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Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΒΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ!

Φορτίο ...
Είναι κάποιες στιγμές που έρχονται στη ζωή σου
και νοιώθεις ότι κουβαλάς το πιο βαρύ απ΄ όλους
φορτίο στις πλάτες ...
Το μόνο που θες αυτές τις στιγμές, είναι να μπεις στο πιο
απόμακρο δωμάτιο της ψυχής σου...
να κλείσεις την πόρτα, να σβήσεις το φως,
ν΄ ακουμπήσεις το φορτίο κάτω,
να λυγίσεις τα γόνατα και ν΄ αφεθείς Στα Χέρια Του...
ν΄ ακουμπήσεις την καρδιά σου ενώπιόν Του ...
και ν΄ αφήσεις τη σιωπή να μιλήσει ...
το χάδι Του Κυρίου να απαλύνει τον κάθε πόνο της
ψυχής, να της σηκώσει το κάθε φορτίο ,
να της μιλήσει μυστικά και σιωπηλά ,
και να της πει Το πιο Όμορφο Τραγούδι Τ΄ Ουρανού ...
" Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι ,
καγώ αναπαύσω υμάς".

Ένας ερευνητής βρήκε κάποτε το κουκούλι μιας
πεταλούδας.
Μια μέρα, παρουσιάστηκε ένα μικρό άνοιγμα
στο κουκούλι. Ο άνθρωπος κάθισε και παρατηρούσε
την πεταλούδα για αρκετές ώρες καθώς εκείνη
αγωνιζόταν να περάσει το σώμα της μέσα από την
μικρή τρύπα.
Κάποια στιγμή φάνηκε ανήμπορη να προχωρήσει
άλλο. Έτσι ο άνθρωπος αποφάσισε να βοηθήσει την
πεταλούδα. Με ένα ψαλίδι, έκοψε το υπόλοιπο
κομμάτι του κουκουλιού. Η πεταλούδα πρόβαλε
εύκολα, αλλά είχε πρησμένο σώμα και μαραμένα
φτερά.
Ο άνθρωπος συνέχισε να παρατηρεί την
πεταλούδα, γιατί περίμενε ότι τα φτερά της θα
μεγάλωναν και θα άπλωναν για να στηρίξουν το
σώμα της, το οποίο θα ξεπρηζόταν σιγά - σιγά.
Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε...
Αντίθετα, η πεταλούδα πέρασε την υπόλοιπη ζωή
της σέρνοντας το πρησμένο της σώμα και έχοντας
μαραμένα φτερά. Ποτέ δεν μπόρεσε να πετάξει.
Αυτό που ο άνθρωπος, με την καλοσύνη και την
βιασύνη του, δεν κατάλαβε ήταν πως ο αγώνας για
να βγει η πεταλούδα από το άνοιγμα, ήταν ο τροπος
με τον οποίο ο Θεός διοχέτευε υγρό από το σώμα
της προς τα φτερά, ούτως ώστε να είναι έτοιμη να
πετάξει μόλις ελευθερωθεί από το κουκούλι.
Μερικές φορές, οι δυσκολίες είναι ακριβώς αυτό
που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Αν ο Θεός μας
επέτρεπε να διασχίσουμε τη ζωή χωρίς εμπόδια, δεν
θα αποκτούσαμε τη δύναμη που δικαιούμαστε.
Δεν θα πετούσαμε ποτέ...

Σημείωμα της έκδοσης
Καλή χρονιά και ευλογημένη από τον Θεό, αγαπητοί φίλοι! Ας βοηθήσει Εκείνος, ώστε ο καινούριος
χρόνος να μας βρει περισσότερο ικανούς να νοιώθουμε παιδιά του Θεού, αδέρφια στο Όνομά Του!
Η γιορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών ας μας βάλει σε σκέψεις: για την πορεία μας στο σχολείο, την
ποιότητα των φιλικών μας σχέσεων (με μέτρο τη φιλία των δύο από τους Τρεις Ιεράρχες), την ευθύνη μας
γι’ αυτόν τον κόσμο...

