ΠΕΣ ΜΑΣ, ΠΑΠΠΟΥΛΗ!
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Ἀγαπητά μας παιδιά,
Τό περιοδικό αὐτό εἶναι δικό σας. Γράφεται
γιά σᾶς καί σᾶς παρακαλῶ νά τό διαβάζετε. Θά
γράφει πράγματα πού θά εἶναι γιά τήν πρόοδό
σας. Καί ἡ χαρά μας εἶναι νά προοδεύσετε καί
νά γίνετε καλοί ἄνθρωποι στήν κοινωνία.
– Τό πρῶτο πού ἔχω νά σᾶς πῶ, παιδιά,
εἶναι νά ἀγαπᾶτε τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας. Τά ὀνόματα πού ἔχουμε εἶναι δικά τους.
Νά διαβάζετε τούς βίους τους καί θά τούς θαυμάσετε γιά τήν ζωή πού ἔζησαν. Καί οἱ ἅγιοι,
παιδιά, δέν ἦταν στήν παλαιά μόνο ἐποχή,
ἀλλά πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἁγίους. Στά
σημερινά μας χρόνια, ἐδῶ στήν πατρίδα μας
τήν Ἑλλάδα, ἔζησαν τρεῖς μεγάλοι ἅγιοι, πού
ἀξιώθηκα καί ἐγώ σάν παπᾶς νά τούς γνωρίσω
καί τούς τρεῖς, νά φιλήσω τό χέρι τους καί νά
κουβεντιάσω μαζί τους. Εἶναι ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος καί ὁ ἅγιος Παΐσιος.
Μά πάνω ἀπό ὅλους τούς ἁγίους, ἀγαπητά
παιδιά, νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία μας, τήν
Κυρία Θεοτόκο, τήν Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ Μεγάλη Μάνα μας πού μᾶς ἀγαπάει καί μᾶς προστατεύει. Ὁ ἅγιος Παΐσιος
ἔλεγε: «Ἡ Παναγία δέν μᾶς ἀφήνει. Μᾶς κου-

ΟΧΙ ΤΕΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΜΑ
Ἀγαπητά μας παιδιά, μάθετε ἀπό αὐτήν τήν
ὄμορφη παιδική ἡλικία πού ἔχετε νά εἶστε ἐργατικά καί φιλότιμα παιδιά. Μήν περιμένετε μόνον
οἱ ἄλλοι νά δίνουν σέ σᾶς, ἀλλά καί σεῖς νά εἶστε
πρόθυμοι νά βοηθεῖτε καί νά δίνετε στούς
ἄλλους. Διαβάστε τά παρακάτω λόγια τοῦ ἅγιου
Γέροντα Παϊσίου νά δεῖτε τί λέει:

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα δέν γεύτηκαν τή χαρά τῆς θυσίας καί δέν ἀγαποῦν
τόν κόπο. Μπῆκε ἡ τεμπελιά, τό βόλεμα, ἡ
πολλή ἄνεση. Ἔλειψε τό φιλότιμο, ἡ θυσία.

βαλάει στήν πλάτη της, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τό θέλουμε, νά μή κλωτσᾶμε, ὅπως κάνουν τά ἄτακτα παιδιά».
Τότε πού τά ἔλεγε αὐτά ὁ ἅγιος Γέροντας
μιά μοναχή (δηλαδή, καλογριά) τοῦ εἶπε: «Γέροντα, θά ἤθελα ἡ Παναγία νά κρατήσει κι
ἐμένα στήν ἀγκαλιά Της, ὅπως κρατάει τό Χριστό». Καί ὁ ἅγιος τῆς εἶπε: «Δέν σέ κράτησε
ποτέ ἐσένα; Δέν ἔνοιωσες καμιά φορά σάν
μωρό στήν ἀγκαλιά Της; Ἐγώ αἰσθάνομαι σάν
παιδάκι κοντά Της. Τή νιώθω Μάνα μου. Πολλές φορές πηγαίνω καί ἀκουμπῶ τήν εἰκόνα
Της καί λέω: “Τώρα, Παναγία μου, θά θηλάσω
λίγο Χάρη”. Νιώθω σάν μωρό πού θηλάζει στήν
ἀγκαλιά τῆς μάνας του ξέγνοιαστο, ἀμέριμνο,
καί νιώθω τήν μεγάλη Της ἀγάπη καί τήν ἀνέκφραστη στοργή Της καί τρέφομαι μέ Χάρη».1
Ἔτσι, ἀγαπητά παιδιά, νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία. Σάν τήν μεγάλη Μάνα μας καί νά προσεύχεστε σ᾽ Αὐτήν μέ λόγια βγαλμένα ἀπό τήν
καρδιά σας. Καί στό τέλος τῆς προσευχῆς σας
νά Τῆς λέτε κι αὐτό τό ὡραῖο τροπάριο: «Τήν
πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ
Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην Σου»!
1. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ´, σ. 90.

