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γα απoλαμβαγτt θξ αυτoδ
πσ,γ δ,τι εiναι εig αυτoν
&παραi,τnτoγ δια την ξω-
ηγ τoυ.

Παραλλnλιυg, oυγ6-
δεοε πσ,οαγ ιbφελιμoν
o1εoιν τol iινθριilπoυ μιε

τηγ xτloιν δια τoD αiοθrl-

μιατoζ τηE y,αραg xαL τfrg

απoλαυοειυg, πσ.oαν ι)ε

tπερβoλnγ ii Eλλειψιν θν

τη χQηoει τd;γ φυoιxιilν
g^1αθιilν δια τoΙ αlοθημα-
τoζ τηζ θπιθυμ[αg (θγ

δλλεLψει) ii τotl xoρoυ (θν

xατα1ρnοει), εiζ τgoπoν
iδoτε δ ιiνθριυπog να ii1n

θν θαυτζυ θγoτιxτωδιilζ τo

1"ιετρoν τηζ ιbφελLμoιl

1ρnoειυg xα[ τηζ θπιβλα-

βoυg xατα1ρnοειυg, εiτε
] Λ δελφoi, xαt τfxνα θγ Κυ-
-._l. ρι(ρ α^,,απητα,

.o εilοπλαγ1νog xαt φιλαν-
θριυπog Θεoq ilπλαoε τoν xοομoν
ωραιoτατον xαL λειτoιlρi,ιxιilτα-
τoγ θξυπnρετιxoν δλιυγ τιbγ αγα-

γxιilν τoυ ανθqιbπoιl. .E,πdτqεψε 
δε

εlg τoν ανθgιυπoγ, τηγ xoqιυνLδα
xαi τoγ βαoιλεα τiζ δημιoυρ^1[αg,

αilτη θμφανLξεται δg oτ€ρnoιg, εiτε
θμφαν[ξεται ιilζ flπερβoλιxη &πo-
λαυoιg. .Εγ τoυτoLζ. o πQoιxιoμε-
νog με τηγ θλειlθερ[αν 1ηg βoυλn-
σε(υζ αilτo[t d,νθqιυπog E1ει τηγ δυ-
νατoτητα να δλε^1xη τηγ θνοτιxτιb-
δη πληQoφoρnοιν €αυτoΟ πεq[ τιbν
δqLιυν τoυτωγ xα[ εiτε γα xαθo-

Qlξη &λλα δρια δια λoγoυg αοxη-
σειυζ, εiτε γα [lπερβα,[νη αυτα δια

i δρΘ6δoξo1 1:toτtαvoi o6
κdΘε onμεTo τfrg γflg τtμoδv

καΙ εδλoβoδvταr τriv εδλoγnμ6vn
Mnτ6ρα τoδ θvαvΘρωnιioαvτog Yioδ
τoΟ ΘεoΟ, τιiv Παvαγfα,

.F{ δγι6τnτα τfrE Παvαγiαg καi ri

μnτρrκfi o16on τng nρ6g τ6 Θεdv-
Θρωπo Xρroτ6 τfiv dξiωoαv v6 δ1εr
nαρρnoiα oτ6v Yi6 καf Θε6 τng καi
vd εioακoOovταt oi nρooευ16E τng.

Πoλλd Θα6ματα Ξ1oυv oυμβεi
dπ6 τflv Παvαγiα o6 novεμ6voυg
αδελφoιjg, πo6 nρooε61ovταv σ,
αδττiv fi iψαλλαv τfg Παρακλfroεrg
καi τoιiE Xαιρετιoμo6s τns.

Λ6γφ τoδ κ6κλoυ τδv δoρτδv
τoδ δεκαnεvτα6γoυoτoυ αδτ6 τ6
τε01og τoδ nερroδικoδ εivαr dφrερω-
μ6vo oτliv Παvαγiα.

Στig oελiδεs τoυ Θd βρεiτε γι6 τriv
Παvαγfα πoλλ6s μελ6τε9, δπωg ri Πα-
vαγiα δs nρ6τυno κ6Θε 1:toτιαvfrg
γυvαiκαg, fi ΠαvαγΙα δg γ6φυρα oτ6
μυoτfiρro τfrg oωτnρiαg τδv dvΘρril_
πωv, dvαiρεon αiρετtκδv κακoδoξrδv
γrd τfi Θεoτ6κo, dvdλυon τfτλωv τfrg

Θεoτ6κoυ, oυvonτικli dvdπτυξn τδv
Θεoμnτoρrκδv δoρτδv καf dρ1αιoλo-
γrκfi-Θεoλoγrκri nαρoυoiαon τfrs
εiκ6vαs καf τflg 'Εκκλnoiαs τfrs Πα-
vαγfαE KαΘoλrκfrs Κρεμαoτfrg.

.,Εvαs δε6τερog κιjκλog θεμdτωv
nρooεγγζεr ζnτriματα τflg oiκoγ6vεr_
αs, δnωs δ vdμos καr fr noρεfα πρ69
αδτ6v, ri o16on oiκoγ6vεrαE καi o11o-
λεfoυ καi fr oυvαtoΘnματικιi dγωγτi
τδv παtδtδv.

tlθελημεντlΞ θνεργg[αq.

Εig τoLαυτηγ πεQιπτωσιγ
εi.lριoxoμεθα εiτε πρo πλεoνεξ|αζ,
,.iiτιζ θoτLγ εlδωλoλατQια>' χατα
τoγ Aπoστoλoν Παlλoγ, εiτε πqo
iιπε1θε(,αg τnS ξιυηE ii τιilγ φυoιxιilν
α^1αθιbν, διbριυν τo0 Θεofl, iiτoι
θγιilπιoγ στασειυγ θξ iοoυ χαταδL-
χαστε(υν, ιbg αντιθετιυν πρog το τ€-
λειoγ oy"€διoν τoδ Θεοδ δια τo
εr}φρoουνoν τflg ξιυηζ τοδ &νθριil-
πoυ.
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.o ιiνθqωπog, ατυ1Φg, πqα^1-

ματι iρνnθη γα συμμoQφιυθη πρog
ταg υπoδεlξειg τoδ Θεoδ πεq[ τηg

θν τφ μ6τQφ τΦν d'να^.rxΦν αrjτoΟ

1ρnοεω6 τoi xoo1"ιoυ xαt περL
θρ^1αoi,αg xαL φυλαξειυg αtτoδ xα[
θξεπεoε τΠζ δδηγητιxflg xαριτog
Αυτoδ, με &,πoτ€λεομα να ουμιπε-

ριφ€ρεται πρog την περιβαλλoιl-
οαν αtτoν φυoιν αρπα,xτιxΦg xαL
χαταστQεπτιxΦg ιbg xυρ[αρ1og xα[
δxι δg 1ρnoτns, xαL να διαταραo-
οTl τηγ θx Θεo0 φυοιxηγ &ρμoνLαν
xαL iοoρgoπlαν. To απoτελεoμια
εiγαι δτι xα[ η φυoιq ir,ντιδρQ, &νι-
οoρρoπιυg xαL πρoxαλεΤ εlE τηγ
&νθριυπoτητα οιυρε[αν δειγιbγ. Α[
πρooφατoι &ουγηθειg θερμoxqα-
oιαxαl διαxυ1,ιανσεLζ, ol τυφιilνεg,
ol oειομιo[, αi xαταιγi,δεq, αi, ρυ-
πανoειq τιbγ θαλα.οοιilγ xαL τιi;ν
πoταμιΦν xα[ πλεΤoτα'ι ιiλλcιι χατα-
στQoφtχα| τoδ πεgι[tαλλoι,τoξ zα.[

τotl ανθριilπoυ εl,ει.l^.,g11l1 oφε().o-
γται εiζ εμιφανr1 zcι[ zοcιι'^.,cιi.εcιr, ii
αφο.νη xαt σιιι)π1li'(i); δριilocιι,
ανθριυπ[νη\t συ|"ιπεριφoραν. Τo zυ-

ριoν δε αiτιoν αυτflg τηE γ'ατα-
oτqoφιxfr ζ σι'μπεQιφoρ0g τoδ συ^.l-

1ρoνου &νθριbπoυ εiγαι δ θ^1ιυxε-

ντριομog αυτoδ, δ δπoΙog εiναι η
αλλη δψιg τiζ αυτoγoi"ιηοειilζ τoιl
απo τ6γ Θεoγ xα[ η πρooπαθεια

αυτoθειiloειilg τoυ.
.,Ε,γεxα αtτoδ τo[l δ^1ιυxεγτQι-

opιoδ n ο1εoιg τoυ &νθριilπoιl πQoE

την φυoιν μεταβαλλεται εig ο1εoιν
αtlθαδoιlg xαL flπεροπτιxiζ xαθυ-
πoταξειυg τιilν φυοιxιilγ δυναl"ιεωγ
xα[ η χQησtμιoπolηoιζ αυτΦγ πQoE
θαγατιυoιγ t παθιlπoταξιν τoD ου-
νανθριilπoυ, αγτ[ πQoE ουντηρηοιν
τηζ ξιυηζ xαL τηζ θλευθερ(,αg
αilτotl, n πρog υπερβoλιxηγ &πo-
λαυoιγ, μετα iιδιαφoρLαg δια ταg
oυγεπε[αζ τηζ υπερ1ρnοειυg.

.FΙ 
1ρnοιμoπolηoιg τΦν iιτo-

μιιxι-υν xαL πυρnνιxιilν δυναμειυν
τfrg φυoεωg δια πoλεpιιxoιig oxo-
πoυg απoτελεi i1βριν' δπιυg xα[ η
xαθ' oloγδηπoτε τρoπoν tlπερxα-
ταγαλιυoιζ, η δπoLα θπιβαρυν6ι τo

φυoιx6ν περιβαλλoν μι€ ρυπoυE, με
αi1ξnoιν τfrq θερμιoxραolαE xα[ με
&νατρoπr1t, τΦγ φι'σιzιilι, iοoρρo-
;τιιill, zcι[ μιε οοcι cιι'τη σι'\,ε;τσ.^,,ε-

τcιι. 
.FΙ 

τεocιοτ[cι εi: E:,,τιιοιt, θι,εo-
^.,ειcι η ιiτo(ιι zcι.τcl.ι'ct..t-(οzετιιι διiι
ποi"εμιι;,'oυΞ σΖoπoυ: zα.i fl δπ[οηq
τερα'οτ[α. εl,ερ^,,εια. η oπolα y'ατα-

ναλloxεται xα()' υπεqβαoιν τιilγ
λo^.,1,1.1n ανα^.lxιbν τfrg οημιερινfrq
d,νθρωπoτητoζ, απoτελoδγ δυo τo-

μεig εig τoυg δποLoυg oιlμιπλεxo-
γται α[ ευθtlγαι τιbν ηγετΦγ xα[
τιbγ CI,πλΦγ πoλιτιbγ, εig τρoπoν
iδoτε Exαoτog ημιbγ να δ1η τηγ δυ-
νατoτητα να oυμβαλλη εig τηγ βελ-
τ[ωοιγ τfrE ^1ενιxflg xαταοταοειυg.

.Αg xαταβαλλ(υLιεγ, αδελφoL
xαi τεxνα εν Kι'Qι(ρ α^.,απητα, Exα-
στoζ απo τηΞ θεoειi-l; τoιr τc]ισαγ
πρooπiιθειαν μιετριαομιo[t τιΤlγ

αoxoπιυγ xαταναλιδσειι-lγ, iνα Ο'πo_

xαταοταθn n εilρυθpιog λειτoυρ^1Lα

τotl πλαγητclυ. θν τι1l δπoLιρ χατoL-
xoi1.ιεν, iγα xα[ nμετg xα[ τα τεxνα
ημιilγ απoλαυoιυι"ιεγ θν εiρnνη δλα
τα α^1αθα τηζ φιλανθριilπoιl δηβι-
oυρ^.,[αg τoil Θεol, τα πqooφεQo-

ι"ιεγα εig πανταq ανθριbπoυg. Γε-
νoιτo.

|3g, Σεπτεμ|1ρi,oιl α,
+ δ Kιυγoταγτιγουπoλειυζ

BαρθoλoμιαΙοg, αγαπnτog θν Xgι-
οτιil αδελφog xαl ι\ιαπυρog πQoE

Θεoγ ευχdτηq.

.FΙ Mητ6ρα τoιΙ Θεoiτ
τοι] δoiου Σrλoυαγοi τotτ

Αθωviτoυ

.FΙ 
Θει-lτιiy,ιlq δε.ν fιμ(ιρτηοε

ποτι., ιliiτε xιiι, με. τιi λιl^,,ιομιιi.

xιι[ δiι, ι*7"αοε ποτf τli χαQη.
αλλiι zα| α['τr1 εi1ε μιεγαλι.- θ^ 

,-

ιi)t]ιζ.
.,oτcιγ 

οτεx(lτrιι, δ[πλιι οτ0
2..11rριi. τοτε ilτιιι, f1 θλ[ψ'η τηq

απερctι,τη οd.r', τιlγ ιιlxεαγil, zιl.[

ιl[ πιiνιlι τfrq ιιlιl/'rlq τηq iτιl.γ
iιιτυγxριτο' μιι:^;ιιλtτεglιlι (tπιi τιiι,
π(lνιl τιlι-' Aδιi.1ι ιιετιi τηγ EΞιιlοη

απιl τoγ Πιιρriδειoιl. ^.,ιιΙτ[ xcιt η
ιi.^.,α.πη τη ζ riτ αγ ιiοil..,xρ ιτιl' |tε..l1, -

λi'τι:Qη απιi τηι.α.;απη του Aδιiμ
οτ<lν Πιιριiι\ειιτιl. Κα[ iiι, iπεtη-
oε. iτεξηοι. μιiνο ιιε τη θε(,ιι ι)i'-
γ(ιιιη. 1ιi: τt1ι,iι,[ο7ι'οη τoυ Κι'Ql-
ιl1'. ^.,ι(ιτ[ τιi ()ι.i't1ιιιi' Τιiι' ilτιrι, ι,ri
δεΙ η Θειlτιi;,"ιl: τtiι, Ανιiοταιrη
:,"rι[ itοτειlιι. μιετιi, τnι, Αι,iιληψrη

Τι)ι'. \,C1 παοcιμε[νει πcιρn.;,ιlρι(ι

ιο't 7'cιμl0. τιjlι, Aποοτιiλιrlγ xα.I

τοi.l γει.lι' χQι στια.γιχοΙ λιrιlir.
.ΕμιεΙg δi' φτciι,ι.lι'1ιε ιrτιi πλη-

Q(l)μC/' τηζ α'.icrπrlg τι.1g Θει-lτιlxοιl
xα( ^.,ι. crilτι) ι)εν μποριli'με νιi
θι,νιlt1οιlι'μιε π}'ι1ριυ< τιi [Jιi.()o<

τt]ζ ()λ[ιιrε:ιilq τr1g, "H ιi..,(;1u τrlζ

frτcιι, τελι'ιcΙ. A.,(ιπιl1-rοε iiπειριι
τo Θειi xαi Yki τηq. ir)'λιi. iη,ιι-
πιlΙrοε zιl.[, το λα.ιi μιi μιε^.,{iχη 

^1.,,1, 
-

πrl. KrιL τ[ cιiοθιιι,ιiταν iιoα..,ε,

δτιl'ι, ι.xεΤ'ι,ιlι πιli' τιlιτο πολi' il
Ιδιιι il-^.,ιi'πιlι.'ιlε zιι( iτοι' τ()σο ;το-

i.ι' πιlθιlι.'ιτε τιi σ(l)τηQι({ τΟι'ζ,
σT(1l,ro(l)V(/.1l 11iV iι^.,cιπt11ιει,{l τηq

Yiι]:
Αυτιi ι)t.ι, μιποριlιl1ιε ι,ιi τ(l

οιrλi'ιi[]οι'ιιε. ^.,ι(l-τi η ιi.^.,dπη μrr<
..,L({ τιi Θειi zιiI τιli'< iιι,i)οιilπιlι'ζ
εΙνιιι )''[^,,η, Κι ιiπιrlζ η α^i(ιπη τll<

ΙΙιl.νrι^.,[ιιq υπηρξι. irπfριιι,τη xα[

iιi,'cιτ(ιi'ηπτtl. iτοι itπευι-l.ι,τιlΞ

i1τιιι, zιι[ ι\ ;τιlι,ιlΞ τ1lΞ π()ιi :τ((()(ι-

1ιει,ι, ι il.z"ιιτ(tiιΙ,ττοζ ^.,ιdι μι0q...
.F{ 

ηlι'7r1 11ρ1' ^.,εμ[iει iιπιl ι1ιi-

βιl xα.[ τοιi1ιιl. (iτιl,ι, ιlγιl'i"ιl.1(Eο-

ιιιιι τη διi;ι1 1f1i Θι'ιl1ιrlτιlυο:.
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.F{ Θεoτoκog γεφυρα πρ6s τ6 μυoττiρlo τns σωτnρiαs
τng Εδτυxiαc Γroυλτon. Δρ. Θεoλoγfαc

o πρoοιυτo τt]: Π{l'\,σ'^,,i11q

xcl.τt7'ει εΞε7'oι'οcι θ€oη οτη
ουγεiδηοη τιΤ;\, τιστιΤlιl τηζ A-
νατoλιxfr; .oρθoδoξη; .Εxxχη-

οLαg. Εir,α'ι t1 σ.^,,[σ. τιilν α^.li1υν, η

μnτερα τo[l Χριοτotr xαL η α-
παQχη τflζ οιι;τηρiαg τotl ανθριil-
πLνoυ ^.,εγoυζ. Αυτη η xoρυφα|α
θεοη τηζ τoνi,οτηxε iδια(,τερα
οτηγ δxxληοιαoτιx,i1 παραδoοη
πoil tlμνηοε τlg αρετεg xαl τα 1α-

ρi,οματα τηg, xαi, την θ1,xωμLαoε

δoξoλoγιxα. "FΙ .oρθoδoξη
.Exxληo[α, θξαιτi,αg τoδ ρoλoυ
τflg Πανα),i,αζ oτo μιυοτηριo τfrg

θε(,αg θνανθριυπηοειυg, την περιε-

[3αλε μ6 οεβαoμo xα[ μ6 τη μεγα-
λυτεgn δυγατη ευλαβεια, πρoβαλ-
λoνταg την ιbg πρoτυπo eι,γιoτη-

ταg, ιbg πρoτυπο τελειιilοειυg xαL

θειilοεωg τιilν ανθριbπιυγ. To πρo-
σιυπo τfrζ ΠαγαγLαE, με τηγ αlιb-
για xαL δια1ρoνιxη του λiιμιι1lη.

εiναι μLα διαρxηq πQoxληoη .,,ια.

οτρoφη o6 ηθιx€ζ πoιoτητε Ξ 7"0.L

πγευι-ιατιxoυg oτo1oυg πoυ
61oυν ουγειδητα ληομoγηθεΙ. "FΙ

Παqθ€νo< Mαρ[α θνοαρxιilνει
οτηγ δgθoδoξη παραδoοη τo
d,ληθιγo πρoτυπo nθoυg xαt
αρετn6.

.H οιυτηρ[α τοδ x6ομoυ εiναι
η ilι1lιοτη ανθριilπιγη πQoσδoxi,α

xαL ο6 αilτην clixοδoμιεΙται δλo το
EQ^/o τηζ θεiαg οixoνoμlαg. .H

πτιilοη απoμαxρυγε τογ ανθριυπo
&πo τo Θεo xα[ τoν δδη^1ηοε οτηγ
xατiιοταοη τηζ αμιαρτ[αg, τiζ
φθoραg xυ't τoι-l θαγατου .o

d,νθριυπoζ τηζ πτιilοειυg itταν
&δυγατo γα oιιlθεT y'ιυqlg την
αποxαλυι1lη τo[l Θεoι-l.

.H Πανα^.,ig με τη ^16ννηοη

τoδ ,[ηοot'..,|γεταL 
η αφετηρ[α τηg

οιυτηρ(,αg τott xoομoυ. ΠΦg δμιυg
νoεΤται δ ρoλog τfrζ Mητ6gαg τoΟ

Θεoi οτ6 οιυτηριoλo^1ιxο 6Qγo

τo0 Xριοτo8; .FΙ θ€οη τηg δQθo-

δoξηg θεoλoγLαg εiναι οαφηζ. "H

Παναγi,α εiγαι η Θεoτoxoζ πoυ

^16ννηοε τo οωτfrρα τoi xooμιoυ.
Aυτη η π[οτη d,πoδ[δεται θναργ6-

στατα oτηγ δQθoδoξη λατqευτιxη
παραδoοη τfrζ "ExxληοLαζ μαζ..FΙ Παναγiα εixoνoγραφεΤται,
r}μνεΤται xαL τιμdται μαξ[ μ6 τo

Xριοτo. .,Eτοι xcxL μ€oω τΦν
θxxληοιαοτιxΦγ τε1νιilν, .πot]

απηxoδν τη δoγματιxη διδασy'α-
λLα τηζ .oρθoδoξηζ .ΕxxληοLαg,

διαοφαλLξεται η αληθεια για τo
πqoοιυπo τfrζ Θεoτoxoυ, παντoτε
οε οχεοη πQoζ τoν Yiο τηg.

.,oλoι oi d,νθριυπoι πρo XQι-
οτoδ εi1αν xoινη την πρo..toγιxη
xαταρα πoil πqo6xυιpε απo θγαγ
τo ^.,gγgn/'Tl τoι-l ανθριilπινoιl γε-
\,ι-lt!Ξ. τoι, πρoπα.τoρα Aδαμ.
Αι'τri ξεπtiι)ηoε cιπo τri ιliξcι τo['
^.,ε\,oι'Ξ z"α'[ ουμιπcιρεοι'ρε δi'η τri

φυοη. τηι, oπo[α. α'μιcιυρ(l]σε Ζcιι
δEα1'ρεLιυοε. Aλλα n9θε δ XQι-
οτ6g, δ θλευθεqιυτηζ τfrg φυοειυg,
xαi μετ6τgεψε τηγ xαταρα ο6

ευλoγ(,α, &,φoδ πρoo6λαβε τηγ
ανθριbπιγη φfοη απo την 

"&,xη-
Qατoν Παρθενoν>. ΓL, αυτη τη

συ|-ιμετoχη τηζ δφεLλεται τιμn xα(,

οεβαομog πQog τ6 πρooιυπo τflg

Πα,ναγ[αg. .H ουμμετo1η τηζ
δμιυg αilτη E1ει βαθυτατo ν6ημα.
.,Eτοι νoεΤται πριilτα ιbE θλεfθερn

&,πoδoχη τηζ [toυλng τotl Θεοδ
xo'i d,πoλυτη ου^7zαταθεοη ο6

αilτηγ xαL ilπειτα δg πρoοφoρα
τηg δληg i'παρξειilζ τηE, xαθαρns
xα[ αμoλι'γτηζ, ^1ια την πQαγμα-
τoπolηοη τiζ οιυτηqlαg δλoυ τo[l
xoομoυ.

Συμβoλιομol τηζ Παλαιeι,E
ΔιαθηxηE &ναφ€ρoγται οτo ρoλο
τflg Παναγ(,αg .1ια τη οιυτηρLα καt
τηγ ανoρθιυοη τι-tδ xooμου. .FΙ

Πανα1l(,g, εiγαι η xλlμαxα πoυ
ανεβαξει τoυg iι,νθριilπoιlE πρog
τo Θεo xαi τoυζ δδηγεΙ iι,πo τη ^/fr

οτoν οtρανo. Eiγαι η πυλη απo
δπoιl xατεβηxε δ οιυτfrραg.

.t-Ι ΠαρθενoE MαρLα ιbζ
ιiνθριι;πoζ xαL fl iδια ..l(,γεται ι-ιf

τt1ι, θι,cιι,θριbπηot-l συγεQ\i,og τηζ
οιllτtlQiσ'< τιlΙ &ι,θQιilπιγι-lιl ./ε-

\,ι)υζ. -FΙδη απo τoγ π6pιπτo
αiιilνα η θxxληοιαοτιxη παραι\o-
οη .1ια τo πρoοιυπo xαi, τo ρoλo
τfrζ Θεoτoxoυ d,παo1ολεΙ οοβαqα
τοfg Πατ6ρεg xαL τLζ oixoιl-
μενιxθg Συν6δoιlζ, που μεοα απo
οxληρoυg αγιbνεg xατa τιbν α[ρε-
οιαρ1ιilν xατορθωoαν να χατoχι!-

ριilοoυν τη θεoη xαL τiι οημιαο(,α

τηg οτο iQγo τηζ θε|αg oixoνo-

μlαE. 
.,Exτoτε τo πλnριυμα τηζ

.Exxληο[αζ απoδLδει τη δεουοcι
τιμn xα| το οεβαομo που αρμιοξει
οτην Πανα^1i,α. Αυτo θxφριitετιlι

με πoιxlλουg τρoπoιlq, δπιυg μιε

τηγ xαθι6ριυοη θεoμnτoqιxιΤ-lγ
ioqτΦν xαL iι,xoλoυθιιbν, με τηγ
αγoιxoδoμηση γαΦγ πQoζ τιμn
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τηζ τLαL την xαλλι6ργεια τηζ
θεoλo^1ιxηg γραμματεLαE xαi τ€-

χγηζ. 
.FΙ τιμn πQοζ τo πqoοωπo

τηζ oταδιαxα θξελL1θnxε ο6

θπ|xληοη για μεoιτε(,α xαL πρε-

oβεΙεg τηg πρog τo Θεo oτηγ ανo-
διxη πoqεLα τfrg πνευματtxflζ τε-

λειιilοειυg. .H θπLxληοη αi'τη
δρμιηνευεται ιbζ d,πoδoχη xαt
αναγνιilριοn τflζ &,γιoτηταg τiζ
Παναγ(,αg xαL τoΟ xαθoqιοτιxοδ

ρoλoυ τηζ οτo οωτηqιoλoγιxo
θQγo τoΟ Xριοτoi. Aλλα xαl η

βνημη τηζ, δπιυg xα| η μlμnοn
τοδ β[oυ, τιbν αρετΦν xα[ τΦν

πγευματtxωγ θπιδooειilγ τηζ tπo-

βoηθoδγ xα[ ουγτελotlν οτη oιυ-

τηρLα τιΤlν iινθρ(i)π(')\,. Kα[ αi'τιi
θπειδη ll Πανcι^.,1α εiνcιι το τελειδ-
τεQo ανθριδπινo πρoτυ1To α'^.,[91r

β(,oιl, xαi, η βLμηοη τηq οηLια[νει

μlμnοn τοl Xqιοτol.
oι θxxληοιαοτιxol συγγQα-

φεig τηg "Exxληοlαg οτο ουνoλo
τoυζ πρoβαλλoυν τα οτoι1εΙα
θxεΙνα τflq πρoοιυπιxoτηταζ τηζ
Πανα^1[αg πoυ πρoxαλεοαν τη

θεiα xαταφαση για τηγ θνοαρxιυ-

οη τoδ Θεoδ. Αυτα xατα τoν αγιo
.[ιυανγη Δαμαoxηγo εiναι: δ νotlg

τηζ, πoυ παντα xατειlθυνεται
απιi τo Θεο xαL εiγαι μoνιμια
πqooηλιυμιενog οε Αυτoγ. n

δπιθυμLα τηg, πoυ i1y'ει ιbg οnμεΙo

αναφoqΟg μoνoν τoγ πoθo πQoζ

τo Θεο, xαL (l θυμog, πoυ οτρ€φε-

ται μoνoν θγαντια οτηγ αμαρτLα

Ι{ ΙΣToΣEΛIΔA THΣ
MΙΙTPoΠoΛEΩΣ MAΣ

Σιο δrαδrκτυακ6 τoπo
wτvw.imr.gr oi ivδrαφερoμεvΟl

μπορoυν vα βροδv πoλλα iνδrαφd,- 11

ρovτα οτιltxεiα. πoυ αφορoυv την
.Ιερα Mητριiπολη μαq καi γα oυv-
δεθoδv με τo δrαδlκτυακιi τoπο
ιoυ oiκουμεvtκοδ Πατρεrαρxεioυ
ιvιvrv.οik.patr.gr καθωq καi με ]1

xαi, τηγ αiτLα τηζ. .o 
βlog πoιi

διflγε frταγ d,νιbτερog απo τη φυ-
otxiι τηζ υπoοταοη, θπειδη δ6

ξοirοε ^1ια τoν δαυτ6 τηg, &λλα για
τo Θεo xαL την flπηρετηοn τηζ

παγxoομtαζ σωτηQ|αζ, μ€oα οτηγ

δπo[α θγταοoεται xαt η πQoo-

πτιxi| για την ,,xατa 1αριν> θ6ιυ-

οη τoΟ &,νθριilπoυ.

Στo iδιo πνεΟμα xιγεΤται xαL

δ Nιxoλαog Kαβαoιλαg, δ δπoTog

θπιοημαLνει δτι η Πανα^1|α δε

χQησιμευσε &πλα ιbζ fiλη, ιbζ
οxεΟoζ ^1ια τn θεLα θγoαρxιυοη,

αλλα πQαγματoπolηοε n iδια μd-
σα τηζ δλα θxεΤγα πoυ πρooεLλ-

χυσαγ τo Θεo στη ^/fl. Πρoετolμα-
ξε iπL tiτη τηγ πQoσιυπLxη πνευ-

μια.τιzη oλoxληQιυoη τηζ ^.,ια την

υτoδo7η τo[' Θεα,γθοιilπoιl. "oλη

η ξιυri τη; υπfrρξε εναρετη, y'ιυρ[g

τoγ παραμιr"ρo oπLλo η xαxLα.
Δθγ Eπαυοε να αoxεiται οτηγ
αρετη, παQεμπoδLξoνταg xαθε
απoπειρα θπιxυριαQx[αE xαxιilν
πqoθεοειυν xαL παQoQμηοεωγ. "o

νo0g τηζ ατεν(,ξει μιoνo tlψlηλα,

xα[ xαθε θπιθυμι(,α τηζ ψ,υχηζ τηζ
&να1,E1q1 xαi, αφoμoιιilγεται απo
τη θεLα &γαπη πoυ τηγ xαθoδηγεΤ

οτηγ Eγωοη τηζ με τo Θεo. Mε
δλα αiτα τα χαQαχτηqιοτιxα
oixoδoμnοε τo πληριυμα τηζ
δραιoτηταζ τηζ, χαQη οτην δπoLα

αναδεL7,θηxε ιbQαlcl" xαL f1 ci.νθριi;-

πLγη φυon..H εizoγo. τiΞ i'περo7'r1g τη;

Πανα^.,lα; απoδiι)ετα.ι δι,αρ^1εοτα-

τα απo τoν ci^,,1g Γρt1^.,oριo Πα-

λαpιeι με μιLα μεταφoQιxη παρα-

σταση' οτην δπolcι απoτυπιilγo-
γται ανθριbπινα zcιl θεΙα χαQα-
xτηριοτιxα. oEiγαι, ^1ραφει δ

eι^.,ιog, οαγ γα iiθελε δ Θεog να
χατασχευαοει μ[α εixoγα xαθε
xαλotl xαL γα θ^1xαταοτηοει σ,

αilτηγ ijγα xoιγo οτoλ(,δι δλιυν
τΦν δρατιbν xαL αορατιυν πQαγ-

1-ιατιυν, Eνα xρσ,μια τιilγ θε|ιυγ xα(,

d,νθριilπινιυν 1αρ[των, μLα υπεqo-

Nη ιbραιoτητα πoυ γα οτoλ(,ξει

xαl τoυg δυo xooμιoυζ, τoγ αiοθη-
τo xαL τo νoητo. ",oταγ, λoιπoι δ

Θεog δλoxλnριυοε αυτη τηγ εixo-
γα, εiδε δτι ilρμoξε xαL ανταπo-
xρινoταν πληριυg στη Mητ€qα
τo[l φιυτog>.

M6οα d,πιl τoυE tiμνoυg τflg
.Εxxληo[αζ 

μαζ d,ναδυεται η αγα-

^1xαιoτητα τfrζ ηθιxiS τoνιilοειυE

τfrζ αγθQιilπινηg Ψυxηg πoυ xατα-
τριi1εται xαL θπιβαρυνεται απο
οιlνε1fr αμ6λεια xα(, αμαφτLα. Γι'
αυτ6 xαL η Ψυxη δεoμενη οτην

Παναγ(,α,ξητα τηγ θγ(,οχυοη θxε[-

γηE oτηγ αντιμετιbπtση τoΟ πoγη-

ρoυ. 
.FΙ 

θEα^.,1g6uενη μoqφη τnS

Θεoτoxoυ χυQtαQχεΙ οτηγ ι1lυχη

xαL τh οxει|lη τoil PιυμανoΟ τoD

MελιυδoΟ, δπωg xα[ οτην Ψυxη
oληζ τiζ ανθριυπoτηταζ. "FΙ

ΠαναγLα δμνεΤται ιbζ δρoοnμο
οτην iοτoq[α, &φotl θγxαινιαξει

μ(,α περloδo πof νoηματοι\o-
τεΙται απo τηγ διγιoτητα τηζ.

.FΙ 
Πανα^1Lα ιbg μεolτqια δδη-

^1εΙ τoν d,νθριυπo οτo Xριοτo xcιL

πρεοβεilε1 .1ια τη οιυτηρ(,α τoυ.

Στηγ εixoνo^1ραφLα xαL την tlμνo-

λo^1Lα τfrζ .Exxληο[αζ, πotl απo-
τιlπιbνεται οτ(,g αxoλoυθlεg,
οτoυ< xανoνεζ, τoν Αxαθιοτo
",Yμινo, τiι θεoτoxαρια, τ(,g οιlνα-
πτεg xαL o(. xαθε ο1ετιxo iiμνο, n

Θεoτoxog δεεται iπ6ρ τιilγ πL-

οτιbν ιbζ Mητ6ρα δλιυν. Aυτo δια-

φαLνεται περιοοοτερo οτLE θεo-

μnτoριxεg ioqτεg πoυ απιlτελo[lγ
εiδιxoτερεg αφoqμεq xαταφι,./ηζ

τιbν 1ριοτιαγdlγ στη oxfπη xαL

πQoστασLα τηζ.
.FΙ ΠαναγLα βρLοχεταt πολυ

xoγτα οτo Θεo. Aπιi τo πριlνομιο
αυτo απoρρεει η παρqnοlα τnS

θνιilπιoν Τoυ υπερ τιΤlγ ανθgιil-
πιυν. .,oταγ οi πιοτoL d'πευθυνoιlγ

δεηοειζ xα[ [xεo[εg πρoE την Πcι-

να^1(,α i1 τιlυg α..,[οιlg, αυτo δε οη-
δtιrδlκτυακουg τοπουq ιiλλωv 

|i-Eκκληolαlν καi Mητρoπολεωv. 
i'
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ι"ιαινεt δτι ληομιoγι)ι-'\, τ(l οι';τtjQcι

Xριοτo. .o Xριoτo: τεi'ιz'iι oιilΞ.ει

τoυg α'νθριbπoι'Ξ. "ΤcιΤΞ τgεο|lε[-

αιζ τrjζ Θεoτo;,'ι-lι'. Σιilτεο. σιilσι-lt,

nμιOq" ιilα.λλετcιι οτti θε[ιι ,\ει-
τoυρ^.,[α.

