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Q

Ὢ, Κύριε!  

Ζῶμεν εἰς ἕνα κόσμον ταραγμένον. 

Ἀλλεπάλληλα τά κύματα  

τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων. 

 Ἀλλά δός μας πίστιν.  

Δός μας,  

πιστεύοντες νά δοκιμάσωμεν  

καί ἡμεῖς μίαν καί μόνην σταγόνα  

τῆς μυριοποθήτου ἐκείνης εἰρήνης  

τῶν ψυχῶν, τήν ὁποίαν σύ, Κύριε,  

μέ τήν σταυρικήν σου θυσίαν  

ἔφερες εἰς τόν κόσμον τοῦτον. 
 

† Ἐπίσκοπος  Αὐγουστίνος  Καντιώτης 
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Ὅσο καί τά προβλήματα τῆς 
ζωῆς νά εἶναι τέτοια, ὥστε 

κάποιες φορές νά βρισκόμαστε σέ 
ὁριακό σημεῖο ἀντοχῆς. 

Ὅσο καί ὁ θάνατος νά καραδοκεῖ, 
ἀγνοώντας τήν ὥρα καί τόν τρόπο πού 
θά’ρθεῖ. 

Ὅσο καί ἡ κακία, οἱ ἀντιπαλότητες, 
τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία νά παρουσιά-
ζονται κυρίαρχα μέσα μας καί γύρω μας 
ἐν τούτοις: 

Χριστός Ἀνέστη! 
Ἀπό τότε, τή μιά τῶν Σαββάτων ἐπί 

Ποντίου Πιλάτου, νικήθηκε ὁ θάνατος, 
ἄλλαξε πορεία ὁ κόσμος, νέα ζωή 
ἄρχισε νά ὑπάρχει ἀνάμεσά μας. Γιατί ὁ 
Ἰησοῦς ὁ ἀπό Ναζαρέτ, περνώντας μέσα 
ἀπό τά μίση τῶν εὐεργετηθέντων ἀπό 
Αὐτόν, τήν ἐγκατάλειψη τῶν μαθητῶν, 
τήν ἐχθρότητα τοῦ λαοῦ Του, τόν πόνο 
τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς Του «ἕως 
θανάτου», ἐξῆλθε νικητής ὡς Θεός καί 
μαζί Του ἔγιναν νικητές ὅλοι ὅσοι τοῦ 
δώσανε τό χέρι γιά νά τούς ὁδηγήσει 
«ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν Ζωήν». 

Δέν εἶναι χωρίς δάκρυ πού ἦλθε ἡ 
χαρά· οὔτε χωρίς πόνο ἡ ἀνάπαυση. Ὁ 
θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώ-
που Κυρίου μας, βεβαιώνουν πώς ἡ ἐπι-
τυχία στή ζωή περνᾶ μέσα ἀπό τήν ἀπο-
τυχία· ἡ ζωή μέσα ἀπό τό θάνατο. Ὄχι 
ὡς προϋπόθεση πού δίνει ἀξία στά 
ἀρνητικά καί στό θάνατο, ἀλλά ὡς 
γνώση πώς τόν τελευταῖο λόγο στή ζωή 

μας τόν ἔχει ὁ Νικητής τοῦ θανάτου καί 
ὄχι ὁ διάβολος πού μισεῖ τόν ἄνθρωπο. 

Κανείς δέν θέλει τόν πόνο, τήν ἀπο-
τυχία, τόν θάνατο. Γιατί δέν εἶναι στή 
φύση μας, ὡς εἰκόνες Θεοῦ, πού εἴμα-
στε. Ὅμως αὐτά εἶναι στήν πορεία τῆς 
ζωῆς μας. Ὅπως ἔγιναν καί γιά τό Θεό 
μας. Νά, γιατί μποροῦμε, στηριγμένοι 
στήν Ἀνάστασή Του, νά προσδοκοῦμε 
«ἀνάσταση νεκρῶν», ὑπέρβαση τοῦ πό-
νου, ἐπιτυχία στήν ἀποτυχία μας. Ὄχι 
πώς σταματοῦν νά ὑπάρχουν, ἀλλά γί-
νονται πιά, ἕνεκα τῆς Ἀνάστασης τοῦ 
Κυρίου, μέσα πού ὁδηγοῦν σέ νέα ζωή 
«τῆς αἰωνίου ἀπαρχῆς». 

Νά γιατί, ὅ,τι καί νά εἴμαστε, ὅ,τι καί 
νά συμβαίνει στή ζωή μας, τό Πάσχα 
ὡς «ἑορτή τῶν ἑορτῶν» φέρνει σέ μᾶς 
καί σέ ὅλο τόν κόσμο τή χαρά τοῦ Χρι-
στοῦ. 

Ἂς ἀφήσουμε λοιπόν τόν ὅποιο ἑαυτό 
μας, τά ὅποια προβλήματα, τίς ὅποιες 
φοβίες μας καί ἂς πιαστοῦμε ἀπό τό 
τρυπημένο χέρι τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀνα-
στάντος Κυρίου μας καί ἂς ποῦμε πάλι 
καί πολλάκις, σέ ἐχθρούς καί φίλους, 
σέ πιστούς καί ἀπίστους, σέ δικαίους 
καί ἀδίκους: 

Χριστός Ἀνέστη! 
                  Ἀληθῶς Ἀνέστη! 

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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Ὅ πως ὁ ἥλιος φανε-
ρώνει τήν ὕπαρξή 
του μέ τό φῶς καί 

τή θαλπωρή τῶν ἀκτίνων του, 
ὅπως ἡ ἄνοιξη δη-
λώνει τήν παρου-
σία της μέ τόν 
ὀργασμό καί τήν 
ἀνανέωση τῆς φύσεως, ἔτσι καί 
ὁ Χριστός μαρτυρεῖ γιά τόν ἑαυτό 
του μέ τή χάρη καί τή χαρά τῶν 
χριστιανῶν του, μέ τό θαῦμα τῆς 
Ἐκκλησίας καί τό θάμβος τῆς πί-
στεως. Μετά τήν ἀνάστασή του 
καί τίς ἐμφανίσεις του ὁ Κύριος 
ἔγινε μέν ἀόρατος στά φθαρτά 
μάτια τοῦ κόσμου, ἀλλά δέν 
ἔπαυσε νά ἐμφανίζεται στήν 
πραγματικότητα καί στή ζωή 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου.  

Ὅταν ἕνας χωλός ἀπό τήν κοι-
λιά τῆς μάνας του, γνωστός σέ 
ὅλα τα Ἱεροσόλυμα, καθώς χρόνια 
ζητιάνευε στήν ὡραία πύλη, στέ-

κεται στά πόδια του ὑγιής «ἐν 
τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
Ναζωραίου» (Πρξ 3,6), εἶναι μιά 
ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Χρι-

στοῦ, πού παρου-
σιάζεται ὁλοζών-
τανος νά ἐπιτελεῖ 
τό θαῦμα μέσα στή 

μεγαλύτερη αἴθουσα τῶν Ἱερο-
σολύμων, στή στοά τοῦ Σο-
λομῶντος. Τέτοια εἶναι καί ἡ πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ σήμερα. Δέν 
ζωγραφίζει ρομαντική ὀπτασία, 
ἀλλά καταγράφει δυναμική ἱστο-
ρία: 

* Ἐκεῖνος ὁ μεροκαματιάρης 
οἰκογενειάρχης μέ τά 8, 10 καί 
12 παιδιά πού ζεῖ μέ τή χαρά τῆς 
πίστεως, ἕναν αἰώνα ἀδυσώπητο 
γιά τήν περίπτωσή του, μαρτυρεῖ 
ὅτι ἔχει τόν Χριστό μαζί του. 

*Αὐτό τό ἀνδρόγυνο πού ἔχασε 
τό μονάκριβο παιδί του, ἀλλά 
βρῆκε παρηγοριά κι ἐλπίδα στήν 

† Στεργίου Ν. Σάκκου
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ἀνάσταση, ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Χρι-
στός ζεῖ. 

* Ὁ ἄρρωστος πού μέ γλυκύ-
τητα καί καρτερία ὑπομένει τόν 
πόνο βεβαιώνει ὅτι ὁ Χριστός 
εἶναι δίπλα του. 

* Ἡ κοπέλα πού προδομένη 
καί ἀπελπισμένη πῆγε νά αὐτο-
κτονήσει, ἀλλά τήν τελευταία 
στιγμή σώθηκε, καταθέτει ὅτι 
συνάντησε τόν Χριστό. 

* Ἐκεῖνος ὁ ναρκομανής πού 
βρῆκε τή δύναμη νά ἀλλάξει ζωή, 
ὅταν τόν ρωτᾶμε πῶς, δείχνει 
τόν ζωντανό Χριστό. 

* Ἀλλά καί οἱ μάρτυρες τῆς 
ἐποχῆς μας, ὅσοι πληρώνουν μέ 
βασανιστήρια καί αἷμα τήν πίστη 
τους, 

* Οἱ Ἱεραπόστολοι, ὅσοι θυ-
σιάζουν τά δικαιώματά τους γιά 
τή δικαίωση τῶν ἄλλων, 

* Οἱ παρθένοι, ὅσοι ἀγνεύουν 
σ’ ἕναν κόσμο πανσεξουαλικό, 
δέν καταγγέλλουν ὅτι ὁ Χριστός 
ζεῖ, ὅτι ἔχει καί σήμερα τή θέση 
του μέσα στή δίνη τῶν καιρῶν 
μας; 

Ἐντούτοις, τή μεγαλύτερη ἀπό-
δειξη τῆς ζωντανῆς παρουσίας 
τοῦ Χριστοῦ τήν καταθέτουν 
ὅσοι πολεμοῦν τόν Χριστό καί 

τήν Ἐκκλησία του. Μέ τέτοια 
λύσσα δέν χτυποῦν ποτέ ἕναν 
πεθαμένο, μέ τέτοιο πάθος δέν 
κυνηγοῦν ποτέ ἕναν νεκρό. Πρός 
τί ὁ ἀδιάκοπος πόλεμος, ἄν ὁ 
ἀντίπαλος εἶναι ἕνα πτῶμα;  

Ἀλλά ὁ Χριστός ζεῖ! Ἀναστή-
θηκε, γιά νά μένει ζωντανός ἀνά-
μεσά μας, ὄχι μόνο ὡς Θεός μέ 
τήν πανταχοῦ παρουσία του, 
ἀλλά καί μέ τήν ἀνθρώπινη ὀντό-
τητά του πιά, πού ξέρει νά συμ-
παθεῖ καί νά κατανοεῖ, ὡς ἀνα-
στημένος καί πνευματικός 
ἄνθρωπος, ὁ Θεάνθρωπος. Μέσα 
στό δισκοπότηρο ἀνασταίνεται 
κάθε Κυριακή καί προσφέρει τόν 
Ἑαυτό του «εἰς κοινωνίαν». Τό 
Σῶμα του καί τό Αἷμα του κυλοῦν 
μέσα στίς φλέβες τῶν πιστῶν, ὁ 
λόγος του ἀκούγεται καθαρός 
μέ τή φωνή τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ 
συναναστροφή του ἐξασφαλίζε-
ται ἀκέραιη μέσα στή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας.  

Εἶναι αὐτή μιά παλλόμενη καί 
σφύζουσα πραγματικότητα δίπλα 
στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, πού 
δέν τοῦ ὑπόσχεται ἁπλῶς, ἀλλά 
ἔχει καί νά τοῦ δείξει καί νά τοῦ 
δώσει ὅ,τι δέν βρίσκει στά δῶρα 
τοῦ πολιτισμοῦ μας, ὅ,τι ἀναζητᾶ 
μέ ἔκδηλη ἀγωνία· τή ζωή τήν 
ἀληθινή, τήν αἰώνια ζωή, πού 
εἶναι ὁ ἀναστημένος Χριστός.
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Ὁ Κύριος ἐπί τοῦ σταυροῦ. Τό με-
γαλύτερο ἔγκλημα ὅλων τῶν αἰώνων 
συντελέσθηκε. Ὁ ἀναμάρτητος πε-
θαίνει σάν κακοῦργος. Καί ὄχι μόνο 
πεθαίνει ἔτσι, ἀλλά σηκώνει στούς 
ὤμους του ὅλες τίς 
ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων 
(βλ. Ἰω 1,29). Γίνεται 
«ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα» (Γα 
3,13). Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά πεθάνουμε 
ἐμεῖς, οἱ ἀντάρτες κατά τοῦ Θεοῦ καί 
ἀποστάτες, καί νά ἐξαφανισθεῖ τό γέ-
νος μας ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς, πε-
θαίνει Ἐκεῖνος γιά μᾶς. Παίρνει τήν 
θέση μας. Γιά νά δικαιωθοῦμε ἐμεῖς οἱ 
ἔνοχοι, καταδικάζεται ὁ Ἀθῶος. Τό 
αἷμα του γίνεται θυσία καί λύτρο γιά 
νά λυτρωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τά 
δεσμά τοῦ σατανᾶ καί τῶν σκοτεινῶν 
δυνάμεων. 

 Ἀλλά γιατί ἔπρεπε νά πεθάνει μέ 
τόσο φοβερό τρόπο ὁ Χριστός; Γιατί 
ἔπρεπε νά ὑποστεῖ τό φρικτό μαρτύριο 
τῆς σταύρωσης ὁ σαρκωμένος Θεός; 
Γιά τέσσερις κυρίως λόγους. 

  Πρῶτον: Γιά νά οἰκειωθεῖ τόν θά-

νατο. Ὁ θάνατος εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Κύριος ὅμως ὡς Θεός 
ἦταν ἀναμάρτητος. Ἁμαρτία σημαίνει 
ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά δέν μπορεῖ ὁ 
Θεός νά ἀρνηθεῖ τόν ἑαυτό του (βλ. 

