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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Q

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ… 

Ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀθωότης, ἡ ὁποία λάμπει 
εἰς τὸ πρόσωπον τῶν νηπίων· 
ὅπου ὑπάρχει παρθενία, ἡ ὁποία ἐθριάμβευσεν 
εἰς τὸ πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου· 
ὅπου ὑπάρχει στοργὴ καὶ ἐνδιαφέρον, ὅπως 
ἐκεῖνα τῆς Παναγίας μητρός του, τῆς γλυκειᾶς 
μάνας τοῦ κόσμου· 
ὅπου ὑπάρχει εὐγένεια καὶ φόβος Θεοῦ, σε-
μνότης καὶ ἐγκράτεια, πίστη καὶ ὑπακοὴ εἰς 
τὸ θεῖον θέλημα, πράγματα ποὺ ἐκόσμουν 
τὸν μνήστορα  Ἰωσήφ· 
ὅπου ὑπάρχει πόθος ἀληθείας, ὡς ἐκεῖνος 
ποὺ ἔβοσκεν εἰς τὰ στήθη τῶν μάγων, οἱ 
ὁποῖοι διέτρεξαν ἀποστάσεις διὰ νὰ φθάσουν 
εἰς τὸ Θεῖον Βρέφος· 
ὅπου ὑπάρχει βαθειὰ ταπείνωση, ἁπλότης 
καὶ ἄδολος καρδία, ὡς ἐκεῖνες τῶν ποιμένων, 

ἐκεῖ γεννᾶται ὁ Χριστός. 
† Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης  

 

Εὐχόμαστε ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,  
νὰ μᾶς ἀξιώσει ὅλους ὁ Θεὸς νὰ ἐμβα-
θύνουμε κατὰ τὸ δυνατὸν περισσότερο 
στὸ μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσε-
ώς Του καὶ νὰ βιώσουμε τοῦτο ἐντονό-

τερα, γιὰ νὰ γευθοῦμε ζωντανότερα 
τὸν καρπὸ τῆς ἐλεύσεως Του στὸν κό-
σμο, τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη. 
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Τ
ό μήνυμά μας εἶναι τό μήνυμα 
τῶν ἀγγέλων πρός τούς ταπει-
νούς βοσκούς τῆς Βηθλεέμ· «ἐτέχ-

θη ὑμῖν σήμερον σωτήρ» (Λκ 2,11). 
Ἀπευθύνεται σέ κάθε ἄνθρωπο τῆς γῆς, 
ἀφοῦ γι᾿ αὐτό κατέβηκε στή γῆ, ἔλαβε 
ἀρχή ὁ ἄναρχος καί σάρκα ὁ ἄσαρκος 
Θεός· γιά νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο τή 
λύτρωση, τή σωτηρία.  

 Ὡστόσο, εἶναι ἀλήθεια διαπιστωμένη, 
πού καθημερινά καί πολλαπλά ἐπιβε-
βαιώνεται, ὅτι εἶναι ἀνησυχητικά πολλοί 
οἱ ἀλύτρωτοι, οἱ ἄνθρωποι πού παρα-
μένουν μακριά ἀπό τή σωτηρία. Αὐθόρ-
μητο καί εὔλογο ἀνεβαίνει στά χείλη 
μας τό ἐρώτημα: τάχα γιατί; Ἡ ἀπάντηση 
ἀποκαλύπτει πολλές καί βαθειές αἰτίες, 
ὅσο βαθειά καί πολυποίκιλη εἶναι ἡ 
ἀνθρώπινη ψυχή, ὅσο πλατειά καί ἀνερ-
μήνευτη εἶναι ἡ ἐλευθερία, τήν ὁποία ὁ 
Θεός ἀναγνωρίζει στό πλάσμα του. 
Ἐμεῖς θά ἐπισημάνουμε μόνο μία -θε-
μελιακή, κατά τή γνώμη μας- αἰτία, πού 
καθιστᾶ ἐπίπονο καί γι᾿ αὐτό ἀνεπιθύ-
μητο τό δρόμο πρός τήν πολυπόθητη 
σωτηρία. Καί θά μιλήσουμε παραβολικά:  

 Ὅταν ὁ βασιλιάς Πτολεμαῖος κράτησε 
στά χέρια του τήν περίφημη «Γεωμετρία», 
ἔργο τοῦ διάσημου μαθηματικοῦ Εὐκλεί-
δη, θαύμασε τό ἐπίτευγμα. Διαπίστωσε 
ὅμως πώς τοῦ ἦταν τελείως ἀδύνατο νά 
κατανοήσει τά γραφόμενα φυλλομε-
τρώντας ἁπλῶς τό βιβλίο. Κάλεσε, λοι-
πόν, τόν Εὐκλείδη καί τοῦ εἶπε:  

 - Δέν ὑπάρχει κάποιος εὐκολότερος 
τρόπος γιά νά γνωρίσει κανείς αὐτά τά 

σπουδαῖα πράγματα πού γράφεις ἐδῶ; 
Καί ὁ σοφός μαθηματικός τοῦ ἀπάντησε:  

 - Μεγαλειότατε, δέν ὑπάρχει βασιλική 
λεωφόρος πού νά ὁδηγεῖ στή γεωμετρία!  

 Ἀναμφίβολα εἶναι ποθητή καί περι-
ζήτητη ἀπό ὅλους ἡ σωτηρία. Ἀπαιτεῖ 
ὅμως τήν τόλμη τῆς μετάνοιας, πού συ-
νεπάγεται τήν πορεία στή «στενή ὁδό» 
τῆς πίστεως. Αὐτός εἶναι ὁ μοναδικός 
δρόμος· δέν ὑπάρχει «βασιλική λεωφό-
ρος», πού θά μᾶς φέρει ἄκοπα καί ἄνετα 
στή σωτηρία. Ἡ μετάνοια προϋποθέτει 
ταπείνωση, συντριβή, ἀπόθεση τῶν 
σφαλμάτων, τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυ-
ναμιῶν ἀλλά καί τῶν ἀρετῶν, τῶν καυ-
χημάτων καί τῶν ἐπιτευγμάτων μας στά 
πόδια τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ. Ἐπι-
βάλλει ὁλόψυχη ὑποταγή στό θέλημά 
του. Μόνο στίς ψυχές πού τόν πλησιά-
ζουν μέ τήν ταπείνωση τῶν σοφῶν μά-
γων, πού τόν ὑποδέχονται μέ τήν ἁπλό-
τητα τῶν ταπεινῶν ποιμένων τῆς Βηθλεέμ 
χαρίζει ὁ Κύριος τή δυνατότητα νά τόν 
δοξολογήσουν μαζί μέ τούς ἀγγέλους. 
Μόνο ὅσοι μετανοοῦν καλοδέχονται 
στήν καρδιά τους τόν Σωτήρα. Καί σ᾿ 
αὐτούς ἀποκαλύπτεται τό μεγάλο μυ-
στικό ὅτι εἶναι εὐφρόσυνη κι εὐλογημένη 
ἡ ὁδός τοῦ Κυρίου.  

 Ἀδελφέ μου, τό θέμα εἶναι ἁπλό καί 
ξεκάθαρο: Ὁ Χριστός τά δίνει ὅλα μόνο 
σ᾿ ἐκείνους πού τοῦ παραδίδουν τόν 
ἑαυτό τους μέ τή μετάνοια. Ἄς εἶναι 
αὐτή τό γνώρισμα τῶν Χριστουγέννων, 
γιά νά τά ζήσουμε λυτρωτικά, εὐλογη-
μένα. Ἀμήν!

† Στεργίου Ν. Σάκκου
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Νά σᾶς πῶ ἕνα πραγματικό καί 
θαυμαστό περιστατικό, γιά νά 
δεῖτε πῶς μπορεῖ ὁ ἀληθινός χρι-

στιανός νά γιορτάσει τά Χριστούγεννα. 
Τό διηγεῖται ὀρθόδοξος κληρικός σέ κή-
ρυγμά του. «Μία κυρία μοῦ διηγῆτο ὅταν 
ἦτο ἑπτά χρονῶν περίπου συνέβη κάτι 
τό συνταρακτικό τήν παραμονή τῶν Χρι-
στουγέννων. Σέ μία ἐπαρχιακή πόλη τῆς 
Μακεδονίας, στή μαύρη καί φοβερή Κα-
τοχή τοῦ ’41 μέ ’42, ὅπου οἱ ἐκτελέσεις 
καί οἱ σφαγές τῶν ἀθώων ἀνθρώπων 
ἦσαν ἀνελέητες καί ἀθρόες, οἱ φυλακίσεις 
καί οἱ ἐξορίες φοβερές, τό ξύλο καί τά 
βασανιστήρια τρομακτικά καί ἡ πείνα ὡς 
γνωστόν θέριζε τούς πάντες. Σέ ὅλα αὐτά 
δυστυχῶς ἔχω καί γώ προσωπική πείρα», 
λέει ὁ κληρικός. 

«Ἡ οἰκογένεια τῆς κυρίας αὐτῆς ὅταν 
ἦτο παιδούλα, ἦτο πολύ εὐσεβής καί 
ἀκόμα εὐσεβέστεροι ὁ παππούς καί ἡ για-
γιά. Ἄνθρωποι τῆς πολλῆς προσευχῆς καί 
τῆς πολλῆς ἐλεημοσύνης. Τό βράδυ πού 
ξημέρωνε Χριστούγεννα, ἡ πεντάχρονη 
ἀδελφή της ξύπνησε καί τῆς ζήτησε νά 
βγοῦν ἔξω στήν αὐλή, γιά νά πάει στήν 
τουαλέτα. Δυστυχῶς ἐκείνη τήν ἐποχή οἱ 
τουαλέτες ἦσαν ἔξω στίς αὐλές. Ἕξι παιδιά 
κοιμόντουσαν ὅλα κάτω στό πάτωμα, 
στρωματσάδα, δέν ὑπῆρχαν κρεβάτια καί 
πούπουλα καί παπλώματα σάν τά σημε-
ρινά. 

Σιγά-σιγά βγῆκαν ἔξω στόν μικρό διά-
δρομο. Ἀπέναντί τους ἦταν τό δωμάτιο 
τοῦ παπποῦ καί τῆς γιαγιᾶς. Ξαφνιάστη-
καν ὅμως γιατί εἶδαν ἔντονο φῶς νά 
βγαίνει ἀπό τίς χαραμάδες καί ἀπό τά 
πολλά ἀνοίγματα τῆς σαραβαλιασμένης 
πόρτας. Πλησίασαν πιό κοντά καί εἶδαν 
ἔντρομοι τήν γιαγιά τους τυλιγμένη στίς 

φλόγες. Ἄρχισαν νά τσιρίζουν δυνατά 
καί ἡ μεγάλη νά φωνάζει: 

– Φωτιά, φωτιά, ἡ γιαγιά καίγεται! 
Ξύπνησαν βέβαια, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, 

ὅλοι καί πρῶτοι ἔτρεξαν οἱ γονεῖς, οἱ 
ὁποῖοι ἄνοιξαν τήν πόρτα, κοίταξαν μέσα 
καί ὕστερα τήν ἔκλεισαν ἁπαλά καί σιγά-
σιγά. Γύρισαν στά παιδιά καί τούς εἶπαν: 

– Μή φοβάστε, δέν εἶναι φωτιά. 
Καί μέ σιγανή φωνή εἶπε ὁ πατέρας 

στά παιδιά του: 
– Αὐτό πού εἴδατε παιδιά μου, δέν 

εἶναι φωτιές. Εἶναι οἱ φλόγες τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος πού μοιάζουν μέ φωτιές. Γιά 
κοιτᾶξτε τώρα… Σιγά-σιγά σβήνουν. Ἔτσι 
γίνεται πάντοτε ὅταν ἡ γιαγιά καί ὁ παπ-
πούς προσεύχονται καί μάλιστα τίς πιό 
πολλές φορές ὅλη τή νύχτα. Διότι, ἄν 
δέν προσηύχονταν τόσο πολύ, ὁ παππούς 
καί ἡ γιαγιά, ὅπως καί ποιός ξέρει, πόσοι 
ἄλλοι ἄγνωστοι χριστιανοί, θά μᾶς εἶχαν 
πετσοκόψει ὅλους τά Βουλγαρικά τότε 
στρατεύματα κατοχῆς. Ἀπό τέτοιες προ-
σευχές καί ἀγρυπνίες δέν θά ἀφήσει νά 
χαθεῖ ποτέ ἡ Ἑλλάδα ἡ πατρίδα μας, 
οὔτε καί ἡ Ὀρθοδοξία. 

«Αὐτά ἦσαν τά λόγια τοῦ πατέρα μας, 
τήν ἀξέχαστη ἐκείνη νύχτα τῶν Χριστου-
γέννων», μοῦ εἶπε ἡ κυρία καί συνέχισε 
λέγοντας: «Πολλές φορές ἀπό τότε, εἶδα 
τόν παππού καί τή γιαγιά νά προσεύχον-
ται ὅλη τήν νύχτα. Καί ὅσες φορές ἐπέ-
τρεψε ὁ Θεός, στήν παιδική μου τότε 
ἀθωότητα, ἔβλεπα νά καίγονται σάν λαμ-
πάδες ἀπό τίς φλόγες τῆς Πεντηκοστῆς. 
Ἔτσι μᾶς ἔμαθαν νά γιορτάζουμε τά Χρι-
στούγεννα οἱ γονεῖς μας. Μέ προσευχή 
καί μέ Δοξολογία. Μέ ἐκκλησιασμό καί 
Θεία Κοινωνία». Καί ἡ κυρία ἀναλύθηκε 
σέ λυγμούς. 

Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη



Καί τώρα νά σᾶς ρωτήσω χριστιανοί 
μου: 

– Ποιός ἄραγε ἀπό μᾶς τούς σημερινούς 
χριστιανούς, περιμένει τά Χριστούγεννα 
καί τήν Πρωτοχρονιά τό βράδυ μέ προ-
σευχή; 

– Πόσοι καί πόσοι ἀπό τούς σημερινούς 
παπποῦδες καί γιαγιάδες, σηκώνονται 
γιά νά προσευχηθοῦν κατά τήν διάρκεια 
τῆς νύχτας; Νά ἀνάψουν τό καντήλι καί 
νά θυμιατίσουν; 

– Πόσοι γονεῖς καί πόσοι πατέρες καί 
μητέρες ἀγρυπνοῦν τήν νύχτα γιά νά 
κάνουν μετάνοιες, σταυρωτά κομποσκοί-
νια, νά κλάψουν, νά συντριβοῦν καί νά 
προσευχηθοῦν πολύ; 

– Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό τούς σημερινούς 
Νεοέλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς πού 
ἔχουν ἄλλοι παιδιά καί ἄλλοι παιδιά καί 
ἐγγόνια, πονᾶνε, κλαίνε καί ἀγρυπνοῦν, 
ἔστω γιά μιά ὥρα, γιά τό ἠθικό κατρακύ-
λισμα τῶν παιδιῶν μας, γιά τήν διαφθορά 
καί τίς ἐκτρώσεις, γιά τήν ἀναρχία καί 
τά ναρκωτικά, γιά τά εὔκολα διαζύγια, 
καί τά νόθα παιδιά, γιά τίς αἱρέσεις καί 
τά σκάνδαλα, πού κλονίζουν κάθε τόσο 
χιλιάδες ἀδύνατες ψυχοῦλες; 

– Πόσοι ἀλήθεια χριστιανοί ἀγρυπνοῦν 
σήμερα; 

Ὄχι, ἀδελφοί μου. Δυστυχῶς σήμερα 
οἱ Νεοέλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν 
προσεύχονται. Καί ὅμως περνοῦν ἀτέλει-
ωτες ὧρες μπροστά στήν τηλεόραση. 
Ἄντρες, γυναῖκες καί παιδιά, παπποῦδες 
καί γιαγιάδες, ὅλοι χαζεύουν καί ἀπο-
βλακώνονται καί διαστρέφονται μπροστά 
σ’ αὐτό τό διαβολοκούτι. Ἔτσι ὄχι μόνον 
δέν προσεύχονται καί δέν ἀγρυπνοῦν οἱ 
Νεοέλληνες σήμερα Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, 
ἀλλά οὔτε καί ἐγκρατεύονται. Δέν νη-
στεύουν. Καί ἄν δέν μποροῦν λόγω 
ὑγείας, δέν νηστεύουν τουλάχιστον στίς 
αἰσθήσεις τους. Δέν νηστεύουν μέ τήν 
γλώσσα τους. Δέν θυμιατίζουν τό σπίτι 
πρωί καί βράδυ, δέν μελετᾶνε Ἁγία 
Γραφή, δέν κάνουν προσευχή στό τραπέζι, 
δέν ἐκκλησιάζονται κάθε Κυριακή του-

λάχιστον ἕνας ἀπό κάθε οἰκογένεια. Δέν 
ἐξομολογοῦνται. Δέν συμμετέχουν στήν 
Θεία Κοινωνία. Δέν σέβονται τίς παρα-
δόσεις. Δέν τηροῦν τίς Εὐαγγελικές ἐντολές 
καί δέν πολεμοῦν τά πάθη καί τόσα 
ἄλλα». 

