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Π
αιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου

 αὐτοῦ· καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Μεγάλης βουλῆς 
ἄγγελος,θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων 

εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἄξω γὰρ εἰρήνην ἐπὶ τοὺς 
ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγείαν αὐτῷ. Μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης 
αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον· ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυΐδ, καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 

κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν κρίματι καὶ δικαιοσύνῃ, ἀπὸ 
τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. Ο ζῆλος Κυρίου Σαβαὼθ ποιήσει ταῦτα
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Θερμὲς εὐχὲς σὲ ὅλους τούς φίλους μας, συνεργάτες καὶ συν-
δρομητὲς τοῦ περιοδικοῦ μας, γιὰ

Καλὰ Χριστούγεννα,
Χρόνια πολλά, Εὐλογημένα καὶ Σωτήρια.

Ὁ ἐναθρωπήσας Κύριος νὰ φέρη τὴν ποθούμενη σωτηρία καὶ 
εἰρήνη σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
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Ὁ Προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ λαμβάνει σάρκα ἀπὸ ἀπειρόγαμη μητέρα κι ἔρχεται 
στὸν κόσμο. «Τὸ ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον καὶ ἀγ-
γέλοις ἄγνωστον μυστήριον» ἀποκαλύπτεται 
διὰ τῆς Θεοτόκου στὴ γῆ.

«Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ ἀόρατος ὀρᾶται, ὁ 
ἄναρχος ἄρχεται», ὁ ἀθάνατος φαίνεται θνη-
τὸς καὶ ὁ ἀσύγκριτος στὴ δόξα, «ὁ ὡραῖος κάλ-
λει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων», ἐνδύεται 
τὴν ἀδοξία, τὴν ἀσημία καὶ προχωρεῖ μέσα στὸ 
φθαρτὸ χρόνο, ἐνῶ εἶναι αἰώνιος.

Ἔρχεται σὲ μιὰ συγκεκριμένη στιγμὴ ποὺ ἡ κτί-
ση θέλησε νὰ Τὸν ὑποδεχθεῖ. Ὅταν αὐτὴ συγκα-
τατέθηκε στὸν ἐρχομό Του. Ὅταν ὁλόκληρη ἡ 
δημιουργία τοῦ Θεοῦ εἶπε τὸ ΝΑΙ διὰ τῆς Θεο-
τόκου γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ τὸν «ἐξ οὐρανῶν κατα-
βάντα». Ὅταν τοῦ προσέφερε ἄξιο «κατοικητή-
ριο» γιὰ νὰ οἰκήσει…

 Ἐκεῖνος ἐπιθυμοῦσε πάντα νὰ ἔρθει στὴ γῆ. 
Αὐτὴ ἦταν ἡ προαιώνια βουλή Του. Νὰ ἑνωθεῖ μὲ 
τὸν ἄνθρωπο ὑποστατικά. Νὰ μείνει ἀχώριστος 
μαζί του καὶ νὰ κοινωνεῖ μὲ αὐτὸν «διὰ παντός». Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ λογικὸ δημι-
ούργημά Του. Ὁ Ἄπειρος μὲ τὸν πεπερασμένο. Ὁ Ἀναλλοίωτος μὲ τὸν μεταβαλλόμενο. 
Ὁ ἀληθινὰ μεγάλος μὲ τὸν ἀσύγκριτα μικρό.

Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ τοῦ προσφέρει τὸν ἀνεξιχνίαστο πλοῦτο τῆς ἀγαθότητάς Του, τὸ 
«περισσόν τῆς Ζωῆς», αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸν Ἑαυτό Του, τὴν ἀπειρία, τὴν ἀϊδιότητα, τὴν 
ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση, τὴν «ὄντως χαρά».

Ἔρχεται ὡς ἄνθρωπος, ὅμοιος καθ’ ὅλα μὲ τὸν ἄνθρωπο. Συναναστρέφεται μαζί μας. 
Εἶναι ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς. Εἶναι ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ δικός μας Θεός, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τῶν 
λόγων τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ καθενὸς ξεχωριστά.

Εἶναι ὁ Λόγος, ὁ «ἐν Ἁγίω Πνεύματι», ποὺ μιλάει μὲ τὴν παρουσία Του καὶ παύουν ὅλες 
οἱ ἄλλες φωνές… Εἶναι ὁ Λόγος ποὺ ξεπερνᾶ τὴ λογική τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐκτείνεται 
στὴν ὑπέρλογη πραγματικότητα ποὺ ὑπάρχει ἐξ ἀρχῆς…
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Εἶναι ὁ Λόγος ποὺ ἔδωσε στὰ στό-
ματα τῶν ἀγγέλων τὸν ἀρχαγγελικὸ 
ὕμνο, γιὰ νὰ ψάλλουν στὸν ἐρχομὸ 
Του τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καὶ 
ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδο-
κία»…

Εἶναι ὁ Λόγος ποὺ πρόσταξε τὴ γῆ 
ν’ ἀνοίξει διάπλατα τὴν ἀγκαλιά της 
καὶ νὰ Τὸν φιλοξενήσει στὸ φτωχικὸ 
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ…

Εἶναι ὁ Λόγος ποὺ μὲ ἄρρητο λόγο 
ὁδήγησε τοὺς μάγους ἀπὸ τὰ βάθη 
τῆς Ἀνατολῆς στὸ σπαργανωμένο 
Βρέφος, τὸ «κείμενον ἐν τῇ φάτ-
νη»…

Αὐτός, ὁ κατ’ ἐξοχὴν Λόγος συνε-
χίζει νὰ ἔρχεται κάθε στιγμή, ἐκεῖ 
ποὺ ἦρθε «ἅπαξ ἐξ ἀρχῆς». Σὲ κάθε 
καρδιὰ ποὺ θὰ γίνει  ἄξιο κατοικη-
τήριο τῆς θεότητας, σὲ κάθε  ἀγκα-
λιὰ ποὺ θὰ γίνει φάτνη στοργικὴ γιὰ 
νὰ Τὸν ὑποδεχθεῖ. Καὶ τότε Ἐκεῖνος 
ποὺ κατοικεῖ στὸν οὐρανὸ θὰ μείνει 
γιὰ πάντα στὴ γῆ,  γιατί τὴ γῆ  τὴν 
κάνει οὐρανό Του. Τὴν μεταποιεῖ,  
ὁλόκληρη τὴν μεταμορφώνει. Μὲ 
τὴν σάρκα Του τὴν ζωοποιεῖ. Μὲ τὸ 
θάνατό Του τὴν ἀθανατίζει. Μὲ τὴν 
ἀνάστασή Του τὴν αἰωνίζει. Τὴν κά-
νει Ἐκκλησία Του, Σῶμα Του, ὅπου 
ὅλοι χωροῦν, ὅλοι μποροῦν ἐλεύθε-
ρα νὰ ζοῦν.

Αὐτὸ τὸ μυστήριο, τὸ μεγάλο καὶ 
ἀληθινό, τὸ ἀπρόσιτο καὶ συνάμα 
μεθεκτό, τὸ ἀσύλληπτο καὶ ὑπαρ-
κτό, τὸ ἀκατανόητο καὶ βιωματικό, 
καλούμαστε ὅλοι νὰ ζήσουμε καὶ 
φέτος τὰ Χριστούγεννα, ἀλλὰ καὶ 
κάθε στιγμὴ μέσα στὸ λειτουργικὸ 
χρόνο ὅπου ὁ Χριστὸς εἶναι αἰωνί-

Κυριακή

ως παρών.
Ἐκεῖνος συνεχίζει νὰ ἔρχεται πάντα 

ὡς «ὑπέρλογος Λόγος» μέσα στὴν 
τόση ἀλογία καὶ παραλογία τῆς πα-
ρούσης ζωῆς. Μέσα στὴν ὀχλαβοὴ 
τῶν «ἀνυπόστατων λόγων μας»… 
Μέσα στὸν θόρυβο τῶν ἰδεολογιῶν 
μας, στὴ σύγχυση τῶν διανοημάτων 
μας, μέσα στὴν λατρεία τῶν εἰδώ-
λων ποὺ κατασκευάσαμε γιὰ νὰ ξε-
γελοῦμε καθημερινὰ  τὸν ἑαυτό μας, 
γιὰ νὰ ὑπερτονίζουμε πολλὲς φορὲς 
τὴν παρουσία μας, …οὐσιαστικὰ 
γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώνουμε καθημερινὰ 
τὴν πνευματικὴ γυμνότητά μας.

Ἐκεῖνος συνεχίζει νὰ ἔρχεται καὶ 
φέτος ἐν μέσω κρίσης οἰκονομικῆς, 
καὶ κυρίως πνευματικῆς.  Μάλιστα 
τώρα εἶναι περισσότερο οἰκεῖος σὲ 
μᾶς. Στερούμενοι πλέον ἀρκετὰ ἀπὸ 
τὰ ἀγαθὰ πάνω στὰ ὁποῖα στηρί-
ξαμε τὶς ἐλπίδες καὶ τὰ ὄνειρά μας, 
φτωχοὶ καὶ «τεταπεινωμένοι»,  μπο-
ροῦμε νὰ κατανοήσουμε καλύτερα 
τὸν «ἑκουσίως πτωχεύσαντα» γιὰ 
μᾶς. Μὲ λιγότερα λαμπερὰ στολί-
δια φέτος, μποροῦμε νὰ διακρίνου-
με καθαρότερα τὸ φωτεινὸ ἀστέρι 
ἀνάμεσα στὰ τόσα ἄλλα ποὺ καθη-
μερινὰ χάνουν τὴν λάμψη τους καὶ 
νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ Ἕνα, αὐτὸ 
ποὺ ἐδῶ καὶ 2015 χρόνια συνεχίζει 
νὰ φωτίζει τὴ γῆ μας καὶ νὰ τῆς δεί-
χνει τὸ δρόμο γιὰ τὸ φτωχικὸ σπή-
λαιο τῆς Βηθλέεμ, ὅπου μέσα ἀπὸ τὰ 
σπάργανα καὶ τὴ φάτνη δὲν ἔπαψε 
ποτὲ νὰ ἀνατέλλει ἡ χαρά, ἡ γαλή-
νη, ἡ ὀμορφιά, ἡ ἐλπίδα…

Κατερίνα Νίκα-Μάνου
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !
τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς εἶναι ἡ αἰτία καὶ 
ἡ ἀκένωτη πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ. Χω-
ρὶς τὸν Θεὸ χάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν 
ἱκανότητα νὰ νιώθει καὶ νὰ χαίρεται 
τὸ καλό. Καὶ τὸ χειρότερο· μετασχη-
ματίζει καὶ μεταβάλλει τὸ καλὸ σὲ 
κακό, μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια!

Οἱ θλίψεις καὶ οἱ πειρασμοί, ἡ 
φθορὰ καὶ ὁ πόνος εἶναι ἀναπόφευ-
κτα. Περιπλέκονται μὲ τὸ κάθε λε-
πτό τῆς ζωῆς μας, εἴτε πιστεύουμε 
στὸν Θεὸ εἴτε ὄχι. Ἡ διαφορὰ τοῦ 
πιστοῦ εἶναι ὅτι αὐτὸς δὲν παραδί-
δεται παθητικὰ στὸ κακὸ ποὺ βλέ-
πει γύρω του καὶ μέσα του. Μὲ τὸ 
βλέμμα στραμμένο στὸν Ἰησοῦ Χρι-
στὸ ἀντιστέκεται. Ἐνισχυμένος ἀπὸ 
τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀναλαμβάνει 
τὸν καθημερινὸ ἀγώνα. Σηκώνει τὸ 
σταυρὸ του μ’ ἐλπίδα, διότι γνωρίζει 
ὅτι τὸ κάθε τί στὴ ζωή μας, καλὸ ἢ 
κακὸ εἶναι δοσμένο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
ἀποβλέπει στὸ αἰώνιο καλό μας, μᾶς 
καταρτίζει γιὰ τὴν αἰωνιότητα.

Τὸ μυστικὸ λοιπὸν βρίσκεται στὴν 
καρδιά μας. Ἀπὸ ἐκεῖ θ’ ἀρχίσει ἡ 
καλυτέρευση τοῦ χρόνου μας, τῆς 
ζωῆς μας. Καιρὸς νὰ τὸ καταλά-
βουμε πιὰ πὼς ἡ ἐποχὴ μας ἔχει 
ἀνάγκη νὰ ἐφαρμόσει τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Ἀναγκαιότερη ἀπὸ κάθε 
ἐπιχορήγησή μας εἶναι ἡ χορήγηση 
τῆς θείας χάριτος. Ἂν ἔχουμε πρῶτο 
καὶ κύριο στόχο μας νὰ ἑλκύσουμε 
πάνω μας τὴ θεία χάρη, ἀσφαλῶς 
ἡ νέα χρονιὰ θὰ ’ναι καλύτερη ἀπὸ 
κάθε ἄλλη. Τὸ εὐχόμαστε!

