
   

Κι όμως είναι πραγματικότητα. Μία απλή ιδέα στο πλαίσιο ενός κατηχη-

τικού μαθήματος καταλήγει σε δημιουργία… σε κάτι χειροπιαστό…        

Οι σκέψεις παίρνουν σάρκα και οστά και ο άνεμος ενός νέου ταξιδιού μας 

αγκαλιάζει… Η «Συντροφιά μας» - όπως αποκαλούμε την παρέα μας στο 

ανώτερο κατηχητικό του Λυρείου Παιδικού Χωριού - αποφάσισε να εξωτε-

ρικεύσει σκέψεις και προβληματισμούς βαδίζοντας σε μονοπάτια τα     

οποία ελπίζουμε να φωταγωγήσουν σκοτεινά δωμάτια της ψυχής μας.   

Εξ ου  και ο τίτλος που αποφασίσαμε να δώσουμε στο περιοδικό μας.    

Καλά Χριστούγεννα και καλές οδοιπορίες σε Μονοπάτια Φωτεινά… 

Η Συντροφιά μας 

Μια προρπάθεια ςων παιδιών ςοσ Λσρείοσ Παιδικού Χωριού  
Δεκέμβριοπ 2016,  ςεύυοπ 1 

Καλωσόρισμα... 

Σσνένςεσξη με ςον  

Σςαμάςη Σπανοσδάκη Σσνένςεσξη με ςον  

Σςαμάςη Σπανοσδάκη 

Άρθρα 
Άρθρα 

Προςάρειπ 

Προςάρειπ 
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Γηαηί δεκηνπξγείηαη απηή ε δσεξή ζπ-

γθίλεζε ηελ πεξίνδν ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 

όηαλ νη άλζξσπνη, αθόκε θαη απηνί κε 

ριηαξή πίζηε ή αθόκε θαη νη άζενη, παξα-

ηεξνύλ απηό ην κνλαδηθό, αζύγθξηην 

ζέακα ηεο λεαξήο κεηέξαο λα θξαηά ην 

παηδί ζηελ αγθαιηά ηεο; 

 

 

 

 

 

Σηελ επαγγειηθή δηήγεζε γηα ηε γέλλε-

ζε ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ, ε κεηέξα θαη ην 

παηδί δε ιέλε νύηε κία ιέμε, σζάλ νη ιέ-

μεηο λα είλαη πεξηηηέο, επεηδή θακηά ιέμε 

δελ κπνξεί λα εξκελεύζεη, λα νξίζεη ή λα 

εθθξάζεη ην λόεκα όζσλ έιαβαλ κέξνο 

θαη εθπιεξώζεθαλ εθείλε ηε λύρηα. Οη 

ιέμεηο «παηδίνλ» θαη «Θεόο» είλαη νη πιέ-

νλ απνθαιππηηθέο γηα ην κπζηήξην ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ.  

Καηά θάπνην ηξόπν, είλαη έλα κπζηήξην 

πνπ απεπζύλεηαη ζην παηδί πνπ ζπλερίδεη 

λα δεη κπζηηθά κέζα ζε θάζε ελήιηθα, 

ζην παηδί πνπ ζπλερίδεη λα αθνύεη ό,ηη ν 

ελήιηθαο έρεη πάςεη λα αθνύεη, θαη πνπ 

αληαπνθξίλεηαη κε κηα ραξά, πνπ ν ελήιη-

θαο, κέζα ζηνλ γήηλν, ππεξώξηκν, θνπξα-

ζκέλν θαη θπληθό θόζκν πνπ δεη, αδπλα-

ηεί λα ληώζεη. Καη κόλν ηα παηδηά δελ 

μαθληάδνληαη γηα ην όηη, όηαλ ν Θεόο 

θαηέξρεηαη ζηε γε, έξρεηαη σο παηδί.  

Απηή ε εηθόλα ηνπ Θενύ σο παηδηνύ ζπ-

λερίδεη λα ιάκπεη κέζα από ηηο εηθόλεο 

θαη ηα αλαξίζκεηα έξγα ηέρλεο, θαλεξώ-

λνληαο πσο ό,ηη είλαη νπζηαζηηθόηεξν θαη 

πιένλ ραξκόζπλν ζην Χξηζηηαληζκό βξί-

ζθεηαη αθξηβώο εδώ, ζ’ απηήλ ηελ αηώληα 

παηδηθόηεηα ηνπ Θενύ.  

