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ΟΙ ΠΡΩΣΟΚΟΡΤΦΑΙΟΙ  ΑΠΟΣΟΛΟΙ ΠΔΣΡΟ 

ΚΑΙ ΠΑΤΛΟ 

Ο ελαγθαιηζκόο ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ Πέηξνπ 

θαη Πάπινπ 

Γέλ πξφθεηηαη πεξί κίαο ἁπιῆο ἑνξηῆο, ὅπσο ζπλήζσο 

ἑνξηάδνπκε ηίο ὑπφινηπεο ἑνξηέο ηῶλ ἁγίσλ καο: λά 

ζπκεζνῦκε ηήλ θαηά Υξηζηφλ πνιηηεία ηνπο θαί ζηφ 

κέηξν ηῶλ δπλαηνηήησλ καο λά ηνχο κηκεζνῦκε. 

ηφλ ἐλαγθαιηζκφ ηῶλ δχν ἀπνζηφισλ, ὅπσο ηφλ 

βιέπνπκε ζηή γλσζηή εἰθφλα ηνπο, ἡ ᾽Δθθιεζία καο 

πξφβαιε ηή ζχδεπμε ηῆο πίζηεσο θαί ηῶλ ἔξγσλ, κέ 

ἄιια ιφγηα εἶδε ηνχο ἀπνζηφινπο αὐηνχο ὡο 

ζχκβνιν θαί ηχπν ηῆο παξαδφζεψο ηεο. 

Ὑπῆξμε, θαί ὑπάξρεη ἀθφκε ζέ ὁξηζκέλνπο 

αἱξεηηθνχο, ἡ ἄπνςε ὅηη νἱ πξσηνθνξπθαῖνη 

ἀπφζηνινη ἀθνινπζνῦλ δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θαί 

ἐθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο ζενινγίεο: ὁ ἀπφζηνινο 

Πέηξνο – ιέλε -  ηνλίδεη ηά ἔξγα ὡο δξφκν ζσηεξίαο, 

γεγνλφο πνχ ηφλ ζρεηίδεη πεξηζζφηεξν κέ ηήλ 

᾽Ινπδατθή παξάδνζε, θαί ὁ ἀπφζηνινο Παῦινο ηνλίδεη 

θπξίσο ηήλ πίζηε, ἄξα εἶλαη ὁ ξεμηθέιεπζνο θαί ὁ 

ἀιεζηλφο ρξηζηηαλφο. Σφλ Πέηξν εἶδαλ πνιινί ὡο  

 

πξφηππν ηῆο ζενινγίαο ηνῦ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνῦ, ἡ 

ὁπνία πξάγκαηη ὑπεξηνλίδεη ηά θαιά ἔξγα εἰο βάξνο 

ζπρλά ηῆο πίζηεσο, θαί ηφλ Παῦιν ἀπφ ηήλ ἄιιε 

ζρέηηζαλ κέ ηφλ Πξνηεζηαληηζκφ, ὁ ὁπνῖνο 

ὑπνβαζκίδεη ηά ἔξγα ὑπέξ ηῆο πίζηεσο. 

Γηά ἐκᾶο ηνχο ὀξζνδφμνπο ὅκσο κία ηέηνηα 

δηαζπαζκέλε θαηαλφεζε ηῆο ζενινγίαο ηῶλ 

ἀπνζηφισλ αὐηῶλ ἀπνηειεῖ κεγάιε πιάλε. Καί ηνῦην 

γηαηί θαί νἱ δχν ἀπφζηνινη ἐθθξάδνπλ ηήλ ἴδηα 

ηειηθῶο ζεψξεζε ηῆο πίζηεσο. 

 Γέλ πξνβάιιεη ἄιινλ Υξηζηφ ὁ Πέηξνο θαί ἄιινλ ὁ 

Παῦινο. Καί νἱ δχν θαηαζέηνπλ ηήλ ἴδηα ἐκπεηξία, ηήλ 

ἐλ Υξηζηῷ ζσηεξία, γηά ηήλ ὁπνία θαί νἱ δχν ἔδσζαλ 

κέ καξηπξηθφ ηξφπν ηή δσή ηνπο. Σφ Πλεῦκα ηνῦ 

Θενῦ ἄιισζηε πνχ ηνχο θψηηδε, ἦηαλ θαί εἶλαη 

πάληνηε ηφ ἴδην.                                                                               

Ὅηαλ ὁ ἀπφζηνινο Παῦινο, γηά παξάδεηγκα, ηνλίδεη 

ηήλ πίζηε ὡο πξνυπφζεζε ηῆο ζσηεξίαο, ἐμαγγέιιεη 

ηήλ θνηλή καξηπξία θαί ηῶλ ἄιισλ ἀπνζηφισλ, 

πξνεμάξρνληνο ηνῦ Πέηξνπ (Βι. π.ρ. Α´Πέηξ. 1, 5-9. 

