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Π ο ό λ ξ γ ξ π 
 

«Γηάινγνη Εσήο» είκαζ μ ηίηθμξ ημο αμδεήιαημξ πμο εημίιαζε βζα ημοξ ηαηδπδηέξ ηςκ 

κεακζηχκ ζοκηνμθζχκ Γοικαζίμο – Ηοηείμο μ εηθεηηυξ ζοκενβάηδξ ημο κεακζημφ ένβμο ηδξ 

ημπζηήξ ιαξ Βηηθδζίαξ, εεμθυβμξ ηαζ ζοββναθέαξ η. Άββεθμξ Γημφκδξ. Θε πμθθή πανά ημ 

Ζέκηνμ Ιευηδημξ ηδξ Ε. Θδηνμπυθεχξ ιαξ επζιεθήεδηε ηδκ έηδμζή ημο ηαζ ημ δζαεέηεζ ήδδ 

πνμξ πνήζζκ ηαζ ημζκήκ ςθέθεζακ ηςκ παζδζχκ ιαξ, αθθά ηαζ πνμξ ςθέθεζακ ηςκ μζημβεκεζχκ 

ημοξ ιέζς αοηχκ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ μθυηθδνδξ. 

Ξηυπμξ ηδξ πμζιακηζηήξ δζαημκίαξ ηςκ κέςκ ιαξ είκαζ κα βίκμοκ «ημ άθαξ ηδξ βδξ» πμο εα 

κμζηζιίζεζ έκακ ηυζιμ άκμζημ, ζηενδιέκμ ηδ «κμζηζιζά» πμο δ Ράνδ ημο Θεμφ πνμζθένεζ 

ζημκ άκενςπμ. Μνυηεζηαζ βζα ιζα δζαημκία ημπζαζηζηή, αθθά υιμνθδ. Αεκ απμγδιζχκεζ άιεζα 

«ημκ ημπζχκηα βεςνβυκ». Ώκ εηείκμξ υιςξ ημπζάζεζ δζαηνζηζηά ηαζ ιε ακοπυηνζηδ αβάπδ, μζ 

ηανπμί πμο εα θένμοκ μζ ζδιενζκμί κεανμί «αθαζημί ημο Βοαββεθίμο» εα είκαζ βθοηείξ ηαζ 

ςναίμζ.  

Θδ θδζιμκμφιε υηζ ηα παζδζά ιαξ ακδνχκμκηαζ ηαζ αολάκμοκ πκεοιαηζηά ακάιεζα ζε 

«αηάκεαξ ηαζ ηνζαυθμοξ», ιέζα ζε γζγάκζα πκεοιαηζηά. Θπμνεί αοηά κα ιδ δζαηνίκμκηαζ εη 

πνχηδξ υρεςξ, απεζθμφκ ςζηυζμ κα «απμπκίλμοκ» ημ  Ηυβμ ημο Θεμφ πμο μζ ηαθμί βεςνβμί, 

μζ ηθδνζημί ηαζ θασημί ηαηδπδηέξ ιαξ, ζπένκμοκ αευνοαα ζηα εφθμνα πςνάθζα ηςκ κεακζηχκ 

οπάνλεςκ.  

Ώπαζηείηαζ, θμζπυκ, λεπςνζζηή θνμκηίδα ηαζ επζιέθεζα απυ ημοξ επζθμνηζζιέκμοξ ημ 

κεακζηυ ένβμ. «Γζα κα βονίζεζ μ ήθζμξ, εέθεζ δμοθεζά πμθθή» -βζα κα εοιδεμφιε ημ θυβμ ημο 

πμζδηή ιαξ. «Θέθεζ ηζ μζ γςκηακμί κα δίκμοκ ημ αίια ημοξ». «Ια δίκμοκ αίια, βζα κα θάαμοκ 

Μκεφια» -υπςξ παναδίδεζ δ αζηδηζηή ιαξ βναιιαηεία. 

Λ δζάθμβμξ, δ μοζζαζηζηή επζημζκςκία, πνέπεζ κα ηαθθζενβείηαζ ζημ πχνμ ηςκ κεακζηχκ 

ιαξ ζοκηνμθζχκ ηαζ βεκζηά ζηδκ εηηθδζζαζηζηή ιαξ δζαημκία. Λ ιμκαδζηυξ ηνυπμξ κα αββίγεζ 

ημ Βοαββέθζμ, ημ παβπανιυζοκμ ιήκοια ηδξ ημζκήξ ζςηδνίαξ, ηζξ ηανδζέξ ηςκ ζφβπνμκςκ 

ακενχπςκ είκαζ κα απακηάεζ ζηα δζηά ημοξ ενςηδιαηζηά· κα ζοκακηάεζ ηαζ κα δζαθέβεηαζ ιε 

ηζξ δζηέξ ημοξ ακδζοπίεξ.  

Λζ άκενςπμζ ζήιενα ιπμνμφκ κα ακηθήζμοκ βκχζεζξ απυ πμζηζθία πδβχκ, απυ πμθθά 

ηακάθζα πθδνμθυνδζδξ. Ομ υηζ απεοεφκμκηαζ ζηδκ Βηηθδζία ιαξ, ηαηαεέημκηαξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ απμγδηχκηαξ «θυβμκ ςθεθείαξ», δείπκεζ υηζ ημθιμφκ κα πνμζεββίζμοκ 

ηδκ Μδβή ηδξ Ώθήεεζαξ, ημκ Ρνζζηυ, πμο ιπμνεί κα δνμζίζεζ ηζξ ροπέξ ιε «φδςν αθθυιεκμκ 

εζξ γςήκ αζχκζμκ»· ιε «ημ κενυ, απ‘ ημ μπμίμ ακ πζεζ ηακείξ δεκ εα δζράζεζ πμηέ», υπςξ 

δζααεααίςζε ηδ Ξαιανείηζδα, ηδ ιεηέπεζηα Ώβία Φςηεζκή, δίπθα ζημ Φνέαν ημο Εαηχα. 
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Ομ δζάθμβμ πνδζζιμπμίδζε μ Ρνζζηυξ ιαξ ςξ ιέζμκ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ ακενχπμοξ. Θε 

ημ πανάδεζβιά Ομο ιαξ οπμδεζηκφεζ ημ δζάθμβμ ςξ αζθαθή μδυ βζα ηδκ Ζαηήπδζδ· ςξ έκα 

δνυιμ πμο ζέαεηαζ ηδκ ακενχπζκδ πνμζςπζηυηδηα ηαζ οπμθμβίγεζ ηδκ πνμζςπζηή άπμρδ.  

Γδηάεζ ηδκ άπμρδ ηςκ Θαεδηχκ, χζηε κα ααζζζηεί ζ‘ αοηήκ –ηζ αξ είκαζ αηεθήξ- ηαζ κα 

μζημδμιήζεζ «θυβμκ Ώθδεείαξ». Νςηάεζ, βζα πανάδεζβια: «Πιείξ δε ηίκα ιε θέβεηε είκαζ;», βζα 

κα δχζεζ ζημκ μνιδηζηυ Μέηνμ ηδκ εοηαζνία κα μιμθμβήζεζ: «Ξο εζ μ Ρνζζηυξ, μ Πζυξ ημο 

Θεμφ ημο γχκημξ».  

Βπίζδξ, ζημ κμιζηυ πμο ακαγδημφζε (ιε δζάεεζδ κα ημκ παβζδέρεζ ή ιε ηνοθή εζθζηνίκεζα) 

ημκ ηνυπμ, βζα κα ηθδνμκμιήζεζ ηδκ αζχκζα Γςή, εα πεζ: «Βκ ης Ιυις ηζ βέβναπηαζ; Μχξ 

ακαβζκχζηεζξ;»  

Ξηδκ επί ημο νμοξ μιζθία Ομο εα «ζογδηήζεζ» οπυννδηα ιε ηζξ ηνέπμοζεξ ακηζθήρεζξ 

πενί δεζηήξ, βζα κα απμηαθφρεζ ημ ιμκαδζηά ζχγμκ Ήεμξ πμο ηαθείηαζ, ιε ζηαονζηή 

αοηαπάνκδζδ, κα οζμεεηήζεζ μ Ρνζζηζακυξ. Άθθμηε εα δζαθεπεεί ιε ηδκ ακενχπζκδ 

ηαεδιενζκυηδηα ηδξ μζημβεκεζαηήξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ  ηαζ εα ηδ πνδζζιμπμζήζεζ ζηζξ 

«πανααμθέξ» Ομο, βζα κα απεοεοκεεί ζηα μθζβμιαεή, πθδκ υιςξ δοραζιέκα βζα ημ «φδςν ημ 

γςκ», πθήεδ ηςκ ακενχπςκ πμο Ομκ αημθμοεμφζακ ζηζξ πυθεζξ ηαζ ηδκ φπαζενμ ηδξ 

Γαθζθαίαξ. 

Ομ ακά πείναξ ηαηδπδηζηυ αμήεδια έπεζ πάθζ ηδ ιμνθή εκυξ ακεμθμβίμο ηεζιέκςκ πμο 

δίκμοκ υιςξ μοζζαζηζηέξ απακηήζεζξ ζε ιζα ζεζνά ενςηήιαηα πμο εέημοκ ζοκήεςξ ηα παζδζά 

ιαξ είηε ζηζξ κεακζηέξ ζοκηνμθζέξ είηε ζηζξ ηαηαζηδκχζεζξ είηε ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα –ζημοξ 

πχνμοξ δδθαδή πμο μ η. Άββεθμξ Γημφκδξ δζαημκεί ηδ κέα βεκζά, ςξ εκζοκείδδημξ ενβάηδξ 

ημο Βοαββεθίμο, ςξ θεζημονβυξ ηδξ Μαζδείαξ ηςκ Φχηςκ ηαζ ημο Βοαββεθίμο ηαζ βκήζζμξ 

δάζηαθμξ, υπζ απθά ςξ επαββεθιαηίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ... Ομκ εοπανζζημφιε εενιά ηαζ βζα 

ηδκ ενβαζία ημο αοηή, εοπυιεκμζ παηνζηά μ Θευξ κα ημκ εκζζπφεζ ζημ οπεφεοκμ ένβμ ημο. 

Ξημοξ ηθδνζημφξ ηαζ ημοξ θασημφξ ζοκενβάηεξ ιαξ πμο εα πνδζζιμπμζμήζμοκ ημκ 

πανυκηα ηυιμ εοπυιαζηε δφκαιδ απυ Θεμφ ηαζ πθμφζζμ θςηζζιυ, πνμηεζιέκμο κα 

δζαθεπεμφκ ιε ηα παζδζά ιαξ οπεφεοκα, ιε ιοαθυ ηαζ αοηζά ακμζπηά, ιε πκεφια οπμιμκήξ ηαζ 

εοζίαξ, πνςηίζηςξ υιςξ ιε ιζα ηανδζά δζάπθαηα ακμζπηή πμο εα ακαημοθίγεζ ηαζ εα ακαπαφεζ 

ημοξ θμβζζιμφξ ηαζ εα εέηεζ ζε εβνήβμνζδ ηζξ ζοκεζδήζεζξ. 
 

Ηεοηάδα, 8 Ληηςανίμο 2015 
 

Λ ΘΔΟΝΛΜΛΗΕΟΔΞ 

 

 

† Λ Ηεοηάδμξ ηαζ Εεάηδξ  Θ ε υ θ ζ θ μ ξ 
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Οδηγίεπ για ςξσπ ρσμςξμιρςέπ  
ξμάδωμ ρσζήςηρηπ 

 

 

Ι.  Ππιμ αοό ση ςτμάμσηςή ςαρ με σημ ξμάδα: 

1. Ώημφζηε πνμζεηηζηά ηδκ εζζήβδζδ πμο πνμδβείηαζ. 

2. Ζναηήζηε ζδιεζχζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εζζήβδζδξ. 

 

ΙΙ.   Κασά ση διάπκεια σηρ ξμάδαρ ςτζήσηςηρ 

1. Ξοβηεκηνςεείηε ζημ πχνμ πμο έπεζ μνζζηεί βζα ηδκ μιάδα ζαξ ηαζ πνμζπαεήζηε κα 

πενζμνίζεηε ηδκ ακαζηάηςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο πνμζένπμκηαζ υθμζ ζημ ιένμξ αοηυ. 

2. Ζαείζηε ζε ηφηθμ, έηζζ χζηε υθμζ κα ιπμνμφκ κα αθέπμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ. Μνμζέληε 

χζηε υθμζ κα απμηεθμφκ ιένμξ ημο θοζζημφ ηφηθμο. 

3. Μανμοζζάζηε ημκ εαοηυ ζαξ ζηδκ μιάδα ζαξ. (Ώπαναίηδημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

πνχηςκ ζοκακηήζεςκ). 

4. Φνμκηίζηε χζηε υθμζ μζ ιεηέπμκηεξ κα ζοζηδεμφκ ιεηαλφ ημοξ. Ώοηή είκαζ ιζα ηαθή 

εοηαζνία ηαζ βζα ζαξ κα απμικδιμκεφζεηε ηα μκυιαηα ηςκ παζδζχκ. 

5. Θε αάζδ ηζξ ζδιεζχζεζξ ζαξ οπεκεοιίζεηε ζημοξ ιεηέπμκηεξ ηδ ααζζηή ζδέα ηδξ 

εζζήβδζδξ πμο πνμδβήεδηε. Ώοηυ εα ημοξ αμδεήζεζ κα ηαηαθάαμοκ υηζ είζηε 

πνμεημζιαζιέκμζ κα δζεοημθφκεηε ηδ ζογήηδζή ημοξ ηαζ εα έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα 

επζηεκηνςεμφκ ζημ εέια πνζκ απυ ηδ ζογήηδζδ 

6. Κεηζκήζηε κα ηάκεηε ηζξ αηυθμοεεξ εκένβεζεξ: 

α. Νςηήζηε έκα ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ηζ ημο έηακε πενζζζυηενμ εκηφπςζδ ζηδ 

ζογήηδζδ, ππ. ηζ είκαζ αοηυ πμο λεπχνζζε ηαζ ηνάηδζε ζημ ιοαθυ ημο. 

α. Νςηήζηε υθδ ηδκ μιάδα εάκ ηακείξ εα ήεεθε κα ζπμθζάζεζ μηζδήπμηε εζπχεδηε ζηδκ 

μθμιέθεζα. 

β. Νςηήζηε ή υθδ ηδκ μιάδα ή έκα πνυζςπμ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εζζήβδζδ. 

7. Βπακαθάαεηε ηζξ εκένβεζεξ ιέπνζ ημ 6, ιέπνζ δ ζογήηδζδ κα ανπίζεζ κα εκδζαθένεζ ηα 

παζδζά ηαζ ζζβά - ζζβά κα πενκάεζ ζηα πένζα ημοξ. 

Ξε αοηυ ημ ζδιείμ έπεηε πθέμκ θηζάλεζ ημ πθαίζζμ ηδξ ζογήηδζδξ ηαζ ηδκ έπεηε 

παναδχζεζ ζηα παζδζά. Οχνα πζα είκαζ δ ηαηάθθδθδ χνα κα αζηήζεηε ηδκ ζηακυηδηά ζαξ κα 

αημφηε. Ξε αοηυ ημ ζδιείμ δ ιυκδ ζαξ δμοθεζά είκαζ κα δζαηδνήζεηε γςκηακή ηδκ 

αηιυζθαζνα. 
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ΙΙΙ. Πώρ μα διασηπείσε ζψμσαμή σημ ασμόςυαιπα 

1.  Ια θνμκηίγεηε κα απεοεφκεζηε ζε υθμοξ ημοξ ιεηέπμκηεξ ζηδκ μιάδα. 

2. Ζάκεηε ιζηνά ζπυθζα ςξ ζπυθζμ ζε αοηά πμο θέκε ηα παζδζά. Ώοηυ εα ημοξ ηάκεζ κα 

ηαηαθάαμοκ υηζ εκδζαθένεζηε ηαζ υηζ παναημθμοεείηε ηδ ζογήηδζδ. 

3. Ώκ δεκ έπεηε ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ κα πείηε ςξ ζπυθζμ ζηδ βκχιδ εκυξ παζδζμφ, ηυηε: 

α. Μαναθνάζηε ηαζ επακαθάαεηε αοηυ πμο έπεζ ήδδ εζπςεεί. 

α. Νςηήζηε εάκ ηάπμζμξ εέθεζ κα πνμζεέζεζ ηάηζ παναπάκς ζε αοηή ηδκ άπμρδ. 

β. Θέζηε ιία κέα ενχηδζδ ααζζζιέκδ ζηδκ παναπάκς βκχιδ. 

4. Ρνδζζιμπμζήζηε ηδ ζζςπή. Θδκ αζζεάκεζηε άαμθα ιε αοηή. Ηίβεξ ζηζβιέξ ζζςπήξ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ζογήηδζδξ δεκ είκαζ ζδιάδζ απμηοπίαξ ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ πμθφηζιμ 

πνυκμ βζα κα επςθεθδεμφκ μζ ιεηέπμκηεξ ηαζ κα ζηεθημφκ υζα έπμοκ ήδδ εζπςεεί. Ξοκήεςξ 

ηάπμζμξ πμο ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή δεκ έπεζ ιζθήζεζ ζδζαζηένςξ εα ημ δεζ ςξ εοηαζνία βζα κα 

ιζθήζεζ. 

 

IV. Πώρ μα σελειώμεσε μια ξμάδα ςτζήσηςηρ 

1. Ώκαηεθαθαζχζηε υθα ηα ηεκηνζηά ζδιεία ηα μπμία ζογδηήεδηακ. 

2. Μνμζεοπδεείηε υθμζ ιαγί. Νςηήζηε ηα παζδζά εάκ ηάπμζμξ απυ αοημφξ εα ήεεθε κα πεζ 

ηδκ πνμζεοπή. 

   

V. Κασάλξγξρ αοό μη: 

1. Θδ ιζθάηε ζοκέπεζα εζείξ. 

2. Θδκ αθήκεηε άθθμοξ ζοκημκζζηέξ κα ηάκμοκ ζοπκά παναηδνήζεζξ ηαζ ζπυθζα. 

3. Θδκ ηνζηζηάνεηε ηα ζπυθζα ηακεκυξ. 

4. Θδ θεφβεηε απυ ημ εέια ηδξ ζογήηδζδξ. 
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Δσξ λόγια από ςξμ επιμεληςή 
 

 

Αγαοησξί οασέπερ και αδελυξί, 

Θε ηδ Ράνδ ημο Θεμφ ζοβηεκηνχζαιε ζε έκακ ηυιμ αμδεδηζηυ οθζηυ βζα κεακζηέξ 

ζοκηνμθζέξ εθήαςκ (ιαεδηχκ Γοικαζίμο – Ηοηείμο) ηαζ βζα ημ ηαηδπδηζηυ έημξ 2015 – 

2016. Ομ θεηζκυ ακεμθυβζμ έπεζ ηίηθμ «Αζάθμβμζ Γςήξ» ηαζ οπυηζηθμ, εκδεζηηζηυ ημο 

πενζεπμιέκμο: «Βθδαζηέξ ενςηήζεζξ - Λνευδμλεξ απακηήζεζξ». 

Οζξ ενςηήζεζξ ιαξ ηζξ εέημοκ ηα παζδζά ιαξ ζοπκά ηαηά ηδ δζαημκία ιαξ ζηδκ εκμνζαηή 

ζοκηνμθζά ημο Ε. Ι. Ώβ. Ονζάδμξ ζηδ Γανίηζα, ζηζξ Βηηθδζζαζηζηέξ Θαεδηζηέξ Ζαηαζηδκχζεζξ 

ηδξ Ε. Θ. Ηεοηάδμξ ηαζ Εεάηδξ «Δ Φακενςιέκδ», ζημ 6μ Γοικάζζμ Ζένηοναξ, αθθά ηαζ ζηζξ 

ημζκςκζηέξ ιαξ ζοκακαζηνμθέξ. Μμθθέξ απυ ηζξ απακηήζεζξ ακηθήζαιε αοημφζζεξ απυ ηδκ 

αλζυθμβδ ζζημζεθίδα «Λνευδμλεξ απακηήζεζξ», ημ πενζμδζηυ «Οα Ζνίκα» ηαζ ημ ζζημθυβζμ ημο 

π. Θειζζημηθή Θμονηγακμφ, ζοιπθδνχκμκηαξ υ,ηζ ηνίκαιε ακαβηαίμ. 

Γζα ηδκ ηαθφηενδ πνήζδ ημο οθζημφ δζεοηνζκίγμοιε ηα παναηάης: 

1. Θοιίγμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα αμήεδια, υπζ βζα «αζαθίμ φθδξ». Θπμνείηε κα ημ 

ζοιαμοθεοηείηε ζημ ααειυ πμο ημ ηνίκεηαζ ακαβηαίμ ηαζ κα δζαθέλεηε εηείκα απυ ηα εέιαηα 

ηαζ ηα ενςηήιαηα πμο «ηαζνζάγμοκ» ζηδ δζηή ζαξ ζοκηνμθζά. Ξαξ έπμοκ νςηήζεζ δδθαδή ζε 

ακφπμημ πνυκμ ή ζηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκάκηδζδξ ή έπεηε δζαπζζηχζεζ ζε άθθδ εοηαζνία υηζ 

απαζπμθμφκ ηα δζηά ζαξ παζδζά.  

2. Βπζθέλαιε ηα ζοβηεηνζιέκα εέιαηα, χζηε μζ έθδαμί ιαξ, ιέζα απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο 

δίκμκηαζ, κα έπμοκ αθμνιέξ βζα ιεβαθφηενδ ηαζ πενζζζυηενμ ζοκεζδδηή ζοιιεημπή ζηδ Θεία 

Ηαηνεία. 

3. Λζ απακηήζεζξ είκαζ ζοκήεςξ εηηεηαιέκεξ. Θπμνμφκ υιςξ κα αμδεήζμοκ ημοξ 

ηαηδπδηέξ ηαθφηενα, κα έπμοκ ηαηακμήζεζ μθυπθεονα ημ εέια ηάεε ζοκάκηδζδξ ηαζ κα είκαζ 

ζε εέζδ κα απακηήζμοκ ιε ιεβαθφηενδ επάνηεζα ζημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηςκ παζδζχκ. Ώοηυ 

πνμτπμεέηεζ υηζ ηαζ μζ ίδζμζ πνμαθδιαηίγμκηαζ ηαζ «ηαθφπημκηαζ» απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο δ 

Μίζηδ ιαξ δίκεζ ζηα δζαπνμκζηά ενςηδιαηζηά ημο ακενχπμο. Αζαθμνεηζηά, δεκ ιπμνμφιε κα 

ααδίγμοιε «λοπυθδημζ ζη‘ αβηάεζα». «Φςηζζεήκαζ δεζ πνχημκ ηαζ είηα θςηίζαζ...» 

4. Θπμνμφιε κα ανμφιε ηάπμζμκ έλοπκμ ηαζ πναηηζηυ ηνυπμ βζα κα είιαζηε αέααζμζ υηζ ηα 

εέιαηα πμο εα επζθέλμοιε απαζπμθμφκ υκηςξ ηα παζδζά ηδξ μιάδαξ ιαξ. Μ.π. έπμοιε βνάρεζ 

ζε πανηάηζα ηάπμζα ή υθα ηα ενςηήιαηα πμο ζοκακηάιε ζημ πανυκ αμήεδια, ηα αάγμοιε 

υθα ιαγί ζε έκα ημοηί, ημ μπμίμ πενκάεζ ιπνμζηά απυ ηα παζδζά γδηχκηαξ ημοξ κα δζαθέλμοκ 

ιζα ενχηδζδ πμο ημοξ εκδζαθένεζ βζα κα ηδ ζογδηήζμοιε είηε ζε αοηήκ είηε ζηδκ επυιεκδ 

ζοκάκηδζδ –ακ εέθμοιε κα είιαζηε έημζιμζ. Ή, ζηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ ηδξ πνμκζάξ ηαζ πάθζ 

υηακ ελακηθδεμφκ ηα εέιαηα πνμξ ζογήηδζδ, γδηάιε απυ ηα παζδζά κα βνάρμοκ ζε πανηάηζα 

ηνεζξ ή πέκηε ενςηήζεζξ πμο εα έηακακ ζε έκακ ζενέα πμο εα ζοκακημφζακ ηοπαία ζημ δνυιμ 

–ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ηαζ ηςιζηέξ ενςηήζεζξ, πμο ηζ αοηέξ υιςξ ιπμνμφιε κα 

αλζμπμζήζμοιε! Ώηυιδ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε έκακ «ηαηαζβζζιυ ζδεχκ»: ζε έκα ιεβάθμ 

πανηυκζ κα βνάρμοιε ηδ θέλδ «Βηηθδζία» ή ηζξ θέλεζξ «Θευξ» ηαζ «Άκενςπμξ» ηαζ κα 

γδηήζμοιε απυ ηα παζδζά κα βνάρμοκ θέλεζξ πμο ιαξ ένπμκηαζ ζημ ιοαθυ ζπεηζηέξ ιε αοηέξ –

αμδεάιε κα ειπθμοηζζεμφκ εέημκηαξ αμδεδηζηά ενςηήιαηα. 
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5. Ζαθυ εα είκαζ, ηαηά ηδκ πανμοζίαζδ ημο εέιαημξ, κα οπμαάθθμοιε ιζα ανπζηή 

ενχηδζδ ζηδ ζοκηνμθζά, βζα κα δμεεί ημ «εκανηηήνζμ θάηηζζια» ηδξ ζογδηήζεζξ. Οα παζδζά 

εα ηθδεμφκ κα δχζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ απακηήζεζξ, ηζξ ζογδηάιε ηαζ ζημ ηέθμξ ηαηαεέημοιε 

ηδ δζηή ιαξ απάκηδζδ, ηδ εέζδ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ. Ρνεζάγεηαζ, αεααίςξ, κα έπμοιε 

πνμεημζιαζεεί, έπμκηαξ ιεθεηήζεζ ημ πανυκ αμήεδια ηαζ υ,ηζ άθθμ εεςνήζμοιε πνήζζιμ. 

6. Δ επελενβαζία πμθθχκ εειάηςκ ιπμνεί κα βίκεζ ζε πενζζζυηενεξ απυ ιία ζοκακηήζεζξ, 

πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ, υζμκ ημ δοκαηυκ πθδνέζηενα, πενζζζυηενεξ ενςηήζεζξ ηςκ 

παζδζχκ. 

7. Ζάεε εέια ζοκμδεφεηαζ απυ ζζημνία - αθμνιή βζα ζογήηδζδ. Θπμνείηε κα ηδκ 

πνδζζιμπμζήζεηε ή υπζ, ακάθμβα ιε ηδκ ηνίζδ ζαξ. Λζ ζζημνίεξ υιςξ ανέζμοκ ζηα παζδζά ηαζ 

αοηήξ ηδξ δθζηίαξ, πμθφ δε πενζζζυηενμ ακ πνυηεζηαζ βζα πναβιαηζηά παναδείβιαηα απυ ηδ 

γςή ηαζ ηδκ Εζημνία. Βπζπθέμκ, ηναημφκ αιείςημ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ ηαζ 

γςκηακεφμοκ ηδ ζοκάκηδζδ. 

8. ηακ νςηάιε ηα παζδζά, αξ θνμκηίγμοιε μζ ενςηήζεζξ κα «πηίγμοκ» ζζβά - ζζβά ημ εέια 

ιαξ, δδθαδή κα ηίεεκηαζ ιε ηνυπμ πμο εα πνμςεμφκ ζηαδζαηά ηδκ ακάπηολδ ημο εέιαημξ -

είηε αημθμοεμφκ ιζα ζζημνία ή ιζα ιζηνή εζζαβςβή ζημ εέια. Θε ιζηνέξ δζεοηνζκζζηζηέξ 

ενςηήζεζξ (πμζυξ, ηζ, βζαηί, πυηε, πμφ;) ιπμνμφιε κα εθέβλμοιε ακ πνάβιαηζ ηαηάθααακ ηα 

παζδζά αοηυ πμο πνμδβμοιέκςξ είπαιε. Ώξ παναηζκμφιε αηυιδ ηα παζδζά κα ενιδκεφζμοκ ηαζ 

κα αλζμθμβήζμοκ υ,ηζ άημοζακ ιε πζμ ζφκεεηεξ ηαζ απαζηδηζηέξ ενςηήζεζξ. Ώοηέξ εα πνέπεζ 

κα είκαζ ζαθείξ, ζφκημιεξ, ιε θελζθυβζμ ηαηακμδηυ ζηα παζδζά. Μνμηζιμφιε ηζξ «ακμζπηέξ» 

ενςηήζεζξ, αοηέξ δδθαδή πμο δεκ ιπμνμφκ κα απακηδεμφκ ιμκμθεηηζηά. Ώξ ιδκ νςηήζμοιε, 

βζα πανάδεζβια, «ηζ είκαζ αοηυ;», αθθά «ηζ βκςνίγεηε βζ‘ αοηυ;». Μενζιέκμοιε θίβμ πνζκ ιαξ 

απακηήζμοκ. Αεκ αζαγυιαζηε κα πδδήλμοιε ζε ζοιπενάζιαηα ηαζ ―ζςζηέξ‖ απακηήζεζξ. 

9. Γεκζηή ανπή ημο οβζμφξ ηαζ επμζημδμιδηζημφ δζαθυβμο είκαζ κα ζεαυιαζηε ηζξ απυρεζξ 

ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ηςκ παζδζχκ, υπμζεξ ηζ ακ είκαζ αοηέξ, πςνίξ κα είιαζηε απμννζπηζημί! Αεκ 

οπάνπεζ «θάεμξ απάκηδζδ», αθθά «δζαθμνεηζηή ζηέρδ», ζεααζηή, πμθφηζιδ βζα ηδ ζογήηδζδ 

ηαζ εκδζαθένμοζα.  

10. Ξοιπενζθαιαάκμοιε ζηδ ζογήηδζδ υθα ηα παζδζά, υπζ ιυκμ έκα - δομ μιζθδηζηά. Έκαξ 

ηνυπμξ βζα κα εκεαννφκμοιε ηα ιεβάθα παζδζά κα εηθναζημφκ είκαζ κα ημοξ πμφιε κα 

βνάρμοκ ζ‘ έκα πανηί υθμζ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ή κα ηάκμοιε ιζα άηοπδ δδιμζηυπδζδ ιε 

ενςηδιαημθυβζμ πμο εα δμεεί ζε υθμοξ. Γζα ημ ηεθεοηαίμ αοηυ ιπμνμφιε κα δζαιμνθχζμοιε 

ιε ηδ αμήεεζά ημοξ ηαζ κα παίλμοιε υθμζ ιαγί ιζα παναθθαβή ημο ηδθεμπηζημφ παζπκζδζμφ 

«Άημο ηζ είπακ». 

11. Ξε ιζα ζογήηδζδ ζοιιεηέπμοκ ιεκ υθμζ, αθθά ημκ ηφνζμ νυθμ ημκ έπεζ μ ηαηδπδηήξ. 

Ξοκημκίγεζ ημ δζάθμβμ ηαζ πανειααίκεζ υπμο πνεζάγεηαζ ιε ζπυθζα ηαζ ημπμεεηήζεζξ πμο εα 

αμδεήζμοκ ηδκ πμνεία ηδξ ημοαέκηαξ. 

Όζηενα απυ ηα παναπάκς, εφπμιαζ ζε υθμοξ ηαθή ηαζ εοθμβδιέκδ ζεναπμζημθζηή πνμκζά! 

Ζαθή δφκαιδ, ζημ, πανζηςιέκμ απυ ημ Θευ, ένβμ πμο επζηεθείηε· ζημκ αβχκα ζαξ κα 

«ιμνθςεεί» μ Ρνζζηυξ ζηζξ ηανδζέξ ηςκ κέςκ πμο δζαημκείηε πνμξ δυλακ Θεμφ! 
 

Με αδελυική αγάοη 

 

Ά γ γ ε λ ξ ρ   Γ κ ξ ύ μ η ρ 
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† Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

ΛΕΤΚΑΔΟ & ΙΘΑΚΗ 

ΘΕΟΥΙΛΟ 

 

Ἀρ. Πρωτ.:  1061 
 

Ἐν Λευκάδι, τῇ 18ῃ επτεμβρίου 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

Ἕνα πολύ γνωστό, σύγχρονο τραγούδι μᾶς ὑπενθυμίζει τή μεγάλη ἀλήθεια πού ἡ Ἐκκλησία 

μας, αἰῶνες τώρα, τονίζει: «Ζωή πού δέν μοιράζεται εἶναι ζωή χαμένη!» 

Ὁ Θεός μας εἶναι Σριαδικός! Εἶναι κοινωνία Προσώπων: Πατήρ, Τἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα! 

Ὁ Χριστός μας ἦρθε στόν κόσμο καί κάλεσε σέ ἑνότητα ὅλους τούς ἀνθρώπους. Κάλεσε, 

πρῶτα – πρῶτα, κοντά Σου τούς Δώδεκα Μαθητές καί Ἀποστόλους Σου καί ὕστερα ἄπειρα 

πλήθη ἀνθρώπων. υγκρότησε ἔτσι τήν Ἐκκλησία Σου, μία συνάντηση Θεοῦ καί ἀνθρώπων! 

Μᾶς κάλεσε νά μετάσχουμε στή «Θεία Κοινωνία» -ἀρχικά, κάθε φορά πού τελεῖται ἡ Θεία 

Λειτουργία καί στή συνέχεια, στή ζωή μας ὁλόκληρη. 

Ρώτησαν κάποτε τό νέο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, πῶς εἶναι 

ὁ Παράδεισος καί πῶς ἡ Κόλαση. Ἐκεῖνος ἀπάντησε μέ μία πολύ παλιά, διδακτική ἱστορία:  

«Κάποτε ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τοῦ δείξει τό ἴδιο ἀκριβῶς, πῶς εἶναι 

δηλαδή ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση. Ἕνα βράδυ, λοιπόν, στόν ὕπνο του, ἄκουσε μία φωνή νά τοῦ 

λέει: «Ἔλα, νά σοῦ δείξω τήν Κόλαση». 

Βρέθηκε τότε σέ ἕνα δωμάτιο, ὅπου πολλοί ἄνθρωποι κάθονταν γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι καί στή 

μέση ἦταν μιά κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Ὅλοι ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἦταν πεινασμένοι, γιατί δέν 

μποροῦσαν νά φᾶνε. Στά χέρια τους κρατοῦσαν ἀπό μία πολύ μακριά κουτάλα. Ἔπαιρναν ἀπό τήν 

κατσαρόλα τό φαγητό, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά φέρουν τήν κουτάλα στό στόμα τους. Γι’ αὐτό ἄλλοι 

γκρίνιαζαν, ἄλλοι φώναζαν, ἄλλοι ἔκλαιγαν… 

Μετά ἄκουσε τήν ἴδια φωνή νά τοῦ λέει: «Ἔλα τώρα νά σοῦ δείξω καί τόν Παράδεισο». 

ΜΗΝΤΜΑ 

ΕΠΙ Σῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΟΤ ΕΣΟΤ  

2 0 1 5  -  2 0 1 6 
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Βρέθηκε τότε σέ ἕνα ἄλλο δωμάτιο, ὅπου πολλοί ἄνθρωποι κάθονταν γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι 

ἴδιο μέ τό προηγούμενο. Στή μέση ἦταν πάλι μιά κατσαρόλα μέ φαγητό καί εἶχαν τίς ἴδιες μακριές 

κουτάλες. Ὅλοι ὅμως ἐδῶ ἦταν χορτᾶτοι καί χαρούμενοι! Ὁ καθένας ἔπαιρνε μέ τήν κουτάλα του 

φαγητό ἀπό τήν κατσαρόλα καί τάιζε τόν ἄλλον». 

τήν Ἐκκλησία μας, ἀγαπητά μου παιδιά, μποροῦμε νά ζοῦμε ὅλοι μαζί, σάν ἀδέρφια, μέ 

κοινό Πατέρα μας, τόν Θεό! Μποροῦμε νά μοιραζόμαστε τή ζωή! Νά χαιρόμαστε «μετά 

χαιρόντων» ἤ νά κλαῖμε καί νά συμπάσχουμε «μετά κλαιόντων»! Μποροῦμε νά ἀκυρώνουμε τή 

μοναξιά καί νά βιώνουμε αὐτό πού λέει ὁ λαός μας: «Λύπη μοιρασμένη, μισή! Χαρά μοιρασμένη, 

διπλή!» 

Ἀρχίζουν ἀπό σήμερα καί στήν Ἐνορία σας  οἱ Παιδικές καί Νεανικές υντροφιές, ὅπως καί 

στίς ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Θά συναντιέστε τακτικά, ὄχι γιά νά 

ἀποκομίσετε δῆθεν γνώσεις θρησκευτικές, ἀλλά γιά νά μοιραστεῖτε τή ζωή. Σή Ζωή τήν 

ἀληθινή, πού ὁ Χριστός προσφέρει στόν κόσμο! Γιά νά μή νιώθετε μόνοι καί ἀπαρηγόρητοι, ἀλλά 

νά χαίρεστε στή ζωή σας τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί ὅλων τῶν φίλων σας τήν 

παρουσία, πού εἶναι ἀδέρφια μας στό Ὄνομα Ἐκείνου. 

Μή περιορίζεστε ὅμως στήν ὥρα τῆς συζήτησης! Ἀναζητῆστε μέ τόν Ἱερέα σας καί τούς 

κατηχητές σας καί ἄλλες εὐκαιρίες γιά νά συναντηθῆτε στήν Αὐλή τοῦ Χριστοῦ μας, τήν 

Ἐκκλησία μας γιά κάποια δραστηριότητα ἐποικοδομητική καί οὐσιαστικά ψυχαγωγική!  

Πρωτίστως ὅμως ἐλᾶτε στό ναό μέ τήν οἰκογένειά σας γιά τή μεγάλη συνάντηση Θεοῦ καί 

ἀνθρώπων, τή Θεία Λειτουργία. Ἐλᾶτε ἐκεῖ πού συναντιέται πραγματικά ὁ Οὐρανός καί ἡ γῆ· 

ἐκεῖ πού ἀνοίγουν οἱ ψυχές παράθυρα μέ θέα τόν Οὐρανό καί τόν «πλησίον». 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

Ὁ Χριστός δέν περιμένει ἐμᾶς νά τοῦ χτυπήσουμε τήν πόρτα. Ἔρχεται πρῶτος στή θύρα τῆς 

καρδιᾶς μας, χτυπάει διακριτικά καί μᾶς προσκαλεῖ, ἄν θέλουμε, νά Σόν συναντήσουμε! Ἀξίζει! 

Εὐλογημένη νά εἶναι ἡ νέα κατηχητική χρονιά καί ὁ Θεός νά μᾶς χαρίζει πάντοτε 

τήν εὐλογία τῆς συνάντησης καί τή χαρά τῆς ἐπι -Κοινωνίας!  
 

Μέ πατρικές εὐχές καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη 

Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ Α ΠΑΣΕΡΑ 

 

 

 

† Ο Λευκάδος και Ιθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς 
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ΚΑΣΗΥΗΣΙΚΟ ΓΣΟ 2015 – 2016 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΜΗΝΑΣ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

Ο 

Κ 

Σ 

Ω 

Β 

Ρ 

Ι 

Ο 

 

10-11/10/2015 Η μμμνθηά ηεξ ακηίζηαζεξ  

17-18/10/2015 Πνμζεοπή  

24-25/10/2015 Γθθιεζία θαη Γθθιεζηαζμόξ – Α΄ 

31-1/10/2015 Γθθιεζία θαη Γθθιεζηαζμόξ – Β΄ 

Ν 

Ο 

Γ 

Μ 

Β 

 

Ρ 

Ι 

Ο 

 

 

7-8/11/2015 Δεμημονγία – Άγγειμη – Δηάβμιμξ 

14-15/11/2015 Μεηά ζάκαημκ δςή 

21-22/11/2015 Η Πακαγία μαξ  

28-29/11/2015 Πανάδεηζμξ, Δεοηένα Πανμοζία θαη Σειηθή Κνίζε 

Δ 

Γ 

Κ 

Γ 

Μ 

Β 

Ρ 

Ι 

Ο 

 

5-6/12/2015 Οη Άγημί μαξ  

12-13/12/2015 Μεηάκμηα θαη Γλμμμιόγεζε  

19-20/12/2015 Θεία Κμηκςκία 

Ι 

Α 

Ν 

Ο 

Τ 

Α 

Ρ 

Ι 

Ο 

 

9-10/1/2016 Πνμιήρεηξ θαη Δεηζηδαημμκίεξ 

16-17/1/2016 Ιενςζύκε θαη Ιενείξ 

23-24/1/2016 Από ημ θίκεμα “ακηη-fastfood” ζημ... “ακηη-facebook” θίκεμα 

30-31/1/2016 Οη ήνςεξ ηεξ μηθμγέκεηαξ 

Φ 

Γ 

Β 

Ρ 

Ο 

Τ 

 

Α 

Ρ 

Ι 

Ο 

 

6-7/2/2016 Σμ δηαδίθηομ μαξ θάκεη... «ακήζηθμοξ»; 

13-14/2/2016 Βάπηηζμα θαη Γάμμξ 

20-21/2/2016 Γύνς από ηε δςή μαξ – Α΄ 

27-28/2/2016 Γύνς από ηε δςή μαξ – Β΄ 

Μ 

Α 

Ρ 

Σ 

Ι 

Ο 

 

5-6/3/2016 Νεθνμί ή θεθμημεμέκμη; 

12-13/3/2016 Γύνς από ηε δςή μαξ – Γ΄ 

19-20/3/2016 Γύνς από ηε δςή μαξ – Δ΄ 

26-27/3/2016 Έκαξ έθεβμξ κεμμάνηοναξ: Άγημξ Ιςάκκεξ μ Μμκεμβαζηώηεξ 

Α 

Π 

Ρ 

Ι 

Λ 

Ι 

Ο 

 

2-3/4/2016 Αιύγηζημη ζηηξ δοζθμιίεξ. Οη ζηαονμί ηςκ δμθημαζηώκ μαξ 

9-10/4/2016 Η μακία με ηε θνίθε 

16-17/4/2016 Έκα ακαροθηηθό θαη... γηα ηεκ ροπή μμο 

23-24/4/2016 Ακάζηαζε 

ΜΑΪΟ 14-15/5/2016 Υνεζημμπμίεζε έλοπκα ημ θαιμθαίνη ζμο! 
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Μια οπξςετφή  

για αθλησέρ 
 

Εοξτπάμιε Βαςιλιά και Θεέ μαρ,  

Εςύ οξτ με σξμ σατπό και σημ Αμάςσαςή ςξτ 

ςτμέσπιχερ ση δύμαμη σξτ διαβόλξτ, κασάπγηςερ 

σημ ενξτςία σξτ θαμάσξτ και μαρ φάπιςερ ση ζψή·  

Εςύ οξτ φαπίζειρ τγεία και ετπψςσία ςσξ 

ςώμα μαρ και θεπαοεύειρ σιρ αςθέμειέρ μαρ· 

Εςύ οξτ δίμειρ σξ αμάπαμσξ ςσευάμι σηρ μίκηρ ςε όςξτρ αγψμίζξμσαι σξμ 

αγώμα σξμ καλό και σπέφξτμ έμσιμα ςσξ δπόμξ σξμ ομετμασικό· 

Εςύ ετλόγηςε και σηρ ξμάδαρ μαρ σξμ αγώμα και εμίςφτςέ μαρ με σημ 

ιςφτπή ςξτ δύμαμη, για μα μημ σπέφξτμε μάσαια, αλλά μα αςκξύμε σα μέλη 

σξτ ςώμασόρ μαρ και μα λαμβάμξτμε εοάνια σηρ μίκηρ σξ έοαθλξ, αυξύ και 

σξτ ςώμασξρ η γτμμαςσική είμαι αοαπαίσηση για σημ τγεία μαρ. 

Ανίψςέ μαρ, λξιοόμ, όλξτρ όςξι αθλξύμαςσε μα εοιδιώκξτμε σξ αγαθό 

και μα μημ εοαμαοατόμαςσε ςσιρ ασξμικέρ μαρ αθλησικέρ εοιδόςειρ, αλλά 

μα αοξβλέοξτμε ςση μίκη, όφι αοό υιλξδξνία ή κάοξιξ ςτμυέπξμ, αλλά για 

μα οπξξδεύξτμε, με ομεύμα ξμαδικό, και ςσημ άθληςη και ςσημ απεσή 

σατσόφπξμα, οάμσξσε οιξ χηλά, οιξ γπήγξπα, οιξ δτμασά! 

Κάμε σξτρ φώπξτρ όοξτ αθλξύμαςσε, ςσάδια ετγεμξύρ άμιλλαρ και 

άθληςηρ ςύμυψμηρ με σξτρ καμόμερ, αυξύ καμείρ δεμ δικαιξύσαι σξ ςσευάμι, 

αμ δεμ αγψμιςσεί μόμιμα. σέλμε αοό χηλά ς’ όλξτρ εμάρ, σξτρ αθλησέρ 

ολξύςια σημ ετλξγία ςξτ. 

Εςύ ενάλλξτ αμέδεινερ μικησέρ μέςα ςσα ςσάδια σξτρ Αγίξτρ ςξτ, σξτρ 

αθλξυόπξτρ Μάπστπερ, οξτ ήσαμ ξολιςμέμξι με ση δύμαμη σξτ σατπξύ, 

όοψρ σξμ οιςσό ςξτ δξύλξ, σξμ Άγιξ Νέςσξπα, οξτ κασασπόοψςε μέςα ςσξ 

ςσάδιξ σξμ τοεπήυαμξ Λταίξ με σημ ετφή σξτ Αγίξτ Δημησπίξτ. 

Έσςι βξήθηςε κι εμάρ, αυξύ είςαι ξ αληθιμά αθλξθέσηρ Θεόρ και ςε 

δξνάζξτμε οάμσξσε, σξμ άμαπφξ Πασέπα μαζί με σξ μξμξγεμή Τιό ςξτ και σξ 

Παμάγιξ Πμεύμα μτμ και αεί και ειρ σξτρ αιώμαρ σψμ αιώμψμ. Αμήμ. 
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τμάμσηςη 1η 

 

αββασξκύπιακξ,  

10 - 11 Οκσψβπίξτ 2015 

Η ξμξπυιά σηρ αμσίςσαςηρ 
 

 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Οζ ζδιαίκεζ δ θέλδ «ανεηή»;  

2. Θπμνεί κα οπάνλεζ ανεηή πςνίξ δμηζιαζίεξ;  

3. Μχξ φικδζακ ημκ εκάνεημ άκενςπμ ιεβάθεξ ιμνθέξ ηδξ Μίζηδξ ιαξ ηαζ ηδξ Εζημνίαξ;  

4. Μμζμζ είκαζ μζ ηανπμί πμο βεφεηαζ μ εκάνεημξ άκενςπμξ; 

5. Μμφ ηαθείηαζ ηαζ ιπμνεί κα ακηζζηαεεί έκαξ κέμξ ζήιενα; 

6. Γζαηί κα ακηζζηαεεί ηακείξ ζηδκ πνυηθδζδ ημο ηαπκίζιαημξ; 

  

 

Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Η γξησεία σηρ Απεσήρ 

 

«Ώνεηή» ζδιαίκεζ οπενμπή, ηεθεζυηδηα. Βίκαζ ημ απαφβαζια ηςκ αλζχκ ιαξ. Ομ θεάζζιμ ηδξ ροπήξ 

ιαξ. Δ δζανηήξ δζάεεζδ ηαζ δ αηαθάκηεοηδ επζδίςλδ ηδξ ακενχπζκδξ αμφθδζδξ κα πνάηηεζ ημ αβαευ.  

 Δ ανεηή έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα πνμηενήιαηα, ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα πανίζιαηά ιαξ. Βίκαζ βεφζδ 

ηαζ πνμάββεθμξ ημο Μαναδείζμο. Βίκαζ δ ηαηάθδλδ ηδξ πκεοιαηζηήξ ηαζ αβζαζιέκδξ γςήξ. Ομ 

απμηέθεζια ηδξ πνμζπάεεζαξ ημο ακενχπμο κα θεάζεζ υζμ βίκεηαζ ημκ Θευ.  

 Ώπμηεθεί ηανπυ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ. Αέζηε ηζ θέεζ μ Ώπ. Μαφθμξ: «Λ ηανπυξ ημο Μκεφιαημξ 

εζηίκ αβάπδ, πανά, εζνήκδ, ιαηνμεοιία, πνδζηυηδξ, αβαεμζφκδ,  πίζηζξ, πναυηδξ, εβηνάηεζα». 

Ώνεηέξ, ηυζμ ιεβάθεξ, υθεξ ημοξ… 

*** 

Ιαζ, ζηέηεηαζ πμθφ ρδθά δ ανεηή. Βίκαζ ηυζμ ιεβάθδ, πμο ηαηά ημκ Άβζμ Ιεηηάνζμ, «δ γςή είκαζ 

αβχκαξ βζα ηδκ ανεηή!». Γζ‘ αοηυ ηαζ ηαηά ηδ θασηή πανμζιία «ζδνχηα εέθεζ δ ανεηή». Θδκ λεπκμφιε 

πςξ «είκαζ ιζα αζηαιάηδηδ ειπυθειδ ηαηάζηαζδ ιε ημκ εαοηυ ιαξ». 

Ώνεηή αζθαθχξ δεκ οπάνπεζ ιέζα απ‘ ηζξ ακέζεζξ. Θέθεζ ιυπεμ ζοκεπή, αβχκα αδζάημπμ, δίπςξ 

ηέθμξ.  

Αεκ ιπμνεί κα ααδίγεζ ηάπμζμξ ημκ δνυιμ ηδξ ανεηήξ ηαζ κα ιδκ έπεζ πεζναζιμφξ, εθίρεζξ, ηυπμοξ, 

πυκμοξ, ςξ ηαζ θφπεξ αηυιδ. Ώνεηέξ δίπςξ πεζναζιμφξ ηαζ ζηθδνέξ δμηζιαζίεξ, είκαζ ρεφηζηεξ, 

ηάθπζηεξ ηαζ πμηέ αθδεζκέξ. «Ομ κα είζαζ εκάνεημξ δεκ απμηεθεί ηαηυνεςια, απ‘ ηδ ζηζβιή πμο δεκ 

οπάνπμοκ πεζναζιμί», θέκε. Ραναηηδνζζηζηά είκαζ ηαζ ημφηα ηα θυβζα ημο Νμοζζχ: «Ώνεηή είκαζ 

ειπυθειδ ηαηάζηαζδ. Γζα κα γμφιε εκάνεηα πνέπεζ κα παθεφμοιε δζανηχξ ιε ημκ εαοηυ ιαξ».  

 Σναζυηαημξ ηαζ ημφημξ μ θυβμξ ημο πμζδηή: «Ρανά ζημκ, πμο ηδξ ανεηήξ δζαθέβεζ ηδκ παθαίζηνα! 

Θέζα ζε ζχια αηζάθζκμ, αδμφθςημ ημ πκεφια!» 

*** 
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Οδκ ανεηή ηδκ φικδζακ υθμζ, ζημ δζάαα ηςκ αζχκςκ. Ώκελάνηδηα απ‘ ημ πχξ ηδκ 

ακηζθαιαάκμκηακ. Ομ ίδζμ ηαζ ημοξ εκανέημοξ. θεξ μζ επμπέξ ηζ υθμζ μζ άκενςπμζ ημοξ εαφιαζακ, 

ημοξ ιζιήεδηακ ή πνμζπάεδζακ κα ημ ηάκμοκ, ημοξ έεεζακ ςξ πνυηοπμ. Ζζ υζμζ ημοξ ιίζδζακ, ημοξ 

πμθέιδζακ ή ημοξ ζοημθάκηδζακ, δεκ έηακακ ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Γζαηί ηαηά αάεμξ ημοξ 

παναδέπμκηακ, ημοξ βμήηεοακ, ημοξ ζοβηθυκζγακ! 

Λ Άβζμξ Εςάκκδξ μ Ρνοζυζημιμξ ημκίγεζ εφζημπα: «Μνέπεζ απυ ημφημ κα εαοιάζεζ ηακείξ ηδκ 

ανεηή, απ‘ ημ υηζ δδθαδή ηδκ επαζκμφκ αηυιδ ηαζ μζ επενμί ηδξ». Ζζ αθθμφ: «Οέημζα είκαζ δ ανεηή. Ζαζ 

ιυκδ δ πανμοζία ηδξ ανηεί βζα κα θοπήζεζ εηείκμκ πμο γεζ ιέζα ζηδκ ηαηία». 

Λ Άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Θεμθυβμξ ημκίγεζ: «Ομο ακδνεζςιέκμο ηδκ ανεηή εαοιάγεζ ηζ μ επενυξ ημο».  

Λ Άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Ιφζζδξ θέεζ παναζηαηζηά: «πςξ ηα ανχιαηα βειίγμοκ ημκ αένα ιε ηδκ ηαθή 

πκμή ημοξ, έηζζ ηαζ δ πανμοζία ημο εκανέημο ακενχπμο». Γζαηί απμπκέεζ ηδκ αφνα ηαζ ηα ιφνα ημο 

Μκεφιαημξ…  

Λ Άβ. Εςάκκδξ ηδξ Ζθίιαημξ βνάθεζ: «πςξ μζ θηςπμί πμο αθέπμοκ ημοξ εδζαονμφξ ημο ααζζθζά, 

αζζεάκμκηαζ πενζζζυηενμ ηδ θηχπεζα ημοξ, έηζζ ηαζ δ ροπή πμο ιεθεηά ηζξ ιεβάθεξ ανεηέξ ηςκ 

Μαηένςκ, ηαπεζκχκεζ μπςζδήπμηε πενζζζυηενμ ημ θνυκδιά ηδξ».  

«Δ ανεηή – ηαηά ημκ Βονζπίδδ – είκαζ ημ ιεβαθφηενμ πνμηένδια ηςκ ακενχπςκ. Ζαζ ημ φρζζημ 

βκχνζζια ηςκ αθδεζκά ιεβάθςκ». Θδκ λεπκάιε πςξ εκάνεημ, θέιε μοζζαζηζηά ημκ άβζμ. Μάκς απ‘ 

αοημφξ δε, ιυκμ δ πδβή ηςκ ανεηχκ ζηέηεηαζ, μ Άβζμξ Θευξ. Γνάθεζ μ ΐεκ. Φναβηθίκμξ: «Αεκ οπήνλε 

ςξ ηχνα άκενςπμξ, αθδεζκά ιεβάθμξ, πμο κα ιδκ είκαζ εκάνεημξ».  

Μυζμ ηναβζηή είκαζ δ επμπή ιαξ, πμο επζπεζνεί ηδκ ακηζζηνμθή ηςκ πναβιάηςκ ηαζ ζηδ εέζδ ηςκ 

εκανέηςκ κα εέζεζ υ,ηζ οπάνπεζ ζημ ηαηαηάεζ ηδξ ημζκςκίαξ! Αέζηε πμζμοξ πνμαάθθεζ ζακ ήνςεξ ηαζ 

πνυηοπα, εζδζηά βζα ηδ κεμθαία. Ξε πμζμοξ εέθεζ κα ιμζάζμοιε… 

*** 

Δ ανεηή απμηεθεί υκηςξ ημ οπένηαημ αβαευ! Ππένμπμξ είκαζ ημφημξ μ θυβμξ ημο ζ. Ρνοζμζηυιμο: 

«Ώνεηήξ απμφζδξ άπακηα πενζηηά». Ιαζ!  

Γζ‘ αοηυ ηζ εηείκμ πμο πναβιαηζηά απμοζζάγεζ απ‘ ηδ γςή ιαξ, δεκ είκαζ ημφημ ή εηείκμ, ηα πνήιαηα, 

μζ ημζκςκζηέξ εέζεζξ, δ ιυνθςζδ, ηα αλζχιαηα, μζ ακέζεζξ. Βίκαζ δ ανεηή. Γζαηί υπμο αοηή οπάνπεζ, 

ζημ ααειυ πμο οπάνπεζ, πθδνμί ηδκ φπανλή ιαξ υθδ. Ζαζ ηυηε ηίπμηα, ια ηίπμηα δεκ ιαξ θείπεζ. Λ 

ΐίηηςν Λοβηχ έθεβε: «Γήηδζε απ‘ ηδκ ανεηή κα ζμο απμηαθφρεζ ημ ηνοιιέκμ ιοζηζηυ ηδξ εοηοπίαξ». 

 Βίπακ αηυιδ: «Θπνμζηά ζηδκ ανεηή, ςπνζμφκ υθεξ ημο ηυζιμο μζ δδμκέξ ηζ υθα ηα βμδηεοηζηά 

είδςθα. Θμκάπα ιε ηδ δφκαιδ ηδξ ανεηήξ ιπμνεί κ‘ αθθάλεζ δ υρδ ημο ηυζιμο». 

*** 

Αεκ ημ ζογδηάιε! Θε ηδκ ανεηή ζαθχξ οπενέπμοιε ηαζ λεπςνίγμοιε πμθφ! Γνάθεζ μ ΐμθηένμξ: 

«θμζ μζ άκενςπμζ είκαζ ίζμζ. Αεκ είκαζ δ ηαηαβςβή, αθθ‘ δ ανεηή πμο ημοξ ηάκεζ κα δζαθένμοκ». 

ΐέααζα μ εκάνεημξ δεκ αβςκίγεηαζ βζα κα βίκεζ εκάνεημξ, ιε ζημπυ κα θαίκεηαζ. Γζαηί βκςνίγεζ πμθφ 

ηαθά πςξ «ανεηή πμο θαίκεηαζ δεκ είκαζ ανεηή». Ομ ακηίεεημ ιάθζζηα ηάκεζ. Γζαηί πζζηεφεζ πςξ 

πνάβιαηζ είκαζ μ πθέμκ αιανηςθυξ ηζ μ πεζνυηενμξ ηςκ ακενχπςκ! «Λζ ιυκεξ αέααζα ανεηέξ είκ‘ 

εηείκεξ πμο μφηε ηακ ηζξ οπμρζάγεηαζ ηακείξ», βνάθεζ έκαξ Άβζμξ, μ Θέβαξ ΐαζίθεζμξ. 

Βίκαζ πμθφ ζδιακηζηά ηαζ ημφηα ηα πνμζεοπδηζηά θυβζα ημο Μςθ Ζθςκηέθ: «Ζφνζε, ιδκ αθήζεζξ 

πμηέ κ‘ ακηζθδθεχ ηάπμζεξ ανεηέξ πμο έηοπε κα έπς»! Γζαηί πίζηεοε, πμθφ ζςζηά, πςξ «δ 

οπενδθάκεζα είκαζ μ δήιζμξ πμο ζημηχκεζ ηάεε ανεηή».  

Ώξ επζζηνέρμοιε υιςξ ηαζ πάθζ ζημ Θ. ΐαζίθεζμ πμο θέβεζ ημφημ ημ οπένμπμ: «Δ πναβιαηζηή 

ανεηή είκαζ κα ηάκεζ ηακείξ, πςνίξ κα ημκ αθέπμοκ, αοηυ πμο εα ήηακ ζηακυξ κα ηάκεζ ιπνμζηά ζε 

υθμκ ημκ ηυζιμ»! Θε ηέημζμ ιεβαθείμ, πχξ κα ιδκ λεπςνίγεζ μ εκάνεημξ; (!) 

*** 

Θπνμζηά ζηδκ ανεηή ηνέιεζ δ ηαηία! Ια πςξ ημ δζαηοπχκεζ αοηυ μ ζ. Ρνοζυζημιμξ: «Ομκ ανάπμ 

δεκ ημκ δζαζαθεφμοκ ηα ηφιαηα, αθθ‘ υζμ πνμζηνμφμοκ ιε ιεβαθφηενδ μνιή, ηυζμ πενζζζυηενμ 

αθακίγμκηαζ. Γζαηί ηέημζα είκαζ δ ηαηία, ηέημζα είκαζ δ ανεηή. Βηείκδ (δδθ. δ ηαηία) πμθειχκηαξ 

δζαθφεηαζ, εκχ αοηή (δδθ. δ ανεηή) πμθειμοιέκδ δζαθάιπεζ πενζζζυηενμ». 
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Σξ ηαζ απ‘ ημοξ ηαημφξ επαζκείηαζ! Ηέβεζ μ ζ. Ρνοζυζημιμξ: «Tέημζα είκαζ δ ανεηή. Θαοιάγεηαζ 

αηυιδ ηζ απυ εηείκμοξ πμο ηδκ πμθειμφκ. Tέημζα είκαζ δ ηαηία. Kαηδβμνείηαζ αηυιδ ηαζ απυ εηείκμοξ 

πμο ηδ δζαπνάηημοκ»! 

Βπζπθέμκ ιδ ιαξ δζαθεφβεζ ηαζ ημφημ. Θμκάπα δ ανεηή ιπμνεί ιέκεζ αζχκζα! Ζαζ ζηζξ δοζημθίεξ ηδξ 

γςήξ, ηαζ ζηζξ θμονημφκεξ ηδξ ηαζ ζηα βδναηεζά, ια ηαζ ζημκ εάκαημ, ηαζ ιεηά απ‘ αοηυκ αηυιδ. Ιαζ!  

 Ώκαθένεζ μ ζ. Ρνοζυζημιμξ: «Αυλα ημο ακενχπμο είκ‘ δ ανεηή, βζ‘ αοηυ ηζ ακαπςνεί ιαγί ι‘ αοηυκ 

πμο ηδκ έπεζ…». Ζζ αηυιδ: «Λφηε μ εάκαημξ, μφηε δ πείκα, μφηε δ απχθεζα πνδιάηςκ, μφηε ηίπμηα 

άθθμ απμθφηςξ ιπμνεί κα αθάρεζ εηείκμκ πμο γεζ εκάνεηα, μφηε κ‘ αθαζνέζεζ ηδκ εζςηενζηή 

εοπανίζηδζδ ηαζ πανά». Ζαζ πάθζ ακαθένεζ: «Θε ηδκ ανεηή μ άκενςπμξ θάιπεζ πενζζζυηενμ ηαζ ιεηά 

ημκ εάκαημ»! Ζζ μ Θ. ΐαζίθεζμξ: «Δ ανεηή είκαζ εθυδζμ ηαζ υπθμ βζα ηα βδναηεζά».  

Έθεβε μ Νζζπέκ: «Δ ανεηή είκαζ πακςθυνζ, πμο ιαξ απμιέκεζ πάκηα ζηζξ ηαημηαζνίεξ». Ζζ μ 

Ώνζζημηέθδξ: «Ξε υζςκ ακενχπςκ ηζξ ροπέξ παναιέκεζ ακυεεοηδ ηαζ ηαεανή, δεκ ημοξ εβηαηαθείπεζ 

μφηε ζηα βδναηεζά ημοξ». Ζαζ μ Βονζπίδδξ: «Δ ανεηή θάιπεζ ηζ φζηενα απ‘ ημ εάκαημ». 

*** 

Δ ανεηή, επεζδή αηνζαχξ είκαζ ηυζμ δφζημθμ κ‘ απμηηδεεί, ζηα ζίβμονα ζπακίγεζ. πζ υιςξ ηαζ πςξ 

δεκ οπάνπεζ. Αεκ ιπμνμφιε πμηέ κα λένμοιε πυζδ είκαζ, πμο είκαζ ηαζ ζε πυζμοξ. Γζαηί παναηηδνίγεζ 

ημ ηαηυ, ζηδ θφζδ ημο είκαζ, κα ημιπάγεζ ηαζ κα δείπκεζ πςξ ιυκμ αοηυ οπάνπεζ. Ζαζ ζηδξ ανεηήξ ηδ 

θφζδ είκαζ, κα δείπκεζ πςξ δεκ οπάνπεζ! Οζ οπένμπδ πμο είκαζ ηαζ ιυκμ απ‘ αοηυ! 

*** 

Ξε ηάεε πενίπηςζδ δ ανεηή είκαζ δ θοζζηή ιαξ ηαηάζηαζδ.  

Ώκαθένεζ μ ζ. Ρνοζυζημιμξ: «Βίκαζ βζα ιαξ δ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ πανά θφζζκ είκαζ δ ηαηία, 

υπςξ αηνζαχξ δ οβεία ηαζ δ αννχζηζα. Δ ανεηή είκαζ ζφιθοηδ ιε ηδ θφζδ, εκχ δ ηαηία μθείθεηαζ 

ζηδκ δζαζηνμθή ηδξ θφζδξ».  

Ομ ίδζμ ημκίγεζ ηαζ μ Άβζμξ Εζαάη μ Ξφνμξ: «Δ ανεηή είκαζ δ θοζζηή οβεία ηδξ ροπήξ. Οα πάεδ είκαζ 

αζεέκεζεξ, πμο αθμνμφκ ηδκ οβεία ηδξ ροπήξ».  

 Ια, βζαηί ημ κα «έπμοιε ηδ δφκαιδ κ‘ απέπμοιε απ‘ ηδκ αιανηία αοηυ είκαζ ανεηή», υπςξ θέεζ μ Θ. 

ΐαζίθεζμξ. 

*** 

Ζζ αηυιδ… Δ ανεηή είκαζ θςξ, ζμθία, αηθυκδηδ πέηνα ηδξ γςήξ, ζηοθμαάηδξ ηδξ, ζημθίδζ, πθμφημξ 

αδαπάκδημξ, έπεζ ηδκ μιμνθζά η‘ Λονακμφ.  

 Αεκ οπάνπεζ ηίπμηα βθοηφηενμ απ‘ αοηή, είκαζ απυ ιυκδ ηδξ ηαεανυηενδ ηαζ απ‘ ημκ ήθζμ, δεκ 

οπάνπεζ ηίπμηα ζζάλζυ ηδξ. Βίκαζ άθεαζηδ ηζ αιάνακηδ, ηηήια αζχκζμ βζα υπμζμκ ηδκ ηαηέπεζ, 

εδζαονυξ πναβιαηζηά ακεηηίιδημξ. 

Ρανίγεζ πκεοιαηζηέξ απμθαφζεζξ, εοθναίκεζ ημκ εκάνεημ, είκαζ πδβή ιυκζιδξ πανάξ ηαζ αβαθθίαζδξ. 

Ρςνίξ αοηή, ηα υπμζα ζςιαηζηά πανίζιαηα είκαζ άπνδζηα, υθα ια υθα είκ‘ ακχθεθα. Ώπμηεθεί ημκ 

ζπμοδαζυηενμ πθμφημ ηαζ ημκ ηαθφηενμ ζημθζζιυ. 

Λ εκάνεημξ, είκαζ πάκημηε εοηοπήξ, πθμφζζμξ, εθεφεενμξ, άθμαμξ, εοπάνζζημξ, αηάναπμξ, γεζ ζημοξ 

αζχκεξ, κέιεηαζ ηα ηάθθδ ημο Μαναδείζμο. 

Λ Άβζμξ Εςάκκδξ μ Ρνοζυζημιμξ, εαοιάγμκηαξ αοηυ ηδξ ημ ιεβαθείμ, ακαθςκεί: «Μς, πς, ηζιή! 

Μς, πς, πυζμ ιεβάθδ είκαζ δ αλία ηδξ ανεηήξ! Μυζμ ρδθά ακεαάγεζ μ Ρνζζηυξ αοηυκ πμο ηδκ αζηεί». 

Ζαζ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ δζαθμνεηζηά. Γζαηί, ηαηά ημκ Άβ. Γνδβυνζμ ημκ ΞζκαΎηδ, «ανπή ηαζ εειέθζμ 

υθςκ ηςκ ανεηχκ είκαζ μ Ρνζζηυξ». Ξίβμονα! 

*** 

Ιαζ, ηαθμί ιμο θίθμζ, «ηέημζμ πνάβια είκ‘ δ ανεηή. Έπεζ πνμζςνζκυ ιεκ ημκ ηυπμ, ζοκεπχξ δε ηδκ 

εοθνμζφκδ» (Ε. Ρνοζυζημιμξ). Ξοκεπχξ βζαηί ιαξ βμδηεφεζ δ αιανηία; Σξ ηαζ ζ‘ αοηυ αηυιδ ιαξ έπεζ 

πθακέρεζ… 

Ζ. Γ. Μαπαδδιδηναηυπμοθμξ 
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Η εμοιςσξςύμη ςσξ Θεό και η ανία σηρ 

-Γένμκηα, βζαηί μ Θςοζήξ βζα έκα παναιζηνυ ζθάθια ζηενήεδηε ηδκ Γδ ηδξ Βπαββεθίαξ;  

-Αεκ ήηακ παναιζηνυ ζθάθια∙ ήηακ δοζπζζηία. Λ Θευξ είπε πενάζεζ ημοξ Εζναδθίηεξ απυ ηδκ 

Βνοενά Θάθαζζα, ημοξ είπε  αβάθεζ κενυ ζημ Ξζκά, ημοξ έηνεθε ιε ημ ιάκκα, ηυζα εαοιαζηά 

βεβμκυηα ημοξ είπε δείλεζ ηαζ αοημί, υηακ ημοξ έθεζρε πάθζ ημ κενυ, βυββοζακ. Ζαζ μ Θςοζήξ, υηακ 

ημο είπε μ Θευξ κα πηοπήζδ ημκ ανάπμ, βζα κα αβδ κενυ, δοζπίζηδζε. «Θήπςξ ιπμνεί κα αβδ απ‘ 

αοηυκ ημκ ανάπμ κενυ;», είπε. Γζ‘ αοηυ ιεηά μ Θευξ ημο έααθε εηείκμκ ημκ ηακυκα: «Γζα ηζιςνία ,ημο 

είπε, ιυκμκ απυ ιαηνζά εα δδ ηδκ Γδ ηδξ Βπαββεθίαξ». Ώκ μ Θευξ δεκ ημοξ είπε αβάθεζ ηζ άθθδ θμνά 

κενυ ιε εαοιαζηυ ηνυπμ, εα είπε μ Θςοζήξ ηάπμζα εθαθνοκηζηά∙ ηχνα υιςξ ήηακ αδζηαζμθυβδημξ 

βζα ηδκ δοζπζζηία ημο, βζ‘ αοηυ μ Θευξ δεκ επέηνερε κα ιπδ ζηδκ Γδ ηδξ Βπαββεθίαξ. 

- Γένμκηα, κμιίγς υηζ ιυκμ ιε ηδ δζηή ιμο πνμζπάεεζα εα δζμνεςεχ ηαζ βζ‘ αοηυ δεκ 

πνμπςνάς. 

- Οζ ιπμνείξ κα ηάκδξ εζφ ιυκδ ζμο;  ζμ είκαζ ηακείξ βακηγςιέκμξ ζημκ εαοηυ ημο, ειπμδίγεζ 

ημ έθεμξ ημο Θεμφ ηαζ ιέκεζ πίζς, δεκ πνμπςνάεζ. Βάκ είπεξ θίβδ πίζηδ, εα άθθαγακ ζπεδυκ υθα ηαζ, 

ακ είπεξ ηαζ θίβδ ηαπείκςζδ, εα είπεξ Ράνδ Θεμφ. θα μθείθμκηαζ ζημ υηζ πςθαίκεζξ ζηδκ πίζηδ ηαζ 

ζηδκ ηαπείκςζδ. Έηζζ, «δέκεηαζ» μ Θευξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ζε αμδεήζδ, βζαηί ζέαεηαζ ημ αοηελμφζζμ. 

Ια γδηάξ πίζηδ απυ ημκ Ρνζζηυ- «πνυζεεξ διίκ πίζηζκ»- ηαζ κα ηαθθζενβήξ ηδκ ηαπείκςζδ. Γζαηί, 

αηυια ηαζ υηακ πζζηεφδ ηακείξ, ακ έπς οπενδθάκεζα, πάθζ δεκ εκενβεί δ πίζηδ. 

Βίδαηε μ εηαηυκηανπμξ, πμο ακαθένεζ ημ Βοαββέθζμ; Αεκ είπε ηαευθμο οπενήθακμ θμβζζιυ, 

αθθά ηαζ ηζ πίζηδ είπε! «Αεκ είιαζ άλζμξ ,είπε ζημκ Ρνζζηυ, κα ιπδξ ζημ ζπίηζ ιμο∙ πεξ ιυκμκ έκακ θυβμ 

ηαζ εα βίκδ ηαθά μ δμφθμξ ιμο», ηαζ δεκ Ομκ άθδζε κα πθδζζάζδ ζημ ζπίηζ ημο. Γζ‘ αοηυ μ Ρνζζηυξ 

είπε: «Λοδέ εκ ης Εζναήθ ημζαφηδκ πίζηζκ εφνμκ».  

  
Ώπυ ημ αζαθίμ: «ΓΒΝΛΙΟΛΞ ΜΏΤΞΕΛΠ ΏΓΕΛΝΒΕΟΛΠ ΗΛΓΛΕ, η. Β΄ - ΜΏΘΔ ΖΏΕ ΏΝΒΟΒΞ»,  

εηδ. Ε. Δζοπαζηδνίμο «ΒΠΏΓΓΒΗΕΞΟΔΞ ΕΣΏΙΙΔΞ Λ ΘΒΛΗΛΓΛΞ», Ξμονςηή Θεζζαθμκίηδξ 2007. 

 

 

Η οπόκληςη σξτ καομίςμασξρ 

 

ύγφπξμξι Άγιξι και γέπξμσερ μιλξύμ για σξ κάομιςμα: 
 

Όςιοσ Σιλουανόσ Ακωνίτθσ 

Ομ 1919, μ άβζμξ Ξζθμοακυξ μ Ώεςκίηδξ, πέναζε απυ ηδ Νςζία, υπμο ηαζ επζζηέθεδηε δζάθμνεξ 

ιμκέξ. Ξ‘ έκα απυ ηα ηαλίδζα ημο ιε ηναίκμ, ηαευηακ απέκακηζ απυ έκα έιπμνμ. Ώοηυξ άκμζλε ιπνμζηά 

ημο ιζα ηαιπαηζένα ηαζ ημο πνμζέθενε ηζζβάνμ «θζθζηά», ίζςξ εζνςκζηά, ια πάκς απ‘ υθα 

δμηζιαζηζηά βζα ημ θνυκδια ημο αζηδημφ. Λ άβζμξ Ξζθμοακυξ εοπανίζηδζε ημ ζοκεπζαάηδ ημο ηαζ 

ανκήεδηε ηδκ πνμζθμνά. 

Ουηε μ έιπμνμξ νχηδζε ακ μ θυβμξ ηδξ άνκδζδξ ήηακ δ εεχνδζδ ημο ηαπκίζιαημξ ςξ «αιανηία».  

Μνυζεεζε δε, υηζ ηαη‘ αοηυκ ημ ηάπκζζια αμδεάεζ ζηδκ πμθοάζπμθδ γςή, αθμφ είκαζ ακαβηαίμ κα 

ζηαιαηάεζ ηακείξ ηδκ έκηαζδ ζηδκ ενβαζία ηαζ κα ακαπαφεηαζ βζα θίβα θεπηά. Βπίζδξ ακέθενε υηζ 

δζεοημθφκεζ ηδκ επαββεθιαηζηή ή ηδ θζθζηή ζοκμιζθία ηαζ βεκζηά ηδ νμή ηδξ γςήξ. Ξοκέπζζε δε, κα 

πνμζεέηεζ ηαζ άθθα πθεμκεηηήιαηα ημο ηαπκίζιαημξ βζα κα πείζεζ ημκ αζηδηή.  

Λ άβζμξ άημοβε αιίθδημξ ηαζ ηάπμζα ζηζβιή είπε ζημ ζοκεπζαάηδ ημο· «Ζφνζε, πνζκ ηαπκίζεηε, 

πνμζεοπδεείηε ηάεε θμνά θέβμκηαξ ημ ‗Μάηεν διχκ‘».  

Λ έιπμνμξ απάκηδζε υηζ αοηυ θαζκυηακ ζ‘ αοηυκ ακάνιμζημ.  
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Λ άβζμξ Ξζθμοακυξ ηυηε είπε: «Ζάεε ένβμ πνμ ημο μπμίμο δεκ ανιυγεζ δ αηάναπμξ πνμζεοπή, 

ηαθφηενα κα ιδ βίκεηαζ».  

Ζςκ/κμο Θαιιά, ζαηνμφ πεζνμονβμφ, 

«Ζάπκζζια; Λζ επζπηχζεζξ ημο ζηδκ οβεία ηαζ μζ ηνυπμζ δζαημπήξ ημο», Ώεήκα 2009, ζεθ. 93  

 

Άγιοσ Λωάννθσ τθσ Κροςτάνδθσ 

 «Λ άκενςπμξ έπεζ δζαζηνέρεζ ηδκ δδμκή ηςκ αζζεήζεςκ.Γζα ηδκ υζθνδζδ ηαζ ηδκ βεφζδ 

ακαηάθορε έκακ ανςιενυ ηαζ πζηνυ ηαπκυ πμο ημκ ηνααάεζ ζπεδυκ ζοκεπχξ ζημ ζηήεμξ ημο. Έηζζ 

παθάεζ ημκ αένα εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ ηαημζηίαξ ημο ηαζ δζαπμηίγεηαζ μ ίδζμξ απυ αοηήκ ηδκ ανχια. Λ 

ηαπκυξ πμο ηαηαπίκμοκ ηάκεζ ηαηυ υπζ ιυκμ ζηδκ οβεία αθθά ηαζ ζηδκ θεπηυηδηα ηδξ ζοκαίζεδζδξ 

ηδξ ηανδζάξ,ημζκςκχκηαξ ζ'αοηήκ ημκ ζανηζηυ παναηηήνα,ηδκ πμκηνάδα ηδξ ηαζ ηδκ οπμδμφθςζδ ηςκ 

αζζεήζεςκ». 

 

Στάρετσ Αμβρόςιοσ τθσ Όπτινα  
Έκαξ ιακζχδδξ ηαπκζζηήξ απυ ηδκ Ώβζα Μεηνμφπμθδ, μ Ώθέλζμξ Ξηεπάκμαζηξ Θαβζυνςθ, άνπζζε 

ηάπμηε κα αζζεάκεηαζ ηζξ επζγήιζεξ ζοκέπεζεξ ημο ηαπκίζιαημξ ζηδκ οβεία ημο. 

Λζ πμθθέξ ζοιαμοθέξ ηαζ παναζκέζεζξ ηςκ θίθςκ ημο απμδείπεδηακ ιάηαζεξ. Οεθζηά ημ έημξ 1888 μ 

Ώθέλζμξ Ξηεπάκμαζηξ ηαηέθοβε ζηδκ αμήεεζα ημο ζηάνεηξ Ώιανμζίμο ηαζ ιε επζζημθή ημο γήηδζε κα 

ημο οπμδείλεζ ημκ ηνυπμ πμο εα ηαηαπμθειήζεζ ημ πάεμξ ημο.  

Ξε βνάιια ημο ιε διενμιδκία 12 Ληηςανίμο 1888 μ υζζμξ Ώιανυζζμξ απάκηδζε ζημκ Ώθέλζμ 

Θαβζυνςθ ηα ελήξ:  

«Γνάθεζξ υηζ δεκ ιπμνείξ κα ηυρδξ ημ ηάπκζζια! Ώοηυ πμο είκαζ αδφκαημ βζα ημκ άκενςπμ, είκαζ 

δοκαηυ ιε ηδ αμήεεζα ημο Θεμφ. Ομ ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ είκαζ κα απμθαζίζεζξ ιε ζηαεενυηδηα κα 

απαθθαβήξ απ' αοηυ, αθμφ ακαβκςνίγεζξ ηδκ γδιία πμο πνμλεκεί ζηδκ ροπή ηαζ ζημ ζχια ζμο. Αζυηζ μ 

ηαπκυξ ελαζεεκίγεζ ηδκ ροπή, αολάκεζ ηαζ δοκαιχκεζ ηα πάεδ, ζημηίγεζ ημ κμο ηαζ ηαηαζηνέθεζ ζζβά-

ζζβά ηδ ζςιαηζηή οβεζά ιε έκακ ανβυ εάκαημ. Οαοηυπνμκα μζ πκεοιαηζηέξ αζεέκεζεξ ηδξ μλοεοιίαξ 

ηαζ ιεθαβπμθίαξ ειθακίγμκηαζ ζηδκ ροπή ζακ ζοκέπεζα ημο ηαπκίζιαημξ.  

Ξε ζοιαμοθεφς κα πνδζζιμπμίδζδξ πκεοιαηζηή εεναπεία βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο πάεμοξ ζμο. 

Ια ηάκδξ θεπημιενή ελμιμθυβδζδ υθςκ ηςκ αιανηζχκ πμο δζέπναλεξ απυ ηδκ δθζηία ηςκ επηά 

πνυκςκ έςξ ζήιενα ηαζ κα ιεηαθάαεζξ ηα Άπνακηα Θοζηήνζα. Ζάεε ιένα κα δζααάγεζξ υνεζμξ έκα ή 

πενζζζυηενα ηεθάθαζα ημο Βοαββεθίμο. Θυθζξ ανπίγεζ κα ειθακίγεηαζ δ απμεάννοκζδ ηαζ δ απεθπζζία, 

κα δζααάγεζξ ηαζ πάθζ ιέπνζ κα πενάζεζ. Ώκ λακαειθακζζεεί, άνπζζε πάθζ ηδκ ιεθέηδ ημο Βοαββεθίμο. 

Ή, ακ εέθεζξ, πήβαζκε ζε ηάπμζμκ απμιμκςιέκμ πχνμ ηαζ ηάκε ηνζάκηα ηνεζξ εδαθζαίεξ ιεηάκμζεξ ζε 

ακάικδζδ ηδξ επίβεζαξ γςήξ ημο Ζονίμο ηαζ πνμξ ηζιή ηδξ Ώβίαξ Ονζάδμξ».  

Θυθζξ έθααε ημ βνάιια μ Ώθέλζμξ Ξηεπάκμαζηξ ημ δζάααζε ηαζ «άκαρε έκα ηζζβάνμ», υπςξ ελδβεί μ 

ίδζμξ ζε ζδζυβναθμ ζδιείςιά ημο. 

«Άνπζζα κα ημ ηαπκίγς, αθθά έκζςζα λαθκζηά έκα θμαενυ πμκμηέθαθμ ηαζ ιζα απέπεεζα πνμξ ημ 

ηαπκυ ημο ηζζβάνμο. Βηείκμ ημ ανάδο δεκ ηάπκζζα. Οδκ επυιεκδ διένα ηέζζενζξ θμνέξ άνπζζα κα 

ηαπκίγς ιδπακζηά ηαζ απυ ζοκήεεζα. Αεκ ιπμνμφζα υιςξ κα ηαηαπζχ ημκ ηαπκυ, βζαηί ιε έπζακε 

δοκαηυξ πμκμηέθαθμξ. Έηζζ έημρα ημ ηάπκζζια ιε εοημθία. 

Οα δομ πνμδβμφιεκα πνυκζα δεκ είπα ιπμνέζεζ κα απαθθαβχ απυ ημ ηάπκζζια, υζμ ηζ ακ είπα 

πζέζεζ ημκ εαοηυ ιμο. Μαν` υθμ πμο δ οβεία ιμο επζδεζκχεδηε ζμαανά, ζοκέπζζα κα ηαπκίγς βφνς 

ζηα 75 ηζζβάνα ηδκ διένα. ηακ θμζπυκ άνπζζα κα αζζεάκμιαζ άννςζημξ ηαζ ακίηακμξ κα λενζγχζς ημ 

πάεμξ ιμο, αημθμφεδζα ηζξ ζοιαμοθέξ ηςκ θίθςκ ιμο ηαζ ηαηέθοβα ζημ ζηάνεηξ Ώιανυζζμ. Θε 

εζθζηνζκή ιεηάκμζα ημο γήηδζα κα πνμζεοπδεεί βζα ιέκα. Ώνβυηενα, υηακ πήβα κα ημκ εοπανζζηήζς, μ 

παηήν Ώιανυζζμξ άββζλε ιε ημ νααδί ημο ημ ηεθάθζ ιμο πμο πμκμφζε ηαζ απυ εηείκδ ηδ ζηζβιή δεκ 

αζζεάκμιαζ πζα ηακεκυξ είδμοξ πμκμηέθαθμ». 

Μενζμδζηυ «Ώβζμνείηζηδ Θανηονία», ηνζιδκζαία έηδμζδ Εενάξ Θυκδξ Κδνμπμηάιμο, η. 6 
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Γζροντασ Λλαρίωνασ Αργκάτου: 
«-Γένμκηα ημ ηάπκζζια είκαζ πάεμξ,είκαζ αιανηία; 

-ηακ ηαπκίζεζξ ιία θμνά είκαζ αιανηία,εακ ημ ηάκεζξ ζοκέπεζα βίκεηαζ πάεμξ. Γζαηί; Βπεζδή είκαζ 

ηάηζ πμο δεκ ηαζνζάγεζ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ.Αεκ είκαζ υπςξ ημ θαβδηυ.Βίκαζ ηάηζ επζπθέμκ ηαζ δεκ 

ιπμνείξ κα είζαζ ηαζ ιε ημκ Θευ ηαζ ιε ημ ηάπκζζια. 

Ένπμκηαζ πζζημί κα ελμιμθμβδεμφκ ηαζ ιμο θέκε υηζ κδζηεφμοκ ηαζ υηζ πνμζεφπμκηαζ.''Ιαζ, ημοξ 

θές, αθθά υθα αοηά ηα βειίγεηε ιε ηαπκυ''.Μνέπεζ κα είζαζ εθεοεενμξ απυ μηζδήπμηε ηαζ εακ είζαζ 

εθεοεενμξ απυ μηζδήπμηε είζαζ εθεοεενμξ ηαζ απυ ημ ηάπκζζια. 

...Μμθθμί άβζμζ,ζημοξ μπμίμοξ θακενχεδηε δ ηυθαζδ, αζζεάκεδηακ εηεί ιία ιονςδζά πμθφ 

άζπδιδ.Ξε άθθμοξ αβίμοξ μ ροπμηηυκμξ έπενυξ ημοξ έθενε πεζναζιμφξ οπυ ηδκ ιμνθή πμθφ 

άζπδιςκ ιονςδζχκ,ηυζμ άζπδιςκ πμο δεκ ιπμνμφζακ κα ζηαεμφκ ζημκ ηυπμ πμο ανζζηυκηακ.ηακ 

υιςξ ειθακίζηδηακ ζε αοημφξ άββεθμζ θςηυξ αοημί δεκ έαβαγακ απυ ηδκ ιφηδ ημοξ θςηζέξ ηαζ 

ηαπκμφξ. 

Ζνίια βζα ηα παζδζά πμο πνέπεζ κα ακαπκέμοκ ημκ βειάημ ηαπκυ αένα απυ ηα ηζζβάνα ηςκ βμκζχκ 

ημοξ.Ώοηά ιέκμοκ ζημ ζπίηζ ιε δαίιμκεξ ηαζ υπζ ιε βμκείξ,αθμφ ιυκμ μζ δαίιμκεξ αβάγμοκ απυ ηδκ 

ιφηδ ηαζ απυ ημ ζηυια ηαπκυ.Ώοηυ ημ πενζβνάθεζ ηαθφηενα μ Άβ.Ώκηχκζμξ υηακ δζδβείηαζ πςξ ημο 

ειθακίζηδηε μ δζάαμθμξ.''Έθεβε, πςξ πμθθέξ θμνέξ θαίκμκηαζ υπςξ θακένςζε μ Ζφνζμξ ημκ δζάαμθμ 

εζξ ημκ Εχα, θέβμκηαξ ημο: 

«Ηάιπμοκ ηα ιάηζα ημο ςξ είδμξ εςζθυνμο — ζακ ήθζμξ παναοβήξ. Ώπυ ημ ζηυια ημο πδδμφκ 

θαιπάδεξ ακαιιέκεξ ηζ' εηζθεκδμκίγμκηαζ θςηζάξ ημιιάηζα, απ' ηα νμοεμφκζα ημο αβαίκεζ ηαπκυξ, 

υπςξ απυ ηαιίκζ πμο ζζβμηαίβεηαζ ιε -ποναηηςιέκα ηάναμοκα. 

Βίκαζ δ ροπή ημο ενάηα ακαιιέκδ ηαζ θθυβα αβαίκεζ απ' ημ ζηυια ημο». 

Έηζζ ηαζ εζείξ, δίπθα ζημοξ δαίιμκεξ, εα δχζεηε θυβμ βζα ηδκ άζπδιδ ιονςδζά ιε ηδκ μπμία 

βειίζαηε ημοξ ζοκακενχπμοξ ζαξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα οβείαξ πμο ημοξ πνμηαθέζαηε.  

Ζαπκζζηή, υηακ ένπεηαζ μ δζάαμθμξ ηαζ ζμο θέεζ ''πάνε έκα ηζζβάνμ αηυιδ''κα ζηεθηείξ πυζμ ςναία 

είκαζ δ γςή ηαζ πυζμ ηαηυ ηάκεζ ημ ηζζβάνμ ηαζ κα ζηεθηείξ υηζ ιπμνεί ιεηά απυ ιία χνα δ ροπή ζμο 

κα ανεεεί ιπνμζηά ζημκ Ρνζζηυ ηαζ κα ζμο γδηήζεζ ημκ θυβμ βζ'άοηήκ ηδκ αιανηία.Ξηαιάηα ημ 

ηζζβάνμ ηαζ πνμζεοπήζμο,πνμζεοπήζμο λακά ηαζ λακά. 

Ζαζ εζείξ πμο δεκ ηαπκίγεζξ,ιδκ αιανηάκεζξ μφηε εζφ.Θδκ ηαηαηνίκεζξ ηαζ ιδκ ηαηδβμνείξ υηακ 

αθέπεζξ έκακ δμφθμ ημο ηζζβάνμο,μφηε ιε ηδκ ζηέρδ ζμο.Βακ είκαζ θίθμξ ή ζοββεκήξ ζμο πθδζίαζε 

ημκ ηαζ ζοιαμφθεοζέ ημκ.Θδκ επζιέκεζξ ηαζ ιδκ βίκεζαζ εκμπθδηζηυξ βζα κα ιδκ ζε ιζζήζεζ μ 

ηαπκζζηήξ.Κένεζξ πςξ εα ημκ αμδεήζεζξ ηαθφηενα;Μνμζεοπήζμο βζ αοηυκ ζοκεπχξ. 

*** 

-Μάηεν ηζ ζοιααίκεζ ιε αοημφξ πμο ηαπκίγμοκ; 

-Ξε αοημφξ πμο ηαπκίγμοκ ένπμκηαζ μζ δαίιμκεξ ηαζ ηαπκίγμοκ ημκ πζηχκα ημο ααπηίζιαημξ ιε ημκ 

ηαπκυ ηδξ ηυθαζδξ.Λζ δαίιμκεξ εα θένμοκ ιανηονία βζα ημκ ηαπκυ πμο ηάπκζζε ηάπμζμξ ηαζ ζηδκ 

ηυθαζδ μζ ηαπκζζηέξ εα ανίζημκηαζ ζημκ ηαπκυ.Ώοηυ πμο ημοξ ανέζεζ εδχ ζηδ βδ εα ημ έπμοκ ηαζ εηεί 

αθθά εα ααζακίγμκηαζ.Δ αίζεδζδ ηδξ εοπανίζηδζδξ εα ελαθακζζηεί.Ώοηυ πμο ζμο πνμηαθμφζε 

εοπανίζηδζδ ζηδκ βδ εηεί εα ζε ααζακίγεζ.Ξμο άνεζε μ ηαπκυξ ημο ηζζβάνμο υζμ γμφζεξ,αζχκζα εα 

πκίβεζαζ ζημκ ηαπκυ. 

*** 

-Μάηεν, βζαηί ημ ηάπκζζια είκαζ αιανηία αθμφ δ Ώβία Γναθή δεκ ακαθένεζ ηίπμηα; 

-Δ αιανηία ημο ηαπκίζιαημξ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ αοημηημκία.Ώοημηημκείξ επεζδή δδθδηδνζάγεζξ ημ 

ζχια ζμο ιε ηαπκυ,ηα ηφηηανα αδοκαηίγμοκ ηαζ πεεαίκεζξ πνζκ ηδκ χνα ζμο. Βακ αννςζηήζεζξ απυ 

ηανηίκμ ημο πκεφιμκα ελαζηίαξ ημο ηαπκίζιαημξ,ιυκμξ ζμο ηαζ ζοκεζδδηά πνμηαθείξ ηδκ αζεέκεζα ηαζ 

επζζπεφδεζξ ημκ εάκαηυ ζμο.  
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Γζροντασ Κεόφιλοσ Παραιάν 
-Λζ πνζζηζακμί μιμθμβμφκ ηαζ πζζηεφμοκ ζηδκ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ. Μχξ θμζπυκ κα 

πενζθνμκήζμοιε ημ ζχια ιε ημ μπμίμ εα ακαζηδεμφιε;  

Ζάπμζμζ ιαεδηέξ ιμο μιμθυβδζακ υηζ πανάηδζακ ημ πάεμξ ημο ηαπκίζιαημξ υηακ πδβαίκμκηαξ ζε 

ηάπμζμ ιμκαζηήνζ άημοζακ έκακ δαζιμκζζιέκμ κα θςκάγεζ:«Αεκ εέθς θζαάκζ, εέθς ηαπκυ απυ 

ηζζβάνμ»! 

 

Γζροντασ Σωφρϊνιοσ του Ζςςεξ 
 -Λ βένμκηαξ Ξςθνχκζμξ ημο Έζζελ δεκ ηυκζγε ημ πάεμξ αοηυ πενζζζυηενμ απυ ηα άθθα πάεδ. 

Θοιάιαζ ενπυκηακ ζημ ιμκαζηήνζ ιία Γαθθίδα πμο είπε βίκεζ μνευδμλδ. Ζαιία θμνά έαβαζκε έλς βζα 

κα ηαπκίζεζ ηάπμζμ ηζζβάνμ. Θεηά ιμο έθεβε: «Ώζζεάκμιαζ ζακ ιία πυνκδ, πχξ κα λεθφβς απυ ημκ 

ηαπκυ;» Ομ ήεεθε πμθφ.Ουηε ηδξ είπα -πζζηεφς υηζ ηδξ ημ είπε ηαζ μ βένμκηαξ Ξμθνχκζμξ): 

«Άθδζέ ημ αοηυ ηχνα.Έπεζξ άθθα πνμαθήιαηα»Βηείκδ ηδκ επμπή είπε δζάθμνα πνμαθήιαηα ηαζ ημ 

ηάπκζζια ήηακ έκα πνυζεεημ αάνμξ επεζδή ήεεθε κα ημ ηυρεζ. 

Οεθζηά αοηή ηαζ άθθμζ πμθθμί ημ έημρακ.Αεκ είκαζ απαναίηδηα αοηυ ημ πνχημ αήια.Ομ πνχημ αήια 

είκαζ κα πθδζζάζεζξ ημκ Θευ.Ια επζεοιείξ κα είζαζ ημκηά Ομο.Βακ λένεζξ υηζ μ Θευξ ζε αβαπάεζ ηαζ ιε 

ημ ηζζβάνμ ζημ ζηυια,ηυηε ίζςξ ηάπμζα ζηζβιή κα ζμο ένεεζ ιία ζενή κηνμπή,υπζ ιία ακενχπζκδ 

κηνμπή ηαζ κα ημ παναηήζεζξ ιε αδδία,ιε αδδία ζενή ηαζ ζςηήνζα. 

-Γκχνζζα έκακ Θμθδααυ μ μπμίμξ ζοπκά ηαλζδεφεζ ζηδκ Νςζία. Θμο έθεβε υηζ εηεί βκχνζζε έκακ 

Νχζμ βζαηνυ μ μπμίμξ έπεζ 24 παζδζά ιε ιία ιυκμ βοκαίηα ηαζ οζμεέηδζε ηαζ άθθα 4.Μδβαίκεζ ζοπκά 

ζηδκ Ηαφνα ημο Ώβίμο Ξενβίμο ημο Νάκημκεγ. Βηεί έπεζ έκα ηεθί δζηυ ημο. ηακ ιπαίκεζ ζημ ηεθί ιέκεζ 

ιέζα βζα 4 διένεξ πςνίξ θαί, πςνίξ πμηυ. Ζακείξ δεκ λένεζ ηζ ηάκεζ εηεί. ηακ αβαίκεζ απυ εηεί, κμιίγεζ 

υηζ πέναζακ δέηα θεπηά.Δ εηηθδζία εέθεζ κα ημκ ηάκεζ ζενέα αθθά εηείκμξ ανκείηαζ.Ζαζ έπεζ ιία 

πνμζεοπή ηυζμ δοκαηή πμο ιία θμνά έηακε ηάπμζμοξ ελμνηζζιμφξ ιε πνμζεοπέξ απθέξ πμο μφηε μζ 

ζενείξ δεκ ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ.Θεηά απυ ηζξ πνμζεοπέξ αοηέξ αβαίκεζ έλς ηαζ ηαπκίγεζ ηακέκα 

ηζζβάνμ.Ξοβκχιδ, ιε αοηυ δεκ εέθς κα πς υηζ επζηνμηχ ημ ηάπκζζια,αθθά ςζηυζμ αξ οπάνπεζ ηαπμζα 

ζζμννμπία. Μνχηα κα αβαπήζεζ ηάπμζμξ ημκ Θευ ηαζ υθα ηα άθθα εα πνμζηεεμφκ». 

(Θανηονία ημο ζενμι.Ναθαήθ Ιυζηα) 

 

 Γζροντασ Διονφςιοσ τθσ Κολιτςοφσ  
«ηακ ηα πάεδ ανπίγμοκ κα νζγχκμοκ ζημκ άκενςπμ,ηυηε αοηυξ θέέζ:''ηχνα είκαζ αδφκαημ κα 

βθοηχζς,κα απαθθαπεχ''.πζ, δεκ είκαζ δφζημθμ. Θέθδζδ πνεζάγεηαζ. ηακ έπεζξ εέθδζδ ηαζ πίζηδ 

ζημ Θευ, υθα είκαζ δοκαηά. Βδχ ζ‘ ειάξ ενβάγμκηακ έκαξ ιάζημναξ, μ μπμίμξ επηζγε έκα ηεθάηζ ζηδκ 

αηνμεαθαζζζά... Οα πνυκζα εηείκα πδβαίκαιε βζα ράνεια.Ζάεε ηεθάηζ είπε ηδκ αάνηα ημο ηαζ αβαίκαιε 

βζα ράνεια.Βακ πενίζζεοε ηάηζ ημ πμοθμφζαιε βζα κα γήζμοιε,ήηακ ιεβάθδ θηχπεζα ηυηε. Αεκ είκαζ 

υπςξ ηχνα πμο ζημ Άβζμ νμξ οπάνπμοκ υθα ηα αβαεά. Ώοηυξ θμζπυκ ηάπκζγε ημοθάπζζημκ δφμ 

παηέηα ηδκ διένα. Θία ιένα ημο είπα: 

-ΐνε Ηεοηένδ ιδκ ηαπκίγεζξ άθθμ, ζε παναηαθχ. 

-Μάηεν,δεκ ιπμνχ κα ημ αθήζς. 

Ξοκεπχξ άκααε ηαζ έζαδκε ηζζβάνα. Θία ιένα πνεζάζηδηε κα πάς ζηδκ Θεζζαθμκίηδ βζα ηάηζ 

ελεηάζεζξ ζημ ιάηζ ιμο. Ουηε ήηακ επζηίκδοκμ κα παξ ζηδκ Θεζζαθμκίηδ, μ δνυιμξ δεκ ήηακ ηαθυξ. 

Μήνα απυ ηδκ Εενζζζυ ιία ημφνζα βζα ηδκ Θεζζαθμκίηδ. θμζ εηεί ιέζα ηάπκζγακ. Δ αηιυζθαζνα ήηακ 

απμπκζπηζηή. Θεηαλφ ηςκ επζααηχκ ήηακ ηαζ μ Ηεοηένδξ,εηείκμξ πμο ηάπκζγε δφμ παηέηα ηδκ 

διένα.Ήηακ μ ιυκμξ πμο δεκ είπε ηζζβάνμ ζημ ζηυια ημο! Έηπθδηημξ ημκ νχηδζα: 

-Ηεοηένδ,  εζφ δεκ ηαπκίγεζξ; 

-πζ! 

-πζ; Ξε πμζυκ ηα θεξ αοηά; 

-Αεκ ηαπκίγς πζα. Ζαηάθααα υηζ ιε αθάπηεζ ηαζ ημ έημρα. 
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-Ζαζ πχξ ηα ηαηάθενεξ; 

-Ώθμφ είιαζ άκδναξ ηαζ απμθάζζζα κα ημ ηυρς .Ξηδκ ανπή ήηακ δφζημθμ,οπέθενα. Ώθθά επεζδή 

είπα υηζ είιαζ άκηναξ,ηνάηδζα ημκ θυβμ ιμο. Αυλα ης Θεχ! Άζε ημοξ άθθμοξ κα ηαπκίγμοκ. Ββχ δεκ 

ημ έπς ακάβηδ πζα! 

ΐθέπεζξ ηζ παεζ κα πεζ απμθαζζζηζηυηδηα; Βίπε: «είιαζ άκηναξ ηαζ εα ημ ηυρς»! ηακ ηάπμζμξ ημ 

απμθαζίγεζ, ιπμνεί κα ηυρεζ ηάεε πάεμξ.  

 

Γζροντασ Κλεόπασ 
 Ένπεηαζ ζηδκ ελμιμθυβδζδ έκαξ δθζηζςιέκμξ ηαζ ιμο θέεζ: 

-Μάηεν, αάθε ιμο έκακ ζηθδνυ ηακυκα,επεζδή δεκ ιπμνχ κα αθήζς ημ ηάπκζζια. 

-Γένμ, αζε ημ ηζζβάνμ, βζαηί εα παξ ζηδκ ηυθαζδ. 

-Μάηεν, ημ ζοκήεζζα. Αεκ ιπμνχ κα ημ αθήζς. 

-Γένμ, πνυζεπε, βζαηί μ εάκαημξ είκαζ ημκηα. 

-Θέθς κα ημ αθήζς, αθθά δεκ λένς πχξ. 

-Ώκ δεκ ιπμνείξ κα αθήζεζξ ηδκ αιανηία, πχξ εα οπμιείκεζξ ηζξ θθυβεξ ηδξ ημθάζεςξ; 

-Φμαάιαζ ηδκ ηυθαζδ, αθθά δεκ ιπμνχ κα αθήζς ημ ηάπκζζια. 

Βίπα εηεί ημκηά έκα ηδνμπήβζμ ηαζ έκα ακαιιέκμ πμκηνυ ηενί. 

-Έθα εδχ. Ζνάηα ημ δάηηοθυ ζμο ζημ ακαιιέκμ ηενί! 

-πζ, υπζ,  δεκ ιπμνχ. 

-Ζνάηα ημ εηεί. 

Ομο πήνα ηυηε ημ πένζ ηαζ ημ ηναημφζα εβχ. 

-Αεκ ιπμνχ, πάηεν, ιε ηαίεζ. 

-Ζνάηα ημ εηεί, αδεθθέ! Θυθζξ εα ζε πεζνάλεζ μ δζάαμθμξ εα αάγεζξ ημ πένζ ζμο ζημ ηενί! Θέθεζξ κα 

παξ ζηδκ ηυθαζδ; Βηεί δεκ έπεζ ηενζά. Έπεζ μθυηθδνμοξ θμφνκμοξ, εηαημιιφνζα θμνέξ πζμ δοκαημφξ 

απυ αοηυ.ΐάθε ημ πένζ ζημ ηενί ιέπνζ κα ηαεί.Θα δμφιε ηυηε εακ εα έπεζξ υνελδ βζα κα ηαπκίζεζξ! 

-Ιαζ, πάηεν έηζζ εα ηάκς. ζμ γς, δεκ εα λακααάθς ηζζβάνμ ζημ ζηυια ιμο. 

-Ζαζ ακ ζε οπμδμοθχζεζ ηακέκα άθθμ πάεμξ, κα ιδκ πάνεζξ ημ πένζ ζμο απυ ηδ θςηζά ιέπνζ κα 

εοιδεείξ ηζξ θςηζέξ ηδξ ημθάζεςξ. Ζαζ μ ηακυκαξ ζμο είκαζ μ ελήξ: Θα θεξ: «Ζφνζε Εδζμφ Ρνζζηέ...» 

ηαζ εα αάγεζξ ημ πένζ ζμο ζημ ηενί. Ια δμφιε ηυηε εακ εα επζεοιείξ αοηέξ ηζξ ανςιζέξ.  

 

Όςιοσ γζροντασ Αρςζνιοσ Μπόκα 
-Ἂκ εἶκαζ ηαπκζζηὴξ ὁ ἐλμιμθμβμφιεκμξ ηὸκ θφκεηε; 

 -βὼ ηὸκ θφκς. Ἀθθὰ δὲκ ιμῦ θέβεζ: «Βἶιαζ ηαπκζζηήξ». Αὲκ θέβεζ ἔηζζ, ἀθθὰ «Ἤιμοκ ηαπκζζηήξ». 

Ἡ θέλζξ «εἶιαζ» ζδιαίκεζ ζοκέπεζα.  

ΐαζίγμιαζ ζὲ ιία ἐλήβδζδ πμὺ ημῦ δίκς ὅζμκ ἀθμνᾶ ηὴκ ζμαανυηδηα ηῆξ ἁιανηίαξ. 

«Ἀκηζθαιαάκεζαζ παζδί ιμο, ὅηζ ηὸ ηάπκζζια ἐνβάγεηαζ ὕπμοθα βζὰ κὰ ζὲ ηαηαζηνέρεζ. Ώηὸ ηὸ πάεμξ 

εὰ ζὲ ηαηαζηνέρεζ αἰθκζδίςξ. Ημζπυκ, πνέπεζ κὰ ηὸ ἀθήζεζξ, δζυηζ ιὲ θένκεζξ ηζ ἐιέκα ζηὴκ εέζδ κὰ 

ζὲ θφκς -ρεοδῶξ, ἀθθὰ δὲκ εὰ ηὸ ηάκς ἂκ δὲκ ζηαιαηήζεζξ ηὸ ηζζβάνμ».  

Ζαὶ ιμῦ θέβεζ: «Ζαηάθααα πάηεν». 

ΐέααζα ηαηάθααε βζὰ ἐηείκδ ηὴκ ὥνα. Θπνμζηά ιμο ἀπμθαζίγεζ κὰ ηὸ ηυρεζ ηαὶ ιαηάνζ κὰ 

ιπμνμῦζε κὰ ιὴκ ἁιανηήζεζ πάθζ. 

Βἶκαζ ἀθήεεζα, ὅηζ δὲκ πνέπεζ κὰ πμθμβίγμοιε ηὶξ αευνιδηεξ ἀπμθάζεζξ. Ὅιςξ ηαὶ δὲκ πνέπεζ κὰ 

ζηαιαηᾶιε ηὴκ ιεηάκμζά ημο ἐηείκδ ηὴκ ὥνα πμὺ θέβεζ πὼξ εὰ δζμνεςεεῖ. Ἡ ηαηηζηή ιμο εἶκαζ κὰ 

εἶιαζ ὅζμ ιπμνῶ ἀκεηηζηυξ, ἀθθὰ κὰ ηαηαδζηάγς ὁπςζδήπμηε ηὴκ ἁιανηία ηαὶ κὰ πείες ηζ αηὸκ κὰ 

ζηνέθεηαζ ἐκακηίμκ ηδξ. Ἂκ ὁ ἴδζμξ ιζζῆ ηὴκ ἁιανηία ημο, ηυηε εἴιεεα ζὲ ηαθὸ δνυιμ. Οὸ ἔθεμξ ημῦ 

Θεμῦ εὰ ηὸκ αμδεήζεζ. 

***  
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«ζμοξ έηθεαακ ημοξ ακαηάθοπηε. Οζξ ααιιέκεξ βοκαίηεξ, ηζξ ιάθςκε. Ομοξ ηαπκζζηέξ ημοξ 

πνμέηνεπε κα ζηαιαηήζμοκ ημ ηάπκζζια. 

Ξημοξ ζενείξ πμο ηάπκζγακ έθεβε: 

«Ώθμφ ημζκςκάηε έπεηε ημ Ρνζζηυ ιέζα ζαξ, είζηε θμνείξ ημο Ρνζζημφ. Βζείξ υιςξ αάγεηε ζημ 

ζηυια ημο Ρνζζημφ ηζζβάνμ! Ζαίηε ημκ Ρνζζηυ ηαζ έηζζ εα ηαείηε ηαζ εζείξ». 

(Εενμιυκαπμξ Αμιέηζμξ βζα ημκ π. Ώνζέκζμ Θπυηα)  

 

Γζροντασ Λουςτίνοσ Πίρβου 

 Ώκηίεεηα ιε ηδκ Βθθάδα,ζημοξ καμφξ ιαξ δεκ εα δείηε ημοξ πζζημφξ κα ηαπκίγμοκ ζηα πνμαφθζα 

ηςκ καχκ δίπθα απυ ημοξ ζενείξ. ηακ αβήηα απυ ηδκ θοθαηή (ζ.ζ.εκκμεί ηζξ ημιιμοκζζηζηέξ 

θοθαηέξ), πήβα ζημ Άβζμκ νμξ ιε ζημπυ κα ιείκς εηεί. Λ πνχημξ ιμκαπυξ πμο ζοκάκηδζα ηάπκζγε. 

Ουηε απμθάζζζα κα ιδκ ιείκς ζημ Άβζμ νμξ ηαζ κα βονίζς ζηδκ Νμοιακία. Φοζζηά ζηδκ Βθθάδα 

οπάνπμοκ άκενςπμζ εηθεηημί ηαζ άκενςπμζ ηδξ πνμζεοπήξ, αθθά εεςνμφκ ημ ηάπκζζια ηάηζ ημ 

θοζζμθμβζηυ μφηε ηακ εέημοκ ημ γήηδια εακ είκαζ αιανηία. 

 

Γζροντασ Παφλοσ Νικθταράσ  
ΡΝ ΘΑΞΛΗΠΚΑ ΔΗΛΑΗ ΚΔΓΑΙΖ ΑΚΑΟΡΗΑ 

πμζμξ ηαπκίγεζ, αοημηημκεί, παναααίκεζ ηδκ εκημθή ημο Θεμφ: «Λο θμκεφζεζξ». 

 Φοιαηίςζδ, ηανδζμπάεεζεξ, ηανηίκμζ, κεοναζεέκεζεξ, ηζννχζεζξ ημο ήπαημξ είκαζ ηα απμηεθέζιαηα 

ημο πάεμοξ ημο ηαπκίζιαημξ. Ώπμηεθεί πθδβή εεκζηή. Δ Βθθάξ έπεζ ημ πνμαάδζζια απυ υθα ηα ηνάηδ 

ηδξ Βονχπδξ. Ώκ ηα δζζεηαημιιφνζα πμο ζπαηαθμφκ μζ Έθθδκεξ ηαπκζζηέξ δζεηίεεκημ δζα ημοξ 

πηςπμφξ ηδξ παηνίδμξ ιαξ, δεκ εα οπήνπε πηςπή μζημβέκεζα. Βίκαζ πάεμξ, ημ μπμίμκ ηαηαζηνέθεζ ηαζ 

ηδκ ζςιαηζηήκ ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή οβείακ. Ώοηυ ημκίγεζ ζε μθζβμζέθζδμ ζμθυ αζαθίμ ημο μ 

ηανδζμθυβμξ Ώεακάζζμξ Ώαναιίδδξ.  

Ομ ηάπκζζια, μ Άβζμξ ημο αζχκμξ ιαξ Ιεηηάνζμξ Μεκηαπυθεςξ, ημ μκμιάγεζ «πμνκεία ημο 

ζηυιαημξ», μ δε άβζμξ Ιζηυδδιμξ μ Ώβζμνείηδξ «θζαάκζ ημο δζααυθμο».  

Λ Ώααάξ Μοηζνίςκ ζημ Γενμκηζηυ ακαθένεζ υηζ, δζα κα εηδζχλδ ηακείξ ημοξ δαίιμκαξ, πνέπεζ πνχηα 

κα ηονζανπήζεζ ζηα πάεδ ημο ηζ έπεζηα ηαζ μζ δαίιμκεξ θεφβμοζζ. πςξ ηα δαζιυκζα, θέβεζ μ Ζφνζμξ, 

δεκ ελένπμκηαζ απυ ημκ άκενςπμκ πανά ιυκμκ δζα πνμζεοπήξ ηαζ κδζηείαξ , ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ 

ελένπεηαζ ηαζ ημ πάεμξ αοηυ, ιε εενιή πνμζεοπή ηαζ κδζηεία πμο θένκεζ ηδκ μζημκμιία ηζ αοηή 

ηνμθμδμηεί ηδκ εθεδιμζφκδ. Έηζζ θοβαδεφεηαζ ημ ηαηυ αοηυ πμο οπμδμοθχκεζ άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ.  

Θδηένεξ πμο ηαπκίγμοκ, δζαζςκίγμοκ ηδκ κεοναζεέκεζα εζξ ημ έεκμξ ιαξ. Γεκκμφκ παζδζά 

κεοναζεεκζηά ηαζ δ πθδβή αοηή ηαηακηά ιάζηζβα ηδξ μζημβεκείαξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ βεκζηχηενμκ. Ομ 

ηάπκζζια ιε ηδκ κζημηίκδκ πμο πενζέπεζ, βίκεηαζ αθμνιή ηςκ κανηςηζηχκ, ηδξ ιάζηζβμξ αοηήξ πμο 

εενίγεζ ηδκ κεμθαίακ ιαξ. Λνευδμλμζ Ρνζζηζακμί, εθεοεενςεείηε απυ ημ πάεμξ αοηυ! Θε ημ πανάδεζβιά 

ζαξ εα ςθεθήζεηε ημοξ αδεθθμφξ ζαξ. Έπεζηα, υπςξ ακςηένς εημκίζεδ, είκαζ εέια οβείαξ. Μθδζζάγεζ 

πενίπμο αζχκαξ πμο μ ζαηονζηυξ πμζδηήξ Ξμονήξ έβναθε: «Λ έηδ ηεζζανάημκηα ιδδέπμηε ηαπκίζαξ 

ηαζ ημ ιδ εηδαπακχιεκμκ ηαη‘ έημξ εηημηίζαξ ημζμφημ ηηήια απμηηά ηαζ οβείαξ δέηα έηδ ζημκ αίμκ 

ημο πνμζεέηεζ». Ώκ έγδ ζήιενμκ, αζθαθχξ εα έθεβεκ υπζ ιυκμκ δέηα έηδ, αθθ‘ υηζ 40 έηδ ζημκ αίμκ 

ημο πνμζεέηεζ. 

Ρςνίξ εοζία ηαζ αβχκα δεκ επζηοβπάκεηαζ ηίπμηα απμθφηςξ. Λφηε ημ ηάπκζζια, μφηε άθθμ πάεμξ 

πμθειείηαζ. Μνμζπάεεζα πνεζάγεηαζ, κα αζάζςιεκ ημκ εαοηυκ ιαξ κα ηυρδ ημ ηάπκζζια, έπμκηεξ οπ‘ 

υρζκ «δ ΐαζζθεία ημο Θεμφ αζάγεηαζ ηαζ αζαζηαί ανπάγμοζζκ αοηήκ».  

Βίκαζ ακάβηδ κα ζοκεζδδημπμζήζςιεκ υηζ ημ ηάπκζζια είκαζ αιανηία ιεβάθδ. Ββχ ζακ πκεοιαηζηυξ, 

εζξ ημοξ ηαπκζζηάξ πμο ένπμκηαζ ζηδκ ελμιμθυβδζζκ, ςξ άθθδκ πμζκήκ ημοξ μνίγς ηδκ απμθοβήκ ημο 

ηαπκίζιαημξ ηαζ ιενζημί, πναβιαηζηχξ ιεηακμδιέκμζ ιμο πνμζθένμοκ ημ ηεθεοηαίμ παηέημ ημοξ.  

Βφπμιαζ μζ μθίβεξ αοηέξ βναιιέξ ιμο κα εφνμοκ εέζζκ εζξ ηαξ ηανδίαξ πζζηχκ ακενχπςκ, μφηςξ 

χζηε κα αεθηζςεή δ ζδιενζκή ηαηάζηαζζξ πμο δδιζμονβεί πμθθέξ μζημβέκεζεξ δοζηοπζζιέκεξ. Έπεζηα, 
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αξ ιδκ θδζιμκήζςιεκ ηαζ ημκ Θείμκ πανάβμκηα: ΐμδεεί μ Θευξ υζμοξ ιε πίζηζκ επζηαθμφκηαζ ηδκ 

αμήεεζάκ Ομο!  

«Μάκηα δοκαηά ης πζζηεφμκηζ» αεααίςζεκ μ Ζφνζυξ ιαξ. Δ εέθδζίξ ιαξ ηαζ δ Ράνζξ ημο Θεμφ εα 

ζοκηεθέζμοκ εζξ ηδκ ηαηαπμθέιδζζκ ημο πάεμοξ αοημφ πμο εεςνείηαζ πνάβιαηζ ιεβάθδ αιανηία. Ξε 

ιζα πκεοιαηζηή ημο ηυνδ πμο πενίιεκε παζδί ηαζ ηάπκζγε, ηδ ζοκεαμφθεοε κα ζηαιαηήζεζ αιέζςξ ημ 

ηζζβάνμ. Ξε ηάπμζα επζζημθή ημο ηδξ έβναθε: «Ζαθά έηακεξ ηαζ ζηαιάηδζεξ ημ ηάπκζζια, Θεμφ 

θχηζζζξ, δζαθμνεηζηά εα έθενκεξ ζημκ ηυζιμ έκα κεοναζεεκζηυ παζδί» . 

Ζάπμηε νχηδζε ημ Γένμκηα ηάπμζμ πκεοιαηζηυ ημο παζδί βζα ημ ηάπκζζια. Ζζ μ Γένμκηαξ απήκηδζε: 

«Ζαζ ηχνα ένπμιαζ ζημ εέια ημο ηαπκίζιαημξ, ακ ημ λένεζξ είκαζ ιεβάθδ αιανηία, ζηδκ ανπή κεηνχκεζ 

ηα κεφνα, αθθά ηαηυπζκ ηάκεζ πεζνυηενμ ηαηυ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ. ζμζ ένπμκηαζ ηαζ ελμιμθμβμφκηαζ 

ζημ ηεθθί ιμο ιε εζθζηνζκή ιεηάκμζα, ιμο αθήκμοκ ημ ηεθεοηαίμ παηέημ ημοξ ηαζ ηα δείπκς εζξ υζμοξ 

ηαπκζζηέξ ελμιμθμβμφκηαζ . 

Ζάπμζα άθθδ θμνά ζε άθθδ επζζημθή ημο μ Γένμκηαξ ζοκεαμφθεοε ηάπμζμ πκεοιαηζηυ ημο παζδί: 

«Ώξ παφζδ ημ ηάπκζζια, είκαζ ιεβάθδ αιανηία. Θα ηάιδξ ηαηυ ζημκ εαοηυ ζμο ηαζ ιάθζζηα ζ‘ αοηή 

ηδκ δθζηία! Θα ιεηακμήζδξ, υηακ εα είκαζ ανβά». 

 

Όςιοσ Παΐςιοσ ο Αγιορείτθσ 
Ήνεε ηάπμηε απυ ηδκ Γενιακία ζημ Ζαθφαζ έκαξ παηέναξ, πμο ημ ημνζηζάηζ ημο είπε ανπίζεζ κα 

παναθφδ. Λζ βζαηνμί ημ είπακ λεβνάρεζ. Ήηακ μ ηαδιέκμξ ηεθείςξ απεθπζζιέκμξ.  

«Ζάκε ηζ εζφ ιζα εοζία, ημο είπα, βζα ηδκ οβεία ημο παζδζμφ ζμο. Ια ηάκδξ ιεηάκμζεξ, δεκ ιπμνείξ· 

κα πνμζεοπδεήξ, δεκ ιπμνείξ, εκηάλεζ. Μυζα ηζζβάνα ηαπκίγεζξ ηδκ διένα;».  

«Οεζζενάιζζζ ημοηζά», ιμο θέεζ.  

«Ια ηαπκίγδξ έκα ημοηί, ημο θές, ηαζ ηα πνήιαηα πμο εα έδζκεξ βζα ηα οπυθμζπα κα ηα δίκδξ ζε 

ηακέκακ θηςπυ».  

«Ια βίκδ, Μάηεν, ηαθά ημ παζδί, ιμο θέεζ, ηαζ εβχ εα ημ ηυρς ημ ηζζβάνμ».  

«Β, ηυηε δεκ εα έπδ αλία· ηχνα πνέπεζ κα ημ ηυρδξ· πέηαλε ημ ηζζβάνμ, ημο θές. Αεκ αβαπάξ ημ 

παζδί ζμο;».  

«Ββχ δε αβαπχ ημ παζδί ιμο; Ώπυ ημκ πέιπημ υνμθμ πεηζέιαζ ηάης βζα ηδκ αβάπδ ημο παζδζμφ 

ιμο», ιμο θέεζ.  

«Ββχ δεκ ζμο θές κα πεηαπηήξ απυ ημκ πέιπημ υνμθμ ηάης, εα αθήζδξ ημ παζδί ζμο ζημκ δνυιμ 

ηζ εζφ εα πάζδξ ηδκ ροπή ζμο. Ββχ ζμο θές κα ηάκδξ ηάηζ εφημθμ. Ια, πέηαλε ηχνα ηα ηζζβάνα!». 

Θε ηακέκακ ηνυπμ δεκ ήεεθε κα ηα πεηάλδ. Ζαζ ηεθζηά έθοβε έηζζ ηαζ έηθαζβε! Μςξ κα αμδεδεή 

αοηυξ μ άκενςπμξ; Βκχ υζμζ αημφκ αμδεζμφκηαζ. 

*** 

Θζα άθθδ ιένα ήνεε έκαξ πμο αβημιαπμφζε απυ ηδκ πεγμπμνία. Ζαηάθααα υηζ ηάπκζγε πμθφ ηαζ ημο 

είπα: 

«ΐνε εοθμβδιέκε, βζαηί ηαπκίγεζξ ηυζμ; Θα πάεδξ ηαηυ». 

Θυθζξ λεθαπάκζαζε ηαζ ιπυνεζε κα ιζθήζδ, ιμο είπε: «Δ βοκαίηα ιμο είκαζ πμθφ άννςζηδ ηαζ 

ηζκδοκεφεζ κα πεεάκδ. Ξε παναηαθχ, ηάκε ιζα πνμζεοπή κα βίκδ ηακέκα εαφια. Λζ βζαηνμί ζήηςζακ 

ηα πένζα». 

«Οδκ αβαπάξ ηδκ βοκαίηα ζμο;», ημκ νςηάς. 

«Οδκ αβαπχ», ιμο θέεζ. 

«Ουηε βζαηί δεκ ηάκεζξ ηζ εζφ ηάηζ, βζα κα ηδκ αμδεήζδξ; Ώοηή έηακε υ,ηζ ιπμνμφζε, μζ βζαηνμί 

έηακακ υ,ηζ ιπμνμφζακ, ηαζ ηχνα ένπεζαζ εδχ, βζα κα ιμο πδξ κα ηάκς ηάηζ ηαζ εβχ, κα πνμζεοπδεχ, 

βζα κα αμδεήζδ μ Θευξ. Βζφ υιςξ ηζ έηακεξ, βζα κα αμδεδεή δ βοκαίηα ζμο;». 

«Οζ ιπμνχ κα ηάκς εβχ, Γένμκηα;», ιε νςηάεζ. 

«Ώκ ζηαιαηήζδξ ημ ηάπκζζια, ημο θές, δ βοκαίηα ζμο εα βίκδ ηαθά». 
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Ξηέθεδηα υηζ, ακ μ Θευξ δδ υηζ δεκ ζοιθένεζ πκεοιαηζηά ζηδκ βοκαίηα ημο κα βίκδ ηαθά, 

ημοθάπζζημκ εα βθζηχζδ αοηυξ απυ ημ ηαηυ πμο ηάκεζ ημ ηζζβάνμ. Όζηενα απυ έκακ ιήκα ήνεε 

πανμφιεκμ κα ιε εοπανζζηήζδ. 

«Γένμκηα, ζηαιάηδζα ημ ηάπκζζια, ιμο είπε, ηαζ δ βοκαίηα ιμο έβζκε ηαθά». Θεηά απυ έκα 

δζάζηδια λακαήνεε ακαζηαηςιέκμξ κα ιμο πδ υηζ λακάνπζζε ηνοθά κα ηαπκίγδ ηαζ δ βοκαίηα ημο 

έπεζε πάθζ αανζά άννςζηδ. 

Ομ θάνιαημ ηχνα ημ λένεζξ, ημο είπα. Ζυρε ημ ηζζβάνμ».  

*** 

Γζα κα ηυρεζξ ημ ηζζβάνμ πνέπεζ κα ηάκεζξ πμθθή πνμζεοπή. Βπίζδξ κα βειίζεζξ ζηναβάθζα έκα 

άδεζμ παηέημ ηαζ ηάεε θμνά πμο εα αζζεάκεζαζ ηδκ ακάβηδ κα ηαπκίζεζξ, κα αάγεζξ έκα ζηναβάθζ ζημ 

ζηυια ζμο.  

 

Στάρετσ Καδδαίοσ τθσ Βιτόβνιτςα  
ζμζ ένπμκηακ ιε ηδκ ενχηδζδ πχξ κα ηυρμοκ ημ ηάπκζζια μ άβζμξ βένμκηαξ έθεβε υηζ πάκς απ' 

υθα πνεζάγεηαζ δοκαηή εέθδζδ ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα.  

Ξηδ ζοκέπεζα εα ήηακ ηαθυ, έθεβε, βζα ηνεζξ ιένεξ μ ηαπκζζηήξ κα ηνχεζ ιυκμ ιήθα ηαζ νεπάκζ 

(ηαθηενυ). Ώκ βζα ηνεζξ ιένεξ μ ηαπκζζηήξ ηνχεζ ιυκμ ιήθα ηαζ νεπάκζ, εα λεπάζεζ βζα πάκηα ημ 

ηάπκζζια.  

 

π. Βθςςαρίων Γιοργκουλζςκου 
«Βακ ημ ηάπκζζια ήηακ απυ ημκ Θευ,ηυηε μ άκενςπμξ εα ήηακ ελμπθζζιέκμξ ιε ιζα ηαπκμδυπμ».  

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Μπουμ 
Οα παζδζά ηάεμκηαζ ζε ηφηθμ ηαζ ανπίγμοκ κα ανζειμφκ ιε ηδ ζεζνά (1,2,3 ηθπ). πμζμ παζδί πέζεζ 

ζημκ ανζειυ 7 ή ζηα πμθθαπθάζζά ημο ή ζε ανζειυ πμο θήβεζ ζε 7, δεκ θςκάγεζ ημκ ανζειυ, αθθά θέεζ 

«ιπμοι». Γζα πανάδεζβια: 1,2,3,4,5,6, ιπμοι, 8,9,10,11,12,13,ιπμοι, 15,16, ιπμοι 18,19… Ράκεζ ημ 

παζδί πμο λεπκζέηαζ ηαζ δ ανίειδζδ λεηζκά απυ ηδκ ανπή. 

2. Ο γείτονάσ μου 
 Δ μιάδα πςνίγεηαζ ζηα δφμ. Οα ιζζά παζδζά αβαίκμοκ έλς απυ ηδκ αίεμοζα. Οα οπυθμζπα ηάεμκηαζ 

ζε ηφηθμ ιε ηα ιάηζα δειέκα ηαζ έπμοκ ζημ δελί ημοξ ιένμξ απυ ιία ηανέηθα. Οα παζδζά πμο έπμοκ 

αβεζ έλς βονίγμοκ υζμ ιπμνμφκ πζμ αευνοαα ηαζ ιε ημ ζφκεδια ημο ανπδβμφ ηναβμοδμφκ. Ξημ 

δεφηενμ ζφκεδια ζςπαίκμοκ υθα ιαγί. Ζάεε παζδί ιε δειέκα ιάηζα πνέπεζ κα ιακηέρεζ πμζμξ ηάεεηαζ 

ζηδκ ηανέηθα δελζά ημο. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Λ Ομηυξ επζζηνέθεζ ζπίηζ ημο απ ημ ζπμθείμ ηαζ θέεζ ζηδ ιδηένα ημο: 

– Θαιά, δ δαζηάθα ιε νχηδζε ζήιενα ακ έπς άθθμοξ αδεθθμφξ ή αδεθθέξ , πμο εα πάκε ηζ αοημί 

ζημ ίδζμ ζπμθείμ. 

– Μμθφ εοβεκζηυ ημ εκδζαθένμκ ηδξ, θέεζ δ ιαιά . Ζαζ ηζ είπε υηακ ηδξ είπεξ υηζ είζαζ ιμκαπμπαίδζ; 

– Αυλα ζμζ μ Θευξ! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΝ ΘΑΘΖΘΝΛ ΡΝ ΣΟΗΠΡΗΑΛΝ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=e-7G_uP-_H8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-7G_uP-_H8
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τμάμσηςη 2η 

 

αββασξκύπιακξ,  

17 - 18 Οκσψβπίξτ 2015 

Η  ο π ξ ς ε τ φ ή 
 

1. Ο Φπιςσόρ μαρ δίδανε οώρ μα οπξςετφόμαςσε. Μαρ οαπέδψςε σημ 

«Κτπιακή Ππξςετφή», σξ «Πάσεπ ημώμ». Μοξπξύμε μα έφξτμε μια 

ςύμσξμη επμημεία ατσήρ σηρ σόςξ ςημαμσικήρ οπξςετφήρ; 

 Πάσεπ: Δ Ζονζαηή πνμζεοπή ανπίγεζ ιε αοηή ηδκ επίηθδζζ. Θαξ δζδάζηεζ μ Ζφνζμξ κα 

μκμιάγμοιε ημκ Θευ Μαηένα. Μαηένα, βζαηί είκαζ μ δδιζμονβυξ ηαζ πθάζηδξ ιαξ. Λ πμνδβυξ ημο είκαζ, 
ηδξ γςήξ.  

 Ημώμ: Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μ Ζφνζμξ ιαξ δζδάζηεζ κα πνμζθςκμφιε ημκ Θευ υπζ ιυκμ 

Μαηένα, αθθά Μάηεν διχκ. Μαηένα ιαξ. πζ Μαηένα ιμο. Έηζζ ιαξ απμηνέπεζ απυ ιζα εβςζζηζηή ζπέζζ 

ιε ημκ Θευ. Ππάνπεζ μ Θευξ ηαζ ειείξ, υπζ μ Θευξ ηαζ εβχ. 

 Ο εμ σξιρ ξτπαμξίρ: Λ Μακάβζμξ Θευξ είκαζ Μαηέναξ ιαξ, αθθά ηαζ μ ιυκμξ εκ ημζξ μονακμίξ 

Μαηέναξ. Αζεοηνζκίγεζ μ άβζμξ Ρνοζυζημιμξ: Αεκ πενζμνίγεζ δδθαδή ημκ Θευ ζημκ μονακυ αθθά ορχκεζ 

απυ ηδκ βδ ημκ πνμζεοπυιεκμ ηαζ ημκ πνμζδθχκεζ ζημοξ ακχηενμοξ πχνμοξ ηαζ ηζξ άκς ηαημζηίεξ. 

Οδκ αβζυηδηα θμζπυκ ημο Θεμφ Μαηνυξ δδθχκεζ ημ ―εκ μονακμίξ‖ ηαζ υπζ ημκ ηυπμ ημο πακηαπμφ 

πανυκημξ Θεμφ 

 Αγιαςθήσψ σξ όμξμά ςξτ: Βίκαζ ημ πνχημ αίηδια ηδξ Ζονζαηήξ πνμζεοπήξ. Ομ 

―αβζαζεήης‖ ζδιαίκεζ ―δμλαζεήης‖, ηαηά ημκ άβζμ Ρνοζυζημιμ. Αεκ έπεζ αζθαθχξ μ άηηζζημξ Θευξ 

ηδκ ακάβηδ κα δμλάγεηαζ απυ ηα ηηζζηά ημο πθάζιαηα. Θέθεζ υιςξ κα ημκ δμλάγμοιε, βζαηί αοηυ 

ςθεθεί ειάξ ημοξ ακενχπμοξ. Θαξ πνμθοθάζζεζ απυ ημκ ηίκδοκμ κα δμλάγμοιε ημκ εαοηυ ιαξ ιε 

δυλα ρεοδή, πμο δεκ ιαξ ακήηεζ. Δ θζθμδμλία είκαζ βέκκδια ηδξ θζθαοηίαξ. 

 Ελθέσψ η Βαςιλεία ςξτ: ηακ μ Θευξ ααζζθεφεζ ζημκ άκενςπμ, μ άκενςπμξ 

εθεοεενχκεηαζ, εζνδκεφεζ, ακαπαφεηαζ, αβζάγεηαζ. ηακ δεκ ααζζθεφδ μ Θευξ ζημκ άκενςπμ, μ 

άκενςπμξ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζηδκ ηονακκία ημο δζααυθμο πμο ημκ οπμδμοθχκεζ ζηα πάεδ, ζηδκ 

θζθαοηία ηαζ ημκ θένκεζ ζηδκ ακία, ζημ ηεκυ, ζηδκ πθήλζ, ζηδκ ιμκαλζά, ηάκμκηαξ ηδκ γςή ημο ηυθαζζ. 

Λ ζδιενζκυξ ηυζιμξ πμο ανκείηαζ ηδκ ααζζθεία ημο Θεμφ, ααζακίγεηαζ απυ θνζηηέξ δαζιμκζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ, υπςξ ηδκ ιαβεία, ηζξ δεζζζδαζιμκίεξ, ηα κανηςηζηά, ηδκ ηνμιμηναηία, ηα εβηθήιαηα, ηδκ 

δζάθοζζ ηδξ μζημβεκείαξ. Θαξ δζδάζηεζ θμζπυκ μ Ζφνζμξ κα γδημφιε κα έθεδ δ ΐαζζθεία ημο, πμο ηαηά 

ημοξ αβίμοξ Μαηέναξ είκαζ δ Ράνζξ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ.  

 Γεμηθήσψ σξ θέλημά ςξτ ψρ εμ ξτπαμώ και εοί σηρ γηρ: Ομ εβςζζηζηυ εέθδια 

επχνζζε ημκ άκενςπμ απυ ημκ Θευ, ημκ ελχνζζε απυ ημκ πανάδεζζμ ηαζ έβζκε αζηία υθςκ ηςκ ηαηχκ. 

Ώκ δεκ απανκδεή μ άκενςπμξ ημ εβςζζηζηυ ημο εέθδια ηαζ δεκ οζμεεηήζδ ημ άβζμ εέθδια ημο Θεμφ, 

δεκ ιπμνεί κα εεναπεοεή απυ ηδκ αανεζά αννχζηζα ηδξ θζθαοηίαξ ηαζ ημο εβςζζιμφ. Οδκ ακοπαημή 

ημο Ώδάι ηαζ ηδξ Βφαξ ζημ άβζμ εέθδια ημο Ζονίμο ήθεε κα δζμνεχζδ μ κέμξ Ώδάι, μ Ρνζζηυξ, ηαζ δ 

κέα Βφα, δ Θεμηυημξ, ιε ηδκ ηεθεία οπαημή Ομοξ. 

 Σξμ άπσξμ ημώμ σξμ εοιξύςιξμ δξρ ημίμ ςήμεπξμ: Θε ημ αίηδια αοηυ γδημφιε, 

ηαηά ημοξ αβίμοξ Μαηέναξ, υπζ ιυκμ ημκ οθζηυ άνημ, αθθά ηονίςξ ημκ πκεοιαηζηυ Άνημ, πμο είκαζ μ 

Ρνζζηυξ. Λ Ρνζζηυξ πνμζθένεηαζ ζε ιαξ ιε ημ θυβμ Ομο ηαζ ιε ημ Ξχια ηαζ ιε ημ Ώίια Ομο. Ξε ηάεε 

Θεία Ηεζημονβία βίκεηαζ αοηή δ πνμζθμνά. 
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 Και άυερ ημίμ σα ξυειλήμασα ημώμ ψρ και ημείρ αυίεμεμ σξιρ ξυειλέσαιρ 

ημώμ: ζμ μ άκενςπμξ γδ εβςηεκηνζηά, δεκ ιπμνεί κα ζοβπςνήζδ ημκ ζοκάκενςπυ ημο. Λ 

εζβυιεκμξ εβςζζιυξ ημο δεκ ημο ημ επζηνέπεζ. ηακ υιςξ απμθαζίζδ δζα ηδξ ιεηακμίαξ κα γήζδ 

εεμηεκηνζηά, ηυηε ζοβπςνεί υζμοξ ημκ εζηεκμπχνδζακ, αδίηδζακ ηαζ έαθαρακ. 

Δ απαθθαβή απυ ηδκ ικδζζηαηία εέθεζ αβχκα, βζαηί μ εβςζζιυξ δοκαζηεφεζ ημκ έζς άκενςπμ. Γζ‘ αοηυ 

μ Ζφνζμξ ιαξ εδίδαλε κα γδημφιε ηδκ ζοβπχνδζί ιαξ απυ ημκ Θευ, οπυ ημκ υνμ υηζ ηαζ ειείξ εα 

ζοβπςνμφιε ημοξ πηαίμκηαξ ζε ιαξ. 

 Και μη ειςεμέγκηρ ημάρ ειρ οειπαςμόμ, αλλά πύςαι ημάρ αοό σξτ οξμηπξύ: 

Αδθαδή: «Ζαζ ιδκ επζηνέρδξ, Ζφνζε, κα πέζςιε ζε πεζναζιυ, αθθά βθφηςζέ ιαξ απυ ημκ πμκδνυ». 

Αφμ εζδχκ είκαζ μζ πεζναζιμί ηαηά ημκ άβζμ Θάλζιμ. Λζ εκήδμκμζ ηαζ μζ εκχδοκμζ. Ώοημί πμο θένμοκ 

δδμκή ηαζ αοημί πμο θένμοκ μδφκδ. Λζ πνχημζ είκαζ εημφζζμζ ηαζ βεκκμφκ ηα πάεδ. Λζ δεφηενμζ είκαζ 

αημφζζμζ ηαζ δζχπκμοκ ηα πάεδ. Ομοξ εημφζζμοξ πνέπεζ κα απμθεφβμοιε. Ομοξ αημφζζμοξ κα ιδ 

επζδζχημοιε ηαζ κα απεοπχιεεα, δζυηζ είιεεα αδφκαημζ ηαζ ιπμνεί κα οπμηφρμοιε΄ αθθ‘ υηακ έθεμοκ, 

κα ημοξ οπμιέκμοιε ιε βεκκαζυηδηα ςξ ―ηαεανηήνζμκ‖ ηδξ ροπήξ. 

 Όσι ξτ εςσίμ η βαςιλεία και η δύμαμιρ και η δόνα: Βίκαζ θοζζηυ κα ηεθεζχκδ δ 

Μνμζεοπή ιε ηδκ δμλμθμβία ημο Θεμφ ηαζ υπζ ιε ηδκ πανάηθδζζ κα νοζεμφιε απυ ημκ πμκδνυ. Ομκ 

ηεθεοηαίμ θυβμ ζημκ ηυζιμ έπεζ μ πακημδφκαιμξ Θευξ, μ ΐαζζθεφξ ηςκ ααζζθεουκηςκ ηαζ Ζφνζμξ ηςκ 

ηονζεουκηςκ, ηαζ υπζ μ δζάαμθμξ πμο ηαηά παναπχνδζζκ θαίκεηαζ πμθθέξ θμνέξ κα ηζκή ηα κήιαηα ηδξ 

ζζημνίαξ. Λ δζάαμθμξ ιπμνεί κα θένδ ακαζηάηςζζ, κα επζηναηεί πνμζςνζκά ζημκ ηυζιμ ιε ηα υνβακά 

ημο, αθθά ηεθζηά εα βίκδ ημ εέθδια ημο Ζονίμο. Δ ελμοζία ημο Ώκηζπνίζημο είκαζ πνμζςνζκή. Λ 

Ρνζζηυξ είκαζ μ Ώζχκζμξ Ζφνζμξ ηαζ ΐαζζθεφξ. Βζξ Άβζμξ, εζξ Ζφνζμξ, Εδζμφξ Ρνζζηυξ, εζξ δυλακ Θεμφ 

Μαηνυξ. Ώιήκ. Γζ‘ αοηυ ηαζ ιυκμ ζημκ Ονζαδζηυ Θευ ακήηεζ δ δυλα. 
Επεξεργαςία από : http://www.orthodoxfathers.com/logos/Kyriaki-Proseychi , 

 όπου υπάρχει και το πλιρεσ κείμενο του (†) Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνθ, «Η Κυριακι Προςευχι», 

εκδ. Ι.Μ. Οςίου Γρθγορίου Αγίου Όρουσ - Άκω 

 

2. Σί είμαι και σί οεπιέφει η ετφή «Κύπιε Ιηςξύ Φπιςσέ Τιέ σξτ Θεξύ 

ελέηςόμ με» ; 

Ομ «Ζφνζε Εδζμφ Ρνζζηέ Πζέ ημο Θεμφ εθέδζυκ ιε» είκαζ ηαζ πνμζεοπή ηαζ εοπή ηαζ μιμθμβία 

πίζηεςξ. 

 Βίκαζ  πνμζεοπή, δζυηζ ι‘ αοηήκ γδημφιε παναηθδηζηά ημ εείμ έθεμξ. 

 Βίκαζ εοπή επεζδή παναδίδμοιε ημοξ εαοημφξ ιαξ ζημ Ρνζζηυ ιε ημ κα Ομκ επζηαθμφιεεα. 

 Βίκαζ μιμθμβία, δζυηζ ιαηανίζηδηε μ Μέηνμξ επεζδή μιμθυβδζε αοηυ ημ υκμια.  

 Αζχπκεζ ημοξ δαίιμκεξ, δζυηζ ιε ημ κμια ημο Εδζμφ Ρνζζημφ δζχπεδηακ ηαζ δζχημκηαζ υθμζ μζ 

δαίιμκεξ.  

 Φένκεζ ημκ Ρνζζηυ κα ηαημζηήζεζ ιέζα ιαξ, δζυηζ ιε ημ κα Ομκ θένμοιε ζηδ ικήιδ ιαξ, είκαζ 

ιέζα ιαξ. Ζαζ ιε ηδκ εκεφιδζδ ιυκμ ηαημζηεί εκηυξ ιαξ ηαζ ιαξ βειίγεζ εοθνμζφκδ, υπςξ θέεζ, 

«εοιήεδηα ημ Θευ ηαζ βέιζζα εοθνμζφκδ». 

 Βίκαζ πδβή πκεοιαηζηχκ ζηέρεςκ ηαζ θμβζζιχκ, δζυηζ μ Ρνζζηυξ είκαζ μ εδζαονυξ ηάεε ζμθίαξ 

ηαζ βκχζεςξ. Ώοηά ηα πμνδβεί ηαζ ζ‘ εηείκμοξ πμο ιέζα ημοξ ηαημζηεί.  

 Βίκαζ πδβή ημο εείμο εθέμοξ , δζυηζ γδημφιε ημ έθεμξ. Ζαζ μ Ζφνζμξ είκαζ εθεήιςκ ηαζ εθεεί υθμοξ 

υζμζ Ομκ επζηαθμφκηαζ. 

 Βίκαζ δ ιυκδ ζςηδνία δζυηζ, θέεζ μ Ώπυζημθμξ «ιε ηακέκακ άθθμ δεκ ιπμνμφιε κα ζςεμφιε», 

ηαζ «Ώοηυξ είκαζ μ ζςηήναξ ημο ηυζιμο, μ Ρνζζηυξ». Γζ‘ αοηυ ηαζ ηαηά ηδκ εζπάηδ διένα «ηάεε 

βθχζζα εα μιμθμβήζεζ» ηαζ εα ακοικήζεζ, εέθμκηαξ ηαζ ιδ εέθμκηαξ «υηζ Ζφνζμξ είκαζ μ Εδζμφξ 

Ρνζζηυξ, βζα κα δμλάγεηαζ μ Θευξ Μαηέναξ».  

http://www.orthodoxfathers.com/logos/Kyriaki-Proseychi
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Ώοηυ είκαζ ημ ζδιάδζ ηδξ πίζηεςξ ιαξ, υηζ  είιαζηε ηαζ μκμιαγυιαζηε Ρνζζηζακμί ηαζ δίκμοιε 

ιανηονία υηζ είιαζηε εη Θεμφ. «πμζμξ μιμθμβεί πςξ μ Εδζμφξ είκαζ μ Ρνζζηυξ πμο ήθεε ηαζ έβζκε 

άκενςπμξ, αοηυξ είκαζ εη ημο Θεμφ» , θέεζ, υπςξ είπαιε ηαζ πνζκ. πμζμξ δεκ μιμθμβεί, δεκ είκαζ εη 

ημο Θεμφ. Ώοηυξ υιςξ πμο δεκ μιμθμβεί ημκ Εδζμφ Ρνζζηυ είκαζ απυ ημκ Ώκηίπνζζημ. 

Αγίου υμεϊν, Αρχιεπιςκόπου Θεςςαλονίκθσ, 

 Η Προςευχι του Ιθςοφ, εκδ. Επζκταςθ 

 

3. Πξια η αμάλτςη σηρ ετφήρ: «Κύπιε Ιηςξύ Φπιςσέ, ελέηςξμ με σξμ 

αμαπσψλόμ»; 

«Tδκ πνμζεοπήκ ημο Aβίμο νμοξ πμζυξ δεκ ηδκ βκςνίγεζ; Aπμηεθείηαζ απυ ιίακ θνάζζκ ιζηνάκ, 

απυ ιεηνδιέκαξ ηαξ θέλεζξ: «Ζφνζε Εδζμφ Ρνζζηέ, εθέδζμκ ιε ημκ αιανηςθυκ». 

 Mε ηδκ αμενάκ ηναοβήκ «Kφνζε», δμλμθμβμφιεκ ημκ Θευκ, , ημκ δδιζμονβυκ ηδξ μναηήξ ηαζ 

αμνάημο ηηίζεςξ. 

 Mε ηδκ βθοηοηάηδκ επίηθδζζκ ηαζ πνυζηθδζζκ «Iδζμφ», ιανηονμφιεκ, υηζ είκαζ πανχκ μ 

Xνζζηυξ, μ ζςηήν διχκ, ηαζ εοβκςιυκςξ ημκ εοπανζζημφιεκ, δζυηζ ιαξ δημίιαζε γςήκ αζχκζμκ. 

 Mε ηδκ ηνίηδκ θέλζκ ―Xνζζηέ―, εεμθμβμφιεκ, μιμθμβμφκηεξ υηζ μ Xνζζηυξ είκαζ αοηυξ μ Yζυξ ημο 

Θεμφ ηαζ Θευξ. Αεκ ιαξ έζςζε ηάπμζμξ άκενςπμξ, μφηε άββεθμξ, αθθά μ Iδζμφξ Xνζζηυξ, μ αθδεζκυξ 

Θευξ. 

 Θε ηδκ εκδυιοπμκ αίηδζζκ «εθέδζυκ ιε», πνμζηοκμφιεκ ηαζ παναηαθμφιεκ κα βίκδ ίθεςξ μ 

Θευξ, εηπθδνχκ ηα ζςηήνζα αζηήιαηά ιαξ, ημοξ πυεμοξ ηαζ ηαξ ακάβηαξ ηςκ ηανδζχκ ιαξ. 

Kαζ εηείκμ ημ «ιε», ηί εφνμξ έπεζ! Αεκ είκαζ ιυκμκ μ εαοηυξ ιμο. Βίκαζ άπακηεξ μζ 

πμθζημβναθδεέκηεξ εζξ ημ ηνάημξ ημο Xνζζημφ, εζξ ηδκ αβίακ Eηηθδζίακ, είκαζ υθμζ αοημί πμο 

απμηεθμφκ ιέθμξ ημο ζδζημφ ιμο ζχιαημξ. 

Kαζ, ηέθμξ, δζά κα είκαζ πθδνεζηάηδ δ πνμζεοπή ιαξ, ηαηαηθείμιεκ ιε ηδκ θέλζκ «ηυκ αιανηςθυκ», 

ελμιμθμβμφιεκμζ – πάκηεξ βάν αιανηςθμί εζιεκ – ηαεχξ ελςιμθμβμφκημ ηαζ υθμζ μζ Άβζμζ ηαζ 

εβίκμκημ δζά ηαφηδξ ηδξ θςκήξ οζμί θςηυξ ηαζ διέναξ. 

Eλ αοηχκ ακηζθαιαακυιεεα, υηζ δ εοπή ειπενζέπεζ δμλμθμβίακ, εοπανζζηίακ, εεμθμβίακ, πανάηθδζζκ 

ηαζ ελμιμθυβδζζκ». 
Aρχιμ. Aιμιλιανοφ, Προθγουμζνου I. M. ίμωνοσ Πζτρασ 

 

4. Ακξύει ξ Θεόρ και σιρ δικέρ μαρ ατσξςφέδιερ, οπξςετφέρ; 

«KΤΡΙΕ, ΜΗ ΜΕ ΕΛΕΗΕΙ!» 

Μια ιςσξπία αοό σξ Γεπξμσικό με μόημα... 

Μνζκ απυ πoθθά πνυκζα γoφζε ζε ηάπoζo πςνζυ ηδξ παηνίδoξ ιαξ έκαξ κέoξ, πoο απυ ιζηνυξ είπε 

ηoκ πυεo κα βίκεζ αζηδηήξ. Ππήνπακ υιςξ ηάπoζεξ δοζηoθίεξ: Ήηακ αβνάιιαηoξ,αναδφβθςζζoξ, θίβo 

αναδφκoοξ ηαζ ιε oζηoβεκεζαηέξ οπoπνεχζεζξ. 

Λιςξ ζηδκ δθζηία ηςκ ζανάκηα πενίπoο εηχκ ιπυνεζε κα πναβιαηoπoζήζεζ ηδ ηνοθή ηoο, αβία 

επζεοιία. Έθοβε απυ ηo πςνζυ ηoο ηαζ πενζπθακχιεκoξ απυ ηυπoο εζξ ηυπoκ ηαηέθδλε ζε έκα 

ενδιoκήζζ, υπoο ανήηε έκα βένo αζηδηή πoο ηoο ακέπαοε ηδκ ηανδζά ηαζ έβζκε οπoηαηηζηυξ ηoο. 

Θε έηπθδλδ, θoζπυκ, παναηδνoφζε υηζ, υηακ πνoζεοπυηακ o Γένoκηάξ ηoο, έθαιπε oθυηθδνoξ, ηαζ 

ζδζαζηένςξ υηακ παναηθδηζηά ηαζ ιεηά δαηνφςκ έθεβε ―Ζφνζε, εθέδζυκ ιε‖. 

Λ Γένςκ αζηδηήξ ήηακ ηαζ αοηυξ αβνάιιαηoξ, αθθά oζ ζοιαoοθέξ ηoο ήηακ πoθφηζιεξ ηαζ βειάηεξ 

ζoθία ηαζ υθδ ηoο δ πκεοιαηζηή πνoζπάεεζα ζοβηεκηνχκεηo ζηo πςξ κα ιάεεζ κα πνoζεφπεηαζ ηαζ o 

οπoηαηηζηυξ ηoο ιε ηo ―Ζφνζε, εθέδζυκ ιε‖. 

Οδκ ηεθεοηαία διένα ηδξ γςήξ ηoο o Γένoκηαξ αζηδηήξ πάνζζε ζηoκ οπoηαηηζηυ ηoο ηo ηνίπζκo 

ιζζoηνζιιέκo νάζo ηoο, λάπθςζε ηάης, έηακε ηoκ ζηαονυ ηoο ηαζ θέβoκηαξ ηνεζξ θoνέξ: «Ζφνζε, 

εθέδζυκ ιε. Ζφνζε, εθέδζυκ ιε. Ζφνζε, εθέδζυκ ιε», δ oζζαηή ηoο ροπή πέηαλε ζηoκ oονακυ. 
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Θεηά ηδκ ηoίιδζδ ηαζ ηαθή ηoο Γένoκηoξ ηoο o εκ θυβς οπoηαηηζηυξ γoφζε πθέoκ oθoιυκαπoξ ζηo 

ενδιoκήζζ ςξ αζηδηήξ ηαζ δζοπαζηήξ ιέζα ζε ιζα ζπδθζά, αηoθoοεχκηαξ ηo ίδζo ηοπζηυ πνoζεοπήξ 

ηαζ ηακυκςκ πoο πανέθααε απυ ηoκ Γένoκηά ηoο. Έηζζ πέναζακ ηνζάκηα oθυηθδνα πνυκζα, πςνίξ κα 

δεζ πoηέ ηoο άκενςπo. 

Θε ηo πέναζια υιςξ ηςκ εηχκ ηαζ ιε ηδκ αναδοβθςζζία ηαζ αναδφκoζα πoο ηoκ δζέηνζκε, 

ιπένδεοε ηα θυβζα ηδξ Βοπήξ πνoζεοπυιεκoξ έθεβε: «Ζφνζε, ιδ ιε εθεήζεζξ!» 

Δ ηανδζά ηoο υιςξ ήηακ δoζιέκδ oθυηθδνδ ζηoκ Θευ, βζ‘ αοηυ ηαζ δάηνοα έηνεπακ άθεoκα απυ ηα 

βενoκηζηά ηoο ιάηζα, υηακ ιένα-κφπηα πνoζεοπυηακ ιε ηαηάκολδ ηαζ ζοκηνζαή, επακαθαιαάκoκηαξ 

πζθζάδεξ θoνέξ ηo «Ζφνζε, ιδ ιε εθεήζεζξ!» 

Ζάπoζα ακoζλζάηζηδ ιένα έκα ηανάαζ άναλε ηoκηά ζηo ενδιoκήζζ. Έκαξ απυ ηoοξ επζαάηεξ ηoο ήηακ 

ηαζ o επίζηoπoξ ηδξ επανπίαξ εηείκδξ ηαζ o ηαπεηάκζoξ βζα κα ηoκ λεηoονάζεζ ηαζ κα ηoκ εοπανζζηήζεζ 

ηoκ πήνε ιε ιζα αάνηα ηα πήβακ ζηo κδζί βζα κα πενπαηήζoοκ. 

Ώκηίηνοζακ εηεί έκα ιoκoπάηζ ηo oπoίo αηoθoφεδζακ ηαζ έθηαζακ ιπνoζηά ζε ιζα ζπδθζά υπoο 

απυ ιέζα άηoοζακ ηδκ πoκειέκδ πνoζεοπή ηoο αζηδηoφ πoο έθεβε ζοκεπχξ ―Ζφνζε, ιδ ιε εθεήζεζξ‖. 

Μνoπχνδζε o επίζηoπoξ ηαζ είδε έκα ζηεθεηςιέκo βένoκηα αζηδηή, ιε ιάηζα ααεoοθςιέκα ιέζα 

ζηζξ ηυβπεξ ηoοξ, κα είκαζ βoκαηζζηυξ ηαζ oθυθαιπνoξ‘ κα πνoζεφπεηαζ ηαζ κα ηθαίεζ. 

Λ δεζπυηδξ ιε πoθθή ζοζηoθή πνoζπάεδζε κα ηoο πεζ oηζ αοηή δ πνoζεοπή ηoο δεκ είκαζ ζςζηή 

ηαζ πνέπεζ κα θέεζ: «Ζφνζε, εθέδζυκ ιε!» 

Οανάπεδηε o αζηδηήξ πζζηεφoκηαξ, υηζ ηνζάκηα ηυζα πνυκζα έηακε ηαηυ ζηδ ροπή ηoο ηαζ λέζπαζε 

ζε ηθάιιαηα ζηεηεφoκηαξ ηoκ επίζηoπo κα ηoκ ιάεεζ κα θέεζ ζςζηά ηδκ πνoζεοπή. Ζζ εηείκoξ ιε δέoξ 

πνoζπάεδζε βζα ανηεηή χνα κα ηoο ―ζηνχζεζ‖ ηδ βθχζζα ζηo κα θέεζ: «Ζφνζε, εθέδζυκ ιε!» 

Φεφβoκηαξ o επίζηoπoξ ηoκ ζοκυδεοζε o αζηδηήξ ιέπνζ ηδκ αηνoεαθαζζζά, επακαθαιαάκoκηαξ 

ιαγί ηoο ηo: «Ζφνζε, εθέδζυκ ιε», βζα κα ιδκ ηo λεπάζεζ. 

Οo ηανάαζ έθοβε ηαζ o αζηδηήξ ηo παναηoθoοεoφζε ιε ηo αθέιια ηoο θέβoκηαξ ζοκεπχξ: «Ζφνζε, 

εθέδζυκ ιε!» 

Αεκ πέναζακ πέκηε θεπηά ηαζ o ενδιίηδξ λέπαζε ηo «Ζφνζε, εθέδζυκ ιε». Ξάζηζζε ηαζ γαθίζηδηε! 

– Ζαζ ηχνα ηζ εα βίκς; ηαζ λέζπαζε ζε δάηνοα. 

Ξηδκ απεθπζζία ηoο πεηάεζ ζηδκ εάθαζζα ηo ηoονεθζαζιέκo νάζo ηoο ηαζ ααδίγεζ πάκς ζε αοηυ 

πνoξ ηo ηανάαζ. 

-Φάκηαζια, θάκηαζια…! -θχκαγακ ηνoιαβιέκoζ oζ καφηεξ. 

Θε ηζξ θςκέξ ακέαδηε o δεζπυηδξ ζηo ηαηάζηνςια ηαζ είδε ηoκ αζηδηή κα ηoο θςκάγεζ: 

– Οζ κα θές; Οζ κα θές δεζπυηδ ιoο; 

Ζαζ εηείκoξ ιε ζοβηίκδζζ ηoο απάκηδζε: 

– ,ηζ έθεβεξ κα θεξ παζδί ιoο! Ώοηή είκαζ δ ηαθφηενδ πνoζεοπή βζα ηδκ ροπή ζoο. Ξοβπχνεζέ ιε 

ηαζ ηάκε ηαζ βζα ιέκα έκα ζηαονυ! 

Μθτρoπoλίτoυ Χίoυ Παντελειμoνoσ Φωςτίνθ, (διαςκευι από) Σo βιβλίo τθσ ηωισ, τ. Α’ Πειραιάσ 1987, ςελ. 25. 

Βλ. και Πρωτoπρεςβφτερoυ τζφανoυ Κ Αναγνωςτόπoυλoυ, « Η “Ευχι” μζςα ςτoν κόςμo», Πειραιάσ 2007, ς. 20-22. 

 

5. Σι είμαι σξ κξμοξςφξίμι και οξια ςημαςία έφει; 

Αοό μια ςτζήσηςη με σξμ ςιξ Παιςιξ σξμ Αγιξπείση 

- Γένμκηα, πμζά ζδιαζία έπεζ ημ ημιπμζπμίκζ; 

- Ομ ημιπμζπμίκζ είκαζ ιζα ηθδνμκμιζά, ιζα εοθμβία, πμο ιαξ έπμοκ αθήζεζ μζ Άβζμζ Μαηένεξ ιαξ. 

Ζαζ ιυκμ βζ‘ αοηυ έπεζ ιεβάθδ αλία. ΐθέπεζξ, ζε ηάπμζμκ αθήκεζ μ παππμφξ ημο ιζα ηθδνμκμιζά έκα 

αζήιακημ πνάβια ηαζ ημ έπεζ ιεηά ζακ θοθαπηυ, πυζμ ιάθθμκ ημ ημιπμζπμίκζ πμο ιαξ ημ άθδζακ 

ηθδνμκμιζά μζ Άβζμζ Μαηένεξ! 

Μαθζά, πμο δεκ οπήνπακ νμθυβζα, μζ ιμκαπμί ιεηνμφζακ ηδκ χνα ηδξ πνμζεοπήξ ιε ημ 

ημιπμζπμίκζ, αθθά μζ ηυιπμζ ημο ημιπμζπμζκζμφ ήηακ απθμί. Ζάπμηε έκαξ αζηδηήξ έηακε πμθφ αβχκα, 

πμθθέξ ιεηάκμζεξ η.θπ., ηαζ μ δζάαμθμξ πήβαζκε ηαζ έθοκε ημοξ ηυιπμοξ ημο ημιπμζπμζκζμφ ημο. Έηακε 
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– έηακε ιεηάκμζεξ μ ηαδιέκμξ ηαζ απέηαιε, βζαηί δεκ ιπμνμφζε κα ηζξ ιεηνά, αθμφ μ δζάαμθμξ ημο 

έθοκε ζοκέπεζα ημοξ ηυιπμοξ. Ουηε πανμοζζάζεδηε Άββεθμξ Ζονίμο ηαζ ημο δίδαλε πχξ κα πθέηδ ημοξ 

ηυιπμοξ, χζηε ζε ηάεε ηυιπμ κα ζπδιαηίγςκηαζ εκκέα ζηαονμί. Λ δζάαμθμξ ιεηά, μ μπμίμξ ηνέιεζ ημκ 

ζηαονυ, δεκ ιπμνμφζε κα ημοξ θφζδ. Έηζζ ηάεε ηυιπμξ ημο ημιπμζπμζκζμφ έπεζ εκκέα ζηαονμφξ, πμο 

ζοιαμθίγμοκ ηα εκκέα ηάβιαηα ηςκ Ώββέθςκ. 

- Γένμκηα, ηζ ζδιαίκμοκ μζ ηνζάκηα ηνεζξ, μζ πεκήκηα, μζ εηαηυ ηαζ μζ ηνζαηυζζμζ ηυιπμζ πμο έπμοκ 

ηα ημιπμζπμίκζα; 

- Θυκμκ μ ανζειυξ ηνζάκηα ηνία είκαζ ζοιαμθζηυξ ζοιαμθίγεζ ηα ηνζάκηα ηνία πνυκζα πμο έγδζε μ 

Ρνζζηυξ επάκς ζηδκ βδ. Λζ άθθμζ ανζειμί απθχξ ιαξ αμδεμφκ κα ιεηνάιε ηζξ ιεηάκμζεξ πμο ηάκμοιε 

ή πυζεξ θμνέξ εα πμφιε ηδκ εοπή. 

Θενζηέξ ιδπακέξ έπμοκ έκα ζπμζκί ιε ιζα πεζνμθααή ζηδκ άηνδ ηαζ, υηακ εέθδξ κα ηζξ αάθδξ ιπνμξ, 

ηνααάξ ιενζηέξ θμνέξ ημ ζπμζκί ιε δφκαιδ, ιέπνζ κα λεπαβχζμοκ ηα πκεοιαηζηά θάδζα. Έηζζ ηαζ ημ 

ημιπμζπμίκζ είκαζ ημ ζπμζκί ημ μπμίμ ηνααάιε ιία - δφμ - πέκηε - δέηα θμνέξ ηαζ λεπαβχκμοκ ηα 

πκεοιαηζηά θάδζα ηαζ παίνκεζ ιπνμξ δ πκεοιαηζηή ιδπακή ηδξ αδζάθεζπημο πνμζεοπήξ, μπυηε δμοθεφεζ 

ιεηά ιυκδ ηδξ δ ηανδζά ζηδκ εοπή. Ώθθά, ηαζ υηακ δ ηανδζά πάνδ ιπνμξ ζηδκ εοπή, ηαζ πάθζ δεκ 

πνέπεζ κα ηαηανβήζμοιε ημ ημιπμζπμίκζ, βζα κα ιδκ παναηζκδεμφκ ηαζ άθθμζ κα ημ ηαηανβήζμοκ, εκχ 

δεκ πήνε αηυιδ ιπνμξ δ ηανδζά ημοξ ζηδκ εοπή.  

- ηακ, Γένμκηα, ηναηχ ημ ημιπμζπμίκζ ιμο ηαζ θές ηδκ εοπή ιδπακζηά, ιήπςξ οπάνπεζ ηίκδοκμξ 

ακενςπανέζηεζαξ;  

- Ώκ ηάκδξ ημιπμζπμίκζ ελςηενζηά απυ ακενςπανέζηεζα, αηυιδ ηαζ ηα πένζα ζμο κα λεθθμοδίζδξ, 

ζε ηίπμηε δεκ εα ζε ςθεθήζδ. Θυκμκ ημφναζδ εα ζμο θένδ ηαζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ υηζ δήεεκ 

αζπμθείζαζ ιε ηδκ κμενά πνμζεοπή. 

- Γένμκηα, εβχ δεκ έπς ζοκδείζεζ κα ηναηχ ημιπμζπμίκζ. 

- Ομ ημιπμζπμίκζ κα ημ ηναηάξ, βζα κα ιδκ λεπκάξ ηδκ εοπή, ηδκ μπμία πνέπεζ κα ενβάγεζαζ 

εζςηενζηά, ζηδκ ηανδζά. ηακ ιάθζζηα αβαίκδξ απυ ημ ηεθθί ζμο, κα εοιάζαζ υηζ μ επενυξ είκαζ 

έημζιμξ βζα επίεεζδ. Γζ‘ αοηυ, κα ιζιήζαζ ημκ ηαθυ ζηναηζχηδ πμο αβαίκμκηαξ απυ ημ πμθοαμθείμ έπεζ 

πάκημηε «ακά πείναξ» ημ αοηυιαημ υπθμ. Ομ ημιπμζπμίκζ έπεζ ιεβάθδ δφκαιδ είκαζ ημ υπθμ ημο 

ιμκαπμφ ηαζ μζ ηυιπμζ είκαζ ζθαίνεξ, πμο εενίγμοκ ηα ηαβηαθάηζα. 

Οςίου Παϊςίου Αγιορείτου, Λόγοι –τ. Ζϋ «Περί Προςευχισ»,  

εκδ. Ι. Ηςυχαςτθρίου «Άγιοσ Ιωάννθσ ο Θεολόγοσ, ουρωτι Θεςςαλονίκθσ 

 

Κείμεμξ για οπξβλημασιςμό:  

 «Οτφ ξ σόοξρ, αλλ’ ξ σπόοξρ» 

«Λ Ηδζηήξ ζηαονχεδηε ηαζ δεκ ημκ ειπυδζζε μ ζηαονυξ , αθθά ημο άκμζλε ημκ Μανάδεζζμ. 

Λ Εχα ήηακ ζηδκ ημπνζά ηαζ έηακε ζπθαπκζηυ ημκ Θευ. 

Λ Εςκάξ  ανζζηυηακ ζηδκ ημζθζά ημο ηήημοξ ηαζ ημκ άημοζε μ Θευξ.  

Ζαζ ακ είζαζ ζε θμοηνυ, κα πνμζεφπεζαζ, ηαζ ακ είζαζ ζε δνυιμ, ηαζ ακ είζαζ ζημ ηνεααάηζ, υπμο ηαζ 

ακ ανίζηεζαζ, κα πνμζεφπεζαζ. Βίζαζ καυξ ημο Θεμφ, κα ιδ γδηάξ ηυπμ˙. Αζάεεζδ  ιυκμ πνεζάγεηαζ.  

Ζαζ ακ πανμοζζαζεήξ ζε δζηαζηή, κα πνμζεφπεζαζ˙ υηακ μνβίγεηαζ μ δζηαζηήξ, κα πνμζεφπεζαζ. Δ 

εάθαζζα ήηακ ιπνμζηά , μζ Ώζβφπηζμζ πίζς, μ Θςοζήξ ζηδ ιέζδ˙ δ ζηεκυηδηα ημο πχνμο ήηακ 

ιεβάθδ, αθθά ιεβάθμ ήηακ ημ πθάημξ ηδξ πνμζεοπήξ. Μίζς ημοξ ηαηεδίςηακ μζ Ώζβφπηζμζ, ιπνμζηά 

ήηακ δ εάθαζζα, ζηδ ιέζδ δ πνμζεοπή˙ ηαζ ηίπμηε δεκ έθεβε μ Θςοζήξ ˙ ηαζ ημο θέβεζ μ Θευξ˙ ―Γζαηί 

θςκάγεζξ ζε ιέκα;‖ ( Βλ. 14,1 ) .  Ομ ζηυια αέααζα δε ιζθμφζε, δ ροπή υιςξ θχκαγε. 

Ζαζ ζο θμζπυκ, αβαπδηέ, υηακ πανμοζζαζεήξ ζε δζηαζηή πμο μνβίγεηαζ πάνα πμθφ, πμο ηονακκάεζ, πμο 

απεζθεί ιε ηζξ πζμ ιεβάθεξ απεζθέξ ηαζ ζε άθθμοξ δδιίμοξ πμο ηάκμοκ ημ ίδζμ, πνμζεοπήζμο ζημ Θευ 

ηαζ πνμζεοπυιεκμξ ηα ηφιαηα δνειμφκ. Λ δζηαζηήξ είκαζ εκακηίμκ ζμο; Βζφ κα ηαηαθεφβδξ ζημκ 

Θευ. Λ άνπμκηαξ είκαζ ημκηά ζμο; Βζφ ηάθεζε ημκ Ζφνζμ. Θήπςξ είκαζ άκενςπμξ βζα κα παξ ζε 
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ηάπμζμκ ηυπμ;  Λ Θευξ είκαζ πάκημηε ημκηά. Ώκ εέθδξ κα παναηαθέζδξ ηάπμζμκ άκενςπμ, ενςηάξ ηζ 

ηάκεζ, ημζιάηαζ, αζπμθείηαζ ˙ ηαζ ακ έπδ οπδνεζία , δε ζμο απακηάεζ. Ξημ Θευ υιςξ δε ζοιααίκμοκ 

ηίπμηε απυ αοηά. πμο ηαζ ακ παξ ηαζ Ομκ ηαθέζδξ, αημφεζ˙ μφηε αζπμθία, μφηε ιεζίηδξ, μφηε 

οπδνέηδξ ειπμδίγεζ. 

Μεξ, ― εθέδζέ ιε‖ ηαζ αιέζςξ μ Θευξ ένπεηαζ ημκηά ζμο˙ δζυηζ θέβεζ˙ ― Βκχ εζφ ιζθάξ, εα πς˙ Ια, 

εβχ είιαζ πανχκ‖ ( Δξ. 58, 9 ) . Μς, πς, θυβμξ βειάημξ απυ ηαθςζφκδ! Αεκ πενζιέκεζ κα ηεθεζχζδξ 

ηδκ πνμζεοπή ζμο, ηαζ παίνκεζξ ηδ πμνήβδζζ». 
 

Αγίου Ιωάννου του Χρυςοςτόμου,  «Εισ τθν επίλυςιν τθσ Χαναναίασ», ΕΠΕ 33, 466-472 (=PG 52, 457-459) 

Από το βιβλίο: «Χρυςοςτομικόσ Άμβων»- τ. Εϋ: «Η ΠΡΟΕΤΧΗ. Σα νεφρα τθσ ψυχισ»,  

εκδ. υνοδίασ πυρίδωνοσ Ιερομονάχου, Νζα κιτθ Αγ. Όρουσ 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

 Ανακατεμζνα γράμματα. 
Λ οπεφεοκμξ δίκεζ ζε ηάεε παζδί ή μιάδα έκα θάηεθμ, πμο πενζέπεζ εκκζά πανηάηζα ιε έκα βνάιια 

ζημ ηαεέκα. Οα ακαηαηειέκα αοηά βνάιιαηα ζπδιαηίγμοκ ηδ θέλδ " ηαθμηαίνζ ". Ομ παζδί ή δ μιάδα 

πμο εα ζοκανιμθμβήζεζ πνχηδ ηδ θέλδ ηδκ θςκάγεζ δοκαηά ή ηδκ παναδίδεζ βναιιέκδ. Ώκηί βζα 

βνάιιαηα βνάθμοιε ζοθθααέξ ή θέλεζξ πμο κα ζπδιαηίγμοκ πνυηαζδ. 

 Ακουςε ςωςτά 
Ρςνίξ κα αθέπμοκ ηα παζδζά (πίζς απυ έκα βναθείμ ή πανααάκ), μ οπεφεοκμξ πηοπάεζ ιε έκα λφθμ 

δζάθμνα ακηζηείιεκα υπςξ ιπάθα, ηγάιζ, ηναπέγζ, πάηςια, πμηήνζ. Οα παζδζά ή μζ μιάδεξ πνμζπαεμφκ 

κα ηαηαθάαμοκ, απυ ημκ ηνυημ, ημ είδμξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ηαηαβνάθμοκ ηα ακηζηείιεκα ζ' έκα 

πανηί ιε ηδ ζεζνά πμο ηα άημοζακ. 

Ώκηί ηνυηςκ μ οπεφεοκμξ ηάκεζ δζάθμνεξ ηζκήζεζξ ή ενβαζίεξ, υπςξ ιεηαηίκδζδ ηανέηθαξ, βφνζζια 

αθοζίδαξ , άκμζβια πυνηαξ, ηνέλζιμ επί ηυπμο, παθαιάηζα, άκμζβια παηέημο, εθδιενίδαξ, βέιζζια 

πμηδνζμφ. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤO: 
O Ζχζηαξ ηαζ δ Ώκκα ήηακ ηζ μζ δομ αζεεκείξ ζε ροπζαηνζηή ηθζκζηή. 

Θζα ιένα ηζ εκχ πενπαημφζακ δίπθα ζηδκ πζζίκα ηδξ ηθζκζηήξ, μ Ζχζηαξ πςνίξ ηακέκακ απμθφηςξ 

θυβμ, πδδάεζ ζηα άπαηα. ΐοείγεηαζ ζημκ ποειέκα ηδξ πζζίκαξ ηαζ ιέκεζ εηεί. Ώιέζςξ δ Ώκκα πδδάεζ βζα 

κα ημκ ζχζεζ. Ζμθοιπάεζ ιέπνζ ημκ ποειέκα, ζένκεζ ημκ Ζχζηα έλς απυ ηδκ πζζίκα ηαζ ημκ πδβαίκεζ 

ζημ δςιάηζυ ημο. 

ηακ μ δζεοεοκηήξ ηδξ ηθζκζηήξ ιαεαίκεζ βζα... ηδκ δνςζηή πνάλδ ηδξ Ώκκαξ, δίκεζ αιέζςξ εκημθή 

κα ηδξ δμεεί ελζηήνζμ, ηνίκμκηαξ πςξ έπεζ επακαηηήζεζ ηδκ ροπζηή ηδξ ζζμννμπία. Μάεζ, θμζπυκ, ζηδκ 

Ώκκα ηαζ ηδξ θέεζ: «Έπς ηαθά ηζ άζπδια κέα... Οα ηαθά κέα είκαζ υηζ θεφβεζξ απυ εδχ, βζαηί 

ακηέδναζεξ πμθφ θμβζηά ζε ιζα ηνίζδ. Θε ημ κα πδδήλεζξ ιέζα ζηδκ πζζίκα ηαζ κα ζχζεζξ ηδ γςή εκυξ 

άθθμο αζεεκή, απέδεζλεξ υηζ είζαζ έκα ροπζηά οβζέξ άημιμ.Οα άζπδια κέα είκαζ υηζ μ Ζχζηαξ, πμο 

έζςζεξ, ηνειάζηδηε ζημ ιπάκζμ ιε ηδ γχκδ ηδξ νυιπαξ ημο, αιέζςξ ιεηά απυ ηδ δζάζςζή ημο. 

Ηοπάιαζ, αθθά είκαζ κεηνυξ». 

Ζαζ δ Ώκκα απακηά: «Αεκ ηνειάζηδηε ιυκμξ ημο. Ομκ έααθα εηεί βζα κα ζηεβκχζεζ». 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΝ ΑΔΡΝ » ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJxAPP8tPK8  

https://www.youtube.com/watch?v=dJxAPP8tPK8
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τμάμσηςη 3η 

 

αββασξκύπιακξ,  

24 - 25 Οκσψβπίξτ 2015 

Εκκληςία και εκκληςιαςμόρ – Α΄ 
Με βάςη σξτρ λόγξτρ σξτ Αγίξτ Ιψάμμξτ σξτ Φπτςξςσόμξτ 

 

1. Γιασί μα εκκληςιάζξμαι; ε σι θα με ψυελήςει; Σι είμαι σελικά ξ 

εκκληςιαςμόρ;  

О ηαηηζηυξ εηηθδζζαζιυξ δεκ απoηεθεί βζα ηoκ πζζηυ ιζακ απθή ζοκήεεζα, έκα ηοπζηυ ενδζηεοηζηυ 

ηαεήηoκ, ιζα ηoζκςκζηή οπoπνέςζδ ή έζης ιζα ροπoθoβζηή δζέλoδo απυ ηoκ αζθοηηζηυ ηθoζυ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηoξ. Аκηίεεηα, ιε ηδκ πνoζέθεοζή ηoο ζηo καυ εηθνάγεζ ιζακ οπανλζαηή ηoο ακάβηδ. 

Тδκ ακάβηδ κα γήζεζ αθδεζκά, αοεεκηζηά. Nα ζοκακηήζεζ ηδκ Μδβή ηδξ γςήξ ηoο, ηo Αδιζoονβυ ηoο, 

ηαζ κα εκςεεί ιαγί Тoο. Nα εηθνάζεζ ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ εοθάαεζά ηoο ζηδκ Μακαβία ιαξ ηαζ ζηoοξ 

Аβίoοξ, ηoο θίθoοξ ηoο Θεoφ. Nα κζχζεζ δίπθα ηoο ηoοξ πκεοιαηζηoφξ ηoο αδεθθoφξ. 

Тo ζχια ηαζ ηo αίια ηoο Ρνζζηoφ, πoο ιεηαθαααίκεζ ζηδ εεία Ηεζηoονβία, ηoο πανίγoοκ αοηή ηδκ 

πθδνυηδηα, ηoκ ηάκoοκ κα αζζεάκεηαζ «ζοιπoθίηδξ ηςκ αβίςκ ηαζ oζηείoξ ηoο Θεoφ». Έηζζ, ακαπςνεί 

απυ ηo καυ ιε ηδ δφκαιδ κ‘ ακηζιεηςπίζεζ ζφιθςκα ιε ηo εείo εέθδια ηαζ ιε ηδκ πνooπηζηή ηδξ 

αζχκζαξ γςήξ ηδ θεανηυηδηα ηoο ηαεδιενζκoφ ηoο αίoο. 

Мε θζιάκζα ιέζα ζηo πέθαβoξ ιoζάγoοκ oζ καoί, πoο o Θευξ εβηαηέζηδζε ζηζξ πυθεζξ• πκεοιαηζηά 

θζιάκζα, υπoο ανίζηoοιε απενίβναπηδ ροπζηή δνειία υζoζ ζ‘ αοηά ηαηαθεφβoοιε, γαθζζιέκoζ απυ ηδκ 

ηoζιζηή ηφναδ. Ζζ υπςξ αηνζαχξ έκα απάκειo ηζ αηφιακηo θζιάκζ πνoζθένεζ αζθάθεζα ζηα αναβιέκα 

πθoία, έηζζ ηαζ o καυξ ζχγεζ απυ ηδκ ηνζηοιία ηςκ αζoηζηχκ ιενζικχκ υζoοξ ζ‘ αοηυκ πνoζηνέπoοκ 

ηαζ αλζχκεζ ηoοξ πζζηoφξ κα ζηέηoκηαζ ιε ζζβoονζά ηαζ κ‘ αηoφκε ηo θυβo ηoο Θεoφ ιε βαθήκδ πoθθή. 

О καυξ είκαζ εειέθζo ηδξ ανεηήξ ηαζ ζπoθείo ηδξ πκεοιαηζηήξ γςήξ. Μάηδζε ζηα πνυεονά ηoο 

ιυκo, oπoζαδήπoηε χνα, ηζ αιέζςξ εα λεπάζεζξ ηζξ ηαεδιενζκέξ θνoκηίδεξ. Μέναζε ιέζα, ηαζ ιζα αφνα 

πκεοιαηζηή εα πενζηοηθχζεζ ηδκ ροπή ζoο. Аοηή δ δζοπία πνoλεκεί δέoξ ηαζ δζδάζηεζ ηδ πνζζηζακζηή 

γςή• ακoνεχκεζ ηo θνυκδια ηαζ δεκ ζε αθήκεζ κα εοιάζαζ ηα πανυκηα• ζε ιεηαθένεζ απυ ηδ βδ ζηoκ 

oονακυ. Ζζ ακ ηυζo ιεβάθo είκαζ ηo ηένδoξ υηακ δεκ βίκεηαζ θαηνεοηζηή ζφκαλδ, ζηέρoο, υηακ 

ηεθείηαζ δ Ηεζηoονβία ηαζ oζ πνoθήηεξ δζδάζηoοκ, oζ απυζηoθoζ ηδνφζζoοκ ηo Еοαββέθζo, o Ρνζζηυξ 

ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηoοξ πζζηoφξ, o Θευξ Μαηέναξ δέπεηαζ ηδκ ηεθoφιεκδ εοζία, ηo Άβζo Μκεφια 

πoνδβεί ηδ δζηή Тoο αβαθθίαζδ, ηυηε θoζπυκ, ιε πυζδ ςθέθεζα πθδιιονζζιέκoζ δεκ θεφβoοκ απυ ηo 

καυ oζ εηηθδζζαγυιεκoζ; 

Ξηδκ εηηθδζία ζοκηδνείηαζ δ πανά υζςκ παίνoκηαζ• ζηδκ εηηθδζία ανίζηεηαζ δ εοεοιία ηςκ 

πζηναιέκςκ, δ εοθνoζφκδ ηςκ θοπδιέκςκ, δ ακαροπή ηςκ ααζακζζιέκςκ, δ ακάπαοζδ ηςκ 

ηoοναζιέκςκ. Гζαηί o Ρνζζηυξ θέεζ: «Еθάηε ζ‘ ειέκα υθoζ υζoζ είζηε ηoοναζιέκoζ ηαζ θoνηςιέκoζ ιε 

πνoαθήιαηα, ηζ εβχ εα ζαξ ακαπαφζς» (Мαηε. 11:28). Тζ πζo πoεδηυ απ‘ αοηή ηδ θςκή; Тζ πζo βθοηυ 

απυ ηoφηδ ηδκ πνυζηθδζδ; Ξε ζοιπυζζo ζε ηαθεί o Ζφνζoξ, υηακ ζε πνoζηαθεί ζηδκ εηηθδζία• ζε 

ακάπαοζδ απυ ηoοξ ηυπoοξ ζε παναηζκεί• ζε ακαηoφθζζδ απυ ηζξ oδφκεξ ζε ιεηαθένεζ. Гζαηί ζε 

λαθαθνχκεζ απυ ηo αάνoξ ηςκ αιανηδιάηςκ. Мε ηδκ πκεοιαηζηή απυθαοζδ εεναπεφεζ ηδ ζηεκoπχνζα 

ηαζ ιε ηδ πανά ηδ θφπδ. 

 

2. Τοάπφξτμ οξλλξί λόγξι οξτ δεμ εκκληςιάζεσαι καμείρ...  

Μαν‘ υθα αοηά, θίβoζ είκαζ εηείκoζ πoο ένπoκηαζ ζηδκ εηηθδζία. Тζ εθζαενυ! Ξηoοξ πoνoφξ ηαζ ζηζξ 

δζαζηεδάζεζξ ηνέπoοιε πνυεοια. Тζξ ακoδζίεξ ηςκ ηναβoοδζζηχκ ηζξ αηoφιε ιε εοπανίζηδζδ. Тζξ 
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αζζπνoθoβίεξ ηςκ δεoπoζχκ ηζξ απoθαιαάκoοιε βζα χνεξ, δίπςξ κα αανζυιαζηε. Ζαζ ιυκo υηακ ιζθάεζ 

o Θευξ, παζιoονζυιαζηε, λοκυιαζηε ηαζ γαθζγυιαζηε. Мα ηαζ ζηα ζππoδνυιζα, ιoθoκυηζ δεκ οπάνπεζ 

ζηέβδ βζα κα πνoζηαηεφεζ ηoοξ εεαηέξ απυ ηδ ανoπή, ηνέπoοκ oζ πενζζζυηενoζ ζακ ιακζαηoί, αηυια ηζ 

υηακ ανέπεζ ναβδαία, αηυια ηζ υηακ o άκειoξ ζδηχκεζ ηα πάκηα. Αεκ θoβανζάγoοκ oφηε ηδκ 

ηαηoηαζνία oφηε ηo ηνφo oφηε ηδκ απυζηαζδ. Тίπoηα δεκ ηoοξ ηναηάεζ ζηα ζπίηζα ηoοξ. ηακ, υιςξ, 

πνυηεζηαζ κα πάκε ζηδκ εηηθδζία, ηυηε ηαζ ηo ρζθυανoπo ηoοξ βίκεηαζ ειπυδζo. Ζζ ακ ηoοξ νςηήζεζξ, 

πoζoξ είκαζ o Аιχξ ή o Оαδζoφ, πυζoζ είκαζ oζ πνoθήηεξ ή oζ απυζηoθoζ, δεκ ιπoνoφκ κ‘ ακoίλoοκ ηo 

ζηυια ηoοξ. Гζα η‘ άθoβα, υιςξ, ηoοξ ηναβoοδζζηέξ ηαζ ηoοξ δεoπoζoφξ ιπoνoφκ ζε πθδνoθoνήζoοκ 

ιε ηάεε θεπηoιένεζα. Еίκαζ ηαηάζηαζδ αοηή; 

Гζoνηάγoοιε ικήιεξ αβίςκ, ηαζ ζπεδυκ ηακέκαξ δεκ πανoοζζάγεηαζ ζηo καυ. Фαίκεηαζ πςξ δ 

απυζηαζδ παναζφνεζ ηoοξ πνζζηζακoφξ ζηδκ αιέθεζα• ή ιάθθoκ υπζ δ απυζηαζδ, αθθά δ αιέθεζα ιυκo 

ηoοξ ειπoδίγεζ. Гζαηί, υπςξ ηίπoηα δεκ ιπoνεί κα ειπoδίζεζ αοηυκ πoο έπεζ αβαεή πνoαίνεζδ ηαζ γήθo 

κα ηάκεζ ηάηζ, έηζζ ηαζ ηoκ αιεθή, ηoκ νάεοιo ηαζ ακααθδηζηυ υθα ιπoνoφκ κα ηoκ ειπoδίζoοκ. 

Оζ ιάνηονεξ έποζακ ηo αίια ηoοξ βζα ηδκ Аθήεεζα, ηζ εζφ θoβανζάγεζξ ιζα ηυζo ιζηνή απυζηαζδ; 

Еηείκoζ εοζίαζακ ηδ γςή ηoοξ βζα ηo Ρνζζηυ, ηζ εζφ δεκ εέθεζξ oφηε θίβo κα ηoπζάζεζξ; О Ζφνζoξ 

πέεακε βζα πάνδ ζoο, ηζ εζφ Тoκ πενζθνoκείξ; Гζoνηάγoοιε ικήιεξ αβίςκ, ηζ εζφ αανζέζαζ κα ένεεζξ 

ζηo καυ, πνoηζιχκηαξ κα ηάεεζαζ ζηo ζπίηζ ζoο; Ζαζ υιςξ, πνέπεζ κα ένεεζξ, βζα κα δεζξ ηo δζάαoθo 

κα κζηζέηαζ, ηoκ άβζo κα κζηάεζ, ηo Θευ κα δoλάγεηαζ ηαζ ηδκ Еηηθδζία κα ενζαιαεφεζ. 

 

3. «Мα είμαι αμαπσψλόρ και δεμ σoλμώ μ’ αμσικπύςψ σoμ Άγιo...» 

Аηνζαχξ επεζδή είζαζ αιανηςθυξ, έθα εδχ, βζα κα βίκεζξ δίηαζoξ. Ή ιήπςξ δεκ βκςνίγεζξ, υηζ ηαζ 

αοηoί πoο ζηέηoκηαζ ιπνoζηά ζηo ζενυ εοζζαζηήνζo, έπoοκ δζαπνάλεζ αιανηίεξ; Гζ‘ αοηυ oζηoκυιδζε o 

Θευξ κα οπoθένoοκ ηαζ oζ ζενείξ απυ ηάπoζα πάεδ, χζηε κα ηαηακooφκ ηδκ ακενχπζκδ αδοκαιία ηαζ 

κα ζοβπςνoφκ ηoοξ άθθoοξ. 

 

4. «Аυoύ, όμψρ, δεμ σήπηςα όςα άκoτςα ςσημ , οώρ μοoπώ μα έπθψ οάλι;»  

 Έθα κα λακαηoφζεζξ ηoκ εείo θυβo. Ζαζ πνoζπάεδζε ηχνα κα ηoκ εθανιυζεζξ. Аκ αάθεζξ θάνιαηo 

πάκς ζηo ηναφια ζoο ηαζ δεκ ηo επoοθχζεζ ηδκ ίδζα ιένα, δεκ εα λακααάθεζξ ηαζ ηδκ επυιεκδ; Аκ o 

λοθoηυπoξ, πoο εέθεζ κα ηυρεζ ιζα αεθακζδζά, δεκ ηαηoνεχζεζ κα ηδ νίλεζ ιε ηδκ πνχηδ ηζεηoονζά, 

δεκ ηδ πηοπάεζ ηαζ δεφηενδ ηαζ πέιπηδ ηαζ δέηαηδ θoνά; Ζάκε ηζ εζφ ηo ίδζo. 

 

5. «Ππέοει μα επγάζξμαι σημ ώπα σηρ Θείαρ Λεισξτπγίαρ... Πώρ θα ζήςψ;» 

Αεκ είκαζ εφθoβδ ηαζ ηoφηδ δ πνυθαζδ. Еθηά ιένεξ έπεζ δ εαδoιάδα. Аοηέξ ηζξ εθηά ιένεξ ηζξ 

ιoζνάζηδηε o Θευξ ιαγί ιαξ. Ζαζ ζ‘ ειάξ έδςζε έλζ, εκχ βζα ηoκ εαοηυ Тoο άθδζε ιία. Аοηή ηδ 

ιoκαδζηή ιένα, θoζπυκ, δεκ δέπεζαζ κα ζηαιαηήζεζξ ηζξ ενβαζίεξ; 

Ζαζ βζαηί θές βζα oθυηθδνδ ιένα; Еηείκo πoο έηακε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθεδιoζφκδξ δ πήνα ηoο 

Еοαββεθίoο, ηo ίδζo ηάκε ηζ εζφ ζηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ιζαξ ιέναξ. Έδςζε εηείκδ δοo θεπηά ηαζ πήνε 

πoθθή πάνδ απυ ηo Θευ. Αάκεζζε ηζ εζφ δοo χνεξ ζηo Θευ, πδβαίκoκηαξ ζηδκ εηηθδζία, ηαζ εα θένεζξ 

ζηo ζπίηζ ζoο ηένδδ αιέηνδηςκ διενχκ. Аκ υιςξ δεκ δέπεζαζ κα ηάκεζξ ηάηζ ηέηoζo, ζηέρoο ιήπςξ ι‘ 

αοηή ζoο ηδ ζηάζδ πάζεζξ ηυπoοξ πoθθχκ εηχκ. Гζαηί o Θευξ, υηακ πενζθνoκείηαζ, βκςνίγεζ κα 

ζηoνπίγεζ ηα πνήιαηα πoο ζοβηεκηνχκεζξ ιε ηδκ ενβαζία ηδξ Ζονζαηήξ. 

Мα ηζ ακ αηυια έανζζηεξ oθυηθδνo εδζαονoθοθάηζo βειάηo απυ πνοζάθζ ηαζ ελ αζηίαξ ηoο 

απoοζίαγεξ απυ ηo καυ, εα ήηακ πoθφ ιεβαθφηενδ δ γδιζά ζoο• ηαζ ηυζo ιεβαθφηενδ, υζo ακχηενα 

είκαζ ηα πκεοιαηζηά απυ ηα οθζηά. Гζαηί ηα οθζηά πνάβιαηα, ηζ ακ αηυια είκαζ πoθθά ηαζ ηνέπoοκ 

άθεoκα απυ πακηoφ, δεκ ηα παίνκoοιε ζηδκ άθθδ γςή, δεκ ιεηαθένoκηαζ ιαγί ιαξ ζηoκ oονακυ, δεκ 

πανoοζζάγoκηαζ ζηo θoαενυ εηείκo αήια ηoο Ζονίoο. Аθθά πoθθέξ θoνέξ, ηαζ πνζκ αηυια πεεάκoοιε, 
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ιαξ εβηαηαθείπoοκ. Аκηίεεηα, o πκεοιαηζηυξ εδζαονυξ πoο απoηηoφιε ζηδκ εηηθδζία, είκαζ ηηήια 

ακαθαίνεηo ηαζ ιαξ αηoθoοεεί πακηoφ. 

 

6. «Nαι, αλλά μοoπώ μα οπoςετφηθώ και ςσo ςοίσι μoτ...» 

Аπαηάξ ηoκ εαοηυ ζoο, άκενςπε. Вεααίςξ, είκαζ δοκαηυκ κα πνoζεοπδεείξ ηαζ ζηo ζπίηζ ζoο• είκαζ 

αδφκαηoκ υιςξ κα πνoζεοπδεείξ έηζζ, υπςξ πνoζεφπεζαζ ζηδκ εηηθδζία, υπoο οπάνπεζ ηo πθήεoξ 

ηςκ παηένςκ ηαζ υπoο oιυθςκδ ηναοβή ζηεζίαξ ακαπέιπεηαζ ζηo Θευ. Αεκ ζε αηoφεζ ηυζo πoθφ o 

Ζφνζoξ υηακ Тoκ παναηαθείξ ιυκoξ ζoο, υζo υηακ Тoκ παναηαθείξ εκςιέκoξ ιε ηoοξ αδεθθoφξ ζoο. 

Гζαηί ζηδκ εηηθδζία οπάνπoοκ πενζζζυηενεξ πκεοιαηζηέξ πνoτπoεέζεζξ απ‘ υζεξ ζηo ζπίηζ. Ππάνπoοκ 

δ oιυκoζα, δ ζοιθςκία ηςκ πζζηχκ, o ζφκδεζιoξ ηδξ αβάπδξ, oζ εοπέξ ηςκ ζενέςκ. Гζ‘ αοηυ, 

άθθςζηε, oζ ζενείξ πνoΎζηακηαζ ηςκ αηoθoοεζχκ• βζα κα εκζζπφoκηαζ ιε ηζξ δοκαηυηενεξ εοπέξ ηoοξ oζ 

αζεεκέζηενεξ εοπέξ ηoο θαoφ, ηζ έηζζ υθεξ ιαγί κ‘ ακεααίκoοκ ζηoκ oονακυ. 

ηακ πνoζεοπυιαζηε o ηαεέκαξ πςνζζηά, είιαζηε ακίζπονoζ• υηακ υιςξ ζοβηεκηνςκυιαζηε υθoζ 

ιαγί, ηυηε βζκυιαζηε πζo δοκαηoί ηαζ εθηφoοιε ζε ιεβαθφηενo ααειυ ηδκ εοζπθαπκία ηoο Θεoφ. 

Ζάπoηε o απυζηoθoξ Μέηνoξ ανζζηυηακ αθοζoδειέκoξ ζηδ θοθαηή. Έβζκε υιςξ εενιή πνoζεοπή απυ 

ηoοξ ζοκαβιέκoοξ πζζηoφξ, ηζ αιέζςξ εθεοεενχεδηε. Тζ εα ιπoνoφζε, επoιέκςξ, κα είκαζ πζo δοκαηυ 

απυ ηδκ ηoζκή πνoζεοπή, πoο ςθέθδζε ηζ αοηoφξ αηυια ηoοξ ζηφθoοξ ηδξ Еηηθδζίαξ; 

 

7. Πώρ μα οπξςέπφεσαι καμείρ ςσo μαό;  

Ξαξ παναηαθχ, θoζπυκ, ηαζ ζαξ ζηεηεφς, αξ πνoηζιάηε απυ oπoζαδήπoηε άθθδ αζπoθία ηαζ θνoκηίδα 

ηoκ εηηθδζζαζιυ. Аξ ηνέπoοιε πνυεοια, υπoο ηζ ακ ανζζηυιαζηε, ζηδκ εηηθδζία. 

Μνoζέληε, υιςξ, ηακείξ κα ιδκ ιπεζ ζηoκ ζενυ αοηυ πχνo, έπoκηαξ αζoηζηέξ θνoκηίδεξ ή 

πενζζπαζιoφξ ή θυαoοξ. Аθθά αθoφ η‘ αθήζoοιε υθα ηoφηα έλς, ζηζξ πφθεξ ηoο καoφ, ηυηε αξ 

πενάζoοιε ιέζα. Гζαηί ενπυιαζηε ζηα ακάηηoνα ηςκ oονακχκ, παηάιε ζε ηυπoοξ πoο αζηνάθηoοκ. 

Аξ δζχλoοιε απυ ηδκ ροπή ιαξ πνχηα-πνχηα ηδ ικδζζηαηία, βζα κα ιδκ ηαηαηνζεoφιε, υηακ 

πανoοζζαζηoφιε ιπνoζηά ζηo Θευ ηαζ πνoζεοπδεoφιε θέβoκηαξ: «Μάηεν διχκ…, άθεξ διίκ ηα 

oθεζθήιαηα διχκ, ςξ ηαζ διείξ αθίειεκ ηoζξ oθεζθέηαζξ διχκ». Αζαθoνεηζηά, πχξ εέθεζξ κα θακεί o 

Αεζπυηδξ Ρνζζηυξ βθοηυξ ηαζ πνάoξ απέκακηί ζoο, αθoφ εζφ βίκεζαζ ζηoκ ζοκάκενςπυ ζoο ζηθδνυξ 

ηαζ δεκ ηoκ ζοβπςνείξ; Μχξ εα ιπoνέζεζξ κα ορχζεζξ ηα πένζα ζoο ζηoκ oονακυ; Μχξ εα ηζκήζεζξ ηδ 

βθχζζα ζoο ζε θυβζα πνoζεοπήξ; Μχξ εα γδηήζεζξ ζοββκχιδ; Аηυια ηζ ακ εέθεζ o Θευξ κα 

ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ζoο, δεκ Тoκ αθήκεζξ εζφ, επεζδή δεκ ζοβπςνείξ ηoκ πθδζίoκ ζoο. 

 

8. Πώρ μα μστμόμαςσε, για μα οάμε ςσημ εκκληςία;  

Мα ηαζ δ εκδοιαζία ιαξ ζηo καυ κα είκαζ ηαθή απυ ηάεε πθεονά. Nα είκαζ ηυζιζα ηαζ υπζ 

ελεγδηδιέκδ. Гζαηί ηo ηυζιζo είκαζ ζεικυ, εκχ ηo ελεγδηδιέκo είκαζ άζεικo. 

Аοηυ αηνζαχξ ιαξ παναββέθθεζ ηαζ o απυζηoθoξ Μαφθoξ, υηακ θέεζ: «Θέθς κα πνoζεφπoκηαζ oζ 

άκδνεξ ζε ηάεε ηυπo, ζδηχκoκηαξ πνoξ ηoκ oονακυ πένζα υζζα, πςνίξ oνβή ηαζ δζζηαβιυ 

oθζβoπζζηίαξ. Еπίζδξ ηαζ oζ βοκαίηεξ κα πνoζεφπoκηαζ ιε αιθίεζδ ζεική, ζηoθίγoκηαξ ηoκ εαοηυ ηoοξ 

ιε ζεικυηδηα ηαζ ζςθνoζφκδ, υπζ ιε πενίηεπκεξ ηoιιχζεζξ ηαζ πνοζά ηoζιήιαηα ή ιανβανζηάνζα ή 

εκδφιαηα πoθοηεθή, αθθά ιε υ,ηζ ηαζνζάγεζ ζηζξ βοκαίηεξ πoο θέκε υηζ ζέαoκηαζ ηo Θευ, δδθαδή ιε 

ηαθά ένβα» (А‘ Тζι. 2:8-10). Аκ, θoζπυκ, απαβoνεφεζ ζηζξ βοκαίηεξ εηείκα πoο είκαζ απυδεζλδ πθoφηoο, 

πoθφ πενζζζυηενo απαβoνεφεζ υζα ηζκoφκ ηδκ πενζένβεζα, υπςξ ηα θηζαζίδζα, ηo αάρζιo ηςκ ιαηζχκ, 

ηo ηoοκζζηυ αάδζζια, ηα πανάλεκα νoφπα ηαζ ηα πανυιoζα. 

Тζ θεξ, βοκαίηα; Ένπεζαζ ζηo καυ κα πνoζεοπδεείξ, ηαζ ζηoθίγεζαζ ιε πνοζαθζηά ηαζ πηεκίγεζαζ 

επζηδδεοιέκα; Мήπςξ ήνεεξ βζα κα πoνέρεζξ; Мήπςξ βζα κα θάαεζξ ιένoξ ζε βαιήθζα βζoνηή; Еηεί 

έπoοκ εέζδ ηα πνοζαθζηά ηαζ oζ πoθοηέθεζεξ εδχ δεκ πνεζάγεηαζ ηίπoηα απ‘ αοηά. Ήνεεξ κα 

παναηαθέζεζξ ηo Θευ βζα ηζξ αιανηίεξ ζoο. Тζ ζηoθίγεζξ, θoζπυκ, ηoκ εαοηυ ζoο; Аοηή δ ειθάκζζδ δεκ 
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είκαζ βοκαίηαξ πoο ζηεηεφεζ. Μχξ ιπoνείξ κα ζηεκάλεζξ, πχξ ιπoνείξ κα δαηνφζεζξ, πχξ ιπoνείξ κα 

πνoζεοπδεείξ ιε εένιδ, έπoκηαξ ηέηoζα αιθίεζδ; Θέθεζξ κα θαίκεζαζ εοπνεπήξ; Фυνεζε ηo Ρνζζηυ ηαζ 

υπζ ηo πνοζυ. Nηφζoο ηδκ εθεδιoζφκδ, ηδ θζθακενςπία, ηδ ζςθνoζφκδ, ηδκ ηαπεζκoθνoζφκδ. Аοηά 

αλίγoοκ πενζζζυηενo απ‘ υθo ηo πνοζάθζ. Аοηά ηαζ ηδκ ςναία ηδκ ηάκoοκ ςναζυηενδ ηαζ ηδκ άζπδιδ 

ηδκ oιoνθαίκoοκ. Nα λένεζξ, βοκαίηα, πςξ, υηακ ζηoθζζηείξ πoθφ, βίκεζαζ πζo αζζπνή ηζ απυ ηδ βοική, 

βζαηί έπεζξ απoαάθεζ πζα ηδκ ηoζιζυηδηα. 

 

9. Η ςτμοεπιυξπά μαρ ςσξ μαό οώρ απμόζει μα είμαι;  

Аθθά ηαζ δ δζαβςβή ιαξ, υζo ανζζηυιαζηε ιέζα ζηo καυ, αξ είκαζ δ πνέπoοζα, υπςξ ανιυγεζ ζε 

άκενςπo πoο ανίζηεηαζ ιπνoζηά ζηo Θευ. Nα ιδκ αζπoθoφιαζηε ιε άζηoπεξ ζογδηήζεζξ, ια κα 

ζηεηυιαζηε ιε θυαo ηαζ ηνυιo, ιε πνoζoπή ηαζ πνoεοιία, ιε ηo αθέιια ζηναιιέκo ζηδ βδ ηαζ ηδκ 

ροπή ορςιέκδ ζηoκ oονακυ. 

Гζαηί ένπoκηαζ πoθθoί ζηδκ εηηθδζία, επακαθαιαάκoοκ ιδπακζηά ραθιoφξ ηαζ εοπέξ, ηαζ θεφβoοκ, 

δίπςξ κα λένoοκ ηζ είπακ. Тα πείθδ ηζκoφκηαζ, αθθά η‘ αοηζά δεκ αηoφκε. Еζφ δεκ αηoφξ ηδκ πνoζεοπή 

ζoο, ηαζ εέθεζξ κα ζε εζζαηoφζεζ o Θευξ; Гoκάηζζα, θεξ• αθθά o κoοξ ζoο πεηoφζε ιαηνζά. Тo ζχια 

ζoο ήηακ ιέζα ζηδκ εηηθδζία ηαζ δ ροπή ζoο έλς. Тo ζηυια έθεβε ηδκ πνoζεοπή ηαζ o κoοξ 

ιεηνoφζε ηυηoοξ, ζοιαυθαζα, ζοκαθθαβέξ, πςνάθζα, ηηήιαηα, ζοκακαζηνoθέξ ιε θίθoοξ. Ζζ υθα 

αοηά ζοιααίκoοκ, βζαηί o δζάαoθoξ είκαζ πoκδνυξ• λένεζ πςξ ηδκ χνα ηδξ πνoζεοπήξ ηενδίγoοιε 

πoθθά, βζ‘ αοηυ ηυηε επζηίεεηαζ ιε ιεβαθφηενδ ζθoδνυηδηα. Άθθεξ θoνέξ είιαζηε λαπθςιέκoζ ζηo 

ηνεαάηζ, ηαζ ηίπoηα δεκ ζηεθηυιαζηε• ήνεαιε υιςξ ζηδκ εηηθδζία κα πνoζεοπδεoφιε, ηαζ o 

δζάαoθoξ ιαξ έααθε έκα ζςνυ θoβζζιoφξ, χζηε ηαευθoο κα ιδκ ςθεθδεoφιε. 

Аκ, αθήεεζα, o Θευξ ζoο γδηήζεζ θυβo βζα ηδκ αδζαθoνία ή ηαζ ηδκ αζέαεζα πoο δείπκεζξ ζηζξ 

θαηνεοηζηέξ ζοκάλεζξ, ηζ εα ηάκεζξ; Nα, ηδκ χνα πoο Аοηυξ ζoο ιζθάεζ, εζφ, ακηί κα πνoζεφπεζαζ, 

έπεζξ πζάζεζ ηoοαέκηα ιε ηoκ δζπθακυ ζoο βζα πνάβιαηα ακχθεθα. Ζαζ υθα η‘ άθθα αιανηήιαηά ιαξ ακ 

πανααθέρεζ o Θευξ, ηoφηo θηάκεζ βζα κα ζηενδεoφιε ηδ ζςηδνία. Мδκ ηo εεςνείξ ιζηνυ πανάπηςια. 

Гζα κα ηαηαθάαεζξ, ηδ αανφηδηά ηoο, ζηέρoο ηζ βίκεηαζ ζηδκ ακάθoβδ πενίπηςζδ ηςκ ακενχπςκ. Аξ 

οπoεέζoοιε υηζ ζογδηάξ ι‘ έκα επίζδιo πνυζςπo ή ι‘ έκακ εβηάνδζo θίθo ζoο. Ζαζ εκχ εηείκoξ ζoο 

ιζθάεζ, εζφ βονίγεζξ αδζάθoνα ηo ηεθάθζ ζoο ηαζ ανπίγεζξ κα ηoοαεκηζάγεζξ ιε ηάπoζoκ άθθo. Αεκ εα 

πνoζαθδεεί o ζοκoιζθδηήξ ζoο απ‘ αοηή ηδκ απνέπεζά ζoο; Αεκ εα εοιχζεζ; Αεκ εα ζoο γδηήζεζ ηo 

θυβo; 

Аθίιoκo! Вνίζηεζαζ ζηδ εεία Ηεζηoονβία, ηζ εκχ ηo ααζζθζηυ ηναπέγζ είκαζ εηoζιαζιέκo, εκχ o Аικυξ 

ηoο Θεoφ εοζζάγεηαζ βζα πάνδ ζoο, εκχ o ζενέαξ αβςκίγεηαζ βζα ηδ ζςηδνία ζoο, εζφ αδζαθoνείξ. Тδκ 

χνα πoο ηα ελαπηένοβα Ξεναθείι ζηεπάγoοκ ηα πνυζςπά ηoοξ απυ δέoξ ηαζ υθεξ oζ oονάκζεξ 

δοκάιεζξ ιαγί ιε ηoκ ζενέα παναηαθoφκ ηo Θευ βζα ζέκα, ηδ ζηζβιή πoο ηαηεααίκεζ απυ ηoκ oονακυ δ 

θςηζά ηoο Аβίoο Μκεφιαηoξ ηαζ ηo αίια ηoο Ρνζζηoφ πφκεηαζ απυ ηδκ άπνακηδ πθεονά Тoο ιέζα ζηo 

άβζo Μoηήνζo, ηδ ζηζβιή αοηή δ ζοκείδδζή ζoο, άναβε, δεκ ζε εθέβπεζ βζα ηδκ απνoζελία ζoο; 

Ξηέρoο, άκενςπε ιoο, ιπνoζηά ζε Μoζoκ ζηέηεζαζ ηδκ χνα ηδξ θνζηηήξ ιοζηαβςβίαξ ηαζ ιαγί ιε 

πoζoοξ – ιε ηα Ρενoοαείι, ιε ηα Ξεναθείι, ιε υθεξ ηζξ oονάκζεξ δοκάιεζξ. Аκαθoβίζoο ιαγί ιε πoζoοξ 

ράθθεζξ ηαζ πνoζεφπεζαζ. Еίκαζ ανηεηυ βζα κα ζοκέθεεζξ, υηακ εοιδεείξ υηζ, εκχ έπεζξ οθζηυ ζχια, 

αλζχκεζαζ κα οικείξ ηoκ Ζφνζo ηδξ ηηίζεςξ ιαγί ιε ηoοξ αζχιαηoοξ αββέθoοξ. 

Мδ ζοιιεηέπεζξ, θoζπυκ, ζηδκ ζενή εηείκδ οικςδία ιε αδζαθoνία. Мδκ έπεζξ ζηo κoο ζoο αζoηζηέξ 

ζηέρεζξ. Αζχλε ηάεε βήζκo θoβζζιυ ηαζ ακέαα κoενά ζηoκ oονακυ, ηoκηά ζηo ενυκo ηoο Θεoφ. Μέηαλε 

εηεί ιαγί ιε ηα Ξεναθείι, θηενoφβζζε ιαγί ηoοξ, ράθε ηoκ ηνζζάβζo φικo ζηδκ Μακαβία Тνζάδα. 

 

10. Πώρ μα ςτμμεσέφξτμε ςση Θεία Κoιμψμία;  

Ξακ ένεεζ δ ζηζβιή ηδξ εείαξ Ζoζκςκίαξ ηαζ πνυηεζηαζ κα πθδζζάζεζξ ηδκ αβία Тνάπεγα, πίζηεοε 

αηθυκδηα πςξ εηεί είκαζ πανχκ o Ρνζζηυξ, o Вαζζθζάξ ηςκ υθςκ. ηακ δεζξ ηoκ ζενέα κα ζoο 

πνoζθένεζ ηo ζχια ηαζ ηo αίια ηoο Ζονίoο, ιδ κoιίζεζξ υηζ o ζενέαξ ηo ηάκεζ αοηυ, αθθά πίζηεοε υηζ 
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ηo πένζ πoο απθχκεηαζ είκαζ ηoο Ρνζζηoφ. Аοηυξ πoο θάιπνοκε ιε ηδκ πανoοζία Тoο ηδκ ηνάπεγα ηoο 

Мοζηζηoφ Αείπκoο, Аοηυξ ηαζ ηχνα δζαηoζιεί ηδκ Тνάπεγα ηδξ εείαξ Ηεζηoονβίαξ. Μαναανίζηεηαζ 

πναβιαηζηά ηαζ ελεηάγεζ ηoο ηαεεκυξ ηδκ πνoαίνεζδ ηαζ παναηδνεί πoζoξ πθδζζάγεζ ιε εοθάαεζα 

ηαζνζαζηή ζηo άβζo Мοζηήνζo, πoζoξ ιε πoκδνή ζοκείδδζδ, ιε ζηέρεζξ ανςιενέξ ηαζ αηάεανηεξ, ιε 

πνάλεζξ ιoθοζιέκεξ. Аκαθoβίζoο, θoζπυκ, ηζ εζφ πoζo εθάηηςιά ζoο δζυνεςζεξ, πoζακ ανεηή 

ηαηυνεςζεξ, πoζακ αιανηία έζαδζεξ ιε ηδκ ελoιoθυβδζδ, ζε ηζ έβζκεξ ηαθφηενoξ. Аκ δ ζοκείδδζή 

ζoο ζε πθδνoθoνεί υηζ θνυκηζζεξ ανηεηά βζα ηδκ επoφθςζδ ηςκ ροπζηχκ ζoο ηναοιάηςκ, ακ έηακεξ 

ηάηζ πενζζζυηενo απυ ηδ κδζηεία, ηoζκχκδζε ιε θυαo Θεoφ. Аθθζχξ, ιείκε ιαηνζά απυ ηα άπνακηα 

Мοζηήνζα. Ζαζ υηακ ηαεανζζηείξ απ‘ υθεξ ηζξ αιανηίεξ ζoο, ηυηε κα πθδζζάζεζξ. 

Nα πνoζένπεζηε, θoζπυκ, ζηδ εεία Ζoζκςκία ιε θυαo ηαζ ηνυιo, ιε ζοκείδδζδ ηαεανή, ιε κδζηεία 

ηαζ πνoζεοπή. Ρςνίξ κα εoνοαείηε, πςνίξ κα πoδoπαηάηε ηαζ κα ζπνχπκεηε ηoοξ δζπθακoφξ ζαξ. Гζαηί 

αοηυ απoηεθεί ηδ ιεβαθφηενδ ηνέθα ηαζ ηδ πεζνυηενδ πενζθνυκδζδ ηςκ εείςκ Мοζηδνίςκ. 

Μεξ ιoο, άκενςπε, βζαηί ηάκεζξ ευνοαo; Гζαηί αζάγεζαζ; Ξε πζέγεζ ηάπα δ ακάβηδ κα ηάκεζξ ηζξ 

δoοθεζέξ ζoο; Ζαζ ζoο πενκάεζ άναβε, ηδκ χνα πoο παξ κα ηoζκςκήζεζξ, δ ζηέρδ υηζ έπεζξ δoοθεζέξ; 

Έπεζξ ιήπςξ ηδκ αίζεδζδ υηζ είζαζ πάκς ζηδ βδ; Noιίγεζξ υηζ ανίζηεζαζ ιαγί ιε ακενχπoοξ ηαζ υπζ ιε 

ηoοξ πoνoφξ ηςκ αββέθςκ; Мα ηάηζ ηέηoζo είκαζ δείβια πέηνζκδξ ηανδζάξ… 

 

11. Κάθε οόσε μα κoιμψμoύμε; 

Ππάνπεζ ηζ έκα άθθo εέια: Μoθθoί ηoζκςκoφκ ιζα θoνά ηo πνυκo, άθθoζ δφo θoνέξ, άθθoζ 

πενζζζυηενεξ. Μoζoοξ απ‘ αοηoφξ εα επζδoηζιάζoοιε; ζoοξ ιζα θoνά, υζoοξ πoθθέξ ή υζoοξ θίβεξ 

θoνέξ ιεηαθαααίκoοκ; Оφηε ηoοξ ιία oφηε ηζξ πoθθέξ oφηε ηoοξ θίβεξ, ια εηείκoοξ πoο πθδζζάγoοκ 

ζηo άβζo Μoηήνζo ιε ηανδζά αβκή, ιε αίo ακεπίθδπηo. Аοηoί αξ ηoζκςκoφκ πάκηα. Оζ άθθoζ, oζ 

αιεηακυδηoζ αιανηςθoί, αξ ιέκoοκ ιαηνζά απυ ηα άπνακηα Мοζηήνζα, βζαηί αθθζχξ ηνίια ηαζ 

ηαηαδίηδ, εηoζιάγoοκ βζα ηoκ εαοηυ ηoοξ. О άβζoξ απυζηoθoξ θέεζ: «πoζoξ ηνχεζ ηoκ άνηo ηαζ πίκεζ 

ηo πoηήνζo ηoο Ζονίoο ιε ηνυπo ακάλζo, βίκεηαζ έκoπoξ αιανηήιαηoξ απέκακηζ ζηo ζχια ηαζ ζηo αίια 

ηoο Ζονίoο, πνoηαθχκηαξ ηδκ ηαηαδίηδ ηoο» (А‘ Ζoν. 11:27, 29). Θα ηζιςνδεεί, δδθαδή, ηυζo 

αοζηδνά, υζo ηαζ oζ ζηαονςηέξ ηoο Ρνζζηoφ, αθoφ ηζ εηείκoζ έβζκακ έκoπoζ αιανηήιαηoξ απέκακηζ 

ζηo ζχια Тoο. 

Μoθθoί απυ ηoοξ πζζηoφξ έπoοκ θηάζεζ ζε ηέηoζo ζδιείo πενζθνoκήζεςξ ηςκ αβίςκ Мοζηδνίςκ, 

χζηε, εκχ είκαζ βειάηoζ απυ αιέηνδηεξ ηαηίεξ ηαζ δεκ δζoνεχκoοκ ηαευθoο ηoκ εαοηυ ηoοξ, 

ηoζκςκoφκ ζηζξ βζoνηέξ απνoεηoίιαζηoζ. Мδ βκςνίγoκηαξ υηζ πνoτπυεεζδ ηδξ εείαξ Ζoζκςκίαξ δεκ 

είκαζ δ βζoνηή, αθθά, ηαεχξ είπαιε, δ ηαεανή ζοκείδδζδ. Ζαζ υπςξ αοηυξ πoο δεκ αζζεάκεηαζ ηακέκα 

ηαηυ ζηδ ζοκείδδζή ηoο, πνέπεζ ηαεδιενζκά κα πνoζένπεηαζ ζηδ εεία Ζoζκςκία, έηζζ ηζ αοηυξ πoο 

είκαζ θoνηςιέκoξ αιανηήιαηα ηαζ δεκ ιεηακoεί, πνέπεζ κα ιδκ ηoζκςκεί oφηε ζηδ βζoνηή. Гζ‘ αοηυ ηαζ 

πάθζ ζαξ παναηαθχ υθoοξ κα ιδκ πθδζζάγεηε ζηα εεία Мοζηήνζα έηζζ απνoεηoίιαζηoζ ηζ επεζδή ηo 

απαζηεί δ βζoνηή, αθθά, ακ ηάπoηε απoθαζίζεηε κα θάαεηε ιένoξ ζηδ εεία Ηεζηoονβία ηαζ κα 

ηoζκςκήζεηε, κα ηαεανίγεηε ηαθά ηoκ εαοηυ ζαξ, απυ πoθθέξ ιένεξ πνζκ, ιε ηδ ιεηάκoζα, ηδκ 

πνoζεοπή, ηδκ εθεδιoζφκδ, ηδ θνoκηίδα βζα ηα πκεοιαηζηά πνάβιαηα. 

 

12. Πόσε μοξπξύμε μα υύγξτμε αοό ση Θεία Λεισξτπγία;  

Ήνεεξ, θoζπυκ, ζηδκ εηηθδζία ηαζ αλζχεδηεξ κα ζοκακηήζεζξ ηo Ρνζζηυ; Мδ θφβεζξ, ακ δεκ 

ηεθεζχζεζ δ αηoθoοεία. Аκ θφβεζξ πνζκ απυ ηδκ απυθοζδ, είζαζ έκoπoξ υζo ηζ έκαξ δναπέηδξ. 

Μδβαίκεζξ ζηo εέαηνo ηαζ, ακ δεκ ηεθεζχζεζ δ πανάζηαζδ, δεκ θεφβεζξ. Мπαίκεζξ ζηδκ εηηθδζία, ζηoκ 

oίηo ηoο Ζονίoο, ηαζ βονίγεζξ ηδκ πθάηδ ζηα άπνακηα Мοζηήνζα; Фoαήζoο ηoοθάπζζηoκ εηείκoκ πoο 

είπε: «πoζoξ ηαηαθνoκεί ηo Θευ, εα ηαηαθνoκδεεί απ‘ Аοηυκ» (Μναθ. Μανoζι. 13:13). 

Тζ ηάκεζξ, άκενςπε; Еκχ o Ρνζζηυξ είκαζ πανχκ, oζ άββεθoζ Тoο παναζηέηoκηαζ, oζ αδεθθoί ζoο 

ηoζκςκoφκ αηυια, εζφ ηoοξ εβηαηαθείπεζξ ηαζ θεφβεζξ; О Ρνζζηυξ ζoο πνoζθένεζ ηδκ αβία ζάνηα Тoο, 

ηζ εζφ δεκ πενζιέκεζξ θίβo, βζα κα Тoκ εοπανζζηήζεζξ έζης ιε ηα θυβζα; ηακ παναηάεεζαζ ζε δείπκo, 
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δεκ ηoθιάξ κα θφβεζξ, έζης ηζ ακ έπεζξ πoνηάζεζ, ηδ ζηζβιή πoο oζ θίθoζ ζoο ηάεoκηαζ αηυια ζηo 

ηναπέγζ. Ζαζ ηχνα πoο ηεθoφκηαζ ηα θνζηηά Мοζηήνζα ηoο Ρνζζηoφ, η‘ αθήκεζξ υθα ζηδ ιέζδ ηαζ 

θεφβεζξ; 

Θέθεηε κα ζαξ πς ηίκoξ ηo ένβo ηάκoοκ υζoζ θεφβoοκ πνζκ ηεθεζχζεζ δ εεία Ηεζηoονβία ηαζ δεκ 

ζοιιεηέπoοκ έηζζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ εοπανζζηήνζεξ εοπέξ; Ίζςξ είκαζ αανφ αοηυ πoο πνυηεζηαζ κα πς, ια 

πνέπεζ κα ηo πς. ηακ o Іoφδαξ πήνε ιένoξ ζηoκ Мοζηζηυ Αείπκo ηoο Ρνζζηoφ, εκχ υθoζ ήηακ 

ηαεζζιέκoζ ζηo ηναπέγζ, αοηυξ ζδηχεδηε πνζκ απυ ηoοξ άθθoοξ ηζ έθοβε. Еηείκoκ, θoζπυκ, ηoκ Іoφδα 

ιζιoφκηαζ… Аκ δεκ έθεοβε ηυηε εηείκoξ, δεκ εα βζκυηακ πνoδυηδξ, δεκ εα πακυηακ. Аκ δεκ λεπχνζγε 

ηoκ εαοηυ ηoο απυ ηo πoίικζo, δεκ εα ηoκ έανζζηε ιυκo ηoο o θφηoξ, βζα κα ηoκ θάεζ. 

 

13. Πώρ μοξπξύμε μα ψυελήςξτμε και άλλξτρ με σξ δικό μαρ εκκληςιαςμό;  

Еιείξ αξ ακαπςνoφιε απυ ηδ εεία Ηεζηoονβία ζακ θζoκηάνζα πoο αβάγoοκ θςηζά, έπoκηαξ βίκεζ 

θoαενoί αηυια ηαζ ζηo δζάαoθo. Гζαηί ηo άβζo αίια ηoο Ζονίoο πoο ηoζκςκoφιε, πoηίγεζ ηδκ ροπή ιαξ 

ηαζ ηδξ δίκεζ ιεβάθδ δφκαιδ. ηακ ηo ιεηαθαααίκoοιε άλζα, δζχπκεζ ηoοξ δαίιoκεξ ιαηνζά ηαζ θένκεζ 

ηoκηά ιαξ ηoοξ αββέθoοξ ηαζ ηoκ Ζφνζo ηςκ αββέθςκ. Аοηυ ηo αίια είκαζ δ ζςηδνία ηςκ ροπχκ ιαξ, 

ι‘ αοηυ θoφγεηαζ δ ροπή, ι‘ αοηυ ζηoθίγεηαζ. Аοηυ ηo αίια ηάκεζ ηo κoο ιαξ θαιπνυηενo απυ ηδ 

θςηζά, αοηυ ηάκεζ ηδκ ροπή ιαξ θαιπνυηενδ απυ ηo πνοζάθζ. 

Μνoζεθηφζηε, θoζπυκ, ηoοξ αδεθθoφξ ιαξ ζηδκ εηηθδζία, πνoηνέρηε ηoοξ πθακδιέκoοξ, 

ζοιαoοθέρηε ηoοξ υπζ ιυκo ιε θυβζα, αθθά ηαζ ιε ένβα. Ζζ ακ αηυια ηίπoηα δεκ πεζξ, αθθά αβεζξ απυ 

ηδκ ζενή ζφκαλδ, δείπκoκηαξ ζηoοξ απυκηεξ – ηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ιε ηo αθέιια ηαζ ιε ηδ θςκή 

ηαζ ιε ηo αάδζζια ηαζ ι‘ υθδ ζoο ηδ ζεικυηδηα – ηζ ηένδoξ πoο απoηυιζζεξ απυ ηo καυ, αοηυ είκαζ 

ανηεηυ βζα παναίκεζδ ηαζ ζοιαoοθή. Гζαηί έηζζ πνέπεζ κα αβαίκoοιε απυ ηo καυ, ζακ απυ ηα ζενά 

άδοηα, ζακ κα ηαηεααίκoοιε απυ ηoοξ ίδζoοξ ηoοξ oονακoφξ. Αίδαλε υζoοξ δεκ εηηθδζζάγoκηαζ υηζ 

έραθεξ ιαγί ιε ηα Ξεναθείι, υηζ ακήηεζξ ζηδκ oονάκζα πoθζηεία, υηζ ζοκακηήεδηεξ ιε ηo Ρνζζηυ ηαζ 

ιίθδζεξ ιαγί Тoο. Аκ έηζζ γoφιε ηδ εεία Ηεζηoονβία, δεκ εα πνεζαζηεί κα πoφιε ηίπoηα ζηoοξ απυκηεξ. 

Аθθά αθέπoκηαξ εηείκoζ ηδ δζηή ιαξ ςθέθεζα, εα κζχζoοκ ηδ δζηή ηoοξ γδιζά ηαζ εα ηνέλoοκ βνήβoνα 

ζηδκ εηηθδζία, βζα κ‘ απoθαφζoοκ ηα ίδζα αβαεά, ιε ηδ πάνδ ηαζ θζθακενςπία ηoο Ζονίoο ιαξ Іδζoφ 

Ρνζζηoφ, ζηoκ oπoίo, ιαγί ιε ηoκ Μαηένα ηαζ ηo Άβζo Μκεφια, αζχκζα ακήηεζ δ δυλα. 
 

*Πθγι: Аπό τo φυλλάδιo: «Фωνι των Πατζρων», εκδ. І. Мoνισ Παρακλιτoυ, Ωρωπόσ Аττικισ 2005 

 

 Κείμεμξ για οπξβλημασιςμό: 
 

Α ΓΙΝΕΣΑΙ Ε ΟΛΑ ΣΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ! 

 

Μια θατμαςσή διήγηςη 
 

Μμζμξ είκαζ ζήιενα ήζοπμξ; Μμζμξ δεκ ακδζοπεί; Μμζμξ δεκ έπεζ ααζακζζιέκδ ηδκ ηανδζά ημο; 

Ξπακίςξ ζοκακηάξ ήνειμ άκενςπμ. Ππάνπμοκ αηυιδ ηαζ ηάπμζα παζδζά πμο είκαζ υιμζα ιε ημοξ 

ιεβάθμοξ πμο έπαζακ ηδκ οπένμπδ βμδηεία, δ μπμία ζε πνμζεθηφεζ, ζε ηνααάεζ ζηα παζδζά. Λζ κεανμί 

γμοκ ζακ κα έπμοκ πονεηυ, μζ ιεβάθμζ έπμοκ ηεκηςιέκα «κεφνα», μζ δθζηζςιέκμζ ζηενήεδηακ ηδ 

παναηηδνζζηζηή ημοξ δνειία, ηδκ ροπζηή ημοξ εζνήκδ. Δ γςή έααθε ζε υθα ηδ ζθναβίδα ηδξ . θα 

είκαζ ζε ακααναζιυ. 

Ώκ γήζαηε ζηζξ υπεεξ ηάπμζμο ιεβάθμο πμηαιμφ ιε άθεμκα κενά, ηυηε λένεηε υηζ ηαεχξ 

θοζζμιακά ημ πμηάιζ ηαζ ηα ηφιαηα ακαηανάγμοκ ηδ αάνηα ηαζ εημζιάγμκηαζ κα ηδ αοείζμοκ ζηδκ 

οδάηζκδ άαοζζμ, μζ πθέμκηεξ δεκ πνέπεζ κα πάζμοκ ηδκ  εημζιυηδηα ημο πκεφιαημξ. Ώκηίεεηα, πνέπεζ 

ιε πμθθή δφκαιδ κα ενβαζεμφκ βζα κα παθέρμοκ εκακηίμκ ημο θμαενμφ ζημζπείμο ηαζ κα ζχζμοκ ηδ 

γςή ημοξ. 

Ζαζ ηαεέκαξ βζα κα εηπθδνχζεζ ημ πνέμξ ημο, ημ πνέμξ ημο πνζζηζακμφ ηαζ ημο Νχζμο πμθίηδ, ημκ 

ζδιενζκυ ηαζνυ πνεζάγεηαζ ροπζηή εζνήκδ, δνειία πκεφιαημξ. Ζζ αοηυ εα βίκεζ, υηακ δ ηανδζά ιαξ 
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θθέβεηαζ απυ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ μ πακηαπμφ πανχκ Ζφνζμξ ηαζ Μαηέναξ ιαξ, πμο ααζζθεφεζ ζ‘ υθμ ημκ 

ηυζιμ ηαζ ηαηεοεφκεζ ηα πάκηα πνμξ ημ αβαευ δεκ εα εβηαηαθείρεζ ειάξ ημοξ αδφκαημοξ ηαζ 

ακήιπμνμοξ, υηζ Ώοηυξ μδδβεί ηδ γςή ημο ηαεεκυξ απυ ιαξ, ηα πθάζιαηά Ομο , ηαζ υηζ μφηε ιζα ηνίπα 

ηδξ ηεθαθήξ ιαξ , ηαηά ημ θυβμ ημο Ξςηήνμξ Ρνζζημφ, δεκ πέθηεζ πςνίξ ημ εέθδιά Ομο. 

« Βαοημὺξ ηαὶ ἀθθήθμοξ ηαὶ πᾶζακ ηὴκ γςὴκ ιῶκ Ρνζζηῷ ηῷ Θεῷ παναεχιεεα.». Ώοηή είκαζ ιζα 

εηθχκδζδ ηδκ μπμία ζοπκά αημφιε ηαηά ηδ Θεία Ηεζημονβία. Ώξ ακηδπεί υπζ ιυκμ ζη‘ αοηζά ιαξ , αθθά 

αξ θεάκεζ ιέπνζ ηδκ ηανδζά, ιέπνζ ημ αάεμξ ηδξ ηαζ αξ ανίζηεζ εηεί εζθζηνζκή ηαζ ηαηαθαηζηή απυηνζζδ. 

«Γεκκδεήης ημ εέθδιά Ξμο». Οα θυβζα αοηά ηδξ Ζονζαηήξ πνμζεοπήξ , ζακ ηζξ εςπεοηζηέξ εενιέξ 

αηηίκεξ ημο ήθζμο, αξ εενιαίκμοκ ηδκ φπανλή ιαξ πφκμκηαξ ζ‘ αοηήκ ηδ ιαηάνζα εζνήκδ ηαζ ηδκ ήζοπδ 

ζηάζδ ιαξ ζε υθεξ ηζξ δοζηοπίεξ ηαζ ηζξ πανέξ ηδξ γςήξ, εκζζπφμκηάξ ηδκ ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα πμο 

επζαάθθεηαζ ζε ηάεε εέζδ ή ηαηάζηαζδ πμο ανζζηυιαζηε. 

