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Αὐτός ἡ Κεφαλή, ἡμεῖς τό σῶμα.
Αὐτός Θεμέλιος, ἡμεῖς ἡ οἰκοδομή.
Αὐτός ἡ Ἄμπελος, ἡμεῖς τά κλήματα.
Αὐτός ὁ Νυμφίος, ἡμεῖς ἡ νύμφη.
Αὐτός ὁ Ποιμήν, ἡμεῖς τά πρόβατα.
Ὁδός Ἐκεῖνος, ἡμεῖς οἱ βαδίζοντες.
Ναός πάλιν ἡμεῖς, Αὐτός ἔνοικος.
Αὐτός ὁ Πρωτότοκος, ἡμεῖς οἱ ἀδελφοί.
Αὐτός ὁ Κληρονόμος, ἡμεῖς οἰ συγκληρονόμοι.
Αὐτός ἡ Ζωή, ἡμεῖς οἰ ζῶντες.
Αὐτός ἡ Ἀνάστασις, ἡμεῖς οἱ ἀνιστάμενοι.
Αὐτός Φῶς, ἡμεῖς οἱ φωτιζόμενοι.
Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος Ε.Π.Ε. 18,232

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΙΑΝΟΥΑΡ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡ.

Βράζουμε τις πένες. Ανακατεύουμε
μαζί όλα τα υλικά να ενωθούν
καλά. Πασπαλίζουμε με μαϊντανό. Βάζουμε στο ψυγείο τη σαλάτα για
2-3 ώρες. Σερβίρουμε.

Κωδικός:2284

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

ΜΑΚΑΡΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

Εκτέλεση:

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017

Εγώ έζησα ως παιδί πολύ έντονα την
Καταστροφή και μέχρι τους εφηβικούς χρόνους μου έντονη υπήρχε στη συνείδησή
μου η ζοφερή ανταύγεια του πυρπολημένου
μεγαλείου της γενέτειράς μου. Όμως δεν
παύω να έχω την υπερηφάνεια ως Σμυρναίος.
Ήδη στο δημοτικό σχολείο, το Κιουπετζόγλειο, όπου εμαθήτευσα, διδασκόμουν ότι η
Σμύρνη είναι η ωραιότερη και σπουδαιότερη
πόλη της Μεσογείου, ότι ο νομός Αϊδινίου
με πρωτεύουσα τη Σμύρνη είναι ο ευφορότερος σε όλη τη γη και άλλα παρόμοια. Ένα
όμως εγκώμιο της Σμύρνης που ετόλμησε
να το εκφράσει ο κράτιστος φιλόλογος της
Ελλάδος του εικοστού αιώνος, ο Σμυρναίος
Ιωάννης Συκουτρής, ήταν: «η Σμύρνη είναι
η πατρίς του ευρωπαϊκού πολιτισμού». Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει: στη Σμύρνη γεννήθηκε
ο Όμηρος. Ο Όμηρος «πεπαίδευκε» την
Ελλάδα, όπως λέει ο Πλάτων, και η Ελλάδα
πεπαίδευκε την Ευρώπη. Δηλαδή οι ρίζες, οι
απαρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού προέρχονται από τον ελληνικό πολιτισμό, άρα είναι
η Σμύρνη η πατρίς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με αυτήν την επισήμανση παύω να ομιλώ και σας ευχαριστώ για την ευλαβική αυτή
εγκωμίαση της Σμύρνης, όπως της αξίζει(…).
*Απόσπασμα από χαιρετισμό του Σμυρναίου Ακαδημαϊκού Κων. Δεσποτόπουλου σε Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο στον Υμηττό Αττικής που
διοργανώθηκε από το Κέντρο Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2014 με
αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την
καταστροφή της Σμύρνης.
Επιμέλεια: Διδάκτωρ Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ο Θεός είναι…
2. Ο δημιουργός
των όλων.-Στην

Παναγία και στους

Αγίους οφείλουμε να
δείχνουμε…

3. Λέγεται και έτσι ο

Ιησούς Χριστός (με το
άρθρο μπροστά).

4. Το πρώτο πρόσωπο
της Αγίας Τριάδος.
5. Το δεύτερο

πρόσωπο της Αγίας
Τριάδος.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Το… του Θεού είναι
μαζί μας πάντα και
για πάντα. -Το τρίτο
πρόσωπο της Αγίας
Τριάδος είναι το
Άγιο…
2 …..ὁ Θεός,…
Ισχυρός, … Ἀθάνατος,
ἐλέησον ἡμᾶς.
3. Τα πνεύματα είναι
χωρίς σώμα, δηλαδή…
4. Με αυτήν μπορούμε
να μετακινήσουμε και
βουνά.
5. Έτσι λέγεται αυτός
που έχει πλήρη και
συνεχή ευτυχία.