21θ.ἀ.), θαηά ηήλ ὁπνία, λαί κέλ ῾ὁ δίθαηνο ἐθ 

πίζηεσο δήζεηαη᾽ (Ρσκ. 1,17), ἀιιά ἡ πίζηε αὐηή 

ἐθθξάδεηαη κέ ηά ἔξγα ηῆο πίζηεσο, κέ ηή κεηάλνηα 

δειαδή ηνῦ ἀλζξψπνπ, θαί κέ ηφλ θαξπφ ηῆο 

πίζηεσο, ηήλ ἀγάπε. ῾Πίζηηο δη᾽ ἀγάπεο ἐλεξγνπκέλε᾽ 

(Γαι. 5, 6) θαηά ηή ζπλνπηηθή δηαηχπσζή ηνπ, πνχ 

ζεκαίλεη ὅηη ηφηε ἡ ρξηζηηαληθή πίζηε δσληαλεχεη θαί 

ἐλεξγνπνηεῖηαη, ὅηαλ ἀθνινπζεῖ ηφλ δξφκν ηῆο 

ἀγάπεο. Πξφθεηηαη γηά δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηῆο 

δηδαζθαιίαο θαί ηνῦ ἀπνζηφινπ ᾽Ιαθψβνπ, θαηά ηήλ 

ὁπνία ῾ἡ πίζηηο ρσξίο ηῶλ ἔξγσλ λεθξά ἐζηη᾽ (2, 18). 

Ο Νένο  Ικβξηαθφο Παικφο, εχρεηαη ζηνπο 

απαληαρνχ Ικβξίνπο, ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ, 

θαιφ θαινθαίξη. 

Διμηνιαία ενημερωηική έκδοζη ‘Παναγίας Ιμβριώηιζζας’ • Αρ. Φύλλοσ 41
ο
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 Γηαθνξεηηθά, ἡ πίζηε κφλε κπνξεῖ λά ζεσξεζεῖ θαί 

ὡο δαηκνληθή, ἀθνῦ ῾θαί ηά δαηκφληα πηζηεχνπζηλ θαί 

θξίηηνπζη᾽( ᾽Ιαθ. 2,19). 

῎Δηζη πίζηε θαί ἔξγα (πίζηεσο) ζπκπνξεχνληαη ζηή 

ρξηζηηαληθή παξάδνζε, ἐλῶ ὁπνηαδήπνηε δηάζπαζε 

ηῆο πίζηεσο ἀπφ ηά ἔξγα ἑξκελεχεηαη ὡο ηφ 

ἀπνηέιεζκα ηῆο ζπγρχζεσο ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ 

δηαζπαζκέλνπ λνῦ ηῶλ αἱξεηηθῶλ. Ἡ ἐζσηεξηθή 

δειαδή δηάζπαζε, ηήλ ὁπνία δνῦλ νἱ αἱξεηηθνί, ιφγσ 

ηῆο ἐλεξγνχζαο κέζα ηνπο ἁκαξηίαο, ηνχο ὁδεγεῖ θαί 

ζηφ λά βιέπνπλ δηαζπαζκέλε ηή ζενινγία ηῶλ 

ἀπνζηφισλ Πέηξνπ θαί Παχινπ. Μέ ἄιια ιφγηα θαί 

ζηφ ζεκεῖν αὐηφ ἐπηβεβαηψλεηαη ἡ ςπρνινγηθή ἀξρή, 

ζχκθσλα κέ ηήλ ὁπνία  ὁ θάζε ἄλζξσπνο γηά ηήλ 

θαηαλφεζε ηνῦ θφζκνπ πξνβάιιεη ζηήλ 

πξαγκαηηθφηεηα ηφλ ἴδην ηνπ ηφλ ἑαπηφ: αὐηφ πνχ 

δεῖ, ηφ πξνεθηείλεη θαί πξφο ηά ἔμσ. 

