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ΚΟΡΜΟΣ ΜΕ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Υλικά:
για το παντεσπάνι
150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
150 γρ. άχνη ζάχαρη
4 αυγά
3 κ. σ. καυτό νερό
2 βανίλιες
1/2 σακουλάκι μπέικιν πάουντερ (περίπου 3 κ. γ.)
για την κρέμα
1 στραγγιστό γιαουρτάκι των 200 γρ.
1 κρέμα γάλακτος 500 γρ.
2 κ. σ. άχνη ζάχαρη
Φράουλες (περίπου 250 γρ. ή όσες
θέλετε και χωράνε στην κρέμα)
επιπλέον
Λίγη άχνη ζάχαρη ακόμα
Λίγη κρυσταλλική ζάχαρη

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
100 βαθμούς.
Χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα
και τη βάζουμε στο ψυγείο.
Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και ρίχνουμε μέσα τις 3 κ. σ. καυτό
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νερό.
Ρίχνουμε τις βανίλιες και το αλεύρι,
ανακατεμένο με το μπέικιν πάουντερ.
Χτυπάμε.
Τέλος, ρίχνουμε και τη μαρέγκα και
χτυπάμε απαλά, για να ανακατευτεί
με το μίγμα.
Λαδώνουμε το ταψί φούρνου,
στρώνουμε λαδόκολλα και τη λαδώνουμε κι αυτή από πάνω.
Ρίχνουμε το μίγμα στη λαδόκολλα
και το ψήνουμε στους 100 βαθμούς
για 20 λεπτά.
Μέχρι να ψηθεί, κάνουμε το εξής:
Πάνω σε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας, ρίχνουμε λίγη άχνη και λίγη
κρυσταλλική ζάχαρη. Πασπαλίζουμε
να πάει η ζάχαρη παντού.
Όταν βγει το παντεσπάνι από το
φούρνο, το αναποδογυρίζουμε με
προσοχή πάνω στην πετσέτα, το τυλίγουμε μαζί με την πετσέτα και το

αφήνουμε για 2 ώρες να κρυώσει.
Όταν περάσουν οι 2 ώρες, χτυπάμε
την κρέμα γάλακτος μαζί με 2 κ. σ.
άχνη μέχρι να στέκεται.
Αφού χτυπηθεί, ρίχνουμε τα 3/4
του γιαουρτιού και χτυπάμε ίσα για
να ανακατευτεί.
Απλώνουμε την κρέμα πάνω στο
παντεσπάνι που το έχουμε ξετυλίξει,
ρίχνουμε φράουλες από πάνω, τυλίγουμε και φυλάμε στο ψυγείο. Αν οι
φράουλες είναι άγριες (άρα μικρές)
δεν χρειάζονται κόψιμο. Τις βάζετε
ολόκληρες. Αν είναι οι γνωστές του
εμπορίου, τις κόβετε σε μικρότερα
κομμάτια.
Σερβίρουμε με επιπλέον φράουλες
από πάνω αν θέλουμε.
Tip: το γλυκό μπορεί να φτιαχτεί και
με άλλα φρούτα της επιλογής σας.
Καλή, Ανάσταση!
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μιλήσιος φιλόσοφος,
μαθητής του Θαλή.
12. Πολλά έχει ο…
κακομοίρης.
13. Λίμνη της Αιθιοπίας.
14. Δεν είναι τα λουλούδια.
16. Μουσική νότα,
17. «Περίεργος» μαρκήσιος.
18. Αυτά δρουν θεραπευτικά.
20. Μέσα στο… σπίτι.
21. Επαρχία του νομού
Ευβοίας.
24. Είναι στη μόδα αυτά τα
μπλουζάκια.
26. Μυθικός ήρωας της
Ελευσίνας (μία γραφή).
28.Υποδιαίρεση
σκανδιναβικού νομίσματος.
29. Ανύψωση ή κατάργηση
(αρχ.).
31. Βυζαντινός μουσικός
φθόγγος.
32. Πρέπει κι αυτή να
διαθέτει άδεια οδήγησης.
33. Σκεπάζει το Άγιο
Δισκοπότηρο.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Δεν στέκει με τίποτα.

2. Λειτουργικό σκεύος της
Εκκλησίας

3. Βουλγαρική δυναστεία.
4.Το σύνολο των

εξαρτημάτων του

καταστρώματος ενός πλοίου.
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ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ
ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ
1.Ώρα αναχωρήσεως: Κάθε λεπτό
καθ’ όλο το 24/ωρο.
2.Τα εισιτήρια εκδίδονται στον ουρανό, αλλά πληρώνονται στη γη.
3. Τιμή εισιτηρίου: Αυτό πληρώνεται
με πολλή Αγάπη, Υπομονή, Αγώνες
και Θυσίες.
4.Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτήριο, γιατί ταξιδεύουν στην αγκαλιά
της μητέρας Εκκλησίας.
5. Το εισιτήριο είναι προσωπικό και
δεν μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο.
6.Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς
αποσκευές. Οι Άγγελοι τις έχουν
μεταφέρει σε προηγούμενο δρομολόγιο.
7.Εισιτήριο μετ’ επιστροφής δεν εκδίδεται.
8.Χρήματα δεν μεταφέρονται. Οι
επιβάτες τα έχουν καταθέσει στην
Τράπεζα των Ουρανών. Οι αποδείξεις βρίσκονται στα χέρια πτωχών.
9.Δηλώσεις συμμετοχής δεν χρειάζονται. Τα ονόματα των επιβατών
είναι γνωστά στον οδηγό της αμαξοστοιχίας.
10. Ειδοποιήσεις δια την ημέρα
αναχωρήσεως κάθε επιβάτου δεν
στέλνονται, γι’ αυτό πρέπει όλοι να
είμαστε πάντοτε έτοιμοι διά Μετάνοιας, Εξομολογήσεως, και Θείας
Κοινωνίας για το ταξίδι προς την
αιωνιότητα.
S.Κ. του Ηλία

λυση προηγουμενου μηνα

5. Τελικός σύνδεσμος (αρχ.).
6. Νόστιμος μύκητας.