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἔχει 
μία μελέτη γιά τά Χριστούγεννα καί ἐκεῖ 
λέει ὅτι ὁ Χριστός μέ τήν γέννησή Του 
μᾶς θεραπεύει ἀπό τά τρία κυρίαρχα 
πάθη. Νικάει τήν φιλαργυρία, τήν φιλη-
δονία καί τήν φιλοδοξία, ὅταν κανείς 
μελετήσει τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί 
φυσικά προχωρήσει καί στήν πράξη. Ὄχι 
μόνο νά τά μελετήσει, ἀλλά τά ἐφαρμόσει 
καί στή ζωή του αὐτά πού θά συνάγει 
ἀπό τήν μελέτη. Βλέποντας τήν γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ, πόσο ὁ Χριστός μας ταπει-
νώθηκε, πόσο ὑπέφερε μέσα στήν κρύα 
ἐκείνη παγωμένη σπηλιά, πόσο ἐξευτελί-
στηκε μέ τήν φτώχεια, μᾶς δείχνει κι 
ἐμᾶς τόν δρόμο νά καταφρονήσουμε τήν 
ὕλη, τήν φιλαργυρία, νά καταφρονήσουμε 
τήν καλοπέραση, τήν φιληδονία καί νά 
καταφρονήσουμε τήν μάταιη δόξα τοῦ 
κόσμου. Γιατί ἐνῶ εἶναι ὁ Παντοδύναμος 
Θεός πού δημιούργησε τά πάντα καί θά 
μποροῦσε κάλλιστα νά γεννηθεῖ σ’ ἕνα 
παλάτι, γεννιέται ὡς ὁ τελευταῖος τῶν 
τελευταίων σ’ ἕναν στάβλο. 

Αὐτά τά λέμε γιά νά μπορέσουμε κι 
ἐμεῖς νά γιορτάσουμε ἀληθινά Χριστού-
γεννα τουλάχιστον μετανοώντας καί 
κλαίγοντας γιά τίς ἁμαρτίες μας καί πο-
λεμώντας τά πάθη μας. Γιά νά ἔχουμε 
αὐτή τήν μέθεξη τοῦ Χριστοῦ, νά νιώ-
σουμε δηλαδή τά Χριστούγεννα μέσα 
μας, τόν Χριστό μέσα μας. Ὅπως λένε οἱ 
ἅγιοι Πατέρες μπορεῖ νά τό κάνει αὐτό ὁ 
ἄνθρωπος, δηλαδή νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός 
μέσα του, γιατί ὁ  Ἴδιος μᾶς τό ἔχει πεῖ: 
«Ἄν τηρήσετε τίς ἐντολές Μου θά ἔρθω 
Ἐγώ καί θά μείνω μέσα σας μαζί μέ τόν 
Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα καί θά σᾶς 
κάνω δικό Μου μοναστήρι, δική Μου 
μονή» ( Ἰω. 14,23). 
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Ἐκείνη τὴ χρονιὰ τοὺς τὴν ἔκανε 
τὴν ἔκπληξη. Ἕνα χιόνι πυκνό, 
ἁπαλό, σιωπηλό, ποὺ μούν-

τωνε τὴν καταχνιὰ τῆς νύχτας, ἄρχισε 
νὰ πέφτει μετὰ τὰ μεσάνυκτα τοῦφες 
– τοῦφες καὶ νὰ στροβιλίζεται σ’ ἕναν 
τρελό, χαρούμενο χορὸ καὶ ὡς τὶς 
πέντε τό πρωί, ποὺ ξεκίνησαν γιὰ τὴ 
χριστουγεννιάτικη λειτουργία, τὰ εἶχε 
καλύψει ὅλα καὶ τὰ καταύγαζε μὲ 
ἀπόκομψη λάμψη, μαγευτική.  
Ἡ Κατερίνα, πρὶν κοιμηθεῖ, περα-

σμένα μεσάνυχτα, ἔβαλε τὸ ξυπνητήρι. 
Εἶχε κάνει ὅλη τὴν προεργασία γιὰ 
τὸ χριστουγεννιάτικο τραπέζι κι ἦταν 
πολὺ κουρασμένη. Τὴν πλάτη της δὲν 
τὴν ὅριζε. Τριάντα ἄνθρωποι θὰ μα-
ζεύονταν μαζὶ μὲ τὰ παιδιά, ἐγγόνια 
καὶ ἀνίψια. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄντρας της, 
ἕνα χέρι βοήθειας δὲν ἤξερε νὰ δώσει. 
Πῆγε ν’ ἀγοράσει κρασὶ καὶ κρασὶ 
ἔγινε. Γύρισε βράδυ στὸ τσακὶρ κέφι. 
Δοκίμαζε ὅλη μέρα τὸ κρασί. 
Ξύπνησε ἀπὸ τὸ βάρβαρο κουδού-

νισμα τοῦ ξυπνητηριοῦ σὰν ἀπὸ βαθὺ 
ἀποκάρωμα. Ἔτρεξε ἀμέσως στὴν 
κουζίνα. Εἶχε ἀφήσει ἕνα τεράστιο 
χοιρινὸ μπούτι στὸ φοῦρνο νὰ σιγο-
ψήνεται καὶ τὸ σπίτι εἶχε πλημμυρίσει 
ἀπὸ τὴν εὐωδία του. Καὶ τότε, ὅπως 
βλεφάρισε ἀφηρημένα ἀπὸ τὸ παρά-
θυρο τῆς κουζίνας, τὴ συνεπῆρε ἡ 
μαγεία τοῦ κατάλευκου ἄσπιλου το-
πίου, ἡ μαγεία τῆς νύχτας τῶν Χρι-
στουγέννων. Φτερούγισε ἡ καρδιά 

της. «Χιόνια στὸ καμπαναριὸ ποὺ 
Χριστούγεννα σημαίνουν…», σιγο-
τραγούδησε κι ἔκανε βουτιὰ στὴν 
παιδική της ἡλικία, ὅταν ὅλα τά τύλιγε 
ἡ ἀχλὺς τοῦ παραμυθένιου κόσμου 
τῆς ἀφροντισιᾶς καὶ τῆς ἀγάπης. 
Ἤχησαν γλυκόηχα οἱ καμπάνες.  

Ἕνα παιδικό της ὄνειρο νὰ ξυπνήσει 
μέρα Χριστουγέννων καὶ νὰ δεῖ ἀνα-
πάντεχα τὴν πλάση χιονισμένη, μόλις 
εἶχε πραγματοποιηθεῖ. Ὅλα φωτισμέ-
να, ἀγλαϊσμένα, χαρμόσυνα. Μετέδι-
δαν τὸ μήνυμα τῆς γέννησης τοῦ Σω-
τήρα. Ὁ Βασιλεύων σαρκὶ ἐτέχθη. 
Ἄνθρωπος ἔγινε ὁ Θεὸς γιὰ χάρη τῶν 
ἀνθρώπων. Φῶς ποὺ θὰ φώτιζε τὰ 
ἔθνη. Τὸ αἰσιόδοξο ὅραμα τῆς ἀνθρω-
πότητας γιὰ ἕνα Λυτρωτή, ἔγινε πραγ-
ματικότητα. Ἦλθε Αὐτός, ποὺ θ’ ἀπο-
καθιστοῦσε τὴ σχέση Θεοῦ καὶ ἀνθρώ-
πων. Ἕνας καινούργιος κόσμος ἀνέ-
τειλε. 
Βγῆκε στὸ δρόμο. Ὅλη ἡ φύση λαμ-

προφορεμένη ἀναγάλλιαζε. Ἡ στιλ-
πνάδα τοῦ χιονιοῦ ἔντυνε μὲ μυστη-
ριακὸ φῶς τὸν αἰσθητὸ κόσμο. Τὸ 
κρύο καταβρόχθιζε ἀνάσες, ρίπιζε τὸ 
πρόσωπο τῆς Κατερίνας ἀλλὰ ἐκείνη 
στάθηκε στὸ μισόθαμπο σὰ μαγεμένη. 
Τί ὑπερκόσμια ὀμορφιά! Οἱ νιφάδες 
ἐνθουσιασμένες συνέχιζαν τὸν ξέφερνο 
χορό τους. Ἔφθασε στὴν ἐκκλησία. 
Γιορτινοὶ ὅλοι ἔτρεχαν νὰ χωθοῦν 
στὴν προστατευτικὴ ἀγκαλιά της. 
Μὲς στὸ ναὸ τὴν ἀγκάλιαζε ἡ θαλ-
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πωρή του, τὴν πράυνε ἡ εἰρηνική του 
ἀτμόσφαιρα, τὴν ἀπογείωσαν οἱ δαν-
τελένιες ψαλμωδίες μὲ τὴ θριαμβική 
τους χροιά: «Χριστὸς γεννᾶται δοξά-
σατε... Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε...». 
Οἱ ἄνθρωποι βγῆκαν ἀπὸ τὸν κύκλο 
τῆς φθορᾶς μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ τοὺς 
ἐξαγόραζε μὲ τὸ αἷμα Του καὶ θὰ 
τοὺς καθιστοῦσε τέκνα Θεοῦ. 
Κολύμπησε μὲς στὸ πέλαγος τῆς 

θεϊκῆς ἀγάπης καὶ ὅταν τελείωσε ἡ 
πνευματικὴ εὐωχία, βγῆκε ψάχνοντας 
τὸν ἄνδρα της στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν. 
Ἐκεῖ ἔξω, σὰν μιὰ σκούρα κηλίδα 
πάνω στὸ χιόνι, εἶδε τὴ μικρὴ γύφτισσα 
μὲ τὸ μωρὸ στὴν ἀγκαλιὰ καθισμένη 
κατάμαχα μὲς στὸ πριονιστικὸ ξερο-
φόρι νά ἔχει ἁπλωμένο ἱκετευτικὸ 
χέρι καὶ δεκάδες ἀδιάφοροι καλον-
τυμένοι νὰ τὴν προσπερνοῦν. Μόνο 
μιὰ γριούλα μὲ τρεμουλιάρικα βήματα 
δὲν προσπέρασε. Κάτι τῆς ἔβαλε στὸ 
χέρι. Ἡ μικρομάννα, ἦταν δὲν ἦταν 
δεκαέξι χρονῶ, ἔσφιγγε μὲ θάλλουσα 
τρυφερότητα τὸ βυζανιάρικό της, κοί-
ταξε ντροπαλὰ μὲ τὰ ἱκετευτικά της 
μάτια, τεράστια στὸ ἰσχνὸ ἀπὸ τὴν 
ἀφαγιὰ πρόσωπο, τὴ σκυφτὴ γριούλα 
καὶ τῆς χαμογέλασε δειλά. 
Ἡ Κατερίνα περιμένοντας τὸν 

ἄνδρα της παρακολουθοῦσε τοὺς πι-
στούς. Μόλις εἶχαν χορτασθεῖ στὴν 
τράπεζα τῆς τρυφῆς, ὅπου τοὺς εἶχε 
προσφερθεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ ἔγινε 
ὅμοιός τους. Πήγαιναν κουκουλωμένοι 
μὲς στὰ ζεστά τους ροῦχα στὰ πλούσια 
τραπέζια τους νὰ γιορτάσουν. Καὶ 
χέρι ἐλέους δὲν ἅπλωναν σ’ αὐτὸ τὸ 
φτωχὸ πλάσμα ποὺ τουρτούριζε πε-
ταμένο πάνω στὸ χιόνι, ἀγκαλιὰ μ’ 
ἕνα μωρό. Μὲ τὸ νοῦ της μυκτήριζε 
τὴν ἀπανθρωπιά τους. 
Ἐπιτέλους ἐμφανίστηκε ὁ ἄνδρας 

της μ’ ἕνα φίλο του κι ἀπομακρύνθη-
καν γιὰ ἕνα τάβλι μαζὶ μὲ τοὺς τελευ-
ταίους πιστούς, ποὺ ἀπομακρύνονταν 
τσαλαβουτώντας στὸν ὄμορφο λευκὸ 
ἐχθρό. Ἡ Κατερίνα ἔψαξε στὸ πορ-

τοφόλι της. Αὐτὴ δὲν θὰ προσπερ-
νοῦσε τὴν ἐπαίτισσα. Εἶχε ἀνθρωπιά, 
συγχάρηκε τὸν ἑαυτό της. Ἀλλὰ δὲν 
εἶχε ψιλά. Τὸ μικρότερο χαρτονόμισμα 
ἦταν εἴκοσι εὐρώ. Προσπέρασε λοιπὸν 
κι αὐτή, ὅπως κι ἐκεῖνοι, ποὺ πρὶν 
λίγο κατέκρινε, τὴ μικρὴ τσιγγάνα. 
Παρόλη τὴν προηγούμενη ἀλαζονικὴ 
αὐτοδικαίωσή της καὶ ἡ δική της 
ἀνθρωπιὰ ἦταν τιμολογημένη, σκέ-
φτηκε. Ἦταν κάλπικη. Αἰσθάνθηκε 
ντροπή. Γιατί τσιγκουνεύτηκε τὰ εἴκοσι 
εὐρώ; Ὁ ἔχων δύο χιτώνας… αὐτὴ 
μὲς στὴν πανάκριβη γούνα καὶ ἡ κο-
πελίτσα μὲ τὸ μωρὸ μὲς στὰ κουρέλια. 
Καὶ μέρα Χριστουγέννων! 
Οὔτε κατάλαβε πῶς παραπάτησε, 

πῶς ἔγινε ἡ γούνα ἕλκηθρο καὶ τσού-
λησε δέκα μέτρα μέσα στὸ χιόνι. Ὑλο-
ποιήθηκε στὸ φυσικὸ ἐπίπεδο ἡ προ-
ηγούμενη πτώση της, ἡ πνευματική. 
Ὁ ἐσωτερικὸς κυματισμὸς ἔγινε ὁρμη-
τικὴ ἐκτίναξη. Συναισθάνθηκε, κα-
τανόησε, συνειδητοποίησε. Σηκώθηκε 
καὶ ἄρχισε νὰ τρέχει νὰ προλάβει τὴ 
ζητιάνα, ποὺ ἦταν ἕνας μοναδικὸς 
σκοῦρος λεκὲς στὴν λευκὴ ἀπεραν-
τοσύνη τοῦ ἔρημου πιὰ δρόμου. Τὴν 
ἔφτασε λαχανιασμένη καὶ τῆς ἔβαλε 
στὰ χέρια τὸ δερμάτινο πορτοφόλι 
της, ἐνῶ τὴν ἀγκάλιαζε ἀπὸ τοὺς λι-
γνοὺς ὤμους. «Πάρ’το, ὅ,τι ἔχει εἶναι 
δικό σου. Πᾶμε καὶ στὸ σπίτι μου νὰ 
ζεσταθεῖς καὶ νὰ φᾶς. Ἔχω καὶ ροῦχα 
γιὰ τὸ παιδὶ καὶ γιὰ σένα». Ἐκεῖνα 
τὰ πελώρια μάτια στὸ ἄσαρκο πρό-
σωπο πῶς βύθισαν τέτοιο βλέμμα 
εὐγνωμοσύνης καὶ γλυκύτητας στὰ 
δικά της μάτια; Ἀπὸ μέσα της ξεπή-
δησε μιὰ χαρὰ ἀνεκλάλητη κι ἔνιωσε 
μιὰ ζεστασιὰ νὰ τὴν κυκλώνει. Ἐκείνη 
τὴ στιγμὴ τὰ βίωσε τὰ Χριστούγεννα 
πλέρια. Τώρα ἤξερε. Αὐτὸς εἶναι ὁ 
καινούριος κόσμος ποὺ ἀνέτειλε μὲ 
τὴ Γέννηση. Ὁ κόσμος τῆς ἀγάπης. 