Ομ κα παναδχζεζξ ημκ εαοηυ ζμο ζηδ εεία ηαεμδήβδζδ , ημ κα ιπεζξ ηάης απυ ηδ γεζηή ηαζ 

βειάηδ αβάπδ ζηέπδ ημο Θεμφ, αοηυξ είκαζ μ ζπμοδαζυηενμξ υνμξ ιζαξ εοηοπζζιέκδξ γςήξ… 

Θεςνμφιε ηαηάθθδθδ ηδκ ζηζβιή, πάνζκ κμοεεζίαξ, κα παναεέζμοιε ηδ δζήβδζδ βζα ηάπμζμ ιμκαπυ 

μ μπμίμξ οπέηαλε ημ δζηυ ημο εέθδια ζημ εέθδια ημο Θεμφ ηαζ απυθαοζε ιεβάθδ εζνήκδ ζηδκ ροπή 

ημο, θαιαάκμκηαξ απυ ημκ Θευ ημ ζαιαηζηυ πάνζζια. Μμθθμί αζεεκείξ βίκμκηακ ηαθά ιυκμ ιε ημ 

άββζβια ημο εκδφιαηυξ ημο. Μακημφ ζοκακημφζε ιεβάθμ ζεααζιυ βζα ημ πνυζςπυ ημο. Θεηαλφ 

αοηχκ, μζ αδεθθμί ηδξ ιμκήξ εηπθήηημκηακ πμθφ ιε υζα βίκμκηακ απυ ημ ζοιιμκαζηή ημοξ, επεζδή 

δεκ παναηδνμφζακ ζ‘ αοηυκ ηακέκα ζδζαίηενα ελέπμκ αζηδηζηυ αβχκζζια, μφηε αοζηδνή κδζηεία, μφηε 

οπεναμθζημφξ ηυπμοξ, μφηε ηάηζ άθθμ. Γμφζε υπςξ υθμζ μζ άθθμζ. Έκα ιυκμ πνάβια ηναημφζε ιε 

αοζηδνυηδηα. θα υζα ημο ζοκέααζκακ ηα δεπυηακ πνυεοια ηαζ εοπανζζημφζε βζ‘ αοηά ημκ Θευ. Έκα 

ημκ δζέηνζκε: Βίπε παναδμεεί μθμηθδνςηζηά ζημ εέθδια ημο Θεμφ. 

Ζάπμηε πμο μ ιμκαπυξ αοηυξ εενάπεοζε ηάπμζμοξ αννχζημοξ πςνίξ ηακέκα ζαηνζηυ ιέζμ δζα ηδξ 

γχζδξ εκ αοηχ πάνζημξ ηαζ δοκάιεςξ, μ πνμεζηχξ ημο ημζκμαίμο ημκ νχηδζε πμζα ήηακ δ αζηία ηδξ 

εεναπείαξ, βζαηί μζ πνμζενπυιεκμζ ζ‘ αοηυκ θαιαάκμοκ ηδκ ίαζδ. 

-Ζαζ εβχ μ ίδζμξ εηπθήηημιαζ πμο ιπμνχ κα ημοξ δίκς ηδκ οβεία ημοξ, απάκηδζε μ ιμκαπυξ. 

Ιηνέπμιαζ πμο ηα εκδφιαηά ιμο έπμοκ ζαιαηζηή δφκαιδ , βζαηί εβχ μφηε ιε ηδ κδζηεία, μφηε ιε άθθα 

αζηδηζηά, ιμκαζηζηά αβςκίζιαηα, αλζχεδηα κα θάας ηέημζμ δχνμ απυ ημκ Θευ. 

- Ώοηυ είκαζ αθήεεζα, είπε μ πνμεζηχξ. Βιείξ αθέπμοιε υηζ είζαζ έκαξ ζοκδεζζιέκμξ άκενςπμξ ηαζ 

ζε ζέκα δεκ οπάνπεζ ηίπμηα πμο κα ζε λεπςνίγεζ απυ ηδκ ηάλδ ηςκ οπυθμζπςκ παηένςκ. 

Λ πνμεζηχξ ηδξ ιμκήξ απμθάζζζε πάζδ εοζία κα απμηαθφρεζ ηδκ πναβιαηζηή αζηία  ημο γςκηακμφ 

ζαιαηζημφ πανίζιαημξ πμο είπε μ ιμκαπυξ. Έηακε ιαηνέξ ζογδηήζεζξ ιαγί ημο, πνμζπαεχκηαξ κα 

ιάεεζ υθα ηα ηαθά ζημζπεία ημο ηαζ κα λεζηεπάζεζ ημ ιοζηζηυ ηδξ ηανδζάξ ημο. Ξηα ενςηήιαηα ημο 

δβμοιέκμο μ ιαηάνζμξ ιμκαπυξ είπε: 

- Θοιήεδηα ηάηζ ζπεηζηυ ιε ημ έθεμξ πμο ιμο δυεδηε απυ ημκ Θευ: Ββχ ζηαεενά , ζε υθα 

ζοκημκίγς ημ εέθδιά ιμο ιε ημ Θείμ εέθδια. Μμηέ ηαζ ηίπμηα δεκ θένκς ζηδ ζηέρδ ιμο πμο εα 

εκακηζςκυηακ ζημ εέθδια ημο Θεμφ. Μμηέ δεκ ηνμιάγς ιπνμζηά ζε απνυαθεπηα βεβμκυηα, ηα μπμία 

εα ιπμνμφζακ κα ηθμκίζμοκ ημ κμο ιμο ηαζ κα ελαζεεκήζμοκ ηδκ ηανδζά ιμο. Μμηέ ηαζ βζα ηίπμηε 

δεκ παναπμκέεδηα ζημοξ άθθμοξ  μφηε ημοξ θακένςζα ηδ εθίρδ ιμο. Ομ ίδζμ, ηαζ υζα εοηοπή 

ζοιαάκηα θάπμοκ ζηδ γςή ιμο, δεκ ιε εοπανζζημφκ ζε ηέημζμ ααειυ πμο κα εοεοιχ πενζζζυηενμ 

απυ υ,ηζ ημκ οπυθμζπμ ηαζνυ. θα ηα δέπμιαζ ελίζμο, ζακ ζηαθιέκα απυ ημ πένζ ημο Θεμφ, ηυζμ ηα 

εοπάνζζηα υζμ ηαζ ηα δοζάνεζηα βζα ιέκα. Αεκ πνμζεφπμιαζ ζημκ Θευ βζα κα πναβιαημπμζδεμφκ υθα 

ζφιθςκα ιε ηδκ επζεοιία ιμο, αθθά εέθς ζε υθα κα βίκεηαζ ημ άβζμ εέθδιά Ομο. Θ‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ηίπμηε δεκ ιε εοπανζζηεί  ζδζαίηενα, ηίπμηε δεκ ιε ζοκηνίαεζ ηαζ δεκ ιε ζοβπφγεζ ηαζ ηίπμηε δεκ ιε 

ηάκεζ εοηοπζζιέκμ, υπςξ ιυκμ αοηυ ημ ίδζμ ημ εέθδια ημο Θεμφ. Γζ‘ αοηυ ζε υθεξ ιμο ηζξ πνμζεοπέξ 

βζα έκα ιυκμ παναηαθχ ημκ Θευ: Ια βίκεηαζ πάκημηε ηαζ μθμηθδνςηζηά ζε ιέκα ηαζ ζε υθα ηα 

πθάζιαηά Ομο ημ Θείμ εέθδια. 

Λ δβμφιεκμξ ημο ημζκμαίμο πάνα πμθφ εαφιαζε ηα θυβζα ημο ιμκαπμφ ηαζ απεοεοκυιεκμξ ζ‘ 

αοηυκ ημκ νχηδζε: 
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- Ώβαπδιέκε ιμο αδεθθέ! Μεξ ιμο ηζ αζζεάκεδηεξ πεεξ ηδκ χνα πμο ζοκέαδ πονηασά ζημ 

ιμκαζηήνζ ιαξ. Ξη‘ αθήεεζα δεκ θοπήεδηεξ ιαγί ιε υθμοξ ημοξ άθθμοξ, υηακ μ ηαηυξ άκενςπμξ έααθε 

θςηζά ζηα ιμκαζηδνζαηά μζημδμιήιαηα ηαζ ηάδηε πμθφ απυ ημ ζζηάνζ ιαξ; 

- Αεκ εα ηνφρς, απάκηδζε μ ιμκαπυξ, υηζ υθδ αοηή δ γδιζά ημο ιμκαζηδνζμφ δεκ ιμο πνμηάθεζε 

ηδκ παναιζηνή εθίρδ, επεζδή έπς ηδ ζοκήεεζα βζα υθα, ηαζ βζα ηα εθζαενά ηαζ βζα ηα εοπάνζζηα, κα 

εοπανζζηχ ημκ Θευ ηαζ ήζοπα κα δέπμιαζ ηαζ ημφημ ηαζ ημ άθθμ. Βίιαζ πεπεζζιέκμξ υηζ αοηυ πμο 

ζοκέαδ ζε ιαξ, ζοκέαδ ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ημο Θεμφ, μ μπμίμξ ηαηεοεφκεζ ηα πάκηα πνμξ ροπζηή 

ςθέθεζα. Γζ‘ αοηυ αηνζαχξ δεκ ιενζικχ ηαζ δεκ ζηέπημιαζ ηίπμηε ζπεηζηά ι‘ αοηυ. Ηίβμ ή πμθφ ειείξ 

έπμοιε ημ ρςιί ιαξ ηαζ ηα οπυθμζπα βζα ηδ δζαηνμθή ιαξ, βζαηί πζζηεφς δοκαηά υηζ μ Θευξ ιπμνεί 

ηαεέκακ απυ ειάξ κα ημκ πμνηάζεζ ηυζμ ιε έκα ρίπμοθμ υζμ ηαζ ιε έκα μθυηθδνμ ρςιί. Έηζζ θμζπυκ 

εβχ ήνεια, πςνίξ ηαιιζά ζφβποζδ, πενκχ ηδ γςή ιμο. 

Ζαηάπθδηημξ απυ ηα θυβζα ημο ιμκαπμφ μ δβμφιεκμξ βζα πμθφ αηυιδ ηαζνυ ζογδημφζε ιαγί ημο, 

πνμζπαεχκηαξ κα ακαβηάζεζ ημκ αδεθθυ πζμ ηαεανά αηυιδ κα πανμοζζάζεζ ημκ ηνυπμ ζηέρεχξ ημο, 

ηζξ απυρεζξ ημο ηαζ κα απμηαθφρεζ ηδκ πκεοιαηζηή ημο ηαηάζηαζδ. 

Θεηαλφ πμθθχκ απακηήζεςκ πμο έδςζε μ ηαπεζκυξ ιμκαπυξ ζημκ πνμεζηχηα είπε ηαζ ηα ελήξ:  

- Ζαηά ηδκ ηαεδιενζκή  πνμζθμνά ημο εαοημφ ιμο  ζημ εέθδια ημο Θεμφ, ηυζμ πνμυδεοζα ζηδκ 

οπαημή ιμο ζ‘ Ώοηυ, χζηε, ακ απυ πνζκ βκχνζγα υηζ μ Θευξ ελάπακημξ πνμυνζγε κα ιε ζηείθεζ ζημκ 

ηυθαζδ, ηυηε εβχ δεκ εα επζπεζνμφζα κα ηάκς ηίπμηε εκακηίμκ Ομο. Ξμο θές αηυιδ, υηζ ηζ ακ ήηακ 

δοκαηυκ ζε ιέκα κα αθθάλς αοηή ηδ εεία απυθαζδ θέβμκηαξ έκα «Μάηεν διχκ» - ζμο θές αθήεεζα-, 

δεκ εα ημθιμφζα κα ημ ηάκς αοηυ, αθθά αηυιδ πζμ έκημκα εα πνμζεοπυιμοκ ζημκ Θευ, χζηε κα 

εκενβήζεζ ζε ιέκα ζφιθςκα ιε ημ Μακάβζμ εέθδιά Ομο ηαζ κα ιμο δςνίζεζ ηδ Ράνδ Ομο πμο εα ιε 

εκζζπφζεζ ςξ ημοξ απένακημοξ αζχκεξ, βζα κα ιδ ζηέπημιαζ μηζδήπμηε ακηίεεημ ζημ άβζυ Ομο εέθδια. 

Θεηά απυ παναηεηαιέκδ ζζςπή θέεζ, ηέθμξ, μ δβμφιεκμξ ζημ ιμκαπυ: 

- Μμνεφμο, πενζπυεδηε πάηεν, πμνεφμο ηαζ εηπθήνςζε θζθυηζια ηδκ οπυζπεζή ζμο ζημκ Θευ, 

υπςξ ιμο ηδκ ελέεεζεξ. Βζφ ανήηεξ ημκ μονακυ  έλς απυ ημκ μονακυ. Ια εοιάζαζ υηζ ηέημζα πάνζξ 

δεκ δςνίγεηαζ απυ ημκ Θευ ζε πμθθμφξ. Αεκ οπάνπμοκ πμθθμί μζ μπμίμζ δεκ ιπαίκμοκ πμηέ ζε 

ακδζοπία ηαζ δεκ πνμζαάθθμκηαζ απυ ημκ μπμζμκδήπμηε. Βηείκμξ ιυκμ είκαζ πνμζηαηεοιέκμξ ζηδ γςή 

ημο ιε ζζπονά ηαζ απυνεδηα ηείπδ, υπμζμξ πάκημηε ηαζ ζε υθα, υ,ηζ ηζ ακ ζοκακηήζεζ ζηδ γςή ημο, 

ζοιθςκεί ιε ημ εέθδια ημο Θεμφ, δδθαδή ακέπεηαζ ηα πάκηα ζακ κα είκαζ ζηαθιέκα απυ ημκ Θευ. 

Ώξ βίκεηαζ ζε υθα ημ εέθδια ημο Θεμφ! 
Από το βιβλίο: «τάρετσ άββασ ο Παρθγορθτισ», εκδ. Άκωσ. 

 

ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ: 

1. Ο πατζρασ μου ονομάηεται... 
Λ ανπδβυξ βνάθεζ ζημκ πίκαηα ιενζηέξ ενςηήζεζξ ή ηζξ βνάθεζ ζε ζζάνζεια πανηζά , υζεξ είκαζ μζ 

μιάδεξ. Θυθζξ πάνμοκ ηζξ ενςηήζεζξ μζ μιάδεξ, μ ανπδβυξ θέεζ: «Λ παηέναξ ιμο μκμιάγεηαζ 

―Ρανίθαμξ‖». Ουηε ηα παζδζά πνέπεζ κα ζοιπθδνχζμοκ ημ πανηί ιε μκυιαηα, ακηίζημζπα ηςκ 

ενςηήζεςκ, πμο κ' ανπίγμοκ απυ "Ρ". 

Λζ ενςηήζεζξ ηαζ μζ απακηήζεζξ ιπμνμφκ κα είκαζ μζ παναηάης: 

-κμια ιδηέναξ; Ρνζζηίκα. 

-κμια αδεθθήξ; Ρανίηθεζα. 

-κμια πυθδξ; Ρακζά. 

-Έκα πνχια; Ραηί. 

-Έκα αβχκζζια πμο ζμο ανέζεζ; Ρυηετ. 

 

2. Αζρασ - γθ - κάλαςςα - φωτιά 
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Οα παζδζά ηάεμκηαζ ζηα ενακία. Λ ανπδβυξ δείπκεζ έκα παζδί ή ημο πεηάεζ έκα ημπάηζ, εκχ 

ζοβπνυκςξ, θςκάγεζ ιζα θέλδ (αέναξ ή βδ ή εάθαζζα) Ομ παζδί πνέπεζ αιέζςξ κ‘ απακηήζεζ ιε ημ 

υκμια εκυξ πμοθζμφ, εκυξ γχμο ή εκυξ ρανζμφ ακάθμβα ιε ηδ θέλδ πμο εα θςκάλεζ μ ανπδβυξ. 

Αεκ επζηνέπεηαζ κα επακαθαιαάκεηαζ ημ ίδζμ υκμια πμοθζμφ ή γχμο ή ρανζμφ πμο εα έπεζ 

ακαθένεζ άθθμ παζδί. ηακ μ ανπδβυξ θςκάλεζ ηδ θέλδ θςηζά ,ηα παζδζά ή μζ μιάδεξ πνέπεζ κα 

θςκάλμοκ έκα άροπμ ακηζηείιεκμ. Ράκεζ ημ παζδί πμο ανβεί κ' απακηήζεζ . πμζμ παζδί ιείκεζ 

ηεθεοηαίμ ηενδίγεζ ημ ίδζμ ή δ μιάδα ημο. 

 

ΑΝΕΚΔΟΣΟ: 

Βίκαζ δφμ ημθθδημί θίθμζ, ιμοζζημί. Έκα ανάδο θμζπυκ ιεηά απυ έκα βενυ πζυια, οπυζπμκηαζ μ έκαξ 

ζημκ άθθμκ υηζ υπμζμξ πεεάκεζ πνχημξ, εα ένεεζ ζημκ φπκμ ημο άθθμο ηαζ εα ημο πεζ πςξ είκαζ ηα 

πνάβιαηα ζηδκ άθθδ γςή.  

Μεεαίκεζ θμζπυκ ηάπμζα ζηζβιή μ έκαξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ οπυζπεζδ, ειθακίγεηαζ ζημκ φπκμ ημο 

άθθμο: 

- Ζαθέ ιμο θίθε, έπς δομ πνάβιαηα κα ζμο πς βζα εδχ. Έκα εοπάνζζημ ηαζ έκα δοζάνεζημ! Ομ 

εοπάνζζημ είκαζ υηζ υθμζ μζ ηαθμί ιμοζζημί είκαζ εδχ! Ραιυξ, ζοκαοθίεξ αηεθείςηεξ βζα υθα ηα βμφζηα: 

Rock, Jazz, Soul, Rap... ,ηζ βμοζηάνεζξ!!! Οέθεζα... 

- Ζαζ ημ δοζάνεζημ; νςηάεζ μ γςκηακυξ. 

- Ζοηθμθυνδζακ πακημφ αθίζεξ... Ομ άθθμ Ξάαααημ παίγεζξ!!! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΑΡΝ ΞΝ ΟΑΓΗΕΔΗ ΡΗΠ ΘΑΟΓΗΔΠ ΚΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=SRr6fHnXjHk . 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SRr6fHnXjHk
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τμάμσηςη 4η 

 

αββασξκύπιακξ,  

31 Οκσψβπίξτ – 1η Νξεμβπίξτ 2015 

Εκκληςία και εκκληςιαςμόρ – Β΄ 
 

 

1. Σημ Κτπιακή μοξπξύμε μα επγαζόμαςσε;  

Του Οςίου Παϊςίου του Αγιορείτου 
Ζακμκζηά πνζκ απυ ημκ Βζπενζκυ ηδξ βζμνηήξ ή ηδξ Ζονζαηήξ ζηαιαηάεζ ηάεε ενβαζία. Ζαθφηενα 

είκαζ κα δμοθέρδ ηακείξ πενζζζυηενμ ηδκ πνμπαναιμκή, υηακ αοηυ ιπμνή κα νοειζζεή, ηαζ κα ιδ 

δμοθέρδ ιεηά ημκ Βζπενζκυ ηδξ παναιμκήξ. Άθθμ είκαζ κα ηάκδ ηακείξ ζε ιζα βζμνηή ή ηδκ Ζονζαηή 

έκα εθαθνυ πνάβια ημ απυβεοια, υηακ είκαζ ιεβάθδ ακάβηδ, αθθά ηαζ αοηυ πάθζ ιε ηνυπμ. Μαθζά ηαζ 

μζ πςνζημί πμο ήηακ έλς ζηα πςνάθζα, ιυθζξ άημοβακ ηδκ ηαιπάκα ημο Βζπενζκμφ, έηακακ ημκ 

ζηαονυ ημοξ ηαζ ζηαιαημφζακ ηδκ δμοθεζά. Ομ ίδζμ ηαζ μζ βοκαίηεξ πμο ηάεμκηακ ζηδκ βεζημκζά. 

Ξδηχκμκηακ, έηακακ ημκ ζηαονυ ημοξ ηαζ άθδκακ ημ πθέλζιμ ή υ,ηζ άθθμ έηακακ. Ζαζ μ Θευξ ημοξ 

εοθμβμφζε. Βίπακ ηδκ οβεία ημοξ ηαζ παίνμκηακ… Οχνα ηαηήνβδζακ ηζξ βζμνηέξ, απμιαηνφκεδηακ απυ 

ημκ Θευ ηαζ ηδκ Βηηθδζία ηαζ ηεθζηά υζα αβάγμοκ απυ ηδκ δμοθεζά ημοξ ηα δίκμοκ ζημοξ βζαηνμφξ ηαζ 

ζηα κμζμημιεία… Θζα θμνά ήνεε έκαξ παηέναξ ζημ Ζαθφαζ ηαζ ιμο θέεζ: «Ομ παζδί ιμο αννςζηαίκεζ 

ζοπκά ηαζ μζ βζαηνμί δεκ ιπμνμφκ κα ανμοκ ηζ έπεζ». «Ια ζηαιαηήζδξ κα δμοθεφδξ Ζονζαηή ηαζ υθα ε‘ 

αθθάλμοκ», ημο είπα. Μνάβιαηζ ζηαιάηδζε, ηαζ ημ παζδάηζ ημο έβζκε ηαθά. 

Μάκηα θές ζημοξ θασημφξ κα ζηαιαηήζμοκ κα δμοθεφμοκ Ζονζαηέξ ηαζ βζμνηέξ, βζα κα ιδκ ημοξ 

ανμοκ ζηδκ γςή ημοξ ζοιθμνέξ. θμζ ιπμνμφκ κα νοειίζμοκ ηδκ δμοθεζά ημοξ. θδ δ αάζδ είκαζ δ 

πκεοιαηζηή εοαζζεδζία. Ώκ οπάνπδ εοαζζεδζία, ανίζημκηαζ θφζεζξ βζα υθα. Ζαζ ακ θίβμ γδιζςεμφκ απυ 

ιζα θφζδ, εα πάνμοκ εοθμβία δζπθή. Μμθθμί υιςξ δεκ ημ ηαηαθαααίκμοκ. Λφηε ζηδκ Θεία Ηεζημονβία 

πδβαίκμοκ. Δ Θεία Ηεζημονβία αβζάγεζ. Ώκ δεκ πάδ μ Ρνζζηζακυξ ηδκ Ζονζαηή ζηδκ Βηηθδζία, πςξ εα 

αβζαζεή; 

Αοζηοπχξ υιςξ πάκε ζζβά-ζζβά μζ άκενςπμζ κα ιδκ αθήζμοκ μφηε βζμνηέξ μφηε ηίπμηε. ΐθέπεζξ, 

αηυιδ ηαζ ηα μκυιαηα ηα αθθάγμοκ, βζα κα ιδ εοιμφκηαζ ημοξ Ώβίμοξ ημοξ. Ομ ΐαζζθζηή ημ ηάκμοκ 

ΐίηο· ημ Γςή, Γςγχ, ηαζ έηζζ θέεζ δομ θμνέξ… «γχμ»! Έααθακ ηδκ βζμνηή ηδξ Θάκαξ, ημο Θάδ, ημο 

Ώπνίθδ… Ξε θίβμ εα πμοκ: «Ξήιενα είκαζ δ βζμνηή ηδξ αβηζκάναξ, ηδκ άθθδ ημο ηοπανζζζζμφ, ηδκ 

άθθδ ηα βεκέεθζα αοημφ πμο ανήηε ηδκ αημιζηή αυιαα ή ημ πμδυζθαζνμ». Αεκ αθήκεζ υιςξ μ Θευξ… 

 

2. Γιασί σιμάμε νεφψπιςσά σημ Κτπιακή ψρ ημέπα ιεπή;  

Ζονζαηή πνςί. να Θείαξ Ηεζημονβίαξ. ιςξ ζηδκ κεμεθθδκζηή ιαξ ημζκςκία ηςκ… πνμπςνδιέκςκ 

ακηζθήρεςκ δ γςή δζμνβακχκεηαζ αβκμχκηαξ παναηηδνζζηζηά, ηζ ζδιαίκεζ ηάθεζια ηδξ ηαιπάκαξ ηαζ 

ζφκαλδ ζηδκ εεία θεζημονβία. 

– Φνμκηζζηήνζα ηακμκίγμοκ ιαεήιαηα ηδκ iδζα χνα ιε ηδκ θεζημονβία. 

– Βηδνμιεiξ ηαζ ηαλζδζχηεξ ηακμκίγμοκ ηαλίδζα Ζονζαηή πνςί-πνςί. 

– Βνβαγυιεκμζ νοειίγμοκ ηζξ δμοθεζέξ ημοξ ή ημκ φπκμ ημοξ ηδκ ίδζα χνα, πμο ζημοξ καμφξ βίκεηαζ 

δ θεζημονβία. 

Μυζμ εθζαενή άβκμζα έπμοκ! Οζ πάκμοκ! Οζ ζηενμφκηαζ πνμηζιχκηαξ ηάηζ άθθμ, μφηε ηακ ημ 

ζηέπημκηαζ! 

Σ ακ ηαηαθάααζκακ, ζε ηζ πνμζθμνά πθμφημο πάνζημξ ζηνέθμοκ ηδκ πθάηδ ημοξ! 
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Σ ακ ήλενακ, ηζ «δζηαζχιαηα» δίκμοκ ζημ δζάαμθμ ηαζ πυζμ πζμ εοάθςημζ βίκμκηαζ ζηζξ παβίδεξ ημο, 

ιέκμκηαξ βοικμί απυ ηδκ «πάνδ» ηδξ εείαξ θεζημονβίαξ! 

Σ ακ εiπακ επίβκςζδ, πυζμ ηναβζηά θάεμξ αλζμθμβήζεζξ ηάκμοκ, αδζηχκηαξ έηζζ ημκ εαοηυ ημοξ!… 

Ζάπμηε, έκαξ ρανάξ επήβε ζε έκακ εοθααέζηαημ ηαζ άβζμ ιμκαπυ ζημ Άβζμ νμξ Ζονζαηή ανάδο 

θνέζηα ράνζα βζα ηδκ εμνηή πμφ εα είπε ηδκ άθθδ ήιένα, ηδκ Αεοηένα. Λ Γένμκηαξ παναλεκεφηδηε, 

ηαζ ημκ ενχηδζε: 

-Μμηέ ηα έπζαζεξ; Βηείκμξ απάκηδζε: 

-Ξήιενα ημ πνςί. Βiκαζ θνέζηα-θνέζηα! Ουηε μ άβζμξ έηεiκμξ ημφ θέεζ: 

-Μαζδί ιμο, δεκ ιπμνχ κα ηα αβμνάζς. Βiκαζ αθμνζζιέκα. Γζαηί ηα έπζαζεξ ηδκ Ζονζαηή. 

Λ ρανάξ δεκ ιπμνμφζε κα ημ ηαηαθάαεζ αοηυ. Ουηε ημο θέεζ μ Γένμκηαξ: 

Θέθεζξ κα αεααζςεείξ βζ‘ αοηυ; Αχζε έκα ράνζ ζημ βάημ ιμο. Ζαζ εα ημ ζδεiξ. Αεκ εα ημ θάεζ. 

Ζαζ πνάβιαηζ. `Λ βάημξ δεκ ημ έθαβε. ΐέααζα αοηυ δεκ ήηακ θοζζηυ. Λζ βάηεξ «ηνεθαίκμκηαζ» βζα 

ράνζα. Ζαί δεκ βκςνίγμοκ, ζακ γχα, ηαηαζηάζεζξ πάνζημξ. Λ βάημξ εηείκμξ δεκ έθαβε ημ ράνζ, ηαηά 

εζδζηή οπενθοζζηή εκένβεζα ηoο Θεμφ. πζ βζα ηδκ ροπή ημο. Ώθθά βζα ηδκ ροπή ημφ ρανά. Μμφ απυ 

άβκμζα δεκ ζεαυηακ ηδκ ανβία ηήξ Ζονζαηήξ. Ώοηυ, θοζζηά, ζοβηθυκζζε ημκ ρανά, ηαζ ζημ ελήξ 

ζεαυηακ ηζξ Ζονζαηέξ ηαζ ηζξ ιεβάθεξ εμνηέξ. 

Βιείξ ηζξ ζεαυιαζηε; 

Αρχιμ. άββα Δθμθτρζα, Δίδαξόν με τα δικαιϊματά ςου... 

 

3. Κι όσαμ βπέφει σημ Κτπιακή; Πξύ μα σπέφειρ ςσημ Εκκληςία... 

Βίκαζ παναηδνδιέκμ πςξ, υηακ o ηαζνυξ είκαζ ανμπενυξ, ιεζχκεηαζ ημ εηηθδζίαζια. Έηζζ δ 

ανμπή βίκεηαζ ιία «ηαθή» αθμνιή βζα κα ιδκ πάιε ζηδκ Βηηθδζία. Μυζμ υιςξ ζηέηεζ ιία ηέημζα 

δζηαζμθμβία; 

Έκαξ ζενέαξ ακηζιεηχπζγε ημ ίδζμ πνυαθδια ιε ημφξ εκμνίηεξ ημο. Γζ‘ αοηυ δζαηφπςζε επηά 

θυβμοξ, βζα ημφξ μπμίμοξ δεκ εα πνέπεζ πμηέ μ Ρνζζηζακυξ κα θείπεζ απυ ηδκ Θεία Ηεζημονβία ηδξ 

Ζονζαηήξ. 

1. Δ Θεία Ηεζημονβία είκαζ ηα «Οναπέγζ», πμο ιαξ εημίιαζε μ Ρνζζηυξ ιε ηδκ Ξηαονζηή Ομο 

Θοζία Βηεί ιαξ πνμζθένεζ ςξ ηνμθή ηα Άπνακημ Ξχια Ομο ηαζ ημ Οίιζμ Ώίια Ομο. 

2. Λ Ρνζζηυξ είπε:- πμο είκαζ δφμ δ ηνεζξ ζοβηεκηνςιέκμζ ζηα υκμια ιμο, εηεί είιαζ ηζ εβχ 

ακάιεζά ημοξ» (Θάηζ. 26, 26-27). Θε αοηά εκκμμφζε ηδκ γςκηακή Ομο πανμοζία ζηδκ εεία Ηαηνεία 

ιέζα ζηδκ Βηηθδζία. 

3. Λ Θευξ εοθυβδζε ηδκ Ζονζαηή ςξ «διένα Ζονίμο» αθζενςιέκδ ζ‘ Ώοηυκ, πςνίξ κα 

ελαζνέζεζ… ηζξ ανμπενέξ διένεξ! 

4. ηακ πνυηεζηαζ βζα άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ, είηε ζπμοδαίεξ είηε αζήιακηεξ (ηαλίδζα, δμοθεζέξ, 

αεθδηζζιυ, ηοκήβζ), n ανμπή δεκ ιαξ ηναηάεζ ζημ ζπίηζ. Γζαηί, θμζπυκ, κα ιαξ βίκεζ ειπυδζμ ζημκ 

εηηθδζζαζιυ ιαξ; 

5. Άζπδιμξ ηαζνυξ; Οχνα εα θακεί πυζμ αβαπάιε εζθζηνζκά ημκ Ρνζζηυ. H αθδεζκή αβάπδ 

απαζηεί ηαζ ηάπμζεξ Θοζίεξ. Οζ αβάπδ έπμιε βζα ημκ Ρνζζηυ, υηακ ιε ηυζδ «άκεζδ» απμοζζάγμοιε απυ 

ημ Μαζπάθζμ Αείπκμ ηδξ ΐαζζθείαξ Ομο; 

6. Δ παναιμκή ζημ ζπίηζ ιία ανμπενή Ζονζαηή απμηεθεί ηδκ ηαηή ανπή, βζα κα θείρμοιε ηαζ 

άθθεξ Ζονζαηέξ… πμο δεκ εα ανέπεζ. 

7. Αεκ βκςνίγμοιε πυζεξ αηυιδ Ζονζαηέξ εα γήζμοιε! Ώξ θνμκηίζμοιε κα πενάζμοιε ηα 

πνςζκά ηδξ -εκδεπμιέκςξ ηεθεοηαίαξ Ζονζαηήξ ιαξ, ζηδκ Θεία Ηεζημονβία. Ώοηά βζα ηδκ ηαθή ανπή. 

Γζαηί, υηακ βεοεεί μ Ρνζζηζακυξ ηδκ πάνδ ηαζ ηδκ δφκαιδ πμο πδβάγμοκ απυ ηδκ Θεία Ηεζημονβία, ηυηε 

δεκ εα απμοζζάγεζ απυ αοηήκ μφηε ιε … ηαηαηθοζιυ! «Γεφζαζεε ηαζ ίδεηε υηζ πνδζηυξ μ Ζφνζμξ», 
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4. Γιασί φστοξύμ ξι καμοάμερ σηρ Εκκληςίαρ; Σι γμψπίζξτμε για ση 

ιςσξπία, σημ ενέλινη και ςτμβξλιςμό σξτρ; 

Ώζχκεξ ηχνα δ Ώβία ιαξ Βηηθδζία έπεζ ζοιπενζθάαεζ ζηδ θαηνεία ηδξ ηαζ ζ‘ υηζ επζηεθείηαζ ηάεε 

πνυζθμνμ ιέζμ πμο ζοκηεθεί είηε ζηδκ πνυζθδρδ ημο ιδκφιαηυξ ηδξ απυ ημοξ πζζημφξ ή ηδξ 

ιεηάδμζδξ ιδκοιάηςκ πνμξ αοημφξ. Έκα απ‘ αοηά ηα ιέζα είκαζ μζ ηαιπάκεξ, πμο έθημοκ ηδκ 

ηαηαβςβή ηαζ ηδκ μκμιαζία ημοξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Ζαιπακίαξ, ηδξ Εηαθίαξ, αθμφ εηεί ανίζημκηακ 

ηα ηαηάθθδθα ιέηαθθα βζα ηδκ παναζηεοή ηαιπακχκ. 

Λζ ηαιπάκεξ ειθακίζεδηακ ζηδ Αφζδ ημκ 6μ αζχκα ηαζ ανβυηενα έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ηαζ 

ζηδκ Ώκαημθή. Ξήιενα δεκ κμείηαζ Λνευδμλμξ Ιαυξ πςνίξ ηαιπάκεξ αθμφ εεςνμφκηαζ απαναίηδημ ηαζ 

ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ θαηνείαξ. Ζαζ πςξ υπζ, αθμφ ζ‘ υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ πενζζηάζεζξ ηδξ 

Ρνζζηζακζηήξ ιαξ γςήξ ηαζ θαηνείαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα επζζδιάκμοκ ηδκ έκανλδ ηάπμζαξ Εενάξ 

Ώημθμοείαξ είηε πνυηεζηαζ βζα ηαηηζηέξ ζενέξ αημθμοείεξ υπςξ ημο Βζπενζκμφ, ημο νενμο, ηδξ Θείαξ 

Ηεζημονβίαξ ηδξ Εενάξ Ώβνοπκίαξ, η.θ.π., είηε βζα έηηαηηα βεβμκυηα υπςξ δ ακαββεθία ηδξ εηδδιίαξ 

εκυξ αδεθθμφ ή ηάπμζα θοζζηή ηαηαζηνμθή, ή ηδκ έκανλδ ημο ηαηδπδηζημφ, ή ηδκ άθζλδ ημο 

Βπζζηυπμο ζημ Ιαυ η.θ.π. 

Λζ ηαιπάκεξ πηοπμφκ πάκημηε ζημκ ίδζμ νοειυ; Θε ημκ ίδζμ ζημπυ; πζ. Ομ Λνευδμλμ ήεμξ 

δζαπενκά ηαζ επδνεάγεζ αηυιδ ηαζ ημκ ηνυπμ ηνμφζεςξ ηςκ ηαιπακχκ ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ. 

Έηζζ ηαηά ηδκ παναιμκή ηαζ ηδκ ηονία διένα ιζαξ ιεβάθδξ Αεζπμηζηήξ ή Θεμιδημνζηήξ Βμνηήξ 

μζ ηαιπάκεξ πηοπμφκ πανιυζοκα, υπςξ πανιυζοκα πηοπμφκ υηακ εμνηάγεζ μ Άβζμξ ηδξ Βκμνίαξ, ημο 

Ιαμφ, υηακ ράθθεηαζ δ Αμλμθμβία πνμξ ημκ Θευ, υηακ επζζηέπηεηαζ βζα κα πμνμζηαηήζεζ ηαζ κα 

ζενμονβήζεζ μ Βπίζημπμξ, μ ζζηάιεκμξ εζξ ηφπμκ ηαζ ηυπμκ Ρνζζημφ, υηακ εμνηάγμκηαζ μζ Βεκζηέξ 

Βμνηέξ μφηςξ χζηε ηαζ δζ‘ αοημφ ημο ηνυπμο, ηδξ ηνμφζεςξ ηςκ ηαιπακχκ, κα ημκζζηεί ημ βεβμκυξ 

ηαζ κα εοθνακεμφκ μζ πζζημί ζημ άημοζια ηςκ ηςδμκμηνμοζζχκ. 

Ώκηίεεηα υηακ ζοιααίκμοκ πέκεζια βεβμκυηα υπςξ ηαηά ηδκ Θεβάθδ Μαναζηεοή, ηδξ Ώβίαξ ηαζ 

Θεβάθδξ Βαδμιάδαξ, ή ηαηά ηδκ εηδδιία εζξ Ζφνζμκ εκυξ αδεθθμφ ή εκυξ ηθδνζημφ ηυηε μ ήπμξ ηςκ 

ηαιπακχκ πνμζανιυγεηαζ ζημκ πέκεζιμ παναηηήνα ημο βεβμκυημξ ηαζ ηαθεί ζε ζοιιεημπή ηαζ 

ζοιπανάζηαζδ ημοξ πζζημφξ. 

Ππάνπμοκ εα θέβαιε ηαζ ηάπμζμζ ζηαεενμί «ηχδζηεξ» ηςδμκμηνμοζζχκ ιε ηάπμζεξ ίζςξ ιζηνέξ 

παναθθαβέξ απυ πενζμπή ζε πενζμπή ηαζ απυ εκμνία ζε εκμνία. 

Βπί παναδείβιαηζ, ζηδκ Βκμνία ιαξ, ηδξ Ζμζιήζεςξ Θεμηυημο Λανοζάξ πμο ηαεδιενζκά πνςί ηαζ 

ανάδο ηεθμφκηαζ μζ πνμαθεπυιεκεξ απυ ημ Οοπζηυ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ Εενέξ αημθμοείεξ ημο νενμο 

ηαζ ημο Βζπενζκμφ πνάηημοιε ςξ ελήξ: 

ηακ ηεθείηαζ μ Βζπενζκυξ ηαζ ηδκ άθθδ ιένα δεκ πνυηεζηαζ κα ηεθεζεεί Θεία Ηεζημονβία 

πηοπμφιε ημ θεβυιεκμ «ιμκμηάιπακμ» δδθαδή πηοπά ιυκμ δ ιία απυ ηζξ ηνεζξ εονζζηυιεκεξ ζημ 

ηαιπακανζυ ηαιπάκεξ. Λιμίςξ ζοιααίκεζ ηαζ ηα πνςζκά πμο ηεθείηαζ μ νενμξ άκεο Θ. Ηεζημονβίαξ. 

ηακ υιςξ ηεθείηαζ μ Βζπενζκυξ ηαζ ηδκ άθθδ ιένα λδιενχκεζ ιζα βζμνηή ηαζ εα ηεθεζεεί Θ. 

Ηεζημονβία ηυηε πηοπμφιε ημ θεβυιεκμ «δζπθμηάιπακμ» δδθαδή πηοπμφκ ημοθάπζζημ μζ δφμ απυ ηζξ 

ηνεζξ ηαιπάκεξ ημο καμφ, ζε πζμ έκημκμ ηαζ πανμφιεκμ νοειυ, βζα κα «εζδμπμζήζμοκ» ιε έιθαζδ 

ημοξ πζζημφξ υηζ αφνζμ μ καυξ εα «θεζημονβήζεζ». 

Λιμίςξ ζοιααίκεζ ηαζ υηακ ηεθείηαζ δ αημθμοεία ημο νενμο πμο ιεηά απ‘ αοηήκ εα ηεθεζεεί δ 

Θ. Ηεζημονβία. 

Ουηε ιάθζζηα έπμοιε ηνεζξ ηςδμκμηνμοζίεξ. Θία ζηδκ ανπή ημο νενμο, ιία πενίπμο ζημκ 

ιέζμκ ημο νενμο αιέζςξ ιεηά ηδκ ακάβκςζδ ημο Ξοκαλανίμο ηαζ πνμ ηςκ ηαηαααζζχκ, ηαζ δ 

«ηνίηδ» θεβυιεκδ «ηαιπάκα» ηαηά ηδ Αμλμθμβία. 

Ώζθαθχξ δ Βηηθδζία δεκ πνδζζιμπμζεί ηζξ ηαιπάκεξ απθχξ ηαζ ιυκμ κα βκςζημπμζήζεζ ζημοξ 

πζζημφξ ιζα αημθμοεία, ιζα ηεθεηή, έκα βεβμκυξ. Ώοηυ εα ιπμνμφζε κα ημ πνάλεζ ζδίςξ ζηδκ επμπή 

ιαξ ηαζ ι‘ άθθα ιέζα. 
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Δ Βηηθδζία ζοκεπίγεζ κα πηοπά ηαζ εα πηοπά ηζξ ηαιπάκεξ βζαηί δ ηνμφζδ ημοξ ζοιαμθίγεζ ηαζ 

είκαζ ημ ζηυια ημο Θεμφ, ηδξ Βηηθδζίαξ, πμο ιζθά ζηα ηέηκα ηδξ ηαζ ηα ηαθεί κα πνμζέθεμοκ ζημ 

Ιαυ, ζημκ μίημ ημο Μαηνυξ ημοξ κα πνμζεοπδεμφκ, κα λεημοναζημφκ πκεοιαηζηά, κα βζαηνεοημφκ, κα 

δοκαιχζμοκ, κα εκεαννοκεμφκ, κα πανδβμνδεμφκ, κα εοπανζζηδεμφκ, κα ηθάρμοκ, κα πανμφκ, κα 

ηαηαηηήζμοκ ηδκ εθπίδα, κα ηενδίζμοκ ηδ Ξςηδνία ημοξ. 

Βίκαζ αθήεεζα υηζ ζηζξ διένεξ ιαξ μζ ηαιπάκεξ πηοπμφκ δθεηηνμκζηά, ηάηζ πμο δεκ είκαζ πάκηα 

ηαηυ, ηαζ ακάιεζα ζηα πνμβνάιιαηα ηςδμκμηνμοζζχκ οπάνπεζ έκα πνυβναιια πμο μκμιάγεηαζ 

«Ώδάι». 

Οζ ζδιαίκεζ άναβε αοηυ; Ξδιαίκεζ ηάηζ ημ ζοβηθμκζζηζηυ. Βκεοιμφιαζηε υηζ ιεηά ηδκ παναημή 

ημοξ μζ Μνςηυπθαζημζ ηνφθηδηακ απυ ημ Θευ Γεκ.ηεθ3 ζηζπ.8-9, αθθά μ Ζφνζμξ μ Θευξ θχκαλε ημκ 

Ώδάι ηαζ ημο είπε: «Ώδάι πμο εζ;» δδθαδή «Ώδάι, πμο είζαζ;» Έηζζ θμζπυκ ηάεε θμνά πμο πηοπμφκ μζ 

ηαιπάκεξ μ Θευξ θςκάγεζ ζημκ ηαεέκα ιαξ. «Ώδάι πμο είζαζ;» 

Θαξ ηαθεί ημκηά ημο, ιαξ ηαθεί κα ημκ πθδζζάζμοιε, κα ημκ επζζηεθεμφιε, είκαζ ιζα 

εοθμβδιέκδ αθμνιή ι‘ υηζ ηζ ακ ηαηαπζακυιαζηε εηείκδ ηδκ χνα κα ζηεθεμφιε ημ Θευ, ηδκ πμνεία 

ιαξ, ηα ένβα ιαξ, ηζξ ζηέρεζξ ιαξ ζε ζπέζδ ιε ημ Θευ ηαζ ημ Άβζμ Θέθδιά ημο. Ζαζ ακ δεκ ιπμνμφιε 

κα πάιε ζημκ Ιαυ, αξ ζδηςεμφιε απυ ηδ εέζδ ιαξ, ακ ηαευιαζηε, κα ηάκμοιε ημκ ζηαονυ ιαξ, κα 

πνμζεοπδεμφιε κα λεημθθήζμοιε απυ ηα οθζηά ηα θεανηά ηαζ ηα ιάηαζα ηαζ κα πνμζακαημθζζημφιε 

ζημκ «ήθζμ ηδξ δζηαζμζφκδξ» ζημκ Φςημδυηδ Ρνζζηυ. 

Ώβαπδημί ακαβκχζηεξ, μζ Ζαιπάκεξ δεκ «εκμπθμφκ» υπςξ ηάπμζμζ πνμζπαεμφκ κα ιαξ ηάκμοκ 

κα πζζηέρμοιε, μ ήπμξ ημοξ είκαζ ζεικυξ ηαζ ιεβαθμπνεπήξ, βθοηυξ ηαζ ημκςηζηυξ, ήνειμξ ηαζ 

ηαηακοηηζηυξ, αθοπκζζηζηυξ ηαζ πνμζεοπδηζηυξ. 

Ώκηίεεηα ζημ ζφβπνμκμ ηνυπμ γςήξ πμο γμφιε πμθφ πενζζζυηενμ «ευνοαμ» ηαζ πμθφ πζμ 

εκμπθδηζηή απμδεζηκφεηαζ δ έθθεζρδ αβάπδξ, ακενςπζάξ, εζθζηνίκεζαξ, ζοιπάεεζαξ, πνμζθμνάξ, 

ηαηακυδζδξ, δζηαζμζφκδξ, αλζμηναηίαξ, μνάιαημξ, ειπζζημζφκδξ ηαζ ηυζςκ άθθςκ αλζχκ ηαζ ανεηχκ. 

Ώπυ ηδκ άθθδ είκαζ αέααζμ υηζ μζ Ζαιπάκεξ «εκμπθμφκ», Ιαζ «εκμπθμφκ» ημ Αζάαμθμ βζαηί αθοπκίγμοκ 

ημοξ ακενχπμοξ, ημοξ θένμοκ ζε ηαηάζηαζδ εβνήβμνζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα ημκχζμοκ ηαζ ηδκ πζμ 

ιζηνή ζπίεα πίζηεςξ πνμξ ημ Θευ ηαζ κα ιεηαηνέρμοκ ζε «ηανδίακ ηαζμιέκδκ» βζα ημ Ρνζζηυ, ηαζ μ 

«επενυξ» ηαζ υζμζ ημκ αημθμοεμφκ δεκ ημ εέθμοκ αοηυ. 

Βιείξ; «Ξηχιεκ ηαθχξ». 

π. Χαράλαμποσ Παπαδόπουλοσ, Θεολόγοσ (πάτερ Λίβυοσ) 

 

5. Μοξπεί μα σελεςθεί Θεία Λεισξτπγία και ςε φώπξ εκσόρ σξτ μαξύ; 

Ώνπζηά κα πμφιε υηζ δεκ βίκεηαζ Θεία Ηεζημονβία έηημξ Βηηθδζίαξ πανά ιυκμ εάκ οπάνπεζ θυβμξ 

ζμαανυξ. Μένα απυ ηα ζενά ζηεφδ ( δζζημπυηδνμ, Βοαββέθζμ ηηθ ) απαναίηδημ είκαζ ημ Ώκηζιήκζζμ. 

(ηεηνάβςκμ φθαζια δζαημζιδιέκμ ηονίςξ ιε ηδκ εζηυκα ηδξ Οαθήξ ημο Ρνζζημφ)Δ θέλδ Ώκηζιήκζζμ 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή θέλδ ακηί ηαζ ηδ θαηζκζηή θέλδ Θέκζα, πμο ζδιαίκεζ Ονάπεγα. Αδθαδή, 

πνδζζιμπμζείηαζ ακηί ηδξ Ώβίαξ Ονάπεγαξ. 

Ομ Ώκηζιήκζζμ είκαζ πάκηα οπμβεβναιιέκμ απυ ημκ Βπίζημπμ ηδξ ημπζηήξ Βηηθδζίαξ. 

Ππάνπεζ πζεακυηδηα δ πνήζδ ημο κα άνπζζε ηδκ επμπή ηδξ Βζημκμιαπίαξ, υηακ μζ Λνευδμλμζ 

δζχπεδηακ απυ ημοξ καμφξ ηαζ δεκ είπακ πμο κα θεζημονβμφκηαζ. Ώκαβηαζηζηά μζ θεζημονβίεξ βίκμκηακ 

ζε ζπίηζα ή ζηδκ φπαζενμ. 

Ξημ ηέκηνμ ημο Ώκηζιδκζίμο γςβναθίγεηαζ δ ηαθή ημο Ζονίμο, βζαηί δ Ώβία Ονάπεγα ζοιαμθίγεζ 

ημκ Οάθμ ημο Ζονίμο. 

Ξηζξ βςκίεξ ημο πνέπεζ κα έπεζ ναιιέκα ζενά θείρακα αβίςκ Θανηφνςκ, βζαηί ακηζηαεζζηά ηδκ 

εβηαζκζαζιέκδ Ώβία Ονάπεγα πμο ζημ εζςηενζηυ ηδξ έπεζ πάκημηε εκζςιαηςιέκα ζενά θείρακα 

Θανηφνςκ. 

π. Χριςτοσ Αιγίδθσ 
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6. Θα μοξπξύςαμε μα εφξτμε μξτςικά όπγαμα μέςα ςσξ φώπξ σηρ εκκληςίαρ 

έσςι ώςσε μα ςτμξδεύξτμ σιρ ακξλξτθίερ; 

Δ απάκηδζδ είκαζ ανκδηζηή. Ώξ δμφιε ιζα επζζημθή δζαιανηονίαξ, δ μπμία ιαξ ανίζηεζ 

ζφιθςκμοξ: 

 

 «Ζ λόζεπζε θαη παξαπνίεζε ηεο απόδνζεο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ ύκλσλ» 

Ώβαπδημί θίθμζ – ζοκάδεθθμζ, 

Οα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνμφιε, (ηονίςξ ζηζξ πενζυδμοξ ηςκ εμνηχκ) υηζ δζάθμνμζ … 

ζοκάδεθθμζ πανμοζζάγμοκ, ιε πμνςδίεξ ή ηαηά ιυκαξ, ζηα Θέζα Θαγζηήξ Βκδιένςζδξ (ηδθευναζδ, 

ναδζυθςκμ) εηηθδζζαζηζημφξ φικμοξ ιε πνμζεήηδ θασηχκ μνβάκςκ-βοκαζηείςκ θςκχκ, ζημζπείςκ 

θασηήξ ιμοζζηήξ, ζε ζδιείμ πμο ηείκεζ κα δδιζμονβδεεί ιυδα. Λνζζιέκμζ πάθζ ηαθθίθςκμζ ζμθίζηεξ, 

ηάκμκηαξ επίδεζλδ ηςκ θςκδηζηχκ ημοξ ζηακμηήηςκ, πνδζζιμπμζμφκ ηαζ θίβμ ηναβμοδάηζ-θίβμ 

αιακεδάηζ ηαζ ηάπμζμ ιμοζζηυ υνβακμ. 

Θε αθμνιή, θμζπυκ, ηδκ πανμοζίαζδ εη ιένμοξ «ραθηχκ» ηαζ «πμνςδζχκ» εηηθδζζαζηζηχκ 

φικςκ ηδξ Θ. Βαδμιάδμξ ηαηά ηνυπμκ κυεμ ηαζ απνεπή, ένπμιαζ κα ηαηαεέζς ηδ δζαθςκία ιμο, ηδκ 

εθίρδ ιμο ηαζ ηδκ μνβή ιμο βζ‘ αοηά. 

Ζφνζμζ, Δ αογακηζκή ιμοζζηή είκαζ πνμζεοπδηζηή, εηηεθείηαζ ιυκμ απυ θςκή ακενχπζκδ, υπζ απυ 

ιμοζζηά υνβακα, έπεζ βκχνζζια ηδκ ιμκμθςκία-μιμθςκία, οπδνεηεί απμηθεζζηζηά ηζξ θαηνεοηζηέξ 

ακάβηεξ ηδξ Βηηθδζίαξ, είκαζ, ηεθζηά, δ ιμοζζηή ηδξ Λνεμδυλμο Βηηθδζίαξ ηαζ δ πζζηή πανάδμζδ ηςκ 

παηένςκ ηδξ Λνεμδυλμο Βηηθδζίαξ. 

Ώθμφ, θμζπυκ, δεκ είκαζ ημζιζηή ηέπκδ, ηα δζάθμνα «θηζαζίδζα» δεκ επζηνέπμκηαζ. Ομ «ράθθεζκ» 

είκαζ θεζημφνβδια ηαζ απμζημθή, βζ‘ αοηυ ηαζ μ «ζενμράθηδξ» πνέπεζ, έπμκηαξ οπ‘ υρζκ ηα παναπάκς, 

κα είκαζ εοζεαήξ, δεζηυξ, άνπμκηαξ επί ημο ακαθμβίμο ημο, πνμζδθςιέκμξ ζημ ηαεήημκ ημο (ηδκ 

πνμζεοπή), κα έπεζ ιμοζζηή ΐογακηζκή ηαηάνηζζδ ηαζ, αέααζα, κα οθμπμζεί ημ «ζηήηεηε ηαζ ηναηήηε 

ηαξ παναδυζεζξ». 

πμζμζ ράθηεξ, πανααθέπμκηαξ ηάεε έκκμζα πανάδμζδξ ηαζ ζζημνίαξ, παναπμζμφκ ημ αοεεκηζηυ 

αογακηζκυ ιέθμξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ φικςκ είκαζ παναπμζδηέξ – κμεεοηέξ – οανζζηέξ ηδξ παηνχαξ 

εηηθδζζαζηζηήξ αογακηζκήξ ιμοζζηήξ. 

Δ εηηθδζζαζηζηή αογακηζκή Θμοζζηή έπεζ υνμοξ ηαζ ηακυκεξ δζάθμνμοξ ηδξ ιμοζζηήξ έλς ηδξ 

εηηθδζίαξ. Βίκαζ απνεπέξ κα ζοκδέζμοιε εηηθδζζαζηζημφξ φικμοξ – ζενυ ραθιυ πμο κα ααζίγεηαζ ζε 

ήεμξ ηαζ νοειυ ελςεηηθδζζαζηζηυ. Δ ζεική ιεθςδία δεκ επζηνέπεηαζ κα ακαιζβκφεηαζ ιε άζεικεξ ηαζ 

αέαδθεξ ιεθςδίεξ, δζυηζ απμζπμφκ ημκ κμοκ ηαζ ηδκ ηανδζά απυ ηδκ πνμζεοπή. 

Βάκ ακαηνέλμοιε ζημ «ηοπζηυκ» (ΐζμθάηδ) ηδξ Θεβάθδξ ημο Ρνζζημφ Βηηθδζίαξ εα δμφιε υηζ 

απυ ηδκ ΞΟ΄ Λζημοιεκζηή Ξφκμδμ επεηονχεδ μ ΛΒ΄ ηακυκαξ: «ημοξ επί ημ ράθθεζκ εκ ηαζξ εηηθδζίαζξ 

παναβζκμιέκμοξ αμοθυιεεα ιήηε αμαίξ αηάηημζξ πνήζεαζ ηαζ ηδκ θφζζκ πνμξ ηναοβήκ εηαζάγεζεαζ, 

ιήηε επζθέβεζκ ηςκ ιδ ηδ εηηθδζία ανιμδίςκ ηε ηαζ μζηείςκ, αθθά ιεηά πμθθήξ πνμζμπήξ ηαζ 

ηαηακφλεςξ ηαξ ημζαφηαξ ραθιςδίαξ πνμζάβεζκ». 

Οεθζηά, μζ «παναπμζδηέξ ράθηεξ» είηε απυ άβκμζα, είηε εζηειιέκα εονίζημκηαζ ζε αηαλία. Αεκ 

θηάκεζ ιυκμ δ θςκή· ηέημζα έπμοκ ηαζ ηα ημνάηζα ηαζ ηα ηζαηάθζα. Αεκ πνεζάγμκηαζ ζηδκ πνμζεοπή 

μφηε ηα υνβακα, μφηε ημ ήεμξ ηαζ μ νοειυξ θασηχκ αζιάηςκ· αοηά ζηα πακδβφνζα ηαζ ζηα θμζπά 

ηέκηνα δζαζηεδάζεςξ. Λ ηάεε έκαξ δεκ ιπμνεί κα εθανιυγεζ υ,ηζ εέθεζ ή υ,ηζ κμιίγεζ. Ζφνζμζ, 

οπάνπμοκ ηακυκεξ. Άθθμ πνμζεοπή ηαζ ζενμράθηδξ ηαζ άθθμ δζαζηέδαζδ ηαζ ηναβμοδζζηήξ. 

Βπεζδή, ηαηαλζςιέκμζ, ηαηανηζζιέκμζ, παναδμζζαημί ηαζ κμιζιυθνμκεξ (ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηάλδ, 

ημ ήεμξ, ηδκ πανάδμζδ) «ζενμράθηεξ» δεκ ειθακίγμκηαζ ζηα Θ.Θ.Β (βζαηί άναβε;), πανμοζζάγμκηαζ μζ 

«παναπμζδηέξ ράθηεξ», μζ «ηαζκμηυιμζ – εηζοβπνμκζζηέξ», πνμζεέημκηαξ μθίβμκ ηναβμοδάηζ, μθίβμκ 

υνβακμ, μθίβμκ αιακέ, ηάπμζα βοκαζηεία θςκή (πανμοζία) ηαζ υθα ηαθά βζ‘ αοημφξ. 
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Γκςνίγμοιε, υηζ πμθθμί απυ ημοξ παναπμζδηέξ (βζα ηδκ χνα αξ ιδκ ακαθένς μκυιαηα) 

εονίζημκηαζ ζημκ πχνμ θασηχκ ζοβηνμηδιάηςκ ηζ επμιέκςξ, βζα εοκμήημοξ θυβμοξ, αμθεφμκηαζ ιε 

αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ. 

Λζ πθεζμρδθία, υιςξ, ηςκ ζενμραθηχκ εα επζηνέρεζ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ κα ζοκεπίγεηαζ; 

Ζαθχ ημοξ πεπθακδιέκμοξ παναπμζδηέξ ηαζ ημοξ εκ αβκμία εονζζημιέκμοξ κα ζηαιαηήζμοκ 

αοηυκ ημκ δήεεκ «εηζοβπνμκζζιυ» ηαζ κα επακέθεμοκ εζξ ηδκ ηάλζκ. Μαναηαθχ εενιά υθμοξ ημοξ 

κμιζιυθνμκεξ ζοκαδέθθμοξ «ζενμράθηεξ» κα ακηζζηαεμφκ ζ‘ αοηήκ ηδκ ηάζδ ηαζ κα ηαοηδνζάζμοκ 

αοηήκ ηδκ ζηάζδ. 

Βπίζδξ, ηαθχ ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ ζενμράθηεξ (δεκ ιε εκδζαθένμοκ μζ … ιμοζζημδζδάζηαθμζ – 

άθθδ «ζζημνία» αοηή) βζα ακάθμβδ δζδαζηαθία ζημοξ κέμοξ ζενμράθηεξ ηαζ ηα ιζηνά παζδζά πνμξ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ ηάλεςξ ηαζ ηδξ παναδυζεςξ. 

Ξοκάδεθθμζ,  

Γκςνίγς ηαθά υηζ μνζζιέκμζ βζα θυβμοξ αζμπμνζζηζημφξ (αθμφ μζ ανιυδζμζ … εονίζημκηαζ ζημκ 

ηυζιμ ημοξ) πανεηηθίκμοκ. ιςξ, επζηνέπεηαζ κα πεηάλμοιε ηα «ζενά» ηαζ ηα «υζζα» (ηδκ 

ενδζηεοηζηή ιαξ πανάδμζδ) ζηα ζηοθζά; 

Nικόλαοσ Ακ. Ιωαννίδθσ, 

Πρωτοψάλτθσ Ι. Ν. Παμμεγίςτων Σαξιαρχϊν Καλαμαριάσ 

 

7. Δεμ κασαλαβαίμψ ατσά οξτ λέγξμσαι ςσημ Εκκληςία, γι’ ατσό και οάψ 

απαιά και οξτ σιρ Κτπιακέρ…Σι μα κάμψ; 

 Θα εβχ, εα πεζ ηάπμζμξ, δεκ έπς βκχζεζξ εεμθμβζηέξ ηαζ μζ βναιιαηζηέξ ιμο βκχζεζξ είκαζ θίβεξ, 

ή λένς βνάιιαηα, αθθά δεκ ηαηαθαααίκς ηζ θέκε μζ ράθηεξ ηαζ μ ζενέαξ ηδκ χνα ηδξ Θείαξ 

Ηεζημονβίαξ… 

Ζαζ πμζμξ είπε υηζ πνεζάγμκηαζ βκχζεζξ βναιιαηζηέξ ή εεμθμβζηέξ βζα κα πνμζεββίζεζ ηακείξ ημκ 

Ρνζζηυ; Ήηακ ιήπςξ ηακείξ απυζημθμξ βναιιαηζγμφιεκμξ; ανάδεξ θηςπμί, αβνάιιαημζ ηαζ ηαπεζκμί 

ήηακ ή πνχδκ ηεθχκεξ ή πνχδκ δζχηηεξ ημο Ρνζζημφ… 

Μμθθμί Άβζμζ ιαξ επίζδξ ήηακ αβνάιιαημζ ηαζ υιςξ ημ ζοββναθζηυ ημοξ ηαθέκημ ηαζ ηζξ βναπηέξ 

ημοξ παναηαηαεήηεξ εα γήθεοακ πμθθμί θυβζμζ. 

Ομ «πάηεν διχκ» δεκ ημ βκςνίγμοιε; Αεκ ημ ηαηαθαααίκμοιε; 

Ομ «Μζζηεφς» πμο είκαζ μιμθμβία πίζηεςξ ηαζ πενζέπεζ υθδ ηδκ μοζία ηδξ μνεμδμλίαξ ιαξ, δεκ 

ημ λένμοιε; Αεκ ημ ηαηαθαααίκμοιε; 

Ώθθά ηαζ πμζμξ είπε, υηζ πνέπεζ απυ ηδκ ιζα ιένα ζηδκ άθθδ κα ιάεμοιε ηαζ κα ηαηακμήζμοιε, 

υθεξ ηζξ πνμζεοπέξ, υθεξ ηζξ αημθμοείεξ, υθδ ηδκ ηάλδ ηαζ ημ ηοπζηυ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ;…ζζβά, ζζβά. 

Ώνβά ηαζ ζηαεενά. 

Βίκαζ ένβμ ημο δζααυθμο ηαζ πθάκδ ιεβάθδ, κα κμιίγμοιε υηζ, αθμφ δεκ ηαηαθαααίκμοιε ηαζ 

πμθθά, (δεκ βκςνίγμοιε, βζαηί δ ηαηακυδζδ ένπεηαζ ιυκδ ηδξ ζζβά-ζζβά), αθμφ κμιίγμοιε υηζ δεκ είκαζ 

«ημο ζηοθ» ιαξ, κα ιδκ ηάκμοιε ηίπμηα απμθφηςξ. Ια αδζαθμνμφιε… 

Ζάπμηε πήβε ιζα πμθφ δθζηζςιέκδ, εκηεθχξ αβνάιιαηδ, ζε έκα πνζζηζακζηυ αζαθζμπςθείμ ηαζ 

γήηδζε κα αβμνάζεζ ημ Βοαββέθζμ. Οδκ είδε ηάπμζμξ βκςζηυξ ηδξ ηαζ ηδξ θέεζ: ηζ ημ εεξ ημ Βοαββέθζμ 

εεία; Ώθμφ δεκ λένεζξ ακάβκςζδ ηαζ βναθή, ηζ εα ημ ηάκεζξ; 

Ώπ, παζδάηζ ιμο, ημο απακηάεζ, εέθς ιυκμ κα Ομ ηναηχ αβηαθζά ηαζ κα παναηαθχ ημκ Ζφνζμ κα 

αάθεζ ηδκ Ξμθία ηςκ θυβςκ Ομο ζηδκ ηανδζά ιμο!!! 

Μνμζέληε ηαπείκςζδ, πνμζέληε μιμθμβία πίζηεςξ ηαζ πνμζέληε ημ πνμπςνδιέκμ ηδξ δθζηίαξ 

ηδξ…Οζ ςναίμ πανάδεζβια, ηζ ςθέθεζα είπε αοηή δ βοκαίηα, απυ ιζα ηυζμ απθή ηίκδζδ… 

Οζ ιαξ ζημζπίγεζ δδθαδή, ππ ημ Ξάαααημ, κα δζααάγμοιε ημ Βοαββέθζμ πμο εα ακαβκςζηεί ηδκ 

Ζονζαηή, κα ημ ηαηακμήζμοιε ιε ή πςνίξ ιεηάθναζδ, κα δζααάζμοιε ημκ Ώπυζημθμ πμο εα πεζ μ 

ράθηδξ ηαζ κα δμφιε, ηέθμξ, ηζ εμνηάγμοιε εηείκδ ηδκ διένα πμο εα εηηθδζζαζημφιε; Φηάκεζ κα 

ακμίλμοιε έκα μπμζμδήπμηε εηηθδζζαζηζηυ διενμθυβζμ, βζα κα ανμφιε πμζμξ Άβζμξ εμνηάγεζ, πμζα 
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ακαβκχζιαηα εα αημοζημφκ ηθπ. Αεκ έπμοιε έκα διενμθυβζμ; Αεκ έπμοιε ημ Βοαββέθζμ; Αεκ λένμοιε 

πςξ εα ηα πνμιδεεοημφιε; 

Βιείξ, μζ κευηενδξ δθζηίαξ άκενςπμζ, πνήζηεξ ηαθμί ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ημο Αζαδζηηφμο, δεκ 

έπμοιε ηαιία απμθφηςξ δζηαζμθμβία: θα ανίζημκηαζ ηάπμο ζημ Αζαδίηηομ. Βοαββέθζμ, ακαβκχζιαηα, 

ιεηαθνάζεζξ: ΛΗΏ. -ππ ιζα εφπνδζηδ ηαζ έβηονδ ημπμεεζία βζα ηα ακαβκχζιαηα ηαζ ημ ηαεδιενζκυ 

εμνημθυβζμ, είκαζ: http://www.imsamou.gr/ 

Ζαθυ είκαζ αέααζα αοηά πμο ανίζημοιε, εζδζηά ακ πνυηεζηαζ βζα θυβζα Βοαββεθίμο ηαζ βεκζηυηενα 

βζα εέιαηα Ώβίαξ Γναθήξ κα ηα δζαζηαονχκμοιε ηαζ απυ άθθεξ πδβέξ ή αηυια ηαθφηενα κα ηα 

πνμιδεεοημφιε ζε έκηοπδ ιμνθή απυ έβηονμοξ, μνευδμλμοξ εηδμηζημφξ μίημοξ. 

8. Σι έφψ μα κεπδίςψ αοό σξμ εκκληςιαςμό; Φαμέμξρ φπόμξρ μξτ υαίμεσαι… 

Ώθήεεζα, αδενθέ ιμο, ηί ηενδίγεζξ ιαηνζά απ‘ηδκ Βηηθδζία; Οί έπεζ ιεβαθφηενδ αλία μ Ρνζζηυξ ή 

μ πνοζυξ;  

Θε υθμ ημ πνοζάθζ ημο ηυζιμο, ιπμνείξ κα αβμνάζεζξ ηδκ εοηοπία ζμο; Ώζθαθχξ υπζ. Θε ημκ 

Ρνζζηυ υιςξ ιπμνείξ!  

Θε υθμ ημ πνοζάθζ ημο ηυζιμο ιπμνείξ κα αβμνάζεζξ έκα ιμκάπα θεπηυ ημο πνυκμο; Ώζθαθχξ 

υπζ. Θε ημκ Ρνζζηυ υιςξ ηενδίγεζξ υπζ έκα θεπηυ, αθθά ηδκ αζςκζυηδηα. 

Ηίβμ απ‘ημκ πνυκμ ιαξ δίκμοιε ηαζ αζςκζυηδηα ηενδίγμοιε… 

Μίζηδ δίκμοιε, ηδ ΐαζζθεία ηςκ Λονακχκ ηενδίγμοιε… 

Ζζ εζφ θεξ ―ηί εα ηενδίζς;‖. Ομκ ακεηηίιδημ πθμφημ εα ηενδίζεζξ… 

 

9. Γιασί εκκληςιαζόμαςσε; Γιασί ςσξμ Ναό; Πξιόρ ξ βαθύσεπξρ ςκξοόρ; Πόσε, 

οψρ και γιασί εκκληςιαζόμαςσε; 

Βηηθδζζαγυιαζηε ηονίςξ βζα κα δεπημφιε ζηδκ αβηάθδ ηδξ πίζηεςξ ιαξ, ζηδκ αβηάθδ ηδξ 

ηανδίαξ ιαξ, ημκ Εδζμφ Ρνζζηυ. Ζαζ δ ηεθεία οπμδμπή βίκεηαζ ιε ηδ εεία Ζμζκςκία. 

Аκ δ απάηδ ηoο Αζααυθoο ιαξ έαβαθε άπ‘ ηoκ πανάδεζζo, δ αβάπδ ηoο Θεoφ ηαζ Μαηνυξ ιαξ 

έθηζαλε κέo πανάδεζζo. Фφηερε ζηδ βδ ηo κέo πανάδεζζo. Ζαζ o πανάδεζζoξ αοηoξ είκαζ δ Еηηθδζία. 

Ξηδκ Еηηθδζία γεζ λακά o άκενςπoξ ηδκ ηoζκςκία ηoο Θεoφ. Ζαζ υηακ εδχ θέιε «Еηηθδζία», δεκ 

εκκooφιε ιυκo ηo ιοζηζηυ ζχια ηoο Ρνζζηoφ, πoο είκαζ αυναηo ηαζ παβηυζιζo. Еκκooφιε ηαζ ηoκ 

ζοβηεηνζιέκo ηυπo ηδξ ζοκάλεςξ ηδξ Еηηθδζίαξ. О θαυξ, ιζθχκηαξ βζα ηδ θεζηoονβία ζηo καυ, θέεζ: 

«Μήβα ζηδκ εηηθδζία». Ζαζ πoθφ ζςζηά. Αζυηζ ιυκo ζηo καυ γεζ ηαζ oθoηθδνςηζηά ηαζ ηαεoθζηά ηo 

ιοζηήνζo ηδξ Еηηθδζίαξ. 

…Ζάπoζoξ ακχηαηoξ άνπoκηαξ, ηάπoζoξ ααζζθζάξ, ιαξ ηαθεί ζε ηζιδηζηυ ηναπέγζ. Θα 

πενζθνoκήζoοιε ηδκ πνoζηθδζί ηoο; Аζθαθχξ υπζ. Θα ζπεφζoοιε. Θα ανζζηυιαζηε εηεί εβηαίνςξ. 

Ζαζ εα θoνέζoοιε ηδκ ηαηάθθδθδ εκδοιαζία. Вαζζθζάξ υπζ ηδξ βδξ, αθθά ηoο Оονακoφ, o «Вαζζθεφξ 

ηςκ ααζζθεουκηςκ ηαζ Ζφνζoξ ηςκ ηονζεφoκηςκ» (А‘ Тζι. ζη‘ 15), Аοηυξ είκαζ, πoο ιαξ ηαθεί ζηδ εεία 

Ηεζηoονβία. Ζαθεί υθoοξ. Μυζo ιεβαθφηενδ ζπoοδή oθείθoοιε κα δείπκoοιε! Ζζ υιςξ!… 

Оζ πενζζζυηενoζ πενζθνoκoφκ ηδκ πνoζηθδζί ηoο Θεoφ βζα ηo oονάκζo Тναπέγζ ηδξ εείαξ 

Ηεζηoονβίαξ. Ηίβoζ πνoζένπoκηαζ. 

Ζαζ υζoζ εηηθδζζάγoκηαζ, πνoζένπoκηαζ ηαεοζηενδιέκoζ. Тo εεαηνζηυ ένβo ηo παναηoθoοεoφκ oζ 

θζθoεεάιoκεξ απ‘ ηδκ ανπή ηδξ πθoηήξ ηoο. 

Тo ένβo, ηo εαοιάζζo ένβo, ηδ Ηεζη-oονβία (θεζηoονβία ζδιαίκεζ ένβo ηoο θαoφ) ηo 

παναηoθoοεoφκ δοζηοπχξ oζ πνζζηζακoί απoζπαζιαηζηά. Ηίβoζ πνoζένπoκηαζ. 

Мήπςξ ζοιααίκεζ αοηυ, δζυηζ δεκ βκςνίγoοιε πoζoξ είκαζ o ζηoπυξ ηoο εηηθδζζαζιoφ; Ξηδκ 

εηηθδζία πδβαίκoοιε υπζ βζα κα εοθνακεoφιε, αθθά βζα κα ςθεθδεoφιε. Ζαζ υηακ ςθεθoφιαζηε, ηυηε 

εοθναζκυιαζηε. Мπoνεί ηάπoηε κα ιδκ εοθναίκεηαζ ηακείξ ιε ηo θαβδηυ, είηε δζυηζ δεκ έπεζ υνελδ, 

είηε δζυηζ είκαζ αζεεκήξ, είηε δζυηζ έπεζ οπoζηεί αθάαδ ηo αζζεδηήνζo ηδξ βεφζεςξ . Еκ ηoφηoζξ 

http://www.imsamou.gr/
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βκςνίγεζ, πυζo ακαβηαία είκαζ δ ηνoθή. Тνχεζ, θoζπυκ, ηαζ ηναηζέηαζ ζηδ γςή. Ζαζ δ γςή ηoκ 

εοθναίκεζ. Еοθναίκεηαζ απ‘ ηo απoηέθεζια. 

 Тνoθή γςήξ αζςκίoο είκαζ δ εεία Ηεζηoονβία. Αεκ πδβαίκoοιε ζηδκ εηηθδζία βζα ηνοθή 

εβηυζιζα, αθθά βζα ηνoθή oονάκζα. Αεκ πδβαίκoοιε, βζα κά εοπανζζηδεεί η‘ αοηί ιαξ ιoοζζηή, αθθά βζα 

κα ιεηαββζζηή ζηo είκαζ ιαξ γςή. Αεκ είκαζ ηoζιζηυ εέαηνo δ εηηθδζία. Еίκαζ ηo ζπίηζ, υπoο 

ηνεθυιαζηε. Ζαζ δ ιοζηζηή ηνoθή θένκεζ ηδ ιοζηζηή ηνοθή,ηδ εεία αβαθθίαζδ.  

Ηέεζ παναηηδνζζηζηά o ζενυξ Ρνοζυζηoιoξ: «Оοη εζηζ εέαηνoκ δ εηηθδζία, ίκα πνoξ ηένρζκ 

αηoφςιεκ. θεθδεέκηεξ εκηεφεεκ απζέκαζ πνή, ηενδάκακηάξ ηζ πθέoκ ηαζ ιέβα, oφηςξ ακαπςνείκ δεζ. 

Еπεί ιάηδκ ηαζ εζηή παναβζκυιεεα, εζ πνoξ ηαζνυκ ροπαβςβδεέκηεξ oφηςξ ακαπςνoίδιεκ ένδιoζ ηαζ 

ηεκoί ηδξ απυ ηςκ θεβoιέκςκ ςθεθείαξ βεκoιεκoζ. Έηαζηoξ ηoκ πθδζίoκ δζoνεoφζες. Оζηoδoιείηε 

βάν εζξ ηoκ έκα» (Е.Μ.Е. 31,644). 

Мεηάθναζδ: «Αεκ είκαζ εέαηνo δ εηηθδζία, χζηε κα ενπχιαζηε βζα κα εοπανζζηδεεί ηo αοηί 

ιαξ. Аπυ εδχ πνέπεζ κα ακαπςνoφιε αθoφ έπoοιε ςθεθδεεί, αθoφ έπoοιε ηενδίζεζ ηάηζ πoθφ 

ιεβάθo. Мάηαζα ενπυιαζηε ζηo καυ, ακ πνυζηαζνα ροπαβςβδεήηαιε ηαζ ακαπςνoφιε ένδιoζ ηαζ 

ηεκoί εζςηενζηά, πςνίξ ηδκ ςθέθεζα ηςκ θεβoιέκςκ. Δ oζηoδoιή είκαζ o ζηoπυξ ηδξ θαηνείαξ». 

 

О εηηθδζζαζιυξ, πνέπεζ κα εθηφεζ. Δ εηηθδζία δεκ είκαζ ηoζιδηήνζo, είκαζ βοικαζηήνζo. Δ 

εηηθδζία δεκ δίκεζ πθςνoθυνιζo, βζα κα κανηχκεζ ηoοξ πνζζηζακoφξ. Nεηνχκεζ ηα πάεδ, αθθά δζεβείνεζ 

ηζξ ροπέξ. Ξηδ εεία Ηεζηoονβία, ηαζ βεκζηά ζηδ θαηνεοηζηή ζφκαλζ, ηάεε θέλζξ, ηάεε εηθχκδζζξ, ηάεε 

φικoξ είκαζ ηαζ έκα ζάθπζζια, πoο ζαθπίγεζ ηαζ λεζδηχκεζ ιε εζδζηυ πκεοιαηζηυ παθιυ. О απυζηoθoξ 

Μαφθoξ ζηo πενίθδιo 14o ηεθάθαζo ηδξ А‘ πνoξ Ζoνζκείoοξ Еπζζηoθήξ, πoο είκαζ ηo ηεθάθαζo ηδξ 

θαηνεοηζηήξ ζοκάλεςξ, ηoκίγεζ ηo ζαθπζβηηζηυ ηαζ δζεβενηζηυ παναηηήνα, πoο έπεζ ηάεε ζενή 

αηoθoοεία: «Аδδθoκ θςκήκ ζάθπζβλ εάκ δς, ηζξ παναζηεοάζεηαζ εζξ πoθειoκ;» (А‘ Ζoν. ζδ‘ 8). 

Θοιίγoοιε ηδκ πνoζηαβή ηoο θεζηoονβoφ (δζαηυκoο δ πνεζαοηένoο), πoο πνoζηάγεζ ηαζ ηαθεί 

ζε ζοκεζδδηή ζοιιεηoπή ζηδ εεία Ηαηνεία: «Μνυζπςιεκ»! Ζαζ αοηυ ηo «Μνυζπςιεκ» είκαζ εκα 

βοικαζηζηυ πανάββεθια.  

О εηηθδζζαζιυξ είκαζ δ ζοκακηδζίξ ιαξ ιε ηoκ Аβαπδηυ . ηακ ηάπoζoξ αβαπά έκα πνυζςπo, 

αβάθθεηαζ, ζηζνηά, πςνίξ πάκηoηε κα ηαηαθαααίκδ ηo βζαηί. Вεααίςξ ιέζα ζηo καυ πνέπεζ υθα κα 

βίκςκηαζ «ηαηά ηάλζκ ηαζ εφζπδιoκςξ» (А‘ Ζoν. ζδ‘ 40).  

Аθθ‘ ακ υθα ζοκενβoφκ ζε αβαευ ζηoοξ ακενχπoοξ πoο αβαπoφκ ηo Θευ, πoθφ πενζζζυηενo 

ζοκενβεί ζε αβαευ, πνoηαθεί πκεοιαηζηή ςθέθεζα ηαζ εκίζποζζ, ηo ηoνφθςια ηδξ αβάπδξ, πoο είκαζ δ 

ζοκακηδζίξ ιαξ ιε ηoκ αβαπδιέκo ιαξ Ζφνζo ιέζα ζηo καυ. «Тoζξ αβαπχζζ ηoκ Θευκ πάκηα ζοκενβεί 

εζξ αβαεoκ» (Νςι. δ‘ 28). 

Σθεθoφιαζηε πάκηoηε ζηo καυ, ανηεί κα ιπαίκoοιε ιε θυαo ηαζ ηνυιo. Аξ λακαηoφζoοιε ηoκ 

άβζo Ζoζιά ηoκ Аζηςθo: «Nα ειααίκεηε, αδεθθoί ιoο, άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ, ιέζα εζξ ηδκ Еηηθδζίακ ιε 

θυαoκ ηαζ ηνυιoκ, ηαζ κα ιδ ηάικεηε ηoοαέκηεξ ηαζ κα ιή ειααίκεηε ιεζα εζξ ηδκ Έηηθδζίακ δζά κα 

αθέπεηε oί άκδνεξ ηάξ βοκαίηαξ ηαζ αζ βοκαίηεξ ηoοξ άκδναξ, αθθά κα ηάικεηε ηoκ ζηαονυκ ζαξ ιε 

θυαoκ ηαζ ηνυιoκ, κα αηoφεηε ηδκ εείακ Ηεζηoονβίακ, κα θςηίγεζεε ηαζ κα ηαεανίγεζεε απυ ηαξ 

αιανηίαξ ζαξ». 

Δ Еηηθδζία έπεζ δφκαιζ ιεβάθδ. Ζαζ υπςξ o ζηναηυξ βζα κα είκαζ εηoζιoπυθειoξ, έπεζ ακάβηδ 

ακεθoδζαζιoφ, έηζζ ηζ o πνζζηζακυξ, βζα κα είκαζ εηoζιoπυθειoξ, έπεζ ακάβηδ ζοκεπoφξ ακεθoδζαζιoφ. 

О ακεθoδζαζιυξ βίκεηαζ ζηδκ ηoζκή θαηνεία. Αεκ πδβαίκoοιε ζηδκ εηηθδζία ηοπζηά δ εεζιoηοπζηά. 

Μδβαίκoοιε, βζα κα πάνoοιε δφκαιζ, κα ανιαηςεoφιε ηαζ κα ελέθεoοιε δοκαηoί ζηδκ ηαεδιενζκή 

πάθδ.  

Ηέεζ ζπεηζηά o ζενυξ Ρνοζυζηoιoξ: «Фνoφνζoκ ηαηαζηεφαζoκ ηαηά ηoο Αζααoθoο. Тoφηo βάν 

εζηίκ δ εηηθδζία. Еηείεεκ ανιάηςζακ αζ πείνεξ εζξ ηάιαηoκ. Μνχηoκ ακαηεζκέηςζακ αοηάξ εζξ εοπάξ, 

ηαζ ηυηε απίηςζακ εζξ ηδκ ενβαζίακ» (Е.Μ.Е. 15,534). 
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Мεηάθναζδ: «Фνoφνζo ηαηαζηεφαζε o Θευξ εκακηίoκ ηoο Αζααυθoο. Аοηυ είκαζ δ εηηθδζία. Аπυ 

εηεί αξ παίνκoοκ δφκαιζ ηα πένζα βζα ενβαζία. Μνχηα αξ ακορχκoκηαζ βζα πνoζεοπή, ηαζ οζηένα αξ 

πδβαίκoοκ ζηδκ ενβαζία». 

…О Ρνζζηυξ,  ιε ηδ γςή Тoο ιαξ δζδάζηεζ ηδκ απυθοηδ ακαβηαζυηδηα ηoο εηηθδζζαζιoφ. Гζα ηoκ 

Ρνζζηυ απoηεθoφζε ζδζαίηενδ βθοηφηδηα δ παναιoκή ζηo καυ, ζηo ζοβηεηνζιέκo ηυπo ηoο Θεoφ. Аκ o 

Ρνζζηυξ δεκ ήεεθε κα οπάνπδ ηo εζδζηυ ζπίηζ ηoο Θεoφ, πoο θέβεηαζ καυξ, δεκ εα έθεβε ζηδκ Μακαβία 

Мδηένα ηαζ ζηoκ Іςζήθ, υηακ δςδεηαεηή ηoκ ανήηακ ζηo καυ: «Оοη ήδεηε, oηζ εκ ηoζξ ηoο παηνoξ 

ιoο δεζ εζκαί ιε;» (Ηη. 2,29).Аκ δεκ ήηακ ακαβηαίo κα εηηθδζζαγυιαζηε, ηυηε δεκ εα ηαευηακ o 

Ρνζζηυξ ηνεζξ oθυηθδνεξ ιένεξ ιέζα ζηo καυ:«Ζαζ εβέκεηo ιεε‘ διέναξ ηνεζξ εονoκ αοηυκ εκ ης 

Іενς...» (Ηη. 2,46). 

Еηείκoξ, πoο ςξ Θεoξ ανίζηεηαζ πάκηoηε ζηoοξ ηυθπoοξ ηoο Μαηένα, ηoκίγεζ ςξ Θεάκενςπoξ, 

υηζ ιέζα ζηo καυ «εκ ηoζξ ηoο Μαηνoξ Тoο» ανίζηεηαζ. О καυξ είκαζ oζ ηυθπoζ ηoο Θεoφ Μαηένα. 

Еηείκoξ, πoο ςξ Θευξ δεκ είπε ακάβηδ εηηθδζζαζιoφ, παναιέκεζ ηνεζξ ιένεξ oθυηθδνεξ ζηo καυ. Ζζ 

ειείξ, πoο έπoοιε απυθοηδ ακάβηδ ηoκ εηηθδζζαζιυ, δεκ ιπoνoφιε ιζα δ δοo χνεξ κα ανζζηυιαζηε 

ζηo καυ; 

Аκ o Ρνζζηυξ δεκ ήεεθε κα οπάνπεζ ηo εζδζηυ ζπίηζ ηoο Θεoφ, πoο θέβεηαζ καυξ, δεκ εα έπαζνκε 

ηo θναββέθζo βζα κα πεηάλεζ έλς απυ ηo καυ ηoοξ εηιεηαθθεοηέξ ηςκ ζενχκ ηαζ ηςκ υζζςκ, θέβoκηαξ: 

«Мή πoζείηε ηoκ oίηoκ ηoο παηνυξ ιoο oίηoκ ειπoνίoο» (Ες. 2,16). 

Аκ o Ρνζζηυξ δεκ ήεεθε κα έπoοιε ηδκ ζενή ζοκήεεζα ηoο εηηθδζζαζιoφ , δεκ ε‘απoηηoφζε 

πνχηoξ o Ίδζoξ ηδ ζοκήεεζα αοηή.Гζαηί δεκ απέηηδζε π.π. o Ρνζζηυξ ηαζ ηδ ζοκήεεζα κα παίγδ; Οo 

παζπκίδζ δεκ είκαζ ακαβηαίo βζα υθεξ ηζξ δθζηίεξ. Гζαηί δεκ απέηηδζε ηδ ζοκήεεζα κα βεθάδ;…Аπέηηδζε 

υιςξ ηδ ζοκήεεζα ηoο εηηθδζζαζιoφ, δζυηζ o εηηθδζζαζιυξ είκαζ απυθοηα ακαβηαίoξ βζα υθεξ ηζξ 

δθζηίεξ. Αοo ζοκήεεζεξ είπε o Ρνζζηυξ, πoο, ακ ηζξ απoηηήζoοιε ηζ ειείξ, υπζ ιυκo εα βίκoοιε 

πνoζςπζηά εοηοπζζιέκoζ, αθθά ηαζ υθδ δ βδ εα ιεηααθδεεί ζε πανάδεζζo. Δ ιία: Μήβαζκε «ηαηά πακ 

ζάαααηoκ» ζηo καυ δ ζε ζοκαβςβή. Δ αθθδ: «Άκεβίκςζηε» ηδ Гναθή.Ηέεζ o ζενυξ Еοαββεθζζηήξ:«Ζαζ 

ήθεεκ εζξ Nαγανέη, oο δκ ηεεναιιεκoξ, ηαζ εζζήθεε ηαηά ηo εζςεoξ αοηχ εκ ηδ ήιενα ηςκ ζαααάηςκ 

εζξ ηδκ ζοκαβςβήκ, ηαζ ακέζηδ ακαβκχκαζ» (Ηoοη. δ‘16). 

• Аκ o Ρνζζηυξ δεκ ήεεθε κα οπάνπδ εζδζηυ ζπίηζ ηoο Θεoφ, πoο θέβεηαζ καυξ, δεκ εα ηαοηδνίαγε 

ζηδ βκςζηή πανααoθή ιυκo ηo Фανζζαίo, αθθά εα ηαοηδνίαγε ηαζ ηoφξ δοo, ηαζ ηoκ Тεθχκδ ηαζ ηo 

Фανζζαίo, πoο ακέαδηακ ζηo καυ! О Ρνζζηυξ υπζ ιυκo δέπεηαζ ηδκ ακάααζζ «εζξ ηo ζενoκ 

πνoζεφλαζεαζ» (Ηoοη. ζδ‘ 9), αθθά ηαζ ηoκίγεζ, υηζ ζηo καυ βίκεηαζ δ δζηαίςζζξ, δ ζςηδνία ηoο 

αιανηςθoφ, πoο ιεηακoεί ηαζ εηγδηεί ηoκ ζθαζιυ ηoο Θεoφ.«Ηέβς οιίκ, ηαηέαδ oφηoξ δεδζηαζςιεκoξ 

εζξ ηoκ oίηoκ αοηoφ δ εηείκoξ» (Ηoοη. ζδ‘ 14).  

Аοηυ, πoο o Ρνζζηυξ εέθεζ κα ηoκίζεζ, δεκ είκαζ ηo АN πνέπεζ κα εηηθδζζαγυιαζηε (αοηυ είκαζ 

δεδoιέκo), αθθά ηo ΜΣΞ πνέπεζ κα εηηθδζζαγυιαζηε. Θέθεζ κα ιαξ δείλεζ ηδκ oνεή ζηάζδ ηαηά ηoκ 

εηηθδζζαζιυ 

Μoο ηνφαεηαζ ηo ιοζηζηυ; 

• Аκ o Ρνζζηυξ δεκ ήεεθε κα οπάνπεζ ηo εζδζηυ ζπίηζ ηoο Θεoφ, πoο θέβεηαζ καυξ, δεκ εα έηνοαε 

ζηo καυ ηo ιοζηζηυ ηδξ πθήνoοξ εκχζεςξ ιαξ ιαγί Тoο. Μoο ιέκεζ o Ρνζζηυξ; Мέζα ιαξ. Μχξ; Мε ηδ 

εεία Ζoζκςκία. Ζαζ ηo ιοζηήνζo ηδξ εείαξ Ζoζκςκίαξ ηεθείηαζ ιυκo ζηδ εεία Ηεζηoονβία. «О ηνχβςκ 

ιoο ηδκ ζάνηα ηαζ πίκςκ ιoο ηo αίια εκ ειoί ιέκεζ, ηαβχ εκ αοηχ» (Ίς.6, 86).Тo θάνιαηo ιπoνεί κα 

ζοκίζηαηαζ απυ δοo ζηoζπεία, πoο οπάνπoοκ ζηδ θφζζ ηαζ ανίζηoκηαζ πακηoφ. Аθθ‘ ακ δεκ ιπoοκ ζηo 

εζδζηυ ενβαζηήνζo, ζηo πδιείo, κα εκςεoφκ, ηo θάνιαηo δεκ πανάβεηαζ. Μακηoφ o Θευξ, πακηoφ ηζ o 

άκενςπoξ. Аθθά ιυκo ιέζα ζηo πδιείo ηδξ εείαξ Ηεζηoονβίαξ εκχκεηαζ o άκενςπoξ ιε ηo Θευ, ζηδ 

ιοζηζηή έκςζζ ηδξ εείαξ Еοπανζζηίαξ, ζηo ιοζηζηυ Αείπκo ηδξ εοπανζζηζαηήξ ζοκάλεςξ. 

«Тδ ηoο δθίoο θεβoιεκδ διένα (Ζονζαηή) πάκηςκ ηαηά πυθεζξ δ αβνoφξ ιεκυκηςκ επί ηo αοηo 

ζοκέθεοζζξ βίκεηαζ, ηαζ ηα απoικδιoκεφιαηα ηςκ Аπoζηoθςκ δ ηα ζοββνάιιαηα ηςκ Μνoθδηχκ 

ακαβζκχζηεηαζ ιεπνζξ εβπςνεζ. Еίηα παοζαιεκoο ηoο άκαβζκχζηoκηoξ o Μνoεζηoξ δζά θoβoο ηδκ 

κoοεεζίακ ηαζ πνoηθδζζκ ηδξ ηχκ ηαθχκ ηoφηςκ ιζιήζεςξ πoζείηαζ. Έπεζηα ακζζηάιεεα ηoζκή πάκηεξ 
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ηαζ εοπάξ ακαπέιπoιεκ. Ζαζ παοζαιεκςκ διχκ ηδξ εοπήξ, Άνηoξ πνoζθένεηαζ ηαζ Оίκoξ ηαζ φδςν ηαζ 

o Μνoεζηχξ εοπάξ oιoίςξ ηαζ εοπανζζηίαξ, υζδ δφκαιζξ αοηχ, ακαπέιπεζ, ηαζ o θαυξ επεοθδιεί θέβςκ 

ηo Аιήκ, ηαζ δ δζάδoζζξ ηαζ δ ιεηάθδθζξ απo ηχκ εοπανζζηδεέκηςκ εηάζης βίκεηαζ, ηαζ ηoζξ oο 

πανoφζζ δζά ηςκ δζαηυκςκ πέιπεηαζ» (Ίoοζηίκoξ. Аπoθoβία А‘67,3-5) 

Аρχιμ. Δανιιλ Аεράκθ, Πότε και πωσ να εκκλθςιάηεςαι; ,2007 

 

10. Δεμ μοξπξύμε μα οπξςετφόμαςσε μόμξ ςσξ ςοίσι μαρ; Γιασί η Εκκληςία 

μόμξ φαπακσηπίζεσαι «φώπξρ θεώςεψρ σξτ αμθπώοξτ»; 

ζμζ εέθμοκ κα εκςεμφκ ιε ημκ Ρνζζηυ ηαζ δζά ημο Εδζμφ Ρνζζημφ ιε ημκ Θευ Μαηένα 

βκςνίγμοκ υηζ αοηή δ έκςζζξ βίκεηαζ ζημ ζχια ημο Ρνζζημφ, πμο είκαζ δ αβία ιαξ Λνευδμλμξ 

Βηηθδζία. 

ΐεααίςξ ακάθμβα ιε ηδκ πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ πμο έπμοκ μζ Ρνζζηζακμί, άθθμηε είκαζ γςκηακά 

ιέθδ ημο ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ ηαζ άθθμηε κεηνά. Ώθθά ηαζ κεηνά δεκ παφμοκ κα είκαζ ιέθδ ημο 

ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ. Έκαξ π.π. πμο είκαζ ααπηζζιέκμξ, έπεζ βίκεζ ιέθμξ ημο ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ. Ώκ 

δεκ ελμιμθμβείηαζ, δεκ ημζκςκεί, δεκ γεζ πκεοιαηζηή γςή, είκαζ κεηνυ ιέθμξ ημο ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ. 

ηακ υιςξ ιεηακμήζεζ, αιέζςξ δέπεηαζ ηδκ εεία γςή. Ώοηή ημκ δζαπμηίγεζ ηαζ βίκεηαζ γςκηακυ ιέθμξ 

ημο ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ. Ώοηυξ δεκ πνεζάγεηαζ κα ακαααπηζζηεί.Λ ααάπηζζημξ υιςξ δεκ είκαζ ιέθμξ 

ημο ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ, αηυιδ ηαζ ακ γεζ δεζηή ηαη‘ άκενςπμκ γςή. Ρνεζάγεηαζ κα ααπηζζηεί, βζα κα 

βίκεζ ιέθμξ ημο ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ, βζα κα εκζςιαηςεεί ζημκ Ρνζζηυ. 

ηακ π.π. πδβαίκμοιε ζημκ Ιαυ βζα κα εηηθδζζαζεμφιε, ηαζ ζοκακημφιε εηεί ίζςξ ιενζημφξ πμο 

δεκ πνμζέπμοκ ζηδ ζενά αημθμοεία ηαζ ζογδημφκ ιάθζζηα ιεηαλφ ημοξ, έηζζ χζηε ηαζ κα απμζπμφκ 

πνμξ ζηζβιήκ ηδκ πνμζμπή ιαξ απ‘ αοηή, ένπεηαζ έκαξ, εφθμβμξ ηάπα, θμβζζιυξ πμο ιαξ θέβεζ: – ―Οζ 

ηενδίγεζξ ηεθζηά πμο ένπεζαζ ζηδκ Βηηθδζία; Αεκ ηάεεζαζ ηαθφηενα ζημ ζπίηζ ζμο, υπμο εα έπεζξ ηαζ 

πενζζζυηενδ δζοπία ηαζ άκεζδ βζα κα ηάκεζξ πνμζεοπή;‖. 

Βιείξ υιςξ πνέπεζ ιε ζφκεζδ κα ακηζθέλμοιε ζημκ πμκδνυ αοηυκ θμβζζιυ: 

- ―Ιαζ ιεκ, εα έπς ίζςξ πενζζζυηενδ ελςηενζηή δζοπία ζημ ζπίηζ ιμο, αθθά δεκ εα έπς ηδκ Ράνζ 

ημο Θεμφ, κα ιε εεχκεζ ηαζ κα ιε αβζάγεζ. Αεκ εα έπς ημκ Ρνζζηυ, μ Λπμίμξ είκαζ πανχκ ζηδκ 

Βηηθδζία Ομο. Αεκ εα έπς ημ άβζμ Ξχια Ομο ηαζ ημ ηίιζμ Ώίια Ομο, πμο εονίζημκηαζ ζημκ ζενυ Ιαυ 

Ομο, επάκς ζηδκ αβία Ονάπεγα. Αεκ εα ζοιιεηέπς ζημκ ιοζηζηυ Αείπκμ ηδξ εείαξ Ηεζημονβίαξ. Θα 

είιαζ απμημιιέκμξ απυ ημοξ εκ Ρνζζηχ αδεθθμφξ ιμο, ιε ημοξ μπμίμοξ ιαγί ζοκαπμηεθμφιαζ ημ ζχια 

ημο Ρνζζημφ‖. 

Έηζζ, θμζπυκ, υ,ηζ ηζ ακ ζοιαεί, ειείξ δεκ εα θφβμοιε απυ ηδκ Βηηθδζία, δζυηζ ζ‘ αοηήκ ιυκμ 

εονίζημοιε ημκ δνυιμ ηδξ εεχζεςξ. 

(†) Αρχιμ. Γεωργίου, Προθγουμζνου τθσ Ι.Μ. Οςίου Γρθγορίου 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Όςιοσ Πορφφριοσ Καυςοκαλυβίτθσ 

ΌΛΑ ΝΑ ΣΑ ΚΑΝΟΤΜΕ ΠΡΟΕΤΦΗ! 

 Λ άκενςπμξ ημο Ρνζζημφ υθα ηα ηάκεζ πνμζεοπή. Ζαζ ηδ δοζημθία ηαζ ηδ εθίρδ, ηζξ ηάκεζ 

πνμζεοπή. ,ηζ ηαζ κα ημο ηφπεζ αιέζςξ ανπίγεζ: «Ζφνζε Εδζμφ Ρνζζηέ εθέδζυκ ιε…;». Δ πνμζεοπή 

ςθεθεί ζε υθα, ηαζ ζηα πζμ απθά. Γζα πανάδεζβια, πάζπεζξ απυ ατπκία. κα ιδ ζηέπηεζαζ ημκ φπκμ. 

Ια ζδηχκεζαζ, κα αβαίκεζξ έλς ηαζ κα ένπεζαζ πάθζ ιέζα ζημ δςιάηζμ, κα πέθηεζξ ζημ ηνεαάηζ 

ζακ βζα πνχηδ θμνά, πςνίξ κα ζηέπηεζαζ ακ εα ημζιδεείξ ή υπζ. Ια ζοβηεκηνχκεζαζ, κα θεξ ηδ 

δμλμθμβία ηαζ ιεηά ηνεζξ θμνέξ ημ «Ζφνζε Εδζμφ Ρνζζηέ εθέδζυκ ιε…;» ηζ έηζζ εα ένπεηαζ μ φπκμξ. 

θα είκαζ ιέζα ιαξ, ηαζ ηα έκζηζηηα ηαζ ηα πάκηα, ηαζ γδημφκ ζηακμπμίδζδ. Ώκ δεκ ηα 

ζηακμπμζήζμιε, ηάπμηε εα εηδζηδεμφκ, εηηυξ ηαζ ηα δζμπεηεφζμιε αθθμφ, ζημ ακχηενμ, ζημκ Θευ. 
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Ώκηί κα ζηέηεζηε έλς απυ ηδκ πυνηα ηαζ κα δζχπκεηε ημκ επενυ, πενζθνμκήζηε ημκ. Ένπεηαζ 

απυ δς ημ ηαηυ; Αμεείηε ιε ηνυπμ απαθυ απυ εηεί. Αδθαδή ένπεηαζ κα ζαξ πνμζαάθεζ ημ ηαηυ, δχζηε 

εζείξ ηδκ εζςηενζηή ζαξ δφκαιδ ζημ ηαθυ, ζημκ Ρνζζηυ. Μαναηαθέζηε: «Ζφνζε Εδζμφ Ρνζζηέ, εθέδζυκ 

ιε». Κένεζ εηείκμξ πχξ κα ζαξ εθεήζεζ, ιε ηζ ηνυπμ. Ζζ υηακ βειίγεηε απ‘ ημ ηαθυ, δεκ ζηνέθεζεε πζα 

πνμξ ημ ηαηυ. Γίκεζεε ιυκμζ ζαξ, ιε ηδ πάνδ ημο Θεμφ, ηαθμί. Μμο κα ανεζ ηυπμ ηυηε ημ ηαηυ; 

Βλαθακίγεηαζ! 

Ξαξ πζάκεζ θμαία ηζ απμβμήηεοζδ; Ξηναθείηε ζημκ Ρνζζηυ. Ώβαπήζηε ημκ απθά, ηαπεζκά, πςνίξ 

απαίηδζδ ηαζ εα ζαξ απαθθάλεζ μ Ίδζμξ. 

Ια ιδ δζαθέβεηε ανκδηζημφξ ηνυπμοξ βζα ηδ δζυνεςζή ζαξ. Αεκ πνεζάγεηαζ μφηε ημκ δζάαμθμ κα 

θμαάζεε, μφηε ηδκ ηυθαζδ, μφηε ηίπμηα. Αδιζμονβμφκ ακηίδναζδ. Έπς ηζ εβχ ιζα ιζηνή πείνα ζ‘ 

αοηά. Λ ζημπυξ δεκ είκαζ κα ηάεεζεε, κα πθήηηεηε ηαζ κα ζθίββεζηε, βζα κα αεθηζςεείηε. Λ ζημπυξ 

είκαζ κα γείηε, κα ιεθεηάηε, κα πνμζεφπεζεε, κα πνμπςνάηε ζηδκ αβάπδ, ζηδκ αβάπδ ημο Ρνζζημφ, 

ζηδκ αβάπδ ηδξ Βηηθδζίαξ. 

Οζξ αδοκαιίεξ αθήζηε ηζξ υθεξ, βζα κα ιδκ παίνκεζ είδδζδ ημ ακηίεεημ πκεφια (δδθ. μ δζάαμθμξ) 

ηαζ ζαξ αμοηάεζ ηαζ ζαξ ηαεδθχκεζ ηαζ ζαξ αάγεζ ζηδ ζηεκμπχνζα. Ια ιδκ ηάκεηε ηαιζά πνμζπάεεζα κ‘ 

απαθθαβείηε απυ αοηέξ. Ι‘ αβςκίγεζεε ιε απαθυηδηα ηαζ απθυηδηα, πςνίξ ζθίλζιμ ηαζ άβπμξ. Θδ θέηε: 

«Οχνα εα ζθζπηχ, εα ηάκς πνμζεοπή κ‘ απμηηήζς αβάπδ, κα βίκς ηαθυξ ηθπ.». Αεκ είκαζ ηαθυ κα 

ζθίββεζαζ ηαζ κα πθήηηεζξ, βζα κα βίκεζξ ηαθυξ. Έηζζ ε‘ ακηζδνάζεηε πεζνυηενα. θα κα βίκμκηαζ ιε 

απαθυ ηνυπμ, ααίαζηα ηαζ εθεφεενα. Λφηε κα θέηε: «Θεέ ιμο, απάθθαλέ ιε απ‘ αοηυ», παναδείβιαημξ 

πάνζκ, ημκ εοιυ, ηδκ θφπδ. Αεκ είκαζ ηαθυ κα πνμζεοπυιαζηε ή ηαζ κα ζηεπηυιαζηε ημ ζοβηεηνζιέκμ 

πάεμξ. Ζάηζ βίκεηαζ ζηδκ ροπή ιαξ ηαζ ιπθεηυιαζηε αηυιδ πενζζζυηενμ. Νίλμο ιε μνιή, βζα κα 

κζηήζεζξ ημ πάεμξ ηαζ εα δεζξ ηυηε πςξ εα ζ‘ αβηαθζάζεζ, εα ζε ζθίλεζ ηαζ δεκ εα ιπμνέζεζξ κα ηάκεζξ 

ηίπμηα. 

Δ εθεοεενία δεκ ηενδίγεηαζ, ακ δεκ εθεοεενχζμοιε ημ εζςηενζηυ ιαξ απ‘ ηα ιπενδέιαηα ηαζ ηα 

πάεδ. 

Από το βιβλίο: Γζροντοσ Πορφυρίου του Καυςοκαλυβίτου, Βίοσ και Λόγοι, 

εκδ. Ι.Μ. Χρυςοπθγισ Χανίων 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. ΑνακρΛβειεσ 
Λ ανπδβυξ δζααάγεζ ή δζδβείηαζ ιζα ζζημνία, ζηδκ μπμία ηάκεζ δζάθμνα θάεδ επίηδδεξ. Ζάεε 

μιάδα ζδιεζχκεζ ηζξ ακαηνίαεζεξ. Γζα ηάεε πναβιαηζηή ακαηνίαεζα δίδεηαζ έκα ααειυξ, αθθά 

αθαζνμφκηαζ δφμ βζα ηάεε θάεμξ. 

 

2. Από ποφ βγαίνει ο ιχοσ; 
Αέκμοιε ηα ιάηζα εκυξ παζδζμφ. Οα άθθα παζδζά ανίζημκηαζ ζηα ενακία ή ζημνπζζιέκα ζηδκ 

ηάλδ. Έκα παζδί πηοπάεζ παθαιάηζα 3- 4 θμνέξ. Ουηε ημ παζδί πμο έπεζ ηθεζζηά ηα ιάηζα πνέπεζ κα 

πνμζπαεήζεζ κα ααδίζεζ πνμξ ημ ιένμξ ημο παζδζμφ πμο πηφπδζε ηα παθαιάηζα. Θπμνεί ηαζ ηάπμζμ 

παζδί κα ιζθήζεζ. Ουηε πνέπεζ κα ανεζ πμζμ παζδί ιίθδζε. Αίκμκηαξ ίδζεξ εοηαζνίεξ ζηα παζδζά κζηδηήξ 

είκαζ αοηυ ημ παζδί πμο έπεζ θζβυηενεξ απμηοπίεξ. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Ξηαιαηάεζ ημ πενζπμθζηυ έκα αοημηίκδημ βζα έθεβπμ. Λ μδδβυξ θμνμφζε ηδκ γχκδ ημο ηαζ μ 

αζηοκμιζηυξ θέεζ:  

-Ξοβπανδηήνζα ηφνζε πμο θμνμφζαηε ηδκ γχκδ ζαξ. Ομ Ππμονβείμ… απμθάζζζε κα επζανααεφεζ 

ημοξ κμιμηαβήξ πμθίηεξ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ ζαξ δίκεζ ημ πμζυ ηςκ 1.000 Βονχ βζα ακηαιμζαή. 

Ηέεζ μ μδδβυξ:  

-Ξαξ εοπανζζηχ ηυζμ πμθφ βζαηί ηχνα ιπμνχ κα πάς κα αβάθς δίπθςια μδήβδζδξ! 



50 

Μεηάβεηαζ δ βοκαίηα ημο:  

-Ξοβπςνήζηε ημκ άκδνα ιμο ηφνζε αζηοθφθαηα. ηακ πίκεζ δεκ λένεζ ηζ θέεζ! 

-Ξαξ ημ είπα υηζ δεκ εα πάιε ιαηνοά ιε ηθειιέκμ αοημηίκδημ, θέεζ μ επζαάηδξ απυ ημ πίζς 

ηάεζζια! 

Ζαζ λαθκζηά αημφβεηαζ ιζα θςκή απυ ημ πμνη ιπαβηάγ: 

-Μενάζαιε ηα ζφκμνα νε παζδζά επζηέθμοξ; 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ζ ΕΥΖ ΔΗΛΑΗ ΔΛΑ ΡΑΜΗΓΗ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgJy546xF5M  

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LgJy546xF5M
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τμάμσηςη 5η 

 

αββασξκύπιακξ,  

7 – 8 Νξεμβπίξτ 2015 

Δημιξτπγία - Άγγελξι - Διάβξλξρ 
 

1. Η οεπιγπαυή σηρ δημιξτπγίαρ σξτ Αδάμ όοψρ οεπιγπάυεσαι ςσημ Παλαιά 

Διαθήκη είμαι οπαγμασική ή αλληγξπική; 

Αε βκςνίγμοιε πχξ ακηζθαιαάκεηαζ μ ζοββναθέαξ ημο εκ θυβς ενδζηεοηζημφ αζαθίμο ηδκ 

αθθδβμνία. Ώπυ ημκ ηνυπμ πμο ημ εηθνάγεηε, πανμοζζάγεηε ηδκ αθθδβμνία ςξ ακηίεεημ ημο 

πναβιαηζημφ, ςξ ζοιαμθζζιυ πμο υιςξ δεκ έπεζ ηαιία μοζζαζηζηή ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

Γεκζηά δ πνμζέββζζδ ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ Γέκεζδξ πνέπεζ κα βίκεζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή βζαηί είκαζ πμθφ 

εφημθμ κα ελαπεμφκ θάεμξ ζοιπενάζιαηα. 

Δ εέζδ ηςκ Μαηένςκ ηδξ μνευδμλδξ Βηηθδζίαξ είκαζ υηζ πνυηεζηαζ αθεκυξ βζα πναβιαηζηά 

βεβμκυηα πμο είκαζ δμζιέκα ιε απθμοζηεοιέκδ βθχζζα ηαζ ακενςπμιμνθζηέξ εζηυκεξ χζηε ημ 

ιήκοιά ημοξ κα είκαζ ηαηακμδηυ ζημοξ ακενχπμοξ ηάεε επμπήξ ηαζ ηάεε ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ.  

Γζα κα δμφιε ημ εέια ιέζα απυ έκα ζδιενζκυ πανάδεζβια, υηακ έκα παζδί 4 -5 πνυκςκ ιαξ νςηά 

πςξ βεκκζμφκηαζ ηα παζδζά εα ημο πμφιε υηζ δ ιδηένα έπεζ ζηδκ ημζθζά ηδξ ιζα θςθίηζα πμο εηεί 

ιεβαθχκεζ ημ ιςνάηζ ηθπ. Ρνδζζιμπμζμφιε υνμοξ ηαηακμδημφξ βζα ημ παζδί υπςξ «θςθίηζα», ή 

«ιςνάηζ» ηαζ θοζζηά δεκ ημο ιζθάιε βζα ιήηνεξ ηαζ έιανοα μφηε ημο θέιε ζαηνζηέξ αθήεεζεξ πμο 

αδοκαηεί κα ηζξ παναημθμοεήζεζ. Ομο θέιε ηδκ αθήεεζα; Ώζθαθχξ καζ. Ρνδζζιμπμζμφιε αηνζαείξ 

υνμοξ; Ώζθαθχξ υπζ, βζαηί ζεαυιαζηε ηδκ ακηζθδπηζηή ημο ζηακυηδηα.  

Έηζζ ηαζ δ Γεκεζδ είκαζ βναιιέκδ ιε ακενςπμιμνθζηή βθχζζα, πμο ακαβηαζηζηά είκαζ ζοιαμθζηή, 

αθθά ηαοηυπνμκα εκηεθχξ πναβιαηζηή. Μ.π. βζα ηδκ εζηυκα πμο μ Θευξ «παίνκεζ πχια ηαζ θηζάπκεζ 

πδθυ» πνμτπμεέημοιε πένζα ζημ Θευ. ιςξ ζηυ ίδζμ αζαθίμ ηδξ Μ. Αζαεήηδξ μ Θευξ ελδβεί υηζ δε 

ιμζάγεζ ιε ιαξ, δεκ έπεζ πυδζα ή πένζα. Άνα απθχξ πνδζζιμπμζείηαζ ιζα ακενχπζκδ βθχζζα βζα κα 

ηαηαθάαμοιε ημ ελήξ απθυ: μ Θευξ κμζάγεηαζ ζδζαζηένςξ βζα ημκ άκενςπμ, ημκ «αββίγεζ», ειπθέηεηαζ μ 

ίδζμξ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο, ζε ακηίεεζδ ιε ηα άθθα γχα πμο δδιζμονβήεδηακ πνμδβμοιέκςξ δζα ημο 

θυβμο. 

Βπμιέκςξ, είκαζ ιεκ πναβιαηζηέξ μζ δζδβήζεζξ, υπζ υιςξ ηονζμθεηηζηέξ.  

Λ Θ. ΐαζίθεζμξ έπεζ βνάρεζ μθυηθδνμ ένβμ, ηδκ «Βλαήιενμ». Ξημ ένβμ αοηυ αζπμθείηαζ ιε ηδκ 

ενιδκεία ηδξ Γεκεζδξ ζπεηζηά ιε ηδ δδιζμονβία ημο ηυζιμο ηαζ εηεί ηαηαβνάθεζ πμθφ ζπμοδαίεξ 

ημπμεεηήζεζξ. 

*** 

Γεκζηά βζά ηή δζήβδζδ ηῆξ δδιζμονβίαξ, ὅπςξ ηαηαβνάθεηαζ ζηυ πνῶημ αζαθίμ ηῆξ Μ. Αζαεήηδξ, 

ζηή Γέκεζδ, πνέπεζ κά δζεοηνζκίζμοιε ηά ἑλῆξ:  

1. Ου αζαθίμ αηυ εἶκαζ, ζφιθςκα ιέ ηή δζδαζηαθία ηῆξ ηηθδζίαξ ιαξ, εευπκεοζημ, δδθαδή 

βναιιέκμ ηαη‘ ἀπμηάθορδ ηαί ιέ ηυ θςηζζιυ ημῦ ἁβ. Μκεφιαημξ. Ρςνίξ κά ιπμῦιε ζέ ἐπζπθέμκ 

θεπημιένεζεξ βζά ηυ εέια ηῆξ εεμπκεοζηίαξ, ἀνηεῖ κά πμῦιε ὅηζ εεμπκεοζηία/ἀπμηάθορδ ηαί ρέια 

εἶκαζ δζαιεηνζηά ἀκηίεεηα.  

2.  εευπκεοζημξ ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεῖ ηή βθχζζα ημο βζά κά ιεηαθένεζ ζημφξ ἀκενχπμοξ 

ηῆξ ἐπμπῆξ ημο ηυ πενζεπυιεκμ ηῆξ ἀπμηάθορδξ. Ώηυ ζδιαίκεζ ὅηζ βζά πενααηζηέξ ἀθήεεζεξ  

ἀκαβηαζηζηά πνδζζιμπμζεῖ εἰηυκεξ ηαί θέλεζξ πμφ πνμένπμκηαζ ἀπυ ηήκ ηαεδιενζκυηδηά ημο. Ἔηζζ, βζά 

πανάδεζβια, ὁ Θευξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηῆξ δδιζμονβίαξ κά «θέεζ», κά «πθάεεζ», κα 

«ἐιθοζάεζ», πςνίξ ἀζθαθῶξ κά ἔπεζ πένζα ἤ ζηυια. Ώημῦ ημῦ εἴδμοξ μἱ ἐηθνάζεζξ ὀκμιάγμκηαζ 

«ἀκενςπμιμνθζηέξ». Αέκ εἶκαζ ηονζμθεηηζηή ἀπυδμζδ ηῶκ βεβμκυηςκ, μὔηε ὅιςξ ηαί θακηαζηζηή. 
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Βἶκαζ πενζβναθή ηῆξ ἀθήεεζαξ ιέ ηνυπμ ηαηακμδηυ ζηυκ ἄκενςπμ.. Ου ὅηζ ΑΒΙ πνδζζιμπμζμῦιε 

ἐπζζηδιμκζηή βθχζζα εἶκαζ πμφ αμδεᾶ ηυ παζδί κά ηαηαθάαεζ ηί ζοιααίκεζ.  

Ώηυ ηυ νυθμ παίγμοκ ηαί μἱ ἀκενςπμιμνθζηέξ ἐηθνάζεζξ. Ἡ δζήβδζδ ηῆξ Γέκεζδξ δέκ 

πανμοζζάγεζ ηά βεβμκυηα ιέ ηνυπμ ἐπζζηδιμκζηυ ἤ ηονζμθεηηζηυ, ἀθθά ιέ ηνυπμ πμφ κά βίκμκηαζ 

ηαηακμδηά ἀπυ ὅθμοξ ημφξ ἀκενχπμοξ ηάεε ἐπμπῆξ. Ζονίςξ ἐπζιέκεζ ζηήκ ἀθήεεζα:  Θευξ 

δδιζμφνβδζε ηυκ ηυζιμ ηέθεζμ, πςνίξ ηυπμ ηαί πςνίξ κά «ἐιπθαηεῖ» (ιέ ηυ θυβμ ημο) ἐκῶ ζηήκ 

πενίπηςζδ ημῦ ἀκενχπμο πνυηεζηαζ βζά δδιζμονβία ιέ ἰδζαίηενδ θνμκηίδα ηαί ἀβάπδ.  

 

2. Πώρ ενηγείσαι η διήγηςη σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ ςφεσικά με σημ κξιμή 

κασαγψγή σψμ αμθπώοψμ; Είμαςσε όλξι αδέλυια; Πψρ δημιξτπγήθηκαμ 

ξι υτλέρ; 

Δ δζήβδζδ ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ βζα ηδκ ηαηαβςβή υθςκ ηςκ ακενχπςκ απυ ημκ Ώδάι ηαζ ηδκ 

Βφα ελαζθαθίγεζ ημ βεβμκυξ, υηζ «είιαζηε  υθμζ αδέθθζα» -πμο ζδιαίκεζ υηζ ηαθμφιαζηε κα 

ζοιπενζθενυιαζηε ιε αδεθθζηή αβάπδ ιεηαλφ ιαξ. Οαοηυπνμκα, οπμδδθχκεηαζ δ ζζυηδηα υθςκ ηςκ 

ακενχπςκ. 

ΐέααζα δ Μ. Αζαεήηδ δε ιαξ δίκεζ θεπημιένεζεξ βζα ηέημζα εέιαηα. Ώοηυ πμο εέθεζ κα ημκίζεζ 

είκαζ αθεκυξ δ ανπζηή εκυηδηα ηςκ ακενχπςκ -πμο πνέπεζ κα είκαζ ηαζ μ ζημπυξ ιαξ, ηαζ αθεηένμο, 

ημ υηζ δ δζαίνεζδ ηδξ ακενςπυηδηαξ πνμήθεε ηονίςξ απυ ηδκ αθαγμκία ημο ακενχπμο ηαζ ηδκ 

απμιάηνοκζή ημο απυ ημ Θευ. 

Λζ αζμθυβμζ πμο δέπμκηαζ ημ ηείιεκμ ηδξ Μ. Αζαεήηδξ θέκε υηζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ ηςκ 

πνςημπθάζηςκ ήηακ δοκαιζηυ. Βιπενζείπε δδθαδή ηδκ πμζηζθία ηδκ μπμία αθέπμοιε ζήιενα ζημ 

ακενχπζκμ είδμξ. Λζ ιεηαβεκέζηενεξ βεκζέξ, ιε ηζξ επζιεζλίεξ, πανμοζζάγμοκ ζοννίηκςζδ ημο ανπζηά 

πθμφζζμο βεκεηζημφ οθζημφ, ιε απμηέθεζια κα δζαιμνθχκμκηαζ μζ θοθεηζηέξ δζαθμνέξ. Λζ δζαθμνέξ 

αοηέξ μθείθμκηαζ επίζδξ ζε πνμζανιμβή ζηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ (π.π. δ δθζμθάκεζα πνμηαθεί 

αφλδζδ ιεθακίκδξ, ζοκεπχξ ζημονυηενμ δένια). 

Δ δζάηνζζδ ηςκ θοθχκ πανμοζζάγεηαζ κα ζοιααίκεζ ζε ηνία ζηάδζα ζηδκ Μ. Αζαεήηδ. Ξημ πνχημ 

ζηάδζμ μ Ζάζκ (ιε ηδ βοκαίηα-αδεθθή ημο) απμιμκχκεηαζ απυ ηα αδέθθζα ημο (ημοξ οπυθμζπμοξ 

δδθαδή ακενχπμοξ ηδξ επμπήξ) ιεηά ημ θυκμ ημο Άαεθ. Έηζζ δδιζμονβείηαζ δ βεκζά ημο Ζάζκ (Γεκ 

4,16 ηαζ ελήξ) πμο δζαηνίκεηαζ εκηεθχξ απυ ηδ βεκζέξ ηςκ άθθςκ παζδζχκ ημο Ώδάι. 

Ξημ δεφηενμ ζηάδζμ, ιεηά ημκ ηαηαηθοζιυ, ηα παζδζά ημο Ιχε, μ Ξήι, μ Ραι ηαζ μ Εάθεε 

δδιζμονβμφκ μοζζαζηζηά ηνεζξ κέεξ θοθέξ: ημοξ Εαπεηίηεξ (Ζαοηάζζμζ ηαζ Εκδμβενιακζημί θαμί), ημοξ 

Ραιίηεξ (ηαημίηδζακ κυηζα ηδξ Μαθαζζηίκδξ, Ώίβοπημ-Ώθνζηή, Ώνααία) ηαζ ημοξ Ξδιίηεξ (ηαημίηδζακ 

ακαημθζηά, ιεηαλφ Θεζμπμηαιίαξ ηαζ Θεζυβεζαξ Θάθαζζαξ). Λζ ηνεζξ αοηέξ «θοθέξ» δζαζνμφκηαζ ιεηά 

απυ ημ πενζζηαηζηυ ιε ημκ πφνβμ ηδξ ΐααέθ, πμο απμηεθεί ηαζ ημ ηνίημ ηαζ ηαεμνζζηζηυ ζηάδζμ 

δζαίνεζδξ ηςκ ακενχπςκ.  

Βηείκμ πμο έπεζ ζδιαζία είκαζ κα ιδκ ζηακδαθζγυιαζηε, μφηε κα «ημθθάιε» ζε ζδιεία πμο δεκ 

έπμοκ ηδκ ζδιαζία πμο εα εέθαιε ειείξ κα έπμοκ. Λ αδενθυξ ημο Ζάζκ βζα πανάδεζβια μ Ξδε, 

βεκκήεδηε 270 πνυκζα ιεηά απυ ημ πενζζηαηζηυ ιε ημκ Άαεθ. Αεκ ιπμνμφιε ιε ηα δεδμιέκα ηδξ 

ζδιενζκήξ επμπήξ, μφηε ηακ κα ηα θακηαζημφιε ηα βεβμκυηα ημο ηυηε, πυζμ ιάθθμκ κα ηα 

παναθθδθίζμοιε ιε ημ ζήιενα. 

πςξ θέεζ μ αείικδζημξ ηαεδβδηήξ π. Εςάκκδξ Νςιακίδδξ: 

«…Δ Ώβία Γναθή είκαζ ιία πενζβναθή ηςκ απμηαθφρεςκ ημο Ρνζζημφ πνμ (Μαθαζά Αζαεήηδ) ηαζ 

ιεηά ηδκ Βκζάνηςζδ (Ζαζκή Αζαεήηδ)….δ Ώβία Γναθή ηαηαεέηεζ βναπηχξ ηδκ πενζβναθή ειπεζνζχκ, 

μζ μπμίεξ υιςξ μοζζαζηζηά δεκ ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ, δζυηζ είκαζ ζηδκ ηονζμθελία απενίβναπηεξ, 

αθμφ είκαζ οπενάκς ηδξ θμβζηήξ ημο ακενχπμο. Δ Ώβία Γναθή δεκ έπεζ ςξ ζημπυ κα πενζβνάρδ ημκ 

Θευ, δζυηζ μ Θευξ είκαζ απενίβναπημξ. Δ Ώβία Γναθή έπεζ ζημπυ κα μδδβήζεζ ημκ άκενςπμ ζε έκςζδ 

ιε ημκ Θευ. Γζ‘ αοηυκ ημκ θυβμ δ βθχζζα ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ είκαζ ζοιαμθζηή, υηακ ιζθάεζ βζα ημκ 

Θευ…» 
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3. Έφξτμ σα ζώα χτφή; 

Γνάθεζ μ Άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Μαθαιάξ ηάηζ ηαηαπθδηηζηυ, υηζ δ ροπή ημο ακενχπμο έπεζ μοζία ηαζ 

εκένβεζα. Θδκ ιπθέηεζηε ιε ηζξ μνμθμβίεξ. Βκένβεζα είκαζ υ,ηζ αθέπμοιε κα εηθνάγεηαζ: ηα αζζεήιαηα, 

ηα ζοκαζζεήιαηα είκαζ εκενβήιαηα ηδξ μοζίαξ πμο δεκ ηδκ πνμζεββίγμοιε, ιζα μοζία πμο δεκ 

ιπμνμφιε κα ηδκ πνμζεββίζμοιε. Βκένβεζα είκαζ υθα αοηά ιε ηα μπμία εηθένεηαζ δ ζοιπενζθμνά ιαξ. 

Λοζία ηαζ εκένβεζα. 

Ηέεζ επίζδξ μ Άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Μαθαιάξ, δ ροπή ηςκ γχςκ (πνμζέληε, θέεζ υηζ ηα γχα έπμοκ 

ροπή, αθθά ηζ ροπή) είκαζ δ γςή ημο ζχιαηυξ ημοξ. Αεκ οπάνπεζ υιςξ μοζία ηδξ ροπήξ, είκαζ ιυκμ 

εκένβεζα. Μεζκμφκ, πδδμφκ, πμνεφμοκ, βζαηί δεκ έπμοκ ηίπμηα άθθμ εηηυξ απυ ηα εκενβμφιεκα ιέζς 

ημο ζχιαημξ, βζ΄ αοηυ ηαζ υηακ δζαθφεηαζ ημ ζχια, ζοκδζαθφεηαζ ηαζ αοηή δ εκένβεζα ιαγί. Βίκαζ ιζα 

εκένβεζα αοηυ. Ομ θέεζ ηαζ δ Ώβία Γναθή. Ηέεζ «ημ αίια ημο γχμο ροπή αοημφ εζηί». Αεκ είκαζ αοηή δ 

ροπή πμο θέιε ειείξ, δ ηαη΄ εζηυκα, αθθά είκαζ ιζα εκένβεζα.  

Άνα αθέπεηε, έπμοιε μοζία ηαζ εκένβεζα ζηδκ ροπή ιαξ. Θυκμ μ άκενςπμξ έπεζ ηδκ μοζία. Οα 

εκενβήιαηα είκαζ ηάπμζεξ ηζκήζεζξ γςζηέξ. Αεκ είκαζ ιυκμ ζάνηα ημ γχμ, έπεζ ιία ηίκδζδ, μ Αδιζμονβυξ 

ηδκ έδςζε, αθθά είκαζ ιυκμ εκένβεζεξ, υπζ μοζία.  

Ηέεζ μ Άβζμξ Θάλζιμξ μ Λιμθμβδηήξ: «δ ροπή ημο ακενχπμο ηζκείηαζ, είκαζ ενεπηζηή ηαζ αολδηζηή». 

(Ώολάκεζ, ηζκείηαζ, ενέθεηαζ, αοηυ είκαζ δ εκένβεζα ηδξ ροπήξ). Βίκαζ θέεζ ηαζ «μνιδηζηή». ΐθέπεηε ηα 

γχα είκαζ μνιδηζηά (έπμοκ ηαζ μνιέξ) ηαζ αοηυ είκαζ εκένβεζα, αθθά είκαζ θέεζ ηαζ θμβζηή, έθθμβμξ˙ 

πάκς ζηδκ ροπή ένπεηαζ ηαζ εβηαεζδνφεηαζ δ Ράνζξ ημο Θεμφ. Ώοηή είκαζ δ μοζία ημο Θεμφ.  

Οα γχα έπμοκ ημ αολδηζηυ, έπμοκ ημ μνιδηζηυ, αθθά δεκ έπμοκ ημ έθθμβμ, βζ΄ αοηυ θέεζ πάνα πμθφ 

ςναία μ Άβζμξ ΐαζίθεζμξ μ Θέβαξ: «επεζδή ηα γχα δεκ έπμοκ αοηήκ ηδκ μοζία ηδξ ροπήξ, μ Θευξ 

ακαπθήνςζε ηδκ έθθεζρδ ημο θμβζημφ ιε ηδκ οπενμπή ηςκ αζζεδηδνίςκ». ΐθέπεηε, ηα γχα πδδάκε πζμ 

πμθφ απυ ειάξ, ηνέπμοκ πζμ βνήβμνα απυ ειάξ, ηάκμοκ πνάβιαηα πμο δεκ ηα ηάκμοιε ειείξ, βζαηί δεκ 

έπμοκ αοηήκ ηδκ μοζία ηδξ ροπήξ, υπμο εδνάγεηαζ ημ θμβζηυ, ηαζ είκαζ ιυκμ ημ μνιδηζηυ ηαζ ημ 

ενεπηζηυ. Ώκ αβκμήζς ηδκ μοζία ηδξ ροπήξ, υθα η‘ άθθα ηζ είκαζ; Γςχδεζξ εηθνάζεζξ: εοιυξ, κεφνα, 

ηαπφηδηα, αβςκία, πεζκχ, δεκ πεζκχ, έπς ακάβηεξ. 

 

4. Σι είμαι ξι Άγγελξι; Τοάπφξτμ; Πώρ δημιξτπγήθηκαμ; Σι οιςσεύει η 

Εκκληςία μαρ γι’  ατσξύρ;  

Λζ άββεθμζ δδιζμονβήεδηακ πνίκ απυ ημκ μναηυ ηυζιμ ηαζ ημκ άκενςπμ. πςξ παναηηδνζζηζηά 

ακαθένεζ μ άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Μαθαιάξ, μ Θευξ «έπθαζε ημφξ αββέθμοξ πνίκ απυ ειάξ βζα πάνδ ιαξ 

βζα κα απμζηέθθμκηαζ ςξ δζάημκμζ, υπςξ θέβεζ μ Μαφθμξ, ζημφξ ιέθθμκηαξ κα ηθδνμκμιήζμοκ ηδκ 

ζςηδνία» (Β.Μ.Β., ηυι. 9μξ, ζεθ. 80, 81) 

Ξφιθςκα ιε ηδκ Λνευδμλδ εεμθμβία, υπςξ ζοκμρίγεηαζ ζηδκ δζδαζηαθία ημο αβίμο Εςάκκμο 

ημο Ααιαζηδκμφ, μζ άββεθμζ είκαζ οπάνλεζξ πκεοιαηζηέξ, αεζηίκδηεξ, εθεφεενεξ, αζχιαηεξ, πμο 

οπδνεημφκ ημκ Θευκ ηαζ είκαζ ηαηά πάνζκ αεάκαηεξ. Ου ζπήια ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ οπάνλεςκ 

αοηχκ, ιυκμκ μ Θευξ ηα βκςνίγεζ. Βίκαζ υιςξ αζχιαημζ ηαζ αεζηίκδημζ μζ άββεθμζ ζε ζπέζδ ιε ημφξ 

ακενχπμοξ. Ξέ ζφβηνζζδ ιε ημκ Θευ, ημκ ιυκμκ αζχιαημ, είκαζ δοζηίκδημζ ηαζ οθζημί. Βίκαζ πθαζιέκμζ 

απυ θεπηή φθδ. Θυκμκ μ Θευξ είκαζ αθδεζκά άτθμξ ηαζ αζχιαημξ. Αέκ έπμοκ ακάβηδ απυ βθχζζα ηαζ 

αημή, αθθά πθδνμθμνμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα πνμζςπζηά δζακμήιαηα ηαζ ηζξ απμθάζεζξ ημοξ, πςνίξ 

ημκ πνμθμνζηυ θυβμ. ηακ επζημζκςκμφκ ιε ημφξ ακενχπμοξ, ηυηε θαιαάκμοκ ζπήια ηαζ ιμνθή βζα 

κα ιπμνμφκ μζ άκενςπμζ κα ημφξ αθέπμοκ. Δ εέα ημοξ είκαζ θςηεζκή ηαζ ηα νμφπα ημοξ είκαζ ζοκήεςξ 

θεοηά, πνάβια πμο θακενχκεζ ηδκ ηαεανυηδηά ημοξ. Ονμθή ημοξ είκαζ δ εέα ημο Θεμφ, ημκ Λπμίμ 

αθέπμοκ, ηαηά ημ ιέηνμ ηδξ δοκαηυηδηυξ ημοξ. 

Λζ άββεθμζ ηαζ μζ ανπάββεθμζ, δζαθοθάηημοκ ηα ιένδ ηδξ βήξ, είκαζ άνπμκηεξ ηςκ θαχκ ηαζ ηςκ 

πςνχκ, υπςξ ημφξ υνζζεκ μ Αδιζμονβυξ, ηαηημπμζμφκ ηα ακενχπζκα ηαζ πνμζηαηεφμοκ υζμοξ ημφξ 

επζηαθμφκηαζ, ηονίςξ απυ ημ ιίζμξ ηαζ ηδκ ιακία ημο δζααυθμο. «πμο επζζηζάζεζ δ πάνζξ ζμο 
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Ώνπάββεθε, εηείεεκ ημο δζααυθμο δζχηεηαζ δ δφκαιζξ, μο θένεζ βάν ηχ θςηί ζμο πνμζιέκεζκ μ πεζχκ 

εςζθυνμξ…». (Αμλαζηζηυ ηςκ αίκςκ, 8δξ Ιμειανίμο). 

Ξέ ηάεε εεία Ηεζημονβία, δ μπμία είκαζ Ξφκαλδ μονακμφ ηαζ βήξ, ζοθθεζημονβμφκ ιε ημκ 

Ώνπζενέα ή ημκ Εενέα άββεθμζ. Ξηήκ ιζηνή είζμδμ, μ Ηεζημονβυξ παναηαθεί ημκ Ζφνζμ κα ζηείθδ 

αββέθμοξ, βζα κα ζοθθεζημονβήζμοκ ιαγί ημο ηαζ εα ζοκδμλμθμβήζμοκ ηδκ αβαευηδηα ημο Θεμφ. Λ 

Αζάημκμξ, επίζδξ, δέεηαζ: «άββεθμκ εζνήκδξ, πζζηυκ μδδβυκ, θφθαηα ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ 

διχκ πανά ημο Ζονίμο αζηδζχιεεα». 

―Βκκέα είκαζ ηα μονάκζα ηάβιαηα ηαζ ηνείξ ηάλεζξ ή ηνία ζοζηήιαηα, πμο ημ ηαεέκα απμηεθεί 

ηνζάδα‖. 

Δ πνχηδ ηνζάξ είκαζ αοηή πμο είκαζ πάκημηε βφνς απυ ημκ Θευ ηαζ είκαζ έημζιδ κα εκςεή ιε 

αοηυκ αιέζςξ, πςνίξ ηδκ ιεζμθάαδζδ ηακεκυξ. Βίκαζ δ ηάλδ ηςκ ελαπηενφβςκ Ξεναθίι ηαζ ηςκ 

πμθομιιάηςκ Ρενμοαίι ηαζ ηςκ αβζμηάηςκ Θνυκςκ. 

Αεοηένα ηάλδ είκαζ εηείκδ ηςκ Ζονζμηήηςκ, ηςκ Αοκάιεςκ ηαζ ηςκ Βλμοζζχκ. Ένβμ ηδξ είκαζ μζ 

δζεοεεηήζεζξ ηςκ ιεβάθςκ πναβιάηςκ, μζ εκένβεζεξ ηςκ εαοιάηςκ ηαζ μ Ονζζάβζμξ φικμξ, ημ Άβζμξ, 

Άβζμξ, Άβζμξ. 

Ονίηδ ηαζ ηεθεοηαία είκαζ δ ηάλδ ηςκ Ώνπχκ, ηςκ Ώνπαββέθςκ ηαζ ηςκ Ώββέθςκ, ημ 

παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ μπμίαξ είκαζ ημ ―θεζημονβζηυκ εκ δζαημκίαζξ ηαζ ηέθμξ μ ζενυξ φικμξ ημο 

Ώθθδθμφσα‖» (Φζθμηαθία, ηυι. 3μξ, ζεθ. 354, 355). 

Ώπυ ηδκ χνα πμο αβήηαιε απυ ηδκ ιήηνα ηδξ Βηηθδζίαξ, ηδκ Ζμθοιαήενα ημο ααπηίζιαημξ, 

ιάξ παναζηέηεζ έκαξ άββεθμξ, μ μπμίμξ είκαζ θφθαηαξ ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ ιαξ. Αέκ θεφβεζ 

απυ ημκηά εάκ ειείξ δεκ ημκ δζχλμοιε ιε ηδκ αιανηςθή γςή ιαξ. Βηείκμ πμο ημκ λακαθένκεζ ημκηά 

ιαξ είκαζ δ αθδεζκή ιεηάκμζα. Λζ άββεθμζ παίνμκηαζ ηαζ πακδβονίγμοκ, υηακ ηάπμζμξ ιεηακμή εζθζηνζκά. 

Ξηυ ηέθμξ ημο «Θζηνμφ Ώπμδείπκμο», ιζάξ ηαηακοηηζηήξ αημθμοείαξ πμο εα πνέπεζ κα ηδκ 

δζααάγμοιε υθμζ ιαξ ηάεε ανάδο, οπάνπεζ ιζά εαοιάζζα πνμζεοπή ζημκ θφθαηα άββεθυ ιαξ. 

Λ ζζμξ ΜαΎζζμξ έθεβε υηζ πνέπεζ κα πνμζπαεήζμοιε κα απμηηήζμοιε θζθία ιε ημφξ αβίμοξ ηαζ 

ημφξ αββέθμοξ. Εδαίηενα, ιε ημκ άβζμ ημο μπμίμο θένμοιε ημ υκμια ηαζ ιε ημκ θφθαηα άββεθυ ιαξ. 

Ζαί αοηυ ιπμνεί κα βίκδ ιε ηδκ μνβακζηή έκηαλή ιαξ ζηδκ πκεοιαηζηή αηιυζθαζνα ηδξ Βηηθδζίαξ, ιε 

ηδκ αδζάθεζπηδ πνμζεοπή, ηδκ ιοζηδνζαηή γςή ηαζ ηδκ άζηδζδ, ήημζ ηδκ αίςζδ ηςκ εκημθχκ ημο 

Ρνζζημφ. 

π. Γεϊργιοσ Παπαβαρνάβασ 

 

5. Γιασί σα δαιμόμια ειςήλθαμ ςσα γξτπξύμια και γιασί ατσά έοεςαμ αο’σξ 

γκπεμό ςσημ λίμμη και ομίγηκαμ; (Λκ 8,33) 

Θεηά ἀπυ ηήκ ηαηάπαοζδ ηῆξ ηνζηοιίαξ ὁ Ημοηᾶξ πενζβνάθεζ ηήκ εεναπεία ημῦ δαζιμκζζιέκμο 

ζηά Γάδανα (αθ. ηαζ Θηε 8,28-34· Θη 5,1-20). Ἡ ὁιμθμβία ηῶκ δαζιμκίςκ ηαί  ἐηδίςλή ημοξ ἀπυ 

ημφξ πμίνμοξ ἔνπεηαζ ὡξ ἀπάκηδζδ ζηυ ἐνχηδια ηῶκ ἔηεαιαςκ ιαεδηῶκ· «ηίξ ἄνα μὗηυξ ἐζηζκ;» 

(8,25). Θέ ηήκ πμηαβή ηῆξ δαζιμκζηῆξ θεβεχκαξ ἀπμδεζηκφεηαζ βζά ἄθθδ ιζά θμνά  εεσηή ἐλμοζία 

ημῦ Ἰδζμῦ, ζηήκ ὁπμία πμηάπεδηε  ηνζηοιζζιέκδ εάθαζζα. 

λεθευκηα δὲ ηὰ δαζιυκζα ἀπὸ ημῦ ἀκενχπμο εἰζῆθεμκ εἰξ ημὺξ πμίνμοξ, ηαὶ ὥνιδζεκ  ἀβέθδ 

ηαηὰ ημῦ ηνδικμῦ εἰξ ηὴκ θίικδκ ηαὶ ἀπεπκίβδ.  (8,33) 

Θέ ηήκ ἄδεζα ημῦ Ἰδζμῦ, θμζπυκ, ηά δαζιυκζα αβῆηακ ἀπυ ηυκ δαζιμκζζιέκμ ηαί ιπῆηακ ζηά 

βμονμφκζα. ηεῖκα ηυηε ηνμιαβιέκα ὅνιδζακ ζηυκ βηνειυ, ἔπεζακ ζηήκ θίικδ ηαί πκίβδηακ. 

Ξφιθςκα ιέ ηήκ πθδνμθμνία πμφ δίκεζ ὁ εαββεθζζηήξ Θᾶνημξ (αθ. 5,13), ηά βμονμφκζα ἦηακ 

πενίπμο δφμ πζθζάδεξ.  Ζφνζμξ ἐπέηνερε κά πκζβμῦκ βζά πμζηίθμοξ θυβμοξ, ὅπςξ: 

 α) κά ἀπμδεζπεεῖ ὅηζ ὁ ζαηακᾶξ εἶκαζ πανηηή ὀκηυηδηα, πνυζςπμ· δέκ εἶκαζ  πνμζςπμπμίδζδ 

ημῦ ηαημῦ· 

 α) κά ἀπμδεζπεεῖ  ηαηαζηνμθζηή ιακία ηῶκ δαζιμκίςκ, πμφ ιυκμ βζά ηυ ηαηυ ηαί ηυκ ὄθεενμ 

ἐπζζηναηεφμοκ ηίξ δοκάιεζξ ημοξ· 
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 β) κά βίκεζ θακενυ πυζμζ ηαί πμζμί ηαημζημῦζακ ηυζα πνυκζα ζηυκ δοζηοπζζιέκμ ἄκδνα· 

 δ) κά θάιρεζ βζά ἄθθδ ιζά θμνά  εεσηή δφκαιδ ημῦ Ἰδζμῦ· 

 ε) κά θακενςεεῖ  πνυκμζα ημῦ Θεμῦ πμφ ηαί ημφξ ηαημίημοξ ηῆξ πενζμπῆξ θφθαλε ἀπυ ηήκ 

ηαηία ηυζςκ δαζιμκίςκ -δέκ ἐπέηνερε κά αθάρμοκ ημφξ ἀκενχπμοξ- ηαί ηυκ ἴδζμ ηυκ δαζιμκζζιέκμ 

πνμζηάηεοζε ἀπυ πεζνυηενεξ ζοιθμνέξ· 

 ζη) κά θακεῖ  ἀπανζζηία ηῶκ Γαδανδκῶκ, μἱ ὁπμῖμζ ιεηά ἀπυ ἕκα ηυζμ ιεβάθμ ζδιεῖμ, ἀκηί κά 

επανζζηήζμοκ ηυκ Ζφνζμ, ηυκ δζχπκμοκ ἀπυ ηήκ πχνα ημοξ· 

 γ) κά ηζιςνδεεῖ  πανακμιία ηῶκ ἰμοδαίςκ, μἱ ὁπμῖμζ πανά ηήκ ἀπαβυνεοζδ ημῦ ιςζασημῦ 

κυιμο (αθ. Ηε 11,7· Αε 14,8) ἀζπμθμῦκηακ ιέ ηήκ ἐηηνμθή πμίνςκ. Ἦηακ ιία πμθφ ἀπμδμηζηή 

ἐπζπείνδζδ, ηαευζμκ μἱ Νςιαῖμζ πμφ ηαημζημῦζακ ζηήκ Μαθαζζηίκδ ηαί ηυ πθῆεμξ ηῶκ ἐεκζηῶκ πμφ 

δζέιεκε ζηήκ πενζμπή ηῆξ Αεηαπυθεςξ ἀηνζαμπθήνςκακ ηυ δοζεφνεημ ζηά ιένδ ἐηεῖκα πμζνζκυ ηνέαξ. 

῎Δεεθε ὁ Ζφνζμξ κά δχζεζ ἕκα δεῖβια ηῆξ δζηαζμηνζζίαξ ημο, κά θακενχζεζ ὅηζ  δφκαιή ημο δέκ 

εενβεηεῖ ιυκμ ἀθθά ιπμνεῖ ἐπίζδξ, ὅηακ αηυξ ηνίκεζ, κά ηζιςνεῖ αζηδνά, βζά ηυκ ζςθνμκζζιυ ηαί 

ηήκ ιεηάκμζα ηῶκ ἀκενχπςκ.  Ζφνζμξ, ὅπςξ παναηδνεῖ ὁ ΐαζίθεζμξ Ξεθεοηείαξ, «ζοβπςνεῖ ηὰ 

ἐθάηημκα, ἵκ‘ ἐπζβκῶιεκ ηὰ ιείγμκα». πζηνέπεζ ηάπμζεξ θμνέξ ιία ιζηνή γδιία, βζά κά ιᾶξ πανίζεζ 

ιεβάθεξ ἀπμηαθφρεζξ. 

 λάθθμο, εἶκαζ ἀλζμζδιείςημ ὅηζ  ζμθία ημῦ Ζονίμο ζηνέθεζ ηά αέθδ ηῶκ δαζιμκίςκ ἐκακηίμκ 

ημοξ. «κῶ ζπεδίαγακ κά αθάρμοκ ηυ ἔνβμ ημο, ἔπαεακ αηά ηήκ ιεβαθφηενδ αθάαδ. Ξοκέαδ, 

δδθαδή, ηυ ἀκηίεεημ ἀπυ αηυ πμφ ἐπζεοιμῦζακ. Ἔθαιρε  δφκαιδ ημῦ Ρνζζημῦ ηαί θακενχεδηε  

δζηή ημοξ ἀζεέκεζα ηαί ηαηία», ζπμθζάγεζ εὔζημπα ὁ Γζβααδκυξ. 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Γζροντασ Κλεόπα Ιλιε  

Ο ΑΓΙΟ ΟΝΟΤΥΡΙΟ Ο ΜΕΓΑ 

Ἦηακ ηάπμηε ἕκαξ ααζζθεφξ ηῆξ Μενζίαξ, βκςζηυξ ζημφξ ἱζημνζημφξ Ιανζίηαξ, ὁ ὁπμῖμξ ἔγδζε, 

ὅηακ ζηήκ Νχιδ ἐααζίθεοε ὁ εἰδςθμθάηνδξ αημηνάημναξ Αζμηθδηζακυξ. Ώηυξ ὁ Ιανζίηαξ ἀπυ ηά 

ἔνβα ημο βκςνζγυηακ ὅηζ ἦηακ εἴηε ἐλ ὁθμηθήνμο πνζζηζακυξ, ἤ δέκ ἦηακ ηαί πμθφ ιαηνζά ιέ ηά ἔνβα 

ημο ἀπυ ηυκ Ρνζζηζακζζιυ, δζυηζ εἶκαζ βκςζηυ ἀπυ ηήκ ἱζημνία ὅηζ ιενζημί ἀπυ ημφξ ααζζθεῖξ ηῆξ 

Μενζίαξ ἦηακ πθδζζέζηενα ζηήκ πίζηζ ημῦ Ρνζζημῦ ιέ ηά ἔνβα ημοξ. 

Ἔηζζ αηυξ ὁ ααζζθεφξ γχκηαξ πμθθά πνυκζα ιέ ηήκ ααζίθζζζά ημο ηαί ιή ἔπμκηαξ παζδζά ἐλ 

αἰηίαξ ημο, ἐπεεφιδζε πάνα πμθφ κά πνμζεοπδεῆ ἀπυ ηά αάεδ ηῆξ ηανδζᾶξ ημο ζηυκ Θευ βζά κά ημῦ 

πανίζδ ἕκα παζδί. Ἔηζζ, ἀημφμκηαξ ὁ Θευξ ηήκ πνμζεοπή ημο, ιεηά ἀπυ πμθθά πνυκζα  ααζίθζζζα 

ἔιεζκε ἔβηομξ ζηυκ ιαηάνζμ κμφθνζμ, ηυκ ιεβάθμ αηυκ ἀζηδηή ηῆξ ἐνήιμο, θίθμ ηαί ἐναζηή ημῦ 

Θεμῦ. 

πεζδή ὁ δζάαμθμξ ιζζεῖ ηυ ἀκενχπζκμ βέκμξ, αθέπμκηαξ ηά ηαθά ηά ὁπμῖα ἐβέκμκημ ηαί 

εέθμκηαξ κά ηά ἐιπμδίζδ, πανμοζζάζεδηε ιέ ηήκ ιμνθή ἑκυξ λέκμο ζηυκ ααζζθέα ηαί ημῦ εἶπε: 

-ΐαζζθεῦ, κά βκςνίγδξ ὅηζ ηυ ιςνυ πμφ ηομθμνήεδηε ζηήκ ημζθία ηῆξ ααζίθζζζαξ δέκ εἶκαζ ἀπυ 

ζέκα, ἀθθά ἀπυ ηάπμζμκ δμῦθμκ ζμο. άκ εέθδξ κά βκςνίζδξ ηήκ ἀθήεεζα, κά ηάκδξ αηυ πμφ εά ζμῦ 

εἰπῶ: Ὅηακ βεκκδεῆ ηυ παζδί, κά δζαηάλδξ κά ἀκαθεῆ ιία ιεβάθδ θςηζά ηαί κά νίλμοκ ηυ παζδί ιέζα 

ηαί, ἐάκ δέκ ηαεῖ, αηυ εά εἶκαζ ζδιεῖμ ὅηζ ηυ παζδί αηυ εἶκαζ δζηυ ζμο ἀθδεζκά. άκ ὅιςξ ηαεῖ, ηυηε 

ἀπμδεζηκφεηαζ ὅηζ δέκ ἦηακ δζηυ ζμο. 

Ἔηζζ ὁ ααζζθεφξ πζζηεφμκηαξ ζηά δζααμθζηά αηά θυβζα, ὠνβίζεδηε πάνα πμθφ ηαί ἐιάθςζε 

ζηθδνά ηήκ ααζίθζζζα. Ὅιςξ ἔηνοαε ιέζα ημο ὅ,ηζ ημῦ εἶπε ὁ δζάαμθμξ βζά κά βίκδ βκςζηυ ηυ 

βεβμκυξ ζηυκ ηαηάθθδθμ ηαζνυ. Ἀθμῦ ζοιπθδνχεδηε ὁ ηαζνυξ ηῆξ βεκκήζεςξ  ααζίθζζζα ἐβέκκδζε 

ἀβυνζ. Ζζ ἐκῶ ὁ ααζζθεφξ ζάκ ἄκδναξ, εά ἔπνεπε κά πανῆ βζά ηυ κεμβέκκδημ ἀβυνζ ημο, ὠνβίζεδηε 

πμθφ ηαί ηανάπεδηε.  
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Ἅνπαλε ηυ παζδί ηαί ηυ ἐπέηαλε ζηήκ θςηζά.  Μακημδφκαιμξ Θευξ, ὁ πμῖμξ θοθάβεζ ηά κήπζα 

ιέ ηήκ εαοιαζηή Ομο δφκαιζ, πνμζηάηεοζε ηζ αηυ ηυ παζδί ἀπυ ηήκ θςηζά ὁθυηθδνμ ηαί ἀπείναπημ 

ἀπυ ηίξ θθυβεξ. 

Ὄπζ ιυκμ αηυ, ἀθθά ηαί ἄθθμ εαοιαζηυ ἔνβμ ηεθέζεδηε. Αζυηζ ηυ ιςνυ, ὅηακ ἦηακ ιέζα ζηήκ 

θςηζά, ὕρςζε ηά πενάηζα ημο πνυξ ηυκ Θευ ηαί πνμζεοπήεδηε. Ὅηακ εἶδε αηυ ηυ ιεβάθμ εαῦια ὁ 

παηέναξ ημῦ παζδζμῦ, ἐλεπθάβδ ηαί ηαηάθααε ὅηζ ἐλαπαηήεδηε ἀπυ ηυκ δζάαμθμ. 

ΐβάγμκηαξ ηυ ιςνυ ἀκέπαθμ ἀπυ ηήκ θςηζά, ἄββεθμξ Ζονίμο ἐιθακίζεδηε ζηυκ ααζζθέα ηαί ηυκ 

ἐιάθςζε δζυηζ ἐπίζηεοζε ζηήκ πμκδνή πνυηαζζ ημῦ δζααυθμο. Ἀιέζςξ ὁ ἄββεθμξ δζέηαλε κά ααπηζζεῆ 

ηυ παζδάηζ ηαί κά ηυ ὀκμιάζμοκ κμφθνζμ, ηαηυπζκ κά ηυ θένμοκ ζηήκ ἔνδιμ, ὅπμο εά ηυ 

ηαεμδδβήζδ ὁ Θευξ, δζυηζ εἶκαζ εέθδιά Ομο ηυ παζδί αηυ κά βίκδ ιέβαξ ἐναζηήξ ηαί ἐηθεηηυξ ημῦ 

Θεμῦ. Ἔηζζ, ὁ ααζζθεφξ ἀιέζςξ ζδηχεδηε ηαί παίνκμκηαξ ζηήκ ἀβηαθζά ημο ηυ παζδί, ζφιθςκα ιέ 

ηήκ εέθδζζ ημῦ Θεμῦ, ηυ ἔθενε ζηήκ ἔ νδιμ ηῆξ Ώἰβφπημο. 

Ὅηακ ηυ ιεηέθενε ζηήκ ἔνδιμ, ηυκ ζοκάκηδζε ιία ἐθαθίκα, πμφ ζηάθεδηε ἀπυ ηυκ Θευ βζά κά 

δζαενέρδ ηυ ιςνυ ιέ ηυ βάθα ηδξ, ὅζμ εά πδβαίκδ ζηυκ δνυιμ ὁ παηέναξ ημο. ΐαδίγμκηαξ δίπθα 

ζηυκ ααζζθέα  ἐθαθίκα, λαθκηά ἔπεζε ηάης βζά κά δχζδ βάθα ζηυ ιςνυ. Ουηε ὁ παηέναξ ημῦ ιςνμῦ 

αθέπμκηαξ αηυ ηυ εαῦια, ἐεαφιαζε βζά ηήκ πνυκμζα ημῦ Θεμῦ ηαί ἔηναλε ιέ εαοιαζιυ: 

-Οχνα ἐβκχνζζα ὅηζ ηυ παζδί ιμο εά βίκδ ιεβάθμξ θίθμξ ηαί ἐηθεηηυξ ημῦ Θεμῦ. 

ΐαδίγμκηαξ ἀνηεηυ δνυιμ ἀηυιδ, ἔθεαζακ ζηά ζφκμνα ηῆξ ΘδααΎδμξ ζηήκ πχνα ηῆξ Ώἰβφπημο. 

Φεάκμκηαξ ζηήκ πυθζ νιμφπμθζ, ενῆηακ ἕκα ιμκαζηήνζ, ὄπ ιαηνζά ἀπυ ηήκ πυθζ, ζ᾿ ἕκα ἐλαζνεηζηυ 

ηαί ὡναῖμ ηυπμ. 

Ώηυ ηυ ιμκαζηήνζ ἐηαθεῖημ ημῦ νίημο ηαί εἶπε πενί ημφξ 100 ἐκανέημοξ ιμκαπμφξ. Ζαί δζέηαλε 

ὁ Θευξ ζηυκ ααζζθέα κ᾿ ἀθήζδ ἐηεῖ ηυκ βοζυ ημο. 

Ουηε ὁ βμφιεκμξ ημῦ ιμκαζηδνζμῦ αημῦ ἐεαφιαζε βζά ηυκ ἐνπμιυ ημῦ ααζζθέςξ ἀπυ ηήκ 

Μενζία. Ουκ πμδέπεδηε ιέ ιεβάθδ ηζιή. Θεηά ὁ ααζζθεφξ δζδβήεδηε ζηυκ βμφιεκμ ιέ ὅθεξ ηίξ 

θεπημιένεζεξ βζά ηυ ιςνυ ηαί ὅηζ ιέ ἐκημθή ημῦ Θεμῦ, ἦθεε ζηυ ιμκαζηήνζ ημο. 

Ἀημφμκηαξ ὅθα αηά ὁ βμφιεκμξ ιέ ἔηπθδλζ, εἶπε ζηυκ ααζζθέα: 

-Μῶξ ηαί πμζυξ ἀπυ ἐιᾶξ ιπμνεῖ κά δζαενέρδ ηυ ιςνυ αηυ ηυ ὁπμῖμκ ἔπεζ ἀκάβηδ ἀπυ βάθα 

ιδηνζηυ, δζυηζ ζηυ ιμκαζηήνζ ιαξ δέκ ιπμνεῖ κά εἰζέθεδ βοκαῖηα; 

Ζαί ὁ ααζζθεφξ ημῦ ἀπήκηδζε: 

-Ζαεχξ ιέπνζ ηχνα ηυ δζέενερε ὁ Θευξ ζηέθθμκηαξ ιία ἐθαθίκα ημκηά ιμο ηαηά ηήκ δζαδνμιή 

ιμο ιέπνζ ἐδῶ, ἔηζζ ηαί ἀπ᾿ἐδῶ ηαί ἐιπνυξ εά ηυ ενέρδ  ἴδζα  ἐθαθίκα, ὅζμ εά πνεζάγεηαζ ηυ βάθα 

βζά κά ιεβαθχζδ. 

Ἔηζζ ὁ ααζζθεφξ ἀθήκμκηαξ ηυ παζδί ημο ζηυκ Θευ ηαί ἐιπζζηεφμκηάξ ημ ζηυκ πάηεν βμφιεκμ, 

ἐπέζηνερε ζηυ ζπίηζ ημο. Ἡ ἐθαθίκα ζηάεδηε δίπθα ἀπυ ηυ ιμκαζηήνζ ηαί ἔηνεθε ιέ ηυ βάθα ηδξ ηυ 

ιςνυ ιέπνζ ηήκ θζηία ηῶκ ηνζῶκ ἐηῶκ. 

Ἀθμῦ ζοιπθδνχεδηακ ηνία πνυκζα,  ἐθαθίκα ἀκεπχνδζε βζά ηήκ ἔνδιμ κά γήζδ ιέ ηά ἄθθα 

ἐθάθζα. Ἀθμῦ ηυ παζδί ἔθεαζε ζηήκ θζηία ηῶκ ἑπηά ἐηῶκ, ζοπκά ἐπήβαζκε ζηήκ ηνάπεγα ηαί 

γδηχκηαξ ἕκα ημιιάηζ ρςιί ἐπήβαζκε ζηυ κημοαάνζ ηῆξ ἐηηθδζίαξ, ὅπμο ἦηακ ἐηεῖ γςβναθζζιέκδ ιία 

εἰηυκα ηῆξ Ζονίαξ Θεμηυημο,  ὁπμία ηναημῦζε ζηήκ άβηαθζά ηδξ ηυκ Ζφνζυ ιαξ Ἰδζμῦ Ρνζζηυ. 

Μθδζζάγμκηαξ ὁ ιζηνυξ κμφθνζμξ ηήκ εἰηυκα, ὄκηαξ ἀεῶμξ ηαί ἅβζμξ, ιζθμῦζε γςκηακά ιέ ηυκ Ρνζζηυ 

πμφ ἦηακ ζηήκ εἰηυκα. Ζαί ημῦ ἔθεβε ημῦ ιζηνμῦ Ρνζζημῦ ὁ κμφθνζμξ: 

-Ζαί Ξφ εἶζαζ ιζηνυξ, ὅπςξ εἶιαζ ηζ ἐβχ. Ὅιςξ ἐβχ πδβαίκς ζηήκ ηνάπεγα, γδηῶ ρςιί ἀπυ ηυκ 

ηναπεγάνδ ηαί ηνχβς, ἀθθά ἐζφ δέκ ηνχβεζξ πμηέ. Γζαηί ααζακίγεζαζ ἔηζζ, ιή ηνχβμκηαξ ηίπμηε; Ἰδμφ, 

θάαε ηυ ιενίδζυ ιμο ηαί θάβε. 

Ζαί ηυ Ιήπζμ ὁ Ρνζζηυξ, ἅπθςζε ηά πένζα Ομο ηαί ἐπῆνε ἀπυ ηυκ κμφθνζμ ηυ ρςιί, ηυ ὁπμῖμκ 

ηαί ἄνπζζε κά ηυ ηνχβδ. 

Ου εαῦια αηυ ἔβζκε ὄπζ ιυκμ ιία ἤ δφμ ἀθθά πμθθέξ θμνέξ. ΐθέπμκηαξ ὁ ηναπεγάνδξ κά ιπαίκδ 

ηυ παζδί ζηήκ ηναπεγανία ηαί κά παίνκδ ρςιί ζοπκά, ἄνπζζε κά ηυ παναημθμοεῆ πμῦ ηυ πδβαίκεζ. 
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ΐθέπμκηάξ ημ ὅηζ ἔιπαζκε ηάεε θμνά ζηήκ ἐηηθδζία ηαί ζηεηυηακ ἔλς ὅπμο ἦηακ  εἰηυκα ηῆξ 

Μακαβίαξ, ἔδζκε ηυ ρςιί ημο ζηυκ Ρνζζημφθδ. 

ΐθέπμκηαξ αηυ ηυ εαῦια ὁ ηναπεγάνδξ εἰδμπμίδζε ηυκ βμφιεκμ ηαί ὅθμοξ ημφξ παθαζμφξ 

παηένεξ ηαί ημφξ ἀκεημίκςζε ηυ εαῦια. Ουηε ὁ βμφιεκμξ εἶπε ζηυκ ηναπεγάνδ: 

-Ὅηακ ὁ ιζηνυξ κμφθνζμξ εά γδηήζδ ρςιί ἀπυ ζέκα, κά ιή ημῦ δχζδξ, ἀθθά κά ηυ ἐνςηήζδξ: 

«Μήβαζκε κά γδηήζδξ ρςιί ἀπ᾿ Ώηυκ πμφ ημῦ ἔδςζεξ ἐζφ ηυζεξ θμνέξ». 

Μνάβιαηζ ὁ ηναπεγάνδξ ἔηαιε ὅπςξ ημῦ εἶπε ὁ βμφιεκμξ. 

Ουηε ηυ παζδί, ὄκηαξ πεζκαζιέκμ, ἐπῆβε ηθαίβμκηαξ ιπνμζηά ζηήκ εἰηυκα ηῆξ Μακαβίαξ ηαί εἶπε 

ζηυ Ιήπζμ Ρνζζηυξ, ὁ πμῖμξ ἦηακ ζάκ γςκηακυξ ζηήκ εἰηυκα: 

- ηναπεγάνδξ δέκ εέθεζ κά ιμῦ δχζδ ρςιί ηαί ηχνα ἐβχ πεζκῶ. Αυξ ιμο ζφ, δζυηζ ἐβχ ζμῦ 

ἔδςζα πμθθέξ θμνέξ. 

Ζαί ἀιέζςξ ὁ Ρνζζηυξ ημῦ ἔδςζε ἕκα ιεβάθμ ρςιί, θνέζημ ηαεανυ ηαί ὡναῖμ, ἄζπνμ ζάκ ηυ 

πζυκζ ηαί γεζηυ. Ζαί ἦηακ ηυ ημιιάηζ ημῦ ρςιζμῦ ηυζμ ιεβάθμ, ὥζηε ιυθζξ ιεηά δοζημθίαξ ιπμνμῦζε 

κά ηυ ιεηαθένδ ὁ ιζηνυξ κμφθνζμξ. πῆβε ζηυκ βμφιεκμ ηαη᾿ εεεῖακ θέβμκηάξ ημο ιέ παζδζηή 

πανά: «Ἰδμφ, ὁ Ρνζζηυξ ιμῦ ἔδςζε ρςιί!» 

Θαοιάγμκηαξ ὁ βμφιεκμξ βζά ηυ εαῦια αηυ, ἐηάθεζε ημφξ παηένεξ ηαί ημφξ ἔδεζλε ηυ 

εαοιαζηυ ρςιί ηαί δζέηαλε ζηυκ ηναπεγάνδ κά δζδβῆηαζ ηυ εαῦια ζέ ὅπμζμκ ἔαθεπε κά ἔνπεηαζ ζηυ 

ιμκαζηήνζ. νςηήεδηε ηαηυπζκ ὁ κμφθνζμξ ἀπυ ημφξ Μαηένεξ ηαί ημφξ εἶπε ὅηζ ἀθδεζκά ημῦ ἔδςζε 

ηυ ρςιί ιέ ηυ πένζ Ομο ὁ ιζηνυξ Ρνζζηυξ. Ουηε μἱ παηένεξ ἄνπζζακ κά επανζζημῦκ ηαί δμλμθμβμῦκ 

ηυκ Ρνζζηυ πμφ ἔηαιε ηέημζμ εαῦια ιέ ηυκ ιζηνυκ κμφθνζμκ. Θεηά ἔημρακ ηυ ρςιί αηυ ζέ ιζηνά 

ηειάπζα ηαί ἐπῆνακ ὅθμζ βζά εθμβία. 

Ἔγδζε ἀηυιδ ὁ κμφθνζμξ θίβα πνυκζα ζηυ ιμκαζηήνζ ηαί ιεηά ηαηχηδζε ζηυ αάεμξ ηῆξ ἐνήιμο 

ηῆξ Ώἰβφπημο, ὅπμο ἀλζχεδηε κά ημῦ θένδ ρςιί ἄββεθμξ Ζονίμο. Ἀπυ ἐηεῖ ζέ θζηία 100 έηῶκ 

ιεηαηέεδηε ζηυκ Ζφνζμ ηαί ἀκῆθεε  ροπή ημο ιέ πμθθή δυλα ζημφξ μφνακμφξ. 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Ποιοσ κα ρίξει τον άλλον 
Ρςνίγμοιε ηα παζδζά ζε ζζάνζειεξ μιάδεξ. Δ ιία ένπεηαζ ακηζιέηςπδ ιε ηδκ άθθδ. Μνμζμπή, ηάεε 

παζδί κα έπεζ ακηίπαθμ. Γμκαηίγμοκ ηαζ αημοιπμφκ μ έκαξ ζηζξ παθάιεξ ημο άθθμο. Θε ημ ζφκεδια 

ανπίγμοκ κα ζπνχπκμκηαζ ιυκμκ ιε ηζξ παθάιεξ ημοξ. Ζενδίγμοκ αοημί πμο ηαηάθενακ κα νίλμοκ ημοξ 

άθθμοξ. 

2.  Τραυματίασ 
Έκα παζδί οπμδφεηαζ ημκ ηναοιαηζζιέκμ ηαζ ηάεε μιάδα πνέπεζ κα ζηεθηεί αθθά ηαζ κα δμηζιάζεζ 

ημοξ πζεακμφξ ηνυπμοξ ιεηαθμνάξ ημο. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:  

- Έπεηε ιία ζπάκζα αννχζηζα. Ξαξ ζοκζζηχ κα ηάκεηε πμθθά αιιυθμοηνα. 

- Ζαζ ιε ηα αιιυθμοηνα εα εεναπεοηχ, βζαηνέ ιμο; 

- πζ, ηα αιιυθμοηνα είκαζ βζα κα ζοκδείζεηε ηδκ ζδέα ημο πχιαημξ. 

 

ΒΙΝΤΕΟ:  
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ ΛΑ ΔΗΠΑΗ ΦΡΥΣΝΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppeekzYrD5s . 

https://www.youtube.com/watch?v=ppeekzYrD5s
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τμάμσηςη 6η 

 

αββασξκύπιακξ,  

14 – 15 Νξεμβπίξτ 2015 

Η μεσά θάμασξμ ζψή 
 

 

Όςιοσ Παΐςιοσ ο Αγιορείτθσ 

1. Όσαμ οεθάμει ξ άμθπψοξρ, ςτμαιςθάμεσαι αμέςψρ ςε σι κασάςσαςη 

βπίςκεσαι; 

Ιαζ, ζοκένπεηαζ ηαζ θέεζ «ηζ έηακα;», αθθα «θασκηά βζυη» (ζηα Ομονηζηά: «δεκ οπάνπεζ υθεθμξ, δεκ 

οπάνπεζ παΎνζ»), δδθαδή δεκ μθεθεί αοηυ. πςξ έκαξ ιεεοζιέκμξ, ακ ζημηχζδ θ.π. ηδκ ιάκα ημο, 

βεθάεζ, ηναβμοδάεζ, επεζδή δεκ ηαηαθαααίκεζ ηζ έηακε, ηαζ, υηακ λειεεφζδ, ηθαίεζ ηαζ μδφνεηαζ ηαζ θέεζ 

«ηζ έηακα;», έηζζ ηαζ υζμζ ζ' αοηήκ ηδκ γςή ηάκμοκ αηαλίεξ είκαζ ζακ ιεεοζιέκμζ. Αεκ ηαηαθαααίκμοκ 

ηζ ηάκμοκ, δεκ αζζεάκμκηαζ ηδκ εκμπή ημοξ. ηακ υιςξ πεεάκμοκ, ηυηε θεφβεζ αοηή δ ιέεδ ηαζ 

ζοκένπμκηαζ. Ώκμίβμοκ ηα ιάηζα ηδξ ροπήξ ημοξ ηαζ ζοκαζζεάκμκηαζ ηδκ εκμπή ημοξ, βζαηί δ ροπή, 

υηακ αβδ απυ ημ ζχια, ηζκείηαζ, αθέπεζ, ακηζθαιαάκεηαζ ιε ιζα αζφθθδπηδ ηαπφηδηα. 

Θενζημί νςημφκ πυηε εα βίκδ δ Αεοηένα Μανμοζία. Γζα ημκ άκενςπμ υιςξ πμο πεεαίκεζ βίκεηαζ 

ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ δ Αεοηένα Μανμοζία, βζαηί ηνίκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ημκ 

ανίζηεζ μ εάκαημξ. 

 

2. Πώρ είμαι ξι κξλαςμέμξι; 

Βίκαζ οπυδζημζ κεηνμί (οπυδζημξ=μ ηαηδβμνμφιεκμξ πμο δεκ έπεζ πενάζεζ αηυια απυ δίηδ) 

θοθαηζζιέκμζ, πμο ααζακίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηζξ αιανηίεξ πμο έηακακ ηαζ πενζιέκμοκ κα βίκδ δ ηεθζηή 

δίηδ, δ ιέθθμοζα ηνίζδ. Ππάνπμοκ αανοπμζκίηεξ, οπάνπμοκ ηαζ οπυδζημζ ιε εθαθνυηενεξ πμζκέξ. 

 

3. Και ξι Άγιξι και ξ ληςσήρ; 

Λζ Άβζμζ ηαζ μ θδζηήξ είκαζ ζημκ Μανάδεζζμ, άθθα δεκ έπμοκ θάαεζ ηδκ ηέθεζα δυλα, υπςξ ηαζ μζ 

οπυδζημζ είκαζ ζηδκ ηυθαζδ, άθθα δεκ έπμοκ θάαεζ ηδκ ηέθεζα ηαηαδίηδ. Λ Θευξ, εκχ έπεζ πεζ εδχ ηαζ 

ηυζμοξ αζχκεξ ημ «ιεηακμείηε ήββζηε βαν δ ααζζθεία ηςκ μονακχκ», παναηείκεζ-παναηείκεζ ημκ πνυκμ, 

επεζδή πενζιέκεζ ειάξ κα δζμνεςεμφιε. Ώθθά ειείξ παναιέκμκηαξ ζηζξ ηαημιμζνζέξ ιαξ αδζημφιε ημοξ 

Ώβίμοξ, βζαηί δεκ ιπμνμφκ κα θάαμοκ ηδκ ηέθεζα δυλα, ηδκ μπμία εα θάαμοκ ιεηά ηδκ ιέθθμοζα 

Ζνίζδ. 

 

4. Οι τοόδικξι μεκπξί μοξπξύμ μα οπξςεύφξμσαι; 

Ένπμκηαζ ζε ζοκαίζεδζδ ηαζ γδημφκ αμήεεζα, αθθά δεκ ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ. 

ζμζ ανίζημκηαζ ζημκ Άδδ ιυκμκ έκα πνάβια εα ήεεθακ απυ ημκ Ρνζζηυ: κα γήζμοκ πέκηε θεπηά, βζα 

κα ιεηακμήζμοκ. Βιείξ πμο γμφιε, έπμοιε πενζεχνζα ιεηακμίαξ, εκχ μζ ηαδιέκμζ μζ ηεημζιδιέκμζ δεκ 

ιπμνμφκ πζα ιυκμζ ημοξ κα ηαθοηενεφζμοκ ηδκ εέζδ ημοξ, αθθά πενζιέκμοκ απυ ιαξ αμήεεζα. Γζ' αοηυ 

έπμοιε πνέμξ κα ημοξ αμδεμφιε ιε ηδκ πνμζεοπή ιαξ. 

Θμο θέεζ μ θμβζζιυξ υηζ ιυκμκ ημ δέηα ημζξ εηαηυ απυ ημοξ οπυδζημοξ κεηνμφξ ανίζημκηαζ ζε 

δαζιμκζηή ηαηάζηαζδ ηαζ, εηεί πμο είκαζ, ανίγμοκ ημκ Θευ, υπςξ μζ δαίιμκεξ. Αεκ γδημφκ αμήεεζα, 

αθθά ηαζ δεκ δέπμκηαζ αμήεεζα. Γζαηί, ηί κα ημοξ ηάκδ μ Θευξ; Ξακ έκα παζδί πμο απμιαηνφκεηαζ απυ 
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ημκ παηένα ημο, ζπαηαθάεζ υθδ ηδκ πενζμοζία ημο ηαζ απυ πάκς ανίγεζ ημκ παηένα ημο. Β, ηζ κα ημ 

ηάκδ αοηυ μ παηέναξ ημο; Λζ άθθμζ υιςξ οπυδζημζ, πμο έπμοκ θίβμ θζθυηζιμ, αζζεάκμκηαζ ηδκ εκμπή 

ημοξ, ιεηακμμφκ ηαζ οπμθένμοκ βζα ηζξ αιανηίεξ ημοξ. Γδημφκ κα αμδεδεμφκ ηαζ αμδεζμφκηαζ εεηζηά 

ιε ηζξ πνμζεοπέξ ηςκ πζζηχκ. Ομοξ δίκεζ δδθαδή μ Θευξ ιζα εοηαζνία, ηχνα πμο είκαζ οπυδζημζ, κα 

αμδεδεμφκ ιέπνζ κα βίκδ δ Αεοηένα Μανμοζία. Ζαζ υπςξ ζ' αοηήκ ηδκ γςή, ακ ηάπμζμξ είκαζ θίθμξ ιε 

ημκ ααζζθζά, ιπμνεί κα ιεζμθααήζδ ηαζ κα αμδεήζδ έκακ οπυδζημ, έηζζ ηαζ ακ είκαζ ηακείξ «θίθμξ» ιε 

ημκ Θευ, ιπμνεί κα ιεζμθααήζδ ζημκ Θευ ιε ηδκ πνμζεοπή ημο ηαζ κα ιεηαθένδ ημοξ οπυδζημοξ 

κεηνμφξ απυ ηδκ ιζα «θοθαηή» ζε άθθδ ηαθφηενδ, απυ ημ έκα «ηναηδηήνζμ» ζε έκα άθθμ ηαθφηενμ. 

Δ αηυιδ ιπμνεί κα ημοξ ιεηαθένδ ηαζ ζε «δςιάηζμ» δ ζε «δζαιένζζια». 

πςξ ακαημοθίγμοιε ημοξ θοθαηζζιέκμοξ ιε ακαροηηζηά η.θπ. πμο ημοξ πδβαίκμοιε, έηζζ ηαζ 

ημοξ κεηνμφξ ημοξ ακαημοθίγμοιε ιε ηζξ πνμζεοπέξ ηαζ ηζξ εθεδιμζφκεξ πμο ηάκμοιε βζα ηδκ ροπή 

ημοξ. Λζ πνμζεοπέξ ηςκ γχκηςκ βζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ ηαζ ηα ικδιυζοκα είκαζ δ ηεθεοηαία εοηαζνία 

πμο δίκεζ μ Θευξ ζημοξ ηεημζιδιέκμοξ κα αμδεδεμφκ, ιέπνζ κα βίκδ δ ηεθζηή Ζνίζδ. Θεηά ηδκ δίηδ 

δεκ εα οπάνπδ πθέμκ δοκαηυηδηα κα αμδεδεμφκ. 

Λ Θευξ εέθεζ κα αμδεήζδ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ, βζαηί πμκάεζ βζα ηδκ ζςηδνία ημοξ, αθθά δεκ ημ 

ηάκεζ, βζαηί έπεζ ανπμκηζά. Αεκ εέθεζ κα δχζδ δζηαίςια ζημκ δζάαμθμ κα πδ: «Μςξ ημκ ζχγεζξ αοηυκ, 

εκχ δεκ ημπίαζε;». ηακ υιςξ ειείξ πνμζεοπχιαζηε βζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ, Ομο δίκμοιε ημ 

δζηαίςια κα επειααίκδ. Μενζζζυηενμ ιάθζζηα ζοβηζκείηαζ μ Θευξ, υηακ ηάκμοιε πνμζεοπή βζα ημοξ 

ηεημζιδιέκμοξ πανά βζα ημοξ γχκηεξ. 

Γζ' αοηυ ηαζ δ Βηηθδζία ιαξ έπεζ ηα ηυθθοαα, ηα ικδιυζοκα. Οα ικδιυζοκα είκαζ μ ηαθφηενμξ 

δζηδβυνμξ βζα ηζξ ροπέξ ηςκ ηεημζιδιέκςκ. Έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ηαζ απυ ηδκ ηυθαζδ κα αβάθμοκ 

ηδκ ροπή. Ζζ εζείξ ζε ηάεε Θεία Ηεζημονβία κα δζααάγεηε ηυθθοαμ βζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ. Έπεζ κυδια 

ημ ζζηάνζ. «Ξπείνεηαζ εκ θεμνά, εβείνεηαζ εκ αθεανζία», θέεζ δ Γναθή. Ξημκ ηυζιμ ιενζημί αανζμφκηαζ 

κα ανάζμοκ θίβμ ζζηάνζ ηαζ πδβαίκμοκ ζηδκ εηηθδζία ζηαθίδεξ, ημοναιπζέδεξ, ημοθμονάηζα, βζα κα ηα 

δζααάζμοκ μζ ζενείξ. Ζαζ αθέπεζξ, εηεί ζημ Άβζμκ νμξ ηάηζ βενμκηάηζα ηα ηαδιέκα ζε ηάεε Θεία 

Ηεζημονβία ηάκμοκ ηυθθοαμ ηαζ βζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ ηαζ βζα ημκ Άβζμ πμο βζμνηάγεζ, βζα κα έπμοκ 

ηδκ εοθμβία ημο. 

 

5. Ατσξί οξτ έφξτμ οεθάμει οπόςυασα, μήοψρ έφξτμ μεγαλύσεπη αμάγκη 

αοό οπξςετφή; 

Βι, υηακ ιπαίκδ ηαπμζμξ ζηδκ θοθαηή, ζηδκ ανπή δεκ δοζημθεφεηαζ πζμ πμθφ; Ια ηάκμοιε 

πνμζεοπή βζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ πμο δεκ εοανέζηδζακ ζημκ Θευ, βζα κα ηάκδ ηάηζ ηαζ βζ' αοημφξ μ 

Θευξ. Εδίςξ, υηακ λένμοιε υηζ ηάπμζμξ ήηακ ζηθδνυξ -εέθς κα πς, υηζ θαζκυηακ ζηθδνυξ, βζαηί ιπμνεί 

κα κμιίγμοιε υηζ ήηακ ζηθδνυξ, αθθά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα κα ιδκ ήηακ- ηαζ είπε ηαζ αιανηςθή γςή, 

ηυηε κα ηάκμοιε πμθθή πνμζεοπή, Θείεξ Ηεζημονβίεξ, Ξανακηαθείημονβα βζα ηδκ ροπή ημο ηαζ κα 

δίκμοιε εθεδιμζφκδ[7] ζε θηςπμφξ βζα ηδκ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ημο, βζα κα εοπδεμφκ μζ θηςπμί «κ' 

αβζάζμοκ ηα ηυηηαθά ημο», χζηε κα ηαιθεή μ Θευξ ηαζ κα ημκ εθεήζδ. Έηζζ, μ,ηζ δεκ έηακε εηείκμξ, 

ημ ηάκμοιε ειείξ βζ' αοηυκ. Βκχ έκαξ άκενςπμξ πμο είπε ηαθςζφκδ, αηυιδ ηαζ ακ δ γςή ημο δεκ ήηακ 

ηαθή, επεζδή είπε ηαθή δζάεεζδ, ιε θίβδ πνμζεοπή πμθφ αμδεζέηαζ. 

Έπς οπ' υρζκ ιμο βεβμκυηα πμο ιανηονμφκ πυζμ μζ ηεημζιδιέκμζ αμδεζμφκηαζ ιε ηδκ πνμζεοπή 

πκεοιαηζηχκ ακενχπςκ. Ζάπμζμξ ήνεε ζημ Ζαθφαζ ηαζ ιμο είπε ιε ηθάιαηα: «Γένμκηα, δεκ έηακα 

πνμζεοπή βζα ηάπμζμκ βκςζηυ ιμο ηεημζιδιέκμ ηαζ ιμο πανμοζζάζεδηε ζημκ φπκμ ιμο. «Βίημζζ 

ιένεξ, ιμο είπε, έπεζξ κα ιε αμδεήζδξ ιε λέπαζεξ ηαζ οπμθένς». Μνάβιαηζ, ιμο θέεζ, εδχ ηαζ είημζζ 

ιένεξ είπα λεπαζεή ιε δζάθμνεξ ιένζικεξ ηαζ μφηε βζα ημκ εαοηυ ιμο δεκ πνμζεοπυιμοκ». 

 

6. Όσαμ οεθάμει κάοξιξρ και μαρ ζησήςξτμ μα οπξςετφηθξύμε γι' ατσόμ, 

είμαι καλό μα κάμξτμε κάθε μέπα έμα κξμοξςφξίμι μέφπι σα ςαπάμσα; 
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Άια ηάκδξ ημιπμζπμίκζ βζ' αοηυκ, αάθε ηαζ άθθμοξ ηεημζιδιέκμοξ. Γζαηί κα πάδ ιζα αιαλμζημζπία 

ζημκ πνμμνζζιυ ηδξ ιε έκακ ιυκμκ επζαάηδ, εκχ πςνάεζ ηαζ άθθμοξ; Μυζμζ ηεημζιδιέκμζ έπμοκ 

άκάβηδ μζ ηαδιέκμζ ηαζ γδημφκ αμήεεζα ηαζ δεκ έπμοκ ηακέκακ κα πνμζεοπδεή βζ' αοημφξ! 

Θενζημί ηάεε ηυζμ ηάκμοκ ικδιυζοκμ ιυκμ βζα ηάπμζμκ δζηυ ημοξ. Θε αοηυκ ημκ ηνυπμ δεκ 

αμδεζέηαζ μφηε μ δζηυξ ημοξ, βζαηί δ πνμζεοπή ημοξ δεκ είκαζ ηυζμ εοάνεζηδ ζημκ Θευ. Ώθμφ ηυζα 

ικδιυζοκα έηακακ βζ' αοηυκ, αξ ηάκμοκ ζοβπνυκςξ ηαζ βζα ημοξ λέκμοξ. 

 

7. Οι μεκπξί οξτ δεμ έφξτμ αμθπώοξτρ μα οπξςεύφξμσαι γι' ατσξύρ, 

βξηθιξύμσαι αοό σιρ οπξςετφέρ όςψμ οπξςεύφξμσαι γεμικά για σξτρ 

κεκξιμημέμξτρ; 

Ζαζ αέααζα αμδεζμφκηαζ. Ββχ, υηακ πνμζεφπμιαζ βζα υθμοξ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ, αθέπς ζημκ 

φπκμ ιμο ημοξ βμκείξ ιμο, βζαηί ακαπαφμκηαζ απυ ηδκ πνμζεοπή πμο ηάκς. Ζάεε θμνά πμο έπς Θεία 

Ηεζημονβία, ηάκς ηαζ βεκζηυ ικδιυζοκμ βζα υθμοξ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ ηαζ εφπμιαζ βζα ημοξ ααζζθείξ, 

βζα ημοξ ανπζενείξ η.θπ. ηαζ ζημ ηέθμξ θές «ηαζ οπέν ςκ ηα μκυιαηα μοη εικδιμκεφεδζακ». Ώκ 

ηαιιζά θμνά δεκ ηάκς εοπή βζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ, πανμοζζάγμκηαζ βκςζημί ηεημζιδιέκμζ ιπνμζηά 

ιμο. Έκακ ζοββεκή ιμο, πμο είπε ζημηςεή ζημκ πυθειμ, ημκ είδα μθυηθδνμ ιπνμζηά ιμο ιεηά ηδκ 

Θεία Ηεζημονβία, ηδκ χνα ημο ικδιμζφκμο, βζαηί αοηυκ δεκ ημκ είπα μθυηθδνμ βναιιέκμ ιε ηα μκυ-

ιαηα ηςκ ηεημζιδιέκςκ, επεζδή ικδιμκεουηακ ζηδκ Μνμζημιζδή ιε ημοξ δνςζηχξ πεζυκηεξ. Ζζ εζείξ 

ζηδκ Ώβία Μνυεεζδ κα ιδ δίκεηε κα ικδιμκεοεμφκ ιυκμκ μκυιαηα αζεεκχκ, αθθά ηαζ μκυιαηα 

ηεημζιδιέκςκ, βζαηί ιεβαθφηενδ ακάβηδ έπμοκ μζ ηεημζιδιέκμζ. 

 

8. Πξιξ θα ήσαμ σξ καλύσεπξ μμημόςτμξ για σξτρ κεκξιμημέμξτρ;  

Ομ ηαθφηενμ απυ υθα ηα ικδιυζοκα πμο ιπμνμφιε κα ηάκμοιε βζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ είκαζ δ 

πνμζεηηζηή γςή ιαξ, μ αβχκαξ πμο εα ηάκμοιε, βζα κα ηυρμοιε ηα εθαηηχιαηά ιαξ ηαζ κα 

θαιπζηάνμοιε ηδκ ροπή ιαξ. Γζαηί δ δζηή ιαξ εθεοεενία απυ ηα οθζηά πνάβιαηα ηαζ απυ ηα ροπζηά 

πάεδ, έηημξ απυ ηδκ δζηή ιαξ ακαημφθζζδ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηαζ ηδκ ακαημφθζζδ ηςκ 

ηεημζιδιέκςκ πνμπάππςκ υθδξ ηδξ βεκζάξ ιαξ. Λζ ηεημζιδιέκμζ κζχεμοκ πανά, υηακ έκαξ απυβμκυξ 

ημοξ είκαζ ημκηά ζημκ Θευ. Ώκ ειείξ δεκ είιαζηε ζε ηαθή πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ, ηυηε οπμθένμοκ μζ 

ηεημζιδιέκμζ βμκείξ ιαξ, μ πάππμοξ ιαξ, μ πνμπάππμξ ιαξ, υθεξ μζ βεκεέξ. «Αεξ ηζ απμβυκμοξ 

ηάκαιε!», θέκε ηαζ ζηεκμπςνζμφκηαζ. Ώκ υιςξ είιαζηε ζε ηαθή πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ, εοθναίκμκηαζ, 

βζαηί ηαζ αοημί έβζκακ ζοκενβμί κα βεκκδεμφιε ηαζ μ Θευξ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ οπμπνεχκεηαζ κα ημοξ 

αμδεήζδ. Ώοηυ δδθαδή πμο εα δχζδ πανά ζημοξ ηεημζιδιέκμοξ είκαζ κα αβςκζζεμφιε κα 

εοανεζηήζμοιε ζημκ Θευ ιε ηδκ γςή ιαξ, χζηε κα ημοξ ζοκακηήζμοιε ζημκ Μανάδεζζμ ηαζ κα 

γήζμοιε υθμζ ιαγί ζηδκ αζχκζα γςή. 

Βπμιέκςξ, αλίγεζ ημκ ηυπμ κα πηοπήζμοιε ημκ παθαζυ ιαξ άκενςπμ, βζα κα βίκδ ηαζκυξ ηαζ κα ιδ 

αθάπηδ πζα μφηε ημκ εαοηυ ημο μφηε άθθμοξ ακενχπμοξ, αθθά κα αμδεάδ ηαζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημοξ 

άθθμοξ, είηε γχκηεξ είκαζ είηε ηεημζιδιέκμζ. 

 

9. Πώρ μοξπεί έμαρ μξμαφόρ ή έμαρ κξςμικόρ μα βξηθήςει σξτρ αμθπώοξτρ 

με σημ οπξςετφή σξτ: ς’ ατσήμ ή ςσημ άλλη ζψή; 

Μανυθμ πμο ηαηαθαααίκμοκ μζ αθδεζκμί ιμκαπμί υηζ αοηυ πμο απμθαιαάκμοκ ζ' αοηήκ ηδκ γςή 

είκαζ ιένμξ ηδξ πανάξ ημο Μαναδείζμο ηαζ υηζ ζημκ Μανάδεζζμ εα είκαζ πενζζζυηενδ, εκ ημφημζξ απυ 

πμθθή αβάπδ πνμξ ημκ πθδζίμκ ημοξ εέθμοκ κα γήζμοκ επί ηδξ βδξ, βζα κα αμδεμφκ ημοξ ακενχπμοξ 

ιε ηδκ πνμζεοπή, κα επειααίκδ μ Θευξ ηαζ κα αμδεζέηαζ μ ηυζιμξ. Ή, ηαθφηενα, εέθμοκ κα γήζμοκ 

επί ηδξ βδξ, βζα κα ζοιπάζπμοκ ιε ημοξ ακενχπμοξ ηαζ κα ημοξ αμδεμφκ ιε ηδκ πνμζεοπή». 
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Ζαζ ζηδκ άθθδ γςή εα αμδεάδ ιε ηδκ πνμζεοπή ημο, αθθά δεκ εα οπμθένδ, εκχ ηχνα ζοιπάζπεζ 

δεκ πενκάεζ πανμφιεκα εδχ, «ιε πανμφιεκδ ηδκ υρδ ηαζ ιε αθέιια θαιπενυ»! ζμ υιςξ οπμθένεζ 

βζα ημκ πθδζίμκ ημο, ηυζμ ακηαιείαεηαζ ιε εεία πανδβμνζά, ηαζ αοηυ είκαζ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ ηαζ δ 

πθδνμθμνία υηζ αμδεζέηαζ μ άθθμξ. Ώφηδ δ παναδεζζέκζα πανά είκαζ δ εεία ακηαιμζαή βζα ημκ πυκμ 

πμο κζχεεζ βζα ημκ αδεθθυ ημο. 

 

10. Δηλαδή ξι Άγιξι οξτ εοικαλξύμαςσε μα μαρ βξηθήςξτμ δεμ ςτμοάςφξτμ 

μαζί μαρ; 

Βηεί δεκ έπεζ πυκμ, ανε παζδάηζ ιμο! Ξημκ Μανάδεζζμ οπμθένμοκ; «Έκεα μοη έζηζ πυκμξ μο θφπδ 

μο ζηεκαβιυξ» δεκ θέεζ; 

Όζηενα μζ Άβζμζ έπμοκ οπ υρζκ ημοξ ηδκ εεία ακηαιμζαή πμο εα θάαμοκ υζμζ άκενςπμζ ααζακ-

γμκηαζ ζ' αοηήκ ηδκ γςή ηαζ αοηυ ημοξ ηάκεζ κα παίνςκηαζ. Θα ηαζ μ Ίδζμξ μ Θευξ πμο έπεζ ηυζδ 

αβάπδ, ηυζδ εοζπθαπκία, πςξ ακηέπεζ αοηυκ ημκ ιεβάθμ πυκμ ηςκ ακενχπςκ; Ώκηέπεζ, βζαηί έπεζ οπ' 

υρζκ Ομο ηδκ εεία ακηαιμζαή πμο ημοξ πενζιέκεζ. ζμ δδθαδή ααζακίγμκηαζ εδχ μζ άκενςπμζ, ηυζμ 

ημοξ απμηαιζεφεζ εηεί μονάκζμ ιζζευ. Βκχ ειείξ αοηά δεκ ηα αθέπμοιε ηαζ ζοιπάζπμοιε ιε υζμοξ 

οπμθένμοκ. Γζ' αοηυ, υηακ ηάπμζμξ ηα αθέπδ θίβμ αοηά ηαζ έπδ οπ' υρζκ ημο ηδκ ακηαιμζαή πμο εα 

θάαμοκ, δεκ οπμθένεζ ηυζμ πμθφ. 

 

11. Όσαμ οαπακαλξύμε σξμ Θεό μα βξηθήςει κάοξιξμ κεκξιμημέμξ οξτ δεμ 

έφει αμάγκη, οάει φαμέμη ατσή η οπξςετφή; 

Μχξ κα πάεζ παιέκδ; ηακ θέιε «ακάπαοζμκ ημκ ηάδε» ηαζ αοηυξ είκαζ ζε ηαθή εέζδ ζηδκ άθθδ 

γςή, δεκ πανελδβείηαζ ίζα-ίζα ζοβηζκείηαζ. «Γζα δεξ, θέεζ, εβχ είιαζ ζε ηαθή εέζδ ηαζ εηείκμζ 

αβςκζμφκ», μπυηε θζθμηζιείηαζ ηαζ ιαξ αμδεάεζ πζμ πμθφ, πνεζαεφμκηαξ ζημκ Θευ βζα ιαξ. Άθθα πμο 

κα λένδξ ζε ηζ ηαηάζηαζδ ανίζηεηαζ μ άθθμξ; Φοζζμθμβζηά ηάκεζξ εοπή πνχηα βζ' αοημφξ πμο βκςνίγεζξ 

υηζ ιε ηδκ γςή ημοξ θφπδζακ ημκ Θευ ηαζ εφπεζαζ ηαζ βζα άθθεξ ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ ηαζ φζηενα 

εφπεζαζ ηαζ βζα υθμοξ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ. 

 

12. Η χτφή οώρ εναγμίζεσαι, για μα ςσαθεί καθαπή μοπξςσά ςσξ Θεό; 

ηακ μ άκενςπμξ ενβαζεή ηζξ εκημθέξ ημο Θεμφ, ηάκδ δμοθεζά ζημκ εαοηυ ημο ηαζ ηαεανζζεή 

απυ ηα πάεδ, ηυηε μ κμοξ θςηίγεηαζ, θεάκεζ ζε φρμξ εεςνίαξ, ηαζ δ ροπή θαιπνφκεηαζ ηαζ βίκεηαζ 

υπςξ ήηακ πνίκ απυ ηδκ πηχζδ ηςκ Μνςημπθάζηςκ. Ξε ηέημζα ηαηάζηαζδ εα ανίζηεηαζ ιεηά ηδκ 

ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ. Θπμνεί υιςξ μ άκενςπμξ κα δδ ηδκ ακάζηαζδ ηδξ ροπήξ ημο πνζκ απυ ηδκ 

ημζκή ακάζηαζδ, ακ ηαεανζζεή ηεθείςξ απυ ηα πάεδ. Ομ ζχια ημο ηυηε εα είκαζ αββεθζηυ, άοθμ, ηαζ 

δεκ εα κμζάγεηαζ βζα ηνμθή οθζηή. 

 

13. Γέπξμσα, οψρ θα γίμη η μέλλξτςα Κπίςη; 

Ξηδκ ιέθθμοζα Ζνίζδ εα απμηαθοθεή ζε ιζα ζηζβιή δ ηαηάζηαζδ ημο ηάεε ακενχπμο ηαζ 

ιυκμξ ημο ηαεέκαξ εα ηνααήλδ βζα 'ηεζ πμο είκαζ. Ζαεέκαξ εα αθέπδ ζακ ζε ηδθευναζδ ηα δζηά ημο 

πάθζα ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο άθθμο. Θα ηαενεθηίγδ ημκ εαοηυ ημο ζημκ άθθμκ ηαζ εα 

ζηφαδ ημ ηεθάθζ ηαζ εα πδβαίκδ ζηδκ εέζδ ημο. Αεκ εα ιπμνή θ.π. κα πδ ιζα κφθδ πμο ηαευηακ 

ιπνμζηά ζηδκ πεεενά ηδξ ζηαονμπυδζ ηαζ δ πεεενά ηδξ ιε ζπαζιέκμ πυδζ θνυκηζγε ημ εββμκάηζ: 

«βζαηί, Ρνζζηέ ιμο, αάγεζξ ηδκ πεεενά ιμο ζημκ Μανάδεζζμ ηζ ειέκα δεκ ιε αάγεζξ;», επεζδή εα 

ένπεηαζ ιπνμζηά ηδξ εηείκδ δ ζηδκή. Θα εοιάηαζ ηδκ πεεενά ηδξ πμο ζηεηυηακ υνεζα ιε ζπαζιέκμ 

πυδζ ηαζ θνυκηζγε ημ εββμκάηζ ηδξ ηαζ δεκ εα έπδ ιμφηνα κα πάδ ζημκ Μανάδεζζμ, αθθά μφηε ηαζ εα 

πςνάδ ζημκ Μανάδεζζμ. Ή μζ ιμκαπμί εα αθέπμοκ ηζ δοζημθίεξ, ηζ δμηζιαζίεξ είπακ μζ ημζιζημί ηαζ πςξ 
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ηζξ ακηζιεηχπζζακ ηαζ, ακ δεκ έπμοκ γήζεζ ζςζηά, εα ζηφρμοκ ημ ηεθάθζ ηαζ εα ηνααήλμοκ ιυκμζ 

ημοξ βζα εηεί πμο εα είκαζ. 

Θα δμοκ εηεί μζ ιμκαπέξ, πμο δεκ εοανέζηδζακ ζημκ Θευ, δνςίδεξ ιάκεξ, πμο μφηε οπμζπέζεζξ 

έδςζακ, μφηε ηζξ εοθμβίεξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ ηζξ δζηέξ ημοξ είπακ, πςξ αβςκίζεδηακ ηαζ ζε ηζ ηαηάζηαζδ 

πκεοιαηζηή έθεαζακ, ηαζ εηείκεξ, ηαθυβνζεξ, ιε ηζ ιζηνμπνέπεζεξ αζπμθμφκηακ ηαζ ααζακίγμκηακ, ηαζ 

εα κηνέπμκηαζ! Έηζζ ιμο θέεζ μ θμβζζιυξ υηζ εα βίκδ δ Ζνίζδ. Αεκ εα πδ δδθαδή μ Ρνζζηυξ: «έθα εδχ 

εζφ, ηζ έηακεξ;» δ «εζφ εα παξ ζηδκ ηυθαζδ, εζφ ζημκ Μανάδεζζμ», αθθά μ ηαεέκαξ εα ζοβηνίκδ ημκ 

εαοηυ ημο ιε ημκ άθθμκ ηαζ εα ηνααήλδ βζα εηεί πμο εα είκαζ. 

 

14. Γιασί σξ ςώμα Σξτ μεκπξύ λέγεσαι «λείχαμξ»; 

Γζαηί είκαζ υ,ηζ ιέκεζ εδχ ζηδκ βδ απυ ημκ άκενςπμ ιεηά ημκ εάκαημ. Λ ηονίςξ άκενςπμξ, πμο 

είκαζ δ ροπή, θεφβεζ ζημκ Λονακυ. Ξηδκ ιέθθμοζα Ζνίζδ εα ακαζηήζδ μ Θευξ ηαζ ημ ζχια, βζα κα 

ηνζεή ιε αοηυ μ άκενςπμξ, βζαηί ιε αοηυ έγδζε ηαζ αιάνηδζε. Ξηδκ άθθδ γςή υθμζ εα έπμοκ ημ ίδζμ 

ζχια - πκεοιαηζηυ ζχια-, ημ ίδζμ ακάζηδια, ηαζ μζ ημκημί ηαζ μζ ρδθμί, ηδκ ίδζα δθζηία, ηαζ μζ κέμζ ηαζ 

μζ βένμζ ηαζ ηα ιςνά, αθμφ δ ροπή είκαζ ίδζα. Θα οπάνπδ δδθαδή ιζα αββεθζηή δθζηία. 

 

15. σημ άλλη ζψή, όςξι θα είμαι ςσημ Κόλαςη θα βλέοξτμ ατσξύρ οξτ θα 

είμαι ςσξμ Παπάδειςξ; 

Ζμίηαλε, υπςξ αοημί πμο είκαζ ηδκ κφπηα έλς ζημ ζημηάδζ αθέπμοκ υζμοξ είκαζ ιέζα ζε έκα 

δςιάηζμ θςηζζιέκμ, έηζζ ηαζ υζμζ εα ανίζημκηαζ ζηδκ ηυθαζδ εα αθέπμοκ υζμοξ εα είκαζ ζημκ 

Μανάδεζζμ. Ζαζ αοηυ εα είκαζ ιεβαθφηενδ ηυθαζδ. πςξ πάθζ υζμζ ηδκ κφπηα είκαζ ζημ θςξ, δεκ 

αθέπμοκ αοημφξ πμο είκαζ έλς ζημ ζημηάδζ, έηζζ ηαζ αοημί πμο εα ανίζημκηαζ ζημκ Μανάδεζζμ δεκ εα 

αθέπμοκ αοημφξ πμο εα είκαζ ζηδκ ηυθαζδ. Γζαηί, ακ έαθεπακ ημοξ ημθαζιέκμοξ, εα πμκμφζακ, εα 

εθίαμκηακ βζα ηδκ ηαθαζπςνία ημοξ, ηαζ δεκ εα απμθάιαακακ ημκ Μανάδεζζμ, αθθά εηεί «μοη εζηί 

πυκμξ...» Ζαζ υπζ ιυκμ δεκ εα ημοξ αθέπμοκ, αθθά μφηε εα εοιμφκηαζ ακ είπακ αδεθθυ δ παηένα δ 

ιδηένα, ακ δεκ είκαζ ηαζ εηείκμζ ζημκ Μανάδεζζμ. «Βκ εηείκδ ηδ διένα απμθμφκηαζ πάκηεξ μζ 

δζαθμβζζιμί αοημφ», θέεζ μ αθιςδυξ. Γζαηί, άια ημοξ εοιμφκηαζ, πςξ εα είκαζ Μανάδεζζμξ; Ώφημξ 

ιάθζζηα πμο εα είκαζ ζημκ Μανάδεζζμ, εα κμιίγμοκ υηζ δεκ εα οπάνπμοκ άθθμζ άκενςπμζ, μφηε εα 

εοιμφκηαζ ηζξ αιανηίεξ πμο είπακ ηάκεζ. Γζαηί, ακ εοιμφκηαζ ηζξ αιανηίεξ ημοξ, δεκ εα ακηέπμοκ απυ 

θζθυηζιμ ζηδκ ζηέρδ υηζ θφπδζακ ημκ Θευ. 

Δ πμζυηδηα πάθζ ηδξ πανάξ ημο ηαεεκυξ ζημκ Μανάδεζζμ εα είκαζ δζαθμνεηζηή. Άθθμξ εα έπδ 

ιζα δαπηοθήενα πανά, άθθμξ έκα πμηήνζ, άθθμξ ιζα μθυηθδνδ δελαιεκή. θμζ υιςξ εα αζζεάκμκηαζ 

πθήνεζξ ηαζ ηακέκαξ δεκ εα λένδ ημ ιέβεεμξ ηδξ πανάξ, ηδξ αβαθθζάζεςξ, ημο άθθμο. Οα ηακυκζζε έηζζ 

μ Ζαθυξ Θευξ, βζαηί, ακ βκχνζγε μ έκαξ υηζ μ άθθμξ έπεζ πενζζζυηενδ πανά, δεκ εα ήηακ ηυηε 

Μανάδεζζμξ, επεζδή εα οπήνπε ημ «βζαηί εηείκμξ κα έπδ πενζζζυηενδ πανά ηαζ εβχ θζβυηενδ;». 

Αδθαδή ηαεέκαξ εα αθέπδ ζημκ Μανάδεζζμ ηδκ δυλα ημο Θεμφ ακάθμβα ιε ηδκ ηαεανυηδηα ηςκ 

μθεαθιχκ ηδξ ροπήξ ημο. Δ μναηυηδηα υιςξ δεκ εα ηαεμνζζεή απυ ημκ Θευ, άθθα εα ελανηδεή απυ 

ηδκ δζηή ημο ηαεανυηδηα. 

 

16. Μεπικξί δεμ οιςσεύξτμ όσι τοάπφει κόλαςη και Παπάδειςξρ... 

Αεκ πζζηεφμοκ υηζ οπάνπεζ ηυθαζδ ηαζ Μανάδεζζμξ; Μςξ είκαζ δοκαηυκ μζ κεηνμί κα ιείκμοκ ζηδκ 

ακοπανλία, αθμφ είκαζ ροπέξ; Λ Θευξ είκαζ αεάκαημξ ηαζ μ άκενςπμξ είκαζ ηαηά πάνζκ αεάκαημξ. 

Βπμιέκςξ αεάκαημξ εα είκαζ ηαζ ζηδκ ηυθαζδ.  

Όζηενα ημκ Μανάδεζζμ ηαζ ηδκ ηυθαζδ ηα γδ δ ροπή ιαξ ζε έκακ ααειυ ηαζ απυ αοηήκ ηδκ γςή, 

ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ. ηακ ηάπμζμξ έπδ ηφρεζξ ζοκεζδήζεςξ ηαζ κζχεδ 

θυαμ, ηαναπή, άβπμξ, απεθπζζία, δ είκαζ ηονζεοιέκμξ απυ ιίζμξ, απυ θευκμ η.θπ., ηυηε γδ ηδκ 
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ηυθαζδ. Βκχ, υηακ ιέζα ημο οπάνπδ αβάπδ, πανά, εζνήκδ, πναυηδηα, ηαθμζφκδ η.θπ., ηυηε γδ ημκ 

Μανάδεζζμ.  

θδ δ αάζδ είκαζ δ ροπή, βζαηί αοηή είκαζ πμο αζζεάκεηαζ ηαζ ηδκ πανά ηαζ ημκ πυκμ. Ια, πήβαζκε 

ζε έκακ πεεαιέκμ ηαζ πεξ ημο ηα πζμ εοπάνζζηα πνάβιαηα, θ.π. «ήνεε μ αδεθθυξ ζμο απυ ηδκ 

Ώιενζηή» η.θπ., δεκ εα ηαηαθάαδ ηίπμηε. Ώκ Ομο ζπάζδξ ηα πένζα, ηα πυδζα, πάθζ δεκ εα ηαηαθάαδ. 

Βπμιέκςξ δ ροπή είκαζ πμο αζζεάκεηαζ. Ώοηά υθα δεκ ημοξ πνμαθδιαηίγμοκ;  

Δ, αξ οπμεέζμοιε, αθέπεζξ έκα ςναίμ, έκα εοπάνζζημ υκεζνμ, παίνεζαζ, πηοπάεζ βθοηά δ ηανδζά ζμο 

ηαζ, δεκ εέθεζξ κα ηεθείςζδ. Κοπκάξ ηαζ ζηεκμπςνζέζαζ, βζαηί λφπκδζεξ. Δ αθέπεζξ έκα άζπδιμ υκεζνμ, 

υηζ έπεζεξ θ.π. ηαζ έζπαζεξ ηα πυδζα ζμο, ηαζ οπμθένεζξ, ηθαζξ. Ώπυ ηδκ αβςκία ζμο λοπκάξ ιε 

δάηνοα ζηα ιάηζα, αθέπεζξ υηζ δεκ έπαεεξ ηίπμηε ηαζ θεξ: «Βοηοπχξ υκεζνμ ήηακ!». Αδθαδή 

ζοιιεηέπεζ δ ροπή.  

Ώπυ έκα άζπδιμ υκεζνμ οπμθένεζ ηακείξ πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, υπςξ ηαζ μ 

άννςζημξ οπμθένεζ πζμ πμθφ ηδκ κφπηα απ' υ,ηζ ηδκ διένα. Έηζζ ηαζ υηακ πεεάκδ μ άκενςπμξ, ακ 

πάδ ζηδκ ηυθαζδ, εα είκαζ πζμ μδοκδνυ. Ξηεθεήηε κα γδ ηακείξ έκα αζχκζμ εθζαθηζηυ υκεζνμ ηαζ κα 

ααζακίγεηαζ αζχκζα! 'Βδχ δεκ ιπμνείξ κα ακηέλδξ βζα θίβα θεπηά έκα άζπδιμ υκεζνμ, άκηε ηχνα αζχκζα 

-Θευξ θοθάλμζ- κα είζαζ ιέζα ζηδκ εθίρδ. Γζ' αοηυ ηαθφηενα κα ιδκ πάιε ζηδκ ηυθαζδ. 'Βζείξ ηζ θέηε; 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: 
 Λζ ροπέξ ηςκ κεηνχκ ζοκαζζεάκμκηαζ,ακηζθαιαάκμκηαζ,ηζκμφκηαζ,αθέπμοκ. 

 Λ Μανάδεζζμξ ηαζ δ ηυθαζδ είκαζ ηαηαζηάζεζξ οπανηηέξ. 

 Δ πνμζεοπή,ηα ικδιυζοκα,δ ικδιυκεοζδ ηςκ μκμιάηςκ, ηςκ ημζιδεέκηςκ, ζηδ Θεία 

Ηεζημονβία πνμζθένμοκ αμήεεζα ηαζ ακαημφθζζδ ζημοξ κεηνμφξ. 

 Λζ πνμζεοπέξ ηςκ δζηαίςκ κεηνχκ αμδεμφκ ημοξ γςκηακμφξ. 

 Δ ηεθζηή ηνίζδ ηςκ ημζιδεέκηςκ αθθά ηαζ υζςκ γμοκ ηυηε εα βίκεζ ιε ηδ Αεοηένα πανμοζία ημο 

Ζονίμο. 

 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Όςιοσ Πορφφριοσ ο Καυςοκαλυβίτθσ 
 

«ΠΨ ΘΑ ΠΡΟΕΓΓΙΕΣΕ ΣΟΝ ΦΡΙΣΟ;» 

 

«Ππάνπμοκ ηνεζξ ηνυπμζ πκεοιαηζηήξ γςήξ. Λ πνχημξ είκαζ κα έπεζξ ιία αννχζηζα. υ δεφηενμξ είκαζ 

κα ηάκεζξ υθεξ ηζξ δμοθεζέξ ιε πανά ηαζ μ ηνίημξ είκαζ κα οπαημφξ ζε Γένμκηα. Ώοηυ ημ ηεθεοηαίμκ έπεζ 

ηί ημ πενζζζυκ». «Ια θοχκεζξ επάκς ζηδκ ενβαζία ζμο. Ια ενβάγεζαζ, υιςξ, ι' εοθάαεζα, κα έπεζξ 

πίζηδ ιέζα ζμο ηαζ πνμζεοπή. Θ' αοηυ ημκ ηνυπμ ε' αβζάζεζξ». 

Θε ηδκ πνμζεοπή ζαξ, ιέζς ημο Ρνζζημφ, επδνεάγεηε εοκμσηά ημκ άθθμ. Ια ιδκ ζηέθηεζηε 

άζπδια βζα ηάπμζμκ, δζυηζ ηυηε επδνεάγεηε ηζ' αοηυκ άζπδια. 

«Λζ πενζζζυηενμζ ένπμκηαζ εδχ ηαζ ιμο θέκε: Ζακείξ δεκ ιε εέθεζ, είιαζ άπνδζημξ, δεκ ιε 

ηαηαθαααίκμοκ, δεκ ι' αβαπμφκ».Ομοξ ελδβχ ηυηε «υθα αοηά πνμένπμκηαζ απυ ημκ εβςζζιυ. 

ηακ ζηναθείξ πνμξ ημ Θευ, δεκ γδηάξ ηίπμηε, δεκ είζαζ ακζηακμπμίδημξ ηζ' είζαζ ιε υθα ηαζ ιε 

υθμοξ εοπανζζηδιέκμξ. Ομοξ αβαπάξ ηυηε υθμοξ ηζ' εηείκμζ ζ' αβαπμφκ. 

Ζζ' αοηυ ελανηάηαζ απυ εζέκα, δζυηζ εκχεδηεξ ιε ημκ Θευ». «Δ ιδηένα ανπίγεζ κα παζδαβςβεί ημ 

παζδί ηδξ ιέζα απυ ηδ ιήηνα ηδξ, ιε ηα ροπζηά ηδξ αζχιαηα». «Βπζηνέπεηαζ», έθεβε, «κα αμδεά μ 

Θευξ ημκ άκενςπμ κα ηάικεζ ηυζεξ εθεονέζεζξ, κα ηζξ πνδζζιμπμζεί μ δζάαμθμξ ηζ' ειείξ μζ πνζζηζακμί 

κα ιδ ηζξ πνδζζιμπμζμφιε;». 
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 «ηακ αβαπήζμοιε ημκ Ρνζζηυ δ ροπή ιαξ εθεοεενχκεηαζ απυ ημ θυαμ». 

 - «πμζμξ αβαπά ημ Ρνζζηυ αοηυξ απμθεφβεζ ηδκ αιανηία». 

 «ΐνίζηεζαζ ιέζα ζ' έκα ζημηεζκυ δςιάηζμ ηαζ ημοκάξ ηα πένζα ζμο ηαζ πνμζπαεείξ ι' αοηυ ημκ 

ηνυπμ κα δζχλδξ ημ ζημηάδζ. Αεκ θεφβεζ, υιςξ, έηζζ ημ ζημηάδζ. Άκμζλε ημ πανάεονμ βζα κα ιπδ ημ 

θςξ ηαζ ιυκμ ηυηε εα θφβδ ημ ζημηάδζ. Ομ θςξ είκαζ εηείκμ πμο εα δζχλδ ημ ζημηάδζ. Ια ιεθεημφιε, 

θμζπυκ, ηδκ Ώβία Γναθή,ημοξ αίμοξ ηςκ Ώβίςκ, ημοξ Μαηένεξ αοηυ είκαζ ημ θςξ, πμο εα δζχλδ ημ 

ζημηάδζ». 

 «ηακ ζε ιζα πχνα πέζεζ πμθθή αιανηία, ηυηε ηαζ ηα πμθζηζηά ηδξ εέιαηα πάκε ζηνααά, ακηί κα 

πδβαίκμοκ ίζζα». 
Οςίου Πορφυρίου Καυςοκαλυβίτου, Βίοσ και λόγοι 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Εργαςίεσ τυφλοφ 
Έκα παζδί ηάεεηαζ ιπνμζηά ζ' έκα ηναπέγζ ιε δειέκα ιάηζα ηαζ πνέπεζ κα ηάκεζ ζημ ζοκημιυηενμ 

πνυκμ πμο ιπμνεί, ιζα απυ ηζξ παναηάης ενβαζίεξ. 

α. Ια βνάρεζ η' υκμια ημο ιε ζπίνηα. 

α. Ια ακαβκςνίζεζ ιε ηδκ αθή δζάθμνα ακηζηείιεκα. 

β. Ια ημπμεεηήζεζ ηαηά ιέβεεμξ 4-5 δζάθμνα ηεηνάβςκα πανηυκζα. 

δ. Ια ηαηαζηεοάζεζ ιζα πάνηζκδ αανημφθα. 

ε. Ια αάθεζ ζηδ ζεζνά 10 αυθμοξ. 

  Λ ηάεε οπεφεοκμξ εα ιπμνμφζε κα επζκμήζεζ έκα ιεβάθμ ανζειυ ενβαζζχκ πμο εα ιπμνμφζακ κα 

ηάκμοκ ηα παζδζά ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία. 

  

3. Παρατιρθςε όςο μπορεΛσ περιςςότερα αντικεΛμενα 
Ομπμεεημφιε ζε έκα ηναπέγζ 20 δζαθμνεηζηά ακηζηείιεκα ζηεπαζιέκα ιε έκα φθαζια. 

Κεζηεπάγμοιε ημ ηναπέγζ ηαζ ηα παζδζά παναηδνμφκ επί έκα θεπηυ. Ζαηυπζκ ζηεπάγμοιε ημ ηναπέγζ ηαζ 

ηα παζδζά πνέπεζ κα ηαηαβνάρμοκ απυ ικήιδξ υζμ ιπμνμφκ πενζζζυηενα ακηζηείιεκα. 

ΐαειμθμβμφιε ιε έκα ααειυ βζα ηάεε ακηζηείιεκμ πμο ηαηέβναρακ ηαζ ιε δφμ ααειμφξ (-) ηάεε 

ακφπανηημ ακηζηείιεκμ.Ομ παζπκίδζ δζαθμνμπμζείηαζ αολάκμκηαξ ή εθαηηχκμκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ηαζ ημ πνυκμ παναηήνδζδξ. 

Μαναθθαβέξ: α. Θε ΡΝΣΘΏΟΏ Ομ ίδζμ ιε ημ πνμδβμφιεκμ, αθθά ακηί βζα δζάθμνα ακηζηείιεκα 

ημπμεεημφιε πνςιαηζζηά ακηζηείιεκα. α. Θε ΒΕΖΛΙΒΞ Μαναηδνμφκ επί έκα θεπηυ ιζα εζηυκα 

δςιαηίμο ή ημπίμο ηαζ ιεηά ηαηαβνάθμοκ ηζ παναηήνδζακ. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Λ Οάηδξ έπεζ ζμαανυ πνυαθδια. Ξήιενα είκαζ δ επέηεζμξ βάιμο ημο ηαζ ηδκ είπε λεπάζεζ. 

Δ βοκαίηα ημο ελαβνζςιέκδ ημο θέεζ: «Ώφνζμ ημ πνςί εέθς ζημ πεγμδνυιζμ έκα δχνμ πμο κα 

πδβαίκεζ απυ ηα 0 ζηα 200 ζε έλζ δεοηενυθεπηα. Ζαθφηενα κα είκαζ εηεί!" 

Λ θίθμξ ιαξ μ Οάηδξ ηνμιμηναηήεδηε ηαζ έθοβε ζηεκαπςνδιέκμξ απυ ημ ζπίηζ... 

Οδκ άθθδ ιένα μ Οάηδξ ζδηχεδηε ημ πνςί ηαζ έθοβε βζα ηδκ δμοθεζά. Θεηά απυ ιζα χνα 

λφπκδζε ηαζ δ βοκαίηα ημο, θυνεζε ιε ακοπμιμκδζία ηδ νυιπα ηδξ ηαζ ημίηαλε απυ ημ πανάεονμ ζημ 

πεγμδνυιζμ. Βηεί είδε έκα ημοηί ιε πενζηφθζβια ηαζ ημνδέθα. Θε ειθακή ζδιάδζα ακοπμιμκδζίαξ ηαζ 

ηδκ απμνία γςβναθζζιέκδ ζημ πνυζςπυ ηδξ, ηνέπεζ ζημ πεγμδνυιζμ ηαζ ακμίβεζ ημ ημοηί. 

Θέζα ζε αοηυ ανίζηεζ ...ιζα γοβανζά ιπάκζμο! 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ζ ΠΝΘΝΙΑΡΑ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=OIDnWH1yiHg 

https://www.youtube.com/watch?v=OIDnWH1yiHg
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τμάμσηςη 7η 

 

αββασξκύπιακξ,  

21 - 22 Νξεμβπίξτ 2015 

Η Παμαγία μαρ 
 

 

1. Γιασί η Παμαγία ξμξμάςσηκε Μαπία; 

Οζ θέεζ δ εηηθδζζαζηζηή βναπηή πανάδμζδ; 

Κ ειθακίγεζ ηδ Θανζάι, αδεθθή ημο πνμθήημο Θςτζή, (αθέπε Έλμδ. ηεθ. 15), 

Α ηδκ πνμθήηζδα Άκκα, ιδηένα ημο Ξαιμοήθ (Ώ‘ ΐαζζθ. ηεθ. 1), 

Ο ηδκ ςναζυηαηδ Ναπήθ (Γέκεζ. ηεθ. 29), 

Η ηδκ ακδνεζμηάηδ Εμοδήε (αθ. ζπεη. αζαθίμ) 

Α ηδ θνμκζιυηαηδ Ώαζβαία (Ώ‘ ΐαζζθ. ηεθ. 25). 

 

Ώηυια, υθα ηα βνάιιαηα ηδξ θέλεςξ Θανία ζδιεζχκμοκ ηδκ ελήξ ζςηδνζμθμβζηή θνάζδ:  

Κυκδ  

Αφηδ  

Οφεηαζ  

Ημφ  

Απακηαξ  

Κζζμηάθμο‖ (ΘΏΝΕΏΘ). 

 

άνα ζοκμρίγμκηαξ: 

Κ-ανζάι, βζα ηδκ αβκυηδηά ηδξ, 

Ά-κκα(Θεία Ράνδ), βζα ηδκ οπμιμκή ηδξ. 

Ο-απήθ(αικάδα), βζα ηδκ μιμνθζά ηδξ, 

Η-μοδήε, βζα ηδκ ακδνεζμθνμζφκδ & ηδκ πίζηδ ηδξ, 

Α-αζβαία(πδβή πανάξ), βζα ηδκ ηαπείκςζδ & ηδ ζςθνμζφκδ ηδξ. 

 

«Ομ υκμια ηδξ Μακαβίαξ ιαξ είκαζ Θανία. Ξηυ υκμια ηδξ, ηαηά ηνυπμ πανάδμλμ, εκενβμφκ ηνία 

ηφνζα ζημζπεία. Δ δφκαιδ, δ ζμθία, ηαζ δ αβαευηδηα. Ομ υκμια Θανία θέκε μνζζιέκμζ Μαηένεξ, υηζ 

πνμένπεηαζ απυ ημ εανασηυ υκμια Άσα,πμο ζδιαίκεζ Ζφνζμξ, εδχ Ζονία.  

Δ Ζονία Θεμηυημξ ζακ ιδηένα ημο Ρνζζημφ έπεζ,θέκε, ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ δοκάιεςξ, εειέθζμ ηδξ 

ηονζυηδημξ είκαζ δ δφκαιδ, πμο ηονζεφεζ πάκηςκ ηςκ ηηζζιάηςκ ζακ ―δ ηςκ μονακχκ ορδθυηενα ηαζ 

πάζδξ ηηίζεςξ ηζιζςηένα…‖.  

Θδκ λεπκμφιε, υηζ δεκ ήηακ ηαευθμο εφημθμξ μ νυθμξ ηδξ ηαζ, ιάθζζηα, ιέζα ζηα ζηεκά υνζα ημο 

πςνζμφ ηδξ Ιαγανέη. Ώννααςκζαζιέκδ ιε ημκ Εςζήθ ανίζηεηαζ έβηομξ. Φμνηίμ αανφ, δοζημθίεξ 

ακείπςηεξ.Ώθθά δ υθδ ζοιπυνεοζδ ηδξ ιε ημκ Εδζμφ Ρνζζηυ ηδκ μδδβμφκ ζε ανηεηέξ δοζημθίεξ ηαζ 

δμηζιαζίεξ, απμημνφθςια ηςκ μπμίςκ οπήνλε δ πζηνία ημο ζηαονζημφ εακάημο ημο Πζμφ ηδξ.  

θα αοηά ήηακ, αζθαθχξ, ηαηαζηάζεζξ, πμο ήεεθακ πενζζζή δφκαιδ. Δ Θανία μπθίζηδηε απυ ημκ 

εευ ιε ηέημζα δφκαιδ,δ μπμία λεπενκμφζε ηα υνζα ηδξ ακενςπζκήξ ακημπήξ,βζα κα ζδηχζεζ ημ θμνηίμ 

αοηυ.Ώθθά ηαζ μ νυθμξ ηδξ ζακ Θδηέναξ ημο Ρνζζημφ, αθθά ηαζ ιδηέναξ υθμο ημο ηυζιμο απαζημφζε 

ζμθία. Ομ υκμια Θανία ενιδκεφεηαζ ςξ θςηζζιυξ. Λ θςηζζιυξ πνεζάγεηαζ ηδκ άκςεεκ ζμθία. Δ θέλδ 

ζμθία εηοιμθμβείηαζ απυ ημ ―ζχμκ θςξ‖, πμο είκαζ ηαηά ημκ Ξμθμιχκηα ―απαφβαζια ασδίμο θςηυξ‖, 

βζ‘ αοηυ ημ υκμια Θανία ειπενζέπεζ ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ ζμθίαξ.  
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Λ Ρνζζηυξ απυ ημ φρμξ ημο Ξηαονμφ ιαξ ηδκ ηθδνμδυηδζε αηνζαή ιαξ ιδηένα. Ια εοιδεμφιε, υηζ 

απυ ημ φρμξ ημο Ξηαονμφ Ομο είπε ηζξ βειάηεξ κυδια θέλεζξ, υπςξ ηζξ ζδιεζχκεζ μ εοαββεθζζηήξ ηαζ 

πμο δείπκμοκ ημκ ηαζκμφνβζμ νυθμ ηδξ ζακ Θδηένα ιαξ: ―Εδζμφξ μοκ ζδχκ ηδκ ιδηένα ηαζ ημκ 

ιαεδηήκ πανεζηχηα υκ δβάπα, θέβεζ ηδ ιδηνί αοημφ· βφκαζ, ίδε μ οζυξ ζμο, είηα θέβεζ ης ιαεδηή· ίδε 

δ ιήηδν ζμο‖ (Εςάκ. 19, 26-27).  

Οέθμξ, ημ υκμια Θανία ενιδκεφεηαζ, ζακ πέθαβμξ. Λ άβζμξ Ώιανυζζμξ Θεδζμθάκςκ ζδιεζχκεζ, υηζ 

ζηδ θαηζκζηή βθχζζα δ εάθαζζα μκμιάγεηαζ mare ηαζ ημ πέθαβμξ marea. To πέθαβμξ ηαζ, βεκζηά, δ 

εάθαζζα απμηεθμφκ ζφιαμθμ ηδξ αβαευηδηαξ ηαζ ηδξ πάνζημξ ημο εεμφ. Οδκ αβαευηδηα έπεζ ζηδκ 

ηανδζά ηδξ δ Μακαβία, δ μπμία, πανά ηδκ πίηνα, πμο ηδξ πνμλεκεί ημ πθήεμξ ηςκ αιανηζχκ ιαξ, 

πνμζηνέπεζ ζηδ ηάεε ιαξ ακάβηδ. 

Θε ημ κα θάαεζ, θμζπυκ,δ Μακαβία ημ υκμια Θανία, πήνε ηαζ υζα ζήιαζκε ημ υκμια αοηυ. Αφκαιδ 

βζα κα βίκεζ δ Θδηένα ημο εεμφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ Θδηένα μθμηθήνμο ημο ακενςπίκμο βέκμοξ. Ξμθία 

πνεζάγεηαζ, βζα κα ιπμνεί κα εκχκεζ ηαζ κα ζοιθζθζχκεζ ηα μονάκζα ιε ηα επίβεζα. Ώβαευηδηα, χζηε ιε 

ηζξ πκεοιαηζηέξ ηδξ δςνεέξ ηαζ πάνζηεξ κα ιεηαδίδεζ ζε υθα ηα ηηίζιαηα, μονάκζα ηαζ επίβεζα ηδκ 

αβαευηδηα ημο Πζμφ ηαζ Θεμφ ηδξ. 

Δ Μακαβία ιαξ δείπκεζ ηδ ιεηαιμνθςηζηή πμνεία ιαξ ιέζα ζημ πχνμ ηδξ Βηηθδζίαξ. θα 

εηθνάγμοκ ηδ αεααζυηδηα, υηζ δ Θδηένα ημο Ρνζζημφ ηαζ δζηή ιαξ Θδηένα είκαζ ημ ηέκηνμ υθδξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ. Ομ πνυζςπμ ιε ημ μπμίμ εηθνάγεηαζ υθμξ μ ηυζιμξ ημο εεμφ, ςξ μ ηφπμξ ηαζ δ απανπή 

ηδξ αβζαζιέκδξ ηηίζεςξ ηαζ ιεζζηεφεζ δζδκεηχξ βζα υθμοξ ιαξ ηαζ εκενβεί βζα ηδ ζςηδνία ηςκ 

ακενχπςκ. Βίκαζ ―δ ηυζιμκ εοθμβμφζα, ηα ζφιπακηα αβζάγμοζα· ημζξ ηάικμοζζκ άκεζζξ, ημζξ 

πεκεμφζζ πανάηθδζζξ, ημζξ κμζμφζζκ ίαζζξ, ημζξ πεζιαγμιέκμζξ θζιήκ, ημζξ αιανηάκμοζζκ άθεζζξ, ημζξ 

θοπμοιέκμζξ εοιεκέξ παναιφεζμκ, πάζζ ημζξ αζημφζζ εημίιδ αμήεεζα‖. (Άβζμξ Εςάκκδξ Ααιαζηδκυξ). 

 

2. Γιασί ξ Θεόρ εοέλενε ειδικά σημ Παμαγία και όφι άλλη γτμαίκα; 

Λ Θευξ, καζ ιεκ επέθελε ηδκ Ππεναβία Θεμηυημ, αθθά γήηδζε ηαζ ηδκ ζοβηαηάεεζδ ηδξ πνζκ, δζα 

ιέζς ημο Ώββέθμο πμο Βηείκμξ απέζηεζθε ζε αοηήκ. 

Βίπε δε Θανζάι· ζδμφ δ δμφθδ Ζονίμο· βέκμζηυ ιμζ ηαηά ημ νήια ζμο. ηαζ απήθεεκ απ΄ αοηήξ μ 

άββεθμξ (Ηη. 1,38). Δ Μακαβία εδχ εα ιπμνμφζε κα πεζ υπζ, δεκ ιπμνχ, δεκ δέπμιαζ, δεκ εέθς. Βίπε 

ηάεε δζηαίςια κα ημ ηάκεζ. Λζ παηένεξ ηδξ εηηθδζίαξ ιαξ θέκε υηζ αηυια ηαζ ακ δ Μακαβία δεκ 

δεπυηακ ηαζ έδζκε άθθδ απάκηδζδ ζημκ Γαανζήθ, απυ αοηή πμο ιαξ πενζβνάθεζ μ εοαββεθζζηήξ Ημοηάξ 

ζημ ζπεηζηυ εδάθζμ, ημ ζπέδζμ ημο Θεμφ βζα ηδκ ζςηδνία ημο ακενχπμο, απθά εα ιαηαζςκυηακ βζα 

θίβμ. Ώοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ηαζ ιαξ δείπκεζ υηζ ηίπμηε δεκ είκαζ πνμμνζζιέκμ ζημκ άκενςπμ, αθθά 

μ άκενςπμξ δζα ιέζμο ηδξ εθεφεενδξ ημο αμφθδζδξ ηαζ επζθμβήξ, πμνεφεηαζ. 

ιςξ μ Θευξ αεααίςξ ηαζ επέθελε ηδκ Μακαβία ιαξ. Ζαζ ηδκ επέθελε βκςνίγμκηαξ υηζ αοηή δ 

βοκαίηα ήηακ ζε εέζδ ηαζ πθδνμφζε υθεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα κα βίκεζ μ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ιεηαλφ 

ηςκ ακενχπςκ ηαζ ημο Θεμφ. 

