
Πασίγνωστος, λαοφιλής, παγκόσμιος!
Ὁ ἅγιος τοῦ 20οῦ αἰώνα κερδίζει τίς καρδιές

ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης. Ἡ τιμή καί ἡ μνήμη
του ἐξαπλώνονται παντοῦ, μέ ὅλο καί πιό γορ-
γούς ρυθμούς.
Ἑλλάδα, Ρωσία, Οὐκρανία, Σερβία, Βουλγα-

ρία, Ρουμανία, Κορέα, Ἀμερική καί Ἀφρική…
Ἱεροί ναοί καί μονές ἀνεγείρονται πρός τιμήν

του. Ἱερές εἰκόνες του φιλοτεχνοῦνται. Τεμάχια
τῶν ἱερῶν λειψάνων του, πού εὐωδιάζουν, ὑπάρ-
χουν καί τιμῶνται σέ ὅλον τόν κόσμο. Ὁ βίος του
σιγά σιγά συμπεριλαμβάνεται στά Συναξάρια
μακρινῶν χωρῶν καί ὁ ὑπέροχος ὕμνος του πρός
τήν Παναγία, τό «Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα»,
ψάλλεται σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς!
Ὁ συμπαραστάτης ἅγιος ζεῖ ἀνάμεσά μας.

Ἁπλώνει τό ἰαματικό του χέρι καί … κωφάλαλοι
μιλοῦν, παράλυτοι περπατοῦν, ἄρρωστοι ἀπό
ἀνίατες ἀσθένειες βρίσκουν τή θεραπεία τους.
Διότι γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο «οὐδέν ἀνίατον», τί-
ποτε δέν εἶναι ἀγιάτρευτο! Μέ θαυμαστό ἀκόμη
τρόπο ἐμφανίσθηκε πρόσφατα σέ ξένη χώρα καί
ὡς λειτουργός ἱερέας, πού ὑπέγραψε ὡς ὁ Πε-
νταπόλεως Νεκτάριος!
Σύγχρονος ἱεραπόστολος μαρτυρεῖ καί τό ἑξῆς

συγκλονιστικό: Μετά τό 1998 καί ἀφοῦ τό Πα-

τριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ζήτησε συγχώ-
ρεση ἀπό τόν Ἅγιο, διότι τόν εἶχε ἀδικήσει
καί διώξει, σάν νά λύθηκαν κάποια δεσμά, ἡ
Ὀρθοδοξία ἐξαπλώνεται στήν Ἀφρική μέ ρυθμό
πού καλπάζει! Τό μήνυμά της τρέχει ὅπως ἡ φω-
τιά στά ξερά χόρτα καί κανείς δέν μπορεῖ πιά νά
τοῦ βάλει φραγμό. Ὁ Θεός δοξάζει τούς ἁγίους
Του, γιατί κι ἐκεῖνοι Τόν δόξασαν μέ τή ζωή τους.
Ὁ ἅγιος Νεκτάριος πόνεσε πολύ, γι᾿ αὐτό καί

δοξάσθηκε πολύ. Καταφρονήθηκε, συκοφαντή-
θηκε, ἀδικήθηκε σχεδόν σέ ὅλο τό διάστημα τῆς
ζωῆς του. Καί ὅμως ὑπέμεινε καρτερικά καί ἀ-
γόγγυστα τίς δοκιμασίες του. Ὄχι μόνο δέ σκέ-
φθηκε νά ἀνταποδώσει τό κακό, ὄχι μόνο δέν
ἀγανάκτησε ποτέ, ἀλλά οὔτε κάν διαμαρτυρήθη-
κε. Κάθε ἄλλο: Προσευχόταν γιά τούς ὑβριστές
του!
Φέτος, στά 90 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του (8

Νοεμβρίου 1920)*, ἄς ἀφουγκραστοῦμε τά μη-
νύματα πού μᾶς στέλνει. Ἄς προσκυνήσουμε τά
μυροβόλα ἅγια λείψανά του καί ἄς ἀκουμπήσου-
με ἐκεῖ τούς πόνους μας.
«Ἅγιε Νεκτάριε, Ὀρθοδόξων προστάτα,
πάσης ἡμᾶς λύτρωσαι συμφορᾶς
καὶ πειρασμῶν καὶ νόσων». * Ἡ μνήμη του ἑορτάζετα

ι

στίς 9 Νοεμβρίου.

90 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του

Ἅγιος ΝεκτάριοςἍγιος ΝεκτάριοςἝνας ἅγιος παγκόσμι
ος
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ΓΓιιάά  ττοούύςς  ἈἈγγγγέέλλοουυςς......
δδέέ  µµιιλλοοῦῦνν  µµόόννοο    ττάά  ππααιιδδιιάά......

Oταν ἤσουν µικρός, καθώς τό τραγου-
δοῦσες, τό ἔβλεπες µέ τήν ἁπλή πίστη σου,

τό ἀγγελάκι, καθισµένο στό σκαµνάκι νά φυ-
λάει ὅλη τή νύχτα τή µικρή σου ἀδελφούλα.

Ἀργότερα, παραµονές τῶν Χριστουγέννων τό
ζωγράφισες στό τετράδιό σου, καί στή γιορτή
τοῦ σχολείου, κάποτε, ντύθηκες «ἀγγελική»
στολή καί χαιρόσουν πολύ πού ἔγινες κι ἐσύ
ἀγγελάκι. Αὐτά τότε... Τώρα;

Τώρα, πού τά παιδιά τῆς ἡλικίας σου, συνει-
δητοποιώντας πώς δέν ἀντέχουν ἐ γ κλω βι σµέ -
να στόν ὑλιστικό κόσµο πού τούς δηµιούργη-
σαν, ψάχνουν τή διέξοδο στήν ἀναζήτηση ἑνός
ἄλλου κόσµου, πνευµατικοῦ, καί ὄχι σπάνια
στρέφονται, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν ἴσως,
στίς δυνάµεις τοῦ σκότους, τώρα εἶναι ἀνάγκη
νά µάθεις πιό πολλά γιά τούς φωτεινούς Ἀγγέ-
λους τοῦ Θεοῦ.

Ἄγγελοι; Ὑπάρχουν; Καί τί εἶναι; Δέν µιλοῦν
γι’ αὐτούς µόνο τά παιδιά; Διαβάζω στό βλέµ-
µα σου τίς ἐρωτήσεις. Κι ἐπειδή γιά τούς Ἀγγέ-
λους µιλοῦν καί οἱ µεγάλοι, σοῦ προτείνω νά
µελετήσουµε µαζί τίς ἀπαντήσεις, πού δίνει
στίς σχετικές ἀπορίες µας ὁ µεγάλος δογµατι-
κός Θεολόγος καί Ὑµνογράφος,ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Δαµασκηνός1 καί οἱ ἄλλοι Πατέρες τῆς
Ἐκ κλησίας µας .

● Τί εἶναι Ἄγγελος;
«....Εἶναι ὕπαρξη πνευµατική, ἀεικίνητη,

...ἀσώµατη... πού ὑπηρετεῖ τόν Θεό. Μόνον
Ἐκεῖνος  γνωρίζει τήν οὐσία της... καί τῆς ἔδω-
σε «κατά χάριν» τήν ἀθανασία...»1.

● ΠΠοοιιόόςς  µµᾶᾶςς  ββεεββααιιώώννεειι  ὅὅττιι  ὑὑππάάρρχχοουυνν;;  
Ἡ Ἁγία Γραφή κι ἡ Ἱερή Παράδοση δίνει µαρ-

τυρίες γιά τήν ὕπαρξή τους, ἀλλά καί γιά τίς
ἐµφανίσεις τους µέ τήν ὄψη νεαροῦ ἀνθρώπου.
«...Ἐµφανίζονται (δέ) στούς ἀξίους ἀνθρώπους,
σ᾽ αὐτούς πού ὁ Θεός θά θελήσει, µέ τή µορφή
πού θά µποροῦν νά τούς δοῦν»1. Ἀξίζει νά θυ-
µηθοῦµε κάποιες χαρακτηριστικές ἐµφανίσεις: 

Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη: Ὁ Κριτής2 τοῦ
Ἰσραήλ Γεδεών ὑποδέχεται καί φιλοξενεῖ ἕναν
ἄγνωστό του ὁδοιπόρο. Μοιράζεται µαζί του
τόν πόνο γιά τήν ἀπελπιστική θέση στήν ὁποία
βρίσκεται ὁ λαός του. Στή συνέχεια, ἐντελῶς
ἀνεπάντεχα, δέχεται ἀπό τό στόµα του τήν
κλήση τοῦ Θεοῦ νά ἀναλάβει προσωπικά ὁ
ἴδιος τόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ Ἰσραήλ
ἀπό τόν ζυγό τῶν Μαδιανι τῶν. Ὁ οὐράνιος ξέ-
νος, ἀφοῦ µ᾽ ἕνα θαυµαστό σηµεῖο ἐµψυχώσει
τόν Γεδεών, ἐ νισχύοντάς του τήν πίστη στήν
παντοδύναµη συµµαχία τοῦ Θεοῦ, ἐξαφανίζε-
ται.

Τότε µόνον ὁ Κριτής ἀντελήφθη πώς ὁ συνο-
µιλητής του ἦταν Ἄγγελος Κυρίου. Φοβᾶται
πώς δέ θά ἀντέξει τή φοβερή ἐµπειρία καί θά
πεθάνει. Ὁ Κύριος τόν καθησυχάζει. Ἐκεῖνος
εἰρηνεύει. Στόν τόπο, πού ἁγιάστηκε µέ τό
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θαῦµα τοῦ Ἀγγέλου, χτίζει θυσιαστήριο καί τό
ὀνοµάζει «Εἰρήνη Κυρίου» (Κριτ. κεφ. στ΄).

Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη: Ἕνας λευκοφορεµέ-
νος Ἄγγελος, καθισµένος πάνω στόν λίθο τοῦ
κενοῦ µνηµείου, βεβαίωσε  τίς Μυροφόρες ὅτι ὁ
Διδάσκαλός τους, ὅπως τό εἶχε πεῖ, ἀναστήθη-
κε. Κι ἐκεῖνες «µέ φόβο καί χαρά µεγάλη» ἔτρε-
ξαν νά ἀναγγείλουν στούς µαθητές ὅσα ἄκου-
σαν ἀπό τό στόµα του (Ματθ. κη΄ 1-10).

