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Πνευματικού Κέντρου
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•Υπεύθυνος:
Ιερέας Θεοφάνης 

Παπαγεωργίου
Τηλ.: 22290-62786

•Συντακτική Επιτροπή:

•Δρ. Γεώργιος Ν. 
Αικατερινίδης

τ. Δ/ντής Ερευνών
Κέντρου Λαογραφίας 

Ακαδημίας Αθηνών
•Τριάδα Μπασινά-Κατσή

Καθηγήτρια Φιλόλογος
•Ελένη Παπαγεωργίου-

Ηλιάδη
Σχεδιάστρια δομικών έργων

•Νικολέττα 
Κυριακοπούλου

Ιδιωτική Υπάλληλος
•Βασιλική Ψωμά

Καθηγήτρια Φιλόλογος

•Την ευθύνη των άρθρων
φέρουν οι συντάκτες τους

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού
www.agios-nikolaos-eretrias.gr

e-mail Ιερού Ναού
agnikolaoseretrias@yahoo.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: QUICK PRESS
Δούκα 1 Χαλκίδα, Τ 22210-23382
e-mail:theopress@otenet.gr

Τιμή φύλλου 0,003 ΕΥΡΩ
Δεκτές φιλικές συνδρομές στη 

διεύθυνση:
π. Θεοφάνης Παπαγεωργίου

Κανάρη 5, ΕΡΕΤΡΙΑ Τ.Κ. 34008

Κωδικός:2284

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι  και  το  σμυρναίικο.
2. Οθωμανικό  ανάκτορο στην  

Ισπανία - Ασφαλίζει  ναυτικούς  
(αρχικά).

3. Βυζαντινή  νότα - Άσωτος  
μιας  παραβολής - Το τζάκι, αλ-
λιώς.

4. Το  πρώτο  θύμα  δολοφονίας 
- Δεν απασχολούν  μοντέρνους  
ποιητές.

5. Ποτάμι  της  Σιβηρίας – Δη-
μήτρης ..: αξέχαστος  ηθοποιός  
μας.

6. Επιφώνημα  αρένας – Αδιαπέ-
ραστα - Αραβικό  άρθρο.

7. Σε  αυτά  τα  προϊόντα  ανήκει  
και  η ρητίνη - Αρχαίο  γυναικείο  
όνομα.

8.Μεγάλη  ευχαρίστηση - Βρί-
σκονται  στην …πίτα.

9.Το  λέμε  δείχνοντας - Μόριο 
προτροπής - Πτυχή  ρούχου.

10.Χαρακτηρίζει  ανατολίτικους  
σκοπούς - Ικανό, κατά μία  έννοια 
(μτφ.).

11.Πόλη  των  Φιλιππίνων - Οπτι-
κά… αριστεύει - Κινεζική  μονάδα  
μέτρησης.

12.Γαϊδουρινά (καθ.) - Άραβας  
γενάρχης - Λουί…: Γάλλος  σκη-
νοθέτης. 

13.Δικά  σου (αρχ.) - Φυσικός 
αριθμός. 

14.Όμοια  σύμφωνα - Διπλό… 
χορεύεται - Συνεχόμενα  στο  αλ-
φάβητο.

15.Υπάρχει  και  για  παγοδρομί-
ες - Κώστας…: γνωστός  αθλητι-
κός  τηλεπαρουσιαστής.
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ΚΑΘΕΤΑ
1. Προσωνυμία  του  Θεού.
2. Βοήθησε  τον  Κολόμβο  στα  

ταξίδια του - Ενέχυρο.
3. Όμοια  σύμφωνα-Τρόπος  λή-

ψης  φαρμάκου - Αρχαίος Αιγυ-
πτιακός  πάπυρος - Αντικαθιστούν 
σφραγίδες.

4. Το  όνομα  της  Κορομηλά - 
Ασύγκριτα, εξαίρετα.

5. Επιτακτικό  μόριο  των  αρχαί-
ων - Αναφέρεται  και  ο ταχυδρο-
μικός - Μάρκα  σοκολάτας.

6. Επτανήσιος… κύριος -Τουρκι-
κή  λίμνη - Συντομογραφία  ενός  
ανέμου - Συνεργάτης  του  Χίτλερ.

7. Θεραπεύσιμα - Μία  υπερδύνα-
μη - Γενάρχης  των  Αρμενίων.

8. Αραβικό  άρθρο - Αισθητήριο  
όργανο - Πολύχρωμο… τόξο.

9.Πολύπαθη  πόλη  γειτονικής  
μας  χώρας  (μία  γραφή) - Λεγό-
ταν  η Σουμάκ.

10. Ισούται  με  2,54  εκατοστά 
- Απώλεια  μάχης - Γαλλική  εφη-
μερίδα.

11. Ενώνει  προτάσεις - Λέξη  από  
αρχαίο  σπαρτιατικό  ρητό – Ορο-
σειρά  της  Αφρικής.

12. Χρονικός  σύνδεσμος - Η γυ-
ναίκα  του  έγινε … αλάτι - Συν-
θετικό  εταιρείας  πετρελαιοειδών 
- Μόριο  που  προτρέπει.

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Αρνί  καπαμά

Όλη  η  ανθρωπότητα  εκείνο  το  ση-
μαδιακό  πρωινό  της  28ης  Οκτωβρίου  
έμεινε  εμβρόντητη  από  το  ηχηρό  των  
Ελλήνων  ΟΧΙ  . Ήταν  άρνηση  συνει-
δητή  και  συνδεδεμένη  με  την  παρά-
δοση  και  την  ιστορία. Και  κατέστησε  
εναργέστερη  την εικόνα  της  διιστορι-
κής  συνέχειας  του  έθνους.

Ο  Αισχύλος,  στο  επιτάφιο  επίγραμ-
μά  του,  δεν  περηφανεύεται  για  την  
Τέχνη  του, αλλά  γιατί  πολέμησε  για  
την  πατρίδα  του. Ο  Κων/νος  Παλαι-
ολόγος-τελευταίος  Βυζαντινός  αυτο-
κράτορας-έδωσε  τη  θαρραλέα  απά-
ντηση  στον  Μωάμεθ  Β΄,  ότι  ‘‘πάντες  
αὐτοπροαιρέτως  ἀποθανοῦμεν  καί  οὐ  
φεισόμεθα  τῆς  ζωῆς  ἡμῶν’’. Στα  πι-
κρά  χρόνια  της  Τουρκοκρατίας  πολε-
μούσαν  ‘‘για  του  Χριστού  την  πίστη  
την  αγία  και  της  πατρίδος  την  ελευ-
θερία’’. Και  στη  μεγάλη  επανάσταση  
του  ’21  συμπυκνώθηκε  η  θέληση  του  
Έθνους  στις  λέξεις  ‘‘Ελευθερία  ή  
Θάνατος’’.

