§ O ° O ™ K AT H X H T H P I O ™
° I A T H M E °A § H T E ™ ™ A P A K O ™ T H

† BAP£O§OMAIO™
E§Eˇø £EOY APXIE¶I™KO¶O™ KøN™TANTINOY¶O§Eø™ – NEA™ PøMH™
KAI OIKOYMENIKO™ ¶ATPIAPXH™ ¶ANTI Tˇø ¶§HPøMATI TH™ EKK§H™IA™,
XAPI™ EIH KAI EIPHNH ¶APA TOY ™øTHPO™ KAI KYPIOY HMøN
IH™OY XPI™TOY, ¶AP’ HMøN ¢E EYXH, EY§O°IA KAI ™Y°XøPH™I™

A¢E§ºOI KAI TEKNA EN KYPIø A°A¶HTA,
\∞ﬁ ·ûÚÈÔÓ ÂåÛÂÚ¯ﬁÌÂı· Âå˜ Ùﬁ ÛÙ¿‰ÈÔÓ ÙÉ˜ ^∞Á›·˜ Î·› ªÂÁ¿ÏË˜ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙÉ˜. ∂å˜ ÙﬁÓ ∫·Ù·Ó˘ÎÙÈÎﬁÓ ^∂ÛÂÚÈÓﬁÓ ÙÉ˜ ™˘ÁÁÓÒÌË˜ Ô‡ ı¿ „·ÏFÉ àﬁ„Â, ı¿
àÎÔ‡ÛˆÌÂÓ ÙﬁÓ îÂÚﬁÓ ñÌÓÔÁÚ¿ÊÔÓ Ó¿ ÌÄ˜ ÚÔÙÚ¤FË: «ΔﬁÓ ÙÉ˜ ÓËÛÙÂ›·˜ Î·ÈÚﬁÓ Ê·È‰Úá˜ à·ÚÍÒÌÂı·, Úﬁ˜ àÁáÓ·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ñÔ‚¿ÏÏÔÓÙÂ˜», ÚÔÂÙÔÈÌ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ‰È¿ Ù‹Ó ñÔ‰Ô¯‹Ó ÙÔÜ \∞¯Ú¿ÓÙÔ˘ ¶¿ıÔ˘˜ Î·› ÙÉ˜ êÁ›·˜ \∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜
ÙÔÜ £Â·ÓıÚÒÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜.
∑ËÙÂÖÙ·È, ÏÔÈﬁÓ, Î·Ù’ àÚ¯‹Ó ‰È¿ıÂÛÈ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË, ‰È¿ Ó¿ àÔ‰˘ıáÌÂÓ âÈÙ˘¯á˜
Âå˜ ÙÔ‡˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ àÁáÓ·˜ ÙÉ˜ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎÉ˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÙáÓ Î·ı·ÚÌáÓ Î·› ÙáÓ
àÓ·‚¿ÛÂˆÓ. ^∏ ÓËÛÙÂ›·, ì âÁÎÚ¿ÙÂÈ·, ì ÏÈÙﬁÙË˜, ï ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙáÓ âÈı˘ÌÈáÓ, ì
˘ÎÓ‹ ÚÔÛÂ˘¯‹, ì âÍÔÌÔÏﬁÁËÛÈ˜ Î·› Ù¿ ÏÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ô‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù‹Ó
ÂÚ›Ô‰ÔÓ ÙÉ˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙÉ˜, Âå˜ Ôé‰ÂÌ›·Ó ÂÚ›ÙˆÛÈÓ Ú¤ÂÈ Ó¿ âÎÏ·Ì‚¿ÓˆÓÙ·È ó˜ â·¯ıÉ Î·ı‹ÎÔÓÙ·, ó˜ ‚¿ÚË àÛ‹ÎˆÙ· õ ó˜ öÚÁ· Î·Ù·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿
Ô‡ Ê¤ÚÔ˘Ó àı˘Ì›·Ó Î·› Î·Ù‹ÊÂÈ·Ó! √î å·ÙÚÔ› ¬Ù·Ó Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ ‰›·ÈÙ·Ó õ Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹Ó õ ôÏÏ·˜ àÛÎ‹ÛÂÈ˜, àÓ·ÁÎ·›·˜ ‰È¿ Ù‹Ó „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ‹Ó ñÁÈÂ›·Ó Î·› ÂéÚˆÛÙ›·Ó,
Ùﬁ ÚáÙÔÓ Ô‡ ˙ËÙÔÜÓ, ó˜ à·Ú·›ÙËÙÔÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛÈÓ âÈÙ˘¯›·˜, ÂrÓ·È ì Âé¯¿ÚÈÛÙÔ˜
„˘¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛÈ˜ ÙÔÜ âÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘, Ùﬁ ¯·ÌﬁÁÂÏÔÓ, Î·› ì âÏÈ‰ÔÊﬁÚÔ˜ ıÂÙÈÎ‹ ÛÎ¤„È˜! \∞Ó¿ÏÔÁ· åÛ¯‡Ô˘Ó Î·› ‰È¿ Ùﬁ ±ÁÈÔÓ ÛÙ¿‰ÈÔÓ ÙáÓ ¡ËÛÙÂÈáÓ Ô‡ àÓÔ›ÁÂÙ·È âÓÒÈﬁÓ Ì·˜. Δ‹Ó ªÂÁ¿ÏËÓ ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ Ù‹Ó ‚Ï¤ˆÌÂÓ ó˜ ÔÏ‡ÙÈÌÔÓ
ıÂÖÔÓ ¯¿ÚÈÛÌ·! ^ø˜ Ù‹Ó ÌÂÁ¿ÏËÓ œÚ·Ó ÙÉ˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, Ô‡ ı¤ÏÂÈ Ó¿ ÌÄ˜
àÔÙÚ·‚‹ÍFË àﬁ Ù¿ ñÏÒ‰Ë, ¯·Ì·›˙ËÏ· Î·› àÔÓ¤ÔÓÙ· ı¿Ó·ÙÔÓ, Î·› Ó¿ ÌÄ˜ àÓÂ‚¿ÛFË ñ„ËÏﬁÙÂÚ·, Âå˜ Ù‹Ó Ï‹ÚË ñÁÂ›·˜ Î·› ˙ˆÉ˜ ÛÊ·ÖÚ·Ó ÙÔÜ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜! ^ø˜ Ù‹Ó
ÌÂÁ¿ÏËÓ ÂéÎ·ÈÚ›·Ó Ô‡ ÌÄ˜ ‰›‰ÂÙ·È ‰È¿ Ó¿ àÔÙÔÍÈÓÒÛˆÌÂÓ Ù‹Ó „˘¯‹Ó àﬁ Î¿ıÂ
¿ıÔ˜ Î·› Ó¿ à·ÏÏ¿ÍˆÌÂÓ Ùﬁ ÛáÌ· àﬁ ¬,ÙÈ ÂÚÈÙÙﬁÓ, âÈ˙‹ÌÈÔÓ Î·› ı·Ó¿ÛÈÌÔÓ!
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^∂ÔÌ¤Óˆ˜, ó˜ Ì›·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏËÓ àÁ·ÏÏ›·ÛÈÓ Î·› ¯·Ú¿Ó Ì·˜. \∞ÏËıÈÓ‹Ó ëÔÚÙ‹Ó
Î·› ÂéÊÚÔÛ‡ÓËÓ!
\∞ÏÏ¿ ì ÓËÛÙÂ›·, àÁ·ËÙÔ›, Ù‹Ó ïÔ›·Ó ˙ËÙÂÖ àﬁ Ù¿ Ù¤ÎÓ· ÙË˜ ì \∂ÎÎÏËÛ›·, ì
âÁÎÚ¿ÙÂÈ·, ì ÏÈÙﬁÙË˜, ï ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙáÓ âÈı˘ÌÈáÓ Î·› ÙáÓ àÔÏ·‡ÛÂˆÓ Î·› ÙáÓ
Û˘Ó·ÊáÓ ÂÚÈÙÙáÓ âÍﬁ‰ˆÓ, àÔÙÂÏÔÜÓ, Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎá˜, ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ Û˘ÓÙ·Á‹Ó
Âå‰ÈÎá˜ âÊ¤ÙÔ˜, Ô‡ ö¯ÂÈ âÎÛ¿ÛÂÈ ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ ÔåÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛÈ˜, ì
ïÔ›· âÁÎ˘ÌÔÓÂÖ ôÌÂÛÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ ¯ÚÂˆÎÔ›·˜ ù¯È ÌﬁÓÔÓ «ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈáÓ» Î·› âÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ, àÏÏ¿ Î·› ¯ˆÚáÓ ïÏÔÎÏ‹ÚˆÓ àÓ¿ ÄÛ·Ó Ù‹Ó ñÊ‹ÏÈÔÓ, Ì¤ Û˘Ó·ÎﬁÏÔ˘ıÔÓ
çÏ¤ıÚÈÔÓ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù‹Ó Î·Ù·ÎﬁÚ˘ÊÔÓ ·ûÍËÛÈÓ ÙÉ˜ àÓÂÚÁ›·˜, Ù‹Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó
ïÏÔÎÏ‹ÚˆÓ ÛÙÚ·ÙÈáÓ ÓÂÔÙÒ¯ˆÓ, Ù‹Ó àﬁÁÓˆÛÈÓ, Ù‹Ó öÎÚËÍÈÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎáÓ àÓ·ÛÙ·ÙÒÛÂˆÓ, Ù‹Ó ·ûÍËÛÈÓ ÙÉ˜ âÁÎÏËÌ·ÙÈÎﬁÙËÙÔ˜ Î·› ôÏÏ· ¯ÂÈÚﬁÙÂÚ· ÙÔ‡ÙˆÓ. ^∏
ªÂÁ¿ÏË ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹ ÌÄ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ó¿ ÔÚÂ˘ÒÌÂı· Î·ıËÌÂÚÈÓá˜ Ì¤ çÏÈÁÒÙÂÚ·,
¯ˆÚ›˜ Ù‹Ó ≈‚ÚÈÓ ÙÉ˜ ñÂÚ‚ÔÏÉ˜, ÙÉ˜ Û·Ù¿ÏË˜ Î·› ÙÉ˜ âÈ‰Â›ÍÂˆ˜! ¡¿ àÂÌÔÏÔÜÌÂÓ Ù‹Ó ÏÂÔÓÂÍ›·Ó, Ó¿ àÁÓÔÔÜÌÂÓ Ù¿˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÙÉ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆ˜, ì ïÔ›·
ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ‰È·ÚÎá˜ Ó¤·˜ „Â˘‰ÂÖ˜ àÓ¿ÁÎ·˜, Î·› Ó¿ ÂÚÈÔÚÈ˙ÒÌÂı· Âå˜ Ù¿ àÔÏ‡Ùˆ˜
à·Ú·›ÙËÙ· Î·› àÓ·ÁÎ·Ö·, Ì¤ àÍÈÔÚÂÉ äıÂÏËÌ¤ÓËÓ ÏÈÙﬁÙËÙ·! ¡¿ Ì‹ ÂúÌÂı· Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹ àÁ¤ÏË ‚Ô˘ÏÈÌÈÎáÓ, àÂÚÈÛÎ¤ÙˆÓ Î·› àÎ¿Ú‰ˆÓ àÙﬁÌˆÓ, àÏÏ¿ ÎÔÈÓˆÓ›· Âé·ÈÛı‹ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ‰›‰ÔÓÙÂ˜ âÓ àÁ¿FË ÙﬁÔÓ Î·› ¯ÂÖÚ· ‚ÔËıÂ›·˜ Âå˜ ÙﬁÓ
ôÏÏÔÓ, ÙﬁÓ «ÏËÛ›ÔÓ» Ì·˜, Ô‡ ñÛÙÂÚÂÖÙ·È Î·› ‰˘ÛÚ·ÁÂÖ! ªÄ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ àÎﬁÌË Ù‹Ó
ñÔÌÔÓ‹Ó Î·› Ù‹Ó âÁÎ·ÚÙ¤ÚËÛÈÓ Âå˜ Ù‹Ó ÌÈÎÚ¿Ó õ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤Ú·Ó ÛÙ¤ÚËÛÈÓ, àÏÏ¿ Î·›
Ù‹Ó Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓÔÓ âÎ˙‹ÙËÛÈÓ ÙÉ˜ ‚ÔËıÂ›·˜ Î·› ÙÔÜ âÏ¤Ô˘˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, Ì¤ ÔÏÏ‹Ó âÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ Âå˜ Ù‹Ó ÊÈÏﬁÛÙÔÚÁÔÓ ÚﬁÓÔÈ¿Ó ΔÔ˘! ò∂ÙÛÈ ı¤ÏÂÈ Ù‹Ó ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹Ó ï
ÃÚÈÛÙﬁ˜! ò∂ÙÛÈ Ù‹Ó â‚›ˆÛ·Ó ¬ÏÔÈ Ôî ≠∞ÁÈÔÈ! ò∂ÙÛÈ äÁˆÓ›ÛıËÛ·Ó ÙﬁÓ àÁáÓ· ÙË˜ Ôî
ÂéÛÂ‚ÂÖ˜ ·Ù¤ÚÂ˜ Ì·˜! ò∂ÙÛÈ Ù‹Ó âÁÓÒÚÈÛÂ ·Ï·ÈﬁıÂÓ Ùﬁ °¤ÓÔ˜ Ì·˜! ò∂ÙÛÈ Ù‹Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·› Ù‹Ó ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ, Î·› ¬Ïˆ˜ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Âå˜ Ù‹Ó ·ÚÔÜÛ·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔÓ
‰ÈÂıÓÉ Û˘ÁÎ˘Ú›·Ó, ì âÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂÈ ÔÏ‡ÂÈÚÔ˜ Î·› à‰È·ÏÂ›Ùˆ˜ Ó‹ÊÔ˘Û·
ª‹ÙËÚ \∂ÎÎÏËÛ›·!
Δ·ÜÙ· àﬁ ÙÔÜ îÂÚÔÜ º·Ó·Ú›Ô˘ âÓ àÁ¿FË ÃÚÈÛÙÔÜ Î·› ·åÛı‹Ì·ÙÈ Âéı‡ÓË˜ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜ Î·› ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙÂ˜, Âé¯ﬁÌÂı· ·ÙÚÈÎá˜ âÓ ¿ÛFË ÂéÏÔÁ›÷· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎFÉ Î·› Î·ÏFÉ
Î·ÚÔÊÔÚ›÷· Ùﬁ àÚ¯ﬁÌÂÓÔÓ ±ÁÈÔÓ ÛÙ¿‰ÈÔÓ!
^∞Á›· Î·› ªÂÁ¿ÏË ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹ ,‚È’
† ^√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ BAP£O§OMAIO™
‰È¿˘ÚÔ˜ Úﬁ˜ £ÂﬁÓ Âé¯¤ÙË˜ ¿ÓÙˆÓ ñÌáÓ
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^H ÛËÌ·Û›· Î·› ì àÍ›·
ÙáÓ îÂÚáÓ MÓËÌÔÛ‡ÓˆÓ
Ο Πατρες τς Εκκλησ ας χουν καθορ σει τ Σββατο πρ τς Κυριακς τν
Απκρεω κα τ Σββατο πρ τς Κυριακς τς Πεντηκοστς !ς Ψυχοσββατα, #μ$ρες δηλαδ& 'φιερωμ$νες στ ς
ψυχ$ς τν κεκοιμημ$νων 'δελφν μας.
Εξαιρ$τως λοιπν τ ς #μ$ρες α+τ$ς #
Εκκλησ α τελε/ τ 0ερ Μνημσυνα γι
τ παιδι της πο3 4ν Χριστ6 'ναπα3ονται.
7Ο 9γιος Νεκτριος Πενταπλεως 4πισημα νει ;τι ;σοι πεθα νουν δ$ν διακπτουν τ&ν πνευματικ& 4πικοινων α μ$
τ&ν Εκκλησ α το< Χριστο< πνω στ& γ,
'λλ 4ξακολουθο<ν ν 4πικοινωνο<ν
μ$σω τς κοινς 'γπης πρς τ Χριστ.
Τς Εκκλησ ας κεφαλ& ε>ναι ? Χριστς κι 4με/ς ο0 πιστο ε@μαστε τ σμα
κα τ μ$λη της, κατ τν Απστολο
Πα<λο. «Δ$ν γνωρ ζετε ;τι τ σCματ
μας ε>ναι μ$λη το< Χριστο<;» κα πλι
«4σε/ς ε>στε σμα Χριστο< κα 4π μ$ρους μ$λη»E κι 'λλο< «γιατ κανε ς 'π
4μFς δ$ν ζε/ κα δ$ν πεθα νει μνο γι
τν Gαυτ του. Εν πεθα νουμε, μ$ Hποταγ& στ θ$λημα το< Χριστο< πεθα νουμε, κα , ε@τε ζο<με, ε@τε πεθα νουμε, 'ν&κουμε στ Χριστ» (Ρωμ. ιδ’ 7-8).
7Η Εκκλησ α χει λοιπν Hποχρ$ωση
ν προσε3χεται γι ;λα τ μ$λη της. Γι’

α+τ κα σν μητ$ρα φιλστοργη παρακαλε/ τν Κ3ριο γι τ πιστ της παιδι,
το3ς ε+σεβε/ς, πο3 π$θαναν κοινωνCντας μ$ τ τ μιο Σμα κα ΑPμα το< Σωτ&ρα Χριστο<. ΕQχεται γι’ α+το3ς γιατ
γνωρ ζει τ&ν 'γαθτητα το< Θεο<, ?
?πο/ος ξ$ρει πσο 'σθεν&ς ε>ναι #
'νθρCπινη φ3ση, πσο ρ$πει πρς τ&ν
Sμαρτ α, γι’ α+τ κα κανε ς καθαρς
δ$ν ε>ναι 'π τν ρ3πο α+τ 'κμα κι Tν
ζ&σει μ α #μ$ρα πνω στ& γ. ΕQχεται
κα παρακαλε/ τ Θε ν δεχθε/ τ ς δε&σεις κα 0κεσ ες ;λης τς Εκκλησ ας κα
ν συγχωρ&σει τ ς Sμαρτ ες ;σων παιδιν της π$θαναν «4ν Χριστ6», κα ν
παραβλ$ψει τ κατ λγο, ργο U δινοια Sμαρτ&ματ τους !ς 'γαθς κα φιλνθρωπος.
Μ$ τ μνημσυνα # Εκκλησ α παραγγ$λνει στο3ς πιστο3ς ν δε χνουν τ&ν
'γπη τους πρς τν νεκρ 'δελφ,
Vστε ν συγχωρηθο<ν ο0 Sμαρτ ες του,
ν δεηθο<ν γι’ α+τ μαζ μ$ τ&ν Εκκλησ α πρς τν Κ3ριο τν ζωντανν κα
νεκρν, ν ζητ&σουν τ& συγγνCμη του
γι ;σα σφλματα κανε ? κεκοιμημ$νος, ν ζητ&σουν γι’ α+τν τ& δαψ λευση
τς θε ας χρης κα τ&ν κληρονομ α τς
ο+ρνιας βασιλε ας. Μ$ τ μνημσυνα
4π σης παρηγορε/ται # ?μδα τν θλιμ3