Το Θείο Βρέφος     ηνπ π. Αιέμαλδξνπ Σκέκαλ 
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      Οη ελήιηθεο, πεξηκέλνπλ θαη πξνζ-

δνθνύλ από ηε ζξεζθεία λα δώζεη εμεγή-

ζεηο θαη αλαιύζεηο· ηε ζέινπλ έμππλε θαη 

ζνβαξή. Οη αληίπαινί ηεο είλαη εμίζνπ 

ζνβαξνί, θαη, ηειηθά, ηόζν βαξεηνί, θα-

ζώο αληηκεησπίδνπλ ηε ζξεζθεία κ’ έλα 

ραιάδη από «νξζνινγηθέο» ζθαίξεο. Σηελ 

θνηλσλία καο δελ ππάξρεη θακηά θξάζε 

πνπ λα κεηαθέξεη θαιύηεξα ηελ πεξηθξό-

λεζή καο από ην λα ραξαθηεξίζνπκε θάηη 

ιέγνληαο πσο «είλαη παηδηάζηηθν». Μ’ 

άιια ιόγηα, δελ είλαη γηα ηνπο ελήιηθεο, 

ηνπο έμππλνπο θαη ζνβαξνύο. Έηζη ηα 

παηδηά κεγαιώλνπλ θαη γίλνληαη εμίζνπ 

ζνβαξά θαη βαξεηά. Ο Χξηζηόο όκσο 

είπε, «γέλεζζε σο ηα παηδία» (Μαηζ. 

18,3). Τη ζεκαίλεη απηό; Τη ιείπεη από 

ηνπο ελήιηθεο, ή θαιύηεξα, ηη έρεη ζηξαγ-

γαιηζζεί, θαηαπληγεί, εθκεδεληζζεί από 

έλα παρύ ζηξώκα ελειηθηόηεηαο; Γελ 

είλαη πάλσ απ’ όια απηή ε ηθαλόηεηα, ε 

ηόζν ραξαθηεξηζηηθή ησλ παηδηώλ, λα 

ζαπκάδνπλ, λα αγαιιηνύλ θαη ην πην 

ζπνπδαίν λα είλαη γλήζηα ζηε ραξά θαη 

ζηε ιύπε;  

    Ζ ελειηθίσζε ζηξαγγαιίδεη επίζεο 

ηελ ηθαλόηεηα λα εκπηζηεύεζαη, λα απηνε-

γθαηαιείπεζαη, λα αθήλεζαη ηειείσο ζηελ 

αγάπε θαη λα πηζηεύεηο κε όιε ζνπ ηελ 

ύπαξμε. Τειηθά ηα παηδηά παίξλνπλ ζηα 

ζνβαξά ό,ηη νη ελήιηθεο δελ κπνξνύλ πιέ-

νλ λα απνδερζνύλ: ηα όλεηξα, απηά πνπ 

δηαζπνύλ ηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία 

θαη ηελ θπληθή καο θαρππνςία, απηό ην 

βαζύ κπζηήξην ηνπ θόζκνπ θαη θάζεηη 

πνπ απνθαιύπηεηαη ζηνπο αγίνπο, ζηα 

παηδηά θαη ζηνπο πνηεηέο. 

Έηζη κόλν όηαλ εηζρσξήζνπκε ζην 

παηδί πνπ δεη θξπκκέλν κέζα καο, κπν-

ξνύκε λα θάλνπκε δηθό καο ην ραξκόζπλν 

κπζηήξην ηνπ Θενύ πνπ έξρεηαη πξνο  

εκάο «σο παηδίνλ». Τν παηδί δε δηαζέηεη 

νύηε θύξνο νύηε εμνπζία· όκσο ε απνπζία 

αθξηβώο θύξνπο ην αλαδεηθλύεη ζε βαζη-

ιηά· πεγή ηεο βαζηάο ηνπ δύλακεο είλαη ε 

αληθαλόηεηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό 

ηνπ θαη ε ηξσηόηεηά ηνπ. Τν παηδί ζ’ 