7. Αλλιώς τα λατομεία.

8. Γράμματα απ’ τη… Δύση.
9. Και πυραύλους εντοπίζει.
10. Πλάσματα, υπάρξεις.
11. …Πάολο: πόλη της
Βραζιλίας.

15. Λαός της Ινδοκίνας.

19. Τραγωδία του Σοφοκλή.

22. Λάμπει και … μεταφορικά.
23. Έργο του «Η ηλίθια».
25. Μαγειρική… διάκριση.

27. Καθαρευουσιάνικη τρύπα.
30. Ο αριθμός 250.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ανώνυμος 20€
Μηνάς Πολυζωίδης 20€
Θεώνη Χρυσανθοπούλου 20€

Κωδικός:2284
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Αγαπητά μου παιδιά,
Προσήλθαμε σήμερα λαμπαδηφόροι στην λατρευτική
πασχαλιάτικη σύναξη, για να
χαρούμε με το ελπιδοφόρο φως
της Αναστάσεως, όλοι εμείς που
καθημερινά περικυκλωνόμαστε
με σκοτάδια απειλητικά.
Όλοι απόψε κοιτάζουμε
προς την ωραία πύλη του Ιερού
μας Ναού, γιατί γνωρίζουμε ότι
από κει θα προβάλει το φως το
ανέσπερο και είμαστε έτοιμοι,
ασυγκράτητοι, να ορμίσουμε
να ανάψουμε την αναστάσιμη
λαμπάδα μας από την λαμπάδα του παπά, την οποία εκείνος
προηγουμένως έχει ανάψει από
το ακοίμητο καντήλι του ιερού
βήματος. Το καντήλι αυτό, που
δεν σβήνει ποτέ, γι' αυτό και λέγεται ακοίμητο, καίει μπροστά σ'
Εκείνον, τον Ιησού Χριστό, τον
εσταυρωμένο και αναστάντα εκ
των νεκρών, τον αληθινό Θεό
μας, τον μοναδικό και ανεπανάληπτο και αξιολάτρευτο, που με
την αυτοσυνειδησία της θεότητός Του, παρουσίασε τον εαυτό
Του ως Φως!
«Εγώ ειμί το φως του κόσμου»!!! είπε (Ιωάν. η 12). Υποσχέθηκε, μάλιστα, σε όσους Τον
εμπιστευθούν και Τον ακολουθήσουν, πως δεν θα διαβούν σε
σκοτεινές διαδρομές, αλλά θα
κατακτήσουν το φως και θα γίνουν και οι ίδιοι το φως του κόσμου (Ματθ. ε 14)!
Οι αναμμένες λαμπάδες,
απόψε, διέλυσαν κυριολεκτικά
το σκοτάδι και έκαναν τη νύχτα
μέρα! Κι εμείς δεν κουραζόμαστε να τις κρατάμε χαρούμενα,
και με δικαιολογημένο και έκδηλο ενθουσιασμό, να τις υψώνουμε κάθε φορά που ψάλλουμε
το Χριστός Ανέστη και σε πολλά
σημεία, κατά την απαγγελία του
πιο καλού και του πιο γλυκού

Κατηχητικού λόγου του αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που
σημαίνει την χαρμόσυνη καμπάνα του τέλους του θανάτου και
την αρχή άλλης βιοτής και ζωής,
για μας τους ανθρώπους, δίχως
ημερομηνία λήξεως!
Λαμπάδες καίνε πάντα στην
αγία Τράπεζα, λαμπάδες προηγούνται του ιερού Ευαγγελίου
και καίνε κατά την ανάγνωσή
του, λαμπάδες όταν βγαίνουν τ'
άγια, λαμπάδες όταν προβάλει
στην πύλη, την κατά ανατολάς,
το Άγιο Ποτήριο! Όλα, μα όλα,
φανερώνουν ότι ο Χριστός είναι
το Φως του κόσμου. Αυτόν, που
είναι το φως των οφθαλμών μας
και των υπάρξεών μας, κοινωνούμε απόψε στο τραπέζι Του
το μοναδικό, που έχει οπωσδήποτε, πρέπει να έχει, προτεραιότητα από το άλλο εορταστικό
υλικό τραπέζι. Τούτο, το δεύτερο, είναι και αυτό δώρο Θεού,
ο Οποίος μαζεύει γύρω του οικογένειες, εχθρούς και φίλους
σε ευωχία, γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Είναι συνέχεια της αγίας
Τραπέζης, όχι όμως και υποκατάστατό Της.
Απόψε, παιδιά μου αγαπητά, ήλθαμε στην Εκκλησία μας
κρατώντας σβηστές τις λαμπάδες μας. Θα φύγουμε, μετά την
Θεία Λειτουργία, και όχι μόλις
ακούσουμε το Χριστός Ανέστη, με αναμμένες τις λαμπάδες,
αναμμένες με άγιο φως, αναστάσιμο φως!
Τούτο δηλώνει ότι το φως
το αληθινό το παίρνουμε από
την Εκκλησία, στην οποία συνταχθήκαμε με την Βάπτισή μας,
αφού αποταχθήκαμε τον πατέρα του σκότους διάβολο και τα
έργα του τα άθεα και σκοτεινά.
Και δεν κάνουμε λάθος όταν
στηρίζουμε την ελπίδα μας στην
Εκκλησία, γιατί Εκκλησία είναι

