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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μυθικός  βασιλιάς  της  Κρή-

της, γιος  του  Δία  και  της  Ευ-
ρώπης (αρχ.)- Τίτλος  μιας  από  
τις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη.

2. Τοπικό  επίρρημα  της  δη-
μοτικής- Το  επαναλαμβάνει  
συχνά  ο  διάκος  στην  εκκλη-
σία.

3. Κόψιμο, τεμαχισμός (αρχ.)- 
Δούλη  της  Σάρας.

4. Βλέπω (αρχ.)- Η  πατρίδα  
του  Ιπποκράτη- Οδηγώ (αρχ.).

5. Δικά  σου (αρχ.)- Μόριο  
της  δημοτικής- Υποθέτει- Ήταν, 
υπήρχε (αρχ.).

6. Φθόγγος  της  βυζαντινής  
μουσικής  κλίμακας- Γερμανός  
φυσικός, ερευνητής  του  ηλε-
κτρισμού (1787- 1854).

7. Του  αριθμού  35  γραφή- Ο  
αριθμός  των  Εστιάδων- Συμ-
βολίζουν  Ανώνυμο  Εταιρεία- 
Εκτάριο (ξ.λ.).

8. Αρχαίο  χρονικό  επίρρημα- 
Ομηρική  σύζυγος- Ισπανική  
ζητωκραυγή.

9. Έργο  του  Εμίλ  Ζολά- Τούρ-
κικο  λαδερό  φαγητό.

10. Λέγεται  έτσι  η  Ιωνική  δι-
άλεκτος- Αριθμητικό.

11. Σμήνος  μελισσών- Ποτα-
μός  της  Ν. Μικράς  Ασίας.
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Δημώδεις  προσωνυμίες  των Μηνών

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γνωστός  από  τη  μυθολογία  

έμεινε  εκείνος  της  Αριάδνης- Το  
πατητήρι  των  σταφυλιών (αρχ.).

2. Κοίτα, δες (αρχ.)- Πολιτικό  
κόμμα  που  ίδρυσε  ο  Ι. Πασα-
λίδης.

3. Μοιράζω (αρχ.) – Λουριά  του 
χαλινού, κοινώς  γκέμια (αρχ.).

4. Πολλές  του  Ανδρέα  Κάλβου, 
εδώ  μία- Φώτιζε  τους  αρχαίους- 
Ο  μεγαλύτερος  ποταμός  της  Ελ-
βετίας.

5. Γνωστός  Ιρλανδός  συγγρα-
φέας- Το  21  με  γράμματα- Ένα  
άρθρο- Ιταλών  βεβαίωση.

6. Κόρη  του  Ινάχου, βασιλιά  
του  Άργους- Το  όνομα  του  Κα-
πόνε.

7. Αγενής  προσφώνηση- Παρο-
μοιάζει- Ό,  τι  και το  7  οριζόντια  
δ΄-  Διπλό  θυμίζει  όργανα  του  
Γ΄ Ράιχ.

8. Γράμμα  του  αλφαβήτου- Βι-
βλικό  πρόσωπο- Για  να  (αρχ.).

9. Σιώπα, μη  μιλάς  (αρχ.)- Το  
όνομα  του  ηθοποιού  Σαρίφ.

10. Μιάσματα, ανοσιουργήματα- 
Ομηρική  θάλασσα (Αιτ.).

11. Μυθικός  βασιλιάς  της  Τροι-
ζήνας- Αδελφός  του  Ρωμύλου, 
ένας  από τους  ιδρυτές  της  αρ-
χαίας  Ρώμης.

ΥΛΙΚΑ: 
•  1/4 φλ. ελαιόλαδο
•  500 γρ. χοιρινό από σπάλα
•  4 πράσα το λευκό μέρος
•  1 ζουμερό λεμόνι
•  αλάτι
•  φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Κόβουμε τα πράσα σε χοντρές φέτες, μόνο 

το άσπρο τρυφερό μέρος. Ζεσταίνουμε το 
ελαιόλαδο και αφήνουμε τα πράσα να μειώσουν 
σε χαμηλή φωτιά για 10'. Δυναμώνουμε τη 
φωτιά και προσθέτουμε το χοιρινό κομμένο σε 
μπουκιές.

Αφήνουμε να ροδίσει καλά για 10´.
Αλατοπιπερώνουμε και σβήνουμε με το 

χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι.
Σκεπάζουμε το τηγάνι, χαμηλώνουμε τη 

φωτιά και αφήνουμε για 10', να πιεί το φαγητό 
όλα τα υγρά του και να μείνει μόνο με το λάδι 
του.

Στο τέλος πασπαλίζουμε με χοντροκομμένο 
κόκκινο πιπέρι.

Καλή Επιτυχία!

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
πρασοτηγανιά

Ο  Γέροντας  ήταν γνωστός  σ’ όλη  
την Ελλάδα, αλλά  και  έξω  απ’ αυτήν. Οι 
περισσότεροι  προσκυνητές  του  Αγίου  
Όρους  ήταν  και  επισκέπτες  του  στην 
Παναγούδα, δηλαδή  στην ερημική  του  
καλύβη. Μια  καλύβη  που  στην  πραγ-
ματικότητα  δεν  ήταν  καθόλου ερημι-
κή, μια  και  όλες  τις  ώρες  της  ημέρας  
ανεβοκατέβαιναν  δεκάδες  άνθρωποι  
που  ήθελαν  να  δουν  τον  Γέροντα  και  
να  συνομιλήσουν. Το μονοπάτι  από  την  
Ιερά  Μονή  Κουτλουμουσίου  ως  την 
καλύβη  της  Παναγούδας  ήταν το  πιο  
πολυσύχναστο  του  Αγίου  Όρους.

Ο  χρόνος  του  Πατρός  Παϊσίου  ήταν 
γεμάτος  και  πολλές  φορές  αντιμετώ-
πιζε  κόπωση  και  εξάντληση. Εκείνος  
όμως  δεν μπορούσε  να  ησυχάσει. Ανα-
λισκόταν, χωρίς να  υπολογίζει  επιπτώ-
σεις  στην εύθραυστη  υγεία  του. Είχε  
αγωνία  για  τους  πονεμένους, γι’ αυτούς  
που  κινδύνευαν, για  τους  ανθρώπους 
που  δεν  βρήκαν  το  νόημα  της ζωής. 
Βέβαια  δεν  κατάφερναν  όλοι  να  τον  
συναντήσουν, γιατί  ο  Γέροντας  φοβόταν  
και  τον  ‘‘πνευματικό  τουρισμό, όπως  
χαρακτήριζε  την  τακτική  εκείνων  που  
διηγούνταν  με  τρόπο  υπερβολικό  τα  
όσα  έβλεπαν  και  άκουγαν.

Μερικοί  από  τους  επισκέπτες  του  
Πατρός  Παϊσίου  κατέγραψαν  και  δη-
μοσίευσαν  τις  εντυπώσεις  τους. Αξιό-
λογη  και  αξιοπρόσεκτη  είναι  η  συζή-
τηση  που  είχε  με  τον Γέροντα  ένας  
επισκέπτης  σχετικά  με  τη  θρησκευτική  
αγωγή  των  παιδιών. Καταχωρούμε  τα   
κυριότερα  σημεία  της:

-Πολλοί  οι  πειρασμοί  και  οι  κίνδυ-
νοι  για  τους  νέους  σήμερα, Γέροντα. 
Ανησυχούμε, παρόλο  που  φροντίζουμε  
να  έχουμε  τα  παιδιά  μας  στην  Εκκλη-
σία.

