Σ’ αυτό το τεύχος:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ανοίγοντας στην προσευχή µε τη Γραφή για τον Κόσµο
- ∆ιακοπές (L. Sintas)
-Σκοπός Προσευχής
- Με τις περικοπές Ευαγγελίων (∆ηµ. ∆αλέζιος)
ΦΑΚΕΛΟΣ
Μια µοναχική κοινότητα στην υπηρεσία της Ενότητας
- Η Αδελφότητα «Παµµακαρίστου Θεοτόκου». (Συνέντευξη της Αδ. ∆ωροθέας στον π.
Γ.Μ.)
- Η πνευµατικότητα µέσα από τα γραπτά µιας µοναχής (Αδ. Αικατ. Τόµπρου)
- Μικρό χρονικό του Νοσοκοµείου «Η Παµµακάριστος» (Ρεπορτάζ π. Γ. Μαραγκός)
- Ίδρυµα για το παιδί «Η Παµµακάριστος» (Από το Ιντερνέτ)
- Το Πνευµατικό Κέντρο, Κηφισιάς - Η Εστία «Θ. Πρόνοιας», Νέου Κόσµου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι σχέσεις µε το Θεό και τον Κόσµο
- Πάρε Κύριε και δέξου (Αδ. Αικατ. Μαϊδιώτου, Αγ. Ιωσήφ, Κέρκυρα)
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Μεγάλοι σύγχρονοι προβληµατισµοί
- Με την κατάκτηση του Σύµπαντος (π. Γ. Μ.)
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Απόστολοι µε την Προσευχή
Ιούνιο και Ιούλιο 2007
∆ιακοπές
Υπάρχουν αυτοί που θα φύγουν
Υπάρχουν αυτοί που δεν θα φύγουν.
Αυτοί που έχουν τα µέσα
Και εκείνοι που δεν έχουν τα µέσα,
Αυτοί που έχουν τη διάθεση
Κι εκείνοι που δεν την έχουν.
Αν δεν έχω τη δυνατότητα να πάω διακοπές,
∆ώσε µου, Κύριε, τη µεγαλοψυχία,
Χωρίς ζηλοτυπία, χωρίς πικρία, χωρίς περιφρόνηση.
Γιατί όχι, δώσε µου τη χαρά
Να µοιάσω στον Υιό σου
Ο οποίος δεν είχε πού να γείρει το κεφάλι του.
Αν θα πάω διακοπές,
∆ώσε µου, Κύριε, να σταθµίσω την τύχη µου αυτή.
∆ώσε να επωφεληθώ από την ευκαιρία
Απλά και χωρίς ενοχές.
Αλλά δώσε µου επίσης, να µη λησµονήσω
Εκείνους που δεν θα φύγουν.
∆ώσε µου τη δύναµη να βοηθήσω
Τον ένα ή τον άλλο, να µπορέσουν να φύγουν.

L. Sintas

Σκοποί των µηνών
ΙΟΥΝΙΟΥ
1 ) Για τους εργαζόµενους στη Θάλασσα
• Ο Θεός να προστατεύει όσους εργάζονται στη θάλασσα και τις οικογένειές τους.
Το «Apostolatus Maris», η οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας, που ασχολείται παγκόσµια
για τους εργαζόµενους στη θάλασσα και τις οικογένειές τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις ανάµεσα σε πολιτισµούς, γλώσσες ή θρησκείες, επιθυµεί να σταθεί στο πλευρό, όσο µπορεί περισσότερο, στους ανθρώπους που εργάζονται στη θάλασσα, σχεδόν σε όλα τα λιµάνια του
κόσµου.
2 ) Η Εκκλησία στη Β. Αφρική, να δίνει µαρτυρία της αγάπης του Θεού.
• Με την παρουσία της και τη δραστηριότητά της, η Εκκλησία στη Βόρειο Αφρική να δίνει µαρτυρία για την αγάπη του Θεού προς κάθε άτοµο και κάθε λαό.
Σε δύσκολες περιόδους και σε κοινωνικές κρίσεις που περνούν ορισµένες από τις χώρες µας,
ο Επίσκοπος, ενεργοποιώντας τα χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος, πρέπει να είναι ο υπηρέτης ελπίδας: µε τη φρόνηση στις συµβουλές του, τη γαλήνη και την υποµονή την ώρα του πόνου, πρέπει να είναι ο βράχος πάνω στον οποίο µπορούν να στηριχτούν όσοι δοκιµάζονται.
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ΙΟΥΛΙΟΥ
1 ) Η στράτευση των πολιτών στη διαχείριση των δηµόσιων πραγµάτων.
• Όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα, ατοµικά ή σε οµάδες, να συµµετέχουν ενεργά
στη ζωή και στη διαχείριση των δηµόσιων πραγµάτων.
Είναι άµεσο καθήκον των λαϊκών χριστιανών να επεµβαίνουν για τη δικαιοσύνη µέσα στην
κοινωνία και να συµµετέχουν ενεργά στη διαχείριση των δηµοσίων πραγµάτων. ∆εν µπορούν
εποµένως να αρνηθούν «την πολύµορφη δραστηριοποίησή τους, οικονοµική, κοινωνική, νοµοθετική, διοικητική, πολιτιστική που αποβλέπουν στην προώθηση, οργανωµένα και θεσµικά,
το Κοινό Καλό» (λόγια του πάπα Βενεδίκτου 16ου).
2 ) Βοήθεια στα πρόσωπα που δεσµεύονται στο έργο του ευαγγελισµού των λαών.
• Όλοι οι χριστιανοί, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι και δικό τους το ιεραποστολικό
έργο της Εκκλησίας και ως εκ τούτου να βοηθούν αποτελεσµατικά εκείνους που δεσµεύονται άµεσα στον ευαγγελισµό των λαών.
Μέλη της Εκκλησίας, χάρη στο βάπτισµά τους, όλοι οι χριστιανοί είναι υπεύθυνοι της ιεραποστολικής δραστηριότητάς της. Η συµµετοχή αυτή, ως κοινότητες ή ως άτοµα, ονοµάζεται «Ιεραποστολική Συνεργασία». Η συνεργασία αυτή είναι θεµελιωµένη στην προσωπική ένωση µε
το Χριστό : Μόνο εφόσον είµαστε ενωµένοι όπως οι βέργες στο κλίµα (Ιω 15,5) µπορούµε να
αποδώσουµε καρπούς.