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ο ίδιος ο Χριστός!
Ευλογημένοι μου Χριστιανοί,
Σήμερα δεν θέλω να αναφερθώ σε σκοτεινές μελαγχολικές καταστάσεις, που κάνουν
αισθητή την παρουσία τους
στην καθημερινότητά μας και
την κάνουν ανυπόφορη.
Δεν θέλω να σκιάσω την
χαρά σας. Θέλω, όμως, να σας
πω και να θυμίσω και στην δική
μου την αμαρτωλή ύπαρξη, ότι
μπορούμε, αν θέλουμε, να ζούμε
διαρκώς στο φως και τη χαρά.
Να μην σβήσουμε τις λαμπάδες
της πίστεώς μας. Να εμπιστευόμαστε το Χριστό, γιατί είναι
ο αληθινός ήλιος της δικαιοσύνης! Αλλά να είμαστε και μεις,
με την υπακοή μας στις εντολές
Του, έμπιστοί Του!
Να λειτουργούμε όπως οι
λαμπάδες, που φτιάχνουν κυρίως άνθρωποι στα χωριά μας,
από αγνό μελισσοκέρι! Αυτές οι
καθαρές λαμπάδες είναι, όπως
λέγει ο άγιος Συμεών ο Θεσσαλονίκης, ευωδιαστές, ζεστές,
μαλακές και εύπλαστες. Λυγίζουν και παίρνουν το σχήμα
που θέλουμε να τους δώσουμε.
Έτσι κι εμείς· ζώντας εκκλησιαστικά, μαθαίνουμε να λυγίζουμε από ταπείνωση και αγάπη, να
μετανιώνουμε και στα χέρια του
Θεού να λαμβάνουμε, ως εύχρηστα σκεύη, μορφή και σχήμα, όμοιο με το δικό Του!
Οι άλλες λαμπάδες, εκείνες
οι συνηθισμένες, είναι πιο φθηνές, μα όχι και τόσο γνήσιες, δεν
ευωδιάζουν, δεν έχουν ιλαρό
φως, παράγουν πολλή αιθάλη
και το κυριότερο δεν λυγίζουν
καθόλου. Σπάνε, μα δε λυγίζουν. Λέτε να εκφράζουν εμάς
τους ανθρώπους;
Ακόμη, παρακαλώ, να θυμηθούμε και πάλι απόψε την

γνωστή
παραβολή των
δ έ κ α
παρθένων! Με λαμπάδες περίμεναν
τον Νυμφίο τους. Μωρές ήσαν
οι παρθένες εκείνες που είχαν
σβηστές τις λαμπάδες τους...
Πόσο κρύα και τελικά άχρηστη
είναι μία σβηστή λαμπάδα... Οι
Πατέρες της Εκκλησίας οι θεοφώτιστοι, έτσι παρομοίασαν
τους ανθρώπους που δεν αγαπάνε αληθινά το Θεό και δεν
τον λαχταρούν, αλλά πνίγονται
στις μέριμνες του βίου και την
ραθυμία και, επειδή ζουν έτσι,
δεν αγαπούν και δεν ευεργετούν και το συνάνθρωπό τους...
Να μην λησμονήσουμε ποτέ
ότι μία λαμπάδα είναι όμορφη
όταν καίει! Και φυσικά καιόμενη λιώνει... λιώνει η ίδια, αλλά
φωτίζει, υπηρετώντας τους άλλους. Πόσα πολλά δεν μπορεί
να μας πει απόψε με την σιωπή της η αναστάσιμη λαμπάδα
μας...
Δεν ήλθαμε, ωστόσο, να μιλήσουμε με την λαμπάδα! Ήλθαμε να κοινωνήσουμε και να
χαρούμε με τα πρόσωπα που
φωτίζει η λαμπάδα! Με το Χριστό και τους συνανθρώπους
μας! Και κάτι τελευταίο, για την
καθημερινότητά μας και την
σωτηρία μας· ας προσέχουμε
τον τρόπο μας και την συμπεριφορά μας· μήπως, δηλαδή, «κάψουμε» κάποιον με την λαμπάδα μας...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Παιδιά μου αγαπητά
και περιπόθητα.
Σας ασπάζομαι όλους
με πατρική στοργή
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
✝ο Χαλκίδος Χρυσόστομος
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ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μάϊος
• Την 3ην, 5ην, 12ην, 17ην, 19ην, 26ην και
31ην: νηστεία (δεν καταλύεται έλαιον).
• Την 10ην και 24ην: κατάλυσις ιχθύος.

αν

ην

Ιούνιος

ην

• Την 2 , 14 , 16 , 21ην, 23ην και 28ην:
νηστεία (δεν καταλύεται έλαιον).
• Την 30ήν: κατάλυσις οίνου και ελαίου.
• Εβδομάς Αγίου Πνεύματος (5 έως 10
Ιουνίου): κατάλυσις εις πάντα.
• Περίοδος νηστείας Αγίων Αποστόλων
(12 έως 28 Ιουνίου): κατάλυσις ιχθύος,
οίνου και ελαίου.