ΠΕΡΊ   … ΠΑΊΔΩΝ 
ΑΓΩΓΉΣ

ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΠΑΪΣΊΟΥ  
ΤΟΥ  ΑΓΊΟΡΕΊΤΟΥ

(Περίληψη  ομιλίας  στο  Πνευματικό  
Κέντρο  στις  10  Ιανουαρίου  2016)

Το  χρονικό  Μηνολόγιο  για  τον  αγρότη  
και  τον  κτηνοτρόφο, τον  χωρικό  γενικά, 
υποβάλλει  τρόπο  ζωής,  με  τις  εργασίες  
του  κάθε  μήνα, τις  γιορτές  του  και  τις 
εθιμικές  αργίες, που  αποτελούσαν  πα-
λαιότερα  μοναδική  ανάπαυλα  στον  κα-
θημερινό  κάματο. Εργασίες  και  γιορτές  
του  μήνα, μαζί  με  τις  καιρικές  συνθήκες  
που  επικρατούν συνήθως  στη  διάρκειά  
του,  δημιουργούν  πολλές  και  ευρηματι-
κές  λαϊκές  προσωνυμίες,  οι  οποίες,  στην 
καθημερινή  πρακτική,  λειτουργούν  πα-
ράλληλα  με  τις  επίσημες  ονομασίες  ή  
και  αυτόνομα.

 Είναι  γνωστό  ότι  η  ονοματολογία  των  
μηνών  καθιερώθηκε  από  τους  Ρωμαί-
ους  και  ακόμη  ότι  μέχρι  τα  μέσα  της  
Β΄ π. Χ.  εκατονταετηρίδας  πρώτος  μήνας  
ήταν  ο  Μάρτιος, γεγονός  που  ερμηνεύει  
και  τα πολλά  έθιμα  της  Πρωτομαρτιάς  με  
τον  καθαρά  ευετηρικό  χαρακτήρα  τους.

Ας  δούμε  μερικές  από  τις  πιο  χα-
ρακτηριστικές  προσωνυμίες  των  μηνών,  
που  δείχνουν  την  πλούσια  μυθοπλαστική  
φαντασία  του  λαού  και  την  αξιοθαύμα-
στη  γλωσσοπλαστική  ικανότητά  του.  Έτσι:

Ο  Ιανουάριος  (επίσημα  ονοματισμένος  
από  τον  Ιανό, λατινικά   Ianus,τον  διπρό-
σωπο  θεό),  λέγεται  και  Καλαντάρης,  Με-
γαλόμηνας, Κρυαρίτης.

Ο  Φεβρουάριος  (από  το  λατινικό  ρήμα  
februare =εξαγνίζω,  επειδή  για  τους   Ρω-
μαίους  ήταν  μήνας  καθαρμών)  αποκα-
λείται  Μικρός  και  Κουτσός. Λέγεται  και  
Αγιοτρύφωνας,  από  τη  γιορτή  του  προ-
στάτη  των  αμπελουργών  Αγίου.

Ο  Μάρτιος  (από  το  όνομα  του  θεού  
Άρη, Mars  στα  λατινικά),  χαρακτηρίζεται  
Πεντάγνωμος  για  την  ακαταστασία  του  
καιρού  τότε,  αλλά  και   Γδάρτης  και  Πασ-
σαλοκάφτης  για  το  πολύ  κρύο  του.

Ο  Απρίλιος  (από το  λατινικό  ρήμα  

aperio = ανοίγω˙ ανοίγουν  τα  πάντα:  
δένδρα,  λουλούδια,  καιρός)  είναι  ο  Λα-
μπριάτης  και  ο  Αγιωργίτης,  από  τη  γιορ-
τή  του δρακοντοκτόνου  Αγίου,  η  οποία  
προσδιορίζει  εθιμικά  την αρχή  του  καλο-
καιρινού  εξαμήνου.

Ο  Μάϊος  (από  τη  λατινική  ονομασία  
του  Majus, μήνας  αφιερωμένος  από  τους  
Ρωμαίους  στους majors,  τους  προγό-
νους)  είναι  Ανοιξιάτικος  και  Πράσινος.

Ο  Ιούνιος  (από  το  όνομα  της  θεάς  
Ήρας, Juno στα  λατινικά)  λέγεται  Θερι-
στής  αλλά  και  Αϊγιάννης,  από  τη  γιορτή  
του  Γενεσίου  του  Αγίου.

Ο  Ιούλιος  (από  τον  Ιούλιο  Καίσαρα)  
προσωνυμείται  Αλωνιστής  και  Γυαλιστής,  
γιατί  τότε  ωριμάζουν  τα  συκοστάφυλα.

Ο  Αύγουστος  (από  τον  αυτοκράτορα  
Οκταβιανό  Αύγουστο)  είναι  ο  Τρυγητής  
και  ο  Καλομηνάς,  είναι  όμως  και  Δριμά-
ρης,  από  τις  δρίμες,  φθοροποιά  δαιμόνια  
που  επικρατούν   τότε,  όπως  πίστευαν  
παλαιά.

Ο  Σεπτέμβριος  (από  το  λατινικό  αριθ-
μητικό  septem=επτά,  έβδομος  μήνας  
παλαιά)  ονομάζεται  Σταυριώτης,  από  τη  
γιορτή  του  Τιμίου  Σταυρού,  χρονικό  όριο  
σημαντικό  για  τις  γεωργικές  και  λοιπές  
παραδοσιακές  εργασίες.

Ο  Οκτώβριος  (λατινικό  αριθμητικό  
octo, όγδοος  μήνας  παλαιά)  είναι  γνω-
στός  και  ως  Σπαρτής,  αλλά  και  Αγιοδη-
μητριάτης,  από  τη  γιορτή  του  έφιππου  
Αγίου,  η  οποία  σηματοδοτεί  εθιμικά  την  
έναρξη  του  χειμερινού  εξαμήνου.

Ο  Νοέμβριος  (λατινικό  αριθμητικό  
novem= εννιά,  ένατος  μήνας  παλαιά)  λέ-
γεται  και  Μεσοσπορίτης,  από τη  γιορ-
τή  της  Παναγίας  της  Μεσοσπορίτισσας  
(Εισόδια,  21 Νοεμβρίου),  επειδή  τότε  η  
σπορά  των  χωραφιών  στα  περισσότερα  
μέρη  βρίσκεται  στο  μέσο. 

(Περίληψη  ομιλίας  στο  Πνευματικό  Κέντρο  στις  10 -1-2016)

Συνέχεια στη σελίδα 2. Συνέχεια στη σελίδα 5.

ΚΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Στις    10  Ιανουαρίου  2016  τελέ-
σθηκε  η  κοπή  της  Πρωτοχρονιάτι-
κης  πίτας  παρουσίᾳ  της  Δημάρχου  
κ. Αμφιτρίτης  Αλημπατέ    στο Πνευ-
ματικό  Κέντρο  του  Ναού  μας  στο  
πλαίσιο  του  προγράμματος  των  Ομι-
λιών  που  πραγματοποιούνται  κάθε   
δεύτερη   Κυριακή. Ομιλητής  ήταν    
ο   Διδάκτωρ  Γεώργιος  Αικατερινί-
δης, τ.  Δ/ντής  Ερευνών  Κέντρου  
Λαογραφίας  Ακαδημίας  Αθηνών, ο  
οποίος  ικανοποίησε  το  πολυπληθές  
κοινό  με  την  εμπεριστατωμένη  και  
ενδιαφέρουσα  ομιλία  του, επιχει-
ρώντας  μια  λαογραφική προσέγγιση  
των μηνών  του χρόνου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Με  πολλή  χαρά  συνεχίζουμε  τη  δημοσίευση  
των  εργασιών  των  μαθητών  του  Γυμνασίου  
της  πόλης  μας  στην  Εφημερίδα  μας. 
Ευχόμαστε  να  είναι  παράδειγμα  προς  
μίμηση  και  για  τα  παιδιά  του  Λυκείου.

«ΝΑ  ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ 
ΔΕ  ΜΟΥ  ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ»

Η  χώρα  της  καρδιάς  μου  σβήνει, 
Χάνεται  μέσα  στη  φτώχια.
Η  πατρίδα  που  μ’ αγκαλιάζει  
μαραίνεται
Βυθίζεται  μέσα  στο  φόβο.
Οι  νέοι  φεύγουν, τα χαμόγελα  χάνονται.
ΝΑ  ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ  ΔΕ  ΜΟΥ  
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ,
Κάτω    απ’ τα  μάρμαρα  του  
Παρθενώνα,
Μέσα   στις  σελίδες  της  Ιστορίας,
Στις  καταγάλανες  αμμουδιές
Χαμένη  στις  μυρωδιές  του  γιασεμιού.
ΝΑ  ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ  ΔΕ  ΜΟΥ  

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ,
Στη  σφιχταγκαλιασμένη  οικογένεια, 
Στο  άξαφνο  γλέντι  με  χορό  και  
τραγούδι,
Στο  καλάθι  με  τα  φρούτα  που
Ο γείτονας  με  αγάπη  με  φίλεψε.
ΝΑ  ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ  ΔΕ  ΜΟΥ  
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ,
Στο  άκουσμα  της  λύρας, 
Στα  γέλια  των  παιδιών  στις  γειτονιές,
Στο  κρυφό  δάκρυ  της  μάνας  που  
βιαστικά
Σκούπισε  μπρος  στην  εικόνα  της  
Παναγίας
Όλα  είναι  μέσα  στην  ψυχή  μου,
Όλα  είναι  μέσα  στην  ΕΛΛΑΔΑ  μου
ΝΑ  ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΔΕ  ΜΟΥ  
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ,
Δώστε  μου  πίσω  την  περηφάνια  μου,
Δώστε  μου  πίσω  τη  χώρα  μου!

Κανάκη  Σοφία  (Β΄ Γυμνασίου)
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ΓΊΑΤΊ  ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ  
ΤΉΝ ΑΓΊΑ  ΓΡΑΦΉ; 

Η  Αγία  Γραφή  χωρίζε-
ται  σε  δύο  μεγάλες  βιβλικές  
συλλογές. Η πρώτη  ονομάζε-
ται  Παλαιά  Διαθήκη, οι  συγ-
γραφείς  της  καταγράφουν  την  
εμπειρία  της  δημιουργίας  του 
ανθρώπου, της  αποστασιοποί-
ησής  του  από  το  Θεό  και  της  
περιπέτειας  αναζήτησης  της  
σωτηρίας  του  μέσα  από  την  
προσμονή  του  Μεσσία.

Η  δεύτερη  συλλογή  ονο-
μάζεται  Καινή  Διαθήκη, σε 
αυτή  καταγράφεται  η  εμπει-
ρία  του  ανθρώπου  μετά  την  

σάρκωση  του  Ιησού  Χριστού, 
η  σωτηρία  του  ανθρώπου  με  
το  πάθος  και  την  Ανάσταση  
του  Θεού, αλλά  και  η  πορεία  
των  πιστών  μέσα  στην  ροή  
της  ιστορίας  με  την  ίδρυση  
της  Εκκλησίας  τη  μέρα  της  
Πεντηκοστής.

Όταν  λέγεται  ότι  η  Αγία  
Γραφή  είναι  θεόπνευστος  δε  
σημαίνει  ότι  ο  Θεός  «φώναξε»  
από  τον  ουρανό  ή  ψιθύρισε  
«στο  αυτί»   κάποιων  ανθρώ-
πων,  αλλά  ότι  οι  άνθρωποι  
κατέγραψαν  την  εμπειρία  που  
τους  φανέρωσε  ο  Θεός  μέσα  
στη  ζωή  τους,  όταν  μίλησε  
στις  καρδιές  τους, εκεί  όπου  
ο  άνθρωπος  παίρνει  ελεύθε-
ρα  αποφάσεις  και  τίποτε  δεν  
μπορεί  να  του  επιβληθεί  με  
τη  βία.  Έτσι, τους  φανέρωσε  ο  
Θεός  μέσα  στον  ιστορικό  χρό-
νο  αλήθειες  που  μόνοι  τους  
οι  άνθρωποι  δεν  θα  μπορού-
σαν  να  αντιληφθούν.

Πολλοί, ωστόσο,  είναι  οι  
λόγοι  για  τους  οποίους  οι 
σύγχρονοι  άνθρωποι  διαβά-

ζουν  την  Αγία  Γραφή. Κά-
ποιοι  αναγνώστες  ψάχνουν  
στις  σελίδες  τις  απαντήσεις  
για  το  Θεό, το  νόημα  της  

ζωής  και  τον  προορισμό  του  
κόσμου.

Επιστήμονες,  όπως  θεολό-
γοι, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, ψυ-
χολόγοι, ιστορικοί, αρχαιολό-
γοι, ακόμη  και  των  φυσικών  
επιστημών, όπως  αστρονόμοι, 
φυσικοί  και  γιατροί, προσπα-
θούν  να  την  ερμηνεύσουν  και  
να  αντλήσουν  απ’  αυτήν  χρή-
σιμα  στοιχεία  για  τις  επιστήμες  
τους,  επιβεβαιώνοντας  πολλές  
φορές  και  επιστημονικά  την  

αξιοπιστία  του  
κειμένου  της.

Μια  σειρά  
κ α λ λ ι τ ε χ ν ώ ν  
εμπνέεται  από  
την  Αγία  Γραφή  
και  δημιουρ-
γεί  σπουδαία  
καλλιτεχνήματα  
προσφέροντας  

στον  άνθρωπο  μέσα  από  τις  
τέχνες  και  τον  πολιτισμό  στο  
διάβα  των  αιώνων  μέχρι  το  
σήμερα!