Στol, Πα.ριιzi'r]τιz'ιi Kαι,δνα,
οi πιoτol α.πει'θi'ι,oι,τcιι προζ την

Πανα..,[g' μιε τt1ι, εi'7r1: "Διαοιυooν
απo xινι)υνι')\, τιlυ; δoυλoυg οoυ,
Θεoτoxε. δτι παντεζ 1"ιετα Θεoν
εlζ oε xαταφευ^ι/o|-ιεγ. (bζ ιiQQη-

χτoγ τεΤ1og xαL πρoοταοLα,.
Στoγ Kαγoγα αυτo &πoτυπιbνε-

ται η θρnοxευτιxn ευλαβεια πρog
τo προοιυπo τfrg Πανα^1Lαζ, την

δπolα δπιxαλοlγται δλoι μιετα τo

Θεo για θν(,οχυοη xα(, θγδυναμιυ-

ση.
.F{ οιυτηρLα xαL η θλπlδα τηζ

αγαοταοειυg πqο6QχεταL απo τoν
iδιo τo Θεo. "FΙ oixεlιυοη δμωζ
τfrζ οωτηQ[αζ απo τoυg ανθριil-
πoυζ xαθLoταται δυγατη μεoω
xαl τfrg Θεoτoxoυ πoυ, πqoοφε-

Qoνταζ τo τ6λειo πρoτυπo αγLoυ

βloυ, δδηγεΙ τoυg πιοτoυζ οτην

&ρετn xαl τη μιετανι-lια. 
"FΙ 

βcιθια,
αiτη πεπo|θηοη τοδ λαoυ ^.,ιiι τl1

διαρxfr παρoυο|α τflE Πcl'\,α'^.,[ιιΞ

οτον πoλλαπλωg 7ειμαξopιενo
ανθριυπo πα^1ιιbθηxε απo τoυg

πριbτoυg χQLστLανιxoυg αiιυνεζ
oτη ουγε|δηοη τΦγ πιοτιbν. .H Θε-

oτoxog ^1(,νετα,ι <τoΙE λυπoυμε-
γoLζ εiμεν6g παραμυθιoγ πeι,oι

τoΙg cιiτoΟοιγ ετοLμη []οηθεια>. 
"FΙ

iδιcι εiγαι xoγτα οτoυg ανθριil-
πoι!ζ. αiοθα'νεται λυπη γι' αυτουg

xαL πoθεT τη οιιlτηρLα τoΟ οιiμπα-
γτoζ xooμιoυ. Α^.,xαλιαξει τoυg

παντεg zα'[ εiι,α'ι Eτoιμn με την

παρρnο[α' z"α"i τliι, ε^.,^1υτητα τηg

οτιi Θε6 ν(r λυοει xο'θε θπιbδιlνη

xαταοταοη τilΞ tιιlfrq, την δπo(,α

πρoxαλεΙ η αμια'ρτ[α,.

oi ανθριt)iΤol E7"oυν τo πρo-
νομιιo γα δια'θετOυγ iοy'ιlρο πQο-

οτατη xα(, ilπεQα'οπιoτη τoυg την

Πσ,l,σ...,ig, πoυ μ€ τηγ παρ6μβαοn

τηΞ απoδιlγαμιbνει την επιρqon
τοΙ zαxoυ. .Eπιβλεπει απo Ψηλα

l.ιε ουμπoνια ιbE "υπεqμα1og
οτqατηγog" τo πo(,μνιο πoυ δει-
νoπαθεΤ απo φανεQθg η αφανεΙg

iπιθ€οειE τιilν i1θριl-lγ xαi xυρlιυg
τoΟ παλαιol τιlραγγoυ, τoΟ πoνη-

ρo[l, xατα τη ^/Qαφη τoU eι^1|oυ Φι-
λοθεoυ Koxxινoυ. .F{ pιεοιτε(,α τηg

εiναι τo tπdρλoγo θxεiνo 1,ιεοo,

πoυ δ1ι μoνo τιμd τo ανθqιbπιγo

^./ενoζ, &λλα xα(, τo θνιο1υει, αφoδ

τo απαλλαοοει απo την χυQtαQ-

1i,α τoδ αiτloυ τιi.lν xαxιilγ Eξειυν

xα(, oυγηθειιilν. Oi πιoτol ι)6oγται

οτη Θεoτoxo γα xαταoτεlλει τα
παθη τηζ ψυχηζ τoυE xα| γα απo-
λεπτυγει οταδιαxα τo ν6φo9 τηg

οαρxαg, τ6 παxυ xα[ γεαlδεg αυτo
πρoxαλυμμα.

Συ1να η απροθυμ(,α τηζ
ανθριilπινηg φυοειυg xαl η νιυθρo-

τητα τfrg ι)ιανoLαζ xαθιοτoδν τoν
ανθριυπo ραθυμo οτην αρετη, πoυ
απαιτεΤ xoπo. Στηγ xατaxτηoη
τηζ αρετηg παρεμ[3αλλoγται
εμιπoδιcι xα'L α,διεΞoδα.. Εiναι τοoo
τοi.i,'ε; ιli θλ[η'ει;. ιli οι'μιφogε:

τιl[' |3toι' zα.( oi ;ιειocισ!ιo[ πoι'
zυzλιδι,oυr, iιπο rcιl,τo[' τoι, πι-
oτo' iδοτε αναξητΟ τηι, "zoα'ταια'
οxεπη, τηζ Πανα^.,[qq xαL ξητα"

πρooταo[α, xαγoγταζ ixxληοη
πQoζ αυτη.

.o αγιog .Ιιυανι,ηζ Δαμαοxη-
νog θxτιμσ δτι δ ανθριbπινog βLog
θα itταγ αβLιοτog, θαν oi πιοτo|
δ€ν εi1αν την Παγαγ[α ..ουνoμι-

λoν τoυg xαL μ6νηγ δπ(, γfrg xατα-

λελειμμ6γηγ παQηγoρ[αν". "H Θε-

oτoxoζ, λo^1ιυ τfrE θ^1^1υτηταζ τηζ

πQoζ τo Θεo xαL τfrζ xoινηg χατα-

γιυγlζ τηζ μ6 τo ανθριilπινo γ6-
νog, .1i,νεται διαρxιilg δ χειQαγιυ-
./oζ πoυ xατευθfγει xα(, συμφL-

λιιilνει τo πλαομα μ6 τoν Πλαοτη.
.FΙ iδιαξoυοα θεοη τfrg Πανα-

γLαζ στη θρnοxευτιxn ξιυη τιbγ

δρθoδοξιυν πιοτιbγ αγαδυεται
απo τηγ iδια την πQoσ(υπLxoτητα
τηq xαl τo θεΤo ρoλo τηg. "FΙ λα.ι-

xη εio6βεια i1μνηοε τ[g αqετf'Exαt
τηγ αγι6τητα τfrg Θεoτoxoυ απο-
δlδoνταq σ, αiτηγ θπLθετα xαt
χαQαχτηριομουg πoυ απειxoν[-

ξoυν τi,g θοιυτεριxεg τηζ ποιoτη-
τεg. .FΙ 

μoQφη τηζ χυQtαg1εi οτ(,g

ψυχεζ τιilγ πιοτιbν δg βεl,αλη Mη-
τ€qα, συμπαQαοτατιg xαL βonθoE
oτoν πγευματtxo, d.λλα xαi, oτoν
xαθημεριν6 τoυg fr.1ιbνα. Στη θεo-

μnτoριxη α^1ιoilραφLα n δρθoι)oξη
παqαδoοη xαl η λα.ιxη ευαιοθη-
οLα απoτυπωοαγ θπιilνυμεg απει-
xoν|οειg τfrζ ΠαγαγLαg Mητεραg

με τo βq6φog Xριοτo xαL δημι-
oυρ^.lηοαν λυριx€g αναφoρ69 xαL

τoπιxεg θxφqαοειg τηζ α^1απηg

τιilγ πιοτιilγ πQoζ τo πρ6οιυπo
τηζ. Στηγ τoπιxη παραι\οοη τηζ
"tεραE Mητρoπoλεωg Ρoδoιl
τιμeι,ται η ΘεoτoxoE με αναρ|θμn-
τoι!ζ ναoυg xαl i,ερεg μoνεg ιbg

ΠαναγLα α^1(,α Σxεπη, Πανα^.,i,q

Παραμυθ[α, Πανα-^il|α ΚεχαQLτ(υ-

μ6γη, Πανα^1(,α Κιlρα, Παναγ(,α

Πανταγασσα, Πανα^1Lα τo[l Kα-
στooι!. Πσ'νcl'^.,[q Φιλερnμοζ, Πα-
\,c/.^., Ic/' Φα.l,ε ρι ιl μιf νη.

Πoλλιl| θxxληοιαοτιxo| Πα-
τερεg δpιoλo^.,oDν δτι δ€ διαθ6τουν
την παρρηοlα θxε[γη otlτε xαt τL;
xαταλληλεg λ6ξει9 πof εiγαι αγα-
.1xαΙεq, ^1ια να υμνηοει xανεlg το
t'ψog τηg &,γιοτηταζ τfrζ Θεoτιi-
xoυ. Για γα θxπληριbοει δ πιιττιig
τoν δφειλομενo Eπαινο πρog τη

Mητ6ρα τo[l Θεofl, πρεπει γα
εiγαι xαθαρog xαl oτηγ ι1lυ1n xαi
οτ6 οιilμα. .E,πειδη δf αilτo εiναι
δυοxoλo να θπιτειly'θεΙ με τ(,g δι-
x6g τoυ δυναμειq,ξητα απο τηγ

Πανα^.,[g γα αγαι\ε(,ξει τιi γoι-) τOυ

α'νιilτερo τιbγ οαqxιxGlν παθΦγ,
δηλαδη γα τ6γ ανυιpιbοει ο€ iiι}loq

xαθαρoτηταζ xαταλληλo .1ια να
υμγηoει Tην &,..11(11ητα τηζ' l
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Aντ ιαcρετ [χη απ oΛo1,ια

Δnμnτρfoυ Mαoιlαρο. Δρ. Θεoλoγiαc

θxδηλιυνε τιμn πρog τo πρoσιυπo τflζ Θεoτοxoιl. T6

δνoμα τηg ευριοxoταγ ουνε1ωg οτLζ θπιxληοειg των
πιoτιbγ μ6 οxoπο τη βoηθεια τηq πQoζ τοfg ανθριil-
πOυζ για τη οιυτηgLα τoιlζ. "FΙ Θεοτoxοg frταν xαLΘa
εiναι παγτα ^.,ια τoυζ πιοτoυg n "μιεοlτρια>, ι\ηλαδη
θxεLγη, i δπo(,α ixετεtjει τoγ Yio τηg για 1αρn τιilν
d,νθqιbπιυγ. Αυτo διαφα(,νεται ο6 πoλλ€g ixδηλιbοειE
τηg αρxαLαζ θxxληοιαοτιxfrζ ξιυflζ, ο6 διηi,ηοεLζ, πα-

ραι\oοειg, λατqευτιxofg θεoμιoυq, xαθιbg xα[ οτη βυ-

ξαγτιγη eιγιoγραφLα xαL δpινoλoγlα. "H Θεoτoxog,

δμιιυg, πιπ€ δεν Eπαψε να ο1ετ[ξεται xαL να ουνδ6ε-

ται d,μεοα μ6 τιi οιυτηριoλo)/tχo EQγo, το δπoΙo θπι-
τελεοε θπL τηζ ^/ηE δ Kυριog. μονo θν ο16οει πqog τ6

EQ^.,o τoδ 
.[ηοol εiγαι ι)υγατo να θειυρnθεΤ ουγoλιxα

τo πρoοιυπo xαL τιi οιυτηριΦδεg μεοιτιxo Eργo τnS.
"Ωoτoοo, oi Q(υι"ιαLoχαθoλιxoL δφθαοαν οε

αxρ6τητεg, δοoν αφoρα τo πρoοιυπο τflg Θεoτoxoυ,
διoτι υπdπεοαγ oτο οφαλμα τηE αilτoνoμηοειilE τηE

απo τ6 πριiοιυπo xα(, τo ilQ^/o τoδ Yioδ τηζ. Συ-

γxρ6τηοαν οταδιαxα μ|α ..μιαqιoλoγlα,, δηλαι\η tiνα

θεoλo.1ιxo oixoδ6μημα μ€ &πoψεLζ γL, αilτηγ d,οxε-

τεg πρog τoν Kυριo. .,Eφθαοαν ο6 δ6γματα χαιγo-

φαγt, δπιυg η απoδoοη στη Θεoτoxo iδιιυματιυγ xα(,

χαQαχτηQιοτιxιilγ, τα δπoΤα αγηxoιlν μoνo οτoγ .Ιη-

οol Xριοτo. Παρoυοιαξεται δy'ι μoνo ιbg μεοlτρια.
αλλα xα[ ιbg "λυτριbτqLα> η "ουλλυτριbτρια,, ιbg

δηλαδη διlναμ6νη η iι\ια να δδη^.,gΤ τoυg πιοτofg οτη
οιυτηρ(,α, ανεξαρτητα απo τη λιlτριυτιxη θν6ργεια
τοδ Θεoδ.

Md τηγ παρoδo τotl y.qιiνoι', η λcιτινιxη μιαQtO-
λo^1i,α Eλα[3ε αxoμα |"tt^.lg1i!..ρεg δια,οταoειg. To 1854

θ6λoνταg να i-lπερτoγ[οει την xαθαροτητα xαL τηγ

&1,γoτητα τηζ ΠαQθ€νoιl MαρLαg δ παπαζ Πlοg Θ,

ανη.1α^1ε οε θπi,οημo δo^1μα τη διδαοπαλ|α περl

"d,οπi,λoυ ουλλη1lειυζ> τlζ Θεoτoxoυ. Σιiμφιυνα με
αυτη τη διατrjπ(υση, η ΠαQθ6γog MαρLα ουγεληφθη

ιbg Eμβρυο απ6 τoυg γoνεΙg τηg xα(, οτη ουνεχεια

^1εννηθηxε 1ιυρLg να φ6qει τ6 πρoπατoριxo αμαqτη-
pια. Αυτη η διδαοxαλLα δ1ι tr"ιι5νo εiγαι παντελιbq
dι'^1νιυoτη οτην αρ1αi,α oixoυμιενιxη παραδοοη, αλλα
xαL αγτιοτqατεilεται ρnτιbg πQoζ την Aγ(,α ΓQαφη.

Τoοo οτην AγLα ΓQαφη, δοo xαl οτηγ .Ιεgα Παραδo-
οη, αναδειxγt]εται μ6 βεβαιoτητα τ6 γεγoνog δτι n

"a/\η
T'ν

τoδ

Θεοτ6xou

"OHL:
γνιυoτo' πολυα-
qιθμoι αiρετι-
xoL tl1oυν τα-
λαιπιυρnοει τo
ΣΦμια τol Xρι-
στoδ, δηλαδη
την .Εxxληolα'

στη ι\ιαqxεια
τιbγ αiιilγιυγ.
7hlg11l7ιbζ. θα
π9επει γiι θειυ-

goι'μιε [}ε|}α.ιo τo
^l,ε^i/oγoζ δτι xα'[

οτo μελλoγ oi θπιθ6οειg των αiρετιxιbν oμιαδιυν xα'-

τα τfiζ "E,xxληοLαg δxι μιoνo θι1 θξαxoλoιlθηοoιlγ.
αλλα xαL θα θνταθoδγ xα(, θα ^1(,νoυν oφoδρoτεQεζ.

Αiρεοη, xαi, ^1ενιx6τεqα xαxoδoξlα, δνoμιαξεται
δγ ουγτομ[φ η πρoοπαθεια δριομεγιυν γα αλλoιιil-
σoυν, να παραπoιηοoυγ xαt νa διαοτρ6ψoυγ τηγ

δqθoδoξη διδαοxαλ[α. Mεταξf των πoλλιbν οημε|-
ιυν τfrg δρθoδoξηg πLοτειυζ, τα δπoΙα δε1θηxαν xα-
xoδoξεg αλλoιιilοειg xα(, αlρετιx6g θπιθεοειg, συγχα-
ταλεγεται xαL τo πρoοιυπo τfrg Θεoτoxoυ. .,oλεg

ο1εδoν o[ α[ρετιx6g δμαδεgxαL μαλιoτα oi νειiτεgεg
διαοτρεβλιbνoυγ τo πρoοωπo' τηγ tι^1ιoτητα xαL τoν
οα.lτηριoλoγιxo ρoλo. τoν δπoΤo ι\ιαι)ραματLξει n

Θεoτ6xoζ.
",oταγ μιλoΟμε για ουγ1Qoνεζ αiρεοειq, αναφε-

ρoμαοτε xυρ|ιυg οε νεοπqoτεσταγτιxεg παραφυα-

δεg, οτ(,E δπoΙεg ουγxαταλ6γoνται oi oπεγτηχoστLα-

γo|,,, οl ..εi.lα.1γελιxol>, oi ..εilα^1γελιοτ6g>, oi or1εδε-

ιιlνEτεg>>, oi "μεθoδιοτεg". Axoμα xαi, oi "μαρτυρεg
τoδ .[ε1ιυ|3σ'>, oi ..iιντβεντιοτ6g, xαL oi ..μogμιoνoι,

θα μπoρolοαγ γα τoπoθετηθoδγ οτην iδια xατη^1o-

ρ[α, δοoν αφoρα την .1ενιxoτεgn οταoη, τηγ δπoLα

xρατo[lν απ6γαγτι οτo πρoοιυπo τηζ Θεoτ6xoυ.
",oλεg αυτθg oi πqoτεοταντιx6g παραφυαδεg xαταρ-

γησαν τoν θορταομo xα[ τηγ &ποδoοη τιμiS πQog

τoilg &,γ(,oυg xαtτiι Θεoτoxo.
.FΙ 

μlα, αδια[ρετη, xαθoλtxh .ΕxxληοLα παγτα
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ΘεoτoxoS i^.,ενι,liθt1. δτι'l: δλoι oi ανθριυπoL, φεQo-
γταζ xcιl α'i'τti τ(l πρoπcιτoριxo αμαρτn1"ια, απο τo
δπoio xα'θα'ρ[οθι1zε zcι.L α.παλλαy'θηxε τi1 οτr1pιη τoδ

Eυα^.,^.,g11σι.ιoι-! zο.t ιcι.τεoτη μιε την iδιαlτεQη θπενεg-

γεια τιlιr A^.,[g1' Πι,εi'ιια.τοg μnτ€ρα. τoι-l Δεoπoτoυ
τfrζ xτ[οει'lΞ. 

.F{ 
cl'^.,\,ιiτητα. η υπαxoil xαL η ταπειγo-

τητα τι1ι, cιr,ει)ειΞα.ν οε πρoτυπo eιγιoτηταζ ^1ια τoν
ανθριι;πo. Αυτε; oi αqετεg d,λλιυοτε, δxφραξoυν xα|
την oρθτ1 ο/'εoη τotr ανθqιbπoυ πQog τ6 Θεo.

Πρoxειμιενου μιαλιοτα γα τoγ|ooυγ τη διδαοxα-
λLα τoυg περ(, τηg ο1ει\oγ ..θεoτητoζ> τΠζ ΠαQθ6νoυ

xα(, τηg θξoιlοLαg τoi οιbξειγ πoυ τηg θδoθη, oi gιυ-

μαιoxαθoλιxol δποοτηρLξoυν τηγ απoΨη δτι η Θεo-
τoxog δ6ν απ6θανε, αλλα ανεληφθη οτoυζ oυρα-
νoυ(, δπωg αxριβΦg xαL δ Yiog τηg, ο€ αγτLθεοη

πQoζ τrlν δqθoδoξη θεολo^1Lα, η δπolα διδαοxει xα[

θoρταξει παγηγυQιxΦg την ΚoLμηοη xαl τη μεταoτα-
ση τηζ. "H xαιγoφαν6oτατη αtτη λατινιxη διδαoxα-
λlα εioηχθη τo 1950 iπo τoγ παπα ΠLo ΙB,, 1ιυρi,g να
τεxμnqιιilγεταL &πo xαν€γα 1ιυqlo τηζ Aγ[αg
ΓQαφfrζ, αλλiι xαL &πo xαγεγα πατεριxo ilQ1,o, δπωg

δμιo}'o^1oΟν &ρxετol μεταξυ τιbγ QωμαιoχαθoλιxΦγ.
"H "oρθoδoξη "ΕxxχηoLα τιμd θξoxιυg τη Mητεqα
τol ΚυρLoυ xα(, απευθrjγεt πQoσευγt'g xαL ixεοLεg

πQoζ αυτηγ, δμιυg δ6γ εiγαι δυγατo να δε1θεΙ τηγ δx

μ6ρoυg τoδ παπα μoγo|"ιερfr διαxnρυξη ο6 δo^.,μια

θνog θξειδιxευ1"ιενoυ θο1ατoλo^i/Lχot-! οημε(,oυ, δπι'lζ
εiγαι η θγοιilματη αναληψrη τπS Θεoτι-lzoυ οτoυg

oιlρανoυζ, τo oπoτo μισ'}ιιστα. 9τ611rΞiιl,tι zcι.t τriι, iiδη

tπαqxoυοα διαοτασl] !ιετCιΞir τιΤll, δρθοδιiξιι)\, 7.Cl.[

τΦν ριυμαιoxαθoλιχιΤ]ι,.
Στoν πQoτεσται,τιzo zoομιo η Πcιρθει,o< Mα.ρ[α'

δεγ απαγτΟ,ται ο1εδoν zαθoλoυ με τηγ θπιυνυμ|α
Θεoτoxoζ, με τη διxαιoλo^1lα δτι δ δQo; αυτog δεν

tπαρ1ει οτηγ Αγ(,α ΓQαφη. Παρα το ^1ε^1oν6E δτι oi
προτεοταγτεζ, (xαl μαλιοτα oi 1qoνιxα νεoτερεg

δμoλογ|εq), cιποδdχoγταt τηγ δQθoδoξη διατυπιυοη
1g1-l 1ρLστOλo^.,11,1gtl δ6^1ματog, δτι ι\ηλαδη n MαρLα

^.,εγγησε δ7,ι xoινo ανθριυπo, d,λλα τoν Yio τoδ Θε-

οtl το[r 
.Yu'[oτoιl' o[ πρoτεoταντεg χQησLμoπoιoDν

τ(,g φρα.οειζ ..fl Mαρ[α> η "η Mητ€ρα τoΟ Κυρi,oυ>.

Γενιxοτερα'. θα' iταγ ι)υγατo γα υπoοτnρlξoυμε δτι η

οτ(ιοη τo ι-' πQoτ ε σταντ tσμotl απdναντ ι οτo πρoοωπo
τηζ Θεoτιlzιlυ iπηQεαoτηxε xατα πoλil απo τ(,ζ

iπερ[3oλε ; ιcl't zα.τcl.7'ρt1οειg, οτ[q δπoΤεg πεqιdπεοαν
ιli ριυμια.ιιlzcιθoλιxoi' με τ[g υπερμετρεg μαgιoλα-
τρειlτιxθ; οι'νtiθειε; ιαL ταοειg τoυζ. To γεγoνog
αιlτο δθηοε τιlυ; πqoτεoταντεg οτο d,λλo αxρo, δη-

λαδη οτην απoρριιρη τηζ τtμηζ xαL τηζ πρoοευ1frg

πQoζ τη Θεoτoxo. Παραλληλα, δμιυg, η οταοη τoυ(
αiτη θπηρεαοτηxε xαL απo τογ πQoτεσταγτιxir
δρθoλo^1ιομι6, δ δπoΤog eι,ντιμιετιυπ[ξει δλα τα δo^i-

ι.ιατα xαL τη 1qιοτιανιxη διι\αοxαλ|α με i:ντονη,

iπερβoλιxη xαL θξεξητημενη xριτιxη διαθεoη, η

δπο|α, δμιωg, υπεραπoλυτoπoιεΙ τηγ ανθριbπιγη λο-

^{Lγ'η, αρνεΙται τ6 μυοτηριο xα(, τελιxα ι\ιαλilει τηγ

πLοτη.

oi πρoτεοταντεg απoρρlπτoυν την τιμιη xαL τηγ
πρooxυνηοη τi1ζ Θεoτoxoιl. ",oπιυg τoνlξουν. μιiνo
οτo Θεo αρμoξει η πρoοxυνηοη xαL ο€ xανενα
d,νθριυπo, διoτι δλλoxευει δ xlνδυνog να xαταλη-

ξoυμε oε εiδιυλoλατρ[α. Πρoxει1"ιεγoιl να δδραιιb-
σoυγ αυτη την i,πoιpη τoυζ, &,ν€πτυξαγ τη διδασy'α-
λi,α δτι oi ψιl1εg τιbν xεxoιμιημιενιυν &νθριbπιυγ ι\εγ

i:y"oυν xαpιLα δυγατoτητα να iπιxoιγωνηοoυγ με
τoυg tιbντεg, oiiτε αντιλαμβανoνται τα ουμβα(,νoντα

θπ(, τflζ γΠξ. Συγεπιilg, oi πρoοευx('g xαL oi θπιxλη-
οειg πρoq τofg α^1loυg xαL τiι Θεoτoxo αποβα[τ,oιlν

ματαιεg, διoτι δ6γ iiχoυγ τη δυγατoτητα γα μαζ
&,xoι]οoυν. Bεβα[ιυg, αν xαπoιog πqo[1εΙ ο6 μ(,α δπι-

οταμ6νη δgευνα οτην Aγ(,α ΓQαφη, θα ι\ιαπιoτιilοει
δτι αναφερεται τo &ντ[θετo. Πoλλη χαQα ^1|νεται

οτoν otρανo' δταγ Eναg &μιαρτιυλ6ζ οτη ^/i μετα-
γoηοει (Λoυxσ. 15.7). Στην παραβoλη τοi πλoιlolου
xαL τoδ Λαξαρoυ φα(,νεται xαθαρα δτι oi ιpυ16g τιilν
νεxριbν θνδιαφεqoνταL για τουg ξιilντεg ανθριilπoυg
στη ^lη (Λoυxα. 16,28). .o "Ιηοoδg Xριοτ6g δια[3ε-

[lcιιιi;νει τουg .Ιoιlι)αloιlg δτι δ πρoπατoραg τoιlg, δ
,A|-iρcιcl.μι 7'iιρt1zε πoλυ. δταν Ο'πo τoγ ρilρανo, δπου

[iρiο;,"ετcιι. εiοε τtiι, Εr,α.ι,θQιbπηot,] τoι-l Θεo[l (.Ιιυ.

8.56).
.,oλα αυτα τα 1ιυq(,α ι"ιαQτυQoδν την αληθεια

δτι oi ψυχ6ζ τιilν xεxoι1"ιημ€νιυν &,.1Lιυν xα(, τlζ Θεo-
τoxoυ il1oυν πλnρn ουγαLοθηοη xα[ θπ|^1νιυοη τΦν
ουμβαιν6γτ(υγ οτη γfr xαl θγδιαφερονται για τιlilg
d,νθριilπoυg, δ€1oνται τ(,ζ πQoσει'χf,g τoιlg, μεοιτεil-
oυν xαl παραxαλο[lν τoγ Κυριιl ^1ι' αυτoυg.

.,E,να &πo τα xιυqlα, οτα oπoΙα οτεxoνται ι-li

πρoτεoταντεζ, προxειμιεγoυ γα τεxμιηριιilοoυγ τηγ

&πoρριι1lη τflζ τtμfrζ τιilν &γ(,ιυγ xα[ τfrζ Θεoτ(lχιlιl,
εiναι τ6 A Tιμ. 2,5, στo δπoΙo δ αποοτoλοg Πcιι-lλog

μd xατη^1oρnματιxo τρoπο τoν[ξει δτι "εig ^1αρ Θεog,

εΙg xα(, μεοlτηg ΘεoD xαL ανθριbπιυγ, dι,νθριιlποζ XQt-
oτog .Ιηοotlζ>. Bαοιξoμεγoι οε αυτ(l τιi 1ιυρlι.l, oi
πρoτεοταντεg lο1υρ[ξoνται δτι δ6ν ilπαρ1ει xανε|ζ
ii.λλog μεο[τηE μεταξυ Θεoδ xαL &νθqιbπι')ν. παρα

μoνo δ "Ιηοoδζ Xριοτog. .Eπoμενιυζ. εiναι 1.ιαταιo
να ξητoΟμε απo τoilg iιγi,oυg xcιL τiι Θεoτoxo να με-

σUVεΧεια oτη oελ. 26
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ΘθoMΙ_{ToΡΙΚθc θoPTθc

dΘε μ6ρα καi tδρα fr δγiα μαg 
.EκκλnoΙα δμvεi τliv

δπεραγΙα Θεoτ6κo' Δ6v δndρ1εr ακoλoυΘiα τfrg
.Εκκλnoiαs 

μαs ri iερ6 Mυoτliρlo, τ6 δnoio v6 μfiv πε-

ρ161εr Uμvoυg καf δoξoλoγfεs oτιi Mnτ6ρα τoΟ Θεoδ.
.H δnεραγiα Θεoτ6κos δ6v δ1εr dvαγκn vd δμvεiταr

αn6 iμαg. Πor6s δ λ6γos λoιn6v vd δndρxoυv εiδrκι1s

r1μ6ρεs γrd τfiv Παvαγiα Mnτ6ρα τoδ Xρroτoδ μαs; Ano_
τελoΟv δvδειξn αvεfnωτng εδγvωμoo6vns noΟ vιci>Θoυμε

nρ6g τ6 δnι1ρλαμnρo πρ6oωπ6 τng. Εivαr n dvαγωγfi τfrg

oκιiψnE μαg καi τoδ θvδrαφ6ρovτ6g μαg απ6 τd καΘnμε-

ρrvd nρoβλτiματα τflg dτoμrκfrg καi oiκoγεvεrακfrg μαg

ζωfrg oτliv δγr6τατn μoρφri καi βroτfi τng. T6 "ξεκ6λλn-
μα, τoδ voΟ αn6 τd 1αμnλd καi γfirvα, oτd θnoυρdvια.
EΙvαr fi μετoxri oττi 11αρd κoi τli xdρn τoδ Yioδ
τng μ6oα απ6 τd μυoτliρlα καf κυρiωE τfi Θεiα
Λεrτoυργiα. Εivαr τελrκd τ6 vd ζr1oει δ κα-
Θ6vαg μαs ξεxωρroτ6 καi δλoι μαζi μ6
δλεg τig δυvdμεrg καi iv6ργεrεs τns ψυΧ.ns \
μαg αδτd τα κooμooωτfiρrα γεγov6τα. Γε- \

γov6τα noιl τελtκd, dv γεμfooυv τliv ψυ_ l
1τi' τ6 voδ καi τιiv καρδrd μαS, θd ελκιj-
σoυv τ6 δλεos καi τr1 Χdρn τoδ ΠαvdγαΘoυ
Θεoδ.

Π' αδτ6 τ6 λ6γo n δγfα μαg 'Eκκλnofo Ξ1εr

δρioεr κdnotα γεγov6τα τns ζωns τfrg Παvαγfαg μαE,
vd εoρτdζovταl κdΘε p6vo od τακτ6s_dκfvnτεg fiμερo-

μnviεE. Aδτ6s δvoμdζovταr Θεoμnτoρrκ6g θoρτ69. 'Αs
δoiμε iv oυvτoμfg αδτ6s τig δoρτ69:

.Ι-Ι 
Συiiλrrιplr tC) Δεκε:μβ1.lioιl) ιlαf n Γεvvnιrn τn\ Θε_

ιlιιjκι;ι: ( 3 Σεnιεμβρrου)
oi δυ6 πρδτεg μεγ6λε9 Θεoμnτoρrκ6g θoρτ6s εivαr fi

Σιiλλnψn τnE δγiαg .Αvvng καi τ6 ΓεvιiΘλro τfrE δπεραγiαg
Θεoτ6κoυ. Στfi Σιjλλnψn (9 Δεκεμβρfoυ) Θυμoιiμooτε τιiv
αρ1ifi τnE κrjnong τfrg Θεoτ6κoυ oτri μr1τρα τfrg μnτ6ραg
τng 

.Αvvαs. Στfi Γdwnon (8 Σεπτεμβρioυ) Θυμorjμαoτε ττi

γdvvnori τnE.

Περrγρdφovταs τ6 γεγov6g τfrS oυλλ6ψεωs τRt

δγiαg .ΑvvαS τ6 Συvαξdρto τfrg δoρτfrg dvαφ6ρεr δτr 6
Κιiρrog Ξoτεrλε .Aγγελo oτoιjs δiκαroυS .ΙωακεΙμ καi
.Αvvα καf nρoαvdγγεrλε δτr θd oυλλdβεr fi oτεfρα.Avvα.
",Ελυoε μ6 αδτfi ττiv παριiμβαori Toυ τιi oτεlρ6τnτd τng γrd
v6 γεvvnΘεl- μ6 φυoroλoγrκ6 τρ6πo Uoτερα dn6 ivv6α

μfrvεg fi δγiα Θεoτ6κoE, R δπoiα μ6 ττi oεrρd τng γ6vvn-
αε μ6 δnερφυorκ6 τρ6πo τ6v Kιiριo 'Ιnooδ Xρroτ6.

.Ι-l oljλλnψn καi fi γ6vvnon τfrs Παvαγfαg δπnρξαv
καρπoi τig oωφρooιivng (iγκρdτεrαs) καi τfrE nρooευ1frg

τδv &γiωv θεonατ6ρωv. Aυτ6s oi αρετds dv6δεrξαv τ6v
'Ιωακεiμ καi ττiv'Avvα γovεΤg τfrg Παvαγiαg.

M6 τri γ6vvnon τfrg δπερoγfαg Θεoτ6κoυ 6μvε fr

ιοιl ιiρι:οβ. Νε-κιcιiliοι. Kαvlci

αρx,i τig oωτnρiαs τoδ αvΘρcδπιvoυ γ6voυg. Tfiv frμ6ρα

αδτr1 oτriΘnκε ri ΘεΙα oκdλα noυ dn6 ττi γfr φΘdvεt oτ6v
oδραv6. Σκdλα μ6 τfiv δπoiα κατdβnκε δ Κιiρrog γrd vd
εvωΘεΙ μαζi μαg καi vd μαg αvεβdoεt oτ6v nατρικ6 Θρ6-
vo, .Ι-Ι 

γ6vvnon τfrg Παvαγiαg εivαr 11 dρxfi τfrg θnr-

oτρoφng oτ6v Παρdδεroo' KoΘcbs δρxεταr oτ6v κ6oμo li
κυρiα Θεoτ6κo9, δλ6κλnρn n δnμroυργiα αγdλλεται.

