Η Άλωση της
Ομιλία στην εορτή
Κωνσταντινούπολης του Αγίου Πνεύματος
(Ματθ. 18, 10-20)
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νικοπόλεως και Πρεβέζης
κ. Μελετίου

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της Άλωσης. Ήταν περιορισμένη,
κυρίως, στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές, όπως το Δεσποτάτο του Μυστρά. Οι θρησκευτικές έριδες, οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του
φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την
πάλαι ποτέ Αυτοκρατορία ένα «φάντασμα» του ένδοξου παρελθόντος της.
Το Βυζάντιο σ' εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του με την οθωμανική λαίλαπα προ των πυλών του, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούλης. Η ύπαρξη «Ενωτικών» και «Ανθενωτικών» δίχαζε τους Βυζαντινούς.
Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μία
απέλπιδα προσπάθεια, στέλνοντας πρεσβεία στον πάπα Νικόλαο Ε' για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε
και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει
στην Κωνσταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης.
Οι απεσταλμένοι του Πάπα, καρδινάλιος Ισίδωρος
και ο αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος, λειτούργησαν στην Αγία Σοφία, προκαλώντας την αντίδραση
του κόσμου, που ξεχύθηκε στους (συνέχεια στὴ σελ 2)

Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει,
Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις.
Ἐκκέχυται μεγάλω ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ' ἁλιεῦσι.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ'.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους,
τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα
τὸ Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας·
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Η Άλωση της
Κωνσταντινούπολης

δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες, όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Την γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν ούτε
την ένωσιν χρήζομεν. Απέστω αφ' ημών η των αζύμων λατρεία».
Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρρεε μόνο από
δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει
τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Σταυροφόροι στην
Πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ
αντιδρούσε στην οικονομική διείσδυση της Βενετίας
και της Γένουας, που είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας, αλλά και
στην καταπίεση των ορθοδόξων στις περιοχές, όπου
κυριαρχούσαν οι καθολικοί.

Αντίθετα, οι Οθωμανοί φαίνεται ότι συμπεριφέρονταν καλύτερα προς τους χριστιανούς. Πολλοί χριστιανοί είχαν υψηλές θέσεις στην οθωμανική διοίκηση, ακόμη και στο στράτευμα, ενώ κυριαρχούσαν
στο εμπόριο. Οι χωρικοί πλήρωναν λιγότερους φόρους και ζούσαν με ασφάλεια. Έτσι, στην Κωνσταντινούπολη είχε σχηματισθεί μία μερίδα που διέκειτο ευνοϊκά προς τους Οθωμανούς. Την παράταξη αυτή εξέφραζε ο Λουκάς Νοταράς με τη φράση «Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν».
Από τις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Με έδρα την Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό 150.000
ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυρο-
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Ομιλία στην εορτή
του Αγίου Πνεύματος

φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ΄.
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη
ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς
ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· καὶ συμφώνως δοξάζομεν,
τὸ πανάγιον Πνεῦμα.
Μεθᾶς μέ ὅτι πίνεις
Χθές ἑορτάσαμε τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σήμερα ἑορτάζομε τήν φανέρωση του, γιατί
μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φανερώθηκε
ἡ δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Δοξάζομε τό πανάγιο Πνεῦμα, διότι τούς ἁλιεῖς,
ἀνθρώπους ἀγροίκους, τούς ἔκανε πανσόφους.
Πάνσοφοι ἔγιναν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, ἀφοῦ κατάλαβαν: τί εἶναι ὁ Θεός, τί εἶναι ἡ ψυχή, τί εἶναι ὁ κόσμος.
Πάνσοφοι, ἀφοῦ κατάλαβαν, τί σχέση ἔχει ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό, μέ τόν ἑαυτό του, μέ τόν κόσμο.
Πάνσοφοι, διότι μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔστρεψαν καρδιά καί νοῦ πρός τά ἄνω· πρός
τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν αἰώνια ζωή.
Πάνσοφοι οἱ ἁπλοῖ ἁλιεῖς. Ὄχι μέ τήν δύναμή τους
μά μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Πάνσοφοι οἱ ἀπόστολοι! Ἄσοφοι οἱ γραμματεῖς, οἱ
φαρισαῖοι. Οἱ σοφοί καί οἱ φιλοσοφοι. Θά προσθέταμε σήμερα: καί οἱ τεχνοκράτες τοῦ κόσμου τούτου.
Γιατί;
Γιατί χωρίς τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ ἄνθρωπος μένει ἐφ’ ὅρου ζωῆς νήπιο! Ναί νήπιο! Καί σέ
σκέψεις καί σέ συναισθήματα καί σέ πράξεις καί σέ
ὅλα. Νήπιο τοῦ χαμοῦ καί τῆς ἀπώλειας. Δέν ξέρει νά
φυλάξει τόν ἑαυτό του. Παράδειγμα φέρνει ὁ Χριστός
τήν χαμένη δραχμή. Ἤ μέ λόγια τοῦ σήμερα ἕνα τσέκ
πού ἀξίζει ὁλόκληρη περιουσία. Μά ἔφυγε ἀπό τά
χέρια τοῦ Κυρίου του. Πολύτιμο ἦταν τό τσέκ, μά ὁ
ἀέρας τό πέταξε στά σκουπίδια καί μετά ἀπό λίγο
γίνεται σκουπίδι.
Καί σαπίζει ἀνάμεσα στά σκουπίδια.
Μά δέν ἦταν σκουπίδι· ἦταν πολύτιμο.
Ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος πού φεύγει ἀπό τά χέρια τοῦ
ἰδιοκτήτη καί Δημιουργοῦ του, τοῦ Θεοῦ, πέφτει στά
σκουπίδια καί γίνεται σκουπίδι. Τί φοβερό κατάντημα.
Δέν μπορεῖ νά προστατεύσει τόν ἑαυτό του. Καί
τό ἀκόμη χειρότερο ἐνῶ προχωρεῖ στήν ἀπώλεια φα« Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ παρουσία, ΑΜΠΕΛΩΝ»
Πρὸς Ἐκκλησιαστικὴ ἐνημέρωσι, δημόσιο
προβληματισμό, διάλογο καὶ πνευματικὴ οἰκοδομή.
«...ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὅ ἐὰν ᾗ
δίκαιον λήψεσθε.» ( Μάτθ. Κ 7)
Διανέμεται δωρεὰν.
Ἐπιμέλεια: ἱερεὺς Σπυρίδων Ε. Ἀθανασιάδης.
Ἐφημέριος ἐνορίας Ι.Ν Ἁγ Παντελεήμονος Καπαρελλίου.
paterspyridon@gmail.com Τηλ: 22620-98020
Ἔτος 2ον. Ἀριθ. 12. Ἰούνιος 2015.
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βολικό του, που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη
την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο πολιορκητικό κανόνι, που είχαν φτιάξει Σάξωνες τεχνίτες. Στις 7 Απριλίου, ο σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά
από την Πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.
Ο αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς, που
είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άνδρες, οι
2.000 από τους οποίους μισθοφόροι, κυρίως Ενετοί
και Γενουάτες, ενώ στην Πόλη είχαν απομείνει περίπου 50.000 κάτοικοι με προβλήματα επισιτισμού.
Η Βασιλεύουσα περιβαλλόταν από ξηράς με διπλό
τείχος και τάφρο. Το τείχος αυτό, που επί 1000 χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της,
τώρα ήταν έρμαιο του πυροβολικού του σουλτάνου,
που από τις 12 Απριλίου άρχισε καθημερινούς κανονιοβολισμούς.
Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να σπάσουν την αλυσίδα που έφραζε τον Κεράτιο κόλπο και

προστάτευε την ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Στις 20 Απριλίου ένας στολίσκος με εφόδια
υπό τον πλοίαρχο Φλαντανελλά κατορθώνει να διασπάσει τον τουρκικό κλοιό μετά από φοβερή ναυμαχία και να εισέλθει στον Κεράτιο, αναπτερώνοντας τις
ελπίδες των πολιορκούμενων.
Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι μόνο το πυροβολικό του δεν έφθανε για την εκπόρθηση της Πόλης,
εφόσον παρέμεινε απρόσβλητος ο Κεράτιος. Με τη
βοήθεια ενός ιταλού μηχανικού κατασκεύασε δίολκο
και τη νύχτα της 21ης προς την 22α Απριλίου, περίπου 70 πλοία σύρθηκαν από τον Βόσπορο προς τον
Κεράτιο. Η κατάσταση για τους πολιορκούμενους έγινε πλέον απελπιστική, καθώς έπρεπε να αποσπάσουν
δυνάμεις από τα τείχη για να προστατεύσουν την Πόλη από την πλευρά του Κεράτιου, όπου δεν υπήρχαν
τείχη.
Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της
29ης Μαΐου 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του
Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυ-
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τοκράτορας
Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος,
που
νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις
συνθηκο-λόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά
μαχόμενος.
Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της Πόλης, οι
Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες και εξανδραποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ ο
Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και
προσευχήθηκε στον Αλλάχ «αναβάς επί της Αγίας
Τραπέζης», όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της
εποχής.
sansimera.gr

Ομιλία στην εορτή του
Αγίου Πνεύματος

ντάζεται τόν ἑαυτό του σοφό, μεγάλο, ἰσχυρό!
«Φάσκοντες εἶναι σοφοί, ἐμωράνθησαν. Καί ἐλάτρευσαν τήν κτίσιν παρά τόν κτίσαντα». Ὑποδουλώθησαν σωματικά καί πνευματικά στά δημιουργήματα.
Κόλλησε ἡ καρδιά τους στά ἀσήμαντα. «Παρεσυνεβλήθησαν τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις».

Γιατί; Πῆραν δρόμο στραβό.
Δέν ἔψαξαν γιά τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Κυνήγησαν
τό πνεῦμα τοῦ κόσμου.
Δέν ἀναζήτησαν τά ἄνω καί κόλλησαν στά κάτω.
Ἔτσι καταντοῦν ὅσοι ὑποτιμοῦν μέσα τους τήν
σοφία πού φανέρωσε στόν κόσμο ὁ Θεός γιά τήν σω-
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τηρία μας. Καί μεθοῦν μέ δικές τους φιλοσοφίες.
Δηλαδή μέ αἰσχροφιλοσοφίες καί δεκαροφιλοσοφίες.
Ὅτι πίνεις μέ αὐτό μεθᾶς.
Ὅποιος πίνει Ἅγιο Πνεῦμα μεθᾶ μέ τήν χάρη τοῦ
Θεοῦ. Ὅποιος πίνει ἀπό τά ποτά τῆς ἁμαρτίας, τό
παθαίνει σάν τήν ἀρχαία ποιήτρια Σαπφώ, γιά τήν ὁποία λέγει ὁ ἅγιος Βασίλειος: «Ἡ ἀσελγής Σαπφώ στά
ποιήματά της, τήν ἑαυτῆς ἀσέλγειαν διαφημίζει καί
ἄδει».
Πόσους ἔχομε σήμερα τέτοιους. Καί μερικοί θεωρήθηκαν παιδαγωγοί τοῦ κόσμου τούτου.
Αὐτοί ψάχνουν γιά νέα θρησκεία, διότι δέν μποροῦν νά ἐκτιμήσουν τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Τό νέο χρειάζεται στήν τεχνολογία· ἀλλά ὅταν τό
ζητᾶμε γιά τήν ἠθική καί τήν θρησκεία αὐτό εἶναι ἀλλοτρίωση.
Πειραματιζόμαστε γιά ὅλα, ἀφοῦ καταπατήσαμε
τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί μακρυά ἀπό τόν
Χριστό, πνιγόμαστε σέ μιά σταγόνα νερό.
Ἡ φλεγομένη βάτος
Ἀλλά γιά νά ἀποφύγομε αὐτά, ἄς ἐμβαθύνομε λίγο
στό νόημα τῆς ἑορτῆς.
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο κατέβηκε ἐν εἴδει πυρίνων
γλωσσῶν στούς ἁγίους Ἀποστόλους. Μᾶς μένει τό
ἐρώτημα:
Γιατί σάν φωτιά; Τί συμβολίζει αὐτό;
Τί μᾶς λέγει αὐτό τό πράγμα;
Ὁ Θεός, ξέρει τί κάνει.
Ὅλα τά κάνει γιά νά μᾶς δείξει καί νά καταλάβομε
κάτι τό πολύ βαθύ καί σημαντικό.
Μάλιστα γιά νά μᾶς διευκολύνει, μᾶς εἶχε δείξει καί
παλαιότερα μερικές εἰκόνες.
Ἡ πρώτη: Ὅταν ὁ Μωυσῆς ἦταν στό Σινᾶ, βρέθηκε κάποτε μπροστά σ’ ἕνα βάτο. Τό βάτο εἶχε ἁρπάξει
φωτιά. Καιγόταν μέ φλόγες μεγάλες. Πλησιάζει ὁ Μωυσῆς νά δεῖ, καί βλέπει φλόγες πολλές νά ζώνουν τό
βάτο, ἀλλά αὐτό δέν καίγεται. Ἔμενε ὅπως ἦταν.
«Ἄς πλησιάσω σκέφθηκε ἀκόμη πιό πολύ νά δῶ τί
παράξενο θαῦμα εἶναι αὐτό. Πῶς τό βάτο καίγεται
χωρίς νά κατακαίγεται καί νά γίνεται στάχτη καί κάρβουνο»;
Ἐνῶ ἔκανε νά πλησιάσει, τοῦ φώναξε ὁ Θεός τῶν
Πατέρων ἡμῶν:
-Μωυσῆ, μήν πλησιάζεις ἐδῶ. Βγάλε τό παπούτσι
σου πρῶτα.
Τί ἤθελε νά τοῦ πεῖ;
-Ἀπό δῶ καί πέρα, κάθε βῆμα πρός τό σημεῖο αὐτό, πού βλέπεις τό θαῦμα, πρέπει νά εἶναι ὅλο εὐλάβεια. Ξέχασε τόν παλαιό ἄνθρωπο. Ξέχασε τόν ἄνθρωπο ὅπως τόν ξέρεις καί σκέψου μόνο τί εἶναι ὁ
ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ταπεινώσου.
Ἐκείνη τήν ἐποχή, παπούτσια φοροῦσαν μόνο μερικοί πλούσιοι. Ὅλοι οἱ ἄλλοι περπατοῦσαν ξυπόλυτοι. Καί ἔλεγαν οἱ «μεγάλοι» γιά τούς ἁπλούς ἀνθρώπους μέ καταφρόνηση: «Ξυπόλυτοι».
Ὁ ἄνθρωπος ὁ ξυπόλυτος αἰσθανόταν ταπεινός
μπροστά στούς μεγάλους. Καί ἐξουθενωμένος.
Ὁ Θεός μέ ἄλλα λόγια, λέει στό Μωυσῆ:
-Ἄφησε ὁποιαδήποτε ἔπαρση ἔχεις μέσα σου, ὁποιαδήποτε ἰδέα γιά τόν ἑαυτό σου καί γιά τά κα-
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τορθώματα τῶν ἀνθρώπων. Δές τί σημαίνει Θεός.
Καίγεται τό βάτο, χωρίς νά κατακαίγεται.
Ὁ Μωυσῆς πλησίασε ξυπόλυτος καί κοίταζε αὐτό
τό μεγάλο θαῦμα πού τό κάνει μόνο ὁ Θεός. Ἐκείνη
τήν στιγμή καιγόταν καί ὁ Μωυσῆς χωρίς νά κατακαίγεται. Καιγόταν, γιατί καιγόταν ὁ παλαιός ἄνθρωπος·
τῆς ἁμαρτίας, ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐγωιστής, ὁ ἄνθρωπος
μέ τήν αὐτοπεποίθηση, μέ τήν ἔπαρση.
Καί φωτίστηκε τό πνεῦμα του καί γέμισε ἡ καρδιά
του ἀπό τόν πόθο νά καταλάβει καλύτερα τόν Θεό
καί νά τόν ὑπηρετήσει μέ ὅλες του τίς δυνάμεις. Γι’
αὐτό ὅταν ὁ Θεός τοῦ εἶπε:
-Σέ στέλνω... Σοῦ ἀναθέτω ἔργο.
Ἡ ἀπάντηση ἦταν:
-Ὅπου θέλεις Κύριε, μόνο πού διάλεξες ἄνθρωπο
ἀδύνατο. Δέν εἶμαι ἄξιος γιά τίποτε. Αὐτή ἦταν ἡ μόνη ἔνσταση τοῦ Μωυσῆ.
-Ὅπου θέλεις Κύριε, στεῖλε με, ὅτι θέλεις πές μου
νά κάνω. Κατάλαβα ὅτι τό φῶς πού βγαίνει ἀπό τήν
βάτο τήν καιομένη, γέμισε τήν καρδιά μου καί τήν διάνοιά μου φῶς. Κάηκε ὁ ἄνθρωπος ὁ παλαιός, καί
δροσίστηκε ὁ καινός. Ὅπως καιγόταν ἡ βάτος χωρίς
νά κατακαίγεται. Ἀλλά ἔμενε ἀκμαία καί καταπράσινη,
σάν ἡ φωτιά νά ἦταν δροσιά.
Ἡ κάμινος τῆς Βαβυλῶνος
Ἄς θυμηθοῦμε ἕνα ἄλλο θαῦμα.
Περνᾶνε αἰῶνες καί βασιλιάς στήν Βαβυλώνα ἦταν
ὁ Ναβουχοδονόσορ. Αὐτός πῆρε τήν ἀπόφαση νά ρίξει τούς τρεῖς Παῖδες στό καμίνι πού τό ἔκαψε ἑπταπλασίως. Ἦταν θυμωμένος πού δέν τόν προσκύνησαν· καί ἔκανε τήν φωτιά ὅσο πιό δυνατή μποροῦσε.
Γιά νά κάψει ἐκείνους πού προσκυνοῦσαν, παρά τήν
διαταγή του καί τό θέλημά του, τόν ἀληθινό Θεό τῶν
Πατέρων μας. Ἐκεῖνον πού φανερώθηκε στό Μωυσῆ
καί στόν Ἀβραάμ, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.
Ἔρριξαν τούς τρεῖς Παῖδες, Ἀνανία, Ἀζαρία καί Μισαήλ, πού τόσο τούς δοξάζει ἡ Ἐκκλησία μας καί ἀκοῦμε τήν ὠδή τους στήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου,
στήν κάμινο τοῦ πυρός. Ἀλλά ἐνῶ ἦταν μέσα στό καμίνι, «ἡ κάμινος τοῦ πυρός, τάς ἐνεργείας διεμέριζε,
τῷ θείῳ προστάγματι», καί τούς μέν Χαλδαίους τούς
ἔκαψε. Τούς δέ τρεῖς Παῖδες, πού προσκυνοῦσαν καί
ἀγαποῦσαν τόν Χριστό τούς δρόσισε. Ἔγινε ἡ φωτιά
δρόσος. Πνεῦμα διασυρίζον.
Ὅπως εἴμαστε μέσα σ’ ἕνα δάσος, πού φυσάει ὁ ἀέρας καί ἀκούγεται ἕνα ὡραῖο σφύριγμα καί ἔρχεται
στό πρόσωπό μας μιά καταπληκτική δροσιά καί λέμε:
-Ὤ Θεέ μου, τέτοια χαρά ποτέ νά μή σταματήσει...
Ἔτσι ἔγινε ἡ κάμινος τῆς Βαβυλῶνος γιά τούς τρεῖς
Παῖδες. Ἔκαιγε τούς ἀσεβεῖς καί δρόσιζε τούς ἁγίους
καί τούς δικαίους. Ἐκείνους πού πίστευαν στόν Κύριό
μας Ἰησοῦν Χριστό.
Μόνο τούς δρόσιζε; Ἄς θυμηθοῦμε αὐτό πού εἴπαμε προηγουμένως. Ἄν μέχρι τότε πίστευαν μιά φορά,
ἀπό τότε πού μπῆκαν στό καμίνι τοῦ πυρός, καί ἔγινε
ἡ αἰσθητή φωτιά –ἐπειδή ἔτσι ἤθελε ὁ Χριστός- δροσιά, φαντασθεῖτε πόση πίστη καί πόση ἀφοσίωση ἀπόκτησαν, γιά τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς τους.
Νά τολμήσομε
Τά δύο αὐτά θαύματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι
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εἰκόνες γιά τό μεγάλο καί τελειότερο θαῦμα πού ἔγινε
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Τότε πού κατέβηκε τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο στούς ἁγίους Ἀποστόλους· σάν φωτιά.
Ἀλλά φωτιά πού ἔκαψε τόν παλαιό ἄνθρωπο. Τά
πάθη του, τίς κακίες του, τίς ἁμαρτίες, τούς κακούς
λογισμούς. Καί φώτισε τόν καινόν καί τόν δυνάμωσε
καί τόν φλόγισε.
Μέ αὐτή τήν φλόγα καί τήν δύναμη, γύρισαν ὅλη
τήν οἰκουμένη γιά νά μᾶς κάνουν χριστιανούς καί νά
μᾶς καλέσουν στήν αἰώνια σωτηρία. Ἀγωνίζονταν μέ
τόση δύναμη ψυχῆς καί εἶχαν τόση ἀλήθεια μέσα
τους, ὥστε δέν τούς φόβισε ποτέ οὔτε δαιμονική
δύναμη, οὔτε θάνατος, οὔτε κόλαση, οὔτε τίποτε.
Γιατί; Γιατί τό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ φωτιά
ἐκείνη πού κατέβηκε στό κεφάλι τους, τήν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς τούς καθάρισε καί τούς φώτισε καί τούς
θέρμανε.
Καί ἐμεῖς ὅταν βαπτιζόμαστε, καί ὅταν κοινωνοῦμε, παίρνομε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅταν παίρνομε ἀπό
τούς ἱερεῖς εὐλογία, χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος παίρνομε. Φωτιά παίρνομε.
Ἀλλά τί κάνομε; Δέν εἴμαστε συνεπεῖς. Ρίχνομε
πάνω στή φωτιά στάχτη. Καί μακάρι νά ρίχναμε μόνο
στάχτη... Ἀλλά ρίχνομε καί ἄλλα πράγματα γιά νά τήν
σβύσομε. Γιατί;
Γιατί δέν κυνηγᾶμε μέ τόν πόθο πού πρέπει τό
φῶς τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Μωυσῆς καί οἱ τρεῖς Παῖδες μποροῦσαν νά κάνουν μεταβολή καί νά συνεχίσουν τήν ζωίτσα τους.
Ἀλλά δέν τό ἔκαναν. Γιατί δέν τό ἔκαναν; Γιατί κατάλαβαν, ὅτι τό νά ζεῖ κανείς κοντά στό Θεό, εἶναι πολυτιμότερο ἀπό ὅλους τούς θησαυρούς, ἀπό ὅλες τίς
χαρές καί ἀπό ὅλες τίς ὀμορφιές τοῦ κόσμου τούτου.
Χθές ἡ Πεντηκοστή, σήμερα ἡ ἑορτή τῆς σύναξης
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τήν λέμε ἁπλᾶ: τῆς Ἁγίας
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Τριάδος. Γιατί μέ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ὁλοκληρώνεται
ἡ φανέρωση Πατρός, Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Αὐτή τήν Ἁγία Τριάδα νά μάθομε νά τήν προσκυνοῦμε ὅπως πρέπει.
Ὁ καθένας μας ὀφείλει νά κάνει μιά τολμηρή ἐνέργεια. Ἐκείνη πού ἔκανε ὁ Μωυσῆς. Ἐκείνη πού ἔκαναν
οἱ τρεῖς Παῖδες. Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός. Ἀμήν.zoiforos.gr

Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος -

Πεντηκοστή
Ὅταν ὁ Κύριος ὑποσχόταν στοὺς Ἀποστόλους τὴ
μέγιστη δωρεὰ τοῦ Πνεύματος, εἶπε: «Ἐγὼ φεύγω,
ἀλλὰ ὁ Παράκλητος, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ θὰ στείλει
ὁ Πατέρας στὸ ὄνομά μου, Ἐκεῖνος θὰ σᾶς διδάξει τὰ
πάντα». Ἐκεῖνος, λοιπόν, θὰ προσευχηθεῖ καὶ Ἐκεῖνος
θὰ κλάψει, γιατί, ὅπως λέει κι ὁ Ἀπόστολος, ἐμεῖς δὲν
ξέρουμε πῶς νὰ προσευχηθοῦμε, ὅπως πρέπει, ἀλλὰ
τὸ Πνεῦμα τὸ ἴδιο μεσιτεύει γιὰ ἐμᾶς μὲ στεναγμούς,
ποὺ δὲν ἐκφράζονται μὲ λέξεις (Ρωμ. 8,26).... Καὶ
ὅταν, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεση, κατὰ τὴν ἡμέρα
τῆς πεντηκοστῆς ἐπιφοίτησε ὁ Παράκλητος καὶ ἡ δύναμη τοῦ ἀγαθοῦ πνεύματος σκήνωσε στὶς ψυχὲς
τῶν Ἀποστόλων, ἀφαιρέθηκε ἀπὸ αὐτοὺς ὁλότελα τὸ
κάλυμμα τῆς κακίας, καταργήθηκαν τὰ πάθη καὶ ξεσκεπάσθηκαν τὰ μάτια τῆς καρδιᾶς τους. Καὶ ἀφοῦ
γέμισαν ἀπὸ σοφία καὶ ἔγιναν τέλειοι ἀπὸ τὸ Πνεῦμα,
διὰ μέσου του Πνεύματος ἔμαθαν πῶς νὰ πράττουν
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ Ἐκεῖνο χειραγωγήθηκαν
σὲ ὁλόκληρη τὴν ἀλήθεια, καθὼς Ἐκεῖνο ἔγινε ὁ ἡγεμόνας κι ὁ βασιλιὰς τῶν ψυχῶν τους.
Κι ἐμεῖς, λοιπόν, ὅταν μᾶς ἔρχεται νὰ κλάψουμε,
ἐνῶ ἀκοῦμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἂς παρακαλέσουμε τὸ
Χριστὸ μὲ ἀδίστακτη πίστη νὰ ἔλθει σὲ ἐμᾶς τὸ
Πνεῦμα, ὅπως ἐλπίσαμε, τὸ ὁποῖο ἀληθινὰ ἀκούει καὶ
προσεύχεται, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα καὶ τὴ βούληση
τοῦ Θεοῦ.
(Λόγοι εἰς ρν´ κεφάλαια, κεφάλαιον σδ´. Φιλοκαλία,
τόμος Γ´, σελ. 288-289)

Πάτερ, είναι αλήθεια
ότι της Πεντηκοστής
κλειδώνονται οι
ψυχές;
Τούτη την περίεργη ερώτηση μου έκανε μία κυρία. Και ουδέν όμως το περίεργον, αφού η Εκκλησία
μας πολλές φορές έλαβε εορτές ειδωλολατρικές και
τις νοηματοδότησε με τις αξίες του Ευαγγελίου διαβαίνοντας ως γέφυρα τους ανθρώπους από την πλάνη στην αλήθεια του Ι.Χριστού.
Συγκεκριμένα, κατά την τρίτη ημέρα της εορτής των Ανθεστηρίων στην Αθήνα πραγματοποιούνταν τα Υδροφόρια, εις ανάμνησιν όσων χάθηκαν στον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.
Οι Αθηναίοι έριχναν αλεύρι από σιτάρι ζυμωμένο
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με μέλι προς τις χθόνιες Κατά τη λήξη της τελετής,
πίστευαν ότι οι ψυχές επέστρεφαν στον Κάτω Κόσμο,
οπότε και φώναζαν: «Θύραζε Κάρες ουκέτ' Ανθεστήρια» (εξ’ού και το κλείδωμα των ψυχών)
Αναλαμβάνοντας λοιπόν η Εκκλησία μας τις εορτές των Υδροφορίων έδωσε το εύνασμα και την
ευκαιρία στους Χριστιανούς να μνημονεύουν
τους κοιμηθέντες και τις βασανισμένες ψυχές,
ούτως ώστε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες να
αναπαύονται και αυτές οι λησμονημένες ψυχούλες,
που ως φυλακισμένοι στα κρατητήρια του Άδου, περιμένουν από εμάς λίγη αγάπη και προσευχή, για να
ανακουφισθούν λιγάκι. Γι'αυτό και τα Ψυχοσάββατα
που έχει ορίσει η Εκκλησία μας, τα οποία αποτελούν
επισκεπτήρια ανακούφισης για τις ψυχές που έφυγαν
από τούτο τον εφήμερο κόσμο.
Έλεγε σχετικά ο Όσιος Παΐσιος: «Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά κ.τ.
λ. που τους πηγαίνουμε, έτσι τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες
που κάνουμε για την ψυχή τους»
Επίσης και ο όσιος Παπαδημήτρης ο Γκαγκαστάθης έγραφε: «Ο Θεός θέλει να βοηθήσει
τους κεκοιμημένους, γιατί πονάει για τη σωτηρία
τους… Με τα κόλλυβα του δίνουμε το δικαίωμα να
επεμβαίνει.
Σε αυτές λοιπόν τις ημέρες ας προσευχηθούμε και
εμείς για τους κοιμηθέντες με την εξής προσευχή:
Προσευχή υπέρ των Κοιμηθέντων
Μνήσθητι Κύριε ημών Ιησού Χριστέ δια πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός Δεσποίνης ημών
Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας των δούλων σου,
των κοιμηθέντων, και συγχώρησον, ανάπαυσον και
ανάστησον αυτούς, ψυχή τε και σώματι, εις ανάστασιν ζωής εν τη εσχάτη Σου ημέρα:
Έτι δε, μνήσθητι πάντων των:
Εν παντί καιρώ και τόπω της Δεσποτείας σου κοιμηθέντων τέκνων Σου.
Των ακηδεύτων και ατάφων Ορθοδόξων χριστιανών.
Των εκτρωθέντων και αποβληθέντων παιδίων.
Πάντων ων ουδείς εστίν ο μνημονεύων αυτούς.
Πάντων των ελαχίστων, περιφρονημένων και βασανισμένων ψυχών.
Πάντων των υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και της
Πατρίδος τελειωθέντων.
Πάντων των σήμερον και ως σήμερον απελθόντων εκ του βίου τούτου.
Πάντων των σήμερον εορταζουσών ψυχών.
Παντων των οικείων, φίλων και συγγενών ημών.
Πάντων των εν ατυχήμασιν, βιαίω θανάτω και
πολέμοις τελειωθέντων.
Και πάντων των κοιμηθέντων και λυπησάντων
ημάς.
π.Διονύσιος Ταμπάκης agioritikovima.gr
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Η Πεντηκοστή στη
λαογραφία

«Η Πεντηκοστή είναι μια γιορτή αφιερωμένη
στους νεκρούς. Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες
οι ψυχές των νεκρών κάποιες μέρες ανεβαίνουν στον
επάνω κόσμο. Η δοξασία αυτή συνεχίστηκε και στους
Νεοέλληνες. Έτσι σύμφωνα με αυτή τη δοξασία οι
ψυχές των νεκρών ανεβαίνουν στον επάνω κόσμο
κάθε ανάσταση για πενήντα μέρες. Πεντηκοστή δηλαδή είναι η τελευταία ημέρα του ταξιδιού των νεκρών, η μέρα που γυρίζουν πίσω.
Την ώρα του γονατίσματος στην λειτουργία της
εκκλησίας οι ψυχές των νεκρών γυρίζουν στον κάτω
κόσμο, οι ζωντανοί κλείνουν τα μάτια τους ώστε να
μη δουν τις ψυχές που λυπημένες γυρνούν στον Άδη.
Μάλιστα γονατίζουν πάνω σε φύλλα καρυδιάς γιατί
συμβολίζουν την πικρία που κατέχει τις ψυχές των
νεκρών την ημέρα αυτή, μιας που τα φύλλα είναι
πικρά.
Σύμφωνα με μία άλλη παράδοση το γονάτισμα
γίνεται για να παρακαλέσουμε να μην πέσει το γεφύρι που ενώνει τον πάνω κόσμο με τον κάτω. Κατά
την παράδοση το γεφύρι είναι λεπτό σαν τρίχα και
έχει την ιδιότητα να τρέμει όταν περνά μια κολασμένη ψυχή. Για αυτό το λόγω γονατίζουμε και παρακαλούμε να στεριώσει το γεφύρι ώστε να μην πέσει κανείς μέσα στο ποτάμι το οποίο οδηγεί κατευθείαν στη
κόλαση.
Την ημέρα της Πεντηκοστής οι γυναίκες του χωριού πηγαίνουν στην εκκλησία πετουρόπιτες ως προσφορά στους νεκρούς. Αυτές τις πίτες τις φτιάχνουν
την προηγούμενη μέρα χρησιμοποιώντας πολλά λεπτά στρογγυλά φύλλα (πέτουρα). Το κάθε πέτουρο
το αλείφουν με βούτυρο και το σκορπίζουν τραχανά
πριν το βάλουν στο ταψί για να μην κολλήσει με τα
άλλα. Αφού ψήσουν την πίτα την κόβουν σε κομμάτια και τα στολίζουν με τριαντάφυλλα και φύλλα καρυδιάς για την πάνε στην εκκλησία. Εκεί τις τοποθετούν μπροστά από το εικονοστάσι και στο τέλος της
λειτουργίας τις μοιράζονται μεταξύ τους εις μνήμην
των νεκρών.»
Ροδοχώρι Βοΐου, ἤθη καὶ ἔθιμα. rodochori.gr

«Θέλεις να αποκτήσεις μετάνοια;. Κάνε μετάνοιες.»
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Aρχαία πόλη στην
Καππαδοκία!

Ένας κάτοικος Καππαδοκίας έσκαψε στον κήπο
του σπιτιού του βρέθηκε μπροστά από τη λίθινη
είσοδο μιας γιγαντιαίας αρχαίας πόλης ηλικίας 5.000
ετών.
Όταν ζεις στην Ευρώπη και ειδικότερα σε περιοχές
που είναι γνωστές για τον αρχαίο τους πολιτισμό,
όπως η Αθήνα, είναι σίγουρο πως αν αποφασίσεις να
σκάψεις θα ανακαλύψεις κάτι που παραπέμπει σε
άλλες εποχές, εκείνες του ένδοξου παρελθόντος.
Αυτό συνέβη στην Καππαδοκία, όπου ένας άνδρας
που έσκαψε στον κήπο του βρέθηκε μπροστά σε μια
απίστευτη ανακάλυψη, αυτή μιας αρχαίας πόλης.
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μάντι της περιοχής» δήλωσε ο δήμαρχος της Καππαδοκίας στο National Geographic. Όπως όλα δείχνουν,
η περιοχή θα αποτελέσει τον απόλυτο τουριστικό
προορισμό τα ερχόμενα χρόνια, όταν πια οι εργασίες
θα έχουν ολοκληρωθεί.
Τέλος, οι αρχαιολόγοι αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα ευρήματα και εκτιμούν πως η συγκεκριμένη
ανακάλυψη αποτελεί τη σημαντικότερη των τελευταίων ετών όχι μόνο λόγω της σημασίας του ευρήματος,
αλλά και λόγω του μεγέθους του, καθώς όπως υποστηρίζουν πρόκειται για μια εκ των μεγαλύτερων αρχαίων πόλεων που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.
cryptochristian.blogspot.gr

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΙ
ΤΡΩΜΕ?
Χρειάζονται λιπαρά στη διατροφή μας;

Ο άνδρας που ανακάλυψε την είσοδο ενός υπογείου λαβυρίνθου, κάλεσε την αρχαιολογική υπηρεσία, που συνέχισε τις ανασκαφές και κατάφερε να
μπει στο τούνελ, για να ανακαλύψει έναν αχανή λαβύρινθο. Η πόλη υπολογίζεται ότι είναι ηλικίας περίπου 5.000 ετών και μοιάζει με αυτή της Ανακού, που
ανακαλύφθηκε το 1963 και είναι χτισμένη και αυτή
υπόγεια, σε μορφή περίπλοκου λαβυρίνθου.

