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— Γιατί, γέροντα, χωρίζουν τά ἀν δρό-
γυνα;
— Οἱ ἄνθρωποι, παιδί μου, χωρίζουν 
ἀπό τή φιληδονία τους καί ἀπό τόν 
ἐγωισμό τους.

Ἀπό τίποτε ἄλλο.
Ὅλους τούς ἄλλους λόγους τούς 

ἐμπνέονται ἐκ τῶν ὑστέρων γιά 
νά δικαιολογήσουν τούς ἑαυ-
τούς τους.

Γέροντας Παΐσιος
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Μεγάλες φυσικές καταστρο-
φές, µέ τεράστιες δυ-

σµενεῖς οἰκολογικές συνέ πειες, 
µέ πολλούς θανάτους, δη-
µιουργοῦν ἀνησυχία, φόβο 
καί ἀγω νία. Κάποιοι µιλοῦν γιά 
«σηµεῖα τῶν καιρῶν» καί γιά τό 
«τέλος τοῦ κόσµου». Κανείς δέν 
µπορεῖ νά πεῖ ὅτι δέν ζοῦµε σέ 
µιά δύσκολη ἐποχή καί ὅτι δέν 
χρειάζεται µεγάλη ἐγρήγορση. 
Ὁ κόσµος πέρασε καί ἄλλες δύ-
σκολες καταστάσεις. Τό τέλος 
τοῦ κόσµου κάποτε θά ἔλθει. 
Δέν µποροῦµε νά τό ὁρίσουµε ἐµεῖς. Κανείς δέν γνωρίζει πότε θά ἔλθει. Σέ 
κανέναν ποτέ δέν ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἑρµηνεία τῶν «σηµείων τῶν 
καιρῶν» εἶναι δύσκολη καί δέν εἶναι ἔργο τοῦ κάθε εὐφάνταστου θρησκόλη-
πτου καί φανατικοῦ.

Γιά τίς τραγωδίες τοῦ κόσµου δέν εὐθύνεται ὁ Θεός. Ὁ Θεός δέν εἶναι τι-
µωρός, ἐκδικητικός, φθονερός καί σαδιστής. Γιά ὁρισµένα κακά εὐθύνεται ὁ 
ἄνθρωπος, πού ἔκανε κακή χρήση τῆς ἐλευθερίας του. Ἀκόµη καί γιά κάποια 
δυσµενή καιρικά φαινόµενα, λέγουν οἱ ἐπιστήµονες, εὐθύνονται οἱ ἄνθρωποι 
µέ τήν κατάχρηση, τήν παράχρηση, τήν ὑπερκατανάλωση, τόν πλεονασµό καί 
κορεσµό, τή σπατάλη, τήν ἀσυδοσία καί τήν ἀπροσεξία.

Εἶναι γεγονός πώς οἱ πόλεις ἔχουν γίνει ἀφιλόξενες, κουραστικές, παγερές 
καί ξένες. Κλοπές, ἐγκλήµατα, θόρυβος, ταραχή, ἀνταγωνισµός, ἀσυνεννοησία, 
ἄγχος, ἀνεργία, ταλαιπωρία. Ἡ µόλυνση τοῦ περιβάλλοντος ἔχει περάσει στά 
µάτια καί τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Καχυποψία, ὑστεροβουλία, πονηρία, ζη-
λοφθονία, ἀσέβεια καί κακεντρέχεια δυστυχῶς ἐπικρατεῖ. Ἡ ἠθική ποδοπατιέ-
ται. Ἡ πολλή ἐλευθερία ἔδωσε ἀσυδοσία. Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἔχει σκοτισθεῖ 
ἀπό τό συνεχές καί ἀστα µάτητο κυνηγητό τῆς σάρκας, τοῦ χρήµατος καί τῆς 
δόξας. Ὅραµα τοῦ νεοέλληνα ἔγινε ἡ ὑπεραφθονία, ὁ ὑπερ καταναλωτισµός, 

Ἡ δυσκολία τῶν καιρῶν 
Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου 
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ὁ εὐδαιµονισµός. Νά περνᾶµε καλά σήµε-
ρα καί τίποτε ἄλλο. Μέ τή συσκότιση τῆς 
λογικῆς καί τήν ἀποχαύνωση τοῦ κόσµου 
ἔρχεται µιά πρόγευση τῆς κόλασης. 

Ὁ ἄνθρωπος αὐταπατᾶται µέ τό νά νοµί-
ζει πώς κάνοντας ὅ,τι θέλει ὅτι εἶναι καί τέ-
λεια ἐλεύθερος. Κάποιοι τόν ξεγέλασαν µέ 
νόθες ὑποσχέσεις καί φαντάζεται ὅτι εἶναι 

πράγµατι ἐλεύθερος δίχως ἀρχές, ἠθική καί ὅρια. Ἐλευθερία εἶναι νά ἐπιλέγεις 
ὄχι ἁπλά τό καλό ἀλλά πάντα τό καλύτερο καί νά πορεύεσαι πρός τήν ἀλήθεια 
καί τήν τελειότητα καί ὄχι συνεχῶς νά παρασύρεσαι ἀπό τό εὔκολο κακό. Κά-
ποιοι ἐπιτήδειοι κατάφεραν νά πείσουν τούς πολλούς ὅτι εἶναι «ἐλεύθεροι»… 
Ὑπάρχουν ὅµως καί σήµερα αὐτοί πού δέν ἀγάπησαν τό σκοτάδι καί πού εἶναι 
πραγµατικά ἐλεύθεροι καί ἄς ἀποτελοῦν µειοψηφία. Πολλοί δυστυχῶς ἔχουν 
παρασυρθεῖ ἀπό τό ὡραῖα τυλιγµένο δῶρο τῆς «ἐλευθερίας» κι ἐνῶ ἔχουν χά-
σει στόν πόλεµο κατά τοῦ κακοῦ συνεχίζουν νά νοµίζουν ὅτι εἶναι νικητές.

Φθάσαµε µάλιστα στό σηµεῖο νά θεω ροῦνται 
ὅσοι ἀντιστέκονται σέ αὐ τή τήν ἐπικίνδυνη κα-
τρακύλα τῆς δια φθορᾶς ὀπισθοδροµικοί, καθυ-
στε ρη µένοι καί καταπατητές τῆς ἐλευ θερίας τῶν 
«ἐλευθέρων». Σήµερα χά   ρη τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων κι ἐλευθεριῶν λησµονοῦνται οἱ 
ἠθικές ἀξίες. Εἶναι σπάνιο νά ὑπερασπίζεται τό 
ἱερό καί ὡραῖο, τό ἠθικό καί ἀληθινό καί σύνη-
θες φαινόµενο εἶναι νά εἰρωνεύεται καί νά σπι-
λώνεται ὅ,τι τό καθαρό καί ὅσιο. Οἱ νέοι µέ τή 
συναρπαστική γοητεία αὐτῆς τῆς «ἐλευθερίας» 
παγιδεύονται στόν πανσεξουαλισµό, τά ναρ-
κωτικά, τό ἀλκοόλ καί λοιπά. Ὕψιστος σκοπός 
τῆς ζωῆς τίθεται ἡ καλοπέραση, ἡ εὔκολη ζωή, 
ἡ διασκέδαση, καί αὐτό ὀνοµάζεται εὐτυχία. 

Τά ποσοστά εὐθύνης γιά τή δυσκολία τῶν καιρῶν δέν ἀνήκουν µόνο στούς 
ἡγέτες ἀλλά καί στόν καθένα µας, ὅταν ἐπιλέγουµε ἕνα τρόπο ζωῆς «ἐλεύθερο», 
εὔκολο, ἀνίερο, πρόχειρο, µέτριο, ἐπιπόλαιο. Ἀξίζει κανείς ν’ ἀντισταθεῖ στό 
ρεῦµα πού κατηφορίζει στή ρηχότητα. Οἱ νέοι εἶναι πλασµένοι γιά ἀνώτερα 
ἰδανικά. Ὅλοι ἀξίζουµε µιά καλύτερη τύχη. Ἔχουµε λησµονηµένες δυνάµεις, ἄς 
τίς ἐπανεργοποιήσουµε. Ὁ θερµός Αὔγουστος θά δροσίσει.
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Ἐ
άν δέν ἦτο 
ὁ  Σ ταυ -
ρός, δέν θά 

ἤρχετο ὁ Χριστός 
ἐπί τῆς γῆς· καί 
ἐάν ὁ Χριστός 
δέν ἤρχετο, δέν θά 
ὑπῆρχε ἡ Παρθέ-
νος. Καί ἐάν δέν 
ὑπῆρχε ἡ Παρθέ-
νος, οὔτε Γέννησις 
Χριστοῦ δευτέ-
ρα θά ὑφίστατο. 
Δέν θά συνανε-
στρέφετο ὁ Θεός 
ἀνάμεσα στούς 
ἀν θρώπους· δέν 
θά ὑπῆρχε τόκος, 
οὔτε φάτνη, οὔτε 
σπάργανα, οὔτε 
ὀκταήμερος περι-
τομή, οὔτε ὑποταγή εἰς τούς γονεῖς Του, 
οὔτε αὔξησις ἡλικίας, οὔτε αὔξησις σώ-
ματος, οὔτε φανέρωσις Αὐτοῦ, οὔτε βά-
πτισμα, οὔτε θαύματα, οὔτε ὁ προδότης 
Ἰούδας, οὔτε ἡ δίκη τοῦ Πιλάτου, οὔτε 
τό θράσος τῶν Ἰουδαίων πού ζητοῦσαν 
ἐπιμόνως νά σταυρώσουν τόν Ἀθῷον.