Περικοπές των Ευαγγελίων
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2007
Ιεράς Καρδίας του Ιησού - Λουκά 15,3-7
Σ’ όλες τις γλώσσες του κόσµου η λέξη «καρδιά» είναι συνώνυµη µε αποδοχή, τρυφερότητα,
ευσπλαχνία. Κανείς δεν µπόρεσε να αποκαλύψει καλύτερα την καλοσύνη της καρδιάς του
Θεού από τον Ιησού. Η φροντίδα του για του µικρούς και τους αδύνατους και στις καθηµερινές
τους αδυναµίες και δυσκολίες, αθλιότητες… Ο Ιησούς βίωσε αυτή την αγάπη, µε την πλήρη
εγκατάλειψη του εαυτού του, µέχρι την υπέρτατη προσφορά του εαυτού του πάνω στο σταυρό.
Κυριακή 17 Ιουνίου 2007
11η Κ/δροµίου Γ’ - Λκ. 7, 36 - 8,3
Ο Ιησούς απέναντι στο Φαρισαίο που τον κάλεσε σε γεύµα και η αµαρτωλή που πλένει τα
πόδια του Ιησού. Προφήτης είναι εκείνος που οδηγεί τον αµαρτωλό στο Θεό που συγχωρεί και
ελεεί. ∆ίκαιος είναι εκείνος που αναγνωρίζει την αµαρτωλή του κατάσταση, δέχεται την άφεση
από το Θεό και αποκηρύσσει από τη ζωή του το κακό. Ο Θεός δεν αγαπάει µόνο εκείνον που
δεν αµαρτάνει, αλλά και τον αµαρτωλό που αναγνωρίζει την αµαρτία του και καταφεύγει στο
Θεό που τον δικαιώνει.
Κυριακή 24 Ιουνίου 2007
Γέννησης Ιωάννη Βαπτιστή – 12η Κ/δροµίου Γ’ - Λκ. 9, 18-24
Όποιος θέλει να µε ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του και να µε ακολουθήσει, λέει ο Ιησούς
στο συγκεντρωµένο πλήθος. Πρόγραµµα ζωής αυστηρό και καθόλου ελκυστικό : «να πάρει το
σταυρό του»! Σ’ αυτή την πορεία το «εγώ» µου πρέπει να το µισώ και ο «πόνος» θα ήταν η βα-
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σιλική οδός που οδηγεί στο Θεό. Ας σταθούµε σ’ αυτές τις λέξεις. Σηµαίνουν ότι πριν απ’ όλα ο
Ιησούς αναγγέλλει µια «Καλή Είδηση» για να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα δεσµά του.
«Απαρνούµαι τον εαυτό µου», σηµαίνει απαρνούµαι τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού µου, η οποία µε εµποδίζει να πορεύοµαι προς το Θεό, µέχρι να γίνω υιοθετηµένο παιδί του εν Χριστώ.
Κυριακή 1 Ιουλίου 2007
13η Κ/δροµίου Γ’ - Λουκά 9,51-62
Καλεσµένοι στην ελευθερία. Ο Ιησούς πήρε τη µεγάλη απόφαση, ανεβαίνει προς την Ιερουσαλήµ, έτσι αρχίζει η πορεία του Ιησού προς το Σταυρό. Έτσι διαγράφεται µια ζωή αφιερωµένη,
και περιγράφεται η τέλεια αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Ο Ιησούς δεν υποχρεώνει
κανένα να τον ακολουθήσει, αλλά σ’ αυτούς που το επιθυµούν υποδεικνύει τις απαιτήσεις του
: «να µην έχεις συγκεκριµένο τόπο όπου να αναπαύεσαι». Με απλά λόγια ό,τι οδηγεί στο βόλεµα δεν αρµόζει στον Ιησού. «Άφησε τους νεκρούς… εσύ πήγαινε να αναγγέλλεις τη Βασιλεία του Θεού» . Το «κατεπείγον» βρίσκεται πάντοτε προς το µέρος της ζωής. Είναι επείγον να
είσαι εργάτης της Βασιλείας. Τέλος : Μην κοιτάζεις προς τα πίσω…
Κυριακή 8 Ιουλίου 2007
14η Κ/δροµίου Γ’ - Λκ. 10, 1-12.17-20
Ο Ιησούς βιάζεται να συγκεντρώσει τους καρπούς, γι’ αυτό αποστέλλει στα µέρη απ’ όπου
επρόκειτο να περάσει 70 µαθητές για το θερισµό που είναι έτοιµος… Ποιοι είναι αυτοί οι καρποί, µπορούµε ίσως να διακρίνουµε τους καρπούς του Πνεύµατος µέσα από τη ζωή των ανθρώπων : ταπεινή προσοχή στη ζωή των άλλων, την αλληλεγγύη που βιώνεται µε υποµονή,
σιωπηρή, τις χειρονοµίες αγάπης που περνούν απαρατήρητες, που µπορεί να χαθούν µέσα
στο θόρυβο της καθηµερινότητας. Οι θεριστές συλλέγουν τους καρπούς που τροφοδοτούν την
ελπίδα των ανθρώπων. Ο θερισµός είναι ανοιχτός προς όλους για τη χαρά του ανθρώπου,
για τη µεγαλύτερη δόξα του Θεού.
Κυριακή 15 Ιουλίου 2007
15η Κ/δροµίου - Λουκά 10,25-37
Ένας δρόµος ανοιχτός στο αύριο. Γεγονότα της ζωής µάς υποχρεώνουν συχνά να σταθούµε
και να διαλογιστούµε : «πού πηγαίνω;», «από πού έρχοµαι;». Αυτά µπορεί να είναι ένα γεγονός, µια συνάντηση, µια αρρώστια, κάποιο ατύχηµα ή ατυχία… Ένας δάσκαλος του Νόµου
θέτει τον Ιησού σε δοκιµασία, µε την ερώτηση τι πρέπει να κάνει για να αποκτήσει την αιώνια
ζωή. Η απάντηση του Ιησού δίνει στοιχεία για να εξετάσουµε τη ζωή µας : ξαναδιαβάσετε το
Νόµο και τη Γραφή. Ο καλός Σαµαρείτης δεν προτείνει µια συγκεκριµένη πράξη, αλλά ένα
τρόπο που οδηγεί στην εξέλιξη. Η αυστηρή τήρηση του Νόµου καθιστά τυφλούς τον ιερέα και
το λευίτη, που προσπερνούν τον άνθρωπο χωρίς να τον δουν. Το σηµαντικό εδώ είναι όχι να
«κάνω» ορισµένες πράξεις αλλά να «είµαι» συνεπής µε τις Γραφές.
Κυριακή 22 Ιουλίου 2007
16η Κ/δροµίου - Λουκά 10,38-42
Η Μάρθα και η Μαρία, η καθεµιά µε τη δική της στάση, µας προτρέπουν σε µια επιλογή. Η
απάντηση του Ιησού µας προτρέπει να είµαστε ολοκληρωτικά σ’ αυτό που επιλέξαµε, χωρίς
να συγκρινόµαστε µε τους άλλους. Ο καθένας έχει να ανταποκριθεί µε τα δικά του χαρίσµατα.
Για µένα ποια είναι, όχι η καλή αλλά η καλύτερη µερίδα.
Κυριακή 29 Ιουλίου 2007
17η Κ/δροµίου - Λουκά 11,1-13
Ζητάτε και θα σας δοθεί! Χτυπάτε και θα σας ανοίξουν! Ο Κύριος µας υπενθυµίζει ότι πρέπει
να επαναλαµβάνουµε τα αιτήµατά µας. Με απλότητα και ταπεινοσύνη, µε εµπιστοσύνη και
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πίστη. Η απάντηση είναι συχνά απρόσµενη. Ο Ιησούς µάς καλεί να µη σταµατούµε, αλλά να
συνεχίζουµε την πορεία µας.
π. ∆ηµήτριος ∆αλέζιος

Τοπική Εκκλησία

Μια µοναχική κοινότητα στην υπηρεσία της ενότητας
Η αδελφότητα της Παµµακαρίστου Θεοτόκου