Η  μελέτη  της  Αγίας  Γραφής  
παρέχει  στον  αναγνώστη  τη  
δυνατότητα  να  διαβάσει  τον  
λόγο  του  Θεού, δοσμένο  μέσα  
από  τους  συγγραφείς,  να  τον  
διαφυλάξει  ως  πολύτιμη  πα-
ρακαταθήκη, να  παρατηρήσει  
πρόσωπα  και  περιστατικά,  να  
διδαχθεί  από  αυτά. Σίγουρα  
η  σωστή  μελέτη  μπορεί  να  
ωφελήσει  τον  κάθε  άνθρωπο  
βελτιώνοντας  τη  σχέση  του  με  
το  Θεό,  τον  συνάνθρωπο,  το  
φυσικό  του  περιβάλλον.  Να  
του  δώσει  έμπνευση,  ώστε  να  
εκφραστεί  καλλιτεχνικά  ανα-
βαθμίζοντας  έτσι  τη  ζωή  του.  
Έτσι  οι  αναγνώστες  παρατη-
ρούν  περιστατικά,  διδάσκονται  
από  αυτά  και  βγάζουν  συ-
μπεράσματα  Ερχόμενος  ο  άν-
θρωπος  σε  επαφή  με  το  λόγο  
του  Θεού  ανόθευτο,  αξιολογεί  
ο  ίδιος  ελεύθερα  εάν  θέλει  ή  
όχι  να  τον  ακολουθήσει.

Π. Παΐσιος: Τα παιδιά  που  έχουν  ποτι-
στεί  από  μικρά  στην  ευσέβεια, μη  τα φο-
βάστε. Και  να  ξεφύγουν  λίγο,  λόγω  ηλικί-
ας,  λόγω  πειρασμών, θα  επανέλθουν. Είναι  
σαν  τα  κουφώματα  που  τα   περνάμε  με  
το  λάδι  και  δεν  τα  πιάνει  η  σαπίλα.

- Από  ποια  ηλικία  πιστεύεις,  Γέροντα, 
ότι  αρχίζουν  τα  παιδιά  να  γίνονται  δέκτες  
και  με  ποιο  τρόπο  πρέπει  να  ενεργούμε  
πάνω  τους  σαν  γονείς, χωρίς  να  υπάρ-
χει  κίνδυνος  να  τα  βλάψουμε  από  τυχόν  
υπερβολές;

Π. Παΐσιος: Πρώτα  πρώτα  τα  παιδιά  
αντιγράφουν  εμάς  και  μάλιστα  από  μωρά. 
Από  εκεί  και  πέρα  θα  πρέπει  να  ενερ-
γούμε  επάνω τους  όπως  στα  ρολόγια. Όσο  
παίρνει  το  ελατήριό  τους, τα  κουρδίζουμε  
γρήγορα. Μετά  σιγά  σιγά, προσέχοντας  να  
μη  σπάσουμε  το  ελατήριό  τους  με  το  
ζόρισμα.

-Πολλές  φορές, Γέροντα, τα  παιδιά  αντι-
δρούν  σε  διάφορα  θέματα  ευσέβειας.

Π. Παΐσιος: Όταν  κάτι  δεν πάει  καλά, 
πάντα  κάτι  φταίει. Μήπως  φταίει  το πα-
ράδειγμά  μας; Μήπως  φταίνε  τίποτα  κακά  
θεάματα, τίποτε  άσχημες  πράξεις, άσχημα  
λόγια  μέσα  στο  σπίτι; Πάντως  την  ευσέ-
βεια  τη  δίνουμε  στα  παιδιά  με  το  γάλα  
και  όχι  με  την  ξηρά  τροφή. Ποτέ  με  πίεση  
και  προσταγή. Και  προπαντός  με  το παρά-
δειγμά  μας.

-Στις  περιπτώσεις  των  κακών  πράξεων  
το  ξύλο  φέρνει  αποτέλεσμα;

Π. Παΐσιος: Να  το αποφεύγουμε  όσο  
μπορούμε. Ούτε   εκείνα  τα  μη  και  μη  συ-
νέχεια. Του  παιδιού  να  του  δίνουμε  να 
καταλαβαίνει. Να  ξέρει  πότε  κάνουμε  κάτι  
και  πότε  δεν  κάνουμε. Μόνο  τότε  το  φέρ-
νουμε  σε  λογαριασμό.

-Γέροντα,  παρ’ όλο  που  τα  ακολου-
θούμε  όλα  αυτά  εκείνα  γίνονται  ατίθασα. 
Μερικές  φορές  ξεπερνάνε   κάθε  όριο. Δεν 
ξέρουμε  τι  να  κάνουμε.

Π. Παΐσιος: Ας  δίνουμε  καμιά  φορά το  
κατσαβίδι  και  στον  Χριστό για  να  ρυθμίζει  
τα  πράγματα  σφίγγοντας  μερικές  βίδες. 
Μη  περιμένουμε  να  τα  κάνουμε  όλα  μό-
νοι  μας.

-Όταν,  Γέροντα,  το  παιδί  είναι  μέσα  
στην  Εκκλησία, αλλά  μετά  από  κάποια  
ηλικία  αρχίζει  ν’ αλλάζει  συμπεριφορά, να  
ξεφεύγει, πώς  πρέπει  να  ενεργούμε;

Π. Παΐσιος: Με  ηρεμία. Αν  είναι  κάτι  
πολύ  σοβαρό  να  επεμβαίνουμε. Να  παρα-
βλέπουμε  και  τίποτε  για  να  μην  θυμώνει  
και  γίνεται  χειρότερο.

-Όταν  ένα  παιδί  μπλέξει  με  κακές  πα-
ρέες  και  εγκαταλείψει  το  σπίτι  του,  ενώ  
δεν  έχει  πάρει  πολύ  Χριστό  μαζί  του,  
υπάρχουν  ελπίδες  να  επανέρθει;

Π. Παΐσιος: Αγάπη  πήρε  μέσα  του; Όταν  
μέσα  στο  σπίτι  υπάρχει  αγάπη  και  το  ίδιο  
το  παιδί  το  περιβάλλουμε  με  αγάπη,  και  
να  φύγει  και  να  μπλέξει  με  παρέες  και  με  
γλέντια,  θα  δει  κάποια  στιγμή  ότι  έξω  δεν  
υπάρχει  αγάπη. Θα  δει  ότι  υπάρχει παντού  
υποκρισία  και  θα  γυρίσει  στο  σπίτι. Ενώ  
αν  θυμάται  εχθρότητα  και  μίσος, δεν θα  
του  κάνει  καρδιά  να  πάρει  τη  στράτα  του  
γυρισμού.

-Όταν γνωρίσουμε  τον  Χριστό  αργά,  
δηλαδή  ενώ  τα  παιδιά  μας  έχουν  ήδη  
μεγαλώσει, τι  πρέπει  να  κάνουμε  για  να  
τα  βάλουμε  στον  δρόμο  του  Θεού;

Π. Παΐσιος: Εδώ  μόνο  η  προσευχή  φέρ-
νει  αποτέλεσμα. Πρέπει  να  ζητήσουμε  από 
τον  Θεό με   πολλή  πίστη  έλεος  γι’ αυτά  τα  
παιδιά,  που  δεν  ευθύνονται  για  την  απι-
στία  τους. Να  αναγνωρίσουμε  ότι  η  ευθύ-
νη  είναι  μόνο  δική  μας, να  ταπεινωθούμε  
και  να  μετανοήσουμε  ειλικρινά  και  ο  Θεός  
θα  τα  βοηθήσει. Έχει  Εκείνος  τον τρόπο 
του. Όλο  και  κάποιο  σωσίβιο  θα  τους  ρί-
ξει  για  να  σωθούν.