Καί ἐάν δέν ὑπῆρχε Σταυρός, δέν θά 
συνετρίβετο ὁ θάνατος, δέν θά ἐγυμνοῦτο ὁ 
ᾅδης, δέν θά ἐνεκρώνετο τό πονηρό φίδι, ὁ 
διάβολος. Δι᾿ αὐτό εἶναι πολύ μεγάλο καί 
τίμιο πρᾶγμα ὁ Σταυρός. Μεγάλο, διότι 
πάρα πολλά ἀγαθά καί εὐεργεσίαι ἔγιναν 
δι᾿ αὐτοῦ. Τόσο πολλά, καθ᾿ ὅσον καί τά 

Εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ...

Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης

θαύματα καί τά 
Πάθη τοῦ Χριστοῦ 
ὑπερνικοῦν κάθε 
δύναμι λόγου καί 
ἐκφράσεως. Εἶναι 
τίμιον ἐπίσης, δι-
ότι ὁ Σταυρός ση-
μαίνει: Θεῖον Πά -
θος καί τρόπαιον. 
Πάθος, λό γῳ τοῦ 
ὅτι ὁ ἀπα θής Χρι-
στός, ἑκου  σίως ὑ -
πέστη σταυρι κόν 
θάνατον· τρόπαι-
ον δέ, διότι ὁ διά -
 βολος ἐτραυ μα-
τίσθη διά τοῦ 
Σταυ ροῦ, καί μαζί 
του ἐνικήθη καί ὁ 
θάνατος. Συνετρί-
βησαν ἐπί σης αἱ 

πύλαι τοῦ ᾅδου, καί τέλος, ὁ Σταυρός 
ἔγινε δι᾿ ὅλον τόν κόσμον κοινή σωτηρία.

Ὁ Σταυρός εἶναι ἐλπίς τῶν Χριστια-
νῶν, σωτήρ τῶν ἀπεγνωσμένων, λιμάνι 
γι᾿ αὐτούς πού εὑρίσκονται σέ δύσκολες 
βιωτικές περιστάσεις, ἰατρός γιά τούς 
ἀσθενεῖς· ἀπομακρύνει τά πάθη, δίδει τήν 
ὑγεία, δίδει τήν ζωή στούς πνευματικά 
νεκρούς, καθοδηγεῖ πρός τήν εὐσέβεια, 
ἀποστομώνει τήν βλασφημία.

Ὁ Σταυρός εἶναι ὅπλο κατά τῶν 
ἐχθρῶν, πνευματική ῥάβδος διά τούς 
βασιλεῖς· τό κάλλος τοῦ βασιλικοῦ στέμ-
ματος· τύπος πού ἔχει ἕνα βαθύτερο πνευ-

«
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ματικό νόημα, ῥάβδος δυνάμεως, εἶναι 
τό στήριγμα τῆς Πίστεως, πνευματική 
βακτηρία γιά τά γηρατειά, ὁδηγός τῶν 
τυφλῶν, φῶς διά τούς ἐσκοτισμένους, 
παιδαγωγός τῶν ἀφρόνων, διδάσκαλος 
τῶν νηπίων, συντριβή τῆς ἁμαρτίας, φα-
νέρωσις μετανοίας· ἀποτελεῖ ἐγγύησιν 
ἀρετῆς καί δικαιοσύνης.

Ὁ Σταυρός εἶναι σκάλα πού ἀνεβάζει 
εἰς τούς Οὐρανούς· ὁδός, πού ὁδηγεῖ 
πρός τήν ἀρετήν· εἶναι πρόξενος ζωῆς 
πνευματικῆς· κατάργησις τοῦ θανά-
του, ἀπαλλαγή ἀπό τήν φθορά. Ἔχει 
τήν δύναμιν νά σβήσῃ τήν φλόγα τῶν 
παθῶν καί τοῦ αἰωνίου πνευματικοῦ 
θανάτου· δίδει εἰς τήν ψυχήν 
τήν παῤῥησία πρός τόν Θεόν· 
εἶναι τό κλειδί διά τήν Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν.

Ὁ Σταυρός εἶναι φύλαξ κατά τήν 
νύκτα, πύργος κατά τήν ἡμέρα, χειρα-
γωγός μέσα εἰς τό σκοτάδι, χαλινάρι 
σέ περιπτώσεις ὑπερβολικῆς χαρᾶς, 
ψυχαγωγός σέ περιστάσεις θλίψεων, 
συντελεῖ εἰς συμφιλίωσιν· εἶναι παρα-
κλητικός, φιλικός, ὑπερασπιστής· μᾶς 
προφυλάττει καί μᾶς βοηθεῖ.

Ὁ Σταυρός εἶναι βοηθός εἰς τούς πει-
ρασμούς μας, σωτήρ εἰς τούς κινδύνους, 
παρήγορος εἰς τάς θλίψεις, βοηθός εἰς 
τάς ἀνάγκας, κυβερνήτης εἰς τήν θά-
λασσαν, ἀνακούφισις εἰς τάς συμφο-
ράς. Ὁ Σταυρός φυλάσσει αὐτούς πού 
ἀναπαύονται τήν νύκτα, ἀγρυπνεῖ μέ 
τούς ἀγρυπνοῦντας, βοηθᾷ τούς κουρα-
σμένους.

Ὁ Σταυρός εἶναι ἐνδυνάμωσις τῶν 
ἐξηντλημένων καί ἀδυνάτων, ἀνάπαυσις 
τῶν κοπιώντων, τροφή τῶν πεινασμένων, 

ἰσχύς τῶν νηστευόντων, ἐκπαιδευτής τῶν 
ἀγωνιστῶν, σκέπη τῶν γυμνῶν, σύντρο-
φος εἰς τάς ὁδοιπορίας τῶν ξενιτευό-
ντων.

Ὁ Σταυρός εἶναι σωφρονιστής τῶν 
πλουσίων, προνοητής διά τούς πτωχούς, 
προστάτης τῶν χηρῶν, ἀντιλήπτωρ τῶν 
ὀρφανῶν. Ὁ Σταυρός εἶναι τιμή διά τούς 
ἄρχοντας, δύναμις διά τούς βασιλεῖς, νίκη 

διά τούς στρατηγούς, δόξα διά τούς 
Ἱερεῖς· εἶναι ἐπίσης σύντροφος τῶν 
Παρθένων, σφραγίς, ἐπικύρωσις καί 
ἀσφάλεια τῆς ἁγνότητος, σύνδε-

σμος τῆς συζυγίας.
Ὁ Σταυρός εἶναι φύλαξ τῶν πό-

λεων, ἀσφάλεια τῶν σπιτιῶν, 
σύνδεσμος τῆς φιλίας, ὀχύ-
ρωμα κατά τῶν ἐχθρῶν, ἀν -

τίπαλος τῶν πολεμίων, διώ -
κτης τῶν παθῶν, σκόνταμα καί ἐμ-
πόδιον τῶν βαρβάρων, βραβευτής τῆς 
εἰρήνης, συμφιλίωσις τοῦ κόσμου, 
κατάργησις τῶν ὁρίων, παροχή καί 

ἐξασφάλισις τῆς ἀγάπης, ὕψος τοῦ 
οὐρανοῦ, βάθος τῆς γῆς, σύνθεσις 
ὅλης τῆς κτίσεως, τοῦ μήκους αὐτῆς 

πού βλέπουμε, καί τοῦ πλάτους τῆς 
οἰκουμένης· καί διά νά εἰπῶ μέ λίγα λό-
για:

ὁ Σταυρός εἶναι τό κεφάλαιον τῶν 
Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ 
κορυφή τῶν θαυμάτων πού ἔγιναν δι᾿ 
ἡμᾶς».

(Ἀπόσπασμα ἐγκωμιαστικοῦ λόγου 

«Εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου 

καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ»).
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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Ἀθανασίου Μπλάτζα, θεολόγου

Τ όν µήνα Αὔγουστο ἡ ἐκκλησία µας τιµᾶ 
καί ἑορτάζει τήν Παναγία, τήν µητέρα τοῦ 

Θεοῦ καί κοινή µητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 
Ἡ γιορτή τῆς Παναγίας, θεωρεῖται ἀπό τίς 
κορυφαῖες τῆς Χριστιανοσύνης, ἐνῶ ἡ προε-
τοιµασία τῶν πιστῶν, πού ἀρχίζει ἀπό τήν 1η 
Αὐγούστου µέ τή νηστεία, διαρκεῖ 15 ἡµέρες, 
µέχρι τόν ∆εκαπενταύγουστο. Ἐκτός ὅµως ἀπό 
τή νηστεία, στίς ἐκκλησίες ψάλλονται 
καθηµερινά οἱ παρακλητικοί κανό-
νες. ∆ιακρίνονται σέ Μικρό καί 
Μεγάλο Παρακλητικό Κανό-
να. Οἱ Παρακλητικοί Κα-
νόνες τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου εἶναι ἀκολουθίες 
παλαιότατες, πού ψάλ-
λονται πρός «ἴαση 
ψυχῶν καί σωµάτων», 
σέ κάθε θλίψη, κα-
θώς µνηµονεύονται 
καί τά ὀνόµατα ὑπέρ 
τῶν ὁποίων τελεῖται ἡ 
ἀκολουθία. 

