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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Q

Σκέπη χριστιανῶν,  
ὑπάρχεις Θεοτόκε,  
τὸν εὐσεβῆ λαόν σου,  

σκέπουσα καὶ φρουροῦσα,  
ἐκ πάσης περιστάσεως. 
Ἅπλωσον ἐφ’ ἡμᾶς,  

τὴν Σκέπην σου Παρθένε,  
καὶ σκέπασον ἀΰλως,  
ἐκ πάσης δυσπραγίας,  
λαὸν τὸν χριστεπώνυμον. 

 
 

(Ἀπόστιχο τοῦ Ἑσπερινοῦ  
τῆς Ἁγίας Σκέπης 28/10)
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Συνήθως τόν Ὀκτώβριο ξεκινᾶ 
ἡ ἐτήσια καλλιέργεια τῶν σι-

τηρῶν. Καί ἡ Ἐκκλησία μας ἐπίκαιρα 
τό μήνα αὐτό, τήν Κυριακή τῶν 
365 Πατέρων τῆς  Ζ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, μᾶς θυμίζει τήν παραβολή 
τοῦ σπορέως. Εἶναι, λοιπόν, σέ 
ὅλους μας ταιριαστή ἡ εὐχή πού 
ἀνταλλάσουν αὐτή τήν ἐποχή οἱ 
γεωργοί μας: «καλή σπορά!».  

Πνευματική εἶναι ἡ σπορά πού 
ἐπιτελεῖται στήν  Ἐκκλησία. Ὁ ἴδιος 
ὁ Ἀρχηγός καί Κύριός της Ἰησοῦς 
Χριστός, ὁ Θεός πού ἔσπειρε τά 
ἄστρα καί τούς γαλαξίες στόν οὐρα-
νό, πού φύτεψε τά λουλούδια καί 
τά δένδρα στή γῆ, ἦλθε στόν κόσμο 
σάν ἕνας ταπεινός Διδάσκαλος, 
ἕνας πνευματικός σποριάς. Ὄχι μέ 
διαταγή ἀλλά μέ ἀγωγή, μέ τήν 

ὑπομονετική καλλιέργεια, πραγ-
ματοποιεῖ τήν ἀλλοίωση τῶν 
ἀνθρώπων, τήν ἀναμόρφωση τοῦ 
κόσμου σέ «καινή κτίσι». 

Εἶναι μία πρόσκληση καί ἀπο-
στολή γιά σπορά ἡ ἐντολή τοῦ Κυ-
ρίου πρός τούς ἀποστόλους καί 
τούς μαθητές του «πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Μθ 
28,19).  Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς μα-
θητείας αὐτῆς εἶναι ἄμεση καί ἀνυ-
πέρθετη γιά τό πρῶτο ξεκίνημα 
ἀλλά καί γιά τή συνέχεια τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς. «Ὅπως ἡ γῆ πού δέν 
καλλιεργείται», διδάσκει ὁ ἅγιος 
Χρυσόστομος, «μεταβάλλεται σέ 
χερσότοπο καί γεμίζει ἀπό ἀγκάθια 
κι ἀγριόκλαδα, ἔτσι καί ἡ ψυχή 
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πού δέν ἀπολαμβάνει πνευματική 
διδασκαλία, βλαστάνει ἀγκάθια καί 
τριβόλια».  

Ρηχή, ἀνούσια καί ἄκαρπη κα-
ταντᾶ ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ χωρίς 
τήν καλλιέργεια τοῦ θείου λόγου. 
«Ὅποιος δέν προσέχει τούς θεό-
πνευστους λόγους οὔτε φραγμό 
βάζει γύρω ἀπό τά χείλη του οὔτε 
τό αὐτί του ἀποστρέφει ἀπό μά-
ταιους λόγους», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος 
Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, ἐπιση-
μαίνοντας δύο ἁπλές ἀλλά ἐμφανεῖς 
ἐκδηλώσεις τῆς ἀληθινῆς πνευμα-
τικότητας. Ὁ χριστιανός ἀκούει 
τόν θεῖο λόγο, δέχεται μέσα του 
τή θεία σπορά καί καρποφορεῖ 
ἐφαρμόζοντας αὐτά πού ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ διδάσκει. Ἕνας ἀπό τούς 
καρπούς εἶναι καί ἡ ἀνάγκη πού 
νιώθει ὁ πιστός νά γίνει κι ὁ ἴδιος, 
στά μέτρα τῶν δυνατοτήτων, πνευ-
ματικός σποριάς. Νά μιλήσει στούς 
ἄλλους γιά τήν πηγή πού τόν ξε-
δίψασε, νά βάλει καί στά δικά τους 
χέρια τό ψωμί πού χόρτασε τήν 
πείνα του, νά τούς γνωρίσει τήν 
ἀλήθεια πού τόν φώτισε, νά τούς 
συνδέσει μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ! 

 

Νομίζουμε ὅτι ἡ σπορά τοῦ θείου 
λόγου εἶναι ἔργο μόνο ὁρισμένων, 
τῶν κληρικῶν, τῶν θεολόγων, τῶν 
κατηχητῶν. Ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν 
οἱ εἰδικοί, οἱ ἄξιοι καί ἐκλεκτοί τοῦ 
Θεοῦ, οἱ χαρισματικές μορφές, πού 
βαδίζουν στά χνάρια τῶν ἀποστό-
λων καί συνεχίζουν τή διακονία 
τοῦ Πατροκοσμᾶ. Ἀλλά δέν πε-
ριορίζεται σ’αὐτούς τό ἔργο τῆς 
ἱεραποστολῆς. Εἶναι πόθος τῆς 
κάθε καρδιᾶς πού ἀγαπᾶ τόν Χρι-
στό· ἕνα ἐλάχιστο ἀνταπόδομα στά 
θεϊκά του δῶρα, μία εἰλικρινής καί 
αὐθόρμητη κίνηση ἀγάπης πρός 
τά πλάσματά του, τούς συνανθρώ-
πους μας.  

 Ἐσύ, ἀδελφέ μου, μιλᾶς στούς 
ἄλλους γιά τόν Θεό; Μεταφέροντας 
κάτι πού ἄκουσες ἤ διάβασες, προ-
σφέροντας ἕνα χριστιανικό ἔντυπο, 
μία πρόσκληση γιά τό κήρυγμα, 
κυρίως  ὅμως κάνοντας πράξη τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γίνεσαι ἕνας μι-
κρός εὐλογημένος σποριάς τοῦ θεί-
ου λόγου.  
  Καλή σπορά λοιπόν!  
 

   † Στέργιος Ν. Σάκκος 
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Κόντευε 3 τή νύχτα, ξημερώ-
ματα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 

1940, ὅταν ὁ Ἰταλός πρεσβευτής 
στήν Ἀθήνα Γκράτσι ἐπέδωσε 
στόν Ἕλληνα πρωθυπουργό, στό 
σπίτι του στήν Κηφισιά, τελεσί-
γραφο τῆς κυβέρνησής του, μέ τό 
ὁποῖο ζητοῦσε νά ἐπιτραπεῖ στόν 
Ἰταλικό στρατό νά καταλάβει 
«ὁρισμένα στρατηγικά σημεῖα τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ἐδάφους» ὡς ἐγγύηση 
γιά τήν οὐδετερότητα τῆς Ἑλλά-
δος καί τήν ἀσφάλεια τῆς Ἰταλίας. 
Κι ἄν τά Ἰταλικά στρατεύματα συ-
ναντοῦσαν ἀντίσταση, αὐτή θά 
κάμπτονταν μέ τά ὅπλα καί ἡ 
ἑλληνική κυβέρνηση θά ἔφερνε 
τήν εὐθύνη. Καί γράφει ὁ Ἰταλός 
πρεσβευτής Γκράτσι στό ἡμερο-
λόγιό του:  

«Ὁ  Ἕλληνας πρωθυπουργός, 
ὅταν τελείωσε τήν ἀνάγνωση τοῦ 
κειμένου, μέ φωνή συγκινημένη 
ἀλλά σταθερή μοῦ εἶπε:  

- Ὥστε ἔχουμε πόλεμο; 
Δόθηκε ἡ ἀπάντηση ὅτι αὐτό 

δέν ἦταν ἀπαραίτητο καί ὅτι ἡ ἰτα-
λική κυβέρνηση ἤλπιζε ὅτι ἡ ἑλλη-
νική θά δεχόταν τήν ἀξίωσή της 
καί θά ἄφηνε τά ἰταλικά στρατεύ-
ματα νά καταλάβουν τά στρατη-
γικά σημεῖα τῆς χώρας.  

- Καί ποῦ εἶναι τά στρατηγικά 
αὐτά σημεῖα; 

- Δέν γνωρίζω, ἐξοχότατε. 
Ἐκεῖνο πού γνωρίζω εἶναι ὅτι τό 
τελεσίγραφο ἐκπνέει στίς 6 π.μ.  
Καί ὁ πρωθυπουργός Ἰω. Με-
ταξάς, ἔδωσε τήν ἀπάντηση:  

«- Ὄχι. Δέν μπορεῖ νά γίνει λό-
γος γιά ἐλεύθερη διέλευση».  
Καί συνεχίζοντας ὁ Γκράτσι τήν 
ἀφήγησή του γράφει παρακάτω: 

«Ἐκείνη τή στιγμή μίσησα τό 
ἐπάγγελμά μου… Ὑποκλίθηκα μέ 
βαθύτατο σεβασμό στόν ὑπερή-
φανο γέροντα, πού δέν δίστασε νά 
διαλέξει τόν δρόμο τῆς θυσίας ἀντί 
γιά τήν ἀτίμωση, καί ἔφυγα».  

 
(«Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
ἔθνους» τ.11, σελ. 88-89)



Ἔκανε πολύ κρύο σήμερα. Ὁ δά-
σκαλος σήκωσε τό γιακά του κι 
ἔσκυψε τό κεφάλι βιαστικός, θέλον-
τας ν’ ἀποφύγει τόν Ἀλῆ, τόν δημο-
γέροντα τοῦ χωριοῦ, πού τόν εἶδε 
νά πλησιάζει. Ἕνα χωριό σκαρφα-
λωμένο πάνω στό Μοράβα ἦταν ἡ 
Νικολίτσα, δυσπρόσιτο καί ξεχα-
σμένο. Ἀλλά στήν Ἀλβανία τοῦ Χό-
τζα δύσκολα ἐξασφάλιζες τόν ἐπι-
ούσιο. 
Ἄν καί ἡλικιωμένος ὁ Ἀλῆ, τόν 
πρόφτασε: 

- Ὤ, δάσκαλε! τοῦ φώναξε, ἔλα 
νά σέ κεράσω ἕνα ρακί. 
Τό χωριό τώρα πιά κατοικοῦνταν 
ἀπό μουσουλμάνους. Οὔτε αὐτός, 
οὔτε ἐκεῖνοι ἤθελαν πολλά πάρε-
δῶσε μέ τό δάσκαλο. Ἔκανε τή δου-
λειά του εὐσυνείδητα κι αὐτό ἦταν 
ἀρκετό. Ἀλλά σήμερα ἡ φωνή τοῦ 
Ἀλῆ εἶχε παράκληση, δέν μπόρεσε 
νά τοῦ ἀρνηθεῖ. 

Δέν κάθισαν καλά-καλά στό τρα-
πέζι κι ὁ Ἀλή ἔσκυψε συνωμοτικά 
πρός τό μέρος του ψιθυρίζοντας: 

-Τί εἶναι τό «Τῇ Ὑπερμάχως» δά-
σκαλε; Ξαφνιάστηκε ὁ δάσκαλος. 
Δέν περίμενε τέτοια ἐρώτηση. 

-Δάσκαλε, ξέρω ὅτι εἶσαι χριστια-
νός καί ξέρεις ὅτι εἶμαι μουσουλμά-
νος. Αὐτό τό «Τῇ Ὑπερμάχως» κάτι 
δικό σας εἶναι, εἶμαι σίγουρος. Κα-
τατρόμαξε πάλι τό χωριό χθές. Τό 
«Τῇ Ὑπερμάχως» ἀντιβουίζει ἀπ’ 
τά βουνά. Κάθε χρόνο τήν ἴδια 
μέρα, τήν ἴδια ὥρα, ἀκούγεται αὐτή 
ἡ ψαλμουδιά. Τί εἶναι, πές μου σέ 
παρακαλῶ. 