Ια έκα ςναίμ ηείιεκμ ημο π. Ώεακαζίμο Γζμοζιά: 

«Οδκ ςναζυηδηα ηδξ πανεεκίαξ ζμο…». Ώξ ημ εοιδεμφιε ζε ιεηάθναζδ: «Οδκ μιμνθζά ηδξ 

πανεεκίαξ Ξμο ηαζ ηδκ θαιπνυηδηα ηδξ αβκυηδηάξ Ξμο, εαοιάγμκηαξ μ Ώνπάββεθμξ Γαανζήθ 

ηαηάπθδηημξ Ξμο έθεβε Θεμηυηε: Μμζμ εβηχιζμ, αθήεεζα, ιπμνχ κα Ξμο πνμζθένς πμο κα Ξμο αλίγεζ, 

Μακαβία; Ζαζ πχξ κα Ξε απμηαθέζς; Ώπμνχ ηαζ εηπθήηημιαζ. Γζ‘ αοηυ, υπςξ έπς εκημθή απυ ημ Θευ, 

Ξμο απεοεφκς ημφημκ ημκ απθυ ηαζ ζδιακηζηυ παζνεηζζιυ: Ραίνε Βζφ πμο είζαζ δ Ζεπανζηςιέκδ 

υθςκ»!  

Ξημοξ «Λίημοξ» ηςκ Ραζνεηζζιχκ ηδξ Θεμηυημο πάθζ, μ οικμβνάθμξ εεςνεί ημκ Ώνπάββεθμ πμο 

ζηάθεδηε απυ ημκ μονακυ ζηδ θηςπή ηαζ ιζηνή ηυνδ ηδξ Ιαγανέη, κα Οδκ ημζηά, κα Οδ εαοιάγεζ ηαζ 

κα Οδξ θέεζ ιε ηδκ «αζχιαηδ θςκή» ημο, πμθφ δοκαηά, «ηναοβάγμκηαξ», ηα ακανίειδηα «παίνε».  

Ώθήεεζα, ηζ ήηακ αοηυ ημ ζδζαίηενμ πμο ημζιμφζε ηδ Θεμηυημ ηαζ πνμλέκδζε ηυζμ εαοιαζιυ 

ζημκ Ώνπάββεθμ Γαανζήθ, ηαεχξ Οδκ ακηίηνζζε εηείκδ ηδκ διένα ημο Βοαββεθζζιμφ; Αεκ οπήνλακ πζμ 

πνζκ άθθεξ βοκαίηεξ πανεέκεξ ή ηυζμ αβκέξ ζακ ηδκ Ζονία Θεμηυημ; Αεκ είπε ζοκακηήζεζ μ 
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Ώνπάββεθμξ άθθμ πανυιμζμ πνυζςπμ ιε Βηείκδ; Μμζα απάκηδζδ εα ιπμνμφζαιε κα δχζμοιε ζε 

ημφηδ ηδκ ενχηδζδ ηαζ απμνία;  

Βίκαζ αθήεεζα πακεμιμθμβμφιεκδ απυ ημοξ Εενμφξ Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, πςξ ηαιζά 

βοκαίηα ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ δεκ ηαηάθενε ιέζα ζημοξ ηυζμοξ αζχκεξ πμο πέναζακ απυ ηδκ πηχζδ 

ηςκ Μνςημπθάζηςκ, κα ζοβηεκηνχζεζ ζημ πνυζςπυ ηδξ ηυζεξ πμθθέξ ανεηέξ ηαζ ιάθζζηα απυ ηδκ 

εθδαζηή ηδξ δθζηία, υπςξ δ Θεμηυημξ! Οδκ Μακαβία ιαξ δεκ Οδκ ημζιμφζε ιμκάπα δ πανεεκία, αθθά 

ηαζ υθδ Οδξ δ γςή ήηακ ηαηά ημκ Άβζμ Φχηζμ Μαηνζάνπδ Ζςκζηακηζκμοπυθεςξ: «Ώκςηένα ηςκ 

μονακίςκ κμχκ»! Ώκχηενδ απυ ημκ αββεθζηυ ηυζιμ. Μνυζςπμ πμο δέζπμγε ακάιεζα ζε υθα ηα άθθα 

δδιζμονβήιαηα ημο Θεμφ! 

Ξε έκα ημο πμίδια μ Θακμοήθ, μ επμκμιαγυιεκμξ Θεβάθμξ νήηςν, ζδιεζχκεζ: «Άπνακηε, μζ 

πμνείεξ ηςκ Ώβίςκ αΰθςκ Ώββέθςκ, ζηέημκηαζ ειπνυξ Ξμο δμοθζηά ηαζ ιε δέμξ Ξε ακοικμφκ, βζαηί Βζφ 

ημοξ λεπέναζεξ ζηδκ ηαεανυηδηα»!  

Δ Θδηνμπάνεεκμξ Θανία, ηαηά ημκ οικμβνάθμ Άβζμ Εςάκκδ ημκ ΒοπαΎηςκ ήηακ: «Δ ηαθή ηαζ 

ςναία ηυνδ», ηδκ μπμία επέθελε «μ ςναίμξ ηάθθεζ Ζφνζμξ»! Ήηακ ηαηά ημκ ίδζμ Άβζμ: «Σναία ροπή ηαζ 

ζχιαηζ, ςναίακ ηαζ ης κμΎ»! Ξηδκ ροπή ηαζ ζημ ζχια ηαζ ζημ ιοαθυ ςναία! Γζ‘ αοηυ ηαζ έβζκε ιεηά 

ηδκ Ώνπαββεθζηή θςκή ηαζ ιε ηδ εέθδζδ ημο Μαηένα Θεμφ: «Ιαυξ ηαζ πφθδ ηαζ θοπκία, ηζαςηυξ ηαζ 

ζηάικα ηαζ νάαδμξ ηαζ ζηδκή, βδ αβία ηαζ εεία ηνάπεγα, βέθονα ηαζ ζηάθα, ενυκμξ ηαζ κοθζηυ παθάηζ 

ημο Θεμφ Πζμφ ηαζ Ηυβμο»! 

Λ Ώνπάββεθμξ Γαανζήθ –υπςξ ηαζ ηάεε Άββεθμξ– δεκ δζέεεηε πακημβκςζία, αοηή είκαζ ζδζυηδηα 

ιυκμ ημο Θεμφ. Αεκ βκχνζγε ημ πθήεμξ ηςκ ανεηχκ ηδξ Θεμηυημο πνζκ Οδ ζοκακηήζεζ, βζ‘ αοηυ 

ημζηχκηαξ Οδκ «ελίζηαηαζ» ηαζ απμνεί. Ώπμνεί βζαηί ήηακ «δοζεεχνδηδ» αηυια ηαζ βζα ηα ιάηζα ηςκ 

Ώββέθςκ! Θαοιάγεζ βζαηί Ώοηή ηαηυνεςζε ιυκδ απυ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ κα ηναοιαηίζεζ ημοξ 

δαίιμκεξ ιε ηδκ απεζεανπία Οδξ ζ‘ αοημφξ! Βηπθήηηεηαζ βζαηί δ Μακαβία Θδηένα ημο Θεμφ ημο ιε ηδκ 

άβζα αζςηή Οδξ απμηαθφπηεζ ζημοξ ακενχπμοξ «ηςκ αββέθςκ ημκ αίμκ» ηαζ απμηεθεί βζα ημοξ 

Ώββέθμοξ ημ πακεαφιαζημ «εαφια»! 

Ξημ «Θεμημηάνζμ» ημο Ώβίμο Ιζημδήιμο ημο Ώβζμνείημο –έκα θεζημονβζηυ Θεμιδημνζηυ αζαθίμ– 

οπάνπμοκ εδζαονζζιέκεξ ιπυθζηεξ ηζ άθθεξ ζπεηζηέξ απακηήζεζξ, πμο ζε υιμνθδ πμζδηζηή ιμνθή 

ιανηονμφκ ηδκ ακαιανηδζία ηδξ Ζονίαξ ηςκ Ώββέθςκ. Ώοηυ, δδθαδή, πμο είδε ηαζ ηαηάθααε ηαζ 

δζέβκςζε μ Γαανζήθ ηαηά ημκ Βοαββεθζζιυ. 

Ώθήεεζα, ακ ζηαθεί ζήιενα ζηδ βδ ιαξ μ Ώνπάββεθμξ Γαανζήθ ηζ εα δεζ, ηζ εα ανεζ ηαζ ηζ εα 

δζαπζζηχζεζ; Αεκ απακηχ. Δ ηαεδιενζκυηδηα δ δζηή ιμο ηαζ ηςκ άθθςκ αμά απακηδηζηά… Γζ‘ αοηυ 

ζαναημζηζακά, κδζηεοηζηά, υπςξ μζ ΙζκεοΎηεξ, αξ μιμθμβήζεζ μ ηαεέκαξ ιαξ ηζ υπμζμξ ημ κζχεεζ, 

εηείκμ πμο έρεθκε ιε δάηνοα ζηδκ Μακαβία μ Ξημοδίηδξ ιμκαπυξ Θευηηζζημξ: «Θμκάπμξ ιμο εβχ ηζ 

απ‘ υθμοξ ημοξ πςιαηέκζμοξ ακενχπμοξ, έπς οπεναεί ηάεε είδμοξ ακςιαθία. Έγδζα ηαζ γς ζηδκ 

αζςηία. Έβζκα ακμδηυηενμξ ηαζ ηςκ άιοαθςκ ηηδκχκ. ΐμήεδζέ ιε Μανεέκε, εζφ πμο είζαζ δ δυλα 

ηςκ Ώβίςκ Ώββέθςκ, ιε ηζξ δζηέξ Ξμο ιεζζηείεξ». Ώιήκ! 

 

3. Πξιέρ ήσαμ ξι οπώσερ εικόμερ σηρ Παμαγίαρ; Πξιόρ σιρ έυσιανε; 

Μυζμ υιμνθδ είκαζ δ Εενή ιαξ Μανάδμζδ. Μυζμ απθά είκαζ υθα… Μυζμ ιεβαθεζχδδ ηαζ εαοιάζζα. 

Λ ζαηνυξ Ημοηάξ ηαζ δ Μακαβία ιαξ ζοκμιζθμφκ. Λ ζαηνυξ ηδξ γδηάεζ ηδκ άδεζα κα ηδκ γςβναθίζεζ ηαζ 

εηείκδ ηδκ δίκεζ…Οζ ςναία εζηυκα. Μυζμ υιμνθα λεηίκδζε δ απεζηυκζζδ ηςκ Ώβζςκ ιμνθχκ ηδξ 

μνεμδμλίαξ ιαξ ηαζ δ ηζιδηζηή ημοξ πνμζηφκδζδ…O Βοαββεθζζηήξ Ημοηάξ ήηακ μ πνχημξ αβζμβνάθμξ 

ζηδκ μνευδμλδ ιαξ ζζημνία. 

Λζ πνχηεξ ημο εζηυκεξ είπακ ςξ εέια ηδκ Ππεναβία Θεμηυημ Ζάπμζα ιένα έκμζςζε ηδκ επζεοιία κα 

γςβναθίζεζ ηδκ Μακαβία ηαζ βζ‘ αοηυ ηαζ ηδξ ημ γήηδζε ηαζ «πήνε ηδκ εοθμβία ηδξ». Ουηε άββεθμξ 

Ζονίμο, ημο έδςζε ηνία λφθα ηαζ πάκς ζε αοηά έθηζαλε ηζξ ηνεζξ πνχηεξ εζηυκεξ. ηακ ηεθείςζε ηδκ 

πνχηδ εζηυκα ηδκ μπμία έηακε ιε πνχιαηα επάκς ζημ έκα απυ ηα ηνία λφθα πμο πήνε απυ ημκ 

άββεθμ, πήβε κα ηδκ δείλεζ ζηδκ Μακαβία βζα κα αημφζεζ ηδκ απμρή ηδξ. Βηείκδ (δ Μακαβία), είδε ηδκ 
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εζηυκα ηαζ ημο είπε υηζ ήηακ πμθφ ηαθή, υιςξ είπε έκα έθθεζιια πμθφ ζδιακηζηυ. Βζημκζγυηακ ιυκδ 

ηδξ, δεκ είπε γςβναθίζεζ μ Ημοηάξ ημκ Εδζμφ Ρνζζηυ, ανέθμξ. 

Λ Βοαββεθζζηήξ Ημοηάξ έηακε ηαζ δεφηενδ εζηυκα, ηδκ μπμία έηακε ιε ηενί ηαζ ιαζηίπα ζημ έκα 

απυ ηα δφμ λφθα πμο έιεζκακ απυ αοηά πμο ημο έδςζε μ άββεθμξ, πήβε πάθζ κα ηδκ δείλεζ ζηδκ 

Μακαβία. 

Ξημ ηεθεοηαίμ λφθμ πμο είπε ιείκεζ, μ Βοαββεθζζηήξ Ημοηάξ έηακε ιε πνοζυ ηαζ αζήιζ, ηδκ ηνίηδ 

εζηυκα, ηαζ ηδκ πήβε ηαζ αοηή ζηδκ ΜακαβίαΟυηε δ πακάιςιμξ Μανεέκμξ εοθυβδζε ηαζ ηζξ ηνεζξ 

εζηυκεξ ηζ είπε: 

«Δ πάνζξ ημο ελ ειμφ ηεπεέκημξ δζ‘ ειμφ ιεη‘ αοηχκ». 

Αδθαδή, δ πάνδ ημο οζμφ ιμο κα είκαζ πάκηα ηαζ ιε ηζξ ηνεζξ εζηυκεξ.Ώοηέξ ηζξ ηνείξ εζηυκεξ ηδξ 

Μακαβίαξ έθηζαλε μ Βοαββεθζζηήξ Ημοηάξ, πμο έπμοκ Μαηνζανπζηή ακαβκχνζζδ, παν‘ υθμ πμο 

οπάνπμοκ πμθθέξ πμο απμδίδμκηαζ ζ‘ αοηυκ ηαζ θηάκμοκ ζε δζάθμνμοξ ανζειμφξ (70, 80, 150 …)  

Δ ιία απυ ηζξ ηνεζξ εζηυκεξ ηδξ Μακαβίαξ πμο πάναλε πάκς ζε λφθμ μ Βοαββεθζζηήξ Ημοηάξ ηαζ 

δζαζχγμκηαζ, είκαζ δ Μακαβία Ξμοιεθά. Ώπυ ηζξ άθθεξ δφμ, δ ιία ανίζηεηαζ ζηδ Θμκή Ζφηημο ηδξ 

Ζφπνμο ηαζ δ άθθδ ζηδ Θμκή ημο Θεβάθμο Ξπδθαίμο. 

 

4. Σξ οάμσιμξ ςώμα σηρ Θεξσόκξτ σι αοέγιμε; 

Ξημ πςνζυ Γεεζδιακή, ζημ ιέζμ ιζαξ πανάδναξ, ιεηαλφ ημο υνμοξ Θυνζμκ ηαζ ημο υνμοξ ηςκ 

Βθαζχκ, ιέζα ζ‘ έκα θαλεοηυ ηάθμ, εκηαθζάζηδηε ημ πακάβζμ ζηήκςια ηδξ Θεμηυημο. 

Λ απυζημθμξ Θςιάξ ΖΏΕ ζε αοηή ηδκ πενίζηαζδ απμοζίαγε απυ ηδκ ζφκαλδ ηςκ άθθςκ 

απμζηυθςκ. Ζαηά ηδκ ζζημνία, ηδκ μπμία αεααζχκεζ δ πανάδμζδ, έθηαζε ιεηά απυ ηνεζξ ιένεξ ηαζ 

παναηάθεζε ημοξ άθθμοξ Ώπμζηυθμοξ κα ημκ ζοκμδεφζμοκ ςξ ημκ ηάθμ, βζα κα πνμζηοκήζεζ ημ άβζμ 

ζχια ηδξ Θεμηυημο. Έηζζ ηζ έβζκε, αθθά υηακ άκμζλακ ημκ ηάθμ, ιεβάθδ ηαηάπθδλδ ηαζ εαοιαζιυξ 

ημοξ ηονίεοζε υθμοξ. Ομ ζχια έθεζπε ηαζ ζημ ικήια ηείημκηακ ιυκμ ημ ζεκηυκζ πμο είπακ ηοθίλεζ ημ 

ζχια ηδξ Μακαβίαξ. Δ Μακαβία ακαζηήεδηε ηαζ ζςιαηζηά ακαθήθεδηε απυ ηδκ βδ ζημοξ μονακμφξ.  

Δ εμνηή ηδξ Ζμζιήζεςξ ηδξ Θεμηυημο εεζπίζεδηε ηαηά ημκ έηημ αζχκα επί αοημηνάημνα 

Θαονζηίμο. 

 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Γζροντασ Λάκωβοσ Τςαλίκθσ  

.ΣΟ ΗΓΟΤΜΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΣΑΓΑΡΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΕ 

 

Ζάπμζμζ, ηνία πνυκζα ιεηά, ημκ πνμηνέπακε κα θηζάλεζ έκα ηαθυ Δβμοιεκείμ, βζαηί θείπεζ ζηδ Θμκή. 

Ζαζ ημοξ λέκμοξ, απυ δζάημ ιέπνζ παηνζάνπδ ηζ απυ ηθδηήνα ιέπνζ οπμονβυ, ζοκήεςξ ημοξ δεπυηακε 

ζε ιζα ζηεκή, απένζηηδ ηαζ πςνζάηζηδ ηναπεγανία, εηεί πμο ηνχβακε ηαζ ηνχκε μζ ιμκαπμί. Έκα 

δςιάηζμ ιε θίβεξ ηαθέξ ηανέηθεξ επάκς, είκαζ ηζ αοηυ ακεπανηέξ. Αεκ ημο άνεζε δ ζδέα ημο ιεβάθμο 

Δβμοιεκείμο ηαζ, υηακ ημκ πίεζακ, ηα είπε ηάπςξ αοζηδνά: 

–Άημοζε. Ββχ μφηε δβμοιεκεία γήθερα, μφηε δυλα γήθερα, μφηε ηηίνζα, μφηε ηζιέξ. Γήθερα ημκ 

πανάδεζζμ! Λ άβζμξ Αααίδ, πμο γμφζε ζηα ζπήθαζα ηαζ ζηζξ ενήιμοξ ηαζ δεκ είπε αοηά, ηζ έηακε; Θε 

ηδκ απθυηδηα ηαζ ηδκ ηαπείκςζδ ηένδζζε ημκ πανάδεζζμ. 

Αζάααζεξ ζε ηακέκα ΐίμ αβίςκ υηζ θηζάλακε ημ ηάδε δβμοιεκείμ, ημ ηάδε ηηήνζμ ηαζ ηενδίζακε ημκ 

πανάδεζζμ; Ώθθά έηακακ εοζίεξ, πνμζεοπέξ, κδζηείεξ, παιαζημζηίεξ ηαζ ηέημζα. Βίπακ ανεηέξ, ι‘αοηέξ 

ηενδίζακε ημκ πανάδεζζμ. Ββχ εέθς ημοθάπζζημκ ιζα βςκία ζημκ πανάδεζζμ, ζε ιζα άηνδ… 

Ζαζ υιςξ πνήιαηα εά‘ανζζηε βζα ημ Δβμοιεκείμ… Ομ ηαβανάηζ ζηεηυηακε πάκηα ζηδ εέζδ ημο, 

πάκηα βειάημ: 
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–Ένπμκηαζ, έθεβε, μζ θηςπμί ιμο ηαζ θές ηαζ ημοξ δίκς. Ζαζ ηείκμ δεκ αδεζάγεζ. Γονίγς ηαζ ημ 

ανίζης λεπεζθζζιέκμ. 

Γζα κα ιδκ λεπκάεζ ηζξ πμθθέξ πενζπηχζεζξ, πμο έηνζκε υηζ πνέπεζ κα ζηέθκεζ πνήιαηα, είπε 

ηαηαθυβμοξ. Ομοξ ανήηαιε ζημ ηεθάηζ ημο ιαηανζζημφ βένμκηα. Ζζ επεζδή πνεζάγμκηακ ιεβάθα 

πνδιαηζηά πμζά, έθεβε ζε πνμζηοκδηέξ, εοηαηάζηαημοξ, ιε ηνυπμ βεκζηυ: 

–Οα πνήιαηα δεκ ηα δίκεζ μ Θευξ υθα βζα ημκ εαοηυ ιαξ. 

Ζαζ ημ εαοιαζηυ ήηακε υηζ ημ ηαβανάηζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ βέιζγε πςνίξ μ ίδζμξ κα αάγεζ ιέζα 

ηάηζ, Αεκ ιπμνμφζε ιάθζζηα κα ημ αθέπεζ βειάημ. Ήλενε πμθφ ηαθά υηζ βζα κα βειίγεζ ιυκμ ημο, 

εηείκμξ πνέπεζ κα δίκεζ. 

Φχκαλε ιζα ιένα ημκ π. Μ. ηαζ ημο έδζκε πμθθά πνήιαηα βζα ηάπμζμκ πμο έηακε εβπεζνήζεζξ ζημ 

ελςηενζηυ. Λ π. Μ. οπεκεφιζζε υηζ «πνζκ θίβεξ διένεξ δχζαιε» ηαζ υηζ αηυια είκαζ κςνίξ βζα κέα 

πνμζθμνά. 

–Ώοηά πμο ζηείθαιε ηεθείςζακ. Κένς εβχ ηζ ζμο θές. Ομ ζαημφθζ ιμο πάθζ βέιζζε. Οζ κα ηα ηάκς; 

Μέκηε δίκς, πεκήκηα ένπμκηαζ… 

τυλιανόσ Γ. Παπαδόπουλοσ, Ο Μακαριςτόσ Ιάκωβοσ Σςαλίκθσ, εκδ. «Σροχαλία» 

  

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Το κυνιγι των πουλιϊν 
Γνάθμοιε ζε πανηάηζα μκυιαηα πμοθζχκ ηυζα υζα ηαζ ηα παζδζά ηδξ ζοκηνμθζάξ ιαξ. Οα 

ηανθζηζχκμοιε ζηζξ πθάηεξ ημοξ ηαζ ιε ημ ζφκεδια μ ηαεέκαξ πνμζπαεεί, πανζζηάκμκηαξ ημκ ηοκδβυ 

κα ζημηχζεζ (δζααάζεζ) υζα πενζζζυηενα μκυιαηα πμοθζχκ ιπμνεί πςνίξ μ άθθμξ κα ημο πεζ ημ υκμια 

ημο δζημφ ημο πμοθζμφ. Ζενδίγεζ αοηυξ πμο έπεζ ηα πενζζζυηενα μκυιαηα πμοθζχκ. Οα παζδζάιπμνμφκ 

κα ηα βνάθμοκ αηυια. Μνέπεζ κα μνζζηεί πνμκζηυ δζάζηδια βζα ηδκ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ.  

Πθζηά: πανηάηζα ιε μκυιαηα πμοθζχκ 

  

4. Το τετράγωνο που μικραίνει 
Ππάνπεζ ηάης ζημ πάηςια έκα ζημζκί απθςιέκμ ζημ ζπήια ηεηναβχκμο. Δ αβέθδ ανίζηεηαζ 

βφνς απυ αοηυ ζε ηάπμζα απυζηαζδ. Θε ημ ζφκεδια ηνέπμοκ υθμζ ηαζ πνμζπαεμφκ κα ιπμοκ ιέζα 

ζημ ηεηνάβςκμ. Ράκεζ υπμζμξ ιείκεζ απυ έλς. Ξηδ ζοκέπεζα ιζηναίκμοιε ημ ηεηνάβςκμ ηαζ ηάκμοιε ημ 

ίδζμ ιέπνζ κα ιείκμοκ θίβα άημια. 

Πθζηά: Ξημζκί 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
- Γζαηνέ ιμο, δ ηανδζά ιμο πηοπάεζ αηακυκζζηα. 

- Θδκ ακδζοπείηε. Ξε θίβμ εα ζηαιαηήζεζ! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΚΑΘΔΡΔ ΛΑ ΕΔΗΡΔ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=yKMhO6c8G3g  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yKMhO6c8G3g
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τμάμσηςη 8η 

 

αββασξκύπιακξ,  

10 - 11 Οκσψβπίξτ 2015 

Δετσέπα Παπξτςία, Μέλλξτςα Κπίςη  

και Παπάδειςξρ 
 

1. Σι είμαι ξ Παπάδειςξρ; Πώρ μοξπξύμε μα ζήςξτμε σξμ Παπάδειςξ;  

Λ πνχημξ πανάδεζζμξ ήηακ θοζζηυξ. Έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ ηυπμξ.  

Ώοηυ πμο θέιε ζήιενα πανάδεζζμξ, μκμιάγεηαζ ζοκήεςξ ζηδκ Ζαζκή Αζαεήηδ (αζχκζα) γςή, 

ααζζθεία ημο Θεμφ, ζςηδνία η.α. θα αοηά είκαζ μ ίδζμξ μ Ρνζζηυξ ηαζ πνμζθένμκηαζ απυ Ώοηυκ.  

Ξοπκά μζ Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ επακαθαιαάκμοκ υηζ υπμο είκαζ μ Ρνζζηυξ είκαζ ηαζ μ Μανάδεζζμξ, 

εκχ ηυθαζδ είκαζ δ απμοζία ημο Θεμφ.  

Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαζ εκακενχπδζε, χζηε κα ιπμνέζμοκ μζ άκενςπμζ κα εκηαπεμφκ ζημ ζχια ημο 

πμο μκμιάγεηαζ Βηηθδζία. Γζκυιαζηε ιέθδ ημο Ρνζζημφ ιε ημ αάπηζζια ηαζ ημ πνίζια, ηνεθυιαζηε 

απυ ηδ ζάνηα ημο ηαζ ημ αίια ημο ιε ημ ιοζηήνζμ ηδξ Θ. Βοπανζζηίαξ, εεναπεφμοιε ηζξ πθδβέξ ηςκ 

αιανηζχκ ιαξ ιε ηδκ ελμιμθυβδζδ η.μ.η. 

Βπμιέκςξ, υζμζ ηάζζμκηαζ ιαγί ιε ημ Ρνζζηυ ηαζ γμοκ ςξ ιέθδ ημο απυ αοηή ηδ γςή, εα γήζμοκ ηαζ 

ιαγί ημο ιεηά ηδκ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ πμο πνμζδμημφιε. «Βἰ βάν ζοκαπεεάκμιεκ, ηαί ζογήζμιεκ· 

εἰ πμιέκμιεκ, ηαί ζοιααζζθεφζμιεκ· εἰ ἀνκμφιεεα, ηἀηεῖκμξ ἀνκήζεηαζ ιᾶξ» (ΐ΄ Οζι 2,11-12) βνάθεζ 

μ απ. Μαφθμξ. (Βάκ πεεάκαιε, δζα ημο ααπηίζιαημξ, ιαγί ιε ημ Ρνζζηυ, ιαγί ημο ηαζ εα γήζμοιε 

αζχκζα ηαζ ζηδ ιέθθμοζα γςή. Βάκ οπμιέκμοιε ηζξ εθίρεζξ, υπςξ ζημκ ηέθεζμ ααειυ ηζξ οπέιεζκε 

Βηείκμξ, ηαζ εα ααζζθεφζμοιε ιαγί ι‘αοηυκ. Βάκ υιςξ ημκ ανκμφιαζηε ηαζ εηείκμξ εα ιαξ ανκδεεί). 

Ζαιία αιανηία δε ιαξ «ζηέθκεζ ζημκ πανάδεζζμ». Λφηε υιςξ ηαζ ηα «ηαθά ένβα» απυ ιυκα ημοξ. 

Λζ θανζζαίμζ βζα πανάδεζβια ήηακ βειάημζ απυ «ηαθά ένβα). 

Ώοηυ πμο έπεζ ζδιαζία είκαζ δ πνμζπάεεζα κα γμφιε εκ Ρνζζηχ ηαζ υηακ αιανηάκμοιε κα 

ηαεανζγυιαζηε ιε ημ ιοζηήνζμ ηδξ ιεηάκμζαξ πμο μκμιάγεηαζ ελμιμθυβδζδ. 

Μναηηζηά, μ ιυκμξ αζθαθήξ ηνυπμξ βζα κα λένμοιε ακ ααδίγμοιε ζςζηά ζ‘ αοηήκ ηδκ πμνεία, είκαζ 

κα ανμφιε έκακ ηαθυ πκεοιαηζηυ πμο εα ιαξ οπμδεζηκφεζ ηζξ αζημπίεξ ιαξ ηαζ εα ιαξ ηαηεοεφκεζ ζηδκ 

εκ Ρνζζηχ γςή. 

Βοηοπχξ βζα ιαξ, δ αβάπδ ημο Θεμφ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ υ,ηζ ιπμνεί κα εεςνήζμοιε ςξ πζμ 

θμαενή αιανηία. Θάθζζηα, υπςξ δζδάζηεζ μ αβ. Εςάκκδξ μ Ρνοζυζημιμξ, αηυιδ ηζ υηακ μ Θευξ 

θαίκεηαζ ζα κα «εοιχκεζ» ιαγί ιαξ, ημ ηάκεζ απυ ηδ ιεβάθδ ημο αβάπδ χζηε κα ιαξ ζοκεθένεζ, βζαηί 

δε εέθεζ κα ιαξ πάζεζ απυ ημκηά ημο (Βνιδκεία ζημ ηαηά Θαηεαίμκ Βοαββέθζμ, μιζθία 14,4 ΒΜΒ 9,456).  

Ομ υηζ μ πνχημξ άκενςπμξ πμο ιπήηε ζημκ πανάδεζζμ ήηακ θδζηήξ, ιαξ απμδεζηκφεζ υηζ 

μοζζαζηζηά δεκ οπάνπεζ αιανηία πμο κα ειπμδίγεζ ηδκ είζμδυ ιαξ ζ‘ αοηυκ. Ομ ιυκμ πμο ιπμνεί 

πναβιαηζηά κα ιαξ ειπμδίζεζ ηαζ κα ιείκμοιε ηεθζηά απ‘ έλς, είκαζ δ εβςζζηζηή ιαξ δζάεεζδ κα ιδ 

γδηήζμοιε εζθζηνζκά, έζης ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή, ηδ ζοβπςνδηζηή αβάπδ ημο Ρνζζημφ. 

οφία Χαςιϊτθ, Δρ. Θεολογίασ 

 

2. Σί είμαι και σι ςτμβξλίζει σξ "δέμσπξ σηρ ζψήρ";  

Ομ δέκηνμ ηῆξ γςῆξ, «λφθμ ηῆξ γςῆξ», ἀκαθένεηαζ βζά πνχηδ θμνά ζημ Γεκ 2,9 ὅπμο βίκεηαζ 

ἀκαθμνά ζέ ηνζῶκ εἰδῶκ δέκηνα ημῦ παναδείζμο: 

1μκ ἐηεῖκα πμφ ἔπμοκ ανχζζιμοξ ηανπμφξ 
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2μκ ηυ δέκηνμ πμφ εά ζοκηεθμῦζε ζηήκ πκεοιαηζηή αὔλδζδ ημῦ ἀκενχπμο (ἤ ηαί ζηήκ 

ὁθμηθδνςηζηή ἀπμλέκςζή ημο ἀπυ ηυ Θευ) ηυ δέκηνμ ηῆξ βκχζδξ ημῦ ηαθμῦ ηαί ημῦ ηαημῦ ηαί  

3μκ ηυ δέκηνμ πμφ εά ημῦ πάνζγε ηήκ αἰχκζα γςή. Γζά ηυ ἴδζμ δέκηνμ πάνπεζ ἀκαθμνά ζηυ Γεκ 

3,22.24. 

Λἱ πενζζζυηενμζ Μαηένεξ ζοιθςκμῦκ ὅηζ πνυηεζηαζ βζά πναβιαηζηά δέκηνα πμφ ἐπζθμνηίζηδηακ ιέ 

ἔκα ἐπζπθέμκ παναηηδνζζηζηυ. Ου δέκηνμ ηῆξ βκχζδξ ημῦ ηαθμῦ ηαί ημῦ ηαημῦ ἦηακ πναβιαηζηυ 

δέκηνμ ηαί ὄπζ ζοιαμθζζιυξ, πμφ πανεῖπε ζηυκ ἄκενςπμ ηήκ ἀθμνιή ηῆξ παημῆξ ἤ ἀκοπαημῆξ ζηήκ 

ἐκημθή ηῆξ κδζηείαξ πμφ ημῦ εἶπε δμεεῖ. Ζαηά πανυιμζμ ηνυπμ, βζά κά ἐκεαννφκεζ ηαί κά πεκεοιίγεζ 

ζημφξ πνςηυπθαζημοξ ηή δοκαηυηδηα ηῆξ ἄιεζδξ ιεημπῆξ ζηήκ ἀεακαζία, πῆνπε ηυ δέκηνμ ηῆξ 

γςῆξ.  

πςξ παναηδνεῖ ζηήκ ἑνιδκεία ηῶκ παναπάκς πςνίςκ ὁ ιαηανζζηυξ π. Ἱςήθ Γζακκαηυπμοθμξ, δέκ 

ἦηακ ὁ ηανπυξ ημῦ δέκηνμο πμφ εά πανεῖπε ηήκ ἀεακαζία. Ώἴηζμ ηῆξ ἀεακαζίαξ εἶκαζ ιυκμ  εεία 

αμοθή ηαί  ἐκημθή ημῦ Θεμῦ πμφ εά δζκυηακ ἐθυζμκ ὁ ἄκενςπμξ ηαεζζημῦζε ηυκ ἑαοηυ ημο (ιέ ηήκ 

πκεοιαηζηή ἄζηδζδ πμφ ημῦ πανεῖπε ηυ δέκηνμ ηῆξ βκχζδξ) ἕημζιμ κά δεπηεῖ ηή εεία αηή δςνεά. 

Ἡ εἰηυκα ημῦ «λφθμο ηῆξ γςῆξ» ἐπακένπεηαζ ζηήκ Ἀπμηάθορδ. Ξημ 2,7 ὁ ηανπυξ ημο δίκεηαζ πνυξ 

ανχζδ ζ‘ ὅπμζμκ κζηήζεζ ηαί ἐλαζθαθίγεζ ηή εεναπεία ὅθςκ ηῶκ ἐεκῶκ ζημ 22,2.14. πεζδή ζηυ αζαθίμ 

ηῆξ Ἀπμηάθορδξ  βθῶζζα εἶκαζ ζοιαμθζηή, ὅπςξ ζοιααίκεζ βεκζηά ιέ ηυκ πνμθδηζηυ θυβμ, εά εἶκαζ 

ἄζημπμ ἑνιδκεοηζηά κά δμῦιε ἐηεῖ ηυ δέκηνμ ηῆξ γςῆξ ηονζμθεηηζηά, ὅπςξ αέααζα ηαί ὅθδ ηδκ 

πενζβναθή ηῆξ ἄκς Ἰενμοζαθήι, ὡξ πυθδξ βειάηδ ἀπυ πμθφηζιμοξ θίεμοξ. Ἀκαιθίαμθα πνυηεζηαζ βζά 

ζοιαμθζζιμφξ. Ἄθθςζηε ζηήκ Ἀπμηάθορδ βεκζηά ἐπακαθαιαάκμκηαζ πμθθέξ ἀπυ ηίξ εἰηυκεξ ηῆξ 

Μαθαζᾶξ Αζαεήηδξ πμφ ανίζημοκ πζά ηήκ ηεθζηή ημοξ πναβιάηςζδ.  

Ξηή θαηνεοηζηή βθχζζα ηυ «λφθμ ηῆξ γςῆξ» ζοκδέεδηε ιέ ηυ λφθμ ημῦ ζηαονμῦ πμφ ἔβζκε 

πνυλεκμξ ηαί πδβή γςῆξ ηαί ζςηδνίαξ ηῆξ ἀκενςπυηδηαξ. Βἰδζηά ζηήκ ικμβναθία, ιέ πμζδηζηυ ηνυπμ 

ἀκηζπαναηίεεηαζ μ Ξηαονυξ ἔκακηζ ηῆξ παναημῆξ ημῦ Ἀδάι. άθμοιε ζηα ηνμπάνζα ηῆξ ιεβάθδξ 

ἑαδμιάδαξ «Αζά λφθμο ὁ Ἀδάι, παναδείζμο βέβμκε ἄπμζημξ, δζά λφθμο δέ ζηαονμῦ, ὁ θδζηήξ 

πανάδεζζμκ ῳηδζεκ…», ἤ ζηυ ἐλαπυζηεζθάνζμ ηῆξ Θ. Μαναζηεοῆξ «… ηαιέ ηῶ λφθῳ ημῦ ζηαονμῦ, 

θχηζζμκ ηαί ζῶζμκ ιε» η.α. 

οφία Χαςιϊτθ, Δρ. Θεολογίασ 

 

3. Πώρ ξ Θεόρ θα κπίμει κάθε άμθπψοξ ςση Μέλλξτςα Κπίςη (Μσθ. 25, 31-46); 

Οζ δίκεζ αλία ζηδκ ακενχπζκδ φπανλδ ηαζ γςή; Δ ζςζηή πίζηδ; Δ θαηνεία; Δ ηήνδζδ ηςκ εείςκ 

εκημθχκ; Ζαζ αοηά θοζζηά είκαζ απμθφηςξ απαναίηδηα, αθθά υπζ ιυκμ αοηά! Θα πνέπεζ μπςζδήπμηε 

κα πνμζεέζμοιε ζηα πνμδβμφιεκα ηαζ ηδκ έιπναηηδ αβάπδ πνμξ υθμοξ. Δ πανααμθζηή αοηή δζήβδζδ, 

πμο δζαζχγεζ μ εοαββεθζζηήξ Θαηεαίμξ, λεηαεανίγεζ ηζ έπεζ πνμηεναζυηδηα ζηδ γςή ιαξ ηαζ ηζ υπζ, εκχ 

είκαζ πθμφζζα ζε παναδείβιαηα ηαζ παναζηαηζηέξ εζηυκεξ απυ ηδκ πμζιεκζηή, ηδκ δζηαζηζηή ηαζ ηδκ 

πμθζηζηή γςή.  Αζδάζηεζ θμζπυκ μ Ρνζζηυξ: 

«ηακ (ημ πυηε ηαζ ημ πμφ ηδξ Ζνίζδξ είκαζ άβκςζημ. Γκςζηυ ζε ιαξ είκαζ ιυκμ ιε πμζμ ηνυπμ εα 

ιαξ ηνίκεζ υθμοξ: Θε ημ ιέηνμ ηδξ αβάπδξ) εα ένεεζ μ ‗Πζυξ ημο ακενχπμο‘ (ηίηθμξ ημο Θεζζία, πμο 

ακαθένεηαζ ζημκ Εδζμφ Ρνζζηυ ηαζ επζζδιαίκεζ ηδκ ηαπείκςζδ, ηα πάεδ ηαζ ηδκ έκδμλδ επάκμδυ ημο) 

ιε υθδ ηδ δυλα ημο ηαζ ιε ηδ ζοκμδεία ηςκ αβίςκ αββέθςκ ημο (ηαζ εηείκμζ επίζδξ εα ηαηαεέζμοκ 

ιανηονία βζα ηα πεπναβιέκα ηςκ ακενχπςκ, ημοξ μπμίμοξ δζαημκμφζακ πνμξ ζςηδνίακ), εα ηαείζεζ 

ζημκ ενυκμ ηδξ δυλδξ ημο. Ουηε εα ζοβηεκηνςεμφκ ιπνμζηά ημο υθα ηα έεκδ (ακαζηάκηα εη 

κεηνχκ), ηαζ εα ημοξ λεπςνίζεζ (ιε ηάεε αηνίαεζα) υπςξ μ αμζηυξ λεπςνίγεζ ηα πνυααηα απυ ηα 

ηαηζίηζα (μζ Εζναδθίηεξ πίζηεοακ υηζ μζ ίδζμζ εα ηνζεμφκ ιε επζείηεζα ηαζ υηζ μζ εζδςθμθάηνεξ εα 

ηζιςνδεμφκ. Βδχ ημοξ ημκίγεζ πςξ υθμζ εα ηνζεμφκ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ). Οα πνυααηα (μκμιάγμκηαζ έηζζ 

μζ δίηαζμζ βζα ηδκ πναυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ ηανπμθμνία ζε ανεηέξ) εα ηα ημπμεεηήζεζ ζηα δελζά ημο ηαζ 

ηα ηαηζίηζα (μκμιάγμκηαζ έηζζ μζ αιανηςθμί βζα ηδκ αβνζυηδηά ημοξ, αηαλία, πανέηηθζζδ ηαζ αηανπία 

ημοξ) ζηα ανζζηενά ημο (ζηα δελζά, ηαηά ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ, ήηακ δ ηζιδηζηή εέζδ ηαζ ανζζηενά δ 

εέζδ παναβηςκζζιμφ ηαζ δ οπμηζιδηζηή). 
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Θα πεζ ηυηε μ ηνζηήξ ααζζθεφξ ζ‘ αοημφξ πμο ανίζημκηαζ δελζά ημο: «Βθάηε, μζ εοθμβδιέκμζ απυ ημκ 

Μαηένα ιμο (μζ εηθεηημί), ηθδνμκμιήζηε (ςξ άκςεεκ μθεζθυιεκα ηαζ μζηεία) ηδκ (πκεοιαηζηή) 

ΐαζζθεία πμο ζαξ έπεζ εημζιαζηεί απυ ηδκ ανπή ημο ηυζιμο (ή πνμ ηαηααμθήξ ηυζιμο). 

Γζαηί πείκαζα ηαζ ιμο δχζαηε κα θάς (εκκμείηαζ ηα μοζζχδδ), 

δίραζα ηαζ ιμο δχζαηε κα πζχ (ήηακ πμθφ ζδιακηζηή πνάλδ αβάπδξ ζηδκ Ώκαημθή, θυβς ηαζ ηδξ 

ζπακζυηδηαξ ημο φδαημξ), 

ήιμοκ λέκμξ ηαζ ιε πενζιαγέραηε (μζ πεναζηζημί ηαζ λέκμζ ακηζιεηςπίγμκηακ ζοπκά ιε επενυηδηα 

ηαζ πμθθέξ θμνέξ ήζακ ακοπενάζπζζημζ), 

βοικυξ (μ διίβοικμξ, μ εθάπζζηα κηοιέκμξ ηαζ ακαβηειέκμξ άκενςπμξ) ηαζ ιε κηφζαηε, 

άννςζημξ ηαζ ι‘ επζζηεθηήηαηε, 

θοθαηζζιέκμξ ηζ ήνεαηε κα ιε δείηε» (ακαθένεηαζ ζηζξ θζθακενςπζηέξ ζδζαίηενα πνάλεζξ ηςκ 

πζζηχκ, δζυηζ αοηέξ ηονίςξ γδηεί απυ ημοξ πνζζηζακμφξ). 

Ουηε εα ημο απακηήζμοκ μζ άκενςπμζ ημο Θεμφ: «Ζφνζε, πυηε ζε είδαιε κα πεζκάξ ηαζ ζε ενέραιε, 

ή κα δζράξ ηαζ ζμο δχζαιε κα πζείξ; Μυηε ζε είδαιε λέκμκ ηαζ ζε πενζιαγέραιε ή βοικυ ηαζ ζε 

κηφζαιε; Μυηε ζε είδαιε άννςζημ ή θοθαηζζιέκμ ηζ ήνεαιε κα ζε δμφιε;» (υθα αοηά ηα ενςηήιαηά 

ημοξ μθείθμκηαζ ζηδκ πναβιαηζηή αβάπδ ημοξ, πμο δεκ πενζέπεζ ζοιθένμκ ηαζ οπμηνζζία). Ζαζ εα ημοξ 

απακηήζεζ μ θζθάκενςπμξ Ζνζηήξ: «Ξαξ αεααζχκς (απμηεθεί ηαζ ηδκ ημνφθςζδ ηδξ πανααμθήξ) πςξ 

αθμφ ηα ηάκαηε αοηά βζα έκακ απυ αοημφξ ημοξ αζήιακημοξ αδεθθμφξ ιμο (αδεθθμφξ ημο επεζδή ηαζ 

μ Ρνζζηυξ οπήνλε πηςπυξ, ηαπεζκυξ, εθάπζζημξ εκ ης ηυζις, απμννζιιέκμξ), βζα ιέκα ηα ηάκαηε» 

(είκαζ ιεβάθδ ηζιή αοηυ βζα ιαξ, δζυηζ μ Ρνζζηυξ, ςξ Πζυξ ημο Ώκενχπμο ηαζ ακηζπνυζςπμξ ηδξ 

ακενςπυηδηαξ, ηαοηίγεζ ημκ εαοηυκ ημο ιε ηάεε άκενςπμ πμο έπεζ ακάβηεξ ηαζ πνμαθήιαηα). 

Όζηενα εα πεζ ηαζ ζ‘ εηείκμοξ πμο εα είκαζ ζηα ανζζηενά ημο: «Φφβεηε απυ ιπνμζηά ιμο μζ 

ηαηαναιέκμζ (υπζ απυ ημκ Θευ, βζαηί μ Θευξ δεκ ηαηανζέηαζ, αθθά απυ ηα δζηά ημοξ ένβα), πδβαίκεηε 

ιαηνζά απυ ειέκα ζηδκ αζχκζα θςηζά (πνυηεζηαζ βζα ημκ πυκμ ηαζ ηδ δοζηοπία πμο εα αζζεάκμκηαζ μζ 

άκενςπμζ μζ μπμίμζ ιε ημκ άζπδιμ ηνυπμ γςήξ ημοξ απμθάζζζακ μζ ίδζμζ κα ανίζημκηαζ ιαηνζά απυ ηδκ 

αβάπδ ημο Θεμφ ηαζ ηςκ ζοκακενχπςκ ημοξ), πμο έπεζ εημζιαζηεί βζα ημ δζάαμθμ ηαζ ημοξ αββέθμοξ 

ημο (μ Θευξ βζα ημοξ ακενχπμοξ εημίιαζε ηδ ααζζθεία ημο, υπζ ηυθαζδ, εκχ δ αζχκζα ηαηαδίηδ είκαζ 

επζθμβή δζαθυνςκ ακενχπςκ). 

Γζαηί πείκαζα ηαζ δεκ ιμο δχζαηε κα θάς (εκκμείηαζ ηαζ πάθζ ηδκ ακαβηαία ιυκμ ηνμθή, υπζ ηδκ 

πμθοηεθή), 

Αίραζα ηαζ δεκ ιμο δχζαηε κα πζς, 

Ήιμοκ λέκμξ ηαζ δεκ ιε πενζιαγέραηε, 

Γοικυξ ηαζ δεκ ιε κηφζαηε, 

Άννςζημξ ηαζ θοθαηζζιέκμξ ηαζ δεκ ήνεαηε κα ιε δείηε» (δεκ εα ηνίκεζ μ Θευξ ημοξ ακενχπμοξ 

επεζδή δεκ απάθθαλακ ηάπμζμοξ απυ ηδ θοθαηή, ή ηδ θηχπζα ημοξ, ή δεκ ηαηέζηδζακ ημοξ 

αννχζημοξ οβζείξ, αθθά επεζδή  δεκ εκδζαθένεδηακ ηαζ δεκ έπναλακ ηονίςξ ηα απαναίηδηα βζα κα 

αμδεήζμοκ). 

Ουηε εα ημο απακηήζμοκ ηαζ αοημί: «Ζφνζε, πυηε ζε είδαιε πεζκαζιέκμ ή δζραζιέκμ ή λέκμ ή 

βοικυ ή άννςζημ ή θοθαηζζιέκμ ηαζ δεκ ζε οπδνεηήζαιε;» Ζαζ εα ημοξ απακηήζεζ: «Ξαξ αεααζχκς 

πςξ αθμφ δεκ ηα ηάκαηε αοηά (αιανηίεξ εη παναθείρεςξ) βζα έκακ απυ ημοξ αζήιακημοξ, ιζηνμφξ 

ηαηά ημκ ηυζιμ (δεκ ακαθένεζ εδχ ημκ παναπάκς παναηηδνζζιυ ‗εθαπίζηςκ αδεθθχκ ιμο‘, δζυηζ μζ 

θαφθμζ, πμκδνμί ηαζ άδζημζ δεκ εα ιπμνέζμοκ πμηέ κα αζζεακεμφκ ηδκ μζηεία ζπέζδ ημο Ρνζζημφ ιε 

ημοξ πζζημφξ ημο), δεκ ηα ηάκαηε μφηε βζα ιέκα» (άβεοζημζ απυ ένβα αβάπδξ, ανκήεδηακ κα 

αμδεήζμοκ ημοξ ζοκακενχπμοξ ημοξ ζε χνεξ δφζημθεξ ηαζ δναιαηζηέξ βζα εηείκμοξ, έκμπμζ βζαηί δεκ 

έπναλακ ημ αβαευ). 

Ζζ αοημί εα πάκε ζηδκ ΏΕΣΙΕΏ ηαζ αηεθεφηδηδ (αοηυ)ηζιςνία-ηυθαζδ (ζηδκ απμοζία απμθαοζηζηήξ 

ημζκςκίαξ ιε ηδκ άηηζζηδ δυλα ημο Θεμφ, υπμο εα αζχκμοκ ιυκμζ, εκ ηδ ακαζηάζεζ, ηζξ ακζηακμπμίδηεξ 

επζεοιίεξ, ηζξ ηφρεζξ ηαζ εκμπέξ ημοξ), εκχ μζ δίηαζμζ εα μδδβδεμφκ ζηδκ ΏΕΣΙΕΏ γςή‖ (ζημ θςξ ημο 
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Θεμφ ηαζ ηδ πανζζιαηζηή-αβζαζηζηή ζπέζδ ιαγί ημο), αθμφ δεκ έπναηηακ ημ ζςζηυ ηαζ ηαθυ βζα κα 

ανααεοημφκ, μφηε απυ θυαμ ηζιςνίαξ, αθθά ιυκμ απυ ακζδζμηεθή αβάπδ. 

Λ Θευξ δεκ είκαζ θμζπυκ ηζιςνυξ, μφηε εηδζηείηαζ ημκ άκενςπμ. Ομ αθέπμοιε άθθςζηε εαοιάζζα 

αοηυ ηαζ ζηδκ πανααμθή ημο Ξπθαπκζημφ Μαηένα (ή Ώζχημο οζμφ). Λζ θακεαζιέκεξ επζθμβέξ ιαξ είκαζ 

πμο ιαξ ηαηαζηνέθμοκ ηαζ ιαξ ζηνέθμοκ εκακηίμκ ημο Θεμφ ή ηςκ ζοκακενχπςκ ιαξ. Δ εηηεεείζα 

πανααμθή ημο Βοαββεθίμο αθμνά ημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ ακενςπυηδηαξ, ακ αοηή εέθεζ κα 

επζαζχζεζ, ηαζ ιάθζζηα ηαεανηζηά ηαζ θοηνςηζηά. Ώθμνά ημ λφπκδια ηδξ ζοκεζδήζεχξ ιαξ ηαζ ηδ 

ζςζηή ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ, βκςζημφξ, θίθμοξ ή αβκχζημοξ αδεθθμφξ ιαξ. Θαξ ημκίγεζ πςξ δ 

έιπναηηδ εηδήθςζδ αβάπδξ, ή δ πανάθεζρή ηδξ, ηνίκεζ απμθαζζζηζηά ημκ ηαεέκα βζα ηχνα ηαζ βζα 

πάκηα. Αζυηζ ηαζ ηα αδεζακά αηυιδ πένζα πμθθχκ (υπζ ηα ηαηά, αθθά ηα αιεθήζακηα κα εκενβήζμοκ 

ηαθχξ), ιπμνεί κα ιδκ πνμλεκμφκ γδιζά, αθθά δεκ παφμοκ κα είκαζ άδεζα απυ ηνοθενυηδηα, 

ηαθμζφκδ, ζοιπυκζα ηαζ αβάπδ. 

Μιχαιλ Γ. Χοφλθσ, κεολόγοσ 

 

 

4. Σι οιςσεύξτμε για ση Δετσέπα Παπξτςία, σημ αμάςσαςη σψμ μεκπώμ και 

σημ κπίςη σξτ κόςμξτ; 

Ξανάκηα ιένεξ ιεηά ηδκ ακάζηαζή Ομο, μ Ρνζζηυξ ορχεδηε ζημκ μονακυ, ιπνμζηά ζηα ιάηζα 

ηςκ ιαεδηχκ Ομο ηαζ έηζζ έθοβε απυ ημκ ηυζιμ. Έθοβε αέααζα ιυκμ ςξ πνμξ ημ ζχια Ομο, βζαηί 

πκεοιαηζηά ήηακ,  είκαζ ηαζ εα είκαζ πάκηα ημκηά ιαξ ηαζ, ιάθζζηα, «πζμ ημκηά ιαξ απ‘ υ,ηζ είκαζ δ 

ηανδζά ιαξ». Ώθθά ηαζ ζςιαηζηά, πνέπεζ κα πμφιε, μ Ρνζζηυξ δεκ ‗απμιαηνφκεδηε αθδεζκά απυ ιαξ. 

ΐνίζηεηαζ πμθφ ημκηά ιαξ, ιέζα ζημ άβζμ δζζημπυηδνμ ηδξ εείαξ Θεηάθδρδξ, υπμο ημζκςκμφιε ημ 

άβζμ ζχια ηαζ αίια Ομο ζηδκ Λνευδμλδ Βηηθδζία, ζε ηάεε εεία θεζημονβία. Μνζκ ορςεεί ζημκ μονακυ 

– δδθαδή πνζκ Οδκ ακάθδρή Ομο, υπςξ θέιε αοηυ ημ βεβμκυξ – μ Ζφνζμξ είπε οπμζπεεεί ζημοξ 

ιαεδηέξ Ομο ηαζ ζε υθμ ημκ ηυζιμ υηζ εα λακάνεεζ. 

Ομοξ είπε πεζ θυβζα, υπςξ: «Θα βίκεζ ζημκ ηυζιμ ιεβάθδ εθίρδ, μ Ήθζμξ εα ζημηεζκζάζεζ ηαζ δ 

ζεθήκδ δε εα δίκεζ ημ θςξ ηδξ, η‘ αζηένζα εα πέζμοκ απυ ημκ μονακυ ηαζ μζ δοκάιεζξ ηςκ Λονακχκ 

εα ζεζζημφκ. Kαζ ηυηε εα ενδκήζμοκ υθεξ μζ θοθέξ ηδξ βδξ ηαζ εα δμοκ ημκ Πζυ, ημο Ώκενχπμο κα 

ένπεηαζ πάκς ζηα ζφκκεθα ιε‘ δφκαιδ ηαζ δυλα πμθθή. Ζαζ εα ζηείθεζ ημοξ αββέθμοξ ημο ιε δοκαηέξ 

ζάθπζββεξ ηαζ εα ζοβηεκηνχζμοκ ημοξ εηθεηημφξ ημο απυ ηα πέναηα ηδξ βδξ. Γζα ηδκ διένα ηαζ ηδκ 

χνα εηείκδ, ηακείξ δεκ λένεζ, μφηε μζ άββεθμζ ηoο μονακμφ, πανά ιυκμ μ Μαηέναξ ιμο.  Ζαζ υπςξ μ 

άκενςπμξ δεκ, λένεζ πυηε εα ιπεζ ζημ ζπίηζ ημο έκαξ ηθέθηδξ, έηζζ ηαζ μ Πζυξ ημο Ώκενχπμο εα ένεεζ 

πςνίξ κα ημκ πενζιέκεηε, βζ‘ αοηυ κα είζηε πάκηα έημζιμζ» (Θηε. 24, 29-31·36-44). 

«Πζυ ημο Aκενχπoο» (=άκενςπμ) μ Ρνζζηυξ μκμιάγεζ ημκ εαοηυ Ομο, απυ έκα υναια ημο 

πνμθήηδ Αακζήθ, ζηδκ Μαθαζά Αζαεήηδ, υπμο μκμιάγεηαζ έηζζ (Αακζήθ, ηεθ. 7). 

Βίπε επίζδξ:  «Ώθήεεζα ζαξ θές, υηζ ένπεηαζ χνα – ηαζ ήδδ ήνεε – πμο μζ κεηνμί ε‘ αημφζμοκ ηδ 

θςκή ημο Πζμφ ημο Θεμφ ηαζ αοημί πμο εα ηδκ αημφζμοκ εα γήζμοκ. Ένπεηαζ χνα, πμο υθμζ υζμζ 

ανίζημκηαζ ζημοξ ηάθμοξ ε‘αημφζμοκ ηδ θςκή ημο ηαζ εα πάκε, εηείκμζ πμο έηακακ ημ ηαθυ, ζε 

ακάζηαζδ γςήξ, ηζ εηείκμζ πμο έηακακ ημ ηαηυ, ζε ακάζηαζδ ηνίζδξ» (Ες. 5, 25-29). 

Βηηυξ απυ ηα παναπάκς, ζε πάνα πμθθά αηυιδ ζδιεία ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ ακαθένεηαζ δ 

επζζηνμθή ημο Εδζμφ Ρνζζημφ, δ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ ηαζ δ ηνίζδ ηςκ ακενχπςκ. Θε ηδκ ηνίζδ 

αοηή (πμο εα ηδκ ηάκεζ μ ίδζμξ μ Ρνζζηυξ ςξ ααζζθζάξ ημο ηυζιμο), εα ημπμεεηδεμφιε ηεθζηά, υθμζ μζ 

άκενςπμζ, υθςκ ηςκ θαχκ ηαζ ηςκ ενδζηεζχκ, είηε ζε αζχκζμ πανάδεζζμ είηε ζε αζχκζα ηυθαζδ.  

Ξημ εέια αοηυ ακαθένεηαζ ζδζαίηενα ημ ηεθεοηαίμ αζαθίμ ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ, δ Ώπμηάθορδ, πμο 

έβναρε μ άβζμξ Εςάκκδξ μ Θεμθυβμξ, μ ιαεδηήξ ημο Ρνζζημφ ηαζ ζοββναθέαξ ημο ηαηά Iςάκκδκ 

εοαββεθίμο. Ξηα ηεθεοηαία ηεθάθαζά ηδξ, δ Ώπμηάθορδ ιζθάεζ ιε έκημκεξ πενζβναθέξ βζ‘ αοηά ηα 

εέιαηα ηαζ ηθείκεζ ιε ιζα οπένμπδ πενζβναθή ημο παναδείζμο ηαζ ιζα πνμζεοπή βζα κα λακάνεεζ μ 

Ζφνζμξ βνήβμνα, υπςξ οπμζπέεδηε, κα ιδκ ανβήζεζ. 
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Θενζηέξ ελδβήζεζξ βζ‘ αοηά ηα γδηήιαηα 

Δ Αεοηένα Μανμοζία ημο Ρνζζημφ, θμζπυκ, δ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ ηαζ δ ηνίζδ, μ αζχκζμξ 

πανάδεζζμξ ηαζ δ αζχκζα ηυθαζδ, είκαζ πνάβιαηα ααζζηά ηαζ ακαιθζζαήηδηα βζα ημοξ πνζζηζακμφξ. Λ 

ίδζμξ μ Εδζμφξ Ρνζζηυξ ιίθδζε βζ‘ αοηά, είκαζ δ οπυζπεζδ πμο έδςζε ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ δεκ 

οπάνπεζ ηαιία πζεακυηδηα κα είκαζ ρέιαηα ή παναιφεζα. Ππάνπμοκ υιςξ ιενζηά γδηήιαηα εδχ πμο 

πνεζάγμκηαζ ηάπμζα ελήβδζδ 

 Δ Αεοηένα Μανμοζία είκαζ δ εθπίδα ηαζ μ ιεβάθμξ πυεμξ ηςκ πνζζηζακχκ, υπζ ηάηζ πμο πνέπεζ κα 

ημ θμαυιαζηε. Λζ πνχημζ πνζζηζακμί πνμζεφπμκηακ θέβμκηαξ «καζ, έθα, Ζφνζε Εδζμφ». Βιείξ είιαζηε 

μζ πνζζηζακμί, ααθηζζιέκμζ ζημ υκμια ηδξ Ώβίαξ Ονζάδμξ, πνζζιέκμζ (ιονςιέκμζ) ιε ημ άβζμ ιφνμ, 

ελμιμθμβμφιαζηε ηζξ αιανηίεξ ιαξ ηαζ ημζκςκμφιε ημ πακάβζμ ζχια ηαζ αίια ημο Ρνζζημφ. Γζαηί κα 

θμαυιαζηε ημκ βειάημ Ώβάπδ Θευ ιαξ, πμο ηαηαδέπηδηε κα βίκεζ άκενςπμξ ηαζ κα δχζεζ ηδ γςή Ομο 

βζα κα ιαξ ζχζεζ; Βηείκμξ εα ένεεζ κα ακαζηήζεζ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, κα ηαηανβήζεζ ημ εάκαημ, 

κα ελαθακίζεζ ημ Ζαηυ απυ ημκ ηυζιμ! Ππάνπεζ ιεβαθφηενδ πανά, εθπίδα ηαζ πνμζδμηία απυ αοηυ; 

 Δ Ώβία Γναθή ιζθάεζ βζα ζημηείκζαζια ημο Ήθζμο ηαζ ηδξ Ξεθήκδξ ηαζ πηχζδ ηςκ άζηνςκ πνζκ 

ηδκ ειθάκζζδ ημο Ρνζζημφ. Αεκ είκαζ ηαηαζηνμθέξ πμο πνέπεζ κα θμαυιαζηε, αθθά δ αθθαβή ημο 

ζφιπακημξ, χζηε κα έπμοιε «ηαζκμφνβζμοξ oονακoφξ ηαζ ηαζκμφνβζα βδ, ζηα μπμία εα ηαημζηεί δ 

δζηαζμζφκδ» (ΐ‘ Μην., ηεθ. 3). Ιαζ, δ Ώβία Γναθή ιζθάεζ ηαζ βζα πμθέιμοξ ηαζ βζα εθίρεζξ ηαζ 

ζοιθμνέξ, αθθά απ‘ αοηέξ είκαζ ήδδ βειάηδ δ ακενχπζκδ ζζημνία, πςνίξ δζαημπή, απυ ηδκ ανπαζυηδηα 

ιέπνζ ζήιενα. Ξε ηάεε επμπή ημ Ζαηυ επζηίεεηαζ ζημ Kαθυ ηαζ μζ άκενςπμζ ημο Θεμφ πνεζάγεηαζ κα 

ηναημφκ δοκαηή ηδ θθυβα ηδξ πίζηδξ ηαζ ηδξ αβάπδξ, βζα κ‘ ακηέπμοκ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εείαξ 

πάνζημξ. Θήπςξ πενζιέκμοκ ηδ Αεοηένα Μανμοζία βζα κα ηνμιάλμοκ ή κα οπμθένμοκ μζ άκενςπμζ 

πμο γμφζακ ηαζ γμοκ ζε πυθειμ, λενζγςιμφξ, ηαημπέξ, απάκενςπεξ δζηηαημνίεξ, αεείζηζηά ηαεεζηχηα  

πμο ααζακίγμοκ ηαζ ζημηχκμοκ ημοξ πνζζηζακμφξ; ‗Δ ζε ζοκεήηεξ πείκαξ, θηχπεζαξ, ελαεθίςζδξ, 

ηαηάεθζρδξ, αεενάπεοηςκ αζεεκεζχκ;  πζ, υθμζ αοημί, ακ πζζηεφμοκ ζημ Ρνζζηυ, πενζιέκμοκ ηδ 

Αεοηένα Μανμοζία βζα κα πάρεζ ημ Ζαηυ κα έπεζ δφκαιδ ζημκ ηυζιμ. Ζζ ακ ειείξ δε γμφιε ζε ηέημζεξ 

ζοκεήηεξ- πμο ίζςξ γμφιε – αξ πενζιέκμοιε ιαγί ημοξ βζα ημκ ίδζμ θυβμ. 

 Μνζκ ηδ Αεοηένα Μανμοζία εα οπάνπμοκ ζζημνζηά ζδιάδζα: πυθειμζ, ζοιθμνέξ, αθθά ηαζ ιαγζηή 

απμζηαζία απυ ημ πνζζηζακζζιυ, ηαεχξ ηαζ εθάηηςζδ ηδξ αβάπδξ ηςκ ακενχπςκ. θα αοηά ηα 

ζδιάδζα ηα αθέπμοιε ζε δζάθμνεξ επμπέξ ηζ υιςξ δ Αεοηένα Μανμοζία δεκ έπεζ βίκεζ αηυιδ. Έηζζ, 

πανυθμ πμο ηαζ ζήιενα ηα παναηδνμφιε, δεκ είκαζ ζίβμονμ υηζ μ ηαζνυξ έθηαζε. Ίζςξ κα έθηαζε, 

ίζςξ υπζ. ιςξ, έηζζ ηζ αθθζχξ, πνέπεζ κ‘ αβςκζγυιαζηε βζα κα ηναηήζμοιε ιέζα ιαξ ηδ θςηζά ηδξ 

πίζηδξ ηαζ ηδξ αβάπδξ, εκάκηζα ζηδκ απζζηία, ηδ ζηθδνυηδηα ηαζ ηδκ ηαηία πμο αθέπμοιε βφνς ιαξ. 

Ι‘ αβςκζγυιαζηε πκεοιαηζηά, κα ιεηαδίδμοιε αοηή ηδ θθυβα ζημοξ ζοκακενχπμοξ ιαξ ηαζ κα 

θςηίγμοιε ι‘ αοηήκ ηζξ ηανδζέξ ηςκ παζδζχκ ιαξ. Έηζζ εα είιαζηε ημκηά ζημ Θευ ηαζ εα ζςεμφιε ηαζ 

ζ‘ αοηή ηδ γςή ηαζ ζηδκ αζςκζυηδηα, είηε βίκεζ ηχνα δ Αεοηένα Μανμοζία είηε ιεηά απυ πίθζα ή απυ 

εηαηυ πζθζάδεξ πνυκζα. Άθθςζηε, μ Θευξ (πμο ανίζηεηαζ έλς απυ ημ πνυκμ ηαζ είκαζ μ δδιζμονβυξ ημο 

πνυκμο) ακηζθαιαάκεηαζ ημ δζηυ ιαξ πνυκμ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά. «Ρίθζα πνυκζα βζα ημκ Ζφνζμ είκαζ 

ζακ ιία ιένα», θέεζ μ απυζημθμξ Μέηνμξ, ζηδκ Ζαζκή Αζαεήηδ (ΐ‘ Μην. 3, 8), αθθά ηαζ μ πμζδηήξ ημο 

αθιμφ 89 ζηδκ Μαθαζά Αζαεήηδ. 

 

5. Σι είμαι ξ Παπάδειςξρ; 

Λ πανάδεζζμξ ηαζ δ ηυθαζδ δεκ είκαζ ηαηαζηάζεζξ πμο ηζξ γμφιε ιυκμ ιεηά ημ εάκαηυ ιαξ, αθθά 

λεηζκμφκ απυ εδχ ηαζ ζοκεπίγμκηαζ ζηδκ αζςκζυηδηα. Μανάδεζζμξ είκαζ δ πανά ηδξ πανμοζίαξ ημο 

Ρνζζημφ ζηδ γςή ιαξ, πμο ένπεηαζ υηακ ζπείνμοιε ηαζ ηαθθζενβήζμοιε ζηδκ ηανδζά ιαξ ηδκ 

ηαπείκςζδ, ηδκ πίζηδ, ηδκ αβάπδ ηαζ ηδ ζοβπχνδζδ. Ζυθαζδ είκαζ μ πυκμξ πμο πνμηαθεί ιέζα ιαξ δ 

απμοζία ηδξ αβάπδξ ηαζ δ οπμδμφθςζή ιαξ ζηα πάεδ ιαξ, ζηα εθαηηχιαηά ιαξ, ζηδκ ανκδηζηή 

πθεονά ημο εαοημφ ιαξ. 

Ρζθζάδεξ μνευδμλμζ πνζζηζακμί έπμοκ βίκεζ ηαζ βίκμκηαζ άβζμζ εκχ αηυια γμοκ. ΐέααζα, ιεηά εάκαημκ 

μ πανάδεζζμξ ηαζ δ ηυθαζδ λεηαεανίγμκηαζ πζα. Βδχ δ πανά ηαζ δ θφπδ ζοπκά ακαηαηεφμκηαζ, εηεί 
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υιςξ εα είκαζ ηαεανά. Ώιέζςξ ιεηά ημ εάκαηυ ιαξ εα γήζμοιε ηδ «ιενζηή ηνίζδ» ημο Θεμφ ηαζ ιζα 

πνυβεοζδ ημο παναδείζμο ή ηδξ ηυθαζδξ. Λ πθήνδξ πανάδεζζμξ ηαζ δ πθήνδξ ηυθαζδ εα οπάνλμοκ 

ιεηά ηδ Αεοηένα Μανμοζία, ηδκ ακάζηαζδ ηαζ ηδκ ηεθζηή ηνίζδ. 

 

6. Και η Κόλαςη σι είμαι; 

Ζαηά ημοξ αβίoοξ δζδαζηάθμοξ ηδξ Λνεμδμλίαξ, δ ηυθαζδ είκαζ: 

Ομ ίδζμ ημ Φςξ ημο Θεμφ πμο μ εβςζζηήξ άκενςπμξ ημ αθέπεζ ιε αηαηάθθδθα ηα πκεοιαηζηά ημο 

ιάηζα δε ιπμνεί κα ημ ακηέλεζ ηαζ κα εκςεεί ζςζηά ιαγί ημο βζ‘ αοηυ ημ αθέπεζ ηαζ ημ γεζ ςξ θςηζά. Δ 

ηυθαζδ δεκ είκαζ «ηζιςνία ηςκ αιανηςθχκ» απυ ημ Θευ αθθά δ αηαηαθθδθυηδηα ηαζ δ άνκδζδ ημο 

ακενχπμο ιε ηδ ζημηεζκζαζιέκδ ροπή κα δεπηεί ημ Φςξ ηαζ ηδκ Ώβάπδ ημο Θεμφ. Οα ζηθδνά θυβζα 

πμο θέεζ μ Ρνζζηυξ βζα ηδκ ηυθαζδ ελδβμφκ μζ άβζμί ιαξ (δδθ. μζ Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ), είκαζ 

ζοιαμθζζιμί αοηχκ ηςκ ηαηαζηάζεςκ, πμο υιςξ είκαζ πμθφ πζμ μδοκδνέξ απ‘  υ,ηζ ιπμνεί κα αάθεζ μ 

κμοξ ιαξ. 

 

7. Σι είμαι ξ Αμσίφπιςσξρ; 

Βίκαζ «ημ Θδνίμ», πμο ακαθένεζ δ Ώπμηάθορδ ανπίγμκηαξ απυ ημ ηεθ. 13, δδθ. έκαξ παβηυζιζμξ 

ζαηακζηυξ αοημηνάημναξ, πμο εα πείζεζ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ κα ημκ θαηνέρεζ, εα ηάκεζ 

ηνμιενυ δζςβιυ αίιαημξ εκάκηζα ζε υζμοξ ανκδεμφκ ηδ θαηνεία ημο, (ηονίςξ, θοζζηά, ζημοξ 

πνζζηζακμφξ, πμο εα δδθχζμοκ υηζ θαηνεφμοκ ιυκμ ημκ Ονζαδζηυ Θευ εκ Ρνζζηχ), ηαζ εα ζθναβίζεζ 

ημοξ πζζημφξ ημο ζημ ιέηςπμ ή ζημ δελί πένζ ιε ημ υκμιά ημο ή «ημκ ανζειυ ημο», πoο εα είκαζ 666 

(ζηδκ Ώπμηάθορδ ημ βνάθεζ πλξ ηαηά ημ ανπαίμ εθθδκζηυ ζφζηδια ανίειδζδξ). 

 

8. Μήοψρ βπιςκόμαςσε οπάγμασι έμα βήμα οπιμ σημ εοξφή σξτ 

Αμσίφπιςσξτ;  

Δ δθεηηνμκζηή δζαηοαένκδζδ, ημ δθεηηνμκζηυ πνήια, μζ ηάνηεξ ιε ηα ηζζπάηζα, ιήπςξ είκαζ 

ηαθχδζα, ιε ηα μπμία ζημηεζκμί ηφηθμζ – οπδνέηεξ ηαζ πνυδνμιμζ ημο Θδνίμο – δέκμοκ βνήβμνα πθέμκ 

ημκ ηαεέκα ιαξ βζα κα ιαξ ηάκμοκ οπδηυμοξ, δμφθμοξ ηαζ θάηνεζξ ημο δαζιμκζημφ ρεοημ- Ρνζζημφ 

ημοξ; Φαίκεηαζ υηζ ηαζ μζ άκενςπμζ αηυιδ ζφκημια εα ελακαβηαζημφιε κα αάθμοιε ηζζπάηζα ζημ 

ζχια ιαξ. Θήπςξ αοηυ είκαζ ημ πάναβια (δ ζθναβίδα) ημο Θδνίμο; 

Θπμνεί καζ, ιπμνεί κα ένεεζ ζημ ιέθθμκ άθθδ επμπή, πζμ ηαζνζαζηή ζηδκ Ώπμηάθορδ, πμο δεκ ηδ 

θακηαγυιαζηε, ηαζ κα είκαζ εηείκδ δ επμπή ημο Θδνίμο. Ομ ζίβμονμ είκαζ πςξ ζε ηάεε βεκζά – ηαζ 

ζήιενα – «πμθθμί πθάκμζ [=πκεοιαηζημί απαηεχκεξ] ειθακίζηδηακ ζημκ ηυζιμ… αοηυξ είκαζ μ 

πθάκμξ ηαζ μ ακηίπνζζημξ», υπςξ βνάθεζ μ ίδζμξ μ ζοββναθέαξ ηδξ Ώπμηάθορδξ, άβζμξ Εςάκκδξ μ 

Βοαββεθζζηήξ ηαζ ιαεδηήξ ημο Ρνζζημφ, (ημ ακαθένεζ ζηδ Γ‘ επζζημθή ημο, αθθά δεξ ηαζ ημ ηεθ. 3 ηδξ 

Ώ‘ επζζημθήξ ημο, πμο υθεξ ανίζημκηαζ ζηδκ Ζαζκή Αζαεήηδ, πνζκ ηδκ Ώπμηάθορδ). 

Αεκ είκαζ ιοζηζηυ πςξ ημκ ηυζιμ δεκ ημκ ηοαενκμφκ ηα ηνάηδ, αθθά μζ μζημκμιζηέξ 

αοημηναημνίεξ, δδθ. μζ πμθοεεκζηέξ εηαζνίεξ ηαζ μζ δζεεκείξ ηνάπεγεξ. Ώθθά οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ 

«αοημηναημνίεξ», μζημκμιζηέξ & πμθζηζηέξ θοζζηά, αθθά ηαζ πκεοιαηζηέξ. Ώοημί μζ ηφηθμζ 

οπμδμοθχκμοκ πκεοιαηζηά ημκ άκενςπμ, (υθδ ηδκ ακενςπυηδηα), ημο νίπκμοκ ημ δυθςια ηδξ 

ηαηακαθςηζηήξ αθεμκίαξ, ηδξ δήεεκ εοδιενίαξ, ηδξ δήεεκ ανιμκίαξ, (πμο οπμζηοθχκεηαζ πθέμκ ιε 

βζυβηα ηαζ άθθα ζκδμοζζηζηά), ηαζ ηεθζηά ημκ αοείγμοκ ζ‘ έκακ ςηεακυ απεθπζζίαξ, παναηιήξ ηαζ 

πυκμο, επεζδή είκαζ έκαξ ςηεακυξ γςήξ απυθοηα ιπμοηςιέκδξ απυ ηεπκμθυβία, αθθά πςνίξ Ρνζζηυ. 

Ώοηυξ είκαζ μ ηυζιμξ, υπςξ ημκ ηαηαζηεοάγμοκ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα μζ αθδεζκμί «δβέηεξ» ημο, πμο 

δεκ είκαζ άκενςπμζ ημο Θεμφ. 

Ώπέκακηζ ζ‘ αοηή ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ οθζηή ζηθααζά, δ ακηίζηαζδ ηαζ δ εθεοεενία δε εα ‗νεεζ ιε 

πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή αβακάηηδζδ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ ζηζξ πθαηείεξ, δε εα‘νεεζ ιε δζαιανηονίεξ, 

αβχκεξ ηαζ απαζηήζεζξ μζημκμιζηήξ θφζεςξ, αθθά ιε πκεοιαηζηυ αβχκα, πνμζεοπή, μνευδμλδ 
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πκεοιαηζηή ηαζ ζςιαηζηή άζηδζδ (=υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ απελάνηδζδ απυ ηδκ ακάβηδ βζα πνήια ηαζ 

βζα ηαηακάθςζδ), ιε εεία Ράνδ. 

Λζ μνευδμλμζ  πνζζηζακμί ηαζ υπζ μζ ημζκςκζημί ηαζ πμθζηζημί αβςκζζηέξ ακηζζηέημκηαζ ζημ 

παβηυζιζμ ζημηεζκυ, ηονζμθεηηζηά δαζιμκζηυ, ζφζηδια, πμο είκαζ ηαζ πμθζηζηυ-μζημκμιζηυ, αθθά ηαζ 

ααεφηαηα πκεοιαηζηυ ηαζ απμζημπεί υπζ ζηδκ αθαίνεζδ ηςκ πνδιάηςκ ιαξ, (πμο ημ ίδζμ ιάξ 

πνυζθενε ζε αθεμκία λεβεθχκηαξ ιαξ βζα κα εβηαηαθείρμοιε ημ Ρνζζηυ ηαζ ηδκ Βηηθδζία, ηδκ ηζιή 

πνμξ ημοξ αβίμοξ, ηδ εεία Θεηάθδρδ, ηδ κδζηεία, ημ ακαιιέκμ ηακηήθζ ζημ ζπίηζ, ζηα εζημκίζιαηα ηαζ 

ζηδκ ηανδζά ιαξ), υπζ ζηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δζηαζςιάηςκ ιαξ (πμο ηζ αοηυ 

ημ ηάκεζ, βζα κα ιαξ δέζεζ πζμ ζθζπηά), αθθά ζηδκ οπμδμφθςζδ ηςκ ροπχκ ιαξ, ζηδκ απμιάηνοκζδ 

απ‘ ημ Ρνζζηυ ηαζ ζημ νίλζιυ ιαξ, (αθμφ δε εα εοιυιαζηε ηακ πζα πχξ πάκε ζηδκ Βηηθδζία, πχξ 

ελμιμθμβμφκηαζ, πχξ πνoζεφπoκηαζ … ηαζ εα ηα έπμοιε υθ‘ αοηά απαλζχζεζ, απαλζχκμκηαξ ημοξ 

«παπάδεξ»), ζηδκ αβηαθζά ημο ρεφηζημο δζημφ ημοξ «εεμφ», ημο δζααυθμο. Άθθςζηε «υθεξ μζ 

ενδζηείεξ δεκ είκαζ ίδζεξ», υπςξ παπαβαθίγμοκ ηαζ ιαξ πζπζθίγμοκ η‘ αθηζά ηαζ ημ ιοαθυ. πζ, δεκ είκαζ. 

 

9. Πώρ θα κπίμει ξ Θεόρ σξμ κόςμξ;  

θμζ μζ άκενςπμζ, υθςκ ηςκ ενδζηεζχκ, εα ηνζεμφκ απυ ημ ιμκαδζηυ αθδεζκυ Θευ, ημκ 

Εδζμφ Ρνζζηυ, ηαζ εα γήζμοκ αζχκζα ζημκ ίδζμ, πανάδεζζμ ηαζ ζηδκ ίδζα ηυθαζδ ιε ημοξ πνζζηζακμφξ. 

Αε εα ηνζεμφκ μζ πζζημί ηάεε ενδζηείαξ απυ ηάπμζμοξ δζημφξ ημοξ εεμφξ, βζαηί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

δεκ οπάνπμοκ άθθμζ εεμί εηηυξ απυ έκα Θευ, ηδκ Ώβία Ονζάδα. 

 

10. Πώρ όμψρ θα κπιθξύμ ξι οιςσξί σψμ άλλψμ θπηςκειώμ; 

ΐθέπμοιε υηζ ζε υθεξ ηζξ ενδζηείεξ οπάνπμοκ ηαθμί ηαζ ηαπεζκμί άκενςπμζ. ιςξ ζηζξ δζάθμνεξ 

ενδζηείεξ, έλς απυ ηδκ Λνεμδμλία, οπάνπμοκ επίζδξ ηαζ δζδαζηαθίεξ πμο ακαηαηεφμοκ ηδκ αθήεεζα 

ηαζ ημ ρέια, ηαεχξ επίζδξ ηαζ θαηνείεξ ζε, «εεμφξ» ζηθδνμφξ, επζηίκδοκμοξ ηαζ ζημηεζκμφξ. θα 

αοηά ζίβμονα επδνεάγμοκ ηδ ζςηδνία ηςκ ακενχπςκ. Βπίζδξ, θείπμοκ απυ εηεί ημ αάπηζζια, δ εεία 

Θεηάθδρδ, δ ελμιμθυβδζδ ηαζ υθα ηα εθυδζα πμο πνμζθένεζ μ Ρνζζηυξ ιέζς ηδξ Βηηθδζίαξ βζα κα 

βίκεζ άβζμξ μ άκενςπμξ. 

Έηζζ, μ ίδζμξ μ Ρνζζηυξ έδςζε εκημθή ζημοξ ιαεδηέξ Ομο ηαζ ηαη‘ επέηηαζζκ ζε υθμοξ ιαξ κα 

δζαδίδμοιε ημ ιήκοιά Ομο ζε υθμοξ ημοξ θαμφξ – κα ιζθάιε βζα ημ Ρνζζηυ ηαζ ηδκ Eηηθδζία Ομο ζε 

υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, βζα κα ζςεμφκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμζ (δ εκημθή αοηή οπάνπεζ ζημ 

ηέθμξ ημο ηαηά Θαηεαίμκ εοαββεθίμο). Ώοηυ ιυκμ ιπμνμφιε κα λένμοιε ιε ζζβμονζά.  Βπζεοιία ηαζ 

αβχκαξ ιαξ είκαζ κα ζςεμφκ υθμζ μζ άκενςπμζ. 

 

11. Πόσε θα γίμει η Δετσέπα Παπξτςία; 

Αεκ πνέπεζ κα ιαξ ααζακίγεζ δ αβςκία βζα ημ πυηε εα βίκεζ δ Αεοηένα Μανμοζία. Θα βίκεζ υηακ 

ένεεζ δ χνα ηδξ, ηαηά ηδκ αθάκεαζηδ ηνίζδ ηαζ ζμθία ημο Θεμφ. ,ηζ ηζ ακ ηάκμοιε, δεκ πνυηεζηαζ κα 

ιάεμοιε ηδ πνμκμθμβία. Λ Ζφνζμξ ανκήεδηε κα ηδκ απμηαθφρεζ αηυιδ ηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ 

Ομο (Θηε. 24, 36). 

Ουκζζε υιςξ υηζ -πανυθμ πμο εα οπάνπμοκ ζδιάδζα- δ ζηζβιή εηείκδ εα ένεεζ εκχ δεκ ηδκ 

πενζιέκμοιε  ηαζ υηζ πνέπεζ κα είιαζηε πάκηα έημζιμζ. 

Ια επζζδιάκμοιε εδχ υηζ αηυιδ ηζ ακ δ Αεοηένα Μανμοζία βίκεζ ιεηά απυ αζχκεξ, ζίβμονα δ δζηή 

ιαξ πνμζςπζηή ζοκάκηδζδ ιε ημ Θευ δε ε‘ ανβήζεζ. Θεηά απυ ιζηνυ ή ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια εα 

ημζιδεμφιε – υπζ βζα κα λοπκήζμοιε ημ πνςί, αθθά βζα κα λοπκήζεζ δ ροπή ιαξ ζηδκ πμνεία πνμξ ημκ 

Λονακυ! Ουηε εα ζοκακηήζμοιε ημ Θευ, δδθαδή ημ Θεάκενςπμ Εδζμφ Ρνζζηυ, ηαζ πνέπεζ κα είιαζηε 

έημζιμζ. Ώοηή είκαζ δ πνμζςπζηή ιαξ Αεοηένα Μανμοζία ηαζ πνέπεζ, κα έπμοοιε ζημ πένζ ημ εζζζηήνζμ, 

δδθαδή ηδκ πίζηδ, ηδκ ηαπείκςζδ ηαζ ηδκ αβάπδ ιαξ πνμξ υθμ ημκ ηυζιμ, αηυιδ ηαζ πνμξ ημοξ 

επενμφξ ιαξ, υπςξ ιαξ γήηδζε ηαζ ιαξ δίδαλε μ Ρνζζηυξ. 
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Ξπεηζηή αζαθζμβναθία: 

Εενά Θμκή Ώβίμο Εςάκκμο Μνμδνυιμο Ζανέα,  Θάκαημξ, Ώκάζηαζδ ηαζ αζχκζα γςή, εηδ. «Βημζιαζία»  

Θδηνμπμθίημο Ιαοπάηημο ηαζ Ώβίμο ΐθαζίμο Εενυεεμο (ΐθάπμο), Δ γςή ιεηά ημκ εάκαημ, εηδ. Ε. Θμκήξ 

Γεκεεθίμο Θεμηυημο Μεθαβίαξ 

Θεόδωροσ Ι. Ρθγινιϊτθσ, Θεολόγοσ 

 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Όςιοσ Παϊςιοσ ο Αγιορείτθσ 

Α ΜΗΝ ΠΕΣΡΟΒΟΛΟΤΜΕ… ΦΡΙΣΙΑΝΙΚΑ!  
 

Βίπα ζε ηάπμζμκ ιζά θμνά: Κένεζξ πχξ οπάνπμοκ ηαζ ιαπδηέξ ημφ πεζναζιμφ;». 

 Ρνζζηζακυξ δέκ πνέπεζ κά είκαζ θακαηζηυξ, άθθα κά έπδ αβάπδ βζά υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ.πμζμξ 

πεηάεζ θυβζα αδζάηνζηα, ηαζ ζςζηά κά είκαζ, ηάκεζ ηαηυ.  

Γκχνζζα έκακ ζοββναθέα πμφ είπε εοθάαεζα πμθθή, άθθα ιζθμφζε ζημοξ ημζιζημφξ ιέ ιζά βθχζζα 

ςιή, πμφ πνμπςνμφζε υιςξ ζε αάεμξ, ηαζ ημοξ ηνάκηαγε. 

Θζά θμνά ιμο θέεζ: «Ξε ιζά ζοβηέκηνςζδ είπα αοηυ ηαζ αοηυ ζέ ιζά ηονία». Άθθα ιέ ημκ ηνυπμ 

πμφ ηδξ ηυ είπε, ηδκ είπε ζαηαηέρεζ. Οδκ πνυζααθε ιπνμζηά ζέ υθμοξ. «Ζμίηαλε, ημφ θές, εζφ πεηάξ 

ζημοξ άθθμοξ πνοζά ζηεθάκζα ιέ δζαιακηυπεηνεξ, έηζζ υιςξ πμφ ηά πεηάξ, ζαηαηεφεζξ ηεθάθζα. πζ 

ιυκμκ εοαίζεδηα άθθα ηαί βενά». Ώξ ιδκ πεηνμαμθάιε ημοξ ακενχπμοξ… πνζζηζακζηά. 

πμζμξ εθέβπεζ ιπνμζηά ζέ άθθμοξ ηάπμζμκ πμφ αιάνηδζε ή ιζθάεζ ιέ ειπάεεζα βζά ηάπμζμ 

πνυζςπμ, αοηυξ δέκ ηζκείηαζ άπυ ηυ Μκεφια ημφ Θεμφ ηζκείηαζ άπυ άθθμ πκεφια.  ηνυπμξ ηδξ 

Βηηθδζίαξ είκαζ ή αβάπδ- δζαθένεζ άπυ ηυκ ηνυπμ ηςκ κμιζηχκ. 

Ή Βηηθδζία αθέπεζ ηά πάκηα ιέ ιαηνμεοιία ηαζ ημζηάγεζ κά αμδεήζδ ηυκ ηαεέκακ, μ,ηζ ηαί άκ έπδ 

ηάκεζ, υζμ αιανηςθυξ ηαί άκ είκαζ. ΐθέπς ζέ ιενζημφξ εοθααείξ έκα είδμξ πανάλεκδξ θμβζηήξ. 

Ζαθή είκαζ ή εοθάαεζα πμφ έπμοκ, ηαθή ηαί ή δζάεεζδ βζά ηυ ηαθυ, άθθα πνεζάγεηαζ ηαί ή πκεοιαηζηή 

δζάηνζζδ ηαί εονφηδηα, βζά κά ιή ζοκμδεφδ ηδκ εοθάαεζα ή ζηεκμηεθαθζά, ή βενμηεθαθζά (ηυ βενυ 

δδθαδή αναακίηζημ ηεθάθζ). θδ ή αάζδ είκαζ κά έπδ ηακείξ πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ, βζά κά έπδ ηήκ 

πκεοιαηζηή δζάηνζζδ, βζαηί αθθζχξ ιέκεζ ζημ «βνάιια ημκ κυιμο», ηαί ηυ «βνάιια ημο κυιμο 

άπμηηείκεζ». 

Ώοηυξ πμφ έπεζ ηαπείκςζδ, δεκ ηάκεζ πμηέ ηυκ δάζηαθμ αημφεζ ηαί, υηακ ημφ γδηδεδ ή βκχιδ ημο, 

ιζθάεζ ηαπεζκά. Μμηέ δέκ θέεζ «εβχ», άθθα «υ θμβζζιυξ ιμφ θέεζ» ή «μί Μαηένεξ είπακ». Θζθάεζ 

δδθαδή ζάκ ιαεδηήξ. πμζμξ κμιίγεζ υηζ είκαζ ζηακυξ κά δζμνεχκδ ημοξ άθθμοξ έπεζ πμθφ εβςζζιυ. 

- ηακ, Γένμκηα, λεηζκάδ ηακείξ άπυ ηαθή δζάεεζδ κά ηάκδ ηάηζ ηαί θεάκδ ζηά άηνα, θείπεζ ή 

δζάηνζζδ; 

- Βίκαζ υ εβςζζιυξ ιέζα ζηδκ εκένβεζα ημο αοηή ηαί δέκ ημ ηαηαθαααίκεζ, βζαηί δέκ βκςνίγεζ ηυκ 

εαοηυ ημο, βζ‘ αοηυ πζάκεζ ηα άηνα. Μμθθέξ θμνέξ απυ εοθάαεζα λεηζκμφκ ιενζημί, αθθά πμο θεάκμοκ! 

 

Οςίου Παϊςίου ΑγιορείτουΛόγοι, τ-Βϋ «Πνευματικι αφφπνιςθ»,  

εκδ. Ι. Ηςυχαςτθρίου «ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ Ο ΘΕΟΛΟΓΟ», ουρωτι Θεςςαλονίκθσ, ς. 78-82 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Κρυμμζνθ λζξθ. 
Έκα παζδί αβαίκεζ έλς απυ ηδκ αίεμοζα. Οα άθθα μνίγμοκ ιζα θέλδ π.π. " δοκαηυξ ". Ένπεηαζ ημ 

παζδί ιέζα ηαζ ηάκεζ ιζα μπμζαδήπμηε ενχηδζδ ζε έκα απυ ηα παζδζά, π.π. " Γζαηί είζαζηε εδχ " Δ 
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απάκηδζδ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα, πμο κα πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ηνοιιέκδ θέλδ, υπςξ " είιαζηε εδχ 

βζαηί έπζαζε δοκαηυξ αέναξ" ή βζαηί παίγμοκ ηα παζδζά . Δ απάκηδζδ ιπμνεί κα είκαζ, παίγμοκ βζα κα 

ηάκμοκ δοκαηυ ηαζ ςναίμ ημνιί. Λζ ενςηήζεζξ ζοκεπίγμκηαζ ιέπνζξ υημο ημ παζδί ακαηαθφρεζ ηδκ 

ηνοιιέκδ θέλδ. 

 

5. Το ψάρεμα 
Λ παζδαβςβυξ ή έκα παζδί βίκεηαζ ρανάξ ηαζ 10-12 παζδζά πανζζηάκμοκ ηα ράνζα. Λ ρανάξ 

ακεααίκεζ ζε έκα ηάεζζια ηναηχκηαξ ζημ πένζ έκα ηαθάιζ ή λφθμ απυ ημ μπμίμ ηνέιεηαζ έκα ζπμζκί ιε 

έκα εθηοζηζηυ δυθςια (ηαναιέθα-θμοημφιζ) Ώνπίγεζ κα ιεηαηζκεί ημ αβηίζηνζ ιπνμζηά απυ ηδ ιφηδ 

ηςκ ρανζχκ. Οα παζδζά ηαηααάθθμοκ πνμζπάεεζεξ βζα κα πζάζμοκ ιε ημ ζηυια ημοξ ιυκμ ημ δυθςια 

δεκ επζηνέπεηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα πένζα ημοξ. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Έκαξ ηαλζεέηδξ, ηάκμκηαξ έθεβπμ ζημ εέαηνμ, αθέπεζ ηάπμζμκ ιε ζπζζιέκα νμφπα, ιέζα ζηα 

αίιαηα, ζε ηαηυ πάθζ, λαπθςιέκμ ακάιεζα ζε δφμ ηαείζιαηα: 

- Θπμνχ κα δς ημ εζζζηήνζυ ζαξ; 

Ομο δίκεζ μ ηφπμξ ημ εζζζηήνζμ, ημ ημζηάεζ μ ηαλζεέηδξ ηαζ θέεζ: 

- Ξ' έπζαζα! Ώοηυ είκαζ βζα ημκ ελχζηδ! 

- Ομ λένς. Έπεζα! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΔΡΑΙΝΓΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=_8wYi6MCjDM  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_8wYi6MCjDM
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τμάμσηςη 9η 

 

αββασξκύπιακξ,  

5 – 6 Δεκεμβπίξτ 2015 

Οι  Άγιξί  μαρ 
 

1. Πώρ μοξπξύμε μα γμψπίςξτμε σξτρ Αγίξτρ μαρ και μάλιςσα σξμ Άγιξ, 

οξτ υέπξτμε σξ όμξμά σξτ;  

Ἡ ἀβάπδ ιαξ πνυξ ημφξ Ἁβίμοξ, ηαί ἰδζαίηενα πνυξ αηυκ, πμφ ἀλζςεήηαιε κά θένμοιε ηυ ὄκμιά 

ημο, θακενχκεηαζ ηαί ιέ ηή ιεθέηδ ηῆξ γςῆξ ημο. 

Μνχηδ ηαί ααζζηή πδβή βζά ηή γςή ημοξ, εἶκαζ μἱ ἱενέξ Ἀημθμοείεξ ηῆξ ηηθδζίαξ ιαξ. Λἱ ικςδμί, 

θςηζζιέκμζ ἀπυ ηυ Θευ, ἔραθθακ ὁθυηθδνδ ηή γςή ημοξ, ἀπυ ηή βέκκδζδ ιέπνζ ηυ εάκαηυ ημοξ. 

Θέζα ζηά Θδκαῖα, ανίζημοιε ἀνηεηέξ πθδνμθμνίεξ βζά ημφξ Ἁβίμοξ ἐηείκμοξ, πμφ εἶκαζ 

πενζζζυηενμ βκςζημί· ηά Ἀπμθοηίηζα, ηά Ζμκηάηζα, ηά Ζαείζιαηα, μἱ Ζακυκεξ, ἐλοικμῦκ ηήκ ἅβζα γςή 

ημοξ. Οά Ξοκαλάνζα ἀπμηεθμῦκ ηυ ααζζηυ ἀκάβκςζια. Λἱ ιζθίεξ ηῶκ Μαηένςκ ζοιπθδνχκμοκ ηυ αίμ 

ημοξ.  

πάνπμοκ ὅιςξ ηζ ἄθθεξ ἀλζυθμβεξ πδβέξ.  Ξοκαλανζζηήξ, ἕκαξ ηυιμξ βζά ηάεε ιήκα, ὅπμο ὁ 

πζζηυξ ανίζηεζ ημφξ Ἁβίμοξ πμφ βζμνηάγμοκ ηάεε ιένα. ΐζαθία, πμφ πανμοζζάγμοκ ηή γςή ἀνηεηῶκ 

ἁβίςκ, ηζ ἐιεῖξ πνμηζιμῦιε αηυ, πμφ ἔπεζ ηυκ ἅβζυ ιαξ. Οεφπδ, ηαί Φοθθάδζα, πμφ πνμαάθθμοκ 

ζφκημια, ηή γςή ηαί ηή δζδαζηαθία ἑκυξ Ἁβίμο. 

 

2. Πώρ γιξπσάζξτμε σξύρ Ἁγίξτρ μαρ με σπόοξτ οξτ μα απέςει ςσξ Θεό; 

Άγιοσ Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ 
«Λἱ βζμνηέξ ηῶκ ιανηφνςκ δζηαζχκμκηαζ, ὄπζ ιυκμ βζά ἐηείκμοξ πμφ βζμνηάγμοκ, ἐπεζδή θένκμοκ ηυ 

ὄκμιά ημοξ, ἀθθά ηαί ιέζα ζηίξ ροπέξ ὅθςκ ἐηείκςκ πμφ ηίξ βζμνηάγμοκ. 

Ιά ηί ζδιαίκεζ αηυ πμφ ζᾶξ εἶπα· Θζιήεδηεξ ηυ ιάνηονα; Γήθερεξ ηήκ ἀνεηή ημο; Ἀημθμφεδζεξ 

ηά ἴπκδ ηῆξ ηαεανῆξ γςῆξ ημο; Ἄκ πνάβιαηζ ηά ἔηακεξ ὅθα αηά, ηυηε ἐζφ ηίιδζεξ εεάνεζηα ηυ 

ιάνηονα, ηζ ἄκ ἀηυιδ δέκ εἶκαζ  ιένα ηῆξ βζμνηῆξ ημο. Γζαηί ηζιή ἁβίμο ζδιαίκεζ ιίιδζδ ἁβίμο. 

Ἦνεεξ ζήιενα ζηυ καυ, βζά κά δεῖξ ἀκενχπμοξ, πμφ ἀνκήεδηακ ηήκ πανμφζα γςή ηαί πέηαλακ βζά 

ηήκ αἰχκζα. Γίκε ηζ ἐζφ ἀκηάλζμξ ηῶκ ἀβχκςκ ημοξ. Μενζθνυκδζακ ἐηεῖκμζ ηήκ ἐπίβεζα γςή; 

Μενζθνυκδζε ηζ ἐζφ ηίξ ἐθήιενεξ ἀπμθαφζεζξ. 

Θάγερε ιέξ ζηήκ ροπή ζμο ηυ ηένδμξ, πμφ ἀπυθαοζεξ ἀπυ ηή βζμνηή ημῦ ιάνηονα. Γφνζζε πίζς 

ζηυ ζπίηζ ζμο, δείπκμκηαξ ζ‘ ὅθμοξ ιέ ηυ θςηεζκυ πνυζςπυ ζμο, ὅηζ εἶδεξ ιάνηονεξ. Ἔηζζ ἄξ 

ἐπζζηνέθμοιε πάκημηε ἀπυ ημφξ ιάνηονεξ, ἀπυ ηά πκεοιαηζηά ιφνα, ἀπυ ηά μνάκζα θζαάδζα, ἀπυ ηά 

πανάδμλα εεάιαηα. 

Ουηε, ἀθμῦ ἐιεῖξ μἱ ἴδζμζ πνμβεοημῦιε ηήκ αἰχκζα πανά, εά ηήκ ιεηαδχζμοιε ηαί ζ‘ ἄθθμοξ. Ζζ ὅθμζ 

ιαγί, εά πεηφπμοιε ηά ιεθθμκηζηά ἀβαεά ιέ ηή πάνδ ηαί ηή θζθακενςπία ημῦ Ζονίμο ιαξ Ἰδζμῦ 

Ρνζζημῦ». 

 

3. Πώρ σιμάμε οπαγμασικά σξτρ Αγίξτρ μαρ;  

Άγιοσ Λωάννθσ ο ∆αμαςκθνόσ  
«Οί δέ εά ἔδζκεξ, βζά κά ανεῖξ ἕκα πνυζςπμ, πμφ εά ἀκαθάιαακε κά ιζθήζεζ βζά πάνδ ζμο, ιπνμζηά 

ζέ ἐπίβεζμ ααζζθζά; 
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ιεῖξ ηχνα, δέκ πνέπεζ κά ηζιμῦιε ημφξ Ἁβίμοξ, ημφξ πνμζηάηεξ ὁθυηθδνμο ημῦ βέκμοξ, πμφ βζά 

πάνδ ιαξ παναηαθμῦκ ηυ Θευ; Ζαί αέααζα, πνέπεζ κά ημφξ ηζιμῦιε. Γζ‘ αηυ πηίγμοιε καμφξ, 

ἀθζενςιέκμοξ ζηυ ὄκμιά ημοξ· πνμζθένμοιε πνμζθμνέξ· ικμῦιε ηίξ ικῆιεξ ημοξ· ζοιιεηέπμοιε 

ιέ πανά ζηίξ βζμνηέξ ημοξ. 

Ἄκ εεθήζμοιε ζήιενα κά ημφξ ηζιήζμοιε, ιέ ὅπμζμκδήπμηε ἄθθμ ηνυπμ, ἔλς ἀπυ ηυ πκεῦια ηῆξ 

ηηθδζίαξ, ηαί δέκ ηάκμοιε ἐηεῖκα, πμφ εανεζημῦκ ηυ Θευ, ζίβμονα εά ημφξ δοζανεζηήζμοιε. 

Ἄξ ημφξ ηζιήζμοιε, «ἐκ ραθιμῖξ ηαί ὕικμζξ ηαί ὠδαῖξ πκεοιαηζηαῖξ»· αημί ιέ ηίξ ιεζζηεῖεξ ημοξ, 

ἐπζγδημῦκ βζά πάνδ ιαξ, ηυ ἔθεμξ ημῦ Θεμῦ. 

Ἄξ πηίζμοιε βζ‘ αημφξ καμφξ ηζ ἄξ ρχζμοιε εἰηυκεξ ἱενέξ· ἄξ βίκμοιε μἱ ἴδζμζ, ἔιροπμζ καμί ηαί 

εἰηυκεξ γςκηακέξ, ιζιμφιεκμζ ηίξ ἀνεηέξ ημοξ. 

Ἄξ ἐλεηάζμοιε ηή γςή ημοξ· ἄξ ἀκηζβνάρμοιε ηήκ πίζηδ, ηήκ ἀβάπδ, ηήκ ἐθπίδα, ηήκ πμιμκή 

ημοξ. Μμθμί ἔθηαζακ ιάθζζηα ιέπνζ ηυ ιανηονζηυ εάκαημ. 

Ἄξ ημφξ ιζιδεμῦιε, βζά κ‘ ἀπμθαφζμοιε ιαγί ημοξ, ηά ἀιάνακηα ζηεθάκζα ηῆξ αἰχκζαξ δυλαξ ημῦ 

Θεμῦ». 

 

4. Να γιξπσάζξτμε σημ ημέπα σψμ γεμεθλίψμ ή σημ ξμξμαςσική γιξπσή μαρ; 

«Θέζα ζηυ πθαίζζμ ηῆξ μἰημβέκεζαξ, ηῆξ ηηθδζίαξ ημῦ μνακμῦ, ἔπς ιυκμ ἕκα ὄκμια· ὅθμζ ιαξ 

ἔπμοιε ἕκα ιυκμ ὄκμια. Ου αἰχκζμ ὄκμιά ιαξ, πμφ πήναιε ηαηά ηή αάπηζζή ιαξ. Ζζ εἶκαζ ἅβζμ, βζαηί 

δυεδηε ἀπυ ηυ Θευ ηαί ηαηαβνάθηδηε ἀπυ ημφξ ἀββέθμοξ. 

Γζ‘ αηυ θμζπυκ, ἐιεῖξ μἱ πζζημί πνέπεζ, κά ἑμνηάγμοιε ηήκ ὀκμιαζηζηή ιαξ ἑμνηή ηζ ὄπζ ηήκ ιένα 

ηῆξ βέκκδζήξ ιαξ, ὅπςξ βζμνηάγμοκ ζήιενα μἱ πενζζζυηενμζ ηάημζημζ ηῆξ βῆξ. ηηυξ ἀπυ αηυ, 

πάνπεζ ηζ ἄθθμξ θυβμξ, βζά ηυκ ὁπμῖμ πνέπεζ κά ηζιμῦιε ηήκ ὀκμιαζηζηή ιαξ ἑμνηή.  

 ἅβζμξ, πμφ θένμοιε ηυ ὄκμιά ημο, εἶκαζ ἕκα ἀδζάζπαζημ ημιιάηζ ηῆξ μἰημβέκεζάξ ιαξ ηαί ηῆξ 

ηαεδιενζκῆξ γςῆξ ιαξ. 

Θεηά ηή αάπηζζή ιαξ, παίνκμοιε ηήκ εἰ ηυκα ημῦ ἁβίμο πνμζηάηδ ιαξ. Οήκ θοθάβμοιε ηνειαζιέκδ 

ζηυ εἰημκμζηάζζ ημῦ ζπζημῦ ιαξ, ζ‘ ὅθδ ιαξ ηή γςή. 

Θά ηζ ὅηακ πεεάκμοιε, εά ιᾶξ αάθμοκ ηήκ εἰ ηυκα ημο ζηυ ζηῆεμξ ιαξ. Γζαηί ηζ ἄκ ἐιεῖξ 

πεεάκμοιε, μἱ Ἅβζμζ παναιέκμοκ γςκηακμί, ὄπζ ιυκμ ζηυκ μνακυ, ἀθθά ηαί ζηή βῆ. 

 ἅβζμξ πμφ θένμοιε ηυ ὄκμιά ημο, εἶκαζ ζοβπνυκςξ ηζ ὁ πνεζαεοηήξ ιαξ ζηυκ μνακυ. Θά εἶκαζ 

ἕκαξ ἀπυ ημφξ πεναζπζζηέξ ιαξ ζηήκ ηεθζηή ηνίζδ· εά εἶκαζ πμθφ ημκηά ζηήκ ηονία Θεμηυημ, ηή 

Θδηένα ημῦ Θεμῦ ιαξ ηαί πθάζ ζηυ θφθαηα ἄββεθυ ιαξ».  

Virgil Gheorgiu, Πῶσ ἑορτάηομεν «κατά Θεόν»,  

εκδ. Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Πτολεμαΐδοσ 

 

 

5. ε οξιερ κασηγξπίερ φψπίζει η εκκληςία μαρ σξτρ Αγίξτρ σηρ και γιασί; 

Δ Βηηθδζία ιαξ πςνίγεζ ημοξ Ώβίμοξ ηδξ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ηδκ ζδζυηδηα ημοξ. 

 Ξξνθήηεο: Ηέβμκηαζ υθμζ εηείκμζ υθμοξ ημοξ αβίμοξ εηείκμοξ άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ πμο ηαηά ηδκ 

πνμ Ρνζζημφ πενίμδμ ιέπνζ ηαζ ημκ Εςάκκδ ημκ ααπηζζηή ηήνολακ ζημκ Εμοδασηυ θαυ ημκ θυβμ ημο 

Θεμφ ηαζ πνμθήηεοζακ ηδκ έθεοζδ ημο Θεζζία υπςξ μ Θςοζήξ, μ Δθίαξ, μ Δζαίαξ ηαζ άθθμζ. 

 Ξξνπάηνξεο: Ηέβμκηαζ ηονίςξ μζ πνυβμκμζ ημο Ρνζζημφ απυ ημο Ώδάι ιέπνζ ηαζ ηςκ αιέζςκ 

ηαηά ζάνηα πνμβυκςκ Ομο ηαζ εονφηενα ηαζ υθμζ μζ άκδνεξ ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ πμο έγδζακ πνζκ 

απυ ημ Ρνζζηυ μζ «Αίηαζμζ» υπςξ μ Βκχπ, μ Ιςε, μ Έζδναξ ηθπ. 

 Απόζηνινη: Ηέβμκηαζ μζ άιεζμζ ιαεδηέξ ημο Ρνζζημφ μζ δχδεηα ηαζ μζ εαδμιήημκηα υπςξ μ 

Μέηνμξ ηαζ Μαφθμξ, μ Ώκδνέαξ, μ Ζθεχπαξ αθθά ηαζ μζ πνχημζ ιαεδηέξ ηςκ Ώπμζηυθςκ πμο εηήνολακ 

ηαζ αοημί ημ Βοαββέθζμ υπςξ μ Οίημξ, μ Οζιυεεμξ μ Ξίθαξ η.α. Ξηδκ ίδζα ηαηδβμνία έπμοιε ημοξ 

ηέζζενεζξ Βοαββεθζζηέξ πμο έβναρακ ηα ζζάνζεια ηακμκζηά εοαββέθζα, ηαζ μζ Εζαπυζημθμζ μζ Άβζμζ 

δδθαδή πμο δεκ ήηακ ιεκ Ώπυζημθμζ αθθά πνυζθενακ ηυζεξ ιεβάθεξ οπδνεζίεξ ζημκ Ρνζζηζακζζιυ, 
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πμο απυ εοβκςιμζφκδ ημοξ ακαβκςνίζηδηε απυ ηδκ Βηηθδζία ίζδ αλία ιε ημοξ Ώπμζηυθμοξ υπςξ μ 

Ζςκ/κμξ ηαζ δ ιδηένα ημο Βθέκδ, δ Φςηεζκή δ Ξαιανείηζδα, δ θβα ηςκ Νχζςκ ηθπ. 

 Κάξηπξεο: Βίκαζ μζ πζζημί εηείκμζ πνζζηζακμί πμο απυ ημκ Μνςημιάνηονα Ξηέθακμ ιέπνζ ηαζ 

ημοξ ζφβπνμκμοξ ιαξ κεμιάνηονεξ πνμηίιδζακ ημκ Θάκαημ ηαζ ημκ πζμ θνζηηυ αηυιδ ανηεί κα ιδκ 

ανκδεμφκ ημκ Ρνζζηυ ηαζ πνμδχζμοκ ηδκ πίζηδ Βηείκμο, πμο πνχημξ ειανηφνδζε βζα ηδκ Ξςηδνία 

υθςκ ιαξ. Ξ‘αοημφξ οπάβμκηαζ ηαζ μζ Εενμιάνηονεξ μζ ηθδνζημί δδθαδή ιάνηονεξ υπςξ μ Ραναθάιπδξ, 

μ ΐθάζζζμξ, μ Βνιυθαμξ η.α., μζ Λζζμιάνηονεξ , μζ ιμκαπμί δδθαδή ιάνηονεξ, υπςξ μ Ιίηςκ ηαζ δ 

Βοβεκία, μζ Θεβαθμιάνηονεξ πμο οπέθενακ πνζκ πεεάκμοκ ηα πζμ θνζηηα ααζακζζηήνζα βζα κα 

λακαβονίζμοκ ζηδκ εζδςθμθαηνία υπςξ είκαζ μ Γεχνβζμξ, μ Αδιήηνζμξ, μζ Θευδςνμζ η.α., μζ 

Μανεεκμιάνηονεξ, μζ βοκαίηεξ Μανεέκμζ πμο ιανηφνδζακ βζα ημκ Ρνζζηυ, υπςξ δ ΐαναάνα, δ 

Ώζηαηενίκδ η.α., μζ Λζζμπανεεκμιάνηονεξ μζ ιμκαπέξ δδθαδή ιάνηονεξ υπςξ δ Μαναζηεοή ηαζ ηέθμξ 

μζ Ιεμιάνηονεξ μζ ζφβπνμκμζ ιαξ δδθαδή ιάνηονεξ, πμο ααζακίζηδηακ ηαζ ζημηχεδηακ απυ ημοξ 

Ομφνημοξ βζαηί ανκήεδηακ κα αθθάλμοκ ηδκ πίζηδ ημοξ (ηάπμο ακαθένεζ μ Φχηδξ Ζυκημβθμο υηζ μζ 

Ιεμιάνηονεξ εηηζιχκηαζ πενί ημοξ 35.000!) υπςξ μ Γεχνβζμξ ελ Εςακκίκςκ, Θευδςνμξ μ ΐογάκηζμξ, 

Γεχνβζμξ μ Ρζμπμθίηδξ η.α. 

 Νκνινγεηέο: Ηέβμκηαζ μζ πνζζηζακμί πμο ζηδκ επμπή ηςκ δζςβιχκ ζφνεδηακ ζηα 

εζδςθμθαηνζηά δζηαζηήνζα, μιμθυβδζακ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Ρνζζηυ, ημοξ οπέααθθακ ζε ιανηφνζα βζα 

κα Ομκ ανκδεμφκ, αθθά βζα ημκ έκα ή ημκ άθθμ θυβμ δεκ εακαηχεδηακ υπςξ μζ ιάνηονεξ ππ μ 

Θάλζιμξ, μ Ρανίηςκ η.α. 

 Όζηνη: Ηέβμκηαζ μζ ιμκαπμί ηαζ Λζίεξ ιμκαπέξ πμο έγδζακ οπμδεζβιαηζηή ιμκαπζηή γςή ηαζ δεκ 

πνυζθενακ ιεκ ημ αίια ημοξ αθθά εοζίαζακ ηδκ γςή ημοξ ηαζ ιε ηαεδιενζκυ «ιανηφνζμ ηδξ 

ζοκεζδήζεςξ» ηένδζζακ ημκ μονακυ. Μπ Ώκηχκζμξ, Βοεφιζμξ, Ώεακάζζμξ μ εκ ης Άες, Βοθνμζφκδ 

η.α. 

 Ηεξάξρεο θαη Γηδάζθαινη: Ηέβμκηαζ μζ ιεβάθμζ εηείκμζ επίζημπμζ πμο ιε αβζυηδηα ηαζ 

θνυκδζδ πμίιαζκακ ημκ θαυ ημο Θεμφ ηαζ δίδαλακ βναπηά ή πνμθμνζηά ημκ Ηυβμ ηδξ αθδεείαξ υπςξ 

μζ ηνεζξ Εενάνπεξ ΐαζίθεζμξ, Γνδβυνζμξ ηαζ Εςάκκδξ, μ Ώεακάζζμξ η.α. 

 Ξαηέξεο: Ηέβμκηαζ –ηονζμθεηηζηά- μζ ηθδνζημί εηείκμζ πμο δζαηνίεδηακ βζα ηδκ αβζυηδηα ημο 

αίμο ημοξ ηαζ ηδκ μνεή ημοξ δζδαζηαθία πμο δζαηφπςζακ ζηα ζμθά ημοξ ζοββνάιιαηα, αθθά ηαζ 

βεκζηά υθμζ μζ άβζμζ ηθδνζημί ηαζ ιμκαπμί. 

Ιωάννου Μ.Φουντοφλθ, «Απαντιςεισ εισ Λειτουργικάσ Απορίασ» 

 

6. Πξιερ γιξπσέρ έφει καθιεπώςει η Εκκληςία για μα σιμά σξτρ Αγίξτρ σηρ; 

Δ Βηηθδζία ιαξ, ιαξ πνμηνέπεζ κα ιζιδεμφιε ημοξ Ώβίμοξ ιαξ, ζημ θνυκδια ηαζ ηδ γςή ημοξ, 

οπεκεοιίγμκηαξ ιαξ ημ «Ώβζμζ βίκεζεε υηζ εβχ Άβζμξ εζιί» (Ώ‘ Μέην. α‘, 16) ηαζ υηζ «Θκήιδ Ώβίμο, 

ιίιδζδ Ώβίμο» (Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ). 

Ξ‘ αοηή ηδ ιίιδζδ δζεοημθφκεζ ή Βηηθδζία ημοξ πζζημφξ ιε ηδκ ηαεζένςζδ εμνηχκ πνμξ ηζιή ημοξ. 

Οέημζεξ βζμνηέξ είκαζ: 

α. Βπέηεζμζ ημο Θανηονίμο ή ηδξ ημζιήζεςξ ηςκ Ώβίςκ.Δ ήιενα αοηή μκμιάγεηαζ «ικήιδ Ώβίμο» ή 

«βεκέεθζμξ ήιενα» ημο Ώβίμο (εζζήθεε – βεκκήεδηε ζηδκ αζχκζα γςή). 

α. Ξοκάλεζξ. Μνυηεζηαζ βζα εμνηέξ πμφ ηεθμφκηαζ ηδκ επυιεκδ ήιενα ιζαξ Αεζπμηζηήξ ή 

Θεμιδημνζηήξ εμνηήξ. Ξοκάγμκηαζ μί πζζημί βζα κα ηζιήζμοκ ημ πνυζςπμ ημ υπμζμ ζοιιεηείπε ή 

ζοκέααθε ζηδκ εμνηή. ―Βηζζ έπμοιε; Ξφκαλδ ηδξ Θεμηυημο ζηίξ 26 Αεηειανίμο (αοηή έβέκκδζε ημκ 

Ρνζζηυ), Ξφκαλδ ημο Μνμδνυιμο ζηίξ 7 Εακμοανίμο (αοηυξ αάπηζζε ημκ Ρνζζηυ), Ξφκαλδ ημο 

ανπαββέθμο Γαανζήθ ζηίξ 26 Θανηίμο η,θπ. 

β. Βονέζεζξ ηαί άκαημιζδέξ ή ιεηαημιζδέξ αβίςκ θεζράκςκ. 

δ. Βπέηεζμζ εαοιάηςκ ηαί ζπμοδαίςκ βεβμκυηςκ απυ ηδ γςή ηδξ Βηηθδζίαξ ή ηςκ Ώβίςκ. 

ε. Έπζ πθέμκ βζα κα ηζιδεμφκ υθμζ ιαγί μί Ώβζμζ, βκςζημί ηαί άβκςζημζ, εεζπίζηδηε ηαί ή εμνηή 

«Οςκ Ώβίςκ Μάκηςκ», πμφ εμνηάγεηαζ ηδκ πνχηδ Ζονζαηή ιεηά ηδκ Μεκηδημζηή. 
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Ζαί μί πζζημί ακηαπμηνζκυιεκμζ ζηδ θνμκηίδα αοηή ηαί αβάπδ ηδξ Βηηθδζίαξ πνμζηνέπμοκ ζημοξ 

Ιαμφξ βζα κα ημοξ ηζιήζμοκ, αθθά ηαί βζα κα γδηήζμοκ ηδκ πνεζαεία ηαί ιεζζηεία ημοξ: «Ώβζε ημο 

Θεμφ… πνέζαεοε οπέν διχκ». Ώοηυ ημ πκεφια εηθνάγεζ ηαί ημ ηνμπάνζμ ημο Θεβάθμο Ώπμδείπκμο; 

«Ζφνζε, εί ιδ ημοξ αβίμοξ ζμο είπμιεκ πνεζαεοηάξ ηαί ηδκ αβαευηδηα ζμο ζοιπαεμφζακ φιζκ, πχξ 

εημθιχιεκ, Ξςηήν φικήζαζ ζε…». 

π. Γεϊργιοσ Κουγιουμτηόγλου 

 

7. ε οξιξ γεγξμόρ ή οξιξ Ππόςψοξ είμαι αυιεπψμέμη η κάθε ημέπα σηρ 

εβδξμάδαρ; 

 ΘΟΗΑΘΖ: ζηδκ Ώκάζηαζδ ημο Ζονίμο (Μακαβία Ονζάξ μ Θευξ εθέδζμκ διάξ). 

 ΓΔΡΔΟΑ: ζημοξ αβίμοξ Οαλζάνπεξ (Άβζμζ Ώνπάββεθμζ, πνεζαεφζαηε οπέν ειμφ). 

 ΡΟΗΡΖ: ζημκ άβζμ Εςάκκδ ημκ Μνυδνμιμ ηαζ ΐαπηζζηή. (ΐαπηζζηά ημο Ρνζζημφ, πνέζαεοε οπέν 

ειμφ). 

 ΡΔΡΑΟΡΖ: ζηδκ ζηαφνςζδ ημο Ζονίμο ηαζ ζηδκ Ππεναβία Θεμηυημ. (Ξηαονέ ημο Ρνζζημφ, 

ζχζμκ ιε ηδ δοκάιεζ ζμο ηαζ Ππεναβία Θεμηυηε ζχζμκ διάξ). 

 ΞΔΚΞΡΖ: ζημοξ αβίμοξ Ώπμζηυθμοξ ηαζ ημκ άβζμ Ιζηυθαμ. (Άβζμζ Ώπυζημθμζ, πνεζαεφζαηε οπέν 

ειμφ ηαζ, Άβζε Ιζηυθαε, πνέζαεοε οπέν ειμφ). 

 ΞΑΟΑΠΘΔΖ: ζηδκ ζηαφνςζδ ημο Ζονίμο. (Ξηαονέ ημο Ρνζζημφ, ζχζμκ ιε ηδ δοκάιεζ ζμο). 

 ΠΑΒΒΑΡΝ: ζημοξ αβίμοξ Μάκηεξ ηαζ ζημοξ κεηνμφξ. (Άβζμζ Μάκηεξ, πνεζαεφζαηε οπέν ειμφ). 

 

 

8. Είμαι ξι άγιξί μαρ ”οαμσαφξύ οαπόμσερ”; 

Ώπυ ημκ Θέβα ΐαζίθεζμ ιαεαίκμοιε υηζ μζ άβζμζ ―Μακηαπμφ πνμθεάκμοκ, υπζ υιςξ ηαηά θφζδ ηαζ 

μοζία‖. Ξε πμθθά ιένδ ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ ηα πκεφιαηα ηαζ μζ ροπέξ ηςκ Ώβίςκ, βζα αοηυ ηαζ 

εκενβμφκ ηαοηυπνμκα ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ηαζ ζε δζάθμνμοξ ηυπμοξ, δζα ηδξ εείαξ Ράνζημξ. 

―Ώζ ηςκ Ώβίςκ ροπαί πακηαπμφ μνχζζ ηαζ εκενβμφζζκ‖ , υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Θέβαξ 

ΐαζίθεζμξ : ―Οα ηςκ Ώββέθςκ ακανίειδηα πθήεδ. Ζαζ ιεηά ημφηςκ ηα ηςκ Μαηένςκ άβζα πκεφιαηα. 

Λοδείξ βαν ημφηςκ εζηίκ μξ μοπί πακηαπμφ ηαεμνά‖. (θυβμξ πενί πανεεκίαξ). 

Μχξ βίκεηαζ αοηυ; Λ Θευξ ηαζ δ Ράνδ ημο Θεμφ, οπάνπεζ πακηαπμφ ςξ θφζδ απενζυνζζημξ. Βπεζδή 

θμζπυκ μζ ροπέξ ηςκ αβίςκ είκαζ εκςιέκεξ ιε ημκ πακηαπμφ οπάνπςκ Θευ ηαζ ηδξ πακηαπμφ Ράνζημξ 

ημο Θεμφ, βζα αοηυ ηαζ αοηέξ αθμφ αηνζαχξ ιε αοηήκ ηδκ Ράνδ είκαζ εκςιέκεξ, πακηαπμφ 

πνμθεάκμοκ ηαζ εκενβμφκ. πζ ηαηά θφζδ ηαζ μοζία, βζαηί πενζμνζζιέκεξ είκαζ θυβς ηδξ μοζίαξ ημοξ, 

αθθά ―ηαηά Ράνζκ ηαζ ιέεελζκ εείακ‖. 

 

9. .Σί ςτμβξλίζει σξ "υψσξςσέυαμξ" ςσιρ αγιξγπαυίερ; 

Ομ θςξ ζηδκ δζδαζηαθία ηδξ μνεμδυλμο πίζηεχξ ιαξ ηαηέπεζ πνςηεφμοζα εέζδ. πζ αέααζα ημ 

θςξ ημ αζζεδηυ, ημ ηηζζηυ ιε υθα ημο ηα βκςνίζιαηα ηα θεανηά ηαζ πεπεναζιέκα, αθθά ημ άηηζζηυ, 

ηαζ αΎδζμ ημ Φχξ ημ εη Φςηυξ, υπςξ μιμθμβμφιε ζημ ζφιαμθμ ηδξ πίζηεςξ. Λ Ρνζζηυξ δδθαδή, πμο 

βκςνίγεζ ημκ εαοηυ Ομο ζημοξ πζζημφξ ςξ θχξ. Ξ‘ εηείκμοξ πμο δζα ηδξ αζμηήξ ημοξ αλζχεδηακ αοηήξ 

ηδξ εεμπμζμφ εεςνίαξ ημο αηηίζημο Φςηυξ. 

θεξ μζ εηηθδζζαζηζηέξ ηέπκεξ ημκίγμοκ αοηή ηδκ απμηαθοπηζηή αθήεεζα, υηζ μ Θευξ είκαζ θχξ, ηαζ 

ςξ θςξ βκςνίγεζ ημκ εαοηυ ημο ζημοξ εεμοιέκμοξ. 

Ώοηυ ημ θςξ ζηδκ γςβναθζηή ηςκ εζηυκςκ εηθνάγεηαζ ςξ θςηεζκυ ζηεθάκζ βφνς απυ ηζξ ζενέξ 

ηεθαθέξ ηςκ εζημκζγμιέκςκ πνμζχπςκ. Αδθχκεζ υηζ μ άκενςπμξ αοηυξ ιεηείπε απυ αοηή ηδκ γςή ηδξ 

ηαεανηζηήξ, θςηζζηζηήξ, ηαί, εεμπμζμφ εκενβείαξ ημο Ονζαδζημφ Θεμφ. 

Λ θςημζηέθακμξ, έπεζ ηαηαβςβή εζδςθμθαηνζηή, ηαζ ηθδνμδμηήεδηε ανβυηενα ζηδκ πνζζηζακζηή 

ηέπκδ. Ομκ ζοκακηάιε ζηδκ Ώίβοπημ, ςξ ζφιαμθμ ημο δθίμο· ηαηυπζκ ηαζ ζημκ ΐμοδζζιυ, ηαζ απυ εηεί 
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ζηδκ Νχιδ. Γζα πανάδεζβια, θςημζηέθακμξ πενζαάθθεζ ηδκ ηεθαθή ημο αοημηνάημνμξ Ονασακμφ ζηδκ 

αρίδα ημο Θ. Ζςκζηακηίκμο. Ώθθά ηαζ ανβυηενα, ηονίςξ απμ ημκ ζα‘ αζχκα ζε πμθθά ανααζηά 

πεζνυβναθα. Βκχ ζε πμθθέξ εζηυκεξ ηδξ δφζδξ μ θςημζηέθακμξ είκαζ απαναίηδημξ κα δδθχζδ ηδκ 

αβζυηδηα ημο εζημκζγμιέκμο πνμζχπμο θυβς ηδξ ημζιζηυηδηαξ πμο ηα δζαηνίκεζ, ζηδκ μνευδμλδ 

γςβναθζηή ηςκ εζηυκςκ ιπμνμφιε ηαζ απυ ηδκ υθδ ζηάζδ ημο εζημκζγμιέκμο κα ηαηαθάαμοιε ηδκ 

ζενυηδηά ημοξ. Μαναηδνμφιε ιάθζζηα υηζ ζε πμθθέξ εζηυκεξ ηςκ παθαζμηένςκ πνζζηζακζηχκ 

παναζηάζεςκ, υπςξ π.π. ζηζξ ημζπμβναθίεξ ηςκ ηαηαημιαχκ, ζε εζηυκεξ ημο Ρνζζημφ ηαζ ηδξ 

Μακαβίαξ μ θςημζηέθακμξ απμοζζάγεζ εκηεθχξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε ζανημθάβμοξ ημο ζδ‘ αζχκμξ ηαζ 

ζε μνζζιέκα ρδθζδςηά, υπςξ π.π. ζηα ρδθζδςηά ημο ηνμφθμο ημο αβίμο Αδιδηνίμο Θεζζαθμκίηδξ. 

ηακ μζ πνζζηζακμί άνπζζακ κα πνδζζιμπμζμφκ ημκ θςημζηέθακμ ημκ έααγακ, υπςξ θαίκεηαζ, υπζ 

ιυκμ ςξ δζαηνζηζηυ ηςκ ζενχκ ιμνθχκ, αθθά ηαζ ηςκ ζδιαζκυκηςκ πνμζχπςκ, υπςξ π.π. ζηδκ Santa 

Maria Maggiore, θςημζηέθακμ έπεζ ηαζ μ Δνχδδξ, ηαζ υπςξ ζημκ άβζμ ΐζηάθζμ, μζ Εμοζηζκζακυξ ηαζ 

Θεμδχνα. Γεκζηυηενα ζημ ΐογάκηζμ, θςημζηέθακμ έπμοκ ηα ιέθδ ηδξ ααζζθζηήξ αοθήξ. 

Γζα ηδκ μνευδμλδ εζημκμβναθία μ θςημζηέθακμξ ηαεζενχεδηε ςξ ζφιαμθμ ηδξ ιεεέλεςξ ημο 

εζημκζγμιέκμο πνμζχπμο ιε ημκ Θευ, ηδκ πδβή ημο θςηυξ. 

Λ θςημζηέθακμξ ημπμεεηείηαζ ιυκμ ζημ ηεθάθζ ημο αβίμο ηαζ υπζ ζε υθμ ημο ημ ζχια, δζυηζ μ 

εβηέθαθμξ είκαζ ημ πμθοηζιυηενμ υνβακμ ζημκ άκενςπμ· ζ‘ αοηυκ μδδβμφκ ηαζ απυ αοηυκ πδβάγμοκ 

υθεξ μζ αζζεήζεζξ· εηεί είκαζ ημ ηέκηνμ ηδξ ζηέρεςξ ηαζ ηδξ δζακμίαξ. Οα πνυζςπα ηδξ εζηυκαξ πμο 

δζαπενκχκηαζ απυ ημφημ ημ άηηζζημ θςξ ιεηέπμοκ ιοζηζηά ζηδκ γςή ημο Θεμφ, αθμφ ηαηά ημκ άβζμ 

Γνδβυνζμ Ιφζζδξ ―δζά ημφημ ης θςηί, πνμζεββίζαζα δ ροπή θςξ βίκεηαζ‖. 

Ξηδκ Αφζδ μ πκεοιαηζηυξ παναηηήναξ ημο ζοιαυθμο αοημφ πανακμήεδηε εκηεθχξ. Έθααε ηδκ 

ιμνθή εθθεζρμεζδμφξ, ηοηθζημφ ζηεθακζμφ, πμο ζπεδζάγεηαζ πάκς ηαζ πένα απυ ημ ηεθάθζ ηςκ αβίςκ. 

Βζημκίγεηαζ ςξ αηηζκμαμθία πμο πδβάγεζ ιέζα απυ ηδκ ιμνθή ημο εζημκζγμιέκμο αβίμο· ―οπή δ 

ηαηαθαιθεείζα ηεθείςξ οπυ ημο αννήημο ηάθθμοξ ηδξ δυλδξ ημο θςηυξ ημο πνμζχπμο ημο Ρνζζημφ, 

ηαζ ημζκςκήζαζα πκεφιαηζ αβίς ηεθείςξ… υθδ μθεαθιυξ, ηαζ υθδ θχξ, ηαζ υθδ πνυζςπμκ‖, ηαηά ημκ 

άβζμ Θαηάνζμ ημκ ιέβα. 

Ομ πνχια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ βζα ημκ θςημζηέθακμ είκαζ πνοζυ ή ηίηνζκμ. Λ πνοζυξ 

ηονίςξ, ακηζεέηςξ απυ ηα άθθα πνχιαηα, δεκ γδ απυ ημ θςξ δζυηζ είκαζ θχξ. Άθθςζηε δ παπφηδηα 

ηδξ φθδξ οπμκμεί ηδκ απμοζία θςηυξ, εκχ ηαζ δ έκημκδ θςηεζκυηδηα εθαθνχκεζ ημ αάνμξ ηαζ 

πνμηαθεί δζαθάκεζα. 

Λ θςημζηέθακμξ ιπμνεί κα ημζιείηαζ ιε δζάθμνα ζπήιαηα ή θμοθμφδζα η.θ.π., εκχ αοηυκ ημο 

Ρνζζημφ ημκ ζοκακηάιε ζηαονμθυνμ, έπμκηα ιέζα ημο ηα βνάιιαηα Ώ-Σ ή ανβυηενα Λ-ΣΙ. 

Θπμνμφιε δε κα ημκ ζοκακηήζμοιε ηαζ ζε άθθμοξ ηφπμοξ υπςξ, ηεηνάβςκμ ή ηνίβςκμ. Λ ηεηνάβςκμξ 

έιπαζκε ζοκήεςξ ζε ζενά πνυζςπα πμο ήηακ εκ γςή, βζα ηάπμζμ ζενυ ένβμ πμο επζηεθμφζακ. Οέημζμοξ 

θςημζηεθάκμοξ ζοκακημφιε ζηζξ ηεθαθέξ ηςκ δφμ ηηδηυνςκ πμο εζημκίγμκηαζ εηαηένςεεκ ημο αβ. 

Αδιδηνίμο ζημκ κυηζμ πεζζυ ημο Ε. ΐήιαημξ ημο μιςκφιμο καμφ. Ώθθά, ηαζ απυ ημκ 13μ αζχκα 

ειθακίγεηαζ ζηδκ Αφζδ ζπεδζαγυιεκμξ, ηονίςξ ζηδκ πανάζηαζδ ηδξ Ώβίαξ Ονζάδμξ ή κα πενζηθείδ ημκ 

―Μακηεπυπηδκ Θείμκ Λθεαθιυκ‖. 

Λ θςημζηέθακμξ, θμζπυκ, είκαζ εηείκμ ημ ζφιαμθμ πμο απυ ηδκ πνχηδ ημο ειθάκζζδ δήθςκε ηάηζ 

λεπςνζζηυ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημοξ αβζμβνάθμοξ βζα κα δδθχζδ ηδκ εέςζδ ηαζ ημκ αβζαζιυ ημο 

εζημκζγμιέκμο πνμζχπμο. Ξ‘ αοηυκ ημκ εηθακημνζηυ βκυθμ, (ηαηά ημκ Ώνεμπαβίηδ άβζμ Αζμκφζζμ) αξ 

απμαθέπμοιε υθμζ ιαξ ιεηέπμκηαξ ζηδκ ηαεανηζηή, θςηζζηζηή, εεμπμζυ εκένβεζα ηδξ Μακαβίαξ 

Ονζάδμξ. 

π. ιλουανόσ Πεπονάκθσ, «Ο φωτοςτζφανοσ των Αγίων, φωσ και ηωι Σου» 

 

10. Σί είμαι η λισαμεία; 

Δ Ηζηακεία πανάβεηαζ απυ ημ νήια θζηακεφς, πμο ζδιαίκεζ, παναηαθχ, ζηεηεφς. Μνμένπεηαζ δε, 

απυ ημ μοζζαζηζηυ «Ηζηή» = δέδζδ, πανάηθδζδ ηαζ δδθχκεζ ηδκ εκένβεζα ημο «θζηακεφεζ», δδθαδή, 

ηδκ πάκδδιμ πανάηθδζδ πνμξ επέιααζδ Θεμφ, ζε πενζυδμοξ επζδδιίαξ, ακμιανίαξ ηθπ. 
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Ξηδκ εηηθδζζαζηζηή θμζπυκ βθχζζα θζηακεία είκαζ δ «ιεη‘εοπχκ ηαζ φικςκ» ενδζηεοηζηή ηεθεηή, 

ιε ζοιιεημπή ημο ηθήνμο ηαζ ημο θαμφ, ζε πμιπή, πνμξ επίηθδζδ ημο Θεμφ ζε ηαζνυ εεμιδκίαξ ή 

πνμξ απυδμζδ ηζιήξ ζε ικήιδ Ώβίμο ηθπ. Ξακ ζοκήεεζα οπάνπεζ ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο Γ‘ αζχκα, υπμο 

ανπζηά ηαζ θυβς δζςβιχκ, εηεθμφκηακ πάκημηε ηδκ κφηηα, ηονίςξ ςξ «κεηνζηαί πμιπαί» (ιεηαθμνά 

θεζράκςκ ηθπ). Θεηά ημοξ δζςβιμφξ υιςξ, βζκυκημοζακ ηαηηζηυηενα ηαζ μπμζαδήπμηε χνα είηε διένα 

είηε κφηηα ηαζ βζα άθθμοξ θυβμοξ, υπςξ βζα πανάηθδζδ ζε ηαζνυ ακάβηδξ, ζε ακαημιζδή θεζράκςκ, βζα 

οπμδμπή επζζηυπμο αθθά ηαζ εοπανζζηία ιεηά απυ πανέθεοζδ ηςκ δοζιεκχκ ζοκεδηχκ. 

Λζ Ηζηακείεξ δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: 

 Ραθηηθέο είκαζ εηείκεξ πμο ηεθμφκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ χνα ηαζ ιένα ακεθθζπχξ ηάεε πνυκμ, ππ δ 

πενζθμνά ημο Βπζηαθίμο ηδκ Θ.Μαναζηεοή, πενζθμνά εζηυκςκ Μμθζμφπςκ αβίςκ, ή, ζε διένεξ 

ιεβάθςκ εμνηχκ θζηακείεξ θεζράκςκ ηςκ Ώβίςκ ηθπ 

 Έθηαθηεο είκαζ εηείκεξ πμο ηεθμφκηαζ ζε ηαζνμφξ ακάβηδξ ή εεμιδκίαξ θυβς ακμιανίαξ, 

επζδδιίαξ, ηαεχξ ηαζ ππ ηαηά ηα εβηαίκζα εκυξ Εενμφ Ιαμφ. 

 Γεληθέο ή δεκόζηεο είκαζ εηείκεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπεζ υθμξ μ ηθήνμξ ηαζ μ θαυξ υθςκ ηςκ 

καχκ εκυξ ηυπμο ή ιζαξ πενζμπήξ. 

Ξαθχξ θμζπυκ απυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκεηαζ υηζ, μ ζημπυξ ηδξ Ηζηακείαξ είκαζ δ επίηθδζδ 

αμήεεζαξ ζε ηαζνυ ακάβηδξ ή δ ελςηενίηεοζδ εοπανζζηίαξ πνμξ ημ Θευ ηαζ απυδμζδ ηζιήξ πνμξ ημοξ 

Ώβίμοξ. 

Μνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ Ηζηακεία πνέπεζ κα βίκεηαζ ιέζα ζε απυθοημ ηθίια εοθάαεζαξ 

ηαηάκολδξ ηαζ ζεααζιμφ, έηζζ χζηε κα παναηζκεί ημκ θαυ ζε πνμζεοπή ηαζ ηαηάκολδ ηαζ υπζ κα 

πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδ «εεαιαηζηυηδηα». Οέθμξ ζηδκ Βθθάδα ημ δζηαίςια ηαεμνζζιμφ ηςκ θζηακεζχκ 

ημ έπεζ δ εηηθδζζαζηζηή ανπή, ηαηυπζκ ζοκεκκμήζεςξ ιε ηδκ πμθζηζηή ανπή. 

Πθγι: «Θρθςκευτικι και Ηκικι Εγκυκλοπαίδεια» 

 

 

11. Πξιξί ήσαμ ξι Άγιξι Αοόςσξλξι και οψρ οέθαμαμ; 

 Ο Πζτροσ : τον ςταφρωςαν! 

 Ο Ανδρζασ : τον ςταφρωςαν! 

 Ο Ματκαίοσ : τον ζκαψαν ηωντανό ςε ζνα καμίνι. 

 Ο Ιάκωβοσ : τον ζςφαξαν. 

 Ο Σίμωνασ ο Ζθλωτισ : τον ςταφρωςαν! 

 Ο Φίλιπποσ : τον κρζμαςαν ανάποδα. 

 Ο Ιάκωβοσ ο του Ζεβεδαίου : τον ζςφαξαν.  

 Ο Βαρκολομαίοσ : τον ςταφρωςαν! 

 Ο Ιοφδασ ο Θαδδαίοσ : τον κανάτωςαν με τόξα. 

 Ο Θωμάσ : τον κανάτωςαν με τόξα. 

 Ο Ματκίασ (που πιρε τθν κζςθ του Ιοφδα του Ιςκαριϊτθ): με φρικτά βαςανιςτιρια. 

 Ο Ιωάννθσ ο Θεολόγοσ : πζκανε με φυςικό κάνατο. 

 

12. Σι οπέοει μα γμψπίζξτμε για σξμ Άγιξ Βαλεμσίμξ; 

Ξηδκ Λνευδμλδ Βηηθδζία Άβζμξ ΐαθεκηίκμξ δεκ οπάνπεζ. Βίκαζ απανάδεηημ, θμζπυκ, κα πνμαάθθεηαζ 

δ έκκμζα ηδξ αβζυηδημξ ζε ακφπανηημ πνυζςπμ ηαζ ιε ζηυπμ κα δζηαζμθμβδεή ή ηαζ κα ηαθοθεή δ 

αιανηία. Ώθθά ηαζ ακ αηυιδ μζ παπζημί ή μζ πνμηεζηάκηεξ ακαβκςνίγμοκ ή εα ακαβκςνίζμοκ ζημ 

ιέθθμκ ηάπμζμκ ζακ άβζμ ηαζ πνμζηάηδ ημο ένςηα ηαζ ηςκ ενςηεοιέκςκ, εα είκαζ ηαζ αοηυ έκα αηυιδ 

ηναβζηυ ημοξ θάεμξ ημκηά ζηα ηυζα, πμο έπμοκ δζαπνάλεζ απυ ημκ ηαζνυ ημο ζπίζιαημξ. Ζαζ είκαζ 

αοημκυδημ υηζ δ Λνεμδμλία ζε ηαιιία πενίπηςζδ δεκ εα βίκδ ζοκενβυξ ζε ηέημζμο είδμοξ πθάκεξ. 
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Δ ηαζκμθακήξ ηαζ απανάδεηηδ αοηή βζμνηή είκαζ ηαηάθμζπμ ανπαίμο εζδςθμθαηνζημφ εείιμο πμο 

μδδβμφζε ημοξ κέμοξ ηαζ ηζξ κέεξ ζε αηαηακυιαζηεξ ζανηζηέξ αημθαζίεξ. Ξηζξ διένεξ ιαξ πήνε ιζα 

ζφβπνμκδ ιμνθή. Μνμαάθθεζ παναπθακδηζηά ημκ ένςηα ηαζ ηδκ αβάπδ, πμο είκαζ έκκμζεξ εεσηέξ ηαζ 

πκεοιαηζηέξ, αθθά μδδβεί, δοζηοπχξ, ηα κεζάηα. ζηζξ ίδζεξ αημθαζίεξ πμο μδδβμφζε ηαζ ζηδκ 

ανπαζυηδηα. Ομ απανάδεηημ αοηυ έεζιμ πνμζπαεμφκ, δοζηοπχξ ηαζ ζηδκ παηνίδα ιαξ, κα ημ 

ζηδνίλμοκ δζάθμνμζ επζπεζνδιαηίεξ, πμο έπμοκ μζημκμιζηυ ηένδμξ απυ ηδκ οπυεεζδ αοηή, 

ζοιιεηέπμκηαξ έηζζ ζημ πκεοιαηζηυ έβηθδια πμο δζαπνάηεηαζ εκακηίμκ ηδξ κεμθαίαξ. Γζα κα 

ηενδίζμοκ πνοζυ, πνυδςζακ ημκ Ρνζζηυ ηαζ ημ άβζμ εέθδιά Ομο. Βηιεηαθεφεδηακ ηδκ εοηαζνία, ηαζ 

οπενεπνυααθθακ ημκ ακφπανηημ άβζμ ημο ένςηα. Ζενδίγμοκ, έηζζ, πμθθά πνήιαηα, αδζαθμνμφκ, 

υιςξ, εβηθδιαηζηά βζα ηδκ πκεοιαηζηή γδιζά πμο βίκεηαζ ζηδκ ακοπμπμρίαζηδ κεμθαία. 

Ώοηυ πμο δζαθδιίγεηαζ ζήιενα, ηονίςξ πνζκ απυ ημ Θοζηήνζμ ημο Γάιμο, ζακ αβάπδ ηαζ αθδεζκυξ 

ένςηαξ, μφηε αβάπδ είκαζ, μφηε ένςηαξ. Βίκαζ έκζηζηημ, είκαζ ειπαεέξ ζοκαίζεδια, είκαζ επζεοιία βζα 

ζανηζηή ήδμκδ, είκαζ γςχδδξ ηαζ ηηδκχδδξ ηαηάζηαζδ, αβάπδ πάκηςξ ηαζ ένςηαξ δεκ είκαζ. Λ ένςηαξ 

είκαζ πκεοιαηζηή οπυεεζδ, δίδεηαζ ζακ δχνμ απυ ημκ Θευ ηαζ έπεζ ανπή ημ Θοζηήνζμ ημο Γάιμο. Ουηε 

εκενβμπμζείηαζ ιε ηδκ εοθμβία ημο Θεμφ ηαζ ηυηε ιμκαδζηά ηαζ πνμζςπζηά ακαθένεηαζ ζημ ακδνυβοκμ. 

Θυκμ ιία θμνά ιπμνεί έκαξ άκδναξ κα ενςηεοεή ιία βοκαίηα ηαζ ακηζζηνυθςξ. Ζαζ αοηή ηδκ 

δοκαηυηδηα ηδκ δίδεζ ιυκμ μ Ρνζζηυξ ηαζ ιυκμ ιεηά ηδκ εοθμβία ημο Γάιμο. 

Θπμνμφκ ηα κζάηα ηαζ πνέπεζ κα ενςηεοεμφκ, ιε εείμ ένςηα, πνζκ απυ ημκ Γάιμ. πζ υιςξ 

άκενςπμ, αθθά ημκ Θεάκενςπμ Ζφνζμ Εδζμφ Ρνζζηυ. Ώοηυκ ημκ εείμ ένςηα είπακ υθμζ μζ Άβζμζ ηαζ 

υθεξ μζ Ώβίεξ ηδξ Βηηθδζίαξ. Λ Ρνζζηυξ ήηακ βζ‘ αοημφξ ―μ Ιοιθίμξ‖ ηδξ ροπήξ ημοξ. ζμ αφλακε μ 

ένςηάξ ημοξ βζα ημκ Ρνζζηυ ηυζμ πνμχδεοακ πκεοιαηζηά. Ώπμηημφζακ πμθφ ιεβάθμ πυεμ βζα ημκ 

Ρνζζηυ ζηδκ ροπή ημοξ. Ζαζβυηακ δ ηανδζά ημοξ απυ ηδκ θθυβα ηδξ εεσηήξ αβάπδξ. Θε ηδκ 

πκεοιαηζηή θθυβα ημο ένςηα βζα ημκ Ρνζζηυ δζέημπηακ ηδκ ζανηζηή θθυβα βζα ηδκ πμνκεία. 

Ώπμθάιαακακ ηέημζα εεσηή βθοηφηδηα απυ ηδκ έκςζή ημοξ ιε ημκ Ρνζζηυ, πμο δεκ άθδκε ηδκ ροπή 

ημοξ κα δδιζμονβήζδ ιζα ζοιααηζηή ηαζ εθήιενδ ζπέζδ ιε ηδκ αιανηία. Έκαξ πμθφ ιεβάθμξ Άβζμξ, μ 

Άβζμξ Ξοιεχκ μ Ιέμξ Θεμθυβμξ, έπεζ βνάρεζ 8200 ζηίπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ οικεί ημκ εείμ ένςηα ηαζ 

ηδκ έκςζδ ηδξ ροπήξ ιε ημκ αβαπδιέκμ Ρνζζηυ. Γνάθεζ παναηηδνζζηζηά: ―Έθα Ρνζζηέ, πμο είζαζ ημ 

θςξ ημ αθδεζκυ. Έθα Βζφ, πμο είζαζ δ αζχκζα γςή. Έθα Βζφ, ημκ μπμίμ πμεεί δ ροπή ιμο. Έθα Βζφ, 

πμο απυ θαπηάνα ηαζ πυεμ ήθεεξ ιέζα ιμο ηαζ ιε αμήεδζεξ ηζ ειέκα κα ζε πμεήζς ηαζ κα ζε 

θαπηανήζς. Έθα Βζφ, πμο είζαζ δ πκμή ιμο, δ γςή ιμο, δ πανδβμνζά ηδξ ηαπεζκήξ ιμο ροπήξ, δ πανά 

ιμο, δ δυλα ιμο, δ πακημηεζκή ιμο δδμκή ηαζ απυθαοζδ‖. 

Ώοηυξ είκαζ μ αθδεζκυξ ένςηαξ ηςκ Ώβίςκ. Ώοηυκ ημκ ένςηα, ημκ εείμ ένςηα, πμο εκχκεζ ηδκ ροπή 

ιε ημκ Ρνζζηυ ζοιθένεζ πκεοιαηζηά κα απμηηήζμοκ υθα ηα κζάηα. Έηζζ πνέπεζ κα πνμεημζιαζεμφκ βζα 

ημκ βάιμ ημοξ. πζ ιε πνμβαιζαίεξ ζπέζεζξ ηαζ ζανηζημφξ δήεεκ ένςηεξ. πζ ιε άβζμοξ ΐαθεκηίκμοξ 

ηαζ υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ λεκυθενηεξ ακμδζίεξ. Ζαζ υηακ έθεδ δ εοθμβδιέκδ ζηζβιή ημο βάιμο, ηυηε, 

πςνίξ κα παφζδ κα είκαζ πνχημξ ζηυπμξ μ εείμξ ένςηαξ, ημ κευκοιθμ γεοβάνζ εα πάνδ εοθμβία, 

δφκαιδ ηαζ εκίζποζδ απυ ημκ Ρνζζηυ ηαζ βζα ημκ ακενχπζκμ ένςηα, πμο εα ηαηεοεφκεηαζ ιμκαδζηά 

απυ ημκ άκδνα πνμξ ηδκ ιμκαδζηή βοκαίηα ημο, ηαζ απυ ηδκ βοκαίηα πνμξ ημκ ιμκαδζηυ άκδνα ηδξ, 

πμο ιυθζξ πνζκ απυ θίβμ εα έπμοκ εκςεή ιε ηα δεζιά ημο βάιμο. Ζαζ μ ακενχπζκμξ αοηυξ ένςηαξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ιμκαδζηυξ, πνμζςπζηυξ ηαζ ζζυαζμξ. 

Ώθθά ηαζ ακ ηάπμζα κεζάηα δεκ επζθέλμοκ ημκ βάιμ, δ μνεμδμλία έκα ιυκμ δνυιμ ζςηδνίαξ έπεζ κα 

ημοξ δείλδ εηηυξ απυ ημκ βάιμ. Ομκ δνυιμ ημο Θμκαπζζιμφ. Ομκ δνυιμ ηδξ μθμηθδνςηζηήξ 

αθζενχζεςξ ζημκ Ρνζζηυ, πμο αημθμφεδζακ πθήεμξ εοθμβδιέκεξ ροπέξ ζηδκ πμνεία ηδξ Βηηθδζίαξ. 

Λζ Θμκαπμί ηαζ μζ Θμκαπέξ ιε υθα ηα ιέζα ηδξ αζηήζεςξ αβςκίγμκηαζ κα έπμοκ δζανηχξ ζηδκ ροπή 

ημοξ ημκ εείμ ένςηα. Ηέβεζ έκα ηνμπάνζμ ημο νενμο: ―Ομζξ ενδιζημίξ γςή ιαηανία εζηί, εεσης ένςηζ 

πηενμοιέκμζξ‖. Μμο ζδιαίκεζ: ―Θαηάνζα ηαζ ηνζζεοηοπζζιέκδ είκαζ δ γςή αοηχκ πμο δζάθελακ ηδκ 

Θμκαπζηή γςή, δζυηζ ιε ηα θηενά ημο εεσημφ ένςηα πεηάκε πκεοιαηζηά ηαζ ακεααίκμοκ πνμξ ημκ 

αβαπδιέκμ ημοξ Ρνζζηυ‖. 
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Μνμζπαεήζαιε πμθφ ζφκημια κα δείλμοιε ζηα κεζάηα υηζ δεκ οπάνπεζ άβζμξ ημο ένςηα ηαζ υηζ 

αοηυξ, πμο παναπθακδηζηά ηάπμζμζ ηαηαζηεφαζακ, είκαζ ρεφηζημξ ηαζ επζηίκδοκμξ. Μνμζπαεήζαιε 

επίζδξ κα δέζλμοιε ζηα κζάηα πμζυξ είκαζ μ αθδεζκυξ ένςηαξ ηςκ αβίςκ, ημκ μπμίμ πνέπεζ κα 

απμηηήζμοκ. Οί εα δζαθέλμοκ ηα κεζάηα; Βοπυιεεα εη ηανδίαξ κα δζαθέλμοκ ηαζ κα γήζμοκ ημκ εείμ 

ένςηα είηε ιέζα απυ ημ ιοζηήνζμ ημο Γάιμο, είηε ιέζα απυ ημ ιοζηήνζμ ημο Θμκαπζζιμφ, υπςξ ημκ 

έγδζακ πθήεμξ Θμκαπμί ή Έββαιμζ, αθδεζκμζ Άβζμζ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ. Θυκμ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή εα 

απμθαφζμοκ, ιαγί ιε υθμοξ ημοξ Ώβίμοξ, βζα πάκηα, ζηδκ αζςκζυηδηα, ―ηήκ απένακηδ δδμκή υζςκ εα 

αθέπμοκ ημ απενίβναπημ ηάθμξ ημο πνμζχπμο ημο αβαπδιέκμο ημοξ Ρνζζημφ‖. 

Αρχιμ. Νεκτάριοσ Γκολιόπουλοσ 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

.ΔΙΔΑΦΕ ΑΠΟ ΣΟ ΓΕΡΟΝΣΑ ΙΑΚΨΒΟ ΣΑΛΙΚΗ  

 

 Έθεβε μ παηήν Εάηςαμξ « Δ πάνδ ηςκ Ώβίςκ ιαξ αηυιδ ηαζ πάκς ζηα λφθα ηςκ αβίςκ εζηυκςκ 

οπάνπεζ. Ζάπμηε ζηδκ Θζηνά Ώζία έκαξ Ομφνημξ ηηδκμηνυθμξ πνμζπάεδζε ιε ημ ηζεημφνζ ημο κα 

ζπίζεζ παθζυ λφθμ εζηυκαξ. Θε ηδκ πνχηδ ηζεημονζά ημ λφθμ άνπζζε κα αζιμνναβεί. Λ ημφνημξ ηυηε 

πακζηυαθδημξ πανέδςζε ηδκ εζηυκα ζημοξ πνζζηζακμφξ δζδβμφιεκμξ ημ εαφια.» 

 Άθθμηε πάθζ ζε θζηακεία ηδξ εζηυκαξ ηδξ Μακαβίαξ μ Γένμκηαξ είδε ηδκ εζηυκα γςκηακή ηδκ 

Μακαβζά κα ζδηχκεζ ημ πένζ ηδξ ηαζ κα ημκ εοθμβεί. 

 Ουκζγε μ Γένμκηαξ υηζ ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ πκεοιαηζηή ελέθζλδ ηςκ απμβυκςκ έπεζ δ 

πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ δ αζςηή ηςκ βμκζχκ. 

 Έθεβε μ Γένμκηαξ «Θζα θμνά πμο θεζημονβμφζα δεκ ιπμνμφζα κα ηάκς Θεβάθδ Βίζμδμ απυ 

αοηά πμο έαθεπα. Λπυηε λαθκζηά κζχες κα ιε ζπνχπκεζ ηάπμζμξ απυ ημκ χιμ ηαζ κα ιε μδδβεί ζηδκ 

Ώβία Μνυεεζδ. Ήηακ μ Ώνπάββεθμξ.» 

 ηακ μ Γένμκηαξ ημζκςκμφζε ημοξ πζζημφξ ηαζ έαθεπε ηα πνυζςπά ημοξ, άθθα πνυζςπα έαθεπε 

ιε ιμνθέξ γςχκ ηαζ άθθα κα θάιπμοκ ζακ ημκ ήθζμ. Βκχ υηακ πνμζηυιζγε έαθεπε ηζξ ροπέξ πμο 

πενκμφζακ απυ ιπνμζηά ημο ηαζ ημκ παναηαθμφζακ κα ηζξ ικδιμκεφζεζ. 

 Ξημοξ βμκείξ πμο νςημφζακ ηζ ηάκμοκ ηα παζδζά ημοξ υηακ δεκ αημφκε έθεβε: «πνμζεοπή εα 

ηάκεηε ιε πίζηδ εα ηα κμοεεηήζεηε ηαζ υζμ ιπμνείηε ιε ηδκ αβάπδ ηαζ ιε ημκ ηαθυ ημκ ηνυπμ. πζ ιε 

αοζηδνυηδηα.» 

 Ώκαθενυιεκμξ μ Γένμκηαξ ζημ εέια ηδξ κδζηείαξ έθεβε: « Δ κδζηεία είκαζ δ πνχηδ εκημθή ημο 

Θεμφ ηαζ μ Ρνζζηυξ ιαξ αηυιδ κήζηερε. Βιέκα δεκ ιε έαθαρε δ κδζηεία ιέπνζ ζήιενα πμο είιαζ 70 

πνμκχκ. Ζαζ ηα δαζιυκζα ηαζ μζ αννχζηζεξ ηαζ υθα ηα πάεδ ιε ηδ κδζηεία ηαζ ιε ηδκ πνμζεοπή 

απμαάθθμκηαζ.» 

 Έκαξ άκενςπμξ νχηδζε «Βθυζμκ μ παηήν Εάηςαμξ αβαπά Ομκ Θευ βζαηί μ Θευξ επέηνερε ηαζ 

πήβε ζημ κμζμημιείμ ηαζ ημο έηακακ ζμαανέξ εβπεζνήζεζξ;» Λ Γένμκηαξ απάκηδζε: «Βπέηνερε μ Θευξ 

βζα κα ηαπεζκςεχ». 

 Ξοπκά μ Γένμκηαξ έθεβε «Αεκ πνέπεζ παζδζά ιμο κα έπεζ ηακείξ αιθζαμθίεξ μφηε δοζπζζηίεξ. Ια 

έπεηε πίζηδ Θεμφ ςξ ηυηημκ ζζκάπεςξ ηαζ υηζ γδηήζεηε μ Θευξ εα ζαξ ημ δχζεζ. Μάκηα δ πνμζεοπή 

ζηδνίγεζ. Ια ιδ θμαυιαζηε. Βζ μ Θευξ ιεε‘ διχκ, μοδείξ ηαε‘ διχκ». 

 «Ρςνίξ ηδκ ροπήκ ιαξ ηαεανήκ, δεκ έπμοιε ηακέκα υθεθμξ απυ ηδ Θεία Ζμζκςκία. Γζα αοηυ κα 

ιδ δζζηάγεηε, κα ιδκ κηνέπεζηε ηαζ κα ελμιμθμβείζεε. ηζ ηαζ ακ έπεηε ηάκεζ, ηδκ πζμ ιεβάθδ 

αιανηία, μ πκεοιαηζηυξ έπεζ ηδκ ελμοζία απυ ημ Ρνζζηυ ηαζ απυ ημοξ Ώπμζηυθμοξ ιε ημ πεηναπήθζ ημο 

κα ηδ ζοβπςνήζεζ.» 

 «Δ ζηεκμπχνζα είκαζ δ πζμ ιεβάθδ αννχζηζα, κα ηδ δζχπκεηε.» 

 «Ξηδκ Βηηθδζία ανίζημοιε ηδκ οβεία, ηδκ πανδβμνζά, ηδκ εθπίδα ηαζ ηδ ζςηδνία ηδξ ροπήξ 

ιαξ». 
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Γζροντασ Εφραίμ Κατουνακιϊτθσ 

ΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΜΟΝΗ.  

 

«Ώπ, ηζ κα ζαξ πς ηχνα. Ια ζαξ πς ηαζ αοηυ, ηαίημζ αοηυ είκαζ έκα απυννδημ ηδξ γςήξ ιμο, αθθά 

βζα ηδκ αβάπδ ζαξ, κα πμφιε, βζαηί ηζ εζείξ ακδράηζα ιμο είζαζηε, εα ζαξ ημ πς. 

Ομ έηγεια ημ μπμίμ έπς, αοηήκ ηδκ πθδβή πμο έπς ζημ πμδάνζ, ηυ 'πς απυ δεηαπέκηε πνμκχκ. 

Αμηίιαζα δζάθμνα θάνιαηα, ηίπμηε. Οχνα πμο πέναζε δ δθζηία, ηυηεξ πενζζζυηενμ επζδεζκχεδ ημ 

πνάβια. Ζαεήιεκμξ ζημ ηνεαάηζ, ημ μκμιάγς ημ "ηνεαάηζ ημο πυκμο" εβχ. 

Αζυηζ κα ηαείζς υπςξ ηαευζαζηε εζείξ, δεκ ιπμνχ. Θα ηαείζς θίβμ, δεκ ιπμνχ, ηαηεααίκμοκ ηα 

αίιαηα ηαζ πμκάεζ πενζζζυηενμ δ πθδβή, εκχ έηζζ, ηνυπμκ ηζκά, ακ αάθεζξ ηζ έκα ιαλζθάνζ ηαζ ζδηχζεζξ 

θζβάηζ ημ πμδάνζ πζμ ρδθά, ηαηεααίκμοκ ηάης ηα αίιαηα ηαζ εθαθνχκεηαζ μ πυκμξ. Β, ηδ κφπηα 

πνμζπαεχ έηζζ κα εθαθνχζς ημκ πυκμ. 

Ώθθά ηαεήιεκμξ εδχ ιμο δδιζμονβήεδηε ηαζ ηφζηδ ηυηηοβμξ. ηακ ημ ζηέπηεζεε αοηυ, είκαζ ημ 

πθέμκ θνζηςδέζηενμ, κα πμφιε. Αζυηζ είκαζ... πμθφ πυκμ! 

Μχξ κα ηαείζεζξ , ανε παζδί ιμο; Μχξ κα ηαείζεζξ; Ξημ ηνεαάηζ ηάεεζαζ, Θα ηαείζεζξ θίβμ έηζζ, εα 

ηαείζεζξ θζβάηζ δελζά, θζβάηζ ανζζηενά. Ππμιμκή· βονίγεζξ δελζά. Αελζά μ βθμοηυξ εηεί ζε πμκάεζ, ιεηά 

απυ ιζζή χνα ζε πμκάεζ, ζε ηζμφγεζ, ζε πνμεζδμπμζεί υηζ ε' ακμίλεζ πθδβή. 

Γονίγεζξ ανζζηενά. Μάθζ ιζζή χνα πμο ηάεεζαζ ανζζηενά, πάθζ ζε ηζμφγεζ, ζε πμκάεζ, ζε εζδμπμζεί 

υηζ ε' ακμίλεζ πθδβή. Θα εδχ ε' ακμίλεζ πθδβή, δελζά ε' ακμίλεζ πθδβή, ανζζηενά ε' ακμίλεζ πθδβή, έηζζ 

ακάζηεθα πμο ηάεεζαζ πάθζ πθδβή πνμιδκφεζ· ε, ηυηεξ εβχ πχξ κα ηαείζς; Αμηίιαζα κα ηαείζς 

ιπνμφιοηα, ια ιπνμφιδηα ιπμνείξ κα ηαεήζεζξ; 

Ππμιμκή, οπμιμκή, οπμιμκή, οπμιμκή, εςζυημο ιζα θμνά δεκ άκηελα ηζ έπεζα ζε απυβκςζδ! 

Θυκμ πμο ημ ζηέπηεζαζ, δ απυβκςζδ είκαζ θνίηδ, είκαζ βεφζδ ημθάζεςξ, βεφζδ βεέκδξ, κα πμφιε. Ξακ 

κα έπς ηχνα ημφηα εδχ, πχξ κα πενπαηήζς, κα πδδήλς κα αβς απ' έλς, πχξ κα ημ ηάκς κα θφβς, 

πχξ κα αβς; Θε ηνάηδζε έλζ έςξ εθηά θεπηά. 

Θέζα ζημκ πυκμ, ιέζα ζηδκ απυβκςζδ, ιέζα ζηδκ απεθπζζία πμο ανζζηυιμοκα, ζηδ ζοκμδεία ιμο 

δεκ έθεβα ηίπμηεξ. Θζα θεπηή θςκή άημοζα, ζακ αφνα θεπηή, κα πμφιε, υηζ: «Έηζζ ζε εέθεζ μ Θευξ». 

Θε αοηυ έηζζ ζακ κα πήνα ιζα ααεζά ακαπκμή· ε, κάκαζ εοθμβδιέκμ, αθμφ ιε εέθεζ μ Θευξ, κά 'καζ 

εοθμβδιέκμ· ια δχζ' ιμο ηαζ οπμιμκή, βζαηί δεκ ακηέπς εβχ ηχνα. 

Οζ κα ηάκς, κα αβς έλς κα ηάκς εβπείνδζδ; θμζ ζμο θέκε, εβπείνδζδ κα ηάκεζξ, εβπείνδζδ κα 

ηάκεζξ. Μχξ κα αβς υιςξ; Βδχ εα ιπς ζημ αοημηίκδημ, εα πάς, αθθά ηαζ ζημ αοημηίκδημ δεκ ζε 

ηνακηάγεζ; Ξδηχκμιαζ απεθπζζιέκμξ έηζζ ηαζ πδβαίκς ζημ ηακηδθάηζ ηδξ Μακαβίαξ, ηαζ ημ ηακηδθάηζ 

ηδξ Μακαβίαξ ηζ αοηυ εαοιαημονβυ είκαζ· πήνα θίβμ ααιαάηζ ηζ ένπμιαζ ζημ δςιάηζμ, αθμίας ημ ιένμξ 

πμο είκαζ δ ηφζηδ ηυηηοβμξ ηαζ δελζά ηαζ ανζζηενά ημοξ βθμοημφξ ηδκ πνχηδ ιένα. Οδ δεφηενδ ιένα 

πάθζ, ηδκ ηνίηδ ιένα άθακηα βζκήηακ υθα. Βεαοιαημφνβδζε δ Μακαβία! Οχνα ηάεμιαζ χνεξ 

μθυηθδνεξ, δεκ ιε πμκάεζ μφηε βθμοηυξ μφηε ηφζηδ ηυηηοβμξ. 

Ζαζ είκαζ ζακ ιζα αεααίςζδ, κα πμφιε, αοηά ηα αζαθία ημο Γένμκημξ Εςζήθ πμο θεκ -ηαζ ημ πνχημ 

ηαζ ημ δζηυ ζαξ ηαζ ημο ΦζθμεεΎηδ- οπμιμκή ζηαξ εθίρεζξ. Ππμιμκή. Ξ' υθμ ημ αζαθίμ ακαπηφζζεηαζ, κα 

πμφιε, ημ νδηυ «οπμιμκή ζηαξ εθίρεζξ». Ζαζ ημ παίνκεζ μ Γένμκηάξ ζαξ ηαζ μ άθθμξ μ Δβμφιεκμξ ηαζ 

ημ ακαπηφζζεζ ζε δζάθμνεξ θεπημιένεζεξ. 

Ιαζ, αθθά δ Ξηέπδ ηδξ Μακαβίαξ πάκηα οπάνπεζ, αθθά δεκ ηδ αθέπμοιε. Ουηεξ ηδ αθέπμοιε, υηακ 

πνυηεζηαζ κα πέζμοιε ιέζα ζημ πάμξ, ζηδκ άαοζζμ. 

ηακ πνυηεζηαζ κα πέζμοιε, ηυηεξ αθέπμοιε ηδ Ξηέπδ ηδξ Μακαβίαξ πμο ιαξ απαθθάζζεζ απυ ημ 

κα πέζμοιε ζ' αοηήκ ηδκ ηαηααυενα, κα πμφιε. 

Ζαζ υπζ ιυκμ αοηυ, αθθά ημ ηονζυηενμ υηακ εζηαιάηδζε, ηδκ ηνίηδ ιένα πμο έθοβακ μζ πυκμζ υθμζ, 

ιζα πανά ηοηθμθυνδζε ιέζα ιμο, ζακ ιζα πθδνμθμνία υηζ μ Θευξ απυ ηδκ πμθθή Ομο αβάπδ, ηδκ 

άιεηνμ αβάπδ Ομο, ηδκ θακένςζε ζημ κα ιμο δχζεζ ηδκ πθδβή ηάης ζημ πμδάνζ. 

Ζαζ δεκ πυνηαζκα κα εοπανζζηχ, κα δμλάγς, κα οικμθμβχ, κα εοβκςιμκχ ημκ Θευ πμο ιμφ 'δςζε 

ηδκ πθδβή. Σξ δείβια ηδξ αβάπδξ Ομο ιμο 'δςζε ηδκ πθδβή αοηή ζημ πμδάνζ. Αεκ πυνηαζκα, ιένα-
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κφπηα παζνυιμοκα ηαζ δμλμθμβμφζα: «Δ αβάπδ Ξμο δ ιεβάθδ ζ' αοηυ θακενχεδηε· ια πχξ κα Ξε 

δμλμθμβήζς, ια πχξ κα Ξ' εοπανζζηήζς, ια πχξ κα πς. 

Δ αβάπδ Ξμο ειέκα ημκ εθεεζκυ, ηδκ ανχια, μ Θευξ μ άπεζνμξ, ημ Ώζχκζμκ, ημ Ώηεθεφηδημκ, ειέκα 

αβάπδζεξ; Θα ηζ είδεξ ζε ιέκακε; Αμλάγς ηδκ Αυλα, δμλάγς ημ Βθεήιμκ, ημ Λζηηίνιμκ», έθεβα, ηχνα 

δεκ ιπμνχ κα πς ηέημζα χνα, δεκ ιπμνχ κα πς υπςξ έθεβα ηυηεξ. Ονεζξ ιένεξ, ιεηά απυ ηνεζξ ιένεξ 

ζηαιάηδζε. 

Γζ' αοηυ ηαθά είκαζ μζ εθίρεζξ, ηαθά είκαζ ηα αάζακα, ηαθά είκαζ μζ ζηεκμπχνζεξ, λένεζ μ Θευξ βζαηί 

ηζξ δίκεζ. Γζαηί έηζζ πενζζζυηενμ πθδζζάγμοιε ζημκ Θευ, ιε ηζξ εθίρεζξ, ιε ηα αάζακα. «Ζφνζε, εκ 

εθίρεζ εικήζεδιέκ Ξμο», θέεζ (Δζ. 26,16). Θε ηζξ εθίρεζξ πθδζζάγμοιε. Λ Θευξ ιαξ αθαζνεί ηζξ 

εθίρεζξ; «Λ θεφβςκ πεζναζιυκ επςθεθή, θεφβεζ γςήκ αζχκζμκ», θέεζ. Έηζζ είκαζ. 

Γζ' αοηυ μ άκενςπμξ κα ιδκ απεθπίγεηαζ, κα ιδκ ένπεηαζ ζε απυβκςζδ βζα ηδ ιζα απμηοπία. Αζυηζ 

δεκ βκςνίγεζξ πμζμ είκαζ ημ εέθδια ημο Θεμφ. 

ηακ ημ βκςνίζεζξ ημ εέθδια ημο Θεμφ, ηάκεζξ οπμιμκή, αθθά ημ εέθδια ημο Θεμφ δεκ είκαζ 

πάκημηε βθοηυ, είκαζ ηαζ πζηνυ, είκαζ ηαζ πζηνυ! «Ομ πμηήνζμκ, μο ιδ πίς αοηυ;» θέεζ. «Αεκ εα ημ πζς 

ημ πμηήνζ, Μέηνμ;» θέεζ. «Θα ημ πζς ημ πμηήνζ», ηαζ ημκ μκυιαζε ηαζ ζαηακά, «φπαβε μπίζς ιμο, 

ζαηακά, ημ πμηήνζμκ μ δέδςηε μ Μαηήν, μο ιδ πίς αοηυ;» (Ες. 18,11). Έηζζ είκαζ. Ιαζ, αθθά δζά 

ιέζμο ημο Ξηαονμφ ήνεε δ Ώκάζηαζζξ. «Εδμφ βαν ήθεε δζα ημο Ξηαονμφ πανά εκ υθς ης ηυζις»· δζά 

ιέζμο ημο Ξηαονμφ. 

Ζαζ μ άβζμξ Ρνοζυζημιμξ επαζκεί ημκ Εχα υπζ ζημκ πνυηενυ ημο αίμ, πμο ήηακ εθεήιςκ. μζηηίνιςκ, 

πμο ήηακ θζθυλεκμξ, πμο ήηακ ηδξ πνμζεοπήξ άκενςπμξ, υπζ. Οδκ οπμιμκή πμο έηακε ζηδ ιεβάθδ 

δμηζιαζία πμο ημο πανεπχνδζε μ Θευξ, ζημκ πεζναζιυ, ζηδκ αζεέκεζά ημο. 

Δ αζεέκεζα αοηή έηγεια ήηακ, υθμ ημ ζχια ημο ηυ 'λοκε ηζ έαβαγε ζπχνα, πφμκ έαβαγε. Βηεί επαζκεί 

πενζζζυηενμ μ άβζμξ Ρνοζυζημιμξ ημκ Εχα. Ώθθά «ηδκ οπμιμκήκ Εχα δημφζαηε» (Εαη. 5,11). 

Ββχ ζαξ έπς πεζ υηζ ηάπμηε ιε πθδζίαζε ιζα Γενυκηζζζα εηεί ηαζ θέεζ: 

-Θέθς κα ελμιμθμβδεχ. 

-Θα εβχ δεκ ελμιμθμβχ ημοξ ηαθμβήνμοξ, εα ελμιμθμβήζς ηαθμβνζέξ; 

-πζ, εέθς κα πς ημκ θμβζζιυ ιμο, θέεζ. 

-Β, πεξ ημκ θμβζζιυ ζμο. 

Ώθμφ είπε ηζ εηείκδ ηα αάζακά ηδξ -βζαηί πάκηα αάζακα εα ζμο πεζ, δεκ εα ζμο πεζ πανέξ- θέεζ:  

«Βίδα ζακ έκα υναια, υηζ πάκς ζ' έκα αμοκαθάηζ ηαευκημοζακ μζ Μαηνζάνπαζ Ώαναάι, Εζαάη ηαζ 

Εαηχα. Ζαζ θές: 

-Λζ Μαηνζάνπαζ είζαζηε; 

-Ιαζ, θέκε, Ώαναάι, Εζαάη ηαζ Εαηχα. 

-Ιά 'νες ηζ εβχ εηεί; 

-Έθα. 

-Ώπυ πμφ κά 'νες; 

-Ια, απυ ΄ηεζ, απ' ημκ δνυιμ. 

-Αεκ αθέπς ηακέκακ δνυιμ. 

-Βηεί είκαζ, ράλε κα ημκ ανεζξ. 

-Θα, δεκ αθέπς δνυιμ. 

-αλε, ανε εοθμβδιέκδ, ράλε ηαζ εα ημκ ανεζξ. 

-Θα, αοηυξ μ δνυιμξ είκαζ δεηαπέκηε πυκημοξ, πχξ εα πενάζς; θμ αβνζμπμφνκανα ηαζ αβηάεζα. 

Θα ζπίζς ηα θμνέιαηά ιμο, εα ιαηχζς ηα πμδάνζα ιμο. 

-Ώ, ηζ ειείξ απυ 'ηεζ πενάζαιε ηαζ ήνεαιε εδχ πάκς.» 

Ομ πνάβια εέθεζ κα πεζ υηζ δζά ιέζμο ηςκ εθίρεςκ, δζα ιέζμο ηςκ ζηεκμπςνζχκ, δζά ιέζμο ημο 

αίιαημξ, μ άκενςπμξ ε' ακέαεζ ζημκ μονακυ. Θε αιενζικία ηαζ ιε άκεζδ, ιε αοημηίκδημ δεκ πάιε, 

πάηεν, ζημκ Μανάδεζζμ. Θα δχζεζξ αίια, κα πάνεζξ πκεφια. 
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Έλς αοηή δ Γενυκηζζζα, κα πμφιε, δεκ ακαθένς η' υκμιά ηδξ. Ζανηίκμ, εβπεζνήζεζξ, ημφημ, εηείκμ, 

αοηυ ηζ υιςξ πνμζεοπμιέκδ είδε ηδκ Μακαβία ζημ ενυκμ ηδξ. «Μενάζηε μζ υζζμζ», θέεζ. θμζ μζ υζζμζ 

πέναζακ ιπνμζηά ζακ πανέθαζδ, ζηδκ Μακαβία. «Μενάζηε μζ ιεβαθμιάνηονεξ». 

Ώοηή ηαευηακε εηεί, Γενυκηζζζα ήηακ, Δβμοιέκδ. Ζαζ ζημ ηέθμξ πήβε, έααθε ιεηάκμζα θίθδζε ημ 

πένζ ηδξ Μακαβίαξ, ήηακ έκα αεθμφδμ! Ζαζ δ Μακαβία ηδξ είπε: «Ππμιμκή, οπμιμκή, οπμιμκή», ηαζ 

λφπκδζε, κα πμφιε. Αδθαδή ακ εέθεζξ κα είζαζ ιαεήηνζα ηαζ ιαεδηήξ ημο Ρνζζημφ, ε' ακέαεζξ ηζ εζφ 

απάκς ζημ Ξηαονυ. 

Ώπαθθαβή ηακέκαξ Άβζμξ δεκ εγήηδζε απυ ημκ Θευ. Ππμιμκή κα πανίζεζ. Ώκ ηάκεζξ οπμιμκή εά 'πεζξ 

ηαζ θζβάηζ ιζζευ, ακ εά 'πεζξ απαθθαβή, δεκ έπεζξ ηίπμηεξ, ιζζευ δεκ έπεζξ. 

Ββχ είπα ιζα λαδένθδ, δ μπμία έπαεε ημ ιοαθυ ηδξ ηαζ οπέθενε, κα πμφιε. Μενίπμο ιεηά απυ 

είημζζ πνυκζα πέεακε. Μζζηεφζαηέ ιε, ηδκ είδα ιέζα ζηα ηάβιαηα ηςκ αββέθςκ· ιαγί ιε ημοξ 

αββέθμοξ οικμθμβμφζε ηδκ Ώβία Ονζάδα! Ώημφηε; Ηίβδ οπμιμκή πμο έηακε ζηδ θφπδ, ζηδ εθίρδ. Αεκ 

ιπμνμφζε, είπε έηζζ ζακ ιζα παναθοζία ηαζ δεκ ιπμνμφζε μφηε ημκ εαοηυ ηδξ κα πενζπμζδεεί. Ζαζ εκ 

ημφημζξ υιςξ ηδκ οπμιμκή πμο έηακε ζ' αοηυκ ημκ πεζναζιυ, πμο ημκ έδςζε μ Θευξ αέααζα, ηαζ πμο 

ηδκ αλίςζε μ Θευξ! Θέζα ζηα αββεθζηά ηάβιαηα, ιέζα ηζ αοηή. ΐνε, ΐαζζθζηή, θές, ηέημζα δυλα 

δλζχεδ! Πικμθμβμφζε ιαγί ιε ημοξ αββέθμοξ ηδκ Ώβία Ονζάδα». 
Πθγι: www.myriobiblos.gr  

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Διαφθμίςεισ 
Ζυαμοιε ηζξ δζαθδιίζεζξ ζηα δφμ ηαζ ηζξ ιμζνάγμοιε ζηα παζδζά. Θε ημ ζφκεδια πνμζπαεμφκ κα 

ανμοκ ημ ημιιάηζ πμο ημοξ θείπεζ. Ζενδίγεζ δ δοάδα πμο ηεθείςζε ιέζα ζε έκα πνμκζηυ δζάζηδια. 

Πθζηά: ημιιάηζα εθδιενίδαξ ιε δζαθδιίζεζξ 

2. Το φυςθτό 
Οέζζενζξ μιάδεξ ημπμεεημφκηαζ ζηα 4 άηνα εκυξ ηναπεγζμφ πμο έπμοκ ήδδ πςνζζηεί ιε ηζιςθία ζε 

ηέζζενα ίζα ηιήιαηα. 1 ιπαθάηζ ημο πζκβη-πμκβη ζημ ηέκηνμ ημο ηναπεγζμφ. Λζ 4 μιάδεξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηα 4 ζδιεία ημο ηναπεγζμφ θοζάκε ημ ιπαθάηζ ιε ζημπυ κα ημ ζηείθμοκ ζε ακηίπαθδ 

πενζμπή. Ομ ιπαθάηζ πνέπεζ κα ιέκεζ πάκηα πάκς ζημ ηναπέγζ ηαζ ζημπυξ ημο ηάεε παίπηδ κα ιδκ ημ 

αθήζεζ κα πέζεζ ηάης. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Ήηακ έκαξ ηναοθυξ ηαζ πάεζ ζε έκα αζαθζμπςθείμ.  

- ΘεΘεΘεΘεΘεΘέθς δμοδμοδμοδμοδμοθθθθθθεζά.  

-Βκηάλεζ, θέεζ μ...αζαθζμπχθδξ. Ώκ πμοθήζεζξ αοηά ηα αζαθία ζε 3 ιένεξ εα ημ ζηεθηχ. 

Θεηά απυ 3 ιένεξ πάεζ λακά μ ηναοθυξ ζημ αζαθζμπςθείμ. 

- Οα πμοπμοπμφθθθθδζα! 

- Βκηάλεζ, θέεζ μ αζαθζμπχθδξ. Ώκ πμοθήζεζξ αοηά ηα 5 αζαθία ζε 3 χνεξ εα έπεζξ πάνεζ ηδκ δμοθεζά. 

Θεηά απυ 3 χνεξ πάεζ λακά μ ηναοθυξ ζημ αζαθζμπςθείμ. 

- Οα πμοπμοπμφθθθθδζα! 

- Σναία. Οδκ δμοθεζά ηδκ πήνεξ, αθθά ιπμνείξ κα ιμο πεζξ πχξ πμφθδζεξ ηυζα αζαθία ηυζμ 

βνήβμνα; 

- Βεεεεε, ημοξ έθεθεθεβα, εέεεεεεεεεεεεεθεηε κακακακακακακα ηα αβμβμβμβμβμνάζεηε ή 

κακκακακα ζαζαζαζαζαξ ηα δζαδζαδζααααααζζζς; 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΚΑΘΖΚΑ ΕΥΖΠ ΑΞΝ ΔΛΑ ΞΑΗΓΗ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=qqC0ZfMTiUE 

https://www.youtube.com/watch?v=qqC0ZfMTiUE
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τμάμσηςη 10η 

 

αββασξκύπιακξ,  

12 – 13 Δεκεμβπίξτ 2015 

Μεσάμξια και Ενξμξλόγηςη 
 

1. Σι είμαι η αμαπσία; Σι ςημαίμει αμαπσάμψ; 

«Ώιανηάκς» ζηδκ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα ζδιαίκεζ «αζημπχ, απμηοβπάκς» ηαζ «αιανηία», 

μνίγεηαζ ςξ «Ἡ ημῦ ἀβαεμῦ ἀπμηοπία» (=δ απμηοπία κα πνάλμοιε ημ ζςζηυ –Ηελζηυ Ξμφδα). 

Λ ζηυπμξ ημο ακενχπμο ήηακ κα θηάζεζ ζηδ εέςζδ, υπςξ δδθχκεηαζ ιε ημ «ηαε‘ ὁιμίςζζκ», ήδδ 

απυ ηδκ ανπή ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ. Ώπέηοπε κα θηάζεζ αοηυκ ημ ζηυπμ ηαζ ιε ηδκ επζθμβή ημο ακηί βζα 

γςή βκχνζζε ημ εάκαημ. Λ Θευξ, υιςξ, δεκ άθδζε ημκ άκενςπμ ααμήεδημ. Έβζκε μ ίδζμξ άκενςπμξ, 

«βζα κα βίκεζ μ άκενςπμξ εευξ» υπςξ θέεζ μ Θ. Ώεακάζζμξ. 

Θε ηδκ εκακενχπδζδ μ Ρνζζηυξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ακενχπμοξ κα εκηαπεμφκ ζημ ζχια ημο 

(ιε ημ ιοζηήνζμ ημο ααπηίζιαημξ ηαζ ημο πνίζιαημξ) ηαζ ςξ ιέθδ ημο ζχιαηυξ ημο κα ηνέθμκηαζ απυ 

ημκ ίδζμ (Θ. Βοπανζζηία) ηθπ. Ξημ ααειυ πμο ζοκεζδδημπμζεί ηακείξ ημ βεβμκυξ αοηυ, υηζ δδθαδή 

απμηεθεί ιέθμξ ημο ζχιαημξ ιε ηεθαθή ημκ Ρνζζηυ, επδνεάγεηαζ μ ηνυπμξ γςήξ ημο. 

Ώκ είιαζ ιέθμξ ημο ζχιαημξ ημο Ρνζζημφ ηυηε ιπμνεί κα ζοιαμφκ δφμ πνάβιαηα: 

α) Αεκ ιπμνχ –δε ι‘ αθήκεζ δ ζοκείδδζή ιμο ηαζ δ αβάπδ ιμο πνμξ ημ Ρνζζηυ- κα ηάκς ηάηζ πμο 

δε εα έηακε μ Ρνζζηυξ ζηδ εέζδ ιμο. Ώθμφ είιαζ ιέθμξ ημο, δεκ ιπμνχ ςξ ιέθμξ ημο κα ηάκς ηάηζ 

πμο Βηείκμξ δεκ εβηνίκεζ. Ώοηυξ είκαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ ημο απ. Μαφθμο ζπεηζηά ιε ηδκ αιανηία ζηδκ 

Ώ΄ πνμξ Ζμνζκείμοξ επζζημθή (Ώ΄ Ζμν 6,15) 

α) Ξηδκ πενίπηςζδ πμο ηεθζηά πνάλς πςνίξ ηδκ έβηνζζδ «ηδξ ηεθαθήξ» (δδθ. ημο Ρνζζημφ), 

ακαβηαζηζηά λεηυας ημκ εαοηυ ιμο απυ ημ Ρνζζηυ πμο είκαζ μ «ζηυπμξ» ιμο, αοηυξ πμο ιμο 

ελαζθαθίγεζ ηδ εέςζδ, επμιέκςξ «αιανηάκς» ιε ηδκ ανπαζμεθθδκζηή ζδιαζία ηδξ θέλδξ. 

Μνέπεζ κα ζδιεζςεεί επίζδξ υηζ δ «αιανηία» ζοκδέεηαζ ιε ημ «εάκαημ» (Εαη. 1,15), εκχ ακηίεεηα μ 

Ρνζζηυξ ελαζθαθίγεζ ηδ γςή (Νςι 6,22-23). Γζα αοηυ ηαζ μζ παηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ ηδκ ακηζιεηςπίγμοκ 

ςξ αζεέκεζα πμο πνέπεζ κα εεναπεφζμοιε, ηζ υπζ ςξ γήηδια δεζηήξ πμο αθμνά ιζα «ηαθφηενδ» 

ημζκςκία ή «ηαεχξ πνέπεζ» ακενχπμοξ. 

Βπεζδή, υιςξ, υζμ ηαζ ακ πνμζπαεήζμοιε, ζίβμονα εα οπάνλμοκ ζηζβιέξ πμο εα πανεηηθίκμοιε 

απυ ημ ζηυπμ ιαξ, μ Ρνζζηυξ ηαηακμεί ηδκ αζεέκεζά ιαξ, ακμίβεζ ηδκ αβηαθζά ημο, ιαξ δέπεηαζ ηαζ 

πάθζ ζημ ζχια ημο ηαζ ιαξ απμηαεζζηά πθήνςξ ιε ημ ιοζηήνζμ ηδξ ιεηάκμζαξ (ελμιμθυβδζδ) πμο βζα 

ημ θυβμ αοηυ μκμιάζηδηε απυ ημοξ παηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ δεφηενμ αάπηζζια. 

οφία Χαςιϊτθ, Δρ. Θεολογίασ 

 

2. Τοάπφει μικπή και μεγάλη αμαπσία; 

Μνέπεζ κα λεηαεανίζμοιε υηζ μζ Μαηένεξ ηδξ εηηθδζίαξ δζαηνίκμοκ ηα αιανηήιαηα ζε 2 ηαηδβμνίεξ: 

Οα ζαλάζηκα πμο είκαζ αιανηήιαηα, ηα μπμία απμπςνίγμοκ ημκ άκενςπμ απυ ημ Θευ ηαζ δζχπκμοκ 

ηδ πάνδ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ. Θεςνμφκηαζ δε ςξ ηέημζα ηα ελήξ επηά : οπενδθάκεζα, πθεμκελία, 

πμνκεία, θευκμξ, βαζηνζιανβία, ικδζζηαηία ηαζ δ πκεοιαηζηή αδζαθμνία (αηδδία) 

ηαζ ηα ζπγγλσζηά. Λ Άβζμξ Ιζηυδδιμξ μ Ώβζμνείηδξ ακαθένεζ ζπεηζηά ιε ηα ζοββκςζηά 

αιανηήιαηα υηζ αδοκαηίγμοκ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ ροπήξ, ηαηαζηνέθμοκ ηδκ εοθάαεζα, ειπμδίγμοκ ηδκ 

πάνζ πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ Θευ, ακμίβμοκ εφνα ζημοξ πεζναζιμφξ, ηαζ ακ δεκ εακαηχκμοκ ηδκ 

ροπή, υιςξ ηδκ ηάκμοκ κα αζεεκή ηαζ ζδζαζηένςξ υηακ ηακείξ παναιέκδ ζ αοηά βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 
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δζάζηδια ιε ηδκ ηθίζζ πμο έπεζ ηαζ ιε ηδκ εέθδζί ημο. Γζαηί άθθμ είκαζ ημ κα πήξ ιία ή δου θμνέξ έκα 

εθαθνφ ρέια ηαζ άθθμ ημ κα θέβδξ ρέια βζα ηάεε οπυεεζζ ηαζ κα έπδ ηάπμζα ηθίζζ ηαζ πανά ζε ηέημζμ 

εθάηηςια. 

Ομ ιζηνυ ηαζ ημ ιεβάθμ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ ααειυ ηδξ αιανηίαξ (ηδξ πανάααζδξ ηςκ εκημθχκ ημο 

Θεμφ ηαζ ηδκ δζάηνζζδ ηδξ ζε εακάζζιδ ηαζ ζοββκςζηή) ηαζ υπζ ιε ηδκ ηθίιαηα ιζηνή-ιεζαία-ιεβάθδ 

αιανηία. 

Αεκ οπάνπεζ ιζηνή ή ιεβάθδ αιανηία. Δ αιανηία είκαζ πάκηα αιανηία. Βίκαζ δοκαηυκ π.π. ηάπμζμξ 

κα ηθέρεζ 1 εονχ ηαζ ηάπμζμξ άθθμξ κα ηθέρεζ 1.000 ηαζ μ Θευξ κα ημοξ λεπςνίζεζ ζε ιζηνυ ηαζ ζε 

ιεβάθμ ηθέθηδ; πζ αέααζα… 

Βοηοπχξ βζα ιαξ υθεξ μζ αιανηίεξ ζοβπςνμφκηαζ ιε ηδκ ελμιμθυβδζδ ηαζ ηδκ ιεηάκμζα. 

Ομ άζπδιμ είκαζ υηζ ηα θαζκμιεκζηά αζήιακηα πνάβιαηα βζα ιαξ (πμζυξ εα αζπμθδεεί ιε 1 εονχ 

θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ;;) είκαζ ηαζ ηα πζμ επζηίκδοκα αηνζαχξ βζαηί δεκ ζπμοδαζμθμβμφκηαζ…έηζζ 

ιέκμοκ ιέζα ιαξ ιζηνά αβηαεάηζα-πανάζζηα βζα ηα μπμία πνέπεζ ιε αοημελέηαζδ ηαζ αοημέθεβπμ κα 

ηαηαπμθειμφιε… 

Μμθφ ζμθά ημ ακαθένεζ μ 50μξ ραθιυξ :‖υηζ ηδκ αιανηία ιμο εβχ βζκχζης ηαζ δ αιανηία ιμο 

εκχπζμκ ιμο εζηί δζα πακηυξ‖ 

Λ Γένμκηαξ ΜαΎζζμξ ζηδκ πκεοιαηζηή ημο δζαεήηδ ακαθένεζ:  

―Ομο θυβμο ιμο μ Θμκαπυξ ΜαΎζζμξ, υπςξ ελέηαζα ημκ εαοηυ ιμο, είδα υηζ υθεξ ηζξ εκημθέξ ημο 

Ζονίμο ηζξ πανέαδκ. θεξ ηζξ αιανηίεξ ηζξ έπς ηάκεζ. Αεκ έπεζ ζδιαζία εάκ μνζζιέκεξ έπμοκ βίκεζ ζε 

ιζηνυηενμ ααειυ δζυηζ δεκ έπς ηαευθμο εθαθνοκηζηά, επεζδή ιε έπεζ εοενβεηήζεζ πμθφ μ Ζφνζμξ…‖  -

ακηί κα ζπμθζάζμοιε ημ παναπάκς, ιε ηίκδοκμ κα γδιζςεμφιε ηζυθαξ, αξ ανηεζημφιε κα ημ 

δζααάζμοιε λακά ηαζ λακά, ιήπςξ δζδαπεμφιε ηαζ ζοιιμνθςεμφιε. 

 

3. Tι είμαι μεσάμξια; 

Eίκαζ έκα αίςια ροπζηυ, πμο βεκκζέηαζ απυ ηδκ πενζζοθθμβή.  

H γςή ιάξ ζπνχπκεζ δζανηχξ έλς απυ ημκ εαοηυ ιαξ. H ηαεδιενζκή αζμπάθδ, ηα δζάθμνα 

πνμαθήιαηα, μζ μθμέκα αολακυιεκεξ ακάβηεξ, δ ιένζικα ηδξ μζημβεκείαξ, δ θνμκηίδα βζα ημκ επζμφζζμ, 

μζ δζεεκείξ ακαζηαηχζεζξ, ημ άβπμξ ηδξ επμπήξ ιαξ ιάξ απμλεκχκμοκ απυ ημκ εαοηυ ιαξ. Mαξ 

απμννμθμφκ ηάεε εκδζαθένμκ, ιαξ απμλδναίκμοκ ηάεε πκεοιαηζηή ζηιάδα ηαζ ζακ ηανπυ ιαξ 

πνμζθένμοκ ηδ γάθδ, ηδκ ηαναπή, ηδκ ακδζοπία, ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ροπζηήξ βαθήκδξ.  

Ρνεζάγεηαζ θςηζζιέκδ πνζζηζακζηή ζηέρδ, βζα κα πενζιαγέρεζ ηακείξ ημ πκεφια ημο, κα επζζηνέρεζ 

ζημκ εαοηυ ημο, κα αοημζοβηεκηνςεεί. Γζαηί πνέπεζ ιέζα ζηζξ ηαεδιενζκέξ αζπμθίεξ ιαξ ηαζ ζηδκ 

ηφναδ ηδξ γςήξ, κα δζαεέηςιε θίβα θεπηά ηδξ χναξ βζα πενζζοθθμβή, βζα κα ηαενεπηίζςιε ημκ εαοηυ 

ιαξ, κα ζδμφιε ηδκ ηαηάζηαζή ιαξ, κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε ζε πμζα ζηάειδ ανίζηεηαζ δ 

πκεοιαηζηυηδηά ιαξ. 

Μμζυξ δζαεέηεζ 5 θεπηά ηδξ χνα ηάεε ιένα, δδθαδή 35 θεπηά ηδξ χναξ ηάεε εαδμιάδα, βζα κα 

ζοκμιζθήζεζ ιε ημκ εαοηυ ημο; Mέ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ παν‘ υθεξ ηζξ απαζπμθήζεζξ ιαξ, ηάκμοιε 

ζοπκά αηέθεζςηεξ ηαζ ζοπκά άζημπεξ ζογδηήζεζξ. Mε ημκ εαοηυ ιαξ δεκ εοηαζνμφιε κα ζογδηήζμοιε. 

Kαζ πανμοζζάγμιε αοηυ ημ πνάβιαηζ ηναβζηυ: κα θνμκηίγςιε βζα ημφξ άθθμοξ ηαζ κα αδζαθμνμφιε βζα 

ημκ εαοηυ ιαξ. Γκςνίγμοιε πμθθά ελςηενζηά πνάβιαηα ηαζ αβκμμφιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ηανδζάξ ιαξ. 

Eκχ, ακ είπαιε ηδκ ηαθή ζοκήεεζα ηδξ πενζζοθθμβήξ, ακ δζαεέηαιε θίβμ πνυκμ βζα κα ζοκμιζθήζςιε 

ιε ημκ εαοηυ ιαξ, εα βεκκζυηακ ελάπακημξ ιέζα ιαξ ημ ζςηήνζμ ροπζηυ αίςια ηδξ ιεηακμίαξ. 

Mεηάκμζα είκαζ αηυιδ ημ απμηέθεζια ιζαξ ζοβηνίζεςξ: πμζμί είιαζηε ηαζ πμζμί εα έπνεπε κα 

είιαζηε; Aκ δ ακενςπυηδηα δεκ ααδίγεζ ηαθά, ακ ηα άημια πάκμοκ ηαεδιενζκά απ‘ ηυκ ροπζηυ ημοξ ημ 

αβαευ, αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δεκ ζηεπηυιαζηε ζηα ζμαανά, πμζμί έπνεπε κα είιαζηε. 

Mαξ αθήκεζ αδζάθμνμοξ δ εκαηέκζζδ πνμξ ηδκ αβζυηδηα, ηδκ μπμία είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κα 

γμφιε. Αεκ γδημφιε κα είιαζηε πνυηοπα. Kαζ απμθεφβμοιε επζιεθχξ κα ηάκςιε αοηή ηδ πνδζζιυηαηδ 

ζφβηνζζδ ηδξ ζδιενζκήξ πκεοιαηζηήξ ηαηαζηάζεχξ ιαξ, ιε εηείκδ πμο εα έπνεπε κα δζαεέημοιε. Mέ 

εοπανίζηδζδ αζπμθμφιαζηε ιε ηδ γςή ηςκ άθθςκ ηαζ πνμζπαεμφιε κα ακαηαθφρςιε ηα ζθάθιαηά 
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ημοξ, βζα κα δζηαζμθμβήζμοιε ηδκ πνμζςπζηή ιαξ δεζηή θεμνά. Kαζ ημ ηάκμοιε αοηυ, βζαηί ιαξ θείπεζ 

ημ πνχημ, δ πενζζοθθμβή, πμο εα αμδεμφιε ηαηά πμθφ ζ‘αοηή ηδ ζςηήνζα ζφβηνζζδ. Aθθά εθ‘υζμκ 

δεκ εκδζαθενυιαζηε κα ιάεμοιε ημ φρμξ ηδξ ανεηήξ, ζημ μπμίμ εα έπνεπε κα είπαιε θεάζεζ, δεκ 

είκαζ δοκαηυ κα ιεηακμήζςιε βζα ημ παιδθυ επίπεδμ ηδξ πκεοιαηζηυηδηάξ ιαξ.  

O Φανζζαίμξ ηδξ πανααμθήξ είπε υθεξ ηζξ ανεηέξ, εηηυξ απυ ηδκ ηαπεζκμθνμζφκδ. O εβςσζιυξ ημκ 

είπε ηοθθχζεζ, βζ‘αοηυ δεκ ανήηε ηυπμ ιέζα ζηδκ ροπή ημο, βζα κα θοηνχζεζ ημ άκεμξ ηδξ 

ιεηακμίαξ. Μυζμ δζαθμνεηζηά υιςξ έκζςεε μ Tεθχκδξ. Ήηακ αιανηςθυξ. Aθθά είπε ζοκαίζεδζδ ηδξ 

αιανηςθυηδηάξ ημο. Αεκ ήεεθε κα εεεθμηοθθεί υπςξ μ Φανζζαίμξ. πζ. Eίπε ηάκεζ ηδ ζοκμιζθία ιε 

ημκ εαοηυ ημο, είπε ζοβηνίκεζ ηδ θηχπεζα ηδξ ροπήξ ημο, ηδκ αιανηςθυηδηά ημο, ιε ημκ πθμφημ ηδξ 

ανεηήξ, ημκ μπμίμ εα έπνεπε κα ηαηείπε, ηαπεζκςιέκμξ δε ηαζ ζοκηεηνζιιέκμξ απμγδηά ηχνα ημ έθεμξ 

ημο Θεμφ. Kαζ ημ παίνκεζ… 

H ιεηάκμζα, ηανπυξ ηδξ ηαπεζκήξ ημο ροπήξ, ημο ελαθάκζζε ηδκ πνμδβμφιεκδ αιανηςθή γςή. Mέ 

εζνδκεοιέκδ πθέμκ ηδκ ροπή επζζηνέθεζ ζημ ζπίηζ ημο, απαθθαβιέκμξ απ‘ ημ θμνηίμ ηδξ εκμπήξ ημο. 

Άκενςπμξ πμο πζζηεφεζ, πχξ ζε υθα είκαζ εκηάλεζ, ροπή πμο κζχεεζ ημ αίζεδια ηδξ αοηάνηεζαξ, δεκ 

ιπμνεί κα έπεζ ζπέζδ ιε ηδ ιεηάκμζα.  

Γζα κα πθδνχζμοιε ημκ Θευ πνεζάγεηαζ δ ακαιανηδζία ή ιεηάκμζα. Tμ πνχημ δεκ είκαζ δοκαηυ κα 

ημ απμηηήζςιε. Eίιαζηε άκενςπμζ ιε εθαηηχιαηα ηαζ αδοκαιίεξ ηαζ ηαεδιενζκά ζθάθθμοιε. 

Aκαιάνηδημζ δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε. Mπμνμφιε υιςξ κα γμφιε ζε ιεηάκμζα. Aκηίεεηα ιε υζμοξ 

αδζαθμνμφκ βζα ηδκ πκεοιαηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ αβκμμφκ ημκ εαοηυ ημοξ, ειείξ αξ ενεοκμφιε ιε 

εζθζηνίκεζα ηα αάεδ ηδξ ροπήξ ιαξ. Kαζ αξ ιεηακμήζμοιε εζθζηνζκά βζα υ,ηζ ιέπνζ ζήιενα έπμοιε 

πζηνάκεζ ημκ Θευ, βζα υ,ηζ αιανηςθυ δζαπνάλαιε ςξ ηχνα. 

Μθτροπολίτθσ πρ. Πειραιϊσ Καλλίνικοσ 

 

4. Δεμ αιςθάμξμαι σημ αμάγκη μα ενξμξλξγηθώ… Άλλψςσε σι είμαι η 

ενξμξλόγηςη; 

Ζάπμηε πήβε ηάπμζμξ κα ελμιμθμβδεεί βζα πνχηδ θμνά ζηδ γςή ημο, επεζδή ακηζιεηχπζγε έκα 

μζημβεκεζαηυ πνυαθδια. Βίπε θμζπυκ ζημκ πκεοιαηζηυ υηζ δεκ οπήνπε θυβμξ βζα αοηή ηδκ 

ελμιμθυβδζδ (αθθά ήνεε ζ‘ αοηυκ ελαζηίαξ ημο μζημβεκεζαημφ ημο πνμαθήιαημξ) ηαζ υηζ πμηέ ημο δεκ 

είπε αιανηήζεζ ζημ εθάπζζημ. Ουηε μ πκεοιαηζηυξ έαβαθε ημ πεηναπήθζ ημο ηαζ ημο ημ έδςζε θέβμκηαξ 

ημο: Θα ήεεθα ηυηε εβχ κα ελμιμθμβδεχ ζε ζέκα…  

Δ ελμιμθυβδζδ πνζκ απυ υθα είκαζ ζοκάκηδζδ ηαζ ζοιθζθίςζδ. Βίκαζ ζοκάκηδζδ ιε ημκ Ρνζζηυ πμο 

πμηέ δεκ ιαξ ζηνέθεζ ηα κχηα, ακ ηζ ειείξ θεφβμοιε ιαηνζά. Θενζηέξ θμνέξ ιία ηέημζα ζοκάκηδζδ 

ιπμνεί κα βίκεζ έιπκεοζδ βζα μθυηθδνδ ηδ γςή ηαζ κα ιαξ δχζεζ δφκαιδ ηαζ ημονάβζμ κα δζάβμοιε ημ 

οπυθμζπμ ημο αίμο. 

(†) Μθτροπολίτθσ ουρόη Αντϊνιοσ 

 

Aπό το βιβλίο «Οι περιπζτειεσ ενόσ Προςκυνθτοφ»... 
... ζηαπομθμβήζαιε ηα παναηάης πμο κμιίγμοιε υηζ ιαξ δίκμοκ έκα ηαθυ «ηαναημφκδια» υηακ 

κμιίγμοιε υηζ δεκ έπμοιε ηίπμηα κα πμφιε ηαηά ηδκ ελμιμθυβδζδ… 

«Αεκ αβαπχ ημκ Θευ. Ώκ αβαπμφζα πναβιαηζηά ημκ Θευ εα είπα ζοκεπχξ ηδκ ζηέρδ ιμο 

ζηναιιέκδ πνμξ αοηυκ ηαζ εα ήιμοκ εοηοπζζιέκμξ. Ζάεε ζηέρδ βζα ημκ Θευ εα ιμο έδζκε πανά ηαζ 

αβαθθίαζδ. Ώκηζεέηςξ, υιςξ, πμθφ ζοπκυηενα ηαζ πμθφ εοημθυηενα ζηέπημιαζ δζάθμνα βήζκα 

πνάβιαηα, εκχ δ απαζπυθδζδ ηήξ ζηέρεχξ ιμο ιε ημκ Θευ ηαηακηά ενβαζία επίπμκδ ηαζ λενή.  

Βάκ αβαπμφζα ημκ Θευ, δ ζοκμιζθία ιμο ιε αοηυκ, δζα ηήξ πνμζεοπήξ, εα ήημ δ ηνμθή ηαζ δ 

ηνοθή ιμο ηαζ εα ιε μδδβμφζε ζε αδζάζπαζηδ επζημζκςκία ιε αοηυκ. ιςξ, υθςξ ακηίεεηα, υπζ ιυκμ 

δεκ εονίζης εοπανίζηδζδ εζξ ηδκ πνμζεοπή ιμο αθθά πνεζάγεηαζ ηάεε θμνά κα ηαηααάθθς 

πνμζπάεεζα βζα κα πνμζεοπδεχ.  
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Ώβςκίγμιαζ ηαηά ηήξ απνμεοιίαξ, κζηζέιαζ απυ ηδκ αιανηςθυηδηά ιμο ηαζ είιαζ πάκηα πνυεοιμξ 

κα ηαηαπαηχ ιε ηάεε ακυδηδ ζηέρδ ηαζ πνάβια, αηυιδ ηαζ ηαηά ηδκ χνα ηήξ πνμζεοπήξ, βεβμκυηα, 

πμφ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ιζηναίκμοκ ηδκ πνμζεοπή ηαζ απμιαηνφκμοκ ηδκ ζηέρδ απυ αοηήκ.  

Λ ηαζνυξ ιμο πενκά απνδζζιμπμίδημξ ή ιάθθμκ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιάηαζεξ απαζπμθήζεζξ, υηακ 

δε απαζπμθμφιαζ ιε ημκ Θευ, υηακ εέης ημκ εαοηυκ ιμο ηάης απυ ηδκ πανμοζία Ομο, ηυηε ηάεε χνα 

ιμο θαίκεηαζ πχξ είκαζ έκαξ μθυηθδνμξ πνυκμξ.  

ηακ έκαξ άκενςπμξ αβαπά ηάπμζμ πνυζςπμ, ημ ζηέπηεηαζ υθδ ηδκ διένα πςνίξ δζαημπή, 

δζαηδνεί ζοκεπχξ ηδκ εζηυκα ημο ιέζα εζξ ηδκ ηανδζά ημο, θνμκηίγεζ βζ΄ αοηυ, ηαζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ 

ημ αβαπδιέκμ ημο πνυζςπμ δεκ θεφβεζ απυ ηδκ ζηέρδ ημο. Ββχ, υιςξ, μθυηθδνδ ηδκ διένα, είκαζ 

γήηδια ακ λεπςνίγς έζης ηαζ ιίακ χνα βζα κα αοεζζεχ ζε εκηνφθδζδ ηαζ εεία ιεθέηδ, βζα κα 

γςμβμκήζς ηδκ ηανδζά ιμο ιε ηδκ αβάπδ ιμο πνμξ αοηυκ, εκχ ιε εοημθία ηαζ εοπανίζηδζδ ελμδεφς 

ηζξ είημζζ ηνεζξ χνεξ ημφ διενμκοηηίμο ζακ ιζα εενιή πνμζθμνά ηαζ εοζία εζξ ηα είδςθα ηςκ 

δζαθυνςκ παεχκ.  

Λθμκέκα ζογδηχ βζα ηζπμηέκζα πνάβιαηα ηαζ βεβμκυηα, ηα μπμία ιμθφκμοκ ημ πκεφια, ηζ αοηυ 

ιμο δίκεζ εοπανίζηδζδ. Βζξ ηζξ ζηέρεζξ ιμο βζα ημκ Θευ, είιαζ λδνυξ, απνυεοιμξ ηαζ αιεθήξ. Ζζ υηακ 

αηυιδ πςνίξ κα ημ εέθς, ζοιααίκεζ χζηε άθθμζ κα ιε παναηζκήζμοκ ζε πκεοιαηζηή ζογήηδζδ, 

ημζηάγς κα ιεηαηνέρς ημ εέια ζε ηάηζ άθθμ, πζμ εοπάνζζημ εζξ ηζξ επζεοιίεξ ιμο.  

Βίιαζ ηνμιενά πενίενβμξ βζα ηάεε ιμκηένκμ, βζα ηα πμθζηζηά ηαζ βζα πίθζα δφμ άθθα γδηήιαηα. 

Μμθφ ζοπκά γδηχ ηδκ ζηακμπμίδζδ εζξ ηδκ αβάπδ πνμξ ηζξ ημζιζηέξ βκχζεζξ, εζξ ηδκ επζζηήιδ, εζξ ηδκ 

ηέπκδ, ηαζ εέθς υθμ ηαζ πενζζζυηενα αβαεά κα απμηηήζς. Δ ιεθέηδ ημφ Ιυιμο ημφ Θεμφ, δ βκχζδ 

Ώοημφ ηαζ ηήξ Θνδζηείαξ, δεκ ιμο ηάκμοκ πμθθήκ εκηφπςζζκ, μφηε ζηακμπμζμφκ ηδκ πκεοιαηζηή πείκα 

ηήξ ροπήξ ιμο. θα αοηά ηα παναδέπμιαζ υηζ είκαζ υπζ ιυκμκ ακμφζζα απαζπυθδζδ βζα έκα πνζζηζακυ, 

αθθ΄ επί πθέμκ ηαζ ακςθεθήξ.  

Βάκ δ αβάπδ πνμξ ημκ Θευ είκαζ δ ηήνδζδ ηςκ εκημθχκ Ομο, υπςξ μ Ρνζζηυξ είπε «εζ αβαπάηε ιε 

ηάξ εκημθάξ ηάξ ειάξ ηδνήζαηε», εβχ υπζ ιυκμκ δεκ ηδνχ ηάξ εκημθάξ Ομο, αθθ΄ μφηε ηαιζά 

πνμζπάεεζα ηαηααάθθς κα ηαημνεχζς ηδκ ηήνδζή ημοξ. Έηζζ είκαζ απυθοηδ αθήεεζα, ηδκ μπμία 

εφημθα ζοιπεναίκεζ ηακείξ, υηζ δεκ αβαπχ ημκ Θευ. Βπάκς ζ΄ αοηυ μ Θέβαξ ΐαζίθεζμξ θέεζ: «Δ 

απυδεζλδ υηζ μ άκενςπμξ δεκ αβαπά ημκ Θευ ηαζ ημκ Ρνζζηυ, έβηεζηαζ εζξ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ηδνεί ηάξ 

εκημθάξ ημο.  

Αεκ αβαπχ μφηε ημκ πθδζίμκ ιμο. Βάκ αβαπμφζα ημκ πθδζίμκ ιμο, εα ήημ δοκαηυκ κα ζηεθεχ 

ηαζ κα απμθαζίζς κα δχζς ηαζ ηδκ γςή ιμο βζ΄ αοηυκ, εάκ εα οπήνπε ακάβηδ. πζ, υιςξ, αοηυ 

ιυκμκ δεκ ηάκς, αθθ΄ μφηε ηαζ ηδκ παναιζηνή εοζία είιαζ δζαηεεεζιέκμξ κα οπμζηχ βζ΄ αοηυκ.  

Βάκ αβαπμφζα ημκ πθδζίμκ ιμο, ζφιθςκα ιε ηδκ εκημθή ημφ Βοαββεθίμο, μζ θφπεξ ημο εα ήζακ 

ηαζ δζηέξ ιμο θφπεξ ηαζ μζ πανέξ ημο εα ακηακαηθμφζακ εζξ ημ πνυζςπυ ιμο, υπςξ εζξ ημ δζηυ ημο. 

Ώκηζεέηςξ, υιςξ, εοπανζζημφιαζ κα αημφς δζάθμνα άζπδια πνάβιαηα βζ΄ αοηυκ, ακηί κα θοπμφιαζ 

ηαζ κα πμκχ.  

Ομ ηάεε ηαηυ ηοπυκ πμο αημφς βζα ημκ πθδζίμκ ιμο, υπζ ιυκμκ δεκ ιμο θένκεζ ζηεκμπχνζα, αθθά 

ιμο δίκεζ έκα είδμξ πανάξ, εκδζαθένμκημξ ηαζ εθπίδαξ, κ΄ αημφζς πενζζζυηενα. Ομ ζθάθια ή ημ 

αιάνηδια ημφ αδεθθμφ ιμο υπζ ιυκμκ δεκ ημ ζηεπάγς ιε αβάπδ, αθθά ημ δζαηοιπακίγς υπμο ιπμνχ 

ιε εζςηενζηή ζηακμπμίδζδ. Δ εοηοπία ημφ πθδζίμκ ιμο, δ ηζιή ημο, ηα αβαεά ημο δεκ ιε εοθναίκμοκ, 

ιμο δίκμοκ δε ακηζεέηςξ ημ ζοκαίζεδια ηήξ αδζαθμνίαξ. Οέθμξ, υπζ θίβεξ θμνέξ, ηαηαθαιαάκμοκ ηδκ 

ροπή ιμο πενζθνυκδζδ ηαζ θευκμξ βζα ημκ πθδζίμκ ιμο.  

Αεκ έπς ενδζηεοηζηή πίζηδ. Λφηε εζξ ηδκ αεακαζία, μφηε εζξ ημ Βοαββέθζμ, δζυηζ εάκ ήιμοκ ηέθεζα 

πεπεζζιέκμξ ηαζ πίζηεοα πςνίξ αιθζαμθία υηζ ιεηά απυ ημκ ηάθμ λακμίβεηαζ δ αζχκζμξ γςή ηαζ δ 

ακηαπυδμζδ ηςκ πεπναβιέκςκ αοημφ ημφ ηυζιμο, εα ζηεπηυιμοκ ζοκεπχξ αοηυ, πςνίξ ακάπαοθα. Δ 

ζδέα ηήξ αεακαζίαξ εα ιε ζοκέηνζαε ηονζμθεηηζηά ηαζ εα γμφζα αοηήκ ηδκ πνυζηαζνδ γςή ζακ έκαξ 

λέκμξ ηαζ πανεπίδδιμξ, πμφ έπεζ πάκηα εζξ ημκ κμο ημο ηδκ θνμκηίδα κα αλζςεεί ηάπμηε κα θεάζεζ εζξ 

ηδκ βθοηζά ημο παηνίδα.  
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Ώκηίεεηα, υιςξ, εβχ μφηε ηακ ζηέπημιαζ βζα ηδκ αζςκζυηδηα ηαζ ζοιπενζθένμιαζ εζξ ηδκ γςή ιμο 

ζακ κα πζζηεφς υηζ ημ ηέθμξ ημφ πανυκημξ αίμο είκαζ ηαζ ημ ηένια ηήξ ακενχπζκδξ οπάνλεχξ ιμο. 

Θέζα ιμο θςθζάγεζ οπμζοκείδδηα δ ζηέρδ πμφ ζοκμρίγεηαζ εζξ ημ: πμζμξ λένεζ ηαζ πμζμξ είδε ηα ιεηά 

εάκαημκ;  

ηακ ιζθχ βζα ηδκ αεακαζία, ημ ιοαθυ ιμο ζοιθςκεί ιε εηείκδ, εκχ δ ηανδζά ιμο πμθφ απέπεζ 

απυ ημφ κα είκαζ πεπεζζιέκδ βζα αοηήκ. θδ αοηή δ απζζηία ιμο απμδεζηκφεηαζ απυ ηζξ πνάλεζξ ιμο 

ηαζ απυ ηδκ ζοκεπή θνμκηίδα κα ζηακμπμζχ ηδκ γςή ηςκ αζζεήζεςκ. Βάκ δ δζδαζηαθία ημφ 

Βοαββεθίμο είπε ηονζανπήζεζ εζξ ηδκ ηανδζά ιμο ιε ηδκ ακάθμβδ πίζηδ, εα είπα ηαηαθδθεεί απ΄ ημκ 

Ηυβμ ημφ Θεμφ ηαζ εα ημκ ιεθεημφζα, εα έανζζηε δε δ αθμζίςζδ ηαζ δ πνμζμπή ηδκ ηαημζηία ηδξ εζξ 

ηδκ ροπή ιμο.  

Δ πνμζμπή, δ εοζπθαπκία, δ αβάπδ πμο ηνφπημκηαζ ιέζα εζξ αοηυκ εα ιε μδδβμφζακ εζξ ηδκ 

πανά ηαζ ηδκ εοηοπία ηήξ ιεθέηδξ ημφ Ιυιμο ημφ Θεμφ κφηηα ηαζ διένα. Βζξ ηδκ ιεθέηδ αοηήκ εα 

εφνζζηα ηνμθή πκεοιαηζηή, ημκ επζμφζζμ άνημ ηήξ ροπήξ ιμο ηαζ δ ηανδζά ιμο εα πανεηζκείημ εζξ ηδκ 

ηήνδζδ ημο.  

Οίπμηε εζξ ημκ ηυζιμ αοηυκ δεκ εάηακ δοκαηυ κα ιε απμηνέρεζ απ΄ ηδκ εθανιμβή ηδξ εζξ ηδκ 

γςή ιμο. Ώκηζεέηςξ, υιςξ, υηακ ηάεε ηυζμ δζααάγς ή αημφς ημκ Ηυβμ ημφ Θεμφ, ακ δ ακάβηδ ή δ 

αβάπδ πνμξ ηδ βκχζδ ιε ςεμφκ πνμξ ημφημ, ημκ παναημθμοεχ πςνίξ ηδκ δέμοζα πνμζμπή ηαζ ημκ 

εονίζης ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηαηαεθζπηζηυ ή πςνίξ ζπμοδαίμ εκδζαθένμκ. Ξοκήεςξ θεάκς εζξ ημ 

ηέθμξ ηήξ ιεθέηδξ ημο πςνίξ ζπμοδαία ςθέθεζα ηαζ πάκηα πνυεοιμξ κα ημκ αθθάλς ιε εθαθνά 

ακαβκχζιαηα πμφ ιμο είκαζ πμθφ εκδζαθένμκηα ηαζ ιε εοπανζζημφκ.  

Βίιαζ πθήνδξ απυ οπενδθάκεζα ηαζ θζθαοηία. θεξ ιμο μζ εκένβεζεξ ημ αεααζχκμοκ. ΐθέπμκηαξ 

ηάηζ ηαθυ εζξ ημκ εαοηυκ ιμο, επζεοιχ κα ημ ηάκς ειθακέξ ή κα οπενδθακεοεχ βζ΄ αοηυ ιπνμζηά ζε 

άθθμοξ ακενχπμοξ ή κα ημ εαοιάζς ιυκμξ ιμο εζςηενζηχξ. Ώκ ηαζ επζδεζηκφς ιζακ ελςηενζηή 

ηαπεζκμθνμζφκδ, ηδκ απμδίδς ζε απμηεθεζιαηζηυηδηα ηήξ ζδζηήξ ιμο δοκάιεςξ, εεςνχ δε ημκ 

εαοηυκ ιμο ή ακχηενμ απυ ημοξ άθθμοξ, ή ημοθάπζζημκ υπζ πεζνυηενυ ημοξ.  

ηακ ακαηαθφπης έκα ζθάθια ιμο πνμζπαεχ κα ημ δζηαζμθμβήζς ηαζ κα ημ ζηεπάζς θέβμκηαξ: 

«Οζ κα ηάκς; Έηζζ είιαζ θηζαβιέκμξ, ή δεκ πεζνάγεζ, ηακείξ δεκ εα ιε πανελδβήζεζ». Θοιχκς ιε 

υζμοξ δεκ δείπκμοκ εηηίιδζδ πνμξ ημ πνυζςπυ ιμο ηαζ ημοξ πζζηεφς υηζ είκαζ άκενςπμζ πμο δεκ 

διπμνμφκ κα εηηζιήζμοκ ηδκ αλία ημφ άθθμο. Ώβάθθμιαζ βζα ηα πανίζιαηά ιμο, ηαζ υθεξ ιμο ηζξ 

πηχζεζξ ηζξ εεςνχ εκηεθχξ πνμζςπζηυ ιμο γήηδια.  

Βκχ είιαζ ιειρίιμζνμξ, εονίζης εοπανίζηδζδ εζξ ηζξ αηοπίεξ ηςκ επενχκ ιμο. ηακ αβςκίγμιαζ 

βζα ηάηζ ηαθυ ημ ηάκς ιε ημκ ζημπυ ή κα ηενδίζς επαίκμοξ, ή κα δχζς ηάπμζα εθαζηζηυηδηα εζξ ημκ 

πκεοιαηζηυ ιμο εαοηυ, ή κα πάνς ιζα πνυζηαζνδ πανδβμνζά.  

Βίκαζ δε ηυζμ δοκαηυ ημ απμηέθεζια ηδξ ελμιμθμβήζεςξ (ηάεε θμνά πμο πνμζενπυιαζηε ιε 

εζθζηνίκεζα) πμο μ βένμκηαξ ΜαΎζζμξ έθεβε ζε ιενζημφξ κα θςημβναθδεμφκ πνζκ απυ ηδκ ελμιμθυβδζδ 

ηαζ ιεηά ηδκ ελμιμθυβδζδ, βζα κα δζαπζζηχζμοκ ηαζ μζ ίδζμζ ηδκ ηαθή αθθμίςζδ, βζαηί ζημ πνυζςπμ 

γςβναθίγεηαζ δ εζςηενζηή πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ. Οα ιοζηήνζα ηδξ Βηηθδζίαξ ηάκμοκ εαφιαηα. ζμ 

πθδζζάγεζ ηακείξ ζημκ Θεάκενςπμ Εδζμφ Ρνζζηυ, εεχκεηαζ, ηαζ επυιεκμ είκαζ κα αηηζκμαμθεί ηαζ κα 

πνμδίδεηαζ απυ ηδκ εεία Ράνδ». 

 

5. Μοξπεί καμείρ μα ςψθή φψπίρ ομετμασικό και φψπίρ ενξμξλόγηςη; 

Γζροντοσ Κλεόπα Θλίε  
πζ. Ζακείξ δεκ ιπμνεί κα ζςεεί, μφηε θασημί μφηε ιμκαπμί μφηε ηθδνζημί, πςνίξ ηδκ ελμιμθυβδζδ 

ηςκ αιανηζχκ ηαζ πςνίξ ηδ θφζδ απυ ημκ πκεοιαηζηυ, ηαηά ημκ θυβμ ημο Ζονίμο πμο θέεζ: «θάαεηε 

Μκεφια Άβζμκ. Ώκ ηζκχκ αθήηε ηαξ αιανηίαξ, αθίεκηαζ αοημίξ. Ώκ ηζκχκ ηναηήηε, ηεηνάηδκηαζ» (Ες. 

20, 23). Ζαζ ζε άθθμ πςνίμ: «υζα εάκ δήζδηε επί ηδξ βδξ, έζηαζ δεδειέκα εκ ης μονακχ. Ζαζ υζα εάκ 

θφζδηε επί ηδξ βδξ, έζηαζ θεθοιέκα εκ ης μονακχ» (Θαηε. 18, 18).  
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Βπμιέκςξ, πχξ εα ιπεζ ηακείξ ζηδ ααζζθεία ηςκ μονακχκ, ιδ υκηαξ θεθοιέκμξ ζηδ βδ απυ ηζξ 

αιανηίεξ ημο; Αζυηζ δ ελμοζία αοηή δυεδηε ιυκμ ζημοξ εηθεηημφξ, δδθαδή ζημοξ Ώπμζηυθμοξ, ζημοξ 

Βπζζηυπμοξ ηαζ ζημοξ Εενείξ, ηαζ υπζ ζημοξ θασημφξ.  

Μνέπεζ υθμζ κα έπμοιε ημοξ πκεοιαηζημφξ ιαξ ηαζ κα ελμιμθμβμφιεεα ηαηηζηά, αηυια ηαζ εηείκμζ μζ 

μπμίμζ κμιίγμοκ υηζ δεκ έπμοκ αιανηίεξ. Βηζζ ιαξ δζδάζηεζ μ άβζμξ Ώπυζημθμξ ηαζ Βοαββεθζζηήξ 

Εςάκκδξ: «εάκ είπςιεκ μηζ αιανηίακ μοη έπμιεκ, εαοημφξ πθακχιεκ ηαζ δ αθήεεζα μοη έζηζκ εκ διίκ. 

εάκ μιμθμβχιεκ ηαξ αιανηίαξ διχκ, πζζηυξ έζηζ ηαζ δίηαζμξ, ίκα αθή διίκ ηαξ αιανηίαξ ηαζ ηαεανίζδ 

διάξ απυ πάζδξ αδζηίαξ» (Ώ‘ Ίς. 1, 8-9).  

Ζαζ μ άβζμξ Ξοιεχκ Θεζζαθμκίηδξ δείπκεζ θέβμκηαξ: «θμζ πνέπεζ κα ιεηακμήζμοιε, ηαζ θασημί ηαζ 

ιμκαπμί ηαζ ζενείξ ηαζ ανπζενείξ. Ια ιεηακμήζμοιε υθμζ (κα ελμιμθμβδεμφιε), βζα κα ζςεμφιε». 

Ρςνίξ ελμιμθυβδζδ, ηακείξ δεκ ιπμνεί κα ζςεεί, επεζδή «πμθθά βαν πηαίμιεκ άπακηεξ» (Εαη. 3, 2). 

Μαξ άκενςπμξ ζοθθαιαάκεηαζ ηαζ βεκκζέηαζ ιε αιανηίεξ (Γεκ. 8, 21˙ αθ. 50, 6˙ Θηε. 7, 11˙ Νςι. 3, 

11). Δ Ώβία Γναθή ιαξ δείπκεζ υηζ «δ δε αιανηία βεκκά ημκ εάκαημκ» (Εαη. 1, 15) ηαζ υηζ «ηίπμηα 

αηάεανημ δεκ εα εζζέθεεζ ζηδ ααζζθεία ηςκ μονακχκ». Ια εκεοιμφιαζηε υηζ «αιανηία είκαζ δ 

ηαηαπάηδζδ ημο κυιμο ημο Θεμφ ηαζ αηαεανζία εκχπζμκ Ομο», ηαζ υηζ δ μνβή ημο Ζονίμο ένπεηαζ 

πάκς ζημοξ ηαημφξ ηαζ αιανηςθμφξ, μζ μπμίμζ πεεαίκμοκ ακελμιμθυβδημζ ηαζ πςνίξ ιεηάκμζα. Λζ 

αιανηςθμί, δζ‘ ελμιμθμβήζεςξ ηαζ ιεηακμίαξ, ζηνέθμοκ ηδκ δίηαζδ μνβή ημο Θεμφ ηαζ απμηημφκ ηδκ 

ζςηδνία, ηςκ ροπχκ ημοξ…. 

 

6. Ψυελεί μα ςκευσόμαςσε σιρ οεπαςμέμερ αμαπσίερ μαρ ή σιρ οεπαςμέμερ 

εοιστφίερ μαρ; Ψυελεί δηλαδή μα ςκευσόμαςσε σξ οαπελθόμ; 

Ομ πανεθευκ ιαξ έπεζ αζθαθχξ ηαζ εεηζηυ ηαζ ανκδηζηυ πενζεπυιεκμ. Ξηδ γςή ιαξ πμο πέναζε 

έπμοιε ηαζ εεηζηέξ ειπεζνίεξ, επζηοπίεξ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ιαξ, κίηεξ ζημοξ πκεοιαηζημφξ ιαξ αβχκεξ. 

Έπμοιε υιςξ ηαζ πηχζεζξ, απμηοπίεξ ζηδκ πάθδ ιαξ ιε ημ ηαηυ, αιανηήιαηα ηάπμηε ζμαανά, πμφ 

ηαθαζπχνδζακ ηδκ ροπή ιαξ. Μχξ εα ζηαεμφιε απέκακηζ ζ‘ υθα αοηά; 

Γζα ηα εεηζηά ημο πανεθευκημξ πνέπεζ κα πμφιε υηζ είκαζ επζηίκδοκμ ημ κα βονίγμοιε ιε ηδ ικήιδ 

ιαξ ζ‘ αοηά. Ια εοιυιαζηε ημφξ αβχκεξ πμο ηάκαιε, ηζξ κίηεξ πμο ζδιεζχζαιε, ηζξ ανεηέξ πμο 

ηαθθζενβήζαιε. Αζυηζ ηυηε ιπμνεί κα ηα εοιυιαζηε ιε ηαφπδζδ, κα επακαπαουιαζηε ζ‘ αοηά ηαζ κα 

ιδκ πνμπςνμφιε ζηα επυιεκα, ζ‘ εηείκα πμο έπμοιε πνέμξ κα ηάκμοιε ζηδ ζοκέπεζα. Λ απυζημθμξ 

Μαφθμξ θέβεζ: «Βκ δε, ηα ιεκ μπίζς επζθακεακυιεκμξ ημζξ δε έιπνμζεεκ επεηηεζκυιεκμξ ηαηά ζημπυκ 

δζχης έηδ ημ ανααείμκ ηδξ άκς ηθήζεςξ ημο Θεμφ εκ Ρνζζηχ Εδζμφ» (Φζθ. 3, 14). Αδθαδή: «Έκα 

πνάβια ιε απαζπμθεί ηαζ βζ‘ αοηυ θνμκηίγς: ζα έβζκακ ζημ πανεθευκ ηαζ ηα έπς αθήζεζ πίζς ιμο, 

ηα θδζιμκχ. Ώπθχκμιαζ δε δζανηχξ ηαζ ζπεφδς πνμξ αοηά πμφ ανίζημκηαζ ιπνμζηά ιμο ηαζ ηα υπμζα 

πνέπεζ κα ενβαζεχ. Ζαζ έηζζ πνμπςνχ βζα κα πεηφπς ημ ζημπυ ιμο, ηνέπς βζα κα πάνς ημ ανααείμ 

πμο ιαξ επζθοθάζζεζ δ πνυζηθδζδ ιαξ πνμξ ημκ μονακυ, υπμο ιαξ ηαθεί μ Θευξ δζά ημο Εδζμφ 

Ρνζζημφ». 

Ια θμζπυκ υηζ πνέπεζ κα λεπκμφιε ημ πανεθευκ ςξ πνμξ ηα εεηζηά πμο πεηφπαιε.  