μ$νων συγγενν, ο0 ?πο/οι μ$ τ&ν νδειξη
τς 'γπης κα συμπαθε ας ;λης τς
Εκκλησ ας βρ σκουν 'νακο3φιση κα
παρηγορι, γιατ # συμμετοχ& στ π$νθος φ$ρνει στο3ς φορτωμ$νους μ$ τ βρος τς θλ ψεως 'νπαυση κι 'νακο3φιση. Τ$λος, μ$ τ μνημσυνα Hπενθυμ ζεται ? θνατος, Hπενθυμ ζεται # ματαιτητα τν πραγμτων το< κσμου, # διαφορ προσωρινς κα αWCνιας ζως,
προτρ$πονται ο0 Tνθρωποι σ$ Xθικ& κα
4νρετη ζω&, 4νθαρρ3νονται ν στραφο<ν πρς ε+εργεσ ες κι 'γαθοεργ ες,
κα γενικ προτρ$πονται, μ’ α+τ& τ&ν
'φορμ&, στ&ν 'ρετ& κα τελειτητα.
Τ μνημσυνα λοιπν δ$ν ε>ναι Sπλ
κοινωνικ$ς τελετ$ς 'λλ δ$ηση, προσευχ& κα 0κεσ α πρς τν Θε ν συγχωρ&σει τ ς Sμαρτ ες τν τεθνεCτων 'δελφν
μας. Πρ$πει ν προσ$ξουμε ?ρισμ$να
πργματα Tν 'γαπFμε εWλικριν το3ς κεκοιμημ$νους συγγενε/ς μας κι Tν θ$λουμε πραγματικ ν το3ς Yφελ&σουμε.
ZΟταν θ$λουμε ν τελ$σουμε μνημσυνο
πρ$πει ν φ$ρουμε στ&ν Εκκλησ α τ
πρσφορο, τ νμα, κα τ [νματα τν
τεθνεCντων γι ν μνημονευθο<ν πρτα στ&ν θε α Λειτουργ α. Κα φροντ ζουμε ν συμμετσχουμε κι 4με/ς στ&ν θε α
Λειτουργ α κα ν ε@μαστε τοιμοι ν
προσ$λθουμε στ Μυστ&ριο τς θε ας
Ε+χαριστ ας, γιατ 4κε νη τ&ν Vρα GνC-
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νουμε τν Gαυτ μας μ$ τν Χριστ 'λλ
κα μ$ το3ς κεκοιμημ$νους 'δελφο3ς
μας. Εκε νη τ&ν 0ερ& στιγμ& πο3 χουμε
μπροστ μας τν Χριστ μ$σα στ ZΑγιο
Ποτ&ριο, μπορο<με ν προσευχηθο<με
κα μ$ θ$ρμη ν ζητ&σουμε τ&ν συγχCρηση τν 'δελφν μας. Στ τ$λος τς
θε ας Λειτουργ ας θ διαβαστε/ # εWδικ&
4πιμνημσυνη δ$ηση πνω στ κλλυβο
πο3 θ χουμε παραθ$σει. Ο0 βρασμ$νοι
κα διαλυμμ$νοι σπροι το< σιταριο<
εWκον ζουν το3ς νεκρο3ς. ZΟπως ο0 θαμμ$νοι σπροι προετοιμζονται ν φυτρCσουν τ&ν Tνοιξη, τσι κα ο0 ψυχ$ς
τν κεκοιμημ$νων περιμ$νουν τ&ν #μ$ρα τς κοινς Ανστασης γι ν 'ναστηθο<ν. Πρ$πει 4π σης ν συνοδε3ουμε
τ ς προσευχ$ς μας κα μ$ 4λεημοσ3νη
Hπ$ρ τν κεκοιμημ$νων.
Α+τ ε>ναι ;σα μFς παραγγ$λνει #
Εκκλησ α μας κα ;σα πραγματικ Yφελο<ν τ ς ψυχ$ς τν τεθνεCντων. Τ Hπλοιπα, ο0 4πιδεικτικο 'νθοστολισμο , ο0
'τ$λειωτοι θρνοι, στω κι Tν πηγζουν
'π’ τ&ν 'γπη μας δ$ν Yφελο<ν το3ς νεκρο3ς 'λλ μFλλον το3ς βλπτουν. Ο0
τεθνεντες δ$ν χουν 'νγκη τ λουλο3δια, τ ς χορωδ ες κα τ χρ&ματ μας,
'λλ τ&ν προσευχ& τς Εκκλησ ας.
† Ο Σ μου κα Ικαρας EYΣEBIOΣ
(Aπ τ περιοδικ Mεταμρφωσις)

T› Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ï Ó·ﬁ˜;
Κυριακ πρω κα μπα νουμε στ να...
Χαρ U λ3πη δικ& μας U τν φ λων μας
κα μπα νουμε στ να... Χαιρετισμο τς
Παναγ ας, Παρκληση, Μεγαλοβδομδα, Gορτ& το< Sγ ου μας, κα μπα νουμε
στ να.
Πο< μπ&καμε; Σ’ ^να χρο γεμFτο
συμβολισμο3ς. ZΟλα ;σα Hπρχουν μ$σα
σ’ α+τν κ τι σημανουν. _Ας μFς φωτ σει ? Θες ν δCσουμε μερικ$ς πληροφορ ες γι’ α+τ.

^√ àÏËıÈÓﬁ˜ Ó·ﬁ˜:
Δﬁ ÛáÌ· Ì·˜
7Ο 'ληθινς νας ε>ναι τ σμα μας.
Μ$σα σ’ α+τ φυλσσεται # θε α Μετληψη, σ’ α+τ εWσ$ρχεται # χρη το< Θεο<, ;ταν συμμετ$χουμε στ Μυστ&ρια.
Γι’ α+τ, τ σμα μας, ;ταν # ψυχ& φ3γει
'π μ$σα, δ$ν τ κα/με, 'λλ τ φυλσσουμε στ& γ, !ς κτι 0ερ. Γι’ α+τ, ;ταν
νας Tνθρωπος Sγιζει, δ$ν Sγιζει μνο
# ψυχ& του, 'λλ κα τ σμα του. Τ
'ποδεικν3ουν τ λε ψανα τν Sγ ων,
πο3 ε+ωδιζουν U 'ναβλ3ζουν μ<ρο U
μ$σω α+τν γ νονται θα3ματα – δ$ν
ε>ναι παραμ3θια τν παπδων, ;πως
@σως θ Uθελες ν πιστε3εις, 'δελφ$ μου,
'λλ 'λ&θεια.
Τ λε ψανα τν Sγ ων δ$ν τ λατρε3ουμε. Δ$ν ε@μαστε «κοκαλολτρες» οQτε
εWδωλολτρες. Λατρε3ουμε μνο τ Θε.
Τ λε ψανα τν Sγ ων τ σεβμαστε !ς

πολ3τιμα κειμ&λια, πο3 μFς Tφησαν ο0
9γιοι κληρονομι. 7Ωστσο # πε/ρα χει
δε ξει ;τι τ 0ερ α+τ κειμ&λια, Sγιασμ$να 'π τ& χρη το< 7Αγ ου Πνε3ματος, συχν γ νονται 'φορμ$ς θαυμτων.
Αντ στοιχος ε>ναι κα ? σεβασμς μας
στ ς εWκνες. Σεβασμ, 'νλογο τν περιστσεων, 4κφρζουμε κα γι τ λε ψανα, τ ς φωτογραφ ες κα τ 9λλα κειμ&λια τν γονιν μας κα ;λων τν 'γαπημ$νων μας προσCπων.
Επειδ& λοιπν ? 'ληθινς νας το<
Θεο< ε>ναι ? «'χειροπο ητος νας», τ
σμα μας, γι’ α+τ κα ? «χειροπο ητος
νας» (? χτισμ$νος, δηλαδ&, 'π 'νθρCπινα χ$ρια) ?λκληρος συμβολζει τ
!νθρ#πινο σ$μα. Το<το τ καταλαβα νουμε 'π τ Gξς:
α) Στ&ν Sγ α Τρπεζα κθε ναο< (δηλ.
στ τραπ$ζι, μ$σα στ 0ερ, ;που τελε/ται # θε α Μετληψη), ;ταν
4γκαινιζεται τοποθετο<νται μικρ
κομματκια 'π λε ψανα Sγ ων (bχι
'παρα τητα τν Sγ ων το< ναο<).
β) Στ 4γκα νια κθε ναο< ?λκληρος ?
νας μυρCνεται μ$ τ 9γιο μ3ρο,
;πως τ 'νθρCπινο σμα κατ τ
μυστ&ριο το< χρ σματος (μετ τ& βφτιση).
Γι’ α+τ (;πως Uξεραν ο0 παππο<δες
μας), Tν γκρεμιστε/ ^νας νας, δ$ν ε>ναι
σωστ ν προυμε π$τρες («4κκλησπετρες») κα ν χτ σουμε τ σπ τι μας U
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Tλλα οWκοδομ&ματα – 4πειδ& ε>ναι μυρωμ$νες μ$ τ 9γιο μ<ρο κα 'ν&κουν 'ποκλειστικ κα μνο στ να.

^√ ÔéÚ·Óﬁ˜ ÛÙ‹ ÁÉ
7Ο νας 4π σης συμβολ ζει τν «Ο+ραν», τ χρο τς βασιλε ας το< Θεο<, δηλαδ& (γι ν τ πο<με SπλF) τν «παρδεισο» – «4κε/ ;που βρ σκονται» ? Θες,
ο0 Tγγελοι, ο0 9γιοι κα ο0 Hπλοιπες ψυχ$ς τν 'νθρCπων (μνο πο3 κποιοι
δ$ν θ$λουν ν βρ σκονται 4κε/, γιατ δ$ν
'γαπο<ν, κα νιCθουν α+τ τ χρο !ς
κλαση – α+τ ε>ναι # κλαση).
ZΟταν λοιπν μπα νουμε στ να, συμβολ ζουμε τ&ν ε@σοδ μας στν παρδεισο, πο3 4λπ ζουμε ;τι θ μFς βλει ? Θες 'π τ& μεγλη φιλανθρωπ α Του,
στω κι Tν δ$ μFς 'ξ ζει ('ρκε/ ν Το< τ
ζητ&σουμε θερμ κα ταπειν κι bχι ν
στεκμαστε μπροστ Του 'κατδεχτοι).
Γι’ α+τ, γι ν μπε/ς στ να, συν&θως
'νεβα νεις μερικ σκαλοπτια. Α+τ& #
σκλα δε χνει τ& «σκλα τν 'ρετν»
(;πως # ταπε νωση, # 'γπη, # Hπομον&
στ ς δυστυχ ες, # συγχCρεση τν 4χθρν), 'λλ κα τ& «σκλα τς Tσκησης», δηλ. το< 'γνα πο3 βοηθF στ&ν
'πκτηση α+τν τν 'ρετν – 'γνα
;πως # νηστε α, # προσευχ&, # 4ξομολγηση κ.τ.λ.
7Ο τρο<λος το< ναο< ε>ναι # «Hπερνω
τν Ο+ρανν» θ$ση το< Θεο<, γι’ α+τ
4κε/ ζωγραφ ζεται πντοτε ? Θες, μ$ τ&
μορφ& β$βαια το< Χριστο<, τ& μνη μορφ& Του πο3 ε@δαμε ο0 Tνθρωποι κα πο3
ε>ναι σωστ ν ζωγραφ ζουμε. Απ κτω ζωγραφ ζονται μ α μ α ο0 σημαντικτερες φσεις τς 0στορ ας 'π τ& δημιουργ α το< κσμου μ$χρι τ& σωτηρ α τν
'νθρCπων: πρτα ο0 Tγγελοι, 'π κτω
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ο0 προφτες, μετ ο0 τ$σσερις ε+αγγελιστ$ς (στ ς κολνες πο3 κρατο<ν τν
τρο<λο, ;πως τ τ$σσερα ε+αγγ$λια στηρ ζουν τν «ο+ραν» τς π στης μας) κα
τελικ ο0 9γιοι. Αμ$σως κτω (σχεδν
δ πλα) στο3ς Sγ ους στεκμαστε 4με/ς, ο0
σημερινο Tνθρωποι, πο3 βρισκμαστε
στ να κα προσπαθο<με ν Gνωθο<με
μ$ το3ς Sγ ους κα το3ς 'γγ$λους κα , τελικ, μ$ τ Θε.
7Η σειρ πο3 «κατεβα νουν» ο0 εWκνες
'π τν τρο<λο πρς 4μFς ε>ναι χρονολογικ& κα δ$ σημα νει ;τι ο0 Tγγελοι κα
ο0 προφτες ε>ναι «πνω» 'π το3ς
ε+αγγελιστ$ς κα το3ς Sγ ους. 7Απλς
ε>ναι «προηγο3μενοι» 'π’ α+το3ς. 7Ωστσο, τ&ν Παναγ α κα τν 9γιο Ιωννη
τν Πρδρομο το3ς ζωγραφ ζουμε 'νμεσα στο3ς 'γγ$λους.

Δﬁ ^πÂÚﬁ ÙÔÜ ¡·ÔÜ
Τ 0ερ το< ναο< ε>ναι τ μ$γα θυσιαστ&ριο, ;που, σ$ κθε λειτουργ α, θυσιζεται «'να μακτα» (χωρ ς ν τρ$ξει
αPμα) ? Θενθρωπος Χριστς, μ$ τ& μετατροπ& το< ψωμιο< κα το< κρασιο< σ$
'ληθιν Σμα κα ΑPμα Του (θε α Μετληψη).
Στ&ν κγχη το< 0ερο<, ψηλ, ζωγραφ ζεται # Παναγ α, GνCνοντας τν Ο+ραν
(τρο<λο) μ$ τ& Γ ( δαφος). 7Η Παναγ α
^νωσε Ο+ραν κα Γ κνοντας παιδ
της κα γεννντας !ς Tνθρωπο τ Θε.
Σ’ α+τ& τ&ν εWκνα χει τ&ν 'γκαλι της
'νοιχτ&, προστατε3οντας κα GνCνοντας
το3ς πντες, 4ν6 μπροστ στ στθος
της, σ’ ^να κ3κλο 'π γαλζιο φς, εWκον ζεται ? Χριστς. Κατ μ α Tποψη, #
Παναγ α 4δ εWκον ζεται γκυος – ? Χριστς δ$ν κρατι$ται στ&ν 'γκαλι της,
'λλ συμβολικ ε>ναι μ$σα στ& μ&τρα

της. Α+τ& # εWκνα [νομζεται «Πλατυτ$ρα τν Ο+ρανν» (= πι πλατι 'π
το3ς Ο+ρανο3ς), 4πειδ& ? Θες «δ$ χωρει στν ο+ραν», 'λλ γινε Tνθρωπος
κα χCρεσε στ& μ&τρα τς Θεοτκου.
Στ κ$ντρο το< 0ερο< Hπρχει # Sγ α
Τρπεζα. Συμβολ ζει τν Τφο το< Χριστο<. Πνω σ’ α+τ&ν τοποθετε/ται τ
ε+αγγ$λιο κα τ Τ μια Δρα (τ Σμα
κα τ ΑPμα το< Χριστο<). Μ$σα της, Tν
? νας ε>ναι 4γκαινιασμ$νος, Hπρχουν
κομματκια 'π 9για λε ψανα.
Αριστερ τς Sγ ας Τρπεζας, στν
το/χο, Hπρχει ^να Tνοιγμα (θυρ δα),
πο3 συμβολ ζει τ σπ&λαιο τς γ$ννησης
το< Χριστο<. Λ$γεται 'γ α Πρθεση
(πρ+θ$ση), 4πειδ& 4κε/ ε>ναι # θ$ση τν
Τιμ ων Δρων πρ ν τοποθετηθο<ν στ&ν
Sγ α Τρπεζα.
7Η ζω& το< Χριστο< στ& Γ Tρχισε στ
σπ&λαιο (στ& φτνη), π$ρασε 'π τν
Τφο κα ?λοκληρCθηκε μ$ τ&ν 'νσταση. Κα # λειτουργ α, πο3 ε>ναι «4πανληψη» τς ζως το< Χριστο<, 'ρχ ζει