.Ι-{ Εiοoδos oτα .Αγrcι τιiv Aγiιον γ21 Ν.οεμβρiοιl)
oi Θεondτoρεs 'Ιωακεiμ καi .Αvvα ελαβαv dπ6 τ6

Θε6 δs δδρo τfiv Παvαγfα. Εi1iαv δπoo1εθεΤ, δμωg, δτt

τ6 παrδi πoιi Θd γεvvoδoαv Θd τ6 dφr6ρωvαv o' Aδτ6v.
Mετd τfi γ6vvnon καf τ6v απoγαλακτroμ6 πfrγαv vd

Ξκnλnρci>ooυv τriv δn6o1εoli τoυs' .oδfiγnoαv

!/Η MrλoΟoε καi δπtκorvωvoδoε μ6 τ6 Θε6.

l. .H 
ζωri τng fiταv αγγελrκfi' M6oα oτιiv

fioυ1Ια τoΟ vαoδ ζoδoε μ6vo γrd τ6 Θε6,
δλn τng n iiπαρξn fiταv αφrερωμιivn o' Aδτ6v,

τρεφ6ταv μ6vo dn6 τ6 Θε6, 6 δnoiog Ξμελλε vα
κoτotκfioεt o, αδττi. M, αΟτ6 τ6v τρ6no ζωns τng δvolξε
6vα v6o δρ6μo noιi δδnγεi oτ6v oδραv6. n.Αs δψιilooυ-

με τ6 voδ μαg dn6 ττiv ταρα11τi τoΟ κ6oμoυ καf δg τ6v
αvεβdαoυμε oτd oδρdvrα καi dδυτα, o6 θκεivα τd .Aγrα

τδv Αγfωv, δπoυ τrbρα κατotκεΤ 11 Θεoτ6κo9, (.Αγ. Γρn-

γ6ρro9 δ Θεoλ6vos)'

.o 
Ευαγγελlιτμoq τrrq ΘεoτoΚoι-) ι25 Μαριioυ)

"F{ Παvαγiα μαg lioτερα αn6 τfiv nαραμovri τng oτd
.Αγια τδv Αγiωv πflγε oτfi Nαζαρ6τ, γtd vd αρραβωvια-
oτεi τ6v .Ιωonφ τ6 Mvτiστoρα' 'Εκεi τliv iπroκ6φΘnκε δ
αρxdγγελog ΓαβρlΙiλ καf τfrg αvdγγειλε τriv καλri εiδnαn

γrd τfi γ6vvnon τoδ Xρroτoδ.
.,EφΘαoε n αρετιi μιαg ψυxfrg vd oταματnoεt τriv κo-

κiα τδv αvΘριilπωv δλωv τδv αicδvωv. M6 τriv εnroκiαon
τoΟ Aγioυ Πvειjματog καi τriv δλεrjΘερn συvκατdβαοn
τng Παvαγiαs μ6 τri φρdon n.Iδoιj ri δoιjλn Κυρfoυ, 6s vi-
vεt od μ6vα o6μφωvα μd τ6 λ6γo σoυ) oυv6λαβε τ6v
KτΙoτn τoδ oιjμπαvτos' nΠλ6ooεταr μd λ6γo μnτρrκ6 ο
Λ6vos τoδ Πατρ69 καi κτiζεται μ6 τfi φωvli τoδ κτfoμα-
τos δ Δnμroυργ6g,.

.Ι-Ι 
Συvοξrr τng 

.Yπε1:αγiαq 
Θε:οτοκc;ιl (2b Δεκεμβl:iοι.)

Tτiv dμ6oωg δπ6μεvn fiμ6ρα μετd τri γ6vvnon τoδ
Xρtoτoδ, δnλαδfi oτis 26 Δεκεμβρioυ, τtμδταl τ6 πρ6_

ττiv Παρθ6vo, o6 riλικfα μ6λrs τρrδv iτδv,
ιδl\dv oτ6,iερ6 τoυ,Θεoδ καf τ6v nαρ6δωoαv

,' ,,,4 στov αρΧ1ερεα.
'5,? .ΕκεΙ 

oτd .Aγtα τδv Αγfωv nαρε-

>,5/ μεtvε n Παvαγfα δcδδεκα δλ6κλnρα

( d\ .ry9u]o. 
Ζo6o.ε δnωg oτ6v Παρdδε1oo
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σωΠo Πoυ αΠoτελεoε τo θργαoτnριo τflg εvciloεωg τδv
δυ6 φιioεωv τoδ ΘεαvΘρcilnoυ. M6 τ6 vd γivεr μnτ6ρo
τoδ Δnμroυργoδ, fi Παvαγiα 6γrvε dλnθlv6 Θεoτ6κos καi
Bαoiλrooα 6λωv τδv δnμιoυργnμdτωv.

.Ι-J .Yπoπαvτn ιοΟ Kυρiου (2 Φε:βρoυαρfoυ)

MΙα αn6 τis dρ1αl6τερεg θκκλnorαoτlκι1g γroρτι1g.
ΕΤvαr 6 fiμ6ρα τoΟ καΘαρroμoδ τfrg Θεoτ6κoυ κατd τfi λo-
1εiα τng (Λoυκd 2,72) καi 11 frμ6ρα τfrg nρooαγωγfrg τoδ
Κυρioυ .Ιnooδ Xρroτoδ δg βρdφoυs oτ6 vα6 καΘcδg καf
ri δπoδo1τi τoυ dπ6 τ6v nρεoβι5τn Συμεcilv ααρdvτα 11μ6-

ρεg μετd τfi γ6vvnon. 'Αv καi fl Θεoτ6κo9 δ6v δπιiκεrτo
oτ6 Mωoα.fκ6 v6μo (περΙ καΘαρroμoδ), δ16τr oυv6λαβε
δπερφυorκd, δoτ6oo nεrθdρ1noε oτ6 v6μo. AΟτ6 dπo-
τελεi δfδαγμα γrd δλoυg μαg v6 τnρoiμε τd Θρnoκευτtκd

μαs καΘriκovτα (.Ιερfi 'Εξoμoλ6vnσn, Θεiα Korvωviα
κτλ.), μdoω τδv δnoiωv καΘαρrζ6μαoτε καΙ δμαζ6μαστε.

o Θαυμdorog [iμvoE πoιj εiπε δ Συμε<i>v oτ6 βρ6φo9
'ΙnooΟ (δτr δnλαδτi δs λυτρωτris καi oωτfrραg τoΟ κ6oμoυ
Θd απoκαλι3ψεr τ6v dλnΘrv6 Θε6, Θd φαvερcδoεr τ6 φδg
τns AλriΘειαg oι1 δλoυs τo6s oκoτroμdvoυg λαoιig), εi1ε
dvτiκτυno oτfiv ΠαρΘ6vo Mαρfα. Γrατi dξrcbΘnκε v6 κρα_
τεi oτfg μnτρrκ6g τng oγκdλεg AΟτ6v, τ6v πovτoδι.ivαμo
Θε6, πoιj κdvεt ττi γfr v6 τρ6μει, πoιj δγγελoι δμvoΟv-δo-
ξoλoγoδv καf dρ1dγγελoι nρooκυvoδv.

.F-Ι .Ynαnαvτri εΙvαr r1 γιoρτr1 τflg μdvαg. Tns μnτ6-
ραg noιi πρooφ6ρεr τ6 nαrδf τng oτ6 Θε6. Πρdγματr fi
Παvαγiα μαg dnoτελεi παρ6δε1vμα πρ69 μiμnon, γrατf δg

γυvαΤκα απoδ61εταr δλειjΘερα τli μεγdλn 1αρd καf αno_
oτoλri vd γivεr μnτιiρα τoδ ΘεαvΘρcbnoυ.

.Ι-l 
ψυ1lκri iκαvonofnon καi iooρρoπfα. n oωτnρiα' δ

δγrαoμ6E, τ6 αirilvro μ6λλov τfrg γυvαiκαg iξoρτoταr απo
τfiv δλ6Θερμn αvταn6κρton oτnv αnooτoλn τng vd εivαι

μnτ6ρα, δnωg 6ρroε o Θε6s. δfxωE δρΘoλoγroτlκα ciρrα

καΙ iγωιoτrκoιig Περιoρισμorjs. AΟτ6 ακριβcilc norj εnραξε
fi Παvαγfα μαS.

-H Κοiμnon τnq Θεoτoκoυ (15 Aυvoιiοιoυ) καi n

οnoδoon τnq εoριnc_ivvεoμερα (23 Aυγoυοτoιl)
.o κιjκλos τδv Θεoμnτoρrκdv δoρτδv κλεivεr μ6

τriv Koiμnon τfrs Θεoτ6κoυ, πoιj γroρτdζoυμε oτfg 15

Aδγoιioτoυ. T6 απoλυτfκro τng frμ6ραg λ6εr δτr ri δnερα-

γiα Θεoτ6κo9, fi Mnτ6ρα τng Zωng (τoδ Θεαvθρrbnoυ
XρroτoΟ), μ6 τ6 Θdvατ6 τng μετατfΘεταr πρ6s τιi ζωri..o .Ιερ6s Δαμαoκnv6g πoρoυordζει τri Θεoτ6κo δxr

μ6vo vd αnoδdxεταt τ6 Θdvατo, aλλd καf vd θnεiγεταr vd
oυvαvτlioεr τ6 Movoγεvfr τng, γt, αδτ6 καi T6v nαρακα-
λε-i vd δεxΘεΙ oτd Θε.fκ6 Toυ 16ρrα τriv uφiλnv, o6 Aδτ6v

ΨυxΙi τng. Kαi πρdγματr δ Kιiρros καi YΙ6s τng δ61εταr

oτd 16ρrα Toυ τriv iερli ψυ11li Tng, noιi xωρiζεταr απ6 τ6

Θεoδ6xo oκτivωμα.
Mετd τfv κoiμnofi τns n Παvαγiα, Ξ1ovταg τ6v

oΟραv6 odv ταtρtαoτ6 τng βαofλεro, oτdθnκε oτd δεξrd
τoδ παμβαοrλ6ω9 Xρroτoδ. Kατd τriv nαρdδoon τflS
.Εκκλnofαg, δταv αvof1Θnκε δ τdφoE τnE γrd Χdρn δv6g
αn6 τoι1g δγfoυg απooτ6λoυ9, πoιj δ6v κατ6ρΘωoε vd

εivαt nαρcδv τnv frμ6ρα τfrg ταφfrg τng, δd βρ6θnκε τ6
δ1:αvτo καi oμfαvτo oδμα τns, αλλd μ6vo τd δvτ6φιd
τng. .,onωg 

μετ6 ττi γdvvnon δ Χρroτ69 μαg δrαφιiλαξε
τfiv nαρΘεvfα τfrg Παvαγiαg, Ξτot Θ6λnoε vd τrμrioει τ6

oδμα τng μ6 αφΘαρoiα καf μετdΘεon oτfiv αiωvι6τnτα
πρfv απ6 τfiv κorvfi ovdoταon (Ρ.G.96' 741' B,728 C),

Συvfiθωs oi απoδ6oεrs δεonoτrκδv καf Θεoμnτo-

ρrκδv δoρτδv γfvovται τl.lv δγδon fiμ6ρα dn6 τι1v κι5ρrα

γroρτr1 (θκτ6s αn6 τ6 Πdoxα). .Ι-Ι 
γroρτli τfrg Kofμnong

τflg Θεoτ6κoυ dπoδfδεται oτig θvvrd fiμ6ρεE, δ1r do1ετα
μ6 τ6 μιrnμ6oυvα, no6 κατd τfi ο,υvfiΘεrα τfrg dρΧαfαg
.Εκκλnofαg τελoΟvταv ττiv ivdτn fiμ6ρα απ6 τ6 Θdvατo
τoδ κεκotμnμ6voυ.

Στ6 βυζαvτtv6 τυntκ6 i!1oυμε καi τliv nκατdΘεon τfrs

τrμfαg δoΘfrτog, τfrg δnερoγiαg Θεoτ6κoυ oτis 2'Ιoυλfoυ
oτig Bλα1dρvεg δπi Λ6ovτog τoΟ μεγdλoυ. Αλλd καi τιiv
nκατdΘεon τfrs τrμiαg ζcδvng τfrs Θεoτ6κoυ,, oτig 31
Aδγoι.ioτoυ, rδ δnoiα Θερdnευoε τli oιiζυγo τoδ Λ6ovτα
(Σoφoδ) Zωfi. T6λog τriv 1n .oκτωβρioυ δπfrρ1ε καi r1

γιoρττi τng fuiαg Σκι1nng τfrg Θεoτ6κoυ, noιj μεταφ6ρΘn-
κε κατ6ntv dnoφdoεωs τfrs .Ιεραs Συv6δoυ τfrg 

.Εκκλn-

oiαs τfrs .Ελλdδos oτig 28.oκτωβρioυ. Kαf 6 γroρτιi αΟτfi

δρ1roε δni Λ6ovτα Στ, τoδ ΣoφoΟ (886_911) μετd αn6
δραμα τfrg Θεoτ6κoυ μ6oα o6 καnoro vα6 vd oκεndζεr
δλo τ6 λα6.

Σ6 Ιερ69 εiκ6vεE καi Ιερoιig vαoιiE, πoιj εivαr αφιε_

ρωμ6voι oτfiv δπεραγfα Θεoτ6κo καf δ1oυv vd nαρoυ_
oldooυv Θαιjματα, nαvnγυρfζεr καi θoρτdζεται ri μvιiμn
τfrg δnεραγiαg Θεoτ6κoυ καi o6 δλλεs nμ6ρεE τoδ δτoυg
ciπωg π.1 τd θγκαfvrα τoδ Nαoδ τfrE Zωnφ6ρoυ Πnγfrs τfv
Παραoκευιi τng Δrακαlvlioιμng .ΕβδoμdδαE. .Yndρxoυv

iivω τδv τριακooiωv θnωvυμιδv τfrs Παvαγiαg, 6nωg
Mυρτlδrcδτtσσα, Γλυκoφιλoδοα, Πoρτoi.τιooα, Παραμυ-
Θfα. Παvαγiα τfrg Σoυμελd, Παvαγiα τng Tfivoυ, Παvαγfα
τfrE Παρoυ. Δυoτυ1δg. πoλλεE φoρ6s oτig εoρτ6g τδv
αγfωv καi τfrg Παvαγiαg. παραΘεωρεiται n nρoτρonn τoδ
αγfoυ Γρnγoρioυ τoΟ Θεoλ6γoυ vd γroρτdζoυμε δxr πα-
vnγυρrκd καi κooμtκd, αλλd μd πvευματικ6 τρ6no, δxt
iπrδrcilκovταg τliv iκαvoπofnon τδv δrκδv μαg εnrΘυβrδv,
aλλd θπrδιcδκovταg δoα dρ6ooυv oτ6 Θε6, δxr μ6 6oα
αφoρoδv τfiv nvευματtκti αoΘ6vεrd μαs, αλλd
iπrζnτδvταg τri Θεραπεfα μαg, δ1r μ6 τd δλlκ6 κoi εδτελn

μ6oα, aλλd μ6 αδτd notj dvαnλdoooυv τfiv [iπαρξ,i μos
δxr μ6 oτεφdvrα, μ6 1oρoιjg ..', dλλd δvτρυφδvταq oτ6
λ6γo καi τ6 v6μo τoδ Θεoδ.

Σκ6παoov τiμαs iv τfi Σκiπη ooυ, Παvdμlαvτε,
Καi αξΙωoov τoιjg ταnavoιjE riμαs
Tfig Βαoλεiαg τδv oλραvδv, ι

Πnγεg BonΘnματα:
Πclι'α\,tιjιοι. Τρεμnελα. .Τιiι, Θε:οτοκοι, με:γαλυιlι.lμtεv,.. Α0τivcι
1c)99.

Aρx'μ Kαλλiιrτραιιlι.. u-Ll nα1lθεvομtiiτοlρ',. Αθτ,iι,cr 2( )( )( ).

.Ιι-ρομoι,cι1ο1' Γρnγορiοι.. ,.Ι_{ \,nεραγicι Θι:c-liοκιlq,,. 'Ιι:1lιlv Kοι.
1 1,ρ1lμoιlιΙ1Clvοι, Kελλiοv .,Avtιtζ .Ιr'liιι,vrrζ.'Αγιtlv . 

o1'lc.ls
Aλεξαι,δρoιl Koρακiδn Δ ρoc Θ.. u,Ειτπερlvα Krι1.lιlγματα,'. τομoq [- .

Θ1lnιrκε:ι.τlκri κα1 
.Ι-lθrκτi .t-\,l<ιlκλιlrlαlδι:iα. 

ιriμrlq 6' λirμμlι.l: Θι.ιi1,ιιr
ιιlιllιιcli ε.οιlταi.



10 }J oλoc :

ΙΙΙ)0Σ()}i Ι.}tΙΑ ].FΙΣ ΙIΑN,\ [. Ι^\Σ
ι rlιr .\rlγlμ. \Ιιιξi1-ιιiιl 

.Ι 

Ιιιι.ιι\ lιilτ-ιlιl

1. Θεοιιiκοq
.,oταv δ &γγελog Eλεγε oτη Mαρrαμ δτr θα γεv_

vηoεr μ6 τη δυvαμη τoυ Αγioυ Πvευματoq, γrα vα

επrβεβαrιiloεr τηv παvτoδυvαμiα τoιj Θεoι], τflg εiπε

γrα τηv θγκυμooυvη τflg oυγγεvoυξ τηq oτεiραg

καi ηλrκrωμ6vηg 
.Eλrodβετ (Λoυκd 1, 34-38). .ιΙ

Mαρrαμ ioπευoε oτηv ,Ιoυδαiα, 
γrα vd δtαπtoτωοεt

τηv θγκυμooυvη τξg ,Eλroαβετ, vd τη oυγxαρεi
καf vα τη βoηθηoεr. 

.}Ι ,Eλroαβετ, 
μ6λ19 ilκoυoε τ6

xαιρsτΙσμo τηq Mαρrαμ, αioθdvθηκε τ6 μωρ6 τηg'

τov 'Ιωαvvη, vα oκrρτd. μ6 &γαλλiαoη, καi γεμdτη
απ6 τo .Αγlo Πvεliμα απαvτd oτ6 λογιoμ6 τηg Mα-

ρ1αμ για τηv αξroπroτiα τδv λoγωv τοδ αγγ6λoυ

καi τξq μiληoε καi για τig δυo iγκυμooιivεg. Tξq

εiπε: .EυλoYημ6vη εioαr ioυ αvdμεoα oτig YU-
ναiκεg καi ευλoγημ6voq δ καρπog τξq κorλiαg ooυ.

Kαi πδg μoυ 6γrvε αστo, vα 6λΘει η μητ6ρα τoυ

Kυρioυ μoυ πρ69 δμεvα Γrατi, μoλrg με xαrρετη-
οεg, oκiρτησε τo βρεφοg oτηv κorλιd. μoυ μ6 &γαλ-

λfααη. Eυτυxroμ6vη εivαr αiτη (δηλ. θoυ) πoυ πi-
στευσε δτr θα ΠραYματoπoιηΘoιiv δoα λ6xθηoαv o,

ouτηv απo τov Kυρro (δrα τofi αγγ6λoυ)" (Λoυκα 1,

42-45).

To .Αγro Πvεliμα, μfoω τηg .Eλroαβετ, απoκα-

λεoε τη Mαρrαμ, &v καi θγκυμovoυoε λiγεg μερεg

μετα τov Eiαγγελroμo τov ,Ιηooυ, 
μητερα τor] Kυ-

ρioυ μoU, μητερα τoδ Θεot μου, δηλαδη Θεoτ6κo.
.}Ι .Eκκληoiα 

μαq oτηv Tρiτη oiκoυμεvrκη Συ-
voδo υπεραoπioΘηκε αυτ6 τ6v τiτλο τηq Mαρrαμ,

γrα vα iκφραoεr τηv πioτη τηζ δτr δ 'Ιηooυg Xρ'-
oτ6q flταv δvτωq Θεαvθρωπog. Eixαv δvωΘεi η θεiα

καi η dvθριbπrvη φιiση oτ6 Xριoτο. .}Ι oωτηρiα τξq

αvθρωπ6τηταζ ιiρxroε d.πο τ6γ Eυαγγελtoμo, δταv

o Θε69 6vωoε τη θεiα Tου φυoη μ6 τηv αvθριbπrvη.

Tα Xρroτoυγεvvα η Mαρrαμ δ6 γεvvηoε 6vα &πλo

ιivθρωπo, aλλd Evα Θεαvθρωπo. Γr, αtτo τη λεμε

Θεoτοκο. Aυτη η oωτryliα δλoκλryicilθηκε μ6 τo πα-

θog καi τηv αvαoταση τηg &vθριbπrνηg φυoηg. Eixε

μεγαλη αξiα τ6 παθoq, γlατi flταv δvωμ6νη η
αvθριi>πιvη φυση doυγxυτα καi αδrαiρετα μ6 τη
θεiα φrioη (T6ταρτη oiκουμεvrκη Συvoδoq).

2. Ι Ιιιι.ιιγiιι
.Aγlog oημαivεr ξεxωρroτοg, dφrερωμ6vog' κα-

θαρ6q, dvrδroτε-
ληg, πρoθυμog vα
θυorαoτεi γrα
τηv πioτη τoυ. .o

'Hoαiαg ιiκoυoε
τoυg dγγ6λου9
vd ψαλλoυv oτ6

Θε6 τ6v Tρroαγio
.,Yμvo (,}Ιo. 6'3).
.o δρog "Παvα-
Yiα" δεv τη συ-

γκρiνεr Πρoq τ6

Θεo, αλλα Πρoq

τουg αγfουg. .o

Θεog εivαr δx' μovo 
.Aγrog καi Παvαγroq αλλα

.Yπεραγroq. .FΙ Παvαγiα πoυ αξιιilθηκε vα γivεr μη-
τ6ρα τoδ Θεαvθρcbπoυ εivαr παvdμωμη, παvd.oπl-

λη, δηλαδη Παvαγiα. Aιiτη ποri flταv Θεοτοκog, δ6

θα flταv καi Παvαγiα;
Δυoτυxδq, τηV Παvαγiα, τη βρiζoυv oi Mαρτυ-

ρεg τοli ,Ιεxωβα καi oi πorκiλor πρoτεoταvτεg. Tηv
δvoμαζoυv δπλη Mαρrαμ. oi πρoτεoτd.vτεg dvτε-

δραoαv oτηv liπερβoλrκη τrμη τQg Θεoτ6κoυ απo

τoυg Kαθoλrκofg καi δ6v τηv τrμoδv καθoλoυ. Tη
oωoτη τ1μη τflg Παvαγiαg τηv δxεr η ,oρθoδoξη
.Eκκληoiα, δπoυ ioxιiεr τo μ6τρo, otiτε η υπερβo-

λη, οiiτε η δλλεrψη. .H Mαρrαμ εiπε oτηv .Eλroα-

βετ: .Aπ6 τιilρα θα μ6 μακαρiζουv (Θα μ6 δoξαζoυv)

δλεg oi γεvε6g" (Λoυκd 1,48). oi αvτixplστoΙ (δ6 δθ-

ΧovταΙ τo Χρloτo δq Θεo) καi oi αiρετrκoi Πρoτε-

oταvτεg βρioκovταr iκτog τηg πρoφητεiαg τηg Πα-

vαγiαg, δ16τr δ6v τη μακαρiζουv.
oi xιλrαoτ6g καi oi πρoτεoταvτεg λ6vε δτr η

Παvαγiα εixε κr ιiλλα παrδrd θκτοg απo το Xρroτo.

Ι.{ομfζoυv δτt μ' αιiτo δ6v tπερτtμo0v τη Mαρrαμ.

'Hταv, λ6vε, "μiα καλη γυvαiκα πoυ dκαvε κr tiλλα

παrδrα, δfv παiζεt καv6vα ρ6λo oτη oωτryliα μαg

καi γt' αυτ6 δ6 μlεrαζεταr vd. πρooευxoμαoτε o,

αliτηv".
Tηv ι1πoψη δτr εixε κr ιiλλα παrδrα τη oτηρi-

ζoυv oτ6 Etαγγ6λιo τoδ Mατθαioυ (Mατθ. ι2,46)'

δπου αvαφερεταl iiτr τ6v αvαζητοlioαv η Mητερα

Toυ καi οi αδελφof Toυ, iπiοηg oτο Eriαγγελro τοli
Md.ρκoυ, δπου oi Ιιtαζαρηvoi βλ6Πovταq τη ooφiα
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καf τα θαfματα τοι} Xρroτof 6λεγαv: "Δ6v εivαr

αυτ69 δ μαραγκ6q, δ γr6q τξq Mαρrαμ καi δ dδελ-

φ69 τoυ ,Ιακcbβου καi τοf 'Ιωofl καi τot 'Ιoυδα καi
τoυ Σiμωvα; Kαi δ6v εiναr θδδ μαζi μαg oi αδελ-

φ6ξ τoυ"; (Mdρκ 6,2-3).
oi αvαφερ6μεvol dδελφof καi dδελφ6g τoιi Xρ'-

oτoδ flταv παrδrd, τoυ xryloυ 
.Ιωoηφ, τofi μvηoτη-

ρα τηq Mαρrd.μ, απ6 τ6v πρδτο γdμo τoυ ii παrδrα

τoυ Kλωπd, d.δελφor} τoiτ 'Ιωoηφ, δηλαδη πρδτα
θξαδ6λφrα τof ,Ιηooli.

Td dδ6λφtα τοiτ ,Ιηoot, δπωq φαivεταr dπ6 τ6

Eιiαγγdλto τot ,Ιωαvvη (,Ιω. 7,5), dρxrκd δ6v πi-
στευαv o, Ariτov. Στiq Πρdξεrg (1,14) φαfvεταt δτl

μετα τηv Avdληψη τοδ Xρloτoσ βρioKovταv dγα-

μεσα oτοιig μαθητ69 Tου. Aiτ6 oημαivει δτr μετd
τηv Avdσταση τoι} Xρroτoil πfoτευσαv o, Atτ6v.

.o dπooτoλog Παυλog (A Koρ.9'5) παρoυοrdζεr

τoιig dδελφoιiq τoυ Kυρiou δg iεραπooτoλoug μαζi
μ6 τofq διbδεκα dπoοτ6λoug. 'Eπioηq oτηv θπroτo-

λη πρ6q Γαλdταg (1,19) παρouord,ζει τ6v ,Ιακωβo

τ6ν dδελφ6 τoυ Kυρiou vα 6xεr θξoυoiα oτα .Ιερo-

o6λυμα. .o ,Ιdκωβog 
flταv αιiτ6q πof μiληoε oτηv

d,πooτoλrκη αιiνoδο (Πρdξεrq 15'13).
.o Mαρκog αvαφ6ρεr αδελφουg καi &δελφ6q.

T6ooερrg flταv oi αδελφoi, Toυλαxroτov δυo θiι

flταv οi αδελφεg. Συι.oλrκα με τo Xριoτo Θα ηταν
δπτd. τα παrδrα 

'ηq 
Mαρrαμ καi Θα flταv νεoτερα

τoι} Χρroτoδ.
.o Χρrοτ69 δυo θτδv 6φυγε oτηv Aiγυπτo καi

μετd τρfα μl6vια, δηλαδη π6vτε 3τδv γυρroε. 
,Α, 

η
Mαρld.μ εixε oυζυγrκ69 ox6oειg μιi τov ,Ιωoηφ, θα

flταv δυvατ6 vα εixε γεvvηoει καπotα παιδrα oτηv
Aiγυπτo. Πoυθεγd δ6v dvαφ6ρεταr αriτ6 oτd Eιiαγ-

γ6λrα. 
.,oταv δ Χριoτ6q ΠηYε δωδεκαετηg oτo vα6,

δ6v &vαφ6ρεταr πoυΘεγα vd εixε η Παvαγiα δλλα
παlδια. Στfq Παρotμfεg (4,3) δμrλεi δ Mεooiαg καi
λdεr δτl θd εivαr s "μovo\rεv4ζ iκ τξg μητρoζ βoυ".

Kd'θε καλοπροαiρετοg μπoρεi vα dxεr τα δξηq

iρωτηματιι: ...o Xρroτ6q δq Θε6q δ6 θd &παrτoiloε

&πo τη μητιiρα Tou &πoκλεroτικη δvαox6ληoη; .H

Mαρrdμ θd &φηvε τ6 Xρroτo γrα vα αoγoληθεi με
τα frλλα τηg παrδrd; .o Xριoτ6g θα απαrτoυoε μ6vo
τ6 δvα Eβδoμo τηξ μητρrκflg οτoργηq; Γrατi δ Xρr-
oτοg oτo oταυρo δεv εiπε oτη μητι1ρα Toυ vα κα-
ταφυγεr γrd πρooταoiα oτd ilλλα τηg παrδια καi
τflg εiπε vα καταφιiγεr oτo μαθητη Tου 'Ιωαvvη";

.H dπαvτηoη σ

αυτα flταv δτr η
Mαρrdμ διlv εixε
iλλα παrδrα.

.H Mαρrαμ δq

μητ6ρα τοιJ Θεαv-
θρcilπoυ δλoκλη-

ριilθηκε δq μητ6-

ρα. Mετα dφιεριil-
Θηκε oτo μεγαλο
τηg τιiκvο καi τ6

liπrylετησε ταΠεt-

vα' T6 vαi πori

εiπε oτov δγγελo
τoo Eiαγγελr-
oμoo γιd τη γεvvηoη τol] Mεooiα μ6 τ6 "iδoυ η
δoυλη τoδ Kυρioυ" δYrvε τo μ6oo' τ6 δpγαvο τξq
ivαvθρωπηoεωg τorJ Θεοδ καf τξg oωτryliαq τδv
αvθριilπωv.

3. ΑεrπιιρΘενoζ:
.o πρoφητηg .Hoαiαq Πρoφητευεr γrα τη μητ6-

ρα τoil Mεooiα καf λ6γεr δτr θα εivαr Παρθεvoq:

",Ιδoυ η ΠαρΘεvog iv γαoτρi." (,Hoαiαg 7 'Ι4)'
Γrd τo αεlπdρθεvo τξg Παvαγiαg oτig &γιoγρα-

φiεg τηq oi ζωγραφor ζωγραφrζαv τρiα αoτ6ρια.

Στo μετωπo καi oτig δυo πλατεg. Tα τρiα αoτ6ρlα

oυμβoλi(oυι. τηγ παρθεviα τηg Mαρrdμ πρiv, κατα
καi μετα τη γει.νηoη τoδ Xρroτoli.

.H .oρθoδoξη -Eκκληoiα πιoτευεr δτr η Παρθ6-
voq Mαρrαμ εivαr αεrπαρθεvog. 'Hταv δηλαδη Παρ-
Θ6vog πΡiv, κατd καf μετα τη γ6vvηoη τofi Mεooiα.
T6 Χρroτ6 T6v γ6vvηoε παρθ6vοg γυvαiκα, γιiι vα

φαvερωθεi δτr δ Xρroτoq δ6 θα εivαι oυvηθιoμεvοg
δvθρωποg, γεvvημdvog dπ6 dvθριilπιvη Θ6ληoη,

αλλd γεvvημεvog απ6 τ6 θ6λημα τol] Θεoiτ. Στη

γ6vvηoη Toυ δ Xρroτ6g γεvvηΘηκε μd tπερφυoικ6
τρoπo, γlατi η Mαρrαμ δ6v π6vεoε, δπωg η καΘε

γυvαiκα. 
.o π6vog τor} τoκετol] δ6v υπryixε oτηv

Παvαγfα, γrαυi η γ6vvηoη τot} Xριοτου flταv iκτoq
τξg καταραg τδv πρωτoπλαoτωv. Mετα τη γ6vvη-
oη τoli Xρroτοli η Παvαγiα &φrερcilθηκε oτ6 δργo

τξg περiθαλψηg τoo Χρroτoil καi τξq πρooεUΧηζ.
.,oλo τo εivαr τηg τo κατελαβε η dγαπη oτo Θεo.

Δ6v περfσσεUε oτηv καρδld τηq Χδρog oαρκrκξg
dγαπηg γrα τοv ,Ιωoηφ. r
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}-Ι ΠΛΝΛΓΙΛ MΛc
ΠAPΑMYΘΙΛ MθcA cToΝ AΠΑPAMYΘI-{TO ΚoCMo

1111-l (1111r/l,ιlιl Γιι\,(l)τ]l. (f t"λιlλιi^.,111'

αQαμι,θια εiγαι η παρnγoQια. Tην παQαμυθια

1ρειαEεται δπoιog εiναι 1τυπημ6νog απo θλL-

r}lει< xα[ βαοανα.
"o xoομo< ilπoφdρει απo xαθε λo^/frζ θλ|ψlειq

xo.L βαoανα. 
.o πoλιτιομιog θεραπευoε πoλλεg &να-

^/χεζ xα(, βοηθηοε γα ξεπεραoτotlν πoλλα πρoβλn-

ματα τιl-lν ανθριilπιυγ. πλην δμιυ< ol θλ(,ψειg τoι.l xo-
σLιoυ αυξανoνται xαθημιερινιilg xαι xαμ1"ιια xoο1"ιιxη

δυναμn xcιl πριlοπαθεια δ6ν ξαναδ|γει οτoν xooμιo

τη 1α1"ιενη 7ιιρ(r τoυ. KαL oιlμβαlνει τo[lτo τo απ(,-

στειtτo, μιεοα. oτo oilγ1ρoνo xoομιo τιilγ απεLριυν

αγεοειυγ oi iiνθριιlπoι γα ξotlν μ6οα οd βαρια xατα-
θλιι1lη. Aιlτιi αλλωοτε απoδειxγυεται απo τα πoλλα
xcl.L πoιxlλcι αντιxαταθλιπτιxα, πoυ χQησLι"ιOπot-
oδμε xα| εiμcιοτε μαλιoτα θEαρτημιενoι απ' αilτα,
δπιιlζ εiγαι η γιxoτ[νη, τo αλxooλ xcl.L τa αλλα ναQ-
y'ωτLτLα. πoυ πσ,νε να xαταxυριευοoι'ν τη ξιυη μιαg.
.,oλα 

αυτα λε^1oνται xα(, παραισθησιo^.l9γΟι. ^1ιατ| |ι'
αυτα θπιδιιbxου1"ιε να iixoμε dιλλη αΙoθηoη τηg ξιυηζ
αγτ| τfrq αληθινηζ. .Αγ oi &,νθριυπoL frταν εil1αρι-
οτημιενoι απο τη ξιυη τoιlg.^i/LGTL θα ξητotloαν να ξε-

".,tλασoιlν τιiν εαυτo τoιlζ με μ|α ιΙ'ευτtχη;
.,oλα. τα μ€oα xαL τα πιo αxρι[3oπλnριυ1"ιενα.

ποιi y,ρnοιμιoπoιo[l|t,t ^.l1(1 να βρoυμιε παQηli/Oρια οτα

[3αοιrνιi μιαq, δ6ν πετιr1α(,νclιlγ γα μΟg ξαναδιδοoυγ
τη lαQα' αi'τη τη 1αριi πoυ E1οιlγ τα μιxρα παιδια
ιi'lg φυοιxη xατaoταοη. "o μεγαλilτεQoζ χαη|"ιοg τotl

ση|"ιεQιγoυ ανθριilπoυ. πoυ βαοαν|ξεται xιlρLιιlζ απo

τ(g (ιμαρτLεζ τoυ xαL τLg ουγεπειεζ τoυζ, εiγαι πιilζ
δ6.ν Ey.oιlν μLα cι^1xιιλια να τoυg xαναxειμει, γα τι-lυg

μια.λιrxιilοει τι1γ π(lγo xα| να τιlυg ι\ιiloει θλπLδεg ^.,1(

6γα xcιλυτεQo αiiριo. Σ, αιlτoγ τoν απαραμυθητo
xιlομιl δ Θε69 i1ι\ιιlοε την παραμιlθ(,α τiζ Πανα^i/ιαζ.