Τήν παρουσία τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, ἰδιαίτερα
τήν ὥρα τῆς θ.Λατρείας, βλέπουν µέ τά καθαρά
τους µάτια κάποιοι πιστοί, κυρίως ὅµως οἱ
ἁγιασµένοι λειτουργοί τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρί-
ου. Ἀπό τόν ἁπλοϊκό, ἄγνωστο ἱεροµόναχο πού,
ὅταν λειτουργοῦσε, ἀξιωνόταν νά ἔχει βοηθό
του στό Ἱερό Ἄγγελο Κυρίου. Ἕως τόν θαυµα-
τουργό Ἅγιο Σπυρίδωνα πού, ὅταν εὐχόταν στό
Ἐκκλησίασµα «εἰρήνη πᾶσι», ἀντιφωνοῦσαν οἱ
ἄγγελοι «καί τῷ πνεύµατί σου».

● ΓΓιιααττίί  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκαανν  οοἱἱ  ἌἌγγγγεελλοοιι;;  
«Ὁ ὑπεράγαθος Θεός δέν ἀρκέσθηκε στήν τε-

λειότητά Του, ἀλλά θέλησε νά δηµιουργήσει
κάποια ὄντα πού θά δέχονται τίς εὐεργεσίες
Του καί θά µετέχουν στήν ἀγαθότητά Του»1.

Τά «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁµοίωσίν» Του αὐτά
ὄντα εἶναι οἱ ἄνθρωποι κι οἱ Ἄγγελοι.

● ΟΟἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοιι  δδηηµµιιοουυρργγηηθθήήκκααµµεε  ἐἐλλεεύύθθεερροοιι
ννάά  ἐἐππιιλλέέγγοουυµµεε  ττήή  σσχχέέσσηη  µµααςς  µµέέ  ττόό  ΘΘεεόό..  ΓΓιιάά  ττοούύςς
ἈἈγγγγέέλλοουυςς  ἴἴσσχχυυεε  ττόό  ἴἴδδιιοο;;

«...Ὁ Ἄγγελος εἶναι φύσις λογική, πνευµατι-
κή, ἐλεύθερη καί µεταβλητή κατά τή θέλησή
της καί κατά τήν ἀπόφασή της... ἀφοῦ κάθε τι
λογικό εἶναι καί ἐλεύθερο»1.

Ὁ Μ. Βασίλειος µᾶς βοηθάει νά κατανοήσου-
µε καλύτερα τήν ἀπάντηση στό ἐρώτηµά µας.
«Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι εἶχαν τή δυνατότητα µένο-
ντας κοντά στόν Ἅγιο Θεό νά γίνονται ὅλο καί
περισσότερο ἀγαθοί, ὅπως ἐπίσης νά ἀποµα-
κρυνθοῦν ἀπό Ἐκεῖνον καί νά στραφοῦν πρός
τό κακό». Ἀφοῦ λοιπόν ἦταν ἐλεύθεροι δέν
ἦταν ἐντελῶς ἀνεπηρέαστοι ἀπό τό κακό.
Ἦταν δυσκίνητοι ὄχι ὅµως ἀκίνητοι πρός
αὐτό, ὅπως φανερώνει ἡ πτώση τοῦ Ἑωσφόρου.

Τότε δοκιµάσθηκε ἡ θέληση ὅλων τῶν ἐπου-
ρανίων δυνάµεων ἀφοῦ µποροῦσαν, ἄν ἤθε-
λαν, νά τόν ἀκολουθήσουν στόν κατήφορό

του. Δέν θέλησαν ὅµως. Προτίµησαν τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ κι ἀποφάσισαν νά µείνουν σταθε-
ροί κοντά Του. Γι᾽ αὐτό καί τούς χάρισε τήν τε-
λεία ἀκινησία πρός τό κακό, ὄχι ἄµεσα ἀλλά
µετά τήν Ἐνανθρώπηση καί Σταυρική θυσία
τοῦ Υἱοῦ Του. Ἔµαθαν, λέει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος, πώς ὁ δρόµος, πού ὁδηγεῖ στήν ὁµοί-
ωση τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι ἡ ἔπαρση ἀλλά ἡ τα-
πείνωση. 

Τή µεγάλη ἀπόφασή τους ἔλαβαν ὅλοι µαζί
οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι συναγµένοι µέ τήν προτροπή
τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἡ Ἐκ κλησία µας κά-
θε χρόνο µᾶς τήν θυµίζει στίς 8 Νοεµβρίου, ἑορ-
τή τῆς «Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ
καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνά-
µεων». Συναγµένοι οἱ πιστοί τή µέρα τῆς µνή-
µης τους τούς παρακαλοῦµε νά ἐνισχύουν τήν
ἀσθενική µας θέληση, τίς στιγµές τῶν µεγά-
λων ἀποφάσεων νά τούς µιµεῖται καί νά προ-
τιµᾶ, ὅπως ἐκεῖνοι, τό Θεό καί τό θέληµά Του. 

Ὅταν ἤσουν µικρός τραγουδοῦσες, φανταζό-
σουν, ζωγράφιζες Ἀγγέλους...

Τώρα σκέπτεσαι περισσότερο, γι᾽ αὐτό προ-
βληµατίζεσαι καί ρωτᾶς... 

««ΕΕἶἶννααιι  ππααννττοογγννῶῶσσττεεςς  οοἱἱ  ἌἌγγγγεελλοοιι;;  ΓΓννωωρρίίζζοουυνν
ττόό  µµέέλλλλοονν;;  ΠΠοοιιόό  ττόό  ἔἔρργγοο  ττοουυςς;;»»..

Κι ἄν θέλεις συνεχίζουµε νά ἀναζητοῦ µε
ἀπαντήσεις στούς λόγους τῶν Μεγάλων Πατέ-
ρων γιά τούς Ἀγγέλους.

Γιατί... γιά τούς Ἀγγέλους δέ µιλοῦν µόνο τά
παιδιά...

Α.
_________
1. ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. ΕΚΔΟΣΙΣ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ,
κεφ. Περί Ἀγγέλων.

2. Κριτές: Ἄνδρες ἐκλεγµένοι
ἀπό τόν Θεό νά διασώσουν
τόν Ἰσραήλ ἀπό κά-
ποιο κίνδυ-
νο,πρίν ἐγκα-
θιδρυθεῖ τό
πολίτευµα
τῆς βασιλείας.
Δέν ἦταν κλη-
ρονοµικοί
ἄρχοντες˙ ἡ
ἀποστολή
τους εἶχε περι-
στασιακό χα-
ρακτήρα.
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1 Ἁγίου Νεκταρίου, Ἱερῶν καί Φιλοσοφικῶν Λογίων Θησαύρισμα, τόμ. 1ος, ἐν Ἀθήναις 1895, σ. γ’.

Ε
πτά παιδιά εἶχε χαρίσει ὁ Πανάγαθος 
Θεός στόν κυρ-Δῆμο καί τήν κυρα-Βα-
σιλική, πού ζοῦσαν μέ τήν οἰκογένειά 
τους στόν ἁγιασμένο τόπο τῆς Σηλυ-

βρίας τῆς Θράκης. Ἀνάμεσά τους ὅμως ξε-
χώριζε ὁ Ἀναστάσης. Ὁ Ἀναστάσης (αὐτό 
ἦταν τό βαπτιστικό ὄνομα τοῦ Ἁγίου) ἀπό 
μικρός ἀγαποῦσε πολύ τή μελέτη τοῦ λό-
γου τοῦ Θεοῦ. ἮΗταν μόλις πέντε χρονῶν 
καί ἡ μητέρα του ἤ καί ἡ γιαγιά του τοῦ 
διάβαζαν τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ. Ἐκεῖνος 
προτιμοῦσε νά σταματᾶ στόν 50ό ψαλμό 
καί νά ἐπαναλαμβάνει μόνος του ἕνα στίχο 
πού τοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση: «Διδά-
ξω ἀνόμους τάς ὁδούς σου καί ἀσεβεῖς ἐπί 
σέ ἐπιστρέψουσι»... Τό ᾽λεγε, τό ξανάλεγε 
καί μυστικά προσευχόταν: «Θεέ μου, πόσο 
θά ᾽θελα νά διδάξω τό σωστό δρόμο στούς 
ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό 
νόμο Σου, νά ἐπιστρέψουν μετανοημένοι οἱ 
ἀσεβεῖς κοντά Σου...!». Ἄραγε ἦταν προ-
σευχή πού φανέρωνε τόν ἅγιο πόθο του νά 
διδάξει τήν Ἀλήθεια ἤ λόγος προφητικός γιά 

τήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξή του; Ἴσως καί 
τά δυό. 
Ἀπό μικρό παιδί πήγαινε στήν ἐκκλησία κι 

ὅταν ἐπέστρεφε στό σπίτι ἄρχιζε νά διηγεῖται 
ὅλα τά θεῖα λόγια πού θησαύριζε μέσα στήν 
καρδιά του. Μάλιστα συνήθιζε νά φτιάχνει 
καί τό δικό του «παιδικό ἄμβωνα»: ἀνέβαινε 
σ’ ἕνα σκαμνί καί ἀπό ἐκεῖ μιλοῦσε σάν κα-
νονικός ἱεροκήρυκας!
Σέ ἡλικία ἑπτά ἐτῶν ὁ μικρός Ἀναστάσης 

ἄρχισε μιά ἀκόμη ἐνασχόληση πού πολύ τόν 
εὐχαριστοῦσε. Μάζευε χαρτιά καί τά συνέρ-
ραπτε μεταξύ τους «γιά νά γράφει τά λόγια 
τοῦ Θεοῦ», ὅπως ἔλεγε. Σιγά-σιγά ἔφτιαξε 
ἕνα χοντρό τετράδιο μέ ρητά ἀπό τήν Ἁγία 
Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. ἮΗταν 
τά πρῶτα δείγματα ἀπό τό συγγραφικό του 
ταλέντο, τό ὁποῖο ἐπρόκειτο ἀργότερα νά 
ἀξιοποιήσει γιά τήν ὠφέλεια πολλῶν ψυχῶν. 
Ὁ ἴδιος σημειώνει: «Πρόσηβος ἤδη τό τοῦ 
διδασκάλου τῆς κοινωνίας ἐζήλωσα ἔργον, 
καί πρός αὐτό μετά προθυμίας ἐπεδόθην1». 
(^ἬΗδη ἀπό ἔφηβος ἀγάπησα τό ἔργο τοῦ 

«Θεέ μο«Θεέ μου,υ,
θέλω νά σπουδάσω,θέλω νά σπουδάσω,

νά γίνω θεονά γίνω θεολόγος»λόγος»



διδασκάλου τῆς κοινωνίας καί μέ πολλή προθυμία ἀφιέρωσα τίς δυνάμεις μου σ’ αὐτό). 
Ὁ Ἀναστάσης σύντομα τελείωσε τό δημοτικό καί τό σχολαρχεῖο, δηλαδή τή στοιχειώδη 

