
«Ἐγενόμην ἐν 
Πνεύματι ἐν τῇ       

Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ 
ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου  
μεγάλην ὡς σάλπιγγος»  

(Ἀπ. 1,10)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Φ 19
ΑΝΟΙΞΗ  2019



Ἐπανευαγγελισμὸς .....................................3 

«Ὑπὲρ Πίστεως...» .......................................4 

Αἰσιόδοξα μηνύματα στὶς δύσκολες μέρες 

μας.................................................................6 

Ἡ ζήτηση τοῦ Χριστοῦ ..............................8 

Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ.........................10 

Λάφυρο τῆς Ἀνάστασης ........................12 
Ἐλεημοσύνη.............................................15 
«Ἱεραποστολικὴ Στέγη».........................16 
Τί προτιμᾶς;.............................................17 

Αἰσιοδοξία σημαίνει εὐτυχία.................19 

Προσκύνημα στὴν Ἄνδρο καὶ Τῆνο ....21 

Γράμμα σ’ ἔναν νέο .................................22 

Ἀπόψεις-Σχόλια στὴν  Ἐπικαιρότητα..24 

Μὴν ἀπελπίζεσαι.....................................26 

Ὁ καμηλιέρης καί ὁ περαστικός...........27 

Ἀπὸ τὴν πέννα τῶν ἀναγνωστῶν μας28 

Ἡ ἀπόφαση..............................................30

Ἔτος Ε΄ Μάρτιος 2019 – Μάϊος 2019 

Ἀριθ. Φύλλου 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Q

Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ, 

ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων 
ἁγιώτατον Λόγον, 

δεξεμένη τὴν νῦν προσφορὰν, 

ἀπὸ πάσης ρῦσαι συμφορᾶς 
ἅπαντας 

καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι 
κολάσεως 

τοὺς σοὶ βοῶντας·  

Ἀλληλούϊα.
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Μαζὶ μὲ τὰ μύρα τῆς φύσεως 
καὶ τοῦ ἡλίου τὸ ἀνέβασμα ὁ 
Μάρτιος, ὁ πρῶτος μήνας τῆς 

ἀνοίξεως, μᾶς φέρνει καὶ τῆς χάριτος 
τὰ μύρα. Εὐαγγελίζεται «τῆς σωτηρίας 
ἡμῶν τὸ κεφάλαιον» καὶ τῆς ἐν 
Χριστῷ οἰκονομίας τὴν ἀπαρχὴ μὲ 
τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου. Φέρ-
νει τὴ γιορτὴ ποὺ «προμηνᾶ τὸν 
ἐρχομὸ τοῦ λυτρωτῆ», 
ἐγγυᾶται τὸ τέλος τοῦ 
παγεροῦ χειμώνα τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης καὶ μᾶς ζε-
σταίνει τὴν ψυχὴ μὲ τὶς πρῶτες ἀκτί-
νες τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, τοῦ 
ὁποίου προαναγγέλλει τὴν ἀνατολή.  

Γιορτάζουμε οἱ χριστιανοὶ ὅλου 
τοῦ κόσμου τὸν Εὐαγγελισμό. Μὰ 
ἰδιαίτερα οἱ  Ἕλληνες χριστιανοὶ 
ἔχουμε λόγους νὰ τὸν γιορτάζουμε 
διπλά, ὡς τὴν «τρανὴ διπλὴ γιορτή», 
ἀφοῦ αὐτὴ ἡ ἁγία ἡμέρα σήμανε τὸ 
1821 τὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία. 
Λὲς κι ἤθελε ὁ πανάγαθος Κύριος 
νὰ μᾶς ξαναθυμίσει τὴν πνευματική 
μας ἀπελευθέρωση καὶ τὴν πολιτο-
γράφησή μας στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, 
διάλεξε τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν ἐθνική μας 
ἀνεξαρτησία. Ὤ, καὶ νὰ συνειδητο-
ποιούσαμε τὴ διπλὴ προσφορά, τὴν 
εὐλογία καὶ τὴν εὔνοια τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τὸ Γένος μας ὅλοι οἱ Νεοέλλη-
νες! Πόσο διαφορετικὴ θὰ ἦταν ἡ 

προσωπικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ ἐθνική μας 
ζωή!  

Ἀλλὰ γιὰ νὰ νιώσει τὸ μήνυμα 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὁ χριστιανός, γιὰ 
νὰ αἰσθανθεῖ τὸ χρέος του ὁ Νεοέλ-
ληνας ἔχει ἀνάγκη ἑνὸς προσωπικοῦ 
εὐαγγελισμοῦ. Οἱ εὐλογίες δόθηκαν 
ἀπὸ τὸν Θεό. Τὰ οὐράνια ἄνοιξαν κι 
ἐγκαινιάσθηκε ἡ ἐπικοινωνία γῆς καὶ 

οὐρανοῦ. Ὁ Θεὸς ἀγκα-
λιάζει τὸν ἀποστάτη 
ἄνθρωπο, τὸν ἀπελευ-

θερώνει ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας 
καὶ τὸν καθιστᾶ -αὐτὸν τὸν ἄθλιο- 
υἱὸ του ἀγαπημένο, δικαιοῦχο τῆς 
χάριτος καὶ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Πα-
τέρα, μέτοχο τῆς αἰωνίου ζωῆς. Μὰ 
δὲν θὰ νιώσει, δὲν θ’ ἀκούσει καὶ 
δὲν θὰ δεῖ ποτὲ τίποτε ἀπ’ αὐτὰ ὅποι-
ος κρατᾶ κλεισμένη τὴν καρδιά του. 
Ὅποιος ἔχει βαριά τά αὐτιὰ τῆς ψυχῆς 
του καὶ «μυωπάζει» στὰ πνευματικά 
του μάτια δὲν θὰ ἀπαλλαγεῖ ποτὲ 
ἀπὸ τὸν παγερὸ χειμώνα τῆς ἀπιστίας. 
Θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ φθείρεται καὶ νὰ 
διαφθείρεται στὴ φρικτὴ δουλεία 
τῶν παθῶν ὅποιος ἀρνεῖται νὰ ἐφαρ-
μόσει τὸ εὐαγγέλιο καὶ ἀρκεῖται σὲ 
μία συμβατικὴ χριστιανικὴ ζωή. Ἔχου-
με ἀνάγκη μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς 
στὸν Θεὸ οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες χρι-
στιανοί. Ἔχουμε ἀνάγκη ἐπανευαγ-
γελισμοῦ. Αὐτὸ μᾶς ἀναγγέλλει ἡ 
ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὶς χαρμόσυνες 

† Στεργίου Ν. Σάκκου
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Δὲν ἦταν σωβινιστές, οὔτε 
στενόμυαλοι. Δὲν ἦταν 
ἄνθρωποι τῶν λόγων οὔτε 

τῶν ὑποσχέσεων. Δὲν ἦταν γιὰ νὰ 
βολεύονται, οὔτε γιὰ νὰ πλουτίζουν. 
Δὲν ἦταν ἄθεοι, οὔτε προδότες. Δὲν 
ἦταν ὑποκριτὲς οὔτε δουλοπρεπεῖς. 
Δὲν ἦταν εἰδωλολάτρες οὔτε θρη-
σκόληπτοι. Δὲν ἦταν ἀνόητοι οὔτε 
ἄμυαλοι. Δὲν ἦταν δει-
λοὶ οὔτε θρασεῖς. Δὲν 
ἦταν ἀλάνθαστοι οὔτε 
ἀναμάρτητοι.  

Ἦταν ὅμως Ἕλληνες!!!  

Ἀγαποῦσαν τὴν πατρίδα. Τι-
μοῦσαν τοὺς προγόνους. Ὑπηρε-
τοῦσαν τὴν ἀλήθεια. Ὁραματίζονταν 
τὸ μέλλον. Δημιουργοῦσαν ἱστορία, 
διότι ἦταν Ἕλληνες.  

Ἀγαποῦσαν τὴν ἐλευθερία, ὄχι 
τὴν ἀσυδοσία. Ἐπεδίωκαν τὴν δη-
μιουργικότητα κι ὄχι τὴν καταστρο-
φή. Τιμοῦσαν τὶς ἀξίες καὶ ὄχι τὴν 
ἀτιμία. Εἶχαν μάτια ἀστραφτερά, 
μυαλὰ ξεκάθαρα, καρδιὲς μεγάλες. 
Εἶχαν τὰ πιὸ ἔξυπνα σχέδια γιὰ τὸν 

τόπο ποὺ μεγάλωσαν. 

 Ἤθελαν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα 
ἀπέραντη, διαχρονική, αἰώνια. Γι’ 
αὐτὸ κι ὅταν ξεκίνησαν τὸν δύσκολο 
δρόμο τῆς ἐλευθερίας εἶπαν ὅτι θὰ 
ἀγωνισθοῦν πρῶτα ὑπὲρ πίστεως 
καὶ μετὰ ὑπὲρ πατρίδος, διότι ἡ πα-
τρίδα ἔχει ὅρια ἐνῶ ἡ πίστη ὄχι. 

Ἔτσι δένοντας τὴν  πα-
τρίδα στὸ ἅρμα τῆς πί-
στεως ἦταν σίγουροι ὅτι 
θὰ τὴν ὁδηγοῦσαν ἔξω 

ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας.  

Καὶ ἡ πίστη τους αὐτὴ δὲν τοὺς 
ξεγέλασε, γιατί τοὺς ὁδήγησε στα-
θερὰ «στὴν ἐλευθερία τῶν τέκνων 
τοῦ Θεοῦ».  

Γιὰ νὰ φθάσει ὅμως κανεὶς νὰ 
πεῖ, «πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ μετὰ 
ὑπὲρ πατρίδος» πρέπει νὰ ξέρει τί 
σημαίνει «πιστεύω». Πρέπει νὰ ἔχει 
γνωρίσει τὴν δύναμη τῆς πίστεως, 
τὴν ἀξία της, τὸν προορισμό της. 
Νὰ μπορεῖ νὰ τὴν νιώθει, νὰ τὴν 
βιώνει καὶ τελικὰ νὰ τὴν ἔχει κάνει 
δικό του κτῆμα.  

Ἀρχιμ. Νικηφόρου 
Κοντογιάννη
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Καὶ οἱ ἥρωες τοῦ 1821 εἶχαν 
τὴν πίστη βαθειὰ ριζωμένη στὴν 
καρδιά τους. Δὲν εἶπαν τὸ «πρῶτα 
ὑπὲρ πίστεως καὶ μετὰ ὑπὲρ πα-
τρίδος» γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν ἢ 
ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς στιγμῆς. Τὸν 
λόγο αὐτὸ τὸν ἔλεγαν πάντα στὴ 
ζωή τους.  

Μόλις ξημέρωνε αὐτὸ ἔλεγαν. 
Πρῶτα ὑπὲρ τῆς πίστεώς μας καὶ 
μετὰ ὑπὲρ τῶν ἐπιγείων ἀναγκῶν 
μας. Πήγαιναν στὶς δουλειές τους 
καὶ ποτὲ τους δὲν ἔκαναν κάτι ἂν 
δὲν ἔλεγαν πρῶτα ὁ Θεὸς καὶ μετὰ 
ἡ δουλειά μας. Μάθαιναν γράμ-
ματα, ἀλλὰ καὶ πάλι πρῶτα τῆς 
πίστεως, τοῦ Θεοῦ τὰ γράμματα 
μάθαιναν καὶ μετὰ τὴν γνώση τοῦ 
κόσμου. Ἔπεφταν νὰ κοιμηθοῦν, 
πρῶτα εὐχαριστοῦσαν τὸν Θεὸ 
καὶ μετὰ ἔκλειναν τὰ μάτια τους. 
Παντοῦ καὶ πάντα, στὴν χαρά τους 
καὶ στὴν λύπη, στὸν πλοῦτο καὶ 
στὴν φτώχια τους ἤξεραν νὰ ἐλπί-
ζουν πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ μετὰ 
στὰ ἀνθρώπινα μέσα.  

Γι’ αὐτὸ καὶ μπόρεσαν νὰ ποῦν 
αὐτὸν τὸν μεγάλο λόγο. Γι’ αὐτὸ 
κι ἔγιναν θαυμαστοί. Γι’ αὐτὸ καὶ 
νίκησαν, γιατί μέσα τους ἦταν βα-
θιὰ ριζωμένα τὰ λόγια τοῦ προ-
φήτου «ἑτοίμη ἡ καρδία μου ἐλπί-
ζειν ἐπὶ Κύριον καὶ δὲν πρόκειται 
νὰ φοβηθῶ τοὺς ἐχθρούς μου» 
Ψαλμ. 111.7-8.

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: 

GR850172254000525407
6004404
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...Ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων 
ἀναβλύζουν ἀενάως δυνάμεις. Ποιὲς 
δυνάμεις κρατοῦν ὄρθια τὴν Ἑλλάδα 
πάνω στὰ ἱστορικά της βράχια; ἡ 
γεωγραφική της θέση; τὰ ὅπλα της; 
ἡ ἀνδρεία τῶν παιδιῶν της; τὸ 
ἔνδοξο παρελθόν της; ἡ προστασία 
τῶν συμμάχων της; Ἔχουν κι αὐτὰ 
σημασία. Μὰ πάνω 
ἀπ’ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ 
δύναμη τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
δὲν ἀφήνει τὸ μικρὸ 
αὐτὸ ἔθνος νὰ ἐξαφανιστεῖ. Ἐπι-
τρέπει Ἐκεῖνος θύελλες καὶ καται-
γίδες, γιὰ νὰ τὸ ἀναδείξει ἀκόμη 
μιὰ φορὰ καὶ νὰ καταισχύνει ὅσους 
μισοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς.  

Ἡ Ἑλλάδα δὲ θὰ καταστραφεῖ. 
Ἔχει σημαία τὸ σταυρό, πηδάλιο 
τὸ Εὐαγγέλιο, πυξίδα τὴν ἁγνή της 
συνείδηση, ἄγκυρα τὴν ἐλπίδα, πο-
λικὸ ἀστέρα τὶς θυσίες τῶν ἀνα-
ρίθμητων μαρτύρων, κυβερνήτη τὸ 
Χριστό. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί της. 
Ὅταν φαίνεται νὰ καταποντίζεται, 

Ἐκεῖνος ἐκτείνει τὸν βραχίονά του 
τὸν ἰσχυρὸ καὶ μᾶς ἐμψυχώνει φω-
νάζοντας «Ἕλληνες, θαρσεῖτε, ἐγὼ 
εἰμι· μὴ φοβεῖσθε» καὶ μᾶς σώζει. 
Μᾶς σώζει θαυματουργικά. Ὅλη ἡ 
ἱστορία τοῦ ἔθνους μας εἶναι ἕνα 
θαῦμα. «Τὶς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς 
ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυ-

μάσια (μόνος)»! (Ψαλμ. 
76,14-15). Ὁ Χριστὸς 
σώζει τὴν πατρίδα.  