Όλες  αυτές  οι  μεγάλες  στιγμές  
και  ιστορικές  μνήμες,  βιωμένες  από  
τον  ελληνικό λαό,  όρθωσαν  το  ΟΧΙ  
του  Σαράντα  και  εκφράστηκαν  με  
την  ενθουσιαστική  κραυγή  των  Αλ-
βανομάχων:  ΑΕΡΑ!  Λέξη,  που  δεν  
ερμηνεύεται  από  κανένα  λεξικό, για-
τί  η  γλώσσα  αδυνατεί  να  περιγρά-
ψει  (πολύ  περισσότερο  να  εκφράσει)  
αυτό  το  θαύμα  της  ελληνικής  ψυ-
χής. Το  θαύμα,  που  δεν  εκλογικεύεται  
και  δεν  αναλύεται  με  τη  μηχανιστική  
αντίληψη  του  καιρού  μας.

Για  τον  ελληνο-ιταλικό  πόλεμο  
και  τη  νίκη  μας  στα  Αλβανικά  βου-
νά  έχουν  γράψει  πολλοί  και  πολλά. 
Έχουν  μιλήσει  Έλληνες  και  ξένοι  
και  θεωρούν  τη  νίκη  αυτή  περίπου  
ως  θαύμα. Μίλησαν  και  έγραψαν  ποι-
ητές  και  πεζογράφοι, αξιωματούχοι  

και  λόγιοι, εκπαιδευτικοί  και  πνευμα-
τικοί  άνθρωποι. Όλοι  εξυμνούν -και  
δίκαια- την ανδρεία  και  την  αντοχή  
που  έδειξαν  στρατός  και  λαός˙ ση-
μειώνουν  την  αξία  και σημασία  της  
νίκης  για  την  πορεία  και  έκβαση  του  
πολέμου˙ επισημαίνουν  τη  σύγκρουση  

υλικών  και  ηθικών  δυνάμεων, τη  νίκη  
του  πνεύματος  επί  της  ύλης, την  υπε-
ροχή  της  αρετής  έναντι  της  κακίας.

 Ο  λαϊκός  άνθρωπος  είναι  πρακτι-
κός˙  αγαπά  τη  δράση  και  την απλότη-
τα˙  δημιουργεί  με  τη  δική  του  ευαι-
σθησία, τη  δική  του  φαντασία  και  το  
δικό  του  τρόπο. Και  στην  προκειμένη  
περίπτωση  ‘‘πολεμώντας  και  τραγου-
δώντας’’  δημιούργησε  έναν καινούρ-
γιο  κύκλο  δημοτικών  και  λαϊκών  
τραγουδιών  με  τριπλό  πόλο  έμπνευ-
σης  και αναφοράς:  α)Το  αλβανικό  μέ-
τωπο,  β)το  μακεδονικό  μέτωπο  και  
της  Κρήτης  κατά  των Γερμανών  και  
γ)την  εθνική  Αντίσταση  στην  περίοδο  
της  κατοχής  (1941-1944). Μίλησε  με  
το  δικό  του  λόγο  και  το  δικό  του  

ήθος. Και  αποδεικνύεται    ότι  η  λαϊκή  
μας  παράδοση  είναι  δημιουργική  και  
αδιάσπαστη. Και  νεότερα  γεγονότα  
δίνουν  αφορμή,  για  να  φανεί  πόσο  
ζωντανή  και  ακμαία    είναι  η  λαϊκή  
μούσα.

Σε  αυτά  τα  νεότερα  ιστορικά  τρα-
γούδια  θα  στραφεί  ο  λόγος  μου˙  τρα-
γούδια  που, δυστυχώς,  σηματοδοτούν  
και  το  λυκόφως  της  δημοτικής  μας  
ποίησης. Αυτά  περικλείουν - ακριβό  
θησαυρό  της  λαϊκής  ψυχής-  το  θρι-
αμβικό  ξέσπασμα  του  λαού  μας  για  
τη  νίκη  στ’ αλβανικά  βουνά  και  πα-
ράλληλα  τη  διεκτραγώδηση  των  θυ-
σιών  του  κατά  την  ιταλογερμανική  
κατοχή.

Τα  δημοτικά  τραγούδια  διασώζουν  
την  εθνική  μνήμη˙  αντικατοπτρίζουν  
τις περιπέτειες  και  τους  αγώνες˙ απο-
τελούν  καταθέσεις  ζηλευτές  στην  
τράπεζα  του  λαϊκού  πολιτισμού.   
‘‘... Είναι  τα  πνευματικά  ριζοθέμελα  
της  πατρίδας  μας  και  για  τούτο  στέ-
κουν  μνημεία  αξετίμητα  της  εθνικής  
μας  λογοτεχνίας…’’(Άγις  Θέρος, Τα  
τραγούδια  των  Ελλήνων…).

Εδώ,  στα  τραγούδια  του  ’40,  θα  
ψηλαφίσουμε  την  ψυχή  του  λαού, 
τα συναισθήματα,  τις  συγκινήσεις,  τα  
όνειρα,  την  ιερή  αγανάκτηση  για  την  
αδικία  και τον  πόλεμο. Εδώ  εικονο-
γραφείται  το  ηρωικό  πρόσωπο  των  
Νεοελλήνων  σμιλευμένο μ’ αξετίμητο  
ασήμι  αρετής  και  ανδρείας,  αγωνι-
στικότητας  και  ήθους,  εγκαρτέρησης  
και  ομοψυχίας… Εδώ καθρεφτίζεται  
η  σύγχρονη  Ελλάδα.

*Προοίμιο   πανηγυρικού  στο  Πανεπι-
στήμιο  Θεσσαλίας  το  1997  από  τον  κα-
θηγητή  Β.Δ.  Αναγνωστόπουλο.    
           (Επιμέλεια  Γ.Ν. Αικ.).

α) Αφού  πλύνετε  καλά  το κρέας, το  κόβετε  σε  
ανάλογες  μερίδες  και, ραντίζοντάς  το  με  τον  χυμό  
του  λεμονιού, τ’αφήνετε  έτσι  για  δύο ή  τρεις  ώρες. 
Πλένετε  τις  ντομάτες, τις  ξεφλουδίζετε, αφαιρείτε  
τους  σπόρους  και  τις  κόβετε  σε  φέτες. Βάζετε  το  
βούτυρο  στην  κατσαρόλα  και  σοτάρετε  το  κρέας. 
Προσθέτετε  τις  ντομάτες  και  το  αλατοπίπερο,  κι  
αφήνετε  το  κρέας να  σιγοβράσει  επί  μιάμιση  ώρα  
περίπου.  Το  σερβίρετε  με  πατάτες  τηγανητές,  με  
πιλάφι  άσπρο,  ή  με  πουρέ  και  μακαρόνια.