ἐκπαίδευση. Ἐπειδή ὅμως ἀγαποῦσε πολύ τά γράμματα, ἤθελε νά συνεχίσει τίς σπουδές του. 
Ἔτσι τό 1860 σέ ἡλικία δεκατεσσάρων ἐτῶν, μέ τήν εὐχή τῶν γονιῶν του ἀποφασίζει νά 
φύγει γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Χρήματα δέν ἔχει. Θά ἐργάζεται καί, μέ τά χρήματα πού 
θά βγάζει, θά σπουδάζει. Πράγματι, στήν Πόλη τό νεαρό ἀγόρι ἐργαζόταν σκληρά σέ μιά 
ἀνθυγιεινή ἀποθήκη καπνῶν μ᾽ ἕνα ἐξαντλητικό ὡράριο ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ. 
Οἱ ἐξαιρετικά δυσμενεῖς συνθῆκες ἐργασίας δέν μείωσαν οὔτε 

στό ἐλάχιστο τόν πόθο γιά μελέτη καί τόν ἱεραποστολικό 
ζῆλο τοῦ νεαροῦ μαθητῆ. Ποτέ δέν ἔπαυσε νά προσεύχεται 
καί νά μελετᾶ. Μάλιστα εἶχε μαζί του τό χοντρό τετράδιο μέ 
τή συλλογή ἁγιογραφικῶν καί πατερικῶν λόγων καί σ’ αὐτό 
προσέθετε ὅ,τι διάβαζε καί τοῦ ἔκανε ἐντύπωση. Τότε ἦταν 
πού σκέφθηκε καί κάτι τό ἐντελῶς πρωτότυπο: Ἀντέγραφε 
τά θεῖα αὐτά λόγια στό περιτύλιγμα τῶν προϊόντων πού 
πουλοῦσε, ἔτσι ὥστε ὅσοι ἀγόραζαν ἀπ᾽ αὐτά νά τά διαβά-
ζουν καί νά ὠφελοῦνται πνευματικά. 
Χαρακτηριστικό τοῦ πόθου τοῦ Ἁγίου νά γίνει ἐργάτης 

τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι καί τό ἑξῆς θαῦμα πού ἀναφέρουν οἱ 
βιογράφοι του: Σέ μία θαλάσσια περιπέτεια κατά τήν ὁποία 
κινδύνευσε ἡ ζωή του, ὁ νεαρός Ἀναστάσιος προσευχήθηκε θερμά στόν Θεό μέ αὐτά τά λό-
για: «Θεέ μου, σῶσε με, καί νά σπουδάσω, νά γίνω Θεολόγος, ὅπως (^γιά νά) ἀποστομώσω 
αὐτούς τούς ὑβρίζοντας τό θεῖον σου ὄνομα». Καί πράγματι σώθηκε μέ θαυματουργικό τρό-
πο καί ὁ ἅγιος Θεός τόν βοήθησε νά πραγματοποιήσει τή θεάρεστη ἐπιθυμία του.
Ἀρχικά ὑπηρέτησε ὡς δάσκαλος στό χωριό Λιθί τῆς Χίου. Ἐκεῖ ἔμεινε δέκα χρόνια. Ὅταν 

ὅμως ἔφθασε σέ ἡλικία τριάντα χρονῶν, διάλεξε ὁριστικά τόν δρόμο πού θά ἀκολουθοῦσε. 
Ἔγινε μοναχός καί στή συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος. Ἀπό τότε ἔλαβε τό ὄνομα Νεκτά-
ριος. Σπούδασε θεολογία στήν Ἀθήνα καί ἀργότερα χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Πενταπόλεως 
στό πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Πέρασε πολλές δοκιμασίες: ἐξορία, συκοφαντίες, στερήσεις. 
Παρέμεινε ὅμως πιστός στό καθῆκον του καί προσέφερε τεράστιο ἔργο ὡς ἱεροκήρυκας, ὡς 
διευθυντής τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί ὡς ἱδρυτής καί πνευματικός καθοδηγός 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος στήν Αἴγινα. Τά συγγράμματά του ἀποπνέουν ἄρωμα πί-
στεως καί εὐσεβείας καί ἀποτυπώνουν τήν πατερική καί ἁγιοπνευματική σοφία. Σέ ἡλικία 
ἑβδομῆντα τεσσάρων ἐτῶν ἀσθένησε βαριά καί ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό τό βράδυ τῆς 8ης 
Νοεμβρίου 1920, δηλαδή πρίν 90 χρόνια. Ὡστόσο, ὁ ἅγιος Νεκτάριος συνεχίζει νά διδάσκει 
πολλές γενιές ἀνθρώπων μέ τήν ἁγία ζωή καί τό θεοφώτιστο λόγο του. Τά ἀναρίθμητα 
θαύματα πού τελεῖ ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας, φανερώνουν τήν παρρησία πού ἔχει ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. 

Βοηθήματα: 
–Δημητρακόπουλου Σοφοκλῆ Γ., Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως-Ἱστορική Βιογραφία βασισμένη σέ αὐθεντικές πηγές, 

Ἀθήνα 20053.
–Χονδρόπουλου Σώτου, Ὁ ἅγιος τοῦ αἰώνα μας (Ὁ ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς)-Ἀφηγηματική βιογραφία, ἔκδοσις Ἱ. Μ. Ἁγ. 

Τριάδος Αἰγίνης, Αἴγινα 1969.
–Ντουρανίδου Χρυσῆς, Δ., Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὡς παιδαγωγός, Ἀθῆναι 2010.
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Μέ τήν ἀρχή τῆς
νέας σχολικῆς χρο-

νιᾶς (12-9-2010) συνο-
δεύσαμε ὥς τό κατώφλι γιά

τόν Οὐρανό τή μεγάλη φίλη τοῦ
Περιοδικοῦ μας ἀπό τήν πρώτη μέ-

ρα πού γεννήθηκε αὐτό μέχρι τήν
στερνή δική της. Μᾶς εἶχε διδάξει τό-
σα μαθήματα καί εἶχε περάσει σέ τόσες
ἐξετάσεις τῆς ζωῆς ἡ σπου-
δαία αὐτή Δασκάλα.

Γεννήθηκε στήν πρωτεύου-
σα τῆς Μεσσηνίας καί μεγάλωσε μοναχοκόρη μέ-
σα στή στοργή μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας, τελευ-
ταία μετά ἀπό τέσσερα ἀδέλφια. Ἦταν ἡ Ἀσημί-
να ἕνα ζωηρό, γελαστό παιδί, ἀξιαγάπητο. Γρήγο-
ρα πέρασαν τά παιδικά χρόνια. Κι ἦρθαν τά ἐφη-
βικά μέ τούς εὐγενικούς πόθους καί τά μεγάλα
ὁράματα. Ἡ καρδιά χτυποῦσε γιά τόν Χριστό καί
τήν Ἑλλάδα.

Τά πρῶτα χρόνια τῆς ξενικῆς κατοχῆς τήν βρί-
σκουν φοιτήτρια τῆς φιλοσοφικῆς  σχολῆς
Ἀθηνῶν. Δύσκολη ἐποχή γιά τήν Πατρίδα. Αὐτές
ὅμως οἱ ἐποχές ἀναδεικνύουν τίς μεγάλες ψυχές
καί φανερώνουν τήν δειλία τῶν μικρῶν.

Ἡ Ἀσημίνα Δεδούση ἔμεινε προσηλωμένη στά
ἰδανικά της. Προικισμένη ἀπό τόν Θεό μέ ξύπνιο
πνεῦμα καί ἀσκώντας τή θέλησή της γιά μεγάλους
ἀγῶνες ἦταν ἕτοιμη μετά τήν Ἀπελευθέρωση νά
προσ φέρει τόν ἑαυτό της –ψυχή, νοῦ, δυνάμεις–
γιά μιά μεγάλη ἀποστολή: Νά γίνει δασκάλα καί
ἱεραπόστολος. Καί ἔγινε...

Ἡ καρδιά της ἀγκάλιασε ὅλα τά παιδιά τῆς Πα-
τρίδας, πού ἦταν τότε γεμάτη πληγές ἀπό τούς
κατακτητές καί τόν ἀλληλοσπαραγμό τῶν ἴδιων
τῶν παιδιῶν της.

Ἡ νεαρή φιλόλογος ἄρχισε νά ἀνοίγει τά
μεγάλα φτερά της. Τό 1948 τήν βρίσκουμε

καθηγήτρια στήν ἀγαπημένη Κύπρο,
πού στέναζε κάτω ἀπό τήν ἀποτρό-

παιη ἀγγλική κατοχή. Διορίζεται

στό Γυμνάσιο Μόρφου, στή βόρεια
καί τώρα κατεχόμενη ἀπό τούς
Τούρκους πανέμορφη περιοχή. Δι-
δάσκει ἑλληνική γλώσσα καί ἑλλη-
νική ἱστορία καί ταυτόχρονα στηρί-
ζει τίς ἐ φηβικές ψυχές, στή γύρω
περιοχή καί στήν Λευκωσία, στήν
πίστη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό,
πού εἶναι ἡ ἀκατάβλητη δύναμη τῶν

ἐλεύθερων ἀλλά καί τῶν
σκλάβων.

Ἀπό τίς τάξεις τῶν παι-
διῶν αὐτῶν θά ξεπηδήσουν σέ λίγα χρόνια οἱ νε-
αροί –ἀκόμα καί δεκαεφτάχρονοι– ἥρωες καί
ἡρωίδες τοῦ θρυλικοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α., πού
καταντρόπιασαν τόν κατακτητή. Ἀψήφισαν τά
βασανιστήρια τῶν πολιτισμένων καί τίς ἀγχόνες
τους καί ἔδωσαν τίς ἄνισες μάχες στούς ἀχυρῶνες
καί στά κρησφύγετα, μέ τήν Ἁγία Γραφή στό χέ-
ρι καί τούς ἀναστάσιμους ὕμνους στά χείλη, καί
βάδισαν μάρτυρες στή μεγάλη θυσία, πού κάρπισε
τήν ἐλευθερία.*

Τά παιδιά τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μαθητές τῆς Ἀ -
ση μίνας Δεδούση τότε, ὥριμοι καί ὑπεύθυνοι ἄν -
θρωποι τώρα θά γράψουν γιά τήν προσφορά της:

«Εἴχαμε χρόνια νά τήν συναντήσουμε. Κι ὅμως!
Εἴχαμε τή χαρά καί τή γαλήνη νά νοιώθουμε τό-
σο συχνά τόσο πολύ κοντά της. Εἶναι ὁ ἱερός δε-
σμός μέ τόν ὁποῖο ὁ Κύριος ἑνώνει ψυχές ἀλη-
θινῶν ἁγίων καθοδηγητῶν μέ εἰλικρινεῖς διψα-
σμένους γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μαθητές. Ἡ
ἀναστροφή μαζί της ἦταν πάντα πηγή ἀ ληθινῆς,
γνήσιας χαρᾶς καί ἐμπλουτισμοῦ τῆς ψυχῆς καί
τοῦ πνεύματος μέ τίς ἀπαράμιλλες στερεές καί
αἰώνιες ἀξίες(...). Στό πέρασμά της ἀπό τήν Κύπρο
ἡ Ἀσημίνα Δεδούση ἁλίευε ψυχές στά ἄρρηχτα
δίχτυα τοῦ Χριστοῦ  καί ἔστηνε κολῶνες στέρε-
ες στό φωτεινό οἰκοδόμημα, πού εἶ ναι ὁ ἑλληνο-
χριστιανικός πολιστισμός. Γι᾿ αὐτό εἶναι βαθειά
καί θά παραμένει ἀδιάπτωτη ἡ εὐγνωμοσύνη
ὅλων ἐμᾶς πού μαθητεύσαμε κοντά της». (Ἐπιστ.
κ. Ἥβης Μαραθεύτη).
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Στή συνέχεια θά ὑπηρετήσει στήν Δράμα, στή
Λῆμνο, στή Λευκάδα, στά Τρίκαλα καί τέλος στήν
Ἀθήνα στά σχολεῖα τοῦ Συλλόγου «Ἡ Ἑλληνική
Παιδεία» ὡς καθηγήτρια καί Γυμνασιάρχης. Παντοῦ
ἀπ᾿ ὅπου ἐπέρασε ἔδωσε ἀγάπη καί πῆρε ἀ γάπη,
ἐκτίμηση καί ἀναγνώριση· ἦταν τό πέρασμα ἑνός
σπάνιου ἀνθρώπου.

Μιά ἀπό τίς μαθήτριές της  θά τήν ἀποχαιρετήσει
μ᾿ αὐτά τά ἀληθινά λόγια:

«Ἤσουν ἡ δασκάλα στήν γνώση καί στήν ζωή.
Τά λόγια σου ἀργά καί ἁγνά, ξεκάθαρα σάν κρυ-

στάλλινο νερό ἠχοῦσαν στήν καρδιά μας καί δρόσι-
ζαν τήν νεανική μας δίψα γιά τήν ἀλήθεια. Ἡ ἡγε-
τική σου μορφή προχωροῦσε μπροστά πάντα καί
μᾶς τραβοῦσε μαζί της μακριά ἀπό τήν εὐτέλεια τοῦ
κόσμου καί τῶν ἐπιθυμιῶν του. Ἡ στιβαρή ἀρετή
σου φώτιζε ὅπως τό λυχνάρι πάνω στό λόφο τόν
ὁρίζοντα τῶν ἁγνῶν ὀνείρων μας καί τά καθοδη-
γοῦσε πρός τίς αἰώνιες ἀλήθειες. Ἡ σοφία καί ἡ
εὐθυκρισία σου ξεδιάλυναν τά νέφη τῶν ἀμφιβο-
λιῶν μας καί στήριζαν τό νοῦ καί τήν ψυχή στίς δύ-
σκολες νεανικές μας ἀναζητήσεις». (κ. Μαρία
Χρόνη – Βακαλοπούλου, φιλόλογος).

Ἡ Ἀσημίνα Δεδούση εἶχε καί συγγραφικό τά-
λαντο. Τό ««ΠΠρρόόςς  ττήήνν  ΝΝίίκκηηνν»», τό περιοδικό πού
ἐκείνη ἀγάπησε, καί φρόντισε μέ ζῆλο, ἐνθουσια-
σμό καί συνέπεια θαυμαστή, τῆς χρωστᾶ πάμπολ-
λες ἔξοχες ὁ δηγητικές ἱστορίες, λογοτεχνικές, στο-
χαστικές σελίδες του καί ὁλόκληρες στῆλες καί σει-
ρές ὅπως: «Στά βάάθηη  ττῶν χρόνων» (ἀρχαία ἱστορία),
«Καθώς τό Βυζάντιιονν ἀἀ νατέλλει» (βυζαντινή), ««ΤΤό
ἡμερολόγιο μιᾶς ΜΜηηττέρρας», «Μιά τάξη ἕνας κό-
σσμμοοςς»», ««ΜΜααττωωμμέένναα  σσττεεφφάάννιιαα»» (Νεομάρτυρες) κ.ἄ.

Μιά πλούσια ἀγωνιστική ζωή τήν ὁποία χαρα-
κτήριζε «ἡ σοφία καί ἡ ἀγάπη», πού ἀξεχώριστες
ἀπό τή λατρεία στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί τήν
ἀφοσίωση στήν Ἐκ κλησία Του ἀναδεικνύουν τόν
ἄνθρωπο «φῶς τοῦ κόσμου» καί «ἅ λας τῆς γῆς».

————
*Βλ. Νικ. Π. Βασιλειάδη, Ἐθνομάρτυρες τοῦ Κυπριακοῦ ἔπους, ἔκδο-

ση «Ὁ Σωτήρ».
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Γλαφυρά καί συναρπαστικά κείμενα,
γραμμένα μέ γνώση πολύτιμη, βαθιά˙

μέ ἀγάπη δυνατή στήν Πατρίδα˙
μέ ἐλπίδες καί ὄνειρα γιά τά νιάτα˙

μέ πίστη ἀπόλυτη στίς ὀμορφιές 
τοῦ Οὐρανοῦ...

Ζητῆστε τα στό Βιβλιοπωλεῖο
«Ο ΣΩΤΗΡ»,  Σόλωνος 100,

Ἀθήνα 10680, 
τηλ. 210.3624349 

καθώς καί
στά Παραρτήματά του.



Λέμε ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ
μόνη ἀλήθεια. Ἐμεῖς ὅμως πού τό
λέμε εἴμαστε Χριστιανοί. Δέ λένε
τό ἴδιο καί ὅλες οἱ ἄλλες θρη-
σκεῖες;

Κάποιοι λένε ὅτι ὅλοι στόν ἴδιο
Θεό πιστεύουμε, ἀλλά ὁ κάθε
ἄνθρωπος Τόν προσεγγίζει ὅπως
νομίζει καλύτερα. Κάποια θρη-
σκευτικά συστήματα προέκυ-
ψαν ἀπό ἀνάμειξη στοιχείων πα-
λαιότερων θρησκειῶν μέ πα-
ραλλαγές (π.χ. Ἰσλάμ).

Ὅμως, ὅσο ἀτελής κι ἄν εἶ-
ναι ἡ διδασκαλία τους, ὅλοι
διεκδικοῦν γιά τόν ἑαυτό τους

τήν ἀλήθεια. Εἶναι δυνατόν ὅλοι
νά κατέχουν τήν ἀλήθεια;
� Ὄχι, βέβαια, γιατί ἡ ἀλήθεια

εἶναι μία καί δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει
τμηματικά (ἕνα κομμάτι της σʼ
αὐτή τή διδασκαλία, ἄλλο στήν
ἄλλη). Αὐτό τό πιστεύουν οἱ προτε-
στάντες (θεωρία τῶν κλάδων).

Ἄν, ὅμως, εἶναι μία, ποῦ βρίσκε-
ται; Πῶς μπορεῖ νά εἶναι κανείς βέ-
βαιος ὅτι τή βρῆκε;
� Στήν πίστη μας, ὅπου πνέει τό

πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας, καθένας
μας μπορεῖ νά γίνει ἕνας μικρός ἐ-
ρευνητής (ποτέ ὁ Χριστιανισμός δέ
φοβήθηκε κάτι τέτοιο) καί νά μελε-
τήσει μέσα στό χρόνο καί στήν ἱστο-

ρία...
� Ἄν ἡ διάθεσή του εἶναι εἰλι-

κρινής, θά δεῖ τότε ὅτι οἱ θρη-
σκεῖες τοῦ κόσμου ἔχουν μιά
χρονική ἀρχή. Μπορεῖ αὐτή νά

Ἀπορίες...Ἀπορίες...

«Χριστιανισμός:

;;
;;

;;
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Πλάι στ᾽ ἀκρογιάλι,
πού πλέει ἀγάλι
βαρκούλα ὁλόλευκη
–γλάρος θαρρεῖς,

μοῦ ᾽δειξες τότε
–μ᾽ ἀγάπη πόση!–
τό οὐράνιο ξάγναντο,
Φίλη ψυχή.

Στό βάθος πέλαο
κι οὐράνιος θόλος
γίνονται ἕνα
τήν κάθε αὐγή.

–«Θάλασσα ὁλόβαθη»,
εἶπες «ἡ ἀγάπη Του
βάλ᾽ Τον στήν πλώρη σου,
μικρό σκαρί».

Τόν κάβο ἄφησα.
Τό πέλαο σχίζω.
Τῆς Χάρης ἡ αὔρα
παίζει μου στ᾽ ἄρμενα.

Κι ὅταν βοριάδες
τά ξάρτια δέρνουν
καί τ᾽ ἄστρα κρύβουν
νέφη πυκνά,

ξανοίγω πάλι
ἐσένα πλάι,
σάν τότε ἐκεῖ
στό ὥρηο νησί.

Στή φτωχή πρύμνη μου
μ᾽ εὐγνωμοσύνη
στόν Κύριο δέομαι
νά σέ κρατεῖ

νικήτρια πάντοτε
λευκά ντυμένη,
εὐλογημένη
καί διαλεχτή.

Κι ὅποια αὐγούλα
ψηλά σέ στείλει
μέσ᾽ στή χαρά Του
νά σέ δεχτεῖ...

Λ.
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εἶναι ἡ γέννηση τοῦ ἀρχηγοῦ τους ἤ
κάποιο ἄλλο γεγο νός. Αὐτές οἱ θρη-
σκεῖες ὅμως, ἀφοῦ ἔ χουν ἀρχή, εἶναι
ἐπινοήματα ἀνθρώπων: ἡ ἰδέα, π.χ.
πε ρί θεοῦ (ἤ συνηθέστερα, θεῶν),
ὅπως τή φαντάστηκαν οἱ ἄνθρωποι
στό συγκεκριμένο τόπο, τή συγκε-
κριμένη ἐποχή.

Στό Χριστιανισμό;
� Ἡ ἱστορία τῆς πίστης μας ἀρχί-

ζει μέ τή δημιουργία τοῦ κόσμου
καί πρίν ἀπό αὐτήν, ἀφοῦ ὁ Θεός
εἶναι ἄχρονος καί ἀγέννητος. Δέν
ὑπάρχει χρονική στιγμή πού νά μή
φωτίζεται χριστιανικά, ἀφοῦ ὁ Θεός
εἶναι πού ξεκινᾶ καί κατευθύνει τήν
ἱστορία τοῦ κόσμου. Ὁ ἕνας Θεός,
ὁ ἀληθινός, πού σταδιακά ἀποκαλύ-
πτει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό Του. 