Ἂς ἀκούσουμε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ 
τὸν Αἰτωλό, ποὺ μᾶς συμβουλεύει 
καὶ λέει· Παιδιά μου καὶ ἐγγόνια 
μου, θὰ’ρθουν χρόνια δύσκολα. Μὴ 
φοβηθεῖτε ὅμως. Ὅλα νὰ τὰ χάσετε, 
μὴ λυπηθεῖτε. Ἕνα νὰ κρατήσετε. 
Ποιό; Τὸ διαμάντι· τ’ ἄλλα εἶναι 
χαλίκια. Τὰ δὲ χαλίκια εἶναι ὅλα τά 
ἐγκόσμια. Διαμάντι εἶναι ἡ πίστις 
μας ἡ ὀρθόδοξος. Ἁμαρτωλοὶ εἴμεθα, 
ἀσεβεῖς νὰ μὴ γίνουμε. Ἁμαρτά-
νουμε· ἀλλὰ νὰ μὴ φθάσουμε στὸ 
σημεῖο νὰ λέμε, πὼς δὲν ὑπάρχει 
Θεός, ὅπως διδάσκουν τώρα τὰ 

† Ἐπισκόπου  
Αὐγουστίνου Καντιώτη
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μικρὰ παιδιὰ δάσκαλοι κουλ-
τουριάρηδες καὶ ἄθεοι ποὺ 
σκορπιστήκανε σ’ὅλη τὴν 
πατρίδα μας. Ἁμαρτωλοὶ 
εἴμεθα, ἀλλὰ ἀσεβεῖς νὰ μὴν 
εἴμεθα. Νὰ πιστεύουμε. Ὅλα 
νὰ τὰ χάσουμε, ἡ πίστις νὰ 
μείνει, νὰ ὑπάρχει. Δυὸ πράγ-
ματα μᾶς χρειάζονται, λέει 
ὁ ἅγιος Κοσμᾶς· Χριστὸς καὶ 
ψυχή! Αὐτὰ τὰ δύο, ὅλος ὁ 
κόσμος νὰ πέσει ἐπάνω μας, 
δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ πάρει.  

Ἐσεῖς, παιδιὰ τοῦ μαρτυ-
ρικοῦ μας ἔθνους, παιδιὰ τῆς 
Ἑλλάδος, κλεῖστε τ’αὐτιά 
σας, μὴν ἀκοῦτε τοὺς ἀπί-
στους καὶ ἀθέους. Κρατῆστε 
τὴν πίστη τῶν πατέρων 
σας… 

Ἀδελφοί! Τὸ πλοῖο τῆς 
Ἑλλάδος ἐξακολουθεῖ νὰ 
κλυδωνίζεται. Μέσα σ’ αὐτὸ 
εἴμαστε ὅλοι. Τέτοιες ὧρες 
ποιὸς θὰ μείνει ἀναίσθητος; 
Ὅταν τὸ πλοῖο κινδυνεύει, 
ἀπὸ τὸν πλοίαρχο μέχρι τὸν 
τελευταῖο ναύτη ὅλοι ἀγω-
νίζονται γιὰ τὴ σωτηρία του. 
Ὅλοι ἄς κοπιάσουμε, ἄς 
ἀγρυπνήσουμε γιὰ τὴν πα-
τρίδα. Ταυτοχρόνως νὰ χρη-
σιμοποιοῦμε τὸν ἀσύρματo 
τῆς προσευχῆς μὲ τὸ σῆμα 
«Κύριε, σῶσον με!».

''Πολλοὶ ἐκλαμβάνουν τὴ σιωπὴ 
τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔνδειξη ὅτι ὁ Θεὸς 
«δὲν ὑπάρχει», «πέθανε». Ἂν ὅμως 
σκεφτόμαστε σὲ ποιὰ θέση φέρ-
νουμε 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 πο-
νηροὺς δρόμους μας καὶ νὰ θερί-
σουμε τοὺς καρποὺς τῶν προσω-
πικῶν μας ἁμαρτιῶν. Ἂν ὅμως 
στραφοῦμε πρὸς Αὐτὸν μὲ μετά-
νοια, τότε ἔρχεται γρήγορα, γρη-
γορότερα 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
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Ἄναψε ἄραγε μέσα μας ἡ φωτιά; 
Μήπως, ἐνῶ βαπτισθήκαμε καὶ δια-
λέξαμε τὸν Χριστόν, ἐνῶ ἀρχίσαμε 
πνευματικά, τώρα συνεχίζουμε σαρ-
κικά, παίζοντας ἔτσι κορώνα γράμ-
ματα τὸ μέλλον μας; Ἡ πνευματικὴ 
ζωὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία ἔνταση 
ζητήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀπαιτεῖ 
διαρκῶς νὰ τὸν σκε-
πτόμαστε καὶ νὰ τὸν 
ζητᾶμε. «Ἐμνήσθην τοῦ 
Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην», 
λέγει ὁ Ψαλμωδός. «Ζητεῖτε με καὶ 
εὑρήσετέ με», λέγει ὁ Κύριος. Ὅταν 
τὸν ζητᾶμε, θὰ τὸν βροῦμε καὶ θὰ 
γεμίσει ἡ ζωή μας ἀπὸ εὐφροσύνη. 

Πολλά μᾶς κρύβουν τὸν Χριστὸ 
καὶ πολλά μᾶς ἀπορροφοῦν, ὥστε νὰ 
μὴν μποροῦμε νὰ τὸν ἔχουμε 
διαρκῶς ἐνώπιόν μας. Καὶ τὰ ἱερό-
τερα γεγονότα καὶ πρόσωπα τῆς 
ζωῆς μας μποροῦν νὰ γίνουν ἐμπό-

δια: τὸ ἐπάγγελμα, τὸ σπίτι, τὰ παι-
διά, ὁ ἄνδρας, ἡ γυναίκα, τὰ πάντα. 
Εἶναι δύσκολες οἱ συνθῆκες. Ἡ πνευ-
ματικὴ ζωὴ ὅμως εἶναι μία μάχη κατὰ 
τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἔχουμε διαρκῶς 
τὸ βλέμμα μας πρός τὸν Θεό, νὰ 
ζητᾶμε τὸν ἀρχηγό μας.  

Θυμᾶμαι, ὅταν εἶχα πάει κάποτε 
στὸ Ἅγιον Ὄρος, μέσα 
σὲ ἕναν πυκνὰ δενδρο-
φυτευμένο τόπο, 
βλέπω ἀπὸ μακριὰ κά-

ποιον ἀσκητή, ὁ ὁποῖος προχωροῦσε 
ψάλλοντας. Ἐνῶ ἔψαλ λε, ἀπὸ ὥρα 
σὲ ὥρα ἔκανε μία βαθειὰ μετάνοια, 
προσκυνοῦσε, σηκωνόταν καὶ πάλι 
προχωροῦσε. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση. 
Ποιὸν ἄραγε προσκυνοῦσε; Τρέχω 
μέσα ἀπὸ τὰ δένδρα, τὸν φθάνω, τὸν 
σταματῶ.  

-Γέροντα, ποιὸν προσκυνᾶς στὸν 
δρόμο; 

Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ  
Σιμωνοπετρίτου
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-Μά, παιδί μου, δὲν τὸν βλέπεις; 
-Ποιόν; 
-Τὸν Χριστό. Τοὐλάχιστον, ἂν δὲν 

τὸν βλέπεις, δὲν τὸν νιώθεις ὅτι εἶναι 
μπροστά σου; μοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος. 

Ἀγαπητοί μου, οἱ ἄνθρωποι ἔλεγαν 
παλαιότερα τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ 
ἢ τὸ ἄκουγαν καὶ βούρκωναν τὰ μά-
τια τους, ἅρπαζαν φωτιὲς τὰ στήθη 
τους, ἔπεφταν στὰ γόνατά τους. 
Ἐμεῖς γιατί; Γιατί, Θεέ μου, τόσο λίγο 
σὲ σκεπτόμαστε καὶ τόσο λίγο συγ-
κινούμαστε ἀπὸ σένα; Γιατί τόσο 
σπάνια σὲ ποθοῦμε; Ὅπου ὁ θη-
σαυρὸς μας ἐκεῖ καὶ ἡ καρδιά μας, 
λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Σὰν νὰ λέμε: Θέ-
λεις νὰ μάθεις πόσο κοστίζει, πόσο 
ἀξίζει ἡ ζωή σου γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ 
τὸν οὐρανό; Ὅσο τὸν διψᾶς, ὅσο σὲ 
αὐτὸν ἔχεις τὴν καρδιά σου, τόσο 
κοστίζει.  

  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι δώσαμε ἕναν 
ὅρκο· τὸν ὅρκο ὅτι θὰ μείνουμε πι-
στοὶ σ’ αὐτὸν μέχρι τέλους τῆς ζωῆς 
μας ὅπως ὁ γυιὸς ἑνὸς βασιλιά. Τὸν 
κάλεσε ὁ πατέρας του, τὸν ἔβαλε 
μπροστὰ στὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοῦ εἶπε: 
Θέλω, παιδί μου, ἐδῶ νὰ μοῦ ὁρκι-
σθεῖς πίστη μέχρι τὴν τελευταία σου 
στιγμή. Τὸ παιδὶ ἅρπαξε τὸ ξίφος του, 
τὸ ἔβαλε ἐπάνω στὸ Εὐαγγέλιο καὶ 
ὁρκίσθηκε.  

Πέρασαν τὰ χρόνια, μεγάλωσε τὸ 
παιδί. Κάποτε ἦρθαν ἐχθροί, ἔπιασαν 
τὸν βασιλιά, τὸν πῆραν αἰχμάλωτο 
μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα. Ὁ γυιὸς 
ἔμεινε ἐλεύθερος. Ἂν ἤθελε, μπο-
ροῦσε νὰ γίνει καὶ βασιλιάς. Ὅμως 
μέσα στὸ μυαλὸ του τριγυρνοῦσε 
συνεχῶς ἡ σκέψη τοῦ ὅρκου, ποὺ 

εἶχε δώσει στὸν πατέρα του τὸν βα-
σιλιά. Ὁρκίσθηκα, ἔλεγε, καὶ πρέπει 
νὰ μείνω πιστός.  

Καὶ μία ἡμέρα, νύχτα ἀκόμη, 
ἁρπάζει τὸ ἄλογό του, χυμάει στὸν 
δρόμο, περνάει μέσα ἀπὸ τὸ ἐχθρικὸ 
στρατόπεδο, γιὰ νὰ βρεῖ τὸν αἰχμά-
λωτο βασιλιά, νὰ τοῦ δείξει πὼς 
ἔμεινε πιστὸς στὸν ὅρκο του. Στὸν 
δρόμο, ἐνῶ περνοῦσε ἔξω ἀπὸ ἕνα 
χάνι, γλιστράει, πέφτει ἀπὸ τὸ ἄλογο, 
χτυπᾶ στὸ κεφάλι του, μένει ἀναί-
σθητος. Ἀκοῦν τὸν θόρυβο οἱ 
ἄνθρωποι, βγαίνουν, τὸν σηκώνουν 
λιπόθυμο, τὸν βάζουν μέσα.  

Μόλις μπῆκε στὴν ζεστασιά, 
συνῆλθε καὶ ρώτησε: Λίγο δυνατὸ 
ποτὸ ἔχετε νὰ μοῦ δώσετε; Τοῦ ἔδω-
σαν ποτό, τὸ ἤπιε, ἅρπαξε μία πε-
τσέτα, ἔδεσε σφικτὰ τὸ κεφάλι του 
καὶ χυμᾶ νὰ φύγει πάλι. Μά, στάσου, 
τοῦ λέγουν ἐκεῖνοι, ποῦ πηγαίνεις; 
Τρέχει αἷμα τὸ κεφάλι σου, εἶναι ἐπι-
κίνδυνο.  

Ὁ γυιὸς τοῦ βασιλιὰ δὲν μπορεῖ 
νὰ περιμένει. Ἔδωσε ὅρκο καὶ πρέπει 
νὰ τὸν τιμήσει. Ἀνεβαίνει σὲ ἕνα νέο 
ἄλογο, τὸ δικό του εἶχε σκοτωθεῖ, τὸ 
χτυπάει καὶ φεύγει. Ἔτρεχε στὸν 
δρόμο· τὸ αἷμα ἔτρεχε καὶ αὐτό· καὶ 
αὐτὸς ἔτρεχε γιὰ τὸν πατέρα. Τὸν 
σπιρούνιαζε ὁ πόνος· τὸν ἔβαφε τὸ 
αἷμα. Ἀλλὰ ἐκεῖνος φώναζε: Ὁρκί-
σθηκα καὶ τοῦ ἀνήκω. Θὰ μείνω 
πιστὸς μέχρι θανάτου. 

Ἂς μείνουμε καὶ ἐμεῖς πιστοὶ στὸν 
ὅρκο μας μέχρι θανάτου!  

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο  
“Περὶ Θεοῦ λόγος αἰσθήσεως”
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Α ἰῶνες τώρα ἡ κλήση: «Δεῦτε 
πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες 

καὶ πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω 
ὑμᾶς». Κλήση γι’ ἀνάπαυση ἀπὸ τὸν 
κάματο τῆς ζωῆς, ἀπὸ τὸ βάρος τῶν 
μεριμνῶν τοῦ βίου τούτου, τῶν ἁμαρ-
τιῶν καὶ ἀποτυχιῶν μας. 

Κι οἱ ἄνθρωποι ν’ ἀγνοοῦν, αἰῶνες 
τώρα, τούτη τὴ φιλάνθρωπη κλή-
ση… Κι ἃς εἶναι «ὁ ζυγὸς Του χρηστὸς 
καὶ τὸ φορτίο Του ἐλαφρόν». 

Γιατί ὅμως ἡ ἄρνησή τους; «Πρὸς 
τίνα ἀπελεύσονται;». Ποιὸς ν’ ἀγαπᾶ 
τόσο πολύ τό ἀνθρώπινο; 

Ἡ πορεία πρὸς τὸν Ἰησοῦ εἶναι 
ἀνάπαυση καὶ ἀγαλλίαση οὐράνια. 
Ποιὸς θὰ Τὸν ἀκολουθοῦσε ἂν δὲν 
ἦταν ἔτσι; 

Κι ὅμως, εἶναι μαρτύριο…Ὁ λόγος 
Του εἶναι ἀληθινός. Δὲν κοροϊδεύει 
κανένα. Εἶναι εἰλικρινής. «Ὅστις θέλει 
ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω 
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἀκολουθείτω μοι». Κι ἀκόμα: «Ὁ 
φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 
οὐκ ἔστι μου ἄξιος καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν 
ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου 
ἄξιος, καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ 
ἔστι μου ἄξιος»(Ματθ.10,37-38). 

«Σκληρὸς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος, 
τὶς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;». 

«Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν…»: τὶς ἐπι-
θυμίες – κι ἃς εἶναι ἀνθρώπινες. 

Τὸ λογικὸ – κι ἃς εἶναι πιὸ χειρο-
πιαστὸ ἀπὸ τὴν πίστη. 

«Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν…», ὅπως 
ὅταν βγαίνει τὸ δέρμα σου… Ὅπως 
ὅταν ἀρνεῖσαι νὰ ζήσεις… 

Κι ἐπὶ πλέον «ἀράτω τὸν σταυρόν 
σου», ὅποιος καὶ νἆναι. Ὅσο βαρὺς 
καὶ νὰ σοῦ τύχει. 

Ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ σου – ἄρση 
τοῦ σταυροῦ: Δυὸ πόνοι δυνατοὶ ποὺ 
σὲ διαλύουν συνθέμελα. 