ηήλ πηζαλή ἔλζηαζε ὅηη ἱζηνξηθά ὑπῆξμε θάπνηα 

ζχγθξνπζε ηῶλ πξσηνθνξπθαίσλ - ὅηαλ ὁ 

ἀπφζηνινο Παῦινο ηφηε πνχ ῾ἦξζε ὁ Πέηξνο ζηήλ 

᾽Αληηφρεηα, ηνῦ ἀληηκίιεζε θαηά πξφζσπν, γηαηί ἦηαλ 

ἀμηνθαηάθξηηνο. Γηαηί πξίλ ἔξζνπλ κεξηθνί ἄλζξσπνη 

ηνῦ ᾽Ιαθψβνπ, ἔηξσγε ζηά θνηλά δεῖπλα καδί κέ ηνχο 

ἐζληθνχο. άλ ἦξζαλ ὅκσο, ὑπνρσξνῦζε θαί 

δηαρψξηδε ηή ζέζε ηνπ, ἐπεηδή θνβφηαλ ηνχο 

᾽Ινπδαίνπο᾽ (Πξβι. Γαι. 2,11 ἑμ.) - ἡ ἀπάληεζε δέλ 

εἶλαη δηαθνξεηηθή: ἡ δηαθσλία ἦηαλ γηά ηήλ ηαθηηθή 

ηνῦ Πέηξνπ ἀπέλαληη ζηνχο ἐζληθνχο θαί ὄρη γηά ηήλ 

πίζηε θαί ηήλ ἀιήζεηα πνχ δνῦζε.  

Γη᾽ αὐηφ θαί ἡ ᾽Δθθιεζία καο, εἴπακε, πξφβαιε θαί 

πξνβάιιεη ζπλερῶο ηήλ  ἑ λ φ η ε η ά  ηνπο κέζα θαί 

ἀπφ ηήλ εἰθφλα ηῆο ἑνξηῆο ηνπο, ὅπνπ ηνχο 

ηνπνζεηεῖ ζέ ἐλαγθαιηζκφ. 

Ἡ κεγάιε ινηπφλ ἑνξηή ηῶλ ἁγίσλ ἀπνζηφισλ 

Πέηξνπ θαί Παχινπ, πνχ ἡ ᾽Δθθιεζία καο ηή 

ζπλνδεχεη θαί κέ λεζηεία (γη᾽ αὐηνχο γίλεηαη ἡ 

λεζηεία θαί ὄρη γηά ηήλ ἑπνκέλε, ηῆο ζχλαμεο ηῶλ 

ἀπνζηφισλ), κᾶο ὑπελζπκίδεη ηή βαζηθή ἀιήζεηα ηῆο 

πίζηεψο καο ὅηη δέλ κπνξνῦκε λά ζσζνῦκε θαί λά 

ζρεηηζηνῦκε κέ ηφλ Υξηζηφ, ἄλ καδί κέ ηήλ πίζηε καο 

ζέ ᾽Δθεῖλνλ δέλ θηλεηνπνηεζεῖ θαί ὅιε ἡ δσή καο. Μέ 

ἁπιά ιφγηα, ἡ ἀγάπε καο γηά ηφλ ζπλάλζξσπν (αὐηφ 

ζεκαίλεη θπξίσο θηλεηνπνίεζε ηνῦ ἑαπηνῦ καο) 

ἀπνηειεῖ θαί ηή ζπνπδαηφηεξε ἐπηβεβαίσζε ηῆο 

πξαγκαηηθῆο πίζηεψο καο. 