Β´ Τι 2, 13). Γιά νά πε-
θάνει ὡστόσο ἔπρεπε νά 
μπεῖ στόν κύκλο τῆς 
ἁμαρτίας. Πῶς ὅμως 

ἀφοῦ ἦταν ἄσπιλος καί ἀνέγγιχτος 
ἀπ’ αὐτή; Γι’ αὐτό ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀγα-
θότητα τοῦ Θεοῦ προέβλεψε ὅτι «κε-
κατηραμένος ὑπὸ Θεοῦ πᾶς κρεμά-
μενος ἐπὶ ξύλου» (Δε 21,23). Νά ὁ 
τρόπος: ὁ ἀναμάρτητος Ἰησοῦς θά 
μπεῖ στόν κύκλο τῆς κατάρας καί θά 
γίνει, ὅπως εἶπα πιό πάνω, κατάρα 
ἀνεβαίνοντας στό καταραμένο ξύλο 
τοῦ σταυροῦ.  Ἔτσι, χωρίς νά ἁμαρτήσει 
ὁ ἴδιος, γίνεται καταραμένος καί εἰσέρ-
χεται στό βασίλειο τοῦ θανάτου. 

  Δεύτερον: Γιά νά παραπλανήσει 
τόν σατανᾶ. Ὁ διάβολος προσβάλλει, 
διεισδύει καί ὠθεῖ στήν ἁμαρτία ὅλους 
μας, ἀλλά στόν Ἰησοῦ δέν μπόρεσε 
ποτέ νά κάνει κάτι τέτοιο. Ὁ Χριστός 

Εὐάγγελου Ἀλ. Δάκα
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τότε στήν ἔρημο ἀπέκρουσε τίς πει-
ρασμικές προκλήσεις του καί ἀρνήθηκε 
νά τόν ὑπακούσει, χωρίς ὅμως νά τοῦ 
ἀποκαλύψει τήν θεϊκή φύση του, ποιός 
πραγματικά εἶναι. Ὁ σατανᾶς δέν γνώ-
ριζε τίποτε γι’ αὐτόν, τοῦ ἦταν μυ-
στήριο. Ἄν γνώριζε, δέν θά τόν σταύ-
ρωνε (βλ. Α´ Κο 2,8). Ὁ τελευταῖος 
πειρασμός στόν ὁποῖο τόν ὑποβάλλει 
εἶναι ὁ σταυρός. Προσπαθεῖ ἔτσι νά 
τόν ὁδηγήσει σέ ἀκραῖες μορφές πόνου 
καί βασανισμοῦ, γιά νά τόν κάνει νά 
ἐκδηλωθεῖ, νά ἀποκαλύψει ποιός πραγ-
ματικά εἶναι. Σκεφτόταν ὅτι ἄν ἦταν 
Θεός, δέν θά δεχόταν νά ὑπομείνει 
κάτι τέτοιο. Ἄν πάλι ἦταν ἕνας ἁπλός 
ἄνθρωπος, ὁ σταυρός θά ἦταν τό 
τέλος του. Τά ὑποχείριά του, ὁ ἄπιστος 
λαός, προκαλοῦν τόν Ἐσταυρωμένο, 
ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε τότε, στήν ἔρημο, 
ὁ ἀρχηγός τους· μέ τίς ἴδιες φράσεις· 
«εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ 
τοῦ σταυροῦ» (Μθ 27,40). Ἀλλά ὁ 
Ἰησοῦς δέν θά κατεβεῖ ἀπό τόν σταυρό. 
Θά μείνει καρφωμένος ἐκεῖ καί θά 
πεθάνει, καί ἐνῶ ὁ διάβολος ἐπιχαίρει 
διότι ἀπαλλάχθηκε ἀπό ἕναν τόσο 
μυστηριώδη ἐχθρό του, τήν ἴδια στιγμή 
συντρίβεται ἀπό τήν δόξα τῆς θεότητάς 
Του. 

  Τρίτον: Ὁ Ἰησοῦς σταυρώνεται, 
ὥστε, ὅπως λέει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, 
νά πιστοποιηθεῖ ἐπίσημα ὁ θάνατός 
του. Πεθαίνει δημόσια καί μέ τήν ἐπι-
κύρωση τοῦ θανάτου του ἀπό τό ρω-
μαϊκό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα αἴρεται 
κάθε ἀμφιβολία. Δέν πεθαίνει κάπου, 
σέ κάποιο σπίτι, μπροστά σέ λίγους. 
Τόν βλέπουν ὅλοι νά ξεψυχᾶ. Ἔτσι 
μποροῦν ἔπειτα οἱ μαθητές νά βγοῦν 
καί νά κηρύξουν σ’ ὅλους τούς Ἰου-
δαίους ὅτι αὐτόν πού σταύρωσαν καί 
πέθανε -καί αὐτά τά γεγονότα κανείς 
δέν μπορεῖ νά τά διαψεύσει- αὐτός 
ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς καί οἱ 

ἴδιοι εἶναι μάρτυρες αὐτῆς τῆς ἀλήθειας 
(βλ. Πρξ 2,32). Ἐνισχύεται ἔτσι τό κή-
ρυγμα τῆς ἀνάστασης. 

  Τέταρτον: Γιά νά μᾶς δείξει τό μέ-
γεθος τῆς ἀγάπης του. Λέει πολλές 
φορές ἡ μάνα: «Ἐγώ γιά τά παιδιά 
μου καί στήν φωτιά εἶμαι ἕτοιμη νά 
πέσω». Καί ὁ Ἰησοῦς θά μποροῦσε νά 
πεῖ: «Ἐγώ γιά σᾶς, τά παιδιά μου, καί 
στόν σταυρό ἀνέβηκα. Καί τίς φλέβες 
μου ἄνοιξα. Γυμνός κρεμάσθηκα πάνω 
στό ξύλο καί δέν ντράπηκα. Δέχθηκα 
ὕβρεις, ἐμπτυσμούς, ραπίσματα καί 
τό φραγγέλιο ἀκόμη. Νά πόσο σᾶς 
ἀγαπῶ!». Ὅπως λέει ὁ εὐαγγελιστής 
Ἰωάννης· «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς 
τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ ἔδωκεν» (Ἰω 3,16). Ὁ Θεός 
μᾶς ἀγάπησε τόσο, ὥστε παρέδωσε 
στόν θάνατο τόν Υἱό του τόν μονο-
γενῆ. Καί ὄχι σέ ὁποιονδήποτε θάνατο 
ἀλλά στόν πιό φοβερό, στόν πιό τρο-
μερό, στόν σταυρικό! 

Ἔναντι ὅλων αὐτῶν τῶν εὐεργεσιῶν 
ποιό εἶναι τό δικό μας χρέος; Δέν ἀνέ-
βηκε βέβαια στόν σταυρό ὁ Κύριος 
ἐπειδή περίμενε ἀπό μᾶς ἀνταπόδοση. 
Τί θά μπορούσαμε ἐμεῖς νά τοῦ ἀντα-
ποδώσουμε γιά τήν θυσία του; Τί 
μποροῦμε νά τοῦ προσφέρουμε σάν 
ἀνταπόδομα τῆς ἀγάπης του; Ἀπο-
λύτως τίποτε. 

Αὐτό πού ζητᾶ, ὡστόσο, ὁ Χριστός 
ἀπό μᾶς εἶναι ἡ ἀγάπη μας, νά τόν 
ἀγαποῦμε. Γιατί; Διότι αὐτό σημαίνει 
ὅτι τόν ἀποδεχόμαστε Κύριο καί Θεό 
μας, συνδεόμαστε μαζί του καί ἔτσι 
μᾶς μεταγγίζει τήν αἰώνια ζωή, τήν 
ζωή του. Δέν κερδίζει δηλαδή Αὐτός 
κάτι ἀπ’ αὐτή τήν σχέση. Ἐμεῖς κερδί-
ζουμε, ἐμεῖς ὠφελούμαστε. 

 Ἀγάπη βέβαια θά πεῖ θυσία. Τό 
εἴπαμε. Καί ἡ δική μας θυσία γι’ Αὐτόν 
εἶναι νά τηροῦμε τίς ἐντολές Του, ὅ,τι 
καί ἄν κοστίσει.
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Ὅ ταν ἔχεις ὑγεία καί προκοπή στή δουλειά, ὕψωσε 
τήν καρδιά σου καί πές: «εὐγνωμονῶ Σοι Κύριε»! 

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι σοῦ ἀποδίδουν τιμές καί σέ ἐπαινοῦν, 
πές μέσα σου: «τοῦτο ἐγώ δέν τό ἀξίζω, τοῦτο δέν ἀνήκει 
σέ μένα ἀλλά Σοί Κύριε»! 
Ὅταν συνοδεύεις τά παιδιά σου σέ μαγαζί ἤ στό σχολεῖο 

ἤ στόν στρατό, εὐλόγησέ τα ἀπό τό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ 
σου καί πές: «τά παραδίδω γιά μέριμνα Σοί Κύριε»! 
Ὅταν σοῦ ἐπιτίθεται ὁ ἀνθρώπινος φθόνος καί ἡ ἀπι-

στία τῶν φίλων, μήν χάνεις τό θάρρος μέ τό πνεῦμα σου 
καί μήν κρατᾶς τήν πικρία στήν καρδιά σου, ἀλλά πές: 
«ὅλα αὐτά τά παραδίνω στήν κρίση καί τή δικαιοσύνη 
Σοί Κύριε»! 
Ὅταν ξεκινήσεις πίσω ἀπό τό φέρετρο τοῦ πιό ἀγαπη-

μένου σου ἀνθρώπου, βάδισε θαρραλέα ὅπως ὅταν φέρνεις 
δῶρο στόν καλύτερο φίλο σου, καί πές: «αὐτή τήν ἀγα-
πημένη ψυχή προσφέρω γιά δῶρο Σοί Κύριε»! 
Ὅταν μαζευτοῦν θολά σύννεφα τῶν δαιμονικῶν πει-

ρασμῶν, καί μαρτύρια καί ἀρρώστιες, μήν ἀπελπίζεσαι 
ἀλλά πές: «γιά τή βοήθεια καί τό ἔλεος ἀπευθύνομαι Σοί 
Κύριε»! 
Ὅταν ὁ ἄγγελος τοῦ θανάτου σταθεῖ δίπλα στήν κλίνη 

σου, μήν φοβηθεῖς -εἶναι φίλος- ἀλλά ἀποχαιρέτησε αὐτό 
τόν κόσμο καί πές: «Τήν ψυχή μου μετανιωμένη παραδίδω 
στά χέρια Σοί Κύριε»! 

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 
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Ὅταν κά ποι ος 
προ σκυ νη τής 
ρ ω  τ ο ῦ  σ ε 
τόν Ἅγιο Πα ΐ σιο, 
για τί δέν μπο ρεῖ νά χα -
ρεῖ μέ τί ποτα, ἐ κεῖ νος τοῦ ἀ -
παν τοῦ σε: “Ἐ πει δή δέν δο -
ξο λο γεῖς τόν Θε ό. Ὅ ταν ὁ ἄν -
θρω πος κι νεῖ ται στόν χῶ -
ρο τῆς δο ξο λο γί ας, χαί -
ρε ται μέ ὅ λα... Ἄν θέ λεις 
νά ζεῖς ζω ή πα ρα δει σέ -
νια ἀ πό αὐ τήν τήν ζω ή, 
δές κι ἐ σύ τίς εὐ ερ γε σί ες καί τίς 
πλού σι ες δω ρε ές πού σοῦ δί νει ὁ Θε -
ός καί ἄρ χι σε τό «δό ξά σοι ὁ Θε -
ός». Νά δο ξά ζε τε τόν Θε ό, για τί 
σᾶς βο ή θη σε καί προ ο δεύ σα τε ἔ -
στω καί λί γο, εἴ τε ἐ πει δή ἐ σεῖς κο -
πι ά σα τε, εἴ τε ἐ πει δή σᾶς βο ή θη σαν 
οἱ ἄλ λοι”. Μά καί ὁ Ἅγιος Πορ φύ -
ριος ὁ Καυ σο κα λυ βί της, τό νι ζε μέ 
κά θε εὐ και ρί α: “Νά προ χω ρεῖ τε σέ 

δ ο  ξ ο  λ ο  γ ί  α 
γιά ὅ λα τά ὡ -

ραῖ α, γιά νά ζεῖ -
τε τόν μό νον Ὡ -

ραῖ ον”. 

Οἱ σύγ χρο νοι Ἅ γιοι δέν ἔ λε -
γαν τί πο τε δι α φο ρε τι κό ἀ πό αὐ -

τό πού μᾶς δι α σώ ζει σύσ -
σω μη ἡ Πα τε ρι κή πα ρά -
δο ση μέ σα ἀ πό τίς ζω ές 
καί τούς λό γους ὅ σων ἀ -
κο λού θη σαν ἐ π’ ἐλ πί δι Ἀ -

να στά σε ως τόν Εὐ αγ γε λι κό Λό γο. 
Ζω ή δί χως εὐ χα ρι στί α ση μαί νει βί -
ο ἀ νώ φε λο, ἀ χά ρι στο, χω ρίς ἐλ πί -
δα, χω ρίς Χρι στό. “Πάν το τε χαί ρε-
 τε, ἀ δι α λεί πτως προ σεύ χε σθε, ἐν 
παν τί εὐ χα ρι στεῖ τε”, μᾶς πα ραγ γέ λ-
λει ὁ Ἀ πό στο λος τῶν Ἐ θνῶν Παῦ -
λος, πε ρι γρά φον τας τόν τρό πο τῆς 
ζω ῆς τῆς πρώ της Χρι στι α νι κῆς κοι -
νό τη τας, πού ζοῦ σε στόν παλ μό τῆς 
δι δα σκα λί ας τοῦ Χρι στοῦ. 

πρωτ.  
Χριστόδουλου  

Μπίθα
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Αὐ τή ἡ αἴ σθη ση τῆς εὐ γνω μο σύ νης 
καί ἡ δο ξο λο γί α στόν Θε ό εἶ ναι τό 
κέν τρο τῆς πί στης μας, τό πε ρι ε χό -
με νο γιά τήν ἐλ πί δα μας. Τί πο τε δι -
κό μας δέν ἔ χου με. Αὐ τός μᾶς δη μι -
ούρ γη σε ἐκ τοῦ μή ὄν τος, μᾶς ἀ γα -
πᾶ πα ρ’ ὅ λη τήν ἀ στο χί α μας, μᾶς 
συγ χω ρεῖ πα ρ’ ὅ λα τά ἀ στα μά τη τα 
λά θη μας.  