'π τ&ν πρθεση (σπ&λαιο), περνF 'π
τ&ν Sγ α Τρπεζα (9γιος Τφος) κα τελικ 'φ&νει τν Τφο κεν (Tδειο), 'φο<
τ Τ μια Δρα 4πιστρ$φουν γι λ γο
στην Πρθεση, γι ν φυλαχτο<ν τελικ
μ$σα στ σμα το< 0ερ$α, ? ?πο/ος «καταλ3ει» (καταναλCνει) ;ση θε α Μετληψη δ$ν χουν μεταλβει ο0 χριστιανο .
Ο0 συμβολισμο πο3 'ναφ$ραμε ε>ναι
λ γοι, 'π το3ς πολλο3ς πο3 ε>ναι 4νσωματωμ$νοι στο3ς ναο3ς μας. Ο0 συμβολισμο α+το βοηθο<ν τ νο< μας ν
«σκαρφαλCσει» στ 'ληθιν σημαντικ
γεγονς πο3 γ νεται μ$σα στ να: τ&
θε α λειτουργ α κα τ&ν ^νωση ;λων τν
'νθρCπων μεταξ3 μας κα μ$ τ Θε,
^νωση πο3 φωτ ζει τ&ν ψυχ& μας κα τ&ν
κνει κατλληλη για τν παρδεισο.
Θεδωρος ΡHΓINIΩTHΣ
θεολγος καθηγητ&ς
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\∞Á·ÒÓÙ·˜ ÙﬁÓ ë·˘Ùﬁ Ì·˜
– ÙﬁÓ ôÓıÚˆÔ – ÙﬁÓ £Âﬁ
Πρν !π δκα περ που χρνια, μ$ ε>χε 'ξιCσει
? Θες ν γνωρ σω τ&ν κα Σοφ α, μι γυνα κα
'π ^να [ρειν χωρι. 7Ως φοιτ&τρια ψυχολογ ας ττε, ε>χα 4ντυπωσιαστε/ 'π τ& φροντ δα
κα τ&ν 'γπη πο3 δινε Sπλχερα στν κατκοιτο Tντρα της, στ παιδι της, στ& ν3φη της,
στ 4γγνια της κα πρς ;λους γ3ρω της. _Ετσι
μι μ$ρα τ&ν 4πισκ$φθηκα γι ν τς πρω μι
συν$ντευξη στ πλα σια μιFς προπτυχιακς
4ργασ ας σχετικς μ$ τ ρλο τς γυνα κας.
— Πιστε3ω ;τι # ψυχολογ α πρ$πει ν συμβαδ ζει μ$ τ& σχ$ση μ$ τ Θε, Tρχισε ν μο< λ$ει πρ ν 'κμα ξεκιν&σω τ ς 4ρωτ&σεις μου. Ν
'ρχ ζουμε πντα μ$ τ: « Ο Θες γπη στ»...
Κα , καθCς προχωρο<σε # συν$ντευξη, τς
κανα κα μι 4ρCτηση 4κτς προγρμματος
πο3 4κε νη τ&ν Vρα fρθε στ νο< μου:
— Ε@πατε ;τι # γυνα κα πρ$πει ν χει 'γπη, Hπομον&, κ.λπ. Α+τ ε>ναι καλ γι τν
Gαυτ της, γι το3ς Tλλους, U γι ν ε>ναι
4ντξει 'π$ναντι στν Θε;
— Γι λα, γι λα παιδ μου, μο πντησε. Οταν κνεις κτι πο! ν μ" σ’ ρ#σει $ποφ#ρεις. Α&τ" ε'ναι μι (λυσδα, τ καλ, μι
(λυσδα πο! λοι ο) κρκοι πρ#πει ν μπον...
Ξαναβρ σκω τCρα τ&ν @δια Tποψη στ λγια το< Βλαντ$τα Γι$ροτιτς, καθηγητο< ψυχολογ ας στ& Θεολογικ& Σχολ& το< Βελιγραδ ου:
«*Απ παλι κο!σαμε κα γνωρζουμε καλ τ"ν ντολ" “γπα τν πλησον σου /ς
0αυτν”! Μπορομε ν σεβασθομε κα ν’
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γαπ"σουμε τν πλησον, χωρς α&τοσεβασμ κα γπη γι τν 0αυτ μας; Κτι τ#τοιο,
(πλο!στατα, δ#ν ε'ναι δυνατν, λλ ο7τε κα
τ ντστροφο: Ν σ#βεται κα ν’ γαπ9 κανες μ# σωστ τρπο τν 0αυτ του, χωρς σεβασμ κα γπη γι τν πλησον. Η =κπληξη
μπορε? ν ε'ναι μεγλη, γι τν @νθρωπο πο!
δ#ν γνωρζει τ σκοτειν βθη τAς νθρBπινης ψυχAς, ταν κο!σει τ"ν ψυχολογικ"
λ"θεια: *Εγωιστ"ς ε'ναι α&τς πο! δ#ν
γαπ9 τν 0αυτ του!»1
Παρ’ ;λο πο3 α+τ& # τελευτα α δ&λωση φα νεται πραγματικ παρδοξη, δ$ν πιστε3ω πCς
ε>ναι 'νγκη ν 'νατρ$ξουμε στ «σκοτειν
βθη τς 'νθρCπινης ψυχς» γι ν δο<με πο<
?δηγε/ # 4γωϊστικ&, 'τομικιστικ& 'γπη γι τν
Gαυτ μας, α+τ πο3 ο0 πατ$ρες τς 4κκλησ ας
μας 'ποκαλο<ν φιλαυτ α: ^να 'δικοπο κυνηγητ συμφερντων, μι 'δικοπη 4πιδ ωξη το<
κ$ρδους, τν Hλικν 'ν$σεων, τς κοινωνικς
προβολς κα καταξ ωσης, κ.ο.κ. ZΟλα α+τ,
'ντ ν μFς φ$ρνουν περισστερη ε+τυχ α,
;πως θ περιμ$ναμε, γεμ ζουν τ& ζω& μας μ$
Tγχος, κπωση σωματικ& κα ψυχικ&, 'ντιζηλ ες, φβους, 'νασφλειες, 4νοχ$ς, κ.λπ.
Κποιοι 'ναζητο<ν διεξδους 'π α+τ$ς
τ ς 4ντσεις στ κπνισμα, στ 'λκολ, στ
ναρκωτικ. ZΟμως, ;πως γρφει ? Β. Γι$ροτιτς, «Κθε @νθρωπος πο! θζεται σ# α&τ,
ργ E γρ"γορα, ντιλαμβνεται τι βλπτουν τ"ν $γεα του, ψυχικ" κα σωματικ".

Μνο λχιστοι @νθρωποι, πο! =χουν βαθι
συνειδητοποι"σει τ" βλαπτικτητα α&τFν
τFν δηλητηρων, μπορον κα τ γκαταλεπουν γι πντα. Κτι παρμοιο συμβανει κα
μ# τ"ν πολυφαγα, τ"ν $περεργασα, ...τ"ν
πικνδυνη –κα συχν μοιραα– Gδ"γηση...
... Ο μεγαλ!τερος ριθμς παθ"σεων στ
σ!γχρονο κσμο μας – @ς προυμε, γι παρδειγμα, διαδεδομ#νες παθ"σεις, πως Hλκος
στομχου κα δωδεκαδακτ!λου, χρνια κολτιδα, Iσθμα, $περτροφα το θυρεοειδος,
=μφραγμα, προβλ"ματα το κυκλοφορικο
κα $π#ρταση κα, ν μ#ρει, καρκνος – ε'ναι
ψυχοσωματικ#ς σθ#νειες, πο! σημανει τι J
αKτα τους πρ#πει ν’ ναζητηθε? στ"ν πογοητευμ#νη, μ" Kσορροπημ#νη κα κλονισμ#νη
ψυχικ" ζω" το νθρBπου.»2
Τελικ δηλαδ&, 'κολουθCντας τ δικ μας
θ$λημα, τ ς δικ$ς μας 4πιθυμ ες, καταλ&γουμε
ν φθειρμαστε ψυχικ κα σωματικ 4ν 4ξακολουθο<με ν πιστε3ουμε ;τι φροντ ζουμε
γι τν Gαυτ μας, γι τ δικ μας συμφ$ρον.
«Κθε θ#λημα ε'ναι κα μι πικρα, πο! δηλητηριζει τ"ν ψυχ"»3, γρφει ? π. Δαμασκηνς Κατρακο3λης.
_Αλλοι πλι παραμελο<ν τν Gαυτ τους κα
γ νονται θυσ α γι το3ς οWκε ους τους. Συχν
# «'γπη» α+τ& περνι$ται γι χριστιανικ&
'γπη, καθ’ ;σον πρκειται γι α+τοθυσ α,
γι α+ταπρνηση πρς χριν το< Tλλου. Εξ
Tλλου ? @διος ? Χριστς δ$ν θυσιστηκε πνω
στ σταυρ γι τ& σωτηρ α τν 'νθρCπων;
Να , μ$ κποιες σημαντικ$ς διαφορ$ς ;μως:
Τ κανε Hπακο3οντας στ θ$λημα το< Πατ$ρα Του, κα bχι 'κολουθCντας κποιο δικ
του, 4γωιστικ, θ$λημα. Τ κανε μ$σα 'π
τ&ν Tπειρη 'γπη Του πρς τν κσμο κα τ&ν
'νθρωπτητα, κα bχι πρς κποια συγκεκριμ$να Tτομα 'ποκλειστικ. Κα 4πιπλ$ον –κα
σ’ α+τ γκειται τ μεγαλε/ο τς 'γπης κα
το< 4λ$ους Του– μFς χαρ ζει μ$ν τ& δυναττη-

τα σωτηρ ας, μFς 'φ&νει ;μως 4λε3θερους ν
τ& δεχθο<με U bχι. Κα ε>ναι τοιμος ν μFς
συγχωρ&σει, 'κμα κα ;ταν παρ τ& δικ&
Του θυσ α, 4με/ς 'ρνιμαστε ν δεχθο<με
α+τ& τ& δυναττητα σωτηρ ας μας.
Αντ θετα, # 'νθρCπινη α+ταπαρνητικ&
«'γπη» πολλ$ς φορ$ς καταπν γει τν Tλλον
'ντ ν τν λυτρCνει. Α+τ τ συναντFμε συχν στ&ν Hπερβολικ& 'γπη κα 'δυναμ α
κποιων γυναικν πρς τν Tνδρα τους U τ
παιδι τους. Π σω 'π α+τ& τ& φαινομενικ&
'γπη κρ3βεται συν&θως μι παθολογικ&
4ξρτηση κα φβος μ&πως χσουν τν 'γαπημ$νο τους, U μι συνειδητ& U 'συνε δητη
4πιθυμ α ν καταξιωθο<ν μ$σα 'π τ& φροντ δα τους γι τν Tλλον.
_Ετσι α+τ& # «'γπη» πο3 φα νεται σν
α+τοθυσ α, κρ3βει συχν ^να 4γωϊστικ κ νητρο. Κα ;ταν ? Tλλος δ$ν 'νταποκρ νεται στ
πρτυπα συμπεριφορFς πο3 α+τ$ς χουν θ$σει γι’ α+τν, κατακλ3ζονται 'π συναισθ&ματα θυμο<, 'γανκτησης, 4νοχς, 'πογο&τευσης. Ακο<με ττε 'π’ α+τ$ς 4κφρσεις το<
τ3που: «*Εσ! θ μ# πεθνεις» U «*ΕγB γνομαι
θυσα γι σ#να, κα ν τ ε&χαριστF!»
Εκφρσεις πο3 δε χνουν ;τι π σω 'π τ& φαινομενικ& 'νιδιοτ$λει τους κρ3βονται κα κποιες συγκεκριμ$νες 4γωϊστικ$ς προσδοκ ες
τους 'π τν Tλλον: γιατ χουν 4πιτρ$ψει #
ψυχικ& Xρεμ α τους κα # ε+χαρ στησ& τους ν
4ξαρτFται 'π τ& συμπεριφορ το< Tλλου.4,5
«Γι τς 0ξAς π#ντε αKτες», γρφει ? ZΑγιος
Μξιμος ? 7Ομολογητ&ς, «ο) @νθρωποι γαπον G Hνας τν @λλο μ# τρπο εLτε ξι#παινο,
εLτε ξιοκατηγρητο. Δηλαδ" E γι τ Θε,
πως G νρετος το!ς γαπ9 λους, κα πως
γαπ9 τν νρετο κποιος πο! δ#ν ε'ναι
κμα νρετοςO E γι φυσικο!ς λγους, πως
ο) γονε?ς γαπον τ παιδι τους κα ντιστρφωςO E π κενοδοξα, πως κε?νος πο!
δοξζεται γαπ9 κε?νον πο! τν δοξζειO E
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π φιλαργυρα, πως κε?νος πο! γαπ9 τν
πλο!σιο, πειδ" =λαβε κτι π’ α&τνO E π
φιληδονα, πως κε?νος πο! )κανοποιε? π
@λλον τ"ν κοιλι του E τ" σαρκικ" του πιθυμα. Η πρBτη αKτα ε'ναι ξι#παινηO J δε!τερη,
ο7τε ξι#παινη ο7τε ξιοκατηγρητηO ο) $πλοιπες ε'ναι μπαθε?ς.»6
«...γι τ Θε, πως G νρετος το!ς γαπ9
λους...» ZΟπως πολ3 σωστ λεγε # κα Σοφ α
πρ$πει «ν ρχζουμε πντα μ# τ “G Θες
γπη στ”». 7Η 'γπη πρς τν Θε 4ν$χει
κα τν α+τοσεβασμ κα τ&ν 'γπη πρς τν
Gαυτ μας καθCς κα τ σεβασμ κα τ&ν 'γπη πρς κθε 'νθρCπινο πλσμα –!ς εWκνα
το< Θεο<, κα πρς ?λκληρη τ&ν κτ ση– !ς
θε/ο δημιο3ργημα.
7Ο π. Βασ λειος Γοντικκης λ$ει χαρακτηριστικ: «Οποιος δ#ν γαπ9, ρνε?ται τ" φ!ση
του. Καταστρ#φει τ"ν αLσθηση κα τ" δυναττητα γι γνBση, πο! ε'ναι αKωνιτης.»7 Χωρ ς
'γπη χουμε μι διαστρεβλωμ$νη 'ντ ληψη
γι τν Θε, τν Gαυτ μας κα το3ς Tλλους,
γιατ το3ς βλ$πουμε μ$σα 'π το3ς δικο3ς
μας παραμορφωτικο3ς φακο3ς: μεγεθ3νουμε
τσι κποια χαρακτηριστικ 4ν παραβλ$πουμε Tλλα. Συν&θως προβλλουμε στο3ς
Tλλους δικ μας χαρακτηριστικ, θετικ U
'ρνητικ, πο3 'ρνο3μαστε ν 'ναγνωρ σουμε στν Gαυτ μας, κα 'ντ στοιχα το3ς Hπερτιμο<με U το3ς κατακρ νουμε.
Γνωρ ζουμε τν Θε μ$σω τς 'γπης μας
γι’ Α+τν: «G μ" γαπFν ο&κ =γνω τν Θεν,
τι G Θες γπη στ» (Α’ Ιω. 4, 8). Κατ τν
@διο τρπο γνωρ ζουμε κα κατανοο<με τν
Tνθρωπο μ$σω τς 'γπης μας γι’ α+τν. «... G
Pγιος γαπ9 το!ς πντας κα τ πντα πρν
τ γνωρσει. Τ γνωρζει μ# τ"ν γπη. Πλησιζοντς τον, τν βλ#πεις ν πον9 γι σ#ναO
ν σ# γνωρζει, ν σ# γκαλιζει πρν σ# δA.
Ν σ# γαπ9 πρν τ καταλβεις. Ν ποτελε? σBτατο 0αυτ σουO οKκε?ο κα @γνωστο
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βθος σου, Sχι κτι ξ#νο. Σ’ α&τν γνωρζεις
τ"ν γπη. Η γπη προηγε?ται το 0αυτο
του. Ο 0αυτς του ναδ!εται π τ"ν γπη
κα τρ#φεται προσφερμενος σ’ Α&τ"ν.»8
ZΟταν ζο<με μ$ τν Χριστ, ;ταν # 'γπη
μας 'ναφ$ρεται σ’ Α+τν κα μετ SπλCνεται
στο3ς γ3ρω μας, στ χρο, σ$ ;λη τ&ν κτ ση, #
ζω& μας γ νεται μι πργευση τς Βασιλε ας
το< Θεο< 4π τς γς.
Χωρ ς τν Θε, ε>ναι σν ν ζο<με σ$ μι
φυλακ& ;που ;λοι κα ;λα μFς φτα/νε. « Ο
@λλος ε'ναι G 0αυτς μου “Ο @λλος G Θες
μου” (Ε&εργετινς)»9, λ$ει ? π. Βασ λειος Γοντικκης. «Κλαση ε'ναι ο) @λλοι», λεγε ? J.
P. Sartre, Tθεος Hπαρξιστ&ς. Κατ βθος
;μως, κλαση ε>ναι ? χωρ ς 'γπη Gαυτς
μας. Γιατ χωρ ς 'γπη γι τν Θε, δ$ν ε@μαστε σ$ θ$ση ν 'γαπ&σουμε πραγματικ οQτε
τν Gαυτ μας οQτε το3ς Tλλους. Κα ;σο κα
ν προσπαθο<με 'τομικιστικ ν «διευρ3νουμε το3ς ?ρ ζοντ$ς μας», παραμ$νουμε φυλακισμ$νοι στ στεν ;ρι μας.
Ε+ρνη Μοναχ
Σημει#σεις
1. Βλαντ$τα Γι$ροτιτς, Μνο τ =ργα τAς γπης παραμ#νουν, 4κδσεις _Αθως, Αθ&να 2001, σ. 160.
2. ZO.π., σ. 159-160.
3. π. Δαμασκηνο< Κατρακο3λη, WΑβυσσος @βυσσον πικαλε?ται, κδοσις 7Ι. Μ. 7Αγ. Ιωννου Μακρυνο< 4ν
Μεγροις, σ. 18.
4. Robin Norwood, Γυνα?κες πο! γαπον πολ!, Φυτρκης, Αθ&να 2005.
5. Hans Sebald, Kristine Kraut, Μ θ#λω μνο τ καλ
σου, Δωρικς, Αθ&να 1990.
6. ZΑγιος Μξιμος ? 7Ομολογητ&ς, στ Φιλοκαλα τFν
)ερFν νηπτικFν, Τμος Β’, Β’ Gκατοντδα κεφαλα ων
περ 'γπης, κεφ. 9. Μετφραση Α. Γ. Γαλ της, β’
κδοση 1991. Τ περιβλι τς Παναγ ας, Θεσσαλον κη, σελ. 61.
7. Αρχιμανδρ του Βασιλε ου, Καθηγουμ$νου 7ΙερFς
Μονς Ιβ&ρων. ΕKσοδικν. Στοιχε?α λειτουργικAς
βιBσεως το μυστηρου τAς 0ντητος μ#σα στ"ν
*Ορθδοξη *Εκκλησα. Β’ κδοση, 7Ι. Μ. Ιβ&ρων,
ZΑγιον _Ορος, σ. 116.
8. ZO.π., σ. 148.
9. ZO.π., σ. 147.

