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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Αρχαία  πόλη  των  παραλίων  

του  Πόντου, θεωρούμενη  αποι-
κία  των  Σινωπέων(καθ.).

2. Το  επίθετο  διάσημου  ξένου  
ηθοποιού.

3.Μισά…υγρά –Τεχνοτροπία, 
λογοτεχνικό  ύφος(ξ.λ.)-Σύμβολα  
κρατικής  υπηρεσίας.

4. Ανωτάτη  Στρατιωτική  Αρχή-
Ακατάληκτο  Ασφαλιστικό  μας  
Ταμείο-Ρώγα  σταφυλιού(αρχ.).

5.Μαλλί προβάτου (δημ.)-Ομάδα  
από  τέσσερις  παίκτες  στη  χαρ-
τοπαιξία(ξ.λ.).

6.Τίτλος  έργου  του  Εμίλ  Ζολά-
Είμαι, υπάρχω (αρχ.).

7.Αρχαίος  τελικός  σύνδεσμος-
Μισό …ΚΤΕΛ-Χριστιανική  οργά-
νωση (αρχικά).

8. Δίφθογγος, αλλά  και  άρθρο-
Το  χρησιμοποιούν  οι  καουμπό-
υδες-Γνωστό  στην  Ευρώπη  Ια-
πωνικό  θέατρο.

9. Έδρα  του  Οικουμενικού  Πα-
τριαρχείου

10. Διάλεκτος  που  έχει  τις  ρί-
ζες της στην  Αρχαία  Ελληνική
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ΚΑΘΕΤΑ
1. Το  όνομα  του Γάλλου φιλέλλη-

να  ζωγράφου  που  απεικόνισε  τις  
σφαγές  της  Χίου  του  1822.

2. Φυτό  με  διακοσμητικά  άνθη 
(δημ.).

3. Πρόθεση-Χερσόνησος  με-
ταξύ  Ασίας  και  Αφρικής-
«Ντάριο…»Διάσημος  Ιταλός  
συγγραφέας, σκηνοθέτης  και  
ηθοποιός.

4. Λατίνων  ‘‘πράγμα’’ -Αυτή  πε-
τάει  (αρχικά)-  Οχυρή  πόλη  της  
Β.Α.  Γαλλίας, γνωστή  από  τους  
Ναπολεόντιους  πολέμους.

5. Προ  ολίγου(αρχ.)-Γνωστός  
Γερμανός  φιλόσοφος, ιδρυτής  του  
κριτικού  ιδεαλισμού  (1724-1804).

6. Είδος  κόλλας  (ξ.λ.)-Το  συνηθί-
ζουν  πολύ  οι  Άγγλοι.

7. Πωλείται  από  τα  βενζινάδι-
κα (ξ.λ.)-Του  αριθμού  25  γραφή-
Βλέπε, κοίτα(αρχ.).

8. Αρχαίων  γουρούνι-Το  Γερμα-
νικό  κράτος (ακλ. λέξη)-Συνεχό-
μενα  στο  αλφάβητο.

9. Τίτλος  όπερας  του  Γάλλου  
μουσικοσυνθέτη  Μπιζέ.

10.Λέγεται  και  έτσι  η  Μαύρη  
Θάλασσα.

ΥΛΙΚΑ: 
•  1,5  λίτρο  γάλα
•  1 ποτήρι  αλεύρι  ή σιμιγδάλι
•  7 αβγά
•  200 γραμ.  ζάχαρη
•  200  γραμ.  μυζήθρα  γλυκιά  χοντροτριμμένη
•  1 κουταλιά  κανέλα  σκόνη
Για  το  φύλλο:
•  2  ποτήρια  αλεύρι
•  2  κουταλιές  ελαιόλαδο
•  2  κουταλιές  χυμό  λεμονιού
•  ½  κουταλάκι  αλάτι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ετοιμάζομε  το  φύλλο  με  τα  παραπάνω  υλικά  και  όσο  νερό  

χρειαστεί. Βάζομε  το  γάλα  σε  κατσαρόλα  να  βράσει. Κοσκινίζομε  το  

αλεύρι  μέσα στο  γάλα, ρίχνομε  κα  τη  ζάχαρη  και  ανακατεύομε  με  
το  σύρμα  μέχρι  να  πήξει. Κατεβάζομε  την  κατσαρόλα  από τη  φω-
τιά  και  ανακατεύομε  μέσα  τα  αβγά  καλά  χτυπημένα, τη  μυζήθρα  
και  λίγη  κανέλα. Σκεπάζομε  να  μην  σχηματίσει  πέτσα.

Ανοίγομε  το  φύλλο  και  το  στρώνομε  σε  λαδωμένο  ταψί  να  πάει  
και  στα  τοιχώματα.  Αδειάζομε  το  μείγμα  και  αλείφομε  με  1  αβγό  
χτυπημένο. Πασπαλίζομε  με  κανέλα  και  ψήνομε  τη  γαλατόπιτα  στο  
φούρνο  μέχρι  να  ροδίσει.

(Νίκος  και  Μαρία  Ψιλάκη, Το  ψωμί  των Ελλήνων και  τα  γλυκίσματα  της λαϊκής 
παράδοσης, εκδ. ‘‘Καρμάνωρ’’, Ηράκλειο  2001, σελ. 447).

Καλή Επιτυχία!
Επιμέλεια:  Τριάδα  Κατσή - Μπασινά

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Γαλατόπιτα  αποκριάτικη  με  μυζήθρα
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Πρὸς
Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Περί τῆς διαφυλάξεως τῆς ἱερό-
τητος τοῦ Μυστηρίου τοῦ  Βαπτίσματος».

Ἀγαπητοί Πατέρες καὶ εὐλογημένοι μου 
χριστιανοί,

Παρατηρῶ 
ὅτι, κατά τά τε-
λευταῖα κυρίως 
χρόνια, μία ἐπι-
κίνδυνη τάση 
ἐκκοσμικεύσε-
ως ἔχει εἰσέλ-
θει καί στόν 
ἱερό χῶρο τῆς 
θείας λατρείας, 
μέ ἀποτέλε-
σμα νά χάνεται 
ἡ οὐσία τῶν 
τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν 
ἁγίων μυστη-
ρίων, τά ὁποῖα 
καί γελοιοποιοῦνται ἐνίοτε, μέ τίς ἐπιλογές 
μας καί τή στάση μας. Μέ τήν ἀγάπη, λοιπόν, 
πού σᾶς ἔχω, ἀλλά καί τό αἴσθημα μεγάλης 
εὐθύνης τό ὁποῖο μέ διακατέχει, ὡς Ἐπίσκο-
πο, σᾶς παρακαλῶ νά προσέξετε πολύ αὐτά 
πού σήμερα σᾶς γράφω καί ἔχουν σχέση μέ 
τό ἅγιο Βάπτισμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν θύρα 
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Πρέπει, κατ' ἀρχήν, ὅλοι νά κατανοήσουμε 
ὅτι τό Βάπτισμα  δέν εἶναι παιγνίδι. Βαπτίζου-
με τά παιδάκια μας στήν βρεφική τους καί τή 
νηπιακή ἡλικία, ἐντάσσοντάς τα στό σῶμα καί 
τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, 
ἀλλ' αὐτό δέ σημαίνει ὅτι πρέπει καί νά μετα-
τρέψουμε τήν Ἐκκλησία μας (τόν Ἱ. Ναό μας) 
σέ παιδική χαρά.

Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση μᾶς προϊ-
δεάζουν, εἶναι ἀλήθεια, πολλά ἀπό τά προ-
σκλητήρια, τά ὁποῖα, στήν προσπάθειά τους 
νά πρωτοτυπήσουν, δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι 
μᾶς προσκαλοῦν σέ «πάρτυ» καί ὄχι σέ μυ-
στήριο. Ἀκολουθεῖ ὁ δῆθεν στολισμός στόν 
Ἱερό Ναό, πού ἀρχίζει ἀπό τά σκαλοπάτια τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἐπεκτείνεται τίς περισσότε-