Κι ὅ σο νι ώ θου με μυ στι κά αὐ τήν 
τήν ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ διά τῆς χά ρι -
τος τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος στήν ζω ή 
μας, θέ λου με νά κά νου με πρά ξη τήν 
εὐ χή: “ἑ αυ τούς καί ἀλ λή λους καί 
πᾶ σαν τήν ζω ήν ἡ μῶν Χρι -
στῷ τῷ Θε ῷ πα ρα θώ με θα”. Ἄς ἀ -
φή σου με ὁ κα θέ νας μας κι ὅ λοι μα -
ζί τόν ἑ αυ τό μας κι ὅ λη μας τήν ζω ή 
στόν Θε ό μας Ἰ η σοῦ Χρι στό. Μό -
νο ἔ τσι κα νείς προ γεύ ε ται τήν χα ρά 
τῆς Βα σι λεί ας. Νά ἀ φή σου με στά 
χέ ρια τοῦ Θε οῦ τήν ζω ή μας, νά εὐ -
χα ρι στοῦ με γιά τά πάν τα, νά συ ναι -
σθαν θοῦ με ὅ τι ἡ δο ξο λο γί α ὡς τρό -
πος ὑ παρ ξια κός, ἔμ πρα κτος, εἶ ναι ἡ 
μό νη ἀ λη θι νή πί στη καί ἀ πο τε -
λεῖ τήν ἐ σω τε ρι κή ἐ πί κλη ση τῆς χά -
ρι τος τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος. 

Ἡ ἀ χα ρι στί α, ἡ γκρί νια, ἡ μεμ ψι -
μοι ρί α, μᾶς κά νουν νά ξε χνᾶ με στήν 
οὐ σί α τόν Θε ό, μᾶς στρέ φει στό 
σκο τά δι, μᾶς κά νει νά μοι ά ζου με 
μέ κα κο μα θη μέ να παι διά πού ξέ χα -

σαν τόν δω ρη τή κι ἔ τσι δέν μπο -
ροῦν πλέ ον νά χα ροῦν οὔ τε τό δῶ -
ρο, κα θώς λέ ει ὁ Ἅ γιος Ἰ ω άν -
νης ὁ Χρυ σό στο μος. 

Ὅ ποι ος γνω ρί ζει τόν Κύ ριο ὅ πως 
πράγ μα τι εἶ ναι, ὡς Θε ό Ἀ γά πης καί 
εὐ σπλαγ χνί ας, καί πι στεύ ει σ’ Αὐ -
τόν μέ τήν ἐμ πι στο σύ νη τοῦ μι -
κροῦ παι διοῦ στόν πα τέ ρα Του, ἐμ -
πι στεύ ε ται τήν ζω ή του καί ἐ πι θυ -
μεῖ τήν ἴ δια ἀ γά πη καί εὐ σπλαγ χνί α 
νά τήν με τα δί δει στόν πλη σί ον, ἀ -
φοῦ δω ρε άν τήν ἔ λα βε καί δω ρε άν 
θέ λει νά τήν δώ σει (Μτθ. 10, 8). 
Ζεῖ καί εὐ χα ρι στεῖ, ἀ να πνέ ει καί δο -
ξο λο γεῖ καί πάν τα αἰ σθά νε ται ὅ τι 
δέν μπο ρεῖ νά εἶ ναι ἄ ξιος τῆς εὐ ερ -
γε σί ας τοῦ Θε οῦ ἀ φοῦ δια ρκῶς πέ -
φτει καί κά νει λά θη, μά κα θώς ση -
κώ νε ται καί πά λι, θέ λει κι ἄλ λο νά 
ζεῖ τήν κά θε μέ ρα δο ξο λο γών τας, 
εὐ ερ γε τών τας, ἀ γα πών τας, με τα νο -
ών τας. 

Αὐ τός εἶ ναι ὁ λό γος πού ἡ Θεί α με -
τά λη ψη λέ γε ται Θεί α Εὐ χα ρι στί α, 
αὐ τός εἶ ναι ὁ λό γος πού δέν μπο -
ρεῖ νά ὑ πάρ ξει Ὀρ θό δο ξη πί στη δί -
χως Εὐ χα ρι στί α. Τρῶ με τήν σάρ κα 
Του καί πί νου με τό αἷ μα Του για -
τί Ἐκεῖ νος μᾶς τό ζή τη σε καί για τί 
θέ λου με νά γί νου με ἕ να μα ζί Του, 
νά γί νει ἡ ζω ή Του, ζω ή μας. 
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Ἡ εὐτυχία εἶναι δῶρο Θεοῦ. Εἶναι 
τό ἀγαθό ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὁ ἄνθρω-
πος μέ μανία προσπαθεῖ νά ἀποκτή-
σει. Ὅμως κάνουμε ἕνα 
σημαντικό λάθος. Ἡ 
εὐτυχία δέν εἶναι κάτι τό 
ἀτομικό. Δέν εἶναι κάτι τό 
ὁποῖο μπορῶ νά τό 
νιώσω χωρίς νά τό μοιραστῶ μέ τούς 
ἄλλους. 

Ἡ πραγματική εὐτυχία ὑπάρχει 
ὅταν τήν μοιράζεσαι…ὅταν κάνεις 
τήν χαρά σου, χαρά τοῦ ἄλλου. Τήν 
εὐτυχία μποροῦμε νά τήν νιώσουμε 
ὅταν ἔχουμε νιώσει μεγάλα βάσανα 
καί συμφορές, δυστυχῶς μόνο τότε 
ἴσως ἐκτιμήσουμε τό ἀγαθό τῆς 
εὐτυχίας. Ἡ αἴσθηση τῆς δυστυχίας 
δίνει ἀξία στήν εὐτυχία μας! 

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα θά ἔπρεπε 
νά εἶναι εὐτυχισμένοι, λόγω τῆς 
«εὐημερίας» πού ἐπικρατεῖ · ὅμως οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι ἀνήσυχοι, λαχανια-
σμένοι ἀπό τό κυνηγητό ὄχι τῆς 
εὐτυχίας ἀλλά τῆς ἀτομικῆς ἀπό-
λαυσης. Αὐτήν θέλουν σήμερα οἱ 
ἄνθρωποι καί γι’ αὐτό δέν εὐτυχοῦν. 

Ὅπως ἔλεγε ἕνας φιλόσοφος: 
«Κοίταξε τά δέντρα καί τά πουλιά, 
κοίταξε τά σύννεφα καί τά ἀστέ-

ρια… κι ἄν ἔχεις μάτια, 
θά δεῖς πώς ὅλη ἡ πλάση 
εἶναι εὐτυχισμένη. Τά 
πάντα εἶναι χαρούμενα. 
Τά δέντρα εἶναι εὐτυχι-

σμένα χωρίς λόγο. Δέ θά γίνουν 
πρόεδροι καί πρωθυπουργοί, οὔτε 
θά πλουτίσουν, οὔτε θά ἀποκτήσουν 
τραπεζικό λογαριασμό. Κοίταξε τά 
λουλούδια. Εἶναι ἀπίστευτο πόσο 
χαρούμενα εἶναι τά λουλούδια…». 

Πόσο ἀληθινά εἶναι αὐτά τά λό-
για, πόση σοφία καί σύνεση περιέ-
χουν καί ὅμως σχεδόν ὅλοι μας εἴμα-
στε συνταξιδιῶτες τοῦ ἀτομισμοῦ, 
σχεδόν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πασχίζουν 
νά ἀποκτήσουν μία εὐτυχία ἀτομική.  
Τέτοια ὅμως εὐτυχία δέν ὑπάρχει! 

Χιλιάδες κεριά μποροῦν νά ἀνά-
ψουν ἀπό ἕνα μόνο κερί. Ὅπως τό 
κερί ἔτσι καί ἡ εὐτυχία ποτέ δέ μι-
κραίνει ὅταν μοιράζεται ἀλλά πολ-
λαπλασιάζεται...

Ἀρχιμ. Παύλου 
Παπαδόπουλου
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Συγχωρῶ… κάνω χῶρο 
στήν καρδιά μου νά χω-
ρέσω μέ σένα, μέ τόν 
ἄλλο, μέ τόν ἄλλο… 

Κάνω χῶρο νά χωρέσουμε 
μαζί. 

Συγχωρῶ, σημαίνει βλέπω 
τόν ἄλλο ὅπως εἶναι, μέ 
τήν ἁμαρτία του καί τήν 
ἀνυπόφορη πλευρά του, 
μέ ὅλα τά βαρίδια του 
καί τά ἐλαττώματά του, 
καί λέω: 

– θά σέ κουβαλήσω, ὅπως 
ἕνα σταυρό, θά σέ κουβαλήσω 

    μέχρι τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἴτε τό θέλεις εἴτε ὄχι. 
Καί εἴτε εἶσαι καλός εἴτε εἶσαι κακός, θά σέ κουβαλήσω στούς 

ὤμους μου, θά σέ φέρω μπροστά στόν Κύριο καί θά πῶ: 
Κύριε, ὅλη μου τή ζωή κουβάλησα αὐτόν τόν ἄνθρωπο, γιατί φοβό-

μουνα μήπως χαθεῖ. Τώρα εἶναι δικό Σου τό θέμα νά τόν συγχω-
ρήσεις, στό ὄνομα τῆς δικῆς μου συγχώρεσης, μέ τό ἄπειρο 
Ἔλεός Σου, καί νά τόν δεχθεῖς στήν ἀγκαλιά τῆς Ἀγάπης Σου! 

τοῦ Μητροπολίτη Anthony Bloom, 
ἀπό τό βιβλίο "Τό Μυστήριο τῆς ἴασης". 

Τί θά ὠφελήσει τόν 
ἄνθρωπο ἡ κοσμική γνώση ἐάν 

δέν μπορεῖ μέ κανέναν τρόπο νά συγ-
χωρέσει τόν πλησίον του, νά τοῦ πεῖ ἕνα καλό λόγο 

ἤ νά τοῦ ρίξει μιά γλυκιά ματιά; Τίποτα ἀπολύτως. Τί θά χρη-
σιμεύσουν στόν ἄνθρωπο ἑκατοντάδες μπουκάλια λάδι μπρο-
στά στό καντήλι, ἐάν κανένα ἀπ’ αὐτά δέν ἔχει νά μαρτυρήσει 
τή συχώρεση μιᾶς τουλάχιστον ταπεινωτικῆς προσβολῆς; Τί-
ποτα ἀπολύτως. 

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς   
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Δεῖτε τήν γαλήνη πού ἔχει ὁ 
φάρος ἀκόμα καί ὅταν 

κτυπᾶται ἀλύπητα ἀπό τά μα-
νιασμένα κύματα. Δέν φοβᾶται, 
δέν δειλιάζει, γιατί γνωρίζει ὅτι 
ἔχει βαθιά καί γερά θεμέλια. 
Ἔτσι λοιπόν καί ὁ ἄνθρωπος 

πού βιώνει τήν ἐν Χριστῷ ζωή, 
μένει γαλήνιος ἀκόμα καί μέσα 
στούς πειρασμούς καί τίς δοκι-
μασίες, ἀκόμα καί ὅταν τά μα-
νιασμένα κύματα τοῦ πόνου καί 
τῶν πειρασμῶν τόν κτυποῦν. 
Μένει γαλήνιος γιατί ἔχει βαθιά 
καί γερά θεμέλια. Ἔχει ταπεί-
νωση, μετάνοια, πίστη καί ἐλπί-
δα στόν Θεό. Ἔχει νιώσει τήν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στήν ὕπαρξή 
του καί γι’ αὐτό δέν φοβᾶται 

πλέον. Δέν φοβᾶται τίποτα, ἀκόμα καί τόν θάνατο. 
Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, εἶναι σάν ἕναν φάρο. Φωτίζει καί καθοδηγεῖ 

τούς χαμένους. Μένει ἀμετακίνητος ἀπέναντι στήν ἁμαρτία, μένει πράος, 
ἥσυχος καί εἰρηνικός ὅταν τόν κτυπήσουν πειρασμοί καί δυσκολίες. 
Ἡ ἐπίγεια ζωή μας εἶναι σάν τήν θάλασσα, γεμάτη ἐκπλήξεις. Ἄλλοτε 

εὐχάριστες, ἄλλοτε δυσάρεστες. 
Χωρίς Χριστό ἡ ζωή μας δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά μία βρώμικη 

σταγόνα μπροστά στόν αἰώνιο καί ἀπέραντο ὠκεανό τῆς Χάριτος πού ἡ 
ἐν Χριστῷ ζωή προσφέρει στόν ἄνθρωπο. 
Εἶσαι χριστιανός; Γίνε φάρος γιά τούς ἄλλους. Ὄχι μέ λόγια, ὄχι μέ 

ὑποδείξεις. Ἀλλά μέ τήν σιωπή σου, μέ τήν ταπείνωσή σου, μέ τήν συγχω-
ρετικότητά σου, μέ τήν ἀγάπη σου, μέ τήν μετάνοιά σου, μέ τήν ζωή σου. 
Εἶσαι χριστιανός; Γίνε φάρος… πάψε νά φοβᾶσαι τά κύματα τῶν πει-

ρασμῶν, πάψε νά ἀπελπίζεσαι μέ τίς πρῶτες δυσκολίες. Ἔχεις ὁδηγό τῆς 
ζωῆς σου τόν Ἀρχηγό τῆς Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου, ἔχεις Πατέρα πού σέ 
ἀγαπᾶ, ἔχεις Θεό πού ἔγινε Ἄνθρωπος γιά σένα, ἔχεις θεμελιωτή τῆς 
πίστεώς του, τόν Παράκλητο. 
Εἶσαι χριστιανός; Μᾶλλον…εἶμαι χριστιανός; 

Ἀρχιμ. Π. Π.
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Ὅπου διακονεῖ κανείς τόν Χριστό καί 
τήν Ἐκκλησία, ἐκεῖ βρίσκει τήν χαρά καί 
τήν ἀνάπαυσή του. Αὐτός εἶναι ὁ νόμος 
καί τό κριτήριο. Ἡ εἰδοποιός 
διαφορά ἡ ὁποία κάνει τόν 
ἄνθρωπο νά θέλγεται πραγ-
ματικά καί νά μήν μπορεῖ νά 
ἀντισταθεῖ στήν ἀκατανί-
κητη αὐτήν δύναμη, στό μυ-
στικό κάλεσμα τό ὁποῖο δέν θά διστάσει 
νά ἀπαιτήσει ἴσως καί αὐτήν τήν ὕστατη 
θυσία. Αὐτήν πού ὁ Κύριός μας στό κατά 
Ἰωάννην κατονομάζει ὡς μεγίστη πάντων 
τῶν θυσιῶν. «Μείζονα ταύτης ἀγάπην 
οὐδείς ἔχει, ἴνα τῖς τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ 
ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰω. ιε΄,13). Μέχρι 
ἐκεῖ λοιπόν πρέπει νά βαδίσει κανείς. 