.H 
Παγα^1lcr Θεoτ6xog μαg παqTl^./oQtΙ πqΦτα'

^.,ιCιτ[ μαg [tεβαιιbγει δτι ilπαρχ'εt η αρετη xαL δεν 1α-
θηxε απιi τον x6ομιo. Κα(, xαθιbg εiγαι γ'L αυτη

iiνθριιlπιlg οiιν iμαE' μαg δε|1γει 6τι o ανθριυπoq

δεν i:7rrοε τil δilγcrβn να Ecrνcιγlνει θνirρετog.

Axoμn η Πανα^1lα μαE ξερoμε δτι αρ1ιοε τo oιυ-

τηριo EQ^.,.., τηζ με τγlγ υπcιxιlη τotl gilα^.,γελιομοι1.
.E,πειδη 

n αμαρτLα οτoγ xοομιo εiγαι (ιντα.ρο[cι xα.(,

&γυπαxoη οτo θ€λημcι τι-lι-l Θεoι-l xα[ πρoβoλη τοtl

διxo[l μαg θελnμιατoζ, iρ1εται η Πιιρθ€νog Mαρ[α

μ€ τo <iι)ου η δoυλn ΚιlρLοιl, γ€νoιτo μιι-lι xατα το

Qημα σoι)>> γiι dντιοτρε1lει τον πcιγxoο1"ιιι-l πολιτι.
otr"ιo xαi γα τογ ^ι,t'Qi,σει απo τηγ αilθcιLρετη αγυπα.-

xoη oτηγ ilπαxclil, iiπιιlζ ilταν τιi fiθOq τοι-l Παιlιrδεi-
σoι!.

oi ανθριυπot οημερcr αlοθαγιlγτα'ι Ciτι y,ανoυν

xαL εxμηδενlξoγτctι' δτcrν tlπcιxουι.lιlγ οτ6 Θειl ii

οτογ δπoιoδηποτε αγιbτερo τοιlq. "FΙ Πιrνιl'^.,[α με τη

οιυτηQια υπαxιlη τr1g Eδιυοε οτογ xοομιι-l την (ιξιο-

πρ€πεια τfrq υπαxofrζ.

Tηγ τελεια αξιoπρεπεια. δμιιυq. μι1g την i:διιxlι: η
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Θεoτoxog μ6 τo δτι πfrρε τo μεγαλo αξ(,ιυμα ug γsν-
γηοει τoν'Ιηοoi Xριoτo. .o Xριoτog ιilg Y[og τotl

Θεoδ αλλα xα[ ιbg &'vθρωπog γεννηθηxε απ6 την

Παρθ6νo Mαρ[α xαL η Πανα^.,iq μαE 61ει πQ6ζ

αriτoν την παggηοlα τηg μητ6ραg αλλα xαL τη λα-

τρεLα τfrζ δoυληζ. Kt θμιεΤg, πoυ βαφτιξ6μαοτε οτo

δνoμα τfrE Aγiαg Tqιαδog παlρνου1.ιε τη χαQη (δξoυ-

οlα τη λdει δ Etαγγελιοτηζ ,Ιωαννηg) να γ(,νουμε τ6-

xνα Θεoδ. Κoινωγoiμε τ6 ΣΦμα xαL τo Αiμα Toυ
xα[ μι, αιjτ6 τoν τρoπo γινoμαoτε xατα χαQη XQι-
oτo[! .,Eτοι E1oυμε xι θμεΤg τη Θεoτoxo μnτ6ρα μαζ
φυοιxη xα(, μπoρoΟμε να ξητdμε τi,g πρεoβεΤεζ τηζ

xα(, γα 61oυμε xαθε λoγο να πεqιμ6νoμε την &,πα-

ντηοη τηζ τη μητQιxη.
Atτη ε1ναι η παραμυθLα μαg, δτι Exoυμε φυσι-

xη μnτ6ρα μαζ τη Θεoτoxo ^ιαi μ6οφ αtiτfrg γ[ναμε
xι θμεΤg τ6xνα Θεol. Tιbρα πια δ6γ δπαρxει θνoχη

για τ[g δμαρτ(,εg μαζ, γLατi μαg xαρlξει &φεοη δω-

ρεαν δ Xριοτog. .FΙ xυρια αiτ[α τfrg xαταθλιιpηg τoι-l

xoομoυ ε1γαι n δνoxη. ΚαL αιjτη μθ τn μετανoια xαL

την θξομoλoγηοη οβηνεται.
"oλη η διαδιxαolα τfrζ μετανoιαg περναει d,πo

μlα οειρα πειραoμΦγ. Πoτε δ &,νθριυπog νoμ[ξει δτι

μειιilνεται μ6 τη μετανoια, πoτε βλ6πει μ6 τθτoιo δ6-

oE τi μεγαλoουνη τo[t Θεoi' πoυ ουγτρLβεται xαL

δ6ν πιοτευει oτo μυoτηqιo τfr< διυρεαν oιυτηρ(,αζ. Σ'
αr)τη την περιπ€τεια παρεμβα[νει η Πα\,σ'^,iα l.ιε τη

μnτqιxη οχ6oη τηE xαL με μαg αλλα xαL γιt. τo Xρι-
oτo xαi, μαs βγαξει &,πo την παγlδα τηζ διxαιooυ-
νηζ, γιατ(, λθει: ..να[, eιμαρτωλog εiναι δ i,νθρωπog
αiτog, αλλα ε1ναι παιδ[ μoυ xαi αδελφog τotl Y[,oD

μoυ>. ',Eτοι βγαξει τοfg ανθριilπoυg π6ρα απo τη δι-
xαιoοfγη. Tιbρα μπoρoδμε μ6οιp τiζ Παναγiαg να

γ(,νoυμε d,θΦα παιδια τotl ΘεoD xαi xλnρoν6μoι τfrE

Bαοιλε[αg Tου. .,EτσL xαθε πoνog xαL θλ(,ψη γi,νo-

γται &οημαγτα πQoσωQtνα γεγoνoτα, πot] δ6ν μαg

xο[3oυν τo δρoμo πQoζ τη Bαοιλεlα τol ΘεoΟ. Κα-
θε παθog xαL xαθε θνoχη μαg &πλιilνει τo x6ρι τns n

Κυρ(,α ΘεoτoxogxαL τα οβηγετ. Ζητaετ μoνo τη ου-

γxαταθεοη μαg για να μαg xαρ[οει xαθε δυναμn.

M6 τη χαQα αtτη xαL τ^hν αξιoπρ6πεια τΦν τ6-

χγ(υγ τοil Θεoδ xα[ τiζ Κυρ(,αg Θεoτ6xoυ μπoρoδμε
να περπατdμε οτη ξωη μαζ χαQoυμενoι. 

.,E,1oμε πα-

qαμυθ[α την Ιδια τn Mnτ6ρα τoD Θεol, αυτη εiναι η

παQηγoQια μαg. 1

NoυΘεοiεq καi dπoφΘ6γματα
Aγiου ,Iοαdκ Σιiρoυ

-.,oποιιlζ αγcrπcιilει
τουE ιiνθριilπιlυζ. εily.αρι-
ιrτεΙ τo Θε6.

-ΠριlφιlλαΞoυ xα[ μην
iλεγy'ειq zα'νfγαν' ..,Lti xα-
νενα πφα^.,1"ιιι. 

.H 
ιi^1α'πη δε

θιlιιιilνει, μtiτε iλεγ1ει χα-
νεναν με παθιlg.

-Να iπoμενει< με 7αρα τr1ι, α.xιlυoια ατιμ[α (τι,ι-

πειγιbιτειζ) ιo.L yα μnι, τιrριr1θεΙg. μr1τε να ιιιι]]l(]ειζ
αυτoν πυυ ιtf ατιμιiξει (δε oε τιμιι).

-Mη ξητcιζ γα οε τιμοι-lν ιli αγθοtrlπoι' ",oπιlιιlq tη-
τiιει την τιμi1, φευ^1ει απ αυτογ fi τιμri. ",oπoιοg ιiπιl-
Ψtυ^.,61 τi1ν τιμιn, η τιμri τ(lr,iιxιlλιrιlθεΙ xα.[ γ[νετα'ι xη-

Qυχαζ τt1E ταπεινιυσε(|)ζ.
-".oJtoιog [lμιlλoγεi xαL t^,'Υ'αταλεiπει τlg αμιrρτiεc

τοιr' θιi εi1ρει Eλεoq παρα Kυρiιlυ (=ιιετα.γoια.).

-"FΙ τ6λεια μετανιlια βρ|ιixετιiι οτriν Ο'πoxτηοη τηq

ταπειι,ιbοειrlζ. ιlποτε δεν E.1ιlιlμε oiiτε πιlQνιxoυq }ιο.1ι.

ομoυg.

-Δfγ υπαιlxει αι.lυ^.,1ιbglητt1 (ιμαρτ|α θxτιiq τοι-l

αμετιiνιlητιiυ'
-ΘελειE να γιιilιiειζ τη ..lχμi1ψ1ητιι τηζ iγιbοι:ιυζ ιιε

τιl Θειi μεοιr οου: A^1απηοε τιi Θε(l xαl τιli'ζ ιiνθριil-
ποι!ζ,

-Τ|ποτα αλλo δε μαq /"ωρ|[ει περιοιlοτεριl απo τr1

Θε(ιι Σοι1[α. (jιtιl δ yλει'α.ιlμιιiq. τri γε}"ια' η πιιgρnοiα
xιιt τd' ιiοτεΙιι.

-.,oτ(ιι, ξεΙE ι.l,dιlετα' πειliμιει,ε πειριιιτιιιlι,'q.
"oτιlιιl; δι.ι, ;rιι]τειiει οτι) Θειi. ιiιl{1ι1τιrι xιtL τri οxιιi.
τιlι'iιz(lιιt1.

-Σr1μιεiιι πoοzιlπt.l: τr1i ιir1r7,η.' εirηr.ι. ιι) πλο[lτοq
ποιlοει'/t-lζ. |ll τd \,(ι ιιt}\, υ,τεQηqι1\,ει'(lιιcl.οτε xι'l1 y0
παρα[3λεπo1rμε τα il'αττιbμιιτα τι)ι-] πληο|oγ μιrq, ^.,,) τιi
να θπιθιlμotrμε να. θξελθoιlμε απo τo oιbμα.' δ) τιi γil.

ilπιlμενουμε μετα χαQαE δλα τιi λυπηρα xαi ε) τιi γα
ευxcrριoτoDμε xα[ γα δοξoλo^1ιl[lμε τιl Θειl .,,ια δλα.

-Να, μnν λιlποtμεθcr δταν οφιiλλιlι'ιrε ιli: xατι, cιλλ
δταν θπιtrιενoυι'ιε οτo ιτφαλμα ιιαζ.

-.,oπυιιlζ νεxριilθηxε ..,ια τογ xιioμιιl. ilπιlμιενει μιε

1αρα τουg πειραιiμιι-lυq xαi τa xαxa...oπιlιιlq δε γι:-

xριbθηxε. ταριiοοεται xιιL δο^1[tετcιι xαi, zιlριεilετιιι
απd λυπrr.

-.,oπι.lιog δε γνιυρLξει τig αδιlναμι(,εq, οτερεiται τα-
πεLνιδσειIl(. 

.o 
ιlτεqlnμιενoc ταπειι,ιilclειι)ζ. στεQειται

την τελειοτητα. "o οτερημ€νοζ τηζ τελειιiτητοq, εiναι
πiιντοτε πι:ρiφο[]oζ. διοτι δε oτηQ[ξεται οτoν Θειi. Για
τ(l xαλιi 1ια< λοιπον θπιτρεπει δ Θεog τoυg πειρα-
σμoυζ.

-.H αμoι[tn δε δLνετα.ι οτιiι,iiνθρα)πO 1i/L(ι την iιρε-
τη τοιr, αλλα.1ια τιlν ταπεlνιυοti τιlιl. Xιυρ(,q τriγ τατε[-
ν(υσ1l (iλα εiγαι uατιrια.
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( τ Γ Παρθεvog Mαρiα βρηoε 
..xαρrv Παρα τδ

Η ΘεΦ'' (Λουκd- 1'3Ο). Tη δrαλεγεt δ Θε6q

J t vα ιiπrylετηoεr τo Mυoτrylιο τηg Σαρ-
κωoεωg. Mriπωg για τα πλoυτη τηg; Mηπωg γrα τη

μoρφωoη τηg; Kυρro κρrτrylto του Θεoδ εivαr τo

βiωμα τQg Mαρrαμ. γεγovog lloυ θα μαq απαo1oλη-
oεr ooβαρα.

.H κυρrαρxolioα αρxη τηq ζωηq τηξ εivαr η
αγαπη Πρoq τo Θεo. Λ6εr o ciγrog Σrλoυαvog: ..Παρ'

δλov δτr η ζω4 τξq Θεoτoκoυ iκαλuπτετo tπ6 τξq
αγiαq σιYηζ, δμ,q δ Kυρrog iφαvdρωoε oτηv
.oρΘoδοξov .Eκκληoiαv 

ημδv δτr η αγdπη τηq flτo
τελεlα, .Hγαπα 

απεiρωg τov Θεov καi Yi6v αυτξq''.
.H αγαπη Πρ6q τ6 Θεo επιφ6ρεr τ6τotα ioωτερl-

κη αvακαταταξη oτov ιivθρωπo' δoτε vd μεταβαλ-
λεταr ρrζικd η δλη δoμη τξq πρooωπtκoτηταg τoυ
καi v' σπoκτα πλεov τ6τolα ψυxrκη αriτοvoμiα
oτοv KolvωvΙKo τoυ Χδρo, που πoλυ δυoκολα vα

μπορεi vα δrαταραxθεΙ η ioωτερrκη τoυ &ρμoviα

απo iξωγεvεΙg παραγovτεq (Aρxrμ. Αvτiπα Θεoλo-

γiτου, 
.}Ι πρoληψη τoυ .Eγκληματoξ κατα τ4v

ι1oκηoη τξq .oρθoδoξoυ 'Eκκληoiαq, oελ. 58).
.H αρx4 τδv αρετδv καi τηg δημroυργrκ6τηταζ

τηg γυvαiκαg εivαr η αγαπη Πρ6ξ τ6 Θεo. .o καΘη-

Yητηq Σταυρog Mπαλογrdvvηg παρατηρεi: ..Δrα τflg

oυvεxoυg θπrκotvωvfαg μ6 τov Θεoι τo dτoμov
απoκτd. τoιαυτηv ψυxrκηv oταΘερ6τητα, δoτε
oυδολωg διακtvεiταt τ6 ψυxrκov δυvαμικov τoU

υπο τδv δξωθεv επrδραoεωv, αλλd πλryloυταr iκ
τol] θεfου Φωτog, τ6 δπoiοv καταuγd,ζεr τov Ψυxl-
κοv xδρov τοlj xρlστoKεvτρrκδg βrοδvτog. 

.EΙ dγα-

πη πρoq τov Θεοv απoτελεi oυγκλovroτrκηv θμπεr-

ρiαv, To ψυxrκov τoυ πεδiov δlαυγαζεται καf δπε-

κτεivεταr. Δrα τξq αγdπηq Πρoq τ6v Θεov τo ιiτo-

μoV ζεi καi αvακαλυπτεr δια πρcilτηv φoραv τo

αληθ69 vοημα τξg υπαρξεωg''. (Σ. Mπαλογιαvvη,
Δriιβαorg δlα τξg ψυxoλoγiαg' Θεο/viκη 1984, oελ.

29|). Παραπαiεr, λorπ6v, η γυvαiκα, εαv δεv κυ-

ρrαρxεiταl απo τo iερο παθog τηg αγαπηg πρ69 τo

Θε6 καf ιiv δ6v δlακοvεi το Θεαvθρωπrvo Πρ6oωπ6

Toυ, δπωg θκεivη τ6 δrηκovησs με &γdπη τελεiα.
Aυτ6 τ6 βiωμα, δ πoθoq, η πioτη, η αioθηoη καi

η αYαΠητrκη oxεoη με τo Θεo Θα θπrφ6ρει τηv
iooρρoπiα oτη γυvαiκα, για vα κrvηΘεi μ6oα oτ6

KoιvωvιKo oυvoλo Χωρiq αvαoφαλεtεξ, Χωρig αvα-

ζητηoη τδv πoταπδι xαμηλδν καi κακδv θελγη-
τρωv τoiτ κooμoυ τουιoυ.

Aστη flταv η κrvητryllα δuvαμη τoιi δλoυ β'.b-
ματoq τηg ΠαvαYiαq, τo δπoio Ξxεr τig δξξq πτυx6q:

1) .H Πρooευyη: T6 θoωτερrκo .ηq βiωμα dπ6

τηv παlδrκη τηg ηλrκiα flταv η πρooευxη. Γr. αυτ6,

δταv oυvαvτηoε τηv "Eλroαβετ, εixε τηv iμπvευση
τηg βαθιαq ΠρoσεUxητlκξg πoiηoηg: ..Mεγαλfvεl, 

η

ΨυΧη μoυ τov Kυριοv καi ηγαλλiαoε τ6 πvεtiμα

μου iπi τΦ ΘεΦ τdρ oωτryli μoυ...'' Δ6v μπορoυμε,
ijμ'q, vα δrεroδυoουμε oτηv θoωτερrκ4 τηq Πρo-

σεUxητΙKη δμπεrρiα, γrατf iκεivη ..δtετrylει τd ρ4_

ματα iv τη καρδiφ αιiτflg,'. .H Aγiα Γραφ4 καi η
.Ιερα Παραδooη μαq iπrβεβαrιbvoυv γrα τηv Πρo-

σεUxητlKη μυoτrκη θργαοiα τiζ Kυρiαg Θεoτ6κoυ.
Aυτη η iργαoiα oημερα απoυoιαζεr απ6 τ4 αuγ-

ΧρoVη γυvαiκα. Eivαr ευvoητo πooεq ψυγικdg αvω-

μαλf εg μπoρεi vα πρoκαλεoεr oτo oυγμlovo
ιivθρωπo η oυμανroτrκη (αvθρωπroτrκη) θειbρηoη,

η δπoiα προoπαθεi - μ6oα oτα πλαiorα τξg δπorαg

iπrπ6λαrηg d.πoμεταφυσlKoΠoιηoεωg τoι] αvθριb-
nου-vd, τ6v πεioεt Ylα τo αvεv6ργητo τηg πρo-

oεuxξg. Σ' 6vα πoλrτroμο oiκοδoμημεvο oυμφωvα

μ6 τiq αρx,q καi τd πρ6τυπα τoυ ΠαρωΧημ6,ηζ
αξiαq αvθρωπroμοtr δrκαrολoγεiταr vd 6λκεταr η
πρooπαθεrα τοi αvθριbπoυ dπo καΘετi τ6 δπoio

εivαr πρακτtκ6 καi μlηorμo καi μfτρo αξrολoγηoε-
ωg τδv παvτωv vα γivεταr η μετρητη dποτελεoμα*

τtκoτητα τoυ. .,oμωg, πδg μπoρεr vα ouvεrδητoπor-

ηoει τηv ακρoγωvrαiα oημαoiα τξg πρooευxηg γrd.

τηv ioωτερικη δρfμαvoη η ,,γxροvη γυvαiΚα, η
δπoiα δxει μiα τετoια αvθρωπloτικη παrδεfα; Πδq

θα καταλαβεr δτr η καλλr6ρYεια τξg πρooευyξg, μ6
τηv πdρoδo τoli xp6voυ καf τη συστηματrκη Πρo-

oπαθεια τol] πtoτof, 6λκεr μd μiα d,πioτευτη δυvα-

μη τη xαρη τoυ Aγioυ Πvευματoq καi δδηγδvταg
τηv προoευxoμdvη o6 μiα βαθrd d.γαπητrκη oυμφr-

λiωoη μ6 τoυg oυvαvθριilπouq τηq, τηv καΘαrρεi

d.πo δπorαδηπoτε θoωτερrκη κακiα, η δπoiα εivαl



l5: H oλoc

δυvατo vα τηv
δδηγηoεr oε

δrdφoρεg μoρ-

φ6q αλλoπρo-
oαλληg σUμπε-

ριφoραg; Kαi
γld vd 6λθoυμε

καi oτoιiq θπι_

oτημovεg, iq
π αρ αθ 6 ooυμε
τ4v παρατrylη-
ση τofi Alex
Carrel δτr: ...o

γrατρ69, δ δ-

πoiog βλ6πεr
Evαv iρρωoτo vα πρooεlixεταt, πρ6πεl vd xαρεi. 

.H

γαληvη' τηv δπofα φ6ρvεr η πρooευxη, &πoτελεi

μεγdλη βoηθεrα γrd τη θεραπευτ1Kη,,. .FΙ 
γυvαiκα,

η δπoiα πρooεfxεται δoο καf δπωg πρ6πεr, ιiπερ-

βαivεt βαθμιαiωq τd &γxη τηq' τη μovαξrd τηg, τig

πorκiλεg μoρφ6ζ τηξ ΨUXrκflg κoπciloεωg, τη vευ-

ρrκοτητα, τηv d,πελπroiα, τηv κακiα.
2) .H ΠαρΘεviα καi η Αγν6τητα: .H πρooω-

vυμiα Aεrπαρθεvog δηλιilvεr doφαλδg κdτr περlσ-

o6τερo απ6 μiα φυoroλoγrκη κατdσταση. dπoκλεf_

εr κd,θε παθog: δγωroμ6, θπrθυμfα' φrλαυτiα. T6 βα-
orκ6 θ6μα εivαr η καθαρ6τητα τηg καρδιαq γrα τη
θ6α τοu Θεοιj. Ariτη εivαr η dπαλλαγη dπ6 τd πα-

θη, η &ληθrvη d.πd.θεrα, η δπofα xαραKτηρioτηκε δg
i1 otοfα τηq dληθrvξg πvευματrκξg ζωηq. 

.H θλευ-
Θερiα απo τd πdθη καi τig θπιθυμfεξ, τ6 &δrαπ6ρα-

oτo απo τig κακ69 ακ6ψε19, δπωq τ6 λ6γεr δ iγrog
,Ιωανvηg δ Δαμαoκηv6g. .H 

Ψυx4 τξg Παvαγiαg
κυβερvr6ταv μ6vο dπ6 τ6 Θε6 (flταν θεoκυβ6ρ,η-

τη), flταv oτ6 Eπακρo πρooκoλλημ6vη σ' Atτ6v.
.,oλη 

η iπrθυμiα τηg κατευθυv6ταv Πρ6q πραγμα-

τα πorj &ξrζαv vd τd θπιθυμεi καvεfq καi vd, τ'

dγαIIα. .o iγlog 'Ιωdνvηg λ6γεr πcbg flταv τεταμ6-

vη, δλκoμ6vη, ρ6πoυoα πρoq τ6 Θε6. Δ6v εixε κα-
v6vα παΘog. Διατryloι}oε παvτoτε παρθεviα oτ6 vol],

oτηv ΨυXη καi oτo oδμα: ..Kαi vQ καi ψυxη καf

oιilματr αειπαρΘεvευοuσα'. (.oμrλiα A εig τ6 Γεv6-

oιοv τξg Θεοτ6κοu, Migne, P.G. xcvΙ 676A καf
668C).

Σημερα, δυoτυxδg, η dρετη τξg παρθεviαg βdλ-
λεταt o1εδov d.π6 παvτoυ. Aλλd τα d,πoτελ6οματα

τηq μ4 iγκρdτεrαg εivαr oi iγκληματrκ6g πρdξεrg
(πορvεiεg, μotxεiεg, βrαoμoi). 

.H παρθεviα φαivεταr
&καταν6ητη καi ακατ6ρΘωτη Yld- τ6 αυγμlovo
&vθρωπo μ6 τηv liλroτlκη παrδεiα. Kαf τoυτο εivαr

λoγrκ6' dφou η iακηoη οτηv dρετη αυτη πρoiiπο-

θ6τεr Χρlστoκεvτρικη ζωη. Xωρig dvαφoρα oτ6

Πρ6oωπo τoiτ ΘεαvΘρcilπου Χρroτotτ καi δrαρκη
συμμετoΧη oτd Mυoτηlrα τηq ,Eκκληοiαg 

μαg η
παρθεviα καταντδ, μiα ηθrκroτrκη αιiτoβαoαvroτrκη
iδroτρoπiα xωρiq v6ημα καi oκoπ6. Eivαι o6 δλουg

γvωoτη η Παραβoλη τδv Δ6κα Παρθ6vωv, δπoυ

δrαπroτcilvoμε πcilg δ6v dρκεi μ6vo η oωματrκη κα-
θαρ6τητα, &λλd πρ6πεr vα oυvoδεuεταt dπo τη δrd-

Kρtση καi τη γεvrκη παρΘεviα o6 δλεg τiq dvαφo-

ρ69. Ariτ6 τovfζεr δ iγιoq MεΘ6δrog ,oλfμπoυ oτo

περfφημo qργo τoυ ..Συμπ6otοv τδv Δ6κα ΠαρΘ6-

vωv'': ..Χλεfη 
γαρ τd μdv παlδοποlηoεωg δργαvα

τrylεΙv παρθ6vα, τηv δ6 γλδooαv μη τrylεiι η τηv

γλδooαv μ6v τrylεiv παρθ6vov, τ4v δ6 δραorv 
'i "4,

ακoηv η τdq xεiραg μη τrylεiv, η ταuτα μ6v Ξxεrv

καi τrylεiv παρθ6vα, τηv καρδfαv δd μη τηpεiv,

dλλ, θταrρiζεoθαr τυφφ καf ΘυμQ,,.
.o δγroq ,Ιωdvvηg δ Xρυo6στoμoq παρατrylεΙ:

..Tfv 
γdρ παρθ6γov ori τQ oιbματι μ6vo καθαρdv

εivαt δεΙ, dλλd καi τη ΨυΧR, fl μ6λλεr τ6v .Αγrov

liπoδ6xεoθαr Nυμφioγ,'.
.FΙ παρθεviα 6xεr v6ημα καi περrεxoμεvo μovο

δq Ξκφραoη ioxυρoυ καf καθoλrκotl iρωτog τoιi
αvθρcbπoυ πρ6q τ6 Θε6. Toiτo απαrτεi δ ',Ιδιοg ο

Θεοg, δπωg βλεπoυμε oτηv πριilτη θvτoλη.. ,Ev δλη
τη καρδiψ, θv δλη τη ΨυΧR καi θv δλη τη δrαvofψ''.
',Eτor δ γηlvog 3ρωταg μεταβdλλεταr o{, οtρdvrο
6ρωτα καi δ ivθρωπog καθioταταt θραoτηq τoυ Θε-
ofi. Αληθrvd
παρθ6vog εivαι
δποroq φρovτi-
ζet vd Exεr

δγvdq δx, μ6-
vo τiq αioθη-
σε1ξ, dλλd καf

τf q δrαθ6oεrg

καi τig δπrθυ-

μiεq.
3) .rΙ τα-

πεiνωση:
,Αλλo θoωτερl-

ΣYNToNΙΣTEΙTE ΣTtΙ
ΣYxNOTHTA

τδι. 104 FM καi τδv 106.5 Fλ'Ι.

Γlιi vα παρακιlλoυθηoι:τε τιl
πρ6γριιμμα τoδ Pιιδrοφαlγtκοl]
Σταθμoυ τξg .Eκκληυiαg 

μιιg.
oυvδεθεiτε με τig oυ1vιiτl1τεg
τδv 104 FM για τηv ιιολη τQg

Ριiδoυ καi τδν 106.5 FM γ,liι
τηv ιiπιιrθρο. .Eκπεμιτει 

iiλο τιi
εiκοotτετραωρo.
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κo xαρroμα, πoυ διεκρrvε τ4 ζω4 τηg Παvαγiαg,

flταv η ταπεivωση. .H Παvαγiα πoτε oτη ζωη τηg

δεv iπεδiωξε τηv αυτοπρoβoλη, αλλα ivεδυΘη τo

dvδυμα τor] Θεoυ, πoυ εivαr η ταπεivωoη κατα τov
ciγro 

.Ιoαακ 
τo Συρo (Αoκητικα. Λoγog K,).

.}Ι πλαvr1 τoυ κooμlκoli πvευματοq Θα δρμη-
Vευε τηv ταπεivωoη ωq κrylυγμα αυτoεξευτελr-
oμoli καi iξουθεvωoεωq, .o ciγrog Ιr[εκταρroq Xαρα-
κτryliζει τηv ταπεivωoη ..υψoποtιlV,, KO.f καθορiζεr
τη oxεor1 μεταξυ ταπειvωoεωg καi υψciloεωq δq
oxdoη αiτiαg καi απoτελ6oματoq. .Eξαλλoυ 

η τα-
πεrvη δουλη τoυ KυρioU' η ΠαρΘεvog Mαρiα, oτov
υπερoxο ,jμvo τηq μεYαλυvει καi λεγεr πcbg o Θε-
oξ "καθεiλε δυvασταq απ6 Θρovωv καi ιiψωoε τα-
πεrvoυg.. .F{ ταπεivωoη συΥΚρoτεi τηv oiκoγεvεrα
καi oτoλfζεr τη γυvαiκα. 

.FΙ ταπεiγωση βρfoκεταr
oτοv ιivτf ποδα τηq δωoφoρrκξg υπερηφαVεΙαq.
...Eγγ,q Kυρrog τoΙg oυvτετρrμμεvorg τηv καρδiαv
καi τoυg ταπεtvουζ τΦ πvευματt oωoεt',. (Ψαλμoq

33,19). 
.H ταπεivωoη εivαr τo αoφαλεoτερo εiorτη-

ρro για τη Bαolλεiα τδv oυραvδv καf o uψηλoτε-

ρoq τiτλog iκεivωv πoυ Θελουv vα δrακρrθotv.
Αvαμφroβητητα' δμ'g' τo λαμπροτεpo iργo τηξ
εiγαι δτr δφελκυεr τη θεfα xαρη, γr'αυτo καi o απo-
oτoλog Πετρoq θd μαq πεi: ..Tηv ταΠεlvoφρooυvηv
iγκoμβιboαoΘε, δroτr o Θεog υπερηφαvorg αvτtταo-
σετα1, ταπειvoΙg δε δfδωor xαρrv'. (Α Πετρoυ 5,5).

Ti ακρiβδg εivαl η θεiα xαρη, η αvθρrilπrvη δπι-
στημη αδυvατεi vα πρooδιoρioεr. Γvωρiζouμε ιiμωg
καλα τiq iπεμβαoεrg καi τα απoτελ6oματα τηg. Mε
τη δυvαμη τηq μεταβdλλεr ληoτεg oε αγioυg καi
αoιbτoυg oε ioαπooτoλoυg. Kλαotκo παραδεrγμα
ciπoτελεi η Σαμαρεiτrδα. Ti μετ6βαλε τηv πρcbηv
iιoωτη γυvαiκα oε ioαπooτoλο, oτηv αγiα Φωτεrvη;
.H θεiα xαρη.

4) .H iργαoiα καi otωπ{, .FΙ Παr,αYiα flταv 6vα

ρoδo εσωδrαoτo αvαμεoα oτα αγκαθlα τξg oαπrαg

κοtvωviαq. .Yπεμεvε δλoυg τoυg κoπoυg καi τiq
(iγωviεg καθιilg μεγαλωvε τo θεio Bρ6φoq. .Eξυπη-

ρετoδoε καi δrακovοtjoε τo μvηoτoρα 
.Ιωoηφ.

Ζotot, πολυ δπλιi oαv τηv π16 φτωyη καi ιioημη
κoπελcι. "Hταv oυvετη, ΠρoσεKτικη καi ιiγρυπvη.
Φuλαγε τηv πvευματικη τηg περrοuoiα ωξ κ6ρη
οφθαλμoυ. -FΙταv oεμvη καi Jκρuβε τoυg θηoαυ-

ρouq τηg ψuxηq τηq dπο τα ματrα τδv Ι{αζαρηvδv.
.Eργαζ6ταv otωπηλα, γr' αiτ6 καi oi δγlογραφor
τηv απεrκoviζoυv με υφαδι oτo x6ρr καi μ6 μrκρd

xεiλη' γrα ι,α δηλιbooυv τηv iργατlκoτητα καi τη
otωπη, με τηv δπoiα oτoλιζ6ταv.

To orωπηλo τr1g ,ργo τηv δρiμαoε, τηv δΘρεψε

καi τη oτoλroε με τig αρετεq. Tρrαvτα τρiα μlοvrα
otωπol]oε καi θαυμαζε τo δργo καi τη διδαoκαλiα
τoδ Xριoτoιj. Mε βo,β4' πovεμεvη oιωπη liπoμ6vεr
τov clδlκo oταuρtκo θαvατo Toυ. M6 ivθoυorcbδη

μητρrκη orωπη xαiρεται γrα τηv Avαoταoη Tου.
Mετα απo τηv Πεvτηκooτη vouθετεΙ καi ευεργετεi
δλoυg orωπηλα. Συμφωvα μd τ6v Aββα .Ιoαακ το
Συρo, η orωπη εivαr πoλuτrμoτερη απo τov λoγo.
Αλλα' δυoτuxδq, η σημερrvη γυvαiκα ixει εκμη-
δεvioεr τη orωπη καi τηv αξfα τηg. Δεv ξ6ρεr η δε
θ6λεr vα orωπd. καi iπιδiδεται oτη φλuαρiα, τηv
καταλαλrd., τηv κατακρroη.

.H Παvαγiα μαg καi δλor οi ciγrol, πoυ iβiωoαv
a

τελεια τr1 μrroτrαvrκη ζωη, παvτα εργαζovταv. .FΙ

iργαoiα γivεταr γrα vα ζoυμε με αξιoπρ6πεrα, γrα
vα oκλrylαγωγoυμαστε καi γlα vα δivoυμε ελεημο-
oυvη. Eivαr καταπληκτtκα τα παραδεiγματα τδv
αγiωv μovα1δv oxετικα με τηv iργαoiα η τ6 εργo-

ΧεΙρο' κατα τη μovαxrκη oρoλoγiα. To iργoxεrρο
εivαr ΧεΙρωYαKτtκo. καλλrτεxvtKo, oυγγραφrκ6,
επιoτημοvrκo. Mε τηv iργαoiα καλλrεργoιiμε τo
πvεliμα τηg φrλoποviαq καi τηq φlλοτrμiαq. 

.H κα_
Θε iργαζoμεvη 1,υvαiκα εivαι μiα ηpωiδα. αλλd καi
6vα παραδεrγμα κατα τηq ραθυμiαq' τξq τεμπελldg
καi τξg αviαg.