πεγή://proskynitis.blogspot.com 

Αλαξηήζεθε απφ π.Γεψξγηνο ΠΡΟΚΤΝΗΣΗ ζηηο 

6/28/2013 

 
ΓΙΓΑΥΔ ΑΓΙΟΤ ΙΑΚΩΒΟΤ ΣΑΛΙΚΗ                        

( 1920-1991) 

Έιεγε ν παηήξ Ιάθσβνο « Η ράξε ησλ Αγίσλ καο 

αθφκε θαη πάλσ ζηα μχια ησλ αγίσλ εηθφλσλ 

ππάξρεη. Κάπνηε ζηελ Μηθξά Αζία έλαο Σνχξθνο 

θηελνηξφθνο πξνζπάζεζε κε ην ηζεθνχξη ηνπ λα 

ζρίζεη παιηφ μχιν εηθφλαο. Με ηελ πξψηε ηζεθνπξηά 

ην μχιν άξρηζε λα αηκνξξαγεί. Ο Σνχξθνο ηφηε 

παληθφβιεηνο παξέδσζε ηελ εηθφλα ζηνπο 

ρξηζηηαλνχο δηεγνχκελνο ην ζαχκα». 

Άιινηε πάιη ζε ιηηαλεία ηεο εηθφλαο ηεο Παλαγίαο ν 

Γέξνληαο είδε ηελ εηθφλα δσληαλή ηελ Παλαγηά λα 

ζεθψλεη ην ρέξη ηεο θαη λα ηνλ επινγεί. 

Σόληδε ν Γέξνληαο όηη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

πλεπκαηηθή εμέιημε ησλ απνγόλσλ έρεη ε 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε βησηή ησλ 

γνληώλ. 

Έιεγε ν Γέξνληαο «Μηα θνξά πνπ ιεηηνπξγνχζα δελ 

κπνξνχζα λα θάλσ Μεγάιε Δίζνδν απφ απηά πνπ 

έβιεπα. Οπφηε μαθληθά ληψζσ λα κε ζπξψρλεη 

θάπνηνο απφ ηνλ ψκν θαη λα κε νδεγεί ζηελ Αγία 

Πξφζεζε. Ήηαλ ν Αξράγγεινο». 

ηαλ ν Γέξνληαο θνηλσλνχζε ηνπο πηζηνχο θαη 

έβιεπε ηα πξφζσπά ηνπο, άιια πξφζσπα έβιεπε κε 

κνξθέο δσψλ θαη άιια λα ιάκπνπλ ζαλ ηνλ ήιην. 

Δλψ φηαλ πξνζθφκηδε έβιεπε ηηο ςπρέο πνπ 

πεξλνχζαλ απφ κπξνζηά ηνπ θαη ηνλ παξαθαινχζαλ 

λα ηηο κλεκνλεχζεη. 

ηνπο γνλείο πνπ ξσηνύζαλ ηη θάλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο όηαλ δελ αθνύλε έιεγε: «πξνζεπρή 

ζα θάλεηε κε πίζηε ζα ηα λνπζεηήζεηε θαη όζν 

κπνξείηε κε ηελ αγάπε θαη κε ηνλ θαιό ηνλ 

ηξόπν. Όρη κε απζηεξόηεηα». 

Αλαθεξφκελνο ν Γέξνληαο ζην ζέκα ηεο λεζηείαο 

έιεγε: «Η λεζηεία είλαη ε πξψηε εληνιή ηνπ Θενχ 

θαη ν Υξηζηφο καο αθφκε λήζηεςε. Δκέλα δελ κε 

έβιαςε ε λεζηεία κέρξη ζήκεξα πνπ είκαη 70 ρξνλψλ. 

Καη ηα δαηκφληα θαη νη αξξψζηηεο θαη φια ηα πάζε κε 

ηε λεζηεία θαη κε ηελ πξνζεπρή απνβάιινληαη». 
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Έλαο άλζξσπνο ξψηεζε «Δθφζνλ ν παηήξ Ιάθσβνο 

αγαπά Σνλ Θεφ γηαηί ν Θεφο επέηξεςε θαη πήγε ζην 

λνζνθνκείν θαη ηνπ έθαλαλ ζνβαξέο εγρεηξήζεηο;» Ο 

Γέξνληαο απάληεζε: «Δπέηξεςε ν Θεφο γηα λα 

ηαπεηλσζψ». 

πρλά ν Γέξνληαο έιεγε «Γελ πξέπεη παηδηά κνπ λα 

έρεη θαλείο ακθηβνιίεο νχηε δπζπηζηίεο. Να έρεηε 

πίζηε Θενχ σο θφθθνλ ζηλάπεσο θαη φηη δεηήζεηε ν 

Θεφο ζα ζαο ην δψζεη. Πάληα ε πξνζεπρή ζηεξίδεη. 