 
 

Φάνυ Κουντουριανού - 
Μανωλοπούλου
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Μετὰ ἀπὸ χρόνια κι ἐνῶ βρι-
σκόμουν στὴν Εὔβοια, ἀνα-
ζητοῦσα ἕναν καινούργιο 

τόπο περισυλλογῆς, σὰν τὸ πουλάκι, 
ποὺ ποθοῦσε νὰ πάει στοὺς κόλπους 
τοῦ Θεοῦ μὲ τὴ νοερὰ προσευχή. 
Ἤμουνα μόνος καὶ ἔρημος.  

Πῆγα στὴ Βάθεια Εὐβοίας, στὸ 
Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου κι 
ἔμεινα δέκα μέρες. Εἶχε κάτι κελιὰ 
ἐρειπωμένα, γεμάτα μεγάλους πον-
τικούς. Ἀλλὰ τὶ συνέβη;  

Γιὰ δυὸ μέρες ἔκανε μεγάλη 
θύελλα καὶ θαλασσοταραχή. Ἔβρεχε 
ἀδιάκοπα κι ἡ βροχὴ χτυποῦσε στὰ 
ντουβάρια, χτυποῦσε στὰ τζάμια, 
σὰν νὰ ἦταν χαλάζι. Ὁ ἄνεμος φυ-
σοῦσε μὲ μανία πάνω στὸ μεγάλο 
πλάτανο. Ἄκουγα τὰ κλαδιά του νὰ 
χτυποῦνε. 

Χαλασμὸς κόσμου μές στὴν τέλεια 
ἐρημιά. Ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσης 
ἐμούγκριζαν. Κι ἐγὼ μές στὸ ἐκκλη-
σάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὸ φτωχό, 
τὸ ἁγιογραφημένο, τὸ πολυαγια-
σμένο πρὶν χρόνια ἀπὸ ψυχοῦλες, 
ποὺ "ἔβλεπα" καὶ "αἰσθανόμουν" νὰ 
σκύβουν μπροστὰ στοὺς ἁγίους καὶ 
νὰ ξεκλειδώνουν τὶς καρδιές τους.  

Ἔμοιαζα μέσα κεῖ στὴν ἐρημιά, 
στὸ ξεροβόρι, σὰν ἕνα πουλάκι τ' 
οὐρανοῦ κατατρεγμένο. Σκέψου, ἕνα 
πουλάκι μέσα σὲ μιὰ τέτοια θύελλα 
τὶ θὰ ἔκανε; Δὲ θὰ ἔψαχνε νὰ βρεῖ 

μιὰ φωλίτσα, μιὰ σπηλιὰ νὰ τρυπώ-
σει;  

Τὸ ἴδιο ἔκανα κι ἐγὼ μές στὸ θό-
ρυβο καὶ τὴ θύελλα, κατατρομαγμέ-
νος ἀπ’ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως. 

Ἔτρεξα νὰ βρῶ καταφύγιο, 
ἔτρεξα νὰ κρυφτῶ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ 
ἐπουράνιου Πατέρα μου. Ἔνιωθα τὴ 
θαλπωρὴ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἔνωσή 
μου μὲ τὸν Θεό. Αἰσθάνθηκα μεγάλη 
χαρὰ κι ἀγαλλίαση κι ἀνακούφιση 
τρυπώνοντας μέσα στὸ θεῖον. Δὲ μ' 
ἔνοιαζε γιὰ τὴ φουρτούνα, τὴν καται-
γίδα, ποὺ εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἡ 
ψυχή μου ζητοῦσε κάτι πιὸ ὑψηλό, 
πιὸ τέλειο. Ἔνιωθα ἀσφαλής, παρη-
γορημένος κι ἀναπαυμένος. Πέρασα 
χρυσὲς μέρες.  Ἐκμεταλλεύτηκα μιὰ 
μεγάλη κακοκαιρία.  

Ἔτσι νὰ σκεφτόμαστε πάντα. Κι 
ἔτσι να ζοῦμε τὴ δυσκολία καὶ τὴ δυ-
στυχία. Ὅλα νὰ τὰ θεωροῦμε εὐκαι-
ρίες γιὰ προσευχή, γιὰ πλησίασμα 
στὸν Θεό. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικό: 
πῶς ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ θὰ τὰ 
κάνει ὅλα προσευχή. Κι ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος αὐτὸ θὰ ἐννοεῖ, ὅταν λέει: 
"Χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου" γιὰ 
ὅλες τὶς θλίψεις, ποὺ τοῦ συνέβησαν. 
Ἔτσι γίνεται ὁ ἁγιασμός. Ἐγὼ πολὺ 
τὸ ζητῶ στὴν προσευχή μου.  
 
Ἀπό τό  βιβλίο: «Ἁγίου Πορφυρίου 

Καυσοκαλυβίτη, Βίος καί Λόγοι»
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Κάποιος σοφὸς εἶπε πὼς 
ὁ σημερινὸς κόσμος 
στὸν ὁποῖο ζοῦμε, εἶναι 

κόσμος σύγχυσης. Τρέχουμε 
συνεχῶς. Κυνηγᾶμε χίμαιρες 
συμφερόντων, ἀνέσεων, ἀπο-
λαύσεων, πλουτισμοῦ. Κυ-
νηγᾶμε τὴν χαρά. Καὶ ὅλο καὶ 
πιὸ πολὺ ἐπιταχύνουμε γιὰ νὰ 
πετύχουμε. Καὶ ὅλο καὶ πιὸ 
πολὺ χρόνο νομίζουμε πὼς 
ἐξοικονομοῦμε. Καὶ συνέχεια 
τρέχουμε σὰν τρελοί… Χρει-
άζεται λίγο νὰ χαλαρώσουμε. 
Ἂν τεντώνεις συνεχῶς ἕνα 
τόξο, κάποτε θὰ σπάσει. Ἂν 
ἀσταμάτητα κυνηγᾶμε, τότε 
πάνω στὸ τρέξιμο θὰ ἀφή-
σουμε καὶ τὴν ἴδια τὴν προσω-
πικότητά μας. Θὰ χάσουμε τὸν 
ἑαυτό μας. 
Βρὲς λίγο χρόνο γιὰ σένα. Κά-
θισε κάπου ἤρεμα. Σκέψου 

ποιὸς εἶσαι. Δὲς τὴν μέχρι 
τώρα πορεία σου. Παρατήρη-
σες ποτὲ πῶς ὁ ἥλιος κοκκινί-
ζει, ὅταν δύει; Εἶδες πῶς ὁ 
οὐρανὸς ἀγκαλιάζει τὸ ἡλιοβα-
σίλεμα; Ἂν ὄχι, πραγματικὰ 
δὲν ξέρεις τί χάνεις… 
Ἡ χαρὰ κρύβεται ἐκεῖ ποὺ δὲν 
τὴν περιμένεις. Τὸ τέλειο δὲν 
εἶναι ὑποχρεωτικά τό πολύ-
πλοκο. Προσπάθησε νὰ εἶσαι 
ἤρεμος καὶ ἁπλός. 
Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος εἶναι ὁ 
ἀληθινὸς ἄνθρωπος. Εἶχε πάει 
κάποτε στὸν Ἅγιο Παΐσιο ἕνας 
ἄνθρωπος μὲ πολλὰ προβλή-
ματα καὶ ὁ ἅγιος τὸν συμβού-
λεψε: «Παιδί μου, βρὲς τα 
πρῶτα μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὅλα θὰ 
πᾶνε καλά. Ὅταν τὰ βρεῖς μὲ 
τὸν ρυθμιστὴ τοῦ Σύμπαντος, 
τότε  Ἐκεῖνος ὅλα θὰ στὰ 
δώσει».
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Μετὰ ἀπὸ θερμή, ὁλοήμερη προ-
σευχὴ κοιμήθηκε λίγο, ὁ Ἅγιος 
Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός, 

καὶ εἶδε στὸν ὕπνο του πώς βρέθηκε 
σὲ βασιλικὰ παλάτια. Τὸν κάλεσε ὁ 
βασιλιὰς καὶ τοῦ εἶπε:  

- Θέλεις νὰ μὲ ὑπηρετήσεις ὁλόψυχα 
καὶ νὰ σὲ κάνω ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀξιω-
ματούχους τοῦ παλατιοῦ μου; 

- Ὑπάρχει κανείς, Δέσποτα, πού 
νὰ μὴν θέλει τὸ καλό του; Ἐγὼ πάν-
τως πολύ το ἐπιθυμῶ!  

- Ἂν τὸ ἐπιθυμεῖς λοιπόν, δοκίμασε 
τὴν γεύση τῆς βασιλείας μου. Συγ-
χρόνως τοῦ πρόσφερε νὰ φάει κάτι. 
Ἔμοιαζε μὲ τὸ χιόνι. Ἦταν τόσο 
γλυκὸ καὶ νόστιμο πού δὲν μπορεῖ 
ἄνθρωπος νὰ τὸ φαντασθεῖ.  Μόλις 
τὸ ἔφαγε εἶπε:  

- Δῶσε μου κι ἄλλο, σὲ παρακαλῶ, 
γιατί τρώγοντάς το ἔνιωσα νὰ εὐωδιά-
ζει σὰν θεϊκὸ μύρο. Ἐκεῖνος τοῦ 
ἔδωσε καὶ δεύτερο πού ἔμοιαζε μὲ 
κυδώνι. Αὐτὸ ὅμως ἦταν πιὸ ξινὸ καὶ 
πιὸ πικρὸ ἀπὸ τὴν ἀψιθιά. Ὅταν τὸ 
ἔφαγε ἀπογοητεύθηκε καὶ λησμόνησε 
τὴν προηγούμενη γεύση. Βλέποντάς 
τον λυπημένο, τοῦ εἶπε ὁ Βασιλιάς:  

- Εἶδες πού δὲν μπορεῖς νὰ ὑποφέρεις 
τὴν πικρία τοῦ φαγητοῦ; Σοῦ ἔδωσα 
νὰ νιώσεις τὸν τελειότερο τρόπο μὲ 
τὸν ὁποῖο, μπορεῖ κανεὶς νὰ μὲ ὑπη-
ρετεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἀκριβῶς «ἡ στενὴ 
καὶ τεθλιμμένη ὁδός, ἡ ἀπάγουσα εἰς 
τὴν ζωήν».  

- Μοῦ φαίνεται πικρό τό πράγμα, 
Δέσποτα. Ποιὸς μπορεῖ νὰ σὲ ὑπηρετεῖ 
καὶ νὰ τρώει αὐτό;  

- Τὸ πικρό τό θυμᾶσαι, ἀποκρίθηκε 
ὁ Βασιλιάς, τὸ γλυκὸ τὸ ξέχασες; 
Πρὶν ἀπὸ τὸ πικρὸ δὲν σοῦ ἔδωσα 
τὸ γλυκό; 

- Ναί, Δέσποτα, ἀλλά μοῦ εἶπες 
ὅτι ἡ στενὴ ὁδὸς μοιάζει μὲ τὸ πικρό!  

- Ὄχι, κάθε ἄλλο! Ἡ ὁδὸς αὐτὴ 
βρίσκεται ἀνάμεσα στὸ πικρὸ καὶ 
στὸ γλυκό. Τὸ πικρὸ εἶναι οἱ κόποι 
καὶ οἱ ἀγῶνες, ἐνῶ τὸ γλυκὸ καὶ νό-
στιμο εἶναι ἡ δροσιά, ἡ ἀνάπαυση 
καὶ ἡ παρηγορία ποῦ προσφέρει ἡ 
ἀγαθότης μου σὲ ὅσους θλίβονται 
γιὰ Χάρη μου! Δὲν προσφέρω τὸ 
πικρὸ μόνο, οὔτε πάλι μόνο τό γλυκό, 
ἀλλὰ πότε τὸ ἕνα καὶ πότε τὸ ἄλλο. 
Ἂν θέλεις λοιπὸν νὰ μὲ ὑπηρετήσεις, 
πές μου γιὰ νὰ ξέρω.  

Ἀρχιμ. Παύλου Ντούρου  
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- Δῶσε μου νὰ τὰ δοκιμάσω πάλι 
καὶ θὰ σοῦ πῶ, ἀποκρίθηκε ὁ μακάριος.  

Ἐκεῖνος τοῦ ἔδωσε πρῶτα τό πικρό. 
Ὁ Ἀνδρέας τότε καταπικραμένος εἶπε:  

- Δὲν μπορῶ νὰ σὲ ὑπηρετῶ καὶ 
νὰ τρώω ἀπὸ αὐτό. Εἶναι πικρὸ καὶ 
ἀνυπόφορο.  

Ὁ Βασιλιὰς χαμογέλασε καὶ βγά-
ζοντας ἀπὸ τὸν κόρφο του κάτι 
πύρινο καὶ ἀνθηρὸ πού μοσχοβολοῦσε, 
τοῦ εἶπε:  

- Πάρε καὶ φάγε, γιὰ νὰ τὰ ξεχάσεις 
ὅλα.  

Πῆρε πραγματικὰ καὶ ἔφαγε. Γιὰ 
πολλὴ ὥρα ἔνιωθε τόση ἡδονή, γλυ-
κύτητα καὶ χάρη ὥστε βρισκόταν 
ἐκτὸς ἑαυτοῦ. Νόμιζε πώς ζοῦσε μέσα 
σὲ ὑπερβολικὴ εὐωδία, δόξα καὶ τερ-
πνότητα. Ὅταν συνῆλθε, ἔπεσε στὰ 
πόδια ἐκείνου τοῦ μεγάλου Βασιλιᾶ 
καὶ τὸν παρακαλοῦσε:  

- Ἐλέησέ με, ἀγαθὲ Δέσποτα, καὶ 
δέξε με νὰ σὲ ὑπηρετῶ, γιατί κατά-
λαβα πραγματικὰ πώς ἡ ὑπηρεσία 
σου εἶναι πολὺ εὐχάριστη. 