K·ÎÔ‰ÔÍ›Â˜
ÙáÓ M·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔÜ \πÂ¯ˆ‚Ä
Ο διδασκαλες τν Μαρτ3ρων το< ΙεχωβF ε>ναι παντελς 4σφαλμ$νες 'ντιχριστιανικ$ς κα 'ντ -Γραφικ$ς. 7Η διδασκαλ α
τους 'ποτελε/ ^να συνοθ3λευμα πλανν
κα αWρετικν 'ποκλ σεων. Μ$ 4π κεντρο
τ&ν 4σχατολογ α ο0 Μρτυρες το< ΙεχωβF1
πιστε3ουν ;τι # Δευτ$ρα Παρουσ α το<
Χριστο< χει Uδη 'ρχ σει κα ;τι ? «ΑρμαγεδCν» θ λθει, 'μ$σως μετ τ&ν ?λοκλ&ρωση τς μαρτυρ ας τν Μαρτ3ρων το<
ΙεχωβF, κατ τ&ν ?πο α ο0 Sμαρτωλο θ
χουν τ& δυναττητα γι δε3τερη φορ ν
μετανο&σουν κα ν σωθο<ν.
Ο0 Μρτυρες το< ΙεχωβF προσδιρισαν
4πανειλημμ$να τ& Δευτ$ρα Παρουσ α το<
Χριστο< (1874, 1918, 1925), 'λλ διαψε3στηκαν.
Μ$ βση τ δικ τους κε μενα2 τ τος
1914 ? Χριστς tδρυσε τ& βασιλε α του, τ
1919 'ναστ&θηκαν ο0 πνευματικο Wσραηλ τες, τ πεθαμ$να μ$λη τς [ργνωσης. Στ
@διο τος (1919) γινε κατ’ α+το3ς # Πεντηκοστ&, ττε 0δρ3θηκε μι κεντρικ& [ργνωση, # «Οργνωση τν Μαρτ3ρων το< ΙεχωβF» μ$ 144.001 μ$λη, ^να 'π α+τ ε>ναι
κα ? Χριστς3. Αρνο<νται τ&ν 7Αγ α Τριδα, τ& Θετητα το< Χριστο<, τ&ν uπαρξη
κα 'θανασ α τς ψυχς, τ&ν μ$λλουσα τιμωρ α τν 'σεβν, τ μυστ&ρια κα τ&ν
παρδοση τς Εκκλησ ας. ZΟ,τι 4δ δαξαν
ο0 α0ρετικο τν πρCτων χριστιανικν

αWCνων, ο0 Αρειανο , ο0 Σαβελλιανο , ο0 Νεστοριανο κα πολλο Tλλοι, γινε # δεξαμεν& μ$σα 'π τ&ν ?πο α ο0 Μρτυρες το<
ΙεχωβF στ&ριξαν κα στηρ ζουν τ& διδασκαλ α τους.
Πρωτοπρ. Χαρ λαμπος
Κ. ΚΑΜΗΛAΚΗΣ
Διδκτωρ Θεολογ ας – φιλλογος
Σημει#σεις
1. Α. Δεληκωστοπο3λου, *Ορθοδοξα..., ;.π., σ.
355.
2. Α. Αλεβιζοπο3λου, Η Σκοπι: Ζωηρτερο E
Πυκντερο Σκτος; Αθ&ναι 1977, σ. 25.
3. Α. Δεληκωστοπο3λου, *Ορθοδοξα..., ;.π., σ.
355.
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^Yπάρχει καί ï πλησίον
6Οσο κα ν κ νομε πολλ$ς φορ$ς το3ς
α+τρκεις κα το3ς πλ&ρεις, 4κ φ3σεως
συμβα νει τ 'ντ θετο. 7Η καρδι μας
ζητF τ alter ego, τν Tλλον Gαυτν μας,
τν πλησ ον μας. Κα δ$ν μιλFμε μνο
γι την 'νγκη το< Tλλου φ3λου, μιλFμε
γενικ γι τ&ν 'νγκη το< συνανθρCπου μας. Δ$ν μπορο<με ν κνομε δ χως
του. Βαρει ^ως 'βστακτη # μοναξι.
Θ$λομε ν δCσομε κα ν προμε. Θ$λομε τ&ν συνομιλ α. Θ$λομε τ&ν συμπαρστασ& του. _Ετσι πλασμ$νοι ε@μαστε.
Πολλ μπορο<με ν δCσομε στο3ς συνανθρCπους μας. Απ Hλικ μ$χρι πνευματικ. Μπορο<με ν το3ς συμπαρασταθο<με «κατ τ&ν Gκστου Wδ αν χρε αν»
κα προπαντς μ$ τ&ν 'γπην μας, προϊν τς π στεCς μας στν Θεν. Πολλ$ς
φορ$ς # π στις μας βοηθF το3ς συνανθρCπους μας. Μπορο<με ν βοηθ&σομε
κποιον 'κμα κι Tν α+τς δ$ν πιστε3ει.
Μετ 'π’ α+τ το< 'νο γεται ? δρμος
τς π στεως κα , ποις ξ$ρει, μπορε/ ν
τν βαδ σει. Γι’ α+τ χομε χρ$ος !ς χριστιανο ν βοηθο<με, κα δι τς προσευχς μας κα μλιστα κα γι τ&ν σωματικ& κα γι τ&ν ψυχικ& Hγε α τν συνανθρCπων μας. Μ$ λ γα λγια τον ζομε
;τι πολ3 μετρF # π στις bχι μνο γι μFς
'λλ κα γι τν πλησ ον μας.
7Η περ πτωσις το< Παραλυτικο< τς
Καπερναο3μ ε>ναι 4ξχως 'ποκαλυπτικ&: Τ$σσερις Tνθρωποι φ$ρνουν στ π12

δια το< Χριστο< ^ναν παραλυτικν. 7Ο
Χριστς συγκινε/ται κα 'με βει τ&ν π στιν τν τεσσρων «KδBν δ# G *Ιησος
τ"ν πστιν α&τFν λ#γει τ[F παραλυτικ[F,
τ#κνον φ#ωντα σοι α) (μαρται σου...!
σο λ#γω =γειρε κα Iρον τν κρβατν
σου κα \παγε εKς τν ο'κον σου...»
(Μρκ. 2, 5-11).
Ε>ναι περ εργο, πCς δ$ν μιλε/ τ Ε+αγγ$λιο γι τ&ν π στη το< παραλυτικο<,
'λλ γι τ&ν π στη α+τν πο3 τν πγαν
στν Χριστν. Κα γεννFται ε+λγως τ
4ρCτημα: «Hπρχει, vραγε, 'ντιπροσωπευτικ& π στις; ZΟπως ξ$ρομε κα ;πως
ε@παμε κα παραπνω, μπορε/ ν προσε3χεται κανε ς γι τν Tλλον. _Αλλωστε,
ε>ναι γνωστ& # π στις τς Εκκλησ ας μας,
J πρεσβεα κα J μεσιτεα τFν (γων.
Πολλ ε>ναι τ τροπρια πρς τ&ν Παναγ αν κα το3ς 7Αγ ους γι τ&ν μεσιτε α
τους: «$περαγα Θεοτκε, πρ#σβευε
$π#ρ JμFν...» κα τσα Tλλα. Τ @διο κα
γι το3ς Sγ ους: « Ικετε!σατε $π#ρ JμFν
Αγιοι *Απστολοι κα Αγιοι Πντες».
«Κ!ριε εKμ" το!ς Αγους εLχομεν πρεσβευτς». «Τ]A πρεσβε^α Κ!ριε πντων
τFν (γων κα τAς Θεοτκου». _Αλλωστε
«_φθαλμο Κυρου π δικαους, κα `τα
α&το εKς δ#ησιν α&τFν» (Ψαλμ. 33, 16),
κτι πο3 4πικαλε/ται κα ? 'δελφθεος
Ικωβος (ΙακCβου 3, 12) κα ? 'πστολος Πα<λος σ$ πολλ σημε/α, (;πως π.χ.
Β’ Κορινθ. 1, 11 κα Φιλιπ. 1, 19).

Μπορε/, λοιπν κα πρ$πει, ν Yφελ&σει τν πλησ ον μας # δυνατ& π στις μας
κα ν 4νισχ3σει τ&ν 'δ3νατη π στη το<
Tλλου; Να , μFς 'παντF ? Χριστς.
ZΟπως στ 'νθρCπινο σμα τ γερ
κ3τταρα δυναμCνουν τ 4ξασθενημ$να,
τσι κα στ Σμα το< Χριστο<, τ&ν
Εκκλησ α. 7Η δ3ναμις τς π στεως τν
Sγ ων κα ε+σεβν χριστιανν βοηθF
τ&ν χαλαρ& π στη τν Tλλων. Εδ,
Tλλωστε βρ σκουν τ&ν δικα ωσ& τους
κα ο0 προσευχ$ς κα τ «δκρυα μετανο ας» τν λειτουργν το< Θεο< κα ξεχωριστ τν 'ληθινν μοναχν.
7Ο 'δελφθεος Ικωβος θ μFς προτρ$ψει: «Ε7χεσθε $π#ρ λλ"λων πως
KαθAτε. Πολ! Kσχ!ει δ#ησις δικαου νεργουμ#νη» (Ιακ. 5, 16).
Εκε/ πο3 προσευχμαστε γι τν Gαυτν μας, Tς προσευχμαστε κα γι το3ς

Tλλους. Κα γι’ α+το3ς 'κμη πο3 μFς
μισο<ν κα μFς 'δικο<ν. Ε>ναι κι α+τ
μι σημαντικ& 'γαθοπο ησις πρς τν
συννθρωπ μας (Λουκ. 6, 35).
Εκε/ πο3 κοιτζομε πς 4με/ς θ βολευθο<με, Tς κοιτζομε κα το3ς 'ν&μπορους, α+το3ς πο3 δ$ν χουν τ ;ποια
μ$σα κα τ ς ;ποιες «προσβσεις» κα
το3ς μοναχικο3ς. Ε>ναι δικο μας. Αδελφο μας ε>ναι. _Ας βοηθF ? ^νας τν
Tλλον «κατ τ"ν Χριν τ"ν δοθε?σαν
Jμ?ν... κατ τ"ν ναλογαν τAς πστεως»
(Ρωμ. 12, 6).
Κα μ& ξεχνFμε τ&ν μεγλη 'λ&θεια:
«*Αδελφς $π δελφο βοηθο!μενος /ς
πλις _χυρ κα $ψηλ", Kσχ!ει δ# bσπερ τεθεμελιωμ#νον βασλειον» (Παροιμ. 18, 19).
Aρχιμ. Ιγν τιος Θ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ
θεολγος – τ. Λυκειρχης
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6. ¶ÔÈﬁ˜ ÂrÓ·È ï Ê˘ÛÈÎﬁ˜ ôÓıÚˆÔ˜;
T¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘
7Η κυριαρχ α τς Sμαρτ ας καταδυναστε3ει τ φυσικ Tνθρωπο. Ε>ναι 'νγκη ;μως ν 4ξετσουμε κα τ βασικ
χαρακτηριστικ γνωρ σματα το< μεταπτωτικο< φυσικο< 'νθρCπου. Κατ’
α+τν τν τρπο θ χουμε 4νCπιν μας
^να πνευματικ καθρ$πτη α+τοκριτικς,
μ$ τν ?πο/ο θ μπορο<με ν 4λ$γχουμε
κα τ& δικ& μας πνευματικ& κατσταση.
Θ μπορο<με δηλαδ& ν 4ντοπ ζουμε
κα στ&ν προσωπικ& μας ζω& τ στοιχε/α
τς φθορFς. Κα τσι θ χουμε συνειδητοποιημ$νη τ& δυναττητα τς 'πρριψ&ς τους, 'λλ κα τς 'ντικατστασ&ς
τους μ$ τ στοιχε/α 4κε/να πο3 καθιστο<ν τν Tνθρωπο πνευματικ& προσωπικτητα κα bντως 'ναγεννημ$νο.
ZΕνας γενικς χαρακτηρισμς το< φυσικο< 'νθρCπου δ δεται 'π τν 'π.
Πα<λο. 7Ο Απστολος τν 4θνν χαρακτηρ ζει τν φυσικ Tνθρωπο !ς «ψυχικ» (Α’ Κορ. Β’ 14). Α+τς, !ς Tνθρωπος
πο3 β$βαια ζε/, χει τ κοιν γνCρισμα
;λων, δηλαδ& τ&ν πνο& τς ζως, τ ποτε
;μως περισστερο δ$ν χει. Τ ποτε τ
'νCτερο δ$ν τν διακρ νει.
Ε>ναι πολ3 διαφωτιστικ& # σχετικ& ρ&ση το< μεγλου τς Εκκλησ ας μας πατρς κα Gρμηνευτ, το< Κυρ λλου Αλεξανδρε αςE γρφει: Ψυχικς ε>ναι «? κατ
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σρκα ζν κα μ&ποτε τν νο<ν φωτισθε/ς δι το< Πνε3ματος, 'λλ μνην τ&ν
μφυτον κα 'νθρωπ νην σ3νεσιν χων».
Ε>ναι ? Tνθρωπος μ$ τ& ζωCδη μνο
uπαρξη. Ζε/ γι ν ζε/. Ζε/ τ& ζω& τ&ν κατCτερη κα περιορ ζεται σ$ ;σα # φ3ση
το< Hπαγορε3ει. Καμι 'κτ να φωτς το<
7Αγ ου Πνε3ματος στ& ζω& του. Ο0 θ3ρες
τς διανο ας κα τς ψυχς του παραμ$νουν Gρμητικ κλειστ$ς. Σ3νθημ του
«φγωμεν, π ωμεν, αQριον γρ 'ποθν&σκομεν». Θες, ψυχ&, μρφωση ψυχικ&,
'γπη, 'λληλεγγ3η, προσευχ&, 4κκλησιασμς, Sγντητα α+τ ;λα «μωρ ες», 'νοησ ες, πργματα ξ$να 4ντελς πρς τ
4νδιαφ$ροντ του. Κα Tν θλ ψεις τν
βρο<ν κα πειρασμο τν περικυκλCσουν,
κα 'τυχ ες τν συναντ&σουν, κα πλι
καμι ψυχικ& 'νταση, καμι προσπθεια ν βρεθε/ # αWτ α, ? σκοπς, ο0 συν$πειες πο3 φανερCνονται γι τ&ν ψυχ&,
;ταν ? Tνθρωπος τ ς 4ξετσει κτω 'π
τ φς τς χριστιανικς 'λ&θειας. Γι’
α+τ κα # 4πικοινων α μαζ του σ$ 'πογοητε3ει. Ε>ναι 'διφορος γι τ πνευματικ. Ανα σθητος στ&ν 'ναγκαιτητ
τους κα α+τρκης στ 4φ&μερα 'γαθ.
Κα Wσχ3ουν ;λα τ παραπνω στ& ζω&
το< φυσικο< –«ψυχικο<»– 'νθρCπου,
γιατ πρωταρχικ κα κ3ριο χαρακτηριστικ του ε>ναι: ? 4γωκεντρισμς.

Στ&ν ννοια το< 4γωκεντρισμο< συμπεριλαμβνομε τ&ν 'ναγωγ& τν πντων στ @διο 4γC. Ε>ναι # νοσηρ& 'γπη
πρς τν Gαυτ μας. Μ$ Tλλα λγια, # θεοπο ηση το< 4γC. Α+τ& # βαρ3τατη
'σθ$νεια τς ψυχς, τ&ν ?πο α ο0 πρωτπλαστοι μετ$δωσαν σ’ ;λους 'νεξαιρ$τως το3ς 'νθρCπους.
7Ο 0ερς Χρυσστομος μFς δ δει 4πιτυχημ$νη εWκνα το< 4γωκεντρικο< 'νθρCπου, μ$ τ& διαφορ ;τι τν [νομζει
«'λαζνα». Γρφει: «7Ο 4γωκεντρικς
4πιθυμε/ ν ε>ναι 'νCτερος 'π ;λους,
κα καν$να δ$ν δ$χεται !ς Wσξι του,
κα ;σο κα Tν τιμFται, ποθε/ κα 4πιδιCκει μεγαλ3τερη τιμ& κα χει τ& γνCμη
;τι καθλου δ$ν τιμ&θηκε κα ταπεινCνει
το3ς 'νθρCπους, 4ν παρλληλα 4πιθυμε/ ν τν τιμο<ν. 7Ο 4γωκεντρικς
Tνθρωπος, 4κε νους πο3 τν τιμο<ν δ$ν
το3ς Hπολογ ζει καθλου, τ ς τιμ$ς ;μως
πο3 α+το το< 'ποδ δουν τ ς θεωρε/ μεγλες»1.

Tﬁ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÙÔÜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘ ˘îÔÜ
Πσο εQγλωττα ?μιλε/ γι τν 4γωκεντρικ Tνθρωπο # συμπεριφορ το<
πρεσβ3τερου υ0ο< τς παραβολς το<
ΑσCτου!
Επιστρ$φοντας 'π τ κτ&ματ του,
καθCς πλησιζει στ σπ τι, διερωτFται:
Τ συμβα νει; Καλε/ ^να Hπηρ$τη ν πληροφορηθε/. Κα 4κε/νος το< λ$ει: 7Ο 'δελφς σου ? χαμ$νος, 4πανλθε. 7Ο πατ$ρας σου γεμFτος χαρ, διτι τν 4πανε<ρε Hγι, δι$ταξε κα σφξαμε «τν μσχον τν σιτευτν», τ μοσχρι τ 4κλεκτ. Κα βαλε τραπ$ζι ? πατ$ρας σου.
Στ Tκουσμα α+τν ? υ0ς ? πρεσβ3τερος, ? δθεν μυαλωμ$νος, [ργ ζεται.

Κα «ο+κ Uθελεν εWσελθε/ν» (Λουκ. ΙΕ’
28). ΕκδηλCνει ζηλοτυπ α γι τ&ν 4πιστροφ& το< 'δελφο< του. Κα bχι μνο
α+τ. Στ ς θερμ$ς παρακλ&σεις το< πατ$ρα του ν ε+φρανθε/ κα α+τς, τ 'ποκρ νεται; «Ιδο3 τοσα<τα τη δουλε3ω
σοι κα ο+δ$ποτε 4ντολ&ν σου παρλθον,
κα 4μο ο+δ$ποτε δωκας ριφον, tνα
μετ τν φ λων μου ε+φρανθ» (Λουκ.
ΙΕ’ 29). «Σο< δουλε3ω τσα χρνια. Κα
;μως δ$ν μο< δωκες μι φορ ^να ριφον ν τ φγω μ$ το3ς φ λους μου κα
ν διασκεδσω κα 4γC».
Ε>ναι ? πρεσβ3τερος υ0ς κυριευμ$νος
'π Wσχυρογνωμοσ3νη κα 'παιτητικτητα, 'π σκληρτητα κα 'σπλαγχν α,
'φο< χει σχηματ σει τ&ν πι Hψηλ& κα
4ξωπραγματικ& Wδ$α γι τ ς 0καντητες
το< Gαυτο< του. Παρουσιζεται !ς Tνθρωπος 4ργατικς, συντηρητικς, 4κμεταλλευμενος μ$ τν πι Tκαιρο κα
Tσπλαγχνο τρπο τ&ν 'πομκρυνση το<
'δελφο<, ? ?πο/ος 4π$δειξε πρς τν πατ$ρα του 4παναστατικ& συμπεριφορ. Γι’
α+τ κα συνεχ ζει:
ZΟταν ;μως «? υ0ς σου οyτος» fλθε,
θυσας α+τ6 τν μσχον τν σιτευτν»
(Λουκ. ΙΕ’ 30). Εκφρζεται γι τν
'δελφ συγκρ νοντς τον μ$ τν Gαυτ
του χωρ ς 'γπη κα συμπνοια. Αποδεικν3εται Gπομ$νως ? πρεσβ3τερος υ0ς
–'π τ @δια του τ λγια κα τ& συμπεριφορ– 'τομιστ&ς κα συμφεροντολγος. _Ανθρωπος χωρ ς ε+σπλαγχν α κα
'γπη πρς τν πλησ ον, τν 'δελφ
του. Αδιαφορε/ γι το3ς Tλλους, ;ποιοι
κα Tν ε>ναι α+το , 'κμη κι Tν κυλει
στ ς φλ$βες τους τ @διο αPμα. Αντ ν
χαρε/ γι τ&ν 4πιστροφ& το< 'δελφο<
του, νιCθει θιγμ$νος 'π τ&ν ;λη του συμπεριφορ, ;ταν 4κε/νος fταν μακρι
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'π τ πατρικ σπ τι. Γι’ α+τ κα μ$ βεβαιτητα δεχμαστε ;τι # διαγωγ& το<
πρεσβ3τερου υ0ο< 'π$ναντι στν πατ$ρα Hπρξε σ$ ;λα 4γωϊστικ& κα φ λαυτη
–4γωκεντρικ&– 'λλ κα σκληρ& 'π$ναντι στν 'δελφ του.
Μ$ 'φορμ& ;λα τ παραπνω μπορο<με ν πο<με # αWτ α πο3 ? Tνθρωπος
παραμ$νει στ& φυσικ& κατσταση το<
4γωκεντρισμο< πρ$πει ν 'ναζητηθε/
στ&ν κυρ ως Hπσταση το< 'νθρCπου,
δηλαδ& τ&ν ψυχ& του. 7Η ψυχ& το< 4γωκεντρικο< νοσε/ βαρι! Κι α+τ, γιατ #
ψυχ& α+τ& βρ σκεται κτω 'π τ&ν 4π δραση τς ποικ λης Sμαρτ ας, κα χει
με νει ξω 'π τ&ν Sγιαστικ& Χρη το<
Θεο<. 7Ο 4γωκεντρικς Tνθρωπος μοιζει μ$ τ& γ τ&ν Tκαρπη, τ&ν πετρCδη
κα σκληρ&, 'φο< φα νεται ;τι ε>ναι 'ν κανος ν δεχθε/ το3ς σπρους τς θε ας
'ληθε ας κα 'γπης κα ν καρποφορ&σει. ZΟπως 'κριβς κα ? πρεσβ3τερος
υ0ς τς παραβολς.
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7Ο 4γωκεντρισμς 'ποτελε/ τ& ρ ζα κα
τν κορμ τς ;λης προσωπικτητας το<
φυσικο< 'νθρCπου, 'π’ ;που φ3ονται
ποικ λα κλαδι παθν κα νοσηρν ψυχικν καταστσεων. ZΕνα 'π’ α+τ τ
πθη, πο3 'ποτελε/ συγχρνως κα τ
δε3τερο γνCρισμα το< μεταπτωτικο<, φυσικο< 'νθρCπου ε>ναι κα # α+ταρ$σκεια.
Αλλ περ α+τς στ Gπμενο Tρθρο.
Aρχιμ. Kαλλστρατος N. ΛΥΡAΚΗΣ
τ. 7Iεροκ&ρυκας
7ΙερFς Αρχιεπισκοπς Αθηνν
Σημει#σεις
1. «7Ο μ$ν οyν 'λαζCν πντων βο3λεται ε>ναι
με ζων, κα ο+δ$να Gαυτο< Tξιον ε>ναι φησ ,
κα ;σης Tν τ3χ{η τιμς, πλε ονος 4ρ|F κα
'ντ$χεται, κα ο+δεμ ας τετυχηκ$ναι νομ ζει,
κα διαπτ3ει το3ς 'νθρCπους, κα τς παρ’
α+τν 4φ εται τιμς. 7Ο 'λαζCν το3ς μ$ν
τιμντας ο+δ$ν ε>ναι νομ ζει, τς δ$ παρ’
α+τν τιμς μεγλας ε>ναι ψηφ ζεται» (Κατ
Ματθα/ον ΞΕ’ ?μ. P.G. 58, 623-624).