Ἡ Μικρή Παράκληση 
εἶναι ἕνα ποίηµα µέ θερµές 
παρακλήσεις πρός τή Θεοτόκο 
κάποιου ἀγνώστου ὑµνογράφου, 
ὁ ὁποῖος κατ’ ἄλλους ὀνοµάζονταν 
Θεοστήρικτος καί ἦταν Μοναχός, κατ’ ἄλλους 
Θεοφάνης. Ὅπως φαίνεται, ὅµως, πρόκει-
ται περί τοῦ ἰδίου προσώπου, τό ὁποῖο ἔγινε 
Μοναχός καί ἀπό Θεοφάνης µετωνοµάσθηκε 
σέ Θεοστήρικτο. Ἡ µικρή Παράκληση ψάλλε-
ται καί σέ κάθε δύσκoλη περίσταση. Μέ αὐτή 
παρακαλoύµε τή Θεoτόκo καί ὅλoυς τoυς 

Ἁγίoυς µας νά µεσιτεύσoυν στoν Θεό γιά τή 
σωτηρία µας καί τήν ἀπαλλαγή µας ἀπό τίς 
διάφoρες δoκιµασίες τῆς ζωῆς.

Ἡ Μεγάλη Παράκληση εἶναι ἔργο τοῦ Θε-
οδώρου του Β ,́ τοῦ ∆ουκός, Βασιλέως τῆς 
Νικαίας, τοῦ ἐπονοµαζοµένου Λασκάρεως, ὁ 
ὁποῖος ἔζησε περί τά µέσα τοῦ 13ου αἰῶνος 
καί εἶναι πολύ µεταγενέστερος τοῦ Θεοστηρί-

κτου, τοῦ Μοναχοῦ.
Περιεχόµενο τῶν Παρακλητι -
κῶν Κανόνων τῆς Παναγίας 

εἶναι ἡ προβολή τοῦ προ-
σώπου τῆς Θεοτόκου· νά 

ψάλλουν τό θεοµητορικό 
της µυστήριο, πού στά-
θηκε ἄξια νά γεννήσει 
τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ! Στήν 
ὀρθόδοξη πίστη, ὅπου 
βρίσκεται ὁ Χριστός 
ἐκεῖ βρίσκεται καί ἡ 
Μητέρα Του. Στούς Πα-

ρακλητικούς Κανόνες 
ἐξαίρεται ἡ κεντρική καί 

κυρίαρχη θέση τῆς Θεοτό-
κου στή ζωή καί τήν εὐσέβεια 

τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Χριστιανοί 
θεωροῦν τήν Παναγία καί δική τους 

στοργική Μάνα, ἡ ὁποία µέ τή χάρη Της 
τούς προφυλάσσει ἀπό τίς δόλιες ἐπιθέσεις τοῦ 
ἐχθροῦ καί τῶν σκοτεινῶν του δυνάµεων, θερα-
πεύει ἀπό ἀρρώστιες καί ἀσθένειες, µαλακώνει 
τόν πόνο, τίς κακότητες τοῦ βίου, φτερώνει τήν 
ἐλπίδα γιά τά πνευµατικά καί τά ἐπουράνια, 
σώζει ἀπό τήν ἁµαρτία καί τό θάνατο µέ τίς δε-
ήσεις καί τίς πρός Θεόν πρεσβεῖες Της.
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Δευτέρα 5 ἕως Πέμπτη 8 Ἰουλίου 2010

Ξ
εκινήσαµε ἀπό τήν Ἁγία Ἄννα µέ ἀρ-
χηγό τῆς ἀποστολῆς τόν Aρχιµανδρίτη 
πατέρα ∆ιονύσιο Γκόλια καί µέ τέσ-
σερις ἄλλους Ἱερεῖς, τόν π. ∆ηµήτριο 

Γκόλια, π. Εὐάγγελο Γιαννίκη, τόν συνταξιοῦχο 
π. Βασίλειο Βούλγαρη ἀπό τό Κίτρος καί τόν 
Ἱεροδιάκονο π. Νεκτάριο Χαλκίδη πού τήν Κυ-
ριακή 11 Ἰουλίου 2010 χειροτονήθηκε Ἱερέας 
στήν Ἁγία Τριάδα ἀπό τόν Σεβασµιότατο Μη-
τροπολίτη µας κ. Ἀγαθόνικο.

Μετά ἀπό πορεία 13ῶν ὡρῶν (καθυστέ-
ρηση στά σύνορα), στίς 7 µ.µ. τό ἀπόγευµα 
φτάσαµε στήν βασιλίδα τῶν πόλεων, τῶν θρή-
νων, τῶν ὀνείρων µας καί στήν κοιτίδα τοῦ 
Βυζαντινοῦ Πολιτισµοῦ. Μέ πολλές σκέψεις 
καί συγκινήσεις καταλήξαµε στό ξενοδοχεῖο 
CARTOON στήν κεντρική πλατεία τοῦ Ταξίµ 
στό Πέραν. Τό βράδυ βγήκαµε µιά βόλτα ὅλοι 

µαζί (46 ἄτοµα) στόν 
πεζόδροµο τοῦ Πέραν. 
Μετά ἀπό τήν πρώτη µας 
ἐπαφή καί γεύση ἀπό 
τήν περιοχή τοῦ Πέραν, 
ὅπου κατοικούσανε οἱ 
περισσότεροι  Ἕλληνες 
καί τώρα ἀκόµα πολλές 
οἰκογένειες  Ἑλληνικές. 

Τήν ἑπόµενη τό πρωί 
ὁ προορισµός τοῦ προ-
σκυνήµατός µας στήν 
Ἁγία Σοφιά τό Σύµβολο 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕνα 
ἀπό τά πιό σηµαντικά 
µνηµεῖα τῆς παγκόσµιας 

ἀρχιτεκτονικῆς, ἡ ἐκκλησία πού εἶναι ἀφιε-
ρωµένη στή Σοφία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή στόν 
Υἱό καί Λόγο του, στόν Σωτήρα Χριστό ἀπό 
τόν 4ο αἰῶνα καί µετά δεσπόζει πάνω στόν 
1ο λόφο τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ ναός πού 
πέρασε πολλές περιπέτειες στό διάβα τῶν 
αἰώνων, ἀποτυπωµένο τή δραµατική περιπέ-
τεια τοῦ βυζαντινοῦ ἑλληνισµοῦ καί ἀποτέλεσε 
τήν κορυφαία ἔκφραση τῆς ζωντανῆς ἐλπίδας 
τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους, γιά τήν ἐλευθερία τοῦ 
στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ 
ἐκκλησία τοῦ γένους µας, ἡ Ἁγία Σοφιά µέ 
τά 400 σήµαντρα καί 62 καµπάνες, κάθε κα-
µπάνα καί παπᾶς κάθε παπᾶς καί διάκος, ἔτσι 
ὅπως γνωρίζουµε ἀπό τούς θρύλους καί τίς 
παραδόσεις, στή συνέχεια µετά τήν ἅλωση ὡς 
τζαµί µέ τούς 4 µιναρέδες καί τώρα µουσεῖο 
καί µέ εἴσοδο 10 €.
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Κατά τήν εἴσοδό µας, 
στή δική µας ἐκ κλησία, στό 
µεγαλοπρεπέστατο τοῦτο 
ἱερό ναό, τό διαχρονικό 
σύµβολο τῆς βυζαντινῆς 
δόξας τοῦ ἑλληνισµοῦ καί 
τῆς ὀρθοδοξίας µας, στό 
ἀντίκρισµα τοῦ µεγαλείου 
του καί τήν πλατυτέρα τήν 
παναγία µας πάνω ἀπό τό 
ἱερό, δάκρυα ἀναβλύζουν 
ἀπό τό ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς 
µας. Νά ἡ µεγάλη ἐκκλησία 
µας, τοῦτοι εἶναι οἱ χρυσοί 
της θόλοι, ἐπικαλλυµένοι 
µέ µεγάλη ἐπιµέλεια ἀπό 
σοβάδες. Ἄχ κατακαηµένη πόλη, ἀνεβαίνει 
τό τραγούδι µέσα µας. Νά ἡ Ἁγία Σοφιά τό 
µέγα µοναστήρι, πού ἐπέζησε τῆς βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας. Γύρω της ὅπως ἀναφέραµε 
τά σύµβολα τοῦ Ἰσλάµ, µιναρέδες καί µισο-
φέγγαρο, ἀντί τοῦ σταυροῦ στήν κορυφή τοῦ 
τρούλου.