λυση προηγουμενου μηνα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Πετράκης Δημήτρης

20€
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ΤΌ ἜΑΡ ΤῆΣ ἘΡΉΜΟΥ
τερικόν’’ κ.ἄ. ὀνομασίΚυκλοφόρησε πρόσφα- ες, εἶναι βιβλίο μέ βίους
τα (Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἁγίων καί ἀποφθέγμαἈθήνα 2016, σελ. 192), μία τα μοναχῶν καί ἀναλίαν ἐπιμελημένη ἔκδοση χωρητῶν (‘‘γερόντων’’)
Αἴγυπτο
κατά
μέ ‘‘ Ἐπιλογή, ἀπό γνω- στήν
στά καί ἄγνωστα Γε- τόν 4ο και 5ο αἰώνα.
ροντικά σέ λογοτεχνική
ἀπόδοση» ἐξαίρετη ἐργασία του χαλκέντερου καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Π.Β.
Πάσχου, στό ἔργο τοῦ
ὁποίου ἔχομε καί ἄλλοτε
ἀναφερθεῖ στούς ‘‘Παλμούς’’(τεῦχος
Ἰουνίου
2015,Ἀρ. Φύλλου 277).
Στό βιβλίο αὐτό, ὅπως
μᾶς ἐνημερώνει ὁ συγγραφέας, «ἀνθολογοῦνται
μερικά μόνο ἀποσπά- Ἡ ὀνομασία ‘‘Λειμωνάσματα τῶν Ἀποφθεγμά- ριον’’ εἶναι συμβολική,
των τῆς συστηματικῆς παραβάλλεται, δηλαδή,
(κατά θέματα) συλλογῆς, μέ λειμώνα γεμάτον ἀπό
ἡ ὁποῖα καί ἀποτελεῖ εὐώδη ἄνθη, διό καί ὁ
ὁποῖο
πράγματι μία νέα νοη- κ. Πάσχος-τόν
συγχαίρομε
τή κλίμακα-μέ εἰκοσιένα ἐνθέρμως
ἐγκαρδίως
εὐχασκαλοπάτια- γιά τήν τε- καί
ριστοῦμε-ἐκφράζει
τήν
λειότητα.
εὐχή,
«οἱ
σελίδες
τοῦ
βιΤά ἀποσπάσματα αὐτά
εἶναι δοσμένα σέ μιά βλίου τούτου να φέρουν
σύγχρονη καί ἁπλή λο- καί στήν ἀδελφή ψυχή
γοτεχνική γλῶσσα, χωρίς τοῦ ἀναγνώστη κάτι ἀπό
ἐκζήτηση καί ἀκρότητες. τήν ἄχραντη τρυφερόπνευματική
Μιά ἀπόδοση, δηλαδή, τητα, τήν
δροσιά
καί
τήν
εὐωδία
σέ μιά γλῶσσα εὐπρεπῆ,
εὐχάριστη καί κατανο- τοῦ ἔαρος ἐκείνης τῆς
ητή, ἐλπίζω, μά πού δέν Ἐρήμου, γιά νά δροσίθέλει οὔτε ν’ ἀπιστεῖ σουν λίγο τήν αὐχμηρόοὔτε νά ἀπομακρύνεται τητα καί τήν ἑπταπλαἀπό τήν ποιητικήν ἁπλό- σίως καιομένη κάμινο
τητα τοῦ πρωτοτύπου...». τῆς τόσο ἄνυδρης ὅσο
Τό ‘‘Γεροντικόν’’, γνω- καί πολύκοσμης ἐρήμου,
στό
περισσότερο
ὡς ὅπου, θέλουμε δέ θέλου‘‘Λειμωνάριον’’ ή καί με, ζοῦμε».
ὡς ‘‘Παράδεισος’’, ‘‘ΠαΔρ. Γ. Ν. Αἰκατερινίδης

Π.Β. Πάσχος

Γιατί ο Ιησούς,
επέλεξε τον Ιορδάνη ποταμό
και όχι κάπου αλλού
για να βαπτισθεί;
Στον «Θησαυρό Δαμασκηνού» βρίσκουμε τις εξής πληροφορίες:
Στον Ιορδάνη ποταμό είχαν γίνει πολλά θαύματα και ήταν πλήρης χαρίτων, αγιασμένος και γι’ αυτό ο Χριστός πήγε εκεί να
βαπτισθεί.

α) Ένα θαύμα είναι όταν διήλθε από αυτόν ο Ιησούς του
Ναυή με την Κιβωτό, την οποία την κρατούσαν οι δώδεκα ιερείς, και με εντολή του Ιησού του Ναυή μπήκαν οι ιερείς με
την Κιβωτό. Τότε έγινε θαύμα παράδοξο: Ο Ιορδάνης εστράφη
εἰς τα οπίσω και απέμεινε τόσο νερό, όσο ήταν αρκετό για να
βραχούν οι ιερείς μόνο μέχρι τον αστράγαλο. Και έτσι έμειναν τα νερά, έως ότου πέρασαν όλοι οι Εβραίοι. β) Ένα άλλο
θαύμα είναι όταν ο Προφήτης Ηλίας, πέρασε τον Ιορδάνη με
τον Ελισσαίο, πάλι σαν σε στεριά, όταν ο Προφήτης Ηλίας «χτύπησε» με την μηλωτή του τον ποταμό και άνοιξε στο μέσον του
δρόμος, ώστε πέρασαν και οι δύο χωρίς να βραχούν. Τότε ο
Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς (ανέβηκε με άμαξα πύρινη και
με τέσσερα άλογα πύρινα, ως εις τον ουρανόν),και άφησε την
μηλωτή του στον Ελισσαίο. Προσπάθησε λοιπόν με τη σειρά
του κατόπιν ο Ελισσαίος να «χτυπήσει» τα νερά για να περάσει
πάλι πίσω και δεν έγινε τίποτα. Τότε επικαλέστηκε τον Θεό του
Ηλία και αμέσως επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός ...
γ) Άλλο πάλι είναι όταν ένας στρατηγός του Βασιλιά της Συρίας
ο Νεεμάν είχε λέπρα και πήγε στον Προφήτη Ελισσαίο να τον
θεραπεύσει. Εκείνος όμως καθόλου δεν τον συνάντησε, αλλά του
διεμήνυσε να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό και θα
γίνει καλά. Αυτός θύμωσε αρχικά, για την αντιμετώπισή του από
τον Προφήτη, αλλά στο τέλος έκανε υπακοή και έγινε πράγματι
εντελώς καλά. δ) Κάποτε πήγαν ξυλοκόποι στην όχθη του Ιορδάνου, για να κόψουν ξύλα Μεταξύ αυτών ήταν και ο Προφήτης
Ελισσαίος. Εκεί, καθώς έκοβαν τα ξύλα ξεκόλλησε ο πέλεκυς
από τη λαβή και έπεσε το σιδερένιο μέρος του τσεκουριού μέσα
στο ποτάμι. Τότε ο Προφήτης, πήρε την ξύλινη λαβή και την
ακούμπησε στο χείλος του ποταμού και είπε : Δείξε θαύμα Θεέ
μου. Και αμέσως ξεπήδησε το σιδερένιο μέρος από το ποτάμι
και μπήκε στο μέσο της λαβής, και έγινε ως Σταυρός. Σε ένα
τροπάριο του Κοσμά του Μελωδού αναφέρεται αυτό το θαύμα
που ήταν η προτύπωση του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά και του
Τιμίου Σταυρού: «Ὁ βυθῷ κολπωσάμενος, τέμνουσαν ἀνέδωκεν
Ἰορδάνης ξύλῳ, τῷ Σταυρῷ καὶ τῷ Βαπτίσματι, τὴν τομήν τῆς πλάνης τεκμαιρόμενος». «Ο Ιορδάνης που δέχτηκε μέσα του το σίδερο που κόβει, πάλι το έδωσε πίσω στο ξύλο του, και όπως με
το τσεκούρι κόβονται τα ξύλα έτσι με τη Δύναμη του Σταυρού
και του Αγίου Βαπτίσματος κόπηκε η πλάνη και η αμαρτία».
Επιμέλεια : Β.Ψ.
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Δεν είναι τόσο απλό όσο το νομίζετε,