ρες φορές καί ἐντός Αὐτῆς καί περιλαμβάνει 
μπαλόνια, κορδέλες, μίκυ μάους, λουλούδια, 
κ.λπ. Δυστυχῶς, οὔτε ἡ κολυμβήθρα ἐξαι-
ρεῖται ἀπό τέτοιους στολισμούς, ἐνῶ καί στίς 
λαμπάδες, πού συμβολίζουν τό φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀκόμη-ἀκόμη καί στό μπουκάλι μέ τό 
λάδι τοποθετοῦνται φιγοῦρες κινουμένων 
σχεδίων, ἀρκουδάκια, κουκλάκια καί ὅ,τι 
ἄλλο ἐπινοεῖ τό ἐμπορικό δαιμόνιο, ἄσχετο 
πάντως μέ τό μυστήριο. Αὐτά ὅμως δέν εἶναι 
δυνατόν νά συνεχισθοῦν. Πολλές φορές συμ-
βουλεύσαμε, παραπονεθήκαμε, διδάξαμε σέ 
κηρύγματα, εὐκαίρως ἀκαίρως, τώρα ἦλθε 
ἡ ὥρα τῆς ἀπαγορεύσεως. Τίποτε ἀπό ὅσα 
ἀναφέρθηκαν ἤ ἄλλα αὐτοῦ τοῦ κοσμικοῦ 
πνεύματος δέν ἐπιτρέπεται στό ἑξῆς νά 
τοποθετοῦνται στά σκαλοπάτια τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ ἤ, πολύ περισσότερο, ἐντός Αὐτοῦ. 
Ἐάν ὁπωσδήποτε ἐπιθυμεῖ κάποιος νά κάμει 
τέτοιους στολισμούς, τότε ἄς στολίσει τήν 
αἴθουσα τῆς δεξιώσεως ἤ τήν οἰκία του. Δυ-
στυχῶς, ὅλα αὐτά πού κοστίζουν πολλά χρή-
ματα, ὅπως καί τά ἄλλα ἔξοδα τῶν φωτογρα-
φιῶν, βίντεο, κέντρων διασκεδάσεως κ.λπ. 
συνυπολογίζονται ἀπερίσκεπτα καί πάντως 
ἄδικα ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους στά ἔξοδα 
τῶν μυστηρίων, μέ ἀποτέλεσμα νά διακηρύτ-
τεται πλέον ὅτι τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
κοστίζουν καί γι' αὐτό προπαγανδίζονται ὡς 
ἁπλά καί φθηνά, συνεπῶς καί προτιμητέα, τά 
πολιτικά.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σᾶς παρακαλῶ, νά κατανοήσετε ὅσα μέ 

πολλή ἀγάπη σᾶς ἔγραψα καί νά μή μέ πα-
ρεξηγήσετε. Σκεφθῆτε, παρακαλῶ, ὅτι θά 
μποροῦσα νά σιωπήσω καί νά εἶμαι καλός 
μέ ὅλους, ὑπάκουος σέ ὅλων τίς ἐπιθυμίες. 
Πιστεύω, ὅμως, ὅτι δέν ἐπιθυμεῖτε τέτοια 
ψεύτικη μεταχείριση, πού θά ἔχει γιά μένα 
αὐστηρότατη τιμωρία ἀπό τό Θεό καί γιά σᾶς 
καί τά σπλάγχνα σας ὀδυνηρές συνέπειες. Ἡ 
ἀθεοφοβία καί ἡ ἀσέβεια παιδαγωγεῖται ἀπό 
τό Θεό, γιά νά συνέρχονται ἀπό τήν ἀναισθη-
σία τους ὅσοι ἀναιδῶς παρανομοῦν.

Μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα αὐτῆς τῆς ἐπικοι-
νωνίας, σᾶς συνιστῶ, νά προσφέρετε στούς 
συμμετέχοντες στή Βάπτιση, ὡς μαρτυρι-
κά, «φλουράκια», πού εἰκονίζουν τό Χριστό 
καί τήν Παναγία, τόν τίμιο Σταυρό ἤ μικρά 
εἰκονίδια τοῦ ἁγίου, τοῦ ὁποίου ὁ νεοφώτι-

στος ἔλαβε τό ὄνομα. Καί γιά τήν ἐνδυμασία 
θέλω νά σᾶς συμβουλεύσω. Ἡ παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας μας, θέλει λευκά τά ἐνδύματα τοῦ 
Βαπτισθέντος, προκειμένου, καί δι' αὐτοῦ 
τοῦ τρόπου, νά δηλώνεται ἡ λευκότης καί ἡ 
λαμπρότης τοῦ ἄσπιλου καί ἀμόλυντου ψυχι-
κοῦ χιτῶνα, τόν ὁποῖο ἔλαβε ὁ νεοφώτιστος, 
ἐνδυσάμενος τόν Χριστό. Δέν εἶναι, λοιπόν, 
ἁμαρτία καί ἐντροπή νά ὑπακούουμε, καλο-
προαίρετα δέν λέγω, ὄχι σωστά ὅμως, σέ ὅ,τι 
μᾶς ἐπιβάλλει ἡ μόδα καί ὄχι στήν Ἐκκλησία, 
τῆς ὁποίας γίνεται μέλος τό παιδί μας μέ τό 
Βάπτισμα; 

Καί οἱ μεγάλοι, ἀκόμη, πρέπει νά προσέ-
ξουμε τήν συμπεριφορά μας καί τήν ἐνδυμα-
σία μας. Πολλοί εἰσέρχονται στόν Ἱερό Ναό μέ 
ἐνδυμασία ἀταίριαστη, δηλαδή ἄσεμνη, ἐνῶ 
καί ἡ στάση τους στήν Ἐκκλησία καί ἡ ἐν γέ-
νει συμπεριφορά τους δέν εἶναι ἡ ἁρμόζου-
σα. Σχηματίζουν παρέες, συζητοῦν, ἀντί νά 
προσεύχονται, ἀστειεύονται, γελοῦν, μασοῦν 
τσίχλες, κάποιοι μάλιστα καί δέν διστάζουν νά 
καπνίζουν ἀκριβῶς στήν εἴσοδο τῆς Ἐκκλησί-
ας. Εἶναι φοβερό νά πέσουμε ὅλοι μας, Κλη-
ρικοί καί Λαϊκοί, στά χέρια τοῦ ζῶντος Θεοῦ, 
ὁ Ὁποῖος θέλει τό Ναό Του οἶκο προσευχῆς 
καί διώχνει κακήν κακῶς τούς ἀσεβεῖς καί 
ἀδιάντροπους.

Τελειώνοντας, ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω 
ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν πιστή τήρηση τῶν 
παραπάνω, θυμίζω, πρός ἀποφυγήν παρεξη-
γήσεων καί ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας, ὅτι 
γιά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, μπο-
ρεῖτε, ἐάν θέλετε καί ὅ,τι ἔχετε εὐχαρίστηση 
νά προσφέρετε, ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ 
προσωπικοῦ του, ἐπί ἀποδείξει. Θεωρῶ δέ 
περιττό, ὡς αὐτονόητο, νά βεβαιώσω ὅτι εἶναι 
ἀπολύτως κατανοητή καί ἡ ἀδυναμία οἱασ-
δήποτε προσφορᾶς. Εὐτυχῶς, ἔχουμε Ἱερεῖς 
πού ἀγαποῦν δίχως νά ἀπαιτοῦν.

Εὔχομαι νά ἔχετε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ στή ζωή σας καί νά χαίρεστε τά παι-
διά σας, καμαρώνοντάς τα νά προκόπτουν 
«σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι, παρά Θεῷ καί 
ἀνθρώποις» (Λουκ. β΄ 52).

Ἐπί τούτοις διατελῶ,

Μετὰ πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν 
καὶ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Με επιτυχία και ιδιαίτερα αυξημένο αριθ-
μό επισκεπτών και εκθετών από όλη την 
Ελλάδα διεξήχθη και φέτος η Πανελλήνια 
έκθεση Agrotica στις εγκαταστάσεις της 
Δ.Ε.Θ. στη Θεσσαλονίκη από 30/1 έως 2/2.

Από την επίσκεψη που πραγματοποιή-
σαμε ως εκπρόσωποι αγροτικών φορέων 
της Ευβοίας, προσκεκλημένοι διοργανω-
τών και εκθετών εντυπωσιαστήκαμε από 
τις νέες τεχνολογίες σε μηχανήματα και 
γεωργικές πρακτικές και το ιδιαίτερα υψη-
λό επίπεδο των απασχολουμένων με την 
αγροτική παραγωγή και εμπορία. Ιδιαίτερα 
μεγάλη επισκεψιμότητα σημείωναν τα πε-
ρίπτερα με τις νέες καλλιέργειες (ιπποφα-
ές, αρώνια, στέβια, blueberry κλπ) και τα 
αρωματικά φυτά της ελληνικής υπαίθρου 
(λεβάντα, δενδρολίβανο, θυμάρι, δάφνη 
κλπ), γεγονός που δείχνει ότι μεγάλος 
αριθμός νέων ανθρώπων στρέφεται σ'αυ-
τές για την επίλυση του επαγγελματικού 
τους προσανατολισμού.

Επιμέλεια ενημέρωσης: 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Γεν. Γραμματέας 

Αγροτικού Συλλόγου Ερέτριας
Τηλ. 6932860599

Agrotica 2014



[…]Ως  υλικό  που, παρά τον  
μικρό  αρχικό  όγκο  του, επενερ-
γεί  επί του  συνόλου  του  αλεύ-
ρου  και  το  ζυμώνει, το  προζύμι  
αποτελεί  σύμβολο  διαφοροποι-
ήσεως  και  γρήγορης  αλλαγής. 
Ο  Χριστός  παρομοιάζει  τη  βασι-
λεία  των  ουρανών  με  προζύμι  
αναφέροντας  την  παραβολή  της  
ζυμώτρας, της  γυναίκας  εκεί-
νης  που  πήρε  προζύμι  και  το  
έκρυψε  σε  τρία  μέρη  αλεύρου, 
μέχρι  που  όλο   έγινε  ένζυμο. 
Στην  ορθόδοξη  εικονογραφία  η  
γυναίκα  ζυμώνει  στη  «μάκτρα» 
(σκάφη)  και  δίπλα της  ο  ίδιος  ο  
Χριστός  ευλογεί  τη  ζύμη.

