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ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2012
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος

κ.κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ
Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρο καί τόν Λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί!!!
Αὐτή εἶναι ἡ πίστη μας! Αὐτή ἡ ὄντως Ἀλήθεια, 

εἶναι ἡ δύναμή μας, ἡ ἐλπίδα μας καί ἡ χαρά μας. 
Εἶναι τό στήριγμά μας καί ἡ πυξίδα τῆς ζωῆς μας. 
Αὐτήν χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ εἶναι πλασμέ-
νος νά ζεῖ κοντά στόν Τριαδικό Θεό πού εἶναι ἡ πηγή 
τῆς Ζωῆς, τῆς δυνάμεως καί τῆς χαρᾶς.

Αὐτή ἡ πίστη στόν Ἀναστάντα καί Σωτήρα Χρι-
στό εἶναι ἀνάγκη περισσότερο σήμερα νά δονήσει ὅλων 
μας τίς καρδιές. 

Ἄς μή πλανιόμαστε. Μόνον ἐκεῖνο τό Φῶς, τό 
Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό μοναδικό 
φάρμακο στά τόσα δεινά πού τυραννοῦν τήν ὕπαρξή μας, τίς οἰκογένειές μας, 
τήν πολύπαθη πατρίδα μας καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ὡς μέλη τοῦ μυστικοῦ 
Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά νιώθουμε στήν ζωή μας τήν ἀγάπη Ἐκείνου, 
πού εἶναι ὁ νικητής τοῦ θανάτου, ὁ «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς 
αἰώνας», ὁ Κύριος καί Θεός μας!

Τό καυτό ὅμως ἐρώτημα γιά τόν καθένα μας εἶναι τό ἑξῆς:
Κρατοῦμε τήν λαμπάδα τῆς ἀναστάσιμης ζωῆς ἀναμμένη; Ζοῦμε μέσα στό 

φῶς τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ; Εἶναι φωτεινά τά ἔργα μας, ἡ ζωή μας, ὁ νοῦς 
καί ἡ καρδιά μας;

Ποτέ ἀπό δῶ καί μπρός, ἀγαπητοί μου, μή προτιμήσουμε τό σκοτάδι τῆς 
ἀπιστίας, τήν πλάνη, τήν ἀπάτη, καί τήν ἀδικία, πού τραυμάτισαν τόσο πολύ τήν 
ψυχή καί τή ζωή μας. Ἤδη γευόμαστε τούς πικρούς καρπούς τῆς ἀποστασίας 
μας ἀπό τήν Ἀλήθεια τῆς πατροπαράδοτης Ὀρθοδοξίας μας.

Πατρικά Σᾶς προτρέπω, ἀγαπητοί μου, ἄς ἐπιστρέψουμε μέ διάθεση 
εἰλικρινοῦς μετανοίας καί μέ ἀναστάσιμο φρόνημα στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς 
Ἐκκλησίας, πού ἐπί εἴκοσι τώρα αἰῶνες παρ’ ὅλη τήν πολεμική, μένει ἀσάλευτη 
καί θριαμβεύει. Καί ἄς ἀφήσουμε τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά γεμίσει τήν ψυχή 
μας, νά κατευθύνει τή ζωή μας καί νά τήν γεμίζει μέ τήν ἀληθινή καί μόνιμη 
χαρά καί τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνιότητος.

Χριστός Ἀνέστη!  Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Χρόνια Σας πολλά καί εὐλογημένα!

Μέ πολλή ἀγάπη καί τιμή
†  Ὁ Μητροπολίτης Σας ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ
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Μοῦ γράφεις ὅτι 
ἄκουσες ἀπό 

ἡλικιωμένες γυναῖκες 
κάποιο παραμύθι γιά 
τίς πέντε πληγές τοῦ 
Ἰησοῦ, καί ρωτᾶς ποῦ 
βρέθηκε αὐτό τό πα-
ραμύθι;

Διαβάστε τήν Και-
νή Διαθήκη! Μήν 
ντροπιάζεστε μπρο-
στά στόν οὐρανό καί 
τή γῆ μέ τήν ἄγνοια 
τ ῆ ς  π ί σ τ η ς  σ ας ! 
Ἀφῆστε στήν ἄκρη 
ὅλες τίς ἄλλες σπου-
δές καί ἀναγνώσματα 
μέχρι νά μάθετε πρῶτα αὐτό πού εἶναι το 
πιό σημαντικό καί πιό σωτήριο. Πρῶτα 
ἔρχεται ἡ ἐπιστήμη περί πίστεως καί κα-
τόπιν οἱ ὑπόλοιπες σπουδές…

Οἱ πέντε πληγές τοῦ Ἰησοῦ δέν εἶναι 
λόγια ἀλλά φοβερή πραγματικότητα. Γι’ 
αὐτό εἶναι καλύτερα νά τίς γνωρίζουμε 
καί ἀπό τά λόγια. Δύο πληγές στά χέ-
ρια, δύο πληγές στά πόδια καί μία στά 
πλευρά. Ὅλες ἀπό μαῦρο σίδερο καί 
ἀκόμα περισσότερο ἀπό τήν κατάμαυρη 
ἀνθρώπινη ἁμαρτία. Τρυπημένα τά χέ-
ρια πού εὐλόγησαν. Τρυπημένα τά χέρια 
πού περπάτησαν καί ὁδήγησαν στή μόνη 
ὀρθή ὁδό. Τρυπημένο στό στῆθος, ἀπό τό 
ὁποῖο ξεχυνόταν πύρινη οὐράνια ἀγάπη 
στά παγωμένα ἀνθρώπινα στήθη.

Ἐπέτρεψε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, νά Τοῦ τρυ-
πήσουν τά χέρια ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν 
πολλῶν χεριῶν –δάση χεριῶν– τά ὁποῖα 

Γιά τίς πέντε πληγές τοῦ Χριστοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

φόνευσαν, ἔκλεψαν, 
ἔκαψαν, ἅρπαξαν, πα-
γίδευσαν, βιαιοπρά-
γησαν. Καί νά τοῦ 
τρυπήσουν τά πό-
δια γιά τίς ἁμαρτίες 
πολλῶν ποδιῶν –δάση 
ποδιῶν– πού περπά-
τησαν στό κακό, σύ-
λησαν τήν ἀθωότητα, 
καταπάτησαν τό δί-
καιο,  μόλυναν τά 
ἱερά καί πάτησαν τήν 
καλοσύνη. Καί τοῦ 
τρύπησαν τό στῆθος 
ἐξαιτίας πολλῶν πε-
τρωμένων καρδιῶν 

–νταμάρια καρδιῶν– στίς ὁποῖες γεννή-
θηκε κάθε μοχθηρία καί κάθε ἀσέβεια καί 
οἱ ἱερόσυλοι λογισμοί καί οἱ κτηνώδεις 
ἐπιθυμίες καί στίς ὁποῖες μέσα ἀπό ὅλους 
τούς αἰῶνες σφυρηλατήθηκαν κολασμένα 
σχέδια ἀδελφοῦ ἐναντίον ἀδελφοῦ, γείτο-
να ἐναντίον γείτονα, ἀνθρώπου ἐναντίον 
τοῦ Θεοῦ.

Τά χέρια τοῦ Ἰησοῦ τρυπήθηκαν γιά νά 
θεραπευθοῦν τοῦ καθενός τά χέρια ἀπό 
τά ἁμαρτωλά ἔργα. Τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ 
τρυπήθηκαν γιά νά ἐπιστρέψουν καθενός 
τά πόδια ἀπό τούς ἁμαρτωλούς δρόμους. 
Τό στῆθος τοῦ Ἰησοῦ τρυπήθηκε γιά νά 
πλυθεῖ κάθε καρδιά ἀπό τίς ἁμαρτωλές 
ἐπιθυμίες καί σκέψεις.

Ὅταν ὁ ἀπαίσιος Κρόμβελ, δικτάτο-
ρας τῆς Ἀγγλίας, ἄρχισε νά ἁρπάζει τήν 
περιουσία τῶν μονῶν καί ἔκλεινε τά μο-
ναστήρια, ἔγινε σέ ὁλόκληρη τήν ἀγγλική 
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χώρα μία θορυβώδης λιτανεία ἀπό μερι-
κές χιλιάδες ἀνθρώπινες ψυχές σέ ἔνδειξη 
τῆς λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας. Μπροστά πή-
γαιναν σημαιοφόροι μέ τήν ἐπιγραφή στίς 
σημαῖες: «Οἱ πέντε πληγές τοῦ Ἰησοῦ» 
καί ἔψελναν ὕμνους ἐκκλησιαστικούς καί 
τελοῦσαν λειτουργίες πρός τόν Θεό στούς 
ἀγρούς. Φοβήθηκε ὁ ἀπαίσιος δικτάτορας 
πολύ καί περισσότερο φοβήθηκε ἐκεῖνες 
τίς σημαῖες παρά ὁτιδήποτε ἄλλο καί μεί-
ωσε τή βιαιοπραγία του.

Οἱ πέντε πληγές τοῦ Ἰησοῦ ἄς σοῦ μά-
θουν, νά φροντίζεις τίς πέντε αἰσθήσεις 
σου γιά τόν ζῶντα Θεό.

Οἱ πέντε πληγές τοῦ Ἰησοῦ εἶναι πέ-
ντε πηγές πεντακάθαρου αἵματος, μέ τό 
ὁποῖο πλύθηκε τό ἀνθρώπινο γένος καί 
ἁγιάσθηκε ἡ γῆ. Ἀπ’ αὐτές τίς πέντε πλη-
γές χύθηκε ὅλο τό αἷμα τοῦ Δίκαιου, ὅλο 

μέχρι τήν τελευταία σταγόνα. Ὁ Θαυμα-
τουργός Κύριος, πού ἤξερε νά πολλαπλα-
σιάσει τούς ἄρτους καί μέ πέντε ἄρτους 
νά χορτάσει πέντε χιλιάδες πεινασμένους, 
πολλαπλασιάζει ἐκεῖνο τό πεντακάθαρο 
αἷμα Του καί μ’ αὐτό τρέφει καί ἑνώνει 
σέ χιλιάδες ναούς πολλά ἑκατομμύρια 
πιστῶν. Αὐτό εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία.