β)Ο  καπαμάς  γίνεται  και  με  άλλα  υλικά:
-Με  κρεμμύδι: Μαζί  με  το κρέας  και  πριν  ρίξετε  

τις  ντομάτες  σοτάρετε  ένα  ή  δύο  κρεμμύδια  ψιλο-
κομμένα. Προσθέτετε  λίγη  κανέλλα.

-Με  κρασί: Αντί  να  περιχύσετε  το  κρέας  με  λε-
μόνι,  την  ώρα  του  σοταρίσματος, το  σβήνετε  μ’ ένα  
ποτήρι  άσπρου  κρασιού. Προσθέτετε  το  αλατοπίπε-
ρο  και  τις  ντομάτες,  μαζί  με  μια σκελίδα  σκόρδο  
ψιλοκομμένο.

-Με  λαχανικά: Σοτάρετε  κατευθείαν  το  κρέας, χω-
ρίς  να  τ’ αφήσετε στο  λεμόνι, και  προσθέτετε  λίγο  
καρότο  σε  φέτες,  κρεμμύδι, μαϊντανό  και  σέλινο  ψι-
λοκομμένα. Κι όταν  σοταριστούν  καλά  με  το  κρέας, 
ρίχνετε  τις  ντομάτες  σε  φέτες  και  το  αλατοπίπερο.

ΤΟ ΈΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ*

λυση  σταυρολ. ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή  6  Νοεμβρίου,    ώρα : 5:00-7:00
Ομιλητής:	 Πρωτοπρ. π.  Γεώργιος  Πολυκαρπίδης
 Εφημέριος  του  Μητρ. Ναού  Αγ.  Δημητρίου  Χαλκίδος
Θέμα:   Η  Ορθόδοξη  πίστη  μας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή  11  Δεκεμβρίου,  5:00-7:00
Ομιλητής:  Αρχ. π.  Ιωάννης  Καραμούζης
              Ιεροκήρυκας  Ι.Μ.  Χαλκίδος
Θέμα: Η  κλίμακα  του Αγίου  Ιωάννου ως πνευματικός 

 καθρέφτης  του  Χριστιανού.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Κυριακή  8  Ιανουαρίου,   5:00-7:00
Ομιλητής: Αρχ.  π.  Αιμιλιανός Χρήστου   
 Προϊστάμενος  Μητρ. Ναού  Αγ.  Δημητρίου  Χαλκίδος
Θέμα: Η  αρετή  της  ελεημοσύνης.

Κυριακή  22  Ιανουαρίου,    5:00-7:00
Ομιλητής: Δρ.  Γεώργιος  Αικατερινίδης
 τ. Δ/ντής  Ερευνών  Κέντρου  Λαογραφίας Ακαδημίας  
Αθηνών

Θέμα: Άγιοι  προστάτες  των  θαλασσινών.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Κυριακή   5  Φεβρουαρίου,  5:00-7:00
Ομιλητής: κ. Μιχαήλ  Πετούμενος
 Δικηγόρος
Θέμα: Ο  Άγιος  Πορφύριος  ο  Καυσοκαλυβίτης.

Κυριακή   19   Φεβρουαρίου,  5:00-7:00
Ομιλητής: Αρχ. π.  Ιωάννης  Καραμούζης
 Ιεροκήρυκας  Ι.Μ.  Χαλκίδος
Θέμα: Το  γεροντικό  ως  βοήθημα  στην  κατά  Θεόν  πολιτεία.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Κυριακή   5   Μαρτίου,  5:00-7:00
Ομιλητής: κ. Μιχαήλ  Πετούμενος
 Δικηγόρος
Θέμα: Θεία  και ανθρώπινη  δικαιοσύνη

Κυριακή   19   Μαρτίου,  5:00-7:00
Ομιλητής: κ. Γρηγόριος  Κυριάκου
 Γενικός Χειρουργός
Θέμα: Ρομποτική χειρουργική.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Κυριακή   2  Απριλίου,  5:00-7:00
Ομιλητής: κ. Μιχαήλ  Πετούμενος
 Δικηγόρος
Θέμα: Ο  Άγιος   Γέροντας  Ιάκωβος Τσαλίκης.Π
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Ποιος  θα  μπορέσει  ποτέ  να  περιγράψει, όσο  πρέπει  καλά  την  ευτυχία  που  
δίνει  ένας  γάμος;

 
• Η  Εκκλησία  τον  αγίασε.
• Η  Θεία  Κοινωνία  τον  εστερέωσε.
• Η  ευλογία  των  ιερέων  τον  εσφράγισε.
• Οι  άγγελοι  τον  επεκρότησαν.
• Και  ο  Ουράνιος  Πατέρας  μας  τον  επικύρωσε.

• Τι  ωραίο  πράγμα  ο  ζυγός-δεσμός  που  ενώνει  δύο  πιστούς, όταν  έχουν :
     Μία  και  οι  δύο  ελπίδα.
     Ένα  και  οι  δύο  πόθο  και  θέλημα.
     Μία,  την  ίδια  και  οι  δύο  προθυμία, να  υπηρετούν  ο  ένας  τον  άλλον.
      Ένα  και  οι  δύο  τρόπο  ζωής!

• Τι  διάσταση  να  παρουσιαστεί  ανάμεσά  τους;
• Ούτε  στα  σωματικά  χωράει, ούτε  στα  πνευματικά. Γιατί  έπαψαν  να  είναι  δύο  

και  με  το  θέλημα  του  Θεού  έγιναν  οι δύο  «σάρκα  μία». Και  όπου  η  σάρκα  
είναι  μία,  εκεί  και  το  πνεύμα  ένα  είναι.

• Μαζί  προσεύχονται.
• Μαζί  πηγαίνουν  στην  Εκκλησία.
• Μαζί  και  στο  Τραπέζι  του  Κυρίου, στη  Θεία  Κοινωνία.
• Μαζί  αγωνίζονται  να  αντιμετωπίσουν  τη  ζωή, βοηθώντας, συμβουλεύοντας, 

υπηρετώντας  ο  ένας  τον  άλλο.
• Μαζί  στις  δυσκολίες.
• Μαζί  στους  διωγμούς.
Και  όλα  αυτά  ο  Χριστός  τα  βλέπει. Και  τα  ακούει. Και  χαίρεται! Και  τους  δίνει 

αμοιβή  την  ειρήνη  Του.
Και  όπου  είναι  αυτοί, και  οι  δύο, είναι  και  Αυτός  εκεί , μαζί τους.
Και  όπου  είναι  ο  Χριστός,  ο  διάβολος  δεν  μπορεί  να  μπει.