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΦΙΛΙΑ
Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν «ἐπιτάφιο λόγο» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως «εἰς τὸν Μέγα Βασίλειο» τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

«...Τότε, λοιπόν, κι ἐγὼ τὸν δικό μου τὸν μέγα Βασίλειο, τὸν συνόδευα μὲ σεβασμὸ καὶ
συστολὴ βλέποντας τὴν σταθερότητα τοῦ χαρακτήρα του καὶ τὴν σύνεση τῶν λόγων του·
ἀλλὰ καὶ τοὺς συμφοιτητὲς μας, ποὺ ἔτυχε νὰ μὴν τὸν ξέρουν, τοὺς ἔπειθα νὰ
συμπεριφέρονται κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο πρὸς τὸ πρόσωπό του. Στοὺς πιὸ πολλοὺς ἐνέπνεε
σεβασμὸ καὶ μόνο ἀπὸ ὅσα φημολογοῦνταν γι΄ αὐτόν...
Καθὼς μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ ἐκδηλώθηκε ὁ μεταξὺ μας πόθος γιὰ ἐπικοινωνία
καὶ τὸ κοινὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν φιλοσοφία – τὴν ἀγάπη, δηλαδή, γιὰ τὴν άλήθεια-, τότε
πλέον γίναμε τὰ πάντα ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο: ὁμόστεγοι, ὁμοτράπεζοι, σύμψυχοι καὶ οἱ δύο,
ἀποβλέποντας μόνον σὲ ἕνα: νὰ αὐξάνουμε πάντοτε τὸν πόθο τοῦ ἄλλου γιὰ τὴν Ἀλήθεια...
Ὁ σύνδεσμος καὶ τὸ οἰκοδόμημα τῆς φιλίας μας στηριζόταν σὲ τόσο γερὲς καὶ χρυσὲς
κολῶνες, ὥστε προχωρούσαμε μπροστὰ μὲ συνεργοὺς τὸν Θεὸ καὶ τὸν μεγάλο πόθο μας,
ὅπως σημειώνει ὁ ποιητὴς Πίνδαρος. Πῶς νὰ μὴν τὰ φέρω ὅλα αὐτὰ στὴν μνήμη μου χωρὶς
δάκρυα; Μᾶς παρακινοῦσαν ἐξ ἴσου οἱ ἐλπίδες γιὰ τὴν μάθηση, πρᾶγμα, ποὺ συνήθως
προκαλεῖ τὸν φθόνο καὶ τὴν ἀντιζηλεία ἀνάμεσα στοὺς μαθητευομένους. Ἐμεῖς, ὅμως,
μελετούσαμε ὁ ἕνας τὸν ζῆλο -ὄχι τὴν ζήλεια- τοῦ ἄλλου γιὰ τὸ ἔργο τῆς μάθησης, χωρὶς νὰ
ὑπάρχει μεταξύ μας κανένα εἶδος φθόνου. Ἀγωνιζόμασταν και οἱ δύο, ὄχι πῶς νά πάρη ὁ
ἕνας τό πρωτεῖο καὶ νά βγῆ πρῶτος γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά πῶς θά παραχωρήση τήν
πρωτειά στόν ἄλλον. Ὁ καθένας θεωροῦσε τήν πρόοδο τοῦ ἄλλου δική του πρόοδο. Καί τόσο
ἤμασταν ψυχικά ἑνωμένοι, ὥστε φαινόμασταν σάν νά ὑπῆρχε μία ψυχή, πού εἶχε δύο
σώματα... Κοινὴ μας ἐπιδίωξη ἦταν νὰ κατορθώσουμε τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ συμμορφώσουμε τὴν
ζωὴ μας σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀλλάζοντας τὴν ἐδῶ φθαρτὴ
κατοικία μας πρὶν φύγουμε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο. Ἡ ζωὴ μας καὶ τὰ ἔργα μας
κατευθύνονταν μὲ κέντρο τὴν ἐπιδίωξη αὐτή. Ὁ καθένας γιά τόν ἄλλον ἦταν κανόνας καί
ζυγαριά, γιά νά κρίνεται ποιό εἶναι τό ὀρθὸ καί ποιό δέν εἶναι. Ἀπὸ τοὺς συμφοιτητὲς μας
συναναστρεφόμαστε ὄχι τοὺς πιὸ σκάρτους, ἀλλὰ τοὺς πιὸ συνετούς· οὔτε τοὺς πιὸ
ἐπιθετικούς, ἀλλὰ τοὺς πιὸ εἰρηνικοὺς κι ἐκείνους τῶν ὁποίων ἡ συναναστροφὴ θὰ μᾶς
πρόσφερε πνευματικὴ ὠφέλεια. Γνωρίζαμε, βέβαια, πολὺ καλά, ὅτι εἶναι πολὺ εὐκολότερο νὰ
ἀποκτήσεις κακία, παρὰ νὰ μεταδώσεις τὴν ἀρετή, ἐφ΄ ὅσον πολὺ πιὸ εὔκολο εἶναι νὰ
κολλήσει κανεὶς μιὰ ἀρρώστεια, παρὰ νὰ θεραπευτεῖ ἀπὸ αὐτήν. Τέλος καὶ στὰ ἴδια τὰ
μαθήματά μας φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ νοιώθουμε χαρὰ πολὺ πιὸ μεγάλη μὲ τὰ
ὠφελιμώτερα, παρὰ μὲ τὰ πιὸ εὐχάριστα στὴ μάθηση. Διότι καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ μαθήματα οἱ
νέοι διδάσκονται τὴν συμμόρφωση πρὸς τὴν ἀρετὴ ἤ τὴν κακία ἀνάλογα...»