ΔYO EPΩTHMATA
Δ=ο >ρωτματα βασαν ζουν αWνες τCρα τν 'νθρCπινο νο< καθCς 4κε/νος
σκ$πτεται τ&ν 4νανθρCπιση το< Ιησο<
Χριστο<, το< 7Ενς προσCπου τς 7Αγ ας
Τριδας. Ε>ναι 4ρωτ&ματα 4π μονα κα
σπουδα/α: τ «γιατ » κα τ «πς» τς
Γ$ννας το< Κυρ ου.
Αρχ ζοντας 'π τ πρτο 4ρCτημα,
τ γιατ , δ$ν μπορε/ ν μ&ν καταλ&ξουμε
;τι κινητ&ριος δ3ναμη fταν # 'γπη πο3
μεγλο διδασκαλε/ο της fταν κα ε>ναι ?
Γολγοθς. Εκε/ πρ$πει ν στρ$ψουμε
'μ$σως τ βλ$μμα μας. Στο3ς σταυρο3ς,
το< Χριστο< κα τν δ3ο ληστν, μ$ κυρ αρχο στοιχε/ο τ&ν 'γπη Του. Καταλαβα νουμε πλ$ον πCς σκοπς Του fταν #
πανανθρCπινη σωτηρ α, 'ρχς γενομ$νης στν Κραν ου τπο, σωσμ$νος ?...
^νας ληστ&ς. Α+τ ε>ναι τ μεγαλε/α το<
Θεο<.
Τ δε3τερο 4ρCτημα, τ πς βρ σκει
τ&ν 'πντησ& του στ πρσωπο τς Παναγ ας. Κα κθε γιορτ& Της στν 4κκλησιαστικ χρνο θ$λει ν μFς Hπενθυμ σει
κα α+τ& τ&ν λευση το< Χριστο<. }Ηταν
# κλ μακα γι τ&ν κθοδ Του1, παρ$μεινε # συμπαρασττις Του, τ μητρικ Της
φ λτρο fταν κα ε>ναι μοναδικ.
7Ο Tνθρωπος στ ς δ3σκολες ~ρες τς
ζως του (πο3 δ$ν ε>ναι κα λ γες), στρ$φει τ βλ$μμα του στ&ν Μνα κα στ
Παιδ της, 'κουμπF τ πρβλημ του
στ&ν 'γπη τους κα περιμ$νει τ&ν 'πντηση. Τ «Χα/ρε» στ&ν Παναγι fταν

τ καλ3τερο Tγγελμα το< ο+ρανο< στ&ν
γ, τ @διο χα/ρε περιμ$νει κα ? κθε πονεμ$νος, ? Tρρωστος, # νεολα α μας, ;λοι
μας. 7Ο Μεγλης Βουλς _Αγγελος 'παντF κα σCζει, γιατ 'γαπF.
Μ$ τ&ν λευση το< Ιησο< στν κσμο
μας, πο3 Εκε/νος 'π 'γπη πλασε,
'ποκαλ3πτεται τ θεϊκ σχ$διο ν σCσει
τν πληγωμ$νο 'π τ&ν Sμαρτ α Tνθρωπο. Κλε νει τ ς πληγ$ς μας μ$ τ ς δικ$ς
Του στν Σταυρ πληγ$ς. ZΟ,τι δ$ν μπορε/ ν συλλβει ? 'νθρCπινος νο<ς τ
πρττει ? Θες. Ε>ναι # σωτηρ α μας, #
'παλλαγ& 'π καταστσεις πο3 μFς
Hποβαθμ ζουν σν 4λε3θερα Tτομα κα
λογικ. ΜFς κνουν ν κινο3μαστε στν
χρο το< παρλογου, στν χρο τς
Sμαρτ ας. ZΟλα α+τ πρ ν 'π τν Χριστ, πρ ν τ&ν 'ποκλυψη τς 'γπης
Του. Τ Hπβαθρο τς 4π γειας παρουσ ας Του fταν # 'γπη, μ$ 'γπη σκ$φθηκε, 'π 'γπη 4νανθρωπ στηκε, τ&ν
'γπη δ δαξε, α+τ& τ&ν 'γπη ζ&τησε
ν χουμε μεταξ3 μας κα γι πντα.
Επειδ& ? Tνθρωπος 'δυνατε/ ν συλλβει τ μ$γεθος τν γεγοντων πο3
σχετ ζονται κ3ρια μ$ τν Θενθρωπο,
;σο κα μ$ τ&ν 7Υπεραγ α Θεοτκο, καταφε3γει σ$ Sπλ& τ&ρηση τν Δεσποτικν κα Θεομητορικν Gορτν, σ$ 4θιμοτυπικ& 'νταλλαγ& δCρων κα ε+χν.
Χωρ ς ν προβληματ ζεται, χωρ ς ν
'ποφασ ζει σωστ, χωρ ς ν 'λλζει
γραμμ& πλε3σης. ZΟ,τι δ$ν μπορο<με ν
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κατακτ&σουμε, τ Hποτιμο<με. Τ&ν ζω&
μας χει σημασ α, ν μ&ν τ&ν γεμ ζουμε
μ$ #μ$ρες ρουτ νας, μ μ$ ργα 0καν
πο3 θ προσελκ3σουν τ&ν χρη το< Θεο<, γι ν μFς 4πιβεβαιCσει κα Πατ$ρας
τς Εκκλησ ας μας, ;τι «# ζω& ε>ναι
α+τ& πο3 λμπει παντο<, # ?πο α κα
προσελκ3ει τ&ν χρη το< 7Αγ ου Πνε3ματος»5.
7Η Παναγ α μας πντως στθηκε
πραγματικ μ$ τ&ν ζω& Της, τ&ν Hπομον& Της, τ&ν 'γπη Της πρσωπο 'ληθιν
κα 'διψευστη 4πιβεβα ωση το< Hμνολογικο< στ χου πCς Εκε νη ε>ναι bντως
«# παρηγορι στ ς θλ ψεις μας κα γιατρς στ ς 'ρρCστιες μας»6. Γι’ α+το3ς
το3ς λγους –κα γι Tλλους 'μ$τρητους– # 'πντηση στ π$ς, μFς ?δηγε/
στ&ν Θεπαιδα Μαριμ κα # @δια μFς
δ νει 'πντηση στ γιατ κα μFς ?δηγε/
στν Χριστ κα τ$λος Εκε νος μFς ?δηγε/ στ&ν Εκκλησ α. Εκε/ θ Τν βρο<με
'ρκε/ ν Τν 'ναζητ&σουμε. ZΟλα δε χνουν Χριστ πο3 # Παναγ α Τν γ$ννησε, Τν κρατF στ&ν 'γκαλι κα ε>ναι #
αWCνια πρ$σβειρ μας. Τ πντα περνο<ν 'π τ&ν Εκκλησ α, 4κε/ πο3 βρ σκουμε τ 'σφαλ$ς καταφ3γιο ;λοι μας,
'φο< ε>ναι «J ε&θυμα τFν στεναχωρημ#νων, J ε&χαρστηση τFν λυπημ#νων,...
J νακο!φιση τFν ταλαιπωρημ#νων, ... J
νπαυση τFν κουρασμ#νων»7. Συμβα νουν ;λα α+τ γιατ 4κε/ Hπρχει μνο ?
Χριστς, 4κε/ μνο Τν τιμFμε σωστ,
4κε/ μνο κηρ3ττεται, 4κε/ χαρ ζεται δι
τς Θε ας Ε+χαριστ ας κα 4κε/ σ$ τελικ&
'νλυση μFς καλε/ γι ν μFς ξεκουρσει 'π τ ς θλ ψεις μας κα τ ς Sμαρτ ες
μας8. Ν μFς σCσει.
7Η Παναγ α δ$ν σCζει, σ γουρα ;μως
?δηγε/ στν Σωτρα πο3 Εκε νη φερε
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στν κσμο μας. Στ 4ρωτ&ματ μας,
π$ς κα γιατ, Hπρχουν 'παντ&σεις σημαντικ$ς γιατ περιγρφουν πρσωπα
πολ3 σημαντικ. _Ας 'νο ξουμε τ μτια
–κυρ ως τς ψυχς μας– ν τ δο<με κα
τ α+τι μας ν 'κο3σουμε τ διδγματ τους.
Aρχιμ. Xρυσστομος XPYΣOΠOYΛOΣ
θεολγος
Παραπομπς
1. Ακθιστος ZΥμνος (Γρμμα Γ’).
2. Λουκ. α’, 28.
3. 7Ησ. 8, 6.
4. Ματθ. ιθ’, 19. Ιωαν. ΙΕ’, 12. Γαλ. Ε’, 13.
5. Ιωννης Χρυσστομος ΕΠΕ 10, 820-822.
6. Τροπριο στ’ Yδς Μεγ. Παρακλητικο< Καννα.
7. Ιωννης Χρυσστομος, ;.π. 8Α, 322.
8. Bλ. Ματθ. ια’, 28.

O™IA MAPIA H AI°Y¶TIA

Η τιμητικ πρσκληση τς 7ΙερFς
Μητρπολης Ρεθ3μνης κα Α+λοποτμου, δι στματος το< Πρωτοσ3γκελλου πατ$ρα νθ μου Μαντζουρνη, τν ?πο/ο κα 'π τ& θ$ση α3τ&
θερμ ε3χαριστ, 'ποτ$λεσε γι μ$να
πρκληση ν σχοληθ, ν μελετ&σω
κα 4μβαθ3νω στ& ζω& τς 7Οσ ας
Μαρ ας τς ΑWγυπτ ας, # ?πο α 'ποτελε/ 4ξ$χουσα 'σκητικ& μορφ& στ&ν
Ορθδοξη Εκκλησ α, 'λλ κα uψιστο παρδειγμα μετανο ας.
Τς 7Οσ ας πο3 4ν$πνευσε κα στ ς
μ$ρες μας 'κμα 4μπν$ει καλλιτ$χνες, συγγραφε/ς κα μουσουργο3ς,
;πως τν ΤζCν Τβενερ, πο3 γραψε
τ&ν _Οπερα «Μαρ α # ΑWγυπτ α», τ
1992.
Τς 7Οσ ας, πο3 !ς Κρητικο [φε λουμε ν γνωρ ζουμε, ;τι δωσε τ
bνομ της στ ξακουστ φαργγι
τς ΣαμαριFς, 'φο< # λ$ξη 'ποτελε/
συνα ρεση το< «7Οσ α Μαρ α – Σ α
Μαρ α – Σαμαρι». Στ μισ το< φαραγγιο< βρ σκεται ^να 4γκαταλειμμ$νο χωρι μ$ τ @διο bνομα «Σαμαρι». Εκε/ Hπρχει # βυζαντιν&
4κκλησ α το< 14ου αWCνα –μ$ 4νδιαφ$ρουσες τοιχογραφ ες– 'φιερωμ$νη στ&ν 7Οσ α Μαρ α τ&ν ΑWγυπτ α.

Τ&ν Ε’ Κυριακ& τν Νηστειν τς
Μεγλης Τεσσαρακοστς κα τ&ν 1η
Απριλ ου, Gορτζεται # μν&μη τς
7Οσ ας, πο3, 'φο< ζησε μι 4λε3θερη, γεμτη πθη ζω&, 'γγ ζοντας τ ς
π3λες το< [λ$θριου πνευματικο< θαντου, μετ 'π ^να σημαντικ, στ&
ζω& της περιστατικ, μετανοιCνει
κα ζητCντας τ λεος το< Θεο<,
'ποτραβι$ται στ βθη τς 4ρ&μου.
Μνη 4ντελς, μακρυ 'π’ τν κσμο, 'λλ 'πλυτα κοντ στ Θε,
ζησε Hπερνθρωπα κα 'π$κτησε
Hπσταση 'γγελικ&.
Ο ZΑγιος Σωφρνιος, Πατριρχης
Ιεροσολ3μων, συν$γραψε ^ναν β ο
μοναδικ γι τ&ν 7Οσ α. Μ$σα 'π
τ&ν δι&γησ& του, μπορο<με ν συνειδητοποι&σουμε, τ χαρακτηριστικ
προτε νει ? πατερικς μας λγος γι
τ&ν 7Αγ α, 'λλ κα τ&ν 4ποχ& μας.
Πατρ δα της fταν # Α@γυπτος τν
χρνων το< α+τοκρτορα Ιουστινιανο<. ΖCντων τν γον$ων της, σ$
#λικ α δCδεκα 4τν, το3ς 4γκαταλε πει, ρχεται στ&ν Αλεξνδρεια κα
4π 17 τη θ ζ&σει !ς πρνη, χωρ ς,
;μως ν εWσπρττει χρ&ματα, Sπλς
0κανοποιCντας τ πθος της.
Κποτε βλ$πει 'νθρCπους ν
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Gτοιμζονται ν πFνε στ Ιεροσλυμα γι τ&ν Gορτ& τς 7ΥψCσεως το<
Τιμ ου Σταυρο<. Ταξιδε3ει μαζ τους
λοιπν, bχι γι ν προσκυν&σει,
'λλ γι ν Sμαρτ&σει.
Περιγρφει δ$ # @δια ρεαλιστικ
κα τν τρπο πο3 4πιβιβστηκε στ
πλοιριο. Κα ;πως # @δια 'ποκλυψε, κατ τ& διρκεια το< ταξιδιο<
της δ$ν Hπρχε ε>δος 'σ$λγειας, 'π
;σα λ$γονται κα δ$ν λ$γονται, το<
?πο ου δ$ν γινε διδσκαλος σ$ 4κε νους το3ς ταλα πωρους ταξιδιτες.
Κα στ Ιεροσλυμα πο3 πγε κατ
τ&ν Gορτ& το< Τιμ ου Σταυρο<, περιφερταν στο3ς δρμους «ψυχς ν$ων 'γρε3ουσα».
Φτνει στν Να τς Αναστσεως, κα στ&ν πρτα μι δ3ναμη τ&ν
4μποδ ζει ν εWσ$λθει. Εκε/ συναισθνεται τ&ν 'σχ&μια τν ργων
της, 'ρχ ζει ν κλα ει κα ν θρηνε/,
βλ$πει τ&ν εWκνα τς Θεοτκου, τς
ζητF ν τ&ν 'φ&σει ν χαιρετ&σει τ
Ξ3λο το< Σταυρο< κα τς Hπσχεται ;τι θ 4γκαταλε ψει τν κσμο
κα τ&ν Sμαρτ α.
Πραγματικ, # Παναγ α τς 4πιτρ$πει ν προσκυν&σει κα καθοδηγε/ τ β&ματ της στ&ν ρημο το<
Ιορδνη. 47 χρνια περνF 4κε/, τρεφμενη μ$ δυμισι ψωμι κα βτανα
τς 4ρ&μου. Τ πρτα 17 χρνια βασανιζταν 'π ^ναν 'κατπαυστο
πλεμο λογισμν. Τ 0μτι της σχ σθηκε κα καταστρφηκε κα κτοτε
παρ$μεινε γυμν&. Καιγταν 'π τν
κα3σωνα κα τρεμε 'π τν παγετ.
ZΥστερα 'π σκληρ 'γCνα, 4λευθερCθηκε 'π το3ς λογισμο3ς κα
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τ ς 4πιθυμ ες, μπρεσε κα Hπερ$βη
τ&ν 'νθρCπινη φ3ση κα τ ς 'νγκες
της, χρις στ& διαρκ 4π κληση τς
7Υπεραγ ας Θεοτκου κα τ&ν κοινων α μ$ τ Χριστ.
Εκε νη τ&ν περ οδο 'σκ&τευε σ$
^να μοναστ&ρι ? 7Ιερομναχος ΑββFς ΖωσιμFς, φημισμ$νος γι τ θε/α
του ?ρματα, ? ?πο/ος 'ναρωτ&θηκε
γι τ Tν Hπρχε Tλλος μοναχς πο3
θ μπορο<σε ν τν Yφελ&σει U ν
το< διδξει κποιο καινο3ργιο ε>δος
'σκ&σεως. 7Ο Θες, γι ν τν διδξει κα ν τν διορθCσει, το< 'ποκλυψε ;τι καν$νας Tνθρωπος δ$ν
μπορε/ ν φθσει στ&ν τελειτητα,
'λλ μεγαλ3τερος ε>ναι ? 'γCνας
α+τς πο3 βρ σκεται μπροστ 'π’
α+τν πο3 χει Uδη περσει. Κα
στ&ν συν$χεια το< Hπ$δειξε ν πορευθε/ σ$ ^να μοναστ&ρι πο3 βρισκταν κοντ στν Iορδνη ποταμ,
στ ?πο/ο πργματι κατ$φυγε.
Στ μοναστ&ρι α+τ Hπρχε ^νας
καννας, σ3μφωνα μ$ τν ?πο/ο, τ&ν
Κυριακ& τς Τυρινς 'φο< ο0 μοναχο κοινωνο<σαν, φευγαν στ&ν ρημο π$ραν το< Ιορδνου, γι ν 'γωνισθο<ν κατ τ&ν περ οδο τς Τεσσαρακοστς τν 'γCνα τς 'σκ&σεως. Επ$στρεφαν δ$ στ μοναστ&ρι
τ&ν Κυριακ& τν Βαων. Ε>χαν !ς
καννα ν μ&ν συναντF κανε ς τν
Tλλο 'δελφ στ&ν ρημο κα ν μ&ν
τν 4ρωτF, ;ταν 4π$στρεφαν, γι τ
ε>δος τς 'σκ&σεως πο3 κανε τ&ν
περ οδο α+τ&.
Α+τν τν καννα 4φρμοσε κα ?
ΑββFς ΖωσιμFς κα πορε3θηκε στ&ν
ρημο, χοντας τ&ν 4λπ δα ν συνα-