Επιμέλεια	:	Ιερ.	Θ.Π.

ΕΡΕΤΡΙΑ, Ο  ΤΟΠΟΣ  ΜΟΥ!!

Η  Ερέτρια έχει  ουρανό
Όμορφο  και  λαμπερό
Σαν  τη  δεις  θα την  λατρέψεις
Και  με  μια  θα  γαληνέψεις

Φύση  όμορφη  και  απλή
Μέσα  μου  μοναδική
Από  κόσμο  φημισμένη
Και  πολύ αγαπημένη

Από  φιλοξενία γεμάτη
Πίστη, ελπίδα  και  αγάπη
Τους  φόβους  όλους  θα  ξεχάσεις
Και  από  έρωτα  θα  λάμψεις

Αρχαίο  θέατρο  χαμένο
Μέσα  στη  γη  κατεστραμμένο
Από  φως  περικυκλωνόταν
Κόσμος  πήγαινε  και  ερχόταν

Ο  τόπος  μου  μοναδικός 
Και  πολύ  αγαπητός
Τον  εαυτό  μου  όλο  ρωτώ
«κόσμος  ή  διαμάντι  είναι  θαρρώ»!!!

ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΥ		ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-	ΓΛΥΚΟΥ		ΕΛΕΝΑ
(Β΄	ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Εργασίες Μαθητών Ο  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΜΟΣ

Ο  Σταυρός  του  Χριστού  είναι  για  μας  
Θεού  Δύναμη και Θεού Σοφία και  το ση-
μείο της παρουσίας του Χριστού.   Πριν τη 
σταύρωση του Χριστού ο σταυρός ήταν 
ένα εργαλείο καταδίκης ανθρώπων. Ήταν  
σύμβολο  κατάρας  και  καθένας που σταυ-
ρωνόταν θεωρούνταν καταραμένος Ταυ-
τόχρονα όμως είναι γεγονός ότι μέσα στην 
Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν προτυπώσεις 
του Σταυρού, δηλαδή  υπάρχουν  πράγμα-
τα  και  γεγονότα  και  σημεία  τα  οποία  
προτύπωναν  τον  Τίμιο  Σταυρό. Ας  δού-
με  κάποιες  από  τις  προτυπώσεις αυτές: α) 
Όταν  ο  Αβραάμ  πήγαινε  να  θυσιάσει  
το  παιδί  του, τον Ισαάκ, βλέπουμε  να  
εμφανίζεται  στο  τέλος  ένα  πρόβατο, το  
οποίο  ήταν  δεμένο  πάνω  σ’ ένα  δένδρο 
που ονομαζόταν Σαδέκ  και  σημαίνει ξύλο 
αφέσεως. Οι  Πατέρες  είδαν σ’ αυτό  ακρι-
βώς  τον  αμνό  του Θεού, τον Χριστό, ο  
οποίος  πάνω  στο  ξύλο  της  αφέσεως – τον 
Σταυρό –  έσωσε  τον  άνθρωπο  από  την 
αμαρτία. β) Όταν  κάποτε  γινόταν  μάχη  
μεταξύ  των  Ισραηλιτών  και  των Αμαλη-
κιτών, για να μπορέσουν  να  νικήσουν  οι  
Ισραηλίτες, που  ήταν  λιγότεροι, ο  Θεός  
είπε  στον  Μωυσή  να  έχει  τα χέρια του  
σε οριζόντια στάση εκτεταμένα.  Όση  ώρα  
τα  χέρια  του  Μωυσή  ήταν  σ’ αυτή  τη  
στάση  νικούσαν  οι  Ισραηλίτες, όση  ώρα  
κατέβαζε  τα  χέρια  κουρασμένος  νικού-
σαν  οι  Αμαληκίτες. γ) Όταν  ο  Μωυσής  
θα  περνούσε  τον  λαό  του  Θεού  από  
την  Ερυθρά  Θάλασσα, μ’ ένα  οριζόντιο 
κτύπημα  με  τη  ράβδο  του  άνοιξε  τη  θά-
λασσα  και  πέρασαν  οι  Ισραηλίτες.  Μετά  
μ’ ένα  κάθετο κτύπημα  ένωσε  ξανά  τη  
θάλασσα  και  έτσι  προτυπώθηκε  ο  τύπος  
του  Τιμίου  Σταυρού.

  Έρχεται δε η Καινή Διαθήκη με το γε-
γονός της παρουσίας του Χριστού και απο-
κορύφωμα τη Σταύρωσή Του. Και παραμέ-
νει  πλέον  ο  Σταυρός  αυτός  ως καύχημα  
της  Εκκλησίας. Ο  Απόστολος Παύλος  
λέει  ξεκάθαρα: “ σε  μένα  δεν  υπάρχει  
καύχημα  άλλο  σ’ αυτό  τον  κόσμο, παρά  
μόνο  ο Σταυρός  του  Χριστού». Ο  Σταυ-
ρός  με  τη  Σταύρωση  του  Κυρίου  και  
με  το  αίμα  Του  αγιάσθηκε  όχι επειδή  
απέθανε  ο  Χριστός  πάνω, αλλά  επειδή  
σώθηκε  ο  άνθρωπος  διά  του  Σταυρού. 
Δια  του Σταυρού  μάς  συμφιλίωσε  με  τον  
Θεό  Πάτερα  και  μας  απέδειξε  με  το  πιο  
πειστικό  τρόπο  πως  μας αγαπά  με  άπειρη  
αγάπη, ακόμη  και  την  ώρα  του  Πάθους  

Του. 
Ο  Κύριος  ζήτησε  από  τους  μαθητές  

Του  να  πορεύονται  κι  αυτοί  σταυρι-
κά, λέγοντας  τους «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου 
ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» 
(Ματθ.16,24). Στους  υιούς του Ζεβεδαίου, 
Ιωάννη  και  Ιάκωβο και τη μητέρα τους, 
Σαλώμη τη Μυροφόρο, που ζητούσαν  
πρωτοκαθεδρίες, είπε  ο Χριστός: δεν ξέρε-
τε τι ζητάτε. Μπορείτε να  πιείτε  το ποτήρι 
(εννοώντας  αυτό  του  Πάθους) που  Εγώ  
πίνω, ή  να  βαπτισθείτε  το  βάπτισμα  που 
Εγώ βαπτίζομαι; (Μάρκ. 10, 38).

 Επομένως, βάσει  των  Λόγων  του  Κυ-
ρίου  μας  ζω  σταυρικά  σημαίνει  και  προ-
ϋποθέτει  ταυτόχρονα:

 α) Σταυρώνω τα  πάθη  μου και  απαρ-
νούμαι τον παλαιό άνθρωπο που φέρω 
μέσα μου, αποβάλλοντας  την  αμαρτωλή  
και  εγωιστική  μου  διάθεση, τη  φιλαυτία  
και  τον  εγωκεντρισμό μου.