Οι αρχαιολόγοι υπολογίζουν πως η πόλη είναι ακόμη μεγαλύτερη και εικάζεται πως κατά την περίοδο
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας οι κάτοικοί της μπορούσαν να προστατευθούν από τις επιδρομές και
τους εξωτερικούς εχθρούς, όπως πολέμους και εκστρατείες τοποθετώντας απλά ογκόλιθους στις εισόδους.
«Αυτή η ανακάλυψη θα αποτελέσει το νέο δια-

Το θέμα είναι φυσικά να επιλέγουμε τα ωφέλιμα
λίπη και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τα επικίνδυνα.
Όχι στα κορεσμένα και τρανς λιπαρά, τα οποία
βρίσκονται ως επί το πλείστον στις εξής τροφές: Τυρί, αγελαδινό βούτυρο, πλήρες γάλα, λιπαρά κρέατα,
έτοιμα τρόφιμα, γλυκά, τηγανιτά φαγητά, chips κ.α
Σε ποιες τροφές θα αναζητήσουμε τα ωφέλιμα λίπη: Ελαιόλαδο, ξηροί καρποί (όπως αμύγδαλα, καρύδια, ηλιόσπορος), ηλιέλαιο, μαργαρίνη, αβοκάντο,
σολομό, κραμβέλαιο, ελιές, φυστικοβούτυρο, λιναρόσπορος, σκουμπρί, ρέγκα κ.α Τα ωφέλιμα λιπαρά είναι απαραίτητα για την υγεία σας, καθώς σας χαρίζουν ενέργεια, βελτιώνουν τη διάθεσή σας και βοηθούν στη διατήρηση του βάρους σας. Επιλέξτε τα!
Τα επικίνδυνα λιπαρά υπάρχουν σε όλες τι
επεξεργασμένες και υπερεπεξεργασμένες
τροφές!
Τα λιπαρά που περιέχουν οι τροφές που καταναλώνετε είναι ο σημαντικότερος εχθρός της γραμμής σας, αλλά και της υγείας σας. Αν, για παράδειγμα, φάτε μία ψητή πατάτα, θα πάρετε περίπου
90 θερμίδες. Αν όμως την καταναλώσετε με μία κουταλιά βούτυρο, όπως συνήθως προτείνουν οι κλασικές συνταγές, θα πάρετε επιπλέον 135 θερμίδες και
αρκετή χοληστερίνη. Το ίδιο θα συμβεί και αν στο
ψητό ψάρι (210 θερμίδες) προσθέσετε αντί για λεμόνι μία κουταλιά μαγιονέζα (102 θερμίδες).
Δυστυχώς, το λίπος υπάρχει στις περισσότερες
τροφές που καταναλώνουμε, και σε ορισμένες, μάλιστα, σε πολύ υψηλές ποσότητες, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα να αυξηθεί η ενεργειακή
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πρόσληψη με απώτερη συνέπεια την αύξηση βάρους
και την επιδείνωση στους βασικούς δείκτες της υγείας
μας. Οι μόνες τροφές που δεν έχουν λιπαρά είναι τα
φρούτα, τα όσπρια, τα λαχανικά, και οι αμυλούχες
τροφές (εξαιρούνται το αβοκάντο, οι ελιές και η σόγια).
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκλείσετε το
λίπος από τη διατροφή σας. Το λίπος χρειάζεται, καθώς είναι η πιο πλούσια πηγή βιταμινών A, D, E, K,
αλλά και γιατί περιέχει σημαντικά λιπαρά οξέα, που
προσλαμβάνονται μόνο μέσω της διατροφής. Επειδή
όμως, όπως τονίσαμε, τα λιπαρά παχαίνουν, πρέπει
να έχετε πάντα υπόψη σας την ημερήσια συνιστώμενη δόση, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Για άνδρες από 19 ετών και άνω συνιστάται: 6570 γρ. λίπος ανά ημέρα (για ημερήσια πρόσληψη κατά μέσο όρο 2.500 Kcal).
Για γυναίκες από 19 ετών και άνω συνιστάται: 5560 γρ. λίπος ανά ημέρα (για ημερήσια πρόσληψη κατά μέσο όρο 1.800-2.000 Kcal).
Μάκης Πεταλούδης Διατροφολ όγος http://lifehub.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΙΑ
ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ
ΒΟΜΒΑ

Τα παλιά τα χρόνια, οι γιαγιάδες μας όταν ήθελαν
να συντηρήσουν τροφές έβαζαν αλάτι ή ζάχαρη. Τώρα χρησιμοποιούμε ουσίες Ε.Τι είναι αυτές; Είναι συνθετικές ουσίες που προστίθενται στις έτοιμες τροφές
με σκοπό όχι μόνο την διατήρηση τους αλλά και την
βελτίωση του χρώματος, της γεύσης, της οσμής και
γενικά της εμφάνισης τους πχ. Οι χρωστικές ουσίες
Ε 100-199 είναι μπογιές τροφίμων, δίνουν χρώμα
στα τρόφιμα.
Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: πατατάκια, γαριδάκια, αναψυκτικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, γρανίτες,
καραμέλες, ζελέδες, έτοιμες τούρτες, κέικ, τσίχλες,
γλειφιτζούρια, λουκάνικα, μουστάρδα, μαργαρίνες,
λικέρ, κόκα κόλα κλπ.
Αν οι χρωστικές ουσίες δεν έμπαιναν στο κρέας για να το κάνουν να φαίνεται κόκκινο και φρέσκο, η
κατανάλωση του θαέπεφτε 40%! Φυσικά οι βιομηχανίες κρέατος προτιμούν να πέφτει ο δείκτης υγείας
παρά ο δείκτης εισόδων τους !!
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΞΕΠΕΡΝΑ
ΤΙΣ 2.900 !
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Ένας μέσος άνθρωπος τρώει 4 – 10 κιλά τον χρόνο συντηρητικά, αν προσθέσουμε και τα 70 κιλά ζάχαρης που καταναλώνει τον χρόνο καταλαβαίνουμε
γιατί έχουμε τόσα προβλήματα υγείας.
Τα πρόσθετα που περιέχει ένα συσκευασμένο τρόφιμο αναγράφονται υποχρεωτικά στα συστατικά. Οι
εταιρείες όμως για να αποπροσανατολίσουν τους καταναλωτές αποφεύγουν να αναφέρουν τα πρόσθετα
με τον κωδικό Ε αλλά χρησιμοποιούν το πλήρες όνομα τους. Οι αρωματικές ουσίες δεν αναφέρονται ονομαστικά στην ετικέτα, αλλά με τον αόριστο όρο «αρώματα». Αναγραφές τύπου «χωρίς συντηρητικά» ή
«χωρίς χρωστικές» δεν σημαίνει ότι το τρόφιμο δεν
περιέχει άλλου είδους πρόσθετα!
Το τραγικότερο είναι ότι αυτή την στιγμή πέρασε
η νομοθεσία όπου δεν θα αναγράφεται στις ετικέτες
τροφίμων ποια είναι μεταλλαγμένα. Την νομοθεσία
ψήφισαν και οι ευρωβουλευτές της Ν Δ και ΠΑΣΟΚ.
Στην παρακάτω λίστα όπως προέκυψε από την ερευνητική εργασία της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με επικεφαλής την καθηγήτρια
μικροβιολογίας Χρυσάνθη Παπαδοπούλου αναγράφονται τα πιο επικίνδυνα πρόσθετα τροφίμων και οι δυσμενείς επιδράσεις τους.
Ε 102 (ταρτραζίνη): προκαλεί άσθμα, υπερκινητικότητα, ερύθημα και συνδέθηκε με καρκινογένεση
στα πειραματόζωα. Δημιουργεί καταστάσεις σύγχυσης και αϋπνίες στα παιδιά. Απαγορεύεται στη Νορβηγία και Φιλανδία.
Ε 120 (κοχενίλη): προκαλεί δυσανεξία στα τρόφιμα. Η HACSGS συνιστά να αποφεύγεται από άτομα υπερκινητικά, ασθματικά, από όσους πάσχουν από ρινίτιδα, κνίδωση ή έχουν ευαισθησία στην ασπιρίνη.
Έχει απαγορευθεί στις ΗΠΑ
Ε 124 (ερυθρό κοχελίνης Α), Ε 127 (ερυθροσίνη), Ε131 (μπλε πατεντεv), Ε 132 (Καρμίνη) προκαλούν: αλλεργίες, αναιμία, άσθμα, αϋπνία, καρκινογένεση, προβλήματα με θυρεοειδή, μείωση λευκών αιμοσφαιρίων, γαστρεντερικά προβλήματα.
Ε 150, Ε150 Α, Ε150 C (καραμελόχρωμα): προκαλεί μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, βλάβες στα
γονίδια, υπερπλασία εντέρου και νεφρών.
E160 (Aνάτο ή νορμπιξίνη) Ε160Α, Ε160Β, Ε
160 C (Εκχύλισμα πάπρικας) προκαλεί υπερκινητικότητα, κνίδωση, άσθμα, διάχυτο αγγειονευρωτικό οίδημα.
Ε 211 (βενζοϊκό νάτριο): άσθμα, ερύθημα, υπερκινητικότητα, ύποπτο για νευροτοξικότητα.
Ε 212 (βενζοϊκό κάλιο): νευρολογικές διαταραχές,
άσθμα, ερύθημα.
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Ε 295 (μηλικό οξύ): Να αποφεύγεται από τα βρέφη και τα παιδιά.
Τα Ε300-399 επιβραδύνουν τις αλλοιώσεις στην
οσμή και την γεύση που προκαλούνται από την οξείδωση των τροφίμων και επιμηκύνουν τον χρόνο διατήρησης τους. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μπισκότα, καραμέλες, τσίχλες, πατατάκια, αφυδατωμένα
προϊόντα (σκόνη για πουρέ ), φυτικά λίπη και έλαια
τηγανίσματος κλπ .Τα πιο επικίνδυνα είναι :
Ε300 (σε μεγάλες δόσεις προκαλεί διάβρωση των
δοντιών, εμετούς, διάρροιες, ναυτία, πέτρες στα νεφρά.
Ε 375 (νιασίνη vitb3): Ημερήσια δόση μεγαλύτερη του 1mg προκαλεί ηπατική βλάβη, διαβήτη, γαστρίτιδα, βλάβη στους οφθαλμούς και αυξάνει τα επίπεδα του ουρικού οξέως στο αίμα.
Τα Ε 400-499 είναι γαλακτωματοποιητές, πηκτικά
μέσα και σταθεροποιητές δηλ. συντελούν στη δημιουργία ενός ομοιογενούς μίγματος σε ένα τρόφιμο
στο οποίο υπάρχουν δύο ή περισσότερα υλικά. Τα πιο επικίνδυνα είναι :
Ε 414 (αραβικό κόμμι): προκαλεί αλλεργίες, άσθμα και ερεθισμό του δέρματος.
Ε 407 (καραγενάνη): συνδέεται με καρκινογένεση, βλάβες στον εντερικό σωλήνα. Στα πειραματόζωα
προκάλεσε βλάβη στα έμβρυα.
Ε420 (Σορβιτόλη –σιρόπι σορβιτόλης): προκαλεί
γαστρικές διαταραχές. Δεν συνιστάται σε διαβητικούς.
Ε422 (Γλυκερόλη): Σε υψηλές ποσότητες προκαλεί κεφαλαλγίες, δίψα, ναυτία και ζάχαρο. Προστατεύει από βλάβες στο DNA που προκαλούνται από
ραδιενέργεια και UV.
E440 (πηκτίνη): μεγάλες ποσότητες προκαλούν
μετεωρισμό και δυσπεψία.
Ε466 (καρβοξυμεθυλικό κυτταρινικό νάτριο), Ε
471 – 72 γαλακτικοί εστέρες Ε501-540 είναι ρυθμιστές οξύτητας και χρησιμοποιούνται κυρίως σε αναψυκτικά, ζαχαρωμένα φρούτα, και σε κατεψυγμένα
και αφυδατωμένα προϊόντα αυγών. Τα πιο επικίνδυνα
είναι :
Ε541 (Όξινο φωσφορικό νάτριο): Απαγορεύεται
στην Αυστραλία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ για βρέφη, ηλικιωμένους
και ανθρώπους με προβλήματα στους νεφρούς ή
στην καρδιά. Πιθανή σύνδεση με οστεοπόρωση και
αλτσχάιμερ.
Ε 503 (Όξινο ανθρακικό αμμώνιο )
Τα Ε620 – 640 είναι ενισχυτικά και βελτιωτικά
γεύσης. Χρησιμοποιούνται σε πατατάκια, γαριδάκια,
αλλαντικά, σάλτσες και σούπες στιγμιαίας παρασκευής, σε φαγητά εστιατορίων.
Τα πιο επικίνδυνα :
Ε 612 (γλουταμινικό μονονάτριο –ΜSG) Πάρα πολύ τοξικό. Καταστρέφει το νευρικό σύστημα με αποτέλεσμα ασθένειες όπως χάντινγκτον, αλτσχάιμερ,
πάρκινσον. Υψηλός κίνδυνος για εγκύους, παιδιά, ηλικιωμένους, ασθματικούς. Υπογλυκαιμικούς και καρδιοπαθείς.
Ε 627 (γουανιλικό δινάτριο ): προκαλεί ποδάγρα.
Δεν επιτρέπεται σε φαγητά για νεογνά και μικρά παι-
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διά.
Ε620 (γλουταμινικό οξύ), Ε623 (όξινο γλουταμινικό ασβέστιο), Ε631 (ινοσινικό δινάτριο), Ε632 (ινοσινικό νάτριο), Ε635 (ινοσινικό κάλιο) προκαλούν
βλάβες στο νευρικό σύστημα, ναυτίες, πονοκεφάλους, παχυσαρκία, μείωση πνευματικής απόδοσης. Υψηλός κίνδυνος για εγκύους, παιδιά, καρδιοπαθείς, ασθματικούς, υπογλυκαιμικούς.
Τα Ε950-970 είναι γλυκαντικές ουσίες, χρησιμοποιούνται αντί για ζάχαρη ή γλυκόζη
Τα πιο επικίνδυνα είναι:
Ε950 (ακετοσουλφαμικό κάλιο): έχει συσχετιστεί
με καρκινογένεση σε ανθρώπους και με βλάβες του
νευρικού συστήματος. Απαγορεύεται η χρήση του
στη Βρετανία – ΗΠΑ.
Ε951 (ασπαρτάμη): προκαλεί καρκινογένεση,
βλάβες στο νευρικό σύστημα, βλάβες στον εγκέφαλο, πονοκεφάλους. Απαγοεύεται η χρήση της στη
Βρετανία – ΗΠΑ.
Ε952 (κυκλαμικό οξύ): έχει συσχετιστεί με καρκινογένεση σε ανθρώπους και πειραματόζωα και με
βλάβες του νευρικού συστήματος. Συσχετίζεται επίσης με ημικρανίες και καρκινογόνες βλάβες στους όρχεις ποντικών και στα έμβρυα τους. Απαγορεύεται η
χρήση του στη Βρετανία – ΗΠΑ.
Ε300 (σε μεγάλες δόσεις προκαλεί διάβρωση των
δοντιών, εμετούς, διάρροιες, ναυτία, πέτρες στα νεφρά.
ΚΑΦΕΙΝΗ: τοξική σε υψηλές δόσεις. Σχετίζεται
με υπέρταση, ημικρανίες, διάρροιες, αυπνίες, τρέμουλο χεριών, συχνοουρία.
Υδροχλωρικό κινίνο: προκαλεί ημικρανίες, εμβοές αυτιών, θολωμένη όραση.
Ταυρίνη: διάρροιες και πεπτικά έλκη. Οι διαβητικοί και υπογλυκαιμικοί ασθενείς θα πρέπει να την
χρησιμοποιούν υπό ιατρική παρακολούθηση καθώς έχει βρεθεί ότι περιορίζει την δραστικότητα της ινσουλίνης.
Όπως καταλαβαίνετε είναι σημαντικό να είμαστε
ενημερωμένοι γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προστατέψουμε την υγεία μας και πάνω από όλα την υγεία των παιδιών μας.
Μία καλή εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε φυσικά συντηρητικά, όπως το λάδι, το λεμόνι,
το σκόρδο και διάφορα βότανα όπως η δάφνη, η ρίγανη κλπ.
Να θυμόσαστε ότι όσο περισσότερο απομακρύνεται ένα τρόφιμο από την αρχική του μορφή τόσο περισσότερο αυξάνεται η επικινδυνότητα του. Το πιο ασφαλές είναι όσο μπορούμε να μαγειρεύουμε οι ίδιοι
το φαγητό το δικό μας και των παιδιών μας και να
επιστρέψουμε στην μεσογειακή κουζίνα, η οποία παραμένει σταθερά ο καλύτερος τρόπος διατροφής!
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΤΕΝΤΑ

http://lifehub.gr

Ορθόδοξα Λόγια Σύγχρονων Αγιορειτών Πατέρων
«Ας λέμε εμείς οι Ιερείς αυτά που πρέπει να πούμε και
ας μην τα ακούνε οι ανθρώποι. Εμείς πρέπει να τα
πούμε, να δώσουμε την ομολογία μας.»
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Ρεβιθοκεφτέδες

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
μπλέντερ προσθέρτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα
αυγά, το κύμινο, τις πατάτες, το ελαιόλαδο, το αλατοπίπερο, τα μυρωδικά και χτυπάμε καλά μέχρι να
γίνουν μείγμα. Προσθέτουμε σιγά-σιγά τα ρεβίθια και
χτυπάμε. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ και
προσθέτουμε τη γραβιέρα, ζυμώνουμε και προσθέτουμε σιγά-σιγά το αλεύρι. Με ένα κουτάλι κάνουμε
μπαλάκια, τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε
ηλιέλαιο (ή ελαιόλαδο) σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν. Σερβίρουμε και συνοδεύουμε με γιαούρτι.

Η Νηστεία των
Αγίων Αποστόλων
Υλικά
500 γρ ρεβίθια στο νερό μουλιασμένα από την
προηγούμενη μέρα
2 μέτριες πατάτες κομμένες
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο
3 σκελίδες σκόρδο
2 αυγά
½ κ.τ.γ. Κύμινο
2 κ.τ.σ. Χωριό ελαιόλαδο Αειφόρο
3 κ.τ.σ. Αλεύρι
4 κ.τ.σ. Χωριό γραβιέρα Ώριμη τριμμένη ½ κ.τ.σ.
φρέσκο μαϊντανό-άνηθο-δυόσμο
Αλάτι-πιπέρι
Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα (ή Χωριό ελαιόλαδο
Κλασικό)
Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τα ρεβίθια και τις πατάτες. Σκεπάζουμε με κρύο νερό και βράζουμε μέχρι να
μαλακώσουν οι πατάτες. Σουρώνουμε. Σε ένα μεγάλο

Πολλοί ίσως αγνοούν τη νηστεία αυτή. Η χρονική
της διάρκεια κυμαίνεται, επειδή η έναρξή της εξαρτάται από την κινητή εορτή του Πάσχα. Αρχίζει από τη
Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων
και λήγει στις 28 Ιουνίου, την παραμονή δηλ. των Αγ.
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου [δηλ. 28 Ιουν. νηστεύουμε, 29 Ιουν. όχι]. Είναι δυνατόν να διαρκέσει
από ένα μήνα μέχρι καθόλου, όταν το Πάσχα πέσει 5
Μαΐου.
Για τη νηστεία αυτή κάνουν λόγο ο Μ. Αθανάσιος
και οι Αποστολικές Διαταγές, δηλ. είναι γνωστή από
τον 4ο αιώνα. Αρχικά βέβαια ήταν επταήμερη και υπήρχε πριν καθιερωθεί η εορτή των Αγίων Αποστόλων. Συνδεόταν δε με την εορτή της Πεντηκοστής,
επειδή μετά από αυτήν οι Απόστολοι «Νηστεύσαντες
και προσευξάμενοι» (Πραξ. Ιγ΄ 3) άρχισαν το κυριακάτικό τους έργο. Όταν καθιερώθηκε η εορτή των Αποστόλων, η νηστεία παρατάθηκε μέχρι την 28 Ιουνίου.