απηή ηε καθξηλή ζπειηά ηεο Βεζιεέκ δελ 

έρεη επηζπκία ώζηε λα ην θνβόκαζηε· 

εηζέξρεηαη ζηηο θαξδηέο καο ρσξίο λα καο 

εθθνβίδεη, ρσξίο λα επηδεηθλύεη ην θύξνο 

θαη ηε δύλακή ηνπ, αιιά κόλν κε ηελ 

αγάπε. Μαο δίλεηαη σο παηδί, θαη κόλν σο 

παηδηά κπνξνύκε κε ηε ζεηξά καο λα ην 

αγαπήζνπκε θαη λα δνζνύκε ζ’ απηό. Ο 

θόζκνο θπβεξλάηαη από ηε δύλακε θαη 

ηελ εμνπζία, από ην θόβν θαη ηελ θπξηαξ-

ρία. Τν «παηδίνλ Θεόο» κάο απειεπζεξώ-

λεη απ’ όια απηά. Τν κόλν πνπ επηζπκεί 

από καο είλαη ε αγάπε καο, πνπ πξνζθέ-

ξεηαη κε ειεπζεξία θαη ραξά· ην κόλν πνπ 

επηζπκεί από καο είλαη λα ηνπ δώζνπκε 

ηελ θαξδηά καο. Καη ηε δίλνπκε ζ’ έλα 

αλππεξάζπηζην παηδί, πνπ εκπλέεη όκσο 

ηεξάζηηα εκπηζηνζύλε. 

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εορτολόγιο»  
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Αγαπεηέ θύξηε Σπαλνπδάθε ζαο επραξη-

ζηνύκε πνιύ πνπ δερηήθαηε λα θάλνπκε 

απηήλ ηελ ζπλέληεπμε θαη λα ζηεξίμεηε 

απηήλ ηελ λέα καο πξνζπάζεηα. Είλαη κε-

γάιε καο ραξά θαη ηηκή λα ζαο θηινμελνύ-

κε ζε απηό ην πξώην ηεύρνο. 

 

Δγώ επραξηζηώ θαη ζα’ καη όζν πην απιόο 

κπνξώ, γηα ηελ Ησάλλα θαη ηελ Αζεκίλα πνπ 

"θιέςαλ" ρξόλν γηα λ' αζρνιεζνύλ καδί κνπ. 

 

Η ηειεπηαία θνξά πνπ ζαο είδακε από 

θνληά ήηαλ ζηελ ζπλαπιία ζαο ζην Ηξώ-

δεην κε ηίηιν «Μηα πξνζεπρή γηα ηελ Ει-

ιάδα». Σαο επραξηζηνύκε γηα απηήλ ηελ 

ππέξνρε βξαδηά θαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ 

«αλαηξηρηαζηηθή» ζηηγκή πνπ ην θαηάκε-

ζην ζέαηξν έςειλε ην «Ω γιπθύ κνπ 

Έαξ». Πσο βηώζαηε εζείο απηά ηα ιεπηά; 

 

Διπίδσ θαη λνκίδσ, όηη όπσο αθξηβώο θη' 

εζείο. Ξέξσ πσο ηίπνηε κεγάιν δελ κνπ αλή-

θεη θαη ε ραξά κνπ ζ' απηό πνπ έβιεπα θαη 

άθνπγα, κ' έθεξλε θνληά ζηνλ Αγαπεκέλν, 

κέζα θαη από ηελ παξνπζία θαη ηελ αγάπε 

ηνπ θόζκνπ, αιιά θαη ηελ καγεία απηήο ηεο 

ζεόπλεπζηεο θαη γεκάηεο Διιάδα κεισδίαο. 

 

·Σε κηα ζπλέληεπμε ζαο είραηε πεη όηη ν 

θαιύηεξνο κάλαηδεξ είλαη ν Χξηζηόο. Πσο 

αθξηβώο ην ελλννύζαηε; 

Όια ζηελ "θαιιηηερληθή" αιιά θαη ππόινηπε 

δσή κνπ, ηα αθήλσ ζηα ρέξηα Τνπ. Γελ δε-

ηάσ πνηέ από ηνύο αλζξώπνπο. Μόλν από 

Δθείλνλ, πνπ είλαη πάλσ απ' όινπο θαη θπξί-

σο, μέξεη ην θαιύηεξν γηα κέλα θαη γηα 

όινπο καο. Άιια δεηάσ, πνιιέο θνξέο θαη 

άιια Δθείλνο δίλεη. Έκαζα κε ηα ρξόληα, 

πώο όζν αθήλνκαη, δπλακώλσ, όζν θαηεβαί-

λσ κ' αλεβάδεη, όζν θξύβνκαη κε θαλεξώλεη. 