ντ&σει κποιον 'σκητ& πο3 θ τν
βοηθο<σε ν φθσει σ$ α+τ πο3
ποθο<σε. Πορευταν προσευχμενος κα τρCγοντας 4λχιστα. Κοιμταν δ$ ;που εHρισκταν.
Ε>χε περπατ&σει μ α πορε α ε@κοσι
#μερν ;ταν, κποια στιγμ& πο3 κθισε ν ξεκουραστε/ κα ψελνε, ε>δε
στ βθος μ α σκι πο3 μοιαζε μ$
'νθρCπινο σμα. Στ&ν 'ρχ& θεCρησε ;τι fταν δαιμονικ φντασμα,
'λλ πειτα διαπ στωσε ;τι fταν
Tνθρωπος. Α+τ τ bν πο3 βλεπε
fταν γυμν, ε>χε μα<ρο σμα κα
ε>χε στ κεφλι του λ γες Tσπρες τρ χες, πο3 δ$ν φθαναν πι κτω 'π
τν λαιμ. 7Ο ΑββFς ΖωσιμFς βλεπε την 7Οσ α Μαρ α, τ&ν Vρα πο3
προσευχταν.
Κατ τ&ν συνντηση α+τ&, 'φο< #
Οσ α το< 'ποκλυψε ;λη τ&ν ζω&
της, ζ&τησε 'π τν ΑββF ΖωσιμF
ν λθει κατ τ&ν Μεγλη Π$μπτη
τς Gπμενης χρονιFς, σ$ ^ναν ?ρισμ$νο τπο στ&ν bχθη το< Ιορδνου
ποταμο<, γι ν τ&ν κοινων&σει,
uστερα 'π πολλ χρνια μεγλης
μετνοιας, πο3 μεταμρφωσε τ&ν
uπαρξ& της.
Πργματι τ& Μεγλη Π$μπτη τς
Gπμενης χρονις, πρε μαζ του σ$
^να μικρ ποτ&ρι τ Σμα κα τ
ΑPμα το< Χριστο<, μερικ σ3κα κα
χουρμδες κα λ γη βρεγμ$νη φακ&
κα βγκε 'π τ μοναστ&ρι γι ν
συναντ&σει τ&ν 7Οσ α Μαρ α. Επειδ& ;μως εκε νη 'ργοπορο<σε ν
λθει στν καθορισμ$νο τπο, ?
ΑββFς προσευχταν στν Θε μ$
δκρυα ν μ&ν το< στερ&σει, λγω

τν Sμαρτιν του, τ&ν ε+καιρ α ν
τ& δε/ 4κ ν$ου.
Μετ τ&ν θερμ& προσευχ& τ&ν ε>δε
'π τ&ν Tλλη πλευρ το< Ιορδνη
ποταμο<, ν κνει τ σημε/ο το<
Σταυρο<, ν πατF πνω στ νερ
το< ποταμο< κα ν βαδ ζει πρς
4κε/νον. Τν παρακλεσε ν πε/ τ
Σ3μβολο τς Π στεως κα τ «Πτερ
#μν», τν 'σπσθηκε κα κοινCνησε τν ζωοποιν Μυστηρ ων.
Στ&ν συν$χεια, 'φο< τν παρακλεσε ν λθει κα τ Gπμενο τος
στ σημε/ο, πο3 τ&ν ε>χε συναντ&σει
τ&ν πρCτη φορ, ζ&τησε τ&ν προσευχ& του.
Τ Gπμενο τος, σ3μφωνα κα μ$
τ&ν παρκληση τς 7Οσ ας, ? ΑββFς
βιαζταν ν φθσει «πρς 4κε/νο τ
παρδοξο θ$αμα». Αφο< βδισε
πολλ$ς #μ$ρες κα φθασε στν τπο
4κε/νο, ψαχνε «!ς θηρευτ&ς 4μπειρτατος» ν δε/ τ&ν 7Οσ α το< Θεο<.
ZΟμως δ$ν τ&ν βλεπε πουθεν. Ττε
Tρχισε ν προσε3χεται στν Θε κατανυκτικ. Γι τν ΑββF ΖωσιμF #
7Οσ α Μαρ α fταν Tθικτος θησαυρς, Tγγελος μ$σα σ$ σμα, πο3 ?
κσμος δ$ν fταν Tξιος ν τν χει.
Κα προσευχμενος βρκε τ&ν 7Οσ α
νεκρ&, κε μενη στ&ν γ, μ$ τ χ$ρια
σταυρωμ$να κα βλ$ποντας πρς
τ&ν 'νατολ&. Συγχρνως βρκε κα
γραφ& πο3 τν παρακαλο<σε ν τ&ν
4νταφισει.
7Η 7Οσ α κοιμ&θηκε τ&ν @δια #μ$ρα
πο3 κοινCνησε, 'φο< ε>χε διασχ σει
σ$ μ α Vρα 'πσταση τ&ν ?πο α δι&νυσε τ Gπμενο τος ? ΑββFς ΖωσιμFς σ$ ε@κοσι #μ$ρες. Τ σμα της
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ε>χε 'ποκτ&σει Tλλες Wδιτητες, ε>χε
μεταμορφωθε/.
ZΕνα λιοντρι τν βοηθF ν 'νο ξει τν λκκο κα ν θψει τ&ν
7Οσ α, τς ?πο ας τν β ο διηγ&θηκε
στο3ς μοναχο3ς τς Μονς του, κα
? ?πο/ος παρ$μεινε στ&ν συνε δηση
τς Εκκλησ ας !ς 'κριβ$ς Hπδειγμα μετανο ας, 'λλ κα μοναδικς
'λλαγς τρπου ζως.
7Η φρση πο3 Tκουσε ? Αββς
ΖωσιμFς, ;τι «μεγαλ3τερος ε>ναι ?
'γCνας πο3 βρ σκεται μπροστ»
μFς 4ντσσει σ$ μι πνευματικ&
'ντιμετCπιση το< κσμου, κα μFς
καλε/ ν συνειδητοποι&σουμε ;τι #
ζω& το< 'νθρCπου δ$ν περιορ ζεται
μνο στ&ν 4π τευξη Hλικν κα κοινωνικν στχων. Α+τ σημα νει ;τι
# ννοια το< 'γCνα κα μλιστα το<
πνευματικο<, χρειζεται ν ε>ναι
πντοτε μπροστ μας, γι ν μπορο<με ν νοηματοδοτο<με συνεχς
τ& ζω& μας.
7Η 7Οσ α μFς δ δει τ&ν 4φαρμογ&
τς φωνς πο3 Tκουσε ? Αββς. 7Η
Sμαρτ α δ$ν 'πετ$λεσε τ τ$λος,
'λλ τ&ν 'ρχ& γι τ&ν προσπθει
της. Μετανησε, 4γκατ$λειψε τν κσμο, ν&στεψε, κλαψε, 'σκ&θηκε, πολ$μησε, δ$ν σταμτησε μ$χρι τ$λους
ν 'γων ζεται τν καλν 'γCνα.
ΓνCριζε ;τι ? 'γCνας της ε>χε στσεις, ν κες, 'λλ κα συν$χεια. Μετ
'π κθε πνευματικ& 4πιτυχ α, 'κολουθο<σε μεγαλ3τερος ? πλεμος
τν πειρασμν, ;πως χαρακτηριστικ # @δια διηγε/ται στ συναξρι της:
«Π στεψ$ με, 'ββ, δεκαεπτ χρνια γ3ριζα σ’ α+τ&ν τ&ν ρημο πα22

λε3οντας σν μ$ 'ν&μερα θηρ α 4νντια στ ς παρλογες 4πιθυμ ες».
7Ο Χριστς, μ$σα 'π τ&ν σταυρικ& Του θυσ α κα τ&ν Ανσταση, μFς
δ νει τ δικα ωμα ν 4παν$λθουμε
στ&ν γν&σια κοινων α μ$ τ Θε. Κα
μFς καλε/ μ$σα 'π τ&ν μετνοια,
δηλαδ& τ&ν 'λλαγ& το< νο<, το<
τρπου σκ$ψης, δρσης κα ζως, ν
4ναποθ$σουμε τ&ν 4λευθερ α μας
στν Θε, ν δCσουμε νημα στ&
ζω& μας 'γαπCντας κα ν κνουμε
^να ν$ο ξεκ νημα μετανο ας. 7Η
'σκητικ& μας παρδοση [νομζει
α+τ& τ& ν$α προσπθεια «βαλε/ν
'ρχ&ν μετανο ας» κα μFς καλε/ τσι
ν πορευθο<με.
Εμε/ς μοιζουμε στ&ν 7Οσ α Μαρ α τ&ν ΑWγυπτ α; Να , Hπ τ&ν
ννοια ;τι Tλλες «'γπες», κοσμικ$ς,
χουν πρει πρωτε3ουσα θ$ση στ&
ζω& μας. Μπορε/ 4ξωτερικ ν τηρο<με τ ς 4ντολ$ς κα μλιστα μ$ Wδια τερη α+στηρτητα, στ&ν ο+σ α
;μως τ πθη μας λειτουργο<ν
Hπερμεγεθυντικ, δηλαδ& πντοτε
Hπρχει μ$σα μας κτι πο3 δ$ν 4πιτρ$πει στ&ν 'γπη το< Θεο< ν μFς
'γκαλισει ?λοκληρωτικ. Κτι 'π
τ δικ μας θ$λημα, μFς καθιστF
'π στους κα δ3σπιστους ναντι το<
Θεο<, ? πθος μας γι’ α+τν διασπFται, κποιες φορ$ς κα 'π τ ς
βιοτικ$ς μ$ριμνες, 'λλ κα # 4λευθερ α μας δ$ν λειτουργε/ ;πως θ
πρεπε ν λειτουργ&σει, καθCς δυσκολευμαστε ν Hποτξουμε τν
4γωισμ μας κα τ&ν α@σθηση ;τι
4με/ς ε@μαστε τ κ$ντρο το< κσμου.
7Η 7Οσ α Μαρ α # ΑWγυπτ α μετα-

νησε γι τν πρτερο β ο της, τν
4γκατ$λειψε 4ντελς. Μ$σα της
4ντυπCθηκε # συντριβ& γι τ παρελθν κα # 'γων α γι τ&ν κοινων α μ$ τ Θε. Εγκατ$λειψε τ&ν ζω&
το< κσμου, δ$ν δοκ μασε κν τ&
ζω& το< μοναχισμο<, 'λλ πορε3θηκε 4ν 4ρ&μ6ω, διτι δ$ν βλεπε Tλλο
νημα στ& ζω& της, παρ τ&ν 4λε3θερη παρδοσ& της στ&ν 'γπη το<
Θεο<. Κα το<το σ&μαινε ;τι πλ$ον
Tλλο 'π τ Θε δ$ν ε>χε νημα γι’
α+τ&ν, # κοινων α μαζ Του 'ποτ$λεσε τν μοναδικ λγο ζως κα
uπαρξης γι’ α+τ&ν κα α+τ& # κοινων α τ&ν ?δ&γησε στ&ν αWCνια δξα
'π τ&ν μ α μερι, 'λλ κα στ&ν
'νπτυξη α+το< πο3 [νομζουμε
Hπ$ρβαση τν παθν, σχ$ση ζως
κα κοινων ας μ$ τ Χριστ.
7Η 7Οσ α μFς δε χνει κα τν δρμο
Vστε ν μπορ$σουμε μ$ τ&ν σειρ
μας ν Hπερβο<με τ&ν #δον& κα τ&ν
[δ3νη της, καθCς ε>ναι ξεκθαρο ;τι
# ζω& τν 'πολα3σεων συνοδε3εται
'π πνο, ε@τε α+τς ε>ναι μ$ τ&ν
μορφ& τς σωματικς 'σθ$νειας,
ε@τε μ$ τ&ν συναισθηματικ& 'νισορροπ α, ε@τε μ$ τ&ν μ& εuρεση νο&ματος στ& ζω&.
Μ$σα στν σ3γχρονο τρπο ζως
μας, ? ?πο/ος θεοποιε/ τ&ν #δον& μ$σα 'π τ καταναλωτικ πνε<μα,
πο3 χυδαιοποιε/ τ αWσθ&ματα κα
τ&ν 'γπη, πο3 καθιστF τν κσμο
μας 'νθρωποκεντρικ κα 4ν οτε
δαιμονοκεντρικ, # 4γκρτεια !ς
πρταση ζως γι τ&ν ψυχοσωματικ& [νττητα το< 'νθρCπου, ?δηγε/
στν θεανθρωποκεντρικ τρπο

ζως, καθCς 'ποσκοπε/ bχι στ ν
μFς καταστ&σει 'πκοσμους, 'λλ
ν δCσει χρο στν Ιησο< Χριστ
ν κατοικ&σει στ ς καρδι$ς μας.
7Ο 'νθρωποκεντρικς πολιτισμς
μας θεοποιε/ σ&μερα τ ς 0καντητες
κα τν 4γωισμ το< 'νθρCπου. Τοποθετε/ !ς κ$ντρο τς ζως μας τν
Gαυτ μας, 4με/ς 'λλζουμε τν κσμο κι 4με/ς πρ$πει ν 4λ$γχουμε τ&
ζω&. Γι’ α+τ ? σ3γχρονος Tνθρωπος
δ$ν μπορε/ ν συμβιβαστε/ μ$ τ&ν
ννοια το< πνου, τς 'ρρCστιας κα
το< θαντου, δ$ν μπορε/ ν συμβιβαστε/ μ$ τ&ν ννοια τν γηρατειν,
δ$ν μπορε/ ν συμβιβαστε/ μ$ τ&ν
Wδ$α ;τι # ζω& θ συνεχιστε/ κα χωρ ς α+τν κα κνει ;,τι μπορε/ γι
ν κρατηθε/ ν$ος, κυρ ως 4ξωτερικ.
Γι’ α+τ κα δ$ν 'ν$χεται τ&ν ττα,
γι’ α+τ κα δ$ν μπορε/ ν συμβιβαστε/ μ$ τ θνατο, 'λλ τν ξορκ ζει
σν ^να μεγλο κακ. Γι’ α+τ δ$ν
μπορε/ ν 'νεχθε/ τν Tλλον στ&ν
οWκογ$νεια, τν 4παγγελματικ χρο,
τ&ν κοινων α. Γι’ α+τ δ$ν μπορε/ ν
δε/ στ πρσωπο το< ?ποιουδ&ποτε
Tλλου, τν 'δελφ του, γι τν ?πο/ο
? Χριστς π$θανε, καθCς χει !ς κ$ντρο τς ζως του τν Gαυτ του κα
τ ς 4πιθυμ ες του, τ ς 0καντητ$ς του,
τ χαρ σματ του, μ$ 'ποτ$λεσμα ν
μ&ν 4νοχλε/ται Tν 'δικε/ται ? Tλλος,
ν μ& θυσιζει κτι 'π τ συμφ$ροντ του, ν μ& σταματF μπροστ σ$
τ ποτε, 'ρκε/ ν 0κανοποι&σει τ 4γC
του.
7Η θεανθρωποκεντρικ& πρταση
ζως τς Εκκλησ ας μας, ;πως βιCνεται στ πρσωπα τν 7Αγ ων, μFς
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Hποδεικν3ει ;τι μνο δι τς 'γπης
χει νημα # ζω&. 7Η 7Οσ α Μαρ α
'γπησε τν Θε, 4γκατ$λειψε τ
πντα, 4μπιστε3θηκε τν Gαυτ της
στ&ν χρη Του κα τ&ν 'γπη Του
κα λαβε !ς δρο τ&ν μακαριτητα
κα σ’ α+τ& κα στ&ν Tλλη ζω&.
7Η 'γπη γι τ Θε περνF γι
;λους μας πο3 ζο<με στν κσμο, μ$σα 'π τ&ν 'γπη γι τν συννθρωπο. Α+τ& # 'γπη 4κδηλCνεται
μ$σα 'π τ&ν 'νοχ&, μ$σα 'π τ
«'λλ&λων τ βρη βαστζετε», μ$σα
'π τ&ν 4λεημοσ3νη, τ&ν Hπομον&,
τ&ν ταπε νωση κα τ&ν α@σθηση ;τι #
κοινων α μ$ τν Θε δ νει νημα στ&
ζω& ;λων. 7Ο καθ$νας μας ε>ναι εWκνα το< Θεο<. Αυτ σημα νει ;τι ?
Tλλος ε>ναι # 'φετηρ α γι τ& δικ&
μας σωτηρ α, 'λλ κα μακαριτητα.
7Η ε+τυχ α περνF μ$σα 'π τ& διακον α το< Tλλου κα ? Gαυτς μας νοηματοδοτε/ται ;ταν παλε3ει ν 'γαπ&σει τ Θε κα τν διπλαν του.
_Αρα, α+τ& # α@σθηση τς α+τρκειας, τς 'τομικτητας πο3 μFς
διακρ νει συν&θως, δ$ν χει σχ$ση μ$
τν τρπο τς Εκκλησ ας. Παλε3ω
bχι μνο γι μ$να, 'λλ κα γι το3ς
Tλλους. Δ$ν μο< 4πιτρ$πεται ν
ε+τυχ κα ν 'διαφορ γι τ&ν
ε+τυχ α τν Tλλων. Κα α+τ& # ε+τυχ α δ$ν ε>ναι τσο Hλικ&, ;σο ν λειτουργε/ πνευματικ ? πλησ ον μου,
ν πιστε3ει κα ν 'γων ζεται κα ?
@διος ν βρε/ λ3ση στ 4ρωτ&ματα
τς uπαρξης, ν ζε/ κα ν μ&ν πεθα νει αWCνια!
7Η 7Οσ α Μαρ α # ΑWγυπτ α, 4νσαρκCνοντας τ θεανθρωποκεντρι24