Και σ’ αυτή τη νηστεία καταλύεται [=τρώγεται]
ψάρι. Επίσης καταλύεται και στην εορτή του Γενεσίου
του Τιμίου Προδρόμου (24 Ιουνίου), οποιαδήποτε μέρα και αν πέσει. Αν η εορτή των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου πέσει ημέρα Τετάρτη ή Παρασκευή
καταλύεται μόνον ψάρι, όχι κρέας. Την παραμονή της
εορτής είναι αυστηρή νηστεία, εκτός εάν είναι Σάββα-
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δὸν ἐξαφανισθεῖ τὸ μαῦρο αὐτὸ χρῶμα, οἱ στήμονες
ὅπως λέγονται στὴ φυτολογία ποὺ κανονικὰ ἔχουν
χρῶμα μαῦρο· σημεῖο τῶν καιρῶν;
(σημείωση συντάκτου).

Η Νηστεία των
Αγίων Αποστόλων
(συνέχεια)

το ή Κυριακή.
Οι Χριστιανοί πρέπει να τιμούμε γενικά όλες τις
νηστείες, διότι ωφελούμεθα ψυχικά. Η νηστεία είναι υποχρεωτική για όλους, εκτός αν υπάρχουν λόγοι
υγείας ["Νεκρός": "υποχρεωτική" = πολύ σημαντική
για τη σωτηρία μας]. Αρχαιότερες νηστείες είναι εκείνη της Τετάρτης και της Παρασκευής, που φθάνει μέχρι την αποστολική εποχή.
Καθιερώθηκε δε η μεν Τετάρτη σε ανάμνηση του
Συμβουλίου των Ιουδαίων που μεθόδευσε την προδοσία και τη σύλληψη του Κυρίου, η δε Παρασκευή,
επειδή κατ’ αυτήν σταυρώθηκε και έπαθε έως του
Σταυρού ο Κύριος.
Έτσι οι Χριστιανοί ενήστευαν διαφορετικές ημέρες
από τους Ιουδαίους, που είχαν ως ημέρες νηστείας
τη Δευτέρα και την Πέμπτη.
Η νηστεία των δυο αυτών ημερών (Τετάρτη και
Παρασκευή) είναι για όλο το χρόνο [πλην εξαιρέσεων]. Πρέπει λοιπόν να την προσέχουμε και να την
εφαρμόζουμε, διότι είναι και σχετικά εύκολη.
Εν τούτοις και σ’ αυτές γίνεται κατάλυση οίνου και
ελαίου ορισμένες εορτές Αγίων που είναι επίσημες.
Η νηστεία είναι άριστο μέσον προς κατάκτηση
των αρετών και συντελεί στη σωτηρία μας.
Αναφέρουν για την αξία και τη σημασία της νηστείας:

«ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ»
(Τὸ ἄγριο καρότο στὴ λαϊκὴ παράδοση).
Στὴ λαϊκὴ παράδοση, ὅπως διασώζεται τοὐλάχιστον στὴ Μακεδονία, τὸ φυτὸ ἔχει ἀποκτήσει αὐτὸ τὸ
ὄνομα καθὼς, κατὰ ἕνα παράδοξο τρόπο, ὁ λαὸς τὸ
ἔχει συνδιάσει μὲ τὶς δικές του παρατηρήσεις. Σύμφωνα μὲ τὴ λαϊκὴ δοξασία τῆς Δυτικῆς, τοὐλάχιστον,
Μακεδονίας ὅσο περιορίζεται ἡ ἔκταση ποὺ καταλαμβάνει στὸ κέντρο τῶν ἀνθῶν τὸ μαῦρο χρῶμα, τόσο
χάνεται, ἀπὸ τὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων, ἡ αἴσθηση
τῆς ντροπῆς· πράγματι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει σχε-

1) ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Πρέπει και ημείς,
αδελφοί μου, οι ευσεβείς χριστιανοί, να νηστεύωμεν
πάντοτε, μα περισσότερον την Τετράδη, διατί επουλήθηκε ο Κύριος και την Παρασκευή διατί εσταυρώθη. Ομοίως έχομε χρέος να νηστεύωμεν και τες άλλες
Τεσσαρακοστές, καθώς εφώτισε το Άγιον Πνεύμα
τους αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας και μας έγραψαν διά να νηστεύωμεν, να νεκρώνωμεν τα πάθη, να ταπεινώνωμεν τη σάρκα, το σώμα.»
2) ο Άγιος Βασίλειος: «MΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙΣ όμως
το καλό της νηστείας μόνο στην αποχή από το φαγητό. Γιατί πραγματική νηστεία είναι μόνο να μην κάνεις
τίποτε άδικο. “Να Λύνεις κάθε δεσμό αδικίας”. Συγχώρησε τον πλησίον σου για το κακό που σού έκανε
και ξέχασε αυτά πού σού χρωστάει». «Η νηστεία σας
να είναι καθαρή απο δικαστικές πράξεις και προστριβές.” Κρέας δέν τρως, αλλά κατασπαράζεις τον αδελφό σου. Νηστεύεις το κρασί, αλλα είσαι σπάταλος
στις αδικίες. Περιμένεις να έρθει το βράδυ για να φάς
αλλά ξοδεύεις ολη την ημέρα σου στα δικαστήρια.
«Αλοίμονο σε κείνους που δεν μεθάνε απο κρασί, αλλά απο τις αδικίες.»
o-nekros.blogspot.gr
«-Θέλεις να έχεις αφθονία; Τότε σκόρπιζε.»
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγνωστικά καλού καιρού. – Του Αράτου.
Όταν είναι τριών ή τεσσάρων ήμερων το φεγγάρι
και φαίνεται λεπτό και καθαρό σημαίνει καλοκαιριά.
Επίσης και η πανσέληνος, όταν φαίνεται καθαρή, καλοκαίρια σημαίνει. και στα μέσα του σεληνιακού μηνός, εάν φαίνεται καθαρό το φεγγάρι, πάλι καλοκαιριάς είναι προμήνυμα.
Αν το φεγγάρι φανεί ποιο κοκκινωπό απ’ ότι είναι
συνήθως, σημαίνει άνεμο. Εάν δε κανένα μέρος του
φεγγαριού φανεί μαυρισμένο, σημαίνει βροχή.
Ο ήλιος όταν ανατέλλει καθαρός σημαίνει καλοκαιριά.
Αν φανούν ολίγα σύννεφα πριν ανατείλει, επίσης
καλόν καιρό θα κάμει. Αν, καθώς βασιλεύς ο ήλιος,
υπάρχουν σύννεφα σκόρπια γύρω του σημαίνουν
αναβροχιά.
Αν ο ήλιος βασιλεύει καθαρός χωρίς σύννεφα σημαίνει και για την άλλη ημέρα καλοκαιριά. Αν βασιλέψει ο ήλιος χωρίς σύννεφα και κατόπιν κοντά του
παρουσιαστούν σύννεφα ποιο κοκκινωπά απ’ ότι είναι
συνήθως, ούτε τη νύκτα ούτε την άλλη ημέρα θα
βρέξει.
Σύννεφα κοκκινοπότερα, σκόρπια κατά τα δυτικά
μέρη, σημαίνουν αναβροχιά. Επίσης αναβροχιά σημαίνει και η κουκουβάγια όταν σκούζει διαρκώς τη
νύχτα και η κουρούνα όταν κράζει την ήμερα ήσυχα
και τα κοράκια όταν είναι πολλά μαζί σαν να χαίρονται και κράζουν.
Προγνωστικά του χειμωνιάτικου καιρού και
ποια σημεία δηλώνουν βροχή.
Όταν είναι τριών ή τεσσάρων ημερών το φεγγάρι
και έχει τις άκρες σαν ξεθωριασμένες και θολές, τούτο σημαίνει βροχή.
Αν o δίσκος του φαίνεται κόκκινος ή πυρωμένος
σημαίνει χειμώνα. Όταν είναι πανσέληνος και γύρω
της φαίνεται να μαυρίζει κανένα σημείο, τούτο είναι
προμήνυμα βροχής.
Αν γύρω-γύρω στο φεγγάρι είναι δύο ή τρία αλώνια, σημαίνουν πολύ μεγάλο χειμώνα και μάλιστα όσο
ποιο μαύρα είναι τα αλώνια.
Ο ήλιος όταν ανατέλλει κόκκινος και κατόπιν μαυρίζει σημαίνει βροχή.
Αν, όταν βγαίνει ο ήλιος, φανεί κοντά στις αχτίδες
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του σκοτεινό σύννεφο, δηλώνει βροχή. Αν, καθώς
βασιλεύει ο ήλιος έχει κοντά στο αριστερό του μέρος
μαύρο σύννεφο πρέπει αμέσως να περιμένεις βροχή.
Από το μέρος που γίνονται ή αστραπές και οι
βροντές, από εκεί να περιμένεις το χειμώνα. Και αν,
άλλοτε μεν από το βοριά και άλλοτε από τη νοτιά ακούγονται οι βροντές και γίνονται (φαίνονται) οι αστραπές, θα φυσήξει άνεμος. Επίσης και τα πουλιά
των λιμνών και τα θαλασσινά, όταν λούζονται διαρκώς στο νερό, χειμώνα προαγγέλλουν. Το ουράνιο
τόξο (δοξάρι), αν φανεί διπλό, σημαίνει βροχή. Αν
στη χύτρα (πήλινο αγγείο) ή σε χαλκωματένιο αγγείο
βγαίνουν σπίθες, σημαίνουν βροχές. Και ή κουρούνα,
όταν βρέχει το κεφάλι της στο γιαλό ή κολυμπάει ολόκληρη και τη νύχτα κράζει δυνατότερα παρ’ ότι συνήθως, βροχές προμηνύει. Και οι κότες του σπιτιού
όταν συχνά χτυπιούνται στη σκόνη και κακαρίζουν
και τα κοράκια και οι καλιακούδες όταν παρουσιάζονται πολλές μαζί και σκούζουν και τα χελιδόνια όταν
πετούν γύρω από τις λίμνες ή τις στέρνες ή τα ποτάμια και κάνουν βοή, σημαίνουν βροχή.
Οι μύγες όταν δαγκώνουν περισσότερο παρ’ ότι
συνήθως και οι χήνες, όταν τρέχουν κράζοντας για
την τροφή τους και οι αράχνες όταν πέφτουν κάτω
χωρίς να φυσά άνεμος και η φλόγα του λύχνου όταν
μαυρίζει και τα κοπάδια των προβάτων όταν χορεύουν, σημαίνουν ότι θα έρθει χειμώνας.
Οι αγελάδες όταν κοιτάζουν κατά τη νοτιά και
γλύφουν τα νύχια τους και πάνε με μουγκανητά στα
παχνιά, βροχή σημαίνουν.
Και ο λύκος επίσης όταν αποφασίζεται και παρουσιάζεται σε κατοικημένα μέρη και τα σκυλιά όταν
σκάβουν τη γη και ο γκιώνης όταν σκούζει την αυγή
είναι προμηνύματα ότι θα κάνει χειμώνα. Και τα σκυλιά όταν φεύγουν κατά τη θάλασσα, χειμώνα προμηνύουν.

Οι γερανοί, όταν έρχονται γρηγορότερα απ’ ότι
συνήθως σημαίνουν ότι αμέσως θα κάνει χειμώνα.
Και τα ποντίκια, όταν ακούγονται να τριζοβολούν,
χειμώνα σημαίνουν. Όταν συγχρόνως φαίνονται περισσότερα σημεία, τότε είναι ποιο βέβαια όσα προβλέπουμε. Πρέπει δε κυρίως να προσέχουμε την τετάρτη ημέρα στο γέμισμα και πριν από τη χάση του
φεγγαριού, γιατί τις ημέρες αυτές γίνεται η αλλαγή
του καιρού.
Προγνωστικά χειμώνα μεγαλύτερης διάρκειας.
Όταν τα πρινάρια και οι βελανιδιές έχουν πολύν
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καρπό, τούτο σημαίνει ότι θα βαστάξει περισσότερο
ο χειμώνας. Επίσης και όταν οι γίδες και οι προβατίνες πού βατεύθηκαν, ζητούν πάλι να βατευθούν.
Όταν τα κοπάδια σκάβουν τη γη και γυρίζουν το
κεφάλι κατά το Βορρά, αυτό σημαίνει ότι θα κάνει
μεγάλο χειμώνα.
Προγνωστικά αν θα είναι πρώιμη η όψιμη η
χρονιά. – Του Διδύμου.
Είναι πολύ χρήσιμο να μπορούμε να προβλέπουμε
αν η χρονιά θα είναι πρώιμη η όψιμη. Γιατί αν η
χρονιά φαίνεται όψιμη, είναι καλλίτερα να βάλουμε
περισσότερο σπόρο, επειδή μερικοί απ’ τούς σπόρους
θα χαλάσουν.
Αν ύστερα από τον τρύγο βρέξει, προτού να βασιλέψει η Πούλια η χρονιά θα είναι πρώιμη. Αν βρέξει
μόλις βασιλέψει η Πούλια η χρονιά θα είναι μέτρια.
Και αν, αφού βασιλέψει η Πούλια, αρχίσει βροχή η
χρονιά θα είναι όψιμη.
Ο Δημόκριτος και ο Απουλήιος λέγουν ότι τέτοιον
πρέπει να περιμένουμε το χειμώνα όπως είναι η ημέρα της εορτής που την ονομάζουν οι Ρωμαίοι Βρούμα.
Άλλοι δε από παρατηρήσεις πού έκαναν έφθασαν
στο συμπέρασμα ότι όμοιος με την ημέρα (5) της 24
Νοεμβρίου (7 Δεκεμβρίου) πού γίνεται η εορτή των
Βρούμων θα είναι ο ακόλουθος μήνας Δεκέμβριος (ν.
ήμ. 14 Δεκεμ.— 13 του Γενάρη), όμοιος με την ημέρα
της 25 Νοεμβρίου (8 Δεκεμβρίου) θα είναι ο Γενάρης
(ν. ήμ. 14 του Γενάρη—13 τού Φλεβάρη) και ομοίως
με την 26 Νοεμβρίου (9 Δεκεμβρίου) θα είναι ο
Φλεβάρης (14 τού Φλεβάρη—13 του Μάρτη). Τούτο
δε πράγματι συμβαίνει καμιά φορά. Άλλοτε όμως καθόλου δεν επαληθεύει.
Τα Βρούμα ήταν Ρωμαϊκή εορτή και επιστεύετο ότι
η ημέρα της εορτής αυτής ήταν η μικρότερη του χρόνου (χειμερινή τροπή). Η εορτή των Βρούμων είναι
στις 7 Δεκεμβρίου.
Και άλλη παρατήρηση έκαμαν μερικοί. Ότι από τις
20 έως τις 22 του Μάρτη συνήθως ο καιρός γυρίζει
στο κρύο. Εκείνες δε τις ημέρες και οι 40 Μάρτυρες
παραδόθηκαν στους ειδωλολάτρες και μαρτύρησαν.
Ο σεληνιακός μήνας. – Του Διοφάνους.
Νομίζουν μερικοί ότι τίποτε δεν πρέπει να φυτεύουμε στη χάση του φεγγαριού άλλα μόνο στο γέμισμα. Άλλοι όμως δίνουν τη συμβουλή να φυτεύουμε
όταν είναι 4 ημερών το φεγγάρι, έως να να γίνει 18
ημερών. Άλλοι επιτρέπουν το φύτεμα μόνον τις 3
πρώτες ήμερες του φεγγαριού. Και άλλοι απέχουν απ’
το φύτεμα απ’ τη δεκάτη έως την εικοστή ημέρα του
φεγγαριού, για να μην καταχωθεί και το φως του μαζί
με τα φυτά.
Απ’ όλες όμως αυτές τις παρατηρήσεις το σωστό
συμπέρασμα είναι το έξης: Όταν το φεγγάρι είναι κάτω απ’ τη γη πρέπει να φυτεύουμε. Και όταν είναι
επάνω απ’ τη γη να κόβουμε ξύλα.
Πηγή: Γεωπονικά-Κασσιανού Βάσσου lifehub.gr

«Λέγοντας συνέχεια το «ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ
ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ» είναι σαν να καίς εκείνη την στιγμή
ακοίμητο καντήλι στην Παναγία μας.»
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Θεία Λειτουργία και
Επέτειος χειροτονίας
Σεβ. Ποιμενάρχου
μας κ. Γεωργίου

Στις 28 Ιουνίου 2015 ημέρα Κυριακή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος λειτούργησε
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λειβαδιάς.
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος επικεντρώθηκε
στην αγάπη και στο ενδιαφέρον του ρωμαίου εκατόνταρχου για τον δούλο του και τόνισε ότι αξίζει να
προσέξουμε το παράδειγμά του υπέροχου και πολιτισμένου αυτού ανθρώπου για πνευματική μας ωφέλεια.
Να σημειώσουμε ακόμη οτι την Κυριακή συμπληρώθηκαν επτά έτη από την χειροτονία σε Επίσκοπο
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γεωργίου
της κατά Βοιωτίαν Εκκλησίας.
imtl.gr

«ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

Η κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών &
Λεβαδείας ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1970. Βρίσκεται
σε υψόμετρο 864μ σε μια ελατόφυτη και καταπράσινη πλαγιά του όρους Παρνασσός σε απόσταση περιπάτου από την Ιερά Μονή Ιερουσαλήμ που βρίσκεται 27 χλμ. από τη πρωτεύουσα του νομού, την
Λιβαδειά και 150 χλμ από την πρωτεύουσα του
κράτους, την Αθήνα.
Με σεβασμό στο τοπίο και στο περιβάλλον, το
συγκρότημα ανακατασκευάστηκε πρόσφατα εξ’ ολοκλήρου από πέτρα και ξύλο και έχει δυνατότητα να
φιλοξενήσει περί τα 120 άτομα.
Κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί 800 περίπου παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Φοιτητές σε ξεχωριστές περιόδους για αγόρια, κορίτσια και φοιτητές.
Επιπλέον φιλοξενούνται παιδιά από ορφανοτροφεία και παιδοκομεία της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της
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Κριμαίας και Ελληνικών παροικιών του εξωτερικού, με
σκοπό να εξασφαλίσουμε μια ανάσα χαράς και ελπίδας σ’ αυτά τα παιδιά που ζουν κάτω από αντίξοες
συνθήκες στις χώρες τους. Συνολικά έχουν φιλοξενηθεί τα τελευταία χρόνια περίπου 2000 ορφανά παιδιά
από τις ανωτέρω χώρες.
Παλαιότερα είχαν φιλοξενηθεί ορφανά παιδιά από
τις εμπόλεμες περιοχές της Σερβίας και Βοσνίας –
Ερζεγοβίνης.