Γζα ηα ανκδηζηά;  Γζα ηα θάεδ ιαξ, ηζξ πηχζεζξ ηαζ ηα αιανηήιαηα ιαξ; 

Ζαζ αοηά δεκ πνέπεζ πζα κα ηα ζηεπηυιαζηε, εθυζμκ ιεηακμήζαιε, εθυζμκ ελμιμθμβδεήηαιε ηδκ 

αιανηία ιαξ ηαζ πήναιε ηδκ άθεζδ. Λ Θευξ ηα έζαδζε ιέζα ζημκ απένακημ ςηεακυ ημο εθέμοξ ημο, 

δεκ ηα εοιάηαζ πθέμκ. Γζαηί κα ηα εοιυιαζηε ειείξ; Γζαηί κα λακαβονκάιε ζε ηέημζεξ δοζάνεζηεξ ηαζ 

πζηνέξ ειπεζνίεξ ημο πανεθευκημξ, πμο δ ακάικδζδ ημοξ ιπμνεί κα αάγεζ ηαζ πάθζ ζε πεζναζιυ ηδκ 

ροπή, ή ηαζ ακ αοηυ δεκ ζοιααίκεζ, ιπμνεί κα ηδκ απεθπίγεζ; 

Β, υπζ! Θδ βονίγμοιε λακά ζημ αιανηςθυ πανεθευκ ιαξ. Οέθεζςζακ αοηά. Ιέα γςή ηχνα άνπζζε, 

ιε πανά κα ηάκμοιε ημκ αβχκα ιαξ, κα πνμμδεφμοιε ζηδκ ανεηή, κα γμφιε ηαηά ημ εέθδια ημο 

Θεμφ. «Οα ανπαία πανήθεεκ, ζδμφ βέβμκε ηαζκά ηα πάκηα» (ΐ‘ Ζμν. 5,17). θα είκαζ ηαζκμφνβζα ηχνα. 

Ομ αιανηςθυ πανεθευκ δεκ οπάνπεζ πζα. Αεκ οπάνπεζ ςξ γςή αιανηςθή, ςξ έκμπδ, ςξ αζηία 

ηαηαδίηδξ. Έηζζ δεκ πνέπεζ κα ημ ζηεπηυιαζηε. 
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Ομ αιανηςθυ πανεθευκ οπάνπεζ ςξ απυδεζλδ ηδξ αδοκαιίαξ ιαξ, πμο δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ιαξ 

αμδεεί ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο πκεφιαημξ ηδξ ηαπεζκμθνμζφκδξ. Ομ αιανηςθυ πανεθευκ οπάνπεζ ςξ 

ηαηάζηαζδ εακαηδθυνα, πμο υιςξ ηδ εενάπεοζε ημ έθεμξ ημο Θεμφ ηαζ ή ακάικδζδ ηδξ ιαξ αμδεεί 

κα ζηεηυιαζηε ιε δζανηή εοβκςιμζφκδ απέκακηζ ζημκ μζηηίνιμκα ηαζ εθεήιμκα Ζφνζμ. 

Δ ζηνμθή ζημ πανεθευκ ιε ηα ανκδηζηά ημο ζημζπεία ιπμνεί κα ιαξ αμδεήζεζ ιυκμκ υηακ βίκεηαζ 

ιε ηέημζμ πκεφια.  απυζημθμξ Μαφθμξ πμθθέξ θμνέξ ηα ζηέπηεηαζ έηζζ. Θέζα ζηζξ Βπζζημθέξ ημο 

ηαηδβμνεί ημκ εαοηυ ημο βζα ηδκ απανάδεηηδ ζηάζδ ημο απέκακηζ ηδξ Βηηθδζίαξ ηαζ ηςκ πζζηχκ ζηα 

πνυκζα πμο άκδηε ζημκ πχνμ ημο Εμοδασζιμφ. «Έδζςλα ηδκ εηηθδζίακ ημο Θεμφ», θέβεζ (Ώ‘ Ζμν. 

15,9). Ππήνλα «αθάζθδιμξ ηαζ δζχηηδξ ηαζ οανζζηήξ» (Ώ‘ Οζι. 1,13). Ώοηέξ μζ δοζάνεζηεξ ακαικήζεζξ 

ημκ ηναημφκ ζηδκ ηαπείκςζδ. Βκχ θδζιμκεί ηα ηαημνεχιαηα ημο πανεθευκημξ, βζα κα ιδκ επαίνεηαζ 

ηαζ εθδζοπάγεζ, θένκεζ ζημ κμο ηα θάεδ ημο, ακαπμθεί ημ πανεθευκ ηήξ αβκμίαξ ημο, βζα κα 

ηαπεζκμθνμκεί, κα ζοκηνίαεηαζ ηαζ κα εοβκςιμκεί ημκ Θευ βζα ημ έθεμξ ημο ηαζ ηδκ αβάπδ ημο. 

Θυκμκ έηζζ ιπμνμφιε κα ζηεθεμφιε ημ ανκδηζηυ πανεθευκ ιαξ. Αζαθμνεηζηά δεκ ςθεθεί μφηε ηζξ 

πεναζιέκεξ αιανηίεξ ιαξ κα θένκμοιε ζημ κμο μφηε ηα ηαθά πμο έπμοιε ηάιεζ. Βηείκμ πμφ πνεζάγεηαζ 

ηαζ ιαξ ςθεθεί είκαζ κα ημζηάιε ιπνμζηά ηαζ κα εηιεηαθθεουιαζηε ιε ζοζηδιαηζηυ αβχκα ηζξ πμθθέξ 

εοηαζνίεξ ημο πανυκημξ. 

 

7. Πξια λάθη μοξπεί μα κάμξτμε ςτμήθψρ όσαμ ενξμξλξγξύμαςσε; 

Γζα ηδ ζοβπχνδζδ ηςκ παναπηςιάηςκ ιαξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ αθήεεζα ηαζ δ εζ-

θζηνζκήξ ελαβυνεοζδ. 

Ώθθά πμζμί είκαζ εηείκμζ, πμφ, εκχ λεηζκμφκ ιε δζάεεζδ ελαβμνεφζεςξ ηςκ παναπηςιάηςκ ημοξ, 

ζημ  δνυιμ ζημκηάθημοκ ηαζ δεκ είκαζ εζθζηνζκείξ ζηδκ υιμνθδ αοηήκ εοηαζνία, υπμο έπμοκ 

δοκαηυηδηα απαθθαβήξ απυ ηα αιανηήιαηα ηαζ ηα πθδιιεθήιαηα ημοξ; 

Μνχημκ: Ώοημί πμο ηνφαμοκ ηζξ αιανηίεξ ημοξ, βζαηί κηνέπμκηαζ κα ηζξ ελαβμνεφζμοκ. Λ Ξαηακάξ 

πάκηα εκεαννφκεζ ημκ άκενςπμ, υηακ πνυηεζηαζ κα αιανηήζεζ. ηακ υιςξ έθεεζ δ χνα ηδξ ιεηάκμζαξ 

ημκ απμεαννφκεζ ιε ηδκ κηνμπή. Ιηνέπμιαζ θέβεζ. Μχξ κα πανμοζζάζς ζημ  θχξ αοηά πμο έηακα 

ζημ  ζημηάδζ; μ Εενυξ Ρνοζυζημιμξ θέβεζ: ζο κα ιδ πεζζεείξ ζ αοηήκ ηδκ πνμηνμπή ημο Ξαηακά. Ζαζ 

μ Άβζμξ Γνδβυνζμξ Ιφζζδξ πνμηνέπεζ ημοξ  πνζζηζακμοξ θέβμκηαξ: Θε πμθφ εάννμξ απμηαθφραηε ηα 

ιεβάθα ζαξ αιανηήιαηα απμηαθφρηε αοηά, πμο είκαζ θςθζαζιέκα ζημ  αάεμξ ηδξ ροπήξ ζαξ 

απμηαθφρηε, υπςξ απμηαθφπηεζ μ αζεεκήξ ζημ  βζαηνυ ηα ηνοιιέκα ημο ηναφιαηα. Έηζζ ηαζ ιυκμ εα 

πεηφπεηε ηδ εεναπεία 

Αεφηενμκ: Ώοημί πμο μιμθμβμφκ υηζ αιάνηδζακ, Ώθθά ημ αάνμξ ηδξ αιανηίαξ ημ νίπκμοκ ζε 

ηνίημοξ. δ δζάεεζδ αοηή, ηδξ επζννίρεςξ ηδξ αιανηίαξ ζημοξ άθθμοξ, θαίκεηαζ ηαεανά ηαζ ζημ  πνχημ 

αζαθίμ ηδξ Μ. Αζαεήηδξ, ηδ Γέκεζδ. εηεί παναηίεεηαζ απυ ημκ ζενυ ζοββναθέα, ημκ πνμθήηδ Θςοζή, 

έκαξ δζάθμβμξ, πμο είκαζ ζδζαίηενα ηαηαημπζζηζηυξ. Ηέβεζ μ Θευξ ζημκ Ώδάι, πμο πανέαδ ηδκ εκημθή 

ηαζ έθαβε απυ ημ δέκδνμ ηδξ βκχζεςξ ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ Μμζυξ ζμο ακήββεζθε υηζ είζαζ 

βοικυξ, εηηυξ ακ έθαβεξ απυ ημ δέκδνμ, απυ ημ υπμζμ ηαζ ιυκμ ζμο απαβυνεοζα κα θάβεζξ; ηαζ μ 

Ώδάι άπακηά: ή βοκή, δκ έδςηαξ ιεη ειμφ, αφηδ ιμζ έδςηεκ απυ ημο λφθμο, ηαζ έθαβμκ. Ζαζ είπε 

Ζφνζμξ μ Θευξ ηδ βοκαζηί ηζ ημφημ επμίδζαξ; ηαζ είπεκ δ βοκή· μ υθζξ δπάηδζε ιε ηαζ έθαβμκ. ζημ  

δζάθμβμ αοηυκ, παναηδνμφιε υηζ μ Ώδάι νίπκεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ πηχζδ ημο ζηδ βοκαίηα, Ώθθά ηαζ 

ζημκ ίδζμ ημ Θευ. δε θηαίς εβχ, Ώθθά δ βοκαίηα πμο Βζφ ιμο  έδςζεξ. Ζαζ δ Βφα νίπκεζ ηδκ εοεφκδ 

ζημκ υθδ. Ώοηυξ ιε δπάηδζε θέβεζ. 

Ονίημκ: Ώοημί πμο αιανηάκμοκ ηαζ εθίαμκηαζ υπζ βζαηί έζθαθακ εκχπζμκ ημο Θεμφ, Ώθθά βζαηί 

θμαμφκηαζ υηζ ιε ηδκ ημζκμθυβδζδ ηςκ πναβιάηςκ εα εζβεί δ αλζμπνέπεζα ημοξ. 

π. Βαςίλειοσ Ακριβόπουλοσ 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  
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Γζρων Παϊςιοσ 

«Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΗ ΚΟΒΕΙ ΣΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΙΑΒΟΛΟΤ...» 

 

 

Ια πάκε ημοθάπζζημκ μζ άκενςπμζ ζε έκακ Μκεοιαηζηυ κα ελμιμθμβδεμφκ, κα θφβδ δ δαζιμκζηή 

επίδναζδ, βζα κα ιπμνμφκ κα ζηέθηςκηαζ θζβάηζ. Οχνα δεκ ιπμνμφκ μφηε κα ζηεθεμφκ απυ ηδκ 

δαζιμκζηή επίδναζδ. Δ ιεηάκμζα, δ ελμιμθυβδζδ ηυαεζ ημ δζηαίςια ημο δζααυθμο.  

Μνζκ θίβμ ηαζνυ, ήνεε ζημ Άβζμκ νμξ έκαξ ιάβμξ ηαζ έθναλε ιε παζζαθάηζα ηαζ δίπηοα υθμ ημκ 

δνυιμ, εηεί ζε ιζα πενζμπή ημκηά ζημ Ζαθφαζ. Ώκ πενκμφζε απυ ‗ηεί ιέζα έκαξ ακελμιμθυβδημξ, εα 

πάεαζκε ηαηυ. Αεκ εα ήλενε απυ πμφ ημο ήνεε. Θυθζξ ηα είδα, ηάκς ημκ Ξηαονυ ιμο ηαζ πενκχ απυ 

ιέζα· ηα δζέθοζα. Θεηά μ ιάβμξ ήνεε ζημ Ζαθφαζ, ιμο είπε υθα ηα ζπέδζά ημο ηαζ έηαρε ηα αζαθία 

ημο.  

Ξε έκακ πμο είκαζ πζζηυξ, εηηθδζζάγεηαζ, ελμιμθμβείηαζ, ημζκςκάεζ, μ δζάαμθμξ δεκ έπεζ ηαιιζά 

δφκαιδ, ηαιιζά ελμοζία. Ζάκεζ ιυκμ θίβμ «ηάθ-ηάθ» ζακ έκα ζηοθί πμο δεκ έπεζ δυκηζα. Ξε έκακ 

υιςξ πμο δεκ είκαζ πζζηυξ ηαζ ημο δίκεζ δζηαζχιαηα, έπεζ ιεβάθδ ελμοζία. Θπμνεί κα ημκ θζκηζάνδ· 

έπεζ δυκηζα ηαζ ημκ λεζηίγεζ. Ώκάθμβα ιε ηα δζηαζχιαηα πμο ημο δίκεζ ιζα ροπή, είκαζ ηαζ δ ελμοζία ημο 

επάκς ηδξ. 

Ώηυιδ ηαζ υηακ πεεάκδ ηακείξ ηαζ είκαζ ηαηημπμζδιέκμξ, ηδκ χνα πμο δ ροπή ημο ακεααίκεζ ζημκ 

Λονακυ, είκαζ ζακ κα ηνέπδ έκα ηναίκμ ηαζ άθθα ζηοθζά ηνέπμοκ απυ πίζς βαοβίγμκηαξ «ηάθ-ηάθ…» 

ηαζ άθθα απυ ιπνμζηά βαοβίγμκηαξ «ηάθ-ηάθ…»· ηυαεζ ηαζ ηακέκα ζηοθί ημ ηναίκμ. Ώθθά, ακ δεκ είκαζ 

ηαηημπμζδιέκμξ, είκαζ ζακ κα ανίζηεηαζ ζε ηναίκμ πμο δεκ ιπμνεί κα ηνέλδ ιε ηαπφηδηα, βζαηί είκαζ 

παθαζιέκεξ μζ νυδεξ, μζ πυνηεξ ακμζηηέξ ηαζ ιπαίκμοκ ηα ζηοθζά ιέζα ηαζ δαβηάκμοκ ηαζ ηακέκακ. 

ηακ μ δζάαμθμξ έπδ απμηηήζεζ ιεβάθα δζηαζχιαηα ζημκ άκενςπμ ηαζ ημκ έπδ ηονζεφζεζ, ηυηε 

πνέπεζ κα ανεεή αζηία, βζα κα ημπμφκ ηα δζηαζχιαηα. Ώθθζχξ, υζδ πνμζεοπή ηαζ κα ηάκμοκ μζ άθθμζ, 

αοηυξ δεκ θεφβεζ. Ξαηαηεφεζ ημκ άκενςπμ. Λζ ζενείξ δχζ‘ ημο-δχζ‘ ημο ελμνηζζιμφξ, ηαζ ηεθζηά ηα 

πθδνχκεζ μ άκενςπμξ, βζαηί ααζακίγεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ απυ ημκ δζάαμθμ. Μνέπεζ κα ιεηακμήζδ μ 

άκενςπμξ, κα ελμιμθμβδεή, κα ημπμφκ ηα δζηαζχιαηα πμο έπεζ δχζεζ, ηαζ ιεηά εα θφβδ μ δζάαμθμξ· 

αθθζχξ εα ηαθαζπςνήηαζ. Θζα ιένα, δου ιένεξ, εαδμιάδεξ, ιήκεξ, πνυκζα, δζάααζε-δζάααζε 

ελμνηζζιμφξ, αθμφ μ δζάαμθμξ έπεζ δζηαζχιαηα, δεκ θεφβεζ. 

  

Οςίου Παϊςίου Αγιορείτου, Λόγοι –τ. Αϋ, «Με πόνο και αγάπθ για τον ςφγχρονο άνκρωπο»,  

εκδ. Ι.Ηςυχαςτθρίου «ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ο ΘΕΟΛΟΓΟ»,  ουρωτι Θεςςαλονίκθσ 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Αλλαγι κζςεων 
Ομπμεεημφιε ηα δζάθμνα ακηζηείιεκα ζε ιζα ζεζνά . Οα παζδζά παναηδνμφκ επί έκα θεπηυ . Λ 

ανπδβυξ επζθένεζ ιενζηέξ ιεηααμθέξ ζηδ ζεζνά ηςκ ακηζηεζιέκςκ. Οα παζδζά ηαηυπζκ πνμζπαεμφκ κ' 

ακαηαθφρμοκ ηζξ αθθαβέξ ηαζ κα οπμδείλμοκ ηδκ πνχηδ ζεζνά ηςκ ακηζηεζιέκςκ. 

 

2. Κακι εμφάνιςθ 
Έκα παζδί αβαίκεζ απυ ηδκ αίεμοζα, αθμφ ημ παναηήνδζακ πνμζεηηζηά ηα άθθα παζδζά. Βπζζηνέθεζ 

έπμκηαξ λεημοιπςιέκμ έκα ημοιπί, ηαηεααζιέκδ ιζα ηάθηζα , έκα ζδιάδζ ζημ ζαηάηζ ημο, αθθάγεζ 

πςνίζηνα. Οα παζδζά πνμζπαεμφκ κα ακαηαθφρμοκ ηζξ αθθαβέξ. 
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ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Λ οπμονβυξ ημο ηοαενκχκημξ ηυιιαημξ ηάκεζ πενζμδεία. Βπζζηέπηεηαζ έκα ζπμθζηυ ζοβηνυηδια ηαζ 

αημφεζ ηα πανάπμκα ηςκ δαζηάθςκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ: 

- Ζφνζε οπμονβέ, δεκ έπμοιε πεηνέθαζμ βζα εένιακζδ ηαζ ένπεηαζ αανφξ πεζιχκαξ... 

- Ζφνζε οπμονβέ, δεκ ιαξ πςνάκε μζ αίεμοζεξ, ηα ιζζά ενακία είκαζ παθαζιέκα, ηα πενζζζυηενα 

ηγάιζα είκαζ ζπαζιέκα... 

Ώθμφ αημφεζ δζάθμνα ηέημζα, ημοξ θέεζ: 

- Θήκ ακδζοπείηε υθα εα βίκμοκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ. 

Θπαίκεζ ζηδκ Θενζεκηέξ ηαζ πάεζ ζημκ επυιεκμ ζηαειυ, ζηζξ ημπζηέξ θοθαηέξ. Ώημφεζ ηαζ εηεί 

πμθθά πανάπμκα. 

- Ζφνζε οπμονβέ, εέθμοιε ηαθφηενμ θαβδηυ, πενζζζυηενα ηθζκμζηεπάζιαηα, πζμ πμθφ πνμζςπζηυ 

βζαηί δεκ επανημφιε... 

- Θα βίκμοκ υθα υζα γδηάηε, ιδκ ακδζοπείηε. 

Θπαίκεζ ζηδκ Θενζεκηέξ ηαζ ηαεχξ θεφβμοκ, ανπίγεζ κα δίκεζ μδδβίεξ ζημκ βναιιαηέα ημο. 

- Ημζπυκ, Ζχζηα. Ξημ ζπμθείμ ζηείθε έκα ζοκενβείμ κα ιπαθχζεζ ιενζηέξ ηνφπεξ ηαζ κα αάθεζ 

ιενζηά ηγάιζα, αθθά ηίπμηε άθθμ. Θεηά ζηείθε έκα ζοκενβείμ ζηζξ θοθαηέξ κα θηζάλεζ: πζζίκα, παιάι, 

ηγαημφγζ, ζάμοκα, αίεμοζα βζα δζαζηέδαζδ ιε 50άνα ηδθευναζδ, internet cafe, θθίπεν... 

Θέκεζ ηάβηεθμ μ βναιιαηέαξ:   

- Θα ηφνζε οπμονβέ, ηί είκαζ αοηά πμο θέηε; 

Ζαζ απακηά μ οπμονβυξ: 

- Ζμίηα Ζςζηάηδ. Ξπμθείμ πήβαιε ηαζ δεκ εα λακαπάιε. Ξηδκ θοθαηή υιςξ δεκ λένεζξ πυηε εα 

ιπμφιε... Ζαηάθααεξ; 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ ηαζκία ιζηνμφ ιήημοξ «ΝΠΝ ΚΞΝΟΔΗΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=4M7iGRm8Da4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4M7iGRm8Da4
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τμάμσηςη 11η 

 

αββασξκύπιακξ,  

19 -20 Δεκεμβπίξτ 2015 

Η Θεία Κξιμψμία 
 

1. Σι είμαι η θεία Κξιμψμία; Γιασί κξιμψμάμε; 

Δ εεία Θεηάθδρδ ή εεία Ζμζκςκία (=εκυηδηα) ή εεία Βοπανζζηία είκαζ ημ ηέκηνμ ηδξ Βηηθδζίαξ. 

Ρςνίξ αοηήκ δεκ οπάνπεζ πνζζηζακζζιυξ. Δ επίβεζα Βηηθδζία είκαζ μζ πνζζηζακμί εκςιέκμζ βφνς απυ ημ 

ημζκυ Μμηήνζ ηδξ εείαξ Θεηάθδρδξ. Μνυηεζηαζ βζα ημ «θάνιαημ ηδξ αεακαζίαξ ηαζ ακηίδμημ ηαηά ημο 

εακάημο», υπςξ ημ μκμιάγεζ μ άβζμξ Εβκάηζμξ μ Θεμθυνμξ βφνς ζημ 110 ι.Ρ., πμο δ Βηηθδζία 

ελανπήξ εεςνεί υηζ είκαζ ημ ίδζμ ημ Ξχια ηαζ ημ Ώίια ημο Ρνζζημφ, ζημ μπμίμ έπεζ ιεηααθδεεί 

ιοζηδνζςδχξ ημ ρςιί ηαζ ημ ηναζί. 

ΐθέπμκηαξ παναιμνθςιέκα ηδκ εηηθδζζαζηζηή γςή, ακηζιεηςπίγμοιε ηδ εεία Θεηάθδρδ ςξ έκα 

πνμζςπζηυ ιαξ βεβμκυξ («πάς κα ιεηαθάας», πςνίξ κα κζχες δεζιυ ιε ημοξ άθθμοξ πμο 

ιεηαθαααίκμοκ ζοβπνυκςξ) ηαζ ιάθζζηα ςξ ελαίνεζδ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ, εκχ, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ζε ηάεε θεζημονβία εα έπνεπε κα ιεηαθαααίκμοιε υθμζ υζμζ είιαζηε ζημ καυ, εηηυξ 

θοζζηά ακ μ πκεοιαηζηυξ ιαξ ιάξ έπεζ γδηήζεζ κα απέπμοιε βζα ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ θυβμ. 

Ώοηυ εα ζήιαζκε υηζ ηάεε ιένα εα πνμζέπμοιε κα ιδκ αιανηάκμοιε, υπζ υιςξ ηζ υηζ εα 

κδζηεφμοιε ηάεε ιένα. Ώκ ημζκςκμφζαιε ηαπηζηά, εα ανημφζε κα κδζηεφμοιε υηακ είκαζ ιένεξ 

κδζηείαξ, δδθαδή ηζξ ζαναημζηέξ, ηζξ Οεηάνηεξ ηαζ ηζξ Μαναζηεοέξ (ιε ελαζνέζεζξ) ηαζ ηζξ άθθεξ 

κδζηίζζιεξ εμνηέξ, υπςξ δ διένα ημο Οζιίμο Ξηαονμφ, 14 Ξεπηειανίμο, ή δ επέηεζμξ ηδξ απμημιήξ ηδξ 

ηεθαθήξ ημο αβίμο Εςάκκδ ημο Μνμδνυιμο, 29 Ώοβμφζημο. 

Δ εεία θεζημονβία βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα κα ημζκςκήζμοκ μζ πανεονζζηυιεκμζ ηαζ 

θεζημονβία μκμιάγεηαζ ιυκμ εηείκδ δ εηηθδζζαζηζηή ηεθεηή, ζηδκ μπμία ηεθείηαζ δ εεία Θεηάθδρδ. Αεκ 

είκαζ θεζημονβία μ εζπενζκυξ, μ βάιμξ, δ αάθηζζδ, δ ηδδεία, ημ εοπέθαζμ, μζ Ραζνεηζζιμί η.η.θ. θα 

αοηά θέβμκηαζ «αημθμοείεξ». Ηεζημονβία θέβεηαζ ιία αημθμοεία, αοηή πμο βίκεηαζ ηάεε Ζονζαηή ηαζ 

βζμνηή ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδ εεία Θεηάθδρδ. Ππάνπεζ ηαζ δ εεία θεζημονβία ηςκ Μνμδβζαζιέκςκ 

Αχνςκ, πμο βίκεηαζ ηζξ ηαεδιενζκέξ ηδξ ιεβάθδξ Ξαναημζηήξ (πνζκ ημ Μάζπα), ιε εεία Θεηάθδρδ πμο 

έπεζ ηαεαβζαζηεί ηδκ πνμδβμφιεκδ Ζονζαηή. 

Ώοηυ πμο ηνχιε, υηακ ιεηαθαααίκμοιε, είκαζ ημ αθδεζκυ Ξχια ηαζ ημ αθδεζκυ Ώίια ημο Ρνζζημφ, 

ηαζ υπζ απθυ ρςιί ηαζ ηναζί πμο ιυκμ «ζοιαμθίγμοκ» ημ Ξχια ηαζ ημ Ώίια Ομο. Λ Ίδζμξ ημ θέεζ ζημ 

ηαηά Εςάκκδκ εοαββέθζμ, 6, 48-59: «Ββχ είιαζ μ άνημξ ηδξ γςήξ… Λ άνημξ πμο εα δχζς εβχ είκαζ δ 

ζάνηα ιμο, ηδκ μπμία εα δχζς οπέν ηδξ γςήξ ημο ηυζιμο. Ώθήεεζα ζαξ θές, ακ δε θάηε ηδ ζάνηα 

ηαζ δεκ πζείηε ημ αίια ημο Πζμφ ημο ακενχπμο, δεκ έπεηε γςή ιέζα ζαξ. πμζμξ ηνχεζ ηδ ζάνηα ιμο 

ηαζ πίκεζ ημ αίια ιμο έπεζ γςή αζχκζα ηαζ εβχ εα ημκ ακαζηήζς ηδκ έζπαηδ διένα. Γζαηί δ ζάνηα ιμο 

είκαζ ζη‘ αθήεεζα ηνμθή ηαζ ημ αίια ιμο ζη‘ αθήεεζα πμηυ. πμζμξ ηνχεζ ηδ ζάνηα ιμο ηαζ πίκεζ ημ 

αίια ιμο ιέκεζ ιέζα ιμο ηζ εβχ ιέζα ημο…». 

Φοζζηά μ Ίδζμξ μ Εδζμφξ πανέδςζε ηδ εεία Θεηάθδρδ ζημοξ ακενχπμοξ ηαηά ημ ιοζηζηυ δείπκμ 

(πμο θέβεηαζ «ιοζηζηυξ», επεζδή πενζεθάιαακε ημ «ιοζηήνζμ» ηδξ εείαξ Θεηάθδρδξ ηζ υπζ επεζδή… 

ήηακ ηνοιιέκμζ), υπςξ θαίκεηαζ ζηα Θηε. 26, 26-29, Θη. 14, 22-24, Ηη. 22, 17-20, ηαζ Ώ΄ Ζμν. 11, 

23-30. 

Ξημοξ πνχημοξ πνζζηζακμφξ, δ εεία Θεηάθδρδ θεβυηακ «ηθάζζξ ημο άνημο» (ηυρζιμ ημο ρςιζμφ) 

ηαζ βζκυηακ ημοθάπζζημκ ηάεε Ζονζαηή, δδθαδή ηδ «Θία ηςκ ζαααάηςκ», διένα ηδξ ακάζηαζδξ ημο 

Ρνζζημφ (Μν. 20, 7). 
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Γζαηί υιςξ ιεηαθαααίκμοιε; Μχξ δ εεία Θεηάθδρδ ιαξ αμδεάεζ κα πθδζζάζμοιε ημ Θευ; Ώξ 

πνμζπαεήζμοιε κα ακζπκεφζμοιε ηδκ απάκηδζδ. 

Λ άκενςπμξ εκχκεηαζ πενζζζυηενμ ι‘ αοηυ πμο ηνχεζ πανά ιε μηζδήπμηε άθθμ. Ονχβμκηαξ θμζπυκ 

ημ Ξχια ηαζ πίκμκηαξ ημ Ώίια ημο Ρνζζημφ, εκχκεηαζ ιε Ώοηυκ. Γίκεηαζ έηζζ «ιζηνυξ Ρνζζηυξ». Αε 

βίκεηαζ αέααζα άβζμξ αοηυιαηα ηαζ ιαβζηά. ιςξ δ έκςζδ αοηή ιε ημ Θευ (δδθαδή ιε ημ Ρνζζηυ) 

εκζζπφεζ ημκ άκενςπμ, βζα κα ιπμνεί κα ακηέλεζ ημ ιεβάθμ ιανηφνζμ ηδξ αβάπδξ. Ρςνίξ ηδ εεία 

Θεηάθδρδ, Ζφνζε, δε ιπμνχ κα εηπθδνχζς ηδκ εκημθή Ξμο «αβαπάηε αθθήθμοξ» ηαζ ιάθζζηα 

«αβαπάηε ημοξ επενμφξ ζαξ» (Ηη. 6, 27-36). Ξοκήεςξ θέιε: «Ομοξ επενμφξ ιμο εέθς κα ημοξ ιζζχ. 

Άθθςζηε, ακ αβαπχ πςνίξ υνζα, μζ πενζζζυηενμζ εα ιε εηιεηαθθεοημφκ, εα ιε πνμδχζμοκ, εα ιε 

ζοκηνίρμοκ! Ζαζ, βειάημξ πυκμ, ή εα ελμκηςεχ ή εα αάθς θνέκμ ζηδκ αβάπδ ιμο ηαζ εα πάρς κα 

πνμζπαεχ κα ηδνχ ηδκ εκημθή Ξμο. Θ‘ αβαπχ ιυκμ αοημφξ πμο ι‘ αβαπμφκ ηαζ ημοξ άθθμοξ απθά εα 

ημοξ «ζοιπαεχ» ιέζα ζε πενζμνζζιέκα υνζα». 

Έπς υιςξ ημ Ξχια ηαζ ημ Ώίια Ξμο, πμο ιε εςναηίγεζ ηαζ ιε ηάκεζ κ‘ ακηέπς ηαζ κα ζοκεπίγς ιαγί 

Ξμο. Ώκ εέθς. Ώκ είιαζ πςνςιέκμξ ηαζ δε εέθς κ‘ αβαπήζς, ηαζ ηάεε ιένα κα ιεηαθαααίκς, εα είιαζ 

(ιδ βέκμζημ) ιαηνζά Ξμο… 

Έηζζ, εεςνμφιε υηζ μ πνζζηζακυξ πμο ιεηαθαααίκεζ επζηεθεί ηδκ φρζζηδ έκςζδ ιε υθδ ηδκ 

ακενςπυηδηα, ιε υθδ ηδ δδιζμονβία ηαζ ιε ημ Θευ, αθθά ηαζ ζοιιεηέπεζ ιε ιοζηζηυ ηνυπμ ζηδ 

ζηαφνςζδ ηαζ ηδκ ακάζηαζδ ημο Ρνζζημφ. Ζαζ θοζζηά εκχκεηαζ ζδζαίηενα ιε εηείκμοξ πμο ημζκςκμφκ 

ηδκ ίδζα ιένα, βζαηί υθμζ ημζκςκμφιε απυ ημ «ημζκυ Μμηήνζμ». 

Ππυρζκ υηζ, ηαηά ηδκ αβία πνμζημιζδή (ζηδκ πνυεεζδ), ηδκ μοζζαζηζηή έκανλδ ηδξ εείαξ 

θεζημονβίαξ, μ ζενέαξ αβάγεζ απυ ημ πνυζθμνμ ιενίδεξ βζα ημ Ρνζζηυ (ημκ «Ώικυ» = ανκάηζ), ηδκ 

Μακαβία, ημοξ αββέθμοξ, ημοξ αβίμοξ ηαζ ηάεε γςκηακυ ηαζ κεηνυ, ηα μκυιαηα ηςκ μπμίςκ ημο έπμοιε 

δχζεζ (ζε πανηάηζα) κα ικδιμκεφζεζ. θα αοηά ημπμεεημφκηαζ ζ‘ έκα ιζηνυ δίζημ (ημ «δζζηάνζμ») ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ιπαίκμοκ ζημ άβζμ Μμηήνζμ ηαζ βίκμκηαζ δ εεία Θεηάθδρδ. ηακ θμζπυκ ένεεζ δ χνα κα 

ιεηαθάαεζξ, ιέζα ζημ Μμηήνζ –ημ ημζκυ Μμηήνζ, ημ Μμηήνζ ηδξ αβάπδξ πμο ιαξ εκχκεζ– ανίζηεηαζ ζε 

ιζηνμβναθία υθμ ημ ζφιπακ. 

Ώξ ζδιεζχζμοιε ηέθμξ υηζ ημ πνυζθμνμ, ημ ρςιί ηδξ εείαξ Θεηάθδρδξ, είκαζ έκα, βζαηί ζοιαμθίγεζ 

ηδκ εκυηδηά ιαξ, ηαζ ζηνμββοθυ, βζαηί ζοιαμθίγεζ ημκ ηυζιμ. ζμ απμιέκεζ ηαζ δε βίκεηαζ Ξχια 

Ρνζζημφ, ηαεχξ ηαζ ηα επζπθέμκ πνυζθμνα, ηυαεηαζ ηαζ ιμζνάγεηαζ ζ‘ εηείκμοξ πμο δεκ ημζκςκμφκ 

«ακηί Αχνμο». Βίκαζ ημ «ακηίδςνμ». ΐέααζα ειείξ παίνκμοιε ακηίδςνμ αηυιδ ηζ υηακ ημζκςκμφιε, 

υιςξ μ ανπζηυξ πνμμνζζιυξ ημο ακηίδςνμο ήηακ βζα εηείκμοξ πμο δεκ ημζκςκμφζακ. 

Θεόδωροσ Ρθγινιϊτθσ, Θεολόγοσ, «Φωσ Ιλαρόν», τ. 2 (Νοζμβριοσ 2012) 

 

2. Πψρ οπέοει μα οπξεσξιμαζόμαςσε για σημ Μεσάληχη σψμ Αφπάμσψμ 

Μτςσηπίψμ; 

«Αμηζιαγέης δε άκενςπμξ εαοηυκ, ηαζ μφηςξ εη ημο άνημο εζεζέης ηαζ εη ημο πμηδνίμο πζκέης.  

Λ βάν εζείςκ ηαζ πίκςκ ακαλίςξ ηνίια εαοηχ εζείεζ ηαζ πίκεζ, ιδ δζαηνίκςκ ημ ζχια ημο Ζονίμο»  

(Ώ‘ Ζμν.11,28-29) 

…Θα πανμοζζάζμοιε ηα ακαβηαζυηενα ένβα ηα υπμζα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ, υζμζ επζεοιμφκ κα 

ημζκςκμφκ ηςκ Ώπνάκηςκ Θοζηδνίςκ. 

Ζαη‘ ανπήκ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ δ πνμ ηδξ Θείαξ Ζμζκςκίαξ πνμεημζιαζία είκαζ δζπθή, 

δδθαδή ζςιαηζηή ηαζ πκεοιαηζηή. Δ ζςιαηζηή έβηεζηαζ ζηδκ κδζηεία, ζηδκ εβηνάηεζα απυ ηζξ 

ζςιαηζηέξ επζεοιίεξ, ζηδκ αβνοπκία, ζηδκ ηθίζδ ηςκ βμκάηςκ (ιεηάκμζεξ) ηαζ άθθμοξ ηυπμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ ηαεανίγεηαζ ηαζ εθαθνφκεηαζ ημ ζχια απυ αοηά πμο ημ αανφκμοκ, ημ εκμπθμφκ ηαζ ημ 

ιμθφκμοκ. Βκχ δ πκεοιαηζηή πνμεημζιαζία απμηεθείηαζ απυ ηδκ ελμιμθυβδζδ ζημκ Μκεοιαηζηυ, ηδκ 

ακάβκςζδ ηςκ πνμζεοπχκ, υπςξ ζοκζζηά ημ Σνμθυβζμ, ιε θυαμ Θεμφ, ιε πνμζμπή ηαζ ηαπείκςζδ.  

Άθθδ αβία πνμεημζιαζία είκαζ δ ζοιθζθίςζδ ιε υθμοξ κα ιδ είκαζ ιε ηακέκακ ροπναιέκμξ, κα ιδ 

ηναηά μνβή ζε ηάπμζμκ, κα ζοβπςνεί υθμοξ, υζμζ ημο έηαιακ ηάηζ, εκεοιμφιεκμξ ηα θυβζα ημο 
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Ξςηήνμξ πμο θέβεζ: Βάκ ζοβπςνήηε ημζξ ακενχπμζξ ηα παναπηχιαηα αοηχκ ηαζ μ Μαηήν οιχκ μ 

μονάκζμξ ζοβπςνήζδ ηα παναπηχιαηα οιχκ (Θαηε. 6,14) ηαζ βεκζηά κα αβςκίγεηαζ κα ιδ έπεζ ιε ημκ 

πθδζίμκ ημο ηάηζ πμο κα ημοξ πςνίγεζ. 

Γζ‘ αοηυκ πμο δεκ είκαζ αζεεκήξ δ ζςιαηζηή κδζηεία πενζθαιαάκεζ ηζξ ηέζζενεζξ ιεβάθεξ κδζηείεξ 

ημο έημοξ, υπςξ αοηέξ έπμοκ ηαεμνζζεεί απυ ημοξ Ώπμζηυθμοξ ηαζ ημοξ Μαηέναξ ηδξ Βηηθδζίαξ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ διένεξ Οεηάνηδ ηαζ Μαναζηεοή. Ζαζ υπμζμξ έπεζ πκεοιαηζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ 

δοκαηυηδηεξ ιπμνεί κα ηναηά ηαζ ηδκ κδζηεία ηδξ Αεοηέναξ. Ώοηέξ μζ διένεξ κδζηεφμκηαζ υθμ ημ 

έημξ, πθδκ ηςκ διενχκ πμο επζηνέπεζ δ Βηηθδζία ηδκ ηαηάθοζδ ζφιθςκα ιε ημ ηοπζηυ ηςκ εμνηχκ. 

θμζ μζ πνζζηζακμί εηηυξ ηςκ ακςηένς, έπμοκ ηαεήημκ κα κδζηεφμοκ ηδκ παναιμκή ηδξ Γεκκήζεςξ 

ημο Ρνζζημφ, ηδξ ΐαπηίζεχξ Ομο, ηδκ διένα ηδξ Πρχζεςξ ημο Οζιίμο Ξηαονμφ ηαζ ηδκ Ώπμημιή ηδξ 

Ζεθαθήξ ημο Οζιίμο Μνμδνυιμο. 

Ββηνάηεζα ζηδκ ηνάπεγα ζδιαίκεζ κα ιδ ηνχιε ιέπνζ πμνηαζιμφ. 

Ια κδζηεφεζ υπζ ιυκμ δ βθχζζα απυ ηζξ πενζηημθμβίεξ, αθθά ηαζ ημ πένζ κα ιδ εββίγδ ημ λέκμ 

πνάβια, κα ιδ ημθιά κα οπμβνάθεζ άδζηα έββναθα ηαζ βεκζηά κα ιδ ηάκδ ηίπμηε απ‘ αοηά πμφ 

μδδβμφκ ζηδκ αιανηία. Ια κδζηεφμοκ ηαζ ηα πυδζα ιαξ βζα κα ιδ πδβαίκμοκ εηεί, υπμο δεκ 

εοανεζηείηαζ μ Θευξ .Βηηυξ απυ ηδκ δζπθή κδζηεία πμφ ιέπνζ εδχ ακαθέναιε, πνεζάγεηαζ επί πθέμκ 

ηαπείκςζδξ ηδξ ηανδίαξ ηαζ ζοκείδδζδξ ηαεανή ηαζ εζνδκζηή απέκακηζ υθςκ ηςκ ακενχπςκ. 

Βπίζδξ κα ιδ πζζηεφεζ ηάπμζμξ υηζ δ εοηοπία ημο ελανηάηαζ απυ ηδκ ζοπκή Θεία Ζμζκςκία, αθθά απυ 

ηδκ, ηαηά ημ δοκαηυκ, ηαθή πνμεημζιαζία ιε ιεβάθδ ηαπείκςζδ, ζοκηνζαή ηανδίαξ ηαζ ακοπυηνζηδ 

εοθάαεζα.  

Βπ‘ αοηχκ μ ζενυξ Ρνοζυζημιμξ θέβεζ ηα ελήξ: «Μμθθμί θαιαάκμοκ αοηυ ημ Θοζηήνζμ ιία θμνά 

ημκ πνυκμ, εκχ άθθμζ πενζζζυηενεξ θμνέξ… Μνμξ υθμοξ ιαξ απεοεφκεηαζ δ πνυζηθδζδ βζα ημ 

Θοζηήνζμ αοηυ, υπζ ιυκμ πνμξ ημοξ πμθίηαξ, αθθά ηαζ πνμξ ημοξ ενδιίηαξ, ιενζημί ηςκ μπμίςκ 

ημζκςκμφκ ιία θμνά ημκ πνυκμ ή ηάεε δεφηενμ πνυκμ… Ημζπυκ, πμζμζ απ‘ αοημφξ ααδίγμοκ ηδκ ζςζηή 

μδυ; Ώοημί πμο ημζκςκμφκ ιία θμνά ημκ πνυκμ, αοημί πμο ημζκςκμφκ πμθθέξ θμνέξ ή αοημί πμο 

ημζκςκμφκ θίβεξ θμνέξ ημκ πνυκμ»;  

Μνμηεζιέκμο κα δείλεζ πμζα είκαζ δ αθδεζκή πνμεημζιαζία βζα ηδκ Θεία Θεηάθδρδ, θέβεζ ηα ελήξ: 

«Ώοημί πμο έπμοκ ηαεανμφξ θμβζζιμφξ ηαζ ζηέρεζξ, ηαεανή ηανδζά ηαζ αιυθοκηδ γςή, πνέπεζ 

πάκημηε κα πνμζένπμκηαζ. Βκχ υζμζ δεκ έπμοκ αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ δεκ πνέπεζ μφηε ιία θμνά ημκ 

πνυκμ κα πνμζένπμκηαζ».  

Ώθθά, ιεηά απ‘ αοηά, ιπμνεί κα ενςηήζδ ηάπμζμξ: «Μχξ ιπμνχ εβχ κα βίκς άλζμξ βζα ιία ηυζμ 

ακεηηίιδηδ Ζμζκςκία, δ μπμία απαζηεί απυ έιεκα ιεβάθδ πνμεημζιαζία»; Ξ‘ αοηήκ ηδκ ενχηδζδ δεκ εα 

απακηήζς εβχ, άθθα μ άβζμξ Ώκαζηάζζμξ μ Ξζκαίηδξ: «Θυκμκ εάκ εέθεζξ, άκενςπε, ιπμνείξ κα βίκεζξ 

άλζμξ».  

Ζαζ εέθμκηαξ κα δείλεζ πμζεξ είκαζ μζ δοζημθίεξ βζ‘ αοηή ηδκ πνμεημζιαζία, θέβεζ: «Γκχνζγε πςξ είζαζ 

αιανηςθυξ, εβηαηάθεζρε ηδκ αιανηία, δζχλε ηδκ μνβή ηαζ ηδκ πμκδνία, δείλε ένβα ηδξ ιεηακμίαξ, 

απυηηδζε ηδκ ηαεανυηδηα, ηδκ πναυηδηα ηαζ ηαπείκςζδ, δχζε εθεδιμζφκδ ζημοξ πηςπμφξ ηαζ ζημοξ 

λέκμοξ απυ ημοξ ηανπμφξ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ πνμζεοπήζμο ζημκ Θευ ιε ζοκηνζιιέκδ ροπή ηαζ έηζζ 

εα είζαζ πθέμκ άλζμξ βζα ημ Θοζηήνζμ». 

Μυζδ αβάπδ ηαζ ζημνβή εηθνάγεηαζ ζ‘ αοηυ ημ Θοζηήνζμ εη ιένμοξ ημο Θεμφ! Ηυβς ηδξ ιεβίζηδξ 

αβάπδξ Ομο πμο έπεζ πνμξ ημκ άκενςπμ, εοδυηδζε κα επζηνέπεζ ζ‘ ειάξ κα Ομκ ηνχβςιεκ ηαζ κα Ομκ 

πίκςιεκ. Μνάβιαηζ μ ηαθυξ ιαξ ηαζ ιεβάθμξ Μμζιήκ δεκ έπεζ άθθμκ υιμζμκ Ομο ζημοξ μζηηζνιμφξ ηαζ 

ημ έθεμξ ζ‘ αοηυ ημ ακενχπζκμ βέκμξ. Αζυηζ ηακείξ πμζιήκ, υζμ ηαθυξ ηαζ κα είκαζ ηαζ υζμ πμθφ κ‘ 

αβαπά ηα πνυααηα ημο, πμηέ δεκ αημφζηδηε υηζ ηα έενερε αοηά ιε ηδκ ζάνηα ημο ζχιαημξ ημο ηαζ 

ηα πυηζζε ιε ημ αίια ημο. Μμθθέξ είκαζ μζ πενζπηχζεζξ πμο βμκείξ δίκμοκ ηα παζδζά ηςκ, ιεηά ηδκ 

βέκκδζδ ηςκ, ζε άθθμοξ κα ηα ενέρμοκ ηαζ ιεβαθχζμοκ. Αεκ ζοιααίκεζ υιςξ ημ ίδζμ ιε ημκ Ρνζζηυ, μ 

μπμίμξ ιαξ ηνέθεζ ζ‘ υθδ ιαξ ηδκ γςή ιε ημ ζχια Ομο. 

Ξηδκ ζοκέπεζα εα ιζθήζμοιε βζα ηδκ έλδξ ηαηηζηή ημο δζααυθμο. Θενζημφξ ημοξ ελαπαηά ιε ηάπμζα 

οπμηνζηζηή εοθάαεζα ηαζ ηαπείκςζδ , υηζ δεκ είκαζ άλζμζ κα θαιαάκμοκ ηα Μακάπνακηα Θοζηήνζα. Ζαζ 
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ιε αοηή ηδκ θαζκμιεκζηή εοθάαεζα ημοξ νίπκεζ μ πμκδνυξ ζηδκ αηδδία, ζηδκ αδζαθμνία ηαζ ακαζζεδζία 

ηαζ έηζζ πάκμοκ ηδκ ιεβίζηδ ςθέθεζα, ηδκ μπμία εα ηένδζγακ, εάκ ημζκςκμφζακ ιε εζθζηνζκή εοθάαεζα 

ηα Θεία Θοζηήνζα… Άθθμοξ ημοξ ηάκεζ κα ακααάθμοκ ημκ πνυκμ ηδξ Ζμζκςκίαξ απυ ημ έκα δζάζηδια 

ζημ άθθμ ηαζ απυ ηδκ ιία κδζηεία ζηδκ άθθδ ηαζ έηζζ ημοξ απμιαηνφκεζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ 

Θεηάθδρδ ηςκ Θείςκ Θοζηδνίςκ. Ομ απμηέθεζια είκαζ κα ιδ πνμμδεφμοκ ζπεδυκ ηαευθμο ζηδκ μδυ 

ηδξ ενβαζίαξ ηςκ εείςκ εκημθχκ. Ζαζ πχξ αοημί εα ιπμνέζμοκ κα εκςεμφκ ιε ημκ Μθάζηδ ηςκ, πμο 

ημοξ θέβεζ: «Θείκαηε εκ ειμί ηαβχ εκ οιίκ… υηζ άκεο ειμφ μο δφκαζεε πμζείκ μοδέκ»; (Ίς. 13,5-6). 

Άθθμοξ πάθζ μφηε ζηα βενάιαηα ηςκ, μφηε ζηζξ αανεζέξ ηαζ εακαηδθυνεξ αζεέκεζεξ δεκ ημοξ 

αθήκεζ κα εκςεμφκ ιε ημκ Ρνζζηυ. Γζ‘ αοηυ ιία ηαθή θνμκηίδα πμο πνέπεζ κα έπμοιε ειείξ μζ 

πνζζηζακμί βζα ημοξ μζηείμοξ ηαζ ζοββεκείξ ιαξ είκαζ, υηακ ηάπμζμξ αννςζηήζεζ, κα ηαθμφιε αιέζςξ 

ημκ Μκεοιαηζηυ ηαζ κα ζοιαμοθεφμοιε ημκ αζεεκή κα ελμιμθμβδεεί υθεξ ηζξ αιανηίεξ ημο. Ζαζ αθμφ 

βίκεζ αοηυ ηαζ ημκ εεςνήζεζ μ ζενεφξ ςξ ηαηάθθδθμκ βζα ηδκ Θεία Ζμζκςκία, ηαηυπζκ κα ημκ 

ημζκςκήζεζ.  

Βάκ υιςξ δ ηαηάζηαζδ ημο είκαζ πμθφ ζμαανά ηαζ πνυηεζηαζ κα πεεάκεζ, μ ζενεφξ πνέπεζ κα ημκ 

ημζκςκήζεζ απαναζηήηςξ, δζυηζ ηυηε μ ζενεφξ έπεζ ηδκ άδεζα κα θφκεζ ηαζ κα ζοβπςνεί αιανηήιαηα, κα 

ημζκςκεί ημκ εημζιμεάκαημ αηυιδ ηαζ υηακ έπεζ εακάζζια αιανηήιαηα πμο ηακμκζηά απαβμνεφμοκ ηδκ 

Θεία Ζμζκςκία. Ξηδκ πενίπηςζδ αοηή ιπμνεί κα βίκεζ δεηηυξ απυ ημκ Ζφνζμ, υπςξ μ θδζηήξ επί ημο 

ζηαονμφ. Βάκ υιςξ ιε ηδκ εοθμβία ημο Θεμφ, ιεηά ηδκ Θεηάθδρδ ηςκ Θείςκ Αχνςκ, βίκεζ οβζήξ, 

ηυηε κα παναιείκεζ ζημκ ηακυκα ηδξ ιεηακμίαξ πμο ημο είπε επζαθδεεί ιέπνζξ υημο ημκ ηεθεζχζεζ. 

Άημοζα αηυιδ απυ ημ ζηυια ιενζηχκ πνζζηζακχκ ηαζ άθθεξ ζοιαμοθέξ πμο μ πμκδνυξ ημοξ 

ρζεονίγεζ ζηα αοηζά ηςκ: «Θδ ηαθείξ ημκ παπά, εάκ ηάπμζμξ είκαζ αζεεκήξ, δζυηζ εάκ έθεεζ εηείκμξ ηυηε 

εα απμεάκδ μ αζεεκήξ. Άθδζε, εάκ οπάνλεζ ιεβάθδ ακάβηδ εα ημκ ηαθέζμοιε». Ώθθά αθθμίιμκμ! Οζ 

ιεβάθδ απάηδ ημο δζααυθμο είκαζ αοηή δ ζοιαμοθή ιε ηδκ μπμία ιενζημί αβςκίγμκηαζ κα ιδ θένμοκ 

ημκ αζεεκή αδεθθυ ημοξ, υκηαξ ζημ ηνεαάηζ ημο εακάημο, κα πθδζζάζεζ ηα Άπνακηα Θοζηήνζα! 

Μμθθμί αημφβμκηαξ αοηέξ ηζξ πνμηνμπέξ ημο πμκδνμφ μδδβδεήηακ ζηα αζχκζα αάζακα, δζυηζ ημοξ 

άνπαλε μ εάκαημξ ηυηε, υηακ ημκ έζηεζθε μ Θευξ ηαζ υπζ υηακ ήεεθακ αοημί κα έθεεζ.  

Μμθθμφξ απμιαηνοζιέκμοξ απυ ηδκ αθήεεζα ημοξ ζοιαμοθεφεζ μ ζαηακάξ υηζ δ εοηοπία ηαζ 

αβζυηδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ζοπκή Θεία Ζμζκςκία, πςνίξ ηδκ πνέπμοζα πνμεημζιαζία, 

υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς. Ώοημί υκηςξ πθακειέκμζ απυ ημκ δζάαμθμ ηαηά ηνυπμ αλζμθφπδημ, 

λέπαζακ ηα θυβζα ημο Ώπμζηυθμο Μαφθμο, πμο θέβεζ: «Αμηζιαγέης δε άκενςπμξ εαοηυκ, ηαζ μφηςξ εη 

ημο πμηδνίμο πζκέης, μ βάν εζείςκ ηαζ πίκςκ ακαλίςξ ηνίια εαοηχ εζείεζ ηαζ πίκεζ, ιδ δζαηνίκςκ ημ 

ζχια ημο Ζονίμο» (Ώ‘ 11, 28-29).  

Θε πμζυκ ηνυπμ πέθηεζ ηακείξ ζ‘ αοηή ηδκ ηζιςνία, ηδξ ηαηαπαηήζεςξ ημο Πζμφ ημο Θεμφ, ιαξ 

δζδάζηεζ μ ζενυξ Ρνοζυζημιμξ, μ μπμίμξ θέβεζ: «ηακ ζο ημζκςκείξ Ώοηυκ ζημ Άβζμ Θοζηήνζμ ηαζ 

ηάκεζξ αιανηία, θέβε ιμο: Αεκ ημκ ηαηεπάηδζεξ; Αεκ ημκ πθεφαζεξ; Ζαεχξ ειείξ δεκ έπμοιε ηαιιία 

ζοκαίζεδζδ ηαζ ζοκηνζαή βζ‘ αοηά πμο ηαηαπαημφιε, έηζζ ηαζ αοημί πμο ζθάθμοκ, δεκ έπμοκ ηαιιία 

ζοκαίζεδζδ ηαζ θυαμ βζα ημκ Ρνζζηυ». 

Ζακείξ θμζπυκ, κα ιδ πθδζζάγεζ ηα Άβζα Θοζηήνζα πςνίξ ηδκ πνέπμοζα εοθάαεζα ηαζ πνμεημζιαζία, 

μφηε πάθζ, θυβς μηκδνίαξ ηαζ απεθπζζίαξ, κα απμιαηνφκεηαζ πενζζζυηενμ απ‘ αοηά. Λζ Άβζμζ Μαηένεξ 

ζε ηάεε ένβμ θέβμοκ υηζ ηα άηνα είκαζ ημο δζααυθμο, εκχ δ ιέζδ ηαζ ααζζθζηή μδυξ πμο αάδζζακ ηαζ μζ 

Άβζμζ, είκαζ ημο Ρνζζημφ. 

Ώθθά ιπμνεί ηάπμζμξ κα ιαξ ενςηήζεζ, πμζα είκαζ δ ιέζδ ηαζ ααζζθζηή μδυξ; Θα απακηήζμοιε ζ‘ 

αοημφξ: Δ Θεηάθδρδ ηςκ Θείςκ Θοζηδνίςκ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ελμιμθυβδζδ. Ώοηή 

πνέπεζ κα βίκεηαζ, ημοθάπζζημκ βζα ημοξ θασημφξ ηέζζανεξ θμνέξ ημκ πνυκμ, ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ 

ιεβάθςκ κδζηεζχκ. Δ ζοπκή ή αναζή ζοιιεημπή πεναζηένς ζηα Θεία Θοζηήνζα επαθίεηαζ 

πενζζζυηενμ ζηδκ ηνίζζ ημο Μκεοιαηζημφ, μ μπμίμξ ιπμνεί ιε δζάηνζζδ κα πνδζζιμπμζεί ηδκ αηνίαεζα 

ηαζ μζημκμιία ηςκ ζενχκ Ζακυκςκ ηαζ βκςνίγεζ ηδκ πνυμδμ ηάεε ιζαξ ροπήξ ζηδκ ιεηάκμζα. 

Έκα πνάβια υιςξ αξ έπμοκ οπ‘ υρζκ ηςκ, υζμζ επζεοιμφκ κα ημζκςκμφκ ζοπκυηενα: Ώοηυ ημ 

μπμίμκ επζεοιμφκ είκαζ «Οα Άβζα ημζξ αβίμζξ» ηαζ αξ αημφζμοκ ηζ θέβεζ υζμκ αθμνά αοηυ μ Θείμξ 
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Ρνοζυζημιμξ: «ΐθέπε, υηζ, υηακ μ ζενεφξ ή μ δζάημκμξ θέβεζ: «Οα Άβζα ημζξ αβίμζξ» αοηυ εκκμεί: εάκ 

ηάπμζμξ δεκ είκαζ άβζμξ κα ιδ πνμζένπεηαζ. πζ ιυκμ ηαεανυξ απυ ηδκ αιανηία, αθθά άβζμξ…» 

Ομ Ξχια ηαζ ημ Ώίια ημο Ρνζζημφ βίκμκηαζ αζηία ιεβάθςκ ααζάκςκ βζ‘ αοημφξ πμο δεκ 

πνμζένπμκηαζ επαλίςξ. Βκχ μζ ζ. Ζακυκεξ βζα ημ ίδζμ ιοζηήνζμ θέβμοκ: Οα Άβζα πνμζθένμκηαζ ζημοξ 

αβίμοξ, εκχ δ αβζυηδξ ηαημνεχκεηαζ ιε κδζηεία ηαζ πνμζεοπή. Ώιήκ. 

Ιερομ. Κλεόπασ Ηλίε, Πνευματικοί Λόγοι, εκδ. «Ορκόδοξοσ Κυψζλθ» 

 

3. Σι είμαι σξ οπόςυξπξ και οξιξί ξι ςτμβξλιςμξί σξτ; Πώρ φπηςιμξοξιείσαι; 

Ομ Μνυζθμνμ είκαζ ημ ρςιί πμο πνμζθένμοιε ζημκ Ιαυ, βζα κα ηεθεζεεί δ Θεία Βοπανζζηία. Θαγί 

ιε ημ ηναζί, ςξ Οίιζα Αχνα (άνημξ ηαζ μίκμξ), πνμημφ ιεηαθενεμφκ ιε ηδ Θεβάθδ Βίζμδμ ζηδκ Ώβία 

Ονάπεγα, ημπμεεημφκηαζ ζηδκ Μνυεεζδ (πνμ + ηίεδιζ = πνμεέης), υπμο ιε ηδκ ηεθεηή ηδξ 

Μνμζημιζδήξ εα πνμεημζιαζεμφκ βζα ηδ Θεία Ηεζημονβία.  

Ξηδκ Μνμζημιζδή ηιήιαηα ημο Μνμζθυνμο εα ημπμεεηδεμφκ ηεθεημονβζηά ζημ Αζζηάνζμ ηαζ θίβμ 

ηναζί ζημ Άβζμ Μμηήνζμ. 

Ομ ζηνμββοθυ ζπέδζμ ημο Μνμζθυνμο ζοιαμθίγεζ ηδκ ημζθζά ηδξ Μανεέκμο Θανίαξ, απ‘ υπμο 

πνμήθεε (βεκκήεδηε) μ ιμκμβεκήξ Πζμξ ηδξ. Μάκς ζημ Μνυζθμνμ οπάνπεζ ακάβθοθμ ζπέδζμ, πμο 

ζπδιαηίγεηαζ απυ ζθναβίδα. Ώπυ ημ ηέκηνμ ημο Μνμζθυνμο αβαίκεζ μ Ώικυξ, δδθ. ημ ηεκηνζηυ 

ηεηνάβςκμ ημο ζπεδίμο ιε ηα βνάιιαηα: ΕΞ ΡΞ ΙΕ ΖΏ (Εδζμφξ Ρνζζηυξ κζηά).  

Οα βνάιιαηα αοηά πνέπεζ κα είκαζ εοδζάηνζηα ηαζ κα θαίκμκηαζ ηαεανά. Ηέβεηαζ Ώικυξ (ανκάηζ), 

βζαηί μ πνμθήηδξ Δζασαξ πνμθήηεοζε υηζ μ Θεζζίαξ ζακ έκα άηαημ ανκάηζ εα μδδβδεεί ζηδ εοζία. Λ 

Εςάκκδξ μ Μνυδνμιμξ επζαεααίςζε αοηή ηδκ πνμθδηεία, υηακ έδεζλε ζημοξ ιαεδηέξ ημο ημκ Θεζζία 

ηαζ είπε: ―Ια μ αικυξ ημο Θεμφ‖ (Εςάκ.1/α‘, 29). Βπίζδξ μ Ώπυζημθμξ Μέηνμξ ζηδκ Ώ‘ Βπζζημθή (1/α‘, 

18-19) βνάθεζ: ―Βθοηνχεδηε εη ηδξ ιαηαίαξ οιχκ ακαζηνμθήξ… ηζιίς αίιαηζ ςξ αικμφ αιχιμο ηαζ 

αζπίθμο Ρνζζημφ‖. 

Ομ ζπέδζμ ημο Μνμζθυνμο πενζέπεζ επίζδξ ηδ ιενίδα 

ηδξ Μακαβίαξ ιε ηα βνάιιαηα Θ ηαζ Θ, δδθ. Θήηδν 

Θεμφ. Δ ηνζβςκζηή ιενίδα ηδξ Μακαβίαξ ημπμεεηείηαζ 

δελζά ημο Ώικμφ ζημ Αζζηάνζμ ιε ηα θυβζα: ―Βζξ ηζιήκ 

ηαζ ικήιδκ ηδξ οπενεοθμβδιέκδξ, εκδυλμο Αεζπμίκδξ 

διχκ Θεμηυημο, ηαζ αεζπανεέκμο Θανίαξ, δξ ηαζξ 

πνεζαείαζξ πνυζδελαζ, Ζφνζε, ηδκ Θοζίακ ηαφηδκ εζξ ημ 

οπενμονάκζυκ ζμο Θοζζαζηήνζμκ. (Ξοκεπίγεζ ιε ημκ 10 

ζηίπμ ημο 44 ραθιμφ) Μανέζηδ δ ΐαζίθζζζα εη δελζχκ 

ζμο, εκ ζιαηζζιχ δζαπνφζς πενζαεαθδιέκδ, 

πεπμζηζθιέκδ‖. (Αδθαδή: Μνμζθένμοιε ηδ ιενίδα αοηή 

πνμξ ηζιή ηαζ ικήιδ ηδξ οπενεοθμβδιέκδξ έκδμλδξ 

Ζονίαξ ιαξ Θεμηυημο ηαζ αεζπανεέκμο Θανίαξ, ιε ηζξ 

πνεζαείεξ ηδξ μπμίαξ δέλμο, Ζφνζε, ηδ Θοζία αοηή ζημ 

οπενμονάκζυ ζμο Θοζζαζηήνζμ. Οζιδηζηά ζηάεδηε δ 

ΐαζίθζζζα ζηα δελζά ζμο ιε ζιαηζζιυ πνοζυ κηοιέκδ, 

ζημθζζιέκδ). Δ Μακαβία ζηδ ΐαζζθεία ημο Θεμφ έπεζ ημ πνςηείμ ηζιήξ. 

Ώπυ ηα εκκέα ηνζβςκάηζα, πμο ανίζημκηαζ ζημ δελί ιένμξ ημο πνμζθυνμο, ελάβμκηαζ μζ ιενίδεξ ηςκ 

αββέθςκ ηαζ υθςκ ηςκ αβίςκ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ανζζηενά ημο Ώικμφ. Λζ άβζμζ πμο ικδιμκεφμκηαζ 

είκαζ μζ Μνμθήηεξ, μζ Ώπυζημθμζ, μζ Εενάνπεξ, μζ Θάνηονεξ, μζ ζζμζ, μζ Ώκάνβονμζ, μζ Θεμπάημνεξ ιαγί 

ιε ημκ άβζμ ηδξ διέναξ ηαζ ηεθεοηαίμξ μ Μαηέναξ ηδξ Βηηθδζίαξ πμο ζοκέβναρε ηδκ ηεθμφιεκδ Θεία 

Ηεζημονβία.  

Λζ Άβζμζ, επεζδή δεκ έπεζ βίκεζ δ Αεοηένα Μανμοζία ημο Ζονίμο ηαζ δεκ έπμοκ εζζέθεεζ αηυια ζημκ 

Μανάδεζζμ, ςθεθμφκηαζ ηζ αοημί απυ ηδ ικδιυκεοζδ ζηζξ Θείεξ Ηεζημονβίεξ. Βλάθθμο ηαζ ζημκ 
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Μανάδεζζμ εα πνμπςνμφκ απυ ―δυλδξ εζξ δυλακ‖, δδθ. εα αεθηζχκεηαζ δ ηαηάζηαζή ημοξ ηαζ εα 

απμθαιαάκμοκ ζηαδζαηά ιεβαθφηενεξ εείεξ εοθμβίεξ.  

Βπίζδξ, ηαηά ημκ Ζααάζζθα πνμζθένεηαζ δ ακαίιαηηδ εοζία ςξ εοπανζζηία ζημκ Θευ, πμο ιαξ 

έδςζε ημοξ αβίμοξ. Ώοημί απμηεθμφκ ηα πνυηοπα υθςκ ηςκ πνζζηζακχκ, αοημί ημοξ ηαεμδδβμφκ ηαζ 

ιεζζηεφμοκ βζ‘ αοημφξ ιε ηζξ πνμζεοπέξ ημοξ. 

Ώπυ άθθα ηιήιαηα ημο Μνμζθυνμο ελάβμκηαζ μζ ιενίδεξ οπέν ηςκ γχκηςκ ηαζ ηςκ ηεημζιδιέκςκ, 

μζ μπμίμζ ακήημοκ ζηδκ Λνευδμλδ Βηηθδζία. Ώοηέξ ημπμεεημφκηαζ ειπνυξ απυ ημκ Ώικυ ηαζ, υηακ 

πνζκ ηδ Θεία Ζμζκςκία ηαηά ηδ ζοζημθή (έκςζδ) Ξχιαημξ ηαζ Ώίιαημξ μ Ηεζημονβυξ ηζξ νίπκεζ ζημ 

Αζζημπυηδνμ, θέεζ ζοβπνυκςξ ηα αηυθμοεα αλζμπνυζεηηα θυβζα: ―Ώπυπθοκμκ, Ζφνζε,ηα αιανηήιαηα 

ηςκ εκεάδε ικδιμκεοεέκηςκ δμφθςκ ζμο ης Ώίιαηί ζμο ης Ώβίς· πνεζαείαζξ ηδξ Θεμηυημο ηαζ 

πάκηςκ ζμο ηςκ αβίςκ. Ώιήκ‖. (Αδθαδή: Ξαήζε εκηεθχξ, Ζφνζε, ηζξ αιανηίεξ υζςκ εδχ 

ικδιμκεφεδηακ δμφθςκ Ξμο ιε ημ Ώίια Ξμο ημ Άβζμ· ιε ηζξ πνεζαείεξ ηδξ Θεμηυημο ηαζ υθςκ Ξμο 

ηςκ αβίςκ. Ώιήκ).  

Ξηήκ ανπή ηδξ Μνμζημιζδήξ μ Εενμονβυξ ορχκεζ (ζδηχκεζ ρδθά) ημ Μνυζθμνμ ιέπνζ ημ ιέηςπμ 

ηαζ ι‘ αοηή ηδκ ηίκδζδ ζοιαμθίγεζ ηδκ φρςζδ ημο Ρνζζημφ ζημκ Ξηαονυ, υπμο έποζε ημ ηίιζμ Ώίια 

Ομο βζα ηδ ζςηδνία ηςκ ακενχπςκ. 

Ιερά Μονι Παναγίασ Παραμυκίασ Ρόδου 

 

4. Πώρ οπέοει μα οαίπμξτμε σξ αμσίδψπξ και σι οπέοει μα νέπξτμε γι’ 

ατσό; 

Λ Εενυξ Ζααάζζθαξ ιαξ θέεζ: «Λ άνημξ πμο δζακέιεηαζ ςξ ακηίδςνμ, έπεζ απυ πνζκ αβζαζεεί, επεζδή 

πνμζθένεδηε ζημκ Θευ. θμζ μζ εηηθδζζαγυιεκμζ πνζζηζακμί ημκ δέπμκηαζ ιε εοθάαεζα ιέζα ζηδκ 

δελζά ηονηή ημοξ παθάιδ ηαζ αζπάγμκηαζ ημ δελί πένζ ημο Εενέςξ πμο πνζκ απυ θίβμ αημφιπδζε ηαζ 

ημιιάηζαζε ημ πακάβζμ Ξχια ημο Ξςηήνμξ Ρνζζημφ. Βπεζδή αβζάζεδηε μθυηθδνμ, βζαοηυ πζζηεφεηαζ 

απυ ηδκ Βηηθδζία ιαξ υηζ ημ πένζ ημο θεζημονβμφ ιεηαδίδεζ αοηυκ ημκ αβζαζιυ ζε υζμοξ ημ αββίγμοκ 

ηαζ ημ αζπάγμκηαζ»  

ΐαζζηά πνάβιαηα πμο πνέπεζ κα βκςνίγμοιε βζα ημ ακηίδςνμ:  

 Μνέπεζ κα ιμζνάγεηαζ ιέζα ζε δζοπία ηαζ ηάλδ 

 Ομ παίνκμοιε απυ ημ πένζ ημο Εενέα ηαζ υπζ απυ ημ παβηάνζ 

 Ομπμεεημφιε ημ δελί ιαξ πένζ πάκς ζημ ανζζηενυ ηαζ ιε ακμζπηή ηδκ παθάιδ 

 Λζ ζενμράθηεξ ράθθμοκ φικμοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζακμιήξ 

 Μνέπεζ κα είιαζηε κδζηζημί βζα κα ημ θάιε. 

 Ομ ηαηακαθχκμοιε υθμ ηαζ δεκ ημ πεηάιε πμοεεκά. 

Θδκ λεπκάιε υηζ δίκεηαζ ακηί-δχνμο δδθαδή ακηί βζα ημ ιεβάθμ δχνμ πμο είκαζ δ Θεία Ζμζκςκία, 

αθθά ηαζ ςξ επζπθέμκ δχνμ βζα αοημφξ πμο ημζκχκδζακ. Βδχ πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ μοδειία 

ζφβηνζζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιεηαλφ ημο ακηζδχνμο ηαζ ηδξ Θ. Ζμζκςκίαξ ή κα εεςνδεεί ημ ακηίδςνμ 

ςξ ―ζζάλζμ‖ ηδξ Θ.Ζμζκςκίαξ. 

Μζμ ακαθοηζηά: 

α. Ομ ακηίδςνμ αβαίκεζ απυ ηα πνυζθμνα, πμο πνμζεηυιζζακ ηαζ πνμζέθενακ μζ πζζημί, 

πνμηεζιέκμο κα ηεθεζεεί δ Θ.Ηεζημονβία. (βζ‘αοηυ ηαζ δ μκμιαζία ―πνυζθμνμ‖, απυ ημ νήια 

πνμζθένς). Ομ πνυζθμνμ γοιχκεηαζ ιε πνμζεοπέξ ηαζ εοιζάιαηα ηαζ ζθναβίγεηαζ ιε ηα ζφιαμθα ημο 

Ρνζζημφ ιαξ ΕC XC ΙΕΖΏ. Γζ‘αοηυ ήδδ απυ ηδκ παναζηεοή ημο εκέπεζ εοθμβία, δεκ είκαζ ημζκυξ άνημξ. 

Θε ημ πμο πνμζθένεηαζ ζημ Ώβζμ ΐήια, απμηηά αηυιδ ιεβαθφηενμ αβζαζιυ.  

Οεθζηά, αιέζςξ ιεηά ημκ Ζαεαβζαζιυ ηςκ Οζιίςκ Αχνςκ, υπμο ημ ηιήια ημο πνμζθυνμο, πμο 

πνμζημιίζεδηε ζημ Ώβζμ Αζζηάνζμ ηαζ ηδκ Ώβία Ονάπεγα, έβζκε Ξχια ηαζ Ώίια Ρνζζημφ, παίνκεζ μ 

Ηεζημονβυξ ηα ηάκζζηνα ιε ημ Ώκηίδςνμ έκα-έκα ηαζ ηα ορχκεζ ειπνυξ απυ ηδκ Ώβία Ονάπεγα 

θέβμκηαξ ―Θέβα ημ κμια ηδξ Ώβίαξ Ονζάδμξ‖. Έηζζ ημ Ώκηίδςνμ απμηηά ηαζ ιζά αηυιδ εοθμβία.  
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Ξοιαμθίγεζ ημ ζχια ηδξ Ώεζπανεέκμο. Βίκαζ ηιήια ημο πνμζθυνμο, απ‘υπμο πνμήθεε μ Ώικυξ ημο 

Θεμφ. Ζαζ άημοζα ηάπμηε έκα παζδάηζ πμο ημζκχκδζε κα πνμζένπεηαζ ζημ Ώκηίδςνμ ηαζ κα θέεζ, 

―ιαιά, κα πάνμοιε ηχνα ηαζ ηδκ Μακαβία ιαξ‖. 

α. Ζαθυ είκαζ ημ Ώκηίδςνμ κα οπάνπεζ ζε έκα ηάκζζηνμ ημκηά ζε υζμοξ ημζκςκμφκ, χζηε αιέζςξ 

ιεηά ηδ Θ.Θεηάθδρδ κα θαιαάκμοκ έκα ημιιάηζ ηαζ κα ζπμββίγμοκ ηα πείθδ ηαζ ημ ζηυια ημοξ. 

β. Θενζημί απμγδημφκ ημ θεβυιεκμ ―Όρςια‖. Ώοηυ είκαζ Ώκηίδςνμ, αθθά ηέημζμ ημιιάηζ πμο κα 

δζαηδνεί ηδ ζθναβίδα ημο Ζονίμο (IC XC ΙΕΖΏ) πάκς ημο. Ζαζ ημ εεςνμφιε πζυ ηζιδηζηυ. Ομ 

πνμζθένεζ μ Εενεφξ ζε υζμοξ ήδδ είπακ πνμζημιίζεζ πνυζθμνμ βζά ηδκ ηέθεζδ ηδξ Θ.Ηεζημονβίαξ, ή 

ζε υζμοξ ηζιχκηαζ (ππ Αήιανπμξ ημο ηυπμο) ή ζε ζοββεκείξ ακενχπμο, ημο μπμίμο ηεθμφιε 

Θκδιυζοκμ, πνμξ πανδβμνίακ ημοξ ιεβαθοηένα. Ομφημ υιςξ δεκ πνέπεζ κα ηαηαθήβεζ κα βίκεηαζ 

αθμνιή λεζοκένβζαξ ή πανελδβήζεςκ. Ίδζα είκαζ δ εοθμβία πμο παίνκμοιε. Ώηυιδ ηαζ ιε ηα ρίπμοθα 

πμο απέιεζκακ ζημ ηάκζζηνμ!! Ζζ‘υζμ πζυ εοθααζηή ηαζ ηαηακοηηζηή ηαζ ακχηενδ ηαζ εφηαηηδ είκαζ δ 

ροπή ιαξ, ηυζμ πζυ πμθφ ςθεθμφιεεα. 

δ. Μαίνκμκηαξ ημ ακηίδςνμ απυ ημ πένζ ημο Εενέα, ζοβπνυκςξ ηαζ επζημζκςκμφιε ιαγί ημο. Ομκ 

πνμζεββίγμοιε. Έηείκμξ θμοζιέκμξ ζηδκ ζενυηδηα ηαζ ηδ εεΤηή Ράνδ (ηαζ ζημκ ζδνχηα ζοπκά, έκακ 

λεπςνζζηυ ζδνχηα ηαηακφλεςξ) ηζ‘μζ εηηθδζζαγυιεκμζ, πμο ιέπνζ ηχνα ήηακ απέκακηζ, ηάπςξ 

απυιαηνμζ, κα ένπμκηαζ ηαζ κα ημκ εββίγμοκ, ζα κα εββίγμοκ ημκ ίδζμ ημ Ρνζζηυ ιαξ. Βηείκδ ηδ ζηζβιή 

ηαζ μ Εενέαξ εα δείλεζ ιζά δζαηνζηζηή μζηεζυηδηα πνμξ ηάεε ροπή ηδξ Βκμνίαξ ημο, εα ημοξ παζνεηήζεζ 

ιε ημ υκμιά ημοξ, εα ημοξ εοπδεεί, εα ζηείθεζ παζνεηίζιαηα ζε ηάπμζμκ ηαηάημζημ ηδξ μζημβεκείαξ 

ημη. Ηζηά υιςξ. Ζαζ πςνίξ δζαπφζεζξ ή πθδεςνζηά παιυβεθα ή άζπεηα εέιαηα ηαζ ηαεοζηενήζεζξ. 

Θέζα ζημ ηθίια ηδξ Ηεζημονβίαξ! 

ε. Ώνηεηέξ θμνέξ απυ ηα πνυζθμνα πμο έθενακ μζ πζζημί πενίζζερακ πμθθά. Βίκαζ εοθμβία αοηυ. 

Αείπκεζ πυζμ μζ πζζημί ζοιιεηέπμοκ ζημ ιεβάθμ βεβμκυξ ηδξ Θ.Ηεζημονβίαξ. Λζ Εενείξ ηναημφκ 

ςνζζιέκα, βζά κα θεζημονβήζμοκ εκδζαιέζςξ ηδξ εαδμιάδμξ, ηαζ ηα οπυθμζπα είκαζ επζηνεπηυ κα ηα 

δζμπεηεφζμοκ ζε ζπίηζα εοζεαχκ πνζζηζακχκ. Ξηεθεείηε ιάθζζηα υηακ οπάνπεζ πακδβφνζ, πυζα 

πενζζζεφμοκ!.. Αεκ είκαζ άημπμ κα ηα παναθάαμοκ μζ πζζημί, αθθά πνέπεζ κα παναηεεμφκ ζημ ηναπέγζ, 

υπμο ηαευιαζηε ηακμκζηα΄ηαζ ηάκμοιε πνμζεοπή, ηναπέγζ μζημβεκείαξ, υπμο υθα είκαζ εοθμβδιέκα ηαζ 

ζενά, ηαζ έηζζ ημ πνυζθμνμ, πμο ημ θαιαάκμοιε ςξ ρςιί, πνμζεέηεζ ζηδκ ζενυηδηα ημο ηναπεγζμφ 

ιαξ. Ππάνπεζ ηαζ δ πενίπηςζδ κα ημ θνοβακίζμοιε θίβμ, χζηε κα δζαηδνδεεί ηαζ κα ημ θαιαάκμοιε ιε 

ημ ηζάσ ιαξ. Λιμίςξ ηαζ εοθμβδιέκμ ηιήια Ώκηζδχνμο ιπμνμφιε κα θνοβακίγμοιε (βζά κα δζαηδνδεεί 

πμθθέξ ιένεξ), χζηε κα θαιαάκμοιε ημ πνςσ ηαηά ηδκ πνμζεοπή ιαξ.. 

 

5. Σι εμμξξύμε όσαμ λέμε «μμημόμετςη ξμξμάσψμ» ςση Θεία Λασπεία; Πξιξι 

μμημξμεύξμσαι; 

Μνζκ απυ υθα πνέπεζ κα λεηαεανίζμοιε ηζ ζδιαίκεζ ικδιυκεοζδ μκμιάηςκ ζηδκ εεία Ηαηνεία.  

Οα μκυιαηα, θμζπυκ, γχκηςκ ηαζ ηεεκεχηςκ, ικδιμκεφμκηαζ ζηδκ πνμζημιζδή, ηαηά ηδκ αημθμοεία 

ηδξ πνμεέζεςξ πμο βίκεηαζ ζημκ υνενμ. Βηεί βίκεηαζ δ ελαβςβή ηςκ ιενίδςκ απυ ημ πνυζθμνμ.  

Μνχηα θμζπυκ μ Εενέαξ ελάβεζ ημκ Ώικυ. Ώημθμφεςξ ελάβεζ ηδκ ιενίδα ηδξ Μακαβίαξ. Ξηδκ 

ζοκέπεζα ελάβεζ ηζξ ιενίδεξ ηςκ Ώββέθςκ ηαζ ηςκ Ώβίςκ. Οέθμξ ελάβεζ μ Ηεζημονβυξ ηαζ ιενίδεξ ιυκμ 

πνζζηζακχκ μνεμδυλςκ (δδθ.ααπηζζιέκςκ) γχκηςκ ηαζ ηεεκεχηςκ. Έηζζ ζημ Άβζμ Αζζηάνζμ ιε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ οπάνπεζ πθέμκ υθδ δ Βηηθδζία: Βπίβεζμξ ηαζ Λονάκζμξ ηαζ εκ ιέζς πάκηςκ μ Ζφνζμξ. Ώοηή 

είκαζ δ ιέθθμοζα ΐαζζθεία. 

Ξηδκ Θ. Ηεζημονβία ηα μκυιαηα ικδιμκεφμκηαζ (ιοζηζηχξ πάθζ) αιέζςξ ιεηά ημ ―Βλαζνέηςξ…‖, 

ιεηά ηδκ Μακαβία ηαζ ημοξ Ώβίμοξ αθθά ηαζ ημοξ θίθμοξ ημο Ρνζζημφ.(ημ ζδιείμ αοηυ θέβεηαζ 

ικδιυκεοζδ ηςκ Αζπηφπςκ). 

Ξδιακηζηυ επίζδξ είκαζ κα ακαθένμοιε ιζά απμ ηζξ εοπέξ πμο θέεζ μ Εενέαξ ηαηά ηδκ Εενυηενδ 

ζηζβιή ηδξ Θ.Ηεζημονβίαξ ζημ ‖ Οα Ξα εη ηςκ Ξςκ…‖  Βηζ πνμζθένμιεκ Ξμζ ηδκ θμβζηήκ 

ηαφηδκ θαηνείακ, οπέν ηςκ εκ πίζηεζ ακαπαοζαιέκςκ Μνμπαηυνςκ, Μαηένςκ, Μαηνζανπχκ, 
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Μνμθδηχκ, Ώπμζηυθςκ, Ζδνφηςκ, Βοαββεθζζηχκ, Θανηφνςκ, Λιμθμβδηχκ, Ββηναηεοηχκ ηαζ πακηυξ 

πκεφιαημξ Αζηαίμο εκ Μίζηεζ ηεηεθεζςιέκμο‖. 

 Ώπαναίηδηδ θμζπυκ πνμτπυεεζδ είκαζ δ Μίζηδ. Δ ζοκεζδδηή ζοιιεημπή ζηδκ Ώθήεεζα ηδξ 

Βηηθδζίαξ ιαξ. Θκδιμκεφεηαζ μ ηθήνμξ ηαζ μ θαυξ, υθδ δ Λνευδμλμξ Βηηθδζία. θμζ υζμζ ακήημοκ 

ζηδκ Λνευδμλδ μζημβέκεζα. θμζ υζμζ απμηεθμφκ ιέθδ ημο Ξχιαημξ ημο Εδζμφ Ρνζζημφ.  

Ώοηά υζμκ αθμνά ζηδκ θαηνεία ημο Ονζαδζημφ Θεμφ ακαθμνζηά ιε ηδκ ικδιυκεοζδ ηαζ ηδκ ηάλδ 

ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ ζηδκ Θ. Ηεζημονβία.  

Λζ Ηασημί υιςξ (ηαζ μζ Εενείξ ζηζξ αημιζηέξ ημοξ πνμζεοπέξ), υπζ ιυκμκ δεκ απαβμνεφεηαζ κα 

ικδιμκεφμοκ μκμιαζηζηά εηενυδμλμοξ αθθά ίζςξ ηαζ επζαάθθεηαζ εα θέβαιε. Βίκαζ ηαθή ηαζ 

εοθμβδιέκδ ζοκήεεζα ηαζ ημιπμζημίκζ κα ηάκμοιε ηαζ ζδζαίηενδ πνμζεοπή βζα υθμοξ υζμοξ είκαζ εηηυξ 

―Λζημβεκείαξ‖ βζα θςηζζιυ ηαζ έκηαλδ ζηδκ Ώθήεεζα ηδξ Μίζηδξ ιαξ. 

 

6. Εοισπέοεσαι μα μμημξμεύξτμε εσεπξθπήςκξτρ (Μξτςξτλμάμξτρ, Εβπαίξτρ 

κ.ά.) ή εσεπξδόνξτρ (Καθξλικξύρ, Ππξσεςσάμσερ, Μξμξυτςίσερ κ.ά.) ςση 

Θεία Λασπεία; 

πζ. Ηέιε «οπέν ηςκ εοζεαχκ ηαζ μνεμδυλςκ πνζζηζακχκ». Δ θαηνεία ηαζ ιάθζζηα δ Θεία 

Βοπανζζηία, είκαζ εζςηενζηή οπυεεζδ. Θέθμοιε κα βίκμοκ μνευδμλμζ; Θα βίκμοκ αοηά, ένπμκηαζ. Αυλα 

ης Θεχ. Θαξ ακαβηάγμοκ κα ηνέλμοιε.  … 

Θα πνέπεζ, θμζπυκ, εκ αβάπδ κα αθέπμοιε μζ ιεκ πνμξ ημοξ δε δζυηζ πθδζζάγμοιε ζηδκ μνεή 

ημπμεέηδζδ απέκακηζ ζηα πνάβιαηα. Ζζ υηακ, θμζπυκ, ένεεζ αοηή δ ιένα, πμο εα ένεεζ (δε λένς ακ εα 

ένεεζ ζηζξ διένεξ ιμο) ηαζ λένεηε, ηυηε; Δ θεζημονβία εα βίκεζ υπςξ ήηακε ηυηε, ζημοξ πνχημοξ 

αζχκεξ, ιέπνζ ημκ 8μ, 9μ, 10μ αζχκα πμο θέβαιε «ηαξ εφναξ ηαξ εφναξ εκ ζμθία πνυζπςιεκ». Ζαζ εα 

ημζηάγεζ μ έκαξ ημκ άθθμκ, ακ είκαζ μνευδμλμξ, κα ημκ παίνκεζ ηαζ κα ημο θέεζ «Ξαξ παναηαθχ πμθφ, 

αβέζηε ηχνα έλς (μζ ηαηδπμφιεκμζ, μζ ιεηακμμφκηεξ) βζα κα ηάκμοιε ημ ιοζηήνζμκ ηδξ Θείαξ 

Βοπανζζηίαξ». Ζαζ εα ημζκςκμφιε υθμζ, εα ελμιμθμβμφιεεα υθμζ, η.η.θ..  

Έπμοιε έκα δνυιμ αηυια, θμζπυκ. Ζάπμζμζ, δ «ιαβζά» πμο θέεζ μ Θαηνοβζάκκδξ, εα ιείκμοκ ηαζ εα 

θηάζεζ ζ‘ αοηυ ημ ζδιείμ. Άνα, πςνίξ θακαηζζιμφξ ηαζ πςνίξ απμθοηυηδηεξ. 

π. Γεϊργιοσ Δ. Μεταλλθνόσ 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Γριγοροι και ςιγανοί ιχοι (Ηεςτό – Κρφο) 
Έκα παζδί αβαίκεζ έλς απυ ηδκ ηάλδ ηαζ μ ανπδβυξ ηνφαεζ έκα ακηζηείιεκμ ζε ηάπμζμ ζδιείμ. 

Ένπεηαζ ημ παζδί απ' έλς ηαζ μ ανπδβυξ ημ ηαεμδδβεί, βζα κα ακαηαθφρεζ ημ ακηζηείιεκμ. ηακ μ 

ανπδβυξ ημ ηαεμδδβεί , βζα κα ακαηαθφρεζ ημ ακηζηείιεκμ. ηακ μ ανπδβυξ πηοπάεζ ανβά ηαζ νοειζηά 

ημ πένζ ημο ή έκα ιμθφαζ ζημ ηναπέγζ ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ιαηνζά απυ ημ ηνοιιέκμ ακηζηείιεκμ. Βάκ ημ 

παζδί πάνεζ ζςζηή ηαηεφεοκζδ ηυηε πηοπάεζ βνήβμνα. 

Θε ηδ ζεζνά ημοξ παίγμοκ υθα ηα παζδζά, αθμφ μ ανπδβυξ βζα ηάεε παζδί ηνφρεζ ζε άθθμ ιένμξ 

ημ ακηζηείιεκμ. πμζμ παζδί ακαηαθφρεζ ζε ιζηνυηενμ πνυκμ ημ ακηζηείιεκμ ηενδίγεζ. 

  

2. Πζραςμα λαβυρίνκου 
Ξε έκα δζάδνμιμ ιήημοξ 2-3 ιέηνςκ ημπμεεημφιε δζάθμνα ακηζηείιεκα (αζαθία, ιμθφαζα η.α.) 

Ομ παζδί αθέπεζ βζα θίβμ ηδ εέζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. Αέκμοιε ηα ιάηζα ημο ιε έκα ιακηήθζ ηαζ 

πνμζπαεεί κα πενάζεζ απέκακηζ πςνίξ κ' αημοιπήζεζ ηα ειπυδζα. Θπμνεί κα πςνίζμοιε ηα παζδζά ηδξ 

ηάλδξ ζε μιάδεξ ηαζ κα παίνκεζ έκα ααειυ ηάεε παζδί πμο πεηοπαίκεζ ηαζ έηζζ κα αβάθμοιε κζηήηνζα 

μιάδα. 
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ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Eκαξ ηφπμξ ζε ηαηυ πάθζ, βειάημξ βναηζμοκζέξ ζημ πνυζςπμ ηαζ ζημ θαζιυ , ζοκακηζέηαζ ιε έκα 

θίθμ ημο. Βηείκμξ ακήζοπμξ ημκ νςηά: 

- Θα ηαθά...Οί έπαεεξ ; είζαζ πάθζα. 

- Aζε, εάραιε πεεξ ηδκ πεεενά ιμο... 

- Ζαζ ηαθά, ηί είκαζ υθεξ αοηέξ μζ βναηζμοκζέξ ; 

- Αεκ ήεεθε !!! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ζ ΞΗΝ ΝΚΝΟΦΖ ΘΑΟΓΗΑ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=AkQMSvFAw6E  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AkQMSvFAw6E
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τμάμσηςη 12η 

 

αββασξκύπιακξ,  

9 -10 Ιαμξταπίξτ 2016 

Ππξλήχειρ και δειςιδαιμξμίερ 
 

1. Πξιερ δειςιδαιμξμίερ και ολάμερ μοξπεί μα ςτμαμσήςξτμε; Καλό θα είμαι 

μα σιρ γμψπίζξτμε, για μα σιρ αοξυεύγξτμε; 

«Ββχ είιαζ πμθφ ενήζημξ άκενςπμξ. Ια θακηαζηείηε υηζ πμηέ δεκ ανπίγς ηάπμζα ενβαζία διένα 

Ονίηδ...» Δ άβκμζα ηαζ δ ζφβποζδ είκαζ πνμθακήξ. 

Λζ δζάθμνεξ δεζζζδαζιμκίεξ ηαζ πνμθήρεζξ πμο ηαθαζπςνμφκ ημκ άκενςπμ είκαζ ηυζεξ πμθθέξ, πμο 

είκαζ αδφκαημκ κα ακαθενεμφκ υθεξ εδχ. 

Λζ ηάεε είδμοξ πνμθήρεζξ ηαζ δεζζζδαζιμκίεξ, ηα υπμζα είδςθα, είκαζ εκηεθχξ αζοιαίααζηα ηαζ 

ακηίεεηα ιε ηδκ πνζζηζακζηή πίζηδ ηαζ ζοκάια πνμζαάθμοκ ηδκ εθεοεενία ημο ακενχπμο. Δ ααεφηενδ 

αζηία ηςκ πνμθήρεςκ είκαζ δ έθθεζρδ πίζηδξ ηαζ ειπζζημζφκδξ ζημκ αθδεζκυ Θευ. Ζζ εδχ ζοιααίκεζ ημ 

πανάδμλμ: Λ άκενςπμξ ηδκ πίζηδ ζημκ Θευ ηδκ εεςνεί «μπζζεμδνυιδζδ» Οδκ ειπζζημζφκδ ζηδκ 

πάκζμθδ πνυκμζα Ομο ηδκ πενζθνμκεί. Ζαζ απυ ηδκ άθθδ οπμδμοθχκεηαζ ζε πνάβιαηα άθμβα ηαζ 

βεθμία, ζε πέηαθα ηαζ ηνειιφδζα, ζε ηαηαηάεζα ημο ηαθέ ηαζ ζε ηναπμοθυπανηα! 

Βίκαζ πμηέ δοκαηυκ, ηα ηαηαηάεζα ημο ηαθέ ζημ θθζηγάκζ κα απεζημκίζμοκ ημ ιέθθμκ; 

Βίκαζ πμηέ δοκαηυκ, μζ ηζκήζεζξ ηςκ άζηνςκ κα πνμζδζμνίγμοκ ηδκ γςή ιαξ; 

Βίκαζ πμηέ δοκαηυκ, δ διένα βεκκήζεςξ ηάεε ακενχπμο κα ημκ ηαηαηάζζεζ ζε γχδζμ-αζηενζζιυ, 

ηαζ κα ζζπφμοκ βζα εηαημιιφνζα ακενχπμοξ ημο ίδζμο γςδίμο μζ ίδζεξ μδδβίεξ πμο δίκμοκ μζ «εζδζημί 

αζηνμθυβμζ» ζηα ςνμζηυπζα; 

Βίκαζ πμηέ δοκαηυκ, ηάεε ηναπμοθυπανημ κα παίνκεζ αοεαίνεηα κυδια ηαζ κα μνίγεζ ηδκ γςή ιαξ; 

Θε πμζά θμβζηή μ ανζειυξ 13 ή δ ιένα Ονίηδ, θένκεζ ηαηυ; 

Θε πμζα θμβζηή ημ πέηαθμ θένκεζ βμφνζ; Ζαζ πμο ηδκ ανήηε ημ πέηαθμ ηδκ ζδζυηδηα κα απμιαηνφκεζ 

ηα ηαηά;  

Οα πασιαθζά, μζ πάκηνεξ, ηα ιάηζα έπμοκ ιεβαθφηενδ δφκαιδ απυ ημκ Ξηαονυ; 

Βίκαζ δοκαηυκ βζα ηάεε ηαηυ ή ακαπμδζά πμο ιαξ ζοιααίκεζ κα θηαίκε πάκηα ηάπμζμζ άθθμζ; Αεκ 

πήβε ηαθά μ αννααχκαξ; Ομο έηακακ ιάβζα. Αεκ πήβακ ηαθά μζ δμοθεζέξ; Ομκ βθςζζυθαβακ. Έπεζ 

πμκμηέθαθμ; Ομκ ιάηζαζακ. Ώθθά αξ πμφιε υηζ πνάβιαηζ έπμοιε απακςηέξ ακαπμδζέξ, πμο εα 

ηνέλμοιε;… ζηζξ «λειαηζάζηνεξ»; ή ζημκ Εενέα ηαζ ζηα ιοζηήνζα ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ; 

Θεβάθδ πθάκδ είκαζ επίζδξ ηα υκεζνα. Δ εηηθδζία ιαξ ζοιαμοθεφεζ κα απμννίπημοιε εκηεθχξ ηα 

υκεζνα. Δ πίζηδ ζηα υκεζνα υπζ ιυκμ δεκ ςθεθεί ηαευθμο αθθά ηνφαεζ ηενάζηζμοξ πκεοιαηζημφξ 

ηζκδφκμοξ. 

Ζαζ υιςξ υπζ ιυκμ πμθθμί επζννεπείξ ζηζξ πνμθήρεζξ ακαηνέπμοκ ζε μκεζνμηνίηεξ, αθθά πμθθμί είκαζ 

αοημί πμο επζδζχημοκ κα μκεζνεοημφκ(!!) ππ πμζυκ εα πακηνεοημφκ αάγμκηαξ ηάης απυ ημ ιαλζθάνζ 

ημοξ ημοθέηα απυ βάιμ ή έκα ημιιάηζ θακμονυπζηα… 

Δ πμζηζθία υιςξ ηςκ πνμθήρεςκ είκαζ ακελάκηθδηδ. 

Θε πμζα θμβζηή δομ αδένθζα δεκ ιπμνμφκ κα πακηνεοημφκ ιέζα ζημκ ίδζμ πνυκμ; Ή αδένθζα 

βεκκδιέκα ηαηά ημκ ίδζμ ιήκα άθθμο έημοξ, δεκ «ηάκεζ» κα πανεονεεεί μ έκαξ ζημκ βάιμ ημο άθθμο; 

Θε πμζα θμβζηή δεκ «ηάκεζ» κα πακηνεοημφιε ιήκα Θάζμ ή ζε δίζεηημ έημξ; 

Θε πμζα θμβζηή αοημί πμο εα παναθάαμοκ ημκ ημοιπάνμ πνέπεζ κα βονίζμοκ απυ άθθμ δνυιμ βζα 

κα ιδκ «παθάζεζ» μ βάιμξ; 

Θε πμζα θμβζηή δεκ ηάκεζ ημ κζυπακηνμ γεοβάνζ κα θοηέρεζ δέκηνα ηαηά ημκ πνχημ πνυκμ ημο 

βάιμο ημοξ; 
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Γζαηί δ κφθδ δεκ πνέπεζ κα ζημοπίζεζ ημ ζπίηζ ηδξ ηδκ πνχηδ εαδμιάδα ιεηά ημκ βάιμ ηδξ. 

Γζαηί θέιε υηζ «παθάεζ» ημ πνμλεκζυ ακ ιπμφιε απυ ιζα είζμδμ ηαζ αβμφιε απυ ιζα άθθδ; 

Ώθθά ηαζ βζα ηδκ ηεηκμβμκία πυζεξ πνμθήρεζξ πάνπμοκ…ππ Ώκ αημφζεζ δ ιδηένα κα θαθεί 

ημοημοαάβζα εα βεκκήζεζ ημνίηζζ, ακ αημφζεζ ιπμφθμ, εα βεκκήζεζ αβυνζ. Οδκ υβδμδ διένα ακηί κα 

ένεεζ μ Εενέαξ ηαζ κα δίκεηαζ ημ υκμια ημο παζδζμφ, πμθθέξ ιδηένεξ θηζάπκμοκ βθοηά βζα κα 

βθοηάκμοκ ηζξ «ιμίνεξ», κα‘ πεζ ημ παζδί ηαθή ιμίνα. 

Ζαζ πμθθμί ηέθμξ ακηί κα εθμδζάγμοκ ηα παζδζά ημοξ ιε ημ πακίζπονμ υπθμ ημο ζηαονμφ , ηα 

ειπζζηεφμκηαζ ζηζξ πνάζζκεξ, ιπθε ηαζ ηυηηζκεξ πάκηνεξ ηαζ ζηα εζδςθμθαηνζηά θοθαηηά. 

Δ πανμοζία εκυξ ηθδνζημφ εζδζηά ημ πνςί είκαζ βζα ανηεημφξ ηαηυξ μζςκυξ! 

Μμθθμί είκαζ αοημί πμο απαβμνεφμοκ ζημκ ζενέα κα επζζηεθηεί έκακ αζεεκή ζημ ζπίηζ ή ζημ 

κμζμημιείμ θυβς ηδξ πνυθδρδξ πμο επζηναηεί υηζ δ πανμοζία ημο ηθδνζημφ εα πνμηαθέζεζ ημκ 

εάκαημ ημο! Ώοηά υιςξ απμηεθμφκ πθάκδ ηαζ αζέαεζα ημο ακενχπμο πνμξ ημκ Θευ ηαζ ημκ θεζημονβυ 

ημο… 

Αεκ είκαζ επίζδξ θίβεξ μζ θμνέξ πμο μζ πνζζηζακμί γδημφκ πανάθμβα πνάβιαηα απυ ημοξ ζενείξ ππ 

ηδκ γχκδ, ηδκ άβζα γέζδ, ημ άβζμ ιφνμ ηαζ πμθθά άθθα. Ομ πεζνυηενμ είκαζ υηζ γδημφκ υθα αοηά βζαηί 

έηζζ ημοξ ζοιαμφθερε ηάπμζμξ ιάβμξ… 

Ζαζ έπεηαζ ζοκέπεζα…ημ αθάηζ ιδκ ποεεί ηάης, μφηε ηαθέξ ή θάδζ…ημ ηναζί δεκ πεζνάγεζ, πνμξ 

Θεμφ ιδκ ζπάζεζ ηαενέπηδξ ηαζ ακ οπάνπεζ ηγάηζ ηαζ ηνίγμοκ ηα λφθα…αθθμίιμκμ! ΐμοίγεζ ημ δελί αοηί; 

είκαζ βζα ηαθυ, ακ αμοίγεζ ημ ανζζηενυ είκαζ βζα ηαηυ…ηνειμπαίγεζ ημ ιάηζ; θαβςιάνα ζηδκ ιφηδ ή ζημ 

πένζ; Λ θυλοβηαξ;… Θδκ λεπάζμοιε κα ακαθένμοιε ηδκ ιαφνδ βάηα… 

Μναβιαηζηά δεκ έπμοκ ηέθμξ μζ πνμθήρεζξ… Λζ πενζζζυηενεξ ίζςξ πνμθήρεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

ηέθμξ ηδξ επίβεζαξ γςήξ ημο ακενχπμο. Λ άκενςπμξ ηάπμζα ιένα, είηε ζε ααεφ βήναξ είηε ζε κευηενδ 

δθζηία εα έθεεζ ακηζιέηςπμξ «ιε ηδκ θμαενάκ χνακ ημο εακάημο». Ζακείξ υιςξ δεκ βκςνίγεζ πμζα εα 

είκαζ αοηή δ χνα, πανά ιυκμκ μ Θευξ, μ Ζφνζμξ ηδξ γςήξ ηαζ ημο εακάημο. Ομ ιυκμ πμο ιαξ 

πνμηνέπεζ είκαζ κα είιαζηε άβνοπκμζ ηαζ έημζιμζ: «Γνδβμνείηε!».  

Οδκ θζθάκενςπδ αοηή πνμηνμπή μζ άκενςπμζ θδζιμκμφκ ή αβκμμφκ ηαζ πνμζπαεμφκ κα ηνοθημφκ 

πίζς απυ ιφνζεξ πνμθήρεζξ. π.π. Λ αζεεκήξ λερφπδζε. Ξε πμθθά πςνζά ηνέπμοκ κα πφζμοκ υθα ηα 

κενά απυ δμπεία ηαζ άθθα ζηεφδ βζαηί ημ κενυ αοηυ εεςνείηαζ πεεαιέκμ. Θυθζξ αβαίκεζ μ κεηνυξ απυ 

ηδκ πυνηα ζπάκε έκα πζάημ, έκα ζηεφμξ βζα κα ιείκεζ εηεί ημ ηαηυ…Άθθμζ πάθζ ημπμεεημφκ ζημκ ηάθμ 

δζάθμνα ηνυθζια βζα κα θάεζ μ κεηνυξ. Μμθθμί είκαζ αοημί πμο βονίγμοκ απυ άθθμ δνυιμ βζα κα ιδκ 

δεοηενχζεζ ημ ηαηυ. Άθθμζ πάθζ δεκ ηνχκε ηνέαξ βζα ζανάκηα ιένεξ… 

Ομ πεζνυηενμ υιςξ απυ υθα είκαζ υηζ μζ πεκεμφκηεξ δεκ εηηθδζζάγμκηαζ βζαηί απαβμνεφεηαζ! Έηζζ 

οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο βζα πνυκζα μθυηθδνα δεκ εηηθδζζάγμκηαζ δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηα ιοζηήνζα ηαζ 

απμηυπημκηαζ απυ ηδκ εηηθδζία. Ξηενμφκ ημκ εαοηυ ημοξ απυ ηδκ πανδβμνζά ηαζ ηδκ εθπίδα πμο δίκεζ 

δ εηηθδζία, απμιμκχκμκηαζ, θεείνμοκ ηδκ οβεία ημοξ ηαζ παναδίδμκηαζ ζε ζηέρεζξ απεθπζζίαξ. Γμοκ 

υπςξ μζ άεεμζ «μζ ιδ έπμκηεξ εθπίδα» ηαζ δ γςή ημοξ ιεηααάθθεηαζ ζε ηναβςδία… 

Λ θυβμξ ημο Ώπμζηυθμο Βοαββεθζζημφ Εςάκκμο είκαζ ηαζ ζήιενα ελαζνεηζηά επίηαζνμξ: «Οεηκία, 

θοθάλαηε εαοημφξ απυ ηςκ εζδχθςκ» (Ώ‘ Εςάκ. 5, 21) 

Φυλλάδιο «Δειςιδαιμονίεσ και προλιψεισ», ζκδοςθ Ι. Μονισ αγματά 

 

2. Σι είμαι η βαςκαμία, σξ "μάσι"; Γιασί κάοξιξρ μοξπεί μα "μασιάςει" και 

κάοξιξρ άλλξρ όφι; 

Δ Βηηθδζία ιαξ δέπεηαζ ηδκ ααζηακία, δδθαδή ηδκ επέιααζδ ημο πμκδνμφ πκεφιαημξ ηαζ ηδ 

εεςνεί ένβμ ημο δζααυθμο. Ξπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε ημκ θευκμ ηαζ ηδκ γήθεζα. 

Γζ‘ αοηυ ηαζ δ εοπή ηαηά ηδξ ααζηακίαξ (πμο δζααάγεηαζ ιυκμ απυ Εενέα) θέεζ ιεηαλφ άθθςκ: 

…απυζηδζμκ πάζακ δζααμθζηήκ εκένβεζακ, πάζακ ζαηακζηήκ έθμδμ ηαζ πάζα επζαμοθήκ, πενζένβεζακ 

ηε πμκδνάκ ηαζ αθάαδκ ηαζ μθεαθιχκ ααζηακίακ ης θεμκενχκ ακενχπςκ απμ ημο δμφθμο ζμο ( 

υκμια ) ηαζ δ οπμ ςναζυηδημξ ή ακδνείαξ ή εοηοπίαξ ή γήθμο ή ηαζ θευκμο ααζηακίαξ ζοκέαδ,… 
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Ξηδκ απάκηδζδ ιαξ αοηή δεκ εα ακαθενεμφιε ζε αοηυκ πμο ―ιαηζάγεηαζ‖, αθθά ζε αοηυκ πμο 

―ιαηζάγεζ‖. Ζαζ αοηυ, βζαηί πνέπεζ κα ελεηάζμοιε ηαζ κα πμθειήζμοιε ηδκ πδβή ηδξ ααζηακίαξ. Ομ 

ενχηδια δεκ είκαζ βζαηί ―ιαξ πζάκεζ ημ ιάηζ‖, αθθά βζαηί ηάπμζμζ έπμοκ αοηή ηδκ ανκδηζηή ζηακυηδηα… 

Λ ηαεέκαξ απυ ειάξ ιπμνεί κα ιαηζάζεζ; πζ. Άνα αοηυξ πμο ιπμνεί, ηζ έπεζ ή ιάθθμκ ηζ ημο θείπεζ 

ηαζ ιεηαδίδεζ ανκδηζηή εκένβεζα ―δζα ηδξ μνάζεςξ‖; 

Βίπαιε υηζ μζ παηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ απμδίδμοκ ημ ιάηζ ζε ―δαζιυκζμ‖. Ώοηυξ πμο ιαηζάγεζ έπεζ 

―δαζιυκζμ‖. Ώημφβεηαζ αανφ αθθά έηζζ είκαζ. 

Ώοηυξ πμο ιαηζάγεζ, ζοκήεςξ απέπεζ απυ ηδκ εηηθδζία ηαζ ηα ιοζηήνζα ηδξ. Αεκ ελμιμθμβείηαζ, δεκ 

ημζκςκεί ηςκ Ώπνάκηςκ ιοζηδνίςκ, δεκ ηάκεζ ημκ Ξηαονυ ημο ή ηεθμζπάκηςκ ακήηεζ ζημ Ξχια ηδξ 

Βηηθδζίαξ αθθά δεκ ιεηέπεζ ζοκεζδδηά ζηα ιοζηήνζα ηδξ… ηαζ ιάθθμκ έηζζ είιαζηε μζ πενζζζυηενμζ: 

―μ θαυξ μφημξ ης ζηυιαηζ αοηχκ ηαζ ημζξ πείθεζί ιε ηζιά, δ δε ηανδία αοηχκ πυννς απέπεζ απ΄ ειμφ· 

(Θηε. 15, 8) 

Αοζηοπχξ, έηζζ είκαζ υζμ ηαζ ακ αημφβεηαζ άζπδια υζμ ηαζ ακ δεκ εέθμοιε κα ημ παναδεπημφιε, δ 

απμπή ηαζ δ απμιάηνοκζδ απυ ημκ εείμ δνυιμ απυ ημκ ιδ εηηθδζζαζιυ, ιυκμ πυνηεξ ακμίβεζ ζημκ 

δζάαμθμ ιε υ,ηζ ιπμνεί κα ζοκεπάβεηαζ αοηυ. 

Λ ηαεέκαξ απυ ειάξ θμζπυκ, πνέπεζ κα ελεηάζεζ ημκ εαοηυ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ εζθζηνζκή ζοιιεημπή 

ημο ζηα ιοζηήνζα ηαζ ζημκ εηηθδζζαζιυ ηαζ κα αζθαθίζεζ ημκ εαοηυ ημο ιε ημ ιεβαθφηενμ υπθμ ηαηά 

ημο δζααυθμο πμο είκαζ μ Ξηαονυξ. 

 

3. Τοάπφει σύφη ή θεία Ππόμξια; 

Άγιοσ Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ 
«Ἄκ  ηφπδ ηάκῃ ηὸκ ηαθὸκ ἠ ηὸκ ηαηὸκ (ἄκενςπμκ), ηυηε βζαηὶ ζοιαμοθεφεζξ ηὰ παζδζά ζμο ηαὶ ηὰ 

κμοεεηεῖξ; Ὅθα ηυηε ἄζημπα ηαὶ παιέκα. Ἄκ  ηφπδ ηάκεζ ημὺξ πθμοζίμοξ, ηαὶ ημὺξ πηςπμφξ, ηυηε δὲκ 

πνεζάγεηαζ ιυνθςζζξ, μὔηε ἀβὼκ δζὰ ἀπυηηδζζκ πενζμοζίαξ. Ἂκ δὲκ πάνπῃ Θευξ, ὁ ὁπμῖμξ ἐπμπηεφεζ 

ηὰ πάκηα , ηυηε δὲκ εὰ πῆνπε ηάλζξ ηαὶ ἁνιμκία , πςνὶξ δδθαδὴ ηὴκ πνυκμζάκ Ομο• Ἄκ δὲκ πάνπῃ 

Θεὸξ , πῶξ ἔβζκακ ὅθα αηά; Ζζ‘ ἂκ πάνπῃ, πῶξ ηὰ πανααθέπεζ αηά; Ἄκ πάθζ – ὅπςξ ζοιααίκεζ – ηὰ 

ἐδδιζμφνβδζεκ ὅθα, ηυηε πνυζεπε ηὴκ ἀζέαεζακ ηαὶ αθαζθδιίακ! 

 Ἂκ πάνπῃ ηφπδ, δὲκ πάνπεζ ηνίζζξ. 

 Ἂκ πάνπῃ ηφπδ, δὲκ πάνπεζ πίζηζξ. 

 Ἂκ πάνπῃ ηφπδ, δὲκ πάνπεζ Θευξ. 

 Ἄκ πάνπῃ ηφπδ, δὲκ πάνπεζ ἀνεηή. 

 Ἂκ πάνπῃ ηφπδ, δὲκ πάνπεζ ηαηία . 

 Ἄκ πάνπῃ ηφπδ, ὅθα ἄδζηα ηὰ ηάκμιε ηαὶ ἀκχθεθα ηὰ πμιέκμιε. 

Βἶκαζ κὰ εαοιάγῃ ηακείξ, ηὴκ Μάκζμθμκ, Αζηαίακ ηαὶ Ξημνβζηὴκ Μνυκμζακ ημῦ Μακαβάεμο Θεμῦ ηαὶ 

Μαηνυξ ιῶκ. Βἶκαζ κὰ βειίγῃ  ηανδία ιαξ, ἀπὸ εβκςιμζφκδκ ηαὶ ἐιπζζημζφκδκ πνὸξ ηὸκ 

Μακημδφκαιμκ Θεὸκ ηαὶ Μακημηνάημνα ημῦ ηυζιμο. Βἶκαζ  πίζηζξ πμὺ πνέπεζ κὰ ιᾶξ ηάκῃ δοκαημὺξ 

ηζ‘ ἀπμθαζζζηζημὺξ εἰξ ηὴκ γςὴκ , ὥζηε κὰ πνμπςνμῦιε εἰξ ηὸκ δνυιμκ ηῆξ ἀνεηῆξ. Βἶκαζ αηή,  

ὁπμία ιᾶξ δίδεζ δφκαιζκ, κὰ ιὴ θοβίζςιεκ εἰξ ηὰξ δοζημθίαξ ηῆξ γςῆξ, ηὰξ δμηζιαζίαξ ηαὶ ηὰξ εθίρεζξ. 

Βἶκαζ  Θεία Μνυκμζα βζὰ ὅθμοξ ηαὶ βζὰ ὅθα». 

  

4. Тι είμαι η αςσπoλoγία;  

Аζηνoθoβία είκαζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηα άζηνα βζα ηδκ πνυβκςζδ ηoο ιέθθoκηoξ. Аκαπηφπεδηε ζηoοξ 

ανπαίoοξ θαoφξ, oζ oπoίoζ θάηνεοακ ηoκ ήθζo, ηδ ζεθήκδ ηαζ ηάπoζα αζηένζα ςξ εεoφξ. Ππήνπακ ηαθά 

ηαζ ηαηά αζηένζα. Δ ζεθήκδ ήηακ ηαηυξ εευξ, βζ‘ αοηυ, υηακ ηάπoζoξ πάεαζκε δαζιoκoθδρία, έθεβακ 

υηζ έπαεε ζεθδκζαζιυ, υηζ δδθαδή ηoκ επδνέαζε δ ηαηή ζεθήκδ. 

Оζ αζηνoθυβoζ έπoοκ ςξ ηεκηνζηή εέζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηoοξ ηα ελήξ: Оζ ζοζπεηζζιoί ηαζ δ εέζδ 

ηςκ άζηνςκ ηαηά ηδκ χνα ηδξ βέκκδζδξ επδνεάγoοκ ηo παναηηήνα ηαζ υθδ ηδ γςή ηoο ηάεε 

ακενχπoο. Тo γχδζo, δδθαδή o αζηενζζιυξ πoο πνoδβείηαζ ηδξ ακαηoθήξ ηoο ήθζoο ηαηά ηδ ιένα ηδξ 
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βέκκδζδξ, πνoζδζoνίγεζ απυθοηα ηoκ άκενςπo. Ξηoοξ δχδεηα ιδκζαίoοξ αζηενζζιoφξ oζ ανπαίoζ 

έδςζακ oκυιαηα ςξ επί ηo πθείζηoκ γχςκ (Ζνζυξ, Ηέςκ, Тαφνoξ, Іπεείξ, Аζβυηενςξ, Ζανηίκoξ, 

Ξηoνπζυξ), ηαζ βζ‘ αοηυ θέβoκηαζ γχδζα. Ξήιενα oζ αζηνoκυιoζ ζζπονίγoκηαζ πςξ οπάνπεζ ηαζ 13oξ 

αζηενζζιυξ. Άνα ηαηαννίπηεηαζ δ εεςνία ηςκ γςδίςκ, αθoφ δεκ οπάνπεζ ζηo έηoξ 13oξ ιήκαξ. 

Аκάθoβα ιε ηo γχδζo ηoο ηαεεκυξ, ηδ εέζδ ηoο ήθζoο, ηδξ ζεθήκδξ ηαζ ηςκ πθακδηχκ, 

ζπδιαηίγoοκ ηo ςνoζηυπζo ηδξ βέκκδζήξ ηoο, δδθαδή ηα αζηνoθoβζηά ζηoζπεία ηαζ ι‘ αοηά 

«δζααάγoοκ» ηo ιέθθoκ. Σνoζηυπζo ζδιαίκεζ αθέπς (ζηoπχ) ηo πνυκo (ηδκ χνα). Мυκo o αζηνoθυβoξ 

ιπoνεί κα «ελδβήζεζ» ηo ςνoζηυπζo. 

Оζ ανπαίoζ Ξπανηζάηεξ ηαεοζηένδζακ κα λεηζκήζoοκ βζα ηδ ιάπδ ηoο Мαναεχκα, επεζδή δεκ ηo 

επέηνεπακ ηα αζηνoθoβζηά δεδoιέκα. ηακ έθεαζακ, είπε ήδδ ηεθεζχζεζ δ ιάπδ ηαζ ηo ζηεθάκζ ηδξ 

κίηδξ ηo πήνακ ιυκoκ oζ Аεδκαίoζ. 

Μoθθoί άκενςπoζ ζήιενα ζηδκ επoπή ηδξ επζζηήιδξ αβoνάγoοκ εθδιενίδεξ ηαζ πενζoδζηά ηαζ 

ακαγδηoφκ ηo ςνoζηυπζυ ηoοξ, βζα κα ηαεoνίζoοκ ηδ δνάζδ ηδξ διέναξ ή ηδξ εαδoιάδαξ. Ζάπoζoζ 

πoθζηζηoί ηαζ επζπεζνδιαηίεξ δεκ παίνκoοκ ηαιία απυθαζδ, ακ δε νςηήζoοκ ηoκ αζηνoθυβo ηoοξ. Ξηδκ 

oοζία βίκoκηαζ εφιαηα ζηα πένζα ηoο ζαηακά. О πoκδνυξ ιε ιεεoδεοιέκo ηνυπo ηoφξ oδδβεί ζηδκ 

ηαηαζηνoθή.  

 

5. Мήοψρ oι μελλoμσoλόγoι ςτγκπoσoύμ κι ατσoί έμα εοάγγελμα; 

Оζ «ιεθθoκηoθυβoζ» (αζηνoθυβoζ, ιάκηεζξ, πεζνoιάκηεζξ, ηαθειάκηεζξ, πανηoνίπηνεξ) πνoζπαεoφκ 

κα ανoοκ ηo ιέθθoκ ιέζς ηδξ απoηάθορήξ ηoο απυ ηάπoζα ακχηενδ δφκαιδ ή ηδξ επζηoζκςκίαξ δήεεκ 

ιε ηo Θευ. θoζ αοηoί, εα θέβαιε, είκαζ δζάθoνεξ ηαηδβoνίεξ ιέκηζoοι. Оζ ιάκηεζξ ηςκ ανπαίςκ 

Еθθήκςκ ζηδκ έηζηαζδ πίζηεοακ υηζ είπακ επζηoζκςκία ιε ηάπoζo εευ, ηo Αία ή ηoκ Аπυθθςκα ή ηoκ 

Αζυκοζo. 

Еηηυξ απυ εηείκoοξ πoο είκαζ ηζανθαηάκoζ, οπάνπoοκ ηαζ εηείκoζ πoο είκαζ υνβακα ηoο ζαηακά. 

Аοηυξ βκςνίγεζ ιυκo ηo πανεθευκ. Аοηή ηδ βκχζδ ηoο πανεθευκηoξ ηδ πνδζζιoπoζoφκ oζ 

«ιεθθoκηoθυβoζ», βζα κα εκηοπςζζάζoοκ ηα εφιαηά ηoοξ, κα ηα εθηφζoοκ ηoκηά ηoοξ ηαζ κα ηoοξ 

πάνoοκ πνήιαηα. Тo ιέθθoκ o ζαηακάξ άθθoηε ηo οπoεέηεζ απυ ηδκ πoθοπζθζεηή πείνα ηoο ηαζ άθθoηε 

ηo πνoζπεδζάγεζ αάζεζ ηδξ ηαηίαξ ηoο ηαζ πνoζπαεεί κα ηo πναβιαηoπoζήζεζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

πνυβκςζδ, πoο έδςζε ζηα υνβακά ηoο. 

θoζ αοηoί ανίζηoοκ «δoοθεζά», βζαηί oζ άκενςπoζ εέθoοκ κα ιάεoοκ ηo ιέθθoκ ηoοξ ηαζ, ακ είκαζ 

δοκαηυ, κα ηo πνoζδζoνίζoοκ. Аκ ηo ιέθθoκ ηo πνoβκςνίγεζξ, ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ζίβoονo ηαζ επoιέκςξ 

δεκ ιπoνείξ κα ηo αθθάλεζξ ηαηά ηζξ επζεοιίεξ ζoο. Ξοκήεςξ oζ «ιεθθoκηoθυβoζ» πoοθάκε εθπίδεξ ηαζ 

«πνoαθέπoοκ» βεκζηχξ εοκoσηέξ ελεθίλεζξ. Аκ βκςνίγoοκ ηαζ ηακέκα πνυαθδια, θέκε υηζ εα ένεεζ 

ηάπoζα θφζδ ηoο. θεξ oζ «πνoθδηείεξ» ηoοξ ζηδ ζοκηνζπηζηή πθεζoρδθία ηoοξ «αβαίκoοκ» 

απναβιαηoπoίδηεξ. Мυκoκ δ είζπναλδ εζυδςκ ζηo πoνηoθυθζ ηoοξ πναβιαηoπoζείηαζ!  

 

6. Тι είμαι o ομετμασιςμόρ; 

Еίκαζ δ επζηoζκςκία ιέζς εκδζάιεζςκ (ιέκηζoοι) ιε άβκςζηα πκεφιαηα ή πκεφιαηα δήεεκ κεηνχκ. 

Оζ πκεοιαηζζηέξ ζηδκ Аβία Гναθή oκoιάγoκηαζ κεηνoιάκηεζξ. О ααζζθζάξ Ξαoφθ, εκχ είπε δζχλεζ 

ηάεε ιάκηδ ηαζ κεηνoιάκηδ απυ ηδ πχνα ηoο (А΄ Вαζζθ. 28,3), πήβε ζε ιζα κεηνoιάκηζζζα (А΄ Вαζζθ. 

28,4-25). О Θευξ επέηνερε εδχ κα ένεεζ δ ροπή ηoο Ξαιoοήθ ηαζ κα ηoο πεζ υ,ηζ ηoο έθεβε ςξ 

γςκηακυξ: o Θευξ ηoκ ηαεαζνεί απυ ηδ ααζζθεία, βζαηί ήηακ ακοπάηoοoξ. Аκ ήηακ o δζάαoθoξ, πoο 

ζοκήεςξ πδβαίκεζ ζηoοξ κεηνoιάκηεζξ, εα ηoο έθεβε «ηαθά έηακεξ ηαζ ακοπάηoοζεξ ζηo Θευ, κα 

ζοκεπίζεζξ». Έκα άθθo ζηoζπείo βζα ηδκ πανoοζία ηoο Ξαιoοήθ είκαζ υηζ δ πνoθδηεία ηoο, υηζ o Ξαoφθ 

ηδκ επυιεκδ ιένα εα ζηoηςεεί, εηπθδνχεδηε. Δ ανπή ηαζ ηo ηέθoξ ηδξ γςήξ ακήηoοκ ιυκo ζηo Θευ. 

Оζ κεηνoιάκηεζξ ηαθoφκ πκεφιαηα κεηνχκ. Ξηδκ oοζία ένπεηαζ o ζαηακάξ ηαζ ιε ηέπκδ παναπθακά 

ηα εφιαηά ηoο. О Θευξ ηζξ ροπέξ ηςκ κεηνχκ ηζξ ιεηαθένεζ ζηoκ πκεοιαηζηυ ηυζιo, υπoο ακαιέκoοκ 
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ηδκ ηoζκή ακάζηαζδ βζα ηδκ ηνίζδ. Δ παναδoπή θακηαζιάηςκ είκαζ απoιεζκάνζ ηδξ εζδςθoθαηνίαξ ηαζ 

ελοπδνεηεί ηα ζπέδζα ηoο πoκδνoφ βζα παναπθάκδζδ ηςκ ακενχπςκ. 

Еηηυξ απυ ηoοξ κεηνoιάκηεζξ πκεοιαηζζηέξ, οπάνπoοκ ηζ αοηoί πoο επζηαθoφκηαζ πκεφιαηα, δήεεκ 

αβαεά. Δ πανoοζία ηςκ πκεοιάηςκ βίκεηαζ αζζεδηή ιε ηδκ ηίκδζδ ακηζηεζιέκςκ. 

Ξηo ελςηενζηυ οπάνπεζ ζηα παζδζηά ηαηαζηήιαηα ηo παζπκίδζ ηδξ ιάβζζζαξ. Тo παζπκίδζ αοηυ 

απoηεθείηαζ απυ έκα δίζηo ζηνoββοθυ ιε βναιιέκα βφνς-βφνς ηα βνάιιαηα ηoο αθθααήηoο ηαζ απυ 

έκα αέθoξ ζηδ ιέζδ πενζζηνεθυιεκo. Аθoφ ζοβηεκηνςεoφκ ηδ κφπηα ηαζ ζε ηαηάθθδθδ αζηνoθoβζηή 

διενoιδκία, ηάκoοκ υζoζ ανίζηoκηαζ βφνς ιία οανζζηζηή «πνoζεοπή» ζηo Θευ ηαζ δζαπζζηχκoοκ ιε 

ηδκ ηίκδζδ ηoο αέθoοξ ηδκ πανoοζία πκεφιαηoξ. Мεηά εέηoοκ ενςηήζεζξ ζηo πκεφια, ηζ αοηυ δείπκεζ 

έκα-έκα ηα βνάιιαηα ηςκ θέλεςκ ηδξ απάκηδζδξ.  

Ξηδ Νυδo ηo ηυθιδζακ ιενζηoί ιαεδηέξ Гοικαζίoο ηαζ ηνoιoηναηήεδηακ, βζαηί ιε ηζξ απακηήζεζξ 

ηoο ηoοξ oδδβoφζε ζηo ιίζoξ πνoξ άθθα άηoια, πνάβια ακηίεεηo πνoξ ηo εέθδια ηoο Θεoφ. Тνεζξ 

άθθoζ ιεζήθζηεξ επεζδή έηακακ ζηδκ εθδαεία ηoοξ επίηθδζδ πκεφιαηoξ απoηφβπακακ επακεζθδιιέκα 

βζα πoθθά πνυκζα κα ακoίλoοκ ηάπoζα επζπείνδζδ ηαζ κα δδιζoονβήζoοκ oζηoβέκεζα.  

 

7. Гιασί δεμ οπέοει μα κασαυεύγoτμε ςε αςσπoλόγoτρ, μέμσιoτμ, 

υλισζαμoύδερ και φαπσoπίφσπερ;  

Δ ηαηαθοβή ιαξ ζε «ιεθθoκηoθυβoοξ» απoηεθεί δείβια απζζηίαξ ζηo Θευ. О πζζηυξ ειπζζηεφεηαζ 

υθδ ηδ γςή ηoο ζηα πένζα ηoο Θεoφ ηαζ ηαηαθεφβεζ πάκηoηε ζ‘Аοηυκ γδηχκηαξ ηδ εεία Μνυκoζα. Аοηή 

δ πίζηδ ηoφ δίκεζ ηoονάβζo ζηζξ δοζηoθίεξ ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θoνέξ εθηφεζ ηδ αoήεεζα ηoο Θεoφ. 

Ξε πoθθoφξ ακενχπoοξ δ εκαζπυθδζδ ιε ηα αζηένζα θεζηoονβεί ςξ ιεηάεεζδ ηςκ θαεχκ ηδξ γςήξ 

ηoοξ ζηα αζηένζα. Ηέκε: «ηo υηζ εβχ έπς κεφνα ή επζηίκδοκo αοεoνιδηζζιυ ή oηζδήπoηε άθθo 

ανκδηζηυ, αοηυ oθείθεηαζ ζηo γχδζυ ιoο». Аκηί κα παθέρoοκ κα δζχλoοκ ηo πάεoξ απυ ιέζα ηoοξ, ηo 

απoδέπoκηαζ ςξ δδιζoονβία ζοιπακηζηήξ ηoζιζηήξ δφκαιδξ. Аοηή δ κooηνoπία oθείθεηαζ ζηδκ 

ροπoθoβζηή ακάβηδ κα ιδ νίπκoοιε ηδκ εοεφκδ ηςκ θαεχκ πάκς ιαξ, αθθά ηάπoο αθθoφ. Аπυ δς 

δδιζoονβήεδηε ηo παζπαθζάηζηo ηάρζιo ηoο Іoφδα, ζακ κα θηαίκε ιυκo oζ Еαναίoζ βζα ηo εάκαηo ηoο 

Ρνζζηoφ, ηζ υπζ ηαζ oζ δζηέξ ιαξ αιανηίεξ. 

Ξηo ίδζo πθαίζζo πoθθoί ακχνζιoζ ηαζ άαoοθoζ απoθαζίγoοκ βζα ηo ιέθθoκ ηoοξ ζηδνζγυιεκoζ υπζ ζηδ 

θoβζηή, αθθά ζηα γχδζα. Аοηoί κoιίγoοκ υηζ o αζηνoθυβoξ δζααάγεζ ηo ιέθθoκ ηoοξ ηαζ ηoοξ 

ηαηεοεφκεζ ζςζηά. Ξοκήεςξ παεαίκoοκ ιεβάθεξ απoηοπίεξ. Ζζ ακ δεκ απoηφπoοκ, πνoζπαεoφκ 

(αοεοπoααθθυιεκoζ) ιε ηάεε ηνυπo κα ζηδνίλoοκ ηδ θάεoξ ζοιαoοθή. Аοηoί πνoζανιυγoοκ ηo 

παναηηήνα ηoοξ ηαζ ηδ γςή ηoοξ ζηζξ αζηνoθoβζηέξ ηαηεοεφκζεζξ. Έκαξ «θέςκ» π.π., θέκε oζ 

αζηνoθυβoζ, έπεζ επζεεηζηή κooηνoπία. Аπ‘ αοηυ ηo αοεαίνεηo εέζθαηo ηάεε αθεθήξ «θέςκ» 

εηθνάγεηαζ ιε επζεεηζηυηδηα. 

Μoθθoί απυ ηoοξ βκήζζoοξ αζηνoθυβoοξ ηαζ ηα βκήζζα ιέκηζoοι ή ανίζηoκηαζ ζηδκ ηαηoπή ηάπoζoο 

πoκδνoφ πκεφιαηoξ ή ηαηαθεφβoοκ ζε ιαβζηά ηεπκάζιαηα, βζα κα πνoαθέρoοκ. Ζακείξ δεκ πνέπεζ κα 

δέπεηαζ κα ηoο πoοκ άβκςζηoζ ή βκςζηoί ηo ιέθθoκ ηoο ιε ηακέκακ ηνυπo. Ππάνπεζ ηίκδοκoξ κα 

ιπθέλεζ. Еζδζηά δεκ είκαζ ζςζηυ κα επζηoζκςκεί ιε βφθηζζζεξ ιάκηζζζεξ. Ζαηαηθέαoοκ ηoοξ αθεθείξ ηαζ 

ηoοξ ιπθέηoοκ ζηα πθoηάιζα ηoο ζαηακά ιε ηζξ επζηθήζεζξ ηoοξ. Ζακείξ κα ιδ ηoοξ δίκεζ νoφπα ή άθθα 

πνoζςπζηά είδδ, βζαηί ηάκoοκ ιαβεία ζ‘ αοηά. Оζ πενζζζυηενoζ «ιεθθoκηoθυβoζ» βζα κα ηαθοθεoφκ, 

εζηειιέκα αάγoοκ ζηo πχνo «ενβαζίαξ» ηoοξ εζηυκεξ. Еίκαζ oζ θφηoζ, πoο κηφκoκηαζ ιε πνoαζά 

πνoαάηoο, υπςξ είπε o Ρνζζηυξ (Мαηε. 7,15). 

О Θευξ ζηδκ Μαθαζά Αζαεήηδ απαβoνεφεζ κα οπάνπεζ ακάιεζα ζηo θαυ ηoο ιάκηδξ, oζςκoζηυπoξ, 

ιάβoξ ηαζ κεηνoιάκηδξ (Αεοη. 18,10-13 ηαζ Ηεοση. 19,26). Оζ ιάκηεζξ πνέπεζ κα εακαηχκoκηαζ ιε 

θζεoαoθζζιυ (Ηεοση. 20,27). О Вαζζθζάξ Іςζίαξ έδζςλε ηoοξ ζενείξ ηςκ εζδχθςκ, βζαηί πνυζθενακ 

εοζίεξ ζηoκ ήθζo, ζηδ ζεθήκδ, ζηα γχδζα ηαζ ζη‘ αζηένζα (Вαζζθ. Α΄ 23,5). Оζ πνoθήηεξ ελ oκυιαηoξ 

ηoο Ζονίoο απαβoνεφoοκ ηoοξ ρεοδoπνoθήηεξ πoο είκαζ oζ oζςκoζηυπoζ ηαζ oζ αζηνoθυβoζ. 

О απυζηoθoξ Μαφθoξ (Гαθ. 5,20) απαβoνεφεζ ηδ ιαβεία, ηδκ oπoία oκoιάγεζ θανιαηεία. 
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Мυκo άκενςπoξ άβζoξ, θςηζζιέκoξ απυ ηo Θευ, ιπoνεί κα θςηίγεηαζ ηαζ κα απoηαθφπηεζ ηo 

ιέθθoκ. Оζ άβζoζ ηoο Θεoφ δεκ παίνκoοκ πνήιαηα, υηακ πνoθδηεφoοκ. Аοηoί ιε ηζξ πνooνάζεζξ ηoοξ 

αoδεoφκ ηoοξ ακενχπoοξ κα ανoοκ ηo δνυιo ηδξ ζςηδνίαξ. 

Оζ αζηνoθυβoζ, ηα ιέκηζoοι, oζ ηαθειάκηεζξ, oζ πανηoιάκηεζξ ηαζ oζ πνήζηεξ ηανυ, ενβάγoκηαζ ιε 

ηδκ έιπκεοζδ πoκδνχκ πκεοιάηςκ. О Θευξ δεκ είκαζ ηυζo ιζηνυξ, πoο ζηoκ ηαθέ ή ζηα πανηζά κα 

θακενχκεζ ηo εέθδιά Тoο. Оφηε ελακαβηάγεηαζ κα θακενχζεζ ηo εέθδιά Тoο, υπoηε ηo εέθεζ o 

ηαεέκαξ. 

Ξηo Αεοηενoκυιζo (13,2-6) παναηηδνζζηζηά o Θευξ απαβoνεφεζ ιε ηoκ ρεοδoπνoθήηδ ηαζ ηoκ 

ενιδκεοηή oκείνςκ (oκεζνoηνίηδ). Ηέεζ εηεί: «ιδκ ηoκ αηoφζεηε εηείκoκ ηoκ πνoθήηδ ή ηoκ 

oκεζνoηνίηδ, βζαηί o Ζφνζoξ o Θευξ ζαξ εέθεζ κα ζαξ δoηζιάζεζ βζα κα δεζ ακ ηoκ αβαπάηε ιε υθδ ηδκ 

ηανδζά ζαξ ηαζ ι‘ υθδ ηδκ ροπή ζαξ» (Αεοη. 13,4). Мήπςξ ηαζ ζήιενα o Θευξ ακέπεηαζ ηδ δνάζδ ηςκ 

ζδιενζκχκ ρεοδoπνoθδηχκ-ιάκηεςκ, βζα κα δoηζιάζεζ ηδκ αβάπδ ιαξ ζ‘ Аοηυκ;  

 

8. Δε θα ήσαμ ψυέλιμo μα γμψπίζαμε σo μέλλoμ μαρ; 

О Θευξ απoηνφπηεζ ηo ιέθθoκ ιαξ, βζαηί δ βκχζδ ηoο εα ιαξ έαθαπηε. Αε ιαξ ζοιθένεζ κα 

βκςνίγoοιε εη ηςκ πνoηένςκ ηo ιέθθoκ ιαξ. Аκ δεκ είπαιε ηαθυ παναηηήνα ηαζ βκςνίγαιε υηζ ηo 

ιέθθoκ ιαξ εα είκαζ ηαθυ, πζεακυκ κα βζκυιαζηακ εβςζζηέξ, κα ηειπεθζάγαιε ζηδκ ενβαζία ηαζ κα 

λεπκoφζαιε ηo Θευ. Аκ π.π. ηάπoζoξ oηκδνυξ βκχνζγε υηζ εα πθoφηζγε ζηo ιέθθoκ, πζεακυκ απυ ηχνα 

κα βζκυηακ ηειπέθδξ. Аκηίεεηα, ακ βκχνζγε υηζ ηo ιέθθoκ εα είκαζ ηαηυ, εα οπήνπε o πεζναζιυξ κα 

ηoκ ηονίεοε δ απoβoήηεοζδ, δ oθζβoροπία ηαζ δ ιεθαβπoθία, πνζκ ένεoοκ oζ δοζηoθίεξ (αννχζηζεξ, 

απoηοπίεξ), ηαζ έηζζ εα παθoφζε ηδκ ροπή ηαζ ηδ γςή ηoο. Ίζςξ, υηακ ανβυηενα έθεoοκ oζ δοζηoθίεξ, 

oζ ζοκεήηεξ κα είκαζ δζαθoνεηζηέξ ηαζ o παναηηήναξ ηoο πζo χνζιoξ ηαζ δοκαηυξ, βζα κα ακηέλεζ ζ‘ 

αοηέξ ηαζ κα ιδκ ηαηααθδεεί απυ ηδκ ηαθαζπςνία. 

Оζ επζηοπίεξ ηαζ oζ απoηοπίεξ ζοκήεςξ ζηδ γςή εκαθθάζζoκηαζ. Ζακέκαξ δεκ έπεζ πάκηoηε επζηοπίεξ, 

oφηε ηo ακηίεεηo. Ζαζ oζ επζηοπίεξ ηαζ oζ απoηοπίεξ παίγoοκ εεηζηυ ή ανκδηζηυ νυθo ζηδ γςή ιαξ 

ακάθoβα ιε ηo παναηηήνα ιαξ: oζ απoηοπίεξ ηoκ ηαθυ ηoκ ηαπεζκχκoοκ, εκχ ηoκ ηαηυ ηoκ 

απoεαννφκoοκ απυ ηδ ζοκέπζζδ ηoο ηαηoφ· oζ επζηοπίεξ ηoκ ηαθυ ηoκ εκεαννφκoοκ ζηδ δνάζδ, εκχ 

ηoκ ηαηυ ηoκ oδδβoφκ ζηoκ εβςζζιυ. 

Ζαζ ζηζξ δφo πενζπηχζεζξ ηδξ πνυβκςζδξ ηoο ιέθθoκηoξ πoθθoί οανζζηζηά εα παναπoκζoφκηακ, εα 

ηνίκακ ηαζ εα ηαηδβoνoφζακ ηoκ Θευ βζα ηζξ επζθoβέξ Тoο. Ζάηζ δε εα ηoοξ άνεζε, ηάηζ εα ηoοξ ήηακ 

εθθζπέξ. Θα αζεαoφζακ θέβoκηαξ ζηo Θευ: «εδχ ιε αδζηείξ, εηεί ιε οπoηζιάξ», «δε ιoο θηάκεζ αοηυ 

ηo ηαθυ, εέθς πενζζζυηενα», «εέθς ηδκ άθθδ εοκoσηή θφζδ», «βζαηί εα ιε ηαθαζπςνήζεζξ ειέκα ηυζo 

πoθφ ηαζ υπζ ηoκ άθθo;», «είζαζ πoθφ ζηθδνυξ, πoο εα επζηνέρεζξ κα ηαθαζπςνδεχ ηυζo πoθφ»…. 

Тo ιέθθoκ ιαξ δεκ ελανηάηαζ ιυκoκ απυ ηo Θευ, αθθά ηαζ απυ ηδ δζηή ιαξ εθεοεενία. Δ ιεθθoκηζηή 

εέθδζή ιαξ είκαζ άβκςζηδ. Ζάεε θoνά απoθαζίγoοιε επδνεαζιέκoζ απυ πoθθoφξ αζηάειδηoοξ 

πανάβoκηεξ. О Θευξ αoδεά, αθoφ ειείξ απoθαζίζoοιε. Гκςνίγoκηαξ εη ηςκ πνoηένςκ ηo ιέθθoκ ιαξ, 

εα πενζoνζγυηακ δ εθεοεενία ιαξ ηαζ δ δοκαηυηδηα πoθθαπθχκ επζθoβχκ ηαζ έηζζ εα πάκoκηακ δ 

κoζηζιζά ηδξ γςήξ. Тυηε εα οπoηαζζυιαζηακ ζηδ ιoίνα ιαξ ηαζ εα ήιαζηακ αδνακείξ πενζιέκoκηαξ 

αανζεζηδιέκα ηα ακαιεκυιεκα ή εα εκενβoφζαιε παεδηζηά αάζεζ ηςκ ιεθθoκηζηχκ πνooπηζηχκ. Тυηε 

ηo ιέθθoκ εα πνoζδζυνζγε ηo πανυκ, ηζ υπζ ηo πανυκ ηo ιέθθoκ, υπςξ βίκεηαζ ζήιενα. Δ εθεοεενία ηoο 

ακενχπoο πoθθέξ θoνέξ ακαζνεί ηαζ ηo εέθδια ηoο Θεoφ. Еκχ o Θευξ δε εέθεζ πoθέιoοξ, oζ άκενςπoζ 

αθθδθoζηoηχκoκηαζ. Еκχ o Θευξ δδιζoονβεί ροπή ιε ηδ ζφθθδρδ ηoο ειανφoο, oζ βoκείξ ζηαιαηoφκ 

ηδ γςή ηoο ιε ηδκ έηηνςζδ. 

О Θευξ ζηα εέιαηα ηδξ γςήξ ιαξ, ηα oπoία ζπεηίγoκηαζ ιε ηδκ εθεοεενία ιαξ, αηoθoοεεί ηo εέθδια 

ηo δζηυ ιαξ. Аκ o Θευξ πνoζδζυνζγε απυθοηα ηδ γςή ιαξ, ηυηε δε εα έπνεπε κα ηνζεoφιε, βζαηί Аοηυξ 

εα έθηαζβε ηαζ βζα ηζξ αιανηίεξ ιαξ. О Θευξ πνoζδζoνίγεζ ηζξ βεκζηυηενεξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ιαξ ιε ηo 

εέθδιά Тoο, ηζ υπζ ιε ηζξ αζηνζηέξ δοκάιεζξ. 

Тo υηζ δε βκςνίγoοιε ηo ιέθθoκ ιαξ, ηάκεζ ηδ γςή ιαξ πζo εοπάνζζηδ, πζo αβςκζχδδ ηαζ 

πενζπεηεζχδδ. Δ αβςκία ηαζ ηo ααέααζo ηoο ιέθθoκηoξ βειίγoοκ ιε εθπίδα ηαζ πνoζιoκή ηδ γςή. Тo 
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άβκςζηo ιέθθoκ ιάξ ηάκεζ πζo πνoζεηηζηoφξ ζηζξ ζπέζεζξ ιαξ ιε ηoοξ ζοκακενχπoοξ (πάκηoηε 

πνεζαγυιαζηε θίθoοξ), πζo πνoζεηηζηoφξ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ πνδιάηςκ (πζεακέξ δοζηoθίεξ ηαζ 

αζεέκεζεξ ζηo ιέθθoκ), πζo ηαπεζκoφξ ζηα αλζχιαηα (ηάπoηε ηα πάκoοιε πνυςνα), ηαζ πζo πζζηoφξ 

ζηo Θευ (ηoκ πνεζαγυιαζηε πάκηoηε).  

 

9. Πώρ μοoπoύμε μα δoύμε σημ αςσπoλoγία με σημ αολή λoγική; 

1. Еίκαζ ακελήβδηδ δ παναδoπή ηςκ αζηνoθυβςκ, υηζ ηα αζηένζα επδνεάγoοκ ηoκ άκενςπo ιυκo 

ηδ ζηζβιή ηδξ βέκκδζδξ. Ζαηά ηoοξ εκκέα ιήκεξ ηδξ εκδoιήηνζαξ γςήξ ηαζ ιεηά ηδ βέκκδζδ 

αδνακoπoζείηαζ δ αζηνζηή επίδναζδ; 

2. Μχξ δ αζηνζηή επίδναζδ ιεηαθένεηαζ ζηδ βδ απυ ηδκ πενζoπή ηςκ αζηένςκ, πoο απέπoοκ 

ηενάζηζεξ απoζηάζεζξ απυ ηδ βδ; О θςηζζιυξ ηςκ άζηνςκ αοηχκ, o oπoίoξ θεάκεζ ζηδ βδ, λεηίκδζε 

πνζκ απυ πζθζάδεξ ηαζ εηαηoιιφνζα πνυκζα. Оζ ιαηνζκoί αζηενζζιoί ιε ηζ είδoοξ δφκαιδ επδνεάγoοκ ηδκ 

ακενχπζκδ γςή ηαζ πνoζδζoνίγoοκ ηo ιέθθoκ ηδξ; Μνoθακχξ εδχ έπoοιε ηα παναιφεζα ηςκ ανπαίςκ 

ιε ηζξ ιoίνεξ ηαζ ηδκ εζιανιέκδ. 

3. Оζ αζηνoθυβoζ ηακέκα ιεβάθo βεβoκυξ δεκ πνoέαθερακ. Аκ πνoέαθεπακ ηo ιέθθoκ, έπνεπε κα 

εζδoπoζoφκ ηζξ πχνεξ βζα ηoοξ ζεζζιoφξ ηαζ κα πνoθάααζκακ ηoοξ εακάηoοξ ηςκ ζεζζιoπαεχκ. Аκ 

πνoέαθεπακ ηo ιέθθoκ, έπνεπε κα εζδoπoζoφζακ ηoοξ θαoφξ βζα ηδ ιεθθoκηζηή πανoοζία πανακoσηoφ 

δβέηδ, oφηςξ χζηε κα πνoθάαoοκ ηo ηαηυ πoο εα ηάκεζ. 

Ζαζ ηo δζηυ ηoοξ ιέθθoκ δεκ πνoαθέπoοκ. Аκ επζζηεπηυιεκoξ ηo πχνo ηoοξ ανπίζεζξ ηαζ ηoοξ 

ανίγεζξ, πoηέ δεκ ηo πενζιέκoοκ. Аθoφ πνoβκςνίγoοκ ηo ιέθθoκ, βζαηί δε ανίζηoοκ ηάπoζo ηοπενυ 

θαπείo ηαζ κα θφζoοκ ηo oζηoκoιζηυ πνυαθδια ηδξ γςήξ ηoοξ; Аκηί βζ‘ αοηυ, υιςξ πενζιέκoοκ ηάεε 

ιένα ηα αθεθή εφιαηά ηoοξ ηαζ πoοθάκε ηo δήεεκ θςηζζιυ ηoοξ απυ ηo Θευ. Аκ ήηακ απυ ηo Θευ, 

δεκ εα έπνεπε κα παίνκoοκ πνήιαηα. 

4. Аοηoί πoο πδβαίκoοκ κα ιάεoοκ ηo ιέθθoκ ηoοξ ζηoκ ηαθέ είκαζ ηoοθάπζζηoκ αθεθείξ. Еίκαζ 

δοκαηυκ o Θευξ ηo άβκςζηo ιέθθoκ, πoο ηo λένεζ ιυκo Аοηυξ, κα ηo απoηαθφπηεζ ζηα οπoθείιιαηα 

ηoο ηαθέ; О ηαεέκαξ ιπoνεί κα ηάκεζ έκα πείναια, πoο δείπκεζ ηo ακυδηo ηςκ ζζπονζζιχκ αοηχκ πoο 

ηαηαθεφβoοκ ζηoκ ηαθέ. Аκ θηζάλεζ ηαθέ βζα δφo θθζηγάκζα, ηαζ ιε ηα δφo ηoο πένζα πίκεζ 

ηαοηυπνoκα ηαζ ιε ηα δφo θθζηγάκζα, εα παναηδνήζεζ ζηo ηέθoξ, υηακ ηα βονίζεζ ακάπoδα, κα έπoοκ 

δδιζoονβδεεί εκηεθχξ δζαθoνεηζηά ζπέδζα. 

5. ζoζ ακαηνέπoοκ ζηα ςνoζηυπζα, αξ πάνoοκ ηδκ ίδζα διένα πoθθέξ εθδιενίδεξ. Θα δoοκ υηζ 

ηάεε αζηνoθυβoξ βνάθεζ δζαθoνεηζηά. Вέααζα υθoζ έπoοκ βεκζηυηδηεξ οπεηθοβήξ, υπςξ ζε ιία ηoπζηή 

εθδιενίδα: «Мδκ ηζκδεείηε αζαζηζηά, πνζκ πνάλεηε κα ζηεθεείηε ανηεηά, πνέπεζ κα αάθεηε 

πνoηεναζυηδηεξ, εα έπεηε πoθθέξ δοκαηυηδηεξ, ανπίγεηε ηαζ ηαηαθαααίκεηε ηoκ πενίβονυ ζαξ, πνέπεζ 

κα έπεηε ηα ιάηζα ζαξ ακoζπηά, ζοιπενζθενεείηε θoβζηά ηαζ ιδκ αβπςεείηε, ηαθφρηε ηα ηεκά ηoο 

πανεθευκηoξ, αηoφζηε ηδ βκχιδ ηςκ δζηχκ ζαξ, ιδκ απoιoκχκεζεε, κα είζηε έηoζιoζ βζα ηάεε 

εκδεπυιεκo». 

6. Δ ζεθήκδ ηαζ o ήθζoξ επδνεάγoοκ ηδ βδ ιε ηζξ αηηζκoαoθίεξ ηαζ ηoκ ιαβκδηζζιυ ηoοξ ηαζ 

πνoηαθoφκ δζάθoνα θοζζηά θαζκυιεκα, υπςξ παθίννoζεξ, ηνoπoπoίδζδ ηαζνoφ η.θπ., δεκ επδνεάγoοκ 

ηδκ ροπoθoβία ηoο ακενχπoο. Δ ροπoθoβία ηoο ακενχπoο εθάπζζηα επδνεάγεηαζ απυ ηo θοζζηυ 

πενζαάθθoκ. Έπoοιε παζδζά ηδκ ίδζα ιένα ηαζ χνα βεκκδιέκα ιε δζαθoνεηζηά ροπζηά βκςνίζιαηα ηαζ 

δζαθoνεηζηή πoνεία γςήξ. Тζ νυθo έπαζλακ ηα ηoζκά αζηνoθoβζηά ζηoζπεία; Ζακέκακ.  

 

10. Тι είμαι σα UFО; 

Тo 1947 o πζθυηoξ Kenneth Аrnold ζηδκ Аιενζηή ακέθενε υηζ είδε ηάπoζα άβκςζηα ακηζηείιεκα κα 

πεηoφκ. Аπυ ηυηε δ Оοθoθoβία εζζήθεε ζηo πνoζηήκζo ηαζ ηαηά πενζυδoοξ επακένπεηαζ ζηα ιέζα 

ιαγζηήξ εκδιένςζδξ. Δ ζοκεπήξ ακαθoνά ζηα UFО oδήβδζε ηάπoζoοξ κα πζζηεφζoοκ ζηδκ φπανλή 

ηoοξ.  
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Оζ ακαθoνέξ ζε UFО πνoένπoκηαζ είηε απυ παναηήνδζδ ζηναηζςηζηχκ ζηαθχκ άβκςζηςκ ιέπνζ 

ηυηε (π.π. ηα Stealth), είηε απυ ηδ θακηαζία εοθάκηαζηςκ ή ροπoπαεχκ, είηε απυ ιεηαθοζζηά 

oνάιαηα. 

Аλία έπoοκ ηα ιεηαθοζζηά oνάιαηα. Аοηά ηα UFО ηαηά ηδ βκχιδ ηoο ενεοκδηή π. Ξεναθείι Νυoογ 

ζηo αζαθίo ηoο: «Δ Оνεoδoλία ηαζ δ ενδζηεία ηoο ιέθθoκηoξ» πνέπεζ κα είκαζ δαζιoκoθoβζηά 

θαζκυιεκα. Ξηoοξ αίoοξ ηάπoζςκ αβίςκ ακαθένoκηαζ δαζιoκζηoί πεζναζιoί ιε δαζιoκζηέξ ειθακίζεζξ 

πανυιoζεξ ιε ηα oοθoθoβζηά θαζκυιεκα. Оζ δαίιoκεξ πανoοζζαγυιεκoζ ςξ ελςβήζκoζ ανήηακ έκα 

ηέπκαζια κα ζηνέθoοκ ηoοξ ακενχπoοξ ζε ελςβήζκoοξ ζςηήνεξ ιαηνζά απυ ηoκ πναβιαηζηυ Θευ. Тo 

ηίκδια ηδξ ‗Nέαξ Еπoπήξ‘, ηαεανά ακηζπνζζηζακζηυ, πνoπαβακδίγεζ οπέν ηςκ UFО. Έηζζ θεάζαιε ζηo 

ζδιείo κα δδιζoονβδεoφκ απυ ακενχπoοξ πoο ‗‗ήθεακ ζε επαθή‘‘ ιε ηα υκηα ηςκ UFО oιάδεξ 

θαηνείαξ ηςκ UFО. 

Оζ επζζηήιoκεξ ηδξ αζηνoθοζζηήξ δε δέπoκηαζ ηδκ φπανλδ ελςβήζκςκ επζζηέρεςκ. Гζ‘ αοηoφξ oζ 

ακαθoνέξ ηςκ UFО είκαζ απoηοήιαηα ηδξ θακηαζίαξ ή θοζζηά θαζκυιεκα ακελήβδηα απυ ηoοξ ιδ 

εζδζηoφξ. 

Аρχιμ. Мάξιμoσ Παναγιϊτoυ, «Nεανικζσ αναηθτιςεισ» -τ.  Аϋ: Zθτιματα πίςτεωσ,  

εκδ. Ι. Μονισ Παναγίασ Παραμυκίασ, Ρόδοσ 

 

11. Ήσαμ ξι σπειρ Μάγξι αςσπξλόγξι; 

Λζ αζηνμθυβμζ επζηαθμφκηαζ επίζδξ ημοξ Θάβμοξ ελ Ώκαημθχκ ηαζ ημ αζηένζ ηδξ ΐδεθεέι. Ξηδ 

ΐααοθχκα, θέβμοκ, βκχνζγακ πςξ δ αζηνζηή Ξφκμδμξ ηςκ Επεφςκ επεδείηκοε έκα κέμ άκδνα, πμο 

βεκκζέηαζ ζηζξ Εμοδασηέξ πυθεζξ ηδξ Μαθαζζηίκδξ. Ώοηυ ημ ζπάκζμ μονάκζμ βεβμκυξ ήηακ βζα ημοξ 

ζμθμφξ απυ ηδκ Ώκαημθή ζίβμονμ ζδιείμ βζα ηδκ βέκκδζδ εκυξ πκεοιαηζημφ δβέηδ. Έηζζ απυ υθμ ημκ 

αζηνμθμβζηυ ζοζπεηζζιυ ακαβκςνίζεδηε, υπζ ιυκμ ημ βεβμκυξ ηδξ βεκκήζεςξ ημφ δβέηδ αοημφ, αθθά 

πνμζδζμνίζεδηε ηαζ δ βεςβναθζηή εέζδ πμο επνυηεζημ κα βεκκδεεί (Dr. Lohmer, Christus und die 

Astrologie, Baumgartenverlag, Warpe-Billerbeck 1955, ζ. 16).  

 Ζαη‘ ανπήκ ζημ Θαηε. α‘ 1 δεκ ακαθένμκηαζ ιάβμζ εη ΐααοθχκμξ, αθθά ιάβμζ απυ ακαημθχκ. Βδχ 

ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε ηδκ ακαημθή ημφ ήθζμο, ιπμνμφιε υιςξ κα εηθάαμοιε ςξ ακαημθάξ ηαζ 

ηάπμζα πενζμπή πμο ανίζηεηαζ ακαημθζηά ηδξ Εμοδαίαξ. Βπμιέκςξ μ Εζπονζζιυξ υηζ ήζακ ιάβμζ απυ 

ηδκ ΐααοθχκα είκαζ ηαεανή θακηαζία. 

 Λζ αζηνμθυβμζ ζοκδέμοκ ημ πνυζςπμ ημφ Ρνζζημφ ιε ημκ Ζονίανπμ πάκς ζε ιζα Βπμπή ή ζε έκα 

Ζμζιζηυ Θήκα. Λ Ρνζζηυξ, θέβμοκ, είκαζ μ Αάζηαθμξ ηδξ Βπμπήξ ηςκ Επεφςκ. Ζαηά ζοκέπεζα, ιε ηδκ 

έκανλδ ηδξ Βπμπήξ αοηήξ ακειέκεημ απυ ημοξ αζηνμθυβμοξ κα ειθακζζεεί ζηδ βδ ηαζ μ Αάζηαθμξ 

(Ώααηάν) αοηήξ ηδξ επμπήξ, δδθαδή μ Ρνζζηυξ. 

ιςξ μζ ιάβμζ, ζφιθςκα ιε ημ Βοαββέθζμ, δεκ ακαγδημφκ ηάπμζμ Δβέηδ ημφ Ζμζιζημφ Θήκα ηςκ Ε-

πεφςκ, αθθά νςημφκ: πμο έζηζκ μ ηεπεείξ ααζζθεφξ ηςκ Εμοδαίςκ; (Θαηε. 6′ 2). Το Ευαγγζλιο δεν μιλάει 

για κάποιο υπολογιςμό τοφ τόπου γεννιςεωσ με βάςθ τουσ ςυνδυαςμοφσ των αςτζρων. Οι μάγοζ 

αημθμοεμφκ έκα μναηυ αζηένζ: είδμιεκ βαν αοημφ ημκ αζηένα εκ ηδ ακαημθή ηαζ ήθεμιεκ…. 

Μανεηήνδζακ δδθαδή ημ αζηένζ εηείκμ ηαζ δεκ έηακακ ηάπμζμοξ οπμθμβζζιμφξ. 

 Λ F.W. Haack, ζοβηνίκμκηαξ ημοξ ιάβμοξ απυ ακαημθχκ ιε ημοξ ζδιενζκμφξ αζηνμθυβμοξ, 

οπμβναιιίγεζ υηζ μζ ιάβμζ εηείκμζ δεκ ιπμνμφκ κα ηαοηζζημφκ ιε ημοξ ζδιενζκμφξ αζηνμθυβμοξ. Λ 

ζδιενζκυξ αζηνμθυβμξ ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ αζηνμκυιμ δ ιε ημκ επζζηδιμκζηυ παναηδνδηή 

ηςκ άζηνςκ. Δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημκ αζηνμκυιμ ηαζ ημκ αζηνμθυβμ δεκ οπήνπε ηαηά ηδκ επμπή 

ημφ Εδζμφ Ρνζζημφ. Ξημοξ εζδζημφξ, πμο ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα ελέηαγακ ηα άζηνα, δεκ έπμοιε ιυκμ 

ημοξ πνμβυκμοξ ηςκ αζηνμκυιςκ, αθθά ηαζ ημοξ πνμπάημνεξ ηςκ αζηνμθυβςκ. Αίπθα απυ ημοξ 

ιάβμοξ, δδθαδή ημοξ ζμθμφξ απυ ηδκ Ώκαημθή, οπήνπακ ηαζ μζ επαββεθιαηίεξ ιάκηεζξ, πμο ζηδ 

ιέεμδμ ημοξ δεκ δζέθενακ ηαευθμο απυ ημοξ ζδιενζκμφξ αζηνμθυβμοξ ηςκ ςνμζημπίςκ. Γζα ηέημζμοξ 

ιάκηεζξ δεκ βίκεηαζ θυβμξ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο Βοαββεθίμο ημφ Θαηεαίμο. 

 Ομ αζηένζ θμζπυκ ηδξ ΐδεθεέι δεκ έπεζ ηαιιία απμθφηςξ ζπέζδ ιε ημοξ ζδιενζκμφξ αζηνμθυβμοξ. 

Ώθθά ηαζ μπμζμδήπμηε άθθμ εδάθζμ ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ ηζ ακ επζηαθεζεμφκ μζ αζηνμθυβμζ, δεκ θέεζ βζ‘ 
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αοημφξ ηίπμηα, βζαηί ζίβμονα είκαζ άζπεημ: Αεκ ιπμνμφιε κα ημ ενιδκεφζμοιε ιε ηνυπμ πμο κα 

αηονχκεζ ημ ηφνζμ ιήκοια ηδξ ΐίαθμο. Οα ιυκα ζπεηζηά εδάθζα ηδξ Γναθήξ, πμο αθμνμφκ ημοξ 

αζηνμθυβμοξ ηαζ υθμοξ ημοξ ιάκηεζξ, είκαζ εηείκα, ιε ηα μπμία μ Θευξ ιαξ ζοκζζηά κα ιδκ έπμοιε 

ζπέζδ ι‘ αοημφξ. Αεκ παναθείπεζ ιάθζζηα κα οπμβναιιίζεζ ηζξ ζοκέπεζεξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα 

πανααμφιε ημ εέθδιά Ομο.  

(†) π. Αντϊνιοσ Αλεβιηόπουλοσ, Η Αςτρολογία ςτο φωσ τθσ Ορκοδοξίασ, Ακινα 1995 

 

12. Σι διαυξπεσικό έφει... σξ χψμί αοό σα Ιεπξςόλτμα; 

Δ επμπή ιαξ έπεζ μνεχξ παναηηδνζζεεί ςξ επμπή ρεφδμοξ ηαζ ζοβπφζεςξ. Λ άνπμκηαξ ημο 

ζηυημοξ ηαζ παηέναξ ημο ρεφδμοξ έπεζ ελαπμθφζεζ πακημφ ηα υνβακά ημο βζα κα ηνααήλεζ ιαγί ημο 

ζηδκ ηυθαζδ υζμοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ ιπμνέζεζ. Ομ πεζνυηενμ απ‘ υθα, αθθά ηαζ ημ πζμ 

επζηοπέξ ηυθπμ ημο, είκαζ υηζ δεκ πνμζπαεεί κα απμιαηνφκεζ ημοξ ακενχπμοξ απυ ημκ Ρνζζηυ ηαζ ηδκ 

Βηηθδζία αθθά κα ιμθφκεζ αοηήκ ηδκ ζπέζδ ζοβπέμκηαξ ηδκ εοθάαεζα ηςκ πζζηχκ ιε πνάβιαηα 

ακηίεεηα πνμξ ηδκ δζδαζηαθία ηδξ Βηηθδζίαξ ηαζ άνα δαζιμκζηά. Βπί παναδείβιαηζ ηάπμζμξ θμνάεζ ημκ 

Οίιζμ Ξηαονυ ζημκ θαζιυ ημο ηαζ ιαγί έκα ―ιαηυπακδνμ‖. Δ πάνδ ημο Ξηαονμφ δεκ εκενβεί αθμφ είκαζ 

αθαζθδιία κα ηίεεηαζ δίπθα Ομο ημ ζφιαμθμ ηδξ δεζζζδαζιμκίαξ. πςξ παναηηδνζζηζηά έθεβε μ Γένςκ 

ΜαΎζζμξ: ―εάκ πέζμοκ ζηα αοβά πμο ηδβακίγμοιε αηαεανζίεξ ηυηε είκαζ βζα πέηαια ηα αοβά ιαγί ιε ημ 

ηδβάκζ‖.  

Ώοηή δ ζφβποζδ ζοιααίκεζ ζε πάνα πμθθέξ εηθάκζεζξ ηδξ γςήξ ιαξ. ιςξ ημ πανυκ έπεζ ςξ ζημπυ 

κα εκδιενχζεζ βζα ηάηζ πμο έπεζ οπμπέζεζ ζηδκ ακηίθδρή ιαξ ηαζ ημ εεςνήζαιε άηνςξ επζηίκδοκμ βζα 

ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ βζα ηδκ ζςιαηζηή ιαξ οβεία. Ομοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ανηεημί 

ιαξ νςημφκ βζα ηάπμζμ πνμγφιζ πμο πενζθένεηαζ απυ πένζ ζε πένζ- ηονίςξ βοκαζηχκ- ηαζ ημ μπμίμ υζμζ 

ημ θάαμοκ πνμηνέπμκηαζ κα ημ γοιχζμοκ πνμζεοπυιεκμζ (ακανςηζυιαζηε ζε πμζυκ ―εευ‖) βζα υ,ηζ 

επζεοιμφκ. Ομ γοιάνζ αοηυ πανμοζζάγεηαζ ιε δζάθμνα μκυιαηα πνμέθεοζδξ (π.π. απυ ηα Εενμζυθοια) 

ή θένεζ ημ υκμια ηάπμζμο ζοβπνυκμο Λζίμο (π.π. ημο Γένμκημξ Μασζίμο). Φοζζηά υπμζμξ δζαηαηέπεηαζ 

απυ βκήζζα μνευδμλδ πκεοιαηζηυηδηα ιπμνεί αιέζςξ κα δζαηνίκεζ ηδκ πθάκδ ζε ιζα ηέημζα 

πενίπηςζδ. Ώπυ ηακέκα έιπζζημ ή εζθζηνζκέξ πνυζςπμ, πμο ηαηέπεζ οπεφεοκδ εέζδ ζηδκ Βηηθδζία ή 

έζης πμο έπεζ μνεή ζπέζδ ι‘ Ώοηήκ, δεκ πζζημπμζείηαζ ηάπμζα ηέημζα πναηηζηή. Λζ Λνευδμλεξ 

πναηηζηέξ είκαζ βκςζηέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ βκςζηέξ (ανημηθαζία, ηυθθοαα ηθπ.). Ώηυιδ ηαζ ηα 

ζδζαίηενα έεζια, υπςξ δ πίηα ημο Ώβίμο Φακμονίμο, ηαηαθήβμοκ ζηδκ Βηηθδζία βζα κα εοθμβδεμφκ ηαζ 

δεκ παναζηεοάγμκηαζ απυ ηάηζ ―εζδζηυ‖ ηαζ ―ιοζηήνζμ‖. Βπίζδξ, είκαζ ηναοβαθέα ακηζεοαββεθζηή δ 

πνήζδ ροπμθμβζηήξ αίαξ χζηε κα θμαδεεί υπμζμξ ζηεθεεί κα ιδκ παναζηεοάζεζ ηδκ πίηα. Οζξ 

πενζζζυηενεξ θμνέξ δ ζοκηαβή πμο ζοκμδεφεζ ςξ ζοκήεςξ ημ γοιάνζ πνμεζδμπμζεί πςξ υπμζμξ δεκ 

εθανιυζεζ ηδκ δζαδζηαζία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζημκ εαοηυ ημο δζάθμνα ανκδηζηά πνάβιαηα. Ζαζ 

δζενςηυιεεα: Οζ ζπέζδ έπμοκ μζ εηθμαζζιμί ηαζ μζ ελακαβηαζιμί ιε ηδκ εθεοεενία ημο Ζονίμο ιαξ 

Εδζμφ Ρνζζημφ; Λ Ρνζζηυξ ιαξ ηαθεί ημκ ηαεέκα κα Ομκ αημθμοεήζεζ εκ εθεοεενία: ―υζηζξ εέθεζ μπίζς 

ιμο αημθμοεείκ‖.  

Αοζηοπχξ έπμοιε ζαθείξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία πςξ δ δζαδζηαζία αοηή πνμένπεηαζ απυ πχνμοξ 

απμηνοθζζηχκ ηδξ Ιέαξ Βπμπήξ. Ρνδζζιμπμζμφκ ακαημθζηέξ ενδζηεοηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ δζδαζηαθίεξ 

ακαιζβκφμκηαξ ζ‘ αοηέξ μκυιαηα ηαζ άθθα ζημζπεία ηδξ Λνεμδυλμο Βηηθδζίαξ. Ξηδκ ανπή ημο 

βνάιιαημξ πενζβνάραιε πυζμ θνζηηυ είκαζ αοηυ.  

Ώβαπδημί αδεθθμί, είκαζ ακενχπζκδ δ άβκμζα ή δ ζφβποζδ, υιςξ εάκ αημθμοεμφιε ηδκ αζθαθή 

μδυ ηδξ οπαημήξ εα είιαζηε πνμζηαηεοιέκμζ απυ ηάεε ηαηυ. Βίκαζ εειζηυ κα νςημφιε ημκ Μκεοιαηζηυ 

ιαξ Μαηένα βζα ηάεε εέια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πίζηδ. Βάκ αθμνμφζε ημ εέια ηδκ ζςιαηζηή ιαξ 

οβεία εα ζπεφδαιε κα πάνμοιε ηδκ ζοιαμοθή ημο βζαηνμφ ιαξ. Γζαηί αδζαθμνμφιε ηυζμ ηαζ 

εκενβμφιε απενίζηεπηα βζα ηδκ πκεοιαηζηή ιαξ οβεία; Γζαηί δεκ πνμζηνέπμοιε ζημοξ πκεοιαηζημφξ 

ιαξ ζαηνμφξ πμο έπεζ μνίζεζ δ Βηηθδζία ημο Ρνζζημφ;  

Ζθείκμκηαξ πνμηνέπμοιε παηνζηά υπμζμκ έπεζε ζ‘ αοηήκ ηδκ δαζιμκζηή παβίδα κα απμιαηνφκεζ 

μ,ηζδήπμηε έπεζ ζπέζδ ι‘ αοηήκ ηδκ οπυεεζδ ηαζ κα πνμζηνέλεζ εκ ιεηακμία ζημ ιοζηήνζμ ηδξ Ε. 
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Βλμιμθμβήζεςξ. Μνμηείκμοιε επίζδξ ηαζ ηδκ ηέθεζδ Ώβζαζιμφ ζηα ζπίηζα πμο εζζήθεακ ηέημζμο 

ακηζηείιεκα.  

Αρχιμ. Κφριλλοσ, Ι. Μ. Παντοκράτοροσ Μελιςςοχωρίου 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

 «ΣΟ ΕΚΑΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΘΕΙΣΕ ΟΣΙ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ Α 

ΚΡΤΒΕΣΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

 

Λ ιαηανζζηυξ π. Γαανζήθ Αζμκοζζάηδξ ημ 1916-1917 ανζζηυηακ ζημ Λνθάκζ ημο Μαββαίμο, 

οπεφεοκμξ ζε έκα ιεηυπζ ηδξ Θμκήξ ημο. Ξηδκ πενζμπή εηείκδ ζηάειεοε ηυηε ιία ιενανπία ζηναημφ. 

Θζα μιάδα αλζςιαηζηχκ, ιοδιέκμζ ζημκ πκεοιαηζζιυ, ζοκήεζγακ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ ηα ανάδζα βφνς 

απυ έκα ηναπέγζ ηαζ ιε ηδκ ιεζμθάαδζδ εκυξ ζηναηζχηδ-ιέκηζμοι, ηαθμφζακ ηα πκεφιαηα ημο 

ααζζθέςξ Γεςνβίμο, ημο Ονζημφπδ ηαζ άθθςκ δζαζήιςκ κεηνχκ. ηακ ημ ηναπεγάηζ εηζκείημ (ζδιείμ 

υηζ άνπζζε δ επζημζκςκία ιε ημ «πκεφια»!) έηακακ ενςηήζεζξ ηαζ εη ιένμοξ ημο «πκεφιαημξ» 

απακημφζε μ ζηναηζχηδξ –ιέκηζμοι. 

Έηοπε έκα ανάδο ζε ιζα ηέημζα ζφκαλδ κα πανεονίζηεηαζ ηαζ μ π. Γαανζήθ. Ζαηάθααε υηζ δ υθδ 

πνμζπάεεζα ήηακ επίηθδζδ δαζιυκςκ. ηακ έθοβακ, ανήηε ηδκ εοηαζνία κα ημθθήζεζ ηάης απυ ημ 

ηναπέγζ δφμ ηενζά ζε ζπήια Ξηαονμφ.ηακ λακαπήβακ ηαζ πνμζπάεδζακ κα επακαθάαμοκ ηδκ 

επίηθδζδ ηςκ «πκεοιάηςκ», δμηίιαζακ μδοκδνή έηπθδλδ. Βκχ «ηαθμφζακ» χνα πμθθή, ημ ηναπέγζ 

δεκ εηζκείημ απυ ηδκ εέζδ ημο ηαζ ημ «πκεφια» δεκ έηακε ηδκ ειθάκζζή ημο. Άνπζζακ κα ενεοκμφκ, 

ιήπςξ ηάπμζμξ ηάνθςζε ημ ηναπέγζ ζημ πάηςια! Ζαζ ενεοκχκηαξ, ακαηάθορακ ημκ Ξηαονυ απυ ηενί 

ηάης απυ ημ ηναπέγζ. 

-Ομ έηαια, βζα κα πεζζεείηε υηζ ζηδκ πνάλδ ζαξ ηνφαεηαζ δαζιμκζηή εκένβεζα, ημοξ είπε μ π. 

Γαανζήθ. 

Αεκ ημ παναδέπηδηακ. Ζαζ άνπζζακ κα αναδζάγμοκ δζάθμνεξ πκεοιαηζζηζηέξ εεςνίεξ, υηζ ηάπα ημ 

ηενί ζακ μοζία είκαζ «δέηηδξ ηαθυξ» ηαζ ζοβηεκηνχκεζ ημ… νεφια ηδξ επζημζκςκίαξ ηθπ. 

-Ζαθά, ημοξ είπε ηυηε μ π.Γαανζήθ. Ώθμφ θηαίεζ ημ ηενί, αθαζνέζαηέ ημ. Ώθθά κα ιμο επζηνέρεηε 

κα ηάις ηάηζ άθθμ. 

Ζαζ αθμφ άκαρε ημ έκα ηενί, ζπδιάηζζε ιε ημκ ηαπκυ έκα Ξηαονυ ηάης απυ ημ ηναπέγζ. Θεηά ημοξ 

είπε, κα ηάιμοκ ηζξ επζηθήζεζξ ημοξ. Άνπζζακ αοημί ηαζ πάθζ κα ηαθμφκ ηα δαζιυκζα. Ώθθά ημ ηναπεγάηζ 

πάθζ έιεκε αηίκδημ. Αεκ βζκυηακ ηίπμηε. Ώκαβηάζεδηακ ηυηε εη ηςκ πναβιάηςκ κα παναδεπεμφκ, υηζ 

δεκ είπακ κα ηάιμοκ ιε επζημζκςκία πκεοιάηςκ κεηνχκ ακενχπςκ, αθθά ιε ημ δζάαμθμ! Θε εηείκμκ, 

πμο «ςξ θέςκ ςνουιεκμξ πενζπαηεί γδηχκ, ηίκα ηαηαπίδ» αθθά ηαζ πμο δ δφκαιδ ηαζ μζ παβίδεξ ημο 

ηονζμθεηηζηά ζοκηνίαμκηαζ ιπνμζηά ζηδ δφκαιδ ημο Οζιίμο Ξηαονμφ, «θνίηηεζ βάν ηαζ ηνέιεζ ιδ 

θένςκ ηαεμνάκ αοημφ ηδκ δφκαιζκ». 

Βίκαζ βεβμκυξ, υηζ ζημοξ ηαζνμφξ ηδξ απμζηαζίαξ πμο γμφιε, δ ιαβεία, μ πκεοιαηζζιυξ ηαζ άθθεξ 

ζοκαθείξ επζδυζεζξ βκςνίγμοκ διένεξ δυλδξ. Λζ αββεθίεξ ηςκ ιέκηζμοι ζηζξ εθδιενίδεξ αολάκμκηαζ ηαζ 

πθδεφκμκηαζ. Γζαηί; 

Γζαηί μ άκενςπμξ, πμο αβάγεζ απυ ηδ γςή ημο ημ Θευ, εφημθα ηαηακηάεζ κα ράπκεζ βζα πανδβμνζά 

ηαζ ζηακμπμίδζδ ζε ηάπμζα οπμηαηάζηαηα ηδξ αθδεζκήξ πίζηδξ. Μεθαβςιέκμζ ζήιενα μζ άκενςπμζ ζηα 

αδζέλμδα ηαζ ζηα πνμαθήιαηά ημοξ, εφημθα παβζδεφμκηαζ ζηζξ ζημηεζκέξ παβίδεξ ημο πμκδνμφ, ημο 

επενμφ ηδξ ζςηδνίαξ ιαξ. Ζαζ ακηί κα ανμοκ θφηνςζδ, πέθημοκ ζε πεζνυηενμ ιπθέλζιμ ηαζ ζε 

ιεβαθφηενδ ηαθαζπςνία. 

Ζαζ υθα αοηά βζαηί; 

Γζαηί δεκ εέθμοκ κα παηήζμοκ ημ πυδζ ημοξ ζηδκ Βηηθδζία. Έζης ηαζ ακ είκαζ δου αήιαηα απυ ημ 

ζπίηζ ημοξ. Αεκ ακηέπμοκ ηδκ –έζης- πεκηάθεπηδ μνεμζηαζία ηδξ ηαεδιενζκήξ πνμζεοπήξ. Φμαμφκηαζ 

κα πζάζμοκ ζηα πένζα ημοξ έκα πκεοιαηζηυ αζαθίμ. Αζζηάγμοκ κα ηαθαζπςνήζμοκ θίβμ ηδκ «δέζπμζκα»-
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ημζθζά ημοξ ιε ηδκ ζςηήνζα άζηδζδ ηδξ κδζηείαξ. Ονέιμοκ ζηδκ ζηέρδ κα πάκε ζε πκεοιαηζηυ κα 

ελμιμθμβδεμφκ… 

Ζαζ έηζζ, ηεθείςξ βοικμί απυ μπμζαδήπμηε πνμζηαζία, ηαζ απμημζιζζιέκμζ πάκς ζημ ιαθαηυ 

ιαλζθανάηζ ηςκ παεχκ ημοξ, εφημθα «ηζζιπάκε» ημ θαζκμιεκζηά «πμνηαζηζηυ» δυθςια ημο ζαηακά. 

Ζαζ πέθημοκ εφιαηά ημο! 

Νφζαζ διάξ απυ ημο πμκδνμφ, Ζφνζε! 

Αρχιμ. άββασ Δθμθτρζασ 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Σπάω τα μπαλόνια 
Ρςνζζιέκμζ ζε δφμ μιάδεξ, πμο ζηδκ ηάεε ιία ακηζζημζπμφκ δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ ιπαθυκζα απυ 

υηζ ζηδκ άθθδ, πνμζπαεμφιε κα ζπάζμοιε ηα ιπαθυκζα ηδξ ακηίπαθδξ μιάδαξ. 

Πθζηά: ιπαθυκζα, ζπάβημξ  

3. Finishing line 
Δ μιάδα παναηάζζεηαζ ζε ιία εοεεία. Θε ημ πνχημ ζφκεδια, υθα ηα παζδζά θμοζηχκμοκ απυ έκα 

ιπαθυκζ ιέπνζ ηδκ ιέζδ ηαζ ιε ημ δεφηενμ ζφκεδια ηα αθήκμοκ πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ. 

Πθζηά: 20 ιπαθυκζα 

 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
 

- Γζαηνέ, ηαηάπζα ημ ηθανίκμ ιμο. 

- Βίζηε ηοπενυξ πμο δεκ είζηε πζακίζηαξ. 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΑ ΓΝ ΒΝΡΠΑΙΑ ΡΖΠ ΑΞΙΖΠΡΗΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=MCMfIKydLk4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MCMfIKydLk4
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τμάμσηςη 13η 

 

αββασξκύπιακξ,  

16 – 17 Ιαμξταπίξτ 2016 

Η Ιεπψςύμη και ξι Ιεπείρ 
 

 

1. Πξιξί είμαι ξι βαθμξί σηρ Ιεπψςύμηρ; 

Δ Εενςζφκδ δζαηνίκεηαζ ζε ηνεζξ ααειμφξ: 

α) ημο Αζαηυκμο, μ μπμίμξ δζαημκεί ημκ Εενέα ηαζ ημκ Βπίζημπμ ζηδκ ηέθεζδ ηςκ ιοζηδνίςκ. Αεκ 

ηεθεί ηακέκα ιοζηήνζμ ιυκμξ ημο ηαζ δ πεζνμημκία ημο ηεθείηαζ απυ ηακμκζηυ επίζημπμ ιεηά απυ ημκ 

ηαεαβζαζιυ ηςκ Οζιίςκ Αχνςκ (ιεηά ηδκ εηθχκδζδ: Ζαζ έζηαζ ηα εθέδ ημο ιεβάθμο Θεμφ ηαζ 

Ξςηήνμξ διχκ Εδζμφ Ρνζζημφ..) αηνζαχξ βζα κα είκαζ έημζιμξ κα δζαημκήζεζ ηαηά ηδ ιεηάδμζδ ηςκ 

Ώπνάκηςκ Θοζηδνίςκ. 

α) ημο Εενέςξ, μ μπμίμξ ηεθεί υθα ηα ιοζηήνζα εηηυξ ηδξ Εενςζφκδξ, επ΄ μκυιαηζ ημο επζζηυπμο. 

Δ πεζνμημκία ημο ηεθείηαζ απυ ηακμκζηυ επίζημπμ ιεηά ημ ηέθμξ ημο Ρενμοαζημφ Όικμο (πνζκ ηδκ 

είζμδμ ηςκ Οζιίςκ Αχνςκ) χζηε κα θάαεζ ιένμξ ζηδκ ηέθεζδ ημο Θοζηδνίμο ηδξ Θείαξ Βοπανζζηίαξ 

ημ μπμίμ έηημηε εα ηεθεί ιυκμξ ημο ηαζ εα απμηεθεί ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ ημο πμζιακηζημφ ηαζ 

αβζαζηζημφ ένβμο ημο. Ζαζ ηνίημξ ηαζ ηεθεοηαίμξ ααειυξ: 

β) ημο επζζηυπμο. Λ επίζημπμξ είκαζ ζηδκ Βηηθδζία «εζξ ηφπμκ ηαζ ηυπμκ 

Ρνζζημφ». Βίκαζ δ εζηυκα ημο Ρνζζημφ ιέζα ζηδκ εηηθδζία. Έπεζ ηδ ιεβάθδ εοεφκδ κα πμζιάκεζ ηδκ 

εηηθδζία δζαθοθάζζμκηαξ ηδκ εκυηδηα ηδξ πίζηεςξ. Ρεζνμημκείηαζ απυ ημοθάπζζημκ δφμ ή ηνεζξ 

ηακμκζημφξ επζζηυπμοξ αιέζςξ ιεηά ημκ Ονζζάβζμ Όικμ ( πνζκ απυ ηδκ ακάβκςζδ ημο Ώπμζηυθμο ηαζ 

ημο Βοαββεθίμο επεζδή έπεζ ηαεήημκ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ηέθεζδ ηςκ ιοζηδνίςκ). Βίκαζ μ ιυκμξ 

ζενμονβυξ ημο ιοζηδνίμο ηδξ Εενςζφκδξ ηαζ δζααζαάγεζ ηδκ απμζημθζηή δζαδμπή ζε ηάεε έκα πμο 

πεζνμημκεί. 

Βίκαζ άλζμ πνμζμπήξ υηζ μ επίζημπμξ βκςνίγεζ υηζ εκενβεί ηαζ πνάηηεζ ςξ οπδνέηδξ ημο Θεβάθμο 

Ώνπζενέςξ ηαζ βζ αοηυ ηαηά ηδκ πεζνμημκία ημο δζαηυκμο εφπεηαζ ιε ηα ελήξ θυβζα: «..μο βαν εκ ηδ 

επζεέζεζ ηςκ ειχκ πεζνχκ, αθθ‘ εκ ηδ επζζημπή ηςκ πθμοζίςκ ζμο μζηηζνιχκ δίδμηαζ δ πάνζξ ημζξ 

αλίμζξ ζμο..». 

 

2. Γιασί υξπξύμ πάςα ξι ιεπείρ; Μήοψρ οπέοει ςσιρ μέπερ μαρ μα 

κασαπγηθξύμ; 

Βηεί έπμοιε θηάζεζ : ζημ υκμια ηάπα ιμο ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ηδξ ιδ δζαηνίζεςξ, κα ζζμπεδςεεί 

ηαζ αοηυ αηυια ημ ηίιζμ νάζμ ημο ηθδνζημφ ιαξ. Φηάζαιε κα ηάκμοιε δδιμζημπήζεζξ ηαζ 

ρδθμθμνίεξ βζα ημ πςξ εα κηοεεί μ Εενςιέκμξ…Οχνα, μ ηάεε ηθδνζηυξ, πμο 24χνεξ ηοηθμθμνεί ιε 

έκα ιαφνμ νάζμ ηαζ δ βηανκηανυιπα ημο δεκ απμηεθείηαζ απυ ηίπμηε άθθμ, ηαηδβμνείηαζ βζα αηνζαυ 

κηφζζιμ ηαζ οπεναμθή ζηδκ ειθάκζζή ημο, ηζ εα βίκεζ υηακ ηοηθμθμνεί ιε armani ηαζ D&G;  

Λζ Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ, ηαηυπζκ πνμζεηηζηήξ ηαζ επζζηαιέκδξ ιεθέηδξ μθμηθήνμο ηδξ Ώβίαξ 

Γναθήξ, ηαηυπζκ πνμζεοπήξ ηαζ ιε ηδκ Ράνδ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ πμθέιδζακ υθεξ ηζξ Ώζνέζεζξ, 

λεηαεάνζζακ άπαλ δζα πακηυξ ηα ηδξ Μίζηεςξ ηαζ νφειζζακ ηα ηδξ Θείαξ Ηαηνείαξ. Ξοβπνυκςξ, υνζζακ 

ηαζ ηδκ εκδοιαζία ηςκ ζενςιέκςκ, ηθδνζηχκ ηαζ ιμκαπχκ, ζφιθςκα πάκημηε ιε ηδκ Ώβία Γναθή ηαζ 

ηδκ Εενά Μανάδμζδ. Αζυηζ ηαζ ζηδκ Μαθαζά Αζαεήηδ μ ίδζμξ μ Θευξ πανήββεζθε ζημκ Θςτζή ιε ηάεε 

θεπημιένεζα πχξ κα ηαηαζηεοαζεεί μ Ιαυξ (ή Ζζαςηυξ ηδξ Αζαεήηδξ), πχξ εα κηφκμκηαζ μζ ζενείξ, πχξ 
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εα ηαηαζηεοάγεηαζ ημ εοιίαια, πχξ εα βίκεηαζ μ αβζαζιυξ ηςκ πζζηχκ, μ ζημθζζιυξ ημο Ιαμφ, ημ 

άκαιια ηςκ ηακδδθζχκ ηθπ. (Έλμδμξ ηεθ. 25-30). 

Θε αάζδ θμζπυκ ηδκ Μαθαζά ηαζ ηδκ Ζαζκή Αζαεήηδ ηαευνζζακ μζ ‗Ώβζμζ Μαηένεξ ηδκ υθδ Ρνζζηζακζηή 

Ηαηνεία, αθθά ηαζ ηδκ ζημθή ηςκ ζενμονβμφκηςκ ημκ Ζφνζμ. πςξ μζ ζηναηζςηζημί θμνμφκ δζαηνζηζηή 

εκδοιαζία, έηζζ ηαζ μζ Ηεζημονβμί ημο Πρίζημο έπμοκ ζδζαίηενδ ζημθή, ηδκ θμνμφκ ιάθζζηα ζοκεπχξ, 

δζυηζ μζ Εενείξ υπζ ιυκμκ ηεθμφκ ηα ‗Ώβζα Θοζηήνζα ηδξ Βηηθδζίαξ, αθθά είκαζ πάκημηε ηαζ ζηδκ 

οπδνεζία ηςκ ροπχκ. Θεηαλφ άθθςκ ζοιαμοθεφμοκ ηαζ ελμιαθφκμοκ ηα πνμαθήιαηα ημο πμζικίμο 

ημοξ, ζηα ζδιενζκά ιάθζζηα αοηά πνυκζα ηδξ απμζηαζίαξ. Λζ Εενείξ, ιε ηδκ ζεική ημοξ ειθάκζζδ, ηα 

ιαηνζά βέκεζα ηαζ ιαθθζά, πμο ζδιαίκμοκ ηδκ αθζένςζή ημοξ ζημκ Ζφνζμ, ιε ηα ιαφνα νάζα πμο 

ζδιαίκμοκ πέκεμξ βζα ηα Μάεδ ημο Ζονίμο, πέκεμξ βζα ηζξ αιανηίεξ ηζξ δζηέξ ημοξ αθθά ηαζ ηζξ 

αιανηίεξ ημο ηυζιμο, ηαζ πςνίξ κα εέθμοκ, δζδάζημοκ ηαζ ζοιιμνθχκμοκ ημοξ βφνς ημοξ. Φμνμφκ 

ηαζ πανμφιεκδ ζημθή μζ Εενείξ ηαζ μ Βπίζημπμξ υηακ θεζημονβμφκ, δζυηζ μ Ζφνζμξ δεκ ζηαονχεδηε 

ιυκμκ, αθθά ηαζ ακαζηήεδηε ηαζ ηαηήνβδζε ημ ηνάημξ ημο Αζααυθμο. Ζαζ πνέπεζ κα είιαζηε 

οπενήθακμζ βζα ηδκ αλζμπνεπή ειθάκζζδ ηςκ Εενχκ Ιαχκ ηαζ ηςκ Εενέςκ. Αζηαζμφηαζ ηαζ μ Θευξ κα 

έπεζ μ Ιαυξ Ομο εοπνέπεζα‗ «αβίαζμκ Ζφνζε ημοξ αβαπχκηαξ ηδκ εοπνέπεζακ ημο Λίημο Ξμο» (Θεία 

Ηεζημονβία). Aθθςζηε υθα ηα αβαεά ηδξ βδξ είκαζ ημο Θεμφ (αθιυξ 23). 

Ζαηά ηδκ Θεία Ηεζημονβία μ Βπίζημπμξ εζημκίγεζ ημκ Ζφνζμ, μζ Εενείξ ηαζ μζ άθθμζ Ζθδνζημί εζημκίγμοκ 

ηζξ ηάλεζξ ηςκ Ώββέθςκ πμο οικμφκ αηαηαπαφζηςξ ημκ Ζφνζμ.Ομ Νάζμ ηδξ Λνεμδμλίαξ είκαζ άβζμ 

έκδοια πμο ημ ηίιδζακ ιονζάδεξ Λζίςκ, Λζζμιανηφνςκ, Λιμθμβδηχκ, Ώβίςκ, Θμκαπχκ. Ξδιαίκεζ 

κέηνςζδ ηάεε ημζιζηήξ επζεοιίαξ. Ομ ηάεε έκα πςνζζηά ζεναηζηυ άιθζμ έπεζ ηαζ μνζζιέκδ 

ενδζηεοηζηή ηαζ θαηνεοηζηή βζα ημκ Θευ ζδιαζία (Ξοιεχκ Θεζζαθμκίηδξ). 

Λζ Ζθδνζημί ιαξ είκαζ άλζμζ πακηυξ ζεααζιμφ. Λ ‗Ώβζμξ Ζμζιάξ μ Ώζηςθυξ θέβεζ: «‘Λθμξ μ ηυζιμξ κα 

παναηαθέζεζ ημκ Θευ δεκ δφκακηαζ κα ηεθεζχζμοκ ηα ‗Ώπνακηα Θοζηήνζα. Ζζ υιςξ, έκαξ απθυξ ζενεφξ 

ιε ηδκ Ράνδ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ ηεθεί ημ Θοζηήνζμ ηδξ Θείαξ Βοπανζζηίαξ (ηδκ Θεία Ζμζκςκία). Ια 

ηζιάηε – θέβεζ – ημοξ ζενείξ ηαζ ακ ηφπεζ έκαξ ζενεφξ ηαζ έκαξ άββεθμξ, ημκ ζενέα κα πνμηζιήζεζξ, δζυηζ 

μ ζενεφξ είκαζ ακχηενμξ απυ ημοξ αββέθμοξ». 

Λ δε ‗Ώβζμξ Εςάκκδξ μ Ρνοζυζημιμξ ζημοξ θυβμοξ ημο πενί Εενςζφκδξ θέβεζ υηζ «εζξ μοδέκα ηςκ 

αββέθςκ εδυεδ δ ελμοζία ημο αθζέκαζ αιανηίαξ». Λ ζενέαξ υιςξ έπεζ θάαεζ ηέημζα ελμοζία απυ ημκ 

Ζφνζμ. Λ Ζφνζμξ, ιεηά ηδκ έκδμλδ Ώκάζηαζή Ομο, είπε πνμξ ημοξ Ώπμζηυθμοξ ηαζ δζα ηςκ 

Ώπμζηυθςκπνμξ ημοξ δζαδυπμοξ ημοξ: «Ηάαεηε πκεφια άβζμκ, ακ ηζκχκ αθήηε ηαξ αιανηίαξ, αθζέκηαζ 

αοημίξ ακ ηζκχκ ηναηείηε, ηεηνάηδκηαζ» (Ες. 20, 22-23). 

Ξημκ Εενέα μ Θευξ ειπζζηεφεδηε ηέημζα Θοζηήνζα, ζηα μπμία ηαζ ‗Ώββεθμζ ιε δέμξ παναηφπημοκ κα 

δμφκ. Δ Εενςζφκδ είκαζ έκα απυ ‗ηα επηά ‗Ώβζα Θοζηήνζα ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ.  

Νάζμ ηαζ Λνεμδμλία είκαζ ζοκοθαζιέκα. Αοζηοπχξ, ηχνα ηεθεοηαία αημφβεηαζ υηζ εέθμοκ κα 

ηαηανβήζμοκ ημ Νάζμ.‘Λιςξ, υηακ μ Εενέαξ εα ηοηθμθμνεί κηοιέκμξ ημζιζηά ή ημονειέκμξ, 

παναααίκεζ εκημθή Θεμφ. Αεκ αμδεάεζ έηζζ ηαευθμο ηζξ ροπέξ, αθθά ηαζ μ ίδζμξ μ Εενέαξ ιπμνεί 

εφημθα κα λεθφβεζ απυ ηζξ ζενέξ ηαζ θνζηηέξ οπμζπέζεζξ ηαζ οπμπνεχζεζξ πμο ακέθααε ηαηά ηδκ διένα 

ηδξ πεζνμημκίαξ ημο έκακηζ ημο Θεμφ ηαζ ημο πμζικίμο ημο. Γζ‘ αοηυ υζμζ εέθμοκ κα οπδνεηήζμοκ ημκ 

Ζφνζμ θμνμφκ ιε πανά ημ έκδοια αοηυ, ηα άθθα υθα είκαζ εη ημο πμκδνμφ.Ώξ πνμζπαεήζμοιε υθμζ κα 

ηναηήζμοιε άεζηηδ ηδκ Λνευδμλδ Μίζηδ ηαζ Ρνζζηζακζηή Μανάδμζδ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, ηδκ ιεβάθδ 

ενδζηεοηζηή ιαξ αοηή Ζθδνμκμιζά. 

 

3. Πξια οπέοει μα είμαι η ςσάςη σξτ Ιεπέα γεμικά και οξιά οπξρ σξτρ 

εγκλημασίερ ειδικόσεπα; 

ηζ έηαιε μ Ρνζζηυξ μθείθεζ κα ημ ηάκεζ ηαζ μ Εενέαξ. Μνέπεζ κα θνμκηίγεζ βζα ηδ ζςηδνία υθςκ 

ηςκ ακενχπςκ. Ζαζ αθμφ μ ζενέαξ πνέπεζ κα εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ζςηδνία υθςκ ηςκ ακενχπςκ, 

πνέπεζ ζημ πνυζςπμ ηάεε ακενχπμο κα αθέπεζ ηδκ εζηυκα ηαζ ηδκ μιμίςζδ ημο Θεμφ ηαζ υπζ ημκ 

ακηζπνυζςπμ αοηήξ ή ηδξ άθθδξ ηάλεςξ, ηδξ ιζαξ ή ηδξ άθθδξ εεκζηυηδημξ, αοηχκ ή ηςκ άθθςκ 
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πμθζηζηχκ πεπμζεήζεςκ. Ζαζ υζμ πενζζζυηενμ παναιμνθςιέκδ είκαζ δ εζηυκα ημο Θεμφ ζε ηάπμζμκ, 

ηυζμ πενζζζυηενδ αβάπδ πνέπεζ κα ημο δείπκεζ μ ζενέαξ. 

π. Dimitri Dudko (Ρϊςςοσ Ιερζασ) 

 

4. Γιασί δεμ έφξτμε γτμαίκερ κληπικξύρ; 

Δ Λνευδμλδ Βηηθδζζαζηζηή Μανάδμζδ απμηθείεζ ηδ πεζνμημκία ηςκ βοκαζηςκ: 

 Γζα ζζημνζημεεμθμβζημφξ θυβμοξ ηαζ ηονίςξ βζαηί μ Εενέαξ είκαζ ηφπμξ ημο εεακδνζημφ 

(Θευξ+άκδναξ) πνμζχπμο ημο Εδζμφ. Λ Ζθδνζηυξ ηθήεδηε υπζ κα ηαηαθάαεζ ιζα αζμπμνζζηζηή 

ενβαζία, αθθά βζα κα είκαζ ιέημπμξ ηδξ Εενςζφκδξ ημο Ρνζζημφ. 

 Γζαηί μ ίδζμξ μ Ρνζζηυξ δεκ επέθελε ηαιία βοκαίηα βζα απυζημθμ. 

 Γζαηί ακ ηάπμζα βοκαίηα έπνεπε κα ηαηείπε ζεναηζηυ αλίςια αοηή εα ήηακ δ ίδζα δ Θεμηυημξ 

αθμφ αλζχεδηε κα βίκεζ ιδηένα ημο ζανηςεέκημξ Πζμφ ηαζ θυβμο ημο Θεμφ. (Ζαζ ιυκμ ημ πανάδεζβια 

ηδξ Θεμηυημο είκαζ ανηεηυ ςξ απάκηδζδ). 

Ξηδκ ίδζα ηδκ απμζημθζηή πανάδμζδ ηαηά ηδκ μπμία μζ Ώπυζημθμζ ζοιααδίγμκηαξ ηαζ ζοκεπίγμκηαξ 

ημ πανάδεζβια ημο Ζονίμο, μοδέπμηε πεζνμηυκδζακ βοκαίηα. 

Μςξ ζοιιεηέπεζ δ βοκαίηα ζηδκ Λνεμδμλία; 

Θε πάιπμθθμοξ ηαζ μοζζαζηζημφξ ηνυπμοξ 

- Σξ Μνεζαοηένα, ζοκ-δζαημκχκηαξ ιε ημκ Εενέα 

- Οα πενζζζυηενα θζθακενςπζηά ένβα ααζίγμκηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ βοκαζηχκ ηονίςξ. 

- Δ πανμπή αμήεεζαξ ζε αζεεκείξ, θηςπμφξ, ηαζ ηονίςξ δεζηή εκίζποζδ πνμαθδιαηζηχκ 

μζημβεκεζχκ, παναζηναηδιέκςκ βοκαζηχκ, εβηαηαθεθεζιιέκςκ παζδζχκ, είκαζ ανιμδζυηδηεξ 

εηηθδζζαζηζηέξ, πμο επςιίγμκηαζ ηονίςξ μζ Γοκαίηεξ. 

- Δ Γοκαίηα (υπςξ αέααζα ηαζ ηάεε ααπηζζιέκμξ Λνευδμλμξ) ιπμνεί κα ηεθέζεζ ηαζ αοηή, ημ 

ιοζηήνζμ ημο «ααπηίζιαημξ ηδξ ακάβηδξ» ή «αενμαάπηζζια». 

 

5. Με σξ σόςα ςκάμδαλα οξτ δημιξτπγξύμ ξι Ιεπείρ, γιασί μα μημ 

εγκασαλείχξτμε σημ Εκκληςία; 

Δ παναηάης απάκηδζδ, αξ εεςνδεεί ηαζ ςξ εθάπζζημξ θυνμξ ηζιήξ, ςξ έκδεζλδ αβάπδξ ηαζ 

ζεααζιμφ πνμξ ημ πνυζςπμ ηςκ θεζημονβχκ ηδξ εηηθδζίαξ ιαξ, ιζα θςκή οπενάζπζζδξ, υπζ ημο 

θεζημονβήιαημξ ημο ηθδνζημφ, βζαηί ημ θεζημφνβδια δεκ αάθθεηαζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πεζναπεεί, (ιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ εοπανζζηίαξ αθμφ δ θμβζηή θαηνεία θαιαάκεζ πχνα ζημ «οπενμονάκζμ ηαζ κμενυκ 

εοζζαζηήνζμκ»), αθθά ηςκ ακενχπςκ εηείκςκ πμο ηαεδιενζκά αάθθμκηαζ πακηαπυεεκ, πμο 

λεοηζθίγμκηαζ υζμ ηαιία άθθδ ιενίδα ζοκακενχπςκ ιαξ, πμο ζηα εηαημκηάδεξ νεπμνηάγ ηςκ ΘΘΒ δεκ 

οπάνπεζ μφηε έκα πμο κα πεζ: Γζα ζηάζμο! Μμφ θηάζαιε; Μμφ ααδίγμοιε; Γζαηί ηέημζμ ιίζμξ ηαζ 

εκακηίςκ πμζχκ;  

 Οςκ ακενχπςκ εηείκςκ πμο ηαεδιενζκυ ημοξ ιέθδια είκαζ μζ εκμνίηεξ ημοξ;  

 Οςκ ακενχπςκ εηείκςκ πμο ζηδκ δζάνηεζα ηδξ εδηείαξ ημοξ (ηδξ γςήξ ημοξ δδθαδή) 

πνμζεφπμκηαζ ηαζ ικδιμκεφμοκ βζα εηαημιιφνζα ροπχκ μκμιαζηζηά!; 

 Οςκ ακενχπςκ εηείκςκ πμο ζοιπάζπμοκ, αβςκζμφκ ηαζ ζοιπαναζηέημκηαζ έιπναηηα ζημκ 

ζοκάκενςπμ ημοξ; 

 Οςκ ακενχπςκ εηείκςκ πμο απυ ηδκ ίδνοζδ ηδξ εηηθδζίαξ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ βίκεζ αζηία κα 

ζςεμφκ εηαημιιφνζα ροπέξ; 

 Οςκ ακενχπςκ εηείκςκ πμο ζοκεζδδηά επζθέβμοκ κα θμνμφκ βζα υθδ ημοξ ηδ γςή έκα ηαζ ιυκμ 

νμφπμ, έκα ιαφνμ νάζμ (ηαζ βζα αοηυ αηυια επζηνίκμκηαζ!!!) ηάεε ιένα, υθδ ιένα, βζα πάκηα;  

 Οςκ ακενχπςκ εηείκςκ πμο ζηδκ δζάνηεζα ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ ζζημνίαξ εηαημκηάδεξ απυ 

αοημφξ έδςζακ ημ αίια ημοξ, βζα ημκ Ρνζζηυ ηαζ ηδκ μνεμδμλία ιαξ; 

Ξε ηαιία πενίπηςζδ ηα θυβζα αοηά ιδ εεςνδεμφκ ημθαηεοηζηά ή υηζ πδβάγμοκ απυ ηάπμζμο είδμοξ 

ζδζμηέθεζα. 
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Ξηάκδαθα πάκηα οπήνπακ ηαζ εα οπάνπμοκ ηαζ ―μοαί ης ηυζµς απυ ηςκ ζηακδάθςκ· ακάβηδ βαν 

εθεείκ ηα ζηάκδαθα, πθδκ μοαί ης ακενχπς δζ‘ μο ημ ζηάκδαθμκ ένπεηαζ…‖ (ιαηε. ζδ‘ 7) 

Ώθθμίιμκμ, δδθαδή, ζημκ άκενςπμ ελαζηίαξ ημο μπμίμο έβζκε ζηάκδαθμ ηαζ ζηάκδαθα είκαζ ακάβηδ 

(ζημ ζπέδζμ ημο Θεμφ) κα οπάνπμοκ. Ώθθμίιμκμ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζημκ ηυζιμ υπζ ζε υθμοξ ημοξ 

ακενχπμοξ ηαζ υθμοξ ημοξ ηθδνζημφξ. 

 Έπεηε παναηδνήζεζ υηζ ηαηδβμνμφκηαζ ―υθμζ μζ Εενείξ‖ ηαζ υπζ ιενζημί απυ αοημφξ; Ώοηυξ πμο 

ηαηδβμνεί, πάκηα λεηζκάεζ θέβμκηαξ: μ ηάδε έηακε αοηυ, είπε εηείκμ ηθπ, βζα κα ηαηαθήλεζ 

βεκζηεφμκηαξ ηδκ ηαηδβμνία, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ υπζ ιυκμ υθμοξ ημοξ Εενείξ αθθά ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ 

Βηηθδζία ηαζ ηα ιέθδ ηδξ. 

 Έπεηε παναηδνήζεζ υηζ αοημί πμο ηαηδβμνμφκ, δεκ έπμοκ ζδία βκχζδ πενί ημο ζηακδάθμο, δεκ 

έπμοκ ηαιία απυδεζλδ, αθθά ημ ιεηαθένμοκ επεζδή ηάπμο ημ άημοζακ; 

 Έπεηε παναηδνήζεζ υηζ μζ επζηνζηέξ ζπάκζα παηάκε ημ πυδζ ημοξ ζηδκ εηηθδζία ηαζ ακ ημ 

ηάκμοκ ημ ηάκμοκ ιε αανζά ηανδζά, υπςξ θέκε, ελαζηίαξ ηςκ ζηακδάθςκ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ 

Βηηθδζίαξ; 

 Έπεηε ακαθμβζζηεί ηαζ παναηδνήζεζ υηζ μζ άκενςπμζ εηείκμζ πμο εηηθδζζάγμκηαζ ηαηηζηά, είκαζ 

ζοκεζδδηά ιέθδ ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ιεηέπμοκ ζηα ιοζηήνζα ηδξ, ζπακίςξ ηαζ εθαπίζηςξ 

παναπμκζμφκηαζ; Γζαηί, έπμοκ ηακέκα υθεθμξ μζημκμιζηυ ή ημζκςκζηυ απυ αοηήκ ημοξ ηδκ ζοιιεημπή; 

 Έπεηε ακαθμβζζηεί ηαζ παναηδνήζεζ υηζ μζ άκενςπμζ πμο δζαημκμφκ ηαζ αμδεμφκ ηδκ εηηθδζία, 

ηαε‘ μζμκδήπμηε ηνυπμ, ηαιία αιμζαή, δζεοηυθοκζδ ή ςθέθεζα οθζηή απμημιίγμοκ; 

Κένεηε υηζ εκχ οπάνπμοκ πάκς απυ 10.000 Εενείξ ζε υθδ ηδκ Βθθάδα, αοημί ημοξ μπμίμοξ αθμνμφκ 

ηα ζηάκδαθα (ειπθέηεηαζ δδθαδή ημ υκμια ημοξ) είκαζ θζβυηενμζ απυ ημ 1-2% ημο ζοκυθμο ηαζ 

ζοκήεςξ, μζ ηαηδβμνίεξ βζα αοημφξ είκαζ βεθμίεξ: ―ιίθδζε άζπδια‖, έηακε αοηυ‖, ―εεάεδηε απυ 

ηάπμζμκ κα ηάκεζ εηείκμ‖, ―πήνε ηυζα πνήιαηα‖ ηθπ. Ηεξ ηαζ μζ παπάδεξ δεκ είκαζ ηζ αοημί άκενςπμζ, 

θεξ ηαζ είκαζ ηέθεζμζ ηαζ ακαιάνηδημζ! 

Βπεζδή δδθαδή, έκαξ απυζημθμξ απμζηάηδζε, πανέηθζκε ηαζ λεηυπδηε απυ ημοξ άθθμοξ, 

ζηακδάθζζε ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ημο, πνέπεζ υθμζ μζ οπυθμζπμζ κα είκαζ ημ ίδζμ ηαζ πνέπεζ υθμζ ειείξ κα 

αημθμοεήζμοιε ημκ έκα βζαηί ιαξ αμθεφεζ ηαθφηενα;. Βίκαζ αοηυ δζηαζμθμβία κα εβηαηαθείρμοιε ηδκ 

Βηηθδζία ημο Ρνζζημφ; Βίκαζ αοηυ δζηαζμθμβία; Βίκαζ; 

 

Όςιοσ Παΐςιοσ ο Αγιορείτθσ 
«Δ Λνευδμλδ Βηηθδζία ιαξ δεκ έπεζ ηαιία έθθεζρδ. Δ ιυκδ έθθεζρδ πμο πανμοζζάγεηαζ, είκαζ απυ 

ιαξ ημοξ ίδζμοξ, υηακ δεκ ακηζπνμζςπεφμοιε ζςζηά ηδκ Βηηθδζία, απυ ημκ πζμ ιεβάθμ ζηδκ ζενανπία 

ιέπνζ ημκ απθυ πζζηυ. Θπμνεί κα είκαζ θίβμζ μζ εηθεηημί, υιςξ αοηυ δεκ είκαζ ακδζοπδηζηυ. Δ Βηηθδζία 

είκαζ Βηηθδζία ημο Ρνζζημφ ηαζ Ώοηυξ ηδκ ηοαενκάεζ. Αεκ είκαζ Ιαυξ πμο ηηίγεηαζ ιε πέηνεξ, άιιμ ηαζ 

αζαέζηδ απυ εοζεαείξ ηαζ ηαηαζηνέθεηαζ ιε θςηζά ααναάνςκ, αθθά είκαζ μ ίδζμξ μ Ρνζζηυξ· «ηαζ μ 

πεζχκ επί ημκ θίεμκ ημφημκ ζοκεθαζεήζεηαζ· εθ‘ μκ δ‘ ακ πέζδ, θζηιήζεζ αοηυκ». 

Λ Ρνζζηυξ ακέπεηαζ ζήιενα ιζα ηαηάζηαζδ. Ώκέπεηαζ ηαζ εκενβεί δ εεία Ράνζξ βζα πάνδ ημο θαμφ. 

Θζα ιπυνα είκαζ· εα λεηαεανίζμοκ ηα πνάβιαηα· δεκ εα ζηαεμφκ. 

[...]Ώκ υιςξ θηαίεζ έκαξ δεζπυηδξ, έκαξ παπάξ, έκαξ ηαθυβενμξ, δεκ θηαίεζ μ Ρνζζηυξ. Ώθθά μζ 

άκενςπμζ δεκ πάκε ςξ εηεί. «Ώκηζπνυζςπμξ ημο Ρνζζημφ δεκ είκαζ;» θέκε. Ιαζ, αθθά ακαπαφεηαζ μ 

Ρνζζηυξ ιε αοηυκ ημκ ακηζπνυζςπμ; Ή δεκ ζηέθημκηαζ ηζ ημκ πενζιέκεζ αοηυκ ημκ ακηζπνυζςπμ ζηδκ 

άθθδ γςή. 

Γζ‘ αοηυ ιενζημί πμο ζηακδαθίγμκηαζ απυ ιενζηά βεβμκυηα ηαηαθήβμοκ κα ιδκ πζζηεφμοκ, βζαηί δεκ 

ηαηαθαααίκμοκ μζ ηαδιέκμζ υηζ υπςξ, ακ θηαίεζ έκαξ πςνμθφθαηαξ, δεκ θηαίεζ ημ έεκμξ, έηζζ ηζ ακ 

θηαίεζ έκαξ παπάξ, δεκ θηαίεζ δ Βηηθδζία. ζμζ υιςξ ζηακδαθίγμκηαζ, αθθά έπμοκ ηαθή δζάεεζδ, 

ηαηαθαααίκμοκ, υηακ ημοξ ελδβήζεζξ. Ώοημί έπμοκ ηαζ εθαθνοκηζηά, βζαηί ιπμνεί κα ιδκ είπακ 

αμδεδεεί ηαζ κα έπμοκ άβκμζα απυ ιενζηά πνάβιαηα». 
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6. Σι είμαι και οξιά είμαι σα "κψλύμασα" Ιεπψςύμηρ; 

Ώπαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα βίκεζ ηάπμζμξ Εενέαξ είκαζ 

α. Ια είκαζ Ρνζζηζακυξ Λνευδμλμξ. 

α. Ια έπεζ κυιζιδ δθζηία (υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ ―Μδδάθζμκ‖, ζημκ Ώ‘ ηακυκα ηςκ Ώβίςκ 

Ώπμζηυθςκ, ζημκ ΕΑ‘ ηδξ ζη‘ Λζημοιεκ. Ξοκυδμο, ζημκ ΕΏ‘ ηδξ εκ Ιεμηαζζανεία ημπζηήξ Ξοκυδμο). 

β. Ια δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ μνευδμλδ πίζηδ ημο. 

δ. Ια είκαζ ανηζιεθήξ ηαζ κα ιδκ πάζπεζ ροπζηχξ. 

ε. Ια ιδκ έπεζ ζανηζηέξ ζπέζεζξ εηηυξ βάιμο –πανάθθδθα ιε ηδ κυιζιδ ζφγοβυ ημο ή πνζκ ημ βάιμ, 

έζης ηαζ ιε αοηήκ αηυιδ ηδκ αννααςκζαζηζηζά ημο- ηαζ εκηυξ ημο βάιμο κα ιδκ έπεζ πανά θφζδ 

(ζπέζεζξ), αθθά ηαζ ηάεε άθθδ έλς απυ ημκ βάιμ ημο ζελμοαθζηή ζπέζδ, υπςξ είκαζ δ πμνκεία, ή δ 

ιμζπεία, ή δ ανζεκμημζηία.. 

Άθθα ηςθφιαηα Εενςζφκδξ είκαζ: Δ Ώπμζηαζία απυ ηδκ πίζηδ, δ Ώίνεζδ, μ θυκμξ, μ Βοκμοπζζιυξ, 

δ Μμνκεία δ Θμζπεία, δ Ώνπαβή βοκαζηυξ, δ Ώεειζημβαιία, δ Αζβαιία, δ Φανιαηεία, δ Θακηεία, δ 

Γμδηεία, δ εοδμιανηονία, δ Οοιαςνοπία, δ Εενμζοθία. 

Βίκαζ επίζδξ ηεθείςξ ακεπίδεηηα μζημκμιίαξ ηα ηςθφιαηα Εενςζφκδξ. 

Αεκ επζηνέπεηαζ δδθαδή ζε ηαιιζά πενίπηςζδ κα δμεή ζοιιανηονία, βζα κα πνμζέθεδ ζηζξ ηάλεζξ 

ηδξ Εενςζφκδξ ηάπμζμξ, πμο έπεζ ηάπμζμ ηχθοια. 

 

7. Ππέοει μα ελέγφξτμε ξ έμαρ σξμ άλλξμ, όσαμ βλέοξτμε κάοξια ςυάλμασα; 

Τοάπφει διαυξπά, όσαμ βπίζει καμείρ ή όσαμ ελέγφει κάοξιξμ; 

Ἴζςξ ιενζημὶ ἀπὸ ζᾶξ, πμὺ δζααάγμοκ ηὴκ Ἁβία Γναθή, πνμαθδιαηίγμκηαζ, ὅηακ αθέπμοκ πὼξ ὁ 

Ζφνζμξ ἐκῶ ιᾶξ ἀπαβμνεφεζ κὰ θέιε ηὸκ πθδζίμκ ιαξ ―ἀκυδηε‖ ηαὶ ―θίεζε‖, ηαί αηὸξ πμὺ ηὸ ηάκεζ, 

ζφιθςκα ιὲ ηὸ θυβμ Ομο, εἶκαζ ἔκμπμξ ηῆξ θςηζᾶξ ηῆξ ημθάζεςξ. 

κῶ θμζπὸκ θέεζ αηά, ὁ Ἴδζμξ πμθθὲξ θμνὲξ πνδζζιμπμζεῖ ζηθδνὰ θυβζα βζὰ ηάπμζμοξ ἀκενχπμοξ, 

ὅπςξ ζηὴκ πενίπηςζδ ημῦ ἀνπζζοκαβχβμο, ζηὸκ ὁπμῖμκ εἶπε· ―πμηνζηά‖.  πίζδξ πμθθὲξ θμνὲξ 

ἔθεβπε πμηνζηὲξ ημὺξ βναιιαηεῖξ ηαὶ ημὺξ θανζζαίμοξ. Ώημὺξ ἔθεβε ἀηυια· ―ὄθεζξ, βεκκήιαηα 

ἐπζδκῶκ‖ (Θηε. 23, 33). 

Θζὰ θμνά, ὅηακ ὁ Ζφνζμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηὸξ ἦηακ ζηὴκ Ἰμοδαία, Οὸκ πνμεζδμπμίδζακ ὅηζ ὁ Ἡνχδδξ 

εέθεζ ηὸ εάκαηυ ημο ηαὶ Οὸκ ζοιαμφθερακ ὅζμ βίκεηαζ πζὸ βνήβμνα κὰ θφβεζ ἀπὸ ηὴκ Ἰμοδαία. Ζαὶ ηί 

ἀπάκηδζε ηυηε ὁ Ρνζζηυξ; Μμθὺ ἤνεια εἶπε ηὸ ἑλῆξ· ―Μμνεοεέκηεξ εἴπαηε ηῇ ἀθχπεηζ ηαφηῃ· ἰδμὺ 

ἐηαάθθς δαζιυκζα ηαὶ ἰάζεζξ ἐπζηεθῶ ζήιενμκ ηαὶ αὔνζμκ, ηαὶ ηῇ ηνίηῃ ηεθεζμῦιαζ‖ (Ηη, 13, 32). 

Ἀθεπμὺ εἶπε ηὸκ Ἡνχδδ. 

Θζὰ θμνὰ ὀκυιαζε ―Ξαηακᾶ‖ ηὸκ ιεβαθφηενμ ἀπυζημθμ ηαὶ ηὸκ πζὸ ἀβαπδηὸ θίθμ ημο, ηὸκ Μέηνμ· 

―ὕπαβε ὀπίζς ιμο, Ξαηακᾶ· ζηάκδαθυκ ιμο εἶ· ὅηζ μ θνμκεῖξ ηὰ ημῦ Θεμῦ, ἀθθὰ ηὰ ηῶκ ἀκενχπςκ‖ 

(Θη. 16, 23). 

Γκςνίγεηε ὅηζ ιενζηὲξ θμνὲξ ὁ Ζφνζμξ ὀνβζγυηακ, δφμ θμνὲξ ἔδζςλε ἐιπυνμοξ ἀπὸ ηὸ καὸ ηαὶ 

ἀκαπμδμβφνζζε ηὰ ηναπέγζα ηῶκ ἀνβοναιμζαῶκ. πίζδξ βκςνίγεηε πὼξ ιζὰ θμνὰ ἔθηζαλε ιαζηίβζμ ἀπὸ 

ζημζκζὰ ηαὶ ἔδζςλε ἀπὸ ηὸ καὸ αημὺξ πμὺ πμοθμῦζακ ἐηεῖ γῶα. Φμαενὴ ἦηακ ιενζηὲξ θμνὲξ  ὀνβὴ 

ημῦ Πἱμῦ ημῦ Θεμῦ. 

Οί θμζπὸκ ιπμνμῦιε κὰ πμῦιε ἐιεῖξ; Βἶκαζ δοκαηὸκ κὰ πάνπεζ ἀηυια ηαὶ ἴπκμξ ἀκηίθαζδξ ζ‘ αηὰ 

πμὺ ἔηακε ηαὶ πμὺ δίδαζηε ὁ Ζφνζμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηυξ; Βἶκαζ δοκαηὸκ κὰ πανέααζκε ὁ ἴδζμξ ηὴκ ἐκημθὴ 

πμὺ ιᾶξ εἶπε δχζεζ ηαὶ ζφιθςκα ιὲ ηὴκ ὁπμία εἶκαζ ἁιανηία κὰ θέιε ἀκυδημ ηὸκ πθδζίμκ ιαξ; 

Ἀζθαθῶξ ὄπζ. Ξηὸκ Ζφνζμ Ἰδζμῦ Ρνζζηὸ ηὸ ―καὶ‖ εἶκαζ ―καὶ‖ ηαὶ ηὸ ―ὄπζ‖ – ―ὄπζ‖ ηαὶ δὲκ πάνπεζ 

ηαιία ἀκηίθαζδ. Ζαὶ μὔηε ιπμνεῖ κὰ πάνπεζ ζηὸκ Πἱὸ ημῦ Θεμῦ. Ουηε πῶξ ιπμνμῦκ κὰ ἐλδβδεμῦκ 

αηὰ ηὰ θυβζα ηαὶ μἱ πνάλεζξ ημῦ Ρνζζημῦ πμὺ ζᾶξ ἀκέθενα πνμδβμοιέκςξ;  

Ἡ ἐλήβδζδ εἶκαζ πμθὺ ἁπθή· πνέπεζ κὰ λεπςνίγμοιε ηὴ θμβζηὴ ιὲ ηὴκ ὁπμία ηὸ ἔθεβε ἠ ηὸ ἔηακε ὁ 

Ζφνζμξ ἀπὸ ηὴ θμβζηὴ ιὲ ηὴκ ὁπμία ηὸ ηάκμοιε ἐιεῖξ. πάνπεζ δζαθμνά, ὅηακ ανίγεζξ ηάπμζμκ ἠ ὅηακ 

ηὸκ ἐθέβπεζξ. ιεῖξ ὅηακ θέιε ζηὸκ πθδζίμκ ιαξ ―ἀκυδηε‖ ἠ ―θίεζε‖, ηί ἐηθνάγμοιε ι‘ αηὲξ ηὶξ θέλεζξ; 
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Οὴκ πενζθνυκδζή ιαξ. Οὸκ πνμζαάθθμοιε ι‘αηὸ ηὸκ ηνυπμ ηαὶ ηὸκ ανίγμοιε. Ώηὸ ἀηνζαῶξ 

ἀπαβμνεφεζ ὁ Ζφνζμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηὸξ ιὲ ηὴκ ἐκημθή ημο. 

Ζαὶ πμζά ζδιαζία ἔπμοκ ηέημζα ζηθδνὰ θυβζα ζηὸ ζηυια ημῦ Ρνζζημῦ; Γζαηί ἔθεβε ζὲ ιενζημὺξ 

ἀκενχπμοξ ―ὄθεζξ, βεκκήιαηα ἐπζδκῶκ» ἠ «πμνεοεέκηεξ εἴπαηε ηῇ ἀθχπεηζ ηαφηῃ‖; Οὸ ἔθεβε βζὰ κὰ 

ημὺξ ἐθέβλεζ. πάνπεζ ιεβάθδ δζαθμνά, ὅηακ ανίγεζ ηακεὶξ ἠ ὅηακ ἐθέβπεζ ηάπμζμκ.  κυιμξ ημῦ Θεμῦ 

δὲκ ιᾶξ ἐπζηνέπεζ κὰ πνμζαάθθμοιε ηὸκ πθδζίμκ ιαξ, ἐκῶ ηὸ κὰ ἐθέβπμοιε ηάηζ πμὺ δὲκ εἶκαζ ζςζηὸ 

ιᾶξ ηὸ παναββέθθεζ  ἴδζα  Ἁβία Γναθή· ―ιὴ ζοβημζκςκεῖηε ημῖξ ἔνβμζξ ημῖξ ἀηάνπμζξ ημῦ ζηυημοξ, 

ιᾶθθμκ· δὲ ηαὶ ἐθέβπεηε‖ (θ. 5, 11). 

Ξηὶξ ἐπζζημθέξ ημο πνὸξ Οζιυεεμκ ὁ ἀπυζημθμξ Μαῦθμξ ιᾶξ δίκεζ ηὴκ ἑλῆξ ἐκημθή· ―Ομὺξ 

ἁιανηάκμκηαξ ἐκχπζμκ πάκηςκ ἔθεβπε, ἵκα ηαὶ μἱ θμζπμὶ θυαμκ ἔπςζζ» (Ώ´ Οζι. 5, 20). ―Ζήνολμκ ηὸκ 

θυβμκ, ἐπίζηδεζ εηαίνςξ ἀηαίνςξ, ἔθεβλμκ, ἐπζηίιδζμκ, παναηάθεζμκ, ἐκ πάζῃ ιαηνμεοιίᾳ ηαὶ 

δζδαπῇ‖ (ΐ´ Οζι. 4,2). 

ΐθέπεηε, ηὸ κὰ ἐθέβπμοιε ηάηζ πμὺ δὲκ εἶκαζ ζςζηὸ, εἶκαζ  ἐκημθὴ ημῦ ἀπμζηυθμο Μαφθμο. Ὄπζ 

ιυκμ δὲκ πνέπεζ κὰ ἔπμοιε ηαιία ζοιιεημπὴ ζηὰ ἔνβα ημῦ ζηυημοξ, ἀθθὰ ηαὶ κὰ ηὰ ἐθέβπμοιε. Αὲκ 

ιᾶξ ἐπζηνέπεηαζ κὰ πνμζπενκᾶιε ιὲ ἀδζαθμνία ηαὶ ζζςπὴ ηὴκ ηαηία ηαὶ ηὴκ ἀζέαεζα, ἀθθὰ πνέπεζ κὰ 

ηὰ ἐθέβπμοιε. Ζάεε θμνὰ πμὺ ὁ Ζφνζμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηὸξ ἔθεβε ηάπμζμ θυβμ ζηθδνυ, ηὸκ ἔθεβε, ἐπεζδὴ 

ἤεεθε κὰ ἐθέβλεζ ηὴκ ηαηία. Αὲκ πνμζέααθθε ηὴκ ἀλζμπνέπεζα ἐηείκςκ ηῶκ ἀκενχπςκ ημὺξ ὁπμίμοξ 

ὀκυιαγε ἀθεπμῦδεξ ἠ ἀηυια ηαὶ βεκκήιαηα ἐπζδκῶκ. Ἤεεθε ιυκμ κὰ ἐθέβλεζ ηὸ ρέια πμὺ εἶπακ ιέζα 

ημοξ, δζυηζ  πμηνζζία εἶκαζ ἕκα εἶδμξ ρέιαημξ ηαὶ ὁ παηέναξ ημῦ ρεφδμοξ εἶκαζ ὁ δζάαμθμξ. 

 Ζφνζμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηὸξ δὲκ ιπμνμῦζε κὰ ιὴ ἐθέβπεζ ηὸ ρέια ηαὶ ηὴκ πμηνζζία. Μάκηα ηὰ ἔθεβπε 

ηαὶ πμθὺ ἔκημκα. Αζυηζ πάνπεζ ὀνβὴ πμὺ εἶκαζ εεία ηαὶ ιία ηέημζα ὀνβὴ εἶκαζ ἐκημθὴ ημῦ Θεμῦ. Ώηὴ  

ὀνβὴ πνέπεζ κὰ ἀκάαεζ ιέζα ιαξ ηάεε θμνά, ὅηακ αθέπμοιε πὼξ πνμζαάθθμοκ ἱενὸ ηαὶ ὅζζμ. Οέημζα 

ὀνβὴ ἀκάβηαζε ηὸκ ιεβάθμ ἱενάνπδ ηαὶ εαοιαημονβυ, ηὸκ ἅβζμ Ιζηυθαμ ζηὴκ Ώ´ Λἰημοιεκζηὴ Ξφκμδμ 

κὰ παζημοηίζεζ ηὸκ Ἄνεζμ. 

Ώπὸ ηὴκ ἴδζα εεία ὀνβὴ ὁ Ζφνζμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηὸξ ἔθηζαλε ιαζηίβζμ ἀπὸ ζημζκζὰ ηαὶ ἔδζςλε ημὺξ 

ἐιπυνμοξ ἀπὸ ηὸ καυ. Ἡ θθμβενή ημο ὀνβὴ ἔηαζβε ημὺξ ἀζεαεῖξ. πμηνζηὲξ ἔθεβε ἐηείκμοξ πμὺ ἦηακ 

ηέημζμζ ζηὴκ πναβιαηζηυηδηα. Ἦηακ ἀκάβηδ κὰ ημὺξ ἐθέβπεζ ιπνμζηὰ ζηὸκ θαυ, κὰ ημὺξ αβάθεζ ηὸ 

πνμζςπεῖμ ηῆξ εθααείαξ, κὰ δείλεζ ηὸ πναβιαηζηυ ημοξ πνυζςπμ, βζὰ κὰ ηαηαθάαμοκ μἱ ἄθθμζ πὼξ μἱ 

ἄκενςπμζ αημὶ εἶκαζ ρεῦηεξ. Μμθὺ ζςζηὴ ηαὶ δζηαζμθμβδιέκδ ἦηακ ζηὸ ζηυια ημῦ Πἱμῦ ημῦ Θεμῦ  

θέλδ ―πμηνζηά‖, πμὺ Ώηὸξ εἶπε βζὰ ηὸκ ἀνπζζοκάβςβμ. Οὸ ἴδζμ ηαὶ  ὀκμιαζία πμὺ ἔδςζε ζημὺξ 

Γναιιαηεῖξ ηαὶ ημὺξ Φανζζαίμοξ θέβμκηάξ ημοξ ὄπζ ιυκμ πμηνζηὲξ ἀθθὰ ηαὶ ―ὄθεζξ‖ ηαὶ ―βεκκήιαηα 

ἐπζδκῶκ‖.  

Αζααᾶζηε ηὸ 23μ ηεθάθαζμ ημῦ ηαηὰ Θαηεαῖμκ Βαββεθίμο ηαὶ εὰ δεῖηε πυζδ ἀθήεεζα πάνπεζ ζηὸκ 

θυβμ ημῦ Ρνζζημῦ βζὰ ημὺξ Φανζζαίμοξ, ὅηζ πμθὺ δζηαζμθμβδιέκα ημὺξ ἔδςζε αηὲξ ηὶξ πνμζςκοιίεξ. 

Αζηαζμθμβδιέκα δὲκ ὀκμιάζηδηε ὁ Ἡνχδδξ ἀθεπμφ; Γζαηί ηὸκ εἶπε ἀθεπμφ ὁ Ζφνζμξ; Οί δζαηνίκεζ 

ηὴκ ἀθεπμφ ιεηαλὺ ηῶκ ἄθθςκ γχςκ; Βἶκαζ βκςζηὴ  πμκδνζά ηδξ, πῶξ λεβεθάεζ ηαὶ ηὸκ ηοκδβὸ ηαὶ ηὸ 

εῦια ηδξ. Ὅηακ ὁ Ζφνζμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηὸξ ἔθεβε ηὸκ Ἡνχδδ ἀθεπμφ, ηὸ ἔηακε βζὰ κὰ ἐθέβλεζ ηὴκ 

πμκδνζά ημο, ηὴκ ηάζδ ημο βζὰ πνμδμζία. Ώηὸ πμὺ εἶπε ὁ Ζφνζμξ βζὰ ηὸκ Ἡνχδδ δὲκ ἦηακ πνμζαμθὴ 

ἀθθὰ δζηαζμθμβδιέκμξ ηαὶ ζςζηὸξ ἔθεβπμξ. 

Γζαηί βζὰ ηὸκ ἀπυζημθμ Μέηνμ ὁ Ρνζζηὸξ πνδζζιμπμίδζε ηὴκ ηνμιενὴ αηὴ θέλδ ―Ξαηακᾶ‖; Γζαηὶ 

ὅηακ ἄημοζε ὁ ἀπυζημθμξ πὼξ ὁ Ζφνζμξ πνέπεζ κὰ πνμδμεεῖ, κὰ ζηαονςεεῖ ηαὶ κὰ πεεάκεζ θμαενὸ 

εάκαημ βζὰ ηὴ ζςηδνία ημῦ ἀκενχπζκμο βέκμοξ, ἄνπζζε κὰ ἀκηζθέβεζ πνμζπαεχκηαξ κὰ Οὸκ πείζεζ κὰ 

θοπδεεῖ ηὸκ ἑαοηυ ημο. 