Ναί, μέχρι καί ἐκεῖ σ’ἐκεῖνα τά σκοτεινά 
μονοπάτια τοῦ θανάτου τά ὁποῖα ὅμως 
κρύβουν μέσα τους τό Φῶς καί τήν 
Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ἀτενίζει κανείς 
τόν Ἐσταυρωμένο, πίσω ἀπό τόν πραγ-
ματικό πόνο τοῦ Κυρίου μας, πίσω ἀπό 
τό ματωμένο πρόσωπό Του καί τά σφα-
λισμένα του βλέφαρα, τό καταματωμένο 
Πανάγιό του Σῶμα, διακρίνει τρία πράγ-
ματα: τό πρῶτο εἶναι προφανέστατο καί 
φυσικά δέν εἶναι ἄλλο ἀπό αὐτήν τήν 
ὕστατη θυσία ἐπάνω στόν Σταυρό. 

Τό δεύτερο διακρίνεται ἀμέσως μετά 
καί εἶναι αὐτό τό σχῆμα τοῦ Παναχράντου 

Σώματος πού μέ σεμνότητα καρφωμένο 
ἐπάνω στό Τίμιο Ξύλο δίνει τήν τελευταία 
του πνοή σέ αὐτήν τήν ζωή μέ ἀνοιχτά τά 

χέρια, ἕτοιμο νά κλείσει στήν 
ἀγκαλιά του τόν ἄνθρωπο, τό 
παιδί Του πού ἐκείνη τήν 
στιγμή γίνεται ὁ ἐχθρός Του καί 
τόν ὑψώνει στό ἀτιμωτικό μέ-
χρι ἐχθές ξύλο τοῦ Σταυροῦ. 

Ἔτσι παραδίδει τό Πνεῦμα του ὁ Κύριός 
μας. Γι’ αὐτό καί τό Ξύλο πού παίρνει τό 
σχῆμα Του καθαγιάζεται καί γίνεται 
πλέον τό φοβερόν καί ἀήτητον τρόπαιον 
κατά τοῦ διαβόλου. 

Μά τέλος, πίσω ἀπό ὅλα αὐτά ἄν θέλει 
κανείς νά κοιτάξει μέ προσοχή θά διακρί-
νει δύο μεγάλα πράγματα: τήν Εἰρήνη καί 
τήν Ἀνάπαυση. «Αὕτη ἐστίν ἡ τῆς κατα-
παύσεως ἡμέρα». Ναί, πραγματικά δέν 
ὑπάρχει ἄλλη μεγαλύτερη δωρεά, ἄλλη 
προσδοκία, ἄλλο τέλος παρά ἀπό αὐτήν 
τήν ἀνάπαυση πού ζωγραφίζει ὁ καλός 
εἰκονογράφος στό πρόσωπο τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου. 

Καί τά τρία αὐτά τέλος, ἀποτελοῦν τό 
κριτήριο στήν ζωή τοῦ καθενός μας. Θυ-
σία, ἀγάπη, ἀνάπαυση ψυχική. Ὅπου τά 
βρίσκει αὐτά κανείς ἄς μήν τά ἀφήσει ποτέ 
ξανά ἀλλά ἄς τά φυλάξει σάν τόν πολύ-
τιμο μαργαρίτη πού θά φέγγει μπροστά 
του στίς πιό δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς. 

 Ἱερομονάχου  
Πολυκάρπου 
Ἁγιαννανίτη
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Ἐκεῖ πού ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέν 
θά μπορεῖ πλέον νά δώσει λύσεις 

στό μεγάλο αἴνιγμα. Ἐκεῖ πού 
θά βρίσκεσαι μετέωρος, μόνος 
καί ἀπελπισμένος. Ἐκεῖ, θά 
βρεῖς μπροστά σου ἕνα πρός 
ἕνα τά παιδιά σου, τά ἀδέλφια 
σου, τούς ἀνθρώπους γιά τούς 
ὁποίους πρόσφερες τήν 

ὕστατη θυσία σου, τώρα νά 
προσφέρουν καί αὐτοί τήν 

ὕστατη θυσία τους πρός ἐσένα καί 
νά σέ ὁδηγοῦν ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται ἡ 

Εἰρήνη καί τό Φῶς. 
Γιατί αὐτός πραγματικά εἶναι ὁ Νόμος 

τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι ἄδικος ὁ Θεός! 
Κάθομαι στό γραφεῖο λοιπόν καί σκέ-

φτομαι. Σκέφτομαι τά λάθη μου. Καί τά 
λάθη μας. Καί τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων. 
Καί τό κουράγιο τους. Καί περνοῦν οἱ 
εἰκόνες μπροστά μου. Μία πρός μία. 
Προχθές μοῦ διηγήθηκαν τό θάνατο 
τριῶν παιδιῶν σέ ἕνα χωριό πιστῶν μας. 
Μᾶλλον ἐπιδημία. Ὁ πατέρας βουρκω-
μένος μοῦ διηγοῦνταν τίς τελευταῖες 
στιγμές τοῦ μικροῦ του γιοῦ. Ὅταν ζαλι-
σμένο τό παιδί τοῦ χτυποῦσε τό χέρι καί 
τόν παρακαλοῦσε γιά βοήθεια. Κι ἐγώ 
βέβαια παρηγοροῦσα. Ἀλλά ποιά ἀνθρώ-
πινη κουβέντα μπορεῖ νά ἐπουλώσει τόν 
ἀνθρώπινο πόνο σέ τέτοιες στιγμές; Κι 
ὅμως αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἀγανακτοῦν. 
Προπάντων δέν τά βάζουν μέ τό Θεό. 
Ποτέ τους δέ σκέφτονται κάτι τέτοιο. 
Ἀποδέχονται τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Μέ 
παράπονο καί πόνο ἴσως. Ἀλλά ποτέ μέ 
ἀγανάκτηση καί ἀπελπισία. 

Σκέφτομαι λοιπόν κι ἐγώ σκυμμένος 
πάνω στό χαρτί. Ποιός τελικά γράφει τήν 
ἀνθρώπινη ἱστορία; Ποιός εἶναι αὐτός 
πού ἀλλάζει τόν κόσμο; Τί θέλει ὁ Θεός 
ἀπό ἐμᾶς; Ποιός χτίζει καί ποιός γκρεμί-
ζει; Μήπως, ἀντί νά χτίζουμε, τελικά 
γκρεμίζουμε; 

Ποιοί εἶναι τελικά οἱ ἥρωες σέ αὐτόν 

τόν κόσμο; Οἱ φέροντες τό ὄνομα ἤ οἱ 
κατέχοντες τό ὄνομα; Χριστιανός, Πι-
στός, Ἱεραπόστολος, Πατέρας, Ἀδελφός, 
Πνευματικός… Ὀνόματα πολλά. Μά ποῦ 
εἶναι ἡ οὐσία τελικά; 

Ἡ ἱστορία δέ γράφεται στό χαρτί. Ἡ 
ἱστορία γράφεται μέ πολύ κόπο στό 
χῶμα, στή λάσπη, μέσα στίς φτωχογει-
τονιές, μέσα στίς καλύβες, μέσα στίς 
ἀρρώστιες, μέσα στίς θλίψεις, στόν 
ἀγώνα, μέ αἷμα πολλές φορές. 

Ἄς μήν ξεγελιόμαστε. Δέν ἀρκεῖ τό 
ὄνομα. Γιατί ἁπλά ὁ Θεός δέν κοιτάζει 
τό ὄνομα πού εἶναι χαραγμένο στά χαρ-
τιά, ἀλλά τό ὄνομα πού εἶναι κρυμμένο 
στήν καρδιά. Καί ἀργά ἤ γρήγορα Αὐτός 
τό φανερώνει κατά τήν ἰδίαν Αὐτοῦ βού-
ληση καί μᾶς τό παρουσιάζει μπροστά 
μας. Σάν καθρέπτη πού δείχνει τόν ἑαυτό 
μας στήν κατάσταση πού πρέπει νά βρί-
σκεται, μά πολλές φορές ὄχι αὐτό πού 
εἶναι. Γιά νά λυπηθοῦμε, ἔτσι, τουλάχι-
στον τόν ἑαυτό μας καί νά βάλουμε ἀρχή 
γιά τή νέα ζωή. Καί νά μάθουμε ἐπιτέ-
λους νά χτίζουμε. Νά χτίζουμε ψυχές. 
Ἔτσι γράφεται ἡ ἱστορία. Ὄχι ἐπί χάρτου. 
Ἀλλά ἐπί καρδίας. 

Τά πουλάκια μας φεύγουν πραγματικά 
κελαηδώντας. Τά μικρά μας παιδάκια 
ἐδῶ. Καί τό κελάηδημά τους μένει ἀνε-
ξίτηλο μέσα στή μνήμη μας. Ἕνα κελάη-
δημα πού σάν μιά ὑποθήκη σέ ἀναγκάζει 
νά μένεις καί νά ἀγωνίζεσαι στόν ταλαι-
πωρημένο αὐτόν κόσμο. Παρά τίς δυ-
σκολίες. Παρά τή σκληρότητα πού ἀντι-
μετωπίζεις γύρω σου. Παρά τή λύπη πού 
συνέχει τήν καρδιά σου. 

Τό κελάηδημα αὐτό εἶναι ἄλλοτε ἡ με-
γάλη παρηγοριά μας καί ἄλλοτε ἡ με-
γάλη ὑποθήκη τῆς ζωῆς μας. Καί εὔχεται 
πραγματικά κανείς νά φύγει ἀπό αὐτόν 
τόν κόσμο σάν αὐτά τά μικρά μας που-
λάκια. Κελαηδώντας καί χαρούμενος 
μέσα στή δίνη τῆς πίκρας τοῦ κόσμου 
αὐτοῦ. 
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  «…Χαῖρε θεόνυμφε 

Μαριάμ, πορφυρογέννητε 
Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων. 
Χαῖρε ἐσύ, πού ἀξιώθη-
κες νά γίνεις Μητέρα ἑνός 
Θεοῦ, πού στήν παντο-
δύναμη παλάμη του βα-
στάζει ὅλον αὐτόν τόν 
οἰκουμενικό κύκλο. 
Χαῖρε…μά τί νά πῶ πε-
ρισσότερο; Κεχαριτωμένη 
Παρθένε, περνῶ μέ τή 
σιωπή τίς θαυμαστές σου 
ἀρετές, θαυμάζοντάς τες 
μόνο μέ τή διάνοια. Καί 
πέφτοντας στά πανά-
χραντά σου πόδια,  ἄλλο 
δέν ἐπιθυμῶ ἀπό Σένα 
παρά τήν ἄμαχή σου 
προστασία, πρός βοήθεια 

καί συντήρηση τοῦ φιλοχρίστου γένους τῶν Ἑλλήνων, 
πρός διωγμό καί ἐξολόθρευση τοῦ ἀντιθέου τυράννου. 

 Ἄχ! Παρθένε!, θυμήσου πώς στήν Ἑλλάδα περισσότερο 
παρά σέ ἄλλον τόπο, ἔλαμψε τό ζωηφόρο φῶς τῆς 
ἀληθινῆς πίστεως· τό ἑλληνικό γένος στάθηκε τό πρῶτο 
πού ἄνοιξε τίς ἀγκαλιές του καί δέχθηκε τό θεῖο Εὐαγγέλιο 
τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ· τό πρῶτο πού σέ γνώρισε ὡς 
ἀληθινή Μητέρα τοῦ θεανθρώπου Λόγου· τό πρῶτο πού 
ἀντιστάθηκε στούς ἐχθρούς πού, μέ μύρια βάσανα, ἤθελαν 
νά ξεριζώσουν ἀπό τίς καρδιές τῶν πιστῶν τό σεβάσμιό 
σου ὄνομα.  
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Αὐτό τό γένος ἔδωσε στόν 
κόσμο τούς Διδασκάλους, οἱ 
ὁποῖοι, μέ τό φῶς τῆς διδα-
σκαλίας τους, φώτισαν τίς 
ἀμαυρωμένες διάνοιες τῶν 
ἀνθρώπων. Αὐτό ἔδωσε τούς 
Ποιμένες πού, μέ τήν ποιμαν-
τική ράβδο, ἐξόρισαν τούς αἱμο-
βόρους λύκους ἀπό τό ἐκκλη-
σιαστικό ποίμνιο. Αὐτό τούς 
γεωργούς πού, μέ τό ἄροτρο 
τοῦ Σταυροῦ καί μέ τόν ἱδρώτα 
τοῦ προσώπου, ὄργωσαν τίς 
καρδιές καί σπέρνοντας τόν 
εὐαγγελικό σπόρο θέρισαν τίς 
ψυχές γιά τήν οὐράνια ἀποθή-
κη. Αὐτό τούς μάρτυρες, πού 
μέ τό ἴδιο τό αἷμα τους ἔβαψαν 
τήν πορφύρα τῆς Ἐκκλησίας· 
λοιπόν, εὔσπλαγχε Μαριάμ, Σέ 
παρακαλοῦμε, γιά τό Χαῖρε 
ἐκεῖνο πού μᾶς προξένησε τή 
χαρά, γιά τόν ἀγγελικό ἐκεῖνον 
Εὐαγγελισμό, πού στάθηκε τῆς 
σωτηρίας μας τό προοίμιο, χά-
ρισε στό γένος τῶν Ἑλλήνων 
τήν προτέρα του τιμή· σήκωσέ 
το ἀπό τά δεσμά στό σκῆπτρο· 
ἀπό τήν αἰχμαλωσία στό βασί-
λειο.  
Καί ἄν αὐτές μας οἱ φωνές 

δέν σέ παρακινοῦν σέ ἔλεος, 
ἄς σέ παρακινήσουν αὐτά τά 
πικρά δάκρυα, πού πέφτουν 
ἀπό τά μάτια μας. Ἀλλά ἄν 
ἴσως καί αὐτά δέν φθάνουν, 
ἄς σέ παρακινήσουν οἱ φωνές 
καί οἱ παρακλήσεις τῶν ἁγίων 
σου, πού ἀκατάπαυστα φωνά-

ζουν ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς τρι-
σαθλίου Ἑλλάδας. Φωνάζει ὁ 
Ἀνδρέας ἀπό τήν Κρήτη· φω-
νάζει ὁ Σπυρίδων ἀπό τήν Κύ-
προ· φωνάζει ὁ Ἰγνάτιος ἀπό 
τήν Ἀντιόχεια· φωνάζει ὁ Διο-
νύσιος ἀπό τήν Ἀθήνα· φωνάζει 
ὁ Πολύκαρπος ἀπό τή Σμύρνη· 
φωνάζει ἡ Αἰκατερίνα ἀπό τήν 
Ἀλεξάνδρεια· φωνάζει ὁ Χρυ-
σόστομος ἀπό τή Βασιλεύουσα 
πόλη καί, δείχνοντάς σου τήν 
σκληρότατη τυραννίδα τῶν ἀθέ-
ων Ἀγαρηνῶν, ἐλπίζουν τήν 
ἀπολύτρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
γένους ἀπό τήν ἄκρα σου 
εὐσπλαχνία.  