 Ο Απόστολος  των  Εθνών, στην  προς  
Γαλάτας  Επιστολή(5,24-25)  αναφέρει  χα-
ρακτηριστικά: «Οἱ  δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρ-
κα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς 
ἐπιθυμίαις». Αποτελέσματα της ανθρώπι-
νης αυτής φιλαυτίας  είναι  η ολιγοπιστία, 
η αδιαφορία  και  η  εκμετάλλευση  προς  
τον συνάνθρωπο, η φιληδονία, η σαρκο-
λατρεία, η φιλαργυρία, η συκοφαντία  και  
κάθε  ενέργεια  με  την  οποία  πληγώνου-
με  τους  συνανθρώπους  μας. Ο  άνθρωπος  
αυτός  που  κυριεύεται  από  τα  πάθη  αυτά 
κατά  βάθος  αγαπά  μόνον  τον  εαυτό  του 
με  έναν  αρρωστημένο  τρόπο  και  αδιαφο-
ρεί  για  τους  γύρω  του. Οφείλουμε  λοιπόν  
να  αποφύγουμε  όχι  μόνο  τις  ίδιες  τις  
αμαρτίες, αλλά  και  τις  αμαρτωλές  επιθυ-
μίες  και  τους  αμαρτωλούς  λογισμούς. Και 
πώς θα πετύχουμε κάτι τέτοιο; Μέσω της 
συμμετοχής μας στη μυστηριακή  ζωή  της  
Εκκλησίας. Μέσω  του  Αγίου  Βαπτίσμα-
τος  μάς  χαρίσθηκε  η  καινή  ἐν  Χριστῷ 
ζωή, η  δυνατότητα να αγωνισθούμε, ού-
τως ώστε  να μεταμορφωθεί  κάθε στοιχείο  
του  παλαιού  μας  ανθρώπου  και  αυτός  ο  
αγώνας  είναι  ο  Σταυρός. 

β) Υπομένω  τις  ακούσιες  δοκιμασίες  
καρτερικά  και  ευχαριστηριακά.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η αδικία, η αχαρι-
στία, οι διωγμοί  που  κατά  καιρούς διατρέ-
χουμε, η φτώχεια, οι οδυνηρές  και  ανίατες  
ασθένειες  και  εν  τέλει  ο  θάνατος, μας  

προκαλούν  θλίψη  και  απογοήτευση, αλλά  
αν  τις  χρησιμοποιήσουμε  σωστά  μπορούν  
να  αποτελέσουν  ευκαιρίες  που  θα  μας  
οδηγήσουν στη συσταύρωση  και  τη συνα-
νάσταση  με  τον  Χριστό. Η  εκ  μέρους  
μας  απογοήτευση  μπροστά  σε δυσάρεστα  
γεγονότα  της  ζωής,  μας  ζημιώνουν  πνευ-
ματικά. Αν  όμως  τα  δεχθούμε  ως  ευκαι-
ρίες  για την  πνευματική  μας  τελείωση, 
τότε  μετατρέπονται  σε  δώρα  της  αγάπης  
του  Θεού  που  μας ανεβάζουν  στο  ύψος  
των  αγίων  μαρτύρων. 

 γ) Αναλαμβάνω  εκούσιους  πόνους  και  
αγώνες  για  την  αγάπη  προς  τον  Θεό.

Με την  νηστεία, την  αγρυπνία, την  
προσευχή, τις  γονυκλισίες και  τους  υπό-
λοιπους  τρόπους  ορθόδοξης άσκησης  ο  
χριστιανός  πνευματοποιείται. Δοκιμάζει  
τον  εαυτό  του  να  μην  προσκολλάται  στα 
εγκόσμια  και  τα  υλικά  αγαθά. Να  μην  
χρησιμοποιεί  τον  κόσμο  καταναλωτικά, 
αλλά  ευχαριστηριακά  και δοξολογικά. Εί-
ναι γνωστό το  πατερικό λόγιο: Δώσε αίμα, 
λάβε πνεύμα. Η  νηστεία  είναι  κοπιώδης  
για  πολλούς, αν  όχι  για  όλους  μας, αλλά  
χωρίς  τον  κόπο  αυτό  της  συσταύρωσης  
με  τον  Χριστό  δεν  μπορούμε  να  ζή-
σουμε  τη  χαρά  της  Ανάστασης. Γι’ αυτό  
ακριβώς  στην  Εκκλησία μας  όλα  είναι  
αναστάσιμα, γιατί  όλα  είναι  σταυρικά. 
Χωρίς  Σταυρό  δεν  υπάρχει  Ανάσταση. 
Αλλά  ούτε  Σταυρός  αν  δεν   ακολουθεί  
η   Ανάσταση.  Για  τους  Ορθόδοξους  Χρι-
στιανούς, η  άρση  του  Σταυρού  είναι  έκ-
φραση  τέλειας  αγάπης  προς  τον  Θεό. 
Είναι  αντίδωρο  και  αντιπροσφορά  προς  
τον  Κύριο  που  θυσιάστηκε  για  τη  σωτη-
ρία   όλων  μας.

Επιμέλεια	:	Β.Ψ.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

$ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ $

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (460-370  π.Χ. ).
Ο   περίφημος  εκείνος  φιλόσοφος  της  αρχαιότητας, ο  καταγόμενος  από  
τα  Άβδηρα  της  Θράκης, ο θεωρούμενος  πατέρας  της ατομικής  επιστήμης, 
είπε: «Ἀπὸ  ὁμονοίης  τὰ  μεγάλα  ἔργα  γίγνεται». Δηλαδή: Μόνο  με  την  
ομόνοια  ( λαών  και ατόμων ) πραγματώνονται  τα  μεγάλα  και σπουδαία  
έργα.

Ο  ΠΛΑΤΩΝ (428-347  π.Χ.).
Ο  κορυφαίος  εκείνος  φιλόσοφος  και  μαθητής  του  Σωκράτη, ο  ιδρυτής  
της περίφημης  «Ἁκαδημίας», είπε: «Χρὴ  τίθεσθαι  νόμους, καὶ  κατὰ  νόμους  
ζῆν. Ἄλλως  θηρίοις  ἐοίκαμεν». Δηλαδή: Πρέπει   να θεσπίζουμε  νόμους  και  
να ζούμε  με  τους  νόμους. Διαφορετικά  μοιάζουμε  με  άγρια  θηρία (όπου  
επικρατεί  το  δίκαιο  του  ισχυροτέρου).