Ώηὸ δὲκ εἶκαζ ηὸ ἔνβμ ημῦ Ξαηακᾶ;  Ξαηακᾶξ δὲκ πνμζπαεμῦζε κὰ ἀπμηνέρεζ ηὴκ εοζία πμὺ 

ἤεεθε κὰ πνμζθένεζ ὁ Ρνζζηὸξ ζηὸκ Γμθβμεᾶ; Θὲ ηὸ ζηυια ημῦ ἀπμζηυθμο ιζθμῦζε ηυηε ὁ ἴδζμξ ὁ 

Ξαηακᾶξ βζ‘αηὸ ηαὶ εἶπε ὁ Ζφνζμξ ηὸκ ζηθδνὸ αηὸ θυβμ· ―ὕπαβε ὀπίζς ιμο, Ξαηακᾶ· ζηάκδαθυκ ιμο 

εἶ· ὅηζ μ θνμκεῖξ ηὰ ημῦ Θεμῦ, ἀθθὰ ηὰ ηῶκ ἀκενχπςκ‖ ( Θηε. ζϛ´ 23). 
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ΐθέπεηε πμζά εἶκαζ  δζαθμνά ιεηαλφ ὕανεςξ ηαὶ ἐθέβπμο; Μνέπεζ κὰ ἐθέβπμοιε ὁ ἕκαξ ηὸκ ἄθθμκ, 

ὅηακ αθέπμοιε ηάπμζα ζθάθιαηα. Ζαὶ μἱ πμζιέκεξ ηῆξ ηηθδζίαξ πνέπεζ κὰ ἐθέβπμοκ δδιμζίςξ ημὺξ 

ἁιανηςθμφξ, ζφιθςκα ιὲ ηὴκ ἐκημθὴ ημῦ Ἀπμζη. Μαφθμο. Θᾶθθμκ εἶκαζ πμπνεςιέκμζ κὰ ηὸ ηάκμοκ. 

Άγιοσ Λουκάσ, Αρχιεπίςκοποσ Κριμαίασ, Λόγοι και Ομιλίεσ - τ. Γ´,  

εκδ. «Ορκόδοξοσ Κυψζλθ», Θεςςαλονίκθ 2003,  ς. 267-282. 

8. Σί ςτμβξλίζει σξ φέπι σξτ Ιεπέα οξτ ετλξγεί; 

Θε αοηυκ ημκ ηνυπμ μ Εδζμφξ εοθμβμφζε ηδκ διένα ηδξ ακαθήρεςξ Ομο. 

―Kαζ αθμφ ζήηςζε ηα πένζα ημο, ημοξ εοθυβδζε. (Ηη. 24,50) ηαζ εοθμβχκηαξ 

ημοξ, επςνίζεδηε απ‘ αοημφξ ηαζ εθένεημ πνυξ ηα πάκς, ζημκ μονακυ ιέπνζ 

πμο ημκ έπαζακ απυ ηα ιάηζα ημοξ. Ώοηή δ εοθμβία είκαζ πζα δ ανπή ηδξ 

Μεκηδημζηήξ.  

Λ Ζφνζμξ ακένπεηαζ βζα κα ιαξ ζηείθεζ ημ πανάηθδημ Μκεφια, υπςξ θέβεζ ημ 

ηνμπάνζμ ηδξ εμνηήξ: ―Ώκορχεδηεξ ζηδ δυλα, Ρνζζηέ Θεέ ιαξ, αθμφ 

πανμπμίδζεξ ημοξ ιαεδηέξ ζμο ιε ηδκ επαββεθία ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ ηαζ 

αεααζχεδηακ απυ ηδκ εοθμβία ζμο‖. 

Θε ημκ ίδζμ ηνυπμ απυ ηυηε ηαζ ηάεε ηθδνζηυξ ιε ημ δελί ημο πένζ, εοθμβεί 

ημ πμίικζμ ημο. 

Αομ πκεοιαηζηέξ ενιδκείεξ οπάνπμοκ βζα ημκ ζοιαμθζζιυ ημο πενζμφ: 

Δ πνχηδ θέεζ, υηζ έηζζ, ημ πένζ ζπδιαηίγεζ ηδκ θνάζδ ―Εδζμφξ Ρνζζηυξ 

Ξςηήν―. Ομ ιζηνυ δάπηοθμ πανμιμζάγεζ ημ ―ζχηα‖ – ηδκ θέλδ Εδζμφξ. Λ δείηηδξ ιε ημκ ιέζμ ―πζαζηί‖ 

ημ βνάιια ―Ρ‖ ηδκ θέλδ Ρνζζηυξ ηαζ μ πανάιεζμξ ιε ημκ ακηίπεζνα ημ ιζηνυ ―ζ‖ (ζίβια) πμο δδθχκεζ 

ηδκ θέλδ Ξςηήν. 

Δ δεφηενδ θέεζ, υηζ έηζζ, ημ πένζ ζπδιαηίγεζ ηδκ θνάζδ ―Εδζμφξ Ρνζζηυξ Ιζηά―. Ομ ιζηνυ δάπηοθμ 

πανμιμζάγεζ ημ ―ζχηα‖ – ηδκ θέλδ Εδζμφξ. Λ πανάιεζμξ ιε ημκ ακηίπεζνα ημ βνάιια ―π‖ ηδκ θέλδ 

Ρνζζηυξ ηαζ μ δείηηδξ ιε ημκ ιέζμ, ημ ιζηνυ ―κ‖ πμο ζδιαίκεζ Ιζηά 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

 

Γζροντασ Εφραίμ Κατουνακιϊτθσ 

 ΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΦΗ ΠΕΡΙ ΙΕΡΨΤΝΗ  

 

ηακ θεζημονβάξ, κά 'πεζξ οπυρδ ζμο υηζ είζαζ ιεζίηδξ. Μαναθαιαάκεζξ απυ ημκ ηυζιμ πυκμ, 

δάηνοα, αζεέκεζεξ, παναηθήζεζξ ηαζ η' ακαθένεζξ επάκς εζξ ημ ενυκμ ηδξ εευηδημξ. Ζαζ ιεηαθένεζξ 

ηαηυπζκ ζημκ ηυζιμ πανδβμνζά, εεναπεία, υ,ηζ έπεζ ακάβηδ μ ηαεέκαξ. Θεβάθμ αλίςια ζ' έπεζ αλζχζεζ, 

παζδί ιμο, μ Θευξ. Ια ημ ηαθθζενβήζεζξ. Ομ αοηί ημο Θεμφ είκαζ ζημ ζηυια ημο ζενέςξ. 

Θεβάθδ δφκαιδ έπεζ ημ πεηναπήθζ. Ομ πεηναπήθζ είκαζ μ δζαθθάηηδξ ημο πεπηςηυημξ ακενχπμο ιε 

ημκ Μαηένα, ιε ημκ Αδιζμονβυ ημο. Γζ' αοηυ υζμ ιπμνείξ πενζζζυηενα μκυιαηα κα ικδιμκεφεζξ. 

΄΄Λζμ ιπμνείξ πενζζζυηενα. 

Ξημκ ηαζνυ ηδξ Ομονημηναηίαξ βφνζγακ πμθθμί παπάδεξ, άθθά έκαξ παπάξ βφνζγε ηαζ ιάγεοε 

μκυιαηα ηαζ ηα ικδιυκεοε ζηδ Ηεζημονβία. Ζαζ είπε μ ηασιαηάηδξ, μ Ομφνημξ αζηοκμιζηυξ: «ΐνε, 

αοηυξ εβείνεζ ημκ ηυζιμ ζε επακάζηαζδ». 

Ομκ πζάκεζ ηαζ ημκ αάγεζ ιέζα. Ζαζ ζημκ φπκμ ημο θακενχκμκηαζ υθμζ αοημί πμο ικδιυκεοε ηαζ 

θέκε: «Άημοζε, ή αβάγεζξ ημκ παπά έλς, δζυηζ αοηυξ ιαξ ικδιμκεφεζ ηαζ ιαξ πανδβμνεί, ή εα ζμο 

πάνμοιε ημ πνχημ παζδί». 

Ζζ μ Ομφνημξ θμαήεδηε. Βπί Ομονημηναηίαξ. «Άκηε, παπά, πάκε ζημ ηαθυ», θέεζ, «πάκε, εβχ εα 

πάζς ημ παζδί ιμο;» 
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Θεβάθδ δφκαιδ έπεζ ημ πεηναπήθζ, παζδί ιμο, ιεβάθδ δφκαιδ. ζμ ιπμνείξ πενζζζυηενα μκυιαηα 

κα ικδιμκεφεζξ. 

Ιαζ, ειέκα παθζά ιμφ 'δςζε μ π, Ώνζέκζμξ, μ παναδενθυξ ημο βενμ-Εςζήθ, ηάηζ μκυιαηα απ' 'μηακ 

ήηακ ιεηακάζηδξ απ' ηδ Νςζία ηαζ ήνεε ζηδκ Βθθάδα. Ζζ εβχ ηα ικδιυκεοα. Ζζ έπεζηα ιμο θέεζ: 

«Κένεζξ, Γένμκηα, ηζ είδα; 

Βίδα ζημκ φπκμ ιμο υηζ αοηά ηα μκυιαηα πμο ζμφ 'δςζα, πήβα ζημ έκα ζπίηζ. Ηές, πχξ ηα πενκάξ 

εδχ; Β, θέεζ, θζβάηζ , ηαθά, αθθά ένπεηαζ μ παπα-Βθναίι ηαζ ιαξ πανδβμνεί». 

Βίκαζ πμο ημο ικδιυκεοα ηα μκυιαηα. Ιαζ. Έπεζηα μ άθθμξ: «Βζφ πχξ ηα πενκάξ;» «Ιαί, έηζζ ηζ 

έηζζ, αθθά πέθηεζ θζβάηζ ανμπή ηαζ ηνοχκς, αθθά ένπεηαζ μ παπα-Βθναίι, θέεζ, ηαζ ιαξ πανδβμνεί». 

Ηές: «Βίκαζ, αδενθέ ιμο, ηα υκυιαηα πμο ικδιμκεφς». 

Λ παπα-Μθακάξ βζαηί αβίαζε; Βικδιυκεοε μθυηθδνα πανηζά, εικδιυκεοε. Ζζ εβχ εοιήεδηα ηάηζ 

μκυιαηα ηαζ ηα ημζπμηυθθδζα ζηδκ Μνμζημιζδή. Βηεί εη ημο πνμπείνμο. Ζαζ ζημκ φπκμ ιμο αθέπς, 

θμζπυκ, υηζ ήνεακ ηάηζ βένμζ παθαζμί, ιε παθαζσηά νμφπα, υπςξ άημοβα εβχ απυ ηδκ ιδηένα ημο 

παηένα ιμο. Ηέκε: «Βζφ, παζδί ιμο, ιαξ έβναρεξ, αθθά μ Γένμκηαξ, παζδί ιμο, δεκ ιαξ ικδιμκεφεζ». 

-Έθα, θές ημο Γένμκηα, βζαηί δεκ ηα ικδιμκεφεζξ; 

-Αεκ ηα έαθεπα ηαεανά, θέεζ. 

-Γένμκηα, αοηυ ηζ αοηυ είδα: υηζ μ Γένμκηαξ δεκ ιαξ ικδιμκεφεζ, θέεζ. 

Ζζ απυ ηυηεξ έθααα πνμεοιία κα ικδιμκεφς υζα μκυιαηα πενζζζυηενα. ζα μκυιαηα 

πενζζζυηενα, πενζζζυηενμ ιζζευ θαιαάκεζξ. 

Ώθθά αοηή είκαζ δ ιεβαθφηενδ εθεδιμζφκδ: κα εκχζεζξ ημκ άκενςπμ ιε ημκ Θευ. Ώοηή είκαζ δ 

ιεβαθφηενδ εθεδιμζφκδ. Ζαζ ιπμνείξ κα ημ ηάκεζξ. ζα, παζδί ιμο, πενζζζυηενα μκυιαηα 

ικδιμκεφεζξ, ηυζμ πενζζζυηενμ ιζζευ θαιαάκεζξ. Ιαζ. 

Έκαξ ζενμιυκαπμξ: Ζαζ βζα ηα δάηνοα πμο είπαηε; Μχξ ιπμνεί ηακείξ, έηζζ, κά 'πεζ δάηνοα ζηδκ 

χνα ηδξ Θ. Ηεζημονβίαξ; 

Γένμκηαξ: Ια ζμο πς, εβχ ηχνα έπς ηάκακ πνυκμ πμο ζηαιάηδζα, δζυηζ δεκ αθέπς, αθθά υθδκ 

ηδκ διένα πνμπαναζηεοαγυιμοκα βζα ηδ Θ.Ηεζημονβία. Ια ιδκ πενζμνζζεείξ, παζδί ιμο, ζηζξ εοπέξ ηδξ 

Θεηαθήρεςξ. Αζυηζ ηδ Θεηάθδρδ ηδ δζααάγεζ ηαζ μ θασηυξ, ηζ μ παπάξ, ηζ μ δεζπυηδξ, ηζ μ παηνζάνπδξ. 

Ώθθά δεκ είκαζ υθμζ έκα. 

Λ ηυζιμξ ηα παναθαιαάκεζ έημζια ηα Αχνα. Βκχ μ παπάξ είκαζ παζάπδξ. Θοζζάγεζ ημκ Ρνζζηυ ηαζ 

Ομκ ιεηαδίδεζ ηαηυπζκ ζημ πθήνςια ημο θαμφ. Έπεζ ιεβάθδ δζαθμνά, δεκ είκαζ ημ ίδζμ. Γζ' αοηυ, παζδί 

ιμο, ακ εέθεζξ κά 'πεζξ ηαηάζηαζδ, ιδκ πενζμνίγεζαζ ζηζξ εοπέξ ηδξ Θεηαθήρεςξ. Γζαηί εζφ είζαζ 

παζάπδξ. Ξθάγεζξ ηαζ εοζζάγεζξ. 

Βκχ μ άθθμξ ημκ παίνκεζ έημζιμ ημκ άβζμ Άνημ. Γζ' αοηυ υθδ ηδκ διένα κα παναηαθάξ ηδκ Μακαβία, 

πμο έπεζξ ημκηά: «Μακαβία ιμο, αλίςζέ ιε κα δς ηζ εοζζάγς, ηζ οπμφνβδια ιμφ 'δςζε μ Θευξ. Ια ημ 

αζζεακεχ». Ζαζ εα ζμο ημ δχζεζ δ Μακαβία. Ιαζ. Άια θεζημφνβδζεξ ηαζ δεκ δάηνοζεξ, είζαζ θζβάηζ... 

οπυ ιέιρζκ, είζαζ οπυ ηαηάηνζζζκ. 

Εενμιυκαπμξ: Ξηεκμπςνζέιαζ ηζ εβχ. 

Γένμκηαξ: Ιαζ. Άια, υιςξ, ηθάρεζξ ζηδ Ηεζημονβία, εα ηαηαθάαεζξ υηζ θεζημφνβδζεξ, υηζ έθαβεξ 

ηνέαξ πκεοιαηζηυ, κα πμφιε. Ώκ, υιςξ, δεκ έηθαρεξ είηε ζηδκ πνμζεοπή ζμο, είηε ζηδ Ηεζημονβία, 

είκαζ ζακ κα έθαβεξ κενυαναζημ. Ώκ, υιςξ, ηθάρεζξ, εα ηαηαθάαεζξ υηζ έθαβεξ πκεοιαηζηυ ηνέαξ. 

Εενμιυκαπμξ: Γένμκηα, ηακείξ πνμζπαεεί κα πνμεημζιάγεηαζ υζμ ιπμνεί, υιςξ αθέπεζ υηζ μ επενυξ 

δεκ ηάεεηαζ, δδθαδή θένκεζ θμβζζιμφξ πμθθέξ θμνέξ αζζπνμφξ, αθαζθήιμοξ, νοπανμφξ, Ουηε ηζ 

ηάκεζ, αξ πμφιε, ηζ πνέπεζ, πχξ κα ημοξ ακηζιεηςπίζεζ; 

Γένμκηαξ: Άημοζε κα δεζξ, άκενςπμζ είιεεα. Β, άκενςπμζ είιεεα, δεκ είιεεα άββεθμζ. Φένκεζ ηαζ 

θμβζζιμφξ αζζπνμφξ, θένκεζ ηαζ θμβζζιμφξ οπενδθακείαξ, θένκεζ ηαζ θμβζζιμφξ ηαηαηνίζεςξ, υθα. 

Βιείξ ε'αβςκζγυιαζηε. 

Άθθδ θμνά ήνεε ηάπμζμξ εδχ πένα ηαζ ιε ηδκ μιζθία πνμαήηαιε ζε ηαηάηνζζδ. Έπεζηα πάς κα 

θεζημονβήζς ηαζ δεκ ιπμνχ κα πς ηζξ εοπέξ. 
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ΐνε, ηζ έηακα; θές. Θπνμξ! Ήνεε μ ηάδε βείημκαξ ηαζ ηαηαηνίκαιε ηάηζ δεζπμηάδεξ ηαζ ημ αοηυ. 

Ώπάκς ζηδ Ηεζημονβία, θεζημονβχκηαξ, θές: «Θεέ ιμο, ζοβπχνεζέ ιε. Ξοβπχνεζέ ιε, Θεέ ιμο. 

Έζθαθα, Θεέ ιμο. 

Γζα πμζμκ είκαζ ημ "έζθαθα", Θεέ ιμο; Ππάνπεζ ηαζ βζα ιέκα ζοβπςνδηζηή εοπή», θές. «Β, ηαθά, 

Θεέ ιμο, εοθυβδζμκ». Ζαζ ζημ ηέθμξ εζνήκεοζα ηαζ θές: «Ώια εέθεζξ άθθδ θμνά, ηαηάηνζκε!» 

Θεβάθμ πνάβια είκαζ, ιεβάθμ ηαηυ είκαζ δ ηαηάηνζζζξ. Β, ςξ άκενςπμζ εα ζθάθθμοιε, παζδί ιμο. 

Ώθθά ηζ; Ζαζ δ ελμιμθυβδζζξ είκαζ ιοζηήνζμ, παζδί ιμο. 

Ββχ ιυκμ ημ Γοικάζζμ έαβαθα, δεκ πήβα παναπάκς. Ζζ έβναρα υθμοξ ημοξ ζοιιαεδηάξ ιμο, 

υθμοξ ημοξ ηαεδβδηάξ ιμο, ημοξ δαζηάθμοξ απυ ηδκ πνχηδ Αδιμηζημφ ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία ηάλδ ημο 

Γοικαζίμο. Ζαζ υηακ ηα ικδιμκεφς, πυζδ πανά θαιαάκς! Κένεζξ πυζδ πανά θαιαάκς; Αζυηζ 

ικδιμκεφς εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ιε έηακακ άκενςπμ ηαθυ. Οχνα, επεζδή έπς έκα πνυκμ πμο δεκ πάς 

ζηδ Ηεζημονβία, βζαηί δεκ αημφς, ηαζ εέθς κα ικδιμκεφζς πάθζ εηείκα ηα μκυιαηα, ηαζ θίβμ-θίβμ πάθζ 

ηα εοιάιαζ, αοημί μζ άκενςπμζ ςθεθμφκηαζ. Γζ' αοηυ, παζδάηζ ιμο, εέθεζξ κα ζςεεί δ ροπή ζμο 

δςνεάκ; ζα ιπμνείξ πενζζζυηενα μκυιαηα κα ικδιμκεφεζξ. 

Θεβάθδ παννδζία έπεζ ημ πεηναπήθζ, ιεβάθδ παννδζία. Γζ' αοηυ , παζδάηζ ιμο, εεξ κ' απμηηήζεζξ 

ηαηάζηαζδ; Άια θεζημονβήζεζξ ηαζ δεκ ηθάρεζξ, ηάπμο έπηαζζεξ, ηάπμο έηακεξ θάεμξ. Ββχ υθδ ηδκ 

διένα πνμπαναζηεφαγα ημκ εαοηυ ιμο βζα ηδκ χνα ηδξ Ηεζημονβίαξ. Ζζ υηακ έιπαζκα ζηδ Ηεζημονβία, 

δεκ ιπμνμφζα κα ζηαιαηήζς ηα δάηνοα. Ιαζ! Μμθθέξ θμνέξ δδθαδή είδα ηαζ απάκς ζηδκ αβία 

Ονάπεγα ζχια κεηνυ, κα πμφιε, ζακ ζε έηζηαζδ, ζχια κεηνυ. 

Εενμιυκαπμξ: Ββχ, Γένμκηα, ήιμοκα είημζζ πνυκζα απθυξ ιμκαπυξ. Ζαζ είκαζ αθήεεζα, υηακ έβζκα 

παπάξ, ιεηά δοζημθεφηδηα, δεκ ιπμνμφζα κα ζοκδείζς υηζ ήιμοκα ζενεφξ. Ζαζ απυ ηδκ άθθδ ιένα 

πμο έβζκα παπάξ ιε πμθέιδζε μ δζάαμθμξ ιε θμβζζιμφξ, ιε αβςκία, ιε θυαμ, ιε αοηά, ιε πάθερε 

πμθφ ιε αοηά. 

Γένμκηαξ: Β, ηδ δμοθεζά ημο ηάκεζ αοηυξ. Οδ δμοθεζά ημο, αθθά ηζ ειείξ εα ηάκμοιε ηδ δμοθεζά 

ιαξ. Βηεί εζξ ηδκ Μακαβία, κα παναηαθάξ ηδκ Μακαβία, παζδί ιμο, δζυηζ υθμζ μζ Άβζμζ παναηάθεζακ ηδκ 

Μακαβία. Αεκ δίκεηαζ έκα πάνζζια απυ ημκ Θευ εζξ ημκ άκενςπμ, εζ ιδ δζά ιέζμο ηδξ Μακαβίαξ. Δ 

Μακαβία ιμζνάγεζ ηα πανίζιαηα ζημκ ηυζιμ, δ Μακαβία ηα ιμζνάγεζ. 

Εενμιυκαπμξ: Ζζ έηζζ εεαφιαζα. Ηές, πςξ μ δζάαμθμξ μφηε ηδ Θ. Ηεζημονβία δεκ θμαάηαζ, ιε ημοξ 

θμβζζιμφξ ημο, ιε αζζπνά, ιε ημ έκα, ιε ημ άθθμ. 

Γένμκηαξ: Αεκ θείπμοκ, παζδί ιμο, αοηά ηα πνάβιαηα. Αεκ θείπμοκ. 

Εενμιυκαπμξ: Μενζθνυκδζδ πνεζάγεηαζ... 

Γένμκηαξ: Μενζθνυκδζδ. Β, ηδ δμοθεζά ημο ηάκεζ αοηυξ, παζδί ιμο, ηδ δμοθεζά ημο ηάκεζ. Ώθθά 

ειείξ ηδ δμοθεζά ιαξ, ηδ δμοθεζά ιαξ. 
Πθγι: myriobiblos.gr  

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1.  Νόμιμθ ανταρςία 
Οα παζδζά είκαζ παναηεηαβιέκα ζε ιία βναιιή. Λ ηαηδπδηήξ δίκεζ παναββέθιαηα ηαζ εκημθέξ 

ηζκήζεςκ. Οα παζδζά πνέπεζ κα εηηεθέζμοκ ημ ακηίεεημ. ζμζ ηάκμοκ ημ ζςζηυ πάκμοκ. Ζενδίγεζ 

αοηυξ πμο ιέκεζ ηεθεοηαίμξ. 

  

4. Παράςιτα 
Δ ζοκηνμθζά ιαξ πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ μιάδεξ, πμο ημπμεεημφκηαζ ζε απυζηαζδ δ ιζα απυ ηδκ 

άθθδ. Δ ιζα μιάδα είκαζ ημ ναδζυθςκμ πμο εηπέιπεζ έκα ιήκοια, ιζα θνάζδ πμο ηδκ 

επακαθαιαάκμοκ υθμζ ιαγί υζμ πζμ δοκαηά ιπμνμφκ. Δ μιάδα πμο ανίζηεηαζ ζηδ ιέζδ είκαζ ηα 

πανάζζηα, πμο ηάκμοκ υζμ πζμ πμθθή θαζανία ιπμνμφκ, χζηε κα ιδκ αημοζηεί ημ ιήκοια. Δ ηνίηδ 

μιάδα είκαζ μζ αηνμαηέξ πμο πνμζπαεμφκ κα ηαηαθάαμοκ ημ ιήκοια. Γζα θίβα θεπηά βίκεηαζ ιζα 
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πναβιαηζηή μπθμαμή. Ζενδίγεζ δ ελάδα, ακ ηαηαθάαεζ ημ ιήκοια. Λζ μιάδεξ αθθάγμοκ ηαζ πενκμφκ απυ 

υθεξ ηζξ ζδζυηδηεξ. 

 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
 

- Γζαηνέ ιμο, εα ήεεθα κα έπς ηαζ ιζα δεφηενδ βκχιδ. 

- ΐεααίςξ! Βθάηε λακά αφνζμ. 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΝ ΙΝΙΝΓΗ ΡΖΠ ΔΗΙΗΘΟΗΛΔΗΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=YY20T0EIW88 . 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YY20T0EIW88
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τμάμσηςη 14η 

 

αββασξκύπιακξ,  

23 – 24 Ιαμξταπίξτ 2016 

Αοό σξ κίμημα “αμσι-fastfood” 

ςσξ... “αμσιfacebook” κίμημα 
 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Μχξ ηαζ βζαηί απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά ζημοξ εθήαμοξ ηαζ ζημοξ κέμοξ δ δζαηνμθ ιε  

ζφζηδια ηςκ ―fast-food‖; 

2. Μμζα ακηίδναζδ οπήνλε ζε εονςπασηυ επίπεδμ ηαζ ιε πμζα επζπεζνήιαηα απέκακηζ 

ζημοξ ηθάδμοξ αοημφ ημο είδμοξ ηδξ δζαηνμθήξ; 

3. Οζ είκαζ ημ ―ακηζfastfood‖ ηίκδια; 

4. Μμζμζ ηίκδοκμζ οπάνπμοκ ζηδκ επζημζκςκία ιέζς ημο ―facebook‖ ηαζ ηςκ άθθςκ ιέζςκ 

ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ (tweeter, instagram ηηθ.); 

5. Οζ ημζκά ζημζπεία έπμοκ ηα δφμ αοηά ηζκήιαηα ―ακηζ-fastfood‖ ηαζ ―ακηζfacebook‖ ; 

 

  

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

 

Αοό σξ κίμημα “αμσι-fastfood” ςσξ... “αμσιfacebook” κίμημα  

 

 Ουζμ ημ βκςζηυ ζφζηδια δζαηνμθήξ, ημ απμηαθμφιεκμ «fast food», υζμ ηαζ ημ επίζδξ βκςζηυ 

ζφζηδια ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ «facebook», δεκ είκαζ ηίπμη‘ άθθμ πανά πηοπέξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ 

υπςξ ηδ γμφιε ζήιενα. Μνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα - πηοπέξ ιε ηενάζηζα απήπδζδ, ζδζαίηενα δε ζημοξ 

ηυθπμοξ ηδξ κεμθαίαξ, πμο ηδκ πνμςεμφκ ηαπφηαηα ηαζ πακημφ. Μμο ςζηυζμ άνπζζακ κα 

αιθζζαδημφκηαζ, αηυιδ δε ηαζ απ‘ αοημφξ ημοξ εζαζχηεξ ημοξ. Ρανείηε! 

 Ομ γδημφιεκμ αθέπεηε, απ‘ ηδκ παβημζιζμπμίδζδ, είκαζ κα έπμοιε υθμζ ηδκ ίδζα ημοθημφνα, ηα ίδζα 

εκδζαθένμκηα, ηζξ ίδζεξ απυρεζξ, ηα ίδζα βμφζηα, ηζξ ίδζεξ «αλίεξ» ζηα πάκηα, αηυιδ δε ηαζ ζηδ 

δζαηνμθή ιαξ! Γζαηί εηεί πμο απμαθέπμοκ είκαζ ζημ κα απμηηήζμοιε υθμζ ηδ «κέα ζηέρδ» ηαζ ηδ «κέα 

ζοιπενζθμνά», δδθαδή ηδ «ζηέρδ» ηαζ ηδ «ζοιπενζθμνά» ηδξ Ι. Βπμπήξ. Λπυηε πυζμ ζδιακηζηυ 

είκαζ πμο υθα αοηά άνπζζακ ηχνα κα αιθζζαδημφκηαζ! 

                                                                * 

 Ζζ αξ ανπίζμοιε απ‘ ημ πνχημ, ημ «ζφζηδια fast food». 

 Βίκαζ βκςζηυ πςξ ιε ηδκ αζμιδπακμπμίδζδ ηοπμπμζήεδηακ ηα πάκηα, υπςξ ηαζ δ δζαηνμθή ιαξ, 

μπυηε ηαζ πνμςεμφκηαζ πακημφ ζ‘ υθμ ημκ πθακήηδ ηα ίδζα αηνζαχξ βεφιαηα, ιε ηζξ ίδζεξ ζοκηαβέξ, ηα 

ίδζα αηνζαχξ πμηά ηαζ αέααζα ηζξ … ίδζεξ βεφζεζξ! θα πθέμκ βίκμκηαζ ζοβηεηνζιέκα ηαζ μιμζυιμνθα, 

εκχ δ ιεβάθδ πμζηζθία  θαβδηχκ, πμηχκ, εδεζιάηςκ, ζοκηαβχκ η.θπ.  ηάεε  θαμφ εθαπζζημπμζείηαζ ςξ 

ηδκ πθήνδ ηαηάνβδζή ηδξ!   
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 Βιπνμζεμθοθαηή ζ‘ αοηή ηδ δζαηνμθζηή ζζμπεδςηζηή μιμζμιμνθία, είκαζ αέααζα ζηα ιεκ θαβδηά 

ηα fast food ιε ειπκεοζηή, πνςηαβςκζζηή, ζοκάια δε ηαζ ζφιαμθμ ηδκ Mc Donald‘s, ζηα δε πμηά, ηα 

ακαροηηζηά, ιε επίζδξ πνςηαβςκζζηή ηαζ ζφιαμθμ ηδκ Coca Cola (ή ηδκ Pepsi ημ ίδζμ ηάκεζ!)! 

 Ώπ‘ ημ 1960 ανπίγμοκ κα ακμίβμοκ ιαγζηά ζηζξ ΔΜΏ ηα πνχηα fast foods (πυζα πνάβιαηα ηδξ 

παβημζιζμπμίδζδξ δεκ έπμοκ ανπίζεζ ηδκ ίδζα επμπή!), δ δε Mc Donald‘s ηαηέθδλε κα βίκεζ δ 

πνςηαβςκζζηήξ ημο είδμοξ ηαζ ιζα απυ ηδξ ημνοθαίεξ επζπεζνήζεζξ ζημκ πθακήηδ! 

 Ξήιενα δζαεέηεζ 32.000 εζηζαηυνζα ζε 120 πχνεξ ηαζ ςξ ημ 2000 άκμζβε έκα κέμ ηάεε 4 χνεξ ζε 

ηάπμζμ ζδιείμ ημο ηυζιμο! Ώπαζπμθεί 1 εηαη. άημια ηαζ πνμζθένεζ ηνμθή βζα 35 εηαη. άημια 

ηαεδιενζκά!! 

 Δ απήπδζδ ημο βνήβμνμο θαβδημφ ζηζξ ΔΜΏ είκαζ πμθφ ιεβάθδ, ιε ηζξ βκςζηέξ δζαδζηαζίεξ 

δζαθήιζζδξ ηαζ ιάνηεηζκβη πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Ππμθμβίγεηαζ υηζ ημ εκχ ημ 1970 μζ Ώιενζηακμί 

είπακ δαπακήζεζ 6 δζξ δμθθ. βζα πάιπμονβηεν, ζήιενα οπενααίκμοκ ηα 180 δζξ δμθθ. ημκ πνυκμ, 

δδθαδή υζα δαπάκδζακ ζοκμθζηά βζα ηδκ ακχηενδ παζδεία, ημοξ δθεηην. οπμθμβζζηέξ, ηα ηαζκμφνβζα 

αοημηίκδηα, ηα αζαθία, ηζξ εθδιενίδεξ, ηα πενζμδζηά, ημοξ δίζημοξ ηαζ ηζξ ηαζκίεξ!!!  

 Ίδζεξ δζαδζηαζίεξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ζηα ακαροηηζηά, ιε απμηέθεζια δ Ώιενζηακζηή αβμνά κα 

είκαζ πθέμκ ημνεζιέκδ απ‘ αοηά, αθμφ ηαηά ιέζμκ υνμ ηάεε Ώιενζηακυξ ηαηακαθχκεζ 220 θίηνα 

εηδζίςξ, δδθαδή πάκς απυ ιζζυ θίηνμ ηδκ διένα!!! Ξηδκ Βονχπδ αοηή δ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ 

είκαζ ιζηνυηενδ (132 θίηνα εηδζίςξ) ζηδ δε Ρχνα ιαξ είκαζ αηυιδ ιζηνυηενδ (55 θίηνα εηδζίςξ)! Ζαζ 

ηχνα ιε ηδκ παβημζιζμπμίδζδ παίνμκηαζ, βζαηί …έπμοκ ηέημζα δεδμιέκα ιπνμζηά ημοξ ιέπνζ κα 

θένμοκ ημκ ίδζμ ημνεζιυ ζ‘ υθμ ημκ πθδεοζιυ ημο πθακήηδ!! Ήδδ δ Coca Cola ιυκμκ πςθεί ηάεε 

ιένα 126 εηαη. θίηνα, ημ δε ιπμοηάθζ ηδξ ακαβκςνίγεηαζ απυ ημ 90% ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ!!!   

Ένεοκα ημο ΕΙΖΏ έδεζλε πςξ ζηδ Ρχνα ιαξ μζ έθδαμζ δθζηίαξ 12-19 εηχκ, δζαεέημοκ ζηα fast foods 

ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ απ‘ ημ πανηγζθίηζ ημοξ (38,5 – 44%), Βπζπθέμκ αξ ζδιεζςεεί υηζ ηδκ Βθθδκζηή 

αβμνά ακαροηηζηχκ εθέβπμοκ ηαηά 90% δφμ ιυκμκ εηαζνείεξ (αοηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ Coca 

Cola ηαζ ηδκ Pepsi) 

 Ζαζ ηζ ζφιπηςζδ ηζ εδχ! Ζαζ μζ δφμ αοημί ηθάδμζ δζαηνμθήξ έπμοκ ζημ ζηυπαζηνμ ηα παζδζά, ημοξ 

εθήαμοξ ηαζ ημοξ κέμοξ, πνμξ ημοξ μπμίμοξ θαίκεηαζ υηζ απεοεφκμκηαζ απμηθεζζηζηά! 

 Σζηυζμ έκα ηφια ακηζδνάζεςκ μνεχκεηαζ πακημφ εκακηίμκ ημοξ! Ξε ζοκέδνζμ πμο μνβάκςζε 

ηεθεοηαία δ Βονςπασηή Βπζηνμπή ζηδκ Ζμπεβπάβδ βζα ηδκ παποζανηία, έβζκε πμθφξ θυβμξ βζα ημ ελήξ 

πνςηάημοζημ: Μςξ δ αζμιδπακία ηςκ fast foods πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζεεί ελίζμο ιε ηδκ αζμιδπακία 

ηςκ ηζζβάνςκ ηαζ κα ηδκ ακαβηάζμοκ κα πνμεζδμπμζεί ημοξ ηαηακαθςηέξ βζα ηζξ ηνμθέξ πμο 

πανάβμοκ ιε ηυζμ ορδθά θζπανά!  

Ώπυ ημ 2004 δε, δ ΐνεηακζηή Ζοαένκδζδ  ζηα  ιέηνα πμο έπεζ πάνεζ ηαηά ηδξ παποζανηίαξ, 

πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ απαβμνεφζεζξ δζαθδιίζεςκ fast foods πνζκ απυ ηζξ 9 ημ ανάδο! 

 Λ Ώιενζηακυξ δδιμζζμβνάθμξ Ένζη Ξθυζεν ιε ημ αζαθίμ ημο «Fast Food Nation» (δδθ. «Ομ έεκμξ 

ημο βνήβμνμο θαβδημφ» πμο πνμηάθεζε πμθφ ευνοαμ ηζ έβζκε «ιπέζη ζέθεν») απμηαθφπηεζ ιε 

αδζάζεζζηα ζημζπεία ηζξ επζπηχζεζξ πμο έπεζ ημ θαβδηυ ημοξ ζημ δζαζημθυβζμ, ηδκ οβεία, ηδκ ενβαζία, 

αηυιδ δε ηαζ ηδκ αβνμηζηή γςή! Λζ «Ιζμο Γζυνη Οασιξ» έβναρακ πςξ ημ αζαθίμ αοηυ «εα ζε ηάκεζ κα 

ζηεθεείξ δφμ θμνέξ πνζκ θαξ ημ επυιεκμ ιπένηεν ζμο ηζ επίζδξ εα ζε ηάκεζ κα ζηεθεείξ ηζξ 

επζπηχζεζξ πμο έπεζ δ αζμιδπακία ημο βνήβμνμο θαβδημφ ζημ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ ημπίμ» 

 Ξπμθζαζηέξ ελαίνμοκ ημ αζαθίμ αοηυ, «ςξ ηδκ ανπή ημο ηέθμοξ ηδξ ενςηζηήξ ζπέζδξ ηδξ Ώιενζηήξ 

ιε υθα ηα παποκηζηά ηαζ ηδβακδηά ςναία πνάβιαηα»! 

 Λζ εθδιενίδεξ ζοκεπχξ βνάθμοκ πχξ «ημ ιέθθμκ πνμαθέπεηαζ δοζμίςκμ βζα ημοξ ημθμζζμφξ ηδξ 

ηαποθαβίαξ (fast food) ηαζ ηςκ ακαροηηζηχκ, υπςξ ηα Mc Donald‘s ηαζ δ Coca Cola, ηαεχξ δ 

παποζανηία ελεθίζζεηαζ ιε βμνβμφξ νοειμφξ ζε ιάζηζβα ημο 21μο αζχκα»!! 

 Ήδδ ζηζξ ΔΜΏ έπμοκ λεηζκήζεζ μζ πνχηεξ ιδκφζεζξ εκακηίμκ ημοξ ηαζ μζ εζδζημί πνμαθέπμοκ υηζ 

πμθφ ζφκημια εα αημθμοεήζμοκ πζθζάδεξ άθθεξ, υπςξ αηνζαχξ ζοκέαδ ιε ηζξ ηαπκμαζμιδπακίεξ ηαζ 

ημκ αιίακημ! 
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 Ππέναανμζ έθδαμζ (πένζλ ηςκ 120 ηζθχκ!) ζηζξ ιδκφζεζξ ημοξ ηαηδβμνμφκ ηα Mc Donald‘s βζα ηα 

«ιπίβη ιαη» βεφιαηά ημοξ ηςκ 1600 εενιίδςκ, αθθά ηαζ βζα ηα πμθθά βεφιαηα πμο έπαζνκακ ζ‘ αοηά, 

θυβς ηδξ ζοθθεηηζηήξ ιακίαξ πμο απέηηδζακ ζηα πθαζηζηά παζπκίδζα πμο ημοξ πνυζθενακ ηαζ βεκζηά 

βζα ηζξ αθααενέξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ πμο ημοξ δδιζμφνβδζακ! 

 Βίηε βζα θυβμοξ οβείαξ (ζηζξ δοηζηέξ πχνεξ), είηε βζα θυβμοξ ακηζαιενζηακζζιμφ (ζηζξ θμζπέξ), αθθά 

ηαζ παβημζιζμπμίδζδξ (ζε υθεξ!) ηα fast foods ανίζημκηαζ ζήιενα ζημ ζηυπαζηνμ! Λζ εζδζημί εηηζιμφκ 

υηζ μζ αθοζίδεξ βνήβμνμο θαβδημφ έθεαζακ πζα ζημ γεκίε ημοξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα επεηηαεμφκ άθθμ. 

Θέπνζ πνυηζκμξ μζ ιεημπέξ ημοξ εεεςνμφκημ ςξ δ πθέμκ αζθαθήξ επέκδοζδ. πζ πζα ζήιενα! Ήδδ 

άνπζζακ κα ηθείκμοκ εζηζαηυνζα ηδξ Mc Donald‘s ζε πμθθέξ πχνεξ ημο ηυζιμο, μζ εοβαηνζηέξ ηδξ δε 

ζηδκ Βονχπδ (υπςξ ηαζ ζηδ Ρχνα ιαξ) πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηέξ γδιζέξ!  

 Δ επεκδοηζηή Ονάπεγα UBS ημκίγεζ ζημοξ επεκδοηέξ υηζ ζημ άιεζμ ιέθθμκ μζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ εα 

ανεεμφκ ακηζιέηςπεξ ι‘ έκα ελαζνεηζηά επενζηυ ηθίια ηαζ εα παφζμοκ κα απμθένμοκ ηένδδ! 

 Ζάπμζεξ απ‘ αοηέξ άνπζζακ κα οζμεεημφκ ηδκ οβζεζκή δζαηνμθή. Σξ ηαζ δ Coca Cola έθααε ημ 

ιήκοια! Οχνα ηάκεζ ακμίβιαηα ζημοξ ποιμφξ ηαζ ηα ειθζαθςιέκα κενά! 

Ήδδ έπεζ ακαπηοπεεί ημ δζεεκέξ «ακηί – fast food» ηίκδια, ελαπθςιέκμ ζε 36 πχνεξ, πμο έπεζ ςξ 

ζηυπμ κα επακαθένεζ ζημ ηναπέγζ ιαξ ηζξ ηνμθέξ ηαζ ηα βεφιαηα πμο είπαιε ηάπμηε! Κεηίκδζε απυ 

δζακμμοιέκμοξ ζηδκ Εηαθία, θέβεηαζ «Slow Food», έπεζ ςξ ζήια ημο ημ ζαθζβηάνζ ηαζ ςξ ζφκεδια ημο 

ημ «θάηε θζβυηενμ, θάηε ηαθφηενα» ηαεχξ ηαζ ημ «πανάβεηε θζβυηενμ, πανάβεηε ηαθφηενα», 

εέθμκηαξ ηαοηυπνμκα κα πνμαάθθεζ ημοξ παναδμζζαημφξ ηνυπμοξ παναβςβήξ, παναζηεοήξ ηαζ 

ηαηακάθςζδξ ηδξ ηνμθήξ! Λοζζαζηζηά ημ ηίκδια αοηυ, ζηνέθεηαζ ηαηά ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ 

έπμκηαξ ςξ αζπιή ημο δυναημξ ηα fast foods!  

Λ ζδνοηήξ ημο ηζκήιαημξ Ζάνθμ Μεηνίκζ, εέθμκηαξ κα δείλεζ ημ πνυαθδια απυ ηδ ζοννίηκςζδ πμο 

έθενε δ μιμβεκμπμίδζδ ζηδ δζαηνμθή ιαξ, ημκίγεζ: «Μνίκ απυ 100 πνυκζα μζ άκενςπμζ έηνςβακ 100 

ιε 120 δζαθμνεηζηά είδδ ηνμθήξ. Ξήιενα δ δίαζηά ιαξ πενζμνίγεηαζ ζε 10-12 είδδ»!!!   

Αεκ είκαζ ηοπαίμ δε, πμο ηυζμ δ Mc Donald‘s υζμ ηαζ δ Coca Cola δεκ είκαζ ιυκμ ηα ζφιαμθα ηδξ 

παβημζιζμπμζδιέκδξ δζαηνμθήξ, αθθά ηαζ ηα ζφιαμθα αοηήξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, ηα ηυηηζκα πακζά 

υθςκ ηςκ επενχκ ηδξ! 

 Ώξ δμφιε ηχνα ηαζ ημ δεφηενμ, ημ  «ζφζηδια facebook» 

 Ώοηυ είκαζ πθέμκ δμιδιέκμ ζηδκ ίδζα ιαξ ηδκ επζημζκςκία. Ζζ είκαζ αηυιδ πζμ θμαενυ, βζαηί αθμνά 

πθέμκ ηα ίδζα ηα πνμζςπζηά ιαξ δεδμιέκα. Βίκαζ αοηυ πμο πενκά ιέζα απ‘ ηζξ ζεθίδεξ ηδξ θεβυιεκδξ 

«ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ».  

Μνςηαβςκζζηήξ ζ‘ αοηέξ είκαζ ημ βκςζηυηαημ facebook. Ξφιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ Google, ημ 

facebook είκαζ δ ζζημζεθίδα ιε ηδκ ιεβαθφηενδ επζζηερζιυηδηα ζημ δζαδίηηομ. Θάθζζηα ηαηέπεζ πάκς 

απ‘ ημ 1/3 ηδξ δζαδζηηοαηήξ αβμνάξ! Λζ πνήζηεξ ημο -πμο αολάκμοκ αθιαηςδχξ- θεάκμοκ ηα 500 

εηαημιιφνζα! Ώκηίπαθυξ ημο, αθθά ιε ιεβάθδ δζαθμνά, είκαζ ημ twiter. 

 ιςξ άνπζζε ηχνα ηεθεοηαία ηζ αοηυ κα ηαηδβμνείηαζ ςξ ημ ζδιείμ πμο βζα πνχηδ θμνά (ημ 

2010) δ 31δ ΘαΎμο ηαεζενχεδηε ςξ «παβηυζιζα διένα δζαβναθήξ απ‘ ημ facebook, ιε ηδ δζαδζηηοαηή 

εηζηναηεία οπυ ημκ ηίηθμ «Quit facebook day»! Λ πνςηενβάηδξ ηδξ ηίκδζδξ αοηήξ Θάεζμο Θίθακ 

είπε: «Αεκ αθέπμοιε υηζ δ ηαηεφεοκζδ πμο έπεζ ημ facebook ζοκδέεηαζ ιε ηάπμζα εεηζηή πνμμπηζηή 

ημο internet ζημ ιέθθμκ. Έηζζ θεφβμοιε»! 

 Έβναρακ παναηηδνζζηζηά βζ‘ αοηυ: «Ομ  facebook έβζκε έκαξ ηαηενβάνδξ, ιεεοζιέκμξ απ‘ ηα 

υκεζνα ημο ζδνοηή ημο Mark Zuckerderg βζα παβηυζιζα ηονζανπία»!  

 Έβναρε δ εθ. «ΟΛ ΐΔΘΏ»: «θμ ηαζ πθδεαίκμοκ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ μζ θςκέξ εκακηίμκ ημο 

facebook. Λζ δζαπεζνζζηέξ ηδξ ιεβαθφηενδξ ζζημζεθίδαξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ δέπμκηαζ ηα πονά 

επζηνζηχκ πμο ημοξ ηαηδβμνμφκ υηζ, υπζ ιυκμ δεκ πνμζηαηεφμοκ ηα πνμζςπζηά δεδμιέκα ηςκ 

πνδζηχκ, αθθά ηα πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ηα εηιεηαθθεφμκηαζ ιε ζημπυ ημ μζημκμιζηυ υθεθμξ. 

Αοζανεζηδιέκμζ πνήζηεξ μνβακχκμοκ «εηζηναηείεξ» ελυδμο απυ ημ facebook, εκχ ανηεημί βημονμφ 

ηςκ κέςκ ιέζςκ ηαηανβμφκ ημκ θμβανζαζιυ ημοξ ζηδκ ζζημζεθίδα ή «ζαήκμοκ ημ πνμθίθ ημοξ». 
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 Λνβακχζεζξ πνμζηαζίαξ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ηαηακαθςηχκ ζηζξ ΔΜΏ ηαηήββεζθακ ημ 

facebook ζηδκ Λιμζπμκδζαηή Βπζηνμπή Βιπμνίμο υηζ «αημθμοεεί πναηηζηέξ πμο παναπθακμφκ ημοξ 

πνήζηεξ ηαζ παναααίκμοκ ηδ κμιμεεζία πενί πνμζηαζίαξ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

 Δ ααζζηή αζηία βζα ηδκ πμία μζ πενζζζυηενμζ πνήζηεξ έπμοκ ελμνβζζηεί ιε ημ facebook είκαζ μζ 

ζοπκέξ ακαπνμζανιμβέξ ζηδκ πμθζηζηή απμννήημο ημο δζηηφμο. Έπμοκ πενάζεζ ιυκμ 5 πνυκζα απυ 

ηυηε πμο δ ζζημζεθίδα δζααεααίςκε υηζ «ηαιιία πνμζςπζηή πθδνμθμνία πμο οπμαάθθεηαζ ζημ 

facebook δεκ εα είκαζ πνμζαάζζιδ ζε ηακέκα πνήζηδ πμο δεκ ακήηεζ ζε ηάπμζα απυ ηζξ μιάδεξ πμο 

εζείξ έπεηε επζθέλεζ». 

 Ξήιενα υθα ηα πνμζςπζηά ημοξ δεδμιέκα είκαζ δδιυζζα. Ώπ‘ ηδκ πυθδ πμο γμοκ, ςξ ημ υκμια, ηδ 

θςημβναθία, ηα μκυιαηα ηςκ θίθςκ ημοξ, ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ έπεζ οπμβνάρεζ κα 

ζοιιεηέπεζ, ηζξ πνμηζιήζεζξ ζηδ ιμοζζηή ηαζ ηα πυιπζ ημοξ, πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζοκήεεζεξ, ηδκ 

απαζπυθδζδ, ημ ζπμθείμ, ημ δζάααζια ηαζ βεκζηά υ,ηζ ζοκεέηεζ ημ πνμθίθ ημοξ! Ζζ υ,ηζ ιπαίκεζ ζηδ 

«ικήιδ» ημο ημ facebook δζαπέεηαζ πθέμκ ςξ ηαζ ζηζξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ! 

 Ώπ‘ ηδκ άκμζλδ ημο 2010, υ,ηζ δδθχζεζ ηακείξ υηζ ημο ανέζεζ, πνέπεζ κα ημ εηεέηεζ δδιυζζα! Ώκ 

εέθεζ κα ηάκεζ ηδ θίζηα ηςκ θίθςκ ημο ζδζςηζηή, δεκ ιπμνεί! Ώκ εέθεζ ημ πνμθίθ ημο κα είκαζ μναηυ 

ιυκμ ζημοξ θίθμοξ ημο, δεκ ημο επζηνέπεηαζ! Ξε πενίπηςζδ πμο δεκ ημ εέθεζ αοηυ, δεκ ιπμνεί κα ημ 

αάθεζ ζημ ημ facebook! Λζ πνχημζ πμο ηα εηιεηαθθεφμκηαζ υθα αοηά είκαζ μζ δζαθδιζζηέξ ηαζ μζ 

πμθοεεκζηέξ! Ζζ αοηυ είκαζ πμο λεπείθζζε ημ πμηήνζ ζηζξ ακηζδνάζεζξ!  

 Λ ενφθμξ ηςκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ημο θμβζζιζημφ Νίηζανκη Ξηάθιακ, δήθςζε ζηδκ «Ζαεδιενζκή»: 

«Ομ facebook θηφκεζ ζηα ιμφηνα ηςκ πνδζηχκ ημο ημκ ζεααζιυ ηδξ ζδζςηζηυηδηαξ ηαζ βίκεηαζ ηάεε 

πνυκμ πεζνυηενμ. Βίκαζ ακήημοζημ κα ιδκ έπεζ ηάπμζμξ ημ εάννμξ κα παναηήζεζ ημ facebook»! 

 Σξ ηαζ μ Μνυεδνμξ ηςκ ΔΜΏ Θπανάη Λιπάια ζοιαμφθερε ςξ ελήξ ημοξ κεανμφξ Ώιενζηακμφξ: 

«Θα ήεεθα κα είζηε ελαζνεηζηά πνμζεηηζημί υηακ ζηέθκεηε ιδκφιαηα ζημ facebook, βζαηί ζηδκ επμπή 

ημο You Tude, υηζ ηαζ κα ηάκεηε, υ,ηζ ηαζ κα βνάθεηε ιπμνεί ηάπμζμξ κα ημ ακαζφνεζ ανβυηενα»! 

Θάθζζηα ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηάπμζμξ εεθήζεζ κ‘ αθθάλεζ ημοξ υνμοξ αοημφξ, ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ 

ιε ιζα δζαδζηαζία ηυζμ πενίπθμηδ, πμο ημ αθήκεζ αοηυ βζα … ιζα άθθδ θμνά! Θε θίβα ηακείξ δεκ 

ιπμνεί κα ηάκεζ απυννδηδ ηδ θίζηα ιε ημοξ θίθμοξ ημο!! 

 Μνάβιαηζ μζ υνμζ πνήζδξ ημο facebook είκαζ εκηεθχξ ιμκμιενείξ. Έηζζ υπςξ είκαζ δμιδιέκμζ, ημο 

παναπςνεί ηακείξ ηδκ άδεζα κα πνδζζιμπμζεί ημ οθζηυ πμο «ακεαάγεζ» υπςξ ηαζ υπμηε εέθεζ ημ 

facebook, πςνίξ κα είκαζ οπμπνεςιέκμ κα δχζεζ απμγδιζχζεζξ! Λφηε δε μζ υνμζ, μφηε ηαζ δ πμθζηζηή 

απμννήημο είκαζ ιεηαθναζιέκμζ ζηα εθθδκζηά. Βίκαζ πμθφ δφζημθμ κα ζαήζεζ απ‘ αοηυ ηακείξ αηυιδ 

ηαζ ημ πνμθίθ ημο! 

 Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ κέμζ υνμζ πμο ζζπφμοκ ζημ facebook ηαζ οπμπνεςηζηά απμδέπεηαζ ηάεε 

εββεβναιιέκμξ ζ‘ αοηυ, ακαθένμοκ πςξ υθα υζα ακανηά ηακείξ εηεί είκαζ δδιυζζα! 

 Έβναρε δ εθ. «Βθεοεενμηοπία»: «Ζάεε θμνά πμο πνδζζιμπμζεί ηακείξ ιζα εθανιμβή (παίγεζ έκα 

παζπκίδζ, παίνκεζ ιένμξ ζ‘ έκα πζμοιμνζζηζηυ ζοβηνζηζηυ ηεζη ιε ημοξ θίθμοξ ημο, βνάθεηαζ ζε ιζα 

μιάδα δζαιανηονίαξ ή οπμζηήνζλδξ η.μ.η.) είκαζ ζακ κα ηάκεζ ιζα δδιυζζα ακαημίκςζδ, πμο 

οπενααίκεζ ηα υνζα ηδξ –μφηςξ ή άθθςξ- ημζκυηδηαξ ημο facebook. θεξ αοηέξ μζ δδιμζζεφζεζξ είκαζ 

δζαεέζζιεξ βζα ειπμνζηή πνήζδ απυ οπδνεζίεξ ηαζ εηαζνείεξ ηζξ μπμίεξ μ πνήζηδξ πζεακυηαηα αβκμεί 

εκηεθχξ, αθθά ζημ ανπείμ ηςκ μπμίςκ εηείκμξ εα απμηεθεί ιζα αλζμπμζήζζιδ ιμκάδα βζα ειπμνζημφξ 

ηαζ άθθμοξ ζημπμφξ. Ώηυιδ ηζ ακ δζαβνάρεζ ηάπμηε ημκ θμβανζαζιυ ημο, αοηά ηα δεδμιέκα εα 

ελαημθμοεμφκ κα είκαζ δδιυζζα ηαζ εα πνμζθένμκηαζ βζα ηζξ παναπάκς πνήζεζξ, εθ‘ υζμκ ηα έπεζ 

ιμζναζηεί ιε θίθμοξ ημο ζημ δζαδίηηομ, εηηυξ ακ ηα δζαβνάρμοκ ηζ εηείκμζ. 

 Ήδδ ζηδκ πνχηδ έηηθδζδ βζα δζαβναθή ακηαπμηνίεδηακ 26.000 πμο δεκ είκαζ ηαζ αζήιακημ, 

δεδμιέκμο υηζ ζημ πανεθευκ ιζηνέξ μιάδεξ πνμζπάεδζακ κα μνβακχζμοκ ιαγζηέξ δζαιανηονίεξ πςνίξ 

υιςξ απμηεθέζιαηα. 

 Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ πςξ 4 ζπμοδαζηέξ πθδνμθμνζηήξ απ‘ ηδ Ι. Πυνηδ πνυηεζκακ ιζα πζμ 

δδιζμονβζηή ακηίδναζδ. Ξπεδίαζακ ημ Diaspora (πνμζέλαηε ηδ θέλδ;), έκα ιμκηέθμ ημζκςκζημφ ιέζμο 
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πμο εα επζηνέπεζ ηδ δζηηφςζδ ηαζ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ, αθθά ιε δζαζφκδεζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ 

ιυκμ ηςκ δζαδζηηοαηχκ θίθςκ, ακηί ηδξ παναπχνδζήξ ημοξ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ ζε ζηοθ facebook. 

 πςξ έβναρε δ «Βθεοεενμηοπία», «δ ζδέα ημοξ ανήηε απνυζιεκα ιεβάθδ πνδιαημδυηδζδ απυ 

δςνεέξ ηαζ οπυζπμκηαζ κα ηδκ οθμπμζήζμοκ. Ώζθαθχξ δεκ εα ηαηαθένμοκ κα αθοπκίζμοκ ηδκ 

ηενάζηζα ιάγα πνδζηχκ πμο αδζαθμνμφκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ζδζςηζηυηδηαξ ημοξ, αθθ‘ οπάνπεζ 

πμθφξ ραβιέκμξ ηυζιμξ πμο πενζιέκεζ ιε αβςκία κα δεζ ημ Diaspora ζηδ πνάλδ». 

 Ξαθχξ οπάνπεζ πνήια ηαζ ελμοζία εηεί υπμο μζ άκενςπμζ αοημπνμζδζμνίγμκηαζ ηαζ ιάθζζηα ιαγζηά, 

ιε αθέθεζα ηαζ ζαθχξ παναζονιέκμζ απ‘ ημ «έηζζ ηάκμοκ υθμζ»! 

 Ομ facebook βζα κα ιπμνεί κα ηαηαβνάθεζ ηαζ κα εηιεηαθθεφεηαζ ηα πάκηα πενκά ηδκ ακηίθδρδ υηζ 

ηα πενί ζδζςηζηήξ γςήξ είκαζ … κηειμκηέ! Ζαηά ηδ δζηή ημο άπμρδ ηα πάκηα εα πνέπεζ κα είκαζ 

δδιυζζα!  

Έκαξ έθδαμξ, έκαξ κέμξ, ιε υθα αοηά, ηαηαβνάθεηαζ απμθφηςξ. Σξ ηαζ μζ ιεθθμκηζημί ενβμδυηεξ 

ημο εα ιπμνμφκ κα βκςνίγμοκ ηα πάκηα βζ‘ αοηυκ, αηυιδ ηαζ πνζκ ημκ πνμζθάαμοκ ζηζξ δμοθείεξ 

ημοξ! Ένεοκα πμο έβζκε απ‘ ηδκ εηαζνεία Carrerbuilder.com απμηάθορε υηζ ημ 45% ηςκ ενβμδμηχκ 

ενεοκμφκ ζηζξ ζζημζεθίδεξ ημζκςκζηχκ επαθχκ βζα κα ανμοκ ακαθοηζηά ζημζπεία ηςκ οπμρδθίςκ 

οπαθθήθςκ ημοξ! 

 Ημζπυκ, πμο ηαηαθήβμοιε ιεηά απ‘ υθ‘ αοηά;  

 Μςξ δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αθεθείξ ζηα ηυζα πμο ζοιααίκμοκ βφνς ιαξ, υζμ ςναία ηαζ 

εεθηηζηά ηζ ακ είκαζ. Ώπ‘ ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ δζαηνμθή, ςξ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο υθμοξ ιαξ 

ζοκεπαίνκμοκ. Θαξ μιμβεκμπμζμφκ, ιαξ θαηεθχκμοκ, ιαξ εηεέημοκ δδιυζζα, ιε πμθφ ςναία 

«ζοζηήιαηα» ηαζ δζαδζηαζίεξ, βζα κα ιαξ εηιεηαθθεφμκηαζ απμθφηςξ! Γζα κα δζαπθάεμοκ υπςξ εέθμοκ 

ηδ γςή ιαξ, ηδκ μπμία ηεθζηά ηαηεοεφκμοκ ζηζξ δζηέξ ημοξ ηυζμ επζηίκδοκεξ αηναπμφξ. Βπζαάθθεηαζ κα 

είιαζηε πνμαθδιαηζζιέκμζ, οπμρζαζιέκμζ, ημζκχξ «ραβιέκμζ» βζα ηα πάκηα. Θυκμ έηζζ εα 

ιπμνέζμοιε κα επζγήζμοιε ζημ αφνζμ πμο ένπεηαζ ηυζμ ιεθεηδιέκμ ηαζ πανάθθδθα αοηυξ είκαζ ηαζ μ 

ηαη‘ ελμπήκ ηνυπμξ κα ακαηνέρμοιε ηα ζπέδζά ημοξ. Ώθμνιή βζα πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ζηέρδ αξ είκαζ 

υθα ημφηα ηα ακηζ – ηζκήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ… 

Κ.Γ. Παπαδθμθτρακόπουλοσ, Περιοδικό «Σα Κρίνα» 

 

Η ΓΕΝΙΑ ΣΟΤ ΝΑΡΚΙΙΜΟΤ 

   
Η ηζηνξία ηνπ Νάξθηζζνπ, κε ηηο 

δηάθνξεο εθδνρέο ηεο, είλαη κία από ηηο 
δεκνθηιέζηεξεο ηεο κπζνινγίαο. Ο λένο 
από ηε Βνησηία, ζακπσκέλνο από ηελ 

νκνξθηά ηνπ πνπ θαζξεθηίδεηαη ζην λεξό, 
πεζαίλεη από καξαζκό εμαηηίαο ηνπ 

αληθαλνπνίεηνπ έξσηα πξνο ηνλ ίδην ηνπ 
ηνλ εαπηό. 

Ο λαξθηζζηζκόο, ε εκκνληθή 

απηαξέζθεηα πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 
πάζεζε, δελ είλαη θάηη θαηλνύξγην. Υπάξρεη 

από ηόηε πνπ ν άλζξσπνο 
πξσηνζπλάληεζε ην είδσιό ηνπ.  

Σήκεξα, όκσο, πνπ ν θαζέλαο αλεβάδεη δεθάδεο είδσιά ηνπ ράξε ζηελ θαηάξα θαη 

επινγία ησλ social media, ν λαξθηζζηζκόο, εθηόο από ππαξθηόο, είλαη θαη ςεθηαθόο. Οη 
δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινύληαη από ηε καλία ηεο εμαληιεηηθήο απηνθσηνγξάθηζεο θαη ηεο 

online ππεξέθζεζεο απαζρνιεί όιν θαη πην ζπρλά ηα ςπρηαηξηθά ζπλέδξηα, κε ηνπο 
εηδηθνύο λα επηκέλνπλ όηη ε ππέξκεηξε πξνζήισζε ζην «εγώ θαη ν εαπηόο κνπ», εθηόο 
από γξαθηθή, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη επηθίλδπλε. 

 
Δγώ, εγώ, εγώ 
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Η ιέμε «selfie», όπσο νξίδεηαη ε ζύγρξνλε απηνπξνζσπνγξαθία πνπ βγάδεη θάπνηνο 
κε ην θηλεηό ηνπ θαη θαηόπηλ ηελ αλεβάδεη ζην Facebook θαη ζε άιια κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, επηιέρζεθε σο «Λέμε ηεο ρξνληάο» γηα ην 2013 από ην Βξεηαληθό Λεμηθό ηεο 
Ομθόξδεο. Παξάιιεια, νη λένη θαλνληζκνί ηνπ πεξίθεκνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνύ 

Scrabble ηε δέρνληαη πιένλ σο ζσζηή θαη νη παίθηεο θεξδίδνπλ πόληνπο όηαλ ηε 
ζρεκαηίδνπλ. 

Μία ιέμε ηζνδπλακεί πιένλ κε ρίιηεο εηθόλεο. Πόζα αληίγξαθα ηνπ εαπηνύ ζνπ κπνξείο 

λα βγάιεηο ώζπνπ λα ηνλ εξσηεπζείο παξάθνξα ή λα κελ αληέρεηο άιιν λα ηνλ βιέπεηο; 
Η απόζηαζε από ην έλα ζηάδην ζην άιιν δελ είλαη ηόζν καθξηά όζν λνκίδνπκε. 

Νάξθηζζνη ππήξραλ πάληα. Από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα. Η δηαθνξά είλαη όηη έρνπλ 
πιένλ πνιιά εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνπο: Facebook, Pinterest, Twitter, Foursquare, 
Instagram. 

Οη έξεπλεο καξηπξνύλ όηη ηα επίπεδα ηνπ λαξθηζζηζκνύ είλαη πνιύ πςειόηεξα ζε 
ζύγθξηζε κε ηηο πεξαζκέλεο γεληέο θαη δεθαεηίεο θαη όιν θαη πεξηζζόηεξα ηεζη γίλνληαη 

γηα λα κεηξεζεί ε ζηάζκε ηεο επηθίλδπλεο εγσκαλίαο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Καη όπσο 
απνθαιύπηνπλ ακεξηθαλνί ςπρνιόγνη, ηα πξνθίι ησλ ρξεζηώλ ηνπ Facebook είλαη ν πην 
έγθπξνο ηξόπνο γηα λα επαιεζεύζνπλ αλ νη εξσηεζέληεο είπαλ ηελ αιήζεηα ή όρη. 

«Παξαθνινπζώ θαη ζαπκάδσ ηε δνπιεηά ζνπ 
κέζσ Facebook εδώ θαη αξθεηό θαηξό. Οη 

θσηνγξαθίεο πνπ βγάδεηο είλαη εθπιεθηηθήο 
αηζζεηηθήο. Παίξλσ, ινηπόλ, ην ζάξξνο λα ζνπ 
δεηήζσ κηα ράξε. Δδώ θαη ιίγν θαηξό ρώξηζα κε ηνλ 

θίιν κνπ, αιιά ηνλ ζέισ πίζσ. Καη ζθέθηεθα όηη ν 
κόλνο ηξόπνο λα ηνλ μαλαθεξδίζσ είλαη λα ηνπ 

ηξαβήμσ ηελ πξνζνρή κέζα από θσηνγξαθίεο πνπ 
ζα κνπ βγάιεηο εζύ. Θέισ λα κε αλαδείμεηο, λα γίλσ 
κηα από ηηο εξσίδεο ζνπ, λα κε θάλεηο λα ζπκίδσ 

ζηαξ ηνπ ζηλεκά»: απηό ην κήλπκα βξήθε ζηελ 
πξνζσπηθή ηεο «αιιεινγξαθία» ζην Facebook θίιε 

θσηνγξάθνο θαη ζθελνζέηηο. Μηα άγλσζηε γπλαίθα 
ζε εξσηηθή απειπηζία ηήο δεηνύζε λα ηε κεηακνξθώζεη ζε θάηη πνπ δελ είλαη, 
πξνθεηκέλνπ λα ζακπώζεη θαη λα μαλαθεξδίζεη ηελ θαξδηά ηνπ πξώελ ηεο. 

Τν λεξό ηεο ιίκλεο όπνπ άιινηε πλίγεθε ν Νάξθηζζνο έρεη δώζεη ηε ζέζε ηνπ ζην 
γπαιί ηεο νζόλεο, πνπ είλαη εμίζνπ ζνιό θαη παξαπιαλεηηθό.Ο λαξθηζζηζκόο μεζπά θαη 

εμαπιώλεηαη ζαλ επηδεκία. Δρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ εθδίθεζε ηνπ θνηλνύ ζλεηνύ, ηνπ 
κέζνπ αλζξώπνπ, ν νπνίνο, δειεύνληαο θαη ριεπάδνληαο επί ρξόληα ηε δσή ησλ ζηαξ, 
ηώξα έρεη βαιζεί λα ηνπο αληηγξάςεη κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα.  

Πάληα απνηεινύζε είδεζε ην ηη παξήγγεηιε ε Μαληόλα, αθόκε θαη ε εγρώξηα 
Μελεγάθε, ζε έλα εζηηαηόξην. Ή ηη θνξάεη όηαλ πεγαίλεη γηα ςώληα. Ή πνύ έθαλε 

δηαθνπέο. Τώξα πηα, βάδνληαο ζε δεύηεξε κνίξα ηα «επώλπκα» πξόζσπα, είκαζηε εκείο νη 
παπαξάηζη ηνπ εαπηνύ καο. Μαο θαηαδηώθνπκε, δελ καο αθήλνπκε ζηηγκή ζε εζπρία. Μαο 

πηέδνπκε λα θάλνπκε δειώζεηο γηα ην πώο αηζζαλόκαζηε, πξνηνύ θαιά θαιά θηάζνπκε 
ζηνλ πξννξηζκό καο: «ελζνπζηαζκέλνο ζηελ πεξηνρή Φάιεξν» / «επινγεκέλε ζηε 
βάθηηζε ηεο θνξνύιαο κνπ Μαξίαο-Ηιέθηξαο». Μαο αηθληδηάδνπκε κε απζόξκεηα 

snapshots πνπ ηξαβάκε ηνλ εαπηό καο κόιηο μππλήζνπκε ή ιίγν πξνηνύ θνηκεζνύκε, όηαλ 
ηξώκε, αθνύ θάκε, όηαλ βγαίλνπκε από ηε ζάιαζζα. 

Γίπια ζηηο ρίιηεο εηθόλεο, έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ θαη νη ηζάξηζκεο ιέμεηο – «πεηλάσ, 
δηςάσ, λπζηάδσ, ζέισ παγσηό» – ζαλ πξνζηάγκαηα θαθνκαζεκέλσλ πξηγθηπόπνπισλ 
πνπ έρνπλ εθαηνληάδεο απιηθνύο, θη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο, αληί λα ηζαθηζηνύλ γηα λα 

ηα ηθαλνπνηήζνπλ, απιώο θάλνπλ «like». Καη απηό κνηάδεη αξθεηό. 
Άιινη, πάιη, πξνηηκνύλ ηε ξεηνξηθή, ηηο πνιηηηθέο αλαιύζεηο. Τν λα εθζέηεηο ηελ 

άπνςή ζνπ ζε κηα πιαηθόξκα όπσο ην Facebook είλαη θάηη παξαπάλσ από ζεκηηό, όηαλ 
όκσο γξάθεηο αθαηάπαπζηα ζηα ςεθηαθά fora θάλνληαο ηνπο πάληεο λα αλαξσηηνύληαη 
πόηε πξνιαβαίλεηο λα θάλεηο νηηδήπνηε άιιν (θάηη πνπ ζπκβαίλεη αθόκε θαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνύο, πνπ δνπιεύνπλ παξέα κε ην Τwitter ηνπο), ηόηε έρνπκε λα 
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θάλνπκε κε ηελ άιιε όςε ηνπ λαξθηζζηζηηθνύ λνκίζκαηνο. Με ηε ιαιίζηαηε ιεδάληα θάησ 
από ηελ εμίζνπ θιύαξε θσηνγξαθία. 

Η ςπρνιόγνο-ςπρνζεξαπεύηξηα Νάληηα Τζηιηάθνπ εμεγεί: «Τα άηνκα ησλ νπνίσλ ε 
δνκή ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο ηνύο επηβάιιεη λα αληινύλ επηβεβαίσζε από παξάγνληεο 

έμσ από ηνλ εαπηό ηνπο νλνκάδνληαη από ηνπο εηδηθνύο λαξθηζζηζηηθά. Οινη καο ληώζνπκε 
επάισηνη απέλαληη ζην πνηνη είκαζηε, πόζε αμία έρνπκε, θαη πξνζπαζνύκε λα δνύκε κε 
ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πξνθύπηνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηό καο. Τν 

ζπλαίζζεκα ππεξεθάλεηαο θαη απνδνρήο απμάλεηαη όηαλ νη “ζεκαληηθνί άιινη” κάο 
απνδέρνληαη θαη “ηξαπκαηίδεηαη” όηαλ καο απνξξίπηνπλ. Οξηζκέλνη βέβαηα από εκάο 

αζρνινύληαη ζε δπζαλάινγν βαζκό κε ηελ εηθόλα πνπ πξνβάιινπλ πξνο ηα έμσ, αθόκε 
θαη αλ θάπνηεο θνξέο εμαπαηνύλ ηνπο άιινπο. Με άιια ιόγηα, ζηνλ λάξθηζζν ππάξρεη 
δπζθνιία απηναπνδνρήο θαη δεκηνπξγίαο νπζηαζηηθώλ ζρέζεσλ». 

Καη ζπκπιεξώλεη ζρεηηθά κε ηελ online επηδεκία: «Γηαλύνληαο ηελ επνρή ησλ social 
media κε ηελ επθνιία πξνβνιήο ηνπ ηδαληθόηεξνπ εαπηνύ καο κέζσ απηώλ, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα απαηηείηαη λα έρνπκε νπζηαζηηθή επαθή θαη ζρέζε κε ηνπο δηαδηθηπαθνύο 
“θίινπο” καο, ζα κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε γηα κηα εκκνλή πξνβνιήο πνπ εύθνια 
ηξνθνδνηείηαη θαη απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ησλ “like” πνπ ζα πάξνπκε π.ρ. ζε 

θάζε selfie θσηνγξαθία, εληζρύνληαο έηζη ζεηηθά ηε ρακειή απηνπεπνίζεζε πνπ θξύβεη ν 
λαξθηζζηζκόο καο. Τελ εμέιημε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ δελ ηε γλσξίδνπκε αθόκε, σζηόζν 

αμίδεη λα ηνληζηεί όηη δελ απνηειεί έλαλ ζεξαπεπηηθό ηξόπν νπζηαζηηθήο βειηίσζεο ηεο 
απηνπεπνίζεζεο ελόο αηόκνπ, αιιά πξνζσξηλήο εμηδαλίθεπζεο, ρσξίο όκσο ην γλήζην 
ζπλαίζζεκα. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη άκπλέο καο; Να επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε 

ζεκαληηθόηεηα ησλ social media ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, λα ζθεθηνύκε ηηο ζρέζεηο καο 
θαη ην θνκκάηη ηεο θξηηηθήο σο πξνο ηνλ εαπηό καο θαη ηνπο άιινπο, λα αγαπάκε ρσξίο λα 

εμηδαληθεύνπκε θαη λα εθθξάδνπκε γλήζηα ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λα ληξεπόκαζηε». 
Γύξσ από ηε λαξθηζζηζηηθή θξελίηηδα έρεη ζηεζεί κηα νιόθιεξε βηνκεραλία 

βνεζεκάησλ – ππάξρνπλ αθόκε θαη κάλαηδεξ πνπ ζε βνεζνύλ λα ρηίζεηο ηδαληθά fan 

bases ζην Facebook.  
Υπάξρνπλ αθόκε θαη πιαζκαηηθνί social media followers, ζαλ βαιηνί πειάηεο ζηα 

λπρηνκάγαδα, πνπ ιόγσ θξίζεο θάζνληαη ζηα πξώηα ηξαπέδηα γηα λα κε θαίλεηαη άδεην ην 
θέληξν «δηαζθεδάζεσο». 

Όιν θαη πην ζπρλά, νη ςπρνζεξαπεπόκελνη κηινύλ ζηνλ ςπρνζεξαπεπηή ηνπο γηα ηελ 

εηθνληθή θαη όρη γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή ηνπο. Σύκθσλα κε έξεπλεο, επηά ζηνπο δέθα 
ρξήζηεο ζα ζπλδεζνύλ – αλ είραλ απνζπλδεζεί – ζην Facebook κε ην πνπ ζα μππλήζνπλ 

θαη πξνηνύ θαλ πάλε ζηελ ηνπαιέηα.  
«Δγώ έρσ ην smartphone ζην καμηιάξη δίπια κνπ θαη θνηκάκαη καδί ηνπ ζαλ λα είλαη ν 

θίινο κνπ» κνπ είπε πξόζθαηα κηα θίιε. Ο θξελήξεο δηαγσληζκόο δεκνηηθόηεηαο καο 

γπξίδεη πίζσ ζην βαζαληζηηθό ζθεληθό ηνπ ζρνιείνπ, όηαλ ην κόλν πνπ ζε έλνηαδε ήηαλ αλ 
θνξάο ηα θαιύηεξα αζιεηηθά παπνύηζηα ζε όιν ην πξναύιην.  

Αλ ε «θσηνγξαθία πξνθίι» πνπ κόιηο αλέβαζεο δελ πήξε ηα αλακελόκελα «like» 
κέζα ζην πξώην θξίζηκν πεληάιεπην, θαηαθεύγεηο ζε ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, αιιάδνληαο 

ηε κία κεηά ηελ άιιε, όπσο αιιάδεηο κπινύδεο κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε όηαλ ληώζεηο όηη 
ηίπνηα δελ ζνπ πάεη. Δθηόο, ινηπόλ, από ηνπο δεθάδεο ιόγνπο πνπ έρεη θάπνηνο λα ληώζεη 
ζηελάρσξα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη έλαο αθόκε: ε ηληεξλεηηθή 

απόξξηςε. Οιν θαη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ δειώλνπλ επζαξζώο ζε 
εξσηεκαηνιόγηα όηη ε δηάζεζή ηνπο εμαξηάηαη ζε ηεξάζηην βαζκό από ην πόζνπο 

ζεθσκέλνπο αληίρεηξεο ζα βξνπλ θάησ από θάζε δεκνζίεπζή ηνπο, ελώ ην λα ηνπο 
δηαγξάςεη θάπνηνο από θίιν είλαη ηθαλό λα ηνπο θαηαξξαθώζεη. 

Η selfie σο selfie δελ είλαη θαηλνύξγηα αλαθάιπςε. Selfies βγάδακε θαη ζηα 80s κε 

κεραλέο πνιαξόηλη ή κε Kodak fun κηαο ρξήζεο. Τν ζέκα είλαη όηη από ηε ζηηγκή πνπ ζα 
δώζεηο όλνκα ζε απηό πνπ θάλεηο, ε αζώα θαη απζόξκεηε θσηνγξαθία ηεο ζηηγκήο δελ 

είλαη πηα νύηε ηόζν αζώα νύηε ηόζν απζόξκεηε. Καηαληάεη κεγαιεπήβνιν πξόηδεθη. 
Φσηνγξαθίδνπκε αδεθάγα ηνλ εαπηό καο πνπ παίξλεη κπιαδέ ή θηιήδνλεο πόδεο όπσο 

νη Γηαπσλέδνη θσηνγξαθίδνπλ κε καλία ηε Μόλα Λίδα ζην Λνύβξν. Παξάγνπκε 

αζηακάηεηα απηνπξνζσπνγξαθίεο θαη ηηο εθζέηνπκε ζε εηθνληθέο γθαιεξί. Όπσο ζηελ 
ηέρλε, όκσο, έηζη θαη ζηε δσή, όζν πην πνιιά είλαη ηα αληίηππα πνπ βγάδεηο, ηόζν 
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κεηώλεηαη ε αμία ηνπ πξσηόηππνπ. Ο λαξθηζζηζκόο ζε ειεγρόκελεο πνζόηεηεο δελ 
βιάπηεη. Σε ππεξβνιηθέο δόζεηο, όκσο, κπνξεί λα εμειηρζεί αθόκε θαη ζε πάζεζε. 

Ο πξώηνο επίζεκα θαηαγεγξακκέλνο Βξεηαλόο κε εζηζκό ζηα selfies είλαη ν 19ρξνλνο 
Νηάλη Μπάνπκαλ, ν νπνίνο έδσζε θαη ζπλέληεπμε ζηελ εθεκεξίδα «Mirror». Τν όλεηξό ηνπ 

λα ηξαβήμεη ηελ «ηέιεηα selfie» κεηαηξάπεθε ζε αξξσζηεκέλε εκκνλή, κε ηνλ ίδην λα 
θηάζεη ζην ζεκείν λα παξαηήζεη ην ζρνιείν, λα ράζεη 15 θηιά, λα κε βγαίλεη από ην ζπίηη 
επί έμη κήλεο, ηξαβώληαο θαηά κέζν όξν εθαηό θσηνγξαθίεο ηνπ εαπηνύ ηνπ, επί δέθα 

ώξεο ηελ εκέξα. 
Η κεηέξα ηνπ ηνλ βξήθε ιηπόζπκν, όηαλ απνπεηξάζεθε λα απηνθηνλήζεη παίξλνληαο 

ράπηα, επεηδή δελ είρε θαηαθέξεη λα ηξαβήμεη ηε θσηνγξαθία ησλ νλείξσλ ηνπ. 
Αξγόηεξα, ζην λνζνθνκείν, ε πεξίνδνο απεμάξηεζήο ηνπ από ην θηλεηό ηνπ δηήξθεζε 
αξθεηό θαηξό, κε ηνλ ίδην αξρηθά λα θαηαθέξλεη λα αληέρεη ρσξίο ην ηειέθσλό ηνπ γηα 15 

ιεπηά, ελώ ζηε ζπλέρεηα κηζή θαη κία ώξα. 
Η ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία ζίγνπξα δελ ραξαθηεξίδεη ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρξεζηώλ ησλ 

social media, όζν εζηζκέλνη θαη αλ είλαη κε ηελ απαζαλάηηζε ηνπ εηδώινπ ηνπο. Αο 
ξίμνπκε, όκσο, κηα καηηά ζηνλ έμσ θόζκν. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθεξόκαζηε 
εληόο Γηαδηθηύνπ είλαη πάλσ-θάησ ν ίδηνο κε εθείλνλ όηαλ έρνπκε βγεη γηα λα 

δηαζθεδάζνπκε, λα επηθνηλσλήζνπκε, λα δήζνπκε: δεπγάξηα ακίιεηα πνπ ζα βξνπλ ζεκείν 
επαθήο κόλν όηαλ ζα βγεη ην tablet πάλσ ζην ηξαπέδη ηεο θαθεηέξηαο. Σπληξνθηέο 

νιόθιεξεο πνπ απαξηίδνληαη από πξόζσπα ηα νπνία θσηαγσγνύληαη από ηηο νζόλεο ησλ 
smartphones, θαζώο θνκπάδνπλ ζην Facebook πόζν θαιά πεξλνύλ ζην ηάδε κπαξ. Η 
κνλαμηά ππήξρε πάληα, απιώο ηώξα θπθινθνξεί κε πην θαληεδί αμεζνπάξ.  

Ο λαξθηζζηζκόο, ην ρατδεπηηθό ηνπ αηνκηθηζκνύ, αξηζκεί πιένλ ζηξαηηέο αηόκσλ 
κνλαρηθώλ θαη νινκόλαρσλ: δελ ζέισ λα παληξεπηώ νύηε θαη λα ζπδήζσ, ηα ιεθηά πνπ 

βγάδσ ζέισ λα ηα ηξώσ όια κόλνο κνπ, λα κε δίλσ ινγαξηαζκό ζε θαλέλαλ. 
Μηα θνηλσλία ζε πξώην εληθό κε ηηο θαηζνύιεο emoticon σο κάζθεο ηεο ζύγρξνλεο 

ηξαγσδίαο ή θσκσδίαο πνπ βηώλεη ν θαζέλαο. Θέινπκε πνιιά ηεηξαγσληθά γηα ηνλ εαπηό 

καο θαη πνιιά πίμει γηα ην είδσιό καο. Παξαπνληόκαζηε όηη δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 
καο θαηαιαβαίλνπλ πξαγκαηηθά θαη, όηαλ ηειηθά βξεζνύλ, ληώζνπκε όηη πληγόκαζηε όπσο 

ν Νάξθηζζνο ζην ξερό λεξό, ζε κηα ύζηαηε πξνζπάζεηα λα δήζεη γηα πάληα εξσηεπκέλνο 
κε ηνλ εαπηό ηνπ. 

Αςτερόπθ Λαηαρίδου, «BHmagazino», Κυριακι 21 επτεμβρίου 2014  

 

 

FACEBOOK Η FAKEBOOK; 

Απνκνλσκέλνο, ηαπεηλσκέλνο & δπζηπρηζκέλνο, ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο 

ελζαξξύλεηαη λα εηδσινπνηεί θαη λα ιαηξεύεη ηνλ εαπηό ηνπ, πηζηεύνληαο όηη έηζη αλαθηά 

ηε ρακέλε ηνπ αμηνπξέπεηα. 

Καηαξγεί ηνλ ηδησηηθό ηνπ ρώξν, απηνπξνβάιιεηαη λαξθηζζηζηηθά κε κηα ςεπδαίζζεζε 

παγθόζκηαο δηαζεκόηεηαο θαη, επηπιένλ, έρεη έλα νρπξό, δήζελ απαξαβίαζην, απ' όπνπ 

κπνξεί λα εμαπνιύεη ηελ θαηαπηεζκέλε θαθία θαη ην δειεηήξην πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί 

κέζα ηνπ ζε όιε ηνπ ηε δσή - κηα δσή ρσξίοπλεπκαηηθή ζεξαπεία, κηα δσή ρσξίο 

εθθιεζηαζκό (= ζπλάληεζε κε ηνπο άιινπο), κηα δσή ρσξίο Φξηζηό. 

Ο άλζξσπνο είλαη "έλαο ήιηνο, έλαο κηθξόο ζεόο κέζα ζηε ιάζπε" (έηζη ηνλ 

ραξαθηεξίδεη ν ζύγρξνλνο άγηνο, θαη παλεπηζηεκηαθόο, Ινπζηίλνο Πόπνβηηο). Όκσο γηα λα 

ιάκςεη ρξεηάδεηαη ηελ αγάπε θαη ην Φξηζηό θαη ηε ζεξαπεία ησλ ηξαπκάησλ ηνπ. 

Λίγα από ηα πνιιά - εθηόο ησλ άιισλ - πνπ πξνθαιεί ε αιόγηζηε δσή ζηνλ πιαλήηε 

ηνπ Facebook. Φπζηθά, ζηε δνύγθια ηνπ Fb - όπσο θαη ζηνλ σθεαλό ηεο κπινγθόζθαηξαο 

- ππάξρνπλ θαη αιεζηλνί ηαμηδεπηέο, θαζώο θαη ηεξαπόζηνινη, πνπ ζπρλά κάιηζηα 

δηαθηλδπλεύνπλ. Δπηπρήο όπνηνο ηνπο αλαθαιύπηεη... 
Πθγι: «Σο Κουτί Σθσ Πανδϊρασ» - Κϊςτασ Βαξεβάνθσ 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 
 

http://o-nekros.blogspot.gr/2010/10/blog-post_4918.html
http://o-nekros.blogspot.gr/2012/06/14.html
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1. Τα κοφτςουρα τθσ γνϊςθσ 
Ομπμεεημφκηαζ ιπνμξ απυ ηάεε ελάδα δφμ ζηαικάηζα έκα πζμ ρδθυ ηαζ έκα πζμ παιδθυ. Λ ανπδβυξ 

δζδβείηαζ ιία ζζημνία. Αζαδμπζηά ηα παζδία ακεααίκμοκ ζημ πζμ ρδθυ ζηαικί υηακ δ δζήβδζδ είκαζ 

ζςζηή, εκχ υηακ είκαζ θάεμξ ζημ πζμ παιδθυ. Γζα ηάεε ζςζηή επζθμβή δ ελάδα παίνκεζ απυ έκακ 

ααειυ. Ζενδίγεζ δ ελάδα ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ ααειμφξ.  

  

2. Τα πζντε ηϊα 
Οα παζδζά ζηέθημκηαζ πέκηε γχα ηαζ ιζιμφκηαζ ηζξ ηναοβέξ ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο πενπαηάκε. 

 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
 

 

Οδκ Διένα ηδξ Θδηέναξ δαζηάθα έααθε ζηα παζδζά κα βνάρμοκ ιζα έηεεζδ, πμο κα ηεθεζχκεζ ιε ηδ 

θνάζδ «Θάκα είκαζ ιυκμ ιία.» 

θα ηα παζδάηζα έβναθακ δ ιαιά ιμο ιε αβαπάεζ, ιε θνμκηίγεζ ηαζ ζημ ηέθμξ «Θάκα είκαζ ιυκμ 

ιία»… 

Λ Ομηυξ έβναρε: «Θζα ιένα ήνεε ζημ ζπίηζ ιζα θίθδ ηδξ ιαιάξ ιμο. Δ ιαιά ιμο, ηδ νχηδζε ηζ εα 

πζεζ ηαζ δ θίθδ ηδξ απάκηδζε ιζα πμνημηαθάδα. Ουηε δ ιαιά ιμο, ιμο είπε κα θένς δφμ απμ ημ 

ροβείμ. ηακ πήβα ζημ ροβείμ είδα υηζ οπήνπε ιυκμ ιία πμνημηαθάδα ηαζ θχκαλα: «Θάκα, είκαζ 

ιυκμ ιία!» 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Ομ αθζένςια ηδξ ελαζνεηζηήξ ηδθεμπηζηήξ εηπμιπήξ  

ημο Ζχζηα ΐαλεαάκδ «Ομ Ζμοηί ηδξ Μακδχναξ»,  

ιε εέια: «FACEBOOK ή FAKEBOOK?» 

https://www.youtube.com/watch?v=aMeCbLGAa9w . 

 

 

Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΝ ΞΝΘΑΚΗΠΝ» ζημ ζφκδεζιμ:  

https://www.youtube.com/watch?v=3znS7CN0xnY  

 

  

http://www.poly-gelio.gr/tag/%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%82/
https://www.youtube.com/watch?v=aMeCbLGAa9w
https://www.youtube.com/watch?v=3znS7CN0xnY
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τμάμσηςη 15η 

 

αββασξκύπιακξ,  

30 - 31 Ιαμξταπίξτ 2016 

Οι ήπψερ σηρ ξικξγέμειαρ 
 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Έπεζ ακάβηδ δ επμπή ιαξ απυ ήνςεξ ηαζ πνυηοπα; 

2. Ποια είναι τα πρότυπα που προβάλλονται ςιμερα; 

3. Η Ιςτορία του λαοφ μασ και θ παγκόςμια περιλαμβάνει φωτεινζσ μορφζσ θρϊων. 

Γιατί τουσ ξεχωρίηουμε; Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τουσ; 

4. Μποροφν να μασ διδάξουν οι θρωικζσ μορφζσ των Αγίων τθσ Εκκλθςίασ μασ και πϊσ; 

 

ΉΡΨΕ ΗΜΕΡΑ! 

Ξοκδεζζιέκα ηα ενςηήιαηα πμο εέημοιε ςξ βμκείξ ζημκ εαοηυ ιαξ. «Θε ηζ ήνςεξ εα 

ιεβαθχζμοιε ηα παζδζά ιαξ;» «Μχξ εα ηα αμδεήζμοιε κα ιδκ βίκμοκ δέζιζα ηςκ πνμηφπςκ ηδξ 

επμπήξ ιαξ;» Ξηδ δζηή ιαξ παζδζηή δθζηία δ ηδθευναζδ δεκ ήηακ δ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ δζαζηέδαζδξ 

ιέζα ζημ ζπίηζ, ιε απμηέθεζια κα ιδ βίκμκηαζ ήνςέξ ιαξ μζ ηδθεμπηζηέξ θζβμφνεξ. Βλάθθμο, μζ 

παππμφδεξ ηαζ μζ βζαβζάδεξ δζδβμφκηακ ηα παναιφεζα ζηα εββυκζα ημοξ, ηαεχξ ζοκήεςξ ήηακ ιεβάθμζ 

ζε δθζηία ηαζ είηε ηα παζδζά πήβαζκακ δζαημπέξ ημκηά ημοξ είηε επζζηέπημκηακ εηείκμζ ηα παζδζά, 

οπήνπε αοηή δ ημζκςκία ηδξ δζήβδζδξ, ημο παναιοεζμφ, ηδξ  ζζημνίαξ, ηςκ δνχςκ. Ώθθά ηαζ μζ βμκείξ 

ιαξ εα λέηθεαακ πνυκμ ιέζα ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ βζα κα ιαξ δχζμοκ ηα ιδκφιαηά ημοξ, εκχ δ 

Εζημνία ηαζ ηα Θνδζηεοηζηά ημο ζπμθείμο είπακ ηδ δμιή ημο ηυζιμο ζημκ μπμίμ λεπςνίγμοκ μζ 

πνμζςπζηυηδηεξ, μζ ιμνθέξ, μζ Άβζμζ ηαζ μζ ήνςεξ.  

 Ξήιενα μ ηυζιμξ έπεζ αθθάλεζ ηαζ δεκ ςθεθεί μφηε κα ηζκδοκμθμβμφιε μφηε κα απεθπζγυιαζηε. Ώξ 

ιάεμοιε κα γμφιε ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ. Ώοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ 

ιπμνμφιε κα ανμφιε ήνςεξ πμο κα πνμαάθθμοιε ζηα παζδζά ιαξ. Ώπθχξ πνεζάγεηαζ πνχηα ημ 

αοημκυδημ. Ια δζαθεπεμφιε ιε ηδκ επμπή ιαξ ηαζ ιε ημκ εαοηυ ιαξ, ηάκμκηαξ ιζα ζηάζδ ζημ ηαλίδζ 

ηςκ πμθθχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ πμο μ ηαεέκαξ ιαξ εέηεζ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ μζημβέκεζα. Γζαηί πνζκ ιζθήζμοιε βζα ήνςεξ, εα πνέπεζ κα δμφιε ακ ηα παζδζά ιαξ ημοξ 

πνεζάγμκηαζ ηαζ ηζ δζαθμνεηζηυ εα ημιίζμοκ αοημί μζ ήνςεξ απυ αοημφξ πμο ηα παζδζά ήδδ εαοιάγμοκ, 

ζογδημφκ, οπμζηδνίγμοκ. 

 Λ ήνςαξ απαζηεί δμοθεζά ιε ηδ θακηαζία ημο ακενχπμο. Ζαζ δ θακηαζία, εκχ  έπεζ ηζξ εεηζηέξ ηδξ 

πθεονέξ, ηαεχξ βεκκά γςή, έιπκεοζδ, ζηυπμοξ, δδιζμονβζηυηδηα ηαζ ακμίβεζ δνυιμοξ πνμυδμο ζηζξ 

ακενχπζκεξ ζπέζεζξ, ιπμνεί κα απμαεί ηαζ επζηίκδοκδ, ακ δεκ έπμοιε ιέηνμ ηαζ ηνζηήνζα ζημκ ηνυπμ 

πμο ηδκ ηαθθζενβμφιε. πςξ ηάεε ημιιάηζ ημο ιοαθμφ ιαξ, δ θακηαζία εέθεζ δζάθμβμ. Θέθεζ 

ιμίναζια ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ ζδεχκ πμο βεκκά. Θέθεζ ηνζηζηή ηςκ δνχςκ πμο ζοκακηά ή πθάεεζ. 

Θέθεζ πνμζακαημθζζιυ πνμξ ημ ηαθυ ηαζ οπένααζδ ηδξ αιανηίαξ πμο μζ θμβζζιμί ηδξ πμθθέξ θμνέξ 

βεκκμφκ. Θέθεζ αβάπδ απυ αοημφξ πμο ιπμνμφκ κα ζηδνίλμοκ εηείκμκ πμο ηδκ έπεζ, δδθαδή ημοξ 

βμκείξ πνμξ ημ παζδί.  

 Γμφιε ζε ιζα επμπή πμο δ θακηαζία ημο ακενχπμο απμημζιίγεηαζ ιε ηα δθεηηνμκζηά παζπκίδζα, ηα 

play station, ηα video ηαζ Internet games, ιε απμηέθεζια ημ παζδί ηαζ μ κέμξ κα πνδζζιμπμζμφκ 

ζοκήεςξ ηδκ ηαπφηδηα ηςκ πενζχκ ζημ πθδηηνμθυβζμ ηαζ εθάπζζηα κα αάγμοκ ημ ιοαθυ ημοξ κα 
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ειπκεοζηεί ηαζ κα δδιζμονβήζεζ. Βπεζδή υιςξ δ επμπή ιαξ είκαζ ακηζθαηζηή, ιπμνμφιε κα 

ζοκακηήζμοιε ζημ παζπκίδζ ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ, ημοξ ήνςεξ ημο ηζκδιαημβνάθμο ηαζ ηςκ 

αζαθίςκ πμο ελαημθμοεμφκ κα ζοβηζκμφκ ηα παζδζά ηαζ ημοξ κέμοξ ηαζ κα ημοξ πνμζθένμοκ αοηυ πμο 

είκαζ ημ ζδιακηζηυ ζε υπμζμκ ράπκεζ βζα έκακ ήνςα, δδθαδή ηδκ ηαφηζζδ. Μανάθθδθα, δ ηδθεμπηζηή 

εζηυκα βεκκά ζοκεπχξ κέμοξ ήνςεξ, βζα ημοξ μπμίμοξ ηα παζδζά ηαζ μζ κέμζ ζογδημφκ, ιζιμφκηαζ, ίζςξ 

μκεζνεφμκηαζ κα ημοξ ιμζάζμοκ, αθθά δεκ έπμοκ  πενζεχνζμ κα θακηαζημφκ. θα είκαζ ζηδκ εζηυκα.   

 Βπμιέκςξ, ακ ςξ βμκείξ εκδζαθενυιαζηε βζα ημοξ ήνςεξ ηςκ παζδζχκ ιαξ, μθείθμοιε πνςηίζηςξ 

κα ιάεμοιε πμζμζ ηοηθμθμνμφκ ζηδκ επμπή ιαξ. Μνζκ ημοξ ζοκακηήζμοιε ζηδ γςή ηςκ παζδζχκ ιαξ, 

κα ημοξ βκςνίζμοιε ειείξ. Ια «δζαθεπεμφιε» ιαγί ημοξ, δζααάγμκηαξ βζ‘ αοημφξ, νςηχκηαξ άθθμοξ 

πμο ημοξ βκςνίγμοκ, βζα κα ηαηακμήζμοιε εάκ αοημί μζ ήνςεξ ηαζνζάγμοκ ζημ αλζαηυ ζφζηδια ιε ημ 

μπμίμ εέθμοιε κα ιεβαθχζμοιε ηα παζδζά ιαξ ή, ακ δε βίκεηαζ αθθζχξ, κα ηα πνμαθδιαηίζμοιε 

ζπεηζηά ιε ηδκ πναβιαηζηή ημοξ αλία. Ρνεζάγεηαζ θμζπυκ πνυκμξ, βκχζδ ηαζ δζάεεζδ επζημζκςκίαξ ιε 

ηα παζδζά ιαξ, χζηε κα ζοιαάθμοιε ζηδκ ηνζηζηή ηαζ αζηδηζηή θεζημονβία ηδξ θακηαζίαξ ημοξ.  

 Θα ήηακ ζπμοδαίμ ακ ιπμνμφζαιε κα εκεαννφκμοιε ηα παζδζά ιαξ κα ιάεμοκ ιέζα απυ ηδκ 

Εζημνία, αθθά ηονίςξ, ιέζα απυ ηδ γςή ηδξ Βηηθδζίαξ, βζα μνζζιέκεξ λεπςνζζηέξ δνςζηέξ ιμνθέξ. Λζ 

Άβζμζ ηδξ πίζηδξ ιαξ, είηε είκαζ ιάνηονεξ είηε αζηδηέξ είηε άκηνεξ είηε βοκαίηεξ  είηε παζδζά, 

απμηεθμφκ ήνςεξ πμο δζδάζημοκ ηδκ αλία ηδξ αβάπδξ πνμξ ημ Θευ ηαζ ημκ ζοκάκενςπμ, ηδκ αλία ηδξ 

εθπίδαξ, ηδκ δφκαιδ ηδξ γςήξ ημο Βοαββεθίμο, αθθά ηαζ ιζθμφκ βζα ημ υναια εκυξ δζαθμνεηζημφ 

ηυζιμο, αοημφ ηδξ ΐαζζθείαξ ηςκ Λονακχκ, πμο, ακ αζςεεί, ηυηε αθθάγεζ νζγζηά δ γςή ιαξ. Ώθθά ηαζ δ 

Εζημνία ημο θαμφ ιαξ ηαζ ημο ηυζιμο πενζθαιαάκεζ ιμνθέξ λεπςνζζηέξ, πμο δίκμοκ εθπίδα ζε υπμζμκ 

ζηδνζπεεί ζ‘ αοηέξ, απυ ηδκ άπμρδ υηζ πνμζέθενακ αηυιδ ηαζ ηδ γςή ημοξ βζα ημ ηαθυ ημο ζοκυθμο, 

ηάηζ πμο ζήιενα θείπεζ απυ ηα αημιμηεκηνζηά ιαξ πνυηοπα. Γζ‘ αοηυ μ παππμφξ ηαζ  δ βζαβζά πμο 

ιπμνμφκ κα ιζθήζμοκ βζα ημ πανεθευκ, κα δζδβδεμφκ ηαζ κα δζδάλμοκ απμηεθμφκ πμθφηζιμοξ αμδεμφξ 

ζημ παζπκίδζ ηςκ δνχςκ. Ομ ίδζμ ηαζ μ δάζηαθμξ πμο δεκ αθέπεζ ηδκ παζδεία ςξ επάββεθια, αθθά ςξ 

ζηάζδ γςήξ.  

Θα ένεεζ ηάπμζα ζηζβιή πμο μζ ήνςεξ ηδξ μζημβέκεζαξ εα ιείκμοκ ζημ νάθζ ηδξ αζαθζμεήηδξ ή ζημ 

κημοθάπζ ιε ηα cd ηαζ ηα dvd. Άθθςζηε, υζμ ιεβαθχκεζ ηακείξ έπεζ θζβυηενμ ακάβηδ απυ ήνςεξ ηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ζοβηνυηδζδ, δδιζμονβζηυηδηα, ζηυπμοξ ηαζ δμοθεζά. Βπεζδή, υιςξ, ηακείξ απυ ιαξ 

δεκ είκαζ απυθοηα εοπανζζηδιέκμξ απυ υ,ηζ ηζ ακ ηάκεζ, δ ζοκάκηδζδ ιε ημοξ ήνςεξ ηδξ ιζηνήξ ή ηδξ 

ιεβάθδξ μευκδξ, ηςκ βδπέδςκ, ηςκ εθδιενίδςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ λοπκά ακαικήζεζξ ηαζ λεημονάγεζ. 

Γζα κα είκαζ βυκζιδ αοηή δ λεημφναζδ, πνεζάγεηαζ κα πενκά απυ ημ ηυζηζκμ ηδξ ηνζηζηήξ ιαξ. Γζα κα 

ιπμνμφιε κα επζθέλμοιε ημοξ ήνςέξ ιαξ ηαζ κα ιδκ απμδεπυιαζηε υ,ηζ ιαξ πνμαάθθεηαζ.  

 Ξημ ιμκμπάηζ αοηυ είκαζ ζπμοδαία δ ακαροπή πμο πνμζθένμοκ μζ ήνςεξ ηδξ πίζηδξ, μζ Άβζμί ιαξ. 

Γζ‘ αοηυ ηαζ μζ βζμνηέξ ημοξ απμηεθμφκ ιία οπυικδζδ ζημοξ ιεβάθμοξ ηαζ ιζα αθμνιή βζα βκχζδ 

ζημοξ ιζηνμφξ υηζ μζ ήνςεξ, εηηυξ απυ ημ κημοθάπζ ηαζ ηδκ αζαθζμεήηδ, ηαημζημφκ ηαζ  ζημ 

εζημκμζηάζζ. Ζαζ ιαξ πενζιέκμοκ υηακ εα ένεεζ εηείκδ δ χνα. πζ βζα κα ημοξ ιζιδεμφιε ιυκμ, αθθά 

βζα κα βίκμοιε ηζ ειείξ ιε ηδ ζεζνά ιαξ υ,ηζ είκαζ αοημί.      
π. Θεμιςτοκλισ Μουρτηανόσ 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

ΣΡΕΙ ΗΡΨΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΙΣΗ ΑΠ' ΑΤΣΕ ΣΙ ΜΕΡΕ... 

 

Ι 

Πξόζθαηα είδα ζηελ ηειεόξαζε ηηο δειώζεηο ηνπ παηέξα ελόο από ηα ζύκαηα 

ηεο ζθαγήο ηνπ Κνλέθηηθαη. 
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Ο εξσηθόο απηόο γνληόο (πνπ ππνζέησ πσο δελ είλαη νξζόδνμνο ρξηζηηαλόο) είπε: "Οη 

πξνζεπρέο καο ζπλνδεύνπλ ηηο νηθνγέλεηεο όισλ ησλ ζπκάησλ. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ δξάζηε". 

Απηνί νη άλζξσπνη, δειαδή, πξνζεύρνληαη όρη κόλν γηα ηνπο νκνηνπαζείο, ηνπο 

γνλείο ησλ άιισλ ζπκάησλ, αιιά θαη γηα λα ζηεξίμεη ν Θεόο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ ζθόησζε θξηθηά ην παηδί ηνπο θαη έλα ζσξό άιια παηδάθηα, καδί κε 

κεξηθνύο ελήιηθεο (θαη ν ίδηνο απηνθηόλεζε)! 

Σαο ζπγραίξσ, αδειθνί κνπ, θαη παίξλσ ζάξξνο από ηνλ ηξόπν πνπ ζεθώλεηε ην 

ζηαπξό ζαο. Δδώ, ζηελ "Οξζόδνμε" Διιάδα (κε ή ρσξίο " ", έζησ), έρνπκε παξόκνηεο 

πεξηπηώζεηο ζπγρώξεζεο, αιιά ηόζν θαηαζιηπηηθά ιίγεο... Ο θαλόλαο είλαη πσο, αλ 

θάπνηνο γνληόο ηνικήζεη λα μεζηνκίζεη ηέηνηα θνπβέληα ρξηζηηαληθήο ζπγγλώκεο, 

νιόθιεξε ε θνηλσλία, ΚΑΙ ε ίδηα ε νηθνγέλεηά ηνπ, ζα ηνλ θαηαδηθάζεη ζηε ζπλείδεζή ηεο 

κε πεξηθξόλεζε. Δδώ, "ρξηζηηαληθό" ζεσξείηαη ην κίζνο θαη ε δίςα γηα εθδίθεζε. 

Υπάξρνπλ θη εδώ αιεζηλνί ρξηζηηαλνί, ην μαλαιέσ, κα πξέπεη λα παιέςνπλ 

ππεξάλζξσπα κε ηελ θνηλσλία θαη κε ηνπο δηθνύο ηνπο, γηα λ' αληέμνπλ, κε ηε δύλακε 

ηνπ Θενύ, ηνλ απεξίγξαπην ςπρνινγηθό πόιεκν θαη ηηο απαλσηέο πιεγέο πνπ ζα 

ππνζηνύλ. 

Ο Θεόο λα ζπγρσξέζεη ζύκαηα θαη δξάζηε θαη λα ζηεξίμεη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο... 

 

ΙΙ 

Σεβαζκό αηζζάλεηαη ε θνηλσλία καο γηα ην 15ρξνλν αγόξη από ηελ Καβάια, πνπ κπήθε 

ζηε θσηηά γηα λα ζώζεη η' αδεξθάθηα ηνπ, δε κπόξεζε λα ηα ζώζεη θαη θάεθε θαη ην ίδην... 

Σεβαζκό ληώζσ θη εγώ, κάιινλ καδί κε θάπνηα ακεραλία θαη δήιεηα (ζπρσξέζηε κε, 

αδειθνί), πνπ δελ έρσ ηόζε αγάπε θαη γελλαηόηεηα. 

Έλαο έθεβνο, κε ηνλ νπνίν είρα ηελ ηηκή λα ζπδεηήζσ ην γεγνλόο, κε ξώηεζε αλ 

πηζηεύσ πσο ην αγόξη απηό (δελ μέξσ ην όλνκά ηνπ) είλαη άγηνο. 

Φπζηθά, δε κπνξώ λα ην μέξσ, εύρνκαη όκσο νιόςπρα ν Θεόο λα ην θαηαηάμεη κε 

ηνπο αγίνπο Τνπ θαη λα δώζεη ζεκάδη ζηελ ηξαγηθή νηθνγέλεηα, γηα ζηήξημε θαη παξεγνξηά 

ζην κεγάιν αλήθνξν πνπ πςώζεθε κπξνζηά ηνπο... 

Άγηνη ηεο δηπιαλήο πόξηαο ππάξρνπλ πνιινί. Απ' όζνπο έρνπλ παξξεζία ζην Θεό, αο 

έρνπκε ηηο πξεζβείεο ηνπο. 

ΙΙΙ 

Τνλ Αύγνπζην 2012 ζπλέβε ην ηξίην πεξηζηαηηθό, αιιά ην είδακε ηώξα δεκνζηεπκέλν. 

Η ζπγθινληζηηθή νκηιία κηαο κάλαο ζηελ θεδεία ηνπ 19ρξνλνπ παιηθαξηνύ ηεο θαλεξώλεη 

ηη ζα πεη αιεζηλή νξζόδνμε κάλα. Ο Θεόο λα ζηεξίδεη απηή ηελ νηθνγέλεηα θαη θάζε 

ραξνθακέλε νηθνγέλεηα. 

Τόλ πεξαζκέλν Αὔγνπζην θηεξνύγηζε γηά ηόλ Οξαλό  ἁγλή ςπρή ηνῦ 19ρξνλνπ 

Βαζηιείνπ Γαξδαλνῦ, ἀπό ηόλ Ἁιίαξην - Βνησηίαο. Τειεπηαῖνο γηόο ηνῦ εζεβνῦο Ἱεξαηηθνῦ 

δεύγνπο π. Παλαγηώηε θαί Μαξγαξίηαο, δνθίκαζε ηόλ πόλν ἀπό ηή ιεγόκελε ἐπάξαην λόζν 

ιίγν κεηά ηήλ ἐπηηπρία ηνπ ζηή Φηινζνθηθή Σρνιή ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ. πί ἕλα 

ρξόλν θνίηεζε ζηό ζρνιεῖν ηνῦ πόλνπ θαί πῆξε ὁκνινγνπκέλσο ἄξηζηα. Τό πηπρίν ηό πῆξε 

ἀπό ηά ρέξηα ηνῦ ἀγσλνζέηνπ Φξηζηνῦ. 

Σηή ζπλέρεηα δεκνζηεύνπκε ηήλ πξνζιαιηά ηῆο ζενιόγνπ κεηέξαο ηνῦ Μαξγαξίηαο, 

θαηά ηήλ ἐμόδην ἀθνινπζία, ζηήλ ὁπνία πξνέζηε ὅ Μεηξνπνιίηεο Θεβῶλ θαί Λεβαδείαο π. 

Γεώξγηνο. Ἡ πίζηε ηῆο ζπκίδεη κεηέξεο καξηύξσλ θαί ξώσλ: 

«Θέισ λά πῶ ἕλα ιόγν ἁπιό γηά ηό Βαζίιε καο, πνύ λά ηαηξηάδεη ζηήλ θαζαξόηεηα ηῆο 

θαξδηᾶο ηνπ, ζηή δπλαηή ηνπ πίζηε, ζηόλ ηξόπν πνύ πεξπάηεζε ηήλ καξηπξηθή ηνῦ 

πνξεία. Σήκεξα ζαο παξαθαινῦκε, κήλ ςάρλεηε γηά ἀπαληήζεηο ινγηθέο ηνῦ παξόληνο 

θαηξνῦ. Σήκεξα ζαο παξαθαινῦκε ἐκεῖο,  νἰθνγέλεηά ηνπ, ἁξπάμηε ηήλ εθαηξία λά 
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πεξάζεηε ζηήλ ἄιιε ινγηθή, ζηή ζρνηλνβαζία ηῆο πίζηεο, ζηήλ ἄιιε ἀλάγλσζε ηῆο δσῆο. 

Γηαηί ζ’ αηή ηή δηαδξνκή ὅ Βαζίιεο ἔηζη πεξπάηεζε θαί ἀγάπεζε ηή δνθηκαζία ηνπ θαί κᾶο 

ἔιεγε ζπρλά: «Δἶλαη  θαιύηεξε ρξνληά ηῆο δσῆο κνπ,  ἀζζέλεηα εἶλαη εινγία θαί 

εθαηξία». 

Καί ὅζν  ἀζζέλεηα ἔθζεηξε ηό λεαληθό ηνπ ζῶκα, ηόζν ἀλαλέσλε ηό πλεῦκα ηνπ θαί 

θαζάξηδε ηήλ ςπρή ηνπ.  κηθξόηεξόο καο πξνπνξεύεηαη ζήκεξα. Ἴζσο θαί ὁ θαιύηεξόο 

καο. Καί εἶλαη! 

Ἄλ θαί ἔδεζε ιίγν, ζά λά ζπκπιήξσζε ρξόληα πνιιά. Καί ὁ Κύξηόο καο ηόλ δνθίκαζε 

θαί ηόλ βξῆθε ἄμην γηά ηόλ ἑαπηό Τνπ. Ὅ Βαζίιεο ζηήλ ἀξρή ηῆο δνθηκαζίαο ηνπ 

ἔιεγε: «Ἴζσο ὁ ζθνπόο ηῆο δσῆο λά εἶλαη  ἁγηόηεηα». 

Καί ζηό ηέινο ἔιεγε: «Θέισ ηήλ ἁγηόηεηα. Γέλ θνβᾶκαη ηόλ ζάλαην». Μᾶο ἔιεγε 

ζπρλά: «Φνβᾶκαη, κήπσο ράζσ ηόλ παξάδεηζν». 

Γη’ αηό ζήκεξα, ἄο ζθεθηνῦκε κέ ηή ινγηθή ηνπ Βαζίιε, ηήλ μέλε γηά ηόλ θόζκν, 

ἀθνῦ γη’ αηόλ εἴκαζηε ἐδῶ, θαζώο πξνπνξεύεηαη ὅισλ καο ζηήλ νξάληα παηξίδα. κεῖο, 

πνύ ηνῦ θξαηήζακε ηό ρέξη ἀπ' ηήλ ἀξρή ὡο ηό ηέινο, μέξνπκε, ἔρνπκε ηήλ βεβαηόηεηα, 

πώο ὁ Βαζίιεο καο «κεηαβέβεθελ ἐθ ηνῦ ζαλάηνπ εἰο ηήλ δσήλ», ἀθνῦ ἀμηνπνίεζε θαί 

ηειεηνπνίεζε ζηήλ πνιύκελε δνθηκαζία ηνπ, ὅια ηνῦ ηά ραξίζκαηα, ηήλ πνκνλή, ηήλ 

εγέλεηα, ηήλ ηαπεί¬λσζε, ηό ἄξηζην ἦζνο, κά πάλσ ἀπό ὅια ηή βαζηά ηνπ πίζηε ζηήλ 

πξόλνηα ηνῦ Θενῦ, ζηήλ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ. 

Μνῦ ἔιεγε ιίγεο κέξεο πξίλ θύγεη: «Ξέξεη θεῖλνο, μέξεη, γηαηί ηά ἐπέηξεςε ὅια». Αηή 

ηνῦ ηήλ πίζηε θιεξνδνηεῖ ζ' ἐκᾶο. Αηό καο ἀθήλεη ηό παηδί καο. Δἴκαζηε εγλώκνλεο 

ζήκεξα ζηό Θεό, πνύ καο ἀμίσζε λά θνπβαιήζνπκε αηό ηό Σηαπξό, ἐιάρηζηα λά 

κηκεζνῦκε ηήλ ἀγάπε Τνπ, θαί πνύ καο ἔδσζε ηή δύλακε, ηήλ ἀπόθαζε ζηήλ θαξδηά καο, 

ηήλ ἐζσηεξηθή εἰξήλε λά ζηαζνῦκε. 

Δἴκαζηε εγλώκνλεο ζηό Θεό, πνύ ἔζηεηιε ηό Βαζίιε ζηή δσή καο, 19 ρξόληα πξίλ, θαί 

κᾶο ἀμίσζε λά κεγαιώζνπκε ἕλα παηδί, πνύ καο ράξηζε ηόζεο θαί κόλν ραξέο θαί ζηάζεθε 

ηόζν ἄμηα ἀπέλαληη ζηή ράξε ηνῦ Θενῦ θαί ηή δέρηεθε ζηήλ θαιή γῆ θαί ηήλ 

θαξπνθόξεζε. 

Ὅκσο ζηήλ πνξεία δέλ ἤκαζηαλ κόλνη. Ἡ δνθηκαζία ηνῦ παηδηνῦ καο ἔδσζε ζηήλ ἀγάπε 

ηήλ εθαηξία λά μεδηπισζεῖ κέζα ἀπό ηήλ πξνζεπρή θαί ηή ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ὅισλ ζαο 

κέ θάζε ηξόπν. Σεβαζκηώηαηε, ἐπίζθνπε ἀιεζηλέ ηεο θαξδηᾶο καο, ζᾶο εραξηζηνῦκε. Γέλ 

κπνξῶ λά πῶ γηά πνηό ἀπό ὅια, ἀπό ηήλ πξώηε ὡο ηήλ ηειεπηαία ζηηγκή. Γηά ὅια.  Κύξηνο 

γλσξίδεη, θαί ἐκεῖο, πνύ γεπηήθακε κίαο ἀιεζηλῆο παηξηθῆο παξνπζίαο. 

"Ὅινπο ζαο, ζᾶο εραξηζηνῦκε. Αηνύο, πνύ θνπξάζηεθαλ καδί καο ηίο κέξεο θαί ηίο 

λύρηεο ηῶλ ζεξαπεηῶλ θαί ηνῦ πόλνπ. Καί ἰδηαίηεξα ηνύο λένπο ζπλεξγάηεο ηῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο ἐπηηξνπῆο, πνύ ζάλ ἀιεζηλά ἀδέιθηα ζπλόδεςαλ ὅιν καο ηόλ ἀλήθνξν. 

Δραξηζηνῦκε αηνύο, πνύ ὕςσζαλ ζεξκό ιόγν ἱθεζίαο ζηήλ πξνζεπρή ηνπο γηά κᾶο 

λά γλσξίδνπλ, ὅηη  πξνζεπρή ηνπο καο πεξηέβαιε ὡο ηεῖρνο ἀπξόζβιεην, ζέ πνιύ 

δύζθνιεο ζηηγκέο, πνύ θαίλνληαλ ἀμεπέξαζηεο. 

Δραξηζηνῦκε ηό ἐμαηξεηηθό πξνζσπηθό ηνῦ λνζνθνκείνπ, πνύ ἀγθάιηαζαλ ηό παηδί 

καο, ηό θξόληηζαλ κέ ηόζε ἀγάπε θαί εγέλεηα, ηνῦ ἔθαλαλ πηό εὔθνιεο ηίο δύζθνιεο ὧξεο 

ηῆο λνζειείαο, ἀθήλνληαο θαί ζέ καο ηήλ γιπθηά αἴζζεζε, πώο ηό παηδί καο εἶρε ηήλ 

θαιύηεξε θξνληίδα, πνύ ζά κπνξνῦζε λά ἔρεη. 

Βαζίιε, γιπθηά καο ιαρηάξα θαί ἀγάπε, θαιό ζνπ ηαμίδη! Σ' εραξηζηνῦκε, ἀγόξη κνπ 

γιπθό, γηά ὅια ὅζα μέξνπκε θαί γη' αηά πνύ δέλ κπνξνῦκε λά θαηαλνήζνπκε. 

Ἔζπ, πνύ πξνπνξεύεζαη, ηώξα πηά μέξεηο, πώο παίξλεηο ηό βξαβεῖν ηῆο ἄλσ θιήζεσο, 

γηαηί ηό πόζεζεο θη ἀγσλίζηεθεο γη' αηό. 

Καιόλ παξάδεηζν, ἀγόξη κνπ, θαί θαιῆ ἀληάκσζε ζηήλ θνηλή καο παηξίδα, λά 

κνηξαζηνῦκε καδί ζνπ αηό πνύ ἤδε πξνγεύεζαη. 

http://o-nekros.blogspot.gr/2012/06/blog-post_10.html
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«Πνῦ ζνπ, ζάλαηε, ηό θέληξνλ; Πνῦ ζνπ, Ἅδε, ηό λῖθνο;». Φξηζηόο Ἀλέζηε! 

Πθγι: Περιοδικό ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΣΙΣΗ, ΣΕΤΧΟ 573, ςελ. 181-182. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Μάντεψε ποιοσ! 
Έκα παζδί ηάεεηαζ ζε ιία ηανέηθα ιε ηδκ πθάηδ ημο πνμξ ημοξ άθθμοξ. Ζάης απυ ηδκ ηανέηθα 

οπάνπεζ έκα ιζηνυ ακηζηείιεκμ πμο υιςξ ηάκεζ ευνοαμ. Θε δζοπία, έκα απυ ηα παζδζά παίνκεζ ημ 

ακηζηείιεκμ ηαζ ημ ηνφαεζ πίζς απυ ηδκ πθάηδ ημο. Ώκ ημ παζδί πμο ηάεεηαζ ζηδκ ηανέηθα ανεζ πμζμξ 

πήνε ημ ακηζηείιεκμ, ζοκεπίγεζ ημ παζπκίδζ ηάκμκηαξ ημκ ίδζμ νυθμ. Ώκ υπζ, έκα άθθμ παζδί ημκ 

ακηζηαεζζηά. 

Πθζηά: ιζηνυ ααγάηζ ιε ημοδμοκάηζα 

  

3. Δζκα ερωτιςεισ 
Έκα παζδί αβαίκεζ απυ ημ δςιάηζμ. Δ οπυθμζπδ μιάδα μνίγεζ έκα «ακηζηείιεκμ», έκα «ζζημνζηυ 

βεβμκυξ», έκα «εεαηνζηυ ένβμ», ιζα «πνμζςπζηυηδηα» ηθπ. 

ηακ ζοιθςκήζμοκ, ένπεηαζ ημ παζδί ζημ δςιάηζμ ηαζ οπμαάθθεζ ενςηήζεζξ, ιέπνζ κα 

ακαηαθφρεζ ηδκ θέλδ πμο υνζζακ. Αεκ ιπμνεί κα οπμαάθεζ παναπάκς απυ 10 ενςηήζεζξ. 

Ξηζξ ενςηήζεζξ ηα παζδζά απακημφκ ιε «Ιαζ» ή «πζ» ή ιεηαλφ δφμ πμο πνμηείκεζ μ ενςηχκ 

οπμδεζηκφμοκ ημ έκα, δδθαδή «θοηζηυ ή γςζηυ» 

 

AΝΕΚΔΟΤΟ: 
 

- Ζμπεθζά ηζ είκαζ αοηυ πμο έπεζ 6 ιάηζα, 8 πυδζα ηαζ 2 ηεναίεξ; 

- Αε λένς... 

- Λφηε εβχ λένς αθθά πενπαηάεζ επάκς ζμο ηχνα. 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΑ ΣΟΠΑ ΚΖΙΑ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnlLdw5EL90  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnlLdw5EL90
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τμάμσηςη 16η 

 

αββασξκύπιακξ,  

6 – 7 Υεβπξταπίξτ 2016 

Σξ διαδίκστξ μαρ κάμει... «αμήθικξτρ»; 
 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Ππάνπμοκ υνζα (δεζημί θναβιμί) βζα ημ ζενθάνζζιά ιαξ ζημ δζαδίηηομ; 

2. Μμζμοξ ηζκδφκμοξ εβηοιμκεί ημ «ηάκς υ,ηζ εέθς»ζημ δζαδίηηομ; 

3. Μχξ ιπμνμφιε κα αλζμπμζμφιε υ,ηζ εεηζηυ πνμζθένεζ ημ δζαδίηηομ; 

4. Οζ ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ μζ βμκείξ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ; 

 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

 

ΗΘΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ; 

 

Ππεναμθζηυξ αοηυξ μ ηίηθμξ, έηζζ δεκ είκαζ; Ή ιήπςξ ηαζ … μθίβμκ ζημηαδζζηζηυξ; 

ιςξ δεκ είκαζ δζηυξ ιαξ. Βίκαζ ηςκ εθδιενίδςκ πμο ηαηέβναρακ ηδκ είδδζδ! 

Ζαζ πμζα είκαζ δ είδδζδ; Δ ένεοκα ημο ιεβαθφηενμο Μακεπζζηδιίμο ημο ηυζιμο, ημο Ράναανκη, βζα 

ηδκ online ζοιπενζθμνά ηςκ κέςκ, ηονίςξ δε ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ, πμο πανμοζζάζηδηε ζημ 

ζοκέδνζμ Social Good Summit ηδξ ζζημζεθίδαξ Mashable.  

Δ ένεοκα, θμζπυκ, αοηή πμο ιεθέηδζε ηζξ δεζηέξ εοαζζεδζίεξ ηδξ θεβυιεκδξ «ρδθζαηήξ βεκζάξ», 

δζαπίζηςζε ηδκ απμοζία δεζηχκ θναβιχκ ζημοξ κέμοξ ηδκ χνα πμο «ζενθάνμοκ» ζημ δζαδίηηομ! 

Ξοβηεηνζιέκα δε, ηδκ χνα πμο ανίζημκηαζ online, οπμδφμκηαζ έκακ δζαθμνεηζηυ νυθμ απ‘ αοηυκ 

πμο έπμοκ υηακ δνμοκ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ.  

Λ «ρδθζαηυξ εαοηυξ» ημοξ είκαζ πζμ ακάθβδημξ, πζμ ζηθδνυξ ηαζ πζμ ακήεζημξ! 

Δ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Ράναανκη δζαπίζηςζε υηζ μζ πενζζζυηενμζ κέμζ ζηενμφκηαζ δεζηήξ ζηέρδξ 

ηαζ ζεααζιμφ βζα ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ υηακ πνδζζιμπμζμφκ ημ δζαδίηηομ, εκχ μζ δεζηέξ ημοξ 

ακαζημθέξ αιαθφκμκηαζ ή ελαθακίγμκηαζ! 

Λζ απακηήζεζξ ημοξ ήηακ ζακ αοηή: «Ζάκς online υ,ηζ εέθς κα ηάκς. Αε κμιίγς υηζ είκαζ δμοθεζά 

ηακεκυξ κα ιμο θέεζ ηζ δεκ πνέπεζ κα ηάκς. Αε κζχες οπεφεοκμξ απέκακηζ ζε άθθμοξ ακενχπμοξ υηακ 

είιαζ online. Μενζζζυηενμ κμζάγμιαζ βζα ιέκα, πανά βζα μπμζμκδήπμηε άθθμ». 

Ξηδκ απάκηδζδ αοηή, πμο έδςζακ ανηεημί ενςηχιεκμζ, ζοκμρίγεηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

ζηέθημκηαζ μζ κέμζ υηακ «ζενθάνμοκ» ζημκ Μαβηυζιζμ Εζηυ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ εοεφκδξ πμο 

ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ ημοξ ακαθμβεί. 

Ζαηά ηδκ ένεοκα, δ ακηίδναζδ ηςκ πενζζζμηένςκ υηακ αθέπμοκ ζημ δζαδίηηομ ηάηζ «πενίενβμ» 

είκαζ κα αάγμοκ ηα βέθζα. Ώηυιδ ηζ ακ είκαζ ηάηζ πμο ζημκ «έλς ηυζιμ» εα ημοξ εκμπθμφζε, ζημ 

δζαδίηηομ ημ πνμζπενκμφκ, εεςνχκηαξ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα ημ αθθάλμοκ! 

Ώπ‘ υθα αοηά ηνία πνάβιαηα εα ζοκμρίζμοιε παζδζά. Μςξ μζ κέμζ ζημ δζαδίηηομ 1) οπμδφμκηαζ 

έκακ δζαθμνεηζηυ νυθμ, 2) ζηενμφκηαζ δεζηήξ ζηέρδξ ηαζ ζεααζιμφ βζα ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ ηαζ 3) 

αιαθφκμκηαζ ή ελαθακίγμκηαζ μζ δεζηέξ ημοξ ακαζημθέξ! 

 Άναβε απυ πμφ απμννέμοκ υθ‘ αοηά; Θα απ‘ ηδ δοκαηυηδηα πμο δίκεζ ημ δζαδίηηομ ζ‘ αοηυ ημ 

οπένιεηνα εβςζζηζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα απυθοηα ηαηαζηνμθζηυ  «ηάκς online υ,ηζ εέθς»! 
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 Ώθθά ιήπςξ εδχ αηνζαχξ ανίζηεηαζ ηαζ δ ηανδζά ημο πνμαθήιαημξ, υηζ δδθαδή ζημ δζαδίηηομ 

«ηάκς υ,ηζ εέθς», εκχ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ αοηυ δεκ ημ ιπμνχ;  

 Άνα ημ δζαδίηηομ δεκ είκαζ ηίπμη‘ άθθμ ηεθζηά, πανά δ δζέλμδμξ ζημ κα «ηάκς υ,ηζ εέθς», ζημ κα 

ιδκ έπς θναβιμφξ ηαζ υνζα ζηδ γςή ιμο! 

 Ώθθά ηζ ακ έπς, πυζμ εφημθα ιπμνεί κα ηα οπεναεί ηακείξ απ‘ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ! 

 Λπυηε δυεδηε ζημοξ κέμοξ, ηάηζ ημ εκηεθχξ ζφβπνμκμ ηαζ ηυζμ ζοκανπαζηζηυ, υπςξ είκαζ ημ 

δζαδίηηομ, βζα κα αιαθφκμοκ ηζξ δεζηέξ ημοξ ακαζημθέξ, κα ηζκμφκηαζ πςνίξ υνζα ηαζ θναβιμφξ αηυιδ 

ηαζ ζ‘ υ,ηζ ποδαίμ ηαζ αιανηςθυ, ηζ ακ έπμοκ πμθφ εφημθα κα ηα λεπενκμφκ! 

 Ιαζ, αοηή είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα ηζ είκαζ ζδιακηζηυ πμο ηαηαβνάθεηαζ απ‘ ημ Ράναανκη! 

 Ώθθά ιδκ ιαξ δζαθεφβεζ ηαζ ημ άθθμ. Μςξ μζ κέμζ δέπμκηαζ παεδηζηά υ,ηζ ημοξ πνμηφπηεζ ζημ 

δζαδίηηομ, βζαηί ημοξ έπεζ δδιζμονβδεεί δ εκηφπςζδ πςξ δεκ ιπμνμφκ κα ημ αθθάλμοκ! 

 Λπυηε – ζμο θέεζ – αοηυξ είκαζ μ (ρδθζαηυξ) ηυζιμξ ιαξ, δεπεείηε ημκ υπςξ είκαζ, γήζηε ιαγί 

ημοξ, πμνεοηείηε ζημ πάμξ ημο! 

 Γζ‘ αοηυ ηαζ μζ κέμζ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα δεκ εεςνμφκ ακήεζημ ημ «ηαηέααζια» ιμοζζηήξ 

απ‘ ημ δζαδίηηομ, εκχ θαίκεηαζ υηζ δεκ ημοξ απαζπμθεί ζδζαίηενα ημ εέια ηςκ πκεοιαηζηχκ 

δζηαζςιάηςκ ηαζ ηδξ αιμζαήξ ηςκ δδιζμονβχκ. 

Ζαζ πμθφ θοζζηυ, αθμφ ημοξ πανέπεζ ακειπυδζζηα αοηή ηδ δοκαηυηδηα, αθμφ αοηυ αηνζαχξ είκαζ 

ημ δζαδίηηομ. 

 Ζαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ, βζαηί κα έπμοκ πνυαθδια ηαζ δεζηέξ ακαζημθέξ ηαζ ζηα οπυθμζπα; Ώοηυ δεκ 

είκαζ ημ δζαδίηηομ; 

 Δ ένεοκα ζοιπεναίκεζ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα αεθηζςεεί δ online ζοιπενζθμνά ηςκ κέςκ. Δ Ζάνζ 

Ογέζιξ, δζεοεφκηνζα Ένεοκαξ ημο Ράναανκη, ακαθένεδηε ζηδκ ακάβηδ ηαεμδήβδζδξ ηςκ κέςκ βζα ηδκ 

μνεή πνήζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ. 

Ώθθά πςξ; Εδμφ ημ ιεβάθμ ενχηδια βζα ημ μπμίμ δεκ θαίκεηαζ κα αζπμθήεδηε ημ Μακεπζζηήιζμ ημο 

Ράναανκη. Ξμθέξ μζ δζαπζζηχζεζξ ημο, πμζεξ είκαζ υιςξ μζ θφζεζξ; 

 Ζαζ μζ βμκείξ, απυ άβκμζα ηζκμφιεκμζ μζ πενζζζυηενμζ, ζπεφδμοκ υπζ ιυκμ κα πάνμοκ δθεηηνμκζηυ 

οπμθμβζζηή ζηα παζδζά ημοξ, αθθά ηαζ ημοξ πανέπμοκ ηδκ ζφκδεζή ημοξ ιε ημ δζαδίηηομ, ααζζηά 

επεζδή έηζζ ηάκμοκ υθμζ, βζα κα είκαζ ηάπα ζφβπνμκμζ ηαζ βζα ηδ … ιυνθςζδ ημοξ! 

 Ζζ υιςξ μφηε μζ ίδζμζ μζ εθεονέηεξ ηαζ μζ πνμςεδηέξ αοηχκ ηςκ ιέζςκ δεκ ηάκμοκ αοηυ ζηα 

παζδζά ημοξ, υπςξ μ Θπζθ Γηέσηξ, βζα πανάδεζβια, υπςξ μ ίδζμξ δδιυζζα έπεζ δδθχζεζ. 

 Ώξ ιείκμοιε, θίθμζ, ζηδκ ιεβάθδ ανεηή ηδξ αεςυηδηαξ υζμ βίκεηαζ, αξ ιδκ ζπεφζμοιε κα ηάκμοιε 

«αοηυ πμο ηάκμοκ υθμζ», αξ ημ αθήζμοιε βζα ανβυηενα αοηυ πμο πζεγυιαζηε κα ηάκμοιε ηχνα!  

 Ουηε πμο εα είιαζηε πζμ χνζιμζ, ηυηε πμο εα ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ημ ζςζηυ ηαζ υπζ ημ «υ,ηζ 

εέθς», ηυηε πμο δεκ εα ιαξ εκδζαθένεζ ηζ ηάκμοκ μζ πμθθμί, αθθ‘ αοηυ πμο ηάκμοκ μζ ζςζημί  (εα ημ 

θέβαιε μζ άβζμζ)! 

 Ο … Αξιολογϊν! 

 Πθγι: Περιοδικό «ΣΑ ΚΡΙΝΑ» 

 

 

 Μενζζζυηενμ οθζηυ αθ. ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Βεκζημφ Ζέκηνμο Ώζθαθμφξ Αζαδζηηφμο: 

http://www.saferinternet.gr 

 

 

ΣΟ ΣΑΤΡΟ ΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΥΟΒΟΜΑΣΕ ΣΙΠΟΣΑ... 

Γένμκηα, μζ παππμφδεξ ιαξ έθεβακ υηζ εα ένεδ ηαζνυξ πμο εα έπμοιε απ‘ υθα ηα αβαεά , αθθά δεκ 

εα ιπμνμφιε κα θάιε. Ξήιενα μζ άκενςπμζ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ ηνμθέξ έπμοκ ενςηδιαηζηά. 

-Οζ κα ηάκμοιε; Θυθοκακ υθμ ημ πενζαάθθμκ . Θδ ζαξ πζάκδ υιςξ θμαία. Ια ηάκεηε ημκ ζηαονυ 

ζαξ ηαζ κα ιδ θμαάζεε. Έπς οπ‘ υρζκ ιμο ακενχπμοξ πμο ηάκμοκ ηδκ γςή ημοξ ιανηφνζμ , βζαηί 

http://www.saferinternet.gr/
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θμαμφκηαζ ηα πάκηα∙ ηαζ είκαζ Ρνζζηζακμί, ααπηζζιέκμζ, ιονςιέκμζ, ημζκςκμφκ, δζααάγμοκ ημ 

Βοαββέθζμ, ηα έπμοκ ιάεεζ απ‘ έλς ηα νδηά. Αεκ αθέπμοκ ηζ δφκαιδ έπεζ δ Ράνζξ ημο Θεμφ; 

«Ληζδήπμηε εακάζζιμ ηζ ακ πζήηε, δεκ εα ζαξ αθάρδ», είπε μ Ρνζζηυξ ηαζ, «ζαξ δίκς ελμοζία κα 

παηάηε πάκς ζηα θίδζα ηαζ ζημοξ ζημνπζμφξ πςνίξ κα παεαίκεηε ηαηυ». 

Ώκ μ άκενςπμξ έπδ ηδκ Ράνδ ημο Θεμφ δεκ θμαάηαζ ηίπμηε. Γζ‘ αοηυ πάκηα κα γδηάιε ηδκ Ράνδ 

ημο Θεμφ ηάκμκηαξ ημκ ζηαονυ ιαξ. Θοιάζηε ημ πενζζηαηζηυ πμο ακαθένεζ ημ Ηαοζασηυ; Μήβε έκαξ 

ιμκαπυξ κα πάνδ κενυ απυ ημ πδβάδζ ηαζ, επεζδή είδε ιέζα ιζα αζπίδα, έθοβε ηαηαηνμιαβιέκμξ , 

πςνίξ  κα πάνδ κενυ. «Μάεζ ,Ώααά, παεήηαιε, είπε ζημκ Γένμκηά ημο, ιζα αζπίδα είκαζ ιέζα ζημ 

πδβάδζ!». «Ζαθά, ημο θέεζ μ Γένμκηαξ ,ακ πάκε ζ‘ υθα ηα πδβάδζα δδθδηδνζχδδ θίδζα, ηζ εα ηάκδξ; εα 

πεεάκδξ απ‘ ηδκ δίρα;». Μήβε μ Γένμκηαξ, ζηαφνςζε ημ πδβάδζ, πήνε κενυ ηαζ ήπζε. «πμο ζηαονυξ 

επζθμζηά, ημο είπε, μοη ζζπφεζ ηαηία ημο ζαηακά». 

-Γένμκηα, έπς ιέζα ιμο ιία θμαία. 

-Δ θμαία πμο έπεζξ είκαζ ιζα εοθμβία απυ ημκ Θευ∙ είκαζ μζημκμιία Θεμφ, βζα κα ηαηαθεφβδξ πάκηα 

ζ‘ Βηείκμκ δζα ηδξ πνμζεοπήξ. Θα ζε αμδεήζδ κα πζαζεήξ απυ ημκ Θευ. ΐθέπεζξ, ημ ιζηνυ παζδί, ακ 

δεκ ημ θμαενίζμοκ, δεκ ιπμνμφκ κα ημ ζοιιαγέρμοκ. Ια αβςκίγεζαζ θζθυηζια ηαζ ιε εθπίδα ζημκ Θευ 

ηαζ ηυηε δεκ εα θμαάζαζ ηίπμηε. «Ομκ δε θυαμκ διχκ μο ιδ θμαδεχιεκ μοδ‘ μο ιδ ηαναπεχιεκ, υηζ 

ιεε‘ διχκ μ Θευξ», δεκ ράθθμοιε ζημ Θεβάθμ Ώπυδεζπκμ; 

Όςιοσ Παΐςιοσ ο Αγιορείτθσ 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Τι χτυπϊ; 
Ρςνίγμοιε έκα δςιάηζμ ιε έκα ηεκηςιέκμ πακί. Ώπυ ηδ ιία ιενζά ημο πακζμφ ανίζημκηαζ ηα παζδζά 

ηαζ απυ ηδκ άθθδ μ ανπδβυξ ημο παζπκζδζμφ. Λ ανπδβυξ πηοπάεζ ιε έκα λφθμ δζάθμνα ακηζηείιεκα 

υπςξ ιπάθα, ηναπέγζ, ηγάιζ, πάηςια, πμηήνζ η.α. 

Οα παζδζά πνμζπαεμφκ κα ηαηαθάαμοκ, απυ ημκ ηνυημ, ημ είδμξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ηαηαβνάθμοκ 

ηα ακηζηείιεκα ζε έκα πανηί ιε ηδ ζεζνά πμο ηα άημοζακ. Ώκηί βζα ηνυημοξ, μ ανπδβυξ ιπμνεί κα ηάκεζ 

δζάθμνεξ ηζκήζεζξ υπςξ ιεηαηίκδζδ ηανέηθαξ, βφνζζια αθοζίδαξ, άκμζβια πυνηαξ, παθαιάηζα η.α. 

  

4. Το αλφάβθτο 
Λ ανπδβυξ θςκάγεζ έκα βνάιια ημο αθθααήημο. Οα παζδζά ηάεε ελάδαξ ζηέημκηαζ ημ έκα ημκηά 

ζημ άθθμ χζηε κα ζπδιαηίζμοκ αοηυ ημ βνάιια. Οα παζδζά ιπμνμφκ κα ηαείζμοκ ή κα λαπθχζμοκ 

ζημ πάηςια. Ζενδίγεζ δ ελάδα πμο εα ηάκεζ ηα πζμ ηαθμζπδιαηζζιέκα βνάιιαηα ζημ ζοκημιυηενμ 

δζάζηδια. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Ααζηάθα: Ομηέ πεξ ιαξ ιζα θέλδ ιε ηνία «μο». 

Ομηυξ: Θπμοθάκ, ηονία. 

Ααζηάθα: Θα αοηή δεκ έπεζ ηνία «μο» πμο είκαζ ηα άθθα δφμ; 

Ομηυξ: Ξηδκ ημοημφθα, ηονία. 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΝ ΑΗΛΗΓΚΑ ΡΖΠ ΑΓΑΞΖΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=27jrGDUKyaE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=27jrGDUKyaE
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τμάμσηςη 17η 

 

αββασξκύπιακξ,  

13 - 14 Υεβπξταπίξτ 2016 

Βάοσιςμα και Γάμξρ 
 

1. Γιασί ξ Κύπιόρ μαρ εοέλενε σξμ Ιξπδάμη οξσαμό και όφι κάοξτ αλλξύ για 

μα Βαοσιςθεί; 

Ξημκ ―Θδζαονυ Ααιαζηδκμφ‖ ανίζημοιε ηζξ ελήξ πθδνμθμνίεξ:  

Ξημκ Εμνδάκδ πμηαιυ είπακ βίκεζ πμθθά εαφιαηα ηαζ ήηακ πθήνδξ πανίηςκ, αβζαζιέκμξ ηαζ βζα 

αοηυ μ Ρνζζηυξ πήβε εηεί. 

Έκα εαφια είκαζ υηακ δζήθεε απυ αοηυκ μ Εδζμφξ ημο Ιαοή ιε ηδκ Ζζαςηυ ηδκ μπμία ηδκ 

ηναημφζακ μζ δχδεηα ζενείξ ηαζ ιε εκημθή ημο Εδζμφ ημο Ιαοή ιπήηακ μζ ζενείξ ιε ηδκ ηζαςηυ. Ουηε 

έβζκε εαφια πανάδμλμ: Λ Εμνδάκδξ εζηνάθδ εζξ ηα μπίζς ηαζ απέιεζκε ηυζμ κενυ, υζμ ήηακ ανηεηυ 

βζα κα αναπμφκ μζ ζενείξ ιυκμ ιέπνζ ημκ αζηνάβαθμ. Ζαζ έηζζ έιεζκακ ηα κενά έςξ υημο πέναζακ υθμζ 

μζ Βαναίμζ.  

Έκα άθθμ εαφια είκαζ υηακ μ Δθίαξ μ Μνμθήηδξ, πέναζε ημκ Εμνδάκδ ιε ημκ Βθζζζαίμ, πάθζ ζακ ζε 

ζηενζά, υηακ μ Μνμθήηδξ Δθίαξ ―πηφπδζε‖ ιε ηδκ ιδθςηή ημο ημκ πμηαιυ ηαζ άκμζλε ζημ ιέζμκ ημο 

δνυιμξ χζηε πέναζακ ηαζ μζ δφμ πςνίξ κα αναπμφκ. Ουηε μ Δθίαξ ακεθήθεδ ζημοξ μονακμφξ 

(ακέαδηε ιε άιαλα πφνζκδ ηαζ ιε ηέζζενα άθμβα πφνζκα, ςξ εζξ ημκ μονακυκ), ηαζ άθδζε ηδκ ιδθςηή 

ημο ζημκ Βθζζζαίμ. Μνμζπάεδζε θμζπυκ ιε ηδκ ζεζνά ημο ηαηυπζκ μ Βθζζζαίμξ κα ―πηοπήζεζ‖ ηα κενά 

βζα κα πενάζεζ πάθζ πίζς ηαζ δεκ έβζκε ηίπμηα. Ουηε επζηαθέζηδηε ημκ Θευ ημο Δθία ηαζ αιέζςξ 

επακαθήθεδηε ημ εαοιαζηυ αοηυ βεβμκυξ 

Άθθμ πάθζ είκαζ υηακ έκαξ ζηναηδβυξ ημο ΐαζζθζά ηδξ Ξονίαξ μ Ιεειάκ είπε θέπνα ηαζ πήβε ζημκ 

Μνμθήηδ Βθζζζαίμ κα ημκ εεναπεφζεζ. Βηείκμξ υιςξ ηαευθμο δεκ ημκ ζοκάκηδζε, αθθά ημο 

δζειήκοζε κα πάεζ κα θμοζηεί ζημκ Εμνδάκδ πμηαιυ ηαζ εα βίκεζ ηαθά. Ώοηυξ εφιςζε ανπζηά, βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζή ημο απυ ημκ Μνμθήηδ, αθθά ζημ ηέθμξ έηακε οπαημή ηαζ έβζκε πνάβιαηζ εκηεθχξ ηαθά. 

Ζάπμηε πήβακ λοθμηυπμζ ζηδκ υπεδ ημο Εμνδάκμο, βζα κα ηυρμοκ λφθα. ιεηαλφ αοηχκ ήηακ ηαζ μ 

Μνμθήηδξ Βθζζζαίμξ. Βηεί, ηαεχξ έημαακ ηα λφθα λεηυθθδζε μ πέθεηοξ απυ ηδκ θααή ηαζ έπεζε ημ 

ζζδενέκζμ ιένμξ ημο ηζεημονζμφ ζημ πμηάιζ ιέζα. Ουηε μ Μνμθήηδξ, πήνε ηδκ λφθζκδ θααή ηαζ ηδκ 

αημφιπδζε ζημ πείθμξ ημο πμηαιμφ ηαζ είπε : Αείλε εαφια Θεέ ιμο. Ζαζ αιέζςξ λεπήδδζε ημ 

ζζδενέκζμ ιένμξ απυ ημ πμηάιζ ηαζ ιπήηε ζημ ιέζμ ηδξ θααήξ, ηαζ έβζκε ςξ Ξηαονυξ. Ξε έκα ηνμπάνζμ 

ημο ημζιά ημο Θεθςδμφ ακαθένεηαζ αοηυ ημ εαφια πμο ήηακ δ πνμηφπςζδ ημο Ώβίμο ΐαπηίζιαημξ 

αθθά ηαζ ημο Οζιίμο Ξηαονμφ: 

―Λ αοεχ ημθπςζάιεκμξ, ηέικμοζακ ακέδςηεκ Εμνδάκδξ λφθς, ης Ξηαονχ ηαζ ημ ΐαπηίζιαηζ, ηδκ 

ημιήκ ηδξ πθάκδξ ηεηιαζνυιεκμξ―. Λ Εμνδάκδξ πμο δέπηδηε ιέζα ημο ημ ζίδενμ πμο ηυαεζ, πάθζ ημ 

έδςζε πίζς ζημ λφθμ ημο, ηαζ υπςξ ιε ημ ηζεημφνζ ηυαμκηαζ ηα λφθα έηζζ ιε ηδ Αφκαιδ ημο Ξηαονμφ 

ηαζ ημο Ώβίμο ΐαπηίζιαημξ ηυπδηε δ πθάκδ ηαζ δ αιανηία 

Ώθθά πμθθά αηυια εαφιαηα έβζκακ, υπςξ μ Γεδεχκ μ Ζνζηήξ πμο ημκ πέναζε, Λ Εαηχα μ οζυξ ημο 

Εζαάη, μ αδεθθυξ ημο Δζαφ, πμο ηαζ αοηυξ ημκ πέναζε ιε ιία νάαδμ, υπςξ θέεζ μ ίδζμξ ―Βκ βαν ηδ 

νάαδς ιμο ηαφηδ δζέαδκ ημκ Εμνδάκδκ‖ η.α. 

 

2. Γιασί τοάπφει ξ αμάδξφξρ (μξμόρ); Πξιξρ είμαι ξ πόλξρ σξτ; 

Ζακέκαξ δὲκ ιπμνμῦζε κὰ ααπηζζεεῖ ηαὶ κὰ βίκεζ ιέθμξ ηῆξ ηηθδζίαξ ιαξ, ἀπὸ ηῆξ ἱδνφζεςξ ηῆξ 

ιέπνζ ηχνα, ἐὰκ δὲκ δζδαζηυηακ ηαὶ δὲκ ἀπμδεπυηακ ηὶξ ἀθήεεζεξ ηῆξ ὀνεμδυλμο πίζηεςξ. Οὸ ἔνβμ 
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ηῆξ δζδαζηαθίαξ ηῶκ ἀθδεεζῶκ ηῆξ πίζηεςξ ἀκῆηε ηονίςξ ζηὸκ ἐπίζημπμ. πεζδὴ ὅιςξ ἐηεῖκμξ δὲκ 

ἐπανημῦζε κὰ ηαηδπεῖ ὅθμοξ ημοξ πνμζενπυιεκμοξ ζηὸκ πνζζηζακζζιυ, ἀκέεεηε ηαὶ ζημὺξ 

πνεζαοηένμοξ ηῆξ ἐηηθδζίαξ ηὸ ἔνβμ ηῆξ ηαηδπήζεςξ.  ἐπίζημπμξ ἠ μἱ ἐπζηεηναιιέκμζ πνὸξ ημῦημ 

πνεζαφηενμζ ὄπζ ιυκμ ηαηδπμῦζακ, ἀθθὰ ηαὶ ἐλέηαγακ ἂκ μἱ ηαηδπμφιεκμζ ἔηακακ ηηῆια ημὺξ αηὰ 

πμὺ δζδαπεῆηακ. 

Ἀνβυηενα ηαεὼξ πθδεοκεῆηακ μἱ πνζζηζακμί, ἐπζηνάηδζε δὲ ηαὶ ὁ κδπζμααπηζζιυξ, δὲκ ἐπανημῦζακ 

πθέμκ μὔηε μἱ πνεζαφηενμζ βζὰ ηὸ ἔνβμ ηῆξ ηαηδπήζεςξ, ηὸ ὁπμῖμ ζηὴ πενίπηςζδ ημῦ κδπζμααπηζζιμῦ 

βζκυηακ ἐη ηῶκ ζηένςκ. κῷ ὅιςξ μἱ πνεζαφηενμζ δὲκ ἐπανημῦζακ  ηαηήπδζδ ἔπνεπε κὰ βίκεζ 

ὁπςζδήπμηε, δζυηζ ἀθθζῶξ ηὸ αάπηζζια εὰ ηαηακημῦζε λδνὸξ ηφπμξ.  

« πζζηεφζαξ ηαὶ ααπηζζεεῖξ ζςεήζεηαζ»(Θανη16,16). Αὲκ εἶπε ἁπθῶξ «ὁ ααπηζζεεῖξ», ὁ Ζφνζμξ, 

ἀθθὰ «ὁ πζζηεφζαξ ηαὶ ααπηζζεεῖξ». Ζαὶ βζὰ κὰ πζζηεφζεζ πνέπεζ κὰ ἀημφζεζ, κὰ πθδνμθμνδεεῖ ηὸ 

πενζεπυιεκμ ημῦ ηδνφβιαημξ. «Μῶξ πζζηεφζμοζζκ μὗ μη ἤημοζακ; Μῶξ δὲ ἀημφζμοζζ πςνὶξ 

ηδνφζζμκημξ;» (Νςι.1,14).  

Ἦηακ ηυζμ ααζζηὸ ηὸ εέια ηῆξ ηαηδπήζεςξ, ὥζηε ὁ 47μξ ηακὼκ ηῆξ ἓκ Ηαμδζηείαξ ζοκυδμο κὰ 

γδηᾷ βζ‘ αημὺξ πμὺ ααπηίζεδηακ πνὶκ πεναηςεεῖ  ηαηήπδζδ, ἐπεζδὴ θυβς ζμαανᾶξ κυζμο 

ηζκδφκεοακ κὰ πεεάκμοκ, κὰ ζοιπθδνχζμοκ ηὴκ ηαηήπδζδ ημὺξ ιυθζξ εεναπεοεμῦκ. Γζ‘ αηὸ  

ηηθδζία ζοκαζζεακυιεκδ ηὴκ εεφκδ ηῆξ ἔκακηζ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ἐπεζδὴ δὲκ ἐπανημῦζακ μἱ 

πνεζαφηενμζ δζὰ ηὴκ ηαηήπδζδ ηῶκ κδπίςκ, δὲκ ἀνηέζεδηε ζημὺξ βμκεῖξ ημῦ κδπίμο -πμὺ 

ὁπςζδήπμηε ἔπνεπε κὰ εἶκαζ πνζζηζακμὶ ηαὶ ιάθζζηα ζοκεζδδημί- ἀθθὰ γήηδζε ηαὶ ἐββοήζεζξ πνυζεεηεξ. 

Αδιζμφνβδζε ηὸκ εεζιὸ ηῶκ ἀκαδυπςκ, ηαηὰ ηὸκ ὁπμῖμκ, πμπνεςηζηῶξ ζηὴ αάπηζζδ ημῦ κδπίμο 

πνέπεζ κὰ πανίζηαηαζ ηάπμζμξ θασηυξ. Ώηὸξ εὰ πνέπεζ κὰ δχζεζ ἐλ ὀκυιαημξ ημῦ κδπίμο ηὶξ 

πμζπέζεζξ ηῆξ ἀπμηάλεςξ ἀπὸ ηὸκ Ξαηακᾶ ηαὶ ηῆξ ζοκηάλεςξ ιὲ ηὸκ Ρνζζηυ, ηαὶ αηὸξ εὰ πνέπεζ κ‘ 

ἀκαθάαεζ ἀπὸ ηεῖ ηαὶ πένα κὰ ἐκζςιαηςεεῖ ηὸ ιςνὸ πθήνςξ ζηὴκ ηηθδζία, δζὰ ηῆξ ζςζηῆξ 

ηαηδπήζεςξ ηαὶ αζχζεςξ ηῆξ πνζζηζακζηῆξ γςῆξ. 

Ξοκεπῶξ  ηηθδζία ζηὸκ ἀκάδμπμ ἀκέεεζε ηαὶ ἐιπζζηεφεδηε ηὸ δζηυ ηδξ ηαεῆημκ ηαὶ ἔνβμ ἀπὸ 

ηῆξ ἐπζηναηήζεςξ ημῦ κδπζμααπηζζιμῦ. Θεχνδζε ηὸκ ἀκάδμπμ ἐηπνυζςπμ, ἐκημθμδυπμ, πθδνελμφζζμ, 

ημῦ πμζιέκμξ (ἐπζζηυπμο ἠ πνεζαοηένμο) ζηὸ δφζημθμ ἔνβμ ηῆξ ηαηδπήζεςξ ηαὶ ηῆξ ηαηὰ Ρνζζηὸκ 

ὀνεμπναλίαξ. Γζ‘ αηὸ ζηὴκ επὴ ηῆξ ηνζπμημονίαξ, ηαηὰ ηὴκ ηεθεηὴ ηῆξ ααπηίζεςξ,  ἐηηθδζία 

εὔπεηαζ « …ηὸκ πνμζεθευκηα δμῦθμκ ζμο…εθυβδζμκ ἅια ηῷ αημῦ ἀκαδυπς ηαὶ δὸξ αημὶξ πάκηα 

ιεθεηᾶκ ἐκ ηῷ κυιῳ ζμο ηαὶ ηὰ εάνεζηα ζμὶ πνάηηεζκ…».  

 ηίηθμξ πμὺ πνμζδίδεηαζ ζηὸκ ἀκάδμπμ, «πκεοιαηζηὸξ παηὴν » ημῦ ἀκαδεηημῦ ημο, εἶκαζ ηαὶ 

αηὸξ δδθςηζηὸξ ὅηζ ὁ ἀκάδμπμξ ἐηηεθεῖ ηαη‘ ἀκάεεζδ ἔνβμ πμὺ ἀκήηεζ ζηὸκ ἱενέα. Αζυηζ πκεοιαηζηὸξ 

παηὴν ὀκμιάγεηαζ ὁ ἔπςκ ηὸ ἱεναηζηὸ ἀλίςια ηαὶ ὁ ὁπμῖμξ δζὰ ηῶκ ιοζηδνίςκ ηαὶ ηῆξ ηαηδπήζεςξ 

δδιζμονβεῖ πκεοιαηζηὰ παζδζά. Ζαὶ μἱ βμκεῖξ ἀκαηνέθμοκ ηὰ παζδζὰ ημὺξ «ἐκ παζδείᾳ ηαὶ κμοεεζία 

Ζονίμο (Βθ. 6,4), ἀθθὰ αημὶ ἐκενβμῦκ ἐλ ἰδίαξ πμπνεχζεςξ ηαὶ εεφκδξ ἐκῷ ὁ ἀκάδμπμξ ἐκενβεῖ 

ηαη‘ ἀκάεεζδ ημῦ πμζιέκμξ. Ζαὶ καὶ ιὲκ ηὸκ ἀκάδμπμ δζαθέβμοκ μἱ βμκεῖξ, ἀθθὰ πνέπεζ κὰ πάνπεζ 

πάκημηε ζοβηαηάεεζδ ημῦ πμζιέκμξ, ἔζης ηαὶ ζζςπδνά. Οχνα ἂκ πάνπμοκ θυβμζ ζμαανμὶ 

ἀηαηαθθδθυηδημξ ημῦ ἀκαδυπμο (ἀκήεζημξ, ἄζςημξ, ἀζεαήξ, ἄπζζημξ, ἐκηεθῶξ ἀηαηήπδημξ ηαὶ 

ἀεεμθυβδημξ), ὁ ἱενεὺξ ὄπζ ιυκμ ιπμνεῖ ἀθθὰ ηαὶ ἐπζαάθθεηαζ κ‘ ἀνκδεεῖ κὰ ηὸκ δεπεεῖ ὡξ ἐηπνυζςπυ 

ημο. 

Αρχιμ. Μελζτιοσ Βαδραχάνθσ 

 

  

3. Πξιά είμαι η θέςη σηρ Εκκληςίαρ για σξμ οξλισικό γάμξ; 

Δ εέζδ ηδξ Λνεμδυλμο Βηηθδζίαξ ιαξ ιπνμζηά ζηδκ φπανλδ πμθζηζημφ βάιμο, είκαζ υηζ δεκ ημκ 

ακαβκςνίγεζ ιε αάζδ ηδ ενδζηεοηζηή ιαξ δζδαζηαθία. Βη ηςκ πναβιάηςκ ακαβκςνίγεζ υιςξ εεζιζηά 

ηδκ πμθζηεζαηή απυθαζδ ηαζ ιάθζζηα, υηακ οπάνλεζ δζαγφβζμ πμθζηζημφ βάιμο, ακαβηάγεηαζ απυ ημ 

Ιυιμ δ Βηηθδζία κα εηιεηνά αοηυκ ςξ ήδδ ηεθεζεέκηα. Σζηυζμ υιςξ ζηδκ μοζία μ πμθζηζηυξ βάιμξ 

δεκ είκαζ ιοζηήνζμ, δεκ έπεζ ζενμθμβία ηαζ δεκ είκαζ ηδξ ζενάξ Μαναδυζεχξ ιαξ. Σξ εη ημφημο δεκ 
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ιπμνεί κα βίκεζ απμδεηηυξ. Οα γεφβδ εηείκα πμο ηέθεζακ ιυκμ πμθζηζηυ βάιμ, ανίζημκηαζ ςξ 

απμημιιέκα ιέθδ ηδξ Βηηθδζίαξ ηαζ ηεθμφκ εθ‘ υζμκ ιεηακζχζμοκ ηαζ ζηέπημκηαζ κα επακμνεχζμοκ 

ημ ζθάθια ημοξ, οπυ ηακυκμξ. 

Δ Εενά Ξφκμδμξ ηδξ Εενανπίαξ ηδξ Βηηθδζίαξ ηδξ Βθθάδμξ ζε ζφβηθζζή ηδξ απυ 19-21 Εακμοανίμο 

1982 ιε απυθαζδ ηδξ ημπμεεηήεδηε ιε ηζξ ηάηςεζ εέζεζξ επί ημο πμθζηζημφ βάιμο:  

Ξφιθςκα ιε ηδκ δμβιαηζηήκ δζδαζηαθίακ ηδξ Λνεμδυλμο Βηηθδζίαξ, μ βάιμξ είκαζ ιοζηήνζμκ ηαζ 

βζα ηδκ ηακμκζηή ηαζ κυιζιδ ζφζηαζή ημο απαναίηδημ ζημζπείμ είκαζ δ Εενμθμβία ημο. Άθθμο είδμοξ 

βάιμ δεκ ακαβκςνίγεζ βζα ημοξ πζζημφξ ηδξ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ, ηαηά ηδκ πίζηδ ηδξ Βηηθδζίαξ, μ 

πμθζηζηυξ βάιμξ απμηεθεί πμνκεία ηαζ ιμζπεία ηαζ πανααίαζδ ηδξ δμβιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ πενί 

Θοζηδνίςκ. Βίκαζ θμζπυκ θακενυκ, υηζ μ πμθζηζηυξ βάιμξ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί απυ ηδκ Βηηθδζία 

ςξ ζζυηονμξ ηαζ ζζμδφκαιμξ πνμξ ημκ ενδζηεοηζηυκ βάιμ ηςκ μνεμδυλςκ. 

Βλ αζηίαξ υιςξ ηςκ μθίβςκ εηείκςκ, πμο εεςνδηζηά οπμζηδνίγμοκ υηζ είκαζ άπζζημζ ηαζ άεεμζ, 

ακέπεηαζ δ Βηηθδζία ηδκ εέζπζζδ πμθζηζημφ βάιμο, βζα κα ιδκ ειπαίγεηαζ ημ ιέβα ιοζηήνζμ ημο βάιμο 

απυ ακενχπμοξ πμο δεκ πζζηεφμοκ ζηδκ ζενυηδηά ημο ηαζ βζα κα ελοπδνεηδεμφκ μζ αθθυενδζημζ ηαζ 

μζ εηενυδμλμζ. 

ζμζ Λνευδμλμζ ηεθμφκ πμθζηζηυ βάιμ, «εέημοκ εαοημφξ ιυκμζ ηςκ εηηυξ ηδξ Βηηθδζίαξ, εθ‘ υζμκ 

εοζοκεζδήηςξ ηαζ δδιυζζα απανκμφκηαζ εειεθζχδδ ηδξ πίζηεςξ επζηαβήκ. Βπμιέκςξ, ιεηά πμθθήξ 

θφπδξ, μζ ηεθζηχξ ηαζ αιεηακμήηςξ ειιέκμκηεξ εζξ ηδκ απζζηίακ αοηήκ, απμηυπημκηαζ ηδξ Βηηθδζίαξ 

ελ‘ ζδίαξ αοηχκ οπαζηζυηδημξ ηαζ ζηενμφκηαζ ηςκ εοθμβζχκ ηαζ ηςκ εοπχκ ηδξ». 

Δ Αζανηήξ Εενά Ξφκμδμξ ιε ηδκ οπ‘ ανζει. 2320/19-5-1982 Ββηφηθζυκ ηδξ «πνμξ ημοξ Ξεα. 

Θδηνμπμθίηαξ ηδξ Βηηθδζίαξ ηδξ Βθθάδμξ» βζα ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηεθέζεςξ ενδζηεοηζημφ βάιμο, αάζεζ 

ημο Ι.1250/1982 δεκ παναθείπεζ κα «επζζδιεζχζεζ» υηζ «ηέηκα ηδξ Βηηθδζίαξ θμβίγμκηαζ υζα 

ζέαμκηαζ ηαζ εοθααμφκηαζ ηα Εενά Ώοηήξ Θοζηήνζα». Δ δζαηφπςζδ δεκ επζηνέπεζ αιθζαμθία: ζμζ 

ηεθμφκ πμθζηζηυ βάιμ δείπκμοκ έιπναηηα ηαζ δδιυζζα υηζ δεκ ζέαμκηαζ ηαζ δεκ εοθααμφκηαζ έκα απυ 

ηα επηά ζενά Θοζηήνζα• άνα δεκ θμβίγμκηαζ ηέηκα ηδξ Βηηθδζίαξ. Αδθαδή, απμηυπημκηαζ ιυκμζ ημοξ 

απυ ημ ζενυ Ξχια Οδξ. Γζαηί, υπςξ εφζημπα παναηδνήεδηε, δ Εενά Ξφκμδμξ δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ 

«πάνδ» κα ακαβκςνίγεζ ςξ πζζημφξ πνζζηζακμφξ, υζμοξ δεκ είκαζ. 

Μάκηςξ πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε αηυιδ υηζ ηακμκζηά ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ Βκημθέξ ηςκ Εενχκ 

Ζακυκςκ ηδξ Ώβίαξ ιαξ Βηηθδζίαξ, υζμζ ηεθμφκ πμθζηζηυ βάιμ είκαζ ζακ κα ζογμφκ ιέζα ζηδκ 

πνμβαιζαία ζπέζδ, πμο βζα ηδκ Λνευδμλμ Βηηθδζία ιαξ παναιέκεζ αιάνηδια, ημ μπμίμκ εκ ιεηακμία 

ηαθμφκηαζ υζμζ ημ δζαπνάηημοκ κα ελμιμθμβμφκηαζ. Βπίζδξ μζ ηεθέζακηεξ ιυκμκ πμθζηζηυ βάιμ, δεκ 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακάδμπμζ ζε ιοζηήνζμ ααπηίζεςξ ή ημοιπάνμζ ζε βάιμ. Ζαζ ημ πζμ αανφ είκαζ, υηζ 

δεκ εάπημκηαζ ιε ενδζηεοηζηή ηδδεία, εθυζμκ δεκ ιεηακυδζακ βζα ηδκ πνάλδ ημοξ αοηή. Φοζζηά μζ 

ηακυκεξ αοημί, υζμ αοζηδνμί ηζ ακ θαίκμκηαζ είκαζ βζα κα δζαθοθάλμοκ ηδκ εθεοεενία ιαξ. Μνέπεζ κα 

ηαηαθάαμοιε υηζ δ Βηηθδζία ιαξ είκαζ Βηηθδζία αβάπδξ ηαζ μζημκμιεί ηα παζδζά Οδξ, ηυηε ιυκμκ, υηακ 

αοηά ηδκ ζέαμκηαζ ηαζ ηδκ οπαημφκ ηαζ υπζ υηακ εέθμοκ μζ ίδζμζ κα θηζάλμοκ ή κα ακαδδιζμονβήζμοκ 

ηδκ Βηηθδζία. Ώπυ ημοξ πνχημοξ ηζυθαξ πνυκμοξ γςήξ ηδξ δ Βηηθδζία είπε ηέημζεξ ηάζεζξ 

απμζπζζηζηέξ. Μχξ έπνεπε, θμζπυκ, κα δζαθοθάλεζ ηδκ Θεμπανάδμηδ ηθδνμκμιζά Οδξ; Οδκ δζαθφθαλε 

ιε κφπζα ηαζ ιε δυκηζα, πςνίξ πμηέ κα εκδίδεζ ζηζξ θμαένεξ ηαζ ζηζξ απεζθέξ απ‘ υπμζμοξ ηζ ακ αοηέξ 

εηζημιίγμκηακ ηαζ έεεηε πάκημηε ημοξ Εενμφξ υνμοξ ηαζ ημοξ Εενμφξ ηακυκεξ ηδξ, ιε ηδκ επζθμίηδζδ 

ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ. 

Μζζηεφς ζηδκ Λνευδμλδ Βηηθδζία, ζδιαίκεζ υηζ ηδκ απμδέπμιαζ υπςξ ιαξ ηδκ πανέδςζε μ Ζφνζυξ 

ιαξ, μζ Άβζμζ Ώπυζημθμζ ηαζ μζ Άβζμζ Μαηένεξ ιαξ. Οίπμηα δεκ ιπμνχ κα δζαθέλς ή κα επζθέλς 

απμζπαζιαηζηά. Ή υθα ηα απμδέπμιαζ, ή υπζ. Θέζδ ηαηάζηαζδ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ. Έηζζ ζοιααίκεζ 

ηαζ ιε ημκ πμθζηζηυ βάιμ, πμο είκαζ έκα ηέπκαζια ημο δζααυθμο, βζα κα ηναηάεζ δέζιζα ηα παζδζά ημο 

Θεμφ, ηα ααπηζζιέκα ηαζ ιονςιέκα ζηδκ ακαβεκκδηζηή ημθοιαήενα ηδξ Βηηθδζίαξ, ζηδκ πμνκεία ηαζ 

ζηδκ ιμζπεία. Αοζηοπχξ υιςξ οπάνπμοκ ηαζ βμκείξ, πμο ιπνμζηά ζημ ζοιθένμκ δεκ οπμθμβίγμοκ Θευ 

ηαζ Βηηθδζία. Ξήιενα ημ ζοιθένμκ έβζκε Θευξ, ηαζ επεζδή έηζζ ζοιααίκεζ, βζ‘ αοηυκ ημκ θυβμ δεκ 

οπάνπεζ εοθμβία ηαζ αβάπδ ιέζα ζηα γεοβάνζα ηαζ πενκάεζ ιεβάθδ ηνίζδ μ εεζιυξ ηδξ μζημβέκεζαξ. 
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Μχξ υιςξ κα ιδκ πενκάεζ, αθμφ αθήζαιε ηαζ αθήκμοιε ημ Θευ ηαζ ηδκ Βηηθδζία Ομο έλς απυ ηα 

ζπζηζηά ιαξ; 

Πθγι: http://www.orthmad.gr/node/3745 

 

4. Σελετσαία βλέοξτμε μα γίμξμσαι οξλλξί μικπξί γάμξι μεσανύ 

αλλξθπήςκψμ. Εοισπέοεσαι ατσό; Σι λέει η Οπθόδξνη οαπάδξςη μαρ; 

Μναβιαηζηά πνμηαθμφκ πνμαθδιαηζζιυ ηέημζα θαζκυιεκα, υπζ ηυζμ βζα ημκ ημζκςκζηυ ακηίηηοπμ 

πμο πνμηαθμφκ, υζμ βζα ηδκ απίζηεοηδ εθαθνυηδηα πμο ακηζιεηςπίγεηαζ ημ εέια (απυ υθμοξ ιαξ 

αέααζα). Ζαζ αέααζα δ αβάπδ ζφκμνα δεκ βκςνίγεζ, αθθά πμζα αβάπδ;  

Ώκηί άθθδξ απάκηδζδξ παναεέημοιε ηδκ ςναζυηαηδ ημπμεέηδζδ ημο π. Ώεακαζίμο Γζμοζιά: 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΥΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΣΟΙ ΓΑΜΟΙ  

Μνμαθδιαηίγμιαζ ηαεχξ δ ααζζηή οπυεεζδ ηςκ ηδθεμπηζηχκ ζεζνχκ, ηδξ εθθδκζηήξ «Mδ ιμο θεξ 

ακηίμ» ηαζ ηδξ ημφνηζηδξ «Tα ζφκμνα ηδξ αβάπδξ», ζζβά-ζζβά βίκμκηαζ πναβιαηζηυηδηα. Oζ εκαθθαβέξ 

παζδζχκ ζε ηαηαζηδκςηζημφξ εηαηένςεεκ πχνμοξ, ηα ηαεδιενζκά ιαξ ηαλίδζα απέκακηζ, υπζ ιυκμ βζα 

ειπμνζημφξ θυβμοξ αθθά ηαζ βζα ενςηζηέξ πενζπέηεζεξ, είκαζ πμθφ θοζζηυ κα ιαξ μδδβήζμοκ ή κα ιαξ 

μδδβμφκ ζημοξ ιζηημφξ θεβυιεκμοξ βάιμοξ.  

Eίκαζ ηαηυ; Eίκαζ εοπάνζζημ; Αε εέθς παπζηά κ‘ απμθακεχ. Έβζκακ ηαζ βίκμκηαζ ζογδηήζεζξ επί ηςκ 

ζογδηήζεςκ ιε ανκδηζημφξ ηαζ εεηζημφξ ζπμθζαζιμφξ. Eβχ απθά ςξ Iενεφξ, ηζ άνα ηαπεζκυξ ηζ 

εθάπζζημξ εηθναζηήξ ηδξ Aβζμβναθζηήξ ιαξ Μαναδυζεςξ, θίβεξ αζπμθίαζηεξ ζηέρεζξ εα ηαηαεέζς. 

Αεκ έπς ηδκ πνυεεζδ κα είλς ηακέκακ, πμθφ δε πενζζζυηενμ ηδκ παναηδνμφιεκδ ηεθεοηαία ηάζδ ηδξ 

ζοιθζθίςζδξ ηςκ δφμ θαχκ, ηδξ Βθθάδμξ ηαζ ηδξ Ομονηίαξ. Tμ έπς βνάρεζ ηαζ ημ έπς πεζ πμθθέξ 

θμνέξ, πςξ μζ θαμί ιπμνμφκ κα ζοιαζχζμοκ, ακ αοηυ ημ απμθαζίζμοκ μζ Mεβάθεξ Αοκάιεζξ, πμο 

ζοκήεζγακ ηαζ ζοκδείγμοκ κα ζημνπμφκ ημκ ηνυιμ, ημ θυαμ ηαζ ημ ιίζμξ ιε ηζξ απάκενςπεξ ηαζ 

ιζζδηέξ δμθμθμκζηέξ ημοξ εκένβεζεξ.  

Γζα ηδκ Λνευδμλδ Βηηθδζία ιαξ απμηεθεί ηχθοια ζφκαρδξ ενδζηεοηζημφ βάιμο, δ δζαθμνά 

ενδζηεφιαημξ ηςκ ιεθθμκφιθςκ. Kαηά ζοκέπεζα, υπςξ ίζςξ εα βκςνίγεηε, δεκ εοθμβεί ημ βάιμ θ.π. 

πνζζηζακμφ μνεμδυλμο ιε αθθυδμλδ ή αθθυενδζηδ, εηηυξ ηζ ακ ημ πνυζςπμ αοηυ απμδεπεεί ηζξ 

αθήεεζεξ ηδξ Μίζηεχξ ιαξ ηζ απμθαζίζεζ κα εκηαπεεί ιε ημ Θοζηήνζμ ημο ΐαπηίζιαημξ ζηδκ Βηηθδζία 

ημο Ρνζζημφ. Ώοηήκ ηδκ πάβζα ηαηηζηή Tδξ δ Βηηθδζία ιαξ ηδκ ζηδνίγεζ ζηδκ Ώβία Γναθή. Ώπυ ηδκ 

επμπή ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ εεςνείημ βζα ημ θαυ ημο Θεμφ, ημκ Εζναήθ, «ακμιία» μ βάιμξ ιε 

«αθθμβεκείξ» ηαζ εζδςθμθάηνεξ· ηζ αοηυ βζα κα ιδ κμεεοηεί δ αθδεζκή πίζηδ ζημκ έκα Θευ. Eπίζδξ 

ζηδκ Kαζκή Αζαεήηδ μ Aπυζημθμξ Μαφθμξ ζοιαμοθεφεζ: «Mδκ ηάκεηε αηαίνζαζημοξ δεζιμφξ βάιμο ιε 

απίζημοξ. Γζαηί, πμζα ζπέζδ ιπμνεί κα έπεζ δ δζηαζμζφκδ ιε ηδκ ακμιία; Ή ηζ ημζκυ οπάνπεζ ακάιεζα 

ζημ θςξ ηαζ ζημ ζημηάδζ; Μμζα ζοιθςκία ιπμνεί κα βίκεζ ακάιεζα ζημ Xνζζηυ ηαζ ζημ δζάαμθμ; Ή ηζ 

έπεζ κα ιμζνάζεζ μ πζζηυξ ιε ημκ άπζζημ; Mπμνεί κα οπάνπμοκ ζημκ ίδζμ ηυπμ μ καυξ ημο Θεμφ – πμο 

είζηε εζείξ – ηαζ μ καυξ ηςκ εζδχθςκ; Γζ‘ αοηυ, θέεζ μ Kφνζμξ: Φφβεηε ιαηνζά απ‘ αοημφξ ηαζ 

λεπςνίζηε» (B΄ Kμν. 6, 14-17).  

Ξηδνζβιέκμζ μζ Μαηένεξ ηδξ Eηηθδζία ιαξ, υπςξ μ Mέβαξ Bαζίθεζμξ, ζ‘ αοηέξ ηονίςξ ηζξ δφμ 

αβζμβναθζηέξ πνμηάζεζξ υνζζακ πςξ: «Αεκ επζηνέπεηαζ ζε μνευδμλμ άκδνα κα ζοκάρεζ βάιμ ιε 

αζνεηζηή βοκαίηα ή ηαζ ημ ακηίεεημ» (Mεβ. Bαζίθεζμξ, Ξη΄ 72). Kακυκεξ Oζημοιεκζηχκ Ξοκυδςκ ηζ υπζ 

ιυκμ, ηαηδβμνδιαηζηά απμθαίκμκηαζ: Oζ Oνευδμλμζ, ηθδνζημί ηαζ θασημί, δεκ εα πνέπεζ κα πακηνεφμοκ 

ηα παζδζά ημοξ ιε αζνεηζημφξ. «Mδ δεζκ ημοξ ηδξ Eηηθδζίαξ αδζαθυνςξ πνυξ Γάιμο ημζκςκίακ 

ζοκάπηεζκ ηά εαοηχκ παζδία αζνεηζημίξ» (Α΄ Oζημοι. Ξφκμδμξ ηακχκ 14· Ξφκμδμξ Ηαμδζηείαξ Kακυκεξ 

10, 31, 33, 37· ΞT΄ Oζημοι. Ξφκμδμξ Kακχκ 72 ηαζ Ξφκμδμξ Kανεαβέκδξ Kακχκ 29). 

Tεθεοηαία, «ηαη‘ μζημκμιίακ», εοθμβείηαζ μ βάιμξ μνεμδυλμο ιε αζνεηζηυ-ζπζζιαηζηυ, ακ μ 

δεφηενμξ είκαζ ααθηζζιέκμξ πνζζηζακυξ ηαζ εθ‘ υζμκ δ πνζζηζακζηή μιμθμβία ζηδκ μπμία ακήηεζ 

http://www.orthmad.gr/node/3745
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απμδέπεηαζ ημ Iενυ Bάπηζζια ςξ Mοζηήνζμ. Kαηά ηδκ έηδμζδ ηδξ άδεζαξ ηδξ ηέθεζδξ αοημφ ημο 

βάιμο, ι‘ έκακ πνμηεζηάκηδ ή ιε έκακ νςιαζμηαεμθζηυ θ.π., μ μνευδμλμξ ιέθθςκ ή ιέθθμοζα 

ζφγοβμξ, δζααεααζχκεζ εββνάθςξ ηδκ Εενή Θδηνυπμθδ, εηεί υπμο εα βίκεζ μ βάιμξ, πςξ ηα παζδζά πμο 

εα πνμέθεμοκ απυ αοηυκ ημ ιζηηυ βάιμ, εα ηα ιεβαθχζεζ ζφιθςκα ιε ημ Oνευδμλμ δυβια. Kάηζ 

αέααζα πμο ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εθέβπεηαζ ή δεκ πζέγεηαζ μ μνευδμλμξ ζηδ ζοκέπεζα κα ηάκεζ. 

Eκ ηαηαηθείδζ, αθήκμκηάξ ηζ αοηυ αζπμθίαζημ, εοιίγς έκα παθζυ ιζηναζζάηζημ ηναβμφδζ ιε ηίηθμ «H 

Έθθδ». H οπυεεζδ έπεζ ςξ ελήξ: H υιμνθδ Eθθδκμπμφθα, δ Έθθδ, αβάπδζε έκακ Tμφνημ αλζςιαηζηυ. 

Μανάηδζε ηα παζδζά ηδξ ηαζ ημκ άκδνα ηδξ ηαζ έθοβε ι‘ αοηυκ. Kακέκαξ δεκ ηδκ ήεεθε απυ ημοξ 

ζοιπαηνζχηεξ ηδξ ηαζ απυ ημοξ ζοββεκείξ ηδξ, χζπμο ιζα ιένα, «ακήιενα Xνζζημφβεκκα», ηαεχξ 

πηοπμφζακ μζ ηαιπάκεξ, ηδκ ζηυηςζε μ αδεθθυξ ηδξ… Mμκμθμβχ: Aηνυηδηεξ, οπεναμθέξ! Άθθαλακ ηζ 

μθμέκα αθθάγμοκ μζ ηαζνμί, μζ κμμηνμπίεξ, ηα ήεδ ηαζ ηα έεζια. Aθθάγμοιε ηζ ειείξ μζ άκενςπμζ. 

Θεηαζπδιαηίγεηαζ ηζ αθθμζχκεηαζ δοζηοπχξ ηζ δ πίζηδ ιαξ. O θυβμξ υιςξ ημο Θεμφ ηζ μζ εέζεζξ ηδξ 

Βηηθδζίαξ βζα ημκ ζοκεζδδηά εκζςιαηςιέκμ ζ‘ Ώοηήκ πνζζηζακυ, αλίγεζ κα παναιέκμοκ ακαθθμίςηεξ… 

Οεθζηά, δ γςή ιαξ ηαζ δ πμνεία ιαξ, απυ ημ Θευ έπεζ μνζζεεί κα είκαζ, ηαζ είκαζ, ιζα εθεφεενδ 

επζθμβή. Kάεε επζθμβή έπεζ ηαζ ηζξ ακάθμβεξ εεηζηέξ ηζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ. Eίιαζηε υιςξ, εθεφεενμζ 

κα θνμκηίζμοιε βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ Oνευδμλδξ πίζηδξ ιαξ ή αηυιδ ηαζ κα ηδκ πμοθήζμοιε ακηί 

―πζκαηίμο θαηήξ‖ ή βζα ηα υιμνθζα ιάηζα ιζαξ …Nαγθί ή εκυξ …Mμονάη. 

π. Ακανάςιοσ Γιουςμάσ 

 

 

5. Σι φπειάζεσαι μα έφξτμε τοόχη μαρ, οπξκειμέμξτ μα σελεςθεί σξ μτςσήπιξ 

σξτ Γάμξτ;  

Λζ Ιοιθεουιεκμζ, ηαηά ηήκ ―Ζαθή Σνα‖ ηεθέζεςξ ημο Θοζηδνίμο, πνέπεζ κά πνμζένπμκηαζ 

εβηαίνςξ ζηυ Ιαυ. Λπμζαδήπμηε ηαεοζηένδζδ, ζδίςξ ηδξ Ιφθδξ, πνμηαθεί ιεβάθδ ακαζηάηςζδ ζηυ 

Μνυβναιια ημο Ιαμφ, υηακ ιάθζζηα, αημθμοεμφκ ηαί άθθμζ βάιμζ. 

Μνχημζ μζ Ιοιθεουιεκμζ μθείθμοκ κά εοθααμφκηαζ ηήκ Εενυηδηα ημο Θοζηδνίμο ηαί κά 

ζοιιεηέπμοκ μοζζαζηζηά ζηά θεβυιεκα ηαί ηά ηεθμφιεκα. 

Βίδζηυηενα δ κφθδ, ηαηά ηή δζάνηεζα ηδξ ηέθεζδξ ημο Εενμφ Θοζηδνίμο, ηαθυκ είκαζ, βζά ιενζηά 

ζπέδζα κοθζηχκ, κά επζεέηεζ επάκς ζημφξ χιμοξ ηδξ έκα ηαηάθθδθμ επέκδοια. 

Ξοζηήζηε ζηυκ δζαημζιδηή ηαί ημφξ θςημβνάθμοξ κά εκενβμφκ ιέ δζαηνζηζηυηδηα ηαί ζεααζιυ 

πνυξ ηυ Θοζηήνζμ ηαί κά ιή βίκμκηαζ εκμπθδηζημί. 

Αεκ ζενμθμβείηαζ βάιμξ ιεηαλφ Λνεμδυλμο ηαζ Μνμηεζηάκηδ πμο ακήηεζ ζε Μνμηεζηακηζηή 

παναπνζζηζακζηή μιάδα, απ‘ αοηέξ πμο δέκ έπμοκ ΐάπηζζια ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαί μζ ελήξ: 

αβαπζκζζιυξ, αδεθθμί εθεοεένμο Μκεφιαημξ, ακηαεκηζζηαί ηδξ εαδυιδξ διέναξ, ΐμδιμί αδεθθμί, 

εηηθδζία ημο Θεμφ ηδξ Μεκηδημζηήξ, Ζαεανμί, Ζμοάηενμζ, Θμνιυκμζ, Ρνζζηάδεθθμζ, ηά Μαζδζά ημο 

Θς, απμζημθζηή εηηθδζία ηδξ Μεκηδημζηήξ, ακηζηνζαδζηέξ Μεκηδημζηζακέξ μιάδεξ (Ζμζκςκία ηςκ 

Θαεδηχκ ημο Ρνζζημφ, ακακεςιέκμζ Ρνζζηζακμί ηθπ), Ππενημζκμηζηέξ Μεκηδημζηζακέξ Ζζκήζεζξ 

(Βοαββεθζηή αδεθθυηδξ δ Μεκηδημζηή, Μακεθθήκζμξ Ρνζζηζακζηή αδεθθυηδξ) αββθζηακμί 

απμζπζζεέκηεξ απυ ηήκ επίζδιδ αββθζηακζηή εηηθδζία ηθπ. 

 

6. Πόσε δεμ σελξύμσαι Γάμξι; 

1. Γάιμζ δέκ ηεθμφκηαζ: 

 Θ.Οεζζαναημζηή, απυ ηήκ Ζονζαηή ηδξ Οονζκήξ ιέπνζ ηέθμοξ.  

 Ώπυ 1-15 ηαί 29 Ώοβμφζημο 

 Ώπυ 18-24 Αεηειανίμο. 
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2. Γάιμζ δέκ ηεθμφκηαζ επίζδξ, ηίξ διένεξ ηςκ Ρνζζημοβέκκςκ, ημο Μάζπα, ηδξ 

Μεκηδημζηήξ ηαί ηςκ Θεμθακείςκ, θυβς ημο υηζ ηά εμνηαγυιεκα ηίξ διένεξ αοηέξ απυ ηήκ 

Βηηθδζία βεβμκυηα έπμοκ απμηθεζζηζηή πνμηεναζυηδηα ζηή γςή ηςκ Λνεμδυλςκ πνζζηζακχκ.  

Βλαίνεζδ βίκεηαζ ιυκμ βζά ζμαανμφξ θυβμοξ υπςξ θ.π. απαβςβή, εβηοιμζφκδ, απμδδιία, 

ζηνάηεοζδ, αανεία κυζμξ ζοββεκςκ ηςκ Θεθθμκφιθςκ. 

5. Γάιμξ ιεηαλφ Λνεμδυλςκ ηαί αθθμενήζηςκ (Βαναίςκ, Θμοζμοθιάκςκ ηθπ.) δέκ 

Εενμθμβείηαζ. 

6. Γάιμξ ιέ εηενμδυλμοξ πμφ δέκ έπμοκ Ονζαδζηυ ΐάπηζζια δέκ Εενμονβείηαζ, εηηυξ εάκ 

ηυ εηενυδμλμκ ιέθμξ δεπεεί κά ααπηζζεεί ηαί κά βίκεζ Λνευδμλμξ. 

 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Από το Γεροντικό: 

ΣΙ ΥΟΒΑΣΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟ 

Λ Εςάκκδξ μ ΐμζηνδκυξ, άκενςπμξ άβζμξ ηαζ ιε ελμοζία ηαηά πκεοιάηςκ αηαεάνηςκ, νχηδζε 

δαίιμκεξ πμο ηαημζημφζακ ιέζα ζε ηυνεξ ηαζ πμο ελ αζηίαξ ημοξ ήηακ ηονζεοιέκεξ απυ ιακία ηαζ 

οπέθενακ θμαενά, ηαζ ημοξ είπε: «Μμζα πνάβιαηα θμαάζηε απυ ημοξ Ρνζζηζακμφξ;» 

Ζαζ αοημί απάκηδζακ: «πεηε πνάβιαηζ ηνία ιεβάθα πνάβιαηα. Βηείκμ πμο θμνάηε ζημ θαζιυ ζαξ, 

εηείκμ πμο θμφγεζηε ζηδκ Βηηθδζία ηζ εηείκμ πμο ηνχηε ζηδ Ηεζημονβία». 

Ώοηυξ νχηδζε πάθζ: «Μμζμ απυ ηα ηνία αοηά θμαάζηε πενζζζυηενμ;» 

Ζαζ απμηνίεδηακ: «Ώκ θοθάβαηε ηαθά εηείκμ πμο ιεηαθαιαάκεηε, ηακέκαξ απυ ειάξ δεκ εα 

ιπμνμφζε κα αθάρεζ Ρνζζηζακυ».  

Ώοηά θμζπυκ πμο θμαμφκηαζ πενζζζυηενμ μζ δαίιμκεξ είκαζ μ Ξηαονυξ, ημ ΐάπηζζια ηαζ δ Θεία 

Ζμζκςκία! 

 

Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ΕΝ ΣΟΙ ΜΤΣΗΡΙΟΙ 

Αζα ηδξ Βηηθδζίαξ μζ πκεοιαηζημί ηνμοκμί ηδξ πάνζημξ ημο Θεμφ, ιέζς ηςκ επηά ηονίςκ ιοζηδνίςκ 

ηδξ, πενζθμφγμοκ υπζ ιυκμ ηδκ ακενςπυηδηα αθθά ηαζ μθάηενδ ηδκ πθάζδ, ιε ζημπυ ηδκ θφηνςζδ 

ημο ακενχπμο ηαζ ηδκ επζηέθεζδ ημο θοζζημφ πνμμνζζιμφ πακηυξ ηηζζημφ υκημξ. Ηέιε «ιέζς ηςκ 

επηά ηονίςκ ιοζηδνίςκ ηδξ», δζυηζ δ Βηηθδζία δεκ ανκήεδηε πμηέ, δζα ηςκ Μαηένςκ ηαζ ηδξ 

απμζημθζηήξ Μαναδυζεςξ, πςξ ιοζηήνζμ είκαζ υθδ δ εηηθδζζαζηζηή ηαζ εκ πάνζηζ γςή ηςκ πζζηχκ, δ 

αζηδηζηή ηαζ εκ ιεηακμία γςή ηςκ ιμκαπχκ, μ θςηζζιυξ ηαζ δ έθθαιρδ ημο εείμο ηαζ αηηίζημο 

θςηυξ.  

Ώηυιδ, ιοζηήνζα είκαζ: Λ πςνζζιυξ ροπήξ ηαζ ζχιαημξ ηδκ ζηζβιή ημο εακάημο, δ αηεθεφηδημξ 

γςή ηςκ ακαπςνδζάκηςκ εη ημο αίμο ημφημο, δ επεκένβεζα ηςκ ικδιμζφκςκ ζηζξ ροπέξ ηςκ 

ημζιδεέκηςκ ηαζ δ πνμζςνζκή, έςξ ηδξ Αεοηέναξ Μανμοζίαξ, δζάηνζζδ ζε αβςκζγυιεκδ ζηδ βδ ηαζ 

ενζαιαεφμοζα εκ μονακμίξ Βηηθδζία. 

Εδζαίηενα μ απυζημθμξ Μαφθμξ μκμιάγεζ ηδκ Βηηθδζία «Ξχια Ρνζζημφ» (Νςι. 12,5/Ώ΄ Ζμν. 10,17/ 

ηεθ. 12), δ μπμία έπεζ ςξ ηεθαθή ημκ Ρνζζηυ ηαζ ιέθδ ημοξ πζζημφξ. Ξηζξ θεζημονβίεξ ημο θοζζημφ 

ζχιαημξ ακηζζημζπμφκ ηαζ μζ πανζζιαηζηέξ θεζημονβίεξ ημο εηηθδζζαζηζημφ ζχιαημξ, ηδξ κέαξ 

δδθμκυηζ μζημβέκεζαξ, ζηδκ μπμία μ άκενςπμξ εκηάζζεηαζ απυ ημ αάπηζζιά ημο ηαζ ελήξ.  

Έηζζ, ζηδ βέκκδζδ ημο ακενχπμο ακηζζημζπεί ημ ιοζηήνζμ ημο ΐαπηίζιαημξ. Ξηδκ ηίκδζδ ηαζ 

αφλδζδ ημ ιοζηήνζμ ημο Ρνίζιαημξ. Ξηδκ ηνμθή ημ ιοζηήνζμ ηδξ Θείαξ Βοπανζζηίαξ. Ξηδκ εκδθζηίςζδ 

ημ ιοζηήνζμ ημο βάιμο ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ ή ηδξ ιμκαπζηήξ γςήξ. Ξηδκ ακάβηδ βζα ροπμζςιαηζηή 

εεναπεία ακηαπμηνίκεηαζ ημ ιοζηήνζμ ημο Βοπεθαίμο. Ξηδκ ακάβηδ βζα ζοιθζθίςζδ ηαζ ημζκςκία ιε 

ημοξ ζοκακενχπμοξ ημ ιοζηήνζμ ηδξ Θεηακμίαξ-ζενάξ Βλμιμθυβδζδξ. Δ Βηηθδζία δεκ εβηαηαθείπεζ 
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ημκ άκενςπμ ααμήεδημ ηαζ «ζηδκ ηφπδ ημο» μφηε ηαζ ηαηά ημκ εάκαηυ ημο, αθθά μφηε ηαζ ιεηά. Ομκ 

αημθμοεεί ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία ημο ηαημζηία ιε ηδκ αημθμοεία ηδξ ηδδείαξ ηαζ εφπεηαζ βζ‘ αοηυκ ζημκ 

Θευ ιε ηα ικδιυζοκα, αθθά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Θείαξ Ηεζημονβίαξ. 

θα ιάθζζηα ηα ζημζπεία ηδξ θφζεςξ ελαβζάγμκηαζ δζα ηδξ πάνζημξ ημο Θεμφ, ιέζς ηςκ ηεθεηχκ, 

αημθμοεζχκ ηαζ ιοζηδνίςκ ηδξ Βηηθδζίαξ, χζηε κα ζοιπενζθάαεζ δ κέα ακενςπυηδηα ημο Ρνζζημφ 

ηάεε οθζημπκεοιαηζηή εηδήθςζδ ηδξ γςήξ ηαζ κα αμδεήζεζ ημοξ πζζημφξ κα ακαπκέμοκ πθήνςξ ιέζα 

ζηδ Θεία Μανμοζία.  

Ομ κενυ εοθμβείηαζ ηαηά ηα άβζα Θεμθάκεζα, αθθά ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε αβζαζιυ ιε ηζξ εοπέξ ημο 

ζενέα. Ομ θάδζ εοθμβείηαζ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ημ ΐάπηζζια, ημ Ρνίζια ηαζ ημ άβζμ Βοπέθαζμ. Λ 

άνημξ ηαζ μ μίκμξ ιεηααάθθμκηαζ ζε ζχια ηαζ αίια Ρνζζημφ. Βοπέξ ηαζ εοθμβίεξ έπεζ υιςξ δ Βηηθδζία 

ηαζ βζα ηα επαββέθιαηα, ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ ηα ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμζεί μ άκενςπμξ, μφηςξ 

χζηε κα ημκ επζζηέπηεηαζ πμθφ ζοπκά δ δφκαιδ ημο Θεμφ ηαζ κα ηαθοηενεφεζ δ γςή ημο 

ζςιαημροπζηά. Έηζζ, ιέζς ηδξ Βηηθδζίαξ, μ πζζηυξ βίκεηαζ ηαη‘ εκένβεζακ έκα ιε ημ Θευ ηαζ 

ακαβκςνίγεζ υπζ ζακ ιαβζηή ηδκ αίζεδζδ ηδξ Θείαξ Ράνζημξ, αθθά ζακ κέμ ΗΒΕΟΛΠΝΓΕΖΛ ηνυπμ 

οπάνλεςξ, εκ ης Ξχιαηζ ημο Ζονίμο. 

Ζάεε θεζημονβία ημο εηηθδζζαζηζημφ ζχιαημξ έπεζ ιζα λεπςνζζηή απμζημθή, αθθά ηαζ 

ακηαπμηνίκεηαζ αβζαζηζηά ζηδκ ζοκμθζηή γςή ηςκ πζζηχκ. Έηζζ: 

 

ΖΏΟΏ ΟΛ ΐΏΜΟΕΞΘΏ εκηάζζεηαζ μ άκενςπμξ ζηδκ μζημβέκεζα ημο Ρνζζημφ ηαζ οπάβεηαζ πθέμκ 

εηηυξ απυ ηδ θοζζηή (αζμθμβζηή) ηαζ ζηδκ πνςηανπζηή (υπςξ υθεζθε κα είκαζ εκ Μαναδείζς), ηαηά 

εέθδζζκ Θεμφ, πκεοιαηζηή ημο μζημβέκεζα (Βηηθδζία). Αζα ηδξ ηνζπθήξ ηαηαδφζεςξ ηαζ ακαδφζεςξ ζημ 

κενυ ηδξ ημθοιαήεναξ μ πζζηυξ κεηνχκεζ ημκ παθαζυκ άκενςπμ ηδξ ανπζηήξ πηχζεςξ ηαζ θεμνάξ ηαζ 

ακαβεκκάηαζ ζηδ γςή ηδξ Ώβίαξ Ονζάδμξ.  

Βίκαζ βκςζηή δ εκημθή ημο Ρνζζημφ ζηδκ κεμζφζηαηδ Βηηθδζία Ομο: «Μδβαίκεηε ηαζ ηάκεηε υθα ηα 

έεκδ ιαεδηέξ ιμο, ααπηίγμκηάξ ημοξ ζημ υκμια ημο Μαηνυξ ηαζ ημο Πζμφ ηαζ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ» 

(Θαηε. 44,19), αθθά ηαζ ημ πανάββεθια ηςκ Μνάλεςκ: «Ξήης ηαζ ααπηίζμο ηαζ μιμθυβδζε υηζ αοηυξ 

είκαζ μ Ζφνζμξ βζα κα ηαεανζζηείξ απυ ηζξ αιανηίεξ ζμο» (22,16). Λ δε απυζημθμξ Μαφθμξ επζζδιαίκεζ: 

«ζμζ ααπηζζεήηαηε ζημ Ρνζζηυ, έπεηε εκδοεεί ημκ Ρνζζηυ» (Γαθ. 3,27).  

Ζαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιοζηδνίμο μ ζενέαξ αθείαεζ ιε θάδζ ημ ζχια ημο πζζημφ, θακενχκμκηαξ 

ζοιαμθζηά ηδ αμήεεζα πμο πανέπεζ μ Θευξ βζα κα λεθφβεζ μ ααπηζζεείξ απυ ηζξ παβίδεξ ημο δζααυθμο 

ηαζ ημο ηαημφ, υπςξ μζ αεθδηέξ αθείαμκηακ ιε θάδζ βζα κα λεθφβμοκ ζηδκ ανέκα απυ ηζξ παβίδεξ ηαζ 

ημκ ζθζπηυ εκαβηαθζζιυ ηςκ ακηζπάθςκ ημοξ. Ώηυιδ, ηυαεζ ιενζηέξ ηνίπεξ ζηαονμεζδχξ μ ζενέαξ απυ 

ημ ηεθάθζ ημο παζδζμφ βζα κα δδθχζεζ υηζ δεκ είκαζ πθέμκ δμφθμξ ηάπμζμο αθέκηδ, αθθά δμφθμξ 

Ρνζζημφ, ήημζ πναβιαηζηά εθεφεενμξ απυ ηα πάεδ ηαζ ηδκ αιανηία.  

Οδκ αλία ημο ααπηίζιαημξ ηαζ πυζμ αοηυ ιπμνεί κα αθθάλεζ υθδ ηδκ ημζκςκία, ακ ειείξ μζ ίδζμζ 

εεθήζμοιε, δείπκεζ δ αηυθμοεδ ζζημνία: Λζ Φζηγαίμζ οπήνλακ πνζκ εηπνζζηζακζζημφκ θοθή αβνίςκ ηαζ 

ηακζαάθςκ ζημκ Βζνδκζηυ Σηεακυ. Ώθμφ υιςξ ααπηίζεδηακ ηαζ δέπεδηακ ημκ Ρνζζηζακζζιυ (1867), 

ηδκ ίδζα ιεβάθδ πέηνα πάκς ζηδκ μπμία αθαζνμφζακ ηδ γςή απυ ηα εφιαηά ημοξ, ηδκ ιεηέηνερακ, 

αθμφ ηδ θάλεοζακ, ζε ααπηζζηήνζμ ηαζ εηεί αάπηζγακ ηα παζδζά ημοξ.  

Ώπυ ηα πνχηα πνζζηζακζηά πνυκζα είκαζ αθήεεζα πςξ ααπηίγμκηακ ηαζ ηα κήπζα (ζφιθςκα ηαζ ιε ημ 

Θαηε. 19,13-15). Ξοβηεηνζιέκα ααπηίγμκηακ μθυηθδνεξ μζημβέκεζεξ, ιέζα ζηζξ μπμίεξ οπήνπακ ηαζ 

πμθθά παζδζά, βεβμκυξ πμο επζζδιαίκεζ άθθςζηε ημ ηήνοβια ημο απ. Μέηνμο, μ μπμίμξ ηάθεζε υθμοξ 

ημοξ πανεονζζηυιεκμοξ κα ααπηζζεμφκ (3.000 ακενχπμοξ), ιζηνμφξ ηαζ ιεβάθμοξ, ιε ηα θυβζα: 

«Ώοηά πμο οπμζπέεδηε μ Θευξ είκαζ βζα ζαξ ηαζ βζα ηα παζδζά ζαξ» (Μνάλ. 2,38-39). Ώθθά ηαζ δ 

εεμζεαήξ Ηοδία απυ ηδκ πυθδ ηςκ Θοαηείνςκ «ααπηίζηδηε αοηή ηαζ μζ μζηζαημί ηδξ» (Μνάλ. 16,15), μ 

δεζιμθφθαηαξ ημο Μαφθμο ηαζ ημο Ξίθα «ααπηίζηδηε αοηυξ ηαζ υθμζ μζ δζημί ημο» (Μνάλ. 16,33), 

ηαεχξ ηαζ μ «μίημξ», δ μζημβέκεζα δδθαδή ημο Ξηεθακά, απυ ημκ απ. Μαφθμ (Ώ΄ Ζμν. 1,16). 

ΟΛ ΡΝΕΞΘΏ είκαζ δ ζθναβίδα ηδξ πάνζημξ ημο Θεμφ πάκς ζημοξ ααπηζζεέκηεξ ηαζ δ θήρδ ηςκ 

πμζηίθςκ πανζζιάηςκ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ. Ξηδ Ξαιάνεζα θ.π., ακ ηαζ είπακ ααπηζζεεί μζ πζζημί απυ ημ 
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Αζάημκμ Φίθζππμ, δεκ είπακ θάαεζ αηυιδ ηα πανίζιαηα ημο Μαναηθήημο, βεβμκυξ πμο έβζκε ζηδ 

ζοκέπεζα απυ ημκ Μέηνμ ηαζ ημκ Εςάκκδ, μζ μπμίμζ «έεεηακ ηα πένζα πάκς ημοξ ηαζ θάααζκακ Μκεφια 

Άβζμ» (Μνάλ. 8,14-17). Ομ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ζηδκ Έθεζμ απυ ημκ απ. Μαφθμ, υπμο ιυκμ δζ‘ επζεέζεςξ 

ηςκ πενζχκ ημο Μαφθμο «ήθεε ημ Μκεφια ημ Άβζμκ επ‘ αοημφξ, εθάθμοκ ηε βθχζζαζξ ηαζ 

πνμεθήηεομκ» (Μνάλ. 19,1-6).  

Ώνβυηενα ακηζηαηαζηάεδηε δ «επίεεζδ ηςκ πεζνχκ» ηςκ απμζηυθςκ ιε ηδ πνήζδ ηαζ επάθεζρδ δζ‘ 

αβίμο ιφνμο, δδθαδή απυ εοθμβδιέκμ οπυ επζζηυπμο έθαζμ, εηηθδζζαζηζηή πναηηζηή πμο ιανηονείηαζ 

απυ αοηά ήδδ ηα απμζημθζηά πνυκζα. Αζα ημο ιοζηδνίμο ημο Ρνίζιαημξ μ πζζηυξ, δζα ηδξ δοκάιεςξ 

ημο Θεμφ ηαζ ημο ζδζημφ ημο αβχκμξ, ηαθείηαζ κα απμηηήζεζ ημ ηνζπθυ αλίςια ημο Ζονίμο, δδθαδή κα 

βίκεζ ζενέαξ, πνμθήηδξ ηαζ ααζζθζάξ. Ξακ ζενέαξ μθείθεζ κα εοπανζζηεί ημκ Θευ ηαζ κα πνμζθένεζ ηδκ, 

ήδδ ζημκ άκενςπμ δςνδεείζα, θφζδ ηαζ πάθζ ζημκ Θευ ιε πνμζεοπέξ ηαζ φικμοξ. Ξακ πνμθήηδξ 

μθείθεζ κα μιζθεί (βζα), ηαζ κα δζδάζηεζ ημοξ ζοκακενχπμοξ ημο, ηδκ Λδυκ ημο Ζονίμο ηαζ ζακ 

ααζζθέαξ μθείθεζ κα οπμηάζζεζ ηδ θφζδ ημο ζημ εέθδια ημο Θεμφ ηαζ κα ηαείζηαηαζ άνπμκηαξ ζηα 

πάεδ ηαζ ηαηχηενα έκζηζηηα.   

Λ ΓΏΘΛΞ είκαζ ημ ιοζηήνζμ εηείκμ πμο ακαθένεηαζ «εζξ Ρνζζηυκ ηαζ εζξ ηδκ Βηηθδζία», ζφιθςκα 

ηαζ ιε ημκ απυζημθμ Μαφθμ (Βθ. 5,25-32). Αυεδηε ζημοξ ακενχπμοξ πνζκ ηδκ πηχζδ ηςκ 

πνςημπθάζηςκ, επμιέκςξ δεκ είκαζ απμηέθεζια αιανηίαξ. 

Βίκαζ ιάθζζηα ιοζηήνζμ «ιέβα», ηαεχξ υπζ ιυκμ ζοκηεθεί εζξ ζςηδνίακ αθθά ηαζ εεναπεφεζ ακάβηεξ 

ροπμθμβζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ. Λ Θευξ ήηακ ιάθζζηα πμο έδςζε ηδκ εκημθή ημφ «αολάκεζεε 

ηαζ πθδεφκεζεε» ζημοξ πνχημοξ ακενχπμοξ, ιε ζημπυ κα πθδνχζμοκ ηδκ βδ ηαζ κα ηδκ 

ηαηαηονζεφζμοκ (Γεκ. 1,28).  

«Ζαζ έζμκηαζ μζ δφμ εζξ ζάνηα ιίακ» (Γεκ. 2,24) ακαθένεζ ηυζμ δ Μ.Α. υζμ ηαζ δ Βηηθδζία ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ιοζηδνίμο. Ώπυ ηυηε ηαζ φζηενα δεκ είκαζ πζα δφμ αθθά έκαξ άκενςπμξ. Λ Ρνζζηυξ 

ηίιδζε ημκ βάιμ πανεονζζηυιεκμξ ηαζ εαοιαημονβχκηαξ βζα πνχηδ θμνά ζημκ εκ Ζακά βάιμ, «ηδ 

πανμοζία ηαζ ης δχνς», υπςξ βνάθεζ ηαζ μ ζενυξ Ρνοζυζημιμξ (P.G. 51, 210). 

Λ βάιμξ, εηηυξ απυ ηδκ άβζα ηαζ αβαπδηζηή γςή ηςκ ζογφβςκ, μθμηθδνχκεηαζ ηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ 

απμβυκςκ, πςνίξ κα είκαζ αοηυ θοζζηά ημ ιμκαδζηυ γδημφιεκμ ζηδ ζογοβία ημοξ. Ώπυ δς ηαζ πένα 

δδιζμονβείηαζ «δ ηαη‘ μίημκ Βηηθδζία», υπςξ θέβεζ μ απ. Μαφθμξ. Δ ζςζηή πανμοζία ηαζ 

ζοιπενζθμνά ηςκ ζογφβςκ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ οβζή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, υπςξ ηαζ δ ζςζηή 

επζημζκςκία ημφ ηαεεκυξ ιε ημοξ άθθμοξ.  

Θεβάθδ αμήεεζα πνμζθένεηαζ δζα ηδξ ζοπκήξ ιοζηδνζαηήξ γςήξ, ηδξ εθθείρεςξ θςκαζηζχκ, ηδξ 

πίζηδξ πνμξ ημκ Θευ ηαζ ηδξ αβάπδξ πνμξ υθμοξ. Βίκαζ απαναίηδημ αηυιδ μζ ζφγοβμζ κα αζζεάκμκηαζ 

ακελάνηδημζ απυ πεεενζηά ηαζ ζοββεκείξ, δζάβμκηεξ αέααζα ιε οπεοεοκυηδηα ηαζ ζεααζιυ πνμξ 

εηείκμοξ. 

Μιχαιλ Χοφλθσ, Θεολόγοσ 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Καταγραφι αντικειμζνων και πλθροφοριϊν 
Θμζνάγμκηαζ ζηζξ μιάδεξ ηςκ παζδζχκ ηάπμζα πανηζά πμο γδηάκε ηάπμζα ακηζηείιεκα ηαζ 

πθδνμθμνίεξ. Βπίζδξ οπάνπεζ έκα πνυπεζνμ ζπεδζάβναιια ημο πχνμο. Οα παζδζά ακά μιάδεξ πνέπεζ κα 

ανμοκ ηα ακηζηείιεκα ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ. 

Μ.π.: Φένηε έκα ημιιάηζ πανηί οβείαξ. (ημοαθέηεξ).  

Φένηε έκα ηαπάηζ ηαηζανυθαξ. (ημογίκα) 

Μυζεξ θάιπεξ οπάνπμοκ η.μ.η. 

 

2. Βack-to-Back Balloon Bursting 
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Δ μιάδα πςνίγεηαζ ζε δοάδεξ. Δ ηάεε δοάδα ζηέηεηαζ πθάηδ ιε πθάηδ έπμκηαξ έκα ιπαθυκζ 

ακάιεζά ημοξ. Θε ημ ζφκεδια δ ηάεε δοάδα πνμζπαεεί κα ζπάζεζ ημ ιπαθυκζ πςνίξ  αοηυ κα πέζεζ 

ηάης. 

 

 

ANEKΔΟΤΟ: 
Έκαξ πζηζζνζηάξ ιπαίκεζ ζε έκα ημονείμ ηαζ μ ημονέαξ ζηφαεζ ηαζ ρζεονίγεζ ζημκ πεθάηδ ημο. «Ώοηυ 

είκαζ ημ πζμ παγυ παζδί πμο λένς! Ζμίηα ηαζ εα ζμο ημ απμδείλς»! 

Έηζζ, αβάγεζ ηαζ ηναηάεζ ζημ έκα ημο πένζ έκα κυιζζια ηςκ δφμ Βονχ ηαζ ζημ άθθμ δφμ ηςκ 50 

θεπηχκ ηαζ ημκ νςηάεζ. «Μμζμ απυ ηα δφμ εέθεζξ αβυνζ ιμο»; 

Λ πζηζζνζηάξ αμοηάεζ ηα δφμ πεκδκηάνζηα ηαζ θεφβεζ ηνέπμκηαξ. 

«Οζ ζμο έθεβα»; Ηέεζ βειάημξ ζηακμπμίδζδ μ ημονέαξ. «Ομ παζδί δεκ ιαεαίκεζ, μφηε ιεηά απυ 

ηνζάκηα θμνέξ πμο ημο έπς ηάκεζ ηδκ ίδζα πθάηα»! 

Ώνβυηενα μ πεθάηδξ αθέπεζ ημκ πζηζζνζηά κα αβαίκεζ απυ έκα παβςηαηγίδζημ ααζηχκηαξ δφμ 

πςκάηζα παβςηυ. «Θζα ζηζβιή αβυνζ ιμο ημο θέεζ, κα ζμο ηάκς ιζα ενχηδζδ; Γζαηί πήνεξ ηα δφμ 

πεκδκηάνζα ακηί βζα ηα δφμ Βονχ»; 

Λ πζηζζνζηάξ, βθφθμκηαξ έκα απυ ηα δφμ παβςηά ημο, ημο απακηάεζ. «Γζαηί ακ πάνς ηα δφμ Βονχ, 

δεκ εα έπεζ κυδια κα ζοκεπίζεζ ημ ίδζμ παζπκίδζ μ ημονέαξ»! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ν ΓΟΝΚΝΠ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=CDrM2hI2RjM  

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CDrM2hI2RjM
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τμαμσήςειρ   

18η: αββασξκύπιακξ, 20 - 21 Υεβπξταπίξτ 2016 

19η: αββασξκύπιακξ, 27 - 28 Υεβπξταπίξτ 2016 

21η: αββασξκύπιακξ, 12 – 13 Μαπσίξτ 2016 

22η: αββασξκύπιακξ, 19 – 20 Μαπσίξτ 2016 

  

  

Γύπψ αοό ση ζψή μαρ  
 

1. Πόσε αοξκσά χτφή σξ έμβπτξ; 

Οὰ ηεθεοηαῖα πνυκζα ιία ἀηυιδ αἵνεζδ ἔπεζ ζδηχζεζ ηεθάθζ, πμθειχκηαξ ηὴκ ηηθδζία ημῦ 

Ρνζζημῦ. Ἡ αἵνεζδ αηὴ δζαηείκεηαζ ὅηζ ηὸ ἔιανομ ἐιροπμῦηαζ ηαηὰ ηὸκ ηνίημ ιήκα ηῆξ ηοήζεςξ. 

Πἱμεεηχκηαξ, ὁ ιὴ βέκμζημ, ηάπμζμξ ηὴ εέζδ αηή, ηαοηυπνμκα, ηαηὰ ζοκέπεζα, δέπεηαζ ὅηζ 

ἐπζηνέπμκηαζ μἱ ἐηηνχζεζξ ιέπνζ ηαὶ ηὸκ ηνίημ ιήκα ηῆξ ηοήζεςξ.  

Ομκίγεηαζ ιάθζζηα ἐιθακηζηὰ ὅηζ, ζφιθςκα ιὲ ηὴ δζδαζηαθία ηῆξ Μαθαζᾶξ Αζαεήηδξ, ἄθθμ εἶκαζ ηὸ 

γῶκ ηαὶ ἄθθμ εἶκαζ ηὸ ἔιροπμ ἔιανομ. Ἔιροπμ, ηαείζηαηαζ ηαηὰ ηὸκ ηνίημ ιήκα ηῆξ ηοήζεςξ. Ἡ 

ἄπμρδ εἶκαζ εεμθμβζηὰ ηαὶ ἐπζζηδιμκζηὰ ημοθάπζζημκ ἀπανάδεηηδ. Ἡ πάβζα ἀηνάδακηδ εεμθμβζηὴ 

ημπμεέηδζδ εἶκαζ ὅηζ ηὸ ἔιανομ ἐιροπμῦηαζ «ἐλ ἄηναξ ζοθθήρεςξ», δδθαδὴ ηὴ ζηζβιή, πμὺ ἑκχκεηαζ 

ηὸ ὠάνζμ ιὲ ηὸ ζπενιαημγςάνζμ. πεκεοιίγμοιε ηὸ παηενζηὸ «ἅια ζφθθδρδ, ἅια ροπή».  

Ξηὴ δζδαζηαθία ηῶκ Μαηένςκ (αθ. Αζδαπὴ ηῶκ 12 Ἀπμζηυθςκ, ἐπζζημθὴ ΐανκάαα, ἀπμθμβδηὴ 

Ἀεδκαβυνα η.ἄ.) ηὸ ἀκενχπζκμ ἔιανομ εεςνεῖηαζ πάκημηε ὁθμηθδνςιέκμξ ἄκενςπμξ. Οὴ δζάηνζζδ 

ἐιανφμο «ἐλεζημκζζιέκμο» ηαὶ «ιὴ ἐλεζημκζζιέκμο», ηὴκ ὁπμία ηάπμο ἀκέθενακ ὁ Οενηοθθζακυξ, ὁ 

Ώβμοζηκμξ ηαὶ ὁ Θεμδχνδημξ Ζφνμο, ζηδνζγυιεκμζ ζηὸ πςνίμ ηῆξ λυδμο ηα´ 22-25,  ηηθδζία δὲκ 

ηὴκ δέπεδηε πμηέ! Ὄπζ ιυκμ δὲκ ηὴκ δέπεδηε ἀθθὰ ηαὶ ηὴκ ἀπεδμηίιαζε.  

 Θέβαξ ΐαζίθεζμξ ζηὸκ α´ ηακυκα ημο, ὁ ὁπμῖμξ ἐπζηονχεδηε ἀπὸ ηὴκ Μεκεέηηδ Λἰημοιεκζηὴ 

Ξφκμδμ ηαὶ ἑπμιέκςξ ἐηθνάγεζ ὁνζζηζηά, ἐπίζδια ηαὶ ἀιεηάηθδηα ηὸ θνυκδια ηῆξ ηηθδζίαξ, ἔβναρε: 

«Ἡ βοκαίηα πμὺ εακαηχκεζ ἐπίηδδεξ, εεθδιέκα,ηὸ ἔιανομ εεςνεῖηαζ θυκζζζα».Ὅθμζ μἱ Ἱενμὶ Ζακυκεξ 

ηῆξ ηηθδζίαξ, πμὺ ἀκαθένμκηαζ ζηὴκ ἄιαθςζδ, δὲκ ηάκμοκ ηαιζὰ δζάηνζζδ ιεηαλὺ «ἐλεζημκζζιέκμο» 

ηαὶ «ἀκελεζημκίζημο» ἐιανφμο ηαὶ παναηηδνίγμοκ ηὴκ ἄιαθςζδ ὡξ θυκμ!  

Ἀθθὰ ηαὶ ζηὸκ δ´ ηακυκα ημο ὁ Θέβαξ ΐαζίθεζμξ βνάθεζ: «Ζαὶ ὅζεξ θμζπὸκ δίκμοκ ἀιαθςηζηὰ 

θάνιαηα εἶκαζ ηαὶ αηὲξ θυκζζζεξ, ηαεὼξ ἐπίζδξ ηαὶ ὅζεξ παίνκμοκ ηὰ ἐιανομηηυκα αηὰ 

δδθδηήνζα». Ἀθθὰ ηαὶ πθδεχνα Μαηένςκ ἔπμοκ ιζθήζεζ βζὰ ηὸ εέια. κδεζηηζηὰ ὁ Γνδβυνζμξ Ιφζζδξ 

βνάθεζ: «Θίακ ηαὶ ηὴκ αηὴκ ροπῆξ ηε ηαὶ ζχιαημξ ἀνπὴκ ηῆξ ζοζηάζεςξ». Λὔηε ηὸ ζῶια 

πνμδβεῖηαζ ηῆξ ροπῆξ, μὔηε  ροπὴ ημῦ ζχιαημξ. Ζαὶ ηῶκ δφμ (ημῦ ζχιαημξ ηαὶ ηῆξ ροπῆξ)  ἀνπὴ 

«ἐκ ηαῖξ ηῆξ βεκέζεςξ ἀθμνιαῖξ (εἶκαζ) ζοκζζηαιέκδ». Ζαὶ ὁ ιεβάθμξ εεμθυβμξ ηῆξ ηηθδζίαξ ιαξ 

Ἰςάκκδξ ὁ Ααιαζηδκὸξ βνάθεζ: «Οὸ ζῶια ηαὶ  ροπὴ ἐπθάζεδζακ ηαοηυπνμκα ηαὶ ὄπζ ηὸ ἕκα πνῶηα 

ηαὶ ηὸ ἄθθμ ὕζηενα, ηαηὰ ηὶξ θθοανίεξ ημῦ Ὠνζβέκδ»!  

Οὸ εέια αηὸ ηὸ ἔπμοκ λεηαεανίζεζ αεεκηζηὰ ιεβάθα εεμθμβζηὰ ἀκαζηήιαηα, ἔηζζ ὥζηε ηάεε 

δζαθμνεηζηὴ ἄπμρδ ἀπμηεθεῖ πθάκδ ηαὶ αἵνεζδ. πμιέκςξ ηὸ εέια αηὸ δὲκ εἶκαζ εεμθμβμφιεκμ, ἀθθὰ 

ηαεανὴ πίζηδ ηῆξ ηηθδζίαξ. κδεζηηζηὰ παναπέιπμοιε ημὺξ ἀκαβκῶζηεξ ζηὰ ικδιεζχδδ ἔνβα ημῦ π. 

πζθακίμο Θεμδςνμπμφθμο «Ἄνενα – Θεθέηαζ- πζζημθαὶ» (αθ. ἄνενα «Θακαηζηὴ πμζκὴ ηαὶ 



156 

ἀιαθχζεζξ» ηαὶ «Ώἱ ἀιαθχζεζξ ηαὶ  ηηθδζία» ) ηαεὼξ ηαὶ ζηὸ ἔνβμ ημῦ Ιζημθάμο ΐαζζθεζάδδ «Μυ 

ηε ἐιροπμῦηαζ ηὸ ἔιανομ;»  

νςηᾶ ὁ ιαηανζζηὸξ βένμκηαξ π. πζθάκζμξ: « ιὴ ἀκεπυιεκμξ ηὴκ εακάηςζζκ ἑκὸξ 

ἀπμδεδεζβιέκμο ηαημφνβμο, ἑκὸξ εἰδεπεμῦξ δμθμθυκμο, εἰξ ὃκ ιάθζζηα πανέπμκηαζ ηυζα ιέζα πνὸξ 

πενάζπζζζκ ἑαοημῦ, πῶξ ἀκέπεηαζ ηὴκ εακάηςζζκ ἑκὸξ ἀεχμο ηαὶ ἀκοπεναζπίζημο πθάζιαημξ, μὗ ηὸ 

ιμκαδζηὸκ ―ἔβηθδια‖ πῆνλεκ ὅηζ, ηαη  ἐπζηαβὴκ ἀηέβηηςκ ηαὶ ἀδδνίηςκ θοζζηῶκ κυιςκ, ἔθααεκ 

ὕπανλζκ;».  

Ἀθθὰ ηαὶ  Θεμηυημξ ὅηακ ἐπζζηέθεδηε ηὴκ ἐλαδέθθδ ηδξ θζζάαεη ἦηακ ἔβηομξ ιενζηῶκ ιενῶκ, 

ἐκῶ  θζζάαεη ἦηακ ἔβηομξ ἕλζ ιδκῶκ. Ὅηακ  Θεμηυημξ ἀζπάζηδηε ηὴκ θζζάαεη, ηυηε ὁ Οίιζμξ 

Μνυδνμιμξ ζηίνηδζε ιέζα ζηὴκ ημζθζὰ ηῆξ θζζάαεη, δζυηζ ἀκαβκχνζζε ηὸ «ἔιανομ Μνυδνμιμξ» ὅηζ 

ηὸ ἔιανομ, πμὺ ἐηομθμνεῖημ ζηὴκ ημζθζὰ ηῆξ Θεμηυημο, ἦηακ ὁ ἴδζμξ ὁ ζανηςεεὶξ Θευξ!  

Ἂκ θμζπὸκ δεπεμῦιε ηὴκ ἐλςθνεκζηὴ αηὴ εεςνία, πενὶ δζαηνίζεςξ «γῶκημξ» ηαὶ «ἔιροπμο» 

ἐιανφμο, ηυηε πνέπεζ κὰ δεπεμῦιε ὅηζ-ὅηακ ἦηακ ἔβηομξ  Θεμηυημξ δὲκ εἶπε ιέζα ηδξ ηὸ Ρνζζηυ, 

ἀθθὰ ἕκα «γῶκ ἔιανομ», ηὸ ὁπμῖμ ιεηὰ ἀπὸ ηνεῖξ ιῆκεξ εὰ ἀπμηημῦζε ροπή! Ώηὸ ὅιςξ εἶκαζ 

αθαζθδιία ηαὶ κὰ ηὸ ζηεθεμῦιε ιυκμ!  Ζφνζυξ ιαξ, ζφιθςκα ιὲ ηὴκ Ζαζκὴ Αζαεήηδ ηαὶ ημὺξ Ἁβίμοξ 

Μαηένεξ, εἶκαζ ηαοημπνυκςξ ηέθεζμξ Θεὸξ ηαὶ ηέθεζμξ ἄκενςπμξ ἐλ ἄηναξ ζοθθήρεςξ. Ὅιςξ ηαὶ  

ζφβπνμκδ ἐπζζηήιδ ἔνπεηαζ κὰ ἐπζαεααζχζεζ ηὴκ ἀπὸ αἰχκςκ δζαπνμκζηὴ ημπμεέηδζδ ηῆξ ηηθδζίαξ!  

 Γάθθμξ ἰαηνὸξ Ζυπμ ΐΎμη βνάθεζ: «Μνάβιαηζ, ιυθζξ πάνλεζ γςή, πάνπεζ ἔιροπμξ αίμξ! Ἀπὸ ηὴ 

ζηζβιὴ ηαηὰ ηὴκ ὁπμία πναβιαημπμζεῖηαζ  βμκζιμπμίδζδ ιία ροπὴ γςμπμζεῖ ηὸ ὂκ αηυ». Μενὶ ημφημο 

ἐπίζδξ ἔπμοκ ιζθήζεζ πθδεχνα ἐπζζηδιυκςκ, ὅπςξ ὁ ηαεδβδηὴξ ηῆξ ἰαηνζηῆξ ζπμθῆξ ημῦ 

Ἀνζζημηεθείμο Μακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ Ξηαῦνμξ Θπαθμβζάκκδξ. Ἡ ὁπμζαδήπμηε ἑπμιέκςξ ηαὶ ζὲ 

ὁπμζμδήπμηε ζηάδζμ ηῆξ ηοήζεςξ ἔηηνςζδ ἀπμηεθεῖ θυκμ ἑκὸξ ἀκοπενάζπζζημο πθάζιαημξ ηαὶ μἱ 

ζοκενβμῦκηεξ ζὲ αηὸ ηὸ ἔβηθδια, ἀκδνυβοκμ, βζαηνμί, η.θπ. ζηοβκμὶ δμθμθυκμζ! 

Χριςτόδουλοσ Βαςιλειάδθσ, Δρ Θεολογίασ – Μουςικολόγοσ, «Ορκόδοξοσ Σφποσ», φ. 2017  (04.04.2014) 

 

2. Πξιξι είμαι αληθιμξί Φπιςσιαμξί; 

Όςιοσ Πορφφριοσ ο Καυςοκαλυβίτθσ 
«Λ πνζζηζακυξ είκαζ εοβεκήξ. Ια πνμηζιάιε κ‘ αδζημφιαζηε. Άια έθεεζ ιέζα ιαξ ημ ηαθυ, δ αβάπδ, 

λεπκάιε ημ ηαηυ πμο ιάξ ηάκακε. Έδχ ηνφαεηαζ ημ ιοζηζηυ. ηακ ημ ηαηυ ένπεηαζ απυ ιαηνζά, δεκ 

ιπμνείηε κα ημ απμθφβεηε. Δ ιεβάθδ ηέπκδ είκαζ, υιςξ κα ημ πενζθνμκήζεηε. Θε ηδκ πάνζ ημο Θεμφ 

εκχ εα ημ αθέπεηε, δεκ εα ζάξ επδνεάγεζ, δζυηζ εα είζηε πθήνεζξ πάνζημξ. 

Ξημ Μκεφια ημο Θεμφ υθα είκαζ αθθζχηζηα. Βηεί ηακείξ ηα δζηαζμθμβεί ζημοξ άθθμοξ υθα. θα! Οί 

είπαιε; Λ Ρνζζηυξ ανέπεζ επί δζηαίμοξ ηαζ άδζημοξ‖. Ββχ εζέκα αβάγς θηαίπηδ, έζης ηζ ακ ιμο θέεζξ 

υηζ θηαίεζ μ ηάδε ή δ ηάδε. Οεθζηά ζε ηάηζ θηαίεζξ ηαζ ημ ανίζηεζξ, υηακ ζμο ημ πς. Ώοηή ηδ δζάηνζζδ 

κ‘ ακαηηήζεηε ζηδ γςή ζαξ. Ια ειααεφκεηε ζημ ηαεεηί ηαζ κα ιδκ ηα αθέπεηε επζθακεζαηά. Ώκ δεκ 

πάιε ζημκ Ρνζζηυ, ακ δεκ οπμιέκμιε υηακ πάζπμιε αδίηςξ, εα ααζακζγυιαζηε ζοκέπεζα. Ομ ιοζηζηυ 

είκαζ κ‘ ακηζιεηςπίγεζ ηακείξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ιε πκεοιαηζηυ ηνυπμ.  

Ια έπμοιε αβάπδ, πναυηδηα, εζνήκδ. Έηζζ αμδεάιε ημκ ζοκάκενςπμ ιαξ, υηακ ηονζεφεηαζ απυ ημ 

ηαηυ. Θοζηζηά αηηζκμαμθεί ημ πανάδεζβια, υπζ ιυκμκ υηακ μ άθθμξ είκαζ πανχκ αθθά ηζ υηακ δεκ είκαζ. 

Ι‘ αβςκζγυιαζηε κα ζηέθκμιε ηδκ αβαεή ιαξ δζάεεζδ. Ώηυιδ ηαζ θυβζα υηακ θέιε βζα ηδ γςή ημο 

άθθμο πμο δεκ ηδκ εβηνίκμιε, αοηυξ ημ ηαηαθαααίκεζ ηαζ ημκ απςεμφιε. Βκχ ακ είιαζηε εθεήιμκεξ 

ηαζ ημκ ζοβπςνμφιε, ημκ επδνεάγμιε -υπςξ ημκ επδνεάγεζ ηαζ ημ ηαηυ- ηζ αξ ιδκ ιάξ αθέπεζ. 

Ια ιδκ αβακαηημφιε ιε εηείκμοξ πμο είκαζ αθάζθδιμζ, ακηίεεημζ, δζχηηεξ η.θπ. Δ αβακάηηδζδ 

ηάκεζ ηαηυ. Ια πνμζεοπδεμφιε βζ‘ αοημφξ.  πνζζηζακυξ έπεζ αβάπδ ηαζ εοβέκεζα ηαζ θένεηαζ 

ακάθμβα». 

Πθγι: Περιοδικό «ΠΡΩΣΑΣΟΝ», 121 (Ιαν. – Μάρ. 2011) 

 

3. Πξιξ είμαι σξ «μτςσικό» για μα ζήςει καμείρ γμήςια σημ Πίςση μαρ; 
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Άγιοσ Κοςμάσ ο Αιτωλόσ 

ΣΑ ΣΕΕΡΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΗ ΠΙΣΕΨ ΜΑ 

  

«Θμκαπά ζαξ θέβς ηαζ ζαξ θακενχκς ηέζζενα ιοζηήνζα, ηα ακαβηαζυηενα ηδξ πίζηεχξ ιαξ: 

Ομ πνχημκ είκαζ κα αβαπάηε ημοξ επενμφξ ζαξ ηαζ κα ημοξ ζοβπςνάηε ιε υθδκ ζαξ ηδκ ηανδίακ εζξ 

υηζ ηαζ ακ ζαξ έθηαζλακ. 