Να κε θνβφκαζηε. Δη ν Θεφο κεζ’ εκψλ, νπδείο θαζ’ 

εκψλ». 

«Υσξίο ηελ ςπρήλ καο θαζαξήλ, δελ έρνπκε 

θαλέλα όθεινο από ηε Θεία Κνηλσλία. Γηα απηό 

λα κε δηζηάδεηε, λα κελ ληξέπεζηε θαη λα 

εμνκνινγείζζε. ηη θαη αλ έρεηε θάλεη, ηελ πην 

κεγάιε ακαξηία, ν πλεπκαηηθφο έρεη ηελ εμνπζία απφ 

ην Υξηζηφ θαη απφ ηνπο Απνζηφινπο κε ην πεηξαρήιη 

ηνπ λα ηε ζπγρσξήζεη». 

«Η ζηελνρψξηα είλαη ε πην κεγάιε αξξψζηηα, λα ηε 

δηψρλεηε». 

«ηελ Δθθιεζία βξίζθνπκε ηελ πγεία, ηελ παξεγνξηά, 

ηελ ειπίδα θαη ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο καο» 

proseuxi.gr/ 

 

ΣΑ ΝΔΑ ΜΑ 

 

ηηο 3 Ινπλίνπ 2018   Κπξηαθή ησλ Αγίσλ 

Πάλησλ, καο επηζθέθηεθε ν εβαζκηψηαηνο 

 

 
 

κεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππφιενο θ. Ακθηιφρηνο ν 

νπνίνο ρνξνζηάηεζε, ιεηηνχξγεζε θαη θήξπμε ηνλ 

ζείν Λφγν, πιαηζηνχκελνο απφ ηνλ εθεκέξην ηνπ 

λανχ καο αξρηκαλδξίηε π. ππξίδσλα Καηζηκπξί 

θαη ηνλ δηάθνλν π. Καηζάξην. ην ηέινο 

πξνζθέξζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ Πλεπκαηηθνχ 

Κέληξνπ ν θαζηεξσκέλνο θαθέο. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Βαπηίζεηο  

ηηο 3 Ινπλίνπ 2018  ν Νηθόιανο Γαιαθηίδεο 
θαη ε Μαξία Καπάδαε (θφξε ηεο Γέζπνηλαο Ρνδηά 
απφ ην ρνηλνχδη ) βάπηηζαλ ζηνλ Ιεξφ Ναφ 
Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Γηθεγνξηθψλ Γιπθάδαο ην 
7ν ηνπο παηδί θνξίηζη   θαη ην νλφκαζαλ Μαξίλα 
Δπρφκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη θαιή δχλακε.  

Γάκνη 
ηηο 13 Μαΐνπ 2018  ν Υξπζνβαιάληεο 
Μπξίγθνο  θαη ε Μαξγαξίηα Φίιε ηέιεζαλ ηνπο 
γάκνπο ηνπο ζηνλ Ιεξφ Ναφ ηεο Παλαγίαο Γθαξηθά 
Κεξαηέαο. Δπρφκεζα λα δήζνπλ θαη θαινχο 
απνγφλνπο.   

Θάλαηνη 
ηηο 8 Μαΐνπ 2018 απεβίσζε ζην Πηθέξκη ν 
ηέιηνο Λαθηαηήο ηνπ Βαζηιείνπ (απφ ην ρνηλνχδη 
ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 80 εηώλ. 
 
ηηο 5 Μαΐνπ 2018 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε Βάγηα 
Μαπξηαλνχ (απφ ην Δπιάκπην ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 
97 εηώλ. 
 
ηηο 12 Μαΐνπ 2018  απεβίσζε ζηελ Ίκβξν ε 
Δπαγγειία  Κνπηζνκάιιε ην γέλνο Κηθηδέιιε          
(απφ  ηελ Παλαγία ηεο Ίκβξνπ ) ζε ειηθία 91 εηώλ. 
 
ηηο 15-16 Ινπλίνπ 2018 απεβίσζε ζηελ Ίκβξν ε 
Διέλε Καξθαιέκε ην γέλνο Κνθθηλάθε         (απφ  ην 
ρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ ) ζε ειηθία 64 εηώλ.  
 