- Πίστεψέ με, τοῦ λέει Ἐκεῖνος, ὅτι 
ἀπὸ τὰ πλούτη μου αὐτὸ εἶναι τὸ 
πιὸ ἀσήμαντο. Ἂν ὅμως μὲ ὑπηρετή-
σεις, ὅσα ἔχω θὰ γίνουν δικά σου καὶ 
θὰ σὲ κάνω κληρονόμο τῆς Βασιλείας 
μου!…  

 
Χαριτωμένη, παραστατικὴ προει-

κόνιση τῆς πολυαθλῆς – πολύπαθης 
ζωῆς τοῦ ὁσίου Ἀνδρέα τοῦ διὰ 
Χριστὸν σαλοῦ, ἀλλὰ ἐν τινι μέτρῳ 
καὶ κάθε ὀρθοδόξου χριστιανοῦ! Χαρὰ 
καὶ λύπη ἀναμειγνυόμενα ἀριστοτε-
χνικὰ ἀπὸ τὸν πανάγαθο Θεό, οὕτως 
ὥστε νὰ γεύεται κατ’ ἐλάχιστον ὁ 
ἄνθρωπος ἀπὸ ἐδῶ καὶ τὴν ἀφόρητη 
ὀδύνη τῆς κολάσεως καὶ τὴν ἀσύλλη-
πτη γλυκύτητα τοῦ παραδείσου!  

Ποιὸς ὁ λόγος; ποιὰ ἡ ἀναγκαιότητα 
τῶν θλίψεων στὴν ζωή μας; 

Γράφει κάπου ὁ π. Συμεὼν Κρα-
γιόπουλος: «γιατί νὰ γίνει ἔτσι; γιατί 

νὰ πάθει ἔτσι ἡ Παναγία, πού ἐξυ-
πηρετεῖ μάλιστα κατὰ μοναδικὸ τρόπο 
τὸ ὅλο σχέδιο τῆς σωτηρίας;... Ὁ 
πόνος αὐτὸς εἶναι ὁ σίγουρος τρόπος 
σωτηρίας. Οὔτε ὁ Χριστός, οὔτε ἡ 
Παναγία οὔτε οἱ μάρτυρες, οὔτε κα-
νένας μας, χρειαζόταν νὰ πάθουμε 
ἀφοῦ ὅλα τά ἀναλαμβάνει ὁ Θεός. 
Τότε γιατί ὁ πόνος, γιατί τόσος 
πόνος; Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστήριο. Ὅπως 
ὁ ἅδης τότε παγιδεύτηκε μὲ τὸ νεκρὸ 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι κατ’ αὐτὸν 
τὸν Θεῖο τρόπο ὅμως τώρα, ὁ Θεὸς 
θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι». 
Καὶ βλέπει, κανείς, τότε μέσα στὴ 
δίνη τῶν παθημάτων του τὴν λεπτὴ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Διότι συνειδητοποιεῖς 
ὅτι μολονότι ἔχεις τόσο καλὴ διάθεση, 
μολονότι τόσα ἀκοῦς, τόσα καταλα-
βαίνεις, καὶ πάλι μισὸ βῆμα κάνεις 
μπρός, καὶ δύο κάνεις πίσω. Καὶ σὲ 
προλαβαίνει ὁ Θεὸς μὲ κάποια λα-
χτάρα πού θὰ πάθεις, μὲ κάποια 
γκάφα, μὲ κάποιο στραβοπάτημά 
σου, κι ἔτσι σὲ κρατάει σὲ ἀσφάλεια!...  

Ἀφοῦ θὰ πάθεις, μαθαίνεις!... Χρει-
άζεται ὅμως προσοχὴ στὸν τρόπο 
ποὺ βιώνουμε τὰ λυπηρά τῆς ζωῆς!... 

Ἐπισημαίνει ἡ ἁγία Συγκλητική: 
«ἔστι λύπη ἐπωφελὴς καὶ ἔστι λύπη 
φθοροποιός».  

Ἡ θλίψη τοῦ Ἐχθροῦ εἶναι μεστὴ 
ἀλογίας, ἔχει παραλογισμὸ πολύ, δὲν 
ἔχει λογικὴ ἡ λύπη τοῦ Πονηροῦ! 
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ λύπη ἔχει ὀνομα-
στεῖ ἀπὸ μερικοὺς ἀκηδία. Πρέπει δὲ 
αὐτὴ τὴν ἀκηδία, νὰ τὴν ἀπομακρύνεις 
μὲ τὴν προσευχὴ καὶ μάλιστα μὲ τὴν 
ψαλμωδία!...  

Ἀναλόγως τοῦ ἀγῶνος του, βιώνει 
ὁ χριστιανὸς τὴν εὐλογημένη κατά-
σταση τῆς χαρμολύπης. Μιὰ χαρὰ 
πού ἀναβλύζει ἀπὸ τὸν Σταυρό. Μιὰ 
χαρὰ συνυφασμένη μὲ τὸν πόνο. 
Ἀλλιῶς μιλοῦμε γιὰ μιὰ κοσμική, ρηχή, 
ἐπιφανειακὴ χαρά…  
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Μιά φορὰ κάποιος ζήτησε 
ἀπὸ τὸ Θεὸ ἕνα λουλούδι 
καὶ μιὰ πεταλούδα. Ὁ 

Θεὸς ὅμως ἀντὶ γι’ αὐτὰ τοῦ ἔδωσε 
ἕνα κάκτο καὶ μιὰ κάμπια. Αὐτὸ 
στενοχώρησε τὸν ἄνθρωπο. Δὲν 
μποροῦσε νὰ καταλάβει, γιατί δὲν 
πῆρε αὐτὸ ποὺ ζήτησε. Εἶπε μέσα 
του, λοιπόν: «Ὁ Θεὸς ἔχει νὰ νοι-
αστεῖ γιὰ τόσους ἀνθρώπους». Καὶ 
ἀποφάσισε νὰ μὴν ζητήσει ἐξηγή-
σεις. 
Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρό πῆγε νὰ 

κοιτάξει αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶχαν δοθεῖ 
καὶ τὰ εἶχε ξεχάσει. Πρὸς ἔκπληξή 
του, ἀπ’ τὸν ἀγκαθωτὸ καὶ ἄσχημο 
κάκτο, εἶχε φυτρώσει ἕνα ὄμορφο 
λουλούδι. Καὶ ἡ ἄσχημη κάμπια 
εἶχε μεταμορφωθεῖ σὲ μιὰ ὑπέροχη 
πεταλούδα. 

Ὁ Θεὸς τὰ κάνει πάντα ὅλα σω-
στά! 
Ὁ τρόπος ποὺ ἐνεργεῖ εἶναι πάν-

τα ὁ καλύτερος, ἀκόμα κι ἂν μᾶς 
φαίνεται λανθασμένος. Ἂν ζήτησες 
ἀπὸ τὸ Θεὸ κάτι καὶ πῆρες κάτι 
διαφορετικό, δεῖξε Του ἐμπιστο-
σύνη. Μπορεῖς νὰ εἶσαι σίγουρος 
πὼς Αὐτὸς θὰ σοῦ δίνει, πάντα 
αὐτὸ ποὺ χρειάζεσαι τὴν κατάλ-
ληλη στιγμή. 
Αὐτὸ ποὺ θέλεις… δὲν εἶναι πάν-

τα κι αὐτὸ ποὺ χρειάζεσαι! 
Τὸ ΑΓΚΑΘΙ τοῦ σήμερα… Εἶναι 

τὸ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ! 
 
Ὁ Θεός σοῦ δίνει πάντα  
ὅ,τι σοῦ χρειάζεται. 

 



| Φ
 1

8 
  Δ
ΕΚ

ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ 

20
18

 - 
ΦΕ

ΒΡ
ΟΥ

ΑΡ
ΙΟ
Σ 

 2
01

9

13

Οἱ ἅγιοι πατέρες μᾶς λένε 
ἀπὸ τὴν πείρα τους ὅτι ἡ 
ζωὴ μας ἔχει ἀγώνα καὶ δυ-

σκολίες, θλίψη καὶ πόνο. «Οὐδεὶς 
ἀνῆλθε στὸν οὐρανὸ μετ’ ἀνέσεως». 
Ποιὸς πέρασε τὴ ζωὴ αὐτὴ χωρὶς 
πειρασμούς; Οὐδείς! Ὅμως δὲν 
εἶναι μόνο αὐτὸ ἡ ζωή.  Ἔχει καὶ 
τὴ χάρη, τὴ χαρά, τὴν ἀγαλλίαση 
ποὺ γεμίζει τὴν ὕπαρξή μας καὶ 
παίρνουμε δύναμη. Νομίζω ὅτι τὸ 
ἕνα συμπληρώνει τὸ ἄλλο. Οἱ δο-
κιμασίες, οἱ δυσκολίες, εἶναι γιὰ 
δική μας ὠφέλεια, ἀφοῦ μᾶς κά-
νουν νὰ ὡριμάζουμε, νὰ βλέπουμε 
τὴ ματαιότητα τῶν ἐγκόσμιων καὶ 
τοῦ ἐαυτοῦ μας, τὸ περιορισμένο 
τῶν δυνατοτήτων μας. Ἡ χάρις 
μᾶς ἐνισχύει, μᾶς σπρώχνει νὰ μὴν 
σταματήσουμε τὸν ἀγώνα, μᾶς 
συγκρατεῖ ἀπὸ τὴν ἀπόγνωση, μᾶς 
βεβαιώνει πὼς δὲν εἴμαστε μόνοι. 
Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος στὴν 

ἐπιστολὴ του γράφει: «Κακοπαθεῖ 
τὶς ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω. Εὐθυμεῖ 
τις; ψαλλέτω» ( Ἰακ. 5,13). Δηλαδὴ 

«Βρίσκεται κανένας σας σὲ δύ-
σκολη θέση; Νὰ προσεύχεται. Εἶναι 
κάποιος χαρούμενος; Νὰ ὑμνεῖ τὸ 
Θεό». Στὶς δύσκολες ὧρες ὁ ἄνθρω-
πος μαζεύεται, στὶς εὐχάριστες ξα-
νοίγεται. Εἶναι ἡ φυσιολογικὴ ἀντί-
δραση τῆς ψυχῆς.  Ἔτσι, ἡ προ-
σευχὴ μεταποιεῖ τὸν πόνο καὶ τὴ 
δυσκολία σὲ γλυκασμὸ τῆς καρδιᾶς. 
Ὁ ἄνθρωπος ταπεινώνεται καὶ ἡ 
χάρις τὸν ἐπισκιάζει. Μετά, ἡ εὐχά-
ριστη διάθεση ὁδηγεῖ σὲ δοξολογία 
τοῦ Θεοῦ, ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο 
νὰ γίνεται ἀκόμα πιὸ πολὺ χαρού-
μενος. 
Τελικά, μέσα ἀπὸ τὶς ἐναλλαγὲς 

καὶ μεταλλαγὲς πορευόμαστε πρὸς 
τὴν ἀσάλευτη μέρα τῆς αἰωνιότη-
τας, ὅπου θὰ μᾶς ἀποκαλυφθοῦν 
τὰ μυστήρια τοῦ κόσμου τούτου 
καὶ θὰ χαροῦμε τὴν ἀγάπη καὶ 
τὴν κοινωνία μὲ τὸν ἀσάλευτο Κύ-
ριό μας. 

 
 π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους 
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Ἀ ναρίθμητα πετράδια, ἄλλα μικρά, ἄλλα μεγάλα, σὲ 
ἀκανόνιστα σχήματα καὶ σὲ διαφόρους χρωματι-
σμούς. Στὸ κύμα τῆς θάλασσας ὅλα αὐτὰ τὰ πε-

τράδια χάνουν καὶ παίρνουν σχῆμα. Χάνουν τὶς γωνιὲς καὶ τὰ 
ἐξογκώματα, παίρνουν ἕνα σχῆμα χωρὶς ἐξοχὲς καὶ γίνονται 
στιλπνὰ καὶ ὄμορφα.  

Ὁ κόσμος εἶναι μιὰ παρόμοια ἀκρογιαλιά. Κανένας ἄνθρωπος 
ὅμοιος μὲ τὸν ἄλλο. Ὅσοι ἄνθρωποι, τόσοι τύποι καὶ χα-
ρακτῆρες. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει βάλει ὅλους μαζὶ στὸ ἀκρογιάλι τῆς 
ζωῆς. Μὲ τὸ κύμα τῆς ἀγάπης του ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον σμι-
λεύεται, χάνει τὰ ἐξογκώματα καὶ τὰ ἐλαττώματα τοῦ χα-
ρακτῆρος του. Ὁ καλὸς γίνεται περισσότερο καλός, ὁ ἅγιος, 
ἁγιότερος, λευκότερος, σὰν τὰ λευκὰ πετράδια τοῦ γιαλοῦ. Καὶ 
ὁ κακὸς γίνεται λιγότερο κακός, λιγότερο ἀνώμαλος, καθὼς τὸν 
κτυπάει τὸ κύμα τῆς παιδαγωγίας τοῦ Θεοῦ.  

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἀπέραντος ὠκεανός, ποὺ ἀγκα-
λιάζει ὅλα τά λογικὰ πετράδια, στὸ μεγάλο ἀνθρώπινο ἀκρογιάλι. 
Καὶ κάπου-κάπου ὁ Κύριος, καθὼς ἀγναντεύει τὴν ἀνθρώπινη 
ἀκρογιαλιά, σκύβει καὶ διαλέγει μὲ τὰ πλαστουργικὰ του δάκτυλα 
τὶς πιὸ ὄμορφες, τὶς πιὸ σμιλευμένες ψυχὲς καὶ τὶς τοποθετεῖ 
στὸ κρυστάλλινο ἀκρογιάλι τῆς Βασιλείας του. 