Μὲ ποιὰ ἐλπίδα; Πρὸς τί, τάχα; 
Γιὰ ἕνα ἄπιαστο μέλλον; Γιὰ τὸν πα-
ράδεισο πού δὲν εἶδες; 

Πειρασμοὶ δυνατοὶ … Πρόκληση 
ἡ κλήση Του. 

Ὅμως, δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος 
πρὸς τὴ Βασιλεία. Ὅλοι οἱ ἅγιοι - οἱ 
ἐκλεκτοί, αὐτὸν διαβῆκαν. Στηριζό-
μενοι στὴν αἴσθηση τῆς ἀγάπης Του 
καὶ ἄρα στὴ ζωντανὴ παρουσία Του. 
Πού γλυκαίνει τὸν πόνο. Πού ἀνα-
σταίνει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ μεταποιεῖ 
σὲ «ὑπόσταση». 

Κι ἡ ἀγάπη Του, ἡ τόσο δυνατὴ 
καὶ ἀληθινή, ἀναμένει τὴ δική μας. 

 π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους
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«Ἰδοὺ ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ 
κρούω, ἐὰν τὶς ἀκούσῃ τῆς φωνῆς 
μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσε-
λεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω 
μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ». 

Ὁ «ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς 
τῶν ἀνθρώπων ζητιανεύει τὴ δική 
μας ἀγάπη! 

Ἑκατομμύρια εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντα-
ποκρίθηκαν στὴν ἀγάπη Του, ποὺ 
τὸν ἀγάπησαν μέχρι θανάτου. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ἀγόγγυστα «ἀπαρνηθῆκαν 
ἑαυτὸν καὶ «ἦραν τὸν σταυρὸν» καὶ 
«οὗτοι εἰσίν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ 
ἀρνίω ὅπου ἂν ὑπάγῃ». 

Μόνο μὲ τὴ δύναμη τῆς ἀμοιβαίας 
ἀγάπης, πορεύεται ὁ ἄνθρωπος πρὸς 

τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Κι εἶναι ἡ πο-
ρεία Γολγοθάς… Κι εἶναι ἡ Ἀνάσταση 
δύναμη ζωντανή… 

Ὁ Χριστὸς πορεύτηκε τὸν ἴδιο 
σταυροαναστάσιμο δρόμο. Γι’ αὐτὸ 
κατανοεῖ τὸ «περίλυπος ἐστιν ἡ ψυχή 
μου ἕως θανάτου», τὸν πόνο τῆς μο-
ναξιᾶς – τῆς ἐγκατάλειψης. Γι’ αὐτὸ 
καὶ συμπορεύεται μ’ ὅσους ἐλεύθερα 
ἐπιθυμοῦν ν’ ἀνταποκριθοῦν στὴν 
ἀγάπη Του καὶ ν’ ἀκολουθήσουν 
Αὐτὸν ἀπὸ τὴν Τιβεριάδα μέχρι τὴ 
Γεθσημανὴ καὶ τὸ Γολγοθά. 

«Δεῦτε οὖν καὶ ἠμεῖς… συμπο-
ρευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν, 
καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτὸν … ἵνα καὶ 
συζήσωμεν αὐτῷ».

Ἔ χυσα πολλὰ δάκρυα μὲ τὴ σκέψη ὅτι, ἂν ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ πού 
ἀπαρνηθήκαμε τὸν κόσμο δὲν σωζόμαστε, τότε τί γίνεται γενι-

κότερα στὸν κόσμο; Ἔτσι βαθμηδὸν μεγάλωνε ἡ θλίψη μου καὶ ἄρχισα 
νὰ χύνω δάκρυα ἀπογνώσεως.  

Καὶ νά, πέρυσι ἐνῶ βρισκόμουν στὴν ἀπελπισία αὐτή, ἐξαντλημένος 
ἀπὸ τὸ κλάμα, ξαπλωμένος καταγῆς, ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος καὶ μὲ ρώ-
τησε: 

- “Γιατί θρηνεῖς ἔτσι...” ;  
Ἐγὼ σιώπησα μὴν μπορώντας νὰ ἀτενίσω Τὸν ἐμφανισθέντα... 
“Δὲν γνωρίζεις ὅτι Ἐγὼ θὰ κρίνω τὸν κόσμο;”. 
Ἐγὼ πάλι σιώπησα παραμένοντας πρηνής...  
Ὁ Κύριος μοῦ λέει 
- “Θά ἐλεήσω κάθε ἄνθρωπο πού ἐπικαλέσθηκε τὸν Θεὸ ἔστω καὶ 

μιὰ φορὰ στὴ ζωή του...”.  
Μοῦ ἦρθε τότε ἡ σκέψη: 
- “ Τότε, γιατί ἐμεῖς πάσχουμε ἔτσι καθημερινά;”. 
Ὁ Κύριος στὴν κίνηση αὐτὴ τῆς σκέψεώς μου ἀπήντησε:  
- “ Ἐκεῖνοι πού πάσχουν γιὰ τὴν ἐντολή Μου, στὴ Βασιλεία τῶν Οὐ -

ρανῶν θὰ εἶναι φίλοι Μου, ἐνῶ τοὺς ἄλλους μόνο θὰ τοὺς ἐλεήσω”.  
Καὶ ὁ Κύριος ἔφυγε. 

Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης
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Τ ὰ φῶτα τοῦ Τοβόλσκυ καί-
γανε, μικρὲς πυγολαμπίδες 

μὲς στὸ χιόνι ποὺ κουκούλωνε 
πυκνὸ τὴ γραφική, ἥσυχη πόλης 
τῆς Ρωσίας τοῦ Βορρᾶ. Μαντάλω-
ναν οἱ ἄνθρωποι τὶς πόρτες τους, 
σταυροκοπιοῦνταν φοβισμένα 
μπρὸς στὴν Παναγιά. Πρὶν λίγες 
μέρες εἶχε χτυπήσει πάλι ὁ «Λυκο-
θωμάς». Εἶχε ὀρμήξει μὲ κλωτσιὲς 
στὸ σπίτι τοῦ Σεργκέϊ  Ἰβανώφ, 
ἄνοιξε τὸ κεφάλι του, καθὼς τὸ ’χε 
συνήθειο, κι ὕστερα πάλι χάθηκε 
σὰν νὰ’ταν καμωμένος ἀπὸ ἄνεμο.  

Ἦταν δραπέτης ὁ Θωμὰς Ρυζκώφ, 
βαρυποινίτης γιὰ ἕνα φόνο ποὺ 
δὲν ἔκαμε ποτέ. Ξέφυγε ἀπὸ τὰ κά-
τεργα, μιὰ νύχτα ποὺ ὁ οὐρανὸς 
ἔβρεχε τρελαμένα τὸ νερὸ στὴ γῆ, 
διψώντας γιὰ ἐκδίκηση. Καὶ ἐκδι-
κήθηκε ὁ Θωμάς. Χύμηξε σὰν τὸ 
ἄγριο θεριὸ πάνω στὶς πολιτεῖες 
τῶν ἀνθρώπων καὶ τὶς ρήμαζε, 
σκορπώντας θάνατο καὶ τρόμο στὴ 
Ρωσία τοῦ Βορρᾶ… 

Ξημέρωνε Ἀνάσταση. Μοσχοβο-

λοῦσαν οἱ αὐλὲς ζεστὸ κουλούρι 
καὶ αὐγό, καί οἱ ἐκκλησίες γιομίσανε 
λαμπάδα καὶ «Κριστὸς Βοσκρὲς 
(Χριστὸς Ἀνέστη)!». Νέοι καὶ γέροι, 
μάνες καὶ παιδιὰ συνάχτηκαν στὴν 
πέτρινη πλατεία τοῦ Τοβόλσκυ, νὰ 
γιορτάσουνε στὴ μελωδία τῆς πα-
τρίδας τους τὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ. 
Μὰ ἔξω ἀπ’τὸ σπίτι τῆς Τατιάνας 
Σαϊλόφσκυ, ποὺ χόρευε ἀνέμελη, 
εὐτυχισμένη μὲ τὸν ἄντρα της, κα-
ραδοκοῦσε ἀπὸ ὥρα μιὰ σκιά… 

Εἶχε τὸ σχέδιό του ὁ Θωμάς· ’κεί-
νη τὴ μέρα νὰ ματώσει τὴ χαρά. 
Τρύπωσε ἀθόρυβα σβήνοντας ἀκα-
ριαία τὶς τσιρίδες τῶν πιστῶν ὑπη-
ρετῶν. Ἀνέβηκε τὴ στριφογυριστὴ 
ξύλινη σκάλα τοῦ μεγάλου ἀρχον-
τικοῦ· μπῆκε στὸ παιδικὸ δωμά-
τιο… Ἀνασηκώθηκε ἀπορημένα ὁ 
μικρούλης Μικαὲλ ἀφήνοντας μιὰ 
τρομαγμένη καὶ πνιχτή φωνή. Ἀθέ-
λητά του ὁ κακοῦργος πισωπάτησε. 
Μάζεψε τὸ ἀγοράκι τὶς ξανθιὲς του 
μποῦκλες καὶ τὸν κοίταζε ἀνύποπτα, 
ἁγνά, δίχως νὰ προμαντεύει τίποτα. 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μιὰ στιγμὴ τοῦ Πάσχα»  
τῆς συνοδίας  Ἰλαρίωνος μοναχοῦ 

Ἀπόδοση Μ. Παστουρματζή
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Μιὰ νάρκη μούδιασε τὰ μέλη τοῦ 
Θωμᾶ· τὰ πέλματά του κόλλησαν 
στὴ γῆ· τὸ χέρι ποὺ ἕσφιγγε τὸ φο-
νικὸ τσεκούρι του ἀπόμεινε ἀκίνητο. 
Ὁ Μικαὲλ μὲ τὰ ἀθῶα γαλανά του 
μάτια κοίταζε… Τραύλισε μπερδε-
μένα ἀκατανόητα ὁ Θωμάς, δίχως 
νὰ νιώσει πὼς σχεδὸν τοῦ χαμογέ-
λασε… 

Τὸ ἀγοράκι ἀναθάρρεψε. Κοίταξε 
λίγο γύρω του. Πῆρε αὐθόρμητα 
ἕνα ζωγραφισμένο κόκκινο αὐγό, 
ποὺ εἶχε ἀφήσει ἡ Τατιάνα πλάι 
στὸ κρεβάτι του.  

-Κριστὸς Βοσκρές, θεῖε! ἔκαμε 
ἁπλὰ ἁπλώνοντάς το πρὸς τὸ μέρος 
τοῦ Θωμᾶ. Τὸ κοίταξε μαγνητισμένα 
ὁ φονιάς. Μία γυαλιστερὴ γραμμὴ 
ἱδρώτα αὐλάκωσε τὰ τεντωμένα 
μπράτσα του. Ὅλα τά νεῦρα τοῦ 
κορμιοῦ του τρέμανε.  

-Κριστὸς Βοσκρές! ξανάπε τὸ 
παιδί. 

Τὰ χείλια τοῦ κακούργου συσπα-
στήκανε σὰν νὰ πασχίζανε ν’ἀρθρώ-
σουν μίαν ἀπάντηση, ποὺ τώρα ζω-
γραφίζονταν ἐπώδυνα, ἀργὰ πάνω 
ἀπὸ ἕναν ματόβρεχτο σταυρό, πάνω 
ἀπὸ ἕναν στολισμένο Ἐπιτάφιο, 
πάνω ἀπὸ μιὰ λαμπάδα κι ἕνα κόκ-
κινο αὐγό… 

-Κριστὸς Βοσκρές! περίμενε ὁ 
Μικαὲλ σὰν ἄλλος ἄγγελος πάνω 

στὸν τάφο τοῦ Ἰησοῦ.  

-Βοΐστινο Βοσκρὲς (Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη)! ξέσπασε λαχανιάζοντας σ’ἕνα 
σπαρακτικὸ λυγμὸ ὁ Θωμάς· καὶ 
ἀρ πάζοντας τὸ κόκκινο αὐγὸ ἀπὸ 
τὰ χέρια τοῦ παιδιοῦ, χάθηκε μὲς 
στὴ νύχτα, ποὺ μετροῦσε στὰ σκο-
τάδια της τὸ πονεμένο κλάμα τοῦ 
φονιᾶ.  

Ἔτρεχε ὁ Θωμὰς μέσα στοὺς δρό-
μους τοῦ Τοβόλσκυ σὰν τρελός, μὲ 
τὸ αὐγὸ τοῦ Μικαὲλ ἀκουμπισμένο 
στὴν καρδιά… 

Τὸν βρήκανε γονατισμένο στὸ 
ναὸ ἀντικρυστὰ στὰ ξύλα τοῦ σταυ-
ροῦ, π’ἀνοίγανε πάνω ἀπ’τὴν Ἁγία 
Τράπεζα: ἕνας μεγάλος ἄντρας δι-
πλωμένος καταγῆς μὲ τὰ γαλάζια 
μάτια στυλωμένα στὸν Ἰησοῦ, ἐνῶ 
τὰ χείλια του, ἁλμυρισμένα ἀπὸ τὶς 
στάλες τῶν δακρύων ποὺ γλι-
στροῦσαν σιωπηλά, μουρμούριζαν 
μηχανικὰ δυὸ λέξεις ποὺ τοῦ φώ-
τιζαν μακάρια τό ἀλλοιωμένο ἀπὸ 
τὸν πόνο πρόσωπο: «Κρι στὸς Βο-
σκρές! Κριστὸς Βοσκρές! Κριστὸς 
Βοσκρές!».  

Κι ἔμεινε ἔτσι ὁ Θωμάς, καρδιὰ 
γονατισμένη μπρὸς στὰ ξύλα τοῦ 
Σταυροῦ, χέρια νὰ τοῦ θωπεύουν 
τὶς πληγές, φωνάζοντας μὲ λυτρω-
μένα δάκρυα: «Κριστὸς Βοσκρές!».  

«Κριστὸς Βοσκρές!», σκύβοντας 
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μὲ ταπεινοσύνη τὸ κορμὶ σ’αὐτοὺς 
ποὺ μπαίναν νὰ τὸν βασανίσουν 
στὸ ἀνήλιαγο μπουντρούμι του. 
«Κριστὸς Βοσκρές!», ὅταν τὰ χέρια 
του καθάριζαν ἑκούσια τά κόπρια 
στοὺς στάβλους τῆς πατρίδας του, 
σὰν τὸν ἀφήσανε ἐλεύθερο στὴ γε-
νικὴ ἀμνηστία, ποὺ ἔ δωσε ὁ τσάρος 
στοὺς κατάδικους. «Κριστὸς Βο-
σκρές!», ὅταν φορτώνονταν τὰ ἀσή-
κωτα καλάθια ποὺ ἀνεβάζαν οἱ κυ-
ροῦλες λαχανιάζοντας. «Κρι στὸς 
Βοσκρές!», ὅταν ἔχυνε στάλα τὴ 
στάλα τὸ νερὸ στὰ μέτωπα τῶν 
πονεμένων ποὺ σωριάζονταν πα-
ραλυμένοι ἀπ’τὴ χολέρα ποὺ τοὺς 
ἔλιωνε, ἐνῶ ὅσοι ἀπομένανε γεροὶ 
σκορποῦσαν ἔντρομοι.  