Βασιλείας του Θεού στην ανθρωπότητα,
η αντικατάσταση του πνευματικού θανάτου από μιαν αληθινή ζωή.
Ούτε ο Ιησούς ούτε ο Παύλος θεώρησαν σαν κάτι απλό ένα τέτοιο τόλμημα
της πίστης, αφού η πίστη αυτή δεν νοείται ως κάτι που μπορεί να συμβεί εφάπαξ στη ζωή του ανθρώπου αλλά είναι
κάτι που συνεχώς επαναλαμβάνεται…
Πρώτη η Δύση επιχείρησε κάποιους
τύπους ερμηνείας του θείου πάθους.
Μέσα στα νέα ευρωπαϊκά έθνη, μετά
τον 10ο μ.Χ. αιώνα, μέσα στην ατμόσφαιρα ενός φεουδαρχισμού, ιπποτικής
τιμής, πληθώρας νέων αστικών κέντρων
και Πανεπιστημίων που δημιούργησε μια
νέα, από βορρά, αυτή τη φορά, πολιτιστική εξόρμηση, δεν εκπλήσσεται κανείς
ότι οι έννοιες «αμαρτία» και «εξιλέωση»
απόκτησαν ιδιαίτερη σημασία παράλληλα προς την ενίσχυση της Εκκλησίας ως
ανεξάρτητης δύναμης…
Πιο κοντά στην αλήθεια εμφανίσθηκε,
περί τον 11ο αι μ.Χ., η περί του θανάτου του Ιησού θεωρία του (Γάλλου
φιλοσόφου και θεολόγου) Αβελάρδου,
ο οποίος στον θάνατο του Ιησού είδε
πόσο ο Θεός πονάει για τα ανθρώπινα
δεινά και την ανθρώπινη περιπέτεια˙
γι’ αυτό, από αγάπη, προσφέρει ό, τι πιο
πολύτιμο έχει για να τον σώσει, τον ίδιο
τον Υιό του.
Στην Ανατολική Εκκλησία δεν τονίζεται ιδιαίτερα ο θάνατος του Ιησού και
η σημασία του αλλά η εκ νεκρών Ανάστασή του, η οποία ανοίγει σε όλους τον
δρόμο από τον θάνατο στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή. Στην Ανατολή,
ενώ η ανάσταση βιώνεται πολύ έντονα,
η σταυρική θυσία του Ιησού βιώνεται
μάλλον συναισθηματικά, το Πάσχα εορτάζεται όχι τόσο σαν απαλλαγή από την
τυραννία της αμαρτίας όσο ως απελευθέρωση από τα δεσμά του θανάτου και
της φθοράς.
Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται πως
υπάρχουν και ποικίλες άλλες θεολογικές θεωρίες στην προσπάθεια εξήγησης
του θανάτου του Χριστού. Το σύντομο
αυτό άρθρο θα κλείσει με αναφορά σε
μιαν απ’ αυτές, με σαφή κοινωνιολογικό χαρακτήρα. Ο Αμερικανός θεολόγος Rauschenbush γράφει π.χ. σχετικώς:
«Εφόσον επαναλαμβάνουμε τις ίδιες
αμαρτίες που έγιναν αιτία της σταύρωσης του Χριστού είμαστε κι εμείς ένοχοι
του θανάτου του. Κατά τι, όμως, ο θάνατος του Χριστού άλλαξε τη σχέση του
Θεού με την ανθρωπότητα; Την άλλαξε
με την έννοια της αντίστασης και της
πάλης προς το κακό αλλά και με την
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟ ΝΌΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΎΡΩΣΗΣ.*
Η Σταύρωση του Ιησού δεν ήταν ένα
απλό ιστορικό συμβάν, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αφού ουσιαστικώς αφορά το ίδιο το σχέδιο του Θεού
για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους,
όσο και την υπερβολικά επιβαρυμένη
από αμαρτωλές καταστάσεις και φορτία βαριά και δυσβάστακτα ανθρωπότητα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως
ο θάνατος του Χριστού υπήρξε ένα μανιφέστο για τον πνευματικό και ηθικό
θάνατο όλης της ανθρωπότητας. Αυτό,
ενώ από τη μια πλευρά είναι ό, τι πιο
τραγικό κατάντημα για την ανθρωπότητα μπορούσε να υπάρξει, κατά τη διδασκαλία του χριστιανικού Ευαγγελίου η
αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα
το μετατρέπει σε Ανάσταση και Δόξα
του ανθρώπου! Ο Σταυρός γίνεται από
σύμβολο καταισχύνης σύμβολο δόξας.
Πίσω από την αλλαγή αυτή, προϋποτίθεται ένα είδος εκρηκτικής θείας αγάπης για τον άνθρωπο και τις αδυναμίες
του. Σε τελική ανάλυση, παρουσιάζεται
ο ίδιος ο Θεός να θυσιάζεται, να γίνεται αντιπρόσωπος όλων των κατάδικων
του κόσμου, για να επαναφέρει τη δυνατότητα μιας νέας ζωής και κοινωνίας
μεταξύ των ανθρώπων. Ο θάνατος και
η ανάσταση του Ιησού φέρνει σε άμεση σχέση Θεό και άνθρωπο˙ ένα περίπου καταστρεμμένο από αποτυχίες και
αμαρτίες παρόν εμβολιάζει με τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου κόσμου
αλήθειας και αγάπης. Έτσι δένεται ο
Σταυρός του Χριστού με την Ανάσταση,
το βαρύ κόστος του με τον ερχομό της
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Οι Μάρτυρες, ο
πατήρ

Πνευματικός

Το έγγραφο αυτό υπογεγραμμένο αναγιγνώσκεται προ της χειροτονίας υπό
του ιδίου του πνευματικού πατρός, κατά
την ώραν της τελέσεως της χειροθεσίας
εις υποδιάκονον η οποία προηγείται της
χειροτονίας, έξωθεν του Ι. Βήματος.
έννοια της αγάπης. Η αντίσταση αυτή
δεν καταθέτει ποτέ τα όπλα, ενώ πάντοτε υπομένει. Ο θάνατος του Χριστού
δεν έδειξε μόνο τη δύναμη της αμαρτίας στις ανθρώπινες σχέσεις, αποκάλυψε
συγχρόνως και την αγάπη του Θεού
για τον άνθρωπο και το πάθος του για
τη δημιουργία ανθρώπινης κοινωνίας, με
βάση όχι τούτες ή εκείνες τις υπεροψίες
αλλά ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης για το
παρόν και το μέλλον και μια διάθεση
προσφοράς του εαυτού μας υπέρ των
πολλών».
*του Σάββα Αγουρίδη, Καθηγητού
Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
(‘‘Καθημερινή, Επτά Ημέρες’’, 1 Απρ.
2001, σ. 85-86).