Ἡ βυζαντινή ἱστορία παρελαύνει µέσα µας 
καί ἀνακαλεῖ µνῆµες. Ἐµεῖς εἰσήλθαµε δεξιά 
ἀπό τήν µεγάλη αὐτοκρατορική πύλη (Σύ-
νολο 7) µέ τούς µαρµάρινους παραστάδες 
καί τά χάλκινα θυρόφυλλα ὅπου τά πήραν οἱ 
σταυροφόροι καί τώρα οἱ πόρτες εἶναι σκέτο 
ξύλο. Ἀπό τό 1935 ὥς σήµερα εἶναι δυστυχῶς 
µουσεῖο µέ πάρα πολλά ἔσοδα χρηµάτων γιά 
τό κράτος το δῆθεν πολιτισµένο τῆς Τουρ-
κίας. 

Τί ἐκπληκτικός χῶρος Θεέ µου! Ἀπελευ-
θερω µένος ἀπό τόν κόσµο τῶν φαινοµένων, 
χῶρος θεῖος τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ. Κράµα 

τῆς βασιλικῆς καί τοῦ περίκεντρου θολωτοῦ 
ναοῦ ἡ περίλαµπρη ἐκκλησία µας. Τήν ἔκτι-
σε ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός γιά νά ἀντι-
καταστήσει τήν παλαιά βασιλική τοῦ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου πού κάηκε κατά τήν Στάση τοῦ 
Νίκα. Αὐτό τό ἀριστούργηµα τῆς βυζαντινῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς µήκους 77 µ., πλάτους 71 µ. 
καί ὕψος τρούλου 55,60 µ. µέ διάµετρο 32 
µ. πού ὁλοκληρώθηκε µέσα σέ 5 χρόνια, 11 
µῆνες καί 10 ἡµέρες, µέ 1000 ἀρχιµάστορες 
καί µαστοράδες καί 10.000 ἐργάτες.

Τί θαῦµα ἀντίκρισε ὁ Ἰουστινιανός καί 
ἀναφώνησε «Νενίκηκασε Σολοµῶν», ὅταν 
ἦλθε νά ἐγκαινιάσει τόν Ναό στίς 26 ∆εκεµ-
βρίου τοῦ 537 µ.Χ. Γιγάντιο τό µέγεθος τοῦ 
κτιρίου καί ἄς περιορίζουν τίς διαστάσεις του 
οἱ τεράστιες κατάµαυρες σκαλωσιές ὅπως 
εἴδαµε, πού εἶναι σχεδόν µόνιµες ἐδῶ καί χρό-
νια, καί οἱ ἰσλαµικές κατασκευές, πρόσθετες 
γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες ὅταν ὁ ναός εἶχε 

9ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010



µετατραπεῖ σέ τζαµί ἐπί 500 καί πλέον χρό-
νια. Αὐτός ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι µιά 
ἐνσάρκωση τῆς ἔνδοξης δραµατικῆς ἱστορίας 
τοῦ βυζαντινοῦ καί ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἀλλά 
καί ἕνας χῶρος γιά νά ἐνθρονιστεῖ τό µυστήριο 
τοῦ Θεοῦ καί τό µυστήριο τῆς ἐνανθρωπίσεως. 
Χορός ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων οἱ νω-
πογραφίες τῶν χερουβείµ καί οἱ καλλυµένοι 
µέ γράµµατα τοῦ κορανίου ἄγγελοι. Τά παρά-
θυρα τόσα πολλά, 40 στή βάση τοῦ τρούλου, 
τό 1 δίπλα στό ἄλλο, κάπου 100 στό σύνολο 
τοῦ κεντρικοῦ κλίτους, φέρνουν καί διαχέουν 
τό φῶς. Ἐκεῖ µέσα σέ χρυσό φόντο κάθεται 
ἔνθρονη βρεφοκρατοῦσα τό Χριστό µας ἡ ∆έ-
σποινα τοῦ κόσµου. 

Οἱ ἀρχιτέκτονες αὐτοῦ τοῦ µεγαλείου ἦταν 
Ἕλληνες τῆς Μ. Ἀσίας (πιθανόν καί πόντιοι) 
ὁ Ἀνθέµιος ἀπό τίς Τράλλες καί ὁ Ἰσίδωρος 
ἀπό τή Μίλητο. Εἶναι ἕνας χῶρος σάν εἶδος 
µουσικῆς, µᾶς περιβάλλει καί συνάµα ἕνας 
ἀπόκοσµος, ἀπόηχος ὕµνων τρικυµίζει τά 
σπλάχνα µας. Λαµπρές ἱεροτελεστίες, θεῖες 
λειτουργίες καί ἱερές ἀκολουθίες, στέψεις 
αὐτοκρατόρων, ἐκβαθέων δεήσεις καί ἐπινίκιες 
δοξολογίες σ’αὐτόν τόν ναό πάνω ἀπό µιά χι-
λιετία. Ἡ βυζαντινή µουσική πού συγκινεῖ τήν 
ψυχή καί ἀνατείνει τό πνεῦµα µέ τούς ἤχους 
της. Καί καθώς σκυρτοῦν µέσα µας, θεία βιώ-
µατα ὁ ξεναγός µας κ. Χακή µας προσγειώνει 
στήν στυγνή πραγµατικότητα.

Μᾶς δείχνει ψηλά τό ἀποτύπωµα τήν πα-
λάµης τοῦ Μωάµεθ καί ἀλλοῦ τό πέταλο τοῦ 
ἀλόγου του. «Ἑάλω ἡ πόλις» ἡ ὀδυνηρή κραυ-
γή διασχίζει τόν ἀέρα καί ὁ Μωάµεθ ὁ πορθη-
τής µπαίνει ἔφιππος στήν ἐκκλησία µας, πατώ-
ντας πάνω σέ πτώµατα χριστιανῶν πού εἶχαν 
καταφύγει στό ναό ἱκέτες. Γι’ αὐτό τόσο ψηλά 
ἔφτασε τό χέρι του καί ἄφησε στούς αἰῶνες 
τή µαρτυρία τῆς βίας καί βαρβαρότητας. 

Ἀλλοφροσύνη, σφαγές καί λεηλασίες. 29 Μα-
ΐου 1453 ἡ ἀποφράδα ἡµέρα τοῦ ἑλληνισµοῦ. 
Θύελλα συναισθηµάτων µέσα µας, ἀλλά οἱ 
θρύλοι τοῦ γένους πάντα ζωντανοί µέσα µας! 
Βαδίζοντας δεξιά µας σταµατήσαµε µπροστά 
στήν πόρτα, πού ἔκλεισε τό µαρµαρωµένο βα-
σιλιά καί δέν ἀνοίγει. 

Προχωροῦµε πρός τό µεσαῖο κλίτος, πρός 
τήν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ, στεκόµαστε βουβοί ἐκεῖ 
µπροστά πού ἄλλοτε ἔλαµπε τό ἀσηµένιο κι-
βώτιο καί ἡ ὁλόχρυση πλάκα τῆς Ἁγίας Τρά-
πεζας. Χρυσοί κίονες τήν κρατοῦσαν καί τή 
σκέπαζε ἡ «ἐνδυτή», τό περίφηµο µεταξωτό 
κάλυµµά της, κεντηµένη µέ χρυσό καί ἀργυρό. 
Ὅλα τά λαφυραγώγησαν οἱ σταυροφόροι τό 
1204 καί µετέτρεψαν τήν Ἁγία Σοφία σέ λατι-
νική ἐκκλησία, ὁ πόνος καί ὁ καηµός βαθύς. 
Κι ὅµως θησαυρός παραστάσεων µένει ἀκόµα 
ἀσφυκτικά κρυµµένος, κάτω ἀπό σοβάδες 
καί ὦχρες µέ ἐπιζωγραφήσεις τοῦ κατακτητῆ 
καί πληγωµένοι οἱ τοῖχοι περιµένουν τήν 
ἀποκάλυψη. 

Ἀνεβαίνουµε στό ὁλόφωτο ὑπερῶο (γυ-
ναικωνίτης) καί σταµατοῦµε µέ δέος µπροστά 
στήν σπαραγµένη ψηφιδωτή παράσταση τῆς 
µεγάλης δέησης (14ος αἰώνας). Ὁ Χριστός 
ὁ παντοκράτωρ ἀνάµεσα στή Θεοµήτορα καί 
τόν πρόδροµο Ἰωάννη. «∆εῦτε πρός µέ πάντες 
οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισµένοι». Κι ἄλλες 
παραστάσεις πιό πέρα. Ἡ Θεοτόκος ἀνάµεσα 
σέ αὐτοκράτορες.

Πλησιάζουµε πρός τό κυκλίδωµα τοῦ ὑπε-
ρώου. Ἡ θέα τοῦ ναοῦ ἀπό ψηλά εἶναι ἀπε-
ρίγραπτη. Μά δεξιά ὑψώνουµε τά µάτια µας 
στήν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ, ἀπό κοντά αὐτή τήν 
φορά καί ἀντικρίζουµε καί πάλι τήν ἔνθρονη 
Κυρία Θεοτόκο µέ τό Χριστό βρέφος στά πό-
δια Της νά βλέπει ἀπό ψηλά τά πλήθη τῶν 
πιστῶν πού συνεννοῦνται µαζί Της, µόνο µέ 
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τά βουρκωµένα µάτια καί τούς παλµούς τῆς 
καρδιᾶς µας. 