Θελήσανε νὰ τὸν τιμήσουνε. Ἔφυ-
γε ὁ Θωμάς. Ἔφυγε στὴ μονὴ τῆς 
Παναγιᾶς, τῆς Πρέσναγια Μαρία, 
νὰ συναντήσει μόνος τὸν γλυκύτατο 
Νυμφίο του στὴν ἐρημία τῶν δα-
κρύων του.  

Περάσανε χρόνια πολλά· ἤρθανε 
καλοκαίρια καὶ χειμῶνες στὴ Ρωσία 
τοῦ Βορρᾶ. Κανεὶς δὲν ἤξερε ἂν 
ζεῖ, ἂν πέθανε ὁ «Καλοθωμάς». Τὸν 
βρήκανε ἀπρόσμενα… 

Κρύφτηκε μὲς στοὺς θάμνους ὁ 
παλιός του ἀνακριτὴς Μετισλὰβ 
Κανιέφ, κρατώντας μὲ προσπάθεια 
τὰ δάκρυα. Ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς 

μικρῆς καλύβης ποὺ χανότανε κρυμ-
μένη μὲς στὸ πράσινο, βγῆκε ἕνας 
γέροντας μὲ λευκασμένα τὰ μαλλιά, 
μὲ τὸ κορμὶ μετάρσιο, λουσμένο 
στὸ φῶς. Ἅπλωσε ἀνοιχτά τά αὐλω-
μένα χέρια του, σὰν νὰ ποθοῦσε 
ν’ἀγκαλιάσει κάποιον ποὺ περίμενε. 
«Κύριέ  μου, Κύριε, ἄνοιξε τὶς πύλες 
τῶν οὐρανῶν», ψιθύρισε σηκώνον-
τας τὰ γαλανά του μάτια, ποὺ ἔφεγ-
γαν πελώρια ἀπάνω στὸ λιγοστε-
μένο πρόσωπο. Ὕστερα ἔγραψε 
ἀργά, δεητικὰ τὸ σχῆμα τοῦ σταυ-
ροῦ ἀπάνω στὸ κορμὶ καὶ ψέλνοντας 
μὲ δάκρυα, τρίτη φορά, «Κριστὸς 
Βοσκρές!», ἔγειρε τὸ λευκὸ κεφάλι 
του στὰ χέρια τοῦ Κανιέφ, ποὺ στή-
ριζε τρεμάμενος τό σῶμα τοῦ 
ἀσκητῆ ποὺ ἔπεφτε… Σὲ λίγο ὅλο 
τό Τοβόλσκυ, ὅλη ἡ ἁγία Ρωσία 
ὑποκλίνονταν στὸ σκήνωμα τοῦ 
ἐρημίτη, ποὺ εὐωδίαζε, ἐνῶ τὰ δά-
κρυα βρέχανε τὸ πρόσωπο τοῦ Μι-
καὲλ καί οἱ ἄγγελοι ξεσποῦσαν 
ἀναστάσιμα, ψάλλοντας μ’ἀκατά-
παυστα «Κριστὸς Βοσκρὲς» τὴν 
ἄπειρη μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
Ἀναστημένος συνανέστησε ψυχὲς 
κουρελιασμένες μὲς στὴ λάσπη 
τους, γιὰ νά ’ναι αὐτὲς τὰ πιὸ ἀκριβά 
του λάφυρα, τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο 
θαῦμα ποὺ ξεπήδησε ἀπὸ τὸν ἄδειο 
τάφο του.
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K ανένας δὲ μπορεῖ νὰ πεῖ: Εἶμαι 
φτωχὸς καὶ μὲ τί νὰ κάνω ἐλεη-

μοσύνη;  
Γιατί καὶ ἂν ἀκόμα δὲν μπορεῖς νὰ 

δώσεις τόσα ὅσα ἐκεῖνοι οἱ πλούσιοι 
ποὺ ἔβαζαν τὶς δωρεές τους στὸ θη-
σαυροφυλάκιο τοῦ Ναοῦ, τότε δῶσε 
δύο λεπτὰ σὰν ἐκείνη τὴ χήρα τὴ 
φτωχὴ καὶ τὰ δέχεται ἀπὸ μέρους 
σου ὁ Θεὸς καλύτερα ἀπὸ τὶς δωρεὲς 
τῶν πλουσίων.  

Δὲν ἔχεις οὔτε τόσα; ἔχεις ὅμως 
δυνάμεις καὶ μπορεῖς νὰ ἐλεήσεις 
τὸν ἄρρωστο μὲ τὶς ὑπηρεσίες σου.  

Δὲν μπορεῖς οὔτε αὐτό; μπορεῖς 
μὲ τὸν καλό σου λόγο νὰ παρηγο-
ρήσεις τὸν ἀδελφό σου. Ἐλέησέ τον 
λοιπὸν μὲ τὸν παρηγορητικὸ λόγο 
καὶ ἄκουσε αὐτὸν ποὺ λέει: «Ὁ καλὸς 
λόγος εἶναι προτιμότερος ἀπὸ τὰ 
δῶρα».  

Ὑπόθεσε τώρα ὅτι οὔτε μὲ τὸ λόγο 
δὲν μπορεῖς νὰ δείξεις ἔλεος. Μπορεῖς 
ὅμως, ἂν θυμώσει μαζί σου ὁ ἀδελφός 
σου, νὰ τὸν βοηθήσεις ἀντέχοντάς 
τον τὴν ὥρα τῆς ταραχῆς, τότε ποὺ 
τὸν βλέπεις νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸν 
κοινό σας ἐχθρό, τὸ διάβολο.  

Καὶ ἀντὶ νὰ τοῦ πεῖς μιὰ κουβέντα 
καὶ νὰ τὸν ταράξεις περισσότερο, 
μπορεῖς νὰ σωπάσεις καὶ νὰ ἐλεήσεις 
τὴν ψυχή του, παίρνοντάς την ἀπὸ 
τὰ νύχια τοῦ ἐχθροῦ.  

Μπορεῖς ἀκόμα, ἂν ἁμαρτήσει εἰς 
βάρος σου ὁ ἀδελφός σου, νὰ τὸν 
ἐλεήσεις καὶ νὰ τοῦ συγχωρήσεις 
τὴν ἁμαρτία του, γιὰ νὰ συγχωρεθεῖς 
καὶ σὺ ἀπὸ τὸ Θεό.  

Γιατί ἡ Γραφὴ λέει. «Συγχωρεῖτε 
γιὰ νὰ σᾶς συγχωρήσει καὶ σᾶς ὁ 
Θεός». Καὶ νὰ ποὺ ἐλεεῖς τὴν ψυχὴ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου, συγχωρώντας του 
ὅ,τι σοῦ ἔκανε. Γιατί ὁ Θεὸς μᾶς 
ἔδωσε τὴν ἐξουσία, ἂν θέλουμε, νὰ 
συγχωροῦμε ὁ ἕνας τά σφάλματα 
τοῦ ἄλλου.  

Μπορεῖ λοιπὸν νὰ μὴν ἔχεις μὲ τί 
νὰ ἐλεήσεις τὸ σῶμα τοῦ συναν-
θρώπου σου ἀλλὰ ἐλεεῖς τὴν ψυχή 
του. Καὶ ὑπάρχει μεγαλύτερο ἔλεος 
ἀπὸ αὐτὸ πού προσφέρεται στὴν 
ψυχὴ τοῦ ἄλλου; 

Ὅσο πιὸ πολύτιμη εἶναι ἡ ψυχὴ 
ἀπὸ τὸ σῶμα ἄλλο τόσο καὶ τὸ ἔλεος 
ποὺ προσφέρεται στὴν ψυχὴ εἶναι 
μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δίνεται 
στὸ σῶμα.  

Ἑπομένως κανένας δὲν μπορεῖ νὰ 
πεῖ: «δὲν μπορῶ νὰ κάνω ἐλεημοσύ-
νη». Ὁ καθένας μπορεῖ, ἀνάλογα μὲ 
τὶς δυνατότητες καὶ τὴν κατάσταση 
στὴν ὁποία βρίσκεται. 

Ἡ ζωὴ εἶναι πολὺ σύντομη… 
Ἄς βιαστοῦμε στὴν ἐργασία  

τῆς ψυχοσωτηρίας μας. 

Ἀββᾶ Δωροθέου



K άποια παιδάκια στὸν κόσμο δὲν ἔχουν κουκλίτσες στὰ χέρια τους γιὰ 
νὰ παίζουν. Κρατᾶνε ὅμως μωράκια ποὺ εἶναι ἀναγκασμένα νὰ παίξουν 

μαζί τους τὸν σοβαρὸ ρόλο τῆς μάνας, γιατί ἐκείνη ἀπουσιάζει ἀπ’ τὴ ζωή. 
Ἔτσι βλέπουμε στὴ μακρινὴ Τανζανία μικρὰ κοριτσάκια νὰ μεγαλώνουν μὲ 
πολὺ φροντίδα τὰ μικρά τους ἀδερφάκια. Εἶναι συγκλονιστικὸ μὲ πόση 
ὡριμότητα, παρόλο τὸ μικρόν τῆς  ἡλικίας τους, ἀνταπεξέρχονται στὸ ρόλο 
τους. 

Τί χρειάζεται ἕνα παιδὶ γιὰ νὰ μεγαλώσει ὄμορφα;  
Λίγη ζεστασιά, ἕνα χάδι καὶ μιὰ ἀγκαλιά. 
Κάποια παιδιὰ δὲν στεροῦνται ἁπλῶς τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή 

τους, ἀλλὰ τὰ ἀπολύτως αὐτονόητα. 
Ἀξίζει νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά μας γιὰ τὰ παιδιὰ ὅλου τοῦ κόσμου.  
Ἡ «Ἱεραποστολικὴ Στέγη» συστάθηκε μὲ σκοπὸ νὰ βοηθήσει τὸ ἱεραπο-

στολικὸ ἔργο στὴν Ἀφρικὴ ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας μας.  
Μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ συλλόγου κτίζονται ἐκκλησίες, σχολεῖα, ἰατρεῖα, φι-

λανθρωπικὰ ἱδρύματα, κ.ἄ. καὶ δίνεται 
καθημερινὰ στὴν μακρινὴ Ἀφρικὴ ἡ 
μαρτυρία τῆς ὀρθόδοξης πίστεως 
καὶ ζωῆς, ποὺ εἶναι πάντα ταυτισμένη 
μὲ τὴν θυσία καὶ τὴν ἀγάπη σὲ κάθε  
πονεμένο ἀδελφό μας, ἀπανταχοῦ 
τῆς γῆς...  

π. Πορφύριος

Ἱεραποστολικὴ Στέγη  
Ἁγ. Διονυσίου Ὀλύμπου: 

Λιτόχωρο 60200 
Τηλ:2351700677 
 +30 690 6388525 
Ἐθνικὴ Τράπεζα: 

GR 08011039400000  39400186514 
Τράπεζα Πειραιῶς: 

GR 390172281000 5281091283341
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Π ρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια μὲ 
πλησίασε κάποιος νεαρὸς 

φοιτητής. Μὲ πολλὴ διστακτικό-
τητα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔνταση τοῦ 
ἀπαιτητικοῦ ἀναζητητῆ, μοῦ δή-
λωσε ὅτι εἶναι ἄθεος, πού ὅμως 
θὰ ἤθελε πολὺ νὰ 
πιστέψει, ἀλλὰ 
δὲν μποροῦσε. 

Χρόνια προ-
σπαθοῦσε καὶ ἀναζητοῦσε, χωρὶς 
ὅμως ἀποτέλεσμα. Συνομίλησε μὲ 
καθηγητὲς καὶ μορφωμένους. Ἀλλὰ 
δὲν ἱκανοποιήθηκε ἡ δίψα του 
γιὰ κάτι σοβαρό. 

Ἄκουσε γιὰ μένα καὶ ἀποφάσισε 
νὰ μοιρασθεῖ μαζί μου τὴν ὑπαρ-
ξιακὴ ἀνάγκη του. Μοῦ ζήτησε 
μία ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη περὶ 
ὑπάρξεως Θεοῦ. 

Ξέρεις ὁλοκληρώματα ἢ διαφο-
ρικὲς ἐξισώσεις; τὸν ρώτησα. Δυ-
στυχῶς ὄχι, μοῦ ἀπαντᾶ. Εἶμαι 
τῆς Φιλοσοφικῆς. Κρίμα! διότι ἤξε-
ρα μία τέτοια ἀπόδειξη, εἶπα 
ἐμφανῶς ἀστειευόμενος. Ἔνιωσε 
ἀμήχανα καὶ κάπου σιώπησε γιὰ 
λίγο. Κοίταξε, τοῦ λέω. Συγγνώμη 
πού σὲ πείραξα λιγάκι. Ἀλλὰ ὁ 
Θεὸς δὲν εἶναι ἐξίσωση, οὔτε μα-
θηματικὴ ἀπόδειξη. 

Ἂν ἦταν κάτι τέτοιο, τότε ὅλοι 
οἱ μορφωμένοι θὰ τὸν πίστευαν. 
Νὰ ξέρεις, ἀλλιῶς προσεγγίζεται 
ὁ Θεός. Ἔχεις πάει ποτὲ στὸ 
Ἅγιον Ὄρος; Ἔχεις ποτὲ συναν-
τήσει κανέναν ἀσκητή; Ὄχι, πάτερ, 

ἀλλὰ σκέπτομαι 
νὰ πάω, ἔχω 
ἀκούσει τόσα 
πολλά… Ἄν μοῦ 

πεῖτε, μπορῶ νὰ πάω καὶ αὔριο. 
Ξέρετε κανέναν μορφωμένο νὰ 
πάω νὰ τὸν συναντήσω; 

-Τί προτιμᾶς; Μορφωμένο πού 
μπορεῖ νὰ σὲ ζαλίσει, ἢ ἅγιο πού 
μπορεῖ νὰ σὲ ξυπνήσει;  

-Προτιμῶ τὸν μορφωμένο. Τοὺς 
φοβᾶμαι τοὺς ἁγίους. 

-Ἡ πίστη εἶναι ὑπόθεση τῆς 
καρδιᾶς. Γιὰ δοκίμασε μὲ κανέναν 
ἅγιο. Πῶς σὲ λένε; ρωτῶ.  

-Γαβριήλ, μοῦ ἀπαντᾶ. 
Τὸν ἔστειλα σὲ ἕναν ἀσκητή. 

Τοῦ περιέγραψα τὸν τρόπο προ-
σβάσεως καὶ τοῦ ἔδωσα τὶς δέου-
σες ὁδηγίες. Κάναμε κι ἕνα σχε-
διάγραμμα. Θὰ πᾶς, τοῦ εἶπα, καὶ 
θὰ ρωτήσεις τὸ ἴδιο πράγμα. Εἶμαι 
ἄθεος, θὰ τοῦ πεῖς, καὶ θέλω νὰ 
πιστεύσω. 