Ἀμφίεση

ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΣΗΜΑΝΤΟ(;)
Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
Ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι το θέμα
της αμφιέσεως (του ντυσίματος) είναι
ασήμαντο από πλευράς ορθής Χριστιανικής συμπεριφοράς. Είναι όμως σωστή
αυτή η άποψη(;) Ασφαλώς όχι, όπως θα
βεβαιωθεί κάθε καλόπιστος χριστιανός
που θα μελετήσει τις πιο κάτω σοβαρές
θέσεις:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
∂ «Θεωρώ χαμένον, εκείνον που έχασε
την ντροπή»

γράφει ο ύπατος των φιλοσόφων Πλάτων.

∂ «Όταν η γυναίκα αποβάλλει τον χιτώνα, αποβάλλει και την αιδώ»
Ηρόδοτος

∂ «Η μυαλωμένη γυναίκα ούτε τον
πήχυ του χεριού της δεν αφήνει ελεύθερο για να τον βλέπουν δημόσια».
Πλούταρχος

∂ «Το χρώμα της ντροπής είναι το
ωραιότερο».
Αριστοτέλης

∂ «Σεβάσμια ντροπή μακάρι σε όλων
των ανθρώπων την ψυχή να θρονιαζόσουν και να έδιωχνες την αδιαντροπιά».
Ευριπίδης

∂ «Όποιος δεν σέβεται την αιδώ (την
ντροπή) πρέπει να τιμωρείται με τη μεγαλύτερη ποινή, διότι θεωρείται ασθένεια της πόλεως.
Σωκράτης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Z «Ἡ Ἐσθήρ ἐκαλλωπίσθη, διά
ἐλκύσῃ τόν Ἀρταξέρξην».

να

Παλαιά Διαθήκη (Ἐσθήρ 5, 1)

Z «Του Κυρίου: «Καθένας που βλέπει μια γυναίκα και την επιθυμεί, αυτός πλέον αμάρτησε μέσα στην καρδιά
του».
Ιησούς Χριστός, Ματθ. 5,28

Και αν η γυναίκα είναι σεμνά ντυμένη
τότε δεν φταίει βέβαια, αν όμως είναι
άσεμνα ντυμένη τότε η ευθύνη της είναι
τρομερή, διότι ο Χριστός μας έχυσε το
αίμα Του για τη σωτηρία των ψυχών.
Z «Μην έχετε ψεύτικες ελπίδες και μη
σας εξαπατούν πόρνοι, μοιχοί, ομοφυλόφιλοι, κλέφτες, άρπαγες… δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του
Θεού».
Απόστολος Παύλος Α΄ Κορ. 6,9

Εννοείται εάν δεν μετανοήσουν και
εξομολογηθούν. Και επειδή η άσεμνη
αμφίεση οδηγεί συνήθως στην πορνεία,
μοιχεία, την ομοφυλοφιλία, άρα μας
κλείνει την πόρτα του παραδείσου.
Είναι μικρό αυτό(;). Μα υπάρχει και
χειρότερο;
Z «Θέλω οι γυναίκες να προσεύχονται
με ενδυμασία σεμνή. Να στολίζουν τον
εαυτό τους με αίσθημα εντροπής και
σωφροσύνης».
Απόστολος Παύλος Α΄ Τιμ. 2, 9-10

Z Ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε
να ξεχάσει ότι φύλαγε τα ρούχα εκείνων που λιθοβολούσαν τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο, το διαμάντι αυτό του
Χριστιανισμού. Εσύ Χριστιανή μου πώς
θα μπορέσεις να το ξεχάσεις, αν εξ αιτίας σου χάσουν αδελφοί σου τη Βασιλεία του Κυρίου, την αιωνιότητα;

Με ευλάβεια και κατάνυξη μετά τον εκκλησιασμό
των Αγίων Θεοφανείων συναντήθηκαν στην προβλήτα
οι δύο ενορίες του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας
Παραβουνιώτισσας και με ιεροπρέπεια διαβάστηκε
και ευλογήθηκε ο Μεγάλος Αγιασμός. Ακολούθησε
η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού από τον ιερέα π.
Χαράλαμπο Ραμαντανάκη και αρκετά νεαρά παιδιά
βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό,

συνέχεια από το προηγούμενο…

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
3 «Γνώριζε ότι όσες ψυχές κάψει το
άσχημο ντύσιμό σου θα τις ζητήσει ο
Κύριος από τα χέρια σου».