+ Θα θέλατε, Αδελφή ∆ωροθέα, να µας πείτε πώς ξεκίνησε το Τάγµα της Παµµακαρίστου.
- Είναι γνωστό ότι στο ξεκίνηµα κάθε µοναχικού τάγµατος υπάρχει ένα ιδιαίτερο
κίνητρο και µια προσωπικότητα. Η Αδελφότητά µας οφείλει την ίδρυσή της στον µακαριστό επίσκοπο Γεώργιο Χαλαβαζή. Ο ιδρυτής µας έθεσε την αδελφότητα υπό τη
σκέπη της Παµµακαρίστου Θεοτόκου. Σιγά - σιγά διαγράφηκε όχι µόνο ο προορισµός του Τάγµατος αλλά και το πνεύµα που το διέπει. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται
στο Ιδρυτικό του 1920 όπως και στη ∆ιαθήκη του αειµνήστου Ιεράρχη (18 Ιαν.
1957).
+ Προσδιορίστε ακόµη πιο βαθιά την ιδιαιτερότητα της κλήσης σας.
- Το Τάγµα είναι βυζαντινού λειτουργικού τυπικού µε ιδιάζουσα αποστολή την
πραγµάτωση του οικουµενικής προσέγγισης των χριστιανών. Ο πόθος και η προσευχή του Κυρίου τη νύχτα του Μυστικού ∆είπνου: «Πάτερ ίνα πάντες εν ώσιν», αποτελεί το καθηµερινό στόχο κάθε µοναχής της Παµµακαρίστου Θεοτόκου.
+ Το Τάγµα της «Παµµακαρίστου» αποτελείται από κοινότητες µοναζουσών.
Ποια µέσα χρησιµοποιείτε για τη µόρφωσή σας; Τι περιλαµβάνει η καθηµερινή
σας ζωή;… Παρουσιάστε τα πιο χαρακτηριστικά σηµεία ώστε οι αναγνώστες των
Α. Ο. να γνωρίσουν την πνευµατικότητα και τα στοιχεία της ζωής σας;
- Στα διάφορα ερωτήµατά σας θα απαντήσω συνοπτικά! Προς επίτευξη του σκοπού, οι µοναχές επιδίδονται σε καθηµερινή βάση, στη Θεία Λειτουργία και στην Ιερή
Ακολουθία, και περιοδικά στη µελέτη της Αγίας Γραφής, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, της ∆ιδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας. Πάντοτε επιχειρούµε να χρησιµοποιήσουµε όλα τα κατάλληλα µέσα για την προαγωγή της Ενώσεως των Εκκλησιών.
+ Τι προβλέπει το Καταστατικό του Τάγµατος;
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- Πριν έρθω στην απαρίθµηση θέλω να επισηµάνω τα εξής : Στα 87 χρόνια της
ιστορίας µας, έγιναν δύο συντάξεις : Η πρώτη σύνταξη του Καταστατικού και του
Κανονισµού µας έγινε από τον ιδρυτή, το 1932. Επακολούθησαν οι προσαρµογές του
Κανονισµού από τον Επίσκοπο Υάκινθο, και του Καταστατικού από τον Σεβασµιότατο Ανάργυρο, στο φως των κειµένων της Β’ Συνόδου του Βατικανού. Για τον ειδικό σκοπό του Τάγµατος, απαιτείται, κατά το καταστατικό, ο αγιασµός των µελών µε
την προσευχή, την άσκηση στις µοναχικές αρετές, την πιστή τήρηση των µοναχικών
υποσχέσεων και τη συµβολή των µοναζουσών στην Αποστολή της Μητέρας Εκκλησίας µε την εκπαιδευτική, µορφωτική και φιλανθρωπική κατά Χριστό δράση, µέσα
στην Ελληνική Κοινωνία.
+ Γνωρίζω, Αδελφή ∆ωροθέα, ότι τόσο οι πρωτεργάτες όσο και όλες οι µοναχές έχετε θέσει υψηλά τον πήχη στην προσπάθειά σας αυτή…
- Πράγµατι, Πατέρα Γαβριήλ, είναι σωστή η διαπίστωσή σας. Ο πόθος και η προσευχή του Κυρίου µας τη νύκτα του Μυστικού ∆είπνου: «Πάτερ, ίνα πάντες εν ώσιν», πρέπει να γίνει στόχος και βίωµα κάθε µοναχής της Παµµακαρίστου. Το πέρασµα αυτό είναι απαραίτητο. Ο ίδιος ο Θείος ∆ιδάσκαλος ερµηνεύει αυτή την Ένωση:
«Καθώς, Σύ Πάτερ, εν εµοί καγώ εν Σοί, ίνα και αυτοί εν ηµίν εν ώσι». Το προτεινόµενο πρότυπο φαίνεται άπιαστο! Ο πήχης µάς οδηγεί στη βίωση του µυστηρίου της
Αγίας Τριάδος. Καλούνται λοιπόν να αποτελέσουν όλα τα µέλη της µοναχικής µας
κοινότητας «µία καρδιά και µία ψυχή», για να πιστέψει ο κόσµος. Πρόκειται για µια
προέκταση της αποστολής του Ιησού Χριστού! Από εκεί και πέρα ο «καρπός ο πολύς» είναι έργο του Παναγίου Πνεύµατος.
+ Είµαστε συνηθισµένοι να βλέπουµε τις Αδελφές πάντα στη δράση. Και µάλιστα πάντα µε το χαµόγελο και την ειρήνη στο πρόσωπό τους. Το περιέγραψε τόσο
όµορφα ο µεγάλος Άγγελος Σικελιανός όταν πρωτοβρέθηκε στο Νοσοκοµείο «Η
Παµµακάριστος». ∆εν φείδεστε του χρόνου και της εργασίας, της υποµονής και
της προσπάθειας, της ποιότητας στην προσφορά και τη συµµετοχή στον πόνο ή
την µορφωτική ανάπτυξη των παιδιών… Ποιο είναι το επίκεντρο της ηµέρας σας;
Τι είναι αυτό που δίνει νόηµα τόσο στην ύπαρξή σας όσο και στη ζωή σας µέσα
στην καθηµερινότητα;
- Σίγουρα η Θεία Ευχαριστία αλλά και η Ιερή Ακολουθία είναι η πρώτη φροντίδα
µας αφού µας επιτρέπουν να ενώνεται η φωνή µας µε τις φωνές της παγκόσµιας Εκκλησίας. Στη λατρεία συναντούµε τον Κύριο, όπως και τις ανάγκες των ανθρώπων.
Πατέρα, θα µου επιτρέψετε να επανέλθω σε µια φράση του Ιδρυτή: «Με τον Χριστόν
θα πηγαίνουν όπου τις καλεί η αποστολή αφού η αφοσίωση οφείλει να είναι η ουσία
της ζωής τους και θα καταναλίσκουν τις δυνάµεις τους στην υπηρεσία Του µε πνεύµα
πίστεως».
+ Συνοπτικά, οι κοινότητές σας προσφέρουν σήµερα τις υπηρεσίες τους σε
ποιους τοµείς;
- Εκτός των καθαρά πνευµατικών µας καθηκόντων, οι µοναχές ασχολούνται µε
δραστηριότητες που περιλαµβάνουν: - τη νοσηλεία των ασθενών, - την εκπαίδευση
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των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, τη διανοητική και την εν γένει ανάπτυξη και προστασία φοιτητριών και νεαρών εργαζοµένων κοριτσιών, - τη συµπαράσταση σε οικογένειες προσφύγων ή µεταναστών και µια διακριτικά δυναµική λειτουργία του
Πνευµατικού Κέντρου.
+ Ας επιστρέψουµε στην ίδρυση των διαφόρων έργων. Μπορείτε να µας πείτε
πώς ξεκίνησαν και ποια ήταν τα αποτελέσµατα της προσφοράς τους.
- Με το πνεύµα που περιγράψαµε, οι µοναχές της Παµµακαρίστου ξεκίνησαν τη
δραστηριότητά τους στα πλαίσια της ενορίας και σ’ ένα σχολείο που ίδρυσαν το 1920
στην Κωνσταντινούπολη και το 1932 στην Αθήνα.
Το 1940 όταν άρχισε ο πόλεµος ο Σεβασµιότατος Γεώργιος Χαλαβαζής µε τη συγκατάθεση των µοναχών έθεσε στη διάθεση της ελληνικής κυβερνήσεως, για τις ανάγκες του αγωνιζοµένου Έθνους, το σχολείο. Τότε το κτήριο ξεκίνησε υπό την επίβλεψη των µοναχών ως νοσοκοµείο, το οποίο λειτουργεί µέχρι και σήµερα προσφέροντας µεγάλες υπηρεσίες, όπως όλοι γνωρίζουµε.
Κατά τον αγγλικό αποκλεισµό αρχίζει και η πείνα, ειδικά στην Αθήνα. Τότε ιδρύονται οι Εστίες «Θείας Πρόνοιας», το 1941.
+ Σχολείο που µετατράπηκε σε Νοσοκοµείο, πολύµορφη Εστία που αγκάλιασε
πολλές ανάγκες και συνάµα κατόρθωσε την απαραίτητη συνεργασία είναι σηµαντικά πεδία δράσης που αγγίζουν τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο δίχως διάκριση.
Και µεταπολεµικά τι καινούργιο συνέβη;…
- Στραφήκαµε προς τρεις κυρίως κατευθύνσεις:

. Μετά από τον πόλεµο είδαν οι αδελφές ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από υγιεινή
διατροφή και καθαρό αέρα, έτσι αρχίζει η λειτουργία των κατασκηνώσεων από το
1945 έως το 1952. Λίγο µετά, η χώρα µας δοκιµάζεται από τους σεισµούς, την προσφυγιά και τη µετανάστευση. Οι Αδελφές είναι πάντα στο πλευρό των σεισµοπαθών
και των προσφύγων. Οι κατασκηνώσεις µετατρέπονται σε ίδρυµα της Νέας Μάκρης,
εκτός από την Οικοκυρική Σχολή, ανοίγει και Ειδικό Σχολείο, εφόσον οι ανάγκες των
παιδιών για ειδική µόρφωση είναι πολύ µεγάλες.