Κι ἐδῶ εἶναι τό μεγάλο μυστικό: 
� Ἐνῶ στά θρησκεύματα τοῦ κό-

σμου οἱ ἄνθρωποι προσπάθησαν νά
δώσουν διάφορες μορφές καί ὑπο-
στάσεις στό θεό (ἤ στούς θεούς)
τους, στό Χριστιανισμό συμβαίνει τό
ἀντίστροφο: ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται
στούς ἀνθρώπους, στήν ἀρχή συ-
γκαλυμμένα καί σταδιακά (Παλαιά
Διαθήκη) καί στή συνέχεια πιό ὁλο-
κληρωμένα. Κι εἶναι, πραγματικά,
τόσο ὑπέροχο καί μεγάλο καί τέ-
λειο ὅ,τι ἀφορᾶ στόν Ἅγιο Θεό, πού
δέ θά μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος μόνος
του νά τό συλλάβει καί νά τό διατυ-
πώσει. Ποιό ἀνθρώπινο μυαλό θά ἔ -
φτανε νά σκεφτεῖ ὅτι θά ἦταν ποτέ
δυνατόν ὁ μεγάλος Θεός νά γίνει
ἄν θρωπος καί μάλιστα φτωχός,   καί

μάλιστα μέ σκοπό Του τήν ἐπώ-
δυνη θυσία, ἄν ὁ ἴδιος ὁ Θεός
στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ δέ μᾶς τό ἀπεκάλυπτε; 

� Κι ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι θεϊκή
ἀ λήθεια ὁ Χριστιανισμός, δέν ὑ -
πάρχει ἐρώτημα πού νά ἀπασχολεῖ
τήν ψυχή μας καί νά μήν δίνει ἀ -
πάντηση. 

� Γιʼ αὐτό καί θέριεψε καί φού-
ντωσε καί ἁπλώνεται ἀκόμη ἀνά-
μεσα στούς λαούς παρά τήν πο-
λεμική καί τούς διωγμούς, πού
ὑπέστη μέσα στήν ἱστορία.

Παρʼ ὅλα αὐτά, πάντα θά ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι πού θά ἀμφι-
σβητοῦν τή μοναδικότητα τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Κι αὐτό γιατί
εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ ἐλευθε-
ρία μας ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό. Κα-
νείς δέν ἐξαναγκάζεται νά πει-
σθεῖ γιά ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν πί-
στη. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐ λεύθε-
ρος νά ἀδιαφορήσει γιά τό Θεό,
νά ἀρ νη θεῖ τό Θεό, ἀκόμη καί νά
πολεμήσει τό Θεό! Ποιός ὅμως
θά πονέσει καί θά βλαβεῖ ἀπό
αὐτήν τήν ὑπόθεση; Σίγουρα ὄχι
ὁ Χριστιανισμός, οὔτε βέβαια, ὁ
ἴδιος ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος θά τα-
λαιπωρηθεῖ, γιατί ἔτσι ὅπως εἶναι
πλασμένος νά ἀ ποζητᾶ τήν ἀλή-
θεια καί μόνο αὐ τή, δέ θά βρεῖ
ἀνάπαυση καί εἰρήνη, μέχρι νά
ξεκουραστεῖ στήν ἀ γκαλιά τοῦ
μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρί-
ου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κ.

Ἡ μόνη ἀλήθεια;»
;;

;;
;;

;;
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Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ

ί ἄλλο δηλώνει, ἄν ὄχι τέλεια
συγκατάβαση καί ταπεί-
νωση καί ἀγάπη πρός
τούς ἀσημότερους τῶν
ἀνθρώπων, τό γεγονός
ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ὅταν

ἦρθε στή γῆ, συγκρότησε
τόν ὅμιλο τῶν Ἀποστόλων Του

ἀπό φτωχούς καί ταπεινούς καί
ἀγράμματους ψαράδες;

Κι ἄν αὐτό εἶναι ἔτσι, τότε τί πρέπει νά
ποῦμε γιά τό ὅτι σ’ αὐτόν τόν ὅμιλο ὁ Χρι-
στός κάλεσε καί ἀνθρώπους ἀπό κείνους
πού εἶχαν τή χειρότερη τότε φήμη μές στήν
κοινωνία, ἀνθρώπους πού ζοῦσαν μέσα
στήν ἀνομία καί τή σκληρότητα;

Κι ὅμως. Κάλεσε καί τέτοιους. Καί τούς
ἔκανε Ἀποστόλους Του. Καί Εὐαγγελιστές!

Ἀπόδειξη ὁ Ματθαῖος. Ὁ πρώην τελώ-
νης. Ὁ μετέπειτα ἅγιος καί ἀπόστολος καί
εὐαγγελιστής...

* * *
Τό ἀναφέρει ὁ ἴδιος τό περιστατικό στό

εὐαγγέλιό του.
Συνέβη κάποια ἀπό κεῖνες τίς μέρες, διη-

γεῖται ὁ Εὐαγγελιστής, νά διαβαίνει ὁ Ἰη-

σοῦς ἔξω ἀπό τήν πόλη Καπερναούμ, τήν
παραθαλάσσια. Καί καθώς περπατοῦσε,
πέρασε κοντά ἀπό κάποιο γραφεῖο εἰσπρά-
ξεως φόρων. Τή στιγμή ἐκείνη ὁ ὑπάλληλος
τοῦ γραφείου –Ματθαῖος στό ὄνομα– βρι-
σκόταν ἐκεῖ, στό τραπέζι του, καί ἐργαζό-
ταν...

Ἄδικοι ἄνθρωποι οἱ φοροεισπράκτορες
τότε. Ἅρπαγες, ἄπληστοι, ἐκμεταλλευτές,
ἔβγαζαν ἄνομα κέρδη ἀπό τήν εἴσπραξη
τῶν δασμῶν τοῦ διακομιστικοῦ ἐμπορίου.
Ὅσο ἤθελαν φούσκωναν τά ποσά. Ἕνα μέ-
ρος τό ἀπέδιδαν στό κράτος. Τό ὑπόλοιπο...
στήν τσέπη τους.

Εἶχε γίνει τό ὄνομα τελώνης συνώνυμο

Tt

«οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους,
ἀλλά ἁμαρτωλούς 

εἰς μετάνοιαν»

TTOO  EEYYAAGGGGEELLIIKKOO  ··nn··ggnnvv™™mm··

TTHHSS  EEOORRTTHHSS  TTOOYY  EEYYAAGGGGEELLIISSTTOOYY  MMAATTUUAAIIOOYY
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τῆς αἰσχροκέρδειας, τῆς ἔλλειψης κάθε ἴ -
χνους ἀνθρωπιᾶς...

Αὐτόν τόν τελώνη εἶδε ὁ Κύριος –τόν
κοίταξε ἐκ φραστικά, μέχρι τά βάθη τῆς
ψυχῆς του– καί τοῦ ’κανε τήν πρόσκληση:
«Ἀκολούθησέ με».

Ἡ ὅλη ἔκφραση τοῦ Διδασκάλου, ὁ τρό-
πος Του, ἡ φωνή Του σαγήνευσαν τόν
Ματθαῖο. Δέν ἔμεινε νά τό σκεφτεῖ. Σηκώ-
θηκε, τ’ ἄ φησε ὅλα ὅπως ἦταν, καί Τόν ἀ -
κο λούθησε, δικός Του πλέον.

Κι ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά τόση ἦταν ἡ χα-
ρά του καί ἡ τιμή πού ἔνιωθε, ὥστε ἔκανε
μεγάλο τραπέζι στό σπίτι του γιά τόν Χρι-
στό, καί προσκάλεσε σ’
αὐτό ὅ λους τούς συνα-
δέλφους του. Μαζεύ-
τηκαν ἐ κεῖ... λογῆς -
λο γῆς.

Τό γεγονός δέν μπο-
ροῦσε νά μείνει ἀπαρα-
τήρητο ἀπ’ τούς Φαρισαίους. Αὐτοί θεω-
ροῦσαν τούς ἑαυτούς τους καθαρούς, καί
δέν ἄντεχαν, σιχαίνονταν τούς ἀνθρώπους
αὐτούς.

Ἀμέσως λοιπόν ἡ πικρή ἐρώτηση πρός
τούς μαθητές: Γιατί ὁ διδάσκαλός σας τρώ-
ει μαζί μ’ ὅλους τούς τελῶνες καί ἁμαρτω-
λούς; Τί γυρεύει ἀνάμεσά τους; 

Τ’ ἄκουσε ὁ Χριστός καί γύρισε καί τούς
λέει:

– Δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό γιατρό οἱ ὑγιεῖς,
ἀλλά ὅσοι εἶναι ἄρρωστοι. Πᾶτε ὅμως ἐσεῖς
οἱ «ὑγιεῖς», πᾶτε νά μάθετε τί σημαίνει αὐτό
πού διαβάζετε στίς Γραφές σας, «ἔλεον θέ-

λω καί οὐ θυσίαν»· Θέλω συμπάθεια – λέ-
ει ὁ Θεός – κι ὄχι ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις
συμμόρφωσης δῆθεν μέ τό νόμο. Συμπά-
θεια, αὐτό θέλω. Κι Ἐγώ, γι’ αὐτό ἦρθα στή
γῆ, γιά νά καλέσω κοντά μου ὄχι αὐ τούς
πού νομίζουν ὅτι εἶναι δίκαιοι, ἀλλά τούς
ἁμαρτωλούς, γιά νά μετανοήσουν καί νά
σωθοῦν.

* * *
Αὐτά τούς εἶπε ὁ Χριστός.
Καί μέχρι αὐτοί νά μάθουν τί εἶναι ἐκεῖνο

πού τούς εἶπε, ἐμεῖς ἄς κοιτάξουμε μέ δακρυ-
σμένα μάτια τόν Χριστό μας, τόν δικό μας
Κύριο, τόν φίλο μας, Αὐ τόν πού δέχτηκε ὅσο

ζοῦ σε καί τόν περιφρο-
νητικό χαρακτηρισμό
«ὁ φίλος τῶν ἁμαρτω -
λῶν», Αὐ τόν πού κάλε-
σε κοντά Του ὅσους νι -
ώθουν κουρασμένοι ἀπ’
τό βάρος τῆς ἁμαρτίας,

κι ἄς Τοῦ ποῦμε μέ γλυκύ στεναγμό ἀνα-
κούφισης καί ἀγάπης:

— Ναί, Κύριε Ἰησοῦ. Εἶμαι γεμάτος ἀπ’
τό ρύπο καί τήν ἀρρώστια τῆς ἁμαρτίας·
τό ἀναγνωρίζω. Ὅμως Ἐσύ δέν παύεις νά
μέ θεωρεῖς φίλο σου. Τί ἄλλο μπορῶ λοιπόν
νά κάνω μπροστά σου ἀπ’ τό νά κλαίω
διαρκῶς ἀπό εὐγνωμοσύνη; Σ’ εὐχαριστῶ,
Κύριέ μου. Δέξου τή μετάνοιά μου καί κα-
θάρισέ με. Θεράπευσε τά τραύματα τῆς
ψυχῆς μου ὡς ἰατρός συμπαθής καί εὔ
σ πλαχνος.