«ΝΑ ΛΑΜΠΕΤΕ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...»
Μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτου Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀγαπητά μου παιδιά, Ἀγαπητοί ἐκπαιδευτικοί καί γονεῖς,
Οἱ μορφές τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν λάμπουν σήμερα
σάν ὁλόλαμπροι ἥλιοι στόν οὐρανό τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
καί ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι οἱ τρεῖς προστᾶτες
Ἅγιοι τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας μας. Σέ αὐτούς νά
ἀπευθύνεσθε μέ θάρρος στήν προσευχή σας καί νά τούς
ζητᾶτε νά παρακαλοῦν τό Θεό νά σᾶς φωτίζει στά μαθήματά
σας, νά σᾶς στηρίζει στίς δυσκολίες, νά σᾶς δίνει δύναμη
καθημερινά στόν ἀγῶνα σας γιά τή μόρφωση· μόρφωση,
ὅπως τή θέλει ὁ Θεός.
Ὁ Θεός ὅμως δέν θέλει νά προκόβουμε μόνο γιά
λογαριασμό μας! Δέν θέλει νά εἴμαστε ἀτομιστές, ἐγωιστές,
κλεισμένοι στόν ἑαυτό μας. Θέλημά Του εἶναι τά ὅποια
χαρίσματα ἔδωσε στόν καθένα μας καί τίς ὅποιες εὐκαιρίες μᾶς παρέχει στή ζωή μας νά τά
ἀξιοποιοῦμε γιά τήν ὠφέλεια ὅλων, γιά τό καλό τῆς κοινωνίας μας: π.χ. οἰκονομική ἄνεση,
γνώσεις, ἐλεύθερο χρόνο... Ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἀνθρώπους μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας καί
ἀλληλοβοήθειας, μέ ἀγάπη καί μιά στοργική ἀγκαλιά γιά κάθε ἀναγκεμένο ἄνθρωπο, μέ
ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί προσευχή γιά ὅλον τόν κόσμο.
Ἐσεῖς μπορεῖτε νά χτίσετε ἕναν τέτοιο κόσμο εὐλογημένο, περισσότερο ἅγιο, πού θά
ἀποζητάει πιό ἔντονα τήν χαρά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί θά ἔχει λιγότερο δάκρυ, λιγότερη
θλίψη, λιγότερη δυστυχία, ἀλλά περισσότερους ἀνθρώπους πού θά ἀγωνίζονται νά κάνουν τόν
κόσμο μας, τέλειο.
Ἡ περίφημη «κρίση» πού ζοῦμε εἶναι τό γέννημα τοῦ ἀτομισμοῦ μας, τῆς ἄρνησής μας νά
ἀναλάβει ὁ καθένας μας τό μερίδιο τῆς εὐθύνης πού τοῦ ἀναλογεῖ, νά δείξει τό καλό του