. Από το 1944 λειτουργούν Εστίες µε τίτλο «Θεία Πρόνοια» για κοπέλες φοιτήτριες και εργαζόµενες, που θέλουν να βρίσκονται σε περιβάλλον οικογενειακό, κυρίως χριστιανικό και µε συνθήκες ζωής καθόλα προσιτές. Στην αρχή λειτουργεί Εστιατόριο (1944-46) και κατόπιν Στέγαση, σε δύο ιδρύµατα (Πλ. Βάθη και Νέο Κόσµο,
το οποίο συνεχίζει µέχρι σήµερα.

. Η πνευµατική ζωή απασχόλησε και απασχολεί όλες τις Αδελφές. Για το λόγο
αυτό λειτουργεί στην Κηφισιά Πνευµατικό Κέντρο για τις ίδιες τις Αδελφές αλλά και
για τα άτοµα που θα θελήσουν να επωφεληθούν από το χώρο αυτό. Πράγµατι δεν είναι λίγοι άνδρες και γυναίκες που επιθυµούν να βρουν τη γαλήνη και να ενωθούν µε
το Θεό, τόσο Έλληνες όσο και Ξένοι.
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Οι διευθύνσεις µας για κάθε ενδιαφερόµενο
είναι οι εξής:

. Ιερά Μονή Παµµακαρίστου: Στροφυλίου 42
Τ. Κ. 145 61
80.77.578

Κηφισιά - Τηλ. 80.78.674/

.

Ιερά Μονή Παµµακαρίστου: Ιακωβάτων 43
Τ. Κ. 111 44 Αθήνα - Τηλ. 22.84.851

. Ιερά Μονή Παµµακαρίστου: «Ίδρυµα για το
παιδί»: Νέα Μάκρη Τ.Κ. 190 05
Τηλ. 0294-96035

.

Εστία «Θεία Πρόνοια»: Αµεινοκλέους 30
Νέος Κόσµος Τ. Κ. 117 45 Αθήνα
Τηλ. 92.21.002 Fax. 92.20.114

Τρία βιβλία

Στοιχεία πνευµατικότητας µέσα από τα γραπτά µιας µοναχής
(Αδ. Αικατ. Τόµπρου)

Ακολούθει Μοι!
Στη ζωή µας οι µεγάλες αποφάσεις δεν είναι τόσο σπάνιες, αλλά καµιά δεν ξεπερνά
σε σπουδαιότητα την παρούσα, αυτή της ολοκληρωτικής αφιερώσεως µας στο Θεό.
Το θεϊκό κάλεσµα προϋποθέτει ένα βλέµµα στοργικό. «Ο δε Ιησούς εµβλέψας αυτώ
ηγάπησεν αυτόν». Και στην εγκάρδια ανταπόκρισι: «Ιδού ήκω», ο Ιησούς εκθέτει τους
όρους δια να φθάση η εκλεκτή ψυχή στην τελειότητα: «Ύπαγε, όσα έχεις πώλησον και
δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ και δεύρο ακολούθει µοι, άρας τον σταυρόν σου».
«Ακολούθει Μοι»! Ιδού το πρόγραµµα κάθε αφιερωµένης ψυχής.
(από το εξώφυλλο)

Μόνη µαζί Του
Η χριστιανική ζωή έχει απαιτήσεις. Γνωρίζει τον πόνο και τις στερήσεις. Απαιτεί
µετάνοια και αγκαλιάζει τη θυσία.
∆έχεται το σταυρό και όταν πρέπει, αντιµετωπίζει τον πόνο και το θάνατο. Αλλά
στην υπέρτατή της έκφραση η χριστιανική ζωή είναι «µακαρισµός».
Θυµηθήτε την επί του Όρους οµιλία του Χριστού. Στρέφεται ακριβώς γύρω από
τους µακαρισµούς, γιατί η χριστιανική ζωή είναι θετική. Είναι λυτρωτική και εξαγνιστική.
Είναι µεταµόρφωσις: τα πάντα τείνουν στο αγαθό, στην ευτυχία.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ τεύχος 1044

Ιούνιος-Ιούλιος 2007

8

Είναι ανθρώπινη και παραπάνω από ανθρώπινη, γιατί την κυριεύει µια ζωντανή παρουσία, η παρουσία του Παρακλήτου Πνεύµατος, του πνεύµατος του Χριστού, που
την συµπαραστέκεται, την διατηρεί και την καθιστά κατάλληλη για ανώτερα, προδιαθέτοντάς την να πιστεύει, να ελπίζει, να αγαπά.
Είναι αισιόδοξη. Είναι δηµιουργική. Είναι ευτυχής σήµερα, γιατί περιµένει το πλήρωµα των µακαρισµών αύριο.
(από το εξώφυλλο)

Όταν κτυπά η καµπάνα
Βιβλίο
Όταν χτυπά η καµπάνα

«Ένα βιβλίο από τα ωραιότερα του είδους του, γιατί, εκτός από το άρωµα της πίστεως, το οποίον αναδίδεται από κάθε σελίδα του, µεταδίδει απέραντη γαλήνη και
ψυχική ευφορία, συγχρόνως είναι και γεµάτο από την εκκλησιαστική ποίηση, της οποίας η συγγραφεύς (Πρωθηγουµένη άλλως τε της «Παµµακαρίστου») φαίνεται τέλειος γνώστης, καθώς και των γραφών, έχει δε και πολλά ωραία ευρηµατικά εκεί.
Έτσι, µολονότι ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι, καθώς φαίνεται ο θρησκευτικός
φρονηµατισµός και όχι απλώς η λογοτεχνία («η τέχνη για την τέχνη»), όµως και το
ότι είναι τόσον ωραία γραµµένα, συµβάλλει πολύ εις την επιτυχία του σκοπού αυτού.
Τίποτε δεν θα ηυχόµεθα περισσότερον για το ωραίο αυτό βιβλίο, από το να διαβαστή
από όσον γίνεται περισσοτέρους αναγνώστας, ώστε η απήχησίς του να είναι ευργετική σ’ όσο περισσότερες ανθρώπινες ψυχές».
∆ελτίον Ενώσως Ελλήνων Θεολόγων

