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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Q

Σύ, τίμιε ἐργάτη τοῦ Κυρίου, γεωργέ τοῦ 
μυστικοῦ γεωργίου, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ, μήν ἀποκάμεις ποτέ. Σπόρο 
οὐράνιο κρατᾶς, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. 
Σπεῖρε, τόν σπόρο αὐτόν στίς καρδιές 
τῶν ἀνθρώπων. Μιμήσου τόν πρῶτο 
Σπορέα, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστό, 
ὁ ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό καί 
ἀφοῦ ἔγινε ἄνθρωπος βγῆκε στόν κόσμο, 
καί γιά τρία ἔτη ἔσπειρε τόν σπόρο Του 
στίς πόλεις καί τά χωριά, τήν καινή δι-
δασκαλία. Μιμήσου τούς μεγάλους Πα-
τέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, 
οἱ ὁποῖοι καί κάτω ἀπό τίς πλέον δύ-
σκολες περιστάσεις δέν ἔπαυσαν να 
σπέρνουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Σπέρνοντας 
δέ ἀδιάλειπτα τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὕψωνε 
τά βλέμματά σου πρός τόν μεγάλο Γεωργό 
καί παρακάλεσέ Τον μέ δάκρυα, νά 
στείλει στίς καρδιές τόν ὑετό τῆς θείας 
χάριτος γιά νά καρποφορήσουν οἱ ψυχές 
τούς γλυκούς καρπούς τοῦ Πνεύματος.  

 
† Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης
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Καθώς προχωρεῖ τό φθινόπω-
ρο τυλίγοντας μέ τά χρυσω-

μένα φύλλα τῶν 
δένδρων τή γῆ κι οἱ 
βροχές μαλακώνουν 
τό φρυγμένο χῶμα, ἀρχίζει ἡ 
ἑτοιμασία γιά τήν καλλιέργεια. 
Δύσκολη καί σκληρή δουλειά ἡ 
καλλιέργεια τῆς γῆς. Ἀλλά καί 
τόσο ἀναγκαία! Χωρίς ἄροτρο 
σπόρο δέν δέχεται τό χωράφι 
καί χωρίς σπόρο καρπό δέν πα-
ράγει. Χωρίς καλλιέργεια θά μεί-
νει χέρσα, γεμάτη ἀγκάθια ἡ γῆ. 
Θά μείνει γυμνός, ἄχαρος ὁ τό-
πος. Θά πεινάσει σίγουρα ὁ κό-
σμος. 

  Εἶναι ἀλήθεια πώς ὁ δικός 

μας κόσμος κι ἄν δέν στερεῖται 
τό ψωμί, πεινᾶ ὅμως γι’ ἀλήθεια 

καί δικαιοσύνη. Λι-
μοκτονεῖ κι ἐκλιπα-
ρεῖ γιά λίγα ψίχουλα 

ἀγάπης, καί συχνά προσπαθεῖ 
νά στομώσει τήν πείνα του μέ 
προϊόντα ὕποπτα, θανατηφόρα. 
Ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος μας ἀπό 
τήν καλλιέργεια τήν πνευματική. 
Αὐτό μᾶς θυμίζει ἐπίκαιρα κάθε 
Ὀκτώβρη ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. 
Προβάλλει μπροστά μας τόν 
Μεγάλο Σποριά· «Ἐξῆλθεν ὁ 
σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον 
αὐτοῦ» (Λκ 8,5). Καί ζητᾶ ἀπ’ 
ὅλους ἐμᾶς πού λεγόμαστε παιδιά 
της, Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, νά 

† Στεργίου Ν. Σάκκου
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γίνουμε μικροί σποριάδες. Νά 
σπείρουμε τόν ἅγιο σπόρο, τόν 
ζείδωρο λόγο τοῦ Θεοῦ, στή 
δική μας ψυχή πρῶτα κι ἔπειτα 
μέ λόγο καί παράδειγμα στίς 
ψυχές πού ζοῦν γύρω μας. 

  Κι ἄν ἡ ἀδιαφορία παγώνει 
τήν ἀτμόσφαιρα… Κι ἄν τά νέφη 
τοῦ κακοῦ κλείνουν ἀπειλητικά 
τόν ὁρίζοντα σκορπώντας πανικό 
κι ἀπελπισία… Κι ἄν μυριάδες 
ζιζάνια ἀγωνίζονται νά πνίξουν 
τό σπόρο, νά ἐμποδίσουν τήν 
καρποφορία… Μή φοβηθοῦμε! 
Πίσω ἀπ’ ὅλα καί πάνω ἀπ’ ὅλα 
εἶναι τό χέρι τοῦ Θεοῦ πού εὐλο-
γεῖ τή σπορά κι αὐξάνει τό σπόρο. 
Εἶναι αὐτός πού «ἐξῆλθε νικῶν 

καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀπ 6,2). Ὅσο 
ἀποκαρδιωτική κι ἄν ζοῦμε τήν 
πραγματικότητα, παρήγορο κι 
ἐλπιδοφόρο φθάνει τό μήνυμα 
τοῦ μεγάλου Σποριά πρός τόν 
κάθε φιλότιμο μικρό σποριά, ἀπό 
τόν ἐπίσκοπο καί τόν ἱεροκήρυκα 
μέχρι τόν τελευταῖο κατηχητή, 
ἀλλά καί τόν κάθε πιστό, πού 
ἀγωνιᾶ γιά τή σωτηρία τή δική 
του καί τοῦ κόσμου. «Αὐτομάτη 
γάρ ἡ γῆ καρποφορεῖ» (Μρ 4,28). 
Ὅσο θά πέφτει στίς ψυχές ὁ σπό-
ρος τοῦ θείου λόγου, ὑπάρχει ἡ 
ἐλπίδα τῆς καρποφορίας. Δέν θ’ 
ἀφήσει πεινασμένο τόν κόσμο 
του ὁ Θεός!  

ΚΥΡΙΑΚΗ 
Τριμηνιαίο Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό. 
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Ἴ σως ἠχεῖ περίεργα τό ἐρώ-
τημα, δεδομένου ὅτι τό πρό-

σωπο τοῦ Κυρίου ἐδῶ καί δυό 
χιλιάδες χρόνια εἶναι κοινό σημεῖο 
ἀναφορᾶς γιά δισεκατομμύρια 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα 
ἀναγνωρίζονται ὄχι μόνο θρη-
σκευτικά ἀλλά καί πολιτισμικά 
μέ τό ὄνομά του. Οἱ χριστιανοί 
καί ὁ Χριστιανισμός ἀποτελοῦν 
τό κύριο συστατικό στοιχεῖο τῆς 
ἀνθρώπινης ἱστορίας τῶν νεοτέ-
ρων χρόνων. Χωρίς τή μορφή 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνόητη ὁποι-
αδήποτε ἀνάλυση τοῦ κόσμου 
μας.  

  Ὡστόσο τό ἐρώτημα παραμέ-
νει. Μέσα στή σύγχυση πού ἐπι-
κρατεῖ στά ὅρια τῆς σχετικότητάς 
μας γύρω ἀπό τό ζήτημα «ἀλή-
θεια», ἡ ἔννοια τοῦ Χριστοῦ ἔχει 

κι αὐτή σχετικοποιηθεῖ. Ὁ Ἰησοῦς 
ἔγινε εἴδωλο πού λατρεύεται μέ 
σπονδές χρυσοῦ, ἰδεολογία, τέχνη, 
ἐθνικιστικό σύμβολο, ἄλλοθι διε-
νέξεων καί πολέμων. Πολλές φο-
ρές στό ὄνομά του, χριστιανοί 
ἐκστράτευσαν ἐναντίον χρι-
στιανῶν. Κι ἄλλοτε ἡ δική του 
διδασκαλία γιά τήν ἀγάπη καί 
τήν ἀνοχή χρησιμοποιήθηκε γιά 
νά καλυφθοῦν ἐγκλήματα καί νά 
ὑποσταλεῖ ἡ σημαία τῆς δικαιο-
σύνης.  

  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μᾶς «βο-
λεύει» ἕνας τέτοιος «Χριστός». 
Ἕνας «Χριστός» πού ἐμπλέκεται 
στίς δολοπλοκίες μας, πού εὐλογεῖ 
τήν ἀπάνθρωπη ἀδιαφορία μας, 
πού ὑπηρετεῖ -γιατί ὄχι- τίς θρη-
σκευτικές μας ἀνάγκες καί ἐξευ-
μενίζεται μέ ἀφιερώματα, τάματα 
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καί προσκυνήματα. Ἕνας «Χρι-
στός» πού οὐσιαστικά διακονεῖ 
δουλικά τό θέλημά μας, εἶναι ὁ 
μόνος «Χριστός» πού μᾶς χρει-
άζεται.  

  Ἡ εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ «Χριστοῦ» 
θυμιάζεται σήμερα παγκοσμίως. 
Ἴσως ποτέ ἄλλοτε δέν εἶναι πιό 
ἐπίκαιρος ὁ ἀπελπισμένος λόγος 
τοῦ Ντοστογιέφσκυ, πού ζωγρά-
φισε στή φοβερή μορφή τοῦ με-
γάλου ἱεροεξεταστῆ ὅλη τή φθορά 
ἑνός «Χριστοῦ» ἀντίχριστου. Ἄς 
εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Ἄν στίς ἡμέρες 
μας παρατηρεῖται στροφή τῶν 
ἀνθρώπων πρός τή θρησκεία, 
αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἀνακαλύ-
πτεται πάλι ἡ Ἐκκλησία. Οἱ 
ἄνθρωποι θέλουν νά προσεγγί-
σουν τόν Θεό μέ τούς δικούς τους 
ὅρους. Δέν προτίθενται νά ἀλλά-
ξουν τίποτε ἐπάνω τους. Ἄν κά-
ποιος πρέπει νά ἀναπροσαρμοστεῖ 
αὐτός εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ ἱεροε-
ξεταστής μᾶς ἐκπροσωπεῖ ἐπάξια, 
ὅταν καυχᾶται ὅτι διόρθωσε τό 
ἔργο Του.  

  Ὁ Χριστός ὅμως δέν εἶναι 
στήν πραγματικότητα τίποτε ἀπ’ 
ὅλα αὐτά. Ὁ Χριστός εἶναι πρίν 
ἀπ’ ὅλα καί πάνω ἀπ’ ὅλα πρό-
σωπο. Αὐτό μέ ἁπλά λόγια ση-
μαίνει ὅτι δέν μπορεῖ νά μετα-
βληθεῖ σέ ἰδεολογία. Δέν μπορεῖ 

νά μετατραπεῖ σέ ἄρθρα νόμου, 
πού σήμερα μᾶς συμφέρει νά κυ-
ρώνουν αὐτή μας τήν ἐπιθυμία 
καί αὔριο τήν ἄλλη. Δέν μπορεῖ 
νά ὑποβιβαστεῖ σέ θρησκεία-ἑται-
ρεία θαυμάτων, πλούτου, ἐξου-
σίας.  

  Τόν Χριστό τόν πλησιάζει κα-
νείς ἔτσι ὅπως εἶναι. Μέσα ἀπό 
τήν ἀποκάλυψη τῆς Γραφῆς, ὅπως 
τό ἅγιο Πνεῦμα τήν ἑρμηνεύει 
στήν Ἐκκλησία. Καί ἀκριβῶς ἐπει-
δή εἶναι πρόσωπο, δέν ἀλλοιώνε-
ται. Παραμένει πάντοτε «ὁ αὐτός 
καί εἰς τούς αἰώνας» (Ἑβ 13,8). 
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅταν κάποιος 
ἀναγνωρίζει στόν Χριστό χαρα-
κτηριστικά πού δέν ἔχει, τότε 
αὐταπατᾶται ἤ ἐξαπατᾶ. Περι-
γράφει ἄλλο πρόσωπο. Μ’ αὐτόν 
τόν τρόπο ὁριοθετεῖται ἡ αἵρεση 
καί ἡ πλάνη καί ἐξηγεῖται πολύ 
καλά ἡ ἐπιμονή τῶν ἁγίων πατέ-
ρων στήν ὑπεράσπιση τῆς ἀλή-
θειας. Δέν ἀγωνίζονταν νά δια-
φυλάξουν ἰδέες ἀλλά τό πρόσωπο 
τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἀγάπησε 
τήν Ἐκκλησία «εἰς τέλος» (Ἰω 
13,1).  

   Αὐτός ὁ Χριστός εἶναι «ἐπι-
κίνδυνος». Ἀπειλεῖ τό βόλεμά μας, 
πάει κόντρα στήν ἰδιοτέλειά μας, 
ἀνατρέπει τά «θέλω» μας, τό 
ἀσυγκράτητο «ἐγώ» μας. Κι αὐτό 
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διότι ὅταν δύο πρόσωπα συναν-
τιοῦνται ἐλεύθερα καί θέλουν νά 
ἐπικοινωνήσουν, ἡ ἀγάπη, πού 
χρειάζεται ἀπαραίτητα σ’ αὐτή 
τή σχέση, «ἐπιβάλλει» τή θυσία. 
Πρέπει κάτι νά θυσιάσουν, προ-
κειμένου νά ἀντιμετωπίσει μέ ἰσο-
τιμία ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Ἀλλιῶς 
δέν γίνεται. 

  Καί ὁ μέν Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀνέ-
λαβε τό μέγιστο βάρος. Ἔγινε 
ἄνθρωπος καί ταπεινώθηκε τόσο 
πολύ πού πέθανε γιά μᾶς «γενό-
μενος ὑπέρ ἠμῶν κατάρα» (Γα 
3,13). Ἡ δική μας ἡ θυσία ὅμως 
γι’ αὐτή τήν ἀγάπη ποιά εἶναι; 
Οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ μᾶς φαί-
νονται σκληρές, ἀνεφάρμοστες, 
ἀναχρονιστικές, κι ἅς μᾶς διαβε-
βαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὅτι ὁ 
νόμος του εἶναι «χρηστός» καί 
τό φορτίο του «ἐλαφρόν» (Μθ 
11,30). Εἶναι διότι δέν ἀγαπᾶμε 
ἀληθινά. Εἶναι διότι στροβιλιζό-
μενοι μέσα στή δίνη τοῦ κόσμου 
χαλαρώσαμε ὑπερβολικά τή συ-

νείδηση τῆς πρώτης ἀγάπης, ἀρχί-
σαμε νά δουλεύουμε «δυσί κυρί-
οις» (Μθ 6,24).  

  Εἶναι καιρός ἐκκλησιαστική 
ἡγεσία καί λαός τοῦ Θεοῦ νά 
ἀντιμετωπίσουμε μέ σοβαρότητα 
τό ζήτημα αὐτό. Τί εἶναι γιά μᾶς 
ἐπιτέλους ὁ Χριστός; Μέ ποιό 
φρόνημα στεκόμαστε ἀπέναντί 
του καί ἀπέναντι σέ ὅλους ὅσους 
προσπαθοῦν νά παραχαράξουν 
τήν ἄχραντη μορφή του; Κι ἄν 
χρειαστεῖ, νά τολμήσουμε! Νά 
ἀλλάξουμε γραμμή πλεύσεως. Οἱ 
ἅγιοι δέν ἰσχυρίζονται ποτέ ὅτι 
εἶναι ἀλάθητοι. Δικό τους χαρα-
κτηριστικό δέν εἶναι ἡ τελειότητα. 
Αὐτή ἀποτελεῖ δωρεά τοῦ Θεοῦ. 
Δικό τους γνώρισμα-ἀγώνισμα 
εἶναι ἡ μετάνοια. Καί μετάνοια 
δέν σημαίνει τίποτε ἄλλο παρά 
ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας μέ τα-
πείνωση ἀλλά καί ἀποφασιστι-
κότητα.  

Εὐάγγελος Δάκας

«Ὅταν ζητᾶς ἀπό τόν Θεό ὑπομονή, περίμενε δοκιμασία 

γιά νά ἐξασκηθεῖς στήν ὑπομονή. Ὅταν ζητᾶς ταπείνωση, 

περίμενε μιά δυσκολία πού θά σέ ταπεινώσει. Ὅταν ζητᾶς 

ἀγάπη, περίμενε τήν εὐκαιρία γιά νά τήν ἐφαρμόσεις. 

Ὅταν αἰτεῖσαι κάτι στήν προσευχή πρέπει νά εἶσαι ἕτοιμος 

νά δείξεις τήν προαίρεσή σου. Ἔτσι σιγά σιγά καλλιεργοῦνται 

οἱ ἀρετές σου.» 



| Κ
ΥΡ

ΙΑ
ΚΗ

8

Ἀρχιμ. Μαξίμου Κυρίτση 
Καθηγουμένου  

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου  
Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ  

 

Σ τή ρωμιοσύνη, μέσα στά 
σπλάχνα τῆς Ἐκκλησίας, 
βρίσκεται ὁ Μοναχισμός. 

Εἶναι βασική λειτουργία τῆς Ἐκκλη-
σίας ἄνευ τοῦ ὁποίου τό σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας παραμορφώνεται καί 
ἡ κοινωνία πνευματικά συρρικνώ-
νεται. Ἀποτελεῖ «πνευματικό φαι-
νόμενο» καί «σημεῖο τοῦ Θεοῦ» 
στήν ἀποστασιοποιημένη γενιά μας. 
Ἐξέρχεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς 
τῶν «πονηρευομένων» πρός ἀπό-
κτηση πραγμάτων πού βρίσκονται 
«πέραν τῶν ὁρίων» τῆς ζωῆς αὐτῆς.  

  Ὁ μοναχισμός προσπαθεῖ νά 
πραγματώσει πιό τέλεια τό Εὐαγ-
γέλιο τοῦ Χριστοῦ. Κεντρική πρό-
νοια τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι νά ἑνώσει 
τόν ἄκτιστο Θεό μέ τόν κτιστό 
ἄνθρωπο, μέσα ἀπό τήν νοερά 
ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου, μέσα στήν 
καρδιά του. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται 
μέ τήν νοερά προσευχή. Ἡ ἐργασία 
τοῦ μοναχισμοῦ κυρίως εἶναι ἡ 
προσευχή, ἡ ὁποία ἑλκύει τήν ἄκτι-
στη χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὀμορφαίνει 
ὅλη τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ εἴσο-
δος τοῦ Θεοῦ μέσα στήν καρδιά 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπαλλάσσει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τή δουλεία τῶν 
παθῶν, τόν θεραπεύει ἀπό τά τραύ-
ματα τῆς πεσμένης φύσεως καί τόν 
πλουτίζει μέ τήν ἀνυπόκριτη ἀγάπη 

τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Θεοῦ. Ἡ νο-
ερή ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου δέν 
εἶναι ἐκ φύσεως ἱκανή νά ἑλκύσει 
τήν ἄκτιστη χάρη, ἀλλά, μέ τή συγ-
κατάβαση τοῦ Θεοῦ, πυρακτώνεται 
ὁ νοῦς καί διαδίδεται στήν ὑπό-
λοιπη φύση τοῦ ἀνθρώπου καί 
ἐκτός αὐτῆς, ἡ θεία ζωή. Δι’ αὐτοῦ 
τοῦ τρόπου εἰσέρχεται ὁ Θεός στήν 
οἰκουμένη καί ὁ κόσμος μετέχει 
στόν ἄκτιστο Θεό. Ἑπομένως ὁ 
Μοναχισμός συμβάλλει μέσα στήν 
Ἐκκλησία σ’ αὐτό τόν μεγάλο προ-
ορισμό, στήν ἐξομοίωση τοῦ ἀνθρώ-
που μέ τόν Χριστό. Θά μπορούσαμε 
νά ποῦμε ὅτι ἡ Ρωμιοσύνη ἀνέπτυξε 
ἕναν ἀληθινό θεανθρώπινο πολι-
τισμό, μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο, 
ἐξαιτίας τοῦ Μοναχισμοῦ. Ἐπί πολ-
λές ἑκατονταετηρίδες ὁ λαός μας 
ζοῦσε μέ τή λογική τοῦ θαύματος, 
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δηλαδή τήν πίστη, πού εἶναι ἡ ἄμε-
ση σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν 
Θεό. 

  Ὅταν ἡ νοερή ἐνέργεια τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκτοπίζει τήν πίστη καί 
προσπαθεῖ μόνη της νά λύσει τά 
προβλήματα τῆς ζωῆς, τότε ἀνα-
πτύσσεται ἡ πλάνη τοῦ νοῦ καί 
δέν ἀντιλαμβάνεται «τήν ὑπέρ λό-
γον, καί αἴσθησιν καί φύσιν» πραγ-
ματική γνώση. Ἡ πίστη εἶναι 
«γνῶσις ἀναπόδεικτος», οὐράνια, 
ἐμπειρική. Εἶναι ὁ θεῖος φωτισμός 
μέσα ἀπ’ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος 
ἰσορροπεῖ καί πορεύεται ἀπλανῶς 
στόν τελικό του προορισμό, ἑλκύον-
τας ὅλη τήν οἰκουμένη θεοπρεπῶς 
πρός τήν παλιγγενεσία.  

  Στή δύση ἀναπτύχθηκε μιά 
νοησιαρχική θεολογία, μή ἐμπει-
ρική, πού δέν ἀποτελεῖ καρπό τῆς 
ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ εὐρω-
παϊκός διαφωτισμός, καί ἐν συνε-
χεία ἡ νεωτερικότητα καί ἡ μετα-
νεωτερικότητα, ὁδήγησαν τούς 
ἀνθρώπους στή λύση τῶν προβλη-
μάτων τῆς ζωῆς μόνο διά τῆς λο-
γικῆς καί τῆς σωματικῆς ἀπολαβῆς.  

  Ὁ σύγχρονος δυτικός ἄνθρωπος 
εἶναι ἐγκλωβισμένος σέ αὐτή τή 
λογικοκρατία πού γεννήθηκε ἀπό 
τόν διαφωτισμό καί ἀνέπτυξε τήν 
τεχνοκρατία. Οὐσιαστικά κατήρ-
γησε τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί 
τό κατέστησε ἀδύνατο νά μετέχει 
στόν χῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ 
Πνεύματος καί νά μεταμορφώνεται 
σέ αἰώνιο πρόσωπο κατ’ εἰκόνα 

Θεοῦ. 
  Ὁ Πατριάρχης Ἅγιος Γρηγόριος 

ὁ Ε΄ ἦταν ὁ πρῶτος πού αἰσθάνθηκε 
τήν ὑγρασία αὐτῆς τῆς καταιγίδας 
πού ἐρχόταν ἀπό τή δύση. Ἐξα-
πέλυσε τό 1798 ἐγκύκλιο στούς 
ἑπτανησιῶτες προειδοποιώντας ὅτι 
ἔρχεται «λαίλαψ» ὁ γαλλικός δια-
φωτισμός καί τό γέννημα τῆς ἔχιδ-
νας, ὁ ἑλληνικός διαφωτισμός.  

  Τά κύρια χαρακτηριστικά τοῦ 
διαφωτισμοῦ εἶναι ὁ ἀντικληρικα-
λισμός καί ἀντιπνευματισμός. Κάθε 
ἐμμονή στήν παράδοση τῶν Θεο-
φόρων Πατέρων θεωρήθηκε σκο-
ταδισμός. Ὅλοι οἱ ἐκ τῆς δύσεως 
διαφωτιστές, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν 
Κοραή, ἀποφαίνονται ὅτι «ὁ μο-
ναχός ἀντί πολιτικοῦ ζώου ὅπου 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος διεστράφη καί 
ἔγινε ἀληθῶς ζῶον μοναχικόν». 
Ἀκόμη καί οἱ ψευδάδελφοι «ὁμό-
σχημοι» οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἐγεύ-
τηκαν τά ἀγαθά τοῦ μοναστικοῦ 
βίου, ὅπως ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἄνθι-
μος Γαζῆς, προξενοῦσαν μεγάλο 
πόλεμο στά Μοναστήρια. Ὁ Πα-
τριάρχης -ἔγραφε- δέν ἦταν Πα-
τριάρχης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τοῦ 
Μωχαμέτη. Νεοελληνική κατάν-
τια!!! Μέ τή λογική αὐτή ἔκλεισαν 
οἱ Βαυαροκρατοῦντες 517 Μονα-
στήρια στό νεοϊδρυθέν ἑλληνικό 
κράτος καί ἀφάνησαν τά κειμήλια, 
ἔργα ὑψίστης τέχνης, καί διεσκόρ-
πισαν τίς περιουσίες τῶν Μονα-
στηριῶν. Οὐσιαστικά ἄφησαν ἀπα-
ράκλητους τούς ἀνθρώπους ἀπό 
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τή ζωογόνο αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. 

  Τρία πράγματα ἐμίσησαν οἱ 
Ἕλληνες διαφωτιστές: τό Πατριαρ-
χεῖο, τόν ὀμφαλό τῆς πολιτικῆς 
μας κληρονομιᾶς, τούς Ἁγίους Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού τούς 
ἔβαλαν στό χρονοντούλαπο τῆς 
ἱστορίας καί δέν ἀφήνουν τούς νε-
οελληνόπαιδες νά γνωρίσουν τήν 
πιό φωτισμένη περίοδο τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ, καί τόν Μοναχισμό, αὐτό 
τό θερμοκήπιο πού διατηρεῖ ἄσβε-
στη τή φλόγα τῆς ἄκτιστης ἐνέρ-
γειας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ πιό θανά-
σιμη ἐνέργεια πάνω στό σῶμα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί περιμένουμε προ-
κοπή!  
Δυστυχῶς αὐτό τό πνεῦμα δια-

δόθηκε μέχρι τῶν ἡμερῶν μας καί 
οἱ ἡγέτες τοῦ λαοῦ μας, πολιτικοί 
καί πολλοί ἐκκλησιαστικοί, ἀλλά 
καί ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, 
ἀπεκόπησαν ἀπό τά ζωήρρυτα 
ἐμπειρικά θησαυρίσματα πού ἀπο-
λάμβαναν ἐπί αἰῶνες οἱ ἀδελφοί 
μας Ρωμιοί.  

  Φοβοῦμαι, καί εἶναι δεῖγμα 
ἀψευδές ὅτι διαχρονικά ἡ πολιτεία, 
ἀλλά καί πολλοί ποιμένες τῆς 
Ἐκκλησίας, δέν ἄλλαξαν στάση. 
Ὁ Καποδίστριας ἔλεγε γιά τήν ἐπο-
χή του: «τόν ἑλληνικό λαό καμιά 
εὔσπλαχνη καί ψυχόπονη ἐπιρροή 
δέν τόν κατευθύνει ὅταν εὐτυχεῖ 
καί κανένα χέρι ἀληθινά φιλικό 
καί εὐμενές δέν τοῦ συμπαραστέ-
κεται ὅταν δυστυχεῖ». Μέσα σέ 
αὐτήν τήν ἐπιγραμματική φράση 

ὁ Καποδίστριας ἔκλεισε ὅλη τήν 
ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ γένους, τήν 
προσωπική του πικρία καί τήν μο-
ναχική πορεία τῶν μεγάλων. Ὁ 
λόγος -κατά τόν Νίτσε- εἶναι ὅτι οἱ 
Εὐρωπαῖοι συναντοῦν μπροστά 
τους, τούς ἕλληνες καί, ἐπειδή δέν 
μποροῦν νά παραγάγουν κάτι ση-
μαντικότερο ἀπ’αὐτούς, τούς φθο-
νοῦν καί τούς τιμωροῦν. Ἕνας 
σύγχρονος μεγάλος καθηγητής τῆς 
θεολογίας, ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, 
πού ἤξερε τέλεια τήν νοοτροπία 
τῶν δυτικῶν ἔλεγε: «ἡ ἀπόδειξη 
ὅτι ὑπάρχει Θεός εἶναι ὅτι ὑπάρχει 
Ἑλλάδα».  

  Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες μήν χά-
σουμε τίς ρίζες τοῦ γένους μας. 
Αὐτός ὁ πολιτισμός εἶναι τό καμάρι 
μας, αὐτός εἶναι ἡ ἀληθινή δια-
τροφή μας, αὐτός εἶναι ὁ δοξασμός 
μας.  
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Μέ ποιόν μοιάζει ὁ χριστιανός, 
πού σηκώνει τὶς θλίψεις τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς μὲ ἀληθινὴ πνευ-

ματικὴ σύνεση; Μ’ ἕναν ὁδοιπόρο, πού 
στέκεται στὴν ἀκροθαλασσιὰ σὲ ὥρα 
τρικυμίας. 
Τὰ ἀγριεμένα ἄσπρα κύματα πλη-

σιάζουν τὸν ὁδοιπόρο καί, ἀφοῦ σπά-
σουν στὴν ἄμμο, διαλύονται πάνω στὰ 
πόδια του σὲ ἀναρίθμητες μικρὲς στα-
γόνες. Ἡ θάλασσα, φιλονικώντας μὲ 
τὸν ἄνεμο, βρυχιέται, ὑψώνει κύματα 
σὰν βουνά, βράζει, παφλάζει. Τὸ ἕνα 
κύμα γεννᾶ καὶ στὴ συνέχεια κατα-
βροχθίζει τὸ ἄλλο. Οἱ κορυφὲς τους 
εἶναι στεφανωμένες μὲ κάτασπρο ἀφρό. 
Ὅλη ἡ θάλασσα εἶναι καλυμμένη ἀπ’ 
αὐτὰ τὰ κύματα, πού μοιάζουν μὲ τε-
ράστιο λάρυγγα φοβεροῦ τέρατος δίχως 
δόντια.  
Ὁ ὁδοιπόρος παρατηρεῖ τὸ φοβερὸ 

θέαμα μὲ ἤρεμο λογισμό. Τὰ μάτια του 
εἶναι στὴ θάλασσα. Ποῦ εἶναι, ὅμως, ἡ 
σκέψη του; Καὶ ποῦ ἡ καρδιά του;  
Ἡ σκέψη του εἶναι στὶς πύλες τοῦ 

θανάτου. Καὶ ἡ καρδιά του στὴν κρίση 
τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ εἶναι ἤδη μὲ τὸν νοῦ 
του· ἐκεῖ εἶναι μὲ τὸ αἴσθημά του· ἐκεῖ 
εἶναι οἱ φροντίδες του· ἐκεῖ εἶναι ὁ 
φόβος του. 
Ἀπὸ τὸν φόβο τοῦτο φεύγει μακριὰ 

ὁ φόβος τῶν ἐπίγειων πειρασμῶν, θὰ 

κοπάσουν οἱ ἄνεμοι, θὰ γαληνέψει ἡ 
θάλασσα. Ἐκεῖ πού πρῶτα μάνιαζαν 
τὰ τεράστια ὀργισμένα κύματα, δὲν θὰ 
βλέπει κανεὶς παρὰ μίαν ἐπίπεδη ἐπι-
φάνεια ἀπὸ νερὰ ἀκίνητα, νερὰ κου-
ρασμένα ἀπὸ τὴ θύελλα. Μετὰ τὴ μεγάλη 
θαλασσοταραχή, τὰ νερὰ θὰ καταπέ-
σουν σὲ μία νεκρικὴ ἀκινησία.  
Πόσο ἄστατα, πόσο φευγαλέα εἶναι 

τὰ ἐπίγεια ὅσο τῶν κυμάτων τὰ ἀφρο-
στέφανα!  
Κοιτάζοντας ἀπὸ τὸν ἥσυχο ἀρσανὰ 

τὴ θάλασσα τοῦ βίου νὰ φουσκώνει 
ἀπὸ τὰ κύματα τῶν παθῶν, Σὲ εὐγνω-
μονῶ, Βασιλιὰ καὶ Θεέ μου! Μ’ ἔκρυψες 
«στὸ ἀπόκρυφο καταφύγιο τῆς θείας 
Σου παρουσίας ἀπὸ τὶς ἄδικες ἐπιθέσεις 
τῶν ἀνθρώπων» καὶ μὲ φύλαξες «ἀπὸ 
συκοφαντικὲς γλῶσσες» (Ψαλμ. 30:21). 
Γιὰ τοῦτο μόνο πονάει ἡ ψυχή μου, γιὰ 
τοῦτο συνταράζεται τὸ ἄγνωστο: Θὰ 
περάσω, ἄραγε, ἀπὸ δῶ, ἀπὸ τὴν ἀκρο-
θαλασσιὰ τοῦ ἄστατου καὶ ψεύτικου 
βίου, «στὸν τόπο τῆς σκηνῆς τῆς θαυ-
μαστῆς, στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, μὲ φωνὲς 
χαρᾶς καὶ δοξολογίας, μέσα σὲ ἤχους 
γιορτινοὺς» (Ψαλμ. 41:5); Θὰ κατοικήσω, 
ἄραγε, ἐκεῖ αἰώνια; Τί κι ἂν ἔχω θλίψεις 
στὸν κόσμο; «Ἐγὼ στήριξα τὶς ἐλπίδες 
μου στὸν Θεό, κι ἔτσι δὲν ἔχω νὰ φοβηθῶ 
ὅτι κι ἄν μοῦ κάνει ἄνθρωπος» (Ψαλμ. 
55:12). 

Ἀπό τό βιβλίο: 
ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Ἁγίου Ἰγνατίου  
Μπριαντσανίνωφ 



Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Ἀνθίμου - 
Ὀλυμπίτη 

 

Γ ιά τήν Πιερία, ἡ ἑορτή τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ, ἔχει ἕναν ἰδαίτερο χα-

ρακτηριστικό θρησκευτικό χα-
ρακτῆρα: συνδυάζεται μέ προ-
σκύνημα-ἀνέβασμα στήν παλαιά 
Μονή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στόν 
Ὄλυμπο, πού, ἀπό τήν ἐποχή 
ἀκόμη τοῦ ὁσίου Ἱδρυτοῦ της, 
πανηγυρίζει μέ λαμπρότητα τήν 
παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου 
καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, «δι’ οὗ 
ἐδωρήθη τῷ κόσμῳ ἡ σωτηρία 
καί ἡ λύτρωσις». 
Ἐδῶ καί πέντε σχεδόν αἰῶνες, 

ὁ πιστός λαός τῆς Πιερίας ἀλλά 
καί ὅλης τῆς παραολύμπιας πε-
ριοχῆς, ἀνέρχεται σ’αὐτό τό ἐξά-
κουστο ὄρος, γιά νά βρεθεῖ κοντά 
στόν ἔφορο καί προστάτη του, 
νά δεχθεῖ πλούσια τήν εὐλογία 
καί τήν Χάρη του, καί νά προ-
σκυνήσει τό Τίμιο Ξύλο, πού φυ-
λάσσεται ὡς πολύτιμος θησαυρός 
στό σκευοφυλάκιο τῆς Μονῆς. 
Ἀλλά  ταυτόχρονα, νά μυηθεῖ στό 
μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, πού αὐτό 
τό μυστήριο ἀντιλαμβάνεται ὁ πι-
στός λαός μας, ὅτι τελεσιουργεῖται 
καί ἀποκαλύπτεται μέσα στόν 
χῶρο ἑνός ὀρθοδόξου μοναστη-
ριοῦ, ὅπως βιώνεται ἀπό τήν 
ἀσκητική βιοτή τῶν ἀσκουμένων 
μοναχῶν. Παλαιότερα, βέβαια, τό 
«ψηλαφοῦσε» ὁ λαός μας  πιό 

συνειδητά.  Στίς μέρες μας, ὅμως, 
ὄχι καί τόσο. Ἀρκεῖται σέ μιά 
ἁπλή ἐπίσκεψη καί προσκύνηση, 
χωρίς νά ἀναβαπτίζεται καί νά 
μυεῖται στό βαθύτερο νόημα τοῦ 
Σταυροῦ. 
Ὅλα ἀνεξαιρέτως τά μοναστή-

ρια μας κατέχουν ὡς πολύτιμο 
κειμήλιο κάποιο μικρό ἤ μεγάλο 
τεμάχιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Καί 
πρός ἁγιασμό, εὐλογία καί προ-
στασία τῶν ἀσκουμένων μοναχῶν, 
ἀλλά κυρίως γιατί ὁ Σταυρός 
ἐνσαρκώνει τήν μοναχική βιοτή 
καί ἄσκηση πού καθημερινά ἀγω-
νίζεται ὁ μοναχός, κατά τόν λόγο 
τοῦ Κυρίου: «ὅστις θέλει ὀπίσω 
μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν 
καί ἀράτω τόν Σταυρόν αὐτοῦ 
καί ἀκολουθείτω μοι». 
Καί πράγματι! Ἡ ἀπάρνηση 
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δυση («ξεντύσιμο») τοῦ παλαιοῦ 
ἀνθρώπου πού κουβαλᾶμε ὅλοι 
μέσα μας καί ἡ ἄρση τοῦ προσω-
πικοῦ σταυροῦ τοῦ καθενός ἀπό 
μᾶς, εἶναι ἀναντίρρητα ἕνα κα-
θημερινό σταύρωμα. Ὁ μοναχός 
ἀθλεῖται καί σταυρώνεται καθη-
μερινά πάνω στά  ἀθλήματα τῶν 
τριῶν μοναχικῶν ὑποσχέσεών του: 
τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀκτημοσύνης 
καί τῆς παρθενίας. Ἐκεῖ «σμιλεύει» 
τόν ἑαυτό του, ξεντύνεται τούς 
δερματίνους χιτῶνες, ἀποβάλλει 
τό φίλαυτο καί ἐγωκεντρικό του 
φρόνημα. Προσπαθεῖ νά ἑνοποι-
ήσει τίς ἐσωτερικά διασπασμένες 
ψυχικές του δυνάμεις, ἀγωνίζεται 
νά ξεκολλήσει ἀπό τό ἀρρωστη-
μένο του «ἐγώ» καί νά δοθεῖ ἄνευ 
ὁρίων στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. 
Παλεύει μέρα-νύχτα διά τῆς προ-
σευχῆς μέ τόν Θεό, ζητώντας ἔλε-
ος, ἄφεση ἁμαρτιῶν, κάθαρση ἐκ 
τῶν παθῶν καί φωτισμό πνεύμα-
τος.   

 Ἀλλά ὅμως ταυτόχρονα θυ-
σιάζεται καθημερινά διακονώντας 
μέ τό διακόνημα καί τό ἐργόχειρό 
του μέ αὐτοθυσία καί αὐταπάρ-
νηση καί τήν ἀδελφότητα καί τούς 
προσερχομένους ἐπισκέπτας ἀδελ-
φούς χριστιανούς. 

  Ὅλος αὐτός ὁ ἀγώνας, κυρίως 
ὁ βαθύτατα ἐσωτερικός, ψυχικός 
καί μή φαινόμενος, πολύ δέ λιγό-
τερο ἐξωτερικός καί φαινόμενος, 
πού γίνεται στά μοναστήρια μας 
ἀπό τούς ἀθλούμενους μοναχούς, 

εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ μυστηρίου 
τοῦ Σταυροῦ: ἡ ἐν ταπεινώσει με-
τάνοια καί τό ὁλοκληρωτικό δό-
σιμο διά τῆς ἀγάπης στόν Θεό 
καί Σωτήρα μας, ἀλλά καί στόν 
πλησίον ἀδελφό μας. Ἔτσι ὁ Σταυ-
ρός τοῦ Χριστοῦ ἐμπεριέχει μέσα 
του δύο πράγματα, δύο πνευμα-
τικές ὀντότητες: τήν μετάνοια καί 
τήν ἀγάπη. Ὁ λόγος τῆς μετανοίας 
ἐμπερικλείει μέσα του καί τό μυ-
στήριο τοῦ Σταυροῦ. Καί  διά τοῦ 
Σταυροῦ συντελεῖται τό μεγάλο 
μυστήριο τῆς μετανοίας. «Πρό 
μέν γάρ τοῦ Σταυροῦ, ἐκέκρυπτο 
ὁ περί μετανοίας λόγος, διό καί ὁ 
περί αὐτοῦ βουληθείς εἰπεῖν τι, 
ἠλέγχθη προχείρως τολμήσας· 
μετά δέ τόν Σταυρόν, φανερός 
πᾶσι γέγονε, τῷ οἰκείῳ καιρῷ διά 
τοῦ ξύλου ἀναδειχθείς» (Νείλου 
Ἀσκητοῦ, λόγ. Ἀσκητικός, Φιλ. 
τόμ. Α', σελ. 208, στίχ. 36-39). 
Ἀλλά καί διά τοῦ Σταυροῦ φα-

νερώθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί 
Πατρός πρός τόν πεπτωκότα 
ἄνθρωπο («οὕτως ἠγάπησεν ὁ 
Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν 
αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα 
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπό-
ληται, ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον»), 
ἔτσι ὥστε νά θυσιάσει διά τοῦ 
Σταυροῦ τόν μονογενῆ του Υἱό, 
γιά νά σωθεῖ ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρω-
πος. 

 «Συνίστησι δέ τήν ἑαυτοῦ ἀγά-
πην εἰς ἠμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρ-
τωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστός ὑπέρ 



ἡμῶν ἀπέθανε (Ρω. 5,8).        
   Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός 

ἅπλωσε τά ἄχραντα χέρια Του 
πάνω στόν Σταυρό γιά νά ἀγκα-
λιάσει ὅλον τόν Ἀδάμ, ὅλη τήν 
ἀνθρωπότητα καί νά τήν προσα-
γάγει πρός τόν Θεό καί Πατέρα 
ὅλων μας, ὡς «ἔθνος ἅγιον, λαόν 
περιούσιον, βασίλειον ἱεράτευ-
μα». 

 Αὐτό λοιπόν τό μυστήριο τοῦ 
Σταυροῦ, προσπαθεῖ νά κατα-
νοήσει καί νά βιώσει ἐμπειρικά ὁ 
ἀγωνιζόμενος μοναχός καί στίς 
δύο συνιστῶσες του: τήν καθη-
μερινή μετάνοια διά τῆς ὑπακοῆς 
καί ταπεινώσεως  καί τήν πρός 
τόν Θεό  καί τόν ἀδελφό ἀγάπη. 
Κι αὐτό τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, 
ὁ πιστός λαός μας, κάποτε πα-
λιότερα, τό ἔνοιωθε καί ἐκεῖνος 
κάπως μυστικά, γι’ αὐτό καί προ-
σέτρεχε μέ πίστη καί εὐλάβεια 
πρός τά μοναστήρια μας γιά νά 
ἀφομοιώσει, -κατά τό μέτρο βέ-
βαια τῶν δυνατοτήτων τοῦ κα-
θενός-, ἔστω καί γιά λίγο, κάτι 
ἀπό τήν μετάνοια καί τήν  ἀγάπη, 
πρωτίστως τῶν ἁγίων μας καί κα-
τόπιν τῶν ἀγωνιζομένων μοναχῶν. 

 Νά λοιπόν γιατί πάντοτε, ἀλλά 
καί περισότερο στίς μέρες μας ὁ 
λαός μας στρέφεται πρός τόν μο-
ναχισμό μας, -κυρίως τά τελευταία 
χρόνια πρός τό Ἅγιον Ὄρος, νά 
γιατί οἱ βίοι τῶν ἁγίων μοναχῶν 
καί ἀσκητῶν συγκινοῦν καί ἐμπνέ-
ουν ὅλη τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, νά γιατί τιμῶνται τόσο πολύ 

οἱ  ἅγιοι αὐτοί. 
  Ἕνας ἐξ αὐτῶν λοιπόν, εἶναι 

καί ὁ Ἅγιος Διονύσιος, ὁ δικός 
μας ἅγιος, ὁ προστάτης καί πατήρ 
ὅλων μας, πού βίωσε τό μυστήριο 
τοῦ Σταυροῦ, ὅσο λίγοι ἅγιοι. 
Μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη τό 
φωτεινό του παράδειγμα, τήν 
ἀγγελική του ζωή,  ἀλλά  καί 
μετά τήν ὁσιακή τελευτή του, 
ἄφησε ὡς αἰώνιο κληροδότημα 
τό μοναστῆρι του, τήν ἀσκητική 
αὐτή παλαίστρα ὅπου, ὅπως 
αὐτός μᾶς ἐνέπνευσε καί μᾶς δί-
δαξε, προσπαθοῦμε  ὅλοι ἐμεῖς 
νά ζήσουμε τό μυστήριο τοῦ Σταυ-
ροῦ. Ὁ Ἅγιος Διονύσιος μᾶς ἄφη-
σε ὡς πνευματική κληρονομιά 
τρία σπουδαῖα θησαυρίσματα, 
αὐτά πού καί ὁ ἴδιος ἔζησε: α) 
τήν κοινοβιακή ζωή, ὅπου τελε-
σιουργεῖται τό ἀγαθό τῆς μετα-
νοίας, τῆς ὑπακοῆς καί τῆς κά-
θαρσης, β) τήν ἡσυχαστική καί 
φιλοκαλική παράδοση τοῦ μονα-
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χισμοῦ, διά τῆς ὁποίας καθαίρεται 
ὁ βαθύς ἔσω ἄνθρωπος καί φω-
τίζεται ὁ νοῦς του, καί γ) τήν 
προσφορά πρός τόν συνάνθρωπο, 
διά τῆς ὁποίας  πραγματώνεται ἡ 
ἐντολή τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ἡ 
δεύτερη ὄψη τοῦ μυστηρίου τοῦ 
Σταυροῦ. 

 Ὅλα αὐτά λοιπόν, σηματοδοτεῖ 
γιά τόν λαό τῆς Πιερίας ἡ ἀνάβασή 
του πρός τήν παλαίφατο, ἱστορική 
καί ταλαιπωρημένη παλαιά Μονή 
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου. Ἕνα ἀνέ-
βασμα πού δέν εἶναι τόσο τοπικό, 
ὅσο ἀνέβασμα πνευματικό. Ἀφήνει 
ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ τήν πε-
ζότητα τοῦ κάμπου καί ἀνέρχεται 
πρός ὄρη νοητά, πρός κορυφές 
θείας ἀναβάσεως. Ἀφήνει τόν κό-
σμο καί τά τοῦ κόσμου καί βγαίνει 
πρός «θήραν» τοῦ μόνου ἀληθινοῦ 
καί Ζῶντος Θεοῦ. Σταυρώνει τόν 
κόσμο καί τά τοῦ κόσμου, κατά 
τόν θεῖο Παῦλο, καί προσκυνών-
τας τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό 
τοῦ Κυρίου ἀναβαπτίζεται καί 
μπολιάζεται ξανά καί ξανά στό 
γνήσιο ἀσκητικό καί ἡσυχαστικό 
πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης παράδοσής 
μας, πού ἀνέδειξε πλῆθος ὁσίων 
ἀσκητῶν καί ἁγίων, ὅπως τόν 
μέγα Ὅσιο τῆς Πιερίας, τόν Ἅγιο 
Διονύσιο. Καί ἀντλώντας δύναμη 
καί θεία Χάρη ἀπό τόν Σταυρό 
τοῦ Χριστοῦ, παίρνοντας καί τήν 
εὐλογία τοῦ Ἁγίου, ἐπιστρέφει 
στόν δικό του καθημερινό ἀγώνα, 
τόσο τῆς ἐπιβίωσης, ἀλλά καί τῆς 
προσωπικῆς του πνευματικῆς τε-

λείωσης, σηκώνοντας τόν δικό 
του σταυρό καί ἀγωνιζόμενος νά 
ἀπαρνηθεῖ τόν κακό του ἑαυτό, 
ἔχοντας καί ὡς παράδειγμα καί 
συναγωνιστές του τούς ἁγιασμέ-
νους ἀδελφούς του, ἀλλά  καί 
τούς ὅπου γῆς μοναχούς, πού 
αἴρουν καί αὐτοί τόν Σταυρό τοῦ 
Κυρίου καί ἀγωνίζονται τόν καλό 
ἀγώνα τοῦ σωτηρίου. 
Ἄν λοιπόν τό ἀνέβασμα-προ-

σκύνημα πρός κάθε Μονή, καί 
γιά μᾶς τούς Πιερεῖς πρός τήν 
παλαιά μονή τοῦ Ἁγίου στίς 14 
τοῦ Σεπτεμβρίου, γίνεται ἀνέβα-
σμα  ἐνσυνείδητα σταυρικό, καί 
ἐν ἐπιγνώσει ἀγωνιστικό καί θυ-
σιαστικό, τότε τό «κατέβασμα» 
πρός τήν καθημερινότητά μας  θά 
εἶναι ἔναυσμα μετανοίας, ἀλλά 
καί ἔκχυσις ἀγάπης πρός τόν Θεό 
καί τόν συνάνθρωπό μας. Βίωμα 
ἀληθινό τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυ-
ροῦ. Τότε θά λέμε, ὅτι πράγματι 
εἴμαστε παιδιά τοῦ σταυρωθέντος 
καί ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Τότε θά λατρεύουμε  «ἐν πνεύματι 
καί ἀληθείᾳ» τόν ἀποκαλυφθέντα 
Θεό.              
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τοῦ Ἀρχιμ.  

Παύλου Παπαδόπουλου 
 
Ἔμαθε ἐδῶ καί λίγο καιρό ὅτι ἔχει 

καρκίνο. 
Οἱ γιατροί εἶπαν ὅτι εἶναι πολύ ἐπι-

θετικός, μεταστατικός… «λίγες οἱ μέρες 
του». 
Πῆγε στό μοναστήρι πού συνήθιζε 

νά πηγαίνει κάποιες Κυριακές νά 
ἐκκλησιαστεῖ. 
Ἡ γερόντισσα τόν εἶδε νά πλησιάζει 

κρατώντας ἕνα μικρό κομποσχοίνι στό 
χέρι του. Τό βῆμα του ἀργό. Τό βλέμμα 
του νά περιεργάζεται τήν ὀμορφιά τῆς 
μονῆς. 

– Καλῶς τον, ἔλα ἀδελφέ… 
– Εὐλογεῖτε γερόντισσα, πῶς εἶστε; 
– Καλά ἀδελφέ, ἔλα…μάθαμε τήν 

δοκιμασία σου. Ἔλα νά προσκυνήσεις 
μέσα στόν ναό, βγάλαμε καί τά λείψανα 
πού ἔχουμε γιά σένα. Ὁ Θεός εἶναι με-
γάλος καί οἱ ἅγιοί μας εἶναι πολύ θαυ-
ματουργοί…θά δεῖς, τό θαῦμα θά γίνει. 
Θά γίνεις καλά. 
Ὁ ἄνδρας τήν κοίταξε περίεργα. 

Σιωπή. Τά λόγια τῆς γερόντισσας καί 
οἱ «ὑποσχέσεις» πού τοῦ ἔδωσε γιά τό 
θαῦμα καί τήν ἀποκατάσταση τῆς 
ὑγείας του τόν ἔκαναν νά κοντοσταθεῖ. 
Μέχρι πού μίλησε… 
Μίλησε καί ἡ γερόντισσα δάκρυσε. 

Ἄνοιξε τό μακάριο στόμα του καί ὁ θη-
σαυρός τῆς καρδιᾶς του ἄνθισε σάν 
λουλούδι εὔοσμο μέσα στό δείλι. 

– Καλή μου γερόντισσα…δέν ἦρθα 
ἐδῶ γιά νά γίνω καλά. Ἦρθα γιά νά 
ἑτοιμαστῶ γιά τό ταξίδι πού ἔρχεται, 
ἦρθα γιά νά προσκυνήσω τούς ἁγίους 

καί νά τούς παρακαλέσω νά μέ πάρουν 
μαζί τους, ἦρθα γιά νά παρακαλέσω 
ἐσᾶς νά εὔχεστε ὁ Θεός νά μέ συγχω-
ρέσει, νά μέ ἐλεήσει. Ἦρθα σήμερα, 
γιατί μπορεῖ νά μήν μπορέσω νά ξα-
νάρθω… 
Ἔβαλε μετάνοια στήν γερόντισσα. 

Τῆς φίλησε τό χέρι. Τοῦ φίλησε τό χέρι. 
Κατευθύνθηκαν πρός τόν ναό. Βά-

διζαν καί οἱ δύο σιωπηλοί. 
Μετά ἀπό λίγο ἀνεχώρησε ἀπό τό 

μοναστήρι μέ μιά ἠρεμία στό πρόσωπό 
του. 
Ἀνεχώρησε μετά ἀπό λίγες ἡμέρες 

καί ἀπό τήν ζωή αὐτή. 
Ἕνας ἄνθρωπος πού ὅπως εἶπαν οἱ 

δικοί του, ποτέ δέν παρακάλεσε τόν 
Θεό νά τόν γιατρέψει, μονάχα νά τόν 
πάρει κοντά Του. 
Εἶδε τόν καρκίνο ὡς εὐλογία, τήν 

ἀπώλεια ὡς κέρδος, τόν πόνο ὡς φάρ-
μακο, τόν θάνατο ὡς ζωή. 
Δέν εἶναι μιά ἱστορία φαντασίας, 

ἀλλά μιά φανταστική ἱστορία ἑνός 
ἀνθρώπου πού ζήτησε μόνο ἕνα θαῦμα 
ἀπό τόν Θεό. Τήν σωτηρία του.
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Ἡ καρδιά πού δέν 
πιστεύει, εἶναι ἀνήσυ-
χος, ἀγχώδης, ἀδημο-
νοῦσα. Ἡ καρδιά πού 
πιστεύει, εἶναι τό ἀντί-
θετο: εἰρηνική, χαρω-
πή, στερεά σάν τό δια-
μάντι. 
 

* * * 
 Ὅ ταν προσεύχεσαι 

στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, μήν ἔχεις τήν ἐντύπωση ὅτι 
βρίσκεται ἔξω σου. 
Νά Τοῦ μιλᾶς μέσα σου, σάν σέ ἔνοικο 
τῆς καρδιᾶς σου. Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ 
Θεός γιά τούς ἀληθινά πιστούς. «Οὐκ 
οἴδατε ὅτι ναός Θεοῦ ἐστέ καί τό 
Πνεύμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;» (A΄ 
Κορ. Γ΄16). 
 

* * * 
 Νά εἶσαι ζηλωτής τῆς ἀγάπης. Ὅλα 

θά παρέλθουν, ἡ ἀγάπη ὅμως θά 
μείνει στόν αἰώνα, ὅπως καί ὁ Θεός, 
πού εἶναι Ἀγάπη. 

 
* * * 

 

Λέγε, συνεχῶς μέσα 
στήν καρδιά σου: «Ὁ 
Χριστός εἶναι Ἀγάπη». 
Ἔτσι, θά ἀγαπᾶς 
ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, θυσιάζοντας, χά-
ριν αὐτῆς τῆς Ἀγάπης, 
ὅ,τι ἔχεις ἀκριβό, ἀκόμα 
καί τήν ἴδια σου τή ζωή. 
 

* * * 
 Εἶναι πολλές οἱ σταγόνες τῆς βροχῆς, 

ἀλλά ὅλες προέρχονται ἀπό ἕνα σύν-
νεφο. Εἶναι πολλές οἱ ἀκτίνες τοῦ 
ἡλίου, ἀλλά ὅλες προέρχονται ἀπό 
τό μεγάλο αὐτό ἄστρο. Εἶναι πολλά 
τά φύλλα τοῦ δένδρου, ἀλλά ὅλα 
ἀνήκουν στό δένδρο. Εἶναι πολλοί οἱ 
κόκκοι τῆς ἄμμου πάνω στή γῆ, ἀλλά 
ὅλοι προέρχονται ἀπό τήν ἴδια αὐτή 
γῆ. 
Ἔτσι, πολλοί εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι, 

ἀλλά ὅλοι ἕλκουν τήν καταγωγή τους 
ἀπό τόν Ἀδάμ, καί πρίν ἄπ’ὅλα, ἀπό 
τόν Θεό. 
 

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης, 
ἀπό τό βιβλίο: "Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου" 
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Ἡ πόλη μας, ἡ Κατερίνη, ἔχει τήν 
τιμή καί τήν χαρά νά φέρει τό ὄνομα 
τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἀπόδειξη 
αὐτῆς τῆς ἀγάπης τῶν κατοίκων 
της γιά τήν Ἁγία, εἶναι καί τό γεγονός 
ὅτι ὁ πρῶτος, χρονολογικά, Ι. Ναός 
της, τιμᾶται στό ὄνομά της. Κάθε 
χρόνο, στήν γιορτή της, συρρέουν 
πλῆθος κόσμου, προκειμένου νά 
ἐκφράσουν τήν εὐλάβεια καί τήν 
ἀγάπη τους γι’ αὐτήν τήν ὄμορφη 
καί πάνσοφη κόρη. 
Ὁ ὑμνογράφος, γιά νά τονίσει 

αὐτό τό κάλλος τῆς ψυχῆς καί τοῦ 
σώματος τῆς Ἁγίας, στό ἀπολυτίκιό 
της, τήν χαρακτηρίζει ὡς «Πανεύ-
φημον Νύμφην Χριστοῦ». Καί αὐτό, 
γιατί ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἀποφάσισε 
νά κάνει μοναδικό νυμφίο της τόν 
γλυκύτατο Χριστό. 
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη γεννήθηκε 

στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου, 
τήν ἐποχή πού τόν βασιλικό θρόνο 
διαδέχτηκαν οἱ ἀσεβέστατοι βασιλεῖς 
Μαξιμιανός, Μαξέντιος καί Μαξι-
μίνος, 305-313 μ.Χ. 
Ἡ Ἁγία, λόγω τῆς ξακουστῆς 

ὀμορφιᾶς της, τῆς φημισμένης σοφίας 
της - καθώς εἶχε βαθιά ἐντρυφήσει 
στήν ἑλληνική παιδεία- καί τοῦ με-
γάλου της πλούτου, ἀφοῦ ἦταν κόρη 

τοῦ ἡγεμόνος τῆς Ἀλεξάνδρειας 
Κώνστα, ἀποτελοῦσε περιζήτητη, 
ἴσως καί μοναδική, νύμφη τῆς ἐποχῆς 
της. Συγγενεῖς καί φίλοι τήν προ-
ετοίμαζαν νά παντρευτεῖ. 
Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ Ἁγία, ἀγα-

ποῦσε περισσότερο τήν παρθενία. 
Ὅταν ὅμως ἄρχισαν νά τήν ἐνοχλοῦν 
συστηματικά ὥστε νά πάρει τήν 
ἀπόφαση νά νυμφευθεῖ, ἡ Ἁγία, θείᾳ 
οἰκονομίᾳ, ζήτησε νά τῆς φέρουν 
γιά γαμπρό, μόνο κάποιον, ἀνώτερο 
ἀπό αὐτήν στή γνώση, στήν ὀμορφιά, 
στόν πλοῦτο καί στήν εὐγενική της 
καταγωγή καί ἐκείνη τότε θά τόν 
ἀποδέχονταν ὡς τόν μέλλοντα σύ-
ζυγό της. 
Ὅλοι ὅμως γνώριζαν ὅτι ἦταν 

σχεδόν ἀδύνατον νά βρεθεῖ ἕνας τέ-
τοιος ἄνθρωπος, ἐκτός τοῦ πρίγκιπα 
τῆς Ρώμης ὁ ὁποῖος, ναί μέν τήν ξε-
περνοῦσε σέ πλοῦτο καί καταγωγή, 
ἀλλά ὑστεροῦσε ὑπερβολικά σέ σο-
φία καί ὀμορφιά. Ἡ μητέρα της 
ὅμως, πού ἦταν κρυφή Χριστιανή, 
σκέφτηκε τότε νά τήν ὁδηγήσει στόν 
ἀσκητή πνευματικό της, προκειμένου 
νά τόν συμβουλευθεῖ. Ὁ ἀσκητής, 
ἀφοῦ τίς δέχθηκε καί ἄκουσε τήν 
ὄμορφη καί συνετή κόρη, σκέφθηκε 
νά τῆς μιλήσει γιά τόν Χριστό, τόν 
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μόνο ἀληθινό Θεό! 
Τῆς ἀνέφερε μάλιστα ὅτι γνώριζε 

ἕναν τέτοιο ὑπέροχο ἄνθρωπο πού 
τήν ξεπερνᾶ σ’ ὅλα της τά χαρίσμα-
τα. Ἕναν ἄνθρωπο, ὅπου ἡ σοφία 
του κυβερνᾶ ὅλο τό σύμπαν κι ὅλα 
τά πλάσματα πού κατοικοῦν σ’ αὐτό. 
Ὅπου τό κάλλος του, ξεπερνᾶ ἀκόμη 
καί τή λάμψη τοῦ ἥλιου. Τό μέγεθος 
τοῦ πλούτου του εἶναι τόσο πολύ 
πού κανείς δέν τό γνωρίζει καί ἡ 
εὐγένειά του εἶναι ἀναμφισβήτητα 
ἀσύλληπτη καί μοναδική στόν κό-
σμο! Ἡ Ἁγία, στό ἄκουσμα αὐτῶν 
τῶν χαρισμάτων, ζήτησε ἀμέσως 
ἀπό τόν ἀσκητή νά τῆς γνωρίσει 
αὐτόν τόν ἐξαίσιο ἄνθρωπο. 
Τότε ὁ ἀσκητής τῆς ἔδωσε μιά 

εἰκόνα τῆς Παναγίας μέ τόν Χριστό 
ἀγκαλιά, λέγοντάς της ὅτι αὐτή εἶναι 
ἡ Παναγία, Μητέρα Ἐκείνου πού 
τῆς ἀνέφερε, καί τῆς ζήτησε νά κάνει 
μέ πίστη ὁλονύκτια προσευχή ἔχον-
τας τήν εἰκόνα στήν ἀγκαλιά της 
καί παρακαλώντας αὐτήν πού ὀνο-
μάζεται Μαρία, νά τῆς ἀποκαλύψει 
τόν Υἱό της! Ἡ Αἰκατερίνη, μέ ζῆλο 
καί πίστη, πῆρε τήν εἰκόνα καί ἀφοῦ 
κλείστηκε στό δωμάτιό της, ξεκίνησε 
τήν ὁλονύκτια ἀγρυπνία της. Κου-
ρασμένη ὅμως ἀπό τόν κόπο τῆς 
προσευχῆς, ἀποκοιμήθηκε καί τότε 
σέ ὅραμα εἶδε τήν Παναγία μέ τό 
Θεῖο βρέφος τό ὁποῖο ὅμως τήν 
ἀποστρέφετο μή μπορώντας ἔτσι ἡ 
Ἁγία νά δεῖ τό πρόσωπό Του. Παρόλο 
πού προσπάθησε ξανά νά κοιτάξει 
τόν Κύριο, Ἐκεῖνος ἔστρεφε πάλι 
ἀλλοῦ τό πρόσωπό Του. Αὐτό ἔγινε 

μάλιστα 3 φορές. Τότε ἄκουσε τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο νά λέγει στόν 
Υἱό της: 

- Κοίταξε, παιδί μου, τή δούλη 
σου Αἰκατερίνη πόσο σεμνή καί 
ὄμορφη εἶναι. 
Τό Ἅγιο βρέφος ἀποκρίθηκε: 
- Εἶναι τόσο ἄσχημη καί σκοτεινή, 

πού καθόλου δέν μπορῶ νά τήν 
ἀντικρύσω…ἄν θέλει νά μέ δεῖ, νά 
συμβουλευθεῖ, γιά τό τί πρέπει νά 
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κάνει, τόν γέροντα ἀσκητή. 
Ἔτσι, ἀφοῦ κατηχήθηκε ἀπό τόν 

ἅγιο γέροντα, ὁδηγήθηκε τελικά στό 
μυστήριο τοῦ Ἁγίου βαπτίσματος 
ἀπεκδύοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο 
γιά νά ἐνδυθεῖ γιά πάντα στολή 
θεοΰφαντη, τόν ἴδιο τόν Χριστό! 
Ἡ χαρά της τώρα ἦταν ἀπερί-

γραπτη. Ἡ καρδιά της φλεγόταν 
ἀπό θεϊκό ἔρωτα! Ὅλο τό βράδυ τό 
πέρασε ἀγρυπνώντας, μέχρι τή στιγ-
μή πού γιά λίγο ἀποκοιμήθηκε, βλέ-
ποντας σέ ὀπτασία τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο μέ τόν Χριστό ἀγκαλιά, 
κοιτάζοντας τήν Αἰκατερίνη μέ πολύ 
εὐφροσύνη καί ἱλαρότητα. Στήν 
ἐρώτηση τῆς Παναγίας πρός τό Θεῖο 
βρέφος, ἄν ἡ κόρη ἦταν τώρα πιά 
ἀρεστή, ὁ Σωτήρας Χριστός ἀπάν-
τησε: 

- Τώρα, ἡ ἄσχημη ἔγινε ἔνδοξη 
καί ὄμορφη, ἡ πτωχή καί χωρίς γνώ-
ση ἔγινε πλούσια καί σοφή, ἡ ἄσημη 
καί κατατρεγμένη ἔγινε σπουδαία 
καί εὐγενής καί ἐπιθυμῶ νά τήν 
μνηστευτῶ αἰώνια γιά νύμφη ἄφθαρ-
τη. 
Τότε ὁ Δεσπότης Χριστός τῆς χά-

ρισε ἕνα ὡραῖο δαχτυλίδι γιά ἔνδειξη 
τοῦ ἀρραβῶνος της. Ἀπό ἐκείνη τή 
στιγμή, ἡ καρδιά τῆς Ἁγίας, γέμισε 
ἀπό θεῖο ἔρωτα γιά τόν γλυκύτατο 
Χριστό! 
Πολύ γρήγορα ὅμως ἡ Ἁγία, χρει-

άστηκε νά ὁμολογήσει, ἐνώπιόν τοῦ 
εἰδωλολάτρου βασιλέως, τήν πίστη 
της. Ὅταν στάθηκε ἐνώπιόν τοῦ 
ἡγεμόνος κάμφθηκε ὁ θυμός του 
μπροστά στή νεότητα, τήν ὀμορφιά 

καί τή σοφία τῆς Ἁγίας. Γι’ αὐτό 
καί δέν ἔδωσε ἀρχικά ἐντολή νά τή 
βασανίσουν. 
Μάλιστα χρησιμοποιώντας 150 

ρήτορες, τούς πιό σοφούς καί ὀξεῖς 
στόν νοῦ, τῆς ἐποχῆς προσπάθησε 
νά τή μεταπείσει. Μάταια ὅμως. Ἡ 
Ἁγία, ἔχοντας τήν ἄνωθεν σοφία, 
κατέπληξε ὅλους τούς ρήτορες καί 
δέν μπόρεσαν ὄχι μόνο νά μήν ἀντι-
σταθοῦν στήν ἀλήθεια ἀλλά καί νά 
ὁμολογήσουν -ὅλοι τους- Χριστό ὡς 
τόν ἀληθινό Θεό μέ ἀποτέλεσμα 
ὅλοι τους νά ὁδηγηθοῦν ( 17 Νοεμ-
βρίου) στήν πυρά! Καί ἔτσι ἔγινε ἡ 
φωτιά γι’ αὐτούς τό βάπτισμα πού 
τούς καθάρισε ἀπό κάθε κηλίδα 
ψυχῆς καί σώματος. Ὁ ἀσεβής ὅμως 
βασιλιάς ὄχι μόνο δέν σταμάτησε 
ἀλλά συνέχισε μέ κολακεῖες ὥστε 
νά μεταπείσει τήν Ἁγία, χωρίς ὅμως 
νά καταφέρει τίποτα. Ὀργισμένος 
τότε, ἔδωσε ἐντολή νά τήν μαστιγώ-
σουν. Ἡ σάρκα της ‘’ἄνοιξε’’! Τίποτε 
ὅμως δέν τήν ἔκαμπτε. Οὔτε καί 
αὐτό τό μαρτύριο τοῦ τροχοῦ πού 
θά τῆς κατέσχιζε τίς σάρκες της. 
Θεία οἰκονομία ὅμως, μέ τή βοήθεια 
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ἑνός ἀγγέλου, ἡ Ἁγία βρέθηκε λυμένη 
καί ἀβλαβής. Ὁ βασιλιάς, ὀργισμένος 
μετά ἀπό ὅλα αὐτά, ἔδωσε ἐντολή 
νά ἀποκεφαλίσουν τήν Ἁγία. Ἔτσι 
ἡ Ἁγία παρέδωσε τήν ψυχή της στόν 
Δεσπότη Χριστό, στίς 25 Νοεμβρίου 
τοῦ 307 μ.Χ. καί ἅγιοι ἄγγελοι μετέ-
φεραν τό Τίμιο λείψανό της στό 
ὄρος Σινά. 
Ἔτσι λοιπόν μέ ἀφορμή τήν ζωή 

τῆς Ἁγίας μας, καταλαβαίνουμε ὅτι 
γιά νά προκόψουμε πνευματικά στή 
ζωή τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά πάρουμε 
τήν ἀπόφαση, εἰλικρινά, μέ τό χέρι 
στήν καρδιά, νά δοῦμε τόν ἑαυτό 
μας, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί νά 
μήν φοβηθοῦμε νά ἀποδεχθοῦμε τό 
κατεστημένο τοῦ ἐαυτοῦ μας, πού 
ἐπικρατεῖ μέσα μας καί πού εἶναι 
ἐκεῖνο πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει ἐπιτέ-
λους νά ἀπαρνηθοῦμε τόν ἐγωισμό 
μας γιά χάρη τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-
στοῦ. 
Αὐτό βέβαια, γιά νά γίνει 

ἐξαρτᾶται καί ἀπό τή διάθεση με-
τανοίας πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος. Ἀπό 
τό πόσο δηλαδή εἶναι ἀποφασισμέ-
νος νά θυσιάσει τόν ἑαυτό του, τόν 
ἁμαρτωλό ἑαυτό του, ὅπως θυσιά-
στηκε καί ὁ Χριστός γιά χάρη τῆς 

Ἀγάπης Του γιά τόν ἄνθρωπο. 
Αὐτή εἶναι καί ἡ οὐσία τοῦ καθη-

μερινοῦ μας ἀγώνα. Νά συνειδητο-
ποιήσουμε τό ἔργο τό θυσιαστικό 
πού ἔχει κάνει ὁ Χριστός γιά τή σω-
τηρία τοῦ καθενός μας καί ἔτσι νά 
φιλοτιμηθοῦμε καί νά πάρουμε μιά 
σωστή στάση, μιά ταπεινή στάση, 
ἔναντι τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ! 
Ἐκείνου πού ἔφθασε μέχρι τόν Σταυ-
ρό, μέχρι τόν θάνατο καί κατέβηκε 
καί στόν Ἅδη, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά 
σωθεῖ, νά ταπεινωθεῖ καί νά παρα-
δεχθεῖ ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός καί ὅτι 
σώζεται μόνο διά τῆς Χάριτος τοῦ 
Θεοῦ! Τότε μόνο ὁ ἄνθρωπος θά 
βρεῖ τήν ἀληθινή χαρά καί κυρίως 
τήν διάθεση νά μήν χάσει αὐτήν τήν 
χαρά πού τήν δίνει ὁ Χριστός καί 
εἶναι ἐκείνη πού δυναμώνει τόν 
ἄνθρωπο, πού τόν κάνει νά ἀγωνι-
σθεῖ καί νά μήν παραδοθεῖ ἔναντι 
τῆς ἁμαρτίας. Κυρίως ὅμως νά κα-
ταλάβει τί ἔκανε ὁ Θεός γιά τόν 
ἄνθρωπο ὥστε νά γίνει ὁ ἄνθρωπος 
Θεός, κατά χάρη Θεοῦ, μικρός 
Θεός!!! 

 
π. Γεώργιος Γεωργαντᾶς, 

Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης 
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Νά πῶς ζωγραφίζει συνολικά 
τή ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν 
ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγε-
λιστής Λουκᾶς, δίνοντάς μας μίαν 
καταπληκτική εἰκόνα: 

«Μὲ ἐπιμονὴν καὶ ζῆλον μεγά-
λον ἄκουγαν τὴν διδασκαλίαν 
τῶν Ἀποστόλων, ἐπικοινωνοῦσαν 
μὲ ἀγάπην μεταξὺ τους, μετελάμ-
βαναν στὸ μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας καὶ προσηύχοντο. 
Ἔπεσε δὲ φόβος μεγάλος σέ κάθε 
ψυχὴν καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἐπίστευαν 
καὶ προηγουμένως περιγελοῦσαν τοὺς 
μαθητές, διότι πολλὰ καταπληκτικὰ 
θαύματα καὶ ὑπερφυσικὰ σημεῖα ἐγί-
νοντο διὰ τῶν Ἀποστόλων. Ὅλοι δὲ 
αὐτοὶ ποὺ εἶχαν πιστεύσει εὐρίσκοντο 
σέ συνεχῆ ἐπικοινωνίαν καὶ ἑνότητα 
μεταξὺ τους καὶ εἶχαν τὰ πάντα κοινά. 
Ἐπωλοῦσαν δὲ τὰ κτήματα καὶ τὰ 
ἄλλα ὑπάρχοντά τους καὶ τὰ εἰσπρατ-
τόμενα χρήματα ἐμοίραζαν στοὺς πτω-
χοὺς ἀδελφούς, ἀνάλογα μὲ τίς ἀνάγκες 
ποὺ εἶχε ὁ καθένας ἀπὸ αὐτούς. Κάθε 
δὲ ἡμέραν ἤρχοντο μὲ ζῆλο καὶ μὲ μία 
ψυχὴν ὅλοι στὸν ναόν, καὶ ἀφοῦ ἔκο-
πταν τὸ ψωμί, ἰδιαιτέρως στὰ σπίτια, 
μετεῖχαν στὴν τροφὴν ποὺ παρετίθετο 
καὶ ἔτρωγαν μὲ ἀγαλλίασιν καὶ ἁπλό-
τητα καρδίας δοξολογοῦντες τὸν Θεὸν 
καὶ ἔχοντας τὴν ἐκτίμησιν καὶ εὔνοιαν 
ὅλου τοῦ λαοῦ. Ὁ δὲ Κύριος προσέθετε 
κάθε ἡμέραν καὶ ἄλλους πιστοὺς στὴν 
Ἐκκλησία». 
Κύρια χαρακτηριστικά τῆς ζωῆς 

τῶν πρώτων πιστῶν ἦσαν: ἡ Θεία Κοι-
νωνία, ἡ προσευχή, ἡ ἀγαπητική με-
ταξύ τους κοινωνία καί ἡ ἀκρόαση 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 
Ἀπό τά ἀνωτέρω χωρία τῶν Πρά-

ξεων τῶν Ἀποστόλων γίνεται σαφές 
ὅτι ἡ πρώτη Χριστιανική κοινότητα 
ἀκολούθησε τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, 
γιά τήν συνεχή τέλεση τοῦ μυστηρίου 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 
Στίς Πράξεις 2, 42, διαβάζουμε, ὅτι 

οἱ πρῶτοι Χριστιανοί «ἦσαν δὲ προ-
σκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν 
ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ 
κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευ-
χαῖς». 
Ἡ «κλάσις τοῦ ἄρτου» εἶναι ἡ Θεία 

Λειτουργία, τό Μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας. Τό ρῆμα «προσκαρτερῶ» 
σημαίνει παραμένω ἐξακολουθητικά 
καί ὑπομονητικά. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί 
λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία 
τῶν Πράξεων, παρέμεναν συνεχῶς, 
σταθερά καί ἐξακολουθητικά στήν τέ-
λεση τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν προ-
σευχή, στήν ἀκρόαση τοῦ Θείου Κη-
ρύγματος καί στήν μεταξύ τους ἐν 
Χριστῷ ἀγαπητική κοινωνία καί ἑνό-
τητα. Κέντρο τῆς ζωῆς τους ἦταν ὁ 
Χριστός καί ἡ λατρεία Του. 
Λίγο πιό κάτω, στό ἐδάφιο 46 τοῦ 

ἴδιου κεφαλαίου τῶν Πράξεων, ὁ ἅγιος 
Λουκᾶς προσθέτει ὅτι ἦσαν «καθ᾿ 
ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυ-
μαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾿ 
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οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς 
ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας». 
Περνοῦσαν, ἑπομένως, οἱ πρῶτοι 

χριστιανοί ἀδελφοί μας, μεγάλο διά-
στημα τῆς ἡμέρας ὅλοι μαζί συγκεν-
τρωμένοι, μέ κέντρο τόν Κύριο καί 
τούς Ἁγίους Ἀποστόλους. Λέγει χα-
ρακτηριστικά τό κείμενο τῶν Πράξε-
ων: «πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ». 
Ἀπό ὅλα τά ἀνωτέρω προκύπτει 

ὅτι οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ζοῦσαν: 
α) τελώντας καθημερινά τήν Θεία 

Λειτουργία, 
β) κοινωνώντας καθημερινά τοῦ 

Δεσποτικοῦ Σώματος καί Αἵματος, 
γ) ἐπικοινωνώντας ἀδελφικά μεταξύ 

τους, 
δ) ἀσκώντας τήν φιλανθρωπία καί 

τήν μεταξύ τους ἀγάπη, 
ε) σχολάζοντας σέ προσευχές (κοινή 

λατρεία), 
στ) διαμοιράζοντας μεταξύ τους, 

ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τους, τά 
ὑλικά ἀγαθά τους, 
ζ) ἀκούγοντας τό ἀποστολικό κή-

ρυγμα (κατήχηση), ὄχι γιά κάποια 
λεπτά ἤ ὧρες, ἀλλά γιά πολλές-πολλές 
ἡμέρες, ὅπως μᾶς διδάσκει χαρακτη-
ριστικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἑρμη-
νεύοντας τά ἀνωτέρω χωρία. 
Εἶχαν, πράγματι, ὅλα ἀλλάξει συγ-

κλονιστικά στή ζωή τους... 
Ὅλα αὐτά εἶναι τό πρότυπο γιά τή 

ζωή τῶν χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων 
καί θά πρέπει νά θεωροῦνται ὁδηγη-
τικά σημεῖα γιά τούς πιστούς τῶν 
συγχρόνων «κοσμικῶν» ἐνοριῶν. 

 
Ἱερομόναχος  

Σάββας Ἁγιορείτης 

Χωρίς τόν Χριστό, ὁ κόσμος εἶναι 
ἕνα θέατρο τοῦ παραλόγου.  

Χωρίς τόν Χριστό, δέν μποροῦμε 
νά ἐξηγήσουμε τίποτα! 

Γιατί τόση λύπη, ἀδικία,  
ἀποτυχίες, γιατί ἔρχονται 

ἀρρώστιες, γιατί; γιατί; γιατί; 
Χιλιάδες "γιατί;". 

Κατάλαβέ το.  
Κανείς ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά 
ἐξηγήσει αὐτή τήν ἄπειρη λο-

γική, τήν ἀπάντηση σέ ὅλα 
αὐτά τά "γιατί;". Μόνο μέ τόν 

Χριστό ὅλα ἐξηγοῦνται... 
Μᾶς ἑτοιμάζουν γιά τήν αἰωνιό-

τητα. Ἴσως ἐκεῖ θέλει νά μᾶς 
ἐξηγήσει κάποια "γιατί;". 

 
 Ἀρχιμ.  Ἐπιφάνιος  
Θεοδωρόπουλος 



«Οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν 
ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ 
μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς 
ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγ-
γελίου, ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατοντα-
πλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 
οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς 
καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα 
καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν 
τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν 
αἰώνιον». (Μάρκ. 10, 29-30). 
Εἶναι ἀψευδὴς αὐτὸς ὁ λόγος 

τοῦ Κυρίου. Σᾶς βεβαιώνω ὅτι, 
ὅταν ἄφησα τὰ παιδιά μου καὶ τὰ 
ἐμπιστεύτηκα στὸν Θεό, Ἐκεῖνος 
τὰ φρόντισε. Τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν 
σωστὰ καὶ νομίζω ὅτι ἐγὼ δὲν θὰ 
μποροῦσα νὰ τὰ φροντίσω τόσο 
καλά. Καὶ ὁ Κύριος μοῦ ἔδωσε 
ἑκατὸ φορὲς περισσότερα παιδιά. 
Μοῦ ἔδωσε ὅλους ἐσᾶς. Μοῦ ἔδωσε 
τὶς καρδιὲς σας διότι γνωρίζω πόσο 
μὲ ἀγαπᾶτε καὶ ἐγὼ ἀνταποκρί-

νομαι στὴν ἀγάπη σας μὲ τὴ δική 
μου θερμὴ ἀγάπη. Τόσο πολλὰ 
παιδιά μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός!… 
Καὶ τὰ δικά σας παιδιὰ πρέπει 

νὰ εἶναι μορφωμένα. Μόνο νὰ μὴν 
περιορίζεται ἡ μόρφωση καὶ ἡ ἀγω-
γή τους στὴν ἔξωθεν σοφία, στὴν 
σοφία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Νὰ μα-
θαίνουν ταυτόχρονα τὴν ἄνωθεν 
σοφία καὶ τὴν ἀνώτατη ἀλήθεια. 
Νὰ μαθαίνουν τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, νὰ 
μαθαίνουν τὴν εὐλάβεια, πῶς νὰ 
ἔχουν πάντα τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν σωστὴ χριστιανικὴ ὁδό. 
Μόνο τότε δὲν θὰ χαθοῦν τὰ παιδιά 
σας στὶς ὁδοὺς τῆς ἀνθρώπινης 
σοφίας, μόνο τότε πάνω ἀπ’ ὅλα 
θὰ ἔχουν πάντα τὴν χριστιανικὴ 
σοφία, τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ. Μ’ 
αὐτὸ τὸν τρόπο λοιπὸν πρέπει νὰ 
διαπαιδαγωγοῦμε τὰ παιδιά μας. 
Θὰ δώσετε λόγο ἐνώπιον τοῦ | Κ
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 Ἁγίου  
Λουκᾶ Κριμαίας
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Θεοῦ γιὰ τὰ 
κακὰ παραδείγματα 
πού δίνετε στὰ παιδιά σας, γιὰ 
τοὺς καυγάδες πού γίνονται 
μπροστὰ στὰ μάτια τους, γιὰ τὶς 
φλυαρίες πού ἀκοῦνε νὰ λέτε. Ἂν 
ἐσεῖς οἱ ἴδιοι τὸ κάνετε αὐτὸ τότε 
τὰ παιδιὰ σας τί μποροῦν νὰ μάθουν 
ἀπό σᾶς; 
Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων πρέπει νὰ 

ἀρχίζουμε τὴν ἀγωγή, διότι μόνο 
σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία τὰ παιδιὰ 
ἀποδέχονται μὲ εὐκολία νουθεσίες 
καὶ προτροπές. Ἡ ψυχὴ τους εἶναι 
σὰν τὸ κερὶ μαλακὴ ὅπου κάθε 
δικός σας λόγος ἤ πράξη μένουν, 
καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα παρα-
δείγματα, λόγος ἀγαθὸς ἡ αἰσχρός. 

«Μικρὸς βλαστός, ὅπου τὸν γέρ-
νεις τέτοια κλίση θὰ πάρει· ἕνα και-
νούριο δοχεῖο ἂν θὰ ἐκπέμπει μυ-
ρωδιὰ ἡ κακοσμία ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὸ μὲ τί θὰ τὸ γεμίσετε, βάζοντας 
μέσα εἴτε ἀρώματα εἴτε ἀκαθαρσίες» 
(Ἁγ. Τύχων τοῦ Ζαντόνσκ). 
Μητέρα, τὸ πιὸ ἀγαπημένο πρό-

σωπο γιὰ τὸ παιδί, πηγὴ στοργῆς 
καὶ τρυφερότητας, στέκεται προ-
σευχόμενη μπροστὰ στὴν εἰκόνα 
τοῦ Χριστοῦ. Τὸ παιδὶ κοιτάζει πότε 
αὐτὴν καὶ πότε τὴν εἰκόνα καὶ δὲν 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μακρὲς ἐξηγήσεις  

 
γιὰ τὸ τί σημαίνει αὐτό. Νά, αὐτὸ 
εἶναι τὸ πρῶτο σιωπηλὸ μάθημα 
τῆς θεογνωσίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο 
καὶ τὸ πιὸ σημαντικὸ μάθημα τῆς 
εὐλάβειας. Τέτοια μαθήματα μπο-
ρεῖτε καὶ πρέπει πάντα νὰ δίνετε 
στὰ παιδιά σας. 
Δὲν ὑπάρχει γιὰ τὴν μητέρα 

καθῆκον μεγαλύτερο καὶ ἔργο ἱερό-
τερο, γιὰ τὸ ὁποῖο αὐτή φέρει εὐθύνη 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀπ’ αὐτὸ τῆς 
ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν. Στὸν Θεὸ 
θὰ δώσετε λόγο ἂν ἀμελήσετε αὐτὸ 
τὸ ἔργο. Καὶ ἀπὸ τώρα θ’ ἀρχίσουν 
τὰ βάσανά σας καὶ θὰ ρίχνετε πικρὰ 
δάκρυα καὶ θὰ ἀναστενάζετε βλέ-
ποντας τὰ παιδιά σας. 
Λοιπόν, «Ὁρᾶτε μὴ καταφρονή-

σητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων» (Ματ. 
18, 10). Νὰ φροντίζετε τὰ παιδιά 
σας, νὰ εἶστε γι’ αὐτοὺς παράδειγμα 
τῆς γνήσιας χριστιανικῆς ζωῆς καὶ 
ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου στοὺς αἰῶνες 
τῶν αἰώνων θὰ εἶναι σ’ ὅλους ἐσᾶς 
καὶ στὰ παιδιά σας. 

 
Ἀπό τό βιβλίο:  

Διδαχὲς Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας.



Ε ἶναι ἀναμφισβήτητη ἡ ἀξία 
τοῦ παραμυθιοῦ. Διδάσκει 

ἀθόρυβα τά παιδιά, τά καλλιεργεῖ 
στίς ἀρετές, διορθώνει τά κακῶς 
κείμενα στίς ψυχές τους. Πρω-
ταρχικός βέβαια σκοπός εἶναι ἡ 
εὐχαρίστηση, ἡ ἀνάπαυση πού 
προξενεῖ καί ἡ χαλάρωση πού 
ἐπέρχεται μετά ἀπό ἔντονη ἤ μή 
δραστηριότητα. Εἶναι κατ’ ἐξοχήν 
διασκέδαση καί ψυχαγωγία. Πολ-
λές φορές παραμελημένα παιδιά, 
παιδιά πού δέχονται ἀπόρριψη 
ἀπό τούς μεγαλύτερους, βρίσκουν 
κρησφύγετο στή διήγηση, στό 

μύθο καί μάλιστα υἱοθετοῦν 
ἥρωες πού τ’ ἀντιπροσωπεύουν. 
Βρίσκουν δικαίωση καθώς ἐκτυ-
λίσσεται τό σενάριο τῆς ἱστορίας 
ἤ ἀκόμη παίρνουν ἀποφάσεις γιά 
τήν ἐν γένει συμπεριφορά τους. 
Ξεπερνοῦν φοβίες, μαθαίνουν ν’ 
ἀγαποῦν ἀκόμη καί τούς «κα-
κούς», ὅταν αὐτοί μετανιώνουν, 
χαίρονται μέ τή νίκη τῶν τίμια 
ἀγωνιζομένων πρωταγωνιστῶν. 
Παρατηροῦν πώς καί οἱ κομπάρ-
σοι παίζουν σημαντικό ρόλο στήν 
πλοκή τοῦ ἔργου κι ὅτι κανείς 
δέν ἀπομονώνεται οὔτε καί οἱ 
ἔχοντες «εἰδικές ἱκανότητες». 
Ὡριμάζουν στή διαίσθησή τους 
καθώς ἀντιλαμβάνονται τίς δυ-
σκολίες τῆς ζωῆς καί τά προβλή-
ματα πού ἐνδεχομένως προκύ-
πτουν. Ἐκτιμοῦν τίς ἔξυπνες τε-
χνικές τῶν ἡρώων καί ὑπολογί-
ζουν τίς τυχόν δικές τους κινήσεις 
ἄν τά ἴδια ἐπενεργοῦσαν στό πα-
ραμύθι. 

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τά παι-
διά ζητοῦν τήν ἐπανάληψη, ξανά 
καί ξανά, τοῦ παραμυθιοῦ. Αὐτό 
σημαίνει ἤ ὅτι κάτι δέν κατάλαβαν 
ἤ ὅτι θέλουν νά τό ξαναζήσουν 
γιά νά τό ξαναπολαύσουν. Ἐντυ-
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πωσιάζονται ὅταν ὁ ἀφηγητής 
ἀλλάζει τό τέλος ἤ ἁπλῶς συνε-
χίζει τή διήγηση μέ τούς ἴδιους 
ἥρωες, σέ ἄλλες περιπέτειες. 

Ἡ εὐχαρίστηση γίνεται ἀκόμη 
μεγαλύτερη ὅταν ὑπάρχει εἰκο-
νογράφηση ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνός μέν 
λειτουργεῖ ὡς ἐφέ, ἀφ’ ἑτέρου πε-
ριορίζει λίγο τή φαντασία. 

Ὅταν κανείς ἀναλογιστεῖ τίς 
θετικές πλευρές τοῦ παραμυθιοῦ 
παίρνει, καί πολύ σωστά, σοβα-
ρότερη θέση ἀπέναντί του. Ἀνα-
πολώντας ὁ ἴδιος στήν παιδική 
του ἡλικία, σκέφτεται πώς τά 
πράγματα τότε ἦταν εὐκολότερα, 
ὅσον ἀφορᾶ τή λύτρωση ἀπό τά 
παιδικά τραύματα. Ὁ πατέρας, ἡ 
μητέρα καί περισσότερο ὁ παπ-
πούς κι ἡ γιαγιά ἀκουμποῦσαν 
τήν ψυχή τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, 
κατά τήν ὥρα τοῦ ἀφηγήματος, 
τοῦ ἁπάλυναν τόν πόνο ἐνῶ ταυ-
τόχρονα τοῦ μετάγγιζαν θάρρος 
κι ἐλπίδα. Ὄχι ὅτι τώρα δέν ἰσχύει 
αὐτό, ὅμως οἱ κοντινοί συγγενεῖς 

πολλές φορές ἐμπιστεύονται τήν 
τηλεόραση ν’ ἀναλάβει αὐτόν τόν 
τιμητικό ρόλο. Ἔτσι ἀπομακρύ-
νονται ἀπ’ τά βλαστάρια τους ἐξ 
«ἁπαλῶν ὀνύχων». 