† Μητροπολίτης Μεσογαίας  
Νικόλαος
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Θέλω μία ἀπόδειξη περὶ ὑπάρ-
ξεως Θεοῦ. Φοβᾶμαι, ντρέπομαι, 
μοῦ ἀπαντᾶ. Γιατί ντρέπεσαι καὶ 
φοβᾶσαι τὸν ἅγιο καὶ δὲν ντρέπε-
σαι καὶ φοβᾶσαι ἐμένα; ρωτῶ. Πή-
γαινε ἁπλὰ καὶ ζήτα τὸ ἴδιο πράγ-
μα. 

Σὲ λίγες μέρες, πῆγε καὶ βρῆκε 
τὸν ἀσκητὴ νὰ συζητάει μὲ κά-
ποιον νέο στὴν αὐλή του. Στὴν 
ἀπέναντι μεριὰ περίμεναν ἄλλοι 
τέσσερις καθισμένοι σὲ κάτι κού-
τσουρα. Ἀνάμεσα σέ αὐτοὺς καὶ 
ὁ Γαβριὴλ βρῆκε δειλὰ τὴν θέση 
του. Δὲν πέρασαν περισσότερα 
ἀπὸ δέκα λεπτὰ καὶ ἡ συνομιλία 
τοῦ Γέροντα μὲ τὸν νεαρὸ τελεί-
ωσε. 

Τί γίνεστε, παιδιά; ρωτάει. Ἔχετε 
πάρει κανένα λουκουμάκι; Ἔχετε 
πιεῖ λίγο νεράκι; Εὐχαριστοῦμε, 
Γέροντα, ἀπήντησαν, μὲ συμβατικὴ 
κοσμικὴ εὐγένεια. Ἔλα ἐδῶ, λέει 
ἀπευθυνόμενος στὸν Γαβριήλ, ξε-
χωρίζοντάς τον ἀπὸ τοὺς ὑπόλοι-
πους. Θὰ φέρω ἐγὼ τὸ νερό, πάρε 
ἐσὺ τὸ κουτὶ αὐτὸ μὲ τὰ λουκού-
μια. Καὶ ἔλα πιὸ κοντὰ νὰ σοῦ 
πῶ ἕνα μυστικό: Καλὰ νὰ εἶναι 
κανεὶς ἄθεος, ἄλλα νὰ ἔχει ὄνομα 
ἀγγέλου καὶ νὰ εἶναι ἄθεος; Αὐτὸ 
πρώτη φορά μοῦ συμβαίνει. 

Ὁ φίλος μας κόντεψε νὰ πάθει 
ἔμφραγμα ἀπὸ τὸν ἀποκαλυπτικὸ 
αἰφνιδιασμό. Ποῦ ἐγνώρισε τὸ ὄνο-
μά του; Ποιὸς τοῦ ἀποκάλυψε τὸ 
πρόβλημά του; Τί, τελικά, ἤθελε 
νὰ τοῦ πεῖ ὁ γέροντας; 

-Πάτερ, μπορῶ νὰ σᾶς μιλήσω 
λίγο; Μόλις πού μπόρεσε νὰ ψελ-
λίσει. Κοίταξε, τώρα σουρουπώνει, 
πάρε τὸ λουκούμι, πιὲς καὶ λίγο 
νεράκι καὶ πήγαινε στὸ πιὸ κοντινὸ 
μοναστήρι νὰ διανυκτερεύσεις. Πά-
τερ μου, θέλω νὰ μιλήσουμε, δὲν 
γίνεται; Τί νὰ ποῦμε, ρὲ παλληκάρι; 
Γιὰ ποιὸν λόγο ἦλθες; 

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἔνιωσα ἀμέ-
σως νὰ ἀνοίγει ἡ ἀναπνοή μου, 
ἀφηγεῖται. Ἡ καρδιά μου νὰ πλημ-
μυρίζει ἀπὸ πίστη. Ὁ μέσα μου 
κόσμος νὰ θερμαίνεται. Οἱ ἀπορίες 
νὰ λύνονται χωρὶς κανένα λογικὸ 
ἐπιχείρημα, δίχως καμία συζήτηση, 
χωρὶς τὴν ὕπαρξη μιᾶς ξεκάθαρης 
ἀπάντησης. Γκρεμίσθηκαν μέσα 
μου αὐτομάτως ὅλα τά ἄν, τὰ 
γιατί, τὰ μήπως καὶ ἔμεινε μόνον 
τὸ πῶς καὶ τὸ τί ἀπὸ δῶ κι 
ἐμπρός. 

Ὅ,τι δὲν τοῦ ἔδωσε ἡ σκέψη 
τῶν μορφωμένων, τοῦ τὸ χάρισε ὁ 
εὐγενικὸς ὑπαινιγμὸς ἑνὸς ἁγίου, 
ἀποφοίτου μόλις τῆς τετάρτης τά-
ξης τοῦ δημοτικοῦ. Οἱ ἅγιοι εἶναι 
πολὺ διακριτικοί. Σοῦ κάνουν τὴν 
ἐγχείρηση χωρὶς ἀναισθησία καὶ 
δὲν πονᾶς. 

Σοῦ κάνουν τὴν μεταμόσχευση 
χωρὶς νὰ σοῦ ἀνοίξουν τὴν κοιλιά. 
Σὲ ἀνεβάζουν σὲ δυσπρόσιτες κο-
ρυφὲς δίχως τὶς σκάλες τῆς κο-
σμικῆς λογικῆς. Σοῦ φυτεύουν τὴν 
πίστη στὴν καρδιά, χωρὶς νὰ σοῦ 
κουράσουν τὸ μυαλό. 



| Φ
 1

9 
  Μ
ΑΡ
ΤΙ
ΟΣ

 2
01

9 
- Μ

ΑΪ
ΟΣ

  2
01

9

19

Ὁ  ἀριθμὸς τῶν αὐτοκτονιῶν 
στὴν ἐποχὴ μας αὐξάνει ἀνη-

συχητικά. Ἡ ἀγωγὴ καὶ ἡ διαπαιδα-
γώγηση παίζει σημαντικὸ ρόλο στὸ 
θέμα αὐτό. Ὁ ἄνθρωπος διαπαιδα-
γωγεῖται ἢ γιὰ νὰ γί-
νει αἰσιόδοξος ἢ γιὰ 
νὰ γίνει αὐτόχειρας. 
Ἡ γενιὰ μας ἔχει 
διαπαιδαγωγηθεῖ γιὰ τὸ δεύτερο. Οἱ 
γονεῖς εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ προετοι-
μάζουν τοὺς αὐτόχειρες. 
Ἡ μάνα γιὰ παράδειγμα ψιθυρίζει 

κάθε πρωὶ στὸν γιό της: «ὁ κόσμος 
αὐτὸς εἶναι κακός». «Οἱ ἄνθρωποι», 
συνεχίζει ἡ μάνα, «εἶναι ἐγωιστές, 
φθονεροὶ καὶ ψεῦτες». «Ἀπόφευγε 
τοὺς ἀνθρώπους, γιέ μου». «Νὰ 
κοιτᾶς μόνο τὸν ἑαυτό σου». Μετὰ 
τὴ μάνα ὁ πατέρας ἐπαναλαμβάνει 
στὸ γιό: «Τί κακὸς καιρὸς γιὰ τὸ χω-
ράφι». «Πόσο ἄσχημη εἶναι ἡ φύση». 
«Πόσο ἀηδιαστικὰ εἶναι τὰ ἀνθρώ-
πινα ἔργα». «Πόσο βαρετὸς εἶναι ὁ 
ἥλιος». «Πόσο θλιβερὴ εἶναι ἡ ζωή». 
Ὁ πατέρας καὶ ἡ μάνα ἐπαναλαμβά-
νουν στὸ γιὸ τους συχνά τά τρελὰ λό-
για ἑνὸς ἀπαισιόδοξου ποιητῆ: 
«Ἀδελφέ μου, στὸν κόσμο δὲν ὑπάρ-
χει ἀγάπη». 

Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη καταδίκη 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἀπὸ αὐτήν. Ὁ κό-
σμος ἐπιβιώνει λόγω τῆς ἀγάπης. Ἂν 
πεῖ κανεὶς πὼς στὸν κόσμο δὲν ὑπάρ-
χει ἀγάπη, αὐτὸ εἶναι ἡ πιὸ φρικτὴ 

καὶ ψευδὴς κατα-
δίκη τοῦ κόσμου. 
Μὲ τὴν παραπάνω 
φράση τοῦ ἀποτυ-

χημένου καὶ ἀπαισιόδοξου ποιητῆ 
διαπαιδαγωγεῖται ὁλόκληρη ἡ γενιά 
μας. Θὰ βρεῖτε ἑκατοντάδες νέους καὶ 
ἡλικιωμένους ποὺ δὲν ξέρουν τὸ «Πά-
τερ ἠμῶν» καὶ δὲν διαβάζουν τὸ 
Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ δὲν θὰ βρεῖτε οὔτε 
μερικὲς δεκάδες ἀνθρώπων, ποὺ δὲν 
ἐπαναλαμβάνουν καθημερινά: «Ἀ -
δελ φέ μου, σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο δὲν 
ὑπάρχει ἀγάπη». 
Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ἔτσι ἁπλὰ κά-

ποιος εἶναι αἰσιόδοξος καὶ κάποιος 
ἀπαισιόδοξος. Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. 
Αἰσιοδοξία σημαίνει εὐτυχία, ἐνῶ 
ἀπαισιοδοξία σημαίνει δυστυχία. Με-
γαλύτερη εὐτυχία γιὰ ἕναν ἄνθρωπο 
δὲν εἶναι ἡ ὑγεία, ὁ πλοῦτος, οἱ φίλοι 
καὶ ἡ δόξα. Ἡ μεγαλύτερη εὐτυχία 
γιὰ ἕναν ἄνθρωπο εἶναι νὰ ἔχει αἰσιο-
δοξία. Οὔτε μεγαλύτερη δυστυχία γιὰ 
ἕναν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἀρρώστια, ἡ 

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 
(ἐπισκόπου Ἀχρίδος)
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φτώχεια, ἡ μοναξιά, ἡ ἐγκατάλειψη, 
ἡ ἀδικία, ἡ ὁποιαδήποτε δυσκολία καὶ 
ἀπώλεια. Ἡ μεγαλύτερη δυστυχία γιὰ 
ἕναν ἄνθρωπο εἶναι νὰ εἶναι ἀπαι-
σιόδοξος, γιατί ἐνῶ ἡ αἰσιοδοξία ἀπο-
τελεῖ ὕμνο τῆς ζωῆς, ἡ ἀπαισιοδοξία 
ἀποτελεῖ ὕμνο στὸν θάνατο. 
Οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν μὲ τί-

ποτε νὰ συνηθίσουν νὰ παρατηροῦν 
τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ὀπτική τῆς αἰωνιό-
τητας. Ὅλα ὅσα παράγει αὐτὸς ὁ κό-
σμος, τὰ παράγει γιὰ τὴν αἰωνιότητα. 
Ἡ ἀγάπη μας καὶ ἡ φιλία μας εἶναι 
ἀξεπέραστες στὸν χρόνο, ὅπως καὶ ὁ 
κόσμος. Τὰ μάτια μας κάνουν λάθος 
ὅταν μᾶς λένε πὼς ὅλα περνᾶνε, ὅπως 
μᾶς ἐξαπατοῦν γιὰ τὴν κίνηση τοῦ 
ἡλίου. 
Ὑπάρχει ἕνα περιβάλλον πνευμα-

τικὸ ὅπου ὅλα ζοῦν καὶ κινοῦνται. 
Αὐτὸ τὸ περιβάλλον εἶναι σταθερὸ 
καὶ ἀκίνητο. Ὅλα ὅσα ἔζησαν στὴ γῆ, 
ζοῦν καὶ σήμερα σ’αὐτὸ τὸ πνευμα-
τικὸ περιβάλλον. Ὅλα ὅσα ζοῦν σή-
μερα, θὰ ζοῦν αἰώνια σ’ αὐτὸν τὸν 
πνευματικὸ τόπο. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φι-
λία δὲν χάνονται μὲ τὸν θάνατο, ἀλλὰ 
συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν σὲ μιὰ πολὺ 
πιὸ καθαρὴ καὶ ἔξοχη μορφὴ στὸν 
ἄλλο κόσμο. 
Ἀνάμεσα στὸν ἄλλο κόσμο καὶ σ’ 

αὐτὸν ποὺ ζοῦμε ὑπάρχουν σύνορα 
ἐξαιτίας τῆς μυωπίας μας, καὶ δὲν 
βλέπουμε τὴν συνέχεια, τὴν προ-
έκταση αὐτῆς τῆς ζωῆς μετὰ τὸν θά-
νατο. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε μὲ 
πνευματικὰ μάτια τὸ «τώρα». 

Ὅλοι ἐμεῖς ὑφαίνουμε τὸ ὑφαντό 
τῆς ἱστορίας, ἀδέλφια μου. Εἴμαστε 
ὑφαντές τῆς ἱστορίας ἀλλὰ ὑπάρχει 
καὶ ἕνας μεγαλύτερος ἀπὸ μᾶς Ὑφαν-
τής. Ὅλες οἱ ἡμέρες ποὺ συναποτε-
λοῦν τὸ παρελθόν, ἀπὸ μόνες τους 
δὲν θὰ σήμαιναν τίποτε, ἂν δὲν ἀπο-
τελοῦσαν καὶ αὐτὲς μέρος ἑνὸς ὑφαν-
τοῦ ποὺ εἶναι ἡ ζωή μας. Ὁ χρόνος 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὸν κόσμο ἀπὸ 
μόνος του δὲν θὰ ἦταν τίποτε, ἂν δὲν 
εἶχε σὰν στόχο του καὶ περιεχόμενό 
του τὴν δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας 
σύνθεσης, ἑνὸς παγκοσμίου ἐργόχει-
ρου ὑφαντοῦ. Κάθε ἔργο μας μέχρι 
αὐτὴν τὴν στιγμή, κάθε λέξη καὶ κάθε 
συναίσθημα διατηρεῖται καὶ δὲν χά-
νεται ὡς μέρος τῆς προσωπικῆς μας 
σύνθεσης. Ὅλος ὁ ἡρωισμός μας καὶ 
ὅλη ἡ φαυλότητά μας στέκονται ἀκί-
νητα στὴν ὕφανση τοῦ παρελθόντος 
μας. 
Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀποτελοῦμε 

θεματοφύλακες τῆς ἱστορίας μας, 
εἴμαστε μόνο οἱ ὑφαντές της. Τὸ πα-
ρελθὸν διαφυλάσσεται ἀπὸ Ἐκεῖνον 
ποὺ δὲν λησμονεῖ τίποτε. Τὰ κλειδιὰ 
τοῦ παρελθόντος κρατᾶ ὁ Ὕψιστος 
Ὑφαντής, ποὺ προσεκτικὰ ἀγρυπνᾶ 
πάνω ἀπὸ κάθε νῆμα ποὺ πλέκεται 
στὸ ἐργόχειρό Του. Ἀναλογιστεῖτε, φί-
λοι μου, ποιὰ εἶναι ἡ συμβολή σας στὸ 
τεράστιο αὐτὸ ὑφαντό τοῦ Θεοῦ; 

 
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, 

Ὁμιλίες καὶ μελέτη γιὰ τὰ σύμβολα καὶ ση-
μεῖα.
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“ΚΥΡΙΑΚΗ” 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Κατερίνη, Β΄Πάροδος Εἰρήνης 2, παραπλεύρως Ταχ.Ταμιευτηρίου 

(Euro Bank), τηλ. 2351022183 
 

Ὁ Ἱεραποστολικὸς σύλλογος «Κυριακὴ» διοργανώνει 
4ήμερο προσκύνημα στὴν Ἄνδρο καὶ Τῆνο, τὴν περίοδο 

22 ἕως 25 Ἰουνίου 2019 
Τὸ προσκύνημά μας θὰ τὸ συνοδεύει ὁ γέροντας τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγ.Τριάδος Ἐδέσσης  

π. Σάββας Ἁγιορείτης 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ  
1η ἡμέρα 22/06/2019 Σάββατο: ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ  
Ἀναχώρηση ἀπὸ Κατερίνη στὶς 09:30 τὸ πρωὶ καὶ ἄφιξη στὴν Ραφήνα. Ἐπιβίβαση στὸ 
πλοῖο στὶς 17:30  καὶ  ἀπόπλους γιὰ τὴν  Ἄνδρο. Ἄφιξη στὴν Ἄνδρο. Τακτοποίηση στὸ ξε-
νοδοχεῖο καὶ ἐλεύθερος χρόνος. 