† Στέργιος Ν. Σάκκος

Καλὴ χρονιά! Τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέ-
ρες ἀναρίθμητες φορὲς δώσαμε 

καὶ πήραμε αὐτὴ τὴν εὐχή. Εἶναι βέ-
βαια αὐτονόητο ὅτι φορτίζουμε τὸ 
ἐπίθετο «καλὴ» μὲ ποικιλία ἐννοιῶν. 
Θεωροῦμε καλὴ τὴ χρονιά, ὅταν 
συνδέεται μὲ τὴν ὑγεία, τὴν προσω-
πικὴ καὶ τῶν δικῶν μας, μὲ τὴν οἰκο-
γενειακὴ ἁρμονία καὶ τὴν ἐπαγγελ-
ματική μας ἐπιτυχία, ὅταν ὑπόσχεται 
τὴν κοινωνικὴ ἰσορροπία, τὴν πο-
λυθρύλητη ἀνάκαμψη τῆς οἰκονο-
μίας, τὴ μυριοπόθητη ἐπικράτηση 
τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς παγκόσμιας 
εἰρήνης. Μ’ ἄλλα λόγια ἐπιθυμοῦμε 
ἡ νέα χρονιὰ ν’ ἀνοίγει γιὰ χάρη μας 
τὸ μυθικὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας καὶ 
νὰ ξεφορτώνει μονομιᾶς στὴν ἀγκα-
λιὰ μας ὅλα τά ἀγαθά.

Χρειάζεται τάχα νὰ τὸ ποῦμε μὲ 
λόγια πὼς χάσμα μέγα παρεμβάλ-
λεται μεταξὺ εὐχῶν καὶ πραγματικό-
τητος; Τὸ βλέπει, τὸ ψηλαφᾶ ἄνετα 
ὁ καθένας στὴν ἀβεβαιότητα, στὴν 
ἀνασφάλεια καὶ στὸ ἄγχος, ποὺ κα-
θρεπτίζονται στὰ μάτια τοῦ συνο-
μιλητοῦ, ἀλλὰ συγκλονίζουν καὶ τὰ 
μύχια τῆς δικῆς του ψυχῆς. 

Χρόνια τώρα ζοῦμε τὴν ἀντινομία· 
γι’ ἀλλοῦ μᾶς φτερώνουν οἱ πόθοι 
μας κι ἀλλοῦ ἡ πραγματικότητα μᾶς 
σέρνει. Ζητοῦμε νὰ ἱκανοποιήσουμε 
τὶς ἐπιθυμίες μας σὲ λανθασμένους 
δρόμους, νὰ ξεδιψάσουμε σὲ θολὰ 
νερά. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε νὰ κατα-
λάβουμε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει 
καλὴ χρονιά, εὐτυχία καὶ χαρὰ κι ὅ,τι 
ἄλλο λαχταρᾶ ἡ ψυχή μας, ἐρήμην 



Αὐτὲς τὶς μέρες πολλοὶ σκέπτο-
νται τί δῶρα θὰ 

στείλουν στὰ ἀγα-
πημένα τους πρόσω-
πα. Ἀλλ’ ὅ,τι δῶρο 
καὶ νὰ στείλετε ἢ νὰ 
λάβετε, εἶναι δῶρο 
ποὺ δὲν πρόκειται 
νὰ προσφέρει ὠφέ-
λεια μεγάλη. Εἶναι 
δῶρο μικρῆς ἀξίας. 
Εἶναι δῶρο ποὺ δὲν 
μπορεῖ νὰ ἱκανοποι-
ήσει τὸν βαθὺ πόθο 
τοῦ ἀνθρώπου, τὸν 
πόθο τῆς εὐτυχίας. 

Ἀγαπητέ!  Ἔχω νὰ 
σοῦ συστήσω ἕνα δῶρο, ποὺ ἂν τὸ 
δεχτεῖς, θὰ γίνεις εὐτυχισμένος ὅσο 
δὲν φαντάζεσαι. Ὅσο φτωχὸς καὶ 
νὰ εἶσαι, θὰ γίνεις πλούσιος. Πλού-
σιος σὲ ἰδέες ὑψηλές. Πλούσιος σὲ 
αἰσθήματα εὐγενικά. Πλούσιος σὲ 
ἔργα ἀγαθά. Πλούσιος σύ, πλούσι-
ος καὶ ὁ φίλος σου, πλούσιο καὶ τὸ 
ἔθνος σου, ἂν δεχτεῖ τὸ δῶρο αὐτό. 
Ἀλλὰ ποιὸ εἶναι τὸ δῶρο αὐτό; Ἂν 
σᾶς τὸ ὀνομάσω, ὑπάρχει κίνδυνος 
νὰ μὲ εἰρωνευτεῖτε. Ἀλλ’ ἐγὼ τολ-
μῶ νὰ σᾶς πῶ, ὅτι τὸ δῶρο αὐτὸ εἶ-
ναι ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.

Ἡ Ἁγία Γραφή;  Ναὶ ἡ Ἁγία Γραφή. 
Εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο, τὸ πιὸ σο-
βαρὸ βιβλίο τοῦ κόσμου. Εἶναι ὁ 
βασιλιὰς τῶν βιβλίων. Ἀνοίγοντάς 
το εἶναι σὰν ν’ ἀνοίγονται μπροστά 
σου οἱ οὐρανοί, βλέπεις καὶ ἀκοῦς 
ἰδέες καὶ πράγματα, πού σοῦ δι-
δάσκουν ποιὸς εἶναι ὁ προορισμός 
σου ἐπὶ τῆς γῆς, πόθεν ἔρχεσαι καὶ 
ποῦ πηγαίνεις, ποιὰ εἶναι ἡ ὁδὸς 
ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσεις, ποιὰ 
εἶναι ἡ σοφία ποὺ πρέπει ν’ ἀκοῦς, 

ποιὰ εἶναι ἡ δύναμη μὲ τὴν ὁποία 
πρέπει νὰ συμμα-
χήσεις γιὰ νὰ γίνεις 
ἰσχυρός, ποιὰ εἶναι 
ἡ ἀγάπη ποὺ πρέπει 
νὰ ἐκτιμήσεις, ποιὸς 
εἶναι ὁ Σωτήρας ποὺ 
πρέπει ν’ ἀγαπήσεις 
μ’ ὅλη σου τὴν καρ-
διά.

Χριστιανέ μου! Ἂν 
εἶσαι ἀπὸ κείνους, 
ποὺ μέχρι σήμερα 
δὲν ἔδωσαν σημασία 
στὴν Ἁγία Γραφή, 
πρέπει γι’ αὐτὸ νὰ 
λυπηθεῖς καὶ νὰ θρη-

νήσεις, γιατί χαμένες εἶναι οἱ ὧρες, 
οἱ μέρες, οἱ μῆνες, ὁ χρόνος καὶ ἡ 
ζωὴ ποὺ περνᾶμε χωρὶς τὴ μελέτη 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Σὲ παρακαλῶ νὰ 
μὴ συνεχίσεις στὸ νέο χρόνο τὴν 
ἴδια τακτική. Πάρε, ἀδελφέ μου, 
στὰ χέρια τὴν Ἁγία Γραφή, καὶ πρὶν 
νὰ τὴν ἀνοίξεις γονάτισε καὶ κάνε 
τὴν προσευχή σου καὶ πές: Θεέ 
μου! Σ’ εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα τά ἀγα-
θὰ πού μοῦ δίνεις. Σ’ εὐχαριστῶ γιὰ 
τὸ νερὸ ποὺ πίνω. Σ’ εὐχαριστῶ γιὰ 
τὸν ἥλιο πού μοῦ στέλνεις. Ἀλλὰ 
πιὸ πολὺ σ’ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν Ἁγία 
Γραφή. Αὐτὴ ἀξίζει παραπάνω ἀπ’ 
ὅλα. Αὐτὴ εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο 
δῶρο πού μοῦ ἔδωσες στὸν κόσμο. 
Ἀπὸ δῶ καὶ μπρὸς δὲν θὰ παύσω 
νὰ τὴ διαβάζω κάθε μέρα. Θεέ μου! 
Δός μου δύναμη νὰ τὴν ἐφαρμόζω. 
Δός μου πίστη, ὥστε νὰ μὴ μπο-
ρέσει κανεὶς νὰ μὲ κλονίσει σ’ ὅ,τι 
αὐτὴ διδάσκει…

† Ἐπίσκ.Αὐγουστίνος Καντιώτης
«Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρω-

μα», σελ.172-173.
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Τό δῶρο 
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Θεὸν προσδοκᾶ τὰ πάντα καὶ λέ-
γει πάντοτε «γενηθήτω τὸ θέλημά 
σου». Θὰ ἔρθει βροχή, λαίλαπα, 
χαλάζι, κεραυνός; «Εἴη τὸ ὄνομα 
Κυρίου εὐλογημένον».
Ἐπειδὴ αὐτὰ κοστίζουν στὴν σαρ-

κικότητά μας, γι’ αὐτὸ ἐμεῖς τὰ 
βλέπουμε ὡς ἀπρόοπτα.
Γιὰ νὰ μὴν ταράσσεσαι λοιπὸν 

κάθε φορά καὶ στεναχωριέσαι, γιὰ 
νὰ μὴν ἀγωνιᾶς καὶ προβληματίζε-
σαι, νὰ τὰ περιμένεις ὅλα, νὰ μπο-
ρεῖς νὰ ὑπομένεις ὅ,τι ἔρχεται.
Πάντα νὰ λές, καλῶς ἦλθες ἀρ-

ρώστια, καλῶς ἦλθες ἀποτυχία, 
καλῶς ἦλθες μαρτύριο. Αὐτὸ φέρ-
νει τὴν πραότητα, ἄνευ τῆς ὁποί-
ας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει καμμία 
πνευματικὴ ζωή.

Γέροντας Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπε-
τρίτης 

Διαρκῶς συμβαίνουν στὴν ζωὴ 
μας ἀπρόοπτα.

Ἔρχεσαι στὸ μοναστήρι γιὰ νὰ 
βρεῖς πνευματικὴ ζωή, καὶ συνα-
ντᾶς κακούς. Εἶναι ἀπρόοπτο.
Ζητᾶς κελλὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ 

μοναστηριοῦ ποὺ δὲν ἔχει ὑγρασία, 
τὸ ἀποκτᾶς, διαπιστώνεις ὅμως ὅτι 
ἡ θάλασσα σοῦ προκαλεῖ ἀλλερ-
γία, ὁπότε δὲν μπορεῖς νὰ χαρεῖς 
οὔτε τὴν ἡμέρα οὔτε τὴν νύχτα.
Ἀμέσως θὰ σοῦ πεῖ ὁ λογισμός, 

σήκω νὰ φύγεις. Εἶναι ἀπρόοπτο.
Σὲ πλησιάζω μὲ τὴν ἰδέα ὅτι εἶσαι 

καλὸς ἄνθρωπος καὶ βλέπω ὅτι εἶ-
σαι ἀνάποδος. Ἀπρόοπτο.
Παρουσιάζονται συνεχῶς ἀπρόο-

πτα ἐνώπιόν μας, διότι ἔχουμε θέ-
λημα καὶ ἐπιθυμίες...
Τὰ ἀπρόοπτα εἶναι ἀντίθετα πρὸς 

τὸ θέλημα καὶ τὴν ἐπιθυμία μας, γι’ 
αὐτὸ καὶ μᾶς φαίνονται ἀπρόοπτα, 
στὴν οὐσία ὅμως δὲν εἶναι....
Διότι ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν 

Τὰ ἀπρόοπτα στὴν ζωή μας 
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Ὁ βυζαντινὸς ναὸς Παναγίας Κονταριώτισσας

Ο ναὸς τῆς Παναγίας στὴν Κοντα-
ριώτισσα εἶναι τὸ παλαιότερο 

βυζαντινὸ μνημεῖο τῆς Πιερίας.
Στὴ θέση ὅπου σήμερα βρίσκεται 

τὸ χωριὸ Κονταριώτισσα λέγεται 
ὅτι ὑπῆρχε ἡ ἀρχαία πόλη Πιερίς, 
στὴν ὁποία κατοικοῦσαν Θράκες. 
Τὴν ὕπαρξη ἀρχαίας πόλης (ποὺ 
πιθανότατα ἱδρύθηκε περὶ τὸ 1400 
π.Χ.) μὲ τὸ ὄνομα Πιερὶς ἐπιβεβαιώ-
νει ὁ Στράβων. Ἡ Πιερὶς ἦταν τόπος 
λατρείας τοῦ Θεοῦ Διόνυσου καὶ 
ἀπὸ ἀρχαίους συγγραφεῖς ἀναφέρε-
ται ὅτι ἐδῶ ἔγινε ἡ ταφὴ τοῦ Ὀρφέα 
ἀπὸ τὶς Μοῦσες. Ἀναφέρεται ἐπίσης 
ὅτι στὴν πόλη αὐτὴ ὑπῆρχε μαντεῖο 
ἀφιερωμένο στὸν Ὀρφέα καθὼς καὶ 
τὸ ἄγαλμά του. Τὸν 8ο αἰ. π.Χ. κυρι-
αρχοῦν στὴν πόλη οἱ Τημενίδες καὶ 
οἱ Θράκες ἐκδιώκονται. Ἀκολούθως 
ἡ περιοχὴ περνάει στὴν κυριαρχία 
τῶν Μακεδόνων. Ἀπὸ τὴ Ρωμαϊκὴ 
ἐποχὴ ἔχουν διασωθεῖ βάσεις κιό-
νων καὶ τὸ ὑδραγωγεῖο, τὸ ὁποῖο 
φέρεται νὰ χτίστηκε ἀπὸ τὸν αὐτο-
κράτορα Ἀδριανό.

Κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς χρόνους 

διατηρήθηκε ἀμείωτη ἡ σημασία τῆς 
πόλης καὶ στὴ βυζαντινὴ περίοδο 
χτίστηκε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Κοιμήσε-
ως τῆς Θεοτόκου.  Ἐκεῖ μεταφέρθη-
κε ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς Δίου-Πέ-
τρας, ποὺ ἀργότερα συγχωνεύθηκε 
μὲ τὴν Κίτρους-Κατερίνης καὶ σήμε-
ρα ἀπὸ τρεῖς εἶναι μία. Στὸ λεγόμε-
νο Εἰκονομαχικὸ Τακτικὸ ποὺ στὴν 
τελική του μορφὴ ἀνήκει τὸ νωρί-
τερο στὸ δεύτερο μισό τοῦ 8ου αἰ. 
μ.Χ. μνημονεύεται ἐπίσκοπος Δίου. 
Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ἡ πόλη τοῦ 
Δίου νὰ ἔχει ἐρημωθεῖ στὰ χρόνια 
αὐτά, ἡ ἐπισκοπὴ ὅμως ἐξακολου-
θοῦσε νὰ ὑπάρχει καὶ μιὰ εὔλογη 
ἐξήγηση εἶναι ὅτι ἄλλαξε ἕδρα. Ἡ 
νέα της ἕδρα ἦταν στὸν σημερινὸ 
ναὸ τῆς Παναγίας Κονταριώτισσας. 
Ὁ ναὸς βρίσκεται στὸ «φρύδι» λο-
φοσειρᾶς ποὺ περιβάλλει δυτικὰ καὶ 
βορειοδυτικὰ τὴν πεδιάδα τοῦ Δίου. 
Ἡ ὀχυρὴ θέση καὶ ἡ ἐποπτεία τῆς 
πεδιάδας ποὺ ἐξασφαλίζει, ἐνισχύει 
τὴν ὑπόθεση ὅτι ἐκεῖ μεταφέρθηκε ἡ 
ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς μετὰ τὴν ἐγκα-
τάλειψη τοῦ Δίου.
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Στὸ θέμα τῆς χρονολόγησης τοῦ 
ναοῦ οἱ ἀπόψεις διίστανται. Ὁ κα-
θηγητὴς Ε. Τσιγαρίδης ἀναφέρει ὅτι 
ὁ ναὸς ἀνήκει στὸν 10ο αἰ., ἀντίθετα 
ὁ Θ. Παπαζῶτος μιλάει γιὰ τὰ μέσα 
τοῦ 8ου αἰ., στὴν δυναστεία τῶν  
Ἰσαύρων.

Ὁ ναὸς τῆς Παναγίας ἀνήκει στὸν 
ἀρχιτεκτονικὸ τύπο «τρουλαίας βα-
σιλικῆς» κατὰ τὴν κάτοψη, μὲ νάρ-
θηκα καὶ δύο παρεκκλήσια.

Ἡ τοιχοδομία τοῦ ναοῦ ἀπο-
τελεῖται ἀπὸ ἀργολιθοδομὴ καὶ 
πλίνθους. Στὸ ναὸ τῆς Παναγίας 
ὑπάρχουν πολὺ λίγα στοιχεῖα κερα-
μοπλαστικοῦ διάκοσμου, αὐτὰ εἶναι 
ἡ ἰχθυοάκανθα (ψαροκόκκαλο) καὶ 
ἡ ὀδοντωτὴ ταινία. 

Στὸ νότιο παρεκκλήσιο ὑπάρχει 

κολυμβήθρα καὶ στὸ βόρειο πηγάδι. 
Ἡ τοιχοδομία μοιάζει μὲ τοῦ Μυ-

στρᾶ καὶ τοῦ Πρωτάτου. 
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ προέ-

λευση τῶν ὑλικῶν τοῦ ναοῦ τῆς Κο-
νταριώτισσας. Οἰκοδομικὲς πλίνθοι 
προέρχονται ἀπὸ τοὺς ναοὺς τοῦ 
Δίου, ἐνῶ μερικὰ ἀπὸ τὰ γλυπτὰ 
προέρχονται ἀπὸ τὴν κοιμητηριακὴ 
καὶ τὴν ἐπισκοπικὴ βασιλική.

 Ἡ προέλευση τοῦ ὑλικοῦ, ἰδίως τῆς 
ἐπισκοπικῆς Βασιλικῆς μᾶς κάνει νὰ 
πιστεύουμε ὅτι δὲν μεσολάβησε πο-
λὺς καιρὸς ἀπὸ τὴν μετασκευὴ τῆς 
Βασιλικῆς τοῦ Δίου ὡς τὴν ἵδρυση 
τοῦ ναοῦ τῆς Κονταριώτισσας. 

Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ 
ναοῦ εἶναι σπάνιο καὶ διαφέρει ση-
μαντικὰ ἀπὸ τὸ συνηθισμένο πρό-
γραμμα.

Στὴν κορυφὴ τοῦ τρούλου εἰκονί-
ζονταν ὁ Χριστὸς Παντοκράτορας 
νὰ φέρεται ἀπὸ τέσσερις ἀρχαγ-
γέλους μὲ ἀνοιχτά τά φτερά τους, 
παρεμβάλλονται δὲ ἀνάμεσά της 
οἱ μορφὲς δύο προφητῶν. Ἡ παρά-
σταση αὐτὴ παραπέμπει στὸ εἰκονο-
γραφικὸ σχῆμα τῆς Ἀνάληψης, ποὺ 
γνωρίζει μεγάλη διάδοση στὴ μετα-

βυ ζαν τ ιν ὴ 
ἐποχή. Ἡ 
παράσταση 
τῆς Ἀνάλη-
ψης στὸν 
τ ρ ο ῦ λ ο 
δηλαδή ἡ 
μορφή τοῦ 
Χ ρ ι σ τ ο ῦ 
ἐντὸς δόξης 
ποὺ κρα-
τοῦν τέσ-
σερις ἀρ-
χάγγελοι), 

θὰ μποροῦσε νὰ συσχετιστεῖ μὲ 
τὴν προέλευση τοῦ ὀνόματος τῆς 
Κονταριώτισσας ἀπὸ τὰ ἅγια «Κό-
ντουρα», τὶς δυνάμεις δηλαδὴ ποὺ 
προαναγγέλλουν τὴν Ἀνάληψη τοῦ 
Κυρίου.

Τὴν παράσταση τῆς Ἀνάληψης 
στὸν τροῦλο συναντᾶμε καὶ στὴν 
Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης.

Στὸ τύμπανο τοῦ τρούλου ἀνα-
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πτύσσονται τέσσερις σκηνές: ἡ 
Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου νοτιοανα-
τολικά, ἡ Βαϊοφόρος νοτιοδυτικά, 
ὁ Ἐμπαιγμὸς βορειοδυτικὰ καὶ ἡ 
Σταύρωση βορειοανατολικά. Στὰ 
σφαιρικὰ τρίγωνα εἰκονίζονται τέσ-
σερις προφῆτες, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν 
ἀνοιχτὰ εἰλητάρια.

Κάτω ἀπὸ τὸν τροῦλο καὶ πάνω 
ἀπὸ τὸ τρίβηλο εἰκονίζεται ἡ Κοίμη-
ση τῆς Παναγίας.

Στὸ κεντρικὸ κλίτος σώζονται τοι-
χογραφίες μὲ μορφὲς ὁλόσωμων 
Ἁγίων καὶ πάνω ἀπὸ αὐτοὺς προτο-
μὲς ἁγίων μέσα σὲ στηθάρια. 

Στὴν κόγχη τοῦ  Ἱεροῦ εἰκονίζεται 
ἡ Πλατυτέρα καὶ στὴν καμάρα πάνω 
ἀπὸ τὴν κόγχη σὲ δύο τμήματα ἡ 
Ἀνάληψη ὁλόκληρη αὐτὴ τὴ φορά. 
Πιὸ κάτω ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ 
καὶ χαμηλότερα διάφοροι ὁλόσωμοι 
Ἅγιοι  Ἱεράρχες. 

Ἡ προφορικὴ παράδοση ποὺ δια-
σώθηκε μᾶς πληροφορεῖ ὅτι μέχρι 
τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. ὁ ναὸς τῆς Πα-
ναγίας ἦταν ἐνοριακὸς καὶ οἱ χρι-
στιανοὶ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ στὰ 
δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρα-

τίας δὲν μποροῦσαν νὰ βαφτίζουν 
ἐλεύθερα τά παιδιά τους. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸν στὸ νότιο παρεκκλήσι 
ἔφτιαξαν μιὰ μαρμάρινη κολυμβή-
θρα. Στὸ βόρειο παρεκκλήσι (πα-
ραβῆμα) ἄνοιξαν βαθὺ πηγάδι ἀπ’ 
ὅπου οἱ κάτοικοι μὲ ὑπόγειους πή-
λινους σωλῆνες (λούκια) μετέφεραν 
μέρος ἀπὸ τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ 
διακόσια μέτρα πιὸ κάτω στὴ θέση 
Λούκι. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ νερὸ ἔρχεται 
μέσα ἀπὸ τὸ ναὸ κι ἔχει τὴν εὐλογία 
τῆς Παναγίας, οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ 
τὸ θεωροῦν ἁγιασμένο καὶ θαυμα-
τουργό. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὸ μέρος τὸ 
λένε Ἁγίασμα-Λούκι καὶ στὴ θέση 
αὐτὴ στὶς μέρες μας ἔχει κτιστεῖ ὁ 
ναὸς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ  
Ἑλένης.

Σήμερα τὸ βυζαντινὸ αὐτὸ μνημεῖο 
πανηγυρίζει στὶς 15 Αὐγούστου 
στὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Δι-
ακαινησίμου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 
τελοῦνται ἰδιωτικὲς Θ. Λειτουργίες, 
βαφτίσεις, γάμοι καὶ στὸν περιβάλ-
λοντα χῶρο γίνονται διάφορες πο-
λιτιστικὲς ἐκδηλώσεις.

Εὐτυχία Ἀποστολοῦ
 

Προσφορες Αγάπης
Δωρεὲς γιὰ τὸ φυλλάδιο Κυριακὴ

Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδολίβους Σερρῶν 50€ *Λαζαρίδου Χρυσούλα 
Κατερίνη 15€ *  Ἰωαννίδης Χρῆστος, Κατερίνη 50€ * Ξενίτη Βασιλική, 
Λαμία, 35€ * Ἱ.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου, Θεσ/νίκη 50€ *  Ἱ.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου, Πεῦκα Θεσ/νίκης 50€ * Ἀνώνυμος 26€ * Σακελάρης Πάγκαλος, 
Θεσ/νίκη 200€ *  Χατζηνεῖρος Γεώργιος, Θεσ/νίκη 100€ * Ἱ.Ν. Ἁγ. 
Γεωργίου Περιστάσεως Κατερίνης 60€ * Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, 
Πλαταμώνας 50€ * Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου, Τρίλοφος Θεσ/νίκης 50€ * 
Καραβίδας Ἰωάννης, Θεσ/νίκη 50€ * Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κορινοῦ 
50€ * Βελισάρης Κων/ίνος, Πετρούπολη Ἀττικῆς 20€ * Γαβαλὰ Θεώνη, 
Ἀθήνα 15€ * Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος, Βατοπαίδι Χαλκιδικῆς 30€ * Ἱ.Ν. 
Ἁγ. Παρασκευῆς, Π. Ἐλευθεροχώρι Πιερίας 50€.



Χριστούγεννα στὰ ἀμελὲ ταμπουροῦ

Τὸ χαρτὶ γιὰ τὸν ἐκτοπισμὸ τοῦ 
Χρήστου καὶ τοῦ υἱοῦ του Εὐρι-

πίδη ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα τοῦ Εὔ-
ξεινου Πόντου πρὸς τὸ ἐσωτερικό 
τῆς Μ. Ἀσίας ἦλθε παραμονὲς τῶν 
Χριστουγέννων τοῦ 1915. Μὲ τὴν 
ἔναρξη τοῦ Α΄ παγκοσμίου πολέμου, 
ἀπὸ τὴν 21η Ἰουλίου 1914, ἡ Τουρ-
κία εἶχε κηρύξει γενικὴ ἐπιστράτευ-
ση ὅλων τῶν ἀνδρῶν πολιτῶν τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ 
19 ἕως 45 χρόνων. Οἱ φυγόστρατοι 
τουφεκίζονταν ἂν συλλαμβάνονταν 
ἢ καταδικάζονταν ἐρήμην εἰς θάνα-
τον.