   Παναγία Παρθένε,  
   Δέξου τά δάκρυά μας καί 

δῶσε τόση δύναμη ἐναντίον 
τῶν ἀνθρωποκτόνων καί αἱμο-
βόρων βαρβάρων, ὥστε νά σβη-
σθεῖ τελείως τό φῶς τοῦ φεγ-
γαριοῦ, νά λάμψει περισσότερο 
τοῦ μυστικοῦ Ἥλιου ἡ ζωο-
ποιός ἀκτίνα· νά ἁπλωθεῖ στόν 
κόσμο ὅλο ἡ δύναμη τοῦ Σταυ-
ροῦ καί νά δοξασθεῖ ἀπό ὅλους 
τό ἅγιό σου ὄνομα, σύν τῷ 
Πατρί καί Υἱῷ καί ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς 
αἰώνας, Ἀμήν». 

 
 
 
* Πανηγυρικός λόγος στόν 

Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, τοῦ 
Ἠλία Μηνιάτη, 25 Μαρτίου 1688, 
στή Βενετία.
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 - Ἄσε με, μάνα, σοῦ λέω, δός μου 
τήν εὐχή σου! Μή μέ κρατᾶς ἄλλο δε-
μένο στά φουστάνια σου. Δέν τό βλέ-
πεις, λοιπόν, πώς ἔγινα πιά ἄντρας; 

 Τά λόγια τοῦ Μιχάλη χτύπησαν σάν 
μαχαιριά στήν καρδιά τῆς μάνας. 

 - Τό ξέρω, παιδί μου, τό βλέπω. Κάνε 
ὅμως λιγάκι ἀκόμα ὑπομονή νά βγεῖ ὁ 
βαρύς χειμώνας, νά μπεῖ ἡ ἄνοιξη. Ἔτσι 
ἄμαθος καθώς εἶσαι, θ’ἀρρωστήσεις 
πάνω στό βουνό. 

 Ὁ Μιχάλης κοίταξε ἤρεμος πιά τή 
μάνα του. 

 - Καλά, λοιπόν, θά περιμένω τήν 
ἄνοιξη. Μά ξέρε το, ἄλλο πιά δέν 
μπορῶ νά καρτερῶ. Ἄν ἔρθει ἡ ἄνοιξη 
καί δέν μοῦ δώσεις τήν εὐχή σου, θά 
φύγω καί δίχως αὐτήν. 

 Τόν εἶδε νά βγαίνει ἀπό τό ξεπόρτι 
της ἡ κυρά-Βασιλική καί σφίχτηκε ἡ 
καρδιά της. Δίκιο εἶχε τό παιδί. Ὄχι 
μόνο μεγάλωσε, μά ἔγινε καί λεβέντης. 
Ἔπειτα ὅλοι οἱ συνομήλικοί του ἀνέβη-
καν στό βουνό. Μόνο ἐκεῖνος ἔμενε 
στέργοντας στά παρακάλια της καί στά 
δάκρυά της. 

 - Συγχώρα με, Θεέ μου! ψιθύρισε 
καθώς τόν σταύρωνε ἀπό μακριά. Συγ-
χώρα με. Μόνο αὐτός μ’ἀπέμεινε. 

  Ἔπειτα θέλησε νά παρακαλέσει τόν 
Θεό ν’ἀργήσει φέτος νά φέρει τήν 
ἄνοιξη, μά ντράπηκε, κοκκίνησε μόλις 
τό σκέφτηκε. 

  Ἔμεινε γιά λίγο ἀκίνητη ἡ κυρά-Βα-
σιλική νά κοιτᾶ τό δρόμο. Ἀπ’αὐτόν 
ἔφυγε πρῶτα ὁ ἄντρας της καί ὕστερα 
μέ τή σειρά οἱ τρεῖς γιοί της. Μέσα 
ἀπ’αὐτόν τούς πέρασαν ἕναν ἕναν μέ 
τίς θανατερές λαβωματιές. Τέσσερις εἶχε 
δοσμένους στήν πατρίδα· δέν ἔφτανε 

τό αἷμα τους; 
 - Θεέ μου! ἱκέτεψε, μήν ἐπιτρέψεις 

νά χάσω καί τόν Μιχάλη. Περνοῦσαν 
οἱ μέρες δίχως νά τῆς ξανακάνει λόγο 
γιά τό βουνό ὁ Μιχάλης. Καί κείνη μέσα 
της ἔνιωθε τήν ἐλπίδα νά ξαναγεννιέ-
ται. Μήπως τό παιδί της ἄλλαξε ἀπό-
φαση; Μήπως τοῦ πέρασε ἡ λαχτάρα 
τοῦ βουνοῦ; 

 - Μάντεψε τί ἔχω, μάνα, στόν 
ντουρβά μου, τῆς εἶπε μιά μέρα πού γύ-
ρισε ἀπό τό χωράφι μέ πρόσωπο πού 
ἔλαμπε ὁ Μιχάλης. 

 Τόν κοίταξε μέ ἀπορία μήν μπορών-
τας νά ὑποθέσει τί ἦταν ἐκεῖνο πού εἶχε 
στόν ντουρβά ὁ γιός της καί τοῦ ἔδινε 
τόση χαρά. 

 - Δεῖξε μου, λοιπόν, τί ἔχεις νά χαρῶ 
κι ἐγώ, τοῦ εἶπε καί ἕνας ἀνεξήγητος, 
ἕνας ἀκαθόριστος φόβος τήν κυρίεψε. 

 Ἄνοιξε ἀργά καί προσεκτικά τόν 
ντουρβά του ὁ Μιχάλης κι ἔβγαλε μέ 
δέος ἕνα κλωνάρι ἀνθισμένης μυγδα-
λιᾶς. 

 - Ἦρθε ἡ ἄνοιξη, μάνα. Νόμιζα πώς 
δέν θά ρχότανε ποτέ. Μά κοίτα, δές, 
ἄνθισε ἡ μυγδαλιά στό χωράφι μας. 

 Φωτιά ἄναψαν τά φυλλοκάρδια τῆς 
μάνας, μά δέν τοῦ τό φανέρωσε. Τό  
ἔβλεπε πιά καθαρά, τίποτα δέν κρα-
τοῦσε τόν γιό της κοντά της. 

 - Ναί, γιέ μου, τοῦ εἶπε σφίγγοντάς 
τον πάνω στήν καρδιά της, κανένας δέν 
μπορεῖ νά σταματήσει τήν ἄνοιξη. 

 - Οὔτε καί τή λευτεριά, μητέρα, μπο-
ρεῖ κανείς νά τή σταματήσει. Ὅπου νά 
ναι θά ρθεῖ. Θά σοῦ τή φέρω ἐγώ, ὅπως 
σοῦ ἔφερα σήμερα μέσα στό σπίτι μας 
τήν ἄνοιξη. Ἔτσι μιά μέρα, ἐκεῖ πού δέν 
θά τό περιμένεις, θ’ ἀνοίξω τήν πόρτα 
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μας καί θά σοῦ φέρω τή λευτεριά. Δός 
μου, μητέρα μου, τήν εὐχή σου! Αὔριο 
τά χαράματα θά φύγω μέ τόν Κων-
σταντή τῆς Μήτραινας. 

  - Τόσο γρήγορα θά φύγεις; Καί πότε 
θά προλάβεις νά ἑτοιμαστεῖς; τόν ρώ-
τησε συγκρατώντας μέ κόπο ἕνα λυγμό. 

 - Τ’ ἅρματα τοῦ πατέρα μου εἶναι 
ἕτοιμα καί καλοκαθαρισμένα. Ἕνα δι-
σάκι μέ λίγα ροῦχα κι αὐτό εἶναι ὅλο, 
τῆς ἀπάντησε καί ἔνιωσε ἡ μάνα πώς ὁ 
γιός της δέν ἦταν πιά ἐκεῖ κι ἄς τόν εἶχε 
μπροστά της. 

 Δέν κοιμήθηκε κανένας τους ὅλη τή 
νύχτα καί μέ τό πρῶτο λάλημα τοῦ πε-
τεινοῦ ὁ Μιχάλης ἦταν ὄρθιος. Ἡ κυρά-
Βασιλική τόν πῆρε ἀπό τό χέρι καί τόν 
ἔφερε μπροστά στό εἰκονοστάσι, κάτω 
ἀπό τό καντήλι. 

  - Σοῦ τόν παραδίδω, Χριστέ μου, 
εἶπε δακρυσμένη. Φύλαγέ τον Ἐσύ καί 
γρήγορα φέρε μού τον πίσω μέ τή λευ-
τεριά. 

 Γονάτισε ὁ Μιχάλης καί φίλησε τό 
χέρι τῆς μάνας του. Ὕστερα προσκύνησε 
ὅλα τά εἰκονίσματα, πῆρε τ’ἅρματα καί 
τόν μπόγο πού τοῦ ἑτοίμασε ἡ μάνα του 
καί χάθηκε τρέχοντας μέσα στή νύχτα. 

  Ἔμεινε ὧρες γονατισμένη ἡ κυρά-
Βασιλική, ἀφήνοντας τήν καρδιά της 
νά ξεχυθεῖ μπροστά στόν Θεό καί τούς 
ἁγίους του. Ξαφνιάστηκε, ὅταν κάποια 
στιγμή ἄκουσε νά χτυποῦν ἐπίμονα τήν 
πόρτα της. Ἀπό τό παράθυρό της εἶδε 
καμιά δεκαριά Τούρκους κι ἀνάμεσά 
τους τόν μουχτάρη. Ξεμαντάλωσε γε-
μάτη ἀγωνία τήν πόρτα καί ὅρμησαν 
μέσα οἱ ἄπιστοι. 

 - Γκιαούρισσα, ἔχεις ἕνα γιό δεκα-
πέντε χρονῶν. Θά τόν παραδώσεις στόν 
πολυχρονεμένο μας πασά, εἶπε ἕνας 
ἀπ’αὐτούς κι ἔρριξε ἀγριεμένος τό 
βλέμμα του στήν κλειστή πόρτα. 

 - Βασιλική, ἄκουσε τόν μουχτάρη 
νά τῆς λέει, μάζεψαν ὅσα ἀγόρια ἀπό-
μειναν στό χωριό. Σφίξε τήν καρδιά 
σου· τό ξέρεις πώς δέν μποροῦμε νά κά-
νουμε ἀλλιῶς. 

 Ἄστραψε τό βλέμμα τῆς κυρά-Βα-
σιλικῆς κι ἡ καρδιά της ἄρχισε ἕνα ξέ-
φρενο χορό. Τῆς ἦρθε ν’ἀρχίσει νά χο-
ροπηδᾶ, μά συγκρατήθηκε. 

  - Ἄν τόν βροῦνε, ἄς τόν πάρουν, 
εἶπε ἀγέρωχα ἡ μάνα καί κοίταξε τό 
δρόμο ἀπό τό παράθυρο - ἐπιτέλους 
μιά φορά τῆς πῆρε τόν γιό της γιά νά 
τόν σώσει. 

  - Ποῦ τόν ἔκρυψες, γκιαούρισσα; 
ἄκουσε ἄγρια τή φωνή τοῦ Τούρκου 
ἀπό πάνω της κι ἔνιωσε βαρύ τό χέρι 
του νά πέφτει στό πρόσωπό της. 

  Ἔφυγαν ἀφήνοντάς την αἱμόφυρτη 
μέσα σ’ ἕνα σπίτι ἀνάστατο. Μάζεψε τίς 
δυνάμεις της ἡ κυρά-Βασιλική καί ση-
κώθηκε. Κάπου ἐκεῖ κοντά εἶδε πετα-
μένο τό κλωνάρι τῆς ἀμυγδαλιᾶς. Τό 
πῆρε στά χέρια της, τό φίλησε κι ὕστερα 
τ’ἀπόθεσε εὐλαβικά στήν εἰκόνα τοῦ 
Χριστοῦ. 

  - Σ’εὐχαριστῶ, Θεέ μου! εἶπε γεμάτη 
εὐγνωμοσύνη. Σ’εὐχαριστῶ πού ἔφερες 
τήν ἄνοιξη πάνω στήν ὥρα. Κάνε, Θεέ 
μου, στήν ὥρα της νά ρθεῖ κι ἡ λευτε-
ριά! 

 Κάπου ψηλά στό βουνό ὁ Μιχάλης 
ἀνέπνεε ἐλεύθερα. Κι ἦταν στ’ἀλήθεια 
πανέμορφα ὅλα ἀπό κεῖ πάνω, μά πιό 
ὄμορφες φάνταζαν ἀπό ψηλά οἱ ἀνθι-
σμένες μυγδαλιές. 

 - Σ’εὐχαριστῶ, Θεέ μου, πού’φερες 
τήν ἄνοιξη, ψιθύρισε κι ἔσφιξε ἀποφα-
σισμένος μέ ἀγάπη τό ντουφέκι του. Μ’ 
αὐτό θα’φερνε καί τή λευτεριά. 

 
Ἑλένη Βασιλείου
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Αἰκατερίνης Σταθούδη 
 

Μόνος, ὁλομόναχος μέσα στό φτωχικό του 
συλλογισμένος κάθεται ὁ Λούσης ὁ Δεσπότης. 
Δέ συλλογᾶται τή ζωή πού πάει νά τόν ἀφήσει, 
μέ τό χτικιό πού ρίζωσε κεῖ μέσα στό κορμί του. 