Τή Μ. Παρασκευή πλησίασε ψυχικά 
μαζί μέ τήν Παναγία Θεομήτορα κάτω 
ἀπό τό Σταυρό γιά νά σέ πλύνει ἐκεῖνο τό 
ζωοποιό αἷμα ἀπό τίς πέντε πληγές τοῦ 
Ἰησοῦ. Γιά νά μπορεῖς μέ τήν καθαρισμένη 
καί ἀναζωογονημένη ψυχή νά φωνάξεις 
τήν Κυριακή μαζί μέ τίς Μυροφόρες: Χρι-
στός Ἀνέστη!

(Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, 
Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται, 

Ἐκδ. Ἐν πλῷ, σ. 76-78).

Ἔπρεπε ν’ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ Χριστός 
πέθανε καί τάφηκε καί ἀναστήθηκε. 

Ἔ, λοιπόν, ὅλα αὐτά τά κατοχυρώνουν 
οἱ ἴδιοι οἱ ἐχθροί! Ἐφόσον ἔφραξαν μέ 
τό βράχο καί σφράγισαν καί φρούρησαν 
τόν τάφο, δέν ἦταν δυνατό νά γίνει καμιά 
κλοπή. Ἀφοῦ ὅμως, μολονότι δέν ἔγινε 
κλοπή, ὁ τάφος βρέθηκε ἄδειος, εἶναι 
ὁλοφάνερο καί ἀναντίρρητο πώς ὁ Χρι-
στός ἀναστήθηκε. Εἶδες πῶς, καί μή θέλο-
ντας, στηρίζουν τήν ἀλήθεια; [...] 

Ἄς ξαναρωτήσουμε τώρα τούς Ἑ βραί-
ους: Πῶς ἔκλεψαν, ἀνόητοι, τό σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ οἱ μαθητές; Ἐπειδή ἡ ἀλήθεια 
εἶναι λαμπρή καί ὁλοφάνερη, τό ἑβραϊκό 
ψέμα δέν μπορεῖ οὔτε σάν σκιά νά σταθεῖ. 
Πῶς θά τό ἔκλεβαν; Πέστε μου! Μήπως 

Τά γιατί τῆς Ἀνάστασης

δέν ἦταν σφραγισμένος ὁ τάφος; Δέν τόν 
ἔζωναν τόσοι φρουροί καί στρατιῶτες 
καί Ἰουδαῖοι, πού εἶχαν τήν ὑποψία καί 
ἀγρυπνοῦσαν καί πρόσεχαν; 

Μά καί γιά ποιό λόγο θά τό ἔκλεβαν; 
Γιά νά πλάσουν τό δόγμα τῆς Ἀναστάσεως; 
Καί πῶς τούς ἦρθε νά πλάσουν κάτι τέ-
τοιο αὐτοί, οἱ δειλοί; Καί πῶς κύλησαν 
τόν ἀσφαλισμένο βράχο; Πῶς ξέφυγαν 
ἀπό τόσους ἄγρυπνους καί ἄγριους φρου-
ρούς; 

Πρόσεξε ὅμως πώς, μέ ὅσα κάνουν οἱ 
Ἑβραῖοι, πιάνονται πάντα στά ἴδια τους 
τά δίχτυα. Νά, ἄν δέν πήγαιναν στόν Πι-
λάτο κι ἄν δέν ζητοῦσαν τήν κουστωδία, 
πιό εὔκολα θά μποροῦσαν νά λένε τέ-
τοια ψέματα, οἱ ἀδιάντροποι. Μά τώρα 

Ἁγίου  Ἰωάννου Χρυσοστόμου
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ὄχι. (Ὑπῆρχε ἡ κουστωδία. Κανείς δέν 
μποροῦσε νά γλυτώσει ἀπ’ τήν ἄγρυπνη 
προσοχή της κι ἀπ’ τά ξίφη της). Κι ἔπειτα, 
γιατί νά μήν κλέψουν τό σῶμα νωρίτερα; 
Ἀσφαλῶς, ἄν εἶχαν σκοπό νά κάνουν κάτι 
τέτοιο, θά τό ἔκαναν ὅταν δέν ὑπῆρχε 
ἀκόμα φρουρά στόν τάφο, τότε πού ἦταν 
καί ἀκίνδυνο καί σίγουρο, δηλαδή τήν 
πρώτη νύχτα – γιατί τό Σάββατο πῆγαν οἱ 
Ἑβραῖοι στόν Πιλάτο καί ζήτησαν τήν κου-
στωδία καί φρούρησαν τόν τάφο, ἐνῶ τήν 
πρώτη νύχτα δέν ἦταν κανένας ἐκεῖ. Καί, 
βέβαια, δέν τούς ἔμελε 
πού τά ἔκαναν αὐτά 
σέ μέρα Σαββάτου, 
παρά τήν ἀπαγόρευση 
τοῦ μωσαϊκοῦ νό-
μου. Βλέπετε, μόνο 
ἕνα πράγμα εἶχαν 
στό νοῦ τους, τό πῶς 
μέ κάθε πανουργία 
θά πετύχουν τό σκο-
πό τους. Αὐτό ὅμως 
ἦταν δεῖγμα τόσο 
ἔσχατης μωρίας ὅσο 
καί συνταρακτικοῦ 
φόβου. Γιατί, ἄραγε, 
τόν φοβοῦνταν νε-
κρό ἐκεῖνοι, πού Τόν 
ἔπιασαν ζωντανό; Ἀλλά ἡ πέτρα καί ἡ 
σφραγίδα καί ἡ φρουρά, πού δέν μπόρε-
σαν νά Τόν κρατήσουν, τοποθετήθηκαν, 
γιά νά μάθουν οἱ Ἑβραῖοι ὅτι μέ τή θέλησή 
Του ἔπαθε ὅσα ἔπαθε. Μέ ὅλα αὐτά ἕνα 
μόνο ἐπιτυγχάνεται, κι ἔτσι νά πιστέψουν 
οἱ ἄνθρωποι στήν Ἀνάσταση. [...] 

Ρωτᾶνε ὅμως πολλοί: Γιατί, μόλις ἀνα-
στήθηκε, νά μή φανερωθεῖ ἀμέσως στούς 
Ἰουδαίους; Αὐτός ὁ λόγος εἶναι περιττός. 
Ἄν ὑπῆρχε ἐλπίδα νά τούς ἑλκύσει στήν 

πίστη, δέν θ’ ἀμελοῦσε νά φανερωθεῖ σέ 
ὅλους. Τό ὅτι δέν ὑπῆρχε ὅμως τέτοια 
ἐλπίδα, τό ἀπέδειξε ἡ ἀνάσταση τοῦ Λα-
ζάρου: Ἄν καί ἦταν ἤδη τέσσερις μέρες 
νεκρός καί εἶχε ἀρχίσει νά μυρίζει καί νά 
σαπίζει, τόν ἀνέστησε μπροστά στά μά-
τια ὅλων. Ὡστόσο, ὄχι μόνο δέν πίστε-
ψαν, ἀλλά κι ἐξαγριώθηκαν ἐναντίον τοῦ 
Χριστοῦ τόσο, πού ἤθελαν νά σκοτώσουν 
καί Αὐτόν καί τό Λάζαρο. 

Ἀφοῦ λοιπόν, ὅταν ἀνέστησε ἄλλον, 
ὄχι μόνο δέν πίστεψαν, ἀλλά καί ἐξα-

γριώθηκαν ἐναντίον 
Του, ἄν τούς φανε-
ρωνόταν ὅταν ἀνα-
στήθηκε ὁ ἴδιος, δέν 
θά ἐξαγριώνονταν 
πολύ περισσότερο, 
τυφλωμένοι ἀπό τό 
μίσος καί τήν ἀπιστία 
τους; 

Ἀλλά γιά ν’ ἀφο-
πλίσει τόν ἄπιστο 
ἀπό κάθε ἀμφιβολία, 
ὄχι μόνο σαράντα ὁ -
λόκληρες μέρες ἐμ-
φα νιζόταν στούς μα -
θη τές Του, κι ἔτρωγε 
μάλιστα μαζί τους, 

ἀλλά παρουσιάστηκε καί σέ πάνω ἀπό 
πεντακόσιους ἀδελφούς, δηλαδή σέ 
πλῆθος ὁλόκληρο. Στό Θωμᾶ μάλιστα, 
πού δυσπιστοῦσε, ἔδειξε τά σημάδια ἀπ’ 
τά καρφιά καί τό τραῦμα ἀπ’ τή λόγχη. 

Καί γιατί, λένε, νά μήν κάνει μετά τήν 
Ἀνάστασή Του μεγάλα κι ἐντυπωσιακά 
θαύματα, ἀλλά μόνο ἔφαγε κι ἤπιε; Για-
τί ἡ ἴδια ἡ Ἀνάσταση ἦταν τό μέγιστο 
θαῦμα, καί ἡ πιό ἰσχυρή ἀπόδειξη τῆς 
Ἀναστάσεως ἦταν ὅτι ἔφαγε καί ἤπιε. 

6 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ  Α΄- Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2012



Εἶπε ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς: 
“Εἶναι ἀδύνατο νά ἀποκτήσει κανείς τόν Ἰησοῦ, παρά µόνο µέ κόπο, µέ τα-

πείνωση καί µέ προσευχή ἀκατάπαυστη”.

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ποιµήν: 
“  Ἡ ἐπαγρύπνηση καί ἡ προσοχή στόν ἑαυτό µας καί ἡ διάκριση, αὐτές οἱ 

τρεῖς ἀρετές εἶναι ὁδηγοί τῆς ψυχῆς”.

Εἶπε ἀκόµη ὅτι, ὅταν πρόκειται ἕνας ἄνθρωπος νά χτίσει σπίτι, πολλά εἶναι 
τά χρειαζούµενα πού συγκεντρώνει, γιά νά µπορέσει νά τό στήσει τό σπίτι, 
ἀλλά καί εἴδη διάφορα συγκεντρώνει, ἔτσι κι ἐµεῖς ἄς ἀποκτήσουµε λίγο, 
ἔστω, ἀπ’ ὅλες τίς ἀρετές.

Εἶπε πάλι: 
“Προσπάθησε ὅσο µπορεῖς νά µήν κακοµεταχειρισθεῖς γενικῶς κανένα, καί 

καθαρή κράτησε τήν καρδιά σου στίς σχέσεις σου µέ κάθε ἄνθρωπο”.

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Παµβῶ: 
“  Ἐάν ἔχεις καρδιά, µπορεῖς νά σωθεῖς”.

Εἶπε κάποιος Γέροντας: 
“   Ἔχε ἕτοιµο τό σπαθί σου γιά ἀγῶνα. 

Καί ὁ ἀδελφός ἀπάντησε: 
“Τό θέλω ἀλλά δέν µ’ ἀφήνουν τά πάθη”. 

Κι ὁ Γέροντας πρόσθεσε: 
“  Ἡ ἁγία Γραφή λέει: Ζήτησέ µε, ὅταν θλίβεσαι, καί θά σέ ἀπαλλάξω καί θά 

µέ δοξάσεις. 
Νά ἐπικαλεῖσαι λοιπόν Αὐτόν καί θά σέ λυτρώσει ἀπό κάθε πειρασµό”.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤ ΙΚΟΥ
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Ποιός δέν θέλει νἆναι χαρούµε-
νος; Ἡ χαρά ἀποτελεῖ προαιώνιο 

πανανθρώπινο πόθο. Ἡ χαρά ἔχει µε-
γάλη σηµασία στή ζωή µας. Τό νόηµά 
της εἶναι γνωστό καί δέν χρειάζεται νά 
τό ἀναλύσουµε. Σήµερα ὅµως φαίνε-
ται πώς ἔχει χάσει τό ἀληθινό νόηµά 
της. Ὁ πόνος κυριαρχεῖ καί ἡ χαρά 
ἀπουσιάζει. Ἡ χαρά παρουσιάζεται 
ὄχι στήν πραγµατική, οὐσιαστική καί 
ὁλοκληρωµένη της µορφή, ἀλλά σέ 
φτηνά ὑποκατάστατα, πού µεγαλώ-
νουν τόν πόνο τῆς ψυχῆς.

Ὁ ἄνθρωπος στήν Ἐδέµ ἦταν ἀθῶος, 
εὐδαίµων, µακά ριος καί τέλεια χαρού-
µενος. Πηγή τῆς χαρᾶς του ἦταν ἡ ἄνετη 
καί συνεχῆς συνοµιλία του µέ τόν Θεό. 
Θέλοντας νά ἀνεξαρτητοποιηθεῖ καί ν’ 
αὐτοθεωθεῖ ἀποξενώθηκε αὐτό µατα 
ἀπό τήν πηγή τῆς µεγάλης χα ρᾶς του. 
Ἡ χαρά γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ὅ,τι τό ψωµί καί τό νερό γιά τό 
σῶµα του. Ἡ χαρά ἀποτελεῖ θεία 
ἔµπνευση, ζωογόνο θαλπωρή, µητέρα 
τῆς ὑγείας καί ἀδελφή µιᾶς ὑπέροχης 

παρηγοριᾶς. Μερικοί νοµίζουν πώς 
τή χαρά θά βροῦν στήν ἀχαλίνωτη δι-
ασκέδαση, τό ξετσίπωτο ξεφάντωµα, 
τ’ ὁλονύχτιο κυνηγητό τῆς ἡδονῆς, τό 
γλέντι τῆς µέθης, τή µέθη τῆς πολυτέ-
λειας, τῆς σπατάλης καί τοῦ κορεσµοῦ. 
Ἄν µποροῦσε κανείς νά φωτογραφήσει 
τά βάθη τῶν καρδιῶν τῶν θαµώνων τῶν 
λεγοµένων κέντρων διασκεδάσεως θά 
παρατηροῦσε ἄβυσσο ἄλγους, ἐρηµιᾶς, 
παγωνιᾶς καί σκληρῆς µοναξιᾶς. Ἡ 
χαρά δέν πουλιέται σέ κανένα µαγαζί 
καί δέν ἐξαγοράζεται µέ λίγα ἤ πολλά 
χρήµατα.

Σήµερα ὁ ἄνθρωπος διασκεδάζει 
–ἀπό τό ἀρχαῖο ρῆµα διασκεδάνυ-
µι, πού σηµαίνει διασκορπίζεται– καί 
δέν ψυχαγωγεῖται χαροποιά. Συνή-
θως ἡ διασκέδασή του εἶναι ψυχο-
φθόρα καί ψυχοβόρα. Ὅπως ἔλεγε ὁ 
σοφός Σόλων: «Νά φεύγεις τήν ἡδονή 
πού γεννᾶ λύπη». Ἐπιστρέφει κανείς 
ἀπό µία κοσµική διασκέδαση κατά-
κοπος, κατηφής, στενοχωρηµένος, 
πιό µόνος. Μερικοί νοµίζουν πώς ὅλοι 
οἱ πλούσιοι εἶναι ἀρκετά χαρούµε-
νοι. Πρόκειται γιά ἕνα µεγάλο ψέµα 
πού τό ἐπιβεβαιώνουν συχνά οἱ ἴδιοι. 
Ἕνας γελωτοποιός πήγαινε στόν ψυ-
χίατρο νά παρηγορηθεῖ, πού ἔκανε 
τούς ἄλλους νά γελοῦν δυνατά καί τόν 
ἑαυτό του νά µήν µπορεῖ νά χαροποι-
ήσει. Ἕνας ἠθοποιός πλούσιος, γοη-
τευτικός καί διάσηµος ἐθεωρεῖτο ὁ πιό 
εὐτυχισµένος καί ὁ ἴδιος θεωροῦσε τόν 
ἑαυτό του τόν πιό ἄθλιο.

Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει πώς 
ἕνας ἀσεβής δέν µπορεῖ νἆναι ὁλο κλη-

Η ΧΑΡΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ
Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
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ρωµένος καί ἀληθινά χαρούµενος. Ὁ 
Σοφοκλῆς στήν Ἀντιγόνη θά πεῖ: «ὁ 
ἄνθρωπος ἐκτός Θεοῦ εἶναι ποντοπό-
ρος ἄπορος». Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστοµος λέει πώς τήν καλή διάθεση 
καί τήν πραγµατική χαρά δέν τά προ-
σφέρει οὔτε τό µέγεθος τῆς ἐξουσίας, 
οὔτε τό πλῆθος τῶν χρηµάτων, οὔτε τῆς 
κυριαρχίας ὁ ὄγκος, οὔτε τοῦ σώµατος 
ἡ δύναµη, οὔτε τά πολυτελῆ τραπέζια, 
οὔτε τῶν ἐνδυµάτων ὁ στολισµός, παρά 
µόνο τά πνευµατικά κατορθώµατα καί 
ἡ ἀγαθή συνείδηση.

Ὁ χριστιανισµός, ἀντίθετα ἀπό αὐτά 
πού πρόχειρα λέγονται, ἔδωσε µία νέα, 
ὁλοκληρωµένη καί σαγηνευτική χαρά. 
Ἡ ἀληθινή χαρά, δίνει µία ἐσωτερική 
πληροφόρηση καί βεβαιότητα, πού 
τήν κάνει µόνιµη καί ἀναφαίρετη ἀπό 
τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, παρά τίς 
ἐξωτερικές ἀντιξοότητες. Ὁ Πασκάλ 
τό λέει ξεκάθαρα: «κανένας δέν εἶναι 
πιό χαρούµενος ἀπό τόν πραγµατικά 
χριστιανό. Μεγάλη χαρά ἔχει ὁ γνήσι-
ος ταπεινός. Ἐκεῖνος πού ἔχει σβήσει 
τό ἐγώ του κι ἔχει συγχωνευτεῖ µέ τήν 
εὐτυχία τοῦ συνόλου. Ὅσοι κάνουν τό 
καλό εἶναι καταδικασµένοι νἆναι πά-
ντα χαρούµενοι». Ὁ Φώτης Κόντογλου 
ἔλεγε πώς ἡ χαρά ἡ ἀληθινή ἀναβλύζει 
µονάχα ἀπό τή φλέβα τῆς καλωσύνης.

Ἀπό τό Εὐαγγέλιο πηγάζει ἡ θεο-
λογία τῆς χαρᾶς, τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο 
εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀκένωτης χαρᾶς. Τό 
ὀρθόδοξο βίωµα κατά βάση εἶναι χα-
ρούµενο καί χαροποιό. Ἕνας παλαι-
ός µεγάλος ἀσκητής, ὁ ὅσιος Νεῖλος, 
ἀναφέρει στήν πατρολογία πολύ 
ὡραῖα: Ἡ χαρά καταστρέφει τή λύπη, 
στίς συµφορές δίνει ὑποµονή, στίς 
προσευχές χάρη, στούς κόπους καί 
µόχθους εὐφροσύνη, στήν ἐποποιία 

εὐθυµία, στή φιλοξενία στέγη, στήν 
ἐλπίδα καταφυγή, στούς πενθοῦντες 
παρηγοριά, στίς θλίψεις βοήθεια καί 
συνδροµή, στήν ἀγάπη στολισµό καί 
στή µακροθυµία ἐπιβράβευση...

Χαρά δέν εἶναι τά ξεκαρδίσµατα, τά 
ξεφωνητά, τά χαχανητά, ἡ ἐλαφρότητα, 
ἡ χαριεντολογία, ἡ ἀνεκδοτολογία, ἡ 
σκωπτικότητα καί ἡ συνεχής ἀστειό-
τητα, ἀλλά ἡ διαρκής γαλήνη καί ἡ 
εἰλικρινής φαιδρότητα, πού προέρχε-
ται ἀπό καρδιά εὐφραινοµένη καί συ-
νείδηση καθαρή. Ἡ χαρά εἶναι τό φῶς 
τοῦ ἐνάρετου. Ἀναβλύζει ἀπό τά βάθη 
τῆς ὑπάρξεως. Δέν εἶναι ποτέ τό προ-
σποιητό, τό ἐξωτερικό, φαινοµενικό, 
ἀλλά κάτι ἀρκετά βαθύτερο καί σίγου-
ρα σπουδαιότερο. Ἕνας σοβαρός, σε-
µνός καί ἡσύχιος δέν σηµαίνει ὅτι δέν 
µπορεῖ νά εἶναι χαρούµενος. Τό πρῶτο 
γνωστό θαῦµα τοῦ Χριστοῦ στόν γάµο 
τῆς Κανᾶ ἦταν γιά νά µή µείνει µισή 
ἡ χαρά τῶν καλεσµένων ἀπό ἔλλειψη 
κρασιοῦ. Τό τελευταῖο θαῦµα, ἡ 
ἀνάσταση τοῦ φίλου του Λαζάρου, γιά 
νά διώξει τή λύπη καί νά δώσει χαρά.

Ὁ ἀνεξάντλητος τροφοδότης τῆς 
χαρᾶς εἶναι ἡ ἀρετή. Ὁ ἐγωιστής, ὁ 
ἀτοµιστής, ὁ τσιγκούνης, ὁ µισάδελ-
φος δέν µπορεῖ νά εἶναι χαρούµενος. 
Χαρά δέν µπορεῖ νά ἔχει ὅποιος ζη-
λεύει, ὅποιος ἐχθρεύεται καί ὅποιος 
µισεῖ. Τή χαρά κανείς κερδίζει µέ 
τήν ταπείνωση καί τήν ὑποµονή, τήν 
ἀλήθεια, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀγάπη. 
Ἡ ἀληθινή χαρά συνοδεύει στοργι-
κά τόν κάθε εἰλικρινή, τίµιο, ἥρωα 
καί ἅγιο. Ἡ ἐποχή µας πάσχει ἀπό 
ἔλλειψη ἀληθινῆς χαρᾶς καί πλεονάζει 
ἀπό τή θλίψη τῆς κακίας καί ἀτιµίας. 
Ἡ ἐπιλογή εἶναι ἐλεύθερη γιά τήν 
ἀπόκτηση τῆς ὄντως ἀληθινῆς χαρᾶς.
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Δ
έν ὑπῆρξαν διωγμοί φοβερότεροι 
ἀπό ἐκείνους πού ἐξαπέλυσαν οἱ 
δύο αὐτοκράτορες Διοκλητιανός 

καί Μαξιμιανός. Συναγωνίζονταν ὁ ἕνας 
τόν ἄλλον σέ ἀγριότητα καί φιλονικοῦσαν 
ποιός ἀπό τούς δύο θά τραβήξει τούς 
ὑπηκόους - πιστούς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ 
Θεοῦ στήν εἰδωλολατρεία καί ποιός θά 
ἀναδείξη τήν δύναμη τῆς ἀσεβείας.

Σ’ αὐτή λοιπόν τήν ἐποχή ἔζησε ὁ 
Ἅγιος Σεβαστιανός. Κατήγετο ἀπό τά 
Μεδιόλανα –τό σημερινό Μιλάνο– καί 
ἦταν «περιφανῆς καί δόξῃ περίβλεπτος 
καί τῆς Συγκλήτου πρῶτος». Ἐτιμᾶτο 
ἰδιαιτέρως ἀπό τούς τυράννους λόγω τῶν 
πολλῶν ἀρετῶν του. Ἔτσι τόν ἀνέβασαν 
σέ ὑψηλά ἀξιώματα. Ὄχι μόνον ἔγινε 
ὁ «πρῶτος τῆς Συγκλήτου», ἀλλά καί 
«πρῶτος τοῦ στρατιωτικοῦ καταλόγου». 
Πέραν ἀπ’ αὐτά λόγω τῆς σοβαρότητος 
τοῦ χαρακτῆρος του, οἱ τύραννοι τόν 
κατέταξαν μεταξύ τῶν πιό πιστῶν φίλων 
τους.

Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανός εἶχε διδαχθεῖ 
τόν λόγο τῆς ὑγιοῦς πίστεως καί ἦταν 
χριστιανός. Ἐπιθυμοῦσε διακαῶς νά μαρ-
τυρήσει ὑπέρ Χριστοῦ μαζί μέ τούς τό-
σους ἄλλους πού μαρτυροῦσαν τότε γιά 
τήν πίστη τους. Ἔκρυβε ὅμως τήν πίστη 
του ἀπό τό Βασιλέα, ὄχι γιατί φοβόταν 
τό μαρτύριο, ἀλλά γιά νά μπορεῖ νά διδά-
σκει τήν πίστη στό Χριστό ἀνεμποδίστως 
μέσα καί σ’ αὐτά τά ἀνάκτορα καί ἔτσι νά 
ὁδηγεῖ πολλούς στήν εὐσέβεια. Ἐπίσης 
γιά νά μπορεῖ νά εἰσέρχεται στά δεσμω-
τήρια καί στίς φυλακές, ὥστε νά στηρίζει 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

καί νά ὠθεῖ τούς χριστιανούς στό μαρ-
τύριο, «πείθων του μέν παρόντος βίου ὡς 
ἐπικήρου καταφρονεῖν, πρός τά μέλλοντα 
δέ μόνον ὁρᾶν».

Μπαίνοντας, λόγω τῆς ὑψηλῆς θέσεώς 
του ἐλεύθερα στίς φυλακές, παρηγοροῦσε 
τούς χριστιανούς πού εἶχαν συλληφθεῖ 
καί μέ λόγια θερμά τούς προετοίμαζε 
γιά τό μαρτύριο. Τούς ἐδίδασκε πώς ὁ 
παρών βίος εἶναι μάταιος καί πρόσκαι-
ρος καί πρέπει νά τόν καταφρονοῦν καί 
πώς πρέπει νά προσβλέπουν μόνον στά 
αἰώνια. Ἔτσι τούς ἔπειθε νά ἐγκαρτεροῦν 
στά δεινά τῶν βασανιστηρίων μέχρι θα-
νάτου. Ὅταν ὅμως ὅλα αὐτά γίνονται 
γνωστά, ὁ γενναιότατος Σεβαστιανός 
προσκαλεῖται ἀπό τόν αὐτοκράτορα Δι-
οκλητιανό ὁ ὁποῖος τοῦ λέγει: «Δέν εἶμαι 
ἐγώ, Σεβαστιανέ, πού σέ ἀνέβασα σέ μεγά-
λα ἀξιώματα καί εἶχα ἐμπιστευθεῖ σέ σένα 
ἀρχηγίες τοῦ κράτους; Τώρα τί ἔπαθες 
καί κατρακύλισες σέ τέτοια βλακεία ὥστε 
περιφρονεῖς καί τήν ζωή σου ἀλλά καί τήν 
δύναμή σου;»

Ὁ ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ Σεβαστιανός 
ἀπήντησε: «Τότε, ὤ βασιλεῦ, ἁγνοώντας 
τόν ἀληθινό Θεό, ὑπέκυπτα στό παράλο-
γο διάταγμά σου. Τώρα πού τόν ἔμαθα, 
περιφρονῶ καί πλοῦτο καί δόξα καί ὅλα 
τά ἐπίγεια. Ποθῶ μόνον τά ἀεί διαμένο-
ντα ἀγαθά, τά ὁποῖα ἔχουν ἑτοιμασθεῖ γι’ 
αὐτούς πού ἀγαποῦν τόν Χριστό».

Μετά ἀπ’ αὐτά ὁ τύραννος ὀργίσθη τά 
μέγιστα. Διέταξε λοιπόν νά τόν στήσουν 
ὄρθιο σέ ἕνα δένδρο καί σάν νά ἦταν στό-
χος, νά τοῦ ρίχνουν ἀπειράριθμα βέλη. 

Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ Ἀράπη, Ἱεροκήρυκος
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Αὐτό καί ἔγινε. Οἱ στρατιῶτες νομίζοντας 
ὅτι εἶναι πλέον νεκρός, τόν ἄφησαν καί 
ἀπεχώρησαν. Σά νύχτωσε ἔρχεται ἡ σύ-
ζυγος τοῦ ἐπάρχου στόν χῶρο τοῦ μαρ-
τυρίου γιά νά θάψει τό μαρτυρικό σῶμα 
του. Τόν βρῆκε ὅμως ἀκόμη ζωντανό καί 
τόν πῆρε στό σπίτι της. Καί σέ λίγο καιρό 
χάριν τάς περιποιήσεις της, τοῦ χάρισε ὁ 
Θεός τήν ὑγεία.

Οἱ χριστιανοί σάν τό ἔμαθαν, τόν 
ἱκέτευσαν νά φύγει ἀπό τή Ρώμη, ὥστε 
νά μή συλληφθεῖ ξανά ὅταν ἀντιληφθοῦν 
οἱ διῶκτες ὅτι ζεῖ καί τόν 
παραδώσουν σέ περισ-
σότερα βασανιστήρια.

Αὐτός ὅμως ὄχι μό-
νον δέν κρυβόταν, 
ἀλλά ἔμαθε ἀπό ποῦ θά 
περνοῦσε ὁ αὐτοκράτωρ. 
Στάθηκε σέ ἕνα ὑψηλό 
δῶμα –ταράτσα– καί 
ἔγινε ἀντιληπτός ἀπό τό 
βασιλέα. Σάν τόν εἶδε ὁ 
Διοκλητιανός, τόν κάλε-
σε νά κατέβει καί τόν λέ-
γει: «Δέν εἶσαι ἐσύ ὁ Σε-
βαστιανός τοῦ ὁποίου ἐμεῖς διετάξαμε νά 
φονευθεῖ μέ βέλη;», ὁ δέ ἀπάντησε: «Ἐγώ 
εἶμαι βασιλεῦ, καί μέ ἀνέστησεν ὁ Κύριός 
μου καί Θεός μου ἐκ νεκρῶν, γιά νά μάθεις 
ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Θεός πάντων καί νά μή 
προσκυνεῖς τά ἀκάθαρτα δαιμόνια».

Τότε διατάζει νά λιώσουν τό σῶμα του 
κτυπώντας το ἀκαταπαύστως μέ ρόπαλα. 
Ἔτσι ἔλαβε τέλος ὁ γενναιότατος Σεβα-
στιανός στίς 18 Δεκεμβρίου τοῦ 298 μ.Χ.

Μετά τό φρικτό αὐτό μαρτύριο, μέ δι-
αταγή τοῦ τυράννου οἱ ὑπηρέτες σήκω-
σαν τό σῶμα του τήν νύχτα καί τό ἔριξαν 
σ’ ἕναν ὑπόνομο. Σκοπός τους ἦταν νά 

μή κάνει θαύματα καί μετά θάνατον καί 
ἔτσι φύγουν πολλοί ἀπό τήν λατρεία τῶν 
εἰδώλων.

Ἀλλά τήν νύχτα ἐκείνη ὁ μακάριος Σε-
βαστιανός ἐπιφαίνεται σέ κάποια γυναίκα 
ἐπίσημο καί εὐσεβή ὀνόματι Λουκίνη, καί 
τῆς λέγει: «πήγαινε στόν τάδε τόπο, πάρε 
τό σῶμα μου καί θάψε το στήν λεγομένη 
Κρύπτη, στά πόδια τῶν Ἀποστόλων» (ἦταν 
ὁ τόπος πού εἶχαν κρύψει τά λείψανα τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, 
γνωστός μόνο στούς τέλειους χριστια-

νούς τῆς ἐποχῆς). Ἡ 
Λουκίνη σηκώθηκε, πῆγε 
στόν ὑπόνομο, παίρνει 
τό σῶμα τοῦ μάρτυρος 
καί τό κηδεύει ἐπιμελῶς 
καί κοσμίως στόν τόπο 
πού ὁ ἴδιος ἐπιθυμοῦσε, 
πού ἀργότερα, σέ ἐποχή 
εἰρήνης γιά τήν Ἐκκλησία 
ἔγινε Ἱερό Μοναστήριο 
γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ 
καί τήν τιμή τοῦ μάρτυ-
ρος.

Ὁ ποιητής πολύ ἀργό-
τερα θά γράψει:

Τίποτε ἀνάμεσα στούς στρατιῶτες καί 
τό στέρνο σου μόνο τά βέλη τους θά σέ 
ὑψώσουν στόν οὐρανό. Κι αὐτή ἡ πίστη 
σου πού τυραννάει τούς ἀπίστους. Γδυ-
μένος τό χιτώνα σου τό στρατιωτικό, γυ-
μνός φαντάζεις πιό Ἅγιος, σάν τό Χριστό! 
Τό ὄνομά σου θά περνάει ἀπό στόμα σέ 
στόμα καί οἱ ἀδελφοί θά σέ μνημονεύουν 
στά μαρτυρολόγια καί θά κυκλοφοροῦν 
λιθογραφίες μέ τό μαρτύριό σου. Ὅμως 
ἐσύ, δεμένος στό δένδρο, βουτηγμένος 
στά αἵματα, ἐκεῖ στόν Παράδεισο μή μᾶς 
ξεχνᾶς….
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Ἡ ἐκκοσµίκευση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων

Βρισκόµαστε σέ γάµο. Οἱ προετοιµα-
σίες ἀρχίζουν ἀπό καιρό. Τά ἐνδύµατα, 
τά προσκλητήρια, τίς µποµπονιέρες, τό 
κέντρο δεξιώσεως, τούς εἰκονολῆπτες 
καί τόσα ἄλλα ἔχουν στό νοῦ τους οἱ µέλ-
λοντες σύζυγοι καί οἱ στενοί συγγενεῖς 
τους. Δυστυχῶς ὅµως καµιά προετοι-
µασία γιά τό Ἱερό Μυστήριο πού εἶναι 
ἡ καρδιά καί τό ἀποκορύφωµα ὅλων 
τῶν προετοιµασιῶν. Δύο ἄνθρωποι, 
ἕνας ἄνδρας καί µιά γυναίκα, ἄσχετοι 
µεταξύ τους, λαµβάνουν τίς εὐχές τῆς 
Ἐκκλησίας καί γίνονται «σάρκα µία» 
(Ἐφεσ. 5,31). Τήν ὥρα πού ὁ λειτουρ-
γός ἑνώνει τά χέρια τους, λέγοντας 
τήν εὐχή «...αὐτὸς καὶ νῦν, ∆έσποτα, 
ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου 
κατοικητηρίου σου, καὶ ἅρµοσον τὸν 
δοῦλον σου (τόν δε) καὶ τὴν δούλην 
σου (τήν δε), ὅτι παρὰ σοῦ ἁρµόζεται 

Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Γκόλια

Ἄραγε γνωρίζουν οἱ χρι-

στιανοί µας τό νόηµα 

τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων; Αὐτό 

εἶναι ἕνα ἐρώτηµα πού βασα-

νίζει πολλές φορές τή σκέψη 

τῶν ποιµένων καί σίγουρα ἡ 

ἀπάντηση εἶναι ὄχι, ἤ τουλάχι-

στον ὄχι καλά. 

Ἄν ἀναζητήσουµε τίς αἰτίες, 

τότε θά πρέπει νά ὁµολο γή-

σουµε πώς ὁ πολύς κόσµος 

εἶναι ἀκατήχητος. Ἀδιαφορεῖ 

γιά τά οὐσιώδη τῆς πίστεώς 

µας καί δέν ἀρέσκεται νά ψά-

χνει καί νά µελετᾶ, ὅπως κά-

νει γιά τόσα ἄλλα, ὡς ἐπί τό 

πλεῖστον ἀνούσια πράγµατα. 

Ἀλλά καί οἱ ποιµένες σίγουρα 

φέρουµε εὐθύνη ἄν ἀµελοῦµε νά 

νουθετοῦµε τό ποίµνιό µας.
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ἀνδρὶ γυνή»,  τό Ἅγιο Πνεῦµα ἀοράτως 
τούς ἑνώνει σέ ἀνδρόγυνο. Ἡ στέψη 
πού ἀκολουθεῖ, τό κοινό ποτήριο, καθώς 
καί ἡ πληµµύρα τῶν ἱερῶν εὐχῶν µέ τά 
βαθυστόχαστα νοήµατα καθιστοῦν τό 
Μυστήριο «Μέγα», κατά τόν Ἀπόστολο 
Παῦλο. 

Καί ὅµως ἀδελφοί µου, ἐνῶ τέτοια 
γεγονότα συµβαίνουν στήν ἀκολουθία 
τοῦ γάµου, ἡ πλειοψηφία τῶν παρευ-
ρισκοµένων ἀλλά καί αὐτῶν τῶν νεο-
νύµφων πολλές φορές µένουν παγερά 
ἀδιάφοροι. Ἀλλοῦ εἶναι στραµένο τό 
ἐνδιαφέρον τους. Καί πρῶτα-πρῶτα 
ἡ ἐνδυµασία τῶν γυναικῶν. Ὅ,τι πιό 
ἀνάρµοστο γιά τόν Ἱ. Ναό πολλές κυ-
ρίες φροντίζουν νά ἐνδυθοῦν ἐκείνη τήν 
ἡµέρα προκαλώντας τόν σκανδαλισµό 
ἀλλά ἁµαρτάνοντας καί οἱ ἴδιες. Ἄλλοι 
ἔχουν µαστίχα στό στόµα, ἄλλοι κάθο-
νται σταυροπόδι, ἄλλοι ὀχλαγωγοῦν 
ἀκατάπαυστα καί ὁρισµένοι εἰκονο-
λῆπτες µέ τήν ἀδιακρισία τους εἶναι 
ἱκανοί νά ἀποϊεροποιήσουν τό Μυστή-
ριο. Πόσο θλίβεται ἀλήθεια ὁ Οὐράνιος 
Πατέρας µας βλέποντας αὐτή τήν κατά-
σταση;

Ἄς ἔλθουµε τώρα καί στό Μυστήριο 
τοῦ Βαπτίσµατος. Κι ἐδῶ ἀπό νωρίς 
ἀρχίζουν οἱ προετοιµασίες. Βαπτιστικά 
ἐνδύµατα, µποµπονιέρες, γλυκίσµατα 
καί τόσα ἄλλα, ἀπασχολοῦν τή σκέ-
ψη γονέων καί ἀναδόχων. Πάλι ὅµως 
παρατηρεῖται παχυλή ἄγνοια γύρω 
ἀπό τό νόηµα τοῦ Μυστηρίου. Βάπτι-
σµα σηµαίνει ἀπόδυση τοῦ παλαιοῦ 
ἀνθρώπου καί ἔνδυση τοῦ νέου, κατά 
Χριστόν. Ἀπαλλαγή ἀπό τό προπατο-

ρικό ἁµάρτηµα. Ὁ βαπτισµένος γίνεται 
παιδί τοῦ Θεοῦ, µέλος τῆς Ἐκκλησίας. 
Μέ τό Μυστήριο δέ τοῦ Χρίσµατος, πού 
τελεῖται στήν ἴδια ἀκολουθία, λαµβάνει 
τά χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

Καί ἀντί δάκρυα συγκίνησης νά ρέ-
ουν ἀπό τά µάτια τῶν συµµετεχόντων 
στό Μυστήριο, ἀντιθέτως γέλια, σχόλια 
καί ὀχλαγωγία ἐπικρατεῖ στό Ναό. Για-
τί ἀλήθεια; Τί φταίει; Προσωπικά πάντα 
θά µέ προβληµατίζει αὐτή ἡ στάση τῶν 
ἀκατήχητων ἀδελφῶν.

Δέν ἐπιθυµῶ µέσα ἀπό τό παρόν 
κείµενο νά ἑρµηνεύσω σέ λίγες γραµ-
µές τά τόσα ὑψηλά νοήµατα τῶν πα-
ραπάνω Μυστηρίων. Θέλω µόνο νά 
προβληµατίσω τή σκέψη τῶν ἀδελφῶν 
µου χριστιανῶν γιά τήν τόση κοσµικότη-
τα πού τελικά τείνει νά ἐπισκιάσει τήν 
ἀόρατη Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὅσοι πιστοί, ἄς προσπαθήσουµε νά 
διαφυλάξουµε ὅσα ἱερά παραλάβαµε, 
καί νά τά µεταλα-
µπαδεύσουµε στίς 
ἑπόµενες γενιές.

Στῶµεν καλῶς!
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Νά βλέπομε τόν Θεό στό πρόσωπο 
τῶν παιδιῶν καί νά δώσομε τήν 

ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στά παιδιά. Νά μά-
θουν καί τά παιδιά νά προσεύχονται. 
Γιά νά προσεύχονται τά παιδιά, πρέπει 
νά ἔχουν αἷμα προσευχομένων γονέ-
ων. Ἐδῶ πέφτουν ἔξω μερικοί καί λένε: 
«Ἐφόσον οἱ γονεῖς προσεύχονται, εἶναι 
εὐσεβεῖς, μελετοῦν τήν Ἁγία Γραφή καί 
τά παιδιά τά ἀνάθρεψαν ‘’ἐν παιδείᾳ καί 
νουθεσίᾳ Κυρίου’’, ἑπόμενο εἶναι νά γί-
νουν καλά παιδιά». Ὁρίστε, ὅμως, πού 
βλέπομε ἀντίθετα ἀποτελέσματα λόγω 
τῆς καταπιέσεως.

Δεν εἶναι ἀρκετό νά εἶναι οἱ γονεῖς 
εὐσεβεῖς. Πρέπει νά μήν καταπιέζουν τά 
παιδιά, γιά νά τά κάνουν καλά μέ τή βία. 
Εἶναι δυνατό νά διώξομε τά παιδιά ἀπ’ 
τόν Χριστό, ὅταν ἀκολουθοῦμε τά τῆς 
θρησκείας μέ ἐγωισμό. Τά παιδιά δέν θέ-
λουν καταπίεση. Μήν τά ἐξαναγκάζετε 
νά σᾶς ἀκολουθήσουν στήν ἐκκλησία. 
Μπορεῖτε νά πεῖτε: «Ὅποιος θέλει, μπο-
ρεῖ νά ἔλθει τώρα μαζί μου ἤ ἀργό τερα». 
Ἀφῆστε νά μιλήσει στίς ψυχές τους ὁ 
Θεός. Ἡ αἰτία πού μερικῶν εὐσεβῶν 
γονέων τά παιδιά, ὅταν μεγαλώσουν, 
γίνονται ἀτίθασα κι ἀφήνουν καί τήν 
Ἐκκλησία κι ὅλα καί τρέχουν ἀλλοῦ νά 
ἱκανοποιηθοῦν εἶναι αὐτή ἡ καταπίεση 
πού τούς ἀσκοῦν οἱ «καλοί» γονεῖς. Οἱ 

Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων 
εἶναι ἡ καλύτερη ἐν Κυρίῳ ἀγωγή

Γέροντος 
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

τάχα «εὐσεβεῖς» γονεῖς, πού εἶχαν τή 
φροντίδα νά κάνουν τά παιδιά τους 
«καλούς χριστιανούς», μ’ αὐτή τήν 
ἀγάπη τους, τήν ἀνθρώπινη, τά κατα-
πίεσαν κι ἔγινε τό ἀντίθετο. Πιέζονται, 
δηλαδή, ὅταν εἶναι μικρά τά παιδιά κι 
ὅταν γίνουν δεκάξι χρονῶν, δεκαεφτά 
ἤ δεκαοχτώ, φθάνουν στό ἀντίθετο 
ἀποτέλεσμα. Ἀρχίζουν ἀπό ἀντίδραση 
νά πηγαίνουν μέ παλιοπαρέες καί νά 
λένε παλιόλογα.

Ἐνῶ, ὅταν ἀναπτύσσονται μέσα 
στήν ἐλευθερία, βλέποντας συγχρό-
νως τό καλό παράδειγμα τῶν μεγάλων, 
χαιρόμαστε νά τά βλέπομε. Αὐτό εἶναι 
τό μυστικό, νά εἶσαι καλός, νά εἶσαι 
ἅγιος, γιά νά ἐμπνέεις, νά ἀκτινοβολεῖς. 
Ἡ ζωή τῶν παιδιῶν φαίνεται νά 
ἐπηρεάζε ται ἀπ’ τήν ἀκτινοβολία τῶν 
 γονέων. Ἐπιμένουν οἱ γονεῖς: «Ἄντε νά 
ἐξομολογηθεῖς, ἄντε νά μεταλάβεις, ἄντε 
νά κάνεις ἐκεῖνο....». Τίποτα δέν γίνε-
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ται. Ἐνῶ βλέπει ἐσένανε; Αὐτό πού ζεῖς, 
αὐτό καί νά ἀκτινοβολεῖς. Ἀκτινοβολεῖ 
ὁ Χριστός μέσα σου; Αὐτό πηγαίνει στό 
παιδί σου. Ἐκεῖ βρίσκεται τό μυστικό. Κι 
ἄν γίνει αὐτό, ὅταν τό παιδί εἶναι μικρό 
στήν ἡλικία, δέν θά χρειασθεῖ νά κοπιά-
σει πολύ, ὅταν μεγαλώσει. Πάνω σ’ αὐτό 
τό θέμα ἀκριβῶς ὁ σοφός Σολομῶν 
χρησιμοποιεῖ μιά ὡραιότατη εἰκόνα, το-
νίζοντας τή σημασία πού ἔχει τό καλό 
ξεκίνημα, ἡ καλή ἀρχή, τό καλό θεμέλιο. 
Λέγει σ’ ἕνα σημεῖο: «Ὁ ὀρθρίσας πρός 
αὐτήν (τήν σοφίαν) οὐ κοπιάσει· πάρε-
δρον γάρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ». Ὁ 
«ὄρθρος πρός αὐτήν» εἶναι ἡ πιό νεαρά 
ἡλικία ἀπασχόλησις μέ αὐτή, τή σοφία. 
Σοφία εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ λέξη «πάρε-
δρος» σημαίνει «βρίσκεται πλησίον».

Ὅταν οἱ γονεῖς εἶναι ἅγιοι καί τό με-
ταδώσουν αὐτό στό παιδί καί τοῦ δώ-
σουν ἀγωγή ἐν Κυρίῳ, τότε τό παιδί, ὅ,τι 
ἐπιδράσεις κακές κι ἄν ἔχει ἀπ’ τό περι-
βάλλον του, δέν ἐπηρεάζεται, διότι ἔξω 
ἀπ’ τήν πόρτα του θά βρίσκεται ἡ Σοφία, 
ὁ Χριστός. Δέν θά κοπιάσει, γιά νά τήν 
ἀποκτήσει. Φαίνεται πολύ δύσκολο νά 
γίνεις καλός, ἀλλά στήν πραγματικότη-
τα εἶναι πολύ εὔκολο, ὅταν ἀπό μικρός 
ξεκινήσεις μέ καλά βιώματα. 
Μεγαλώνοντας δέν χρειά-
ζεται κόπος, τό ἔχεις μέσα 
σου τό καλό, τό ζεῖς. Δέν 
κοπιάζεις, τό ἔχεις ζήσει, 
εἶναι περιουσία σου, πού 
τή διατηρεῖς, ἄν προσέ-
ξεις, σέ ὅλη σου τή ζωή.
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Αὐτό τό ἐκλεκτό λου-
λούδι ἄνθισε στή 

ρουµανική γῆ τό 1967. 
Ἀπό µικρή ἦταν πολύ 
κοντά στό Θεό. Ὅταν 
ἔβγαινε ἀπό τό σχολεῖο 
περνοῦσε πάντοτε ἀπό 
τήν ἐκκλησία. Γι’ αὐτό ὁ 
πατέρας της τήν µάλω-
νε πολύ σκληρά. «Ποῦ 
ἤσουν; Ὅλη µέρα στήν 
ἐκκλησία πᾶς µέ τούς πα-
πάδες σου; Τί σοῦ πρό-
σφερε ὁ Θεός»; Ἐνῶ αὐτή 
δέν ἔλεγε τίποτα, µόνο δάκρυα ἔτρεχαν ἀπό 
τά µάτια της. 

Ἦταν εὐλαβής καί προσευχόταν πολλές 
ὧρες. Στό σχολικό χορό, ὅταν τελείωσε τό 
λύκειο δέν ἤθελε νά πάει. Ἡ καθηγήτριά της 
τήν παρακαλοῦσε νά πάει κι αὐτή µαζί τους, 
ἐνῶ ἐκείνη ἔλεγε «∆έν µπορῶ. Ξέρετε ὅτι 
σᾶς ἀγαπῶ ὅλους πολύ, ἀλλά συγχωρῆστε 
µε δέν µπορῶ νά ἔρθω στό τραπέζι». Εἶχε 
χαρακτήρα πράο καί ἦταν καλή µέ ὅλους. 
Βοηθοῦσε τούς συµµαθητές της στά µαθή-
µατα καί καθόταν τή νύχτα καί ἔγραφε γι’ 
αὐτούς. Ἦταν πολύ καλή µαθήτρια τόσο 
στό σχολεῖο ὅσο καί στό πανεπιστήµιο. 
Ἦταν πολύ ἐργατική. Ὅλα τά ροῦχα της τά 
ἔφτιαχνε µόνη της.

Ἦταν πνευµατικό τέκνο τοῦ µεγάλου 
πνευµατικοῦ π. Σοφιάν ἀπό τή µονή Ἀντίµ. 

Ὅταν ἦταν φοιτήτρια περιποιοῦνταν µιά 
παράλυτη γριά τήν ὁποία εἶχαν ξεχάσει ὅλοι, 
τήν κυρα-Ἰωάννα. Ἡ Ντανιέλα πήγαινε κα-
θηµερινά, τό πρωί πρίν τό πανεπιστήµιο καί 
τό βράδυ. Ἦταν ἀρκετά µακριά καί ὁ κόπος 
µεγάλος. Τήν ἔπλενε, τήν περιποιοῦνταν, 
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τῆς ἔκανε τίς ἀγορές. Τήν 
ἔπλενε, τῆς τραγουδοῦσε 
καί τῆς διάβαζε καί 
ἔφερνε χαρά στήν ψυχή 
τῆς γριᾶς. 

Μιά φορά κάποιος τήν 
χτύπησε πολύ τήν ὁσία 
Ντανιέλα ἄν καί ἦταν 
ἀθώα. Ἀφοῦ ὑπέµεινε ἐν 
σιωπῇ τό ξύλο, γονάτισε 
καί φίλησε τό πόδι πού 
µέ ἀγριότητα τήν εἶχε 
χτυπήσει. 

Ἦταν πολύ πράος χα-
ρακτήρας καί ἐλεοῦσε τούς ἄλλους. Ποτέ 
δέν κατηγοροῦσε κανέναν καί πάντα ἔριχνε 
τό φταίξιµο στόν ἑαυτό της. 

Κάποια πρόσωπα ἀπό τήν οἰκογένειά 
της προσπαθοῦσαν νά τήν πείσουν νά 
παντρευτεῖ. «Ὄχι, ὄχι, ἐγώ θέλω νά µείνω 
µέ τόν Θεό» ἔλεγε. «Μπορεῖς νά εἶσαι µέ τό 
Θεό καί παντρεµένη» τῆς ἔλεγαν. Κι αὐτή 
ἀπαντοῦσε «ναί, ἀλλά ἄν θά παντρευτῶ ση-
µαίνει ὅτι θά βάλω λίγο τόν Θεό στήν ἄκρη 
καί ἐγώ δέν τό θέλω αὐτό. Θέλω νά δώσω 
τό πᾶν στό Θεό». 

Τή νύχτα προσευχόταν πολλές ὧρες. 
Ποτέ δέν ἔπεφτε γιά ὕπνο χωρίς νά κάνει 
τόν κανόνα της. Τ’ ἀδέλφια της, τῆς φώνα-
ζαν «Τί σοῦ δίνει ὁ Θεός, τί µᾶς ζαλίζεις µέ 
τούς παπάδες σου, τί σοῦ δίνει ἡ πίστη σου; 
Ἀφοῦ ὁ πατέρας σοῦ δίνει φαγητό… Γιατί 
πῆγες στό πανεπιστήµιο γιά νά µπεῖς σέ µο-
ναστήρι;» 

Ὅταν τελείωσε τό πανεπιστήµιο πῆγε στό 
µοναστήρι. Ὁ πατέρας της τήν ἔψαχνε γιά 
πολύ καιρό καί ἀφοῦ τήν ἔφερε σπίτι τήν 
χτύπησε φριχτά. 
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Μιά φορά τήν τελευταία βραδιά πρίν τήν 
τελευταία ἀναχώρησή της γιά τό µοναστή-
ρι ἔκλαψε καί προσευχήθηκε ἀσταµάτητα. 
Ἔκανε χίλιες µετάνοιες ζητώντας φω-
τισµό ἀπό τήν Παναγία. Ξηµερώµατα 
ἀποκοιµήθηκε. Ὅταν ξύπνησε πῆρε τήν 
εἰκονίτσα τῆς Παναγίας πού τῆς εἶχε χαρίσει 
ὁ π. Σόφιαν. Ἔκανε τό σταυρό της, φίλησε 
τήν εἰκονίτσα καί ἀποφασισµένη µάζεψε τά 
πράγµατά της κι ἔφυγε. Ἔπειτα ἔδωσε ἕνα 
γράµµα σέ µία φίλη της γιά νά τό δώσει 
στόν π. Σοφιανό. Νά τό περιεχόµενό του. 

«Πάτερ εἶδα στό ὄνειρό µου τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας. Καί εἶδα τήν εἰκόνα νά ζωντα-
νεύει καί ἡ Παναγία µέ κοίταζε προσεχτικά 
καί ἐγώ τή ρωτοῦσα, τί νά κάνω; Καί εἶδα ὅτι 
µέ κοίταζε µέ πολύ πόνο. Καί εἶδα δάκρυα 
στό µάγουλό της. Ξαφνικά ἅπλωσε τά χέρια 
της νά προσευχηθεῖ καί ἕνα δάκρυ ἔσταξε 
στό χέρι µου. Ὅταν µ’ ἀκούµπησε τό δάκρυ 
Της ξύπνησα καί ἀποφάσισα νά φύγω». 

Κι ἔφυγε. Στό δρόµο τοῦ Σταυροῦ στό 
δρόµο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 

Ὅµως ὁ πατέρας της τήν βρῆκε καί αὐτήν 
τήν φορά. Ὅταν τήν ἔφερε ἀπό τό µοναστή-
ρι τή χτύπησε πάλι φριχτά. Τῆς ἔσχισε τήν 
µοναχική ἐνδυµασία µ’ ἕνα ψαλίδι καί τήν 
πέταξε στά σκουπίδια. Τῆς ἔβγαλε ἀπό τόν 
λαιµό τόν σταυρό καί τῆς φώναξε «οἱ παπά-
δες σου καί ἡ ἐκκλησία…». Τότε ἐκείνη λι-
ποθύµησε. Ὅταν ξύπνησε εἶπε στόν πατέρα 
της «σέ παρακαλῶ ἄφησέ µου τίς εἰκόνες, 
δέ µπορῶ νά ζήσω χωρίς αὐτές». Τότε ὁ 
πατέρας της ἔβαλε τίς εἰκόνες κάτω, τίς πά-
τησε καί τίς πῆρε ὅλες. Τότε αὐτή τοῦ εἶπε 
«Καλά, µοῦ τά πῆρες ὅλα ἀλλά τήν ψυχή δέ 
µπορεῖς νά µοῦ τήν πάρεις».

Καί ἀπό τότε προσευχόταν µόνο ἔτσι 
«Παναγία βοήθησέ µε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 
µή µέ ἀφήνεις. 

Βλέποντας ὁ πατέρας της ὅτι δέ µπορεῖ 
νά τήν κάνει νά παρεκκλίνει ἀπό τήν 

ὀρθόδοξη ζωή, σκέφτηκε κάτι διαβολικό. 
Βρῆκε κάποιους συναδέλφους του γιατρούς 
καί τῆς ἔβγαλαν διάγνωση «παρανοϊκή σχι-
ζοφρένεια συνοδευόµενη µέ µυστικιστικό 
ντελίριο». Μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς της ἦταν 
ὑποχρεωµένη νά παίρνει φάρµακα «γιά νά 
ἡσυχάσει». Τά δυό τελευταῖα χρόνια της τά 
πέρασε στό νοσοκοµεῖο µέ σωληνάκια στή 
µύτη. Ἐξαιτίας τῶν φαρµάκων ἦταν σχεδόν 
πάντα ἀναίσθητη. Ὁ πατέρας της τήν φύλα-
γε ἀπό τό πρωί µέχρι τό βράδυ στίς 22.00-
23.00 µήν τυχόν καί ἔρθει σέ ἐπαφή µέ 
εὐσεβῆ καί πιστά πρόσωπα. 

Ἡ ἀκινησία της στό κρεβάτι καί τά φάρ-
µακα πού τῆς ἔδινε ὁ ψυχίατρος τῆς προκά-
λεσαν παράλυση καί ἀπόφραξη τοῦ αὐλοῦ 
τοῦ ἐντέρου. Ἔτσι βασανισµένη πέθανε 
τήν Τρίτη 6 Ἀπριλίου 2004, τήν Μεγάλη 
Ἑβδοµάδα. Αὐτό ἔγινε περίπου στίς 22.00. 
Ἐπειδή ὁ πατέρας της δέ θά δεχόταν νά 
ἔρθει ἱερέας, κατά θαυµαστό τρόπο ἔµαθε 
γιά τό θάνατό της ὁ π. Κωνσταντῖνος καί 
κατά τίς 23.00 ἐτέλεσε τήν ἀκολουθία εἰς 
κεκοιµηµένους. Ὁ πατέρας της γιά πρώ-
τη φορά ἔλειπε, ἄν καί προηγουµένως τόν 
εἶχαν δεῖ στό νοσοκοµεῖο… 

Στόν τάφο της ἄρχισαν νά γίνονται θαύ-
µατα. 

Τό πρῶτο θαῦµα ἔγινε τήν Τετάρτη 12 
Μαΐου 2004 κάνοντας καλά ἕναν νέο πού 
ἐπί 8 χρόνια ἔπασχε ἀπό τήν ἴδια µ’ αὐτήν 
ἀσθένεια. Τό 2004 ἔκανε καλά ἕναν φοιτητή 
πού ἔπασχε ἀπό µιά ἀσθένεια τῶν ἀγγείων 
καί τό 2005 ἕναν νεαρό πού εἶχε κρίση σκω-
ληκοειδίτιδας. 

Ὁ τάφος τῆς ὁσίας Ντανιέλας βρίσκεται 
στό κοιµητήριο Ἀντρονάκε στή συνοικία Κο-
λεντίνα στό Βουκουρέστι. 

(  Ἄρθρο τοῦ Ἰοάν Βλαντούκα 
γιά τό περιοδικό ATITUDINI. 

Ὁ τίτλος ἀνήκει στό περιοδικό) 
http://proskynitis.blogspot.com.
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Τὸν Σεπτέµβριο κάποιου ἔτους στὸ ὀγκολογικὸ 
τµῆµα τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ Νοσοκοµείου τοῦ 

Ρίου ἐπικρατεῖ µεγάλη ἀναστάτωση. Ὁ µικρὸς ∆η-
µητράκης ζητοῦσε ἐπειγόντως τὸν ἱερέα τοῦ Νοσο-
κοµείου. Ἤθελε ὁπωσδήποτε νὰ κοινωνήσει.

Ἦταν 13 ἐτῶν. Ἐνάµιση περίπου χρόνο βρισκό-
ταν στὴν συγκεκριµένη κλινική. Ἕνας µικρὸς πονο-
κέφαλος τὸν ὁδήγησε ἐκεῖ. Οἱ γιατροὶ διέγνωσαν 
καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου. Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπὸ 
τὸ Φίερι τῆς Ἀλβανίας. Οἱ γονεῖς του ἀβάπτιστοι. 
Ἔµεναν ἀρκετὰ χρόνια στὴν Πάτρα. Αὐτός, λίγο 
µετὰ τὴν εἴσοδό του στὸ Νοσοκοµεῖο, θέλησε νὰ 
βαπτιστεῖ. Ἄκουγε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἤθελε νὰ 
γίνει «παιδί» Του. Βαπτίστηκε «εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος», 
κατόπιν κατηχήσεως βέβαια.

Ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν πολὺ 
στὴν κλινική. Ὁ καρκίνος εἶχε 
προχωρήσει ἀρκετὰ καὶ ἤδη 
τοῦ εἶχε στερήσει τὴν ὅραση. 
∆ὲν ἔβλεπε καθόλου, τίποτε καὶ 
κανέναν. Ἄκουγε ὅµως µὲ µεγά-
λη καὶ θαυµαστὴ ὑποµονή. ∆ὲν 
παραπονιόταν. Ἔλεγε ὅτι ὁ Θεὸς 
τὸν ἀγαπᾶ πολύ. Προσευχόταν 
καὶ παρακαλοῦσε καὶ τοὺς γονεῖς του νὰ κάνουν 
τὸν ἴδιο.

Ὅσοι τὸν ἐπισκέπτονταν καταλάβαιναν νὰ 
ὑπάρχει κάτι διαφορετικὸ σ’ αὐτὸ τὸ παιδί. Μιλοῦσε 
συνέχεια γιὰ τὸν Θεό. Ἦταν πάντα εὐγενικὸ καὶ χα-
ρούµενο. Τὸ πρόσωπό του ἔλαµπε. Ἤθελε νὰ κοι-
νωνάη συχνὰ τῶν Τιµίων ∆ώρων. Ὅταν κάποιες 
φορὲς ἡ µητέρα του ἦταν σὲ κάποιον ἄλλο χῶρο 
τῆς κλινικῆς, φώναζε: «Μητέρα, ἔλα γρήγορα. 
Φτάνει ὁ παππούλης µὲ τὸν Χριστό. Ἀνεβαίνει τὰ 
σκαλιά. Ἔλα νὰ µὲ ἑτοιµάσεις». Καὶ ἔτσι γινόταν. 
Ὁ ἱερέας ἐρχόταν καὶ εὕρισκε τὸν ∆ηµητράκη 
καθισµένο στὸ κρεβάτι του, µὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόµα 
κάνοντας µὲ εὐλάβεια τὸν... σταυρό του. Ἐνῶ δὲν 
γνώριζε τὴν ἀκριβή ὥρα τῆς προσελεύσεως τοῦ 
ἱερέως µὲ τὰ Τίµια ∆ῶρα, µὲ διορατικὸ χάρισµα 

Μικρὸς μὲ διορατικὸ χάρισμα
τὸν ἔβλεπε νὰ ἔρχεται, µολονότι παρεµβάλλονταν 
δύο κλειστὲς πόρτες πού χώριζαν τὸ δωµάτιό του 
ἀπὸ τὸν διάδροµο πού ἐρχόταν ὁ ἱερέας. 

Αὐτὸ τὸ βεβαιώνει καὶ ἡ εὐλαβὴς κυρία Μαρία 
Γαλιατσάτου ἡ ὁποία ἐθελοντικὰ φρόντιζε τὸ παιδὶ 
αὐτό. «Κυρία Μαρία, θέλω κάτι νὰ σᾶς πῶ», τῆς εἶπε 
µία µέρα. «Ὅταν ἔρχεται ὁ παππούλης µὲ τὸν Χρι-
στό, τὸν βλέπω στὶς σκάλες πού ἀνεβαίνει καὶ δίπλα 
του ὑπάρχουν δύο ψηλοί, ὄµορφοι ἄνθρωποι µὲ 
ὁλόασπρη στολὴ πού γέρνουν πρὸς τὸ Ἅγιο Ποτήριο 
καὶ µὲ ἀνοιχτὰ τὰ χέρια τους τὸν προστατεύουν».

Κάποτε τὸν ρώτησε ὁ γιατρός: «Τί κάνεις, ∆η-
µητράκη, πῶς πᾶµε;». Τοῦ ἀπάντησε: «Κύριε για-
τρέ, µπορῶ νὰ σᾶς πῶ ἀπὸ κοντά. Ἐγὼ εἶµαι καλά. 
Ἐσεῖς µὴν στενοχωριέστε πού ἔφυγε ἡ γυναίκα 
σας. Ὁ Θεὸς θὰ εἶναι µαζί σας γιατί εἶστε καλὸς 

ἄνθρωπος». Ὁ γιατρὸς ἔµεινε 
λίγο ἀκίνητος. Κανεὶς δὲν ἤξερε 
τὸ θλιβερὸ γεγονὸς πού εἶχε 
συµβεῖ τὴν προηγούµενη ἡµέρα 
στὸ σπίτι του, ὅτι δηλαδὴ ἡ γυ-
ναίκα του τὸν ἐγκατέλειψε καὶ 
πῆρε ἄλλον ἄνδρα.

«Αὐτὸ εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ», 
ἔλεγαν ὅσοι τὸν γνώριζαν.

Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ κοινώνησε δὲν 
µποροῦσε πλέον νὰ σταθεῖ καθιστὸς στὸ κρεβάτι 
ἀλλὰ ὑποδέχθηκε µὲ χαρὰ καὶ λαχτάρα τὸν Χριστὸ 
ξαπλωµένος. «Εὐχαριστῶ πολύ», ψέλλισε καὶ µετὰ 
ἐκοιµήθη.

Ὁ ἱερέας, ὅταν τὴν ἄλλη µέρα πῆγε στὸ 
νεκροτοµεῖο νὰ διαβάση στὸν ∆ηµητράκη τὸ τρι-
σάγιο, εἶπε: «Τέτοιο λείψανο πρώτη φορὰ στὴν ζωή 
µου βλέπω. Τὸ πρόσωπό του εἶναι χαµογελαστό, 
λάµπει καὶ ἔχει τὸ χρῶµα τοῦ κεχριµπαριοῦ».

Οἱ γονεῖς του ἀγάπησαν τὸν Χριστὸ πολὺ καὶ 
θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ βαπτιστοῦν.

( Ἀπόσπασµα ἀπό τό βιβλίο 
« Ἀσκητές µέσα στόν κόσµο», ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

2008, Ἱ. Ἡσυχαστήριον  Ἅγ. Ἰωάννης 
ὁ Πρόδροµος, Μεταµόρφωσις Χαλκιδικῆς).
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Φωτογ ραφι κά  Στ ι γμ ι ό τ υπα

2 Ἀπριλίου 2012. 
Προσκύνημα στήν   Ἱ. Μ. 
Ἁγ. Γεωργίου Ἀνύδρου.

6 Μαρτίου 2012. Προσκύνημα 
στήν   Ἱ. Μ. Παναγίας 

Γλυκοφιλούσης Ραψάνης.

 Ἐπίσκεψη τῆς χορωδίας 
Κυριῶν τῆς ἐνορίας 

στό Γενικό Νοσοκομεῖο Κατερίνης.

13-4-2012. Ἀπό τήν 
περιφορά τοῦ  Ἐπιταφίου 
στήν ἐνορία μας 
τή Μεγάλη Παρασκευή.
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Μάθε ὅτι:

Καί ἄν θέλεις ἀκόµα µιά συµβουλή, θέτε στόν ἑαυτόν σου, κάθε βράδυ, 
ἔπειτα ἀπό τήν προσευχή σου, αὐτή τήν ἐρώτηση: Τί καλό ἔκαµα σήµερα;

Μακάριο τό σπίτι, πού ὅλοι προσεύχονται.
Μακάριο τό σπίτι, ὅπου ὁ ἕνας ὑποχωρεῖ γιά τό χατίρι τοῦ ἄλλου.
Μακάριο τό σπίτι,  πού ἔχει ἀόρατο οἰκοδεσπότη τό Χριστό.
Μακάριο τό σπίτι,  ὅπου ἡ µητέρα ξέρει τήν ἀποστολή της 

κι ἀγωνίζεται νά τήν πραγµατοποιήσει.

Λίγες  χρήσιµες  συµβουλές

 Ὁ µεγαλύτερος καί καλύτερος φίλος εἶναι: Ὁ Θεός.
 Οἱ καλύτεροι σύντροφοι εἶναι: Οἱ γονεῖς.
 Τό καλύτερο σπίτι εἶναι: Τό σπίτι σου.
 Ἡ καλύτερη εὐτυχία εἶναι: Ἡ καλή συνείδηση.
 Ἡ ὡραιότερη ἡµέρα εἶναι: Ἡ σηµερινή.
 Ὁ καλύτερος χρόνος εἶναι: Τώρα.
 Ἡ καλύτερη µέθοδος γιά νά νικήσεις εἶναι: Ἡ πειθαρχία.
 Ἡ καλύτερη ἀσχολία εἶναι: Ἡ ἐργασία.
 Ἡ καλύτερη διασκέδαση εἶναι: Ἡ µελέτη.
 Ἡ πλουσιότερη συλλογή εἶναι: Ἡ συλλογή τῶν καλῶν πράξεων.
 Ὁ πιό εὔκολος δρόµος γιά νά εἶσαι εὐτυχής εἶναι: Ἡ εὐθεία ὁδός.
 Ἡ µεγαλύτερη χαρά εἶναι: Τό ἐκπληρωθέν καθῆκον.
 Ἡ µεγαλύτερη δύναµη εἶναι: Τό καλό.
 Ἡ καλύτερη συµπεριφορά εἶναι: Ἡ φιλοφροσύνη.
 Ὁ µεγαλύτερος ἡρωισµός εἶναι: Τό θάρρος νά εἶσαι καλός.
 Τό µεγαλύτερο σφάλµα εἶναι: Τό ψέµα.
 Ἡ χειρότερη φτώχεια εἶναι: Ἡ τεµπελιά.
 Ἡ µεγαλύτερη καταστροφή εἶναι: Ἡ ἀποθάρρυνση.
 Ὁ µεγαλύτερος ἐχθρός εἶναι: Τό κακό.
 Τό καλύτερο σπόρ εἶναι: Νά κάνεις τό καλό.