Τειηθά θαιύηεξα δελ είλαη λα δεηάο από ηνλ 

Παηέξα ζνπ, παξά από ηνύο μέλνπο; 

 

Τν γεγνλόο όηη είζηε ρξηζηηαλόο, θαη ην 

δειώλεηε, ζεσξείηε όηη έρεη επεξεάζεη  

ηελ θαξηέξα ζαο; 
 

Πνιύ. Καη αξλεηηθά, ιόγσ πνιέκνπ, πεξη-

θξνλήζεσλ, απνθιεηζκώλ θιπ. Αιιά εθεί 

πνπ πξαγκαηηθά κεηξάεη γηα κέλα, ζηελ κνπ-

ζηθή θαη ζηελ ςπρή κνπ, 

πάληα ζεηηθά. Δίλαη αδύ-

λαηνλ λα κελ νκνινγώ 

ηελ αιήζεηα κνπ, όηη 

θόζηνο θαη λα’ ρεη. Δίλαη 

ην ιηγόηεξν πνπ κπνξώ 

λα θάλσ ζαλ αληίδσξν,  

ζηα αηέιεησηα θαη ηξπ-

θεξά δώξα Τνπ. 

 

Τη είλαη απηό πνπ ζαο 

ώζεζε λα γξάςεηε ηξα-

γνύδηα αθηεξσκέλα 

ζηελ Παλαγία, ηνλ Χξηζηό, ηνλ Άγην Ισάλ-

λε, ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, ηνλ Παιαηνιόγν 

θ.α. 
 

Τν αίκα πνπ θπιάεη ζηηο θιέβεο κνπ. Μ' 

έλαλ κπζηηθό θαη πξνζσπηθό ηξόπν αηζζά-

λνκαη όηη κε νδεγνύλ εθείλνη. Οη ήξσεο, νη 

κάξηπξεο, νη Άγηνη, ηα παιιεθάξηα, νη παηξί-

δεο καο θαη ε βαζίιηζζα Οξζνδνμία. Πξν-

ζπαζώ λα ηνύο αγγίμσ κε ηελ κνπζηθή θαη 

ηνύο ζηίρνπο κνπ, αιιά ζα’ κνπλ πνιύ πην 

επηπρήο, αλ ηνύο έκνηαδα θαη ιίγν. 

 

Συνομιλώντας με τον Σταμάτη Σπανουδάκη 
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Από όζν γλσξίδνπκε δελ ήζαζηαλ θνληά 

ζηελ εθθιεζία από κηθξόο. Με δύν θνπ-

βέληεο, εθόζνλ επηζπκείηε θαη δελ γηλό-

καζηε πνιύ αδηάθξηηνη, ζέιεηε λα κνηξα-

ζηείηε καδί καο κε δπν ιόγηα ην πσο έγηλε 

απηή ε ζύλδεζε ζαο κε ηελ πίζηε ζηνλ 

Χξηζηό θαη πσο απηή θαιιηεξγήζεθε ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ; 

 

Έδεζα έλα "ζαύκα", ην 1975 πνπ ζπνύδαδα 

κνπζηθή ζηελ Γεξκαλία. Όια κνπ ηα ληάηα 

ήκνπλα ξνθάο κε γθξνππ θαη όια ηα 

«εμαξηήκαηα» πνπ ζπλνδεύνπλ  ηελ κνπζη-

θή θαη εθείλε ηελ επνρή. Ναξθσηηθά, βνπ-

δηζκόο θαη ηα ηνηαύηα.  Όια απηά θαη πνι-

ιά άιια, κε έθηαζαλ ζε έλα θαηάκαπξν 

ςπρηθό αδηέμνδν, ζηα πξόζπξα ηεο απην-

θηνλίαο. Τόηε έλαο Χξηζηηαλόο κνπ κίιεζε 

"ηπραία" γηα ηνλ Χξηζηό θαη κνύ’ πε απιά, 

λα Τνλ ζπλαληήζσ. Έγηλε κεηά από ζύλην-

κε θαη ακήραλε πξνζεπρή, κία κηθξή αιια-

γή κέζα κνπ. Απηή κε νδήγεζε ηελ επόκε-

λε Κπξηαθή ζε κηα νξζόδνμε εθθιεζία, 

όπνπ γνλαηηζηόο έθιαηγα κε ιπγκνύο από 

ραξά θαη έλνησζα έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ 

Χξηζηνύ κέζα κνπ. Από ηελ άιιε κέξα πα-

ξάηεζα ηα πάληα, θιείζηεθα ζπίηη κνπ θαη 

επί δύν αμέραζηνπο κήλεο, δηάβαδα ηελ βί-

βιν θαη όια ηα γηαηί, ηα πώο, ηα πόηε θιπ, 

απαληηόληνπζαλ. 