«Ἡ μάχη τῆς Νικολίτσας! Σκέ-
φτηκε ὁ δάσκαλος. Ἦταν παιδί 
τότε, τό 1940, ὅταν οἱ Ἕλληνες λευ-
τέρωσαν τή Βόρειο Ἤπειρο. Τό χω-
ριό του, ἡ Μπομποστίτσα, ἦταν 
πρῶτα στρατηγεῖο τῶν Ἰταλῶν κι 
ὕστερα τῶν Ἑλλήνων. Τήν εἶχε 
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ἀκούσει κι ἀπ’ τούς δυό αὐτή τήν 
ἱστορία. Γιά νά μπορέσει νά πάρει 
τήν Κορυτσά ὁ ἑλληνικός στρατός, 
ἔπρεπε πρῶτα νά διώξει τούς Ἰτα-
λούς ἀπό τά φυλάκιά τους πάνω 
στά βουνά, πού δέσποζαν γύρω ἀπ’ 
τήν πόλη. Κι ἐκεῖ, στό Μοράβα, 
πάνω ἀπ’ τή Νικολίτσα, τό βουνό 
ἦταν ἀπότομο, δέν μποροῦσε νά 
πλησιάσει κανείς, οἱ Ἰταλοί σέ ἔβλε-
παν καί σέ χτυποῦσαν ἀπό μακριά. 
Ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα τοῦ Νοέμ-
βρη, τό χιόνι πού ἔπεφτε πυκνό τίς 
τελευταῖες μέρες, εἶχε στρώσει τά 
πάντα. Οἱ Ἰταλοί ἔβλεπαν μέ τά κιά-
λια ἕναν βοσκό νά ὁδηγεῖ τά πρό-
βατά του μέσα στό χιόνι πάνω στό 
βουνό, πρός τήν μεριά τους κι ἀπο-
ροῦσαν: «ποῦ τά πάει τά πρόβατα 
τέτοια ὥρα μέσα στά χιόνια;» Ὅταν 
ὁ βοσκός πλησίασε ἀρκετά, πάγω-
σαν! Τά ‘πρόβατα’ σηκώθηκαν στά 
δύο πόδια καί πέταξαν τίς προβιές. 
Ἦταν ἕλληνες στρατιῶτες πού εἶχαν 
φορέσει τά πανωφόρια ἀνάποδα, 
ἀπ’ τήν πλευρά τῆς ἄσπρης μάλλι-
νης ἐπένδυσης, καί σέρνονταν στό 
χιόνι. Κι ὁ ‘βοσκός’ πέταξε τήν 
κάπα καί τήν γκλίτσα καί φάνηκαν 
τά διακριτικά του. Μαρμαρωμένοι 
ἄκουσαν τήν ἰαχή του νά σκίζει τόν 
ἀέρα: Ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, 
παιδιά μου! Ἀέρα! Οἱ ἕλληνες στρα-
τιῶτες ὅρμησαν μέ μιᾶς ψάλλοντας 
«Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῶ τά νικη-
τήρια…» καί ἔδιωξαν τούς Ἰταλούς 
ἀπ’ τό Μοράβα. Τί τοῦ λέει τώρα 

τοῦτος ὁ ὀθωμανός; Πῶς κάθε 
χρόνο τέτοια μέρα, τήν ἴδια ὥρα, τά 
βουνά τῆς Νικολίτσας ἀντιλαλοῦν 
αὐτό τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ»; 

 - Μ’ ἀκοῦς, δάσκαλε; τόν συνέ-
φερε ἡ φωνή τοῦ Ἀλῆ. Δέν θά σέ 
μαρτυρήσω. Μπέσα. Μονάχα πές 
μου, τί εἶναι τοῦτο τό «Τῇ Ὑπερμά-
χως» ποῦ ἀντηχοῦνε τά βουνά; 

- Προσευχή, εἶπε ὁ δάσκαλος συγ-
κινημένος. Εὐχαριστήρια προσευχή 
στήν Παναγία μας, τήν μητέρα τοῦ 
Χριστοῦ, πού μᾶς προστατεύει 
πάντα. 
Βιάστηκε νά βγεῖ ἔξω. Τό τσου-
χτερό κρύο τοῦ πάγωσε τά δάκρυα 
πού κυλοῦσαν στό πρόσωπο. 
«Ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος» μο-
νολόγησε. Ἔστρεψε τό δακρυσμένο 
βλέμμα του ψηλά, στό κορφοβούνι 
πάνω ἀπ’ τό χωριό. 

«Παναγία μου, ἀξίωσέ με, αὐτό 
τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ», πού ἀντιλα-
λοῦνε τά βουνά, νά σοῦ τό ψάλω 
ἐλεύθερα μέσα στήν ἐκκλησιά σου!»                        

(βασισμένο στή διήγηση τοῦ 
τότε δάσκαλου τῆς Νικολίτσας 
Σωτήρη Μπαμπούλη, δημοσιεύ-
θηκε στό περιοδικό ΑΠΟΛΥΤΡΩ-
ΣΙΣ, τεῦχος ἀρ. 791). 
Ἡ εὐχή τοῦ δάσκαλου πραγμα-
τοποιήθηκε τό δεκαπενταύγουστο 
τοῦ 1990, ὅταν μέ μερικά παλικάρια 
τοῦ χωριοῦ ἄνοιξε καί καθάρισε τόν 
Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦνταν ἄλλοτε 
ὡς στάβλος κι ἄλλοτε ὡς ἀποθήκη.
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Πατρίδα! Χίλιες εἰκόνες, 
μύρια χρώματα ριγοῦν στ’ἀντι-
κρυσμά σου. 

Τό γαλανό τοῦ οὐρανοῦ μέ τό 
γλαυκό τό κύμα ἀνταμωμένο· στέ-
γες λευκές μέ κρεμαστούς τούς 
ροδανθούς τῆς βουκαμβίλιας 
σ’ἕνα κομμάτι στέρφα γῆ, ριγμένα 
στό Αἰγαῖο. 

Καί βαθυπράσινοι βυθοί σπαρ-
μένοι φύκια καί κοράλλια, μαρ-
γιόλικα πετράδια τοῦ Ἰονίου, τῆς 
Κέρκυρας ζαφείρια καί μαλά-
ματα. 

Πέτρινα βράχια ὁλόμαυρα 
ἀπ’τά οὐράνια κρεμαστά, νά 
ὁρμοῦν σά θυμωμένα στό βαθύ 
μπλέ τῆς θάλασσας στίς σκαλωτές 

ἀκτές τῆς Πελοποννήσου.  

Κι ἄγρια ἐλάτια καταπράσινα, 
ὑψωμένα κατακόρυφα ἀπό τή γῆ 
στόν οὐρανό στοῦ Παρνασσοῦ 
καί στοῦ Ταΰγετου τά κορφοβού-
νια. 

Κρυσταλλιασμένα τά ἑφτά 
χρώματα τοῦ τόξου στό σταλα-
κτίτη μιᾶς σπηλιᾶς στά Γιάννενα 
καί πλατινένια ἡ ἀχτίδα τοῦ ἥλιου 
στ’ ἀστραφτερό λευκό τῆς χιονι-
σμένης Πίνδου.  

Ἀνταύγειες χρυσοκίτρινες, δυό 
πλατανόφυλλα πού γλίστρησαν 
στοῦ Νέστου τά νερά κάποιο Σε-
πτέμβρη.  

Πατρίδα! Χίλιες εἰκόνες, μύρια 



| Φ
 2

5 
  Σ
ΕΠ
ΤΕ
Μ
ΒΡ
ΙΟ
Σ 

20
20

 - 
ΝΟ
ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ 

 2
02

0

9

χρώματα, ξεχωριστά κι ἀνάκατα, 
πράσινα καί χρυσά, γαλάζια καί 
λευκά, γῆς κι οὐρανοῦ μαγέματα, 
ποιό τάχα σοῦ ταιριάζει περισσό-
τερο; Ποιό περισσότερο ἀπό τ’ 
ἄλλα ἀγαπᾶς;  

Στάθηκα κάτω ἀπό ’να γέρικο 
πλατάνι, ριζωμένο στήν ἀκριτική 
Ροδόπη σου, ριζωμένο στήν ἀγέ-
ραστη καρδιά σου, καί τό ρώτησα:  

- Ποιό τάχα, γερό-πλάτανε, ἀπό 
τά μύρια χρώματα π’ἀντίκρυσαν 
χρόνους πολλούς τά μάτια σου, 
ταιριάζει σέ τούτη ’δῶ τή γῆ, ὅπου 
ρίζωσες, κι «Ἑλλάδα» τή φωνά-
ζουμε; Τό καστανό, τό χρυσαφί, τό 
ἄσπρο ἤ τό γαλάζιο;   

 Καί τό δεντρί μ’ ἀπάντησε:  

Τό καστανό τῆς γῆς, τοῦ ἥλιου 
τό χρυσό καί τ’οὐρανοῦ τό γαλανό 
μαγέψαν τή θωριά σου· μά ἕν’ἄλλο 
εἶναι πού ἡ πατρίδα σου ἀγαπᾶ· 
χρωμάτισε τό χῶμα μου χρόνους 
πολλούς πιό πρίν. Ἦταν -θυμᾶμαι- 
κόκκινο… Τό ρούφηξαν οἱ ρίζες 
μου καί τ’ ἀνεβάσαν ὡς τή φλέβα 
τοῦ στερνοῦ μου φύλλου, τή μέρα 
πού ξεψύχησε ἐδῶ στόν ἴσκιο μου 
ἀποκάτω τό πληγωμένο παλλη-
κάρι, ψελλίζοντας «Ἑλλάδα». 
Αὐτό φυλᾶ ἡ πατρίδα σου στά 
σπλάχνα της, φίλημα τῆς ἀγάπης 
μυστικό, δοσμένο ἀπό χείλη π’ 
ἀσπάστηκαν πρῶτα εὐλαβικά ἕνα 

σταυρό στητό στό χῶμα της κι 
ἔπειτα φίλησαν τοῦτο τό χῶμα μέ 
τήν ὑπόσχεση νά τό διαφεντέψουν 
ὡς τό θάνατο. Γι’ αὐτό καί ’κείνη 
ἔγραψε στή σημαία της ἕνα 
σταυρό κατάλευκο σάν τίς ψυχές 
πού ποτισμένες ἀπ’ τό νάμα τοῦ 
σταυροῦ τήν πότισαν μέ τό αἷμα 
τους.  

Τοῦτο τό χρῶμα ἀπό τό αἷμα τῆς 
θυσίας εἶναι πού πιότερο ταιριάζει 
στήν πατρίδα σου. Αὐτό φυλᾶ, 
νάμα ζωῆς, στόν μητρικό της 
κόρφο, γιά νά θηλάζει τά παιδιά 
της, νά διαφεντέψουνε κι αὐτά σ’ 
ὅποιους καιρούς τ’ἀτίμητο στολίδι 
της: ἕνα σταυρό στητό στούς λό-
φους καί στά καστρονήσια της· 
ἕνα σταυρό κυματιστό στή γαλα-
νόλευκη, νά γράφει στό γαλάζιο 
τοῦ οὐρανοῦ της τό «Ἐν τούτῳ 
νίκα», ἀπό τά κάστρα τά Βυζαν-
τινά ὡς τά λημέρια τῶν κλεφτῶν 
καί τοῦ ’40 τά ὀχυρά· παιάνας 
δόξας καί παρακαταθήκη σφραγι-
σμένη μέ αἷμα ἀπό τό παλικάρι 
πού ἔβαψε μέ τό αἷμα του τά μύρια 
χρώματά της, σάν ξεψυχοῦσε ἐδῶ 
στόν ἴσκιο μου ἀποκάτω σφίγγον-
τας τό σταυρό, πού τοῦ ’χε βάλει ἡ 
μάνα του στόν κόρφο, καί ψιθυρί-
ζοντας στερνά: «Ἑλλάδα».  

 
 

Μαρία Παστουρματζή  
Φιλόλογος  



Ὁ  π. Χαρίτων Συμεωνίδης, Μητρο-
πολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου 

(1965-1974),  ὑπηρέτησε ἐθελοντικῶς 
ὡς στρατιωτικός ἱερέας στήν Κορέα τό 
1952-53. Ὁρίστηκε ὁ χρόνος παραμονῆς 
του περίπου στό ἑξάμηνο, ἀλλά τελικά 
διακόνησε ἐκεῖ περισσότερο ἀπό 15 
μῆνες. 

Τό βιβλίο, γράφει ἡ συγγραφέας, ἀπο-
τελεῖ δεῖγμα εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ 
καί ἀγάπης τῶν πνευματικῶν παιδιῶν 
πρός τόν πνευματικό τους πατέρα καί 
κάνει γνωστή σέ γενικές γραμμές τήν 
ἄγνωστη ἱστορία, πού ἔγραψε στόν 
τόπο τοῦ Κιλκίς, ὁ ἐξαίρετος αὐτός 
Ἱεράρχης. 

Ἕνα ἀπό τά θαυμαστά γεγονότα, μέ 
«πρωταγωνιστή» τόν π. Χαρίτωνα,  πού 
περιέχεται στό βιβλίο καί εἶναι ἀναγκαῖο 
νά γίνει σήμερα γνωστό, λόγω τῆς φο-
βερῆς ἀπιστίας καί ἀσέβειας τοῦ κόσμου 
στά Ἅγια Μυστήρια καί κυρίως σήμερα, 
στό Ἅγιο Μυστήριο τῶν Μυστηρίων 
τῆς Ἐκκλησίας, στή Θεία Κοινωνία, 
ἀλλά καί γιά πνευματική στήριξη καί 
ὠφέλεια τοῦ πιστοῦ λαοῦ, συνέβη ἐκεῖ 
στήν μακρινή Ἀνατολή, στό μέτωπο τοῦ 

πολέμου καί τό περιγράφει αὐτόπτης 
Ἕλληνας ἀξιωματικός: 

«Στό βιβλίο τοῦ Γ. Βακαλόπουλου, 
πρώην ὑποδιοικητή τοῦ λόχου ἐκστρα-
τευτικοῦ σώματος Ἑλλάδας, ἀποστράτου 
συνταγματάρχη «Κορέα 13 ἀποστολή», 
Ἀθήνα 1974, στή σελίδα 84, διαβάζου-
με: 

«Συναντηθήκαμε μέ τόν ἱερέα τοῦ 
τάγματος (π. Χαρίτωνα) τήν ὥρα πού 
πήγαινε στό σημεῖο ἐξόδου τῶν περι-
πόλων μας, γιά νά μεταδώσει τήν Ἁγία 
Κοινωνία στούς ἄντρες. Μέ πληροφορεῖ, 
ὅτι τόν τελευταῖο καιρό οἱ ἀπώλειες 
στόν τομέα τοῦ τρίτου λόχου εἶναι ἀρκε-
τές. Εἶναι περίλυπος γι’ αὐτό. Δέν ξέρω 
πῶς μοῦ ἦρθε στή σκέψη νά τόν ρωτήσω, 
ἄν εἶναι βέβαιος ὅτι τονώνει τό ἠθικό 
τῶν ἀνδρῶν δίνοντάς τους τή θεία Με-
τάληψη, πρίν ἀπό τή μάχη. 