5) .}Ι υπoμovη καi f1 υπακoη τξq Παvαγiαg: .o

υπακoυοg εivαr μεYαg ivωπrοv τoιj Θεoι] καi μrμη-
τηg τoδ Χρroτoυ, δ δπoioq δδωoε o' iμαg με τ6 πα-

ραδεrγμα Tου τυπo υπακoQξ μεΧρΙ Σταυρou (Φr-
λrπ, 2,8). Αλλα καi η Kuρiα Θεoτοκοg μπρoοτα oτo
αξloπερiεργo clγγελμα τηg θεiαg oυλληψεωg αvα-
φωvεi: 

...Ιδoυ 
η δouλη Kυρioυ' γεvolτ6 μor κατiι τo

ρημα σoU'' (Λoυκd 1,38)'
.FΙ υπακοη εivαr απαραiτητη o6 κιiθε ιlvΘρωπο

καi iδlαfτερα oτη oυγμlovη γυvαiκα. oi υπερr1φα-

vεq γυvαiκεq δε δiδoυv ΧδρΟ oτη xαρη τοιj Θεoι]
vα ζηoει μεoα τoυξ καi γι.αυτo δ6v ixουv ioωτε-
ρΙKη εiρηvη καi xαρα.

.FΙ υπακoη εivαr τo κλειδi τoυ Παραδεioου, θιi

μαq πεi o Γερovταg Παioroq o Αγιορεi.ηq. .H δrrακoη
καi η &πλoτητα φθαvoυv YρηYoρα oτηv αγrοτητα.
Tηv υπαKoυη oυζυγo θα oυμβουλευθεi δ ofζυγοg
καi τηv ιiπακoυη μαvα θα δεi τo παrδi, θd τη θαu-

μdoει καi θd μαθεr καi αυτo vd" εivαr fiπακoυo. ι
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1. Ti θiι πεi: ..πιoτευω ι-lτιi

Θειi',;

To ρξμα "πroτεljω" 6Χεr δυo
αημαofεg. Σιiμφωvα μ6 τηv πριil-
Ι4, "πroτειiω oτ6 Θε6" oημαivεl
δτr απoδ6xoμαr τηv tiπαρξη τoli
Θεof. 'Eδδ πρ6κεrταr γιd τη
δrαvοητrκη πioτη, τηv πioτη τηq
λoγικQg. .o Θεog καλfπτεl τη
λoγrκη dvdγκη γrα τηv iiπαρξη
δv6g δημιoυργoιi τoυ κ6oμoυ.
Συμφωvα μd τη δευτερη σημα-
σiα, "η1gτεfω oτ6 Θεo" oημαivεr
δτr iμπroτεlioμαr τη ζωη μoυ oτ6
Θε6. ,Eδδ 6xouμε τηv ιiπαρξrα-
κη πioτη, τ4v πioτη δηλαδη δq
τρ6πo ζωηq. 

.o Θε69 δivεr v6ημα
o{, κdθε oτlγμη τηq ζωηq μoυ
καi γt' αυτ6 πρooπαθδ πd,vτoτε
vα ζω αιiμφωvα με τ6 θ6λημd
Toυ.

Kαπoroι δ6xovται δrαvoητr-
κd τηv tiπαρξη τoυ Δημroυργof,
aλλα δ6v dγωvfζovταr vα Tov

γvωρiooυv καf vα T6v dγαπη-
σouv. .o Θεoq Yl, αliτolig εivαr
μiα dπρ6σωΠη δυvαμη πoιi, θvδ
iφτrαξε τ6v κ6oμo, δ6v αo1o-
λεiταl μ6 τη ζω4 τorj καθε
dvθρcilπου.

.o Θεοq, δq d.πεrρog, εivαl
παvω απ6 τd δρια τξg dvθρcilπr-
vηq λoγrκflg, εivαr ιiπdρλογog,
δxr δμωg παραλoγog. Tα &vιilτερα

μαΘηματrκd π.x. εivαr παvω απo
τη λoγrκη τou μαθητη τοtl Γυ-
μvαoioυ' αιiτo δμ,g δ6 oημαivεr
δτr εivαι παραλoγα, dλλα λoγι-
κ6τατα. ',Eτor καi δ iπεrρoq Θε-
69 εivαr π6ρα dπ6 τηv iμβ6λεrα
τδv αioθηoεωv καf τξg λoγlκηq

t
tι

Συζητηση μ, Ξvα 'εφ,ηβo
(H ΠΙΣTH ΣTo ΘEo)

τoυ dvθρωπoυ. Kαvεig δεv μπο-
ρεi vd τov δεi otiτε μ6 τα τηλε-
oκοπtα oiiτε με τα μικρooκ6πrα..o &vθρωπog, θvδ δd βλ6πεr τf
ιiπdρxεr π6ρα drro τ6 αιiμπαv κr
οiiτε μπoρεi vα δεi πoλλd dπo τα
ιiλrκd oτοrxεiα τηξ Y4ξ, δπωq τ6
δξυγovo η τ6 ιiδρoγ6vo, εivαr
δυvατ6 vα δεi τ6 Θεo; 'Αv δ Θε-
6q περroριζ6ταv oτig αvθρc!πrvεg
αioθηoεlq καi oτηv dvθρcilπrvη
λoγrκη, τ6τε δ6 θd flταv Θε6q,
dλλα Evα φυorκ6 δv.

.FΙ πfoτη oτ6 Θεo εivαι μfα
6μφuτη λεlτoυργiα, εivαt μiα λo-

YlKη καi ιiπαρfuακη αvαγκη.
Γrd τ6 λ6γo αιiτo, o6 δλo τov κ6-
oμo tπdρΧouv θρηoκεiεg. ,EμεΙg

πtoτευouμε δτr δ μlroτrαvroμ6g
δ6v εivαr μiα oυvηθιoμ6vη θρη-
oκεiα, aλλd dπoκαλυψη τoιi Θε-
ot, δεv εivαr καταoκευαoμα τoli
dvθρcbπrvoυ μυαλo]]. aλλα φαv6-
ρωση τou αληθtvot Θεoli.

2. Γιατf δεv εμφαviζειαr καi
οε μαq o Θεog. γrα να τoι, ΙΙΙ-

oτευοuμε με orγoυρια:.o Θε69 δ6v θμφαviζεταr
δμεoα, γrατi τ6τε θα μdg 6πrαvε
τρ6μo9 καi δ6 θd τov πtoτειiαμε
θλευθερα, aλλα θξαvαγκαoτικd..
T6τε' oiγouροr γrd τηv iiπαρξη
παvτεπoπτη καi δiκαroυ κρtτfl,
θd πρατταμε τo καλ6 δxr dπ6
dγαπη γιd τ6 Θεo, dλλd dπ6 τo
φ6βo τξg κoλdσεωξ. .o Θε6q δd

θελει vα T6v φoβoμαoτε καi vα
T6v τρ6μουμε, aλλd vα T6v
dγαπαμε μ6 d,vrδrοτ6λεrα, δπωq
τα παrδrd dγαπoιiv τoιig γovεΙg

του Aργlμ. λ{ιιξiμου Ι1ιιι'cι1.tωιιlυ

τoυq. Mπoρεig, θου, vd πεig oi
δvα oυμμαθητη oου: γfvε φfλog
μoU, YΙατf δrαφoρετtκα θd oε τr-
μωρηoω; 

,,ox. 
β6βαrα. 

.H πραγ-
ματrκη dγdπη δ6v θπrβαλλεταr,
oiiτε θξαγoρdζετα1, αλλd ΓΙρo-

oφ6ρεταr θλειiθερα. .o Θεog δ6v
εivαr δυvdoτηg καi καταπrεoτηg,
αλλd πατ6ραq, πoιi dγαπαεr d,πε-

ρ16ρroτα τα παrδrd Tou καf o6βε-
ται τηv θλευθερiα τouq.

3. Θiι ijθελα ι.α εiyιι καtIιllε-q
λo1,rrιεq ciποδεiξεrg ιi1q ιiπαρξηq
του Θεοt.

Aπoλυτεg dπoδεiξεlg τξq
iiπαρξηq τoιi Θεot δ6v liπαρ-
xουv. M6vov 6μμεoεq θvδεfξεrg
ιiπαρ11oυv. Kr αtτdg μαq αφ4-
νoυv περrθιbρrα dμφιoβητησηq
καi &ρvηoηq τoυ Θεoυ. .o Θε6q
δ6v dπoδεrκvfεταr μ6 τη λoγικη,
aλλd βrcilvεταr με τ4v iiπαρξη
μαg. 

,Αv 
η θπroτημη dποδεiκvυε

τηv fiπαρξη τoυ Θεoιj, τοτε δλor
θd πioτεuαv oτ6 Θε6 θξαvαYKα-
oτlκd-.

Aκομα καi η &πλη παρατη-
ρηση τηg δμoρφηq φυσηq δδηγεi
κdΘε καλoπρoαiρετo oτηv πioτη
πρoq τ6 Θεo. Σuμβαivει κι1τι
dνd.λoγο μ6 τη Θ6α δv6g iξαiρε-
τoυ ζωγραφrκot πfvακα. .o θεα-
τ4q τoU, καθcilg τοv θαυμαζεr,

φυolολογrκd. oκ6φτεταr δτr
ιiπαρxεr δημroυργ6q του καf μα-
λιoτα ταλαvτolixοg.

.rΙ &πλη λoγrκη λ6εr δτr η
ταξη oτηv πoλυπλoκ6τητα τηq

φιioηq μdq δδηγεr α6 κd.πoro oο-

φ6 oxεδrαατd καf ΚατασΚεUα-
σUVεχεια oτt1 oελ'19
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Mικρ6g, γυμv6g καi dβoηθη-
τoq πρoxωρεig oτηv θφαρμoγη

μrαg &π6 τfg πro δfoκολεg ivτο-
λ69: "Nα πoλεμαg τig θγαlιoτlκ6g
ooυ θπrθυμfεq". Tελrκd αιiτ6 oη-

μαivει vd, .κCιταδrcilκεrg τov δαυ-
τ6v σoU), ivαvτiov τorJ δπoioυ
oτρ6φεταr δ αγδvαg σoU. Γrατi
δoo κυρrαρxεi η θγωroτrκη ooυ
Θ6ληoη, δ6v μπoρεiq vα πρooευ-

Χεσα1 μ6 καθαρη καρδrd oτ6v
Kυρro καi vα τoυ λ69: ΓεvηΘητω
τ6 θ6λημα ooυ. 'Αv δ6v μπoρ6-
σεlq vd &παρvηθεig τη μεγαλη
iδ6α που 6xεlg Ylα τov δαυτ6
ooυ, δ6 θd μπορ6oε19 μ6 καvdvα
τρ6πo vd κατακτηoειq τ6 αληθr-
v6 μεγαλεio. 

,Av δ6v dρvηθεig
τηv iλευθερiα ooυ, δ6 θα γευτεig
τηv αληθrvη iλεuθερiα δπoυ μiα
μovo θfληoη Ι(Uρlαρxεi, τoιj Θε-
orf.

To βαθυ μυoτrκ6 τδv δ.γiωv
εivαι τofiτo: M4, iπrθυμεiq Kα-
vεv6g εiδoυg 3γωroτlκη θλευθε-

ρfα καi Θd ooυ δοθεi η πραγμα-
τrκη θλεuθερiα.

.Ακd.vθαq καf τρrβ6λoυg
dvατελεi oor η Yi". ,,Eτor εiπε δ

Θε69 oτ6v πεo6vτα δvθρωπo. M6
ιov iδρδτα τoι] πρooιbπου τoυ
καf μ6 μ6xθo πρ6πεr γα δoυλ6-

ψεr τη Yη δ &vθρωπog. Kαi αuτη

η γξ εivαl δ iδroq δ δαυτ69 ooυ.
M6 μεγdλo κoπo θd &πoκτηoεrg
τov πvευματrκ6 ooυ πλofiτo, λ6-
εt δ frγrog Mακαρrog. Γrατi δ6

oυντελεi οτηv πραYματoποiηoη
τξg oωτryliαg ooυ τo vα d.ποκτη-
oεrq αγαθα xωρig μ6xθο. Aυτο oε
καγεt ιiπερηφαvo.

Πδg μπoρεi καvεig vα κατα-
πoλεμd τ6v δαuτ6 τoυ; Δεv εivαι
δυoκολo vα τ6 καταλdβουμε. Πo-

λεμog ivαvτfov τol} δαυτoυ ooυ
oημαivεr vα απαρvt6oαt τ6oο τig

μrκρ69, δoo καi τig μεγαλεg οoυ
iμπαθεig θπrθυμiεq. oi δ.γιoι πα-
τ6ρε9 oυvroτofv vα αρxiζoυμε
dπo τd μrκρoπραYματα, γrατi.
λεει δ ,Eφραiμ δ Συρoq. πδg Θα

μπoρfoεrq vα oβηoεrg μiα μεγα-
λη φωτrd πρoτof μαθεrg vα oβη-
vεrq μiα μ1κρη; Θ6λε19 vα απε-
λευθερωθεiq dπ6 Evα μεγαλo πα-
θoq; Niκα τig μrκρ6q θπrθψμiεg.
λ6vε oi iγror πατ6ρε9. Mη voμi-
ζειq πcilg τ6 δvα εiγαr δυvατo γα

xωριoτεΙ απ6 τo iλλο. oi iπlθυ-
μiεg καf τd παθη εivαr δεμεvα τo
Evα μ6 τo dλλo oαv τorig κρiκoυg

μιαg &λυoiδαg.
.Eπoμ6vωg, δ6 θα oοtτ απο-

δciloεr μεγdλα πρdγματα τ6 vα
πρooβαλλεlg μovo τα μεγαλα
θλαττιbματα καi τig κακεq oυvη-
θεt6g ooυ, που δrjoκoλα δπoταo-
σovταl, Xωρiq vd καταπoλεμαq
oυγμlovωg καi τiq μrκρ69
"d.θδεξ" &δυvαμiεξ σoυ, Π.x. τη
λιxoυδrd γrα τd γλυκioματα, τη

φλfαρη δrdθεoη, τηv περr6ργεtα
ooυ, τη βlαoυvη ooυ. Στo τ6λο9-
τ6λo9 δλεg μαq oi θπrθυμiεq, μr-
Kρ6ξ καi μεγαλεg, xτiζovταr oτo
iδιo θεμ6λro, τηv αxαλivωτη σU-
vηθεrα vd. iκαvoπoroιiμε μ6vo τ6
θγωroτrκ6 μαg θ6λημα.

.}Ι θ6ληoη μαq εivαι διε-
φθαρμεvη. Mετα τ6 πρoπατoρrκo
&μdρτημα, η Θ6ληo4 μαg Kατευ-
Θυvεταr d.πoκλεroτlκd o6' δ,τr

θγωroτrκo. Γι' αυτ6 κr o dγδvαq

μαg 6xεr od oτoxo τoυ αriτη τη
δrεφθαρμεvη θ6ληoη μαq. Kαi
πρ6πεr γd oυvεxiζεταr ακοtiρα-
στα, xωρig διακoπη. Θ6λεrq π.x.
vd ρωτηoεrg Ylα κατt δxr iξro
λ6γou; Mη ρωταg! 

,Eπrθυμεig vd
πrεig δυ6 φλυτζαvlα καφ6; Πt6g
Ξvα! Θιiλεrq vd. καvεrg μiα θπi-

σ}iεΨη Πc)U ιιl:.ηι::.( i1εl μiα
δriιθεoη κ() -:.-;ι-l *:r.l.\iι:r'J: \Ιηv
τηι. κcιι-ειι|

Αυτc, σ].μιι.\..^ \-(.ι κlpυξεrg
δrω1-μo ..-..1--^ιl\. :.-,*. .δtου τoU
εαυτoυ oclυ. 

.Ε: 
-r:. μΞ ::1 βoliΘεlα

τoυ Θεo0 Π(ι\.'ι.,;3. ε-:βcι.\.\εrg
orωπη oτ11ι- }ιιJ(ι*-.. (ι\ειι σoU Κcι-
κη θεληor1.

.,Ιoωg δμι,lc .]ι-l.] δ11μrουρ-

γεiται μicι iιπoρlcι, }Ιcι εj..cιt τooo
απαραiτητo Cιυτo: 01 iι1r,-,r πcιτε-

ρεq απcιr-τoυι. με μΙCι ερ(DτΙlσΙl:

Γ,Ιoμiζειg πδg μIIoρεΙc πρcι1 μ(ιτ1-
κα vα γεμioεrg 6γcι δoxεΙo με κcι-
θαρ6 vερo προτor} iιδεriιoεrg το

&κdθαρτο vερo πoυ iiδη 6xει: .,H

μπoρεiq vd υπoδεxτεiq Ξvα πoλυ
dγαπητ6 σoU φιλoξεvoιiμεvo σ'

Evα δωματιo πof εiγαr γεματο
μ6 oκoυπiδrα καi παλroπραματα;
',oxr φυorκα. 

.,oποlog ελπiζεr δτr

θα μπoρ6oεr vα δεi τοv Kιiρro

"&Yviζεr δαυτ6ι καθιilg θκεiγoq
δγv6g θoτr" (A 'Ιωαv. Y'3).,Αq καθαρiooυμε λοtπιiι. τic
καρδr6q μαq. 'Aq πεταξoυμt ..i.\ιιι

τd παλroπραYματα Πι)ι] ε,i. ιιt
oτorβαγμ6vα μ6oα μcιc. 

..\: ' :.ιlj-
πiooυμε τo λερωμει.ο i.,ι: *,ι. iιi
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καθαρfoουμε τα παραΘυρα κr ig
τα dvoiξoυμε γrα vα μπεi φδq
καf καθαρ6q &εραq oτο δωματro
ποri δτorμαζoυμε τ6 κατd,λυμα
τoυ KυρioU μαq. Kαi iμεΙg oi iδι-
oι &q vτuθoσμε με καΘαρd ρoιixα,
Yια vd μη μαq μoλυvει πrα n
μoυxλα τoιj παλαroιj dvΘρcilπou
καi δoυμε τ6v δαυτo βαξ "θκβαλ-
λ6μεvov Ξξω" dπο τη βαorλεiα
τoiτ Θεoδ. (Λoυκα lγ, 28).

Mακαρr δλα αυτα vα γivoυv
δ κοποq τηq κdθε oτrγμηg καi
τξq καθε δραg τξq ζωξq μαq.

M6 τ6v τρ6πo αιiτ6 ΠραYμα-
τοπoroσμε δ,τt δ iδrog δ Kfρr6q
μαξ ΓΙρoσκαλεΙ μ6 τo oτ6μα τoli
dπ6oτoλou ,Ιακcbβou vα καvοu-
με: "&Yvioατε καρδiαg" ('Ιακ. δ.
8). Kαi δ dπdoτoλog Παliλoq Πρo-
τρ6πει: "Kαθαρioωμεv δαυτoυq
απ6 παvτ6g μoλuoμoι} oαρκ69
καi πvεuματog" (B, Koρ. ζ, 1).
.,,Eoωθεv γαρ, λεγεr δ Kuρrog,
iκ τξg καρδiαq τδv d.vθρcbπωv οi
δrαλoγrαμoi οi κακoi θκπo-
ρεfοvταr, μoιxεiαι, πoρvεiαι, φo-
vot, κλoπαf, πλεovεξiαr, πovryli-
αΙ, δ6λoq, do6λγεlα, δφθαλμ69
πovryloq, tπερηφαviα, dφρoαιi-
vη. Πdvτα ταtrτα τd. πovηpd Eoω-
θεv θκπoρειiεται καf κorvoi τov
dvθρωπoγ" (Mαρκ ' ζ, 2l-23). Γr,
αιiτ6 πρoτρ6πεr παλr τ6 φαρloαΙο
"Kαθdρroov πρδτοv τo θvτog τoo
πoτryrioυ καi τξq παρoψiδog, ivα
γ6vηταl καf τ6 θκτog αliτciv κα-
θαρ6v" (Mατθ. κγ' 26).

Aκoλoυθδvταg τηv πρoτρo-
πη αυτη του Kυρioυ, καf αρxiζο-
vταq dπ6 τ6 θoωτερrκο μαξ, iq
θυμouμαοτε πιbg δ6v καθαρiζoυ_
με τηv καρδrα μαg γrα μαq τoυg
iδιoυg. Δε oτoλiζoυμε καi δ6v
Ιτερ1Πo1oυμαoτε τo δωματιo για
τη δrκd μαg απ6λαUση, αλλd γrα
vα μπορ6oεr vα τo xαρεi δ φrλo-
ξεvoιiμεvog. Kdθε μαq oκι1ψη
γυρfζει oτo φrλoξεvoυμεvo. Kr
δταv αtτ6q Eρθει, απooυρ6μαστε
για vα ηoυxdoεr. Φuorκd δεv πε-
ρrμ6voυμε Yl' αιiτη τη φrλoξεviα
πλrylωμη.

.Yπαρxoυv τρεig κατηγoρiεq
dvθρcilπωι λ6εr δ Nικηταg
Στηθdτog: oi oαρκlκoi, πou θ6-
λouv vα ζoov μοvo καi μovo γrα
vd, iκαvοπoroιjv τdv δαuτ6 τoυq
δoτω Kl δv Xρεlαστεi vd βλα-
Ψouv δ.λλουq, oi ψuxrκoi, πoυ
θdλoυv vα ζoυv γrd τov δαuτ6
τουζ καi γιd τoug ιiλλoug, καi
τ6λo9 oi πvευματικoi' ποf θ6-
λoυv vα dρ6oοuv μ6vo oτ6 Θε6,
ioτω κr δ,v αυτo dπoβαivει o6 βd-
ρoq τouq.

.H πρcilτη κατηγoρfα βρioκε-
τα1 Χαμηλoτερα απ'αuτ6 πoυ λ6-
με &vθρcilπlvη φfoη. 

.H δεfτερη
κατηγoρiα d.πoτελεi τoιiq συvη-
θroμεvouq dvΘρcilπoug καi η τρi-
τη Kατηγoρiα εivαr αυτδv.πof
ζouv ιiπ6ρ φιiorv. 

.ΙΙ 
ζωη αστη

πoυ ζoυv εivαr η θv "XρloτΦ
ζ'4"..o πvευματrκog dvθρωπog
oκ6φτεταl Πvευματrκd,. Πρooδο-
κiα τoυ εivαr vd μπoρ6oεr vd
απoλαrioεr τη xαρα θκεivη πoιi
vlωθoυv oi dγγελor τof Θεofi
"iπi δvf &μαρτωλQ μεταvoofvτt,
(Λouκd rε, 10). Kαi δ &μαρτωλ69
αιiτog vd μηv εivαr &λλog' παρα
αtτ6q δ iδrog. Aυτα τα oυvαtσθη-
ματα πρεπεr vα oε διακατεxoυv
καi μ6 αriτη τηv iλπiδα vα iργd-
ζεoαr, γιατi δ Kriρr6q μαq ixεr
διiloεr τ4v θvτoλη vα εiμαoτε
"τ6λεror, δoπερ δ Πατηp ημδv δ
iv τοig oιiραvoig τελε169 θoτr,
(Mατθ. ε, 48) καf vα ζητoυμε
"Πρδτov τ4v βαorλεiαv αliτoιj
καf τηv δrκαrooιivηv, τoυ (Mατθ.
oτ,33).

.Eπoμ6vωζ 
μη oταθεig oiiτε

oτrγμη. Mη θεληοειg vd. ξεκou-
ραoτεΙq προτoli vεκρcboεlq .

iκεivo τo κoμμdτr τοδ δαυτoδ i

ooυ ποli o6 tπoταooεr oτη oαρκr- .

κη ooυ φυoη. Mαθε vα dvryvειi- :

ε1ξ καθε oημαδr τηg παρουofαg .

τQg odρκαq μ6oα oου καi oo"o- .

δiωκ6 τη xωρig iλεog, γrατf "η ,

oαρξ θπιθυμεi κατα τor] πvειiμα- 
|

τog, τo δ6 πvευμα κατd, τξg oαρ- 
.

κ69" (Γαλ. ε, 17). ι |.

oUν'ε'χ.€ι() aΠO τ|] οε,\ i .i

στη. Πro λoγικo εivαr vα δε-
. xθouμε δτr ιiπdρxεr δημrouρY6q,
. παρα τfxη. Td oυvθετα δvτα καi
i η ταξη oτov κ6oμo πρoiiπoθ6-:,: τoυv κιvητrylια καi δημroυργικt1
:

, ooφ4 διivαμη, τo Θεo. Δ6v θξη-
! --^=--.- : ! ': YεtταΙ απo τηv τUxη o αρμovtκoq
. καf τ6λεro9 αυvδυαoμ6g τοoωv
. oτorxεiωv oτα oυoτηματα τοf
. &vΘρcilπrvoυ δργαvroμof' καθcilg
. καi τ6οωv εlivoΙκδv oυvθηκδv
: oτo γηrvo περlβdλλov Yld τη
. iiπαρξη τηq κdθε ζωηq.
:n

; Στ4 ζω4 μαq, θvδ βλ6πoUμε
δτr η iκαvoποfηoη τol} π6θου μαg
γιd τ6λεrα dγαπη καi δrκαιooυvη
δfv iκαvoποtεiταt, ουvεxfζoυμε
vα τig dvαζητouμε. Θ6λoυμε τηv
τ6λεrα dγαπη καf δrκαroouvη, μα
πoυθεvd, δ6v τiq βρiοκouμε. .H

αγαπη εivαι oxετrκη καf η δικαt-
oofvη θλλrπηq. Πολλεq φoρ6q
ακ6μα καi oτεvof oυγγεvεig καi
φiλor πρoδfδoυv τηv dγdπη. Λo-
γrκ6 εivαr vα υπαρxεr καπoιog
πoυ δ6 Θd μαq πρoδcboεr πoτ6 καf
θα εivαι τo τελεro πρoτυπo τflg
αγαπηq, δ Θεog. Kακoi dvθρω-
Πo1 βλ6πoυμε vα καλoπερvoι}v
καi καλof vα KαKoΙΙερvοilv. .o

εμφuτοq ηΘrκoq voμoq, δμωq, η
ouvεiδηoη, μαq λ6ει πrbq τo δδr-
κo πρεπεr vd τrμωρεiταl καi τ6
δfκαro vα 3πrβραβειiεται. Λoγrκο
εivαl, λorπ6ι vα ιiπαρxεl δ Δημr-
ouργ6q, πoιi θd αποδcboεr δrκαrο-
αu,η εiτε oτ6v κοoμo αυτ6, εiτε
oτ6v iλλo. .,oλoι oi κακoi θα τr-
μωρηθουv γrd τig dιμαρτiεg τουq
καi δλor oi θvdρετοr θd d.vταμεr-

φθoιiv γrα τiq αρετdg τoυξ.
.H αvαγKη τηq πfοτηq, λοr-

π6ι oτ6 Δημloυργ6 αποτελεi
φυorκη dvαζητηoη κdΘε
dvθρcilπou. Yl' αστo o, δλα τd μ4-
κη καi πλdτη τηq γηq oi δvθρω-
πor θρηoκευoυv. r
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ro[ Χαραλαμπoυ Mελεoιjvn_oclvταξloυγoι' θεoλoγoι:

.o Γαμo5 καi oi οκoπoi τoυ

.Yπ6ρoxo 
nρdγμα n oiκoγ6vεια,

6πωS αvαφ6ραμε oτδ πρonγoιjμεvo
δρΘρo μαg. Εivαι τδ φυτcδριo, μ6oα
oτδ δnoio καλλrεργoδvτqt oΙ δρα16-
τερεs κr εΟγεv6oτερεS κoιvωvικdg κoi

Χ.ρ1στlαvlΚdg αρετ69.

Θεμ6λιo δμ,s τfls oiκoγdvειαg
εΤvαι δ vdμos. M6vo μ' αδτδv καi μd-
σα σ' oδτδv δlαμoρφcδvεταl n oiκo-
γ6vεrα. 

.Επεrδi δμ,s oi περroo6τε_

ρo1 απδ τoδs vεoυg μαS αγvooδv
τoδs δψnλoUg oκoπoιjg τoυ, δnωE

μαg τoδg παρoυoι6ζει o λ6γoE τoδ

Θεoδ, κt iτot πρoo6ρxovταr oτδ γd-
μo απρooαvατ6λtoτol, αnρoετoiμα-
oτor, μ6 δλεE τig ooβαρdE iπtnτιboειg'
κρivoυμε oκ6πιμo vd iξετdooυμε μd
oυvτoμfα τoδg oκoπoδg τoδ γdμoυ,
δnωg μdE τoδg nαρoυordζεr δ λ6γo9
τoδ Θεoδ.

.Αv αvofξoυμε τig πρδτεg oελf-
δεs τfrs Av. hαφns, Θd δoδμε ncilE,

ivδ o δvΘρωnog βρroκ6ταv od τ6oo
δμoρφo nερrβdλλov, oτδv Παρdδεr-
oo, καi αn6λαυε πλoυorondρo1α τd

δδρo τoδ Θεioυ Δnμroυργoδ, Δvτorj-
τorg δvrωθε εvα μεγdλo κεvδ μ6oα
τoυ, δ16τr "δd βρroκ6ταv βonΘδg
ιiμorog μ' αδτ6v, (Γεν' 2'20). Πd τδ
λ6γo αδτδ δ Θεδs nρoβαfvεr oττiv
nλιiρωon τoδ μεγ6λoυ oδτoδ κεvoδ,

xαρiζovτ6s τoυ εvα oτεvδ o6vτρoφo,
τiv Εδα, τr\v δπoiα αφoδ εiδε δ
Αδdμ μετd τr\v αφιiπvrofi του, εξ6-

φρασε τr\ βαΘrd τoυ Ικαvonoinon.
.Επεκτεfvovταg δδ nεριoo6τερo τr\v

αvdγκn αδτr\ Λ Αγ. Γραφli, oυvε1fζεt:
nΓrd τδ λ6γo αΟτδ θd αφfiοεr o
δvΘρωπog τδv nατdρα καi τr\ μnτ6ρα
τoυ καi θd πρooκoλλnθεi oττ\ vυ-
vαtκα τoυ καi Θd dnoτελoδv oi δυ6
τoυg 6vα οδμα, [εν' 2'24).

An' δλα αδτd βλ6noυμε δτr εvαg
αnδ τoδs Πρωταρχ1κoδg oκoπoδg τoδ

γαμoυ εivαl n αλλnλoβoτiΘεια. Δδv
εivαr δμωs καi o μ6vog.

Στd nαραπdvω βιβλrκd δδdφrα

nαρατnρoΟμε nδg δ Θε6s, γrd vd Θε-

ραπεrjoεr τr\ μovαξιd τoΟ Αδdμ, δdv
τoδ 1dρroε rils ουvτρoφo κdnoto
δλλo δvΘρωno τoΟ iδroυ φιiλoυ,
αλλd τoΟ ετ6ρoυ, γυvαiκα. Kdvovταg
δrdφoρεg oκ6ψε19 ndvω o' αδτδ τδ

Θ6μα εvαg μεγdλos Γdλλos Κotvω-
vloλ6γog, δ Nεμn6, γρdφεl oτδ nε_

ρronoιjδαoτo Ξργo τoυ nΦlλoooφiα

τoδ γdμoυ, τd εξfrs: u.o civδραs δd

γfvεταt ΠραvμoτlKδs ivδραs' oιjτε n

γυvαΙκα nραγματικir γυvαiκα, παρd

μ6vo μδ τδ vdμo, γrατi μ6vo μ' αδτδv

μπoρoδv vd oυμnλnρcδooυv δ Ξvog

τδv dλλo,. .,Εvαg dλλos επoμ6vωg
oκoπδg τoδ γdμoυ εivαt fi αλλnλo-
oυμπλriρωon.

Συvεxiζovταg τi δrfiγnon τns Bi_

βλoυ βλ6noυμε nδg μ6λ19 δ Θεδs
xdρroε oτδv Αδdμ τiv nαvτoτtvλ
o6vτρoφo τng ζωfrg τoυ, τoδg εδλ6-
vnσε λ6γovταg: "AδξdvεoΘε καj
nλnΘrjvεoΘε καi γεμioετε τi Yfr,
(Γεv. 1,28). .,Εvαg dλλog, λoιπ6v' on-
μαvτtκ6τατoE μdλroτα oκonδg τoδ

γdμoυ εivαr fi τεκvoγoviα.
Συvε1fζovταg τι\v nερrτiγnoτi μαg

μεoo oτd xλoερd λlβ6δrα τfrE Αγ.

Γραφfrs' βλdnoυμε κl δλλoυs σKo_
noιjs. .,Ετσι' 

γρdφovταE oτoδg Ko-
ρrvΘioυg δ Αn. Παδλos τoδE oυvι-
oτα: uΠρδg dnoφυγr\v τnE noρvεfαg
δ καΘ6vαs δs δxει τr\ γυvαΤκα τoυ καi
καΘεμrd δg ε1ει τδ δικ6 τng δvδρα,
(A Koρ. 7,2). .,Εvαs τ6ταρτo9, λot_
n6v, oκoπδg τoΟ γdμoυ εivαr n
δγv6τnτα τoi βioυ, δ κατευvαoμδs
τδv nαΘδv. .H iκαvonofnon τfrg γε-
vετriotαg δρμns Ξξ, αnδ τδ Ydμo
αnoμακριivεr τδ 1rtoτιαvδ απδ τδ

Δnμroυργ6 τoυ, γrατi μεταβdλλεr τδ
oδμα τoυ dnδ uvαδ Αvfoυ Πvε6μα-
τos) oi nμ6λn n6ρvng, (A Koρ.
6'1.5_20). Md τδ γdμo δμωs iκαvo-
notεΤταl καi τδ ivoτtκτo καi nρoπd-
vτωv δrαφυλdoσεται fi δγv6τnτα τoδ

βfoυ καi ri εvωon καi o1don μαs μd
τδ Θε6.

.Ι-l αλλnλoβoιiΘεια, λorn6v, n
αλλnλooυμnλriρωon, n τεκvoγoviα
καi n δγv6τnτα τoδ βioυ, αδτoi εivαr
oi Θεμελrcilδεrg oκoπoi τoδ γ6μoυ,
δπωg τoδg δρiζεr 6 λ6vos τoδ Θεoδ.
.oπororδnnoτε δλλor iδroτελεig καi
iφliμερor oκoπoi' ciπωg εivαr n βελ-
τfωon τns oiκovoμικfrg κατdoταong

μd μiα καλi nρoΤκα, τδ κotvωvtκδ
αv6βαoμo μθ τr\ oιiζευξn δvδg nρo-
oωnoυ αvιilτερng κotvωvtκfrE Θ6oεω9
κ.δ, εivαr αvαtμtκof, αvio11υρor vd
βαoταooυv τd rlΘικd βdρn τfrg oiκo-
γεvεtακflg ζωfls, καταδtκαcrμ6vor
πoλλδs φoρδs vd oδnγfrooυv od
αδιdξoδα λ καi oθ nλnρεg vαυαγto τδ

αvδρ6γυvo.