 
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Δευτερόλεπτα τῆς ψυχῆς»,  
Εὐθυμίου Στύλιου,  Ἐπισκόπου Ἀχελώου  
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Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὴν 
ὁποία καλούμαστε ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Θεὸ νὰ εἰσέλθουμε, 

εἶναι ἀπερίγραπτη. Ὁ ἀνθρώπινος λό-
γος ἀδυνατεῖ νὰ τὴν παραστήσει. Ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ 
ἀνέβη μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, ὅταν 
χρειάστηκε νὰ μαρτυρήσει γι’ αὐτὴ 
του τὴν ὀπτασία, ὁμολόγησε ὅτι 
ἁρπάχθηκε στὸν παράδεισο καὶ ἄκου-
σε ἐκεῖ «ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν 
ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορ. 12:4). 
Γι’ αὐτό, τόσον οἱ προφῆτες καὶ οἱ 
ἀπόστολοι, ὅσο καὶ αὐτὸς ὁ Χριστός, 
ὅταν ὁμιλοῦν γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ, χρησιμοποιοῦν γνωστὲς εἰκόνες 
ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώ-
πων στοὺς ὁποίους ἀπευθύνονται. 
Τέτοιες εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ 
ἀμπελῶνος, τοῦ βασιλικοῦ δείπνου, 
τοῦ βασιλικοῦ γάμου, καὶ αὐτῆς τῆς 
πόλεως μὲ πρότυπο τὴν ἁγία πόλη 
Ἱερουσαλήμ. Ἀπὸ τὶς πιὸ γλαφυρὲς 
περιγραφὲς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἐκείνη τοῦ 21ου κεφαλαίου τῆς 

Ἀποκαλύψεως, στὸ ὁποῖο ὁ εὐαγγε-
λιστὴς Ἰωάννης ἀποτυπώνει τὴν οὐρά-
νια  Ἱερουσαλήμ: 

«Ὕστερα ἦλθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ 
ἀγγέλους ποὺ εἶχαν τὶς ἑπτὰ φιάλες 
μὲ τὶς ἑπτὰ τελευταῖες πληγές…  Καὶ 
μοῦ ἔδειξε τὴν πόλη, τὴν ἁγία  Ἱερου-
σαλήμ, νὰ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ 
ἀπὸ τὸν Θεό, ἔχοντας τὴν δόξα τοῦ 
Θεοῦ.  Ἡ λάμψη της ἔμοιαζε μὲ πο-
λυτιμότατο λίθο, σὰν τὸν ἴασπι. Λίθο 
ποὺ λάμπει σὰν κρύσταλλο. Εἶχε με-
γάλο καὶ ψηλὸ τεῖχος μὲ δώδεκα πύ-
λες, στὶς ὁποῖες ἦταν δώδεκα ἄγγελοι· 
καὶ στὶς πύλες ἦταν γραμμένα τὰ 
ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ 
Ἰσραήλ. Πρὸς ἀνατολᾶς ὑπῆρχαν τρεῖς 
πύλες, πρὸς βορρᾶν τρεῖς πύλες, πρὸς 
νότον τρεῖς πύλες καὶ πρὸς δυσμάς 
τρεῖς πύλες. Τὸ τεῖχος τῆς πόλεως 
εἶχε δώδεκα θεμέλιους λίθους, ἐπάνω 
στοὺς ὁποίους ἦταν τὰ δώδεκα ὀνό-
ματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ 
Ἀρνίου. Καὶ ὁ ἄγγελος ποὺ μιλοῦσε 
μαζί μου εἶχε ἕνα μέτρο, ἕνα χρυσὸ 

Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Μύρου
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καλάμι, γιὰ νὰ μετρήσει τὴν πόλη, τὶς 
πύλες της καὶ τὸ τεῖχος της… Οἱ δώ-
δεκα πύλες ἦταν δώδεκα μαργαριτά-
ρια· κάθε πύλη ἤτανε καμωμένη ἀπὸ 
ἕνα μαργαριτάρι. Ἡ πλατεία τῆς πό-
λεως ἦταν ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι σὰν 
γυαλὶ διαυγές. Ναὸν δὲν εἶδα στὴν 
πόλη, διότι ναὸς της εἶναι ὁ Κύριος, ὁ 
Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ καὶ τὸ Ἀρνίον. 
Καὶ ἡ πόλη δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸν 
ἥλιο οὔτε ἀπὸ τὴν σελήνη γιὰ νὰ τὴν 
φωτίζουν, διότι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι 
τὸ φῶς της καὶ τὸ λυχνάρι της εἶναι 
τὸ Ἀρνίον. Μὲ τὸ φῶς της θὰ περπα-
τήσουν τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς 
γῆς θὰ φέρουν τὴν δόξα καὶ τὴν τιμὴ 
τους σ’ αὐτήν. Οἱ πύλες της δὲν θὰ 
κλεισθοῦν ποτὲ τὴν ἡμέραν· νύχτα 
ἐκεῖ δὲν θὰ ὑπάρχει. Καὶ θὰ φέρουν 
σ’  αὐτὴν τὴν δόξα καὶ τὴν τιμὴ τῶν 
ἐθνῶν, ἀλλά δὲν θὰ μπεῖ σ’ αὐτὴν τί-
ποτε τὸ μολυσμένο, οὔτε κανεὶς ποὺ 
κάνει βδελυκτὰ πράγματα καὶ ψευδῆ, 
παρὰ μόνον οἱ γραμμένοι στὸ βιβλίον 
τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου» (Ἀπ. 21:9-27). 

Αὐτὴ ἡ πόλη εἶναι ἡ ἐπουράνιος  
Ἱερουσαλήμ, ἡ πόλη τοῦ ζῶντος Θεοῦ. 
Εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἑτοι-
μάστηκε γιὰ μᾶς. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνιμη 
πατρίδα μας, ὅπως τὸ πίστευε καὶ τὸ 
διακήρυτε ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Οὐ 
γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλὰ 
τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 
13:14). Κι ἐμεῖς εἴμαστε προσκεκλημένοι 
νὰ τὴν κληρονομήσουμε, ἀφοῦ πρῶτα 
τηρήσουμε τὶς ἐντολές του καὶ τὸν 
εὐαρεστήσουμε, γιὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν 
εὐκταία ἐκείνη φωνή: «Δεῦτε οἱ εὐλο-
γημένοι τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε 
τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου» (Μθ. 25:34). 

Αὐτὴ ἡ πόλη πρέπει νὰ γίνει δική 

μας. Λέγεται ὅτι ὁ Δανιάδης, ὁ πρε-
σβευτὴς τῶν Ἀθηνῶν στὴν αὐλὴ τοῦ 
Φιλίππου, τοῦ βασιλιᾶ τῶν Μακεδό-
νων, ἐπαινοῦσε κάποια μέρα μὲ πολὺ 
ἐνθουσιασμὸ τὴν πατρίδα του καὶ βε-
βαίωνε τὸν βασιλιὰ ὅτι ἡ Ἀθήνα ἦταν 
ἡ πιὸ ὄμορφη πόλη τοῦ κόσμου. Ὁ 
Φίλιππος τότε παρακάλεσε τὸν πρε-
σβευτὴ νὰ χαράξει σὲ μία πλάκα τὸ 
σχέδιό της. Βλέποντας ὕστερα τό σχε-
διάγραμμα φώναξε γεμάτος ἀπὸ πόθο: 
Αὐτὴ ἡ πόλη πρέπει νὰ γίνει δική 
μου, ὅ,τι κι ἄν μοῦ στοιχίσει! 

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, οἱ πρεσβευταὶ 
τοῦ Θεοῦ, χάραξαν μὲ ἀκρίβεια τὸ 
σχεδιάγραμμα τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, 
τῆς αἰωνίας πόλεως, τῆς ἀπερίγραπτης 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέσα στὶς σελίδες 
τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Ὅποιος ἔχει ἀνοι-
χτά τά μάτια καὶ τὸ δεῖ, ὅποιος εἶναι 
ἀληθινὰ ἔξυπνος, ὅποιος ἔχει φωτι-
σμένο νοῦ καὶ καρδιά, αὐτὸς σίγουρα 
θὰ ξεφωνίσει: Αὐτὴ ἡ πόλη πρέπει νὰ 
γίνη δική μου, ὅ,τι κι ἄν μοῦ στοιχί-
σει! 

Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα χρειάζεται ἡ 
κατάστρωση τοῦ σχεδίου γιὰ τὴν κα-
τάκτησή της. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ 
γνωρίσουμε τὴν θύρα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν 
αἰώνια πόλη. Κι αὐτὴ δὲν εἶναι ἄλλη 
ἀπὸ τὴν θύρα τῶν λογικῶν προβάτων, 
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸν ποὺ 
ἔγινε γνωστὸς καὶ εὐκολοπλησίαστος, 
ἀφοῦ ἦλθε στὸν κόσμο μας περνώντας 
θαυματουργικὰ ἀπὸ τὴν κεκλεισμένη 
πύλη τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἑπο-
μένως, τὸ πρῶτο μας βῆμα γιὰ νὰ 
κληρονομήσουμε τὴ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ εἶναι νὰ μιμηθοῦμε τὴν Παναγία 
μας στὴν κάθαρση καὶ στὴν προετοι-
μασία γιὰ τὴ γνωριμία μας μὲ τὸν 
Χριστό. 
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Ἕνας μοναχὸς φύτεψε μιὰ ἐλιὰ καὶ ἄρχισε νὰ προσεύχεται:  
‐ Κύριε, στεῖλε μου βροχή... 
Καὶ ὁ Κύριος ἔστειλε βροχὴ στὴ γῆ. 
Τὸ δέντρο ἦταν κορεσμένο μὲ ὑγρασία καὶ ὁ μοναχὸς συνέχισε νὰ 

προσεύχεται:  
‐ Καὶ τώρα, Κύριε, Σὲ ζητῶ νὰ στείλεις πολὺ ἥλιο ‐ τὸ δέντρο μου 

χρειάζεται ζεστασιά... 
Καὶ ὁ Κύριος ἔστειλε τὸν ἥλιο. Τὸ δέντρο μεγάλωσε. 
Ὁ μοναχὸς συνέχισε νὰ προσεύχεται γι' αὐτό:  
‐ Κύριε, δῶσε λίγο παγετό, γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ ρίζες καὶ τὰ 

κλαδιά.  
Ο Κύριος ἔστειλε παγετὸ καί... τὸ δέντρο "πέθανε"!!!... 
Ὁ μοναχὸς ἦταν πολὺ ἀναστατωμένος... 
Πῆγε σὲ ἕναν ἄλλο μοναχὸ γιὰ νὰ πεῖ τὴν ἱστορία του καὶ νὰ 

μοιραστεῖ τὴν θλίψη του.  
Καὶ τοῦ λέει ὁ ἄλλος μοναχός:  
‐ Ἔχω ἐπίσης μιὰ ἐλιά, κοίτα. Τὸ δέντρο του ἔχει μεγαλώσει 

ὄμορφα. Ἀλλὰ προσευχήθηκα διαφορετικά... Εἶπα στὸν Θεό, ὅτι 
εἶναι ὁ Δημιουργὸς αὐτοῦ τοῦ δέντρου καὶ ὅτι ξέρει καλύτερα ἀπὸ 
μένα τί χρειάζεται γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ φυσιολογικά. Ἁπλῶς ζήτησα 
ἀπὸ τὸν Θεό, Ἐκεῖνος νὰ τὸ φροντίσει... 

Αἰώνιο μάθημα αὐτό! Μὴν ζητᾶμε στὴν προσευχὴ μας τίποτα... 
παρὰ μόνο τὴν σωτηρία τὴν δική μας καὶ τῶν συνανθρώπων μας. Ὁ 
Κύριος γνωρίζει τὶς ἀνάγκες μας καὶ τί μᾶς ὠφελεῖ... Ἃς Τὸν ἐμπι‐
στευτοῦμε καὶ Ἐκεῖνος θὰ μᾶς δώσει, σύμφωνα μὲ τὴν καρδιά μας 
καὶ τὴν ὠφέλειά μας...
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Θ ὰ ἤθελα νὰ πῶ λίγα λόγια 
πάνω στὸ θέμα τῆς ἐλευθε-
ρίας, γιατί τόσος λόγος γίνεται 

πάντοτε καὶ ἰδιαίτερα στὶς ἡμέρες 
μας γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ὅσο κι ἂν 
τυχὸν σᾶς φανεῖ παράξενο, ἡ ἐλευ-
θερία, ποὺ τὴν ἔχουμε περὶ πολλοῦ, 
καὶ σωστὰ ὡς ἕνα σημεῖο, δὲν εἶναι 
αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν ἀγαθό· ὄχι. Διότι 
ἂν ἦταν ἡ ἐλευθερία, ἔτσι ὅπως τὴν 
καταλαβαίνουμε οἱ πολλοί, αὐτὴ 
καθ’ ἑαυτὴν ἀγαθό, τότε δὲν θὰ 
εἴχαμε παρὰ νὰ ἀφήσουμε ἐλεύθε-
ρους τούς ἀνθρώπους νὰ κάνουν 
ὅ,τι θέλουν. Ἀλλὰ βλέπετε, ὁ ἄλλος 
ἐλευθέρως πηγαίνει καὶ γίνεται 
ἀλκοολικὸς ἢ ναρκομανής ἢ κάτι 
ἄλλο μὲ τὸ ὁποῖο καταστρέφει τὸν 
ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους, κάνοντας 
κακὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας ποὺ τοῦ 
ἔδωσε ὁ Θεός. Τὸ θέμα λοιπὸν δὲν 
εἶναι νὰ ἀφήσουμε κάποιον ἐλεύθερο. 
Τὸ θέμα εἶναι νὰ βοηθήσουμε τὸν 
καθένα, ὥστε ἐλευθέρως καὶ ὄχι 
καταναγκαστικῷ τῷ τρόπω νὰ βρεῖ 
τὴν ἀλήθεια, νὰ βρεῖ τὸν Θεὸ καὶ νὰ 
μείνει κοντὰ στὸν Θεό, ὁπότε θὰ 
εἶναι καὶ πραγματικὰ ἐλεύθερος. 

Νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε –δὲν ξέρω 
ἂν προσκρούω στὶς ἀπόψεις κάποι-
ου– νὰ πῶ ὅτι, κατὰ τὴν ταπεινή 
μου γνώμη, εἶναι μεγάλο λάθος αὐτὸ 

τὸ ὁποῖο γίνεται σήμερα, δηλαδὴ 
ποὺ τονίζουμε τόσο πολύ τό θέμα 
αὐτὸ τῆς ἐλευθερίας: νὰ ἀφήσουμε 
ἐλεύθερα τά παιδιά, νὰ ἀφήσουμε 
ἐλεύθερους τούς νέους, νὰ ἀφήσουμε 
ἐλεύθερους τούς μεγάλους, γιὰ νὰ 
κάνει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει, γιὰ νὰ 
ἀπολαμβάνει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει. 
Εἶναι μεγάλο λάθος, διότι ὁ ἄνθρω-
πος δὲν εἶναι, ὅπως ἔλεγαν, tabula 
rasa, ἄγραφος πίνακας· ὁ ἄνθρωπος 
δὲν εἶναι ἀγγελούδι. Βγῆκε βέβαια 
ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ σὰν ἄγγελος, 
ἀναμάρτητος, ἁγνός, καθαρός, ἀλλὰ 
μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων 
δὲν εἶναι ἔτσι ὁ ἄνθρωπος. Καὶ 
εἴμαστε ὅλοι τέκνα τοῦ Ἀδάμ· δὲν 
ὑπάρχει κανένας ποὺ κατάγεται 
ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ. 

Ὅλοι καταγόμαστε ἀπὸ τὸν 
Ἀδάμ, καὶ ἑπομένως σὲ ὅλους τό 
πενῆντα τοῖς ἑκατὸν τοῦ ἑαυτοῦ 
μας, ἂν ὄχι περισσότερο, εἶναι ἕνας 
ἄγριος ἄνθρωπος. Πῶς λοιπὸν θὰ 
ποῦμε στὸν ἄλλο: «Κοίταξε, εἶσαι 
ἐλεύθερος καὶ κᾶνε ὅ,τι θέλεις», τὴ 
στιγμὴ ποὺ αὐτὸ τὸ πενῆντα τοῖς 
ἑκατὸν τοῦ ἑαυτοῦ μας, γιὰ νὰ μὴν 
πῶ τὸ ἐνενῆντα τοῖς ἑκατὸν –διότι 
πάντοτε αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ ἑαυτοῦ 
μας ἐπιβάλλεται στὸ ἄλλο– θὰ ὁρμή-
σει ἀπὸ κεῖ μέσα, θὰ ξεπεταχτεῖ 

† π. Συμεὼν Κραγιόπουλου
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καὶ θὰ κατασπαράξει πρῶτα τὸν 
ἴδιο τὸν ἄνθρωπο καὶ μετὰ καὶ τοὺς 
ἄλλους. 