Επιμέλεια: Δρ Γ.Ν. Αικατερινίδης

ΜΝΉΜΗ ΘΕΟΎ
Αγίου Παϊσίου
Αγιορείτου
"Ο Θεός παρακολουθεί όχι μόνον τον
άνθρωπο, αλλά και όλο το σύμπαν. «Μνήμη Θεού» σημαίνει ότι ο νους είναι
στον Θεό, ζει ο άνθρωπος τον Θεό, οπότε βλέπει παντού τον Θεό. Αυτός που
κατορθώνει να έχει συνέχεια τον νου
του στον Θεό, αισθάνεται συνέχεια την
παρουσία του Θεού και συγκλονίζεται
από ευγνωμοσύνη, γιατί όλα τα βλέπει
ως ευλογία του Θεού.
Μια ματιά να ρίξει γύρω του,
καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί
όχι μόνον τον άνθρωπο, αλλά και όλο
το σύμπαν, και τις πιο μικρές και ασήμαντες λεπτομέρειες. Όπου να κοιτάξει,
βλέπει και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στον ουρανό και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στη γη,
βλέπει τα πουλιά, τα δένδρα, και βλέπει
τον Θεό, τον Δημιουργό τους. Αυτό είναι
και προσευχή, είναι και μνήμη Θεού."

Ποιες προϋποθέσεις για την κανονικότητα και εγκυρότητα του Ι. Μυστηρίου
της χειροτονίας;
Για την κανονικότητα και εγκυρότητα
του ιερού Μυστηρίου της Χειροτονίας
απαραιτήτως πρέπει να συντρέχουν τα
κάτωθι:
α) Η τέλεση της Χειροτονίας να γίνει
δημόσια, εντός του ιερού ναού και κατά
την διάρκεια της θ. Λειτουργίας.
β) Χρειάζεται η ελεύθερη βούληση και
συγκατάθεση του υποψηφίου Κληρικού.
γ) Ειδικά ο Επίσκοπος χειροτονείται
από δύο ή τρεις Επισκόπους. Ο διάκονος και ο πρεσβύτερος από έναν Επίσκοπο ( βλ. α΄ και β΄ καν. των Αγίων
Αποστόλων).
δ) Δεν πρέπει να έχει προηγηθεί άλλη
χειροτονία στον ίδιο βαθμό της ιερωσύ-

αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο
του Αρχιμανδρίτου
π. Χρυσόστομου Παπαθανασίου

νης (βλ. ξη΄ καν. των αγίων Αποστόλων).
ε) Δεν πρέπει να γίνεται χειροτονία
«ὑπὲρ ἀθρόον», δηλ. και στους τρεις
βαθμούς σε μία ημέρα.
στ) Δεν επιτρέπεται τέλεση χειροτονίας
με δόση και λήψη χρημάτων Αυτό είναι
αμάρτημα και ονομάζεται «σιμωνία»
(βλ. Πράξ. 8, 9-25).
Γιατί δεν επιτρέπεται η χειροτονία των
γυναικών;
Η συνείδηση της Εκκλησίας, που στηρίζεται και φωτίζεται από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, απέκλεισε
τη συμμετοχή των γυναικών στην ειδική
ιερωσύνη. Αυτή είναι αρχαιοτάτη πράξη της Εκκλησίας και τούτο διότι:
α) ο Χριστός, στον Οποίον κάθε εκκλησιαστκή εξουσία, διακονία και αποστολή
έχει την αρχή της, δεν επέλεξε καμμία
γυναίκα στο αποστολικό αξίωμα.
β) Η Παναγία, αν και αξιώθηκε να γίνει η Μητέρα του σαρκωθέντος Υιού
και Λόγου του Θεού, δεν έγινε «ἱέρεια»,
ούτε ποτέ άσκησε ιερατικό λειτούργημα
γ) Οι άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι είχαν
λάβει τη διδακτική, ιερατική και ποιμαντική εξουσία από τον Χριστό, γενόμενοι μετέπειτα ποιμένες της Εκκλησίας,

Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ*
Στην Ορθόδοξο αγιογραφία μας, ο τύπος της εικόνας της
Αναστάσεως έχει τον τίτλο «Ἀνάστασις» ή Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος».
Στη μέση παριστάνεται ο Χριστός με μεγαλύτερο ανάστημα από
τα άλλα πρόσωπα, μέσα σε φωτεινή «δόξα». Με κίνηση σφοδρή
πατά επάνω στις σπασμένες πύλες του Άδου που ανοίγει κάτω
από τα πόδια του σαν σπήλαιο σκοτεινό, σπαρμένο με κλειδωνιές,
με κλειδιά και με αμπάρες σπασμένες. Με το δεξί χέρι Του τραβά
τον Αδάμ και με το αριστερό την Εύα, παίρνοντάς τους από τους
τάφους. Στα χέρια και στα πόδια Του φαίνονται τα σημάδια των
καρφιών. Δεξιά κι αριστερά περιστοιχίζουν τον Λυτρωτή τους και
στέκονται με θάμβος οι «δίκαιοι», δηλαδή όσοι ευαρεστήσανε τον
Θεό από καταβολής κόσμου μέχρι της ενσαρκώσεως του Χριστού, ο
Ενώχ, ο Νώε, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Δαυίδ, ο Σολομών και οι άλλοι.
Πρώτος από τα δεξιά φαίνεται ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος,
γιατί αφού προανήγγειλε στον κόσμο τον ερχομό του Κυρίου,
αποκεφαλίσθηκε και κατέβηκε στον Άδη για να προαναγγείλει
και στους «ἀπ’ αἰῶνος δεσμίους» ότι θα κατέβει ο Λυτρωτής για
να τους ελευθερώσει από τα δεσμά του Άδου, «καί τοῖς ἐν Ἃδου
πιστοῖς προάγγελος».
Αυτός ο τύπος της εικόνας της Αναστάσεως έχει και παραλλαγές,
χωρίς να απομακρυνθεί όμως από την έννοια που εκφράζει. Στις
αρχαιότερες εικόνες ο Χριστός κρατά τον Αδάμ με το δεξί χέρι Του
και με το αριστερό βαστά τον Σταυρό, το όργανο της νίκης κατά
του θανάτου. Ο θάνατος παριστάνεται σαν γέρος αγριοπρόσωπος
δεμένος με αλυσίδες και καταπλακωμένος από τις πόρτες επάνω