Ἡ ξενιτεµένη καί πονεµένη µάνα τοῦ γέ-
νους µας βλέπει καί περιµένει αἰῶνες ἐκεῖ µέ 
ὑποµονή. Ἔλαµπε στό φῶς τό ὑπερκόσµιο, ἡ 
βασίλισσα τῶν οὐρανῶν, ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσµου 
καί ἀπό τά κατάβαθα τῆς ψυχῆς µας ψιθυρί-
ζουµε «Σώπασε κυρά ∆έσποινα καί µήν πολυ-
δακρύζεις, πάλι µέ χρόνους µέ καιρούς πάλι 
δικά µας θά εἶναι».

Εἴχαµε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία καί χαρά νά 
λειτουργηθοῦµε µαζί µέ τόν Οἰκουµενικό Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολοµαῖο στήν Ἁγία Κυριακή 
ὅπου πανηγύριζε ὁ ἱερός Ναός (7 Ἰουλίου) 
στήν περιοχή τοῦ Κούµ-Καπί. Ἡ χαρά καί ἡ 
συγκίνησή µας ἀπερίγραπτη, στό τέλος τῆς 
λειτουργίας τόν πρόσφερε, ἐκ µέρους ὅλων 
µας, ἕνα ἐπιγονάτιο δῶρο ὁ πατήρ ∆ιονύ-

σιος, ὅπως καί οἱ ἄλλοι προσκυνητές ἀπό τήν 
Ἑλλάδα, ἀφοῦ πρῶτα κατά τήν προσφώνησή 
του µετέφερε τό σεβασµό τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου µας κ. Ἀγαθονίκου καί εὐχήθηκε κάθε 
εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν Πατριαρχική Ποιµα-
ντορία του. Μᾶς µίλησε µέ πολλή πατρική 
ἀγάπη καί εἶπε ὅτι φέτος µετά ἀπό 90 καί πλέ-
ον χρόνια θά λειτουργήσει στίς 15 Αὐγούστου 
2010 στήν Παναγία Σουµελᾶ, στήν Ἱερουσαλήµ 
τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισµοῦ. Στό τέλος µαζί µέ 
τό ἀντίδωρο µᾶς ἔδωσε ἀπό µία πλαστική 
εἰκόνα τοῦ χριστοῦ, στή συνέχεια ἔξω στό ναό 
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στά σκαλοπάτια βγήκαµε 
καί τήν καθιερωµένη φωτογραφία.

Ἡ προσκυνηµατική ἐκδροµή µας εἶχε µε-
γάλη ἐπιτυχία. ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ∆ΟΞΑ. 

Εὐλαβής προσκυνητής 
Ἀραβίδης Γεώργιος 
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Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἠσαΐας ὁ ἱερέας: 
«Κάποιος ἀπό τούς Πατέρες ἔλεγε 

πώς ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει, πάνω ἀπ’ 
ὅλα, νά ἀποκτήσει πίστη στόν Θεό καί ν’ 
ἀναζητεῖ συνεχῶς καί µέ πόθο τόν Θεό. 
Νά ἐπιδιώκει ἐπίσης τήν κακοπάθεια, 
τήν ταπεινοφροσύνη, τήν ἁγνότητα, τή 
φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη σ’ ὅλους. 
Τήν ὑποταγή καί τήν πραότητα, τή µα-
κροθυµία καί τήν ὑποµονή, τήν ἐπιθυµία 
γιά τόν Θεό, καί νά παρακαλεῖ συνεχῶς 
τόν Θεό µέ πόνο καρδιᾶς καί ἀληθινή 
ἀγάπη γιά νά µήν κοιτάξει ποτέ πρός τά 
πίσω, ἀλλά νά ἔχει στραµµένη τήν προ-
σοχή του σ’ αὐτά πού ἀκολουθοῦν. Νά 
µήν ἔχει πεποίθηση στά καλά του ἔργα, 
δηλαδή στή διακονία του, καί νά ζητάει 
ἀπό τόν Θεό ἀδιάκοπα τή βοήθεια γιά 
ὅ,τι φέρνει ἡ κάθε µέρα». 

Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν ἀββᾶ 
Ἠσαΐα γιά τή φράση τῆς προσευχῆς 
πού ὑπάρχει στό Εὐαγγέλιο: 

«Τί σηµαίνει τό: Ἁγιασθήτω τό ὄνοµά 
σου;» 

Καί ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε: 
«Αὐτό ἀφορᾶ τούς τελείους. Εἶναι 

ἀδύνατο νά ἁγιασθεῖ τό ὄνοµα τοῦ Θεοῦ 
ἀπό ἐµᾶς, ἐφόσον µᾶς ἐξουσιάζουν τά 
πάθη».

Εἶπε ὁ µακάριος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στοµος: 

«Ὅταν κάθεσαι νά διαβάσεις λόγο 
Θεοῦ, νά ἐπικαλεῖσαι στήν ἀρχή τόν Θεό 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤ ΙΚΟΥ

ν’ ἀνοίξει τά µάτια τῆς ψυχῆς σου, ὥστε 
νά µήν περιοριστεῖς στό νά διαβάζεις 
µόνο αὐτά πού γράφτηκαν ἀλλά καί νά 
τά ἐκτελεῖς, καί ἔτσι νά µή γίνει καταδίκη 
µας ἡ µελέτη τοῦ βίου καί τῶν λόγων 
τῶν ἁγίων».

Ἕνας ἀδελφός ρώτησε κάποιον Γέ-
ροντα: 

«Ποιό καλό πράγµα ὑπάρχει, γιά νά 
τό κάνω καί νά βρῶ ζωή µέσα σ’ αὐτό;» 

Καί εἶπε ὁ Γέροντας: 
«Ὁ Θεός γνωρίζει τό καλό. Ὅµως 

ἄκουσα ὅτι κάποιος ἀπό τούς πατέρες 
ρώτησε τόν ἀββᾶ Νισθερῶο τόν µεγάλο, 
τόν φίλο τοῦ ἀββᾶ Ἀντωνίου: 

“Ποιο θεωρεῖται ἔργο καλό γιά νά τό 
κάνω;” 

Κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: 
“  Ὅλες οἱ ἀρετές δέν εἶναι ἰσο δύ-

ναµες; Ἡ ἁγία Γραφή λέει ὅτι ὁ Ἀβραάµ 
ὑπῆρξε φιλόξενος καί εἶχε τόν Θεό µαζί 
του. Ὁ Ἠλίας ἀγαποῦσε τήν ἡσυχία καί ὁ 
Θεός ἦταν µαζί του. Ὁ Δαβίδ ἦταν ταπει-
νός καί ὁ Θεός ἦταν µαζί του. Ὅ,τι λοι-
πόν καταλαβαίνεις νά θέλει ἡ ψυχή σου 
πού εἶναι σύµφωνο µέ τό θέληµα τοῦ 
Θεοῦ, αὐτό κάνε καί κράτα ἄγρυπνη τήν 
καρδιά σου”».
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Τό Σάββατο 28 Αὐγούστου 2010 κά-
λεσε ὁ Κύριος κοντά Του τόν Σεβ. 

πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό 
Αὐγουστίνο Καντιώτη. Ἄφησε τόν µάταιο 
κόσµο σέ ἡλικία 104 ἐτῶν. 

Ὁ ἀείµνηστος γέροντας γεννήθηκε 
στίς Λεῦκες Πάρου στίς 20 Ἀπριλίου τοῦ 
1907. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 1935 
καί Πρεσβύτερος τό 1942.Ὑπηρέτησε 
ὡς Πρωτοσύγκελος στή Μητρόπολη 
Αἰτωλίας, ὡς στρατιωτικός ἱερέας καί ὡς 
Ἱεροκήρυκας στήν Ἀθήνα. Ἐξέδωσε δε-
κάδα περιοδικῶν, ἵδρυσε οἰκοτροφεῖα 
φοιτητῶν καί µαθητῶν, ὑπῆρξε ὑπεύθυνος 
τῆς Ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητος Θεολό-
γων «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», ἐκφώνησε κηρύγ-
µατα σέ ὁλόκληρη τή χώρα, συνέγραψε 
ὀγδόντα δύο θρησκευτικοῦ περιεχοµέ-
νου βιβλία. Στίς 25 Ἰουνίου τοῦ 1967 χει-
ροτονήθηκε Μητροπολίτης Φλωρίνης, 
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας. 

Τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό στόν π. 
Αὐγουστίνο ἦταν ἡ τόλµη του. Μιά τόλ-
µη καί ἕνα θάρρος πού δύσκολα κανείς 
συναντᾶ σήµερα. Ἀγωνίστηκε κατά τῆς 
ἁµαρτίας µέ ἕνα τρόπο µοναδικό. Εἶχε τό 
χάρισµα τοῦ λόγου. Μέ τά κηρύγµατά 
του ἀφύπνιζε ναρκωµένες συνειδήσεις. 