κ πρτυπο τς Εκκλησ ας, μFς
μιλF γι τν φωτισμ 'π τ&ν 'γπη
το< Θεο< !ς τν στχο τς ζως της:
«Δ$ν σηκωνμουνα 'π τ& γ κι
Tν 'κμη συν$βαινε ν περν κι
?λκληρο εWκοσιτετρωρο σ’ α+τ&
τ& στση, μ$χρις ;του μ$ λουζε μ$
τ& λμψη του τ γλυκ3 4κε/νο φς κι
διωχνε τελε ως το3ς λογισμο3ς πο3
μ’ 4νοχλο<σαν».
Κα ;πως κλε νει χαρακτηριστικ
τ&ν δι&γησ& του γι τ&ν 7Οσ α Μαρ α ? ZΑγιος Σωφρνιος, Πατριρχης
Ιεροσολ3μων, Tς ε>ναι κα # δικ&
μας ε+χ& 'πψε:
«7Ο Θες πο3 πραγματοπο ησε μεγλα κα θαυμαστ γεγοντα, πο3
'νταμε βει μ$ πολ3 μεγλες δωρε$ς
;σους 4λπ ζουν σ’ Α+τν, Tς μFς
'ξιCσει ν βρεθο<με κα ν ταχθο<με μ$ τ μ$ρος τς Μαρ ας,
α+τς τς μακαρ ας, μαζ μ$ ;λους
;σοι Τν ε+αρ$στησαν 'ν το3ς
αWνες μ$ τ&ν θεωρ α κα τ&ν πρξη».
Αναστασα
ΔΡΑΝΔAΚΗ-ΜΑΡΙΝAΚΗ
Νομικς – Συμβολαιογρφος

TÔÜ N˘ÌÊ›Ô˘
^H àÓÂÎÏ¿ÏËÙË ¢ﬁÍ· âÓ‰Â‰˘Ì¤ÓË Ù‹Ó ôÎÚ· Ù·Â›ÓˆÛË. ^√ ^∂ÏÎﬁÌÂÓÔ˜
Úﬁ˜ Ù‹Ó öÛ¯·ÙË \√‰‡ÓË. ª˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ ª¤Á· Î·› Ùﬁ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ àÂÚÈÓﬁËÙÔ. \∂ÎÂÖÓÔ˜ ÔÚÂ‡ÂÙ·È, ôÓÂ˘ ¬ÚˆÓ Î·› ïÚ›ˆÓ, ·Ú·‰ÔÌ¤ÓÔ˜ ÛÙ‹ μÔ‡ÏËÛË
ÙÔÜ âÓ ÔéÚ·ÓÔÖ˜ ¶·ÙÚﬁ˜.
∂rÓ·È ï \∞·ı‹˜. \∞ÓÂÓÂÚÁ‹˜ ì ¯Ô˚Î‹ âÍ¿ÚÙËÛË ÛÙ‹Ó ·ÚÔ¯‹ ÙÔÜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔÜ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ÂÙˆÎﬁÙÔ˜ àÓıÚÒÔ˘Ø Ù‹Ó ÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ‹Ó ı¤ˆÛË.
\∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·, ä Î·Ù·ÎﬁÚ˘ÊË àÓ·˙‹ÙËÛË, àÁˆÓ›· Î·› ¬Ú·Ì· ïÏﬁÊˆÙÔ ÙáÓ óÚ·›ˆÓ „˘¯áÓ.
™˘Ó·ÎﬁÏÔ˘ıË ì âÎ‰·¿ÓËÛË ÛÙ‹Ó ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙÉ˜ \∞Á¿Ë˜, Ì¤Û’ àﬁ Ù‹Ó
˘ÎÓ‹ ÙÉ˜ ›ÛÙÂˆ˜ àÔ‰Ô¯‹. ^∏ Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘
ÛÙ‹Ó åÛﬁÚÚÔË ÛÙ¿ÛË ÙÔÜ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÈÎÚ‹ ì ÁÂ‡ÛË ÙÉ˜ «¯ÔÏÉ˜», ÁÏ˘Î‡
Ùﬁ àÓ¿‚Ú˘ÛÌ· ÙÉ˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜.
∫È âÛ‡ Ó¿ Ì·˙Â‡ÂÈ˜ ÛÙÔ‡˜ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ∫‹Ô˘˜ Ù‹Ó Âéˆ‰›· ÙÉ˜ àı¤·ÙË˜
ò∞ÓÔÈÍË˜, àÓ·ÊÔÚ¿ ÛÙﬁÓ \∏Á·ËÌ¤ÓÔ. æ˘¯‹ ÎÂÎ·ı·ÚÌ¤ÓË, âÛ·Â› Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û· ó˜ Ù·ÂÈÓ‹ ¯Ú˘Û·ÏÏ›‰· ÛÙﬁ ‰ÈÎﬁ ΔÔ˘ ºá˜, ôÎÔ˘:
«\π‰Ô‡ ï ¡˘ÌÊ›Ô˜ öÚ¯ÂÙ·È...»
^∏ ¡‡¯Ù· ‚·ıÂÈ¿...
«¶á˜ Ó¿ ÛÙ·ıÔÜÌÂ ÛÙ‹Ó çÚÔÊ‹ ÙáÓ ùÓÙˆÓ,
Ì¤ ¯›ÏÈ· ÙáÓ Ô˘ÏÈáÓ ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÌ·Ù·
ÙÔÜ ò∂Û¯·ÙÔ˘ Ó¿ ÓÈÒÛÔ˘ÌÂ Ùﬁ Ú›ÁÔ˜;»
^∏ \∂ÁÚ‹ÁÔÚÛË, àÚÚ·Á‹˜ ÛÙ‹Ó â¿ÚÎÂÈ· ÙÉ˜ Ï˘¯Ó›·˜.
∫·Ù·Ê˘Á‹, Ùﬁ ò∂ÏÂÔ˜...
∞åÎ·ÙÂÚÖÓ· ªÔÓ·¯‹
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Στν ποκαθλωση
«Εως πτε πενθ"σει J γA, κα π9ς
χρτος το γρο ξηρανθ"σεται π
κακας τFν νθρBπων».
Μεγλη Παρασκευ& σ&μερα κα ?
νο<ς ταξιδευτ&ς κα προσκυνητ&ς
συνμα περπατε/ στ καλντερ μια
τς 7Αγ ας πλεως Ιερουσαλ&μ.
Οχλοβο& κα 'ναταραχ& μεγλη.
Κσμος πηγαινο$ρχεται ^ρμαιος στ ς
δημαγωγικ$ς παροτρ3νσεις τν
'ρχντων του. Πνω στν λφο το<
ΓολγοθF τ νεκρ σμα το< Ιησο<,
αWκ ζει τ νο<, προκαλε/ τ συνα σθημα, τ μτια δακρ3ζουν. Πο< ο0
μαθητ$ς, πο< ? Π$τρος, πο< ο0 ε+εργετηθ$ντες, πο< ? φ λος ? Λζαρος,
πο< τ Yσσαν; Μνο # μνα κα κποιες Tλλες γυνα/κες κι 4κε/νες μακρθεν. Εκε/νος μνος μεταξ3 δ3ο
ληστν. Κα # 4κκλησ α 'ν το3ς
αWνες μελωδε/ «ε&συμπθητον θρAνον». οLμοι, γλυκ!τατε *Ιησο» Σ3 ?
Θες τν δυνμεων «? 4τζων, νεφρο3ς κα καρδ αν» πο3 4ν$πλησες
τ&ν Ιουδα α θαυμτων, πο3 'ν$στησες το3ς νεκρο3ς, πο3 ε>σαι ? λυτρωτ&ς το< κσμου, καρφωμ$νος σ&μερα
πνω στ Σταυρ; «Φοβερν κα πα-

* Λ$χθηκε κατ τν 7Eσπεριν τς AποκαθηλCσεως
(29.3.2010) στν 0. Mητροπολιτικ να Pεθ3μνου.
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ρδοξον μυστ"ριον σ"μερον νεργο!μενον καθορ9ται». Κι ;μως 'π
κε/ πνω κα πλιν 'κο3εται # γλυκει φων& σου παρηγορητικ&, γεμτη 'γπη κα συμπνοια πρς τν
καθ$να μας. «Θρσει τ#κνον γB νενκηκα τν κσμον». Κα μFς δε χνει
τν πνο !ς τ σημδι τς χαρFς. Τ
θνατο Του !ς τ γλυκοχραμα τς
ζως. Τ Σταυρ Του !ς τ&ν προϋπθεση τς Ανστασης. Ν ε>ναι Tραγε
? Σταυρς τ 'ποτ$λεσμα τς 'νθρCπινης 4μπθειας κα το< μ σους,
U # Tκρα συγκατβαση κα ταπε νωση το< βασιλ$ως τς δξης;
}Ω να ! ΣεβασμιCτατε, 'γαπητο
'δελφο ,
7Ο Σταυρς ε>ναι # ?δς πο3 ? Θες διλεξε γι ν ρθει στο3ς 'νθρCπους κα ο0 Tνθρωποι ν πFνε στν
Θε. Πρκειται γι ^να δρμο [δ3νης, δρμο 4π πονο κα τραγικ,
'λλ 'ληθιν κα γν&σιο. 7Ο Θες
πνω στ Σταυρ α+τοαποκαλ3πτεται κα α+τοπαραδ δεται !ς 'δ3νατος κα 'νυπερσπιστος, πτωχς κα
4πα της. Α+τ ε>ναι ;μως «# μωρ α»
κα τ «σκνδαλο», τ μ$γα παρδοξο κα ? μεγλος πειρασμς πο3 προκαλε/ τσο τ&ν 'νθρCπινη ε+σ$βεια
;σο κα τν 'νθρCπινο λγο. Αλλ
συγχρνως, α+τ ε>ναι τ θα<μα κα

# σοφ α το< Θεο<, # μαρτυρ α, #
4λπ δα κα # δ3ναμη πο3 'νο γει διεξδους στ 'δι$ξοδα το< κσμου,
πο3 δ$ν καταργε/, 'λλ 'πελευθερCνει, πο3 δ$ν 'ναιρε/, 'λλ σCζει τ&ν
0στορ α. 7Ο Σταυρς το< Χριστο<
ε>ναι τ μυστ&ριο «τς '&ττητης 'δυναμ ας το< Θεο<». Ε>ναι # 'γαπητικ&
'πντηση κα ? μανικς ρωτας το<
Θεο< στ&ν τρ$λα το< 'νθρCπου ν
διαλ$γει τ θνατο στ&ν προσπθει
του γι ν ζ&σει. Ε>ναι # κρ ση τς
κρ σεCς μας. Αλλ μ$ ποι$ς 4μπειρικ$ς βεβαιτητες, μ$ ποι$ς πνευματικ$ς προσεγγ σεις, ν μιλ&σουμε γι
τ μυστ&ριο το< Σταυρο< στν
Tνθρωπο τς 4ποχς μας ;που #
'λγιστη κατανλωση 'ποτελε/ καννα ζως κα # ε+ζω α τς διαφημιστικς προπαγνδας μοναδικ στχο κα bνειρο;
Τ ;σα Tρρητα κατορθCνει ν πε/
# Εκκλησ α στ ς 'κολουθ ες της μοιζουν 'κατανητα, πο3 ;μως 'ποτελο<ν τ& μνη 4λπ δα τς καθημαγμ$νης μας ζως.
Αδελφο μου, σ&μερα Μ. Παρασκευ& 'φ&νω τ& σκ$ψη μου ν’ Sπλωθε/ στ ς διαστσεις το< παγκσμιου
ΓολγοθF κα ν γ νει μ$τοχος το<
'γCνα κα τς 'γων ας το< πνου
κα τν δακρ3ων το< κθε 'νθρCπου «$π#ρ οc Χριστς π#θανε». Τς
[δ3νης κα τς θλ ψης πο3 δοκιμζουν συννθρωπο μας 4ξ αWτ ας το<
μ σους, τς κακ ας, τς 4λλε ψεως
'λληλεγγ3ης κα φιλανθρωπ ας.
Πολλ$ς φορ$ς 4ν [νματι το< συμφ$ροντος, τς 4κμετλλευσης, το< 'θ$μιτου πλουτισμο<. ΑγνοCντας τ μ&νυμα πο3 4κπ$μπει ? λυτρωτ&ς πνω

'π τ Σταυρ. Τ μ&νυμα τς 'γπης, τς συγνCμης, τς καταλλαγς.
ΑγνοCντας ;τι # 'γπη ο+δ$να μισε/, ο+δ$να λοιδορε/, ο+δ$να κατακρ νει, ο+δ$να λυπε/, ο+δ$να βδελ3σσεται, οQτε πιστ οQτε Tπιστο, οQτε
ξ$νο οQτε Sμαρτωλ, 'λλ συμπσχει περισστερο γι το3ς κακο3ς
κα Sμαρτωλο3ς μιμουμ$νη τν Χριστ, ? ?πο/ος καρφωμ$νος πνω στ
Σταυρ παρακαλε/ γι το3ς 4χθρο3ς
Του. _Οχι θεωρ ες κα γνωσιολογικ
'ξιCματα, bχι πολιτικ$ς κορνες κα
'νο3σιες Hποσχ$σεις. Αλλ δ$χεται
θεληματικ θνατο. Εξευτελ ζεται,
Hποφ$ρει κα πεθα νει τελικ πνω
στ Σταυρ. Α+τ& # Gκο3σια ταπε νωσ& του ε>ναι τελικ κα # '&ττητη
δ3ναμη Του. 7Ο Σταυρς γ νεται σ3μβολο κα ;πλο κατ το< διαβλου
κα το< θαντου.
Ιδο3 τ μ&νυμα τς σωτηρ ας, τ
μ&νυμα τς χαρFς, τ μ&νυμα τς
4λπ δας. Ε>ναι 'λ&θεια πCς ποτ$ ?
Tνθρωπος δ$ν δειξε τσο μ σος
πρς τν Θε ;σο ;ταν τν 'ν$βαζε
στ Σταυρ κα ποτ$ ? Θες δ$ν δειξε τση 'γπη πρς 4μFς, ;σο ;ταν
4ξευτελιζμενος 4δ$χετο σιωπν τν
Σταυρ. ΕσιCπα στο3ς κολαφισμο3ς, 4σιCπα στ ραπ σματα, 4σιCπα στν πνο το< 'κνθινου στεφνου, στο3ς λους, κα ?μιλε/ πτε;
Στ μν&σθητι το< ληστ. Ο0 Tνθρωποι Uθελαν ^να Θε θνητ, 'λλ
4κε/νος μ$ τ&ν 'νστασ& Του χαρ ζει
στν καθ$να μας ;τι πολυτιμτερο
;,τι !ραιτερο ποθο<με στ βθη
τς HπρξεCς μας, τ&ν 'νσταση το<
σCματος κα τς ψυχς. 7Ο Hμνωδς
τς Εκκλησ ας μας θαμπωμ$νος 'π
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α+τ&ν 'κριβς τ&ν 'περιριστη φιλανθρωπ α το< Σωτ&ρα μας κα συγκλονισμ$νος 'π τ&ν Tφατη 'γπη
δοξολογε/ τν Θενθρωπο μ$ uφος
θριαμβευτικ «*ΕσταυρBθης δι’ μ#,
dνα μο πηγσης τ"ν @φεσιν, κεντ"θης τ"ν πλευρν, dνα κρουνο!ς ζωAς
ναβλ!σης μοι».
Αδελφο μου!
Τ πανακ&ρατο σμα το< Λυτρωτο< μας Uδη κατ$βηκε 'π τ Σταυρ
4νειλ&θη σινδν{η καθαρ|F. 7Ο Ιωσ&φ
? 'π Αριμαθα ας κα ? Νικδημος
Gτοιμζουν τ τς ταφς, τ κεν
μνημε/ο περιμ$νει 'νοικτ ν δεχθε/
τν 'ν δεο νεκρ. Ελτε «ψυχα?ς καθαρα?ς κα ρρυπBτοις χελεσι» μυροφρων ναλαβντες τξιν ν γ-
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νουμε μ$τοχοι κα τς ταφς. Ν λαξε3σουμε τ ς π$τρινες καρδι$ς μας
γι ν δεχθο<με τ πανακ&ρατο
σμα. Μ&ν λυπε/σθε, # ροδαυγ& τς
Αναστσεως δ$ν θ’ 'ργ&σει.
7Ο Χριστς μFς βεβαιCνει ;τι #
«λ!πη $μFν εKς χαρν γεν"σεται».
Ακο<στε μνο τ&ν παρκλησ& του
«eΩ φλοι, _ρ9τε, μηδες $μ9ς χωρσει
μου φβος... ΕK οgν $με?ς φλοι μου
στ#, μ# μιμε?σθε, μενατε ν μο, dνα
βτρυν φ#ρητε... *ΕγB γρ εKμι τAς
ζωAς J @μπελος».
Πρωτοπρ. Δημ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛAΚΗΣ
θεολγος

EÈÎ·ÈÚ·
N¤Ô˜ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜ ™ÂÚ‚›·˜

Τ&ν 22α Ιανουαρ ου 2010 # 7Ιερ Σ3νοδος
τς Εκκλησ ας τς Σερβ ας 'ν$δειξε σ$
διαδοχ& το< 4κδημ&σαντος τ&ν 15/11/2009
Πατριρχον Πα<λου τν Επ σκοπο Ν σσης κ. ΕWρηνα/ο. 7Η 4κλογ& γινε μ$ κλ&ρωση μεταξ3 τν τριν +ποψηφ ων.
7Η πρCτη 4νθρνιση γινε τ&ν Gπομ$νη
στν 0ερ καθεδρικ να το< Αρχαγγ$λου
Μιχα&λ Βελιγραδ ου.

^H K¿Ú· ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌÔÓÔ˜
ÛÙﬁ P¤ı˘ÌÓÔ

Τ&ν 25ην Ιανουαρ ου 2010 μεταφ$ρθηκε
'π τ&ν 7Ιερ Μον& Παναχρντου _Ανδρου # τιμ. Κρα το< 7Αγ ου 4νδξου Μεγαλομρτυρος κα Ιαματικο< Παντελε&μονος στ&ν πλη μας. Τ 0ερ λε ψανο 4τ$θη σ$ προσκ3νηση μ$χρι τς 27 τμ. κα πολλο πιστο προσλθαν πρς ε+λογ αν κα
Sγιασμ, 4ν γιναν πολλ$ς 0ερ$ς 'κολουθ ες κα θε/ες λειτουργ ες στν 0. να το<
7Αγ ου Παντελε&μονος Επισκοπε ου, ;που
κα φιλοξεν&θηκε.