Από ηόηε ε δσή κνπ, άξρηζε απ' ηελ αξρή. 

Δίρα πιάη κνπ, απηό πνπ πάληα θαη δηαθαώο 

έςαρλα. Καη είρε όλνκα, πξόζσπν θαη Τνλ 

θξαηάσ θαη κε ηα δπν κνπ ρέξηα κελ κ' αθή-

ζεη ζηηγκή. Ακήλ θαη πάιη Ακήλ θαη ηξίην 

Ακήλ! 

 

Όινη καο έρνπκε βξεζεί ζε δηάθνξεο πεξη-

πηώζεηο λα κηιάκε κε αλζξώπνπο πνπ δελ 

έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Θεό θαη νη νπνίνη δε-

ηνύλ λα ηνπο εμεγήζνπκε γηαηί πηζηεύνπκε 

ζηνλ Θεό ή γηα ην θαηά πόζν ππάξρεη ν 

Θεόο. Πσο αληηδξάηε ζε απηέο ηηο πεξη-

πηώζεηο; Τη ζρνιηάδεηε;   

 

Μηιάσ γηα ηνλ Χξηζηό, κόλνλ αλ κνπ δεηε-

ζεί, πνηέ θεξπγκαηηθά ε κε θαηάθξηζε θαη 

θπξίσο κε αγάπε πξόο ηνλ εξσηώληα. Πάληα 

κε ρηνύκνξ θαη ειαθξάδα, ζαλ λα κηιάσ γηα 

έλαλ αγαπεκέλν θαη πξνζηηό θίιν κνπ. 

Όρη πνιιά ινγηθά επηρεηξήκαηα, αιιά πξν-

ζσπηθέο εκπεηξίεο θαη θπξίσο, ζηάζε δσήο. 

Όρη "πίζηεπε θαη κε εξεύλα", αιιά εξεύλα 

όζν ζεο σο κε πηζηόο, αιιά αθέζνπ θαη ιίγν 

ζαλ παηδί, ζηα ρέξηα Απηνύ πνπ ζ' αγαπάεη 

όπσο αθξηβώο είζαη. Καη είλαη εδώ. Τώξα. 

Μίια Τνπ. 

 

Πνηεο ιέμεηο ζπλσζηίδνληαη ζηνλ λνπ ζαο 

όηαλ αθνύηε ηηο ιέμεηο  Ειιάδα,  Σκύξλε, 

Πόιε γηα ηηο νπνίεο θαη έρεηε εκπλεπζηεί 

ζε δίζθνπο ζαο; 
 

Διιάδα. Μεηέξα, αδειθή, θώο, ζάιαζζα, 

αιεζηλή παηξίδα. 

"Αίκα από ην αίκα ζνπ,  

γέλλεκα θαη ζξέκκα ζνπ,  

κεηέξα κνπ αιεζηλή,  

Διιάδα κνπ είζαη εζύ" 

Συνομιλώντας με τον Σταμάτη Σπανουδάκη 

Σπλέρεηα πίζσ 
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Όηαλ μεθηλήζαηε ηε κνπζηθή ζαο δηαδξν-

κή, είραηε ζέζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ζηόρν ή αθεζήθαηε ζηελ καγεία ηεο κνπ-

ζηθήο λα ζαο ηαμηδέςεη όπνπ εθείλε επηζπ-

κεί; 

 

Ο ζηόρνο ήηαλ πάληα, λα γίλσ όζν θαιύηε-

ξνο κπνξνύζα θαη λα ζθάςσ ηελ ςπρή κνπ, 

λα δώ ηη κνπ δεηάεη. Τί ζέιεη από κέλα. Γηα-

ηί, πόηε, πσο, πνπ; Τειηθά ε κνπζηθή κ' νδή-

γεζε ζηνλ Χξηζηό. Ή ν Χξηζηόο ζηελ κνπζη-

θή, όπσο αξγόηεξα θαηάιαβα. 