Επίσης φιλοξενούνται νέοι και νέες από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Νεολαία» υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάςκαθώς και νέοι από το
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Επίσης στην κατασκήνωση φιλοξενούνται τα παιδιά του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.Μ.Ε.Α «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» συμβάλλοντας στην
εν γένει ομαλή κοινωνικοποίησή τους και στην όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία τους.
Επίσης φιλοξενούνται παιδικές αθλητικές ομάδες
για την διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου και επισκέψεις σχολείων, κατηχητικών και άλλων νεανικών
ομάδων απ΄ όλη την Ελλάδα.
Η κατασκήνωση υπάγεται Διοικητικά στην Ιερά
Μητρόπολη Θηβών & Λεβαδείας και διοικείται απ’
αυτήν.
Το σύνολο του προσωπικού επιλέγεται με κριτήριο
και γνώμονα την πίστη, την αφοσίωση και τον σεβασμό στη Ορθόδοξη Εκκλησία, τις δοκιμασμένες ικανότητες και γνώσεις στην Κατασκηνωτική ζωή, την έξωθεν καλή μαρτυρία, την ηθική ακεραιότητα, την αγάπη και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και ιδιαιτέρως τη συμμετοχή και προσφορά στο νεανικό έργο
της Ιεράς Μητροπόλεως.
imtl.gr

ΤΙ ΕΜΑΘΑΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΖΙΤΖΙΚΑ

Τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ, ὅλοι ἐμαζεύθηκαν κάτω
ἀπὸ τὴ μεγάλη ἀχλαδιά, γεμᾶτοι ὄρεξι.
Τί ὡραῖον ἥσκιο ποὺ ρίχνει ἡ ἀχλαδιά! Τὴν ἀχλα-
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διὰ αὐτὴ τὴν ἔχει φυτεύσει ὁ παπποῦς τῶν παιδιῶν,
ὅταν ἦτο μικρός. Εἶναι λοιπὸν γέρικη. Ὅμως, γιὰ ἰδὲς
πόση φρεσκάδα, πόση ζωὴ ἔχει ἀκόμη μέσα της! Τί
γλυκὰ καὶ μυρωδᾶτα ἀχλάδια κάμνει κάθε χρόνο!
Καθὼς ἔτρωγαν, τοὺς διεσκέδαζαν τὰ τζιτζίκια μὲ
τὴ μουσική των. Θαρρεῖς καὶ τοὺς εἶχαν προσκαλέσει
τοὺς μουσικοὺς νὰ βάζουν ὅλη τὴ δύναμί των τὴν
ὥρα τοῦ φαγητοῦ: τζ, τζ, τζ, τζ.. Χιλιάδες τζιτζίκια.
Κρυμμένα στὰ κλήματα, στὰ δένδρα, ἐπάνω στὰ κλαδιὰ καθισμένα, τραγουδοῦν ἀδιάκοπα.
― Μὰ δὲν κουράζονται τὰ τζιτζίκια νὰ τραγουδοῦν
ὅλη τὴν ὥρα, πατέρα; λέγει ὁ Κωστάκης.
―Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά των, ἀποκρίθηκε ὁ πατέρας. Νομίζει κανεὶς πὼς εἶναι τόσο ἐνθουσιασμένα,
ποὺ δὲν ἠξεύρουν, πῶς νὰ δείξουν τὴ χαρά των. Καὶ
τραγουδοῦν ἀκούραστα.
Κάποιο παλιὸ παραμύθι λέγει, πὼς ὁ τζίτζικας πεθαίνει ἀπὸ τὴν πεῖνα, γιατὶ δὲν τὸν ἀφήνει τὸ τραγούδι νὰ φροντίσῃ γιὰ τροφή. Καὶ λέγει μάλιστα τὸ
παραμύθι,πὼς ὁ τζίτζικας στὸ τέλος κατήντησε
ζητιᾶνος καὶ ἐγύρευε φαγητὸ στὶς φωλιὲς τῶν
μυρμηγκιῶν. Ὅμως ἐγὼ δὲν τὸ πολυπιστεύω αὐτὸ τὸ
παραμύθι.
Ἄλλο παραμύθι λέγει, πὼς ὁ τζίτζικας κάθεται στὰ
τρυφερὰ κλαδιὰ τῶν δένδρων καὶ βουτᾷ τὴ σουβλερή του γλῶσσα στὴ φλούδα. Ἀπὸ ἐκεῖ ρουφᾷ τὸ
χυμό, ποὺ τρέχει μέσα στὸ δένδρο, καὶ καθὼς ρουφᾷ
τραγουδάει ἀπὸ τὴν εὐχαρίστησι καὶ τὴν νοστιμάδα.
― Πατέρα, λέγει ὁ Κωστάκης, θὰ πιάσω ἕναν νὰ
τὸν ἰδῶ.
― Ὄχι, εἶπε ἡ μητέρα τοῦ Κωστάκη· τὰ μικρὰ
πλάσματα τοῦ Θεοῦ δὲν τὰ βασανίζουν.
― Λίγο θὰ τὸν κρατήσω, ὅσο νὰ τὸν ἰδῶ, εἶπε
πάλι ὁ Κωστάκης. Ὁ μπάρμπα - Θανάσης εἶπε:
― Στάσου, Κωστάκη, νὰ σοῦ πιάσω ἐγὼ ἕναν,
ποὺ βλέπω στὸν κορμὸ ἐκείνης τῆς ἐλίτσας. Ἐπλησίασε ὁ μπάρμπα - Θανάσης προσεκτικὰ στὸ δενδράκι
καὶ ἅπλωσε ξαφνικὰ τὴν παλάμη του νὰ πιάσῃ τὸν
τζίτζικα. Ἐκεῖνος ὅμως τοῦ ἔφυγε καὶ ἐπέταξε ψηλὰ
τσιτσιρίζοντας. Ὅλοι ἐγέλασαν.
Αναγνωστικό Δ΄Δημοτικοῦ 1959

‘Ο Ἀνδρέας καὶ ἡ θάλασσα.

...Τώρα ἧλθεν ἡ σειρὰ τοῦ Ἀνδρέα, γιὰ νὰ
μιλήση. Αὐτὸς εἶχε πάει στὴ θάλασσα. Τὰ παιδιὰ ἐτέντωσαν τ᾽ αὐτιά τους, γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν. Τὰ πιὸ
πολλὰ δὲν ἤξεραν ἀπὸ θάλασσα οὔτε καὶ ἀπὸ πλοῖα.
-Στὸ μέρος, ποὺ ἐπῆγα, εἶπεν ὁ ᾽Ανδρέας, δὲν ἦταν πλοῖα. Ἤταν μονάχα βάρκες. Ἤταν καὶ ψαρᾶδες,
ποὺ ἐψάρευαν. Καὶ μιὰ ἡμέρα ἔπιασαν ἕνα ψάρι μεγάλο σὰν τὸ μισὸ θρανίο.
- Πῶς τὸ ἔπιασαν τόσο μεγάλο; ἐρώτησεν ὁ Δημητράκης.
- Νά! οἱ ψαρᾶδες ἔρριξαν τὰ δίχτυα. Τὸ ψάρι ἐπιάσθηκε καὶ δὲν μποροῦσε νὰ φύγῃ. Ὕστερα οἱ ψαρᾶδες ἐτράβηξαν τὰ δίχτυα στὴν ἀκρογιαλιὰ καὶ τὸ ἔβγαλαν. Μαζί τους ἦταν καὶ ἕνας παλιὸς ψαρᾶς, ὁ
Φαγκρῆς. Αὐτὸς διατάζει, ποῦ νὰ ρίχνουν τὰ δίχτυα
καὶ πότε νὰ τὰ τραβοῦν. Αὐτὸς παίρνει καὶ τὰ χρήματα, ὅταν πωλοῦν τὰ ψάρια. Ὁ Φαγκρῆς εἶναι ὁ ἀρ-

«ΑΜΠΕΛΩΝ», ΤΕΥΧΟΣ 12
χηγός τους.
-Ἦταν πολὺ μεγάλη, Ἀνδρέα, ἡ θάλασσα; ἐρώτησεν ὁ ᾽Αλέκος.
-Οὔ! Δὲν μποροῦσα μὲ τὰ μάτια μου νὰ τὴν ἰδῶ ὅλη. Ἐκοίταζα - ἐκοίταζα καὶ δὲν ἔβλεπα ἄκρη.
- Βαθειὰ ἦταν;
- Στὴν ἄκρη ὄχι. Μπαίναμε μὲ ἄλλα παιδιὰ καὶ δὲν
μᾶς σκέπαζε, ῎Οσο ὅμως προχωρούσαμε, τόσο καὶ ἐβάθυνε. Μιὰ ἡμέρα ἐρώτησα τὸν Φαγκρῆ. Πόσο βαθιὰ εἶναι τὰ νερά, καπετάνιε, ἐκεῖ ποὺ ψαρεύετε; Ἐγέλασε καὶ μοῦ εἶπε:
- Καὶ πενήντα καμπαναριά, ἂν βάλης τὸ ἕνα ἐπάνω
στὸ ἄλλο, πάλι θὰ τὰ σκεπάση.
Τα παιδιά των ψαράδων.
- Στὴ θάλασσα ἔπιασα καὶ φίλους, εἶπεν ὁ Ἀνδρέας. Ἐγνώρισα τὰ παιδιὰ τῶν ψαράδων. Τί φιλότιμα καὶ καλὰ παιδιά! Μὲ προσκαλοῦσαν στὶς καλύβες
τους. Μοῦ ἔδιναν ἀχιβάδες. Μοῦ ἔδιναν κογχύλια. Μὲ
ἔπαιρναν καὶ ἐπιάναμε καὶ καβούρια. Ἔνας μάλιστα
κάβουρας μοῦ ἔδωκε μιὰ γερὴ δαγκανιὰ ἐδῶ στὸ μεγάλο δάκτυλο, νά καὶ τὸ σημάδι! Καὶ ὁ ᾽Ανδρέας ἔδειξε τὸ σημάδι του.
-Κολύμπι ἔμαθες, Ἀνδρέα;
-Καὶ ρωτᾶτε; Μποροῦσα νὰ κάμω ἀλλοιῶς; Ἐκεῖ ὅλοι κολυμποῦν. Στὴν ἀρχὴ ἔβλεπα τὰ νερὰ καὶ ἐφοβόμουν, Ἔπειτα ὅμως τὰ ἐσυνήθισα. Πηγαίνω ἀρκετὰ
μακριά. Δὲν κουράζομαι. Κάνω καὶ βουτιές. Μὰ πόσο
ὡραῖα κολυμποῦν τὰ παιδιὰ τῶν ψαράδων! Στέκονται
ἀνάσκελα στὴ θάλασσα, κάνουν μεγάλα μακροβούτια
καὶ χαίρεται κανένας νὰ τὰ βλέπῃ νὰ κολυμποῦν.
(Ἀναγνωστικὸ Β΄Δημοτικοῦ 1967)

Η Ελένη η
παραδουλεύτρα
(Αληθινή ιστορία)

Ζούσε στο όμορφο Καρπενήσι. Από τα παιδικά της
χρόνια τη συνόδευε η φτώχεια. Υπανδρεύθη έναν άνδρα σκληρό και αγροίκο. Και μετά τον γάμο της
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εξακολούθησε να ξενοδουλεύη, για να επιβιώσουν,
γιατί τα έσοδα του συζύγου δεν επαρκούσαν ούτε για
το δικό του ποτήρι. Τα πόδια της κοντόσωμης γυναίκας είχαν στραβώσει από την δουλειά. Έμοιαζαν με
τις κουτσούρες του αμπελιού. Έτσι τα είχε χαρακτηρίσει ο μακαριστός πατέρας μου, προσθέτοντας πως
αυτή η γυναίκα πρέπει να είναι πολύ τυραννισμένη.
Τα βάσανα της ζωής και οι πόνοι της και οι σωματικές
της κακώσεις την έκαναν να ταχθή στην Παναγιά την
Προυσιώτισσα, να Τη διακονή κάθε δεκαπενταύγουστο. Εκεί τη γνώρισα και μου εκμυστηρεύθηκε το
μεγάλο θαύμα της ζωής της:
- Δούλευα, Γέροντά μου, από νύχτα σε νύχτα και
το βράδυ με το παραμικρό έτρωγα ξύλο από τον
σχωρεμένο τον άνδρα μου. Με χτυπούσε στη γη, όπως τα παιδιά το τόπι στο γήπεδο. Μια περίοδο δούλευα παραδουλεύτρα σ’ ένα γιατρό. Ήταν καλοπληρωτής, αλλά κι αυτός σκληρός και δύστροπος σαν
τον άνδρα μου. Δεν μου επέτρεπε καμμιά κουβέντα
να κάνω απ’ όσα άκουγα και έβλεπα στο ιατρείο του.
Κάποτε πήρα τα σκουπίδια να τα πετάξω. Φορτώθηκα τον κάδο στην πλάτη και προχωρούσα μέσα
στο παγερό απόβραδο για τον σκουπιδότοπο. Όπως
βάδιζα, άκουγα ένα σιγανό κλαυθμύρισμα. Γύριζα
δεξιά, ζερβά∙ δεν έβλεπα κανέναν. Άρχισα να σκιάζομαι, να σταυροκοπιέμαι, - πειρασμός λέγω - θα είναι. Κανείς δεν φαίνεται στον δρόμο και το μωρουδίστικο κλάμα με συνοδεύει. Έφθασα στον σκουπιδότοπο, άνοιξα το καπάκι του κάδου και βλέπω ένα
μωρό στα αίματα να κλαίη. «Παναγιά μου, τι να κάνω; Στον γιατρό δεν πρέπει να κάνω λόγο, αφού αυτός το πέταξε. Στον σύζυγό μου πού να το δείξω; Θα
με σφάξη σαν λαμπριάτικο αρνί∙ άσε και τι θα βάλη
στον λογισμό του». Το πήρα στην ποδιά μου. Ήταν
ζεστό. Κλαυθμύριζε. «Ζωντανό πλάσμα του Θεού δεν
πάει η καρδιά μου να το πετάξω. Θα το πάρω στο
σπίτι μου κι ο Θεός βοηθός». Το φίλησα. Τα αίματα
τρέχανε από το κεφαλάκι του. Φαίνεται πως το χτύπησε το καπάκι του κάδου. Το ‘σφιγξα στην αγκαλιά
μου για να το ζεστάνω, και τράβηξα για το σπίτι μου.
Τον κάδο στην πλάτη και το παιδί στην αγκαλιά. Το
‘σφιγξα, Γέροντά μου, όπως σου ‘πα, όσο μπορούσα
περισσότερο, για να το ζεστάνω.
Στο σπίτι δεν βρήκα κανέναν. Είπα μέσα μου: «Ο
Θεός είναι μαζί μου». Το έπλυνα από τα αίματα το
τύλιξα στα κουρέλια μου, σε μια παλιά πουκαμίσα, το
θήλασα (ήμουνα μωρομάννα) και το έβαλα στη σκάφη που ζύμωνα το ψωμί να κουρνιάση το πουλί μου.
Το σταύρωσα και είπα: «Παναγιά μου, Προυσιώτισσα, χαρίτωσέ το να μη κλάψη». Έγινε, Γέροντά μου,
το θαύμα της Προυσιώτισσας. Ποτέ δεν έκλαψε! Το
τάιζα κρυφά και το κοίμιζα κάτω από το κρεβάτι μας.
Όταν ερχόταν ο άνδρας μου, έτρεμα από φόβο. Η
καρδιά μου χτυπούσε σαν ρολόι, μη κλάψη και πού
θα σταθώ.
Πέρασε ο καιρός και άρχισε να μπουσουλά. Οπότε
ένα μεσημέρι, την ώρα που τρώγαμε ξετρύπωσε το
μωρό και ήρθε κάτω από το τραπέζι. Μόλις το είδε ο
άνδρας μου, γυάλισαν τα μάτια του σαν του λιονταριού.

16
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- Τι είναι αυτό;- μου λέγει.
Τότε έκαμα τον σταυρό μου και του είπα το μυστικό. Συγκινήθηκε και το δέχτηκε σαν να ήταν δικό
του. Το παιδί αυτό σήμερα είναι νυμφευμένο και εργάζεται στο Καρπενήσι. Από το παιδί αυτό έχω ένα
ποτήρι νερό∙ από τα δικά μου τίποτες.
Έκλαιγε η κυρά – Ελένη, οσάκις έκανε λόγο γι’
αυτό το γεγονός. Το διηγείτο τόσο ζωντανά, που ένιωθα πως κι εγώ πως βρισκόμουν μαζί της την ώρα
που μετέφερε τον κάδο και σκιαζόμουνα το κλάμα
του μωρού, άνοιγα τον κάδο και κατάπληκτος έπιανα
το πεταμένο βρέφος στην αγκαλιά μου. Το ‘κρυβα
στον αποκρέβατο με την ευχή ψάρι να γίνη, να μη
κλάψη και βάλη σε ζάλη λογισμών τον γερο-σαμαρά.
Και συγκινούμουνα την εμφάνισή του στο φτωχό
τραπέζι της Ελένης.
Την ρώτησα πολλές φορές:
- Νοιάστηκες να μάθης ποιοι ήταν οι γονείς του;
Και μου απαντούσε:
- Σε τι θα ωφελούσε αυτό; Εγώ το έχω δικό μου,
το πονώ περισσότερο από τα δικά μου παιδιά. Αυτό
μ’ έκανε να συμβουλεύω τις παραδουλεύτρες των
γιατρών: «Προσέχετε τι έχουν οι κάδοι που μεταφέρετε στα σκουπίδια». Μπορεί να έχω αμαρτία που το
‘λεγα, αλλ’ εγώ το σύστηνα.
Το διηγούμαι και το γράφω, για να μείνη η μάννα
Ελένη στην ιστορία και το θαύμα της Παναγίας γνωστό, που κράτησε δύο χρόνια περίπου τον κλαυθμυρισμό του, για να μη προδώση την Ελένη. Όλα τα οικονομεί ο Θεός, όταν σ’ Αυτόν ακουμπάμε.
orthognosia.blogspot.gr/

Αγία Συγκλητική: Το
"κουτσομπολιό"
τυφλώνει τον άνθρωπο
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Η καταλαλιά είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι την έχουν σαν τροφή και ξεκούραση.
Εσύ όμως, πιστή στον Κύριο αδελφή, να μη δεχθείς μέσα σου τα ξένα κακά, αλλά να διατηρείς την
ψυχή σου αμόλυντη. Γιατί, αν δεχθείς τα βρωμερά
λόγια εκείνου που καταλαλεί, θα προξενήσεις στην
προσευχή σου, με τους λογισμούς, κηλίδες ακαθαρσίας και θα μισήσεις αδικαιολόγητα αυτούς που σε
συναναστρέφονται.
Γιατί, όταν τ’ αφτιά σου θα γεμίσουν από την απανθρωπιά αυτών που καταλαλούν, τότε όλους θα
τους υποτιμάς και όλους θα τους θεωρείς το ίδιο ακάθαρτους· όπως ακριβώς και το μάτι, όταν θαμπωθεί από δυνατό έγχρωμο φως, δεν μπορεί να διακρίνει καθαρά το σχήμα των αντικειμένων που βλέπει.
Πρέπει λοιπόν να φυλάμε τη γλώσσα μας
και τ’ αφτιά μας, ώστε μήτε να λέμε τίποτα κακό για τον πλησίον μας, μήτε ν’ ανεχόμαστε
καν ν’ ακούμε κάτι τέτοιο.
Γιατί έχει γραφτεί:
«Οὔ παραδέξη ἀκοήν ματαίαν» (Εξ. 23:1). Και
αλλού: «Τὸν καταλαλοῦντα λάθρα τὸν πλησίον
αὐτοῦ, τοῦτον ἐξεδίωκον» (Ψαλμ. 100:5). Και
σ’ άλλο σημείο πάλι: «Ὅπως ἄν μὴ λαλήσῃ τὸ
στόμα μου τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων…» (Ψαλμ.
16:4).
Εμείς όμως μιλάμε ακόμα και για έργα που δεν έκαναν οι άνθρωποι! Γι’ αυτό πρέπει όχι μόνο να μην
πιστεύουμε όσα μας λένε και να μην τα παραδεχόμαστε καθόλου, αλλά και να ενεργούμε και να μιλάμε
σύμφωνα με το παράδειγμα του προφήτη:
«Ἐγώ δὲ… ἐγενόμην ὠσεί ἄνθρωπος οὔκ ἀκούων
καὶ οὔκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς” (Ψαλμ.
37:15).
Από το βίο της αμμάς Συγκλητικής
Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου
Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους, ασθένεια
λεπτή
Λόγος Δέκατος