Οἱ χριστιανοὶ ἐπίστρατοι δὲν θὰ 
κρατοῦσαν ὅπλο. Προορίζονταν γιὰ 
τὰ τάγματα ἐργασίας, τὰ περιβόη-
τα ἀμελὲ ταμπουροῦ, ἕνα σατανικὸ 
ἐργαλεῖο ἐξόντωσης τῶν νέων καὶ 
εὔρωστων Χριστιανῶν τῆς Ὀθωμα-
νικῆς Αὐτοκρατορίας.  Ἤδη ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς τοῦ 1915 σὲ μυστικὴ σύσκε-
ψη τῶν Νεοτούρκων, τοῦ προέδρου 
τους Ζαλαὰτ πασᾶ, τοῦ Ἐμβὲρ πασᾶ 
καὶ τοῦ δόκτορος Ναζίμ, ἀποφασί-
ζεται ἡ ἐθνοκάθαρση σύμφωνα μὲ 
τὸ σχέδιο τοῦ Γερμανοῦ Liman von 

Sanders Γερμανοῦ στρατάρχη, ἐκ-
προσώπου τοῦ Κάιζερ καὶ ἀρχηγοῦ 
τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ.

Στόχος τῶν Γερμανῶν ἡ γερμα-
νοποίηση τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτο-
κρατορίας, καὶ οἱ  Ἕλληνες μὲ τὴν 
οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστική τους 
εὐρωστία ἀποτελοῦν σημαντικὸ 
ἐμπόδιο σ’ αὐτό. Πρέπει νὰ ἐξο-
ντωθοῦν. Τὰ μέσα γιὰ τὸν ξεριζωμό: 
Διωγμοί, ἐκτοπισμοί, οἰκονομικὸ 
μποϊκοτάζ, ψυχολογικὴ τρομοκρα-
τία, λεηλασίες, φυλακίσεις, ἀπει-
λές, ὕβρεις, προπηλακίσεις, βιασμοὶ 
γυναικῶν, διαρπαγές, δολοφονίες, 
σφαγές, ἀπαγχονισμοί, ἀποτεφρώ-
σεις πτωμάτων.

Ἡ φάλαγγα τῶν νέων ἀνδρῶν ξε-
κίνησε μιὰ παγωμένη νύχτα τοῦ 
Δεκεμβρίου, μὲς στὴν μαινόμενη 
χιονοθύελλα. Τοὺς εἶχαν ἀπαγο-
ρεύσει νὰ ἔχουν μαζί τους τρόφιμα 
καὶ σκεπάσματα. Τὸ ταξίδι πρὸς τὸ 
λευκὸ θάνατο εἶχε ξεκινήσει. Βάδι-
ζαν ἀργὰ μέσα στὴ νύχτα κάτω ἀπὸ 
τὸ χιόνι ποὺ στροβιλιζόταν γύρω 
τους κι ἔπεφτε ἁπαλά. Μιὰ ἀπόκο-
σμη ἀχλή τὰ κάλυπτε ὅλα μὲ ἀσύλ-
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ἑνώνεται ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως 
μὲ τὸ πλαστούργημά Του γιὰ νὰ τὸ 
θεώσει. Μέγα τό μυστήριο τῆς συ-
γκαταβάσεως! Ἄπειρη ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον 
ἠνώθησαν τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. 
Σήμερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε 
καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέ-
βηκε…» ὑμνολογεῖ ὁ Χρῆστος καὶ 
ὁ υἱὸς του κρατᾶ τὸ ἴσο. Τὰ κατα-
σκαμμένα ἀπὸ τὶς κακουχίες, τὴν 
πείνα, τὴ δίψα, τὸ ψύχος, τὸ βούρ-
δουλα, τοὺς προπηλακισμούς, πρό-
σωπα τῶν Χριστιανῶν συντρόφων 
τους ἁπαλαίνουν, ἠρεμοῦν, γλυκαί-
νονται. Εἶναι σὰν νὰ μεταφέρει καὶ 
σ’ ἐκείνους ὅπως τότε στοὺς ἀγραυ-
λοῦντες ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ ὁ 
φωτεινὸς ἄγγελος τὸ καλὸ ἄγγελμα: 
«Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν 
μεγάλην … ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
Σωτήρ, ὃς ἔστι Χριστὸς Κύριος…».

Ἐνικήθη τὸ κράτος τοῦ θανάτου μὲ 
τὴν ὑπερφυὴ Σάρκωσή Του, τὴ μετέ-
πειτα θυσία Του στὸ Σταυρὸ καὶ τὴν 
Ἀνάστασή Του. Τοὺς 300 μελλοθά-
νατους, τοὺς καταδικασμένους ἀπὸ 
τὴ μισαλλοδοξία καὶ τὴ μοχθηρία 
τῆς πεπτωκυίας ἀνθρώπινης φύσης, 
αὐτὸ τὸ σωτηριολογικὸ μήνυμα, 
τώρα, σ’ αὐτὴ τὴ δεινὴ κατάσταση 
ποὺ ἔχουν περιέλθει, τοὺς ἀγγίζει 
περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε.

Ὁ 19χρονος Εὐριπίδης, ἄπειρος 
στὶς μεγάλες συγκινήσεις, ἀναλύ-
εται σὲ λυγμούς. Ὁ πατέρας του, 
ὅπως εἶναι καθισμένος πάνω στὸ 
χιόνι πλάι πλάι, τὸν ἀγκαλιάζει ἀπὸ 
τοὺς ὤμους, καὶ τοῦ μιλᾶ μὲ σιγου-
ριά. «Βάστα γερά, παλληκάρι μου. 
Ὄρθια τὴν ψυχή σου. Τοῦ χρόνου 
τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας θὰ τὴ 
γιορτάσουμε ἐλεύθεροι».
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ληπτη ὀμορφιὰ ἐκεῖ ὅπου ἀνηλεὴς 
παραμόνευε ὁ θάνατος. Ὁ 19χρονος 
Εὐριπίδης τουρτουρίζοντας σφίχτη-
κε πάνω στὸ 45χρονο γεροδεμένο 
πατέρα του γιὰ νὰ τὸν ζεστάνει ἡ 
ἀσφάλεια τῆς πατρικῆς ἀγκάλης. Ὁ 
βούρδουλας ποὺ ἔπεσε καμτσικω-
τὸς στὶς ράχες τους τοὺς χώρισε. Ὁ 
Τοῦρκος φρουρός, κουρασμένος καὶ 
ταλαιπωρημένος κι αὐτός, ἄρχισε νὰ 
τοὺς βρίζει μὲ σκαιότητα. Ἄυπνοι, 
νηστικοὶ καὶ παγωμένοι συνέχιζαν 
τὴν πορεία πρὸς τὸ ἄγνωστο μαζὶ μὲ 
300 ἀκόμη τάλανες συμπατριῶτες 
τους.

Λίγες μέρες μετά, κι ἐνῶ ἡ φάλαγ-
γα καθισμένη κατάχαμα ἐπάνω στὸ 
χιόνι, στὴν ὕπαιθρο, στὴ μέση τοῦ 
πουθενά, ἔτρωγε ἀπὸ ἕνα κομμά-
τι ψωμὶ ἀπὸ βίκο ποὺ οὔτε τὰ ζῶα 
τὸ καταδέχονταν κι ἀπὸ μιὰ παστὴ 
σαρδέλα γιὰ νὰ εἶναι ἡ δίψα τους 
μεγαλύτερη καὶ νὰ προσπαθοῦν 
βαδίζοντας νὰ ξεδιψάσουν καταπί-
νοντας τὶς νιφάδες τοῦ χιονιοῦ, ὁ 
Χρῆστος ἄρχισε νὰ ψάλλει τὸ «Χρι-
στὸς γεννᾶται δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ 
οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ 
γῆς ὑψώθητε…». Ἦταν ἄρχων πρω-
τοψάλτης χρόνια τώρα στὴν ἐκκλη-
σία τῆς Ἁγ. Ἄννης καὶ γνώριζε ἀπ’ 
ἔξω τροπάρια, ἀπολυτίκια, κοντά-
κια, δοξαστικὰ ποὺ τὰ μελωδοῦσε 
μὲ φωνὴ Ἀγγέλου.. Εἶχε μετρήσει τὶς 
μέρες. Σὲ λίγες ὧρες ξημέρωναν Χρι-
στούγεννα. Αὐτὴ ἦταν ἡ Ἅγια Νύχτα 
κατὰ τὴν ὁποία «Θεὸς ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί», ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε 
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἔλαβε σάρκα 
καὶ νοῦ καὶ θέληση καὶ ζωὴ ἀνθρώ-
πινη, ἔγινε ὁ ἴδιος ὁ Κτίστης κτίσμα, 
ὁ Ἀόρατος καὶ Ἀσώματος ὁρᾶται καὶ 
ψηλαφᾶται, ὁ Θεὸς ἐνανθρωπίζεται, 
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Πέντε μῆνες μετά, ὁ Χρῆστος μὲ 
τὸν υἱό του καὶ ὅσους δὲν ὑπέκυψαν 
στὸ δρόμο ἀπὸ τὴν πείνα, τὴν ἀπλυ-
σιὰ καὶ τὶς ἐξαντλητικὲς πορεῖες, 
περίπου 230 Χριστιανοί, βρίσκονται 
στὸ Καρπέρ, μιὰ πόλη στὰ ὅρια τῆς 
περιοχῆς τῶν Κούρδων, ὅπου μαι-
νόταν ὁ ρωσοτουρκικὸς πόλεμος. 
Οἱ ἐξαθλιωμένοι Ρωμιοὶ τοῦ Πόντου 

κουβαλοῦν ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὰ με-
σάνυχτα πυρομαχικὰ στὸν τουρκικὸ 
στρατὸ κι ἐπισκευάζουν δρόμους. 
Μιὰ ἄθλια χλαίνη ἡ μόνη στρατιωτι-
κή τους ἐξάρτυση, αὐτὴ παλτό, αὐτὴ 
καὶ σκέπασμα τὴ νύχτα, μιὰ ἀραι-
οκατοικημένη χορτόσουπα κι ἕνα 
κομμάτι ψωμὶ δύο φορὲς τὴ μέρα ἡ 
μόνη τους τροφή. Κάθε μέρα κι ἕνας 
δικός τους ἐγκαταλείπει τὸν μάταιο 
τοῦτο κόσμο ἀπὸ τὴν ἐξάντληση, 
τὴν πείνα καὶ τὸ ἄγριο ξυλοκόπημα 
τῶν αἱμοδιψῶν Τούρκων φρουρῶν.

Οἱ Ρῶσοι γιὰ νὰ δημιουργήσουν 
ἀντιπερισπασμὸ στὸν τουρκικὸ 
στρατὸ ὑποκίνησαν τοὺς Κούρδους 
τῆς περιοχῆς κι ἐκεῖνοι ξεσηκώθηκαν 

σ’ ἐπανάσταση. Μὲς στὴν ἀναμπου-
μπούλα ὁ Χρῆστος μὲ τὸν Εὐριπίδη 
καὶ καμιὰ τριανταριὰ συντρόφους 
τὸ ’σκασαν. Βάδιζαν στὰ τυφλὰ 
στὴν ἀρχὴ μόνο γιὰ ν’ ἀπομακρυν-
θοῦν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν πολεμι-
κῶν ἐπιχειρήσεων. Ἀπὸ τὰ τουρκικὰ 
χωριὰ ποὺ περνοῦσαν ἔκλεβαν ἀπὸ 
τὰ ἀκρινὰ σπίτια τρόφιμα καὶ ροῦ-

χα, τὴν ἡμέρα 
κρύβονταν σὲ 
σπηλιὲς καὶ τὴ 
νύχτα βάδιζαν, 
ὅπως οἱ πρό-
γονοί τους, οἱ 
Μύριοι τοῦ Ξε-
νοφώντα, πάνω 
στὰ ἴδια δύσβα-
τα, δασώδη Κο-
λχικὰ βουνὰ μὲ 
κατεύθυνση τὴν 
Τρ α π ε ζ ο ύ ν τ α 
ποὺ εἶχε ἤδη πα-
ραδοθεῖ ἀπὸ τὸν 
Τοῦρκο βαλὴ 
Μεχμὲτ Τζεμὰλ 

Ἀζμήμπεη, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1916, 
στὸν μητροπολίτη Χρύσανθο.

Λίγες μέρες μετὰ προελαύνουν οἱ 
Ρῶσοι καὶ τὴν καταλαμβάνουν. Οἱ 
αἰχμάλωτοι τῶν ἀμελὲ ταμπουροῦ 
ποὺ δραπέτευσαν ἦταν ὅλοι τους 
ἀδύναμοι, σκελετωμένοι ἀλλὰ ἡ ἀν-
δρεία ψυχὴ τους εἶχε σθένος. Χρει-
άζονταν ὅπλα γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν 
κι ἔστηναν ἐνέδρες μὲς στὸ πυκνό, 
ὑγρὸ δάσος μὲ τὴν ὀργιώδη βλά-
στηση σὲ περιπόλους τουρκικὲς κι 
ἅρπαζαν τὰ ὅπλα τους. Σ’ ἕνα μήνα 
ἡ ἀντίστροφη πορεία τους πρὸς τὴν 
ἐλευθερία τοὺς ἔφερε στὴν Τραπε-
ζούντα. Ἑνώθηκαν σκιρτώντας ἀπὸ 
ἀγαλλίαση μὲ τὶς οἰκογένειές τους 
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ποὺ τοὺς λογάριαζαν ὁριστικὰ χα-
μένους. Εἶχαν πικρὴ πείρα οἱ  Ἕλλη-
νες τῆς Μικρασίας. Ἐλάχιστοι ἐπιβί-
ωναν στὰ ἀμελὲ ταμπουροῦ.