 

Πσο αηζζαλζήθαηε ηελ πξώηε θνξά πνπ 

αθνύζαηε ηξαγνύδη ζαο λα παίδεηαη ζην 

ξαδηόθσλν; 

 

Θα’ κνπλ 15, 16 εηώλ, έπαηδα ζε γθξνππ ηεο 

επνρήο θαη απνξνύζα πώο δελ κε αλαγλσξί-

δνπλ ζηνλ δξόκν. Νόκηδα όηη είρα ήδε πεηύ-

ρεη ηνλ ζηόρν κνπ. Πνύ λα’ μεξα ν αθειήο ηη 

θάπεο είρα λα θάσ αθόκε, γηα λ' αξρίζσ λα 

κπνπζνπιάσ ζην αηέιεησην κνλνπάηη ηεο 

κνπζηθήο. Σην νπνίν παξεκπηπηόλησο, κπνπ-

ζνπιάσ αθόκε. 

 

Τη ζα ζπκβνπιεύαηε έλαλ λέν ηνπ ζήκεξα 

ν νπνίνο θαιείηαη λα θάλεη όλεηξα ζηελ 

Ειιάδα ηεο θξίζεο; 

 

Να ηα θάλεη. Καη λα δνπιεύεη αζηακάηεηα, 

κέζα ηνπ θαη έμσ ηνπ. Καη λα παξαθαιάεη 

ηνλ Αγαπεκέλν λα πινπνηήζεη, όηη είλαη γηα 

θαιό ηνπ. Δδώ νλεηξεύνληαη νη θπιαθηζκέ-

λνη, νη θαηαδησγκέλνη, νη βαξηά αζζελνύ-

ληεο, νη εηνηκνζάλαηνη ηεο γεο θαη δελ ζα 

νλεηξεύνληαη νη Έιιελεο; 

 

Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηνλ ρξόλν 

ζαο θαη γηα ηελ αληαπόθξηζε ζαο. 

 

Δγώ ζαο επραξηζηώ 

Σην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ καο ηνπο κή-

λεο Οθηώβξην θαη Ννέκβξην πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ δύν πνιύ όκνξθεο εθδξνκέο. 

 

Ζ πξώηε πξαγκαηνπνηήζεθε ην Σάβ-

βαην, 15 Οθησβξίνπ ζηελ Αξραία 

Κόξηλζν θαη ζην Λνπηξάθη, ε  νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επγεληθή 

ρνξεγία ηνπ θνπ Κσλζηαληίλνπ Εα-

ξόθσζηα θαη κε ηελ ζεκαληηθή ζπκ-

βνιή ηεο θ.Μαξίαο Αλδξένπ.  Ζ με-

λάγεζε καο μεθίλεζε κε ηελ επίζθε-

ςε καο ζηελ αξραία Κόξηλζν θαη ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν. Σηε ζπλέρεη-

α επηζθεθζήθακε ηελ πόιε ηνπ Λνπ-

ηξαθίνπ θαη ηέινο ηελ Ηεξά Μνλή ηνπ 

Οζίνπ Παηαπίνπ κε ηελ κνλαδηθή 

ζέα. 

 

Ζ δεύηεξε εμόξκεζε καο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην Σάββαην, 12 Ννεκβξίνπ 2016 ζηα Καιά-

βξπηα, κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο             

θ. Αζελάο Κ. Αξρηθά επηζθεθζήθακε ην 

εληππσζηαθό ζπήιαην ησλ Ληκλώλ. Σηελ 

ζπλέρεηα επηζθεθζήθακε ηελ κνλαδηθή Μν-

λή ηεο Αγίαο Λαύξαο θαη αθνινύζεζε ε 

επίζθεςε καο ζην Γεκνηηθό Μνπζείν ησλ 

Καιαβξύησλ.  