Γιά νά διαλαλῶ παντοῦ τό ἄπειρο ἔλεος
καί τή φιλανθρωπία σου... �

‘‘Αὐτόν τόν τελώνη εἶδε ὁ Κύριος
–τόν κοίταξε ἐκφραστικά, μέχρι

τά βάθη τῆς ψυχῆς του– 
καί τοῦ ᾽κανε τήν πρόσκληση:

«Ἀκολούθησέ με»’’.
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ΠΠ αιδί τέλος τοῦ 2010 καί
φοβᾶμαι!

Θεέ μου, φοβᾶμαι! Ἀλλά δέν θέ-
λω νά τό φανερώσω. Τίς περισ-
σότερες φορές κρύβομαι κι ἀπό
τούς φίλους μου κι ἀπ’ τούς γο-
νεῖς μου.

Ἄλλωστε συχνά οἱ μεγάλοι φοβοῦ -
νται περισσότερο ἀπό μένα. Λένε πώς
ἐγώ δέν ξέρω τούς κινδύνους. Φο-
βοῦνται τόν ἀπειλητικό, φθαρμένο κό-
σμο πού θά ζήσω. Φοβοῦνται τούς κα-
κούς πού πλήθυναν σ’ αὐτό τόν κόσμο.
Φοβοῦ νται μήπως χάσουν τή δουλειά
τους. Μήπως δέν ἔχουν χρήματα νά μέ
σπουδάσουν. Φοβοῦνται τήν ὑπόληψη
πού ἔχουνε στόν ἑαυτό τους. Φο-
βοῦνται τή δική του ὁ καθένας ὑποχώ-
ρηση συχνά καί στίς ἀ σήμαντες ἀντιμα-
χίες. Φοβοῦ νται μή χάσουν τή δική μου
ἀ γάπη. Τούς καταλαβαίνω, νοιάζονται
ἀ ληθινά γιά μένα, μόνο πού ἐ γώ φο βᾶ -
μαι κι ἄλλα πράγματα. Φοβᾶμαι καί τόν
κόσμο τῶν μεγάλων.

Φοβᾶμαι μήπως παραδώσω τήν ἐ -
λευθερία μου. Φοβᾶμαι μήπως φτάσω
στούς εὔκολους συμβιβασμούς πού κά-
νουν οἱ σημερινοί μικροί, μεγάλοι. Φο -
βᾶμαι τήν κυριαρχία τοῦ ἐγώ μου στό
πρῶτο πλάνο τῶν ὀνεί ρων μου.

Παιδί τέλος τοῦ 2010. Διαθέτω lap-
top μέ μνήμη ἰσχυρή, πρόσθετο δίσκο.

Ἔχω ἀποθηκεύσει ἤδη πλῆθος πλη-
ροφορίες. Ἀναγνωρίζω πώς τίς βρῆκα
στόν κόσμο τῶν μεγάλων. Μοῦ χάρι-
σες, Θεέ μου, κεραῖες ἰ σχυρές. Δέχτηκα
ἀπό μικρό παιδί τά μακρινά, αἰώνια
μηνύματά Σου.

Φοβᾶμαι τώρα μήπως προδώσω εὔ -
κολα τά ὄνειρά μου. Δέν εἶμαι κάτι
πιό σπουδαῖο, μόνο πού ἀνασταίνω
στήν καρδιά μου κάποια μυστική χα-
ρά, τή ζωντανή ἐλπίδα τῆς συγγένει-
ας μέ Σένα. Φοβᾶμαι μήπως πάψω νά
καταλαβαίνω, νά διακρίνω τί εἶναι φτη-
νό, τί ψεύτικο καί τί ἀξίζει. Φο βᾶμαι
μήπως δέν τό ἐπιλέξω, ἐπειδή τόσο ἀ -
κριβά κάποιες φορές κοστίζει.

Τό πιό πολύ ἀπ’  ὅλα ὅμως φο βᾶ μαι
μήπως πάψω νά φοβᾶμαι. Γιατί μόνο
ἄν ὁ δικός Σου ὁ φόβος, τό δέος στήν
πίστη, στήν ἀγάπη, Θεέ μου, γιά Σέ-
να, μόνο ἄν ὁ δικός Σου ὁ φόβος φω-
λιάζει στήν καρδιά μου, τότε μόνο θά
μπορῶ νά πῶ: Τίποτε ἄλ λο δέν
φοβᾶμαι.

ΓΓ..

ΘΘεεEE ��οουυ,,
φφοοββAA��ααιι!!
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Ἀγαπητέ μοι ἐν Κυρίῳ κ. Βασιλειάδη,
Ἔλαβον, μετά μεγάλης χαρᾶς καί συγκι-

νήσεως, τήν πρόσφατον ἐπιστολήν σας, ἡ
ὁποία ἀνεκάλεσε στή μνήμη μου τάς πα-
λαιάς ἐκείνας ἡμέρας τοῦ ζωντανοῦ, ἀνε-
πανάληπτου καί, συνάμα, καρποφόρου ἔργου τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «ὁ Σωτήρ»,
τοῦ ὁποίου ἔργου ὑπῆρξα αὐτόπτης μάρτυς, καθ᾽ ὅτι συγκαταλέγομαι μεταξύ τῶν πρώτων
ἀκροατῶν-μαθητῶν τῶν «Χαρούμενων ἀγωνιστῶν».

Ἐνθυμοῦμαι, μέ μνήμην ἀγαθήν, τήν πρώτην ἐκείνην κυκλοφορίαν τοῦ περιοδικοῦ
«Πρός τήν Νίκην», τό ὁποῖο ἀπευθυνόταν πρός ἐμᾶς, τούς νέους-ἔφηβους, τότε. Καί σή-
μερον, ὅμως, συνεχίζει, τόσον ἐπιτυχῶς, νά προσφέρει τροφήν πνευματικήν, δίνοντας λύση
στά τραγικά ἀδιέξοδα, στά ὁποῖα ὁδηγοῦνται οἱ νέοι, παρασυρόμενοι ἀπό θεωρίες ἀθεϊστι-
κές καί ὑλιστικές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀναγάγει τήν ἀφθονία καί τήν κατανάλωση σέ θρησκεία.
Δέν στερεῖ ἀπό τούς νέους τό δικαίωμα στό ὄνειρο˙ ἀντίθετα τούς ἀνοίγει τό δρόμο στό
ὄνειρο, χωρίς ὅμως αὐτοί νά παρεκκλίνουν ἀπό τόν εὐαγγελικό λόγο, καί τούς ἀποκαλύπτει
ὅλη τήν ὀμορφιά τῶν πνευματικῶν ἀπολαύσεων καί τῶν αἰωνίων ἰδανικῶν.

Πέρασε, ἤδη, ὁλόκληρη πεντηκονταετία˙ κι ὅμως, βαθιά στή σκέψη μου καί στήν καρδιά
μου, μένουν, χρωματισμένες μέ χρώματα ἀνεξίτητα, οἱ στιγμές ἐκεῖνες τῆς πρώτης κυκλο-
φορίας τοῦ Περιοδικοῦ «Πρός τήν Νίκην», πού, φυσικά, μᾶς συντρόφευσε μέχρι καί τήν
ἀποφοίτησίν μας εἰς τό, τότε, ἀνώτερον ἐκπαιδευτικόν ἵδρυμα τῆς Λεμεσοῦ.

Θά μποροῦσα, λοιπόν, καί σᾶς τό λέγω μετά λόγου γνώσεως, νά ὀνομάσω τήν περίοδο
αὐτή, τότε πού τό «Πρός τήν Νίκην» ἀποτελοῦσε, στήν κυριολεξία τήν μοναδική μας

ἔννοια, πού ἀφοροῦσε στήν πνευματική μας καλλιέργεια, τροφό , ἐπειδή
ἀκριβῶς, ἡ ἐφηβική μας ἡλικία διψοῦσε καί λαχταροῦσε νά σβήσει

αὐτή της τή δίψα μέ ὅ,τι καλύτερον, χριστοκεντρικώτερον καί πνευ-
ματοφόρον. Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, σᾶς ἐσωκλείω μίαν φωτο-
γραφία τῆς ἐποχῆς, δηλαδή ἀσπρόμαυρη, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει,
ἀκριβῶς, τρεῖς νέους – πρῶτος ἀπό τά ἀριστερά, ὅπως κοιτάζουμε,

ἡ ἀναξιότης μου – πού, μαζί μέ τά φτερά τους, ἀνοίγουν καί ξετυλί-
γουν τό Περιοδικό, πού, μόλις τότε, εἶχε κυκλοφορήσει˙ παρατηρώ-

ντας κανείς, προσεκτικά, τά πρόσωπά τους, θά διακρίνει αὐτή τή φλόγα
πού τούς κατέκαιε καί τήν προσπάθειά τους νά τή σβήσουν μέ τό «ὕδωρ τό

ζωντανόν». Εἶχε, μάλιστα, δημιουργηθεῖ ἕνας ἀνταγωνισμός ἀνάμεσά μας, σχετικά μέ τό

Ἀναμνήσεις
ἀπό τήν πρώτη κυκλοφορία

τοῦ περιοδικοῦ
«Πρός τή Νίκη»

Νοέμβριος 2010388



ποιός θά μετέφερε τά περισότερα τεύχη τοῦ πε-
ριοδικοῦ στό Γυμνάσιο καί, φυσικά, ποιός θά διέ-
διδε τά περισσότερα. Κι ὅλα αὐτά ὄχι γιατί ἀπο-
βλέπαμε σέ κάποιο κέρδος, ἁπλά θέλαμε νά βοη-
θηθοῦν πνευματικά καί οἱ ἄλλοι συμμαθητές μας. 