Περί καταλαλιάς

1. Κανείς από όσους σκέπτονται ορθά δεν θα έχη,
νομίζω, αντίρρησι ότι η καταλαλιά γεννάται από το
μίσος και την μνησικακία. Γι΄αυτό και την ετοποθετήσαμε στην σειρά της μετά τους προγόνους της. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους, ασθένεια λεπτή,
αλλά και παχειά∙ παχειά βδέλλα, κρυμμένη και αφανής, πού απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Σημαίνει υπόκρισις αγάπης, αιτία της ακαθαρσίας, αιτία του βάρους της καρδιάς, εξαφάνισις της αγνότητος.
2. Υπάρχουν κόρες που διαπράττουν αίσχη, χωρίς
να κοκκινίζουν. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες φαίνονται ντροπαλές, και όμως διαπράττουν, κρυφά, χειρότερα αίσχη από τις προηγούμενες. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στα πάθη της ατιμίας. Τέτοιες κόρες
είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η
εσωτερική καταλαλιά της καρδιάς. Άλλη εντύπωσι δημιουργούν εξωτερικά και άλλος είναι ο στόχος τους.
3. Άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέ-
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πληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί
του κακού μου απήντησαν ότι το έκαναν από αγάπη
και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την
αγάπη, για να μη διαψευσθή εκείνος που είπε: «Τον
καταλαλούντα λάθρα τον πλησίον αυτού, τούτον εξεδίωκον» (Ψαλμ. ρ΄ 5). Εάν ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς
τον άλλον, ας προσεύχεσαι μυστικά γι΄ αυτόν και άς
μη τον κακολογής. Διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης
είναι ευπρόσδεκτος από τον Κύριον.
4. Επί πλέον άς μη λησμονής και τούτο, και έτσι
οπωσδήποτε θα συνέλθης και θα παύσης να κρίνης
αυτόν πού έσφαλε: Ο Ιούδας ανήκε στην χορεία των
μαθητών, ενώ ο ληστής στην χορεία των φονέων.
Και είναι άξιο θαυμασμού πώς μέσα σε μία στιγμή ο
ένας επήρε την θέσι του άλλου!
5. Όποιος θέλει να νικήση το πνεύμα της καταλαλιάς, ας επιρρίπτη την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά στον δαίμονα πού τον έσπρωξε στην αμαρτία. Διότι κανείς δεν θέλει να αμαρτήση στον Θεόν, μολονότι όλοι αυτοπροαίρετα
αμαρτάνομε.
6. Είδα άνθρωπο πού φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετενόησε. Και αυτόν πού εγώ τον κατέκρινα
ως ανήθικο, ο Θεός τον εθεωρούσε αγνό, διότι με
την μετάνοιά του Τον είχε πλήρως εξευμενίσει.
7. Αυτόν που σου κατακρίνει τον πλησίον, ποτέ
μη τον σεβασθής, αλλά μάλλον να του ειπής: «Σταμάτησε, αδελφέ. Εγώ καθημερινώς σφάλλω σε χειρότερα, και πώς μπορώ να κατακρίνω τον άλλον»; Έτσι θα έχης δύο οφέλη, με ένα φάρμακο θα θεραπεύσης και τον εαυτό σου και τον πλησίον.
8. Μία οδός, και μάλιστα από τις σύντομες πού οδηγούν στην άφεσι των πταισμάτων, είναι το να μη
κρίνωμε, εφ΄ όσον είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου «μη κρίνετε, και ού μη κριθήτε» (Λουκ. στ΄ 37).
Όπως δεν συμβιβάζεται η φωτιά με το νερό, έτσι και
η κατάκρισις με εκείνον που αγαπά την μετάνοια.
9. Ακόμη και την ώρα του θανάτου του, αν ιδής
κάποιον να αμαρτάνη, μήτε τότε να τον κατακρίνης.
Διότι η απόφασις του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα, κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά.
Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι, και εκείνο πού
εκρατούσαν στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος.
10. Ας με ακούσετε, ας με ακούσετε όλοι εσείς οι
κακοί κριταί των ξένων αμαρτιών. Εάν είναι αλήθεια,
όπως και πράγματι είναι, ότι «έν ώ κρίματι κρίνετε,
κριθήσεσθε» (Ματθ. ζ΄ 2), τότε ας είσθε βέβαιοι, ότι
για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε τον πλησίον είτε
ψυχικά είτε σωματικά, θα περιπέσωμε σ΄αυτά. Και
δεν είναι δυνατόν να γίνη διαφορετικά.
11. Όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριταί
των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το
πάθος, επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τα ιδικά τους
αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα (γνώσι) και
μνήμη. Διότι όποιος αφαιρέση «το περικάλυμμα της
φιλαυτίας» και ιδή με ακρίβεια τα ιδικά του κακά, για
τίποτε άλλο δεν θα φροντίση πλέον στην ζωή του,
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αναλογιζόμενος ότι ο χρόνος της ζωής του δεν του
επαρκεί για να πενθήση τις ιδικές του αμαρτίες, έστω
και αν θα εζούσε εκατό έτη, και αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμό να βγαίνη από τους οφθαλμούς του ως δάκρυ.
12. Περιεργάσθηκα καλά την κατάστασι του πένθους και δεν ευρήκα σ΄ αυτήν ίχνος καταλαλιάς ή
κατακρίσεως.
13. Οι δαίμονες μας σπρώχνουν πιεστικά ή στο να
αμαρτήσωμε ή, αν δεν αμαρτήσωμε, στο να κατακρίνωμε όσους αμάρτησαν, ώστε με το δεύτερο να μολύνουν οι κακούργοι το πρώτο. Ας γνωρίζης ότι γνώρισμα των μνησικάκων και φθονερών ανθρώπων είναι και τούτο: Τις διδασκαλίες, τά πράγματα ή τα κατορθώματα του άλλου τα κατηγορούν και τα διαβάλλουν με ευχαρίστησι και ευκολία (νικημένοι και καταποντισμένοι άθλια από το πνεύμα του μίσους).
14. Είδα μερικούς οι οποίοι μυστικά και κρυφά διαπράττουν σοβαρώτατα αμαρτήματα, και στηριζόμενοι στην υποκριτική καθαρότητά τους, επιτιμούν με
αυστηρότητα αυτούς που υποπίπτουν σε μερικά μικρά σφάλματα, τα οποία και φανερώνουν.
15. Η κρίσις είναι αναιδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού, ενώ η κατάκρισις όλεθρος της ψυχής
αυτού ο οποίος κατακρίνει.
16. Όπως η «οίησις» (=ὑπερηφάνεια) και χωρίς
να υπάρχη άλλο πάθος, μπορεί να καταστρέψη τον
άνθρωπο, έτσι και η κατάκρισις, εάν και μόνη υπάρχη
μέσα μας, μπορεί να μας καταστρέψη ολοσχερώς, αφού άλλωστε και ο Φαρισαίος εκείνος της παραβολής
εξ αιτίας αυτής κατεδικάσθη.
17. Ο καλός «ραγολόγος» τρώγει τις ώριμες ρώγες των σταφυλιών και δεν πειράζει καθόλου τις άγουρες. Παρόμοια ο καλόγνωμος και συνετός άνθρωπος, όσες αρετές βλέπει στους άλλους τις σημειώνει
με επιμέλεια, ενώ ο ανόητος αναζητεί τα ελαττώματα
και τις κατηγορίες. Γι΄ αυτόν μάλιστα έχει λεχθή:
«Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις» (Ψαλμ. Ξγ΄ 7).
18. Μη κατακρίνης και όταν ακόμη βλέπης κάτι με
τους ίδιους τους οφθαλμούς σου, διότι και αυτοί πολλές φορές εξαπατώνται.
Βαθμίς δεκάτη! Όποιος την κατέκτησε είναι εργάτης της αγάπης ή του πένθους. proskynitis.blogspot.gr
Ορθόδοξα Λόγια Σύγχρονων Αγιορειτών Πατέρων
« -Ασχολούμαστε διαρκώς με το πλάτος της
Ορθοδοξίας και όχι με το βάθος της.
Μαθαίνουμε καθημερινά ποιος Πατριάρχης έβηξε.
Τί φόρεσε ό τάδε Δεσπότης στο πανηγύρι. Ποια
κυρία επιτέλεσε την τάδε αρτοκλασία. Πιο νέο
βιβλίο εκδόθηκε κ.α. αλλά λίγοι ασχολούμαστε με
το βάθος και την ουσία της Ορθοδοξίας που
μεταποιεί τους αμαρτωλούς σε Αγίους και τους
αποξενωμένους σε φίλους και παιδιά του Θεού
γεμίζοντάς τους με την χάρη του Αγίου
Πνεύματος.»
«- Η πνευματική ζωή είναι μυστική, στην οποία ο
Θεός σου αποκαλύπτεται μυστικά.»
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Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
σε Μηχανικό:
«Να δεχθείς την κρανιοτομή»
Γνωστός πολιτικός Μηχανικός της Αθήνας μετά από πολλές εργαστηριακές έρευνες μαθαίνει από τους
γιατρούς του, ότι τόσο οι έντονοι πονοκέφαλοι, όσο
και εν γένει αλλαγή στην διάθεσή του οφείλεται σε
κακοήθη όγκο που είχε στον εγκέφαλο. Τον προτρέπουν να αποφασίσει αυτός και μόνο να του γίνει κρανιοτομή στο ύψος του μετώπου και γύρω – γύρω για
να αφαιρεθεί ο όγκος.
Ρωτάει για τις αρνητικές επιπτώσεις. Οι γιατροί του λένε όλους τους κινδύνους, όλη την
αλήθεια. Δεν αποφασίζει όμως. Μελαγχολεί και
αρχίζει να υποφέρει πολύ περισσότερο.
Λίγες ημέρες μετά, κατά τις 3 η ώρα τα ξημερώματα, χτυπάει το τηλέφωνό του:
-Θείε εσύ; Η ανιψούλα του δώδεκα ετών κοριτσάκι, ένα σωστό αγγελούδι. - Θείε μου σου ζητώ συγγνώμη για το τηλεφώνημα αυτή την ώρα. Αλλά μόλις
ξύπνησα. Είδα ένα όνειρο για σένα. Είδα στον ύπνο
μου έναν ωραίο, ψηλό, ξανθό νέο που μου εί-

πε: «Παιδί μου είμαι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος,
πες στο θείο σου τον Μηχανικό να δεχθεί την
κρανιοτομή για την αφαίρεση του όγκου, εγώ
θα κρατώ το χέρι του χειρούργου, δεν θα πάθει
καμιά ζημιά». Θείε μου μην πεις όχι στον Άγιο.
Δέχεται ο Μηχανικός, γίνεται η επέμβαση και η αφαίρεση του όγκου.
Πως έλαμπαν τα πρόσωπα όλων, όταν τους είδαμε εδώ στην Εκκλησία του Αγίου με πρώτη την χαριτωμένη ανιψούλα που μίλησε με τον Άγιο! Έβγαλε
το καπέλο του ο Μηχανικός και οι γάζες ήταν ακόμη
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γύρω στην τομή. «Οι γιατροί μου είπαν, πάτερ,
πως δεν έπρεπε να βγω ακόμη. Δεν μπορούσα
όμως. Έπρεπε να έρθω, να ευχαριστήσω με την
ψυχή και την καρδιά μου αυτόν τον θαυμαστό
Άγιο, που τρέχει παντού, χωρίς καν να τον
επικαλεσθείς!».
(Αρχιμανδρίτου Παύλου Κ. Ντάνα «ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ» (τεύχος
Β΄).), Σημεία Καιρών

Τα τέσσερα πράγματα
που σκοτίζουν την
ψυχή: Μίσος, εξουδένωση,
ζήλεια, γογγυσμός
Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη

Ο άνθρωπος για να έχει πνευματική ζωή, να
έχει το φως στη ζωή του, πρέπει να έχει τελεία
επικοινωνία με το περιβάλλον του.
Από τη στιγμή που δεν έχει αυτή την απλή, την
φυσική, την άνετη εγκατάλειψη και παράδοση του
εαυτού του στον άλλον, και επομένως την βίωση του
άλλου ως οικείου μέλους, δεν μπορεί να έχει Θεόν.
Γι” αυτό σκοτίζεται η ψυχή, όταν κλονίζεται η
σχέση της με τον Θεό.
Μίσος
Πως όμως κλονίζεται; Με το να μισεί τον πλησίον
του. Το μισώ τον πλησίον έχει κατά κύριον λόγο
ενεργητική έννοια και σημαίνει, κτυπώ, αρνούμαι,
επιτίθεμαι εναντίον του άλλου. Εκφράζει την
επιθετική διάθεση της ψυχής. Αντί να έχω φυσική
σχέση με τον άλλον, να τον βάζω στην καρδιά μου,
έχω το μίσος, που είναι μία έξοδος του άλλου από
την καρδιά μου και από την ζωή μου.
Μίσος λοιπόν είναι να βλέπω ως έτερον τον
άλλον, να τον πετάω έξω από την καρδιά μου,
να μην το θεωρώ ως είναι μου. Αντί να δω ότι ο
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άλλος είμαι εγώ, βλέπω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό μπορεί να είναι φυσικό για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά για μας, που είμαστε σώμα Χριστού, είναι αφύσικο.
Το μίσος είναι εκ των μεγάλων αμαρτημάτων, διότι είναι απόρροια μεγάλης εμπαθείας και δείχνει ότι ο
άνθρωπος δούλεψε πολλά χρόνια στην αμαρτία και
τα πάθη, και έχει σκληρυνθεί τόσο πολύ η καρδιά
του, ώστε κατά κάποιο τρόπο έγινε ανώμαλη και όχι
μόνο δεν μπορεί να αγαπήσει, αλλά και μισεί. Χρειάζεται πολύ δάκρυ για να αποβάλλει κάποιος το μίσος.
Δεν είναι υπόθεση μιας αποφάσεως απλώς ή αγώνος
μιας μέρας. Όταν μισώ κάποιον, δεν μπορώ να πω, αποφασίζω να μην τον μισώ. Μπορώ να πω, αποφασίζω να μην τον χτυπήσω, να μην τον βλάψω, αλλά για
να μην τον μισώ πλέον, χρειάζεται μια εσωτερική κάθαρσις. Το μίσος προς τον πλησίον φανερώνει μεγάλο βάθος πάθους, γι” αυτό και συσκοτίζει την ψυχή.
Εξουδένωση
Πως αλλιώς κλονίζεται η σχέση με τους άλλους;
Με την εξουδένωση. Με το να ταπεινώνεις τον
άλλον. Με το να τον κρίνεις. Όταν όμως κρίνω τον
άλλον, τον βγάζω πάντοτε μικρό, μηδαμινό, τίποτα.
Είναι τόσος ο εγωισμός του ανθρώπου, ώστε τίποτε
δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον της κρίσεώς του, ούτε
ένας Θεός, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος. Το να
θεωρώ τον άλλον ως κατώτερο, περισσότερο όμως
το να το εκφράζω, είναι κεφαλαιώδες αμάρτημα.
Ζήλεια
Άλλη μορφή σχέσεώς μας με τους ανθρώπους, η
οποία διαταράσσει την ειρήνη και την ενότητα, είναι
η ζήλεια με όλες τις έννοιες. Ζηλεύω κάποιον από αγάπη, τον θεωρώ δικό μου και ενώνομαι αναπόσπαστα μαζί του. Η ένωση αυτή δεν είναι εν τω σώματι
του Χριστού, είναι μία υποβίβαση του σώματος του
Χριστού σε ανθρώπινη σχέση. Είναι επίσης μία πλήρης μοιχική εσωτερική ενέργεια.
Αν πάρουμε την ζήλεια με την έννοια ότι ζηλεύω αυτόν τον άνθρωπο και τον απωθώ, τότε
η ζήλεια είναι έκφραση εσωτερικής αδυναμίας
αλλά και ανώμαλης αγάπης. Δηλαδή τον αγαπώ
κατά τρόπο εγωιστικό και αποκλειστικό,
πιστεύω ότι έχω δικαιώματα στη ζωή του και
ότι αυτός έχει υποχρεώσεις απέναντί μου, ότι
πρέπει να μου δίνει λογαριασμό για το που πηγαίνει και τι κάνει.
Η ζήλεια λοιπόν είναι διαταραχή των σχέσεών μας
λόγω περισσής εσωτερικής ψυχικής ενέργειας. Ζήλεια
είναι κάθε στροφή προς τον άλλον, που ξεκινάει από
κάτι υπερβολικό, από έναν ζήλο, από μία ζέση, από
μία βράση. Επομένως ζήλος μπορεί να είναι το ενδιαφέρον μου, η αγάπη μου, η φροντίδα μου να τον
σώσω, να τον βοηθήσω να βγει από την αμαρτία, να
γίνει παιδί του Θεού. Αυτή η ζέσις είναι ένας αφύσικος εσωτερικός οργασμός, μία αφύσικη πνευματική
συσσωμάτωση.
Γογγυσμός
Το αντίθετο της ζήλειας είναι ο γογγυσμός, ο οποίος επίσης προέρχεται από αδυναμία της ψυχής.
Γογγύζω σημαίνει διαμαρτύρομαι, αρνούμαι, παραπο-