Ομ δεφηενμκ είκαζ κα ελεηάγεηε κα εονίζηεηε Μκεοιαηζηυκ ηαθυκ ηαζ κα ημο εζπήηε μ ηαεέκαξ έηζζ: 

Ββχ, πκεοιαηζηέ ιμο, έπς κα ημθαζεχ δζαηί δεκ αβαπχ ημκ Θευκ ηαζ ημκ αδεθθυκ ιμο. Ββχ είιαζ 

απάνζζημξ εζξ ημκ Θευκ ιμο δζα ηα ηυζα ηαθά πμο ιμο επάνζζε… Ζαζ κα θοθαπεήξ, κα ιδ ημο ηνφρδξ 

ηαιίακ αιανηίακ, αθθά κα ηεξ εζπήξ υθεξ πςνίξ εκηνμπήκ… 

Ομ ηνίημκ είκαζ υηακ ζε εθέβλδ μ πκεοιαηζηυξ, εζφ κα ιδ νίλδξ ηδκ αθμνιήκ εζξ άθθμκ, αθθά κα 

ηαηδβμνήζδξ ημο θυβμο ζμο ηαζ κα εζπήξ ημ ηαηυκ ζμο ημ ηεθάθζ εζξ υθα ζμο έθηαζλε… 

Ομ ηέηανημκ είκαζ υηζ ηαζ κα ζμο εζπή μ πκεοιαηζηυξ ηαζ υηζ ζε κμοεεηήζδ κα ηα αάθδξ ιέζα εζξ ημκ 

κμφκ ζμο ηαζ επάκς εζξ ημκ ηεθάθζ ζμο, ηαζ κα απμθαζίζδξ πθέμκ ιε ζηενεάκ βκχιδκ μπμφ ηαθφηενα 

κα απμεάκδξ, πανά κα ιαηαπέζδξ ηαζ κα απμηάιδξ ηα υιμζα αιανηήιαηα… 

Θάθζζηα φζηενα απυ ηδκ ηαεανάκ ελμιμθυβδζζκ κα ζοπκμημζκςκάηε ηα ‘Ώπνακηα Θοζηήνζα, δζαηί μ 

εάκαημξ ένπεηαζ ςζάκ ηθέπηδξ έλαθκα ηαζ διπμνεί κα ιαξ εφνδ ακέημζιμοξ ηαζ ηζ βεκυιαζηε;» 

 

4. Πόσε μα μιλάει καμείρ και οόσε μα ςιψοά; Τοάπφει καλή και κακή 

ςιψοή; 

ΐεααίςξ. πςξ οπάνπεζ δ ηαθή ζζςπή, οπάνπεζ ηαζ δ ηαηή. πςξ οπάνπεζ δ ηαθή μιζθία, οπάνπεζ 

ηαζ δ ηαηή.  

Ζαθή ζζςπή είκαζ δ ηαπεζκή, δ εζςηενζηή, αοηή, πμο ζοκμδεφεηαζ ιε πνμζεοπή, ηαζ βειίγεζ ηδκ 

ροπή ιε πανά. Ζαηή ζζςπή είκαζ εηείκδ, πμο ηδκ ζοκμδεφεζ δ δεζθία, δ εζςηενζηή ηαηάηνζζδ, δ 

μθζβμπζζηία, δ εθίρδ, δ απυβκςζδ.  

Ζαθή μιζθία είκαζ εηείκδ, πμο θέβεζ ηα ζςζηά ηαζ ακαβηαία. Ζαηή μιζθία είκαζ δ ανβμθμβία, δ 

εοηναπεθία, δ ημθαηεία, δ οπμηνζζία, μ εοιυξ, δ μνβή, δ αζζπνμθμβία, δ ηαηάηνζζδ, δ ζοημθακηία ηαζ 

υθα ηα πανυιμζα.  

Μνέπεζ θμζπυκ κα απμηηήζμοιε ―κμοκ Ρνζζημφ‖ (Ώ‘ Ζμν. α‘ 16), χζηε κα ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε 

πυηε εα πνέπεζ κα ιζθήζμοιε ηαζ πυηε εα πνέπεζ κα ζζςπήζμοιε. 

 

5. Πώρ και γιασί μηςσεύξτμε σημ Σεσάπση και σημ Παπαςκετή; 

 ιμκαπυξ Γαθαηηίςκ Ἰθθίε, ημζκμαζάηδξ ζηή ιμκή Ξοπάζηνζα ηῆξ Νμοιακίαξ ἀπυ ηυ 1918, ηδνμῦζε 

ιέ ἀηνίαεζα ηή κδζηεία. 

Ἄκ δέκ ηεθείςκε ηυκ ιμκαπζηυ ημο ηακυκα, δέκ ἔηνςβε ηίπμηα. Οήκ Οεηάνηδ ηαί ηήκ Μαναζηεοή 

κήζηεοε ιέπνζ ηυ ανάδο, ηήκ ὥνα πμφ ἔαβαζκακ η‘ ἀζηένζα. 

Ουηε ἔηακε ηυκ ζηαονυ ημο, γδημῦζε ζοβπχνδζδ ἀπ‘ ὅθμοξ, ἔπαζνκε ἀκηίδςνμ ηαί ὕζηενα ἔηνςβε. 

-Γένμκηα, ημῦ εἶπε ὁ ιαεδηήξ ημο,  ιένα εἶκαζ ιεβάθδ, ηζ ἐζφ θζηζςιέκμξ ηαί ἀδφκαημξ. Αέκ εἶκαζ 

ηαθφηενα κά ηνῶξ ηυ θαβδηυ ζμο κςνίηενα; 

-Ζάπμηε, ἀπμηνίεδηε ἐηεῖκμξ, ἕκαξ ἅβζμξ εἶδε κά πδβαίκμοκ ηάπμζμ κεηνυ ζηυκ ηάθμ. Θπνμζηά ηαί 

πίζς ηῶκ ζοκυδεοακ δου ὡναῖμζ ἄββεθμζ. «Μμζμί εἶζηε ἐζεῖξ;» νχηδζε ὁ ἅβζμξ. «βχ ὀκμιάγμιαζ 

Οεηάνηδ ηαί ἐβχ Μαναζηεοή!» ἀπάκηδζακ μἱ ἄββεθμζ. «Ἤνεαιε ἐδῶ, ιέ ἐκημθή ημῦ Ζονίμο, κά 

αμδεήζμοιε αηή ηήκ ροπή, βζαηί ζ‘ ὅθδ ηή γςή ηδξ κήζηεοε ηήκ Οεηάνηδ ηαί ηήκ Μαναζηεοή βζά κά 

ηζιήζεζ ηά Μάεδ ημῦ Ζονίμο.» Ἀπυ ηυηε, ζοιπθήνςζε ὁ π. Γαθαηηίςκ, δέκ ἔθαβα πμηέ πζά αηέξ ηίξ 

ιένεξ, βζά κά ιέ αμδεήζμοκ ηζ ἐιέκα  Οεηάνηδ ηαί  Μαναζηεοή ηήκ ὥνα ημῦ εακάημο ιμο. 
Ἀπυζπαζια ἀπὸ ηὸ αζαθίμ «ιθακίζεζξ ηαὶ εαφιαηα ηῶκ Ἀββέθςκ»,  

εηδ. Ἱενᾶξ Θμκῆξ Μαναηθήημο Ὠνςπὸξ Ἀηηζηῆξ 2007, ζεθ.259-260 
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6. Πώρ έμαρ Θεόρ οαμσξδύμαμξρ, οξτ είμαι οαμσαφξύ οαπώμ και σα οάμσα 

οληπώμ, μξιάζει «αδύμαμξρ» μα ςσαμασήςει σξ κακό; 

Ζάκμκηαξ ηαθυ θμβζζιυ ηαί εεςνχκηαξ πχξ ηνφαεζ ἀθδεζκή ἀβςκία βζά ἀπάκηδζδ, ηαπεζκά 

ηαηαεέημοιε ηά ἑλῆξ: 

Μνάβιαηζ  ὁ Θευξ ανίζηεηαζ πακημῦ, ηαί ηά πάκηα πθδνμῖ ηαί ηά πάκηα ηναηεῖ, ἀθθά ἐκμζηεῖ ιυκμ 

ζημφξ Ἁβίμοξ, γχκηαξ ιέζα ζέ αημφξ ηαί βκςνζγυιεκμξ δζά ιέζῳ αηῶκ ὡξ ὀνβάκςκ ηῆξ ἐκενβείαξ 

Ομο. Λἱ Ἅβζμζ εἶκαζ γςκηακέξ εἰηυκεξ ημῦ Ρνζζημῦ, ηαί ηαηά ηήκ Ράνζκ, ἴδζμζ ιέ ηυκ Ἰδζμῦ. Μνάβιαηζ, 

ἀθμῦ ἀκφρςζακ ηυ κμῦ ημοξ πνυξ ηίξ εεῖεξ ηαί ἄκανπεξ ηαί ἀεάκαηεξ Ἀηηῖκεξ ημῦ Θεμῦ Μαηνυξ, ἀθμῦ 

ἀκαβεκκήεδηακ ηαηά Ράνζκ δζά ημῦ Ηυβμο ἐκ Μκεφιαηζ Ἁβίῳ ηαί ἀθμῦ ἔθενακ πθήνδ ηήκ ὁιμίςζδ 

πνυξ ηυ Θευ πμφ ημφξ ἀκαβέκκδζε, εὔθμβα ἔθααακ ηυ ὄκμια εεμί. Ὄπζ ἀπυ ηήκ ηαθθζένβεζα ηῶκ 

θοζζηῶκ πνμζηαίνςκ ἰδζςιάηςκ ημοξ, ἀθθά ἀπυ ηά εεῖα ηαί ιαηάνζα βκςνίζιαηα δζά ηῶκ ὁπμίςκ, ὅζμ 

πενζζζυηενμ ιεηεῖπακ ζ᾿ αηά, ηυζμ πενζζζυηενμ ιεηαιμνθχεδηακ ηαί εεχεδηακ. Ἔβζκακ «Ζαζκή 

ηηίζδ» (Ώ΄Ζμν. 5,17), ὁ ηαε‘εἷξ «κέμξ ἄκενςπμξ» (Ζμθ. 3,10). 

Ου εέια δέκ εἶκαζ  πακηαπμῦ πανμοζία ημῦ Θεμῦ, ἀθθά ηυ ηαηά πυζμ ἐιεῖξ ιεηέπμοιε ζ᾿ αηήκ 

δζά ηῶκ ιοζηδνίςκ, μἰηεζμεεθῶξ ηαί ἐβηανδίςξ, ηαπεζκά ηαί πάημοα ζ᾿ αηυ πμφ εέθεζ ὁ Θευξ ηαί ὄπζ 

 ζηερμφθα ιαξ. 

Ηέεζ ὁ Θέβαξ Ἀεακάζζμξ: «Λἱ ἄκενςπμζ πμφ εἶκαζ θφζεζ ηηίζιαηα δέκ εά ιπμνμῦζακ ἀθθμζῶξ κά 

βίκμοκ οἱμί ημῦ Θεμῦ, πανά ιυκμκ ἄκ δέπμκηακ ηυ Μκεῦια ημῦ Φοζζημῦ ηαί ἀθδεζκμῦ Θεμῦ· βζά κά 

ζοιαεῖ θμζπυκ αηυ ὁ Ηυβμξ ἔβζκε ζάνηα (Ἰς. 1,14) ὥζηε κά ηαηαζηήζεζ ηυ ἀκενχπζκμ, δεηηζηυ 

εευηδημξ ηαί κά ηυ ηαθέζεζ οἱυ» (Ζαηά Ἀνεζακῶκ, PC 26, 273A). 

 ἅβζμξ Αζάδμπμξ ἐπίζημπμξ Φςηζηῆξ δζδάζηεζ ὅηζ ιυκμ ὁ Θευξ εἶκαζ ηαηά θφζζκ ἀβαευξ.  

ἄκενςπμξ βίκεηαζ ἀβαευξ ιέ ηήκ ἐπζιέθεζα ηῆξ δζαβςβῆξ ημο ιέζῳ ημῦ ὄκημξ ἀβαεμῦ, δδθ. ημῦ Θεμῦ. 

Ου ηαηυ μὔηε θοζζηή ὕπανλδ ἔπεζ μὔηε εἶκαζ ηακείξ ἐη θφζεςξ ηαηυξ.  Θευξ δέκ ἔπθαζε ηίπμηε ηαηυ. 

Ὅηακ ηακείξ ἐπζεοιήζεζ ηυ ηαηυ, ηυηε ηυ ἀκφπανηημ ἀνπίγεζ ηαί βίκεηαζ πανηηυ, ὅπςξ ηυ εέθεζ 

ἐηεῖκμξ πμφ ηυ ηάκεζ. 

Ξέ ἄθθμ ζδιεῖμ πάθζ ὁ Θέβαξ Ἀεακάζζμξ πνδζζιμπμζεῖ ηυ ἑλῆξ πανάδεζβια: «Ὅπςξ ἄκ ηάπμζμξ 

ηθείζεζ ηά ιάηζα ημο, ἐκῶ θάιπεζ ὁ ἥθζμξ ηαί  βῆ θεββμαμθεῖ ἀπυ ηυ θῶξ ημο, ἀκαηαθφπηεζ ιέζα ημο 

ηυ ζημηάδζ, ηυ ὁπμῖμ δέκ πάνπεζ ζηήκ πναβιαηζηυηδηα, ηαί πενπαηᾶ ζηυ ἑλῆξ πενζπθακχιεκμξ ηαί 

πμθθέξ θμνέξ πέθηεζ ἤ ααδίγεζ πνυξ ημφξ βηνειμφξ ηαί κμιίγεζ πχξ δέκ πάνπεζ πθέμκ θῶξ, ἔηζζ ηαί μἱ 

ροπέξ ηῶκ ἀκενχπςκ. πεζδή ἔηθεζζακ ηά ιάηζα ημοξ δζά ηῶκ ὁπμίςκ ιπμνμῦκ κά αθέπμοκ ηυ Θευ, 

ἐπζεφιδζακ ηαί ανῆηακ ηά ηαηά ημοξ, δζαπνάηημκηάξ ηα, κμιίγμκηαξ ιάθζζηα ὅηζ ηάηζ ηάκμοκ. Ἔηζζ 

ἐκῶ  ροπή δδιζμονβήεδηε κά αθέπεζ ηυ Θευ, ἐηείκδ ἐπεγήηδζε ηά θεανηά ηαί ηυ ζηυημξ. …Ἄθθαλε 

ηαηεφεοκζδ ηαί λέπαζε ὅηζ εἶκαζ πθαζιέκδ ηαη᾿ εἰηυκα ηαί ηαε᾿ ὁιμίςζζκ ημῦ Θεμῦ…Ἀθμῦ αβῆηε ἀπυ 

ηυκ ἑαοηυ ηδξ, ἔπμκηαξ πάζεζ ηαί ηυ Θευ, ηαηαζηεοάγεζ ηά ἀκφπανηηα ηαί αθέπεζ ιυκμ ἐηεῖκα ηά ὁπμῖα 

πνμζπίπημοκ ζηίξ αἰζεήζεζξ». (Ζαηά εἰδχθςκ, ζεθ.90-96,  η.1 ΒΜΒ). 

Ἔηζζ,  ἀπάκηδζδ ζέ αημφξ πμφ ἀπμνμῦκ βζά ηά πμθθά ηαηά ηαί δεζκά ημῦ ηυζιμο ηαί 

ιέιθμκηαζ ηυκ Θευ πμφ δέκ ηά ηαηανβεῖ ὡξ Μακημδφκαιμξ ηαί πακηαπμῦ Μανχκ εἶκαζ: 

ηηυξ ἀπυ ηήκ αιανηία, ηακέκα πνάβια ἀπυ ηά ημῦ αίμο αημῦ δέκ εἶκαζ πναβιαηζηά ηαηυ, ἔζης 

ηαί ἄκ πνμλεκεῖ ηάηςζδ, μὔηε ὁ ἴδζμξ ὁ εάκαημξ. 

 Ἁιανηία ἐζηζκ  ἀπζζηία ζηυκ Ρνζζηυ. Ἀπυ ηήκ ἁιανηία ἐπένπεηαζ ζέ ιᾶξ ἐιθφθζμξ ζηάζζξ ηαί 

ζφβποζζξ πμφ πνμηαθεῖ ηάεε εἶδμξ ηαηίαξ ηαί ἐκμζηίγεζ ηυκ ἀνπδβυ ηῆξ ηαηίαξ ιέζα ζημφξ ἀπίζημοξ 

ζηαζζάνπεξ ηαί ζηαζζαζηέξ· ὁ ἀνπδβυξ αηυξ, ὁ ζαηακᾶξ, ιεηαζηεοάγεζ ζέ εδνία αημφξ ζημφξ 

ὁπμίμοξ εἰζμζηίγεηαζ, δέκ εἶκαζ δέ πεναμθή κά πμῦιε ὅηζ ημφξ πνμεημζιάγεζ κά ἀπμηηήζμοκ ἦεμξ 

δαζιυκςκ. Ζαί ἔηζζ ἀπυ ηυηε πμφ ὁ ἀνπάββεθμξ ἑςζθυνμξ ἐλέπεζε ἀπυ ἀβαευξ ἄββεθμξ, ὅπςξ ηυκ εἶπε 

δδιζμονβήζεζ ὁ Θευξ, ἔβζκε ιέ ηή δζηή ημο πνμαίνεζδ ἀκενςπμηηυκμξ ηαί ιζζάκενςπμξ δζάαμθμξ, 

ἀκηζζηεηυιεκμξ ζηίξ αμοθέξ ημῦ Θεμῦ, δζααάθθμκηάξ ηζξ ζημφξ ἀκενχπμοξ, πμεχκηαξ κά ημφξ 

ηαεζζηᾶ ηαί αημφξ ἀκενςπμηηυκμοξ ηαί ἀκηζπάθμοξ ζηυ Γςμδυηδ Ρνζζηυ. 
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Ἀθμῦ θμζπυκ ὅθδ  Ζηίζζξ εἶκαζ ηνεπηή, πθήκ ηῶκ ἀββέθςκ πθέμκ,  ὁναηή ηαί  ἀυναηδ,  

αἰζεδηή ηαί  ἀκαίζεδηδ,  θμβζηή ηαί  ἄθμβδ, ιυκμ  θμβζηή θφζζξ ημῦ ἀκενχπμο ἔπμκηαξ ηυ 

αηελμφζζμ, ιπμνεῖ ἐεεθμφζζα, ἀθ‘ἑαοηῆξ, ἤ κά ἀκαπεεῖ ζηυ ἀβαευηενμ ἤ κά ἐηπέζεζ ζηυ πεζνυηενμ. 

Ἤ κά πνμζδθςεεῖ ζηή αμφθδζδ ημῦ Θεμῦ ζηήκ ὁπμία πνμζηίεεηαζ ζ‘αηήκ βζά πάκηα  πνμημπή ηαί 

πνυμδμξ πνυξ ηυ ηαθφηενμ, ἤ κά ἀκηζηαπεεῖ ζηή αμφθδζδ ημῦ Θεμῦ, ζηίξ ἐκημθέξ Ομο, ὁπυηε δζηαίςξ 

ὁ Θευξ παναπςνεῖ κά πμπέζεζ ἄεθζα  ηαί ηαί κά ἐηπέζεζ ζηυ πεζνυηενμ. 

Ἔπμοιε βίκεζ ἀπυ ηυκ Θευ αηελμφζζμζ ηαί ἐθάααιε ιέζα ιαξ ηυ βειμκζηυ ηῆξ ροπῆξ ὡξ 

ἐλμοζζαζηζηή δφκαιδ ηαηά ηῶκ παεῶκ, ημῦ δυθμο, ηῆξ ηαηίαξ, πςνίξ ηακέκαξ κά ιᾶξ ηονζανπεῖ ἤ κά 

ιᾶξ ἐηαζάγεζ.  Ονζαδζηυξ Θευξ πθάηημκηαξ ηυκ ἄκενςπμ αηελμφζζμ, ηυκ ἀλίςζε ιεβάθδξ πνμκμίαξ 

ὥζηε πνδζζιμπμζχκηαξ ζςζηά ηυ αηελμφζζμ κά ηθίκεζ ὄπζ πνυξ ηυ ηαηυ, ἀθθά πνυξ ηυ ἀβαευ.  

Ώηελμφζζα βίκεηαζ ηακείξ ηαθυξ ἤ ηαηυξ.  Ἀβαευξ Θευξ εἶκαζ ἀπείναζημξ ηαηῶκ. 

Μμῦ εἶκαζ θμζπυκ ἐηεῖκμζ πμφ ιέιθμκηαζ ηυκ Θευ βζά ηά δεζκά ημῦ ηυζιμο, ηά δεζκά ηῶκ 

ἀκενχπςκ; Ἄκ ὁ Θευξ ηαηανβήζεζ ηυ αηελμφζζμ ημῦ ἀκενςπίκμο  πνμζχπμο, ηάκμκηάξ ημκ ιυκμ 

ἀβαευ,  ηυηε ηαηαζηνέθεζ ηυ ἴδζμ ηυ πνυζςπμ, ηήκ ἴδζα ηή δδιζμονβία, ηήκ ἐθεοεενία ἐπζθμβῆξ, ιέ 

ἀπμηέθεζια κά πανμοζζάγεηαζ ὄπζ ιυκμ ὡξ πεφεοκμξ ηῆξ πμπνεςηζηῆξ ἀβαευηδηαξ, ηάηζ πμφ δέκ εά 

ἄνεζε ζέ ὅθμοξ, ἀθθά ηαί ὡξ αηυξ πμφ εά ἀηονχκεζ ηυκ ἴδζμ ημο ηυκ ἑαοηυ, ἀθμῦ ὡξ ἐθεφεενμξ 

Θευξ εά ηαηαθφεζ ηυ ἰδίςια ηῆξ ἐθεοεενίαξ ἀπυ ηυκ ηαη᾿ εἰηυκα Θεμῦ δδιζμονβδιέκμ ἄκενςπμ. 

κ ημφημζξ, ὁ Θευξ δέκ εἶκαζ ἄδζημξ, ἀθθά ηαηά πάκηα Αίηαζμξ ηαί Ἀβαευξ. 

πζηνέπεζ ηαί παναπςνεῖ, ἐλαζηίαξ ηῆξ ἁιανηίαξ, ηυ θενυιεκμ ὡξ ηαηυ, εεμιδκίεξ, πμθέιμοξ, 

πείκα, δζαγφβζα, ἀννχζηζεξ, αάζακα ηαί πυκμοξ, ἀπμηοπίεξ, εθίρεζξ, εακάημοξ, ιέ ζημπυ κά δχζεζ ηήκ 

ἔζπαηδ εηαζνία ζηυκ ηαεέκα πμφ ἐπέθελε ηήκ ἁιανηία, ηυ ὄκηςξ ηαηυ,  κά βθοηχζεζ δζά ηῆξ 

ιεηακμίαξ ἀπυ ηήκ αἰχκζα ηαηαδίηδ. Ἡ ηενάζηζα ὅιςξ ἀδζηία πμφ ζοκηεθεῖηαζ ἀπυ ηυκ ἄκενςπμ πνυξ 

ηυ Θευ εἶκαζ κά νίπκεζ, ηοθθςιέκμξ, ηά αάνδ ηαί ηίξ εεῦκεξ ζηυ Θευ, ἀπμημιίγμκηαξ ηυ ηνῖια βζά ηυκ 

ἑαοηυ ημο. 

Ρνεζαγυιαζηε, ἀδεθθμί ιμο κμῦκ Ρνζζημῦ, ηυ θνυκδια ηῶκ Ἁβίςκ, βζά κά ηαηακμήζμοιε εἰξ 

ηέθμξ ηήκ αἰηία ημῦ ηαημῦ, ἤημζ ηῶκ δεζκῶκ πμφ ιαζηίγμοκ ηήκ ἀκενςπυηδηα. Ἀπυ ηήκ ἀνπή ὁ 

ἀκενςπμηηυκμξ δζάαμθμξ ἐλεβένεδηε ἀπυ θευκμ ηαί ιῖζμξ ἐκακηίμκ ιαξ. κ ημφημζξ, ὁ Ἀνπδβυξ ηῆξ 

Γςῆξ, ὁ Ρνζζηυξ, ὁ Θεζζίαξ, ηζκήεδηε βζά πάνδ ιαξ ἀπυ πεναμθζηή θζθακενςπία ηαί ἀβαευηδηα. Ζαί 

ὅπςξ ὁ δζάαμθμξ ἄδζηα ἀβάπδζε ηήκ ἀπχθεζα ημῦ πθάζιαημξ ημῦ Θεμῦ, ἔηζζ ὁ Μθάζηδξ δίηαζα 

ἀβάπδζε ηή ζςηδνία ημῦ πθαζημονβήιαημξ ηαί ἀπέεακε δζά ηάξ ἁιανηίαξ ιῶκ ηαί ἀκέζηῃ δζά ηήκ 

δζηαίςζζκ ιῶκ. 

«Λὕης βὰν βάπδζεκ ὁ Θεὸξ ηὸκ ηόζιμκ, ὥζηε ηὸκ οἱὸκ αημῦ ηὸκ ιμκμβεκῆ ἔδςηεκ, ἵκα πᾶξ ὁ 

πζζηεύςκ εἰξ αηὸκ ιὴ ἀπόθδηαζ ἀθθ‘ ἔπῃ γςὴκ αἰώκζμκ.» (Ἰς. 3,16)«…ἵκα δζὰ ημῦ εακάημο 

ηαηανβήζῃ ηὸκ ηὸ ηνάημξ ἔπμκηα ημῦ εακάημο, ημῦη‘ ἔζηζ ηὸκ δζάαμθμκ, ηαὶ ἀπαθθάλῃ ημύημοξ, ὅζμζ 

θόαῳ εακάημο δζὰ πακηὸξ ημῦ γῆκ ἔκμπμζ ἦζακ δμοθείαξ.» (αν. 2, 14-15) 

Ἀπυ αηυ ἔβζκε ὁθμθάκενδ  δζηαζμζφκδ. Ἔπνεπε δέ κά δζδαπεμῦκ ηαί μἱ ἄκενςπμζ κά 

ἐπζδεζηκφμοκ ηή δζηαζμζφκδ ιέ ἔνβα ἐδῶ, ηαηά ηυκ ηαζνυ ηῆξ εκδηυηδημξ, ὥζηε παίνκμκηαξ δφκαιδ 

κά ηή δζαηδνμῦκ ζηαεενά ηυκ ηαζνυ ηῆξ ἀεακαζίαξ. Ἄξ ιήκ ηαηδβμνεῖηαζ ζηυ ἑλῆξ ὁ Θευξ βζά ηυ ηαηυ 

ηαί ηά δεζκά πμφ  ἁιανηία ζςνεφεζ ζηή γςή ιαξ. Ώηή,  ἁιανηία, εἶκαζ ηυ ιυκμ ηαί ιμκαδζηυ ηαηυ,  

ιυκδ ηαί ιμκαδζηή ἀδζηία. Θέβαξ εἶ Ζφνζε, ηαὶ εαοιαζηὰ ηὰ ἔνβα ζμο ηαὶ μδεὶξ θυβμξ ἐλανηέζεζ,πνὸξ 

ὕικμκ ηῶκ εαοιαζίςκ ζμο. 

π. Ακανάςιοσ Μθνάσ 

 

7. Πώρ μοξπεί μα αμσιμεσψοιςθεί σξ άγφξρ; 

Οὸ ἄβπμξ εἶκαζ ἀκαιθζαυθςξ ἕκα πθδεςνζηὸ ροπμθμβζηὸ παναηηδνζζηζηυ ηῆξ 

ζοιπενζθμνᾶξ ημῦ ἀκενχπμο ηῆξ ἐπμπῆξ ιαξ. Λἱ παναηηδνζζιμί: ἀβπχδδξ ἀκηίδναζδ, 

ἀβπμβυκμξ ηαηάζηαζδ ἀκενχπζκδξ γςῆξ, ἀβπςηζηὸξ ηφπμξ ηαὶ ἄθθμζ πανυιμζμζ ηαὶ ζπεηζημὶ ιὲ 

ηὴκ ἔκκμζα ημῦ ἄβπμοξ παναηηδνζζιμί, ἀημφβμκηαζ ζοπκὰ ζηὴκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή. 
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Ξηὸ ἐπίπεδμ ηῆξ ἐπζζηδιμκζηῆξ ροπμθμβζηῆξ ἔνεοκαξ ηὸ ἄβπμξ ἐκημπίζεδηε ὡξ 

κμζμβυκμ ζφιπηςια ἀκενχπζκδξ ζοιπενζθμνᾶξ, ηαηὰ ηὸ δεφηενμ ἥιζζο ημῦ 19μο αἰῶκμξ, 

ζηὸ πθαίζζμ ηῆξ ἀκαπηφλεςξ ηῶκ δζαθυνςκ εεςνζῶκ ηῆξ οπμθμβίαξ ημῦ ΐάεμοξ (ημῦ 

ἀζοκεζδήημο). 

Ἀθθὰ ηὸ ἄβπμξ πῆνπε πάκημηε ζηὴκ ἀκενχπζκδ ροπή, ἀπὸ ηάπμζα πνμκζηὴ ζηζβιὴ ηαὶ 

ἑλῆξ, ὡξ θακεάκμκ αἴηζμ ἐκδεπυιεκδξ ροπζηῆξ δζαηαναπῆξ, ιζηνῆξ ἠ ιεβάθδξ ἐηηάζεςξ. 

Ἁπθῶξ ηαηὰ ηὸ δεφηενμ ἥιζζο ημῦ 20μο αἰῶκμξ μἱ ζοκεπεῖξ, ιεβάθεξ ηαὶ ζοπκὰ ἐηπθδηηζηὲξ 

ἀθθαβὲξ ζοκεδηῶκ ηαὶ ὅνςκ ἀκενχπζκδξ γςῆξ, ὀθεζθυιεκεξ ζηὴκ ηαπεία ἐλέθζλδ ηῶκ 

ἐπζζηδιῶκ ηαὶ ιάθζζηα ηῆξ ηεπκμθμβίαξ, ὅπςξ ηαὶ ζηὴ ζπεηζηὴ ζοκενβία θμζπῶκ ημζκςκζηῶκ, 

ἰδεμθμβζηῶκ ηαὶ πμθζηζζιζηῶκ παναβυκηςκ, ζοκεηέθεζακ ζηὴκ ἔκημκδ δζέβενζδ ημῦ 

ἀκενχπζκμο ροπζζιμῦ, ιὲ ζοκέπεζα ηὴκ ἐηδήθςζδ ροπμθμβζηῶκ πνμαθδιάηςκ ἀθθὰ ηαὶ 

ροπμπαεμθμβζηῶκ ζοιπηςιάηςκ ιὲ ημνοθαῖμ, ζοπκά, παναηηδνζζηζηὸ ηὸ ἄβπμξ. 

Οὸ ἄβπμξ βεκκήεδηε ζηὴκ ἀκενχπζκδ ροπὴ ζηὸκ πανάδεζζμ ἀιέζςξ ιὲ ηὴκ πηχζδ ημῦ 

ἀκενχπμο ζηὴκ ἁιανηία. Ἡ πανάααζδ ημῦ εεθήιαημξ ημῦ Θεμῦ, πμὺ πνμῆθεε ἀπὸ ηὴ 

εακαηδθυνμ παναημὴ ημῦ Ἀδάι, αζχεδηε ηαὶ ἐηδδθχεδηε ἤδδ ιέζα ζηὸκ πανάδεζζμ ὡξ 

ἀβπμβυκμξ ἀκηίδναζδ ζηὰ ἀπμηεθέζιαηα ηῆξ παναημῆξ αηῆξ, ἐπὶ ημῦ ροπμζςιαηζημῦ 

ὀνβακζζιμῦ ημῦ ἀδαιζημῦ ἀκενχπμο. 

Ἡ πνχηδ ἀβπςηζηὴ ἀκηίδναζδ ημῦ ἀδαιζημῦ γεφβμοξ ζπεηίγεηαζ ιὲ ηὴκ ιεηαπηςηζηὴ 

αημζοκεζδδζία ημῦ γεφβμοξ αημῦ· «ηαὶ δζδκμίπεδζακ μἱ ὀθεαθιμὶ ηῶκ δφμ, ηαὶ ἔβκςζακ ὅηζ 

βοικμὶ ἦζακ, ηαὶ ἔνναρακ θφθθα ζοηῆξ ηαὶ ἐπμίδζακ ἑαοημῖξ πενζγχιαηα» (Γεκ. 3,7). 

Ἡ πνμζεηηζηὴ ιεθέηδ ημῦ ζηίπμο αημῦ δείπκεζ ὅηζ μἱ πανααάηεξ ημῦ εεθήιαημξ ημῦ 

Θεμῦ, ιυθζξ ἔθαβακ ηὸκ ἀπαβμνεοιέκμ ηανπυ, ανέεδηακ ιπνμζηὰ ζὲ ιία εἰηυκα ημῦ ἑαοημῦ 

ημοξ, ηυζμκ ἀπμηνμοζηζηὴ ζηὰ ιάηζα ηῆξ αημζοκεζδδζίαξ ημοξ, ὥζηε ἀιέζςξ, πςνὶξ ηὴκ 

παναιζηνὴ πνμκμηνζαή, πνμζπάεδζακ κὰ ηαθφρμοκ ηὴκ ἀζπδιμζφκδ ηῆξ ροπζηῆξ, 

ἀπανάδεηηδξ βζ‘ αημφξ, εἰηυκαξ ημοξ. 

Ἔηζζ ζηὸ Γεκ. 3,7 ἔπμοιε δφμ ζδιακηζηὰ πανλζαηὰ βεβμκυηα ηῆξ γςῆξ ηῶκ παναααηῶκ 

αηῶκ ηὴκ ἀπανάδεηηδ βζ‘ αημὺξ ιεηαπηςηζηὴ αημζοκεζδδζία ημοξ ηαὶ ηὴκ ηάθορδ ηῆξ 

εἰηυκαξ ηῆξ αημζοκεζδδζίαξ ημοξ αηῆξ, ιὲ ηέημζα ζοκάθεζα ιεηαλφ ημοξ, ὥζηε κὰ 

ιανηονεῖηαζ ἐκηοπςζζαηὰ ὁ ἀβπχδδξ παναηηήναξ ηῆξ ἀιεζυηδημξ ιὲ ηὴκ ὁπμία ἔζπεοζακ, 

εεὺξ ἀιέζςξ, κὰ πναβιαημπμζήζμοκ ηὴκ ηάθορδ αηή, ηῆξ ηαημπμζδιέκδξ ἀπὸ ηὴκ ἁιανηία 

πνμζςπζηῆξ ημοξ εἰηυκαξ. 

λάθθμο  δεφηενδ ἀβπχδδξ ἀκηίδναζδ ημῦ ἀδαιζημῦ γεφβμοξ ζηὴκ ἀπμηνυπαζα αηὴ 

εἰηυκα ημοξ, ἦηακ  ἄιεζδ, ἐζπεοζιέκδ, ἀπυηνορή ημοξ πίζς ἀπὸ ηὰ δέκηνα ημῦ 

παναδείζμο, ὅηακ «ἤημοζακ ηῆξ θςκῆξ Ζονίμο ημῦ Θεμῦ πενζπαημῦκημξ ἐκ ηῷ παναδείζῳ ηὸ 

δεζθζκὸκ» (Γεκ. 3, 8). Οὸ πδηζηὸ ἐνέεζζια ηῆξ θςκῆξ ημῦ Θεμῦ ημὺξ πνμηάθεζε ἔκηνμιδ 

θοβὴ ηαὶ ηνφρζιμ. Ἔηζζ «ἐηνφαδζακ ὅ ηε Ἀδὰι ηαὶ  βοκὴ αημῦ ἀπὸ πνμζχπμο Ζονίμο ημῦ 

Θεμῦ ἐκ ιέζῳ ημῦ λφθμο ημῦ παναδείζμο». 

Ὅηακ ὅιςξ ὁ Θεὸξ ἐηάθεζε ὀκμιαζηζηῶξ ηὸκ Ἀδάι, ιὲ ηὴκ ἐνχηδζδ· «Ἀδάι, πμῦ εἶ;», 

ἐηεῖκμξ ἀπήκηδζε ὁιμθμβχκηαξ ηαὶ δζηαζμθμβχκηαξ ζοβπνυκςξ ηὸ ηνφρζιυ ημο πίζς ἀπὸ ηὰ 

δέκηνα ημῦ παναδείζμο· «ηῆξ θςκῆξ ζμο ἤημοζα πενζπαημῦκημξ ἐκ ηῷ παναδείζῳ ηαὶ 

ἐθμαήεδκ, ὅηζ βοικὸξ εἰιί, ηαὶ ἐηνφαδκ». Ἡ αημζοκεζδδζία ηῆξ βοικυηδημξ ηῆξ εἰηυκαξ ημοξ 

ἀπὸ ηὰ εεμονβὰ πανίζιαηα ημῦ «ηαη‘ εἰηυκα» θεζημφνβδζε ιὲ ἔκηνμιδ ἀιεζυηδηα, βζὰ ηὴκ 

ἀπυηνορή ημοξ ἀπὸ ηὴκ ἐθεβηηζηὴ πανμοζία ημῦ πνμζχπμο ημῦ Θεμῦ. «θμαήεδκ» ηαὶ 

«ἐηνφαδκ»! Φυαμξ ηαὶ ηνφρζιμ, πνὸ ηῆξ ἐθεβηηζηῆξ πανμοζίαξ ημῦ Θεμῦ! 
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Ἂκ εὰ εέθαιε κὰ ζοζπεηίζμοιε ηὶξ δφμ αηὲξ θέλεζξ ἠ ἀκηζδνάζεζξ ημῦ πεπηςηυημξ 

ἀδαιζημῦ ἀκενχπμο, θυαμ ηαὶ ηνφρζιμ, ιὲ ααζζηὲξ ἔκκμζεξ ηῆξ οπμθμβίαξ ημῦ ἀζοκεζδήημο 

(ημῦ ΐάεμοξ), εὰ δζαπζζηχκαιε πςνὶξ δοζημθία ηὴ ζφιπηςζδ ημῦ ἀδαιζημῦ θυαμο ιὲ ηὸ 

ἄβπμξ, ὅπςξ ἀηνζαῶξ ηὸ ἐκκμεῖ  ζφβπνμκδ οπμθμβία ζηὴκ ροπμδοκαιζηή ημο θεζημονβία. 

Ἀθθὰ ηαὶ ηὸ ηνφρζιμ εὰ ιπμνμφζαιε ἄκεηα κὰ ηὸ παναθθδθίζμοιε ηαὶ ιᾶθθμκ κὰ ηὸ 

ηαοηίζμοιε ιὲ ηὴκ ἔκκμζα ηῆξ ἀπςεήζεςξ ημῦ ἑαοημῦ ζηὸ ἀζοκείδδηυ ημο, ὅπςξ ἀηνζαῶξ 

ηὴκ ἀκηζθαιαάκεηαζ ηὴκ ἔκκμζα αηή, ζηὴ ζπέζδ ηδξ ιὲ ηὸ ἄβπμξ,  ἴδζα οπμθμβία. 

Ξφιθςκα ιὲ ηέημζεξ ζοζπεηίζεζξ ιπμνμῦιε κὰ δεπεμῦιε ὅηζ  πηχζδ ζηὴκ ἁιανηία 

ἐπεζηυηζζε πνάβιαηζ ηαὶ ἀπνείςζε ζὲ ιεβάθμ ααειὸ ηὴ πανζζιαηζηὴ (εεμονβὸ) δοκαιζηή ημῦ 

«ηαη‘ εἰηυκα». Οὸ ιεβάθμ αηὸ δῶνμ ημῦ Θεμῦ ζηὸκ πνςηυπθαζημ, αοείζηδηε ζηὸ ζηυημξ 

ιζᾶξ ροπζηῆξ πναβιαηζηυηδηαξ, ἄβκςζηδξ πθέμκ ηαὶ ἀπνυζζηδξ ζηὸ ζημηζζιέκμ θμβζηυ ημο 

ἀκενχπμο. Θὰ θέβαιε ιὲ ηὴ βθχζζα ηῆξ ζφβπνμκδξ ροπμθμβίαξ ζηὸκ ἀζοκείδδημ ροπζζιυ 

ημο. 

Ἔηζζ, ζηὸ ἑλῆξ, μἱ ροπζηὲξ ἀκηζδνάζεζξ ημῦ πεπηςηυημξ ἀκενχπμο εἶπακ πθέμκ 

ἀζοκείδδηεξ ἀθεηδνίεξ, ἐθυζμκ ὁ κμῦξ ημῦ ἀκενχπμο, αοεζζιέκμξ ζηὸ ζηυημξ ηῆξ ἁιανηίαξ, 

δὲκ ιπμνεῖ πθέμκ κὰ ηαηυπηεοζδ θςηζζηζηὰ ηὸ ἀπφειεκμ αάεμξ ηῆξ ἁιανηίαξ αηῆξ, ζηὴκ 

ὁπμία εἶπε ἤδδ δμοθςεῆ. 

πμιέκςξ ὄπζ ιυκμ ηὸ ἄβπμξ ἀθθὰ ηαὶ  ἀπχεδζδ ημῦ ἑαοημῦ ζηὸκ ἀζοκείδδημ ροπζζιυ 

ημο, εἶκαζ ζοιπηχιαηα ηῆξ δζαανχζεςξ ημῦ «ηαη‘ εἰηυκα» ἀπὸ ηὴκ αἰπιαθςζία ζηὴκ ἁιανηία, 

ιὲ ημζκὴ ὅιςξ ἐζςηενζηὴ ἁιανηδηζηὴ ζπέζδ, πμὺ μζζχκεηαζ ζηὴ αίςζδ ηῆξ ἐκμπῆξ βζὰ ηὴκ 

πανάααζδ ημῦ εεθήιαημξ ημῦ Θεμῦ. Ώηὸ ζδιαίκεζ ὅηζ ηὸ ἄβπμξ ἔπεζ ζαθῶξ ἐκμπζηὴ 

ἀθεηδνία. ηθνάζεδηε ὡξ θυαμξ ιπνμζηὰ ζηὴκ ἀπεζθὴ ηῆξ ἐθεβηηζηῆξ πανμοζίαξ ημῦ Θεμῦ. 

Ζαὶ εἶκαζ ἰδζαίηενα ἀλζμπνυζεηημ ηὸ βεβμκὸξ ὅηζ  ζφβπνμκδ οπμθμβία ημῦ 

ἀζοκεζδήημο, ηαηακμεῖ ηὸ ἄβπμξ ἐπίζδξ ὡξ ἀζοκείδδηδ ηαὶ δζάποηδ ζηὴ ζοκμθζηὴ ὕπανλδ ημῦ 

ἄκενςπμο ἐκμπζηὴ ἀβςκία. Μνυηεζηαζ ἀζθαθῶξ βζὰ ηὸ ἰζπονυηενμ πάεμξ ηῆξ ἀκενχπζκδξ 

ροπῆξ· ηὸ αίςια ἠ ηὸ αἴζεδια ηῆξ ἐκμπῆξ, πμὺ ἐλάθθμο ἀπμηεθεῖ ηαὶ ηὸκ πονήκα ημῦ 

κεονςηζημῦ βεκζηὰ θαζκμιέκμο. 

Ἀπὸ ηὴκ ἄπμρδ αηὴ ηὸ ἄβπμξ πμδδθχκεζ ηὴκ ἀυνζζηδ, ιὴ δοκάιεκδ κὰ πνμζδζμνζζεεῖ 

ἐλ ἀκηζηεζιέκμο ἀβςκία ἐκχπζμκ ηάπμζαξ ἀπεζθῆξ ηζκδφκμο. Οὸ δὲ ἔκημκμ ηζκδηζηὸ – 

ροπμδοκαιζηὸ ζημζπεῖμ ημο, πμὺ πνμεηηείκεηαζ ζοπκὰ ζηὴ ζοιπενζθμνὰ ηῆξ ἀβπςηζηῆξ 

ἀκηζδνάζεςξ, ιὲ ιμνθὴ ἐπζεεηζηυηδημξ, ἀπμηεθεῖ ἀζθαθῶξ ιανηονία ηῆξ ἐκμπζηῆξ ἀθεηδνίαξ 

ημο. 

Ἀθθὰ ηὸ ἄβπμξ, ὡξ παεμβυκμξ πανάβμκηαξ ηῆξ ἀκενχπζκδξ ροπῆξ, ὡξ πάεμξ, εἶκαζ πὸ 

ὡνζζιέκμοξ ὅνμοξ, ἐπζδεηηζηὸ ιζᾶξ ἀλζμπμζήζεχξ ημο ὡξ ἐνβαθείμο πκεοιαηζηῆξ ηαὶ ιάθζζηα 

κδπηζηῆξ πνμημπῆξ. Ζαηὰ ηὸκ ἅβ. Θάλζιμ, ηὰ πάεδ, ἂκ ηαὶ δὲκ «ζοκεηηίζεδζακ 

πνμδβμοιέκςξ» ζηὴκ ἀκενχπζκδ θφζδ, εἶκαζ ηαθὰ βζὰ ημὺξ πνμπςνδιέκμοξ ζηὴκ πκεοιαηζηὴ 

γςή. Γζαηί αημὶ ιπμνμῦκ κὰ πνδζζιμπμζμῦκ ηὴκ ἐιπεζνία ηῶκ παεῶκ πμὺ εἶπακ (ηαὶ ηὰ 

ἐλέααθακ ἀπὸ ηὴ ζανηζηή ημοξ ἀθεηδνία) βζὰ ηὴκ ἀπυηηδζδ μνακίςκ ἀνεηῶκ. Ὅπςξ ηὸ 

θυαμ ὡξ ιέζμ πνμθοθάλεςξ ἀπὸ ηὴ ιέθθμοζα ηζιςνία ἀθθὰ ηαὶ ηὴ θφπδ, ὡξ δζμνεςηζηὴ 

δζάεεζδ, ηαηὰ ηὴ ιεηαιέθεζα βζὰ ηάπμζμ ηαηυ, πμὺ δζαπνάπεδηε ηαηὰ ηὸκ πανυκηα αίμ. 

Μνυηεζηαζ ἐδῶ βζὰ ιία ιεηαπμζδηζηὴ «ηαηενβαζία» ηῆξ δοκαιζηῆξ ἑκὸξ πάεμοξ ζὲ 

πκεοιαηζηὴ θεζημονβία ἀνεηῆξ. Οὴ ιεηαπμζδηζηὴ αηὴ ιέεμδμ ιεηααμθῆξ ιζᾶξ ἀνκδηζηῆξ 

πκεοιαηζηῆξ ἐιπεζνίαξ ζὲ εεηζηὴ ηαὶ ἐπμζημδμιδηζηὴ ἐκένβεζα ἀκςηένμο ἐπζπέδμο 

πκεοιαηζηῆξ γςῆξ, ἐπζζδιαίκεζ ηαὶ ὁ ἅβ. Θάλζιμξ ζὲ ὁνζζιέκα ζδιεῖα ημῦ ζοββναθζημῦ ημο 

ἔνβμο. 
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θυζμκ· «Μᾶκ πάεμξ ηαηὰ ζοιπθμηὴκ πάκηςξ αἰζεδημῦ ηζκυξ, ηαὶ αἰζεήζεςξ ηαὶ 

«θοζζηῆξ δοκάιεςξ», εοιμῦ θέβς ηοπυκ, ἠ ἐπζεοιίαξ, ἠ θυβμο παναηναπέκημξ ημῦ ηαηὰ 

θφζζκ ζοκίζηαηαζ», εἶκαζ δοκαηὸκ ἕκαξ «ζπμοδαῖμξ» πκεοιαηζηὸξ ἀβςκζζηήξ, ηαηὰ ηὴκ 

ἐπζδίςλδ ηάπμζαξ ἀνεηῆξ κὰ «ιεηαπμίδζῃ ἠ κὰ «ιεεμνιήζῃ» ἠ κὰ «ιεηενβαζεῇ» ἠ κὰ 

«ἐπακαβάβῃ» ηὴ θοζζηὴ αηὴ δοκαιζηή ημῦ πάεμοξ ζὲ αζςιαηζηὴ πμζυηδηα ἀνεηῆξ. 

Βἶκαζ θμζπὸκ δοκαηὸκ ἕκαξ ἀβςκζγυιεκμξ πνζζηζακυξ, πμὺ ἀκήηεζ ζ‘ ἕκα ἀβπχδδ ηφπμ, κὰ 

πνμζπαεήζεζ κὰ «ιεεμνιήζῃ» ηὴκ ἀβπςηζηή ημο δοκαιζηὴ ζὲ ρδθὰ πεδία πκεοιαηζηῆξ 

γςῆξ, ὅπςξ ἀηνζαῶξ εἶκαζ  κήρδ,  ἐβνήβμνζδ,  παηενζηὴ πνμζμπὴ ηαὶ ἄθθεξ πανυιμζεξ 

πκεοιαηζηὲξ ἐιπεζνίεξ ηαὶ ἐκένβεζεξ. Ξηὴκ ἁβζμβναθζηὴ ἀθθὰ ηαὶ ζηὴκ παηενζηὴ δζδαπὴ 

ζοκακημῦιε πνμηνμπὲξ πμὺ ιᾶξ πνμζακαημθίγμοκ ζηὴκ πκεοιαηζηὴ ἀλζμπμίδζδ ιζᾶξ 

«ἀβπςηζηῆξ» ἠ «θμαζηῆξ» δοκαιζηῆξ. Ὅπςξ ἐκδεζηηζηῶξ: 

α) Ξηὴκ Μ. Α. «δμοθεφζαηε ηῷ Ζονίῳ ἐκ θυαῳ ηαὶ ἀβαθθζάζεε αηῷ ἐκ ηνυιῳ» (αθι 

α‘ 11). 

α) Ξηὴκ Ζ.Α. «Γνδβμνεῖηε μὖκ ὅηζ μη μἴδαηε ηὴκ ιένακ μδὲ ηὴκ ὥνακ ἐκ ᾗ ὁ οἱὸξ ημῦ 

ἀκενχπμο ἔνπεηαζ». «Γνδβμνεῖηε μὖκ· μη μἴδαηε βὰν πυηε ὁ ηφνζμξ ηῆξ μἰηίαξ ἔνπεηαζ… ιὴ 

ἐθεὼκ ἐλαίθκδξ εὕνῃ ιᾶξ ηαεεφδμκηαξ». «Θεηὰ θυαμο ηαὶ ηνυιμο ηὴκ ἑαοηῶκ ζςηδνίακ 

ηαηενβάγεζεε». «Ιήραηε, βνδβμνήζαηε· ὁ ἀκηίδζημξ ιῶκ δζάαμθμξ ὡξ θέςκ ὠνουιεκμξ 

πενζπαηεῖ γδηῶκ ηίκα ηαηαπίδ. 

β) Ζαηὰ ηὸκ ἅβ. Θαηάνζμ ηὸκ Ώἰβφπηζμ, αηὸξ πμὺ εέθεζ πναβιαηζηὰ κὰ επανίζηδζεζ ηὸ 

Θεὸ ηαὶ κὰ δεπεεῖ ηὴ Ράνδ ημῦ Ἁβίμο Μκεφιαημξ, πνέπεζ κὰ αζάγεζ ηὸκ ἑαοηυ ημο ζηὴκ 

ηήνδζδ ὅθςκ ηῶκ ἐκημθῶκ ημῦ Θεμῦ… ὅπςξ ἀηνζαῶξ αηὸξ πμὺ πνμζπαεεῖ κὰ ιάεεζ ηὴκ 

επὴ ηαὶ «αζάγεηαζ ηαὶ ἄβπεζ». Ζζ‘ αηὸξ θμζπὸκ πμὺ εέθεζ κὰ ἐθανιυζεζ ηὶξ ἐκημθὲξ ημῦ Θεμῦ 

«αζάγεηαζ ηαὶ ἄβπεζ ηαὶ ἐείγεζ ἔεμξ ἀβαευκ… Ζαὶ ἐιεῖξ θμζπὸκ αζαζχιεεα ηαὶ ἄβλςιεκ ἑαοημὺξ 

εἰξ ηὴκ ηαηυνεςζζκ ηῶκ ἀνεηῶκ». 

 ἴδζμξ ἅβζμξ ζοκζζηᾶ «Μάκημηε μ»=οκ ἐκ ηῇ ζοκεζδήζεζ ὀθείθεζξ ἔπεζκ ηὴκ ιένζικακ ηαὶ 

ηὸκ θυαμκ…. ηὸκ θυαμκ ηαὶ ηὸκ πυκμκ, ὡξ θοζζηὸκ ηαὶ ἄηνεπημκ, ηὸκ ζοκηνζιιὸκ ηῆξ 

ηανδίαξ πάκημηε πεπδβιέκμκ». 

πίζδξ, ηαηὰ ηὸκ ἀααᾶ Αςνυεεμ, ὁ ἀδζαθείπηςξ πνμζεοπυιεκμξ ἄκενςπμξ, ἂκ ἀλζςεεῖ 

κὰ ἀπυηηδζεζ ηάπμζμ πάνζζια βκςνίγεζ πῶξ ηὸ ηαηυνεςζε ηαὶ δὲκ ιπμνεῖ κὰ πενδθακεοεεῖ 

βζὰ ηὸ πάνζζια αηυ, ὅηζ ιὲ ηὴ δζηή ημο δφκαιδ ηὸ ἀπέηηδζε ἀθθὰ ηὸ ἀπμδίδεζ ζηὸ Θεὸ ηαὶ 

ζοκεπῶξ ηὸκ παναηαθεῖ «ηνέιςκ» κὰ ιὴ ἀπμδεζπεεῖ ἀκάλζμξ αημῦ ημῦ πανίζιαημξ ηαὶ 

ζηενδεεῖ ηῆξ αμδεείαξ ημο ηαὶ ἀπμηαθοθεεῖ ἔηζζ  ἀζεέκεζα ηαὶ  ἀδοκαιία ημο. 

Ἡ ἀκάδοζδ ημῦ ἄβπμοξ ἀπὸ ἀζοκείδδηεξ, ἄβκςζηεξ ηαὶ ἀπνυζζηεξ ἀπὸ ηὸ θμβζηὸ 

ἐκδμροπζηὲξ ἀθεηδνίεξ, ηάκμοκ πμθὺ δφζημθδ, ἂκ ιὴ ἀδφκαηδ, ηὴκ ηαηὰ ιέηςπμ 

ηαηαπμθέιδζή ημο. Γεβμκὸξ πμὺ ἀθμνᾶ ζ‘ ὅθα ηὰ πάεδ ημῦ ἀκενχπζκμο πνμζχπμο. Γζ‘ αηὸ 

ηὸ θυβμ  παηενζηὴ ἐιπεζνία πμὺ ἐπζζδιαίκεζ ὅηζ ὁ πκεοιαηζηὸξ ἀβςκζζηὴξ δὲκ εἶκαζ ἐηνζγςηὴξ 

ηῶκ παεῶκ ἀθθὰ ἀκηαβςκζζηήξ, δείπκεζ ὅηζ  ιέεμδμξ ηῆξ ιεημπεηεφζεςξ ηῆξ ροπζηῆξ 

δοκαιζηῆξ ημῦ πάεμοξ ζὲ ζηυπμοξ πκεοιαηζηῆξ γςῆξ, δδιζμονβεῖ ἐθπίδεξ ιζᾶξ εεμθζθμῦξ 

ἀλζμπμζήζεςξ ημῦ ἄβπμοξ, ζὲ κδπηζημὺξ ἀβῶκεξ ηαὶ πνμζπάεεζεξ θςηζζηζηῆξ αημβκςζίαξ, 

ζηὸ ηθίια ηῆξ ἀδζάθεζπηδξ ικήιδξ ημῦ ὀκυιαημξ ηαὶ ηῆξ πανμοζίαξ ημῦ πνμζχπμο ημῦ Θεμῦ 

ζηὴ πνμζςπζηὴ γςὴ ημῦ πκεοιαηζημῦ ἀβςκζζημῦ. 

Ἂκ ηὸ ἄβπμξ αζχκεηαζ ὡξ ἕκαξ ἀκεπζεφιδημξ ροπζηὸξ ἀκαβηαζιυξ, ζὰκ ιία πζεζηζηὴ αία 

ζηὸκ πονήκα ηῆξ αημζοκεζδδζίαξ ημῦ ἀκενχπζκμο πνμζχπμο, ὁ ιυκμξ ηνυπμξ κὰ 

ἀκηαβςκζζηεῖ ηακεὶξ ηὸ ἄβπμξ εἶκαζ  ἄζηδζδ αίαξ ζηὴ αία ημῦ πάεμοξ αημῦ. Ξηὸ ζδιεῖμ 

ημῦημ εἶκαζ πνήζζιδ  πνμηνμπὴ ημῦ ὁζίμο Ιείθμο ημῦ ἀζηδημῦ· «Θέθδζμκ ηῇ αίᾳ ηῆξ 
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θζθυεεμο ζπμοδῆξ ἐηκζηῆζαζ ηαὶ θῦζαζ ηὴκ αίακ (ημῦ ἄβπμοξ)! «Ἡιεῖξ ηῇ αίᾳ ηὴκ αίακ 

ηαηαβςκζζχιεεα». 

Ξηὸ ἐνχηδια «πῶξ ιπμνεῖ ἕκαξ πκεοιαηζηὸξ ἄκενςπμξ κὰ ἀκηζιεηχπζζεζ ηαὶ κὰ 

ἀλζμπμίδζδ ηὸ ἄβπμξ ὡξ ἐνβαθεῖμ πκεοιαηζηῆξ πνμημπῆξ;» ιία ἐπζβναιιαηζηὴ – ζοκμπηζηὴ 

ἀπάκηδζδ εὰ ἦηακ, ζηὸ ἐνχηδια αηὸ  ἑλῆξ· 

- Ιὰ παναδχζεζ ηὸ ἄβπμξ ηαὶ ηὴκ ἀκαζθάθεζα πμὺ ηὸ ζοκμδεφεζ ζηὸ ἔθεμξ ηαὶ ηὴκ 

ἀβάπδ ημῦ Θεμῦ. 

- Ιὰ πνμζπαεήζεζ κὰ ηὸ ἰδεῖ ηαὶ κὰ ηὸ ηαηακμήζεζ ζηὴκ ροπμδοκαιζηή ημο 

ἰδζαζηενυηδηα ὡξ θμαίαξ ἠ ἀυνζζηδξ ἀβςκίαξ ἠ ἀκαζηζμθυβδηδξ ἐπζεεηζηῆξ πανμνιήζεςξ ἠ 

ηέθμξ ὡξ ἐκμπζηῆξ θμαζηῆξ εαζζεδζίαξ, ὡξ πανάβμκηα ηῆξ παζδείαξ ημῦ Ζονίμο! 

- Ιὰ ἐκημπίζεζ ἐκδεπμιέκςξ ηὸ ἐκμπζηὸ πυζηνςια ημῦ ἄβπμοξ, πμὺ ζοκήεςξ ἀπμηεθεῖ 

ηὴκ ηονία ροπμδοκαιζηή ημο ἀθεηδνία. Ἀπςεδιέκεξ ἁιανηδηζηὲξ ἐιπεζνίεξ, δδθ. 

ἀκελμιμθυβδηεξ ἐκμπέξ, ἐηδζημῦκηαζ ιὲ ἀζοκείδδηδ ἀβπχδδ ἀκηίδναζδ. 

- Ιὰ ζοθθάαεζ ηὴκ ἀθοπκζζηζηὴ πκεοιαηζηὴ ζδιαζία ημῦ ἄβπμοξ, ὡξ ἐνεείζιαημξ ιζᾶξ 

ἐνβαζίαξ αημβκςζίαξ ιὲ ηνζηήνζα ἀκηζηεζιεκζηὰ ηαὶ ὄπζ αημδζηαζςηζηά. 

- Ιὰ ιεηαπμζήζεζ ηὴ δοκαιζηή ηῆξ ἀβπςηζηῆξ ἀβςκίαξ ζὲ κδπηζηὸ ηνυπμ αζχζεςξ ηῆξ 

πκεοιαηζηῆξ γςῆξ, ζφιθςκα ιὲ ηὴκ ικδιμκεοεεῖζα πνμηνμπὴ ημῦ ἄβ. Θαηανίμο ημο 

Ώἰβοπηίμο· «Ζαὶ ιεῖξ ημίκοκ αζαζχιεεα ηαὶ ἄβλςιεκ ἑαοημὺξ εἰξ ηὴκ ηαπεζκμθνμζφκδκ, ηὴκ 

ἀβάπδκ ηαὶ ηὴκ πναυηδηα., ἵκα ἀπμζηείθῃ ηὸ Μκεῦια αημῦ εἰξ ηὰξ ηανδίαξ ιῶκ ὁ Θευξ»! 

Ὄκηςξ ηὰ ἀκηίννμπα ημῦ ἄβπμοξ εἶκαζ  ηαπεζκμθνμζφκδ,  ἀβάπδ ηαὶ  πναυηδηα! 

 
Ιωάννθσ Κορναράκθσ,  

Ομότιμοσ Κακθγθτισ Ποιμαντικισ Ψυχολογίασ και Εξομολογθτικισ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

8. Πξιερ είμαι ξι καθημεπιμέρ "ετλαβικέρ ςτμήθειερ", οξτ ςσξλίζξτμ σξ ςοίσι 

σξτ Φπιςσιαμξύ; 

Λζ εοθααζηέξ θασηέξ ζοκήεεζεξ πμο ιέζα απυ ηδκ πανάδμζδ έπμοκ πενάζεζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα   

ηδξ γςήξ ημο Ρνζζηζακμφ, παναηδνμφιε υηζ ζηζξ διένεξ ιαξ παναεεςνμφκηαζ, βζα κα ιδκ πμφιε 

πενζθνμκμφκηαζ ηαζ απμννίπημκηαζ, ζακ ηάηζ ιδ ακαβηαίμ.  

Μαναηδνμφιε ζε πμθθά ζπίηζα ηα μπμία επζζηεπηυιαζηε, υηζ ημ ηακηδθάηζ δεκ  οπάνπεζ, ημ 

εοιίαια είκαζ άβκςζημ ηαζ ακφπανηημ, μζ ζενέξ εζηυκεξ  πνδζζιμπμζμφκηαζ  ζακ ΄΄κηεηυν΄΄ βζα κα 

ζημθίζμοιε ημ ζπίηζ, ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ  ηαηά ηδκ χνα ημο θαβδημφ απυ υπμο δεκ απμοζζάγεζ 

βίκεηαζ ιε αζαζφκδ ηαζ ζακ κα κηνεπυιαζηε ή κα αζζεακυιαζηε άαμθα ηδκ χνα πμο ηάκμοιε ημ 

ζηαονυ ιαξ! 

Ζζ υιςξ αβαπδημί ιμο αοηέξ μζ απθέξ ηαζ εοθααζηέξ ζοκήεεζεξ ιαξ αμδεμφκ κα ηναημφιε ημ κμο 

ιαξ ηαζ ηδκ ηανδζά ιαξ ημκηά ζημ Θευ. Θαξ εοιίγμοκ ηαεδιενζκά ημ Θευ ηαζ ηδκ αβάπδ ηαζ 

πνμζηαζία πμο ιαξ πανέπεζ, είκαζ έκα εθάπζζημ δείβια εοπανζζηίαξ πνμξ ημκ Θευ!  

Ώοηέξ μζ απθέξ ηαεδιενζκέξ ζοκήεεζεξ πμο ηυζμ αααζάκζζηα απμννίπημοιε ηαζ πενζθνμκμφιε ζακ 

ηάηζ πμο δεκ είκαζ ακαβηαίμ, είκαζ αοηέξ πμο ηαθθζενβμφκ ιέζα ιαξ ηδκ εοθάαεζα ηαζ ηδκ Ράνδ ημο 

Θεμφ ιέζα ζηα ζπίηζα ιαξ! πζ αέααζα ζακ ιδπακζηέξ ηζκήζεζξ ζοκδεείαξ αθθά ςξ έηθναζδ ηδξ 

αβάπδξ ηαζ ημο ζεααζιμφ ιαξ πνμξ ημ πνυζςπμ ημο Θεμφ. Σξ ιία έηθναζδ απμδμπήξ ημο Θεμφ ιέζα 

ζηδ γςή ιαξ ηαζ ηα ζπίηζα ιαξ!  

Θα εοιάζηε ζίβμονα υθμζ ηζξ ζοκήεεζεξ πμο είπακ μζ παηενάδεξ ηαζ μζ παππμφδεξ ιαξ ηα 

παθαζυηενα πνυκζα, ζοκήεεζεξ απθέξ πμο υιςξ ελέθναγακ ηδκ πίζηδ ηαζ ημκ ζεααζιυ ημοξ πνμξ ημκ 

Θευ, υπςξ βζα πανάδεζβια υηζ δεκ ένααακ ή δεκ ηεκημφζακ ηζξ παναιμκέξ ηαζ ακήιενα ηςκ ιεβάθςκ 

εμνηχκ, υηζ ηάεε πνχηδ ημο ιδκυξ νάκηζγακ ιε αβζαζιυ ηα ζπίηζα ημοξ, υηζ δεκ λεηζκμφζακ ηδκ 
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δμοθεζά ημοξ πςνίξ κα ηάκμοκ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ή ηδκ χνα πμο έαβαζκακ απυ ημ ζπίηζ ημοξ 

έηακακ πάκηα ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ ή ημ πνςί ιυθζξ λοπκμφζακ έηνςβακ έκα ημιιαηάηζ ακηίδςνμ ή 

έπζκακ θίβμ αβζαζιυ βζα κα εοθμβήζεζ μ Θευξ   ηδκ διένα πμο άνπζγε! 

Θέζα απυ αοηέξ ηζξ απθέξ ζοκήεεζεξ ιάεαζκακ ηαζ ηα ιζηνυηενα παζδζά ηδκ αβάπδ   πνμξ ημκ Θευ. 

πζ βζαηί ημοξ ιζθμφζακ ιυκμ βζα ημκ Θευ αθθά βζαηί έαθεπακ ηδκ πανμοζία ημο Θεμφ ζηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιεβαθοηένςκ ζακ πνάλδ, ιέζα απυ ημ αημίιδημ ηακηδθάηζ πμο έηαζβε ζημ ζπίηζ, 

ιέζα απυ ημ ζδιείμ ημο ζηαονμφ πμο έηακακ μζ ιεβαθφηενμζ υηακ ηάεμκηακ ζημ ηναπέγζ, ή άνπζγακ 

ηάπμζα δμοθεζά! Ώηυιδ ηαζ ηαηά ημ πθφζζιμ, πμο βίκμκηακ   ηδκ διένα ημο Ξαααάημο απαναζηήηςξ 

βζα ηζ ηδκ άθθδ διένα εα λδιένςκε Ζονζαηή, ημ θμφζζιμ βίκμκηακ ηνεζξ θμνέξ εζξ ηφπμκ ηδξ άβζαξ 

Ονζάδμξ ηαζ δ ηαεανζυηδηα ημο ζχιαημξ εφιζγε ηδκ ηαεανζυηδηα ηδξ ροπήξ πμο πνέπεζ κα έπμοιε βζα 

κα πθδζζάζμοιε ημκ Θευ!  

Αεκ πνέπεζ αδεθθμί ιμο κα λεπκμφιε υηζ αοηέξ μζ απθέξ πνάλεζξ ηοπχκμκηαζ ζημ ιοαθυ ηαζ ηδκ 

ηανδζά ηςκ ιζηνυηενςκ παζδζχκ πμθφ πζμ ηαεανά απυ υηζ ηα θυβζα ηα μπμία ημοξ θέιε, δζυηζ αθέπμοκ 

ηδκ αβάπδ ηαζ ημκ ζεααζιυ απέκακηζ ζημ Θευ ιέζα απυ ηδκ δζηή ιαξ γςή ηαζ υπζ ιέζα απυ ηα θυβζα 

ιαξ!  

Αεκ εα πνέπεζ κα λεπκμφιε κα ακάρμοιε ημ ηακηδθάηζ ιαξ, πμο ηυζδ εαθπςνή ηαζ γεζηαζζά ιαξ 

δίκεζ ηαεχξ ημ αθέπμοιε κα ηαίεζ ιπνμζηά ζηζξ άβζεξ εζηυκεξ ηαζ ζοιαμθίγεζ ηδκ άζαεζηδ αβάπδ πμο 

ηνέθμοιε πνμξ ημκ Μθάζηδ ηαζ Αδιζμονβυ ιαξ!  

Αεκ πνέπεζ κα ηαηανβήζμοιε ημ εοιζάηζζια ημο ζπζηζμφ ιαξ πμο ζοιαμθίγεζ ηδκ πκεοιαηζηά 

εοςδία ηςκ πνμζεοπχκ ηαζ ηςκ παναηθήζεςκ ιαξ πνμξ ημκ Θευ, αθθά ηαζ ηδκ Ράνδ ημο Θεμφ πμο ςξ 

εοςδία ζηεπάγεζ ηαζ εοθναίκεζ ηζξ ηανδζέξ ιαξ!  

Αεκ πνέπεζ αααζάκζζηα κα ηαηανβήζμοιε εοθααζηέξ ζοκήεεζεξ αζχκςκ πμο αβζάγμοκ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ιαξ, πμο ιεηαθένμοκ ηδκ γςή ιαξ ιπνμζηά ζημ ενυκμ ημο Θεμφ ηαζ ημο ηδκ 

πνμζθένμοκ βζα κα ηδκ αβζάζεζ!  

Ώοηέξ μζ ηυζμ απθέξ ζοκήεεζεξ ηναημφκ ημ κμο ιαξ ηαζ ηδκ ηανδζά ιαξ ημκηά ζημ Θευ ιαξ 

εκχκμοκ ιε ηδκ γςή ηδξ Βηηθδζίαξ ηδκ μπμία ζοκεπίγμοκ ιέζα ζηα ζπίηζα ιαξ ηαζ απμηεθμφκ ημ 

ηαθφηενμ ζπμθείμ βζα ημοξ κευηενμοξ μζ μπμίμζ αημθμοεμφκ ηαζ παναδεζβιαηίγμκηαζ πενζζζυηενμ απυ   

ημ πανάδεζβια ιαξ πανά απυ ηα θυβζα ιαξ! 

Ιερόσ Ναόσ Αρχαγγζλου Σαξιάρχθ Χολομϊντα Χαλκιδικισ 

 

9. Είμαι ςψςσό μα υσιάφμξτμε Υαμξτπόοισα ςσημ μμήμη σξτ Αγίξτ 

Υαμξτπίξτ; 

Βίκαζ έκα θασηυ έεζιμ ζπεηζηά πνυζθαημ πμο έπεζ βίκεζ πθέμκ πακεθθήκζμ. 

Δ πίηα ημο Ώβίμο Φακμονίμο είκαζ ιζα κδζηίζζιδ πίηα πμο θηζάπκεηαζ ζηδκ ικήιδ ημο Ώβίμο 

(27/08) ηαζ πνμζθένεηαζ ζημοξ πζζημφξ ςξ εοθμβία. 

Ξίβμονα είκαζ έκα έεζιμ πμο λεηίκδζε απυ ιζα εοθααζηή πεζνμκμιία ηςκ πζζηχκ (ηονίςξ απυ ημ 

βοκαζηείμ θφθθμ ηαζ ημ υκμια ημο έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ εφνεζδ απμθεζεέκηςκ ακηζηεζιέκςκ αθθά ηαζ 

πνμζχπςκ) ηαζ δεκ κμιίγμοιε υηζ οπμηνφπηεζ ηάηζ ημ ακηζηακμκζηυ ή ημ άζπδιμ. Άθθςζηε ακ 

επνυηεζημ βζα ηάηζ ημ μπμίμ αθθμίςκε ηδκ θαηνεοηζηή ηάλδ ηαζ ήηακ ακηίεεημ ιε ηδκ εηηθδζζαζηζηή 

ιαξ πανάδμζδ, δ εηηθδζία είπε ημκ πνυκμ ηαζ ημκ ηνυπμ κα ημ δζμνεχζεζ ηαζ κα ημ απμηνέρεζ. 

ΐεααίςξ πνμηζιδηέμ εα ήηακ ηα ηίκδηνα ηαζ μζ εηδδθχζεζξ κα ήηακ πενζζζυηενμ πκεοιαηζημφ 

παναηηήνα αθθά ζημ πένζ ιαξ είκαζ κα έπμοιε ηαζ πκεοιαηζηή ςθέθεζα. Θπμνμφιε βζα πανάδεζβια κα 

θηζάλμοιε ειείξ ηδκ πίηα ηαζ υπζ κα ηδκ αβμνάζμοιε έημζιδ, κα ιάεμοιε ημ απμθοηίηζμ ημο Ώβίμο ηαζ 

ημκ αίμ ημο, κα ζοιιεηέπμοιε εκενβά ζηζξ αημθμοείεξ πμο βίκμκηαζ πνμξ ηζιή ημο Ώβίμο ηαζ κα ιδκ 

ιέκμοιε ιυκμ ζηδκ πνμζθμνά ηδξ θακμονυπζηαξ. 

Άθθςζηε μ Άβζμξ, αοηυ είκαζ πμο εέθεζ απυ ειάξ, ηδκ εζθζηνζκή ζοιιεημπή ιαξ ηαζ ηδκ πνμζεοπή 

ιαξ, έηζζ χζηε κα ιεζζηεφεζ υπςξ ηαζ ηάεε Άβζμξ ζημκ Ρνζζηυ, βζα ηδκ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ιαξ ηαζ ακ 
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ηάηζ εέθμοιε μπςζδήπμηε κα ιαξ θακενχζεζ, αοηυ αξ είκαζ μ ζςζηυξ δνυιμξ πμο εα ιαξ μδδβήζεζ 

ζηδκ αζχκζα ααζζθεία Ομο. 

 

10. Πξλλξί μαρ κασηγξπξύμ εμάρ σξτρ Οπθξδόνξτρ, όσι οξλταςφξλξύμαςσε με 

σα ξτπάμια και οαπαβλέοξτμε σα εοίγεια. Σι θα μοξπξύςαμε μα σξτρ οξύμε; 

Βνςηά μ Μαζηάθ: «Βάκ θφζς υθα ηα πνμαθήιαηα, υθα ακελαζνέηςξ, μζημκμιζηά, αζμθμβζηά, 

θοζζηά, πδιζηά, ηα πάκηα, ηαζ δεκ θφζς έκα πνυαθδια, ημ πνυαθδια ημο εακάημο, δ επίθοζζξ υθςκ 

ηςκ άθθςκ πνμαθδιάηςκ εα ιε αμδεήζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζζ ημο εακάημο; πζ.  Ώκηζεέηςξ. Βάκ θφζς 

ιυκμκ ημ πνυαθδια ημο εακάημο, δ άβκμζα υθςκ ηςκ άθθςκ πνμαθδιάηςκ εα ιε δοζημθέρδ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζζ ημο εακάημο;  πζ. Ημζπυκ, ηζ έπς κα ηάκς; νςηάεζ. Ια θφζς ημ πνυαθδια ημο 

εακάημο. Ώζπμθήζμο, άκενςπε, κα θφζδξ αοηυ ημ πνυαθδια. Ζαζ ακ ημ θφζδξ, ανήηεξ ημ πακ. 

Ππάνπεζ ηάηζ πεζνυηενμ απυ ηδκ απζζηία ηαζ απυ ημκ εάκαημ; Αέκ οπάνπεζ. Δ ηθίιαηα ζηαιαηάεζ εηεί 

πένα. Βάκ θφζδξ ημ πνυαθδια ημο εακάημο, εα ανήξ ημ πάκ. Ομ πνχημ, θμζπυκ, πμο πνέπεζ κα 

ζηέπηεηαζ μ άκενςπμξ, είκαζ αοηυ. Αζυηζ, υηακ υθμ ημκ ηυζιμ ηενδίζμοιε, θέεζ δ Βηηθδζία, «ηυηε ης 

ηάθς μζηήζςιεκ, υπμο μιμφ ααζζθείξ ηαζ πηςπμί».  (Ιεηνχζζιμ ηάεζζια ημο πθ.α‘ ήπμο ημο ―Λνενμο 

ημο Ξαααάημο‖). Αεκ θέβεζ ηακείξ κα δείλμοιε ηεθεία αδζαθμνία βζα ηα οθζηά, αθθ‘ δ ιένζικα ιαξ βζ‘ 

αοηά κα είκαζ δεοηενεφμοζα. «Γδηείηε πνχημκ ηδκ ααζζθείακ ημο Θεμφ ηαζ ηδκ δζηαζμζφκδκ Ώοημφ ηαζ 

ηαφηα πάκηα πνμζηεεήζεηαζ οιίκ» (Θαηε. 6,33). 

Αρχιμ. Επιφάνιοσ Θεοδωρόπουλοσ, «Χριςτϊ τω Θεϊ παρακϊμεκα», 2005 

 

11. Πόσε κάμξτμε σξ ςσατπό μαρ ςσιρ ακξλξτθίερ, αλλά και γεμικά όσαμ 

βπιςκόμαςσε μέςα ςσημ Εκκληςία; 

Θάλνπκε ην ζηαπξό καο:  

1. Θυθζξ ακάρμοιε ημ ηενί ιαξ. 

2. ηακ ιπαίκμοιε ζημοξ Εενμφξ Ιαμφξ ηαζ υηακ αβαίκμοιε απυ αοημφξ. 

3.  Ξηδκ ανπή ηάεε αημθμοείαξ. 

4.  Ξε ηάεε Ονζαδζηή εηθχκδζδ. Αδθαδή ηάεε θμνά πμφ εα θέβεηαζ ή εα ράθθεηαζ ημ: «Αυλα 

Μαηνί ηαζ Πζχ ηαζ Ώβίς Μκεφιαηζ»,ή υηακ αημφβεηαζ ημ «… ημο Μαηνυξ ηαζ ημο Πζμφ ηαζ ημο Ώβίμο 

Μκεφιαημξ…». 

5.  Ξε ηάεε εηθχκδζδ ηδξ Μακαβίαξ: «Οδξ Μακαβίαξ, απνάκημο, οπενεοθμβδιέκδξ, εκδυλμο, 

Αεζπμίκδξ διχκ Θεμηυημο ηαζ αεζπανεέκμο Θανίαξ…» πμο οπάνπεζ ζηα Βζνδκζηά, Μθδνςηζηά ηαζ 

Θζηνέξ Ξοκαπηέξ. 

6. Ξηα Ώπμθοηίηζα ή Ονμπάνζα υηακ ηαζ υπμο αημφβεηαζ ημ υκμια ημο Ώβίμο ή ηδξ Ώβίαξ ηδξ 

διέναξ, ημο Ιαμφ ηθπ. 

7. Ξημκ νενμ, υηακ ράθθεηαζ, επακαθαιαακυιεκμ, ημ Θεβαθοκάνζμ ηδξ Μακαβίαξ: «Οδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Ρενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ Ξεναθείι…». Ομ ζηαονυ ιαξ είκαζ 

πνμηζιυηενμ κα ημκ ηάκμοιε , υηακ θεάκεζ δ ραθιςδία ζημ: «…ηδκ υκηςξ Θεμηυημκ …», βζα κα 

ημκίγεηαζ δ πίζηδ υηζ εβέκκδζε Θευκ. 

8. Ξηδ Θζηνή ηαζ Θεβάθδ Βίζμδμ, υηακ πενκμφκ απυ ιπνμζηά ιαξ ημ Βοαββέθζμ ηαζ ηα Οίιζα 

Αχνα. 

9. Ξημκ Ονζζάβζμ φικμ: «Άβζμξ μ Θευξ, Άβζμξ Εζπονυξ, Άβζμξ Ώεάκαημξ, εθέδζμκ διάξ». 

10.  Ξημ «Αεφηε πνμζηοκήζςιεκ ηαζ πνμζπέζςιεκ…» ημ υπμζμ επακαθαιαάκεηαζ ηνζξ. Θαγί ιε ημ 

ζηαονυ ιαξ ζ‘ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ηάκμοιε ηάεε θμνά ηαζ ιία ιζηνή ιεηάκμζα. 

11.  Μνζκ απυ ημ ηέθμξ ημο Βζπενζκμφ, υηακ μ Εενέαξ θέβεζ ημ «Ιοκ απμθφεζξ ημκ δμφθμκ ζμο, 

Αέζπμηα, ηαηά ηυ νήια ζμο έκ εζνήκδ υηζ είδμκ μί μθεαθιμί ιμο ηυ ζςηήνζυκ ζμο…». 

12.  Ξηζξ απμθφζεζξ ηςκ αημθμοεζχκ (Βζπενζκμφ, νενμο ηαζ θμζπχκ αημθμοεζχκ),ηαεχξ ηαζ ζηδκ 

απυθοζδ ηδξ Θείαξ Ηεζημονβίαξ. 
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13.  Ζάεε άθθδ θμνά, ηαηά ηζξ δζάθμνεξ αζηήζεζξ ημο Εενέα , έθ‘ υζμκ αοηυ ακαπαφεζ ή εοπανζζηεί 

ημκ πζζηυ. 

14.  ηακ πνμζηοκμφιε ηζξ άβζεξ Βζηυκεξ ή άβζα Ηείρακα. 

15.  Μνζκ ημζκςκήζμοιε ηαζ ιεηά ηδ Θεία Ζμζκςκία. 

ΓΔΛ θάλνπκε ην ζηαπξό καο: 

1. ηακ ιαξ εοιζάγεζ μ Εενέαξ. Ξηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ακηί Ξηαονμφ, ηάκμοιε ιζα οπυηθζζδ ηδξ 

ηεθαθήξ εοπανζζημφκηεξ ημκ Εενέα βζα ηδκ ηζιή πμφ ιαξ ηάκεζ: Θεηά ηζξ άβζεξ Βζηυκεξ κα εοιζάγεζ ηαζ 

ειάξ, ςξ εζηυκεξ ημο Θεμφ! Βάκ ηαευιαζηε , πνέπεζ κα ζδηςκυιαζηε. 

2. ηακ ζηδκ ανπή ημο νενμο ακαβζκχζηεηαζ μ Βλάραθιμξ. Ομ ζηαονυ ιαξ ιπμνμφιε κα 

ηάκμοιε ζηδκ ανπή ηαζ ζημ ηέθμξ ημο Βλάραθιμο. Ξ‘ υθδ υιςξ ηδ δζάνηεζα αοημφ, αηυιδ ηαζ ζημ 

ιέζμκ ημο, υηακ θέβμοιε ηα «Αυλα… Ζαζ κοκ… Ώθθδθμφζα…» ΑΒΙ ηάκμοιε ημ ζηαονυ ιαξ, αθθά 

παναημθμοεμφιε «εκ πάζδ ζζςπή ηαζ ηαηακφλεζ» ημκ Ώκαβκχζηδ, μ υπμζμξ «ιεη‘ εοθάαεζαξ ηαζ θυαμο 

Θεμφ», δζααάγεζ ημκ Βλάραθιμ. Αζυηζ υ πνυκμξ αοηυξ ηήξ ακαβκχζεςξ πνμεζημκίγεζ ημ πνυκμ ηήξ 

Αεοηέναξ Μανμοζίαξ ημο Ζονίμο, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο ιε θυαμ ηαζ ηνυιμ εα ακαιέκμοιε ηδκ 

ηεθζηή ηνίζδ Ομο βζα ειάξ. Ζαζ, υπςξ ηυηε, έηζζ ηαζ ηχνα εα πνέπεζ ζζςπχκηεξ, υνεζμζ, αηίκδημζ, πςνίξ 

ιεηαηζκήζεζξ ή, πνμπακηυξ, πςνίξ ηαζ ημφξ παναιζηνμφξ εμνφαμοξ, κα παναημθμοεμφιε ηδκ 

ακάβκςζδ αοηή. (Εδζαίηενδ πνμζμπή πνεζάγεηαζ ζηζξ εζπενζκέξ αημθμοείεξ ηδξ Θεβάθδξ Βαδμιάδαξ, μζ 

μπμίεξ είκαζ υ νενμξ ηδξ επμιέκδξ. Αζυηζ ηυηε, αθδνδιέκμζ, ιπαίκμοιε ζημοξ Ιαμφξ πςνίξ κα 

πνμζέπμοιε, εάκ εηείκδ ηδκ χνα δζααάγεηαζ μ Βλάραθιμξ. Ξ‘ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ εα πνέπεζ κα 

παναιέκμοιε αηίκδημζ ζηδκ είζμδμ ημο Ζονίςξ Ιαμφ ηαζ ιεηά ημ πέναξ ηδξ ακαβκχζεςξ κα 

ιεηαηζκμφιαζηε βζα κα ηαηαθάαμοιε ηδ εέζδ ιαξ). 

3.  ηακ θζθάιε ημ πένζ Εενςιέκμο. Δ ζοκήεεζα μνζζιέκςκ κα ηάκμοκ ημ ζηαονυ ημοξ πνζκ 

θζθήζμοκ ημ πένζ ημο Βπζζηυπμο ή Εενέα ή μπμζμοδήπμηε ναζμθυνμο είκαζ θακεαζιέκδ. Ομ ζηαονυ 

ιαξ ημκ ηάκμοιε, υηακ αζπαγυιαζηε ηζξ άβζεξ Βζηυκεξ ηαζ υπζ υηακ αζπαγυιαζηε ημ πένζ ημο 

Εενςιέκμο. ηακ θμζπυκ πνυηεζηαζ κα επζημζκςκήζμοιε ή κα ζοκακηδεμφιε ιε Εενςιέκμ, ιπμνμφιε 

κα πμφιε «Βοθυβδζμκ, Αέζπμηα ή Μάηεν» ή «Οδκ εοπή ζαξ, Ξεααζιζχηαηε ή Ώβζε Ζαεδβμφιεκε ή 

Μάηεν ηαζ ηάκμκηαξ ιία ιζηνή οπυηθζζδ ηδξ ηεθαθήξ κα αζπαζημφιε ημ δελί ημο πένζ, υπμηε 

ζοκεπίγμοιε ημ δζάθμβμ ιαγί ημο, υπςξ επζεοιεί υ ηαεέκαξ. Ομ ίδζμ ηάκμοιε ηαζ θεφβμκηαξ απυ ημκηά 

ημο. Ηέιε, «Οδκ εοπή ζαξ ή Βοθμβείηε, Μάηεν», ηάκμοιε ιζηνή οπυηθζζδ, πνμηείκμκηαξ ηζξ παθάιεξ 

ιαξ ζηαονμεζδχξ, αζπαγυιαζηε ηδ δελζά ημο ηαζ θεφβμοιε. 

4. ηακ θαιαάκμοιε ημ ακηίδςνμ απυ ημ πένζ ημο Εενέα, ημ μπμίμ (πένζ) ζηδ ζοκέπεζα ημ 

αζπαγυιαζηε. 

π. Γεϊργιοσ Κουγιουμτηόγλου, «Λατρευτικό Εγχειρίδιο», ς. 168,171. 

 

12. «Οτ κλέχειρ!» Σι ακπιβώρ είμαι η κλξοή και οψρ θα ενεσάςξτμε σξμ 

εατσό μαρ αμ έφει οέςει ςε ατσό σξ οαπάοσψμα; 

«Λο ηθέρεζξ». Βίκαζ ιία απυ ηζξ δέηα εκημθέξ, δ ιεθέηδ ηδξ μπμίαξ είκαζ δζαθςηζζηζηή, βζα κα 

βκςνίγμοιε ημ πςξ πνέπεζ κα γήζμοιε. 

Αεκ εα ηθέρεζξ. Οί ζδιαίκεζ αοηυ δδθαδή; 

Ξδιαίκεζ, υηζ δζαηδνχ ημκ ζεααζιυ ιμο, ζηδκ δοκαηυηδηα ημο άθθμο, κα έπεζ ζδζμηηδζία. Ουζμ δ 

Μ.Α. υζμ ηαζ δ Ζ.Α. απμδέπμκηαζ ηδκ ζδζμηηδζία, ιε ημκ υνμ αέααζα ηδξ πνήζεςξ ηαζ υπζ ημο 

πθμοηζζιμφ ή ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ ζηα οθζηά αβαεά. Γζα αοηυ ηαζ δ θζθανβονία βζα ημοξ Μαηένεξ 

είκαζ εακάζζιμ αιάνηδια. Φζθανβονία είκαζ δ ιήηδν πάζδξ ηαηίαξ ηαζ αεααίςξ εζδςθμθαηνία, υπςξ 

ιαξ θέεζ μ απ. Μαοθμξ (Ιεηνχζαηε μοκ ηα ιέθδ οιχκ ηα επί ηδξ βδξ, πμνκείακ, αηαεανζίακ, πάεμξ, 

επζεοιίακ ηαηήκ, ηαζ ηδκ πθεμκελίακ, ήηζξ εζηίκ εζδςθμθαηνία – Ζμθ. 3,5) 

Δ ζδζμηηδζία είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηή ημο ιυπεμο ηαζ ζοκεπχξ δ ηθμπή, είκαζ πνάλδ αίαξ εκακηίμκ 

ημο ιυπεμο ημο άθθμο. 

Μμζεξ είκαζ μζ ιμνθέξ ηδξ ηθμπήξ; 
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– δ ζοκδεζζιέκδ απθή ηθμπή (ημ πμνημθυθζ, δ δζάννδλδ ηθπ) 

– μ δακεζζιυξ πςνίξ επζζηνμθή 

– δ ηαηαηνάηδζδ δεδμοθεοιέκςκ (διενμιζζείςκ ηθπ) 

– μ ιζζευξ πμο δίδεηαζ αθθά είκαζ ηάης ημο αζμηζημφ επζπέδμο, δδθαδή ζηα υνζα ηδξ θζιμηημκίαξ 

(ζηδκ ειπμνζηή μνμθμβία θέβεηαζ starvation limit) 

– ηςκ ζενχκ ακηζηεζιέκςκ (ζενμζοθία, δδθαδή δ ηθμπή ημο ίδζμο ημο Θεμφ) 

– ηαηαπάηδζδ εηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ 

– ηαηαπάηδζδ ημο βεζημκζημφ πςναθζμφ ηαζ βεκζηά λέκδξ ζδζμηηδζίαξ 

– δ μπμζαδήπμηε κμεεία ζηζξ ειπμνζηέξ πνάλεζξ 

– ηθμπή πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ (ζοββνάιιαημξ, ζδέαξ ηθπ) 

 

Μμζα είκαζ ηα αίηζα ηδξ ηθμπήξ 

– δ αενβία (υηακ δεκ εέθς κα δμοθέρς, εκχ οπάνπεζ ενβαζία) 

– δ μηκδνία (ηειπεθζά) 

– δ αζςηία 

– δ πανημπαζλία 

 

Μμζα είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηθμπήξ; 

– ακεκηζιυηδηα 

– ημζκςκζηή πθδβή 

– ζδιάδζ ηςκ εζπάηςκ (ηαζ μο ιεηεκυδζακ…εη ηςκ ηθειιάηςκ αοηχκ, Ώπμη. 9,21) 

– αζςκία ηυθαζδ (…μφηε πθεμκέηηαζ μφηε ηθέπηαζ μφηε ιέεοζμζ, μο θμίδμνμζ, μοπ άνπαβεξ 

ααζζθείακ Θεμφ μο ηθδνμκμιήζμοζζ.. Ώ‘Ζμν. 6,10) 

Γνάθεζ μ άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Μαθαιάξ: «Λο ηθέρεζξ, βζα κα ιδ ζε ηζιςνήζεζ πμθθαπθά Ώοηυξ πμο 

ηαηεθνυκδζεξ ηαζ βκςνίγεζ υθα ηα ηνοθά ηςκ ακενχπςκ, ιάθθμκ, ηαηά ηνοθυ ηνυπμ απυ ηα έζμδα 

ζμο ηα έκηζια, κα δίδεζξ ζε αοημφξ πμο έπμοκ ακάβηδ, βζα κα απμθάαεζξ απυ ημκ Θευκ πμο υθα ηα 

αθέπεζ ηαζ εηαημκηαπθάζζα ηαζ ηδκ ιεθθμκηζηή αζχκζμκ γςήκ» 
Επεξεργαςία από ομιλία του μακαριςτοφ Αρχιμ. Ακαναςίου  Μυτιλθναίου, 

από τθν εκπομπι «Απανκίςματα» τθσ «Πειραϊκισ Εκκλθςίασ» 

 

13. Γιασί μα μημ αοελοίζόμαςσε ξι Οπθόδξνξι Φπιςσιαμξί; 

Θέζα απυ ηδ δμβιαηζηή ιαξ ζοκείδδζδ μζ Λνευδμλμζ Ρνζζηζακμί απμδεπυιαζηε υηζ Ζφνζμξ ημο 

ηυζιμο ηαζ ηδξ ζζημνίαξ είκαζ μ Ρνζζηυξ. πμζμξ βκςνίγεζ ηδκ αθήεεζα αοηυξ μφηε θμαάηαζ μφηε 

απεθπίγεηαζ. Ξε απάκηδζδ ηδξ ενςηήζεςξ, ―ζο εζ μ ενπυιεκμξ ή άθθμκ πνμζδμημφιεκ;‖μ Ζφνζμξ 

απμηνζεείξ είπεκ: ―πμνεοεέκηεξ απαββείθαηε ά είδαηε ηαζ δημφζαηε· ηοθθμί ακααθέπμοζζκ, πςθμί 

πενζπαημφκ, θεπνμί ηαεανίγμκηαζ, κεηνμί εβείνμκηαζ, πηςπμί εοαββεθίγμκηαζ. ―έθεαζεκ εθ‘ διάξ δ 

ΐαζζθεία ημο Θεμφ‖. 

Θαηάνζ κα γήζμοιε ηδκ αθήεεζα αοηή ηίιζα, ααεεζά ηαζ εζθζηνζκά. Βίκαζ υ,ηζ ηαθφηενμ βζα ιαξ, ημκ 

ηυζιμ ιαξ, ηα παζδζά ηαζ ημφξ κέμοξ βζα κα ακαηαθφρμοιε ημ ααεφηενμ κυδια ηδξ γςήξ, ηδκ αθδεζκή 

θφζδ ημο ακενχπμο, ηδκ εθεοεενία ηαζ ηδ εεμβκςζία. 

π. Αγακάγγελοσ Κ. Χαραμαντίδθσ, επίςκοποσ Φαναρίου 

 

14. Σι είμαι ξι λξγιςμξί και αοό οξτ οπξέπφξμσαι; Πψρ αμσιμεσψοίζξμσαι; 

ηακ θέιε θoβζζιoφξ, δεκ εκκooφιε απθχξ ηζξ ζηέρεζξ, αθθά ηζξ εζηυκεξ ηαζ ηζξ παναζηάζεζξ ηάης 

απυ ηζξ υπoζεξ οπάνπoοκ ηάεε θoνά ηαζ oζ ηαηάθθδθεξ ζηέρεζξ. Оζ εζηυκεξ, θoζπυκ, ιαγί ιε ηζξ ζηέρεζξ 

θέβoκηαζ θoβζζιoί. 

О άβζoξ. Гνδβυνζoξ o ΞζκαΎηδξ θέεζ: ―Оζ θoβζζιoί θυβoζ ηςκ δαζιυκςκ εζζί ηαζ ηςκ παεχκ 

πνυδνoιoζ‖· δδθαδή, oζ θoβζζιoί είκαζ θυβζα ηςκ δαζιυκςκ ηαζ πνυδνoιoζ ηςκ παεχκ. 
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Аηυιδ, ηoκίγεζ o άβζoξ. Іζαάη o Ξφνoξ, θoβζζιoφξ δδιζoονβεί ηαζ ―ηo θοζζηυκ εέθδια‖ πoο οπάνπεζ 

ιέζα ιαξ, αθθά ηαζ oζ ηθίζεζξ, oζ νoπέξ πoο έπεζ ή ροπή ιαξ. 

О άβζoξ Мάλζιoξ o Оιoθoβδηήξ ηoκίγεζ, υηζ o πυθειoξ αοηυξ είκαζ πoθφ πζo δφζηoθoξ απυ ηoκ 

αζζεδηυ πυθειo ―ηoο δζα ηςκ πναβιάηςκ πoθέιoο εζηί παθεπχηενoξ‖. 

Δ αιανηία ελςηενζηά ιπoνεί κα θαίκεηαζ έκα απθυ βεβoκυξ, υπςξ ηαζ έκα ηνoπαίo αηφπδια ή 

ηάπoζo άθθo βεβoκυξ. Гζα ηδκ δζαπνάλεζ, υιςξ, ηoο βεβoκυηoξ αοηoφ έπoοκ πνoδβδεεί αθθεπάθθδθεξ 

δζενβαζίαξ. Гζα κα βίκεζ έκαξ θυκoξ π.π. έπoοκ πνoδβδεεί ζηoκ ακενχπζκo κoο πζθζάδεξ ζηέρεζξ ηαζ 

ζπέδζα.  ακενχπζκoξ κoοξ ιέπνζ κα θεάζεζ ζηδκ δζάπναλδ ηoο θυκoο είπε βίκεζ oθυηθδνo 

ζηναηδβείo. 

Έηζζ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ δζάπναλδ ηδξ oπoζαζδήπoηε αιανηίαξ. Ξηo ενβαζηήνζ πoο θέβεηαζ 

ακενχπζκoξ κoοξ, έπεζ πνoδβδεεί oθυηθδνδ ιεθέηδ ηαζ επζπείνδζδ, πςνίξ ιάθζζηα κα ηo ακηζθδθεεί 

ηακέκαξ! 

Ζαζ δ ανπή λεηίκδζε ιε έκακ απθυ θoβζζιυ… 

Тo κα πέναζδ απθχξ απυ ηo κoο ιαξ ιία απθή ζηέρζξ ή ιία εζηυκα δεκ εοεοκυιαζηε βζ‘ αοηυ, oφηε 

ηαζ είκαζ δφζηoθo κα ηδκ ακηζιεηςπίζoοιε. Аπυ ηδ ζηζβιή, υιςξ, πoο εα ακoίλoοιε ηδκ πυνηα ζηδ 

ζηέρδ αοηή ηαζ ανπίζoοιε κα ζογδηoφιε, κα ζηεπηυιαζηε ηo θoβζζιυ αοηυ, ηυηε o θoβζζιυξ παίνκεζ 

ιένoξ ιέζα ιαξ ηαζ βίκεηαζ έκαξ ηονίανπoξ θoβζζιυξ. 

 θoβζζιυξ είκαζ ηονίςξ δ πoνεία πνoξ ηδκ αιανηία. О άβ. Nζηυδδιoξ o Аβζoνείηδξ εεςνεί υηζ o 

θoβζζιυξ είκαζ δ ανπή, ηo ηέκηνo, δ νίγα απυ υπoο ακαθφoκηαζ o ηoνιυξ, ηα ηθαδζά ηαζ oθυηθδνo ηo 

δέκδνo ηδξ αιανηίαξ. 

Έηζζ ιπoνoφιε κα δζαηνίκoοιε ηνία ζηάδζα βζα ηδκ πoνεία πνoξ ηδ πχνα ηδξ αιανηίαξ: 

1. ηδκ πνoζαoθή, 

2.  ηδ ζοβηαηάεεζδ ηαζ 

3.  ηδκ αζπιαθςζία. 

Μχξ θεζηoονβεί o ιδπακζζιυξ αοηυξ; Ηεζηoονβεί ςξ ελήξ: Ζάπoζoξ πoκδνυξ θoβζζιυξ (ηεκoδoλίαξ, 

θζθανβονίαξ, ηαηαηνίζεςξ, η.θ.π.) εζζένπεηαζ ζηo κoο ηoο ακενχπoο.  πεζναζιυξ ενβάγεηαζ ιε ηδκ 

θακηαζία. Μανoοζζάγεζ ηδκ οπυεεζδ υζo πζo εθηοζηζηή ιπoνεί. Έηζζ δ πνoζαoθή βίκεηαζ πζo 

εθηοζηζηή ηαζ δοκαηή. 

Мέπνζ ηo ζδιείo αοηυ o άκενςπoξ είκαζ ακεφεοκoξ. Еίκαζ ηo πνχηo ζηάδζo, ιία πνoζαoθή, ιία 

επίεεζζξ ηoο επενoφ ή πζo απθά ηo ηηφπδια ηδξ πυνηαξ. Δ ηαηάζηαζζξ είκαζ θοζζoθoβζηή. Еίκαζ 

αδφκαηoκ κα φπανλδ άκενςπoξ, πoο κα ιδκ δεπεεί ηδκ πνoζαoθή. О υζζoξ Еθναίι o Ξφνoξ έθεβε υηζ 

υπςξ ιέζα ζηoκ ηήπo ηαηά θοζζoθoβζηυ ηνυπo θοηνχκεζ ιαγί ιε ηα θοηά ηαζ δ αβνζάδα ή υπςξ ηα 

κδζζά ηηοπζoφκηαζ βφνς – βφνς απυ ηα ηφιαηα, έηζζ ηαζ o άκενςπoξ oπςζδήπoηε εα έθεεζ ζε επαθή 

ιε ηζξ πνoζαoθέξ ηςκ θoβζζιχκ. 

Тo εθάιανηo ζηάδζo ανπίγεζ απυ εδχ ηαζ πένα. Аνπή ηoο αβχκoξ είκαζ δ πνoζαoθή. Аκ o άκενςπoξ 

ηδκ απoιαηνφκεζ απυ ηo κoο ηoο πςνίξ ηαευθoο κα ηδκ πενζενβαζεεί, ηυηε ζχγεηαζ ηαζ απαθθάζζεηαζ 

απυ ηζξ άεθζεξ ζοκέπεζεξ πoο αηoθoοεoφκ. Аκ, υιςξ, δεπεεί ηδ ζογήηδζζ ιε ηoκ πoκδνυ θoβζζιυ, 

ακoίβεζ ηδκ πυνηα ζηoκ πoκδνυ θoβζζιυ πoο πνoδβoοιέκςξ απθχξ ηoο πηφπδζε ηδκ πυνηα, 

δδιζoονβεί ηδ θζθία ηαζ ηυηε πζα θεάκεζ ζηδ ζοβηαηάεεζδ βζα ηδκ αιανηία, πoο είκαζ ηo δεφηενo 

ζηάδζo βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ αιανηίαξ. 

О άκενςπoξ ηχνα ιε πνςηαβςκζζηή ηoκ εαοηυ ηoο, ζηα άδοηα ηδξ ροπήξ ηoο επζηεθεί ηδκ 

αιανηία: ηαηαηνίκεζ, αθαζθδιεί, πoνκεφεζ, ιoζπεφεζ, δζαπνάηηεζ θυκoοξ ηαζ αιέηνδηα εβηθήιαηα ηαζ 

ηάκεζ oηζδήπoηε ιπoνεί κα θακηαζεεί o ακενχπζκoξ κoοξ. 

Αεκ ιέκεζ ηίπoηε άθθo ηαηυπζκ, πανά ηo ηνίηo ζηάδζo ηδξ αιανηίαξ, πoο είκαζ δ εκενβυξ δζάπναλή 

ηδξ απυ ηoκ άκενςπo, πoο πνoδβoοιέκςξ o κoοξ ηoο έβζκε αζπιάθςηoξ ηoο θoβζζιoφ ηαζ δεκ ηoκ 

oνίγεζ πθέoκ, αθθά oνίγεηαζ. 

Έηζζ o θoβζζιυξ, πoο λεηίκδζε ιε έκα απθυ ηηφπδια ηδξ πυνηαξ, ηδκ πνoζαoθή, πνoπχνδζε ζηo 

άκoζβια ηδξ πυνηαξ, ηδ ζοβηαηάεεζδ, ηεθζηά δεκ ιπυνεζε κα κζηήζεζ ηαζ ηαηέθδλε ζηδκ δζαπνάλεζ ηδξ 

αιανηίαξ. 
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Аοηή είκαζ δ πoνεία πνoξ ηδκ αιανηία, πoο ανπίγεζ ιε έκακ απθυ θoβζζιυ. 

Μνoζαάθθεζ o επενυξ ηoκ άκενςπo ιε έκακ απθυ θoβζζιυ ή ιε ιία εζηυκα. ηακ ηoκ δεπεεί, ηυηε 

βίκεηαζ ζοβηαηάεεζζξ. Аνπίγεζ δ ζοκoιζθία ιε ηoκ θoβζζιυ. Аπυ ηo ζδιείo αοηυ ανπίγεζ ή εοεφκδ ηoο 

ακενχπoο. Ζαηυπζκ ζοβηαηαηίεεηαζ ηακείξ ιε δδoκή κα πναβιαηoπoίδζδ αοηυ πoο ηoο οπoαάθθεζ o 

θoβζζιυξ ηαζ ζηo ηέθoξ οπoδoοθχκεηαζ ηαζ αζπιαθςηίγεηαζ απυ ηo πάεoξ. 

Μχξ ιπoνεί ηάπoζoξ κα απαθθαβή απυ ηoοξ θoβζζιoφξ; 

Оζ άβζoζ ηαζ oζ Μαηένεξ ηδξ ―Еηηθδζίαξ ιαξ, ιαξ έπoοκ οπoδείλεζ δζάθoνoοξ ηνυπoοξ 

ακηζιεηςπίζεςξ ηςκ θoβζζιχκ. 

О Άβζoξ Іςάκκδξ o Ρνοζυζηoιoξ ιαξ ζοιαoφθεοε κα ιδ ηoοξ εηθνάγoοιε, αθθά κα ηoοξ πκίβoοιε 

ιε ηδ ζζςπή 

Тo βναθζηυ πςνίo ―πςξ πoζήζς ηo πoκδνυκ ηoφηo νήια εκακηίoκ ηoο Θεoφ‖ (Гεκ. 39,9).(δδθαδή o 

θυαoξ Θεoφ) ηακ ιαξ ηανάζζδ oπoζoζδήπoηε πανάθoβoξ θoβζζιυξ, αξ ζηεπηχιαζηε υηζ απυ ηoκ 

Θευ δεκ ιπoνεί κα ηνοθεoφκ ηαζ oζ πζo ιζηνέξ ηαζ πανάθoβεξ ζηέρεζξ. 

Δ ιεθέηδ ηoο κυιoο ηoο Θεoφ, δ ικήιδ ηςκ ιεθθυκηςκ ηαζ ηα υζα έηακε o Θευξ βζα ιαξ, ιεζχκoοκ 

ηoοξ πoκδνoφξ θoβζζιoφξ ηαζ δεκ ανίζηoοκ ηυπo ιέζα ιαξ. 

Δ ελαβυνεοζή ηoοξ. πςξ ηo θίδζ, υηακ αβαίκεζ απυ ηδκ θςθζά ηoο, ηνέπεζ κα ελαθακζζεεί, έηζζ 

ηαζ oζ πoκδνoί θoβζζιoί, υηακ ελαβoνεοεoφκ, θεφβoοκ απυ ηoκ άκενςπo. Μνέπεζ κα βκςνίγoοιε υηζ 

ηίπoηε δε πανoπoζεί ηυζo ηoοξ δαίιoκεξ, υζo δ απυηνορζξ ηςκ θoβζζιχκ. 

Фνυκηζζε κα απαθθαβήξ απυ ηα πάεδ ηαζ αιέζςξ εα δζχλεζξ ηoοξ θoβζζιoφξ απυ ηo κoο ζoο‖, 

ηoκίγεζ o αβ. Мάλζιoξ o Оιoθoβδηήξ. Αδθαδή: Гζα κα απαθθαβή ηάπoζoξ απυ ηδκ πoνκεία, πνέπεζ κα 

ηoπζάζεζ ζςιαηζηά ηαζ κα κδζηέρεζ. Гζα κα απαθθαβή απυ ηδκ oνβή ηαζ ηδ θφπδ, πνέπεζ κα ηαηαθνoκεί 

ηδκ δυλα ηαζ ηδκ αηζιία ηαζ βζα κα απαθθαβή απυ ηδ ικδζζηαηία, πνέπεζ κα πνoζεφπεηαζ βζα εηείκoκ 

πoο ηoκ θφπδζε. 

Гζαηί εθυζoκ δεκ οπάνπεζ ζοβηαηάεεζδ θoβζζιχκ πνέπεζ κα ηoοξ ελαβoνεουιαζηε; 

Гζαηί δεκ βκςνίγoοιε πενζζζυηενα ειείξ απυ ηoκ πκεοιαηζηυ ιαξ. Еίκαζ εέια ηονίςξ ηαπείκςζδξ. 

Αεκ ιπoνoφιε κα ειπoδίζoοιε ηoοξ θoβζζιoφξ κα ιδκ έθεoοκ, ιπoνoφιε, υιςξ, κα ιδ ηoοξ 

δεπεoφιε. πςξ δεκ ιπoνoφιε κα ειπoδίζoοιε ηα ηoνάηζα κα ιδκ πεηάκε απυ πάκς ιαξ, ιπoνoφιε, 

υιςξ, κα ηα ειπoδίζoοιε κα πηίζoοκ θςθζά πάκς ζηα ηεθάθζα ιαξ. 

Аξ παναηoθoοεήζoοιε, υιςξ, βζα θίβo ηαζ ηoκ М. Вαζίθεζo ζηo εέια ηoο πoθέιoο αοηoφ: 

―Μνέπεζ ηζξ επζεέζεζξ αοηέξ κα ηζξ ακηζιεηςπίγoοιε ιε εκηαηζηή πνoζoπή ηαζ εβνήβoνζδ, υπςξ o 

αεθδηήξ πoο απoθεφβεζ ηζξ θααέξ ηςκ ακηζπάθςκ ιε ηδ αηνζαή πνoθφθαλδ ηαζ ηδκ εοεθζλία ηoο 

ζχιαηoξ ηαζ κα ακαεέζoοιε ηo ηέθoξ ηoο πoθέιoο ηαζ ηδκ απoθοβή ηςκ αεθχκ ζηδκ πνoζεοπή ηαζ 

ηδκ άκςεεκ αoήεεζα. 

Ζαζ ακ αηυιδ o πoκδνυξ επενυξ ηαηά ηδκ χνα ηδξ πνoζεοπήξ οπoαάθεζ ηζξ πoκδνέξ θακηαζίεξ, δ 

ροπή αξ ιδ δζαηυρεζ ηδκ πνoζεοπή ηδξ ηαζ αξ ιδ κoιίγεζ υηζ εοεφκεηαζ βζα ηζξ πoκδνέξ επζεέζεζξ ηoο 

επενoφ, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ θακηαζίεξ ηoο παναδυλoο εαοιαηoπoζoφ. Аκηίεεηα αξ ζηεθεεί υηζ oζ 

ζηέρεζξ αοηέξ oθείθoκηαζ ζηδκ ακαίδεζα ηoο εθεονέηoο ηδξ ηαηίαξ ηαζ αξ επζηείκεζ ηδ βoκοηθζζία ηαζ 

αξ ζηεηεφεζ ηoκ Θευ κα δζαθοεεί ηo πoκδνυ δζάθναβια ηςκ παναθυβςκ ζηέρεςκ, χζηε πςνίξ ειπυδζα 

κα πθδζίαζδ ηoκ Θευ. 

Еάκ, υιςξ, δ αθααενή επίδναζζξ ηoο θoβζζιoφ βίκεζ πζo έκηoκδ ελ αζηίαξ ηδξ ακαίδεζαξ ηoο επενoφ, 

δεκ πνέπεζ κα δεζθζάγoοιε, oφηε κα αθήκoοιε ηoκ αβχκα ιαξ ζηδ ιέζδ, αθθά κα οπoιέκoοιε ιέπνζ 

ηυηε πoο o Θευξ εα δδ ηδκ επζιoκή ιαξ ηαζ εα ιαξ θχηζζδ ιε ηδ πάνδ ηoο Аβ. Μκεφιαηoξ, δ oπoία 

ηoκ ιεκ επενυ ηνέπεζ ζε θοβή, ηoκ δε κoο ιαξ ηoκ βειίγεζ ιε εεζo θςξ, χζηε o θoβζζιυξ κα θαηνεφζεζ 

ηoκ Θευ ιε αδζαηάναηηδ βαθήκδ ηαζ εοθνoζφκδ‖. 

Гεκζηά oζ παηένεξ έπoοκ ηνεζξ ηνυπoοξ ακηζιεηςπίζεςξ ηςκ αζζπνχκ θoβζζιχκ: α) Тδκ πνoζεοπή, 

α) ηδκ ακηίννδζδ ηαζ β) ηδκ πενζθνυκδζδ. 

α) Ή πνoζεοπή. Еίκαζ αδφκαηoκ o ανπάνζoξ κα δίςλδ ιυκoξ ηoο ηoοξ θoβζζιoφξ. Аοηυ είκαζ 

βκχνζζια ηςκ ηεθείςκ. 
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Δ κoενά πνoζεοπή, δ ιoκoθυβζζηoξ εοπή, ηo ―Ζφνζε, Іδζoφ Ρνζζηέ, εθέδζυκ ιε‖, είκαζ ηo πζo 

δοκαηυ υπθo βζα κα ιπυνεζδ ηάπoζoξ κα κζηήζεζ ηoοξ θoβζζιoφξ. ―Іδζoφ oκυιαηζ ιάζηζγε πoθειίoοξ‘ 

oο βαν εζηίκ εκ βδ ηαζ oονακχ δοκαηχηενoκ υπθoκ‖, ηoκίγεζ o αβ. Іςάκκδξ ηδξ Ζθίιαηoξ. 

―Тo βθοηφηαηoκ κoια ηoο Іδζoφ, ζοκεπχξ ηαζ ηαηακοηηζηχξ ηαζ ιεηά πυεoο ηαζ πίζηεςξ εκ ης 

αάεεζ ηδξ ηανδίαξ ιεθεηχιεκoκ, απoηoζιίγεζ ιεκ υθoοξ ηoοξ ηαηoφξ θoβζζιoφξ, ελοπκίγεζ δε υθoοξ 

ηoοξ αβαεoφξ ηαζ πκεοιαηζηoφξ. Ζαζ υπoο πνυηενoκ ελήνπoκηo εη ηδξ ηανδίαξ δζαθoβζζιoί πoκδνoί, 

θυκoζ, ιoζπείαζ (Мαηε. 15,19), ηαεχξ είπεκ o Ζφνζoξ, εηείεεκ φζηενoκ ελένπoκηαζ θoβζζιoί αβαεoί, 

θυβoζ ζoθίαξ ηαζ πάνζηoξ‖. 

α) Δ ακηίννδζζξ. Δ πνoζεοπή είκαζ βζα ηoοξ ανπανίoοξ ηαζ ηoοξ αδοκάηoοξ. Еηείκoζ πoο ιπoνoφκ κα 

πoθειήζoοκ αξ πνδζζιoπoζήζoοκ ηδκ ακηίννδζδ, δ oπoία ζοκδείγεζ κα θζιχκεζ ηoοξ δαίιoκεξ. О 

Ζφνζυξ ιαξ ιε αοηυ ηoκ ηνυπo κίηδζε ηoοξ ηνεζξ ιεβάθoοξ πoθέιoοξ πoο ηoο πνoέααθε o δζάαoθoξ 

πάκς ζηo oνυξ. ―Тδκ θζθδδoκίακ ιε ηo oοη επ‘ άνης ιυκoκ γήζεηαζ άκενςπoξ, ηδκ θζθoδoλίακ ιε ηo 

oοη εηπεζνάζεζξ Ζφνζoκ ηoκ Θευκ ζoο, ηαζ ηδκ θζθανβονίακ ιε ηo Ζφνζoκ ιυκoκ ηoκ Θευκ ζoο 

πνoζηοκήζεζξ ηαζ αοηχ ιυκς θαηνεφζεζξ (Мαηε. 4,10)‖. 

О ζενoιάνηοξ Μέηνoξ o Ααιαζηδκυξ ιαξ ακαθένεζ ηα ελήξ ζπεηζηά: ―ηακ oζ δαίιoκεξ οπoαάθoοκ 

ηάπoζo θoβζζιυ οπενδθάκεζαξ, ηυηε κα εοιάζαζ ηoοξ αζζπνoφξ θoβζζιoφξ πoο ζoο έθεβακ ηαζ κα 

ηαπεζκχκεζαζ. ηακ πάθζ οπoαάθoοκ ηoοξ αζζπνoφξ, κα εοιάζαζ εηείκoοξ ηoοξ οπενήθακoοξ 

θoβζζιoφξ ηαζ κα ηoοξ κζηάξ ιε ηoκ ηνυπo αοηυ, χζηε oφηε κα απεθπίγεζαζ απυ ηoοξ αζζπνoφξ 

θoβζζιoφξ, oφηε κα οπενδθακεοεείξ απυ ηoοξ ηαθoφξ‖. 

Έηζζ υηακ ηάπoζoξ βένoκηαξ επoθειείηo απυ ηoοξ θoβζζιoφξ ηδξ οπενδθάκεζαξ, έθεβε ζηo θoβζζιυ 

ηoο: ―Гένoκ, αθέπε ηαξ πoνκείαξ ζoο‖‗ ηαζ o πυθειoξ ζηαιαηoφζε. 

Ππάνπoοκ πενζπηχζεζξ πoο επζζηναηεφεζ ηακείξ υθεξ ηζξ πκεοιαηζηέξ ηoο δοκάιεζξ, υθoοξ ηoοξ 

αβαεoφξ θoβζζιoφξ ηαζ δεκ ιπoνεί κα δίςλδ έκακ ηαηυ θoβζζιυ. Μoζα είκαζ ή αίηζα; ―Еπεζδή πνχηoκ 

δεπυιεεα ηoο ηαηαηνίκαζ ηoκ πθδζίoκ‖. Ζαηαηνίκαιε ηoκ αδεθθυ ιαξ ηαζ o θoβζζιυξ ιαξ έπαζε ηδκ 

δφκαιδ πoο είπε πνoδβoοιέκςξ. 

Мενζηέξ θoνέξ είιαζηε ακυδηoζ βζ‘ αοηυ ηαζ ιαξ ηονζεφoοκ oζ θoβζζιoί. 

Μoθθέξ θoνέξ, υιςξ, δεκ έπoοιε ηδκ δφκαιδ κα πoθειήζoοιε ηoοξ θoβζζιoφξ, ιε απoηέθεζια κα 

δεπεoφιε ηέηoζεξ πκεοιαηζηέξ πθδβέξ πoο δεκ εεναπεφoκηαζ αηυιδ ηαζ ιε ηδκ πάνoδo ιεβάθoο 

πνoκζηoφ δζαζηήιαηoξ. 

Гζ‘ αοηυ ηαθθίηενα είκαζ κα ηαηαθεφβεζ ηακείξ ζηδκ δφκαιδ ηδξ πνoζεοπήξ ηαζ ηςκ δαηνφςκ, δζυηζ 

α) ή ροπή δεκ έπεζ πάκηoηε ηδκ ίδζα δφκαιδ, α) o δζάαoθoξ έπεζ πείνα ανηεηχκ πζθζάδςκ εηχκ, εκχ δ 

δζηή ιαξ είκαζ πoθφ πενζoνζζιέκδ, ιε απoηέθεζια κα θφβoοιε κζηδιέκoζ ηαζ πθδβςιέκoζ, αθoφ o κoοξ 

ιαξ πάθζ ιoθφκεηαζ ιε ηζξ αζζπνέξ θακηαζίεξ, ηαζ β) δζχπκεζ ηδκ οπενδθάκεζα ηαζ δείπκεζ ηαπείκςζδ 

υπoζoξ ηαηαθεφβεζ ζηoκ Θευ ηδκ χνα ηoο πoθέιoο ηςκ θoβζζιχκ ―ηαζ oιoθoβεί ηoκ ιεκ εαοηυκ ηoο 

ακάλζoκ ηαζ ηαπεζκυκ ηαζ αδφκαηoκ εζξ ηo κα πoθειεί, ηoκ δε Іδζoφ Ρνζζηυκ ιυκoκ δοκαηυκ ηαζ 

ηναηαζυκ εκ πoθειχ, δζυηζ Аοηυξ ιαξ είπε: ―Θανζείηε, εβχ κεκίηδηα ηoκ ηυζιoκ‖ (Ίςάκ. 16,33), 

δδθαδή, ηα πάεδ, ηoοξ θoβζζιoφξ ηαζ ηoκ δζάαoθoκ‖. 

β) Δ ηαηαθνυκδζζξ. ―Еάκ ακαζπχιεεα ζπoθάγεζκ ηoζξ θoβζζιoίξ ηoο επενoφ, oοδέπoηε έπoιεκ 

αβαευκ ηζ πνάλαζ, υπεν εηείκoξ πναβιαηεφεηαζ‖. Αδθαδή ακ αζπoθoφιαζηε ιε ηoοξ θoβζζιoφξ πoο ιαξ 

οπoαάθθεζ o επενυξ, πoηέ δε εα ιπoνέζoοιε κα ηάκoοιε ηάπoζo ηαθυ, απυ εηείκα πoο αοηυξ πoθειεί. 

Δ ηαηαθνυκδζζξ ηαζ ηo κα ιδκ αζπoθήηαζ ηακείξ ιε ηoοξ θoβζζιoφξ ηoο επενoφ, είκαζ ηo 

ιεβαθφηενo υπθo ηαζ απoηεθεί ηo πζo δοκαηυ ηηφπδια ζηoκ δζάαoθo. 

Μνέπεζ κα εεςνoφιε ηoοξ θoβζζιoφξ ηoο ζακ γςφθζα, ζακ βαοβίζιαηα απυ ζηοθάηζα, ζακ 

ηoοκoφπζα ηαζ ζηδ πεζνυηενδ πενίπηςζδ, ζακ ηδκ αoή ηoο αενoπθάκoο ηαζ ζακ ηίπoηε, δζυηζ: 

1. Μζζηεφoοιε ζηδκ δφκαιδ ηoο Аνπζζηναηήβoο ιαξ Іδζoφ Ρνζζηoφ ηαζ 

2. Μζζηεφoοιε υηζ ιεηά ηo Ξηαονυ ηαζ ηoκ εάκαηo ηoο Ζονίoο ιαξ o δζάαoθoξ δεκ έπεζ ηαιία ζζπφ 

εκακηίoκ ιαξ, αθθά ιέκεζ ακίζπονoξ ηαζ αδφκαιoξ ηαηά ηo βεβναιιέκoκ ―ηoο επενoφ ελέθζπoκ αζ 

νoιθαίαζ εζξ ηέθoξ‖ (αθι. 9,6). 
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Мεβαθφηενδ κίηδ ηαζ εκηνoπή ηςκ δαζιυκςκ δεκ οπάνπεζ απυ αοηήκ ηδκ ηαηαθνυκδζδ, δζυηζ αοηυξ 

πoο έθεαζε ζ‘ αοηυ ηo ζδιείo, είκαζ oπθζζιέκoξ ιε ηδκ πάνδ ηoο Θεoφ ηαζ ιέκεζ αζφθθδπηoξ απυ 

ηoοξ θoβζζιoφξ ηαζ ηoοξ δαίιoκεξ. 

Аοηoί είκαζ oζ ηνεζξ ηνυπoζ ακηζιεηςπίζεςξ ηςκ θoβζζιχκ πoο πνoένπoκηαζ ηονίςξ απυ ηoκ 

δζάαoθo. 

Ξοιπθδνςιαηζηά εα ιπoνoφζαιε κα πoφιε, υηζ δ ικήιδ ηoο εακάηoο είκαζ πoθφ ζζπονυ ιέζo βζα 

ηδκ ηαηαηνυπςζδ ηoο θoβζζιoφ. Αδιζoονβεί ηανδζαηoφξ πυκoοξ βζα ηα αιανηήιαηά ιαξ ηαζ 

πνoθοθάζζεζ ηoκ κoο ιαξ απυ ηoοξ θoβζζιoφξ. πoζoξ οπoθoβίζεζ ηδκ ήιενα πoο δζακφεζ ςξ ηδκ 

ηεθεοηαία ήιενα ηδξ γςήξ ηoο, εα πενζoνίζεζ ζε πoθφ ιεβάθo ααειυ ηoοξ αζζπνoφξ θoβζζιoφξ. 

Ζάεεζαζ ζηo ηναπέγζ κα θαξ; Nα έπεζξ θoβζζιoφξ εακάηoο, βζα κα ιδ ζε πεζνάλεζ δ βαζηνζιανβία. 

Мυκoζ ιαξ αξ γςβναθίζoοιε ζηo κoο ιαξ ηδκ εζηυκα ηςκ ικδιάηςκ, βζα κα ελαθείρoοιε ηδκ 

ακαζζεδζία πoο έπoοιε. 

 Гένςκ Ξζθoοακυξ, o ηεθεοηαίoξ επίζδιoξ άβζoξ ηoο Аβ. νoοξ, έθεβε: ―Ζνάηα ηo κoο ζoο ζηoκ 

Άδδ ηαζ ιδκ απεθπίγεζαζ‖. Мε ηoκ ηνυπo αοηυ ηακέκαξ θoβζζιυξ δε εα θςθζάζεζ ιέζα ζoο. 

Еπεξεργαςία από τo βιβλίο του ιερομονάχου Βενεδίκτου Αγιορείτου, «Оι λoγιςμoί και θ αντιμετϊπιςι τoυσ»,  

εκδ. υνοδείασ ιερομ. πυρίδωνοσ Νεοςκθτιϊτου, Άγιον Όροσ 1997 

 

15. «Ουθαλμόμ αμσί ξυθαλμξύ και ξδόμσα αμσί ξδόμσξρ». Είμαι δτμασόμ; 

Οδκ επμπή εηείκδ ίζποε κυιμξ ημο Ραιμοναιπί, o μπμίμξ έθεβε «εάκ ημθιήζεζ ηακείξ απυ ηδκ 

ηεθεοηαία ηαηδβμνία κ‘ αββίλεζ ή κα οανίζεζ ηάπμζμκ ηδξ πνχηδξ, θμκεφεηαζ. Δ Μαθαζά Αζαεήηδ θέεζ 

«μθεαθιυκ ακηί μθεαθιμφ ηαζ μδυκηα ακηί μδυκημξ».  

Οέημζα βκχζδ έπμοκ oζ άκενςπμζ πμο ζηνέθμκηαζ εκακηίμκ ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ, χζηε ιζθμφκ υηζ 

δ Μαθαζά Αζαεήηδ ιζθά βζα αοημδζηία ηαζ υηζ θέεζ κα αβάγεζ μ έκαξ ημ ιάηζ ημο άθθμο ηαζ κα ηυρμοιε 

ηδ βθχζζα εηείκμο πμο έημρε ηδ δζηή ιαξ βθχζζα ηαζ κα ζημηχζμοιε εηείκμκ πμο ζηυηςζε (ημ δζηυ 

ιαξ άκενςπμ).  

Δ Μαθαζά Αζαεήηδ δε θέεζ ηέημζα πνάβιαηα. Δ Μαθαζά Αζαεήηδ θέεζ υηζ πνέπεζ κα είκαζ υθμζ ίζμζ 

απέκακηζ ημο κυιμο ηαζ μ δζηαζηήξ πνέπεζ κα ιδ πνμζςπμθδπηεί ηζ μ δζηαζηήξ πνέπεζ κα απμδίδεζ ημ 

ίζμ. Βίκαζ μ πενίθδιμξ κυιμξ ηδξ ακηαπμδυζεςξ πμο δεκ εθανιυγεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ παευκηα αθθά 

απυ ημ δζηαζηή, μ μπμίμξ έπεζ ιπνμζηά ημο ημκ άκενςπμ πμο έηακε ηάηζ ηαζ εηείκμκ o μπμίμξ έπαεε 

ηάηζ. Ζαζ πνέπεζ κα απμδχζεζ δζηαζμζφκδ ηαζ ζημκ έκα ηαζ ζημκ άθθμ. Ομο δίκεζ θμζπυκ ημ ιέηνμ αοηυξ 

μ κυιμξ.  

Έηζζ εα ηαηαθάαμοιε ηδ ζοββναθή ζηα ορδθά κμήιαηα ηδξ Ώπμηαθφρεςξ ηζ υπζ ζηζξ θεπημιένεζεξ 

ηζξ ζζημνζηέξ. Δ Μαθαζά Αζαεήηδ ιαξ δίκεζ οπενθοζζηέξ αθήεεζεξ: κα ιμο απμηαθφρεζ ημκ Θευ, ημκ 

έκα, ημκ γχκηα, ημκ Ώθδεζκυ, ιαξ απμηαθφπηεζ πχξ ήνεαιε ζημκ ηυζιμ ηαζ βζαηί ήνεαιε ζημκ ηυζιμ, 

ιαξ απμηαθφπηεζ πμζμξ είκαζ μ αίηζμξ ημο ηυζιμο, ηδξ οπάνλεχξ ιαξ η.θ.π. 

Κακ. Νικόλαοσ Μπρατςιϊτθσ, από ομιλία ςτο εμινάριο Ορκοδόξου Πίςτεωσ 

 

16. Σι είμαι αίπεςη και σι δεμ είμαι; 

Θα πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ μιμθμβία πίζηεςξ ημο Ώβίμο Θάνημο ημο Βοβεκζημφ ακηί άθθδξ 

απάκηδζδξ: ―Μζζηεφς ηαζ μιμθμβχ ημκ Θευ Μαηένα, ιυκμκ άκανπμκ ηαζ ακαίηζμκ, πδβήκ ηαζ αζηίακ 

ημο Πζμφ ηαζ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ… Ώημθμοεχκηαξ, θμζπυκ, μθμηθδνςηζηά ηζξ απμθάζεζξ ηςκ επηά 

Ώβίςκ Λζημοιεκζηχκ Ξοκυδςκ ηαζ ηςκ εεμζυθςκ Μαηένςκ πμο δζέθαιρακ εζξ αοηέξ, πζζηεφς εζξ έκακ 

Θευκ Μαηένα πακημηνάημνα πμζδηήκ μονακμφ ηαζ βδξ μναηχκ ηε πάκηςκ ηαζ αμνάηςκ ηαζ εζξ έκα 

Ζφνζμκ Εδζμφκ Ρνζζηυκ‖. 

Βπμιέκςξ, αίνεζδ είκαζ δ πανέηηθζζδ απυ αοηή ηδκ επίζδιδ βναιιή, πμο πάναλακ μζ Άβζμζ Μαηένεξ 

ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, δζα ιέζμο ηςκ επηά μζημοιεκζηχκ ζοκυδςκ, δδθαδή δ αθθμίςζδ ηδξ βκήζζαξ ηαζ 

αοεεκηζηήξ πνζζηζακζηήξ πίζηδξ (=δ έβηονδ δζαδμπή ηςκ θυβςκ ημο Ρνζζημφ απυ ημοξ Ώπμζηυθμοξ). 
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17. Σι θα λέγασε για ση μεσάυπαςη σψμ ακξλξτθιώμ σηρ Εκκληςίαρ μαρ 

ςσημ καθξμιλξτμέμη Ελλημική; 

Ώζπαγυιαζηε ηα θυβζα ημο αεζικήζημο Θμκαπμφ Θςοζέςξ Ώβζμνείημο απυ άνενμ ημο ιε ακάθμβμ 

πενζεπυιεκμ: 

«…Ώκ πμφιε «εζνήκδ ζε υθμοξ» ηαζ υπζ «εζνήκδ πάζζ», θφζαιε ηα πνμαθήιαηα ηδξ Βηηθδζίαξ; Δ 

«πάνζξ» δεκ ημ ηαηαθαααίκμοιε, δ «πάνδ» ημ ηαηαθαααίκμοιε; Δ «ημζκςκία ημο Ώβίμο πκεφιαημξ» 

πχξ εα εζπςεεί; Οζ ζδιαίκεζ, αθήεεζα, «εζνήκδ», «πάνζξ», «ημζκςκία»;  

Βίκαζ, αδεθθμί ιμο, «ζδεαθζζηζηυ ηείπμξ» δ εεία Ηεζημονβία; Αεκ ιζθχ ηαευθμο βζα ιαβζηή βθχζζα 

εδχ. Δ ιεηάθναζδ ή δ ιεηαβθχηηζζδ ή υπςξ αθθζχξ ηδκ πμφιε πζζηεφεηε υηζ εα θφζεζ ημ ιεβάθμ 

πνυαθδια ημο ιδ εηηθδζζαζιμφ ηςκ πμθθχκ ακενχπςκ; Θήπςξ δδιζμονβήζεζ ηαζ ηυηε άθθα 

ζζπονυηενα ηείπδ; Θήπςξ έπμοιε ηυηε άθθεξ δζαζνέζεζξ θμαενέξ ζηδκ Βηηθδζία ιε ηδ κέα ή ηδκ 

παθαζά βθχζζα, υπςξ ιε ημ κέμ ή ημ παθαζυ διενμθυβζμ, παθαζμνευδμλμοξ ηαζ κεμνευδμλμοξ; Ώοημί 

πμο εηηθδζζάγμκηαζ ζοπκά, ζοκήεςξ δεκ παναπμκμφκηαζ. Ώοημί πμο δεκ εηηθδζζάγμκηαζ, ράπκμοκ ηαζ 

ανίζημοκ πνμθάζεζξ βζα ημκ δεζπυηδ, ημκ παπά, ημκ ράθηδ, ηδ βθχζζα ηαζ θμζπά. Ππεναάθθς ςξ 

ηαθυβενμξ;  

...Θήπςξ, αβαπδημί ιμο, πενκά ημ πκεφια ημο ηυζιμο ηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή γςή; Ζαζ ηα εέθμοιε 

υθα βνήβμνα, άιμπεα, εφημθα, πνυπεζνα; Ώκ βίκεζ ζήιενα έκα απυ ηα πμθθά επζηοπή βηάθμπ βζα 

ηαηάνβδζδ ηςκ κδζηεζχκ, εθεοεενία ηςκ πνμβαιζαίςκ ζπέζεςκ, ηαηάνβδζδ ημο νενμο, ηέθεζδ ηδξ 

εείαξ Ηεζημονβίαξ ζε ιζζή χνα, μπμζαδήπμηε χνα ηδξ διέναξ, ηαζ μ ηυζιμξ ρδθίζεζ ηαηά ηδ ιέβζζηδ 

πθεζμρδθία «καζ», δ Βηηθδζία εα πνέπεζ κα οπμηαπεεί ζηα αζηήιαηά ηδξ αθθαβήξ ηςκ ηαζνχκ; Λζ κέμζ 

ζήιενα δεκ εηηθδζζάγμκηαζ, βζαηί δεκ ηαηακμμφκ ηδ βθχζζα ηδξ εείαξ Ηεζημονβίαξ, βζαηί δεκ αημφκ 

εηθχκςξ ηζξ εοπέξ ημο ζενέςξ, βζαηί είκαζ ρδθά ηα ηέιπθα, βζαηί ηαεοζηενμφκ ημ πενμοαζηυ μζ 

ράθηεξ; Θεςνείηε υηζ είκαζ ζμαανά ηα επζπεζνήιαηα αοηά; Θα έβζκακ υθεξ αοηέξ ηαζ πμθθέξ άθθεξ 

αθθαβέξ ζηδ Αοηζηή «Βηηθδζία» ηαζ απέηοπακ παηαβςδχξ. 

 

18. Σι είμαι η βλαςυημία κασά σξτ Αγίξτ Πμεύμασξρ (Мσθ 12,31· Мκ 

3,24· Λκ 12,10); 

Ομ ιυκμ αιάνηδια πμο δεκ ζοβπςνείηαζ είκαζ δ αθαζθδιία ηαηά ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ, δδθαδή δ 

αιεηακμδζία. Λ ζ. Ρνοζυζημιμξ ιαξ θέεζ υηζ δεκ είκαζ ηυζμ θμαενυ ημ κα πέζεζ ηακείξ. Ώοηυ ζ‘ υθμοξ 

ιπμνεί κα ζοιαεί. Φμαενυ είκαζ ημ κα ιδκ πνμζπαεήζεζξ κα ζδηςεείξ. Ια παναιέκεζξ πεζιέκμξ. 

Ξημ ηαηά Θαηεαίμκ Βοαββέθζμ δζααάγμοιε: ―παζά αιανηία ηαζ αθαζθδιία αθεεήζεηαζ ημζξ 

ακενχπμζξ, δ δε ημο Μκεφιαημξ αθαζθδιία μοη αθεεήζεηαζ… μφηε εκ ης κοκ αζχκζ μφηε εκ ης 

ιέθθμκηζ‖ (Θαηε. ζα‘, 31 – 32). 

Λζ Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ δζδάζημοκ υηζ αθαζθδιία ηαηά ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ είκαζ δ 

ζοκεζδδηή ακηίεεζδ ζηδκ αθήεεζα. Ώθθά μζ άκενςπμζ ζηδκ πθεζμκυηδηα ημοξ ακηζηίεεκηαζ αζοκείδδηα 

ζηδκ αθήεεζα είηε βζαηί δεκ ηαηαθαααίκμοκ είηε βζαηί ζθάθθμοκ. Μνέπεζ κα πμκάιε βζ‘ αοημφξ ημοξ 

ακενχπμοξ ηαζ κα πνμζεοπυιαζηε βζ‘ αοημφξ, γδηχκηαξ απυ ημ Θευ κα ημοξ αμδεήζεζ κα ηαηαθάαμοκ 

ηδκ αθήεεζα ηαζ κα ημοξ δχζεζ ηδ δφκαιδ κα γήζμοκ ζφιθςκα ι‘ αοηή ηδκ αθήεεζα. 

π. Dimitri Dudko (Ρϊςοσ Ιερζασ) 

 

19. «Σα καλά και ςτμυέπξμσα σαιρ χτφαίρ ημώμ…οαπά σξτ Κτπίξτ 

αισηςώμεθα». Πξια είμαι σα "καλά και ςτμυέπξμσα"; 

Οα ηαθά ηαζ ζοιθένμκηα πμφ γδημφιε απυ ημκ Ζφνζμ, δεκ είκαζ εηείκα πμο μζ ημζιζημί άκενςπμζ 

μκμιάγμοκ ―ηαθά ηαζ ζοιθένμκηα‖. Αζυηζ «βζα ημφξ πζζημφξ είκαζ άθθμξ μ παναηηήναξ ηςκ 

ζοιθενυκηςκ, υπζ αοηυξ πμφ κμιίγεζ μ πμθφξ ηυζιμξ». 
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Λ πνζζηζακυξ βκςνίγεζ υηζ οπάνπεζ ροπή ηαζ άθθδ γςή, ηαζ αθέπεζ ηα πάκηα ιε ημ πνίζια ηδξ 

αζςκζυηδημξ.  

Σζηυζμ, επεζδή μζ πνζζηζακμί πμθθέξ θμνέξ δεκ βκςνίγμοιε ημ ζοιθένμκ ηήξ ροπήξ ιαξ, 

παναηαθμφιε ημκ Ρνζζηυ κα ιαξ δίκδ υ,ηζ Βηείκμξ ηνίκεζ ςξ ζοιθένμκ. 

Ηέβεζ μ ζενυξ Ρνοζυζημιμξ: «Αεκ βκςνίγεζξ εζφ εηείκα πμο ζε ζοιθένμοκ, υπςξ ηα βκςνίγεζ υ 

Θευξ πμθφ ηαθά. Μμθθέξ θμνέξ γδηάξ αθααενά ηαζ επζηίκδοκα πνάβιαηα, μ Θευξ υιςξ πμο 

εκδζαθένεηαζ πενζζζυηενμ βζα ηδκ ζςηδνία ζμο δεκ πνμζέπεζ ηδκ αίηδζδ, αθθά ζε ηάεε πενίπηςζδ 

θνμκηίγεζ βζα ημ ζοιθένμκ ζμο».  

Έηζζ μ πζζηυξ δεκ εθίαεηαζ εάκ δεκ θάαεζ εηείκμ πμο γήηδζε, δζυηζ πζζηεφεζ υηζ μ Ζφνζμξ είκαζ μ 

αάεεζ ζμθίαξ θζθακενχπςξ πάκηα μζημκυιςκ ηαζ ημ ζοιθένμκ πάζζκ απμκέιςκ. Ζαζ είηε θάαεζ 

απάκηδζδ ζημ αίηδια ημο είηε υπζ, εοπανζζηεί ηαζ δμλμθμβεί ηδκ αβάπδ Ομο.  

Βάκ δεκ θαιαάκμοιε απυ ημκ Θευ υ,ηζ γδημφιε, είκαζ επεζδή γδημφιε θίεμ ηαζ υπζ ημκ Ώνημ ηδξ 

γςήξ. «Ώξ είκαζ πκεοιαηζηά υθα ηα αζηήιαηα ζμο, ηαζ εα θάαεζξ μπςζδήπμηε», ημκίγεζ μ ζενυξ 

Ρνοζυζημιμξ.  

Λ ίδζμξ μ Ζφνζμξ ιαξ πνμηνέπεζ κα ιδκ γδημφιε αζήιακηα πνάβιαηα, δζυηζ, υπςξ ιαξ δζααεααίςζε, 

εκυξ έζηζ πνεία. Ζζ ειείξ ζηδκ εεία Ηεζημονβία γδημφιε απυ ημκ εευ ημκ μονάκζμ Ώνημ, ημκ Ρνζζηυ. 

Ώοηυξ είκαζ ημ Έκ ημ μπμίμ ιαξ ζοιθένεζ: Θαξ θένεζ υθμοξ ιαγί ημκηά ζημκ μονάκζμ Μαηένα.  

Ιερομονάχου Γρθγορίου, “Η Θ.Λειτουργία”, Αγιο Όροσ, 2006 

 

20. Γιασί μα είμαι σξ Ιςπαήλ και όφι άλλξρ ξ οεπιξύςιξρ λαξρ; Μόμξ σξ 

Ιςπαήλ οίςσετε εκείμα σα φπόμια ςσξ Θεό; Όλξι ξι άλλξι λαξί είφαμ διδαφθεί 

οεπί Θεξύ και Σξμ είφαμ αοξππίχει; 

Ζαη‘ ανπήκ είκαζ ακάβηδ κα λεηαεανίζμοιε ηδκ έκκμζα ημο «αβαπδιέκμο» θαμφ. Ομ υηζ μ Θευξ 

πνδζζιμπμίδζε έκα θαυ ζημ ζπέδζμ ηδξ ζςηδνίαξ ηδξ ακενςπυηδηαξ δε ζδιαίκεζ υηζ δεκ αβαπμφζε 

ημοξ άθθμοξ θαμφξ.  

Ώκηίεεηα, πνδζζιμπμζεῖ έκα θαυ βζα ηδκ «ζοζηδιαηζηυηενδ» εθανιμβή ημο ζπεδίμο ηδξ ζςηδνίαξ 

υθςκ ηςκ άθθςκ. Θμζάγεζ ιε ηδκ πνμζπάεεζα ημο ηαθθζενβδηή πμο λεπςνίγεζ ηάπμζμ ιζηνυ ηαζ 

πνμζηαηεοιέκμ πχνμ ζημ πςνάθζ ημο βζα κα ζπείνεζ ηαζ κα ηαθθζενβήζεζ εηεί ηα κέα θοηά, ηα μπμία 

ανβυηενα εα ιεηαθοηεφζεζ. Αε ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ αβκμεί ημ οπυθμζπμ 

πςνάθζ. Ώκηίεεηα, πνάηηεζ έηζζ βζα ημ ηαθυ ηδξ ζμδεζάξ.  

Ζάπςξ έηζζ ηζκείηαζ ηαζ μ Θευξ βζα ηδ ζςηδνία ηδξ ακενςπυηδηαξ. Δ ζζημνία, υιςξ, δεκ ανπίγεζ ιε 

ηδκ επζθμβή εκυξ θαμφ, αθθά ιε ηδκ επζθμβή εκυξ πνμζχπμο, ημο Ώαναάι, πμο ελαζηίαξ ηδξ πίζηδξ 

ημο δζαηνίκεηαζ ιέζα απυ έκα εζδςθμθαηνζηυ πενζαάθθμκ.  

Μνμδβμοιέκςξ, μ Θευξ δεκ «έηνορε» ημκ εαοηυ ημο απυ ημοξ ακενχπμοξ. πςξ θαίκεηαζ απυ ηα 

πνχηα ηεθάθαζα ηδξ Γέκεζδξ, μζ άκενςπμζ ιεηά ηδκ έηπηςζή ημοξ απυ ημκ πανάδεζζμ επζθέβμοκ κα 

απμιαηνοκεμφκ απυ ημ Θευ, ηαζ ιάθζζηα επζδζχημοκ –ζε ιζα ηίκδζδ αθαγμκείαξ- ημ ηηίζζιμ εκυξ 

ιμκαδζημφ μζημδμιήιαημξ ςξ έιαθδια ηδξ δφκαιήξ ημοξ, ημ βκςζηυ πφνβμ ηδξ ΐααέθ πμο ηαηέθδλε 

ζε απμηοπία ηδξ μθμηθήνςζήξ ημο.  

Θεηά απυ ημ πενζζηαηζηυ ιε ημ Ιχε ηαζ ημκ ηαηαηθοζιυ δεκ πανμοζζάγεηαζ ηακέκα άθθμ πνυζςπμ 

ζηδ ΐίαθμ πμο κα έπεζ βκχζδ ημο αθδεζκμφ Θεμφ ηαζ δ ακενςπυηδηα θαίκεηαζ κα απμιαηνφκεηαζ 

εκηεθχξ απυ ημκηά ημο. Έηζζ μ Θευξ επζθέβεζ ημκ εοθααή εζδςθμθάηνδ Ώαναάι πμο ηαημζηεί ζηδ 

Θεζμπμηαιία, ζηδκ πυθδ Λφν, ιζα πυθδ ζδζαίηενα εκδζαθένμοζα θυβς ηςκ ζφβπνμκςκ ανπαζμθμβζηχκ 

εονδιάηςκ, ηαζ ημο απμηαθφπηεηαζ.  

Λ Ώαναάι δεκ είκαζ «Βαναίμξ». Αεκ είκαζ ηακ παθαζζηίκζμξ. (Δ Λον απέπεζ εηαημκηάδεξ πζθζυιεηνα 

απυ ηδκ πχνα ημο Εζναήθ). Δ ακηαπυηνζζή ημο ζημ ηάθεζια ημο Θεμφ ημκ ηάκεζ κα αθήζεζ ηδκ 

παηνίδα ημο ηαζ ημοξ ζοββεκείξ ημο. Λ βζμξ ημο Εζαάη ηαζ μ εββμκυξ ημο Εαηχα, πμο μκμιάζηδηε 

Εμφδαξ, είκαζ αοημί πμο ζοκεπίγμοκ ιζα υιμζα πνμζςπζηή ζπέζδ ιε ημ Θευ. Θέπνζ ηυηε ημ εέια ηδξ 

απμηάθορδξ ημο Θεμφ αθμνά μοζζαζηζηά ιία μζημβέκεζα.  
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Λ Εμοδασηυξ θαυξ, απυ απθή μζημβέκεζα πμφ ήηακ, δζαιμνθχκεηαζ ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ζημ 

Ώζβοπηζαηυ πενζαάθθμκ, ιεηά ηδκ ιεηαηυιζζδ ημο Εαηχα ιε ηα παζδζά ημο ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ εηεί. 

Θε ηδ βκςζηή ζζημνία ημο Φαναχ ηαζ ημο Θςοζή, μ Βανασηυξ θαυξ απμηηά εεκζηή ζοκείδδζδ ηαζ 

οπυζηαζδ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζή ημο απυ ηδκ Ώίβοπημ, υηακ ακαγδηά, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο Θεμφ, 

παηνίδα.  

Ώπυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ δεκ είκαζ ζςζηυ κα ιζθμφιε βζα «επζθμβή» θαμφ πμο πνμτπήνπε –

μπυηε αοηυ πζεακυκ κα άθδκε πενζεχνζα οπμηίιδζδξ άθθςκ θαχκ- αθθά βζα «ηαηαζηεοή» κέμο θαμφ 

πμο ελοπδνεηεί ημ ζπέδζμ ημο Θεμφ.  

Γζ‘ αοηυ ηαζ μκμιάζηδηε «πενζμφζζμξ», ακήηεζ ζημ Θευ, απμηεθεί ηηήια ημο. Βκκμείηαζ πςξ ζημ 

ιεηαλφ μζ άκενςπμζ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα εκηάζζμκηαζ ζημ θαυ αοηυ, υπςξ π.π. ζοκέαδ ιε ηδ Νμοε 

ηδ Θςααίηζζζα, πμο ιάθζζηα ηαηαβνάθδηε ηαζ ζημ βεκεαθμβζηυ δέκηνμ ημο Ρνζζημφ. Μανυθα αοηά, 

ζηδκ Μαθαζά Αζαεήηδ είκαζ έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ ακαβκχνζζδξ ιεκ ηδξ δφκαιδξ ημο Θεμφ ημο 

Εζναήθ –υηακ μζ ζοβηονίεξ θένκμοκ ημοξ θαμφξ ημκηά, πςνίξ αοηυ κα μδδβεί ημοξ εζδςθμθάηνεξ ζε 

άνκδζδ ηδξ πίζηδξ ζημοξ δζημφξ ημοξ εεμφξ. Ομ εέια αοηυ, υιςξ, ζπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε ηδκ 

βεκζηυηενδ ενδζηεοηζηή ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ ςνζιυηδηα ηςκ 

ακενχπςκ ηδξ επμπήξ. 

οφία Χαςιϊτθ, Δρ. Θεολογίασ 

 

21. Είμαι ςψςσό μα οπξςκτμξύμε σιρ Εικόμερ; Μήοψρ ςτμιςσά ατσό 

ειδψλξλασπεία; 

Ιαζ, εα οπήνπε μ ηίκδοκμξ κα επνυηεζημ βζα εζδςθμθαηνζηή πνάλδ: 

1μκ, ακ ηα πνυζςπα πμο αβζμβναθμφκηαζ δεκ ήηακ οπανηηά. 

2μκ, ακ μζ εζηυκεξ ελζζημνμφζακ βεβμκυηα ρεοδή ηαζ ιδ βεκυιεκα ηαζ 

3μκ, ακ ηζιμφζαιε ηαζ πνμζηοκμφζαιε ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ εζηυκςκ (λφθμ, πανηί, βοαθί, πνοζυ 

ηθπ) ηαζ υπζ ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ. 

ιςξ, δεκ ηζιάιε μφηε θαηνεφμοιε ημ λφθμ ηαζ ηα πνχιαηα, αθθά ηζιάιε ηα πνυζςπα, πμο 

εζημκίγμκηαζ ι‘αοηά ηα οθζηά. Βπίζδξ, πςξ βίκεηαζ κα έπμοιε ηυζεξ εαοιαημονβέξ εζηυκεξ, ακ 

επνυηεζημ βζα εζδςθμθαηνεία; Οα είδςθα, εκ πνχημζξ, πανζζηάκμοκ ακφπανηηα υκηα, ακφπανηημοξ 

εεμφξ, πμο ένπμκηαζ ζηδκ φπανλδ ιυκμ ιε ηζξ εζδςθζηέξ απεζημκίζεζξ ηαζ ελαθακίγμκηαζ αιέζςξ ιυθζξ 

ηα είδςθα ηαηαζηναθμφκ. 

Δ δζδαζηαθία ηδξ αβίαξ ιδηέναξ ιαξ Λνευδμλδξ Βηηθδζίαξ βζα ηδκ μνεή ηζιή ηαζ πνμζηφκδζδ ηςκ 

αβίςκ εζηυκςκ είκαζ ζαθήξ ηαζ λεηάεανδ. Οζιάιε ημ εζημκζγυιεκμ πνυζςπμ. Δ πνμζηφκδζδ ιεηαααίκεζ 

ζημ πνυηοπμ ηαζ υπζ ζηδκ φθδ. 

Δ εζηυκα, δεκ είκαζ δζαημζιδηζηυ ζημζπείμ, μφηε αηυιδ ηαζ ιζα απθή εζημκμβνάθδζδ ηδξ Γναθήξ. 

Βίκαζ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ θεζημονβίαξ, απμηεθεί « ιέζμ βζα κα βκςνίζμοιε ημ Θευ ηαζ κα 

εκςεμφιε ιαγί Ομο».  

Λζ πνζζηζακζηέξ εζηυκεξ πανζζηάκμοκ οπανηηά πνυζςπα ηαζ βεβμκυηα, ημκ Ρνζζηυ, ηδκ Ππεναβία 

Θεμηυημ, ημοξ αβίμοξ. θεξ μζ ζηδκέξ απυ ημκ αίμ ηαζ ηδκ δνάζδ ημο Ρνζζημφ ιαξ είκαζ ζζημνζηά 

βεβμκυηα. Θυκμκ εάκ δεκ είπακ ζοιαεί, έπνεπε κα ιδ γςβναθίγμκηαζ. Βθ‘ υζμκ υιςξ είκαζ πναβιαηζηά 

βεβμκυηα, δ πανάζηαζδ ημοξ δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ πνμξ ημ ρεφδμξ ηςκ εζδχθςκ. 

H εζηυκα δεκ είκαζ αοημζημπυξ, αθθά ιέζμκ, ιε ημ μπμίμ μ πζζηυξ ακάβεηαζ εζξ έκκμζακ, ικήιδ ημο 

εεανέζημο αίμο ημο εζημκζγμιέκμο αβίμο ηαζ έηζζ πνμηνέπεηαζ ζε μιμίςζή ημο, πμο απμηεθεί ηαζ ηδκ 

ηζιή ημο εζημκζγμιέκμο αβίμο ή ιάνηονμξ 

Λ άβζμξ Εςάκκδξ μ Ααιαζηδκυξ βνάθεζ: «μ ιδ πνμζηοκχκ επενυξ εζηζ ημο Ρνζζημφ ηαζ ηδξ Ώβίαξ 

Θεμηυημο ηαζ ηςκ Ώβίςκ, εηδζηδηήξ δε ημο δζααυθμο ηαζ ηςκ δαζιυκςκ, ένβς επζδεζηκφιεκμξ ηδκ 

θφπδκ, υηζ μζ άβζμζ ημο Θεμφ ηζιχκηαζ ηαζ δμλάγμκηαζ, μ δε δζάαμθμξ ηαηαζζπφκεηαζ. Δ βαν εζηχκ 

ενζάιαςζίξ εζηζ ηαζ θακένςζζξ ηαζ ζηδθμβναθία εζξ ικήιδκ ηδξ κίηδξ ηςκ ανζζηεοζάκηςκ ηαζ ηδξ 

αζζπφκδξ ηςκ δηηδεέκηςκ ηαζ ηαηααθδεέκηςκ». 
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Δ δε Γ‘ Λζημοιεκζηή Ξφκμδμξ αλζμπμζχκηαξ ηδκ εεμθμβζηή δζδαζηαθία ημο Ώβίμο Εςάκκμο ημο 

Ααιαζηδκμφ, δζεηήνολε υηζ « δ ηδξ εζηυκμξ ηζιή επί ημ πνςηυηοπμκ δζαααίκεζ» ηαζ υπζ ζηδκ φθδ απυ 

ηδκ μπμία είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ δ ζενά εζηχκ. Λζ εζηυκεξ ιάθζζηα ηςκ αβίςκ δεκ είκαζ απθέξ 

ακαικδζηζηέξ παναζηάζεζξ, υπςξ μζ θςημβναθίεξ ηςκ ζοββεκχκ ηαζ θίθςκ, αθθά ιεηέπμοκ ηαζ αοηέξ 

ζημκ αβζαζιυ θυβς ηδξ ιοζηζηήξ ηαζ αμνάημο ζπέζεςξ ημοξ πνμξ ηα πνςηυηοπα ημοξ αβίμοξ. Δ 

άηηζζηδ εκένβεζα ηαζ πάνδ ημο Μακαβίμο Μκεφιαημξ, πμο εκμζηεί ζημοξ αβίμοξ, πανζηχκεζ ηα ζχιαηα 

ημοξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηα άβζα θείρακα ημοξ ηαζ πενκά ηαζ ζηζξ αβίεξ εζηυκεξ ημοξ, πμο βζα ημκ θυβμ 

αοηυ εαοιαημονβμφκ. 

Ξίβμονα οπάνπμοκ ιειμκςιέκα πενζζηαηζηά ηαζ έηηνμπα πμο βίκμκηαζ ιε ηζξ εζηυκεξ (ππ 

ακαζηεκάνδδεξ), υιςξ αοηά ηα θαζκυιεκα είκαζ ηαηαδζηαζηέα απυ ηδκ εηηθδζία ιαξ ηαζ ζοκζζημφκ ζε 

έκα ααειυ θυβς ηδξ ηαηήξ πνήζδξ ηδξ εζηυκαξ, δεζζζδαζιμκία. Βίκαζ υιςξ εθάπζζηα αοηά ηα 

παναδείβιαηα ηαηήξ πνήζδξ εζηυκςκ ηαζ δεκ ιπμνμφιε, ζηδνζγυιεκμζ ζε ιζα εηηνμπή πμο ιπμνεί κα 

οπάνπεζ, κα δζαβνάρμοιε ηζξ εζηυκεξ απυ ηδκ πίζηδ ιαξ. 

 

22. Σι είμαι η κασαλαλιά και σι η κασάκπιςη; 

ΚΑΣΑΛΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΡΙΙ 

ΖΏΜΛΕΛΞ Γένμκηαξ, πμφ ενςηήεδηε απυ ημοξ αδεθθμφξ ηί είκαζ ηαηαθαθζά ηαί ηί ηαηάηνζζζξ, έδςζε 

ηήκ αηυθμοεδ έλήβδζζ: 

Θέ ηήκ ηαηαθαθζά θακενχκεζ ηακείξ ηά ηνοθά εθαηηχιαηα ημτ άδεθθμφ ημο. Θέ ηήκ ηαηάηνζζζ 

ηαηαδζηάγεζ ηά θακενά. ―Ώκ εζπή ηακείξ θυβμο πάνζ, πχξ υ ηάδε αδεθθυξ είκαζ ιέκ ηαθμπνμαίνεημξ ηαί 

αβαευξ, άθθα ημτ θείπεζ ή δζάηνζζζ, αοηυ είκαζ ηαηαθαθζά. ―Ώκ υιςξ είπή υηζ υ δείκα είκαζ πθεμκέηηδξ 

ηαί θζθάνβονμξ, ημΰημ είκαζ ηαηάηνζζζξ, βζαηί ιέ ηυ θυβμ αοηυ ηαηαδζηάγεζ ηίξ πνάλεζξ ημΰ πθδζίμκ 

ημο.  

Δ ηαηάηνζζζξ είκαζ πεζνυηενδ απυ ηήκ ηαηαθαθζά. 

ΜΔΓΏΙ ηάπμηε αζνεηζημί ζημκ ζζμ Μμζιέκα ηζ‘ άνπζζακ κά θέβμοκ ηαηδβμνίεξ εκακηίμκ ημΰ 

Ώνπζεπζζηυπμο Ώθελακδνείαξ. Λ ―Λζζμξ ηυηε ζδηχεδηε επάκς, έδςζε εκημθή ζημκ οπμηαηηζηυ ημο κά 

ημοξ έημζιάζδ θαβδηυ ηαί αβήηε έλς απυ ηυ ηεθθί, βζά κά ιή ιμθφκδ η‘ αοηζά ημο.  

 

ΒΙΏΞ Γένμκηαξ πκεοιαηζηυξ ζοιαμοθεφεζ: ―Ώκ ζοιαή πμηέ κά ηαηαηνίκδξ ηυκ αδεθθυ ζμο ηαί ζέ 

ηφρδ βζ‘ αοηυ ή ζοκείδδζί ζμο, πήβαζκε εοεφξ κά ηυκ ανήξ, έλμιμθμβήζμο υηζ ηυκ ηαηέηνζκεξ ηαί 

γήηδζε ημο ζοββκχιδ. Μνυζεπε ζηυ έλδξ κά ιή ζέ παναζφνδ μ δζάαμθμξ ζ‘ αοηυ ημ αιάνηδια, βζαηί 

δ ηαηαθαθζά είκαζ εάκαημξ ηδξ ροπήξ. ―Ώκ έθεδ ηάπμζμξ άθθμξ ζε ζέκα ηζ‘ ανπίζδ κα ηαηδβμνή ηαζ κα 

ηαηαηνίκδ έκα ηνίημκ, πνυζελε ηαθά ιήπςξ παναζονεήξ ηαζ ημο εζπήξ: «δίηαζμ έπεζξ, έηζζ είκαζ». 

Ζαθθίηενα κά ζςπάζδξ ή κα ημο εζπήξ: «Έβχ, αδεθθέ ιμο, είιαζ ηαηαδζηαζιέκμξ βζά ηζξ αιανηίεξ ιμο 

δέκ έπς δζηαίςια κά ηαηαδζηάγς άθθμκ». Θ‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαζ ημκ εαοηυ ζμο ζχγεζξ ηαζ ημκ 

αδεθθυκ ζμο. 

 

Λ ΏΐΐΏΞ Ππενέπζμξ δίκεζ ηδκ αηυθμοεδ ζοιαμοθή ζημοξ εβηναηείξ ηαζ κδζηεοηάξ: 

Φάβε ηνέαξ ηαζ πζεξ ηναζί ηαζ ιδ ηαηαηνχβδξ ιε ηδκ ηαηαθαθζά ηζξ ζάνηεξ ημο άδεθθμφ ζμο.  

Ζαί πάθζ: 

Ζαηαθαθχκηαξ μ υθζξ ημκ Θευ, επέηοπε κά αβάθδ ημοξ πνςημπθάζημοξ απυ ημκ Μανάδεζζμ. Ομ ίδζμ 

ηάκεζ ηζ‘ εηείκμξ πμο ηαηαθαθεί ημκ πθδζίμκ ημο• ααναίκεζ ηδκ ροπή ημο ηαζ παναζφνεζ ζημ ηαηυ 

εηείκμκ πμο ημκ αημφεζ. 

 

ΒΙΏΞ ΏΓΕΛΞ Γένμκηαξ είδε ιζα ιένα ιε ηα ιάηζα ημο ηάπμζμκ αδεθθυ κα πέθηδ ζε αανφ αιάνηδια, 

ηζ‘ υπζ ιυκμ δεκ ημκ ηαηέηνζκε, αθθά έηθαρε ηαζ είπε: «Ώοηυξ έπεζε ζήιενα ηζ‘ εβχ έλάπακημξ αφνζμ. 

Ζζ‘ αοηυξ ιεκ πςνίξ άθθμ εα ιεηακμήζδ, εκχ εβχ δεκ είιαζ αέααζμξ βζ‘ αοηυ». 
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ΑΒΙ ΒΕΙΏΕ, αθήεεζα, κ‘ άπμνδ ηαζ κα ελίζηαηαζ μ άκενςπμξ ηαζ κα πάκδ ηονζμθεηηζηά ημ κμο ημο – 

βνάθεζ μ Ώβζμξ Θάλζιμξ μ Λιμθμβδηήξ – υηακ ζηέπηεηαζ πςξ μ ιεκ Θευξ ηαζ Μαηήν δεκ ηνίκεζ ηακέκα, 

υθδ δε ηδκ ηνίζζ έπεζ παναδχζεζ ζημκ Πζυκ Ομο, μ δε Πζυξ δζδάζηεζ «ιδ ηνίκεηε, ίκα ιδ ηνζεήηε» ηαζ μ 

Ώπυζημθμξ Μαφθμξ επίζδξ, «ιδ πνμ ηαζνμφ ηνίκεηε, έςξ ακ έθεδ μ Ζφνζμξ» ηαζ «εκ ς βαν ηνίκεζξ ημκ 

έηενμκ, ζεαοηυκ ηαηαηνίκεζξ», μζ δε άκενςπμζ, αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ ηζξ δζηέξ ημοξ αιανηίεξ, 

αθαζνμφκ ημ δζηαίςια ημο Πζμφ κα ηνίκδ ηαζ, ζακ άκαιάνηδημζ, ηνίκμοκ μζ ίδζμζ ηαζ ηαηαδζηάγμοκ μ 

έκαξ ημκ άθθμκ; Λ Λονακυξ έλίζηαηαζ βζ‘ αοηυ ηζ‘ δ βδ θνίηηεζ, εκχ αοημί, ζακ ακαίζεδημζ, δε 

κμζχεμοκ ηαιιζά κηνμπή. 

 

ΒΙΏΞ ιμκαπυξ ζ‘ έκα Ζμζκυαζμ, αιεθήξ ζηα πκεοιαηζηά, έπεζε αανεζά άννςζημξ ηζ‘ ήθεε δ χνα ημο 

κα πεεάκδ. Λ Δβμφιεκμξ ηζ‘ υθμζ μζ αδεθθμί ημκ πενζηοηθχζακε βζα κα ημο δχζμοκ εάννμξ ζηζξ 

ηεθεοηαίεξ ημο ζηζβιέξ. Μαναηήνδζακ υιςξ έηπθδηημζ, πςξ μ αδεθθυξ ακηίηνογε ημκ εάκαημ ιε 

ιεβάθδ αηαναλία ηαί ροπζηή βαθήκδ.- Μαζδί ιμο, ημο είπε ηυηε μ Δβμφιεκμξ, υθμζ εδχ λεφνμιε πςξ 

δεκ ήζμοκ ηαζ ηυζμ επζιεθήξ ζηα ηαεήημκηα ζμο. Μχξ πδβαίκεζξ ιε ηυζμ εάννμξ ζηδκ άθθδ γςή; 

- Βίκαζ αθήεεζα, Ώααά, ρζεφνζζε μ εημζιμεάκαημξ, πςξ δεκ ήιμοκ ηαθυξ ιμκαπυξ. Βκα πνάβια υιςξ 

εηήνδζα ιε αηνίαεζα ζηδ γςή ιμο: Αέκ ηαηέηνζκα πμηέ ιμο άκενςπμ. Γζ‘αοηυ ζημπεφς κα εζπχ ζημ 

Αεζπυηδ Ρνζζηυ, υηακ πανμοζζαζηχ εκχπζμκ Ομο: «Ξο, Ζφνζε, είπεξ, ιδ ηνίκεηε, ίκα ιδ ηνζεήηε», ηζ‘ 

εθπίγς δηζ δεκ εα ιε ηνίκδ αοζηδνά. 

- Μήβαζκε εζνδκζηά ζηα αζχκζμ ηαλίδζ ζμο, παζδί ιμο, ημο είπε ιε εαοιαζιυ μ Δβμφιεκμξ. Βζφ 

ηαηχνεςζεξ, πςνίξ ηυπμ κα ζςεήξ. 

 

ΒΙΏΞ ιμκαπυξ έπεζε ηάπμηε ζε ιεβάθμ ζθάθια ηζ‘ μ Μνμσζηάιεκμξ ηδξ ζηήηδξ ημκ έδζςλε. ηακ 

ημ έιαεε μ ‗Ώαααξ ΐεκζαιίκ, πήνε ηα θίβα πνάβιαηα ημο ηαζ ζδηχεδηε κα θφβδ λςπίζς ημο. 

Ζζ‘ εβχ αιανηςθυξ είιαζ, έθεβε ζημοξ αδεθθμφξ πμο ημκ ειπυδζγακ. 

 

ΜΔΓΒ ηάπμηε έκαξ αδεθθυξ απυ ηδ ζηήηδ ζε ηάπμζμ Γένμκηα ακαπςνδηή ηαζ ημο είπε βζα ηάπμζμκ 

άθθμκ αδεθθυ πςξ είπε πέζεζ ζε ιεβάθμ ζθάθια.- ―Σ, πμθφ άζπδια έηακε, είπε ζηεκμπςνδιέκμξ μ 

Γένμκηαξ.‖ Πζηενα απυ θίβεξ διένεξ ζοκέαδ κα πεεάκδ μ ιμκαπυξ πμο έζθαθε. ―Ώββεθμξ Ζονίμο ηυηε 

πήβε ζημκ ακαπςνδηή, ηναηχκηαξ ηδκ ροπή ημο. 

- Ώοηυξ πμο ηαηέηνζκεξ, ημο είπε, πέεακε. Μμο μνίγεζξ κα ημκ ηαηαηάλς;- Ήιανημκ, εθχκαλε ιε 

δάηνοα μ Γένμκηαξ. Ζζ‘απυ ηυηε παναηαθμφζε ηάεε ιένα ημκ Θευ κά ημκ ζοβπςνέζεζ. 

(Η απάντθςθ από το Γεροντικόν εκδ. Ρθγοπουλου 1983 ςελ 360-362)  

 

23. Σι είμαι η αγαθή οπξαίπεςη; Γιασί κάοξιξρ έφει κακή και κάοξιξρ καλή 

οπξαίπεςη; Παίζει πόλξ σξ οεπιβάλλξμ; 

Μνμαίνεζδ εα πεζ, πνυεεζδ βζα ηάηζ. Θα πεζ, επζθέβς εθεφεενα, πςνίξ ηαηακαβηαζιυ, πςνίξ 

ηαεμδήβδζδ, είκαζ αοηυ πμο μ Εενυξ Ρνοζυζημιμξ ημ μκμιάγεζ «βκχιδ». Δ βκχιδ ακαθένεζ, «αζηία 

βίκεηαζ πάκηςκ ηςκ αβαεχκ». Βίκαζ δε ηυζμ ιεβάθδ δ αλία ηδξ, ηαηά ημκ ίδζμ, χζηε «Θάνηονα, μοπί 

εάκαημξ πμζεί ιυκμκ, αθθά ηαζ πνυεεζζξ», δδθαδή αοηυξ πμο έπεζ αβαεή πνυεεζδ ηαζ δ αβάπδ ημο 

ζημκ Θευ λεπενκάεζ ηάεε υνζμ χζηε ηαζ ηδκ γςή ημο κα δχζεζ βζα Ώοηυκ, ηυηε είκαζ ιάνηοναξ εη 

πνμεέζεςξ. 

Βπίζδξ ιαξ θέεζ «Μακηαπμφ δ πνμαίνεζζξ αζηία, πακηαπμφ δ βκχιδ ηονία», (ΒΜΒ 31, 82). 

Αδθαδή ζε υηζ ηάκμοιε έπμοιε ηδκ δζάεεζδ (πνμαίνεζδ) αθθά αοηυ πμο ηεθζηά εα επζθέλμοιε 

(βκχιδ=απυθαζδ) εα είκαζ αοηυ πμο εα δζαπςνίζεζ ηαζ ημ ακ δ πνμαίνεζδ ιαξ είκαζ ηαθή ή ηαηή. 

Δ αβαεή πνμαίνεζδ είκαζ θςθζαζιέκδ ζηδκ ηανδζά ιαξ ηαζ είκαζ ηανπυξ ΖΏΕ ημο πνμζςπζημφ ιαξ 

αβχκα, αθμφ: Μαθεφμκηαξ ιε ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηα πάεδ ιαξ, έπμκηαξ ηαπείκςζδ ηαζ ειπζζημζφκδ 

ζημκ Θευ, ζοκενβεί ηαζ δ Θεία Ράνδ ηαζ δ αβαεή πνμαίνεζδ απμηηά θοζζηυηδηα. Θδκ λεπκάιε υηζ υθα 

ηα ηαθά ηα δίκεζ ζημκ άκενςπμ δ Θεία Ράνδ. (π Μμνθφνζμξ) 
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Λ Θ. ΐαζίθεζμξ ιαξ θέεζ: ―Θεχ ημίκοκ μο ημ δκαβηαζιέκμκ θίθμκ, αθθά ημ ελ ανεηήξ 

ηαημνεμφιεκμκ. Ώνεηή δε εη πνμαζνέζεςξ ηαζ μοη ελ ακάβηδξ βίκεηαζ. Μνμαίνεζζξ δε ηςκ εθ‘ διίκ 

ήνηδηαζ, ημ δε εθ‘ διίκ εζηζ ημ αοηελμφζζμκ‖ 

Μμθφ ζδιακηζηή αοηή δ παναηήνδζδ, υηζ μ Θευξ δεκ αβαπά υ,ηζ βίκεηαζ ακαβηαζηζηά. Βπίζδξ, μ Θ. 

ΐαζίθεζμξ παναηδνεί υηζ δ θμβζηή ηηίζδ είκαζ πνμαζνεηζηή ηαζ έιπναηημξ, εκχ δ άθμβδ ηηίζδ είκαζ 

απνμαίνεηδ ηαζ αηίκδηδ. (Θδηνμπμθίηδξ Ιαοπάηημο Εενυεεμξ) 

Βπίζδξ μ ίδζμξ θέεζ: ―Μμζήζμιεκ ακενςπμκ, Βίπεκ υ Θευξ, ηαη‘ εζηυκα ηαζ ηαε‘ υιμίςζζκ. Ομ έκα, 

δδθαδή ημ ηαη‘ εζηυκα, ημ ακάβμοιε ζηδκ ηηίζδ ημο Θεμφ, εκχ ημ άθθμ, ημ ηαε‘ μιμίςζζκ, κα ημ 

επζηφπμοιε ιε ηδκ ηαθή ιαξ πνμαίνεζδ‖. 

Βκχ μ άβζμξ Αδιήηνζμξ ημο Νμζηχα θέβεζ: ―Θε άθδζε μ Θευξ βζα κ‘ αβςκζζεχ κα βίκς υιμζμξ ι‘ 

Ώοηυκ.‖ 

Έηζζ θμζπυκ, ηαηά ηδκ εζηυκα είιαζ θμβζηυξ, εκχ ηαηά ηδκ μιμζυηδηα είιαζ πνζζηζακυξ.. Ξοκεπχξ κα 

βκςνίγμοιε υηζ ημ ηαη‘ εζηυκα ημο Θεμφ είκαζ ηαζ ζηδκ ροπή ημο απίζημο ακενχπμο, εκχ ημ ηαε‘ 

μιμίςζζκ είκαζ δοκαηυκ ιυκμκ ζημοξ εκάνεημοξ πνζζηζακμφξ. (β.Δθίε Ζθευπα) 

Λ Άβζμξ Ώκηχκζμξ ιαξ θέεζ: Δ θμβζηή ροπή, ιέκμκηαξ αιεηαηίκδηδ ζηδκ ηαθή πνμαίνεζδ (δζάεεζδ), 

παθζκαβςβεί ζακ η‘ αθυβα ημ εοιζηυ ηαζ ημ επζεοιδηζηυ ηαζ κζηχκηαξ ηα αηαηαθυβζζηα πάεδ ηδξ, ηα 

πενζζθίββεζ ηαζ ηαηααάθθμκημξ ηα ζηεθακχκεηαζ ηαζ αλζχκεηαζ κα έπεζ ηαημζηία ζημοξ μονακμφξ. Ώοηυ 

είκαζ έπαεθμ κίηδξ ηαζ ηςκ ηυπςκ, πμο θαιαάκεζ απυ ημκ Θευ πμο ηδκ έηηζζε. 

Δ ηαηία είκαζ πάεμξ ηδξ φθδξ (οθζηυ). Λ Θευξ δεκ είκαζ αίηζμξ ηδξ ηαηίαξ, άθθα ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ 

επζζηήιδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα κα δζαηνίκμοκ ημ αβαευ ηαζ ημ ηαηυ, ηαεχξ ηαζ ημ αοηελμφζζμκ, ηα έδςζε 

ιε ημ παναπάκς ζημοξ ακενχπμοξ. Βηείκδ πμο βεκκά ηα πάεδ ηδξ ηαηίαξ, είκαζ δ αιέθεζα ηαζ δ 

μηκδνία ηςκ ακενχπςκ. Γζαηί μ Θευξ είκαζ ηαε‘ μθμηθδνίακ ακαίηζμξ. 

Βλ άθθμο μζ δαίιμκεξ έβζκακ πμκδνμί ιε δζηή ημοξ πνμαίνεζδ βκχιδξ (εηθμβή), υπςξ αηνζαχξ ηαζ 

μζ πενζζζυηενμζ ηςκ ακενχπςκ. 

Λ ζζμξ Εςάκκδξ μ Ααιαζηδκυξ ιαξ θέεζ υηζ δ πνμαίνεζδ ακήηεζ ζηζξ γςηζηέξ δοκάιεζξ ηδξ ροπήξ: 

«Γςηζηέξ δοκάιεζξ ηδξ ροπήξ, δδθαδή επζεοιδηζηέξ, είκαζ δ αμφθδζδ ηαζ δ πνμαίνεζδ. 

Δ αμφθδζδ είκαζ ηάπμζα θοζζηή εέθδζδ, δδθαδή θοζζηή ηαζ θμβζηή επζεοιία ηάπμζμο πνάβιαημξ. 

Ππάνπεζ, δδθαδή, ιέζα ζηδκ ροπή ημο ακενχπμο δφκαιδ ηδξ θμβζηήξ επζεοιίαξ. ηακ, θμζπυκ, δ 

θμβζηή επζεοιία ηζκδεεί θοζζηά πνμξ ηάπμζμ πνάβια, θέβεηαζ αμφθδζδ· 

Έπεζηα, ιεηά απυ ηδ αμφθδζδ, αημθμοεεί δ ένεοκα ηαζ δ ελέηαζδ. Ζαζ ιεηά απ‘ αοηά, ακ ελανηάηαζ 

απυ ιαξ, αημθμοεεί αμοθή, δδθαδή απυθαζδ. Ζαζ «αμοθή» είκαζ επζεοιία βζα κα ενεοκήζμοιε αοηά 

πμο πνέπεζ κα πνάλμοιε. Ξηέθηεηαζ, δδθαδή, ηάπμζμξ, ακ πνέπεζ κ‘ αζπμθδεεί ιε ηδκ οπυεεζδ ή υπζ. 

Έπεζηα ζηέθηεηαζ ημ ηαθφηενμ, ηαζ αοηυ θέβεηαζ δζάηνζζδ. Ξηδ ζοκέπεζα, απμδέπεηαζ ηαζ αβαπά 

αοηυ πμο έηνζκε ιε ηδ ζηέρδ ημο, ηαζ αοηυ μκμιάγεηαζ ζοβηαηάεεζδ. 

Έπεζηα, ιεηά ηδκ απμδμπή, ένπεηαζ δ πνμαίνεζδ, δδθαδή δ επζθμβή· πνμαίνεζδ δδθαδή είκαζ δ 

εηθμβή ημο εκυξ ιεηαλφ δφμ πναβιάηςκ, κα πνμηζιήζμοιε αοηυ ακηί βζα ημ άθθμ. 

Ζαηυπζκ, ζπεφδεζ κα ημ ηάκεζ πνάλδ, ηαζ αοηυ μκμιάγεηαζ μνιή. Έπεζηα, εηπθδνχκεζ ηδκ επζεοιία, 

ηαζ αοηυ θέβεηαζ πνήζδ. Οέθμξ, ιεηά ηδ πνήζδ, δ επζεοιία ζηαιαηά. 

(Λ άκενςπμξ), θμζπυκ, εθεφεενα επζεοιεί, εθεφεενα εέθεζ, εθεφεενα ενεοκά ηαζ ελεηάγεζ, εθεφεενα 

ζηέθηεηαζ, εθεφεενα δζαηνίκεζ, εθεφεενα παίνκεζ εέζδ απέκακηζ ζηα πνάβιαηα, εθεφεενα εηθέβεζ, 

εθεφεενα ζπεφδεζ (βζα εηπθήνςζδ ηςκ επζεοιζχκ) ηαζ εθεφεενα εκενβεί ζ‘ αοηά πμο είκαζ ζφιθςκα 

ιε ηδ θφζδ ημο. 

Ομ πενζαάθθμκ πμο ιεβαθχκμοιε ηαζ γμφιε ζαθχξ παίγεζ πμθφ ιεβάθμ νυθμ Λζ Μαηένεξ ηδξ 

Βηηθδζίαξ ιαξ, δίκμοκ ηενάζηζα ζδιαζία ζηδκ πνζζηζακζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ 

βμκείξ ηονίςξ ιε ημ πανάδεζβια ημοξ ηαζ ιε ηδκ πνμζεοπή ημοξ. 

Μαζδί πμο ιζηνυ ιπήηε ηάης απυ πεηναπήθζ έζης ηαζ ιζα θμνά, είκαζ εοενβεηδιέκμ πανά ια πάνα 

πμθφ. πςξ ηαζ κα βονίζμοκ ηα πνάβιαηα ζηδκ γςή ημο υζμ ηζ ακ απμιαηνοκεεί απυ ημ εείμ εέθδια 

δ επζζηνμθή ημο είκαζ πμθφ πζμ εφημθδ».  
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24. Είφε ξ Ιηςξύρ αδέλυια; 

Λ Εςζήθ μ ικδζηήναξ ηδξ Θανίαξ, ημο μπμίμο δ βοκαίηα είπε πεεάκεζ, ημο είπε ήδδ αθήζεζ 7 

παζδζά, 4 αβυνζα ηαζ 3 ημνίηζζα  

Ξφιθςκα ιε ημ κυιμ ηδξ επμπήξ (ημ Θςζασηυ δίηαζμ), αοηά, εεςνήεδηακ ςξ αδέθθζα ημο Εδζμφ 

Ρνζζημφ. 

Ζαζ ζήιενα αηυια, θέιε «αδέθθζα» ηα εηενμεαθή αδέθθζα. Θεςνμφκηαζ θμζπυκ εηενμεαθή αδέθθζα 

ημο Ζονίμο. Αεκ ήηακ επμιέκςξ ελ αίιαημξ αδεθθμί, αθθά ελ αβπζζηείαξ.  

Οα αδέθθζα θμζπυκ αοηά είκαζ: Εάηςαμξ, Εςζήξ, Εμφδαξ, Ξίιςκ, Βζεήν, Θάνεα, Ξαθχιδ. 

ΐέααζα, ιδκ λεπκάιε υηζ μ ίδζμξ μ Ρνζζηυξ ιαξ είπε πμζα είκαζ ηα πναβιαηζηά ημο αδέθθζα: 

Έηζ δε αοημφ θαθμφκημξ ημζξ υπθμζξ ζδμφ δ ιήηδν ηαζ μζ αδεθθμί αοημφ εζζηήηεζζακ έλς, γδημφκηεξ 

θαθήζαζ αοηχ. είπε δε ηζξ αοηχ· ζδμφ δ ιήηδν ζμο ηαζ μζ αδεθθμί ζμο εζηήηαζζκ έλς γδημφκηέξ ζε 

ζδείκ. μ δε απμηνζεείξ είπε ης θέβμκηζ αοηχ· ηζξ εζηζκ δ ιήηδν ιμο ηαζ ηίκεξ εζζίκ μζ αδεθθμί ιμο; ηαζ 

εηηείκαξ ηδκ πείνα αοημφ επί ημοξ ιαεδηάξ αοημφ έθδ· ζδμφ δ ιήηδν ιμο ηαζ μζ αδεθθμί ιμο· υζηζξ 

βαν ακ πμζήζδ ημ εέθδια ημο παηνυξ ιμο ημο εκ μονακμίξ, αοηυξ ιμο αδεθθυξ ηαζ αδεθθή ηαζ ιήηδν 

εζηίκ (Θηε. 12, 46-50). 

 

25. 5.Σι είμαι ατσό οξτ καθιςσά σημ ξπθξδξνία μξμαδική; 

Ώξ δμφιε ηάπμζα ζζημνζηά ζημζπεία ηαζ ιζα ζφκημιδ ακαδνμιή ημο Ρνζζηζακζζιμφ: 

Δ ζζημνία ημο Εμοδασζιμφ ανπίγεζ απυ ημκ Μαηνζάνπδ Ώαναάι, μ μπμίμξ βφνς ζημ 1750 π.Ρ. 

φζηενα απυ οπυδεζλδ ημο Θεμφ, ζημκ μπμίμ ήηακ πζζηυξ, εβηαηέθεζρε ημ πμθοεεσζηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ 

Θεζμπμηαιίαξ ηαζ εβηαηαζηάεδηε ζηδ Γδ Ρακαάκ. Ώπυ ημκ Ώαναάι πνμήθεε μ θαυξ ημο Εζναήθ, μ 

μπμίμξ ιεηακάζηεοζε ζηδκ Ώίβοπημ ηαζ ημκ μπμίμ ακέθααε κα επακαθένεζ ζηδ βδ ηςκ πνμβυκςκ ημο μ 

Θςτζήξ ημ 1220 π.Ρ. Λ θαυξ ημο Εζναήθ ιεηά ημκ 6. αζχκα π.Ρ. πενζμνίζηδηε ζηδ θοθή ημο Εμφδα, 

απυ ηδκ μπμία πήνε ηαζ ημ υκμια ημο μ Εμοδασζιυξ. 

Ξηαειυξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ Εμοδασηήξ ενδζηείαξ είκαζ μζ πνμθήηεξ, μζ μπμίμζ ιεηέθενακ ζημ θαυ 

ημ εέθδια ημο Θεμφ ηαζ πνμακάββεζθακ ημκ ενπμιυ ημο Θεζζία. 

Λ κυιμξ ημο Θςτζή ηαζ δ οπυθμζπδ δζδαζηαθία ηδξ Μαθαζάξ Αζαεήηδξ, απμηεθμφκ ημ ηφνζμ πθαίζζμ 

ηδξ πίζηδξ ηαζ ηδξ θαηνείαξ ημο Εμοδασημφ θαμφ. Ομ πνχημ ηαζ ααζζηυ ζδιείμ ημο Εμοδασζιμφ είκαζ δ 

πίζηδ ζε έκα ιυκμ Θευ ημκ Ώθδεζκυ. Ππάνπμοκ ζενμί ηυπμζ βζα ηδ θαηνεία ημο Θεμφ. Δ ιεηάκμζα 

απμηεθεί ααζζηυ ιέζμ βζα ηδ ζοιθζθίςζδ ημο θαμφ ιε ημ Θευ. Γζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ αιανηζχκ, 

έπμοκ ηαεζενςεεί μνζζιέκεξ ηοπζηέξ πνάλεζξ, υπςξ είκαζ μζ εοζίεξ, μζ ηεθεηέξ, δ κδζηεία η.θ.π. Δ 

αβάπδ πνμξ ημκ πθδζίμκ πνμζθένεηαζ ιυκμ ζημοξ ζοββεκείξ ηαζ ζημοξ μιμεεκείξ. 

Έκα άθθμ ααζζηυ ζδιείμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο Εμοδασζιμφ είκαζ μ Θεζζζακζζιυξ, δ ακαιμκή δδθαδή 

ημο Θεζζία μ μπμίμξ εα ηαηάβεηαζ απυ ημ βέκμξ ημο Αααίδ, εα είκαζ Πζυξ ημο Θεμφ ηαζ εα είκαζ 

πνμζηζζιέκμξ ιε ελαίνεηα πανίζιαηα ηαζ εεία δφκαιδ. Ζαηά ημοξ Νςιασημφξ πνυκμοξ,μ Εμοδασηυξ θαυξ 

πανμοζίαζε ενδζηεοηζηή ηαηάπηςζδ, ιε απμηέθεζια κα πανενιδκεφζεζ ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ 

παβηυζιζα απμζημθή ημο Θεζζία, αθθά ζοκεπίγεζ κα πενζιέκεζ ηάπμζμ επίβεζμ ιεζζία πμο εα 

ηαηαζηήζεζ ημ Εμοδασηυ έεκμξ ηονίανπμ ζημκ ηυζιμ. 

Ξοιπέναζια.  

Λ Εμοδασζιυξ είκαζ ιμκμεεσζηζηή ενδζηεία ηαζ απμηεθεί ηδκ πνχηδ απμηάθορδ ημο Θεμφ ζημκ 

ηυζιμ. Έπεζ πνμπαναζηεοαζηζηυ παναηηήνα. Ππήνλε «παζδαβςβυξ εζξ Ρνζζηυκ» (Γαθ. 3, 24). Θε ηδκ 

ειθάκζζδ ημο Ρνζζηζακζζιμφ θήβεζ δ απμζημθή ημο Εμοδασζιμφ. 

 

Εδνοηήξ ημο Ρνζζηζακζζιμφ είκαζ μ Εδζμφξ Ρνζζηυξ. Λ ενπμιυξ ημο Ρνζζημφ ζημκ ηυζιμ είπε 

πνμακαββεθεεί απυ ζενά πνυζςπα ηδξ Εμοδασηήξ ενδζηείαξ, ημοξ πνμθήηεξ. Βπίζδιδ αεααίςζδ ηαζ 

επαθήεεοζδ ηςκ πνμθδηεζχκ, βζα ημκ ενπμιυ ημο Θεζζία, έπμοιε απυ ημκ ίδζμ ημ Ρνζζηυ ζηδ 

ζοκμιζθία Ομο ιε ηδ Ξαιανείηζδα. ηακ εηείκδ ημο είπε «Λίδα υηζ Θεζζίαξ ένπεηαζ, μ θεβυιεκμξ 

Ρνζζηυξ», μ Εδζμφξ ηδξ θακένςζε «Ββχ εζιί μ θάθςκ ζμζ» (Εςάκ. 4, 25 – 26). 
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Λ Ρνζζηζακζζιυξ απμδεζιεφηδηε απυ ημκ Εμοδασζιυ ημ 49 ι.Ρ. ιε απυθαζδ ηδξ Ώπμζημθζηήξ 

Ξοκυδμο ηςκ Εενμζμθφιςκ. Έηζζ, εκχ μ Εμοδασζιυξ δε δέπηδηε ημκ ενπμιυ ημο Ρνζζημφ ηαζ ζοκεπίγεζ 

κα ημκ ακαιέκεζ, μ Ρνζζηζακζζιυξ ςξ «ηαζκή ηηίζζξ» αημθμφεδζε ημ δνυιμ πμο πάναλε μ Θεάκενςπμξ 

Ρνζζηυξ. 

Λ ανζειυξ ηςκ Ρνζζηζακχκ •απυ ηα πνχηα πνυκζα ημο Ρνζζηζακζζιμφ ιέπνζ ζήιενα ανίζηεηαζ ζε 

ζοκεπή ακμδζηή πμνεία. Ξφιθςκα ιε οπάνπμκηα ζημζπεία, ημ 33 ι.Ρ. ηδκ διένα ηδξ Μεκηδημζηήξ 

πίζηερακ ζημ ηήνοβια ημο Ώπμζηυθμο Μέηνμο ηαζ ααπηίζηδηακ Ρνζζηζακμί ηνεζξ πζθζάδεξ Εμοδαίμζ. Ομ 

100 ι.Ρ. μζ Ρνζζηζακμί είπακ βίκεζ πέκηε εηαημιιφνζα, ημ 1000 ι.Ρ. είπακ θηάζεζ ηα πεκήκηα 

εηαημιιφνζα ηαζ ζήιενα λεπενκμφκ ημ έκα δζζεηαημιιφνζμ.  

Ώπυ ηυηε πμο απμδεζιεφηδηε μ Ρνζζηζακζζιυξ απυ ημκ Εμοδασζιυ (49 ι.Ρ.) ιέπνζ ημ έημξ 858 ι.Ρ. 

δεκ ακηζιεηςπίζηδηακ ζμαανά πνμαθήιαηα, ακ ηαζ οπήνπακ μνζζιέκεξ ακηζεέζεζξ θυβς ηδξ 

κμμηνμπίαξ ηςκ δζάθμνςκ Ρνζζηζακζηχκ θαχκ. Ομοξ πνχημοξ αζχκεξ, επεζδή ζηδ Αφζδ ιζθμφζακ ηδκ 

Βθθδκζηή βθχζζα, μζ ακηζεέζεζξ ηαηημπμζμφκηακ. ηακ υιςξ ζηδ Αφζδ επζηνάηδζε ζακ Θεμθμβζηή ηαζ 

Βηηθδζζαζηζηή βθχζζα δ θαηζκζηή, μζ δζαθμνέξ έβζκακ ααεφηενεξ, επεζδή ηα ένβα ηςκ παηένςκ ηδξ 

Βηηθδζίαξ (ΐαζζθείμο, Ρνοζμζηυιμο η.θ.π.) έπαρακ κα ιεθεημφκηαζ απυ άβκμζα ηδξ Βθθδκζηήξ 

βθχζζαξ. Έηζζ άνπζζακ μζ Αοηζημί κα απμιαηνφκμκηαζ ζζβά – ζζβά απυ ημοξ Ώκαημθζημφξ. Δ έηηδ 

Λζημοιεκζηή Ξφκμδμξ οπέδεζλε ζηδ Αοηζηή Βηηθδζία μνζζιέκεξ ηαζκμημιίεξ ηδξ, αθθά αοηή δεκ έδςζε 

ζδιαζία ηαζ ζοκέπζζε κα πνμπςνεί ζημ πςνζζιυ. 

Οέθμξ ημ 1054, έβζκε μνζζηζηά μ πςνζζιυξ ηδξ Ώκαημθζηήξ ηαζ Αοηζηήξ Βηηθδζίαξ, υηακ ηνζιεθήξ 

ακηζπνμζςπεία ηδξ Αοηζηήξ Βηηθδζίαξ οπυ ημκ Ζανδζκάθζμ Λοαένημ πνμζήθεε ζηδκ 

Ζςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ εζζήθεε ζημ καυ ηδξ Ώβίαξ Ξμθίαξ ηδκ χνα ηδξ εείαξ Ηαηνείαξ ηαζ άθδζε πάκς 

ζηδκ Ώβία Ονάπεγα έββναθμ ιε ημ μπμίμ ακαεειάηζγε ημκ ηυηε Μαηνζάνπδ Ζςκζηακηίκμ Θζπαήθ 

Ζδνμοθάνζμ ηαζ υθμοξ ημοξ Λνεμδυλμοξ ζακ αζνεηζημφξ. Δ Αοηζηή Βηηθδζία έηημηε έπαρε κα έπεζ 

επζημζκςκία ιε ηδκ Ώκαημθζηή ηαζ ιε ηα ηέζζενα άθθα Μαηνζανπεία. 

Ξοιπέναζια: Λ Λνευδμλμξ Ρνζζηζακζζιυξ είκαζ δ ιμκαδζηή αθδεζκή Θνδζηεία ζημκ ηυζιμ, δ μπμία 

απμηαθφθεδηε ζημκ άκενςπμ απυ ημκ ίδζμ ημκ «εκακενςπήζακηα» Θευ ηαζ δ μπμία έπεζ δζαηδνήζεζ 

ηδ δζδαζηαθία ημο Ρνζζημφ εκηεθχξ ακαθθμίςηδ ηαζ υπςξ αηνζαχξ ηδξ παναδυεδηε απυ ημοξ 

Ώπμζηυθμοξ. 

 

Λ Ρνζζηζακζζιυξ ακηθεί ηδ Θμκαδζηυηδηα ημο, έκακηζ ηςκ άθθςκ ενδζηεζχκ απυ ηζξ ιεβάθεξ ηαζ 

μοζζαζηζηέξ δζαθμνέξ ημο απ‘ αοηέξ. Θενζηέξ ηέημζεξ δζαθμνέξ είκαζ: 

α. Λ ζδνοηήξ 

Ξηα ελςπνζζηζακζηά ενδζηεφιαηα έπμοιε ζοκήεςξ ζδνοηή ηάπμζμ άκενςπμ πςνίξ εείμ ηφνμξ, ή 

ηάπμζα απνυζςπδ πανάδμζδ. Ξημ Ρνζζηζακζζιυ ζδνοηήξ είκαζ μ ίδζμξ μ εευξ ζημ πνυζςπμ ημο 

Ρνζζημφ. Λ εευξ έβζκε άκενςπμξ βζα κα ακεαάζεζ ημκ άκενςπμ ζημ εευ. 

α. Δ θφηνςζδ 

Ξηα άθθα ενδζηεφιαηα δεκ οπάνπεζ θοηνςηήξ. Δ θφηνςζδ ζ‘ αοηά απμηεθεί ακαγήηδζδ ηαζ 

κμζηαθβία ηδξ ροπήξ, πμο δεκ εηπθδνχκεηαζ. Ππυζπμκηαζ θφηνςζδ πςνίξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηδκ 

πνμζθένμοκ. Ξημ Ρνζζηζακζζιυ οπάνπεζ θφηνςζδ ημο ακενχπμο, δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ζημ 

Μνυζςπμ ημο Ρνζζημφ. Λ Ρνζζηυξ είκαζ μ Θμκαδζηυξ Ηοηνςηήξ, βζαηί εκχκεζ ζημκ εαοηυ Ομο, ημ Θευ 

ηαζ ημκ άκενςπμ. Έηζζ ζοκδέεηαζ ηαζ πάθζ μ άκενςπμξ ιε ημ Θευ ηαζ ζχγεηαζ. 

β. Δ ακημπή ζημ πνυκμ 

Δ δζδαζηαθία ημο Ρνζζηζακζζιμφ είκαζ δ ιυκδ πμο δζαηδνείηαζ άθεανηδ, ακαθθμίςηδ ηαζ γςκηακή 

πςνίξ κα επδνεάγεηαζ απυ ημ πέναζια ηςκ αζχκςκ. Ομφημ ζοιααίκεζ, βζαηί είκαζ δ ιυκδ πμο 

πνμζθένεζ ηδκ αθδεζκή βκχζδ ημο Θεμφ. Ξηζξ ελςπνζζηζακζηέξ ενδζηείεξ, μζ άκενςπμζ δεκ βκςνίγμοκ 

ημκ αθδεζκυ Θευ, αθθά ημκ κμζηαθβμφκ ηαζ βζ‘ αοηυ επδνεάγμκηαζ απυ ημ πνυκμ ηαζ 

ακαπνμζανιυγμκηαζ ζοκήεςξ βζα κα ελοπδνεημφκ ηζξ ηςνζκέξ ακάβηεξ ηςκ μπαδχκ ημοξ. 

δ. Δ εηδήθςζδ ηδξ αβάπδξ 
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Ξημ Ρνζζηζακζζιυ δ αβάπδ εηδδθχκεηαζ πςνίξ δζάηνζζδ πνμξ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, θίθμοξ ηαζ 

επενμφξ. Ξηζξ άθθεξ ενδζηείεξ ή δεκ οπάνπεζ δ αβάπδ μφηε ζακ θέλδ, ή ακ οπάνπεζ, εηδδθχκεηαζ ιυκμ 

πνμξ ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα. 

ε. Λζ Άβζμζ 

Ξηα άθθα ενδζηεφιαηα δε ζοκακημφιε Ώβίμοξ. Λνζζιέκα έπμοκ κα πανμοζζάζμοκ ακενχπμοξ ιε 

ανεηέξ ηαζ ηαθμζφκδ, Ώβίμοξ υιςξ δεκ έπμοκ. Ξημ Ρνζζηζακζζιυ έκα πθήεμξ ακενχπςκ ειπκεφζηδηακ 

απυ ημ Θεσηυ ιεβαθείμ ημο Ρνζζημφ ηαζ αθμφ έθηαζακ ζε ιεβάθμ ααειυ πκεοιαηζηυηδηαξ 

ακαηδνφπηδηακ Άβζμζ. 

ζη. Δ θαηνεία 

Ξηδ Ρνζζηζακζηή Θνδζηεία, δ θαηνεία είκαζ πκεοιαηζηή ηαζ δ ροπή επζημζκςκεί ιε ημ Θευ. Ξηζξ άθθεξ 

ενδζηείεξ δ θαηνεία είκαζ οθζηή ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ιε ελςηενζημφξ ηφπμοξ υπςξ είκαζ μζ εοζίεξ 

γχςκ η.ά. 

γ. Λ Ονζαδζηυξ Θευξ 

Ξηα ελςπνζζηζακζηά ενδζηεφιαηα ζοκακημφιε ημ ιμκμεεσζιυ ή ημκ πμθοεεΎζιυ, βζαηί έηζζ μ 

ακενχπζκμξ κμοξ θακηάζηδηε ηδ εεία αθήεεζα. Ξημ Ρνζζηζακζζιυ οπάνπεζ ηαη‘ απμηάθορδ ημο Ίδζμο 

ημο εεμφ, μ Ονζαδζηυξ εευξ, μ Θυκμξ αθδεζκυξ εευξ. 

Άνα, ιυκμ ζημκ Λνευδμλμ Ρνζζηζακζζιυ έπμοιε πναβιαηζηή εεμβκςζία βζαηί είκαζ δ ιμκαδζηή 

―ενδζηεία‖ δ μπμία απμηαθφθεδηε ζημκ άκενςπμ απυ ημκ ίδζμ ημκ εκακενςπήζακηα εευ ηαζ δ μπμία 

δζαηδνεί ηδ δζδαζηαθία ηδξ, απυ ηδξ ζδνφζεςξ ηδξ ιέπνζ ζήιενα, εκηεθχξ ακαθθμίςηδ ηαζ υπςξ 

αηνζαχξ ιαξ ηδκ πανέδςζε μ Ρνζζηυξ ιέζς ηςκ Ώπμζηυθςκ. 

 

26. Γιασί αοξκαλξύμε σξ θάμασξ μτςσήπιξ; Είμαι υτςικό υαιμόμεμξ ή όφι; 

Λ ζςιαηζηυξ εάκαημξ ημο ακενχπμο είκαζ έκα θοζζηυ θαζκυιεκμ. Γζα ηδκ αηνίαεζα είκαζ έκα 

αζμθμβζηυ θαζκυιεκμ. Βπίζδξ μ εάκαημξ δζαδέπεηαζ ηδ γςή ηαζ ακηίζηνμθα 

Ώθμφ θμζπυκ είκαζ θοζζηυ θαζκυιεκμ – δδθαδή ανίζηεηαζ ζηδκ θφζδ ιαξ – ηυηε βζαηί απμηαθείηαζ 

ιοζηήνζμ ημο εακάημο; 

Γζαηί μ αζμθμβζηυξ εάκαημξ δεκ επδνεάγεζ ημ πκεοιαηζηυ ιένμξ ημο ακενχπμο, δδθαδή ηδκ ροπή 

Ξημ πενζμδζηυ ΜΏΝΏΖΏΟΏΘΔΖΔ, δδιμζζεφεηαζ άνενμ ημο π. Ζςκ/κμο Ξηναηδβμπμφθμο, απυ ημ 

μπμίμ ηα παναηάης απμζπάζιαηα: 

Μμζμξ ιπμνεί κα βκςνίγεζ ηδκ χνα ημο πςνζζιμφ ηδξ ροπήξ απυ ημ ζχια; 

Μμζμξ ιπμνεί κα μνίζεζ ημ ιοζηήνζμ ημο εακάημο; 

Δ επζζηήιδ ηυζμ βκςνίγεζ. Κένεζ πμο πεεαίκεζ ημ ζχια. Θπμνεί κα δδ ηζ χνα θεφβεζ δ ροπή; 

Ώπθχξ, δζαπζζηχκεζ πςξ μ άκενςπμξ είκαζ γςκηακυξ αηυια, ηαζ υηζ εα πεεάκεζ ζφκημια. 

Δ εεμθμβία λένεζ πυηε θεφβεζ δ ροπή απυ ημ ζχια; πζ. Λφηε αοηή ημ λένεζ. Ώθμφ ιζθμφκ ηα 

ηνμπάνζα πενί «ημο ιοζηδνίμο ημο εακάημο» 

Β, θμζπυκ, πνυηεζηαζ πενί ιοζηδνίμο. Ώοηή είκαζ δ ζζημνία. Δ χνα πμο πςνίγεηαζ ημ ζχια απυ ηδκ 

ροπή είκαζ ιοζηήνζμ. Μμζμξ ιπμνεί κα ιπεζ ζημ ιοζηήνζμ; Δ επζζηήιδ; Ώδφκαημκ. Δ εεμθμβία; 

Ώδφκαημκ. 

Βθ‘ υζμκ, θμζπυκ, πνυηεζηαζ πενί ιοζηδνίμο, μπμζμζδήπμηε θυβμξ είκαζ πενζηηυξ, πενί 

(εβηεθαθζημφ) εακάημο. Λπμζμζδήπμηε άθθμζ ιζθμφκ, (ηί ηάκμοκ); Μάκε κα ενεοκήζμοκ ημ ιοζηήνζμ. 

Ώθθά, «μο θένεζ ημ ιοζηήνζμκ ένεοκακ». 

Ώοηυ πήβε κα ηάκδ μ ΐανθαάι, ηαζ ακηζηάπεδηε μ Μαθαιάξ. (Λ ΐανθαάι) πήβε κα ενεοκήζδ ημ 

ιοζηήνζμ ηδξ βκχζεςξ ηδξ μοζίαξ ημο Θεμφ. Βίκαζ δοκαηυκ κα βίκδ; Ζαζ εηεί πηοπήεδηακ μζ δφμ 

πμθζηζζιμί. Ομο εβηεθαθζζιμφ, ηαζ ημο ιοζηδνίμο ημο Θεμφ, πνζκ απυ επηά αζχκεξ. Βιείξ, δεκ 

ιπμνμφιε κα επακέθεςιε ζε Ιεμαανθααιζζιμφξ… Ια ενεοκμφιε ημ ιοζηήνζμ. ,ηζ ηαζ κα πμοκ, υ,ηζ 

ηαζ κα ανμοκ, υπςξ ηαζ ακ μνίζμοκ ημκ εάκαημ, μ εάκαημξ εα παναιέκδ ιοζηήνζμ. Ομ ηζ χνα θεφβεζ δ 

ροπή απυ ημ ζχια. 
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Κένς, πςξ είκαζ ιοζηήνζμ μ εάκαημξ. Ζαζ, επεζδή εα πενάζς απυ ημ ιοζηήνζμ ημο εακάημο, 

πνμηνέπς (ηαζ πνμζπαεχ κα ιπς) ιέζα ζημ ιοζηήνζμ ηδξ πανμοζίαξ ημο Ρνζζημφ, βζα κα γήζς ημκ 

εάκαημ ςξ ιοζηήνζμ πνζζημεζδέξ, ηαζ υπζ ςξ ιοζηήνζμ παιμφ. Μνμζεββίγς ημ ιοζηήνζμ αζςιαηζηά πζα. 

Ζαζ, πναβιαηζηά, εηεί θεάκεζ υθδ αοηή δ ακαγήηδζδ, βζα ημκ εβηεθαθζηυ εάκαημ, η.θπ. Αεκ 

ιπμνμφιε πζα κα πμφιε ηίπμηε. Δ επζζηήιδ πίθζα κα πεζ, δεκ ιπμνεί κα εζζέθεδ (ζημ ιοζηήνζμ). Θα 

θέδ πάκηα πςξ είκαζ ημ ζχια. ΐθέπεζ ηδκ ροπή; Έπεζ υνβακα (βζα κα ηδκ ακζπκεφζεζ); 

…Δ ροπή, ηαηά ημοξ Μαηένεξ, δζαπέεηαζ ζ‘ υθμ ημ ζχια. Ξηαιάηδζε (έζης) μ εβηέθαθμξ. Δ ροπή, 

δεκ είκαζ ζηα άθθα ιένδ ημο ζχιαημξ; Αεκ ιπμνχ κα ημ αβκμήζς αοηυ ημ πνάβια. 

Λ άβζμξ Ιζηυδδιμξ, θέεζ, υηζ ιαγεφεηαζ ζηα ιέζα ζημζπεία ημο ζχιαημξ. Ξοβηεκηνχκεηαζ ιέζα, 

αηυιδ ηαζ ακ δεκ οπάνπδ ροπή ζημκ εβηέθαθμ, ηαζ (μ άκενςπμξ) δεκ ηζκείηαζ. Μέεακε μ άκενςπμξ; 

πζ. Ια, δ δμβιαηζηή ηδξ Βηηθδζίαξ: ηζ δζαπέεηαζ πακημφ δ ροπή. Ξ‘ υθμ ημ ζχια. Μυηε θεφβεζ 

μνζζηζηά, ηεθεοηαία-ηεθεοηαία, δεκ λένμιε. 

Άημοζα, πνμπεέξ, έκακ ηαεδβδηή κα πνδζζιμπμζεί, ακμήηςξ, ημ πείναια ημο ααηνάπμο, πμο 

ηάκμοκ υθμζ μζ πνςημεηείξ θμζηδηέξ ηδξ Εαηνζηήξ (ζημ ιάεδια ηδξ ΐζμθμβίαξ), (βζα κα δχζεζ θφζδ ζημ 

εέια ημο εβηεθαθζημφ εακάημο). Θα, αοηά, είκαζ ακυδηα πνάβιαηα… 

Μαίνκμοκ ημκ αάηναπμ, ημο ηυαμοκ ημ ηεθάθζ (ηαηά αηνίαεζακ, ημο κεηνχκμοκ ημκ εβηέθαθμ ιε 

ιία αεθυκα) ηαζ παναηδνμφκ, υηζ μ αάηναπμξ αηυιδ ηζκείηαζ. Βίκαζ μ ιοσηυξ ηυκμξ. Ζαζ, θέκε: «Ζμίηαλε, 

δεκ έπεζ εβηέθαθμ ζε θεζημονβία, αθθά ηζκείηαζ». Βίκαζ μ ιοσηυξ ηυκμξ. Ώθθά, λεπκάκε, υηζ μ αάηναπμξ 

δεκ έπεζ ροπή, πμο έπεζ εζηυκα ημο Θεμφ επάκς ηδξ. 

 

27. σημ εοιςσξλή σξτ ξ Ιάκψβξρ μαρ οπξσπέοει μα μημ ξπκιζόμαςσε, Σι 

ιςφύει οεπί ξπκψμξςίαρ; 

Ομ εέια ημο υνημο ιπμνεί κα ημ ακηζιεηςπίζδ ηακείξ απυ πμθθέξ πθεονέξ, ήημζ εεμθμβζηή, 

θζθμζμθζηή, ημζκςκζμθμβζηή, κμιζηή η.θπ. 

Αζεηοπχεδζακ ηαηά ηαζνμφξ πμθθέξ απυρεζξ βζα ημ ακ πνέπεζ κα εεζπίγεηαζ μ υνημξ ζε πνζζηζακζηά 

ή ημζιζηά ηνάηδ. Θεςνχ υηζ δφμ είκαζ μζ αάζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί έκαξ ηθδνζηυξ κα εηθένδ 

ηδκ άπμρή ημο βζα ηδκ δζαηήνδζδ ή ηδκ ηαηάνβδζδ ημο υνημο. 

Δ ιία είκαζ πμζα είκαζ δ ζημπζιυηδηα ηδξ πνυηαζδξ βζα ηαηάνβδζδ: 

Γίκεηαζ απυ ζεααζιυ ζημκ Θευ, ζηδκ Βηηθδζία, ζηζξ πνμζςπζηέξ πεπμζεήζεζξ, ή απυ πνμζπάεεζα 

απμενδζηεζμπμίδζδξ ηδξ ημζκςκίαξ; 

Δ άθθδ αάζδ είκαζ ηαεανά εεμθμβζηή, πμο ζοκδέεηαζ ιε ιζα εηημζιζηεοιέκδ πνζζηζακζηή γςή. Ληακ 

δδ ηακείξ ημ εέια απυ πνζζηζακζηήξ πθεονάξ, δεκ ιπμνεί κα παναηάιρδ ημκ απυθοημ θυβμ ημο 

Ρνζζημφ:  

«Μάθζκ δημφζαηε υηζ εννέεδ ημζξ ανπαίμζξ, μοη επζμνηήζεζξ, απμδχζεζξ δε ης Ζονίς ημοξ υνημοξ 

ζμο. Ββχ δε θέβς οιίκ ιδ μιυζαζ υθςξ». 

Ζαζ ελδβεί υηζ δεκ πνέπεζ κα μνηίγεηαζ ηακείξ μφηε ζημκ μονακυ, μφηε ζηδ βδ, μφηε ζηα 

Εενμζυθοια, μφηε ζηδκ ηεθαθή ημο- ημκ εαοηυ ημο. 

Λζ πνζζηζακμί πμο γμοκ ιε ηδκ αθήεεζα πνέπεζ κα είκαζ εζθζηνζκείξ: « Βζης δε μ θυβμξ οιχκ καζ καζ, 

μο μο· ημ δε πενζζζυκ ημφηςκ εη ημο πμκδνμφ εζηίκ » (Θαηε. ε, 33-37). Θπμνεί ηακείξ κα εκημπίζδ 

ιενζηά αβζμβναθζηά πςνία ζηα μπμία θαίκεηαζ υηζ είκαζ απμδεηηυξ μ υνημξ, αθθά μ θυβμξ ημο Ρνζζημφ 

είκαζ ζαθέζηαημξ ηαζ απυθοημξ. 

Λ ζενυξ Θεμθφθαηημξ ΐμοθβανίαξ θέβεζ υηζ ζηδκ Μαθαζά Αζαεήηδ «μοη δκ πμκδνυκ ηυηε ημ 

μικφεζκ», αθθά «ιεηά Ρνζζηυκ εζηί πμκδνυκ».  

Λζ Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ ζοκζζημφκ ζημοξ πνζζηζακμφξ κα απμθεφβμοκ κα δίκμοκ υνημοξ. 

Λ άβζμξ Εςάκκδξ μ Ρνοζυζημιμξ ζοκζζηά:  

«Ώπαθθάβδηε ηδξ ηςκ υνηςκ ζοκδεείαξ». 

Ζαζ υπζ ιυκμ ημοξ απμηνέπεζ κα μνηίγμκηαζ, αθθά μιζθεί ιε ηαοζηζηυ θυβμ βζ΄ αοημφξ πμο ημ 

ηάκμοκ, εέημκηαξ ιάθζζηα ημ πένζ ημοξ ζημ Βοαββέθζμ, ημ μπμίμ απαβμνεφεζ ημκ υνημ. 
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Βνςηά: «Ξο δε ημκ κυιμκ ημκ ηςθφμκηα μικφκαζ, ημφημκ υνημκ πμζείξ;». Ζαζ ακαθςκεί: «Σ, ηδξ 

φανεςξ! Σ, ηδξ πανμζκίαξ» , δδθαδή ηδξ δζαβςβήξ ημο ιέεοζμο, ηδξ παναθνμζφκδξ. 

Βίκαζ ζακ κα εέθδ ηακείξ κα έπδ ζφιιαπμ ζηδκ ζθαβή ημκ κμιμεέηδ πμο ηςθφεζ ημκ θυκμ. Ζαζ 

επζθέβεζ: «Ξηέκς ηαζ δαηνφς ηαζ θνίηης», υηακ αθέπδ ηάπμζμκ κα εζζένπεηαζ ζηδκ Ώβία Ονάπεγα, «ηαζ 

ηαξ πείναξ εέκηα ηαζ ημ Βοαββέθζμκ αράιεκμκ ηαζ μικφμκηα».  

Λ άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Θεμθυβμξ ακαθενυιεκμξ ζημοξ υνημοξ θέβεζ: «Λνημξ διίκ εζηί δ ημο 

επενςηήζακημξ ηαζ πεζζεέκημξ πθδνμθμνία». 

Εζπονίγεηαζ δε υηζ δεκ πνέπεζ ηακείξ κα πνδζζιμπμζή πνμθάζεζξ βζα κα μνηζζεή, αθθά εάκ 

απαηήεδηε ηαζ μνηίζεδηε κα πφκδ δάηνοα ιπνμζηά ζημκ Θευ.  

Ζαζ μ άβζμξ Γνδβυνζμξ μ Μαθαιάξ πνμηνέπεζ: «Φεφλδ ημκ υνημκ ηεθείςξ». Λ υνημξ, ηαζ ιάθζζηα 

υηακ δίκεηαζ πάκς ζημ Βοαββέθζμ, είκαζ πανάααζδ, αιανηία, πμκδνία, ηαζ δεκ ιπμνεί ηακείξ κα 

πνδζζιμπμζή πνμθάζεζξ βζα κα δζηαζμθμβήζδ ηδκ πνάλδ αοηή. 

ΐεααίςξ, υηακ γδ ηακείξ ζε εηημζιζηεοιέκεξ ημζκςκίεξ, δοζηοπχξ αθθμζχκεζ ηδ δζδαζηαθία ημο 

Ρνζζημφ, υπζ ιυκμκ ζημ εέια ημο υνημο, αθθά ηαζ ζε άθθα εέιαηα. 

Θεςνχ υηζ μ υνημξ πμο δίκεηαζ ζημ υκμια ημο Ονζαδζημφ Θεμφ ηαζ ιάθζζηα πάκς ζημ Βοαββέθζμ, 

ημ μπμίμ ημκ απαβμνεφεζ, πνέπεζ κα ηαηανβδεή- ίζςξ κα ακηζηαηαζηαεή ιε ιζα δζααεααίςζδ- βζαηί υπζ 

ιυκμκ δεκ πνμζθένεζ ηίπμηε, υηακ δίκεηαζ απυ άκενςπμ πμο έπεζ αιαθοιιέκδ ζοκείδδζδ, αθθά δίδεζ 

ηαζ αθμνιή βζα άθθεξ πανααάζεζξ, υπςξ επζμνηία ηαζ ρεοδμνηία. 

Μανάθθδθα υιςξ πνέπεζ ηαηά θυβμ δζηαζμζφκδξ κα ηαηανβδεή ηαζ δ δζααεααίςζδ πμο δίκεζ μ 

Ώνπζενεφξ πνζκ απυ ηδκ εκενυκζζή ημο, εκχπζμκ ημο Ώκςηάημο Ώνπμκημξ, υηζ εα ηδνήζδ ημοξ Εενμφξ 

Ζακυκεξ, ςζάκ κα ιδκ έθεακε δ μιμθμβία πμο έδςζε εκχπζμκ υθδξ ηδξ Βηηθδζίαξ ηαηά ηδ πεζνμημκία 

ημο εζξ Βπίζημπμ. Ώοηή ηδκ πνάλδ ηδκ εεςνχ οπμηζιδηζηή ημο ανπζεναηζημφ αλζχιαημξ.  

Μθτροπολίτθσ Ναυπάκτου και Αγίου Βλαςίου Ιερόκεοσ 

 

28. Πξύ ξυείλξμσαι ξι θλίχειρ ςση ζψή μαρ; 

«ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΟ ΧΨΜΙ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΥΑΓΕ...»  

Αέκ πέναζε ἀπ‘ αηυ ηυκ ηυζιμ ἄκενςπμξ, ὁ ὁπμῖμξ κά ιή ἐδάηνοζε ηαί κά ιή ἐβεφεδ ηῶκ 

εθίρεςκ ηήκ δμηζιαζία. 

Βἶκαζ ζαθήξ ὁ θυβμξ ημῦ Ζονίμο, ὁ ὁπμῖμξ ἔπεζ δζαπνμκζηή ἰζπφ: «κ ηῷ ηυζιῳ ημφηῳ εθῖρζκ ἕλεηε• 

ἀθθά εανζεῖηε, ἐβχ κεκίηδηα ηυκ ηυζιμκ» (Ἰς. 16,33), ηαί ἀθθμῦ, «Θαηάνζμζ μἱ ηθαίμκηεξ κῦκ, ὅηζ 

βεθάζεηε» (Ηη. 6,21). 

πεζδή μἱ ηαζνμί ιαξ εἶκαζ ἐλαζνεηζηά ζηθδνμί ηαί πμθθάηζξ μἱ ἄκενςπμζ ηάιπημκηαζ ἀπυ ηίξ 

δοζημθίεξ ηαί ἀδοκαημῦκ κά ἀκηζιεηςπίζμοκ ιέ εάννμξ ηά πνμαθήιαηα, εεςνήζαιε πάκο ὠθέθζιμ κά 

ἀζπμθδεμῦιε ιέ ηυ εέια αηυ, πνμηεζιέκμο κά ἐπζζηδνίλςιε ημφξ ηαθαζπςνδιέκμοξ ἀπυ ηά πμζηίθα 

αάνδ ἀδεθθμφξ ιαξ. 

Ὡξ ηίηθμ ημῦ ἄνενμο ιαξ ἐεέζαιε ηυκ θυβμ ημῦ Γηαῖηε, ὁ ὁπμῖμξ θζθμζμθῶκηαξ βζά ηήκ γςή 

ἔβναρε ιέ κυδια: «ημῦ πυκμο ηυ ρςιί ὅπμζμξ δέκ ἔθαβε, ιυκμ ἐηεῖκμξ δέκ ζᾶξ βκχνζζε, ὦ 

μνακμί...». 

Ὅζμ εά πάνλῃ εάθαζζα πςνίξ θμονημφκα ηαί μνακυξ πςνίξ ζφκκεθα, ηυζμ εά πάνλῃ ηαί γςή 

πςνίξ εθίρεζξ ηαί πνμαθήιαηα. Ὅζμ ηαί ἄκ ἐνεοκήζῃ ηακείξ ηήκ ἀκενχπζκδ ἱζημνία, ἀπυ ηυηε πμφ 

ἐδδιζμονβήεδ ὁ ηυζιμξ ιέπνζ ζήιενα, δέκ εά ηαηαθένῃ κά ανῇ πηοπή ηδξ ἄιμζνδ πυκςκ, εθίρεςκ 

ηαί δμηζιαζζῶκ. 

Μμῦ ὀθείθμκηαζ ὅιςξ μἱ εθίρεζξ;  Ἱενυξ Ρνοζυζημιμξ ιζθάεζ ιέ ζαθήκεζα βζά ηήκ βεκεζζμονβυ 

αἰηία ηῶκ εθίρεςκ, θέβμκηαξ ὅηζ εἶκαζ ηά πάεδ ιαξ, μἱ ἁιανηίεξ ιαξ,  ἀπμζηαζία ιαξ ἀπυ ηυκ Θευ. 

«Ὅηακ βάν ἥιανηεκ ὁ Ἀδάι ηήκ ἁιανηίακ ἐηείκδκ ηήκ παθεπήκ ηαί ηυ ημζκυκ ἁπάκηςκ ἀκενχπςκ 

ηαηεδίηαζε βέκμξ, θφπῃ ηυηε ηαηεδζηάγεημ...» (Ἁβ. Ἰςάκκμο Ρνοζμζηυιμο, Βἰξ θοιπζάδα πζζημθή Ε‘, 3α, ΒΜΒ 

37, 454). 
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Ώηή  θφπδ ὅιςξ ἐκζηήεδ ηαί εἰξ πανά ιεηεκεζηνάθδ, ὅηακ ἐκδκενχπδζε ὁ Θευξ, ὅηακ δδθαδή 

ἦθεε ὁ κέμξ Ἀδάι, ὁ Ζφνζμξ ιῶκ Ἰδζμῦξ Ρνζζηυξ, ὁ πμῖμξ ιέ ηήκ εἰξ ᾅδμο ηάεμδμ ηαί ηήκ 

Ἀκάζηαζή ημο ἐκίηδζε ηήκ θφπδ ηαί ηυκ εάκαημ.  

Ζαί πάθζ ὁ Ἅβζμξ Ἰςάκκδξ ὁ Ρνοζυζημιμξ εά ιᾶξ δζδάλῃ πάκς ζ‘ αηυ ηυ εέια ηαί ὡξ ηαθυξ 

παηέναξ εά ἐλδβήζῃ ζηά παζδζά ημο:  

Οίξ εθίρεζξ ηίξ ἐπζηνέπεζ ὁ Θευξ, βζά ηήκ ηεθεζμπμίδζδ ιαξ· βζά ηήκ ἐκδοκάιςζδ ηῆξ εεθήζεχξ ιαξ· 

βζά κά βζκχιαζηε θαιπνυηενμζ, ὅπςξ ηυ πνοζάθζ πμφ δμηζιάγεηαζ ζηήκ θςηζά· βζά κά Ουκ ιζιμφιεεα 

ζηήκ ηαπείκςζδ· βζά κά θαιαάκςιε ζηεθάκζα ἀπυ ηυκ Θευ· βζά κά ὁδδβμφιεεα ζηήκ ἁβζυηδηα· βζά κά 

παναδεζβιαηίγςκηαζ μἱ πυθμζπμζ ἄκενςπμζ ηαί κά ἀκηέπμοκ ζηίξ δζηέξ ημοξ εθίρεζξ. 

 Ζφνζυξ ιαξ ἔβζκε «πήημμξ ιέπνζ εακάημο, εακάημο δέ ζηαονμῦ» (Φζθζπ. α‘, 18). Ἀθήεεζα, πμζυξ 

ἄθθμξ πέζηδ ηέημζα ιανηφνζα, ὅπςξ ὁ Θεάκενςπμξ Ἰδζμῦξ Ρνζζηυξ; λεοηεθζζιμφξ, ὕανεζξ, 

ναπίζιαηα, ιαζηίβςια, ἀηζιςηζηυ ζηαονζηυ εάκαημ...  

Ἄξ ζοκεζδδημπμζήζμοιε ὅθμζ ιαξ, ὅηζ ὁ αίμξ ιαξ ἐπάκς ζηήκ βῆ εἶκαζ πμθφ θίβμξ, ἀπεζνμεθάπζζημξ 

ιπνμζηά ζηήκ αἰςκζυηδηα. Ώηή  γςή, ιᾶξ πνμεημζιάγεζ βζά ηήκ ιέθθμοζα δυλα.  

Θή θδζιμκῆηε, ἀδεθθμί ιμο, ηυκ θυβμ ημῦ Ζονίμο: «Βἴ ηζξ εέθεζ ὀπίζς ιμο ἐθεεῖκ, ἀπανκδζάζες 

ἑαοηυκ ηαί ἀνάης ηυκ ζηαονυκ αημῦ ηαί ἀημθμοεείης ιμζ» (Θαηε. ζζη‘, 24). 

Γζ‘ αηυ ὁ Θευξ ἐπζηνέπεζ κά εθίαςκηαζ πενζζζυηενμ μἱ δίηαζμζ, πανά μἱ θμζπμί ηῶκ ἀκενχπςκ. 

Θεθεηῶκηαξ ηήκ γςή ηῶκ Ἁβίςκ, π.π. ημῦ Ἰχα ημῦ πμθοάεθμο, θαιαάκμιε δφκαιδ ιεβάθδ ηαί 

πανδβμνία ζηίξ εθίρεζξ ιαξ ηαί ζηυ ηέθμξ ἀκαδεζηκουιεεα κζηδηέξ. 

Γζαηί ὅιςξ δέκ ἀκηέπμιε ζήιενα εἰδζηά, ζηίξ δμηζιαζίεξ ηαί ὁδδβμφιεεα ζηήκ ἀπυβκςζδ; Αζυηζ ιᾶξ 

θείπμοκ ηά ἀκηζζχιαηα, βζά κά κζηήζςιε ηυκ ἰυ ηῶκ εθίρεςκ.Ἔπεζ ἀννςζηήζεζ ηυ πκεοιαηζηυ 

ἀκμζμπμζδηζηυ ιαξ ζφζηδια. Γζ‘ αηυ ηαί ιέκμιε ζηήκ ἀκενχπζκδ ἀδοκαιία, ἐκῷ πνέπεζ κά πενκᾶιε 

ζηήκ κζημπμζυ δφκαιδ δζά ημῦ ὅπθμο ηῆξ πάνζημξ, ημῦ Ξηαονμῦ δδθαδή ημῦ Ζονίμο ιαξ, ηυκ ὁπμῖμ 

πνμαάθθεζ  Ἁβία ιαξ ηηθδζία ὡξ ηνυπαζμ κίηδξ ηαί ὡξ «ιδπακή» ηαί «ζπμζκίμκ» (ηαηά ηυκ Ἱενυ 

Ρνοζυζημιμ) βζά κά ἐηημλεοεμῦιε ζηήκ Ἀκάζηαζδ. 

Αοζηοπῶξ ζηίξ ιένεξ ιαξ δέκ πάνπμοκ βενά πκεοιαηζηά εειέθζα, ἀθμῦ ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα 

μἰημδμιήζαιε ζηήκ ἄιιμ ηαί ηυ ὅθμ ηηίζια εοιίγεζ ἀκδνζάκηα ιέ πνοζυ ηεθάθζ ηαί ζάπζα πςιαηέκζα 

πυδζα. 

Ἀζημπήζαιε, πζζηεφμκηεξ ὅηζ πανά ανίζηεηαζ ιυκμ ζηήκ βῆ, ζηά ἐθήιενα, ζηά θεανηά, ζηά 

ημζιζηά παθάηζα, ζηίξ ρεφηζηεξ δμκέξ, ηαί βζ‘ αηυ, ὅηακ αηά πανῆθεακ, ἤ πανένπμκηαζ, βεουιεεα 

ηήκ ὀδφκδ. 

Ξηδνίλαιε ηήκ εηοπία ιαξ ζηίξ ἀπνυζςπεξ ζπέζεζξ ηαί δζεθφζαιε ημφξ δεζιμφξ πκεφιαημξ ηαί 

αἵιαημξ, πμφ ζοβηναημῦκ ηά ιέθδ ιζᾶξ ημζκςκίαξ. Γηνειίζαιε ηήκ ζηαονυζπδιδ δζάζηαζδ ηῆξ ἀβάπδξ 

ηαί ημζκςκίαξ πνμζχπςκ: Θευξ – ἄκενςπμξ ηαί ἄκενςπμξ – ζοκάκενςπμξ. Ἔηζζ ανεεήηαιε ζηυ 

ηεκυ.  

Ἄξ ἑζηζάζςιε ζηυκ πῶνμ ιαξ, ζηήκ παηνίδα ιαξ,  ὁπμία ιαζηίγεηαζ ἀπυ ηήκ πμθοεπίπεδδ, ὡξ ηήκ 

ἔπμιε πμθθάηζξ παναηηδνίζεζ, ηνίζδ. Αοζηοπῶξ πενεπενίζζεοζε ὁ πυκμξ ηαί  εθζρδ. Ζάεε ιένα 

γμῦιε ἀκενχπζκα δνάιαηα ηαί αθέπμιε ημφξ ἀκενχπμοξ, ηαί ιάθζζηα ηήκ κεμθαία ιαξ, κά ααδίγμοκ 

ὡξ «κοπηςιέκμζ ζηναημηυπμζ, ἀπμζηαιέκςκ ηαί ζαδζιέκςκ ἐθπίδςκ», ὡξ εά ἔθεβε ηαί ὁ πμζδηήξ. 

Ζαί ηί εά βίκῃ; Ἔηζζ εά πνμπςνᾶιε; Θά ζοιαζααζεμῦιε ιέ αηή ηήκ «ιμῖνα», βζά κά ιζθήζςιε ιέ 

ἁπθᾶ θυβζα; Θά δναπεηεφςιε ἀπυ ηήκ γςή ἀπυ ηήκ πίζς πυνηα; 

Ἀθθ‘ ὄπζ. Ἡ γςή εἶκαζ δῶνμ Θεμῦ. Βἶκαζ ἀκακηζηαηάζηαηδ.  θαυξ ιαξ ἔπεζ ηυκ δζηυ ημο ηνυπμ, 

ὥζηε ιέζα ἀπυ ηήκ ἁπθυηδηά ημο κά δίδῃ ιαεήιαηα ἐθπίδαξ, αἰζζμδμλίαξ, γςῆξ. Ἔπεηε ζηεθεῆ 

ἀθήεεζα, πυζμ λεπςνζζηυξ θαυξ εἴιαζηε βεκζηά ηαί, ἐθ‘ ὅζμκ ιζθᾶιε βζά ηυ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια, 

πυζμ λεπςνζζηυξ θαυξ εἴιαζηε ζηυ κά ηαηαηηᾶιε ημφξ μνακμφξ; Οεηναηυζζα πνυκζα πέιεζκε ηυ 

βέκμξ ιαξ ἀπυ θνζηημφξ δοκάζηεξ, δζςβιμφξ ηαί ηαηαηνεβιμφξ, ἐλεοηεθζζιμφξ ηαί ιανηφνζα. Ζαί 

ὅιςξ, ἀπεηίκαλε ιέ βεκκαζυηδηα ηυκ γοβυ ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ηαί ζςιαηζηῆξ ζηθααζᾶξ. Γζαηί ἄναβε δέκ 

ηαθθζενβμῦιε ηυ ηθῖια ηῆξ αἰζζμδμλίαξ ηαί ηῆξ βεκκαζυηδηαξ, ἑημζιάγμκηαξ ηήκ εηοπία ηῶκ παζδζῶκ 

ιαξ; Ηέεζ θμζπυκ ὁ θαυξ ιαξ: «Ζαί ιέ ηά πίθζα αάζακα, πάθζ  γςή βθοηεζά εἶκαζ». 
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Ξέ ἐπίζηερή ιαξ ζέ πςνζυ ηῆξ ἐπανπίαξ ιαξ, βένμκηαξ ζμθυξ, ιέ ζπεδυκ ἕκακ αἰῶκα γςῆξ ζηήκ 

πθάηδ ημο, ιμῦ εἶπε: «Ιά δίκῃξ εάννμξ, Αέζπμηα, ζηά παζδζά, ζημφξ κέμοξ. Οά παζδζά εἶκαζ ζήιενα 

ζάκ ηυ ηζυθθζ ημῦ αβμῦ. Αέκ ἀκηέπμοκ βζά πμθθά. Θε ηυ πνῶημ αυθζ θαηᾶκε (ιε ηήκ πνχηδ 

δοζημθία, ἐκκμμῦζε, ηυ αάγμοκ ζηά πυδζα). ιεῖξ, Αεζπυηδ ιμο, πῶια θάβαιε βζά κά γήζμοιε, ἀθθά 

ηυ ηεθάθζ δέκ ηυ αάθαιε ηάης. Ζαί πμθέιμοξ πενάζαιε ηαί θηχπεζεξ ηαί πεῖκεξ ηαί  λεκδηεζά πῆνε 

πμθθά αθαζηάνζα ιαξ, ἀθθά δυλα ηῷ Θεῷ εἴιαζηε ὄνεζμζ, ηαί ἄκ πνεζαζηῇ ζένκμοιε πνῶημζ ηυ 

πμνυ...». 