Κοντά στον ασθενή

Μικρό χρονικό του Νοσοκοµείου
«Η Παµµακάριστος»
Το 1940, µε την έκρηξη του ελληνο-ιταλικού πολέµου, ο Σεβασµ. Γεώργιος Χαλαβαζής
µε τη συγκατάθεση των Μοναχών έθεσε στη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης, για τις
ανάγκες του αγωνιζοµένου Έθνους, το σχολικό κτίριο που λειτουργούσε από το 1936, στην
οδό Ιακωβάτων.
Σ΄ ένα αδηµοσίευτο χειρόγραφό της (1978), η Αδ. Αικατερίνη µοναχή σηµειώνει. «Η
προσφορά γίνεται δεκτή. Το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο, που κινδυνεύει από εναέριες επιδροµές,
µεταφέρει σε µας το χειρουργικό και Μαιευτικό Τµήµα µε χειρουργείον, όπου θα είναι δυνατή η
παροχή πρώτων βοηθειών. Αι νοσηλευτικαί κλίναι διαδέχονται τα θρανία και στήνεται ένα Νοσοκοµείο. Ο ∆ήµος έχει ήδη υποστηλώσει το ηµιυπόγειο και χρησιµεύει για καταφύγιο αµάχου
πληθυσµού της περιοχής».
Και συνεχίζει: «Αυτό το µικρό και υποτυπώδες Νοσοκοµείο θα κατακτήσει τας καρδιάς, θα
πλατύνει τας ψυχάς, θα ενθουσιάσει ευεργέτας και θα γίνει το Νοσοκοµείο που γνωρίζουµε σήµερα. Η παρουσία των Μοναχών Αδελφών µε την ευαγγελική γλυκύτητα και προθυµία κατακτά
τις καρδιές των νοσηλευοµένων και εµψυχώνει τους ιατρούς και η φιλανθρωπική δράσις γίνεται φυσικό αποτέλεσµα της υπάρξεως των. Έτσι καταργούνται τα διαχωριστικά επίθετα ορθόδοξοι και καθολικοί».
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Το εθελοντικό προσωπικό που βοηθά τις Μοναχές στις υπεράνθρωπες προσπάθειες τους
δια την επιβίωσει του Έθνους, ενθουσιάζει τον µεγαλόπνοο Ιεράρχη και ιδρύει τον Μάρτιον
1943 την Ελληνική Καθολική Αδελφότητα Νεανίδων (ΕΚΑΝ).
Μετά τις εχθροπραξίες, το κτίριο αυτό µετατράπηκε σε υπερσύγχρονο νοσοκοµείο µε
την ονοµασία «Παµµακάριστος». Λειτουργεί έκτοτε αδιαλείπτως προσφέροντας υψηλή ποιότητα επιστηµονικής και νοσηλευτικής φροντίδας για τον άρρωστο.
Το Νοσοκοµείο είχε αρχίσει ταπεινά. Οι στερήσεις ήταν πολλές. Τα κρεβάτια προσφέρθηκαν από την «Ούνρα». Ωστόσο, παρ’ όλες τις δυσκολίες, ο πρωταγωνιστής Ιεράρχης, οι
Μοναχές, οι Γιατροί κι’ οι Αδελφές νοσοκόµες µε θάρρος συνέχιζαν την ευγενή διακονία
τους δίπλα στο κρεβάτι του πονεµένου αδελφού. Με την πάροδο του χρόνου το Ίδρυµα εξοπλίσθηκε µε σύγχρονα τεχνικά µέσα κι’ αυξήθηκε ο αριθµός του επιστηµονικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Μέρα – νύχτα όλοι δίνουν παραδειγµατικά το «παρών» στην εκτέλεση του ιερού υπουργήµατός τους.
Οι ανάγκες όµως πολλαπλασιάζονταν. Ο χώρος ήταν πια µικρός για να στεγάσει τους
αρρώστους, το προσωπικό, τα εργαστήρια, κλπ. Γι’ αυτό, κατεδαφίσθηκε ο παλαιός Οίκος
Αδελφών και σ’ όλο το µήκος του κήπου άρχισε να χτίζεται η νέα πτέρυγα του Νοσοκοµείου… Στο µεταξύ, στους πρώτους κιόλας ορόφους, παρέχεται µια σύγχρονη, φροντισµένη
επιστηµονικά νοσηλεία, αλλά και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µια εσωτερική ανακούφιση του ασθενούς.
«Η διπλωµατούχος µοναχή Αδελφή, χέρι µε χέρι µε τη λαϊκή Αδελφή, φροντίζουν αδιάκοπα, µε στοργή τους πάσχοντες. Οι ασθενείς µπορούν να περνούν ώρες ευχάριστες σ’ ανθοστολισµένα σαλόνια. Στον κήπο, υπάρχει µια σπηλιά της Μεγαλόχαρης, όπου Μοναχές, ασθενείς
κι’ επισκέπτες, σαν µ’ ένα χέρι, ανάβουν το κεράκι τους, ενώ τα χείλη ψελλίζουν θεοµητορικά
τροπάρια».
Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας (Απρίλιος 1966) έγιναν µ’ επισηµότητα, απ’ τον πρόεδρο
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σεβασµ. κ. Υάκινθο. Ήταν η στιγµή της προσφοράς του φιλόξενου ακινήτου στους ασθενείς. Έπρεπε ν’ αγαπήσουν το Νοσοκοµείο τους. Ήταν απαραίτητο να αισθάνονται «οικείοι» µ’ αυτό. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαία η δηµιουργία καλοφτιαγµένων και περιποιηµένων σαλονιών. Επίσης οι θάλαµοι, µε ένα, δύο και τρία κρεβάτια εξοπλίσθηκαν µε όλα τα σύγχρονα µέσα για την εξυπηρέτηση και την ανακούφιση του ασθενούς.
∆εν λείπουν απ’ το νοσηλευτικό χώρο οι επιστηµονικές ανακοινώσεις, οι πνευµατικές εκδηλώσεις, που παρακολουθούνται από πυκνό ακροατήριο, όπως και οι εορταστικές εκδηλώσεις
µε τη συµµετοχή επισήµων, του επιστηµονικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, και πολλών φίλων προσκεκληµένων.
Σήµερα το Νοσοκοµείο λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ).
π. Γαβριήλ Μαραγκός
Ρεπορτάζ

Συζητώντας µε την Αδ. Αικατερίνη
+Κατά τη µακρόχρονη ζωή σας, οι ευθύνες σας στο νοσοκοµείο «Παµµακάριστος» σας οδήγησαν
να συναντήσετε ανθρώπους του πόνου, προσωπικότητες - όπως τον Άγγελο Σικελιανό - αλλά και απλούς ασθενείς. Πέστε µας, από την εµπειρία σας, πώς ο άνθρωπος αντιµετωπίζει τον πόνο, το θάνατο;
- Τόσο κατά τα χρόνια της κατοχής σαν διευθύντρια της Εστίας ασθενών και του Βρεφικού
Σταθµού και των Ιατρείων αυτών (Παραρτήµατα των εστιών Θείας Προνοίας) όσο και σαν διευθύντρια του Νοσοκοµείου, µου χάρισαν την ευκαιρία να έλθω σε επαφή µε πολλές χιλιάδες ανθρώπων
χωρίς υπερβολή. Στη διακονία µου κοντά τους απεκόµισα την εµπειρία του πόνου σαν κάθαρση της
ψυχής και στροφή προς το Θεό. Ο λαός µας βαθιά πιστεύει: το διαπιστώνουµε την ώρα της δοκιµασίας, του πόνου και του θανάτου. Μικροί και µεγάλοι αισθάνονται, όπως οµολογούν οι ίδιοι, τόση
σιγουριά όχι µόνο κοντά στις µοναχές αδελφές αλλά στο περιβάλλον του Νοσοκοµείου και πιστεύουν πως η αφοσίωση αυτή που τους αγκαλιάζει είναι δείγµα της αγάπης του Θεού γι’ αυτούς και
τους δικούς τους. Πολλοί θεωρούν ευεργεσία την αρρώστια τους γιατί τους φέρνει κοντά στο Θεό.
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Όσο για το θάνατο – κατά γενικό κανόνα – νέοι και ηλικιωµένοι τον αντιµετωπίζουν µε πίστη: «Θα
κλείσω τα µάτια µου εδώ κάτω, έλεγε πρόσφατα ένας νέος ετοιµοθάνατος, για να βρεθώ στην αγκαλιά του Πατέρα µου».
Αν. Ορίζοντες
αρ.840/ 11.1986

«Η Παµµακάριστος Θεοτόκος ευρύνει τον κύκλο γνωριµιών, επαφών και αλληλοεκτιµήσεως. Πόσο
άνετα ζούµε ανάµεσα σ’ αυτό το πλήθος που στεγάζεται και επισκέπτεται καθηµερινώς την Παµµακάριστο. Όταν οι σειρήνες κράζουν συναγερµό, το καταφύγιο γεµίζει. Όλα γίνονται µε βαθειά σιωπή και
περιµένουν την Μητέρα Ειρήνη Χαλαβαζή, την Ηγουµένη µας, µε την ωραία και ζεστή φωνή της ν’
αρχίσει τους ύµνους της Παρακλήσεως».
Α.Τ.

Τον καιρό των συσσιτίων
Οι µοναχές της Παµµακαρίστου ετοιµάζουν φαγητό – το συσσίτιο για 1.186 άτοµα: µεγάλους και
παιδιά. Επίσης µοιράζουν φάρµακα υπό την εποπτεία των διπλωµατούχων µοναχών και τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο αριθµός των ατόµων που εξυπηρετήθηκαν από την Εστία Ασθενών έφθασαν τις 12.333. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα συνεργάστηκε ολόκληρη η Καθολική
Εκκλησία της Ελλάδος µε διάφορα κέντρα σε διάφορες περιοχές. Μεταξύ του 1944 και 1946, τα
άτοµα που έπαιρναν συσσίτιο ανήλθαν τις 47.000.

Ίδρυση Σχολής Αδελφών
Η συνεχής πρόοδος και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής Επιστήµης επέβαλε την Ίδρυση Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων. Η Σχολή της Παµµακαρίστου αποτελεί εξάρτηµα του Νοσοκοµείου. Ιδρύθηκε µε
διάταγµα (541/29.5.65) κι’ άρχισε να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1966.. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών τίµησε τη Σχολή µε τον τίτλο της «Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων Η
Παµµακάριστος». Αποφοίτησαν ως τώρα 93. Σήµερα φοιτούν στη Σχολή 70 Αδελφές. Οι σπουδάστριες εφοδιασµένες µε το δίπλωµα τους είναι άριστα καταρτισµένες, ψυχικά καλλιεργηµένες, και
εµπλουτισµένες µε αισθήµατα αγάπης και αφοσιώσεως για τον συνάνθρωπο.