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

19

νούμαι, είμαι στενοχωρημένος, δεν ικανοποιούμαι.
Αυτόν τον γογγυσμό τον εκφράζω στο περιβάλλον
μου, στα γραπτά μου, στην προσευχή μου. Ζητώ λόγου χάριν, κάτι από τον άλλον, ή προσδοκώ ή απαιτώ
κάτι. Δεν μου το δίνει όμως, γιατί και αυτός είναι απορροφημένος από τον δικό του αγώνα και πόθο, από την δική του σκέψη, αμαρτία, χαρά, από τη δική
του ακολασία, αγιότητα ή αρετή. Τότε πέφτω σε έναν γογγυσμό, διότι περιθωριοποιούμαι στην σκέψη
του. Προσεύχεται αυτός, νομίζω ότι με αφήνει μοναχό μου. Ενδιαφέρεται για μένα, νομίζω ότι δεν το
έκανε από αγάπη ή ότι το έκανε ελλιπές.
Ο γογγυσμός είναι το ανικανοποίητο που
νοιώθουμε στη ζωή μας και προέρχεται από
ένα μειονεκτικό εγώ. Η ζήλεια προέρχεται από
ένα εγώ υπερτροφικό, ενώ η εξουδένωση από
ένα εγώ αυτοτρεφόμενο και αυτοδυναμούμενο
άνευ Θεού, που βλέπει τον άλλον κατώτερο,
μηδαμινό. Το μίσος είναι η διαφοροποίηση, η
απώθηση του άλλου από την ύπαρξη μας.
Aπό το βιβλίο «ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΒΒΑ
ΗΣΑΪΑ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΑΡΧ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ

Ορθόδοξα Λόγια Σύγχρονων Αγιορειτών Πατέρων
«Όταν εισέρχεσαι στο Άγιον Όρος δεν
προγραμματίζεις κατά παραγγελίαν την
πνευματική σου πορεία... Αφήνεσαι να σου μιλάει
και να σε κατευθύνει αυτό το Άγιον Όρος όπως η
Κυρία Θεοτόκος γνωρίζει. Αφήνεσαι όπως το
κλαράκι στην ροή του ποταμού να σε ταξιδέψει
όπου ο Θεός Θέλει.
-Γιατί Γέροντα δεν κατεβαίνετε τακτικότερα στον
κόσμο για εξομολόγηση και ποιμαντικό έργο;
-Βγαίνω μία φορά τον χρόνο για λίγες ημέρες.
Μετά δεν προλαβαίνω, πρέπει να βοηθήσω τους
αδελφούς στον κήπο.»
(ενώ θα μπορούσε να βγαίνει τακτικά στον
κόσμο και να απολαμβάνει την εκτίμηση και δόξα
των ανθρώπων εκείνος θέτει τον εαυτό του ποιο
κάτω και από τα καλογέρια του ακόμη
προτιμώντας να μην τα αφήνει μόνα τους να
κουράζονται στον κήπο.)
«Στα Σταυρώσιμα τροπάρια στο Άγιον Όρος
προτάσσουνε το :
Δόξα τη Αγία Σταυρώση Σου Κύριε.
Δεν ακούγεται όμως λίγο οξύμωρο;
Φαντάζεστε να πανηγυρίζουν οι οπαδοί μίας
ομάδας την ήττας της ομάδας τους;
Σαν να λέμε δόξα στην ήττα σου Κύριε. Γίνεται
αυτό;
Ναι! γιατί στην φαινομενική ήττα και αποτυχία
του Χριστού έλαβε χώρα η μεγάλη Του νίκη στον
διάβολο και στον θάνατο. Η παντοδυναμία του
Θεού φάνηκε στη ταπείνωσή του και στην
σταύρωσή του.»
«-Έχασα τα πάντα εκτός από αυτά που έδωσα».
«-Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εαυτός μας.»
«Τι κόμμα να ψηφίζουμε;
Το κόμμα της Αγίας μετάνοιας.!»
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Το θαύμα που άλλαξε
τη ζωή μου: Η
εξομολόγηση ενός
πρώην άθεου
Blogger
Χαίρετε. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη σε μένα τον ανάξιο προ
ολίγων μηνών. Έχω μεγαλώσει σε άθεη οικογένεια.
Απο μωρό παιδί έχω διδαχθεί το μίσος προς οποιαδήποτε θρησκεία, είτε αυτή ονομάζεται μουσουλμανισμός, είτε χριστιανισμός κ.τ.λ. Μεγαλώνοντας λοιπόν
δημιούργησα το δικό μου blog – ιστοσελίδα, μέσα απο το οποίο παρέθετα άρθρα ενάντια στην θρησκεία
και ειδικότερα κατά του χριστιανισμού. Τα άρθρα μου
περιείχαν αρκετά “σεβαστά” επιχειρήματα, μέσα απο
τα οποία θα μπορούσε κανείς όχι μόνο να απορρίψει
την ύπαρξη του Θεού, αλλά και να μισήσει ότιδήποτε
τον θυμίζει. Μεταξύ αυτών των επιχειρημάτων, η θεωρία της εξέλιξης, άλλα επιστημονικά επιχειρήματα,
χωρία απο την Παλαιά Διαθήκη τα οποία θεωρούσα
ρατσιστικά και βίαια και άλλα πολλά.
Μέσω των άρθρων αυτών, έβγαζα τα απωθημένα
μου εναντίον του Θεού και προσπαθούσα με κάθε
τρόπο να χτυπήσω τον χριστιανισμό και να φέρω
στην αθεΐα όσο το δυνατό περισσότερους πιστούς.
Μέχρι που συνέβηκε το ακόλουθο θαύμα (εάν μπορεί
να χαρακτηριστεί τέτοιο), το οποίο μου έχει αλλάξει
ριζικά τη ζωή. Μερικούς μήνες πρίν, στα γενέθλιά
μου, μια αγαπημένη φίλη μου, η οποία απο μικρή ήτανε στο δρόμο της εκκλησίας μου χάρισε για δώρο
μια εικόνα του Χριστού. Εγώ απόρησα, γιατί όλοι οι
φίλοι και φίλες μου γνώριζαν ότι απο μικρός ήμουνα
άθεος και ότι είχα απορρίψει κάθε πιθανότητα και ενδεχόμενο ύπαρξης του Θεού. Δέχτηκα όμως το δώρο
αυτό και απο ευγένεια τοποθέτησα την εικόνα του
Χριστού στο δωμάτιό μου.
Το βίωμα της Αποκαλύψεως
«Εχθροί της προσευχής είναι η πολυλογία και η
εξωστρέφεια».
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Ένα βράδυ λοιπόν, χωρίς να κατανοώ ακόμα το γιατί,
άρχισα να “μιλάω” στην εικόνα του Χριστού και να
της θέτω αρκετά ερωτήματα όπως “Αν υπάρχει Θεός,
γιατί το κακό κυριαρχεί στον κόσμο”, “Γιατί ο Θεός
δεν κάνει γνωστή την παρουσία του (αν υπάρ-χει) σε
μένα και στους άλλους άθεους για να πιστέ-ψουμε σε
αυτόν” και άλλα τέτοιας φύσεως ερωτή-ματα.
Ξαφνικά, αστραπιαία, φώς απλώθηκε απο την εικόνα
σε όλο το δωμάτιό μου, ενώ παράλληλα ένα
συναίσθημα που βίωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου
με κατέλαβε. Μια εσωτερική αγαλίαση, ένα αίσθημα
που με διαβεβαίωνε για την ύπαρξη του Θεού, ενώ
με δάκρυα στα μάτια ζήτησα συγχώρεση απο τον
Χριστό για όλα τα χρόνια που όχι μόνο τον αμφισβήτησα, αλλά και τον πολέμησα.
Έκτοτε έχω διαγράψει το αντιχριστιανικό μου
blog, προσεύχομαι στον Θεό να με συγχωρέσει για
την ζημιά που έχω κάνει σε πολύ κόσμο με τα πρώην
αθεϊστικά άρθρα μου. Επίσης, βρήκα ένα πνευματικό
πατέρα τον οποίο εμπιστεύομαι και στον οποίο προσπαθώ να εξομολογούμαι σε τακτική βάση για όλες
μου τις αμαρτίες. Η ζωή μου έχει αλλάξει ριζικά, αφού για πρώτη φορά εδώ και χρόνια βιώνω το αίσθημα της εσωτερικής ησυχίας και χαράς. Εύχομαι να
διαδώσετε το πιο πάνω θαύμα προς δόξαν Θεού, ώστε περισσότερος κόσμος να πιστέψει και να επιστρέψει στο δρόμο του Θεού. Ευχαριστώ.
Κώστας
Αγαπητέ μας φίλε και αδελφέ Κώστα η περίπτωσή
σου αποτελεί για εμάς εδώ στο pentapostagma.gr
φωτεινό παράδειγμα μετανοίας. Καλούμε επίσης όλους του αναγνώστες να αντιμετωπίζουν με επιείκεια
και σεβασμό τους απίστους που κατά καιρούς σχολιάζουν τα διάφορα άρθρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί
μπορεί αύριο με τη χάρη του Θεού να είναι πιστοί
Χριστιανοί και αδελφοί μας. Αδελφέ μας Κώστα σε
ευχαριστούμε για την εμπειρία που μοιράστηκες μαζί
μας και για το όφελος που σίγουρα θα έχουν πολλοί
αναγνώστες από την ανάγνωση αυτής. Ο Θεός να σε
ευλογεί και να σε αγιάζει πάντοτε...
http://euxh.gr

Μια άγνωστη «αγία» μέσα
στον κόσμο

«…ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ
ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς
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καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με,
ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με…»
(Ευαγγελιστής Ματθαίος κε΄ 31-46).
του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
-Το περασμένο καλοκαίρι περίμενα το τραίνο
στον σταθμό ενός μικρού χωριού.
Εκεί που καθόμουνα, βλέπω μια γερόντισσα χωρική που ήταν κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Την πλησιάζω. Το πρόσωπό της – αν και γερασμένο –
έλαμπε με μια μυστική λάμψη, όπως συμβαίνει στους
πνευματικούς ανθρώπους. Και την ρωτάω:
-Ποιόν περιμένεις, αδελφή;
-Ε, ε, όποιον μου στείλει ο Χριστός.
Στην συνέχεια του διαλόγου που είχαμε, κατάλαβα ότι συνέβαινε το εξής:
Κάθε μέρα η γριούλα αυτή ερχόταν στον σταθμό,
για να δει, αν υπάρχει κάποιος φτωχός ταξιδιώτης,
που θα είχε ανάγκη στέγης και τροφής. Και, όταν έβρισκε κάποιον, τον δεχόταν με χαρά. Και τον φιλοξενούσε στο σπίτι της, σαν να τον είχε στείλει ο Χριστός. (Το σπίτι της απείχε από τον σταθμό ένα χιλιόμετρο μακρυά).
Ακόμη κατάλαβα ότι καθημερινά διάβαζε την Αγία
Γραφή και πήγαινε στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Επίσης νήστευε και αγωνιζόταν να εφαρμόζει όλες τις
εντολές του Θεού.
Δεν ήταν λοιπόν αυτή μία μικρή αγία;
Στο τέλος της συζητήσεως πήγα να την επαινέσω
για την προθυμία της, να ασκεί σε τέτοιο βαθμό την
ευαγγελική αρετή της φιλοξενίας. Δεν με άφησε όμως
να τελειώσω. Και μου είπε τα εξής λόγια:
– Μήπως και εμείς, πάτερ μου, δεν είμαστε δικοί
του φιλοξενούμενοι σ’ αυτόν τον κόσμο, κάθε ημέρα
και σε όλη μας την ζωή;
Και έλαμψε περισσότερο το πρόσωπό της.
Ω ελεήμονες και χρυσές ψυχές του λαού μας!
Πολλές φορές ντρέπομαι όταν με αποκαλείτε διδάσκαλο του Θεού. Αντίθετα δεν θα ντρεπόμουν ποτέ,
αν με αποκαλούσατε μαθητή του λαού μας!
Aπό το βιβλίο: «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» του Αγίου Νικολάου
Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος (Έκδοση Ιεράς
Μητροπόλεως Νικοπόλεως). simeiakairwn.wordpress.com

Ἡ καλύτερη διδασκαλία
εἶναι μὲ τὸ παράδειγμα
πρωτοπρεσβύτερος Δημητρίου Αθανασίου.

Ἡ χαρά, ὁ καημός, οἱ προσδοκίες τῶν γονέων, τὰ
ὄνειρά τους εἶναι γύρω ἀπὸ τὰ παιδιά τους. Νὰ τὰ
δοῦν εὐτυχισμένα, πετυχημένα στὴ ζωή, νὰ γίνουν
ἄνθρωποι ζηλευτοί, ποὺ θὰ προσφέρουν πολλὰ καὶ
στοὺς ἄλλους, νὰ εἶναι oἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ! Αὐτὸ
θέλουν οἱ γονεῖς καὶ γι᾿ αὐτὸ προσπαθοῦν μὲ ὅλες τὶς
δυνάμεις τους.
Προτρέπουν συχνὰ μὲ τὸν λόγο τους,
συμβουλεύουν τὰ παιδιά τους καὶ τὰ καθοδηγοῦν στὸ
ὀρθό. Εἶναι βασικὸ καθῆκον τους αὐτό. Πιὸ ἀναγκαῖο
ὅμως εἶναι τὸ καθῆκον νὰ διδάσκουν μὲ τὴ ζωή τους,
νὰ ἐπαληθεύουν τὸν λόγο τους μὲ τὸν τρόπο τους.
Διότι μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος ἄριστος θεωρητικὸς
διδάσκαλος, στὴν πρακτικὴ ὅμως ἐφαρμογὴ νὰ εἶναι
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ἐλλιπής, τόσο ποὺ νὰ σκανδαλίζει ἢ ἀκόμη καὶ νὰ
προκαλεῖ τὴν ἀγανάκτηση σ᾿ αὐτοὺς ποὺ δέχονται
τὴν ἀγωγή του.
Πολλὲς φορὲς καὶ τὰ μικρὰ ἀκόμη παιδιὰ μᾶς ἀφοπλίζουν μὲ τὴ δικαιολογημένη ἀντίδρασή τους στὶς
αὐστηρὲς παρατηρήσεις μας: «Πῶς μιλᾶς ἔτσι, παιδί
μου; Τί λόγια εἶναι αὐτά;»
«Μπαμπά, καὶ ἐσὺ ἔτσι δὲν μίλησες χθὲς στὴ μαμά;»
Ἄλλοτε πάλι μᾶς βάζουν στὴ θέση μας ὅταν ἐκτραποῦμε:
«Γιατί θυμώνεις, μαμά; Ἐσὺ δὲν μᾶς λὲς ὅτι δὲν
πρέπει νὰ θυμώνουμε;»
Ὅταν τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν, ὅταν φθάνουν στὴν
ἐφηβεία, τότε ἔχουν περισσότερη ἀντίληψη καὶ κρίση

καὶ γι᾿ αὐτὸ παρατηροῦν μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὴ
ζωή μας. Καὶ βέβαια μεγαλύτερη εἶναι καὶ ἡ ἀπογοήτευσή τους, ὅταν κατεδαφίζουμε μὲ τοὺς τρόπους
μας αὐτὸ ποὺ προσπαθοῦμε νὰ κτίσουμε μέσα στὶς
ψυχές τους μὲ τὸν λόγο μας.
Λέει σχετικὰ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ἢ
μὴ διδάσκειν, ἢ διδάσκειν τῷ τρόπῳ». Δηλαδή: Ἢ νὰ
μὴ διδάσκεις ἢ νὰ διδάσκεις μὲ τὸν τρόπο σου.
Καὶ συνεχίζει: Μὴ μὲ τὸ ἕνα χέρι τραβᾶς, καὶ ἀπωθεῖς μὲ τὸ ἄλλο. Θὰ χρειασθεῖς λιγότερα λόγια πράττοντας ὅσα πρέπει. Ὁ ζωγράφος διδάσκει πιὸ πολὺ μὲ
τὶς ζωγραφιές του...
«Ἄφωνον ἔργον κρεῖσσον ἀπράκτου λόγου». Δηλαδή: Δίχως λόγους ἔργο εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ λόγο
χωρὶς ἔργο (ΕΠΕ 9, 414-417).
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος παρατηρεῖ: «αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη μάχη, οὗτος ὁ συλλογισμὸς ὁ ἀναντίρρητος, ὁ διὰ τῶν ἔργων». Τὸν μεγάλο πόλεμο
τὸν κάνουμε μὲ τὰ ἔργα. Αὐτὸ εἶναι τὸ «ἀναντίρρητο» ἐπιχείρημα. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἀντιμετωπίσει, ὅταν μιλᾶ δυνατὰ ἡ ζωή μας. Διότι οἱ ἄνθρωποι «οὐ τοῖς λεγομένοις προσέχουσιν, ἀλλ᾿ ἃ πράττομεν ἐξετάζουσι». Δὲν προσέχουν τόσο αὐτὰ ποὺ λέμε, ὅσο παρατηροῦν ἐκεῖνα ποὺ κάνουμε (PG 61, 2829).
Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι ἐπιβάλλονται μὲ τὴν ἁγιότητά
τους καὶ μ᾿ αὐτὴν ἐπηρεάζουν θετικὰ καὶ τοὺς ἄλλους. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει γιὰ τὸν
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Μέγα Ἀθανάσιο ὅτι ἦταν γλυκὺς στὸ λόγο καὶ γλυκύτερος στὸν τρόπο. Ἐλάχιστα χρειαζόταν τὸν λόγο ἐξαιτίας τῆς διαγωγῆς του, ποὺ ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ παιδαγωγεῖ (βλ. ΕΠΕ 6, 52). Καὶ γιὰ τὸν πολὺ στενὸ φίλο
του, τὸν Μέγα Βασίλειο, λέει πὼς κέρδιζε τοὺς ἀντιπάλους του λιγότερο μὲ τὸν λόγο του καὶ περισσότερο μὲ τὰ ἔργα του καὶ τοὺς νικοῦσε ὅλους μὲ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ πνεύματός του καὶ μὲ τὴν παραδοχὴ
τῆς ἀπλησίαστης ἀρετῆς του (βλ. ΕΠΕ 6, 198).
Τέτοιοι ἦσαν οἱ Ἅγιοι καὶ ἀσκοῦσαν ἀγωγὴ μὲ τὸ
παράδειγμα κυρίως, μὲ τὴν ὑποδειγματικὴ ζωή τους.
Ἔτσι ἐπηρέαζαν θετικὰ τὸ περιβάλλον τους καὶ συνεχίζουν νὰ διδάσκουν καὶ νὰ καθοδηγοῦν ὀρθὰ ὅλους
ἐκείνους ποὺ μελετοῦν τὰ ἔργα τους καὶ τὴ ζωή τους
σ᾿ ὅλες τὶς ἐποχές.
«Ἀληθινὸς παιδαγωγός», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, «εἶναι εἰς τὴν πραγματικότητα μόνον ὁ Ἅγιος. Ἄνευ τῶν Ἁγίων δὲν ὑπάρχουν ἀληθινοὶ
διδάσκαλοι καὶ παιδαγωγοί, οὔτε ἀληθινὴ παιδεία ἄνευ τῆς ἁγιότητος... Οἱ Ἅγιοι, ἐπειδὴ εἶναι ἡγιασμένοι
καὶ φωτισμένοι διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦτο
εἶναι καὶ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι καὶ παιδαγωγοί»(*).
Αὐτὸ ἰσχύει πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν πρῶτο Διδάσκαλο καὶ μέγιστο Παιδαγωγό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστό. Δίδασκε μὲ τὸν πάνσοφο λόγο Του. Προπάντων δίδασκε μὲ τὸ μοναδικὸ παράδειγμα τῆς ἁγίας
ζωῆς Του. Ἀφοῦ ταπεινώθηκε καὶ ἔπλυνε τὰ πόδια
τῶν μαθητῶν Του, τὸ εἶπε καθαρά: «Ὑπόδειγμα δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς
ποιῆτε» (Ἰω. Ιγ΄ 15).
Πῶς μιλοῦσε τὸ παράδειγμά Του στὶς ψυχές τους!
Ἀσφαλῶς ἔφερναν συχνὰ στὴ μνήμη τους τὰ λόγια
Του, ἀλλὰ προπάντων τὴν ἁγία ζωή Του· καὶ προσπαθοῦσαν νὰ Τὸν μιμοῦνται. Ὑπενθύμιζαν δὲ καὶ στοὺς
ἄλλους χριστιανοὺς ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ἄφησε «ὑπογραμμόν», παράδειγμα τέλειο, ὥστε νὰ ἀκολουθοῦμε
ἀκριβῶς τὰ ἴχνη Του, νὰ μιμούμαστε Αὐτὸν ὁ Ὁποῖος
«ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ
στόματι αὐτοῦ» (Α΄ Πέτρ. Β΄ 21-22).
Στὸ σύγχρονο ἁμαρτωλὸ κόσμο, τὰ παραδείγματα
ποὺ παίρνουν τὰ παιδιὰ στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ τὸ διαδίκτυο, ἀπὸ τοὺς
ἐκπροσώπους τῆς τέχνης καὶ τῆς πολιτικῆς, ἀπὸ συμμαθητὲς καὶ δασκάλους ἀκόμη, εἶναι συνήθως τελείως
ἀρνητικά. Γι᾿ αὐτὸ μέσα στὸ σπίτι εἶναι ἀνάγκη νὰ δέχονται ἰσχυρὰ ἀντίδοτα. Τὸ καλὸ παράδειγμα τῶν γονέων, ἐπειδὴ ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς αὐτοὺς εἶναι φυσική, μιλάει πολὺ δυνατὰ στὶς ψυχὲς
τῶν παιδιῶν!
Ὅταν βλέπουν τοὺς γονεῖς νὰ συζητοῦν ἤρεμα, νὰ
εἶναι συγκρατημένοι στὴ συμπεριφορά τους, νὰ ζοῦν
μὲ ἀγάπη καὶ ὁμόνοια, ὅταν τοὺς παρατηροῦν νὰ
στέκονται μὲ εὐλάβεια σὲ προσευχή, νὰ ἐκκλησιάζονται μὲ κατάνυξη καὶ προσοχή, νὰ εἶναι φιλάνθρωποι
καὶ εὐγενικοὶ πρὸς ὅλους, παίρνουν μαθήματα ποὺ
δὲν θὰ ξεχάσουν ποτὲ στὴ ζωή τους.
Ὅσο ἀνεβαίνουν οἱ γονεῖς, τόσο ἀνεβάζουν τὰ
παιδιά τους. Βέβαια, καθὼς τὰ παιδιὰ θὰ μεγαλώσουν, θὰ διαλέξουν ἐλεύθερα τοὺς δρόμους τους. Ὅμως οἱ γονεῖς, ζώντας οἱ ἴδιοι πνευματικά, θὰ ἔχουν
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προσφέρει τὴν πιὸ μεγάλη περιουσία στὰ παιδιά τους
καὶ θὰ δικαιοῦνται νὰ τρέφουν γι᾽ αὐτὰ τὶς πιὸ καλὲς
καὶ ἅγιες ἐλπίδες.
(*). Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ
Οἰκουμενισμός, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη
1974, σελ. 193.