 - Μήπως τό ἠθικό τους, ἀντί νά το-
νώνεται, ἐξασθενεῖται, ὅταν σέ ἀντικρί-
ζουν μέ τό ἅγιο δισκοπότηρο; ρωτῶ. 
Ὅλοι ξέρουμε ὅτι μόνον οἱ μελλοθάνατοι 
μεταλαμβάνουν τῶν Ἀχράντων Μυστη-
ρίων. Ὁ λεβέντης αὐτός ἱερέας μέ δια-
βεβαιώνει, ὅτι δέν θά πήγαινε ποτέ νά 
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τοῦ Σάββα Ἠλιάδη
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μεταλάβει τούς στρατιῶτες, ἄν εἶχε ἀντι-
ληφθεῖ ὅτι μπορεῖ νά συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο. Καί γιά νά ἐνισχύσει ἀκόμη πε-
ρισσότερο τήν ἄποψή του, μοῦ προτείνει 
νά τόν ἀκολουθήσω, τώρα κιόλας, στήν 
προωθημένη, γιά νά διαπιστώσω καί ὁ 
ἴδιος ὅτι, ἀπό σήμερα πού ἀποφασίστηκε 
νά ἐπισκέπτεται καί τά δικά μας τμήματα, 
τό ἠθικό τους θά ἀνέβει. Ἀμφέβαλα, ἄν 
ὅλα αὐτά εἶναι ἀλήθεια καί πῆρα τήν 
ἀπόφαση νά πάω μαζί του. 

Θυμᾶμαι, καθώς κατεβαίναμε στήν 
κατηφόρα πρός τά χαρακώματα, οἱ Κι-
νέζοι ἄρχισαν νά μᾶς χτυποῦν ἀπό ἀπέ-
ναντι. Ἀφήνω ἀμέσως τό μονοπάτι καί 
βιαστικά μπαίνω στό δασωμένο μέρος, 
γιά νά μήν δίνω στόχο. Καί ἐνῶ τά βλή-
ματα τῶν ὅλμων καί τά πλαταγίσματα 
τῶν βολίδων μᾶς ζώσανε ὁλόγυρα, γυ-
ρίζω νά δῶ τόν παπά. Τόν βλέπω ἀτάραχο 
νά κατεβαίνει τό μονοπάτι, σάν νά μήν 
συνέβαινε τίποτε. 

- Μπές μέσα στό δασωμένο, παπ-
πούλη, τοῦ φωνάζω, ἔλα κοντά μου νά 
καλυφθεῖς, γιατί θά σέ σκοτώσουν. Ποῦ 
νά ἀκούσει αὐτός! Παραξενεμένος, τόν 
βλέπω νά ὑψώνει τό Ἅγιο Δισκοπότηρο, 
σάν νά θέλει νά καλυφθεῖ πίσω ἀπό 
αὐτό ἤ νά προκαλεῖ τά βλήματα, νά 
ἀναμετρηθοῦν μαζί του. «Τί ἔπαθε πάλι 
τοῦτος ἐδῶ», ἀναρωτιέμαι. Καί ἀπορῶ, 
καθώς τόν βλέπω στητό, ἀμίλητο, νά 
βαδίζει χωρίς νά μοῦ δίνει σημασία. Καί 
μόνο ὕστερα ἀπό λίγο, ὅταν πρόσεξα 
καλύτερα, κατάλαβα γιατί ὁ παπάς φε-
ρότανε μ’  αὐτόν τόν τρόπο. 

Εἶδα τούς φαντάρους νά ἔχουν μι-

σοβγεῖ ἀπό τά χαρακώματα καί νά τόν 
παρατηροῦν γεμάτοι ἀγωνία, συνεπαρ-
μένοι ἀπό τό θέαμα. Κατάλαβα ὅτι ὁ 
παπάς ἔδινε ἐκείνη τή στιγμή τήν δική 
του μάχη, θέλοντας νά ἀποδείξει ἐκεῖ, 
μπροστά στά μάτια τους τήν ἀξία τῆς 
ἱερῆς δυνάμεως, πού κρατοῦσε στό χέρι 
του. Ὁ Θεός πραγματικά τόν φύλαξε 
καί δέν ἔπαθε τίποτε. Ὅταν πλησιάσαμε 
τά χαρακώματα, ὁ ἐνθουσιασμός τῶν 
φαντάρων γιά τόν παπά τους δέν εἶχε 
συγκρατημό. Ὅταν ἀκούστηκε μάλιστα 
ἡ φωνή του νά τούς λέει: «Ἐλᾶτε, παιδιά, 
φέρνω μαζί μου τήν ζωή καί τήν ἀθα-
νασία μέσα σ’ αὐτό τό Ἅγιο Δισκοπό-
τηρο», ἔτρεξαν ὅλοι, «πατεῖς με, πατῶ 
σε», γιά νά προφτάσουν νά μεταλάβουν. 
Σέ μιά στιγμή τόν πλησιάζω καί τοῦ 
λέω ψιθυριστά: 

- Μήν ξανακάνεις τέτοια ἀποκοτιά, 
παππούλη, γιατί γρήγορα θά σέ χάσουμε. 
Ἀντί γιά ἄλλη ἀπάντηση, μέ ρωτάει: 

- Τί ἔχεις νά πεῖς τώρα; Πρέπει ἤ δέν 
πρέπει νά ἔρχομαι στό λόχο, νά κοινωνῶ 
τούς ἄντρες; Πιστεύεις ἀκόμη ὅτι ἡ Θεία 
Μετάληψη ρίχνει τό ἠθικό; Μαζεύτηκα. 
Δέν εἶχα τίποτε νά πῶ. Ὁ παπάς μέ εἶχε 
ἀποστομώσει». 

Ἦταν πού ζοῦσε τόν Χριστό ὁ πατήρ 
Χαρίτων, γι’ αὐτό ἔδινε τέτοια μαθήματα 
καί τέτοιες ἀπαντήσεις. 

 
 

(Ἀπό τό βιβλίο τῆς Τσαγκάρη 
 Π. Ὀρτανσίας: «Ο ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ Χαρίτων Συμεωνίδης  
1912-1987») 



 
… Τά ἔθνη πού ξαγοράζουνε κάθε ὥρα 

τῆς ζωῆς τους μέ αἷμα καί μ’ ἀγωνία, πλου-
τίζουνται μέ πνευματικές χάρες πού δέν τίς 
γνωρίζουνε οἱ καλοπερασμένοι λαοί. Αὐτοί 
ἀπομένουνε φτωχοί ἀπό πνευματικούς θη-
σαυρούς κι ἀπό ἀνθρωπιά, γιατί ἡ καλο-
πέραση κάνει χοντροειδή τόν μέσα 
ἄνθρωπο. Ἐνῶ ὁ πόνος κατεργάζεται τούς 
λαούς καί τούς καθαρίζει, ὅπως καθαρίζε-
ται τό χρυσάφι μέ φωτιά μέσα στό χωνευ-
τήρι. Γιά τοῦτο ἡ δυστυχισμένη Ρωμιοσύνη 
στολίστηκε μέ κάποια ἀμάραντα ἄνθη, πού 
δέν τ’ ἀξιωθήκανε οἱ μεγάλοι κι οἱ τρανοί 
λαοί τῆς γῆς… 

 
Τὸ νὰ μιλᾶ κανένας σήμερα καὶ νὰ γρά-

φει γιὰ κάποια πράγματα τῆς θρησκείας, 
ὁ πολὺς κόσμος τὸ νομίζει γιὰ ἀνοησία. 

Καὶ ἀκόμα μεγαλύτερη ἀνοησία ἔχει τὴν 
ἰδέα πώς εἶναι τὸ νὰ γράφει γιὰ τοὺς ἅγι-
ους μάρτυρες, καὶ μάλιστα γιὰ κείνους ποὺ 
μαρτυρήσανε κατὰ τὰ νεότερα χρόνια ποὺ 
βασιλεύανε οἱ Τοῦρκοι ἀπάνω στὴ χρι-
στιανοσύνη, ἐπειδὴς ὁ λίγος καιρὸς ποὺ 
μᾶς χωρίζει ἀπ᾿ αὐτοὺς κάνει ὥστε νὰ τοὺς 
νοιώθουμε πολὺ κοντά μας, ἀνθρώπους 
σὰν κι ἐμᾶς, ἐνῷ τοὺς ἀρχαίους μάρτυρες 
τοὺς βλέπουμε μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες ποὺ 
περάσανε ἀπὸ τότε ποὺ μαρτυρήσανε καὶ 
στὴ φαντασία μας παρουσιάζονται εὐκο-
λότερα μέ τὸν φωτοστέφανο τοῦ ἁγίου. 
Κανένας λαὸς δὲν ἔχυσε τόσο αἷμα γιὰ 

τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὅσο ἔχυσε ὁ δικός 
μας, ἀπὸ καταβολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ 
ἴσαμε σήμερα. Κι αὐτὸς ὁ ματωμένος πο-
ταμὸς εἶναι μιά πορφύρα ποὺ φόρεσε ἡ 
ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, καὶ ποὺ θά 
πρεπε νὰ τὴν ἔχουμε γιὰ τὸ μεγαλύτερο 
καύχημα, κι ὄχι νὰ τὴν καταφρονοῦμε καὶ 
νὰ μὴ μιλοῦμε ποτὲ γι᾿ αὐτή, καὶ μάλιστα 
νὰ ντρεπόμαστε νὰ μιλήσουμε γι᾿ αὐτή, σὲ 
καιρὸ ποὺ δὲ ντρεπόμαστε γιὰ τὶς πιὸ 
ντροπιασμένες καὶ σιχαμερὲς παραλυσίες 
ποὺ κάνουνε οἱ ἄνθρωποι στὸν ἀδιάν-
τροπο καιρό μας. 
Ἐμεῖς οἱ σημερινοὶ πονηρεμένοι ἄνθρω-

ποι φροντίζουμε μονάχα γιὰ τὴν καλοπέ-
ραση τοῦ κορμιοῦ μας, καὶ γιὰ τοῦτο ἡ 
ψυχή μας ἔχασε τὴν εὐαισθησία της, μ᾿ὅλα 
τὰ πνευματικὰ γιατρικὰ ποὺ λέμε πώς 
ἔχουμε. Καὶ γι᾿ αὐτὸ περιφρονοῦμε καὶ 
τοὺς λέμε ἀνόητους ἐκείνους ποὺ δὲν κοι-
τάζουνες τὸ ὑλικὸ συμφέρο τους, ἀλλὰ 
κάνουνε κάποιες θυσίες. Κατὰ πολὺ ἀνόη-
τους καὶ μικρόμυαλους θεωροῦμε ἐκείνους 
ποὺ θυσιάσανε τὴ ζωή τους γιὰ τὴν πίστη 
τους, ἀφοῦ, κατὰ τὴν ἁμαρτωλὴ κρίση 
μας, δὲν κοιτάξανε νὰ χαροῦνε τὰ νιάτα 
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τους καὶ ν᾿ ἀπολάψουνε τοῦτον τὸν κό-
σμο, ποὺ εἶναι χειροπιαστὸς καὶ σίγου-
ρος, ἀλλὰ βασανιστήκανε, φυλακωθή-
κανε, δαρθήκανε καί, στὸ τέλος, 
σφαχτήκανε ἢ κρεμαστήκανε, οἱ ἄμυα-
λοι, γιὰ κάποιους ἴσκιους ποὺ λέγουνται 
ἀθάνατη ζωὴ καὶ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν... 

... Μ᾿ αὐτὰ τὰ λόγια βροντοφωνεῖ πώς 
ἡ Ἐκκλησία μας, μὲ τὰ μαρτύρια ποὺ 
τραβᾷ ἀπὸ αἰῶνες, εἶναι ἡ ἀληθινὴ 
Ἐκκλησία, ἡ βλογημένη ἀπὸ τὸν Κύριο, 
κι ὄχι ἡ Δυτική, ἡ καλοπερασμένη ἡ ὑπε-
ρήφανη ἀφέντρα, ποὺ ὄχι μονάχα τὸ 
αἷμα της δὲν ἔχυσε γιὰ τὸν Χριστό, ἀλλὰ 
ἡ ἴδια ἔκαιγε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν 
τῆς ἤτανε ὑπάκουοι. 