1η διανυκτέρευση στὴν Ἄνδρο 
 
2η ἡμέρα 23/06/2019 Κυριακή: ΑΝΔΡΟΣ  
Θεία λειτουργία. Ἡ ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στὰ Ἱερὰ προσκυνήματα τοῦ  νησιοῦ, στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τοῦ  Ἁγίου Νικολάου καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Μαρίνας. 

2η διανυκτέρευση στὴν Ἄνδρο 
 
3η ἡμέρα 24/06/2019 Δευτέρα: ΑΝΔΡΟ -  ΤΗΝΟ  
Θεία λειτουργία καὶ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ μονὴ Παναχράντου. Ἐλεύθερος χρόνος στὸ 
Μπατσὶ καὶ τὸ ἀπόγευμα θὰ πάρουμε τὸ πλοῖο στὶς 19:45 γιὰ νὰ περάσουμε στὸ νησὶ τῆς 
Τήνου. 

3η διανυκτέρευση στὴν Τῆνο 
 
4η ἡμέρα 25/06/2019 Τρίτη: ΤΗΝΟ - ΡΑΦΗΝΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Θεία λειτουργία καὶ προσκύνημα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεγαλόχαρης. Ἐπιστροφὴ στὸ ξενο-
δοχεῖο γιὰ πρωινὸ Συνεχίζουμε μὲ προσκύνημα στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Πελαγίας ὅπου 
φυλάσσεται ἡ κάρα τῆς Ἁγίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Στὶς 13:30 παίρνουμε 
τὸ πλοῖο γιὰ Ραφήνα. Ἄφιξη στὴν Ραφήνα καὶ μετὰ τὶς ἀπαιτούμενες στάσεις φτάνουμε 
στὴν Κατερίνη. 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  220€ τὸ ἄτομο  
Γιὰ πληροφορίες καί γιά νὰ κλείσετε θέση: στὸ τηλέφωνο τοῦ συλλόγου 2351022183.                        
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
• Ὅλες τὶς μετακινήσεις σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα μὲ πολυτελὲς λεωφορεῖο τοῦ γραφείου του-

ρισμοῦ CHORIV TRAVEL 50 θέσεων. 
• Τὶς (2) διανυκτερεύσεις στὴν Ἄνδρο στὸ ξενοδοχεῖο ANDROS HOLIDAY 3* μὲ πρωινὸ μπουφέ. 
• Τὴν διανυκτέρευση στὴν Τῆνο στὸ ξενοδοχεῖο ΩΚΕΑΝΙΣ 3* μὲ πρωινὸ μπουφέ. 
• Τὰ εἰσιτήρια πλοίων, λεωφορείου καὶ ἀτόμων Ραφήνα-Ἄνδρο-Τῆνο-Ραφήνα σὲ κατάστρωμα. 
• Τοὺς φόρους διανυκτέρευσης στὰ ξενοδοχεῖα.  

Κα λό Προσκύν ημα
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Ἀγαπητό μου παιδί, 
Εἶχα καιρὸ νὰ διαβάσω στὸν τοῖχο 

σύνθημά σου, καὶ φοβήθηκα μήπως 
ἀπόκαμες στὸν ἀγώνα σου. Ὅμως τώρα 
τελευταία ἀντίκρισα δυὸ τρία ποὺ θε-
ώρησα ἄξια γιὰ σχολιασμό. Γράφεις κά-
που:  

«Τὸ κεφάλαιο δὲν ἔχει πατρίδα. Ἐμεῖς 
γιατί νὰ ἔχουμε;». 

Ἀσφαλῶς τὸ κεφάλαιο, οἱ κεφαλαι-
οκράτες ὀρθότερα, δὲν ἔχουν πατρίδα. 
Ὅμως καὶ αὐτοί, καθὼς τὰ χρήματά 
τους εἶναι κατατεθειμένα σὲ κάποια 
διεθνῆ τράπεζα, ἀσφαλῶς καὶ θὰ νοι-
άζονται, καὶ μάλιστα πολύ, γιὰ τὴν 
εἰρήνη καὶ τὴν εὐστάθεια στὴ χώρα 
ποὺ στηρίζει τὴν τράπεζα. Δὲν ἀξίζει 
νὰ ἀσχοληθοῦμε τόσο μὲ τὴν κοινὴ καὶ 
ἀπὸ χρόνων ἀρκετῶν διαπίστωση, ὅσο 
μὲ τὸ ἐρώτημα πού θέτεις: «Γιατί νὰ 
ἔχουμε ἐμεῖς πατρίδα;». Θὰ μποροῦσα 
νὰ σοῦ ἀπαντήσω: «Διότι ἁπλούστατα, 
δὲν ἔχουμε κεφάλαιο». Ὅμως, κρίνω 
πὼς χρειάζεται κάποια βαθύτερη διε-
ρεύνηση.  

Ἐνῶ καταλαβαίνουμε πολὺ καλά, 
μέσα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἀναφορὰ 
στὴν πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ 
χρηματιστηρίου, τί εἶναι κεφάλαιο, δὲν 
γνωρίζουμε τί εἶναι πατρίδα. Ἡ ἀναφορὰ 
στὴν ἔννοια αὐτὴ ἔχει καταστεῖ σπα-
νιότατη. Μάλιστα, πολλοὶ ἰσχυροὶ μὲ 
πρόσβαση σὲ διάφορες ἐξουσίες, καὶ 
ἰδίως αὐτὴ τῶν ΜΜΕ, ἔχουν ποινικο-
ποιήσει τὸν πατριωτισμό, ταυτίζοντάς 

τον δολίως μὲ τὸν ἐθνικισμό, γιὰ νὰ 
μὴν τολμᾶ κάποιος νὰ ὑπερασπιστεῖ 
τὴν πατρίδα του. Καὶ εἶναι ἐντυπωσιακὸ 
πὼς δὲν πρόσεξες ὅτι στὸ θέμα αὐτὸ 
συμπλέεις μ’αὐτοὺς ποὺ ὑποτίθεται πὼς 
πολεμᾶς. Ἄκουσες μήπως, παιδί μου, 
κάποιον κεφαλαιοκράτη ἢ κάποιον δο-
ρυφόρο του νὰ μιλάει ὑποκριτικὰ γιὰ 
τὴν πατρίδα καὶ δυσανασχέτησες; Οἱ 
ἰσχυροὶ ἔχουν ξεγράψει ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό 
τους αὐτὴ τὴ λέξη. Προβάλλοντας εὐκαί-
ρως ἀκαίρως κάποιον κοσμοπολίτικο 
διεθνισμό, καταφανῶς δουλικὸ ἔναντι 
τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου, συναγωνί-
ζονται στὸν εὐτελισμὸ τῆς παράδοσης 
καὶ τῆς πατρίδας.  

Ἐσύ, ὅπως κι ἐγώ, σὲ ἀντίθεση μὲ 
τοὺς κεφαλαιοκράτες, ἔχουμε τὴν ἀνάγ-
κη τῆς πατρίδας, ἀλλὰ καὶ ἡ πατρίδα 
ἔχει τὴ δική μας ἀνάγκη. Τί εἶναι ὅμως 
πατρίδα; 

Πατρίδα εἶναι τὰ βράχια τοῦ Ταΰγετου 
ποὺ οἱ τριακόσιοι μὲ τὸν Λεωνίδα, πιστοὶ 
στὸ νόμο τῆς Σπάρτης, ὑπερασπίστηκαν 
στὶς Θερμοπύλες, ἐνῶ θὰ μποροῦσαν 
νὰ ὑποταχθοῦν στὸν Πέρση, ἐξαργυ-
ρώνοντας τὴν ἐλευθερία τους μὲ ἀνα-
τολίτικη χλιδή. Καὶ πέρα ἀπὸ τὸν Ταΰ-
γετο, εἶναι ὅλα τά βράχια ὅπου στὸ 
διάβα τῶν αἰώνων ὄρθωσαν τὸ ἀνά-
στημά τους παλληκάρια, γιὰ νὰ ἀπο-
κρούσουν τὸν κάθε ἐπίβουλο. Θὰ ταί-
ριαζε στὸ χαρακτήρα σου νὰ τοὺς χα-
ρακτηρίσεις ἀνόητους; Καὶ σὰν ἡ πατρίδα 
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σὲ καλέσει, θὰ πάρεις καὶ σὺ τὸ πρῶτο 
ἀεροπλάνο, ὅπως οἱ κεφαλαιοκράτες, 
γιὰ νὰ σωθεῖς; Καὶ δὲν θὰ εἶσαι τότε 
καὶ σὺ ἕνας ἀπὸ τοὺς προνομιούχους 
πού πολεμᾶς;  

Πατρίδα εἶναι οἱ «πέτρες» ποὺ ὁ Μα-
κρυγιάννης ὁρμήνευε τοὺς συναγωνιστές 
του νὰ μὴν τὶς πουλοῦν στοὺς ξένους, 
ὅσα κι ἂν τοὺς δώσουν. Βέβαια, σήμερα 
ἀκοῦς γιὰ διάφορες ἰδιωτικὲς συλλογὲς 
καὶ γιὰ ἀρχαιοκάπηλους ποὺ πλουτίζουν 
μὲ τὶς λαθρανασκαφές. Ἂν ἐπιτρεπόταν 
ἡ ἀνασκαφὴ καὶ ἡ ἐμπορία, θὰ ἔσπευδες 
νὰ ἐπωφεληθεῖς τῆς εὐκαιρίας; 

Πατρίδα εἶναι τὸ ἐκκλησάκι ποὺ οἱ 
πρόγονοί μας ἔκτισαν στὸ ὄνομα ἑνὸς 
νεομάρτυρα μὲ μύριες ὅσες στερήσεις 
καὶ τὸ ἔκαναν κέντρο τῆς ζωῆς τους σὲ 
δύσκολες ἐποχὲς γιὰ τοὺς ἴδιους. Ὁ 
μάρτυρας αὐτὸς μὲ τὴ θυσία του ἀνέ-
στειλε τὸ κύμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ καὶ 
τόνωσε τὴ διάθεση τῶν σκλαβωμένων 
νὰ ἀντέξουν τὶς ἀτιμώσεις καὶ νὰ μὴν 
ὑποκύψουν. Ἂν σὲ συλλάμβαναν σήμερα 
καὶ διέτρεχες τὸν κίνδυνο, πού δὲν δια-
τρέχεις βέβαια, νὰ ἐξαναγκασθεῖς νὰ 
ἀποκηρύξεις τὰ συνθήματά σου, θὰ τὰ 
ἀποκήρυσσες; Σὲ κάποιες ἁγιογραφίες 
ἔχουν τυφλωθεῖ τὰ μάτια τῶν ἁγίων 
ἀπὸ τὸ ξίφος τοῦ κατακτητῆ ἢ ἔχουν 
χαραχθεῖ ἀρχικὰ ὀνομάτων στὸ πλάι 
μιᾶς καρδούλας -ὑπόσχεση αἰώνιας ἀγά-
πης- ἀπὸ παιδιὰ ποὺ σὰν καὶ σένα δὲν 
διδάχθηκαν οὔτε γιὰ πατρίδα οὔτε γιὰ 
πίστη. Αἰσθάνεσαι ὑπερήφανος πού οἱ 
νέοι μας ἔχουν ξεπεράσει τὸν κατακτητὴ 
στὴ μανία καταστροφῆς τῆς παράδο-
σης; 

Πατρίδα εἶναι ὁ παιδότοπος τῶν παι-
δικῶν μας χρόνων μὲ τὶς μύριες ὅσες 
ἀναμνήσεις εὐτυχισμένων παιδικῶν 
στιγμῶν. Ἀλλὰ τί σοῦ γράφω; Ἐσὺ μπορεῖ 
νὰ γεννήθηκες στὴ φυλακὴ ἑνὸς δια-

μερίσματος. Τότε, ἔστω, εἶναι ἡ πλατει-
ούλα ποὺ γλύτωσε ἀπὸ τὴν ἐπέλαση 
τῆς βαρβαρότητας. Στὰ λίγα δένδρα 
της κάποια σπουργίτια θὰ ἄκουσες νὰ 
τιτιβίζουν. 

Ἂν εἶχες τὴν τύχη νὰ σὲ συντροφεύσει 
παπποὺς ἢ γιαγιά, τότε πολλὰ θὰ σοῦ 
ἔχουν διηγηθεῖ ἀπὸ τὸν ὄμορφο κόσμο 
ποὺ χάθηκε κάτω ἀπὸ τὶς ἑρπύστριες 
τοῦ τεχνολογικοῦ «πολιτισμοῦ»! Πα-
τρίδα εἶναι κι αὐτοὶ οἱ γέροι, ποὺ οἱ φο-
ρεῖς τοῦ κοσμοπολίτικου διεθνιστικοῦ 
πνεύματος θεωροῦν παρείσακτους καὶ 
ἀπωθοῦν στοὺς οἴκους εὐγηρίας τῶν 
πολιτισμένων!  

Πατρίδα εἶναι οἱ γονεῖς σου, ποὺ μοχ-
θοῦν ὁλημερὶς γιὰ νὰ μὴ σοῦ λείψει τί-
ποτε. Πατρίδα εἶναι καὶ τ’ἀδέλφια σου, 
ποὺ ἡ παρουσία τους ζεσταίνει τὸ σπιτικό 
σας. Μονάχα σὰν καταληφθεῖ κάποιος 
ἀπὸ τὴν ἀπληστία τῶν πλουσίων καὶ 
κάνει ὄνειρο τῆς ζωῆς του νὰ τοὺς μοι-
άσει, τότε βρίσκει χωρὶς νόημα τὴν 
οἰκογενειακή του ζωή.  

Τέλος, σὲ παραπέμπω γιὰ ἕνα εἰδι-
κότερο μάθημα στοὺς συμπατριῶτες 
μας ἀπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ στοὺς με-
τανάστες στὴ χώρα μας. Αὐτοὶ ξέρουν 
πολὺ καλύτερα ἀπὸ μένα τί εἶναι πατρίδα.  