ηηο 3 Ινπλίνπ 2018  απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε 
νθία Μνχηζνπ ην Γέλνο Ρνδηά   (απφ  ην ρνηλνχδη 
ηεο Ίκβξνπ )  ζε ειηθία 88 εηώλ.   
 
Δπρφκαζηε θαη πξνζεπρφκαζηε φινη ηνπο, κε ηε 
κεζηηεία ηεο Παλαγίαο, λα έρνπλ θαιφ Παξάδεηζν.  
 
πιιππνχκαζηε ηνπο νηθείνπο ησλ. 

ΙΜΒΡΙΑΚΟ ΑΝΣΑΜΩΜΑ 

ΚΑΛΔΜΑ 

Η επηηξνπή Αγίνπ Φαλνπξίνπ Λαγνλεζίνπ 

Αηηηθήο ζαο  θαιεί ζ΄ έλα παληκβξηαθφ 

αληάκσκα ζηνλ εζπεξηλφ ηνπ Αγίνπ 

Φαλνπξίνπ ην άββαην 1ε επηεκβξίνπ ζηνλ 

νπνίν ζα ρνξνζηαηήζεη  ν Μεηξνπνιίηεο  

Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο θ.θ. Νηθφιανο.  

Ακέζσο κεηά ζα κνηξαζηεί θξέαο θαη 

θνπξθνχηη. Θα αθνινπζήζεη κεγάιν γιέληη κε 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο απφ ηα ρνξεπηηθά καο 

θαη ζα ηξαγνπδήζεη ν   Πέηξνο  Ίκβξηνο πνπ 

έρεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ αγαπεκέλε 

καο Ίκβξν.  

Μπξίγθνο Υξπζνβαιάληεο. 
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Δπραξηζηνύκε εθ βαζέσλ ηνπο παξαθάησ 

δσξεηέο: 

Αλψλπκε  (εηο κλήκε ηέιηνπ Λαθηαηή)      50.00€ 

Αλψλπκνο                                               20.00€ 

…………………………………………………………………… 

ΚΟΣΩΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΜΟΤ ! 

Αιεζηλή ηζηνξία. 

π. ηεθάλνπ Αλαγλσζηνπνύινπ. 

  

ηε δεθαεηία πνπ ήκνπλ ζηνλ Άγην Βαζίιεην Πεηξαηψο, 
γχξσ ζηα 1975-76, ζε κηά Μαηεπηηθή θιηληθή, κεηαβαίλεη 

κηά λεαξά θπξία, 27 πεξίπνπ εηψλ, θαη ζπλαληά ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο θιηληθήο, πνπ ήηαλ γλσζηφο 
Γπλαηθνιφγνο, θαη ηνπ δεηά λα θάκεη ηε γλσζηή 

επέκβαζε ηεο εθηξψζεσο έλαληη κεγάιεο ακνηβήο. Ο 
γηαηξφο-καηεπηήξαο, πνπ ήηαλ άλζξσπνο ηνπ Θενχ, 

αξλήζεθε θαη ηεο είπε: 
 

Κπξία κνπ, ε θιηληθή κνπ είλαη θσιηά δσήο θαη δελ ζα 

ηελ θάλσ ζήκεξα «ζθαγείν». 
 

-Δίλαη δηθαίσκά κνπ, εγψ ην νξίδσ θαη εγψ ζα ην ξίμσ.. 
Άιισζηε, ζεηο ζα πιεξσζείηε θαιά. Μνπ θηάλεη ην έλα 

παηδί, άιιν δελ ρξεηάδνκαη. 

-Γελ γίλνκαη ζπλέλνρνο ζηελ ακαξηία ζαο. Μνπ ην 
απαγνξεχεη ν φξθνο πνπ έδσζα σο γηαηξφο θαη ε 

ζπλείδεζίο κνπ! Αληαπάληεζε ν επζπλείδεηνο 
Γπλαηθνιφγνο. Καη ε επθαηάζηαηε θπξία έθπγε 

λεπξηαζκέλε, γηα λα βξεη άιιν γηαηξφ γηα ηελ άκβισζε. 
 