 Οἱ δικοί μας οἱ ἅγιοι, ποὺ μαρτυρή-
σανε στὸν καιρὸ ποὺ εἴμαστε σκλάβοι 
στοὺς Τούρκους, ἤτανε ταπεινοί, ἁπλοί, 
λιγομίλητοι, μὲ τὴ φωτιὰ τῆς πίστης στὰ 
στήθιά τους, ἀπονήρευτοι κι ἀγράμμα-
τοι, ἀφοῦ τὸ μόνο ποὺ γνωρίζανε νὰ 
λένε μπροστὰ στὸν ἀγριεμένο τὸν κριτὴ 
ἤτανε «Χριστιανὸς γεννήθηκα καὶ Χρι-
στιανὸς θ᾿ἀποθάνω!» Νέοι ἄνθρωποι, 
παλικάρια ἀπάνω στ᾿ ἄνθος τῆς νιότης 
τους, πηγαίνανε προθυμερὰ νὰ παρα-
δοθοῦνε γιὰ τ᾿ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, κι 
ἀντὶς ἀρραβωνιάσματα σφαζόντανε σὰν 
τ᾿ ἀρνιὰ ἡ κρεμαζόντανε μὲ τὴ θελιά, 
στὸν λαιμό τους καί, γιὰ νὰ τοὺς τυ-
ραγνᾶνε περισσότερο οἱ ἄπιστοι, κόβανε 
τὸν λαιμό τους σιγὰ-σιγὰ μὲ στομωμένα 
μαχαίρια ἢ τοὺς χωρίζανε μὲ σάπια σχοι-
νιὰ ποὺ κοβόντανε, γιὰ νὰ τοὺς ξανα-
κρεμάσουνε. Καὶ τὰ μόνα ποὺ ξέρανε 
ἀπὸ τὴ Θρησκεία μας οἱ περισσότεροι 
ἀπ᾿ αὐτοὺς ἤτανε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ εἶπε: «Ὅποιος μὲ ὁμολογήσει 
μπροστὰ στούς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁμο-
λογήσω κι ἐγὼ μπροστὰ στὸν Πατέρα 
μου, ποὺ εἶναι στὸν οὐρανό, κι ὅποιος 
μ᾿ ἀρνηθεῖ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, 

θὰ τὸν ἀρνηθῶ κι ἐγὼ μπροστὰ στὸν 
Πατέρα μου, ποὺ εἶναι στὸν οὐρανό». 
Καθὼς καὶ τὰ λόγια, τοῦτα, ποὺ εἶπε ὁ 
Κύριος: «Μὴ φοβηθεῖτε ἀπὸ κείνους ποὺ 
σκοτώνουνε τὸ σῶμα, μὰ ποὺ δὲν μπο-
ροῦνε νὰ σκοτώσουνε τὴν ψυχή», καί: 
«Ὅποιος χάσει τὴ ζωή του γιὰ τ᾿ ὄνομά 
μου, αὐτός θὰ ζήσει στήν αἰώνια ζωή». 

 Ὤ! Τί ὕψος καὶ πόση πνευματικὴ 
εὐπρέπεια εἶχε ἡ φυλή μας, τὸν καιρὸ 
ποὺ θαρροῦμε ἐμεῖς πὼς ἤτανε ἀγράμ-
ματη καὶ βάρβαρη. Ἐμεῖς, οἱ σημερινοί, 
εἴμαστε βάρβαροι, ποὺ δὲν εἴμαστε σὲ 
θέση νὰ νιώσουμε ὅσο πρέπει τήν εὐγέ-
νεια καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς θυσίας γιὰ τ᾿ 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὴν προσφέ-
ρανε μὲ τὰ κορμιά τους ἐκείνοι οἱ λιον-
ταρόψυχοι, ποὺ γι᾿ αὐτούς λέγει ὁ Εὐαγ-
γελιστὴς Ἰωάννης πὼς δὲν γεννηθήκανε 
ἀπὸ αἵματα, μήτε ἀπὸ θέλημα τῆς σάρ-
κας, μήτε ἀπὸ θέλημα ἀντρός, ἀλλὰ πὼς 
γεννηθήκανε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ γενεὰ ἡ 
δική μας, «ἡ μοιχαλὶς καὶ ἁμαρτωλός», 
ἂς κάνει τὸν ἔξυπνον ἐκεῖ ποὺ δὲν χωρᾶ 
καμιὰ ἐξυπνάδα, ἂς περιπαίζει ἐκείνους 
ποὺ δώσανε τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας 
ζωῆς. Θὰ ἔρθει μέρα ποὺ θὰ δώσει ἀπο-
λογία καὶ σὲ τοῦτο τόν κόσμο καὶ στὸν 
ἄλλον, καὶ τότε θὰ καταλάβει σὲ τί σκο-
τάδι βρισκότανε... 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο του 
 «Πονεμένη Ρωμιοσύνη» 

 
…Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν 

παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ 
γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, 
ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν 
ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέ-
λουνε τήν Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς 
ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. 
Κουράγιο, ὁ καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει 
δίκιο, ἂν καὶ δὲ χρειάζεται ὁλότελα 
αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη…



Γιὰ τὴν ὥρα ἐρχόμαστε στὸ 
ναὸ χωρὶς κάποιο ἀστυνομικὸ 
ὄργανο νὰ μᾶς ἐμποδίζει· ἂν 

ὅμως ἐπικρατήσουν οἱ ἄθεοι, θὰ 
δοῦμε τὴν Ἐκκλησία ὑπὸ διωγμόν, 
δὲν θὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες. Σὲ 
πολλοὺς ἤδη κλονίζεται ἡ πίστη, 
ἐνσπείρεται ἀμφιβολία. Καλὰ τὰ λέει 
ὁ παπάς ἢ ὁ δεσπότης, ἀλλὰ εἶναι 
ἀλήθεια αὐτά; ἐὰν δὲν εἶναι;… Μό-
λις ὅμως βάλεις ἕνα «ἐάν», παύεις 
νὰ πιστεύεις. Τὸ «ἐὰν» εἶναι σὰν μιὰ 
σταγόνα φαρμάκι, ποὺ ἂν πέσει στὸ 
πιάτο δηλητηριάζει τὸ φαγητό.  

Σὲ τέτοια ἐποχὴ ζοῦμε· ἔχουμε 
λοιπὸν ἀνάγκη ἀπὸ ὑποδείγματα 
σάν αὐτά τῶν Μακκαβαίων τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης. Ὁ Ἐλεάζαρος φω-
νάζει στοὺς ἱερεῖς, δασκάλους, κα-
θηγητές· Ἂν κάποιοι ντρέπονται νὰ 
κάνουν τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, 
ἐσεῖς μάθετε στὰ παιδιά σας νὰ μέ-
νουν πιστὰ στὸ Θεό. 

 Ἡ Σολομονὴ φωνάζει στὶς μητέ-

ρες· Ποτίστε ἀπὸ βρέφους τὸ παιδί 
σας μὲ τὸ γάλα τῆς ἀληθείας, ἀνα-
θρέψτε το μὲ φόβο Θεοῦ, φυτέψτε 
στὴν ψυχή τους τὴν εὐλάβεια.  

Καὶ οἱ ἑπτὰ Μακκαβαῖοι παῖδες 
φωνάζουν στὴ νέα γενεά· Εἶστε παι-
διὰ τῆς Ἑλλάδος, στὶς φλέβες σας 
ῥέει αἷμα ἡρῴων καὶ μαρτύρων· 
πίσω ἀπὸ σᾶς εἶναι κάποιος παπποῦς 
ποὺ θυσιάστηκε ἐδῶ, στὴ Μικρὰ 
Ἀσία, στὸν Πόντο, στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο, στὴν Κύπρο, στὴ Θράκη καὶ 
τὴ Μακεδονία μας· συνεχίστε τὴν 
παράδοση.  

Νὰ μείνουμε πιστοὶ καὶ ἀφωσιω-
μένοι στὴν διδαχὴ τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ τὴν παρακαταθήκη τοῦ γένους 
μας, καὶ ἔτσι νὰ ἑορτάζουμε τὴ 
μνήμη τῶν ἁγίων μας. Καὶ εἴθε ὁ Κύ-
ριος νὰ δώσει, διὰ πρεσβειῶν ὅλων 
τῶν ἁγίων, ἡ πατρίδα μας ν᾽ ἀνα-
δείξει νέους ἥρωες καὶ νέες μητέρες 
καὶ νέους δασκάλους καὶ νέους κα-
θηγητές, πρὸς δόξαν Θεοῦ· ἀμήν.  | Κ
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† ἐπισκόπου  
Αὐγουστίνου
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Σέ ὅλες μας τίς πράξεις ὁ Θεός ἐξε-
τάζει τό σκοπό γιά τόν ὁποῖο τίς 
ἐκτελοῦμε. Ἄν δηλαδή τίς κάνουμε 

γι’ Αὐτόν ἤ γιά κάτι ἄλλο. Ὅταν λοιπόν 
θέλουμε νά κάνουμε ἕνα 
καλό, ἅς μήν ἔχουμε σκοπό 
ν’ἀρέσουμε στούς ἀνθρώ-
πους, ἀλλά μόνο στόν Θεό. 
Σ’Αὐτόν ν’ἀποβλέπουμε καί ὅλα νά τά κά-
νουμε γιά τή δική Του δόξα. Διαφορετικά, 
θά κουραζόμαστε χωρίς νά κερδίζουμε τί-
ποτα. 

Ἔργο ἀγάπης εἶναι ἡ ὁλόψυχη εὐεργεσία 
πρός τόν πλησίον μας, ἡ μακροθυμία καί 
ἡ ὑπομονή πού δείχνουμε ἀπέναντί του, 
καθώς ἐπίσης καί ἡ φρόνιμη καί συνετή 
χρησιμοποίηση τῶν πραγμάτων. 

Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει τό Χριστό, Τόν μι-
μεῖται ὅσο μπορεῖ. Ὁ Χριστός, γιά παρά-
δειγμα, 

- δέν ἔπαυσε νά εὐεργετεῖ τούς ἀνθρώ-
πους.  

- ἔδειχνε μακροθυμία, ὅταν τοῦ συμπε-
ριφέρονταν μέ ἀχαριστία καί Τόν βλαστη-
μοῦσαν 

- ὑπέμεινε ὅταν Τόν χτυποῦσαν καί Τόν 
θανάτωναν, χωρίς καθόλου νά σκέφτεται 
γιά κανέναν τό κακό πού Τοῦ ἔκανε. 

 «Ἐγώ σᾶς λέω», εἶπε ὁ Κύριος, 
«ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, εὐεργετεῖτε 
ὅσους σᾶς μισοῦν, προσεύχεστε γιά ὅσους 
σᾶς βλάπτουν» (Ματθ. 5, 44). Γιατί ἔδωσε 
αὐτές τίς ἐντολές; Γιά νά σέ ἐλευθερώσει 
ἀπό τό μίσος, τή λύπη, τήν ὀργή καί τή 
μνησικακία καί νά σέ ἀξιώσει ν’ ἀποκτή-

σεις τήν τέλεια ἀγάπη. Αὐτή εἶναι ἀδύνα-
τον νά τήν ἔχει ὅποιος δέν ἀγαπάει ἐξίσου 
ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅπως καί ὁ Θεός 
τούς ἀγαπάει ὅλους ἐξίσου. 

Ὅποιος ἔχει τήν τέλεια 
ἀγάπη, δέν κάνει διακρί-
σεις στούς ἀνθρώπους. Ξέ-
ρει πώς ὅλοι μας ἔχουμε 

τήν ἴδια ἀνθρώπινη φύση, καί γι’ αὐτό ἀνε-
ξαίρετα τούς ἀγαπάει ὅλους τό ἴδιο. Τούς 
ἐνάρετους τούς ἀγαπάει ὡς φίλους, ἐνῶ 
τούς κακούς τούς ἀγαπάει ὡς ἐχθρούς καί 
τούς εὐεργετεῖ καί μακροθυμεῖ καί ὑπομέ-
νει, ἄν τόν βλάψουν, χωρίς νά ὑπολογίζει 
καθόλου τό κακό πού τοῦ γίνεται. Ἀντί-
θετα, ἄν τόν καλέσει ἡ περίσταση, πάσχει 
γιά χάρη τους, γιά νά τούς κάνει κι αὐτούς 
φίλους, ἄν εἶναι δυνατόν. Κι ἄν αὐτό δέν 
τό κατορθώσει, δέν ἀλλάζει τή διάθεσή 
του, ἀλλά συνεχίζει νά τούς ἀγαπάει ὅλους 
ἐξίσου. 

Ἀγωνίσου, ὅσο μπορεῖς, ν’ἀγαπήσεις 
κάθε ἄνθρωπο. Ἄν αὐτό δέν μπορεῖς νά τό 
κάνεις ἀκόμα, τουλάχιστον μή μισήσεις 
κανέναν. Ἀλλά οὔτε αὐτό θά μπορέσεις 
νά τό πετύχεις, ἄν δέν καταφρονήσεις τά 
πράγματα τοῦ κόσμου. 

Ὅλος ὁ σκοπός τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Σωτῆρος εἶναι νά ἐλευθερώσουν τόν νοῦ 
ἀπό τήν ἀκράτεια καί τό μίσος, καί νά τόν 
ὁδηγήσουν στήν ἀγάπη Αὐτοῦ καί τοῦ 
πλησίον. Ἀπό αὐτή τή διπλή ἀγάπη γεν-
νιέται τό φῶς τῆς ἔμπρακτης πνευματικῆς 
γνώσεως.

Ὁσίου Μάξιμου  
τοῦ Ὁμολογητῆ



Σ ’ ἕνα βουερό, πολυσύχνα-
στο σοκκάκι τῆς Μυκό-
νου, ἕνα αὐγουστιάτικο 

βράδυ, ἀνάμεσα στούς μεθυσμέ-
νους νεαρούς, πού φωνασκοῦσαν 
ἀσύστολα κι ἐπιδίδονταν σέ ἀγω-
νιώδη προσπάθεια ν’ἀντλήσουν 
λίγη χαρά ἀπό τά γήινα καί τά 
φθαρτά, ξέσπασε ἕνας φοβερός, 
αἱματηρός καυγάς. Μιά παρέα 
Γερμανῶν, νέων, ἀθλητῶν, συνε-
πλάκη μέ μιά παρέα Γάλλων γιά 
ἀσήμαντη ἀφορμή, πού δέν διευ-
κρινίσθηκε οὔτε, ὅταν ἠρέμησαν 
τά πνεύματα. Ἔπεσαν γροθιές, 
κλωτσιές, σπρωξίματα καί σταμά-
τησαν μόνο, ὅταν ὁ Κάρλ, ὁ πιό 
ὑψηλόσωμος καί ζωηρός Γερμα-
νός, πού πρωταγωνιστοῦσε στόν 
δαρμό τῶν Γάλλων, ἔπεσε μέ πά-

ταγο στό πέτρινο δρο-
μάκι, χτύπησε σ’ἕνα 
σκαλοπάτι τό πίσω μέ-
ρος τοῦ κεφαλιοῦ κι 
ἀπέμεινε ἄπνους. Σιγή 
θανάτου ἐπακολού-
θησε. Ὅταν ἦρθε ἡ 
Ἀστυνομία, κανείς δέν 
ἀνέλαβε τήν εὐθύνη. 
Μέσα σ’ἐκεῖνον τόν 

ὀρυμαγδό ποῦ νά βρεθεῖ ποιός εἶχε 
χτυπήσει ποιόν… Χαρακτηρί-
σθηκε ἀτύχημα κι οἱ νεαροί μου-
διασμένοι ἐπέστρεψαν στίς πατρί-
δες τους, λίγες μέρες ἀργότερα. 