Από  το  βιβλίο  ‘‘Υπαίθριο  Αρχονταρίκι’’  
του  Πρεσβ.  Διονυσίου  Τάτση

επιμ :  Ιερ. Θ.Π.

Ο  Δεκέμβριος,  τέλος,  (λατινικό  αριθμητικό  decem =δέκα,  
δέκατος  μήνας  παλαιά,  λέγεται  γενικά  Γιορτινός,  λόγω  των  
πολλών  γιορτών  του,  ιδιαίτερα    όμως  προσωνυμείται  ως  Χρι-
στουγεννάς,  με  την  εορτή  των  Χριστουγέννων  να  θεωρείται  
αρχή  του  χρόνου,  όπως  λένε  στα  κάλαντα:  «Χριστούγεννα, 
Πρωτούγεννα,  πρώτη  γιορτή  του  χρόνου…»

Αλλά,  βέβαια,  όπως  εύστοχα  έχει  παρατηρηθεί˙ «αν  κάτι  
κάνει  καινούργιο  τον  χρόνο, αυτό  δεν  είναι  η  εναλλαγή  κά-
ποιων  αριθμών,  αλλά  η  είσοδος  του  Υιού  και  Λόγου  του  
Θεού  μέσα  στον  χρόνο  της  ιστορίας  του  ανθρώπου».

Δρ. Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης

ΠΕΡΊ   … ΠΑΊΔΩΝ ΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ 
ΠΑΪΣΊΟΥ  ΤΟΥ  ΑΓΊΟΡΕΊΤΟΥ

Δημώδεις 
προσωνυμίες  των Μηνών

Συνέχεια απο τη σελίδα 1.

Συνέχεια απο τη σελίδα 1.

Του  κ.  Αντώνη  Χαϊδούτη
Καθηγητή  Θεολόγου

Στο σημερινό φύλλο των «Ερετρικών Παλ-
μών» θα αναφερθούμε σε ένα ιδιαίτερα σο-
βαρό φαινόμενο, εκτός των προβλημάτων 
και θεμάτων του πρωτογενούς τομέα της 
περιοχής μας, που εμφανίζει ιδιαίτερα ανη-
συχητική αύξηση στην εποχή μας πλήττο-
ντας μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας και 
φυσικά αναφερόμαστε στην άνοια - γνωστή 
ως νόσο ALZHEIMER.
Αξιοπρόσεκτη προσπάθεια για την υποστήρι-
ξη των πασχόντων συνανθρώπων μας, την 
στήριξη των συγγενικών τους προσώπων 
(φροντιστών - περιθαλπόντων) αλλά και την 
επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, 
νοσηλευτών, οικιακών βοηθών κλπ, κατα-
βάλλει στην περιοχή μας η Ελληνική Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συγγενών διαταραχών 
Χαλκίδος «Αγία Ειρήνη».
Η εν λόγω εταιρεία με την υποστήριξη του 
ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» διοργάνωσε 
πρόσφατα διήμερο σεμινάριο στην Χαλκίδα 
σχετικά με την παρουσίαση της νόσου και 
τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης και 
υποστήριξης των πασχόντων από συγγενείς 
και επαγγελματίες υγείας.
Από την ενημέρωση  που μας έγινε προ-
έκυψε ότι θα ακολουθήσει η διοργάνωση 
και άλλων σεμιναρίων και ημερίδων ιδιαί-
τερα χρήσιμων. Οι επιθυμούντες να το πα-
ρακολουθήσουν θα πρέπει να δηλώσουν 
την συμμετοχή τους στην γραμματεία του 
κέντρου ημέρας Αγ. Ειρήνη - Μεσσαπίων 4 
στην Χαλκίδα. Τηλ. 6937244646 Υπ΄όψιν Κας 
Αγγελίδου Ευαγγελία.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και χορη-
γείται σχετική βεβαίωση.
Επίσης στο εν λόγω κέντρο χορηγούνται 
νευροψυχομετρικές εκτιμήσεις (test μνή-
μης), λειτουργούν τμήματα νοητικής ενδυ-
νάμωσης και δημιουργικής απασχόλησης 
των ασθενών.

Επιμέλεια ενημέρωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Γεν. Γραμματέας Αγροτικού
Συλλόγου Ερέτριας Τηλ. 6932860599

Νόσος
Alzheimer…

Χρονολογία   Ονοματεπώνυμο  Πατρίδα  Ηλικία
13-10-2015  Γεώργιος  Ν. Ελαιοτριβάρης  Μονόδρυ Κονιστρών  83
24-10-2015  Σταυρούλα  Γ.  Δαραμέλα Ερέτρια 37
28-11-2015  Γιάννης  Γ.  Γιαννάκης Πειραιάς 65
10-12-2015  Ιωάννης  Α.  Βασιλείου Ερέτρια 83
5-01-2016  Κωνσταντίνος  Σ. Μακρύγιαννης  Μετόχι Δίρφυος  77
7-01-2016  Ευαγγελία  Ε. Τουλούμη Ερέτρια 98
9-01-2016  Στέφανος Δ. Μαντής Μεσολόγγι  Αιτ. 62

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

Είναι γνωστό, όπως είχε αναφερθεί και στους «Ερε-τρικούς Παλμούς» τον Αύγουστο του 2012, ότι σε αρκετά μέρη προβλέπουν εμπειρικά τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, από μετεω-ρολογικές παρατηρήσεις που γίνονται σε ορισμένες ημέ-ρες, συνήθως του Αυγούστου, γνωστές σαν «μερομήνια» (ημέρα + μήνας).
Οι παρατηρήσεις και οι προγνώσεις αυτές, που αποτε-λούν κληρονομημένη πρακτική αιώνων, ερμηνεύονται δι-αφορετικά στα διάφορα μέρη, αφού στη διαμόρφωση των μετεωρολογικών φαινομένων, πρωταρχική σημασία έχει η θέση που βρίσκεται κάθε τόπος με τις ιδιαίτερες εδαφο-λογικές κ.λ.π. συνθήκες του.
Μερομήνια συνηθίζονται και στην Εύβοια, πρόσφατα μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία συζήτηση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επι-κρατήσουν στην περιοχή μας, με βάση τις προγνώσεις από τα «μερομήνια».
Τις προγνώσεις αυτές δημοσιεύουμε χωρίς σχόλια, με σεβασμό στη λαϊκή παράδοση, στην οποία περιλαμβάνεται και η πρακτική μετεωρολογία.
Όπως λοιπόν προβλέπεται ο μήνας Μάρτιος θα είναι αρκετά χειμωνιάτικος. Συγκεκριμένα τις πρώτες βδομά-δες θα υπάρξουν ξεροβόρια, βόρειος άνεμος δηλαδή ξη-ρός και χαμηλής θερμοκρασίας. Την τελευταία βδομάδα, όμως, ο χειμώνας θα είναι ακόμα πιο βαρύς με πολύ χα-μηλές θερμοκρασίες και χιόνια έως την θάλασσα. Ευχόμα-στε να μην επαληθευτεί. 