Απφ ηφηε πέξαζαλ δχν ρξφληα. Έλα πξστλφ ν γηαηξφο 

δέρζεθε ζην ηαηξείν ηνπ ηελ επίζθεςη κηάο 
καπξνθνξεκέλεο γπλαίθαο. Σνπ θάλεθε γλσζηή θαη ηελ 

ζπκήζεθε. Μαδί ηεο ήηαλ θαη ν ζχδπγφο ηεο, γλσζηφο 
κεγαινεπηρεηξεκαηίαο. 

 

-Γηαηξέ, κε ζπκάζηε; Δίπε αξγά θαη κε πφλν ε θπξία. 
-Ναη, ζαο ζπκάκαη. Αιιά γηαηί θνξάηε καχξα θαη είζηε 

ηφζν θαηαβεβιεκέλε; 
-Γηαηξέ, κε ηηκψξεζε ν Θεφο! Μεηά ηελ έθηξσζε, πνπ 

έθαλα ηφηε ζε άιιε θιηληθή, χζηεξα απφ έλα δίκελν 

έραζα ην κνλάθξηβν παηδί κνπ, ηξηψλ εηψλ, απφ 
θαιπάδνπζα ιεπραηκία. Καη πνπ δελ πήγακε, κέρξη ηελ 

Ακεξηθή θζάζακε ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα.. Αξγφηεξα 
είδα θαη ηα ρεηξφηεξα. Λφγσ ηεο εθηξψζεσο, ππέζηε 

δεκηά ε κήηξα κνπ θαη ηψξα δελ κπνξψ λα θάλσ παηδί, 

γη’ απηφ θαη ήξζα ζε ζαο, γηα λα κε βνεζήζεηε. Έζθπςε 
ην θεθάιη ηεο θαη άξρηζε λα θιαίεη. 

-Με θιαίο θπξία κνπ. Θα πξνζπαζήζσ σο γηαηξφο λα 

ζαο βνεζήζσ. Δπηζπκψ φκσο λα θάλεηε θάηη, πνπ είλαη 
ζνβαξφ θαη πνπ ζα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

ςπρνζσκαηηθή ζαο ζεξαπεία. 
-ηη ζέιεηε γηαηξέ! 

 
-Θα πάηε εληφο ηεο εβδνκάδνο πξψηα ζ’ έλα θαιφ 

Πλεπκαηηθφ, Δμνκνιφγν θαη κεηά ζα θάκεηε απηέο ηηο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 
Πξάγκαηη ε θπξία πήγε (ηφηε ήηαλ ν Πλεπκαηηθφο παηήξ 

Γεψξγηνο Πηθξηδάο, πνιχ γλσζηφο θαη κε θχξνο) θαη 
ηνπο έβαιε «θαλφλα» : κε ηελ θιεξνλνκηά πνπ ζα 

έδηλαλ ζην ηξίρξνλν αγνξάθη πνπ έραζαλ, ζα 

έθηηδαλ κηα λέα πηέξπγα ζ’ έλα λνζνθνκείν, φπνπ 
ήζειαλ. Θα έθαλαλ φζα παηδηά ζα ηνπο ράξηδε ν Θεφο, 

ρσξίο αλαζηνιέο θαη δηζηαγκνχο. 
Θα εθθιεζηάδνληαη, ζα πξνζεχρνληαη, ζα κειεηνχλ ηελ 

Αγία Γξαθή, θαη ζα κεηέρνπλ ζηα κπζηήξηα ηεο 
εθθιεζίαο, επίζεο ζα θάλνπλ αχμεζε ησλ απνδνρψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

 
Πξάγκαηη ηήξεζαλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ Πλεπκαηηθνχ θαη 

χζηεξα απφ πέληε κήλεο έκεηλε έγθπνο ε θπξία θαη 
γέλλεζε έλα αγνξάθη πνπ πήξε ην φλνκα ηνπ πξψηνπ 

παηδηνχ ηεο. Αθνινχζεζαλ θαη άιια ηέζζεξα. πλνιηθά 

ηξία αγφξηα θαη δχν θνξίηζηα. Καη απφ ηφηε ε θπξία απηή 
θιαίεη.. απφ ραξά θαη επηπρία! 

 
Απφ ην βηβιίν «ΠΝΔΤΜ. ΓΙΑΓΡΟΜΔ ΣΟΤ 

ΜΑΚΑΡΙΜΟΤ» ζει.150 

 
http://agiabarbarapatras.blogspot.com/2010/03/blog-

post_9842.html 
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