Οὔτε καί πού δέν νοιάστηκε κανείς νά τόν φροντίσει 
κι ὅλοι τόν ἀφήσανε, τόν ἔχουνε πιά σβήσει. 
Δέ βαρυγκομᾶ ποτέ κι οὔτε παραπονιέται, 

γιατί γνωρίζει ὁ Δέσποτας πώς εἶναι εὐλογίες 
οἱ πίκρες τούτης τῆς ζωῆς ἀπ’ τό Θεό σταλμένες. 

Μέ μάτια κατακόκκινα ἀπό τό λίγο ὕπνο, 
καθώς ὁ βήχας ἔρχεται καί βγάζει τήν ψυχή του, 

κοιτάζει πρός τό εἰκόνισμα, πού εἶναι κρεμασμένο 
δίπλα στό κρεβάτι του, μόνη παρηγοριά του 

καί δέεται στόν Κύριο, τόν Πλάστη καί Πατέρα. 
 

Εὐχαριστῶ Σε, Κύριε, γιά ὅσα μοῦ ἔχεις δώσει 
καί γιά τήν εὐλογία Σου, ἁπάντων ὑπερτέρα. 

Τά χέρια μου τά ἁμαρτωλά  Ἐσένα νά κρατοῦνε, 
τό Σῶμα Σου τό Τίμιο καί τό Ἁγιασμένο Αἷμα 

κι ἐμπρός στήν Ἅγια Τράπεζα νά Σέ εὐχαριστοῦνε. 
Σ’ εὐχαριστῶ, Πατέρα μου, πού φώτισες τό νοῦ μου 

καί τόλμησα καί ὕψωσα τοῦ  Ἔθνους τή σημαία, 
ἐκεῖ ψηλά στόν Κολινδρό καί στήν Ἐπισκοπή μου 
τά παλικάρια ὀρκίζοντας στοῦ δρόμου τή θυσία. 
Νά πολεμήσουν τήν Τουρκιά, νά δοῦν ἐλευθερία. 

Νά ξεμολύνουν τά ἱερά, τά ἅγια χώματά μας, 
ἀπ’τή Μακεδονία μας, τή χώρα τοῦ Ἀλεξάνδρου, 

τοῦ στρατηλάτη ἥρωα, πού ἄνοιξε τό δρόμο, 
γιά νά δεχτοῦνε οἱ λαοί τό θεῖο κάλεσμά Σου, 

τή σωτηρία, τή ζωή, τό Εὐαγγέλιό Σου… 
Θεέ μου, Παντοδύναμε, τώρα πού θά μέ πάρεις, 
μιά χάρη θέλω ἀπό Σέ, βαθιά ἀπ’ τήν ψυχή μου, 

νά τήν ἀφήσω σάν στερνή στό ποίμνιο εὐχή μου, 
σέ ὅλα τά παλικάρια μου, σέ ὅλη τή Ρωμιοσύνη. 



| Φ
 2

3 
  Μ
ΑΡ
ΤΙ
ΟΣ

 2
02

0 
- Μ
ΑΪ
ΟΣ

  2
02

0

21

Στά σκλαβωμένα μέρη μας νά ’ρθεῖ ἡ ἐλευθερία, 
σέ Θεσσαλία,  Ἤπειρο, Θράκη, Μακεδονία. 

Βοήθησέ μας, Κύριε, νά διώξουμε τούς Τούρκους, 
ν’ ἀνοίξουν ὅλα τά σχολειά κι ὅλες οἱ ἐκκλησίες, 

ν’ ἀνθίσει τό χαμόγελο στά πικραμένα χείλη 
κι ὅλοι μαζί ἐλεύθεροι, Ἐσένα, νά ὑμνοῦμε. 
Αὐτό μονάχα σοῦ ζητῶ, Πανάγαθε Πατέρα, 
νά ξημερώσει κάποτε ἡ εὐλογημένη μέρα. 

 
Κι ἐνῶ τή δέηση ἔστελνε στόν Πλάστη καί Πατέρα 
ἕνα χαμόγελο ἄνθισε στίς ἄκρες τῶν χειλιῶν του, 

σάν ν’ ἄκουγε μιά ὑπερκόσμια φωνή νά τοῦ μιλάει. 
«Ἡ χάρη σου θέ νά γενεῖ, θά πάρει ὀστᾶ καί σάρκα 
καί στήν Ἑλλάδα σύντομα θέ νά ’ρθει ἡ ἐλευθερία». 

Ἐκοίταξε τόν Κύριο μέ μάτια δακρυσμένα, 
μ’ εὐγνωμοσύνη, μέ χαρά κι ἔγειρε τό κεφάλι 

καί τήν πνοή του ἄφησε ὁ Ἅγιος Δέσποτάς μας, 
ὁ Λούσης ὁ Νικόλαος, τοῦ Ὀλύμπου τό καμάρι, 

τοῦ Κολινδροῦ τό καύχημα, τοῦ Γένους παλικάρι! 
 

     
 
 
 
Ὁ Ἐπίσκοπος Κίτρους Νικόλαος γεννήθηκε στή Στενήμαχο τῆς Ἀνατολικῆς 

Ρωμυλίας γύρω στά 1840. Φοίτησε στή Ριζάρειο Σχολή ὡς ὑπότροφος γιά 
πέντε χρόνια. Χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1875 προήχθη Ἐπίσκοπος στήν 
Ἐπισκοπή Κίτρους πρωτοστατώντας ὅλα αὐτά τά χρόνια σέ κάθε ἐθνική κί-
νηση. 

Λίγο ἀργότερα ἡ Ἐπισκοπή μεταφέρεται στόν Κολινδρό γιά λόγους ἀσφα-
λείας, διότι τό Κίτρος μετατρέπεται σέ τσιφλίκι τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. 

Εἶναι ὁ πρωτεργάτης καί ἐμπνευστής τῆς Ἐπανάστασης τοῦ Ὀλύμπου, ἐνῶ 
στίς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1878 ὕψωσε τή σημαία τῆς Ἐπανάστασης στόν Κο-
λινδρό ἀγωνιζόμενος γιά τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας μας. 

Πικραμένος ἀπό τήν ἀποτυχία τῆς Ἐπανάστασης ἀποσύρθηκε στόν Πειραιά, 
ὅπου καί πέθανε ἀπό φυματίωση στίς 29 Ἰουνίου τοῦ 1882. 

Ἕνας ἥρωας Ἐπίσκοπος, πού διακρίθηκε γιά τή φιλοπατρία του, τή γενναι-
ότητα, τήν αὐτοθυσία καί τήν αὐταπάρνησή του.
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Σέ δύο διακονίες τοῦ Συλλόγου μας 
θέλουμε νά ἀναφερθοῦμε σ’ αὐτό τό 
τεῦχος. Στήν διακονία τῆς φιλανθρω-
πίας καί στήν διακονία τοῦ περιοδικοῦ 
μας. 

 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
Ἀρχαῖος Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας 

μας κήρυττε: «Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί, 
ἵνα ἐλεήσωμεν». Οἱ χριστιανοί τῶν 
πρώτων αἰώνων, μέ τήν πίστη καί τήν 
ἀγάπη τους στό Χριστό, ἀραίωναν τά 
γεύματά τους καί μέ τά χρήματα τά 
ὁποῖα ξόδευαν γιά τά φαγητά τους 
ἔκαναν ἐλεημοσύνη.  Ὅπως παρατηρεῖ 
ὁ διαπρύσιος ἱεροκῆρυξ τοῦ περασμέ-
νου αἰώνα, ὁ πρύτανης τῶν ἱεροκη-
ρύκων ὅπως χαρακτηρίστηκε, ὁ μα-
καριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος, ἄν 
ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, νή-
στευαν τήν τελευταία ἡμέρα κάθε μήνα 
καί τά χρήματα πού θά δαπανοῦσαν 
γιά τήν διατροφή τους τῆς μιᾶς ἡμέρας 
τά κατέθεταν στό Ἐθνικό «Γαζοφυλά-
κιο», τότε δέν θά ὑπῆρχε φτωχός στήν 
πατρίδα μας. 

Ἀλλά γιατί κάνουμε αὐτή τήν ἀνα-
φορά μέ τίτλο τήν ἐλεημοσύνη; Γιατί 
ἕνα ἄλλο «Γαζοφυλάκιο», αὐτό τῆς 
«ΚΥΡΙΑΚΗΣ», στήθηκε τό προηγού-
μενο τρίμηνο στό σύλλογο, γιά τήν 
ἀνακούφιση ἀπόρων συνανθρώπων 
μας. Μέ τήν ἀγαθή διάθεση μελῶν 

καί τήν χορηγία ἐπαγγελματιῶν, συγ-
κεντρώθηκαν χρήματα καί τρόφιμα 
πού παραδόθηκαν σέ φτωχές οἰκογέ-
νειες γιά νά περάσουν τίς ἡμέρες τῶν 
ἑορτών πού προηγήθηκαν. 

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συ-
νεισφερόντων στήν διακονία αὐτή.  Ἡ 
«ΚΥΡΙΑΚΗ» δέν μπορεῖ νά μείνει ἀπα-
θής στή δυσκολία τῶν συνανθρώπων 
μας γιά ἐπιβίωση. «Νηστεύσωμεν, ἀδελ-
φοί, ἳνα ἐλεήσωμεν». Εἶναι χρέος μας, 
χρέος χριστιανικό, ἀδελφικό. Μέ ἀπό-
φαση τοῦ συλλόγου οἱ καταγραφόμε-
νες ἀνάγκες θά ἐξετάζονται στό ἑξείς 
κατά περίπτωση καί θά ἀντιμετωπί-
ζονται ἀναλόγως, ἄν ὑπάρχει δυνα-
τότητα.  

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Πέρασαν ἤδη πέντε χρόνια ἀπό τήν 

ἡμέρα πού τό περιοδικό «ΚΥΡΙΑΚΗ», 
μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία 
τοῦ Μητροπολίτη μας κ.κ. Γεωργίου, 
ἔκανε τήν ἐμφάνισή του στήν τοπική 
μας κοινωνία.  Ἐπιθυμία τῆς Σύνταξης 
τοῦ περιοδικοῦ εἶναι μέσα ἀπό αὐτήν 
τήν στήλη νά εὐχαριστήσει  ὅλους 
ὅσους μόχθησαν γιά τήν ἔκδοσή του 
καί πιό πολύ ὅλους ὅσους  διακονοῦν 
καί σήμερα μέσα ἀπό τίς στῆλες του ἤ 
ἀγωνίζονται γιά νά φθάσει σέ περισ-
σότερα χέρια. Μόνο εὐγνωμοσύνη καί 
δοξολογία πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό 
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Θεό πού ἐπέβλεψε καί ἐπιβλέπει εὐλο-
γώντας τούτη τή μικρή προσπάθεια 
καί πού καταδέχεται δι’ αὐτῆς νά μαρ-
τυρεῖται τό ἅγιο  Ὄνομά Του μεταξύ 
τῶν ἀνθρώπων. 

Τά προβλήματα βέβαια καί οἱ δυ-
σκολίες δέν μᾶς ἔλειψαν. Οἱ προσω-
πικές μας ἀδυναμίες, ἡ ἔλλειψη τῶν 
ἐπαρκῶν οἰκονομικῶν πόρων, ἡ ἔλλει-
ψη ἐθελοντῶν  πού νά ἔχουν ὄχι μόνον 
καλή διάθεση ἀλλά καί χρόνο καί σχέ-
ση μέ τό ἀντικείμενο, ἡ ἐπιλογή 
ἄρθρων, καί πολλά ἄλλα, κάνουν ἀκαν-

θώδη καί ἐπίπονη τήν ἀνάβασή μας. 
Ἅς εἶναι ὅμως. Τό περιοδικό μας, 

συνεχίζει τό δρόμο του, μέ τήν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ. 

Στό ἀναγνωστικό κοινό μας, πού 
τό ἀγάπησε καί συνδέθηκε τόσα χρόνια 
μαζί του, εὐχόμαστε ταπεινά, ὁ Ἀναστάς 
Ἰησοῦς Χριστός νά γαληνεύει τίς καρ-
διές, νά γεφυρώνει τό χάσμα τῶν σχέ-
σεων μέ τούς συνανθρώπους μας καί 
νά γκρεμίζει τό φράγμα πού διαχωρίζει 
ἐχθρούς καί φίλους. 

Χριστός Ἀνέστη!

Πρόγραμμα ὁμιλιῶν  
στὴν αἴθουσα τῆς «ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 

Δευτέρα 6.00 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγίας Γραφῆς γιὰ κυρίες.  

Τετάρτη 5.00 μ.μ.  Ἑρμηνεία ἁγίας Γραφῆς (κ. Ἀριστείδης  
Ἀνδρεάδης). 

Πέμπτη 7.00 μ.μ.  Γενικὸ κήρυγμα (ὁμιλητὲς σύμφωνα μὲ τὸ 
μηναῖο πρόγραμμα ποὺ ἀνακοινώνεται). 

Σάββατο 7.00 μ.μ. Θέματα ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς.  

Κατηχητικό γιά κορίτσια: Δευτέρα 6.00 μ.μ. 

Τμήματα παιδικῶν δραστηριοτήτων λειτουργοῦν παράλληλα 
μὲ τὸ κήρυγμα πρὸς διευκόλυνση τῶν γονέων. 
 

Αἴθουσα «ΚΥΡΙΑΚΗ» 
Β΄ Πάροδος Εἰρήνης 2, Κατερίνη,  

παραπλεύρως ΙΕΚ Λυδία καί EuroBank
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βρῆκε θάνατο οἰκτρό. Σάν τό ἔμαθε ὁ Δαβίδ ἄρχισε ἀπαρηγόρητος 
νά θρηνεῖ:  

Ὤ υἱέ μου Ἀβεσαλώμ, υἱέ μου, υἱέ μου Ἀβεσαλώμ! Μακάρι νά 
πέθαινα ἐγώ ἀντί γιά σένα, Ἀβεσαλώμ, υἱέ μου, υἱέ μου!  