«Από τας πρώτας ηµέρας του φάσµατος της εξολοθρευτικής πείνας µια Αδελφή Ελένη της Παµµακαρίστου θα οργανώσει τον Θεσσαλικό Κάµπο, για τον επισιτισµό µας. Παρά την επισφαλή υγεία της και
τους κινδύνους, αψηφούσα ακόµη και τον θάνατο διέτρεχε τα διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεως
Βόλου, Λαµίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Βόνιτσας, Κέρκυρας, Μεσολογγίου, Πατρών, Καλαβρύτων ως και τας φυλακάς Αθηνών, Καλλιθέας εµψυχώνοντας και τροφοδοτούσα τους κρατουµένους
δια της Εστίας Παραµυθιάς Κρατουµένων. Ασχολήθηκα ακόµη και µε τη Μυστική Εστία».

Βιβλίο
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Τα γεγονότα, οι ανάγκες, το όραµα και ο ανθρωπολογικός στόχος, η διορατικότητα και η αποφασιστικότητα, στηρίζονται στην ευαγγελική πίστη και στον πόθο
για την ενότητα των χριστιανών…

Κοντά στο παιδί

Ίδρυµα για το παιδί: «Η Παµµακάριστος»

Το Ίδρυµα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» στη Νέα Μάκρη, λειτουργεί
από το 1953 σαν φορέας παροχής προστασίας και εκπαίδευσης παιδιών.
Είναι Ν.Π.Ι.∆. φιλανθρωπικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιδοτούµενο
από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και είναι συµβεβληµένο µε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. ∆ιοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Χρέη νοµίµου εκπροσώπου εκτελεί η Γ. ∆ιευθύντρια.
∆έχεται άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή/και κοινωνικά προβλήµατα, ηµίτροφα ή οικότροφα από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από όλη την Ελλάδα. Από το
1953 µέχρι σήµερα έχει προσφέρει διάφορες υπηρεσίες σε περίπου 4.000 παιδιά και
νέες πάνω σε θέµατα εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας και επαγγελµατικής κατάρτισης.
Τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω των αναγκών που παρουσιάστηκαν εξειδικεύθηκε και δέχεται παιδιά και νέες µε γνωσιακές-νοητικές µειονεξίες και που επιπρόσθετα µπορεί να παρουσιάζουν:
* στοιχεία αυτισµού ή αυτισµό
* δυσκολίες στο λόγο και στην επικοινωνία
* δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση, µε συνοδές εκδηλώσεις στη
συµπεριφορά
* ή συνδυασµός των παραπάνω µειονεξιών
Σήµερα το Ίδρυµα περιθάλπει περίπου 200 άτοµα, από 3 ετών, που µπορούν να
παραµείνουν µέχρι 30 ετών. Τα άτοµα αυτά φοιτούν ανάλογα στον Παιδικό Σταθµό, στο Ειδικό ∆ηµόσιο ∆ηµοτικό Σχολείο ή εκπαιδεύονται στα Εξειδικευµένα Εργαστήρια Επαγγελµατικής Κατάρτισης βοηθούµενα από την Ειδική Επιστηµονική
Οµάδα του Ιδρύµατος καθώς και από θεραπευτικά και δηµιουργικά προγράµµατα.
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Το έργο του Ιδρύµατος
Παιδικός Σταθµός
Για κανονικά παιδιά. Στο Τµήµα υπάρχει ενσωµατωµένη οµάδα παιδιών µε σοβαρά
προβλήµατα.
∆ηµόσιο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Εκτός του προγράµµατος του Ειδικού Σχολείου λειτουργούν και 12 τµήµατα προβαθµίδων, που δέχονται παιδιά που ως ασκήσιµα δεν τα συµπεριλάµβανε η ειδική
αγωγή.
Προεπαγγελµατικό τµήµα
Μονοετές ή διετές πρόγραµµα για εφήβους που καλύπτει όλο το φάσµα της νοητικής καθυστέρησης και προβληµάτων στην επικοινωνία.
Επαγγελµατικά Εργαστήρια
Με τµήµατα που εξειδικεύονται στη Ταπητουργία, Υφαντική, Γαζωτική, Κεντητική, Χειροτεχνία, Πλεκτική, Κεραµική, Αγροτική και Οικιακή Οικονοµία, και στη
χρήση Η/Υ.
Οικοτροφείο
Για κορίτσια 3-30 ετών, τα οποία αδυνατούν να φοιτούν σαν εξωτερικά : α) Λόγω
παντελούς απουσίας οικογενειακού περιβάλλοντος β) Λόγω επιβεβληµένης ανάγκης αποµάκρυνσής τους από το οικογενειακό περιβάλλον, που υποφέρει είτε από
σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα (κακοποίηση, ψυχοπαθολογία οικογένειας, κ.λ.π.),
είτε από οικονοµική ανέχεια γ) Λόγω απόστασης, καθώς τα προγράµµατα του Ιδρύµατος παρακολουθούν ΑΜΕΑ από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου παρατηρείται ανυπαρξία ανάλογων πλαισίων. ∆ιαθέτει Ιατροπαιδαγωγικό Σταθµό, Κοινωνική Υπηρεσία και εξειδικευµένους επαγγελµατίες που πλαισιώνουν την ειδική
εκπαίδευση.

Παρέχονται:
* Λογοθεραπεία, αποκατάσταση ειδικών µαθησιακών δυσκολιών (∆υσλεξία, κ.λ.π.) και εφαρµογή
προγραµµάτων γλωσσικής ανάπτυξης (π.χ.
Makaton)
* Κινησιοθεραπεία µε ειδικά µαθήµατα γυµναστικής, και ειδικής ρυθµικής (Graham)
* Αθλοπαιδιές, στίβος, χορός, ρυθµός, εφαρµοσµένη φυσική αγωγή
* Μουσική αγωγή µε το σύστηµα Orff, Μουσικοθεραπεία.
* Αυτοσχεδιασµός, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική.
* Υποστήριξη της ειδικής αγωγής µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισµικού ( Computer Assisted Learning).
* Aγωγή µε το σύστηµα RAMAIN

Η Αδελφή Μαρίνα Κουµάντου
Κατά την Εξόδιο ακολουθία ακούστηκε ότι η Αδελφή και Μητέρα ήταν ψυχή του Ιδρύµατος για το
Παιδί. Ο δε π. Αθαν. Αρµάος την αποκάλεσε Πρωταγωνίστρια σε πολλούς τοµείς. Κυρίως όµως ήταν
«Πρωταγωνίστρια (υπό την καθοδήγηση πάντοτε της Εκκλησίας µας, και µε την ακούραστη συνεργασία
των µοναζουσών της Παµµακαρίστου και των λαϊκών συνεργατών της). ∆ιοργανώτρια και εµψυχώτρια
του θαυµαστού αυτού κοινωνικού Ιδρύµατος στη Νέα Μάκρη, που ονοµάζεται σήµερα Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
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ΠΑΙ∆Ι - Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ. Πόσα παιδιά τραυµατισµένα, αλλά και πόσες µαρτυρικές µητέρες δεν
αναγνώρισαν εδώ την Αδελφή Μαρίνα ως τη µεγάλη µάνα µιας υπερπολύτεκνης οικογένειας;»
Μαζί της είχα την τύχη να συνεργαστώ. Η πλατιά µόρφωσή της, η σοφία της, η πνευµατικότητά της,
ο σεβασµός και η αγάπη του άλλου, αλλά και του Άλλου παραµένουν στοιχεία της διαθήκης της προς
όλους εµάς.

Το Πνευµατικό Κέντρο
(Κηφισιά)
Οι Μοναχές, παρά το µικρό αριθµό του Τάγµατος, εµψυχώνονται από τα λόγια του Κυρίου
«Μη φοβού το µικρό ποίµνιο ότι ευδόκησεν ο Πατήρ υµών δούναι την βασιλείαν» καθώς και
από τη συνείδηση ότι προσφέρουν θεάρεστο και αναγκαίο έργο σε διαφόρους τοµείς όπου οι
συνάνθρωποί µας αναζητούν την παρέµβασή τους.
Η προώθηση της πνευµατικής ζωής και του έργου της Ένωσης των Εκκλησιών απασχολεί τις Μοναχές! Στην Κηφισιά λειτουργεί Πνευµατικό Κέντρο για τις ανάγκες των Μοναχών
του Τάγµατος. Τούτο προσφέρει ευκαιρίες περισυλλογής και προσευχής σε όλα τα µοναχικά
τάγµατα, για οµάδες προσευχής νέων και ενηλίκων κληρικών και λαϊκών, για µελέτη και εµβάθυνση του λόγου του Θεού, µακριά από τον πολυτάραχο κόσµο µας.
Παράλληλα: προσφέρεται βοήθεια και αρωγή στους µετανάστες και πρόσφυγες.. Οι Μοναχές µε τη βοήθεια εθελοντών και σε συνεργασία µε την Caritas προσφέρουν προϊόντα πρώτης
ανάγκης, βοηθούν ποιµαντικά στα πλαίσια της Ενορία χριστιανούς Κούρδους, Ιρακινούς,
Ουκρανούς,…

Οι Εστίες «Θεία Πρόνοια»
Νέος Κόσµος
Οι Εστίες µε την επωνυµία «Θεία Πρόνοια» ιδρύθηκαν το 1941, κατά τον αγγλικό αποκλεισµό και τη µεγάλη πείνα στην Αθήνα µε σκοπό να προσφέρουν φαγητό και φάρµακα σε
συνανθρώπους.
Στην ίδια γραµµή, το 1944 στις 6 Απριλίου γίνονται τα εγκαίνια Εστιατορίου Εργαζοµένου
Κοριτσιού. Το 1946 πραγµατοποιείται και η πρώτη στέγαση εργαζοµένου Κοριτσιού που σε
λίγο θα είναι και Στέγη Φοιτήτριας στην οδό Εµ. Μπενάκη 7. Η επιτυχία αυτή στα δύσκολα
µεταπολεµικά χρόνια θα επιβάλει το άνοιγµα άλλων δύο Εστιών στην οδό Μανδροκλέους
και στην οδό Καποδιστρίου.
Σήµερα, η Εστία που διευθύνεται από Μοναχές της Παµµακαρίστου, στο Νέο Κόσµο (Αθήνα), προσφέρει πλήρη φροντίδα (στέγη και τροφή), µε προσιτές τιµές και χριστιανικό οικογενειακό περιβάλλον σε σπουδάστριες και εργαζόµενες, από την επαρχία. Οργανώνει επίσης οµιλίες και σεµινάρια πάνω σε θέµατα της νεολαίας. Τους καλοκαιρινούς µήνες, οι εγκαταστάσεις διατίθενται σε οµάδες µαθητών και φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα ή οργανώνουν συνέδρια.
Το 1994, όταν γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια ζωής της Εστίας δόθηκαν τα εξής στοιχεία φιλοξενίας : 8.650 Ελληνίδες και 32.000 ξένοι.
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Πνευµατικότητα

Πάρε Κύριε και δέξου
«Πάρε Κύριε και δέξου
όλη µου την ελευθερία,
τη µνήµη µου, τη νοηµοσύνη µου
και όλη µου τη βούληση,
ό,τι έχω και
ό,τι µου ανήκει.
Εσύ µου τα έδωσες
σ’ Εσένα, Κύριε, τα επιστρέφω.
Όλα είναι δικά σου,
διάθεσέ τα σύµφωνα µε το δικό Σου θέληµα.
∆ώσε µου την αγάπη Σου και αυτό µου αρκεί».
(Άγιος Ιγνάτιος Λογιόλα)

Πριν διαβάσετε τις παρακάτω σκέψεις, καλό θα ήταν να πείτε
πολύ αργά αυτήν την προσευχή. Κάντε την δική σας. Κάτι θα µετακινηθεί µέσα σας. Πολλά πρόσωπα που δοκίµασαν να προφέρουν αυτή τη σύντοµη προσευχή, αισθάνθηκαν αµηχανία. ∆ίσταξαν να προφέρουν τα λόγια «Πάρε Κύριε… διάθεσέ τα εντελώς
σύµφωνα µε το δικό σου θέληµα». Ξεπερνά τις δυνατότητες τους.
Κι αυτό γιατί έχουν την εντύπωση ότι δίνοντας στο Θεό ένα τέτοιο
δικαίωµα, θα τους πάρει ό,τι το πολυτιµότερο έχουν. Αυτές οι αντιδράσεις φανερώνουν ποια είναι η σχέση µας µε τους άλλους, µε
τα πράγµατα και τι ιδέα έχουµε για το ΘΕΟ.
α) Η σχέση µας µε τα πράγµατα
«Ό,τι έχω κι ό,τι µου ανήκει…» Εκφράσεις πολύ σηµαντικές
στη ζωή µας. Γενικά, χάρη σ’ ό,τι κατέχουµε, συνειδητοποιούµε
την οντότητά µας. Τα υλικά αγαθά µας κατατάσσουν σε πλούσιους
και σε φτωχούς. Υπάρχουν όµως και οι πραγµατικότητες του
πνεύµατος: η µνήµη, η νόηση, η θέληση. Υπάρχει και ο συναισθηµατικός µας κόσµος… Όλα αυτά µας βοηθούν να χτίσουµε την
προσωπικότητά µας και να συνειδητοποιήσουµε το είναι µας.
Όσο για τα υλικά αγαθά, ο άνθρωπος θέλει να είναι ιδιοκτήτης.
Συγκρούσεις και βίαιες επεµβάσεις παρατηρούνται όταν θίγονται
προσωπικά συµφέροντα ιδιοκτησίας υλικής και πνευµατικής. Η
µικρή προσευχή του Αγ. Ιγνατίου χτυπά αυτή την τάση «ό,τι έχω
και ό,τι µου ανήκει, ΕΣΥ µου τα έδωσες». Πριν γίνει διάβηµα
πνευµατικό αυτή η αναγνώριση ενός δώρου, είναι πράξη σύνεσης.

14
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Ποιος µπορεί να προσθέσει ένα χιλιοστό στην εξυπνάδα του;
Ποιος µπορεί να είναι σίγουρος για το δικαίωµα ιδιοκτησίας την
εποµένη του θανάτου του; Τη λύση ή µάλλον την απάντηση, την
δίνει το Ευαγγέλιο. Το κάθε τι είναι δώρο κι αυτά τα δώρα ο Θεός
µας τα εµπιστεύθηκε µόνο για χρήση αλλά και για µοίρασµα. Αν
αυτό αληθεύει, ποιος κίνδυνος θα υπήρχε ν’ αποδώσουµε τα αγαθά
µας σ’ Αυτόν που µας τα εµπιστεύθηκε;
Ο Θεός δεν αλλάζει, «τα δώρα του είναι αµετάκλητα». Όµως,
αν η προσευχή αυτή δεν αλλάζει τίποτα από µέρους του Θεού,
µπορεί ν’ αλλάξει τα πάντα από τη δική µας πλευρά. Σιγά-σιγά υιοθετούµε την πεποίθηση γι’ αυτό που θα έπρεπε να µας «κατοικεί»
όσον αφορά τα αγαθά µας: δεν µας ανήκουν. Είµαστε χρήστες όχι
όµως ιδιοκτήτες. Αυτό βίωσε ο Αβραάµ. Του ζητήθηκε όχι να θυσιάσει το παιδί του, όπως το πίστεψε για λίγο, αλλά να µην το θεωρεί κτήµα του, κι εποµένως να του χαρίσει την ελευθερία του.
β) Η σχέση µας µε το Θεό
Χρησιµοποιώντας τα υλικά αγαθά, εκφράζοµε τη σχέση µας µε
το Θεό. Πως φανταζόµαστε το Θεό; Απ’ αυτό εξαρτάται ο τρόπος
των συναλλαγών µας µαζί του. Από την εµφάνιση της πίστης πάνω
στη γη µας, ζητήθηκε στον Αβραάµ να δεσµευθεί στο δρόµο της
αποποίησης. Λες και ο Θεός θέλησε ριζοσπαστικά, ο πρώτος πιστός, να µην κάνει λάθος δρόµο. Έτσι φρόντισε ώστε ο Αβραάµ να
µην δηµιουργήσει του Θεού που µόλις συνάντησε, εικόνες σαν αυτές των θεοτήτων που υπήρχαν ήδη στη σκέψη του και που διοχέτευαν οι ειδωλολατρικές θρησκείες εδώ και αιώνες τώρα.
Ψεύτικες εικόνες µας εµποδίζουν να πούµε την προσευχή του
Αγ. Ιγνατίου. Συχνά, τον Θεό τον θεωρούµε σαν αντίπαλό µας. Για
να µείνει κυρίαρχος και παντοδύναµος, πρέπει ο άνθρωπος να είναι αδύναµος και ανήµπορος. Αν ο Θεός θέλει να είναι πλούσιος,
δεν µπορεί παρά να πάρει τα αγαθά του στον άνθρωπο. Όµως ο
Θεός του Αβραάµ δεν θέλει να είναι έτσι όλα αυτά.
γ) Ο Θεός κάθε ευλογίας
Ο Θεός ακατάπαυστα ευλογεί τον άνθρωπο. Επιθυµεί και κάνει
µόνο το καλό γι’ αυτόν. Το πιο πολύτιµο δώρο που έκανε στον άνθρωπο, είναι η ελευθερία. Εξ αιτίας αυτής της ελευθερίας, ο Θεός
δεν θέλει ποτέ να εξαναγκάσει τον άνθρωπο. Γι’ αυτό τον προσκαλεί, τον καλεί, του ζητάει. Έχουµε πάντοτε τη δυνατότητα της αποδοχής όπως ο Αβραάµ και η Μαρία, η Μητέρα του Θεού.
Έχουµε όµως και τη δυνατότητα να ακούσουµε τη φωνή του
πονηρού, αυτήν του «εχθρού της ανθρώπινης φύσης», αυτή του
«ψεύτη», αυτού που καταδιώκει τον Ιησού καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής του και τον οποίο κατατρόπωσε στο Πάθος Του. Φωνή
που κατατροπώθηκε από τον ίδιο τον Ιησού την ηµέρα της Ανάστασής Του. Αυτή η φωνή µας βρίσκει συνένοχους µε το να θεω-
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ρούµεθα ιδιοκτήτες πραγµάτων που µας δόθηκαν. Γι’ αυτό από
την αρχή της πίστης του Αβραάµ µέχρι το τέλος της ζωής του Ιησού, Λόγου του Θεού, καλούµαστε ν’ αποποιηθούµε των υλικών
αγαθών και του εαυτού µας, για να αναγνωρίσουµε τον Θεό, τον
µοναδικό ∆ωρητή µας.
«∆ώσε µου την αγάπη Σου κι αυτό µου αρκεί».
Μόνο έτσι µπορούµε να ζητήσουµε στον Θεό να µας δοθεί ο
ίδιος. Και πληρότητα των δώρων του Θεού, είναι ο ίδιος ο Υιός
του που µας χαρίστηκε.
Ας είναι ευλογηµένος ο Θεός που µας ευλόγησε…
Αδ. Αικατερίνη Μαϊδιώτου
∆ιασκευή

Ο κόσµος και ο κόσµος του ανθρώπου

Με την κατάκτηση του Σύµπαντος
Ο άνθρωπος από τότε που εµφανίστηκε κατόρθωσε σιγά-σιγά να κυριαρχήσει το Σύµπαν.
Οι επιστηµονικές ανακαλύψεις αποδεικνύουν αυτό το φαινόµενο.
Οι τεχνολογικές επιτυχίες των τελευταίων αιώνων, κυρίως των τελευταίων δεκαετιών,
ήλθαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη.
Ο άνθρωπος µε ραγδαία ταχύτητα συνεχίζει σήµερα να ανακαλύπτει τη φύση του και τις
πολυδιάστατες δυνάµεις του στη φυσική και µεταφυσική του διάσταση.

Η βιοχηµεία, η ανθρωπολογία, η ιατρική… όλο και αποκαλύπτουν νέα µυστικά
και κατορθώνουν να προσεγγίσουν τα πιο απόκρυφα του ανθρώπινου σώµατος.
Με την Ψυχολογία, την Ψυχανάλυση, αλλά και την Κοινωνιολογία, την Εθνολογία
γίνονται σοβαρά βήµατα στην αυτογνωσία του ανθρώπου.
Η Ιστορία, η Παλαιοντολογία, η Αρχαιολογία, η εξέταση της πορείας της Ζωής
ανοίγουν νέες προοπτικές κατανόησης του ανθρώπου και του ανθρωπίνου γένους.
Η αντιµετώπιση των µεταφυσικών ερωτηµάτων κι αυτή προοδεύει.
Τα ιδεολογικά, τα φιλοσοφικά και τα θρησκευτικά ρεύµατα συνεχίζουν
να προσφέρουν στην ανάπτυξη του ανθρώπου και στην πρόοδο της ανθρωπότητας.
Όλο και περισσότερο αναζητείται
το νόηµα της ζωής και οι βαθιές επιδιώξεις του ανθρώπου.
Για το χριστιανό, ο Ψαλµός 8 υπενθυµίζει τη µεγαλοσύνη του ανθρώπου:
Θεέ, «έκανες τον άνθρωπο λίγο µικρότερο από Σένα»
και το Ευαγγέλιο του Ιησού εστιάζει την προσοχή του στην ειρήνη και την ενότητα!

π. Γ.Μ.
Το διαστηµικό τηλεσκόπιο που θα διαδεχθεί το διάσηµο πλέον «Χαµπλ» παρουσιάστηκε στην Ουάσιγκτον. Μόλις αναπτυχθεί στο ∆ιάστηµα, το 2013, το τηλεσκόπιο «Τζέιµς Ουέµπ» θα είναι το µεγαλύτερο στον κόσµο και θα επιστρέψει στον επιστηµονικό κόσµο να «κοιτάξει» βαθιά µέσα στο σύµπαν, αποκρυπτογραφώντας -ίσως - πολλά από τα µυστικά της δηµιουργίας του…
Η επιστηµονική κοινότητα ελπίζει ότι το νέο τηλεσκόπιο, που φέρει το όνοµα του διευθυντή της
ΝΑΣΑ τα χρόνια 1961-1968, θα µπορέσει να «δει» τον σχηµατισµό των πρώτων άστρων, λίγο µετά το
Μπιγκ Μπανγκ. Με ιδιαίτερη αγωνία αναµένεται επίσης η παρατήρηση της δηµιουργίας ηλιακών συστηµάτων, παρόµοιων µε το δικό µας, ικανών να φιλοξενήσουν ζωή.
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Το τηλεσκόπιο αποτελεί κοινή προσπάθεια αµερικανικών, ευρωπαϊκών και καναδικών διαστηµικών
υπηρεσιών…
Ενώ το «Χαµπλ» είχε την ικανότητα να «κοιτάζει» ένα δισεκατοµµύριο χρόνια ύστερα από το
Μπιγκ Μπανγκ, οι δηµιουργοί του «Τζέιµς Ουέµπ» υποστηρίζουν ότι το νέο τηλεσκόπιο θα µπορεί να
παρατηρεί φως που εκπέµπεται από ακόµη πιο µακρινά αντικείµενα, που χρειάστηκε εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια για να φθάσει στη Γη.
Tο διαστηµικό τηλεσκόπιο «Χαµπλ», µαζί µε τα Τσάντρα και Σπίτσερ, έχουν αποδείξει ότι το Σύµπαν κρύβει ακόµη πολλά δυσεπίλυτα µυστήρια. Τα σηµερινά τηλεσκόπια βοηθούν στη µελέτη των
µαύρων οπών και της αινιγµατικής σκοτεινής ύλης, αλλά δεν µπορούν να «δουν» τις απαρχές του χρόνου. Το νέο τηλεσκόπιο, όµως, χάρη στα µεγάλα του κάτοπτρα θα µπορέσει «για πρώτη φορά να στείλει εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τη σκοτεινή αυτή εποχή», όπως εξηγεί ο δρ Ματ Μάουντεν, διευθυντής του Ινστιτούτου ∆ιαστηµικού Τηλεσκοπίου στην Ουάσιγκτον…
Και συνεχίζει: «Πριν από το “Χαµπλ”, ο άνθρωπος µπορούσε µόνο να φαντάζεται το Σύµπαν. Τώρα
µπορεί να το παρατηρήσει»…
Καθηµερινή 15/5/07 - AFP