ουδέποτε χειροτόνησαν γυναίκες, μιμούμενοι βεβαίως το υπόδειγμα του Κυρίου.
δ) Η θεολογικότατη διδασκαλία του
Αποστόλου των Εθνών Παύλου αποκλείει τη χειροτονία των γυναικών και
ε) Στην ορθόδοξη θεολογία ο λειτουργός
ιερεύς «ταυτίζεται» με τον Τελετουργό
των Μυστηρίων και Ιδρυτή της Εκκλησίας, τον Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.
Έτσι ο ιερεύς παρίσταται «εἰς τύπον
Χριστοῦ», ο Οποίος κατά την ανθρώπινη υπόστασή Του ήταν άνδρας. Εδώ
εδράζεται η βάση της ιερωσύνης- χειροτονίας ως μετοχής στην ιερωσύνη του
Χριστού.
Η αρνητική αυτή θέση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας δεν έχει καμμία απολύτως
σχέση με προκαταλήψεις απέναντι στο
γυναικείο φύλο, ούτε έχει κίνητρα υποτιμήσεως ή περιφρονήσεως της γυναίκας.
Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία
έχει την αξία της και ο ρόλος της είναι
διαφορετικός.
συνεχίζεται….

Επιμέλεια: Ιερ. Θ.Π.

στις οποίες πατά ο Χριστός. Συχνά
ζωγραφίζεται και ένας Άγγελος
που αλυσοδένει το θάνατο όπου
κείτεται μπρούμυτος.
Η εικόνα τούτη της Αναστάσεως
παριστάνει με τη ζωγραφική
ό, τι ψέλνει η Ορθόδοξος υμνωδία
που λέγει «Τήν ἄμετρόν σου
εὐσπλαγχνίαν οἱ ταῖς τοῦ ᾅδου
σειραῖς συνεχόμενοι δεδορκότες
πρός τό φῶς ἠπείγοντο. Χριστέ,
ἀγαλλομένῳ ποδί, Πάσχα κροτοῦντες
αἰώνιον», ή «Κατῆλθες ἐν τοῖς
κατωτάτοις τῆς γῆς καί συνέτριψας
μοχλούς
αἰωνίους,
κατόχους
πεπεδημένων, Χριστέ....». Ο Λυτρωτής παριστάνεται ως «τόν Ἃδην
σκυλεύσας καί τόν ἄνθρωπον ἀναστήσας», ὁ μοχλούς καί πύλας
τοῦ Ἃδου συνθλάσας». Υμνωδία και αγιογραφία εκφράζουν πάντα
το ίδιο πράγμα στην Ορθόδοξο Εκκλησία, η μια με τα λόγια και
με την ψαλμωδία και η άλλη με σχήματα ιερά και συμβολικά
και με χρώματα μυστικά. Η αληθινή αυτή εικόνα της Αναστάσεως
δεν παριστάνει άλλο από ό,τι λέγει το Πασχαλινό τροπάρι που το
ψέλνουνε μικροί και μεγάλοι: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ
θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
*του Φώτη Κόντογλου, με εικόνα φιλοτεχνημένη από τον Ράλλη

Κοψίδη ( ‘‘Καθημερινή, Επτά Ημέρες’’, 17-18 Απρ. 1993, σελ. 160).
Επιμέλεια: Δρ Γ. Ν. Αικατερινίδης
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Η Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία είναι αυτό
που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα.

Ε

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη

ίναι σημαντικό γεγονός, όταν σύγχρονες έρευνες έρχονται να επιβεβαιώσουν την ορθότητα και πιστότητα
της μεθόδου θεραπείας των ανθρώπων μέσα από την
ορθόδοξη ζωή. Αυτά που από πολλούς αιώνες πριν η Εκκλησία προτείνει ως μοντέλο ζωής, προτείνονται από επιστήμονες
και άλλους φορείς ως τρόπος πραγματικής απελευθέρωσης του
ανθρώπου, ως τρόπου απόκτησης της πραγματικής ελευθερίας.
Για παράδειγμα, υπάρχει μια συγγένεια στόχων της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας με την λογοθεραπεία του Frankl (19051997). Και εκεί σκοπός αυτής της ψυχοθεραπευτικής μεθόδου
είναι η εύρεση του σκοπού της ζωής, η απελευθέρωση του ανθρώπου από τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες ή ψυχολογικές
προϋποθέσεις. Πράγματι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που
πρέπει να λεχθεί στα νέα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους,
ότι, ναι, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την μέθοδο που μπορεί
να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευτυχία, που δεν είναι κάτι
άλλο αλλά η απόκτηση της αγάπης, η ένωση δηλαδή του ανθρώπου με το Θεό.
Η Εκκλησία, λοιπόν, έχει τον τρόπο να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευτυχία, στην χαρά.
Γνωρίζουμε την πορεία προς την κατεύθυνση
αυτή από την Παλαιά Διαθήκη, έγινε σαφέστερη στην Καινή Διαθήκη και έχει απόλυτα προσδιοριστεί μετά το μεγάλο και
σημαντικό γεγονός της Πεντηκοστής.
Ο τρόπος από τότε μέχρι και
σήμερα είναι ο ίδιος. «Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή ουράνια χαρίσματα λαβών» είναι αυτός ο δρόμος που ξέρουμε
ότι οδηγεί στα πνευματικά χαρίσματα
Η αγάπη, η υπομονή, η ανεξικακία, η
ελεημοσύνη είναι αυτά που βοηθούν τον
άνθρωπο με γρήγορα βήματα να ανέβει
την ουράνια σκάλα, τη σκάλα των αρετών.
Όλες οι ασθένειες έχουν συνήθως παθολογικά
αίτια. Πάθη είναι αυτά που τις δημιουργούν Αρετές όμως είναι αυτές που τα θεραπεύουν Για κάθε μία
δράση υπάρχει η αντίδραση. Για κάθε μια πληγή υπάρχει το
αντίδοτο.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά. Όταν
κάποιος ασθενεί, επισκέπτεται τον κατάλληλο γιατρό, δέχεται
από αυτόν προσεκτική εξέταση, αν χρειαστεί υποβάλλεται και
σε εξετάσεις. Ο γιατρός, έχοντας την κατάλληλη γνώση και
πείρα και αξιολογώντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων, δίνει
την δέουσα αγωγή και ζητά από τον ασθενή την αυστηρή τήρησή της. Στην συνέχεια ξαναβλέπει τον ασθενή αρκετές φορές
μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του. Το ίδιο γίνεται
με αντίστοιχο τρόπο και με τον πνευματικό στην Εκκλησία. Η
αποκατάσταση της υγείας στην περίπτωση αυτή λέγεται κάθαρση, η οποία, αν παραμείνει μια σταθερή κατάσταση στον
άνθρωπο, οδηγεί στον φωτισμό και στη συνέχεια στη θέωση,
στον αγιασμό δηλαδή, στην ένωση του ανθρώπου με το Θεό.
Είναι παράξενο και κάπως τραγικό, πως οι άνθρωποι
σήμερα ακολουθούν χίλιους τρόπους που τους παρουσιάζονται
ως εύκολοι τρόποι απόκτησης της ευτυχίας και της εσωτερικής
γαλήνης (γιόγκα, διαλογισμό, εσωτερισμό, κ.α.) και απορρίπτουν την σίγουρη οδό της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας, που
μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας και που γνωρίζουμε ότι έχει