Ἡ φράση αὐτή, καθώς τήν ἀναθυμᾶμαι συχνά στόν παρόντα 
καιρό, μοῦ φέρνει στό νοῦ κάποιο παλιό βασανιστικό τραγούδι, 
πού μοιάζει σάν νά τό ἀκούω σέ σπασμένο δίσκο γραμμοφώνου. 
Θυμᾶμαι συχνά τά τελευταῖα χρόνια τό μυθιστόρημα τοῦ Σώμερσετ 
Μώμ «Υἱέ μου, υἱέ μου»! Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός: ἡ νεολαία στόν πα-
ρόντα καιρό ἔχει καταληφθεῖ ἀπό ἕνα «Σύνδρομο Ἀβεσαλώμ». 
Ἀβυσσαλέο μίσος κατά τῆς κοινωνίας, κατά τῆς οἰκογένειας, κατά 
τῆς πατρίδος. Δέν γενικεύω. Τό σύνδρομο αὐτό ἐνδημεῖ σέ παιδιά 
πού ἔχουν ἀνατραφεῖ μέ τοῦ «πουλιοῦ τό γάλα». Ὁ σύγχρονος 
Δαβίδ (κοινωνία, πολιτεία, οἰκογένεια) ἔδωσε στά παιδιά του ὄχι 
ὅσα ἔπρεπε ἀλλά καί ὅσα δέν ἔπρεπε. Κυρίως τό δικαίωμα νά 
ἀπαιτεῖ χωρίς καμμία ἀντιπαροχή, τουλάχιστον σέ ἦθος, ἀγωγή, 
διαγωγή καί προσφορά, τηρώντας -ἔστω- τούς κανόνες καλῆς συμ-
περιφορᾶς.  

   Αὐτό πού λέγεται νεανική ἐξέγερση πέρα ἀπό τήν παρέμβαση 

† Σαράντου Ι. Καργάκου 
  
  Μία ἀπό τίς πιό συγ-

κλονιστικές σελίδες τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἡ 
σύγκρουση τοῦ βασιλιᾶ Δα-
βίδ μέ τόν γυιό του Ἀβε-
σαλώμ. Ἡττημένος ὁ νεαρός 
πρίγκιπας ἔφευγε ἔφιππος, 
ἀλλά τά μακριά μαλλιά 
του, ἀντιστρόφως ἄνισα 
πρός τά μυαλά του, πιά-
στηκαν ἀπό ἕνα κλάδο δέν-
τρου καί, κρεμασμένος ἀπό 
τά μαλλιά ὁ ἐπαναστάτης 
κατά τοῦ πατέρα γυιός, 
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ἐξωγενῶν παραγόντων εἶναι μιά 
ἐξέγερση μπουχτισμένων παιδιῶν, 
πού τά χόρτασαν ὅλα σέ μιά ἡλι-
κία πού σέ ἄλλες ἐποχές ἄλλα 
παιδιά πρωτόβαζαν παπούτσια. 
Κι αὐτό σέ γιορτινές ἡμέρες! Τά 
τωρινά παιδιά τά ἔχουν ὅλα. Τά 
δοκίμασαν καί τά δοκιμάζουν 
ὅλα. Ἕνα τούς ἔλλειψε: Ἡ ἀγάπη. 
Δέν μεγάλωσαν μέσα στό λίκνο 
τῆς στοργῆς. Κι ὅποιος δέν ἔνιωσε 
ἀγάπη, τήν ἔλλειψη αὐτή θά τήν 
ἀνταποδώσει μέ μίσος. Οἱ γονεῖς 
τους -ἴσως γιατί στερήθηκαν πολ-
λά- τούς τά ἔδωσαν ὅλα, ἐκτός 
ἀπό τόν ἑαυτό τους. Αὐτός ἀνῆκε 
στή δουλειά καί στίς περιβόητες 
κοινωνικές σχέσεις.  

   Τά καλοζωισμένα αὐτά παι-
διά πού, σάν τόν Ἀβεσαλώμ, 
στρέφονται κατά τοῦ πατέρα τους 
-καί δέν ἐννοῶ τό φυσικό τους 
πατέρα- πού εἶναι οἱ πατρογονι-
κές ἀξίες, τά ὅσια καί τά ἱερά 
τῆς γῆς αὐτῆς, κάποια στιγμή 
θά νιώσουν τό ἄλογο τῆς ὀργῆς 
νά φεύγει κάτω ἀπό τά σκέλη 
τους καί αὐτά κρεμασμένα ἀπό 
τά μαλλιά  (ὁμιλῶ ἐντελῶς συμ-
βολικά), θά νιώσουν τό ρίγος τοῦ 
θανάτου νά τούς διατρέχει τή 
ραχοκοκκαλιά. Δέν θά πῶ ὅτι ἡ 
εὐθύνη εἶναι δική τους. Ἐπί δε-
καετίες μάχομαι τήν παιδοκολα-
κία. Γιατί ὡς παιδαγωγός ἔμαθα 
τοῦτο τό ἁπλό: τό παιδί, γιά νά 

σέ ἀγαπήσει, πρέπει ἀπέναντί 
του νά εἶσαι αὐστηρός. Νά τό 
ἀγαπᾶς ἀλλά παράλληλα νά 
ἀπαιτεῖς ἀπό αὐτό νά σοῦ δίνει 
τόν καλύτερο ἑαυτό του.  

  Μπορεῖ πολλοί γονεῖς νά δί-
νουν πολλά. Καί ἐπί πλέον τοῦτο: 
τόν χειρότερο ἑαυτό τους. Ὅ,τι 
τούς πρόδωσε σάν ἰδέα ἤ ἰδανικό, 
τό μετατρέπουν σέ μηδενικό καί 
τό προσφέρουν σάν ἰδεολογία στά 
παιδιά τους. Σχῆμα μηδενικοῦ 
ἔχει καί τό στεφάνι. Ἀλλά τοῦτο 
τό στεφάνι πού φοροῦν κάποιοι 
νέοι στό κεφάλι δέν εἶναι στέ-
φανος δάφνης· εἶναι ἀκάνθινος 
στέφανος. Πού συχνά γίνεται καί 
ἐπικήδειος στέφανος. Οἱ λεκτικές 
θωπεῖες πού εἰσπράττουν οἱ ἐπα-
ναστατημένοι νεαροί ἀποτελοῦν 
τήν εἰσαγωγή γιά τό αὐριανό re-
quiem πρός μιά νεότητα πού σπα-
ταλήθηκε ἄσκοπα σέ πράξεις κα-
ταστροφῆς.  

   Κάποιοι γονεῖς εἶναι καιρός 
νά «μάσουν τά μυαλά τους», «νά 
μάσουν τά παιδιά τους», γιά νά 
μή βρεθοῦν στή θέση τοῦ Δαβίδ 
καί νά θρηνολογοῦν, ἀναφωνών-
τας σπαρακτικά:  

- Ὤ υἱέ μου Ἀβεσαλώμ, υἱέ 
μου, υἱέ μου Ἀβεσαλώμ! Μακάρι 
νά εἶχα πεθάνει ἐγώ ἀντί γιά 
σένα. Ὤ Ἀβεσαλώμ, υἱέ μου, υἱέ 
μου! 



| Κ
ΥΡ

ΙΑ
ΚΗ

26

Ὁ Θεός δημιούργησε τόν 
ἄνθρωπο ὄχι διά λόγου ὡς 

ἔπραξε γιά τά ὑπόλοιπα δημιουρ-
γήματά Του, τά κτίσματά Του. Τόν 
ἔπλασε ἀπό πηλό μέ τά χέρια Του 
καί ἐνεφύσησε πνεῦμα ζωῆς. Ὁ 
πληθυντικός “ποιήσωμεν” φανε-
ρώνει τόν τριαδικό Θεό, δέν ὑπο-
δηλώνει μόνο τόν Θεό Πατέρα. Ὁ 
ἄνθρωπος δημιουργήθηκε, λοιπόν, 
ἀπό τόν τριαδικό Θεό καί ὄχι μόνο 
ἀπό τόν Πατέρα καί ἀποτελεῖ τήν 
κορωνίδα τῆς δημιουργίας. Ἐνε-
φύσησε σ’αὐτόν πνεῦμα ζωῆς καί 
τοῦ ἔδωσε τήν ἀθάνατη καί αἰώνια 
ψυχή. Δημιουργός τῆς ζωῆς καί 
κυρίαρχος τοῦ θανάτου εἶναι ὁ 
Πανάγαθος  Κύριος. Οὐδείς ἐξ 
ἠμῶν τῶν ἀνθρώπων ἔχει τό δι-
καίωμα νά ἀφαιρέσει τή ζωή ἄλλου 
συνανθρώπου του.  
Ἀπό τήν προχριστιανική ἐποχή 

ὁ Θεός προετοιμάζει τήν ἀνθρω-

πότητα γιά τήν ἔλευση τοῦ Θεαν-
θρώπου στή γῆ καί διά τοῦ μω-
σαϊκοῦ νόμου ἐπιβάλλει τόν σε-
βασμό εἰς τήν ἀνθρώπινη ζωή. 
«Οὐ φονεύσεις». Δέν θά ἀφαιρέσεις 
τήν ζωή τοῦ ἄλλου. Ἡ ἔλευση τοῦ 
Θεανθρώπου Ἰησοῦ εἰς τόν κόσμο 
ἔδωσε ἰδιαίτερη ἀξία εἰς τό ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο. Φόρεσε ὁ Σωτήρας 
Κύριος τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί 
διά τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ἐν 
σαρκί ἀναλήψεώς του ἐξύψωσε 
τόν ἄνθρωπο. 

 Ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἐπη-
ρέασε τόν ροῦ τῆς Ἱστορίας καί 
οἱ νομοθεσίες τῶν κρατῶν τιμω-
ροῦν τόν φόνο. Ὅποιος σκοτώνει 
τιμωρεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπινους 
νόμους. Ἀναφερόμαστε γιά ἀνθρώ-
πους οἱ ὁποῖοι εἶδαν τό φῶς τοῦ 
ἥλιου, δηλαδή ἔχουν γεννηθεῖ. Γιά 
τούς ἀγέννητους, δυστυχῶς, δέν 
ἰσχύει ἡ νομοθεσία. Τά ἀγέννητα 
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παιδιά δέν εἶναι ἄνθρωποι γιά μιά 
μερίδα ἀδελφῶν μας. Θεωροῦνται 
ἰδιοκτησία τῶν κατά σάρκα γονέων 
τους καί ὅπως εὔκολα μπορεῖ κά-
ποιος νά πωλήσει ἕνα χωράφι, 
ἔτσι ἐξ ἴσου εὔκολο εἶναι νά σκο-
τώσει τό κυοφορούμενο. Μάλιστα 
ἡ πράξη αὐτή θεωρεῖται σημάδι 
προόδου καί νίκη τῆς προόδου 
ἐπί τοῦ σκοταδισμοῦ. Σκοταδιστές 
λοιπόν οἱ γονεῖς μας οἱ ὁποῖοι δέν 
μᾶς ἐφόνευσαν καί σήμερα ζοῦμε. 
Προοδευτικοί ἐκεῖνοι πού ἀφαι-
ροῦν τήν ζωή ἀπό τό σπλάχνο 
τους, ἀπό τό κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ 
των τό ὁποῖο εἶναι συνδημιούργημα 
δικό τους καί τοῦ Θεοῦ.  
Ἀλήθεια μποροῦμε νά ἰσχυρι-

στοῦμε ὅτι χωρίς τήν θέληση τοῦ 
Θεοῦ μπορεῖ νά γεννηθεῖ ἄνθρω-
πος καί νά εἴμαστε σοβαροί; Τό 
κυοφορούμενο ἔχει ζωή, εἶναι 
ἄνθρωπος καί δέν εἶναι ἐξάρτημα 
τῆς σαρκικῆς μητέρας ἤ ἰδιοκτησία 
τοῦ σαρκικοῦ πατρός. Ἡ τεκνο-
γονία εἶναι ἐντολή καί θεϊκή εὐλο-
γία. Ὅλοι ἐνθυμούμεθα τίς προ-
σευχές τοῦ Ζαχαρία καί τῆς Ἐλι-
σάβετ ἤ τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας 
ἤ ἀκόμη τοῦ Ἀβραάμ καί τῆς Σά-
ρας γιά νά τεκνοποιήσουν. Πολλοί 
ἀδελφοί μας συνάνθρωποι ἔχουν 
κρυφό καημό καί λαχτάρα νά ἀπο-
κτήσουν παιδί. Τρέχουν ξοδεύον-
τας περιουσίες ὁλόκληρες στούς 
γιατρούς, προστρέχουν στά μο-

ναστήρια καί  προσεύχονται 
θερμῶς παρακαλώντας τόν Κύριο 
νά τούς ἀξιώσει νά νιώσουν τήν 
χαρά τοῦ γεννήτορα. Νά κρατή-
σουν στήν ἀγκαλιά τους μιά τρυ-
φερή ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἡ ὁποία 
θά βοηθήσει στήν διαιώνιση τοῦ 
ἀνθρώπινου εἴδους καί θά συμ-
πληρώσει τήν οἰκογενειακή εὐτυχία 
τῶν γονέων του. 
Ἔτσι, λοιπόν, βλέπουμε ἀδελ-

φούς μας “ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ” νά 
προβαίνουν στήν ἀφαίρεση τῆς 
ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καί 
ἄλλους νά ὀνειρεύονται ὁλάκερη 
ζωή τήν ἀπόκτηση ἑνός μωροῦ.  
Βέβαια κατά τήν ἰσχύουσα νο-

μοθεσία δέν διαπράττουν ποινικό 
ἀδίκημα ὅσοι κάνουν ἄμβλωση, 
γιατί ὁ φόνος αὐτός ἐπιτρέπεται. 
Τί θά ἀπαντήσετε ὅμως στό ἐρώ-
τημα τοῦ ἀγέννητου «γιατί τό κά-
νατε σέ μένα αὐτό καί δέν τό κά-
νατε στά γεννημένα ἀδέλφια μου»; 
Ἀναμφίβολα ἀποτελεῖ ἔγκλημα 

καί ἠθικῆς φύσεως ὁ φόνος τοῦ 
ἀγέννητου, ἀλλά σέ μιά περίοδο 
πού ὁ πληθυσμός τῆς πατρίδος 
μας συρρικνώνεται ἀποτελεῖ καί 
ἔγκλημα ἐθνικό. Ἄλλοι λαοί γεί-
τονες ἤ μή, φίλοι ἤ ἐχθροί, λαμ-
βάνουν μέτρα ὑπέρ τῶν γεννήσεων. 
Ἐμεῖς τί θά κάνουμε; 