Ὁ Κλώντ, ὁ νεαρός Γάλλος, πού 
μέσα στήν φρενίτιδα τοῦ καυγᾶ 
εἶχε σπρώξει μέ ἡράκλεια δύναμη 
τόν Κάρλ, ἐπέστρεψε στό Παρίσι 
ἀνακουφισμένος. Δέν εἶχε κατα-
λήξει στίς ἑλληνικές φυλακές. Πα-
νικός καί τρόμος τόν κατεῖχε τίς 
πρῶτες μέρες μήν τόν ἀνακαλύ-
ψουν, μήν τοῦ ἀποδοθοῦν κατη-
γορίες. Κι ὅταν ἔνιωσε ἀσφαλής 
ἀπό τόν ἀνθρώπινο νόμο, ὅρμησαν 
οἱ Ἐρινύες στήν ψυχή του καί τόν 
κατέτρωγαν. Ἀνέβαινε κάθε μέρα, 
βῆμα βῆμα ἕναν Γολγοθά. Κοιμό-| Κ
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Διήγημα



| Φ
 2

5 
  Σ
ΕΠ
ΤΕ
Μ
ΒΡ
ΙΟ
Σ 

20
20

 - 
ΝΟ
ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ 

 2
02

0

17

ταν κι ἔβλεπε ἐφιάλτες καί ἀνα-
φυόταν κάθιδρος, τρέμοντας σύγ-
κορμος κι ἄλλες φορές οὐρλιάζον-
τας ἀπό φόβο. Στόν ξύπνιο του 
ἔνιωθε ἀσήκωτο τό βάρος τῆς 
ἐνοχῆς του.  

Εἶχε ἀφαιρέσει μιά ἀνθρώπινη 
ζωή. Ἔστηνε δικαστήριο ἐντός 
του. Ἦταν ἔνοχος ἀπέναντι καί 
στόν ἀνθρώπινο καί στόν θεϊκό 
νόμο. Εἶχε ἀμαυρώσει τό κατ’ 
εἰκόνα Θεοῦ, πού μᾶς καλεῖ μέ 
ἀκατάβλητη ὁρμή νά ὁμοιωθοῦμε 
μέ τόν Χριστό. Ἔτσι τοῦ εἶχε πεῖ 
ἕνας νεαρός ὀρθόδοξος ἱερέας 
στόν ὀρθόδοξο ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου 
Σεργίου στό Παρίσι μιά Κυριακή, 
πού εἶχε παρακολουθήσει ἀπό πε-
ριέργεια μαζί μέ ἕναν Ἑλληνο-
γάλλο φίλο του τή Θεία Λειτουρ-
γία κι εἶχε μείνει καί μετά στό 
ἀρχονταρίκι. Κάθε σοβαρή ἁμαρ-
τία μας, ρυπαίνει τή φωτεινότητα 
τοῦ κατ’ εἰκόνα καί μᾶς ἀποκόπτει 
ἀπό τήν κοινωνία μας μέ τό Θεό. 
Αὐτό εἶχε καρφωθεῖ στό μυαλό 
του ἀλλά δέν θυμόταν τί ἄλλο εἶχε 
πεῖ στή συνέχεια ὁ ἱερέας. Πῶς 
μποροῦμε νά τήν ἀποκαταστή-
σουμε ξανά τήν κοινωνία μέ τόν 
Θεό; Ὁ σάλος τῆς ψυχῆς του στήν 
καθημερινότητα, ἡ βαθειά ὀδύνη, 
ὁ ἄσβεστος πόθος νά ξεφύγει ἀπό 

τήν κάμινο τῶν βασάνων τόν ὁδή-
γησε ἕνα πρωινό στόν ὀρθόδοξο 
ναό. Ἡ ἀπελπισία τόν εἶχε ἐξου-
θενώσει. Ἤθελε ν’ἀκουμπήσει τῆς 
ἐλπίδες του στόν Θεό κι Ἐκεῖνος 
νά τόν λυτρώσει. 

Ἡ συνάντηση μέ τόν ἱερέα 
ὑπῆρξε καθοριστική γιά τήν ζωή 
τοῦ Κλώντ. Τρία χρόνια ἀργότερα 
τόν βρίσκουμε στό Ἅγιον Ὅρος, 
ὀρθόδοξο μοναχό μέ τό όνομα Δα-
νιήλ ν’ἀκολουθεῖ τό τυπικό τῆς 
αἰωνόβιας παράδοσης τῶν μονῶν 
τοῦ Ἄθωνα μέ πολύωρες ἀκολου-
θίες στό ναό, μέ ἀτελείωτες προ-
σευχές καί μετάνοιες στό κελί καί 
κομποσχοίνια, μέ χαρούμενη ὑπα-
κοή στόν πνευματικό του, ἐξαγό-
ρευση καί τῶν παραμικρῶν λο-
γισμῶν καί κινήσεων τῆς ψυχῆς, 
μέ πολύμοχθα διακονήματα, ἕνας 
ἀγωνιζόμενος νέος ἄνδρας μέ 
ἤρεμο καί ἱλαρό πρόσωπο, πού 
εἶχε καταφέρει μέ τή συνεχῆ 
μνήμη τοῦ Θεοῦ νά πληρωθεῖ 
τόσο γρήγορα ἡ καρδιά του ἀπό 
τήν ἄρρητη γλυκύτητα τῆς ἀγάπης 
Του. Αὐτό ἦταν ὁ καρπός τῆς με-
τανοίας του. 

Φάνυ Κουντουριανού  
- Μανωλοπούλου 

Κατερίνη, Αὔγουστος 2020 



 
Πατέρα μου, 
 ἀλήθεια πῶς τό μπόρεσες νά 

μέ πληγώσεις ἔτσι; «Βάρος σοῦ γί-
νομαι, κορίτσι μου», ψιθύρισες 
σβησμένα, σάν σέ φρόντιζα. 
Ἦταν ἡ μόνη σου φορά πού 
μ’ἔθλιψες. Οἱ λέξεις σου γίναν 
βουβό παράπονο στά χείλη μου… 
Τόσο φτωχή ζυγίζεις τήν ἀγάπη 
μου;… 

Σέ κοίταξα γιά μιά στιγμή ἀμί-
λητη. Εἶχες ζαρώσει στή γωνίτσα 
σου σάν ἀπροστάτευτο παιδάκι 
πού ζητᾶ νά τό χαϊδέψουνε. Χα-
μήλωσα τά μάτια μέ ντροπή: κα-
τάλαβα!  

Πατέρα μου, 
ἐμεῖς εἴμαστε τά παιδιά τοῦ σή-

μερα, ἄλλη γενιά ἀπ’τή δική σας, 
πού, σάν ἀγάπαγε, ἤξερε ν’ ἀγκα-
λιάζει τρυφερά καί νά ξεχύνει τή 
στοργή στίς λέξεις της. Στόν 
κόσμο μας ἡ τρυφερότητα λογιά-
ζεται συχνά στά περιττά κι ἡ 
ἀγάπη μας ἔμαθε νά μετρᾶ τά 
δευτερόλεπτα, πού κυνηγοῦνε 
βιαστικά τή ζήση μας.  

Κατάλαβα…. Ποτέ δέν μπλέχτη-
καν τά δάχτυλά μου στά λευκά 
μαλλιά, γιά νά σοῦ δείξουν πόσο 
σ’ἀγαποῦν –  ἔτσι, ὅπως ἔκανες 
ἐσύ, σάν ἤμουνα παιδί· κι ἔμεινε 
πεινασμένη ἡ γέρικη καρδιά σου 
γιά στοργή σάν ἔκανε νά ἀναμε-
τρήσει τήν ἀγάπη μου, ἀθέλητά 
της λάθεψε. 

Χαμήλωσα τά μάτια μέ ντροπή, 
μέ λύπη….Ἤθελα νά ψελλίσω τή 
«συγνώμη» μου, μά εἶναι καί 
τοῦτο δύσκολο γιά τά παιδιά τοῦ 
σήμερα.  

Σύρθηκα μόνο ὡς τή γωνίτσα 
σου· χάιδεψα τρυφερά τούς 
ὤμους πού κυρτώσανε… τόσες 
φορές, γιά νά χαϊδέψουνε ἐμένα· 
τά χέρια πού ἱδρώσανε, γιά νά χω 
ἐγώ τό καθημερινό ψωμί καί μιά 
ἀγκαλιά ἐλπίδα στ’αὔριό μου. 

Τρεμούλιασαν ἀπ’τή συγκίνηση 
τά γέρικά σου δάχτυλα, πού 
μπλέχτηκαν τόσες φορές μπρός 
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Μ. Παστουρματζῆ
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στό σταυρό γιά μένα, τή μικρούλα 
σου.  

…Ἔμεινα πάντα ἡ μικρούλα 
σου -θυμᾶσαι;- τό κοριτσάκι πού 
ἔτρεχε σκιαγμένο μές στίς 
χοῦφτες σου, σάν τό φοβίζαν θυ-
μωμένοι οὐρανοί… «Πατέρα, μή μ’ 
ἀφήσεις!», ἔκλαιγα. 

Ἀνυπεράσπιστη κάτω ἀπό θυ-
μωμένους οὐρανούς ζητιάνευα τά 
χέρια σου· κι ἐκεῖνα παραμόνευαν 
μιά ὁλάκερη ζωή τό δάκρυ μου· 
σά στάξει ἀπό τά μάτια μου, νά τό 
σκουπίσουνε ἀθόρυβα οἱ πατρι-
κές παλάμες σου.  

 
Πατέρα μου, 
Φυλάγει ἀκόμα ἡ μνήμη μου 

εἰκόνες τῆς στοργῆς, πού θησαυ-
ρίσανε στά σπλάχνα τους πύρινα 
δειλινά καλοκαιριοῦ· τότε πού μέ 
σεργιάνιζες στούς ὤμους σου καί 
σύ ξεδιάλεγες νά περπατᾶς σκυ-
φτός… 

Φυλάγει ἀκόμα ἡ μνήμη μου 
εἰκόνες τῆς στοργῆς, πού περιμέ-
νανε μ’ἕνα φωτάκι ἀναφτό σέ νύ-
χτες ἄφεγγες νά ὑποδεχτοῦνε 
σιωπηλά τήν ξέστρατη ἐφηβεία 
μου.  

Καί γράφανε κεῖνες οἱ νύχτες 
στήν ψυχή τή θεία εἰκόνα τοῦ Πα-
τέρα πού περίμενε μέ ἀγκαλιά 
πάντα ἀνοιχτῆ νά κλείσει μέσα 
της τ’ ἀπείθαρχο παιδί. 

Πατέρα μου, 
ἡ ἀγάπη σου μεταλαβιά ἀπ’τήν 

ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· καί τ’ὀνομά σου 
προσευχή· τό διάλεξε Αὐτός σάν 
τήν πιό τίμια ἀπ’τίς λέξεις μας, νά 
ζωγραφίζει τήν ὑπέρτατη στοργή: 
κείνην πού συγχωρητικά ἀγκά-
λιασε τή φύση μας καί ταπεινά τή 
σήκωσε στούς ὤμους της.  

 
Πατέρα μου, 
 ἡ ἀγάπη σου σταλαματιά ἀπό 

τό νάμα τοῦ σταυροῦ· κι ἡ γέρικη 
στοργή σου καταφύγιο· σάν καν-
τηλάκι ἀναφτό πού καίει θαλ-
πωρή στό σπίτι μου.  

…«Βάρος σοῦ γίνομαι, κορίτσι 
μου»… 

 
Πατέρα μου, πῶς μπόρεσες νά 

μέ πληγώσεις ἔτσι; Εἶναι πού δέν 
ἀντίκρισες τό δάκρυ μου, ὅταν 
κοιτάζω τά λευκά μαλλιά, τούς 
ὤμους τούς κυρτούς πού γέρνουν 
στή γωνίτσα σου. 

Γεῖρε ν’ ἀναπαυτεῖς παιδάκι 
μές στά χέρια μου· νά σοῦ χαϊδεύω 
τά λευκά μαλλιά καί νά σέ περ-
πατῶ τά δειλινά ἀντικριστά στό 
φῶς· ἀκούμπησε στούς ὤμους 
μου, μή δοῦνε τά σβησμένα μάτια 
σου τό δάκρυ μου· κι ἄκουσε μόνο 
τήν καρδιά μου πού ἱκετεύει ψι-
θυρίζοντας, σάν τότε πού ’μουνα 
παιδί: «Πατέρα, μή μ’ ἀφήσεις!»…
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Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει μιά παροιμία, 
πού τήν ἔχει δανειστεῖ ἀπό τόν ποιητή Μέ-
νανδρο: «Φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι 

κακαί». Δηλαδή: Οἱ κακές συναναστροφές χαλᾶνε 
τόν καλό χαρακτήρα (Α΄ Κορ. 15:33). 