Στη συνέχεια ο μήνας Απρίλιος θα κυλήσει κατά το με-γαλύτερο μέρος του με βροχές, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Γεώργιος Αικατερινίδης

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 
ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ»

λυση  νοεμβριου-δεκεμβριου



Κάθε  φορά  που  τελείται  μια  ιερή  
ακολουθία  ή  τελείται  ένα  μυστήριο,  ο  
ιερέας  αρχίζει  με  το  σημείο  του  σταυ-
ρού. Αυτό  γίνεται  και  στο  μυστήριο  του  
γάμου. Και  όχι  μόνο  μια  φορά. Ίσως  για  
την  περίπτωση  αυτή  δημιουργείται  κά-
ποια  απορία. Ο  σταυρός  μας  υπενθυμίζει  
το  οδυνηρό  πάθος  του  Ιησού  Χριστού. 
Ποια  σχέση  μπορεί  να  υπάρχει  μεταξύ  
του  θανάτου  του  Ιησού  και  της  ευτυ-
χίας  των  συζύγων; Και  όμως  υπάρχει  
πολύ  στενή  σχέση  μεταξύ  του  σταυρικού  
πάθους  του  Κυρίου  και  της  ενώσεως  
των  συζύγων. Και  στη  μια  περίπτωση  και  
στην  άλλη  βρίσκουμε  την  αγάπη. Διότι  ο  
Χριστός  από  αγάπη  προς  τον  άνθρωπο  
θυσιάσθηκε. Ο  ίδιος  διεκήρυξε, πως  δεν  
υπάρχει  πιο  μεγάλη  αγάπη  από  το  να  
θυσιασθεί  κανείς  για  εκείνον  που  αγαπά. 
Ο  σταυρός  είναι  η  πιο  τρανή  απόδειξη, 
ότι  είμαστε  οι  αγαπημένοι  του  Θεού. Διά  
του  σταυρού  μάς  δόθηκε  το  πιο  ισχυρό  
τεκμήριο  της  αγάπης  που  υπάρχει  στον  
κόσμο. «Μείζονα  ταύτης  ἀγάπην  οὐδεὶς  
ἔχει, ἵνα  τις  τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ  θῇ  ὑπὲρ  
τῶν  φίλων  αὐτοῦ» (Ἴωάν.  ιε΄ 13). Και  αυτό  
έδειξε  με  την  όλη  ζωή Του  ο ἐνανθρωπή-
σας  Θεός  της αγάπης.

Η  αγάπη  επομένως  είναι  υπόθεση  
σοβαρή  για  όλους  και  για  όλες  τις πε-
ριπτώσεις. Αγάπη,  γι’ αυτούς  που  ετοιμά-
ζονται  να  συνδεθούν  με  τον  ιερό  δεσμό  
του  γάμου, δεν  είναι  μόνο  να  μαζεύουν  
λουλούδια  και  να  ανταλλάσσουν  δώρα. 
Αγάπη  είναι  να  θέλεις το  καλό  του  άλλου  
που  αγαπάς  και  να   είσαι  έτοιμος  να  
θυσιάσεις  για  χάρη  του  ευαισθησίες, ιδι-
οτροπίες, πείσματα, εγωισμούς, ακόμα  και  
τη  ζωή  σου.

Τι  όμως  συμβαίνει  συνήθως; Οι  αρρα-
βωνιασμένοι  δεν  βλέπουν  ο  ένας  στον  
άλλο παρά  μονάχα  προτερήματα. Καθένας  
ξαναβρίσκει  στον  σύντροφό  του  κάτι  σαν  
εκείνο  που  αντίκρισε  με  θαυμασμό  ο  
Αδάμ  στην  Εύα  ύστερα  από  το  ξύπνημά  
του. Είναι  μια  ηχώ  του επίγειου  Παραδεί-
σου. Όμως  μια  ημέρα  θα  ανακαλύψουν, 
ότι  ούτε  ο  ένας  ούτε  ο  άλλος  είναι,  όπως  
τον  είχαν  φαντασθεί. Ο  καθένας  έχει  τις  
αδυναμίες  του. Πέντε  χρόνια,  δέκα, είκο-
σι  κοινής  ζωής, θα  αποκαλύψουν  τους  
χαρακτήρες  ακριβώς  όπως  είναι. Ανακά-
λυψη  τραγική, αλλά  και  χρήσιμη. Εκείνος  
στον  οποίο  είχαμε  απεριόριστη  εμπιστο-
σύνη  και  τέλεια  εκτίμηση, δεν  είναι  αυτός  
που  νομίζαμε. Δεν  θα  είναι  ίσως  ποτέ  
αυτός  που  ονειρευόμασταν. Ο  πειρασμός  
είναι  μεγάλος  και  ξανατίθεται  σε  δοκιμα-
σία  η  αγάπη.

Εδώ  ακριβώς  πρέπει  να  ξαναθυμη-

θούμε  το  παράδειγμα  του  Κυρίου. Για-
τί  ο  Χριστός  μάς  αγάπησε; Μήπως  γιατί  
είμασταν  τέλειοι; Ασφαλώς  όχι. Γνώριζε  
καλά, ότι  είμαστε  αμαρτωλοί, αδύνατοι. 
Άνθρωποι  που  συχνά  δεν  κάνουμε  το  
καλό  που  θέλουμε, αλλά  το  κακό  που  
αποστρεφόμαστε. Ο  Ιησούς  μισούσε  την  
αμαρτία, αλλά  αγαπούσε  τους  αμαρτω-
λούς. Πάντοτε  έτοιμος  να  κατανοήσει  και  
να  συγχωρήσει.

Έτσι  είναι.  Η  αληθινή  αγάπη  από  τίπο-
τα  δεν  ανακόπτεται. Εκείνος  που  αποθαρ-
ρύνεται  στην  πρώτη  δυσκολία  δεν  έχει  
χαρακτήρα. Όποιος  εγκαταλείπει  τον  φίλο  
του  στην  πρώτη  λέξη  που  δεν  κατάλαβε  
ή  τον  πείραξε,  δεν  ξέρει  να  αγαπά. Εκεί-
νος  που  δεν  δέχεται  μια  ενόχληση  από  
τους  άλλους, που  θέλει  πάντοτε  να  γίνει  
το  δικό  του,  δεν  θα  είναι  ποτέ  φίλος  κα-
νενός. Ισχύει  το   «εκεί  που  δεν  υπάρχει  
αγάπη, βάλε  την  αγάπη  και  θα  βρεις  αγά-
πη.  Σπείρε  την  αγάπη  και  θα  την  θερίσεις  
πολλαπλάσια» .

Στους  νέους  ανθρώπους,  που  ενώ-
νονται  μπροστά  στον  Θεό, για  να  οι-
κοδομήσουν  τη  ζωή  τους  στην  αγάπη, 
ποιο  παράδειγμα  πιο  ωραίο  θα  μπορού-
σε  να  τους  προβληθεί  από  εκείνο  του  
Χριστού  που  υπέφερε  από  αγάπη  και  
ήδη  βρίσκεται  στη  δόξα  του  ουρανού; Ο  
Απόστολος  Παύλος  στην    επιστολή  που  
διαβάζεται  στην  ακολουθία  του  γάμου  
τονίζει:  «Οἱ  ἄνδρες  ἀγαπᾶτε  τὰς  γυναῖκας  
ἑαυτῶν, καθὼς  καὶ  ὁ  Χριστὸς  ἠγάπησε  
τὴν  ἐκκλησίαν  καὶ  ἑαυτὸν  παρέδωκεν  
ὑπὲρ  αὐτῆς» (Ἐφεσ. ε΄ 25).