Ἄν καί µικρόσωµος στό ἀνάστηµα, 
ἡ παρουσία του ἦταν ἐπιβλητική. Ἦταν, 
ὅπως πολλοί τόν ἀποκαλοῦσαν, ἕνας 
σύγχρονος προφήτης. Γλυκύς ὅταν 
µιλοῦσε γιά τόν Ἰησοῦ καί τούς Ἁγίους, 
καυστικός ὅµως ὅταν κατακεραύνωνε τήν 
ἁµαρτία καί τή διαστροφή πού προκαλεῖ 
ἡ ἀποµάκρυνση ἀπό τό Θεό.

Τί ἀλήθεια νά πρωτοθαυµάσει κανείς 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

στόν ἀείµνηστο γέροντα Ἐπίσκοπο; Τήν 
ἀγάπη του γιά τό Θεό καί τήν πατρίδα; 
Τήν τόλµη του; Τούς ἀγῶνες του γιά νά 
συγκρατήσει τή νεολαία ἀπό τήν κατα-
στροφή καί τόν ὄλεθρο; Τό ἀντιαιρετικό 
του ἔργο; Τήν ἀγωνία του γιά τά διαζύ-
για; Τούς ἀγῶνες καί τά δάκρυά του γιά 
τή σύγχρονη γενοκτονία τῶν ἐκτρώσεων; 
Τά χιλιάδες κηρύγµατά του πού καθή-
λωναν τούς ἀκροατές; Τό τεράστιο συγ-
γραφικό του ἔργο; Τίς διαµαρτυρίες του 
γιά τόν καρνάβαλο, γιά τά καζίνο, γιά τίς 
προκλητικές ἐµφανίσεις καί τόσα ἄλλα;

Δέν ἔχουµε νά ποῦµε τίποτα ἄλλο 
στό σεβάσµιο γέροντα παρά ἕνα µεγάλο 
εὐχαριστῶ γιά τό τεράστιο κατηχητικό 
ἔργο του. Τόν παρακαλοῦµε δέ ἀπό ἐκεῖ 
πού βρίσκεται νά συνεχίσει νά προσεύ-
χεται γιά ὅλους µας. Ἄς παρακαλέσουµε 
τόν Οὐράνιο Πατέρα πού τόσο ἀγάπησε 
νά τόν ἀναπαύει ἐν σκηνές δικαίων. 

π. Διονύσιος Γκόλιας
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«Τί νά ζητήσω ἀπό τόν Θεό»
– Ἔκθεση µαθητοῦ – 

«Θεέ µου, ἀπόψε σοῦ ζητάω κάτι πού 
τό θέλω παρά πολύ. Θέλω νά µέ κάνεις 
τηλεόραση. Θέλω νά πάρω τήν θέση τῆς 
τηλεόρασης πού εἶναι στό σπίτι µου. 
Νά ἔχω τό δικό µου χῶρο. 
Νά ἔχω τήν οἰκογένειά µου 
γύρω ἀπό ἐµένα. Νά µέ 
παίρνουν στά σοβαρά ὅταν 
µιλάω. Θέλω νά εἶµαι τό κέ-
ντρο τῆς προσοχῆς καί νά µέ 
ἀκοῦνε οἱ ἄλλοι χωρίς διακοπές 
ἤ ἐρωτήσεις. Θέλω νά ἔχω τήν 
ἴδια φροντίδα πού ἔχει ἡ τηλεό-
ραση ὅταν δέν λειτουργεῖ. Ὅταν 
εἶµαι τηλεόραση, θάχω τήν παρέα 
τοῦ πατέρα µου, ὅταν 
ἔρχεται σπίτι ἀπό τήν 
δουλειά, ἀκόµα καί ἄν εἶναι κουρα-

σµένος. Καί θέλω τή µαµά 
µου νά µέ θέλει ὅταν εἶναι 

λυπηµένη καί στεναχωρηµέ-
νη ἀντί νά µέ ἀγνοεῖ... Θέλω τά 
ἀδέλφια µου νά µαλώνουν γιά 

τό ποιός θά περνᾶ τίς ὧρες 
µαζί µου. Θέλω νά νιώθω ὅτι 
ἡ οἰκογένειά µου ἀφήνει 
τά πάντα στήν ἄκρη, πότε - 
πότε, µόνο γιά νά περάσει 
λίγο χρόνο µέ µένα. 

Καί τό τελευταῖο, κάνε 
µέ ἔτσι ὥστε νά τούς κάνω 
ὅλους εὐτυχισµένους καί 
χαρούµενους. Θεέ µου, δέν 

ζητῶ πολλά. 
Θέλω µόνο νά γί-

νω σάν µιά τηλεόραση».

Τό σχόλιο:
Τήν δασκάλα πού τήν διάβαζε κα-

θώς τήν βαθµολογοῦσε, τήν ἔπιασαν 
τά κλάµατα. Ὁ σύζυγός της πού µό-
λις εἶχε µπεῖ στό σπίτι τήν ρώτησε: «τί 
συµβαίνει;». Αὐτή ἀπάντησε: «Διάβα-
σε αὐτήν τήν ἔκθεση, τήν ἔχει γράψει 
ἕνας µαθητής µου». Ὁ σύζυγος εἶπε: 
«Τό καηµένο τό παιδί. Τί ἀδιάφοροι 
γονεῖς εἶναι αὐτοί!». Τότε αὐτή τόν κοί-
ταξε καί εἶπε: «Αὐτή ἡ ἔκθεση εἶναι 
τοῦ γιοῦ µας».

ἀρχιµ. Ἰωακείµ Οἰκονοµίκος
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, 
ἕ ν α ς  σ ύ γχ ρ ο ν ο ς  Ἅγ ι ο ς !

Ἄ
ν κάποιος µοῦ ζητοῦσε νά 
γράψω µιά λέξη πού θά 
περιέγραφε τόν ἅγιο, τότε 

θά ἔγραφα τή λέξη ἀγάπη. Μιά 
λέξη τόσο ἁπλή καί τόσο παρεξη-
γηµένη πού στό ὄνοµά της ἄλλοι 
σκοτώνουν, ἄλλοι ἐκδικοῦνται 
καί ἄλλοι αὐτοκτονοῦν ἀπό τήν 
ἔλλειψή της. Λίγοι ἦταν ὅµως 
ἐκεῖνοι πού θυσιαστήκαν γιά νά 
δώσουν τό δῶρο αὐτό στούς συ-
νανθρώπους τους, ὅπως ἀκριβῶς ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός, θυσίασε τόν Υἱό Του 
γιά νά τούς δείξει τήν ἀγάπη του. 
Μιά ἀγάπη πού δέν παραµένει στήν σφαίρα τῆς θεωρίας, ἀλλά ἀποσκοπεῖ 
στή σωτηρία τῆς ψυχῆς. 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν ἕνας παππούλης µέ φθαρµένο ράσο καί πολ-
λές φορές λειτουργοῦσε χωρίς παπούτσια, καθώς τά ἔδινε σέ ἄπορους. 
Μπορεῖ νά χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Σαγκάης καί Σάν Φρανσίσκο, ἀλλά ἡ 
ἁπλότητά του, καθρεπτιζόταν στό ὅλο πρόσωπό του. 

Ἡ νηστεία του ἦταν ἐξαντλητική, ἀλλά χάρη στήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
ἔβρισκε τήν δύναµη νά βοηθήσει ὅλους ὅσους τόν εἶχαν ἀνάγκη ὅπως 
τούς φτωχούς, τούς νοσοῦντες καί τά ὀρφανά πού χάρη στά θαύµατά του, 
ἀποκαταστάθηκαν οἰκονοµικά, βρῆκαν τήν ἴασή τους καί ἀπέκτησαν µιά 
πατρική ἀγκαλιά. 

Τά ὀρφανά του τόν θεωροῦσαν πατέρα καί εἶχαν ὅλα ὅσα χρειάζονταν 
ἀπό πνευµατική τροφή µέχρι καί πάρτι γιά τά γενέθλιά τους. 

Ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι ἕνα ἄπιαστο ὄνειρο πού ἀνάγεται στά βάθη τῶν 
αἰώνων. Δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀκολουθήσει κάποιος τόν µοναχισµό, 
ἀλλά µπορεῖ καί µέ καθηµερινές θυσίες πού ἀναδεικνύουν τήν ἀγάπη νά 
προχωρεῖ ἀργά καί σταθερά ἕνα βῆµα πιό κοντά στήν κατά χάρη Θέωση.