Ένα... γέμισμα!
(Αληθινή ιστορία)
Θά σοΰ τό πώ, παιδί μου, γιά νά ένισχυθεΐς
στήν πίστη ότι ό Κύριος δέν έγκαταλείπει τούς
δικούς του, όταν αύτοί μέ απόλυτη έμπιστοσύνη στή στοργική Πρόνοιά Του άφήνουν τούς
έαυτούς τους καί τις οίκογένειές τους στά
χέρια Του...
Μέ τούτα τά λόγια άρχισε ό πατήρ 'Ιωάννης νά
διηγείται σέ πνευματικό του παιδί τό περιστατικό έκείνο άπό τήν ιερατική του ζωή καί διακονία, όταν νέος άκόμα άρχιμανδρίτης γυρνοϋσε τά χωριά τού θεσσαλικοϋ κάμπου ώς ιεροκήρυκας τής Μητροπόλεως.
-Πάνε χρόνια τώρα, άλλά τό γεγονός έκεΐνο δέν
είναι δυνατόν νά σβήσει μέσα μου. Είναι κάτι πού θά
τό θυμούμαι σ’ όλη μου τή ζωή.
Κι άρχισε νά διηγείται:
-Ήταν Κυριακή, Νοέμβρης μήνας, άν θυμάμαι καλά. Άπό τή Μητρόπολη μ’ έστειλαν νά λειτουργήσω
σ’ ένα ήμιορεινό χωριό, κάπου στούς πρόποδες τού
Κισσάβου. Ήξερα ότι έκεΐ εφημέριος είναι ένας πολύ
εύσεβής ίερεύς, ό π. ’Εμμανουήλ. Τόν έβλεπα κάπου
- κάπου στις ιερατικές μας συνάξεις. Διακρινόταν γιά

τή σεμνότητα καί εύλάβειά του. Ήταν καί πολύτεκνος
οικογενειάρχης. Πέντε παιδιά εΐχε.
Έφτασα σχεδόν άχάραγα άκόμη στό χωριό. Ό
ναός άνοιχτός. Ό π. ’Εμμανουήλ άναβε τά καντήλια.
Πώς έκανε πού μέ είδε! «Καλώς ήλθες, πάτερ μου,
στό χωριό μας. Σήμερα θά ’χουμε πατριαρχική λειτουργία μέ τήν παρουσία σου»! Τό ’λεγε, καί τό πρόσωπό του φωτιζόταν. Τί άνθρωπος!
Λειτουργήσαμε μαζί. Τόσο πού εύχαριστήθηκα!
Συνδύαζε ό ίερεύς αύτός τήν άπλότητα μέ κάποια πώς νά τό πώ; - έπισημότητα στή λειτουργία του.

«ΑΜΠΕΛΩΝ», ΤΕΥΧΟΣ 12
Μεγάλα πράγματα...
Όταν άπολύσαμε, μοΰ λέει μέ τό φωτεινό του
πρόσωπο:
-Πάτερ μου, δέν θά φύγεις. Σήμερα θά φάμε μαζί
στό σπίτι. Ήδη ή πρεσβυτέρα πήγε νά έτοιμάσει τό
τραπέζι.
Δέν μπορούσα νά άρνηθώ. Καί μόνο ό τρόπος του
μέ σκλάβωνε.
Πήγα στό σπίτι του. Όλα πρόδιδαν έσχατη φτώχεια. Δύο καμαρούλες όλο κι όλο, κι ένα καθιστικό,
πού ήταν καί κουζίνα καί τραπεζαρία μαζί.
Τά παπαδοπαίδια -πέντε, όπως σοΰ είπα- όλα τους
χαριτωμένα, γελαστά, πρόθυμα. Τό μεγαλύτερο ώς
δεκάξι-δεκαεφτά χρονών. Τό μικρότερο στήν αγκαλιά
τής μάννας. Τά δύο άγοράκια, άφοΰ πήραν τήν εύχή
μου καί ζήτησαν τήν άδεια άπό τόν πατέρα τους,
βγήκαν έξω στήν αύλή νά παίξουν. Ή μία άπό τις κόρες έψησε τόν καφέ καί τόν έφερε σεβαστικά, νά πιούμε μέ τόν παπα-Μανώλη. Έπειτα εύγενικά άποσύρθηκε στό διπλανό δωμάτιο. Ή άλλη, μικρότερη, έτρεχε πίσω άπό τή μαμά.
-Πάτερ Ιωάννη, μοϋ λέει ό παπα-Μανώλης, όπως
βλέπεις, φτώχεια μεγάλη έχουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ.
Τίποτε δέν μάς λείπει. Όλα μάς τά δίνει ό άγαθός Θεός. Μέρα - νύχτα Τόν ευχαριστούμε καί Τόν δοξάζουμε. Τί νά σοϋ πω; Έγώ, πάτερ μου, συγκινοϋμαι πολύ
μέ τις εύεργεσίες τού Θεού στό σπίτι μας. Έχουμε τέτοια χαρά έδώ μέσα, ένα γέμισμα νιώθουμε, δέν μπορώ νά σοΰ τό έξηγήσω.
-Ή χάρις είναι, πάτερ μου, ή χάρις τού Θεού. Αύτή δίνει αύτό τό γέμισμα πού λές.
-Ναι, πάτερ. Αύτό είναι. Όπως τό είπες. Η χάρις.
Μοΰ ’πε καί άλλα γιά τήν ιερατική του διακονία
στό χωριό, μέχρι πού έφτασε ή ώρα γιά τό φαγητό.
Ή πρεσβυτέρα φώναξε τά παιδιά καί όλοι βρεθήκαμε
γύρω άπό τό τραπέζι.
Έμεινα έμβρόντητος. Στό τραπέζι ύπήρχε μία ψωμιέρα στό κέντρο μέ μιά λειτουργιά άπό τήν έκκλησία, καί στόν καθένα μπροστά ένα πιάτο μ’ ένα κεφτεδάκι μέσα.
Τό δικό μου πιάτο είχε δύο. Τίποτε άλλο.
Τό μικρότερο άγόρι είπε τό «Πάτερ ημών»: «Τόν
άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός ήμΐν σήμερον...». Έγώ
εύλόγησα. Καθίσαμε.
Φάγαμε. Τί γεύμα ήταν έκεΐνο! Τί άπόλαυση! Δέν
μπορώ νά σοϋ πώ, παιδί μου. Άπόλαυση. Χαρά! Χορτασμός. Χορτασμός; Ξέρεις τί χορτασμός; Σά νά είχα
φάει διπλή μερίδα άπ’ ό,τι συνήθως τρώμε. Κι όχι μόνο χορτασμός. Ένα... - πώς νά σού πώ; -ένα γέμισμα!
Αύτό. Αύτό πού είπε ό π. ’Εμμανουήλ πρίν. Γέμισμα.
Εύφροσύνη. Ηδονή. Συγκίνηση. Πώς νά σοϋ τό περιγράφω, δέν ξέρω!
Έκανα τήν εύχαριστία στό τέλος. «Εύλόγησον τά
περισσεύματα τής παρούσης τραπέζης...» -λίγα ψίχουλα ήταν - «καί πλήθυνον αύτά έν τώ οϊκω τούτω
καί εις τόν κόσμον σου άπαντα». Καί καθώς τά παιδιά
μέ κοίταζαν πού έλεγα τήν προσευχή, τά μάτια τους
είχαν μιά τέτοια λάμψη, ζωηράδα, χαρά... Τί νά σοϋ
πώ, παιδί μου. Ένα... γέμισμα! orthognosia.blogspot.gr
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Σύγχρονα πρότυπα
στην παιδική ηλικία
και η εικονική
πραγματικότητα της
ηθικής

Είναι γεγονός πως αν ρωτούσαμε σήμερα τα παιδιά μας, ποιόν άνθρωπο θα μπορούσαν να έχουν ως
πρότυπο, οι απαντήσεις που θα λαμβάναμε θα ήταν
σχεδόν πανομοιότυπες.
Θα μας ξάφνιαζε αν το παιδί μας, μας έδινε το όνομα ενός σταρ του τραγουδιού ή ενός ηθοποιού ή
ακόμα περισσότερο ενός ποδοσφαιριστή;
Μάλλον όχι. Και αυτό θα συνέβαινε διότι με τη δική μας ανοχή (για να μην πούμε προτροπή) «σπρώχνουμε» τα παιδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Και πως γίνεται αυτό;
Μήπως δεν έχουμε χρόνο αρκετό για να ασχοληθούμε μαζί τους και τα τοποθετούμε με τον τρόπο
μας, μπροστά σε μια τηλεόραση, ή έναν υπολογιστή;
Και σαφώς αυτά τους δημιουργούν μια αναπόφευκτη νοητική αδράνεια και για την ακρίβεια πνευματική νέκρωση, αν υπάρχει αλόγιστη χρήση.
Φυσικά όλα τα παραπάνω που αναφέρουμε, από
μόνα τους δεν είναι άσχημα ή ανήθικα, όπως θα έλεγαν κάποιοι ηθικολόγοι που δυστυχώς υπάρχουν πολλοί. Η τοποθέτηση μας σ αυτά τους δίνει επικίνδυνη
τροχιά. Δηλαδή το πόσο ψηλά τα τοποθετούμε ως
προτεραιότητες , ώστε να μας γίνονται εξάρτηση.
Όταν στα παιδιά αναφέρεις την προοπτική ότι
μπορούν να γίνουν άγιοι, αυτά δικαιολογημένα ξαφνιάζονται. Και γιατί ξαφνιάζονται;
Μα γιατί δεν τους έχει προβάλει ποτέ κανείς αυτή
την προοπτική. Εδώ πολλές φορές πολλοί σύγχρονοι
γονείς, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα κατηχητικά και στον προσκοπισμό, στην
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Ορθοδοξία και την Θρησκεία και έχουν την εντύπωση
πως είναι όμοια πράγματα.
Μας ενδιαφέρει μια ηθική χωρίς Χριστό και το ακούμε συχνά με την φράση «Να είμαστε καλοί άνθρωποι» και σ αυτόν τον δρόμο πολλές φορές παρακινούμε και τα παιδιά μας. Στο χριστιανισμό, η ηθική
είναι αποτέλεσμα της προσωπικής σχέσης μας με το
Χριστό και όχι αυτοσκοπός.
Τα πρότυπα των αγίων, μας φαίνονται ξεπερασμένα, συχνά τους βλέπουμε σαν ημίθεους που δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Άλλη άποψη είναι ότι οι
Άγιοι, έχουν έρθει με ιδιαίτερο σκοπό, άρα καταργούμε την ελευθερία και την επιλογή στην σχέση με
τον Χριστό. Αυτό που προβάλλεται είναι η δόξα και ο
πλούτος των επωνύμων, δηλαδή αυτά τα οποία στην
καρδιά μας, έχουν πάρει τη θέση του Θεού ως Θεοί.
Και συνήθως η δόξα αυτή των επωνύμων έχει άδοξο
τέλος. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά παραΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
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δείγματα.
Το συναίσθημα που υπάρχει στην ψυχή τους, είναι κυρίως η απόρριψη και εκεί μπαίνουν τα θεμέλια
για μια μελλοντική κατάθλιψη.
Και το επόμενο βήμα είναι να τα τρέχουμε στους
ψυχολόγους, γιατί απέτυχαν να γίνουν σταρ. Πόσα
παιδιά έχουν πέσει σε κατάθλιψη επειδή απλά δεν πέρασαν σε κάποιο talentshow;
Από που λοιπόν πήραν τα ερεθίσματα, τα οποία εμείς με την ανεπάρκειά μας και την αδιαφορία μας
τους δώσαμε;
Η κατάσταση μιμητισμού που θέτουν ακούσια ή
και εκούσια πολλές φορές τον εαυτό τους, αυτομάτως τους καθιστά ανελεύθερους χωρίς προσωπικότητα. Επομένως αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, είναι
κυρίως να ασχοληθούμε μαζί τους. Και αν αυτό το
κάνουμε, είναι αποδεδειγμένο ότι περιορίζουν στο ελάχιστο αυτές τις δραστηριότητες που τα απορροφούν σε υπερθετικό βαθμό, ως υποκατάστατο της αγάπης, που δεν τους δίνουμε εμείς.
Ας καταλάβουμε λοιπόν πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, δίνοντας στα παιδιά μας την
προοπτική που θέλει και ο Χριστός να τους δώσουμε.
Αυτή την προοπτική της αγιότητας η οποία είναι
προοπτική ύπαρξης και ζωής μέσα από την κοινωνία
και σχέση με τον ίδιο τον Θεό προσωπικά.
Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: «και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει κανείς αν
το θέλει».
Γι αυτό ας μην ψάχνουμε δικαιολογίες ότι αυτά
δεν είναι της εποχής μας. Ο Χριστός μας περιμένει
πάντα να ενωθούμε μαζί του. Και εμάς και τα παιδιά
μας.
Euxh.gr Γ.Α

AΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΙΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΙΕΡOY NAOY
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
27-07-2015

KYΡIAKH 26-07-2015
ΩΡΑ 19.30΄ (7.30΄ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ):
ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ., ΚΥΡΙΟΥ γΕΩΡΓΙΟΥ.
ΩΡΑ 21.00΄: ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ, ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2015:
ΩΡΑ 07.00΄: ΟΡΘΡΟΣ
ΩΡΑ 09.00: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΙΕΡΟΥ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ 19.30΄ (7.30΄ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ): ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑ
ΔΕΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΝ
ΚΤΙΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ».

Στὶς 19 Μαΐου 3015, καὶ στὸ χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, παρουσίᾳ τῶν μαθητῶν, διδασκάλων καθὼς καὶ
γονέων ποὺ ὲπιθυμοῦσαν, πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπονομὴ τῶν βραβοίων καὶ ἐπαίνων στοὺς μαθητὰς τῶν
Ε΄καὶ ΣΤ΄ τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ποὺ ἔλαβαν μέρος στὸ λογοτεχνικὸ διαγωνισμὸ στὰ πλαίσια
τῆς ἐκδήλωσης «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ».
Τὰ βραβοῖα, χορηγίες χριστιανῶν τῆς ἐνορίας μας,
ἀπένημε ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος
κ., Γεώργιος, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε τὴν εὐαρέστησή του
γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν, συνεχάρη τὰ παιδιὰ,
καὶ τοὺς εὐχήθηκε κάθε προκοπὴ καὶ πρόοδο στὴ ζωή
τους καὶ δήλωσε ὅτι ἔχει τὴ διάθεση σὲ παρόμοια ἐκδήλωση καὶ διαγωνισμὸ ποὺ θὰ ὀργανώσῃ ἡ ἐνορία
μας, ἕνα βραβοῖο νὰ ἀποτελῇ δική του προσφορά.
Πρόθεση τῆς ἐνορίας ἀποτελεῖ, πέραν αὐτῆς τῆς
ἐκδηλώσεως, τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ νὰ διωργανωθῇ διαγωνισμὸς καὶ μεταξύ τῶν μαθητῶν τῶν Β΄
καὶ Γ΄τάξεων τοῦ Γυμνασίου μὲ βραβοῖα ἀνάλογα.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν χορηγοὶ μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸν
ἐφημέριο.