Ἀγαπητό μου παιδί, κατανοῶ τὴν 
ἀντίδρασή σου σὲ ἕναν κόσμο πνιγμένο 
στὴν ὑποκρισία. Ὅμως, ὁ καθένας μας 
ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ διακρίνει τὸ 
ὡραῖο, τὸ ὑψηλὸ μὲ τὴ διαχρονικὴ ἀξία, 
ἀπὸ τὸ κίβδηλο καὶ ἀπατηλό. Μὴν πέ-
φτεις στὴν παγίδα, ποὺ τόσο ἔντεχνα 
σοῦ ἔχουν στήσει. Ἂν ἀρνηθεῖς τὴν πα-
τρίδα σου, τότε, ἐνῶ θὰ ἔχεις ὑποδου-
λωθεῖ στοὺς ἐχθρούς της, θὰ ζητωκραυ-
γάζεις γιὰ τὴν ἐλευθερία σου.  

 
Μὲ ἀγάπη  

Ἀπόστολος Παπαδημητρίου 
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Πατρίδα 

Γράφει ἡ Ἐλπίδα Τσακιρίδου 

Ὁ  Ἃγιος Παΐσιος στὰ θέματα 
τῆς Πατρίδος δὲν ἤθελε οἱ 
Χριστιανοὶ νὰ εἶναι ἀδιάφο-

ροι. Πολὺ λυπόταν ποὺ ἔβλεπε πνευ-
ματικοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιζητοῦν 
νὰ βολευθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ μὴν 
ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν Πατρίδα. 

Ἔλεγε: «Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὁ σα-
τανᾶς ὀργιάζει καὶ οἱ ἄνθρωποί του 
ὀργανώνονται, οἱ  Ἕλληνες βρίσκονται 
σὲ νάρκη. Τὸν ἑαυτὸ του μόνο κοιτάει 
νὰ βολέψει ὁ καθένας καὶ τίποτε πε-
ρισσότερο. Καὶ ὅ,τι νὰ τοὺς κάνεις, 
ὅσο κι ἂν τοὺς κουνήσεις, μὲ τίποτε 
δὲν ξυπνοῦν». 

Ὁ καημός του καὶ ἡ ἀπορία του 
ἦταν πὼς οἱ ὑπεύθυνοι δὲν ἀντιλαμ-
βάνονται ποῦ ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος 
ἀπὸ παλαιὰ διέβλεπε τὴν σημερινὴ 
κατάσταση καὶ ἀνησυχοῦσε, ἀλλὰ 
δὲν διέσπειρε τὶς ἀνησυχίες του στὸν 
κόσμο. Ἔδινε ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία. 
Ἔλεγε: 

«Ἀπὸ τὸ κακὸ ποὺ ἐπικρατεῖ σή-
μερα θὰ βγεῖ μεγάλο καλό. Βλέπω 
μιὰ ἐλιά. Τὸ ἕνα της κλωνάρι ἔχει 
ξεραθεῖ, τὸ ἄλλο τὸ τρώγει ἡ κάμπια 

καὶ θὰ ξεραθεῖ καὶ αὐτό. Ἀλλὰ πε-
τιέται ἕνα ἄλλο βλαστάρι ἀπὸ κάτω 
ποὺ ἔχει πολὺ θυμὸ (δύναμη) καὶ 
ἀναπτύσσεται γρήγορα...». 

Πονοῦσε γιὰ τὴν πνευματικὴ κα-
τάπτωση τῶν πολιτῶν. Ἔλεγε: «Ἡ 
Ἑλλάδα ἔχασε τὸν δρόμο της. Ἡ 
ἁμαρτία καὶ ἡ ἀσωτία βασιλεύουν 
στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ μᾶς ἀγαπᾶ 
ὁ Θεὸς καὶ περιμένει τὴν μετάνοιά 
μας». Μιλοῦσε αὐστηρὰ γιὰ αὐτοὺς 
ποὺ ψήφιζαν ἀντιχριστιανικοὺς νό-
μους… 

Κάποιος Πρωθυπουργός, τοῦ ὁποί-
ου καταδίκαζε δημοσίως ἐνέργειες 
ἐπιζήμιες γιὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν 
Ἐκκλησία, ζήτησε νὰ τὸν συναντήσει 
στὴν Σουρωτή. Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: 
«Ἄς ἔρθει, θὰ τοῦ τὰ ψάλω καὶ 
μπροστά του». Εἶχε τὸ ψυχικὸ σθένος 
αὐτὸς ὁ πτωχὸς καλυβίτης νὰ ὑψώνει 
τὴν φωνὴ του ἄφοβα μπροστὰ στοὺς 
ἰσχυρούς τῆς ἡμέρας. 
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Τὰ σχολεῖα κλειστὰ 
“γιόρτασαν” τὴν ἡμέρα 

τῶν γραμμάτων 

Γράφει  
ὁ Παναγιώτης Μυργιώτης 

Μ ιὰ ὡραία καὶ μακροχρό-
νια παράδοση αἰώνων 
ποὺ ἤθελε οἱ μαθητὲς νὰ 

ἐκκλησιάζονται τὴν 30ή Ἰανουα-
ρίου, ἡμέρα μνήμης καὶ τιμῆς τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν προστατῶν 
τῶν γραμμάτων καὶ τῶν  τεχνῶν, 
δὲν ἰσχύει πλέον. Μετὰ ἀπὸ πολ-
λοὺς αἰώνες καὶ ἐν μέσω πολυε-
πίπεδης κρίσεως ἡ πολιτεία ἀπο-
φάσισε ἡ 30ή Ἰανουαρίου νὰ εἶναι 
ἀργία καὶ οἱ μαθητὲς νὰ μὴν 
πᾶνε οὔτε στὴν Ἐκκλησία. 

Τὴν 28/1 ἔστειλε τὸ ὑπουργεῖο 
Παιδείας ἐγκύκλιο στὰ σχολεῖα 
νὰ διατεθεῖ ἕνα δίωρο τὴν 29/1 
γιὰ νὰ τιμηθοῦν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες. 
Τὴν τελευταία στιγμὴ δὲν μπορεῖ 
νὰ προετοιμαστοῦν ἐκδηλώσεις 
τιμῆς καὶ μνήμης τῶν τριῶν γι-
γάντων τοῦ πνεύματος καὶ τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Γιὰ τὴν ἀποδόμηση 
τῶν ἔμφυλων ταυτοτήτων διατί-
θεται μιὰ ὁλόκληρη ἑβδομάδα, 
μὲ προγραμματισμὸ ἀπὸ τὴν ἀρχή, 
σχεδόν, τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. 
Ὑπάρχει, βέβαια, καὶ ἡ τσικνο-
πέμπτη γιὰ νὰ χαθοῦν ὧρες μα-
θημάτων. Εἰλικρινῶς, τὴν ἡμέρα 
αὐτὴ γιατί χάνονται μαθήματα; 
Ποιὸ γεγονὸς τιμᾶμε καὶ οἱ μα-
θητὲς χάνουν μαθήματα καὶ ψή-

νουν σουβλάκια; Πὰρ’ ὀλίγο νὰ 
ξεχαστεῖ τὸ 3ωρο ἀφιέρωμα στὸν 
γερμανόφωνο κινηματογράφο.  

Ἡ πολιτεία ζήτησε ἀπὸ τὰ 
σχολεῖα, στηριζόμενη σὲ νομοθεσία 
περασμένων δεκαετιῶν πού οὐδέ-
ποτε ἐφαρμόσθηκε, νὰ βροῦν δι-
δακτικὲς ὧρες γιὰ νὰ καλυφθοῦν 
οἱ ὧρες διδασκαλίας ποὺ χάθηκαν 
γιατί οἱ μαθητὲς βγῆκαν στοὺς 
δρόμους καὶ  στὶς πλατεῖες βρον-
τοφωνάζοντας ὑπὲρ τῆς Μακε-
δονίας, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς 
γνωστῆς... συνθήκης τῶν Πρεσπῶν. 
Ξεχνᾶ ὅτι, μέχρι στιγμῆς, χάθηκαν 
πολὺ περισσότερες διδακτικὲς 
ὧρες (στὴν Πιερία 4 ἡμέρες μα-
θημάτων) καὶ ὅμως δὲν ἱδρώνει 
τὸ αὐτὶ κανενὸς ὑπευθύνου; 
Ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι ἢ εἶναι ἀνεύ-
θυνοι, παραβάτες τοῦ νόμου; 

Μήπως καταπίνουμε τὴν κά-
μηλο καὶ διυλίζουμε τὸν κώνω-
πα; 

Γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι...
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K
άθε ποὺ θὰ χάνουμε τὴν εἰλι-
κρινῆ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑαυτό μας 
θὰ ἐμφανίζεται μιὰ δοκιμασία, 

μιὰ σκιὰ ποὺ θὰ ἀπειλεῖ νὰ κρύψει ὅλο 
τό γαλάζιο τῆς ψυχῆς μας. Παρόλο 
ποὺ πολλὲς φορὲς θὰ νιώθουμε ὅτι 
φτάνουμε στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς μας, 
ἃς μὴν ἀπογοητευθοῦμε. Ἡ δοκιμασία 
ποὺ μᾶς ἐπισκέφτηκε δὲν εἶναι τίποτε 
ἄλλο παρὰ ὁ Θεὸς ποὺ προσπαθεῖ νὰ 
μᾶς ὁδηγήσει καὶ πάλι πίσω σέ μιὰ 
ἀλήθεια ποὺ ξεχάσαμε. Νὰ μᾶς θυμίσει 
τί «δὲν εἴμαστε».  

Καὶ ναί, δὲν εἴμαστε οὔτε τέλειοι 

οὔτε παντοδύναμοι. Ἁπλὰ εἴμαστε 
ἄνθρωποι. Καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς 
φοβίζει. Δὲν εἴμαστε ἀναμάρτητοι καὶ 
αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπελπίζει. 
Ἀντιθέτως. Σὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι τῆς ζωῆς, 
δυὸ πράγματα δὲν πρέπει ποτὲ νὰ λη-
σμονήσουμε. Πρώτον στὸν παράδεισο 
δὲν πᾶμε νίκη νίκη, ἀλλὰ ὅπως λέει ὁ 
Ἅγιος Σέργιος, ἥττα ἥττα. Καὶ δεύτε-
ρον, ὅτι μονάχα ὅταν μεγαλώνεις τὸν 
ἄνθρωπο μέσα σου μοιάζεις τοῦ Θεοῦ. 
Κράτα τὴν ἀνθρωπιὰ μέσα σου καὶ 
μὴν ἀπελπίζεσαι.  

†π. Χ.Π.   

Ὅταν οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς, οἱ πικρίες τῆς ψυχῆς, οἱ ἀδυναμίες τοῦ ἐσωτε-
ρικοῦ μας κόσμου, ὁ πόνος, ἡ χαρά, μᾶς ἀφαιροῦν κάθε ἐλπίδα, πνευματικὴ ἢ 
ἀνθρώπινη. 

Ὅταν οἱ ὀφθαλμοὶ μας γίνονται ξηροὶ ἀπὸ τὴν προσδοκία καὶ τελικὰ δὲν 
βλέπουν. 

Ὅταν ἡ ζωὴ μου γίνεται τέτοια πού μὲ κάνει νὰ νιώθω ὅτι ξηράθηκε ἡ 
ὕπαρξή μου, ὅτι ξεχάστηκα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀγγέλων, τῶν 
ἁγίων, ὅτι χάθηκα,καὶ ζητάω ἀπὸ τὸν Θεὸ λίγη ἀνάψυξη, λίγη ξεκούραση, καὶ 
ὁ Θεὸς δὲν μοῦ δίνει τίποτα, καὶ νιώθω σὰν συντρίμι τῆς ζωῆς, τότε ἀξίζει νὰ 
πιστεύουμε. 

Γέροντας Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης



| Φ
 1

9 
  Μ
ΑΡ
ΤΙ
ΟΣ

 2
01

9 
- Μ

ΑΪ
ΟΣ

  2
01

9

27

Μ ιὰ παλιὰ ἱστορία λέει ὅτι τὸν 
περασμένο αἰώνα, ἕνας καμη-

λιέρης ἔμπορος ξεκίνησε γιὰ τὸ 
Κάϊρο, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπισκεφτεῖ ἕναν 
ξακουστὸ σοφὸ γέροντα… 

Τελικά, συναντήθηκε μὲ τὸν σοφὸ 
γέροντα, ἀφοῦ χρειάστηκε νὰ κάνει 
ἕνα μακρινὸ ταξίδι, διασχίζοντας 
ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ἐρήμου… 

Ξαφνιάστηκε ὅμως ὅταν εἶδε ὅτι 
ὁ γέροντας ζοῦσε σὲ μία σκηνή, μὲ 
μοναδικὰ ἔπιπλα ἕνα στρῶμα πάνω 
στὴν ἄμμο, ἕνα σοφρά, δύο σκαμνιὰ 
καὶ πολλὰ βιβλία. 

Γύρισε τότε πρὸς τὸν σοφὸ γέ-
ροντα καὶ γεμάτος ἀπορία τὸν ρώ-
τησε: 

-Ποῦ εἶναι τὰ ἔπιπλά σου; 
Ὁ γέροντας κοίταξε τὸν καμη-

λιέρη καὶ τοῦ ἀπάντησε μὲ μία ἐρώ-
τηση: 

-Τὰ δικά σου ποῦ εἶναι; 
-Μὰ ἐγὼ δὲν ἔχω, εἶμαι περαστι-

κός… 
-Καὶ ἐγὼ περαστικὸς εἶμαι! 
Οἱ περισσότεροι ζοῦν λὲς καὶ θὰ 

μείνουν γιὰ πάντα ἐδῶ… 
Ξέχασαν ὅτι: 
«οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν 

πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζη-
τοῦμεν» (Ἑβ 13, 14). 

Γιατί δὲν ἔχουμε ἐδῶ μόνιμη 
πόλη, ἀλλὰ ἐπιζητοῦμε τὴ μελλον-
τική. 

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ  
ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ! 

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! 
 
Ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι ἁπλῶς ἕνα 

πέρασμα, δοκιμασία πίστεως καὶ 
ἀγάπης στὸν ἀληθινὸ Θεό… 

Ἐὰν εἶσαι χριστιανός, πόλη δὲν ἔχεις ἐπάνω στὴ γῆ.  
Καὶ ἂν γίνει δική μας ὅλη ἡ οἰκουμένη, ξένοι καὶ παρεπίδημοι 

εἴμαστε. Στὸν οὐρανὸ ἔχουμε πολιτογραφηθεῖ, ἐκεῖ ζοῦμε·  
μὴν παραμερίζουμε σὰν τὰ μικρὰ παιδιὰ τὰ μεγάλα  

καὶ θαυμάζουμε τὰ μικρά. 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
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«Φθείρουσιν ἤθη χρηστά, ὁμιλίαι κακαὶ» 
 

Ἡ
 ρήση αὐτή μοῦ ἔρχεται 

πολὺ συχνὰ στὴ σκέψη 

τώρα τελευταία. Νομίζω 

πὼς ἔχει ἀντίκρισμα σὲ ὅλες τὶς 

ἐποχὲς καὶ γιὰ πολλὲς περιπτώσεις. 

Ἔτσι ἐπαληθεύεται μὲ τὴν ἑκά-

στοτε κακὴ συναναστροφὴ στὴν 

παιδική, ἐφηβικὴ καὶ ὥριμη ἡλικία. 