Στο  βασικό  συμβολισμό  του 
το  προζύμι  θυμίζει  τη  «ζύμω-
ση»  της  ανθρώπινης  κοινωνίας  
και τη  μεταβολή  της σε  κοινω-
νία  πιστών, εκεί  που  ο  θείος  
λόγος  θα  «ζυμώσει» τις  ψυχές  
των  ανθρώπων. Λίγο  προζύ-
μι  αρκεί  για να  κάνει  ένζυμη  
όλη την  ποσότητα  του  αλεύρου: 
«Μικρὰ  ζύμη  ὅλον  τὸ  φύρα-
μα  ζυμοῖ…»(Πρὸς  Κορ. Α΄5,6 &    
Πρὸς  Γαλ. 5,9).

Κατά  τον  ίδιο  τρόπο  υπάρ-
χει  στα  χριστιανικά  κείμενα  η  
«παλαιά  ζύμη», δηλαδή  το παλιό  
προζύμι, που  υποδηλώνει  την  
παλιότερη  αμαρτωλή  ύπαρξη  
του ανθρώπου. Εκτός  απ’αυτόν  
τον  συμβολισμό  υπάρχει  και  ο  
αρνητικός. Όπως  το  λίγο  προ-
ζύμι  μπορεί  να  ζυμώσει  όλο το  

φύραμα, έτσι  και  ο  κακός  λό-
γος  μπορεί  να  επεκταθεί  στην 
κοινωνία  και  να  τη  ζυμώσει  
κατά  τρόπον  βλαπτικό  για  τις  
ανθρώπινες  ψυχές. Δεν  απο-
κλείεται  αυτός  ο  συμβολισμός  
να  πηγάζει  από  την  εβραϊκή  
συνήθεια  να  θεωρείται  ιερός  
ο  άζυμος  άρτος. Παράλληλα, η  
ζύμη  είναι  εκείνη  που  μπορεί  
να  ζυμώσει  όλο  το  φύραμα  και  
μια  κακή  ζύμη  να  αποβεί  βλα-
πτική  και να  ζυμώσει  αρνητικά  
τις  ψυχές  των  ανθρώπων.

Στην  ελληνική  παράδοση  το  
προζύμι  είναι  η  «μαγιά», η βάση  
του  ψωμιού. Γι’αυτό  και  συν-
δέθηκε  με  παρατηρήματα  και 
προλήψεις, πολλές από  τις  οποί-
ες  διατηρούνται  ακόμη  και  σή-
μερα  στις  ελάχιστες  εκείνες μι-
κρές  πατρίδες  που  οι  άνθρωποι  
εξακολουθούν  να  ζυμώνουν. 
Ως  προϊόν  θεϊκής  συνέργειας, 
έπρεπε  να  παρασκευαστεί  μό-
νον  σε  κάποια  μεγάλη  στιγμή, 
σε  κάποια  ξεχωριστή  μέρα, που  

οι  συγκυρίες  θα  ήταν  ευνοϊ-
κές. Οι  πιο  μεγάλες  γιορτές  της  
Ορθόδοξης  Εκκλησίας  έχουν  
συνδεθεί  με  το  προζύμι. Η  δι-
αδικασία  της  παρασκευής  του  
έπρεπε  να  περιβληθεί  με  ιερό-
τητα, να  συνδεθεί  με  τη  θαυ-
ματουργό  δύναμη  των  μυστι-
κών  δυνάμεων  που κάνουν  το  
σκληρό  ζυμάρι  να  μεγαλώνει. 
Η  θαυματουργός  δύναμη  ανή-
κει  στον  ίδιο  τον Θεό. Εκείνος  
την  εξουσιάζει. Αλλά  στο  ζυμά-
ρι  θα  τη  μεταφέρει  πάντα  ένα  
ευλογημένο  αντικείμενο. Πότε  
ένα  αγιοκωνσταντινάτο  που  
έχει  απάνω  τον  σταυρό, πότε  
ο  βασιλικός  που  πάνε  στην  
εκκλησία  τη  μέρα  του  Σταυ-
ρού, πότε  το  δεντρολίβανο  των  
Χριστουγέννων, πότε  τα  άνθη  
της  Σταυροπροσκυνήσεως  και  
πότε  τα  άνθη  του  Επιταφίου. 
Αυτά  μεταφέρουν  στο  ζυμάρι  
τη  μυστική  θεϊκή  δύναμη  που  
το  κάνει  να  φουσκώνει […].

(Απόσπασμα  εκτενέστερου 
άρθρου  από  το  έργο  του Νί-
κου  και της  Μαρίας  Ψιλάκη  «Το  
ψωμί  των  Ελλήνων  και τα  γλυ-
κίσματα  τη  λαϊκής  μας παρά-
δοσης», «Καρμάνωρ», Ηράκλειο  
2001, σελ. 99-106.Από το  ίδιο  
έργο  είναι  και  η  δημοσιευό-
μενη  φωτογραφία, έργο  Τάκη 
Μόσχου, συλλογή  των  Συγγρα-
φέων. –Επιλογή  κειμένου: Γ.Ν. 
Αικ.). 

Η  αμαρτωλή  ζωή κι  η  θαυ-
μαστή  άσκηση  της  οσίας  Μα-
ρίας  της  Αιγυπτίας,  πάντα  
μας  διδάσκει  πολλά  και  μά-
λιστα  στην  εποχή  μας, που  οι  
άνθρωποι, κυνηγώντας  χωρίς  
φραγμούς  την  ευτυχία, έχουν  
ριχθεί  μανιωδώς  σε  κάθε  εί-
δους  υλική  και  σαρκική  από-
λαυση.

Εκείνο  που  μένει  πάντα  
μέσα  από την  τέτοια  ικανο-
ποίηση  των παθών  είναι  η  
πικρία  και  η  μεταμέλεια - ένα  
άδειασμα  κι  ένα  κενό  μέσα  
στον  άνθρωπο.

Χαρά  σε  κείνους  που  κι  
όταν  φθάσουν  στο  κατώτατο  
σκαλοπάτι  του  κακού, δεν  πέ-
φτουν  σε  απόγνωση, μα  με  τη  
βέβαιη  ελπίδα  της  σωτηρίας  
παίρνουν  τον  δρόμο  του  γυ-
ρισμού. Κάποιο  σημείο  πάντα  
δείχνει  την  κλήση  του  Θεού  
σε  μετάνοια,  ‘‘ἥψατο  γὰρ  τῶν  
ὀφθαλμῶν  τῆς  καρδίας  μου  
λόγος  σωτηρίας’’, γράφει  ο  
Άγιος  Σωφρόνιος  Ιεροσολύ-
μων  για την  οσία  Μαρία.

Και  τότε  ‘‘ ὅπου  ἐπλεόνασεν  
ἡ  ἁμαρτία  ὑπερεπερίσσευσεν  
ἡ  χάρις’’.

Η  οσία  Μαρία  γεννήθηκε  
στην Αίγυπτο  την εποχή  του 
Ιουστινιανού (527-565). Από 
νεαρή  ηλικία, αγνοώντας  τις  
συμβουλές  των  οικείων  της, 
ακολούθησε  τον  δρόμο  της  
διαφθοράς  και  της  ακολασί-
ας, για δεκαεπτά  χρόνια.

Κάποια στιγμή  όμως  οδη-
γούμενη  από  Θεία Πρόνοια, 
η Μαρία  βρέθηκε  μαζί  με 

άλλους  
α σ ε λ -
γείς  νέ-
ους  στα  
Ι ε ρ ο -
σόλυμα  
τον και-
ρό  που εορταζόταν  η  προ-
σκύνηση  του Τιμίου  Σταυρού. 
Η  Μαρία  θέλησε  να  εισέλθει  
στην εκκλησία  όπου βρισκό-
ταν  ο  Σταυρός  για  να  προ-
σκυνήσει, όμως  κάποια  αό-
ρατη  δύναμη  την εμπόδιζε  να  
περάσει την είσοδο  του  ιερού 
ναού.

Η οσία  τότε συνειδητοποίη-
σε  ότι  η  αμαρτωλή  ζωή  της  
δεν ήταν  αρεστή  στα  μάτια  
του  Κυρίου  και  μετανόησε.

Ζήτησε  από  την Παρθένο  
Μαρία  να  της  επιτραπεί  η 
είσοδος  στο ναό, υποσχόμενη  
ότι  θα  ακολουθήσει  την οδό  
της  μετανοίας. Αφού  προσκύ-
νησε  τον Τίμιο Σταυρό, η Μαρία  
αποχώρησε  αποφασισμένη  να  
τηρήσει  την υπόσχεσή της.

Αποσύρθηκε  στην έρημο  
του  Ιορδάνη  όπου  αφιερώθη-
κε  στην ασκητική  ζωή  για  σα-
ράντα  επτά  ολόκληρα  χρόνια.

Όλο  αυτό το  διάστημα  η  
οσία  το  πέρασε  με  προσευχή 
και  νηστεία, χωρίς  μάλιστα  να 
δει  κανέναν  άνθρωπο, παρά  
μόνο  τον  ιερομόναχο  Ζωσι-
μά, ο  οποίος  της  πρόσφερε  
τη  Θεία  Κοινωνία  λίγο  πριν  
κοιμηθεί. Η  ευχή  της  ας  μας  
ενδυναμώνει, αμήν.  