Ὁ Χρῆστος καὶ ὁ Εὐριπίδης βρῆκαν 
τὴ μάννα μὲ τὶς 3 κόρες ποὺ τὶς 

ἔκρυβε μῆνες σ’ ἕνα ἀνήλιαγο, ὑγρὸ 
ὑπόγειο γιατί οἱ Τοῦρκοι τσέτες ἅρ-
παζαν καὶ βίαζαν νεαρὲς χριστιανὲς 
κι ὕστερα τὶς βασάνιζαν ἀνηλεῶς 
καὶ τὶς σκότωναν. Ὁ Χρῆστος λίγο 
μόνο ξεκουράστηκε στὴν Τραπε-
ζούντα τῆς ρωσικῆς κατοχῆς. Φο-
βοῦνταν τὶς τροπὲς τοῦ πολέμου. 
Ἡ μπολσεβικικὴ ἐπανάσταση μαι-
νόταν στὸ ἐσωτερικό τῆς Ρωσίας. 
Δὲν ἦταν σίγουρος γιὰ τὴν ἔκβα-
ση τοῦ ρωσοτουρκικοῦ πολέμου. 
Ἂν οἱ Ρῶσοι ἀποσύρονταν ἀπὸ τὴν 
Τραπεζούντα κι ἐπανέρχονταν οἱ 
Τοῦρκοι, αὐτὸς ἦταν ἕνας ἐφιάλτης 
ποὺ οὔτε στῶν ἐχθρῶν του τὰ ὄνει-
ρα δὲν ἤθελε νὰ τὸν στείλει. Εἶχε 
ἀκούσει γιὰ τὶς συζητήσεις ποὺ γί-
νονταν, γιὰ τὶς ζυμώσεις σχετικὰ 
μὲ τὴ δημιουργία ἀνεξάρτητου πο-
ντιακοῦ κράτους. Ἀλλὰ ἤθελε κάτι 
πιὸ χειροπιαστὸ ἀπὸ μιὰ χιμαιρικὴ 
οὐτοπία. Τὸ συζήτησε μὲ τὴ γυναί-

κα του καὶ τὰ παιδιά του. Στὰ βουνὰ 
τῆς Σάντας τὸ ποντιακὸ ἀντάρτικο 
ἀνθοῦσε. Εἶχαν μαζί τους οἱ ἀντάρ-
τες καὶ τὰ γυναικόπαιδά τους γιὰ νὰ 
τὰ προστατέψουν. Πῆραν ὅλοι μαζὶ 

τὴν ἀπόφαση. Ὁ Χρῆστος 
ἦλθε σ’ ἐπαφὴ μὲ τὸν κα-
πετὰν Εὐκλείδη Κουρτί-
δη ποὺ ’χε γίνει θρύλος 
ἀνάμεσα στοὺς Πόντιους 
κι ἀναχώρησαν ὅλοι μαζὶ 
γιὰ τὰ βουνὰ τῆς Σάντας 
πρὶν ἀπὸ τὸν Νοέμβριο 
τοῦ 1917 ποὺ διαλύθηκε 
ὁ ρωσικὸς στρατὸς στὸν 
Πόντο. Δὲν ἦταν στὴν 
Τραπεζούντα, ὅταν ὀρδὲς 
Κοζάκων τὴ λεηλατοῦσαν 
κι ὅταν ἐξαπολύθηκε στὴ 
μαρτυρικὴ πόλη καὶ σ’ 

ὅλο τὸν Πόντο ἡ μαύρη τρομοκρα-
τία τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Γιόρτασαν 
ἐλεύθεροι στὰ δασώδη, παχύσκια, 
εὐεργετικὰ βουνὰ τῆς Σάντας τὰ 
Χριστούγεννα μὲ Πόντιο ὀρθόδοξο 
παπά, μὲ ψάλτη τὸ Χρῆστο καὶ ἰσο-
κράτη τὸν Εὐριπίδη ὅπως εἶχε ὑπο-
σχεθεῖ ὁ Χρῆστος στὸν υἱό του, τὰ 
περασμένα μαρτυρικά, λευκὰ Χρι-
στούγεννα στὰ ἀμελὲ ταμπουροῦ. 
Στὸ χριστουγεννιάτικο γεῦμα μὲς 
στὰ ἀντάρτικα κρησφύγετα, ὁ Χρῆ-
στος ἄφησε ὑποθήκη στὰ παιδιὰ 
του «Ὅταν κάνετε κι ἐσεῖς παιδιά, 
νὰ τοὺς μάθετε τὴ συγχώρεση καὶ 
τὴν ἀγάπη, γιατί γι’ αὐτὴν ὁ Θεὸς 
ἔγινε ἄνθρωπος. Ἀλλὰ νὰ τοὺς δι-
δάξετε καὶ τὴν ἱστορία τῶν δεινῶν 
τοῦ Πόντου. Νὰ μάθουν καὶ νὰ μὴν 
ξεχνοῦν. Λαὸς ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν 
ἱστορία του δὲν ἔχει μέλλον».

Φάνη Κουντουριανοὺ - Μανωλο-
πούλου
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Στὰ νοσοκομεῖα συχνάζει ἡ «ἁγιότητα»…
γεῖται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 
ποὺ τὴν ἀκούει. Αἰσθά-
νεται ὁ ἕνας ἀλληλέγγυος 
τοῦ ἄλλου. Δὲν νιώθεις αὐτὴ 
τὴν καταστροφικὴ μοναξιὰ 
τοῦ πόνου. Λὲς μέσα σου, «ὅτι 
ὑπάρχουν κι ἄλλοι σὰν κι ἐμέ-
να. Δὲν εἶμαι μόνος. Εἴμαστε 
πολλοὶ θὰ παλέψουμε καὶ θὰ 
νικήσουμε».

Μιὰ κυρία ἀπὸ διπλανὸ δω-
μάτιο στὸ ὁποῖο διαμέναμε 
ἐμεῖς, δίχως νὰ μᾶς γνωρίζει, 
μᾶς μιλοῦσε μὲ οἰκειότητα 
γιὰ τὴν ἐμπειρία τοῦ ἄνδρα της 
σὲ σχέση μὲ τὴν ἀσθένεια. Γιὰ 
τὰ πολλαπλὰ χειρουργεῖα ποὺ 
τοὺς κούρασαν ἀλλὰ δὲν τοὺς 
ἀπογοήτευσαν. Προσπαθοῦσε 
μὲ ἀγωνία νὰ μᾶς κοινωνήσει 
τὴν ἐλπίδα της, ὅτι ἀξίζει νὰ 
δώσουμε τὴν μάχη. Ἀγωνιοῦσε 
σὲ κάθε της λέξη, νὰ μεταδώσει 
κουράγιο, νὰ διώξει τὸν φόβο 
καὶ τὴν ἀπειλὴ ἀπὸ τὶς καρδιές 
μας. Στὸ τέλος ἄνοιξε τὴν τσά-
ντα της καὶ ἔδωσε στὴν φίλη 
μου ἀσθενῆ, μαζὶ μὲ ἕνα ἀπί-
στευτο χαμόγελο, ἕνα πολὺ 
ὡραῖο δῶρο. Μιὰ κούπα ὅπου 
ἡ ἴδια εἶχε δημιουργήσει. Τὴν 
πρόσφερε ἱεροτελεστικά. Μὲ ἕνα 
φιλὶ γεμάτο ἀγάπη.

Χρειάστηκε γιὰ μερικὲς μέρες, νὰ 
μείνω στὸ νοσοκομεῖο κάνοντας 

συντροφιὰ σὲ ἕναν νέο ἄνθρωπο ὁ 
ὁποῖος ὑποβλήθηκε σὲ σοβαρὴ χει-
ρουργικὴ ἐπέμβαση. Καὶ ὁμολογῶ 
ὅτι ἀποκόμισα ἐμπειρίες καὶ βιώμα-
τα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ στὰ προσφέρει 
κανένα βιβλίο καὶ καμία ὁμιλία ὅσο 
ὑπέροχη ἢ «πνευματικὴ» κι ἂν εἶναι.

Τὸ νὰ ζεῖς μέσα σὲ ἕνα νοσοκομεῖο 
ὅταν μάλιστα δὲν ὑπάρχει ἐξοικείω-
ση μὲ ἐπαγγελματικὴ μορφή, δὲν εἶ-
ναι μιὰ συνηθισμένη ἐμπειρία. Βλέ-
πεις, ἀκοῦς, κατανοεῖς καὶ βιώνεις 
πολλὰ πράγματα, σὲ διαφορετικὰ 
ἐπίπεδα. Γνωρίζεις πραγματικότη-
τες ποὺ ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τὸ κτίριο σοῦ 
διαφεύγουν. Ὄχι ὅτι δὲν ὑπάρχουν, 
ἀλλὰ οἱ καθημερινοὶ ρυθμοὶ σὲ ὁδη-
γοῦν στὴν λήθη τους.

Αὐτὸ ποὺ ζεῖς μὲ ἄμεσο τρόπο 
μέσα σὲ ἕνα νοσοκομεῖο, εἶναι ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι στὴν ἐξουθένωση τοῦ 
πόνου, τὶς περισσότερες φορὲς γί-
νονται φιλάνθρωποι. Ὁ ἕνας ἔρχε-
ται πιὸ κοντὰ στὸν ἄλλο. Μιλᾶνε 
περισσότερο καὶ μὲ μεγαλύτερη 
εὐκολία. Ἀντικρίζεις τὴν δίψα τους, 
νὰ διηγηθεῖ ὁ καθένας τὴν δική του 
ἱστορία. Νὰ μοιραστεῖ τὴν ἐμπειρία 
τοῦ δικοῦ του καημοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ 
διαδικασία ξεκουράζει καὶ ἀναπαύ-
ει, ὄχι μονάχα ἐκεῖνον ποὺ τὴν διη-
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Μιὰ ἄλλη κυρία τοῦ ὀρόφου, μᾶς 
κοίταζε στὸ διάδρομο τοῦ νοσο-
κομείου νὰ κινούμαστε ἀργὰ καὶ 
βασανιστικὰ καὶ δάκρυσε. Ποιὸς 
ξέρει ἄραγε τί σκεφτόταν; Γιὰ ποιὸ 
δικό της προσωπικὸ λόγο ἔρεαν 
τὰ δάκρυα ἀπὸ τὰ μάτια της; Καὶ 
ὅμως ἦταν ἀληθινή.  Ἔπασχε γιὰ μιὰ 
προσωπική της ἱστορία καὶ γινόταν 
πλησίον.

Πολλὰ θὰ μποροῦσα νὰ διηγηθῶ 
γιὰ αὐτὲς τὶς λίγες μέρες στὸ χῶρο 
ποὺ ἱερουργεῖται τὸ μυστήριο τοῦ 
ἀνθρώπινου πόνου. Ὅμως θὰ πε-
ριοριστῶ νὰ ἀναφέρω ἀκόμη δυὸ  
ἐμπειρίες ποὺ ἐμένα μοῦ δίδαξαν 
πολλὰ σημαντικά.

Πρῶτα γιὰ τὸν νέο αὐτὸν ἄνθρω-
πο ποὺ συνόδευσα στὸ νοσοκομεῖο 
καὶ ἔμεινα δίπλα του. Ἔπασχε φο-
βερά. Ὑπέφερε ἀπίστευτα καὶ ὅμως, 
δὲν μᾶς ἄφησε οὔτε ἐμένα οὔτε τοὺς 
ἐπισκέπτες ποὺ ἦρθαν νὰ τὴν δοῦν 
νὰ νιώσουμε οἶκτο, θλίψη καὶ τὸ 
σημαντικότερο ἀπογοήτευση. Μᾶς 
παρηγοροῦσε ἀντὶ νὰ τὴν παρηγο-
ροῦμε. Μᾶς ἐνδυνάμωνε ζωσμένη 
στὴν κυριολεξία μὲ καλώδια, παρο-
χὲς ὁρῶν, παυσίπονων καὶ ἀντιβιο-
τικῶν. Ὅταν βλέπεις ἕναν ἄνθρωπο 
νὰ ὑποφέρει οἰκτρά, νὰ πονάει καὶ 
νὰ βασανίζεται ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ 
τὴν ἀρρώστια καὶ τὶς ἐπιπτώσεις της 
καὶ παραταῦτα νὰ χαμογελᾶ μόνο 
καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχήσει 
ἐσένα ποὺ ἀγαπᾶ, τότε σαφῶς καὶ 
μιλᾶμε γιὰ μιὰ μορφὴ ἁγιότητας, 
ὅπου ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἔντονη ὡς κουράγιο καὶ ἐλπίδα, θυ-
σία καὶ ἀνάσταση.