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

     Η  ευχή 
της ανομβρίας

Κάποτε σ’ έναν  κάμπο  είχε  μήνες  πολλούς  να  βρέ-
ξει. Οι  κάτοικοι  του  χωριού  εκεί  είχαν  απελπιστεί. 
Κινδύνευε   η  σοδειά τους. Τι  να  κάνουν; Πάνε  στον  
παπά  τους  και  τον  παρακαλούνε  να  κάνουν  μια  
λιτανεία, μπας  και  τους  λυπηθεί  ο  Θεός  και  βρέξει.
-Μετά  χαράς! απάντησε  ο  παπάς. Αύριο  το  πρωί  
θα   μαζευτούμε  όλοι   καταμεσίς  του  κάμπου  για  
να  κάνουμε  μια  υπαίθρια  λιτανεία.
Αφού   λοιπόν   μαζεύτηκαν  όλοι  σχεδόν   οι   χω-
ριανοί, ανέβηκεν  ο  παπάς  πάνω  σε  μια  πέτρα, 
γυρίζει  το  μάτι  του  και  τους  βλέπει  όλους  έναν  
έναν  και  μετά  τους  λέει  επιτιμητικά:
-Χριστιανοί  μου, δυστυχώς  η  πίστη  μας  φαίνεται  
πως είναι  πολύ  ελλιπής, αξιοδάκρυτη. Πώς   να  μας  
ακούσει   έτσι  ο  Θεός; Εδώ  μαζευτήκαμε  όλοι  για  
να  παρακαλέσουμε   τον  Θεό   να  βρέξει  και κανε-
νός   δεν  έκοψε  το  ξερό  του  να   πάρει  μαζί   και  
την  … ομπρέλλα  του!

Ιερ. Θ.Π.



*

Ανεκτίμητης  αξίας  προσφορά  στις  επί  
μέρους  μορφές  και  παραμέτρους  της Επι-
στήμης  της  Ψυχολογίας  και  αυτονόητα  
χρήσιμος  για  την  Παιδαγωγική  αποτελεί  
ο  συλλογικός  τόμος  «Το  συν-  της  συγκί-
νησης»,  αναφερόμενος  στην  «Ψυχολογία  
εμβρύων,  βρεφών  και  νηπίων».

Έργο,  το  οποίο  κυκλοφόρησαν  πρόσφα-
τα  οι  Πανεπιστημιακές  Εκδόσεις  Κρήτης  
με  την  επιστημονική  επιμέλεια  του  κ. Γιάννη  
Κουγιουμουτζάκη, καθηγητού  Αναπτυξιακής  
Ψυχολογίας  και  Επιστημολογίας    στο  Τμή-
μα  Φιλοσοφικών  και Κοινωνικών  Σπουδών  
(ΦΚΣ)  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  ευφή-
μως  γνωστού  στη  διεθνή  επιστημονική  κοι-
νότητα  από  την  πολύχρονη  μελέτη  του  
για  την  ανθρώπινη ανάπτυξη  με  πληθώρα  
δημοσιεύσεων  στην  ελληνική,  αγγλική,  σου-
ηδική  και  γαλλική γλώσσα.

 Ο  τόμος,  με  18  ερευνητικές  εργασίες  
από  τα  Πανεπιστήμια  Κρήτης, Αιγαίου  Θεσ-
σαλονίκης  Birmingham  και  Ιωαννίνων,  είναι  
αφιερωμένος  στον  C.Trevarthen (Όκλαντ    
Νέας  Ζηλανδίας, 1931),  ομότιμο  καθηγητή  
Παιδικής  Ψυχολογίας  και  Ψυχοβιολογίας  
του  Πανεπιστημίου  Εδιμβούργου,  ο  οποίος  
είναι  εισηγητής  της  «Έμφυτης  Διυποκειμε-
νικότητας».

  Πρόκειται  για  μια  σύγχρονη  θεωρία  
της  ψυχολογικής  ανάπτυξης  του  ανθρώπου,  

την  οποίαν  οι  συγγραφείς  του  τόμου  εξε-
τάζουν  αναλυτικά  και  υποστηρίζουν  ερευ-
νητικά,  καλύπτοντας  ορισμένα  κενά  γνώσης,  
προσφέροντας  νέες  ερμηνείες  τους από  
μελέτη  αναπτυξιακών  φαινομένων,  εμπλου-
τίζοντας  τη  μεθοδολογία  της  έρευνας  και  
προεκτείνοντας  τη  θεωρία  του  τιμωμένου  
καθηγητού. Αναφερόμενος  ο  κ. Κουγιουμου-
τζάκης  στον τόμο,  σημειώνει  μεταξύ  άλλων:  
«Η  τρέχουσα  διεπιστημονική  έρευνα  δεί-
χνει  ότι  η  ψυχολογική  γέννηση  προηγεί-
ται  της  βιολογικής  γέννησης  και  ότι  τα  
βρέφη  δεν  είναι  «μωρά»  αλλά  εξαρχής  
πρόσωπα, έτοιμα  για  συμπαθητικό  μοίρα-
σμα  πράξεων, προθέσεων  και  συγκινήσεων  
με  τον  ευαίσθητο  συνάνθρωπο. Οι ρίζες  
των  κινήτρων,  των  κινήσεων  και  των  συ-
γκινήσεων  ανιχνεύονται  νωρίς  στην κύηση.  
Ο  συντονισμός  τους  συντηρεί  τη  ζωή. Η  
συνλειτουργία  τους  ρυθμίζει  την πορεία  της  
ανάπτυξης. Το  μοίρασμά  τους  προσδίδει  
νόημα  στις  σχέσεις - συγκινησιακά  κινη-
τοποιούμενες  σχέσεις, που  αποτελούν  το  
λίκνο   εκτίναξης  της  γνώσης,   της  γλώσσας,  
της  φαντασίας  και  της  συνείδησης...». 

Ιδιαίτερα  τονίζει  ότι  είναι  ελάχιστα  τα  
έργα  στην  ελληνική  που  συστηματικά  ανα-
φέρονται  στις  αναπτυσσόμενες  σχέσεις  
του  παιδιού    με  τους  συνανθρώπους   από  
την  περίοδο  της  κύησης  και  μετά,  και  
αυτό  το  κενό  στη  γλώσσα  μας  καλύπτουν  

εν  μέρει  τα  περιεχόμενα  του  τόμου,  μέσα 
από  μια  σύγχρονη  ψυχολογική  θεωρία  της  
ανθρώπινης  ανάπτυξης.