Ἕνα ἀπό τά ἑκατοµµύρια παιδιά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη
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Ἀναίρεση µερικῶν κακοδοξιῶν 
τῆς Σκοπιᾶς

Ἄν καί τά θέµατα εἶναι τεράστια, θά δώσουµε 
ἐδῶ ἁπλῶς µία ἰδέα τῶν δογµατικῶν σφαλ-

µάτων τῆς Σκοπιᾶς.
Ὁ Θεός δέν µπορεῖ νά ζεῖ µέσα στό σύµπαν, 

οὔτε νά περιορίζεται στό χῶρο καί στό χρόνο 
ἀφοῦ εἶναι ὁ δηµιουργός τους. Τό ἴδιο ἰσχύει 
καί µέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀφοῦ «ὅλα ἔγιναν δι’ 
αὐτοῦ, καί χωρίς αὐτόν δέν ἔγινε τίποτα ἀπ’ ὅσα 
ἔγιναν» (Ἰωάννης 1/α΄ 3). Τό ὅτι εἶναι υἱός τοῦ 
Θεοῦ, δέν σηµαίνει ὅτι εἶναι µικρότερος στό χρό-
νο, ἀλλά κατά τήν αἰτία. 
Γιατί αἰτία καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος εἶναι ὁ Πατέρας. Καί 
φυσικά δέν εἶναι ἄγγελος 
( Ἑβραίους 1/α΄ 5-8). 

Ὁµοίως τό Ἅγιο 
Πνεῦµα δέν εἶναι δύναµη, (Β΄ Κορινθίους 6/ς΄ 
4-7), ἀλλά Πρόσωπο ( Ἰωάννης 14/ιδ΄ 26. 16/
ις΄ 13,14. Ρωµαίους 8/η΄ 26,27 κ.λπ.). 

Ὅσο γιά τό ὄνοµα τοῦ Θεοῦ, εἶναι Γιαχβέ καί 
ὄχι Ἰεχωβά, καί σηµαίνει: «ὁ  Ὦν», «ὁ Εἶναι». 
Ὅµως γιά τούς Χριστιανούς, ὁ Χριστός εἶπε ὅτι 
πρέπει νά τόν λέµε «Πατέρα», καί ὄχι µέ τό ὄνοµά 
του, ὅπως «πατέρα» ἀποκαλοῦµε τόν ἀνθρώπινο 
πατέρα µας, καί ὄχι µέ τό ὄνοµά του.

Ἡ γῆ καί ἡ ὑπόλοιπη κτίση, θά γίνει ἐπίσης 
τότε ἄφθαρτη (Ρωµαίους 8/η΄ 19-24 κ.λπ.)

Ὁ Χριστός ἀνέφερε ὅτι ἡ αὔξηση τῶν παθη-
µάτων στήν ἱστορία θά ἦταν σηµεῖο τοῦ τέλους. 

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν ὀργάνωση 
  τῶν µαρτύρων τοῦ  Ἰεχωβᾶ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ἀντιθέτως, εἶπε: «ὅταν θά τά δεῖτε αὐτά, µή 
ταραχθεῖτε, γιατί ὅλα αὐτά πρέπει νά γίνουν, ἀλλά 
δέν εἶναι ἀκόµα τό τέλος» (Ματθαῖος 24/κδ΄ 
6). Καί εἶπε ἀκόµα: «προσέξτε µή πλανηθεῖτε. 
Ἐπειδή πολλοί θά ποῦν… ὁ καιρός πλησίασε. 
Μή τούς ἀκολουθήσετε» (Λουκᾶς 21/κα΄ 8).

Πῶς θά τούς ἀντιµετωπίσουµε

Ξεκινοῦν µέ µιά εὐγενική πρώτη ἐπαφή. 
Σέ αὐτή τήν πρώτη ἐπαφή, «ζυγίζουν» τό ὑπο-
ψήφιο θύµα τους, πουλώντας εὐγένεια καί 
«ἀνοιχτόµυαλη» κουλτούρα. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος 

τούς πεῖ ὅτι δέν ἐν-
δια φέρεται νά τούς 
ἀκούσει, ἐπειδή ἤδη 
πιστεύει στόν Χριστό, 
φροντίζουν πρῶτα νά 
τόν ἐπαινέσουν γι’ αὐτό, 
ὥστε νά τόν κάνουν νά 

νιώσει φιλικά ἀπέναντί τους. 
Ἄν ὁ ἄνθρωπος τούς πεῖ ὅτι δέν θέλει συζή-

τηση µέ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἐπειδή ἀνήκουν 
σέ αἵρεση, ἤ ἐπειδή ἔχει µάθει γι’ αὐτούς ἄσχηµα 
πράγµατα, τοῦ λένε φράσεις ὅπως: «Καί γιά 
τόν Χριστό ὁ κόσµος ἔλεγε πολλά. ∆έν θά θέ-
λατε ὅµως νά µάθετε ἀπό ἐµᾶς τούς ἴδιους, τήν 
ἀληθινότητα ὅλων αὐτῶν;» ἤ «Τό νά σχηµατίζει 
κάποιος γνώµη γιά κάτι, ἀκούγοντας ἀπό δεύ-
τερο χέρι, χωρίς νά ἔχει ἐρευνήσει προσωπικά, 
εἶναι λάθος. Γιατί δέν ρωτᾶτε ἐµᾶς τούς ἴδιους 
νά σᾶς ποῦµε ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά ἐµᾶς;» ἤ 
«Ἄν θέλεις νά µάθεις γιά ἕνα σπίτι, ρωτᾶς τούς 

Μέρος Β΄
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ἐνοίκους του, καί ὄχι τούς γειτόνους. Γιατί οἱ 
ἔνοικοι τό γνωρίζουν καλύτερα». Ἤ «δέν πρέ-
πει νά ἀπορρίπτουµε κάτι µόνο καί µόνο ἐπειδή 
κάποιος µᾶς εἶπε κάτι, ἄν δέν τό ἐρευνήσουµε 
προσωπικά».

Ἄν καταλάβουν ὅτι γνωρίζουµε θά ἀρχίσουν 
«νά πηδοῦν» ἀπό τό ἕνα θέµα στό ἄλλο, σέ µιά 
ἀπελπισµένη προσπάθεια νά βροῦν κάτι πού 
δέν ξέρουµε. Κάτι πού δείχνει ὅτι στήν πραγµα-
τικότητα, αὐτό πού τούς ἐνδιαφέρει δέν εἶναι ἡ 
ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, ἀλλά ἁπλῶς νά πεί-
σουν τόν ἄλλον, ἔστω καί σέ κάτι ψευδές. Γιατί 
δέν εἶναι δυνατόν νά σοῦ γκρεµίζει κάποιος αὐτά 
πού πιστεύεις, καί ἐσύ, ἀντί νά «θορυβηθεῖς» γιά 
τήν ἀξιοπιστία τῆς θρησκείας σου, νά ψάχνεις 
κάτι πού νά µή γνωρίζει, σέ ἄλλα θέµατα! Ὁ 
εἰλικρινής ἄνθρωπος, δέν ἀρνεῖται νά συζητήσει 
κανένα θέµα, ἀλλά καταπιάνεται ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ µέ 
τά θέµατα στά ὁποῖα 
βλέπει ὅτι χωλαίνουν οἱ 
γνώσεις του.

Ἐάν πάλι, αὐτή ἡ 
ὑπόδειξη σφαλµάτων 
σ’ ἐσᾶς προσωπικά, 
εἶναι ἀρκετή ἀπόδειξη ψευδοῦς θρησκείας, για-
τί οἱ ἴδιοι δέν πείθονται ὅταν δείχνετε ἐσεῖς σ’ 
αὐτούς κάποιο λάθος, ἀλλά µεταφέρουν τήν συ-
ζήτηση σέ ἄλλο θέµα; 

Ἐάν ἡ ὑπόδειξη δογµατικῶν σφαλµάτων εἶναι 
ἀπόδειξη ψεύτικης θρησκείας, γιατί δέν παραδέ-
χονται ὅτι ἐπί ἐνάµισι σχεδόν αἰῶνα, εἶχαν ψευδή 
θρησκεία, ἐφ’ ὅσον διαρκῶς ἀλλάζουν τά δόγ-
µατά τους οἱ ἴδιοι; Ἐπειδή, γιά νά τά ἀλλάζουν, 
σηµαίνει ὅτι ἦταν λάθος. Καί µέ τή δική τους 
λογική, ἐφόσον εἶχαν λάθος δόγµατα σέ ὅλη 
σχεδόν τήν ἱστορία τους, τά ὁποῖα σήµερα ἔχουν 
ἀλλάξει, σηµαίνει ὅτι στό µεγαλύτερο διάστηµα 
τῆς ἱστορίας τους ἦταν ψεύτικη θρησκεία! Για-
τί λοιπόν πιστεύουν ὅτι ἦταν «ἡ ὀργάνωση τοῦ 
Θεοῦ» σέ ὅλο αὐτό τό διάστηµα, στό ὁποῖο εἶχαν 
λάθος δόγµατα, καί δέν λένε ὅτι «τότε ἦταν καί 
αὐτοί ψεύτικη θρησκεία»;

Ὅµως γνωρίζουν καλά, (εἶναι µάλιστα βέβαι-
οι), ὅτι καί αὐτά πού κηρύττουν σήµερα, σέ 10-
20 χρόνια θά ἔχουν ἀλλάξει ἀπό ἕνα «νέο φῶς»! 
Παρ’ ὅλα αὐτά, τολµοῦν νά ἔρχονται στήν πόρτα 
µας καί νά κηρύττουν πράγµατα πού γνωρίζουν 
ὅτι θά ἀλλάξουν, καί νά µᾶς λένε ὅτι ἀκόµα καί 
ὅταν κήρυτταν ἄλλα πράγµατα στό παρελθόν, 
ἦταν καί τότε «ἡ ὀργάνωση τοῦ Θεοῦ» καί «ἡ 
ἀλήθεια»! Καί µετά ἀπ’ αὐτό, τολµοῦν νά µᾶς 
ὑποδεικνύουν ὑποτιθέµενα λάθη τῆς δικῆς µας 
πίστης, µέ τόν ἰσχυρισµό ὅτι «ἀφοῦ αὐτό πού 
πιστεύετε εἶναι λάθος, βρίσκεστε στήν ψεύτικη 
θρησκεία»!!!