Α.Β.
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ΟΣΙΑ  ΜΑΡΙΑ
Η  ΑΙΓΥΠΤΙΑ

Το  προζύμι («Μικρὰ  ζύμη  ὅλον  τὸ  φύραμα  ζυμοῖ…»).

ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

σωστό  δρόμο. Είμαστε  υιοί φωτός  
και  αγάπης, υιοί  Θεού, δικά  Του  
παιδιά. Ως  τέτοιοι, πρέπει  να  δια-
θέτουμε  τις  δικές  Του  ιδιότητες, τη  
δική  του  ποιότητα– αγάπη, ειρήνη  
και  αγαθοσύνη  προς  όλους.

10. Κάθε  είδους  δουλειά  είναι  
δουλειά  Θεού. Κάθε  έργο  μας  θα  
πρέπει  να  γίνεται  με  την  καρδιά  
μας, διότι  δεν  κοπιάζουμε  για  τους  
ανθρώπους, αλλά  για  τον  Θεό. Ο  
Θεός  είναι  πανταχού  παρών. Ολό-
κληρος  ο πλανήτης  Του  ανήκει˙  
ολόκληρο  το  σύμπαν  είναι  δικό  
Του.  Ανεξάρτητα  από  το  ποιος  εί-
ναι  το  αφεντικό  σου, ανεξάρτητα  
από  το  αν  είναι  καλός  άνθρωπος, 
που  διευθύνει  καλά  την εταιρεία  
του  ή  όχι, πρέπει  να  κάνουμε  τη  
δουλειά  μας  για  τον  Θεό. Διότι  
όταν  εργαζόμαστε  για  τον  Θεό,  

η  καρδιά  και  το  μυαλό  μας  είναι  
ανοιχτά. Όταν  όμως  δεν  εργαζό-
μαστε  για τον Θεό, λέμε  πράγματα  
όπως,  «Δεν  θέλω  να  δουλεύω  για  
κείνον˙  είναι  ένας  τεμπέλης  τιπο-
τένιος, που  κάθεται  όλη  μέρα  κι  
ωστόσο  πληρώνεται  περισσότερο  
απ  ό, τι  εγώ». Αυτό  είναι  σημάδι  
του  ότι  δεν  εκτελούμε  το  έργο 
μας  με  την  καρδιά  μας. Ο  Κύριος  
λέει,  «Επειδή  δεν  είσαι  ούτε  κρύ-
ος  ούτε  ζεστός  αλλά  χλιαρός, γι’ 
αυτό  θα  σε  ξεράσω  από  το  στόμα  
μου»(Αποκ. 3,16).  Πρέπει  να  είμα-
στε  είτε  ζεστοί  είτε  ψυχροί.

11. Ο  Κύριος  κάλεσε  τον  κα-
θένα  από  μας  στην  ύπαρξη  με  
ένα  συγκεκριμένο  στόχο  και  σχέ-
διο. Και  το  παραμικρό  χορταράκι  
αυτού  του  πλανήτη  έχει  ένα  είδος  
αποστολής  εδώ  στη  γη. Και  πόσο  
αληθεύει  αυτό  για τα  ανθρώπινα  

όντα! Ωστόσο, εμείς  διαταράσσουμε  
ενίοτε  και  εμποδίζουμε  το  σχέδιο  
του  Θεού. Έχουμε  την ελευθερία  
είτε  να  αποδεχτούμε  το  θέλημά  
Του  είτε  να  το  απορρίψουμε˙  ο 
Θεός  που  είναι  αγάπη, δεν  θέλει  
να  άρει  αυτή  την ελευθερία  από  
μας. Μας  δόθηκε  απόλυτη  ελευ-
θερία, αλλά  εμείς, πάνω  στην  τρέ-
λα  μας,  ποθούμε  συχνά άχρηστα  
πράγματα. 

12.  Οι  γονείς  θέλουν  πάντοτε  
να  είναι  τα  παιδιά  τους  χαρού-
μενα, ευτυχισμένα  και  ευγνώμονα  
για  όλα  τα  έργα  και  τις  θυσίες  που  
έκαναν  γι’ αυτά. Γι’ αυτό  και  όταν  
βλέπουν  τα  παιδιά  τους  με  άσχημη  
διάθεση  και  χωρίς  ευγνωμοσύνη, 
καταθλίβονται. Το  ίδιο  συμβαίνει  
και  με  τον  ουράνιο  Πατέρα  μας. 
Μας  έδωσε  τα  πάντα, αλλά  εμείς  
είμαστε  πάντοτε  δυσαρεστημένοι  

και  σκοτεινιασμένοι. Αντί  να  ευχα-
ριστούμε  και  να  δοξολογούμε  τον  
Θεό  για  το  καθετί, εκφράζουμε  την  
ευγνωμοσύνη  μας  μονάχα  με  τα  
χείλη, ενώ η  καρδιά  μας  παραμένει  
κρύα. Η  χαρά  είναι  ευγνωμοσύνη  
και  όταν  είμαστε  περιχαρείς, τότε  
αυτό  αποτελεί  την  καλύτερη  έκ-
φραση  ευχαριστίας  που  μπορού-
με  να προσφέρουμε  στον  Θεό, ο  
οποίος  μας  απελευθερώνει  από  τη  
θλίψη  και  την  αμαρτία.

Ιερ.  Θ.Π.

…Ανέβηκαν, λέγει, ο Φαρισαίος και Τελώνης στον 
ναό να προσευχηθούν και άρχισε ο Φαρισαίος ν  ̓απα-
ριθμεί τις αρετές του. Εγώ δεν είμαι, λέγει, αμαρτωλός 
όπως όλος ο κόσμος, ούτε όπως αυτός ο Τελώνης...Νη-
στεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το δέκατο από τα 
υπάρχοντά μου στους φτωχούς. Είπε λόγια αλαζονικά. 
Άθλιε άνθρωπε, καλά όλη την οικουμένη την καταδίκα-
σες, γιατί κατηγόρησες και τον πλησίον σου Τελώνη; 
Δεν χόρτασες με την κατηγορία της οικουμένης, αλλά 
κατέκρινες κι εκείνον που ήταν μαζί σου;

Τι έκαμε λοιπόν ο Τελώνης; Όταν τ  ̓άκουσε αυτά δεν 
είπε: «Συ ποιος είσαι που λες αυτά εναντίον μου; Από 
πού γνωρίζεις τον βίο μου; Δεν έμεινες μαζί μου. Δεν 
ζήσαμε μαζί. Γιατί υπερηφανεύεσαι τόσο πολύ; Ποιος 
είναι μάρτυρας των δικών σου αγαθοεργιών; Γιατί παι-
νεύεις τον εαυτό σου; Γιατί κάνεις χάρη στον εαυτό σου;» 
Όμως τίποτε απ' αυτά δεν είπε ο Τελώνης, αλλ ,̓ αφού 
έσκυψε, προσκύνησε και είπε: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με 
τον αμαρτωλό», και με την ταπεινοφροσύνη που έδειξε 
ο Τελώνης δικαιώθηκε. Αντίθετα ο Φαρισαίος κατέβη-

κε από το ναό στερημένος τη δικαίωση, 
ενώ ο Τελώνης κατέβηκε πετυχαίνοντας 
τη δικαίωση. Κι έτσι τα λόγια νίκησαν τα 
έργα. Γιατί ο ένας έχασε τη δικαίωση από 
τα έργα, ενώ ο άλλος με τον ταπεινό λόγο 

και λογισμό πέτυχε τη δικαίωση. Αν και βέβαια ούτε τα-
πεινοφροσύνη ήταν εκείνο. Γιατί ταπεινοφροσύνη είναι 
όταν κανείς, ενώ είναι μεγάλος, ταπεινώνει τον εαυτό 
του. Αυτό που είπε ο Τελώνης δεν ήταν λόγος ταπεινο-
φροσύνης, αλλά ήταν η αλήθεια. Γιατί ήταν αληθινά τα 
λόγια. Ήταν πραγματικά αμαρτωλός. 