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ K¤ÓÙÚÔ °·Ú¿˙Ô˘

Τ&ν 7η Φεβρουαρ ου 2010 γιναν τ 4γκα νια το< Πολιτιστικο< Πνευματικο< Κ$ντρου, Θεμιστοκλς Μαρκκης στ Γαρζο Μυλοποτμου. 7Η 4κδ&λωση συν$πεσε
μ$ τ& συμπλ&ρωση 30 χρνων το< Πολιτιστικο< Συλλγου Γαρζου κα τιμ&θηκε #
μν&μη κα # προσφορ το< Πρωτοπρεσβυτ$ρου το< ΟWκουμενικο< Θρνου Θεμιστοκλ Μαρκκη (+2005). Τν Αγιασμ τν
4γκαιν ων 4τ$λεσε ? 7Ηγο3μενος τς 7ΙερFς

° ÂÁÔÓoÙ·
Μονς Αρκαδ ου Αρχιμ. Μ3ρων Καλαϊτζς. Παρευρ$θησαν # Bουλευτ&ς Ρεθ3μνης κ. _Ολγα Κεφαλογιννη, ο0 Αντινομρχες κ. ΜανCλης Σταυρακκης κα κ.
Γιννης Νικολο3δης, ? Δ&μαρχος Κουλο3κωνα κ. Δημ&τρης Κκκινος κ.T. 4π σημοι
κα πλθος κσμου.

™˘ÓÂ‰Ú›· ÙÉ˜ ^IÂÚÄ˜ ™˘Óﬁ‰Ô˘

7Η 7Ιερ Επαρχιακ& Σ3νοδος τς Εκκλησ ας Κρ&της συνεδρ ασε Hπ τ&ν προεδρ α
το< Σεβ. Αρχιεπισκπου κ.κ. ΕWρηνα ου τ&ν
8η Φεβρουαρ ου 2010 κα 'σχολ&θηκε μ$
θ$ματα τς Sρμοδιτητς της. Στ Ανακοινωθ$ν πο3 4ξ$δωσε σημειCνεται: «7Η 7Ιερ
Σ3νοδος κατανοCντας τ&ν 'γων α πο3 βιCνουν ο0 Tνθρωποι τς Μεγαλον&σου 4ξαιτ ας τς παγκσμιας οWκονομικς κρ σης,
4κφρζει τ& συμπαρστασ& της, Wδια τερα
στο3ς οWκονομικ 4μπερ στατους. Καλε/ δ$
;λους ν GνCσουμε τ ς δυνμεις μας κα ν
'γωνιστο<με μ$ ταπε νωση κα 4λπ δα στν
Κ3ριο Ιησο< Χριστ γι ν δι$λθουμε δυναττεροι. 7Η 7Ιερ Σ3νοδος μ$ 'φορμ& τ&ν
ναρξη σ$ λ γες μ$ρες τς κατανυκτικς περιδου τς 7Αγ ας κα Μεγλης Τεσσαρακοστς εQχεται στν πιστ λα τς Μεγαλον&σου ν δι$λθουμε ;λοι μ$ μετνοια κα προσευχ& τ&ν 4πικε μενη περ οδο κα ν 'ξιωθο<με ν Gορτσουμε μ$ χαρ τ&ν Ανσταση το< Κυρ ου μας».

^IÂÚﬁÛ˘ÏÔÈ ÛÙ‹Ó \AÍﬁ M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘

Τ&ν 8η Φεβρουαρ ου 2010 Tγνωστοι δρστες δι$ρρηξαν τν 7Ιερ Να το< 7Αγ ου
Αθανασ ου Πατελρου στ&ν Αξ Μυλο29

ποτμου κα 'φα ρεσαν τ 'φιερCματα
τν πιστν, καθCς κα τ&ν λειψανοθ&κη μ$
0ερ λε ψανο το< 7Αγ ου. Ο0 κτοικοι τς
Ενορ ας fσαν 'νστατοι 'π τ&ν 0εροσυλ α α+τ& κα καναν κκληση πρς το3ς
δρστες ν 4πιστρ$ψουν τ 0ερ λε ψανο.
Λ γες #μ$ρες 'ργτερα το<το 'νευρ$θη.

\EÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ¿ Ù‹Ó ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·

Τ&ν 20& Μαρτ ου 2010 πραγματοποι&θηκε
στ Ωδε/ο Ρεθ3μνου 4κδ&λωση γι τ&ν
ΟWκογ$νεια (δε3τερη τς σειρFς), πο3 διοργνωσαν # 7Ιερ Μητρπολ& μας κα ?
Οδοντιατρικς Σ3λλογος Ρεθ3μνου. Στ&
διρκει της # κα Λωρ$ττα Θωμαδου,
Παιδ ατρος-Αναπτυξιολγος, Επ κουρη
Καθηγ&τρια το< Πανεπιστημ ου Αθηνν,
'ν$πτυξε τ θ$μα «ΠρCιμη 'ν χνευση διαταραχν τς 'νπτυξης το< παιδιο< μ$
εWδικ& δοκιμασ α», ? κ. Εμμανου&λ Μανωλκος, Γενετιστ&ς, τ θ$μα «Ν$ες τεχνολογ ες: Μοριακ$ς κυτταρογενετικ$ς τεχνικ$ς
γι τ& διερε3νηση παιδιν μ$ πνευματικ&
καθυστ$ρηση κα συγγενε/ς 'νωμαλ ες»
κα ? κ. Βλσιος Τομαρς, Αναπληρωτ&ς
Καθηγητ&ς Ψυχιατρικς Πανεπιστημ ου
Αθηνν, τ θ$μα «7Η οWκογ$νεια διαπλθει
'κμη Hγιε/ς πολ τες; Τ χαρακτηριστικ
τς λειτουργικς οWκογ$νειας». Ακολο3θησε 4νδιαφ$ρουσα συζ&τηση 4π τν παραπνω θεμτων.

^OÌÈÏ›· ÁÈ¿ Ù‹Ó ^OÛ›· M·Ú›· Ù‹Ó AåÁ˘Ù›·

Τ&ν 22α Μαρτ ου 2010 πραγματοποι&θηκε
4κδ&λωση στ Βιβλιοπωλε/ο τς 7Ι. ΜητροπλεCς μας, στ& διρκεια τς ?πο ας ?μ λησε # κα Αναστασ α Δρανδκη-Μαρινκη, Νομικς-Συμβολαιογρφος, μ$ θ$μα:
«7Οσ α Μαρ α # ΑWγυπτ α, Hπδειγμα μετανο ας».
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^H 25Ë M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙﬁ P¤ı˘ÌÓÔ

Μ$ λαμπρτητα γιορτστηκαν κα στ Ρ$θυμνο τ&ν 25η Μαρτ ου 2010 ? Ε+αγγελισμς τς Θεοτκου κα # 4θνικ& 4π$τειος
τς Παλιγγενεσ ας το< 1821. Επ κεντρο
τν 4κκλησιαστικν τελετν fταν ? πανηγυρ ζων 7Ι. Νας τς Κυρ ας τν Αγγ$λων
τς πλεCς μας, ;που 4νCπιον πυκνο<
4κκλησισματος τν θε/ον λγον 4κ&ρυξε ?
Πρωτοπρεσβ3τερος Νικλαος Πολκης,
Γεν. Αρχιερατικς Επ τροπος. Ακολο3θησαν # 4π σημη Δοξολογ α στν 7Ι. Μητροπολιτικ Να τν ΕWσοδ ων τς Θεοτκου,
παρουσ α
| το< 4κπροσCπου τς Κυβερν&σεως κ. ΚCστα Μαθιουδκη, Γεν. Γραμματ$α
το< 7Υπουργε ου Περιβλλοντος, τν Βουλευτν κ. ΜανCλη _Οθωνα κα κ. _Ολγας
Κεφαλογιννη, το< Νομρχη κ. Γεωργ ου
Παπαδκη, το< Δημρχου κ. Γεωργ ου Μαρινκη κα Tλλων 4πισ&μων. Στ& συν$χεια
4ψλη Επιμνημσυνη Δ$ηση κα γινε κατθεση στεφνων στ μνημε/ο το< ΑγνCστου ΣτρατιCτη κα 'κολο3θησε παρ$λαση
μαθητν κα στρατιωτικν τμημτων στ&ν
κεντρικ& λεωφρο τς πλεCς μας.

^H MÂÁ¿ÏË ^E‚‰ÔÌ¿‰· Î·› Ùﬁ ≠AÁÈÔ ¶¿Û¯·

Μ$ κατνυξη κα μεγλη προσ$λευση πιστν στ ς 0ερ$ς 'κολουθ ες τιμ&θηκε X Μεγλη 7Εβδομδα κα γιορτστηκε τ ZΑγιο
Πσχα στ ς 0ερ$ς Μον$ς κα τ ς Ενορ ες
τς 7ΙερFς ΜητροπλεCς μας. _Επειτα 'π
πρσκληση το< Σεβασμιωττου Ποιμενρχου μας κ.κ. ANΘIMOY φιλοξεν&θηκε σ’
α+τ&ν ? ΣεβασμιCτατος Μητροπολ της
7Ηλιουπλεως κ.κ. ΘEOΔΩPOΣ (το< Πατριαρχε ου Αλεξανδρε ας), ? ?πο/ος:
α) προ$στη τς Θε ας Λειτουργ ας το<
7Αγ. Ιωννου το< Χρυσοστμου τς Κυριακς τν Βαων (28/3) στν 0ερ 4νοριακ να 7Αγ. Γεωργ ου Καλλιθ$ας κα τς

Πασχαλινς Θε ας Λειτουργ ας το< 0ερο<
Χρυσοστμου (4/4) στν 0ερ Μητροπολιτικ να τν ΕWσοδ ων τς Θεοτκου Ρεθ3μνου.
β) Προ$στη το< Εσπερινο< κα τς θε ας
Λειτουργ ας το< Μεγ. Βασιλε ου (1/4) στ
Καθολικ τς 7ΙερFς Μονς Αρσαν ου κα
το< Μεγλου Εσπερινο< το< Πσχα κα
τς Θε ας Λειτουργ ας το< Μεγλου Σαββτου (3/4) στν 0ερ 4νοριακ να Κοιμ&σεως Θεοτκου ΜασταμπF.
γ) Προ$στη τς Θε ας Λειτουργ ας τν
Προηγιασμ$νων ΔCρων τς Μεγλης Δευτ$ρας (29/3) στν 0ερ 4νοριακ να 7Αγ ας
Φωτεινς Κουμπ$, τς Μεγλης Τρ της
(30/3) στν 0ερ να 7Αγ. Αναργ3ρων Περιβολ ων κα τς Μεγλης Τετρτης (31/3) στ
Καθολικ τς 7ΙερFς Μονς 7Αγ. ΕWρ&νης.
δ) Εχοροσττησε κατ τ ς 'κολουθ ες
το< Νυμφ ου στν 0ερ Μητροπολιτικ να
(28/3), στν 0ερ 4νοριακ να 7Αγ. Κωνσταντ νου Ρεθ3μνου (29/3), στν 0ερ 4νοριακ να 7Αγ. Τεσσρων Μαρτ3ρων Ρεθ3μνου (30/3) κα στν 0ερ 4νοριακ να Κυρ ας τν Αγγ$λων Ρεθ3μνου (31/3)
ε) Εχοροσττησε κατ τ Μικρ Απδειπνο κα προ$στη το< 7Αγ ου Ε+χελα ου
τς Μεγλης Τετρτης (31/3), κατ τ&ν
'κολουθ α τν 7Αγ ων Παθν (1/4), κατ
τ ς Μεγλες Ωρες κα τν 7Εσπεριν τς
ΑποκαθηλCσεως τς Μεγλης Παρασκευ&ς (2/4), κατ τν _Ορθρο το< Μεγλου
Σαββτου κα τ&ν πανυχ δα το< Μεγλου
Σαββτου (4/4) στν 0ερ Μητροπολιτικ
να Ρεθ3μνου.
στ) Προ$στη το< Μεγλου 7Εσπερινο<
τς Αγπης κα τς λιτανε3σεως τς Αναστσεως 'ν τ&ν πλη, ε+λγησε τ πασχαλιν 'βγ κα δ$χθηκε τ χριστεπCνυμο πλ&ρωμα στ&ν α@θουσα τελετν το<
Μητροπολιτικο< Μεγρου (4/4).

ΣημειCνομεν ;τι τν Θε/ον Λγο κατ
τν 7Eσπεριν τς ΑποκαθηλCσεως (2/4)
4κ&ρυξεν ? Πρωτοπρεσβ3τερος Δημ&τριος
Χριστοδουλκης, θεολγος.

¶·ÁÎÚ‹ÙÈ· £ÂÔÏÔÁÈÎ‹ ^HÌÂÚ›‰·

Τ& 10η Απριλ ου 2010 ? Παγκρ&τιος Σ3νδεσμος Θεολγων 4πραγματοπο ησε Θεολογικ& 7Hμερ δα στν 0. Μητροπολιτικ
να το< 7Αγ ου Ανδρ$ου, Αρχιεπισκπου
Κρ&της, Αρκαλοχωρ ου. Μετ τ&ν Αρχιερατικ& Θε α Λειτουργ α, ? Πρωτο/ρος
Αδαμντιος Α+γουστ δης, 4κλεγμ$νος
Αναπληρωτ&ς Καθηγητ&ς τς Θεολογικς
Σχολς Πανεπιστημ ου Αθηνν 'ν$πτυξε
τ θ$μα «Θεολογ α κα Ψυχολογ α: Συγκλ σεις κα 'ποκλ σεις». Τσον # εWσ&γηση ;σο
κα # συζ&τηση πο3 'κολο3θησε προσπθησαν ν διαφωτ σουν πτυχ$ς τν σχ$σεων θεολογ ας κα ψυχολογ ας, 'ξιοποιCντας τ&ν 4μπειρ α τν δ3ο χCρων.

TÈÌ‹ ÛÙ‹Ó K·ÏÏÈÚÚﬁË ™ÈÁ·ÓÔÜ-¶·ÚÚ¤Ó

Στ&ν πρCτη 7Ελλην δα δημοσιογρφο
πρωτοπρο στο3ς 'γνες γι τ δικαιCματα τς γυνα κας κα Wδρ3τρια το< Λυκε ου
τν 7Ελλην δων Ρεθυμν α Καλλιρρη Σιγανο< Παρρ$ν fσαν 'φιερωμ$νες ο0 4κδηλCσεις τς 18ης Απριλ ου 2010 πο3 [ργνωσε
τ Λ3κειο 7Ελλην δων τς πλεCς μας.
Μετ τ&ν Επιμνημσυνη Δ$ηση, τ&ν 'ναφορ τς Προ$δρου το< Λυκε ου 7Ελλην δων Ρεθ3μνης κ. Ιωννας Βαλαρ στ βιογραφικ τς τιμωμ$νης γιναν στ&ν πλατε/α Ελευθερ ου Βενιζ$λου (Προκυμα α)
τ 'ποκαλυπτ&ρια προτομς της 'π τν
Νομρχη κ. ΓεCργιο Παπαδκη, τν Δ&μαρχο Ρεθ3μνης κ. ΓεCργιο Μαρινκη κα
τ&ν Πρεδρο το< Λυκε ου 7Ελλην δων
Αθηνν κ. Ελ$νη Τσαλδρη κα 'κολο3θησε κατθεση στεφνων. Τ&ν @δια μ$ρα
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στ&ν α@θουσα το< Λυκε ου πραγματοποι&θηκε 7Ημερ δα μ$ κ3ριους εWσηγητ$ς τν κ.
Ιωννη Ζ$ρβα, 7Ομτιμο Καθηγητ& το<
Παν/μ ου Αθηνν, τν κ. ΑντCνιο Χουρδκη, Καθηγητ& το< Παν/μ ου Κρ&της κα
τ&ν κ. Σοφ α Τριλ βα, Επ κουρο Καθηγ&τρια το< Παν/μ ου Κρ&της.

γραφ ες κα ε>ναι ;πως κα ? α’ στ&ν 'γγλικ& γλCσσα. Συγχα ρομε τν κ. Καθηγητ&
γι τ λαμπρ α+τ 4π τευγμα, πο3 'ναφ$ρεται στ& μακρα ωνη 4κκλησιαστικ& κα
πολιτισμικ& 0στορ α τς 7ΙερFς ΜητροπλεCς μας.

^O öÚ·ÓÔ˜ ÙÉ˜ \AÁ¿Ë˜ 2009

^H ëÔÚÙ‹ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘

Μ$ τ& συμμετοχ& πολλν πιστν τιμ&θηκε
τ&ν 23ην Απριλ ου 2010 # 0. μν&μη το< 7Αγ ου Γεωργ ου το< Τροπαιοφρου στο3ς πολυριθμους 4νοριακο3ς ναο3ς, τ παρεκκλ&σια κα 4ξωκκλ&σια τς 7ΙερFς ΜητροπλεCς μας πο3 ε>ναι 'φιερωμ$να στ bνομ του. Ανμεσ τους ξεχωρ ζουν ο0 7Ιερ$ς
Μον$ς Αρσαν ου κα Δισκουρ ου, καθCς
κα ο0 0. ναο Κο3μων κα Καρωτς, ;που #
γιορτ& συνδ$εται μ$ παλαι τοπικ θιμα.
Λαμπρς fταν κα ? Gορτασμς στ στρατπεδο «Θεοδωρκη» τς πλεCς μας.

TÔÈ¯ÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓÔÈ Ó·Ô› ÙÔÜ M˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘

7Ο γνωστς Ρεθ3μνιος Βυζαντινολγος κ.
Ιωννης Σπαθαρκης θεσε σ$ κυκλοφορ α τν β’ τμο το< σπουδα ου ργου του
«Βυζαντιν#ς τοιχογραφες τAς Κρ"της». 7Ο
τμος α+τς, 513 σελ δων ε>ναι τυπωμ$νος
σ$ χαρτ Tριστης ποιτητος μ$ 514 φωτο-
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Τ ποσν τν 29.541,00 ε+ρC συνελ$γη κατ τν ρανο τς Αγπης το< παρελθντος
Δεκεμβρ ου στ ς Ενορ ες τς 7ΙερFς ΜητροπλεCς μας.
7Υπενθυμ ζομεν ;τι τ ποσ α+τ ε>ναι τ
κ3ριο σοδο το< Γενικο< ΦιλοπτCχου Ταμε ου κα ε+χαριστο<με τν 7Υπε3θυν του
0ερ$α ΓεCργιο Γαλερκη, το3ς 0ερε/ς κα
το3ς συνεργτες τους πο3 βο&θησαν κα
φ$τος στ&ν διεξαγωγ& το< ρανου.

¶ÚÔÛÎ˘ÓËÌ·ÙÈÎ‹ âÎ‰ÚÔÌ‹
ÛÙÔ‡˜ ^AÁ›Ô˘˜ TﬁÔ˘˜

Προσκυνηματικ& 4κδρομ& στο3ς 7Αγ ους
Τπους, τ Σιν κα τ&ν Α@γυπτο θ πραγματοποιηθε/ 'π 3-11 Ιουλ ου 2010. Το3ς
4κδρομε/ς-προσκυνητ$ς θ συνοδε3σει ?
Πρωτοπρ. Νικλαος Νικηφρος, 4φημ$ριος το< 0. ναο< τν Τεσσρων Μαρτ3ρων,
? ?πο/ος παρ$χει κα τ ς σχετικ$ς πληροφορ ες (28310 29039  6942 042124).