Θεωροῦν κατόρθωμα, ὅταν καταφέρνουν χωρίς
κόπο νά πετύχουν κάτι, ὅταν βολεύονται. Δέν
χαίρονται ὅταν δέν βολεύονται. Ἐνῶ, ἄν ἀντιμετώπιζαν τά πράγματα πνευματικά, θά
ἔπρεπε νά τά χαίρονται, γιατί τούς δίνεται
εὐκαιρία γιά ἀγώνα.
Ὅλοι τώρα, μικροί-μεγάλοι, κοιτάζουν τήν
εὐκολία. Οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι κοιτάζουν
πῶς νά ἁγιάσουν μέ λιγότερο κόπο. Οἱ κοσμικοί πῶς νά βγάλουν περισσότερα χρήματα
χωρίς νά δουλεύουν. Οἱ νέοι πῶς νά περνοῦν
τίς ἐξετάσεις χωρίς νά διαβάζουν· πῶς νά πά-

ρουν πτυχίο χωρίς
νά φεύγουν ἀπό τήν
καφετέρια. Καί, ἄν
εἶναι δυνατόν, νά
τηλεφωνοῦν
ἀπό
τήν καφετέρια γιά
νά τούς δώσουν τά
ἀποτελέσματα! Ναί,
ἐκεῖ
φθάνουν!
Ἔρχονται πολλά
παιδιά στό Καλύβι καί μοῦ λένε: «Κάνε προσευχή νά περάσω». Δέν διαβάζουν καί λένε:
«Ὁ Θεός μπορεῖ νά μέ βοηθήσει». «Διάβασε,
τοῦ λέω, καί κάνε καί προσευχή». «Γιατί μοῦ
λέει, δέν μπορεῖ ὁ Θεός νά μέ βοηθήσει;». Δηλαδή τήν τεμπελιά του νά εὐλογήσει ὁ Θεός;
Δέν γίνεται αὐτό. Ἄν τό παιδί διαβάζει ἀλλά
δέν πιάνει, τότε θά τό βοηθήσει ὁ Θεός. Εἶναι
μερικά παιδιά πού δέν θυμοῦνται ἤ δέν καταλαβαίνουν, ἀλλά καταβάλλουν προσπάθεια.

Αὐτά θά τά βοηθήσει ὁ Θεός καί θά γίνουν
τετραπέρατα.
Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν καί οἱ ἐξαιρέσεις·
ἕνα παλληκάρι ἀπό τή Χαλκιδική ἔδωσε ἐξετάσεις σέ τρεῖς σχολές καί πέρασε σέ ὅλες, σέ
ἄλλη πρῶτος, σέ ἄλλη δεύτερος, ἀλλά τόν ἀνέπαυε πιό πολύ νά βρεῖ μιά δουλειά γιά νά ξαλαφρώσει τόν πατέρα του πού δούλευε στά
μεταλλεῖα. Ἔτσι δέν πῆγε νά σπουδάσει καί
ἔπιασε ἀμέσως κάπου δουλειά. Αὐτή ἡ ψυχή
εἶναι φάρμακο γιά μένα. Γιά τέτοια παιδιά νά
πεθάνω, νά γίνω φυτόχωμα. Οἱ περισσότεροι
ὅμως νέοι ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπό τό κοσμικό
πνεῦμα καί ἔχουν πάθει ζημιά. Ἔμαθαν νά τούς
ἐνδιαφέρει μόνο ὁ ἑαυτός τους· δέν σκέφτονται
καθόλου τόν πλησίον ἀλλά μόνο τόν ἑαυτό
τους. Καί ὅσο τούς βοηθᾶς τόσο πιό πολύ
χουζοῦρι κάνουν.2
2. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Ε´, σ. 236.

Νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία γιά νά παίρνετε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τήν Θεία
Λειτουργία. Σᾶς περιμένουμε καί στά Κατηχητικά Σχολεῖα στήν αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως.
ΑΓΝΑ ΝΕΙΑΤΑ!
Κάποτε πῆγαν στόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο δυό
μαθητές τοῦ Λυκείου πού διακρίνονταν γιά τήν σεμνότητά τους καί τούς εἶπε:
Τό φίδι ἔχει ἠλεκτρισμό στά μάτια. Τό πουλάκι
πού κάθεται στό κλαδί βλέπει τό φίδι πού κάθεται
κάτω στήν ρίζα τοῦ δέντρου καί ἐνῶ καταλαβαίνει
ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος, ἠλεκτρίζεται ἀπ᾽ τά μάτια
τοῦ φιδιοῦ. Μαγνητίζεται, κατά κάποιο τρόπο, καί
πέφτει στό στόμα τοῦ φιδιοῦ. Ἔτσι κι ἐσεῖς προσέχετε νά μήν αἰχμαλωτιστοῦν τά μάτια σας καί χάσετε τό θησαυρό τῆς ἁγνότητας. Θέλει πολλή
προσοχή. Νά ἀγωνίζεστε μέ φιλότιμο. Ὁ διάβολος
ὅταν θέλει νά πολεμήσει ἕναν ἄνθρωπο δέν πάει
ἀμέσως ὁ ἴδιος. Ἀλλά τί κάνει; Στέλνει πρῶτα ἕνα
διαβολάκι «ἀναισθησιολόγο», γιά νά κοιμίσει τόν
ἄνθρωπο καί νά τόν κάνει ἀναίσθητο. Ἔπειτα πηγαίνει ὁ ἴδιος καί τόν χτυπάει. Βλέπετε; Προηγεῖται
ὁ «ἀναισθησιολόγος».
Ἔρχονται μερικές κοπέλες, οἱ καημένες, τραυματισμένες. Ζοῦν ἄτακτα μέ νέους, δέν καταλαβαίνουν πώς ὁ σκοπός τους δέν εἶναι καθαρός καί

σακατεύονται καί ρωτᾶνε:
– Τί νά κάνω πάτερ;
– Ὁ ταβερνιάρης, τούς λέω, ἔχει φίλο τόν μπεκρή, ἀλλά γαμπρό δέν τόν κάνει στήν κόρη του. Νά
σταματήσετε τίς σχέσεις. Ἄν σᾶς ἀγαποῦν πραγματικά, θά τό ἐκτιμήσουν. Ἄν σᾶς ἀφήσουν, σημαίνει ὅτι δέν σᾶς ἀγαποῦν καί θά κερδίσετε χρόνο.
Σέ κάποιον πού τόν ρώτησε γιά τόν γάμο καί
γιά τό φαινόμενο νά ἀναβάλλουν οἱ νέοι τόν γάμο
παρότι συζοῦν ἀπάντησε:
– Ὅπως τό τσαμπί, ἄν τό κόψεις ἀπό τό κλῆμα,
χαλάει, σαπίζει, δέν ὡριμάζει, ἔτσι καί ὁ ἔρωτας, ἄν
τόν χωρίσεις ἀπό τό μυστήριο τοῦ γάμου, ἀπό ὅπου
τρέφεται μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀργά ἤ γρήγορα θά
χαλάσει, θά διαστραφεῖ μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο
τρόπο. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἄφησαν τά ἀναστάσιμα!
Τά παιδιά πνίγονται στίς σπουδές καί ἀπελπίζονται
καί ὅλο ἀναβάλλουν τό γάμο. Κοιτάξτε νά παντρευτεῖτε νέοι. Ξέρετε, ὅταν εἶναι κανείς 30 χρονῶν τόν
σπρώχνουν τριάντα νά παντρευτεῖ. Ὅταν εἶναι 40
χρονῶν, τόν σπρώχνουν ἑξήντα! 3
3. Βλ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος Νεκταρίου, Τά παιδιά θέλουν λιακάδα, σελ. 201.202.

Εἶναι καλό νά ἔχετε πάνω σας μία μικρή εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἄν δέν ἔχετε, ὅταν μέ βλέπετε
νά μοῦ τήν ζητᾶτε.
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