Καί ὁ σοφός Σολομῶν λέει: «Τό παιδί, πού ἔχει 
παιδαγωγηθεῖ, θά εἶναι σοφό» (Παροιμ. 10:4α). 

Ὁ λογικός ἄνθρωπος πρέπει νά εἶναι καί σοφός, 
ὅπως τόν δημιούργησε ἐξαρχῆς ὁ Θεός. 

 Χωρίς τή σοφία ὁ ἄνθρωπος εἶναι πολύτιμο πε-
τράδι χωμένο μέσα στή λάσπη, εἶναι καράβι δίχως 
τιμόνι καί δίχως πλήρωμα, πού προχωράει στό πέ-
λαγος τῆς ζωῆς ἀκυβέρνητο, στά τυφλά. Γι’ αὐτό κι 
ἕνας σοφός ἔλεγε: «Ὁ ἀγράμματος κοιτάζει, μά δέν 
βλέπει». Τοῦ φαίνεται πώς βλέπει, μά εἶναι τυφλός, 
γιατί δέν ἔχει γνώση, προπαντός τή γνώση τῶν ἀλη-
θειῶν καί τῶν δογμάτων τῆς πίστεως - τί εἶναι ψυχή, 
τί οὐρανός, τί τρισυπόστατος Θεός, τί ἀνάσταση, 
τί βάπτισμα, τί ἄγγελοι, τί θεία λειτουργία, τί ἱερω-
σύνη κ.λ.π. 

Ὁ προφήτης Δαβίδ λέει: «Ἀποκτῆστε τήν παιδεία 
(τοῦ Θεοῦ), γιά νά μήν ὀργιστεῖ ἐναντίον σας ὁ Κύ-
ριος» (Ψάλμ. 2:12). Δῶστε στά παιδιά σας χριστια-
νική μόρφωση. Αὐτή εἶναι ἡ ὑποχρέωσή σας. Ἄν 
ἀδιαφορήσετε, θά κολαστεῖτε, ἔστω κι ἄν ἔχετε 
ἄλλες ἀρετές.  

Νά τούς μάθετε τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τή 
δικαιοσύνη, τή σωφροσύνη, τήν ἀνδρεία τῆς ψυχῆς. 
Νά τά βοηθήσετε νά γνωρίσουν τόν ἑαυτό τους, 
γιατί μέσ’ ἀπό τήν αὐτογνωσία θά ὁδηγηθοῦν καί 
στή θεογνωσία. Ἄν δέν γνωρίσουν τό Θεό, τί θά 
τούς ὠφελήσουν ὅλα τ’ ἄλλα; Δέν ἀκοῦτε τόν Κύριο, 
πού λέει στό ἱερό Εὐαγγέλιο, πώς, ἄν ὁ ἄνθρωπος 
κερδίσει ὁλόκληρο τόν κόσμο, χάσει ὅμως τήν ψυχή 
του, δέν ὠφελεῖται σέ τίποτα; 

Καλλιεργῆστε, λοιπόν, πνευματικά τά παιδιά σας. 
Καλλιεργῆστε καί τόν ἑαυτό σας. Ἔτσι θά σωθεῖτε 
καί θά μπεῖτε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, μέ τή χά 
ρη τοῦ Χριστοῦ μας. 

 
Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο «Θέματα ζωῆς».  

Κείμενα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου. 
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Ἕνα ζητάει ὁ Θεός ἀπό τούς νέους: Ἀντίσταση. 
Νά ὁ δεκάλογος τῆς πιό ὄμορφης ἀντίστασης:  

Ἀρνοῦμαι νά γίνω νούμερο ἀγέλης. 
Ἀρνοῦμαι νά πιθηκίζω τή νοοτροπία τοῦ κόσμου. 
Ἀρνοῦμαι νά δεχτῶ ἕνα «πιστεύω», ἐπειδή εἶναι «πι-
στεύω» τῶν πολλῶν. 
Ἀρνοῦμαι νά γίνω ἕρμαιο τοῦ πάθους. 
Ἀρνοῦμαι νά παίζω μέ τή φωτιά. 
Ἀρνοῦμαι τήν ἠθική ἀποχαλίνωση. 
Ἀρνοῦμαι τή σύγχρονη ἄρνηση. 
Ἀρνοῦμαι νά παραδίδω τόν ἑαυτό μου «ἄνευ ὅρων» στήν 
ὁποιαδήποτε  ἰδεολογία καί τό ὁποιοδήποτε σύστημα. 
Ἀρνοῦμαι νά εἶμαι στίς κερκίδες. Θέλω τό στάδιο. 
          Ἀρνοῦμαι  τήν  ἁμαρτία.  

Ὅποιος, θέλει νά διδάξει στά παιδιά 
του τίς χριστιανικές ἀξίες πρέπει νά 
ἔχει κατά νοῦ ὅτι στό σπίτι του ὑπάρχει 
ἕνας ἐχθρός πού προπαγανδίζει καθη
μερινά ἀντίθετες ἀξίες. Ἕνας ἐχθρός, 
μεταξύ ἄλλων, πού «μιλᾶ» στά παιδιά 
του πολύ περισσότερο ἀπ’ τόν ἴδιο καί, 
μάλιστα, χρησιμοποιώντας μιά 
γλώσσα πολύ πιό ἀποτελεσματική ἀπό 
τή δική του. 

Πρός τό τέλος τοῦ 18ου αἰώνα,  ὁ 
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, προφήτευε: 
«Θά ’ρθει καιρός, Χριστιανοί μου, πού 
ὁ διάβολος θά εἶναι μέσα στά σπίτια 
σας, κλεισμένος σ’ ἕνα κουτί, καί τά 

κέρατά 
του θά 
ε ἶ ν α ι 
στίς στέγες τῶν σπιτιῶν σας». 

Μοιάζει ὑπερβολή νά θεωρήσουμε 
ὅτι αὐτά τά λόγια τοῦ ἁγίου ἀναφέ
ρονταν στήν τηλεόραση, ἄν καί, στήν 
οὐσία, δέν ἀπέχουν πολύ ἀπό τήν ἀκό
λουθη κριτική ἄποψη πού διατύπωσε 
τόν 20ο αἰώνα ἕνας ἄνθρωπος τῆς λο
γικῆς, ὁ φιλόσοφος Karl Popper «Ἡ τη
λεόραση εἶναι μιά τρομακτική δύναμη 
στήν ὑπηρεσία τοῦ κακοῦ, ἐνῶ θά μπο
ροῦσε νά εἶναι μιά μεγάλη δύναμη 
στήν ὑπηρεσία τοῦ καλοῦ».

Τά παιδιά σας καί τά μάτια σας…
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Πῶς θ’ἀγαπήσουν τά γράμματα; 
Μέ ἀγωνία, ὄνειρα καί ἐλπίδες γιά 

τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν καί μαθητῶν 
μας, ἀρχίζουμε τή νέα σχολική χρο-
νιά. Ἄραγε πῶς θά κυλήσει; Τά παι-
διά μας θά μπορέσουν νά ἀνταπο-
κριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ σχολείου 
ἤ θά ματώσουν καί θά πληγωθοῦν 
στόν ἀγώνα τους αὐτό καί ἀπογοη-
τευμένα θά ἐγκαταλείψουν κάθε προ-
σπάθεια;  
Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι 

ἡ ἀνάγκη γιά μάθηση καί γνώση εἶναι 
ἔμφυτη στόν ἄνθρωπο. Ἄν ὅμως τό 
παιδί μας δείχνει ἀπροθυμία γιά τό 
σχολεῖο, τά βιβλία καί τά γράμματα, 
ἄς μή βιαστοῦμε νά τό χαρακτηρί-
σουμε ὡς τεμπέλη ἤ ἀνίκανο νά μά-
θει γράμματα. Ὅλα τά παιδιά πού 
ἔχουν κανονική νοημοσύνη ἔχουν δυ-
νατότητα νά προχωρήσουν ὁμαλά 
στή μαθησιακή διαδικασία. Κουτά παι-
διά δέν ὑπάρχουν. Αὐτό πού τόσο 
εὔκολα λέμε «δέν παίρνει τά γράμ-
ματα» δέν ἔχει σχέση τόσο μέ τήν 

κληρονομικότητα ὅσο μέ τή στάση 
καί διάθεση τοῦ παιδιοῦ ἀπέναντι στό 
σχολεῖο, καθώς καί μέ τήν ἀξιοποίηση 
τῶν ἔμφυτων δυνατοτήτων του. Γιά τή 
διανοητική ἀνάπτυξή του εἶναι ἀπα-
ραίτητη μία ἀγωγή πού νά ἐξασφα-
λίζει στό παιδί μας ψυχική ὑγεία μέ 
δύναμη θέλησης, θάρρος, αὐτοπε-
ποίθηση καί κοινωνικό αἴσθημα εὐθύ-
νης σέ συνδυασμό μέ τή συστηματική 
ἄσκηση πού γίνεται στό σχολεῖο.  
Γιά νά πετύχει ὅμως καί νά εὐδο-

κιμήσει κάθε τέτοια προσπάθεια 
σωστῆς καί ὑπεύθυνης ἀγωγῆς, βα-
σική προϋπόθεση εἶναι ἡ ἀγάπη. Παι-
διά πού δέν βιώνουν τή στοργή καί 
τήν ἀγάπη, «τή ζεστασιά τῆς οἰκογέ-
νειας», ὑποφέρουν ἀπό δειλία, ἄγχος 
καί προσβάλλονται ἀπό διάφορες 
ἀρρώστιες πού ἡ κύρια αἰτία τους 
εἶναι τά ψυχολογικά προβλήματα καί 
οἱ ψυχικές τους δυσκολίες. Δεκατε-
τράχρονος μαθητής Γυμνασίου αὐτο-
κτόνησε μέ τό κυνηγετικό ὅπλο τοῦ 
πατέρα του, ἀφήνοντας τό ἑξῆς ση-
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μείωμα: «Δέν μέ ἀγαποῦσαν οἱ γο-
νεῖς μου κι ἄς μοῦ ἔδιναν χρήματα 
κι ἄς ἱκανοποιοῦσαν καί τά πιό ἀκριβά 
μου γοῦστα. Ποτέ τους δέν εἶδαν ὅτι 
χρειαζόμουν λίγη στοργή, κάποια 
ἐνθάρρυνση. Ποτέ δέν εἶχαν χρόνο 
γιά μένα».  
Ἀκόμη μεγαλύτερη ἔλλειψη 

στοργῆς, νιώθουν τά παραμελημένα, 
τά ἐξώγαμα, τά ὀρφανά, τά παιδιά 
διαζευγμένων οἰκογενειῶν. Αὐτά τά 
παιδιά πού δέν γνώρισαν τή στοργή 
τῆς μάνας, τή θαλπωρή τῆς οἰκογέ-
νειας, τή ζεστασιά τοῦ πατρικοῦ σπι-
τιοῦ αἰσθάνονται ἀδικημένα ἀπό τή 
ζωή, δέν ἔχουν τήν αἴσθηση τῆς 
εὐθύνης καί σιγουριᾶς, γι’ αὐτό συ-
νήθως εἶναι φοβισμένα καί ἀπογοη-
τευμένα. «Μερικές φορές», λέει ὁ 
Adler, «παίρνουν μία στάση ἀμυντική, 
ἐνίοτε ἐχθρική ἀπέναντι στήν κοινω-
νία καί στούς ἀνθρώπους». Ἄν στά 
παιδιά αὐτά προσφέρει κάποιος ἀλη-
θινό στήριγμα, ἄν τούς προσφέρει 
τό αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας καί σι-
γουριᾶς, τότε θά μπορέσουν νά ἀγα-
πήσουν τά γράμματα καί νά παρου-
σιάσουν ἱκανοποιητική ἐπίδοση στό 
σχολεῖο.  
Ἐχθρική στάση ὅμως ἀπέναντι 

στούς ἄλλους παίρνουν καί κάποιοι 
ψευτονταῆδες, ψευτοπαλληκαράδες, 
διότι κάποιοι -ἴσως ἀπό κακῶς ἐννο-
ούμενη ἀγάπη- τούς στέρησαν κάθε 
ἰκμάδα ζωντάνιας, δύναμης· τούς 
στέρησαν τή δυνατότητα νά γίνουν 
πραγματικά παλικάρια. Στό ὄνομα τῆς 
(παθολογικῆς) ἀγάπης τούς στέρησαν 
τό δικαίωμα τῆς ἀνεξάρτητης λει-

τουργίας. Θεωρώντας τους ἀνώρι-
μους, «παιδιά ἀκόμη», δέν τούς ἐπέ-
τρεπαν νά ἐκφρασθοῦν ἐλεύθερα, 
νά ποῦν αὐτό πού σκέφτονταν ἤ 
ἔνιωθαν. Οἱ γονεῖς ἔπαιρναν ὅλες 
τίς σημαντικές γιά τή ζωή τους ἀπο-
φάσεις. Τά ’καναν ἔτσι, «παιδιά τοῦ 
θερμοκηπίου». Τό βιβλίο τῆς Εἰρήνης 
Μάρρα «Τά δαντελένια χέρια» μιλᾶ 
γιά ἕνα τέτοιο παιδί πού ἡ μητέρα 
του, ἀπό τή λαχτάρα της νά μήν κου-
ρασθοῦν καί ταλαιπωρηθοῦν τά χε-
ράκια τοῦ ἀγαπημένου της μοναχο-
γιοῦ, τοῦ ’πλεξε ἕνα ζευγάρι 
πανέμορφα γάντια. Τοῦ στέρησε ἔτσι 
τήν ὀμορφιά τοῦ ἀγώνα, κάνοντάς 
τον ἕνα ἀνεύθυνο καί ἀδύναμο πλά-
σμα, ἕναν ἄνθρωπο πού ἐξαιτίας τῶν 
γαντιῶν οὔτε τή θητεία του στό 
στρατό μπόρεσε νά ὑπηρετήσει οὔτε 
ὅμως καί νά συνεργασθεῖ μέ 
ἄλλους, προσφέροντας στό στίβο 
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Πῶς τώρα ἕνα 
τέτοιο παιδί θά μπορέσει νά ἐνταχθεῖ 
σέ ἕνα κοινωνικό σύνολο, σέ ἕνα 
σχολεῖο μέ δασκάλους καί συμμα-
θητές, πού σίγουρα δέν θά τοῦ δεί-
ξουν αὐτή τήν ὑπερβολική ἀγάπη; Θά 
νιώσει τότε σάν τό ψάρι ἔξω ἀπό τό 
νερό, φοβισμένο καί ἀδύναμο, χωρίς 
πίστη στόν ἀγώνα του, χωρίς σταθε-
ρότητα.  Ἕνας μαθητής χωρίς στα-
θερή ἐπίδοση καί ἕτοιμος τήν κάθε 
στιγμή νά ἀναζητήσει ἀπό ἄλλους τή 
λύση καί τοῦ πιό ἁπλοῦ προβλήματος.  