Από ηην Μαπία 

               Οι Εξορμήσεις μας... 
Από ηην Ιυάννα & ηην Αζημίνα 

Επιρκετθείςε ςο lyreio.blogspot.com 
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"ΤΟ ΣΚΙΣΜΕΝΟ ΠΕΠΛΟ"  

Ζ αιεζηλή ηζηνξία ηεο Δζζήξ Γθηνπιζάλ ζε 

κεηάθξαζε ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Κξήηεο  

θ. Δηξελαίνπ - Δθδόζεηο: Δλ Πισ 

 

H Εζζήξ από ην Παθηζηάλ, ρηππεκέλε από 

ηπθνεηδή ππξεηό θαη θαζεισκέλε ζε αλαπε-

ξηθό θαξόηζη, επηδεηά ηελ ίαζε. Μεγαισκέλε 

ζε κνπζνπικαληθό πεξηβάιινλ, κε παηέξα 

ζξεζθεπηηθό εγέηε ηνπ Ιζιάκ, επηδηώθεη λα 

«γλσξίζεη» ηνλ πξνθήηε ηνπ Κνξαλίνπ πνπ 

ππήξμε θαη ζεξαπεπηήο: Τνλ Ιεζνύ! Η ζεξα-

πεία ηεο ζα έξζεη, αιιά ηε κεηαζηξνθή ηεο 

ζην Χξηζηηαληζκό ζα ζπλνδεύζνπλ ε δίσμε 

από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ε θπιάθη-

ζε, νη απεηιέο γηα ηε δσή ηεο.  

Σην ηέινο όκσο πνιινί θαη πνιιά ζα αιιά-

μνπλ γύξσ ηεο… Η ηζηνξία απηή δείρλεη όηη ν 

Θεόο δίλεη ηελ επθαηξία ηεο απνθάιπςεο ηνπ 

πξνζώπνπ Τνπ ζε όινπο θαη ζέηεη πνιινύο 

από εκάο ελώπηνλ ησλ επζπλώλ καο ζρεηηθά 

κε ηελ ππόζεζε «πίζηε». Αθππλίδεη ζπλεηδή-

ζεηο θαη πξνβάιιεη έλα παξάδεηγκα ζπζίαο, 

αιιά θαη αιεζηλήο ραξάο… 

 

Ζ πίζηε ηεο Δζζήξ εληππσζηάδεη. Γελ γλώ-

ξηζε πνηέ ηελ κεηέξα ηεο, έραζε ηνλ παηέξα 

ηεο, έκεηλε παξάιπηε θαη παξόιαπηά ε  

Δζζήξ δελ ηα παξάηεζε. Δίλαη ζπρλό ην 

θαηλόκελν όηαλ θάπνηνο δηθόο καο πεζάλεη  

ή αξξσζηήζεη, ακέζσο λα ηα βάδνπκε κε 

ηνλ Θεό θαη ίζσο πνιιέο θνξέο λα ηνλ ακ-

θηζβεηνύκε ρσξίο λα αληηιακβαλόκαζηε όηη 

ε δπζθνιία καο ίζσο λα απνηειεί κηα δνθη-

καζία γηα λα γίλνπκε θαιύηεξνη. Ζ θνπέια 

ην ίδην βξάδπ πνπ πέζαλε ν παηέξαο ηεο 

πξνζεπρήζεθε θαη παξαθαινύζε λα πάξεη 

απηήλ ν Θεόο θαη λα θέξεη πίζσ ηνλ παηέξα 

ηεο ώζπνπ άθνπζε κηα θσλή λα ηεο 

ιέεη «δελ ζα ζε αθήζσ λα πεζάλεηο, 

ζα ζε θξαηήζσ ζηε δσή»… Μεηά 

από απηήλ ηελ πξνζεπρή, ε δσή ηεο 

άιιαμε γηα πάληα… 

Από ην βηβιίν: 

«Ω, Ιηζού, γιε ηηρ Μαπίαρ, ζηο Ιεπό 

Κοπάνι λέει όηι ανέζηηζερ νεκπούρ και 

καθάπιζερ λεππούρ και έκανερ θαύμα-

ηα. Γιάηπετε λοιπόν και μένα». Κα-

θώρ έλεγα αςηή ηην πποζεςσή οι ελπί-

δερ μος δςνάμυναν. Ήηαν παπάξενο, 

γιαηί ζηα σπόνια ηηρ μοςζοςλμανικήρ μος ππο-

ζεςσήρ δεν είσα νιώζει ποηέ βέβαιη όηι θα θε-

παπεςόμοςν». 

Το διαβάσαμε και... μας άρεσε 

Από ηην Όλγα 

Πνπ ιέεη ηα θηιά κνπ; 

Γηαγηά, θαηέβα από ην Λαπ-ηνπ. 