Πραγματικά πες μου, τι υπάρχει χειρότερο από 
τον Τελώνη; Είναι πραγματευτής ξένης σοδειάς, και 
μοιράζεται ξένους κόπους. Και τον κόπο βέβαια δεν τον 
προσέχει, ενώ το κέρδος το μοιράζεται. Ώστε η αμαρτία 
του Τελώνη είναι η χειρότερη. Γιατί τίποτε άλλο δεν είναι 
ο Τελώνης, παρά σκέτος εκβιασμός. Εκβιασμός χωρίς 
φόβο, αμαρτία νόμιμη, εύσχημη πλεονεξία. Πραγματικά 
τι υπάρχει χειρότερο από τον Τελώνη που κάθεται στο 
δρόμο και τρυγάει τους ξένους κόπους; Όταν είναι η 
ώρα των κόπων, καμιά φροντίδα εκ μέρους του, όταν 
όμως φτάνει η στιγμή του κέρδους, από εκείνα που δεν 
κόπιασε παίρνει τη μερίδα. Ώστε, εάν ο Τελώνης, ενώ 
ήταν αμαρτωλός, πέτυχε τόση μεγάλη δωρεά με την 

ταπεινοφροσύνη του, πόσο πιο μεγάλη δεν θα επιτύχει 
εκείνος που είναι ενάρετος και ζει ταπεινά; Ώστε, αν εξο-
μολογηθείς τις αμαρτίες σου και ταπεινωθείς, γίνεσαι 
δίκαιος. Θέλεις να μάθεις και ποιος είναι ταπεινόφρονας; 
Πρόσεχε τον Παύλο τον δάσκαλο της οικουμένης, τον 
πνευματικό ρήτορα, το σκεύος της εκλογής, το λιμάνι 
το ακύμαντο, τον πύργο τον ασάλευτο, εκείνον που 
με το μικροκαμωμένο σώμα του περικύκλωνε την οι-
κουμένη και σαν κάποιος φτερωτός περιέτρεξε αυτήν… 
Εκείνον ονομάζω πραγματικό ταπεινόφρονα, εκείνον 
που υπέμεινε αμετρήτους κόπους, που έστησε αμέτρη-
τα τρόπαια κατά του διαβόλου, που κήρυττε και έλεγε 
«η χάρη Του προς εμένα δεν ήταν χωρίς αποτέλεσμα, 
αλλά περισσότερο απ  ̓ όλους κοπίασα» (Α' Κορ. 15, 
10). Εκείνος που υπέμεινε φυλακές και πληγές και μα-
στιγώματα, εκείνος που σαγήνευσε μ  ̓ επιστολές την 
οικουμένη, εκείνος που κλήθηκε με ουράνια φωνή. 
Εκείνος ταπεινοφρονεί, λέγοντας:«Γιατί εγώ είμαι ο πιο 
ασήμαντος απ  ̓όλους τους αποστόλους, και δεν είμαι 
ικανός να ονομασθώ απόστολος» (Α' Κορ. 15, 9)…

    
    Απόσπασμα από την Ομιλία Β', Περί μετανοίας

  επιμέλεια: Β.Ψ.

Συνέχεια απο τη σελίδα 3.

Είναι  σχεδόν  πολιούχος  
των  Αθηνών. Το  λείψα-
νό  της  φυλάσσεται  στον  
Μητροπολιτικό  Ναό, και  η  
οδός  του  Μητροπολιτικού  
μεγάρου  λέγεται  «Αγίας  
Φιλοθέης». Ιδιαίτερη  γραφι-
κή  εκκλησία  της  βρίσκεται  
στο  ομώνυμο  προάστιο, 
γνωστή  και  για  τους  συ-
χνούς  γάμους, που  ευλο-
γούνται  εκεί.

Η  Ρηγούλα  Μπενιζέλου, 
μορφωμένη  κόρη  πλούσι-
ας  αθηναϊκής  οικογένειας, 
στα  χρόνια  της  Τουρκοκρα-
τίας, έγινε  Μοναχή, με  το  
όνομα  Φιλοθέη  και  ίδρυσε  
γυναικείο  Μοναστήρι, του  
αγίου  Ανδρέα, γύρω  από  
την  οικογενειακή  εκκλη-
σία  της, στην  Πλάκα,  που  
το  κατέστησε  Σχολείο  χει-
ροτεχνίας  και  πνευματικής  
μόρφωσης  για  τα  κορίτσια  
και  τα  παιδιά  των  Αθηναί-
ων, ιδρύοντας  και  παραρ-
τήματα  παιδείας (και  χει-
ροτεχνικής  εργασίας)  στα  
Μετόχια  του  Μοναστηριού  
της  (στα  Πατήσια  και  στο  
Ψυχικό).

Οι  Τούρκοι  των  Αθη-
νών  ενοχλήθηκαν  από  την  
εθνική  δράση  της  «Καλό-
γριας», και  την  εφυλάκισαν  
με  ξυλοδαρμούς. Η  Δη-
μογεροντία  των  Αθηνών  
κατάφερε  να  την  αποφυ-
λακίσει, αλλά  επειδή  εκείνη  

εσυνέχισε  το  έργο  της,  
την  ξανασυνέλαβαν, 2  
Οκτωβρίου  1589  στο  
Μετόχι  του  Αγ.  Ανδρέα 
(στα  Κάτω  Πατήσια), την  
εξυλοκόπησαν  σκληρά, 
έτσι  που, σε  λίγες  ημέ-
ρες  πέθανε (στο  άλλο  
Μετόχι  της,  στη  σημε-
ρινή  Φιλοθέη) από  τα  
χτυπήματα.

Το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως  την  
ανακήρυξε  αγία,  γύρω  
στα  1600. Στη  Φιλοθέη  δεί-
χνουν  την  κρύπτη, όπου  
ασκήτευε  η  αγία. Υπάρχει  
και  η  παράδοση, ότι, η ίδια  
είχε  ανοίξει  εκεί  κοντά  πη-
γάδι, για  τους  περαστικούς, 
κι  ότι  απ’αυτό  η  περιοχή  
ονομάστηκε  «Ψ υ χ ι κ ό», 
επειδή  έπαιρναν  «αναψυ-
χή» οι  διψασμένοι  πεζο-
πόροι. (Υπάρχουν  όμως  
κι  άλλες  ερμηνείες  για  το  
τοπωνύμιο, ακόμα  και  από  
την  «αναψυχή» του  αρχαί-
ου  Μαραθωνοδρόμου). 
Το  ιστορικότερο  είναι, ότι  
κτήματα  αφιερωμένα  σε  
φιλανθρωπία ή  λατρεία, 
ελέγονταν  «Ψυχικά» (το-
πωνύμιο  κι  αλλού  στην  
Ελλάδα).

Επίσης, το  εκεί  τοπωνυ-
μικό  « Καλογρέζα»  λέγεται  
ότι  αναφέρεται  στη  Μονα-
χή  Φιλοθέη.

Στην  Υμνογραφία  της  

αγίας  ακούονται  φράσεις  
με  πραγματικά  ιστορική  
σημασία, για  το  έργο της:

Ἐξανέτειλας  φαιδρῶς  ἐν  
Ἀθήναις, θερμαίνουσα  καί  
φωτίζουσα  τούς  δουλείᾳ  
στυγνῇ  ἐζοφωμένους…  
Ἀσθενούντων  ἐπίσκεψις, 
αἰχμαλώτων  ἀνάρρυσις  
καί  παρθένων  σύνταξις  γέ-
γονας…

Ἄνθος  εὐῶδες  ἐν  τῷ  
βαρεῖ  τῆς  δουλείας  χειμῶνι, 
ἐν  Ἀθήναις  ταῖς  κλειναῖς  
ἀνεδείχθης…  Και  το  βιβλι-
κό: «Γυναῖκα  ἀνδρείαν  τίς  
εὑρήσει; Τιμιωτέρα  δέ  ἐστι  
λίθων  πολυτελῶν  ἡ  τοιαύ-
τη!...».

(Δ.Σ.Λουκάτος, Συμπλη-
ρωματικά  του  Χειμώνα  
και  της  Άνοιξης, Εκδό-
σεις  Φιλιππότη, 1985, σελ.  
121-122,Επιλογή  κειμένου: 
Γ.Ν.Αικ.).

Φαρισαίος και Τελώνης
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ὁ  χρυσός 
καί  τό  μάρμαρο

«Λέει  ὁ  χρυσός  στό  μάρμαρο˙
Στά  πέρατα  τοῦ  κόσμου  ποιός  ἥλιος  λά-
μπει  ὡσάν  κι  ἐμέ ;
Ποιό  φῶς  ἔχει  τό  φῶς  μου;
Ἐγώ  τόν  κόσμο  κυβερνῶ, τῆν  εὐτυχία  
ὑφαίνω
ποδοπατῶ  τήν  ὀμορφιά, τήν  ἀσχήμια  
ὀμορφαίνω.
Ἐγώ  ἀκονίζω  τοῦ  φονιᾶ  τό  δίκοπο  μα-
χαίρι,
ἐγῶ  ὁδηγῶ στά  σκοτεινά  τοῦ  κλέφτη  μου  
τό  χέρι,
ἐγώ  ἀγοράζω  τήν  τιμή  καί  τῆν  πουλῶ  
στό  δρόμο,
ποδοπατῶ  τήν  ἀρετή,  καταπατῶ  τό  νόμο!
Περίσσιες  εἶν’ οἱ  χάρες  μου  κι  ἡ δύναμή  
μου  μόνη,
γκρεμίζει  θρόνους  ἀπ’ ἐδῶ, θρόνους  ἐκεῖ  
στυλώνει.
Ἐσύ, τί  κάνεις, μάρμαρο;»
Γιά  νά  πάρει  τήν  τόσο  διδακτική  ἀπάντη-
ση:
«Ἐγῶ  σέ  τάφου  σκοτεινιά  τή  δύναμή  σου  
κλείνω».

Ἰωάννης  Πολέμης

___________________________________
Πολέμης  Ιωάννης (1862-1924).
Υπήρξε  λυρικός  και δραματικός  ποιητής, 
του  οποίου  το  έργο  διακρίνει  εξαιρετική  
στιχουργική  ευχέρεια, ρομαντική  έμπνευσις  
και  αβίαστος  συμβολισμός, όπως  ακρι-
βώς  δείχνει  και  το  παραπάνω  ποίημα. Ας  
σημειωθεί  ότι  ο  Πολέμης  το  1918  ετιμήθη  
δια  του  Αριστείου  των  Γραμμάτων.