παράδειγμα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει: «Ἔτσι, λοιπόν, νά ζοῦμε, ὥστε νά μή
βλασφημῆται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Νά μήν ἀποβλέπουμε οὔτε στή δόξα τήν ἀνθρώπινη, ἀλλά νά
τιμᾶμε τόν καθένα στό μέτρο πού τοῦ ταιριάζει. «Μπροστά σ’ αὐτούς νά λάμπετε ὅπως τά ἀστέρια
στόν κόσμο», ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐμᾶς, τούς ἀνθρώπους ἄφησε σάν ἀστέρια,
γιά νά γίνουμε δάσκαλοι τῶν ἄλλων καί προζύμι πού θά ζυμώσει ὅλο τόν κόσμο καί νά
συναναστρεφόμαστε σάν ἄγγελοι τούς ἀνθρώπους... σάν τόν σπόρο πού ἀποδίδει καρπό πολύ. Δέν
θά χρειάζονταν λόγια, ἄν ἔλαμπε ἡ ζωή μας. Δέν θά χρειάζονταν δάσκαλοι, ἄν ἔδειχναν τά ἔργα
μας τί ἔπρεπε νά κάνουμε. Δέν θά ἦταν κανείς εἰδωλολάτρης, ἄν ἐμεῖς ἤμαστε πραγματικοί
Χριστιανοί. Ἄν τηρούσαμε ὅσα μᾶς λέει ὁ Χριστός, ἄν ἀδικούμαστε καί ὑπομέναμε τίς ἀδικίες καί τίς
ταλαιπωρίες ἀδιαμαρτύρητα, ἄν κάναμε τό καλό σέ ὅσους μᾶς ἔβλαπταν, κανείς δέν θά ἦταν τόσο
θηρίο, ὥστε νά μήν συγκινηθεῖ καί νά γίνει σωστός Χριστιανός, βλέποντάς μας ἔτσι νά πράττουμε
ὅλοι».
Ἀγαπητά μου παιδιά, Διαμαρτύρεστε –καί ὄχι ἄδικα- γιά τόν κόσμο πού φτιάξαμε οἱ
μεγαλύτεροι καί ἀπαιτεῖτε τήν ἀλλαγή του. Τολμῆστε ἐσεῖς τό πρῶτο βῆμα! Ἀλλᾶξτε ἐσεῖς, γιά
νά ἀλλάξει ὁ κόσμος! Ἀγωνιστεῖτε γιά τήν τελειότητα, ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ τό παράδειγμα καί
τή ζωή σας!

Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.
Δημ. Σχολείο Σφακιωτών, 23 /12/2011
Συνεργάστηκαν κατηχητές και παιδιά
από τις ενορίες Σφακιωτών,
Τσουκαλάδων και Παναγίας Ξένων
.Λευκάδος.
Τη «Δωροέκθεσή» μας οργάνωσαν και
κράτησαν ανοιχτή την περίοδο των
Γιορτών τα νέα παιδιά.

Τη μέρα των Χριστουγέννων ψάλαμε
ύμνους και κάλαντα στο Γηροκομείο
και το Νοσοκομείο της Λευκάδας.

Για γέλια και για κλάματα...
Έκδοση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
οδ. Αναπαύσεως 4 – 311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνα: 26450 22415 (εσωτ.: 22, 23)
E-mail: neotita_lefkas@yahoo.gr