Ψυχή καί ἰθύνων νοῦς τῆς ὅλης προσπάθειας
ἦταν ὁ κ. Μιχαηλίδης, ἀπό τόν ὁποῖον, εἶμαι βέ-
βαιος, μπορεῖτε νά ἀντλήσετε, ἀπό πρῶτο χέρι,
πληροφορίες καί ἀφήγηση περιστατικῶν, πού
ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τή δραστηριότητά μας
αὐτή. Ἀρκεῖ νά σκεφθεῖτε ὅτι, τήν ἐποχή ἐκείνη,
ἤμαστε εἴκοσι πέντε ἕως τριάντα μαθητές σέ κάθε
τμῆμα˙ θά δεῖτε πόσο σημαντικό ἦταν γιά μᾶς, οἱ
ὁποῖοι πρωτοστατούσαμε στή διάδοση τοῦ περιο-
δικοῦ, νά βεβαιωθοῦμε ὅτι ὁ καθ᾽ ἕνας ἀπό τούς
μαθητές ἔχει στά χέρια του τό περιοδικό!... Οἱ δέ
ἑβδομαδιαῖες συνάξεις τῶν «Χαρούμενων ἀγωνι-
στῶν» μέ τά συγκεκριμένα ἐποικοδομητικά θέ-
ματα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦσαν τό ἀντικείμενό τους,
συνέβαλαν, ὁπωσδήποτε, στήν πνευματικήν μας
συγκρότηση καί προκοπή. Ἐμεῖς, μάλιστα, πού θε-
 ωρούμαστε πρωτοπόροι καί πρωταγωνιστές, ἐθελο-
ντές φυσικά, ἀναλαμβάναμε τά «Χελιδόνια» τῶν
δημοτικῶν σχολείων, σέ διάφορες ἐνορίες. Βλέπε-
τε, λοιπόν, ἀγαπητέ μοι, κ. Βασιλειάδη κι ἀκόμα
ἕναν ἄλλο τομέα δραστηριοποίησης, ὁ ὁποῖος μᾶς
προετοίμασε καί μᾶς βοήθησε εἰς τήν μετέπειτα
πορείαν τῆς ζωῆς μας.

Κλείνοντας, ἔχω νά πῶ: «Ὅσο κι ἄν θέλουν με-
ρικοί νά ὑποτιμήσουν τό Ἱεραποστολικό ἔργον
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «ὁ Σωτήρ», ἄς ἐξε-
τάσουν μόνοι τους, βαθύτερα, τά ἀποτελέσματα
ὅλων αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν τῶν πενήντα χρό-
νων. Ἄς τό κάνουν, εἶναι πολύ σημαντικό». Δική
μου ἀκράδαντη πίστη καί γνώμη εἶναι ὅτι, χιλιά-
δες νέοι, στή διάρκεια τῆς πεντηκονταετίας πού
διέρρευσε, ὠφελήθηκαν, πνευματικά, ἀπό τίς δρα-
στηριότητες αὐτές.

� Πολυαγαπημένο μου Περιοδικό,
Ἤθελα πολύ νά σοῦ γράψω, γιά νά δημοσι-

εύσεις τό γράμμα μου, ὥστε νά ζητήσω ἀπό
ὅσους σέ διαβάζουν μιά μεγάλη χάρη. Ἄς πά-
ρουμε ὅμως τά πράγματα μέ τή σειρά! Φέτος
τό καλοκαίρι πῆγα στήν κατασκήνωση τῶν Ἄ -
νω Ποροΐων στίς Σέρρες. Ἐκεῖ ἀφοῦ γνωρι-
στήκα με καλύτερα μέ τά κορίτσια ἀπ᾽ τό Κα-
τηχητικό μου ἀλλά καί ἀπό ἄλλα Κατηχητικά
τῆς Κοζάνης, ἀποφασίσαμε νά δημιουργή-
σουμε μιά ὄ μορφη συντροφιά, γιά νά ζοῦμε
τήν Κατασκήνωσή μας ὅλο τό χρόνο. Νά δη-
μιουργήσουμε μιά ὁμάδα στήν Κοζάνη! Γι᾽ αὐ -
τό τώρα ἐγώ ἐκ μέρους ὅλων τῶν κοριτσιῶν
σᾶς ζητῶ νά προσεύχεσθε λίγο καί γιά τήν ὁ -
μαδούλα μας. Ἐπειδή μονάχα ἡ θέλησή μας
δέν ἀρκεῖ, βοηθῆστε μας νά κάνουμε μιά
Ὁμάδα μέ τή δύναμη τῆς προσευχῆς!

Εὐχαριστοῦμε θερμά,
«Σταθερές» (Ζ.Τ.), Κοζάνη

Συγχαρητήρια γιά τήν ὡραία ἰδέα σας! Εὔ -
χομαι θερμά νά τήν ὑλοποιήσετε μένοντας
«Σταθερές» στήν ἀπόφασή σας, ὥστε νά ζεῖ -
τε ὅλο τό χρόνο τήν Κατασκήνωσή σας καί
τήν ὄμορφη Χριστιανική ζωή πού ἐκεῖ γνωρί-
σατε, καί νοιώθοντας πώς ὁ Χριστός εἶν᾽ ὁ
Ἀρχηγός σας. Πιστεύω πώς καί ὅσοι διάβα-
σαν ἐδῶ τό χαριτωμένο πραγματικά γράμμα
σας θά σᾶς κάνουν αὐτή «τή μεγάλη χάρη»
πού ζητᾶτε, γιατί ἡ ἐπιθυμία σας εἶναι ὡραία,
δημιουργική, νεανική, καί συγκινεῖ. Θά περι-
μένω νέα σας.

� Καλημέρα σας!
Εἶμαι ὁ Π.Ν. ἀπό τή Λιβαδιά... Ἤμουν πε-

ραστικός ἀπό τήν Κατούνα (Ἀμφιλοχία) καί
προμηθεύτηκα ἕνα τεῦχος δικό σας ἀπό τόν
Ἅγιο Ἀθανάσιο, ὅπου θαύμασα τή δουλειά
σας! Διά ταῦτα, θά ἤθελα νά γίνω συνδρομη-
τής σας. Στέλνω...

Εὐχαριστῶ, Π.Ν., Λιβαδιά
Ἔγινε ἀμέσως ἡ ἐγγραφή σας καί πιστεύ-

ου με ὅτι ἤδη θά ἔχετε λάβει τά πρῶτα τεύχη.
Εὐχόμαστε θερμά ὁ Κύριος νά εὐλογήσει
πλούσια τήν Οἰκογένεια πού μόλις δημιουρ-
γήσατε καί πού ἀσφαλῶς θά ἔχει τή Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ συνδέεσθε μέ τήν Ἐκκλησία
μας καί ἀγαπᾶτε τό Νόμο τοῦ Θεοῦ.

� Εὐχαριστῶ πολύ γιά τίς εὐχές σας, κ.
Ἰσαβ. Καρ., Νιγρίτα καί τήν ἀμείωτη ἀγάπη
σας στό «Πρός τή Νίκη». Ἐνδιαφέρον τό κεί-
μενό σας μέ τίς ὡραῖες σκέψεις σας γιά τόν
ἀνθόκηπο τῆς φίλης σας. Πάντα τά λουλού-
δια γιά τόν σκεπτόμενο ἄνθρωπο εἶναι μιά
ὡραία ἀφορμή γιά νά στραφεῖ ὁ νοῦς του
στόν Πάνσοφο Δημιουργό καί νά Τόν ὑμνεῖ
καί δοξάζει. Εὐχαριστῶ, καί σᾶς καί τή φίλη
σας, κ. Ἑλ. Μπουρ. γιά τίς φωτογραφίες πού
στείλατε. Ὅ,τι εἶναι δυνατόν θά ἀξιοποιηθεῖ.

(Ἡ συνέχεια στή σελ. 395)

ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
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Μιά φορά κι ἕναν καιρό σ᾽ ἕνα χωριό τῆς φη-
μισμένης Ἠπείρου, πού ἔχει βγάλει σπουδαί-
ους ἀνθρώπους, ζοῦσε ἕνα παιδάκι, ὁ Σίμος
Τρανός. Ὅπως καταλαβαίνετε ἀπό τό ἐπίθετό
του, καταγόταν ἀπό τρανή καί σπουδαία γενιά.
Καί φυσικά ἤθελε κι αὐτός νά γίνει σπουδαῖος!
Πῶς θά τά κατάφερνε ὅμως; Τήν ἀπορία του
αὐτή τήν ἔλυσε ἕνας θεῖος του σπουδαῖος καί
τρανός, πού ζοῦσε σέ μακρινές πολιτεῖες καί
κεῖνες τίς μέρες τούς ἐπισκέφτηκε.

Ἕνα φθινοπωρινό ἀπόγευμα, πρίν φύγει ὁ
θεῖος, τόν πῆρε ἀπό τό χέρι κι ἀνέβηκαν στό
λόφο. Ἀγνάντεψαν ὥς  πέρα μακριά κι ὕστερα
ὁ θεῖος εἶπε σοβαρά:

— Ἀγαπημένο μου ἀνήψι, ἦρθε ἡ ὥρα νά σοῦ
ἀποκαλύψω τό μυστικό πού θά σέ κάνει σπου-
δαῖο ἄνθρωπο. Εἶσαι ἕτοιμος νά τό ἀκούσεις;

— Ναί, θεῖε, εἶπε ὁ Σίμος κι ἀνοιγόκλεισε μέ
ἀγωνία τά στρογγυλά ματάκια του.

— Γιά νά γίνεις, παιδί μου, σπουδαῖος καί με-
γάλος ἄνθρωπος, Τρανός ὄνομα καί πράμα,
πρέπει νά ἔχεις πάντοτε ἀνοιχτά καί ἄγρυπνα
τά μάτια καί τά αὐτιά τῆς ψυχῆς σου. Ἔτσι θά
καταλαβαίνεις πότε ἔρχεται ἡ στιγμή γιά νά
κάνεις μιά σπουδαία πράξη. Πρόσεχε ὅμως!
Ἄν χάσεις τή μεγάλη στιγμή, πέρασε καί πάει!
Καί τότε πρέπει νά περιμένεις τήν ἑπόμενη.
Κατάλαβες;

— Ναί, θεῖε, πρέπει νά ἔχω ἄγρυπνα τά μάτια
καί τά αὐτιά τῆς ψυχῆς μου, γιά νά νιώσω τή
μεγάλη στιγμή! ἐπανέλαβε ὁ Σίμος.

— Μπράβο, παλληκάρι μου! φώναξε μέ καμά-
ρι ὁ σπουδαῖος θεῖος, σοῦ εὔχομαι νά νιώσεις
ὅλες τίς μεγάλες στιγμές καί νά κάνεις πολλές
καί μεγάλες πράξεις! Πᾶμε τώρα πίσω στό σπίτι.