.H iκλoγir ουζιiγoυ
ΚdΘε dvΘρωπoE, 6ταv φτdoει oδ

ωρlμn fiλικfα' vιcirθει τλv ovdγκn vd

βρεi τδv κατdλλnλo oυvτρoφo τis
ζωfrg τoυ, τδv n6ρμαστ6v,, ciπωg τδv
δvoμdζαμε παλld, καi vd τδv Πα-
vτρευτεi. ( ΑρμαclτδE<δρμooτ6s, αnδ
τδ αρμ6ζω.) Πρβλ. nK6ρn odv πdg
oτr\v 

.Εκκλnord. 
καi καμεrg τδ oταυ-
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ρ6 ooυ, vd δεis τδv δρμαoτ6 ooυ,.
Kαi nnαρd δθ Kυρioυ δρμ6ζεταr γυvι\
dvδρi, (Παρorμ.79,1'4), Αnδ τδ Θεδ
πρooκoλλdται fi γυvαΤκα oτδv δvδρα
τns.

ΛΙγor εivαr θκεΤvot πoδ δd vιri>-

Θoυv τr\v dvdγκn τoδ γdμoυ, λ dκ6-
μα κ1 θκεΤvor πoδ ivδ τi vrci>Θoυv, ττ\

Θυordζoυv Θελnματrκd, δoτε dnερi-
σΠαστo1 dnδ βroτrκdg φρovτiδεg vd
θnrδoθoδv πrδ dπoδoτrκd οττ\v θξυ-
nnρ6τnon τoδ Θεioυ Θελfiματog.

'Εvδ, δμ,s, τδ φαrv6μεvo τoδ

γdμoυ εivαr καθoλtκ6, λiγoι γdμorΞιεivαt nετυ1nμιivot. Στig nερroo6τερεg
nερtπτci>oεrg λεfnεr fi γαλrivn, fl
δρμovfα' δ dλλnλooεβαoμδs καi
πλεovdζεr oτig nερrnτcboεrg αΟτds Λ

γκρivtα, δ θγωroμ6s, r1 doυvεvvon-
ofα, fi ψυp6τnτα, n κα1υπoψfα, fi
clυζυγrκτ\ dnroτfα καi τ6oα 6λλα, πoδ
κλovζoυv τι\v oiκoγεvεtακτ\ γαλfivn'
δδnγoΟv od dδr6ξoδo πoδ καταλτi-

γεr, πoλλδs φoρ6s, oτr\ δrdλυon τfrg

ζωflg θκεivng, noδ μδ τ6oα 6vεrρα
iiφαvαv.

Πord εivαl δραγε fi αiτiα τfls
αnoτυ11iαg αδτfrs; .Eξετdζovταs 

Πρo_

oεκτtκd τd nρdγματα, δtαntoτcδvoυμε
nδs r1 κυρr6τερn αiτfα εivαr 11 κακti
θκτfμnon τδv nρoo6vτωg τd δπoiα
πρι1nεr vd oυγκεvτρcbvεr τδ nρ6oωπo
θκεΙvo πoδ εivαι πρooρroμdvo vd γi-
vεl δ nαvτoτtvδg oι5vτρoφog τfls

ζωng μαg.
.ΕκεΤvo noδ ζnτoδv vd βρoδv oi

περtoo6τερot v6or καi vdεg εΤvαr 11

δξωτερrκir θμφdvron, τd nλoιjτn, n

εΟγεvλg καταγωγl.t, fi κolvωvrκλ Θd-

σn, fl iπαγγελματrκτ\ oταδtoδρoμfα
καi τ6oα δλλα, αδrαφoρoΟv δμωg γrd
τδ 6vα, τδ dnαραiτnτo. τλ βαΘrd niοτn
πρδg τδ Θεδ norj μdg oυvloτα o λ6-
γog τoδ ΘεoΟ, καi τδ δnoio. oταv
δdv δn6ρ1εt, 6 l6μos κατovτα oπiτt

xωρis Θεμ6λιo, θκτεΘεrμ6vo o,d xfλr-
oυS δυδ αvιiμoυg, πoδ dnειλoδv κι
αδττ\ τλv δn6oταoτi τoυ (MoτΘ.7,25).

Toδτo, δμ,s, πρdnεl vd τovroΘεT αnδ
τiv αρxτ\ δdv dφoρα dvΘρcδπoυS κo-
oμtκoιjg, αvΘρcilnoυg noδ δd δρoof_

ζovται αnδ τr\ ζωoγ6vo oδρα τoδ λo-
γoυ τoδ Θεoδ καi oi δπoΤoι δdv μπo-

ρoδv vd ζnτriooυv, nρdγμα πoδ oUτε

oi iδror Ξ1oυv, oδτε vιcδΘoυv ττ\v

dvdγκn vd τδ βρoΟv oτδ μελλovτtκδ
oιjvτρoφ6 τoυs. Toδτo αφoρα μ6vo
dvΘρcbnoυs dvαvεvvnμdvoυg, αvΘ-

ρcδπoυE noδ καΘoδnγoδvταr dπδ τδ

δκnαγλo (δπ6ρoxo) φδg τoδ λ6γoυ
τoΟ Θεoδ.

.,Yoτερα αnδ τoιjτn τι\ δrευκρfvr-
on, dvofγoυμε τoδg Θnoαυρoδg τδv
Θεiωv γραφδv καi μdλroτo τoδ βrβλf-
oυ τδv Παρorμrδv, noδ πλ6κεr θγκci>_

μro δφΘαoτoυ μεγαλεioυ oτδ iδαvrκδ
nρ6oωno τfrg oυζυγrκfrg ζωfrg.

nΓυvαTκα δvdρετn, μδs λ6γεl,

πorδg Θd βρεΤ; Aρκετd nrδ noλrjτrμn

εivαt κt dn' αΟτd τd μαργαρrτdρια. 
.H

'Εvd>, 5μ'S, τδ φαv6μεvo
τol γdμoυ ε|vα καΘoλκ6'

λiγot γdμot εΙvαι ΠετυΧn_

μεvol. Σris ΠερΙσσ6τερεE

Περ1Πτ6σεΙS λεiπεl n Vαλri_

vn, ri dρμoviα ΚαΙ δ αλλn_

λooεβαoμδg.

καρδrd τoΟ αvδρδs αvαnαιjεταt o'
αΟττi, (Παρ.31,10) uΔ6vαμn Kι

εδnρ6πεrα εivαt vτυμ6vn κt εδφραfvε-
ταt μd τλ μ6λλoυoα ζαlιi, (Παρ.

37,25). nΑvofvεr τδ oτ6μα τnS μd

ooφiα. N6μoq καλooιjvng βρioκεταr
oτδ oniτr τng. 'ΕnαγρυnvεΤ oττ\ δrα-

κυβ6ρvnon τoδ oπlτιoδ τng. Td nαr-

δrd τng onκcbvovταt καi τi.l μακαρi-

ζoυv κl δ δvτραg τnE ττ\v inαtvεi,
(Παρ. 31,28). n.,onotos βρnκε Πραv-

ματlκλ γυvαiκα, βρnκε nερroυofα καi

αn6λαυoε xdρn αnδ τδv Krjρro,
(Παρ. 1'8'22)".

Απδ δ,τι εiδαμε oτig nornτικdg

αδτds rραμμδs τoδ λ6γoυ τoδ Θεoδ,
τδ αvεκτfμnτo oτoλiδr, πoδ κατ61ει
κεvιρrκri Θdon dvdμεoα od διdφoρα
dλλα ioωg δλrκd πρoo6vτα, εivαι fi

βαθιd πfoτn καi n αφooiωon oτδ

Θε6. n.o κρυφδg δvΘρωnog τfrg κoρ-
δtdE,, δπωg τδv δvoμdζει δ Αn6_
oτoλog Π6τρo9 (A, Π6τρoυ 3,4).

.,oταv δ δvΘρωπog oτoλfζεταr
αnδ τδ nρooδv αΟτ6' τ6τε καi τd

ciλλα δξωτερrκd nρoo6vτα, n δμoρ_

φrd, τd nλoιjτn, fi κotvωvtκi Θιion, fi
inαγγελματtκi αταδroδρoμiα, δ1oυv
ττ\ Θdon τoυE καi od κdπoro βαΘμδ
dvαπτι1oooυv nερtoo6τερo dκ6μα
τiv oiκoγεvεtακτ\ εδτυ1fα. .Αv δμωg
δ δvΘρωnos δdv κooμεiταt dnδ τδ
oτoλfδr αΟτ6, τ6τε τd θξωτερrκd
πρoo6vτα δdv μπoρoδv vd Θεμελrri>_

σoυv εδτυxroμdvn καi oτ6ρεn oiκo-
γεvεrακτ\ ζωτi.

Πord εδτυ1fα εivαι δυvατδ vd
θξαoφαλioει fi iξωτερrκλ γonτεfα, fi
oωματtκτ\ δμoρφrd, n δnoio μd τiv
ndρoδo τoΟ 1:6voυ 1dvει τiv nρcδ-
τn εvτιjnωon λ θξαφαvfζεταt, γtd vd
δnμroυργr1oεr μετd ψυ1ρ6τnτα,
αδrαφoρiα καi dπ61Θεrα ακ6μo, δτov
δdv oυvδυdζεται μδ ττ\v 8oωτερrκλ
δμoρφrd, noδ oδτε δ μ:6vog oδτε oi
περtoτdoεrg 61oυv ττ\ διjvαμn vd τι)
μαρdvoυv;

Πord εδτυ1iα μπoρoδv vd δξα-
oφαλfooυv καi τd δλrκd nλo6τn,
δταv δδv oυvδυdζovται μd τδv εoω-
τερικδ nλoδτo τfrg ψυ1frE; Π6ρα αnδ
τδ δτr εδκoλα δαnαvoδvται, dvoi-
voυv τδ δρ6μo oτiv δoωτn καi
δμαρτωλr\ ζωi καi γivovταt, noλλds

φoρ6s, nρ6ξεvor φrλovrκrδv μεταξδ
τδv oυζι5γωv, δπooκdnτovταs Κ1

αΟτd τd Θεμ6λrα τoυ oiκoγεvεtακoδ
βfoυ.

uMτ\ μδ φoβερiζεrS θμ6vα,,
ακoδs oυ1vd dπδ τ6τorα nρ6oωπα.
n.Εvδ oδ Ξκαμα αvΘρωπo. Δd σ'
δxω καμrd αvdγκn. Kr δv καταλα-

βαfvεrg nδs δ6 ooδ κdvω, μnoρεiE
vd ndg, cinoυ Θ6λεrE,.

Πord εδτυxiα dκ6μα μπoρoδv
vd φ6ρoυv κr δλα τd dλλα iξωτερrκd
oτot1εiα, κοtvωvtκfr θ6on, μ6ρφω-
on κ.α., Xωρis αρετr\, noδ μ6vα τoυg
δnμroυργoδv 6παρon, θγωπdθεlα κ1

εnoμι1vωg dλλnλonεριφρ6vnοn,
doυvεvvonoiα καi τ6oε9 δλλεg κα-
κiεg, πoδ διαβρ<i>voυv τλ γαλr1vn κι
εδτυ1fα τoδ oiκoγεvεtακoδ βioυ: r
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ΣYΝAl ΣΘl-]MAΤ l Kl-J AΓΩΓ}-{
To μυοτικo τηq αvατρoφηq σUVαιoθηματικα ευφυΦv παιδιΦv

Tηv τελευτα[α δεκαετiα η επιoτημη πρoxιbρηoε o6

μ[α δvτυπωoιακfl, oε αριΘμo κα[ oημαo[α, oειρα αvακα-
λυι}εωv o1ετικα με τo ρoλo πoυ παlζoυv τα oυvαιoΘημα-
τα oτη ζωη μαq. 

.l-1 
oωoτη διαπαιδαγιilγηoη απαιτει κατι

περιoooτερo απo τη oκ6ι!η. AπαιτεI oυvα[oΘημα, Περιo-
ooτερo κα[ απo τ6 δε[κτη voημooOvηq, τo γvωoτo o6

oλoυg μαq |. Q., η lκαvoτητα τo0 ατδμoυ vα xειρiζεται τα

oυvαιoΘηματα τoU καΘoρlζoυv τηv
δπιτυ1[α κα[ τηv ευτυ1[α oτη ζωη'. oi
γovεΙg πoυ διαΘετoUV σUVαιoΘηματι-
κη voημooOvη δπωg τηv απoκαλoUv
πoλλo[ oημερα- oημαlvει oτι δ1oυv
επlγvωoη τδv oυvαιoΘηματωv τωv
παιδιΦv τoυg κα[ εΙvαι o6 Θ6oη vα τα
αvτιμετωπ[ooυv σωστα, oταv τα
πvε0ματα εΙvαι oξυμμεvα. Tα παιδια
πo0 διδαoKoVται απo μικρα μαΘημα-
τα oυvαιoθηματικηg voημooυvηg
εΙvαι [καvα vα ελθγχoUV τ[g παρoρ-

μηoειg τouq, v, αvαβαλλoυv γι, αργo-
τερα τηv lκαvoπo[ηoη τoυg, vα βρi-. 

υτo τoυg κ[vητρα, vα καταvoo0v τouqσKoUv για τoV εα
δλλoυg αvθρΦπoυq, Vα αvτιμετωπiζoυv μ6 θπιτυ1[α τα
πρoβληματα τηg ζωηs.

.|-{ oiκoγεvειακη ζωη εΙvαι τo πρΦτo o1oλεTo τηg oυ-

vαιoΘηματικηg μαθηoηg. oi περιoooτερoι γoVεTg κατα-

ταooovται oθ δυo κατηγoρ(εg: o' αUτo0g πoΟ δ6v πρo-
oφ6ρoυv oτα παιδια τoυg καΘoδηγηoη oτδv κooμo τΦv

oυvαιoθηματωv κα[ dκεlvoυg πo0 πρooφδρoυv.
oi τ0πoι τδv γov6ωv πo0 αδυvατoυv vα γ[voυV <(σU-

vαιoΘηματικα παιδαγωγo[" εΙvαι τρεTg:

ot απooταoιoπoιημtvoι γovεΓg, Πo0 oυvηΘωg αγVo-
oυv η θεωρoυv αoημαvτα τα αρvητικα oυvαιoθηματα τωv

παιδιωv τouq.
oι 6πικριτικo[-απoδoKιμαστιΚoΙγovεig, o[ δπoToι δπι-

τιμoΟv η κα(τιμωρoUv τα παιδια τouq, oταv αυτα τoλμoΟv

vα θκφρασoUV ooα αioΘαVovται.
oi iπιτρεπτικo[-παραXωρητιΚo[ γovε|g εΙvαι α0τo[

πo0 oυμπαo1oυv μαζi με τα παιδια τouq, αλλ0 αδυvα-

τoυv vα τo0g πρooφ6ρoυv καΘoδηγηση η vα Θ6ooυv

δρια oτη σUμπεριφoρα τoυg.
.Fl δε0τερη Kατηγoρ[α γov6ωv διδαoκoυv oτα παιδια

τouq στρατηγικ6q, για vα αvτιμετωπlooυv τ[g δυoκoλlεg
τηs ζωΠg, δπωg o[ πρoπovητθg πρoετoιμαζoυv τoUg

αΘλητεq τoυg για τoυg απαιτητικo0g αγιilvεg. oi γovεTg
αUτo[:',Exoυv επlγvωoη τΦv oυvαιoΘηματωv τωv παιδιΦv
ToUq. Bλθπoυv τo oυvαloΘημα Φg ευκαιρiα για otκειoτη-
τα κα[ διδαoκαλ[α.

τΠq Παραoκευηg Mαvτικoυ- EκπαιδευτικoΟ

Aκo0vε ΠρoσεKτιKα καi αvαγvωρ(ζoυv τα αρvητικα
oυvαιoθηματα ταlv παιδιΦv.

BoηθoUv τα παιδια vα βρoUv λ6ξει9 για vα KατoVo-

μαooυv αυτo πoυ vιωΘoυv.
Θ6τoυv δρια κα[ ταυτo1ρovα δξεταζoUV στρατηγι-

κεg για τηv δπiλυoη τoU πρoβληματoq.
,Eρευvεg oτα παvεπιoτημια τoι] '|λλιvoιg καi τηg

oυαoιγκτov δδειξαv oτι τα παιδια τΦv
δπolωv ol γovεiq εφαρμoζoυv μ6 oυ-
v6πεια τη ouvαιoΘηματικη αγωγη
δ1oυv καλυτερη υγε[α κα[ δπιτυγ1α-
VoUV υι!ηλoτερεg o1oλικ69 επιδooειg
απo δκεivα πo0 δε δ6xovται απ6 τo0g

γovεTg τoυg παρoμoια καΘoδηγηoη. Tα

πρΦτα δημιoυργoUv πoιoτικα καλ0τε-

ρεg κα[ oταΘερoτερεq φιλ[εg, εμφαv[-

ζoυv λιγoτερα πρoβληματα σUμπερι-

φoραq κα[ εΙvαι λιγoτερo δπιρρεπη oθ

πραξειg βiαg..H oυvαιoθηματικη αγωγη δ6 oη-

μα[vει δτι δ6v υπαρ1ει πειθαρ1iα, oi
γovεTg δxoυv τη δυvατoτητα vα εΙvαι αυoτηρoι, oταv τo

απαιτoUv o[ περιoταoειg.,,oταv διαπιoτιbVoUV δτι τα nαι-

δια καvoυv λαΘη η xαλαριbVoUV κα[ αδραvoΟv, τo0g δπι-

oεloυv τηv πρoooxη. Δε φoβoυvται vα τoUg πoOv δτι
τo0g απoγoητε0oυv, oταv oυμβαlvει κατι τ6τoιo, αφo0

γvωρiζoυv oτι μπoρoUv vα τα καταφ6ρoUV καλ0τερα. Tα

παιδια voιαζovται γι, α0τα noO oκεφτovται καi δ6 Θθλoυv
vα τo0g δυoαρεoτηοoυv. 

.Yπαρxει λoιπov τρoπog vα
πρooφ6ρoυv oτα παιδια τoυg κ[vητρα κα[ καθoδηγηoη.

Tα τελευταTα xρovια γ[vεται oλo κα[ πιo oαφ69 oτι
τα παιδια πoυ μπoρoUv vα vιωooυv τηv αγαπη καi τηv
υπooτηριξη τδv γov6ωv τoυg εΙvαι καλ0τερα πρoστα-
τευμεvα απo τoυg κιvδOvoυg τηg vεαvικflg βiαg, τηq

αVτιKoιVωvικflg σUμπεριφoραq, τo0 δΘιoμoU oτα VαρKω-

τικα, τωv εφηβικωv αυτoκτovιΦv κα[αλλωv ooβαρΦv κoι-

vωvικδv πρoβληματωv. 
,oπωg 

φα[vεται αΠo διαφoρεg

μελθτεg, τα παιδια noυ vιωΘoυv oτι o[ olκoγεvειdg τoυg

τα oεβovται κα[ τα δκτιμoυv εΙvαι καλ0τερoι μαΘητεg,
δ1oυv περιoooτερouq φλoυg καt μ[α υγιη κα[ επιτυxημθ-
Vη ζωη. Σημερα γvωρiζoυμε δτι η καλooυvη, η Θαλπωρη,

η αloιoδoξiα καi η UΠoμoVη απoτελoΟv καλυτερα μθoα
διαπαιδαγιbγηoηq απo τη oωματικη τιμωρ[α, πρoκειμθ-
voυ vα αvαΘρει,UoUμε σUVαιoΘηματικα υγιη παιδια. r

1.Daniel Go|eman, 
.H 

oυvαιοΘηματικη voημoo0vη (μετ. A.

Παπαoτα0ρoυ), δκδooειg: 
.Eλληvικα 

γραμματα' o, B0-B2
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oUμε o6 μια επo1η oτflv δπo[α o[ βαoικoi Θε-
oμol διαoαλε0ovται απo πoικlλoυg παραγo-
Vτεq. To αγXoq τηq καΘημεριvoτηταg, ol

πoικlλεg αvαγκεg πoυ αvαφOovται απo τ[g διαφo-
ρεq KoιVωvικεg δoμ69, αλλα καiδ καταvαλωτιoμog,
δδηγoUv oυxvα τov αvΘρωπo o6 αvαθεωρηoειg
τηg ζωηg τoυ. oi oτoxoι τηq αvΘρΦπιvηq ζωηs
αvαρρι1ιilvται oε Ψηλα δπ[πεδα κα[ olαvΘρωπoι vo-

μiζoυμε πωq η θπiτευξη τouq εΤvαι τo πdv κα[ πΦg
δτoι μovo Θα κατακτfloouμε τo μεγαλo αγαθo τηg
εUτυ1[αg. 

.,oμωq 
ξεxvOμε πιbq η..'|θαKη,', δ μεγαλog

δηλαδfl oκoπog τηs ζωηs μαq, στηρ[ζεται o6 μι-
Kριlq καΘημεριvεg xαρθg, oτlg διαπρooωπικεg σΧ6-
oειg πoυ αvαπτυoσovται πρΦτα oτo μικρo KoιVωVι-
κ6 πυρηvα, πo0 λ6γεται oiκoγθvεια, κα[ μετ6πειτα,
Φg oυvε1εια τoΟτoυ oτo o1oλεIo.

Mθ αυτεg τig oκει.|ειg Θα ηθελα vα τovloω τ[g
o1εoειg πoυ δπιβαλλεται, tδια(τερα oημερα, vα
Uπαρxoυv αvαμεoα oτηv oiκoγεvεια κα[ τo o1o-
λεTo. Aυτα τα δυo δ1oυv κoιvo τoπo τo δvδιαφθρov
τouq για τo παιδl. .Fl καλη σUVεργαo[α κα[ fl oωoτη
γovεικη δμπλoκη oτov καθαρα δκπαιδευτικo 1ωρo
τoU oxoλε[oυ oυμβαλλει καΘoριoτικα τooo oτηv
iκαvoπoιητικfl απδδooη-θπiδooη τoU παιδιo0, ooo
καl oτfl oυvoλικη πρoσωπικη-κoιvωvικη τoυ αvα-
πτυξη. .H 

γovεικη δμπλoκη δεv δxει Φg ρoλo μOvo
τflv εvημ6ρωoη Yια τα παιδια μ6 απλ69 κα[ oυ1v6g
δπιoκει}ειg oτα oxoλεTα για vα πετ01oυμε τo πo-
Θητo θετικo απoτδλεoμα τηq θπιτυ1[αg, αλλα κυ-

ρiωq για vα αvτιληφΘoOμε καi vα καταvoηoouμε
τηv αυτoεικovα τo0 παιδιoΟ, τηV [καvδτητα τoU
παιδιoU για πρooαρμoγη, τηv απoφασιoτικoτητα
τoυ για τη o1oλικη επiδooη αλλα κα[ τηv αvτ[oταoη
τoυ oε καΘε επικlvδυvη κα[ αvτικoιvωvικη oυμπερι-
φoρα.

Aκoμα η διαθεoη τωv γovεωv vα oυvεργαζo-
vται μθ τo o1oλεio τoΟg oδηγεT oτηv αvαγvιbριoη
τηg διαφoρετικoτηταq oτη μαθηoη. ',Eτoι δηλαδη
μπoρoUv ol γovεΙg vα καταvoflooυv πΦg αλλoι μα-
Θητθg μπoρoυv vα πρo1ωρoυv γρηγoρα, δvΦ κα-
πoιoι αλλoι πιo αργα, Χωριq vα εivαι.. KαKo[,, μαΘη-
τ6q.

'Aλλη Θετικη oυvεπεια τηg oxεoηg o1oλε[oυ -

olκoγεvειαg εΙvαι η αvαζητηoη oυμβoυλΦv απo
τoUg γovεig για τηv αvτιμετΦπιση τυxov παραβα.

ΣXΕΣΕΙΣ oΙKoΓΕNΕΙAΣ KAΙ ΣXoΛΕΙoY

τξg πρεoβυτεραg Mαργαρiταq Παvαγη-Mαvεττα
φιλολoγoυ.υπευθυvηq Συμβoυλευτiκξg Νoμου ΔωδεκαvησoU

τικΦv σUμπεριφoρΦv, δπωg εΙvαι κυρlωg fl επιΘετι-
κoτητα καi η βiα. Tετoιεq Kατασταoειg αvτιμετωπi-
ζoυμε oυ1vα oτη oημεριvη ελληvικfl κoιvωviα, ε[τε
απo διαφoρouq εξωγεvεΤg παραγovτεq, ε'(τε απo
δvδooικoγεvειακεq Kατασταoειg, κυρiωg απo τηv
ελλειι.|,lη oυvoxηg oτηv oiκoγ6vεια. .H 

απoυoiα τηg
oυvαιoΘηματικηg oOvδεoηg τΦv μελΦv μι0g olκo-
γιlvειαg αλλα κα[ τδ δπiπεδo τηg αυτovoμ[αg τouq
δπηρεαζει oημαvτικα τηV ιpυxoλoγικη αvαπτυξη
τωv παιδιGlv.

Παλαιoτερα ol γovεΤg ακoλoυΘoΟοαv τo ταξiδι
πρoq τηv ΦρiμαVση κι α0τovoμiα τΦv παιδιΦv τouq
Xωριq oυμβoυλθg ..εiδικδV,, χωριq εiδικα oεμιvα-
ρια. 

.oδηγo 
τoυg εΙxαv τ[g δμπειρiεg τδv παιδικωv

τouq 1ρovωv η τη γvΦoη τωv μεγαλυτερωv. 
.F| 

oη-
μεριvη δμωq κoιvωviα μεταβαλλεται με τα1Uτατoυg
ρuΘμoΟq. Tα πρoτυπα σUμπεριφoρOg αλλαζoυv καi
1ρειαζoμαστε γερα oτηρiγματα. Xρειαζovται oi γo-
vεΤg ρiζεg κα[ φτερα για vα βoηΘηooυv καθoριoτικα
τα παιδια oε δλα τα oταδια αvαπτυξηq τouq. 

.Yπαρ-

ΧoUV oτιγμεg, δπωg η εφηβεiα τωv παιδιΦv, πo0 oi
γovεΤg voμiζoυv δτι τα παιδια 1αΘηκαv ξαφvικα,
αγvoΦvταg τig φυoικ69 oωματικθg κα[ ι.|.lυxoλoγι-
κεg μεταβoλεg πoυ δημιoυργει η εφηβικη ηλικiα.

Για δλα αυτα αλλα κα[ για πoλλι1g αλλεg εvo-
τητεq πoυ oτo1ευoυv oτηv δκπα[δευoη τΦv γovθ-
ωv oε Θεματα λειτoυργiαg τηg olκoγεvειαg, επικoι-
vωv[αg, αvαπτυξηg κα[ εξελιξηq τoU παιδιoU καi
τoU εφflβoυ, γivovτcιι σεμιVαρια απo τo πρoγραμμα

"Συμβoυλευτικη Γovεωv,,. .YλoπoιεTται απ0 τη Γε-
vικfl Γραμματε[α 'Eκπα[δεUσηq 'Evηλ[κωv τoU.Yπoυργεioυ Παιδεiαg o6 δλoυg τoUg voμoυg τηg
Xωραq. Αξιoλoγoι επιoτημovεq, ιl,lυxoλoγoι, KoιVω-
vιoλoγoι, παιδoι..Uυxoλoγoι κα[ θκπαιδευτικot με
εiδικα oεμιvαρια oτηv AΘηvα oτελεxΦVoUV τo πρ0-
γραμμα, πoυ πραγματΦvεται κα[ oτo δικo μαg voμ6
με δπιτυ1iα. ',Hδη o6 διαoτημα .15 περ[πoυ μηvδv
δλoκληριbΘηκε η δκπα[δευoη oθ -18 τμηματα oτη
Poδo, τη Λθρo, τηv Kαρπαθo, τηv Αoτυπαλαια, τflv
Kω. Θα oυvε1[ooμε μθ τη βoηθεια τo0 Θεo0 τov
'oκτΦβριo 

μθ vθα τμηματα εiκooαωρα κα[ oαραvτα-
ωρα. oι πρoUπoΘεoειg για oυμμετoxη εΙvαι μiα
α[τηoη oτα KΕΕ (ΔαμαoκηvoU 106, Poδog) καi κυ-

ριωq η βαΘια αvτiληι!η, πωq καλυτερα παιδια Xρει-
αζovται καλOτερoυq γovεTq. l
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Πα-γCLT'.a Κα-#oλtκλ Κgeμα-oτi4
T6 ['€Taλo τTeooκυγrL[Lα- -iq /οuδe Κα-γλooυ

τoΟ Αρxιμ. Mελiτωvog Mnελλoυ

α69, oττiv δλλnvlκli γλδooα, onμαfvεt τ6

κατotκnτfiρto, τ6 θocδτατo μ6ρos τoδ Ιερoδ,

τ6 iδυτo. Στιiv iωvrκτi 61oυμε ττi γεvrκfi
nτoδ vn6s,, στliv αττtκn nτoO vεci>S, θκ τoΟ nvαiω,. T6

ρnμα αδτ6, δπωg καf τ6 nVε6ω,,, καΘci>s καf fi λ6ξn
<voδg>l δεf1voυv ρo6 καf πλnρ6τnτα. 'Evδrαφ6ρov 11

λ6ξn παρoυordζεr δτr oτfi δωρrκτi καi dττrκri πotnτtκιi 11

γεvrκfi τns λ6ξns nvα6g,, εivαl v6tjg, δnλαδιi τ6 πλoΙo.
"Av dvατρ6ξoυμε καf oτ6 συvvεv1K6 ρfrμα nvdω, (ρ6ω,

τρ61ω), Θd βρoΟμε δg nαρdγωγ6 τoυ τri λιlξn ovdμα,,

πoιj onμαivεr nnγri. ',Ετoη δvδ τ6 κατotκnτfiρro δnoδn-
λcbvεr 6vα oταΘερ6 καi dκiιrnτo onμεio, δρκετd παρ6-

Yωva τfrs λ6ξns ovα6g,, μαg δnμroυργoδv τriv dioΘnon
τfrg κfvnong καf τfrg δrαρκoΟg 1:oflg..o iερ6s vα6s τfrS Παvαγfαg KαΘoλrκfrg dnoτελεi

γrd τfiv dnooτoλoβdδloτo καi δγroτ6κo P6δo τ6 καιj-

Χnμd τng, δg τ6 μ6γα Θεoμnτoρrκ6 nρooκ6vnμq noιj,

o6 nεΙαμα τδv καrρδv καf τδv 1:6vωv, τδv dvτrξooτri-

τωv καf δυo1ερεrδv τrg ioτoρfαg, παραμιlvεr o6 κfvnon

καf δrαpκfr ρofi δρθ6δoξns μαρτυρiαs. T6 δrα1:ovrκ6
αδτ6 γεγov6s εivαι dπ6oταγμα δoξoλoγrκιig dvαφoραg

τoδ 3κκλnσ1αστ1Koδ ocbματos, τ6 δπoio oκριjβεr δλo
τ6v nλoδτo τoδ Ξvαoτρoυ oδραvoδ, πoι5 δmγr6ταr τfiv

δ6ξα τoδ Kυρfoυ Θεoδ, (Niκoυ Γαβριτiλ Πεvτζfκn,
nΠρ6s'Εκκλnotασμ6, o. 34).

Kατd τ6v iγro Γερμαv6, Πατρr6ρ1n Kωvoταvτl-
voυn6λεωs, δ vα6s εivαt, πρωτfoτωs, oθκκλnofα, oiκog
Θεrκ6s, ΞvΘα ri μυoτrκfi ζωoθυoiα γ6γovεv καf τd

Ξvδov τoδ iερατεfoυ, τ6 iγrov onfiλαrov, ΞvΘα δ τdφog

καi fi τρdnεζα r1 ψυ1oτρ6φos καi ζωoπor6g καi oi θv

αliτQ μαργαρiταt, τd ΘεIα δrδdγματα τfrs δrδαoκαλfαg

τoδ Kυρfoυ πρ6g τoι1g μαθnτds Aδτoδ, (Migne P. G. 98

oελ. 384 - 385).
.L{ oυvtoταμ6vn δλωv αδτδv τδv nραγματtκoτιi-

τωv γrd τ6 vα6 τfrg Παvαγiαs ΚαΘoλκns dvαμφroβri-

τnτα εTvαr fr iερli εiκ6vα τflg Θεoτ6κoυ, fr δnoiα βρi_
σκετα1 oτ6v iδro 1δρo καi τ6no θδδ καf αiδvεs nλ6-
κovταS Θρ6λoυ9 καi Ιoτoρfα γrd ττiv nρoα6λευon καi

γrd τd noλλd καi iξαforα θα6ματd τng.
.H Δπrβλnτtκτi φoρnτιi εiκ6vα δεoπ6ζεl o6 Λμrκυ_

κλrκ6 o1nμα μεvdλωv δrαoτdoεωv, oτ6 iδlαiτερo nα-

ρεκκλιioro τoΟ iερoδ vαoΟ, δλλoτε xδρo τoδ nρoγεvιl-

στερoυ vαoΟ, δf11ωg vd δnooτεΙ μετακivnon. Εiκoviζεr
τfi Θεoτ6κo oτ6 φυσloγvωμrκ6 τι1no τng ivΘρovns με_
τωπtκfrE nαρdoταong. Kρατα κατ, αδτ6 τ6v τρ6no τ6 μr-
κρ6 'Ιnooδ Xρrατ6, τ6v 6noΤo καi πρoβdλλεr Ξvτovα.

TΙs δυ6 iλλεs μoρφ6s πλαrorcbvoυv oi δυ6 oεβfζovτεs
δγγελol.

Td nρooωΠovραφrκd 1αραKτnρlστlKd τfrs Παvα_

γfαg, 6v καf Ξ1oυv δnooτεi 3nrζωγραφfoεrg o6 κ6πorα

onμεΙα, δεf1voυv αn6δoon τδv φωτoοκt6σε(Dv τoδ

nρoocδπoυ μ6 δβρ6τnτα, δoτε oi εiδrκoi vd καταλ6voυv
oτ6 oυμn6ραoμα δτr fr εiκ6vα oυvδ6εταr μ6 6ργα τδv
&ρxδv, πlΘαv6v, τoδ 15oυ αirilvα.