Επιλογή  ποιήματος-σχολιασμός: 
Άρης  Ζηκουρίδης, φιλόλογος).

Η  ΦΙΛΟΘΕΗ  ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ  (1522-1589)
(Αγία  Φιλοθέη: 19  Φεβρ.)
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Μια   επίκαιρη   μελέτη   του   Καθηγητού  Νέστορα  Κουράκη
για  τη  «νέα  αρρώστια  του  αιώνα».

Πρόσφατα  είδε  το  φως  της  
δημοσιότητας  μια  πολλαπλώς  
ενδιαφέρουσα  μελέτη  του  δια-
πρεπούς Επιστήμονα  κ.  Νέστορα  
Κουράκη, Καθηγητού  Εγκλημα-
τολογίας –Σωφρονιστικής  του  
Τομέα  Ποινικών  Επιστημών  της  
Νομικής  Σχολής  του Πανεπιστη-
μίου  Αθηνών  για το  κοινωνικό  
φαινόμενο  και  τα  συνακόλουθα  
προβλήματα  που  δημιουργεί  ιδι-
αίτερα  στους  εφήβους  « Ο  εθι-
σμός  στο  Διαδίκτυο». Εθισμός, 
ο  οποίος  αρχίζει  να   θεωρείται   
πλέον   ότι   αποτελεί   τη  «νέα   
αρρώστια   του   αιώνα»,  έχοντας   
αρκετές    ομοιότητες                με  
παρεμφερείς   μορφές    εξαρτή-
σεων  ( από   κάπνισμα,  αλκο-
όλ,  ναρκωτικές   ουσίες,  τυχερά   
παιγνίδια  κλπ.).

Η  μελέτη  του  κ.  Κουρά-
κη  βρίσκεται  αποθησαυρισμέ-
νη  στον  υψίστης  κοινωνικής  
προσφοράς  και  επιστημονικής  
αξίας  συλλογικό  τόμο  «Εξαρτή-
σεις  στην  Εφηβεία –Οι  κίνδυνοι, 
η  πρόληψη  και  η  αντιμετώπισή  
τους»,  που  εξέδωσε  το  Τμήμα  
Ψυχιατρικής  Παιδιών  και  Εφή-
βων  του  Γενικού  Νοσοκομείου  
Αττικής, με  επιδίωξη  την προ-
σέγγιση  του  προβλήματος  των  
εξαρτήσεων  στην  εφηβεία, μέσα  
από  την  οπτική  της  παιδοψυχια-
τρικής, της  παιδοψυχολογίας, της  
νομικής  επιστήμης  και της  κοι-
νωνικής  εργασίας. (Επιστημονική  
επιμέλεια  τόμου: Δρ  Αναστα-
σία  Κουμούλα, Παιδοψυχίατρος,  

και  Δρ  Κωνσταντίνα  Σκλάβου, 
Ψυχολόγος, επιμέλεια  έκδοσης: 
Θωμαΐς  Σταφυλά, Οικονομολό-
γος).

Όπως  τονίζει  ο  κ. Κουράκης, 
η  υπερβολική  χρήση  του  δια-
δικτύου  με  τον  χρήστη  καθη-
λωμένο  σε  μια  οθόνη  για  δέκα  
και  δεκαπέντε  ώρες  την  ημέρα, 
μετατρέποντας  το  διαδίκτυο  από  
μέσο  σε  αυτοσκοπό, μη  μπορώ-
ντας  να ζήσει  χωρίς  αυτό, έχει  
ως    συνακόλουθο  την  αδυναμία  
του  να ελέγξει  την  εξάρτησή του  
απ’αυτό  με αποτέλεσμα  να  πα-
ραμελεί  βασικές  βιολογικές  και  
κοινωνικές  του  ανάγκες  ή   δρα-
στηριότητες        ( ύπνος, φαγητό, 
σχέσεις  με το  περιβάλλον, διά-
φορες  υποχρεώσεις, σωματική  
υγιεινή, εμφάνιση  κ.λπ.).

Η  ενασχόληση  με  το  διαδί-
κτυο  και  ο  εθισμός  σε αυτό  στη 
χώρα μας,  συγκριτικά  με  άλλα  
κράτη,  δεν φαίνονται  εκ  πρώτης  
όψεως  να  έχουν  προσλάβει  ιδι-
αίτερα  μεγάλη  έκταση, παρατη-
ρείται  όμως   τάση  σαφώς  ανοδι-
κή, τουλάχιστον  αν  κρίνει  κανείς  
τη  συνεχή  αύξηση  των  χρηστών  
από  έτος  σε  έτος ( 3 %  το  1999,  
38%  το   2006), γι΄ αυτό  και  
απαιτείται  διαρκής  επαγρύπνη-
ση  από  την  οικογένεια  και  το  
άμεσο  κοινωνικό  και  εκπαιδευ-
τικό  περιβάλλον  για  τον  εντο-
πισμό  ορισμένων  εξωτερικών  
ενδείξεων  που  εγείρουν  υποψία  
εμπλοκής  του  παιδιού  σε  διαδι-
κτυακό  εθισμό , όπως: Υπερβο-

λική  κόπωση, Προβλήματα  στο  
σχολείο, Αποστασιοποίηση  από  
φίλους  και  οικογένεια, Μειωμέ-
νο  ενδιαφέρον   για  αγαπημένες  
συνήθειες, Απειθαρχία.

Χρέος  όλων είναι  να  ακού-
σουν  με  προσοχή  και  κατανό-
ηση  τα  όποια  προβλήματα  του  
εφήβου  και  να  τού  δείξουν  
ενδιαφέρον  και  αγάπη, παρο-
τρύνοντάς  τον  συγχρόνως  σε  
δραστηριότητες,  όπου  αυτός  να  
μπορεί  να  αναδείξει  την  αξία  και  
την  προσωπική  του  ικανότητα  
και  να  αντιληφθεί  ότι  η  «αλη-
θινή» πραγματικότητα  έχει  πολύ  
μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  από  την 
«εικονική».

Για  την  επιστημονική  αντιμε-
τώπιση  του  προβλήματος, ο κ. 
Κουράκης  μάς  ενημερώνει  ότι  
έχουν  αρχίσει  τα τελευταία  χρό-
νια  να  λειτουργούν  και  στη χώρα  
μας  κλινικές  απεξάρτησης, ιδί-
ως  στην  Αθήνα  από τη  Μονάδα  
Εφηβικής  Υγείας (Β΄Παιδιατρική  
Κλινική  του  Πανεπιστημίου Αθη-
νών)  στο  Νοσοκομείο  Παίδων  
«Π.&  Α.  Κυριακού», στη  Μονάδα  
Απεξάρτησης  του  «18  Άνω» του  
Ψυχιατρι-
κού  Νο-
σοκομείου  
Α θ η ν ώ ν ,  
καθώς  και  
στη  Θεσ-
σ α λ ο ν ί κ η  
από  την  
Ψυχιατρι-
κή  Κλινική  

Παίδων  και  Εφήβων  του  «Ιπ-
ποκράτειου»  Νοσοκομείου. Επί-
σης  ενεργό  ρόλο  διαδραματίζει  
η  ΜΚΟ  «Εταιρεία  Μελέτης  της  
Διαταραχής  Εθισμού  στο  Διαδί-
κτυο»,  που  ιδρύθηκε  στη  Λά-
ρισα  και  διοργάνωσε  εκεί  με  
επιτυχία  τον  Νοέμβριο  2009  τρι-
ήμερο  πανελλήνιο  διεπιστημονι-
κό  συνέδριο, με  θέμα  «Έρευνα 
–Πρόληψη –Αντιμετώπιση  των 
Κινδύνων  στη  Χρήση  του  Διαδι-
κτύου»,  που  αποτελεί  το  πρώτο  
συνέδριο  αυτού  του  είδους  και  
αυτής  της  θεματικής  στην  Ελλά-
δα. Επίσης,  λειτουργεί  το  «Ελλη-
νικό  Κέντρο  Ασφαλούς  Δικτύου»  
(www.saferinternet.gr).

Μια  περαιτέρω  προσπάθεια  
για την αντιμετώπιση  του  προ-
βλήματος  θα  ήταν, σημειώνει  
ο  κ.  Κουράκης,  η  δημιουργία  
και  στην Ελλάδα  «κατασκηνώ-
σεων  απεξάρτησης»  διαρκείας  
π.χ.  ενός  μήνα, όπου  οι  «δια-
δικτυομανείς»  έφηβοι  θα  ασχο-
λούνται  με  την  κολύμβηση  και  
τη  σωματική  άσκηση, την  ατομι-
κή  υγιεινή, την  καλλιέργεια  των  
κοινωνικών  σχέσεων, το  διά-
βασμα  και  άλλες  ψυχαγωγικές  
δραστηριότητες, ενώ  η  χρήση  
του  Η/Υ  θα  γίνεται  εντελώς  πε-
ριορισμένα.

Δρ  Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης

Συνέχεια στη σελίδα 5.

ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ
(συνέχεια  από  το  προηγούμενο)

8. Όταν    έρχεται  σε  μας  ο  
πλησίον  με  τα  βάσανά  του, εμείς  
συμμετέχουμε  σ’αυτά. Αλλά  αν  
δεν ξέρουμε  πώς  να  αποφορτιζό-
μαστε (να  εναποθέτουμε  όλα  μας  
τα  ασθενήματα  και  τα  ασθενήμα-
τα  του  πλησίον  στον  Κύριο), τότε  
παίρνουμε  πάνω  μας, στον  νου  και  
την καρδιά  μας,  αυτό  το  ογκώ-
δες  φορτίο, και  με  τον  καιρό  γι-
νόμαστε  αβάσταχτα  αγχωμένοι  και  
νευρικοί. Γινόμαστε  ευερέθιστοι˙  
δεν  αντέχουμε  ούτε  τον  ίδιο  μας  
τον  εαυτό, πόσο  μάλλον  τους αν-
θρώπους  γύρω μας –τα  μέλη  της  

οικογενείας  μας  και  φυσικά  τους  
συναδέλφους  μας  στη  δουλειά. Η  
ζωή  μας  γίνεται  μίζερη  και  πιεσμέ-
νη  και  τα  νεύρα  μας τεντώνονται. 
Αυτό  συμβαίνει  επειδή  δεν  έχουμε  
μάθει  τον  εαυτό  μας  να  ξεφορτώ-
νεται  τους  λογισμούς  του. Όταν  οι  
λογισμοί  μας  είναι  εν  ειρήνη, το  
σώμα  μας  επίσης  αναπαύεται.

9. Τα  σχέδια  και  τα  συμφέροντά 
μας  μπαίνουν  ενίοτε  εμπόδιο  στη  
ζωή  μας. Κάνουμε  όλα  αυτά  τα  
σχέδια, πιστεύοντας  ότι  δεν  πρό-
κειται  ποτέ να επιτύχουμε  σε  οτι-
δήποτε,  παρεκτός  κι  αν  προγραμ-
ματίσουμε  τα  πάντα  διεξοδικά.  Και  

όντως, πρέπει  να  προσπαθούμε  
να  κάνουμε  τα  πάντα  καταπώς  
μας  υπαγορεύει  η  συνείδησή  μας,  
αλλά  δεν  πρέπει  να  κάνουμε  κάτι  
βιαστικά. Πάνω  στη  βιασύνη  είναι  
που μας  παγιδεύει  ο  εχθρός. Στη  
βιασύνη  πάνω  δεν  μπορούμε  να  
συνειδητοποιήσουμε  αν  είπαμε  
κάτι  προσβλητικό  για  τον  συνάν-
θρωπό  μας  ή  αν  τον  αγνοήσαμε, 
διότι  δεν  έχουμε  επαρκή  χρόνο  
για  να  τον  λογαριάσουμε–  είμαστε  
πολύ  απασχολημένοι  με  τα  σχέδια  
που  έχουμε  στο  μυαλό μας.  Κατ’ 
αυτό  τον  τρόπο  είναι  εύκολο  να  
αμαρτήσουμε  εις  βάρος  του  πλη-

σίον  μας. Και  όταν  αμαρτάνουμε  
εις  βάρος  του  πλησίον μας, αμαρ-
τάνουμε  στην  ουσία  κατενώπιον  
του  Θεού, διότι  ο  Θεός  είναι  πα-
ντού. Ενοικεί  στην  ψυχή  όλων  και  
του  καθενός  ξεχωριστά. Η  σχέση  
μας  με  τους  συνανθρώπους  μας  
καθορίζει  τη  σχέση  μας  με  τον  
Θεό.

Φαίνεται  πως  δεν  κατανοού-
με  ένα  πράγμα: δεν  είναι  καλό  
να  ανταποδίδουμε  την  αγάπη  σε  
όσους  μας  αγαπούν, αλλά  συνά-
μα  να  μισούμε  όσους  μας  μισούν. 
Αν  έτσι  πράττουμε, δεν  είμαστε  σε  

… «Με  υπομονή  ας  τρέχουμε  
τον  αγώνα  που προβάλλει  εμπρός  
μας» (Πρὸς Ἑβραίους  12,1). Γι’αυ-
τό  και  ο  Θεός  ονομάζεται  Θεός  
της  υπομονής. Όχι  μόνο  μακρο-
θυμεί  για  τους  ανθρώπους, αλλά  
δίνει  και  υπομονή  σ’αυτούς  που  
αγωνίζονται.

Γράφει  στους  Ρωμαίους  ο  
Απόστολος  Παύλος : «Μακάρι  ο  
Θεός  που  είναι  η  πηγή  της  υπο-
μονής  και  της  παρηγορίας  να  σας  
αξιώσει  να  έχετε το  ίδιο  φρόνημα  
μεταξύ  σας  κατά  το  υπόδειγμα  
του  Ιησού  Χριστού» (Πρὸς ῾Ρω-
μαίους,  15,5).

Αλλά  και  στα  έργα  της  σωτη-
ρίας  προβάλλεται ο  Χριστός  ως  
υπόδειγμα  υπομονής  προς  μίμη-
ση :  «Δεν  έχουμε  παρά  να προ-
σηλώσουμε  το  βλέμμα  μας  προς  
τον  αρχηγό  και  τελειωτή  της  πί-
στεώς  μας, τον  Ἰησοῦν, ο  οποί-
ος  διά  τη  χαρά, την  οποία  είχε  
εμπρός  Του  και  θα  απολάμβανε, 
όταν  με  το  πάθημά  Του  θα  έσω-
ζε  πολλούς, υπέμεινε  Σταυρό, πε-
ριφρονήσας  την  αισχύνη  και  κά-
θησε  στα  δεξιά  του  θρόνου  του  
Θεού. Σκεφθείτε  λοιπόν  Αυτόν,  ο  
οποίος  υπέμεινε  τόσην  εχθρότη-
τα  εναντίον  Του  εκ  μέρους  των  
αμαρτωλών, για  να  μην  κου-
ρασθείτε  και  αποθαρρυνθείτε»  
(Πρὸς  Ἑβραίους  12,  2-3).

Γνωρίζετε  γιατί  ο  αρχαίος  εκεί-
νος  παράδεισος  χάθηκε  για  τους  
πρωτοπλάστους; Για  την  ανυπο-
μονησία  τους. Δεν  είχαν  υπομονή  
και  δοκίμασαν  τον  καρπό  για  να  
θεωθούν  πριν  από  τον  καθορι-
σμένο  χρόνο  που είχε  κατά  νοῦν  
ο  Θεός. Έπρεπε  πρώτα  να  ωρι-
μάσουν  και  μετά  θα  δοκίμαζαν  
τον καρπό  της γνώσεως. Θα  τον  
δοκίμαζαν όμως  μέσα  στην  υπα-

κοή  και  επί  πλέον  θα  δοκίμαζαν  
τον  καρπό  της  αιωνίου  ζωής. 
Φάνηκαν  όμως  ανυπόμονοι  και  
βιάστηκαν  να  θεωθούν  και  γι’αυ-
τό  έχασαν  τον Παράδεισο. Τώρα  
για  να επανακτήσουμε  εμείς  τον  
ουράνιο  Παράδεισο  απαιτείται  
χρόνος, άσκηση, κακοπάθεια  και  
υπομονή…

Ακόμα  η  αρετή  της  υπομονής  
σκοτώνει  την  απόγνωση . Τι  είναι  
η  απόγνωση; Είναι  η  απελπισία. Ο  
άνθρωπος  που  θα  φθάσει  στην  
απόγνωση  οδηγείται  στην  αυτο-
κτονία.  Λέγει  ο  Όσιος  Πέτρος  ο  
Δαμασκηνός:  «Ο  Ιούδας  ως  απει-
ροπόλεμος  βρήκε  διπλό  θάνατο  
και  του  σώματος  και  της  ψυχής. 
Ο  Πέτρος  ως  εμπειροπόλεμος  
βγήκε  έξω,  έκλαυσε  πικρά, μετα-
νόησε  και  σώθηκε».

Σκεφθείτε  για  μια  στιγμή, αν  
κατά  λάθος  ή  εκ  προμελέτης  κά-
ποιος  σκοτώσει  τον  πατέρα  του  
ή  τη  μητέρα  του  ή  τον  αδελφό  
του. Συντρίβεται, απελπίζεται  και  
ζητά  να  αυτοκτονήσει. Δεν  έχει  
υπομονή. Δεν  μπορεί  να  υπο-
μείνει  μια  κατάσταση. Το έκανα.  
Τώρα  τι  μπορώ  να  κάνω; Γι’ 
αυτό  χρειάζεται  να  είναι  κανείς  
εμπειροπόλεμος  και  να  νικά  τον  
διάβολο  με  την  υπομονή. Έτσι  ο  
πολύαθλος  Ιώβ  δεν απογοητεύ-
εται, όταν  ο  διάβολος  κυριολε-
κτικά  τον  λιανίζει. Υπομένει  λέ-
γοντας  εκείνα  τα  αθάνατα  λόγια, 
τα  οποία  αν  μπορεί  κανείς  να  
τα  φιλοσοφήσει  και  να  θεολο-
γήσει, θα  μπορεί  να  αντιμετωπί-
ζει  πάντοτε  κάθε  δυσκολία  στη  
ζωή  του: «Γυμνός  απ’την  κοιλιά  
βγήκα της  μάνας  μου, γυμνός  και  
θα  γυρίσω  πίσω  στη  μάνα  γη. 
Ο  Κύριος  όλα  τα  ’δωσε, ο  Κύρι-
ος  και  τα  πήρε  πίσω˙  Ευλογη-

μένο  να  ’ναι  τ’όνομά  
Του!».  Επειδή  έδειξε  
υπομονή  στη  δυστυ-
χία, γι’αυτό κέρδισε  τα  

δεύτερα  αγαθά  μετά  την  
πληγή. Και  διπλάσια  τα  
έλαβε  και  κέρδισε  την  
αιώνια ζωή.