Τὸ δεύτερο στὸ ὁποῖο θέλω νὰ ἀνα-
φερθῶ, εἶναι ὅτι μοῦ ἔκανε ἀπίστευ-
τη ἐντύπωση, τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμφα-
νίστηκαν ἄνθρωποι τῆς ἐκκλησίας 
καὶ ὄχι μόνο, ἀπὸ τὸ πουθενὰ- καὶ 

ἐξηγοῦμαι- ὅταν λέω ἀπὸ τὸ που-
θενὰ ἐννοῶ, πὼς δὲν ὑπῆρξαν φίλοι, 
γνωστοὶ ἢ ἔστω συγγενεῖς τῆς ἀρ-
ρώστου, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο θέλησαν 
νὰ προσφέρουν οἰκονομικά, ἀλλὰ 
τὸ σημαντικότερο, φιλάνθρωπα 
προθυμοποιήθηκαν νὰ μείνουν ἕνα 
βράδυ συντροφιὰ μὲ τὴν ἄρρωστη. 
Αὐτὸ εἶναι ἁγιότητα.

Εἶναι μιὰ βαθιὰ ἐλπίδα, ὅτι ὁ Θεὸς 
στὶς μέρες μας δὲν ἄφησε ἀμαρτύρη-
το τὸν κόσμο του. Ἡ ἁγιότητά του, 
σαρκώνεται δίπλα μας, πλησίον μας, 
στοὺς σταυρωμένους ποὺ χαμο-
γελᾶνε ἀναστάσιμα. Στοὺς κουρα-
σμένους, ποὺ δίνουν τὸν ὕπνο τους 
καὶ τὸν λιγοστὸ χρόνο τους, γιὰ νὰ 
διακονήσουν καὶ βοηθήσουν τὸν 
συνάνθρωπό τους. Ἐκεῖ μοσχοβολᾶ 
παράδεισος. Ἅγιοι ἄνθρωποι, ὑπάρ-
χουν δίπλα μας. Στὴν καθημερινό-
τητά μας, μόνο ποὺ δὲν εἶναι ἀπό-
λυτο νὰ φορᾶνε ράσα καὶ νὰ ἔχουν 
μακριὰ γένια. Οὔτε ὁπωσδήποτε νὰ 
ζοῦν σὲ κάποιο μακρινὸ μοναστήρι. 
Εἶναι δίπλα στὴν πόρτα μας. Στὸ δι-
πλανὸ κουδούνι τῆς πολυκατοικίας 
μας. Εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ σιωπηλὰ 
καὶ ἀθόρυβα, δίχως τυμπανοκρου-
σίες καὶ φαντασμαγορίες, βιώνουν 
σταυρικὴ καὶ ἀναστάσιμη ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ ἐκείνους ποὺ ἡ ζωὴ 
δὲν εἶναι κέρδος καὶ δύναμη, ἀλλὰ 
χάσιμο καὶ δόσιμο στὸ ὄνομα τῆς 
ἀγάπης. «Ὅποιος ἀναζητάει τὸ ἴχνος 
τοῦ Θεοῦ σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, δὲν 
θὰ τὸ βρεῖ παρὰ μόνο στὸ πρόσωπο 
τῶν ἀρρώστων, τῶν πεινασμένων, 
τῶν φυλακισμένων, τῶν ξένων… 
Ὅποιος ἔχει ἀγόγγυστα σκατοσκου-
πίσει ἄρρωστο εἶναι μείζων ὅλων 
των τιτάνων τῆς θεολογίας.» (Σ. 
Ζουμπουλάκης)

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 
(π. Λίβυος)



«Πολυκατοικίες … Φάμπρικες…
Ὅλο καὶ πιὸ μεγάλες πολιτεῖες.

Ὅλο καὶ πιὸ μεγάλα νεκροταφεῖα.
Ἔχουμε νὰ θάψουμε τόσους ζω-

ντανοὺς»
(Ν.Β.Τυπάλδη)

H μοναξιὰ τοῦ σύγχρονου ἀν-
θρώπου φαίνεται ὅτι ἀποτε-

λεῖ τὸ μεγάλο μαρτύριό του, γιατί 
ἐναντιώνεται στὴ φύση του καὶ 
ἀνατρέπει τὴν ἰσορροπία του.
Ὅταν ὁ Θεὸς μᾶς δημιούργησε 

«κατ’ εἰκόνα» Του, στὴν πραγμα-
τικότητα ἔθετε μέσα μας τὴν ἀνά-
γκη γιὰ κοινωνικότητα, γιὰ σχέση. 
Ὅπως Ἐκεῖνος εἶναι Τριαδικὸς καὶ 
ζεῖ τὴν τέλεια κοινωνία τῶν προ-
σώπων, ἔτσι καὶ ἐμεῖς καλούμαστε 
νὰ ζήσουμε μεταξύ μας. Τότε εἴμα-
στε φυσιολογικοὶ καὶ ἡ χαρὰ μὲ 
τὴν πληρότητα κυριαρχοῦν στὴν 
ὕπαρξή μας.
Ἡ μοναξιά, ὡς γνώρισμα τοῦ δια-

βόλου, συγχύζει τὸν ἄνθρωπο, τὸν 
ἀναστατώνει, τὸν συνθλίβει. Γεύε-
ται τὴν κόλαση ἀπὸ τώρα, γιατί ἡ 

κόλαση, εἶναι ἡ ἀκοινωνησία τῶν 
προσώπων, ἡ ἀδυναμία νὰ δεῖς τὸν 
ἄλλο «πρόσωπο μὲ πρόσωπο» καὶ 
νὰ γευτεῖς τὴ ζωή του καὶ αὐτὸς 
τὴ ζωή σου, κατὰ τὴν ἐμπειρία ποὺ 
εἶχε ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτι-
ος. Ἡ ἑκούσια μοναξιὰ γιὰ ἡσυχία, 
περισυλλογὴ καὶ ἀνασυγκρότηση, 
ὅπως καὶ ἐνδεχομένως ἰσόβια ὡς 
ἐρημικὴ ζωή, ἀσφαλῶς δὲν εἶναι 
ἀκοινωνησία. Μᾶλλον συμβάλλει 
στὴ ὑπέρβαση τῆς φιλαυτίας μὲ τὴ 
μετάνοια καὶ ἄρα στὴν ἀπόκτηση 
τῆς ἀγάπης, δηλαδὴ τῆς κοινωνι-
κότητας.
Βέβαια, ἡ διαπίστωση τῆς μονα-

ξιᾶς στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο, ὅπως 
καὶ ἡ ἐπισήμανση τῆς ὀμορφιᾶς 
τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων, δὲν 
λύνει τὸ ὑπαρκτὸ πρόβλημα. Μὰ 
οὔτε φαίνεται πὼς λύνεται παρὰ μὲ 
ἀπόφαση τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου 
νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο καὶ τὸν 
πόνο τῆς μοναξιᾶς του.
Ἡ Ἐκκλησία, ὅταν λειτουργεῖ ὡς 

κοινότητα, ὡς πνευματικὴ οἰκογέ-
νεια, ἀσφαλῶς μπορεῖ νὰ βοηθήσει 
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Moναξιά καὶ κοινωνικότητα



οὐσιαστικὰ καὶ καταλυτικά, ὥστε 
ὁ μοναξιασμένος νὰ βρεῖ τὸν τρό-
πο ποὺ θὰ ζήσει ὄντως μέσα στὴν 
κοινωνία τῆς ἀγάπης, δίνοντας 
καὶ παίρνοντας. Ὅμως, δυστυχῶς, 
οἱ περισσότερες ἐνορίες ἔγιναν 
ἀπρόσωπες καὶ οἱ κληρικοὶ μὲ τοὺς 
λαϊκούς, ὅπως καὶ οἱ λαϊκοὶ μετα-
ξύ τους, ξένοι καὶ ἄγνωστοι ἀκόμα 
καὶ μέσα στὴ Θ. Λειτουργία.
Οἱ ἀλλαγὲς δὲν ἔρχονται μὲ νό-

μους καὶ μαζικὲς ἐντολές. Ὁ κα-
θένας, στὸ σημεῖο ποὺ συνειδητο-
ποιεῖ ὅτι χωρὶς σχέση καὶ κοινωνία 
μὲ τὸν ἄλλο πεθαίνει καὶ ἄρα κάτι 
πρέπει νὰ κάνει, θὰ ἀρχίσει νὰ 
βγαίνει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ 
συναντᾶ καρδιακά, καὶ ἄρα οὐσι-
αστικὰ καὶ ἐπώδυνα, τὸν ἀδελφό 
του. Ὄχι ζητώντας νὰ πάρει κατα-
νόηση, ἀγάπη, ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ 
νὰ δώσει αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ ἔχει, 
ἁπλὰ καὶ ἀνεπιτήδευτα.
Τότε θὰ καταλάβει ὅτι τώρα δὲν 

εἶναι μόνος! Ὅτι ἡ μοναξιὰ ἐπιλέ-
γεται, δὲν ἐπιβάλλεται. Ὅτι ἡ χαρὰ 
τῆς καρδίας πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγά-
πη καὶ ὄχι τὸν ἐγωκεντρισμό. Ὅτι 
σημασία, γιὰ νὰ ζήσουμε οὐσια-
στικά, δὲν ἔχει ὁ ἐαυτὸς μας ἀλλὰ 
ὁ ἄλλος ποὺ εἶναι ἀδελφός μας, 
ὅμοιος μέ μᾶς, μὲ ἴδιες ἀνάγκες 
μέ μᾶς, ποὺ ἐνδεχομένως νὰ θέλει 
ἐμᾶς!

π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους
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Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ καὶ κοινωνικοποίηση τοῦ παιδιοῦ
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Οὐδὲν γὰρ ἐν ἡμῖν ἄτιμον. Θεοῦ 
ἔργον ἐστί. (Ἄγ. Ἰωάν. Χρυσό-

στομος, Μ.G.61,258). Τίποτε δὲν 
εἶναι ἄτιμο μέσα μας, γιατί εἶναι 
ἔργο τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι ὅμως τόσο 
εὔκολο, εἰδικὰ γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ 
ἔχουν τὴν πρώτη εὐθύνη νὰ δια-
παιδαγωγήσουν τὰ παιδιὰ τους «ἐν 
παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου» πάνω 
στὸ σημαντικὸ αὐτὸ θέμα. Καὶ γιὰ 
τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἄς παρακο-
λουθήσουμε τὰ συμπεράσματα μιᾶς 
πρόσφατης μελέτης - ἔρευνας ποὺ 
πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀγγλία, 
τῆς ὁποίας ἡ κοινωνία δὲν μπορεῖ 
νὰ θεωρηθεῖ  ὡς «συντηρητική».

Πάνω ἀπὸ τὸ 61% τῶν γονιῶν δυ-
σκολεύονται νὰ μιλήσουν στὰ παι-
διά τους γιὰ εὐαίσθητα θέματα.

Σχεδὸν τὸ ἕνα τέταρτο τῶν γονιῶν 
προσποιεῖται ὅτι δὲν ἔχει ἀκούσει τὸ 
παιδὶ τους τὸ ὁποῖο ρωτάει γιὰ θέ-
ματα σχετικὰ μὲ τὸ σέξ, ἔτσι ἐπινο-
οῦν κάποιο τηλεφώνημα ἢ παραμέ-
νουν στὴν ἐργασία τους μέχρι ἀργὰ 
γιὰ νὰ ἀποφύγουν νὰ ἔρθουν  ἀντι-
μέτωποι μὲ «περίεργες» ἐρωτήσεις 
τοῦ παιδιοῦ τους ἢ ἐφευρίσκουν ἄλ-
λες δικαιολογίες γιὰ νὰ μὴ  δώσουν 
κάποια ἀπάντηση.

Πάνω ἀπὸ τὸ 50% τῶν γονιῶν 
ἀποκάλυψε ὅτι διακατέχονταν ἀπὸ 
φόβο ἢ ἀμηχανία,  ὅταν γιὰ πρώτη 
φορὰ ἔπρεπε νὰ μιλήσουν στὸ παιδί 
τους γιὰ σχετικὸ θέμα.

Περισσότεροι τοῦ 1/5 γονεῖς ἰσχυ-
ρίστηκαν ὅτι βρίσκονται σὲ ἀμηχα-
νία μὲ τέτοιου εἴδους συζητήσεις, 
ὅταν τὰ παιδιὰ τους εἶναι μικρά, 
γύρω στὴν ἡλικία τῶν τεσσάρων 
ἐτῶν.

Τὸ 41% τῶν γονιῶν διαπληκτίζο-
νται μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὸς πρέ-
πει νὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀναλά-
βει νὰ τὸ κάνει. Ὁ καθένας πετάει τὸ 
«μπαλάκι» στὸν ἄλλο.

Ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας 
γίνεται σαφὲς ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν 
γονιῶν δυσκολεύεται νὰ ἀντιμετω-
πίσει σωστὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα. 
Λανθασμένοι ὅμως χειρισμοὶ  ἔχουν 
ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὰ παιδιὰ 
οἱ ὁποῖες θὰ τὰ συνοδεύουν ἐφό-
ρου ζωῆς, διότι ἡ σεξουαλικότητα 
ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ἡ σεξουαλικὴ 
ὑγεία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ 
τὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία.

Ἡ ὑγιὴς σεξουαλικὴ κοινωνικο-
ποίηση τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 



ΚυριακήΦ6                                                                                                                                                     20

σπίτι, ἀφοῦ ἡ ἀνάπτυξη τῆς ταυτό-
τητας τοῦ φύλου ἀρχίζει νὰ ἐμφανί-
ζεται στὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ δεύτερο ἔτος 
περίπου, ἀπὸ τότε ἀρχίζει νὰ ἀποκτᾶ 
συνείδηση τοῦ ἐαυτοῦ του καὶ τῆς 
διαφορᾶς τῶν δύο φύλων. Οἱ γονεῖς 
ἔχουν τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ τονί-
σουν τὶς βαθιὰ ριζωμένες ἀξίες τῆς 
ζωῆς. Ἀπὸ τὴν πολὺ μικρὴ ἡλικία 
τὰ παιδιὰ ἐκτίθενται σὲ μηνύματα 
σχετικὰ μὲ τὴ σεμνότητα, τὸ γυμνὸ 
καὶ τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ μὲ βάση τὸ 
φύλο μαθαίνουν τὴ σχετικὴ συμπε-
ριφορά.

Οἱ συζητήσεις γιὰ τὶς διαφορὲς με-
ταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν καθὼς 
καὶ οἱ τρόποι ποὺ τὰ παιδιὰ χρησι-
μοποιοῦν τὴν σεξουαλικὴ γλώσ-
σα συμβάλλουν στὴ διαμόρφωση 
ὑγιοῦς σεξουαλικότητας. Οἱ γονεῖς 
διδάσκουν τὰ παιδιὰ σχετικὰ μὲ τὶς 
ἀξίες καὶ τὶς προσδοκίες τους μέσω 
τῆς συμπεριφορᾶς τους καὶ τῶν μη-
νυμάτων ποὺ αὐτὴ ἐκπέμπει ἀλλὰ 
καὶ μέσω τῶν δράσεών τους.

Ἡ σεξουαλικὴ κοινωνικοποίηση 
ἐπίσης πραγματοποιεῖται ἔξω καὶ 
πέρα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὸ 
σπίτι, καθὼς τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφη-
βοι παρατηροῦν τοὺς κοινωνικοὺς 
κανόνες, παρακολουθοῦν τὰ μέσα 
μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ συμμετέ-
χουν σὲ πολιτιστικὲς καὶ θρησκευ-
τικὲς δραστηριότητες, καθὼς καὶ 
στὴν ἀγωγὴ ποὺ προσφέρεται στὴν 
ἐκπαίδευση, ἂν καὶ ἐπισήμως δὲν 
ἔχει εἰσαχθεῖ στὰ σχολεῖα τὸ σχε-
τικὸ μάθημα. Ἀκόμη ἐκτίθενται τὰ 
παιδιά μας σὲ διάφορες καὶ ποικίλες 
ἀπόψεις ἠθικῆς  φύσεως σχετικὰ μὲ 
τὸ θέμα τῶν ἀμβλώσεων καὶ  τὸν 

περιβόητο ἔλεγχο τῶν γεννήσεων 
ὅπως τὸν ρόλο καὶ τὴν εὐθύνη τῶν 
δύο φύλων. Αὐτὰ τὰ ζητήματα καὶ οἱ 
διαφορετικὲς καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντί-
θετες ἀπόψεις ποὺ διατυπώνονται 
δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοοῦνται ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς. Ἐπίσης δὲν πρέπει νὰ 
πιστεύουν ὅτι ἀφήνουν ἀδιάφορους 
ἢ ἀνεπηρέαστους τούς ἐφήβους μας.

Οἱ γονεῖς συχνὰ προβάλλουν τὸ 
ἐρώτημα: Πότε πρέπει νὰ ξεκινήσει 
ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὸ σπίτι, σὲ 
ποιὰ ἡλικία τοῦ παιδιοῦ;  Ἡ ἀπάντη-
ση εἶναι πολὺ ἁπλή. Τότε ποὺ τὸ παι-
δί μας θὰ μᾶς θέσει τὴν πρώτη σχετι-
κὴ ἐρώτηση. Μπορεῖ νὰ εἶναι καθὼς 
διαβάζουμε μαζὶ τὴν δημιουργία τοῦ 
Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἀπὸ τὴν εἰκονο-
γραφημένη παιδικὴ Βίβλο ἢ ὕστερα 
ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ μυστη-
ρίου τῆς  Βάπτισης φιλικοῦ ἢ συγγε-
νικοῦ προσώπου καὶ μάλιστα διαφο-
ρετικοῦ φύλου ἢ μετὰ τὸ μυστήριο 
κάποιου Γάμου, τότε εἶναι μιὰ πολὺ 
καλὴ εὐκαιρία κατὰ τὸ σχολιασμὸ 
κάποιων εὐχῶν ἢ τῶν ἀναγνωσμά-
των νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ἱερότητα 
καὶ τὸν σκοπὸ τῆς σεξουαλικότητας.

Οἱ  ἀπαντήσεις  στὶς ἐρωτήσεις ποὺ 
θέτουν τὰ παιδιά, χρειάζονται ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ μας  ἑτοιμότητα, τέχνη, 
εὐστροφία καὶ προπαντὸς ἀλήθεια. 
Τὶς προσαρμόζουμε στὴν ἡλικία, 
τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα καὶ τὶς 
ἀνάγκες τοῦ συγκεκριμένου παιδι-
οῦ.  Ἰδιαίτερα μὲ τοὺς ἐφήβους ἄς 
κρατήσουμε διαύλους ἐπικοινωνίας 
ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερους καὶ 
πάντα ἀνοιχτούς. Δὲν χρειάζεται νὰ 
τὸ «παίξουμε» μαζί τους “cool” σὲ 
σκληρὲς ἐρωτήσεις τους. Βεβαίως 
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τὸ λιγότερο ἄγχος μπορεῖ νὰ φέρει 
καλύτερα ἀποτελέσματα. Ὅμως θὰ 
ἐκτιμηθεῖ πολὺ ἂν ἀκουστεῖ ἀπὸ τὰ 
χείλη μας: «Αἰσθάνομαι λίγο ἀμή-
χανα μὲ τὴν ἐρώτησή σου». Μιλώ-
ντας στοὺς ἐφήβους μας γιὰ τὸ σέξ, 
ἄς τοὺς μιλήσουμε γιὰ τὶς διαπρο-
σωπικὲς σχέσεις, γιὰ τὸ φύλο, τὰ 
στερεότυπα, τὴν ἐφηβεία, τὴν ἐν-
συναίσθηση, τὴ δυναμικὴ ἐνέργεια 
ποὺ διαθέτουν, τὰ συστήματα ἐπι-
κοινωνίας, τὶς ἀξίες, τὴν ἕλξη, τὴν 
εἰκόνα τοῦ σώματος, τὶς διαστροφὲς 
ποὺ εἶναι «πειρασμὸς καὶ τραῦμα», 
ὅπως ἀποδίδεται στὰ ἑλληνικά τό 
σπουδαῖο ἔργο τοῦ π. Marc-Antoine 
Costa de Beauregard, καὶ θεωροῦ-
νται πλέον ἀπὸ πολλοὺς ὡς φυσιο-
λογικές, ἀλλὰ καὶ τὴ θέση τῆς Γρα-
φῆς καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 
Ἄς συνειδητοποιήσουν οἱ ἔφηβοί 
μας, τὰ παιδιά μας, ὅτι εἶναι τὰ ἀφε-
ντικὰ τοῦ σώματός τους ἀλλὰ καὶ 
ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τέλος 
ἃς γνωρίζουμε πολὺ καλὰ κι ἐμεῖς 
καὶ τὰ παιδιά μας ὅτι δὲν ὑπάρχει 
λόγος ἢ πράξη μας χωρὶς συνέπεια.   

Ἀθαν. Ἀστ. Γκάτζιος

  Ἀνανέωση Συνδρομῆς 

Ἀγαπητοὶ συνδρομητὲς,
Στηριζόμενοι στὴ δική σας ἀγάπη 
διατηροῦμε καὶ τὴ νέα χρονιὰ τὴ 
συνδρομὴ στὰ 5 €.
Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ 
νὰ γίνει εἴτε ἀπευθείας στὸν τοπικὸ 
διανομέα τοῦ περιοδικοῦ εἴτε μὲ 
κατάθεση στὸν λογαριασμὸ τῆς 
τράπεζας Πειραιῶς: 5254-076004-404 
EUR
Ἀναγράφετε τὸ ὀνοματεπώνυμό σας 
γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ ἀποστολὴ τῆς                            

ἀπόδειξης.

Μιὰ μέρα ἕνας ἄντρας πῆγε νὰ 
συναντήσει τὸ φιλόσοφο Σω-

κράτη καὶ τοῦ εἶπε:
-Ἄκου Σωκράτη, πρέπει νὰ σοῦ 

διηγηθῶ πῶς συμπεριφέρθηκε ὁ φί-
λος σου.

-Θὰ σὲ διακόψω ἀμέσως, ἀπάντη-
σε ὁ Σωκράτης. Σκέφθηκες πρῶτα 
νὰ περάσεις αὐτὸ πού θέλεις νὰ μοῦ 
πεῖς ἀπὸ τὰ τρία κόσκινα;

Κι ἐπειδὴ ὁ ἄντρας τὸν κοίταζε 
σκεφτικός, ἐκεῖνος πρόσθεσε.

Ναί, λοιπὸν πρὶν μιλήσουμε, πρέπει 
πάντα νὰ περνᾶμε αὐτὰ  ποὺ ἔχουμε 
νὰ ποῦμε ἀπὸ τὰ τρία κόσκινα. Ἄς 
δοῦμε λοιπόν! Τὸ πρῶτο κόσκινο 
εἶναι τῆς ἀλήθειας. Εἶσαι βέβαιος 
ὅτι αὐτὸ πού ἔχεις νὰ μοῦ πεῖς εἶναι 
ἀπόλυτα ἀληθινό;

-Ὄχι, ἄκουσα νὰ τὸ λένε κάποιοι 
καί…

-Ὡραία! Φαντάζομαι ὅμως πώς τὸ 
πέρασες τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ δεύ-
τερο κόσκινο, πού εἶναι τὸ κόσκινο 
τῆς καλοσύνης, Αὐτὸ πού θέλεις νὰ 
μοῦ πεῖς εἶναι τουλάχιστον καλό;

Ὁ ἄντρας δίστασε, ἔπειτα 
ἀπάντησε.

-Ὄχι, δυστυχῶς δὲν εἶναι κάτι 
καλό, ἴσα, ἴσα…

-Χμ! εἶπε ὁ φιλόσοφος. Ἄς δοῦμε, 
παρ’ ὅλα αὐτά, τὸ τρίτο κόσκινο. 
Θὰ εἶναι ὠφέλιμο νὰ μοῦ διηγηθεῖς 
αὐτὸ ποῦ θέλεις νὰ μοῦ πεῖς;

-Ὠφέλιμο; Ὄχι ἀκριβῶς…
-Τότε ἄς σταματήσουμε τὴν 

κουβέντα! εἶπε ὁ Σωκράτης. Ἂν 
αὐτὸ ποὺ ἔχεις νὰ μοῦ πεῖς δὲν 
εἶναι ἀλήθεια, οὔτε καλό, οὔτε 
ὠφέλιμο, προτιμῶ νὰ μὴν τὸ 
γνωρίζω. Καὶ σὲ συμβουλεύω 
μάλιστα νὰ τὸ ξεχάσεις κι 
ἐσύ…

Τρία κόσκινα
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Μοῦ ἔλεγε ὁ Γέροντας Πορφύρι-
ος μιὰ μέρα:

«Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ ἀποφεύ-
γει τὴν ἀρρωστημένη θρησκευτι-
κότητα: τόσο τὸ αἴσθημα ἀνωτε-
ρότητας γιὰ τὴν ἀρετή του, ὅσο καὶ 
τὸ αἴσθημα κατωτερότητας γιὰ τὴν 
ἁμαρτωλότητά του.
Ἄλλο πράγμα εἶναι τὸ κόμπλεξ 

καὶ ἄλλο ἡ ταπείνωση, ἄλλο ἡ με-
λαγχολία καὶ ἄλλο ἡ μετάνοια...
Μὲ ἐπισκέφθηκε κάποτε ἕνας κο-

σμικὸς ψυχίατρος καὶ μοῦ κατη-
γόρησε τὸν Χριστιανισμό, διότι, 
ὅπως εἶπε, δημιουργεῖ ἐνοχὲς καὶ 
μελαγχολία.
Τοῦ ἀπάντησα: Παραδέχομαι,ὅτι 

μερικοὶ χριστιανοί, ἀπὸ σφάλματα 
δικά τους ἢ ἄλλων, παγιδεύονται 
στὴν ἀρρώστια τῶν ἐνοχῶν, ἀλλὰ 
κι ἐσὺ πρέπει νὰ παραδεχθεῖς, ὅτι 

οἱ κοσμικοὶ παγιδεύονται σὲ μιὰ 
χειρότερη ἀρρώστια, τὴν ὑπερη-
φάνεια. Καὶ οἱ μὲν θρησκευτικὲς 
ἐνοχές, κοντὰ στὸν Χριστό, φεύ-
γουν μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἐξο-
μολόγηση, ἡ ὑπερηφάνεια ὅμως 
τῶν κοσμικῶν, ποὺ ζοῦν μακριὰ 
ἀπὸ τὸν Χριστό, δὲν φεύγει». 