 
 

Σουλτάνα Τσιάρα  
Φιλόλογος
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Φθινοπωριάτικο πρωινό, καί οἱ δρόμοι γέμισαν ἀπό φωνές καί βιασύνη. Βαρειές τσάντες, γε-μάτες μέ βιβλία καί ἀκριβοαγο-ρασμένα τετράδια, πηγαινοέρχον-ται ὑποτακτικά στίς πλάτες μικρῶν καί μεγάλων μαθητῶν. Κάθε τσάν-τα καί ἡ ἀγάπη μιᾶς μάνας, τυ-λιγμένη μέ φροντίδα σ’ἕνα κομμάτι ἀλουμινόχαρτο. Κάθε παιδί κι ἕνα ὄνειρο, μιά εὐχή, μιά ἀγωνία… Αὐτά εἶναι πού κάνουν τήν τσάντα ἀκόμα πιό βαρειά· μ’ἕνα βάρος πού τό σηκώνουν γονεῖς καί δά-σκαλοι. Κάθε τέτοια ἐποχή θυμᾶμαι μιά τοιχογραφία πού εἶδα σ’ἕναν παλιό ναό τοῦ 17ου αἰώνα. Στόν αὐλό-γυρο τῆς ἐκκλησίας ἕνα δεκαπεν-τάχρονο ἀγόρι μέ ἕνα ζεμπίλι στόν ὦμο δείχνει νά φεύγει γιά ταξίδι μακρινό. Πίσω του ἕνας σεβάσμιος παπα-δάσκαλος τόν ἀποχαιρετᾶ καί τόν εὐλογεῖ. Τό παιδί πού ξεκινᾶ ἀπό τήν πατρίδα του γιά νά ἐργαστεῖ στήν Κωνσταντινούπολη εἶναι ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καρπενησιώτης, ὁ νε-ομάρτυρας, καί ὁ γέροντας πού μένει πίσω καί εὔχεται γιά τόν νεαρό μαθητή του εἶναι ὁ ὅσιος 

Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός. Αὐτός δέν μπορεῖ, δέν πρέπει νά φύγει. Εἶναι διδάσκαλος στή σχολή τῶν Ἀγρά-φων πού ἵδρυσε ὁ ἴδιος. Εἶναι ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ τόν ὁποῖο ἔταξε στήν ἁγία Τριάδα, καί ἀκουμπι-σμένος τώρα στό καμπαναριό του εὐλογεῖ τόν μικρό Νικόλαο. Στά μάτια τοῦ πατέρα καί δασκάλου διαβάζεις τό ὄνειρο, τήν εὐχή, τήν ἀγωνία… Καί τό ζεμπίλι τοῦ παι-διοῦ βαρύ· μαζί μέ τή φροντίδα τῆς μάνας κρύβει καί ἕναν ἄλλο θησαυρό, τήν πίστη.  Ἡ ἴδια συναισθηματική φόρτιση, σκέφτομαι, σέ ὅλους τούς καιρούς. Σάν τίς ἐποχές πού «φορτίζουν» τή γῆ πάντα μέ τόν ἴδιο τρόπο, εἴτε τήν ὀργώνεις μέ βόδια εἴτε μέ τρακτέρ. Οἱ καρποί τῆς ἐκπαι-δευτικῆς μας γῆς ὅμως εἶναι πάντα ἴδιοι;  Ὁ ἅγιος Εὐγένιος δίδαξε στούς μαθητές του ἁγιότητα καί ἔδωσε στήν πατρίδα μας νεομάρτυρες. Προσπαθῶ νά φανταστῶ τόν ἅγιο δάσκαλο στίς μέρες μας. Ἄραγε δέν θά ἔβγαιναν καί σήμερα ἀπό τά χέρια του Νικόλαοι; Στέκομαι λίγο καί στήν εὐχή τῆς σημερινῆς μάνας. Τάχα ποιά εἶναι ἡ εὐχή 

Τό Ὅραμα
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καί τό ὄνειρο μέ τά ὁποῖα συνοδεύει τό παιδί της; Ἐπιθυμεῖ γι’ αὐτό τήν ἁγιότητα;  Μήπως, τελικά, ἄν ἀναλύσουμε τό ἀποπνευ-ματωμένο ὅραμα τῶν γο-νιῶν καί τῶν δασκάλων, αὐτό πού ἐπιθυμοῦν, χω-ρίς νά τό ἔχουν ἴσως συ-νειδητοποιήσει, μετα-φράζεται στόν πολύμορ-
φο χουλιγκανισμό πού συχνά παράγουν τά ση-μερινά σχολεῖα; Ἄν ναί, τότε γιατί δέν μᾶς ἱκα-νοποιεῖ τό ἀποτλεσμα, ἀφοῦ ἡ ἐκπαιδευτική μη-χανή ἐπεξεργάζεται μέ τόση ἀκρίβεια καί πι-στότητα τά δεδομένα ποῦ τῆς προσφέρουμε;   

Διά-κριτικός  

ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ  
 

Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! 
Κι ὅ,τι σ’ ἀπόμεινε ἀκόμη στή ζωή σου, 

Μήν τ’ ἀρνηθεῖς!  Θυσίασέ το ὡς τή στερνή πνοή σου! 
Χτίσ’ τό παλάτι, δάσκαλε σοφέ! 

 
Κι ἄν λίγη δύναμη μέσ’ τό κορμί σου μένει, 

Μήν κουρασθεῖς. Εἶν’ ἡ ψυχή σου ἀτσαλωμένη. 
Θέμελα βάλε τώρα πιό βαθειά, 

Ὁ πόλεμος νά μή μπορεῖ νά τά γκρεμίσει. 
 

Σκάψε βαθειά.  Τί κι ἄν πολλοί σ’ ἔχουνε λησμονήσει; 
Θά θυμηθοῦνε κάποτε κι αὐτοί 

Τά βάρη πού κρατᾶς σάν Ἄτλαντας στήν πλάτη. 
Ὑπομονή! Χτίζε, σοφέ, τῆς κοινωνίας τό παλάτι! 

 
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 



Ἀνάγκη χάραξης Ἐθνικῆς Παιδείας 

Μυργιώτης  Παναγιώτης 

Μαθηματικός 
 

Η ἀνακοίνωση τῶν βάσεων 
εἰσαγωγῆς στά πανεπι-
στήμια προκαλεῖ «ἐθι-

μικῷ δικαίῳ», μιά ὀλιγοήμερη 
συζήτηση γιά τήν ἐκπαίδευση - 
παιδεία. Κάθε θαῦμα στήν 
Ἑλλάδα διαρκεῖ τρεῖς ἡμέρες. 
Μετά ἀπό αὐτό ὅλοι μας ἐπα-
ναπαυόμαστε εἰς δόξαν τῆς 
ἀγνωσίας μας. Κάτι ψελλίζουμε, 
ἀλλά εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων 
οὐδείς θέτει τόν δάκτυλο. Οἱ 
ἐλάχιστοι ὀρθοτομοῦντες θεω-
ροῦνται ἀπό τό ἐθνομηδενιστικό 
σύστημα γραφικοί. 
Ἡ ἐκπαίδευση νοσεῖ δεκαε-

τίες τώρα. Ἄρχισε ἡ ἐπανά-
σταση τοῦ '81 στήν ἐκπαίδευση 
ἀπό τήν κατάργηση τῆς σχολικῆς 
ποδιᾶς! Οἱ ὅποιες παθογένειες 
ὑπῆρχαν, ἀντί νά θεραπευτοῦν, 
πολλαπλασιάστηκαν μέ τό ζωο-
γόνο πνεῦμα τοῦ λαϊκισμοῦ. 
Καταργοῦμε τόν Θεό καί ἐπι-

τρέπονται ὅλα. Ὁ σεβασμός σέ 
ἀξίες, σέ πρότυπα, πρόσωπα 
καί γεγονότα ἐξοβελίζονται 
σιγά-σιγά καί μεθοδικά. Ὁ λαϊ-
κισμός θριαμβεύει, ἡ ἐκπαίδευση 
καί ἡ χώρα ὁδηγεῖται ἄδοντας 
πρός τόν γκρεμό. Ἡ λογική τῆς 
μείζονος ἀπολαβῆς καί συγχρό-
νως τῆς ἐλάσσονος προσπάθειας 
ἐπικρατεῖ παντοῦ καί φυσικά 
στήν ἐκπαίδευση. Οἱ ἀριστοῦχοι 
πολλαπλασιάζονται, ἀλλά στίς 
πανελλήνιες ἐξετάσεις μαθητές-
ὑποψήφιοι φοιτητές δέν γνωρί-
ζουν τήν σημασία τῶν λέξεων 
«ἀρωγή» καί «εὐδοκίμηση». 
Λέξεις ἁπλές καί τῆς καθομι-
λουμένης. Ἡ λογική - θεωρία 
τῆς μή ἀριστείας, κοινῶς τῆς 
ἰσοπέδωσης κυριαρχεῖ καί θε-
σμοθετεῖται ἐπίσημα τό 2015. 
Τό σύστημα τῶν ἐθνομηδε-

νιστῶν δέν ἀντέχει σέ κοινωνίες 
μέ ὑψηλό μορφωτικό ἐπίπεδο 
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καί ἀξιόλογη παιδεία. Χάνουν 
τό πελατολόγιό τους, μένουν χω-
ρίς ἀκροατήριο. Τούς καταλα-
βαίνουν οἱ πολίτες καί τούς γυ-
ρίζουν τήν πλάτη. Οἱ ὀπαδοί καί 
οἱ ἐγκλωβισμένοι στό ἐθνομηδε-
νιστικό σύστημα πολέμησαν λυσ-
σαλέα κάθε προσπάθεια ἀνα-
βαθμίσεως τῆς ἐκπαίδευσης ἀπό 
κυβερνήσεις πού εἶχαν διαφορε-
τική ἤ μᾶλλον ἀντίθετη πρός 
αὐτούς πολιτικοϊδεολογική φι-
λοσοφία καί προσέγγιζαν τό πρό-
βλημα μέ ἐθνική προοπτική, ὑπευ-
θυνότητα. Τά ΜΜΕ ἐλέγχονται 
ἤ ἐπηρεάζονται ἀπό τό σύστημα 
τῶν ἐθνομηδενιστῶν καί ἐκμαυ-
λίζουν τόν κυρίαρχο, κατά τά 
ἄλλα, ἑλληνικό λαό. Καταντήσαμε 
νά εἰσάγονται σέ πανεπιστημια-
κές σχολές ὑποψήφιοι μέ λευκή 
κόλλα. Φοιτητής μέ 3.170 μόρια 
εἰσήχθη σέ τμῆμα μαθηματικῶν!!! 
Πολύ χαμηλές καί σέ ἄλλες σχο-
λές ἐκπαιδευτικῶν εἰδικοτήτων. 
Εἶναι εὐκαιρία νά ἀνοίξει ἕνας 

διάλογος δημόσιος γιά τήν ἐκπαί-
δευση. Γιά τήν μεγαλύτερη ἐθνική 
ἐπένδυση. Πολλές φορές, δυ-
στυχῶς, μᾶς ἐνοχλεῖ καί πετρο-
βολᾶμε ὅ,τι φέρει τόν τίτλο ἐθνι-
κό-ἑλληνικό. Χαλάει τή λογική 
τῶν ἐθνομηδενιστῶν τῆς ἀσήμαν-
της (ποσοτικά) δυναμικῆς μει-
οψηφίας πού κατατρύχει τόν 
ἑλληνικό λαό ἐπί δεκαετίες τώρα· 
τῆς μειοψηφίας, ἡ ὁποία φαίνεται 

ὡς κυριαρχοῦσα στήν κοινωνία, 
γιατί πολλοί φοβούμεθα τήν ρε-
τσινιά ἀπό τούς καταστροφεῖς 
καί μένουμε ἀδρανεῖς. Οἱ πολλοί 
φοβούμαστε τούς λίγους. 
Καιρός περισυλλογῆς, καιρός 

διαλόγου συναίνεσης καί χάραξης 
Ἐθνικῆς στρατηγικῆς καί πολι-
τικῆς ἀναγεννήσεως τῆς Παιδείας 
γιά νά τήν ἀπαλλάξουμε ἀπό τή 
σαβούρα τῶν ἀναχρονιστῶν καί 
τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ.  
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«ΚΥΡΙΑΚΗ» 
Τριμηνιαῖο Ὀρθόδοξο  

Χριστιανικό Περιοδικό. 
 Ὄργανο ὁμωνύμου  

Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου. 
Ἔτος ΣΤ΄, Ἀριθ. Φύλλου 25 

Σεπτέμβριος 2020 – Νοέμβριος 2020 
 

Ἐκδότης:   
Ὀρθόδοξος  Ἱεραποστολικός  

Σύλλογος «ΚΥΡΙΑΚΗ» 
 Β΄ πάροδος Εἰρήνης 2,  

60100 Κατερίνη, τηλ: 2351022183 
E-mail: info@iskiriaki.com  

Διαδίκτυο: http://www.iskiriaki.com 
 

Ὑπεύθυνος Σύνταξης: 
Ἀβραὰμ Σαλασίδης  

 
Στοιχειοθεσία – Σελιδοποίηση - Ἐκτύπωση:  
Γραφικές Τέχνες «Μέλισσα», Ἀσπροβάλτα 

 
Ἐτήσια συνδρομή:  

5 Εὐρὼ / Κύπρου: 10 Εὐρὼ /  
Ἐξωτερικοῦ: 12 Εὐρὼ.  