Τα  κύρια  θέματα  που  εξετάζονται  στις  
518  σελίδες  του  τόμου  είναι :Τα  βρέφη  και  
η  μουσική,  Τα  βρέφη  και  η  μίμηση, Τα βρέ-
φη  και  το  κωμικό, Τα  βρέφη  και  οι αριθμοί, 
Τα  βρέφη  και  η  γλώσσα, Η  επικοινωνία  
μητέρων - βρεφών  με  εξωσωματική  γονι-
μοποίηση,  Η  ενσυναίσθηση  των  βρεφών  
με  καταθλιπτικές  μητέρες, Τα  παιδιά  και  ο  
αυτισμός,  Η  φαντασία  και  οι  φανταστικοί  
σύντροφοι  των  νηπίων, Οι  συγκινήσεις,  Οι  
συντονισμοί  εμβρύου – μητέρας,  και  Η  ανά-
πτυξη  των  φτωχών  παιδιών.

 «Το  συν-  της  συγκίνησης»,  με  τις  εντυ-
πωσιακές  στην  πρωτοπορία  τους   μελέτες 
που  αναδεικνύονται  έξοχα  και  από  την  επι-
μελημένη  εκδοτική  τους  παρουσίαση,  προ-
καλεί  επιστημονικό  δέος  και  θαυμασμό   για  
την  πολύχρονη  ερευνητική  προσπάθεια των  
συγγραφέων  προς  τους  οποίους,  ιδιαίτερα  
στον  κ.  Κουγιουμουτζάκη,  τα  συγχαρητήρια  
είναι    θερμά  και  οι  ευχαριστίες  πολλές  για  
τη  δυνατότητα  που  μάς  έδωσαν  να  γίνου-
με  κοινωνοί  του  πνευματικού  μόχθου  τους,  
ξεναγώντας  μας  σε  πρωτόγνωρα   πεδία  
διεπιστημονικής  γνώσης.  

Δρ.  Γεώργ.  Ν. Αικατερινίδης

Επ. Διδάκτωρ  ΚΦΣ  Παν/μίου  Κρήτης

συνέχεια		από		το		προηγούμενο…

Η  κατάδυση  μέχρι  ποίου  ση-
μείου  του  σώματος  πρέπει  
να  γίνεται; Αρκεί  μέχρι  τους  
αστραγάλους  των  ποδιών  
και  ολίγον  ύδωρ  στην  κε-
φαλή;
Όχι  δεν  αρκεί. Κατάδυση  σημαίνει  
βύθιση  μέσα  στο  αγιασμένο  ύδωρ  
ολοκλήρου  του  σώματος. Το  ίδιο  
νόημα  έχει  και  το  ρήμα  βαπτίζω.  
Σημαίνει  βυθίζω  μέσα  ή  κάτω  από  
το  ύδωρ  (βλ.  σχετικό  λήμμα  στην  
Επιτομή  του  μεγάλου  Λεξικού  της  
Ελληνικής  Γλώσσης  Liddels’ Scott, 
σελ.  242).  Βύθιση  μέσα  στο  ύδωρ.  
Όχι  μέρη  τινά  του  σώματος. Ούτε  
βεβαίως  και  ραντισμός.  Αυτό  το  
πράττουν  οι  Ρωμαιοκαθολικοί.

Μία  αβάπτιστος  γυναίκα  εί-
ναι  σε  κατάσταση  εγκυμοσύ-
νης  και  θέλει  να  βαπτισθεί.  
Εάν  τελεσθεί  η  βάπτισή  της  
τότε  συμβαπτίζεται  και  το  
κυοφορούμενο;
Όχι.  Δεν  συμβαπτίζεται  το  
κυοφορούμενο  (Βλ.  και  στ΄.  
κανόνα  της  Νεοκαισαρείας). Και  
τούτο  διότι  είναι  άλλη  ύπαρξη,  
άλλος  άνθρωπος,  με  ξεχωριστό  
σώμα  και  ψυχή,  έχει  ιδιαίτερη  
ψυχοσωματική  οντότητα  «ἅμα  τῇ  
συλλήψει».  Γι’ αυτό,  εἰρήσθω  ἐν  
παρόδῳ  και  η  έκτρωση  είναι  μέγα  
αμάρτημα.

Ο  ιερεύς  ο  οποίος  βάπτισε  
ένα  νήπιο  δεν  ανέγνωσε  
όλες  τις   ευχές  του  Ι.  Μυ-
στηρίου. Μπορεί  να  επανα-
ληφθεί  το  Μυστήριο  για  να  
αναγνωσθούν  κανονικά  όλες  
οι  ευχές;
Όχι. Το  βάπτισμα,   δεν  
επαναλαμβάνεται. Ισχύει,  ἐν  

προκειμένῳ  το  ανεπανάληπτο  του  
βαπτίσματος  Τούτο  διακελεύει  
και  ο  μζ΄.  κανών  των  Αγίων  
Αποστόλων  (Ράλλη –Ποτλῆ,  
Σύνταγμα  τῶν  θείων  καὶ  ἱερῶν  
κανόνων  τῶντε  ἁγίων  καὶ  
πανευφήμων  Ἀποστόλων  καὶ  τῶν  
Ἱερῶν  Οἰκουμενικῶν  καὶ  Τοπικῶν  
Συνόδων  καὶ  τῶν  κατὰ  μέρος 
Ἁγίων  Πατέρων, τόμ.  Β΄, σελ. 62).

Ωστόσο,  ο  ιερεύς  ο  οποίος  δεν  
ανάγνωσε  τις  ευχές  διέπραξε  
λειτουργικό-  ποιμαντικό  ατόπημα  
και  δέον  όπως  τύχῃ  της  
καταλλήλου  τιμωρίας.

 Β.  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  
ΧΡΙΣΜΑ

Είναι  απαραίτητο  ο  νεοβα-
πτισθείς  να  χρισθεί  και  με  
το  Άγιο  Μύρο;

Βεβαιότατα.  Μετά  το  βάπτισμα  
ακολουθεί  το  άλλο  ιερό  Μυστήριο,  
εκείνο  του  Χρίσματος,  με  το  οποίο  ο   
νεοβαπτισθείς,  ο  νέος  φωτιζόμενος  
λαμβάνει  τα  χαρίσματα  του  Αγίου  
Πνεύματος. Ο    48ος  κανών  της  
Συνόδου  της  Λαοδικείας  ορίζει  
ότι:  «Δεῖ  τοὺς  φωτιζομένους  μετὰ  
τὸ  βάπτισμα  χρίεσθαι  χρίσματι  
ἐπουρανίῳ  καὶ  μετόχους  εἶναι  
τῆς  βασιλείας  τοῦ  Χριστοῦ»  
(Ράλλη –Ποτλῆ,  Σύνταγμα,  τόμ.  
Γ΄, σελ. 215).   Και  ο  κανών  της  
Συνόδου  της  Καρχηδόνος  (του  
αγίου  Κυπριανού)  αναφέρει  ότι 
:  «Ἀνάγκη  δέ  ἐστι  καὶ  χρίεσθαι  
τὸν  βεβαπτισμένον, ἵνα,  λαβὼν  
χρῖσμα,  μέτοχος  γένηται  Χριστοῦ» 
(όπ. παρ. σελ.4).  Αλλά  και  στο  
αρχαίο  σύγγραμμα  «Διαταγαὶ  τῶν  
Ἀποστόλων»  έχουμε  τη  μαρτυρία:  
«Βαπτίσας  αὐτὸν  ἐν  τῷ  ὀνόματι  
τοῦ  Πατρὸς  καὶ  τοῦ  Υἱοῦ  καὶ  
τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος, Χρισάτω  
μύρῳ»,  (ΒΕΠΕΣ  2, 136). Αυτή  
είναι  μία  οδηγία- προτροπή  προς   
τον  τελετουργό  ιερέα.