Πατερικό απόφθεγμα
Από το βιβλίο «Ευλογημένο Καταφύγιο»
σελ. 238 του Κόντογλου

3 «Η αιδώς προστατεύει την αγνότητα όπως τα φύλλα προστατεύουν τον
καρπό».
Άγιος Γρηγόριος

3 «Και μη μιμείσαι τις κοινές γυναίκες,
γιατί αυτές με τέτοια (απρεπή) αμφίεση
πολλούς εραστές προσελκύουν. Και γιατί πολλοί απωλέσθησαν εξ αιτίας αυτής
της θεωρίας.Τι θα πάθω εγώ, λέει, εάν
μπει σε πειρασμό κάποιος άλλος; (Αλλά)
εσύ δίνεις την αφορμή με την αμφίεση,
με το βλέμμα, με τις κινήσεις. Γι’ αυτό ο
Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την
αμφίεση, για την ντροπή».
3 «Οὐ βούλομαι σεμνότητι λόγων καλλωπίζεσθαι, ἀλλά σεμνούς ποιῆσαι τούς
ἀκούοντας».
Ιωάννης Χρυσόστομος

3 «Αφού μια γυναίκα αγέρωχη ντύθηκε σκανδαλωδώς καλεί κοντά της αυτούς που θα την δουν και είναι σαν να
προσέφερε ένα ποτήρι γεμάτο δηλητήριο στους περαστικούς. Αδιάφορο αν
κανείς δεν το ήπιε, αυτή όμως είναι
ένοχος».
Ισίδωρος Πηλουσιώτης

3 «Όταν φύγει η ντροπή από τον άνθρωπο γίνεται πρόξενος πολλών κακών».

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017

Γρηγόριος ο Θεολόγος

συνεχίζεται…
Επιμ. Ιερ. Θ.Π.

να λάβουν τη Χάρη Του και την ευλογία των ιερέων και να
δεχθούν τις τιμές και τις ευχές των συντοπιτών τους. Στον

συναγωνισμό ‘‘ποιος θα πιάσει τον Σταυρό’’, αυτός που θα
Τον ανεβάσει στην επιφάνεια θεωρείται ότι θα έχει καλή

τύχη και υγεία όλο τον χρόνο. Φέτος τον Σταυρό έπιασε ο
Ασκληπιάδης Ελευθερίου, ο οποίος έλαβε και ένα χρυσό
σταυρό ως ενθύμιο από τον ιερέα.

ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

αλλά τόσο σοβαρό όσο δεν το φαντάζεστε
Αποσπάσματα από το φυλλάδιο του
π. Ιγνάτιου Καπνίση, Ιεροκήρυκος της
Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος
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Γ. Σχετικά με την Ιερωσύνη
Πώς εισέρχονται στην Ιερωσύνη οι
κληρικοί και οποία η διάκρισή τους;
Οι κληρικοί εισέρχονται στο τριπλό
αξίωμα του Χριστού, ήτοι το Αρχιερατικό,
Προφητικό και Βασιλικό, με το ιερό
Μυστήριο της Χειροτονίας. Χειροτονία
είναι η ιερή τελετή κατά την οποία-και
πάντοτε κατά τη διάρκεια της Θείας
Λειτουργίας και μέσα στο Ιερό Βήμα
μπροστά στην Αγία Τράπεζα- με την
επίθεση της χειρός του Επισκόπου επί
της κεφαλής του υποψηφίου και με την
ανάγνωση της ειδικής ευχής κατέρχεται
η θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος προς
λήψη του αξιώματος και χαρίσματος της
ιερωσύνης. Ρητώς κατά την ιερή αυτή
στιγμή αναφέρεται και ο βαθμός της
ιερωσύνης.
Οι βαθμοί της ιερωσύνης κατά τους
ιερούς κανόνες της Εκκλησίας είναι
τρεις: του Επισκόπου, του Πρεσβυτέρου
και του
Διακόνου. Ο
Επίσκοπος
χειροτονείται μετά την Μικρά Είσοδο
και τον Τρισάγιον Ύμνο, διότι, ως λέγει
ο άγ. Συμεών Θεσσαλονίκης: «Ὁ Σωτὴρ
ἡμῶν τότε ἀπέδειξε τοὺς διαδόχους
του καὶ τοὺς ἐχειροτόνησε ὁμοθρόνους,
ἀφ’οὗ ἐσαρκώθη δηλαδὴ καὶ ἔπαθε. Δι’
ἡμᾶς καὶ ἀνέστη καὶ ἀνελήφθη εἰς τοὺς
οὐρανούς, τὰ ὁποῖα ὅλα διὰ τῆς πρώτης
(Μικρᾶς) εἰσόδου εἰκονίζονται». Περιέχει
άπαν το πλήρωμα της ιερωσύνης. Ο
Πρεσβύτερος χειροτονείται μετά τη
Μεγάλη Είσοδο, ώστε να λάβει μέρος
στην τέλεση του Μυστηρίου της Θείας
Ευχαριστίας. Ο Διάκονος χειροτονείται
μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων
Δώρων, επειδή ο ίδιος δεν τελεί το
Μυστήριο, αλλά διακονεί το λειτουργό
ιερέα. Μάλιστα, ο 1ος Αποστολικός
κανών ορίζει ότι ο Επίσκοπος πρέπει
να χειροτονείται από δύο ή τρεις
Επισκόπους και ο Πρεσβύτερος-όπως
και ο Διάκονος- από έναν Επίσκοπο
(Γ.Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν
θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων
καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ τῶν
Ἱερῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν
Συνόδων καὶ τῶν κατὰ μέρος Ἁγίων
Πατέρων, τόμ. Β΄ σελ. 1).
Εκτός των τριών αυτών βαθμών, που
αποτελούν τον ανώτερο κλήρο, υπάρχει
και ο λεγόμενος «κατώτερος κλήρος», ο
ευλογούμενος εκτός του Ιερού Βήματος
διά της χειροθεσίας. Στον κατώτερο

αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο
του Αρχιμανδρίτου
κ. Χρυσόστομου Παπαθανασίου

αυτόν κλήρο ανήκουν ο υποδιάκονος,
ο αναγνώστης, ο ψάλτης, ο νεωκόρος,
ενώ στην αρχαία Εκκλησία υπήρχαν
επίσης και οι ακόλουθοι, οι πυλωροί, οι
εξορκιστές κ.ά.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να
γίνει κάποιος κληρικός;
Επειδή είναι ιερότατο το Μυστήριο
της Ιερωσύνης και αναλαμβάνει ο
κληρικός υψηλό υπούργημα διακονίας
των μυστηρίων του Θεού, της τελέσεως
αυτών αλλά και της διδαχής του λαού,
πρέπει να υφίστανται ορισμένοι όροι για
την προσέλευση στη χειροτονία.
Τις προϋποθέσεις αυτές (πρόκειται για
τις βασικές), ως προς το χειροτονούμενο,
μπορούμε να τις συνοψίσουμε ως
κάτωθι:
α) Να είναι άνδρας.
β) Να έχει την ηλικία που ορίζουν οι
Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας (βλ.14ο
καν. της
Πενθέκτης
Οικουμενικής
Συνόδου).
γ) Να έχει την ορθή χριστιανική πίστη,
να είναι σταθερός σ’ αυτή και να ζει
βαθειά τη χριστιανική πνευματική ζωή.
δ) Να μην έχει κωλύματα, δηλαδή
αμαρτήματα, τα οποία απαγορεύουν
την προσέλευση στο μυστήριο της
Χειροτονίας.
ε)Να είναι αρτιμελής και ψυχικώς και
διανοητικώς υγιής.
στ)Να
μην
εξασκεί
ατιμωτικά
επαγγέλματα και να έχει άμεμπτο κατά
πάντα βίο και θείο ζήλο.
ζ)Να μην έχει τιμωρηθεί από τα ποινικά
δικαστήρια.
η)Εάν πρόκειται για έγγαμο κληρικό, να
έχει συνάψει ένα μόνο γάμο.
θ)Να έχει την «ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία».
Ποιο έγγραφο είναι απαραίτητο για
την είσοδο εις τον ιερόν κλήρον;
Το απαραίτητο έγγραφο για να
εισέλθη ο λαϊκός στις τάξεις του ιερού
κλήρου, να έλθη εις χειροτονίαν είναι
η «συμμαρτυρία». Παραθέτουμε τον
συνήθη τύπο κανονικής συμμαρτυρίας.
«Οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι
θεοκήρυκες Ἀπόστολοι καὶ ὁ μετ’ αὐτοὺς
τῶν θεοφόρων Πατέρων σύλλογος,
κανονικῶς ὅρισαν, μηδένα τοῦ θείου
βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης καταξιοῦσθαι
δίχα πολλῆς ἐρεύνης καὶ ἀκριβοῦς
ἐξετάσεως ἵνα μὴ ὑπὸ ἀναξίων τὰ
θειότατα τελεσιουργῶνται˙ προσελθὼν
τοίνυν ἐμοὶ καὶ ὁ κατὰ πνεῦμά μοι υἱὸς
(ὁ δεῖνα), υἱὸς τοῦ (τοῦ δεῖνος), ἐκ χώρας

(τῆς δεῖνος) ἐζήτησε λαβεῖν τὸ μέγα
τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα˙ ὃν καὶ στήσας
ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Κυρίου
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, καὶ τὰ βάθη τῆς καρδίας αὐτοῦ
ἐρευνήσας, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παρ’ ἄλλων
ἀξιοπίστων ἀνδρῶν πληροφορηθείς, τῶν
εἰδότων τὴν αὑτοῦ πολιτείαν καὶ μηδὲν
εὑρὼν ἐν αὐτῷ κατὰ νόμους κωλῦον,
μαρτύρομαι αὐτὸν ἄξιον τῆς ἱερωσύνης
ὄντα καὶ τέλειον τῇ ἡλικίᾳ, καθὼς οἱ
ἱεροὶ κανόνες διακελεύσουσιν. Ὅθεν
ἐδόθη αὐτῷ τὸ παρὸν εἰς ἔνδειξιν,
κεκυρωμένον ἰδίᾳ ἐμῇ ὑπογρφῇ, καὶ
μαρτυρίαις, ὧν προείρηκα ἀξιοπίστων
μαρτύρων».
συνεχίζεται….