'Ιδrαfτερo δvδlαφ6ρov Παρoυσrdζεr r1 dργυρoεπi-

1:υoh θn6vδυon τns iερns εiκ6vαg. .F{ oυvriθεtα vd
3vδ6ovταr oi Ιερ6g εiκ6vεg ii δλλα iερ6 dvτrκεiμεvα μ6
πoλ6τrμα μ6ταλλα, Exεr τfs ρiζεs τng oττi μακραfωvn
nαρdδoon τfrg βυζαvτrvfrg τ61vnE, r1 δnoiα φτdvεr μ6-

1:r τιiv παλαro1:tοτtαvtκri περfoδo.
.F{ εiκ6vα τfrS Παvαviαs τfrs Καθoλrκflg' α6μφωvα

μ6 τfiv dvαγραφ6μεvn rlμερoμnvfα, iπεvδ,jθnκε τ6

t926' Εivαl Ξρvo 3ξαforαg τ61vng μ6 αvεrκovrκd (φυοt-

κd καi YεωμετρlKd) θ6ματα καi πrΘαv6 vd nρo6ρ1εταr

dπ6 θργαoτflρr τfrg Σμιiρvng, αφoδ δndρ1oυv καi δλλα

nαραδεiγματα oτ6 vnof αn6 τfi oυγκεκρrμ6vn μlΚρα_
otατtκti nερro1τi. .F{ 

φoρnτfi αδττi εiκ.6vα αvτtκατ6oτn_

σε nρoijndρ1oυσα τo1Χovραφnμ6vn oτov iδro Χδρo
εiκ6vα, Λ δnofα δ€v δvτεξε oτis ioτoρrκ6E καf φυorκ6g
oυvΘflκεs. .F{ πρrbτn αδτri εiκ6vα μ6 τ6 πρooωv6μro
oKαΘoλrκιi,, πo6 onμαivεl ττiv oiκoυμεvrκτi _ καΘoλrκfi

dπoδo1ri τoδ πρoocbπoυ τng Θεoμriτoρog, nαριlμεrvε
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oττi μvliμn τoΟ εδoεβoυg λαoδ. δs nκτrτ6ρ1σσα>.
.o δγrαoμ6vog Χδρos καi τoπog απo τιi 1dρn τfrE

Θεoτ6κoυ, κατd καrρorjg καi oυμφωvα μ6 τig δκdoτoτε
ioτoρrκ6g θπrβεβλnμεvεg αvαγκεg. αλλdζεr μoρφri, δf-

1ωg δoτ6οo n iερα εiκovα vα μετακtvεiταt dn6 τri θ6-
σn τns. .o δπdρ1ωv iερ.6g vαos αvτtκατ6oτnσε ΠρoYε-
v6oτερ6 τoυ vαo. noυ καταοκευdoθnκε τ6 1839, o6μ_

φωvα μ6 τnv κτtτoρtκri iπrγραφri. .o vα6s αδτ6s αρx'-
τεκτovtκd δ6 δ16φερε απ6 τo6s iλλoυg vαo6g τns P6-
δoυ. 'Flταv Θoλωτιi μov6κλrτn βαorλrκfi. T6 iδrαfτερo
δμωs ΧαραKτnρtoτtκ6 τoΟ iερoδ πρooκυvliματos κατd
ττiv περfoδo αδτfi εivαr 11 μovαoτnρrακr.r μoρφfi, noιj
Ξ1εr 3ξωτερrκd. ΠλfrΘos κελtδv o1nματζoυv Περlμετρt-

κd τoδ vαoδ 6vα τερdoτlo συvκρ6τnμα παρoυordζo-
vταg τ6v Ιερ6 vα6, δs oκαΘoλrκ6, iερds Movns. Στo6s

Χιδρoυs αδτo6s φrλoξεvoΟvταv κατd τfiv περfoδo τng

κατo1frg, καi μετ6 dπ, αδτriv, θvδεεis dπ6 τd γεtτovtκd
μ6 τιi Ρ6δo vnotd, aλλd καf oi noλυdρrθμol ΠρoσKυ-
vnτ6g κατd τfiv nερfoδo τfrg παvnγ6ρεωg, τ6v Aδγoυ-
στo.

Θd μπoρo6oαμε vd πoδμε δτl fl oυγκεκρrμ6vn
dρ1rτεκτovrκτi διdταξn τoδ μovαστnρtακoδ oυγκρoτli-

ματoS θvΘυμfζεr καf δnoδnλcbvεt, μ6 τ6v nλ6ov dκραrφ-
vfr καf Πvευματ1κ6 τρ6πo, τfiv δv6τnτα καi τli oωτnρiα
τδv πdvτωv, πo6 μυoταγωγεΤταt καf τελεoroυργεiταr
oτliv 'Εκκλnoiα. Aδτfi noiκovoμεΤ, τ6v δvθρωπo dκ6-
μα καi oτfg βroτrκ6g τoυ dvτrξo6τnτεg.

Τd δεδoμdvα τδv dvαγκδv, πo6 δnμroυργolvταt
dπ6 ττiv αδξαv6μεvn συρρofi τδv ΠρoσKυνnτδv, λ6γφ
τδv πoλλδv Θαυμ6τωv τfrs Θεoμriτoρog, Ξ1oυv δs
dnoτ€λεoμα ττi δnμroυργfα τolj vιioυ iερoδ vαoδ. Aδτ6s
πλ6ov καταλαμβdvεr τ6 Χδρo τoδ παλαroδ.

.o vα6g αvnκεr oτ6 ρυΘμ6 τfrs βαorλικng σταυρo-
εrδoΟs μετd τρoυλoυ. ΕΤvαl τρfκλrτog μ6 τd κλfτn dφrε_

ρωμ6vα oτoιig αγfoυE Σnυρiδωvα καi Σ6ββα τ6v fiγrα-
oμdvo. .L{ αρ1rτεκτovrκn τoΟ vαoΟ, δnωg δλεs oi
θκκλnotαoτrκdE τεxvεg. noυ oυvδυdζovταr μ, αδτ6v,

παραμ6vεr εδγλωττo μιrnμεΙo καf ζωvταvτi Ξκφραon τfrg

nαραδoαεωg καf τng ζο>ng. noυ δrεoωoε 11 'oρΘoδoξfα.
n.F{ oυFμετoxn τoδ εioεβoΟg λαoΟ. μ6 nρooωntκri

θργαoiα oτnv αvoικoδoμnσn τoΟ κατotκnτnρioυ τfrs

Θεoμriτoρos, δnλωvεl oφ. εvog μfα δπαρξrακri o16on μ6
τ6 λατρευτrκ6 κεvτρo τfrE τonικflg δκκλnoιαoτtκflg κot-
v6τnταg καi αφ' δτερoυ δlαλoγικn ο1εon μ6 τ6 ΘεΙo, μ6
τ6v 6vΘρωπo καf μ6 τnv 6λn. .,Εxoυμε iδδ ττiv πρoαω-
πrκri oυvdvτnσn καf o1εon τoΟ αvΘρcbπoυ μ6 τ6 λ6γo
τfrg dγdnng καi τfrg ooφiαg τoδ Θεoδ, noιi απoκαλιjnτε-
ταl oτliv δλrκτi κτion, (Ι. M. Σταυρovtκliτα, "Aγtov
',oρos o, 62).

.o dρ1ovτrκ6g καi 3πrβλnτrκ6g vα6s τflg Παvαγiαg
τns KαΘoλrκng 61εr κατoρΘcboεr δg κτioμα, δvτiκovταg
oτliv iλoγn δnμroυργiα, vd nλovoπotnΘεi, καf v6 κα-
ταoταΘεΤ, δs ivαρΘρog λ6γo9 καi δo1εio τfrg 1dρrτog
τoδ Θεoδ, 'oτli ζωιi τδv dvΘρcδπωv.'a

oi θκφdvoεtg τoi Aγfoυ Πvε6ματog, oi δnoTεg

βrcbvovταr δg δωρε69 καi Θα6ματα μ6 τri μεolτεiα τfrg

Παvαγfαg τfrg KαΘoλrκflg, εivαr oυvε1εΙg oτ6 1δρo τoδ
iερoδ vαoδ. T6 ΘαΟμα διlv καταnατεi τ6v θλευΘερfα τoΟ

dvΘρcilπoυ, aλλd τfiv dvαδεtκv6εη δs ττi μ6vn δυvαμr-
κfi γrd τfiv 6vωon κτtoτoi καi dκτfoτoυ. Σωoτd παρα-
τnρεΤ δ Ρδoog δrnγnματoγρdφos Nτooτoγ6φσK1 oτo69
udδελφo6g Kαραμαζ6φ,: nτ6 Θαδμα, ri αδΘεvτfα καf τ6

μυoττiρro δ6 ocilζoυv τ6v δvΘρωno, aλλd r1 iλευθερfα,
(.o M. .Ιερoεξεταoτrig, o. 39, iκδ6oεrs Πατdκn).

.H πfoτn oτfiv iλευΘερfα τoδ nρoocbπoυ ii δ θλευ-
Θερfα τfrg πfoτεωs δs παρ6δoαn τng ζωng δixωs δρoυg
nΧρroτΦ τQ ΘεQ, iπαvαφ6ρεt τ6v δvΘρωπo οτli φυor-
κιi τoυ κατ6oταon, πo6 εTvαr 11 n1:toτonoinon, τng φιi-
σεωs. 'Ιdoεlg τυφλδv, KαρKlvoΠαΘωv, κωφαλdλωv, πα-

ραλυτrκδv, 1εrμαζoμ6vωv δπ6 1αλεπδv αoΘεvεlδv,
dπoκαμωμιΞvωv dn6 τfg nαγiδεg καf τd β6λn τoδ πovn-
ρoΟ, noιj κατατtτρcδσKoυv τιiv καρδ16 τoδ dvΘρcδπoυ,

εivαr τd δρατd onμεΤα τfrg θnεμβdoεωs τng Θεoμιiτoρos
uκατd τriv δκdoτoυ 1:εfαv καf oωτnρfαv,.

nΠρ6s τfvα καταφ6vω iλλnv, δvvτi; ΑoθεvεΤ μoυ
τ6 oδμα, doθεvεT μoυ καf 11 ψυ1li, (.Eκ τδv παρακλn-
τtκriv Kαv6vωv τfrg .Yπεραγiαg Θεoτ6κoυ). Στιi Θερα-
πεfα τfrg dvΘρcilπrvng δπdρξεωg, Kατ, in6κταon, μΠo-
ρoδv vd vonΘoδv καi τd κατd καrρoιjg iκκλnolαoτtκd
Ιοτoρrκd γεγov6τα, πo6 δrαδραματfoτnκαv oτ6v iερ6

Χδρo τfrg Παvαγiαg τfrg KαΘoλlκfrs. KαΙ αδτ6, δ16τr ri
,Eκκλnofα 

εTvαr θκεfιm no6 Θεραπε6εt τιiv dvΘρrδπtvn

φ6on μ6 τρ6noυg, πo6 τng δnoδεlκv6εt δ Παρdκλnτos.
.H Ξvαρξn τoδ ΘεoλoγrκoΟ δrαλ6γoυ μεταξ6

'0ρΘoδ6ξoυ καi ΡωμαroκαΘoλrκns ,Εκκλnoiαg καf τ6
noλυαρ1rερατrκ6 oυλλεfτoυργo τδv θκπρoocbπωv τδv
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.oρθoδ6ξωv'Eκκλnorδv, παρoυoiq αvτtπρooωπεfαs

τng ΡωμαroκαΘoλtκfrs 'Eκκλnofαg, oτ6v πdvoεnτo iε-

ρ6 vα6 τfrg Παvα\ifαs τns KαΘoλrκng, dvαμφroβιiτnτα

onματoδoτεΙ τιiv απαρ1ri τflg Θεραnεfαg τflg δrαrρεμ6-

vns Xρ1στtαvoο6vng. 
.H δrαiρεon αδτfi Ξ1εl δs δπ6βα-

θρo ττiv doΘεvn φ6on τoδ dvΘρci>πoυ, δ δπoΤog

αρvεiταr ττi δrαλλαγτi καf τri oυv6παρξn n3v δρΘoΠρα-

ξfα, μετd τδv oυvαvθρrbnωv τoυ.

Στιiv Τδrα λoγrκιi βρfoκεταt δ δπionμn infοκεψn

τoδ oiκoυμεvrκoΟ Πατρrdρ1oυ BαρΘoλoμαfoυ, δ

δnoΤog θvfo1υoε δ16 τδv Θερμδv τoυ λ6γωv καf τfrg

παρoυofαs τoυ ττiv 'Eκκλnoiα τfls Δωδεκαvriooυ.

Aδττi, Xdρrs oτfiv αv6oτακτn μ6ρrμvα τoΟ oεnτoΟ

oiκoυμεvrκoli Θρ6voυ, nαρ6με1vε μ6oα oτo6s αiδvεs

δρΘ6δoξn.
'Ιδtαfτερns δμωs onμαoiαg τυγ1dvεr καi τ6 Πρ6_

σφατo μεγdλo ioτoρrκ6 γεγov6g τns θλε6οεωs τfrs Tl-

μiαg καf Παvακnρ6τoυ Zcδvns τfrs .Yπεραγiαs Θεoτ6-

Koυ dπ6 τfiv .Ιερd Movιi Bατonαrδfoυ τoδ Αγioυ
',oρoυg, δπoυ καf φυλdoσεταl. Xrλrdδεs πρooκυvnτδv

κατ6κλυoαv τ6v .Ιερ6 Nα6 τfrs Θεoμτiτoρog καf γrd
πρrbτn φoρd oττiv ioτoρiα τns Δωδεκαvliooυ εT11αv ττiv

εδκαrρiα vd nρooκυvfiooυv τ6 τrμ16τερo καf dμεo6τε-

ρo κεtμfiλto, πo6 o1ετfζεταr μ6 τriv Παvαγiα. Aδτ6

dn6δεtξε τriv nfoτn καf τfiv πρoofiλωoιi τoυg ατliv
δρΘ6δoξn παρdδoon, πo6 εivαr ζω.i καf iμπεrρΙα

θκκλnorαoτtκli.

T6 iερ6 πρooκ6vnμα τfrg δnεραγfαg Θεoτ6κoυ γ16

τfiv dnooτoλrκfi Mnτρ6noλn τflg P6δoυ dπoτελεΤ τ6

uvdμα,, τιiv δoτεiρευτn nnγri τfrg nfoτεωg καf τδv θεf_

ωv ivεργεtδv. .Ι-Ι ακαταio11υvτn θλπiδα τfrg oωτnρfαg

τoδ dvΘρωπfvoυ γ6voυg, fi Δ6oπorvα τoδ κ6oμoυ, li
Παvαγfα ri KαΘολrκfi, nfi τδv αiωviωv nρ6ξεvog, r1 ρi-
ζα τδv απoρρr1τωv dγαθδv καf παvτ6g δγioυ κoρυφιi

καi τελεiωotg,, κατd τ6v iγro Γρnγ6ρro τ6v Παλαμd,

(Γρnγoρioυ Παλαμα, δμλiα 53'25.'Εκδ6οεls Σ. oiκo-
v6μoυ, Aθτivnor 1861 o. 1'62) μ6 τρ6noυg, no6 iκεf-
vn γvωρΙζεt, φαvερωvεr μ6oα oτ6 δrdβα τδv αicbvωv

τnv εδαρ6οκε16 τng μ6 τ6v τ6πo αδτ6, δ δnoios γivε-
ταl φαρog τnλαυγlig, πoι1 φωτfζεl, μαζf μ6 τ, δλλα Πρo-

oκυvliματα τflg Δωδεκαvriοoυ καθoλrκd τ6v κ6oμo
καi τov καλεi o6 καθoλrκr.r-oiκoυμεvlκ6 μεταμ6ρφωon
καf αvακαfvισn, δ16τr oαδτ6 (fr Θεoτ6κo9) εivαr fr καρ-

δlα τoδ κooμoυ, ακ6μα κr δv δ κ6oμo9 dγvoεi τliv
καρδtα τoυ). (.0λrβ16 Kλεμdv, noΙ καrρof no6 καλoΟv

τnv 
.Εκκλnoiα,. Θεoλoγrκ6 Αλφαβnτdρl 3, 'Eκδ6oεtg

Mα'f.oτρos). r

oυvεyεια απb τη oελ.7

σLτεισoυν πρog τ6 Θεo tπ6g ημιτ:γ' διoτι δ6ν E1oυν

τη δυνατoτητα γα τ6 πραξoυν. Moγo δ "Ιηοoυg

Xριoτοg Exει τ6τoια θξoυοi,α. Στηγ πρoxειμ6νη
περlπτιυοη, δpιιυg, η λ€ξη <μεσιτηζ" δ6ν πρ6πει να
θxληφθεΤ μ6 τn σημιασια τoD μεοιτευιυ = μεοoλαβΦ,
παρεμβα|γιυ, d.λλα με τn σημασια τoΟ iοταμαι οτo

1,ιεοo, xατ61ιυ τη μ6οη θ6οη. Δηλαδη, οτ6 oυ^1xεχQL-

μενo θδαφιο δ απ6οτoλoE Παυλoζ δε διδαοxει δτι
δ6ν μπoρεΙ xανεLg να πqεoβειjει οτo Θεo tπ6ρ τΦν
&νθριbπων. Διδαοxει δτι δ6ν tlπαρxει xανεlg &λλoE,
δ δπoiog να iοταται οτo μdoo Θεoι-l xαL &νθριilπωγ,
παqα μoνo δ.ΙηοoΟE Xριoτog. Moγo Aiτog 6χει τη
διπλη iδιoτητα τott Θεαγθριilπoυ, δπoμ6νω9 μoνo
Αiτog iοταται οτo μεοo. oi &γιoι δμωg, xαθιilg xαL

η tπεραγi,α Θεoτoχoζ μεσLτειjoυν, δηλαδη πρεoβευ-
oιlν iπ6ρ τιilγ πιοτιilγ, o[ δπoΙoι ξητoδγ βonθεια για
θνLοχυοη xαl οτηριξη.

Αυτη n βoηθεια τfrζ Θεoτoxoυ πQoζ δλoυg
θxε|νoυg πoυ ξητoδγ τη βoηθεια τηg, εiναι θμφαν6-

στατη μ6 τα δxατoγταδεg οημεΙα xαL θαυμιατoυQγι-
xεg δπεμβαοειg πori πραγματoπolηoε xαl πQαγμα-
τoπotετ ^/ια να βoηθηοει τoυg θμπερ[οτατoυζ
ανθριbπoυg. Kα(, ol δρθoδoξoι ^1νιυρLξoι'με τηγ
α^/απη τηg για δλo τoγ xoομo. .,E,ναg θπιπλ6oγ λ6-

^/oζ, δ δπoΤog μσg xανει να απoρρLπτoυμε με απo-
οτρoφη την αiρεoη εiναι xαL τo γεγoνog δτι δλoι oi
αlρετιxo| αρνolνται την τιμn xα[ την πρoοxfγηοη
τfrζ ΠαναγLαg. Mαζ Eχει βοηθηοει πoλλθg φoq6g,
τoοo ο6 πρoοιυπιπο θπLπεδo, δοo xα(, ο6 ουλλo^γtxo.
.H δλληγιxη loτoρlα εiγαι γεματη με οιυτηριιbδειg
θαυματoυQi/tχεζ θπεμβdοειg για τη οωτηρlα τoi
Eθνoυg μαζ.γt'αiτo αλλιυοτε'xαL την τιμd δ λαog
xαi n.Exxληοlα μαE ιbg <Aγ[α Σx6πη>.

ol αiρετιxol τηγ αqνolνται. ,EμεΤg δμιυq oi
δρθoδoξoι γνιυρiξoυμε δτι εiγαι n ιrnτ6ρα μαζ. "o
ευαγγελιστηζ .Ιιυαννηg διαοιbξει τo περιοτατιxo
τfrg ουνoμιλi,αg τol θοταυριυμ€νoιl .Ιηοoι-l 

μιε το μα-
θητη <δν tlγαπα>,' (.Ιω. |9'27)..,oταν iιπιi τιi σταυ-

ρ6 iιντlxQυσε τη Θεoτοxιl Mητερcι Τoυ. εT,πε oτo

μιαθητη: <"Ιδoυ n υnτnρ σOι!>>. 
.ΕμιεΙ; οl oρθoδoξοι

ξoυμε ουνε1Φg εixοοι αlιΤlγεζ ιιε α.υτη 1η φραοn.
Γνωρ(,ξoυμε δτι δεγ τηγ α.πηυθυl,ε o Κυριιlg μονo
πQoζ οτoν .[ιυανγη, αλλσ' 

'τQoΞ 
δλoιlg θμαg. MαE

διαβεβα(,ιυοε δ θοταιlριιlμιει,ο< δτι θiι την 61oυμε γιιi
παγτα ιbζ μητdQα μαζ, αλλσ' zαi δτι θα μαg πQo-
oτατευει xαL ηiι\ια ιbg βτtτ€ρα μαg. 

.Eπομθνωg, xαl
θμεΤE πQoσευχoμεθα πQoζ τ0 Δημιιoιlqγο μαg xα[
Λυτριυτη μαg i1oνταg ιbg μεο[τρια xαL πρεοβειlτη
τη Mητ€Qα Toυ xαi, MητθQα μαE. t



2l

r't ,
ΠρωτoΠρεσpυτερoυ

τOι-!
y,(tt

Bαγrαvoδ Kακroδ
K υρ ιil'xιl ιl Bαο ιλαχ1,l. σ ι!νταΞ Loi'/ι) ιl ι)αοxil'λιl ι l

iπιτρilπιlυ Ι. Ν. A^.l[g1l Nεxταρiιlυ Φαληρcιx|οι'

*-.**E*ξ9..*\Ξ.ξ\.-

\.ξ.---*
nλ.€γι.Διl μ}JτP(n
AΙΙη.οr Δ- IΙr!r..βt

αργ6τερα πρεοβ6τερo9. Aμ6oω9 τonoΘετιiΘnκε θφnμ6-
ρlog τoδ vαoδ τoιjτoυ καi dv6λαβε τ6 Ξργo τfrg dnonερd_
τωolig τoυ.

Πλαrorωμdvog ndvτα μd iκαvo6s oυvεργdτεg καi μ6
τriv dγdnn τδv Ξvoρrτδv καi τoδ 8κκλnordoματog τoΟ vα-
oδ κατ6ρΘωoε γρfrγoρα vd dπoπερατcδoεr καf vd δξω-
ραΤoεr τ6 vα6 καi vd dvεγεfρεr oτ6v nερrβdλλovτα 1δρo
κτioματα κotvωvtκoΟ καf φrλαvΘρωntκoδ 1αρακτriρα,
δπωs τ6 nvευματrκ6 κ6vτρo καi τ6v nαrδtκ6 oταΘμ6. Σ'i-
μερα δ δλos χδρos τoδ vαoΟ dnoτελεT oτoλfδr τfrg πε-
ρto1frg.

Aξd1αoτε nαπα-Bαγtαv6,
Κλεivoυμε εΟλαβrκd τ6 γ6vατd μαS μΠρoστd oτ6 iερ6

oκlivωμd ooυ, oi oυvεφnμιiρtof ooυ, oi ψdλτεg, δ vεω-
κ6ρo9, τ6 'Εκκλnotαoτtκ6 Συμβorjλro, τ6 δrδακτrκ6 καi
λolπ6 ΠρoσωΠ1K6 τoδ παlδικoδ oταΘμoΟ καi ooδ δivoυ-
με τ6v τελευταio αoπαoμ6. Σ6 oυvτρoφε6oυμε voερd oτ6
oδρ6vro ταξiδr σoυ Παρακαλδvταg τ6 Θε6 vd δivεr Παρn-
γoρr.6 o6 δλoυg θμds καi πρ6 π6vτωv oτtiv ntoτri oιj-
vτρoφo τfrs ζωns ooυ καi oτd παrδrd ooυ. Σoδ δnoo16-
μαστε δτr Θ6 o6 Θυμ6μαoτε ndvτα, Θd o6 volcbΘoυμε κo-
vτ6 μαg καf θd τnρoδμε dnαραβfαoτα τig τελευταiεg ooυ
θnrθυμfεg καf nαραlv6oεrg. Πρooευ16μεθα oτ6v .,Yψroτo

vd dvαπα6oεt τliv ψυχΙi ooυ μετd δrκαΙωv καi vd εivαl fr

μvriμn ooυ αicδvrα' Aμτiv. r

'Επrκnδεlos λ6vos Κατd τriv iξ6δrov dκoλoυΘiα
τolj

BαΘrd ι1 Θλiψn, βαριis δ n6vos καΘιilg ri1oδv oi κα-
μπdvεg τoδ vαoΟ τoδ δγioυ Nεκταρioυ διαλαλδvταg τ6
Θλrβερ6 dγγελμα τoδ Θαvdτoυ τoδ λεlτoυργoδ τoυ. Πεv_
ΘεΤ δ vα6s noιj 1dvεr τ6v iερ6α τoυ, τ6 λεtτoυργ6 τoυ,
πoιj δπi τρtdvτα πιlvτε p6vrα καi nλ6ov τ6v δnnρ6τnoε
καf τ6v dv6δεrξε. Πεvθεi δ κλnρog δ iερ6g γrd ττiv dnri>-

λεrα δξroυ μ6λoυ9 τfrS oiκoγ6vεrdg τoυ. ΠεvθoΟv oi
θvoρiτεg τoδ vαoδ, πo6 κovτd τoυ εllρroKαv Πvευματtκτi
nαρnγoρrd καf ivorγαv τΙg π6ρτεg τol oπtτtoΟ τoυg κr

&nλ61ερα τ6v βonΘoδoαv oτd δργα τoυ. Πεvθoδv oi oυ-
vεργdτεg τoυ noιj μr6vια καi 1:6vrα oτdΘnκαv oτ6 πλευ-
ρ6 τoυ. ΠεvΘoδv oi φfλor τoυ, noιj τo6g dγdnnoε καf τ6v
dγdnnoαv. ΠεvΘεΤ πρ6 ndvτωv fr oiκoγdvεrd τoυ, no6 γt,
αδττiv fiταv oτδλog ακλ6vnτog καf oτfiρrγμα o6 κdθε δ6-
oκoλn oτrγμf.

Πρorκroμdvog μ6 Ξμφυτεg αρετ6g, κλnρovoμrd τoΟ iε_

ρ6α nαπnoδ τoυ. μ6 nλατιd μ6ρφωon δαoκ6λoυ, δ iερo-
δlδdoκαλog παnα_Bαγrαv6g dφερε o6 n6ραg ττiv dno-
oτoλτi τoυ odv iερεαg καf odv δdoκαλog o6 δn6ρτατo

βαΘμ6. 
.Ι-Ι αvαγvωρlon τfrg πρooφoρds τoυ fiλΘε dπ6 τriv

.Eκκλnofα 
μι1 τnv απovoμn o' αδτ6v dn6 τ6v oiκoυμεvr-

κ6 Πατρrdρ1n τoδ δφφrκioυ τoδ nΠρωτoπρεoβυτ6ρoυ τoΟ

oiκoυμεvlκoδ Θρovoυ,.
Γεvvnμdvos τo 1936 oτfs Kαλυθι6E, παrδf τoi Mr1dλn

καi τfrg ΧρυoαvΘnE Kακιoδ. ξεκfvnoε μ6 τ6 1dραγμα τng

λευτεριdg τn μoρφο>on τoυ. Στ6 1ωρ16 τoυ iμαΘε τd
πρδτα γρ6μματα. Στo Bεvετoκλεro τfrg π6λεωs περdτωoε
τig γυμvαorακdg τoυ oπoυδεs. Kατ6πι oυvd1roε καf δλo_
κλl.ιρωoε τig oπoυδdg τoυ δg φorτnτfis τns Παrδαγωγrκfrg
Ακαδnμfαs τfrs Ρ6δoυ. ΔαoκαλoE διoρioτnκε τ6 1965 καi
δnnρ6τnoε o6 o1oλεiα τfrE Kδ καi τfrE P6δoυ. Συvταξro-
δoττiΘnκε τ6 1990. Παvτρεrjτnκε τli Σταματfα Movcδλακα,
κ6ρn τοδ iερ6α Σεργfoυ κt αn6κτnoε τ6 Mr1dλn καi τt'r

Δ6onolvα.
Δrdκovog 1εφoτovliθnκε τ6 \97 4 καi o6 iivα μlivα
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oIKoYMENΙKo ΠAΤPΙAPXEΙO
xPoNIKA_ΕΙΔFΙΣΕIΣ

) .o oiκoυμεvlκ6g Πo_
τρr6ρ1ng K.K. BαρΘoλo-

μαΙog, dπ6 13 Ξωg 21 'Ιoυ-

λΙoυ, μετ6βn oτ6 Manaus
τns BραζrλiαE καf συμμε-
τ6o1ε oτ6 6o ΔrεΘv6s

oiκoλoγrκ6 Συμπ6oto τoΟ

oiκoυμεvrκoδ Πατρrαρ1εf-

oυ, τ6 δnoio ΠραvματoΠol-

riΘnκε oτliv nερro1fi τoδ

Aμαζovioυ καi εixε δs Θd_

μα *Aμαζ6vtog: Πnγτi Zωfrg,. T6 Συμn6oto τελoδoε δπ6

τliv αiγiδα τoδ oiκoυμεvικoδ Πατρrdρ1oυ καf τoΟ Γεvr-

κoδ Γραμματ6ω9 τoδ o.H.Ε. 'Eξox. κ. K6φl Αvvdv.

) Γρ6μματα oυμπαΘεfαg, θvto16oεωg καi oυμnαραoτd-
σεωs δrd τd τραγrκ6 γεγov6τα, πoιj Ξλαβαv xcbρα oττiv

περro1fi τoδ Λrβdvoυ, dπ6oτεrλε δ oiκoυμεvrκ6s Πα-
τρrdρ1ng nρ6E τ6v Mακ. Πατρrdρ1n Avτro1εiαg κ. 'Ιγvd-

τto καi τ6v Σεβ. Mnτρoπoλiτn Bnρυτoδ κ. 'Ι-lλfα.

) .Επfonμn θnfoκεψn oτig .Ιερ6s Mnτρon6λεrs Mυτrλri-

vng καi Σdμoυ καi .Ικαρiαs, αn6 t2 Ξωs 20 Aδγo6στoυ,
ΠραγματonoΙnoε δ oiκoυμεvrκ6g Πατρrdρ1ns K.Κ. Bαρ-
Θoλoμαiog, κατ6πtv πρooκλfioεωg τδv Πolμεvαρχδv καi
τδv τontκδv φoρ6ωv τδv dvωτ6ρω θnαρ1rδv.

) Tfiv 22α Abγo6oτoυ δ oiκoυμεvrκ6s Πατρrdρ1ns μα-
ζi μ6 τ6v φrλoξεvoι1μεv6 τoυ Mακ. Πdπα καΙ Πατρrdρ1n

Αλεξαvδρεiαs καf ndong Aφρrκng κ,κ, Θε6δωρo μετ6βn_
oαv oτli vfroo .,Ιμβρo 

γrd v6 δoρτdooυv τd ivvε6μερα τfrg

Θεoτ6κoυ καi παρευρεΘoΟv oτfiv θτιiorα παvriγυρlv τoδ

γεvεθλΙoυ 1ωρroδ τoΟ Παvαγrωτdτoυ. oi Πατρrdρ1εg καi

oi oυvoδoi τoυs nαρ6μεrvαv oτriv "Ιμβρo Ξωg τιiv 25n

Aδγoι5oτoυ.

) .Ι-l Aγiα καf .Ιερd Σ6voδos τoδ oiκoυμεvrκoi κατd ττi

o,υvεδρiαon τng 30ng Aδγo6oτoυ θξ6λεγξε παμψnφεΙ δg

v6o Αρ1rεnfoκono Kρriτng, εig δrαδo1ιi τoδ κorμnΘιlvτog

Αρ1rεπroκ6noυ κυρoΟ TrμoΘ6oυ, τ6v Σεβ. Mnτρonoλiτn
Kυδωvfαs καf Aπoκoρcbvoυ κ. Εiρnvαio.

) M6 iερoπρι1nεtα καi θκκλnorαoτrκri τdξn δoρτdoΘnκε

oτd Πατρtαρxεtα, τfiv 1n Σεnτεμβρfoυ, fi δoρτli τfls v6αs
.Ιvδlκτlδvos. n ioρττi τfrg Παμμακαρfoτoυ καf fi fiμ6ρα

πρooευ1δv Οnερ τfrg πρooτααiαs τoi φυαικoΟ περrβdλ-

λovτoE. .o ΠατρrdρXns xoρoστdτnoε oτ6v .Eonεριv6 
τfrg

δoρτng καi oττi Θ. Λειτoυργiα θv συYxoρoσταoig μετd
τδv nαρευρroκoμιivωv δγiωv Aρ1rερ6ωv. Mετd τ6 iερ6
ΕΟαγγ6λro, dvαγvcboΘnκε δn6 τoδ dρ1rγραμματ6ωg τfrg

Αviαs καf .Ιερdg Συv6δoυ Αρxrμ. K. 'Εnlδoφ6ρoυ, τ6

εiδικ6 μrivυμα τoΟ Πατρrdρ1oυ δπ6ρ τng nρooταoiαs τfrs

κτioεωg. Mετd τ6 n6ραg τns Θ. Λεrτoυργfαg dvαγv<iloΘn_

κε δπ6 τoδ Πατρrdρ1oυ 11 vεvoμroμfvn εδ16 καi ΠραξrE

τfrg vdαg, ΙΕ,, 'Ιvδrκτlδvog' 11 δnofα dκoλoιjΘωg δπoγρ6_

φnΚε dπ6 τ6v Tδrov καf τoιjE συYΧoρoστατlioαvτεs δvi-
oυg Aρ1rερεig.

) ΠραγματoπotιiΘnκε oτfg dρx6s Σεnτεμβρfoυ, fi τακτtκli

αvd 6ξdμnvo dvαoυγκρ6τnon τng Αγiαg καi .Ιερdg Συv6-
δoυ τoδ oiκoυμεvlκoΟ Πατρtαρ1εfoυ, i δπoΙα, δπ6 ττiv

πρoεδρΙα τol oiκoυμεvtκoδ Πατρrdρ1oυ κ.κ. BαρΘoλo_

μαfoυ, Θd dπoτελεΤταr, δrd τ6 δr6oτnμα αn6 tl912006.6'ωs
28l212007, dπ6 τorjg Σεβ. MnτρonoλΙτεg: Γ6ρovτα 'Eφ6-

σoυ K. Xρυo6oτoμo, Γ6ρovτα .Hρακλεiαg κ. Φcbτto,

'Eλβετiαs κ. .Ιερεμiα, Θεoδωρoυπ6λεω9 κ' Γερμαv6, Σιi-
μns κ. Xρυo6oτoμo, Booτci>vns Κ. MεΘ6δro, ,,Ιμβρoυ καi
Tεv6δoυ κ. K0ρrλλo, Περγdμoυ Κ. .Ιωdvvn, Πρrγκnnov-
vιioωv κ. 'Ι6κωβo, Λdμπng, Συβρfτoυ καi Σφακfωv κ.

Eiρnvαio, Σεβαoτεiαg κ. Δnμιiτρro καi Koρdαg κ. Σωτfiρro.

) Στ6 Kαζακoτ6v μετ6βn, dπ6 11 Ξωs 15 Σεnτεμβρioυ,

δ oiκoυμεvrκ6g Πατριdρ1ng, κατ6πtv nρooκfuioεωg τfrg

δγεofαg τfrg 1cδραs αδτfrs, καi oυμμετ6o1ε oτιi 2n Διd-
σκεψn τδv inf κεφαλfrg τδv Θρnoκεtδv τoυ κ6oμoυ. .H

Διdoκεψn αδτfi πραγματonorιiΘnκε μ6 τιiv εδκαtρfα τfrE

oυμπλnρci>σεωs π6vτε θτδv dn6 τd τραγlκ6 γεγov6τα τfrg

11ns Σεnτεμβρioυ τoδ 2001, μ6 oκoπ6 v6 oυμβdλεr oττiv

θξdλεlψn τoΟ φαvατιoμoδ καf τr1v θμπ6δωαn αμorβαiαg

θμnroτooιivng, dγdnng καi συvερYασfαs τδv ntoτδv τδv
δrαφ6ρωv Θρnoκειδv, δoτε v6 αnoφευ1Θεi n inαvdλnψn

παρ6μoιωv τραγrκδv γεγov6τωv oτ6 μελλov.