Ο  σταυρός  πράγματι  δεν  είναι  τόσο  
ένα  όργανο  πόνου, όσο  ένα  τρόπαιο  αγά-
πης. Κάθε  φορά  που  οι  Χριστιανοί  σύζυ-

γοι  συναντούν  μια  πικρία  στη  ζωή  τους, 
πόσο  ενισχύονται,  όταν  ατενίζουν  στον  
σταυρό  του  Χριστού, για  να  βρουν  εκεί  
τη  δύναμη  να αγαπήσουν. Είναι  μια  νέα  
ευκαιρία  που  τους  προσφέρεται,  για  να  
αποδείξουν  την αγάπη  τους. Ο  σταυρωμέ-
νος  Κύριος  που  στολίζει  το  σπίτι, το  ση-
μείο  του  σταυρού  που  κάνουν  οι  σύζυ-
γοι,  είναι  καθημερινή  υπενθύμιση  αυτής  
της  μεγάλης  αγάπης.

επιμέλεια :
Αναστάσιος  Βάχος,  Θεολόγος.
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Η θεραπεία των δέκα λεπρών
Όταν ο Χριστός πήγαινε 

προς την Ιερουσαλήμ, πέρασε 
από  ένα  χωριό, μεταξύ Σα-
μάρειας  και  Γαλιλαίας, όπου  
και  Τον  συνάντησαν  δέκα  
λεπροί. Η  λέπρα  ήταν  μία  
φοβερή  κολλητική  ασθένεια  
που  έλιωναν  οι  σάρκες  του  
ασθενούς  και  γέμιζε  πληγές, 
έως  ότου  πέθαινε. Οι λεπροί, 
και γενικά όσοι εμφάνιζαν 
δερματοπάθειες, θεωρούνταν 
ακάθαρτοι και όχι μόνο τελε-
τουργικά, αλλά και κοινωνικά, 
ήταν απομονωμένοι. Αυτοί 
στάθηκαν λίγο μακριά, γιατί 
απαγορευόταν να πλησιάζουν 
τους υγιείς και μόνο μεταξύ 
τους είχαν επικοινωνία, και 
του φώναζαν δυνατά: “Ιησού, 
Κύριε, ελέησέ μας!”.    

Όταν εκείνος τους είδε, 
είπε: “Πηγαίνετε να δείξετε 
τα  σώματά  σας στους ιερείς, 
για  να  βεβαιώσουν  επίσημα  
τη  θεραπεία  σας!”. Οι ιερείς 
ήσαν επιφορτισμένοι και με το 
καθήκον να πιστοποιούν την 
εξέλιξη ή θεραπεία της νόσου, 
την επιστροφή ή όχι των ασθε-
νών στο οικείο και οικογενεια-
κό περιβάλλον τους. Ο Ιησούς 
δεν τους είπε ευθέως ‘‘σας 
θεραπεύω’’, αλλά τους είπε 
‘‘πηγαίνετε και θα καθαριστεί-
τε’’. Θέλησε έτσι να δοκιμάσει 
την πίστη τους. Καθώς πήγαι-
ναν (καθ’ οδόν), καθαρίστηκαν 
από την ασθένεια, λόγω της 
εμπιστοσύνης και της υπακοής 
που έδειξαν στη μοναδικότητα 
του Ιησού. 

    Μόνο ένας όμως απ’ αυ-
τούς, όταν είδε ότι θεραπεύτη-
κε, επέστρεψε δοξάζοντας τον 
Θεό με δυνατή φωνή, ο οποίος 
δια του Χριστού τον θεράπευ-
σε. Και έπεσε με το πρόσωπο 
στα πόδια του Ιησού  και τον 
ευχαριστούσε. Και αυτός ήταν 
Σαμαρείτης. Εθεωρούντο μά-
λιστα για τους Ισραηλίτες ακά-
θαρτοι οι Σαμαρείτες, τόσο φυ-
λετικά όσο και θρησκευτικά, 
επειδή δεν δέχονταν όλα τα 

βιβλία της Π.Δ. αλλά και επει-
δή προήλθαν από προσμείξεις 
εβραίων και ξένων, μετά τη 
επιστροφή των αιχμαλώτων 
από τη βαβυλώνια αιχμαλωσία 
του 586-538 π.Χ. Και όμως! 
Ένας τέτοιος γι’ αυτούς αλλό-
θρησκος και περιφρονημένος 
έδειξε μεγάλη και εγκάρδια 
συμπεριφορά ευγνωμοσύνης, 
ενώ αγνώμονες φάνηκαν οι 
θεραπευθέντες από τον Ιησού 
συμπατριώτες Του.

       Τότε είπε ο Ιησούς: “Δεν 
καθαρίστηκαν και οι δέκα; Οι 
άλλοι εννιά πού είναι; Κανένας 
τους δεν βρέθηκε να επιστρέ-
ψει για να δοξάσει τον Θεό για 
τη θαυμαστή θεραπεία του, 
παρά μόνο αυτός εδώ ο αλ-
λοεθνής ;”. Θέλησε ο Κύριος 
να επισημάνει το καθήκον της 
οφειλόμενης προς τον Θεό ευ-
χαριστίας και δόξας ως τρόπου 
ζωής των πιστών.      

Επιπλέον, ο Κύριος δεν 
έκανε καμία διάκριση ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Την αγάπη 
Του προσέφερε και προσφέρει 
αδιακρίτως σε όλους. Σε συνέ-
χεια και η Εκκλησία, που είναι 
το Σώμα Του στους αιώνες, 
αποτελείται από βαπτισμένους 
πιστούς στο όνομα του Τρια-
δικού Θεού από όλα τα έθνη, 
όλες τις φυλές και τους λαούς, 
απ’ όλα τα επαγγέλματα και τις 
ηλικίες. Είναι επομένως μια 
αγκαλιά αγάπης και μια μεγά-
λη, ενωμένη χριστιανικά, οικο-
γένεια. Ο απόστολος  Παύλος 
το τονίζει αυτό ιδιαίτερα, όταν 
λέγει: “Είστε όλοι παιδιά του 
Θεού, αφού πιστεύετε στον 
Ιησού Χριστό. Διότι όσοι βαπτι-
στήκατε στο όνομά Του, έχετε 
ντυθεί τον Χριστό. Δεν υπάρ-
χει πια Ιουδαίος και ειδωλο-
λάτρης, δεν υπάρχει δούλος 
και ελεύθερος, δεν υπάρχει 
άντρας και γυναίκα. Όλοι σας 
είστε ένας, χάρη στον Ιησού 
Χριστό… και κληρονόμοι της 
ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο 
Θεός” (Γαλ. 3,26-29). 

       Και είπε στον  θεραπευ-
θέντα: “Σήκω πάνω και πήγαι-
νε (στο καλό). Η πίστη σου σε 
έσωσε”(Λουκ. 17, 11-19).