Ἀπό κεῖνο τό ἀπόγευμα ὁ Σίμος ἔγινε ἀλλιώ-
τικος. Εἶχε μάτια κι αὐτιά ἀνοιχτά, μπάς κι ἔρθει
καμιά μεγάλη στιγμή, γιά νά κάνει κάτι σπου-
δαῖο. Ὅπου κι ἄν τόν συναντοῦσες ἦταν σκε-
πτικός, προσεκτικός. Μιά κοίταζε τό ρολόϊ του,

μιά τόν ὁρίζοντα πέρα. Ἄχ, πότε θά ἔρθει ἡ με-
γάλη στιγμή;... Κι ὅλο περίμενε... περίμενε...

Τά παιδιά στό Σχολεῖο πολύ παραξενεύτηκαν
μαζί του.

— Σίμο, γιατί δέν παίζεις πιά μαζί μας; 
— Δέν μπορῶ. Περιμένω κάτι μεγάλο.
— Τί μεγάλο;
— Ἄ, πού νά καταλάβετε ἐσεῖς... ἔλεγε ὁ Σί-

μος κι ἔφευγε ἀπό τήν παρέα.
Στό μάθημα οὔτε πού πρόσεχε τί ἔλεγε ἡ δα-

σκάλα. Τά μάτια του ἦταν κολλημένα στό πα-
ράθυρο, μήπως κι ἔρθει ἡ μεγάλη στιγμή νά
κάνει κανένα κατόρθωμα.

— Λοιπόν, παιδιά, εἶπε ἡ δασκάλα, ὅποιος λύ-
σει αὐτή τή δύσκολη ἄσκηση, θά πάρει μέρος
στό μεγάλο διαγωνισμό στή μεγάλη πολιτεία!
Σίμο, θέλεις νά προσπαθήσεις; Νομίζω θά
τά καταφέρεις!

— Θά ἤθελα πολύ, κυρία,
ἀπάντησε ὁ Σίμος μέ τά μά-
τια πάντα κολλημένα στό
τζάμι, ἀλλά... δέν προλα-
βαίνω. Ἄν ἔρθει ἡ με-
γάλη στιγμή καί τή χά-
σω;...

Ἡ δασκάλα
του τόν κοί-
ταξε πολύ
ἀνήσυχη.

Στό διάλειμμα
πάλι, καθώς καθό-
ταν μόνος στό
παγκάκι στήν
ἄκρη τῆς
αὐλῆς, εἶδε
δυό μικρά
τῆς Πρώ-
 της νά τσα-
κώνονται. Ξάφ-
νου τό ἕνα παραπά-

Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...

Ὁ Σίμος ὁ ΤρανόςὉ Σίμος ὁ ΤρανόςὉ Σίμος ὁ Τρανός

Φίλοι μου, γειά σας!
Τί κάνετε; Μήπως ἔφτασε καί στή γῆ τό νέο ΣΥΝΝΕΦΟτραγούδι; Ἐγώ ἐδῶ πάνω τό ἔχω μάθει

ἀπ᾽ ἔξω. Ὅπου και να πάω ἀκούω τό ΣΥΝΝΕΦΟτραγούδι: στά ΣΥΝΝΕΦΟπάρκα, στά ΣΥΝΝΕΦΟκα-

ταστήματα, στά ΣΥΝΝΕΦΟσχολεῖα! Παντοῦ σᾶς λέω! Κι ὅλα αὐτά γιά τό Σίμο! Μάλιστα!

Ὅμως ... μισό λεπτό... Τί εἴπατε; Δέν ξέρετε οὔτε τό Σίμο οὔτε τό τραγούδι;! Α-Π-Ι-Σ-Τ-Ε-Υ-Τ-Ο!

Θά σᾶς τά πῶ λοιπόν ἀπό τήν ἀρxή. Κι ἄν μοῦ ἔρθει ἡ ὄρεξη, θά σᾶς τό τραγουδήσω!
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ὁ Σίμος αὐτόν τόν λόγο. Ἡ καρδιά του ἄρχισε
νά χτυπᾶ γρήγορα. «Μέ εἶπε σπουδαῖο. Κι ὅμως
ἔκανα κάτι τόσο μικρό. Περίεργο!» σκεφτόταν
μέ κρυφή χαρά.

Τήν ἄλλη μέρα στό σχόλασμα καθώς κατηφό-
ριζε γιά τό σπίτι του, ἄκουσε πίσω του κλάματα.
Ἦταν ὁ συμμαθητής του ὁ Γιώργης τῆς κυρα-
Παναγιώταινας τῆς χήρας.

— Τί ἔπαθες, Γιώργη; ρώτησε κάπως ἀδιάφορα.
— Ἔχασα τά χρήματα πού μοῦ ᾽δωκε ἡ μάνα

μου γιά τήν ἐκδρομή καί τώρα...
Σάν κάτι νά ἔνιωσε ὁ Σίμος. Καί μέσα του

ἄκουσε πάλι τά χθεσινά λόγια τοῦ φούρναρη.
Γι᾽ αὐτό ἔψαξε μέ τό χέρι του στήν τσέπη του κι
ἔχωσε γρήγορα στήν τσάντα τοῦ Γιώργη τά
χρήματα.

— Πάρε τά δικά μου. Μένα μοῦ ᾽δωκε διπλά ὁ
νονός μου.

Ὁ Γιώργης τόν κοίταξε μέ θαυμασμό κι ὕστε-
ρα ρώτησε:

— Μά γιατί σέ λένε ἀκατάδεχτο κι ἐγωιστή,
ἀφοῦ δέν εἶσαι; Εἶσαι σπουδαῖος φίλος, Σίμο! Σ᾽
εὐχαριστῶ. Τρανός ὄνομα καί πράμα.

Κι ἔτσι πού λέτε φίλοι μου, σιγά σιγά ὁ Σίμος
τό ᾽νιωσε γιά τά καλά ὅτι καμιά καλή πράξη δέν
εἶναι μικρή κι ὅτι οἱ πιό σημαντικές στιγμές εἶ -
ναι αὐτές πού ζοῦμε τώρα! 

Τώρα πού μιλᾶμε ὁ Σίμος εἶναι μεγάλος καί
τρανός καί σπουδαῖος ἄνθρωπος. Τοῦ ἔβγαλαν
μάλιστα καί τραγούδι ἠπειρώτικο. Θέλετε νά
σᾶς τό τραγουδήσω;

Σίμο μου, ἄϊντε Σίμο μου,
Σίμο μου εἶπες θά γίνω τρανός
ἄνθρωπος, μωρέ ἄνθρωπος ὀνομαστός
ἄϊντε, ἔψαχνες τή μεγάλη στιγμή, 
μά δέν κοίταζες στή γῆ.
Σίμο μου, ἄϊντε Σίμο μου, 
τώρα μωρέ, τό ᾽νιωσες γιά καλά
οἱ μεγάλες στιγμές, ἄϊντε δέν εἶναι μακριά.
Γειά μωρέ γειά 
Γειά σου Σίμο παλληκάρι
πού ᾽χεις τοῦ τρανοῦ τή χάρη.
Ὅποιος, μωρέ, ὅποιος θέλει τρανός νά γενεῖ
ἄϊντε νά τηνε ἡ στιγμή!
Ἄς μή χάνουμε τήν ὥρα,
ἡ μεγάλη στιγμή εἶναι ΤΩΡΑ!

Σᾶς χαιρετῶ, ἄϊντε, μ᾽ ἀγάπη
τό ΣΥΝΝΕΦΟ

τησε κι ἔπεσε στό παρτέρι μέ τίς ἀγκαθωτές
τριανταφυλλιές. Ὁ Σίμος ἤθελε νά βοηθήσει,
ἀλλά ... ἄν ἐρχόταν καμιά σπουδαία στιγμή καί
τήν ἔχανε; Δέν κουνήθηκε λοιπόν ἀπό τή θέση
του.

Στό σπίτι τά ἴδια. Οὔτε πού ἔδινε χέρι σέ κα-
μιά δουλειά.

— Σίμο, ἔλα ἀγόρι μου, νά ταΐσουμε τά ἄλο-
γα, φώναζε ὁ πατέρας.

— Ἄ, δυστυχῶς δέν μπορῶ, ἔλεγε ὁ Σίμος.
— Σίμο, φώναζε ἡ μητέρα του, ἔλα νά μέ

βοηθήσεις!
— Δυστυχῶς δέν προλαβαίνω, ἀπαντοῦσε ὁ

Σίμος κι ἔφευγε τρέχοντας.
Ἔτσι σιγά - σιγά ξέκοψε ἀπ᾽ ὅλους. Ὅλα τοῦ

φαίνονταν τόσο μικρά κι ἀσήμαντα. Αὐτός πε-
ρίμενε μιά μεγάλη, πολύ μεγάλη στιγμή, γιά νά
κάνει ἕνα μεγάλο, πολύ μεγάλο κατόρθωμα!

Ὅμως περνοῦσε ὁ καιρός καί ἡ μεγάλη στιγ-
μή δέν ἐρχόταν. Πουθένα δέν φαινόταν καμιά
σημαντική πράξη. Ὁ Σίμος ἄρχισε νά στενοχω-
ριέται.

— Μά τί γίνεται; μονολογοῦσε καθισμένος
κάτω ἀπό τό δέντρο τῆς πλατείας. Περιμένω
ἐδῶ καί ἕνα χρόνο κι ὅμως δέν ἔκανα τίποτα
σπουδαῖο! Μά ποῦ εἶναι ἐπιτέλους οἱ μεγάλες
στιγμές;

Κείνη τήν ὥρα περνοῦσε ἀπό δίπλα του ὁ
φούρναρης τοῦ χωριοῦ. Κουβαλοῦ -

σε μέ τό γαϊδουράκι του σακκιά μέ
ζεστά καρβέλια ψωμί. Ὅμως ἦταν
τόσο βαριά πού ἄρχισαν νά χύνο-

νται στό δρόμο.
— Ἔεεεε! φώναξε αὐθόρμητα ὁ Σί-

μος. Πέφτουν τά ψωμιά!
Καί στή στιγμή ἔτρεξε νά τά μαζέψει.

Μάζευε, μάζευε κι ὅλο σκε-
φτόταν: «Ἄς καθυστερήσω

καί λιγάκι, ἐξάλλου οἱ
μεγάλες στιγμές ἀρ -
γοῦν». Ὅταν σήκωσε
καί τό τελευταῖο καρβέ-

λι, ὁ ἱδρώτας ἔτρεχε ἀπό
τό μέτωπό του.

— Μπράβο, παλληκάρι μου! Εἶσαι σπουδαῖο
παιδί! Σʼ εὐχαριστῶ, φώναξε ὁ φούρναρης. Καί
νά ᾽ξερες ποῦ τά πάω! Νά σέ κεῖνα τά φτωχο-
χώρια ἀντίκρυ στό ψηλό βουνό. Μπράβο, Σίμο!
Τρανός ὄνομα καί πράμα!

Πρώτη φορά στή ζωή του ἄκουγε
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