* * *
Μὲ τὶς τοποθετήσεις αὐτὲς τοῦ 

Γέροντα, ξεκαθάριζαν μέσα μου με-
ρικὲς ἀπορίες ποὺ εἶχα, ἀναφορικὰ 
μὲ ψυχολογικὰ προβλήματα τῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς. Ἀντιλαμβανό-
μουν ὅτι ὁ Γέροντας ἤθελε νὰ ἀπο-
φεύγουμε τὴν ὑπερηφάνεια, τὴν 
μεταμφιεσμένη σὲ αὐτοδικαίωση 
«χριστιανικοῦ» φαρισαϊσμοῦ ἢ σὲ 
αὐτοκαταδίκη «χριστιανικῆς» πε-
ριδεοῦς συνειδήσεως. Ἔβλεπα, ὅτι 
ἡ θρασύτητα τῶν αἰσθανομένων 

ὡς «καθαρῶν» καὶ ἡ δει-
λία τῶν αἰσθανομένων 
ὡς «ἐνόχων» δὲ διαφέ-
ρουν οὐσιαστικά, ὅτι εἶ-
ναι δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ 
νομίσματος,τῆς ὑπερη-
φάνειας. Διότι ὁ ἀλη-
θινὰ πιστὸς χριστιανὸς 
ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὴν 
ἐνοχὴ μὲ τὴν ἐξομολό-
γηση καὶ τὴν ἄφεση καὶ 
χαίρει στὴν ἐλευθερία 
αὐτὴ ποὺ τοῦ χάρισε ὁ 

Ἀρρωστημένη θρησκευτικότητα 

Ὁμιλίες τοῦ Συλλόγου μέ διακεκριμένους 
ὁμιλητές

κάθε Παρασκευή, ὥρα 7.30 μ.μ.

θέματα:
Θεολογικὰ – Οἰκογενειακὰ – Παιδαγωγικὰ 
Αἴθουσα “Ἀπολύτρωσης”, Προύσσης 16, Κατερίνη 

(περιοχὴ Συντριβάνι)
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Χριστός· γνωρίζοντας δὲ ὅτι αὐτὸ 
εἶναι δῶρο Θεοῦ εὐγνωμονεῖ καὶ 
δὲν περιφρονεῖ. Εἶναι καθαρὸς διὰ 
τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι 
ἀπὸ δικό του κατόρθωμα.  Ἔτσι, 
χαίρει καὶ εὐχαριστεῖ καὶ δὲν ὑπε-
ρηφανεύεται καὶ ἐπὶ πλέον βλέπει 
καὶ ὅλους τούς ἄλλους δυνάμει 
καλοὺς διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὁ Γέροντας μᾶς δείχνει τὸ 
δρόμο, ποὺ παράκαμπτε τὸ κακὸ 
(ἁμαρτία) καὶ τὸ χειρότερο (ὑπε-
ρηφάνεια ἀρετῆς) καὶ ὁδηγοῦσε 
στὸ καλύτερο, στὴν ταπείνωση. Γι’ 
αὐτὸ προσπαθοῦσε νὰ προστατεύ-
σει τὴ γνησιότητα τῆς ταπείνωσης 
ἀπὸ τοὺς κινδύνους νόθευσής της.
Μοῦ ἔλεγε: «Νὰ εἴμαστε ταπει-

νοί, ἀλλὰ νὰ μὴν ταπεινολογοῦμε. 
Ἡ ταπεινολογία εἶναι παγίδα τοῦ 
διαβόλου, ποὺ φέρνει τὴν ἀπελπι-
σία καὶ τὴν ἀδράνεια, ἐνῶ ἡ ἀλη-
θινὴ ταπείνωση φέρνει τὴν ἐλπίδα 
καὶ τὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Χριστοῦ». Ὁ Γέροντας, μὲ τὴ διδα-
σκαλία του καὶ περισσότερο μὲ τὰ 
βιώματά του, ἐποίμαινε τὰ πρόβα-
τά του καὶ τὰ ὁδηγοῦσε σὲ λειμῶ-
νες ἀγάπης καὶ ταπείνωσης. Ζοῦσε 
ὁ ἴδιος τὴν ταπείνωση, πιστεύο-
ντας ὅτι ἐκεῖνος εἶναι τὸ τίποτε, 
γιατί ὁ Θεὸς εἶναι, ὅπως ἔλεγε, τὸ 
πᾶν, κι ὅτι, ὅ,τι ἐμεῖς βλέπαμε πὼς 
εἶχε, δὲν ἦταν δικό του, ἀλλὰ δῶρο 
τοῦ Θεοῦ.

*Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Βιβλίο “Ἀν-
θολόγιο Συμβουλών” τοῦ Γέρο-
ντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου

Μπορεiς νa βοηθήσεις 
iεραποστολika τhν 

eνορία σου

Ὁ Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος 
«Κυριακή», τυπώνει κ διανέμει 

τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα τῆς 
Κυριακῆς μὲ τὰ κηρύγματα 
τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου 
Αὐγουστίνου Καντιώτη. Τὸ 
φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ 

εὐλαβεῖς χριστιανοὺς σὲ ἐνορίες 
κ  Ἱ. Μονὲς στὴν πατρίδα μας 
κ τὸ ἐξωτερικό. Μπορεῖς νὰ 

βοηθήσεις καὶ ἐσὺ τὴν διανομή 
του στήν ἐνορία σου.

τηλ. τοῦ Συλλόγου: 2351022183 
 Ἠλ.Ταχυδρ:info@iskiriaki.com 

Προσοχη στα μεγαλα 
Νὰ τὰ προσέχεις τα μεγάλα 

κομποσχοίνια!
Ὅλα τὰ μεγάλα νὰ τὰ 

προσέχεις.
Τὰ μεγάλα λόγια,
τὰ μεγάλα δῶρα, 
τὶς μεγάλες εὐχές,

τὶς μεγάλες μετάνοιες,
τοὺς μεγάλους κανόνες,

- πλὴν τοῦ ἑνὸς ἐκείνου, τοῦ 
Ἀνδρέου Κρήτης-

τὶς μεγάλες εὐλάβειες,
τὶς μεγάλες ἀρετές.
Καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλα,
καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα,

τὶς μεγάλες σιγουριὲς !
  Μητροπολίτη Προικονήσου                                                                                                                                                      

                                   Ἰωσὴφ
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Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνα 
μικρὸ ἀγόρι ποὺ μεγάλωνε 

σὲ ἕνα ὀρφανοτροφεῖο. Τὸ μι-
κρὸ ἀγόρι ἐπιθυμοῦσε διακαῶς 
νὰ μποροῦσε νὰ πετάει ὅπως 
τὰ πουλιά. Τοῦ ἦταν ὅμως δύ-
σκολο πολὺ νὰ καταλάβει γιατί 
δὲν τὸ μποροῦσε. Ὑπῆρχαν που-
λιὰ στὸ ζωολογικὸ κῆπο ποὺ 
ἦταν πολὺ μεγαλύτερά του καὶ 
ὅμως πετοῦσαν.

«Γιατί ἐγὼ δὲν μπορῶ» σκε-
φτόταν. «Κάτι δὲν πάει καλὰ 
μὲ ἐμένα;» ἀναρωτιόταν.

Ὑπῆρχε κι ἕνα ἄλλο ἀνάπη-
ρο ἀγοράκι. Ἐπιθυμοῦσε πολὺ 
νὰ μπορεῖ νὰ περπατήσει καὶ 
νὰ τρέξει ὅπως ὅλα τά ἀγορά-
κια καὶ τὰ κοριτσάκια.

«Γιατί δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι σὰν 
αὐτά;» σκεφτόταν.

Μιὰ μέρα τὸ ὀρφανὸ ἀγοράκι ποὺ 
ἤθελε νὰ πετάει σὰν πουλὶ τὸ ἔσκα-
σε ἀπὸ τὸ ὀρφανοτροφεῖο. Πῆγε 
σ’ ἕνα πάρκο ὅπου εἶδε τὸ παιδάκι 
ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ περπατήσει 
ἢ νὰ τρέξει, νὰ παίζει σὲ μιὰ ἀμ-
μοδόχο.   Ἔτρεξε κοντά του καὶ τὸ 
ρώτησε ἂν ποτὲ εἶχε ἐπιθυμήσει νὰ 
πετάξει σὰν ἕνα πουλί.

«Ὄχι» ἀπάντησε τὸ ἀγοράκι ποὺ 
δὲν μποροῦσε νὰ βαδίσει οὔτε νὰ 
τρέξει. «Ἀλλὰ ἔχω ἀναρωτηθεῖ πῶς 
θὰ ἦταν νὰ περπατᾶ καὶ νὰ τρέχει 
κανείς, ὅπως τὰ ἄλλα ἀγόρια καὶ 
κορίτσια».

«Αὐτὸ εἶναι πολὺ λυπηρὸ» εἶπε τὸ 
ἀγόρι ποὺ ἤθελε νὰ πετάξει.

«Θὰ ἤθελες νὰ γίνουμε φίλοι;» 
ρώτησε τὸ ἀγοράκι ποὺ ἔπαιζε 
στὴν ἀμμοδόχο.

«Βεβαίως» ἀπάντησε τὸ μικρὸ ὀρ-
φανό.

Τὰ δυὸ ἀγόρια ἔπαιξαν γιὰ ὧρες.  

Ἔφτιαξαν κάστρα μὲ τὴν ἄμμο καὶ 
ἔκαναν πραγματικὰ ἀστείους 
ἤχους μὲ τὰ στόματά τους.  
Ἦχοι ποὺ τοὺς ἔκαναν νὰ ξε-

καρδίζονται στὰ γέλια. Σὲ μιὰ 
στιγμὴ πλησίασε ὁ πατέρας τοῦ 
μικροῦ παιδιοῦ μὲ τὸ ἀναπηρικὸ 
καροτσάκι γιὰ νὰ πάρει τὸ παιδί 
του. Τὸ μικρὸ ἀγόρι ποὺ πάντα 
ἤθελε νὰ πετάξει ἔτρεξε πρὸς 
τὸν πατέρα τοῦ φίλου του καὶ 
κάτι τοῦ ψιθύρισε στὸ αὐτί.

«Ἐντάξει» εἶπε ὁ πατέρας.
Τὸ μικρὸ ἀγόρι ποὺ πάντα 

ἤθελε νὰ πετάξει σὰν πουλὶ 
πλησίασε τὸν καινούργιο του 

φίλο καὶ τοῦ εἶπε: «Εἶσαι ὁ μο-
ναδικὸς φίλος ποὺ ἔχω. Μακάρι 
νὰ μποροῦσα νὰ κάνω κάτι γιὰ 

σένα ὥστε νὰ περπατήσεις καὶ νὰ 
τρέξεις σὰν ὅλα τά ἀγόρια καὶ τὰ 
κορίτσια. Ἀλλὰ δὲν μπορῶ. Ὅμως 
ὑπάρχει κάτι ποὺ μπορῶ νὰ κάνω 
γιὰ σένα».

Τὸ μικρὸ ὀρφανὸ ἀγοράκι ἔκανε 
στροφὴ καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν φίλο 
του νὰ γλιστρήσει στὴν πλάτη του.     
Ὕστερα ἄρχισε νὰ τρέχει πάνω στὸ 
γρασίδι.  Ἔτρεχε ὅλο καὶ πιὸ γρήγο-
ρα, μεταφέροντας στὴν πλάτη του 
τὸ ἀνάπηρο ἀγόρι. Γρηγορότερα 
ἀλλὰ καὶ δυσκολότερα ἔτρεχε κατὰ 
μῆκος τοῦ πάρκου. Τὰ πόδια του ἄρ-
χισαν νὰ λυγίζουν.  Ὁ ἄνεμος σφύρι-
ζε καὶ ράπιζε τὰ πρόσωπα τῶν δύο 
μικρῶν ἀγοριῶν.

Ὁ πατέρας τοῦ μικροῦ ἀγοριοῦ ἄρ-
χισε νὰ κλαίει, καθὼς παρακολου-
θοῦσε τὸν ἀνάπηρο ὄμορφο μικρὸ 
γιό του νὰ χτυπᾶ τὰ χέρια του κα-
ταχαρούμενος ὅλο αὐτὸ τὸ διάστη-
μα καὶ νὰ ξεφωνίζει στὴ διαπασών: 
«Πετάω, μπαμπά, πετάω!».  

Α. Γ.

Μπορεῖς νὰ ... πετάξεις!