Θα προσπαθήσουμε να 
καταλάβουμε λίγο από το με-
γαλείο αυτής της πράξης, την 
οποία πολλές φορές προσπερ-
νάμε, δηλαδή την ευχαριστία 
προς τον Κύριο. Ο Απ. Παύ-
λος  μας διδάσκει « Ἐν παντί 
εὐχαριστεῖτε, τοῦτο γάρ θέ-
λημα Θεοῦ  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ  
εἰς ὑμᾶς»(1 Θεσ.5,18). Ο Άγιος  
Ιωάννης  ο  Χρυσόστομος  συ-
νήθιζε πάντοτε να λέει το αξι-
ομνημόνευτο  αυτό απόφθεγ-
μα σε κάθε περίσταση. «Δόξα 
τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν. Δεν 
θα παύσω να το επαναλαμβά-
νω πάντοτε, για όλα όσα μου 
συμβαίνουν». Το ίδιο συνήθιζε 
να λέει και ο Γρηγόριος ο Πα-
λαμάς σε κάθε υπόθεση: «Ας 
ευχαριστούμε λοιπόν για όλα, 
για ό,τι και αν συμβεί, αυτό εί-
ναι ευχαριστία. Διότι το να το 
κάνεις αυτό όταν όλα πηγαί-
νουν ομαλά, δεν είναι σπου-
δαίο, επειδή σε αυτό ωθεί η 
ιδία η φύση  των πραγμάτων. 
Εάν όμως ευχαριστούμε ενώ 
ευρισκόμεθα στο βάθος των 
κακών, αυτό είναι θαυμαστό. 
Ο Άγιος Νικόδημος  ο  Αγιο-
ρείτης  στο  λόγο  του  ‘‘Περί  
ευχαριστίας’’  επισημαίνει  πως 
όχι μόνο πρέπει κανείς να ευ-
χαριστεί τον Θεό για τις θλίψεις 
και τους πειρασμούς της πα-
ρούσης ζωής, αλλά πρέπει να 
Τον ευχαριστεί ακόμη και για 
τη μέλλουσα κόλαση. Επειδή 
και η κόλαση είναι συμφέρον 
και ωφέλιμο για τους κολαζο-

μένους. Γιατί; Επειδή η κόλαση 
είναι εμπόδιο της αμαρτίας και 
του κακού, γι’ αυτό ονομάζε-
ται και κόλαση, επειδή κολά-
ζει, και εμποδίζει το κακόν. Αν 
δεν υπήρχε κόλαση, η αμαρτία 
και το κακό, θα επεκτείνετο σε 
άπειρον διάστημα και ποτέ δεν 
θα ελάμβανε τέλος. Και ο  ιε-
ρός  Χρυσόστομος  παραγγέλ-
λει στους χριστιανούς τα ακό-
λουθα: «Αυτό να είναι το έργο 
σας, να ευχαριστείτε στις προ-
σευχές και για τις φανερές και 
για τις αφανείς ευεργεσίες, και 
για όσες ήταν σύμφωνες με το 
θέλημά σας και για όσες όχι. 
Και για τη Βασιλεία των ου-
ρανών και για την γέεννα του 
πυρός, και στη θλίψη και στην 
άνεση. Έτσι συνηθίζουν να 
προσεύχονται οι Άγιοι, και για 
τις κοινές ευεργεσίες να ευχα-
ριστούν. Γνωρίζω εγώ κάποιον 
άγιο άνδρα, ο οποίος προσεύ-
χεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν 
έλεγε τίποτε πριν από αυτά τα 
λόγια, αλλά ότι: ευχαριστούμε 
Κύριε για όλες τις ευεργεσίες 
που έδειξες σε μας τους αναξί-
ους από την πρώτη ημέρα μέ-
χρι σήμερα. Γι’ αυτές που γνω-
ρίζουμε και γι’ αυτές που δεν 
γνωρίζουμε, για τις φανερές, 
για τις αφανείς, για όσες έγιναν 
με έργο, για όσες με λόγο, για 
όσες έγιναν με τη  θέλησή μας  
και για όσες όχι, για όλες όσες 
έχουν γίνει σ’ εμάς τους αναξί-
ους. Για τις θλίψεις, για τις ανέ-
σεις, για την γέενα του πυρός, 
για την κόλαση, για τη Βασιλεία  
των Ουρανών».

επιμέλεια: Β.Ψ.

Ο  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  ΓΑΜΟΥ

Η  κοινή  εορτή  των  Τριών  Ιεραρχών
Στα  χρόνια  του  Αλεξίου  Κομνηνού  του  Βασιλέως  υπήρξε  φιλονικεία  μεταξύ  χριστια-
νών, οι  οποίοι  χωρίστηκαν  σε  Ιωαννίτες, Βασιλείτες, Γρηγορίτες. Άλλοι  θεωρούσαν  
ανώτερο  τον  Μέγα  Βασίλειο, άλλοι  τον  Άγιο Γρηγόριο  τον  Θεολόγο  και  άλλοι  τον  
Άγιο  Ιωάννη  τον  Χρυσόστομο. Τότε  οι  τρεις  Ιεράρχες  εμφανίστηκαν  στον επίσκοπο  
Ευχαϊτών  Αγκύρας  Ιωάννη (τον  επικαλούμενον  Μαυρόποδα) και  του  είπαν  ότι  αυτοί  
και  οι τρεις  είναι  ίσοι  δίπλα  στο  Θεό  για  ό, τι  έκανε  ο  καθένας. Τον  διέταξαν  λοιπόν  
να  γράψει  διδασκαλίες  για  τη  σωτηρία  των  ανθρώπων. Ανέφεραν  ότι  δεν  υπάρχει  
πρώτος  ή  δεύτερος,  αλλά  αν  κάποιος  αναφερθεί  στον  έναν   αμέσως  ακολουθούν  
και  οι  άλλοι. Πρόσταξαν  τον  επίσκοπο  να  γράψει  ακολουθία  και  να  ορίσει  κοινή  
εορτή  ώστε  οι  εορτάζοντες  να  λαμβάνουν  αγιασμό.  Αφού  είπαν  αυτά, εξαφανίστη-
καν.
Ορίστηκε  λοιπόν  να  γιορτάζουν  και  οι  τρεις  μαζί  στις  30  Ιανουαρίου, γιατί   αυτό  
το  μήνα  την  1ην , την  25ην  και  την  27ην  υπάρχουν  αντίστοιχες  εορτές  των  τριών  
Ιεραρχών.

Τριάδα  Μπασινά  -Κατσή

Νηστείες μηνός Μαρτίου
Την 2αν και 4ην: Νηστεία
(δεν καταλύεται έλαιον)

Την 9ην και 11ην: Κατάλυσις εις πάντα, 
πλήν κρέατος (εβδομάς Τυρινής)
Περίοδος Μεγ. Τεσσαρακοστής 

(14-3 έως 22-4)
Από Δευτέρας έως Παρασκευής:
Νηστεία (δεν καταλύεται έλαιον) 

ή δυνατόν αλλιώς Τετάρτη 
και Παρασκευή.

Σάββατα και Κυριακάς:
Κατάλυσις μόνο οίνου και ελαίου.

Την 25ην κατάλυσις ιχθύος

Νηστείες μηνός Απριλίου
Περίοδος Μεγ. Τεσσαρακοστής

(14-3 έως 22-4)
Από Δευτέρας έως Παρασκευής:
Νηστεία (δεν καταλύεται έλαιον) 

ή δυνατόν αλλιώς Τετάρτη 
και Παρασκευή.

Σάββατα και Κυριακάς:
Κατάλυσις μόνο οίνου και ελαίου.
Μεγάλη Εβδομάς (25-4 έως 30-4):

Αυστηρά νηστεία.