 
 

Μυργιώτης  Παναγιώτης



Ἕνα βασικό θέμα πού ἀπασχο-λεῖ νέους καί ἡλικιωμένους εἶναι αὐτό τῆς διασκέδασης. Πόθος τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης σέ ὅλες τίς ἡλικίες εἶναι ἡ ἀνάγκη γιά ψυχα-γωγία. Γιά τό σκοπό αὐτό ἔχουν ἱδρυθεῖ «ναοί», ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ ν’ἀφιερώσει τόν ἐλεύθερο χρόνο του. Κέντρα διασκέδασης πού λειτουργοῦν σέ οἰκογενειακά ὡράρια, θέατρα, μουσεῖα, λέσχες παιχνιδιῶν κ.ἂ. Ἀπ’ ὅ,τι ἐπιλέξει κανείς. Ἔχουν γι’αὐτόν τό λόγο καθιερωθεῖ καί ἀργίες ὥστε νά ἱκανοποιοῦν αὐτές ἀκριβῶς τίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες. Ὅμως ὅπως σέ πολλά θέματα ἔτσι καί ἐδῶ ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ἔχουμε ξεκλίνει ἀρκετά. Γνωρί-ζουμε ὅτι ἀληθινή ψυχαγωγία εἶναι ἡ ἀγωγή τῆς ψυχῆς. Ἀπο-βλέπει στήν ἀνάπαυση, ἀνάταση, ἀγαλλίαση, πρόοδο καί ἐξευγενι-σμό τῆς ψυχῆς. Τό πήραμε στά σοβαρά ἤ ἐπιπόλαια; Ἀγνοοῦμε ὅτι κάτι τέτοιο ἐπιτυγχάνεται μόνο κοντά στό Θεό; Ἐκεῖνος μᾶς δη-μιούργησε κι ἑπομένως γνωρίζει καί δίνει τά κατάλληλα μέσα γιά 

τή δική μας χαρά κι εὐδαιμονία. Δέν εἶναι ὁ πρωτεργάτης τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς; Ψυχαγωγία ὡστόσο καί δια-σκέδαση μπορεῖ ὁ καθένας νά ἔχει ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ἑβδομά-δας, ὅταν ἡ ζωή του εἶναι ἀφιε-ρωμένη ὁλοκληρωτικά στόν Δη-μιουργό του. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε μιά ὑπέροχη πολυδιάστατη τηλε-όραση, τήν πλάση του, γιά νά μᾶς εὐφραίνει καί μάλιστα νά μπο-ροῦμε νά ἐπενεργοῦμε σ’αὐτήν. Μᾶς χάρισε τήν πλάση γιά νά τήν προσέχουμε προσευχόμενοι, νά τραγουδᾶμε σάν ἄλλα ἀηδόνια ψαλμούς καί ὕμνους, νικητήριους παιάνες γιά κάθε πνευματική νίκη αἰνώντας τό Θεό, ὁποιαδήποτε στιγμή νιώσουμε τήν ἀνάγκη ἀκό-μη καί σέ ὧρες πόνου κι ἀγωνίας.   Μ’ αὐτόν τόν τρόπο Ἐκεῖνος μᾶς ἀσφαλίζει μέ τό θεϊκό τυπικό τῆς ψυχαγωγίας καί ἔτι κι ἔτι μᾶς καλεῖ στό συμπόσιό Του, στή θεία λατρεία. Ἐκεῖ συμμετέχει κι ὁ Ἴδιος. Τί μεγαλεῖο ἀλήθεια! Συ-ναντοῦμε τόν Πλάστη μας, ἑνω-νόμαστε μαζί Του κι ἔτσι καμιά | Κ
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Νά λείπει ἡ παρεξήγηση



παρεκτροπή ἤ παρανόηση δέν μπορεῖ νά γίνει· ἐκτός βέβαια ἄν ἐμεῖς ἀπέχουμε ἀπό τή μυστα-γωγία τῆς χαρᾶς. Δέν ὑπάρχουν ὅρια σ’αὐτό τό πνευματικό μεθύσι· ἀσφαλιστικές δικλίδες εἶναι οἱ ὕμνοι, οἱ ἱκεσίες, τά ἀμήν τῶν ἀδελφῶν. Φτάνει νά ζοῦμε τήν χαρά μας μέ ὅλη τήν ψυχή, ὅλη τήν δύναμη κι ὅλη τή διάνοιά μας. Μυριάδες οἱ μαρτυρίες γι’ αὐτήν τήν εὐλογημένη διάχυση τοῦ πνεύματός μας. Πληροῖ ὅλους τούς ὅρους πού τήν ὑπαγορεύουν κι ἀφήνει γλύκα στήν ψυχή. Δέν ὑπάρχει λοιπόν λόγος ν’ἀφήνουμε νά μᾶς παρασύρουν “ἄφρονες πλούσιοι” πού κοιτοῦν νά χορτάσουν τήν ψυχή τους μέ ὑλικά ἀγαθά. Ἡ ψυχή θέλει ψυ-χικά ἀγαθά κι ὄχι ξυλοκέρατα πού ὁδηγοῦν στήν διαστροφή καί τήν ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἀλη-

θινή εὐτυχία. “ Ὁ Πλάτωνας ἀνα-ζήτησε τήν εὐδαιμονία ἔξω ἀπό τόν ἄνθρωπο, στόν κόσμο τῶν ἰδεῶν. Ὁ Ἀριστοτέλης σημειώνει πώς ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει ζωή εὐδαιμονίας μέ τήν ἀνθρώπινη φύση του, ἀλλά μέ τή δύναμη τοῦ θείου στοιχείου πού ὑπάρχει μέσα του”. (Γ. Μαντζα-ρίδης). Σήμερα πού ὁ αὐτονομημένος ἐγωισμός μας ὁδήγησε τήν ὕπαρ-ξή μας σέ τραγικά ἀδιέξοδα, μο-νόδρομος πλέον γιά τήν ἀναζή-τηση τῆς χαρᾶς, εἶναι ἡ Ἐκκλησία πού   ὁδηγεῖ στήν χαρά τοῦ Χρι-στοῦ. Εἶναι βέβαια δύσκολό τό μονοπάτι ἀλλά αὐτό καί μόνο θά μᾶς φέρει στήν χαρά τοῦ παραδείσου πού ὅλοι ἀξίζει νά γευτοῦμε ὡς μόνιμοι κάτοικοί του. 
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ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

Ἀρχιμ. Νικηφόρου Κοντογιάννη 
 

Π ρίν ἀπό πολλά χρόνια πῆρε 
τήν ἀπόφαση νά ταξιδέψει, 
ὥς ἐπισκέπτης, στήν πατρίδα 

μας, σ’ αὐτήν τήν ὄμορφη καί εὐλο-
γημένη ἀπό τόν Θεό χώρα. Στήν 
ἀρχή ἦρθε δειλά-δειλά, σάν ἕνα ἁπαλό 
ἀεράκι, μέ σκοπό νά δεῖ καί νά 
ἀφουγκραστεῖ αὐτά πού τοῦ χρει-
άζονται. Περιπλανήθηκε στόν τόπο 
αὐτό, ἀπ’ ἄκρη-σ’ἄκρη, σάν ἕνας 
ἁπλός ἐπισκέπτης, γνωρίζοντας καί 
συνυπάρχοντας μέ τούς ἀνθρώπους 
καί τίς συνήθειές τους. Καί ὅταν 
εἶδε καί ἔμαθε ἀρκετά ἔφυγε, ἀλλά 
καί πάλι ἐπέστρεψε δυναμικά σάν 
ἄνεμος ἀλλαγῆς, κουβαλώντας μαζί 
του καινούργιες συνήθειες, καινούργια 
ἤθη και ἔθιμα καί ἕναν καινούργιο 
τρόπο ζωῆς. Ἦρθε μέ ἀποφασιστι-
κότητα καί σκοπό νά σπάσει κάθε 
κρίκο πού συνδέει τό παρόν μέ το 
παρελθόν αὐτοῦ τοῦ τόπου, γιά νά 
μπορέσει ἔτσι εὔκολα να κατακτήσει 
τό μέλλον του. Ἔφερε μαζί του πο-
λύχρωμα φῶτα καί φωτεινές ἐπι-
γραφές πού ξεγελοῦν τά μάτια καί 
ἀποπροσανατολίζουν τόν νοῦ καί τήν 
ψυχή. Πρόσφερε σέ ὅλους ἁπλόχερα 
ὀθόνες μικρές καί μεγάλες καί ἔβαλε 

τούς ἀνθρώπους νά κάθονται μπρο-
στά ἀπό αὐτές, προκειμένου νά ἐργά-
ζονται, νά ψωνίζουν, νά ψυχαγω-
γοῦνται καί νά ἐπικοινωνοῦν μεταξύ 
τους. Ἔτσι ἔσβησε σιγά σιγά τήν 
πρωινή, γεμάτη ζωντάνια καλημέρα 
κι ἔκρυψε τό χαμόγελό τους πίσω 
ἀπό ἄγρια καί σκυθρωπά βλέμματα. 
Τά πρόσωπα σκοτείνιασαν καί πά-
γωσε ἡ ἀγάπη τους. 

Ἔφερε τόν δικό του γρήγορο ρυθ-
μό ζωῆς, γεμάτο ἔνταση καί ταραχή. 
Ὅλα πρέπει νά τά προλάβουμε, ὅλα 
πρέπει νά γίνουν σύμφωνα μέ τό 
πρόγραμμα. Δέν ὑπάρχει χρόνος ἐλεύ-
θερος να ἀσχοληθοῦμε μέ τόν σύν-
τροφό μας καί τά παιδιά μας. Κα-
θημερινά «τρέχουμε καί δέν φτά-
νουμε», ἐφόσον πλέον ἔχουμε πάρει 
λάθος δρόμο καί προορισμό. Ἡ κα-
ληνύχτα στά παιδιά μας συνήθως 
χαϊδεύει ψιθυριστά τά αὐτιά τους 
καί ἁπλά ταράζει γιά λίγο τά μισο-
κοιμισμένα βλέφαρά τους. 

Ἔφερε καί τή δική του μουσική 
καί τόν δικό του τρόπο διασκέδασης. 
Ἔφερε τά δικά του ἐνδύματα καί 
καθιέρωσε ἐκεῖνος τή μόδα καί τίς 
συνήθειες τῶν ἀνθρώπων. Δίδαξε 

| Κ
ΥΡ

ΙΑ
ΚΗ

30



ἕναν καινούργιο τρόπο ζωῆς, χωρίς 
κόπο καί μόχθο, ἀλλά μέ εὐκολίες, 
ἀνέσεις καί χωρίς ἠθικούς φραγμούς. 
Θέσπισε νέες ἀξίες καί γέννησε νέα 
ἰδανικά, ὅλα χτισμένα στό βωμό τοῦ 
κέρδους καί τῶν σαρκικῶν ἀπολαύσε-
ων. Καθιέρωσε δικούς του θεσμούς 
στήν οἰκογένεια καί δικές του παιδα-
γωγικές μεθόδους στήν ἀνατροφή τῶν 
παιδιῶν, καταργώντας τίς λέξεις «πα-
τέρας» καί «μητέρα» τῆς πατροπα-
ράδοτης ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Ἔφερε 
γονεῖς «γράμματα, Α -Β», καί μεγά-
λωσε παιδιά μπερδεμένα καί ἀπο-
προσανατολισμένα ἀπό τόν σκοπό τῆς 
ζωῆς. 

Κουβάλησε καί τή δική του γλῶσσα 
καί τόν δικό του κώδικα ἐπικοινωνίας. 
Ἔκλεισε τήν ὄμορφη ἑλληνική γλῶσσα 
καί γραφή στό χρονοντούλαπο τῆς 
ἱστορίας καί στή θέση τους τοποθέτησε 
σύμβολα, νοήματα καί ἀλλόκοτα μη-
νύματα. Ἔφερε καί τή δική του ἱστορία, 
αὐτή πού αὐτός κατασκεύασε γιά νά 
μπορεῖ νά συνυπάρχει. Δέν ἔχει πα-
ρελθόν, ἀλλά πορεύεται νά κατακτήσει 
τό μέλλον. 

Ἔφερε καί τούς δικούς του θεούς 
πού ὁ ἴδιος ἐπινόησε. Ἐκείνους πού 
κάθε φορά τόν ἐξυπηρετοῦν  γιά νά 
μπορεῖ νά βολεύεται καί νά πραγμα-
τοποιεῖ τούς σκοπούς του. Ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός εἶναι ἐμπόδιο στά σχέδιά του 
καί δέν τοῦ χρειάζεται. Ὁ Σταυρός 
εἶναι ἕνα σύμβολο πού τό τρέμει και 
τό φοβᾶται, καί ἔτσι ἐπινόησε τρόπους 
γιά νά τόν ἐξαφανίσει ἀπό τή ζωή 
μας. 

Τέλος, ἔχοντας ἐκτελέσει ὅλα τά 
παραπάνω, ἦρθε γιά νά κατοικήσει 
μαζί μας, πιστεύοντας ὅτι τά ἔχει 
ἑτοιμάσει ὅλα. 

Κάτι ὅμως τοῦ ξέφυγε. Κάτι δέν 

ἐκτίμησε σωστά κι ἔκανε λάθος. Δέν 
ὑπολόγισε τήν ἀθάνατη ἑλληνορθόδοξη 
ψυχή. Αὐτή πού ἀγωνίζεται καθημερινά 
γιά τή σωτηρία της. Αὐτή πού φυλάει 
τίς Θερμοπύλες τῶν προγόνων της καί 
λαχταρᾶ νά ἁγιάσει μαζί μέ τούς ἁγί-
ους τῆς πίστεώς της. Αὐτή ἡ ψυχή δέν 
παραδίνεται σ’αὐτά. Δέν ὑποκύπτει 
σέ τεχνάσματα καί ἐκβιασμούς. Δέν 
πουλιέται καί δέν ἐξαγοράζεται. Πο-
ρεύεται ἀκλόνητη στή ζωή της μέ 
ὁδηγό τόν Ἰησοῦ Χριστό γιά τήν Οὐρά-
νια Βασιλεία. 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη, «οἱ ἀγρυ-
πνοῦντες ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς 
λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13.17). 
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