Επιμέλεια: Ιερ. Θ.Π.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
◆ Χριστιανισμός-Κομμουνισμός
Συζήτηση του π. Ιωήλ Γιαννακόπουλου
με έναν κομμουνιστή:
- Και ο χριστιανισμός, πάτερ μου,
κομμουνισμός είναι. Εις τον κοινωνικόν
τομέα δεν υπάρχει μεταξύ των καμία
διαφορά. Και οι δύο θέλουν ισότητα,
αδελφότητα, κοινωνική δικαιοσύνη.
- Υπάρχει κάποια διαφορούλα.
- Ποια;
- Ο χριστιανισμός λέγει στον οπαδό
του: «Διατί να έχεις εσύ, και να μην
έχει αυτός; Λοιπόν, δώσ’ του!». Ο
κομμουνισμός λέγει εις τον οπαδόν
του: «Διατί να έχει αυτός, και να μην
έχεις εσύ; Λοιπόν, πάρ’ του. Κατάλαβες
τη διαφορά;
◆ Η ψυχή και το σώμα
Ο όσιος Βήρσος που έζησε τον
3ο αιώνα, ήταν ένας από τους
μεγαλύτερους ασκητές που γνώρισαν
οι έρημοι της Αιγύπτου. Μ’ όλη την
άσκηση και τις κακοπάθειες όμως,
το σώμα του ήταν θαλερό, ακμαίο.
Έζησε συνολικά εκατόν είκοσι
τρία χρόνια. Κάποτε που ο Μέγας
Αντώνιος μιλούσε στους μαθητές του
για τη μακροζωία του οσίου Βήρσου,
σχολίασε:
- Η ψυχή του, σαν αθάνατη που
ήταν, ανάγκασε το σώμα του να της
κρατήσει συντροφιά για πολύ καιρό.
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ
• Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (27-2
έως 7-4) από Δευτέρα ως Παρασκευή τηρείται
νηστεία, δεν καταλύεται έλαιον. Τα Σάββατα και
τις Κυριακές γίνεται κατάλυσις μόνο οίνου και
ελαίου.
• Την 9η Μαρτίου, των Αγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων, ημέρα Πέμπτη, γίνεται κατάλυση οίνου
και ελαίου και
• την 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, γίνεται κατάλυσις ιχθύος.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
• Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (27-2
έως 7-4) από Δευτέρα ως Παρασκευή τηρείται
νηστεία, δεν καταλύεται έλαιον. Τα Σάββατα και
τις Κυριακές γίνεται κατάλυσις μόνο οίνου και
ελαίου.
• Την 9η Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, γίνεται
κατάλυσις ιχθύος.
• Τη Μεγάλη Εβδομάδα (10-4 έως 15-4) τηρείται
αυστηρά νηστεία.
• Τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα ( 16-4 έως 22-4)
κατάλυσις εἰς πάντα, σε όλα.
• Την 26η και 28η : νηστεία, δεν καταλύεται έλαιον.

Συμβουλές Γέροντος
σέ χριστιανούς πού ζοῦν
στόν κόσμο.
- Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου, ἄν θέλετε νά
εὐαρεστήσετε τόν Θεό, μήν περιφρονεῖτε καμιάν ἀρετή. Γιατί μποροῦμε μέ πολλούς τρόπους νά γίνουμε εὐάρεστοι στόν Θεό.
- Ἡ εὐγενική συμπεριφορά στόν πλησίον, ὁ
παρήγορος λόγος μας στόν θλιμμένο, ἡ ὑπεράσπιση τοῦ ἀδικουμένου, ἡ ἀντίδρασή μας στους
κακούς λογισμούς, ὁ ἀγώνας μας στήν προσευχή, ἡ ὑπομονή, ἡ εὐσπλαγχνία, ἡ δικαιοσύνη
καί κάθε ἄλλη ἀρετή.
- Αὐτά εἶναι πού ἀναπαύουν τόν Θεό καί προσελκύουν στήν ψυχή μας τήν δική Του χάρη,
ἡ ὁποία μᾶς κάνει ἱκανούς νά ξεπερνᾶμε καί
τίς πλέον ἀνυπέρβλητες δυσκολίες τῆς ζωῆς.
- Ἄν ζεῖτε μέ ἄλλους, διακονεῖστε τους πρόθυμα σάν νά ὑπηρετεῖτε τόν ἴδιο τόν Θεό. Καί
μήν ἀπαιτεῖτε ἀγάπη γιά τήν ἀγάπη σας, μήτε
τήν εὐγνωμοσύνη γιά τίς θυσίες πού κάνετε,
μήτε τόν ἔπαινο γιά τήν ταπείνωσή σας.
Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:
“Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990
Πέθανε σε ηλικία 80 χρόνων ο επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος
Αβέρωφ. Λογοτέχνης, ιστορικός, πολιτικός, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, αναγνωρίστηκε διεθνώς
για την συμβολή του στην προβολή της Ελληνικής παράδοσης.
29 Ιανουαρίου 1990
Η αθλήτρια του ύψους Νίκη Μπακογιάννη, πέτυχε στο μίτινγκ του Λιέβεν πανελλήνιο
ρεκόρ με 190 μ. και η Νίκη Γκαβέρα με 193 μ.
31 Ιανουαρίου 1990
Τραγικό θάνατο βρήκαν 11 Έλληνες ναυτικοί και 8 ξένοι στο βυθό στη Μάγχη όταν το
πλοίο τους «Φλαγκ Θεοφανώ», χάθηκε κατά τη διάρκεια θύελλας. Το σκάφος μετέφερε
4.500 τόνους τσιμέντου.
21 Ιανουαρίου 1991
Την εμπλοκή της Ελληνικής φρεγάτας «Λήμνος» στις πολεμικές επιχειρήσεις στον Κόλπο επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε συνέντευξη που
έδωσε γι αυτό το θέμα.
5 Ιανουαρίου 1995
Σπάνιας σε αρχαιολογικής σημασίας κρίνουν αρχαιολόγοι της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού το άγαλμα που βρέθηκε στα νερά της Καλύμνου από
ψαρά. Πρόκειται για χάλκινο άγαλμα του τύπου «Μεγάλη Ηρακλειώτισσα» του 300 π.Χ. Η
γυναικεία μορφή μοιάζει στην αμφίεση με γιγάντια Ταναγραία. Φορά πέπλο που καλύπτει
το κεφάλι το οποίο γέρνει ελαφρά προς τα αριστερά.
Ελένη Παπαγεωργίου-Ηλιάδη