 

 

-Κένηρο ακούει; Γσναίκα έδειρε ηον ζύδσγο ηες γιαηί λέει  

όηη πάηεζε εθεί πνπ είρε ζθνπγγαξίζεη. 

-Να ηεν ζσλλάβεηε αμέζως. 

-Μα δεν έτει ζηεγνώζει ακόμα... 

Η γωνιά του γέλιου... 

Από ηην Χπιζηίνα 
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Τα Χξηζηνύγελλα έθηαζαλ… Ζκέξεο 

αγάπεο, πξνζθνξάο θαη ειεεκνζύλεο. Ζ 

αληδηνηειήο πξόζθνξα ζηνλ ζπλάλζξσπν 

πξέπεη λα απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

δσήο ηνπ θαζελόο καο θάζε κέξα ηνπ ρξό-

λνπ θαη όρη θπζηθά κόλν όηαλ πιεζηάδνπλ 

γηνξηέο. Πόζν κεγαιύηεξε αμία έρεη ε 

πξνζθνξά όηαλ θαλείο δίλεη από ην πζηέ-

ξεκα θαη όρη από ην πεξίζζεπκα ηνπ. Μα-

θάξη λα βνεζνύζακε ηνπο αλζξώπνπο, όρη 

από καηαηνδνμία, αιαδνλεία ή επηζπκία λα 

καο επγλσκνλνύλ νη επεξγεηνύκελνη ή κε 

ζθνπό ηελ αληαπόδνζε, αιιά λα ην θά-

λνπκε από αληδηνηέιεηα θαη από αγάπε γηα 

ηνλ πιεζίνλ καο.  

Χαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιόγηα ηνπ Αγί-

νπ Ησάλλε ηνπ Χξπζόζηνκνπ πνπ αλαθέ-

ξεη όηη «ε ειεεκνζύλε πνπ κνιύλζεθε από 

ηελ αξξώζηηα ηεο καηαηνδνμίαο δελ είλαη 

πηα ειεεκνζύλε αιιά θνκπαζκόο θαη 

ζθιεξνθαξδία».  Γηαηί όηαλ δίλεηο θάηη κε 

ππεξεθάλεηα είλαη ζαλ λα παίξλεηο θαη λα 

κεηώλεηο απηόλ πνπ έρεη αλάγθε.  

Αο επαηζζεηνπνηεζνύκε θαη αο βνεζή-

ζνπκε θάπνηνλ έηζη ώζηε νη άγηεο απηέο 

κέξεο λα δηαθνξνπνηεζνύλ από ηηο ππό-

ινηπεο κέξεο ηνπ ρξόλνπ. Αο ζθεθηνύκε 

πόζν μερσξηζηά κπνξνύλ λα γίλνπλ ηα 

θεηηλά Χξηζηνύγελλα γηα θάπνηνλ ζπλάλ-

ζξσπν καο ρσξίο εκείο λα θάλνπκε θάηη 

ηδηαίηεξν. Αξθεί λα μνδέςνπκε ιίγν από 

ηνλ εαπηό καο θαη πνπ ηειηθά δελ ζα δεκη-

σζνύκε από απηό, αιιά αληηζέησο ζα θεξ-

δίζνπκε. Αο γίλνπκε ην ρέξη ηνπ Θενύ ζην 

ζαύκα πνπ δεηάεη ζηελ πξνζεπρή ηνπ ν -

έρσλ ηελ αλάγθε- αδεξθόο καο.  

Ζ πξνζθνξά δελ πξέπεη λα θάλεη δηαθξί-

ζεηο (ζξεζθείαο, ρξώκαηνο θ.α.) θαη δελ 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη πιηθή αιιά κπν-

ξεί λα είλαη απιώο ε δηάζεζε ηνπ ρξόλνπ 

καο. Αο ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζηνπο 

αλζξώπνπο πνπ έρνπκε δίπια καο θαη νη 

νπνίνη έρνπλ ηελ αλάγθε καο έηζη ώζηε λα 

έξζεη ην ρακόγειν ζηα ρείιε ηνπο θαη ε γα-

ιελή ζηελ θάξδηα ηνπο. Καη λα είκαζηε ζί-

γνπξνη όηη ν Θεόο δελ ζα καο αθήζεη αιιά 

ζα καο επεξγεηήζεη. 
Από ηον Σηέθανο 

Από ηην Μαπιάννα Έχεις μήνυμα... 

Τα Χριστούγεννα έφτασαν... 