Νὰ ποὺ ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βρεῖ ἐφαρ-

μογὴ καὶ στὴν ἐπίμονη προσκόλ-

λησή μας σὲ «συμμάχους» καὶ 

 γείτονες, Εὐρωπαίους καὶ μή. Ἐπη -

ρε άζει τὴν παιδεία μας, ἀφοῦ χρη-

σιμοποιοῦμε ἐκπαιδευτικὰ πρό-

τυπα ἄλλων χωρῶν ἐνῶ σφύζει ὁ 

χῶρος τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας 

ἀπὸ Ἑλληνορθόδοξους παιδαγω-

γούς.  

 Ἡ κοινωνική μας διαγωγὴ ποὺ 

εἶχε διαμορφωθεῖ μέσα ἀπὸ δόξες, 

πολέμους καὶ δύσκολους καιρούς, 

ἔχει ἀναδείξει τοὺς Ἕλληνες ὡς πο-

λίτες μὲ τὶς περισσότερες φυσικὲς 

ἀλλὰ καὶ ἐπίκτητες ἀρετές: ὑπο-

μονή, φιλότιμο, φιλοξενία, ἐργατι-

κότητα, πεῖσμα, γενναιοδωρία, 

εὐσπλαχνία, ἀλληλοστήριξη, αἰσιο-

δοξία, πίστη, φιλοπατρία κ.λ.π. Τί-

ποτε δὲν εἶχαν νὰ ζηλέψουν ἀπὸ τὶς 

προηγμένες χῶρες. Θαύμαζαν τὴν 

ἀνάπτυξή τους στὴ βιομηχανία, 

συγκοινωνίες, ἐπιστῆμες, κ.λ.π. 

ὅμως ὄχι καὶ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς 

τους. Ἐδῶ εἶναι τὸ ζητούμενο! Τί 

ἔχουμε πάθει τώρα τελευταία κι 

ὅλα ἄλλαξαν; Γιατί πιθηκίζουμε τὶς 

κινήσεις τῶν ξένων, χορεύοντας 

ὅπως αὐτοὶ στὸ ρυθμὸ τῆς παγκο-

σμιοποίησης;  

Ἐντυπωσιαζόμαστε ἀπὸ τοὺς 

οὐρανοξύστες, τὶς ἀπίθανες ἀερο-

γέφυρες, τὰ κέντρα τύπου Gern, τὰ 

πολυπληθῆ ἐργοστάσια, τὰ πολυ-

τελῆ θέρετρα, τὰ ταξίδια στὴ σε-

λήνη; Μπράβο τους, γιὰ ὅσες ἀπ’ 

αὐτὲς τὶς προσπάθειες δὲν ἀπει-
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λοῦν τὸ περιβάλλον, ὅμως τί εἴδους 

ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν σ’αὐτά; 

Δὲν σνομπάρω τὴν καταγωγὴ, τὸν 

πολιτισμὸ ἢ τὴν εὐγένειά τους, 

πολὺ θὰ’θελα ὡστόσο νὰ δῶ ἀλη-

θινὸ χαμόγελο στὰ πρόσωπά τους 

καὶ μιὰ ζεστὴ καρδιά, ν’ἀντανακλᾶ 

σοφία. Θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ ζῶ παρέα 

μὲ ἡλιοκαμένους ἀγωγιάτες, μὲ 

ἄτομα ποὺ ὁ ἀγώνας ἔχει ρυτιδώ-

σει τὰ πρόσωπά τους ποὺ ὅμως 

ἔχουν ζωντανὴ τὴν ἐλπίδα μέσα 

τους.  

Δὲν θὰ ’θελα νὰ εἶμαι λάτρης μιᾶς 

κοινωνίας γεμάτης αὐτάρκεια σὲ 

ὑλικὰ ἀγαθὰ μὰ ποὺ οἱ αὐτοκτο-

νίες, τὰ διαζύγια καὶ οἱ διαλυμένες 

οἰκογένειες ἔχουν ἀποδεκατίσει 

τοὺς ὅλο ἐπίπλαστη λάμψη πολίτες 

της. Βέβαια ἐσχάτως εἴχαμε κρού-

σματα καὶ στὴ χώρα μας, ἀποτέλε-

σμα πιστεύω τῆς μίμησης γιὰ τὴν 

ἀποπομπὴ τοῦ Θεοῦ ἀπ’τὴ ζωή μας.  

Ποιὸς ἄραγε μᾶς «μάτιαξε» καὶ 

κάνουμε τὰ «γλυκὰ μάτια» στὴν 

Εὐρωπαϊκὴ Κυριακή; Ἡ ὀρθόδοξη 

Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὰ 

κέρδη τῆς Κυριακῆς-ἀργίας, ἀφοῦ 

τὰ ὡράρια ἐργασίας ἀπέχουν πολὺ 

ἀπὸ τὸ ὀκτάωρο καὶ κατάντησαν 

ἡμιαπασχόληση. Θὰ δεχόμασταν τὸ 

ἴδιο, ἂν θεωροῦνταν ἐργάσιμη σχο-

λικὴ μέρα τὸ Σάββατο; Αὐτὸ θὰ εἶχε 

καὶ κάποια δικαιολογία, ἀφοὶ οἱ 

γνώσεις αὐξήθηκαν καὶ δὲν ἐπαρ-

κοῦν οἱ ὧρες τοῦ πενθημέρου! 

Ἀλλὰ τότε θὰ εἴχαμε θύελλα δια-

μαρτυριῶν. Ἀντ’αὐτοῦ θὰ δεχόμα-

σταν νὰ προσφέρουμε ἐθελοντικὴ 

ἐργασία τὴν Κυριακή; Θὰ ἦταν ἀξιέ-

παινο καὶ ἀξιοζήλευτο γιὰ τοὺς 

ὅμορους λαούς. Ἡ πρὸ-γιαγιά μου 

ἔστελνε τὸ γιό της, τὴν Κυριακὴ 

νὰ σπέρνει ἢ νὰ θερίζει μόνο χω-

ράφια ποὺ ἀνῆκαν σὲ χῆρες ἢ 

ἀνήμπορους συγχωριανούς. Ἐ -

μεῖς τώρα πολλὰ περισσότερα, 

θὰ μπορούσαμε νὰ προσφέ-

ρουμε. Δυστυ χῶς ἡ ζωὴ στὶς 

πολυκατοικίες, ἐφεύρεση δυ-

τικὴ κι αὐτή, ἐμποδίζει τὴν ἐπι-

κοινωνία κι ἐ μᾶς στὸ νὰ προ-

σφέρουμε στοὺς ὄντως 

πλησίον μας.  

Τελικά, νομίζω πὼς δὲν 

εἶναι ἐθνικὸ ἐλάττωμα μόνο 

ἡ διχόνοια. Διεκδικεῖ μερ-

τικὸ καὶ ἡ ἐθελούσια τύ-

φλωσή του νὰ μαθαίνουμε 

ἀπὸ τὰ παθήματα τὰ δικά 

μας καὶ τῶν ἄλ λων.  

Διαμάντω  
Τοσουνίδου
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Ἡ
 Μάρθα ἔφυγε ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα σὰν κυνηγημένη. 
Μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια γάμου 

ὁ ἄνδρας της εἶχε ξελογιαστεῖ μὲ 
μιὰ Βουλγάρα καὶ τὴν ἐγκατέλειψε. 
Ἡ κόρη της εἶχε κι αὐτὴ προβλήματα 
στὸν γάμο της, ὅλο καυγάδες κι 
ἀναταραχὴ στὸ σπιτικό της. Ὁ 
γαμπρὸς τους ξενυχτοῦσε, ἔπινε, 
γλεντοκοποῦσε, τὸ πρωὶ γύριζε σπίτι. 
Εἶχε ρέψει τὸ κορίτσι της ἀπὸ τὶς 
στεναχώριες. Προσπαθοῦσε νὰ προ-
στατεύσει τὰ παιδιά της ἀπὸ τὸν 
πόνο, δὲν εἶχε ἀνάκαρα νὰ φροντίσει 
καὶ τή μητέρα της στὴ δύσκολη 
ὥρα. Οὔτε ἡ Μάρθα ἤθελε νὰ τῆς 
φορτωθεῖ. Ποῦ νὰ πάει; Πῶς νὰ 
ζήσει; Οὔτε πόρους εἶχε. Δὲν εἶχε 
ἐργασθεῖ ποτὲ νὰ’χει δικό της μισθὸ 
κι ἄς χτυποῦσε διπλοβάρδιες στὸ 
σπίτι, στὸ νοικοκυριό, στὰ ζῶα, στὰ 
χωράφια, νὰ κοιτάξει πεθερικά, νὰ 
περιθάλψει τοὺς δικούς της γονεῖς. 
Ὅλη της ἡ ζωὴ μιὰ ἐπίμοχθη διακο-
νία. 

Κατέφυγε στὴν Ἱερουσαλὴμ στὴν 
κιβωτὸ τῶν κοπιώντων καὶ πεφορ-
τισμένων. Φιλοξενήθηκε σ’ ἕνα μο-
ναστήρι, ὅπου ἡ ἡγουμένη ἦταν μα-

κρινὴ συγγενής της. Τῆς παραχώρησε 
ἐκείνη μὲ προθυμία ἕνα κελάκι κι 
ὅλη μέρα ἡ Μάρθα ἀπὸ φιλότιμο 
στὴ δουλειά, νά σκουπίζει αὐλὲς καὶ 
σκάλες, νὰ καθαρίζει λόφους πατάτες 
καὶ κρεμμύδια, νὰ μαγειρεύει, νὰ 
στρώνει καὶ νὰ ξεστρώνει τραπέζια, 
μιᾶς ὥρας ἀνάπαυλα δὲν ἔβλεπε 
αὐτὸ τὸ κορμί. Ἦταν κι ὁ πονηρὸς 
ποὺ τὴν πιλάτευε. Δύσκολη ἡ συμ-
βίωση μὲ τόσους ἄγνωστους ἀνθρώ-
πους. Ἄλλα χνῶτα, ἄλλες σκέψεις, 
ἄλλες συνήθειες. Ἐκεῖ ἀνακάλυψε 
πόσα πάθη ἔχουν οἱ ἄνθρωποι στὶς 
καρδιές τους καὶ πόσα πάθη χο-
ρεύουν καὶ στὴ δική της ψυχή. Ἡ 
καθημερινὴ συμμετοχή της στὴ Θεία 
Λειτουργία, οἱ κουβέντες μὲ ἱερεῖς 
καὶ μοναχὲς προχωρημένες στὰ πνευ-
ματικὰ στὸ ἀρχονταρίκι, τὰ πατερικὰ 
βιβλία ποὺ τῆς ἔδωσε ἡ ἡγουμένη 
καὶ διάβαζε, ἔγιναν ὄντως καθρέπτης 
νὰ δεῖ πόσα στίγματα ἀμάυρωναν 
τὴν μορφή της, ὅπως τὴν ἔβλεπε ὁ 
Πλάστης της.  

Ἄρχισε μιὰ ἀργή καὶ ὀδυνηρὴ συ-
νειδητοποίηση τῆς ἁμαρτωλότητός 
της, ὥσπου ἀργὰ καὶ βαθμιαία ἔφθα-
σε στὴν ἐπίγνωση ὅτι εἶναι ἡ χειρό-
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τερη ὅλων ἐκείνων, ποὺ μέσα της 
πρὶν κατέκρινε καὶ καταδίκαζε. Ἡ 
μετάνοια σὰν ὁρμητικὸ ποτάμι τὴν 
κατέκλυσε. Πόσο μάταιη ὑπῆρξε ἡ 
ζωή της! Ἀφιερωμένη μόνο στὰ ἐπί-
γεια· δὲν εἶχε χρόνο ποτὲ νὰ πάει 
στὴν ἐκκλησία, νὰ κοινωνήσει, νὰ 
συσσωματωθεῖ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεό! 
Δὲν ἄνοιγε ποτὲ ἕνα βιβλίο νὰ δια-
βάσει τὶς ζωὲς ἐκείνων ποὺ ἀφιε-
ρώθηκαν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, ἐξ ὅλου 
τοῦ εἶναι τους στὸν Χριστὸ καὶ τὸν 
εὐαρέστησαν. Βέβαια ὑπῆρξε μία 
Μάρθα, ποὺ συνεχῶς διακονοῦσε, 
γιατί δὲν εἶχε καὶ ἄλλη ἐπιλογὴ ἀλλὰ 
ἡ Μαρία τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέ-
ξατο, εἶπε ὁ Κύριος. 

Τὴν ἀπόφαση τὴν πῆρε μετὰ ἀπὸ 
πολλὴ καὶ ὥριμη σκέψη. Πάλεψε μὲ 
τὸν ἑαυτό της. Εἶχε μιὰ παγιωμένη 
προσωπικότητα, πῶς μποροῦσε ν’ 
ἀλλάξει στὰ 55 της χρόνια, νὰ βάλει 
ἀρχὴ μετανοίας, νὰ μὴν ἔχει δικό 
της θέλημα, νὰ κάνει ἄκρα ὑπακοή, 
νὰ παραμερίσει τὸν ἑαυτό της καὶ 
νὰ ἀφιερωθεῖ ἐξολοκλήρου στὸν 

Θεό; Πῶς νὰ μεταστοιχειώσει τὶς 
δυνάμεις τῆς ψυχῆς της καὶ ἀπὸ 
πάθη νὰ τὶς κάνει ἀρετές; Πῆγε στὸν 
Πατριάρχη, συζήτησε τοὺς προβλη-
ματισμούς της. Τῆς εἶπε: Ἄφησε νὰ 
ἐνεργήσει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα 
σου. Ἂν ἡ ψυχή σου Τὸν διψᾶ, θὰ γί-
νεις ὄργανό Του. Διὰ μέσου τῶν 
ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν πι-
στεύουν ὑπηρετεῖται τὸ σχέδιο τοῦ 
Θεοῦ νὰ κατακτήσει τὸ ὅλον τῆς 
καθεμιᾶς ψυχῆς καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ 
ἡ βασιλεία Του εἰς πάντα τά ἔθνη. 
Ἔχεις τὴν εὐλογία μου νὰ γίνεις μο-
ναχή. 

Στὴν κουρά της μὲ συνοχὴ καρδιᾶς 
ἔδινε τοὺς ὅρκους κι ἔνιωσε νὰ’ρχεται 
στὴν ψυχὴ της αὐτὸ τὸ κάτι τὸ 
οὐράνιο, εἰρήνη, χαρά, ἀγαλλίαση. 
Ἄστραφτε ἡ ψυχή της, ἄστραφτε 
καὶ τὸ πρόσωπο. Εἶχε ἐσωτερικὴ 
πληροφορία ὅτι αὐτή της ἡ ἀπόφαση 
ἦταν ἡ καλύτερη τῆς ψυχῆς της. 

 
Φάνυ Κουντουριανοὺ -  

Μανωλοπούλου 

«Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔμαθε νὰ 
ἀγαπάει, νὰ θυσιάζεται,  

νὰ προσφέρει καὶ νὰ  
προσφέρεται εἶναι ζωντανὸς 

καὶ εὐτυχισμένος». 
 Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρὸς




