
«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 22
ΧΕΙΜΩΝΑΣ  2019-20



 

 

 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ......................................3 

Χριστούγεννα σημαίνει Θεάνθρωπος .....4 

Κόντρα στό ρεῦμα ......................................5 

Ζητεῖται ἀπάντηση......................................6 

Ἡ κατήχηση τοῦ λαοῦ μας εἶναι  

ἀναγκαιοτάτη σήμερα................................8 

Περί τῶν δύο θελήσεων καί τῆς  

προαιρέσεως ................................................9 

Οἱ πέτρες τοῦ Θεοῦ.................................12 

«Πῶς θὰ καταλάβω ἐὰν ἔχω λύπη;».....13 

Τί «δὲν εἴμαστε» ......................................14 

«Πάτερ….συγγνώμη…».........................15 

Ἁγιότητα εἶναι ..........................................17 

Χρυσό τό ἡλιοβασίλεμα τήν ὄψη μας  

πυρώνει .....................................................19 

Περὶ γάμου ...............................................20 

Ὅταν ἔχετε χρόνο....................................21 
Μιά ὑπέροχη Χριστουγεννιάτικη  

ἱστορία.......................................................22 

Ἀπό τήν πέννα τῶν ἀναγνωστῶν μας .26 

Ἀπόψεις – Σχόλια στὴν  Ἐπικαιρότητα28 

Γεγονότα καί δράσεις τοῦ Συλλόγου ...30

Ἔτος ΣΤ΄ Δεκέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020 

Ἀριθ. Φύλλου 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Q

«Θεὸς ὤν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,  
τῆς μεγάλης βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, 
εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλαν ἡμῖν…»  

Κανὼν Χριστουγέννων, Ὠδὴ ε΄    
 

«Χρόνια πολλὰ  
καὶ εὐλογημένα» 

Καλὴ χρονιά, γόνιμη καὶ καρποφόρα 
πνευματικὰ καὶ ἱεραποστολικὰ  

εὔχεται ἡ «ΚΥΡΙΑΚΗ» σὲ ὅλον τον κό-
σμο, στοὺς σπορεῖς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ,  

στὰ μέλη της, φίλους, ἐθελοντές,  
δωρητές, συνεργάτες καὶ ἀναγνῶστες  

τοῦ περιοδικοῦ της.
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Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου 
 

Ὁ αἰώνιος καὶ παντοδύναμος Θεὸς 
δὲν ξέχασε τὸ πλάσμα του, ἐσένα. 

Ἔκανε τὸ πᾶν, γιὰ νὰ σὲ σώσει· 
προσπάθησε νὰ σὲ ξυπνήσει ἀπὸ τὸ λήθαργο 
τῆς πλανερῆς αὐτάρκειας μὲ χίλιους τρόπους. 

Ἔστειλε δικαίους καὶ προφῆτες, σοῦ ἔδωσε νόμο, 
ἐμφάνισε σημεῖα σὲ οὐρανὸ καὶ γῆ. 
Ὡστόσο, τὸ κακὸ εἶχε προχωρήσει. 

Χρειαζόσουν ἄλλο φάρμακο, ἰσχυρότερο. 
Τότε κι Αὐτός, ὁ ἴδιος ὁ προαιώνιος Θεὸς Λόγος, 
ὁ δημιουργός σου, ἀφοῦ ἄλλη λύση δὲν ὑπῆρχε, 

γίνεται γιὰ χάρη σου ἄνθρωπος 
καὶ γιὰ χάρη σου γεννιέται ἀδύναμο βρέφος, 

καὶ γιὰ σένα καὶ μόνο, ἐνῶ εἶναι πάμπλουτος, πτωχεύει, ἀδειάζει… 
Ὥστε ἐσὺ νὰ πλουτίσεις τὴ φύση σου μὲ τὴ θεότητά Του, 

κι ἔτσι νὰ ἐπανέλθεις στὴν ἀρχαία ἐκείνη ὀμορφιά… 
Αὐτὸ λέγεται τέλεια κι ἀκατάσχετη ἀγάπη. 

Ἀληθινὰ δὲν ξέρω πὼς ἀλλιῶς νὰ τὸ ἐκφράσω. 
Καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἀποφάσισε 

νὰ σὲ γλυτώσει σὰν βασιλιὰς τὸν δοῦλο του, 
μὰ σὰν ὁ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφό. 

Δὲν εἶσαι ζῶο νὰ σοῦ βάλει χαλινάρι. 
Ἐλεύθερο σὲ θέλει γιὰ δικό Του. 

Νὰ τ’ ἀψηφήσεις ὅλα καὶ νὰ τοῦ πεῖς μ’ ἀπόφαση παλληκαρίσια 
κι ἀγύριστη: «Ἰδοὺ ἐγώ, Κύριε…» 

…καὶ νὰ γυρίσεις στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα σου ποὺ ἄφησες. 
Πρῶτο κι αἰώνιο κι ἀπύθμενο, 

πού σ’ ὅλα δίνει νόημα κι ἀξία, εἶναι ἕνα: 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ πόσο ἄραγε εἶσαι ἕτοιμος νὰ τὴ δεχτεῖς;…
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Πολλοὶ ἄνθρωποι ὁμιλώντας γιὰ 
τὰ Χριστούγεννα λέγουν ὅτι εἶναι 

μία εὐκαιρία νὰ δοῦμε τὶς ἀνάγκες 
τοῦ συνανθρώπου μας, 
νὰ σκύψουμε στὶς πληγὲς 
τοῦ διπλανοῦ μας καὶ νὰ 
τὸν βοηθήσουμε, μιᾶς 
καὶ «οἱ ἡμέρες τὸ ἀπαιτοῦν». 

Χριστούγεννα ὅμως δὲν σημαίνει: 
ἄσκηση ἐλεημοσύνης. Χριστούγεννα 
δὲν σημαίνει παρηγοριὰ στοὺς πονε-
μένους καὶ φτωχούς. 

Χριστούγεννα σημαίνει: Γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ! 

Ἄλλη μία φορὰ δυστυχῶς ὁ σκοτι-
σμένος λογισμὸς τῶν ἀνθρώπων ἔχει 
μετατρέψει μία σωτηριώδη ἑορτὴ σὲ 
μία ἁπλὴ εὐκαιρία ἐλεημοσύνης. 

Οἱ ἄνθρωποι λοιπόν, οἱ ὁποῖοι τὶς 
πιὸ πολλὲς φορὲς ἔχουν ξεχάσει καθ’ 
ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους τοὺς συ-
νανθρώπους τους, σὰν νὰ ξυπνοῦν 
ἀπὸ τὸν λήθαργο τῆς ἀναισθησίας 
τους καὶ μέσα στὸν συναισθηματικὸ 
βερμπαλισμὸ τῶν ἑορτῶν προσπαθοῦν 
νὰ ἀναπληρώσουν τὸ χαμένο ἔδαφος 
τῆς ἀδιαφορίας τους.  Γιά νὰ νιώσουν 
«τὸ πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων -
ὅπως οἱ ἴδιοι ὑποστηρίζουν- ἀρκοῦνται 
σὲ μία φιλανθρωπία, καὶ ἔπειτα ξανα-
χώνονται μέσα στὴν ματαιόδοξη βιοτή 
τους. 

Ἄνθρωποι τῆς τηλεόρασης, τραγου-
διστές, ποδοσφαιριστές, ἐπιχειρηματίες 
καὶ κάθε εἶδος διάττοντες ἀστέρες 
«συνωστίζονται» γιὰ νὰ ἀποδείξουν 

ὅτι ἔχουν φιλάνθρωπα συναισθήματα, 
ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς φτωχοὺς 
καὶ τοὺς ἀρρώστους, γιὰ τοὺς ἀνθρώ-

πους ποὺ κοιμοῦνται 
χωρὶς θέρμανση, γιὰ τὰ 
παιδάκια ποὺ διαβάζουν 
δίπλα στὴν ξυλόσομπα 

κάτω ἀπὸ τὸ φῶς ἑνὸς κεριοῦ. Καὶ 
δώσ’ του οἱ ἔπαινοι, καὶ δώσ’ του  ἡ 
προβολή, οἱ φωτογραφίες, οἱ συνεν-
τεύξεις…καὶ ὅλα αὐτά….ἀπὸ ἐνδια-
φέρον γιὰ τοὺς συνανθρώπους, διότι 
«οἱ ἡμέρες τὸ ἀπαιτοῦν…». 

Βεβαίως κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ 
ὅτι αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶναι κάτι τὸ 
κακό. Ὅμως τελικὰ μήπως εἶναι ἄλλη 
μιὰ φιέστα ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ λό-
γους προβολῆς καὶ διαφήμισης τὸν 
πόνο καὶ τὴν δυστυχία κάποιων; Μή-
πως τελικὰ ὅλα αὐτὰ πού γίνονται 
αὐτὲς τὶς ὄντως ἱερὲς ἡμέρες εἶναι μία 
μεγάλη ὑποκρισία; Μήπως τελικὰ ἡ 
ματαιοδοξία (ἂν καὶ Χριστούγεννα) 
θὰ μασκαρευτεῖ σέ ἐκδηλώσεις φιλαν-
θρωπίας; 

Διότι ἀκόμα κι ἂν ὅλα αὐτὰ γίνονται 
γνήσια καὶ μακριὰ ἀπό ψεύτικους συ-
ναισθηματισμούς, τελικά… δὲν ἀρκοῦν. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία, δὲν περιμένει 
αὐτὲς τὶς ἡμέρες γιὰ νὰ σκύψει πάνω 
στὰ προβλήματα τοῦ λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία 
δὲν περιμένει τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστου-
γέννων γιὰ νὰ δώσει ἕνα πιάτο φαΐ, 
γιὰ νὰ πληρώσει τὸ ρεῦμα κάποιας 
οἰκογένειας, γιὰ νὰ ἀγοράσει πετρέλαιο 
ἢ ξύλα γιὰ νὰ ζεσταθεῖ κάποιος ἀνήμ-

Ἀρχιμ. Παῦλος  
Παπαδόπουλος
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πορος, γιὰ νὰ προμηθεύσει μὲ φάρμακα 
κάποιους ἀρρώστους. 

Ἡ Ἐκκλησία δὲν περιμένει τὶς ἑορτὲς 
γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ κάποιους στὸ νο-
σοκομεῖο ἢ στὴν φυλακή. Ἡ Ἐκκλησία 
δὲν περιμένει ὅπως ἡ ματαιοδοξία τῶν 
ἀνθρώπων ποὺ περιμένουν τοὺς φωτο -
γράφους γιὰ νὰ δώσουν ἕνα δέμα σὲ 
κάποιον ἄστεγο. Ἡ Ἐκκλησία ἐργάζεται 
σιωπηλὰ καὶ συνεχῶς προσφέροντας 
ἕνα ἀπίστευτο κοινωνικὸ ἔργο ἂν καὶ 
εἶναι τὸ πάρεργό της. 

Ἡ Ἐκκλησία δὲν περιμένει ἐπαίνους. 
Δὲν περιμένει «εὐχαριστῶ». Γιατί; Διότι 
ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀγάπη. Καὶ ἡ ἀγάπη 
«οὐ ζητεῖ τὰ ἐαυτῆς». 

Σὲ ἕναν κόσμο ὅπου ἀκόμα καὶ ἡ 
ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἑορτὴ 
τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς ἄκρας συγ-
κατάβασης ἔχει ἐμπορευματοποιηθεῖ, 
ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ 
τὸ στόμα τῶν Θεοφόρων Πατέρων 
της, μὲ τὸ στόμα τῶν Μαρτύρων καὶ 
τῶν Ὁσίων της καὶ μᾶς τονίζει: Χρι-
στούγεννα δὲν σημαίνει φωτάκια, στο-
λισμένα δέντρα, ἀγορὲς καὶ παιχνίδια, 
κάλαντα καὶ χιόνια, γιορτινὰ τραπέζια 
ἢ ἐπανασύνδεση τῆς οἰκογένειας. 

Χριστούγεννα δὲν σημαίνει ἁπλὰ 
οἱ μάγοι μὲ τὰ δῶρα ἢ τὸ φωτεινὸ 
ἄστρο ἢ ἡ κρύα φάτνη. Χριστούγεννα 
δὲν σημαίνει ὅτι γεννήθηκε κάποιος 
σπουδαῖος ἄνθρωπος. Ἔχουμε χάσει 
τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων, ἔχουμε 
χάσει ἐδῶ καὶ καιρὸ τὸν προσωπικό 
μας δρόμο πρὸς τήν τελείωση. Ὄχι, 
δὲν εἶναι τὰ Χριστούγεννα κάποιος 
χον τρὸς ἀσπρογέννης μὲ μεγάλη κοι-
λιά! 

Χριστούγεννα σημαίνει: ΘΕΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ. 

Γι’ αὐτὸ χαιρόμαστε καὶ ἑορτάζου-
με…ὄχι μόνο αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἀλλὰ 
συνεχῶς… ἐδῶ καὶ 2000 καὶ πλέον 
χρόνια. 

Ὁ Χριστιανὸς ζεῖ συνεχῶς μία ζωὴ 
προσφορᾶς καὶ θυσίας, ταπείνωσης 
καὶ φιλανθρωπίας…δὲν περιμένει τὸ 
τέλος ἑκάστου ἔτους γιὰ νὰ θυμηθεῖ 
ὅτι εἶναι ἄνθρωπος. 

Ὁ Χριστιανὸς εἶναι ὁ ὄντως Ἄνθρω-
πος ὁ ὁποῖος πλέον ἔχει τὴν δυνατό-
τητα νὰ γίνει καὶ κατὰ χάριν θεάν-
θρωπος. Διότι ὁ Θεὸς μας εἶναι Θε άν -
θρωπος…ἄραγε τὸ ἔχουμε καταλά-
βει;

Tό μεγαλύτερο μαρτύριο τοῦ Ντοστογιέφσκι στήν ἐξορία τῆς 
Σιβηρίας, ἦταν ὁ πόνος πού ἔνιωθε νά μένει μόνος ἀνάμεσα 

σέ διακόσιους πενήντα τόσους συντρόφους, κλέφτες, φονιάδες…  
Μοναξιά δέν εἶναι ἡ θεληματική μόνωση, ἡ ἀπομόνωση ἀπό τούς 
ἀνθρώπους. Μοναξιά εἶναι τό νά ζεῖς μ’ ἀνθρώπους πού σκέφτονται 
διαφορετικά, ἀντίθετα ἀπό σένα. Εἶναι σέ τελευταία ἀνάλυση, ὁ 
πόλεμος τῶν ἰδεῶν. Νά πιστεύεις στό φῶς, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀγα-
ποῦν τό σκοτάδι. Ἀκόμα πιό πολύ νά πολεμᾶνε τίς ἰδέες σου. Καί 

δέν πρόκειται γιά ἰδέες, προσωπικές, πλανεμένες, ψεύτικες, 
ἀλλά γιά θεῖες ἀλήθειες, μοναδικές καί αἰώνιες. 
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Γύρισε καὶ κοίταξε παντοῦ. Ἡ ἥσυχη 
χειμωνιάτικη νύχτα, ποὺ ἄλλοτε ἔδινε 
στὴν Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου ἕναν 
ξεχωριστὸ τόνο γαλήνης, δὲν ἦταν 
πιὰ ἐκεῖ. Εἶχε πάρει τὴ θέση της ὁ 
θόρυβος, τὰ ἀχαλίνωτα ἐκκωφαντικὰ 
τραγούδια στοὺς δρόμους, τὰ γέλια 
ποὺ προκαλοῦσε ἄσωστα τό κρασί. 
Στὴν ἀγορά, στὸν ἱππόδρομο, στὰ 
ἀνάκτορα ἀκόμη, οἱ φουντωμένοι 
δαυλοὶ διέλυαν τὸ σκο-
τάδι· ἔκαναν τὴ νύχτα 
μέρα. Καὶ μποροῦσε νὰ 
διακρίνει κανεὶς τὰ πρό-
σωπα ποὺ χαχάνιζαν νὰ ἀντανακλοῦν 
σχεδὸν τρομακτικά τό φῶς.  

Γιόρταζαν, λέει, τὰ Θεοφάνεια, δη-
λαδὴ τὰ Χριστούγεννα. 

Μὲ κοφτὸ ἀργὸ βῆμα ἀνέβηκε 
στὸν ἄμβωνα. Ὁ ναὸς ἦταν γεμάτος 
χριστιανούς, ποὺ περίμεναν μὲ ἀγωνία 
νὰ τὸν ἀκούσουν. Πῶς νὰ ξεχάσουν; 
Πρὶν μόλις λίγες ἡμέρες στὸν ἴδιο 
αὐτὸ χῶρο λειτουργοῦσε ἕνας ἀρει-
ανὸς «ἐπίσκοπος». Ἅπλωνε τὰ χέρια 
του στὸ θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ ἕνας 
ἄνθρωπος ποὺ εἶχε ἀρνηθεῖ τὸν Θεό! 
Ἡ Πόλη ὁλόκληρη ἦταν στὰ χέρια 
τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀρείου! Οἱ λίγοι 
Ὀρθόδοξοι, κυνηγημένοι, καταδιωγ-
μένοι συνωστίζονταν στὸν ναΐσκο 
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. Ἐκεῖ τούς 
στήριζε στὴν ὀρθόδοξη πίστη ὁ ἴδιος 

αὐτός, ποὺ τώρα τὸν εἶχαν μπροστά 
τους ἐπίσκοπο· ὁ Γρηγόριος. Μὲ τοὺς 
δικούς του ἀγῶνες, τοὺς σφυρηλα-
τημένους στὸ ἀμόνι τῆς χάριτος τοῦ 
Χριστοῦ, σιγὰ-σιγὰ ἄλλαξαν τὰ πράγ-
ματα. Ἦρθαν καλύτερες ἡμέρες γιὰ 
τοὺς πιστούς τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως. Οἱ «βάρβαροι» ἔφυγαν. 

Ἔφυγαν ὅμως στ’ ἀλήθεια;… 
Ἄνοιξε τὸ στόμα του νὰ μιλήσει 

στὶς ψυχὲς ποὺ κρέμον-
ταν ἀπὸ τὰ χείλη του 
γιὰ μιὰ καινούργια αἵρε-
ση. Γιὰ μιὰ γάγγραινα 

ποὺ ὕπουλα πιὰ λυμαινόταν τὴν 
Ἐκκλησία. Ἦταν ὁ κίβδηλος Χριστια-
νισμός, ποὺ σήκωνε τώρα μὲ ἰταμό-
τητα τὸ κεφάλι του. Ὁ Χριστιανισμὸς 
ποὺ ἔφερνε μέσα του ἤθη καὶ παρα-
δόσεις εἰδωλολατρικές, ποὺ ἀναμί-
γνυε τὴν καθαρὴ πίστη στὸν τριαδικὸ 
Θεὸ μὲ τὴ βρωμιὰ τῆς ξέπνοης, ἀπὸ 
καιρό, ἐθνικῆς θρησκείας.  

Εἶχε χρέος νὰ τὸ κάνει· νὰ προ-
φυλάξει τὸν ζωντανὸ θησαυρὸ ποὺ 
ὁ Θεὸς τοῦ ἐμπιστεύθηκε. Κι ἄς ἦταν 
Θεοφάνεια. Κι ἄς μὴν ἦταν εὐχάριστο 
στοὺς πολλοὺς ν’ἀκοῦν γιὰ πράγματα 
δυσάρεστα, νὰ ὠθοῦνται σὲ ἀγώνα 
τὶς μέρες αὐτὲς τὶς ἤρεμες.  

«Νὰ μὴ στήσουμε χορούς, ἀδελφοί, 
οὔτε νὰ στολίσουμε τὶς πλατεῖες… 
Νὰ μὴν ἐπιδοθοῦμε στὶς ἀπολαύσεις 

Εὐάγγελος Δάκας
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τῆς γεύσης, οὔτε νὰ ψάξουμε γιὰ τὰ 
καλύτερα φορέματα, γιὰ τὴ λάμψη 
τῶν διαμαντιῶν καὶ τοῦ χρυσοῦ, γιὰ 
τὰ βαψίματα ποὺ ἀλλοιώνουν τὸ 
πρόσωπο, τὴ θεία εἰκόνα… Νὰ μὴν 
παραδοθοῦμε στὰ μεθύσια καὶ στὰ 
ἄσωτα γλέντια ποὺ πᾶνε μαζὶ μὲ τὴν 
ἀσέλγεια… Νὰ μὴν προσπαθοῦμε νὰ 
ξεπεράσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον στὴ 
χλιδή… Νὰ μὴ γεμίσουμε τὴ γῆ καὶ 
τὴ θάλασσα μ’ αὐτὴν τὴν πολύτιμη 
γιὰ μᾶς ἀκαθαρσία ! … 

Ὅλα αὐτὰ τὰ κάνουν οἱ εἰδωλο-
λάτρες. Αὐτοὶ ἔχουν θεοὺς ποὺ χαί-
ρονται μὲ τὶς μυρωδιὲς τῶν κρεάτων 
καὶ τοὺς λατρεύουν μὲ τὸν ἡδονισμὸ 
τῆς κοιλιᾶς. Πονηροὶ καθὼς εἶναι 
ἔφτιαξαν καὶ προσκυνοῦν πονηροὺς 
θεούς… 

Ἀλλὰ ἡ δική μας τροφὴ νὰ εἶναι ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ… Νὰ ταξιδέψουμε 
μαζὶ μὲ τὸν ἀστέρα, νὰ προσφέρουμε 
στὸν Κύριό μας δῶρα μαζὶ μὲ τοὺς 
μάγους. Νὰ τὸν δοξάσουμε καὶ νὰ 
τὸν ὑμνήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς βοσκοὺς 
καὶ τοὺς ἀγγέλους… Κι ἂν εἶναι νὰ 
φύγουμε μαζί Του στὴν Αἴγυπτο, ἄς 
φύγουμε. Ὡραῖο πράγμα νὰ διωκό-
μαστε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό!... Νὰ τὸν 
ἀκολουθήσουμε ὕστερα σ’ ὅλα τά 
στάδια τῆς ζωῆς Του… Νὰ σιωπή-
σουμε μαζί Του μπροστὰ στὸν Ἡρώ-
δη. Νὰ δεχτοῦμε τὸ φραγγέλιο, τὴ 
χολή, τὸ ὄξος, τὰ ραπίσματα, τοὺς 
κολαφισμούς, τὸ ἀκάνθινο στεφάνι 
τοῦ δύσκολου δρόμου ποὺ βαδίζει 
στὴ ζωὴ του ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν Θεό, 
τὸ πορφυρὸ ροῦχο, τὸ καλάμι, τὴ 
γελοιοποίηση ἀπὸ ἐκείνους ποὺ 
ἐμπαίζουν τὴν ἀλήθεια… καὶ τέλος 
τὴ σταύρωση καὶ τὴν ταφὴ μαζί Του, 

γιὰ νὰ συναναστηθοῦμε καὶ νὰ συμ-
βασιλεύσουμε μαζί Του!...». (Ἁγ. Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου «Εἰς τὰ Θεο-
φάνεια, εἴτουν γενέθλια τοῦ 
Σωτῆρος», Λόγος 38ος, PG 36,312-
333). 

Τὸν ἄκουγες κι ἔλεγες πὼς δὲν 
μιλοῦσε τὸ στόμα τοῦ Γρηγορίου. 
Μιλοῦσαν οἱ πληγὲς ποὺ δέχτηκε 
στὸ κορμί του ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς 
του, τοὺς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου του. 
Μιλοῦσε ἡ καρδιά του ἡ ματωμένη 
ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς ποὺ δέχτηκε γιὰ 
τὸ ὄνομά Του. Δὲν ἦταν κούφια λόγια 
αὐτά, ξερὲς ἠθικολογίες. Ἦταν πρὶν 
ἀπ’ ὅλα βίωμά του. Ἡ ζωὴ του ὁλό-
κληρη.  

2020 χρόνια μετὰ Χριστόν! Ὁ λό-
γος αὐτὸς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Θεολόγου ἐκδόθηκε ἀπὸ μεγάλους 
ἐκδοτικοὺς οἴκους στὴν Ἑλλάδα καὶ 
στὸ ἐξωτερικό. Διαβάστηκε καὶ με-
λετήθηκε ἀπὸ ἐπιστήμονες. Δόθηκαν 
περισπούδαστες ἀπαντήσεις σὲ ποι-
κίλα ἐρωτήματα τοῦ τύπου: «πότε 
ἐκφωνήθηκε;», «ποῦ ἐκφωνήθηκε;» 
κ.τ.ὅ. 

Ἕνα μόνο ἐρώτημα παραμένει ἀνα-
πάντητο, γιὰ νὰ θρυμματίζει τὴν ἔνο-
χη ἐπανάπαυσή μας: Ἄραγε ἔπιασαν 
τόπο τὰ λόγια ἐκεῖνα τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου; Ἄραγε σήμερα 
γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ τὸ 
πνεῦμα τοῦ ἁγίου πατρὸς ἢ μήπως 
ἀντηχοῦμε ἀκόμη τοὺς πανηγυριστὲς 
ἐκείνης τῆς παλιᾶς διεφθαρμένης 
ἐποχῆς;  

Τὴν ἀπάντηση ἄς τὴν ἀναζητήσει 
ὁ καθένας γιὰ τὸν ἑαυτό του μὲ τι-
μιότητα καὶ εἰλικρίνεια. 
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Ἡ
 κατήχηση εἶναι ἀναγκαιοτάτη. Γι’ αὐτό, ἅμα τὸ συ-
νειδητοποιήσουμε ὅτι πρέπει νὰ ἀποκτήσουμε τὴν 

γνώση τοῦ περιε- χομένου τῆς πί-
στεώς μας, τότε ἀναμφισβητήτως 
θὰ τρέχουμε, ὄχι στὰ παιδικά μας 
καὶ ἐφηβικά μας χρόνια νὰ συμπληρώνουμε τὴν γνώση μας 
τὴν πνευματική, τὴν θεολογική, τὴν χριστιανική, ἀλλὰ σ’ 
ὁλόκληρη τὴν ζωή μας.  

  Οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ μέχρι ποὺ πέθαναν, ἐλέγονταν 
μαθηταί· ποὺ σημαίνει ὅτι εἶχαν πνεῦμα μαθητείας· καὶ 
ἐμεῖς μέχρι νὰ πεθάνουμε πρέπει νὰ ἔχουμε πνεῦμα μαθη-
τείας. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, μὴ θεωρήσετε ὅτι εἶναι κάτι τὸ 
ἔκτακτο, τὸ προαιρετικό, ἀλλὰ κάτι τὸ ἀναγκαιότατο καὶ 
ἐπιβεβλημένον, ἂν βεβαίως «ἐννοεῖται» θέλουμε νὰ λεγόμα-
στε χριστιανοί· ἂν θέλετε, ὅλα τα κακὰ ποὺ ἔχουν συσσω-
ρευθεῖ στὴν ζωή μας, εἶναι ἀκριβῶς ἐπειδὴ λείπει ἡ κατή-
χηση. Ὁ πιὸ πολὺς λαός μας σὲ μιὰ συντριπτικὴ πλειοψηφία, 
εἶναι ἀπληροφόρητος στὰ θέματα τῆς πίστεως· εἶναι ἀκατή-
χητος, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη συμφορά». 

π. Ἀθανασίου  
Μυτιληναίου
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Ε
ἶναι πολυπόθητη καί χαρᾶς αἰτία ἡ 
μνήμη τῶν Ἁγίων καί ἐλπίδα γιά τή 

σωτηρία μας. 
«Τιμητέον τούς Ἁγίους ὡς φίλους Χρι-

στοῦ, ὡς τέκνα καί κληρονόμους Θεοῦ», 
μᾶς προτρέπει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμα-
σκηνός. 

Τό θεῖο φῶς, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀντα-
νακλᾶται στά ἱερά πρόσωπά τους καί γί-
νονται φωτοφόροι ὁδηγοί καί ἀνοίγουν τά 
μάτια τῆς ψυχῆς μας πρός 
τήν αἰώνια πραγματικό-
τητα· μᾶς προτρέπουν καί 
μᾶς προσκαλοῦν νά συμ-
πορευθοῦμε στή σωτήρια, 
εὐλογημένη, ἀνηφορική 
καί ἐλπιδοφόρο πορεία 
πρός τήν θέωση καί τόν 
ἁγιασμό.  

Ἐκαθάρισαν τό σῶμα ἀπό κάθε μολυ-
σμό καί ρύπο, ἀπό κάθε χοϊκή συνάφεια, 
ἔγιναν τά ἔμψυχα τοῦ Θεοῦ σκηνώματα, 
«ναοί τοῦ Θεοῦ καί κατοικητήρια τοῦ 
Θεοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» καί, «ἄνω θρώ-
σκοντες», ἀνύψωσαν τήν ψυχή στό 
«καθ’ὁμοίωσιν» καί ἀπέδειξαν, ὅτι ἡ ζωή 
μας ἔχει προέλευση τόν οὐρανό καί 
γι’αὐτό, σκοπός μας εἶναι, νά «οὐρανώ-
σωμεν» τόν ἑαυτό μας, μέ τελικό ἔνθεο 

προορισμό τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί 
νά ἀποδείξουμε ἐμπράκτως καί ἀπλανῶς, 
ὅτι «συγγενεῖς ἁγίων εἴμεθα».   

Συγγενεῖς λοιπόν, εἴμεθα κι ἐμεῖς ἑνός 
τέτοιου σύγχρονου φίλου τοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν 
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.  

Αὐτή ἡ φωτιζομένη καί φωτίζουσα 
ὕπαρξη, ὁ Οἰκουμενικός καί Παγκόσμιος 
Προσευχητής Ἅ γιος Προρφύριος, κάποτε 

μᾶς εἶπε σχετικά γιά τήν 
σημαντικότητα τῶν δύο 
θελήσεων καί τῆς προαιρέ-
σεως τοῦ ἀνθρώπου πρός 
ἐπίτευξη τῆς  τελειότητος 
καί τῆς ἁ γι ότη τός του κατά 
τό παράγγελμα τοῦ Κυ-
ρίου μας:  

Παιδιά μου, ὑπάρχουν δύο θελήσεις 
πού κατευθύνουν τήν ζωή μας. Ἡ μία 
εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ δική 
μας.  

Ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ εἶναι δεδομένη· 
«Ὁ Θεός θέλει πάντας σωθῆναι καί εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Τιμ. Α΄, 2,4). 
Ἐκείνη πού πρέπει νά ἐξετάζουμε εἶναι ἡ 
δική μας θέληση· πρός τά ποῦ στρέφεται, 
τί θέλει; τί ἀναζητάει;  

 

τῆς Καθηγουμένης  
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  
τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ 
τοῦ Σύρου Κονταριω-

τίσσης Πιερίας  
Αἰκατερίνης Μοναχῆς
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Ὁ Θεός ἄφησε ἐλεύθερη τήν βούλησή 
μας. Ὁ Θεός, ὡς σοφός δημιουργός, δημι-
ούργησε τόν ἄνθρωπο ἀναμάρτητο κατά 
τή φύση του καί ἐλεύθερο κατά τή θέληση.  

Θέλησή μας εἶναι ἡ ψυχή μας, ἡ καρδιά 
μας. Αὐτήν ζητάει ὁ Χριστός. Ἄν ἡ θέ-
ληση, ἡ προαίρεση δηλαδή, τοῦ ἀνθρώ-
που εἶναι ἐλεύθερα στραμμένη στόν 
Χριστό, τότε, αὐτό εἶναι ἀληθινή ζωή.  

Ὅταν ἔλθει ὁ Χριστός μέσα μας, τότε 
ζοῦμε μόνο τό καλό. Τό κακό, ἡ ἁμαρτία, 
δέν μποροῦν καί δέν ἔχουν θέση νά μεί-
νουν.  

-Ἐρωτήσαμε τόν Παππούλη μας, τί 
εἶναι ἡ προαίρεση, τό ἀνθρώπινο αὐτε-
ξούσιο, καί ποιά ἡ σημασία της στή ζωή 
μας. 

Καί ἐκεῖνος, ὁ θεόσοφος Γέροντας, μᾶς 
ἀπάντησε μέ χαρά καί πατρικό ἐνδιαφέ-
ρον.  

Ἀρχή τῆς ἀρετῆς ἤ τῆς ἁμαρτίας, παι-
διά μου, εἶναι ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου. 
Δηλαδή, ἡ ἐλευθερία πού ἔχει ὁ καθένας 
νά ἐπιλέγει καί νά ἀποφασίζει γιά ὅσα 
σκέπτεται καί αἰσθάνεται.  

Ὅ,τι σκεπτόμαστε, αὐτό καί ἐπιθυ-
μοῦμε καί ἀπολαμβάνουμε. Ἄν μέσα μας 
ἐνεργεῖται τό κακό, αὐτό θά ἐξωτερικεύ-
σουμε. Ἄν τό καλό, αὐτό θά ἐκφράσουμε. 
Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει τή θέληση 
τοῦ ἀνθρώπου καί νά παραβιάσει τό αὐτε-
ξούσιό του. Οὔτε ὁ Θεός ἐξαναγκάζει τόν 
ἄνθρωπο γιά νά τοῦ παρέχει τήν Χάρη 
Του· οὔτε ὁ Διάβολος ἐκβιάζει στό κακό 
καί στήν ἁμαρτία, ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν συγ-
κατατεθεῖ ἀπό μόνος του, μέ τήν δική του 
προαίρεση.  

Ἀπό τήν προαίρεσή μας ἐξαρτᾶται ὁ 
Παράδεισός μας ἤ ἡ Κόλασή μας.  

Ὁ ἄνθρωπος μόνος του ἑτοιμάζει τήν 
Κόλασή του ἤ τόν Παράδεισό του. Ἀπό 

ἐμᾶς ἐξαρτᾶται, ἄν θά ἑνωθοῦμε μέ τόν 
Χριστό γιά νά φθάσουμε στή δική μας 
προσωπική Πεντηκοστή. Ἀπό ἐμᾶς, ἐάν ἡ 
«Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά εἶναι ἐντός     
ἡμῶν», ἤ ἡ Κόλαση. Ἀπό ἐμᾶς, ἄν θά κα-
τοικεῖ ὁ Χριστός στήν καρδιά μας ἤ ἡ θλι-
βερή παρουσία τοῦ Ἀντιδίκου Δαίμονα.  

«Ὅπου ἐστίν ὁ θησαυρός ἡμῶν ἐκεῖ 
ἔσται καί ἡ καρδία ἡμῶν» (Ματθ. 6,21). 
Οἱ ἐπιλογές τοῦ ἀνθρώπου καί οἱ ἐπιθυ-
μίες του προσδίδουν τήν βαρύτητα καί τήν 
ποιότητα τῆς ἀξίας του, ὡς Προσώπου. 

Ἐάν ἐπιλογή σου εἶναι ὁ Χριστός καί 
ἐπιθυμία σου ἡ καρδιά σου νά γίνει κατοι-
κητήριο τοῦ Χριστοῦ, τότε ἀποκα -
λύπτεται ἡ σημαντική προϋπόθεση 
προ   σεγ γίσεως πρός τόν Χριστό, ἡ ἐκπλή-
ρωση τῆς πρώτης ἐντολῆς «Ἀγαπήσεις 
Κύριον τόν Θεόν σου…», πού θά σέ ὁδη-
γήσει στήν ἁγιότητα.  

Ὁ Διάβολος δέν ἔχει ἐξουσία στόν 
ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ Χριστός κατάργησε τό 
κράτος τοῦ Διαβόλου, ἀλλά καί ἡ δύναμη 
τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν δύ-
ναμή του.  

Ἀποκτᾶ δύναμη, ὅμως, τόση, ἀνάλογα 
μέ τά δικαιώματα πού τοῦ παραχωρεῖ ὁ 
κάθε ἄνθρωπος μέ τήν ἐλεύθερη βούλησή 
του, μέ τήν προαίρεσή του.  

Ὅπως εἴπαμε, «ὁ Θεός θέλει πάντας 
σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἐλθεῖν»· (Τιμ. Α΄, 2,4), ἀλλά, ὅταν δέν ἐπι-
θυμεῖ ὁ ἄνθρωπος τήν σωτηρία του, ὁ 
Θεός δέν ἐπιβάλλεται νά τόν σώσει μέ τήν 
βία.  

Ὁ Θεός ζητεῖ τόν ἄνθρωπο σέ συνεργα-
σία. Ἡ ἐνέργεια τῆς Θείας Χάριτος καί τό 
αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐλεύθερη 
δηλαδή συνεργασία του μέ τόν Θεό, ἀπο-
τελοῦν σημαντικούς παράγοντες γιά τήν 
πορεία τῆς πνευματικῆς ζωῆς.  
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Μέ τήν συνεργασία 
μας μέ τήν Χάρη, τά ἔργα 
μας γίνονται θεοκίνητα. 
Χωρίς τή συνεργασία, ὄχι 
μόνο οἱ πράξεις, ἀλλά καί 
ὅσα βρίσκονται στό νοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι δια-
βολοκίνητα. Γιατί, ὅπου 
δέν ὑπάρχει Χάρη, ἡ 
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 
ἄδεια, κενή, ἔρημη, 
γυμνή καί φτωχή καί ἡ 
δύναμη τῆς θελήσεως ἀδύνατη καί ἀσθε-
νική.  

Ὁ Θεός προσφέρει ἀπό φιλάνθρωπη 
ἀγάπη, δωρεάν, τήν Χάρη Του σέ κάθε 
ἄνθρωπο, ἄν ὁ ἴδιος θελήσει, ἀνάλογα μέ 
τήν προαίρεσή του, μέ τήν δίψα καί τήν 
λαχτάρα, μέ τήν θερμότητα καί τήν ὁρμή, 
πού θέλει νά δεχθεῖ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.  

Ὁ Θεός δέν προσφέρει τήν Χάρη Του 
σέ ὅποιον δέν παραδίδεται μέ τήν καρδιά 
του ὁλόψυχα σ’ Ἐκεῖνον· ἄν δέν καταθέτει 
τήν προαίρεσή του, τήν θέλησή του μέ φι-
λότιμο, κατ’ ἀποκλειστικότητα, στόν Χρι-
στό.  

Τό φῶς τῆς Θείας Χάριτος εἶναι πάντα 
ἀναμμένο καί φωτεινό· περιμένει τόν 
ἄνθρωπο μέ τόν προσωπικό καί μέ τόν 
αὐτοθέλητο πνευματικό ἀγώνα του, νά τό 
διατηρήσει ἄσβεστο ἤ μέ τήν ἀδιαφορία 
καί τήν ἀμέλειά του, νά τό ἀφήσει νά σβή-
σει καί φυσικά μέ τήν ἀπουσία αὐτοῦ τοῦ 
φωτός, νά γίνει σκοτεινός ὁ ἴδιος καί τά 
ἔργα του καί ἡ ζωή του ὁλόκληρη.  

  Μερικές φορές, ὅμως, ὁ Θεός, γιά παι-
δαγωγικούς λόγους, ἀφαιρεῖ τήν Χάρη 
ἀπό τόν ἄνθρωπο ἤ ἐπιτρέπει τήν παρου-
σία τοῦ κακοῦ, γιά νά δοκιμαστεῖ ἡ προαί-
ρεση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ βούλησή του καί ἡ 
ἐλευθερία του· καί νά ἀποδειχθεῖ ἔτσι, 

πρός τά ποῦ κλίνει, πρός 
τό ἀγαθό ἤ πρός τό κακό; 
πρός τήν ἀρετή ἤ πρός 
τήν κακία καί τήν ἁμαρ-
τία; Ἔτσι, ἀρχίζει ὁ πνευ-
ματικός ἀγώνας.  

Ἡ ἀγαθή προαίρεση 
ἐργάζεται τόν ἀγώνα τόν 
καλό γιά τήν ἄσκηση 
κάθε ἀρετῆς μέ τήν δική 
της ἐλεύθερη βούληση· 
καί αὐτό καταξιώνει τόν 

ἄν θρωπο, πού μέ τόν δικό του κόπο καί 
ἀγώνα, μέ ὑπομονή, ἐλεύθερα καί ἀβία-
στα, ἀγωνίστηκε ἐναντίον τοῦ κακοῦ καί 
τῆς ἁμαρτίας, ἐναντίον τῶν πονηρῶν δυ-
νάμεων τοῦ Διαβόλου καί συμφιλιώθηκε 
καί συνεργάσθηκε μέ τήν θεία Χάρη. 
Ἑνώθηκε μέ τήν Ἀλήθεια καί ἔμαθε, ὅτι 
ἀληθινό εἶναι ἐκεῖνο, πού θέλει μόνον ὁ 
Θεός.  

Πρέπει λοιπόν, νά ἑνωθεῖ «ἡ ἄνωθεν 
βοήθεια» μέ τήν ἀνθρώπινη θέληση καί 
ἔτσι, ὅσα σκέπτεται καί ἐπιδιώκει ὁ 
ἄνθρωπος νά γίνουν ἀρετές, ὥστε νά φθά-
σει νά γίνει καί «Θεός κατά χάριν», ὅμοιος 
μέ τόν Χριστό, τόν δοτήρα τῆς Χάριτος.  

 

«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…»                      

Ταῖς Αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις 

-2 Δεκεμβρίου- 

Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον  

καί σῶσον ἠμᾶς 

Μνήμη τοῦ Ὁσίου  &  

Θεοφόρου Πατρός ἠμῶν. Ἀμήν! 

Πορφυρίου  
τοῦ Καυσοκαλυβίτου
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Ἕ νας μικρούλης ἔριξε στὴν ἄκρη τοῦ γιαλοῦ τὸ ὄμορφο 

καραβάκι του, ποὺ τοῦ εἶχε ἀγοράσει ὁ πατέρας του. 

Δὲν πρόσεξε, ὅμως, κι ἔτσι τὸ καραβάκι ἀπομακρύνθηκε, 

χωρὶς νὰ προλάβει νὰ τὸ πιάσει. Τότε ὁ πατέρας του πῆρε πέ-

τρες καὶ τὶς πετοῦσε μπροστὰ ἀπὸ τὸ καραβάκι. Ὁ μικρὸς στὴν 

ἀρχὴ δὲν κατά- λαβε κι ἀπόρησε 

γι’ αὐτὸ τὸ πετρο- βόλημα. Ἀλλὰ δὲν 

ἄργησε νὰ ἐννοή- σει. Καὶ οἱ πέτρες 

ἔπεφταν πέρα ἀπὸ τὸ καραβάκι, χωρὶς νὰ τὸ χτυποῦν. Καὶ μὲ 

τὰ κυματάκια ποὺ προκαλοῦσαν, τὸ ἔφεραν σιγὰ-σιγὰ πίσω 

στὴν ἀκρογιαλιά. Κι ἔτσι ὁ μικρὸς μὲ μεγάλη χαρὰ τὸ πῆρε 

πάλι στὴν ἀγκαλιά του.  

«…οἱ θλίψεις ποὺ μᾶς βρίσκουν, μοιάζουν μ’ αὐτὸ τὸ πε-

τροβόλημα. Εἶναι οἱ πέτρες ποὺ ρίχνει ὁ Θεός, σὰν ἀπομα-

κρυνθοῦμε ἀπὸ κοντά Του, γιὰ νὰ γυρίσουμε σ’ Αὐτόν». 

  
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Πεντακόσια Πετράδια» 

Κωνσταντίνου  
Κούρκουλα
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Ὅ ταν βλέπει κανεὶς τὸν ἑαυτό του καὶ τὰ χρόνια νὰ περνοῦν, ὅταν 
βλέπει τὶς ἀποτυχίες του, τὰ τραύματά του, τὶς ἁμαρτίες του, τὶς 

ἐσωτερικές του πληγές, τὶς ἀπιστίες του, τὰ συντρίμμια τῆς ὑπάρξεώς του, 

τὰ πτώματα τοῦ λογισμοῦ του, τῆς καρδιᾶς του, μὲ τὰ ὁποῖα γέμισε τὴ ζωή 

του, ὅταν βλέπει πόσες φορὲς μετενόησε καὶ τίποτε δὲν ἔκανε, τὸν κυριεύει 

μία λύπη.  

Αὐτὴ ἡ λύπη μπορεῖ νὰ προέλθει ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν ἐνστικτώδη ἑαυτό 

μας, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἐγωισμό μας, ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειά μας, διότι θὰ θέ-

λαμε νὰ εἴμαστε μεγάλοι, νὰ μὴν εἴχαμε λογισμούς, νὰ μὴν ἀποτυγχάναμε. 

Ἄπειρες ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες μᾶς λυποῦν. 

Καλύτερα νὰ πέσεις στὰ χέρια πονηρῶν δαιμονίων, λεγεώνων δαιμονίων, 

παρὰ νὰ πέσεις στὸ χέρι τῆς λύπης, διότι δύσκολα κατορθώνεις νὰ τὴν ξε-

περάσεις. Τὸν λογισμὸ τὸν ξεπερνᾶς, τὴν ἁμαρτία τὴ νικᾶς, τὸν διάβολο 

ὁμοίως, ἀλλὰ ἡ λύπη δὲν ξεπερνιέται. 

Γι’ αὐτὸ «νῆφε», νὰ ἀγρυπνεῖς νὰ μὴ σὲ κυριεύσει ἡ λύπη. Διαφορετικὰ 

γίνεται προβληματικὴ ἡ ἐπιτυχία σου. Πόσοι ἄνθρωποι ἔγιναν θηράματα 

τοῦ δαίμονος τῆς λύπης, ὁ ὁποῖος στήνει τὶς ἐνέδρες του παντοῦ! 

Ὅσες ψυχὲς ποθοῦν τὸν Θεόν, τόσα δίκτυα ρίχνει ὁ δαίμων τῆς λύπης, 

καὶ τὰ θηράματα ποὺ πιάνει εἶναι ἀτέλειωτα. Διότι ἡ λύπη κρύβεται κάτω 

ἀπὸ τὴν ταπεινοσχημία, κάτω ἀπὸ τὴν ψευδῆ μετάνοια, κάτω ἀπὸ τὴν 

ψευδαίσθηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, κάτω ἀπὸ χίλια δύο πράγματα, γι’ 

αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει, πιάνεται «καὶ μὲ τὰ τέσσερα» 

καὶ ἀχρηστεύεται πέρα γιὰ πέρα.  

Ἡ λύπη εἶναι ἱκανὴ νὰ ἐξαρθώνει τὶς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν στα-

ματάει παρὰ μόνον ὅταν σὲ καθηλώσει, ὅταν σὲ κάνει πέρα γιὰ πέρα ἀδύ-

ναμο γιὰ τὰ πάντα.  

Γέροντας Αἰμιλιανὸς 
ὁ Σιμωνοπετρίτης
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Καὶ ὁ πιὸ ἔξυπνος τρόπος ποὺ χρησιμοποιεῖ (ὁ δαίμων - ὁ λογισμός), 

εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «μακάριοι οἱ πενθοῦντες». Ὄχι, μᾶς λέγει ὁ 

ἀββᾶς Ἠσαΐας, μὴν ξεγελιέσαι, αὐτὰ εἶναι σατανικά, δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ. 

«Ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη χαρὰ ἐστὶν ἐν τῷ ὁρᾶν σεαυτὸν ἐν τῷ θελήματι 

τοῦ Θεοῦ», λέγει ὁ ἀββᾶς Ἠσαΐας. 

Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἁμάρτησα, ὅπως ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ὅτι μέχρι 

τώρα ἔζησα (σαράντα ἑπτὰ χρόνια) μέσα στὴν διαφθορὰ καὶ ὅτι τὴ στιγμὴ 

αὐτὴ λέγω «ἥμαρτον, Κύριε», θὰ σηκωθῶ. Πῶς θὰ καταλάβω ἐὰν ἔχω 

λύπη; Ἐὰν συνεχίζω νὰ σκέπτομαι τὴν ἁμαρτία μου, ἡ σκέψη μου εἶναι 

δαιμονική. Ἐὰν σκέπτομαι τὴ μετάνοια, αὐτὸ σημαίνει ὅτι θέλω τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀμέσως ἔχω τὴ χαρὰ τῆς προγεύσεως τοῦ θελήματος τοῦ 

Θεοῦ· ἀμέσως βάζω τὸν ἑαυτό μου ἀνάμεσα σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶναι 

ἁγνοί, καθαροί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μετανοήσει· τοποθετῶ τὸν ἑαυτό μου ἀνά-

μεσα στὰ νέφη τῶν ἁγίων.  

Μὴ συγχέεις λοιπὸν τὴν σατανική, τὴν δαιμονιώδη λύπη μὲ τὴν κατὰ 

Θεόν.  

Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη εἶναι χαρά, διότι προορᾶς ἐνώπιόν σου τὸν Θεόν, 

γιὰ τὸν ὁποῖο ζεῖ ἡ καρδιά σου, καὶ ἑπομένως βασιλεύει ἐν σοί ὁ Κύριος 

Ἰησοῦς Χριστός.  

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ (θεάρεστη) λύπη! 

Κάθε ποὺ θὰ χάνουμε τὴν εἰλικρινῆ 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, ἄς μὴν ἀπο-
γοητευθοῦμε. 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». 

† π. Χ.Π.
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Ὁ  ἱερέας μόλις εἶχε τελειώσει τό 
συμβούλιο μέ τήν ἐκκλησια-

στική ἐπιτροπή. Εἶχε βραδιάσει πιά. 
Ἡ βροχή ἔκανε τούς δρόμους νά γυα-
λίζουν στό φῶς τοῦ φεγγαριοῦ. 

Μπῆκε στό ἁμάξι του καί πῆρε 
τόν δρόμο γιά τό σπιτικό του. Ἦταν 
πολύ κουρασμένος. Σωματικά ἀλλά 
καί ψυχικά. Ὅλη τήν ἡμέρα ἄκουγε 
τά προβλήματα τοῦ κόσμου προσπα-
θώντας νά καθοδηγήσει, προσπαθών-
τας νά μήν ἀποκάμει ὁ ἴδιος μέ αὐτά 
πού ἄκουγε δίνοντας συγχρόνως συγ-
χώρεση καί ἐλπίδα. 

Καθώς εἶχε διασχίσει σχεδόν ὅλη 
τήν διαδρομή γιά τό σπίτι του ξαφ-
νικά πάτησε φρένο μπροστά σε ἕνα 
μαγαζί πού πουλοῦσε σάντουιτς. 

Κατέβηκε καί μέ δυό τρία γρήγορα 
βήματα μπῆκε μέσα στό κατάστημα. 
Ἡ βροχή εἶχε δυναμώσει. Τά γυαλιά 
μυωπίας του θόλωσαν. Τά ἔβγαλε καί 
τά σκούπισε μέ τό ἐσώρασό του. 

Στό κατάστημα δέν ὑπῆρχε ἄλλος 
πελάτης. Δύο κοπέλες πίσω ἀπό τόν 
κισέ καί ἕνας νεαρός ὁ ὁποῖος 
μᾶλλον πήγαινε τίς παραγγελίες στά 
σπίτια. 

«Θά ἤθελα παρακαλῶ, δύο σάν-
τουιτς μέ γύρο καί δύο μέ σουβλάκι» 
εἶπε ὁ ἱερέας. 

Οἱ δύο κοπέλες κοιτάχτηκαν στά 
μάτια, μέ διάθεση νά ἀστειευτοῦν. 

Ὁ ἱερέας κατευθύνθηκε πρός τό 
ψυγεῖο μέ τά ἀναψυκτικά καί πῆρε 
δύο. Τά τοποθέτησε δίπλα στήν τα-
μειακή μηχανή. Αὐτά πού ζήτησε 
ἦταν ἕτοιμα. 

«Τί ὀφείλω παρακαλῶ…», ἀπευ-
θύνθηκε στήν κοπέλα πού κτυποῦσε 

τά πλῆκτρα τῆς ταμειακῆς βαριεστη-
μένα. Ἀντί ὅμως γιά τήν τιμή τῆς πα-
ραγγελίας ὁ ἱερέας δέχτηκε μία ἐρώ-
τηση… 

«Πάτερ, ξέρετε τί ἡμέρα εἶναι σή-
μερα; Μήπως ξεχάσατε»; 

Ὁ ἱερέας παραξενεύτηκε… «Τί 
ἡμέρα εἶναι…»; 

«Εἶναι Παρασκευή πάτερ…δέν εἶναι 
νηστεία; Ἐσεῖς δῆθεν πρέπει νά μᾶς 
δείχνετε τό καλό παράδειγμα καί ὄχι 
νά τρῶτε κρέατα τέτοια ἡμέρα…». 

Ὁ ἱερέας χαμήλωσε τό κεφάλι του. 
Ἔβγαλε ἀπό τό πορτοφόλι του τό 
ποσό πού εἶδε νά ἀναγράφεται πάνω 

Ἀρχιμ. Παύλου  
Παπαδόπουλου
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στήν ταμειακή μηχανή. 
«Κρατῆστε τά ρέστα….θά ἤθελα νά 

προσεύχεστε γιά μένα, εἶμαι ἕνας τα-
λαίπωρος ἄνθρωπος γεμάτος πάθη» 
εἶπε καί βγῆκε ἀπό τό μαγαζί. 

Ἡ κοπέλα παρατήρησε ὅτι ὁ 
ἱερέας βγαίνοντας ἀπό τό μαγαζί τους 
δέν κατευθύνθηκε πρός τό αὐτοκί-
νητό του. Γεμάτη ἱκανοποίηση γι’ 
αὐτό πού εἶπε ἔκανε νά βγεῖ καί 
αὐτή ἔξω… 

«Μά ποῦ πάει…»; εἶπε κοιτώντας 
τήν ἄλλη κοπέλα ἡ ὁποία εἶχε σα-
στίσει μέ τό ὅλο σκηνικό. 

Ὁ ἱερέας κατευθύνθηκε πρός τήν 
ἀντίθετη πλευρά πού βρισκόταν ἡ 
πορεία του πρός τό σπίτι του. Μέ 
γοργό βῆμα σέ λίγα δευτερόλεπτα 
βρέθηκε στό σημεῖο πού ἤθελε. Ἕνας 
κάδος σκουπιδιῶν. Ἡ βροχή ἄρχισε 
νά δυναμώνει ἀκόμα περισσότερο. 

«Ἀδελφέ, μπορῶ νά σέ ἀπασχο-
λήσω λίγο…» ἦταν τά λόγια τοῦ 
ἱερέως πρός τόν μελαψό ἄνδρα ὁ 
ὁποῖος ἔψαχνε μέσα στά σκουπίδια. 

Ὁ ἄνδρας ἄφησε τίς σακοῦλες πού 
εἶχε στό χέρι του. Κατευθύνθηκε 
πρός τόν ἱερέα. 

Στάθηκε ἀκριβῶς μπροστά του. Τά 
μάτια τους κοινωνοῦσαν τήν ἴδια 
βροχή, τόν ἴδιο ἀέρα, τό ἴδιο κρύο… 

Ὁ ἱερέας δέν εἶπε κάτι ἄλλο. 
Ἅπλωσε τά χέρια του κρατώντας τίς 
σακοῦλες μέ τά σάντουιτς καί τά 
ἀναψυκτικά. 

Ὁ μελαψός ἄνδρας δέν ἅπλωσε τά 
δικά του. Μᾶλλον δέν πίστευε ὅτι 
αὐτό τοῦ συμβαίνει. Ἕνα μικρό παι-

δάκι, μᾶλλον ὁ γιός του, τό ὁποῖο 
στεκόταν δίπλα του ἅπλωσε τά μικρά 
καί ἀδύνατα χεράκια του καί πῆρε 
τίς σακοῦλες καί ἄρχισε νά τά πε-
ριεργάζεται. 

Ὁ ἱερέας μέ ἕνα νεῦμα συγκατά-
βασης γύρισε καί ἀπομακρύνθηκε. 

Φτάνοντας στό αὐτοκίνητό του, τό 
ὁποῖο τό εἶχε ἀφήσει μπροστά στό 
σαντουιτσάδικο, τόν περίμενε μιά 
ἔκπληξη. 

Ἡ κοπέλα ἡ ὁποία τοῦ εἶχε κάνει 
τήν παρατήρηση εἶχε βγεῖ ἔξω γιά νά 
δεῖ ποῦ πῆγε…τά εἶχε δεῖ ὅλα. 

«Πάτερ….συγγνώμη…».  Δέν πρό-
λαβε ὅμως νά ὁλοκληρώσει. Ὁ ἱερέας 
τῆς ἔπιασε τά χέρια καί διακόπτον-
τάς την εἶπε: «Μήν στεναχωριέσαι…
νά εὔχεσαι γιά μένα, καλό σου 
βράδυ». 

Τά μάτια τῆς κοπέλας βούρκωσαν…
δύο τρία δάκρυα κύλισαν στά μά-
γουλά της καθώς ἔβλεπε τό αὐτοκί-
νητο τοῦ ἱερέως νά χάνεται μέσα στήν 
βροχερή νύχτα. 

Ἀπό τό ἀπέναντι πεζοδρόμιο περ-
νοῦσαν τώρα ὁ μελαψός ἄνδρας μέ 
τό μικρό παιδάκι του γελώντας καί 
τρώγοντας αὐτά πού τούς πρόσφερε 
ὁ ἱερέας. 

Ἡ κοπέλα μπῆκε μέσα στό μαγαζί. 
«Εἶσαι καλά»; τήν ρώτησε ἡ συνά-

δελφός της.  
«Μεγάλο κακό τό νά κρίνουμε γρή-

γορα καί ἐπιπόλαια μόνο ἀπό αὐτά 
πού βλέπουμε…», εἶπε μέ τρεμάμενη 
φωνή.
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Ἁγιότητα εἶναι μιὰ βαθειὰ εὐαι-
σθησία. Μιὰ βαθιὰ ποιητικὴ 

ματιὰ ποὺ μπορεῖ νὰ μεταμορφώνει 
τὰ πάντα σὲ ἄγγιγμα ψυχῆς. Ὁ 
ἅγιος εἶναι ποιητὴς καὶ εὐαίσθητος. 
«Γιὰ νὰ γίνει κανεὶς Χριστιανός, 
πρέπει νὰ ἔχει ποιητικὴ ψυχή, πρέ-

πει νὰ γίνει ποιητής».  «Χοντρὲς» 
ψυχὲς κοντά Του ὁ Χριστὸς δὲν 
θέλει» (ἅγ. Πορφύριος). 
Ὁ ἅγιος ἀγαπάει ἀκόμη καὶ τὰ 

μὴ ἀξιαγάπητα. Ἐκεῖνον ποὺ ὅλοι 
θὰ περιφρονοῦσαν μὲ μεγάλη χαρά, 
ἡ ἁγιότητα τὸν μαζεύει, τὸν ἀγκα-
λιάζει, τὸν φιλᾶ μὲ πάθος μέχρι νὰ 
τὸν θεραπεύσει.  
Ἡ ἁγιότητα μεταμορφώνει τὰ 

ἔρημα. Κυκλώνει τὰ διεσπαρμένα. 
Ἑνώνει τὰ διαιρεμένα. Μπορεῖ καὶ 
νὰ ἀντέχει πάνω καὶ πέρα ἀπὸ τὶς 
πληγὲς καὶ τὶς καταστροφές. Κοι-
τάει ἐκεῖ ποὺ δὲν κοιτάει κανεὶς 
ἄλλος. Δὲν χωρίζει τὰ πράγματα σὲ 
καλὰ καὶ κακά. Δὲν τοὺς βάζει ταμ-
πέλες. Δὲν κατηγοριοποιεῖ τὴ ζωὴ 
σὲ ἀνώτερη καὶ κατώτερη. Δὲν δι-
χάζει, δὲν μοιράζει, δὲν ἀποσπᾶ, 
ἑνώνει, συνενώνει, καὶ δυναμώνει 
τὸ ἀδύνατο νὰ συμβεῖ καὶ τὸ ὄνειρο 
νὰ πραγματωθεῖ.  
Ἡ ἁγιότητα εἶναι μιὰ βαθιὰ ποί-

ηση ποὺ συντονίζει τὸ σύμπαν 
στοὺς στίχους τοῦ δημιουργοῦ του. 
Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ποὺ μέσα 
ἀπὸ τὸν ἅγιο μιλάει ξανὰ γιὰ τὴν 
ἀγάπη. Πού μέσα ἀπὸ τὴν ματιὰ 
τοῦ ἁγίου στέλνει τὸ τρυφερὸ βλέμ -
μα Του σὲ ὅλους τούς κουρασμέ-
νους. Στοὺς ἀποτυχημένους καὶ 
τοὺς κουρελιασμένους στὶς μάχες 
τῆς ζωῆς. Μιὰ τεράστια ἀγκαλιὰ νὰ 
ξαποστάσουν πάντες.  
Ἡ ἁγιότητα εἶναι μεταξένια 

π. Χαράλαμπος  
Παπαδόπουλος
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αἴσθηση τῆς ζωῆς. Εὐαισθησία ποὺ 
ξαναζωντανεύει ἐντὸς μας τὴν 
ματιὰ τοῦ παραδείσου. Τότε ποὺ τὰ 
πάντα ἦταν ἔκπληξη καὶ θαυμα-
σμός. Τότε ποὺ τίποτε δὲν ἦταν βα-
ρετά τό ἴδιο ἢ ἐπαναλαμβανόμενο. 
Ἡ ἁγιότητα ἀναδεικνύει ξανὰ τὴν 
ξεχασμένη μας παιδικότητα. Ἐκεῖ -
νο τὸ ξάφνιασμα μπροστὰ στὸ μυ-
στήριο τῆς ζωῆς.  
Ἡ ἁγιότητα δὲν εἶναι τελειότητα, 

μὰ ἀποδοχὴ τῆς ἀσημαντότητας. 
Δὲν εἶναι ἐπιτυχία, μὰ δῶρο. Δὲν 
εἶναι κατόρθωμα, ἀλλὰ χάρισμα. 
Δὲν εἶναι δύναμη, μὰ κένωση καὶ 
ἄδειασμα. Ταπείνωση καὶ ἑκούσια 
ἀπόσυρση ἀπὸ τὰ φῶτα τοῦ ψεύτι-
κου, πρόσκαιρου καὶ μάται ου.  
Δὲν ἁγιάζουν οἱ ἀναμάρτητοι μὰ 

ἐκεῖνοι ποὺ ἄντεξαν νὰ δοῦν τὶς 
ἁμαρτίες τους. Νὰ τὶς ἀκουμπή-
σουν δίχως νὰ φοβοῦνται μὴ λερω-
θοῦν καὶ χαλάσει τὸ προφίλ τους. 
Εἶναι ἀνώτερος, λέει ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ 
ὁ Σύρος, ἐκεῖνος ποὺ εἶδε τὶς ἁμαρ-
τίες του ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἀνέστησε 
νεκρούς.  
Ὁ ἅγιος δὲν ξέρει ὅτι εἶναι ἅγιος. 

Ἐὰν τὸ ἤξερε, ἁπλὰ δὲν θὰ ἦταν. 
Ὅπως ὁ ἀθῶος δὲν γνωρίζει τὴν 
ἀθωότητά του. Πολλῶ δὲ μᾶλλον 
δὲν τὴν προασπίζει. Ἀθωότητα ποὺ 
προασπίζεται εἶναι «εὐγενὴς» ναρ-
κισσισμός. Ὁ ἅγιος τό μόνο ποὺ 
γνωρίζει εἶναι ἡ ἔντονη παρουσία 
τοῦ Χριστοῦ ἐντός του.  

Βιώνει μιὰ ἐσωτερικὴ ἀποδοχὴ 
τοῦ Θεοῦ. Μιὰ ἀγκαλιὰ ποὺ δὲν τὸν 
κρίνει, παρὰ μονάχα τὸν καλύπτει 
ἀπὸ τὸ ψύχος τοῦ κόσμου τούτου.  

  Ὁ ἅγιος μονάχα ἀγαπᾶ. Γιατί ὁ 
ἴδιος ἔχει βιώσει τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. Ξέρει ἀπὸ πάθη καὶ ὀδύνη. 
Γνωρίζει τί σημαίνει ὑπαρξιακὴ 
ἀστοχία, λάθος, σφάλμα καὶ πτώ -
ση, γιατί δὲν γεννήθηκε ἅγιος, οὔτε 
τέλειος, μὰ οὔτε προνομιοῦ χος. Πό-
νεσε, ἔπεσε, ἔπαθε, ἔμαθε. Ἔτσι μᾶς 
καταλαβαίνει, μᾶς κατανοεῖ καὶ 
ποτὲ δὲν μᾶς κρίνει. Μονάχα μᾶς 
ἀγαπᾶ. Παντοῦ καὶ πάντοτε.  

  Ὁ ἅγιος δὲν ἀπορρίπτει. Ἀπο-
δέχεται ἀπόλυτα, διακρίνοντας τὴν 
πράξη ἀπὸ τὸ πρόσωπο. Τὴν πράξη 
τὴν ἐπικρίνει, τὸ ἀνθρώπινο πρό-
σωπο ποτέ. Τὸ καταλαβαίνει καὶ τὸ 
συμπαθεῖ. Ὄχι ἠθικά. Μὰ ὀντολο-
γικά. Γνωρίζει ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος. Φοβισμένος, τραυματι-
σμένος, χαμένος καὶ πτωτικός. 
Ἐκφράζοντας τὸ πνεῦμα τοῦ Χρι-
στοῦ, συγχωρεῖ ὄχι μιὰ πράξη, ἀλλὰ 
τὸν ὅλο ἄνθρωπο. Ὅπως τὸ ἔκανε 
ὁ Χριστός. Δὲν σώζει τὸν ἄνθρωπο 
ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του ἁπλῶς, ἀλλὰ 
μεταμορφώνει τὴ σύνολη φύση του.  
Ἡ ἁγιότητα εἶναι ἕνα παράθυρο 

γιὰ νὰ μποροῦν ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν 
καὶ τὸ ἐπιθυμοῦν, νὰ κοιτάζουν τὴν 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
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Χ ρυσό τό ἡλιοβασίλεμα τήν ὄψη μας πυρώνει… Τί νόημα ἄραγε 
νά ἔχουν τά ταξίδια ἄν εἶναι μοναχικά; Τί ὀμορφιά νά ἔχουν τά 

τοπία ὅταν εἶναι ἄδεια ἀπό ἀγαπημένα πρόσωπα; 

Πόσο ρομαντισμό μπορεῖ νά ἔχουν οἱ νύχτες ἄν περιδιαβαίνεις μο-
νάχος στούς δρόμους; 

Πόσο ἐντυπωσιακό μπορεῖ νά εἶναι ἕνα ἡλιοβασίλεμα, χωρίς μάτια 
ἀγαπημένα νά τό μοιράζονται ; 

Πόσο μπορεῖς νά ἀπολαύσεις ἕνα βιβλίο, ἄν δέν μπορεῖς μετά νά τό 
συζητήσεις μέ κάποιον; 

Πόσο ἔρημα φαίνονται ὁ κάμπος καί τό πέλαγος, χωρίς ψυχές ἀνθρώ-
πων νά τά ζωντανεύουν; 

Ἐρημιά γύρω μας κι ἐντός μας, χωρίς τήν χαρά τῆς συνοδοιπορίας. 
Ἀναζητοῦμε πρόσωπα γιά νά μοιραστοῦμε τήν χαρά τῆς διαδρομῆς… 
Μιά ματιά, μιά κουβέντα, ἕνα χαμόγελο ἀγαπημένου προσώπου… 

Χ ρυσό το ἡλιοβασίλεμα τήν ὄψη μας πυρώνει, λέει ὁ ποιητής κι 
ὅλα ἀποκτοῦν πάλι νόημα καί λούζονται στό φῶς. Ἔχουμε 

ἀνάγκη φίλους κι ἀδελφούς νά μοιραστοῦμε τήν χαρά καί τήν λύπη 
μας, σκέψεις καί συναισθήματα, ὄνειρα καί ἐπιθυμίες. Μά πάνω 
ἀπ’ ὅλα ἔχουμε ἀνάγκη Ἐκεῖνον πού καταλύει κάθε μοναξιά καί πού 
ὁ γλυκός Του λόγος στόν πλησίον μᾶς ὁδηγεῖ, καί προτρέπει νά γί-
νουμε κοινότητες προσώπων κι ὄχι ἄτομα πού ζοῦν ἰδιωτικά σά νά’ 
ναι ἐξορισμένα…
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Π άνω ἀπὸ τὴν ἀγάπη, πάνω 
ἀπὸ τὸν ἄνδρα σου, πάνω 

ἀπὸ τὴ γυναίκα σου, πάνω ἀπὸ τὰ 
καθημερινά σου γεγονότα, νὰ 
θυμᾶσαι ὅτι προορίζεσαι γιὰ τὸν 
οὐρανό, ὅτι μπῆκες στὸ δρόμο 
ποὺ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ σὲ 
βγάλει ἐκεῖ. Ἡ νύμφη καὶ ὁ 
γαμπρὸς δίνουν τὰ χέρια τους, 
τοὺς πιάνει ὁ ἱερεὺς καὶ ἀκολου-
θοῦν γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι χο-

ρεύοντας καὶ ψάλλοντας. Αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι ὁ γάμος εἶναι ἡ πο-
ρεία, τὸ ταξίδι ποὺ θὰ καταλήξει 
στὸν οὐρανό, στὴν αἰωνιότητα.  

Στὸν γάμο φαίνονται ὅτι παν-
τρεύονται δύο. Δὲν εἶναι ὅμως 
δύο ἀλλὰ τρεῖς. Παντρεύεται ὁ 
ἄνδρας τὴ γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα 
τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο μαζὶ 
ὑπανδρεύονται τὸ Χριστό.  

Τρεῖς ἑπομένως λαμβάνουν 
μέρος στὸ μυστήριο καὶ τρεῖς 
πλέον παραμένουν στὴ ζωή τους.  

Ὅταν βλέπεις τὸ γάμο σου, τὸν 
ἄνδρα σου, τὴ γυναίκα σου, ὅταν 
βλέπεις τὶς στεναχώριες σου, τὰ 
πάντα μέσα στὸ σπίτι σου, νὰ ξέ-
ρεις ὅτι εἶναι σημάδια τῆς παρου-
σίας τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι σὰν νὰ 
ἀκοῦς τὰ βήματά Του, σὰν νὰ 
ἔρχεται, σὰν νὰ πρόκειται νὰ 
ἀκούσεις τώρα καὶ τὴ φωνή Του. 
Σκιὲς εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ δεί-
χνουν ὅτι μαζί μας εἶναι ὁ Χρι-
στός. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐξαιτίας 
τῶν μεριμνῶν μας Τὸν νοι-
ώθουμε ὡς ἀπόντα. Τὸν βλέ-
πουμε ὅμως μέσα στὶς σκιὲς καὶ 
εἴμαστε βέβαιοι ὅτι εἶναι μαζί  
μας.  

Ἡ ζωὴ μας εἶναι πλέον μαζὶ μὲ 
τὸν Χριστό…

Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ 
Σιμωνοπετρίτη 
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Ὅταν ἔχετε χρόνο... 
  

Ὅ
ταν ἔχετε χρόνο στὸ σπίτι σας καὶ 
τὴν ἀπαιτουμένη ἡσυχία ἀρχίστε 

νὰ λέγετε μὲ κατάνυξη τὰ λόγια τῆς 
εὐχῆς. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν 
με. Καθὼς περνάει ὁ χρόνος ἡ προφο-
ρικὴ αὐτὴ εὐχή, ἑλκύει τὸν νοῦν πρὸς 
τὰ ἔσω καὶ συγχρόνως δημιουργεῖται 
στὴν ψυχὴ ἕνα ἄλλο κλίμα. Αἰσθάνεται 
ἡ ψυχὴ χαρά, εἰρήνη, γλυκύτητα στὸ 
στόμα. Δὲν θέλει καθόλου νὰ διακόπτει τὴν εὐχή. Καὶ ὅταν ἐκ τῶν 
πραγμάτων ἀναγκάζεται νὰ διακόψει τὴν εὐχή, τὸ αἰσθάνεται αὐτὸ ἡ 
ψυχὴ μέσα της ὡσὰν μιὰ ἔλλειψη. 

Ὅ
ταν ἡ οἰκοκυρὰ ἐργάζεται μέσα στὸ σπίτι της καὶ μαγειρεύει ἢ 
πλένει ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο κάνει, ἂς λέγει ταυτοχρόνως καὶ τὴν 

εὐχὴ ἐκφώνως. Θὰ φύγουν ὅλοι οἱ λογισμοὶ καὶ τὸ σπίτι της θὰ γίνει 
ἕνας αἰσθητὸς παράδεισος. Ὅλα τότε θὰ εἶναι ὄμορφα καὶ γαλήνια 
στὸ σπίτι της καὶ τὰ λόγια τῆς εὐχῆς, ὡσὰν ἕνα ἱερὸ ἄσμα, θὰ διαπο-
τίζουν τὴν ψυχή της καὶ ὅταν θὰ ἔλθουν τὰ παιδιά της ἀπὸ τὸ σχολεῖο 
καὶ ὁ ἄνδρας της ἀπὸ τὴν ἐργασία, θὰ τοὺς ὑποδεχθεῖ μὲ τὴν θερμό-
τητα τῆς εὐχόμενης καρδίας της καὶ θὰ τοὺς ἀφαίρεσει τὸν κόπο καὶ 

τὸ ἄγχος. 
Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
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Τὸ ἀκόλουθο κείμενο δημοσιεύτηκε τὴν 21η  Σεπτεμβρίου τοῦ 1957, στὴν 

ἐφημερίδα τῆς Ἄρτας “Ἐλεύθερος Λόγος”, ἀπό τὸν Ἀρτινὸ Ἰατρὸ Κων-

σταντῖνο Κοντογιάννη (1912-1979), χει ροῦργο καὶ γενικὸ διευθυντὴ τοῦ 

Νοσοκομείου τοῦ Μονάχου τὴν περίοδο 1954-1961. 
 
 

Γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα στὴν 
Ἄρτα, δίπλα σ’ ἀνθρώπους φτω-

χοὺς ἀλλὰ ἔντιμους, ποὺ στερήθηκαν 
πολλὰ γιὰ νὰ μοῦ δώσουν μιὰ καλύ-
τερη ζωή. Μεγαλώνοντας μὲ ψωμὶ κι 
ἁλάτι, κόπιασαν γιὰ νὰ ἔχει τὸ μοναχο-
παίδι τους μόρφωση καὶ ἀξία στὴν κοι-
νωνία. Ὁ πατέρας μου δούλευε γιὰ τὸ 
μεροκάματο ἀπ’ τὰ χαράματα ὡς τὸ 
σούρουπο στὸν κάμπο τῆς Ἄρτας, καὶ 
τὸν θυμᾶμαι νὰ γυρίζει στὰ σκοτάδια, 
τσακισμένος ἀπὸ τὴν κούραση ἀλλὰ 
πά ντα μὲ τὸ χαμόγελο, σὰν νὰ ἤξερε 
ὅτι ὁ μόχθος ὁ δικός του ἦταν ἡ δικιά 
μου ἡ λευτεριά. 

Πηγαίναμε κάθε Κυριακὴ στὴν 
ἐκκλησία, ἐγὼ αὐτὸς καὶ ἡ μάνα μου. 
Ὅταν αὐτὴ πέθανε, ὁ πατέρας μου 
συνέχισε νὰ μὲ πηγαίνει καὶ νὰ ἀκοῦμε 
τὴν λειτουργία τοῦ παπα-Γιάννη, γιατί 
ὅπως μοῦ ἔλεγε πάντα “ὁ Θεὸς ἔχει 
κοντά του τὴ μάνα σου, γιατί ἐμεῖς 

προσευχόμαστε κι ἀνάβουμε ἕνα κε-
ράκι γιὰ τὴν ψυχὴ της”. Πάντα γελα-
στός, ἀκόμα καὶ στὰ δύσκολα, μοῦ 
ἔδινε κουράγιο γιὰ νὰ προχωρήσω καὶ 
νὰ μορφωθῶ. 

Μὲ θυμᾶμαι πιὸ μεγάλο νὰ ξενυ-
χτάω στὸ φῶς τὸ καντηλιοῦ, ἀνάμεσα 
στὰ βιβλία, καὶ τὸ πρωὶ νὰ πηγαίνω μὲ 
τὸν πατέρα μου γιὰ δουλειὰ στὰ χωρά-
φια. 

Ὅταν πῆγα στὴν Ἰατρικὴ Σχολή, 
ἤξερα ὅτι τὰ χρώσταγα ὅλα στὴν οἰκο-
γένειά μου. Ὁ πατέρας μου δὲ πρό-
λαβε νὰ μὲ δεῖ γιατρό, πέθανε ἕνα 
χρόνο πρὶν τελειώσω τὶς σπουδές μου, 
ἀλλὰ ὁρκίστηκα νὰ προσεύχομαι στὸ 
Θεὸ κάθε βράδυ, καὶ γι’ αὐτὸν καὶ γιὰ 
τὴ μάνα μου. Ὁ καιρὸς πέρασε καὶ δὲν 
ξαναγύρισα στὴν Ἄρτα, ἀλλὰ ἔμεινα 
στὴν Ἀθήνα ποὺ οἱ εὐκαιρίες γιὰ τὴ 
δουλειά μου ἦταν πιὸ πολλές. Ἔκανα 
περιουσία καὶ παντρεύτηκα τὴν Εὐ -
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δοξία, κόρη ἑνὸς πλούσιου ἐμπό-
 ρου. Ὅμως ὁ Θεὸς δὲν τὴν εἶχε εὐλο-
γήσει μὲ ὅλα τά δῶρα του καὶ παρ’ 
ὅλες τὶς προσπάθειες καὶ τὶς προσευ-
χές μας, δὲ καταφέραμε ποτὲ νὰ κά-
νουμε ἕνα γιό, ποὺ ἦταν καὶ ἡ εὐχὴ τοῦ 
πατέρα μου. 

Ὅταν ξεκίνησε ὁ πόλεμος μὲ τὸν 
Μουσολίνι, μὲ στρατολόγησαν γιὰ νὰ 
προσφέρω τὶς γνώσεις μου στοὺς πο-
λεμιστές μας ποὺ ἀντιστεκόταν στὸν 
Ἰταλὸ δικτάτορα καὶ μὲ ἔστειλαν γιὰ 
μιὰ περίοδο σὲ μία μονάδα κοντὰ στὸ 
Δυρράχιο. Ἔνιωθα περήφανος στὴν 
ἀρχή, ἀλλὰ ἐκεῖνα τὰ πράγματα ποὺ 
ἀντίκρισαν τὰ μάτια μου μὲ εἶχαν κάνει 
νὰ χάσω τὸν ὕπνο μου. Κάποιοι μοῦ 
ἔλεγαν πὼς τὰ βράδια ἔκλαιγα ἀλλὰ δὲ 
θυμόμουν ποτὲ τίποτα τὸ πρωί. 

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἄρχισα νὰ ἀμφι-
βάλλω γιὰ κεῖνες τὶς Κυριακὲς στὴν 
ἐκκλησία μὲ τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα 
μου. Ὅσο περνοῦσε ὁ καιρός, σταμά-
τησα νὰ προσεύχομαι. Ποῦ ἦταν ὁ 
Θεὸς νὰ ἀκούσει τὶς κραυγὲς τῶν ἑτοι-
μοθάνατων; Ἂν δὲν ἄκουγε αὐτούς, 
πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀκούσει τὴν προ-
σευχή μου; Σταμάτησα νὰ προσεύχο-
μαι καὶ γιὰ τὴ μάνα μου καὶ τὸν πατέρα 
μου, παρ’ ὅλο ποὺ εἶχα ὁρκιστεῖ νὰ μὴ 
τὸ ἀμελήσω ποτέ. Ἄρχισα νὰ ξε-
χνάω, καὶ τὸ μόνο ποὺ εἶχε μείνει ἀπὸ 
αὐτοὺς ἦταν τὸ ρολόι πού μοῦ εἶχε 
δώσει ὁ πατέρας μου. Ὅταν κάποια 
στιγμή μοῦ ἔσπασε κι αὐτό, ἦταν νὰ 
σὰν νὰ εἶχα γίνει ἕνας ἄλλος ἄνθρω-
πος, γνωστικὸς καὶ χωρὶς τὶς πλάνες 
τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ γυναίκα μου πέθανε τὸν χειμώνα 
τοῦ 41 στὴν Ἀθήνα, μαζὶ μὲ τόσους 

ἄλλους. Ὅταν τελείωσε ὁ πόλεμος, 
δὲν ὑπῆρχε τίποτα ποὺ νὰ μέ κρατάει 
στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔφυγα μετανάστης 
στὴ Γερμανία. Ἔκλαιγα ὅταν ἔφευγα. 
Πολεμοῦσα τόσα χρόνια τὸν Γερμανὸ 
καὶ τώρα πήγαινα νὰ δουλέψω γι’ 
αὐτούς. Σκληροὶ ἄνθρωποι οἱ Γερμα-
νοί, ἀγέλαστοι. Δὲν ἤθελαν ποτὲ νὰ 
κάνουν φίλους, ἤθελαν μόνο τά χέρια 
μας. Ὅμως δούλεψα σκληρὰ καὶ κέρ-
δισα τὸν σεβασμό τους, καὶ πρό-
κοψα. Ἔγινα γνωστὸς χειροῦργος, καὶ 
μετὰ διευθυντὴς σὲ μεγάλο νοσοκο-
μεῖο στὸ  Μόναχο. Δὲ ξαναπαντρεύ-
τηκα ποτὲ ὅμως. Μοῦ ἔλειπε πάντα ὁ 
τόπος μου, οἱ ἄνθρωποι, πάντα πρό-
σχαροι καὶ μὲ φιλότιμο, ἕτοιμοι νὰ σὲ 
βοηθήσουν. Ὁ Γερμανὸς δὲν ἤξερε 
ἀπὸ τέτοια. 

Κάποια στιγμὴ ἐπέστρεψα στὸν 
τόπο μου γιὰ λίγες μέρες. Ἦταν καλο-
καίρι καὶ τὰ πανηγύρια ἔδιναν καὶ 
ἔπαιρναν σὲ ὅλα τά χωριά. Ἔνιωσα 
σὰν νὰ μὴν εἶχα φύγει ποτέ. Μόνο τό 
πατρικό μου ἦταν σὲ κακὰ χάλια, δια-
λυμένο καὶ ἐρημωμένο. Εἶχα κάνει πε-
ριουσία στὴν Γερμανία, τὰ λεφτὰ δὲ 
μοῦ ἔλειπαν καὶ ξόδεψα ἀρκετὰ γιὰ νὰ 
τὸ φτιάξω ὅπως τὸ θυμόμουνα. 

Μιὰ μέρα περπατοῦσα μέσα στὴν 
πόλη καὶ βρέθηκα μπροστὰ στὴν 
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Σὰν νὰ 
θυμήθηκα τὶς δύσκολες ἐποχὲς τῆς 
νιότης μου, θέλησα νὰ μπῶ μέσα, παρ’ 
ὅλο ποὺ δὲν εἶχα τὴν ἀνάγκη νὰ προ-
σευχηθῶ. Ἦμουν ἄπιστος πιά. Προχώ-
ρησα καὶ εἶδα κάποιον παπὰ νὰ 
κάθεται ὄρθιος μπροστὰ στὴν Ἁγία 
Τράπεζα. Μόλις μὲ εἶδε μοῦ χαμογέ-
λασε καὶ ἦρθε πρὸς τὸ μέρος μου. 
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Ἐγὼ ἔνιωσα ἄβολα καὶ θέλησα νὰ 
φύγω ἀλλὰ ντράπηκα καὶ δὲ τὸ ἔκανα. 
Ἄρχισε νὰ μοῦ μιλάει. 

-Ἦρθες νὰ προσευχηθεῖς; μοῦ εἶπε. 
Δὲν ἤξερα τί νὰ τοῦ πῶ ἀλλὰ σὰν νὰ 

μὲ ὤθησε ὁ διάβολος, τοῦ ἀπάντησα 
“Δὲ πιστεύω σ’ αὐτὰ παπά”. 

Μὲ κοίταξε καὶ χαμογέλασε. “Ὅλοι 
μας εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεού” μοῦ εἶπε 
“καὶ ὅλοι μας ἔχουμε τὸν Χριστὸ ποὺ 
μᾶς καθοδηγεί”. 

-“Ὄχι ἐγὼ”, τοῦ ἀπάντησα. “Ἐγὼ 
ξέρω πὼς δὲν ὑπάρχει Θεός”. Βλα-
σφημοῦσα μέσα στὸν Ἱερὸ Χῶρο σὰν 
νὰ μὲ καθοδηγοῦσε μιὰ διαβολικὴ 
φωνή. Νόμισα πὼς ὁ παπὰς θὰ μὲ 
ἔδιωχνε ἀλλὰ ἀντὶ γι’αὐτὸ συνέχισε νὰ 
χαμογελάει καὶ νὰ μοῦ μιλάει. 

-“Ὅμως βαφτίστηκες Χριστιανός. 
Γιατί Τὸν ξέχασες; Γιατί Τὸν ἀπέρρι-
ψες”; 

-“Ἤμουν στὸν πόλεμο παπά”, τοῦ 
εἶπα. “Νέα παιδιὰ πέθαιναν ἀπὸ τὶς 
σφαῖρες καὶ τὸ κρύο. Προσεύχονταν 
στὸ Θεὸ κάθε μέρα, καὶ γώ μαζί τους, 
καὶ ὁ Θεὸς δὲν βοήθησε ποτέ, δὲν 
ἀπάντησε κἂν. Εἶμαι ἄνθρωπος σπου-
δαγμένος, καὶ ξέρω πὼς ἂν κάτι δὲ τὸ 
βλέπεις, σίγουρα δὲν ὑπάρχει”. Ὁ 
παπάς μοῦ ἀποκρίθηκε. “Αὐτή τὴ 
στιγμὴ πῶς ζεῖς; Ἀκοῦς τὴν καρδιά σου 
νὰ χτυπάει”; 

Δὲν ἤξερα τί νὰ τοῦ πῶ καὶ συνέχισε. 
“Μερικές φορὲς τὰ πράγματα τὰ κα-
θημερινὰ εἶναι τόσο σημαντικά, ἀλλὰ 
ἐμεῖς δὲ τοὺς δίνουμε καμία σημασία. 
Ἡ καρδιά σου χτυπάει, καὶ αὐτὸ εἶναι 
χάρη στὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέεις. Ὅπως 
εἶπες εἶσαι σπουδαγμένος ἄνθρωπος, 
καὶ τὸ ξέρεις”. 

Ἔμεινα ἄφωνος ἀπ’ τὴν ἀπόκρισή 
του. Δὲ σταμάτησε ἐκεῖ: “Ὁ ἀέρας ποὺ 
ἀναπνέεις εἶναι ἡ ζωή, ὅμως ποτὲ δὲ 
τὸν βλέπεις, κι ὅμως ξέρεις πὼς εἶναι 
ἐκεῖ, γιὰ σένα καὶ γιὰ ὅλους μας. Ἔτσι 
εἶναι κι ὁ Θεός μας, ζωοδόχος καὶ ἄπει-
ρος. Μᾶς δίνει κουράγιο, μᾶς περιτρι-
γυρίζει σὲ κάθε μας στιγμή. Κι ὅπως τὰ 
βράδια, καθὼς ξαπλώνεις στὸ κρεβάτι 
σου μετὰ ἀπὸ μιὰ κουραστικὴ μέρα, 
μπορεῖς νὰ ἀκούσεις τὸν χτύπο τῆς 
καρδιᾶς σου πιὸ καθαρά, ἔτσι εἶναι κι ἡ 
προσευχή. Μπορεῖς νὰ δεῖς καὶ νὰ 
ἀκούσεις, ἀρκεῖ νὰ ξέρεις πὼς νὰ ζη-
τήσεις”. 

Σάστισα. Ξαφνικὰ ἔνιωσα πὼς ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρόνια μου μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ 
μὲ εἶχαν ὁδηγήσει μακριὰ ἀπὸ τὸ μονο-
πάτι τῆς ἀλήθειάς Του. Ἤθελα νὰ δα-
κρύσω ἀλλὰ συγκρατήθηκα γιατί 
ἐκείνη ἡ ἀόρατη δύναμη μὲ παρακι-
νοῦσε νὰ ἀντισταθῶ. 

-“Παπά, δὲ ξέρω ἂν εἶναι αὐτὰ τὰ 
πράγματα ὅπως τὰ λές. Πάντα προ-
σευχόμουν στὸ Θεό μας, κι μόνο δυ-
σκολίες καὶ κακὰ γνώρισα σ’ αὐτὴ τὴ 
ζωή. Ἔφυγα στὰ ξένα, ἔζησα ἀνάμεσα 
σέ κακοὺς καὶ μοχθηροὺς ἀνθρώπους, 
καὶ ποτὲ δὲν ἔνιωσα τὴν ἀγάπη Του”. 

-“Ἔτσι καὶ ὁ Γιὸς Του”, μοῦ εἶπε. 
“Ἦρθε στὸν κόσμο μας, ἔζησε ἀνά-
μεσα σέ ἁμαρτωλοὺς καὶ ἐξιλέωσε τὸν 
ἄνθρωπο μὲ τὸ Πάθος Του”. Ἀνατρί-
χιασα στὸ ἄκουσμα τῶν λόγων του καὶ 
δὲν εἶχα λέξεις νὰ τοῦ πῶ. Ὅμως 
αὐτὸς εἶχε πολλὲς ἀκόμη. “Ὁ Ρωμιὸς 
εἶναι καταδικασμένος νὰ ὑποφέρει, 
γιατί τὸν φθονοῦν ἐκεῖνοι ποὺ ξέρουν 
πὼς δὲ μποροῦν ποτὲ νὰ τὸν φτάσουν. 
Μᾶς ξενίτεψαν γιὰ νὰ μᾶς καταστρέ-
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ψουν καὶ δὲ τὰ κατάφεραν. Θὰ τὸ ξα-
νακάνουν πάλι σὲ πολλὰ χρόνια ἀπὸ 
τώρα. Θὰ προσπαθήσουν νὰ μᾶς δια-
βάλουν, νὰ μᾶς μολύνουν. Θὰ προ-
σπαθήσουν νὰ μᾶς χωρίσουν, νὰ 
βά λουν τὸν ἀδερφὸ ἐναντίον ἀδερφοῦ 
ξανά. Αὐτὸ θὰ προσπαθοῦν νὰ τὸ κά-
νουν γιὰ πολλὰ χρόνια ἀκόμα, καὶ 
 κάποια στιγμὴ σχεδὸν θὰ τὸ κα  τα -
φέρουν”. 

Ξαφνιάστηκα μὲ τὰ λόγια του. Μι-
λοῦσε σὰν τοὺς τρελλούς τοῦ χωριοῦ 
ποὺ βλέπουν τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ 
τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος. Τὰ λόγια 
του ἄρχισαν νὰ χάνουν τὴν ἀξία τους. 

-“Παπά, καὶ σὺ ποῦ τὰ ξέρεις αὐτά; 
Μὴ μοῦ πεῖς πὼς στὰ εἶπε ὁ Θεός, γιατί 
ξέρω κι ἄλλους τέτοιους”. 

Μοῦ χαμογέλασε καὶ δὲν ἀπάντησε. 
“Ἡ ἔλλειψη πίστης, στὸ Ἔθνος καὶ στὸ 
Θεὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει 
ἐκεῖ. Ἡ ἔλλειψη τῆς δικῆς σου πίστης 
καὶ ὅλων αὐτῶν ποὺ θὰ ἀκολουθή-
σουν. Ὅμως εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ἂν 
καὶ χάνουμε συχνά τό δρόμο μας, 
πάντα ἐπιστρέφουμε σ’ αὐτόν. Ἐσὺ θὰ 
ἐπιστρέψεις σ’ αὐτόν. Οἱ μελλοντικὲς 
γενεὲς θὰ ἐπιστρέψουν σ’ αὐτόν. Θὰ 
ἔρθει ἡ παρακμή, ἡ ἀπαξίωση. 

Ὅμως θὰ βρεθοῦν ἐκεῖνοι οἱ Ἕλ -
ληνες, ποὺ θὰ βάλουν τὰ πράγματα 
στὴ σειρά. Ἕλληνες ποὺ δὲν ξέχασαν 
ποτὲ τὴν Πατρίδα τους, τὴν Σημαία 
τους, τὴ Σημαία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
αὐτὴ ποὺ κυματίζει περήφανα στὰ χώ-
ματα τὰ ματωμένα ἀπὸ τὸ αἷμα αὐτῶν 
ποὺ τὴν προστάτεψαν. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρω-
ποι θὰ χλευαστοῦν, θὰ κυνηγηθοῦν, θὰ 
φυλακιστοῦν. Ὅμως στὸ τέλος θὰ 
θριαμβεύσουν, γιατί αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι 

εἶναι ἡ Ἑλλάδα μας, καὶ ὅτι εἶναι ἑλλη-
νικὸ εἶναι καταδικασμένο νὰ εἶναι 
αἰώνιο”. 

Εἶχα συγκλονιστεῖ τόσο πολὺ ποὺ δὲ 
μπόρεσα νὰ κρατηθῶ καὶ βγῆκα τρέ-
χοντας ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Ἔνιωσα τὸν 
καθαρὸ ἀέρα νὰ χτυπάει στὸ πρό-
σωπό μου καὶ ἄρχισα νὰ ἀνακτῶ τὰ λο-
γικά μου. Ἔκανα νὰ φύγω, ἀλλὰ τότε 
ἔνιωσα ἄσχημα γιὰ τὸν παπά. Τρελλὸς 
ἢ ὄχι, ἦταν ἕνας γέροντας καὶ θὰ 
ἔπρεπε νὰ τὸν χαιρετίσω τουλάχιστον 
πρὶν φύγω. Ξαναμπῆκα στὴν ἐκκλησία, 
δὲν ἦταν κανένας ἐκεῖ, ὅμως ἤμουν σί-
γουρος πὼς ὁ παπὰς δὲν εἶχε βγεῖ. 

Πλησίασα πρὸς τὴν Ἁγία Τράπεζα 
καὶ εἶδα πάνω της κάτι νὰ γυαλίζει. 
Πλησίασα καὶ τὰ δάκρυα ἄρχισαν νὰ 
τρέχουν ἀπὸ τὰ μάτια μου. Ἦταν τὸ 
ρολόι τοῦ πατέρα μου, μόνο ποὺ δὲν 
ἦταν σπασμένο ἀλλὰ δούλευε ὅπως 
τότε πού μοῦ τὸ εἶχε πρωτοδώσει. Κά-
θισα στὸ σκαλοπάτι τοῦ Ἱεροῦ καὶ 
ἔκλαιγα γιὰ ὧρες, προσευχόμενος 
στὸν Θεὸ νὰ μὲ συγχωρήσει γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες μου. 

Ἔφυγα ξανὰ γιὰ τὴ Γερμανία, ἀλλὰ 
πάντα μὲ ἔτρωγε μέσα μου τὸ σαράκι 
νὰ πῶ τὴν ἱστορία. Λίγοι θὰ μὲ πιστέ-
ψουν, καὶ κινδυνεύω νὰ γίνω τὸ θέμα 
χλεύης ὅλων ἐκείνων ποὺ σὰν ἐμένα 
κάποτε, ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸ 
δρόμο Του. Ὅμως πιστεύω τὰ λόγια 
τοῦ παπᾶ, ὅποιος κι ἂν ἦταν αὐ -
τός. Πώς θὰ ἔρθει ἡ ὥρα καὶ ἡ στιγμὴ 
ποὺ ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι πιὰ 
φανερὸς σὲ ὅλους, ὅπως φανερώ-
θηκε σὲ μένα ἐκείνη τὴ μέρα, τὴ σπου-
δαιότερη μέρα τῆς ζωῆς μου.



Ὅ
σο πλησιάζουν οἱ γιορτές, 
τόσο καὶ πληθαίνουν οἱ 

διαφημίσεις ποὺ ἀπευθύνονται 
σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους. Λὲς καὶ 
τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων μας πρέπει 
νὰ εἶναι στραμμένο, στὸ τί θὰ 
φᾶμε, τί θὰ πιοῦμε καὶ πὼς θὰ 
ντυθοῦμε τὶς γιορτινὲς μέρες, 
ἀφοῦ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα 
 φρο ντίζει νὰ μᾶς ἐπενδύει μὲ  τὸ 
 κατάλληλο ντεκόρ. Ἔτσι μᾶς 
 θέ λουν νὰ ταιριάζουμε στὴ 
 Χρι   στου       γεννιάτικη ἀτμόσφαιρα 
δίκην στράς, χρυσαφένιων μπα -
 λο νιῶν καὶ γιατί ὄχι καὶ πολύ-
χρωμων πυροτεχνημάτων. Κι ὅλα 
αὐτά, μὴ τυχὸν καὶ διανοηθεῖ κα-
νεὶς νὰ πλησιάσει τὴ φάτνη καὶ 
ὅλα τά περὶ αὐτῆς γεγονότα, μὲ 
ἄλλη διάθεση, μὲ ἄλλη ὀπτικὴ 
γωνία, πράγματα δηλαδὴ ποὺ πα-
ραπέμπουν στὸ ἀληθινὸ νόημα 
τῶν Χριστουγέννων.  

Τί καὶ ἂν οἱ ἄγγελοι θὰ διαφη-
μίσουν ξανὰ μὲ τρόπο θεϊκὸ τὴ 
γέννηση τοῦ Χριστοῦ; Τί καὶ ἂν 
οἱ καμπάνες τῆς ἐκκλησίας προ-

σκαλοῦν σὲ προσκύνηση τοῦ Θε-
ανθρώπου μὲ ταπείνωση καὶ με-
τάνοια; Τί καὶ ἂν οἱ σημερινοὶ 
«βο σκοὶ» ξαγρυπνοῦν φυλάγον-
τας τὴν ποίμνη τοῦ Θεοῦ καὶ φω-
νάζουν ἐπίμονα νὰ δοῦμε καὶ μεῖς 
τὸ Θεῖο βρέφος; Τί καὶ ἂν οἱ σύγ-
χρονοι «μάγοι» κινοῦν καὶ πα-
ρακινοῦν ὅλους νὰ βροῦμε τὸ 
Μεσ  σία; Καὶ τότε, τὴν ἐποχὴ ἐ -
κείνη, ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀθόρυβα. 
Τώρα ὅμως ποὺ ξέρουμε, δὲν 
ἔχουμε καμιὰ δικαιολογία!  

Οἱ διαφημίσεις βομβαρδίζουν 
ἀνεξέλεγκτα, παντοῦ καὶ μὲ με-
γάλη ἐμβέλεια μήπως καὶ ξεφύγει 
ἔστω καὶ γιὰ λίγο ὁ στόχος. Τὰ 
διαφημιζόμενα προϊόντα ἀφοροῦν 
τὸν ἔκλυτο καταναλωτισμό μας 
καὶ δὲ λογαριάζουν τὰ βαλάντια 
τῶν πτωχῶν, γιατί ἀφ’ ἑνὸς μὲν 
ὅσοι τ’ἀγοράζουν νιώθουν «εὐτυ-
χεῖς…καὶ ἱκανοποιημένοι (ἀκο-
λουθοῦν τὴ μόδα) ἀφ’ ἑτέρου οἱ 
μὴ ἔχοντες δυνατότητα ἀγορᾶς, 
αἰσθάνονται ὑποδεέστεροι, ἐλλι-
πεῖς καὶ ἀδικημένοι». Καὶ στὴν 
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Χριστουγεννιάτικες 
διαφημίσεις



πρώτη περίπτωση δημιουργεῖται 
ἕνα δυσάρεστο κενὸ (ἡ ψυχὴ δὲν 
ὠφελεῖται ἀπὸ ὑλικὰ ἀγαθά), καὶ 
στὴ δεύτερη περίπτωση ἔχουμε 
ἀνθρώπους ράκη μὲ πάλλουσα 
γιορτινὴ δυσαρέσκεια. Ὅμως καὶ 
στὶς δύο ἐκδο χὲς τὰ ἄτομα ξε-
μωραίνουν ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ νόημα 
τῶν γιορ τῶν καὶ ἀπαντοῦν θετικὰ 
στὴν ὕ πουλη πρόσκληση τῶν πά -
ντα κερδισμένων Μ.Μ.Ε. γιὰ θε-
ατρινίστικες «Χριστιανικὲς» πα-
ραστάσεις.  

Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἄκρως ἐπικίν-
δυνο εἶναι τό ὅτι ἡ βλάβη προ-
καλεῖται ὄχι μόνο στοὺς μεγάλους 
ἀλλὰ καὶ στὰ μικρὰ παιδιὰ ἀφοῦ 
γι’ αὐτὰ οἱ διαφημίσεις λειτουρ-
γοῦν ὡς πρότυπο κοινωνικῆς ἐπι-
βίωσης. Μάλιστα πολλὲς ἀπ’ 
αὐτὲς χρησιμοποιοῦν ὡς ἠθοποι-

ούς, παιδιά, γιατί αὐτὰ συγκινοῦν 
περισσότερο, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ θυ-
μίσουν σὲ μᾶς τοὺς μεγάλους το 
«παιδὶ» ποὺ κρύβουμε μέσα μας. 
Σ’ αὐτὸ τὸ «παιδὶ» ἄλλωστε ἀ -
πευθύνονται τὰ πιὸ πολλὰ σπὸτ 
καὶ μ΄αὐτὸν τὸν τρόπο «ἀναδει-
κνύουν καὶ ἐνθαρρύνουν τὶς μὴ 
ὀρθολογικές, τὶς αὐθόρμητες καὶ 
παιγνιώδεις σχέσεις μας μὲ τὰ 
πράγματα καὶ τοὺς ἀνθρώπους».  
(Κλ. Ναυρίδης καθ. Κοινωνικῆς 
Ψυχολογίας).  

«Ὅσοι πιστοί», ἂς προσέλ-
θουμε μὲ φόβο, πίστη καὶ σε-
βασμὸ στὸ θεῖο Παιδί, ποὺ 
εὐεργετεῖ καὶ χαρίζει δῶρα 
ἀνέξοδα, ἀκίνδυνα, ἀληθινὰ 
ἀγαπητικά.  

Διαμάντω Τοσουνίδου
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Ἡ προσκόλληση μπροστὰ στὶς ὀθόνες  
κατάρα ἢ εὐχή; 

Γράφει  
ὁ Παναγιώτης Μυργιώτης 

 

Δ ιαβάσαμε στὸν τύπο ὅτι ἕνας 
πατέρας στὴν Ἀμερικὴ βρῆκε 
τὸν 17 ἐτῶν υἱὸ του νεκρὸ 

μπροστά σέ μιὰ ὀθόνη ἑνὸς ὑπολο-
γιστῆ. Ἡ αἰτία τοῦ θανάτου του ἡ 
ὑπερβολικὴ χρήση τοῦ ὑπολογιστῆ. 
Τὸ παιδὶ συνδεδεμένο ψυχολογικὰ 
μὲ τὴν ὀθόνη ἀρκετὲς ὧρες καθόταν 
μπροστὰ στὴν ὀθόνη καὶ ἔπαιζε. 
Ἀλήθεια τί παιγνίδι μπορεῖ νὰ γίνει 
μπροστά σε μιὰ ὀθόνη; Ὁ νεαρὸς δὲν 
ἄφησε τὴν καρέκλα γιὰ πολλὲς ὧρες 
καὶ αὐτὸ δὲν ἔγινε γιὰ πρώτη φορά. 
Συνέβαινε τακτικά. Ὁ πατέρας εἶχε 
ἐντοπίσει τὸ πρόβλημα καὶ εἶχε πάει 
τὸ παιδί του σὲ εἰδικούς. Ἡ διαπί-
στωση ἦταν ὅτι εἶχε ἐξάρτηση ἀπὸ 
τὸν ὑπολογιστή. Ἔπρεπε νὰ ἀπαλ-
λαγεῖ ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση αὐτὴ ὅπως 
ὁ καπνιστής ἀπὸ τὴν νικοτίνη ἢ ὁ 
ἀλκοολικὸς ἀπὸ τὸ οἰνόπνευμα.  

Ἡ εἴδηση μὲ συγκλόνισε ἂν καὶ 
τὸ παιδί μοῦ ἦταν ἐντελῶς ἄγνωστο. 
Τὸ πρόβλημα δὲν κτύπησε τὴν πόρτα 

τοῦ σπιτιοῦ μου μέχρι σήμερα. Αὔριο 
τί γίνεται; Μήπως κτύπησε τὴν 
πόρτα κάποιου ἀδελφοῦ καὶ παρα-
μονεύει νὰ βρεῖ ρωγμὴ γιὰ νὰ εἰσέλ-
θει στὸ σπιτικό μας; Τὰ ἐρωτήματα 
εἶναι σήμερα, μᾶλλον, ρητορικά. Στὸ 
ἄμεσο μέλλον θὰ εἶναι μιὰ πραγμα-
τικότης.  

Πολλοὶ γονεῖς ἔχουμε τὴν λανθα-
σμένη ἐντύπωση ὅτι τὸ παιδὶ μας 
εἶναι ἀσφαλὲς ποὺ βρίσκεται μέσα 
στὸ σπίτι καὶ “παίζει” σὲ μιὰ ὀθόνη. 
Στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν κινδυνεύει 
νὰ τὸ πατήσει κάποιο διερχόμενο 
αὐτοκίνητο καὶ νὰ τοῦ προκαλέσει 
σωματικὲς βλάβες. Μήπως τὰ τραύ-
ματα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ προ-
ξενήσει ἡ πολύωρη καὶ ἀνεξέλεγκτη 
χρήση τῆς ὀθόνης εἶναι πιὸ βαθειὰ 
καὶ λιγότερο ἰάσιμα; Ἐλέγχουμε τὰ 
παιχνίδια πού παίζει; Πολλὰ παιχνί-
δια ἔχουν  ὁδηγήσει πολλοὺς σὲ ἀπό-
πειρες αὐτοκτονίας ἢ σὲ δίκτυα μα-
στροπῶν καὶ παιδοφίλων ἢ ἀκόμη σὲ 
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ἀπαγωγὲς καὶ ἐξαφανίσεις, κυρίως, 
μικρῶν παιδιῶν. Κυκλοφοροῦν στὸ 
διαδίκτυο “παιχνίδια” τὰ ὁποῖα εἶναι 
βουτηγμένα μέσα σὲ αἷμα, φόνους 
(εἰκονικοὺς) καὶ μὲ μεγάλη ποσότητα 
βίας.  

Τί εἰσπράττει τὸ ἀγγελούδι μας 
“παίζοντας” τέτοια παιχνίδια; Μή-
πως ἡ ἀθώα παιδικὴ ψυχὴ γεμίζει 
μὲ βία, σκληρότητα καὶ ἀπανθρωπιά; 
Ὁ ψυχικὸς κόσμος του ἀναπτύσσεται 
φυσιολογικά; Λαμβάνει βραβεῖα σκο-
τώνοντας ἀνθρώπους καὶ ἐθίζεται 
στὴ βία, στὸ φόνο καὶ ἐκπαιδεύεται 
νὰ περιφρονεῖ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ 
καὶ τὸν συνάνθρωπο. Τὸν ἐνδιαφέρει 
νὰ λάβει τὸ δῶρο ποὺ μπορεῖ νὰ 
εἶναι ρεκὸρ πόντων ἢ  ἑνὸς ἀνώτερου 
ἐπιπέδου.  

Τὸ ναρκωτικό τῆς ὅποιας ὀθόνης 
εἶναι πολὺ ἰσχυρό. Μᾶς καθηλώνει 
ὅλους, μᾶς τραβὰ ὅπως κάθε κακό. 
Ἀπαιτεῖται προσοχὴ μεγάλη. Πολλοὶ 
νέοι ξενυχτοῦν βλέποντας ταινίες ἢ 
ἀσχολοῦνται μὲ πράγματα ἄσχετα 
καὶ ἐπιβλαβῆ γιὰ τὴν σωματικὴ ἀλλὰ 
καὶ τὴν ψυχικὴ ὑγεία. Καταφεύγουν 

μετὰ σὲ ψυχιάτρους καὶ σὲ ψυχολό-
γους γιὰ νὰ ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπὸ 
τὴν ἕλξη τῆς ὀθόνης. Νὰ βροῦν τὴν 
ἰσορροπία τους, νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ 
ἄλλα πράγματα χρήσιμα καὶ ψυχικὰ 
ὠφέλιμα.  

Ἐμεῖς οἱ μεγάλοι, γονεῖς, παπ-
ποῦδες, γιαγιάδες νὰ ἀφήσουμε γιὰ 
λίγο τὶς ὅποιες ἄλλες ἔγνοιες καὶ μέ-
ριμνες καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ 
παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μας. Δὲν τὰ 
φέραμε στὸν κόσμο γιὰ νὰ τὰ προ-
σφέρουμε βορὰ στὸν κάθε ἐπιτήδειο. 
Νὰ φροντίσουμε καὶ τὴν ψυχή τους 
καὶ ὄχι μόνο τό φθαρτὸ σῶμα. Νὰ 
δημιουργήσουμε ὑγιεῖς βάσεις γιά νὰ 
ἀναπτύξουν ἀντισώματα ἐνάντια 
στὶς ψυχοφθόρες δυνάμεις τοῦ κό-
σμου τούτου. Οἱ δυνάμεις τοῦ σκό-
τους καὶ τῆς παρανομίας παραμο-
νεύουν. Ἄς γίνουμε προμηθεῖς καὶ 
ἐπιμηθεῖς. Νὰ προλαμβάνουμε τὸ 
κακὸ καὶ ὄχι νὰ τὸ θεραπεύουμε. Νὰ 
βάλουμε τὴν φωτεινὴ πλευρὰ τῆς 
ὀθόνης στὴ ζωή μας καὶ ὄχι τὴν σκο-
τεινή.
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Ὅ
σα καί ἄν ἔχεις διαβάσει, 
ὅσα καί ἄν ἔχεις ἀκούσει, 

σέ καμία περίπτωση δέν μποροῦν 
νά συγκριθοῦν μέ τήν ἐμπειρία 
μιᾶς ἐπίσκεψης στίς ὄμορφες πλα‐
γιές τοῦ ὅρους Πάικου καί στά Μο‐
ναστήρια του.  

Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά τά ἐπι-
σκεφτοῦμε τήν Κυριακή 13 Ὀκτω-
βρίου στό ξεκίνημα τοῦ νέου 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Πρώτη μας 
ἐπιλογή τό μοναστήρι τοῦ Ὁσίου 
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 
κοντά στό χωριό Πεντάλοφος. Τό 
μοναστήρι εἶναι μετόχι τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου 
Ὅρους. Μετά τήν Θ.Λειτουργία, 
μέσα σέ κλίμα ἀδελφοσύνης, φιλο-
ξενηθήκαμε στό ἀρχονταρίκι τῆς 
Μονῆς συνειδητοποιώντας τό με-
γάλο πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ 
ἡ μοναστική ἀδελφότητα στήν πε-
ριοχή. Ἕνα τεράστιο παράδειγμα 
πρός μίμηση γιά ὅλους μας.  

Ὁ ἑπόμενός μας σταθμός ἡ Ι. 
Μονή τοῦ  Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου 
καί Εἰρήνης πού βρίσκεται πάνω 
ἀπό τό χωριό Γρίβα καί σέ ἀπό‐
σταση 7 χιλ. ἀπό τή Γουμένισσα. 
Ἔχει θέα τήν κοιλάδα τοῦ Ἀξιοῦ. Ὁ 
ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Ἀρχιμανδρί‐

Ἱ. Μονή Ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Ἱ. Μονή Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης

Προσκυνήματα  
σέ μοναστήρια τῆς Μακεδονίας μας 

της Βησσαρίωνας, μᾶς μίλησε γιά τούς νεοφανεῖς 
Ἁγίους καί τό ιστορικό τοῦ μοναστηριοῦ.    

Συνεχίσαμε τήν διαδρομή μας ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ Κιλκίς πρός τήν Ἀριδαία καί τόν Ἀρχάγγελο Πέλ‐
λας περνώντας ἀπό τή Γουμένισσα, μιά γραφική 



Ἱερά Μονή 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

Ἱ.Μ. Ἁγίου Ἀθανασίου Σφηνίτσης

Ἱ. Μονή Ἁγίας Κυριακῆς

κωμόπολη, χτισμένη στούς 
πρόποδες τοῦ βουνοῦ. Τό 
μοναστήρι τοῦ Ἀρχαγγέ-
λου Μιχαήλ εἶναι ὁ τελευ‐
ταῖος σταθμός τοῦ Ν. Πέλλας 
πρός τό Ν. Κιλκίς. Δεσπόζει 
πανοραμικά τοῦ κάμπου τῆς 
Ἀλμωπίας, ἀποτελεῖ φάρο 
πνευματικό τῶν ἐλάχιστων 
κατοίκων τῆς περιοχῆς. Φύ‐
γαμε ἐπιστρέφοντας στήν 
πόλη μας γεμάτοι λογισμούς 
εὐγνωμοσύνης. 

Τό ἑπόμενο προσκύνημα 
πραγματοποιήθηκε τήν Κυ‐
ριακή 17 Νοεμβρίου στίς γυ‐
ναικεῖες Ι. Μονές Ἁγίου 
Ἀθανασίου Σφηνίτσης 
Ἀγκαθιᾶς καί στήν Ἁγία Κυ-
ριακή στό Λουτρό Ἠμαθίας. 
Πρώτη μας ἐπιλογή ἡ Ι. Μονή 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Μετά 
τήν Θεία λειτουργία καί τήν 
φιλοξενία στό Ἀρχονταρίκι 
ἀπό τίς ἀδελφές καί διακό‐
νισσες τῆς Μονῆς, ἀναχωρή‐
σαμε γιά τήν Ἱερά Μονή τῆς 
Ἁγίας Κυριακῆς στό Λουτρό 
Ἠμαθίας. Ἕνα ξεχωριστό μο‐
ναστήρι μᾶς περίμενε ἐδῶ. 
Ἀπολαύσαμε πλούσια τήν 
ἀγάπη καί τήν φιλοξενία τῶν 
ἀδελφῶν τῆς μονῆς, οἱ 
ὁποῖες ἐδῶ καί χρόνια, ἄνοι‐
ξαν τήν ἀγκαλιά τους καί δέχ‐
θηκαν στό κοινόβιό τους τίς 
κατατρεγμένες ἀδελφές μο‐
ναχές ἀπό τή Συρία.




