικρατεί νέκρα. 

Φέρετρο έχουμε και δεν το λέμε. Νομίζει 
κανείς πως βαδίζει μέσα σ’ένα απέραντο 

νεκροταφείο με οστά όπως στην πεδιάδα 
εκείνη που είδε ο Ιεζεκιήλ κι ο Θεός του είπε 
να κηρύξει(κεφ. 37ο ). Τι σημαίνει αυτό; Ότι 
ένα είν’ εκείνο που θ’αναστήσει τις νεκρές 
κοινωνίες˙ ο λόγος το Θεού. Ποιος λόγος; 
ο προφητικός, ο αποστολικός, ο ελεγκτικός, 
που τολμά να πει στον αμαρτωλό˙ «Είσαι 
ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και 
τυφλός και γυμνός»(Ἀπ. 3,17).

Είθε ο Κύριος να μας αναστήσει σε μία 
νέα πνευματική ζωή με πρόγραμμα το 
ψαλμικό «Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς σου, 
καί ἀσεβεῖς ἐπί σέ ἐπιστρέψουσιν»(Ψαλμ. 
50,15).

***

Θέλουμε ανόρθωση
Η ανθρωπότης, πεσμένη στα πάθη, θέλει 

να σηκωθεί. Ανόρθωση ζητάει ο κόσμος. 
Ποιος θα τον σηκώσει; Οι κοσμοδιορθωταί, 
που προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους 
«ευαγγέλια» εξαπατούν. Μία είναι η οδός, 
δεν υπάρχει άλλη˙ είναι η στενή και τεθλιμ-
μένη αλλά νικηφόρος οδός με την πινακίδα 
«οδός Γολγοθά». Είναι η οδός που εβάδισε 
ο Χριστός, και μας καλεί να την βαδίσουμε 
κ’εμείς…

Κάτω από τα άστρα δεν υπάρχει άλλο 
όνομα που μπορεί να μας σώσει, εκτός από 
το όνομα του μόνου Σωτήρος, του μόνου 
Ιατρού, του μόνου Ανορθωτού, του μόνου 
Λυτρωτού της ανθρωπότητος, του Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δεν υπάρχει συντομώτερος και ασφα-
λέστερος δρόμος για να φτάσουμε στην 
ειρήνη και την κοινωνική ευδαιμονία από 
τον λόγο του Κυρίου που συνοψίζει τα πά-
ντα˙ «Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» 
(Λουκ. 6,31).

Συνεχίζεται…
Ιερ Θ.Π.

Μοῦ λέει μιὰ ψυχή, τά προβλήματά της
γιὰ νὰ τὰ πῶ καὶ γώ σε ’Σένα, Κύριε,
καὶ νὰ δώσης τὴν ἀπάντησὴ Σου.
Ἕνα δρόμο σοῦ ζητᾶ κι’ ἕνα Φῶς.
Μὴν ἀργήσης νὰ φανερώσης τὸ δικό σου 
θέλημα.
Γιατὶ Ἐσὺ εἶσαι στὴν αἰωνιότητα καὶ κανείς 
Σου λόγος δὲ γίνεται
ἀργὰ ἥ γρήγορα.
Μὰ ὁ ἄνθρωπος περνᾶ γρήγορα καὶ δὲν 
προφταίνει
καλὰ καλὰ νὰ μάθη τὸ θέλημά Σου
πρὶν ἀπὸ τὰ λάθη καὶ τὰ σφάλματά του…
Κύριε, ἀδιάκοπα οἱ ἄνθρωποι θέτουνε 
στὰ χέρια μου
καὶ τὴν καρδιά μου τὰ βάσανα καὶ τὰ ρω-
τήματά των
γιὰ νὰ τὰ φέρνω σε ’Σένα καὶ νὰ παίρνω
τὴν ἀπάντηση καὶ τὴν παρηγοριά των.
Ἐκεῖνοι κυττάζουνε μένα καὶ γὼ πάλι
κτυπῶ τὴ δική Σου πόρτα…
Περιμένω τὸ χάρισμα καὶ τὴν ἐξουσία…

*Από την ποιητική συλλογή «Απλές Ωδές» 
του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου 
και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη (1911-
2013), η οποία εκδόθηκε πρόσφατα στα 
Χανιά με επιμέλεια του βιογράφου του, εκ-
παιδευτικού Σταμάτη Αποστολάκη (εκλογή 
ποιήματος: Γ.Ν.Αικ.).

Ν’ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ…*