Ὁ περιβολάρης ποὺ ἔχει τὸ πε-
ριβόλι μὲ τὰ ἄγρια δένδρα καὶ τὰ 
μπολιάζει, γιὰ νὰ τὰ κάνει ἥμερα, 
δὲν τὰ μπολιάζει ἁπλῶς καὶ ξενοιάζει 
ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα. Ξέρει πάρα πολὺ 
καλὰ ὅτι, γιὰ νὰ γίνουν τὰ ἄγρια 
δένδρα πραγματικὰ ἥμερα –οἱ ἀχλα-
διές, οἱ ροδακινιές, οἱ βερυκοκιές, 
οἱ μηλιὲς κτλ.– καὶ νὰ δίνουν ἥμερο 
καρπό, χρειάζεται νὰ τὰ παρακο-
λουθεῖ ἐπὶ ἀρκετὰ χρόνια, μήπως 
ἀπὸ τὴ ρίζα τὴν ἄγρια ξεπεταχτοῦν 
ἄγρια βλαστάρια καὶ σκεπάσουν τὸ 
μπόλι, τὸ ἥμερο μέρος τοῦ δένδρου, 
καὶ ἔτσι, ἐνῶ εἶναι μπολιασμένο τὸ 
δένδρο καὶ ἐνῶ ἔχει τὶς δυνατότητες 
νὰ γίνει ἥμερο, τελικὰ θὰ εἶναι πάλι 
ἕνα ἄγριο δένδρο, καὶ μάλιστα, 
καθὼς θὰ πετάξει πολλὰ βλαστάρια, 
δὲν θὰ εἶναι ἕνα, ἀλλὰ θὰ γίνουν 
τρόπον τινὰ περισσότερα. Τί τὸ ὄφε-
λος; 

Ὁ χριστιανὸς μπολιάζεται μὲ τὸν 
Χριστό, ἀλλὰ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, 
ἕως ὅτου φθάσει κανεὶς «εἰς μέτρον 
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χρι-
στοῦ» (Ἐφ. 4:13), ὅπως λέει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, χρειάζεται, ὅσο κι 
ἂν φανεῖ παράξενο, κάποιος ἢ κά-
ποιοι νὰ παρακολουθοῦν τὸν ἄνθρω-
πο. Κυρίως ὅταν εἶναι μικρὸ παιδί, 
νὰ τὸν παρακολουθοῦν καὶ συνέχεια 
νὰ κόβουν τὰ βλαστάρια τῆς ἄγριας 
ρίζας, γιὰ νὰ γίνει νέος ἐν Χριστῷ 
ἄνθρωπος. Ἀπὸ ποῦ ὡς ποῦ λοιπὸν 
νὰ τοῦ ποῦμε: «Εἶσαι ἐλεύθερος. 
Κᾶνε ὅ,τι θέλεις. Μόνο ὅταν κάνεις 
ὅ,τι θέλεις, εἶσαι ἐλεύθερος»; 

Εἶναι βέβαια ἐλεύθερος ὁ κάθε 
ἄνθρωπος, ἂν θέλει, νὰ εἶναι χρι-
στιανός· ἂν δὲν θέλει… Ἀλλὰ ἂν 
θέλει ὅμως νὰ εἶναι χριστιανός, δὲν 
εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα. 
Εἶναι δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καὶ ὑπακούει στὸν Χριστὸ καὶ κάνει 
τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ· καὶ ὅλα 
ὅσα δὲν εἶναι Χριστός, ὅσα δὲν εἶναι 
ἀρετὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν εἶναι 
ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, κόβονται ἀλύπη-
τα. 

Ἐπιτρέψτε μου τώρα ἀμέσως 
κιόλας νὰ πῶ γιὰ τὴν ἐξομολόγηση: 
Νὰ μὴν πάει κανεὶς νὰ ἐξομολογηθεῖ 
τυπικὰ καὶ ἁπλῶς γιὰ νὰ πεῖ μερικὰ 
συνηθισμένα πράγματα, ἀλλὰ νὰ 
βάλει καλὰ-καλὰ κάτω τὸν ἑαυτό 
του καὶ καθόλου νὰ μὴ λυπηθεῖ νὰ 
κόψει μὲ τὴ βοήθεια τοῦ πνευματι-
κοῦ, μὲ τὴ βοήθεια τῆς  Ἐκκλησίας 
ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι Χρι-
στός. 

Δὲν ἔχει δικαίωμα ὁ χριστιανός, 
δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται τοῦ χριστιανοῦ 
νὰ ἔχει ἄλλη ζωὴ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ 
Χριστοῦ. «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ 
ἐν ἐμοὶ Χριστὸς» (Γαλ. 2:20), ἔλεγε 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καὶ μπόλιασμα 
μὲ τὸν Χριστὸ αὐτὸ σημαίνει: ἡ ζωὴ 
μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Χρι-
στοῦ. Ναί, εἶμαι ὁ Κωνσταντῖνος, 
εἶμαι ὁ Βασίλειος, εἶμαι ὁ Ἰωάννης, 
εἶμαι ὁ Δημήτριος, εἶμαι ὁ Γεώργιος, 
ἀλλὰ ὅμως ζῶ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ ὄχι δική μου ζωή. 
 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο:  
π. Συμεὼν Κραγιοπούλου,  

Συνάξεις Τριωδίου  
(ἀποσπάσματα) 
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Αὐτὸ ἦταν τὸ σύνθημα τῶν εἰδωλολατρῶν 
τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων.  Ἔτσι 
στὰ νύχια καὶ τὰ δόντια τῶν λιονταριῶν 

ἐμαρτύρησαν πολλοὶ χριστιανοί. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος 
ὁ θεοφόρος, ὁ ἐραστὴς τοῦ Χριστοῦ, ἔγραφε στοὺς 
χριστιανοὺς ρωμαίους: «Σίτος εἰμὶ Θεοῦ καὶ δι’ὀδόν‐
των θηρίων ἀλήθομαι, ἴνα καθαρὸς ἄρτος εὑρεθῶ 
τοῦ Χριστοῦ».  

Οἱ διωγμοὶ καὶ τὰ μαρτύρια τῶν χριστιανῶν στὰ 
ἀμφιθέατρα τῶν θηρίων κάπου‐κάπου σταματοῦν. 
Τὰ νύχια ὅμως καὶ τὰ δόντια τῶν λιονταριῶν ἔγιναν 
κοινὸς κλῆρος καὶ στοιχεῖο ἀναπόσπαστο τῶν χρι‐
στιανῶν.  

Ὄχι ὁ θάνατος, ἀλλὰ ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ μέσα 
στὸν κόσμο εἶναι ἕνα καθημερινὸ καὶ συνεχὲς μαρ‐
τύριο. Ὁ πιστὸς ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος παλεύει μὲ τὰ 
θηρία τῶν παθῶν τῆς φθαρτῆς φύσεώς του. Καὶ 
ἀπὸ τὸ ἄλλο τὸν περικυκλώνουν τὰ λιοντάρια τῶν 
πειρασμῶν, ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὸν κατασπαρά‐
ξουν. 

«Οἱ Χριστιανοὶ στοὺς λέοντες!» ἔχει μείνει πιὰ 
ὁ ὑπότιτλος τοῦ χριστιανικοῦ ὀνόματος. Ὁ χριστιανὸς 
κάθε ἐποχῆς εἶναι ἕνας οὐσιαστικὰ ἰσόβιος μάρτυς, 
ὁ κόκκος τοῦ σίτου, ποὺ ἀλέθεται στὰ δόντια τοῦ 
κόσμου, γιὰ νὰ γίνει «ἄρτος ἡδὺς» στὴ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι παν‐
τοτινὰ ἡ  Ἐκκλησία τῶν Μαρτύρων.  

Ὀρθόδοξος   
Ἱεραποστολικὸς  

Σύλλογος  
«ΚΥΡΙΑΚΗ» 

Σωματεῖο 
 ἀναγνωρισμένο 
ἀπὸ τὸ Κράτος  

 
Διεύθυνση:  

Β΄ Πάροδος Εἰρήνης 2,  
Κατερίνη 60100 

 
Ὑπεύθυνος:  

Ἀβραὰμ Σαλασίδης 
τηλ. 2351022183 

 
e-mail: 

info@iskiriaki.com – 
www.iskiriaki.com 

 
Ἀριθμὸς λογ.  

Τράπεζα Πειραιῶς:  
5254-076004-404 EUR 

 
IBAN: 

GR85017225400052540
76004404
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Ποτὲ δὲν τονίζουμε σὲ κάποιον τὴν 
ἀδυναμία του, τὸ πρόβλημά του. Ποτὲ 
δὲν τοῦ ὑπενθυμίζουμε τὴν κακία του, 
τὴν ἁμαρτία του. Μόνον τὸν ἔπαινο χρη‐
σιμοποιοῦμε, ἀλλὰ τὸν εὐγενῆ ἔπαινο, 
ὄχι τὸν ἀφελῆ. Διότι ὁ ἄνθρωπος οὐδέποτε 
διορθώνεται μὲ ὀνειδισμό, ὅπως καὶ μὲ 
παρατήρηση. Πρέπει νὰ εἶναι πολὺ ἅγιος, 
γιὰ νὰ δεχθεῖ νὰ διορθωθεῖ μὲ τὸν ὀνει‐
δισμό, τὴν ὑπόδειξη ἢ τὴν παρατήρησή 
σου. Ἀλλά, ἐὰν ἦταν τόσο ἅγιος, δὲν θὰ 
εἶχε αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα, γιὰ τὸ ὁποῖο χρει‐
άσθηκε νὰ τοῦ κάνεις παρατήρηση ἐσύ. 
Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ ἔχει, τὸ μόνο ποὺ χρει‐
άζεται, εἶναι ὁ ἄκρος σεβασμός σου, γιὰ 
νὰ μπορέσει κάποτε νὰ ταπεινωθεῖ καὶ 
νὰ διορθωθεῖ, βλέποντας τὴν δική σου 
εἰρήνη, πραότητα, ταπείνωση, ἀγάπη, 
μακροθυμία, χρηστότητα, ἐπιείκεια, γλυ‐
κύτητα... Μόνον ὅποιος ἔχει αὐτὲς τὶς 
ἀρετὲς μπορεῖ νὰ διορθώσει κάποιον 
ἄλλον. Ἃς μὴν ὀνειδίζουμε λοιπὸν τὸν 
ἄλλον καὶ τοῦ ὑπενθυμίζουμε τὸ ἐλάττωμά 
του. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἀξιοπρέπειά μας, ἡ 
εὐγένειά μας καὶ ἡ στοιχειώδης φιλα‐
δελφία μας. 

* * * 

“ Ἐσύ ποὺ εἶσαι σύζυγος, ὅταν πλη‐
σιάσεις τὸν ἢ τὴν σύζυγό σου, 

ἐσὺ ποὺ εἶσαι πατέρας, μητέρα, ὅταν 
πλησιάσεις τὸ παιδί σου… ὅ,τι θὰ τοῦ 
πεῖς, ὅ,τι σκέφτεσαι νὰ τοῦ πεῖς, πές το, 
ἀφοῦ πρῶτα τοῦ πεῖς δυὸ κουβέντες ποὺ 
θὰ τοῦ δώσουν χαρά, παρηγοριά, μιὰ 
ἀνάσα.  

Νὰ τὸν κάνεις νὰ πεῖ, ἀνακουφίσθηκα, 
χάρηκα!  

Νὰ κάνετε τοὺς ἄλλους νὰ σᾶς καμα‐
ρώνουν, νὰ σᾶς ἀγαποῦν , νὰ χοροπηδοῦν 
ἀπὸ τὴ χαρά τους, ὅταν σᾶς συναντοῦν.  

Διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὴν ζωή τους, 
στὸ σπίτι τους, στὸ σῶμα τους καὶ στὴν 
ψυχὴ τους ἔχουν πόνο, ἀρρώστιες, δυ‐
σκολίες, βάσανα, καὶ ὁ καθένας κρύβει 
τὸν πόνο μέσα στὸ πουγγὶ του τὸ κρυφό, 
μέσα στὴν καρδιά του, στὸ σπίτι του, γιὰ 
νὰ μὴν τὸ ξέρουν οἱ ἄλλοι. 

Ἔτσι ἐγὼ δὲν ξέρω τί πόνο ἔχεις ἐσὺ 
καὶ ἐσὺ δὲν ξέρεις τί πόνο ἔχω ἐγώ.  

Μπορεῖ νὰ γελῶ καὶ νὰ φωνάζω, νὰ 
παίζω, ἀλλὰ κατὰ βάθος πονῶ, καὶ γελῶ 
καὶ φωνάζω, γιὰ νὰ σκεπάσω τὴν λύπη 
μου. 

Γι’ αὐτὸ δῶσε στὸν ἄλλον πρῶτα ἕνα 
χαμόγελο”.

Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτη 
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«OΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ» 

Μητροπολίτου Φθιώτιδος 
 κ. Νικολάου 

Ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. 
Ἱερωνύμου, τὴν ὁποία ἔκαμε 

εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως μετὰ τὴν 
λήξη τῆς πρώτης συνεδρίας τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Νοεμβρίου τ.ἔ. 
ἐκφράζει τὴν ἀπορία ὁλοκλήρου τοῦ 
Ὀρθοδόξου λαοῦ μας. Θέλουμε ὅλοι νὰ 
ἀκούσουμε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ κ. Πρω-
θυπουργοῦ τί ἐννοεῖ μὲ τὴν φράση 
«οὐδετερόθρησκο κράτος». Πῶς εἶναι 
δυνατὸν ἕνας κράτος ζυμωμένο ἀπὸ 
τὴν ἵδρυσή του μὲ τὴν ἔννοια τῆς θρη-
σκείας καὶ ποὺ στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ 
Συντάγματός του ἔχει ὡς ἐπικεφαλίδα 
τὴν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος, ξαφνικὰ 
νὰ ἀπογυμνώνεται ἀπὸ τὴν πίστη καὶ 
νὰ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία του, 
στὴ διαδρομὴ τῆς ὁποίας ἡ σύζευξη 
Κράτους καὶ  Ἐκκλησίας ἦταν κάτι τὸ 
φυσικὸ καὶ αὐτονόητο; 

Ἂν μία δρὰξ ἀθέων ἐπιδιώκει τὴν 
περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι 
λογικὸ καὶ δημοκρατικὸ ἕνας θρησκευό-
μενος λαός, ὅπως εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς 
λαός, νὰ ἀπεμπολήσει τὴν παράδοση 
αἰώνων καὶ νὰ  ἀλλάξει ταυτότητα; 

Μία  Ἑλλάδα γεμάτη  ἐκκλησίες, μο-
ναστήρια, προσκυνητάρια, εἰκόνες, ἱερεῖς, 
μοναχοὺς καὶ μοναχές, μία  Ἑλλάδα μὲ 
καθημερινὸ βίωμα τὶς ἑορτὲς καὶ τὰ 
γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας, πὼς θὰ ἀλλά-
ξει φρόνημα καὶ ὄψη; Καὶ ποιοὶ εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ θὰ τῆς ἐπιβάλλουν τὴν πα-
ραμόρφωση καὶ τὴν μετάλλαξη τῆς 
ψυχῆς; Ποιοὶ καὶ πῶς θὰ ἐπιχειρήσουν 
τὴν τροποποίηση τῆς κληρονομικῆς συ-
στάσεως τοῦ κυττάρου τῆς πίστεώς 
της; 

Τὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων  Ἐκκλησίας 
καί Πολιτείας στὸ Σύνταγμα ποὺ ἰσχύει, 
εἶναι ἰδανικὸ μὲ τοὺς διακριτοὺς ρόλους. 
Οἱ ἀριστερόφρονες ἂς βελτιώσουν τὴν 
κρατικὴ μηχανή, τὴν κοινωνικὴ πρόνοια, 
τὴν ἐθνικὴ παιδεία καὶ ὅσα χρειάζεται 
ὁ πολίτης τοῦ κράτους γιὰ νὰ ζήσει καὶ 
νὰ εὐημερήσει καὶ ἂς ἀφήσουν τὴν 
Ἐκκλησία νὰ πορεύεται, ὡς Μητέρα 
καὶ Τροφὸς τοῦ λαοῦ καὶ θεματοφύλαξ 
τῶν ἱερῶν θεσμῶν τοῦ  Ἔθνους.  Ἡ  
Ἑλλάδα χωρὶς τὴν Ἐκκλησία θὰ δια-
λυθεῖ. Ἂς προσέξουμε ὅλοι, νὰ μὴ συ-
νεργήσουμε στὸν θρησκευτικὸ ἀποχρω-
ματισμό τῆς ἐνδόξου Πατρίδος μας. 
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Ἐκτὸς ἀπὸ λίγες ἐξαιρέσεις δὲν 
ὑπάρχει κάτοικος αὐτοῦ τοῦ τόπου, 

ποὺ νὰ μὴν ἀνοίγει ἔστω καὶ μιὰ φορὰ 
τὴν ἡμέρα τὴν τηλεόραση. Οἱ 
ἐκπομπὲς της εἶναι κατανεμημένες 
στὶς διάφορες ὧρες τοῦ εἰκοσιτετρά‐
ωρου, ἀνάλογα μὲ τὸ περιεχόμενό 
τους. Κυρίως στὴν πρωινὴ ζώνη ὁ τη‐
λεθεατὴς ποὺ βρίσκεται ἀπέναντι 
στὴν ὀθόνη, εἶναι «ὑποχρεωμένος» 
ν’ ἀκούει καὶ νὰ βλέπει πλεῖστα ὅσα 
ἀφοροῦν: τὰ τρέχοντα νέα, κόντρες 
μεταξὺ πολιτικῶν, ἀπόψεις γιὰ τὸ κοι‐
νωνικὸ γίγνεσθαι, ἐκπομπὲς live μὲ 
κοτσομπολίστικο κυρίως περιεχόμενο, 
ἀδιάκριτες σκηνὲς ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν 
vips, πλασαρίσματα προϊόντων ὑγείας, 
ὀμορφιᾶς, κ.λ.π.  

