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ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΟΡΙΚΑ 2009
ᾶς ἀξίωσε ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά
ἑορτάσουμε καί φέτος τήν πανήγυρη τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας, μέ τίς
κα θιερωμένες πλέον ἐκδηλώσεις τῶν
«Θεοπρομητορικῶν», ἀπό 8 ἕως 17 Δεκεμβρίου 2009. Ἰδιαίτερη εὐλογία ἦταν
ἡ μετακομιδή τεμαχίου Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ τό ὁποῖο
μετέφερε στήν ἐνορία μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ
τήν παραμονή τῆς πανηγύρεως, πρίν τόν
Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό.

Μ

Πολλές ἦταν οἱ λατρευτικές εὐκαιρίες
πού μᾶς δόθηκαν μέ τήν καθημερινή τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἄλ λων
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Εἴχαμε δέ τήν εὐκαιρία
νά ἀκούσουμε καί ἐμπνευσμένες ὁμιλίες
ἀπό τούς παρακάτω προσκεκλημένους
ὁμιλητές: Ἀρχιμ. Δημήτριο Ζελιαναῖο ( Ἱ.
Μ. Φθιώτιδος), Ἀρχιμ. Φιλόθεο Παπαδόπουλο ( Ἱ.Μ. Ἐδέσσης), Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρα
Καραμαντζάνη, Ἀρχιμ. Σεβαστιανό
Ἀράπη, Ἀρχιμ. Παῦλο Ντοῦρο, Ἀρχιμ.
Ἰωακείμ Οἰκονομίκο, καθηγητή κ. Στέργιο
Σάκκο καί Θεολόγο κ. Λάζαρο Τσακιρίδη.

«…Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας σήμερα,
διότι μᾶς ἀξίωσε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά
ὑποδεχθοῦμε τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ σύγχρονου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας
Νικολάου τοῦ Πλανᾶ. Σᾶς ὀφείλουμε
εὐγνωμοσύνη καί θερμές εὐχαριστίες
Σεβασμιώτατε, γιά τήν μετακομιδή καί
τοποθέτηση τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου στήν
ἐνορία μας, τό ὁποῖο θά παραμείνει μόνιμα στόν Ἱερό Ναό μας καί στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου.
Χωρίς μάλιστα νά τό ἔχουμε προμελετήσει, διαπιστώνουμε ὅτι ἔχουμε πλέον στόν Ἱερό Ναό μας δυό Ἱερά Λείψανα
μέ τεράστια χρονική ἀπόσταση μεταξύ
τους. Ἀφοῦ τό Λείψανο τῆς Ἁγίας Ἄννης
εἶναι τό ἀρχαιότερο τῆς Ἐκκλησίας μας
(δύο χιλιάδων ἐτῶν) καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τά νεώτερα (μόλις ἑβδομήντα
ἑπτά ἐτῶν).
Ὅσοι γνωρίζουν τή βιοτή τοῦ Ἁγίου
Νικολάου τοῦ Πλανᾶ νιώθουν σεβασμό, συγκίνηση καί δέος. Εἶναι ὁ πιστός Οἰκονόμος τῶν Μυστηρίων τοῦ
Θεοῦ, ὁ πράος, ὁ σεβάσμιος, ὁ ταπεινός, ὁ ὑπομονετικός, ὁ Ἅγιος Λειτουργός –πρότυπο Ἱερέως– καί προστάτης τῶν ἐγγάμων. Ἰδιαίτερα μάλιστα
μᾶς χαροποιεῖ τό γεγονός ὅτι ἕνα ἀπό
τά Παρεκκλήσια πού ἐπισκεπτόταν ὁ
Ἅγιος στήν Ἀθήνα γιά τήν τέλεση τῶν
κατανυκτικῶν του Ἀγρυπνιῶν ἦταν τοῦ
Ἁγίου Φανουρίου Παγκρατίου. Ἀπό
σήμερα λοιπόν, θά ἔχουμε ἕναν ἀκόμη
προστάτη στήν ἐνορία μας, τίς εὐχές καί
μεσιτεῖες τοῦ ὁποίου θά ζητᾶμε γιά τήν
πνευματική μας τελείωση…».
(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία
τοῦ π. Διονυσίου Γκόλια κατά τή διάρκεια
τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ)
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ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
Ἀρχιµανδρίτου ∆ηµητρίου Ζελιαναίου,
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος
«Πάλαι προσευχοµένη πιστῶς,
Ἄννα ἡ σώφρων, καί Θεόν ἱκετεύουσα,
Ἀγγέλου φωνῆς ἀκούει, πρεσβεβαιοῦντος
αὐτή, τήν τῶν αἰτουµένων θείαν ἔκβασιν»
(Στιχηρόν Προσόµιον Ἑσπερινοῦ
ἑορτῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης)

Ο

ἀψευδής Θεός Λόγος διαβεβαιοῖ, ὅτι καί ἡ
ἁπλή σύναξις δύο ἤ τριῶν προσώπων εἰς τό
Ὄνοµά Του δέχεται τήν παρουσία Του «ἐν µέσῳ
αὐτῶν». Αὐτό, ἀσφαλῶς, ἰσχύει ἔτι περισσότερον
σέ πολυπληθεῖς λατρευτικές συνάξεις, ὅπου, κατά
τήν ἀκλινή πεποίθηση τῆς Ἐκκλησίας, τοῦτο εἶναι
προϊόν τῆς δράσεως τοῦ Παναγίου Πνεύµατος.
«Σήµερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἡµᾶς συνήγαγεν». Καί ὁ λόγος τῆς ἑσπερινῆς αὐτῆς συνάξεως ἐντός πανηγυρίζοντος Ναοῦ περικαλλοῦς,
ἐν ὥρᾳ ἱερᾶς Ἀκολουθίας, εἶναι ἡ ἀπόδοση
ὀφειλοµένης τιµῆς πρός τό ἱερό πρόσωπο τῆς Θεοπροµήτορος Ἄννης, τῆς µητρός τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, κατά τήν λαµπρή καί αἰδέσιµη ἡµέρα
τῆς Ἑορτῆς τῆς Συλλήψεως αὐτῆς.
Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ἡ γραµµατική προσέγγιση καί ἑρµηνεία ἐπιβάλλεται, ὥστε
(καί κατά τήν ἄποψη τοῦ ἀρχαίου φιλοσόφου
Ἀντισθένους «ἀρχή παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνοµάτων
4

ἐπίσκεψις») ἡ κατανόηση νά εἶναι ἀκριβής. Συλλαµβάνει ἡ Ἁγία Ἄννα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς τήν Μαριάµ, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Κατ’ οὐσίαν, δηλαδή,
ἡ σύλληψις τῆς Παναγίας ὑπό τῆς Ἁγίας Ἄννης
ἑορτάζεται σήµερον. Ἡ ἀπαρχή τῆς κυοφορίας.
Ἡ προχωρηµένη ἡλικία τῶν γεννητόρων τῆς
Παναγίας, Ἰωακείµ καί Ἄννης (κυρίως τῆς δευτέρας), λειτουργοῦσε ἀπαγορευτικῶς γιά τήν
ἀπόκτηση τέκνων. Ἡ διαδεδοµένη ἀντίληψη στόν
Ἰουδαϊσµό, ὅτι ἡ µή ἀπόκτηση τέκνων ἀποτελεῖ
ἄρση τῆς θείας εὐλογίας ἀπό τό ζεῦγος, ἐβάρυνε καί
αὐτή τήν καθηµερινότητα τῶν ἀτέκνων συζύγων. Ἡ
ἀτεκνία ἰσοδυναµοῦσε µέ κοινωνικό στιγµατισµό.
Ἡ ὑµνολογία τήν περιγράφει ὡς «ὀνειδισµόν». ∆ιάπυρη ἦταν ἡ προσευχή τῶν συζύγων, ἰδίως τῆς
Ἄννης πρός τόν Θεό γιά ἱκανοποίηση τοῦ µεγάλου
καί ζωηροῦ αἰτήµατος τῆς ἀποκτήσεως τέκνου.
Ἡ πάροδος τῶν ἐτῶν, ὄχι µόνο δέν ἀτόνησε τήν
ἔνταση τοῦ αἰτήµατος, ἀλλά αὔξανε τήν πίστη ὅτι
«παρά τῷ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστίν».
Τήν ἀπόλυτη σύνδεση πίστεως καί προσευχῆς
ἐµφανίζει µέ δυναµική λιτότητα ὁ ποιητικός λόγος τοῦ ὑµνολογικοῦ κειµένου, τό ὁποῖο ὁ ἱερός
Ἄµβων προέταξε ὡς κεφαλίδα.
Πίστη καί προσευχή, τό δίπολο ἐντός τοῦ ὁποίου
ἐκινήθη ἡ Ἁγία Ἄννα, ἐντός τοῦ ὁποίου ἐκινήθησαν
καί κινοῦνται τά συστήµατα τῶν πιστῶν ὅλων τῶν
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αἰώνων, πρός ἐπίτευξη τοῦ ποθουµένου. Ἡ πίστη
ἐνισχύεται ἀπό τήν προσευχή καί ἡ προσευχή τρέφεται καί καθίσταται θερµότερη ἀπό τήν πίστη.
Τοῦτο ἐγνώριζε καλῶς ὡς βιωµατική ἐµπειρία καί
ὄχι ὡς ἐξωτερική γνώση ἡ προσευχοµένη Ἁγία
Ἄννα. Τοῦτο προέβαλλε συχνῶς στούς ἀκροατές
Του ὁ σαρκωθεῖς Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό ∆εύτερο
Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Ὁποῖο, τό γένος
τῶν ἀνθρώπων, ἐγνώρισε ἐν τῷ Προσώπῳ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ὁ «περιάγων» τήν Ἁγία Γῆ, ὁ «κηρύσσων
καί θεραπεύων» κάθε σωµατική ἤ ψυχική νόσο Χριστός, ὁ Κύριος ἡµῶν, συνέδεε πάντοτε τά δύο αὐτά
στοιχεῖα, τήν Πίστη καί τήν ἔκβαση τοῦ αἰτήµατος,
δηλαδή τήν ποικιλοτρόπως ἐκδηλουµένη «Προσευχή». Ἦταν τόσο στενός ὁ δεσµός τῶν δύο αὐτῶν
στοιχείων, ὥστε δέν ἐρωτοῦσε µόνον τόν ἀµέσως
ἐνδιαφερόµενο ἐάν πιστεύη ὅτι τό αἰτούµενο
µπορεῖ νά ἱκανοποιηθῆ κατά τρόπο θαυµαστό καί
ἐξαίσιο, ἀλλά κάποτε ἐθαυµατούργησε, ὄχι κατόπιν διατυπωµένου αἰτήµατος, ἀλλά µόνο θαυµάζοντας τό στοιχεῖο τῆς σιωπηρῶς ἐκδηλωθείσης
ἐπράκτως πίστεως. Εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἰάσεως
τοῦ παραλυτικοῦ, τόν ὁποῖον, λόγω ὑπερβολικοῦ
συνωστισµοῦ, οἱ φέροντες αὐτόν, δέν µπόρεσαν νά
βάλουν διά τῆς θύρας στήν οἰκία ὅπου εὑρίσκετο
ὁ Κύριος, ἀλλά ἄνοιξαν δίοδο ἀπό τήν στέγη καί
κατέβασαν τόν πάσχοντα µπροστά Του. ∆έν εἶναι
τυχαῖο, ὅτι ὁ ἱερός εὐαγγελιστής πού διασώζει τό
περιστατικό δέν µαρτυρεῖ τήν ἀνταλλαγή οὐδεµίας
συνοµιλίας τοῦ Κυρίου µέ τόν πάσχοντα, ὅπως συνήθιζε. Οὔτε κἄν µέ τούς µεταφορεῖς του. Προσέφερε τήν εὐεργετική Του παρέµβαση, µόνο καί µόνο
«ἰδών τήν πίστη αὐτῶν». Τό ἀβιάστως ἐξαγόµενο
συµπέρασµα εἶναι, ὅτι ἡ Πίστη ἐνεργεῖ τό Θαῦµα. Ἡ
προσευχή, ἡ ὁποία γίνεται µέ πίστη ἀκράδαντη, µέ
βεβαιότητα ἀκλόνητη, ὅτι ὁ ἀκούων εἶναι ὁ παντοδύναµος Θεός, λαµβάνει ἀπάντηση καί τό αἴτηµα
ἱκανοποιεῖται.
Στό σηµεῖο αὐτό εἶναι δυνατόν νά ἐγερθοῦν
ἐνστάσεις, οἱ ὁποῖες νά ἀφοροῦν στόν χρόνο, ἤ στόν
τρόπο ἀνταποκρίσεως τοῦ Θεοῦ στήν προσευχητική φωνή τοῦ ἀνθρώπου, ἤ ἀκόµη καί στήν ἀπόλυτη
σιωπή τοῦ Θεοῦ πρός τόν αἰτούµενο ἄνθρωπο.
Σαφῶς καί ἡ ἀδυναµία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως νά
ἑρµηνεύη τήν «ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν» εἶναι

γεγονός, ὅµως ἡ προτροπή τοῦ Ἰδίου τοῦ Κυρίου
νά ζητοῦµε γιά νά λαµβάνωµε, νά αἰτούµεθα γιά νά
µᾶς δίδεται, εἶναι κατηγορηµατική.
Εὐνόητο εἶναι ὅτι ὁ ἀσφυκτικός χρόνος ἑνός
κηρύγµατος δέν παρέχει δυνατότητες διαλέξεως
ἐπί θεµάτων, ἡ ἀνάλυση τῶν ὁποίων θά ἀπαιτοῦσε
σηµαντικό χρόνο. Ἐπιγραµµατικῶς, λοιπόν,
ἀναφερόµεθα στίς προϋποθέσεις τῆς γόνιµης καί
καρποφόρου προσευχῆς.
Προσευχή µέ ἀκέραιη πίστη στόν Τριαδικό Θεό
καί ἀπόλυτη ἀποδοχή τῶν δογµατικῶν ἀληθειῶν
τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ ὁποῖες εἶναι ὅροι καί προϋποθέσεις σωτηρίας. Προσευχή µέ ἀπόλυτη ἐµπιστοσύνη στήν ἀγάπη καί τήν στοργή Ἐκείνου, ὁ
Ὁποῖος διαβεβαίωσε ὅτι ὁ Θεός Πατέρας ἀκούει
τά αἰτήµατα πού οἱ ἄνθρωποι διατυπώνουν ἐν
τῷ ὀνόµατι τοῦ Υἱοῦ. Προσευχή δοξολογική καί
εὐχαριστιακή, γεµάτη ἀπό αἶνο καί ὕµνο πρός τά
θαυµαστά µεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καί εὐγνωµοσύνη
γιά τή µέριµνά Του, πού ἐκδηλώνεται µέ ἀγαθά,
ἀλλά καί µέ τήν παραχώρηση θλίψεων, ἱκανῶν
νά ἀσκήσουν τόν πιστό στήν ὑποµονή. Προσευχή θερµή καί καθαρή. Ψυχή καθαρθεῖσα διά τοῦ
λουτροῦ τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας προσεύχεται µέ ἥσυχη συνείδηση καί ἀναπαυµένο καί νηφάλιο λογισµό. Προσευχή διαρκής καί συστηµατική.
Ὁ Κύριος, ἀφηγούµενος τήν παραβολή τοῦ ἀδίκου
κριτοῦ, διεβεβαίωσε ὅτι ἡ ἐπιµονή ἦταν αὐτή πού
ἔκαµψε τόν ἄνθρωπο δικαστή. Πόσο µᾶλλον κάµπτεται ὁ φιλάνθρωπος καί ἐλεῆµον Θεός!
Στό πιθανό καί εὔλογο ἐρώτηµα, πῶς ἀντιδρᾶ
ὁ ἄνθρωπος στήν σιγή τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί ἄν τά
ἀνωτέρω ἰσχύουν, τίθεται ὡς ἀπάντηση τό «οὐκ
οἴδατε τί αἰτεῖσθε», πού ἄκουσαν οἱ µαθητές Ἰάκωβος καί Ἰωάννης ἀπό τόν Κύριό τους, λίγο πρίν
ἀπό τό πάθος. Ἴσως τά προβλήµατα, οἱ θλίψεις,
οἱ ἀνάγκες νά ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο στήν διατύπωση αἰτηµάτων, ἡ ἱκανοποίηση τῶν ὁποίων
νά µήν ἀποβαίνη ἐπωφελῆς γι’ αὐτόν, ἀσχέτως
ἐάν ὁ πεπερασµένος ἀνθρώπινος νοῦς πιστεύη
τό ἀντίθετο. Ὁ ἄνθρωπος, προσευχόµενος διά
τῆς Θεοδιδάκτου Κυριακῆς Προσευχῆς, ζητεῖ νά
γίνει τό θέληµα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή Του καί ὄχι
τό δικό του («γενηθήτω τό θέληµά Σου»). Ἡ κατανόηση τῆς φράσεως αὐτῆς ἀνήκει ἀσφαλῶς σέ
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πνευµατικῶς καλλιεργηµένες ψυχές, ἕτοιµες νά
καταθέτουν καθηµερινῶς ἐνώπιον τοῦ Θρόνου
τοῦ Θεοῦ τό προσωπικό τους θέληµα καί διατεθειµένες νά ἀφεθοῦν στό ρεῦµα τῆς θείας ἀγάπης
καί προνοίας µέ ἐµπιστοσύνη. Ὅµως, ἡ κατά Θεόν
καλλιέργεια τῆς ψυχῆς δέν εἶναι προνόµιο ὀλίγων,
ἀλλά ὅλων τῶν εἰς τό ὄνοµα τῆς Ἁγίας Τριάδος
βαπτισµένων πιστῶν, τῶν ὁποίων ὁ κύριος σκοπός τῆς πορείας τους στήν ζωή αὐτή εἶναι ἡ σωτηρία, ἡ ἁγιότητα, ἡ θέωση.
Ἡ Ἐκκλησία, τό σύνολο, δηλαδή, τῶν βαπτισµένων πιστῶν, µέ κεφαλή τόν Ἴδιο τόν Χριστό
καί µέλη ὅλους ἐµᾶς, εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν χῶρος
τῆς προσευχῆς. Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται δοξολογοῦσα, εὐχαριστοῦσα καί ἱκετεύουσα καί ὡς ἀντίδωρο στά µεγάλα θεῖα δωρήµατα τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, τῆς ἱλαστικῆς θυσίας τοῦ
Γολγοθᾶ «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσµου ζωῆς», καί τοῦ
Κενοῦ Μνηµείου τῆς Ἀναστάσεως, προσφέρει «τά
Σά ἐκ τῶν Σῶν». Τήν κορωνίδα τῆς Προσευχῆς
Της. Τήν Θεία Εὐχαριστία. Τήν Κοινή Προσευχή
καί τό Κοινό Ποτήριο «γιά νά ζήσει ὁ κόσµος».
«Ἡ Θεία Εὐχαριστία», κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη
τῆς Κροστάνδης, «εἶναι ἀληθῶς ἡ οὐράνια τελετή
ἐπί τῆς γῆς, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος ὁ
Θεός, µέ τρόπο ἰδιαίτερο, ἄµεσο καί ἐγγύτατο, παρουσιάζεται καί σκηνώνει ἐν µέσῳ τῶν ἀνθρώπων,
ὄντας ὁ ἴδιος Ἐκεῖνος ὁ ἀόρατος Ἱερουργός, ὁ
προσφέρων καί προσφερόµενος. ∆έν ὑπάρχει τίποτα πλέον µεγαλειῶδες, πλέον ἱερό, πλέον ζωοποιό, ἀπό τήν Θεία Εὐχαριστία».
Ταπεινός ἱερουργός τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας
Εὐχαριστίας καί ἄνθρωπος θερµῆς προσευχῆς καί
ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς τοῦ ὁποίου ἀπότµηµα
τοῦ Ἁγίου Του Λειψάνου κατατέθηκε διά τῶν τιµίων χειρῶν τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας
στόν Ναό µας γιά διαρκή εὐλογία καί ἁγιασµό τῶν
πιστῶν.
Μέ τό πνεῦµα διαρκῶς προσηλωµένο στό Θεό,
ὁ Ἅγιος Νικόλαος διέχεε γύρω του, ὅπως ὁ ἥλιος
διαχέει τό φῶς, τήν εὐωδία Χριστοῦ καί τήν φιλευσπλαχνία, εὐλογώντας, προσευχόµενος, προσφέροντας ἀµέσως µέ τό ἀριστερό χέρι ὅ,τι δεχόταν
µέ τό δεξί.
Ξυπνοῦσε καθηµερινά χαράµατα καί πήγαινε
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στήν ἐκκλησία γιά τόν ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία. Τήν ὥρα τῆς προσκοµιδῆς µνηµόνευε
ἀτελείωτους καταλόγους ὀνοµάτων. Ὑψώνοντας τά
χέρια του ἀνέπεµπε διάπυρο προσευχή πρός τόν
Κύριο, ὠσάν νά µεσίτευε γιά κάθε ἕναν χωριστά.
Στεκόταν ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὠσάν νά βρισκόταν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
προφέροντας τίς εὐχές µέ τρόπο πού συγκινοῦσε
καί τούς πιό σκληρόκαρδους. Μετά τήν Λειτουργία, πού τελείωνε ἀργά τό µεσηµέρι, περνοῦσε
τήν ὑπόλοιπη µέρα µέ προσευχή, καί παρόλο πού
κατοικοῦσε στήν πολύβουη Ἀθήνα, τό πνεῦµα του
δέν περιεσπάτο ποτέ ἀπό τήν προσευχή, διότι
ἔχοντας γίνει κατά χάριν θεός, ὅλα τά λόγια καί τά
ἔργα του ἦσαν προσευχές θείας ἐνεργείας.
Σεβασµιώτατε Πάτερ καί ∆έσποτα, ἀδελφοί µου,
Μέσα σέ αὐτήν τήν Ἐκκλησία, ὡς µέλη τίµια,
ὑπάρχοµε καί πολιτευόµεθα ἐπί τῆς γῆς, µέ τό ὄµµα
στραµµένο στήν Ἄνω Ἱερουσαλήµ. Τά µέλη τῆς ἐπί
γῆς στρατευοµένης Ἐκκλησίας, ἄνθρωποι µέ τίς
ἀδυναµίες τῆς πεπτωκυίας φύσεως, καταφεύγουν
στίς πρεσβεῖες τῶν µελῶν τῆς ἐν οὐρανοῖς θριαµβευούσης Ἐκκλησίας. Ἤδη ἀπό τά πρῶτα ἔτη τῆς
ζωῆς της, ἡ Ἐκκλησία τιµᾶ τά µέλη της πού ἔζησαν
µέ εὐσέβεια καί εὐλάβεια καί ἤ ἐτελειώθησαν µέ
τό αἱµατηρό µαρτύριο ἤ ἐκοιµήθησαν ἐν εἰρήνῃ.
Αὐτῶν τήν παρέµβαση ζητοῦν. Πρός αὐτούς
ἀπευθύνονται. Σέ αὐτούς καταθέτουν τήν ἀγωνία
καί τόν πόνο τους, ὥστε αὐτοί µέ τήν σειρά τους
νά δράσσουν ὡς κατά χάριν «µεσίτες» πρός τόν
ἀληθῆ µεσίτην µεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων Χριστό. Ἐξαιρέτως ἀπευθύνονται πρός τήν Πάναγνο
Μητέρα τοῦ Ἐµµανουήλ, τοῦ «µέθ’ ἡµῶν Θεοῦ»,
γνωρίζοντας ὅτι πολύ «ἰσχύει δέησις µητρός πρός
εὐµένειαν ∆εσπότου». Αὐτῆς τῆς «ὑπέρ λόγον τόν
Λόγον κυησάσης» ἀξιώθηκε νά γίνει µητέρα ἡ Θεοπροµήτωρ Ἁγία Ἄννα, διά τῆς ταπεινῆς, θερµῆς
καί ἐπιµόνου προσευχῆς. Ἔγινε ἔτσι ὁ κρίκος
τῆς ἱερᾶς ἁλυσίδας τῆς κατά σάρκα καί κατά τό
ἀνθρώπινον γενεαλογίας τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ
Σωτῆρος καί εὐεργέτου τῶν ὅλων Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ Ὁποίου τά Θεῖα Γενέθλια θά ἑορτάσωµεν
συντόµως καί τοῦ Ὁποίου τήν Χάριν ἐπιζητοῦµε
«πάσας τάς ἡµέρας τῆς ζωῆς ἡµῶν». Ἀµήν.
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Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης
ὁ νέος Ὁμολογητής
(Ὁµιλία στήν πρώτη ἑορτή τοῦ Ἁγίου στόν Κοῦκκο Πιερίας στίς 4 Νοεµβρίου 2009)
Ἀρχιµανδρίτου ∆ιονυσίου Γκόλια
Σεβασµιώτατε Γέροντα,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Σήµερα ὅλοι ἐµεῖς οἱ Πιεριεῖς καί ἰδιαίτερα οἱ
κάτοικοι τοῦ Κούκκου ζοῦµε µιά µεγάλη εὐλογία καί
βιώνουµε ἀνείπωτη χαρά. Κι αὐτό διότι γιά πρώτη
φορά στόν τόπο µας ἑορτάζουµε καί πανηγυρίζουµε
τή µνήµη τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας µας Γεωργίου Καρσλίδη τοῦ νέου Ὁµολογητῆ, ὁ ὁποῖος πρίν
ἀπό ὀγδόντα ἔτη πέρασε καί ἐγκαταβίωσε γιά ἕνα
διάστηµα τῆς ζωῆς του σ’ αὐτό τόν τόπο.
Μέσα ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς µας λέµε: ∆όξα τῷ
Θεῷ, πού µᾶς χάρισε καί αὐτό τόν Ἅγιο. Σέ µιά ἐποχή
πού ἐπικρατεῖ τό σκοτάδι καί τό χάος ἡ Ἐκκλησία µας
συνεχίζει ἀκάθεκτη τό ἱερό της ἔργο, ὁδηγώντας τούς
ἀνθρώπους στή σωτηρία, στήν ἀληθινή καί µόνιµη
χαρά, πού εἶναι ἡ ἕνωση µέ τόν Χριστό. Ὄχι µόνο
«τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ἀλλά καί σήµερα ἡ Ἐκκλησία
µας συνεχίζει τό ἔργο αὐτό. Ἰδιαιτέρα µάλιστα τιµᾶ
τούς Ἀσκητές καί Ὁµολογητές Της. Καί ἕνας τέτοιος
πνευµατικός ἀστέρας εἶναι καί ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ
Καρσλίδης ἀπό τόν Πόντο, τόν ὁποῖο µόλις πέρυσι ἡ
Ἁγία µας Ἐκκλησία µέ εἰδική Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη, ἐνέταξε στίς Ἁγιολογικές Της δέλτους.
Καί τοῦτο εἶναι πράγµατι ἕνα γεγονός πολύ σηµαντικό. Στήν σκληρή καί ἄγονη πνευµατικά ἐποχή
µας, ἕνας ἀφανής µοναχός ταπεινός Ἱερέας, ταλαιπωρηµένος καί ἐξουθενωµένος ἀπό τή σκληρή ζωή του,
τιµᾶται σήµερα ἀπό ὅλους, µά κυρίως ἀπό τό Θεό.
Γεννήθηκε στήν Ἀργυρούπολη τοῦ µαρτυρικοῦ
Πόντου τό 1901 ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Σάββα
καί τή Σοφία. Πολύ νωρίς ὅµως ὀρφάνεψε καί τήν
ἀνατροφή του ἀνέλαβε ἡ εὐλαβής γιαγιά του, ἡ ὁποία
ἐµφύτευσε στήν καρδιά του τήν ἀγάπη στό Θεό καί
τήν Ἐκκλησιά. Σέ ἡλικία πέντε ἐτῶν ὁ Ἅγιος γίνεται
βοσκός στά ζῶα τοῦ ἀδελφοῦ του, ὁ ὁποῖος τοῦ συµπεριφέρεται σκληρά. Ὑποµένει ὅµως ἀγόγγυστα καί
µαθαίνει νά προσεύχεται. Μετά τό θάνατο τῆς γιαγιᾶς

του, σέ ἡλικία ἑπτά ἐτῶν, µεταβαίνει µέ τόν παπποῦ
του στό Ἐρζερούµ (Θεοδοσιούπολη) τῆς Μεγάλης
Ἀρµενίας. Μετά καί ἀπό τό θάνατο τοῦ παπποῦ του
µετέβη µέ θαυµαστή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στήν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας. Ἐκεῖ σέ ἡλικία µόλις
ἐννέα ἐτῶν φορά τό ἱερό ράσο, τό ὁποῖο ἔµελε νά
φορᾶ ἐπί πενήντᾳ περίπου ἔτη.
Ὁδηγεῖ τά βήµατά του στό Μοναστήρι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ὅπου γίνεται ἀγαπητός ἀπό ὅλους γιά
τά χαρίσµατά του. Κάποτε ὁ ἡγούµενος τόν παρατήρησε ὅτι πολύ βιάζεται στήν ἄσκηση καί τήν κακοπάθεια καί ὁ Ἅγιος ἀπάντησε «Ἐγώ ἔτσι θά περάσω
τή ζωή µου». Σέ ἡλικία δεκαοκτώ ἐτῶν κείρεται Μοναχός. Τότε συνέβη καί κάτι συγκλονιστικό. Κατά τή
διάρκεια τῆς τελετῆς τῆς Κουρᾶς οἱ καµπάνες καί τά
σήµαντρα ἄρχισαν νά χτυποῦν ἀπό µόνα τους.
∆έν πέρασε πολύς καιρός καί ὁ Ἅγιος µαζί µέ
πολλούς ἄλλους πατέρες συλλαµβάνεται καί ὁδηγεῖται
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στή φυλακή. Οἱ ἐµπειρίες πού ἀποκόµισε ἐκεῖ ἦταν
ὀδυνηρές. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουµε ὅτι µιά ἡµέρα τόν
γύµνωσαν καί τόν διαπόµπευαν στούς δρόµους τῆς
πόλεως λέγοντας «Νά ὁ προφήτης». Στή συνέχεια
ὅρισαν τήν ἐκτέλεσή του, µαζί µέ ἄλλους. Ἡ Παναγία
ὅµως θαυµατουργικά τόν διέσωσε ἀπό τρεῖς σφαῖρες
πού δέχθηκε.
Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀργότερα ἀποφυλακίστηκε.
Ἀπό τίς πολλές κακουχίες εἶχε µείνει σχεδόν παράλυτος. Τό ἔτος 1925, σέ ἡλικία εἰκοσιτεσσάρων ἐτῶν,
χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος. Ὁ κόσµος δέν ἄργησε
νά ἐκτιµήσει τά χαρίσµατά του. Ἀγρυπνοῦσε συνεχῶς,
λειτουργοῦσε µέ πολλή εὐλάβεια καί µνηµόνευε
πολλά ὀνόµατα. Γιά νά βοηθεῖται στίς ἀγρυπνίες του
ἔτριβε τά µάτια του µέ πιπέρι γιά νά µήν κλείνουν.
Ἦταν πολύ σκληρός µέ τόν ἑαυτό του καί ἡ ζωή του
θύµιζε µεγάλους ἀσκητές.
Τό 1929 µετά ἀπό πολλές δυσκολίες ἦρθε στήν
Ἑλλάδα. Ἦταν τότε εἰκοσιοκτώ ἐτῶν. Ἀπό τό λιµάνι
τῆς Θεσσαλονίκης ἦρθε στήν Κατερίνη καί στά χωριά
Ἁλώνια καί Κοῦκκος, ὅπου παρέµεινε περίπου ἐννέα
µῆνες. Κι ἐδῶ συνέχισε τό ἴδιο ἀσκητικό καί λειτουργικό του πρόγραµµα, µέ ἕδρα τό Μοναστηράκι τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Ἀκόµη καί σήµερα, ἀρκετοί θυµοῦνται
τά χαρίσµατά του καί τή φιλανθρωπία του. Ἦρθε ὅµως
ἡ ὥρα τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Ἁγίου ἀπό τόν τόπο µας
ὅταν κάποιος γαιοκτήµονας, γνωστός συγγενικῶν του
προσώπων, τοῦ ἔκαψε τήν καλύβα πού µόναζε.
Τότε κατευθύνθηκε στό Κιλκίς καί ἀπό ἐκεῖ στή
Σίψα τῆς ∆ράµας τό 1930. Ἀρχικά φιλοξενεῖται σέ κάποια σπίτια καί τό 1938 τοῦ παραχωρεῖται οἰκόπεδο
ὅπου µέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν κατοίκων κτίζει
Ἐκκλησία καί ξενώνα, πού ἀναπτύσσεται σέ Μοναστήρι, ἐπ’ ὀνόµατι τῆς Θείας Ἀναλήψεως. Πλῆθος κόσµου καταφεύγει πλέον στόν Ἅγιο γιά ἐξοµολόγηση,
νουθεσίες καί παρηγοριά.
Τό 1941 Βούλγαροι συνέλαβαν τόν Ἅγιο καί τόν
ὁδήγησαν γιά σφαγή. Ὁ Ἅγιος δέν ἀντέδρασε. Ζήτησε µόνο νά προσευχηθεῖ. Μετά τήν προσευχή ὅµως
φοβισµένοι οἱ δήµιοί του, τόν ἐγκατέλειψαν. Στήν
περίοδο τοῦ ἀνταρτοπολέµου κτυπήθηκε ἀπό τούς
ἀντάρτες, ἀλλά ὑπέµεινε ἀγόγγυστα.
Ὅλη του ἡ ζωή ἦταν ἕνα ἑκούσιο µαρτύριο. Ὁ
ὕπνος του ἦταν λίγος καί αὐτός διακοπτόµενος ἀπό
προσευχή. Τό στρώµα του ἦταν φτιαγµένο ἀπό ἕνα
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κάλυµµα µέ τρίχωµα κατσίκας, ἁπλωµένο πάνω σέ
σανίδια. Ἡ τροφή του φτωχική. Οἱ ἐπιθέσεις τῶν
δαιµόνων ἀλλά καί τῶν κακοπροαίρετων ἀνθρώπων
συχνές καί σκληρές.
Στολίδια τοῦ Ἁγίου ἦταν ἡ εὐλάβεια, ἡ διάκριση,
ἡ σοβαρότητα, ἡ διόραση καί ἡ προφητεία. Μπροστά
στό Ἱερό Θυσιαστήριο ἦταν ἀπόλυτα συγκεντρωµένος καί γεµάτος δέος. Βίωνε τή Θεία Λειτουργία.
Πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού τόν ἔβλεπαν νά µήν πατᾶ
στό ἔδαφος τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας. ∆έν ἦταν
λίγες καί οἱ φορές πού συλλειτουργοῦσε µέ Ἁγίους.
Ἔλεγε µάλιστα µέ ἁπλότητα «Σπάνια λειτουργῶ µόνος µου». Συµβούλευε ἐπίσης τά πνευµατικά του
παιδιά «Φροντίστε νά δυναµώσετε τήν πίστη σας
καί κατά τή Θεία Λειτουργία νά εἶστε ἀπερίσπαστοι
καί προσηλωµένοι στά τελούµενα γιά νά ἀξιώνεστε
νά βλέπετε τά µεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ… Τό Ἅγιο Πνεῦµα
κατερχόµενο στήν Ἁγία Τράπεζα».
Προγνώριζε τά προβλήµατα καί τούς λογισµούς
ὅλων ἐκείνων πού τόν πλησίαζαν. Πρίν προλάβουν
νά τοῦ ἀναφέρουν τίποτα πολλές φορές ἐκεῖνος
ἀπαντοῦσε καί ἔδινε σοφές λύσεις. Πόνος του µεγάλος ἦταν ἡ πνευµατική καθαρότητα τῶν ἀνθρώπων.
Ἀρκετές φορές δέν κοινώνησε ἀνθρώπους ἀνεξοµολόγητους. Ἐπέπληττε πάλι ὅσους πήγαιναν στό
Μοναστήρι του γιά νά προσευχηθοῦν ἀλλά εἶχαν
κακία καί µίσος στήν καρδιά τους. ∆έν ἦταν λίγες
οἱ φορές πού ἀποκάλυπτε ξεχασµένα ἁµαρτήµατα
στήν ἐξοµολόγηση. Ἤθελε οἱ ἄνθρωποι νά µετανιώνουν ἀπόλυτα καί ἔµπρακτα γιά τά σφάλµατά τους.
Ἰδιαιτέρα ὅσες γυναῖκες ἔκαναν ἐκτρώσεις τίς ἔβαζε
κανόνα µετά τήν ἐξοµολόγηση νά ζητιανεύουν γιά
κάποιο διάστηµα, κάνοντας τά χρήµατα ἐλεηµοσύνη
µά κυρίως γιά νά ταπεινωθοῦν.
Ἦταν ἀρχές τοῦ 1959, ὅταν µιά Κυριακή ὁ Ἅγιος
εἶπε «Φέτος θά φύγω». Καί ἄλλη στιγµή συµπλήρωσε
«Εἶναι θέληµα Θεοῦ νά φύγω. Ἡ ἁµαρτία προχώρησε
πολύ. Μέσα στήν ἁµαρτία κυλιέται ὁ κόσµος καί δέν
τό καταλαβαίνει. …Ὅλοι θά φύγουµε ἀπό αὐτή τή
ζωή. Εἴµαστε περαστικοί ἀπό ἐδῶ. Ἐδῶ ἤρθαµε νά
δείξουµε τά ἔργα µας καί νά φύγουµε…». Σαράντα ἡµέρες πρίν τήν κοίµησή του προεῖδε τό τέλος
του καί τό ἀποκάλυψε στά πνευµατικά του παιδιά.
Τρεῖς ἡµέρες πρό τῆς κοιµήσεώς του ζήτησε τό Μυστήριο τοῦ Ἱ. Εὐχελαίου. ∆έν ἔτρωγε καί δέν ἔπινε
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Ἀληθινό περιστατικό

Ὁ Original!

«Ὧρες µυστηρίου καί ἀγάπης. Ὧρες εἰλικρίνειας καί συµφιλιώσεως µέ τόν Θεό.
Ὧρες φωτισµοῦ καί κάθαρσης, εἰρήνης καί ἐλευθερίας!...»

Φ

υλακές ἀνδρῶν...! Σάββατο πρωί...! Στόν ἱερό
Ναό τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου, ἡ θεία Λειτουργία
τελείωσε. Πόση θερµή προσευχή ἔγινε καί σήµερα στόν Λυτρωτή, γιά νά ἀνοίξουν τά σίδερα τῶν
φυλακῶν, γιά νά σπάσουν τά σίδερα τῶν παθῶν,
γιά νά ἔρθει ἡ πολυπόθητη ἐλευθερία στούς κρατουµένους...! Μήν ἀργεῖς, Κύριε... Ἀπό τά µεγάφωνα τοῦ Σωφρονιστηρίου ἀναγγέλλεται: «Ἦρθαν οἱ
Ἱεροκήρυκες. Ὅποιος κρατούµενος ἐπιθυµεῖ, ἄς
κατέβει γρήγορα στό Ναό...».
Σέ λίγο οἱ Ἱεροκήρυκες ὑποδέχονται µέ πολλή ἀγάπη, ὅπως ἄλλωστε κάθε Σάββατο, ἐκείνους
πού λαχταροῦν νά ἀκούσουν τόν Λόγο τοῦ θεοῦ.
Ἐκείνους, πού µέσα στήν ἀσφυξία τῆς ἀνελευθερίας
τους, θέλουν νά ἀναπνεύσουν, νά ξεκουραστοῦν,
νά φωτιστοῦν, νά ἐλπίσουν, νά πιαστοῦν ἀπό τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί τήν ἔχουν µεγάλη ἀνάγκη.
Εἶναι ἡ µοναδική τους παρήγορη διέξοδος... γιά
ἀνακούφιση..., γιά ὄνειρα..., γιά ἀληθινή ζωή...!
Ἕνας, δυό, τρεῖς... εἴκοσι λεπτά! Προσκυνοῦν µέ
σεβασµό τίς ἅγιες εἰκόνες καί τακτοποιοῦνται στίς
θέσεις τους...

Τό σηµερινό µάθηµα ἀναφέρεται στά πρόσωπα τοῦ Γολγοθᾶ. Στά πρόσωπα, πού πλαισίωναν
τόν Ἐσταυρωµένο Θεάνθρωπο στίς πιό τραγικές
του ὧρες. Μέ ἀπόλυτη σιγή καί συγκινητική κατάνυξη παρακολουθοῦν καί ρουφοῦν... Στό τέλος
µέ πολλή ἁπλότητα ἐκφράζουν τίς ἐντυπώσεις,
τίς ἀπορίες, τούς προβληµατισµούς τους, συζητοῦν...!
— Ἐµένα, µοῦ ἔκαµε τροµερή ἐντύπωση, λέει
κοφτά ἕνας γεροδεµένος, ὁ Ληστής! «Τόν πάω»!
Πάρα πολύ µοῦ ἄρεσε! Ἦταν ἀνέλπιστα τυχερός...!
Βλέπετε µποροῦµε στήν ζωή µας νά ἐµπνεόµαστε καί ἀπό ἀρνητικά πρότυπα, ἀκόµη καί ἀπό
ληστές, πού βρῆκαν ὅµως τόν σωστό δρόµο, τό
δρόµο τοῦ Θεοῦ...
— Ἐξήγησέ µας γιατί θαύµασες τόσο πολύ τόν
Ληστή;
— Γιατί µέ µία µόνο κουβέντα του, συγχώρα
µε, Θεέ µου, «µνήσθητί µου, Κύριε», σώθηκε, τοῦ
σβήστηκαν ὅλα του τά κρίµατα, κέρδισε τόν Παράδεισο καί ἦταν ὁ πρῶτος πού µπῆκε. ∆έν τό χωράει ὁ νοῦς µου πόσο τόν συµπόνεσε καί πόσο τόν

τίποτα τίς τελευταῖες ἡµέρες. Προετοιµαζόταν γιά
τήν ἀναχώρησή του µέ πολλή προσευχή. Εἶχε δώσει µέ λεπτοµέρειες καί τίς τελευταῖες ὁδηγίες πού
ἀφοροῦσαν τήν ταφή του.
Ξηµερώνοντας ἡ 4η Νοεµβρίου 1959, ὁ Ὅσιος
Γέροντας Γεώργιος παρέδωσε τό πνεῦµα του στό Θεό.
Τά τελευταῖα λόγια πού ἄκουσαν νά λέει ἦταν «Τῆς
εὐσπλαχνίας τήν πύλην ἄνοιξον εὐλογηµένη Θεοτόκε». Τή στιγµή τῆς κοιµήσεως φωτεινή στήλη κατέβηκε ἀπό τόν Οὐρανό καί ἐπισκίασε τό Μοναστήρι.
Τό ἀσκητικό σῶµα τοῦ Ἁγίου παρέµεινε γιά τρεῖς
ἡµέρες θερµό καί εὐλύγιστο. Κατά τήν ταφή τό πρόσωπό του ἦταν φωτεινό, τά δύο κυπαρίσσια δίπλα στόν
τάφο λύγισαν καί σµῆνος πουλιῶν κύκλωσε τό Ναό.
Ἀπό τή στιγµή τῆς κοιµήσεώς του µέχρι καί σήµερα,
ἀναρίθµητα εἶναι τά θαύµατα πού ἀναφέρονται στόν

Ἅγιο. Αὐτό τό γεγονός σέ συνδυασµό µέ τήν ἁγιασµένη
βιοτή του, ὁδήγησε καί τήν Ἐκκλησία µας στήν ἐπίσηµη
Ἁγιοκατάταξή του στίς 18 Μαρτίου 2008.
Πρέπει νά εἴµαστε περήφανοι πού ἔχουµε κι ἐµεῖς
τήν τιµή νά τόν θεωροῦµε καί δικό µας τοπικό Ἅγιο,
ἀφοῦ τό πέρασµά του ἀπό ἐδῶ παραµένει ἀνεξίτηλο
καί πηγή εὐλογίας γιά τόν τόπο µας. Ἄν θέλουµε νά
τιµήσουµε δεόντως τό νέο Ἅγιό µας, ἄς προσπαθήσουµε νά γίνουµε κι ἐµεῖς συνειδητοί Χριστιανοί.
Ἄνθρωποι µετανοίας, βαθιᾶς πίστης καί ἀνεξικακίας.
Εὐχηθεῖτε Σεβασµιώτατε, ἡ προστατευτική του
παρουσία νά συνοδεύει ὅλους µας. Ἀµήν.
(Τά βιογραφικά ἀντλήσαµε ἀπό τό ὡραιότατο βιβλίο
τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου «Ὁ Μακάριος
Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης», καί ἀπό προφορικές
µαρτυρίες κατοίκων τοῦ Κούκκου).
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κατάλαβε ὁ Χριστός! Τόν ἀγάπησα
αὐτόν τόν Ληστή.
Θέλω νά τοῦ µοιάσω, νά ἔχω τήν
τύχη του...!
— Μακάρι,
Μακάρι, ὁλόψυχα
σοῦ τό εὐχόµαστε.
Ἀφοῦ τόσο τό θέλεις, θά γίνει αὐτό.
Μέ µία προϋπόθεση: νά µοιάσεις
στόν Ληστή ὄχι µόνο στήν βαθιά του µετάνοια,
ἀλλά καί σέ κάτι ἄλλο σπουδαῖο πού ἔκαµε:
— Ποιό εἶναι αὐτό;
— Νά τοῦ µοιάσεις στήν ὁµολογία του. Τί
εἴπαµε ὅτι ὁµολόγησε; Ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Βασιλιάς καί ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι ἁµαρτωλός! «Ἐµεῖς δίκαια
τιµωρούµεθα καί ἀπολαµβάνουµε ἄξια γιά αὐτά
πού πράξαµε...»! Ἡ µετάνοια ὁδηγεῖ στήν ὁµολογία
καί αὐτή στή Λύτρωση. Αὐτή τήν ὁµολογία τήν
λέµε ἀλλιῶς ἐξοµολόγηση. Ὁ Χριστός δίδαξε τούς
µαθητές Του πῶς νά εἶναι σωστοί ἐξοµολόγοι. Καί
ὁ Ἴδιος αὐτό ἔκανε πάνω στόν Σταυρό. Ὁ Ληστής
ἐξοµολογήθηκε καί ὁ Χριστός τόν συγχώρησε...!
— Αὐτό δέν τό ἤξερα ἔτσι, δέν τό εἶχα καταλάβει.
— Σκέφτηκες ποτέ νά ἐξοµολογηθεῖς; Ἔνιωσες αὐτή τήν ἀνάγκη; Θέλεις νά ἐξοµολογηθεῖς, νά
Τοῦ ὁµολογήσεις ὅλα µέ συντριβή, ταπείνωση καί
εἰλικρίνεια; Θέλεις νά σωθεῖς;
— Ναί! Θέλω! Θέλω καί πολύ γρήγορα! Ὅµως
θά µοῦ φέρεις ORIGINAL παπά. Ὄχι ἀπό αὐτούς
τῶν φυλακῶν. ∆έν τούς ἐµπιστεύοµαι. Φοβᾶµαι
µήπως... Καταλαβαίνεις...
— Εἶναι σπουδαῖοι ἐξοµολόγοι οἱ Ἱερεῖς τῶν
φυλακῶν. Ὅµως, ἐπειδή σέ καταλαβαίνω, θά σοῦ
φέρω ORIGINAL, ὅπως τόν ζήτησες...
— Θά τόν περιµένω µέ ἐνδιαφέρον καί
ἀγωνία.

Ἔγινε!...
— Μήπως θέλει καί κάποιος ἄλλος νά ἐξοµολογηθεῖ; Μήπως κάποιος θέλει νά πάρει τή θέση
10

τοῦ ∆ιονύση, πού ζήτησε κι ἐκεῖνος ORIGINAL
ἐξοµολόγο, ἀλλά δέν πρόλαβε, γιατί µετακινήθηκε
ἀναπάντεχα σέ ἄλλη φυλακή;
— Ἐγώ! Ἐγώ θέλω νά ἐξοµολογηθῶ...!
— Ἐσύ; Ρωτάει ἀπότοµα καί δύσπιστα ὁ Ἀρχιφύλακας, πού πάντα φρουρεῖ στό Ναό τήν ὥρα
τούτη. Ἐσύ, θέλεις ἀλήθεια νά ἐξοµολογηθεῖς;
— Ναί! Θέλω καί µάλιστα πολύ! Τό ἀποφάσισα!
Καί ξέρεις γιατί; Τό εἶχα µέσα µου, τό σκεφτόµουνα συνέχεια, ἔνιωθα τήν ἀνάγκη νά ξαλαφρώσω,
ἀλλά δέ µοῦ δινόταν ἡ εὐκαιρία. Κάθε Σάββατο
πρωί δουλεύω στά µαγειρεῖα. Σήµερα γιά πρώτη
φορά, κατά παράξενο τρόπο µέ ἐξαίρεσαν. Ἔ, δέν
εἶναι τυχαῖο αὐτό! ∆έν εἶναι τυχαῖο! Κατάλαβες,
ἀρχιφύλακα; Θέλω νά ἐξοµολογηθῶ...!
— Συγχαρητήρια καί στούς δυό σας, πού πήρατε αὐτή τήν ἡρωική ἀπόφαση. Καλή σας προετοιµασία...
Ἡ συγκέντρωση τελείωσε. Ο ORIGINAL
Πνευµατικός ἦρθε τήν καθορισµένη ἡµέρα ὁλοπρόθυµος. Ὧρες κράτησε ἡ ἐξοµολόγηση τῶν δύο
κρατουµένων... Ὧρες µυστηρίου καί ἀγάπης. Ὧρες
εἰλικρίνειας καί συµφιλιώσεως µέ τόν Θεό. Ὧρες
φωτισµοῦ καί κάθαρσης, εἰρήνης καί ἐλευθερίας!
Βγαίνοντας ἀπό τήν ORIGINAL ἐξοµολόγηση ὁ
ἕνας εἶπε βουρκωµένος: «Ἀπό σήµερα µπορῶ νά
χαµογελάω»! Ὁ ἄλλος τόνισε µέ πεῖσµα: «∆έν µέ
νοιάζει νά σαπίσω στή φυλακή. Ἀπό αὐτή τή στιγµή νιώθω ἐλεύθερος...!» καί πολλή χαρά ἔβγαινε
ἀπό τό πρόσωπό του.
∆όξα Σοι, Κύριε!...
Εὐλόγησε τούς ORIGINAL ἐξοµολογουµένους
καί τούς ORIGINAL Ἐξοµολόγους...
Η.Μ.
Σηµείωση: Ὁ πρῶτος ἀπό τούς δύο κρατουµένους, ὅταν πῆρε ἄδεια, πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος καί
συνάντησε τό Γέροντα, µέ τόν ὁποῖο εἶχε µιλήσει
στήν ἁγνή του νιότη! Ἐκεῖνος, ὅταν τόν εἶδε, τόν
ἀναγνώρισε, συζήτησε µαζί του, ἔβγαλε τό σκοῦφο
του, σηκώθηκε ὄρθιος καί τοῦ εἶπε πρίν τόν ξεπροβοδίσει:
— Εἰκοσιπέντε χρόνια σέ περίµενα. Τώρα µπορῶ νά πεθάνω ἥσυχος»!
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Πηγή: Περιοδικό «Ἡ ∆ρᾶσις µας»

ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ὁ λογιώτατος Πιστός καί φιλόπατρις Πατριάρχης
Ἀποστόλου Μυριώτη,
Μαθηµατικοῦ - φοιτ. Θεολογίας

Ὁ

Πανάγαθος Θεός µᾶς χάρισε στήν Ἐκκλησία
του πολλούς Ἁγίους οἱ ὁποῖοι παράλληλα
µέ τόν ἀγῶνα γιά τήν προσωπική τους τελείωση,
εὐεργέτησαν καί εὐεργετοῦν, ἀκόµα καί πολλά χρόνια µετά τήν κοίµησή τους, πολλούς Χριστιανούς
πού ἀγωνίζονται γιά τήν σωτηρία τους.
Ἀτενίζοντας τήν λαµπρά χορεία τῶν Ἁγίων µας,
διακρίνουµε µεταξύ πολλῶν, τήν φωτεινή προσωπικότητα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Φωτίου τοῦ
Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ
Ὁµολογητοῦ. Ἡ ἁγία ζωή του, ἡ ἀγάπη του γιά τόν
Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τήν πατρίδα, οἱ ἀγῶνες του
γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τό πλούσιο συγγραφικό του
ἔργο ἔµειναν στήν ἱστορία ὡς παραδείγµατα καί παρακαταθήκη γιά ὅλες τίς γενεές τῶν Ὀρθοδόξων.
Ὁ Ἅγιος γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη περίπου τό 820 µ.Χ. καί κατήγετο ἀπό ἐπιφανή ἀλλά
κυρίως φιλόθεη οἰκογένεια: Γονεῖς του ἦταν ὁ πρωτοσπαθάριος (ἀξιωµατοῦχος τῆς αὐτοκρατορικῆς
αὐλῆς) Σέργιος καί ἡ εὐλαβέστατη Εἰρήνη. Οἱ
ἀδελφοί του Σέργιος καί Ταράσιος ἦταν ἐπίσης
ἀξιωµατοῦχοι. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τάρασιος (πρόεδρος τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου) ἦταν θεῖος του. Τό σπουδαιότερο ὅµως ὅλων
εἶναι ὅτι οἱ γονεῖς του ἔγιναν Ὁµολογητές τῆς Πίστεώς µας.
Ἡ χαρισµατική εὐφυΐα του καί ἡ οἰκονοµική
εὐχέρεια τῆς οἰκογενείας του τοῦ ἔδωσαν τή δυνατότητα νά ἀποκτήσει εὐρεία µόρφωση. Σπούδασε τήν ἀρχαία ἑλληνική φιλολογία, ρητορική καί
ἰατρική. Εἶχε ἄριστη καί βαθιά γνώση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί ἦταν κορυφαῖος µελετητής τῶν προγενεστέρων Πατέρων. Τήν θαυµαστή µόρφωσή
του τήν ἀνεγνώριζαν καί τήν θαύµαζαν ἀκόµα καί
ἐχθροί του.
Μέ αὐτές τίς µορφωτικές προϋποθέσεις διαπρέπει ὡς καθηγητής τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Κωνσταντινούπολης, τοῦ σπουδαιότερου ἴσως µορφωτικοῦ
ἱδρύµατος τῆς ἐποχῆς πού προετοίµαζε τούς νέους
πού θά ἀναλάµβαναν ὑψηλά ἀξιώµατα στήν δια-

κυβέρνηση τῆς
Αὐτοκρατορίας.
Ἐκεῖ δίδασκε ἑρµηνεία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, µαθηµατικά, λογική,
φιλολογία, φιλοσοφία, νοµική,
καί ἴσως ἰατρική.
Τίς ἰατρικές του
γνώσεις τίς χρησιµοποιοῦσε καί
γιά τήν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν µαθητῶν του.
Μιά ἄλλη πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου µας εἶναι
ἡ φιλοπατρία του. Ἡ εὐαίσθητη καρδιά του δέν
µποροῦσε νά µείνει ἀσυγκίνητη µπροστά στά µεγάλα προβλήµατα πού ἀντιµετώπιζε τότε ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία. Ἀνταποκρίθηκε πρόθυµα στήν
ἔκκληση τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαήλ νά βοηθήσει
τήν αὐτοκρατορία του πού ἐξωτερικά ἀπειλοῦνταν
ἀπό τούς Σλάβους καί τούς Ἄραβες ἐνῶ ἐσωτερικά
περνοῦσε τόν µεγάλο πειρασµό τῆς εἰκονοµαχίας.
Ὁ Ἅγιος συµµετέχει σέ διπλωµατικές ἀποστολές,
ἀναλαµβάνει πολιτειακά ἀξιώµατα (πρωτοασηκρήτης καί πρωτοσπαθάριος) καί ἀγωνίζεται γιά
τήν πνευµατική καί ἰδεολογική ἀναγέννηση τῶν
συµπολιτῶν του.
Τήν ἐποχή ἐκείνη Πατριάρχης ἦταν ὁ Ἰγνάτιος·
ἄνθρωπος εὐλαβής καί ἀσκητικός. Ὅµως κάποιες διαφορές πού προέκυψαν µεταξύ αὐτοῦ
καί τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς ὁδήγησαν στήν
ἀποµάκρυνσή του ἀπό τόν θρόνο. Αὐτή ἡ κίνηση
δηµιούργησε µιά ἔκρυθµη κατάσταση στό χῶρο
τῆς Ἐκκλησίας. Γιά νά ἀντιµετωπισθεῖ αὐτή ἡ κρίση ἔπρεπε νά ἐκλεγεῖ Πατριάρχης ἕνας ἄνδρας
ἐνάρετος καί σοφός. Ὅλοι ὁµόφωνα πρότειναν τόν
Φώτιο ὡς κατάλληλο γι’ αὐτή τήν θέση. Ὁ ἴδιος συναισθανόµενος τό βάρος τῆς διακονίας ἀρνήθηκε
τήν ἐκλογή, ἀλλά τελικά κάµφθηκε µετά ἀπό τίς πιέσεις πού τοῦ ἀσκήθηκαν. Μέσα σέ ἕξι µέρες (20 -
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25 ∆εκεµβρίου 857) κείρεται µοναχός καί λαµβάνει
ὅλους τούς βαθµούς τῆς ἱερωσύνης: Ἀναγνώστης,
ὑποδιάκονος, διάκονος, ἱερεύς, ἀρχιερεύς.
Ἀµέσως µόλις ἀνέλαβε τά ὑψηλά του καθήκοντα ἔθεσε ὡς στόχο τήν εἰρήνευση τῆς τοπικῆς του
Ἐκκλησίας καί τή δηµιουργία ἀδελφικῶν σχέσεων
µέ τίς ὑπόλοιπες Ἐκκλησίες. ∆υστυχῶς οἱ προσπάθειές του δέν ἀπέδωσαν. Ὁ ἔκπτωτος Ἰγνάτιος καί
οἱ ὀπαδοί του, πού σηµειωτέον περιεβλήθησαν µέ
πολλή ἀγάπη ἀπό τόν Φώτιο, ἀµφισβητοῦσαν τήν
νοµιµότητα τῆς ἐκλογῆς του. Ὁ πάπας Νικόλαος,
καί στή συνέχεια οἱ διάδοχοί του, ἀδιαφορώντας
γιά τό πνεῦµα ἀγάπης καί ὁµονοίας πού διακατεῖχε
τόν Ἅγιο, δέν ἀναγνωρίζουν τήν ἐκλογή του καί
ἐκµεταλλεύονται τά γεγονότα προκειµένου νά
ἱκανοποιήσουν ἐπεκτατικές (ἐκκλησιαστικά) φιλοδοξίες. Ἐπιπλέον, τό σηµαντικότερο (!), ἐγείρουν
καί ἐκκλησιαστικά ζητήµατα.
Παρόλα αὐτά οἱ φωτισµένες ἐνέργειες τοῦ
Ἁγίου ἀνατρέπουν τό δυσµενές κλίµα πού ἐπικρατοῦσε στήν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης.
Ἡ εἰκονοµαχία παύει καί ἡ αὐτοκρατορία δέν
ἀπειλεῖται πλέον ἀπό τά ἀνατολικά. Ὅµως τό πρόβληµα µετατοπίζεται στό βορρά· οἱ Ρῶσοι φθάνουν
λίγο ἔξω ἀπό τήν Πόλη καί τήν πολιορκοῦν. Σ’ αὐτήν
τή δύσκολη στιγµή ὁ Ἅγιος Φώτιος µέ τούς λόγους
του ἀναπτερώνει τό ἠθικό τοῦ λαοῦ, ἐνισχύει τήν
πίστη του, καί µέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἀποκρούεται ὁ
ἐχθρός. Οἱ Βυζαντινοί, ἐκφράζοντας τίς εὐχαριστίες
τους πρός τήν Ὑπερµάχο Στρατηγό λιτανεύουν τήν
εἰκόνα της καί ὁ Ἅγιος Πατριάρχης ἐκφωνεῖ στό τέλος τῆς λιτανείας ἕναν θαυµάσιο λόγο.
Μετά τήν παρέλευση τῶν δύσκολων συγκυριῶν
ἀκολουθεῖ πλούσιο πνευµατικό ἔργο: Σλάβοι,
Χάζαροι, καί Μοραβοί δέχονται τήν πίστη τοῦ
Χριστοῦ ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Μεγάλου Πατρός. Καταπολεµοῦνται οἱ αἱρέσεις· αἱρετικοί ἐπιστρέφουν στήν Ἐκκλησία καί στερεώνεται ἡ πίστη
τῶν Χριστιανῶν. Ὡστόσο ὅµως δέν ἔλειψαν καί σ’
αὐτό τό διάστηµα οὔτε ἡ κακοπροαίρετη ἀνάµειξη
τῆς ∆ύσης, οὔτε τά προβλήµατα στό ἐσωτερικό τῆς
Αὐτοκρατορίας. Τά τελευταῖα ὁδήγησαν στήν καθαίρεση καί ἐξορία τοῦ Ἁγίου· ποινές ἄδικες τίς ὁποῖες
ὑπέµεινε µέ σιωπή, ἀνεξικακία καί ὑποµονή, ἐνῶ
ἀπτόητα συνέχιζε τό πνευµατικό καί ἐπιστηµονικό
του ἔργο. Στόν θρόνο ἀνεβαίνει πάλι ὁ Ἰγνάτιος. Ἡ
κατάσταση, εὐτυχῶς, δέν ἄργησε νά ἀλλάξει καί ἔτσι
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ὁ Ἅγιος ἀνακαλεῖται ἀπό τήν ἐξορία καί ἐπιστρέφει
στήν Πόλη. ∆έν ἀναλαµβάνει Πατριαρχικά καθήκοντα, ἀλλά γίνεται σύµβουλος τοῦ Αὐτοκράτορα καί
παιδαγωγός τῶν µικρῶν παιδιῶν του. Συµφιλιώνεται µέ τόν Ἰγνάτιο καί συνεργάζεται µαζί του γιά τό
καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας.
Λίγο ἀργότερα ἐκδηµεῖ πρός Κύριον ὁ Πατριάρχης Ἰγνάτιος καί τόν διαδέχεται, γιά δεύτερη φορά,
ὁ Φώτιος πού συνεχίζει ἀκούραστα τό ἔργο του.
Μέριµνά του ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἡ ἀποκατάσταση
τῶν σχέσεων µέ τή ∆ύση, ἀλλά δυστυχῶς λαµβάνει ὡς ἀπάντηση ἐπίταση τῶν ἐκκλησιαστικῶν
καί δογµατικῶν προβληµάτων, τά ὁποῖα ὅµως
ἀντιµετωπίζει πάντοτε µέ γενναιότητα. Οἱ πολιτικές ἐξελίξεις ἔρχονται νά διακόψουν τή δράση
τοῦ ἁγίου ἀνδρός. Ὅταν στέφεται αὐτοκράτορας
ὁ ἀγαπηµένος του µαθητής Λέων ὁ Η΄ ὁ Σοφός,
ἐξορίζει τόν Ἅγιο στή Μονή τῶν Ἀρµενιανῶν γιά
νά ἀνεβάσει στό θρόνο τόν ἀδελφό του Στέφανο.
Ὁ Ἅγιος ὑπακούοντας ἀγόγγυστα φεύγει γιά τήν
Μονή, ὅπου τερµατίζει τό βίο του στίς 6 Φεβρουαρίου τοῦ 897 (898 κατ’ ἄλλους).
Τό ἔργο πού ἄφησε στήν Ἐκκλησία εἶναι τεράστιο. Τά θεολογικά του συγγράµµατα, πού πραγµατεύονται ἄριστα ἁγιογραφικά καί δογµατικά θέµατα,
δείχνουν ὄχι µόνο τή µεγάλη µόρφωση καί ὀξύνοιά
του, ἀλλά κυρίως φανερώνουν τόν πνευµατικό
πλοῦτο τῆς καρδιᾶς του καί τά ὕψη τῆς ἀρετῆς στά
ὁποία ἀνῆλθε. Ἡ ἱστορία πάλι δείχνει ὅτι ἡ συµβολή
του στή διακυβέρνηση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας
ὑπῆρξε σπουδαία. Οἱ Βυζαντινολόγοι λέγουν πώς στό
πρόσωπό του ἑνώθηκαν «τό οἰκουµενικό ὀρθόδοξο
πνεῦµα καί ἡ ἑλληνική παιδεία».
Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Φωτίου εἶναι γιά κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό, ἀνεξαρτήτως ἄν κατέχει ἤ ὄχι
κάποια ἰδιαίτερη θέση στήν Ἐκκλησία ἤ στήν κοινωνία, σπουδαῖο µάθηµα. Ἄς ἐµπνευσθοῦµε ἀπό
τό ἅγιο παράδειγµά του καί µέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ
ἄς τό ἀκολουθοῦµε, κατά τά µέτρα τῶν δυνάµεών
µας, στή ζωή µας, στίς καταστάσεις πού ὁ Θεός
ἐπιτρέπει νά ἀντιµετωπίσουµε.
Ἔτσι πορευόµενοι καί ἔχοντας ὡς ἀκαταµάχητο
ὅπλο τίς θερµές πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Φωτίου πιστεύουµε ὅτι θά φθάσουµε καί ἐµεῖς στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιά νά εὐφραινώµεθα αἰωνίως
µαζί του «καί µετά πάντων τῶν Ἁγίων» καί νά
ἀπολαµβάνουµε τήν θέα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ µας.
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Ἅγιο Πάσχα καί Διακαινήσιµος ἑβδοµάδα
Νικολάου Πανταζῆ,
Θεολόγου

Ἀδελφοί µου, Χριστός Ἀνέστη!
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγει τά
ἑξῆς γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου:
«Ἄς γιορτάσουµε τήν ἑορτή αὐτή, τήν µέγιστη καί λαµπρά, κατά τήν ὁποία Ἀνέστη ὁ Κύριος. Καί ἄς τήν γιορτάσουµε µέ λαµπρότητα
καί Θεοσέβεια. Ἀνέστη ὁ Κύριος καί ἀνέστησε
µαζί Του ὅλη τήν οἰκουµένη. Ἁµάρτησε ὁ Ἀδάµ
καί πέθανε. Ὁ Χριστός δέν
ἁµάρτησε ἀλλά πέθανε. Καί
κατόπιν Ἀνέστη, σπάζοντας τοῦ θανάτου τά
δεσµά. Πρωτοφανές
καί παράδοξο πράγµα. Ὁ
Ἀδάµ ἁµάρτησε καί πέθανε.
Γιατί πέθανε; Γιά νά µπορέσει
ἐκεῖνος πού ἁµάρτησε καί πέθανε, νά σωθεῖ ἀπό τόν θάνατο, χάρις σέ Ἐκεῖνον πού δέν
ἁµάρτησε ἀλλά πέθανε».
∆ιακαινήσιµος Ἑβδοµάδα
λέγεται ἡ πρώτη Ἑβδοµάδα
πού ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή
τοῦ Πάσχα καί τελειώνει
τό Σάββατο πρό τοῦ
Θωµᾶ. Σέ ὅλη τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς ἑβδοµάδας
ἀκοῦµε στούς ναούς τίς καταβασίες καί τόν κανόνα τοῦ Πάσχα.
Λογίζεται ὡς µία Κυριώνυµος ἡµέρα, ὡς
λαµπροφόρος ἡµέρα καί ὡς µία ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως. Ὀνοµάστηκε ∆ιακαινήσιµος, ἀπό τό
γεγονός τῆς ὁµαδικῆς βαπτίσεως τῶν κατηχουµένων κατά τή νύχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου
πρός τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα καί ἑποµένως τήν
Ἑβδοµάδα αὐτήν ἄρχιζε ἡ πνευµατική ἀνακαίνιση
καί ἀναγέννησή τους.
Οἱ νεοφώτιστοι σέ ἔνδειξη τῆς ἀναγεννήσεώς
τους καί τῆς ἠθικῆς καθαρότητος καί ἁγνότητος

τήν ὁποία τούς ἐξασφάλιζε τό Χριστιανικό Βάπτισµα, φοροῦσαν ὅλη τήν Ἑβδοµάδα καί µέχρι
τήν Κυριακή τοῦ Θωµᾶ λευκά ἐνδύµατα, γι’ αὐτό
καί ἡ Κυριακή αὐτή ὀνοµάστηκε λευκή Κυριακή
ἤ Κυριακή ἐν λευκοῖς.
Οἱ νέοι Χριστιανοί κρατώντας λαµπάδες,
σύµβολα τοῦ φωτός, ἔπρεπε νά ἔρχονται καθηµερινά στήν Θεία Λειτουργία νά παραµένουν
µέχρι τό τέλος καί νά Κοινωνοῦν µαζί µέ τούς
ἄλλους Χριστιανούς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ὁ Αὐγουστίνος καλεῖ τίς ὀκτώ ἡµέρες µετά
τό Ἅγιον Πάσχα «ὀκτώ ἡµέρας τῶν νεοφύτων»
(νεοβαπτισθέντων ἤ νεοφωτίστων).
Ἡ Ἑβδοµάδα τῆς ∆ιακαινησίµου στήν
Λατρευτική µας Παράδοση θεωρεῖται
ὡς µία ὁλόκληρη ἡµέρα πού
ἐπανα λαµβάνεται τό ἴδιο
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Ἔτσι καθηµερινά ἔχουµε στίς Ἐκκλησίες
µας τόν ἴδιο ὄρθρο
τῆς Ἀναστάσεως πού
ἀκοῦµε τήν Ἁγία καί
Μεγάλη Κυριακή τοῦ
Πάσχα. Ἐναλλάσσονται
ὅλοι οἱ ἦχοι τῆς ὀκτωήχου.
Ἡ Κυριακή τοῦ Θωµᾶ εἶναι ἡ ὀγδόη ἡµέρα ἤ
ἡµέρα τοῦ Ἀντίπασχα. Τήν Παρασκευή τῆς ∆ιακαινησίµου ἐπικράτησε, χωρίς αὐτό νά τό ὁρίζει
τό τυπικό, µαζί µέ τήν Ἀναστάσιµη ἀκολουθία νά
συµψάλεται καί ὑπό τοῦ Νικηφόρου Καλλίστου
τοῦ Ξανθόπουλου ἀκολουθία πρός τιµήν τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς καί τῶν ὑπό Αὐτῆς τελεσθέντων θαυµάτων.
Ὑπογραµµίζουµε τό γεγονός ὅτι τό Πάσχα
µᾶς δίνει τῆς εὐκαιρία νά ζήσουµε κατά κάποιο
µυστηριακό τρόπο τό προσωπικό µας Βάπτι-
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σµα. ∆ιότι ὅσοι
ἐβαπτίσθηµεν εἰς
Χριστόν Ἰησοῦν, εἰς
τόν θάνατον Αὐτοῦ
ἐβαπτίσθηµεν. Συνετάφηµεν οὖν
Αὐτῷ διά τοῦ Βαπτίσµατος εἰς τόν
θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν
διά τῆς δόξης τοῦ
Πατρός, οὕτω καί
ἡµεῖς ἐν καινότητι
ζωῆς περιπατήσωµεν. Εἰ γάρ σύµφυτοι γεγόναµεν τῷ ὁµοιώµατι τοῦ θανάτου Αὐτοῦ ἀλλά καί
τῆς Ἀναστάσεως ἐσόµεθα.
Κατ’ αὐτήν τήν ἑβδοµάδα ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυση στά πάντα. Ἐνῶ στούς παλαιότερους χρόνους ἀπαγορευόταν νά ἐργάζεται κανείς καθ’
ὅλη τήν διάρκεια αὐτῆς (κανών Νικηφόρου τοῦ
ὁµολογητοῦ).
Ὁ 66ος κανόνας τῆς ἐν Τρούλῳ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πενθέκτης Συνόδου, συνιστᾶ σέ ὁλόκληρη αὐτήν τήν ἑβδοµάδα ὅλοι οἱ Χριστιανοί
καθηµερινῶς νά ἐκκλησιάζονται. Κατά δέ τίς
ἡµέρες τῆς ∆ιακαινησίµου ἀπαγορεύονταν
στούς ἀρχαίους χρόνους τά δηµόσια θεάµατα
ὅπως καί οἱ ἱπποδροµίες κ.λπ. Ἰδιαίτερα στήν
Κωνσταντινούπολη ἡ ἑβδοµάδα αὐτή ἑορταζόταν
µετά λαµπρότητος καί µεγαλοπρεπείας. Ὁ
αὐτοκράτορας καλοῦσε σέ πλούσιο γεῦµα τούς
φτωχούς, ἐνῶ κατά τήν Πέµπτη τῆς ∆ιακαινησίµου δεχόταν τόν κλῆρο καί τόν Πατριάρχη
καί τούς προσέφερε ἐπίσηµο γεῦµα. Ἀλλά καί
πλουσιότατα δῶρα µοίραζαν οἱ Χριστιανοί
Αὐτοκράτορες κατά τίς ἡµέρες αὐτές. Ἰδιαίτερα
δέ, ἀπέλυαν ἀπό τίς φυλακές τούς κατάδικους
πού εἶχαν διαπράξει ἐλαφρά ἀδικήµατα.
Κάθε ἑβδοµάδα πού ἀκολουθεῖ, µέχρι καί
τῆς Ἀναλήψεως, παίρνει τό ὄνοµά της ἀπό τά
περιστατικά πού ἀφηγοῦνται οἱ Εὐαγγελικές περικοπές. Ἔτσι µετά τοῦ Θωµᾶ ἔχουµε τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαµαρείτιδος καί τοῦ Τυφλοῦ.
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Περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ µαρτυροῦν ὄχι µόνον οἱ διηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων ἀλλά καί ὁλόκληρο τό πρωτοχριστιανικό κήρυγµα, εἶναι τό πλήρωµα τῆς δυναµικῆς
ἐπεµβάσεως τοῦ
Θεοῦ µέσα στόν
κόσµο πού ἀρχίζει
µέ τήν γέννηση τοῦ
Χριστοῦ ἐκ τῆς Παρθένου καί τελειώνει µέ τόν
Σταυρό, γιά νά ὁλοκληρωθεῖ στό θρίαµβο τῆς
νίκης κατά τοῦ θανάτου.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός µέ τόν κανόνα του «Ἀναστάσεως ἡµέρα λαµπρυνθῶµεν
λαοί Πάσχα Κυρίου Πάσχα» δίνει πανηγυρικό
τόνο σ’ αὐτήν τήν Μεγάλη Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα πανανθρώπινο γεγονός γιατί µᾶς βεβαιώνει ὅτι ἡ πίστη µας δέν στηρίζεται σέ σαθρά θεµέλια, ἀλλά
ὁ Κύριός µας πράγµατι εἶναι ἀρχηγός τῆς ζωῆς
καί Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.
Ὁ κάθε Χριστιανός πρέπει νά ἑορτάζει τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἕτοιµος πνευµατικά µέ
Μετάνοια, Ἐξοµολόγηση καί συµµετοχή στό
Μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού τόν
ἑνώνει πνευµατικά µέ τόν Θεό. Ἄς εὐχηθοῦµε
αὐτό τό Πάσχα νά εἶναι ἡ ἀπαρχή γιά τήν
πνευµατική τελείωσή µας καί τό µήνυµα τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νά εἶναι αἰώνια χαραγµένο στίς ψυχές µας.

Βιβλιογραφία
1. Βυζαντινή Ὑµνογραφία, Θεοχάρη ∆ετοράκη.
2. Ὁµιλητική, Πρωτοπρεσβυτέρου ∆ηµητρίου
Βακάρου.
3. Ἐκκλησιαστική Ἐγκυκλοπαίδεια.
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Η ΣΕΛΙ Δ Α Τ ΟΥ ΓΕΡ ΟΝΤ ΙΚΟΥ

Παραίνεση τῶν Ἁγίων Πατέρων
γιά προκοπή στήν τελειότητα
Ρώτησε κάποιος τόν ἀββᾶ Ἀντώνιο:
«Τί ἄν φυλάξω, θά εἶµαι ἀρεστός στόν Θεό;»
Καί ἀπάντησε ὁ Γέροντας:
«Τήρησε αὐτά πού θά σοῦ παραγγείλω: Ὅπου κι ἄν πᾶς, τόν Θεό νά ’χεις µπρός
στά µάτια σου πάντοτε.
Ό,τι κι ἄν κάνεις, νά στηρίζεται στή µαρτυρία τῶν θείων Γραφῶν.
Καί σ’ ὅποιον τόπο κι ἄν κατοικεῖς, µή µετακινεῖσαι εὔκολα ἀπό κεῖ.
Αὐτές τίς τρεῖς παραγγελίες κράτησέ τες καί σώζεσαι».

Ὁ ἀββᾶς Βενιαµίν πεθαίνοντας εἶπε στά πνευµατικά του παιδιά:
«Κάντε αὐτά πού θά σᾶς πῶ καί θά µπορέσετε νά σωθεῖτε:
Νά εἶστε πάντοτε χαρούµενοι, νά προσεύχεστε ἀδιάκοπα καί νά εὐχαριστεῖτε τόν
Θεό γιά τό κάθε τί».

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:
«Ὁ Θεός ἀπό κάθε ἄνθρωπο πού εἶναι βαφτισµένος αὐτά τά τρία ζητάει:
Ἀπό τήν ψυχή ὀρθή πίστη, ἀπό τή γλώσσα τήν ἀλήθεια καί ἀπό τό σῶµα τή σωφροσύνη».

Ὁ µακάριος Ἐπιφάνιος ἔλεγε:
«Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀποκτοῦν, ὅσοι µποροῦν, τά χριστιανικά βιβλία.
Καί µόνο πού τά βλέπουµε τά βιβλία, µᾶς κάνουν πιό διστακτικούς πρός τήν
ἁµαρτία, ἀλλά καί µᾶς παρακινοῦν νά ἀνοίγουµε τά µάτια ὅλο καί περισσότερο πρός
τό θέληµα τοῦ Θεοῦ».
Εἶπε πάλι:
«Μεγάλη ἀσφάλεια γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἁµαρτίας εἶναι ἡ ἀνάγνωση τῆς ἁγίας
Γραφῆς».
Εἶπε ἐπίσης:
«Ἡ ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι µεγάλος γκρεµός καί βαθύ χάσµα».
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ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ἡ Αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν
Οἰκονόµου Χρήστου Σεϊταρίδη

Ο

ἱ Πεντηκοστιανοί εἶναι παρακλάδι µιᾶς µεγάλης ὁµάδας αἱρετικῶν πού στό ἐξωτερικό
λέγονται Προτεστάντες καί στήν Ἑλλάδα ∆ιαµαρτυρόµενοι. Ἔχουν πολλά πρόσωπα, ὅπως
Εὐαγγελικοί - Εὐαγγελιστές - Ἀντβενιστές - Μορµόνοι καί ἑκατοντάδες ἄλλοι.
Ὅλοι οἱ αἱρετικοί ἐξωτερικά φαίνονται καλοί.
Μέσα τους ὅµως κρύβουν δηλητήριο. Φοροῦν
ἔνδυµα προβάτου, τῆς καλοσύνης δηλαδή, ἀλλά
µέσα τους ἔχουν τήν κακία τοῦ ἁρπακτικοῦ Λύκου.
(Ματθ. 7,15)
Οἱ Πεντηκοστιανοί ἐµφανίστηκαν ἐδῶ πρίν µερικά χρόνια. Καί σ’ αὐτά τά χρόνια ἄνοιξαν παντοῦ
αἴθουσες συναθροίσεων πού τίς λένε «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ», βγάζουν τήν ἐφηµερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»
καί ἔχουν ραδιοφωνικούς σταθµούς παντοῦ. Μά
µέ τί χρήµατα ὅλα αὐτά; Ὅπως ὅλοι οἱ αἱρετικοί,
ἔτσι καί οἱ Πεντηκοστιανοί ἔχουν τήν ἕδρα τους
στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀµερική. Αὐτό ἄς τό θυµόµαστε καλά.
Οἱ Πεντηκοστιανοί, ὅπως ὅλες οἱ αἱρέσεις,
ἀπορρίπτουν τόν Τίµιο Σταυρό καί ἀρνοῦνται τήν
Ὀρθοδοξία. Ἀρνοῦνται τήν εἰδική ἱερωσύνη (Α΄
Τιµόθ. 4,14, Β΄ Τιµοθ. 1,6) κι ἐφόσον δέ δέχονται
εἰδική ἱερωσύνη, δέν ἔχουν οὔτε µυστήρια. Μιλοῦν
γιά Θεία Κοινωνία ἀλλά δέν δέχονται τόν καθαγιασµό τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶµα καί Αἷµα
Χριστοῦ, ὅπως ἡ Ἁγία Γραφή λέει: (Ματθ. 26, 2628), (Ἰωάν. 6, 51-58), (Α΄Κορινθ. 10,16), (Α΄ Κορινθ. 11, 23-30) καί ἀλλοῦ.
Ἐπίσης ἀρνοῦνται τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων
(Ρωµ. 15,30), (Φιλιπ. 1,4), (Ἰακωβ. 5,16), (Ἀποκαλ.
6, 9-10) καί τά θαύµατα τῶν Ἁγίων διά τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
∆έν καταλαβαίνουν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός
τιµᾶ τούς Ἁγίους Του καί τούς δίδει τή Χάρη νά
ἐκτελοῦν θεραπεῖες καί ἄλλα. Βέβαια ἀπορρίπτουν
καί τή Θεοτόκο. Ξεχνοῦν, ὅτι τό γένος µας τήν Πα16

ναγία τήν θεωρεῖ µάνα του. Μιά µάνα πού εἶναι
κοντά του (καί τό ἔχει ἀποδείξει) στίς πίκρες καί
στίς χαρές, στίς ἀγωνίες του καί στούς δίκαιους
ἀγῶνες του.
Ἀκόµα γελοιοποιοῦν τίς εἰκόνες. ∆έν ξέρουν,
ὅτι µέ τίς εἰκόνες τιµοῦµε τούς Ἁγίους, τά πρόσωπα
πού ἔζησαν τόν Χριστό καί µαρτύρησαν γι’ Αὐτόν.
Τιµή Ἁγίου = Μίµηση Ἁγίου. Ἡ τιµή στήν εἰκόνα
βαίνει στό πρωτότυπο. Βλέπετε οἱ ξένοι πού µεταφράζουν τή Γραφή καί γράφουν τά περιοδικά τους,
δέν γνωρίζουν τήν Ὀρθοδοξία. Γι’ αὐτό κατά χιλιάδες σήµερα οἱ Προτεστάντες καί οἱ Παπικοί ἀνά
τόν κόσµο, ὅταν µελετήσουν τήν Ὀρθοδοξία καί
τήν γνωρίσουν, ἀµέσως βαπτίζονται Ὀρθόδοξοι
καί πολλοί γίνονται κληρικοί καί µοναχοί.
Ἐπίσης οἱ Πεντηκοστιανοί παρουσιάζουν δαιµονικά σηµεῖα στίς συναθροίσεις τους, δηλαδή
κραυγάζουν, λένε ἀκαταλαβίστικα λόγια, τά ὁποῖα
παρουσιάζουν γιά ξένες γλῶσσες. Εἰδικός γλωσσολόγος, πῆγε σέ συναθροίσεις καί ὁµολόγησε ὅτι
αὐτά πού λένε εἶναι ἀσυνάρτητα λόγια. ∆υστυχῶς
φανατίζονται τόσο, πού ὑποβάλλονται σέ ὑστερίες
καί πνευµατίζονται. Αὐτό ὅλο τό λένε βάπτισµα
Ἁγίου Πνεύµατος.
∆ιερωτᾶται, λοιπόν, κανείς πόσο δεξιοτέχνης
εἶναι ὁ διάβολος, ὅταν θέλει νά συλλέξει ψυχές!
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ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ὁ εὐλαβής Συμεών

Τ

ό 1922 ἦρθε ἀπό τήν Μικρασία µέ τούς πρόσφυγες ἕνα ὀρφανό Ἑλληνόπουλο, ὀνόµατι
Συµεών. Ἐγκαταστάθηκε στόν Πειραιά σέ µιά παραγκούλα καί ἐκεῖ µεγάλωσε µόνο του. Εἶχε ἕνα
καροτσάκι καί ἔκανε τόν ἀχθοφόρο, µεταφέροντας
πράγµατα στό λιµάνι τοῦ Πειραιᾶ. Γράµµατα δέν
ἤξερε οὔτε πολλά πράγµατα ἀπό τήν πίστη µας.
Εἶχε τήν µακαρία ἁπλότητα καί πίστη ἁπλή καί
ἀπερίεργη.
Ὅταν ἦρθε σέ ἡλικία γάµου νυµφεύθηκε, ἔκανε
δύο παιδιά καί µετακόµισε µέ τήν οἰκογένειά του
στή Νίκαια. Κάθε πρωί πήγαινε στό λιµάνι τοῦ
Πειραιᾶ γιά νά βγάλει τό ψωµάκι του. Περνοῦσε
ὅµως κάθε µέρα τό πρωί ἀπό τό ναό τοῦ ἁγίου
Σπυρίδωνος, ἔµπαινε µέσα, στεκόταν µπροστά στό
τέµπλο, ἔβγαζε τό καπελάκι του καί ἔλεγε:
«Καληµέρα Χριστέ µου, ὁ Συµεών εἶµαι.
Βοήθησέ µε νά βγάλω τό ψωµάκι µου».
Τό βράδυ πού τελείωνε τή δουλειά του ξαναπερνοῦσε ἀπό τήν
Ἐκκλησία, πήγαινε πάλι µπροστά στό τέµπλο καί ἔλεγε:
«Καλησπέρα Χριστέ µου, ὁ
Συµεών εἶµαι. Σ’ εὐχαριστῶ πού
µέ βοήθησες καί σήµερα».
Καί ἔτσι περνοῦσαν τά χρόνια τοῦ εὐλογηµένου Συµεών.
Περίπου τό ἔτος 1950 ὅλα τά µέλη τῆς οἰκογενείας
του ἀρρώστησαν ἀπό φυµατίωση καί ἐκοιµήθησαν
ἐν Κυρίῳ. Ἔµεινε ὁλοµόναχος ὁ Συµεών καί συνέχισε ἀγόγγυστα τή δουλειά του ἀλλά καί δέν παρέλειπε νά περνᾶ ἀπό τόν ἅγιο Σπυρίδωνα νά καληµερίζει καί νά καλησπερίζει τόν Χριστό, ζητώντας τήν
βοήθειά Του καί εὐχαριστώντας Τόν. Ὅταν γέρασε
ὁ Συµεών, ἀρρώστησε. Μπῆκε στό Νοσοκοµεῖο καί
νοσηλεύτηκε περίπου γιά ἕνα µήνα. Μιά προϊσταµένη ἀπό τήν Πάτρα τόν ρώτησε κάποτε:
— Παπποῦ, τόσες µέρες ἐδῶ µέσα δέν ἦρθε
κανείς νά σέ δεῖ. ∆έν ἔχεις κανένα δικό σου στόν
κόσµο;

— Ἔρχεται, παιδί µου, κάθε πρωί καί ἀπόγευµα
ὁ Χριστός καί µέ παρηγορεῖ.
— Καί τί σοῦ λέει, παπποῦ;
— «Καληµέρα Συµεών, ὁ Χριστός εἶµαι, κάνε
ὑποµονή». «Καλησπέρα Συµεών, ὁ Χριστός εἶµαι,
κάνε ὑποµονή».
Ἡ Προϊσταµένη παραξενεύτηκε καί κάλεσε τόν
Πνευµατικό της, π. Χριστόδουλο Φάσο, νά ἔρθει
νά δεῖ τόν Συµεών µήπως πλανήθηκε. Ὁ π. Χριστόδουλος τόν ἐπισκέφθηκε, τοῦ ἔπιασε κουβέντα,
τοῦ ἔκανε τήν ἐρώτηση τῆς Προϊσταµένης καί ὁ
Συµεών τοῦ ἔδωσε τήν ἴδια ἀπάντηση.
Τίς ἴδιες ὧρες πρωί καί βράδυ,
πού ὁ Συµεών πήγαινε στό ναό καί
χαιρετοῦσε τόν Χριστό, τώρα καί ὁ
Χριστός χαιρετοῦσε τόν Συµεών.
Τόν ρώτησε ὁ Πνευµατικός:
— Μήπως εἶναι φαντασία
σου;
— Ὄχι, πάτερ, δέν εἶµαι
φαντασµένος, ὁ Χριστός εἶναι.
— Ἦρθε καί σήµερα;
— Ἦρθε.
— Καί τί σοῦ εἶπε;
— Καληµέρα Συµεών, ὁ
Χριστός εἶµαι. Κάνε ὑποµονή, σέ
τρεῖς µέρες θά σέ πάρω κοντά
µου πρωΐ - πρωΐ.
Ὁ Πνευµατικός κάθε µέρα πήγαινε στό Νοσοκοµεῖο, µιλοῦσε µαζί του καί ἔµαθε γιά τήν ζωή
του. Κατάλαβε ὅτι πρόκειται περί εὐλογηµένου
ἀνθρώπου. Τήν τρίτη ἡµέρα πρωΐ - πρωΐ πάλι
πῆγε νά δεῖ τόν Συµεών καί νά διαπιστώσει ἄν
θά πραγµατοποιηθεῖ ἡ πρόρρηση ὅτι θά πεθάνει.
Πράγµατι ἐκεῖ πού κουβέντιαζαν, ὁ Συµεών φώναξε ξαφνικά: «Ἦρθε ὁ Χριστός», καί ἐκοιµήθη τόν
ὕπνο τοῦ δικαίου. Αἰωνία του ἡ µνήµη. Ἀµήν.
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(Ἀπό τό βιβλίο
“ Ἀσκητές µέσα στόν κόσµο”)
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Φωτογραφικά
Στίς 22 Ὀκτωβρίου 2009 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἀγαθόνικος, τέλεσε στό
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου τή
Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου.

Τά ὄμορφα Ἰωάννινα ἐπισκεφτήκαμε τό
Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2009. Ἱερά Μονή Δουραχάνης, Μουσεῖο κέρινων ὁμοιωμάτων τοῦ
Βρέλλη, νησάκι καί τόπος μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου ἐξ Ἰωαννίνων ἦταν ὁ προορισμός μας.

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Μακάριος Ὀλυμπίτης ἦταν ὁ ὁμιλητής μας στήν καθιερωμένη ἐνοριακή συνεστίαση στίς 23 Νοεμβρίου 2009.

Ἀρκετοί ἐνορίτες συμμετεῖχαν στή συνεστίασή μας καί ἐνίσχυσαν μέ τή λαχειοφόρο
ἀγορά τά ἔργα τῆς ἐνορίας μας.
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ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 

Στιγμιότυπα
Μέ μεγάλη χαρά ὑποδεχθήκαμε τήν
εὐλογία τοῦ Μητροπολίτη μας, τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, στίς 8
Δεκεμβρίου 2009.

Καί φέτος τά μέλη τῆς ἐνοριακῆς
μας χορωδίας ἔψαλαν τά κάλαντα στόν
Ἐπίσκοπό μας τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων.

Στίς 2 Μαρτίου 2010 μέ τήν παρουσία
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας γιορτάσαμε γιά
πρώτη φορά στό Ναό μας τή μνήμη τοῦ Ἁγίου
Νικολάου τοῦ Πλανᾶ. Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε
ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Διονυσίου
ἐν Ὀλύμπῳ, Ἀρχιμ. Μάξιμος Κυρίτσης.

Στόν τελευταῖο Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς, ὁ ὁποῖος τελέστηκε στήν ἐνορία
μας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.
Ἀγαθονίκου, κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς
Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμ. Χρυσόστομος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
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Τό ἄλλο της µάτι

Ἡ

µητέρα του εἶχε µόνο ἕνα µάτι… Ντρεπόταν
γι’ αὐτήν κι ὧρες ὧρες τήν µισοῦσε.
Ἡ δουλειά της ἦταν µαγείρισσα στήν φοιτητική λέσχη. Μαγείρευε γιά τούς φοιτητές καί τούς
καθηγητές γιά νά βγάζει τά ἔξοδά τους… ∆έν
ἤθελε νά τοῦ µιλάει γιά νά µήν µαθαίνουν ὅτι εἶναι
παιδί µιᾶς µητέρας µέ… ἕνα µάτι. Οἱ φοιτήτριες
ἔφευγαν γρήγορα, ὅποτε τήν ἔβλεπαν νά βγαίνει γιά λίγο ἀπό τήν κουζίνα κι ἔλεγαν πώς δέν
ἄντεχαν τό θέαµα καί πώς τούς προκαλοῦσε µιά
ἀνυπόφορη ἀνατριχίλα…
Μά ἀπό µικρός εἶχε πρόβληµα µέ τήν εἰκόνα
τῆς µητέρας του.
Μιά µέρα ὅταν ἀκόµη πήγαινε στό δηµοτικό,
πέρασε ἡ µητέρα του στό διάλειµµα νά τοῦ πεῖ ἕνα
γειά. Ἔνοιωσε πολύ στενοχωρηµένoς. «Πῶς µπόρεσε νά τοῦ τό κάνει αὐτό»;… ἀναρωτιόταν…
Τήν ἀγνόησε, τῆς ἔριξε µόνο ἕνα µισητό βλέµµα
κι ἔτρεµε. Τήν ἑπόµενη µέρα ἕνας ἀπό τούς συµµαθητές του φώναξε: «Ἔεεε, ἡ µητέρα σου ἔχει
µόνο ἕνα µάτι!...». Ἤθελε νά πεθάνει. Ἤθελε νά
ἐξαφανιστεῖ. Ὅταν γύρισε σπίτι, τῆς εἶπε: «ἄν εἶναι
ὅλοι νά γελᾶνε µαζί µου ἐξαιτίας σου τότε καλύτερα νά πεθάνεις!». Αὐτή δέν τοῦ ἀπάντησε…
«∆έν µ’ ἔνοιαζε τί εἶπα ἤ τί αἰσθάνθηκε, γιατί ἤµουν
πολύ νευριασµένος», ἔλεγε ἀργότερα σ’ ἕνα φίλο
του. «Ἤθελα νά φύγω ἀπό ἐκεῖνο τό σπίτι καί νά
µήν ἔχω καµιά σχέση µαζί της. Ἔτσι διάβασα πάρα
πολύ σκληρά µέ σκοπό νά φύγω µιά µέρα µακριά
γιά σπουδές… καί τά κατάφερα, µά ἦλθε κι ἔπιασε
αὐτή τή δουλειά στή λέσχη γιά νά µέ βοηθάει…
∆έν µποροῦσε νά πάει κάπου ἀλλοῦ;…».
Ἀργότερα παντρεύτηκε. Ἀγόρασε ἕνα
δικό του σπίτι. Ἔκανε δικά του παιδιά κι ἦταν
εὐχαριστηµένος µέ τή ζωή του, τά παιδιά του, τήν
γυναίκα του καί τή δουλειά του! Μιά µέρα µετά

ἀπό χρόνια ἀπουσίας, ὅπως ὁ ἴδιος τῆς ζήτησε, ἡ
µητέρα του πῆγε νά τόν ἐπισκεφτεῖ.
∆έν εἶχε δεῖ ποτέ ἀπό κοντά τά ἐγγόνια της.
Μόλις ἐµφανίστηκε στήν πόρτα, τά παιδιά του
ἄρχισαν νά γελᾶνε, θύµωσε ἐπειδή εἶχε πάει χωρίς
νά τοῦ τό ζητήσει καί χωρίς νά τόν προειδοποιήσει. Τότε τῆς φώναξε: «πῶς τολµᾶς νά ἔρχεσαι
ξαφνικά στό σπίτι µου καί νά τροµάζεις τά παιδιά
µου; Βγές ἔξω! Φύγε!». Ἡ µητέρα του ἀπάντησε
γαλήνια: «Ἄα, πόσο λυπᾶµαι, κύριε! Μᾶλλον µοῦ
ἔδωσαν λάθος διεύθυνση» κι ἐξαφανίστηκε, χωρίς
νά καταλάβουν τά µικρά πώς εἶναι γιαγιά τους…
Πέρασαν χρόνια καί µιά µέρα βρῆκε στό γραµµατοκιβώτιο τοῦ σπιτιοῦ του µιά ἐπιστολή γιά τή
σχολική συγκέντρωση τῆς τάξης του ἀπό τό δηµοτικό σχολεῖο, πού θά γινόταν στήν πόλη πού
γεννήθηκε… Εἶπε ψέµατα στή γυναίκα του ὅτι θά
ἔκανε ἕνα ἐπαγγελµατικό ταξίδι, καί πῆγε. Ὅταν
τελείωσε ἡ συγκέντρωση τῶν συµµαθητῶν, πῆγε
στό σπίτι πού µεγάλωσε, µόνο ἀπό περιέργεια…
Οἱ γείτονες, τοῦ εἶπαν ὅτι ἡ µητέρα του εἶχε πεθάνει πρόσφατα. ∆έν ἔβγαλε οὔτε ἕνα δάκρυ. Τοῦ
ἔδωσαν ἕνα γράµµα πού εἶχε ἀφήσει γι’ αὐτόν:
«Ἀγαπηµένε µου γιέ, σέ σκέφτοµαι συνέχεια.
Λυπᾶµαι πού ἦρθα στό σπίτι σου καί φόβισα τά
παιδιά σου. Ἔµαθα ὅτι ἔρχεσαι γιά τήν σχολική
συγκέντρωση κι ἔνοιωσα πολύ χαρούµενη. Ἀλλά
φοβᾶµαι ὅτι µπορεῖ νά µήν εἶµαι σέ θέση νά
σηκωθῶ ἀπό τό κρεβάτι γιά νά ἔρθω νά σέ δῶ.
Ἔγραψα αὐτό τό γράµµα νά στό δώσουν ἄν δέν
µέ προφτάσεις. Στεναχωριέµαι πού σέ ἔφερνα σέ
δύσκολη θέση καί ντρεπόσουν γιά µένα ὅσο ἤσουν
µικρός. Βλέπεις… ὅταν ἤσουν πολύ µικρός, εἶχες
ἕνα σοβαρό ἀτύχηµα κι ἔχασες τό µάτι σου. ∆έν
θά µποροῦσα νά σέ βλέπω νά µεγαλώνεις µέ ἕνα
µάτι. Ἔτσι σοῦ ἔδωσα τό δικό µου. Ἤµουν τόσο
ὑπερήφανη πού ὁ γιός µου θά ἔβλεπε τόν κόσµο
µέ τή δική µου βοήθεια, µέ τό δικό µου µάτι…
Ἔχεις πάντα ὅλη τήν ἀγάπη µου».
Ἡ µητέρα σου.
Πηγή: Περιοδικό «Ὅσιος Νικάνωρ»