Ἐάν λοιπόν ὁ Μάρτυρας πιστεύει ὅτι τά δογ-
µατικά λάθη εἶναι ἀπόδειξη ψεύτικης θρησκείας, 
πρέπει νά ἐγκαταλείψει ἄµεσα τήν ὀργάνωση 
τῆς Σκοπιᾶς, ἄν θέλει νά εἶναι δίκαιος καί συ-
νεπής πρός αὐτό πού λέει. Ἄν πάλι πιστεύει ὅτι 

µπορεῖ νά πιστεύει καί 
νά κηρύττει κάτι πού 
στό µέλλον µπορεῖ νά 
ἀποδειχθεῖ λάθος καί 
νά ἀλλάξει, τότε δέν 
ἔχει κανένα δικαίωµα 

νά ἔρχεται στήν πόρτα µας καί νά µᾶς λέει ὅτι ἡ 
δική µας θρησκεία ἔχει λάθη, ἄρα εἶναι ψεύτικη!

Τό νά µήν ἀλλάζει µιά θρησκεία (καί ὄχι 
πρόσωπο) τά δόγµατά της, δέν εἶναι ἔνδειξη 
ψεύδους, ἀλλά σοβαρότητας καί ὑπευθυνότητας, 
ἐνῶ τό νά ἀλλάζει κάποια ἄλλη τά δόγµατά 
της, εἶναι ἀπόδειξη προχειρότητας, ἀµάθειας, 
ἀνευθυνότητας, καί ἀποχῆς ἀπό τή Θεία 
ἀποκάλυψη. Εἶναι ἔνδειξη ἀναξιοπιστίας, τῆς 
θρησκείας αὐτῆς, πού διαρκῶς ἀλλάζει δόγµα-
τα, καί ἔρχεται νά σοῦ ὑποδείξει ὅτι τό δικό σου 
σταθερό δόγµα εἶναι λάθος! Γιατί ἡ Σκοπιά στό 
ὄνοµα τῆς Θείας ἀποκάλυψης ὡς «ἀγωγός τοῦ 
Θεοῦ», εἶπε στό παρελθόν καί ἄλλα τερατώδη 
πράγµατα (ὅπως καί σήµερα), πού σήµερα τά 
ἔχει ἀλλάξει. Ἄν ἦταν πράγµατι θεῖος φωτισµός, 
θά τά ἄλλαζαν; Συνεπῶς ἔλεγαν ψέµατα! 

(Ἀντιαιρετικό Γραφεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους)
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24 Ἰουλίου 2010. Ἀπό τόν πανηγυρικό 
Ἑσπερινό τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Θεο-
προμήτορος Ἄννης.

Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς 
ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης 
προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριπόλεως 
κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ.

Στίς 4 Αὐγούστου χοροστάτησε στήν 
ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ 
Κανόνος τῆς Ὑπ. Θεοτόκου, ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ.

Στίς 22 Αὐγούστου συμμετείχαμε, ὅπως 
κάθε χρόνο, στόν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπ. Θεοτόκου στήν Ἱ. 
Μονή Παναγίας Μακρυρράχης. 

Φωτογραφικά   Στιγμιότυπα
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Μέ ἰδιαίτερη χαρά πανηγυρίσαμε καί φέτος 
τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανου-
ρίου στό Παρεκκλήσιο τῆς ἐνορίας μας.

Τό ἀπόγευμα τῆς 8ης Σεπτεμβρίου ὑποδε-
χθήκαμε στόν Ἱ. Ναό μας τήν Ἱ. Εἰκόνα τοῦ Γε-
νεσίου τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν ἐνορία Παντανάσ-
σης καί στή συνέχεια ἀκολούθησε Ἀρχιερατικός 
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του μας κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ.

Νέες τοιχογραφίες τοποθετήθηκαν στό 
Νάρθηκα τοῦ  Ἱ. Ναοῦ μας. Συνολικά περί-
που 60 πρόσωπα Ἁγίων τοποθετήθηκαν τούς 
τελευταίους μῆνες, ὅλα μέ τήν οἰκονομική 
συνδρομή τῶν ἐνοριτῶν μας. 

Ἡ Ἁγιογράφηση συνεχίζεται καί στό Παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Φανουρίου. Τελευταία μάλιστα ἁγιογραφήθηκε 
μιά ὡραιότατη παράσταση ἡ ὁποία εἰκονίζει ὅλους τούς 
Ἁγίους τῶν ὁποίων  Ἱ. Λείψανα τοποθετήθηκαν κατά  τά 
Ἐγκαίνια στήν Ἁγία Τράπεζα.    
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Ἕνας ἡλικιωµένος ξυλουργός κό-
ντευε νά βγεῖ στή σύνταξη, καί 

εἶπε στό ἀφεντικό του τά σχέδιά του γιά 
νά φύγει καί νά ζήσει πιό ξεκούραστα 
µαζί µέ τή γυναίκα του. Βέβαια δέν θά 
συνέχιζε νά βγάζει τόσα λεφτά, ὅµως 
ἔπρεπε νά βγεῖ στή σύνταξη. Θά τά κα-
τάφερναν.

Ὁ ἐργολάβος του στεναχωρήθηκε 
πού θά ἔφευγε ἕνας τόσο καλός µάστο-
ρας, καί ζήτησε ἀπό τόν ξυλουργό ἄν θά 
µποροῦσε νά τοῦ χτίσει ἄλλο ἕνα σπίτι 
σάν προσωπική του χάρη.

Ὁ ξυλουργός εἶπε ναί, ὅµως ὅσο 
περνοῦσε ὁ καιρός δέν ἦταν δύσκολο νά 
παρατηρήσει κάποιος πώς δέν δούλευε 
µέ ὅλη του τή καρδιά. Χρησιµοποιοῦσε 
ὑλικά κατώτερης ποιότητας, καί ἔκανε 
ἐπιπόλαιη δουλειά. Ἦταν ὁ χειρότερος 
τρόπος γιά νά τελειώσει µιά καριέρα γε-
µάτη ἀφοσίωση καί ἐπιτυχίες.

Ὅταν ὁ ξυλουργός τελείωσε τό ἔργο, 
ἦρθε ὁ ἐργολάβος νά ἐπιθεωρήσει τό 
σπίτι. Ἔδωσε τό κλειδί τῆς εἰσόδου 
στόν ξυλουργό καί τοῦ εἶπε, “Αὐτό τό 
σπίτι εἶναι δικό σου, ἕνα δῶρο ἀπό µένα 
γιά σένα.”

Χτίζοντας µιά ζωή...
Ὁ ξυλουργός ἔµεινε ἄναυδος! Τί κρί-

µα! Ἄν µόνο ἤξερε πώς ἔχτιζε τό δικό 
του σπίτι, θά τό εἶχε κάνει ἐντελῶς δια-
φορετικά.

Τό ἴδιο συµβαίνει καί µέ µᾶς. Χτίζου-
µε τή ζωή µας, µέρα µέ τήν µέρα, πολύ 
συχνά µή κάνοντας τό καλύτερό µας σέ 
αὐτό πού κτίζουµε. Καί µετά µένουµε 
ἐµβρόντητοι ὅταν ἀντιλαµβανόµαστε 
ὅτι πρέπει νά κατοικήσουµε στό σπίτι 
πού κτίσαµε.

Ἄν µπορούσαµε νά τό κάνουµε 
ξανά, θά τό χτίζαµε ἐντελῶς διαφορε-
τικά. Νά ὅµως πού δέν µποροῦµε νά 
ἐπιστρέψουµε….

Ἐσύ εἶσαι ὁ ξυλουργός στή ζωή σου. 
Κάθε µέρα βάζεις µιά πρόκα, τοποθετεῖς 
ἄλλη µιά τάβλα, ἤ ὀρθώνεις ἕνα τοῖχο.

Οἱ προθέσεις καί οἱ ἐπιλογές πού 
κάνεις σήµερα χτίζουν τό αὐριανό σου 
“σπίτι”…

Γι’ αὐτό νά χτίζεις µέ σοφία!
Ζήτησε ἀπό τό Θεό νά γίνει Αὐτός ὁ 

ἐργολάβος στή ζωή σου!
Αὐτός θά σοῦ δείξει πῶς νά φτιάξεις 

ἕνα γερό θεµέλιο γιά νά χτίσεις τό “σπι-
τικό” τῆς ζωῆς σου.