συνεχίζεται….
Επιμέλεια:	Ιερ.		Θ.Π.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΚ  
ΤΩΝ  ΙΕΡΩΝ  ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
• Την  2αν, 4ην ,9ην  και  11ην : 
νηστεία (δεν  καταλύεται  έλαιον).
• Περίοδος  νηστείας  
Χριστουγέννων (από  15/11  έως  
24/12):
Τετάρτη  και  Παρασκευή: νηστεία 
(δεν καταλύεται  έλαιον).
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο  
και  Κυριακή: 
κατάλυσις  ιχθύος* (μέχρι  17/12), 
οίνου  και  ελαίου.
•Την  16ην, 25ην  και  30ήν: 
κατάλυσις  οίνου  και  ελαίου.

*(Κατά  παράδοσιν  δεν  
καταλύεται  ιχθύς  και  από  15ης  
έως  20ής).

Ψυχολογία  εμβρύων,
    βρεφών  και  νηπίων Ένας  συλλογικός  τόμος  των  Πανεπιστημιακών  

Εκδόσεων Κρήτης.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
• Περίοδος  νηστείας  
Χριστουγέννων (έως 24/12):
Τετάρτη  και  Παρασκευή: νηστεία 
( δεν καταλύεται έλαιον).
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 
και  Κυριακή:
Κατάλυσις  ιχθύος (μέχρι  17/12), 
οίνου  και  ελαίου.
• Την  9ην: κατάλυσις  οίνου  και  
ελαίου.
• Την  21ην  και  23ην: νηστεία 
(δεν καταλύεται  έλαιον).
•Από  25/12  μέχρι  και  4/1:  
κατάλυσις  εἰς  πάντα.

συνέχεια		από		το		προηγούμενο….

Ο  Μητροπολίτης  Τραπεζούντος  Χρύσανθος  στον  επίλογο  
του περισπούδαστου έργου  του  « Η  Εκκλησία  Τραπεζούντος» 
αναφέρει  τα  εξής  για τα  αίτια  της  μικρασιατικής  λαίλαπας, με  
τα  οποία  και  κλείνουμε  την  παρούσα  μελέτη  μας:

«Υπό την  ένοχη  αδιαφορία  της  χριστιανικής  Δύσης  το  έτος  
1453  έπεσε  η  Κωνσταντινούπολη  και  το  έτος  1461  η  Τραπεζού-
ντα,  και  καταστράφηκε  ολόκληρος  ακμαίος  πολιτισμός.

Με  την  ένοχη  συνεργία  δύο   μεγάλων χριστιανικών  Δυνά-
μεων της  Δύσης, της  Γερμανίας  και  της  Αυστρίας  κατά  τα  έτη  
1914-1918  σφάχτηκε  από  τους  Νεότουρκους  ολόκληρο  έθνος, 
το Αρμενικό  και  εκατοντάδες  χιλιάδες  Ελλήνων  βιαίως  αποσπά-
σθηκαν από τις  εστίες  τους  και  πέθαναν  στην  εξορία.

Με  την  ένοχη συνεργία  των  συμμάχων  χριστιανικών  δυνά-
μεων  της  Δύσης  κατά τα  έτη  1919-1922  το  εθνικό  κίνημα  των 
Τούρκων  του  Μουσταφά  Κεμάλ  πασά  συμπλήρωσε  το  έργο  
των Νεοτούρκων  και  κατά  εκατοντάδες  απαγχονίζονταν  οι  Έλ-

ληνες  κληρικοί  και  οι  πρόκριτοι  του  Πόντου, ανάμεσα  στους  

οποίους  και  ο  αντιπρόσωπος  της  μητρόπολης  Τραπεζού-

ντας αείμνηστος  Ματθαίος  Κωφίδης, ενώ  χιλιάδες  στρατευσίμων  

νέων  καταδικάζονταν  σε  θάνατο  λόγω  πείνας  και  ταλαιπωρίας  

στην  εξορία. Και  επήλθε  τον  Αύγουστο  του  1922  η  Μικρασια-

τική  καταστροφή  και  επακολούθησε  το  έτος  1923  η  ανταλλαγή  

των  πληθυσμών  και  η  ερήμωση  του  Πόντου, της Μικράς  Ασίας, 

της Θράκης  και  η  καταστροφή  ολόκληρου  του  χριστιανικού  

πολιτισμού. Και  σβήσθηκε  η  Εκκλησία  της Τραπεζούντας ‘‘και  η  

κληρονομία  μας  και  τα  σπίτια  μας  πέρασαν  σε  ξένα  χέρια. 

Οι  δρόμοι  της  Τραπεζούντας  πενθούν, διότι  δεν  υπάρχουν  άν-

θρωποι,  οι  οποίοι  να  τους  κατακλύζουν  κατά  τις  γιορτές· όλες  

οι  πύλες  της  έχουν  καταστραφεί,  οι  ιερείς  της  αναστενάζουν  

και   η  ίδια  μένει  εγκαταλελειμμένη  στη  μεγάλη  της  πίκρα….  

Εσείς,  οι  οποίοι  διέρχεστε  αυτό  τον  δρόμο,  ρίψατε  ένα  βλέμμα  

και  δείτε  αν  υπάρχει  αλλού  τόσος  πόνος, όσος  είναι  ο  δικός  

μου’’».

Τέλος

Επιμέλεια-διασκευή		Ιερ.	Θ.Π.

ΤΑ  ΑΜΩΜΑ  ΣΦΑΓΙΑ  ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΠΟΝΤΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μηνάς Πολυζωϊδης 20 ευρώ

Λαμπρινή Μερσινά εις μνήμην αδελφών της 

Σοφίας και Ευαγγέλου  20 ευρώ

Ιωάννα Μαυρογένη 10 ευρώ

αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο του Κ. Παπαθανασίου