Ἀρ. Λογαρ. Τράπεζα Πειραιῶς: 
5254-076004-404 EUR 

IBAN: 
GR8501722540005254076004404   
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Εὐλογημένη ἀρχή 

Φθινόπωρο! Σάν τό γεωργό 
πού πέρα μακριά στά χωράφια 
ἀρχινᾶ τή σπορά, σάν τό δάσκαλο 
πού σέ πολιτεῖες καί χωριά συ-
νάζει γύρω του παιδιά, ἔτσι κι ὁ 
Κύριος καλεῖ στήν Ἐκκλησία του 
τούς πιστούς γιά καλλιέργεια καί 
μαθητεία. Μέσα στήν Ἐκκλησία 
ἐνταγμένη καί ἡ «ΚΥΡΙΑΚΗ» 
μας, ἀρχίζει καί πάλι συστηματικά 
τό πνευματικό της ἔργο. 

Ἔτσι τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββά-
του 10 Ὀκτωβρίου συναχθήκαμε 
στόν Ἱ.Ναό τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης 
γιά τόν ἐναρκτήριο ἁγιασμό. Ἀκο-
λούθησε ὁμιλία ἀπό τόν π. Γε-
ώργιο Γεωργαντά. 

Ὁ ἁγιασμός σήμανε τήν ἔναρξη 
τῶν ὁμιλιῶν, τῶν κύκλων, τῶν 
συναντήσεων γιά τούς μεγάλους. 
Λίγες μέρες πρίν, ἡ ἐνακτήρια 
συνάντηση στάθηκε γιά τούς νέ-
ους μας ἕνα θεμέλιο γιά ὅ,τι και-
νούργιο θά χαρίσει καί φέτος ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

 
  

Κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους, μέ 
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ σύλλογός 
μας προσφέρει τίς ἑξῆς εὐκαιρίες 
μαθητείας στόν θεῖο λόγο:  

Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα 
στόν Ἱ.Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης 
μετά τόν ἑσπερινό 6.00–8.00 μ.μ. 
γενικό κήρυγμα.  

Στήν αἴθουσα τῆς «ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ»:  
Δευτέρα 6.00 μ.μ. κύκλος γυ-

ναικῶν.  
Τετάρτη 6.00 μ.μ. γενικός κύ-

κλος μέ θέματα θεολογικά, 
παιδαγωγικά καί οἰκογένειας.  

Δευτέρα ἀπόγευμα ὁμάδες μα-
θητριῶν Γυμνασίου-Λυκείου. 
 Φθινόπωρο! Ἀρχινᾶ ἡ καλ-

λιέργεια καί ἡ διδασκαλία. Ὁ 
ἁγιασμός ἀφετηρία καί ὁρμητή-
ριο. Εὐχή μυστική ὅλων μας στόν 
καιρό τοῦ θερισμοῦ νά δώσει ἡ 
σπορά τοῦ Θεοῦ μέσα μας σοδειά 
πολλή. 

Ἡ αἴθουσα τῆς «ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 
βρίσκεται στήν ὁδό Β΄ πάροδος 
Εἰρήνης 2 (παραπλεύρως ΙΕΚ Λυ-
δία), Κατερίνη, τηλ. (23510) 22183
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΑΣ  Ἐκφράζουμε τίς θερμές εὐχαριστίες μας πρός τούς ἀγαπη-τούς συνδρομητές, πού μέ τή μικρή ἤ μεγάλη ἀλλά πάντως ἱλαρή προσφορά τους ἐνισχύουν τήν προσπάθειά μας.   Γιά νά φθάνει ἡ ἀγαπητή σας ΚΥΡΙΑΚΗ στά σπίτια ὅλων των ἀδελφῶν μας μόνο μέ 5€, μπορεῖτε νά βοηθήσετε κι ἐσεῖς μέ τούς ἑξῆς τρόπους:   
α) Καταβάλλοντας τυχόν ἀνεξόφλητες συνδρομές σας πα-λαιότερων ἐτῶν. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἡμερομηνία λήξεως τῆς συνδρομῆς ἀναγράφεται στό κάτω μέρος τῆς ταινίας, ὅπου τό ὄνομα καί ἡ διεύθυνσή σας.   
β) Ἀποστέλλοντας ἔγκαιρα τήν ἐτήσια συνδρομή σας.   
γ) Ἐγγράφοντας νέους συνδρομητές.  
δ) Ἐνισχύοντας οἰκονομικά τήν προσπάθειά μας.  Ὁ λογαριασμός τοῦ περιοδικοῦ εἶναι:  

Ἀρ. Λογαρ. Τράπεζα Πειραιῶς: 
5254‐076004‐404 EUR 

Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας 
ἀναγνῶστες ὅτι τά προηγούμενα τεύχη 

τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἀναρτημένα  
στό διαδίκτυο στήν ἰστοσελίδα 

τοῦ συλλόγου μας:  
www.iskiriaki.com
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Ὑπάρχουν στιγμές στή ζωή μας 
πού αἰσθανόμαστε ἀνήμπο-
ροι, ἀκόμη καί ἀπελπισμένοι.  

Κάθε ἡμέρα, ὅμως, εἶναι εὐλογη-
μένη ἀπό τόν Θεό καί καλούμαστε 
νά τῆς δώσουμε τήν ἀξία πού τῆς 
πρέπει. Ὅσο καταβεβλημένοι καί 
ἄν νιώθουμε ὑπάρχει τρόπος, γιά νά 
«φτιάξουμε» τή διάθεσή μας. 

Ἀκολουθεῖστε τούς 10 αὐτούς 
τρόπους καί θά ἀλλάξει ἡ ψυχολο-
γία σας: 

- Αὐτή ἡ μέρα εἶναι εὐλογημένη 
ἀπό τό Θεό, ἀνήκει στό Θεό, ἄς ξε-
κινήσουμε, λοιπόν, νά μποῦμε μέσα 
σ’ αὐτή. 

Προχωρεῖς αὐτή τή μέρα σάν 
ἀγγελιοφόρος τοῦ Θεοῦ. 

Ὅποιον συναντᾶς, τόν συναντᾶς 
μέ τόν τρόπο τοῦ Θεοῦ. 

Βρίσκεσαι ἐκεῖ γιά νά εἶσαι ἡ πα-
ρουσία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἡ πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ παρουσία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ παρουσία 
τοῦ Εὐαγγελίου. 

Αὐτό εἶναι τό καθῆκον σου, αὐτή 
τή συγκεκριμένη μέρα. 

- Τό πρῶτο πού θά σκεφθεῖς 
ὅταν ξυπνᾶς, εἶναι ἡ σκέψη τοῦ 
Χριστοῦ. 

Νά στρέψουμε τόν νοῦ μας στόν 
Χριστό. 

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε: “Μήν 
ἀσχολεῖσαι μέ τό σκοτάδι, ἄνοιξε τό 
παράθυρο στό φῶς”. 

- Προσευχή. 
Μπορεῖς νά προσεύχεσαι ἀκόμη 

κι ὅταν κάνεις ἁπλά καθημερινά 
πράγματα. 

Γιά παράδειγμα, ὅπως ἔλεγε ἕνας 
μοναχός ὅταν κατέβαινε τά σκαλιά 
τοῦ μετρό, πού τοῦ θύμιζαν κατά-
βαση στά ἔγκατα τῆς γῆς, μπορεῖς 
νά λές τό “Κύριε Ἐλέησον” κατεβαί-
νοντας κάθε σκαλί. 

Τόσα πολλά σκαλιά πού εἶναι, 
σκέψου πόσες φορές θά τό ἔχεις 
πεῖ! 

- Κάθε μέρα νά μήν τήν βλέ-
πουμε σάν ρουτίνα. 

τοῦ (†) μητροπολίτη  
Σουρόζ Anthony Bloom
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Ἡ κάθε μέρα ἔχει μία ἔκπληξη 
γιά τούς Χριστιανούς. 

Ὡς τό βράδυ κάτι θά γίνει καί ὁ 
Θεός κάποιο μήνυμα θά σοῦ  στεί-
λει. 

Ἡ ζωή δέν κυλάει ἐπίπεδα καί μο-
νότονα σάν καρδιογράφημα… 

- Νά πλησιάσουμε λίγο περισσό-
τερο τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων. 

Ὅποιος ἀγαπάει, γιά νά τοῦ ποῦν 
εὐχαριστῶ, θά ἔχει πάντα ἄγχος. 

- Κάθε μέρα νά βρίσκεις λίγο 
χρόνο νά ἠρεμεῖς. Ἔστω καί δέκα 
λεπτά. 

Νά δεῖς λίγο τή ζωή χωρίς τήν βια-
σύνη της. 

Καί τότε θά ἀκούσεις τή φωνή τοῦ 
ἐσωτερικοῦ σου κόσμου. 

Γιατί “ὅταν ὑπάρχει τρικυμία, δέν 
μπορεῖς νά δεῖς τό βυθό τῆς θάλασ-
σας”. 

- Τό ἄγχος φεύγει μέ τήν μνήμη 
θανάτου. 

Ἄμα σκεφθεῖς τό τέλος, ἀποφορ-
τίζεις τήν ζωή σου ἀπό τά ἀσήμαντα. 

Αὐτή ἡ σκέψη μᾶς προσγειώνει 
καί μᾶς ἀπογειώνει ταυτόχρονα. 

Προσγειώνεσαι καί ταπεινώνεσαι 
καί τό ἄγχος φεύγει. 

- Νά σκεφτόμαστε ὅτι δέν εἴμα-
στε μόνοι. Ἔχουμε τούς Ἁγίους. 

Μποροῦμε νά προσευχόμαστε 
καί νά τούς ἐπικαλούμαστε. 

“Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε 
ὑπέρ ἡμῶν”. 

- Νά σκεφτόμαστε πῶς κυλάει ἡ 
ζωή μας κάθε μέρα, γιά νά κάνουμε 
ἕναν ἀπολογισμό τῆς ἡμέρας. 
Ὅπως ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, πού κα-

τέγραφε κάθε μέρα ποιόν πλήγωσε 
καί προσπαθοῦσε νά ἐπανορθώσει. 

- Κάθε μέρα βλέπε τά δῶρα τοῦ 
Θεοῦ καί λέγε “Εὐχαριστῶ” στόν 
Θεό. 

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος,“Εὐχαρι-
στεῖς τόν Θεό πού μπορεῖς νά περ-
πατᾶς;”. 

Ἀκόμα καί αὐτό τό ἁπλό, ὑπάρ-
χουν ἄλλοι πού δέν τό ἔχουν. 

- Κάθε μέρα νά σκεφτόμαστε ὅτι 
ὁ Χριστός πρίν ἀπό 2000 χρόνια 
σταυρώθηκε γιά μᾶς.  

Σού δίνει τήν αἴσθηση, ὅτι κά-
ποιος σέ ἀγαπᾶ πάρα πολύ. 

Ἄν ἠρεμήσει ἡ ψυχή σου καί τα-
πεινωθεῖ, ἔστω καί στό παρά πέντε, 
θά φανερωθεῖ καί θά σέ βοηθήσει 
ὁ Χριστός. 

"Ὅσο γιά τή μέρα πού ἀρχίζει, ἄν 
ἀποδεχτεῖς ὅτι εἶναι εὐλογημένη 
ἀπό τό Θεό, διαλεγμένη ἀπό τό ἴδιο 
Του τό χέρι, τότε κάθε πρόσωπο 
πού συναντᾶς εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, 
κάθε περίσταση πού θά συναντή-
σεις εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί 
ἄν εἶναι πικρή ἤ γλυκιά, ἄν σοῦ ἀρέ-
σει ἤ δέν σοῦ ἀρέσει. 

Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ σένα καί 
ἄν τό πάρεις μ’ αὐτόν τόν τρόπο, 
τότε μπορεῖς νά ἀντιμετωπίσεις 
ὁποιαδήποτε κατάσταση. Νά τήν 
δεχτεῖς μέ τήν ἑτοιμότητα, ὅτι μπο-
ρεῖ νά σοῦ συμβεῖ ὁτιδήποτε εὐχά-
ριστο ἤ δυσάρεστο." 

 
Ἀπό τό βιβλίο «Ὁ ἑαυτός μας  
καί ὁ ἄλλος. Στοχασμοί γιά 

 τίς ἀνθρώπινες σχέσεις» 