βέβαια αποτελέσματα (πλήθος αγίων).
Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, διότι οι μετέχοντες στην
Εκκλησία δεν βλέπουν την Εκκλησία ως ιατρείο, ως θεραπευτήριο. Δεν θέλουν να αποκαλύψουν την πληγή τους, αλλά
μάλλον να την θωπεύσουν με επαίνους και καλολογία. Η
εκκλησία όμως δεν θρέφει πάθη ούτε αναπτύσσει εγωισμούς.
Έχει ρόλο θεραπευτικό. Υπάρχει για να καθαρίζει τα μάτια
των ανθρώπων, για να τους ανοίγει το διάφραγμα, προκειμένου να αναπνεύσουν καθαρό ουρανό, για να δουν, να ζήσουν
τη βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Ένας τέτοιος
χριστιανός που το επιτυγχάνει αυτό δεν μπορεί να ζει σε κατάθλιψη. Είναι πλημμυρισμένος στη χαρά. Αγαπά όλους τους
ανθρώπους και προσφέρεται από αγάπη σε όλους. Είναι ο άνθρωπος της πραγματικής χαράς, του φωτός. Δεν τον επισκιάζει
κανένα σκοτάδι. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχουμε ανάγκη,
που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Και η Ευρώπη και η Αμερική και φυσικά και η Ελλάδα αναζητούν τον άνθρωπο αυτό
αλλά συχνά με λάθος τρόπο. Θέλουν τα καλά αποτελέσματα
αλλά χωρίς κόπο και πόνο. Πράγμα όμως αδύνατο
για την μεταπτωτική ανθρώπινη ύπαρξη. Τώρα
κατά το κοινώς λεγόμενο «για να γυρίσει ο
ήλιος θέλει δουλειά πολλή».
		
Είναι επίκαιρη όσο ποτέ η ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Είναι το φάρμακο, το βάλσαμο της εποχής μας, μιας
εποχής που δεν χρειάζεται να είσαι
προφήτης για να το καταλάβεις ότι οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Η
Εκκλησία όμως έχει τη θέση της και
τον ρόλο της, την διακονία και την
αποστολή της. Είναι εργαστήριο πλάσης
ψυχών και εργαστήριο θεραπείας παθών.
Μια τέτοια Εκκλησία, που οι λειτουργοί
της, έχοντας αυτογνωσία και γνωρίζουν τον
σκοπό της, δεν μπορεί παρά να γίνεται σεβαστή
από όλους. Όχι μόνο σεβαστή, αλλά και αγαπητή
και ανοικτή σε όλους. Μια Εκκλησία - οικογένεια που
υποδέχεται τους ανθρώπους και σιγά σιγά τους μεταμορφώνει
και τους ομορφαίνει. Μια τέτοια Εκκλησία μάς χρειάζεται,
οικογένεια!
Από την Εφημερίδα ‘‘Φροντίδα’’ που εκδίδει ο Πανελλήνιος Σύλλογος για
άτομα με εγκεφαλική παράλυση και σύνδρομο Down,
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ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

Η αγιότητα των γονέων είναι η
καλύτερη ἐν Κυρίῳ αγωγή*
Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Να βλέπομε τον Θεό στο πρόσωπο
των παιδιών και να δώσομε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Να μάθουν
και τα παιδιά να προσεύχονται. Για
να προσεύχονται τα παιδιά, πρέπει να
έχουν αίμα προσευχομένων γονέων.
Εδώ πέφτουν έξω μερικοί και λένε:
«Εφόσον οι γονείς προσεύχονται, είναι
ευσεβείς, μελετούν την Αγία Γραφή και
τα παιδιά τα ανάθρεψαν ''εν παιδεία
και νουθεσία Κυρίου'', επόμενο είναι
να γίνουν καλά παιδιά». Ορίστε, όμως,
που
βλέπομε αντίθετα αποτελέσματα
λόγω
της
καταπιέσεως.
Δεν είναι
αρκετό να
είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει
να μην καταπιέζουν
τα παιδιά, για να τα κάνουν καλά με
τη βία. Είναι δυνατό να διώξομε τα
παιδιά απ' τον Χριστό, όταν ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωισμό.
Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην
τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην εκκλησία. Μπορείτε να
πείτε: «Όποιος θέλει, μπορεί να έλθει
τώρα μαζί μου ή αργότερα». Αφήστε
να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός. Η
αιτία που μερικών ευσεβών γονέων
τα παιδιά, όταν μεγαλώσουν, γίνονται
ατίθασα κι αφήνουν και την Εκκλησία κι όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν είναι αυτή η καταπίεση
που τους ασκούν οι «καλοί» γονείς. Οι
τάχα «ευσεβείς» γονείς, που είχαν τη
φροντίδα να κάνουν τα παιδιά τους
«καλούς χριστιανούς», μ' αυτή την
αγάπη τους, την ανθρώπινη, τα καταπίεσαν κι έγινε το αντίθετο. Πιέζονται,
δηλαδή, όταν είναι μικρά τα παιδιά κι
όταν γίνουν δεκάξι χρονών, δεκαεφτά
ή δεκαοχτώ, φθάνουν στο αντίθετο
αποτέλεσμα. Αρχίζουν από αντίδραση
να πηγαίνουν με παλιοπαρέες και να
λένε παλιόλογα.
Ενώ, όταν αναπτύσσονται μέσα
στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως
το καλό παράδειγμα των μεγάλων,
χαιρόμαστε να τα βλέπομε. Αυτό είναι