Η  υπομονή  έχει  τε-
ράστια  δύναμη. Ο  ανυ-
πόμονος  είναι  μικρόψυχος. Η  
υπομονή  είναι  ο  αρραβώνας  της  
Βασιλείας  του  Θεού. Είναι  χρή-
σιμη  για  να  μπορούμε  να  αντι-
μετωπίζουμε  την παιδαγωγία  του  
Θεού.

Διαβάζουμε  στη  ‘‘Σοφία  Σει-
ράχ’’  (βιβλίο  της  Παλαιάς  Δια-
θήκης): «Παιδί  μου,  αν  αποφάσι-
σες  να  υπηρετήσεις  τον  Κύριο, 
ετοίμασε  τον  εαυτό  σου  να  μπει  
σε  δοκιμασία. Φρόντισε  να  γίνεις  
καρτερικός  και  υπομονετικός  και  
μη  σπεύσεις  να  απομακρυνθείς  
από τον  Κύριο  τον  καιρό  που  θα  
έρθουν  οι  πειρασμοί». Και  συνε-
χίζει :  « Μείνε  ενωμένος  με  τον  
Κύριο  και  μην  απομακρυνθείς  για  
να  δυναμωθείς  στα  στερνά σου. 
Δέχου  ό, τι  κι  αν  σου  συμβεί. Ό,  
τι  σε  φορτώσει  ο  Κύριος  δέξου  
το. Δέστε  τις  παλαιές  γενεές  και  
θα  καταλάβετε , ότι  κανείς  δεν  
ντροπιάστηκε  απ’όσους  πίστεψαν  
στον  Κύριο. Και  κανείς  δεν  εγκα-
ταλείφθηκε  απ’ όσους  φοβούνταν  
τον  Θεό. Και  ποιος  Τον  επικαλέ-
στηκε  και  δεν  τον  βοήθησε  ο  
Κύριος; Διότι  είναι  οικτίρμων  και  
ελεήμων.  Αλλοίμονο  σ’αυτόν  που  
θα χάσει  την  υπομονή  του  και  τι  
θα  κάνει, όταν  τον  επισκεφθεί  ο  
Κύριος; 

Ας  ρίξουμε  μια  ματιά  στους 
Αγίους  μας. Εκτός  από  τον  Ιώβ, 
ο  Μωυσής  ήταν  πράος  και  υπο-
μονετικός  σ’ένα  σκληρό  λαό. Ο 
Ηλίας  το  ίδιο. Ο Ησαΐας  και  ο  Ιε-
ρεμίας μάρτυρες.

Τι  πρέπει  να  κάνουμε  για  να  

έχουμε  υπομονή; Γράφει  ο  Πέ-
τρος  ο  Δαμασκηνός, ότι  για  να  
μας  δοθεί  το  δώρο  αυτό  του  
Θεού  πρέπει να  έχουμε  χέρια  να  
το  πάρουμε. Και  ποια  είναι  αυτά  
τα  χέρια; 1) Να  έχουμε  φρόνηση. 
Σωστή  σκέψη  στη  δύσκολη  κατά-
σταση. Παράδειγμα η  Σωσσάνα1. Τι  
να  κάνει; Να  συγκατατεθεί  στην  
αμαρτία  ή  να  πεθάνει; Προτιμά το  
δεύτερο  και  τη  σώζει  ο  Θεός.  2) 
Τον  φόβο του  Θεού.  3) Την  πίστη  
στον  Θεό, ότι  θα  μας  βγάλει  από  
τη  δύσκολη  κατάσταση…

Η  εποχή  μας  είναι  τέτοια  που  
μόνο  με  την  υπομονή  θα  σω-
θούμε. Η  υπομονή  είναι το  φάρ-
μακο  κατά  των  νευρώσεων  και 
των  ψυχώσεων  που σήμερα  μας  
έχουν  κυριέψει…Ας  παρακαλέ-
σουμε  τον  Θεό  να  μας  χαρίζει  
την  υπομονή  των  Αγίων,  γιατί  
μόνο  μ’αυτή  θα  κατακτήσουμε  
τον ουρανό.

Από  το  βιβλίο  του  π. Γ. Καλπού-
ζου,  «Ναί, Κύριε  Βασιλεῦ, δώρησαί 
μοι  τοῦ  ὁρᾶν   τά  ἐμά  πταίσματα  καί  
μή  κατακρίνειν  τόν  ἀδελφόν  μου», 
εκδ. Σαΐτης
________________________________

1 Η  Σωσάννα  ήταν  πιστή  γυναίκα  
της Παλαιάς Διαθήκης, σύζυγος  του  Ιω-
ακείμ, που  αντιστάθηκε  στις  παράνομες  
επιθυμίες  δύο  ανθρώπων  με  αξιόλογη  
θέση  στην  ιουδαΐκή  κοινωνία˙ ήταν  
Κριτές, ορισμένοι  για  να  διευθετούν  με  
σύνεση  τις  διαφορές  των  ανθρώπων, 
όμως  παρανόμησαν. Την απείλησαν  μέ-
χρι  και  με  θάνατο. Ο Θεός  βλέποντας  
τη πρόθεση  της  Σωσάννας  να  επιλέξει  
το  θάνατο  από την  αμαρτία, την  γλύ-
τωσε  από  την καταδίκη  του  θανάτου.

Ένας  
βοσκός  
στην  Κρήτη 

γύριζε  στα  βουνά  και  βο-
σκούσε  τις  κατσίκες  του.  Είχε  
συνηθίσει τόσο  πολύ  το  βρα-
χοπερπάτημα  που  πηδούσε  
από  δω  κι  από  κει  χωρίς να  
φοβάται  καθόλου. Τόσο  είχε  
εξοικειωθεί  με τους  βράχους  
που  νόμιζε  κανείς  πως  ισορ-
ροπούσε  πάνω  τους  καλύ-
τερα  από  τις  κατσίκες  του.  
Μια  φορά  όμως  τα  πράγματα  

δεν  του  ’ρθαν  καλά. Εκεί  
που  βρισκόταν  πάνω  σ’ένα  
βράχο  και  προσπαθούσε  να  
πιάσει  μια  κατσίκα, εκείνη  
του  ξέφυγε  κι  ο  βοσκός  μας  
γλύστρισε  και  πέφτει  από  το  
βράχο. Για  καλή  του  τύχη  
κοντά  στην κορυφή  βρισκό-
ταν  ριζωμένο  ένα  δέντρο  σε  
μια  σχισμή  του  βράχου  και  
πρόλαβε  να  πιαστεί  από  τα  
κλαδιά  του. Ο  βράχος  ήταν  
ψηλός. Κάτω  του  έχασκε  το  
χάος. Ο  βοσκός  μας  τα  χρειά-

στηκε. Ήξερε  πως  εκεί  κοντά  
δεν  ήταν  κανένας, η  απελπι-
σία  του  όμως  τον  έσπρωξε  
να  φωνάξει:

–Αγροικά  (ακούει)  κανείς  
εδώ;

Μόνο  τον  αντίλαλό  του  
άκουσε. Φαίνεται  πως δεν  
υπήρχε  ψυχή  ζωντανή  εκεί  
κοντά.

–Αγροικά   κανείς  εδώ;  Ξα-
ναφωνάζει  πιο  δυνατά  σε  ένα  
δυο  λεπτά.

Του  κάκου. Μόνο  ο  αντίλα-
λός  του  ξανακούστηκε  και  
μάλιστα  αυτή  τη  φορά  του  
φάνηκε  σα  μια ξένη  φωνή  
που  τον  κορόιδευε. Δεν  το  
’βαλε  κάτω  όμως. Ξαναφω-
νάζει  για  τρίτη  φορά,  πιο  
δυνατά  τώρα:

–Αγροικά  κανείς  εδώ;
Τότε  άκουσε  μια  φωνή  δυ-

νατή, σα  βροντή  του  φάνηκε. 
Ερχόταν  από  μακριά, μα  την  
άκουγε  πολύ  καλά:

–Άφησε  τα  χέρια  σου  ελεύ-
θερα  και  σύντομα  θα  βρεθείς  
στην  αγκαλιά  των  αγγέλων.

Πέρασαν  λίγα  δευτερόλεπτα  
μεγάλης  αγωνίας  κι  έπειτα  ο  
βοσκός  μας  φώναξε  ξανά:

–Αγροικά  άλλος  κανείς  εδώ;
Φαίνεται  πως  προτιμούσε  

κάτι  πιο  χειροπιαστό  από  
την…  αόρατη  αγκαλιά  των  
αγγέλων!

Ιερ. Θ.Π.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

«Με  υπομονή  ας  τρέχουμε 
τον  προκείμενον  αγώνα».

Η  φωνή  της…απελπισίας