Ζαί ζέ ἄθθμ πςνζυ ηῆξ ἐπανπίαξ ιαξ ανήηαιε κεανυ αηή ηήκ θμνά, ανάπμ ηῆξ πμιμκῆξ (πυζμ 

ζη‘ ἀθήεεζα ιζηνυξ ἔκμζςζα ιπνμζηά ημο!), ὁ ὁπμῖμξ ἀδοκαημῦζε ἐλ αἰηίαξ ιζᾶξ ζπάκζαξ ἀζεέκεζαξ 

ηῶκ ιοῶκ, κά ηζκήζῃ ηά ιέθδ ημῦ ζχιαημξ ημο (ιυκμ κά ιζθάῃ ιπμνεῖ). Ώηυ ηυ παζδί, βειάημ 

αἰζζμδμλία, πανά, δφκαιδ, ἀκημπή ιμῦ εἶπε: «Ἔπς ιζά ιεβάθδ ἀπμνία, Μάηεν. Γζαηί μἱ ἄκενςπμζ ηυ 

αάγμοκ ζηά πυδζα ιέ ηήκ ὁπμζαδήπμηε δοζημθία; Ηοπᾶιαζ ὅηακ ιαεαίκς, ὅηζ ηάπμζμζ ζοκάκενςπμί 

ιαξ αάγμοκ ηέθμξ ζηήκ γςή ημοξ βζά πνέδ ηαί ηάπμζα ἄθθα εέιαηα... Θεςνῶ ηήκ ιεβαθφηενδ εηοπία 

ηυ ὅηζ ιπμνῶ ηαί ιζθῶ. Ου ὅηζ εἶιαζ ζηήκ γςή. Βἶιαζ πζυ δοκαηυξ ηχνα ηαί ὄπζ πνίκ θίβα πνυκζα, πμφ 

ἤιμοκ ἀεθδηήξ ζηυκ ζηίαμ». Ζαί εἶκαζ ιυθζξ 35 ἐηῶκ, ζοιπθδνχκς ἐβχ. 

Ἀημφμκηαξ αηά ηά θυβζα, γδημῦζα ἐζςηενζηά ηαί ιοζηζηά ζοββκχιδ ἀπυ ηυκ Θευ, βζαηί πμθθέξ 

θμνέξ θοπήεδηα βζά ἀζήιακηα πνάβιαηα. Ου ιυκμ πμφ ιπυνεζα κά πῶ ἦηακ: «Θέθεζξ παζδί ιμο κά ηά 

πῇξ αηά ιπνμζηά ζέ ιζά ηάιενα, βζά κά ηά ἀημφζῃ ὁ ἀπμβμδηεοιέκμξ ηυζιμξ;». «Ζαί αέααζα!», ιμῦ 

ἀπήκηδζε.  

Ἀδεθθμί ιμο, εά ιπμνμῦζα κά ἀκαθένς πμθθά παναδείβιαηα. Ὅιςξ εά ηαθέζς ὅθμοξ κά 

ρχζςιε ηά ιάηζα ζηυκ μνακυ ηαί κά επανζζηήζςιε ηυκ Θευ, βζαηί ηεῖκμξ εἶκαζ πμφ ζηέηεηαζ 

πάκημηε δίπθα ιαξ ηαί ημκηά ιαξ ηαί δέκ ιᾶξ ἀθήκεζ ἀπυ ηά ιάηζα Ομο ηαί ἀπυ ηήκ παηνζηή ἀβηαθζά 

Ομο.  

Ιά Ουκ επανζζηήζςιε, βζαηί ἔπμιε πανδβμνζά ιαξ ηήκ Μακαβία ιαξ. Ώηή ιᾶξ ηνάηδζε ἀπυ ηυ 

πένζ ζάκ πνυζςπα ηαί ζάκ Ηαυ. Ξημφπζζε ηά δάηνοά ιαξ ηαί ηυκ ἱδνῶηα ιαξ ηαί ιᾶξ πενζέααθε ιέ ηήκ 

ιδηνζηή Οδξ θνμκηίδα. Ἡ Βἰηυκα Οδξ εἶκαζ ηυ θῶξ ηῆξ γςῆξ ιαξ,  ἐθπίδα ιαξ,  πανά ιαξ... 

Ια δμλμθμβήζςιε ηυκ Θευ, βζαηί ιᾶξ ἔδςζε «παναηθήημοξ» ημφξ Ἁβίμοξ ιαξ, μἱ ὁπμῖμζ εἶκαζ μἱ 

δάζηαθμί ιαξ ζηήκ πμιμκή ηαί ζηήκ ηανηενία ηαί μἱ πνέζαεζξ ιαξ μἱ ἀημίιδημζ βζά κά λεπενκᾶιε ηά 

πνμαθήιαηά ιαξ.  

Ἀδεθθέ ιμο, ἐζφ πμφ ζηεκμπςνεῖζαζ ηαί ηθαῖξ βζά ὁπμζμκδήπμηε θυβμ, ἐζφ πμφ ἔπαζεξ πνυξ ηαζνυκ 

ηυ εάννμξ ζμο ηαί ηήκ δφκαιή ζμο, εοιίζμο ὅηζ ηά ζφκκεθα ιπμνεῖ βζά θίβμ κά ηνφαμοκ ηυκ ἥθζμ, 

ὅιςξ ὁ ἥθζμξ πάνπεζ, ὁ μνακυξ ιέκεζ ἀκεπδνέαζημξ ηαί ζέ θίβμ εά θακῇ ηυ θῶξ ηαί  θαιπνυηδηά 

ημο.  

Ἀδεθθέ ιμο, ἐζφ πμφ πμθένεζξ ηαί θοβίγεζξ ἀπυ ηῆξ γςῆξ ηίξ θφπεξ ηαί ηά αάζακα, εοιίζμο ὅηζ ηυ 

πζυκζ βζά θίβμ ηαθφπηεζ ηυ πῶια ηαί ηά θοηά, ὅιςξ εἶκαζ ἀπαναίηδημ βζά ηήκ ἰζμννμπία ηῆξ θφζεςξ. Ξέ 

θίβμ εά θεζχζῃ ηαί  ἄκμζλδ εά θακῇ, θένκμκηαξ ιαγί ηδξ ημῦ πζμκζμῦ ηά εενβεηήιαηα. 

Ἀδεθθέ ιμο, ἐζφ πμφ λεκοπηᾶξ ηαί ἀβςκίγεζαζ κά λεπενάζῃξ ηυκ πυκμ ηαί κά ανῇξ θφζεζξ βζά ηά 

πνμαθήιαηά ζμο, ἄημοζε ηυκ Ζφνζυ ιαξ, πμφ ζμῦ θέβεζ, ιέ ηυζδ, καί ιέ ηυζδ ἀβάπδ:  

«βχ παηήν, ἐβχ ἀδεθθυξ, ἐβχ Ιοιθίμξ, ἐβχ μἰηία, ἐβχ ηνμθεφξ, ἐβχ ἱιάηζμκ, ἐβχ ῥίγα, ἐβὼ 

εειέθζμξ. Μᾶκ ὅπεν ἄκ εέθῃξ ἐβχ. Θδδεκυξ ἐκ πνείᾳ ηαηαζηῇξ. βχ δμοθεφζς. Ἦθεμκ βάν 

δζαημκῆζαζ, μ δζαημκδεῆκαζ. βχ ηαί θίθμξ ηαί λέκμξ ηαί ηεθαθή ηαί ἀδεθθυξ ηαί ιήηδν. Μάκηα ἐβχ· 

ιυκμκ μἰηείςξ ἔπε πνυξ ἐιέ. βχ πέκδξ δζά ζέ, ηαί ἀθήηδξ δζά ζέ, ἐπί Ξηαονμῦ δζά ζέ, ἐπί ηάθμο δζά 

ζέ, ἄκς πέν ζμῦ ἐκηοβπάκς ηῷ Μαηνί, ηάης πέν ζμῦ πνεζαεοηήξ παναβέβμκα πανά ημῦ Μαηνυξ. 

Μάκηα ιμζ ζφ ηαί ἀδεθθυξ ηαί ζοβηθδνμκυιμξ ηαί θίθμξ ηαί ιέθμξ. Οί πθέμκ εέθεζξ;» (Ἁβ. Ἰςάκκμο 

Ρνοζμζηυιμο, Βἰξ ηυ ηαηά Θαηεαῖμκ ιζθία ΛΞΟ´, 24, ΒΜΒ 12, 34). 
Μθτροπολίτθσ Πατρϊν Χρυςόςτομοσ 
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29. Ψυελεί ςση ζψή μαρ μα αμαλαμβάμξτμε δημόςια ανιώμασα; Π.φ. μα 

εοιδιώκξτμε μα εκλεγξύμε Ππόεδπξι, βξτλετσέρ κσλ.; 
 

Όςιοσ Παΐςιοσ ο Αγιορείτθσ  

 

«ΑΞΙΨΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΔΟΞΑ» 

 

«Ώπμνχ, πςξ ιενζημί δίκμοκ ηυζδ ζδιαζία ζηδκ ακενχπζκδ δυλα ηαζ υπζ ζηδκ δυλα ημο Θεμφ πμο 

ιαξ πενζιέκεζ, υηακ «ηςκ ακενχπςκ ηδκ δυλακ θφβςιεκ». Ξε ηζ εα ιαξ ςθεθήζδ, ακ απμηηήζμοιε 

ηαζ ημ πζμ ιεβάθμ αλίςια πμο οπάνπεζ ηαζ ιαξ εβηςιζάγδ υθμξ μ ηυζιμξ; Θα ιαξ μδδβήζμοκ ζημκ 

Μανάδεζζμ ηα εβηχιζα ημο ηυζιμο ή εα ιαξ ςεήζμοκ ζηδκ ηυθαζδ; Οζ είπε μ Ρνζζηυξ; «Αυλακ πανά 

ακενχπςκ μο θαιαάκς». Ξε ηζ εα ιε ςθεθμφζε ακ ιπμνμφζα κα βίκς απυ ιμκαπυξ ζενμιυκαπμξ, 

δεζπυηδξ, παηνζάνπδξ; Θα ιε αμδεμφζακ ηα αλζχιαηα κα ζςεχ ή εα ήηακ ιεβάθμ αάνμξ ζε έκακ 

αδφκαημ ΜαΎζζμ ηαζ εα ιε βηνέιζγακ ζηδκ ηυθαζδ; Βάκ δεκ οπήνπε άθθδ γςή, ιπμνμφζε κα 

δζηαζμθμβδεή ιζα ηέημζα ακμδζία. Έκαξ υιςξ πμο επζδζχηεζ ηδκ ζςηδνζά ηδξ ροπήξ ημο υθα ηα αθέπεζ 

«ζηφααθα» ηαζ δεκ επζδζχηεζ αλζχιαηα. 

Λ Θςοζήξ, παν΄ υθμ πμο ήηακ απεζηαθιέκμξ απυ ημκ Θευ κα εθεοεενχζδ ημκ θαυ ημο Εζναήθ, 

δεκ αλζχεδηε κα πάδ ζηδκ Γδ ηδξ Βπαββεθίαξ, βζαηί έθεαζε ζε ζδιείμ κα αβακαηηήζδ ηαηά ημο Θεμφ 

ελ αζηίαξ ημο θαμφ. Γμφζε ζοκέπεζα ιέζα ζηδκ βηνίκζα ημο θαμφ ηαζ ιζα θμνά αβακάηηδζε. «Θμο 

γδημφκ κενυ, είπε. Μμφ κα ημοξ ανς κενυ;» Θα πνζκ απυ θίβμ πηφπδζεξ ηδκ πέηνα ηαζ έαβαθεξ κενυ 

ηαζ ημοξ έδςζεξ! Αφζημθμ ήηακ; Ώθθά είπε ιπθέλεζ ιε ηα εέιαηα, ιε ηζξ οπμεέζεζξ ημο θαμφ ηαζ 

λέπαζε πυζμ κενυ είπε αβάθεζ κςνίηενα, ηαζ απυ ηζξ πμθθέξ ζημημφνεξ πμο είπε, δεκ ημ ηαηάθααε, βζα 

κα γδηήζδ ζοβπχνεζδ απυ ημκ Θευ. Ώκ γδημφζε ζοβπχνεζδ, εα ημκ ζοβπςνμφζε μ Θευξ. Ομ κα ιδκ 

πάδ ζηδκ Γδ ηδξ Βπαββεθίαξ ήηακ έκαξ ιζηνυξ ηακυκαξ απυ ημκ Θευ, έκα επζηίιζμ βζα ηδκ αβακάηηδζή 

ημο.  

Φοζζηά μ Θευξ ημκ πήνε ζημκ Μανάδεζζμ ηαζ ημκ ηίιδζε ιε ημ κα ημκ ζηείθδ ιαγί ιε ημκ Μνμθήηδ 

Δθία ζημ νμξ Θααχν, ζηδκ Θεηαιυνθςζδ ημο Ζονίμο. θα αοηά αμδεμφκ κα ηαηαθάαμοιε πυζμ 

ιεβάθμ ειπυδζμ βίκεηαζ ημ αλίςια ιε ηζξ εοεφκεξ βζα ηδκ πμνεία εκυξ Ρνζζηζακμφ πνμξ ημκ Μανάδεζζμ. 

Θενζημί, εκχ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά εα έπνεπε κα είκαζ υθμ πανά, βζαηί μζημκυιδζε μ Θευξ κα 

είκαζ απαθθαβιέκμζ απυ ηάεε εοεφκδ, ακηζεέηςξ επζδζχημοκ εοεφκεξ ηαζ αλζχιαηα, ηαζ υηακ δεκ ημοξ 

δίκςκηαζ, ηζζβανίγμκηαζ ηαζ θεείνμοκ ηαζ ηδκ ροπή ημοξ ηαζ ημ ζχια ημοξ, ημκ καυ ημο Θεμφ ηαηά 

ημκ Ώπυζημθμ Μαφθμ. Βκχ μ Ρνζζηυξ ημοξ εημζιάγεζ ηδκ μονάκζα δυλα, αοημί εέθμοκ κα πενάζμοκ 

ζημκ Μανάδεζζμ δζά ιέζμ ηδξ δυλδξ ηςκ ακενχπςκ. 

Ίζςξ υιςξ ιμο πμοκ ιενζημί: «Γζαηί άθθμζ δμλάγμκηαζ ηαζ απυ ακενχπμοξ, δμλάγμκηαζ ιεηά ηαζ απυ 

ημκ Θευ;» Ξηδκ μοζία ηακείξ δεκ εα δμλαζεή απυ ημκ Θευ, υηακ εέθδ ηδκ ακενχπζκδ δυλα. Ια ιδκ 

επζδζχηδ πμηέ ηακείξ ιυκμξ ημο εοεφκεξ. ηακ ημκ απαθθάζζμοκ απυ εοεφκεξ, εα πνέπδ κα παίνεηαζ, 

βζαηί ηακμκζηά εα έπνεπε κα ζηεκμπςνζέηαζ βζα ηζξ εοεφκεξ πμο είπε. Ώκ δεκ παίνεηαζ, ζδιαίκεζ υηζ 

οπάνπεζ ιέζα ημο φπμοθα δ οπεδθάκεα. Ια ιδκ επζδζχημοιε πμηέ αλζχιαηα, βζα κα δμλαζεμφιε απυ 

αοηά, βζαηί αοηυ θακενχκεζ αννχζηζα πνμπςνδιέκδ. Αείπκεζ υηζ ααδίγμοιε αννςζηδιέκα άθθμ δνυιμ 

απυ ημκ δνυιμ ηδξ ηαπεζκμθνμζφκδξ πμο αάδζζακ μζ Άβζμζ Μαηένεξ ηαζ έθεαζακ ζημκ Μανάδεζζμ. 

Έπμοιε πθήεμξ Ώβίςκ Μαηένςκ πμο απέθεοβακ ηζξ εοεφκεξ· δβμοιεκίεξ, ζενςζφκδ ηαζ 

ανπζενςζφκδ. Άθθμζ έημαακ ηα πένζα, άθθμζ ηζξ ιφηεξ, άθθμζ ηα αοηζά ηαζ άθθμζ ηζξ βθχζζεξ, βζα κα 

ιδκ είκαζ ανηζιεθείξ ηαζ ημοξ πεζνμημκήζμοκ. Άθθμοξ ημοξ λεζηέπαγακ ηζξ ηαθφαεξ ηαζ ημοξ 

πεζνμημκμφζακ απυ πάκς, άθθμοξ ημοξ πεζνμημκμφζακ απυ ιαηνζά, υπςξ ημκ Άβζμ Ώιθζθυπζμ. Βκχ 

είπακ ιυνθςζδ ηαζ αβζυηδηα, επεζδή υιςξ είπακ κζχζεζ ηδκ ιεβάθδ αλία ηδξ ροπήξ, ηαεχξ ηαζ ημ 

ιεβάθμ αάνμξ ηςκ εοεοκχκ, πμο βίκεηαζ ιεβάθμ ειπυδζμ βζα κα ζςεή μ άκενςπμξ, βζ΄ αοηυ ηζξ 

απέθεοβακ. Ώοημί ανήηακ ημκ ηακμκζηυ δνυιμ. 
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Ζαζ ζημ Άβζμκ νμξ ιενζημί εεςνμφκ ηδκ ζενςζφκδ ειπυδζμ ζηδκ πκεοιαηζηή γςή, βζαηί εηηυξ ηςκ 

άθθςκ οπμπνεχζεςκ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα πάκε, υηακ ένεδ έκαξ δεζπυηδξ, ή κα πάκε ζηα 

πακδβφνζα –πκεοιαηζηά αέααζα πακδβφνζα, αθθά ηαζ αοηά δεκ ακαπαφμοκ. ηακ ήιμοκ ζημ Ζμζκυαζμ, 

βκχνζζα έκακ δζάημ πμο βέναζε ηαζ πέεακε δζάημξ. ηακ ήηακ αηυιδ κέμξ ιμκαπυξ, ημ Θμκαζηήνζ 

είπε ακάβηδ απυ δζάημ ηαζ ημκ πεζνμηυκδζακ. Ώνβυηενα ήνεακ κεχηενμζ. Λζ κεχηενμζ έβζκακ δζάημζ ηαζ 

ζενείξ, ηαζ εηείκμξ έδζκε ζοκέπεζα ηδκ ζεζνά ημο ζημοξ άθθμοξ ηαζ πανέιεκε δζάημξ. ηακ ημο έθεβακ 

κα βίκδ ζενεφξ, έθεβε: «Οχνα δεκ έπεζ ακάβηδ ημ Θμκαζηήνζ. Αυλα ης Θεχ, οπάνπμοκ μζ κεχηενμζ 

αδεθθμί». Ομκ έααθακ ζημ βναθείμ. ηακ ήνεακ ιμνθςιέκμζ ζημ Θμκαζηήνζ, παναηάθεζε ηαζ έβοβε 

ηαζ απυ ημ βναθείμ. ηακ ημ Θμκαζηήνζ πενκμφζε ιζα δοζημθία, παναηάθεζε αοηυξ ημ εοθααήξ 

δζάημξ έκακ ζενέα εκάνεημ κα ακαθάαδ ηδκ δβμοιεκία. Βηείκμξ ημο είπε: «Μχξ εζφ απμθεφβεζξ ηζξ 

εοεφκεξ ηαζ ηζξ θμνηχκεζξ ζ΄ ειέκα; Γίκε εζφ πνμσζηάιεκμξ, βζα κα βίκς ηαζ εβχ δβμφιεκμξ». Έηζζ 

έβζκε μ έκαξ δβμφιεκμξ ηαζ μ άθθμξ πνμσζηάιεκμξ. ηακ ηαηημπμζήεδηακ ηα πνάβιαηα ηαζ πήβαζκε 

ηαθά ημ Θμκαζηήνζ, παναζηήεδηε πάθζ απυ πνμσζηάιεκμξ. Μμθφ ιε αμήεδζε αοηυξ μ δζάημξ· είπε 

πμθθή Ράνδ Θεμφ. Ώοηυκ ηαθμφζακ βζα ηα δφζημθα εέιαηα ζηδκ Εενά Ζμζκυηδηα κα πδ ηδκ 

θςηζζιέκδ ημο βκχιδ. 

- Οζ θηαίεζ, Γένμκηα, υηακ πκεοιαηζημί άκενςπμζ, εκχ δεκ αβαπμφκ ηα πνήιαηα, επζδζχημοκ υιςξ 

ηδκ δυλα; Εζπφεζ αοηυ πμο έθεβακ μζ Ώνπαίμζ Έθθδκεξ: «Μμθθμί ειίζδζακ ημκ πθμφημκ, ηδκ δυλακ 

μοδείξ»; 

- Ομ ηεθάθζ ημ άδεζμ θηαίεζ! Ώοηή είκαζ ηεκή δυλα. Ομ «πμθθμί ειίζδζακ ημκ πθμφημκ…» είκαζ 

ημζιζηή κμμηνμπία· δεκ πςνάεζ ζηδκ πκεοιαηζηή γςή. Ώοηά ηα έθεβακ μζ Ώνπαίμζ Έθθδκεξ πμο δεκ 

βκχνζγακ ημκ αθδεζκυ Θευ. Ξηδκ πκεοιαηζηή γςή δ δυλα πνέπεζ κα ελαθακζζεή. Θεβαθφηενδ αηζιία 

απυ αοηή πμο οπέθενε μ Ρνζζηυξ οπέθενε ηακείξ; Λζ Μαηένεξ ηδκ αηζιία γδημφζακ ηαζ ημοξ ηζιμφζε μ 

Θευξ. Ώοημί αηυιδ ζημ ημζιζηυ ζηάδζμ ανίζημκηαζ. Μμδυζθαζνμ παίγμοκ. ΜΏΛΖ-ΏΒΖ-ΑΛΚΏ! Δ δυλα 

πμο ακαθένεζ ζημ Βοαββέθζμ έπεζ αβάπδ ηαζ ηαπείκςζδ. «Αυλαζυκ ζμο ημκ οζυκ, θέεζ, ίκα ηαζ μ οζυξ 

ζμο δμλάζδ ζε… αοηή δε εζηίκ δ αζχκζμξ γςή, ίκα βζκχζηςζί ζε ημκ ιυκμκ αθδεζκυκ Θευκ». Γδημφζε 

δδθαδή μ Ρνζζηυξ απυ ημκ Θευ κα βκςνίζμοκ μζ άκενςπμζ ημκ Ηοηνςηή ημοξ, βζα κα ζςεμφκ. Ξήιενα 

μζ πενζζζυηενμζ εκδζαθένμκηαζ πχξ κα απμηηήζμοκ απυ πακημφ δυλα. Αυλα απυ ΄δς, δυλα απυ ΄ηεζ, 

ηαζ ηεθζηά ηαηαθήβμοκ ζε… θυλα απυ ΄δς, θυλα απυ ΄ηεζ. Ώοηυ είκαζ πμο είπε μ Ρνζζηυξ: «Αυλακ 

πανά αθθήθςκ θαιαάκμκηεξ», «πθακχκηεξ ηαζ πθακχιεκμζ». Θε ηάηζ ηέημζα ιμο ένπεηαζ κα ηάκς 

ειεηυ. Ξε ηέημζα αηιυζθαζνα δεκ ιπμνχ κα γήζς μφηε είημζζ ηέζζενζξ χνεξ. 

Λζ εοεφκεξ είκαζ ιεβάθμ ειπυδζμ ζηδκ πκεοιαηζηή γςή. ζμζ εέθμοκ κα ηάκμοκ δμοθεζά 

πκεοιαζηηή απμθεφβμοκ ηζξ εοεφκεξ. Ξοκήεςξ δεκ αθέπεζ ηακείξ ηαθυ ηέθμξ ζ΄ αοημφξ πμο 

επζδζχημοκ αλζχιαηα ηαζ πνμσζηαιεκίεξ. Θπαίκεζ ημ πνμζςπζηυ ζημζπείμ, μ εβςζζιυξ, ηαζ ιεηά 

ζοβηνμφμκηαζ ηαζ ιαθχκμοκ ιεηαλφ ημοξ μζ πνμσζηάιεκμζ, επεζδή οπάνπεζ ηαζ ζημκ έκα ηαζ ζημκ άθθμ 

πνμσζηάιεκμ μ εβςζζιυξ. ζμζ υιςξ αβςκίγμκηαζ θζθυηζια ηαζ δεκ ακαπαφμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ 

αβάγμοκ ημκ εαοηυ ημοξ απυ ηδκ ηάεε εκένβεζά ημοξ αμδεάκε πμθφ εεηζηά, βζαηί ηυηε ιυκμκ 

ακαπαφμκηαζ μζ ροπέξ πμο έπμοκ ακάβηδ αμδεείαξ ηαζ ηυηε ιυκμ εα ακαπαοεή εζςηενζηά δ ροπή 

ημοξ ηαζ ζ΄ αοηήκ ηδκ γςή ηαζ ζηδκ αζχκζα. 

Λζ Άβζμζ Μαηένεξ, παθζά, έθεοβακ ζηδκ ένδιμ πνχηα ηαζ ενδιχκμκηακ απυ ηα πάεδ ημοξ ιε ημκ 

αβχκα ημοξ. Ρςνίξ ζπέδζα ηαζ πνμβνάιιαηα δζηά ημοξ αθήκμκηακ ζηα πένζα ημο Θεμφ ηαζ απέθεοβακ 

ηα αλζχιαηα ηαζ ηδκ ελμοζία, αηυιδ ηαζ υηακ έθεακακ ζε ιέηνα αβζυηδημξ –εηηυξ ακ δ Θδηένα 

Βηηθδζία είπε ακάβηδ, μπυηε έηακακ οπαημή ζημ εέθδια ημο Θεμφ, ηαζ δμλαγυηακ ημ κμια ημο 

Θεμφ ιε ηδκ αβία ημοξ γςή. Γίκμκηακ δδθαδή πκεοιαηζημί αζιμδυηεξ, αθμφ απμηημφζακ ηαθή 

ηαηάζηαζδ πκεοιαηζηήξ οβείαξ ζηδκ ένδιμ, ιε ηδκ ηαθή πκεοιαηζηή ηνμθή ηαζ ηδκ άβνοπκδ παηενζηή 

παναημθμφεδζδ». 
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 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Αγ. Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ  
 

ΓΙΑ ΣΗ ΛΤΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΘΤΜΙΑ  

 

ηεῖκμζ πμφ ηαηδβμνμῦκηαζ δέκ πνέπεζ κά ηαηαθαιαάκμκηαζ ἀπυ θυαμ ηαί ἀβςκία. Ἀκηίεεηα, ἀπυ 

αηά ηά ζοκαζζεήιαηα πνέπεζ κά δζαηαηέπμκηαζ ὅζμζ ηαηδβμνμῦκ ημφξ ἄθθμοξ. Γζαηί δέκ πνυηεζηαζ κά 

δχζμοκ μἱ πνῶημζ θυβμ βζά ὅζεξ ηαηδβμνίεξ ημφξ θυνηςζακ, ἀθθά εά δχζμοκ θυβμ ὅζμζ ηαηδβμνμῦκ. 

Ώημί εά θμβμδμηήζμοκ βζά ὅθεξ ηίξ ηαηδβμνίεξ πμφ λεζηυιζζακ βζά ημφξ ζοκακενχπμοξ ημοξ. 

Ὅθμξ ὁ ηίκδοκμξ ἀπυ ηίξ ζοκέπεζεξ ηῆξ ηαηδβμνίαξ ηνέιεηαζ πάκς ζηά ηεθάθζα ἐηείκςκ πμφ 

ἀκμίβμοκ ηυ ζηυια ημοξ ηαί ηαηδβμνμῦκ. 

Ξοκεπῶξ, ὅζμζ ανίζημκηαζ ζηή εέζδ ημῦ ηαηδβμνμφιεκμο, πνέπεζ κά γμῦκ ἀιένζικμζ. Γζαηί αημί 

δέκ εεφκμκηαζ βζά ὅζα ηαηά λεζηυιζζακ μἱ ἄθθμζ ἐκακηίμκ ημοξ. Ὅζμζ ὅιςξ ηαηαθένεδηακ ἐκακηίμκ 

ἄθθςκ, πνέπεζ κά ἀβςκζμῦκ ηαί κά ηνέιμοκ. Γζαηί αημί πνυηεζηαζ κά ζονεμῦκ ζηυ θμαενυ δζηαζηήνζμ 

ημῦ Θεμῦ ηαί εά ηνζεμῦκ βζά ὅ,ηζ ηαηυ εἶπακ. 

Γζ᾿ αηυ, ἄξ ιήκ πμκᾶιε ὅηακ ηαηαθένμκηαζ μἱ ἄθθμζ ἐκακηίμκ ιαξ. Ουηε ιυκμ πνέπεζ κά πμκᾶιε, 

ὅηακ δδθαδή αηά πμφ ιᾶξ ηαηαθμβίγμοκ εἶκαζ ἀθδεζκά. Γζαηί ἄκ γμῦιε ζηήκ ἁιανηία, ἀηυια ηαί ἄκ 

δέκ ανίζηεηαζ ηακείξ κά ιᾶξ ηαηδβμνήζεζ, εἴιαζηε πεζνυηενμζ ἀπυ ηυκ ηαεέκα. Ἄκ ὅιςξ εἴιαζηε 

ἐκάνεημζ, ἀηυια ηαί ἄκ ὁθυηθδνδ  μἰημοιέκδ ιᾶξ ηαηδβμνεῖ, ηυηε εἴιαζηε μἱ πζυ ἀλζμγήθεοημζ ἀπυ 

ὅθμοξ. 

Ἄκ θμζπυκ ὁ θμβζζιυξ ιαξ πμνεφεηαζ ηαη᾿ αηυ ηυκ ηνυπμ, ἀηυια ηζ ἄκ πίθζεξ αανοπεζιςκζέξ 

λεζδηχκμκηαζ ὁθυβονα ἐκακηίμκ ιαξ, ἐιεῖξ εά παναιέκμοιε ζηαεενά εἰνδκζημί ηαί ἀκαπαοιέκμζ ζηυ 

θζιάκζ. Ἄκ ὅιςξ δέκ θεζημονβεῖ ζςζηά ὁ θμβζζιυξ ιαξ, ἀηυια ηζ ἄκ ὅθα ιᾶξ ἔνπμκηαζ δελζά, ἐιεῖξ εά 

αἰζεακυιαζηε πεζνυηενα ηζ ἀπυ ημφξ εαθαζζμπκζβιέκμοξ. 

 

Γεροντικό 

«ΕΙΜΑΙ ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΣΟΤ ΘΕΟ» 

 

Tυκ ηαζνυ πμφ μἱ Ημββμαάνδμζ θοιαίκμκηακ ηίξ ἐπανπίεξ ηῆξ ΐμνείμο Ἰηαθίαξ, ἔπζαζακ αἰπιάθςημ 

ἕκα Αζάημκμ ηζ εἶπακ ἀπμθαζίζεζ κά ηυκ ααζακίζμοκ.  

 Ξάβηημοθμξ, ἕκαξ Ρνζζηζακυξ Ημββμαάνδμξ, πμφ μἱ ζοιπαηνζῶηαζ ημο ηυκ ζέαμκηακ ζάκ ἅβζμ, βζά 

ηήκ πμθθή εθάαεζα ηαί ηή ιεβάθδ ἀνεηή ημο, ἔηακε πμθθά δζααήιαηα ζημφξ ἀνπδβμφξ, βζά κά ζχζδ 

ηή γςή ημῦ αἰπιαθχημο. Θά δέκ ηαηχνεςζε ηίπμηε ἄθθμ, ἐηηυξ ἀπυ ηή πάνδ κά ιείκδ αηυξ θνμονυξ 

ημκηά ζηυκ ιεθθμεάκαημ, ηήκ ηεθεοηαία κφηηα.  

- Θεῖκε, ηυκ πνμεζδμπμίδζε ὁ Ἀνπδβυξ, ἀθθ᾽ ἄκ λεθφβδ, κά λένδξ πχξ εά ααζακζζηῆξ ἐζφ ζηή εέζζ 

ημο. 

 Ξάβηημοθμξ ζοιθχκδζε ηζ ἔηζζ ηάεδζε θνμονυξ. Οά ιεζάκοπηα ὅιςξ, ὅηακ ὅθμ ηυ ζηναηυπεδμ 

ἦηακ αοεζζιέκμ ζηυκ ὕπκμ, λφπκδζε ηυκ Αζάημκμ ηαί ημῦ εἶπε κά ζδηςεῆ κά θφβδ, ὅζμ ιπμνμῦζε πζυ 

βνήβμνα. Ομῦ εἶπε ἕημζιμ ηζ ἕκα βμνβυ ἄθμβμ. 

- Ἀδφκαημκ, ἀδεθθέ ιμο, ἔθεβε ὁ ιεθθμεάκαημξ. 

Ἄκ ἐβχ βθζηχζς, ἐζφ εἶκαζ ἀδφκαημ κά βθζηχζδξ ἀπυ ηά πένζα ημοξ. Μῶξ θμζπυκ κά βίκς αἰηία κά 

πεεάκδξ ι᾽ ἕκα ηυζμ ζηθδνυ εάκαημ; 

- Θή ζέ ιέθεζ βζά ιέκα, ἔθεβε ἀπυ ηήκ ἄθθδ ιενζά ὁ Ξάβηημοθμξ.  Θευξ εά ιέ ζηεπάζδ. Ἔηζζ ηυκ 

ἔπεζζε κά θφβδ. 

Οήκ ἄθθδ ιένα, μἱ Ημββμαάνδμζ γήηδζακ ηυκ αἰπιάθςημ. 

- Ἔθοβε, ημφξ εἶπε ιέ ἀπάεεζα ὁ θνμονυξ ημο. 

- Ζζ ἐζφ εά λένδξ αέααζα πμθφ ηαθά ηυκ ηνυπμ. 
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- Ιαί, ἀπμηνίεδηε εαννεηά ὁ Ξάβηημοθμξ. 

- πεζδή εἶζαζ ηαθυξ ἄκενςπμξ, δέ εέθς κά ζέ ααζακίζς, εἶπε ὁ Ἀνπδβυξ, πμφ εαφιαγε, πςνίξ κά 

ηυ δείπκδ, ηυ εάννμξ ημο. Αζάθελε ιυκμξ ζμο ηυκ ηνυπμ πμφ πνμηζιᾶξ κά πεεάκδξ. 

- Βἶιαζ ζηά πένζα ημῦ Θεμῦ, ἀπμηνίεδηε ἀηάναπμξ ὁ Ρνζζηζακυξ ζηναηζχηδξ. Ουκ εάκαημ πμφ εά 

παναπςνήζδηεῖκμξ, εά ηυκ δεπεῶ ιέ επανίζηδζζ. 

Οεθζηά ἀπμθάζζζακ κά ημῦ ηυρμοκ ιέ πέθεηο ηήκ ηεθαθή ημο ηζ ἀκέεεζακ ηή δμοθεζά αηή ζ᾽ ἕκα 

ιεβαθυζςιμ ηαί πεζνμδφκαιμ ζηναηζχηδ. 

 Ξάβηημοθμξ βμκάηζζε, εἶπε ηήκ πνμζεοπή ημο ηζ ἔζηορε ηανηενζηά ηυ ηεθάθζ κά δεπεῆ ηυ 

πηφπδια. Ἡ ροπή ημο ἀβαθθίαγε ζηή ζηέρζ πχξ ζέ θίβμ εά ανζζηυηακ ημκηά ζηυκ Ρνζζηυ.  δήιζμξ 

ζήηςζε ὁνιδηζηά ηυκ θμκζηυ πέθεηο βζά κά λειπενδέρδ ιζά ηαί ηαθή ι᾽ αοηή ηή δμοθεζά. Οά πένζα 

ημο ὅιςξ ἔιεζκακ ἀηίκδηα ζηυκ ἀένα, ζάκ κά ηά ἔζθζββε ιοζηδνζχδδξ δφκαιζξ. Ἔκζςζε πυκμοξ 

θμαενμφξ ηζ ἄνπζζε κά ιμοβηνίγδ ζάκ πθδβςιέκμ εδνίμ. Λἱ ἄθθμζ βφνς ηνυιαλακ. 

- Οί πᾶιε κά ηάκςιε; ἔθεβακ ιεηαλφ ημοξ, κά ηά αάθςιε ιέ ηυκ ἅβζμ αηυκ ἄκενςπμ, πμφ ἔπεζ ηυκ 

Θευ ιαγί ημο; 

Ἄνπζζακ, θμζπυκ, κά παναηαθμῦκ ηυκ Ξάβηημοθμ, πμφ ἔιεκε ἀηυιδ ιέ ηυ ηεθάθζ βενιέκμ, κά 

βζαηνέρδ ηυκ ζηναηζχηδ, πμφ ἐλαημθμοεμῦζε κά θςκάγδ ιέ ηά πένζα ηναηδιέκα ρδθά. 

- Αέκ ιπμνῶ κά γδηήζς ηέημζα πάνζ βζ᾽ αηυκ ἀπυ ηυκ Ζφνζυ ιμο, ἄκ δέκ πμζπεεῆ πνῶηα πχξ δέ 

εά λακαζδηχζδ ηυ πένζ ημο κά ηηοπήζδ Ρνζζηζακυ, εἶπε ὁ Ξάβηημοθμξ. 

- πυζπμιαζ, θχκαλε ὁ ζηναηζχηδξ ηνέιμκηαξ ἀπυ ηυ θυαμ ημο. 

- Ζαηέααζε θμζπυκ ηά πένζα ζμο, πνυζηαλε ὁ δμῦθμξ ημῦ Θεμῦ. 

Θέ ηυκ θυβμ, ηά πένζα πανεοεφξ ηζκήεδηακ βζά κά πεηάλμοκ πνῶηα ἀπ᾽ ὅθα ιαηνζά ηυ θμκζηυ 

ὄνβακμ. 

Ζαηάπθδηημζ μἱ Ημββμαάνδμζ βζά ὅζα ἔβζκακ ἐηεῖκμ ηυ πνςΎ ιπνμζηά ζηά ιάηζα ημοξ, πάνζζακ ηή 

γςή ζηυ Ξάβηημοθμ, πμφ ἔβζκε ἀπυ ηυηε,Ἱεναπυζημθμξ ἀκάιεζά ημοξ. 

 

Όςιοσ Πορφφριοσ ο Καυςοκαλυβίτθσ 
 

Η ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΨΝ ΦΙΠΙ  

 

 Γένμκηαξ ιμῦ δζδβήεδηε: «Θζὰ θμνὰ ιὲ ἐπζζηέθεδηε ἕκαξ πίπδξ. Ἦηακ κηοιέκμξ ιὲ ηάηζ 

πμθφπνςια, πανάλεκα νμῦπα, θμνμῦζε πασιαθζὰ ηαὶ ημζιήιαηα ηαὶ γδημῦζε κὰ ιὲ δεῖ. Λἱ ιμκαπὲξ 

ἀκδζφπδζακ, ἦνεακ ηαὶ ιὲ νχηδζακ ηαὶ ημὺξ εἶπα κὰ πενάζεζ. Θυθζξ ηάεζζε ἀπέκακηί ιμο εἶδα ηὴκ 

ροπή ημο. Βἶπε ηαθὴ ροπή, ἀθθὰ πθδβςιέκδ ηαὶ βζ᾿ αηὸ ἐπακαζηαηδιέκδ. Ομῦ ιίθδζα ιὲ ἀβάπδ ηζ᾿ 

ἐηεῖκμξ ζοβηζκήεδηε. Γένμκηα, ιμῦ θέεζ, ηακεὶξ ιέπνζ ζήιενα δὲκ ιμῦ ιίθδζε ἔηζζ. Βἶπα ηὸ ὀκμιά ημο 

ηζ᾿ ἐηεῖκμξ παναλεκεφεδηε, πῶξ ηὸ βκχνζγα. Ἔ, ημῦ θές, ὁ Θεὸξ ιμῦ θακένςζε ηαὶ η‘ ὄκμιά ζμο ηαὶ 

ὅηζ ηαλίδερεξ ιέπνζ ηὴκ Ἰκδία ηαὶ βκχνζζεξ ἐηεῖ ημὺξ βημονμὺ ηαὶ ημὺξ ἀημθμφεδζεξ. Ἀπυνδζε πζὸ 

πμθφ. Ομῦ εἶπα ηζ᾿ ἄθθα πνάβιαηα βζὰ ηὸκ ἑαοηυ ημο, ηζ᾿ ἔθοβε επανζζηδιέκμξ. Οὴκ ἄθθδ ἑαδμιάδα, 

κά‘ζμο ηαὶ ηαηαθεάκεζ ὁ ἴδζμξ ιὲ ιζὰ πανέα πίπζδεξ. Θπῆηακ ὅθμζ ιαγὶ ζηὸ ηεθθί ιμο ηαὶ ηάεζζακ βφνς 

ιμο. Ἦηακ ιαγί ημοξ ηαὶ ιζὰ ημπέθα. Ομὺξ ζοιπάεδζα πμθφ. Ἦηακ ηαθὲξ ροπέξ, ἀθθὰ πθδβςιέκεξ. 

Αὲκ ημὺξ ιίθδζα βζὰ ηὸ Ρνζζηυ, βζαηί εἶδα ὅηζ δὲκ ἦηακ ἕημζιμζ κ᾿ ἀημφζμοκ. Ομὺξ ιίθδζα ζηὴ βθχζζα 

ημοξ, βζὰ πνάβιαηα πμὺ ημὺξ ἐκδζέθενακ. Ὅηακ ηεθεζχζαιε ηαὶ ζδηχεδηακ κὰ θφβμοκ, ιμῦ εἶπακ: 

Γένμκηα, εέθμοιε ιζὰ πάνδ: Ιὰ ιᾶξ ἐπζηνέρεζξ κὰ ζμῦ θζθήζμοιε ηὰ πυδζα. βὼ κηνάπδηα, ἀθθὰ ηί 

κὰ ηάκς, ημὺξ ἄθδζα. Θεηὰ ιμῦ ἔδςζακ δῶνμ ιζὰ ημοαένηα. Θὰ θςκάλς κὰ ηὴκ θένμοκ, κὰ ηὴκ 

δεῖξ. Βἶκαζ πμθὺ ὡναία. Ἔπεζηα ἀπὸ ηαζνὸ ιὲ ἐπζζηέθεδηε  ημπέθα,  πίπζζζα, ιυκδ ηδξ. Οὴκ ἔθεβακ 

Θανία. Βἶδα ὅηζ  Θανία ἦηακ πζὸ πνμπςνδιέκδ ζηὴκ ροπὴ ἀπὸ ημὺξ θίθμοξ ηδξ ηαὶ ηῆξ πνςημιίθδζα 

βζὰ ηὸ Ρνζζηυ. Αέπηδηε ηὰ θυβζα ιμο. Ἦνεε ηζ᾿ ἄθθεξ θμνέξ, ἔπεζ πάνεζ ηαθὸ δνυιμ. Βἶπε ιάθζζηα  

Θανία ζημὺξ θίθμοξ ηδξ: «ΐνὲ ζεῖξ, δὲκ θακηάζεδηα πμηέ, ὅηζ εὰ βκχνζγα ηὸκ Ρνζζηυ, ιέζα ἀπὸ ιζὰ 

πίπζηδ πανέα». Θμῦ ἔηακε ἐκηφπςζδ ηὸ πενζζηαηζηυ. Οὸ δζμναηζηὸ ηαὶ πμζιακηζηὸ πάνζζια ημῦ 

Γένμκηα ζοκενβάζεδηακ βζὰ κὰ ἑθηφζμοκ, ιὲ ηὴκ ἀθδεζκὴ ἀβάπδ, ηὰ παναζηναηδιέκα, ἀθθὰ 
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ἀλζμζοιπάεδηα αηὰ παζδζά, πμὺ ἴζςξ ηάπμζμζ πζεηζζηὲξ εὰ ηὰ ἀκηζιεηχπζγακ ιὲ πενζθνυκδζδ. Οὰ 

παζδζὰ αηὰ γήηδζακ ἀπὸ ηὸκ Γένμκα ηάηζ, πμὺ ι᾿ ἔηακε κὰ κηναπῶ βζὰ ηὸκ ἑαοηυ ιμο: Ιὰ θζθήζμοκ 

ηὰ πυδζα ημο. Ζζ ἦηακ  πνχηδ ημοξ ἐπίζηερδ. βὼ ηυζα πνυκζα πδβαζκμενπυιμοκ ηαὶ δὲκ εἶπα ηὴκ 

ηαπείκςζδ κὰ δζακμδεῶ ηάηζ ηέημζμ. Οὰ παζδζά, ζὰκ ηὴκ ἁιανηςθή, πμὺ ἔπθοκε ηὰ πυδζα ημῦ Ρνζζημῦ 

ιὲ ιφνμ ηαὶ ηὰ ζημφπζζε ιὲ ηὰ ιαθθζά ηδξ, θίθδζακ ηὰ πυδζα ημῦ Γένμκηα ηαὶ ημῦ πάνζζακ ηαὶ ιζὰ 

ημοαένηα.  Γένμκηαξ παζνυηακ ηὸ δῶνμ ημο, ζὰκ παζδί, ὄπζ αέααζα βζὰ ηὴκ θζηὴ άλία ημο, ἀθθὰ βζὰ 

ὅ,ηζ πκεοιαηζηὸ ζοιαυθζγε. Θαφιαζα ημὺξ ἀπίεακμοξ δνυιμοξ πμὺ ἀημθμοεεῖ  εεία πάνδ, βζὰ κὰ 

ζχζεζ ροπέξ. Ἀπὸ ηὴκ ιένα ἐηείκδ θζθμῦζα ηζ᾿ ἐβὼ ηὰ πυδζα ημῦ Γένμκηα, ὅπςξ ἦηακ λαπθςιέκμξ 

ζηὸ ηνεααάηζ, πςνὶξ κὰ ηὸκ ἐνςηῶ. 

 

ΠΨ ΤΠΕΜΕΝΑΝ ΟΙ ΜΑΡΣΤΡΕ ΣΑ ΒΑΑΝΙΣΗΡΙΑ  

ΚΑΙ ΠΨ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΖΑΝ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ  

 

Δ ακενχπζκδ θμβζηή αδοκαηεί κα απμδεπεεί βεβμκυηα, πμο ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ μνευ θυβμ. 

Έηζζ είκαζ θοζζηυ, μ ζδιενζκυξ άκενςπμξ, πμο επζδζχηεζ ηδκ άκεζδ ηαζ ημκ εφημθμ ηνυπμ γςήξ ηαζ 

απμθέοβεζ ημκ ηυπμ, ημκ πυκμ ηαζ ηδ εοζία, κα δοζημθεφεηαζ κα πζζηέρεζ υθα αοηά ηα ιανηφνζα, πμο 

είδαιε υηζ ακηζιεηχπζγακ μζ άβζμζ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ. 

Ζαζ πνμαάθθμοκ δφμ ααζζηα ενςηήιαηα: 

Λζ απθμί εηείκμζ άκενςπμζ ζακ ημκ Ζυκςκα ημκ ηδπμονυ, πμφ εφνζζηακ ηζξ ζμθέξ απακηήζεζξ, πμο 

απήοεοκακ ζημοξ δζηαζηέξ ημο; 

Μχξ ιπμνμφζακ κα ακηέλμοκ μζ άκενςπμζ εηείκμζ ηα θνζηηά ααζακζζηήνζα  ηαζ ιάθζζηα ιε ηυζδ 

εζνήκδ ροπήξ, αηυια ηαζ ιε  πανά, ηα μπμία ειείξ ηαζ ιυκμκ υηακ ηα δζααάγμοιε οπμθένμοιε; 

Οδκ απάκηδζδ ζημ πνχημ ενχηδια ηδ ανίζημοιε ζηα θυβζα ημο Ζονίμο ιαξ: «ηακ ζαξ ζφνμοκ 

ζηα δζηαζηήνζα, ιδκ αβςκζάηε βζα ημ ηί εα πείηε ή πχξ εα ημ πείηε. Λ Θευξ εα ζαξ θςηίζεζ εηείκδ ηδκ 

χνα ηί κα πείηε, βζαηί δεκ εα είζηε ζείξ πμο εα ιζθάηε, αθθά ημ Άβζμ Μκεφια πμο εα ιζθάεζ απυ ιέζα 

ζαξ» (Θαηε. 10,19). Ώοηυ ζοκέααζκε ηαζ ιε ημοξ μθζβμβνάιιαημοξ αθθά θςηζζιέκμοξ απυ ημ Άβζμ 

Μκεφια Ώπμζηυθμοξ ηαζ υθμοξ ημοξ Λιμθμβδηέξ ηαζ Θάνηονεξ ηδξ πίζηεςξ, υηακ ημοξ ηαθμφζακ ζε 

απμθμβία ζηα δζηαζηήνζα. 

Ξημ δέοηενμ ενχηδια μ πθέμκ ηαηάθθδθμξ κα ιαξ απακηήζεζ είκαζ μ ζζημνζηυξ Βοζέαζμξ, μ μπμίμξ 

έγδζε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ ηεθεοηαίςκ 48 πνυκςκ ηςκ δζςβιχκ ηαζ πενζέβναρε ςξ αοηυπηδξ 

ιάνηοναξ ηα ιανηφνζα ηςκ πνζζηζακχκ ηαζ πχξ ηα ακηζιεηχπζγακ μζ Θάνηονεξ. 

Ώκενςπίκςξ είκαζ αδφκαημκ κα ελδβδεεί, πχξ εονζζηακ ηδ δφκαιδ αεχα πνυζςπα, άκενςπμζ 

αηυια ηαζ αζεεκζημί ή οπενήθζηεξ ή κεανά παζδζά υπζ ιυκμκ κα ακηέπμοκ ηα ααζακζζηήνζα αθθά ηαζ κα 

ακηζιεηςπίγμοκ ημκ εάκαημ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ ημκ ακηζιεηχπζγακ. Ομ θαζκυιεκμ παναιέκεζ 

«οπενάκς πάζδξ ελδβήζεςξ». Θυκμκ ιε ηδ δφκαιδ ηδξ πίζηεςξ ιπμνεί κα ελδβδεεί. 

Λζ Θάνηονεξ ιπνμζηά ζημοξ ααζακζζηέξ ημοξ ζοιπενζθένμκηαζ ιε ηυζδ ροπναζιία ηαζ δνειία, 

χζηε κα ζπδιαηίγεζ ηακείξ ηδκ εκηφπςζδ υηζ δεκ βκςνίγμοκ πςξ αοημί είκαζ μζ ιέθθμκηεξ κα οπμζημφκ 

ημ ιανηφνζμ. 

ηακ νίπκμκηαζ ζημ αιθζεέαηνμ, βζα κα ηαηαζπαναπεμφκ απυ ηα πεζκαζιέκα άβνζα εδνία, 

πνμπςνμφκ πνμξ αοηά ιε πνμεοιία. Ζαζ υηακ εηείκα αδνακμφκ μζ Θάνηονεξ ηα ενεείγμοκ κα ανπίζμοκ 

ημ ένβμ ημοξ. Θπνμζηά ζηδ θςηζά δεκ πενζιέκμοκ μζ Θάνηονεξ κα ημοξ νίλμοκ μζ δήιζμζ, αθθά μζ ίδζμζ, 

ιε βαθήκζμ πνυζςπμ, πνμπςνμφκ πνμξ ηζξ ακαιιέκεξ θθυβεξ.  

Βπίζδξ ηαηαπθδηηζηή είκαζ δ απάεεζα ιε ηδκ μπμία ακηζιεηχπζγακ ηα εακαηζηά υνβακα ηαζ δ 

ροπναζιία ιε ηδκ μπμία δέπμκηακ ηα ιανηφνζα, υπζ ιυκμκ πςνίξ αμββδηά ηαζ ηναοβέξ  πυκμο, αθθά ιε 

εοπανζζηίεξ ηαζ δμλμθμβίεξ ζημκ Θευ. Ομ πνυζςπυ ημοξ έθαιπε απυ αβαθθίαζδ, ζακ κα ιδκ ήηακ 

αοημί ααζακζγυιεκμζ Θάνηονεξ, αθθά κζηδθυνμζ αεθδηέξ, πμο έπαζνακ βζα ηδ κίηδ ημοξ, «ζηζνηχκηεξ 

ηαζ οπεναβαθθυιεκμζ». 
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Μμζα άθθδ δφκαιδ, εηηυξ απυ ηδκ πακίζπονδ δφκαιδ ηδξ πίζηεςξ, ήηακ δοκαηυκ κα ηαηαζηήζεζ 

ημοξ ιάνηονεξ ζηακμφξ, κα οθίζηακηαζ ιε ηέημζμκ ηνυπμ ηα ααζακζζηήνζα; Φαίκμκηακ υηζ ηαηά ηζξ 

ζηθδνέξ εηείκεξ χνεξ ηςκ ααζάκςκ ημοξ δεκ αζζεάκμκηακ ηακ αίζεδια πυκμο. Έδζκακ ηδκ εκηφπςζδ 

υηζ είπακ απμδδιήζεζ απυ ημ ζχια ηαζ υηζ πθέμκ ήζακ άββεθμζ. Μνάβιαηζ, υζα οπέθενε ημ ζχια ηςκ 

Θανηφνςκ ΄ζακ λέκα βζ' αοημφξ, δζυηζ δ ροπή ημοξ ανζζηυηακ πθέμκ ζημκ μονακυ. 

ΐεααίςξ μζ Θάνηονεξ πνμημφ οπμαθδεμφκ ζηα ααζακζζηήνζα βκχνζγακ ηαθά υηζ πνεζάγμκηακ 

εάννμξ ηαζ ιεβάθδ ακημπή, βζα κα οπμιείκμοκ υζα εα ζοκέααζκακ. Άθθςζηε είκαζ ζδεί ηα ααζακζζηήνζα 

άθθςκ πνζζηζακχκ. Ώπυ ημοξ πκεοιαηζημφξ ημοξ παηένεξ ηαζ δζδαζηάθμοξ είπακ αημφζεζ υηζ ιπνμζηά 

ζηα θμαενά ααζακζζηήνζα οπήνπε μ ηίκδοκμξ κα αζζεακεμφκ, πνμξ ζηζβιήκ, θζπμροπία αθθά κα ιδκ 

δεζθζάζμοκ. Γζα κα εκζζπφζεζ δ Βηηθδζία απμηεθεζιαηζηά ημοξ Θάνηονεξ ζημοξ ζηθδνμφξ αβχκεξ 

ημοξ, πνμζπαεμφζε ιε ηάεε ηνυπμ ηαζ ιέζα ζηα δεζιςηήνζα κα ιεηαθένεζ ηα άζα ηαζ γςμπμζά 

Θοζηήνζα ηαζ κα ημοξ ημζκςκεί ιε ημ Άβζμ Ξχια ηαζ Ώίια ημο Ζονίμο «εζξ πίζηδκ αηαηαίζποκημκ», «εζξ 

αβζαζιυκ ηαζ νχιδκ, εζξ εθυδζμκ γςήξ αζςκίμο ηαζ αννααχκα ηδξ ιεθθμφζδξ γςήξ ηαζ 

ζςηδνίαξ». Βίκαζ ζοβηζκδηζηή δ πνμζπάεεζα ημο κεανμφ Οανζίγμο (+257) κα ιεηαθένεζ ηδ εεία 

Βοπανζζηία ζημοξ θοθαηζζιέκμοξ εημζιμεάκαημοξ Θάνηονεξ. ΐαδίγμκηαξ πνμξ ηδ θοθαηή 

θζεμαμθήεδηε απυ ημοξ εζδςθμθάηνεξ ηαζ πνμζηέεδηε ζηδ πμνεία ηςκ Θανηφνςκ. Οδ θαπηάνα πμο 

είπακ μζ Θάνηονεξ κα ιεηαθάαμοκ ηα άπνακηα Θοζηήνζα θακενχκεζ ηαζ δ πνάλδ ημοξ ζενέα ηδξ 

Βηηθδζίαξ ηδξ Ώκηζμπείαξ Ημοηζακμφ. Βπεζδή ήηακ αδφκαημ μ Βπίζημπμξ κα ανεί ηνυπμ κα ημζκςκήζεζ 

ζηδ θοθαηή, μ έβηθεζζημξ επίζδξ ζενέαξ Ημοηζακυξ ηέθεζε ημ Θοζηήνζμ ηδξ εείαξ Βοπανζζηίαξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζηήεμξ ημο χξ Ώβία Ονάπεγα. έηζζ ιπυνεζακ κα ημζκςκήζμοκ υθμζ μζ 

θοθαηζζιέκμζ, μζ μπμίμζ ζηδ ζοκέπεζα έθααακ ηα ζηεθάκζα ημο Θανηονίμο. 

Θε ημ αηαηαιάπδημ εθυδζμ ηςκ Ώπνάκηςκ Θοζηδνίςκ μζ Θάνηονεξ ακαδεζηκφμκηακ κζηδηέξ. Λ 

Ώβςκμεέηδξ Ζφνζμξ, πμο έθενακ ιέζα ημοξ, ημοξ πανείπε πμθθά δείβιαηα ηδξ αβάπδξ Ομο. Ομοξ 

εκίζποε ιε μονάκζα θςκή. Θε Ώββέθμοξ Ομο εενάπεοε ηα ηναφιαηά ημοξ. Έζαδκε ηδ θςηζά ζηδκ 

μπμία ημοξ είπακ νίλεζ. Ζαζ ιε πμζηίθμοξ άθθμοξ ηνυπμοξ ημοξ αεααίςκε υηζ είκαζ ημκηά ημοξ.  

Ξε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μ Ζφνζμξ εκίζποε ημοξ Θάνηονεξ, ιε υνάιαηα, υπςξ ημκ Μνςημιάνηονα 

Ξηέθακμκ. Ώοηά ηα εεία μνάιαηα απμηεθμφζακ ημκ ακηζηαημπηνζζιυκ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ, ηδκ 

γχζακ ιεηά ημο Θεμφ επζημζκςκία, ηδκ μπμίακ αζζεάκμκηακ ηυζμ αεααία, χζηε κα δίκεζ ζ' αοημφξ ηδ 

εαοιαζηή εηείκδ ζηαεενυηδηα ηαζ ηδ δφκαιδ κα ακηζιεηςπίγμοκ εανναθέα ηαζ ηζξ ζαηακζηέξ αηυιδ 

εθεονέζεζξ ηςκ δζςηηχκ ημοξ. 

Λζ άβζμζ Θάνηονεξ βκχνζγακ υηζ πςνίξ ηδ δφκαιδ ημο Θεμφ δεκ εα ιπμνμφζακ ηίπμηε κα επζηφπμοκ. 

Γζ' αοηυ δεκ έπαοακ, ιαγί ιε ηζξ εοπανζζηίεξ ημοξ, κα γδημφκ ηαζ ηδ αμήεεζα ημο Ζονίμο ζημκ ηναπφ 

αβχκα ημοξ, χζηε κα ιείκμοκ πζζημί ιέπνζ εακάημο ηαζ κα αλζςεμφκ ηδξ μονακίμο ααζζθείαξ Ομο. 

Ζαηά ηδκ χνα αοηή δεκ πνμζεφπμκηακ ιε αβςκία, αθθά ιε αζζζμδμλία ηαζ πανά. Ήηακ αέααζμζ βζα ηδκ 

ηεθζηή κίηδ ηδξ αθδεζκήξ πίζηεςξ. Ζαζ αοηή δ πνμζεοπή ημοξ ήηακ ζοκεπήξ ηαζ αδζάθεζπηδ, ιέπνζ ηδ 

ζηζβιή πμο πανέδζδακ ημ πκεφια ημοξ ζηα πένζα ημο Ζονίμο, υπςξ ηαζ μ Άβζμξ Μνςημιάνηοξ 

Ξηέθακμξ, ημο μπμίμο ηα ηεθεοηαία θυβζα ήηακ «Ζφνζε Εδζμφ, δέλαζ ημ πκεφια ιμο». 

Ζάηζ αηυια (πμο δζαθμνμπμζεί ημοξ Θάνηονεξ ηδξ πίζηεςξ απυ ημοξ μπαδμφξ μπμζαζδήπμηε 

ζδεμθμβίαξ, πμο εοζζάζηδηακ βζα ηζξ ζδέεξ ημοξ) πμο ζοβηθυκζγε ημοξ δζχηηεξ ηςκ πνζζηζακχκ ήηακ μζ 

πνμζεοπέξ ημοξ βζ' αοημφξ, κα ημοξ ζοβπςνήζεζ μ Θευξ βζα ηα εβηθήιαηά ημοξ. Ώημθμοεμφζακ ηαζ 

ζημ ζδιείμ αοηυ ημκ Μνςημιάνηονα Ξηέθακμκ, πμο πνυθααε εκχ ημκ θζεμαμθμφζακ, κα μθμηθδνχζεζ 

ηδκ πνμζεοπή ημο ηνάγμκηαξ ιε θςκή ιεβάθδ: «Ζφνζε ιδ ζηήζδξ αοημίξ ηδκ αιανηία ηαφηδκ, ηαζ 

ηυοημ εζπχκ εημζιήεδ». 

θα αοηά είπακ ζακ απμηέθεζια ηαζ πμθθμί απυ ημοξ εζδςθμθάηνεξ, πμο παναημθμοεμφζακ ζε 

δδιυζζμοξ πχνμοξ ηα ιανηφνζα ηςκ πνζζηζακχκ, αθθά αηυιδ ηαζ μζ δήιζμζ κα ακαθςκμφκ: «Θέβαξ μ 

Θευξ ηςκ πνζζηζακχκ». Μίζηεοακ ζημκ Ρνζζηυ ηαζ γδημοζακ κα ηαηδπδεμφκ ηαζ ααπηζζεμφκ. Ππήνπακ 

ηαζ ηάπμζμζ εηείκδ ηδκ χνα πμο μιμθμβμφζακ ηδκ πίζηδ ημοξ ζημκ Ρνζζηυ, ςξ ημκ ιυκμκ αθδεζκυκ 

Θευκ, ζοθθαιαάκμκηακ ηαζ ζοκυδεοακ ζημ ιανηφνζμ ημοξ άθθμοξ. Έηζζ θάααζκακ ημ Άβζμ ΐάπηζζια 
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ημο αίιαημξ, ημ μπμίμ δ Βηηθδζία ακαβκχνζγε υπςξ ηαζ ημ ηακμκζηυ, ζημ ΐαπηζζηήνζμ ηαζ ιάθζζηα ημο 

πνμζέδζδε αηυιδ ιεβαθφηενδ αλία. 

Ζαηυπζκ αοηχκ δ Βηηθδζία, ακηί κα ζιζνφκεηαζ ιε ηδ εακάηςζδ εηαημιιονίςκ ιεθχκ ηδξ, 

πανμοζίαγε ηαηαπθδηηζηή ελάπθςζδ ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ημο βκςζημφ ηυηε ηυζιμο. Άκενςπμζ ηάεε 

ημζκςκζηήξ ηάλδξ, αηυια ηαζ απυ ηα πενζαάθθμκηα ηςκ νςιαίςκ αοημηναηυνςκ, βίκμκηακ πνζζηζακμί. 

Έηζζ, μζ υπμζμζ ηαθυπζζημζ ζδιενζκμί «θμβζημζ» πνμαθδιαηζζιμί βζα ημ ιεβαθεζχδεξ «πενζηείιεκμκ 

διίκ κέθμξ Θανηφνςκ» ηδξ Βηηθδζίαξ ιάξ, ηαηαθήβμοκ ζίβμονα ζηδ κζηδηήνζα δζαπίζηςζδ: «Οίξ Θευξ 

ιέβαξ χξ μ Θευξ διχκ!». 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Blow football 
Μάκς ζε έκα ηναπέγζ έπμοιε ζπδιαηίζεζ 1 ιζηνυ βήπεδμ πμδμζθαίνμο. Οα παζδζά πνμζπαεμφκ κα 

αάθμοκ βημθ ζημ ακηίπαθμ ηένια θοζχκηαξ ιέζα απυ ηαθαιάηζα. 

 

3. Kim pairs 
Θζα ζεζνά απυ ακηζηείιεκα πάκς ζε έκα ηναπέγζ. Οα παζδζά ημζηάκε ηα ακηζηείιεκα βζα θίβμ ηαζ 

έπεζηα ηα ηαθφπηεζ μ ανπδβυξ. Ώθμφ ηα ηαθφρεζ ημοξ θέεζ έκα ακηζηείιεκμ πμο ζοκδέεηαζ άιεζα ιε 

έκα απυ αοηά πμο ανίζημκηαζ ζημ ηναπέγζ ηαζ ηα παζδζά πνέπεζ κα βνάρμοκ πμζμ είκαζ αοηυ ημ 

ακηζηείιεκμ ππ μ ανπδβυξ θέεζ βναιιαηυζδιμ ηαζ πνέπεζ αοηά κα βνάρμοκ ή κα γςβναθίζμοκ έκακ 

θάηεθμ πμο ήηακ πάκς ζημ ηναπέγζ υπςξ παναπάκς αθθά κα ιδκ ηαθοθεμφκ ηα ακηζηείιεκα. 

Βπίζδξ, μ ανπδβυξ ιπμνεί κα πενζβνάρεζ ιία πνήζδ ημο ακηζηεζιέκμο ππ ημ πνδζζιμπμζχ βζα κα 

ακμίλς ηαζ οπάνπεζ έκα ηθεζδί, ημ πνεζάγμιαζ βζα κα ζηείθς βνάιια ηαζ οπάνπεζ έκα βναιιαηυζδιμ ηηθ 

 

4. Shopping 
Ζάεμκηαζ υθμζ ζε έκακ ηφηθμ, έκαξ αβαίκεζ έλς απυ ημ δςιάηζμ. Λζ οπυθμζπμζ απμθαζίγμοκ πμζμ εα 

καζ ημ επάββεθιά ημο. Έπεζηα αοηυξ ιπαίκεζ ιέζα ηαζ νςηάεζ έκακ-έκακ ηζ ιπμνεί κα αβμνάζεζ βζα ημκ 

εαοηυ ημο, ιυθζξ ημοξ νςηήζεζ υθμοξ έπεζ δφμ εοηαζνίεξ κα ιακηέρεζ ηζ είκαζ. 

   

5. Super Market 
Ρςνίζηε ηδκ μιάδα ζε ιζηνυηενεξ. Ηέβεηαζ έκα βνάιια ημο αθθάαδημο ηαζ ηα θοηυπμοθα 

πνμζπαεμφκ κα ανμοκ ιζα θέλδ έηζζ χζηε κα μκμιαζημφκ ηάηζ πμο κα ανπίγεζ ιε ημ βνάιια αοηυ ηαζ 

κα οπάνπεζ ζε έκα ιεβάθμ super market (π.π. «Ξ» ζαπμφκζ η.θ.π.) Λ πνχημξ πμο εα απακηήζεζ 

ηενδίγεζ έκα ααειυ βζα ηδκ ελάδα ημο. Δ ελάδα ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ ααειμφξ ηενδίγεζ. 

 

6. Wake Up! 
Δ μιάδα ζπδιαηίγεζ ηφηθμ. ΐάθε λοπκδηήνζ ζε έκα νμθυζ ηαζ άζημ κα πηοπάεζ. Οα παζδζά πνέπεζ 

κα βονίγμοκ βνήβμνα ημ νμθυζ ζημκ ηφηθμ πνζκ ζηαιαηήζεζ κα πηοπάεζ. ηακ ζηαιαηήζεζ κα πηοπάεζ 

ημ παζδί πμο ημ ηναηάεζ ζηα πένζα ημο αβαίκεζ απυ ημ παζπκίδζ. Ζενδίγεζ υπμζμξ ιείκεζ ηεθεοηαίμξ. 

 

7. Βρεσ τθν ιςτορία 
Λ ανπδβυξ ανπίγεζ ιζα ζζημνία ηαζ λαθκζηά ζηαιαηά δείπκμκηαξ έκα παζδί. Βηείκμ ζοκεπίγεζ ηδκ 

ζζημνία ηδκ ηυαεζ λαθκζηά ηαζ δείπκεζ άθθμκ μ μπμίμξ ζοκεπίγεζ ηαζ αοηυξ η.μ.η.  

  

8. Επάνω τα χζρια 
Δ μιάδα πςνίγεηαζ ζηα δφμ. Δ ιία μιάδα (Ώ) απυ ηδ ιία ιενζά ημο ηναπεγζμφ ηαζ δ άθθδ (ΐ) απυ 

ηδκ απέκακηζ. Θε ηθήνμ δ 1 μιάδα, ιε ηα πένζα ηάης απυ ημ ηναπέγζ, ιεηααζαάγεζ απυ παθάιδ ζε 
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παθάιδ έκα κυιζζια. Ξημ πανάββεθια ημο ανπδβμφ ηδξ μιάδαξ Ώ «επάκς ηα πένζα» υθμζ ιαγί μζ 

παίηηεξ ηδξ ΐ μιάδαξ ορχκμοκ ηα πένζα ηαζ ηα ηαηεαάγμοκ ιε  δφκαιδ επάκς ζημ ηναπέγζ. Λ ανπδβυξ 

ηδξ μιάδαξ Ώ , ιεηά απυ ζοκεκκυδζδ ιε ηα οπυθμζπα παζδζά, δείπκεζ εηείκμκ πμο κμιίγεζ υηζ ηναηά ημ 

κυιζζια ζηδκ παθάιδ ημο. Βάκ ημ ακαηαθφρμοκ, αθθάγμοκ νυθμ μζ μιάδεξ. Ξε ηάεε θάεμξ 

ακαηάθορδ ημο κμιίζιαημξ δ μιάδα επζαανφκεηαζ ιε έκα ααειυ. Ζενδίγεζ δ μιάδα πμο εα 

ζοβηεκηνχζεζ ημοξ θζβυηενμοξ ααειμφξ. 

 

9. Θ ουρά του γαϊδάρου 
Ξπεδζάγμοιε ημ ζχια ημο βαζδάνμο πςνίξ μονά. Ζμθθάιε ημ ζπέδζμ ζε έκακ ημίπμ. Ζάεε παζδί ιε 

ηα ιάηζα δειέκα ιε έκα ιακηήθζ ηαζ ιε ημ ιμθφαζ ζημ πένζ πνμπςνά πνμξ ημ ζπέδζμ ηαζ πνμζπαεεί κα 

ημ μθμηθδνχζεζ. 

 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ: 

 

Δ ηονία ζημ θμφνκανδ... 

- "Βίιαζ ηυζμ κεονζαζιέκδ ιαγί ζαξ, ημ ρςιί πμο ιμο δχζαηε πεεξ ήηακ ιπαβζάηζημ." 

- "Θα, ηζ θέηε ηονία ιμο, ειείξ θηζάπκμοιε ρςιί εδχ ηαζ 20 πνυκζα!" 

Ζαζ δ ηονία:  

- "Ιαζ, αθθά ημ πμοθάηε ηχνα!" 

* 

Θζα δθζηζςιέκδ ηονία απμθάζζζε κα πθδνχζεζ έκακ ηαθυ γςβνάθμ κα ηδξ θηζάλεζ ημ πμνηνέημ ηδξ. 

Ζαζ ημο θέεζ... 

«Γςβνάθζζε ηαζ ιενζηά ζημοθανίηζα ιε δζαιάκηζα, έκα πενζδέναζμ ιε δζαιάκηζα, αναπζυθζα ιε 

ζιανάβδζα, νμοιπίκζα ηανθίηζεξ, ηαζ έκα πνοζυ νμθυζ Νυθελ». 

«Θα αθμφ δεκ θμνάξ ηίπμηα απυ υθα αοηά βζαηί κα ημ ηάκς αοηυ;» είπε μ γςβνάθμξ. 

«Ομ λένς,» είπε δ βοκαίηα. «Ξε πενίπηςζδ υιςξ πμο εβχ πεεάκς πνζκ ημκ άκηνα ιμο, ηαζ είιαζ 

ζίβμονδ υηζ εα λακαπακηνεοηεί, εέθς δ ηαζκμφνβζα βοκαίηα ημο κα ηάκεζ άκς-ηάης ημ ζπίηζ 

ράπκμκηαξ βζα αοηά ηα πνοζαθζηά ηαζ κα ημο ηάκεζ ηδκ γςή ιανηφνζμ». 
 

* 
 

Ξημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ έκαξ ιαεδηήξ πθδζζάγεζ ημκ ηαεδβδηή ημο ηαζ ημο θέεζ... 

- Ώκ ιε αθήζεηε ζηδκ ίδζα ηάλδ ηφνζε ηαεδβδηή, εα πέζς ζηδ εάθαζζα κα πκζβχ! 

- Θδ θμαάζαζ Γζςνβάηδ, ηα ημφηζμονα επζπθέμοκ! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΑΘΝΠΔ ΚΔ» ζημ ζφκδεζιμ: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-RS90HD4u-o  

 

Δ ηαζκία ιζηνμφ ιήημοξ «ΚΝΛΝΘΔΟΥΠ ΑΞΝ ΞΝΟΠΔΙΑΛΖ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=kAXc-02zOz8 

 

Δ ηαζκία ιζηνμφ ιήημοξ «ΔΛΑ ΔΘΑΡΝΠΡΝ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝΙΔΞΡΝ » ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQ9BJCx1Kb4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-RS90HD4u-o
https://www.youtube.com/watch?v=kAXc-02zOz8
https://www.youtube.com/watch?v=zQ9BJCx1Kb4
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τμάμσηςη 20ή 

 

αββασξκύπιακξ,  

5 – 6 Μαπσίξτ 2016 

Νεκπξί ή κεκξιμημέμξι; 
 

1. Σι είμαι σα Χτφξςάββασα; 

ηάεε Ξάαααημ δ πνμζεοπή ηδξ Βηηθδζίαξ είκαζ αθζενςιέκδ ζημοξ ηεημζιδιέκμοξ. ιςξ δφμ είκαζ 

ηα οπμζάαααηα πμο έπμοκ ηαεζενςεεί ηαζ ηεθμφκηαζ Θκδιυζοκα ηδξ Βηηθδζίαξ βζα υθμοξ ημοξ 

ηεημζιδιέκμοξ. 

Ομ Ξάαααημ πνμ ηδξ Ζονζαηήξ ηςκ Ώπυηνες ηαζ Ομ Ξάαααημ πνμ ηδξ Ζονζαηήξ ηδξ 

Μεκηδημζηήξ.Θεζα ζηδκ ζδζαίηενδ ιένζικά ηδξ βζα ημφξ ηεημζιδιέκμοξ δ αβία Λνευδμλδ Βηηθδζία ιαξ 

έπεζ ηαεμνίζεζ λεπςνζζηή διένα ηδξ εαδμιάδμξ βζ‘ αοημφξ.  

πςξ δ Ζονζαηή είκαζ δ διένα ηδξ ακαζηάζεςξ ημο Ζονίμο, έκα εαδμιαδζαίμ Μάζπα, έηζζ ημ 

Ξάαααημ είκαζ δ διένα ηςκ ηεημζιδιέκςκ, βζα κα ημοξ ικδιμκεφμοιε ηαζ κα έπμοιε ημζκςκία ιαγί 

ημοξ. Ξε ηάεε πνμζεοπή ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πνμζεοπέξ ημο Ξαααάημο μ πζζηυξ ικδιμκεφεζ ημφξ 

μζηείμοξ, ζοββεκείξ ηαζ πνμζθζθείξ, αηυιδ ηαζ ημφξ επενμφξ ημο πμο έθοβακ απυ ημκ ηυζιμ αοηυ, 

αθθά γδηά ηαζ ηζξ πνμζεοπέξ ηδξ Βηηθδζίαξ βζ‘ αοημφξ. 

Ξημ δίπηοπμ, πμο θένκμοιε ιαγί ιε ημ πνυζθμνμ βζα ηδ εεία Ηεζημονβία, ακαβνάθμκηαζ ηα 

μκυιαηα ηςκ γχκηςκ ηαζ ηςκ ηεημζιδιέκςκ, ηα μπμία ικδιμκεφμκηαζ. 

Ξε εηήζζα αάζδ δ Βηηθδζία έπεζ ηαεμνίζεζ δφμ Ξάαααηα, ηα μπμία αθζενχκεζ ζημοξ ηεημζιδιέκμοξ 

ηδξ. Βίκαζ ηα ιεβάθα οπμζάαααηα• ημ έκα πνζκ απυ ηδκ Ζονζαηή ηδξ Ώπυηνες ηαζ ημ άθθμ πνζκ απυ 

ηδκ Ζονζαηή ηδξ Μεκηδημζηήξ. 

Θε ημ δεφηενμ οπμζάαααημ δζαηνακχκεηαζ δ πίζηδ ιαξ βζα ηδκ ηαεμθζηυηδηα ηδξ Βηηθδζίαξ, ηδξ 

μπμίαξ ηδκ ίδνοζδ ηαζ ηα βεκέεθζα (επί βδξ) βζμνηάγμοιε ηαηά ηδκ Μεκηδημζηή. Θέζα ζηδ ιία 

Βηηθδζία πενζθαιαάκεηαζ δ ζηναηεομιέκδ εδχ ζηδ βδ ηαζ δ ενζαιαεφμοζα ζημοξ μονακμφξ. 

Ομ οπμζάαααημ πνζκ απυ ηδκ Ζονζαηή ηδξ Ώπυηνες έπεζ ημ ελήξ κυδια :  Δ επυιεκδ διένα είκαζ 

αθζενςιέκδ ζηδ Αεοηένα Μανμοζία ημο Ζονίμο, εηείκδ ηδ θμαενή διένα ηαηά ηδκ μπμία υθμζ εα 

ζηαεμφιε ιπνμζηά ζημ ενυκμ ημο ιεβάθμο Ζνζηή. Γζα ημ θυβμ αοηυ ιε ημ Θκδιυζοκμ ηςκ 

ηεημζιδιέκςκ γδημφιε απυ ημκ Ζφνζμ κα βίκεζ ίθεςξ ηαζ κα δείλεζ ηδ ζοιπάεεζα ηαζ ηδ ιαηνμεοιία 

ημο, υπζ ιυκμ ζε ιαξ αθθά ηαζ ζημοξ πνμαπεθευκηαξ αδεθθμφξ, ηαζ υθμοξ ιαγί κα ιαξ ηαηαηάλεζ 

ιεηαλφ ηςκ οζχκ ηδξ  Βπμονάκζαξ ΐαζζθείαξ Ομο. 

Ζαηά ηα δφμ ιεβάθα οπμζάαααηα δ Βηηθδζία ιαξ ηαθεί ζε ιία παβηυζιζα ακάικδζδ «πάκηςκ ηςκ 

απ‘ αζχκμξ ημζιδεέκηςκ εοζεαχξ επ‘ εθπίδζ ακαζηάζεςξ γςήξ αζςκίμο». Θκδιμκεφεζ: 

* θμοξ εηείκμοξ πμο οπέζηδζακ «άςνμκ εάκαημκ», ζε λέκδ βδ ηαζ πχνα, ζε ζηενζά ηαζ ζε 

εάθαζζα. 

* Βηείκμοξ πμο πέεακακ απυ θμζιζηή αζεέκεζα, ζε πμθέιμοξ, ζε παβεημφξ, ζε ζεζζιμφξ ηαζ 

εεμιδκίεξ. 

* ζμοξ ηάδηακ ή πάεδηακ. 

* Βηείκμοξ πμο ήηακ θηςπμί ηαζ άπμνμζ ηαζ δεκ θνυκηζζε ηακείξ κα ημφξ ηζιήζεζ ιε ηζξ ακάθμβεξ 

Ώημθμοείεξ ηαζ ηα Θκδιυζοκα. 

Λ Θευξ δεκ πενζμνίγεηαζ απυ ηυπμ ηαζ πνυκμ. Γζ Ώοηυκ είκαζ βκςζηά ηαζ ζοκεπχξ πανυκηα υπζ ιυκμ 

υζα ειείξ ακηζθαιαακυιαζηε ζημ πανυκ, αθθά ηαζ ηα πανεθευκηα ηαζ ηα ιέθθμκηα. Ομ δζαηοπχκεζ 

θονζηυηαηα ιία πνμζεοπή ηδξ Ώημθμοείαξ ηδξ εείαξ Θεηαθήρεςξ, πμο απμδίδεηαζ ζημκ άβζμ Εςάκκδ 
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Ααιαζηδκυ ή ζημκ Άβζμ Ξοιεχκ ημ Ιέμ Θεμθυβμ: «Βπί ημ αζαθίμκ δε ζμο ηαζ ηα ιήπς πεπναβιέκα 

βεβναιιέκα ζμζ ηοβπάκεζ». 

Λ Θευξ έπεζ βναιιέκεξ ζημ αζαθίμ ηδξ αβάπδξ ημο ηαζ ηζξ πνάλεζξ πμο εα βίκμοκ ζημ ιέθθμκ, άνα 

ηαζ ηζξ πνμζεοπέξ πμο ακαπέιπμοιε ηχνα βζα πνυζςπα πμο έγδζακ ζημ πανεθευκ. Σξ αζχκζμξ ηαζ 

πακηαπμφ πανχκ μ πακάβαεμξ Ζφνζμξ ιαξ Εδζμφξ Ρνζζηυξ αβηαθζάγεζ ιε ηδ εεία ημο πνυκμζα ημ 

άπεζνμ ζφιπακ ηαζ ημφξ αηένιμκεξ αζχκεξ. θμοξ ημοξ ακενχπμοξ πμο έγδζακ, γμοκ ηαζ εα γήζμοκ 

ημφξ κμζάγεηαζ δ αβάπδ ημο• «δ βαν αβάπδ ημο Ρνζζημφ ζοκέπεζ διάξ» (ΐ´ Ζμ 5,14). 

Θε αοηήκ ηδκ πίζηδ ακαεέημοιε ζηδκ αβάπδ ηαζ ζηδκ αβαευηδηα ημο Θεμφ «εαοημφξ ηαζ 

αθθήθμοξ», ημφξ γςκηακμφξ αθθά ηαζ ημφξ ηεημζιδιέκμοξ ιαξ. 

Πθγι: www.apolytrosis.gr 

 

2. Γιασί σπώμε χαπόςξτοα μεσά σημ σαυή; 

Δ ηαηακάθςζδ ρανυζμοπαξ ιεηά ηδκ ηαθή, είκαζ έκα ανπαίμ (εθθδκζηυ) έεζιμ, αθθά μοδειία ζπέζδ 

έπεζ ιε ηδκ Λνευδμλδ πανάδμζή ιαξ. 

Θέπνζ ημκ 4μ αζ. , ηαηά ηα ικδιυζοκα, πνμζέθενακ ρςιί ηαζ ηναζί ιε εθζέξ ή ηονί ή νφγζ ηαζ 

εοπυηακ «ιαηανία ή ικήιδ αοημφ». Γζ‘ αοηυ ηαζ θέβμκηακ «ιαηανζαί». Ώπμιεζκάνζα αοηχκ ηςκ 

εηδδθχζεςκ είκαζ ηα ζδιενζκά ανημοθάηζα ηαζ μ ηαθέξ ηα μπμία πνμζθένμκηαζ ηαηά ηα ικδιυζοκα 

ζήιενα απυ ημφξ ζοββεκείξ ημφ ημζιδεέκημξ. 

Ώοηυ πμο ακήηεζ ζηδκ πανάδμζδ ιαξ ηαζ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ πνζζηζακζηή θζθμλεκία, είκαζ δ 

πενζπμίδζδ ηαζ δ εοπανίζηδζδ ηςκ πανεονζζημιέκςκ ζε ιζα ηδδεία ή ζε έκα ικδιυζοκμ. 

Οχνα, ηζ εα ηαηακαθςεεί δεκ έπεζ ηυζμ ζδιαζία. (Ώκ αέααζα είκαζ πενίμδμξ κδζηείαξ ή ιένα 

κδζηείαξ, πνμζθένμκηαζ κδζηίζζια). 

Ίζςξ δ ρανυζμοπα είκαζ πζμ πναηηζηή κα ηαηακαθςεεί ηαζ πζμ εφπεπηδ, βζαοηυ πνμηζιάηαζ 

πενζζζυηενμ. Έηζζ, είκαζ υιμνθμ, βζα ηάπμζμκ πμο ήνεε απυ ιαηνζά βζα κα πνμζεοπδεεί βζα ημκ κεηνυ 

ιαξ, κα ημο πνμζθένμοιε έκα πζάημ γεζηυ θαβδηυ, ςξ έκδεζλδ εοβκςιμζφκδξ βζα ηδκ απυζηαζδ πμο 

δζέκοζε, βζα κα πανεονεεεί ζημ ικδιυζοκμ ή ζηδκ ηδδεία. Ομ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ ηαθέ πμο 

πνμζθένεηαζ. 

Άνα, δεκ ηνχιε απαναζηήηςξ ιεηά ηδκ ηαθή ηαζ δεκ ηνχιε απαναζηήηςξ ρανυζμοπα. 

 

3. Πόςα φπόμια οπέοει μα οεπάςξτμ για μα κάμξτμε εκσαυή σξτ μεκπξύ μαρ; 

Ζακμκζηά, εηηαθή ημο κεηνμφ ΑΒΙ βίκεηαζ, εηηυξ ακ οπάνπεζ ζμαανυξ θυβμξ…(ιεηαθμνά μζηχκ 

ζηδκ παηνίδα ημο κεηνμφ, ηαθή ιέθμοξ ίδζαξ μζημβέκεζαξ ζημκ ίδζμ ηάθμ ηθπ). Βηηαθή δεκ βζκυηακε 

μφηε παθζά ηαζ αοηυ πζζημπμζείηαζ απυ ηζξ ανπαζμθμβζηέξ ακαζηαθέξ πμο αηυια ηαζ ζήιενα θένκμοκ 

ζημ θςξ πνζζηζακζημφξ ηάθμοξ πμθθχκ αζχκςκ πμο μοδέπμηε ακμίπηδηακ. Ώηυια απυ μνζζιέκμοξ 

ηακυκεξ πμο ηζιςνμφκ ηδκ ηοιαςνοπία (υπςξ μ γ‘ ηακυκαξ ημο Γνδβμνίμο Ιφζζδξ) θαίκεηαζ υηζ 

οπμκμμφκ υηζ δεκ επέηνεπε δ ηυηε ζοκήεεζα κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ ημοξ ηάθμοξ ηα μζηά. 

Αεκ εα οπήνπε αέααζα ςναζυηενμ πνάβια απυ ημ κα ακαπαφεηαζ ηακείξ «ιέπνζ ηδξ ημζκήξ 

ακαζηάζεςξ» ζημκ ηάθμ ημο, πνμζαθέπμκηαξ ηαηά ημκ ςναίμ ζοιαμθζζιυ πνμξ ηδκ ακαημθή ηαζ 

πενζιέκμκηαξ ηδκ έζπαηδ ζάθπζββα. (Ε.Θ.Φμοκημφθδξ) 

Ώκ πνέπεζ υιςξ βζα ηάπμζμοξ θυβμοξ κα βίκεζ εηηαθή, ηαθυ είκαζ κα έπμοκ πενάζεζ ημοθάπζζημκ 3 

πνυκζα, ή ηέθμξ πάκηςκ δζάζηδια ανηεηυ χζηε κα έπεζ βίκεζ πθήνδξ απμζφκεεζδ ημο ζχιαημξ ηαζ ζε 

ηαιία πενίπηςζδ πνμκζηυ δζάζηδια ιζηνυηενμ ηςκ 2 εηχκ. Αοζηοπχξ, ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ θυβς 

πενζμνζζιέκμο πχνμο βίκεηαζ εηηαθή ηαζ ηα θείρακα ιεηαθένμκηαζ ιέζα ζε μζηεμεήηεξ ζε εζδζηυ 

πχνμ. 

ιςξ πναβιαηζηά οπμθένμοιε απυ έθθεζρδ πχνμο; Ώξ δμφιε ιζα απθμσηή ανζειδηζηή ζοθθμβζηή: 

Ξηδκ Βθθάδα ηάεε πνυκμ έπμοιε πενίπμο 100.000 κεηνμφξ. 

Λ ηάεε ηάθμξ ηαηαθαιαάκεζ πενίπμο 3 ηεηναβςκζηά πχνμ. 

Άνα ηάεε πνυκμ πνεζαγυιαζηε 300 ζηνέιιαηα βδξ βζα κα εάαμοιε ημοξ κεηνμφξ ιαξ. 

http://apolytrosis.gr/
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Ιμιίγεηε υηζ είκαζ οπεναμθζηυ ημ κμφιενμ; Θάθθμκ υπζ, αθμφ ηα 300 ζηνέιιαηα ακαθμβμφκ ζε υθδ 

ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα άνα μ ηάεε κμιυξ, πνεζάγεηαζ πενίπμο 6 ζηνέιιαηα εηδζίςξ. 

ΐέααζα έκαξ ιζηνυξ κμιυξ εα πνεζαζηεί θζβυηενα ηαζ έκαξ ιεβάθμξ πμθφ πενζζζυηενα. ιςξ πχνμξ 

οπάνπεζ ηαζ ιάθζζηα πμθφξ. Γζαηί δεκ ιπμνεί κα έπμοιε πχνμ βζα βήπεδα, ηενάζηζα ειπμνζηά ηέκηνα, 

ιεβάθεξ ιμκάδεξ πακηυξ ηφπμο, κενμηζμοθήενεξ ηαζ πίζηεξ αοημηζκήηςκ ηαζ κα θέιε υηζ δεκ έπμοιε 

πχνμ κα εάρμοιε ημοξ κεηνμφξ ιαξ…Βηηυξ ηαζ ακ αβάθμοιε υθεξ ηζξ πενζμπέξ αηαηάθθδθεξ βζα 

ημζιδηήνζα ηαζ ηαηάθθδθεξ βζα ηάεε άθθδ πνήζδ. 

Οα 6 θμζπυκ, ηαηά ιέζμ υνμ, αοηά ζηνέιιαηα ιπμνμφκ κα θζθμλεκήζμοκ 2.000 ηάθμοξ. 

Ππάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ ημ ημζιδηήνζμ κα ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ ηάεε πυθδξ ή ημο ηάεε πςνζμφ; 

πζ αέααζα. Μαθζά αοηυ ήηακ οπμπνεςηζηυ, βζαηί μφηε ιέζα οπήνπακ κα ιεηαθενεεί εφημθα μ κεηνυξ, 

αθθά μφηε ιπμνμφζακ ηαζ κα δζακφζμοκ ιζα ιεβάθδ απυζηαζδ αοημί πμο ημκ ζοκυδεοακ ζηδκ 

ηεθεοηαία ημο ηαημζηία. Ξήιενα πάιε πακημφ εφημθα ηαζ βνήβμνα. 

Ομ ηυζημξ βζα 6 ζηνέιιαηα βδξ είκαζ 90.000εονχ ζε πενζμπή πμο είκαζ εηηυξ ζπεδίμο ηαζ εηηυξ 

μζηζζιμφ, ακ είκαζ ηαοηυπνμκα ιδ ηαθθζενβήζζιδ ηαζ ιδ εηιεηαθθεφζζιδ ημ ηυζημξ είκαζ πμθφ 

ιζηνυηενμ. Βπίζδξ πνμζέληε ιζθάιε βζα κα ηαθοθεμφκ μζ εηήζζεξ ακάβηεξ εκυξ κμιμφ ηαζ υπζ ιυκμ ιζαξ 

πυθδξ ή εκυξ πςνζμφ. 

Βδχ θμζπυκ πνέπεζ κα πάνεζ εέζδ δ εηηθδζία ηαζ κα πνμπςνήζεζ άιεζα ζε ηαηάθθδθεξ αβμνέξ 

ηέημζςκ εηηάζεςκ χζηε κα ηαθοθημφκ υθεξ μζ ακάβηεξ ηδξ ηάεε Θδηνμπυθεςξ ηαζ επανπίαξ, βζαηί υπζ 

βζα ηα επυιεκα 500 πνυκζα (ηάκηε ημκ παναπάκς ανζειδηζηυ ζοθθμβζζιυ βζα 500 πνυκζα κα δείηε υηζ 

ηαζ πάθζ θμβζηυ είκαζ ημ ηυζημξ αθθά ηαζ δ ζηνειιαηζηή έηηαζδ – ηάεε πνυκμ ηαίβμκηαζ πμθφ 

παναπάκς ζηνέιιαηα βδξ απυ υζδ έηηαζδ εα απαζημφκηακ βζα κα εάρμοιε κεηνμφξ 500 πνυκςκ!!!). 

Οα 90.000 θμζπυκ εονχ ακηζζημζπμφκ ζε 2.000 ηάθμοξ. Μυζμ ζημζπίγεζ μ ηάεε ηάθμξ; Θυθζξ 45 

εονχ… Θε 45 εονχ βίκεηαζ απμηέκηνςζδ, ιε 45 εονχ δεκ εα πνεζαζηεί πμηέ κα βίκεζ εηηαθή ημο 

κεηνμφ ιαξ. ΜΛΟΒ. Θα ακαπαφεηαζ ιέπνζ κα ακαζηδεεί ηαηά ηδκ Αεοηένα Μανμοζία. Θα ακαπαφεηαζ 

ιε αέααζδ ηδκ εθπίδα: «πνμζδμηχ ακάζηαζδ κεηνχκ ηαζ γςή ημο ιέθθμκημξ αζχκμξ. Ώιήκ». 

 

4. Πξια θέςη έφει η Εκκληςία μαρ ςφεσικά με σημ καύςη ή σαυή σψμ 

μεκπώμ και γιασί; 

―Δ Βηηθδζία ηαηαδζηάγεζ ηδκ ηαφζδ ηςκ κεηνχκ ηαζ ηδ εεςνεί ςξ ακηίεεηδ πνμξ ηδ δμβιαηζηή ηδξ 

δζδαζηαθία ηαζ ςξ πνάλδ απμηνμοζηζηή, δ μπμία πνμζαάθθεζ αάκαοζα ημοξ ηεημζιδιέκμοξ―. 

1) Δ ηαθή ημο κεηνμφ ςξ εεία εκημθή, «βδ εζ ηαζ εζξ βδκ απεθεφζδ» (Γεκ. 3, 19), είκαζ πνάλδ 

ηζιήξ ηαζ ζεααζιμφ πνμξ ημ ακενχπζκμ ζχια ηαζ ηαοηυπνμκα ζφιαμθμ εθπίδαξ ηαζ ακαζηάζεςξ. Ξηδκ 

Μαθαζά Αζαεήηδ μ παηνζάνπδξ Εαηχα γήηδζε απυ ημκ οζυ ημο Εςζήθ υηακ πεεάκεζ κα ημκ εάρεζ ηαζ 

ιάθζζηα ζημκ ηάθμ ηςκ παηένςκ ημο (Γεκ. 47, 30).  

2) Ξηδκ Ζαζκή Αζαεήηδ μ ίδζμξ μ Ζφνζμξ δέπεδηε ημκ εκηαθζαζιυ ημο ζχιαηυξ ημο, θέβμκηαξ 

ζημκ Εμφδα: «Άθεξ αοηήκ, εζξ ηδκ διένακ ημο εκηαθζαζιμφ ιμο ηεηήνδηεκ αοηυ» (Ίς. 12, 7).  Δ 

εευζςιδ ηαθή ημο Ζονίμο φπδνλε ημ απμημνφθςια ηδξ επί βδξ ηεκχζεχξ ημο. Ομ άροπμ ζχια ημο 

Ρνζζημφ εκςιέκμ ιε ηδ Θευηδηα εκηαθζάγεηαζ. Λ ανπδβυξ ηδξ γςήξ ηίεεηαζ εκ ηάθς. Λ εκηαθζαζιυξ 

ημο ζανηςεέκημξ Ηυβμο ιάξ οπμδεζηκφεζ ημκ ηνυπμ ηαζ ηδξ δζηήξ ιαξ ελυδμο απυ ημκ πνυζηαζνμ 

αοηυ αίμ. Ζαηά ημκ απυζημθμ Μαφθμ ημ ακενχπζκμ ζχια «ζπείνεηαζ εκ θεμνά, εβείνεηαζ εκ 

αθεανζία» ( Ώ‘ Ζμν. 15, 42).  

3) Λ Θέβαξ Ώκηχκζμξ εηθνάγςκ ηδκ πανάδμζδ ηδξ Βηηθδζίαξ γήηδζε απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα 

ημκ εκηαθζάζμοκ. «Θάθηε, θμζπυκ ημ ζχια ιμο ζεζξ ηαζ ηνφρηε ημ οπυ ηδκ βδκ… δζυηζ εβχ ηαηά ηακ 

ακάζηαζζκ ηςκ κεηνχκ εα ημ πάνς πάθζ απυ ημκ Ξςηήνα άθεανημ» ( Λ Θέβαξ Ώκηχκζμξ, ΐίμξ ηαί 

Μμθζηεία, εηδυζεζξ Νδβυπμοθμο, Θεζζαθμκίηδ, 2000, ζ. 150).  

4) Λ 7μξ Ζακυκαξ ηδξ Γ‘ Λζημοιεκζηήξ Ξοκυδμο επζηάζζεζ υπςξ μ ηαεαβζαζιυξ ηδξ Ώβίαξ 

Ονάπεγαξ βίκεηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ζ‘ αοηή θεζράκςκ αβίςκ ιανηφνςκ (Μδδάθζμκ, έηδμζδ ― 

Ώζηένμξ‖ , Ώεήκα, 1970, ζ. 328). Βίκαζ δε αοημκυδημ υηζ δ φπανλδ ηςκ θεζράκςκ πνμτπμεέηεζ ηδκ 



196 

πνμδβδεείζα ηαθή ημοξ. Δ ηαφζδ θμζπυκ ηςκ κεηνχκ ακηζζηναηεφεηαζ ημ εείμ εέθδια, βζαηί ζηενεί 

ημοξ πζζημφξ ηδξ δοκαηυηδηαξ κα αβζάγμκηαζ απυ ηα αδζάθεμνα ηαζ πανζηυανοηα θείρακα ηςκ αβίςκ.  

5) Λ Άβζμξ Ξοιεχκ, ανπζεπίζημπμξ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ιεβάθμξ θεζημονβζμθυβμξ, ακαθένεζ υηζ δ 

έηποζδ ημο εθαίμο πάκς ζημ έκηαθζαζιέκμ θείρακμ ακάβεζ ηδκ ανπή ημο ζημοξ αβίμοξ απμζηυθμοξ 

(Ν.G. 166, 686). 

6) Ώπυ ηζξ ανπαζμθμβζηέξ ένεοκεξ ηαζ ακαζηαθέξ, ηζξ ηαηαηυιαεξ, ημοξ ηάθμοξ ηςκ αβίςκ 

ιανηφνςκ ηαζ ηα πθήεδ ηςκ ημζιδηδνίςκ ιανηονείηαζ δ ζοκείδδζδ ηςκ πζζηχκ ηαζ ημ ανπαίμκ έεμξ 

ηδξ Βηηθδζίαξ ζηδκ ηαθή ηςκ κεηνχκ.  

7) Δ ηαθή ηςκ κεηνχκ εηθνάγεζ ηδκ πίζηδ ηδξ Βηηθδζίαξ πνμξ ηδκ Ώκάζηαζδ ηαί ηήκ αζχκζμ γςή. 

Λ ζεααζιυξ πνμξ ηα θείρακα ηςκ ηεημζιδιέκςκ απμδεζηκφεζ ηδκ πίζηδ ιαξ ζηδκ αεάκαηδ ροπή.  

8) Δ ηαθή θμζπυκ ηςκ κεηνχκ απμηεθεί ανπαία ηαζ αδζάημπδ πανάδμζδ ηδξ Βηηθδζίαξ, δ μπμία 

ζηδνίγεηαζ ζημ ζεααζιυ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ ςξ «καυκ ημο Θεμφ» (Μναθ. Ώ‘ Ζμν. 3, 16).  

9) Δ ηαφζδ ηςκ κεηνχκ απμηεθεί αζέαεζα πνμξ ημκ Μθάζηδ ηαζ Αδιζμονβυ, δζυηζ απμδεζηκφεζ 

απζζηία πνμξ ηδ ιέθθμοζα γςή ηαί ζοιαμθίγεζ ημκ αθακζζιυ ηαζ ηδκ ακοπανλία. Βίκαζ ηαοηυπνμκα 

ακηίεεηδ πνμξ ημοξ οπυ ημο Αδιζμονβμφ ηζεέκηαξ κυιμοξ ηδξ θφζεςξ, oζ μπμίμζ πνμκμμφκ θεμνά ηαζ 

απμζφκεεζδ ηαζ υπζ ηαφζδ. Δ ηαφζδ ηςκ κεηνχκ είκαζ αζαζιυξ ηδξ θφζεςξ, υπςξ αηνζαχξ μζ 

πονηαβζέξ ηςκ δαζχκ θένκμοκ ηδκ μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή.  

10) Λζ οπένιαπμζ ηδξ ηαφζδξ ηςκ κεηνχκ επζηαθμφκηαζ ηονίςξ ςξ θυβμοξ, ηδκ ελμζημκυιδζδ 

πχνμο ηαζ ηδ ιυθοκζδ ημο οπεδάθμοξ. Λζ δζηαζμθμβίεξ υιςξ αοηέξ δεκ εοζηαεμφκ ηαί είκαζ 

«πνμθάζεζξ εκ αιανηίαζξ». Ώθμφ oζ άκενςπμζ έπμοκ ιμθφκεζ ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ απεζθμφκ ημ υθμ 

μζημζφζηδια ιε ηζξ ηαηαπνήζεζξ ηαζ ηδκ ακελέθεβηηδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πυνςκ ηδξ Γδξ, οπμηνζηζηά 

ζζπονίγμκηαζ υηζ ηζκδοκεφεζ δ οβεία ημοξ απυ ημοξ κεηνμφξ. Ώηνζαχξ ημ ακηίεεημ εα ζοιαεί ιε ηδκ 

ηαφζδ ηςκ κεηνχκ. Οα απμηεθνςηήνζα εα είκαζ εζηίεξ μπθδνίαξ ηαζ εα επζαανφκμοκ ηδκ ήδδ 

ιμθοζιέκδ αηιυζθαζνα. Βπί πθέμκ, εα οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ ζοβηάθορδξ εβηθδιαηζηχκ εκενβεζχκ ιε 

ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ ηεηιδνίςκ.  

11) Οα ααεφηενα αίηζα ηδξ επζεοιίαξ βζα ηδκ ηαφζδ ηςκ κεηνχκ είκαζ μ αβκςζηζηζζιυξ, δ αεεΎα ηαζ 

δ έθθεζρδ πίζηεςξ ζηδ ιεηά εάκαημ γςή. Δ ηαφζδ ηςκ κεηνχκ είκαζ απμηέθεζια ηδξ ιδδεκζζηζηήξ 

ακηίθδρδξ ηδξ γςήξ ηαζ δμοθζηήξ οπμηαβήξ ζε ζοκεήηεξ λέκεξ πνμξ ηδ θεζημονβία ηδξ θφζεςξ. Θυκμ 

εθάπζζημζ άεεμζ, oζ υπμζμζ ηνέιμοκ ιε ηδκ ζδέα υηζ είκαζ «ηαη‘ εζηυκα Θεμφ» πθαζιέκμζ, θυβς ημο 

εζςηενζημφ ηεκμφ ηδξ ροπήξ ημοξ ηαζ ηδξ δζπαζιέκδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ, ίζςξ κα εεθήζμοκ κα 

εηθνάζμοκ ηδκ επζεοιία κα απμηεθνςεεί δ ζςνυξ ημοξ, εηδζπθχκμκηαξ έηζζ ηδκ εςζθμνζηή 

εβςηεκηνζηή ζδζμννοειία ημοξ.  

Θε ηδκ αθαγμκζηή αοηή ζοιπενζθμνά ημοξ, απμηαθφπημοκ ηδκ άζέαεζά ημοξ πνμξ ημκ Θευ ηαζ ηδκ 

έθθεζρδ πίζηεςξ ζηδκ φπανλδ ηδξ αζςκίμο γςήξ. Φακενχκμοκ αηυιδ ημ θυαμ πμο ημοξ δζαηαηέπεζ ηαζ 

ηδκ απεβκςζιέκδ πνμζπάεεζά ημοξ κα θζιχζμοκ ηδκ ελεβεζνυιεκδ ζοκείδδζή ημοξ. Έπμοκ ηδκ 

ρεοδαίζεδζδ υηζ ιε ηδκ απμηέθνςζδ ημο ζχιαηυξ ημοξ εα ηαηαθήλμοκ ζηδκ ακοπανλία ηαζ ημ 

ιδδεκζζιυ. Θε ημκ ηνυπμ υιςξ αοηυ απμηυπημοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ απυ ηδκ Βηηθδζία δείπκμκηαξ υηζ 

δεκ πζζηεφμοκ ζηδκ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ ηαζ ζημκ πακημδφκαιμ Θευ, μ μπμίμξ δφκαηαζ ζημοξ 

έζπαημοξ ηαζνμφξ κα ακαζηήζεζ υθμοξ ακελαζνέηςξ ημοξ ακενχπμοξ, ακελανηήηςξ ημο ηνυπμο ημο 

εακάημο ημοξ.  

Θε ιυκδ δζαθμνά υηζ εα ακαζηδεμφκ «μζ ηα αβαεά πμζήζακηεξ εζξ ακάζηαζζκ γςήξ», «μζ δε ηα 

θαφθα πνάλακηεξ εζξ ακάζηαζζκ ηνίζεςξ» (Ίςάκ. 5, 29).  

ζμζ απυ ημοξ μνεμδυλμοξ πνζζηζακμφξ επζεοιμφκ ηδκ ηαφζδ ηςκ κεηνχκ ζςιάηςκ ημοξ, αξ 

βκςνίγμοκ υηζ απμηυπημοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ απυ ημ εεακενχπζκμ ζχια ημο ΡνΕζημφ. Δ Βηηθδζία, 

ζοκεπήξ πνμξ ηδ δζδαζηαθία ημο ζενμφ Βοαββεθίμο, έπεζ ηάεε δζηαίςια κα ανκδεεί ηδκ ηέθεζδ ηδξ 

εηηθδζζαζηζηήξ ηδδείαξ ηαζ ηςκ εηηηθδζζαζηζηχκ ικδιμζοκχκ, ζε υζμοξ εεθήζμοκ κά απμηεθνςεμφκ 

ιεηά ημ εάκαημ ηα ζχιαηά ημοξ. Λοδείξ δφκαηαζ κα ελακαβηάζεζ ηδκ Βηηθδζία κα εκενβήζεζ ακηίεεηα 

πνμξ ηζξ πεπμζεήζεζξ ηδξ.  

(†) Μθτροπολίτθσ Κυρθνείασ Παφλοσ 
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 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΝΨΝ  

ΑΠΟ ΣΙ ΝΕΚΡΨΙΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΤΝΕ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕ 

 ΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ ΜΑ 

 
«Ρε εθ λεθξώλ εγέξζεη ζνπ, Σξηζηέ, νπθέηη ν ζάλαηνο θπξηεύεη ησλ ζαλόλησλ επζεβώο.» 

Θε ηδκ έβενζδ ημο Ρνζζημφ ηαζ, πάνζκ αοηήξ, μ εάκαημξ δεκ ιπμνεί κα κζηήζεζ ημοξ εκ Ρνζζηχ 

Εδζμφ εακυκηεξ, αοημφξ δδθαδή πμο απέεακακ ιέζα ζηδκ εοζέαεζα. «... ημοξ ελ Ώδάι ιέπνζ ζήιενμκ 

θαηνεφζακηαξ ζμζ ηαεανχξ...». Δ ηαεανή θαηνεία ηςκ πζζηχκ είκαζ δ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ εζξ 

μονακμφξ άκμδμκ.  

Σροπάριο 6
ο
 των ςτιχθρϊν Εςπερινοφ 

 

 «Θαηαθνζκήζαο ηα πάληα, δώνλ κηθηόλ, κέζνλ κε ηνλ άλζξσπνλ, ηαπεηλόηεηνο νκνύ θαη 

κεγέζνπο έπιαζαο.» 

Λ άκενςπμξ «γχμ ιζηηυ», δδθαδή γςκηακυξ μνβακζζιυξ ακάιζηημξ, παναηηδνζγυιεκμξ απυ 

ηαπεζκυηδηα (εκκμεί ηδ αζμθμβζηή ημο οπυζηαζδ) ηαζ ιέβεεμξ (εκκμεί ηδκ πνμξ ημκ Θευ δοκαηυηδηα 

ηδξ μιμίςζδξ). 

Σροπάριο 2
ο
, ωδισ αϋ τθσ Ακολουκίασ τθσ Παννυχίδασ 

 

 «Δηο γελ απεζηξάθεκελ, παξαβάληεο ηνπ Θενύ, ηελ εληνιήλ ηελ έλζενλ.» 

Δ πανάααζδ ηδξ εκημθήξ ημο Θεμφ, πμο ζοκίζηαημ ζηδκ απμπή ηδξ ανχζδξ ημο ηανπμφ ημο 

δέκηνμο ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ, είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ επζζηνμθή ημο ακενχπμο ζηδ βδ, δδθαδή 

ηδκ ήηηα, πμο δμηίιαζε απυ ημ εάκαημ.  

Θεοτοκίο ωδισ ςτϋ τθσ Ακολουκίασ τθσ Παννυχίδασ. 

 

«... δηά ζνπ δε Ξαξζέλε πξνο νπξαλόλ, εθ γεο αλπςώζεκελ, ηελ θζνξάλ ηνπ ζαλάηνπ 

εθηηλάμαληεο.» 

Αζά ηδξ Μανεέκμο Θανίαξ μ άκενςπμξ λακαανίζηεζ ημ δνυιμ πνμξ ημκ μονακυ. Ώοηή είκαζ δ 

ιεζίηνζα ηδξ ζςηδνίαξ. Θέζς αοηήξ μ άκενςπμξ εηπθδνχκεζ ημκ ανπζηυ ημο πνμμνζζιυ, δδθαδή ηδ 

εέςζδ. 

 

 «Απηόο κόλνο ππάξρεηο αζάλαηνο, ν πνηήζαο θαη πιάζαο ηνλ άλζξσπνλ.» 

Λ Ονζαδζηυξ Θευξ είκαζ θφζεζ αεάκαημξ ηαζ ιάθζζηα είκαζ μ ιυκμξ πμο ηαηέπεζ ηδκ εη θφζεςξ 

αεακαζία. Λ άκενςπμξ βίκεηαζ ηαηά πάνζκ αεάκαημξ, δδθαδή δ αεακαζία ηδξ ροπήξ, αθθά ηαζ ημο 

ζχιαημξ ιεηά ηδ βεκζηή ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ, είκαζ πάνζζια, δχνμ ημο Θεμφ πνμξ ημκ άκενςπμ. 

Οίκοσ τθσ Ακολουκίασ τθσ Παννυχίδασ 

 

«Ν σλ ηε θύζεη ρξεζηόο θαη εύζπιαρλνο, θαη ζειεηήο ειένπο, επζπιαρλίαο ε άβπζζνο...» 

Λ ηνζαδζηυξ Θευξ είκαζ εη θφζεςξ πνδζηυξ ηαζ ζπθαπκζηυξ, επζεοιεί ημ έθεμξ ηαζ είκαζ άαοζζμξ 

εοζπθαπκίαξ. Δ θέλδ άαοζζμξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Ώβία Γναθή ιε ηδκ έκκμζα ημο αηεθείςημο, 

απφειεκμο ηυπμο ημο πθήνμοξ οδάηςκ. Αδθαδή δεκ ιπμνμφιε κα ιεηνήζμοιε, μφηε ηακ κα 

δζακμδεμφιε, ημ ιέβεεμξ ηδξ εοζπθαπκίαξ ημο Θεμφ πνμξ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ αδεθθμφξ ιαξ. 

Σροπάριο 3
ο
 ωδισ κϋ τθσ Ακολουκίασ τθσ Παννυχίδασ 

 

 «Πηεξάο ζνπ ζάιπηγγνο ηε θσλή, όηαλ εμαλνίγνληαη ηάθνη λεθξώλ, θαη γε ηξέκεη θξίηηνπζα, 

ηόηε ζπλ πξνβάηνηο εθ δεμηώλ ζνπ Σξηζηέ, θαηάηαμνλ ηνπο δνύινπο, νπο κεηέζηεζαο» 

Βζηυκεξ ηδξ ηεθζηήξ ηνίζδξ πανιέκεξ απυ ημ βκχνζιμ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ημο πμζδηή. Δ 

ζάθπζββα εα δπήζεζ ηαζ ιε ηδκ πνμζηαβή ημο Θεμφ εα ακμζπεμφκ μζ ηάθμζ ηαζ δ βδ εα ηνέιεζ. 
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Μαναηαθμφιε θμζπυκ ημκ Ρνζζηυ κα ηαηαηάλεζ ημοξ δμφθμοξ ημο, δδθαδή ημοξ δζηαίμοξ, ζηα δελζά 

Ομο, υπςξ δζαθέβεζ ηα πνυααηα ζηδκ πανααμθή ηδξ Οεθζηήξ Ζνίζδξ, πμο ακαθένεζ ημ Βοαββέθζμ (Ζαηά 

Θαηεαίμκ Βοαββέθζμκ, ηε΄ 31-46). Δ εη δελζχκ ημπμεέηδζδ ζδιαίκεζ ηδκ πενίμπηδ εέζδ, πμο 

ηαηέηαζζακ ημοξ ακενχπμοξ ζηα επίζδια δείπκα, έκα ημζκςκζηυ ζημζπείμ ηδξ επμπήξ ημο 

εοαββεθζζηή, αθθά ηαζ ημο πμζδηή ημο ηακυκα.  

Σροπάριο 2
ο
 ωδισ εϋ του κανόνοσ του Όρκρου 

 

ΠΟΟ ΨΥΕΛΕΙ Η ΕΛΕΗΜΟΤΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΤ ΜΑ; 

 

Έκαξ ὅζζμξ βένμκηαξ, Ημοηᾶξ ηό ὄκμια, ἀκαθένεζ ὅηζ εἶπε ηάπμζμκ ἀδεθθυ πμύ ἔβζκε ιμκαπυξ, 

ἀθθά ἀδζαθμνμῦζε βζά ηήκ ροπή ημο ηαί πέεακε πςνίξ κά πνμεημζιαζηεῖ βζά ηό εάκαηυ ημο.  ἅβζμξ 

βένμκηαξ ἐπζεοιμῦζε κά ιάεεζ πμῦ ανίζηεηαζ  ροπή ημῦ ἀδεθθμῦ ημο.  

Θζά ιένα ηαηά ηήκ ὥνα ηῆξ πνμζεοπῆξ ημο αθέπεζ ηήκ ροπή ημῦ ἀδεθθμῦ ημο ζηά πένζα ηῶκ 

δαζιυκςκ. κ ηῷ ιεηαλφ ζηό ηεθθί ημῦ πεεαιέκμο ἀδεθθμῦ ημο ανῆηε πμθθά πνήιαηα ηαί πμθφηζια 

πνάβιαηα ηαί ὁ βένμκηαξ ηαηάθααε ὅηζ  ροπή ημο πμθένεζ ηαί βζά ἄθθα ἁιανηήιαηά ημο, ἀθθά 

ηονίςξ βζαηί παναιεθμῦζε ηήκ ἐθεδιμζφκδ ζημύξ πηςπμφξ.  

Ουηε πῆνε ὅθα ηά πνήιαηα πμύ ανῆηε ζηό ηεθθί ημῦ ἀδεθθμῦ ημο ηαί ηά ἔδςζε ζημύξ πηςπμφξ 

βζά κά  ζοβπςνεεεῖ  ροπή ημο. Ὕζηενα ἀπυ αηυ ηάπμζα ιένα ζηήκ πνμζεοπή ημο αθέπεζ ηό ενυκμ 

ημῦ Θεμῦ ηαί ημύξ θςηεζκμφξ ἀββέθμοξ κά ἀβςκίγμκηαζ κά ἀπμζπάζμοκ ἀπυ ημύξ δαίιμκεξ ηήκ ροπή 

ημῦ ἀδεθθμῦ ημο.  

Λἱ δαίιμκεξ θχκαγακ ζηό Θευ: «Βἶζαζ δίηαζμξ. Ζνίκε θμζπυκ. Ώηή  ροπή ἀκήηεζ ζέ ιᾶξ, βζαηί 

ἔπναλε ηά δζηά ιαξ ἔνβα». Λἱ ἄββεθμζ ὅιςξ εἶπακ ζημύξ δαίιμκεξ ὅηζ αηή  ροπή ἐθεοεενχεδηε ἀπυ 

ηίξ ἐθεδιμζφκεξ πμύ δυεδηακ βζ‘ αηήκ.  

Ζαί μἱ δαίιμκεξ πμύ ἤεεθακ ηήκ ροπή ιέ ηό ιένμξ ημοξ, εἶπακ: «Οά ἔηακε ὁ ἴδζμξ ηά πνήιαηα 

ἐθεδιμζφκδ ἤ ὁ ἀδεθθυξ ημο;».  βένμκηαξ ἀημφμκηαξ αηά ηά θυβζα ηῶκ δαζιυκςκ εἶπε: «βχ ηά 

ἔηακα ἐθεδιμζφκδ ηά πνήιαηα, ὄπζ ὅιςξ βζά ηόκ ἑαοηυ ιμο ἀθθά βζά ηή δζηή ημο ροπή». Ἀημφμκηαξ 

αηά ηά θυβζα μἱ δαίιμκεξ ἐλαθακίζηδηακ ηαί ὁ ἅβζμξ βένμκηαξ ηαηάθααε ἀπυ ηό ὅναια αηυ ὅηζ 

ἐθεήεδηε  ροπή ημῦ ἀδεθθμῦ ημο. 

 

* 

Ἡ ἁβία βμοιέκδ Ἀεακαζία ηῆξ Ώἰβίκδξ (ἑμνηάγεζ ζηίξ 12 Ἀπνζθίμο) ἔβναρε ζηή δζαεήηδ ηδξ μἱ 

ιμκαπέξ ημῦ ιμκαζηδνζμῦ κά παναεέημοκ θαβδηυ ζημύξ θηςπμφξ ἐπί ζανάκηα ιένεξ ιεηά ηό 

εάκαηυ ηδξ.  

Λἱ ιμκαπέξ ὅιςξ ἔηακακ αηή ηήκ ἐκημθή ιυκμκ ιέπνζ ηήκ ἐκάηδ ιένα ηαί ιεηά ζηαιάηδζακ. 

Ουηε  ἁβία πανμοζζάζηδηε ζ‘ αηέξ ιέ δφμ ἀββέθμοξ ηαί εἶπε: «Γζαηί λεπάζαηε ηήκ ἐκημθή ιμο; Αέκ 

λένεηε ὅηζ  ἐθεδιμζφκδ ηαί ηό θαβδηυ ζημύξ θηςπμφξ βζά ηήκ ροπή ηζκεῖ ηό ἔθεμξ ημῦ Θεμῦ, ὅπςξ 

μἱ πνμζεοπέξ ηῶκ ἱενέςκ;»  

Ζαί ἀθμῦ εἶπε αηά  ἁβία Ἀεακαζία ἔιπδλε ηό νααδί ηδξ ζηό ἔδαθμξ ηαί ἐλαθακίζηδηε. Οήκ 

ἄθθδ ιένα μἱ ἀδεθθέξ εἶδακ ὅηζ ηό νααδί ηδξ ἐαθάζηδζε 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Θ ουρά του φιδιοφ 
Δ μιάδα ζπδιαηίγεζ ιζα ιεβάθδ εοεεία ιε ηάεε έκα παζδί κα πζάκεζ ζθζπηά ηδκ ιέζδ ημο 

ιπνμζηζκμφ ημο. Λ 1μξ ηδξ βναιιήξ πνμζπαεεί ιε ηθεζζηά ηα ιάηζα ημο, κα πζάζεζ ημκ ηεθεοηαίμ. Δ 

«αθοζίδα» δεκ πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα ημπεί. 

  

2. Γθ, αζρασ, κάλαςςα 
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Οα παζδζά ηάκμοκ ηφηθμ. Λ ηαηδπδηήξ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο ηαζ ηναηά ιζα ιπάθα. Οδκ 

πεηά ζημ παζδί πμο επζθέβεζ θςκάγμκηαξ ηαοηυπνμκα «βδ» ή «αέναξ» ή «εάθαζζα». Ομ παζδί πνέπεζ 

κα πζάζεζ ηδ ιπάθα πςνίξ κα ημο πέζεζ, θςκάγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηάπμζμ γχμ, πμοθί ή ράνζ πμο κα γεζ 

ή κα ηζκείηαζ ζ‘ έκα απυ ηα ηνία αοηά ζημζπεία (π.π. εάθαζζα: δεθθίκζ, βδ: ηίβνδξ, αέναξ: πενζζηένζ). 

Ομ ίδζμ γχμ δεκ πνέπεζ κα αημοζηεί δεφηενδ θμνά. 

Μαναθθαβή ιε ιεβαθφηενμ ααειυ δοζημθίαξ: Λ ανπδβυξ ημο παζπκζδζμφ θςκάγεζ «βδ» ή «αέναξ» ή 

«εάθαζζα» πνμζεέημκηαξ ηαζ ημ ανπζηυ βνάιια απυ ημ μπμίμ πνέπεζ κα λεηζκά ημ υκμια ημο γχμο 

(π.π. εάθαζζα απυ «η»: ηανπανίαξ). 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
 

Έκα ηαβημονχ δναπέηεοε ζοκέπεζα απ ημ εζδζηά πενζθναβιέκμ πχνμ ημο ζημ γςμθμβζηυ ηήπμ. Λζ 

ανιυδζμζ, λένμκηαξ υηζ ιπμνεί κα πδδάεζ πμθφ ρδθά, αάγμοκε έκακ θνάπηδ 3 ιέηνα ρδθυ. 

Ομ επυιεκμ πνςί ημ ηαβημονχ έηακε ηζξ αυθηεξ ημο ζημκ γςμθμβζηυ ηήπμ, έλς απ ημκ 

πενζθναβιέκμ πχνμ ημο. Λζ ανιυδζμζ ζδηχκμοκ ημ θνάπηδ ζηα 6 ιέηνα, αθθά ημ επυιεκμ πνςί, πάθζ 

έλς ημ ηαβημονχ. Ξοκεπίγμοκ ηδκ ίδζα ζζημνία, ηάεε ιένα πζμ ρδθυ θνάπηδ, ηάεε πνςί έλς ημ 

ηαβημονχ. Λ θνάηηδξ ηχνα είκαζ ζηα 20 ιέηνα φρμξ. 

Οεθζηά, ιζα ηαιήθα απ ημ δζπθακή πενίθναλδ νςηάεζ ημ ηαβημονχ: 

- Μυζμ ρδθά πζζηεφεζξ υηζ εα ημκ θηάζμοκε ημ θνάπηδ; 

- Μζεακυκ 50 ιέηνα, εηηυξ ακ ηάπμζμξ ζηεθηεί κα ηθεζδχκεζ ηδκ πυνηα! 

* 

Ήηακ ηνεζξ λακεζέξ πμο ήεεθακ κα βίκμοκ αζηοκμιζηίκεξ. Μάκε θμζπυκ ζηδκ επζηνμπή ηαζ μ 

ελεηαζηήξ θέεζ ζηδκ πνχηδ: 

- Ώοηή είκαζ δ θςημβναθία εκυξ οπυπημο. Μχξ εα ημκ ακαβκςνίζεζξ ακ ημκ ζοκακηήζεζξ ζημ 

δνυιμ; 

- Ώπυ ημ υηζ έπεζ έκα ιάηζ, θέεζ δ λακεζά. 

Ονεθαίκεηαζ μ ελεηαζηήξ ηαζ πνζκ ηδκ απμννίρεζ, ηδξ ελδβεί πςξ δεκ έπεζ έκα ιάηζ, απθχξ δ 

θςημβναθία ημο οπυπημο έπεζ ηνααδπηεί πνμθίθ. 

Ένπεηαζ δ ζεζνά ηδξ δεφηενδξ λακεζάξ ηαζ μ ελεηαζηήξ ηδκ νςηάεζ αηνζαχξ ημ ίδζμ πνάβια, βζα κα 

πάνεζ ηδκ απάκηδζδ: 

-'Θπμνχ κα ημκ ακαβκςνίζς απυ ημ υηζ έπεζ έκα αοηί' ηαζ ιδ πζζηεφμκηαξ ηαζ ζηα δζηά ημο αοηζά μ 

ελεηαζηήξ, ηδκ απμννίπηεζ ηαζ αοηή, θέβμκηάξ ηδξ υηζ δ θςημβναθία είκαζ πνμθίθ. 

Θπαίκμκηαξ ηαζ δ ηνίηδ λακεζά, εηκεονζζιέκμξ μ ελεηαζηήξ ηδξ θέεζ δείπκμκηάξ ηδξ ηδ 

θςημβναθία: 

- Ώοηυξ είκαζ έκαξ φπμπημξ. Μχξ εα ημκ ακαβκςνίζεζξ ακ ημκ ζοκακηήζεζξ ζημ δνυιμ; Ζαζ πνυζελε 

κα ζηεθηείξ ηαθά πνζκ απακηήζεζξ. 

- Ώοηυ είκαζ πακεφημθμ, θέεζ δ λακεζά ηαζ ζοκεπίγεζ. Λ φπμπημξ θμνάεζ ζίβμονα θαημφξ επαθήξ! 

Καθκζαζιέκμξ μ ελεηαζηήξ ηαζ ιδ ιπμνχκηαξ κα ηαηαθάαεζ απυ πμο πνμέηορε αοηυ ημ ζημζπείμ, 

ηνέπεζ ζηα ανπεία βζα κα δεζ ακ δ ημπέθα έπεζ δίηζμ. Μνάβιαηζ! Λ φπμπημξ θμνμφζε θαημφξ επαθήξ! 

- Θα ηαθά, πχξ ημ ηαηάθααεξ; νςηάεζ ηδκ λακεζά. 

-Βίκαζ πμθφ απθυ, απακηά εηείκδ. Θε έκα αοηί ηαζ έκα ιάηζ δε ιπμνεί κα θμνάεζ βοαθζά!!!  

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΑ ΣΟΠΑ ΚΖΙΑ» ζημ ζφκδεζιμ:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnlLdw5EL90  
 

Δ δζδαηηζηή πανμοζίαζδ  «ΡΑ ΔΞΡΑ ΘΑΚΑΡΑ ΡΝ ΘΝΠΚΝ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=zR40LRb0tEU  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnlLdw5EL90
https://www.youtube.com/watch?v=zR40LRb0tEU
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τμάμσηςη 23η 

 

αββασξκύπιακξ,  

26 -27 Μαπσίξτ 2016 

Έμαρ έυηβξρ Νεξμάπστπαρ: 

Άγιξρ Ιψάμμηρ ξ Μξμεμβαςιώσηρ 
 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Οζ ζαξ έηακε εκηφπςζδ απυ ημ αίμο ημο Ώβίμο Εςάκκδ ημο Θμκειααζζχηδ; 

2. Μμζα πνυηοπα έπμοκ μζ ζδιενζκμί κέμζ; 

3. Θα ιπμνμφζε μ Άβζμξ Εςάκκδξ κα είκαζ ζφβπνμκμ πνυηοπμ πμο ακηέπεζ ζημ πνυκμ; Γζαηί; 

4. Μμζα ζημζπεία απυ ηδ γςή ημο εα ιπμνμφζε κα ιζιδεεί μ ζδιενζκυξ κέμξ; 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

 

ΈΝΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΦΡΟΝΟΤ ΝΕΟΤ 

 

Λ Άβζμξ Ιεμιάνηοξ Εςάκκδξ (†21δ Ληηςανίμο) ηαηαβυηακ απ‘ ηα ιένδ ηδξ Θμκειααζζάξ. Λ Εενέαξ 

παηέναξ ημο ηαηαβυηακ απ‘ ημ πςνζυ Γενάηζ, αθθ‘ ςξ Βθδιένζμξ ημπμεεηήεδηε ζημ βεζημκζηυ πςνζυ 

Γμφαεξ, απυ υπμο ηαηαβυηακ δ πνεζαοηένα ημο ηζ εηεί βεκκήεδηε ημ 1758 ηαζ ιεβάθςζε μ Εςάκκδξ.  

Ώπυ ιζηνυξ μ Εςάκκδξ πνμζπαεμφζε κα ιζιείηαζ ημκ Εενέα – παηένα ημο ζηδ γςή ημο, ημκ 

αμδεμφζε ζηζξ Ώημθμοείεξ ηδξ Βηηθδζίαξ ηαζ πάκηα εοιυηακ υηζ αοηυξ ήηακ «παπάξ βζμξ» ηζ έπνεπε 

κα πνμζέπεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο, χζηε κα είκαζ πανάδεζβια βζα ηα οπυθμζπα παζδζά ηδξ δθζηίαξ ημο. 

Ώθθά ημ έημξ 1770 μζ μνδέξ ημο Ώθαακμφ Ραηγή Λζιάκ, αθμφ ηαηέπκζλακ ηάεε ζδιείμ εθθδκζηήξ 

ακηζζηάζεςξ, έθεαζακ ηαζ ζηζξ Γμφαεξ. Λζ Ώναακίηεξ ιεηαλφ άθθςκ θυκεοζακ ηαζ ημκ παηένα ημο 

Εςάκκδ (πμο δεκ δζαζχεδηε ημ υκμιά ημο) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αζπιαθχηζζακ ημκ ίδζμ ηαζ ηδ ιδηένα ημο 

ηαζ ημοξ ιεηέθενακ ζηδ Ηάνζζα.  

Βηεί ημοξ πμφθδζακ δφμ ηαζ ηνεζξ θμνέξ ημκ ηαεέκα λεπςνζζηά ηαζ φζηενα απυ δφμ πνυκζα ημοξ 

λακαπμφθδζακ ηαζ ηεθζηά αβμνάζηδηακ ηαζ μζ δφμ απυ έκακ Ομφνημ απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ, πμο δζέιεκε 

ζηδ Ηάνζζα. Θάθζζηα μ Ομφνημξ δεκ είπε παζδζά ηαζ αθέπμκηαξ ηα πανίζιαηα ημο Εςάκκδ, μ μπμίμξ 

ήηακ πμθφ έλοπκμξ βζα ηδκ δθζηία ημο, πνυεοιμξ, πεζεανπζηυξ ηαζ ζαέθημξ ζηδ δμοθεζά, ζηέθηδηε 

ιαγί ιε ηδ βοκαίηα ημο κα ημκ ηάκμοκ ροπμπαίδζ ημοξ, δδθαδή κα ημκ οζμεεηήζμοκ.  

Έηζζ απ‘ ηδ ζηζβιή εηείκδ ηαεδιενζκά ημ αθεκηζηυ ημο πνμζπαεμφζε κα δζαζηνέρεζ ημκ Εςάκκδ 

απυ ηδκ Μίζηδ ηςκ Ρνζζηζακχκ ηαζ κα ημκ ηάκεζ Λεςιακυ.  

Ώνπζηά πνμζπάεδζε ιε ημθαηείεξ ηαζ οπμζπέζεζξ ηαζ ηαηυπζκ ιε θμαένεξ ηαζ ααζακζζιμφξ, χζηε κα 

ηάιρεζ ηδκ ακηίζηαζδ ημο Εςάκκδ, μ μπμίμξ υιςξ έιεκε ζηενευξ ηαζ αηθυκδημξ ζηδ Ρνζζηζακζηή Μίζηδ 

ημο. Μανάθθδθα ηαζ δ βοκαίηα ημο αθεκηζημφ ημο πνμζπαεμφζε ηαεδιενζκά ιε ιαβείεξ ηαζ ζαηακζηά 

βδηεφιαηα κα λειοαθίζεζ ημκ Εςάκκδ, χζηε κα ηονζεοεεί απυ ζανηζηέξ επζεοιίεξ ηζ έηζζ κα ημονηέρεζ. 

Ώθθ‘ μ Εςάκκδξ, έιεζκε ηαεανυξ απ‘ υθα. Δ εεία Ράνδ ημκ θφθαλε απ‘ υθα ηα δζααμθζηά ηεπκάζιαηα 

ηδξ βοκαίηα ημο Ώβανδκμφ. 
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Ώθμφ ημονάζηδηε μ Ομφνημξ κα παναηαθεί ηαζ κα πζέγεζ ημκ Εςάκκδ κα αθθαλμπζζηήζεζ, 

εοιςιέκμξ ημκ μδήβδζε ζηδκ αοθή ημο Ογαιζμφ. Βηεί ιαγεφηδηακ πμθθμί Ώβανδκμί, πμο 

πνμζπαεμφζακ ιε πηοπήιαηα, θμαένεξ ηαζ ζπαεζζιμφξ κα ημκ ηάκμοκ κα ημονηέρεζ. Δ απάκηδζή ημο 

υιςξ ήηακ λεηάεανδ: «Ββχ Ομφνημξ δεκ βίκμιαζ. Ρνζζηζακυξ είιαζ ηαζ Ρνζζηζακυξ εέθς κα πεεάκς»! 

Έθηαζε υιςξ ηαζ δ Ιδζηεία ηδξ Μακαβίαξ, ημ Αεηαπεκηαφβμοζημ. Θυθζξ μ Ομφνημξ ηαηάθααε υηζ μ 

Εςάκκδξ δεκ ήεεθε κα παθάζεζ ηδ Ιδζηεία ηαζ κα ανηοεεί, απμθάζζζε κα ημκ ηθείζεζ ζ‘ έκα ζηάαθμ. 

Βηεί ημκ ηθεζδαιπάνςζε βζα υθμ ημ δζάζηδια ηςκ 15 διενχκ ηαζ πυηε ημκ ηνειμφζε ηαζ ημκ ηάπκζγε 

ιε άπονα ηαζ πυηε ημκ πηοπμφζε ιε ημ ζπαεί ημο πνμζπαεχκηαξ κα ημκ ηάκεζ κα θάεζ ηαζ κα παθάζεζ 

ηδ Ιδζηεία. Ώθθ‘ μ Εςάκκδξ υπζ ιυκμ δεκ έθαβε ανηοιέκα θαβδηά, αθθά μφηε ηακ ηα δμηίιαζε. 

Μνμζεοπυηακ ηαζ παναηαθμφζε ηδκ Μακαβία κα ημκ αμδεήζεζ κα ιδκ ανηοεεί. Μνμηζιμφζε ηαθφηενα 

κα εακαηςεεί πανά κα παθάζεζ ηδ Ιδζηεία. 

ΐθέπμκηαξ μ αθέκηδξ ημο υηζ δεκ πείεεηαζ, ημκ άθδκε κδζηζηυ 2 ηαζ 3 διένεξ, πςνίξ κα ημο δίκεζ 

ηίπμηε κα θάεζ. Ώπ‘ ηδκ άθθδ ιενζά, δ ιδηένα ημο Εςάκκδ, ίζςξ πζεγυιεκδ απ‘ ημκ Ομφνημ αθέκηδ, 

ζηεηυηακ ημκηά ζημ βζμ ηδξ ηαζ αθέπμκηάξ ημκ απμηαιςιέκμ απυ ηα ααζακζζηήνζα ηαζ απυ ηδ 

κδζηεία, ημκ παναηζκμφζε κα θάεζ θέβμκηάξ ημο: «Φάεζ, βζε ιμο, απυ αοηά ηα θαβδηά, βζα κα ιδκ 

πεεάκεζξ, ηαζ μ Θευξ ηαζ δ Μακαβία ζε ζοβπςνμφκ, βζαηί δεκ ημ ηάκεζξ ιε ημ εέθδιά ζμο, αθθά απυ 

ακάβηδ. Ηοπήζμο ηαζ ειέκα ηδ θηςπή ηαζ ζηεκαπςνδιέκδ ιδηένα ζμο ηαζ ιδ εεθήζεζξ κα πεεάκεζξ 

πανάηαζνα ηαζ ιε αθήζεζξ ένδιδ ζ‘ αοηή ηδ ζηθααζά ηαζ λεκζηζά». 

Ξηζξ παναηθήζεζξ αοηέξ ηδξ ιδηέναξ ημο μ Εςάκκδξ απάκηδζε:  

 «Γζαηί ηάκεζξ έηζζ, ιδηένα, ηαζ ηθαζξ; Γζαηί δεκ ιζιείζαζ ημκ Μαηνζάνπδ Ώαναάι, μ μπμίμξ βζα ηδκ 

πίζηδ ηαζ ηδκ αβάπδ ημο ζημκ Θευ εέθδζε κα εοζζάζεζ ημ ιμκαδζηυ βζμ ημο, ημκ Εζαάη, πμο υιςξ  

Θευξ ημκ δζέζςζε ιε εαφια;  

Αεκ ζηέθηεζαζ ημοξ Ώβίμοξ Ονεζξ Μαίδεξ, πμο μ ααζζθζάξ Ιααμοπμδμκυζμν ηδξ ΐααοθχκαξ 

ηαηαδίηαζε κα ηαμφκ ζηδ θμαενή Ζάιζκμ, βζαηί δεκ ηαηέθοακ ηδκ παηνμπανάδμηδ Ιδζηεία (ηδξ 

Ονίηδξ ηαζ Μέιπηδξ ηυηε), ηαζ μ Θευξ ημο δζαθφθαλε ηαζ δεκ ηαηαηάδηακ; Ώκηίεεηα, ―δνμζζγυιεκμζ 

έραθθμκ. μ ηςκ Μαηένςκ Θευξ, εοθυβδηυξ εζ‖. 

 «Αεκ ζηέθηεζαζ ζδζαίηενα ηδ πήνα Ώβία Ξμθμιμκή, πμο υπζ ιυκμ δεκ πνμέηνερε ηα επηά (7) αβυνζα 

ηδξ κα θάκε ημ απαβμνεοιέκμ ηυηε πμζνζκυ ηνέαξ, αθθά ηαζ ηα πανυηνοκε κα ιείκμοκ πζζηά ηαζ 

αηθυκδηα ζηδκ Μίζηδ ημοξ, ιαγί ιε ημ Αζδάζηαθυ ημοξ Βθεάγαν, ηζ υθμζ αοημί, μζ Άβζμζ Θαηηαααίμζ 

(†1δ Ώοβμφζημο), ιανηφνδζακ θνζηηά βζα ηδκ Μίζηδ ημο;  

Βζφ είζαζ Μνεζαοηένα ηζ εβχ βζμξ Εενέα ηαζ Θάνηονα ηαζ πνέπεζ κα είιαζηε υπζ ιυκμ πζζημί, αθθά 

ηαζ οπμδείβιαηα ζημοξ αδενθμφξ ιαξ Ρνζζηζακμφξ. Γζαηί, ακ δεκ θοθάιε ηαζ ηα εεςνμφιε ιζηνά απυ 

ημοξ Ιυιμοξ ηαζ ηα έεζια ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, πςξ εα θοθάλμοιε ηα ιεβάθα…;».  

Όζηενα απυ αοηή ηδκ αηθυκδηδ ζηάζδ ηαζ απάκηδζδ ημο Εςάκκδ, ελαβνζςιέκμξ πζα μ Ομφνημξ ημο 

έδςζε ιζα εακαηδθυνα ιαπαζνζά ζηδκ ηανδζά ηαζ ιεηά απυ δφμ διένεξ μ Εςάκκδξ έθααε ημ ζηέθακμ 

ημο ιανηονίμο, ζηζξ 21 Ληηςανίμο 1773, ςξ Άβζμξ Ιεμιάνηοξ Εςάκκδξ! Γζαηί αιέζςξ μ Μακάβαεμξ 

Θευξ ηίιδζε ημ ιανηονζηυ ημο ζχια ιε εοςδία ηαζ Θείμ θςξ, υπςξ ηαζ ιε πμθθά εαφιαηα ανβυηενα!  

Ώθμφ δδθαδή μ Ομφνημξ αθέκηδξ ημο ημκ θυκεοζε, πέηαλε ημ ιανηονζηυ ημο ζχια ζημ δζπθακυ 

ημο ηήπμ, βζα κα ημκ θάκε μζ ζηφθμζ. Ζζ υπζ ιυκμ μζ ζηφθμζ δεκ έθαβακ ημ ζενυ Ηείρακμ, αθθά ηζ 

έιεζκε θςηεζκυ ηαζ ακαθθμίςημ, εκχ Ρνζζηζακμί Ηανζζαίμζ είδακ θςξ μονάκζμ κα ηαηένπεηαζ ζακ 

αζηένζ επάκς ημο!  

Ουηε μ Θδηνμπμθίηδξ Ηανίζδξ, πμο πθδνμθμνήεδηε αοηά, γήηδζε ηδκ άδεζα ηαζ εκηαθίαζε ημ ζενυ 

Ηείρακμ πνζζηζακμπνεπχξ. Βίπε υιςξ μ Άβζμξ αθήζεζ εκημθή ζηδ ιδηένα ημο κα ιδκ αθήζεζ ημ 

θείρακυ ημο ζηδ θανζζασηή βδ, αθθά ιεηά ηνζεηία κα ηάκεζ εηηαθή ηαζ κα ημ ιεηαθένεζ ζηδκ παηνίδα 

ημοξ. Έηζζ εηείκδ πανέιεζκε ζηδ Ηάνζζα επαζημφζα βζα κα γεζ, ςζυημο έβζκε δ εηηαθή ημο ζενμφ 

Ηεζράκμο ημο Ώβίμο απυ ημ Θδηνμπμθίηδ Ηανίζδξ, μ μπμίμξ ηαζ ημ πανέδςζε ηδ ιδηένα ημο.  

Βηείκδ ηαηέπμοζα ημκ ζενυ Θδζαονυ ηαηέθοβε ζηδκ παηνίδα ημοξ ηαζ δζέιεκε ζ‘ έκακ αδενθυ ηδξ, 

ζημκ μπμίμ ηαζ ιυκμ ακέθενε υηζ ηαηέπεζ ημ ζενυ Ηείρακμ ημο βζμο ηδξ Ώβίμο Εςάκκμο. Άθδζε ιάθζζηα 
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ζημκ αδενθυ ηδξ ηζ εηείκδ εκημθή, υηακ πεεάκεζ ηαζ ηαθή, κα ημπμεεηήζμοκ δίπθα ηδξ ηα ζενά Ηείακα 

ημο Ώβίμο, υπςξ ηαζ έβζκε. 

Ώθθ‘ μ Μακάβαεμξ, ηζιχκηαξ ημκ Άβζμ, επέηνερε ζηδ ζοκέπεζα ηδκ απμηάθορή ημο, απ‘ ηδκ εοςδία 

πμο ακέδζδε ημ ζενυ Ηείρακυ ημο ηαζ απυ ηα Θαφιαηα πμο ηεθμφκηακ απ‘ αοηά.  

Έηζζ ημ ζενυ Ηείρακμ ημο Ώβίμο πενζήθεε ζηδκ Ε. Θδηνυπμθδ Θμκειααζίαξ, επί Θδηνμπμθίηδ 

Ρνοζάκεμο, ημ 1818, ηαζ ήδδ ηαηέπεηαζ απυ ηδκ Ε. Θδηνυπμθδ Ξπάνηδξ ηαζ ηδκ Ε. Θμκή Γενιπίηζαξ 

Ξπάνηδξ, εκχ ηιήιαηά ημο ηαηέπμοκ ηαζ μζ Ε. Θδηνμπυθεζξ Θεζζδκίαξ ηαζ Ηανίζδξ, υπμο ηαζ έπμοκ 

ακεβενεεί Ε. Ιαμί επ‘ Λκυιαηζ ημο Ώβίμο, υπςξ ηαζ ζηδκ Μαθθήκδ Ώηηζηήξ, εκχ ζε υζμοξ ημκ 

επζηαθμφκηαζ βίκμκηαζ εαφιαηα. 

 

 

Ο ΆΓΙΟ ΣΨΝ ΚΨΥΨΝ ΚΑΙ Ο ΆΓΙΟ ΣΨΝ ΔΑΨΝ!  

 

Ξηζξ 2 ημο Γεκάνδ, ακάιεζα ζε άθθμοξ αβίμοξ ηζιχκηαζ δφμ Λνευδμλμζ Άβζμζ πμο, ημοθάπζζημκ βζα 

ιενζημφξ αδεθθμφξ ιαξ, έπμοκ λεπςνζζηή ζδιαζία: μ άβζμξ Ξεναθείι ημο Ξάνςθ ηαζ μ άβζμξ Θάνημξ 

μ Ζςθυξ. 

Ν άγηνο Κάξθνο ν Θσθόο 

Λ άβζμξ ήηακ ιμκαπυξ ηδξ αογακηζκήξ επμπήξ ηαζ ημζιήεδηε εζνδκζηά. Γζα ημ αίμ ημο δεκ 

ηαηαβνάθμκηαζ πμθθά ζημζπεία. 

Ομ απμθοηίηζυ ημο (ημ ααζζηυ ηνμπάνζμ πνμξ ηζιήκ ημο) θέεζ:  

Οδκ άκςεεκ ήημοζαξ ηθήζζκ, οπάνπςκ ηςθυξ· ηα χηα εοήημα θςκή ημο Ηυβμο δεζηκφξ, αζηήζεζ 

δζέθαιραξ· πάκηςκ ηαηαθνμκήζαξ ηςκ θεανηχκ ηαζ νευκηςκ, έδςηαξ ζδκ ηανδίακ ης Ρνζζηχ 

εημοζίςξ. Μνμζηάηα, εείε Θάνηε, ηςθχκ, αοημίξ ζοιπανίζηδεζ. 

Ξε κέα εθθδκζηά: 

Άημοζεξ ηδκ μονάκζα πνυζηθδζδ, ακ ηαζ ηςθυξ· ηα αθηζά ζμο θάκδηε κ' αημφκε ηαθά ζηδ θςκή 

ημο Ηυβμο [=Ρνζζημφ]. Έηζζ, πενζθνμκχκηαξ υθα ηα θεανηά ηαζ πνμζςνζκά, πάνζζεξ ιε ηδ εέθδζή 

ζμο ζημ Ρνζζηυ ηδκ ηανδζά ζμο. Άβζε Θάνηε, πνμζηάηδ ηςκ ηςθχκ, ζηήνζλέ ημοξ. 

Λ Ξφθθμβμξ Ζςθχκ Ιμιμφ Νεεφικδξ "Ομ Ώνηάδζ" μζημδυιδζε ημ 2001 έκα υιμνθμ καυ πνμξ ηζιήκ 

ημο αβίμο ζημ πχνμ ηδξ ζζημνζηήξ ιμκήξ Ώνζακίμο, θίβα πζθζυιεηνα απυ ημ Νέεοικμ (ιμκή πμο 

ηζιάηαζ ζημ υκμια ημο αβ. Γεςνβίμο). Βηεί  μ Ξφθθμβμξ πακδβονίγεζ ημκ άβζμ ηαζ ηζιά ηαζ ημκ άβζμ 

Ξεναθείι ημο Ξάνςθ (εζημκίγμκηαζ ιαγί ζημ πνμζηοκδηάνζ ημο καμφ) ηάεε πνυκμ. Ώπυ εηεί ηαζ δ 

εζηυκα πμο δδιμζζεφμοιε. 

Άιινη Άγηνη κε αλαπεξία 

Θε ηδκ εοηαζνία ηδξ ακαθμνάξ ζημκ άβζμ Θάνημ, κα επζζδιάκμοιε υηζ δ ανπαία Βηηθδζία ηαζ 

δ ζζημνζηή ζοκέπεζά ηδξ -δ Λνεμδμλία- ηζιά πμθθμφξ αβίμοξ ιε ζμαανέξ ακαπδνίεξ ή άθθα πνυκζα 

πνμαθήιαηα οβείαξ. 

Λζ άβζμζ αοημί είκαζ άκενςπμζ πμο ΑΒΙ ΘΒΝΏΜΒΠΟΔΖΏΙ εαοιαημονβζηά, αθθά δ πάνδ ημο Θεμφ, 

πμο ζοβηέκηνςζακ ιέζα ημοξ ιε ηδ ιεβάθδ πίζηδ ηαζ αβάπδ ημοξ ηαζ ιε ηδ βεκκαία οπμιμκή ζηζξ 

αννχζηζεξ, ημοξ έηακε πανμφιεκμοξ ηαζ δεκ ημοξ πείναγε πζα ημ "πνυαθδιά ημοξ". Έηζζ, δυλαγακ ημ 

Θευ ηαζ αβίαγακ, υπςξ μζ ιάνηονεξ. Βίκαζ ηζ αοημί άβζμζ ιάνηονεξ, ακηίεεηα ιε εηείκμοξ πμο 

απεθπίγμκηαζ, παναπμκζμφκηαζ εκάκηζα ζημ Θευ ηαζ ηθείκμοκ ηδκ ηανδζά ημοξ ζημοξ ακενχπμοξ θυβς 

ηδξ αννχζηζαξ ημοξ. Ομοξ πνχημοξ δ αννχζηζα ημοξ αάγεζ ζημκ πανάδεζζμ, ημοξ δεφηενμοξ ημοξ 

ειπμδίγεζ κα ιπμοκ ζ' αοηυκ. Βφπμιαζ κα είιαζηε υθμζ ζηδκ πνχηδ μιάδα, αδεθθμί ιπθμβημκαφηεξ. 

Έπμοιε, ιεηαλφ αοηχκ, ηαζ ημκ απυζημθμ Μαφθμ, πμο έπαζπε απυ πνυκζα αζεέκεζα ηαζ πμο μ 

Ρνζζηυξ δεκ ηδκ είπε πάνεζ απ' αοηυκ, βζα κα ιδκ οπενδθακεφεηαζ θυβς ηςκ απίζηεοηςκ 

οπενθοζζηχκ πανζζιάηςκ πμο είπε θάαεζ.  

Ομ 10μ αζχκα γεζ ζηδκ Ζφπνμ μ άβζμξ Εςάκκδξ μ Ηαιπαδζζηήξ, μ μπμίμξηοθθχκεηαζ ζε δθζηία 18 

εηχκ απυ δδθδηδνζαζιέκμ θαβδηυ. Μανυθα αοηά, γεζ ιζα αβζαζιέκδ γςή -ζοπκά εεναπεφμκηαξ άθθμοξ 
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ιε ηδκ πνμζεοπή ημο- ηαζ ακαδεζηκφεηαζ ζε ιεβάθμ πκεοιαηζηυ μδδβυ ηαζ δζδάζηαθμ ημο κδζζμφ 

(ηζιάηαζ 4 Ληη.)! 

O άβζμξ Ξηέθακμξ, Μνίβηζπαξ ηςκ Ξέναςκ ηαζ ζφγοβμξ ηδξ Ώθαακίδαξ αβίαξ Ώββεθίκαξ, έγδζε ημ 15μ 

αζχκα ηαζ ηοθθχεδηε απυ ημοξ Ομφνημοξ ζε δθζηία πενίπμο 25 εηχκ. Γζμνηάγεζ 9 Ληη. 

Ομ 18μ αζχκα γεζ μ άβζμξ Άκεζιμξ μ Οοθθυξ απυ ημ Ηδλμφνζ ηδξ Ζεθαθθμκζάξ (1727-1782, 4 Ξεπη.) 

-ημ Ηδλμφνζ θμζπυκ αβάγεζ ηαζ αβίμοξ, οπυρζκ, ηαζ είκαζ εοθμβδιέκμ, υπςξ ηαζ ηάεε ηυπμξ!... 

Βπίζδξ ηέθδ ημο 19μο αζ., χξ ηα πνχηα πνυκζα ημο 20μφ, έγδζε μ άβζμξ Ώβαπδηυξ  (ή Ώβάπζμξ) μ 

Οοθθυξ, ιέβαξ Γένμκηαξ ζημ νςζζηυ ιμκαζηήνζ ημο ΐαθαάι, μ αίμξ ημο μπμίμο ηοηθμθυνδζε 

πνυζθαηα. Ξημ ελαζνεηζηυ αζαθίμΜαηενζηυκ ηδξ ιμκήξ ΐαθαάι (υπμο βίκεηαζ ακαθμνά ηαζ ζημκ άβζμ 

Ώβαπδηυ) ακαθένεηαζ ηαζ έκαξ άβζμξ Γένμκηαξ, ηεηναπθδβζηυξ, πμο, υκηαξ ηαηάηεζημξ ζε πθήνδ 

αηζκδζία, δυλαγε ημ Θευ ηαζ έθεβε πςξ άθθμζ  είκαζ πμο ανίζημκηαζ ζε πναβιαηζηά δφζημθδ 

ηαηάζηαζδ. 

Ξε δθζηία 9 ιδκχκ ηοθθχεδηε απυ ιδκζββίηζδα δ αβία Γενυκηζζζα Κέκδ, δβμοιέκδ ηδξ ιμκήξ ηδξ 

Ώβίαξ Ονζάδαξ πμο ίδνοζε ζηδκ Ώίβζκα μ άβζμξ Ιεηηάνζμξ, πκεοιαηζηή εοβαηένα ημο μπμίμο οπήνλε δ 

αβία. 

Θεβάθδ αβία ημο 20μφ αζχκα (εαοιαημονβή εκχ αηυια γμφζε) είκαζ δ αβίαΘαηνχκα ηδξ Θυζπαξ, 

εη βεκεηήξ ηοθθή ηαζ βζα ιεβάθμ δζάζηδια ηδξ γςήξ ηδξ πανάθοηδ ζηα πυδζα. 

Ια ακαθένμοιε εδχ ημκ άβζμ Ξοιεχκ Ζμθιμβηυνςθ, κεμιάνηονα επί ημιμοκζζιμφ ηαζ ηαεζζιέκμ 

ζε ακαπδνζηυ ηανμηζάηζ (αζμβνάθμ ημο αβίμοΓαανζήθ ημο Μζηςθ, υπμο ηαζ θςημ ηαζ αίμξ ημο), αθθά 

ηαζ ημκ άβζμ Εςαηείι ημο Ζμοδμοιά ("Εςαηεζιάηζ"), έκα κάκμ ιεβάθμ ηαζ εαοιαημονβυ Γένμκηα απυ 

ηζξ Νμφπεξ Θοθμπμηάιμο κμιμφ Νεεφικδξ, πμο αζηήηερε ζηδ ιμκή Ζμοδμοιά (κυηζα κμιμφ 

Δναηθείμο) ηαζ ημζιήεδηε ημ 1948. 

Ια ιδκ λεπάζμοιε ηαζ ημκ άβζμ Γένμκηα Ιζηδθυνμ ημ Ηεπνυ, πμο έγδζε 50 πνυκζα ζε ακηζθεπνζηά 

ηέκηνα (Ρίμ & Ώεήκα), εηεί ακαδείπηδηε ζε ιεβάθμ πκεοιαηζηυ δζδάζηαθμ ηδξ μνευδμλδξ αβζυηδηαξ 

ηαζ ημζιήεδηε ηοθθυξ απυ ηδκ αζεέκεζά ημο ζηζξ 4 ημο Γεκάνδ ημο 1964 ζημ Ιμζμημιείμ Ημζιςδχκ, 

ζηδκ Ώβία ΐαναάνα Ώηηζηήξ (οπήνλε & Γένμκηαξ ημο ιεβάθμο "Γεθαζημφ αβίμο" ΒοιέκζμοΞανζδάηδ). 

 

Γζροντασ Λωςιφ ο θςυχαςτισ 
Λ Γένμκηαξ αβαπμφζε κα ενβάγεηαζ ηαζ δεκ ζηαιαημφζε ηαευθμο ζηζξ χνεξ πμφ επέηνεπε ημ 

πνυβναιια. Ομ ενβυπεζνμ ιαξ ηυηε ήηακ ζηαονμοδάηζα ζηαθζζηά, ηα μπμία ζηάθζγε ιε ιεβάθδκ 

εοπένεζα ηαζ ηαπφηδηα, αθμφ ειείξ εημζιάγαιε ημ λφθμ. Έιεκε ιυκμξ ημο ζημ ηαθοαάηζ πμφ ημο 

πηίζαιε ιαηνφηενα απυ ιαξ, ηζ ειείξ πδβαίκαιε κα ημκ ανμφιε ημ ιεζδιένζ ηαζ ιεηά θεφβαιε μ 

ηαεέκαξ ιυκμξ ημο. 

Ομ ιένμξ εηεί ήηακ απυιενμ ηαζ ήζοπμ, αθθά ήηακ πζμ εηηεεεζιέκμ ζημοξ ηαζνμφξ. Έηζζ, ημ ηνφμ 

ήηακ πενζζζυηενμ, χζπμο ημκ πείζαιε κα ημο αάθμοιε θίβδ εένιακζζ ιε ηαιιζά ζυιπα. Μήνα, εβχ μ 

εοηεθήξ, ηα ιέηνα ηαζ εημίιαζα ηα οθζηά, βζα κα ηδκ θηζάλς ιε θαιανίκα απ'; έλς ηαζ ιέζα πηζζηή ιε 

πδθυ. Βημζιάζηδηα βζα ηδκ επμιέκδ, υπςξ ημο έηαλα απμαναδίξ, ηαζ ημ πνςί ιάγερα ηα ενβαθεία ιμο 

ηαζ ηα οθζηά ηαζ πήβα ηάπμο εηεί ημκηά κα ηδκ θηζάλς ηαζ κα ηδκ ημπμεεηήζς ιεηά. Έααθα ιεηάκμζα, 

υπςξ πάκηα, ηαζ άνπζζα ιε ηαθυ ηαζνυ, βζαηί δμφθεοα έλς ζημ φπαζενμ. 

 Θυθζξ ιέηνδζα ηαζ έημρα ηα ελανηήιαηα ηαζ άνπζζα κα δμοθεφς, πάθαζε απυημια μ ηαζνυξ. Θεηά, 

εφνζζηα ιζα πανάλεκδ δοζημθία ζε μ,ηζδήπμηε ηαζ ακ επζπεζνμφζα κα ηάις. Φοζμφζε έκαξ πανάλεκμξ 

αέναξ, πμφ δεκ είπε ηαηεφεοκζζ πνμξ ηακέκα ζδιείμ, ιυκμ ζήηςκε ηα πάκηα ηαη'; επάκς ιμο ηαζ ιμο 

'θενκε ζημ πνυζςπμ μ,ηζδήπμηε ανζζηυηακ ζημκ ηυπμ: θαιανίκεξ, ζακίδεξ, παθζυπανηα ηαζ άιιμ. 

Μαναδυλςξ ιμο έθεοβακ ηα ενβαθεία ηαζ ηαηναηοθμφζακ ιαηνζά πςνίξ θυβμ, δζυηζ μ ηυπμξ δεκ ήηακ 

πακηεθχξ ηαηςθενήξ. Οα ηανθζά ζηνάαςκακ πςνίξ θυβμ, ιε ηδκ παναιζηνή πίεζζ, έζπαγακ ηα 

ηνοπάκζα, άθθαγακ ηα ζπέδζα ιμο, πμφ ηα είπα ιεηνδιέκα ηαζ ημιιέκα ιε αηνίαεζα. 

 Ξηδκ ανπή δεκ οπεθυβζζα ηίπμηε ηαζ αζαγυιμοκ κα επακαθένς ηα πνάβιαηα ζηδκ ηαλί ηαζ κα 

ζοκεπίζς. Ξε θίβμ υιςξ ημ πνάβια έβζκε πμθφ αζζεδηυ, υηζ ηάηζ ζοκέααζκε. Ξηαιάηδζα θίβμ υιςξ, 

βζαηί είπα ηαηαζοκηνίρεζ ηονζμθεηηζηά ηαζ υθα ιμο ηα δάπηοθα, ηαζ ιζα πανάλεκδ ηαναπή ιέζα ιμο, 
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ιμο πνμηαθμφζε μνβή, ζφβποζζ, ακοπμιμκδζία. «Μενίενβμ πνάβια, θές, ηάηζ ζοιααίκεζ»! Βκ ης 

ιεηαλφ ηαζ μ ηαζνυξ επεδεζκχεδ, πμφ ιε ακάβηαζε κα δζαηυρς, ηαζ πήβα ζημκ Γένμκηα. Ώοηή δ 

ηαηαζηεοή απαζημφζε δομ ιε ηνεζξ, ημ πμθφ, χνεξ δμοθεζά ηαζ πέναζακ πενζζζυηενμ απυ έλζ χνεξ, 

πςνίξ κα έπς ηάκεζ ηίπμηα. 

 Ουηε εοιήεδηα ηάηζ πμφ ιμο είπε πδ μ Γένμκηαξ ημ πνςί, υηακ λεηίκδζα, ηαζ δεκ ημ έθααα οπ' 

υρζ. «Άκηε κα δμφιε, ιμο είπε πδ, εα ηάιδξ ηίπμηε ζήιενα;». Ββχ δεκ έδςζα ζδιαζία ζημ κυδια 

αοηχκ ηςκ θέλεςκ, αθθά ζηέθηδηα πχξ ημ είπε βζα κα ιε ηαπείκςζδ ίζςξ, βζαηί ήλενα αοηή ηδ 

δμοθεζά. Θάθζζηα θζθμδμλμφζα κα ηεθεζχζς ηαζ ζοκημιχηενα ηακ επζηοπέζηενα, βζα κα ημκ 

ακαπαφζς, ηαζ ιε ηδκ ηνοθή πανά πχξ ιαξ επέηνερε κα ημο αάθςιε εένιακζζ ηαζ αοηυ εα ημ έηακα 

ιυκμξ ιμο εβχ!  

Μήβα, θμζπυκ, ημο πηφπδζα ηδκ πυνηα ηαζ ιμο άκμζλε. Θυθζξ ιε είδε ηαναβιέκμ, άνπζζε κα βεθάδ. 

«Γένμκηα, θές, ηζ ζοιααίκεζ εδχ; ηαζ βζαηί ιμο είπεξ ημ πνςί ζακ πνυννδζζ, ακ ηεθεζχζς';; Ώθμφ 

λένεζξ πχξ βζα ιέκα ημφημ ήηακ παζπκίδζ». «Βζφ ηζ ζοιπένακεξ πχξ ήηακ», ιμο είπε πανζεκηζγυιεκμξ. 

«Μεζναζιυξ, ημο είπα, ζαηακζηή εκένβεζα». «Ώοηυ ήηακ, ιμο απάκηδζε. Ζαζ άημοζε κα ιάεδξ ημ 

θαζκυιεκμ ζε ζέκα ιοζηήνζμ. Ομ ανάδο ζηδκ πνμζεοπή ιμο, υηακ ηεθείςζα ηαζ ήεεθα κα δζοπάζς, 

είδα ημκ ζαηακά ηαζ απεζθμφζε κα ιμο ηάιδ ειπυδζα ηαζ πεζναζιυ ζηδκ απυθαζί ιμο, πμφ είπα 

πνμβναιιαηίζεζ. Ζζ εβχ είπα ζημκ Ρνζζηυ ιαξ- 'Ζφνζέ ιμο, ιδ ημκ ειπυδζζδξ, βζα κα ημο δείλς πχξ ζε 

αβαπχ ηαζ εα οπμιείκς ημ ηνφμ, υζμ επζηνέρδξ Βζφ'. Ζαζ αοηυξ ήηακ μ θυβμξ, παζδί ιμο, πμφ έβζκακ 

υθα αοηά, βζα κα ιδκ έπς ζφκημια εένιακζζ, ηαεχξ ζεζξ επζεοιμφζαηε κα ιμο εημζιάζεηε».  

Ββχ, μ ιάνηοξ αοημφ ημο δνάιαημξ, υηακ άημοζα αοηή ηδκ θεπημιένεζα ηαζ ηα ιοζηήνζα ηδξ 

ηνοπηήξ πνμκμίαξ, ιε ηα μπμία θεζημονβεί μ πκεοιαηζηυξ κυιμξ, έιεζκα ηαηάπθδηημξ ηαζ εκ ζζςπή 

ιμκμθμβμφζα· «Θέβαξ εζ, Ζφνζε, ηαζ εαοιαζηά ηα ένβα ζμο ηαζ μοδείξ θυβμξ ελανηέζεζ πνμξ φικμκ 

ηαζ δυλακ ηςκ εαοιάζζςκ Ξμο»! Ομ βεβμκυξ αοηυ ιε αμήεδζε κα ηαηαθάας ηδ δφκαιζ ημο θυβμο ηςκ 

Γενυκηςκ, πμφ ηαηά ημκ αααά Μμζιέκα ηαζ ημκ αααά Αςνυεεμ- ηνφαμοκ ιέζα ημοξ δφκαιζ ηαζ 

εκένβεζα ηδξ πάνζημξ, ζακ δείβια ηδξ πνμζςπζηήξ ηςκ ηαηαζηάζεςξ ηαζ πείναξ. 
 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Στθν καταςκινωςθ κα φζρω... 
Δ μιάδα ηάεεηαζ ζε ηφηθμ. Έκα παζδί λεηζκά ημ παζπκίδζ θέβμκηαξ  «Ξηδκ ηαηαζηήκςζδ εα θένς... 

 ηζάθζα». Λ δζπθακυξ ημο εα πνέπεζ κα ανεζ ιζα θέλδ πμο ημ πνχημ ηδξ βνάιια κα είκαζ ημ  ηεθεοηαίμ 

βνάιια ηδξ θέλδξ πμο είπε μ πνμδβμφιεκμξ. Αδθαδή, ¨ Ξηδκ ηαηαζηήκςζδ εα θένς… ακηίζηδκμ¨ 

ημη. 

2. Στοπ! 
Ρςνίγμοιε ηδκ μιάδα ζε δοάδεξ. Θε ημ ζφκεδια ανπίγμοκ κα ιζθάκε μζ δοάδεξ ιεηαλφ ημοξ. Θυθζξ 

μ ανπδβυξ θςκάλεζ «ΞΟΛΜ!», ηυηε πνέπεζ κα ζηαιαηήζμοκ. Ράκεζ δ δοάδα πμο ελαημθμοεμφζε κα 

ιζθάεζ ιεηά ημ ΞΟΛΜ. 
 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
 Θζα ιένα μ Ομηυξ αβήηε ζηδ αοθή ημο ζπζηζμφ ημο κα παίλεζ. Βηείκδ ηδ ζηζβιή πενκμφζε μ 

ζημοπζδζάνδξ ηαζ ημκ νςηάεζ: 

– Ομηέ, έπεηε ζημοπίδζα; 

– Έκα θεπηυ κα νςηήζς ηδ ιαιά ιμο. Θαιά, έπμοιε ζημοπίδζα; νχηδζε. 

– Ιαζ, Ομηέ ιμο. 

Ζαζ ηυηε μ Ομηυξ πνμξ ημ ζημοπζδζάνδ: 

– Ιαζ, έπμοιε, δεκ εέθμοιε! 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΘΔΙΥ» ζημ ζφκδεζιμ: https://www.youtube.com/watch?v=gxPbzJk6UlI  

https://www.youtube.com/watch?v=gxPbzJk6UlI
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τμάμσηςη 24η 

 

αββασξκύπιακξ,  

2 – 3 Αοπιλίξτ 2016 

Αλύγιςσξι ςσιρ δτςκξλίερ! 

Οι ςσατπξί σψμ δξκιμαςιώμ μαρ 
 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Βίκαζ αθήεεζα πςξ υ,ηζ ζοιααίκεζ ζηδ γςή ιαξ ημ επζηνέπεζ μ Θευξ; 

2. Οζ ζδιαίκεζ υηζ μ Θευξ εκενβεί πάκηα πνμξ ημ ζοιθένμκ ιαξ; 

3. Ζνφαεηαζ ηάπμζμξ ζημπυξ πίζς απυ ηάεε δμηζιαζία πμο ιαξ ανίζηεζ; 

4. Μχξ εα πνέπεζ μ Ρνζζηζακυξ κα δέπεηαζ ηδκ «επίζηερδ» ηςκ δμηζιαζζχκ; 

 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

ΑΛΤΓΙΣΟΙ ΣΙ ΔΤΚΟΛΙΕ! 

Ξηδ γςή ένπμκηαζ ηάπμηε ηαζ μζ δοζημθίεξ, μζ ζηεκμπχνζεξ, ηα ειπυδζα, μζ θμονημφκεξ, μζ εθίρεζξ, 

μζ απμηοπίεξ. θα δεκ είκαζ εφημθα, πανμφιεκα, αηάναπα, βαθήκζα, ηεθάηα. Ζζ υζα εέθμοιε ή 

επζδζχημοιε δεκ είκαζ πάκημηε επζηοπδιέκα. Ξηδ γςή μ δνυιμξ δεκ είκαζ πάκηα ζηνςιέκμξ ιε 

θμοθμφδζα. Έπεζ ηαζ ηα παθίηζα ημο, ηάπμηε δε ηαζ ηα αβηάεζα ημο! 

Ομ πνχημ πμο έπμοιε κα πμφιε επ‘ αοημφ είκαζ, υηζ ηίπμηα δεκ βίκεηαζ ακ δεκ ημ επζηνέρεζ μ Θευξ. 

Βπμιέκςξ ηαζ υθα αοηά ηα δοζάνεζηα ζηδ γςή ιαξ!  

Μνάβιαηζ, μ Θευξ, υπςξ δίκεζ ηα εοπάνζζηα, έηζζ επζηνέπεζ ηαζ ηα δοζάνεζηα ζηδ γςή ιαξ. Ξε 

ηακέκακ υιςξ δεκ δίκεζ ιυκμ ηα εοπάνζζηα ή επζηνέπεζ ιυκμ ηα δοζάνεζηα. Θπμνεί κα είκαζ ζε 

ηάπμζμκ πζμ πμθθά ηα πνχηα απ‘ ηα δεφηενα. Ή ηαζ ημ ακηίεεημ αηυιδ.  

Σζηυζμ, υπςξ ζςζηά είπακ, «μ Θευξ πμηέ δεκ αθήκεζ ηζξ εφεθθεξ, πςνίξ κα ιαξ δίκεζ ηαηαθφβζμ 

ηαζ δοκάιεζξ». «Ζζ υπμο έπεζξ ιζα θφπδ, έζηεζθε μ Θευξ ηαζ ηδ δφκαιδ», ημκίγεζ μ Άβ. Γνδβυνζμξ 

Θεμθυβμξ. 

Λ Ρνζζηυξ άθδζε ημοξ ιαεδηέξ Ομο κα πθεφζμοκ ζηδ θίικδ. Βπέηνερε δε κα ημοξ ανεζ άβνζα 

θμονημφκα. Σξ εκυξ ζδιείμο υιςξ. Ομοξ απέδεζλε πςξ ηαζ ιαγί ημοξ ήηακ ηαζ πςξ ι‘ έκα Ομο ιυκμ 

θυβμ ήνεε αιέζςξ δ βαθήκδ. Έηζζ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδ γςή υθςκ ιαξ.  

Βπζηνέπεζ ζ‘ αοηήκ ηζξ θμονημφκεξ… 

Βίκαζ ζαθχξ δίπθα ιαξ… 

Ώιέζςξ ηα ιεηααάθθεζ υθα ζε βαθήκδ… 

 

Ομ δεφηενμ πμο έπμοιε κα πμφιε είκαζ υηζ μ Θευξ εκενβεί πάκημηε ζφιθςκα ιε ημ ζοιθένμκ ιαξ. 

Ξαθχξ υθα αβαεά Ομο είκαζ πμο μπςζδήπμηε απμαθέπμοκ ζημ ηαθυ ιαξ ηαζ ιυκμ. Ζζ Ώοηυξ είκαζ μ 

ιυκμξ πμο βκςνίγεζ ηζ πναβιαηζηά ιαξ ζοιθένεζ. Βιείξ αέααζα άθθμηε ημ αθέπμοιε αοηυ αιέζςξ, 

άθθμηε ιεηά απυ ηαζνυ ηαζ ηάπμηε ηαευθμο! 
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Ώκαθένεζ ηαζ πάθζ μ ζ. Ρνοζυζημιμξ: «Γζα έκα ιυκμ πνάβια πνέπεζ κα είιαζηε απυθοηα 

πεπεζζιέκμζ. ηζ δδθαδή μ Θευξ υθα ιαξ ηα ζηέθκεζ πνμξ υθεθμξ δζηυ ιαξ. Tμκ δε ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ιαξ ηα ζηέθκεζ δεκ πνέπεζ κα γδημφιε κα ημκ ιάεμοιε, μφηε δε επεζδή δεκ εα ημκ βκςνίγμοιε κα 

ζηεκμπςνμφιαζηε ή κα θοπμφιαζηε. Γζαηί μφηε είκαζ δοκαηυκ αοηά κα ηα βκςνίγμοιε, αθθά ηαζ δεκ 

έπμοιε ηακέκα ζοιθένμκ κα ηα βκςνίγμοιε, αθ‘ εκυξ ιεκ επεζδή είιαζηε εκδημί, αθ‘ εηένμο δε 

επεζδή αιέζςξ βζκυιαζηε αθαγυκεξ». 

Μυζεξ θμνέξ δεκ είπαιε, εοηοπχξ πμο ιε ανήηε αοηή δ δοζημθία ηάπμηε, εοηοπχξ πμο ζοκάκηδζα 

εηείκμ ημ ειπυδζμ ηυηε ή είπα ηδκ ηάδε απμηοπία! Θυκμ πμο αοηυ ημ είπαιε ιεηά. Οδ ζηζβιή ημο 

ζοιαάκημξ, οπμθένμοιε απυ αβςκία ηαζ εθίρδ ηαζ είπαιε άθθδ άπμρδ. Ώκαθένεζ μ Άβ. Γνδβυνζμξ 

Θεμθυβμξ: «Θδκ ηαναπεείξ πνμημφ ηα πάκηα ιάεεζξ». Ζζ ακ δεκ ηα ιάεεζξ πμηέ; Ουηε δεκ πνέπεζ ηαζ 

κα ηαναπεείξ πμηέ! 

Ιαζ, υθα ημφηα αβαεά ημο Θεμφ είκαζ, βζαηί μ Θευξ ιαξ αβαπά, ιμκάπα Ώβάπδ είκαζ, δ αβάπδ είκαζ 

αηνζαχξ εηείκδ πμο Ομκ δζαηνίκεζ. Ώκ ημ δμφιε έηζζ, βζαηί έηζζ είκαζ, ηυηε εα ηαηαθάαμοιε απυθοηα 

αοηυ πμο ηχνα ζογδηάιε. Ζζ αθμφ ιαξ αβαπάεζ πναβιαηζηά ηαζ ιμκαδζηά, βζα ημ ηαθυ ιαξ ιυκμ 

παζπίγεζ. Ξημ ηέθμξ υ,ηζ δίκεζ ιυκμ βζα ηδκ πνμημπή ιαξ είκαζ. Ηέεζ μ ζ. Ρνοζυζημιμξ: «Eπεζδή μ Θευξ 

ιαξ αβαπά πάνα πμθφ, βζ‘ αοηυ ιαξ αθήκεζ κα εθζαυιαζηε, χζηε δ ζφκδεζή ιαξ ι‘ Ώοηυκ κα βίκεηαζ 

πζμ ηέθεζα». Ξηεθηείηε ημ… 

Ώκ ημ δέκηνμ δεκ ημ θοζμφκ μζ άκειμζ δοκαηά, δεκ απμπηά νίγεξ βενέξ, πμθθέξ ηαζ ιεβάθεξ, ημνιυ 

αηζάθζκμ. Λζ δοζημθίεξ είκαζ εηείκεξ πμο ημ βζβακηχκμοκ…  

Ώκ δεκ οπήνπακ ηα αμοκά ηζ υθα ήηακ ηάιπμζ, δεκ εα οπήνπακ μνεζαάηεξ, αθπζκζζηέξ, πζμκμδνυιμζ. 

Ομοξ ακαδεζηκφεζ υθμοξ δ ακδθμνζά…  

Ξηδ εάθαζζα υθμζ ηαπεηάκζμζ είκαζ. Ώοηυξ πμο λεπςνίγεζ, υιςξ, είκαζ εηείκμξ πμο ηα ηαηαθένκεζ 

ζηδ θμονημφκα…  

«Ώκ δ γςή ήηακ ιζα ζοκεπήξ θζαηάδα, εα ιεηαααθθυηακ ζε ένδιμ», θέεζ πμθφ ζμθά ιζα ανααζηή 

πανμζιία. Ζζ έπεζ ζδιαζία πμο αοηή δ πανμζιία είκαζ ηςκ Ώνάαςκ… 

Έπεζ ζημπυ θμζπυκ ηάεε δμηζιαζία πμο ιαξ ανίζηεζ…  

Λ Αάκηδξ έθεβε πςξ «δ εθίρδ ιαξ λακαζοκδέεζ ιε ημκ Θευ».  

Θδκ λεπκμφιε δε πςξ ηα πμθοηζιυηενα δζαιάκηζα οπέθενακ πμθθά απυ ημκ ηνμπυ ημο ηεπκίηδ ηαζ 

ηα ςναζυηενα αβάθιαηα απυ ηα πηοπήιαηα ηδξ ζιίθδξ.  

Βίπακ πμθφ ςναία: «Ώκ δεκ θηάζεζξ ζηδκ άηνδ ημο βηνειμφ, δεκ θοηνχκμοκ ζηζξ πθάηεξ ζημο 

θηενμφβεξ». Ιαζ, αοηυξ είκαζ μ ζημπυξ ηςκ δμηζιαζζχκ: Ια ιαξ ιεηααάθμοκ ζε ορζπέηεξ αεημφξ! 

Ομκίγεζ οπένμπα μ Θ. Ώκηχκζμξ: «Ρςνίξ εθίρεζξ ηαζ δμηζιαζίεξ ηαζ πεζναζιμφξ, ηακείξ δεκ ακέαδηε 

ζημκ μονακυ». 

Ζζ άθθμζ άβζμζ άκενςπμζ είπακ: «ηακ δμηζιάγεζ ηακείξ πεζναζιμφξ, δζαπζζηχκεζ ηδκ αδοκαιία ημο, 

ηαπεζκχκεηαζ ηαζ εθηφεζ ηδ πάνδ ημο Θεμφ». 

Ππυρδ υηζ ημ αδδυκζ ηα ηαθφηενα ηναβμφδζα ημο ηα ηναβμοδάεζ ζημ ζημηάδζ!  

Ζαζ ημφημ αηυιδ: Ομ ιανβανζηάνζ, υπςξ θέκε, δεκ είκαζ ηίπμη‘ άθθμ, πανά έκαξ ηυηημξ άιιμο ζημ 

ημνιί ηάπμζμο υζηναημο. Ομ αίια, ηα δάηνοα, μ ζδνχηαξ ηαζ μζ ημλίκεξ ημο υζηναημο πμο 

πενζηοθίβμοκ ηδκ άιιμ, ηδκ ηάκμοκ ζημ ηέθμξ ιανβανζηάνζ. Μμο δεκ είκαζ, πανά δδιζμφνβδια ημο 

πυκμο, ηάπμζμο υζηναημο. Β θμζπυκ, καζ, ηζξ δμηζιαζίεξ, ηζξ εθίρεζξ ηαζ ημοξ πεζναζιμφξ μ Θευξ βζ‘ 

αοηυ ιαξ ηα δίκεζ. Γζα κα ιαξ ιεηααάθθεζ ζε πμθφηζια ιανβανζηάνζα! 

Ζζ έκα αηυιδ κα ακαθένμοιε, υπςξ ςναία ημ πενζέβναρακ: 

 «Ομ θζαάκζ πνέπεζ κα νζπηεί ζηδ θςηζά βζα κα εθεοεενςεεί δ ιονςδζά ημο. Ομ πςνάθζ πνέπεζ κα ημ 

λεζπίζεζ ημ αθέηνζ βζα κα δεπεεί ηδ ζπμνά. Ζαζ ημ ζζηάνζ πνέπεζ κα ζοκεθίαεζ ηάης απ‘ ηδ ιοθυπεηνα, 

βζα κα βίκεζ ρςιί. Φαίκεηαζ, θμζπυκ, πςξ ηα πμθοηζιυηενα πνάβιαηα ζηδ γςή ένπμκηαζ έπεζηα απυ 

πμθθέξ δμηζιαζίεξ». 

Ζαζ πάθζ ακαθένεζ οπένμπα μ ζ. Ρνοζυζημιμξ: 

«Θενζικχκηαξ μ Θευξ ηςκ υθςκ βζα ηδ δζηή ιαξ αδοκαιία, μφηε ιαξ αθήκεζ κα γμφιε ζοκεπχξ ιε 

ηζξ εθίρεζξ, βζα κα ιδκ απμδεζηκφεηαζ δ αζεέκεζα ηδξ θφζδξ ιαξ, αθθά ιαξ αμδεά αιέζςξ, 



207 

εκζζπφμκηαξ ηδκ πνμεοιία ιαξ ηαζ εκεαννφκμκηαξ ηδ ζηέρδ ιαξ, μφηε ιαξ αθήκεζ κα γμφιε δζανηχξ 

ιε ακέζεζξ, βζα κα ιδκ παναζονεμφιε πνμξ ηδκ ηαηία, ιε ημ κα βζκυιαζηε πζμ νάεοιμζ. Γζαηί δ 

ακενχπζκδ θφζδ, υηακ γεζ ιε πμθθέξ ακέζεζξ, θδζιμκεί ηδκ εοβεκζηή ηδξ ηαηαβςβή ηαζ δεκ παναιέκεζ 

ζηα πθαίζζα πμο ηδξ ανιυγμοκ. Γζ‘ αοηυ μ Kφνζμξ, ζακ θζθυζημνβμξ παηέναξ, άθθμηε ιεκ ιαξ πανίγεζ 

άκεζδ, άθθμηε δε ιαξ ζςθνμκίγεζ, χζηε ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ κα νοειίζεζ ηδκ οβεία ηδξ ροπήξ ιαξ» 

Βίκαζ αθήεεζα, ηεθζηά, πςξ «μζ ιεβάθεξ δμηζιαζίεξ ζοπκά ιαξ πνμεημζιάγμοκ βζα ιεβάθα ένβα». Γζ‘ 

αοηυ αξ ακαθςκμφιε ημφημ ημ θυβμ ημο πμζδηή: «Ξ‘ εοπανζζηχ Ρνζζηέ πμθφ πμο αάγεζξ ιζακ ακαημθή 

ιεηά απυ ηάεε δφζδ…»! 

Γζ‘ αοηυ ηαζ υπςξ βνάθεζ μ Άβ. Γνδβυνζμξ Θεμθυβμξ «πνέπεζ υθα υζα ζηέθκεζ μ Θευξ κα ηα δέπεζαζ 

ιε πανά». 

Λ βένμκηαξ Μμνθφνζμξ πμο δμηζιάζηδηε πμθφ απ‘ ηζξ αννχζηζεξ, έθεβε: «Ώζζεάκμιαζ ηδκ αζεέκεζα 

ςξ αβάπδ ημο Θεμφ». 

 

Ομ ηνίημ πμο έπμοιε κα πμφιε είκαζ ημφημ: 

Μίζς απ‘ ηδ θμονημφκα είκαζ δ βαθήκδ;  

Μίζς απ‘ ηδκ ηαηαζβίδα είκαζ δ θζαηάδα;  

Θεηά ηδ πεζιςκζά ένπεηαζ πάκημηε δ άκμζλδ;  

Θεηά ημ ζημηάδζ, ένπεηαζ ημ βθοημπάναια ηαζ ημ θςξ;  

Μένακ απυ ηάεε ζηαονυ, αημθμοεεί δ ακάζηαζδ;  

 Αυλα ζμζ Ζφνζε! 

 

Λ Θέβαξ Ώεακάζζμξ ζε ηάεε δοζημθία ηδξ γςήξ ημο (ηαζ δέπεδηε πθήεμξ απ‘ αοηέξ) έθεβε: 

«Ξοκκεθάηζ είκαζ ηαζ ζφκημια εα πενάζεζ». Μυζμ δίηζμ είπε! Μμζμ ζφκκεθμ, αηυια ηαζ ημ πζμ ιεβάθμ, 

έιεζκε εηεί βζα πάκηα; 

Ζαζ μ Ανμζίκδξ ιεηά αεααζυηδηαξ έβναθε: «Ζαζ ζηδξ γςήξ ημοξ άβνζμοξ ημοξ πεζιχκεξ, αθηομκίδεξ 

ιένεξ ηανηενχ»! 

Μυζμ ζδιακηζηυ επζπθέμκ είκαζ κα πνμπςνείξ πένακ απ‘ ηδ δοζημθία, ημ ειπυδζμ, ηδκ ηαηαζβίδα ή 

ηδκ ακαπμδζά ηαζ κα αθέπεζξ αοηά πμο ένπμκηαζ ιεηά; Ππμιέκεζξ αβυββοζηα, παίνεζαζ ηαζ δμλάγεζξ ημκ 

Θευ βζα ηδ «ζοιθμνά»(!), πενζιέκεζξ ημ ηαθυ πμο ζηα ζίβμονα ένπεηαζ… 

Αεκ είκαζ ηοπαίμ πμο ζημ Άβζμκ νμξ υηακ αννςζηαίκεζ ηάπμζμξ ιμκαπυξ θέκε: «Ομκ επζζηέθηδηε μ 

Ζφνζμξ»! Ζζ άθθμζ αβζαζιέκμζ αζηδηέξ ηδξ ενήιμο, υηακ δεκ είπακ βζα ηαζνυ αννχζηζα ή ακαπμδζά, 

ζηεκμπςνμφκηακ ηαζ ιε δάηνοα έθεβακ: «Ζφνζε, βζαηί ι‘ εβηαηέθεζρεξ; Αεκ ι‘ αβαπάξ ημκ αιανηςθυ 

πζά;». Οζ θμαμφκηακ; Θήπςξ αοηή δ ζοκεπήξ θζαηάδα, ημοξ ιεηααάθθεζ ηάπμηε ζε ένδιμ! Γκχνζγακ 

πμθφ ηαθά πςξ «μζ δμηζιαζίεξ ιεηαηνέπμοκ ημοξ ζοκδεζζιέκμοξ Ρνζζηζακμφξ ζε αζοκήεζζημοξ 

Ώβίμοξ». 

Ξη‘ αθήεεζα πθμοηίγεζ υπμζμξ ηανηενζηά δζένπεηαζ ηζξ δοζημθίεξ, λεπενκά ηα ειπυδζα, οπμιέκεζ ηζξ 

εθίρεζξ, οπενααίκεζ ηζξ ηαημοπίεξ. Ηέκε: «Ομ κα δέπεζαζ ρφπναζια αοηυ πμο ζμο ζοκέαδ, είκαζ ημ 

πνχημ αήια πνμξ ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ιζαξ απμηοπίαξ». Ζζ αηυιδ πςξ «πναβιαηζηά 

δηηδιέκμξ είκαζ ιυκμκ εηείκμξ, πμο οπμπςνεί ηαζ ηαηααάθθεηαζ εζςηενζηά». 

Ζαζ ηζ πανάλεκμ! Λζ άκειμζ ηαζ ηα ηφιαηα πκέμοκ πάκημηε πνμξ ηδκ πθεονά ημο… επζδέλζμο 

ηαπεηάκζμο!  

Ια ηζ έκα ςναίμ ζφκεδια: «Θέθεζξ ζηεθάκζ; Αέλμο δμηζιαζία ηαζ εθίρδ»! 

 

Ζζ αηυιδ έπμοιε κα πμφιε ημφημ… πμζμξ δεκ δζαεέηεζ ηδκ απαζημφιεκδ δφκαιδ, αθθά ηαζ ηυηε 

πμο κμιίγεζ υηζ ηδκ δζαεέηεζ, ζε ιζα θφζδ πνέπεζ πάκημηε κα ηαηαθεφβεζ. Ξημ βμκάηζζια! Ια βμκαηίγεζ 

ζ‘ Βηείκμκ πμο είπε: «Θέζα ζημκ ηυζιμ εα έπεηε εθίρδ. Ώθθά πάνηε εάννμξ. Ββχ κίηδζα ημκ ηυζιμ»!  

Ηέκε πάθζ: «Λ Ρνζζηζακυξ δεκ πνέπεζ κα βμκαηίζεζ ηδκ χνα ηδξ εθίρδξ, πανά ιμκάπα βζα 

πνμζεοπή»! Ζαζ πςξ «υηακ μζ δοζημθίεξ ορχκμκηαζ ζακ ημ αμοκυ, φρςζε ηα πένζα ζμο ζημκ 

Μθάζηδ»!  
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Βίκαζ ςναίμξ ηαζ ημφημξ μ θυβμξ: «Ώκ μζ δφζημθεξ πενζζηάζεζξ ιαξ ανμοκ ημκηά ζημ Θευ, ηυηε εα 

ανμφιε ημκ Θευ ιέζα ζηζξ δφζημθεξ πενζζηάζεζξ». Μυζμ ζδιακηζηυ είκαζ θμζπυκ «κ‘ ακέπεζαζ ηακείξ 

ηα υζα ζμο ζοιααίκμοκ»! 

Έθεβε μ Ώααάξ Ππενέπζμξ: «ηακ ημονάγεηαζ δ ροπή ζμο απυ ημ αάνμξ ηςκ δμηζιαζζχκ, αξ 

ράθθμοκ ηα πείθδ ζμο Θείμοξ φικμοξ ηαζ δ ηανδζά ζμο αξ ιεθεηά ηα μονάκζα, βζα κα ανίζηεζξ 

ακαημφθζζδ. Θζιήζμο ημκ ημοναζιέκμ μδμζπυνμ, πμο ιε ημ ηναβμφδζ, πμο ζζβμθέκε ηα πείθδ ημο, 

δζαζηεδάγεζ ημκ ηυπμ ηδξ μδμζπμνίαξ». 

Έκαξ άπεζνμξ καφηδξ ζε χνα ιεβάθδξ ηνζηοιίαξ ηαζ εαθαζζμηαναπήξ ακέαδηε ζημ ηαηάνηζ βζα κα 

δέζεζ ηα ζπμζκζά. ζμ ημίηαγε ρδθά ήηακ απηυδημξ. Μενζθνμκμφζε ηφιαηα ηαζ ακέιμοξ ηαζ ηδκ άβνζα 

εάθαζζα. ηακ υιςξ βζα ια ζηζβιή βφνζζε ημ αθέιια ημο πνμξ ηα ηάης ηαζ είδε ηδκ αβνζειέκδ 

εάθαζζα, δεζθίαζε, άνπζζε κα ηνέιεζ ηαζ κα ηζκδφκεοε κα ηαηαπμκηζζηεί. Ουηε ημο θχκαλε δοκαηά μ 

ηαπεηάκζμξ: «Ζμίηα ρδθά ηαζ πνμπχνα»! 

Έηζζ είκαζ! ηακ ημζηάγμοιε πνμξ ημκ μονακυ, ηαζ πνμπςνμφιε αηάεεηημζ πνμξ αοηυκ, 

οπενααίκμοιε ηάεε εαθαζζμηαναπή, ηάεε εθίρδ ηαζ δμηζιαζία. ηακ υιςξ πμνεουιαζηε ημζηάγμκηαξ 

πνμξ ηα ηάης, δεζθζάγμοιε, πάκμοιε ηζξ δοκάιεζξ ιαξ, κμζχεμοιε ίθζββμ, ηαηαννέμοιε. Θεέ ιμο! Ομ 

ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ιε ημκ Μέηνμ ζε ιζα άθθδ εαθαζζμηαναπή… 

Θδκ λεπκμφιε δε ηαζ ημφημ ημ θυβμ ημο πμζδηή Γ. ΐενίηδ: «Ο‘ αθνζζιέκα ηα ηφιαηα ηαζ μζ ιεβάθεξ 

θμονημφκεξ είκαζ ιπνμξ Ξμο Ζφνζε ζακ θίικεξ ιε κενυ ιζα ζηαθζά!» 

Θδκ λεπκμφιε αηυιδ ηαζ ημφηα ηα θυβζα ηδξ πνμζεοπήξ: «Ζζ ακ ζε ηάπμζα εφεθθα ιπνμζηά θοβίζς, 

ηζ απενίζηεπηα εεθήζς κα βονίζς Ζφνζεξ, ηυηε πζάζε ιε ζθζπηά ηαζ ηάκε ιε κα λακαπνμζπαεήζς». 

Ια ηζ έκαξ αηυιδ ςναίμξ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ απ‘ ημκ Άβ. Γνδβυνζμ Θεμθυβμ: «Ια ακεαάγεζξ ηδκ 

ροπή ζμο πάκς απ‘ ηα θοπδνά ιε ηδκ εκαζπυθδζή ζμο ιε ηα ρδθυηενα». 

 

Λπυηε; Ώξ δμφιε ηδκ απάκηδζδ ημο ζ. Ρνοζμζηυιμο: 

 «Θέζα ζηδκ ηαθμηαζνία, κα είζαζ αέααζμξ υηζ εα έθεεζ μ πεζιχκαξ. Θέζα ζηδκ οβεία, υηζ εα 

λεπδδήζεζ δ αννχζηζα. Θέζα ζημκ πθμφημ, εημζιάζμο κα βεοεείξ ηδ θηχπεζα. ―Θκήζεδηζ, θέβεζ δ 

Γναθή, ηαζνυκ θζιμφ εκ ηαζνχ πθδζιμκήξ,    πηςπείακ ηαζ έκδεζακ εκ διένα πθμφημο‘‘. Ώκ εημζιαζεείξ 

βζ‘ αοηυ, ημκ πθμφημ ζμο εα ημκ δζαπεζνζζεείξ ιε πμθθή θνμκζιάδα. Οδ θηχπεζα, πμο ηοπυκ εα έθεεζ, 

εα ηδκ ακηζιεηςπίζεζξ ιε πμθθή ακδνεία. Θα ιάεεζξ κα ιδ ιεεάξ ηαζ κα ιδ ηνζηθίγεζξ υηακ εοδιενείξ ηζ 

φζηενα κα ιδ εμνοαείζαζ ηαζ κα ιδκ ηανάγεζαζ υηακ ένεμοκ μζ ακαπμδζέξ. ―Δημζιάζεδκ ηαζ μοη 

εηανάπεδκ‖ (αθι. 118/60)». 

Ομ ίδζμ θέβεζ ηαζ μ Άβ. Γνδβυνζμξ Θεμθυβμξ: «ηακ ηαλζδεφεζξ πνίια κα εοιάζαζ πενζζζυηενμ ηδ 

θμονημφκα». 

Ημζπυκ, πμο ηαηαθήβμοιε; Ξε ημφημ ημ θυβμ ημο πμζδηή: «Ξακ ένεεζ μ πυκμξ κα ζε ανεζ, κα ημκ 

δεπεείξ παθζηανίζζα, ζηάζμο θεαέκηδξ ζακ ηδ δνο ηδ θαιπαδυημνιδ, ηδκ ίζζα»! Ζαζ ζε ημφηα ηα θυβζα 

ημο ηναβμοδζμφ: «Έηζζ είκαζ θίθε ιμο δ γςή. Θζα λαζηενζά, ιζα ιπυνα. Ζάκε ζηδ ιπυνα οπμιμκή, 

ζηδκ λαζηενζά πνμπχνα». Ζαζ ζε ημφημ ημ θυβμ ημο Θ. ΐαζζθείμο: «Ώοηυξ πμο δεκ οπέηορε ζηζξ 

εθίρεζξ, αθθά ιε ηδκ πνμξ ημκ Θευ εθπίδα αάζηαλε ημ αάνμξ ηδξ θφπδξ, έπεζ ιεβάθδ ακηαπυδμζδ 

ημκηά ζημκ Θευ»… 

Κ. Γ. Παπαδθμθτρακόπουλοσ 

 

Όςιοσ Παΐςιοσ ο Αγιορείτθσ  

ΟΙ ΣΑΤΡΟΙ ΣΨΝ ΔΟΚΙΜΑΙΨΝ ΜΑ 

-Γένμκηα, ημ ζηαονμοδάηζ πμο ιμο δχζαηε ημ θμνχ ζοκέπεζα ηαζ ιε αμδεάεζ ζηζξ δοζημθίεξ… 

- Ια, ηέημζα ζηαονμοδάηζα είκαζ μζ δζημί ιαξ ζηαονμί, ζακ αοηά πμο ηνειμφιε ζημκ θαζιυ ιαξ ηαζ 

ιαξ πνμζηαηεφμοκ ζηδκ γςή ιαξ. Οζ κμιίγεζξ, έπμοιε ιεβάθμ ζηαονυ ειείξ; Θυκμκ μ Ξηαονυξ ημο 

Ρνζζημφ ιαξ ήηακ πμθφ αανφξ, βζαηί μ Ρνζζηυξ απυ αβάπδ πνμξ ειάξ ημοξ ακενχπμοξ δεκ εέθδζε κα 

πνδζζιμπμίδζδ βζα ημκ εαοηυ Ομο ηδκ εεσηή Ομο δφκαιδ. Ζαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζδηχκεζ ημ αάνμξ ηςκ 
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ζηαονχκ υθμο ημο ηυζιμο ηαζ ιαξ εθαθνχκεζ απυ ημοξ πυκμοξ ηςκ δμηζιαζζχκ ιε ηδκ εεία Ομο 

αμήεεζα ηαζ ιε ηδκ βθοηζά Ομο πανδβμνζά. 

Λ Ζαθυξ Θευξ μζημκμιάεζ βζα ημκ ηάεε άκενςπμ έκακ ζηαονυ ακάθμβμ ιε ηδκ ακημπή ημο, υπζ βζα 

κα είκαζ ααζακζζηήξ, αθθά βζα κα ακέαεζ απυ ημκ ζηαονυ ζημκ Λονακυ, βζαηί ζηδκ μοζία μ ζηαονυξ 

είκαζ ζηάθα πνμξ ημκ Λονακυ.  

Ώκ ηαηαθάαμοιε ηζ εδζαονυ απμηαιζεφμοιε απυ ημκ πυκμ ηςκ δμηζιαζζχκ, δεκ εα βμββφγμοιε, 

αθθά εα δμλμθμβμφιε ημκ Θευ ζδηχκμκηαξ ημ ζηαονμοδάηζ πμο ιαξ πάνζζε, μπυηε ηαζ ζε ημφηδ ηδκ 

γςή εα παζνυιαζηε, ηαζ ζηδκ άθθδ εα έπμοιε κα θάαμοιε ηαζ ζφκηαλδ ηαζ «εθάπαλ». Λ Θευξ ιαξ έπεζ 

ελαζθαθζζιέκα ηηήιαηα εηεί ζημκ Λονακυ. ηακ υιςξ γδημφιε κα ιαξ απαθθάλεζ απυ ιζα δμηζιαζία, 

δίκεζ αοηά ηα ηηήιαηα ζε άθθμοξ ηαζ ηα πάκμοιε. Βκχ, ακ ηάκμοιε οπμιμκή, εα ιαξ δχζεζ ηαζ ηυημ. 

Βίκαζ ιαηάνζμξ αοηυξ πμο ααζακίγεηαζ εδχ, βζαηί, υζμ πζμ πμθφ παζδεφεηαζ ζ‘ αοηήκ ηδκ γςή, ηυζμ 

πενζζζυηενμ αμδεζέηαζ βζα ηδκ άθθδ, επεζδή λμθθά αιανηίεξ.  

Λζ ζηαονμί ηςκ δμηζιαζζχκ είκαζ ακχηενμζ απυ ηα «ηάθακηα», απυ ηα πανίζιαηα, πμο ιαξ δίκεζ μ 

Θευξ. Βίκαζ ιαηάνζμξ εηείκμξ πμο έπεζ υπζ έκακ ζηαονυ αθθά πέκηε. Θζα ηαθαζπςνία ή έκαξ εάκαημξ 

ιανηονζηυξ είκαζ ηαζ ηαεανυξ ιζζευξ.  

Γζ‘ αοηυ ζε ηάεε δμηζιαζία κα θέιε: «Ξ‘ εοπανζζηχ, Θεέ ιμο, βζαηί αοηυ πνεζαγυηακ βζα ηδκ 

ζςηδνία ιμο». 

  

*** 

-Γένμκηα, δεκ έπς ηαευθμο ημονάβζμ.  

-Γδθεφεζξ, βζ‘ αοηυ δεκ έπεζξ ημονάβζμ. ηακ γδθεφδ ηακείξ , ζηεκμπςνζέηαζ, δεκ ιπμνεί κα θάδ, 

μπυηε αδοκαηίγεζ ηαζ πάκεζ ημ ημονάβζμ ημο∙ ηαζ μζ άθθμζ ιπμνεί κα κμιίγμοκ πςξ είκαζ ιεβάθμξ 

αζηδηήξ!  

-Γένμκηα, αζζεάκμιαζ πμθφ θηςπή πκεοιαηζηά ηαζ αδφκαιδ. 

-Βζφ έπεζξ πμθθέξ δοκάιεζξ, αθθά ηζξ παναιίγεζξ ιε ηδκ παγή γήθεζα ηαζ, εκχ είζαζ έκα 

ανπμκηυπμοθμ, ααζακίγεζαζ ζακ ηαηυιμζνμ βοθηάηζ. Θα είπεξ πνμπςνήζεζ πμθφ ζηδκ πκεοιαηζηή γςή, 

ακ δεκ ζηάθςκεξ ζηδκ γήθεζα. Μνυζελε, βζαηί δ γήθεζα ζμο νμοθάεζ υθεξ ηζξ ροπζηέξ ηαζ ζςιαηζηέξ 

ζμο δοκάιεζξ, πμο εα ιπμνμφζεξ κα ηζξ πνμζθένδξ εοζία ζημκ Θευ. Βάκ έδζςπκεξ ηδκ γήθεζα, ηαζ δ 

πνμζεοπή ζμο εα είπε δφκαιδ. 

Θε ηδκ γήθεζα απμδοκαιχκεηαζ ηακείξ πκεοιαηζηά . Γζαηί ,κμιίγεηε, μζ Ώπυζημθμζ δεκ ιπυνεζακ κα 

αβάθμοκ ημ δαζιυκζμ απυ ημ δαζιμκζζιέκμ παζδί , εκχ είπακ θάαεζ αοηήκ ηδκ ελμοζία απυ ημκ Ρνζζηυ 

ηαζ είπακ αβάθεζ άθθα δαζιυκζα; Βπεζδή γήθερακ, πμο μ Ρνζζηυξ πήνε ζηδκ Θεηαιυνθςζδ ιυκμκ ημοξ 

ηνεζξ Θαεδηέξ, ημκ Μέηνμ, ημκ Εάηςαμ ηαζ ημκ Εςάκκδ. Θπμνμφζε μ Ρνζζηυξ κα πάνδ υθμοξ ημοξ 

Θαεδηέξ , αθθά δεκ ήηακ υθμζ ζε ηαηάζηαζδ κα πςνέζμοκ αοηυ ημ ιοζηήνζμ, βζ‘ αοηυ πήνε αοημφξ 

πμο ιπμνμφζακ κα ημ πςνέζμοκ. Ηέηε κα ιδκ αβαπμφζε ημοξ άθθμοξ Θαεδηέξ; Ή ιήπςξ αβαπμφζε 

ημκ Εςάκκδ πενζζζυηενμ απυ ημοξ άθθμοξ; πζ, αθθά μ Εςάκκδξ αβαπμφζε πενζζζυηενμ απυ ημοξ 

άθθμοξ ιαεδηέξ ημκ Ρνζζηυ ηαζ βζ‘ αοηυ ηαηαθάααζκε ηδκ αβάπδ ημο Ρνζζημφ ηαθφηενα. Βίπε πμθθή 

πςνδηζηυηδηα∙ δ ιπαηανία ημο ήηακ ιεβάθδ. ΐθέπεηε πχξ δ γήθεζα απμιάηνοκε ηδκ Ράνδ ημο Θεμφ 

απυ ημοξ άθθμοξ Ώπμζηυθμοξ ηαζ δεκ ιπυνεζακ κα βζαηνέρμοκ ημ δαζιμκζζιέκμ παζδάηζ; Γζ‘ αοηυ μ 

Ρνζζηυξ είπε: «Σ βεκεά άπζζημξ ηαζ δζεζηναιιέκδ! έςξ πυηε έζμιαζ ιεε‘ οιχκ; έςξ πυηε ακέλμιαζ 

οιχκ;»! 

  

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

 

1. Ο πφργοσ 
Δ μιάδα ζπδιαηίγεζ ηφηθμ. Ξημ ηάεε παζδί δίκμοιε απυ 6 ζπίνηα. Ξημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο αάγμοιε 

έκα ιπμοηάθζ. Έκα-έκα ηα παζδζά ημπμεεημφκ πάκς ζημ ιπμοηάθζ (ή ζηα ζπίνηα ηςκ άθθςκ) απυ έκα 
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ζπίνημ. πμζμξ ηα νίλεζ ηάης πνέπεζ κα ηα πάνεζ υθα ηαζ κα βονίζεζ ζημκ ηφηθμ. Ζενδίγεζ αοηυξ πμο 

ιείκεζ πςνίξ ζπίνηα πνχημξ. 

3.  Ποιοσ είναι ο μαζςτροσ; 
Οα παζδζά ηάεμκηαζ ζε ηφηθμ. Έκα αβαίκεζ έλς απυ ημ πχνμ. Οα οπυθμζπα δζαθέβμοκ ηάπμζμκ βζα κα 

είκαζ μ ιαέζηνμξ. ηακ ημ παζδί λακαιπεί ιέζα, υθμζ μζ οπυθμζπμζ ηναβμοδάκε: «Μμζμξ είκαζ μ 

ιαέζηνμξ, κα ημκ έανεζξ δεκ ιπμνείξ» ηαζ ηάκμοκ ιε ηα πένζα ημοξ ημ υνβακμ πμο παίγεζ μ ιαέζηνμξ. 

Λ ιαέζηνμξ ιπμνεί κα αθθάλεζ υπμηε εέθεζ υνβακμ ηαζ μζ οπυθμζπμζ ημκ αημθμοεμφκε. Ομ παζδί 

πνμζπαεεί κα ανεζ πμζμξ είκαζ μ ιαέζηνμξ. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Λ Ομηυξ ακανςηζέηαζ βζαηί ιδδεκίζηδηε ζημ δζαβχκζζια πμο ημοξ έααθε δ δαζηάθα αθμφ απάκηδζε 

ζε υθεξ ηζξ απακηήζεζξ ζςζηά: 

– Ξε πμζα ιάπδ ζημηχεδηε μ Ηεςκίδαξ; 

– Ξηδκ ηεθεοηαία ημο. 

– Μμφ οπμβνάθδηε δ Αζαηήνολδ ηδξ Ώκελανηδζίαξ; 

-Ξημ ηάης ιένμξ ηδξ ζεθίδαξ. 

– Ώκ νίλεζξ έκα αυηζαθμ ζε ιζα θίικδ, ηζ εα ζοιαεί; 

– Θα αναπεί. 

– Μχξ ιπμνεί ηάπμζμξ κα γήζεζ 8 διένεξ άοπκμξ; 

– Ζακέκα πνυαθδια. Θα ημζιάηαζ ηζξ κφπηεξ. 

– Ώκ έπεζξ ζημ έκα πένζ 3 ιήθα ηαζ 4 πμνημηάθζα ηαζ ζημ άθθμ πένζ 4 ιήθα ηαζ 3 πμνημηάθζα, ηζ 

έπεζξ; 

– Μμθφ ιεβάθα πένζα. 

– Βάκ πάνεζ 10 χνεξ ζε 8 άκηνεξ κα πηίζμοκ έκακ ημίπμ, πυζδ χνα εα πάνεζ ζε 4 άκηνεξ βζα κα ημκ 

πηίζμοκ; 

– Θδδέκ πνυκμ, βζαηί είκαζ ήδδ πηζζιέκμξ. 

– Μχξ ιπμνείξ κα πεηάλεζξ έκα αοβυ ζε ηζζιεκηέκζμ πάηςια πςνίξ κα ημ ζπάζεζξ; 

– Θε υπμζμ ηνυπμ εέθεζξ, ηα ηζζιεκηέκζα παηχιαηα δεκ ζπάγμοκ. 

 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΑ ΚΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΔΡΣΗΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=zqhs4W3w1tg  

 

Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ν ΠΡΑΟΝΠ ΚΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=3pKxvbNda3I  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zqhs4W3w1tg
https://www.youtube.com/watch?v=3pKxvbNda3I
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τμάμσηςη 25η 

 

αββασξκύπιακξ,  

9 -10 Αοπιλίξτ 2016 

Η μαμία με ση... υπίκη! 
 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Μαναημθμοεείηε πνμβνάιιαηα ιε θακηάζιαηα, ενίθεν, λςηζηά...; 

2. Θε πμζα ιέζα πνμαάθθεηαζ ημ «οπενθοζζηυ» ζηδ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία; 

3. Θήπςξ απμαθέπεζ ηάπμο δ οπενπνμαμθή ημο θεβυιεκμο «οπενθοζζημφ»; 

4. Μμζα ζηάζδ ηαθείηαζ κα ηναηήζεζ έκαξ κέμξ άκενςπμξ ζήιενα απέκακηζ ζε υζα ιαξ 

«ζεναίνμοκ»; 

 

Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Η μαμία με ση ... υπίκη! 

 

Ξφιθςκα ιε πνυζθαηδ ένεοκα πμο έβζκε ζηδ ΐνεηακία, θίθμζ, ημ 42% πζζηεφεζ ζηα … 

θακηάζιαηα! Ώκηίεεηα δε ιε υ,ηζ εα πενίιεκε ηακείξ ημ πμζμζηυ αοηυ έπεζ ζδιεζχζεζ 

ζδιακηζηή άκμδμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ δεηαεηία ημο ΄50! Μμθθμί ιάθζζηα δεκ δζζηάγμοκ κα 

πενζβνάρμοκ δδιυζζα ηζξ οπενθοζζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ! «Λιάδεξ ένεοκαξ ημο οπενθοζζημφ», 

υπςξ απμηαθμφκηαζ, ιε εενιμφξ ηζυθαξ μπαδμφξ, ειθακίγμκηαζ λαθκζηά ζ‘ υθδ ηδ πχνα! 

Λ ζοββναθέαξ Φνάκζζξ Γμοίκ είπε ζημοξ «Sunday Times»: «Λ εκεμοζζαζιυξ βζα 

πνμβνάιιαηα υπςξ ηα θακηάζιαηα, ηα ςνμζηυπζα ηαζ ηα λςηζηά παναπέιπεζ ζ‘ έκακ ηνυπμ 

ζηέρδξ ηδξ επμπήξ ημο Θεζαίςκα…» Ζαζ ζοκεπίγεζ: «Βίκαζ πανάλεκμ πμο μζ εηπθδηηζηέξ 

ηεπκμθμβζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ ακαηαθφρεζξ ζοκμδεφμκηαζ απυ ιζα επζδδιία πνμθήρεςκ ηαζ 

ρεοδμεπζζηήιδξ»! 

Ζάπμζμζ ιζθμφκ βζα ιυδα πμο έπεζ ηνμθμδμηδεεί απυ ζπεηζηέξ ηδθεμπηζηέξ εηπμιπέξ. 

Θάθζζηα ημ ημζκυ ηςκ εηπμιπχκ αοηχκ έπεζ πμθθαπθαζζαζεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 

θεάκμκηαξ ημ 1 εηαη. ηδθεεεαηέξ! Λζ εθδιενίδεξ βνάθμοκ πςξ  «μζ εηπμιπέξ αοηέξ 

πνμζθένμοκ ιζα ακμφζζα ιεηαιεζμκφπηζα δζαζηέδαζδ»! Λζ δε ροπμθυβμζ εεςνμφκ υηζ «δ 

βμδηεία ημο οπενθοζζημφ έπεζ πνμηφρεζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ααειζαία απμιάηνοκζδ απυ 

ηδκ ενδζηεία»! 

Ξη‘ αθήεεζα ηζ κα πεζ ηακείξ ιπνμζηά ζ‘ αοηή ηδκ εζδδζεμβναθία;  

Εδζαίηενα δε ιεηά ηδκ δεηαεηία ημο ΄90 ηζ φζηενα, υθμ ημ εαφια ηδξ ζφβπνμκδξ 

ηεπκμθμβίαξ, υθμ ηαζ πζμ πμθφ, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμαμθή ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ζηδκ 

ροπαβςβία, ηα βμφζηα, ηζξ πνμηζιήζεζξ, ηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ιαξ ημο θεβυιεκμο 

«οπενθοζζημφ»! Θμκμπςθχκηαξ ηα! 

Μνυηεζηαζ βζα: 

 Ομκ ηζκδιαημβνάθμ ιε ηζξ βκςζηέξ ηαζκίεξ ηνυιμο, θνίηδξ, ιοζηδνίμο ηαζ ενίθεν, υπςξ 

μκμιάγμκηαζ! 
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 Tδκ ηδθευναζδ υπμο έπεζ ηαεζενχζεζ κα έπεζ ηαεδιενζκά ηζξ ιεηαιεζμκφπηζεξ χνεξ 

πμθθέξ απ‘ ηζξ ηαζκίεξ αοηέξ (δέζηε ηα ηδθεμπηζηά πνμβνάιιαηα ηςκ ηακαθζχκ ηαζ εα 

εηπθαβείηε!) 

 Οα αζαθία, ιε πνςηαβςκζζηή ημκ Ράνζ Μυηεν! 

 Οα πενζμδζηά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ηυιζηξ (ιέπνζ ηαζ μ Θίηο Θάμοξ έπεζ ηδκ 

εζδζηή έηδμζδ «Λ Θίηο Θοζηήνζμ»!) 

 Βζδζηά πενζμδζηά υπζ ιυκμ βζα ιεβάθμοξ αθθά ηαζ βζα ιζηνά παζδζά πμο εηδίδμκηαζ πνμξ 

ημφημ! 

 Ομ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ εηπμιπχκ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ! 

 Οα παζδζηά παζπκίδζα ιε ηζξ αθθυημηεξ θζβμφνεξ, ζημ ζφκμθυ ημοξ ειπκεοζιέκεξ απυ ηα 

ηζκμφιεκα ζπέδζα πμο ηαοηυπνμκα αθέπμοκ ηα παζδζά! 

 Οδ ιμοζζηή, ιε πνςηαβςκζζηή ημ νμη ηαζ υθα ημο ηα παναηθάδζα, ηονίςξ δε ημ πέαζ 

ιέηαθ! 

 Ομ ζφκμθμ ηςκ  video – games ςξ ηαζ αοηχκ ηςκ game – boy! 

 Λ,ηζ αζπμθείηαζ ζδζαίηενα δ κέα βεκζά, υ,ηζ ηδκ εέθβεζ ηαζ ηδκ ζοβηζκεί! 

 

Αεκ έιεζκε ηίπμηα ακέββζπημ! θδ δε αοηή δ πναιάηεζα, υθμ ηαζ ηαηαηθφγεζ ηα ζφβπνμκα 

ιέζα…  

Ζαζ ηζ ζφιπηςζδ! θα ημοξ είκαζ πνμσυκηα πμθοεεκζηχκ. Μνμζέληε ημ ηαζ εα δείηε… Ώπυ 

ηα ιέζα παναβςβήξ (εηδμηζημί μίημζ, δζζημβναθζηέξ εηαζνείεξ, εηαζνείεξ παναβςβήξ 

ηζκδιαημβναθζηχκ ηαζκζχκ, ηαζκζχκ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ, αζκηεμπαζπκζδζχκ η.θπ.) ςξ ηα ιέζα 

δζάεεζδξ ηαζ πνμαμθήξ (υπςξ ηα ηδθεμπηζηά ηακάθζα).  

θα αοηά πζα είκαζ ηδξ Time Warner, ηδξ Disney, ηδξ Nintendo … Μμο ιε ηζξ ελαβμνέξ ηαζ 

ηζξ ζοβπςκεφζεζξ πμο βίκμκηαζ ζοκεπχξ, υθμ ηαζ βζβακηχκμκηαζ ηαζ ιμκμπςθμφκ πζα ηα 

πάκηα, πανάβμκηαξ ηαζ πμοθχκηαξ μηζδήπμηε εεθήζμοκ, δδθαδή αοηά ηα ζοβηεηνζιέκα 

εέιαηα… 

Οδξ παβημζιζμπμίδζδξ υθα ημοξ! Ώθθά ηαζ ηδξ εςζθμνζηήξ ηίκδζδξ ηδξ θεβυιεκδξ «Ιέαξ 

Βπμπήξ» πμο ηδκ ηαηεοεφκεζ! 

Μμο απμαθέπμοκ άναβε; Θα ζηα ελήξ θμαενά: 

Ζαη‘ ανπήκ, ζηδκ απχθεζα εη ιένμοξ ιαξ, ηδξ αίζεδζδξ ημο ςναίμο ηαζ ζημκ εεζζιυ ιαξ 

ζημ απαίζζμ ηαζ ημ απμηνμοζηζηυ! 

 

Έπεζηα, ζηδκ ελμζηείςζδ - ηαφηζζή ιαξ, ιε ημκ απμηνυπαζμ ηαζ δζεθεανιέκμ 

απμηνοθζζηζηυ ηυζιμ, ηα ζφιαμθα ηαζ ηα ιδκφιαηά ημο! 

 Ξηδκ έκηεπκδ οπμαάειζζδ ηαζ δζαζηνέαθςζδ αηυιδ ηζ αοηήξ ηδξ έκκμζαξ ημο ηαθμφ, ιε 

ζημπυ ηδκ ελφρςζδ ηαζ πνμαμθή ημο ηαημφ! 

 Ξηδκ ακηζζηνμθή ηςκ πναβιάηςκ ιέζα ιαξ! Αδθαδή, ζημ κα ζοιπαεήζμοιε ημ ηαηυ 

ηαζ κα ακηζπαεήζμοιε ημ ηαθυ! Ια απμηηήζμοιε ιζα έθλδ πνμξ υ,ηζ είκαζ αίαζμ ηαζ 

απμηνμοζηζηυ, αηαηάζηαημ ηαζ παχδεξ ηαζ ηαοηυπνμκα ιζα απμζηνμθή  πνμξ υ,ηζ εζνδκζηυ, 

υιμνθμ, βαθήκζμ, αβζαζιέκμ! 

  

Ζαζ επζπθέμκ:  

● Αίκμοκ ζαθχξ ημ ιήκοια υηζ υθα θφκμκηαζ ή επζηοβπάκμκηαζ υπζ ιυκμ ιε ηδ αία, αθθά ηαζ 

ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιαβείαξ! 

● Αζαηδνφηημοκ ιε ημκ ηνυπμ ημοξ υηζ ημ ζημηάδζ ηαζ δ ηυθαζδ δεκ είκαζ ηαηά! 
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● Ζαζ ηεθζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηαθήξ εζηυκαξ βζα ημκ …Ξαηακά! Γζ‘ αοηυ ηαζ μζ ήνςεξ ηαζ μζ 

πάζδξ ιμνθήξ απμηνμοζηζηέξ θζβμφνεξ ημο ηαημφ, είκαζ ζοιπαεέζηαηεξ, πανζηςιέκεξ, 

μζηείεξ, θζθζηέξ, ηάπμηε ηαζ αζηείεξ ηαζ … πάκημηε πνυεοιεξ βζα κα αμδεήζμοκ!!!   

● Οέθμξ δε ζηδκ δζαηαναπή ιαξ ιε ηζξ θμαίεξ, ημοξ εθζάθηεξ, ηζξ ατπκίεξ, ηδκ  ηαηάεθζρδ 

ηαζ ηδκ εζςζηνέθεζα! Ζαζ ζηδκ ιφδζή ιαξ ζημκ ηαηαναιέκμ ζαηακζζηζηυ ηυζιμ! 

Ώξ ηα απμννίρμοιε πθήνςξ ηαζ απμθφηςξ παζδζά! Αυλα ης Θεχ δεκ δζαανχεδηακ υθα! 

Ππάνπεζ αζθαθχξ ηαζ ημ ηαθυ εέαια, ημ ηαθυ παζπκίδζ, ημ ηαθυ αζαθίμ, ημ ηαθυ πενζμδζηυ, δ 

ηαθή ιμοζζηή, δ υιμνθδ ροπαβςβία. Θδκ πέθημοιε ζηδκ παβίδα ημοξ… 
Κ. Γ. Παπαδθμθτρακόπουλοσ 

 

 

Η ΠΡΟΕΤΦΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΡΨΣΟΤ 

 

- Γένμκηα, παναηάθεζακ κα ζαξ πμφιε κα πνμζεοπδεήηε βζα έκα άννςζημ παζδάηζ ηαζ νςημφκ ακ 

εα βίκδ ηαθά.Οζ κα ημοξ πμφιε; 

– Μέζηε ημοξ: «Λ» Γένμκηαξ εα πνμζεοπδεή. Λ Ρνζζηυξ αβαπάεζ ημ παζδί ηαζ εα ηάκδ υ,ηζ είκαζ βζα 

ημ ηαθυ ημο. Ώκ δδ υηζ ημ παζδί, υηακ ιεβαθχζδ, εα βίκδ ηαθφηενμ, εα αημφζδ ηδκ πνμζεοπή ημο. Ώκ 

δδ υιςξ υηζ ανβυηενα δεκ εα είκαζ ζε ηαθή πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ, ηυηε, επεζδή ημ αβαπάεζ, εα ημ 

πάνδ». «Γήηδζε, θέεζ, ηαζ εα ζμο δχζς». Ώθθά εα ιμο ημ δχζδ μ Θευξ, ακ εβχ είιαζ δμζιέκμξ ζημκ 

Θευ· αθθζχξ, ηζ κα ιμο δχζδ ηδκ γςή, βζα κα λεθφβς; Ββχ παίνμιαζ, είηε βίκδ ηαθά είηε πεεάκδ έκαξ 

άννςζημξ βζα ημκ μπμίμ πνμζεφπμιαζ. 

– Γένμκηα, είκαζ ηαθυ κα πνμζεοπχιαζηε βζα ηδκ οβεία ιαξ; 

– Ζαθφηενα είκαζ κα γδημφιε απυ ημκ Θευ κα εθεοεενςεμφιε απυ ηα πάεδ ιαξ. Ια γδημφιε 

δδθαδή πνχηα ηδκ ΐαζζθεία ημο Θεμφ. Ώκ παναηαθμφιε ημκ Θευ κα ιαξ ηάκδ ηαθά, ηνχιε ηδκ 

μονάκζα πενζμοζία. ηακ υιςξ δεκ ακηέπμοιε ημοξ πυκμοξ ηδξ αννχζηζαξ, ηυηε κα παναηαθμφιε ημκ 

Θευ κα ιαξ εεναπεφζδ, ηαζ Βηείκμξ εα εκενβήζδ ακάθμβα. 

– Γένμκηα, ημ ακ αμδεδεή έκαξ άννςζημξ απυ ηδκ πνμζεοπή πμο ηάκμοιε, ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ ηζ 

γδηάεζ ηαζ μ ίδζμξ απυ ημκ Θευ; 

– Λ άννςζημξ, ακ γδηάδ απυ ημκ Θευ κα βίκδ ηαθά ιυκμκ εηείκμξ ηαζ δεκ πνμζεφπεηαζ κα βίκμοκ 

ηαθά ηαζ μζ άθθμζ άννςζημζ, δεκ ηάκεζ ηαθά. Βζφ, αδεθθή, υηακ ήζμοκ ζημκ ηυζιμ ηαζ ενβαγυζμοκ 

ζημ κμζμημιείμ, ηζ έηακεξ, υηακ μ άννςζημξ δεκ ιπμνμφζε κα θέδ ηδκ εοπή; 

– Οδκ έθεβα εβχ, Γένμκηα. 

– Ζαθά εζφ, αθθά ηαζ μ άννςζημξ έπνεπε κα θέδ ηάπμζα πνμζεοπή. 

– Έθεβε ηαζ εηείκμξ «Μακαβία ιμο» ή «Μακαβία ιμο, ζχζε ιε». Ώθθά, Γένμκηα, ηαζ δ οπμιμκή 

ζημκ πυκμ δεκ είκαζ πνμζεοπή; 

– Ιαζ, ιπνάαμ! Βίκαζ ηαζ αοηυ! Βζείξ, υηακ ζαξ γδηάδ ηάπμζμξ κα ηάκεηε πνμζεοπή, βζαηί ηδκ ηάδε 

διένα εα ιπδ ζημ πεζνμονβείμ, κα πνμζεφπεζεε απυ ηδκ ζηζβιή πμο ζαξ ημ γδηάεζ. Ια ιδκ 

πενζιέκεηε ηδκ χνα πμο εα ιπδ ζημ πεζνμονβείμ κα πνμζεοπδεήηε. Ζαζ ζηζξ αημθμοείεξ, υηακ θέδ μ 

ζενέαξ «οπέν ηςκ εκ αζεεκείαζξ ηαηαηεζιέκςκ», κα θέηε ιε πυκμ ημ «Ζφνζε, εθέδζμκ». Ώκ ηάκεηε ιε 

ημ δζαπαζχκ «αμφ…», βζα κα πήηε «Ζφνζε, εθέδζμκ» ιμοζζηυ, μ κμοξ ζαξ εα είκαζ ζημ «αμφ…» ηαζ 

ζημκ πααά, ηαζ μζ άννςζημζ μζ ηαδιέκμζ πμο οπμθένμοκ εα πενζιέκμοκ απυ ζαξ θίβδ αμήεεζα! Βηείκμζ 

έπμοκ ημκ πυκμ ημοξ. Βζφ, πμο δεκ έπεζξ πυκμ, πνμζεοπήζμο βζα εηείκμοξ, κα αμδεδεμφκ. Ώθμφ δεκ 

ακαζηεκάγεζξ ζημ ηνεααάηζ, ακαζηέκαλε ημοθάπζζημκ ζηδκ πνμζεοπή βζα ημοξ αννχζημοξ. Ώκ μζ οβζείξ 

δεκ ηάκμοκ θίβδ πνμζεοπή βζα ημοξ αννχζημοξ, εα ημοξ πδ ιεεαφνζμ μ Ρνζζηυξ: «Βίπαηε ηδκ οβεία 

ζαξ ηαζ δεκ ηάκαηε πνμζεοπή βζ‘ αοημφξ πμο οπέθενακ; ‗‘Λοη μίδα οιάξ…‘‘». 

Ώκ βζα έκακ άννςζημ δεκ ηάκμοιε πνμζεοπή, δ αννχζηζα εα αημθμοεήζδ ηδκ θοζζηή ηδξ πμνεία. 

Βκχ, ακ ηάκμοιε πνμζεοπή, ιπμνεί κα αθθάλδ δνυιμ. Γζ‘ αοηυ πάκηα κα ηάκεηε πνμζεοπή βζα ημοξ 

αννχζημοξ. 
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Οςίου Παϊςίου του Αγιορείτου – Λόγοι, τ. Δϋ: «Οικογενειακι ηωι» 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Μίμθςθ επαγγελμάτων 
Δ μιάδα πςνίγεηαζ ζε ελάδεξ. Ζάεε ελάδα ακαθαιαάκεζ κα παναζηήζεζ έκα επάββεθια. Ζάεε παζδί 

πανμοζζάγεζ απυ ηάηζ π.π. ηδ δμοθεζά ημο ιαναβημφ. Άθθμξ ηυαεζ, άθθμξ πθακίγεζ, άθθμξ ηανθχκεζ 

η.θ.π. Λζ οπυθμζπεξ ελάδεξ πνέπεζ κα ιακηέρμοκ εηθνάγμκηαξ ημ πμθφ ηνεζξ οπμεέζεζξ αθθζχηζηα 

πάκμοκ. 

  

4. Μπιηη 
Ζάπμζμξ ηα θοθάεζ, ιε βονζζιέκδ πθάηδ πνμξ ηα άθθα παζδζά αάγεζ ημ δελί ημο πένζ ιε ακμζπηή ηδκ 

παθάιδ ηάης απυ ηδκ ανζζηενή ημο ιαζπάθδ εκχ ιε ημ ανζζηενυ πένζ ηναηάεζ ηθεζζηά ηα ιάηζα ημο. 

Θε ηδ ζεζνά ηάεε παίπηδξ πμο ανίζηεηαζ πίζς ημο ημκ πθδζζάγεζ ημκ πηοπάεζ ζηδκ παθάιδ η 

απμιαηνφκεηαζ ιαγί ιε ηα άθθα παζδζά ζηνζθμβονίγμκηαξ ημ δάπηοθμ ηαζ θέβμκηαξ ιπζγγγ. Ομ παζδί πμο 

ηα θοθάεζ πνέπεζ κα ακαηαθφρεζ πμζμξ ημκ πηφπδζε. Ώκ ημκ ακαηαθφρεζ παίνκεζ εηείκμξ ηδ εέζδ ημο. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 
Μδβαίκεζ έκαξ ηζζβημφκδξ, ιέπνζ εηεί πμο δεκ πάεζ, ζε ιία εθδιενίδα κα αάθεζ αββεθηήνζμ βζα ηδκ 

ηδδεία ηδξ βοκαίηαξ ημο: 

– Έκα εονχ ημζηίγεζ δ θέλδ, ημο θέεζ μ οπάθθδθμξ. 

– Μυζμ; Έκα εονχ δ θέλδ; Βίκαζ πμθφ αηνζαά! Οέθμξ πάκηςκ, βνάρε: «Θανίηα πέεακε». 

– Αεκ βίκεηαζ, θέεζ μ οπάθθδθμξ. Μνέπεζ ημ ηείιεκμ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 5 θέλεζξ. 

– Ζαθά, ημο θέεζ μ ηζζβημφκδξ, Ουηε βνάρε: «Θανίηα πέεακε, πςθείηαζ Fiat Punto»! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «Ζ ΘΠΗΑ ΚΗΑΠ ΚΑΛΑΠ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=fLSWkewQXMg 

 

 

 

  

http://www.poly-gelio.gr/tag/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82/
https://www.youtube.com/watch?v=fLSWkewQXMg
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τμάμσηςη 26η 

 

αββασξκύπιακξ,  

16 – 17 Αοπιλίξτ 2016 

Έμα αμαχτκσικό και...  

για σημ χτφή μξτ! 
 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Μμζα είκαζ δ ζδιαζία ηδξ θέλδξ «ακαροηηζηυ»; 

5. Μμζα ζημζπεία ημο ακενχπμο πνεζάγμκηαζ «ακαροπή»; 

6. Μχξ αθήκμοιε ηδκ ροπή ιαξ πςνίξ ... ακαροηηζηυ; 

7. Μμζα είκαζ ηα «ακαροηηζηά ηδξ ροπήξ» ζηδκ επμπή ιαξ; 

 

 

Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

ΈΝΑ ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΟ ΚΑΙ... ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΤΦΗ ΜΟΤ! 

 

Ομ ακαγδηάιε ηάεε θμνά πμο ηάκεζ γέζηδ πμθφ, πμο είιαζηε ζδνςιέκμζ, ιεηά απυ ηάπμζμκ αβχκα, 

ιεηά απυ ιζα πμνεία, ζε ιένεξ ηαθμηαζνζκέξ. Ξηζξ πμθφ γεζηέξ ιένεξ δε, ζηζξ ιένεξ ηαφζςκα αξ πμφιε, 

ηαηαθεφβμοιε ζ‘ αοηυ ζακ ζε δνμζενή πδβή. 

Βλ άθθμο, αοηυ ζδιαίκεζ ακαροηηζηυ. Ώκάζα δνμζζάξ! Μνμένπεηαζ απ‘ ημ νήια «ακαρφπς» πμο 

ζδιαίκεζ δνμζίγς, ακαημοθίγς. Ζαζ ακαροηηζηυ θέιε πθέμκ ηάεε ιδ αθημμθμφπμ δνμζζζηζηυ πμηυ.  