το μυστικό, να είσαι καλός, να είσαι
άγιος, για να εμπνέεις, να ακτινοβολείς. Η ζωή των παιδιών φαίνεται να
επηρεάζεται απ' την ακτινοβολία των
γονέων. Επιμένουν οι γονείς: «Άντε να
εξομολογηθείς, άντε να μεταλάβεις,
άντε να κάνεις εκείνο....». Τίποτα δεν
γίνεται. Ενώ βλέπει εσένανε; Αυτό που
ζεις, αυτό και να ακτινοβολείς. Ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου; Αυτό
πηγαίνει στο παιδί σου. Εκεί βρίσκεται το μυστικό. Κι αν γίνει αυτό, όταν
το παιδί είναι
μικρό
στην
ηλικία, δεν θα
χρειασθεί
να
κοπιάσει πολύ,
όταν μεγαλώσει. Πάνω σ'
αυτό το θέμα
ακριβώς ο σοφός Σολομών
χρησιμοποιεί
μια ωραιότατη
εικόνα, τονίζοντας τη σημασία που έχει το καλό ξεκίνημα, η καλή
αρχή, το καλό θεμέλιο. Λέγει σ' ένα
σημείο: «Ὁ ὀρθρίσας πρός αὐτήν (τήν
σοφίαν) οὐ κοπιάσει· πάρεδρον γάρ
εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ». Ο «ὄρθρος
πρός αὐτήν» είναι η πιο νεαρά ηλικία
απασχόλησις με αυτή, τη σοφία. Σοφία
είναι ο Χριστός. Η λέξη «πάρεδρος»
σημαίνει «βρίσκεται πλησίον».
Όταν οι γονείς είναι άγιοι και το
μεταδώσουν αυτό στο παιδί και του
δώσουν αγωγή εν Κυρίω, τότε το παιδί, ό,τι επιδράσεις κακές κι αν έχει
απ' το περιβάλλον του, δεν επηρεάζεται, διότι έξω απ' την πόρτα του θα
βρίσκεται η Σοφία, ο Χριστός. Δεν θα
κοπιάσει, για να την αποκτήσει. Φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνεις καλός,
αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ
εύκολο, όταν από μικρός ξεκινήσεις
με καλά βιώματα. Μεγαλώνοντας δεν
χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου
το καλό, το ζεις. Δεν κοπιάζεις, το
έχεις ζήσει, είναι περιουσία σου, που
την διατηρείς, αν προσέξεις, σε όλη
σου τη ζωή.
  
*Από το Βιβλίο «Αγίου Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου, Βίος Και Λόγοι»,
Εκδ. Ι.Μ. Χρυσοπηγής, Χανιά.
Επιμέλεια: Β.Ψ.

Σελίδα 4

Μονοτονισμός*
Οι λέξεις
ακολουθώντας ταπεινά την πρόοδο
έχασαν το σκουφί της ψιλής και δασείας,
έχασαν την υπογεγραμμένη,
έχασαν την περισπωμένη,
έχασαν την οξεία και την βαρεία,
έχασαν τα αρχαία στολίδια τους
και τη βυζαντινή κομψότητά τους
κι έμειναν Αμαλίες χωρίς το ωραίο
φεσάκι,
Αμαλίες χωρίς τη γαλάζια φορεσιά.
Μονοτονίστηκαν εν μια νυκτί
στο Ελληνικό Βουλευτήριο
κι άλλαξαν πρόσωπο κι άλλαξαν		
περπατησιά
κι έγιναν πιο ελαφρές.
…………………………………
Εδώ ο κόσμος χάνεται
για λέξεις θα μιλάμε;
*Από την ποιητική συλλογή «Οι λέξεις» του
Β.Γ. Αναγνωστοπούλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού: Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου), Βόλος 2016.
Επιμέλεια: Δρ Γ.Ν. Αικατερινίδης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

1) Μέχρι 31-3-2017 θα επιτρέπεται η
καύση αγροτικών υπολλειμάτων σε
αγροτικές εκτάσεις για καλλιεργητικούς σκοπούς και μόνο, και με την
δέουσα επιμέλεια και προληπτική
φροντίδα, με λήψη μέτρων, σύμφωνα
με ενημέρωση, που μας έγινε από τις
αρμόδιες αρχές.
2) Μέχρι 15-5-2017, θα υποβληθούν
οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης αγροτών, κτηνοτρόφων, βιοκαλλιεργητών, πωλητών λαϊκών αγορών, παραγωγών καινοτόμων καλλιεργειών,
αρωματικών κ.λ.π., για το έτος 2017,
στα αρμόδια συνεργεία που θα επισκεφθούν όλα τα διαμερίσματα.
Επιμέλεια ενημέρωσης
Πέτρος Κυριαζής
Γεν. Γραμματέας Αγροτικού
Συλλόγου Ερέτριας.
Τηλ. 6932-860599