Εδώ και κάποια χρόνια, έχει «ξεφυτρώσει» μια νέα μόδα. Η
«ελεύθερη συμβίωση». Υπάρχει δε και «Σύμφωνο ελεύθερης
συμβίωσης». Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο στηρίζεται στο άρθρο 8 της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποχρεώνει τα κράτη –μέλη να
υιοθετήσουν, με νόμο, το σύμφωνο αυτό. Και ρωτάει κανείς.
Ποια η χρησιμότητα ενός Συμφώνου που καθορίζει νομικά
την ελεύθερη συμβίωση; Γιατί ένα Σύμφωνο, το οποίο στην
πράξη καταργεί ουσιαστικά την επιδιωκόμενη ελευθερία του;
Ουσιαστικά πρόκειται για επιβράβευση της ανωριμότητας
που παρουσιάζουν πολλά νέα ζευγάρια, τα οποία θέλουν
να ζουν τη συντροφικότητα, όπως υποστηρίζουν, χωρίς να
αναλαμβάνουν και την ευθύνη που απαιτείται. Και το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτή η κατάσταση βρίσκει σύμφωνους και
πολλούς γονείς, οι οποίοι διακηρύττουν ότι καλώς έχουν τα
πράγματα, «άσε τα παιδιά να ζήσουν», «γιατί να μπουν στα
βάσανα;», «πού καιρός για γάμο;» και άλλα τέτοια.
Αυτό, βέβαια, που δεν γίνεται κατανοητό από πολλούς ότι
η σχέση δύο προσώπων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, είναι
δεσμός και δεν μπορεί να είναι πείραμα. Απαιτεί ευθύνη,
από την πρώτη ημέρα της συνάντησής τους. Η λογική «τώρα
είμαστε μαζί, για να δούμε εάν ταιριάζουμε, και βλέπουμε»,
η οποία σήμερα είναι κυρίαρχη και αποτελεί το ιδεολογικό
υπόβαθρο της «ελεύθερης συμβίωσης», ουσιαστικά δεν έχει
βοηθήσει να ξεπεραστεί η λεγόμενη κρίση του γάμου κι ούτε

έχει να δώσει ουσιαστική απάντηση στον φόβο και την ανασφάλεια, που συνέχει την ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου.
Στην πατρίδα μας, ευτυχώς, το φαινόμενο της ελεύθερης
συμβίωσης, δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ιδεολογία, που
απορρίπτει τον γάμο, αλλά με τον φόβο του αγνώστου, που
είναι λογικό να υπάρχει, αρχικά τουλάχιστον, στις ανθρώπινες σχέσεις, μια και η ρευστότητα, που είναι χαρακτηριστικό
της εποχής μας, τον τονίζει.
Το μυστήριο του Γάμου και όχι ο γάμος ως θεσμός σημαίνει ότι η αγάπη δύο συζύγων υπερβαίνει τα όρια του θνητού
και των κοινωνικών συμβάσεων, μέσα στο φως της Χάριτος
του Θεού. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην κοινωνία θέλει
την παραδοσιακή οικογένεια, όπως την έχουμε ζήσει, να χάνει τον ιερό της χαρακτήρα και να πορεύεται σιγά-σιγά τον
δρόμο της μετατροπής της σε μία αστική εταιρεία δύο προσώπων ή και μονοπρόσωπη, τώρα τελευταία, που διασφαλίζει
μόνο αστικά δικαιώματα.
Θα μείνουμε θεατές σε αυτή τη «μετάλλαξη»; Αντιθέτως.
Θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τη «μόδα» και το «έτσι
κάνουν τόσοι άλλοι» και να ξαναβάλουμε τον Γάμο στη σωστή του θέση. Για να μη διαλυθεί τελείως η κοινωνία, να μη
χαθούν οι άνθρωποι ως εικόνες Θεού. Διότι το «μυστήριον
τοῦτο μέγα ἐστίν».
Επιμέλεια : Ιερ. Θ.Π.