Μήπως ἄν γυρνοῦσαν λίγο σε-
λίδα κι ἀναθεωροῦσαν τίς ἀπό-
ψεις τους καί τόν τρόπο δια-
παιδαγώγησης τῶν εὐαίσθητων 
νεαρῶν ψυχῶν, αἰσθάνονταν 
καί οἱ ἴδιοι τους λύτρωση καί 
ἀπαλλαγή ἀπό τίς ἐνοχές τῆς 
ἐπιμέλειας σ’ αὐτό τό θέμα πού 
τούς βαραίνουν; Ἔτσι θ’ ἀπο-
λάμβαναν κι αὐτοί τίς θερα-
πευτικές ἰδιότητες τοῦ παρα-
μυθιοῦ. Ἀξιοποιώντας τό δῶρο 
τοῦ Θεοῦ νἆναι γονεῖς ἤ κη-
δεμόνες, κι ἐπιλέγοντας δόκι-
μες ἱστορίες θ’ ἀπολαμβάνουν 
τή συντροφιά τῶν παιδιῶν 
τους καί σάν ἄλλοι Αἴσωποι 
θά χαίρονται νά χορηγοῦν τή 
διδαχή μαζί μέ τήν τέρψη. 

Διαμάντω Τοσουνίδου
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Τά προηγούμενα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ  
και τό εὐαγγελικό κήρυγμα τῆς  
Κυριακῆς (ἐπισκόπου Αὐγουστίνου  
Καντιώτη) στήν ἰστοσελίδα μας: 
www.iskiriaki.com 



Tό Δημογραφικό καί οἱ Ἐκτρώσεις 
 

Γράφει  
ὁ Παναγιώτης Μυργιώτης 

 
 

Ἡ  χώρα μας ἀντιμετωπίζει 
πολλά προβλήματα: 
Οἰκονομικά, ἠθικά, 

ἐθνικά καί ἄλλα. Ἕνα μεγάλο 
πρόβλημα εἶναι τό λεγόμενο δη-
μογραφικό, ἡ συρρίκνωση τοῦ 
πληθυσμοῦ. Πρόβλημα μέ πολλές 
πτυχές καί παραμέτρους οἰκονο-
μικές, ἠθικές, ἐθνικές κτλ. Πρό-
βλημα μέ βαθιές  ρίζες καί λύσεις 
πού ἀπαιτοῦν ἀποφάσεις γενναῖες 
καί χρόνο γιά νά ἀποδώσουν. Οἱ 
κατ’ ἔτος θάνατοι ὑπερβαίνουν 
κατά πολύ τίς ἐτήσιες γεννήσεις. 
Τό προσδόκιμο τῆς ζωῆς αὐξάνε-
ται. Ζοῦν οἱ ἄνθρωποι περισσό-
τερα χρόνια συγκριτικά μέ παλαι-
ότερες ἐποχές. Ἀποτέλεσμα ὁ 
πληθυσμός τῆς χώρας μας νά γερ-
νάει.  

Πρόβλημα προκύπτει γιά τά 
ἀσφαλιστικά ταμεῖα καί κυρίως 
γιά τήν ἐπιβίωση τῆς ὀρθόδοξης 
πατρίδος μας. Οἱ νέοι δέν δημι-

ουργοῦν οἰκογένειες καί ὅσοι δη-
μιουργοῦν περιορίζονται στήν γέν-
νηση ἑνός ἤ δύο παιδιῶν. Ἡ οἰκο-
νομική δυσκολία πού 
ἀντιμετωπίζουμε προβάλλεται ὡς 
δικαιολογία. Μᾶλλον, θέλουν νά 
ξεχνοῦν ὅτι τά πολλά παιδιά εἶναι 
εὐλογία Θεοῦ. «Αὐξάνεσθε καί 
πληθύνεσθε καί κατακυριεύσατε 
τήν γῆν», ἐντολή τοῦ Θεοῦ στούς 
πρωτόπλαστους. Οἱ πολυμελεῖς 
οἰκογένειες εἶναι εὐλογημένες ἀπό 
τόν Κύριο. Δίδει τή χάρη Του καί 
τήν εὐλογία Του. 

Ἡ ἑλληνική κοινωνία καί πολι-
τεία πῶς ἀντιμετωπίζει τό πρό-
βλημα; Χρόνια πολλά εἴχαμε  νά 
ἀκούσουμε προτάσεις γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος-
βόμβας στά θεμέλια της ὀρθόδοξης 
Ἑλλάδας. Μᾶς προβληματίζει τό 
γεγονός ὅτι κάθε χρόνο χιλιάδες 
ἀθώα παιδιά, στήν Ἑλλάδα, δέν 
βλέπουν τό φῶς τοῦ ζωοδότη 
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ἥλιου, γιατί ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ 
γονεῖς τους νά τά σκοτώσουν, χω-
ρίς νά ὑποστοῦν τίς κυρώσεις τοῦ 
νόμου. Ὁ λόγος εἶναι γνωστός: οἱ 
τεχνητές ἐκτρώσεις εἶναι νόμιμες. 
Ὁ ὅρκος τοῦ  Ἱπποκράτους πού 
δίνουν οἱ γιατροί ἀναφέρει: «Δέν 
θά ἐμπιστευθῶ σέ ἔγκυο μέσο πού 
προκαλεῖ ἔκτρωση». Μελέτες ἀνα-
φέρουν ὅτι κατ’ ἔτος 300.000 παι-
διά-ἔμβρυα φονεύονται. Νομιμο-
ποιώντας καί ἀκολουθώντας τήν 
τακτική τῶν ἐκτρώσεων ξεχνᾶμε 
καί περιφρονοῦμε τόν Κύριο τῆς 
ζωῆς καί τοῦ θανάτου.  

Πανηγυρίσαμε καί κάναμε σύμ-
βολο - σημαία τῆς προοδευτικό-
τητας καί τοῦ φεμινιστικοῦ κινή-
ματος τό «δικαίωμα»! στήν 
ἔκτρωση. Τό παιδί μας τό ὑποβι-
βάσαμε στό ἐπίπεδο ἄψυχου ἀντι-
κειμένου, ἴσως καί πιό κάτω. Δεί-
χνουμε ἀγάπη καί προστασία σέ 
ἕνα ζωάκι (καλά κάνουμε, εἶναι 
κτίσμα τοῦ Θεοῦ) καί στό παιδί 
μας ἀπαγορεύουμε νά δεῖ τόν κό-
σμο, τοῦ στεροῦμε τό στοιχειωδέ-
στερο τῶν δικαιωμάτων, αὐτό τῆς 
ζωῆς.  

Ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας 

τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Εἴμα-
στε τό τελειότερο κτίσμα τῆς δη-
μιουργίας Του καί θά πρέπει νά 
συνειδητοποιήσουμε ὅτι συνδημι-
ουργοῦμε μέ τόν Θεό τά παιδιά 
μας καί δέν ἔχουμε κανένα δι-
καίωμα νά τά φονεύουμε. Νά στα-
ματήσει ὁ ἐγωισμός καί ἡ ὑπερη-
φάνεια! Ἄς παύσει ὁ ἄρχοντας 
τοῦ σκότους νά καθορίζει τά βή-
ματα τῆς ζωῆς μας, διότι ὁ Κύριος 
εἶναι ὁ ρυθμιστής τῆς ζωῆς καί 
τοῦ θανάτου. Ἄς σταθοῦμε ὑπεύ-
θυνα μπροστά στίς ἐπιλογές τῆς 
ζωῆς μας, δείχνοντας τουλάχιστον 
τή στοιχειώδη ἐντιμότητα νά ὑφι-
στάμεθα ἐμεῖς τίς συνέπειες τῶν 
πράξεών μας καί νά μήν τίς μετα-
βιβάζουμε, ἐντελῶς ἄδικα καί πα-
ράλογα, στά ἴδια μας τά σπλάγ-
χνα, εἰδικά τή στιγμή πού 
βρίσκονται ἐντελῶς ἀθῶα καί ἀνυ-
περάσπιστα μέσα στό σῶμα τῆς 
μητέρας τους... 

 
Υ.Γ. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅρισε 
ὡς ἡμέρα τῶν ἀγέννητων παιδιῶν 
τήν πρώτη Κυριακή μετά τά Χρι-
στούγεννα.
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Φθινόπωρο, ὁ καιρὸς τῆς 
σπορᾶς ἔφθασε γιὰ τοὺς γε‐

ωργούς. Τὴν Κυριακή τοῦ Σπορέως ἀρχίζει ἐπί‐
σημα καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν πνευματικὴ σπορά. 

Στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στρατευμένη 
καὶ ἡ «Κυριακή», πού μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, χρόνια τώρα, δὲν 

σταματᾶ τὴν ἱεραποστολική της διακονία.  
Στὴν αἴθουσα τοῦ συλλόγου, Β΄ πάροδος Εἰρήνης 2, (παραπλεύρως τῆς 

Τράπεζας Eurobank), πραγματοποιοῦνται κύκλοι μελέτης  Ἁγ. Γραφῆς, τὶς ἀπο‐
γευματινὲς ὧρες,  ὁμιλίες καὶ νεανικὲς συνάξεις.  Οἱ ἐκδηλώσεις  στὴν αἴθουσα 
ξεκινᾶνε στὶς 5 Ὀκτωβρίου μὲ τὸν Ἁγιασμό, σύμφωνα μὲ τὸ φετινὸ πρόγραμμα.  

Εὐχόμαστε καὶ τώρα κατὰ τὴ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ νὰ χαρίζει ὁ Κύριος 
σὲ ὅλους μας πνεῦμα μαθητείας καὶ ζῆλο ἱεραποστολικό. Ἔτσι, ὅπως μᾶς ἐνθαρ‐
ρύνει ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου, «ὁ Κύριος τῆς σπορᾶς καὶ δικός μας Κύ‐
ριος δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει νὰ χάσουμε τὶς ἐλπίδες μας καὶ νὰ μείνουμε χωρὶς 
ἀνταπόδοση». 

Ἀπογευματινὲς Συνάξεις: 
Ὁ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς κάθε Δευτέρα στὶς 6.00 μ.μ. γιὰ κυρίες. 
Ὁ κύκλος τῆς Τετάρτης γιὰ ἄνδρες καὶ γυναῖκες στὶς 6.00 κ 7.00 μ.μ. 
Ἡ ὁμιλία τοῦ Σαββάτου στὶς 7.00 μ.μ. 
Οἱ νεανικὲς συνάξεις τῆς Δευτέρας στὶς 6.00 μ.μ.  
 
 

Ἀνανέωση Συνδρομῆς 
 

Ἀγαπητοὶ συνδρομητές, 
Τὸ περιοδικὸ στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὴ δική σας ἀγάπη γιὰ νὰ καλύψει τὰ 

ἔξοδα τῆς κυκλοφορίας του. Γιὰ αὐτὸ, σᾶς παρακαλοῦμε, νὰ ἐλέγξετε τὴν ἡμε‐
ρομηνία λήξης τῆς συνδρομῆς του, ἡ ὁποία ἀναγράφεται στὴν ἐτικέτα τοῦ πε‐
ριοδικοῦ σας. Τὴν ἀνανέωσή της μπορεῖτε νὰ τὴν κάνετε μὲ κατάθεση στὸν λο‐
γαριασμὸ τῆς τράπεζας Πειραιῶς: IBAN: GR8501722540005254076004404 ἢ 
στὸ γραφεῖο τοῦ συλλόγου, τὶς ὧρες λειτουργίας τῆς αἴθουσας. Ἐναλλακτικὰ 
στὸν διανομέα τοῦ περιοδικοῦ ἢ στὸ ἐκκλησιαστικὸ βιβλιοπωλεῖο Φάρος στὴν 
Κατερίνη. Ἡ ἀπόδειξη ἀποστέλλεται στὸ ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ. 

Ἐὰν γιὰ κάποιο λόγο ἐπιθυµεῖτε νὰ µήν λαµβάνετε πλέον τὴν «Κυριακή», 
ἐνηµερῶστε µας. Διαφορετικά τό τεῦχος θὰ ἀποστέλλεται καὶ ἡ συνδροµή σας 
θὰ ἐκκρεµεῖ.  Ἐὰν ἀλλάξει ἡ διεύθυνσή σας, ἐνηµερῶστε µας ἐγκαίρως μὲ τὰ 
νέα στοιχεῖα σας. 

Περιµένουµε τὰ δικά σας κείμενα, τὰ σχόλια καὶ τὶς προτάσεις σας γιὰ τὴν 
«Κυριακή»! 
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