  Ὅσο πλησιάζει τὸ μεσημέρι, δίνουν 
καὶ παίρνουν οἱ συνταγὲς μαγειρικῆς 
καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μετατοπίζεται ἀπὸ 
κανάλι σὲ κανάλι γιὰ τὸ ποιὸ ἔχει τὴν 
πιὸ ἐνδιαφέρουσα.  

Εἶναι ἕνα θέαμα ποὺ βάζει σὲ σκέψη 
κάθε νοικοκυρά, ἀλλὰ καὶ κάθε νοή‐
μονα ἄνθρωπο μὰ κυρίως ὅλους τούς 
ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, 
ὡς μὴ ὄφειλε. Ἀρχίζουν μὲ τὴν ἐπίδειξη 
τῶν συστατικῶν τῆς ἑκάστοτε συν‐
ταγῆς, ἀφοῦ βέβαια ἐπιδείξουν ἐξ 
ἀρχῆς τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα, ὥστε 

ὅλοι οἱ συντε‐
λεστὲς τῆς 
ἐκπομπῆς νὰ ξε‐
ρoγλύφονται καὶ 
νὰ προκαλοῦν καὶ τὰ 
δικά μας σάλια νὰ τρέξουν.  

  Βαρύγδουπα λόγια, ἐξαιρετικὲς 
κριτικὲς ἀκούγονται γιατί ὅσο ὁ μά‐
γειρας ἑτοιμάζει τὸ μενοὺ οἱ ὑπεύ‐
θυνοι δός του καὶ δοκιμάζουν, κάνο‐
ντας μάλιστα θορύβους χειλικοὺς καὶ 
στοματικούς, ὑπονοώντας ἔτσι τὸ 
ἄκρον ἄωτον τῆς νοστιμιᾶς.  Ἔτσι 
ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι θεατές, λυπόμα‐
στε ποὺ δὲν μποροῦμε, ν’ ἁπλώσουμε 
τὸ χέρι καὶ νὰ γευτοῦμε ἀπὸ τὴν τη‐
λεπανδαισία.  Ἄς μὴν ἀναφέρουμε κι 
ἄλλες γαργαλιστικὲς γιὰ τὸ λαρύγγι 
λεπτομέρειες γιὰ νὰ μὴν γίνουμε ἔστω 
καὶ θεωρητικὰ συνεργοὶ σ’ αὐτὸ τὸ 
ἀτόπημα. 

Σκεφθήκαμε ἄραγε ποτέ, πόσοι 
ἄνεργοι, πόσοι νηστικοὶ νέοι γέροι 
καὶ παιδιὰ παρακολουθοῦν αὐτὴ τὴν 
ὥρα; Ποιοὶ καὶ πόσοι ἔχουν τὴν 
οἰκονομικὴ ἄνεση νὰ παρασκευά‐
σουν ἔστω καὶ τὸ πιὸ φθηνὸ ἔδε‐
σμα; Πολλοὶ εἶναι ἄρρωστοι, 
ἀπέχουν ἀπὸ μερικὲς τροφές, 
δὲν μποροῦν νὰ νιώσουν 
ἑπομένως τὴν ἀπόλαυση, 
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ποὺ μὲ τόσο ζῆλο ἐπιδεικνύουν οἱ 
τηλεπαρουσιαστὲς οἱ ὁποῖοι ἔστω καὶ 
μ΄αὐτὸ τὸν τρόπο βγάζουν τὸ ψωμί 
τους. Πόσα παιδιὰ ἢ κι ἐνήλικες, ζη‐
τοῦν ἀπὸ τὴ νοικοκυρὰ νὰ τοὺς φτιάξει 
τὸ ἴδιο φαγητό, μὰ ποῦ νὰ βρεῖ τὰ 
χρήματα γιὰ τὰ ὑλικά;  Ἢ κι ἂν τὰ 
βρεῖ κι ἀντιγράψει τὴ μαγειρικὴ τέχνη 
ἐπακριβῶς, ἴσως δὲν ἔχει τὸ ἴδιο γευ‐
στικὸ ἀποτέλεσμα (φαινομενικὰ 
ὡραῖο, γιατί ὅλα τά δείγματα δὲν 
εἶναι κι ὅ,τι καλύτερο). Τότε ἀρχίζει 
καυγᾶς, ὅτι δὲν τὰ καταφέρνει ὅσο 
οἱ ἔμπειροι σὲφ τῆς T.V. πού ἐπικα‐
λοῦνται τὴν τελειότητα. Ἄς μὴν ἀνα‐
φέρουμε βέβαια, ὅτι πολλὲς συνταγὲς 
περιέχουν ξενόφερτα ὑλικὰ ποὺ 
ὠχριοῦν ἕως καὶ βλάπτουν τὴν μεσο‐
γειακή μας διατροφή.  

Εἶναι κρίμα κι ἄδικο νὰ προκαλοῦμε 
μ΄αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ αἴσθημα τῆς 

πείνας τῶν πτωχῶν, ἀλλὰ κυρίως 
ἐγκληματοῦμε ὅταν «χορταίνουμε» 
εἰκονικά τούς τηλεθεατές. Τί τραγικὴ 
ἀλήθεια ἡ εἰρωνεία τοῦ θεάματος!   

  Πολὺς λόγος γίνεται τελευταία 
γιὰ τὰ ἠλεκτρονικὰ ἐγκλήματα. Προ‐
βάλλονται συχνὰ αἰσχρὰ θεάματα γιὰ 
νὰ κορέσουν ἄνομα πάθη.  

  Ἡ προβολὴ κι ἐκτέλεση καὶ δοκιμὴ 
συνταγῶν δὲν εἶναι αὐτοῦ τοῦ ἐπι‐
πέδου, γιατί ἡ πείνα δὲν εἶναι πάθος. 
Πρέπει ὅμως ὁπωσδήποτε νὰ ἱκανο‐
ποιηθεῖ ἀλλὰ ὄχι εἰκονικά. Τὸ νὰ προ‐
καλεῖ κάποιος τὸ ἔνστικτο τῆς ἐπι‐
βίωσης μ’ αὐτὸ τὸ στὺλ εἰδικὰ στὶς 
μέρες μας, ἀγανακτεῖ καὶ τὴν πιὸ 
ἀναίσθητη συνείδηση. Εἶναι σὰν νὰ 
πετᾶμε κατάμουτρα στὸν λαὸ τὸ «φᾶτε 
μάτια, ψάρια».  

 
Δ. Τοσουνίδου

Ἕνα σπίτι ὁλοκλειστό, ἔχει σκοτάδι. Ἀνοίγεις τὸ πα‐
ράθυρο, βλέπεις τὰ μεγαλύτερα ἀντικείμενα. Ὅσο πε‐
ρισσότερό τό ἀνοίγεις καὶ μπαίνει φῶς, διακρίνεις καὶ 
τὰ μικρότερα πράγματα. Ὅταν εἰσέλθει ὁ ἥλιος, βλέπεις 
καὶ τὴν σκόνη ποὺ αἰωρεῖται. 

Τὸ ἴδιο καὶ εἰς τὴν ψυχὴ συμβαίνει, ποὺ φωτίζεται 
ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, ἀναλόγως βλέπει καὶ τὶς 
μικρότερες ἁμαρτίες. 

 
Γέροντας  Ἱερώνυμoς τῆς Αἴγινας 
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''Πολλοὶ ἐκλαμβάνουν τὴ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔνδειξη ὅτι ὁ Θεὸς «δὲν 
ὑπάρχει», «πέθανε». Ἂν ὅμως σκεφτόμαστε σὲ ποιὰ θέση φέρνουμε τὸ Θεὸ μὲ 
τὰ πάθη μας, τότε θὰ βλέπαμε ὅτι Αὐτὸς δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή, παρὰ μόνο νὰ 
σιωπήσει. Ζητᾶμε ἀπὸ Αὐτὸν νὰ μᾶς ὑποστηρίξει στὶς ἀδικίες μας. Δὲν μᾶς 
ἐνοχοποιεῖ φανερά. Μᾶς ἀφήνει νὰ πορευτοῦμε στοὺς πονηροὺς δρόμους 
μας καὶ νὰ θερίσουμε τοὺς καρποὺς τῶν προσωπικῶν μας ἁμαρτιῶν. Ἂν ὅμως 
στραφοῦμε πρὸς Αὐτὸν μὲ μετάνοια, τότε ἔρχεται γρήγορα, γρηγορότερα ἀπὸ 
ὅσο περιμέναμε. Γνωρίζοντας τὶς ἀνάγκες μας, πολὺ συχνὰ τὶς προλαμβάνει. 
Μόλις προφέρουμε στὴν προσευχὴ τὰ αἰτήματά μας, ποὺ δικαιολογοῦνται μὲ 
τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας μέσα στὸν κόσμο, Αὐτὸς ἤδη τὸ ἔχει 
ἐκπληρώσει. Συνεπῶς, ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπάντηση στὶς ἀδικίες μας ἡ 
πιὸ εὔγλωττη, ἡ πιὸ εὐγενική.'' 

Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ  Ἔσσεξ ☦ 

Ὅποτε περνᾶς μία δυσκολία στὴ ζωὴ...ἁπλὰ κλεῖσε τὰ μάτια, πάρε μιὰ 
βαθιὰ ἀνάσα καί πές... Θεέ μου ξέρω ὅτι εἶναι στὸ σχέδιό σου, μόνο βοήθησε 
μὲ νὰ τὸ περάσω.. 

Ἅγιος Παΐσιος 
 
‐ Νὰ εἴμαστε ξεκάθαροι ὡς Χριστιανοὶ, ἀλλιῶς οὔτε πνευματικὴ ζωὴ μπο‐

ροῦμε νὰ ἔχουμε, οὔτε τίποτα ἄξιο δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε στὴν ζωή μας. 
Ἁπλῶς νὰ κυλάει ἡ ἡμέρα.. 

‐ Νὰ γίνουμε ἀπόλυτοι μὲ τὴν πίστη μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ Βασιλικὴ ὁδός. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁδὸς τῶν Ἁγίων καί ὄχι τὸ ξεχείλωμα, ὁ συμβιβασμὸς καὶ ὁ ἑλιγ‐
μός.. 

Ἅγιος Παΐσιος 

Κάποτε, ὁ γνωστὸς συγγραφέας Ντοστογιέφσκι βγῆκε στὸν ἀπογευματινό του 
περίπατο. Ἐνῶ ἡ ἡμέρα ἔφθανε στὸ σούρουπο ἕνας ζητιάνος ἅπλωσε τὸ χέρι καὶ 
ζητοῦσε βοήθεια. 

Ὁ Ντοστογιέφσκι ψάχνει τὶς τσέπες του νὰ βρεῖ κανένα κέρμα, ἀλλὰ δὲν βρίσκει 
τίποτα. Ψάχνει τὸ ρολόι του νὰ τὸ προσφέρει, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο τὸ εἶχε ξεχασμένο στὸ 
σπίτι του. 

 Ὁ μεγάλος αὐτὸς συγγραφέας κοκκίνισε λίγο στὸ πρόσωπο καὶ πάνω στὴν ἀμηχανία 
του ἔσκυψε, φίλησε τὸ χέρι τοῦ τυφλοῦ καὶ ψιθύρισε: 

‐ Συγχώρα με, καλέ μου ἄνθρωπε, γιατί αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν ἔχω τίποτα νὰ σοῦ προ‐
σφέρω. 

Καὶ ὁ γέρο ζητιάνος ἀπαντᾶ: 
‐ Εὐχαριστῶ πολύ. Τὸ πῆρα. Αὐτὸ πού μοῦ ἔδωσες δὲν μποροῦσα νὰ τὸ βρῶ ἀλλοῦ. 

Τὸ νόμισμα τῆς καλοσύνης σπάνια τό βρίσκω. 
«Ὁ Θεὸς δὲν εἰσέρχεται βίαια στὶς ψυχὲς μας χωρὶς τὴ συγκατάθεσή μας. Ο Θεὸς 

σέβεται καὶ δὲν ἀσκεῖ πίεση πάνω στὸν ἄνθρωπο. Εἶναι καταπληκτικὸ πόσο ὁ Θεὸς τα‐
πεινώνεται μπροστά μας. Μᾶς ἀγαπᾶ μὲ μιὰ τρυφερὴ ἀγάπη, ὄχι ὑπεροπτικά, ὄχι χωρὶς 
τὴ συγκατάθεσή μας.  Ὅταν τοῦ ἀνοίγουμε τὶς καρδιές μας, κυριαρχεῖ μέσα μας ἡ 
πεποίθηση, ὅτι αὐτὸς εἶναι πράγματι ὁ Πατέρας μας». 

Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ  Ἔσσεξ ☦ 
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8 «Πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν» 
 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει πρὸς τοὺς Κορινθίους: «Πιστεύομεν, 
διὸ καὶ λαλοῦμεν» (Β΄ Κορ. δ΄ 13). Εἶναι ἕνα σύνθημα ποὺ μᾶς καλεῖ 
νὰ ὁμολογοῦμε μὲ θάρρος τὴν πίστη μας. Ἐγερτήριο σάλπισμα ποὺ 
μᾶς καλεῖ νὰ ὁδηγήσουμε κι ἄλλες ψυχὲς κοντὰ στὸν Χριστό. 

Παντοῦ ὑπάρχουν ψυχὲς ποὺ εἶναι ἕτοιμες νὰ στραφοῦν στὸ φῶς, 
ὅταν κάποιος τοὺς ξυπνήσει τὴν ὥρα τῆς ἀνατολῆς. Εἶναι ἕτοιμες νὰ 
ἀφήσουν τὴν πεζὴ καθημερινότητα καὶ ν’ ἀνεβοῦν στὶς κορυφὲς τῆς 
Πίστης, ὅταν βροῦν συνοδοιπόρο· αὐτὸν ποὺ «πιστεύει, διὸ καὶ λα-
λεῖ». 

Δὲν ἀπογοητευόμαστε ἀπὸ τὴν στείρα διαπίστωση ὅτι τάχα ὁ 
κόσμος δὲν ἀλλάζει. «Ἀντὶ νὰ καταριέσαι τὸ σκοτάδι καλύτερα 
ἄναψε ἕνα κερί». Τὸ φῶς του εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ χαρίσει ἐλπίδα! 

 «Πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν». Εἶναι πλέον ἀπαίτηση τῶν 
καιρῶν. Εἶναι χρέος ἀγάπης πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας. Πρόκειται 
γιὰ θεία ἐντολή, ἀνάγκη, καθῆκον, ὑποχρέωση, ἀπὸ πίστη καὶ 
ἀγάπη, μὲ γνώση, φιλότιμο καὶ ὑπομονή.  

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολὴ ποὺ θέλει νὰ ἐπιτελεῖ ὁ σύλλογός μας 
μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ ἀνιδιοτελής, θυσιαστικὴ ἀγάπη στὴ 
διακονία, τὴν προσφορά, τὴν κακουχία, τὸ μαρτύριο. 

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι στὴν προσπάθειά μας αὐτὴ ἔχουμε τὴν 
ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση τοῦ πλήθους τῶν συνεργατῶν καὶ 
τῶν φίλων τῆς «ΚΥΡΙΑΚΗΣ». Ἀπευθύνουμε δὲ ἔκκληση σὲ ὅλους 
τούς συνανθρώπους μας νὰ γνωρίσουν τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογό 
μας καὶ νὰ συνεισφέρουν μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν συμμετοχὴ τους 
ὅσοι δύνανται στὶς δραστηριότητές του. 

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους εἰρηνικὰ Χριστούγεννα καὶ εὐλογημένο νὰ 
ἔλθει τὸ 2019.  

Τὸ Δ.Σ. τοῦ συλλόγου 
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Ἀπὸ τὶς δραστηριότητες 
τοῦ συλλόγου 

 
8 Ἱεραποστολικό φυλλάδιο 
«Κυριακὴ» 

Συμπληρώνεται φέτος μία εἰκο-
σαετία, ἀφ’ ὅτου ἄρχισε ἡ ἐκτύ-
πωση καὶ διανομὴ τοῦ φυλλαδίου 
«Κυριακὴ» σὲ  Μητροπόλεις τῆς 
πατρίδας μας. Τὸ κυριακάτικο 
ἔντυπο «Κυριακή», μὲ τὰ ἀπομα-
γνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μα-
καριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου, 
κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στὶς δρα-
στηριότητες τοῦ συλλόγου. 

Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο γι’ 
αὐτὴν τὴν εὐλογία, εὐχαριστοῦμε 
ὅλους ἐσᾶς γιὰ τὴν ἱεραποστολικὴ 
προσφορὰ καὶ βοήθειά σας. 

 
 

8 Περιοδικό «Κυριακὴ» 
Τὸ περιοδικὸ εἶναι βασικὸ μέσο 

γνωριμίας καὶ ἐνημέρωσης τῶν 
συνδρομητῶν γιὰ τὰ δρώμενα τοῦ 
συλλόγου. Σ’ αὐτὸ δημοσιεύονται 
ἐπιλεγμένα ἄρθρα, κείμενα συνερ-
γατῶν, σχόλια κλπ., καθὼς καὶ  
ἐνημέρωση γιὰ τὰ προγράμματα 
καὶ τὶς δραστηριότητες τοῦ συλ-
λόγου.  

Παρακαλοῦμε ἐσεῖς ποὺ διαβάζετε 
αὐτὴ τὴ σελίδα, νὰ ἐγγράψετε νέους 
ἀναγνῶστες στὴν «ΚΥΡΙΑΚΗ».  
Ὑπάρχουν, πιστεύουμε, καὶ ἄλλοι 
ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ γνωρίσουν 
καὶ νὰ γίνουν συνδρομητές του. 

 
 
 

8 Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς στὴν αἴθουσα τοῦ συλ-
λόγου 

Στοὺς Κύκλους αὐτοὺς γίνεται 
ἀνάπτυξη, ἑρμηνεία καὶ ἁπλού-
στευση τῶν μεγάλων ἀληθειῶν τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ ἀφοροῦν στὴ 
ζωὴ καὶ τὴ σωτηρία μας.  

Ἤδη λειτουργοῦν τρεῖς κύκλοι 
μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, ὁ κύκλος 
γυναικῶν, ὁ ἀντιαιρετικὸς κύκλος 
καὶ ὁ μεικτὸς κύκλος.  Κάθε Δευ-
τέρα γιὰ τὶς γυναῖκες, κάθε Τρίτη 
ὁ κύκλος μὲ τά ἀντιαιρετικὰ θέματα 
καὶ κάθε 2ο Σάββατο ὁ μεικτὸς 
κύκλος. Πραγματοποιοῦνται τὶς 
ἀπογευματινὲς ὧρες, ἀπὸ ἀρχὲς  
Ὀκτωβρίου ἕως τέλος Μαΐου, μὲ 
ὀλιγοήμερες παύσεις λόγω τῶν 
ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ 
τοῦ Πάσχα. 

 
8 Ὁμιλίες  

Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα, πνευ-
ματικοὶ συνεργάτες, λαϊκοὶ ἢ κλη-
ρικοὶ, ἀναπτύσσουν ἐνδιαφέροντα 
πνευματικά, χριστοκεντρικὰ θέμα-
τα. Μετὰ τὴν ὁμιλία, στὸ ἀρχον-
ταρίκι τοῦ συλλόγου, μαζὶ μὲ τὸ 
κέρασμα, ἀναπτύσσεται συζήτηση 
καὶ ἀπαντῶνται ἐρωτήσεις πάνω 
στὸ θέμα τῆς ὁμιλίας. 

 
8 Συνεστιάσεις 

Ἀρκετὲς φορὲς μέσα στὸ χρόνο, 
ὁ σύλλογος στὰ πλαίσια κοινοῦ 
ἐκκλησιασμοῦ μὲ τὰ μέλη του, 
διοργανώνει συνάξεις στὶς αἴθουσες 
τῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Ἱ. Μονῶν, μετὰ 
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τὸν ἐκκλησιασμό. Οἱ συνάξεις αὐτὲς 
συνδυάζονται συνήθως καὶ μὲ ὁμι-
λία. Σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων 
εἶναι ἡ συνάντηση τῶν συνεργατῶν, 
ἡ ἐπικοινωνία καὶ ἡ γνωριμία μὲ 
τοὺς φίλους τοῦ συλλόγου.  

 
8 Παιδικές Συνάξεις 

Κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπό-
γευμα στὸ ἀρχονταρίκι.  

 
8 Ἔκθεση βιβλίου 

Λειτουργεῖ στὴν αἴθουσα τοῦ 
συλλόγου ἔκθεση βιβλίου καὶ δα-
νειστικὴ βιβλιοθήκη στὸ ἀρχοντα-
ρίκι, μὲ ἐπιλεγμένα βιβλία ποὺ 
μᾶς  βοηθᾶνε στὴν πνευματικὴ καὶ 
θρησκευτικὴ κατάρτισή μας. 

 
8 Χορωδία 

Θεωροῦμε ξεχωριστὴ εὐλογία 

τοῦ Κυρίου νὰ ξεκινήσει φέτος χο-
ρωδία στὴν αἴθουσα, γιὰ νὰ ἀντα-
ποκριθεῖ  στὶς συνάξεις καὶ στὶς 
ἑορτὲς τοῦ συλλόγου. 

 
8 Περίπατοι-Προσκυνήματα 

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ξεκίνησε 
φέτος μιὰ ξεχωριστὴ δραστηριότητα 
στὸν σύλλογο. Ὁ περίπατος στὴ 
φύση καὶ ἡ πεζοπορία στὸ βουνό. 
Τὸ κέντρο βέβαια τῆς δραστηριό-
τητος εἶναι ἡ ἐπίσκεψή μας σὲ μο-
ναστήρι τῆς περιοχῆς. Ἡ πρώτη 
ἐξόρμησή μας πραγματοποιήθηκε 
τὸν προηγούμενο μήνα στὸν φθι-
νοπωρινὸ Ὄλυμπο μετὰ ἀπὸ τὴν 
Θ. Λειτουργία στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγ. 
Διονυσίου. 

 
* * *  

Τελειώνοντας αὐτὴ τὴν μικρὴ 

Ἱ.Μ. Παναγίας Μικροκάστρου.
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ἀναφορὰ στὶς δραστηριότητες τοῦ 
συλλόγου παραθέτουμε στοιχεῖα 
ἀπὸ τὰ ἡμερήσια προσκυνήματα 
πού πραγματοποιήθηκαν τοὺς μῆνες  
Ὀκτώβριο καὶ Νοέμβριο. 

 
8 Ἡμερήσια προσκυνήματα 
Ὀκτωβρίου καὶ Νοεμβρίου 

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου 2018, 
πραγματοποιήθηκε τὸ προσκύνημά 
μας στὴν Ἱ.Μ. Παναγίας Μικρο-
κάστρου καὶ στὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Νε-
κταρίου Παλαιογρατσάνου Κοζάνης 
μὲ ἐνδιάμεση στάση στὸ χωριὸ Νε-
ράϊδα Κοζάνης γιὰ μεσημέρι. 

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου Μικροκάστρου προσκυ-
νήσαμε τὴν θαυματουργικὴ εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσας καὶ 
συμμετείχαμε στὴν Κυριακάτικη 
Θεία Λειτουργία. Μετὰ τὴν φιλο-

ξενία στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, 
ἡ Γερόντισσα Θεολογία μὲ τὸν 
ζωντανό της λόγο ἀναφέρθηκε στὴν 
ἱστορία τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ στὴν 
θαυματουργικὴ εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας. Μίλησε για τὴν ἀνάγκη τῆς 
κατὰ Θεὸν ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς σήμερα.  

Ἀναχωρήσαμε μὲ τὶς καλύτερες 
ἐντυπώσεις γιὰ τὸν ἑπόμενο σταθ-
μό, τὸ χωριὸ Νεράϊδα, γιὰ μεση-
μεριανή ξεκούραση. 

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Νεκταρίου, 
μετὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ τὴ φιλοξενία 
στὸ ἀρχονταρίκι, ὁ ἡγούμενος τῆς 
μονῆς π. Αὐγουστίνος Μύρου, μᾶς 
ξενάγησε στοὺς χώρους τοῦ μονα-
στηριοῦ. Ὁ π. Αὐγουστίνος ἀνα-
φέρθηκε στὴν ἵδρυση καὶ ἱστορία 
τῆς μονῆς, στὴν προσφορὰ τῶν κα-
τοίκων τῆς περιοχῆς γιὰ τὴν ὁλο-

Στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Πηλίου.
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κλήρωσή της, καθὼς καὶ για τὴν 
βοήθειά τους στὶς καθημερινὲς 
ἐργασίες τῆς συντήρησης καὶ λει-
τουργίας της. Μετὰ τὸν ἑσπερινὸ 
στὸν Ἁγ. Νεκτάριο καὶ τὸ κήρυγμα 
ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστίνο ἀναχωρή-
σαμε γιὰ τὴν πόλη μας ἔχοντας 
τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου καὶ τὶς κα-
λύτερες πνευματικὲς ἐμπειρίες ἀπὸ 
τὸ ἡμερήσιο προσκύνημά μας. 

 
* * *  

Τὸ ἑπόμενο προσκύνημα πραγ-
ματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 10 Νο-
εμβρίου. Προορισμὸς τὸ Πήλιο καὶ 
οἱ Ἱ. Μονὲς Ἁγ. Τριάδος καὶ Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου. Μαζί 
μας ὁ π. Σάββας Ἁγιορείτης πού 
φρόντιζε γιά τήν τροφή μας τήν 
πνευματική σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς 

ἡμέρας. Τὸ ἀνδρικὸ μοναστήρι τῆς 
Ἁγίας Τριάδος πού ἐπισκεφθήκαμε 
πρῶτο, βρίσκεται κοντὰ στὸ χωριὸ 
Ἄνω Γατζέα στὸ Δυτικὸ Πήλιο καὶ 
εἶναι μετόχι τῆς μονῆς Μεγίστης 
Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡγού-
μενός της εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης 
Γρηγόριος Χατζηνικολάου. Ὁ φλο-
γερὸς ἡγούμενος στὸ ἀρχονταρίκι 
τῆς μονῆς, μὲ πύρινο καὶ πατριω-
τικὸ λόγο ἀναφέρθηκε στὸν ἀπο-
χριστιανισμὸ τῆς κοινωνίας ποὺ 
ἐπιχειρεῖται μὲ τὰ διάφορα ἀντί-
χριστα νομοθετήματα πού ψηφίζει 
ἡ Βουλή, καὶ μὲ τὰ ὁποῖα εὐθέως 
πολεμεῖται ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας. 
Μίλησε γιὰ τὸ χρέος ποὺ ἔχουμε 
ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ διαφυλά-
ξουμε τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη ποὺ 
μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες τῆς 

Ἱ.Μ. Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου Κοζάνης  
μὲ τὸν π. Αὐγουστίνο Μύρου.
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Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.  
Ἡ ἐπίσκεψή μας ὁλοκληρώθηκε 

μὲ τὴν καθιερωμένη φωτογραφία 
στὸν αὔλιο χῶρο τῆς Μονῆς ὅπου 
δεσπόζει ἕνας μεγάλος σταυρός, 
ὁρατὸς καὶ ἀπὸ τὸν παραλιακὸ 
δρόμο. Ἡ μονὴ θυμίζει κάστρο μὲ 
τὸ χαρακτηριστικὸ πύργο στὸ βό-
ρειο τμῆμα της, μὲ ἐκπληκτικὴ θέα 
στὴν κατάφυτη περιοχὴ καὶ στὸν 
Παγασητικὸ κόλπο.  

Τὸ προσκύνημα συνεχίστηκε τό 
ἀπόγευμα, στὴν Ἱερὰ Γυναικεία 
Κοινοβιακὴ Μονὴ Παμμεγίστων 
Ταξιαρχῶν. Ἡ Ἱ. Μονὴ  βρίσκεται 
ἀνάμεσα σέ δυὸ γραφικὰ χωριὰ 
τοῦ πανέμορφου Πηλίου, τὸν Ἅγιο 
Βλάσιο καὶ τὸν Ἅγιο Γεώργιο Νη-
λείας. Ὁ Ἑσπερινὸς τελέστηκε ἀπὸ 
τὸν π. Σάββα στὸν νέο ναὸ τῆς 

Μονῆς ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὸν 
Ἀρχιστράτηγο Μιχαὴλ καὶ μετὰ τὸ 
πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἡ Γερόντισσα 
Νικοδήμη, παρέθεσε ἐδέσματα στὴν 
αἴθουσα τοῦ μοναστηριοῦ καὶ μί-
λησε στοὺς προσκυνητὲς γιὰ τὴν 
ἵδρυση καὶ τὴν πορεία τῆς Μονῆς 
μέσα στὸν χρόνο, καθὼς καὶ γιὰ 
τὸ ἱεραποστολικό της ἔργο μέσω 
τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ ποὺ 
λειτουργεῖ. Στὴν συνέχεια οἱ προ-
σκυνητὲς καὶ σύσσωμη ἡ ἀδελφό-
τητα ἄκουσαν τὸν π. Σάββα στὴν 
ὁμιλία του γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν 
πιστῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν.  

Ἀργὰ τὸ βράδυ ἐπιστρέψαμε 
στὴν πόλη μας εὐχαριστώντας καὶ 
δοξάζοντας τὸν πανάγαθο Θεὸ γιὰ 
τὸ πλῆθος τῶν εὐλογιῶν του, ποὺ 
μᾶς χάρισε σ’ αὐτὸ τὸ προσκύνημα.  

Στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Κοινοβιακὴ Μονὴ  
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου.