) Tιiv Kυρrακfi 24Σεπτεμβρfoυ Πραγματoπorfiθnκε οτ6v
.Ιερ6 Mnτρoπoλtτtκ6 Nα6 τoδ Αγfoυ Mnvd .F{ρακλεioυ 

11

3vΘρ6vron τoδ v6oυ Aρ1rεπroκ6πoυ Kρfiτng κ. EiρnvαΙ-

oυ. Σττiv θvΘρ6vron τ6v oiκoυμεvικ6 Πατρrdρ1n θκnρo_

οcilnnoε τρrμελτig αvτtnρooωnεiα, απoτελoυμ6vn iκ τδv
Σεβ. Mnτρonoλrτδv Πρrγκnnovvtioωv κ. .Ιακrilβoυ καi

Δρdμαg κ. Πα6λoυ καf τoΟ nαvootoλ. Αρxrμ. κ. "Ελnrδo-

φ6ρoυ, dρ1rγραμματ6ωs τng Αγiαg καf .ΙερdE Συv6δoυ.
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ΙEΡA MHTPoΠoΛΙΣ
xΡoNΙKA_ ΕΙΔFΙΣEIΣ

ΕΓΚAΙNΙA ΙΕΡΩN
NAΩN

.o Σεβαoμrcbτατog

δτ6λεαε τd 'Eγκαfvrα:

α) τ6 Σdββατo 27
MαΤoυ τoδ iερoδ Nα-
oδ Αγioυ Παvτελεfi_

μovos τfrs 'Εvoρiαg

Σαλ6κoυ, τ6v δπoΤo

dvfiγεrρε δ κ. Σταυ-

ρoυλ6κng 'Εμμαvoυ-

,iλ, β) τriv Πdμnτn 6
'Ιoυλfoυ τoδ iερoΟ
Nαoδ Αvfαs nαρΘε-

voμdρτυρos Λoυκfαs, τfrg 'Εvoρfαg Αγioυ Χρroτoφ6ρoυ,
nεριo1ng Aγγελfl, τoΟ δnoioυ κτfτoραg εivαr δ oυvεργd-
τnE τfrg .Ιερdg Mnτρon6λεωs κ. Nικriταs Xατζnμr1αriλ, καf

Y) τ6 Σdββατo 5 Aδγoιjoτoυ τoΟ iερoδ Nαoδ Αγioυ Φα-
voυρioυ, δ δnoiog εδρfoκεταr ivτ6s τδv θγκαταoτ6oεωv
τδv Kαταoκnvcboεωv τng .Ιερdg Mnτρoπ6λεωg oτιiv Περ1-

φ6ρεlα Λdρδoυ.

xEΙPoΘEΣΙEΣ

Tfiv Δευτιlραv τoδ ΑγΙoυ Πvειjματos(12 'Ιoυvioυ), κα_

τd τ6v Θ. Λεrτoυργfα oτ6v nαvnγυρζovτα iερ6 δvoρrακ6
Nα6 Αγfαg Tρr6δog Mαvδρrκoυ δ Σεβαoμrcδτατog i1εrρo-
Θ6τnoε o6 Πρωτonρεoβιjτερo καi Πvευματtκ6 τ6v .Εφnμ6-

ρro τfrg 'EvoρΙαg MovoλiΘoυ n. 'Εμμαvoυriλ .Ιερoμvriμo_

vα, δ δnoiog dv6λαβε καf ττiv δrακoviα δg ,Εφnμ6ρrog τoδ
Γεvrκoδ Noαoκoμεioυ Ρ6δoυ.

,Επfong, τriv 17nv ΣεnτεμβρΙoυ, κατ6 τriv Θ,. Λειτoυρ-

γiα oτ6v iερ6 KαΘεδρrκ6 Nα6 Eδαγγελroμoδ τfrs Θεoτ6-
κoυ, θ1εtρoΘ6τnoε o6 Πρωτoπρεoβιiτερo καf Πvευματrκ6

τ6v vεoδroρroΘdvτα στρατlωτ1K6 .Ιερ6α π. Α1ιλλ6α Σταυ-

ρoυλdκn.

ΙΕPATΙΚFΙ ΣYNAΞH

M6 6nrτυ1iα nραγματonotιiΘnκε 11 
.Ιερατrκi Σιjvαξn

τoδ μnv6g 'Ιoυvioυ (Σdββατo 17 'Ιoυvioυ). Εionγnτfis fiταv
δ n. Bαofλεros Θερμ69, δ δπoΤos dv6πτυξε τ6 θ6μα: n.o
.Ιερειig δπdλλnλog ii fiγ6τng,,. Mετd τriv εioriγnon dκo_
λoιiΘnoε γ6vrμog nρoβλnματroμ6g καf θnotκoδoμnτrκ6g
δrdλoγoE'

ΕoPTAΣMoΣ MΝHMFΙΣ TΩN
. EN ΠATMΩ AΓΙΩN

.o Σεβαoμrcilτατog τιiv Παραoκευri 24'Ιoυνioυ μετ6βn
oτfiv Πdτμo καi Πρoιiστn κατd τ6v δoρταoμ6 τfrg μvτiμnE
τδv θv Π6τμφ Αγiωv, δoτερα dπ6 πρ6oκλnon τoδ KαΘn-

γoιjμεvoυ καi Πoτρrαρ1ικoδ .Εξdρ1oυ Πdτμoυ Πctvoσto-
λoγrωτ6τoυ Aρ1rμαvδρiτoυ κ' Avτfπα.

.o Σεβ. θ1oρooτdτnoε κατd τ6v nαvnγυρrκ6 .Εonερr-

v6 τoΟ Σαββdτoυ oτ6 KoΘoλικ6 τfls .Iερds Bαotλtκfrg,
ΣταυρonnγrακflE καf Πατρrαρ1rκfrg Movfrs τoδ Eδαγγελr-
oτoδ .Ιωdvvoυ τoδ Θεoλ6γoυ' Tfiv Kυριακli, κυρtcδvυμn
Λμ6ρα τng δoρτfrg τoδ Αγiωv, i1oρooτdτnoε κατd τ6v
.,oρΘρo, πρo6oτn τfrg παvnγυρrκflg Θ. Λεrτoυργiαg καi
iκfiρυξε τ6v ΘεΙo λ6γo.

.L{ Mvιiμn τδv θv Π6τμφ Αγiωv δoρτdoτnκε γ16 Πρ6-
τn φoρ6 καi 11 ΑκoλoυΘiα τoυs, r1 δnofo θκδ6Θnκε nρo_
oφ6τω9 μαζi μ6 τoιig βfoυg τδv Αγiωv απ6 τ6v παv/τo
Kαθnγo6μεvo κ. AvτΙnα o6 iδrαfτερo τεδ1og, εivαr noinμo
τoδ Σεβαoμtωτ6τoυ.

xEΙPoToNΙΕΣ NΕΩN ΚΛHPΙΚΩΝ

.F] τonrκfi μαg 
.Εκκλnofα 

μιi ττiv 1dρn τoδ Τρrαδlκoδ
Θεoδ dπ6κτnoε δ6o v6oυs dξioυs Πρεoβυτ6ρoυs.

.o nρ6τoE εivαr δ θκ Σερβiαs Movα16g Mελ6τroE,

αδελφ6s τfrs .Ι. Movfrs Tαξrdρ1oυ Mr1αιiλ Θαρρioυ, δ
δπoΙos 1εrρoτovriΘnκε oτ6 KαΘoλrκ6 τng Movns τ6 Σdβ-

βατo 15'Ιoυλioυ..o δει5τερog εivαt δ Δrdκovos Nεκτdριog Π6κrαs,
αδελφ69 καf αδτ6s τfrs iδΙαs MovfrE. .F{ 

1ειρoτoviα τoυ

θτελ6oΘn oτ6v iερ6 Nα6 Αγfoυ Xρroτoφ6ρoυ τng π6λε_
ωg, δπoυ θφnμερειiεr δ nατ6ραS τoυ π. Φιλriμωv Π6κtαg,
τ6 Σdββατo 26 Aδγorjoτoυ. ΣυμμετεΙ1αv oi Σεβ. Mnτρo-
πoλΤτεg Σι3μng κ. Xρυo6oτoμos κoi N6αs Znλαvδiαs κ.

Aμφrλ61ro9 καf δ 'Εnfoκonos Αλrκαρvαoooδ κ. .Εμμα-

voυriλ' ivδ παρdoτn δ Σεβ' Mnτρonoλfτng 'Ιταλiαg κ, Γεv-
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vdδros. .o Π' Nεκτdρrog, nτυ1toΟ1og τns Θεoλoγrκfrg

Σxoλns τoδ Παvεntoτnμioυ AΘnvδv, αnoτελεΙ δvα dξr6_

λoγo oτ6λε1o9 τflg .Ιερδg Mnτρoπ6λεωE, δ δnoios καf δs

λα.fκ6s Θεoλ6γos εi1ε nρooφ6ρεr noλιlτrμεg δπnρεoiεs δs

iερoκr{rρυκαg κoi ΔrευΘυvτιig τoΟ Tnλεoπτrκoδ ΣταΘμoΟ

.ΘAPPΙ,. Γ6vos λευ.rτrκfrg oiκoγεvεiog δrακρivεταr γrd τ6

fiΘos τoυ καi τriv dφoofωoιi τoυ oτtiv 'Εκκλnoiα.

EΚΔHMΙA APxΙΕΠΙΣΚoΠoY KPHTHΣ
KYPOY TΙMoΘEoY

T6 αn6γευμα τfrg Tε-
τdρτng 26'Ιoυλioυ θξεδfi_

μnσεv εis Kιiρrov δ

Αρ1rεnioKoΠos Kριiτng
Trμ6Θεog (κατd κ6oμov
Mrxαriλ) Παπoυτo6κng.

.o doiδιμog .Ιερ6ρχng

γεvvriΘnκε τΛν 25n Moρ-
τioυ 1915 oτ6 Γαβαλo_

μoΟρr Krodμoυ' Mετ6 τis

θγκr5κλrεg onoυδ6s τoυ

δvεγρ6φn oτriv Θεoλoγr_
κri Σxoλιi τoΟ Παvεnι-
oτnμioυ ΑΘnvδv, αn'

δnoυ απεφoΙτnoε τ6 Ξτos 1941' T6 δn6μεvo δτos iκdρn

Movαχ6s oτliv iερd Movfi Γoυβερv6τoυ τoΟ AκρωτnρΙoυ

καi 11εtρoτovriθnκε Δrdκovos καi Πρεoβιiτερos απ6 τ6v
.Εnioκoπo KυδωvΙos AγαΘdγγελo. .Ynnρ6τnoε δs .Εφn-

μ6ρrog καΙ .Ιερoκriρυκαs o6 vαoιjs τδv Χαviωv. Mετd τiζ

εδριiτερεg oπoυδ6s τoυ oτliv Γαλλiα θπ6oτρεψε oττiv

Αθιivα, δπoυ δπnριlτnoε δg .Εφnμ6ρros τns .Ι' Α1rεnr-

oκonfrg, 
.YnoδιευθυvτιiE καi Πvευματrκ6g oτ6 Θεoλoγrκ6

oiκoτρoφεΙo τfrs Αnooτoλrκflg Δrακoviαg, καi Kαθnγnτιig

τfrg Prζαρεioυ 'ΕκκλnotαoτtκfrE Σxoλfrs. T6 6τos 1956 iξε-
λ6γn 'EniακoΠos Αρκαδiαs καf τ6 ετos 1978 Aρ1rεnioκo-

nos Κριiτns'
.Ι-{ δξ6δros AκoλoυΘiα θψdλn τ6 Σdββατo 29 ,Ιoυλioυ

oτ6v iερ6 Mnτρoπoλrτrκ6 Nα6 τoδ AγΙoυ Mnvd. Στr1 oυ_

v61εrα n ooρ69 μεταφ€ρΘnκε oτ6 .Ιερ6 .Floυ1αoτriριo τng

Αγiαs Φωτειvng, oτ6 ΚαΘoλrκ6 τoΟ δπoioυ iψdλn Tρrod-

καi Ξγrvε δ δvταφrαo,μ6s o6 παρακεiμεvo vε6δμnτo τd-

Σττiv κnδεfα nαρ6oτn καi δ Σεβαoμrcδτατos Πorμεvαρ-

Χns μαS.

ΛEΙTOYΡΓΙA EKKΛHΣΙAΣTI ΚΩN
ΚATAΣKHNΩΣΕΩN

Πd Evατn 1:ovr6 iφ6τos λεrτoιiργnoαv oi 'Εκκλnorα-

oτtκlig Kαταoκnvcboεrs τfrs .Ιεραs Mnτρoπ6λεωs P6δoυ

oτliv περto1ιi Σταφι5λrα Λ6ρδoυ.
.o Θε6s εΟλ6γnoε καi βρ6Θnκαv τd απαραiτnτα δτoμα

μ6 τιi oτελ61ωon τδv δrαφ6ρωv dvαγκδv τns, δπωs

dρ1nγof, δμαδ6ρ1εg, βonΘoi δμαδαρxδv, μαγεiρrooεg,

βonΘoi κoυζivαg, καΘαρioτρtεg, δnειiΘυvos αnoΘrirκns.
.,oλo αΟτd τd δτoμα, δvω τδv 6ξιivτα, nρoo6φεραv δΘελo-

vτtκd τfg δπnρεoiεS τoυs. Εδ16μαoτε δ Θε6s vd dvταno-

δ<boεr πλoυorondρo1α τriv αγdnn τoυg.

'Επiong εδλoγιiΘnκε καi 11 nρoo6λευσn Kατασκnvωτδv.

oi Kαταoκnvιiloεrg dnoτελoΟv oυv61εια τδv Kατn1nτtκδv,

γr' αΟτ6 καi τd nερtoo6τερα παrδrd fiταv κατn1nτ6noυλα.

Λεrτoιiργnoαv n6vτε nερioδor μ6 o6voλo μαΘnτδv Πεvτα-

κooiωv τρtdvτα. Γrd παrδrα δnμoτrκoδ ε'xαμε δυ6 περ16_

δoυg γιd κoρiτoro καf μfα γ16 αγ6ρrα. Γld παrδ16 γυμvαοf-
oυ καf λυκεfoυ εlxαμε μiα nερioδo γrα κoρfτorα καΙ μiα γrα

αγ6ρlα.
,Ελnfζoυμε τd nαrδrd καi oi dφnβor vd δφελriΘnκαv

dn6 τ6 δλo nρ6γραμμα. Σ' αδτo nεριλαμβdvovταv nρωrvfr

καf βραδrvfi nρooευ1iιi, πρωrv6 αγroγραφrκ6 αvdγvωoμα

καf dπoγευματtvτi dvdλυon θεματωv πfoτεωE' λατρεiog καf

XρlστtαvlΚns ζωns. θξoμoλ6γnon καi Θεfα Kolvωviα. T6

nρ6γραμμα περιλ6μβαvε θπions καθnμερrvd Θαλdooro

μndvto, dΘfuiματα καf 1εrρoτε1vfεg καi δκτακτα iκδρoμ6s

καΙ δρεrβαoiεg,

ΕoPTΕΣ THΣ ΠANAΓΙAΣ

.Ι_Ι .Εoρτri τfrg Κorμriσεωs τng .Yπεραγiαg Θεoτ6κoυ

καf 11 Αn6δoors τfrE 
.Εoρτfrg 6oρτdoτnκε μ6 iδrαiτερn λα-

110

φo,
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μΠρ6τnτα στoιjs Παvnγυρζovτεs iερo0E Nαo6s τfrg Mn-
τρon6λεcils μαs. .o Σεβαoμrcbτατos τriv Kυρlακliv 13

Aδγoιjoτoυ θ1oρooτdτnαε κατd τ6v .Εonερtv6 καΙ nρo6-
oτn τoδ ,Επtταφioυ τfrg Παvαγfαs oτ6v Ιερ6 Nα6 Korμfi-
σεωs Θεoτ6κoυ 'Ιαλυooδ. Triv nαραμoui τflg .ΕoρτfrE

θ1oρooτdτnoε κατd τ6v παvnγυρrκ6 .Eonεριv6 oτ6v iερ6
Nα6 Παvαγiαg KαΘoλrκfrs Aφdvτoυ, θvδ τfiv κυρr<bvυμn

11μ6ρα τfrg .Eoρτfrg θ1oρooτdτnoε κατ6 τ6v "oρΘρo καf
iτ6λεoε τriv Θ. ΛεrτoυργΙα oτ6v iερ6 θvoρrακ6 Nα6 Kor_

μlioεωg Θεoτ6κoυ 'ΙαλυooΟ, παρoυoiα τoΟ δφυnoυργoδ
'Εξωτερrκδv κ. 'Ι. Bαλnvdκn, τδv τoπtκδv Aρ1δv καi
πλriΘoυs κ6oμoυ.

.o δoρταoμ6s τns μεγdλng 
.Eoρτfrg τflg Παvαγfαg κo-

ρυφcilΘnκε κατd τr:rv r1μ6ραv τng dnoδ6σεωs τfrg .Eoρτfrg,

oτ6v παιmγυρfζovτα i. Nα6 Korμfiαεωs Θεoτ6κoυ (Kαθo-
λrκns) Kρεμαoτfls. Tτiv παραμovιi, κατ6 τ6v παιrnγυρrκ6
.Eoπερrv6 i1oρooτ6τnoε καΙ δμfλnoε δ Σεβαoμrιi>τατog

Mnτρoπoλiτng Tρrπ6λεωs κ. Θεoφιiλακτog. Τliv κυρrcbvυ-

μn 11μ6ρα τfrg .Εoρτfrg κατd τ6v ',oρΘρo θ1oρooτdτnαε δ
Θεoφrλ6oτατos 'Enioκoπog Z6μnrαg κ. 'Ιωακεiμ, θvδ τfrg

Θ. Λεrτoυρviαs πρodoτn δ Σεβ. Mnτρoπoλiτns 'Iταλfαs κ.

Γεvvdδros, oυλλεtτoυργo6vτωv τoδ Σεβ. Aγioυ Τρrn6λε-
ωg, τδv Θεoφ. 'Επroκ6πωv Zdμπrαg καf ΑλrκαρvαoooΟ
καi τoΟ Σεβ. Πorμεvdρ1oυ μαg.

.Ι-t dΘρ6α oυμμετo1li τδv ntoτδv oτig AκoλoυΘfεE τδv
Παρακλιioεωv καΘ' δλn τfi δrdρκεrα τoδ Δεκαπεvταυγo6-
oτoυ καi ατis Παvnγr5ρεrg τδv iερδv Nαd>v τfrg Παvαγfαg
dndδεrξε, γrd μ16 dκ6μn φoρa, π6oo δ λα6s μαg τrμd τ6
πρ6oωπo τfrE .Ynεραγiαs Θεoτ6κoυ καi γvωρζεr vd o6βε-
τα τfg nαραδ6oεrg τδv πατ6ρωv τoυ.

EΚΔHMIΕΣ IEPEΩN

Tτiv Tετdρτn 5 'Ιoυλioυ

δξεδriμnoε εis K6ρrov δ
Πρωτonρεoβιiτερog'Ιωdv-
vng Mαυρns. .o 

μακαρroτ6E
γεvvriΘnκε τ6 7940 oττiv
Kdoo καf 1εrρoτovriΘnκε
Πρεoβιjτερog dπ6 τ6v μακα-
ρroτ6 Mnτρoπoλfτn P6δoυ
Σπυρfδωvα ττiv 16-11 _t969.
.Ynnρ6τnoε θnf oεrρdv θτδv
δg 'Εφnμ6ρros τfrs 'ΕvopΙαg Σαλdκoυ καf τoO i. NαoΟ AγΙ-
oυ Παvτελετiμovog τfrs n6λεωg P6δoυ, τ6v δπoTo καΙ αvα_
καfvtoε. Mετd τriv 'Εξ6δro AκoλoυΘfα oτ6v i. Nα6 Aγfoυ
Παvτελεriμovos τ6 oκιivωμα μετεφ6ρΘn oτιiv Σdλακo,

oΠoυ Κα1 εταφn.
T6 Σdββατo 9 Σεnτεμβρi_

oυ θξεδliμnoε εis K6ρrov δ
Πρωτonρεoβιiτερog τoδ
oiκoυμεvlκoδ Θρδvoυ Bα_

γrαv6g Κακr6s. .o 
μαΚαρ1-

oτ69 γεwriΘnκε τιiv 29_6-
1936 oτΙs KαλυΘι6s καi 1εr-
ρoτovr.rΘnκε Πρεoβιiτερog
dπ6 τ6v μακαρroτ6 Mnτρo-
noλfτn Ρ6δoυ Σnυρfδωvα
τnν 27 _7 _197 4. .Yπnρ6τnoε

τfrv nαrδεiα δs ΔdoκαλoE καf τιiv 'Εκκλnoiα δg 'Eφnμ6-

ρrog καi Πρo.roτdμεvog τfrg 'Εvoρiαg Aγioυ NεκταρΙoυ
ΦαλnρακΙoυ, τ6v δnoΤo καf dnonερ6τωoε. Δραoτfiρros καi
κotvωvtκ6g κλnρrκ6g θργdoτnκε μ6 oυv6πεtα καi dφooΙω-
on oττiv'Eκκλnoiα, καi 61αφε τoδ oεβαoμoi καi τfrE δκτr-

μrioεωg τfrg τontκfrg κoιvωviαg. Mετd τriv 'Εξ6δto Aκo_
λoυΘfα oτ6v i. Nα6 Aγioυ Nεκταρioυ τ6 oκfivωμα μετε-
φ6ρΘn oτriv γεv6τεtρd τoυ, τfg KαλυΘr6s, δnoυ καi θτdφn.

Εδ16μαoτε δ Kιjρrog vd dvαnαιioεr τfg ψυ169 τoυS με-
τd τδv Δrκαfωv.

EOPTAΣMOΣ MNHMFΙΣ AΓΙoY ΦANOYPΙOY

.Ι-Ι 
μvnμn τoΟ πρooτdτoυ τo6 vnotoΟ μαg ΑγΙoυ Mε_

γαλoμdρτυρog Φαvoυρioυ τoδ vεoφαvoΟg δoρτdoτnκε καi
θφ€τog μ6 τfiv oυvιiΘn λαμnρ6τnτα καi τιiv dθρ6α συμμε-
τo11ιi τoδ πλnρrbματos τfrs τoπtκfrg μαg 'Eκκλnofαs, τ6oo
oτ6v Nα6 τoδ Αγioυ oτιiv nαλαιd π6λn, δoo καf oτ6 διd_

φoρα παρεκκλriαrα τfrg δnαiθρoυ.
Kατd τ6v παvnγυρrκ6 .Εonερtv6 oτ6v Nα6 τoΟ Αγioυ

oτliv παλαrd π6λn θ1oρooτdτnoε καf δμfλnoε πρ69 τ6 πo-
λυnλnΘ6g 3κκλnoiαoμα δ Θεoφlλ6oτατos .Eπfακoπos

ΑλrκαρvαoooΟ κ.'Εμμαvoυfiλ.
Τιiv Κυρrακn 27 Aδγoι5oτoυ τfrg Θ. ΛειτoυργiαS nρo6_

oτn δ Πorμεvdρχns μαs, δ δπoΙog καi θκιiρυξε τ6v θεTov
λ6γov' Aκoλo$θnoε 11 Λrταvεfα τfrs Εiκ6vαs τoΟ Αγioυ
oτo6s δρ6μoυs τfrg Παλαrαs Π6λεωs.



32 H oΔ.oc

.. ' ΠoΛεr.ηδι ifδ λ1nλπδ . .

Ζηoαμε Kt iφiτοg τ6
καλοκαiρι Evα πoλυημερo
π6λεμo. T6 'Ιoραηλ εio6βα-
λε oτ6 Λiβαvo γrα vα Κατα-
δlcbξεr καi δrαλfoεr τη Xε-
oμπoλdx, τηv δργαvωoη
πof dξαπ6λυε ρoυκ6τε9 dπ6
τ6 Λiβαvo ivαvτiov π6λεωv
oτo β6ρεro 

.Ιoραηλ. Td dε-
ρoπλdvα, δμωg, τoυ .Ιoραηλ

oκ6pπrζαν τ6 θdvατo καi ο6
πoλλof g αθιboυg πoλiτεg
καi μdλroτα ο6 παrδrα. .H

φρiKη του πoλ6μoυ προξε-
vεΙ πotκiλα oiκovoμrκα,
θπαγγελματtκα, oiκογεvεt-
ακα. ηθrκα καi ψυxoλoγrκα
πρoβληματα. Πoλλoi dΧα-
σαv αγαπημ6vα πρ6oωπα
καi κdπoιot απ' αυτουq
Eφθαoαv στη μελαγxoλiα,.Αλλor Exαoαv od μiα vυxτα
τd oπiτια καi τd καταοτη-
ματd τoυq.

Kαπoror δικαtoλoγοιiv
αυτofq τουg φ6voυg λdγo-

vταq πcbq dπoτελoδv παρd-
πλευρεq απcilλεrεg, Kατ'
dvdγκηv κακ6' oi θvdργεl-
εg αιiτ6g θυμiζουv τoug Nα-
ζi οτην κατoxη. πori γld Evα
φovευμ6vo Γερμαvιi oκ6τω-
vαv γrd αvτΙπoιvα δεκdδεq
αθιiloug πoλiτεg.

Πoτ6 δ6 θd dλθεr η εiρη-
vη oτηv περrο1η τ[q M6oηq
Αvατoλflg, ιiγ δd γivoυv οε-
βαoτd τd δικαlιilματα καf
τriv Παλαroτrνiωv. Md τιi-
τoroυζ πoλιiμoυq o, δλ6κλη-
ρo τ6 dραβrκ6 6θvoq καf od
κdθε μoυooυλμdvo αvα-
πτtiooεταr froπovδo μiooq
ivαvτiov τδv .Ιoραηλrτδv

καi δλων τδv πpooτατδv
τoυg καi τρoφoδoτoivταr oi
δπoυ Yηq τρoμoKρατrκdq
δργαvιboεrg μ6 φαvατrκd
μ6λη. .}Ι μ6 κdθε τρ6πo
oυμφrλiωοη dπoτελεi dvα-
γκαiα πρotiπ6θεoη γrα κα-
λη γεrτοvΙα καi αvdπτυξη.

βημα σαξ μεταxεrρiζεoτε
τη βiα. Tρdxoυv τd π6δrα
oαg γrd τ6 κακo, oπειiδε-
τε, δταv εivαr vd oκοτci>oε-
τε dΘδo. oi oκ6ψεig oαq
εivαr δμαρτωλ69 ουvτρiμ-
μtα καi Kαταστρoφ4 αφ4-
vετε oτ6 δrd.βα οαg. Δdv
ξ6ρετε εiρηvη τf Θα πεi,
oτd iργα oαq δlκαrooιivη
δ6ν riπdρxεr. T6v τρ6πo
τηg ζωηq σαq εοεΙq τ6v

δrαoτρεβλιiloατε Kl αliτoi
ποιi τ6v ακoλoυΘoι]v δd

βρioκoυv τη γαληvη"
(.FΙoαΙαg 59'2-8).

.ΙΙ πoλtτεiα νd ΚατεU-
θfvεr τ4v παrδεiα oτηv
κατdρτroη ivoυvεiδητωv
πoλtτδv καi vd φρovτiοεr
Ylα iνα 6ρroτo θεoμrκ6
πλαioro πoιj Θd. εμπoδiζει
η θd πρoλαμβαvεr τηv πol-
κiλη δlαφθορα.

Τδ δλiNδMiNδ τμr: λiAΦδδpλ:
θoυν o6 ξ6vo λα6, εivαr
oαν vd αvαφfρεταr oτηv
θπoxη μαζ. Λ6εr: "oi
αμαρτiεq σαζ ιiψιbvoυv
τεΙxοq αvαμεoα σ' ioαq
καi oτ6 Θε6 oαg κr oi αvo-
μiεq oαg τ6v dκρυψαν μα-
κρrα oαg, τooo πoυ vα μ4
oαq ακoυεr. Td x6ρrα οαq
ixoυvε μ' αiμα λερωθεΙ
καi μd τηv αvoμiα τd δα-
xτυλd. oαg' ψ6ματα λ6v'τα
xεiλη σαq καi d.δικiεq n
γλδοoα oαg.

Πρooφεfγετε οτα δι-
καoτryrrα xωρiξ να 'xετε
δiκro' μ' dvoμα μ6oα ιiπο-
oτryrf ζετε τηv υπ6θεoη
oαg. Kαθ6ναζ σαζ oτryiiζε-
τα1 oi, πραγματα dvυπ6-
στατα' λ6εr ψιi'ματα,
κυρrαρxεΙoτε απ6 τηv κα-
κiα καi καταληγετε oτηv
ανoμiα. ... Td vηματα oαq
δ6v εivαr καταλληλα γrd
υφιioματα' oυτε μπoρεi
κανεναg vα vτυθεi μ6 τα
υφαvτd oαq. Tα Ξργα oαq
εivαt παραvομα. ο6 καθε

Kατα καrρoιiq βγαi-
Vouv στη δημool6τητα
δlαφoρα oiκovoμlκα oκdv-
δαλα o6 δldφopεg Kpατr-
κ69 καr iδιωτrκ6g fπryrε-
oiεq. To φαrv6μεvo αυτ6
oυvαvτdταr o6 iiλo τ6v κ6-
σμo..FΙ iπoxη μαq εivαl
iπoxη υλιoτικη καi 6
πλoυτοg θεωρεΙταl δq
πρωτεtioυoα dξiα γιd τ6v
καθε δvΘρωπo. Γrα τoug
περroο6τερoUξ ioxιiεr η
ιiπoψη: ".,oοο πr6 πoλλα
Exειq, τ6oο πι6 oπoυδαiοg
εioαι". Στην αvαζητηoη'
iiμ'q. τoδ πλoυτroμο0
πολλoi xρησtμoΠolotv
αΘ6μrτα μdοα, δπωg την
κλοπη' τig απατεg, τη oυ-
κoφαvτiα. τ6 ψdμα καi τiq
δωpoδoκiεq,.o προφητηg .FΙoαΙαq

περlγραφοvταq τ6v 8ο
αiδvα π. Χ. τηv δμαρτωλη
κotvωvfα τδv'Ιoραηλrτδv'
πoυ iπρoκεlτo λιiγω τηq
δlαφθορd"q vα υπoδoυλcο-

Tακτlκα dκoιiγαμε
oτig εiδηoειg κατα τiζ
πρoηγoυμενεg δεκαετiεq
δτr ot' κdπorεg πλoforεg
καi od πoλλ6q σπαvdπτυ-
Kτεq xδρεζ σuYKρo-
τol]vταν oυμμoρiεq vε-
αρδν, πof iγκλημα-
τol]oαv.

,Evδ αυτα τd φαrv6με-
vα φαivοvταν μακρrvη
υπ6θεoη. παρατryloυμε
oημερα vα αυξαvεl η Παt-
δrκη iγκληματrκ6τητα
καi οτηv "Eλλαδα μαg. oi
φυλακ69 καi τα σωφρονt-
oτtκd iδρfματα δixovταr
πoλλofg καi o6 μlκρ6τερη
ηλrκiα θvoiκoυg. 'FΙλθε
τελευταΙα ο φ6vog τoδ μl-
κρoli .Αλεξ απ6 παιδrd 

"ηqηλrκiαg τoυ vα μαg βεβαr-
cilοεt' δτr η παrδlκη βiα καl
iγκληματ ικοτητα εivαr
αvηoυlητrκ6 φαrv6μεvo
καi oτ6ν τoπο μαq.

Πoδ δφεiλεταt αuτη η
ταoη: Πoλλoi ανατρ6xoυv
ot, κorvιοvrκoυq παρdγo-
ντεζ, δπιοg η δrdλυοη τξq
oiκoγ6vεlαq καi n φτ6-
xεtα. .Αλλοl αvαζητo8v
ψυxoλoγrκor1g λιiγoυg'
ιiπιοg η κλrylovoμικ6τητα
καr η ψυxαoθ6vεια. Kατd
βαθοq iiμ,g βρioκεταr η
δμεoη ii η Jμμεοη c1γωγ4
βiαq καi η dλλειψη χρt-
oτrαvtκflq αγωγηq oτd
παrδrα καi τoυg iφηβoυq.

Πδg τ6 παrδi vα μηv
ακoλουθηoει τη βfα. δταν
τη βλ6πεt oυvεxcig oτdv
τηλε6ραoη. τη ζεi oτ6 oπi-

τt (δ πατdραg δ6ρvεr τη
μητ6ρα)' τη ouvαvτα oτ6
oxoλεiο (τd μεγαλα παrδrα
δ6ρvoυv οκλrylα η κoρoΤ-
δειioυν τd. μrκρ6τερα), τη
μαθαivεr απ6 τiq εiδηoεrq
vα θκδηλcbvεταl oτα γηπε_
δα καi oτiq δrαδηλcboεrg;
Πδg vd μηv ακoλoυθηoεr
τη βiα' δταv δΘεΙταl απ6
τ6 oiκoγεvεtακ6 περrβαλ-
λov oτ6v iγωroμο; Πδg vα
dvεxθεi τ6v dλλo καi vα
τ6v oεβαoτεi' δταv 6xεr
Θεoπorηoεt τ6v δαυτ6 του;.FΙ πvευματlκη ζωη
τοt μrloτtαvoδ εivαl μfα
πoρεiα ψυxrκξg θεραπεi-
αg. Tα παθη πoιi λiγο πo-
λf φωλldζoυν μ6oα σ'
δλoυq τοUζ civθρcilπoυg,
δπωq ο 3γωroμ6q, η ζηλlα,
δ φθιiνog' τ6 μloοg' η α,η-
θlκ6τητα' η φlλοpημιιτiα
κλπ. μ6vo μi τη γvηorα
δν ιαξη μαq oτo oδμα τοli
Xρroτoli' τηv .Eκκληοiα,

πoλεμoivταl καi iλαττιil_
νoνταΙ. ",oποlοg αγαπι1 τιi
Θε6, αγαπα oυγxριivιοq
καi το oυvαvθριυπο τoU
καi τιiv βλ6πεl oαv d.δελφιi
τoU καi oαv μdoο σωτη-
ρiαq. 

.,oπolog' δμωq, δdv
σγαπα τ6 Θε6, βλ6πεr τ6
oυvd.vθριοπ6 του δq αvτf_
παλo καi δq ixθρ6. .,oιlοl-

οq προoευΧετα1 κcιi oυμ-
μετ6xεr οτα μυοτryllιι τ[q,Eκκληοiαg. γivεταt Kα-
τorκητrylro τoι] Θεου κιιi
δ6v μπoρεΙ μεοα τoυ vα
βρεi Χδρo τo καθε rιακιi
καi η βiα.

n.M.Π