Η ΥΠΕΡΗΦΆΝΕΙΑ, ΑΓΊΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ
Αρχή της αμαρτίας είναι η αλαζονεία,
γιατί από αυτήν αρχίζει κάθε αμαρτία κι
απ’ αυτήν συγκροτείται.… Πρόσεξες πως
αρχή της υπερηφάνειας είναι το να μη
γνωρίζεις τον Κύριο; Και πολύ σωστά,
γιατί αυτός που γνωρίζει τον Θεό, έτσι
όπως πρέπει να Τον γνωρίζει, αυτός που
γνωρίζει ότι ο Υιός του Θεού έφθασε
σε τέτοιο σημείο ταπεινοφροσύνης,
δεν υπερηφανεύεται...Ο Κύριος αγαπά
το συντετριμμένο πνεύμα, αντίθετα
εναντιώνεται στους υπερήφανους και
δίνει χάρη στους ταπεινούς.
Κανένα κακό δεν είναι ίσο με την
υπερηφάνεια.... Ο υπερήφανος πάντοτε
ζει με λύπες, πάντοτε αγανακτεί, πάντοτε
αδημονεί. Δεν υπάρχει τίποτε που να
μπορέσει να ικανοποιήσει το πάθος του.
Κι αν ακόμα έβλεπε τον βασιλιά να σκύβει
και να τον προσκυνά, δεν θα χόρταινε,
αλλά περισσότερο θα άναβε. Όπως οι
φιλάργυροι, έτσι κι οι αλαζόνες όση τιμή
κι αν απολαύσουν επιθυμούν ακόμη
περισσότερη. Μεγαλώνει σε αυτούς το
πάθος (πραγματικά είναι πάθος), και το
πάθος δεν γνωρίζει όρια, αλλά τότε μόνο
σταματά, όταν σκοτώσει αυτόν που το έχει.
Δεν βλέπεις τους μεθυσμένους που πάντα
διψούν για ποτό; Γιατί είναι πάθος; Δεν
είναι φυσική επιθυμία, αλλά μια αρρώστια
διεστραμμένη. Δεν βλέπεις εκείνους που
τους ονομάζουν “βουλιμιῶντες”, γιατί
πάντα πεινούν; Είναι πάθος, όπως λένε οι

γιατροί, γιατί ξέφυγε από τα φυσικά όρια.
Έτσι κι οι πολυπράγμονες και περίεργοι,
όσα κι αν πληροφορηθούν δεν σταματούν,
γιατί είναι πάθος και όρια δεν έχει… Πώς
είναι δυνατόν να σβήσουν την αλαζονεία;
Αν γνωρίσουν τον Θεό. Γιατί, αν το
πάθος εμφανίζεται εξ αιτίας της άγνοιας
που έχουμε για τον Θεό, αν γνωρίσουμε
Αυτόν, κάθε αλαζονεία απομακρύνεται.
Σκέψου καλά τη γέεννα (κόλαση), σκέψου
τους πολύ καλύτερους από σένα, σκέψου
πόσα οφείλεις στον Θεό να πληρώσεις. Αν
αυτά τα καταλάβεις, γρήγορα ταπείνωσες
το φρόνημα, γρήγορα το έκαμψες. Αλλά
δεν μπορείς να τα κάμεις αυτά; Είσαι
πιο αδύναμος; Σκέψου τον παρόντα
βίο, την ίδια την ανθρώπινη φύση, πως
ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Όταν
δεις κάποιον να μεταφέρεται νεκρός
στην αγορά και να ακολουθούν παιδιά
ορφανά, χήρα γυναίκα να οδύρεται,
τους φίλους καταλυπημένους, σκέψου τη
μηδαμινότητα των παρόντων πραγμάτων
και ότι δεν διαφέρουν σε τίποτε από τη
σκιά και τα όνειρα…
Αναλογίσου τη φύση μας, από πού
πλάσθηκε και πού τελειώνει. Σκέψου όταν
κοιμάσαι τι αξία έχεις, δεν μπορεί και το
μικρό θηρίο να σε σκοτώσει; Πολλούς
συχνά κι ένα μικρό ζωΰφιο που έπεσε
από το ταβάνι τους έβγαλε το μάτι ή
έγινε αιτία κάποιου άλλου κινδύνου. Τι
δηλαδή; Δεν είσαι από όλα τα θηρία ο πιο

αδύναμος; Αλλά τι λες; Ότι υπερέχεις ως
προς το λογικό; Μα να, δεν έχεις λογικό,
γι’ αυτό η υπερηφάνεια είναι απόδειξη του
παραλογισμού σου. Γιατί πες μου, για ποιο
πράγμα καμαρώνεις; Για τη σωματική σου
ευεξία; Αλλά η νίκη ανήκει στα άλογα
ζώα. Αυτό το έχουν και οι ληστές και
οι φονιάδες και οι τυμβωρύχοι. Μήπως
για σύνεση; Αλλά δεν είναι γνώρισμα
της σύνεσης η μεγαλοφρόνηση. Με αυτό
λοιπόν πρώτα στερείς τον εαυτό σου από
το να γίνεις συνετός…

Η φύση της υπερηφάνειας είναι τέτοια,
ώστε σπάει το δεσμό της αγάπης, αποκόπτει
τον πλησίον και κάνει τον υπερήφανο
να ζει απομονωμένος. Και όπως ένας
τοίχος όταν φουσκώσει γκρεμίζει την
οικοδομή, έτσι ακριβώς και η ψυχή όταν
φουσκώσει από υπερηφάνεια δεν ανέχεται
τη συναναστροφή με άλλον, πράγμα που
έπαθε και η Κόρινθος τότε. Και μεταξύ
τους συγκρούστηκαν και κομμάτιασαν
την εκκλησία και όρισαν στον εαυτό τους
πάρα πολλούς άλλους δασκάλους και
αφού χωρίσθηκαν σε φατρίες και ομάδες
κατέστρεψαν το κύρος της εκκλησίας.
(Α΄ Κορ. α΄ 10-13). Γιατί το κύρος της
εκκλησίας το διατηρούν οι πιστοί όταν
είναι ενωμένοι μεταξύ τους σαν ένα σώμα.
Επιμέλεια : Ιερ. Θ.Π.