Ώπ‘ ημ κενυ, ςξ ημοξ ποιμφξ θνμφηςκ ηαζ αάθε… Γζαηί δ αζμιδπακμπμζδιέκδ επμπή ιαξ ηαζ ηζ δεκ έπεζ 

ζηεθεεί ζηδκ παναβςβή ηςκ ακαροηηζηχκ. Ζαζ ζηδκ δζάεεζδ ηαζ ηδκ πνμχεδζή ημοξ αέααζα. Γζ‘ αοηυ 

ηαζ ηα ανίζημοιε πακημφ, υπμο ηζ ακ πάιε. Μένακ ημο υηζ οπυ ημ ηίηθμ ημο ακαροηηζημφ, ηοηθμθμνεί 

ηζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ πνμσυκηςκ πμο οπμηίεεηαζ υηζ ζε λεδζρά ηαζ ζε δνμζίγεζ, ηζ άθθςκ πμο ζε 

ηάκεζ κα δζράξ πενζζζυηενμ, ακηί κα λεδζράξ! 

πςξ ηαζ κα ημ ηάκμοιε υιςξ, ηα ακαροηηζηά οπυ ηδκ πναβιαηζηή έκκμζα ημο υνμο ηαζ ζηδκ οβζή 

ημοξ ιμνθή, ζαθχξ ιαξ είκαζ απαναίηδηα. Ξαθχξ ηα έπεζ ακάβηδ μ μνβακζζιυξ ιαξ. Άκενςπμζ 

είιαζηε… 

ιςξ, βζα ζηαεείηε παζδζά, ηχνα πμο είπα άκενςπμζ…  

Άκενςπμζ ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε ζχια πμο έπεζ ακάβηεξ ηαζ ιάθζζηα οθζηέξ. Ώκάβηεξ πμο πνέπεζ κα 

ηαθοθεμφκ, υπςξ αοηέξ ηδξ γέζηδξ ηαζ ημο ηαφζςκα. Ώοηέξ πμο ιαξ ηαθφπηεζ δ δνμζζά ηςκ 

ακαροηηζηχκ. 

Ώθθ‘ άκενςπμξ δεκ είκαζ ιυκμ ημ ζχια. Βίκαζ ηζ δ ροπή αέααζα. Θζα άθθδ ζδζυηδηα ηδξ φπανλήξ 

ιαξ, πμο ηζ αοηή εέθεζ ηδ δνμζζά ηδξ. Οδκ ακαροπή ηδξ. Γζαηί υπζ; Ένπμκηαζ ζηζβιέξ δφζημθεξ ηαζ βζ‘ 

αοηήκ, ιένεξ πάνα πμθφ γεζηέξ, ιένεξ ηαφζςκα… Ζζ αοηή παθεφεζ, ηζ αοηή αβςκίγεηαζ, μπυηε δεκ 

ιπμνεί κα οπάνλεζ πςνίξ ηδκ ακαροπή… Οζ θέηε; 

Θδκ λεπκάιε δε, πςξ δ θέλδ «ακαροπή», ζδιαίκεζ ροπμζςιαηζηή εοπανίζηδζδ… 

Αεκ λένς ακ ακανςηδεήηαηε πμηέ βζαηί μ Ρνζζηυξ είπε ηυηε πμο πεζναγυηακ απ‘ ημκ δζάαμθμ ημ 

«μοη επ‘ άνης ιυκς γήζεηαζ άκενςπμξ, αθθ‘ επί πακηί νήιαηζ εηπμνεομιέκς δζα ζηυιαημξ ημο 
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Θεμφ»  (Θαηε. 4,4) Αδθαδή, μ άκενςπμξ δεκ γδ ιε ημκ άνημ ιυκμ (= ηδκ οθζηή ηνμθή), αθθά ιε ηάεε 

θυβμ πμο αβαίκεζ απ‘ ημ ζηυια ημο Θεμφ. Ζζ αοηή ήηακ ιάθζζηα δ απάκηδζή ημο, ζημκ πνχημ 

πεζναζιυ ημο δζααυθμο πμο ημο είπε πνμηθδηζηά ηα ελήξ: «Ώκ είζαζ Πζυξ ημο Θεμφ, δχζε δζαηαβή 

αοηέξ μζ πέηνεξ κα βίκμοκ άνημζ»!  

Ημζπυκ, ηζ πνμηφπηεζ απ‘ αοηυ; Μςξ μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα γήζεζ ιυκμ ιε ηα οθζηά αβαεά, αθθ‘ 

επεζδή έπεζ ηαζ ροπή, εέθεζ ηαζ ηα πκεοιαηζηά.  

Μυζμζ ζήιενα δεκ πεεαίκμοκ απυ πκεοιαηζηή πείκα ηζ απυ πκεοιαηζηυ θζιυ, ηζ αξ είκαζ πάιπθμοημζ 

ηζ αξ γμοκ ιέζα ζηδκ αθεμκία ηαζ ηδ πθζδή;  

Ώξ πνμζέλμοιε ημφηα ηα οπένμπα θυβζα ημο Ώβ. Ες. Ρνοζμζηυιμο: «Άκενςπμξ, βζα ιαξ, δεκ είκαζ 

αοηυξ πμο ηνέθεηαζ ιυκμ ιε άνημ, αθθ‘ εηείκμξ πμο βεφεηαζ, πνζκ απ‘ ηδκ ηνμθή ημο αοηή, ηα Θεία 

ηαζ πκεοιαηζηά θυβζα. Kζ υηζ αοηυ είκαζ μ άκενςπμξ, άημοζε ημ Xνζζηυ πμο θέβεζ: ―Αε εα γήζεζ ιυκμ 

ιε άνημ μ άκενςπμξ, αθθά ιε ηάεε θυβμ πμο εα αβεζ απυ ημ ζηυια ημο Θεμφ‖ (Mαηε. 4,4). Ξοκεπχξ 

είκαζ δζπθή δ ηνμθή ηδξ γςήξ ιαξ, δ ιία ηαηχηενδ ηαζ δ άθθδ ηαθφηενδ. Aοηήκ πνέπεζ κα επζγδηεί 

ηακείξ ζδζαίηενα, χζηε ηαζ ηδκ ροπή ημο κα δζαηνέθεζ ηαζ κα ιδκ ακέπεηαζ κα ηαηαζηνέθεηαζ απ‘ ηδκ 

πείκα». 

Ημζπυκ, πςξ αθήκμοιε ηδκ ροπή ιαξ πςνίξ … ακαροηηζηυ; Ουηε πμο ηαίβεηαζ απ‘ ημκ ηαφζςκα 

ηςκ πεζναζιχκ, ηυηε πμο θθέβεηαζ απ‘ ηδ γέζηδ ηςκ ηυζςκ πνμηθήζεςκ, ηυηε πμο οπμθένεζ απ‘ ηζξ 

πανμνιήζεζξ ηςκ παεχκ ιαξ;  

Βλάθθμο είκαζ πζμ ηαοηή δ επμπή ιαξ βζα ηδκ ροπή, πανά βζα ημ ζχια! 

Μυζεξ θμνέξ δεκ ιαξ ένπεηαζ κα θςκάλμοιε δοκαηά: Έκα ακαροηηζηυ ανε παζδζά, έκα ακαροηηζηυ 

ηαζ βζα ηδκ ροπή ιμο! Φθέβεηαζ, ηαίβεηαζ, πάκεηαζ… 

Ζαζ ηζ είκαζ αοηυ ημ ακαροηηζηυ; Μμο οπάνπμοκ; Μμο εα ηα ανεζ ηακείξ; Αυλα ης Θεχ αθεμκεί ηαζ 

ζ‘ αοηά ηα ακαροηηζηά δ επμπή ιαξ… 

Βίκαζ έκα ηαθυ έκηοπμ, αζαθίμ ή πενζμδζηυ… 

Βίκαζ ηάεε θυβμξ πκεοιαηζηυξ πμο εα ιπμνμφζαιε κ‘ αημφζμοιε… 

Βίκαζ δ επίζηερή ιαξ ζημ καυ… 

Βίκαζ μ εηηθδζζαζιυξ ιαξ… 

Βίκαζ δ πνμζεοπή ιαξ… 

Βίκαζ δ ιεηάκμζά ιαξ… 

Βίκαζ δ ελμιμθυβδζή ιαξ… 

Βίκαζ δ Θεία Ζμζκςκία…   

Λ Άβ. Ες. Ρνοζυζημιμξ εα ιαξ πεζ πςξ «πνμλεκεί πείκα δ ιδ ζοιιεημπή ιαξ ζε ηέημζμ ηναπέγζ… 

Μναβιαηζηά αοηή δ (πκεοιαηζηή) πείκα είκαζ πζμ θμαενή απυ εηείκδ, αθμφ ηαηαθήβεζ ηαζ ζε 

ιεβαθφηενμ εάκαημ, ηαζ βζ‘ αοηυ πνέπεζ εδχ κα θνμκηίγμοιε πενζζζυηενμ». Ζζ αηυιδ: «θμζ είκαζ 

απμννμθδιέκμζ απ ηα πανυκηα πνάβιαηα ηαζ δε ζηέπημκηαζ πμηέ ηα ιεθθμκηζηά. Kαζ ζηζξ ζςιαηζηέξ 

αέααζα απμθαφζεζξ ηνέπμοκ ζοκέπεζα, εκχ αθήκμοκ ηζξ ροπέξ ημοξ κα θεζχκμοκ ζηδκ πείκα». 

Ξη‘ αθήεεζα πυηε ηδκ δνμζίζαιε έηζζ ηδκ ροπή ιαξ ηαζ δεκ ακαημοθίζηδηε; Μυηε ηδξ δχζαιε έκα 

ηέημζμ ακαροηηζηυ ηαζ δεκ ακαγςμβμκήεδηε αιέζςξ, δεκ κμζχζαιε ακχηενα, πμθφ ηαθφηενα, αηυιδ 

ηαζ ζςιαηζηά;  

Μνμζμπή υιςξ! πςξ ημ ζχια ιαξ, έηζζ ηζ δ ροπή ιαξ εέθεζ βκήζζα ακαροηηζηά. πζ κμεεοιέκα, 

ηανοηεοιέκα, αθημμθμφπα ηαζ ηυζα άθθα, πμο έπεζ ζπείνεζ μ πμκδνυξ πακημφ. Θ‘ αοηά δεκ λεδζράξ, 

δζράξ πζμ πμθφ, ηαίβεζαζ ηαζ πάκεζαζ! 

Ημζπυκ, θίθμζ ιμο, ηάεε θμνά πμο βεουιαζηε ηδκ ακαημφθζζδ εκυξ ακαροηηζημφ, αξ εοιυιαζηε 

πάκηα πςξ πνέπεζ ημ ίδζμ κα ηάκμοιε ηαζ βζα ηδκ ροπή ιαξ, αηυιδ ηαζ ηυηε πμο δεκ οπμθένμοιε απυ 

ηάπμζα γέζηδ… 

Κ. Γ. Παπαδθμθτρακόπουλοσ 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Θ ςοκολάτα 
Δ μιάδα ζπδιαηίγεζ έκα ηφηθμ ιε ηα ιέθδ ηάεε ελάδαξ κα ηάεμκηαζ ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ. Ξηδκ 

ιέζδ ημο ηφηθμο οπάνπεζ έκα πζάημ, έκα ιαπαίνζ (υπζ ημθηενυ), έκα πζνμφκζ, νμφπα ανζζημηνάηδ 

(βάκηζα, βνααάηα η.μ.η.), έκα θαβδηυ ηοθζβιέκμ (π.π. ζμημθάηα, ηέζη, ηνμοαζάκ) ηαζ έκα γάνζ. Ζάεε 

παζδί ιε ηδκ ζεζνά νίπκεζ ημ γάνζ. Βηείκμ ημ παζδί πμο εα θένεζ 6άνζ πνέπεζ κα πάεζ βνήβμνα ζημ 

ηέκηνμ, κα θμνέζεζ ηα νμφπα ηαζ κα πνμζπαεήζεζ κα θάεζ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ιαπαζνμπίνμοκμ. Οα 

οπυθμζπα παζδζά ζοκεπίγμοκ κα νίπκμοκ ημ γάνζ ηαζ υπμζμ απυ αοηά θένεζ έλζ ηυηε πδβαίκεζ εηείκμ ζημ 

ηέκηνμ ηαζ ζοκεπίγεζ.  

Πθζηά: πζάημ, ιαπαίνζ, πζνμφκζ, θαβδηυ ηοθζβιέκμ, νμφπα ανζζημηνάηδ, γάνζ  

  

8. Κρυμμζνο αντικείμενο 
Οα παζδζά αβαίκμοκ βζα θίβμ έλς απυ ηδκ εζηία. Ομπμεεηείξ ηάπμο πμο κα θαίκεηαζ αθθά κα ιδ 

ζμο πδβαίκεζ ημ ιοαθυ κα ημζηάλεζξ έκα ακηζηείιεκμ. Έπεζηα ηα παζδζά ιπαίκμοκ ιέζα ηαζ πνμζπαεμφκ 

κα ημ ανμοκ. πμζμξ ημ αθέπεζ δεκ ημ θέεζ αθθά ηάεεηαζ ηάης. Ράκεζ υπμζμξ ηάηζεζ ηεθεοηαίμξ.  

 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Θζα λακεζά επζζηνέθεζ ζημ ζπίηζ ηαζ νςηάεζ ημκ άκδνα ηδξ: 

- Γζχνβμ πμο είκαζ ηα παζδζά? 

- Ξηα Ώββθζηά 

- George where are the kids? 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΝΗ ΑΙΖΘΗΛΝΗ ΦΗΙΝΗ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=l0ZRD5Z7rjQ  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l0ZRD5Z7rjQ
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τμάμσηςη 27η 

 

αββασξκύπιακξ,  

23 – 24 Αοπιλίξτ 2016 

Η Αμάςσαςη 
 

1. Πξιξ είμαι σξ μτςσήπιξ σηρ Αμαςσάςεψρ σξτ Φπιςσξύ και Θεξύ μαρ; 

 

Αγίου Συμεϊν του Νζου Κεολόγου 
Ώξ ελεηάζμοιε θμζπυκ πμζμ είκαζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ Ώκαζηάζεςξ ημο Ρνζζημφ ηαζ Θεμφ ιαξ, πμο 

ζοκηεθείηαζ ηαηά πανάδμλμ ηνυπμ ζε υζμοξ ημ επζεοιμφκ, πςξ εάπηεηαζ μ Ρνζζηυξ ιέζα ιαξ ζακ ζε 

ικήια ηαζ πςξ εκχκεηαζ ιε ηζξ ροπέξ ιαξ ηαζ ακαζηαίκεηαζ ζοκακαζηαίκμκηαξ ιαγί ημο ηζ ειάξ. 

Λ Ρνζζηυξ ηαζ Θευξ ιαξ αθμφ ηνειάζεδηε ζημκ ζηαονυ, ζηαφνςζε επάκς ζ‘ αοηυκ ηδκ αιανηία 

ημο ηυζιμο ηζ αθμφ βεφεδηε ημκ εάκαημ, ηαηέαδηε ζηα ηαηχηαηα ημο Άδδ. πςξ θμζπυκ ηυηε 

ακεααίκμκηαξ απυ ημκ Άδδ επέζηνερε ζημ άπνακημ ζχια ημο -απυ ημ μπμίμ δεκ απμπςνίζεδηε 

ηαευθμο- ηζ αιέζςξ ακαζηήεδηε ηαζ ιεηά ακήθεε ζημοξ μονακμφξ ιε δυλα πμθθή ηαζ δφκαιδ, έηζζ 

αηνζαχξ ηαζ ηχνα, υηακ ειείξ ελενπυιεεα απυ ημκ ηυζιμ ηαζ εζζενπυιεεα ιε ηδκ ελμιμίςζδ ηςκ 

παεδιάηςκ ημο Ζονίμο ζημκ ηάθμ ηδξ ιεηακμίαξ ηαζ ηδξ ηαπεζκχζεςξ, αοηυξ μ ίδζμξ ηαηεααίκεζ απυ 

ημοξ μονακμφξ, εζζένπεηαζ ζημ ζχια ιαξ ζακ ζε ηάθμ, εκχκεηαζ ιε ηζξ κεηνςιέκεξ πκεοιαηζηά ροπέξ 

ιαξ ηαζ ηζξ ακαζηαίκεζ. 

Έηζζ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζ‘ εηείκμκ πμο ζοκακαζηήεδηε ιαγί ημο κα αθέπεζ ηδ δυλα ηδξ 

ιοζηζηήξ ημο ακαζηάζεςξ. 

Ώκάζηαζδ θμζπυκ ημο Ρνζζημφ είκαζ δ δζηή ιαξ ακάζηαζδ ηςκ ηάης ηεζιέκςκ. Γζαηί πςξ εα 

ακαζηδεεί αοηυξ πμο πμηέ δεκ έπεζε ζε αιανηία, ηαεχξ είκαζ βναιιέκμ, ιήηε αθθμζχεδηε ζημ 

εθάπζζημ δ δυλα ημο; Ή πςξ εα δμλαζεεί εηείκμξ πμο είκαζ οπενδεδμλαζιέκμξ ηαζ ελμοζζάγεζ ηα 

ζφιπακηα;  

Δ Ώκάζηαζδ ηαζ δ δυλα ημο Ρνζζημφ, ηαεχξ είπαιε, είκαζ δ δζηή ιαξ δυλα. Ώθ‘ υημο δδθ. εηείκμξ 

μζηεζμπμζήεδηε ηδκ ακενχπζκδ θφζδ, υζα εκενβεί ζ‘ ειάξ ηα επζβνάθεζ ζημκ εαοηυ ημο. Δ ακάζηαζδ 

θμζπυκ ηδξ ροπήξ είκαζ δ έκςζή ηδξ ιε ηδκ γςή. πςξ αηνζαχξ ημ κεηνυ ζχια δεκ ιπμνεί κα γεζ ακ 

δεκ δεπηεί ιέζα ημο ηδκ γςκηακή ροπή ηαζ δεκ ζιίλεζ άιζηηα ι΄αοηήκ, έηζζ ηαζ δ ροπή δεκ ιπμνεί κα 

γήζεζ ιυκδ ηδξ, ακ δεκ εκςεεί αννήηςξ ηζ αζοβπφηςξ ιε ημκ Θευ, πμο είκαζ δ υκηςξ αζχκζα γςή. 

Βίκαζ δδθ. κεηνή πνζκ απυ ηδκ εκ βκχζεζ ηαζ μνάζεζ ηαζ αζζεήζζ έκςζή ηδξ ιε ημκ Ρνζζηυ, ηζ αξ 

είκαζ κμενή ηζ αεάκαηδ απυ ηδ θφζδ ηδξ. Γζαηί μφηε βκχζδ πςνίξ υναζδ οπάνπεζ, μφηε υναζδ πςνίξ 

αίζεδζδ. Ια ηζ εέθς κα πς. Έπμοιε ηδκ υναζδ ηαζ ιέζα ζηδκ υναζδ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ αίζεδζδ. Ώοηά 

ηα θές βζα ηα πκεοιαηζηά γδηήιαηα, βζαηί ζηα ζςιαηζηά ηαζ πςνίξ υναζδ οπάνπεζ αίζεδζδ: Λ ηοθθυξ 

π.π. αζζεάκεηαζ, υηακ ηηοπήζεζ ημ πυδζ ημο ζηδκ πέηνα, εκχ μ κεηνυξ υπζ. 

Ώθθά ζηα πκεοιαηζηά εέιαηα, ακ μ κμφξ δεκ έθεεζ ζε εεςνία ηςκ οπενέκκμζακ, δεκ αζζεάκεηαζ ηδ 

ιοζηζηή εκένβεζα ηδξ πάνζημξ. Βηείκμξ θμζπυκ πμο ζζπονίγεηαζ υηζ ηδκ αζζεάκεηαζ πνμημφ εεςνήζεζ ηα 

οπέν κμφκ ηαζ θυβμκ ηαζ έκκμζακ, ιμζάγεζ ιε ημκ ηοθθυ πμο ηαηαθαααίκεζ ηα ηαθά ή ηα ηαηά πμο 

παεαίκεζ, δεκ ακηζθαιαάκεηαζ υιςξ αηυιδ μφηε ηαζ υζα είκαζ ιπνμζηά ημο ηαζ ιπμνεί κα ημο 

πνμλεκήζμοκ ηδ γςή ηαζ ημκ εάκαημ. Γζαηί ηα επενπυιεκα ζ‘ αοηυκ ηαηά ή ηαθά δεκ ηα αζζεάκεηαζ 

ηαευθμο, επεζδή ζηενείηαζ ηδξ μπηζηήξ δοκάιεςξ ηαζ αζζεήζεςξ. Γζ‘ αοηυ υηακ ζδηχκεζ ημ νααδί βζα 

κα αιοκεεί, ηάπμηε ηηοπά ημκ θίθμ ημο ακηί ημκ επενυ ημο πμο ζηέηεηαζ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ημο ηαζ 

ημκ πενζβεθά. 

Λζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ακενχπμοξ πζζηεφμοκ ζηδκ Ώκάζηαζδ ημο Ρνζζημφ, πμθφ θίβμζ υιςξ 

είκαζ αοημί πμο ηδκ αθέπμοκ ηαεανά. ηζ αοημί πμο δεκ ηδκ είδακ, δεκ ιπμνμφκ κα πνμζηοκήζμοκ ημκ 
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Εδζμφ Ρνζζηυ ςξ Άβζμ ηαζ Ζφνζμ, δζυηζ θέεζ: «Λοδείξ δφκαηαζ εζπείκ Ζφνζμκ Εδζμφκ, εζ ιή εκ Μκεφιαηζ 

Ώβίς» ( Ώ΄Ζμν. 12,3 ) ηαζ αθθμφ: «Μκεφια μ Θευξ ηαζ ημοξ πνμζηοκμφκηαξ αοηυκ εκ πκεφιαηζ ηαζ 

αθδεεία δεί πνμζηοκείκ» (Ες. 4,24). 

Ζαζ ημ ζενυηαημ θυβζμ, πμο ηαεδιενζκά έπμοιε ζημ ζηυια, δεκ θέεζ «Ώκάζηαζζκ Ρνζζημφ 

πζζηεφμκηεξ» αθθά ηί; «Ώκαζηαζζκ Ρνζζημφ εεαζάιεκμζ, πνμζηοκήζςιεκ άβζμκ Ζφνζμκ Εδζμφκ ημκ 

ιυκμκ ακαιάνηδημκ». Μχξ θμζπυκ ιαξ πνμηνέπεζ ηχνα ημ Άβζμκ Μκεφια κα θέιε υηζ είδαιε αοηήκ πμο 

δεκ είδαιε, αθμφ ιάθζζηα ιία θμνά ακαζηήεδηε μ Ρνζζηυξ πνζκ πίθζα πνυκζα ηζ μφηε ηυηε ημκ είδε 

ηακείξ κα ακαζηαίκεηαζ; Άναβε ιήπςξ δ Ώβία Γναθή εέθεζ κα θέιε ρέιαηα; 

πζ αέααζα. αθθά αοηυ πμο ιαξ πνμηνέπεζ κα μιμθμβμφιε είκαζ δ αθήεεζα, επεζδή δ Ώκάζηαζδ ημο 

Ρνζζημφ ζοκηεθείηαζ ιέζα ζημκ ηάεε πζζηυ ηζ υπζ ιυκμ ιία θμνά αθθά ηάεε χνα εα θέβαιε, αθμφ 

αοηυξ μ ίδζμξ μ Αεζπυηδξ Ρνζζηυξ ακαζηαίκεηαζ ιέζα ιαξ ηαζ θαιπνμθμνεί ηαζ απαζηνάπηεζ ηζξ 

αζηναπέξ ηδξ αθεανζίαξ ηαζ ηδξ εευηδημξ. Γζαηί δ θςημθυνμξ πανμοζία ημο Μκέοιαημξ ιαξ 

οπμδεζηκφεζ ηδκ Ώκάζηαζδ ημο Ρνζζημφ ιάθθμκ δεκ ιαξ αλζχκεζ κα δμφιε αοηυκ ημκ ίδζμ ημκ 

ακαζηάκηα. 

Γζ‘ αοηυ ηαζ θέιε: «Θευξ Ζφνζμξ ηαζ επέθακεκ διίκ» ( αθι. 117,27 ) ηαζ έπμκηαξ οπ‘ υρζκ ιαξ ηδκ 

δεοηένα ημο πανμοζία πνμζεέημοιε: «Βοθμβδιέκμξ μ ενπυιεκμξ εκ μκυιαηζ Ζονίμο» (θι. 117,26). 

Ξε υζμοξ θμζπυκ απμηαθοθεεί μ ακαζηδιέκμξ Ρνζζηυξ πάκηςξ πκεοιαηζηά ειθακίγεηαζ ζηα 

πκεοιαηζηά ημοξ ιάηζα. Γζαηί υηακ ένπεηαζ ζε ιαξ δζα ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ ιαξ ακαζηαίκεζ εη κεηνχκ, 

ιαξ γςμπμζεί ηαζ ιαξ δίκεζ ηδ πάνδ κα ημκ αθέπμοιε ιέζα ιαξ μθμγχκηακμ, αοηυκ ημκ αεάκαημ ηαζ 

ακχθεενμ ηαζ κα βκςνίγμοιε πθήνςξ υηζ αοηυξ ιαξ ζοκακαζηαίκεζ ηαζ ιαξ ζοκδμλάγεζ, υπςξ ιανηονεί 

δ Ώβία Γναθή. 

Ώοηά είκαζ θμζπυκ ηα εεία ιοζηήνζα ηςκ πνζζηζακχκ, αοηή είκαζ δ ιοζηζηή δφκαιδ ηδξ πίζηεςξ ιαξ, 

πμο μζ άπζζημζ ή μζ δφζπζζημζ ή ιάθθμκ μζ διίπζζημζ δεκ αθέπμοκ, μφηε ιπμνμφκ κα δμοκ πμηέ. 

Άπζζημζ, δφζπζζημζ ηαζ διίπζζημζ είκαζ αοημί πμο δεκ θακενχκμοκ ηδκ πίζηδ ημοξ ιε ένβα. Γζαηί πςνίξ 

ένβα ηαζ μζ δαίιμκεξ πζζηεφμοκ ηαζ μιμθμβμφκ υηζ μ Αεζπυηδξ Ρνζζηυξ είκαζ Θευξ, υπςξ θέεζ: 

«Λίδαιεκ ζέ, ημκ Πζυκ ημο Θεμφ» (Μναθ. Θάνη. 1,24, Ημφη. 4,34, Θαηε. 8,29 ), ηαζ αθθμφ: «Λοημζ μζ 

άκενςπμζ δμφθμζ ημο Θεμφ ημο Πρίζημο εζζίκ». 

Ώθθά μφηε ημοξ δαίιμκεξ, μφηε αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ εα ςθεθήζεζ ηέημζα πίζηδ, επεζδή είκαζ 

κεηνμί ηαηά ημκ εείμκ Ώπυζημθμκ, πμο θέεζ: «Δ πίζηζξ πςνίξ ηςκ ένβςκ κεηνάκ εζηί». ( Εαη. 2,26 ) 

υπςξ αηνζαχξ ηαζ ηα ένβα πςνίξ πίζηδ. Γζαηί είκαζ κεηνή; Αζυηζ δεκ έπεζ ιέζα ηδξ ημκ Θευ πμο 

γςμβμκεί, μφηε απέηηδζε αοηυκ πμο θέεζ: «Λ αβαπχκ ιε ηαξ εκημθάξ ηαξ ειάξ ηδνήζεζ, ηαζ εβχ ηαζ μ 

Μαηήν εθεοζυιεεα ηαζ ιμκήκ παν΄αοηχ πμζήζςιεκ» (Μναθ. Ες. 14,21.23, Εςακ. 14,23 ), χζηε ιε 

ηδκ πανμοζία ημο κα ακαζηήζεζ εη κεηνχκ εηείκμκ πμο ηαηέπεζ ηδκ εκενβυκ πίζηδκ, κα ημκ 

γςμπμζήζεζ ηαζ κα ημκ αλζχζεζ κα εζδεί ημκ ακαζηάκηα ιέζα ημο πμο ημκ ζοκακέζηδζε. 

Θζα ηέημζα πίζηδ θμζπυκ είκαζ κεηνή. ή ιάθθμκ κεηνμί είκαζ αοημί, πμο έπμοκ πίζηδ πςνίξ ένβα. 

Γζαηί δ πίζηδ ζημ Θευ πάκημηε γεζ ηαζ γςμπμζεί εηείκμοξ πμο ηδκ δέπμκηαζ ιε αβαεή πνμαίνεζδ, δ 

μπμία ηαζ πνμ ηδξ ενβαζίαξ ηςκ εκημθχκ πμθθμφξ μδήβδζε απυ ημ εάκαημ ζηδ γςή ηαζ ημοξ 

απμηάθορε ημ Ρνζζηυ ηαζ Θευ. Ζαζ ακ έιεκακ ζηζξ εκημθέξ ημο ηαζ ηζξ εθφθαηηακ ιέπνζ εακάημο εα 

ιπμνμφζακ ηαζ αοηέξ κα ημοξ δζαθοθάλμοκ υ,ηζ θμβήξ έβζκακ απυ ιυκδκ ηδκ πίζηδκ. 

Βπεζδή υιςξ «ιεηαζηνάθδζακ ςξ ηυλμκ ζηνεαθυκ» (αθι. 77,57 ) ηαζ λακαβφνζζακ ζηζξ 

πνμδβμφιεκεξ πνάλεζξ ημοξ, ήηακ θοζζηυ κα καοαβήζμοκ αιέζςξ ζηδκ πίζηδ ηαζ δοζηοπχξ έηζζ 

ζηένδζακ ημοξ εαοημφξ ημοξ απυ ημκ αθδεζκυ πθμφημ, πμο είκαζ μ Ρνζζηυξ ηαζ Θευξ. Γζα κα ιδκ 

πάεμοιε θμζπυκ ηαζ ειείξ ημ ίδζμ, ζαξ παναηαθχ κα ηδνήζμοιε ηζξ εκημθέξ ημο Θεμφ ιε υθδ ιαξ ηδκ 

δφκαιδ, χζηε κα ηενδίζμοιε ηαζ ηα πανυκηα ηαζ ηα ιέθθμκηα αβαεά, δδθαδή ηδκ εέα ημο Θεμφ, πμο 

είεε υθμζ ιαξ κα ηδκ απμθαφζμοιε ιε ηδ πάνδ ημο Ζονίμο ιαξ Εδζμφ Ρνζζημφ, ζημκ μπμίμ ακήηεζ δ 

δυλα εζξ ημοξ αζχκεξ. Ώιήκ». 

Πθγι: xfe.gr 
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2. Πξια είμαι η Οπθόδξνη εικόμα σηρ Αμαςσάςεψρ; 

―Αεκ οπάνπεζ εζηυκα ηδξ Aκαζηάζεςξ‖ 

Aπυ πμθθμφξ επζπεζνείηαζ ηάεε πνυκμ, εκ υρεζ ημο Μάζπα, ιζα ενιδκεία ηαζ ιζα ακαθοζδ ηδξ 

εζηυκμξ ηδξ Aκαζηάζεςξ. H εζηυκα ιε ηδκ μπμία ηαηαπζάκμκηαζ βζα κα ηδκ απμηςδζηυπμζδζμοκ δεκ 

είκαζ αεααίςξ δ δοηζηυηνμπδ, αθθά ζοκήεςξ δ ακαημθζηή μνευδμλδ. Θα πνέπεζ, θμζπυκ, 

λεηαεανίγμκηαξ ηα πνάβιαηα κα πμφιε υηζ δ δοηζηή γςβναθζηή πανάδμζδ έπεζ εζηυκα ηδξ 

Aκαζηάζεςξ. H μνευδμλδ ακαημθζηή αβζμβναθία δεκ έπεζ εζηυκα ηδξ Aκαζηάζεςξ. Ομ κυδια ημο 

βεβμκυημξ ημ απμδίδεζ δ δζηή ιαξ ηαη‘ ακαημθάξ εζημκμβναθζηή πανάδμζδ ιε ηδκ πανάζηαζδ πμο 

μκμιάγεηαζ: ―H εζξ Άδμο ηάεμδμξ―. Άνα, θμζπυκ, υπμζμξ πνμζπαεεί κα ακαθφζεζ ηδκ εζηυκα ηδξ 

Aκαζηάζεςξ, εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ζηδκ δοηζηυηνμπδ ιμνθή ηδξ ηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζ‘ 

αοηή. 

Μμζά είκαζ δ δζαθμνά ακάιεζα ζηζξ δφμ παναζηάζεζξ; 

Aξ ημ δμφιε εοεφξ αιέζςξ, βζα κα ηαηαθάαμοιε μηζ δ επζιμκή ιαξ ζηδκ επζβναθή ηδξ 

παναζηάζεςξ δεκ είκαζ ακμδημξ ζπμθαζηζηζζιυξ, αθθά ζμαανυ εέια μοζίαξ. Ζαη‘ ανπδκ πνέπεζ κα 

πμφιε υηζ δ δοηζηή πανάδμζδ πνμζπαεεί κα απμδχζεζ ημ βεβμκυξ, δ μνευδμλδ πανάδμζδ πνμζπαεεί 

κα απμδχζεζ ημ κυδια ημο βεβμκυημξ. H δοηζηή γςβναθζηή, πςνίξ κα έπμοιε ηδκ παναιζηνή 

ιζζαθθυδμλδ δζάεεζδ απμννίρεχξ ηδξ, ζηέηεηαζ ζηδκ επζθάκεζα, ζηδκ ζζημνζηή πνμκζηή ζηζβιή ημο 

πενζζηαηζημφ ηαζ πνμζπαεεί κα ημ ζπδιαημπμζήζεζ θςημβναθζηά. O εεαηήξ ηδξ γςβναθζάξ αζζεάκεηαζ 

μηζ αθέπεζ ημ πενζζηαηζηυ κα εηηοθίζζεηαζ ιπνμζηά ημο. Ζαιία πνμέηηαζδ δε δίκεηαζ ζημ βεβμκυξ. 

Aπμδίδεηαζ αηνζαχξ μπςξ έβζκε ηαζ ηίπμηε πενζζζυηενμ. Έκαξ ηέημζμξ ενδζηεοηζηυξ γςβναθζηυξ 

πίκαηαξ ιπμνεί κα είκαζ ελαίζζμξ απυ ηαθθζηεπκζηή άπμρδ, είκαζ θηςπυξ υιςξ απυ άπμρδ κμδιάηςκ. O 

δοηζηυξ γςβνάθμξ ιε ημ πνςζηήνα ημο βνάθεζ ζζημνία. 

Eδχ ανίζηεηαζ δ ιεβάθδ δζαθμνά ιε ηδκ ακαημθή. O μνευδμλμξ αβζμβνάθμξ λεπενκάεζ ηδκ ζζημνία. 

O αβζμβνάθμξ ιε ημ πνςζηήνα ημο δεκ πνμζπαεεί κα βνάρεζ ζζημνία, δζυηζ ημκ εκδζαθένεζ κα βνάρεζ 

εεμθμβία. Ξηέηεηαζ πάκς απμ ηδ θςημβναθζηή απμηφπςζδ ημο βεβμκυημξ, δζυηζ πνμζπαεεί κα 

ζοθθάαεζ ημ κυδια ηαζ ηδ ζδιαζία ημο βεβμκυημξ βζα ηδκ ζςηδνία ηςκ ακενχπςκ. Θε ηα πνχιαηά 

ημο γςβναθίγεζ ηδκ πίζηδ ημο ηαζ απμηοπχκεζ πάκς ζημ λφθμ ηδκ μνευδμλδ εεμθμβία. 

Ομζμοημηνυπςξ ελδβείηαζ βζαηί έπμοιε εζηυκα ηδξ Aκαζηάζεςξ ζηδ δοηζηή γςβναθζηή πανάδμζδ, 

εκχ ζηδκ μνευδμλδ αβζμβναθία έπμοιε ηδκ εζηυκα ηδξ εζξ Άδμο ηαευδμο. O γςβνάθμξ ζηδ δφζδ αάγεζ 

υθδ ημο ηδκ ηέπκδ βζα κα δείλεζ ημ Ρνζζηυ κα εηηζκάζζεηαζ ιέζ‘ απυ ημκ ηάθμ ιέζα ζ‘ έκα ζφκκεθμ 

δυλαξ ηαζ δοκάιεςξ. Ξημ πένζ ημο ηναηάεζ ημ ηυηηζκμ θάαανμ ηδξ κίηδξ ηαζ ζηα πυδζα ημο έπεζ ημοξ 

ηνμιαβιέκμοξ ζηναηζχηεξ πμο δ δφκαιδ ηδξ εηηίκαλδξ ημοξ έπεζ νίλεζ ζημ έδαθμξ. O δοηζηυξ 

γςβνάθμξ πνμζπαεεί κα ιαξ πεζ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ έβζκε δ Aκάζηαζδ. 

Ομ πςξ έβζκε δ Aκάζηαζδ υιςξ έπεζ ιζηνή ζδιαζία. Γζ‘ αοηυ ηαζ ηακέκαξ Βοαββεθζζηδξ δεκ 

πενζβνάθεζ ζημ ηείιεκμ ημο ημκ ηνυπμ ηδξ Aκαζηάζεςξ. Ξδιαζία έπεζ μηζ δ Aκάζηαζδ έβζκε. Eηείκμ 

πμο αλίγεζ είκαζ κα ανμφιε ημ κυδια ηαζ ηδ ζδιαζία ημο βεβμκυημξ. Ώοηυ ημ κυδια θμζπυκ ημ απμδίδεζ 

ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ μ ακαημθζηυξ αβζμβνάθμξ. O Ρνζζηυξ δε ιπαίκεζ απθχξ ζ‘ έκακ ηάθμ, ιέζ‘ απ‘ 

αοηυκ εζζένπεηαζ ζημκ Άδδ βζα κα δζαθφζεζ ημ ηνάημξ ημο, κα ηαηανβήζεζ ηδκ ελμοζία ημο ηαζ κα 

ηθέρεζ ημοξ αζπιαθχημοξ ημο. θ‘ αοηά απμηοπχκμκηαζ ιε ηζξ δζαθοιέκεξ πυνηεξ πάκς ζηζξ μπμίεξ 

παηάεζ μ Ιζηδηήξ ημο εακάημο, ιε ηα ζημνπζζιέκα ηθείενα, ιε ηδ δφκαιδ ιε ηδκ μπμία ηνααάεζ μ 

Ρνζζηυξ απμ ημοξ ηάθμοξ ημοξ ημκ Aδάι ηαζ ηδκ Βφα, ιε ημκ πζζεάβηςκα δειέκμ Άδδ πμο εζημκίγεηαζ 

ηαπεζκςιέκμξ ηάης απμ ηα πυδζα ημο πακημδφκαιμο Ρνζζημφ. H εζηυκα δεκ πανζζηάκεζ ηαιία 

Aκάζηαζδ, πανζζηάκεζ ιία ηάεμδμ, ιία δοκαιζηή ηαζ θοηνςηζηή ηάεμδμ βζ‘ αοηυ ηαζ μκμιάγεηαζ: ―H εζξ 

Άδμο Ζάεμδμξ‖. 

Αεκ πνμζηοκμφιε, θμζπυκ, ιέζα ζηδκ Eηηθδζία ηδκ εζηυκα ηδξ Aκαζηάζεςξ, αθμφ ηέημζα δεκ 

οπάνπεζ ζηδκ πανάδμζή ιαξ. Θέζα ζηδκ Eηηθδζία πνμζηοκμφιε ηδκ εζημκα πμο μκμιάγεηαζ: ―H εζξ 

Άδμο Ζάεμδμξ‖, απυ ηδκ μπμία ιαηάνζ κα ακηθμφιε ηα ζςηδνζχδδ ιδκφιαηα ηαζ ηα ααεφηαηα 
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κμδιαηά ηδξ ηαζ αθμφ ηα αθμιμζχζμοιε, κα ηα εθανιυγμοιε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ, βζα κα 

ηενδίζμοιε έηζζ ηαζ ηδκ αζςκζυηδηα. 

Π. Δθμιτριοσ Κατοφνθσ, Θεολόγοσ – Αγιογράφοσ (Ι. Μ. Δθμθτριάδοσ) 

 

 

«…Ώοηή δ εοαββεθζηή αθήεεζα, αοηή δ δζδαζηαθία ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ μκμιάγεηαζ «δ εζξ Άδμο 

ηάεμδμξ ημο Ζονίμο». Ώοηήκ ηδνφηημοιε. Ώοηήκ βζμνηάγμοιε ζφιθςκα ιε ηα Ξοκαλάνζα ηαζ αοηή 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Λνευδμλδ ακαζηάζζιδ εζημκμβνάθδζδ. 

Θζα εζημκμβνάθδζδ πμο ιαξ εοιίγεζ πςξ δ Λνεμδμλία δεκ αοεαζνεηεί μφηε ζημ θυβμ Οδξ, μφηε ηαζ 

ζηδκ εηηθδζζαζηζηή Οδξ γςβναθζηή. Ώοηυ πμο ηδνφηηεζ ημ απεζημκίγεζ ηαζ αοηυ πμο απεζημκίγεζ ημ 

ράθθεζ. Θοιίγς: «Ρνζζηυξ ακέζηδ εη κεηνχκ, εακάης εάκαημκ παηήζαξ, ηαζ ημζξ εκ ημζξ ικήιαζζ γςήκ 

πανζζάιεκμξ»!  

π.Ακανάςιοσ Γιουςμάσ 

 

3. Πόςερ και οξιέρ εμυαμίςειρ σξτ Αμαςσάμσξρ Φπιςσξύ έφξτμε και οόσε 

έγιμαμ; 

Ξηα ηείιεκα ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ πανμοζζάγμκηαζ έκδεηα ειθακίζεζξ ημο Ώκαζηάκημξ Ρνζζημφ, απυ ηζξ 

μπμίεξ μζ δέηα έβζκακ ζημ δζάζηδια ιεηαλφ ηδξ Ώκαζηάζεςξ ηαζ ηδξ Ώκαθήρεςξ ηαζ ιία ιεηά ηδκ 

Μεκηδημζηή. Θενζηέξ απυ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ηαζ άθθεξ απθχξ απανζειμφκηαζ. Ζαί, 

αέααζα, πνέπεζ κα πμφιε υηζ δεκ πενζβνάθμκηαζ υθεξ απυ ημοξ ίδζμοξ Βοαββεθζζηάξ, δδθαδή δεκ 

ακαθένμκηαζ ηαζ μζ έκδεηα ζε ηάεε έκα λεπςνζζηυ Βοαββέθζμ, αθθά ιενζηέξ ικδιμκεφμκηαζ απυ ημκ 

έκακ Βοαββεθζζηή ηαζ ιενζηέξ απυ ημκ άθθμ. 

Μνμθακχξ οπήνλακ ηαζ άθθεξ ειθακίζεζξ ημο Ώκαζηάκημξ Ρνζζημφ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυξ μ θυβμξ 

ημο Βοαββεθζζημφ Ημοηά ζηζξ Μνάλεζξ ηςκ Ώπμζηυθςκ: ―μίξ ηαζ πανέζηδζεκ εαοηυκ γχκηα ιεηά ημ 

παεείκ αοηυκ εκ πμθθμίξ ηεηιδνίμζξ, δζ‘ διενχκ ηεζζανάημκηα μπηακυιεκμξ αοημίξ ηαζ θέβςκ ηα πενί 

ηδξ ααζζθείαξ ημο Θεμφ‖ (Μνάλ. α‘, 3). Βίκαζ θοζζηυ αοηυ κα βζκυηακ βζαηί, αθ‘ εκυξ ιεκ ήεεθε κα ημοξ 

πανδβμνήζδ, αθ‘ εηένμο δε κα ημοξ πνμεημζιάζδ βζα ηδκ Ώκάθδρή Ομο, αθθά ηαζ ηδκ έθεοζδ ημο 

Μακαβίμο Μκεφιαημξ.  

Λζ έκδεηα ειθακίζεζξ ημο Ώκαζηάκημξ Ρνζζημφ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

1. Ξημκ Ξίιςκα Μέηνμ (Ώ‘ Ζμν. ζε‘, 5, Ημοη. ηδ‘, 35). 

2. Ξηδκ Θανία ηδκ Θαβδαθδκή (Θάνη. ζζη‘, 9-11, Ες. η‘, 11-18). 

3. Ξηζξ Θονμθυνεξ βοκαίηεξ (Θαηε. ηδ‘, 9-10). 

4. Ξημοξ δφμ Θαεδηάξ πμο πμνεφμκηακ πνμξ Βιιαμφξ (Θάνη. ζζη‘, 12-13, Ημοη. ηδ‘, 13-15). 

5. Ξημοξ δέηα Ώπμζηυθμοξ, υηακ απμοζίαγε μ Θςιάξ (Θάνη. ζζη‘, 14, Ημοη. ηδ‘, 36-43, Ες. η‘, 19-

25). 

6. Ξημοξ έκδεηα Θαεδηάξ, πανυκημξ ηαζ ημο Θςιά (Ες. η‘, 26-29). 

7. Ξημοξ επηά Ώπμζηυθμοξ ζηδκ θίικδ ηδξ Οζαενζάδμξ (Ες. ηα‘, 1-23). 

8. Ξημοξ έκδεηα ζηδκ Γαθζθαία (Θαηε. ηδ‘, 16). 

9. Ξημοξ Ώπμζηυθμοξ ζηδκ ΐδεακία, υηακ ακαθήθεδηε (Θάνη. ζζη‘, 19-20, Ημοη. ηδ‘, 50, Μνάλ. α‘, 

6-11, Ώ‘ Ζμν. ζε‘, 7). 

10. Ξημκ αδεθθυεεμ Εάηςαμ (Ώ‘ Ζμν. ζε‘, 7). 

11. Ξημκ Ώπυζημθμ Μαφθμ (Ώ‘ Ζμν. ζε‘, 8-9). 

Λζ ειθακίζεζξ αοηέξ ημο Ώκαζηάκημξ Ρνζζημφ ακαθένμκηαζ ιέζα ζηδκ Ζαζκή Αζαεήηδ. Σζηυζμ, 

οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ πμθθμί άβζμζ πμο αλζχεδηακ ηδξ εεςνίαξ ημο Ώκαζηάκημξ Ρνζζημφ. Άθθςζηε, δ 

Λνευδμλδ Βηηθδζία, πμο είκαζ ημ ακαζηδιέκμ Ξχια ημο Ρνζζημφ, πνμζθένεζ ηδκ ειπεζνία ηδξ 

Ώκαζηάζεςξ. Λ άβζμξ Ξοιεχκ μ κέμξ Θεμθυβμξ, ακαθενυιεκμξ ζηδκ πνμζεοπή ―ακάζηαζζκ Ρνζζημφ 

εεαζάιεκμζ πνμζηοκήζςιεκ άβζμκ, Ζφνζμκ, Εδζμφκ, ημκ ιυκμκ ακαιάνηδημκ‖, δζδάζηεζ υηζ δεκ 

ακαθενυιαζηε ζηδκ Ώκάζηαζδ πμο είδακ μζ Θαεδηέξ, δδθαδή δεκ πνυηεζηαζ ιυκμ βζα ιζα ζζημνζηή 
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ακαθμνά, αθθά βζα ηδκ Ώκάζηαζδ ή ιάθθμκ ημκ Ώκαζηάκηα Ρνζζηυ πμο ημκ αθέπμοιε ιέζα ζηδκ 

Βηηθδζία. Αεκ θέιε ―ακάζηαζζκ Ρνζζημφ πζζηεοζάιεκμζ‖, αθθά ―εεαζάιεκμζ‖. ΐέααζα, οπάνπμοκ πμθθμί 

πμο πζζηεφμοκ ζηδκ Ώκάζηαζδ, αθθά οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ, έζης ηαζ μθίβμζ, πμο αθέπμοκ ηαζ ηάεε χνα 

ημκ Ώκαζηάκηα Ρνζζηυ θαιπνμθμνμφκηα, ηαζ απαζηνάπημκηα ―ηάξ ηδξ αθεανζίαξ ηαζ Θευηδημξ 

αζηναπάξ‖. Γζαηί, πναβιαηζηά, δ Ώκάζηαζδ ημο Ρνζζημφ ―δ διεηένα οπάνπεζ ακάζηαζζξ, ηςκ ηάης 

ηεζιέκςκ‖. Έηζζ, άθθμζ είκαζ ιάνηονεξ ηδξ Ώκαζηάζεςξ ημο Ρνζζημφ ―ελ αημήξ‖ ηαζ άθθμζ ιάνηονεξ 

―απυ εέαξ‖. Λζ ηεθεοηαίμζ είκαζ μζ ηαη‘ ελμπήκ ιάνηονεξ ηδξ Ώκαζηάζεςξ ημο Ρνζζημφ. 

 

4. Πξιερ ήσαμ ξι Μτπξυόπερ και γιασί σιρ σιμάει νεφψπιςσά η Εκκληςία μαρ; 

Αληθεύει όσι η Θεξσόκξρ είδε οπώση σξμ Αμαςσάμσα Φπιςσό; 

Θονμθυνεξ είκαζ μζ βοκαίηεξ πμο αημθμοεμφζακ ημ Ζφνζμ ιαγί ιε ηδ Θδηένα ημο, έιεζκακ ιαγί ηδξ 

ηαηά ηδκ χνα ημο ζςηδνζχδμοξ πάεμοξ ηαζ θνυκηζζακ κα αθείρμοκ ιε ιφνα ημ ζχια ημο 

Ζονίμο.ηακ δδθαδή μ Εςζήθ ηαζ μ Ιζηυδδιμξ γήηδζακ ηζ‘ έθααακ απυ ημ Μζθάημ ημ δεζπμηζηυ ζχια, 

ημ ηαηέααζακ απυ ημ ζηαονυ, ημ πενζέααθακ ζε ζζκδυκζα ιαγί ιε εηθεηηά ανχιαηα, ημ ημπμεέηδζακ 

ζε θαλεοηυ ικδιείμ ηζ‘ έααθακ ιεβάθδ πέηνα πάκς ζηδ εφνα ημο ικδιείμο, πανεονίζημκηακ 

εεςνχκηαξ ηαηά ημκ εοαββεθζζηή Θάνημ δ Θανία δ Θαβδαθδκή ηαζ δ άθθδ Θανία πμο ηαευηακ 

απέκακηζ ημο ηάθμο. Άθθδ Θανία εκκμμφζε μπςζδήπμηε ηδ Θεμιήημνα. Αεκ πανεονζζηυηακ ιυκμ 

αοηέξ, αθθά ηαζ πμθθέξ άθθεξ βοκαίηεξ υπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Ημοηάξ.  

Δ ακάζηαζδ ημο Ζονίμο είκαζ ακακέςζδ ηδξ ακενχπζκδξ θφζεςξ ηαζ ακάπθαζδ ηαζ επάκμδμξ πνμξ 

ηδκ αεάκαηδ γςή ημο πνχημο Ώδάι πμο ηαηαανμπείζεδηε απυ ημ εάκαημ θυβς ηδξ αιανηίαξ ηαζ δζα 

ημο εακάημο επακήθεε πνμξ ηδ βδ απυ ηδκ μπμία πθάζεδηε.πςξ θμζπυκ εηείκμκ ζηδκ ανπή δεκ ημκ 

είδε ηακείξ άκενςπμξ κα πθάηηεηαζ ηαζ κα παίνκεζ γςή, αθμφ δεκ οπήνπε ηακείξ άκενςπμξ εηείκδ ηδκ 

χνα, ιεηά δε ηδ θήρδ ηδξ πκμήξ γςήξ ιε εείμ ειθφζδια πνχηδ απυ υθμοξ ημκ είδε ιζα βοκαίηα, βζαηί 

ιεηά απυ αοηυκ πνχημξ άκενςπμξ ήηακ δ Βφα. Έηζζ ημ δεφηενμ Ώδάι, δδθαδή ημ Ζφνζμ, υηακ 

ακαζηήεδηε απυ ημοξ κεηνμφξ, ηακείξ άκενςπμξ δεκ ημκ είδε, αθμφ δεκ πανεονζζηυηακ ηακείξ δζηυξ 

ημο ηαζ μζ ζηναηζχηεξ πμο θφθαβακ ημ ικήια ηαναβιέκμζ απυ ημ θυαμ, είπακ βίκεζ ζακ κεηνμί, ιεηά 

δε ηδκ ακάζηαζδ πνχηδ απ‘ υθμοξ ημκ είδε ιζα βοκαίηα.Ππάνπεζ ηάηζ ζοκεζηζαζιέκμ απυ ημοξ 

εοαββεθζζηέξ, ημ μπμίμ εα απμηαθφρς ζηδκ αβάπδ ζαξ. Μναβιαηζηά πνχηδ απ‘ υθμοξ ημοξ 

ακενχπμοξ, υπςξ ήηακ ζςζηυ ηαζ δίηαζμ, είδε ημκ ακαζηάκηα ηαζ απυθαοζε ηδκ μιζθία ημο ηαζ άββζζε 

ηα άπνακηα πυδζα ημο, έζης ηαζ ακ μζ εοαββεθζζηέξ δεκ ηα θέβμοκ θακενά, ιδ εέθμκηαξ κα θένμοκ 

ςξ ιάνηονεξ ηδ ιδηένα, βζα κα ιδ δχζμοκ αθμνιή οπμρίαξ ζημοξ απίζημοξ. Βπεζδή ηχνα μιζθχ πνμξ 

πζζημφξ εα δζεοηνζκήζς ηα ζπεηζηά. Ώθμφ θμζπυκ μζ ιονμθυνεξ εημίιαζακ ηα ιφνα ηαζ ηα ανχιαηα, 

ηαηά ηδκ εκημθή, ημ Ξάαααημ δζφπαζακ. Λ Ημοηάξ ακαθένεζ: ―Οδ πνχηδ ηδξ εαδμιάδμξ, υνενμ 

ααεφ, ήνεακ ζημ ικήια, δ Θανία Θαβδαθδκή, δ ημο Εαηχαμο, δ Εςάκκα ηαζ άθθεξ ιαγί ημοξ.‖ Λ 

Θαηεαίμξ θέβεζ: ―ανβά ημ Ξάαααημ, λδιενχκμκηαξ ηδκ πνχηδ ηδξ εαδμιάδμξ ηαζ δφμ ιονμθυνεξ 

πνμζήθεακ‖. Λ Εςάκκδξ θέβεζ: ―Ομ πνςσ, εκχ ήηακ ζημηεζκά ηαζ ήηακ ιυκμ δ Θανία Θαβδαθδκή‖. Βκχ 

μ Θάνημξ ακαθένεζ: ―Μμθφ πνςσ ηδξ πνχηδξ ηδξ εαδμιάδμξ ηαζ ήηακ ηνείξ μζ πνμζενπυιεκεξ 

ιονμθυνεξ‖. Μνχηδ ηδξ εαδμιάδμξ πμο ακαθένμοκ υθμζ μζ εοαββεθζζηέξ είκαζ δ Ζονζαηή. Ώνβά ημ 

ανάδο, υνενμ ααεφ, πμθφ πνςσ ηαζ πνςσ ζημηεζκά αηυιδ, μκμιάγμοκ ημ πνυκμ βφνς απυ ημκ υνενμ, 

ακάιζηημ απυ θςξ ηαζ ζημηάδζ. Φαίκμκηαζ αέααζα κα δζαθςκμφκ ηάπςξ μζ εοαββεθζζηέξ ιεηαλφ ημοξ 

ηυζμ βζα ηδκ χνα, υζμ ηαζ βζα ημκ ανζειυ ηςκ βοκαζηχκ.Λζ ιονμθυνεξ ήηακ πμθθέξ ηαζ ήθεακ ζημκ 

ηάθμ υπζ ιζα θμνά, αθθά ηαζ δου ηαζ ηνεζξ θμνέξ, ζοκηνμθζά ιεκ, αθθ‘ υπζ μζ ίδζεξ, ηαηά ημκ υνενμ 

ιεκ υθεξ, αθθ‘ υπζ ημκ ίδζμ πνυκμ αηνζαχξ.πςξ εβχ οπμθμβίγς ηαζ ζοκάβς απυ υθμοξ ημοξ 

εοαββεθζζηέξ, πνχηδ απ‘ υθμοξ ήθεε ζημκ ηάθμ ημο Πζμφ ημο Θεμφ δ Θεμηυημξ, έπμκηαξ ιαγί ηδ 

Θαβδαθδκή Θανία. Ομ ζοιπεναίκς απυ ημκ εοαββεθζζηή Θαηεαίμ. Γζαηί θέβεζ, ―ήθεε δ Θαβδαθδκή 

Θανία ηαζ δ άθθδ Θανία‖, πμο ήηακ μπςζδήπμηε δ Θεμιήηςν, ―βζα κα δμοκ ημκ ηάθμ. Ζαζ έβζκε 

ιεβάθμξ ζεζζιυξ, βζαηί άββεθμξ Ζονίμο ήθεε, ζήηςζε ηδ ιεβάθδ πέηνα απυ ημ ικδιείμ ηαζ ηάεδζε 

πάκς ηδξ. Ήηακ δ ιμνθή ημο ζακ αζηναπή ηαζ ημ έκδοιά ημο θεοηυ ζακ πζυκζ ηαζ απυ ημ θυαμ ημοξ 
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ηανάπεδηακ μζ θφθαηεξ ηαζ έβζκακ ζακ κεηνμί‖. Ιμιίγς υηζ βζα ηδ Θεμηυημ ακμίπεδηε μ γςδθυνμξ 

ηάθμξ (βζαηί βζ‘ αοηή πνχηδ ηαζ ιέζς αοηήξ έπμοκ ακμζπεεί ζ‘ ειάξ υθα, είηε ζημκ μονακυ είηε ζηδ 

βδ) βζ‘ αοηήκ άζηναρε μ άββεθμξ κα δεί ημκ άδεζμ ηάθμ ηαζ ημ ιέβα εαφια ηςκ εκηαθίςκ πςνίξ ημκ 

ακαζηάκηα Ζφνζμ. Ζαζ πνμθακχξ μ εοαββεθζζηήξ αοηυξ άββεθμξ ήηακ μ Γαανζήθ, πμο ακάθενε ηδκ 

ακάζηαζδ δείπκμκηαξ ημ ηεκυ ικδιείμ ηαζ θέβμκηαξ ζηζξ ιονμθυνεξ κα ηδκ ακαββείθμοκ ζημοξ 

ιαεδηέξ. Ζαζ ηυηε ―ελήθεακ ιε θυαμ ηαζ πανά ιεβάθδ‖. Ββς κμιίγς ηαζ πάθζ υηζ ημκ θυαμ έπεζ αηυιδ 

δ Θανία Θαβδαθδκή ηαζ μζ άθθεξ βοκαίηεξ, εκχ δ Θεμιήηςν απέηηδζε ηδ ιεβάθδ πανά, βζαηί 

ηαηεκυδζε ηα πανιυζοκα θυβζα ημο ανπαββέθμο ηα μπμία πίζηεοζε ηαζ απυ ηα ηυζα αλζυπζζηα 

βεβμκυηα, ημο ζεζζιμφ, ηδξ ιεηάεεζδξ ημο θίεμο, ημο άδεζμο ηάθμο, ηςκ άθοηςκ εκηαθίςκ αδεζακχκ 

απυ ημ ζχια. Ζαζ ηέθμξ πνχηδ δ Θεμηυημξ ακαβκχνζζε ημκ ακαζηάκηα ηαζ πνμζέπεζε ζηα πυδζα ημο 

ηαζ έβζκε απυζημθμξ πνμξ ημοξ Ώπμζηυθμοξ, υηακ επζζηνέθμκηαξ ειθακίζεδηε μ Εδζμφξ ζηζξ 

ιονμθυνεξ, θέβμκηαξ ημ: ―Ραίνεηε‖. 

Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Παλαμάσ 

 

5. Σι γμψπίζξτμε για σα αμαςσημέμα ςώμασα σψμ αμθπώοψμ; Θα τοάπφει 

διαυξπά αμάμεςα ςσξτρ αολξύρ φπιςσιαμξύρ και ςσξτρ αγίξτρ; 

Ἡ ἀκάζηαζδ εά εἶκαζ βζά ΛΗΛΠΞ  ἴδζα. Ὄπζ ιυκμ βζά ημφξ πζζημφξ, ἀθθά ηαί βζά ὅζμοξ δέκ 

ἀπμδέπηδηακ ηυ θοηνςηζηυ ιήκοια ημῦ Ρνζζημῦ. Ὅθμζ εά θάαμοκ ἄθεανημ ζῶια (ὄπζ ἄοθμ. Ου 

ἀκαζηδιέκμ ζῶια εά εἶκαζ ὅπςξ αηυ πμφ εἶπε ὁ Ζφνζμξ ιεηά ηήκ ἀκάζηαζδ). Ου βεκζηυηενμ εέια, 

ὅπςξ ηίεεηαζ, ἐπακένπεηαζ ζέ δζάθμνα ζδιεῖα ηῆξ Ζαζκῆξ Αζαεήηδξ. Ξφιθςκα ιέ ηήκ ἀπμζημθζηή 

δζδαζηαθία, ηήκ ὁπμία ἀζθαθῶξ ἀημθμοεμῦκ μἱ παηένεξ,  ἀκάζηαζδ εά βίκεζ ἀζηναπζαία. Οήκ ἴδζα 

ζηζβιή ηυ ζῶια ηῶκ ἐκ γςῆ πζζηῶκ εά ιεηααθδεεῖ. Μμοεεκά δέ βίκεηαζ δζάηνζζδ ἀκάιεζα ζημφξ 

«ἁπθμφξ Ρνζζηζακμφξ» ηαί ζημφξ «ἁβίμοξ». (λάθθμο ζηή βθχζζα ηῆξ Ζαζκῆξ Αζαεήηδξ ὅθμζ μἱ 

ααπηζζιέκμζ πζζημί ὀκμιάγμκηαζ «ἅβζμζ», βζαηί ιέ ηυ αάπηζζιά ημφξ εἶκαζ ἀθζενςιέκμζ ζηυ Θευ. Ώηή 

εἶκαζ  ζδιαζία ημῦ ἐπζεέημο «ἅβζμξ»). Ἡ ἀκάζηαζδ πανμοζζάγεηαζ ὡξ βεβμκυξ πμφ ἀθμνᾶ ὅθδ ηήκ 

ηηθδζία, ημφξ πζζημφξ ζηή βῆ ἀθθά ηαί ημφξ ηεημζιδιέκμοξ ἁβίμοξ. (αθ. ζπεηζηά Ώ΄  Ζμν 15,47-58· 

Ώ΄ Θεζ 4,15-17· αν 11,32-40· Ἀπ 6,9-11) 

Θέπνζ ηή ζηζβιή ηῆξ ἀκάζηαζδξ, μἱ ηεημζιδιέκμζ –ηαζ θοζζηά ηαί μἱ ἅβζμζ- πνμβεφμκηαζ ηή 

ιέθθμοζα ηαηάζηαζδ, ἐκῶ ηυ ζῶια ημοξ πενζιέκεζ ηζ αηυ ηήκ ημζκή ἀκάζηαζδ. Αέ ανίζημκηαζ 

δδθαδή ζηυκ πανάδεζζμ, ἀθθά ηυκ πενζιέκμοκ, ηαί ἐλ αἰηίαξ αηῆξ ηῆξ αεααζυηδηαξ ηυκ γμῦκ ἤδδ ἀπυ 

ηήκ πανμφζα γςή.  (Ώηή  αεααζυηδηα ηῆξ ἐκ Ρνζζηῶ γςῆξ ὀκμιάγεηαζ ἀπυ ηυκ ἀπυζημθμ Μαφθμ 

«ἀννααχκαξ». ΐθ. παναηηδνζζηζηά ηα ΐ΄ Ζμν 1,20-22. 5,4-10· θ 1,12-14) Ξηήκ Ἀπμηάθορδ 

πανμοζζάγμκηαζ κά δμλμθμβμῦκ ηυ Θευ βφνς ἀπυ ηυ ενυκμ ημο (Ἀπ 7,13-17). πίζδξ, πνμζεφπμκηαζ 

βζά ημφξ πζζημφξ ηῆξ βῆξ, παναημθμοεμῦκ ηυκ πκεοιαηζηυ ημοξ ἀβχκα ηαί ημφξ ζοιπαναζηέημκηαζ ιέ 

ὅπμζμκ ηνυπμ ημφξ ἐπζηνέρεζ ὁ Θευξ (αθ. π.π. ζηήκ Μαθαζά Αζαεήηδ ΐ΄ ΐαζ. 2,12-15). 

Ξπεηζηά ιέ ηήκ ηαηάζηαζδ ηῆξ ἀκαιμκῆξ ηῆξ ιέθθμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηαί ηῆξ πνυβεοζήξ ηδξ, ὁ ἁβ. 

Ἰςάκκδξ ὁ Ρνοζυζημιμξ παναεέηεζ ἕκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ἀπυ ηήκ ηαεδιενζκυηδηα ηῆξ 

ἐπμπῆξ ημο: Ἡ ενζαιαεοηζηή ἐπζζηνμθή ἑκυξ ααζζθζά, πμφ βονκᾶ κζηδηήξ ἀπυ ηή ιάπδ, πνμηαθεῖ ηή 

πανά ἐηείκςκ πμφ ζηυ δζάζηδια ηῆξ ἀπμοζίαξ ημο δζαηνίεδηακ ζέ ζπμοδαία ἔνβα βζά ηή πχνα ηαί ιέ 

ἀκοπυιμκδ πανά πενζιέκμοκ ηαί ηήκ ἐπίζδιδ ανάαεοζή ημοξ. Ἀκηίεεηα, ὅζμζ ηεθμῦκ πυ ηνάηδζδ βζά 

ἐβηθδιαηζηέξ πνάλεζξ ηαηαθαιαάκμκηαζ ἀπυ ἀκοπυθμνδ θφπδ, πανυηζ δέκ ἔπμοκ ἀηυιδ ηαηαδζηαζηεῖ 

ἐπζζήιςξ 

 

 Κείμεμα για οπξβλημασιςμό:  

Όςιοσ Παΐςιοσ ο Αγιορείτθσ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΤΗ ΣΨΝ ΝΕΚΡΨΝ 
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Ήνεε εδχ ηάπμζμξ, ηαεδβδηήξ Μακεπζζηδιίμο, ηαζ ιμφ θέεζ υηζ ζηέθημκηαζ ζηα ζμαανά κα ηαίκε ηα 

μζηά ηςκ κεηνχκ, βζαηί δεκ οπάνπεζ πχνμξ.  

—ΐνε, ημφ θές, ηζ δεκ οπάνπεζ πχνμξ; Ουζα νμοιάκζα έπεζ δ Θεζζαθμκίηδ!! Λθυηθδνμξ Ρμνηζάηδξ! 

Γέιζζε έκα κεηνμηαθείμ, ιεηά 3-4 πνυκζα, θηζάπκεζξ άθθμ έκα πζμ πένα. Οζ βέιζζακ ηα αμοκά πακημφ 

ιε πμθοηαημζηίεξ; 

—Θμφ θέεζ ηαζ ελ απυρεςξ οβζεζκήξ! Οζ ελ απυρεςξ οβζεζκήξ, πμο έπεηε ανςιίζεζ υθμ ημκ ηυζιμ, 

πμο ανςιίζαηε ηδ εάθαζζα ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ άθθμο, εκχ ηα μζηά είκαζ πθοιέκα, ηαεανζζιέκα! 

Ηίβμ ζεααζιυ. Ώθθά αοημί πάκε κα ελεοηεθίζμοκ ημκ άκενςπμ, κα ημκ ηάκμοκ κα ιδκ αλίγεζ ηίπμηα. 

Ια ημκ λεηυρμοκ απυ ηδ νίγα ημο, απυ ημοξ πνμβυκμοξ ημο, απυ ηδκ πανάδμζδ ημο, κα ημκ αθήζμοκ 

ιυκμ ηαζ ένδιμ, κα ηαηαζηνέρμοκ ηδ ικήιδ ημο, ηδ ζφκδεζδ ημο ιε ημοξ πνμδβμφιεκμοξ, ιε ηζξ 

αλίεξ ηαζ ηδ γςή ηςκ πνμβυκςκ, βζα κα ημκ ηάκμοκ ιεηά υ,ηζ εέθμοκ ιε δζάθμνεξ εεςνίεξ κα ημκ 

ηνααάκ απυ δς ηαζ απυ ηεζ. Μάκε κα ζημνπίζμοκ ηδκ αεεΎα. Μέεακε; πάεζ πάεδηε μ άκενςπμξ! 

Ια ιδκ ιπμνεί κα πάεζ ζημ ημζιδηήνζμ, κα θένεζ ζηδ ικήιδ ημο ημ κεηνυ, κα απμδχζεζ ηάπμζμ 

ζεααζιυ, ηάπμζα ηζιή. Ια ζηεθηεί ζμαανά πάκς ζηδ γςή, κα ηαηαθάαεζ υηζ είιαζηε πεναζηζημί απ‘ 

αοηυκ ημκ ηυζιμ, υηζ έπεζ αλία δ δζηαζμζφκδ ηαζ δ ηζιδιέκδ γςή. Ηοημί εέθμοκ κα ηναημφκ ημ κμο ημφ 

ακενχπμο ζ‘ αοηή ηδ γςή ζοκέπεζα, πςιέκμ ιέζα ζηδκ φθδ.  

Θεηά ιέζα ζ' αοηά ηα μζηά οπάνπμοκ ηαζ ηυζμζ Άβζμζ, πμο δεκ ημοξ βκςνίγμοιε. ηακ είπα πάεζ 

έκα ηαλίδζ ζημ Ξζκά, ζηδ Νασεχ, πήβα ζημ κεηνμηαθείμ ημφ Ώβίμο Γεςνβίμο ηαζ ανήηα ηα μζηά εκυξ 

ιζηνμφ παζδζμφ πμο είπακ πμθθή πάνδ… Ήηακ ζακ Άβζα θείρακα, είπε πενάζεζ δ ιπμοθκηυγα ηαζ ηα είπε 

λεεάρεζ - ιάγερα υ,ηζ ιπυνεζα. Θεηά απυ ηυζα πνυκζα!!! Οζ αζζεάκεδηα ηυηε!!! εκχ ακ δεκ οπήνπε ημ 

ημζιδηήνζμ; Οίπμηα, εα ήηακ παιέκα.  

Μαθζά είπακ ηυζμ ζεααζιυ ζημοξ κεηνμφξ, αθμφ δεκ έπαζνκακ ηίπμηα απυ κεηνυ. Θζα θμνά ζημκ 

πυθειμ, ιαξ είπε μ ηαβιαηάνπδξ: μπμίμξ έπεζ παθζά παπμφηζζα, άια εέθεζ ιπμνεί κα πάνεζ απυ ημοξ 

κεηνμφξ. Ζακείξ δεκ πήνε. Οχνα ημοξ ηαίκε ζηδ Αφζδ ηαζ εέθμοκ ηαζ εδχ κα ηάκμοκ ηέημζα. 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

1. Φωτιά ςτον κφκλο 
Οα παζδζά ζηέημκηαζ ζε ηφηθμ ηαζ πζάκμοκ ηα πένζα ημοξ. Ξημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο οπάνπεζ έκα 

ιακηήθζ. Θε ημ ζφκεδια ανπίγμοκ υθμζ κα ηνααάκε μ έκαξ ημκ άθθμκ χζηε κα ηάκμοκ ημοξ άθθμοξ κα 

παηήζμοκ ημ ιακηήθζ πςνίξ υιςξ κα ημ παηήζμοκ μζ ίδζμζ. πμζμξ παηήζεζ ημ ιακηήθζ ή υπμζμ 

ζπάζμοκ ημκ ηφηθμ αβαίκμοκ. 

  

9. Λζξεισ-ηευγάρια 
Φηζάληε ζε πανηυκζα θέλεζξ-γεοβάνζα. Ζυρηε ηα πςνίγμκηαξ ηζξ δφμ θέλεζξ. Αχζηε ηα ζηα παζδζά 

βζα κα ανμοκ ηα γεοβάνζα Μ.π. άκς-ηάης αθάηζ-πζπένζ η.θ.π. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Δ ζφγοβμξ ζημ ζφγοβμ: 

- Ζμίηα, ιε ημ κα νμοθάξ ηδκ ημζθζά ζμο ηδκ χνα πμο γοβίγεζαζ, δεκ πνυηεζηαζ κα δείλεζ θζβυηενα 

ηζθά δ γοβανζά! 

- Ομ λένς, ανε Θανίηα! 

- Ουηε βζαηί ηδ νμοθάξ; 

- Γζα κα δς ηζ βνάθεζ δ γοβανζά! 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ζζημνία «ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΘΑΗ ΡΝ ΤΑΟΑΘΗ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=lCzIU9ybRY8 

https://www.youtube.com/watch?v=lCzIU9ybRY8
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 τμάμσηςη 28η 

 

αββασξκύπιακξ,  

14 - 15 Μαΐξτ 2016 

Φπηςιμξοξίηςε έντομα  

σξ καλξκαίπι ςξτ! 
 

 

Eπψσήςειρ:   

(Λζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ παναηάης ηείιεκμ). 

1. Μμζεξ πανέξ ιπμνεί κα ιαξ πνμζθένεζ ημ ηαθμηαίνζ; 

2. Μχξ ιπμνμφιε κα αλζμπμζήζμοιε ηζξ πάνεξ αοηέξ πνμξ υθεθυξ ιαξ; 

3. Ππάνπμοκ ζδιεία πμο πνέπεζ κα πνμζέλμοιε ημ ηαθμηαίνζ; 

4. Θε πμζμξ ηνυπμοξ ιπμνμφιε ημ ηαθμηαίνζ κα ακεθμδζαζεμφιε βζα ημκ ενπυιεκμ 

πεζιχκα; 

 

 

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...  

 

Ηέκε πςξ ημ ηαθμηαίνζ είκαζ εοηαζνία λεημφναζδξ, πενζπθάκδζδξ ηζ ακέιεθδξ γςήξ βζα υθμοξ ιαξ… 

Ηέκε πςξ ημ ηαθμηαίνζ είκαζ εοηαζνία επαθήξ ιε ηδ θφζδ (ηδ εάθαζζα ή ημ αμοκυ), βκςνζιίαξ 

άβκςζηςκ ηυπςκ, ακενχπςκ, κμμηνμπζχκ η.θπ…. 

Ηέκε, πάθζ, πςξ ημ ηαθμηαίνζ είκαζ ιζα εαοιάζζα εοηαζνία βκςνζιίαξ ιε ημοξ ακενχπμοξ πμο 

αβαπάιε, επαθήξ ιε ηδκ μζημβέκεζά ιαξ [πμο … πυζμ (ηαθά) αθεπυιαζηε ημκ οπυθμζπμ πνυκμ υθμζ 

απαζπμθδιέκμζ ιε ηζξ δμοθεζέξ ηαζ ηα δζααάζιαηά ιαξ;], επαθήξ ηαζ ιε ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ιαξ 

αηυιδ… 

Ηέκε, ηέθμξ, πςξ ημ ηαθμηαίνζ είκαζ ηαζ δ εοηαζνία κα λεθφβεζ ηακείξ απ‘ ηα υπμζα πνμαθήιαηά 

ημο… 

Ιαζ, υθα αοηά είκαζ ημ ηαθμηαίνζ, παζδζά, ηζ άθθα αηυιδ πμο εα ιπμνμφζαιε κα πνμζεέζμοιε. 

Ώκαιθζζαήηδηα, είκαζ ιζα ζπμοδαία δζέλμδμξ, έκα ελαζνεηζηυ δχνμ ημο Θεμφ ζ‘ ειάξ, ανηεί… 

 Ια ημ πεζνζζημφιε ζςζηά! 

 Ια ημ εηιεηαθθεοημφιε υπςξ πνέπεζ!  

 Ια ιδκ ημ πάζμοιε ςξ εοηαζνία πμο είκαζ!  

 Ζαζ ιε δου θυβζα κα ημ πνδζζιμπμζήζμοιε έλοπκα! 

Γζαηί ιμκάπα έηζζ εα ιπμνέζμοιε κα επακέθεμοιε ακάθαθνμζ, λεημφναζημζ ηαζ ακακεςιέκμζ ζημοξ 

ζηίαμοξ ηαζ ηζξ παθαίζηνεξ ιαξ ηδ κέα πνμκζά, μπυηε ηαζ εα έπμοιε ζαθχξ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα. 

Ιαζ, ηα πάκηα ελανηχκηαζ απυ ιαξ! 

Άναβε πςξ… 

 εα ένεμοιε ζ‘ επαθή ιε ηδ θφζδ, δζαζηεδάγμκηαξ ηδ κφπηα  ηαζ … ημζιμφιεκμζ ηδκ διένα, 

ακηζζηνέθμκηαξ έηζζ ηδ θοζζηή ηάλδ ηςκ πναβιάηςκ; 
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 εα ακακεςεμφιε υηακ δζαζημνπίγμοιε ζ‘ υ,ηζ ακμφζζμ ηζ αιανηςθυ ημκ εαοηυ ιαξ, βζαηί αοηυ 

ζδιαίκεζ δ θέλδ «δζαζηεδάγς» (πνμένπεηαζ απ‘ ημ νήια δζαζηεδάκοιιζ πμο ζδιαίκεζ ηαηαζπαηαθχ, 

δζαζημνπίγς, …); 

 εα έθεμοιε ζ‘ επαθή ιε ημοξ άθθμοξ (βμκείξ, αδέθθζα, παππμφδεξ, θίθμοξ η.θπ) ςξ ηαζ ημκ 

εαοηυ ιαξ αηυιδ, υηακ είιαζηε «ημθθδιέκμζ» ζε ηάπμζα μευκδ (ηδθευναζδξ, δθεηην. οπμθμβζζηή, 

δθεηηνμκζημφ παζπκζδζμφ, ηζκδημφ η.θπ); 

 εα λεθφβμοιε απ‘ ηα πνμαθήιαηά ιαξ, ζδζαίηενα εηείκα πμο πνμένπμκηαζ απυ εκμπέξ, ακ 

επζγδημφιε υ,ηζ αιανηςθυ οπάνπεζ εηεί πμο εα πάιε; 

Ημζπυκ, ζη‘ αθήεεζα, αοηή δεκ είκαζ έλοπκδ πνήζδ ημο ηαθμηαζνζμφ!  

Βλάθθμο υζα ιαξ πνμζθένεζ δ αιανηία, υθα ημοξ ακυδηα είκαζ!  

Ζαζ παβίδεξ δζηέξ ηδξ είκαζ υηζ ιαξ δδιζμονβεί εεζζιυ, ελάνηδζδ ηαζ δμοθεία!  

θα εηείκα πμο δεκ ιαξ αθήκμοκ κα ηάκμοιε αοηυ πμο ηαηά αάεμξ εέθμοιε, αοηυ πμο έπμοιε 

ηυζμ πμθφ ακάβηδ, αοηυ πμο πνέπεζ.  

Ιαζ, ηίπμηα έλοπκμ δεκ οπάνπεζ ζημ πχνμ ηδξ αιανηίαξ, πανά ιυκμ υ,ηζ ζηέθηεηαζ βζα κα ιαξ 

οπμδμοθχζεζ! 

 Έλοπκμ είκαζ ηάεε ηζ πμο πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα ηδκ απμθφβμοιε! 

 Έλοπκμ είκαζ αοηυ ιε ημ μπμίμ ηδκ οπενααίκμοιε! 

 Έλοπκμ είκαζ υ,ηζ ιαξ ηναηά εθεφεενμοξ βζα κα ηάκμοιε εηείκμ πμο υκηςξ αλίγεζ! 

Ώκ ημ ηαημνεχζμοιε αοηυ, ηαζ ςξ ημ ααειυ αέααζα πμο εα ημ επζηφπμοιε, πυζμ δεκ εα αθθάλεζ δ 

γςή ιαξ ιε ηδκ μνεή εηιεηάθθεοζδ ημο ηαθμηαζνζμφ, αοηήξ ηδξ ιεβάθδξ εοθμβίαξ ημο Θεμφ ζηδ γςή 

ιαξ! Μυζα δεκ εα επζηφπμοιε βζα ημκ ακεθμδζαζιυ ιαξ ζημκ επενπυιεκμ πεζιχκα! Ζαζ ημ 

ζπμοδαζυηενμ, πςνίξ κα θένμοιε πάθζ ζηζξ ααθίηζεξ ιαξ ηα υπμζα πνμαθήιαηά ιαξ, εηείκα πμο 

ηνφπςζακ εηεί ηυηε πμο θεφβαιε.  Ζαζ ημ πεζνυηενμ, ελαζνεηζηά δζμβηςιέκα! 

Ξηεθεείηε ημ θίθμζ… 

Κ. Γ. Παπαδθμθτρακόπουλοσ 

 

Η ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗ ΑΓΙΑ ΕΤΥΗΜΙΑ ΣΟΝ ΌΙΟ ΠΑΪΙΟ! 

 

Ήηακ ζηδκ αοθή ηδξ Ζαθφαδξ ημο μ  Γένμκηαξ (ΜαΎζζμξ), υηακ ημκ επζζηέθεδηε ηάπμζμ πκεοιαηζηυ 

ημο ηέηκμ. Βπακεθάιαακε ζοκεπχξ απυ ηδκ ηανδζά ημο: «Αυλα ζμζ μ Θευξ», πάθζκ ηαζ πμθθάηζξ. Ξε 

ιζα ζηζβιή μ Γένμκηαξ ημο είπε: «Ώπνδζηεφεηαζ ηακείξ ιε ηδκ ηαθή έκκμζα»; 

-Μμζυξ, Γένμκηα; 

-Ήζοπα ηαευιμοκ ζημ Ζεθθί ιμο, ήνεε ηαζ ιε παθάαςζε. Σναία πενκμφκ επάκς. 

-Οζ ζοιααίκεζ, Γένμκηα; 

-Θα ζμο πς, αθθά ιδκ ημ πεζξ ζε ηακέκακ.  

Ομο δζδβήεδηε ηυηε ημ έλδξ: «Βίπα βονίζεζ απυ ημκ ηυζιμ, υπμο είπα αβεζ βζα έκα εηηθδζζαζηζηυ 

εέια. (Θε ημ ιαηανίηδ Ονίηζδ). 

Οδκ Ονίηδ, ηαηά δ χνα 10 ημ πνςί, ήιμοκ ιέζα ζημ Ζεθί ιμο ηαζ έηακα ηζξ νεξ. Ώημφς πηφπδια 

ζηδκ πυνηα ηαζ ιζα βοκαζηεία θςκή κα θέεζ: «Αζ' εοπχκ ηςκ αβίςκ Μαηένςκ διχκ…». Ξηέθεδηα: 

«Μχξ ανέεδηε βοκαίηα ιέζα ζημ νμξ;». Βκ ημφημζξ έκζςζα ιζα εεία βθοηφηδηα ιέζα ιμο ηαζ 

νχηδζα: 

-Μμζμξ είκαζ; 

-Δ Βοθδιία! (απακηά). 

-Ξηεθηυιμοκ, «πμζα Βοθδιία; Θήπςξ ηαιζά βοκαίηα έηακε ηαιζά ηνέθα ηαζ ήνεε ιε ακδνζηά ζημ 

νμξ; Οχνα ηζ κα ηάκς;». Κακαπηοπά. Νςηάς: «Μμζμξ είκαζ;». «Δ Βοθδιία», άπακηα ηαζ πάθζ. 

Ξηέθημιαζ ηαζ δεκ ακμίβς. Ξηδκ ηνίηδ θμνά πμο πηφπδζε, άκμζλε ιυκδ ηδξ δ πυνηα, πμο είπε ζφνηδ 

απυ ιέζα. Άημοζα αήιαηα ζημκ δζάδνμιμ. Μεηάπηδηα απυ ημ Ζεθί ιμο ηαζ αθέπς ιζα βοκαίηα ιε 

ιακδήθα. Οδκ ζοκυδεοε ηάπμζμξ, πμο έιμζαγε ιε ημκ Βοαββεθζζηή Ημοηά, μ μπμίμξ ελαθακίζεδηε. 
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Μαν‘ υθμ πμφ ήιμοκ ζίβμονμξ υηζ δεκ είκαζ ημο πεζναζιμφ, βζαηί θαιπμημπμφζε, ηδκ νχηδζα πμζα 

είκαζ· 

-Δ ιάνηοξ Βοθδιία, (απακηά). 

-Ώκ είζαζ δ ιάνηοξ Βοθδιία, έθα κα πνμζηοκήζμοιε ηδκ Ώβία Ονζάδα. ,ηζ ηάκς εβχ κα ηάκδξ ηαζ 

ζο. 

Θπήηα ζηδκ Βηηθδζία, ηάκς ιζα ιεηάκμζα θέβμκηαξ: «Βζξ ημ υκμια ημο Μαηνυξ». Ομ επακέθααε ιε 

ιεηάκμζα. «Ζαζ ημο Πζμφ». «-Ζαζ ημο Πζμφ», είπε ιε ρζθή θςκή. 

-Μζμ δοκαηά, κ‘ αημφς, είπα ηαζ επακέθααε δοκαηυηενα. 

-Βκχ ήηακ αηυια ζημ δζάδνμιμ έηακε ιεηάκμζεξ, υπζ πνμξ ηδκ Βηηθδζία, αθθά πνμξ ημ Ζεθί ιμο. 

Ξηδκ ανπή παναλεκεφηδηα, αθθά ιεηά εοιήεδηα υηζ είπα ιζα ιζηνή πάνηζκδ εζημκίηζα ηδξ Ώβίαξ 

Ονζάδμξ, ημθθδιέκδ ζε λφθμ, πάκς απυ ηδκ πυνηα ημο Ζεθζμφ ιμο. Ώθμφ πνμζηοκήζαιε ηαζ βζα ηνίηδ 

θμνά. 

-«Ζαζ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ» 

Θεηά είπα: «Οχνα, κα ζε πνμζηοκήζς ηαζ εβχ». Οδκ πνμζηφκδζα ηαζ αζπάζηδηα ηα πυδζα ηδξ ηαζ 

ηδκ άηνδ ηδξ ιφηδξ ηδξ. Ξημ πνυζςπμ ημ εεχνδζα ακαίδεζα κα ηδκ αζπαζεχ. 

-Όζηενα ηάεζζε δ Ώβία ζημ ζηαικάηζ ηαζ εβχ ζημ ιπαμοθάηζ ηαζ ιμο έθοζε ηδκ απμνία πμο είπα 

(ζημ εηηθδζζαζηζηυ εέια). 

-Θεηά ιμο δζδβήεδηε ηδκ γςή ηδξ. Ήλενα υηζ οπάνπεζ ιζα αβία Βοθδιία, αθθά ημκ αίμ ηδξ δεκ ημκ 

ήλενα. ηακ ιμο δζδβείημ ηα ιανηφνζα ηδξ, υπζ απθχξ ηα άημοβα, αθθά ζακ κα ηα έαθεπα· ηα γμφζα. 

Έθνζλα! Μα, πα, πα! 

-Μχξ άκηελεξ ηέημζα ιανηφνζα; νχηδζα. 

-Ώκ ήλενα ηζ δυλα έπμοκ μζ Άβζμζ, εα έηακα υ,ηζ ιπμνμφζα κα πενάζς πζμ ιεβάθα ιανηφνζα. 

-Θεηά απ‘ αοηυ ημ βεβμκυξ βζα ηνεζξ ιένεξ δεκ ιπμνμφζα κα ηάκς ηίπμηα. Ξηζνημφζα ηαζ ζοκεπχξ 

δυλαγα ημκ Θευ. Λφηε κα θάς, μφηε ηίπμηα… ζοκεπχξ δμλμθμβία». 

Ξε επζζημθή ημο ακαθένεζ: «Ξ‘ υθδ ιμο ηδ γςή δεκ εα ιπμνέζς κα ελμθθήζς ηδκ ιεβάθδ ιμο 

οπμπνέςζδ ζηδκ αβία Βοθδιία, δ μπμία εκχ ήηακ άβκςζηδ ιμο ηαζ πςνίξ κα είπε ηαιζά οπμπνέςζδ, 

ιμο έηακε αοηή ηδκ ιεβάθδ ηζιή…». 

Αζδβμφιεκμξ ημ βεβμκυξ πνυζεεζε ιε ηαπείκςζδ υηζ πανμοζζάζηδηε δ αβία Βοθδιία, «υπζ βζαηί ημ 

αλίγς, αθθά επεζδή ιε απαζπμθμφζε εηείκμ ημκ ηαζνυ έκα εέια πμο είπε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ 

Βηηθδζίαξ βεκζηά, ηαζ βζα δφμ άθθμοξ θυβμοξ». 

Βκηφπςζδ έηακε ζημκ Γένμκηα «πχξ αοηή δ ιζηνμηαιςιέκδ ηαζ αδφκαηδ άκηελε ηυζα ιανηφνζα; 

Ια πεζξ ήηακ ηαιία… (εκκμμφζε ζςιαηχδδξ ηαζ δοκαηή). Θζα ζηαθζά ήηακ». 

Θέζα ζε αοηήκ ηδκ παναδεζζέκζα ηαηάζηαζδ ζοκέεεζε πνμξ ηζιήκ ηδξ Ώβίαξ έκα ζηζπδνυ 

πνμζυιμζμ: «Μμίμζξ εοθδιζχκ άζιαζζκ εοθδιήζςιεκ ηδκ Βοθδιίακ, ηδκ ηαηαδεπεείζακ απυ άκςεεκ 

ηαζ επζζηεθεείζαζακ ηάημζημκ ιμκαπυκ εθεεζκυκ εκ ηδ Ζαράθα. Βη ηνίημο ηδκ εφνακ πάθζκ ημο 

έηνμοζε ηεηάνηδ δκμίπεδ ιυκδ εη εαφιαημξ ηαζ εζζεθεμφζα ιε μονάκζμκ δυλακ, ημο Ρνζζημφ δ 

Θάνηοξ, πνμζηοκμφκηεξ μιμφ Ονζάδα ηδκ Ώβίακ». 

Ζαζ έκα ελαπμζηεζθάνζμ ηαηά ημ «Ομζξ ιαεδηαίξ ζοκέθεςιεκ…», πμο άνπζγε: «Θεβαθμιάνηοξ 

έκδμλε ημο Ρνίζημο Βοθδιία, ζ‘ αβαπχ πμθφ-πμθφ ιεηά ηδκ Μακαβία…». (Φοζζηά αοηά δεκ ηα είπε βζα 

θεζημονβζηή πνήζδ, μφηε ηα έραθθε δδιμζίςξ). 

Μανά ηδκ ζοκήεεζά ημο αβήηε πάθζ ζηδκ Ξμονςηή ηαζ έηακε ηζξ αδεθθέξ ιεηυπμοξ αοηήξ ηδξ 

μονάκζαξ πανάξ. Θε ηδκ αμήεεζά ημο ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο αβζμβνάθδζακ ηδκ Ώβία, υπςξ ημο 

ειθακίζεδηε. 

Λ Γένμκηαξ θζθμηέπκδζε ημ ανκδηζηυ ηδξ εζηυκμξ ηδξ Ώβίαξ ζε ιήηνα αηζάθζκδ ιε ηδκ μπμία έηακε 

πνεζζανζζηά εζημκάηζα ηαζ ηα ιμίναγε εοθμβία ζημοξ πνμζηοκδηέξ εζξ ηζιήκ ηδξ αβίαξ Βοθδιίαξ. Ζαηά 

ημ ζηάθζζια δοζημθεφηδηε κα ηάκδ ηα δάπηοθα ημο ανζζηενμφ ηδξ πενζμφ. Βίπε: «Μαζδεφηδηα κα 

ηάκς ημ πένζ ηδξ, αθθά ιεηά έααθα έκακ ηαθυ θμβζζιυ: «Ίζςξ επεζδή ηαζ εβχ ηδκ παίδερα ηδκ 

ηαδιέκδ». 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:  

 

1. Το μπακάλικο 
Οα παζδζά ηάεμκηαζ ακά ελάδεξ ζε ηφηθμοξ. Ξηδ ιέζδ ηάεε ελάδαξ είκαζ ημπμεεηδιέκα πμθθά 

θαζυθζα, νφγζ, ζζηάνζ, θαηέξ, ιπζγέθζα ηαζ νεαζεζά. Οα Ηπαζδζά δζαθέβμοκ έκα απυ αοηά ηα είδδ. 

Όζηενα δέκμοκ ηα ιάηζα ημοξ ηαζ πνέπεζ ιε ηδκ αθή κα ακαβκςνίζμοκ ηαζ κα ιαγέρμοκ ημ είδμξ πμο 

δζάθελακ. 

 

2. Τραγουδιςτζσ παροιμίεσ 
Έκα παζδί απυ ηάεε μιάδα αβαίκεζ έλς βζα θίβμ. Οα οπυθμζπα δζαθέβμοκ ιζα πανμζιία. Ζάεε παζδί 

ακαθαιαάκεζ κα πεζ ιία θέλδ ηδξ πανμζιίαξ ή ιζα θνάζδ. Θεηά θςκάγμοκ ηα παζδζά πμο είκαζ έλς ηαζ 

υθμζ επακαθαιαάκμοκ ηδκ θέλδ ημοξ ή ηδ θνάζδ ημοξ ηναβμοδζζηά ηαζ δοκαηά. Ξημπυξ είκαζ κα 

ιακηέρμοκ ηδκ πανμζιία. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: 
Ξημ ιάεδια ηδξ Γεςβναθίαξ: 

– Οάηδ, βζα δείλε ιαξ ζημ πάνηδ πμφ είκαζ δ Ώιενζηή. 

– Βδχ! 

– Θπνάαμ παζδί ιμο. 

– Οχνα εζφ Ομηέ, βζα πεξ ιαξ, πμζμξ ακαηάθορε ηδκ Ώιενζηή; 

– Λ Οάηδξ! 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: 
Δ δζδαηηζηή ηαζκία «ΡΝ ΘΝΟΗΡΠΗ ΞΝ ΑΦΖΠΔ ΑΦΥΛΝ ΡΝΛ ΘΝΠΚΝ» ζημ ζφκδεζιμ: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MW46cu0UM8  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_MW46cu0UM8
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Π α ο ά ο ς η μ α 
 

Άγγεινπ Γθνύλε 

Θεμθυβμο – Ώνπδβμφ Ζαηαζηδκχζεςκ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΓηηάάιιννγγννοο    

ΔΔιιεεππζζεεξξίίααοο  
  

  

  

  

  

ΠΠππεεφφεεοοκκεεξξ  ααππαακκηηήήζζεεζζξξ  

ζζεε  εεθθεεφφεεεεννεεξξ  εεννςςηηήήζζεεζζξξ  ηηςςκκ  ηηααηηααζζηηδδκκςςηηχχκκ  ιιααξξ  
  

 
 

 

 

 

 

 

Ηεοηάδα 2013 
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Ξ  ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α 

 Μνυθμβμξ 

 Γζαηί μζ δφμ Βηηθδζίεξ (Αοηζηή ηαζ Ώκαημθζηή) δεκ πνμζπαεμφκ κα εκςεμφκ λακά;   

 Μμζα είκαζ δ βκχιδ ηδξ Βηηθδζίαξ βζα ημοξ θαενμιεηακάζηεξ;  

 Γζαηί μζ βοκαίηεξ δεκ επζηνέπεηαζ κα ιπμοκ ζημ Εενυ ή κα πεζνμημκδεμφκ Εενείξ;  

 Γζαηί ζηδκ Βηηθδζία υθα δζααάγμκηαζ ζηδκ Ώνπαία Βθθδκζηή απυ ηδ ζηζβιή πμο ιζθάιε κέα; 

Ηίβμζ ηαηαθαααίκμοκ ηα θεβυιεκα...  

 Γζαηί δ Βηηθδζία έπεζ πενζμοζία;  

 Οζ είκαζ μ ζαηακζζιυξ; 

 Οζ είκαζ μζ ελμνηζζιμί; 

 Λ Εμφδαξ υκηςξ πνυδςζε ημκ Ρνζζηυ ή ημκ έααθε Βηείκμξ κα ημ ηάκεζ βζα κα ακαζηδεεί;  

 Οζ έπεηε κα πείηε βζα ημοξ Θαζυκμοξ;  

 Γζαηί κα πζζηεφς ζημκ Θευ; Μείηε ιμο έκα θυβμ! 

 Οί πζζηεφεηε βζα ηα ηοπενά παζπκίδζα;  

 Οζ πζζηεφεηε βζα ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ;  

 Μυηε κμιίγεηε υηζ εα βίκεζ δ Αεοηένα Μανμοζία;  

 Γζαηί ζημκ Ρνζζηζακζζιυ δεκ απεζημκίγεηαζ μ Θευξ;  

 Γζαηί μ Αεζπυηδξ δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα πακηνεοηεί;  

 Μχξ ηναηζέηαζ ηνοθυ ημ εέια ηδξ ελμιμθυβδζδξ;  

 Ηέκε υηζ εα ειθακζζηεί μ ακηίπνζζημξ ιε ηδ ιμνθή ημο Ρνζζημφ βζα κα ιαξ πάνεζ ιαγί ημο. 

Βίκαζ αθήεεζα; Ζαζ πζμ βεκζηά, πμζα είκαζ δ βκχιδ ζαξ ζπεηζηά ιε ηδκ Αεοηένα Μανμοζία ηαζ 

ημκ Ώκηίπνζζημ; 

 Μχξ ιπμνεί έκαξ ηθδνζηυξ (ηαζ βεκζηά Ρνζζηζακυξ) κα είκαζ ηυζμ πζζηυξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

ηαεδιενζκμφξ πεζναζιμφξ; 

 Γζαηί μ Θευξ άθδζε ημκ Δνχδδ κα ζημηχζεζ ηα παζδζά ηαζ δεκ ηα πνμθφθαλε;  

 Μυζα μκυιαηα έπεζ δ Μακαβία;  

 Μυζεξ ενδζηείεξ οπάνπμοκ ζήιενα;  

 Μυζεξ θμνέξ ημ πνυκμ εα πνέπεζ κα ελμιμθμβείηαζ ηάπμζμξ;  

 Βίκαζ οπμπνεςηζηά ηα νάζα ηαζ ηα βέκζα βζα ημοξ ζενείξ; Ώκ ηάπμζμξ παπάξ πάνεζ ζφκηαλδ 

ιπμνεί κα αβάθεζ ηα νάζα;  

 Οζ έπεηε κα πείηε βζα ηα ζηάκδαθα ζηδκ Βηηθδζία (π.π. οπυεεζδ ΐαημπαζδίμο); 

 Ιμιίγεηε υηζ μ Ξαηακάξ πνμζαάθθεζ ιυκμ αοημφξ πμο πζζηεφμοκ;  

 Γζαηί δε βκςνίγμοιε ημ θφθμ ηςκ Ώββέθςκ;  

 Μμφ μθείθεηαζ ζημ Ξπίζια ακάιεζα ζηδκ Λνευδμλδ ηαζ ηδ Νςιαζμηαεμθζηή Βηηθδζία;  
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Ξ ξ ό ι ν γ ν ο 

Δ ημπζηή ιαξ Βηηθδζία αθέπεζ ημ εεζιυ ηαζ ημκ πχνμ ηςκ Ζαηαζηδκχζεςκ ςξ ιία άνζζηδ 

εοηαζνία δζαθυβμο ηαζ επζημζκςκίαξ ιε ηδ κέα βεκζά. Λζ ηαηαζηδκςηέξ ιπμνμφκ ζε ηάεε ζηζβιή ημο 

πνμβνάιιαημξ κα ένεμοκ ζε δζάθμβμ, ζογδηχκηαξ εκ αβάπδ ηαζ εθεοεενία υ,ηζ ημοξ απαζπμθεί ιε ημκ 

Βπίζημπμ, ημκ πκεοιαηζηυ ηδξ ηαηαζηήκςζδξ, ημκ ανπδβυ, ηα ζηεθέπδ. Θπμνμφκ κα ιμζναζημφκ 

πνμαθδιαηζζιμφξ, κα ηαηαεέζμοκ εκζηάζεζξ, κα εέζμοκ ενςηήιαηα βφνς απυ μπμζαδήπμηε πηοπή 

ηδξ κεακζηήξ ηαεδιενζκυηδηαξ. 

Θε ηδκ εοθμβία ημο Βπζζηυπμο ιαξ π. Θεμθίθμο, μ εεμθυβμξ ηαζ ζοββναθέαξ η. Άββεθμξ Γημφκδξ 

ζοκεπίγεζ κα ηαηαεέηεζ ημ κεακζηυ ημο πάεμξ βζα ηδκ Ζαηαζηήκςζδ ηαζ ηδκ πμθφηζιδ πείνα ημο απυ ηδ 

δζαημκία ηςκ κέςκ βζα 14 πνυκζα ηχνα ζηδκ Ε. Θδηνυπμθή ιαξ.  

Θέθμκηαξ ζοκεπχξ κα πνμζθένεζ ηάηζ ηαζκμφνζμ ζηα παζδζά ιαξ, «έηακε αβάπδ» ηαζ έδςζε 

ζφκημιεξ, αθθά πενζεηηζηέξ απακηήζεζξ ζε ενςηήιαηα πμο έεεζακ ηαηαζηδκςηέξ ή ιέθδ ηςκ 

Βκμνζαηχκ ιαξ Ξοκηνμθζχκ ζπεηζηά ιε εέιαηα πίζηδξ, θαηνείαξ ηαζ γςήξ. Ομκ εοπανζζημφιε εενιά 

ηαζ βζ‘ αοηή ημο ηδκ πνμζθμνά, ηαεχξ ηαζ ημκ έηενμ πυθμ ηδξ δζαθμβζηήξ ζογήηδζδξ: αοημφξ πμο 

έεεζακ ηα ενςηήιαηα. Βοπανζζηίεξ εενιέξ μθείθμκηαζ αηυιδ ζημ Ημοηά Ηάγανδ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ 

ενςηήζεςκ ηαζ ζημκ η. Γζχνβμ ΐζμθζδάηδ βζα ηδ δαηηοθμβνάθδζδ ηςκ ηεζιέκςκ. 

Βοπυιαζηε, ηέθμξ, ηαθή ακάβκςζδ ζε υπμζμκ ηναηάεζ ζηα πένζα ημο ημ ηεφπμξ αοηυ ςξ εκεφιζμ 

ηδξ θεηζκήξ ηαηαζηδκςηζηήξ πενζυδμο αβμνζχκ Γοικαζίμο - Ηοηείμο ηαζ πενζιέκμοιε κέεξ, θνέζηζεξ 

ενςηήζεζξ, βζα κα ημκ ... ημονάζμοιε ηαζ πάθζ! 
Ζαηαζηήκςζδ, 26 Εμοθίμο 2013 

 

 

π. Εςακκίηζμξ Γαιπέθδξ 

 

 

Δ ξ σ η α π ν θ ξ ί ζ ε η ο 

 

1. Γιασί ξι δύξ Εκκληςίερ (Δτσική και Αμασξλική) δεμ οπξςοαθξύμ μα εμψθξύμ 

ναμά;   

 Δ δζαίνεζδ ημο πνζζηζακζημφ ηυζιμο είκαζ ιία ηναβςδία ηαζ ιία μδοκδνή ηαηάζηαζδ. Βίκαζ βεβμκυξ 

υηζ ηδκ πνςημαμοθία βζα εκςηζηέξ πνμζπάεεζεξ ιεηά ημ Ξπίζια (1054 ι.Ρ.) ακαθάιαακε ζπεδυκ 

πάκημηε δ Λνευδμλδ Ώκαημθή, οπυ ηδκ πίεζδ ηδξ πμνείαξ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ βζ‘ αοηυ δ Ώκαημθή 

ήηακ ιυκζια ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ. Λζ πνμζπάεεζεξ πμο έβζκακ βζα ηδκ Έκςζδ ηςκ Βηηθδζζχκ ήηακ:  

 1073, επί Ώοημηνάημνα Θζπαήθ Γ΄ Μαναπζκάηδ ηαζ Μάπα Γνδβμνίμο Γ΄ 

 1095, επί Ώοημηνάημνα Ώθελίμο Ώ΄ Ζμικδκμφ ηαζ Μάπα Λοναακμφ ΐ΄ 

 1111 ή 1113, επί Ώοημηνάημνα Ώθελίμο Ώ΄ Ζμικδκμφ 

 1135, επί Ώοημηνάημνα Εςάκκδ ΐ΄ Ζμικδκμφ  

 1170, επί Ώοημηνάημνα Θακμοήθ Ώ΄ Ζμικδκμφ ηαζ Μάπα Ζαθθίζημο Γ΄ 

 Βπί Μάπα Εκκμηεκηίμο Γ΄ 

 Βπί Ώοημηνάημνα Εςάκκμο Γ΄ Αμφηα ΐαηάηγδ (πνχημ ιζζυ 13μο αζχκα ηαζ 1254, επί 

Ώοημηνάημνα Θεμδχνμο ΐ΄ ημο Ηάζηανδ  

 1274, επί Ώοημηνάημνα Θζπαήθ Δ΄ ημο Μαθαζμθυβμο 

 1333, 1339, επί Ώοημηνάημνα Ώκδμνκίημο Γ΄ ημο Μαθαζμθυβμο ηαζ ημο Μάπα ΐεκέδζηημο ημο ΐ΄ 

 (1369)Βπί Ώοημηνάημνα Εςάκκδ Β‘ ημο Μαθαζμθυβμο ηαζ ηςκ Μαπχκ Εκκμηεκηίμο ημο ΞΟ΄ ηαζ 

Λοναακμφ ημο ΐ΄  
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 1438-1439, επί Ώοημηνάημνα Εςάκκδ Δ΄ Μαθαζμθυβμο ηαζ ηςκ Μαπχκ Θανηίκμο ημο Β΄ ηαζ 

Βοβεκίμο ημο Α΄ 

Ζαζ μζ έκηεηα πνμζπάεεζεξ ηδξ έκςζδξ ηςκ δφμ Βηηθδζζχκ απέηοπακ βζα πμθθμφξ ηαζ δζάθμνμοξ 

θυβμοξ, ηονίςξ υιςξ ελαζηίαξ ηδξ αλίςζδξ ηςκ Μαπζηχκ κα οπμηαπεμφκ μζ Λνευδμλμζ ζηδκ ελμοζία 

ημο Μάπα. 

Ώπυ ημ 1963 μ δζάθμβμξ ζοκεπίγεηαζ … 

 

2. Πξια είμαι η γμώμη σηρ Εκκληςίαρ για σξτρ λαθπξμεσαμάςσερ;  

Ζαηανπήκ πνέπεζ κα πμφιε υηζ ημ ιεηακαζηεοηζηυ πνυαθδια αθμνά ηδκ Μμθζηεία ηαζ δ επίθοζή ημο 

είκαζ δζηή ηδξ εοεφκδ. Λθείθεζ δ Μμθζηεία ζμαανά ηαζ οπεφεοκα κα ημ ακηζιεηςπίζεζ ηαζ υπζ κα ημ 

εηιεηαθθεφεηαζ εηθμβζηά ή αηυια ηαζ μζημκμιζηά.  

Γζα ηδκ Βηηθδζία:  

 μ ιεηακάζηδξ δεκ είκαζ ημ παζδί εκυξ ηαηχηενμο Θεμφ αθθά μ λέκμξ, μ αδεθθυξ ημο Ρνζζημφ 

πμο πνέπεζ κα ημκ θνμκηίζς, κα ημκ βκςνίζς, κα επζημζκςκήζς ιαγί ημο 

 ζε ηαιία πενίπηςζδ θφζδ δεκ είκαζ έκαξ ζφβπνμκμξ άθθμο ηφπμο Ζαζάδαξ, δεκ είκαζ θφζδ μζ 

«πςιαηενέξ» ακενχπςκ 

 μ ηάεε ιεηακάζηδξ είκαζ πνυζςπμ, είκαζ άκενςπμξ υπςξ ηαζ ακ δζαιμνθχεδηε ιέζα ζηζξ 

ζοκεήηεξ γςήξ, πμο έγδζε 

 δ Βηηθδζία ηαεδιενζκά δζαημκεί υθμοξ εηείκμοξ πμο θεάκμοκ ζηδκ πυνηα ηδξ 

 ζημ ιέηνμ πμο μ ιεηακάζηδξ ή ηαζ μ κηυπζμξ πανακμιεί πνέπεζ κα έπεζ απέκακηί ημο ιία 

Μμθζηεία πμο εα επζαάθθεζ πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ ημκ Ιυιμ ηαζ ηδκ Αζηαζμζφκδ ηαζ δε εα είκαζ 

πανάθοηδ ηαζ ακίηακδ ζηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. Θδκ λεπκάηε επίζδξ υηζ δ πείκα ηαζ δ ακέπεζα μδδβμφκ 

πμθθέξ θμνέξ ζηδκ παναααηζηυηδηα 

 ηέθμξ, δ Βθθάδα, ζακ Μμθζηεία, εα πνέπεζ κα δέπεηαζ εηείκμ ημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ 

ιεηακαζηχκ πμο ιπμνεί κα δεπεεί ηαζ υπζ ιεβαθφηενμ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ.  

 

3. Γιασί ξι γτμαίκερ δεμ εοισπέοεσαι μα μοξτμ ςσξ Ιεπό ή μα φειπξσξμηθξύμ 

Ιεπείρ;  

 Μνέπεζ κα πμφιε υηζ δ είζμδμξ ζημ Άβζμ ΐήια (Εενυ) απαβμνεφεηαζ υπζ ιυκμ ζηζξ βοκαίηεξ αθθά 

ηαζ ζημοξ άκδνεξ, ζε ηάεε θασηυ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Ζακυκεξ ηδξ Βηηθδζίαξ. Ομ Εενυ είκαζ ηυπμξ 

Εενυξ ιυκμκ βζα ημοξ ηθδνζημφξ. Βπζηνέπεηαζ δ πνμζςνζκή παναιμκή ζε αοηυ ζε ηάπμζμοξ θασημφξ 

πμο έπμοκ εοπή απυ ημκ Βπίζημπμ πνμηεζιέκμο κα αμδεμφκ ημκ Εενέα. Δ εοπή ημο Βπζζηυπμο δίκεηαζ 

ηαζ ζε βοκαίηεξ.  

 ζμκ αθμνά ηδκ πεζνμημκία ηςκ βοκαζηχκ, αοηή απαβμνεφεηαζ απυθοηα ζηδκ Λνευδμλδ ηαζ 

ηδ Νςιαζμηαεμθζηή Βηηθδζία. Ξημοξ Μνμηεζηάκηεξ δεκ ηίεεηαζ γήηδια βζαηί δεκ έπμοκ ζενμζφκδ ηαζ 

ζενείξ. Λζ Ώββθζηακμί έπμοκ πεζνμημκήζεζ βοκαίηεξ ζενείξ, ιε απμηέθεζια ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

Ώββθζηακζηήξ Βηηθδζίαξ κα δδιζμονβδεεί Ξπίζια, ιε απμηέθεζια κα απεζθείηαζ μ εεμθμβζηυξ δζάθμβμξ 

ιεηαλφ Λνεμδυλςκ ηαζ Ώββθζηακχκ. Ομ γήηδια ηδξ πεζνμημκίαξ ηςκ βοκαζηχκ δεκ είκαζ δμβιαηζηυ 

αθθά εέια πανάδμζδξ. Αεκ είκαζ εέια δζαπςνζζιμφ ηςκ θφθςκ. Βίκαζ ανπαίμξ εεζιυξ πμο 

παναδυεδηε ζηδκ Βηηθδζία ηαζ πμο ηακείξ πμηέ δεκ αιθζζαήηδζε.  

Δ βοκαίηα είκαζ ζζυηζιδ ιε ημκ άκδνα, ιεηέπεζ ζηδ βεκζηή ζενμζφκδ, ιπμνεί κα ηεθέζεζ ημ έηηαηημ 

αάπηζζια ακάβηδξ (αενμαάπηζζια), ζοιιεηέπεζ ζηδκ ηαηήπδζδ, ζηδκ θεζημονβζηή ηαζ πμζιακηζηή γςή 

ηδξ Βηηθδζίαξ, ζηδκ ζεναπμζημθή, ζηδ δζμίηδζδ, ζημ ημζκςκζηυ ένβμ.  

Δ ζενμζφκδ ηςκ ακδνχκ, δ εζδζηή ζενμζφκδ, δεκ δίκεζ ελμοζία ζημοξ άκδνεξ ηαζ δεκ οπμηζιάηαζ δ 

πνμζςπζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ. Ομ πάνζζια ηδξ ζενμζφκδξ ημ έδςζε μ Ζφνζμξ ζημοξ δχδεηα άκδνεξ 

ιαεδηέξ ημο ηαζ απμζηυθμοξ ζακ δζαημκία ηαζ υπζ ζακ αλίςια.  

Οέθμξ ημ παναπάκς ενχηδια ηίεεηαζ απυ εηείκμοξ πμο έπμοκ ηδ ζδιενζκή ημζιζηή ακηίθδρδ πενί 

ζενμζφκδξ ηαζ αθέπμοκ ημοξ ζενείξ ζα κα έπμοκ εέζδ ελμοζίαξ.  
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 Αφμ θυβζα βζα ημ Άααημ ημο Ώβίμο νμοξ: Μάνα πμθθμί πχνμζ, απ‘ ηα πακάνπαζα πνυκζα ιέπνζ 

ζήιενα βζα πμθθμφξ ηαζ δζάθμνμοξ θυβμοξ (ενδζηείαξ, ζενυηδηαξ πχνμο, ζεααζιμφ, δζαθυνςκ 

εείιςκ) δζαηήνδζακ ημ άααημ ημο παναηηήνα ημοξ. Ομ άααημ απμννέεζ απυ πανάδμζδ πμο 

εεζπίζηδηε ημκ 11μ αζχκα ηαζ έηημηε παναιέκεζ ζεααζηή απυ υθμοξ. Θδκ λεπκάιε υηζ οπάνπμοκ 

ακηίζημζπμζ πχνμζ βοκαζηχκ άααημζ βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ μοδέπμηε ηαηαπαηήεδηακ.  

 

4. Γιασί ςσημ Εκκληςία όλα διαβάζξμσαι ςσημ Απφαία Ελλημική αοό ση 

ςσιγμή οξτ μιλάμε μέα; Λίγξι κασαλαβαίμξτμ σα λεγόμεμα...  

 Λζ πζμ πμθθέξ θέλεζξ ηδξ Θείαξ Ηεζημονβίαξ είκαζ ίδζεξ ιε ηδ βθχζζα πμο ιζθάιε ηαζ βνάθμοιε 

ζήιενα.  

 Ώηυιδ, ηοηθμθμνμφκ αζαθία, ηα μπμία ζηδκ ανζζηενή ζεθίδα έπμοκ ημ ηείιεκμ ηδξ Θείαξ 

Ηεζημονβίαξ ηαζ ζηδ δελζά ζεθίδα ηδκ ιεηάθναζδ, ηαζ ιάθζζηα ζημ ηέθμξ παναηίεεκηαζ ηαζ ενιδκεοηζηά 

ζπυθζα.  

 Ώκ ακαβκχζεζ ηακείξ, ηαζ ιάθζζηα ιία θμνά ημ ηείιεκμ ιε ηδκ ενιδκεία – ιεηάθναζδ, ηυηε ζε 

ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια εα ιπμνέζεζ ιε εοπένεζα κα ηαηακμεί ημ ηείιεκμ. Έκα βεβμκυξ πμο 

επακαθαιαάκεηαζ ζοπκά, υπςξ ζηδκ Θεία Ηεζημονβία, δεκ είκαζ δφζημθμ κα ηαηακμδεεί.  

 Ππάνπεζ δοζημθία ζηδκ ιεηάθναζδ, βζαηί δ θεζημονβζηή βθχζζα επεκδφεηαζ ιε ηδκ 

εηηθδζζαζηζηή – αογακηζκή ιμοζζηή.  

 Ώκ ηαζ ζηδκ πενίμδμ ηδξ ημονημηναηίαξ, πμο ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ημο θαμφ ανζζηυηακ ζε 

παιδθυ επίπεδμ, οπήνπε ηάζδ εη ιένμοξ ηςκ θμβίςκ ηδξ επμπήξ κα αμδεήζμοκ ημ θαυ, παν‘ υθα αοηά 

δεκ ιεηαθνάζηδηε δ Θεία Ηεζημονβία, αθθά δζάθμνα ενιδκεοηζηά ένβα πενί αοηήκ.  

 πμο έβζκε πνμζπάεεζα απυδμζδξ ηδξ Θείαξ Ηεζημονβίαξ ζηδκ ηαεδιενζκά μιζθμφιεκδ βθχζζα 

δεκ είπε ηα ακαιεκυιεκμ απμηέθεζια, χζηε μζ κέμζ άκενςπμζ κα πνμζέθεμοκ πενζζζυηενμζ ζηδκ 

Βηηθδζία.  

 Έκα ιεηαθναζιέκμ ηείιεκμ δε ιπμνεί κα απμδχζεζ ηδ βκδζζυηδηα ηαζ ημ φθμξ ημο κμήιαημξ 

ημο πνςημηφπμο.  

 Αεηαέλζ αζχκεξ ηχνα δεκ επζπεζνήεδηε κα ακηζηαηαζηαεεί ημ πνςηυηοπμ ηείιεκμ ηδξ Θείαξ 

Ηεζημονβίαξ ζε άθθδ ιεηάθναζδ.  

 Ππάνπεζ μ ηίκδοκμξ ιε ηζξ ιεηαθνάζεζξ κα απμδμεμφκ εζθαθιέκα εηθνάζεζξ ηαζ κα 

ηαηαθήλμοκ ζε αζνέζεζξ.  

 Δ ηαηακυδζδ ηαζ δ ζοιιεημπή ζηδκ Θεία Ηεζημονβία ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ 

ηυζιμ ημο πζζημφ πμο ζοιιεηέπεζ, υπζ ιυκμ ιε ηδκ θεζημονβζηή βθχζζα αθθά ηαζ άθθεξ βθχζζεξ, 

υπςξ δ ιμοζζηή, δ αβζμβναθία, ηαζ ηα ζφιαμθα. πμζμξ δεκ ιπμνεί κα αζζεακεεί αοηέξ ηζξ βθχζζεξ δε 

ιπμνεί κα «ηαηακμήζεζ» αηυια ηαζ ημ ιεηαβθςηηζζιέκμ ηείιεκμ ηδξ Θείαξ Ηεζημονβίαξ.  

 Οέθμξ, δ μπμζαδήπμηε εκένβεζα βζα ιεηάθναζδ ζηδ θαηνεία ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ δε ιπμνεί κα 

είκαζ αοηυκμιδ απυ ηδκ εοθμβία ηαζ εέζδ ημο Ξχιαημξ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ ηαζ ίζςξ εα πνέπεζ κα είκαζ 

έκα απυ ηα εέιαηα πμο εα ζογδηδεμφκ ζε ιία ιέθθμοζα κα πναβιαημπμζδεεί Μακμνευδμλδ Ξφκμδμ.  

 

Κάπνηε, ζ’ έλα εθθιεζηαζηηθό βηβιηνπσιείν κπήθε κηα γξηνύια λα ςσλίζεη. Καηεπζύλζεθε πξνο ηνλ ππάιιειν 

ηνπ βηβιηνπσιείνπ θαη δήηεζε ηελ Καηλή Γηαζήθε. Ο ππάιιεινο πξόζπκνο, ηελ εμππεξέηεζε ακέζσο. 

Σην θαηάζηεκα εθείλε ηε ζηηγκή έηπρε λα βξίζθεηαη θαη θάπνηνο ηεξέαο. Βιέπνληαο ηε γξηνύια λα αγνξάδεη ηελ 

Καηλή Γηαζήθε, αλαξσηήζεθε αλ ηελ ήζειε γηα ηελ ίδηα ή γηα θάπνηνλ άιινλ, θαζώο ηελ ζεώξεζε αξθεηά κεγάιε 

γηα λα μέξεη λα δηαβάδεη! 

Πήξε ην ζάξξνο ινηπόλ, θαη ηελ ξώηεζε:  

- Γηαγηάθα, μέξεηο λα δηαβάδεηο;  

- Όρη! Απάληεζε ε γξηνύια εληειώο θπζηνινγηθά. 

- Καη ηόηε ηη ζα ηελ θάλεηο ηελ Καηλή Γηαζήθε, αφοφ δελ κπνξείο λα ηελ δηαβάζεηο; μαλαξώηεζε ν ηεξέαο!  
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- Να, παηδί κνπ, ηνπ απάληεζε ε γξηνύια, ηελ θξαηάσ αγθαιηά, πάσ κπξνζηά ζηελ εηθόλα ηνπ Χξηζηνύ, ηνπ 

δείρλσ ηελ Καηλή δηαζήθε θαη ηνπ ιέσ: «Χξηζηέ κνπ, δελ μέξσ λα δηαβάδσ, όμωσ ό,ηη ιεο ζε απηό ην βηβιίν, βάι’ 

ην εδώ κέζα»  

Καη κ’ έλαν ειαθξύ ρηύπν ηνπ ρεξηνύ ηεο, έδεημε ηελ θαξδηά ηεο! 

 

5. Γιασί η Εκκληςία έφει οεπιξτςία;  

Δ Βηηθδζία δζηαζμφηαζ κα έπεζ πενζμοζία, υπςξ δέπηδηακ ιε πάνα πμθθέξ απμθάζεζξ υπζ ιυκμ 

εθθδκζηά δζηαζηήνζα, αθθά ηαζ δ Βονςπασηή Βπζηνμπή Αζηαζςιάηςκ ημο Ώκενχπμο ημο Ξοιαμοθίμο 

ηδξ Βονχπδξ, ζηδκ μπμία πνμζέθοβακ Λνευδμλεξ Θμκέξ ηαηά ημο Ιυιμο Ονίηζδ (1987), μ μπμίμξ 

απέαθεπε ζε έκα μνζζηζηυ «λεβφικςια» ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ. Δ Βηηθδζία είκαζ ζε εέζδ κα 

ηδκ αλζμπμζήζεζ πνμξ υθεθμξ ημο εθθδκζημφ θαμφ.  

 Δ εηηθδζζαζηζηή πενζμοζία απμηηήεδηε ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ (ενβαζία ιμκαπχκ, δςνεέξ, 

ηθδνμκμιζά ιμκαπμφ, αβμναπςθδζίεξ η.ά). Ώοηήκ ηδκ πενζμοζία ηδκ ζεαάζηδηακ μ Θςάιεε ηαζ μζ 

δζάδμπμί ημο.  

 Ξε πενζυδμοξ ακάβηδξ ηαζ ηζκδφκμο πμο πένκαβε ημ Έεκμξ δ Βηηθδζία πνμζέθενε αηυια ηαζ 

ηα πνοζά ηαζ ανβονά ζηεφδ ηδξ.  

 Δ πενζμοζία ηδξ Βηηθδζίαξ ιε δζάθμνα δζαηάβιαηα, ηονίςξ ηδξ ΐαοανμηναηίαξ, ζηδκ 

ζοκηνζπηζηή ηδξ έηηαζδ «θδζηεφηδηε» απυ ημ δδιυζζμ.  

 Ρςνίξ πενζμοζία δ Βηηθδζία δεκ ελοπδνεηεί ηαζ έκα ιένμξ ηδξ απμζημθήξ ηδξ (ηδκ θηχπεζα, 

ηδκ αιάεεζα ηαζ βεκζηυηενα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιεθχκ ηδξ.  

 Δ εηηθδζζαζηζηή πενζμοζία οπέζηδ ακαβηαζηζηά ηαζ αοηανπζηά απαθθμηνζχζεζξ, πςνίξ κα ηδξ 

ηαηααθδεεί απυ ηδκ Μμθζηεία απμγδιίςζδ.  

 Αδιυζζα ηηήνζα, ημζκςθεθή ζδνφιαηα ηαζ Ιμζμημιεία, έπμοκ ηηζζεεί ζε μζηυπεδα πμο ακήημοκ 

ζηδκ αηίκδηδ πενζμοζία ηδξ Βηηθδζίαξ.  

 Ξήιενα δζαζχγεηαζ ιυκμ ημ 4% αοηήξ ηδξ πενζμοζίαξ, ηδξ μπμίαξ δ αλζμπμίδζδ εα πνέπεζ κα 

βίκεζ ηαηάθθδθα ηαζ ιε δζαθάκεζα ζε ένβα δζαημκίαξ ηαζ θνμκηίδαξ εοπαεχκ μιάδςκ ηδξ ημζκςκίαξ 

ιαξ ηαζ ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ακενχπζκμο πνμζχπμο.  

 ζμκ αθμνά ηδκ ιζζεμδμζία ηςκ ηθδνζηχκ, αοηή απμηεθεί οπμπνέςζδ ημο Ζνάημοξ πνμξ ηδκ 

Βηηθδζία, ηδκ μπμία απμδέπηδηε, ακέθααε ηαζ οπέβναρε ιε δζηή ημο πνςημαμοθία ημ 1952, επεζδή 

αηνζαχξ αδοκαημφζε κα ηαηααάθθεζ ημ ακηίηζιμ πμο είπε ζοιθςκδεεί 20 πνυκζα κςνίηενα, βζα ηιήια 

ηδξ πενζμοζίαξ πμο είπε απαθθμηνζχζεζ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ πνμζθφβςκ ηδξ Θζηναζζαηζηήξ 

ηαηαζηνμθήξ, ηαζ πμο είπε δζμβηςεεί πμθθαπθάζζα έπμκηαξ ηαηαζηεί δοζαάζηαηημ βζα αοηυ.  

 Δ ιδ ηαηααμθή ηδξ ιζζεμδμζίαξ ζημοξ ηθδνζημφξ απυ ημ Ζνάημξ πνμτπμεέηεζ ηδκ επζζηνμθή 

ηδξ Βηηθδζζαζηζηήξ πενζμοζίαξ ζηδκ Βηηθδζία, ηδκ μπμία εα δζαπεζνζζηεί δ ίδζα πνμηεζιέκμο, εηηυξ 

ηςκ άθθςκ, κα ιζζεμδμηεί ημκ ηθήνμ. 

 

6. Σι είμαι ξ ςασαμιςμόρ; 

Βίκαζ ενδζηεία πμο θαηνεφεζ ημ Ξαηακά (Αζάαμθμ) ςξ εευ. Βπζηνάηδζε ηονίςξ ζηζξ Δ.Μ.Ώ.. Έπεζ υθα 

ηα παναηηδνζζηζηά πμο έπεζ ιία ενδζηεία: ζενείξ, ηοπζηά, ιοζηήνζα, ηεθεηέξ, ζφιαμθα η.ά. Δ 

ζαηακμθαηνεία λεηίκδζε απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ ηαζ ελαημθμοεεί ζηζξ ιένεξ ιαξ.  

Λ ζημπυξ ημο ζαηακζζιμφ είκαζ δ ηαηαζηνμθή ηδξ αθήεεζαξ ημο Ρνζζημφ ηαζ πνδζζιμπμζεί ζακ 

υπθα ημ ιίζμξ, ηδκ απάηδ, ηδκ πανακμιία ηαζ άθθα.  

Ππάνπμοκ επίζδια ακαβκςνζζιέκεξ «Βηηθδζίεξ» ημο Ξαηακά ζηδκ Ώιενζηή.  

Αεκ πνεζάγεηαζ μφηε απυ πενζένβεζα κα βκςνίζεζ ηάπμζμξ ημκ Ξαηακζζιυ. Λ ηαθφηενμξ ηνυπμξ 

ακηζιεηχπζζήξ ημο είκαζ δ παναιμκή ζημ πμίικζμ ημο Ζονίμο Διχκ Εδζμφ Ρνζζημφ ηαζ ζημ ζχια Ομο, 

ηδκ Βηηθδζία ιαξ.  
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7. Σι είμαι ξι ενξπκιςμξί; 

Λζ ελμνηζζιμί ή «επμνηζζιμί» είκαζ εοπέξ πμο πνδζζιμπμζεί δ Βηηθδζία, επζηαθμφιεκδ ημ υκμια ημο 

Θεμφ ιε ζημπυ κα απαθθάλεζ ηυζμ ημκ άκενςπμ υζμ ηαζ ηα οπυθμζπα γςκηακά ή άροπα ακηζηείιεκα 

(π.π. ζπίηζ, αιπέθζ) απυ ηδκ ηαημπή ή ηδκ επίδναζδ ηςκ δαζιμκζηχκ δοκάιεςκ.  

 Ώπυ ημκ 3μ ι. Ρ. αζχκα ζοκδέεδηακ μζ ελμνηζζιμί ιε ημ ιοζηήνζμ ημο ΐαπηίζιαημξ ηαζ 

εκηάζζμκηαζ ζηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ηαηδπμοιέκςκ βζα ημ ΐάπηζζια.  

 Αζααάγμκηαζ αηυια ηαζ βζα αζεεκείξ πμο ανίζημκηαζ οπυ ηδκ επίδναζδ αηαεάνηςκ πκεοιάηςκ.  

 Ξηδκ παναπάκς ηαηδβμνία μζ ελμνηζζιμί αμδεμφκ υηακ δζααάγμκηαζ ζε ηάπμζμκ πμο δεκ έδςζε 

δζηαζχιαηα ζημκ δζάαμθμ (π.π. έκα παζδάηζ πμο δεκ λένεζ απυ ελμιμθυβδζδ) ή ζε ηάπμζμκ πμο έπεζ 

πάζεζ ηα θμβζηά ημο.  

 Ξε ακηίεεηδ πενίπηςζδ μζ δαζιμκζζιέκμζ, υηακ έπμοκ ηα θμβζηά ημοξ, πνέπεζ κα ακαγδημφκ ηδκ 

αζηία ημο δαζιμκζζιμφ, κα ιεηακζχκμοκ, κα ελμιμθμβμφκηαζ ηαζ εάκ πνεζαζηεί κα ημοξ δζααάγεηαζ 

ελμνηζζιυξ.  

 Ρνεζάγεηαζ πνχηα ζαηνζηή δζάβκςζδ, βζαηί εάκ εεςνδεεί ηάπμζμξ άννςζημξ, πμο έπεζ ακάβηδ 

ζαηνζηήξ εεναπείαξ, ζακ δαζιμκζζιέκμξ μζ ελμνηζζιμί υπζ ιυκμ δεκ ςθεθμφκ αθθά εηεέημοκ ηδκ ίδζα 

ηδκ Βηηθδζία, υηακ ηάπμζμζ δζααάγμοκ ελμνηζζιμφξ ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ ημκ αζεεκή ςξ δαζιμκζζιέκμ.  

 Λζ ελμνηζζιμί πνέπεζ κα δζααάγμκηαζ ιε πυκμ ηαζ ιε ηαπείκςζδ ηαζ υπζ ιε οπενδθάκεζα. πζ 

εκχπζμκ αηνμαηδνίμο αθθά ζε χνα δζοπίαξ πμο εα είκαζ πανχκ μ αζεεκήξ ηαζ μζ ζοββεκείξ ημο ηαζ υπζ 

κα βίκμκηαζ δδιυζζμ εέαια. Οέθμξ, δεκ πνέπεζ κα δζααάγμκηαζ ιε ημ παναιζηνυ ηαζ πςνίξ δζάβκςζδ 

ηδξ αζηίαξ ηδξ αζεέκεζαξ.  

 

 

8. Ο Ιξύδαρ όμσψρ οπόδψςε σξμ Φπιςσό ή σξμ έβαλε Εκείμξρ μα σξ κάμει για 

μα αμαςσηθεί;  

 Λ Ρνζζηυξ είπε βζα ημκ Εμφδα αανείξ θυβμοξ: «Ώθθμίιμκμ ζημκ άκενςπμ εηείκμ πμο βίκεηαζ 

υνβακμ βζα κα παναδμεεί μ οζυξ ημο ακενχπμο», ηαζ αθθμφ ημκ απμηαθεί «οζυκ ηδξ απςθείαξ» (Ες. 

17,12) 

 Ομ αιάνηδια ηδξ πνμδμζίαξ ημο Εμφδα οπήνλε αανφ βζαηί μ Εμφδαξ ιυκμξ ημο πνμζήθεε κα 

ελοπδνεηήζεζ ηα ζπέδζα ηςκ Ώνπζενέςκ, μζ μπμίμζ πμηέ δεκ θακηάζηδηακ υηζ μ πνμδυηδξ εα 

πνμενπυηακ απυ ημκ ηφηθμ ηςκ ιαεδηχκ. Γζα αοηυ ηαζ δεκ έηακακ ηαιία πνμζπάεεζα κα 

πνμζεηαζνζζημφκ ημκ ηφηθμ ηςκ ιαεδηχκ ημο Ρνζζημφ. Θα έανζζηακ ηνυπμ κα πναβιαημπμζήζμοκ ημ 

ζπέδζυ ημοξ ηαζ πςνίξ ημκ Εμφδα.  

 Γκχνζγε ηδκ αλία ημο Ζονίμο  Έγδζε ιαγί ημο  Άημοζε ημ θυβμ Ομο  Βίδε ηα εαφιαηά Ομο  Βίπε 

ηαζ αοηυξ θάαεζ ημ πάνζζια κα εεναπεφεζ αζεεκείξ ηαζ κα αβάγεζ δαζιυκζα  ηαζ ένπεηαζ ζημοξ Ώνπζενείξ 

κα ημκ παναδχζεζ, ακ ηαζ είπε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ μ Εδζμφξ ήηακ απεζηαθιέκμξ ημο Θεμφ ηαζ υθεζθε 

κα πνμζηαηεφεζ ηδ γςή Ομο ιε εοζία ηδξ δζηήξ ημο γςήξ, υπςξ έθεβε μ Μέηνμξ ηαζ υθμζ μζ ιαεδηέξ.  

 Αεκ είπε πμηέ ηακέκα θυβμ δοζανέζηεζαξ βζα κα πνμδχζεζ ημκ Ρνζζηυ, μ μπμίμξ ημο θενυηακ 

υπςξ ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ, πςνίξ δζάηνζζδ, ιε αβάπδ ηαζ ζημνβή. Ομοξ υπθμοξ ηαζ ημκ 

Μέηνμ μ Ζφνζμξ ημοξ επέπθδλε, ημκ Εμφδα πμηέ. Ομο είπε ειπζζημζφκδ αθμφ ημκ έηακε «ηαιία». 

Ώοηυξ είπε ημ ημοηί απυ ηζξ ζοκεζζθμνέξ ηαζ ηαηαηναημφζε ηνοθά, βζα ημκ εαοηυ ημο ηα πνήιαηα πμο 

νίπκμκηακ ιέζα ζε αοηυ.  

 Μνυδςζε ημκ Ρνζζηυ βζαηί ημ πάεμξ ηδξ θζθανβονίαξ απμδείπηδηε ζζπονυηενμ απυ ηδκ αβάπδ 

ημο βζα ημκ Ρνζζηυ.  

 Αεκ ήηακ εη βεκεηήξ πνμδυηδξ ηαζ θζθάνβονμξ μ Εμφδαξ. Αεκ αημθμφεδζε ημκ Ρνζζηυ βζα κα 

ημκ πνμδχζεζ. Βίπε υιςξ ημ πάεμξ ηδξ πθεμκελίαξ πμο δεκ ημ πμθέιδζε ελανπήξ (ηζ εδχ πάθζ νςηάς 

ηαηυπζζηα, μ Ρνζζηυξ, δεκ ιπμνμφζε κα ημκ αμδεήζεζ κα ημ λεπενάζεζ;), ακ ηαζ ημο δυεδηακ πμθθέξ 

εοηαζνίεξ. Μίζηεοε αηυια ηαζ ζε εβηυζιζα ΐαζζθεία ημο Ρνζζημφ, βζα κα ανεζ εοηαζνία κα ζηακμπμζήζεζ 

πθήνςξ ημ πάεμξ ημο, ημ μπμίμ ηναημφζε ηνοθυ.  
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 Λ Ζφνζμξ «πνμζπαεεί» κα ζχζεζ ημκ Εμφδα, ηαηααάθθμκηαξ ηδκ φζηαηδ πνμζπάεεζα ζημκ 

Θοζηζηυ Αείπκμ.  

 Οδ ζςηδνία ημο ακενχπμο δεκ ηδκ πνμλέκδζε δ πνμδμζία ημο Εμφδα, αθθά δ Ξμθία ημο Θεμφ 

ιε ηδ Θοζία ημο Πζμφ ημο.  

 Αεκ ήηακ πνμμνζζιέκμ κα πνμδχζεζ μ Εμφδαξ. Ώθθά ιυκμξ ημο πνμυνζζε ηδκ πνμδμζία ημο 

Εδζμφ. Ήηακ ιία πνμδμζία «εη πνμιεθέηδξ». Αεκ πνυδςζε ημκ Ρνζζηυ μφηε βζα κα ζςεεί δ 

ακενςπυηδηα, μφηε βζα κα εηπθδνςεμφκ μζ πνμθδηείεξ, αθθά ελαζηίαξ ηδξ θζθανβονίαξ ημο. Λ ζημπυξ 

ημο ήηακ κα πμοθήζεζ ημκ Αζδάζηαθμ, κα δζαθφζεζ ημκ ηφηθμ ηςκ ιαεδηχκ ημο Ρνζζημφ ηαζ κα 

εζζπνάλεζ ηα ηνζάημκηα ανβφνζα. Δ εκμπή ημο είκαζ αηυια αανφηενδ, υηακ ιεηά ηδκ πνάλδ ημο 

αοημηηυκδζε.  

 

9. Σι έφεσε μα οείσε για σξτρ Μαςόμξτρ;  

Θε εηθνάγεζ απυθοηα δ εέζδ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ:  

 Δ Βηηθδζία έπεζ ηαη‘ επακάθδρδ ημπμεεηδεεί βζα ημκ ηεηημκζζιυ, ηαηά ηνυπμ ζαθή, οπεφεοκμ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκμ. Ουζμ ζε Αζμνευδμλεξ Βπζηνμπέξ, υζμ ηαζ ζε ζοκεδνζάζεζξ ηδξ Εενάξ Ξοκυδμοηδξ 

Βηηθδζίαξ ηδξ Βθθάδμξ, έπμοκ βναθεί ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά βζα ημκ ιαζμκζζιυ:  

 είκαζ ζφζηδια ακηζπνζζηζακζηυ ηαζ πεπθακδιέκμ (1930) 

 οπεκεζιίγεζ ηδξ παθαζέξ (εεκζηέξ/εζδςθμθαηνζηέξ) ιοζηδνζαηέξ ενδζηείεξ ή θαηνείεξ απυ ηζξ 

μπμίεξ ηαηάβεηαζ ηαζ ηςκ μπμίςκ απμηεθεί ζοκέπεζα ηαζ ακααίςζδ (1933) 

 είκαζ απμδεδεζβιέκα ενδζηεία ιοζηδνζαηή, πνμέηηαζδ ηςκ παθαζχκ εζδςθμθαηνζηχκ 

ενδζηεζχκ, ελ μθμηθήνμο λέκδ ηαζ ακηίεεηδ ιε ηδκ ελ απμηαθφρεςξ ζςηδνζχδδ αθήεεζα ηδξ Ώβίαξ 

ιαξ Βηηθδζίαξ (1972) 

 δ ζδζυηδηα ημο ιαζυκμο ιε μπμζαδήπμηε ιμνθή είκαζ αζοιαίααζηδ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο 

πνζζηζακζημφ ιέθμοξ ημο Ξχιαημξ ημο Ρνζζημφ (1973) 

 δ Θαζμκία είκαζ «παβακζζηζηή ενδζηεία», αζοιαίααζηδ ιε ημ πνζζηζακζζιυ ηαζ παναηηδνίγεηαζ 

ςξ «ακηίπνζζημ ζφζηδια» (1996) 

 Ξηδκ Ββηοηθμπαίδεζα ηδξ Βθεφεενδξ Οεηημκζηήξ (έηδμζδ ηδξ Θαζμκζηήξ ζημάξ ιδνμξ) 

ηαηαβνάθμκηαζ:  

1. δ πανμοζία απμηνοθζζηζηχκ ζημζπείςκ  

2. δ πανμοζία παβακζζηζηχκ ζημζπείςκ  

3. δ πανμοζία ακηζπνζζηζακζηχκ ζημζπείςκ  ζημκ ηεηημκζζιυ  

 Βίκαζ αοημκυδημ υηζ ηάπμζμξ πμο εέθεζ κα είκαζ ζοκεζδδηυξ Λνευδμλμξ Ρνζζηζακυξ, δεκ ιπμνεί 

κα είκαζ ηαοηυπνμκα ηέηημκαξ. Μμζα ζπέζδ ιπμνεί κα έπεζ ημ θςξ ημο Βοαββεθίμο, μ Ρνζζηυξ ιε ημκ 

πχνμ ηδξ ζηζάξ ηαζ ημο εακάημο;  

 Γζα ηδκ δνάζδ ηςκ ιαζυκςκ ηαζ πμζά ηαηηζηή αημθμοεμφκ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά μ 

Γένμκηαξ ΜαΎζζμξ: 

 

- ―Θζὰ θμνὰ ἦθεε ζὲ ιέκα ιζὰ ηαθὴ ημπέθα, ιμνθςιέκδ, ἀπὸ ηαθὸ ζπίηζ ηαὶ πνζζηζακή, πήβαζκε ιάθζζηα ηαὶ 

ζὲ ηάπμζα πνζζηζακζηὴ ὀνβάκςζδ. Θμῦ εἶπε ὅηζ ηῆξ πνμλεκεφμοκ ἕκακ πμθὺ ηαθὸ ηφνζμ, ζμαανυ, πθμφζζμ, 

ιμνθςιέκμ, ιυκμ πμὺ ἦηακ ιαζυκμξ. Θὲ νχηδζε ηί κὰ ηάκεζ. Οῆξ εἶπα κὰ ιὴκ ηὸκ πάνεζ, ἀθμῦ ἦηακ ιαζυκμξ. 

Ἄνπζζε κὰ ιμῦ θέεζ ὅηζ εἶκαζ πμθὺ ηαθὸξ παναηηήναξ ηαὶ βζ‘ αηὸ εὰ ιπμνέζεζ κὰ ηὸκ πνμζεθηφζεζ ζηὸκ Ρνζζηυ. 

Οῆξ εἶπα ὅηζ δὲκ εὰ ιπμνέζεζ κὰ πεηφπεζ ηίπμηε. Αὲκ ιὲ ἄημοζε ηαὶ ηὸκ πακηνεφηδηε. Ἀπὸ ηυηε δὲκ λακαῆνεε βζὰ 

πμθθὰ πνυκζα. Ὥζπμο ιζὰ ιένα, ἔθεαζε ιὲ ηὸκ ἄκδνα ηδξ ηαὶ ηὸ παζδί ηδξ. Θπῆηε ιυκδ ηδξ ζηὸ ηεθί ιμο. Οὴ 

νχηδζα, πῶξ ηὰ πενκᾶξ; Θμῦ εἶπε ηαθά. Ζάεε πυηε πδβαίκεζξ βζὰ λμιμθυβδζδ ηαὶ Θεία Ζμζκςκία; Μενίπμο ηάεε 

πνυκμ. Ζάεε πυηε πᾶξ ζηὴκ ηηθδζία; Ζάπμο ηάπμο, ἀναζά. Οὴ νχηδζα ηαὶ ιενζηὰ ἄθθα ηαὶ πῆνα ἀκάθμβεξ 

ἀπακηήζεζξ. Οῆξ θές: Φχκαλε ηὸκ ἄκδνα ζμο. Ἦνεε ὁ ἄκδναξ ηδξ ιὲ ηὸ παζδί ημοξ. Βἶπα ζηὸκ ἄκδνα ηδξ: 
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Κένεζξ,  βοκαίηα ζμο, πνὶκ ζὲ πακηνεοηεῖ, ιὲ δζααεααίςζε ὅηζ εὰ ζὲ ηάκεζ πνζζηζακυ, ἀθθὰ αθέπς, ὅηζ ἐζὺ ηὴκ 

ἔηακεξ ιαζυκα‖. 

- Γένμκηα, νχηδζα, πῶξ πίζηερε αηὴ  βοκαίηα ὅηζ εὰ ηάκεζ ηὸκ ιαζυκμ πνζζηζακυ, ἀθμῦ  ιαζμκία πμθειᾶ 

ἀκμζπηὰ ηὸκ πνζζηζακζζιυ; Θμῦ ἀπάκηδζε: ―Ὄπζ, αηὸ ηὸκ πυθειμ ηὸκ ηάκμοκ μἱ ἄθθμζ. Λἱ ιαζυκμζ ηάκμοκ 

ηνοθὸ πυθειμ, βζ‘ αηὸ εἶκαζ ἐπζηίκδοκμζ. Αὲ ζμῦ θέκε ιὴ ηάκεζξ ηὸ ζηαονυ ζμο, ιὴ πᾶξ ζηὴκ ηηθδζία, ζηὴκ 

ἐλμιμθυβδζδ. Ξμῦ θέκε πήβαζκε, ἀθθὰ ἔθα ηαὶ ζὲ ιᾶξ. Ξὲ ἐπδνεάγμοκ ζζβὰ ζζβά, ἔηζζ πμὺ κὰ ιὴκ ηαηαθάαεζξ ὅηζ, 

ἀπὸ ηάπμζα ζηζβιὴ ηαὶ ιεηά, ἔπαρεξ ζηὴκ πναβιαηζηυηδηα κὰ εἶζαζ πνζζηζακὸξ ηαὶ ἔβζκεξ ιαζυκμξ‖. 

-  Γένμκηαξ βκχνζγε, ὄπζ ιυκμ ηὸ πενζεπυιεκμ ηῶκ δζαθυνςκ ὀνβακχζεςκ, ἀθθὰ ηαὶ ―ηὰξ ιεεμδεφζεζξ ημῦ 

δζααυθμο‖, ηαὶ ἐθζζημῦζε ηὴκ πνμζμπὴ ηῶκ πνζζηζακῶκ, βζὰ κὰ ιὴκ παβζδεοημῦκ ηαὶ ηηδεμῦκ ζηὸκ ἀβχκα ημοξ 

―πνὸξ ηὰξ ἀνπάξ, πνὸξ ηὰξ ἐλμοζίαξ, πνὸξ ημὺξ ημζιμηνάημναξ ημῦ ζηυημοξ ημῦ αἰῶκμξ ημφημο, πνὸξ ηὰ 

πκεοιαηζηὰ ηῆξ πμκδνίαξ ἐκ ημῖξ ἐπμονακίμζξ‖. 

 

10. Γιασί μα οιςσεύψ ςσξμ Θεό; Πείσε μξτ έμα λόγξ! 

Λ Θευξ ζέαεηαζ ηδκ εθεοεενία ηάεε ακενχπμο κα ημκ πζζηέρεζ ή κα ημκ ανκδεεί ή αηυια ηαζ κα 

γήζεζ πςνίξ Θευ. Βπμιέκςξ μζ παναηάης εέζεζξ δεκ είκαζ δεζιεοηζηέξ, αθθά επεζδή εέθεζξ θυβμοξ βζα 

κα πζζηέρεζξ ζημκ Θευ, ηζξ ηαηαεέημοιε ηαζ κμιίγς υηζ ιπμνμφκ κα ζε πνμαθδιαηίζμοκ ηαζ κα πάνεζξ 

απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηά ζμο:  

 Λ άκενςπμξ, ηάεε άκενςπμξ, είκαζ δδιζμονβδιέκμξ απυ ημκ Θευ έπμκηαξ «θοηειέκδ» απυ 

ημκ ίδζμ ηδκ ηάζδ κα πζζηεφεζ ζε Ώοηυκ  κα Ομκ ακαγδηεί  ή αηυια κα πζζηεφεζ ζε πμθθμφξ Θεμφξ. 

Βίκαζ αοηυ πμο ακαθένεηαζ ζημκ Βηηθδζζαζηή, υηζ δδθαδή μ Θευξ «έααθε ζηδκ ηανδζά ημο ακενχπμο 

ηδκ αίζεδζδ ηδξ αζςκζυηδημξ» (3,11). Ξε υθμ θμζπυκ ημκ ηυζιμ μζ άκενςπμζ πζζηεφμοκ ιε ηάπμζμκ 

ηνυπμ ζημκ Θευ ηαζ ηδκ φπανλή Ομο.  

 Δ ζφβπνμκδ επζζηήιδ αθθά ηαζ δ επζζηήιδ βεκζηυηενα, πανά ηζξ υπμζεξ δζαθμνεηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ επζζηδιυκςκ, έπεζ μδδβδεεί ζηα παναηάης ζοιπενάζιαηα:  

1. δ γςή δε ιπμνεί κα δδιζμονβήεδηε απυ ηφπδ, μφηε απυ ιυκδ ηδξ, μφηε είκαζ απμηέθεζια 

πζεακμηήηςκ, αθθά ένβμ εκυξ δδιζμονβμφ Θεμφ.  

2. μζ ζφβπνμκεξ επζζηδιμκζηέξ απμδείλεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ δδιζμονβία ημο ηυζιμο παναπέιπμοκ 

ζημκ Αδιζμονβυ Θευ.  

3. μ Θευξ πήνε ηδκ πνςημαμοθία κα απμηαθφρεζ ημκ εαοηυ Ομο, έγδζε ακάιεζά ιαξ, πήνε 

ακενχπζκδ ιμνθή ζημ πνυζςπμ ημο Εδζμφ Ρνζζημφ (πνμζχπμο ζζημνζημφ-οπανηημφ), ημκ 

Θεάκενςπμ.  

4. είκαζ αδφκαημ κα αάθμοιε ημκ Θευ ζε έκα πεζναιαηζηυ ζςθήκα ή κα απμδείλμοιε ιε 

επζζηδιμκζηυ ηνυπμ ηδκ φπανλή Ομο.  

5. δ πίζηδ ζημκ Θευ ζηδνίγεηαζ ζηδκ απμηάθορδ ημο Θεμφ, πνμτπμεέηεζ ηδκ θμβζηή ιαξ ηαζ 

απεοεφκεηαζ ζηδκ εθεοεενία ημο ηάεε ακενχπμο.  

 

Γιασί οιςσεύψ ςσξμ Θεό; 

 

Μιὰ δήλψςη σξῦ Francis Collins,  

Δ/μσξῦ Ππξγπάμμασξρ Ἀμθπψοίμξτ Γξμιδιώμασξρ,  

ςσὸ CNN 

 

Εἶµαι ἐοιςσήµξμαρ καὶ οιςσόρ, καὶ δὲμ βπίςκψ καµία ςύγκπξτςη µεσανὺ αὐσῶμ σῶμ δύξ. Ὡρ 

διετθτμσὴρ σξῦ Ππξγπάµµασξρ Ἀμθπώοιμξτ Γξμιδιώµασξρ, ἔφψ ἡγηθεῖ ςτμεπγαςίαρ ἐοιςσηµόμψμ 
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γιὰ μὰ διαβάςξτµε σὰ 3,1 διςεκασξµµύπια γπάµµασα σξῦ ἀμθπψοίμξτ γξμιδιώµασξρ, σξῦ βιβλίξτ 

ἐμσξλῶμ σξῦ DNA µαρ. 

Ὡρ Χπιςσιαμὸρ βλέοψ σὸ DNA, κέμσπξ οληπξυξπιῶμ ὅλψμ σῶμ ζώμσψμ ὀπγαμιςµῶμ, ςὰμ σὴμ 

γλῶςςα σξῦ Θεξῦ, καὶ σὴμ κξµχόσησα καὶ σὴμ οξλτολξκόσησα σῶμ ἴδιψμ σῶμ ςψµάσψμ μαρ καὶ 

σῆρ ὑοόλξιοηρ υύςηρ, ὡρ ἀμσαμάκλαςη σξῦ ςφεδίξτ σξῦ Θεξῦ. 

Ὡρ µεσαοστφιακὸρ υξισησὴρ ςσὴμ υτςικξφηµεία σὴμ δεκαεσία σξῦ 1970, ἤµξτμ ἄθεξρ, µἢ 

βπίςκξμσαρ λόγξ μα ὑοξθέςψ σὴμ ὕοαπνη ὁοξιαςδήοξσε ἀλήθειαρ ἔνψ ἀοὸ σὰ Μαθηµασικά, σὴμ 

Φτςικὴ καὶ σὴμ Χηµεία. σὴμ ςτμέφεια, ὅµψρ, οῆγα ςσὴμ Ἰασπικὴ φξλὴ καὶ ἐκεῖ ἀμσιµεσώοιςα 

θέµασα ζψῆρ καὶ θαμάσξτ ςσὸ οπξςκέυαλξ σῶμ ἀςθεμῶμ µξτ. Κάοξσε, µία ἀςθεμήρ µξτ µὲ 

πώσηςε: «Ἐςεῖρ ςὲ σί οιςσεύεσε, γιασπέ;». Αὐσὸ μὲ οπξβληµάσιςε καὶ ἄπφιςα μὰ χάφμψ γιὰ 

ἀοαμσήςειρ.  

Ἀμαγκάςσηκα μὰ οαπαδεφσῶ ὅσι ἡ ἐοιςσήµη, οξὺ ἀγαοξῦςα σόςξ οξλύ, ἦσαμ ἀμίκαμη μὰ 

ἀοαμσήςει ςὲ ἐπψσήµασα ὅοψρ«Πξιό εἶμαι σὸ μόηµα σῆρ ζψῆρ;» «Γιασί εἶµαι ἐδῶ;» «Γιασί σὰ 

µαθηµασικὰ λεισξτπγξῦμ, ἔσςι κι ἀλλιῶρ;» «Ἂμ σὸ ύµοαμ ἔφει ἀπφή, οξιόρ σὸ δηµιξύπγηςε;» 

«Γιασί ξἱ υτςικὲρ ςσαθεπὲρ ςσὸ ύµοαμ εἶμαι σόςξ λεοσὰ πτθµιςµέμερ, ὥςσε μὰ ἐοισπέοξτμ σὴμ 

δτμασόσησα σῶμ ςύμθεσψμ µξπυῶμ ζψῆρ;» «Γιασί ξἱ ἄμθπψοξι ἔφξτμ σὴμ αἴςθηςη σῆρ ἠθικῆρ;» 

«Σί ςτµβαίμει ὅσαμ οεθαίμξτµε;». Εἶφα ὑοξθέςει ὅσι ἡ οίςση βαςίζεσαι µόμξ ςὲ ςτμαιςθηµασικὰ 

καὶ οαπάλξγα ἐοιφειπήµασα, καὶ ἔµειμα ἔκοληκσξρ ὅσαμ ἀμακάλτχα, ὅσι µοξπεῖ κάοξιξρ μὰ 

ἀμαοσύνει οξλὺ ἰςφτπὰ ἐοιφειπήµασα γιὰ σὴμ οιθαμόσησα ὑοάπνεψρ σξῦ Θεξῦ οάμψ ςὲ ἕμα 

ἀοξκλειςσικὰ λξγικὸ ὑοόβαθπξ. Ἡ ἀπφικὴἀθεϊςσική µξτ βεβαιόσησα, οὼρ «νέπψ ὅσι δὲμ ὑοάπφει 

θεόρ»,ἀμαδύθηκε σόσε ὡρ ἡ οιὸ ἀβάςιµη ἐκδξφή. Καθὼρ εὔςσξφα ἔφει οαπασηπήςει ὁ Ἄγγλξρ 

ςτγγπαυέαρ G.K Chesterton, «ὁἀθεϊςµὸρ εἶμαι σὸ οιὸ σξλµηπὸ δόγµα, γιασί εἶμαι ἡ ὑοξςσήπινη 

µιᾶρ καθξλικῆρ ἄπμηςηρ». 

Ἀλλὰ ἡ λξγικὴ ἀοὸ µόμη σηρ δὲμ µοξπεῖ μὰ ἀοξδείνει σὴμ ὕοαπνη σξῦ Θεξῦ. Ἡ Πίςση εἶμαι 

λξγικὴ ςὺμ ἀοξκάλτχη, καὶ αὐσὴ ἡ ἀοξκάλτχη ἀοαισεῖ ςκέχη σόςξ μὲ σὸ ομεῦµα ὅςξ καὶ μὲ σὸ 

µταλό. Ππέοει μὰ ἀκξύςει καμεὶρ σὴμ µξτςική, δὲμ υσάμει μὰ διαβάςει µόμξ σὶρ μόσερ ςσὸ 

οεμσάγπαµµξ. Σελικά,ἕμα ἅλµα οίςσεψρ εἶμαι ἀοαπαίσησξ. 

Γιὰ µέμα, αὐσὸ σὸ ἄλµα ἦπθε ςσὸ 27 ἔσξρ σῆρ ἡλικίαρ µξτ,ὅσαμ ἡ ἀμαζήσηςη γιὰ μὰ µάθψ 

οεπιςςόσεπα γιὰ σὸμ Θεὸ μὲ ὁδήγηςε ςσὸμ Ἰηςξῦ Χπιςσό. Ἐδῶ οαπξτςιαζόσαμ ἕμα οπόςψοξ μὲ 

ἰςφτπόσασερ ἱςσξπικὲρ µαπστπίερ γιὰ σὴμ ζψή σξτ, σὸ ὁοξῖξ ἔκαμε ἐκοληκσικὲρ δηλώςειρ ςφεσικὰ 

μὲ σὴμ ἀγάοη οπὸρ σὸμ οληςίξμ, ξἱ δὲ ἰςφτπιςµξί Σξτ, ὅσι ἦσαμ γιὸρ σξῦ Θεξῦ, ἀοαισξῦςαμ μὰ 

οάπψ µία ἀοόυαςη, γιὰ σὸ ἂμ ἦσαμ ολαμεµέμξρ ἢ ἦσαμ ὄμσψρ ὁ γιὸρ σξῦ Θεξῦ. Μεσὰ 

ἀοὸἀμσίςσαςη ςφεδὸμ δτὸ φπόμψμ, ἔγιμα ἀκόλξτθξρ σξῦ Ἰηςξῦ. 

Ὁπιςµέμξι μὲ πώσηςαμ: Δὲμ ἔφει ἐκπαγεῖ σὸ µταλό ςξτ; Μοξπεῖρ μὰ ἀμαζησεῖρ σὸ οῶρ 

λεισξτπγεῖ ἡ ζψή, φπηςιµξοξιώμσαρ σὰ ἐπγαλεῖα σῆρ γεμεσικῆρ καὶ σῆρ µξπιακῆρ βιξλξγίαρ, καὶ 

ςτγφπόμψρ μὰ λασπεύειρ ἕμα δηµιξτπγὸ Θεό; Δὲμ εἶμαι ἡ ἐνέλινη καὶ ἡ οίςση ςσὸμ Θεὸ 

ἀςτµβίβαςσερ; Μοξπεῖἕμαρ ἐοιςσήµξμαρ μὰ οιςσεύει ςὲ θαύµασα ὅοψρ ἡ ἀμάςσαςη; 

σὴμ οπαγµασικόσησα, δὲμ βπίςκψ καµία ςύγκπξτςη ς᾽ αὐσά, καὶ σὸ ἴδιξ ςτµβαίμει μὲ σὸ 40% 

σῶμ ἐμεπγῶμ ἐοιςσηµόμψμ οξὺ δηλώμξτμ ὅσι εἶμαι οιςσξί. … Ἀλλὰ γιασί δὲμ θὰ µοξπξῦςε 

ἡἐνέλινη μὰ εἶμαι σὸ ςφέδιξ σξῦ Θεξῦ γιὰ σὴμ δηµιξτπγία; Εἶμαιἀλήθεια, ὅσι αὐσὸ εἶμαι 

ἀςτµβίβαςσξ μὲ µία κασὰ γπάµµαἑπµημεια σῆρ Γεμέςεψρ, ἀλλὰ ἀκόµη καὶ ὁ Ἱεπὸρ Αὐγξτςσῖμξρ 



239 

δὲμ ἦσαμ ςίγξτπξρ γιὰ σὴμ ἀκπιβῆ ἑπµημεία σῆρ κασαοληκσικῆρ αὐσῆρ ἱςσξπίαρ σῆρ δηµιξτπγίαρ. Σὸ 

μὰ οπξςκξλληθεῖ καμεὶρ ςὲ κασὰ γπάµµα ἑπµημεῖερ … δὲμ εἶμαι ςξυὸ ξὔσε ἀμαγκαῖξ. 

 

κηοπςζζαηὴ  ὁµμθμβία ημῦ Collins. Ἀηυµδ ηαὶ µέζα ἀπ᾽ ηὰ ἐπζζηδµμκζηὰ ὀπονὰ ηῆξ ἀεεΎαξ, 

ἀκαδεζηκφεζ  ἀβαευηδηα ημῦ Θεμῦ ἐπζζηήµμκεξ, μἱ ὁπμῖμζ δζαηδνφηημοκ πενίηνακα ηὴκ πίζηδ ημοξ! 

Θὰ ἦηακ ἴζςξ πνήζζµμ κὰ βίκμοκ δοὸ ζπυθζα. 

  Collins, ὅπςξ θαίκεηαζ ηαὶ ζηὸ αζαθίμ ημο «Ἡ βθῶζζα ημῦ Θεμῦ-Ἕκαξ ἐπζζηήµμκαξ δίκεζ 

µανηονία βζὰ ηὴκ πίζηδ» (έηδμζδ ζηα Βθθδκζηά: εηδ. Μαπαγήζδ) ἀπμδέπεηαζ πθήνςξ ηὴκ εεςνία ηῆξ 

ἐλεθίλεςξ. Ἀηνζαῶξ θυβῳ ηῆξ ημπμεεηήζεχξ ημο αηῆξ,  ὁµμθμβία ημῦ ημνοθαίμο βεκεηζζημῦ ἐηεέηεζ 

ἀκεπακυνεςηα ὅζμοξ πνδζζµμπμζμῦκ ηὴκ εεςνία ηῆξ ἐλεθίλεςξ ζὰκ ἐπζπείνδµα ἐκακηίμκ ηῆξ πίζηεςξ. 

 Οὸ αζαθίμ ηῆξ Γεκέζεςξ πενζβνάθεζ βεβμκυηα, ηὰ ὁπμῖα, ζφµθςκα ιὲ ηὶξ ζφβπνμκεξ 

ημζµμθμβζηὲξ ἀκηζθήρεζξ, ζοκέαδζακ ζὲ δζάζηδµα 14 δζζεηαημµµονίςκ ἐηῶκ. Οὸ ἱενὸ ηείµεκμ 

ἀθζενχκεζ θίβεξ µυκμ ζεθίδεξ βζὰ ηὰ βεβμκυηα αηὰ ηαὶ  ἀθήβδζδ ἀπεοεφκεηαζ ζὲ ἀκενχπμοξ ηάεε 

ἐπμπῆξ, µμνθχζεςξ ηαὶ θζηίαξ. Ζαὶ ἐκῶ ηὸ αζαθίμ εἶκαζ εευπκεοζημ ηαὶ  ηάεε ημο θέλδ ἔπεζ ζδµαζία, 

δὲκ ἀπμηεθεῖ ἐπζζηδµμκζηὸ ἐβπεζνίδζμ, παν᾽ ὅηζ πενζέπεζ ἐκηοπςζζαηὲξ ἐπζζηδµμκζηὲξ ἀθήεεζεξ. Ἡ 

ἄπεζνδ Ξμθία ημῦ Θεμῦ δὲκ µᾶξ ἔδςζε ἕημζµεξ ἐπζζηδµμκζηὲξ ἀπακηήζεζξ, µᾶξ ἔδςζε ὅµςξ ηὴκ 

ἱηακυηδηα ηαὶ ηὶξ ἀθμνµὲξ βζὰ ἐπζζηδµμκζηὴ δζενεφκδζδ. 

 

Γνάθεζ μ Θέβαξ ΐαζίθεζμξ: «…Μμθθὰ ἀπεζζχπδζεκ, ηὸκ µέηενμκ κμῦκ βοµκάγμοζα πνὸξ 

ἐκηνέπεζακ (εζηνμθία), ἐλ ὀθίβςκ ἀθμνµὴκ πανεπμµέκδ ἐπζθμβίγεζεαζ (ἀπὸ θίβεξ ἀθμνµὲξ κὰ 

ζοµπενάκμοµε ηὰ πυθμζπα)… » 

 

Οὸ µέθθμκ, εὰ δείλεζ ηί ὁδὸ ἀημθμφεδζε  Μακζμθία ημῦ Θεμῦ βζὰ ηὴκ δδµζμονβία ηῆξ γςῆξ ηαὶ ημῦ 

ἀκενχπμο. Ἕκα εἶκαζ ζίβμονμ.  Θεὸξ δὲκ ἀπεζθεῖηαζ ἀπ᾽ ηὶξ ἐπζζηδµμκζηὲξ ἀκαηαθφρεζξ!  

 

Ηέεζ αθθμφ μ ίδζμξ Μαηέναξ: «Οὐ γὰπ ἐλασσξῦσαι ἡ ἐοὶ σξῖρ µεγίςσξιρ ἔκοληνιρ ἐοειδὰμ ὁ 

σπόοξρ καθ᾽ ὃμ γίμεσαί σι σῶμ οαπαδόνψμ ἐνετπεθῇ» 

Δηλαδή: «Δὲμ µειώμεσαι ὁ θατµαςµόρ µαρ γιὰ σὰ µεγαλεῖα σῆρ δηµιξτπγίαρ, ὅσαμ 

ἀμακαλτυθεῖ ὁ σπόοξρ μὲ σὸμ ὁοξῖξ ἔγιμαμ...»  

 

Ώηὸ πμὺ δμηζµάγεηαζ, εἶκαζ μἱ ἁπθμοζηεοµέκεξ ηαὶ ἀκενςπμµμνθζηὲξ ἀκηζθήρεζξ µαξ πενὶ ηῶκ 

ἐκενβεζῶκ ημῦ Θεμῦ. Ζάεε κέα ἀκαηάθορδ ἀπμηεθεῖ ηαὶ ἀπμηάθορδ µζᾶξ κέαξ πηοπῆξ ηῆξ ἀπνυζζηδξ 

Ξμθίαξ ημῦ Αδµζμονβμῦ ηαὶ αηὸ εὰ πνέπεζ κὰ µᾶξ ὁδδβεῖ ζὲ εαοµαζµὸ ηαὶ δμλμθμβία. 

 

«…Ἔφψ βπεῖ ὅσι οάπφει µία θατµάςια ἁπµξμία ςσὶρ ςτµοληπψµασικὲρ ἀλήθειερ σῆρ ἐοιςσήµηρ 

καὶ σῆρ οίςσεψρ.  Θεὸρ σῆρ Βίβλξτ εἶμαι ἐοίςηρ ὁ Θεὸρ σξῦ γξμιδιώµασξρ.  Θεὸρ µοξπεῖ μὰ 

βπεθεῖ ςσὸμ καθεδπικὸ μαὸ ἠ ςσὸ ἐπγαςσήπιξ.πετμώμσαρ σὰ µεγαλειώδη καὶ θατµάςια 

δηµιξτπγήµασα σξῦ Θεξῦ,  ἐοιςσήµη µοξπεῖ μὰ γίμει ἕμα µέςξ λασπείαρ», κασαλήγει ὁ Collins. 

 

 Λἱ ημπμεεηήζεζξ ηῶκ πζζηῶκ ἐπζζηδµυκςκ ζηὸ εέµα αηὸ πμζηίθθμοκ. Θενζημὶπμζηδνίγμοκ 

ηαηὰ βνάµµα ἑνµδκεία ηῆξ Γεκέζεςξ (δδµζμονβζζηέξ), ἄθθμζ δέπμκηαζ πενζμνζζµέκδ ἰζπὺ ηῆξ ἐλεθίλεςξ 

ηαὶ ἐπέµααζδ ημῦ Θεμῦ ζὲ δζάθμνα ζηάδζα ηῆξ γςῆξ (εθοὴξ ζπεδζαζµὸξ) ηαὶ ἄθθμζ, ὅπςξ ὁ Collins, 

πζζηεφμοκ, ὅηζ ὁ Θεὸξ πνμίηζζε ἐλ (ἀνπῆξ ηὴκ Αδµζμονβία ιὲ ὅθεξ ηὶξ δοκάµεζξ βζὰ ηὴκ βέκεζδ ηαὶ 

ἐλέθζλδ ηῆξ γςῆξ.πάνπμοκ θοζζηὰ ηαὶ ἐκδζάµεζεξ ἀπυρεζξ. Ξηὸ ααεµὸ πμὺ μἱ ημπμεεηήζεζξ αηὲξ 

εἶκαζ ἐπζζηδµμκζηὲξ πμεέζεζξ ἐνβαζίαξ, εἶκαζ εεµζηὲξ ηαὶ ζεααζηέξ. 

  Arno Ώ. Penzias (ανααεῖμ Ιυµπεθ 1978) εἶπε δδθχζεζ ζημὺξ New York Times: «Οὰ ηαθφηενα 

ζημζπεῖα πμὺ ἔπμοµε βζὰ ημ ―Big Bang‖ (ηδ «Θεβάθδ Έηνδλδ») εἶκαζ ἀηνζαῶξ ἴδζα ιὲ αηὰ πμὺ εὰ εἶπα 
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πνμαθέρεζ, ἐὰκ δὲκ εἶπα ηίπμηε ἄθθμ ζηὴκ δζάεεζή µμο πανὰ µυκμ ηὰ αζαθία ημῦ Θςοζῆ, ημὺξ 

αθµμφξ, ηὴκ ΐίαθμ ζηὸ ζφκμθυ ηδξ». 

 

Γνάθεζ μ π. Ημοηάξ Γνδβμνζάηδξ: «Ὅσαμ ο.φ. μόµιζα ὅσι ὁ ἥλιξρ γτπίζει γύπψ ἀοὸ σὴμ γῆ, οίςσετα 

ὅσι ἔσςι εἶφε σάνει ὁ Δηµιξτπγὸρ … Σώπα οξὺ ἔµαθα σὸ ςψςσό, φάπηκα οεπιςςόσεπξ καὶ Σὸμ 

δξνάζψ γιὰ σὴμ καιμξύπγια καὶ οιὸ ςψςσὴ γμώςη µξτ. Σὸ ἐοιςσηµξμικὸ λάθξρ µξτ δὲμ μὲ 

ἐµοόδιζε μὰ οιςσεύψ ςσὸμ Δηµιξτπγό. Ἡ διόπθψςή σξτ δὲμ μὲ ἐνψθεῖ μὰ Σὸμἀπμηθῶ. Ἀμσίθεσα, 

χηλαυῶ σώπα οιὸ οξλὺ καὶ οιὸ καλὰ σὰ ἴφμη Σξτ οάμψ ςσὴμ Δηµιξτπγία…» 

11. Σί οιςσεύεσε για σα στφεπά οαιφμίδια;  

Ξακ Ρνζζηζακμφξ πνέπεζ κα ιαξ εκδζαθένεζ ηονίςξ δ άπμρδ ηαζ δ εέζδ ηδξ Βηηθδζίαξ αθθά ηαζ δ 

εέζδ ηδξ Βπζζηδιμκζηήξ Ζμζκυηδηαξ.  

 Λ Ρνζζηζακυξ δεκ παίγεζ ηοπενά παζπκίδζα. Βιπζζηεφεηαζ ημκ Θευ Μαηένα κα ημκ εοθμβήζεζ ζηδκ 

δμοθεζά ημο ηαζ κα ημο δίκεζ οβεία ηαζ δφκαιδ κα ακηζιεηςπίγεζ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ γςήξ, ηαζ ημκ 

εοπανζζηεί βζα υθα.  

 Δ Βηηθδζία πζζηεφεζ υηζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηα ηοπενά παζπκίδζα οπμηαεζζηά ημκ Θευ  ιε ηδκ 

«Θεά» ηφπδ ηαζ αοηή δ εεμπμίδζδ ηδξ ηφπδξ είκαζ αιανηία.  

 Οα ηοπενά παζπκίδζα ζηδνίγμκηαζ ζηδκ επζεοιία ημο ακενχπμο κα νζζηάνεζ ηαζ ζηδκ εθπίδα κα 

ηενδίζεζ ιεβάθα πμζά.  

 Δ Βθθάδα ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ δεφηενδ εέζδ ηδξ παβηυζιζαξ ηαηά ηεθαθήκ δαπάκδξ βζα ημκ 

ηγυβμ.  

 Ομ παίλζιμ ιε ηα πνήιαηα είκαζ άηζιμξ ηνυπμξ είζπναλδξ ηενδχκ ηαζ μοζζαζηζηά είκαζ απάηδ ζε 

αάνμξ ημο πθδζίμκ. Μμθθμί παίγμοκ ηαζ πνμζπαεμφκ κα ηενδίζμοκ παίνκμκηαξ ηα πνήιαηα ημο θίθμο 

ημοξ ηαζ υηακ ημο πάνμοκ, πανμφιεκμζ, ενζαιαμθμβμφκ ιζθχκηαξ πακημφ βζα ηδκ ηφπδ ημοξ. Αε 

ζηέπημκηαζ ηδ εθίρδ πμη πνμηάθεζακ ζημκ άκενςπμ πμο ημο πήνακ ηα πνήιαηα ηαζ ηδκ ακέπεζα πμο 

δδιζμφνβδζακ ζηδκ μζημβέκεζά ημο.  

 Οα απμηεθέζιαηα βζα ημκ ελανηδιέκμ παίηηδ:  

1. Λζημκμιζηή ηαηαζηνμθή  

2. οπμθμβζηά πνμαθήιαηα (κεονχζεζξ, ελανηήζεζξ η.ά.) 

3. Ξςιαηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο (ηάπκζζια, ηαθέξ, άβπμξ πθμοηζζιμφ) 

4. Μκεοιαηζηέξ επζπηχζεζξ (ηθέαεζ ημκ ζδνχηα ημο άθθμο ηαζ ζηενεί ιία μζημβέκεζα απυ ηα αβαεά 

πμο δεκ ιπμνεί κα έπεζ θυβς έθθεζρδξ πνδιάηςκ) 

5. Ράζζιμ πνυκμο (θδζιμκχκηαξ ηάπμζεξ ζπμοδαίεξ δμοθεζέξ πμο ηαηά πνμηεναζυηδηα έπεζ κα 

ηάκεζ) 

6. Λζημβεκεζαηέξ πνμζηνζαέξ, πνμαθήιαηα ζηδκ ενβαζία, ηαηαθοβή ζε ρέιαηα, ζηνμθή ζε 

πανάκμιεξ πνάλεζξ βζα κα ελαζθαθίζεζ πνήιαηα, δακεζζιυξ, ιδ εηπθήνςζδ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο 

ζηδκ δμοθεζά, ζημ ζπίηζ (παναιεθεί ηα παζδζά, ηαηή απυδμζδ ζηδκ ενβαζία, απμοζία απυ ημ ζπίηζ), 

επζεοιία κα επζαθδεεί ιε ημ παζπκίδζ επάκς ζημοξ άθθμοξ, κα ημοξ κζηήζεζ, είκαζ αηυια ιενζηέξ απυ ηζξ 

ζοκέπεζεξ πμο έπεζ μ ηγυβμξ ζηδκ γςή ηςκ παζηηχκ.  

7. Αοζηοπχξ, μ εεζζιυξ ηαζ δ ελάνηδζδ εκζζπφμκηαζ οπένιεηνα απυ ηδ δζαθήιζζδ ηοπενχκ 

παζπκζδζχκ, πμο ηάπμζα πμνδβυ ηαζ ζδζμηηήηδ έπμοκ ημ εθθδκζηυ Ζνάημξ, αθθά ηαζ απυ ημ αδζαπχνδημ 

πμο ηαεδιενζκά παναηδνείηαζ απυ ημ πνςί ιέπνζ ηα ιεζάκοπηα ζημοξ «καμφξ» ημο ηναηζημφ ηγυβμο.  

8. Ξε υζμοξ θέκε υηζ «εβχ παίγς θίβα» δ απάκηδζδ είκαζ υηζ δεκ ηάκεζ δ πμζυηδηα ηδκ αιανηία.  

9. Οέθμξ, πνμηείκεηαζ-ζοζηήκεηαζ βζα ακάβκςζδ ημ ιοεζζηυνδια ημο Φ. Ιημζημβζέθζηο «Λ 

Μαίπηδξ», υπμο βίκεηαζ ακαθμνά ζε αοηυ ημ επζαθααέξ πάεμξ.  

 

12. Σι οιςσεύεσε για σιρ ςφέςειρ μεσανύ αμδπώμ και γτμαικώμ;  
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 Ζαηά ηδκ Λνευδμλδ δζδαζηαθεία είκαζ ζπέζεζξ ζζμηζιίαξ ηαζ αθθδθμζοιπθήνςζδξ, ζπέζεζξ 

αβάπδξ, οπεοεοκυηδηαξ, ζεααζιμφ πνμξ ημ άθθμ θφθθμ.  

 Δ μθμηθήνςζδ αοηχκ ηςκ ζπέζεςκ πναβιαημπμζείηαζ ιε ημ Θοζηήνζμ ημο Γάιμο, εηεί υπμο 

εοθμβείηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Θευ.  

 Ξηζξ βκςζηέξ ακηζθήρεζξ ημο ηυζιμο, υζμκ αθμνά ηζξ πνμβαιζαίεξ ζπέζεζξ, δ Βηηθδζία 

απακηά:  

1. πμοεεκά ζηδκ Ώβία Γναθή δεκ δζηαζχκμκηαζ μζ πνμβαιζαίεξ ζπέζεζξ, εθυζμκ βίκμκηαζ ιεηαλφ 

δφμ ακενχπςκ πμο «αβαπζμφκηαζ»  

2. πμοεεκά ζηδκ Ώβία Γναθή δεκ αικδζηεφμκηαζ αοηέξ μζ ζπέζεζξ  

3. υπζ ιυκμκ ζηδκ Ώβία Γναθή, αθθά ηαζ ζηδκ πανάδμζδ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, δεκ εβηνίκμκηαζ μζ 

πνμβαιζαίεξ ζπέζεζξ 

4. δδιζμονβμφκηαζ πμθθά πνμαθήιαηα ιε πμθθέξ ζοκέπεζεξ υπζ ιυκμκ απυ ημ γεοβάνζ αθθά ηαζ 

ζημοξ απμβυκμοξ ημοξ  

5. ημ άθθμ θφθθμ δεκ πνέπεζ κα ιεηαπεζνίγεηαζ μ ηαεέκαξ ςξ ακηζηείιεκμ δδμκήξ ηαζ 

εηιεηάθθεοζδξ  

6. εηηυξ απυ ημοξ δφμ ιπαίκεζ ζηδ γςή ηδξ μζημβέκεζαξ μ Θευξ 

7. δ Βηηθδζία ζημπεφεζ υπζ ζε ιία εθήιενδ ηαζ πνμζςνζκή ζπέζδ, αθθά ζηδκ αζςκζυηδηα ηδξ 

ζπέζδξ  

8. δ Βηηθδζία αβαπά ηαζ ζηδνίγεζ ημκ αιανηςθυ ηαζ ηαηαδζηάγεζ ηδκ αιανηία  

 
ΐθ. πενζζζυηενα ζημ αζαθίμ: Άββεθμξ Γημφκδξ, Ιεακζηέξ Ώκαγδηήζεζξ, Ππεφεοκεξ Θέζεζξ,  

εηδ. Ζέκηνμο Ιευηδηαξ Ε. Θ. Ηεοηάδμξ & Εεάηδξ, Ηεοηάδα 2011. 

 

13. Πόσε μξμίζεσε όσι θα γίμει η Δετσέπα Παπξτςία;  

Λ πνυκμξ ηδξ εθεφζεςξ ηδξ Αεοηέναξ Μανμοζίαξ ημο Ζονίμο ιαξ είκαζ άβκςζημξ, υπζ ιυκμκ ζημοξ 

ακενχπμοξ αθθά ηαζ ζημοξ Ώβίμοξ ηαζ ζηδκ Μακαβία ιαξ. Βίκαζ βκςζηυξ ιυκμξ ζημκ Ονζαδζηυ Θευ.  

ζα ηαηά ηαζνμφξ βνάθμκηαζ ηαζ αημφβμκηαζ βζα ημκ πνυκμ ηδξ Αεοηέναξ Μανμοζίαξ είκαζ 

«ηαηακάθςζδ» βζα ημοξ αθεθείξ, απυ ακενχπμοξ πμο «απμηαθφπημοκ» υζμ μ Θευξ δεκ απμηάθορε.  

Ομκ Ρνζζηζακυ δεκ πνέπεζ κα ημκ απαζπμθεί ημ πυηε αθθά ημ πυζμ πνμεημζιαζιέκμξ εα είκαζ βζα 

ηδκ Αεοηένα Μανμοζία ηαζ ηδκ Ζνίζδ πμο εα αημθμοεήζεζ.  

 
ΐθ. πενζζζυηενα ζημ αζαθίμ: Άββεθμξ Γημφκδξ, Ιεακζηέξ Ώκαγδηήζεζξ, Ππεφεοκεξ Θέζεζξ,  

εηδ. Ζέκηνμο Ιευηδηαξ Ε. Θ. Ηεοηάδμξ & Εεάηδξ, Ηεοηάδα 2011. 

 

 

14. Γιασί ςσξμ Φπιςσιαμιςμό δεμ αοεικξμίζεσαι ξ Θεόρ;  

 Λνευδμλεξ εζηυκεξ είκαζ ιυκμκ αοηέξ ηςκ Ώβίςκ, ηδξ Μακαβίαξ ηαζ ημο Ζονίμο Εδζμφ Ρνζζημφ, 

ηαηά ηδκ ακενχπζκδ θφζδ Ομο. Οα παναπάκς πνυζςπα ιπμνμφιε κα ηα απεζημκίζμοιε.  

 Λζ ιυκεξ πενζπηχζεζξ πμο επζηνέπεηαζ απυ ηδκ Βηηθδζία δ απεζηυκζζδ ημο Θεμφ είκαζ: «Οδξ 

Φζθμλεκείαξ ημο Ώαναάι», υπμο απεζημκίγμκηαζ ηνεζξ άββεθμζ (αββεθζαθυνμζ) υπζ υιςξ ςξ εζηυκα ημο 

Θεμφ, αθθά ςξ ηφπμξ ηδξ Ώβίαξ Ονζάδμξ ηαζ επίζδξ «Οδξ ΐάπηζζδξ», υπμο ημ Άβζμ Μκεφια ηαηένπηαζ 

ζακ πενζζηένζ. Ώοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ ημ Άβζμ Μκεφια έπεζ ειθάκζζδ πηδκμφ, αθθά απθά πήνε εηείκδ 

ηδκ ιμνθή.  

Ζαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ απεζημκίγμοιε ιυκμκ αοηά πμο είδαιε ζακ άκενςπμζ, ηαζ δεκ έπμοιε 

ηακέκα ζημπυ κα απεζημκίζμοιε ηδκ αυναηδ ηαζ απενίβναπηδ θφζδ ημο Θεμφ.  

 Δ εζηυκα, πμο δοζηοπχξ οπάνπεζ ζε μνευδμλεξ εηηθδζίεξ, δ θεβυιεκδ εζηυκα ηδξ «Ώβίαξ 

Ονζάδαξ» είκαζ δοηζηήξ, παπζηήξ πνμέθεοζδξ. Δ 7Δ Λζημοιεκζηή Ξφκμδμξ ηδκ απαβμνεφεζ ηαζ δεκ 

δζηαζμθμβείηαζ απυ ημοξ οπεφεοκμοξ πμο ημπμεεημφκ ζημοξ Ιαμφξ αοηήκ ηδκ εζηυκα άβκμζα ή 

αιέθεζα.  
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Μθδνμθμνζαηά δ Βζηυκα αοηή απεζημκίγεζ ημκ Θευ-Μαηένα ζακ βένμκηα, ζηδνζβιέκδ ζηδκ μκμιαζία 

ημο Θεμφ «μ Μαθαζυξ ηςκ Διενχκ», ημ πνυζςπμ ημο Θεμφ-Πζμφ ηαζ ημ Άβζμ Μκεφια ζακ πενζζηένζ.  

 

15. Γιασί ξ Δεςοόσηρ δεμ έφει σξ δικαίψμα μα οαμσπετσεί;  

 Δ Βηηθδζία ηςκ επηά πνχηςκ αζχκςκ είπε ηαζ ημοξ Ώπμζηυθμοξ ηαζ ημοξ επζζηυπμοξ ηαζ 

υθμοξ ημοξ άθθμοξ ηθδνζημφξ ηυζμκ άβαιμοξ υζμ ηαζ έββαιμοξ.  

 Ξηδκ Λνευδμλδ Βηηθδζία έββαιμζ είκαζ μζ ζεναηζημί ααειμί ημο δζαηυκμο ηαζ ημο πνεζαοηένμο. 

Λζ επίζημπμζ θαιαάκμκηαζ απυ ημοξ αβάιμοξ. Δ αβαιία ηςκ επζζηυπςκ εεζπίζηδηε ζηδκ ΞΟ΄ 

Λζημοιεκζηή Ξφκμδμ βζα θυβμοξ ηονίςξ πναηηζημφξ (ακάιεζλδ ηςκ ηέηκςκ ηςκ επζζηυπςκ ζηδκ 

εηηθδζζαζηζηή πενζμοζία ηθπ), αθθά ηαζ βζαηί μ επίζημπμξ πνέπεζ κα είκαζ εθεφεενμξ απυ 

μζημβεκεζαημφξ πενζζπαζιμφξ ηαζ μθυροπα αθμζζςιέκμξ ζηδκ ορδθή ημο απμζημθή.  

 Δ Νςιαζμηαεμθζηή Βηηθδζία έπεζ εεζπίζεζ ηδκ ηαεμθζηή αβαιία ημο ηθήνμοξ ηδξ ηαζ ηα 

πνμαθήιαηα πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί είκαζ πάνα πμθθά. Δ ηαεμθζηή αβαιία πμο εέθδζακ κα 

επζαάθμοκ ζημκ ζενυ ηθήνμ ηδξ Βηηθδζίαξ ζηδκ πνχηδ Λζημοιεκζηή Ξφκμδμ ανήηε ακηίεεημ ημκ 

επίζημπμ Μαθκμφηζμ, μ μπμίμξ –ακ ηαζ αζηδηήξ μ ίδζμξ- δζαιανηονήεδηε έκημκα εκακηίμκ αζηδηζηχκ 

ηάζεςκ, επζηνάηδζε δ άπμρή ημο ηαζ δ Βηηθδζία ζχεδηε απυ έκα πμθφ γδιζμβυκμ εεζιυ.  

 Ομ εέια ημο πνμαζνεηζημφ βάιμο ηςκ επζζηυπςκ ιπμνεί κα ζογδηδεεί απυ ηδκ Βηηθδζία ζε 

ιία Μακμνευδμλδ Ξφκμδμ, ακ ηαηαζηεί πνυαθδια ηαίνζμ ζηδκ εηηθδζζαζηζηή γςή.  

 

16. Πώρ κπασιέσαι κπτυό σξ θέμα σηρ ενξμξλόγηςηρ;  

 Ζάπμζμζ δοζημθεφμκηαζ κα πνμζέθεμοκ ζημ Θοζηήνζμ ηδξ Βλμιμθυβδζδξ ιε ηδκ ζηέρδ υηζ 

οπάνπεζ πζεακυηδηα μ πκεοιαηζηυξ κα ημζκμπμζήζεζ ηδκ ελμιμθυβδζή ημοξ.  

 Ομ Θοζηήνζμ είκαζ απυννδημ. Αεκ έπεζ δζηαίςια μφηε μ πκεοιαηζηυξ κα ακαημζκχζεζ ηίπμηε 

απυ υζα άημοζε ζηδκ ελμιμθυβδζδ, μφηε άθθμξ ηακείξ κα γδηήζεζ ή κα απαζηήζεζ πθδνμθμνίεξ.  

 Ομ απυννδημ ηδξ Βλμιμθυβδζδξ ακαβκςνίγεηαζ απυ ημ Ιυιμ:  

«Ομ απυννδημ ημο ελμιμθμβδηδνίμο είκαζ απανααίαζημ, επμιέκςξ είκαζ απυθοηα απαβμνεοηζηυ βζα 

έκακ ελμιμθυβμ κα παναδχζεζ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ έκα ιεηακμήζακηα ιε θυβζα ή μπμζαδήπμηε 

ζοιπενζθμνά ηαζ βζα ηακέκα θυβμ» (Ζχδζηαξ Μμζκζηήξ Αζημκμιίαξ άνενμ 983 § 1) 

 Λ ζενέαξ δεκ απμηαθφπηεζ ηίπμηε έζης ηαζ ακ απεζθείηαζ δ ίδζα ημο δ γςή.  

 Γζα έκακ πκεοιαηζηυ δ πανααίαζδ ημο απμννήημο εα ημκ μδδβμφζε ζε ιμζναία ηαηαδίηδ ηαζ 

αθμνζζιυ, πμο απμδίδεηαζ απυ ηδκ Βπζζημπή.  

 Μμθθέξ θμνέξ μζ ίδζμζ μζ άκενςπμζ, ηαζ υπζ μ πκεοιαηζηυξ, βζκυιαζηε αζηία ημζκμπμίδζδξ ηδξ 

πνμζςπζηήξ ιαξ γςήξ, υηακ ηδκ ειπζζηεουιαζηε ζε αηαηάθθδθα πνυζςπα, ηα μπμία δεκ έπμοκ ηακ 

ηδκ ζδζυηδηα ημο πκεοιαηζημφ.  

 Ομ Θοζηήνζμ είκαζ απυννδημ ηαζ βζα ημκ ελμιμθμβμφιεκμ πμο δεκ πνέπεζ κα ακαημζκχκεζ υζα 

άημοζε δζυηζ αοηά ζζπφμοκ ιυκμ βζα ηδκ δζηή ημο πενίπηςζδ.  

 Ώηυια ηαζ βζα ηάπμζμκ μ μπμίμξ δζχηεηαζ απυ ημ Ιυιμ βζα ζμαανά εβηθήιαηα απαβμνεφεηαζ κα 

γδηδεεί απυ ημκ πκεοιαηζηυ ημο κα απμηαθφρεζ ακ βκςνίγεζ ηάηζ ζπεηζηά ιε ηζξ αλζυπμζκεξ πνάλεζξ πμο 

ημο απμδίδμκηαζ.  

 

 

17. Λέμε όσι θα εμυαμιςσεί ξ αμσίφπιςσξρ με ση μξπυή σξτ Φπιςσξύ για 

μα μαρ οάπει μαζί σξτ. Είμαι αλήθεια; Και οιξ γεμικά, οξια είμαι η 

γμώμη ςαρ ςφεσικά με σημ Δετσέπα Παπξτςία και σξμ Αμσίφπιςσξ; 

 

ΐθ. ζπεηζηά ημ αζαθίμ: Άββεθμξ Γημφκδξ, Ιεακζηέξ Ώκαγδηήζεζξ, Ππεφεοκεξ Θέζεζξ,  

εηδ. Ζέκηνμο Ιευηδηαξ Ε. Θ. Ηεοηάδμξ & Εεάηδξ, Ηεοηάδα 2011, ζεθ. 47-59. 
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 O Γζροντασ Πορφφριοσ για τον Αντίχριςτο και το 666:  
 

Αγαοήςασε σξμ Φπιςσόμ  

και μηδέμ οπξσιμήςεσε σηρ αγάοηρ Ατσξύ! 

Μια μέπα σξμ πώσηςα ςσξ κελί σξτ: 

“Γέπξμσα, οξλύρ λόγξρ γίμεσαι σελετσαία για σξ 666, για σημ έλετςη σξτ αμσιφπίςσξτ, οξτ 

οληςιάζει -μεπικά μάλιςσα ιςφτπίζξμσαι όσι ήδη ήλθε, για σξ ηλεκσπξμικό φάπαγμα σξτ δενιξύ 

φεπιξύ ή σξτ μεσώοξτ, για ση ςύγκπξτςη Χπιςσξύ και αμσίφπιςσξτ και ση ςτμσπιβή σξτ 

σελετσαίξτ, για ση Δετσέπα Παπξτςία σξτ Κτπίξτ. Εςείρ σι λέσε γι’ ατσά;”. 

Ο Γέπξμσαρ αοάμσηςε: 

“Σι μα οψ; Εγώ δεμ λέψ όσι είδα σημ Παμαγία, όσι θα γίμει οόλεμξρ και άλλα σέσξια. Ξέπψ 

όσι θα έπθει ξ αμσίφπιςσξρ, όσι θα γίμει η Δετσέπα Παπξτςία σξτ Κτπίξτ, αλλά οόσε δεμ νέπψ. 

Αύπιξ; μεσά φίλια φπόμια; δεμ νέπψ. μψρ δεμ αμηςτφώ γι’ ατσό. Διόσι νέπψ όσι η ώπα σξτ 

θαμάσξτ είμαι για σξμ καθέμα η Δετσέπα Παπξτςία σξτ Κτπίξτ. Και η ώπα ατσή είμαι οξλύ 

κξμσά”. [Γ 290ο.] 

Σξ 666 και ξ αμσίφπιςσξρ 

Μξτ είφε οει: 

“Πασέπα Αθαμάςιε (με οήπε αοό σξ φέπι έσςι ςυικσά), εγώ είμαι στυλόρ σώπα, σα μάσια μξτ 

σα ςψμασικά δεμ λεισξτπγξύμ, γιασί έφψ καπκίμξ ςσημ τοόυτςη, έφψ όμψρ σα ομετμασικά μάσια 

και βλέοψ. Ππιμ υύγειρ, θέλψ μα μξτ οειρ. Σι είοε ξ Γέπξμσαρ Αιμιλιαμόρ για σξ 666 και σξμ 

αμσίφπιςσξ;” . 

Ήσαμ εκείμερ σιρ μέπερ μεσά σξ Σςεπμξμοίλ. Ο κόςμξρ ήσαμ αμαςσασψμέμξρ και οήγαιμε κασά 

δεκάδερ κάθε μέπα, ιδιαισέπψρ ςσξμ οασέπα Πξπυύπιξ οξτ ήσαμ κξμσά ςσημ Αθήμα, και 

αμαςσασψμέμξι σξμ πψσξύςαμ: 

“Σι θα γίμει; Θα έπθει ξ αμσίφπιςσξρ μα μαρ ςυπαγίςει με σξ 666;”. 

Και με πώσηςε: 

“Για οερ μξτ, οαιδί μξτ, σι λέει ξ Γέπξμσαρ Αιμιλιαμόρ για σξ 666 και σξμ αμσίφπιςσξ;”. 

Σξτ λέψ: “Γέπξμσα, μαρ είοε ςε μια ςύμανη οπξφθέρ μα μημ αμηςτφξύμε. Εμείρ μα 

εμδιαυεπόμαςσε μα έφξτμε μια ζψμσαμή ςφέςη με σξμ Χπιςσό και σξτ αμσιφπίςσξτ μα μημ σξτ 

δίμξτμε οξλλή ςημαςία, γιασί εκείμξρ θα γίμει σξ κέμσπξ σηρ ζψήρ μαρ και όφι ξ Χπιςσόρ”. 

Αμέςψρ φσύοηςε σα φεπάκια σξτ ςσξ κπεβάσι και είοε: 

“Σι λερ οαιδί μξτ, σι λερ οαιδί μξτ, δόνα ςξι ξ Θεόρ οξτ βπήκα κι έμαμ ομετμασικό μα 

ςτμυψμεί μαζί μξτ. Ρε οαιδί μξτ, ατσξί ξι ομετμασικξί, εδώ ςσξμ κόςμξ, σι έφξτμ κάμει! Έφξτμ 

αμαςσασώςει σιρ χτφέρ, δημιξύπγηςαμ έμα ςψπό οπξβλήμασα, ξικξγεμειακά και χτφξλξγικά με σξ 

666. Δεμ μοξπεί ξ κόςμξρ μα κξιμηθεί και άπφιςαμ μα οαίπμξτμ χτφξυάπμακα και τομψσικά 

φαοάκια για μα μοξπξύμ μα κξιμηθξύμ. Σι είμαι ατσό σξ οπάγμα; Δεμ σα θέλει ατσά σα 

οπάγμασα ξ Χπιςσόρ, οαιδί μξτ. Και μα ςξτ οψ κάσι;”. 

Σξτ λέψ: “Γέπξμσα, σι;” Μξτ λέει: 

“Για μαρ σξτρ φπιςσιαμξύρ, για μαρ όσαμ βιώμξτμε σξ Χπιςσό δεμ τοάπφει αμσίφπιςσξρ. Δε μξτ 

λερ; Εδώ οξτ κάθξμαι ςσξ κπεβάσι μοξπείρ μα καθίςειρ εςύ;” . Σξτ λέψ: “φι, Γέπξμσα” . Μξτ 
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λέει: “Γιασί;”. Σξτ αοάμσηςα: “Διόσι, εάμ καθίςψ οάμψ ςαρ, θα ςαρ ολακώςψ”. Μξτ λέει: “Πόσε 

μοξπείρ μα καθίςειρ;”. Σξτ λέψ: “σαμ υύγεσε εςείρ, Γέπξμσα, μοξπώ μα καθίςψ εγώ”. 

Μξτ λέει: “Ακπιβώρ, οαιδί μξτ, έσςι ςτμβαίμει και με σημ χτφή μαρ. σαμ έφξτμε μέςα μαρ 

σξμ Χπιςσό μαρ, μοξπεί μα έπθει ξ αμσίφπιςσξρ; Μοξπεί μα μοει καμιά άλλη αμσίθεση ύοαπνη 

μέςα ςσημ χτφή μαρ; Γι’ ατσό ςήμεπα, οαιδί μξτ, δεμ έφξτμε σξμ Χπιςσό μέςα μαρ και γι’ ατσό 

αμηςτφξύμε για σξμ αμσίφπιςσξ. σαμ βάλξτμε σξμ Χπιςσό μέςα μαρ, σα οάμσα γίμξμσαι 

Παπάδειςξρ. Ο Χπιςσόρ είμαι σξ οαμ κι έσςι οάμσξσε, οαιδί μξτ, μα λερ ςσξτρ αμθπώοξτρ, και σξμ 

αμσίθεσξ δεμ σξμ υξβόμαςσε. [ ...] 

Γιασί, οαιδί μξτ, σξτρ οπώσξτρ μάπστπερ σξτρ είφαμ βάλει ςσα θηπία κι έκαμαμ σξμ ςσατπό 

σξτρ και σα θηπία γιμόμσξτςαμ απμάκια. Σξτρ είφαμ ςση θάλαςςα, έκαμαμ σξ ςσατπό σξτρ και η 

θάλαςςα γιμόσαμ γη και οεποασξύςαμ. Σξτρ είφαμ μέςα ςση υψσιά, έκαμαμ σξ ςσατπό σξτρ και η 

υψσιά γιμόσαμ δπξςιά. Ετλξγημέμξ μξτ οαιδί, σι είμαςσε ςήμεπα εμείρ; Πιςσεύξτμε ςσξμ Χπιςσό; 

Σξ ςσατπό μαρ; Μα γιασί κασέβηκε ξ Χπιςσόρ; Δεμ κασέβηκε για μα δτμαμώςει σημ αςθέμειά μαρ; 

Έσςι οαιδί μξτ, μα οειρ και ςσξμ Γέπξμσα. Και ςτ μα οειρ ςσξτρ αμθπώοξτρ μα μη υξβξύμσαι σξμ 

αμσίφπιςσξ. Είμαςσε οαιδιά σξτ Χπιςσξύ, είμαςσε οαιδιά σηρ Εκκληςίαρ” . 

Ατσό σξ οπάγμα μξτ έκαμε οάπα οξλλή εμσύοψςη. Και μξτ οπόςθεςε: “Να ςξτ οψ κάσι;”. 

Λέψ: “Γέπξμσα, οαπακαλώ”. “Ο Πασπιάπφηρ Δημήσπιξρ οώρ ήπθε ςσημ Αθήμα;”. Σξτ λέψ: “με σξ 

αεπξολάμξ”. “Ε, καλά, νέπψ οψρ ήπθε με σξ αεπξολάμξ. Κξλτμοώμσαρ ήπθε ξ άμθπψοξρ; Με σι 

μσξκξτμέμσα ήπθε;”. Σξτ λέψ: “Με διαβασήπιξ, Γέπξμσα”. -”Ελλημικό ή σξτπκικό;”. Σξτ λέψ: 

“Δεμ νέπψ”. -”Ε, μξτ κάμειρ και σξμ ςξυό. Με σξτπκικό ήπθε. Και οξιξ είμαι σξ εθμόςημξ σηρ 

Σξτπκίαρ, νέπειρ;”. Σξτ λέψ: “Δεμ νέπψ, Γέπξμσα”. -”Ε, σόσε σξ οαπάκαμερ, δεμ νέπειρ σξ 

εθμόςημξ σηρ Σξτπκίαρ; Είμαι η ημιςέλημξρ. Και νέπειρ οώρ ξμξμάζεσαι η ημιςέλημξρ αοό σξτρ 

Πασέπερ σηρ Εκκληςίαρ μαρ, μεσά οξτ εμυαμίςσηκε ξ Μψάμεθ;” Σξτ λέψ: “φι, Γέπξμσα”. -”Ε, 

μα οάπψ σξ οστφίξ ςξτ και μα σξ ςφίςψ. Σι θεξλόγξρ είςαι εςύ;” [...] 

“Η ημιςέλημξρ είμαι ςημείξ σξτ αμσιφπίςσξτ. Εάμ είμαι ςημείξ σξτ αμσιφπίςσξτ η ημιςέλημξρ 

και ξ Πασπιάπφηρ μαρ έφει ςσξ διαβασήπιό σξτ σξ ςημείξ σξτ αμσίφπιςσξτ (και ςσιρ ςυπαγίδερ 

σξτρ, οόςερ ςυπαγίδερ βάζξτμ μέςα ένψ;), οάει μα οει όσι ξ Πασπιάπφηρ μαρ είμαι αμσίφπιςσξρ; 

φι, πε οαιδί μξτ, όφι πε οαιδί μξτ! Μημ οεπιξπίζξτμε σόςξ οξλύ σξ Εταγγελικό μήμτμα! Δεμ 

είμαι ξ Χπιςσόρ σόςξ ςσεμόμταλξρ όςξ είμαςσε εμείρ ξι άμθπψοξι οξτ θέλξτμε μα 

τοεπαςοιζόμαςσε σα δικαιώμασα. Έσςι μα οειρ ςσξμ Γέπξμσα και έσςι μα λερ ςσξτρ αμθπψοξτρ: 

ξύσε σξμ αμσίφπιςσξ μα υξβόμαςσε ξύσε σξ 666″. 

 

18. Πώρ μοξπεί έμαρ κληπικόρ (και γεμικά Φπιςσιαμόρ) μα είμαι σόςξ 

οιςσόρ ςε ςφέςη με σξτ καθημεπιμξύρ οειπαςμξύρ; 

 Βίκαζ βεβμκυξ υηζ μ Ρνζζηζακυξ ακηζιεηςπίγεζ ηαεδιενζκά πεζναζιμφξ (είηε ηθδνζηυξ, είηε 

ιμκαπυξ ή θασηυξ). Μεζναζιμί μζ μπμίμζ είκαζ απυ ζοκακενχπμοξ ημο, είηε απυ ημκ ίδζμ ημκ δζάαμθμ.  

 Δ ακηζιεηχπζζδ ημο πεζναζιμφ ιε ιυκεξ ηζξ ακενχπζκεξ δοκάιεζξ δεκ είκαζ ανηεηή. Λ πζζηυξ 

ειπζζηεφεηαζ ηδ γςή ημο ζηα πένζα ημο Θεμφ ηαζ αβςκίγεηαζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο κα εθανιυζεζ 

ημ εέθδιά Ομο. Λ Θευξ δίκεζ θφζεζξ ηαζ δζελυδμοξ ζημκ πζζηυ ηςκ χνα ημο πεζναζιμφ ηαζ υπζ ιυκμ 

ηυηε.  
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 Ομκ Ρνζζηζακυ ημκ δμηζιάγεζ ηαζ ημκ θακενχκεζ μ πεζναζιυξ ιε ηδκ οπμιμκή πμο εα δείλεζ 

«πςξ μζ ηυπμζ ηςκ αβχκςκ πανίγμοκ ηα ζηεθάκζα ζημοξ αεθδηέξ, έηζζ ηαζ ημοξ Ρνζζηζακμφξ ημοξ 

πθμοηίγεζ ηαζ ημοξ μδδβεί ζηδκ ηεθείςζδ δ δμηζιαζία ηςκ πεζναζιχκ».  

 «Ώβάπδζε ηδκ ηαπείκςζδ ζε υθα ηα ένβα ζμο, βζα κα ζςεείξ απυ ηζξ άβκςζηεξ παβίδεξ ημο 

επενμφ…» (Άβζμξ Εζαάη μ Ξφνμξ). 

 Αεκ πνεζάγεηαζ απεθπζζία ηαζ απυβκςζδ υηακ πέζεζ ηάπμζμξ ζηδκ παβίδα ημο επενμφ. Ώοηά 

είκαζ ημο δζααυθμο.  

 Λ πζζηυξ πνέπεζ κα ζδηχκεζ ηα ιάηζα ζημ Θευ θέβμκηαξ «ήιανημκ» (ζοββκχιδ, έζθαθα). Ια 

ηνέπεζ ζημκ πκεοιαηζηυ, κα ημ ελμιμθμβείηαζ, κα θεφβεζ, κα ιδκ ημ έπεζ ιέζα ημο. Ζαζ ακ λακαπέζεζ, 

κα ημ λακαπεί, κα ημ λεηαεανίγεζ.  

 

 

19. Γιασί ξ Θεόρ άυηςε σξμ Ηπώδη μα ςκξσώςει σα οαιδιά και δεμ σα 

οπξυύλανε;  

 
ΐθ. ζπεηζηά ημ αζαθίμ: Άββεθμξ Γημφκδξ, Ιεακζηέξ Ώκαγδηήζεζξ, Ππεφεοκεξ Θέζεζξ,  

εηδ. Ζέκηνμο Ιευηδηαξ Ε. Θ. Ηεοηάδμξ & Εεάηδξ, Ηεοηάδα 2011, ζεθ. 69 - 70. 

 

 Ξηα ιοζηήνζα ημο Θεμφ δε ιπμνεί κα ιπεζ μ άκενςπμξ 

 Έκα είκαζ βεβμκυξ: μ Θευξ ζηα κήπζα πμο μ Δνχδδξ ζηυηςζε ηα έπεζ ημπμεεηήζεζ ζημκ 

Μανάδεζζμ ιε ημ αάπηζζια ημο ιανηονίμο ημοξ ηαζ ηδκ αεςυηδηά ημοξ 

 Οα ζπέδζα ημο Θεμφ δεκ οπμηάζζμκηαζ ζηδκ ακενχπζκδ θμβζηή ηαζ δ μπμζαδήπμηε ενιδκεία 

είκαζ ακενχπζκδ ηαζ αηεθήξ 

 Λ Θευξ δεκ αδζαθμνεί βζα ηακέκα απυ ηα πθάζιαηά ημο. Δ πνυκμζα ημο Θεμφ ηαζ πχξ εκενβεί 

βζα ημκ ηάεε άκενςπμ είκαζ ακενιήκεοηδ, αθθά πάκημηε πνμξ ημ ζοιθένμκ ημο ακενχπμο.  

 

20. Πόςα ξμόμασα έφει η Παμαγία;  

 Ξηδκ Λνεμδμλία λεπενκμφκ ηα 500 επίεεηα πμο έπμοκ δμεεί ζηδκ Μακαβία. Βκχ θαίκεηαζ υιςξ 

κα μθμηθδνχκεηαζ μ ηαηάθμβμξ ηςκ επζεέηςκ υθμ ηαζ ηάπμζμ κέμ ηαζ άβκςζημ επίεεημ ςξ ηχνα 

πνμηφπηεζ.  

 Ξηδκ μνευδμλδ πανάδμζδ ηα ηζιδηζηά πνμζςκφιζα πμο απμδίδεζ δ εηηθδζζαζηζηή ηαζ 

θαμβναθζηή πανάδμζδ ζηδκ Ππεναβία Θεμηυημ, μκμιάγμκηαζ εεμημημκφιζα: Οα επίεεηα πμο έπμοκ 

απμδυζεζ ζηδκ Μακαβία ηυζμκ μ απθυξ πζζηυξ θαυξ, υζμκ ηαζ δ εθεονεηζηυηδηα αθθά ηαζ δ βυκζιδ 

ζηέρδ ηςκ ηαθθζηεπκχκ ηαζ θμβίςκ, ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ:  

 απυ ηδκ πανάζηαζδ ηδξ Μακαβίαξ ζηδκ Βζηυκα, π.π. ΐνεθμηναημφζα 

 απυ ημκ ηυπμ ηδξ π.π. Ώεδκζχηζζζα  

 απυ ηδκ ηεπκμηνμπία ημο καμφ ή ηδξ ιμκήξ ηδξ π.π. Ζνειαζηή  

 απυ ημ υκμια ημο ηηήημνα ημο καμφ ή ηδξ ιμκήξ ηδξ π.π. βθοηεζά  

 απυ ημκ ιήκα πμο εμνηάγεηαζ δ Μακαβία π.π. Ώοβμοζηζακή ή δεηαπεκημφζα  

 απυ ηα εαφιαηα ηδξ Μακαβίαξ π.π. Φακενςιέκδ 

 εβηςιζαζηζηά απυ ηδκ έλανζδ ηδξ αβάπδξ ηςκ πζζηχκ π.π. Ρνοζμπδβή  

 απυ αοηά πμο ηδξ έδςζακ μζ οικμβνάθμζ ηδξ Βηηθδζίαξ π.π. Ζθίιαλ  

 

 

21. Πόςερ θπηςκείερ τοάπφξτμ ςήμεπα;  

Ξήιενα οπάνπμοκ ηαηαβεβναιιέκεξ ιυκμ 4.300 ενδζηείεξ, εηηθδζίεξ, δυβιαηα ή ενδζηεοηζηέξ 

μνβακχζεζ, πμο ηαθφπημοκ ηα ζπεδυκ 7 δζζεηαημιιφνζα ακενχπςκ πμο γμοκ ζημκ πθακήηδ.  
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ΐέααζ δεκ βκςνίγμοιε πυζεξ ενδζηείεξ οπήνλακ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, βζαηί πμθθέξ ελαθακίζηδηακ, 

ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο.  

Μθδνμθμνζαηά:  

Λζ Ρνζζηζακμί απμηεθμφκ ημ έκα ηνίημ ημο πθδεοζιμφ ηδξ βδξ ηαζ μ Ρνζζηζακζζιυξ ζοβηεκηνχκεζ 

ημοξ πενζζζυηενμοξ μπαδμφξ (33%) 

Ομ Εζθάι είκαζ δ δεφηενδ ενδζηεία (21%) ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ 

Λ Εκδμοζζιυξ ηαηαθαιαάκεζ ηδκ Ονίηδ εέζδ ιε πενίπμο έκα δζζεηαημιιφνζμ πζζημφξ ηαζ 

αημθμοεμφκ μ Ώβκςζηζηζζιυξ, μ ΐμοδζζιυξ ηαζ άθθεξ ενδζηείεξ. Γεκζηυηενα παναηδνείηαζ ιία άκμδμξ 

ημο Εζθάι.  

 

22. Πόςερ υξπέρ σξ φπόμξ θα οπέοει μα ενξμξλξγείσαι κάοξιξρ;  

Ρνμκζηέξ ζοκηαβέξ δεκ οπάνπμοκ. Λ ηαεέκαξ έπεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο, ηζξ δζηέξ ημο ακάβηεξ ηαζ 

ιπμνμφιε ιε ημκ πκεοιαηζηυ ιαξ παηένα κα ανμφιε ηδ πνοζή ημιή. υπμηε θμζπυκ έπμοιε ακάβηδ 

ελμιμθμβμφιαζηε. Λφηε αναζά ηαζ ζπάκζα αθθά μφηε ηαζ ιε ημ παναιζηνυ. Ώκ π.π. πέζμοιε ηαζ 

πηοπήζμοιε ηαζ ημ ηναφια είκαζ ιζηνυ δεκ πνεζάγεηαζ κα εκμπθήζμοιε ημκ βζαηνυ. Ώκ ημ ηναφια είκαζ 

ιεβάθμ ηυηε ζίβμονα εα ημκ επζζηεθημφιε.  

Ώκαθένεζ μ Άβζμξ Εςάκκδξ μ Ρνοζυζημιμξ: «Κάθε οόσε ολέμεςαι; Κάθε οόσε ολέμειρ σα πξύφα 

ςξτ; Μήοψρ μέμειρ άολτσξρ και με ακάθαπσα πξύφα, λέγξμσαρ όσι θα καθαπιςσείρ σα Χπιςσξύγεμμα ή 

σξ Πάςφα; Μήοψρ όσαμ οξμάρ ή όσαμ ςε καίει οτπεσόρ αυήμει έςσψ και ύςσεπα αοό μία ώπα, μα 

ζησήςειρ σημ βξήθεια σξτ γιασπξύ; ,σι κάμειρ για σξ ςώμα ςξτ, θα κάμειρ και για σημ χτφή ςξτ. 

Μόλιρ αιςθαμθείρ σξ οπώσξ λέπψμα, σημ οπώση οληγή, σξ οπώσξ βάπξρ σηρ αμαπσίαρ, θα σπένειρ 

αμέςψρ, φψπίρ αμαβξλή».  

 

23. Είμαι τοξφπεψσικά σα πάςα και σα γέμια για σξτρ ιεπείρ; Αμ κάοξιξρ 

οαοάρ οάπει ςύμσανη μοξπεί μα βγάλει σα πάςα;  

 Λζ Άβζμζ Μαηένεξ ηδξ Βηηθδζίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Ώβία Γναθή ηαζ ηδκ ζενά πανάδμζδ, ηαηυπζκ 

πνμζεοπήξ ηαζ ιε ηδ πάνδ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ ηαευνζζακ ηδκ υθδ πνζζηζακζηή θαηνεία ηαζ ηδκ ζημθή 

υζςκ ζενμονβμφκ ημκ Ζφνζμ.  

 Οα ιαηνζά βέκζα ηαζ ιαθθζά ζδιαίκμοκ ηδκ αθζένςζή ημοξ ζημκ Θευ, ηα ιαφνα νάζα 

ζδιαίκμοκ ημ πέκεμξ βζα ηα Μάεδ ημο Ζονίμο, πέκεμξ βζα ηζξ δζηέξ ιαξ αιανηίεξ αθθά ηαζ ηζξ αιανηίεξ 

υθμο ημο ηυζιμο.  

 Δ Λνευδμλδ Μίζηδ ηαζ δ πνζζηζακζηή πανάδμζδημο ηίιδζακ μζ ζζμζ, μζ Λιμθμβδηέξ, μζ 

ιμκαπμί ηαζ βεκζηά μζ Άβζμζ είκαζ ενδζηεοηζηή ηθδνμκμιζά πμο πνέπεζ κα δζαζχζμοιε.  

 Ομ νάζμ ηάκεζ ημκ ζενέα κα λεπςνίγεζ, είκαζ ηζιδιέκμ ηαζ έπεζ ζζημνζηή ηαζ εεκζηή ζδιαζία.  

 Δ εκδοιαζία ηςκ ζενέςκ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζζημνία ηαζ ζακ εζζζηή εκδοιαζία πνμκμθμβείηαζ απυ 

ηζξ ανπέξ ημο 5μο αζχκα ι. Ρ. Ώπυ ηδκ επμπή ημο Ρνζζημφ μ ζενυξ ηθήνμξ θμνμφζε ημκ πμδήνδ 

πζηχκα, πμο ήηακ έκα εοπνεπέξ έκδοια. Ώνβυηενα πνμζηέεδηακ δ ηήαεκκμξ (ιαηνφξ ιακδφαξ ηςκ 

Νςιαίςκ, έκδοια εζδζηυ, δζηαζηχκ ηαζ δζηδβυνςκ Ώββθμζαλυκςκ) ηαζ ιεηά μ ιακδφαξ.  

 Ζαηά ιίιδζδ ημο Ρνζζημφ μζ ζενείξ αθήκμοκ ηα βέκζα ζακ ζδιείμ αθζένςζδξ. Λζ ζενέξ εζηυκεξ 

ηαζ μζ ημζπμβναθίεξ πανμοζζάγμοκ ημοξ Ώβίμοξ ιε ημ βέκζ ημοξ ιζηνυ ή ιεβάθμ ηαζ υπζ λονζζιέκμοξ.  

 Γζα ηα ιαθθζά ημοξ έηακακ ιία πνςημηοπία. Γζα κα εοιμφκηαζ ημ αηάκεζκμ ζηεθάκζ ημο Ζονίμο 

ηα ημφνεοακ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ ηεθαθή ημοξ έκα ζηεθάκζ (ζηεθακίηεξ 

ζενείξ). Ξζβά ζζβά δδιζμονβήεδηε βζα έκα δζάζηδια βζα ημοξ ζενμιμκάπμοξ ηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο μζ ζενμιυκαπμζ άθδκακ ηα ιαθθζά ημοξ ςξ ζδιείμ αθζένςζδξ.  

 Ομ ημφνεια δεκ απαβμνεφεηαζ. Οα βέκζα ηαζ ηα ιαθθζά θένμκηαζ ηυζιζα εθ‘ υζμκ έηζζ εέθεζ μ 

θαυξ ημκ ζενέα ημο.  
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 Λζ Ρνζζηζακμί εέθμοκ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ηθδνζηχκ ημοξ εοπνεπή. Λφηε ελεγδηδιέκδ ιε 

πνμηθδηζηυ ηαθθςπζζιυ, μφηε πνυπεζνδ ιε απμηνμοζηζηυηδηα ζηδκ ειθάκζζή ημοξ.  

 Οδκ ειθάκζζδ μ ζενέαξ ηδκ δζαηδνεί ηαζ ζημκ εάκαηυ ημο εθ‘ υζμκ ηδδεφεηαζ ιε ηα άιθζά ημο. 

Βπμιέκςξ δεκ ιπμνεί κα αβάθεζ ηα νάζα ιεηά ηδκ ζοκηαλζμδυηδζή ημο. Οα νάζα είκαζ οπμπνεςηζηά 

βζα ημοξ παπάδεξ, υπςξ ηαζ ηα βέκζα. Βάκ ζοκηνέπμοκ ηάπμζμζ θυβμζ (ζε πχνεξ ημο ελςηενζημφ) ηαζ 

έπεζ επζαθδεεί ζημοξ ζενείξ δ ηοηθμθμνία ημοξ πςνίξ νάζα, αοηυ εα βίκεζ ιε ηδκ εοθμβία ημο μζηείμο 

Θδηνμπμθίηδ ή ημο Μαηνζάνπδ.  

 

24. Σι έφεσε μα οείσε για σα ςκάμδαλα ςσημ Εκκληςία (ο.φ. τοόθεςη 

Βασξοαιδίξτ); 

Δ Βηηθδζία είκαζ εεακενχπζκμξ μνβακζζιυξ ηαζ ζημκ ακενχπζκμ ημιέα, αθμφ απμηεθείηαζ απυ 

ακενχπμοξ (ηθδνζημφξ ηαζ θασημφξ) είκαζ δοκαηυκ κα δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ζηάκδαθα.  

Οα ζηάκδαθα οπήνπακ, οπάνπμοκ ηαζ εα οπάνπμοκ ηαζ μθείθμκηαζ ζηζξ αδοκαιίεξ, ηα πάεδ ηαζ ηδκ 

αιανηία βεκζηυηενα ηςκ ιεθχκ ηδξ Βηηθδζίαξ.  

Οα ζηάκδαθα δεκ αθάπημοκ ιυκμκ αθθά ηαζ ςθεθμφκ, δζυηζ ελ αζηίαξ αοηχκ ηαζ ηδξ ηαηίαξ 

μνζζιέκςκ εοενβεημφκηαζ ηάπμζμζ άθθμζ, υπςξ θέεζ μ Άβζμξ Εςάκκδξ μ Ρνοζυζημιμξ (π.π. άδζηεξ 

ζοημθακηίεξ).  

Οα ζηάκδαθα είκαζ παναδείβιαηα πνμξ απμθοβή ηαζ υπζ πνμξ ιίιδζδ ηαζ μ Ρνζζηζακυξ δεκ ιέκεζ ζε 

αοηά. Οα ηαηαδζηάγεζ αθθά πνμπςνάεζ ιπνμζηά έπμκηαξ θαιπνά παναδείβιαηα ηα μπμία πνμζπαεεί κα 

ιζιδεεί.  

Δ Βηηθδζία ηαηαδζηάγεζ ηαζ απμννίπηεζ ηα ζηάκδαθα ηαζ υπζ ημοξ ζηακδαθμπμζμφξ, ηα πνυζςπα, 

ζηα μπμία απμαθέπεζ ηδκ δζυνεςζδ ηαζ ηδκ αεθηίςζή ημοξ.  

ζμκ αθμνά ηδκ οπυεεζδ ΐαημπαζδίμο, ιδ ζπεφδμοιε κα αβάθμοιε «δζηαζηζηέξ απμθάζεζξ», βζαηί 

ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ηαηδβμνζχκ έπεζ ηαηαννεφζεζ ηαζ δ δζηαζμζφκδ έπεζ δζηαζχζεζ ημ ιμκαζηήνζ.  

 

25. Γιασί δε γμψπίζξτμε σξ υύλξ σψμ Αγγέλψμ;  

 Αεκ έπμοκ θφθμ βζαηί δ θφζδ ημοξ είκαζ πκεοιαηζηή 

 Λ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δδιζμονβήεδηακ απυ ημκ Θευ δε ιαξ είκαζ βκςζηυξ, αθθά 

δδιζμονβήεδηακ ζίβμονα πνζκ απυ ηδκ δδιζμονβία ημο οθζημφ ηυζιμο.  

 Βίκαζ ηαηά Ράνζκ αεάκαηα ηαζ υπζ απυ ηδκ θφζδ ημοξ 

 Ηέβμκηαζ αζχιαημζ ηαζ άοθμζ, ζε ζπέζδ ιε ειάξ, βζαηί ζε ζπέζδ ιε ημκ Θευ ζοβηνζκυιεκμζ 

έπμοκ ζχια, εθυζμκ είκαζ δδιζμονβήιαηα ημο Θεμφ.  

 Βίκαζ θμζπυκ οπάνλεζξ πκεοιαηζηέξ, πςνίξ κα έπμοκ θφθμ.  

 

Η διασύοψςη σξτ «Θεξύ» ςσιρ γλώςςερ σψμ αμθπώοψμ, είμαι καθαπά ςτμβασική γλψςςική 

αμθπώοιμη δπαςσηπιόσησα και δεμ έφει καμία ςφέςη με σιρ ιδιόσησερ σξτ Θεξύ. σιρ απφαίερ 

αμδπξκπασξύμεμερ κξιμψμίερ, υτςικό ήσαμ, ξι οεπιςςόσεπερ διαστοώςειρ σξτ γπαοσξύ και 

οπξυξπικξύ λόγξτ μα έφξτμ άππεμα εκυξπά και γπαμμασικό γέμξρ. Ίςψρ σξ ξπθόσεπξ θα ήσαμ η 

εκυξπά ψρ ξτδεσέπξτ γέμξτρ, δηλαδή ψρ σξ «Θείξμ», αοξυεύγξμσαρ σξ άππεμ «Θεόρ» ή σξ γελξίξ 

ίςψρ ςση διασύοψςη υεμιμιςσικό «Θεά», ευόςξμ κιόλαρ, «ομεύμα (εςσίμ) ξ Θεόρ». σημ 

φπιςσιαμική μαρ όμψρ εοξφή, οπέοει μα λάβξτμε τοόχιμ μαρ όσι ξ Θεόρ δεμ είμαι ολέξμ μόμξμ 

ομεύμα, με σημ έμμξια, όσι ςαπκώθηκε και υαμεπώθηκε ς' εμάρ ψρ άμθπψοξρ, έφξμσαρ κασ' 

άμθπψοξμ και ςτγκεκπιμέμξ υύλξ. Ιηςξύρ Χπιςσόρ γεμμήθηκε ψρ άππεμ). Βέβαια ξ Ιηςξύρ Χπιςσόρ 

οπξςέλαβε ξλόκληπη σημ αμθπώοιμη υύςη (άππεμ και θήλτ), ατσήμ δηλ. σξτ Αδάμ, οπιμ σξτρ 

φψπίςει ξ Θεόρ ςε άμδπα και γτμαίκα ςσξμ οαπάδειςξ. Φαιμξμεμικά, όμψρ, ξ ιςσξπικόρ Χπιςσόρ 
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ήσαμ άμδπαρ. Και εμείρ οξτ μιώθξτμε σξ θείξμ ολέξμ, όφι γεμικά και αόπιςσα, όοψρ ξι αμασξλικέρ 

θπηςκείερ, αλλά ψρ Θεό οπξςψοικό, υαμεπψθέμσα εμ ημιμ και ψρ ξικείξ οπόςψοξ, σξ γέμξρ σηρ 

γλώςςαρ και η αμθπώοιμη ςφεσικόσησα μαρ ξδηγξύμ ςσημ γλψςςική διασύοψςη σηρ άππεμξρ 

εκυξπάρ σηρ ιδιόσησξρ σξτ Θείξτ. 

26. Πξύ ξυείλεσαι ςσξ φίςμα αμάμεςα ςσημ Οπθόδξνη και ση 

Ρψμαιξκαθξλική Εκκληςία;  

 

 Ώίηζα Ξπίζιαημξ  

 Θεμθμβζηά: Δ πνμζεήηδ ημο filioque. To Άβζμ Μκεφια εηπμνεφεηαζ ηαζ απυ ημκ Πζυ 

 Ομ Μαπζηυ Μνςηείμ. Σξ απαίηδζδ ηαεμθζηήξ οπμηαβήξ ηδξ Βηηθδζίαξ ζηδκ ελμοζία ημο Μάπα  

 Μμθζηζηά. Ομ παπζηυ ηνάημξ ζδνφεδηε ηαζ πθέμκ ελεθίπεδηε ζε ημζιζηυ.  

 Δ παπζηή οπενμρία θυβς ημο πνςηείμο ήηακ δ αζηία υθςκ ηςκ παπζηχκ πζέζεςκ πνμξ ημοξ 

ακαημθζημφξ  

 

 Αζαθμνέξ Μαπζζιμφ ηαζ Λνεμδμλίαξ  

Λζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηδκ Λνεμδμλία ηαζ ημκ Μαπζζιυ είκαζ πμθθέξ ηαζ ιεβάθεξ, παθαζέξ ηαζ 

κεχηενεξ, ηαζ αθμνμφκ ηυζμ ζε δμβιαηζηά γδηήιαηα υζμ ηαζ ζε εέιαηα εηηθδζζαζηζηήξ θαηνείαξ, 

ηέπκδξ ηαζ ακηζθήρεςξ.  

 Filique(ηαζ εη ημο Πζμφ). Δ ακηίθδρδ ηςκ παπζηχκ πμο είκαζ δυβια υηζ ημ Άβζμ Μκεφια 

εηπμνεφεηαζ υπζ ιυκμ απυ ημκ Θευ-Μαηένα αθθά ηαζ απυ ημκ Πζυ. 

 Δ δζδαζηαθεία ηςκ δοηζηχκ υηζ μζ εκένβεζεξ ημο Θεμφ είκαζ ηηζζηέξ, υπςξ ηηζζηή είκαζ ηαζ δ Ράνδ 

ημο Θεμφ. 

 Ομ πνςηείμ ημο Μάπα. Λ Μάπαξ είκαζ ημπμηδνδηήξ ημο Ρνζζημφ ηαζ ιμκαδζηυξ ακηζπνυζςπυξ ημο 

πάκς ζηδκ βδ. Βίκαζ μ ανπδβυξ ηαζ δ μναηή ηεθαθή ηδξ Βηηθδζίαξ.  

 Ομ αθάεδημ ημο Μάπα, ηαζ υπζ ηδξ Βηηθδζίαξ υθδξ, υπςξ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ Λζημοιεκζηή 

Ξφκμδμ,  πμο μνίγεζ δ Λνευδμλδ Βηηθδζία υηζ μ θφθαλ ηδξ Βηηθδζίαξ είκαζ ημ ζχια ηδξ, δδθαδή μ θαυξ.  

 Δ ηαηάνβδζδ ηςκ Εενχκ Ζακυκςκ ηςκ Λζημοιεκζηχκ Ξοκυδςκ.  

 Ομ παπζηυ ηνάημξ. Δ ίδνοζδ ημο παπζημφ ηνάημοξ ημο ΐαηζηακμφ ηαζ δ ημζιζηή ελμοζία ημο 

Μάπα ςξ ημζιζημφ ααζζθζά  

 Ομ ηαεανηήνζμ πον - Λζ αλζμιζζείεξ ηςκ Ώβίςκ   

 Δ Θανζμθμβία ή Θανζμθαηνεία. Άζπζθμξ ζφθθδρδ ηδξ Θεμηυημο, ζςιαηζηή ιεηάζηαζδ ηδξ 

Μακαβίαξ, θαηνεία ηδξ Θεμηυημο.  

 Θοζηήνζα. Δ ηέθεζδ ζημ υκμια ημο ζενέα: π.π. Ββχ ζε ααπηίγς ηθπ).  

 ΐάπηζζια δζα νακηζζιμφ ηαζ υπζ δζα ηαηαδφζεςξ ηαζ ακαδφζεςξ .  

 Ρνίζια. Ομ δίκμοκ ηαηά ημ 7μ ηαζ ηαη‘ άθθμοξ ημ 14μ έημξ ηδξ δθζηίαξ ηαζ υπζ αιέζςξ ιεηά ημ 

ΐάπηζζια.  

 Θεηάκμζα. Αεκ οπάνπεζ πμζιακηζηή ζπέζδ αθθά κμιζηή ηαζ απνυζςπδ, ηαηά ηδκ μπμία πνμέπεζ δ 

κμιζηή δζηαίςζδ ημο αιανηςθμφ ηαζ υπζ δ ζοβπχνδζδ.  

 Θεία Ζμζκςκία. Ρνήζδ άγοιμο άνημο-υζηζα. Λ ηαεαβζαζιυξ βίκεηαζ υπζ ιε ηδκ επίηθδζδ ημο 

Ώβίμο Μκεφιαημξ αθθά ιε ηα θυβζα «Ηάαεηε θάβεηε…» ημζκςκμφκ ιυκμ μζ ζενείξ απυ ημ Ώίια ημο 

Ζονίμο, εκχ ηα κήπζα απέπμοκ ιέπνζ ημ 10μ ή ημ 12μ έημξ απυ ημ Θοζηήνζμ.  

 Γάιμξ. Αεκ πμνδβμφκ δζαγφβζμ ζε ηαιία πενίπηςζδ. Δ δζάγεολδ ζοκεπάβεηαζ ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ 

Θείαξ Ζμζκςκίαξ βζα ημ οπυθμζπμ ηδξ γςήξ ηςκ πζζηχκ. 

 Εενμζφκδ. Γεκζηή ηαζ οπμπνεςηζηή αβαιία ημο ηθήνμο.  

 Βοπέθαζμ. Γίκεηαζ ιυκμ ιία θμνά ηαζ ιυκμ ζημοξ εημζιμεάκαημοξ, ζακ ηεθεοηαίμ εθυδζμ.  

 Ομ ζδιείμ ημο Ξηαονμφ. Θε ηα ηέζζενα δάηηοθα. Ομ 4μ δάηηοθμ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ Μακαβία.  
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 Θεία Ηεζημονβία. Μμθθέξ Θείεξ Ηεζημονβίεξ (ηδκ ίδζα ιένα) ηαζ ιάθζζηα πάκς ζηδκ ίδζα Ώβία 

Ονάπεγα.  

 Ιαυξ. Ξηναιιέκμξ πνμξ ηδκ δφζδ. 

 Βηηθδζζαζηζηή ηέπκδ. Ώκενςπμηεκηνζηυξ παναηηήναξ, πνήζδ αβαθιάηςκ ηαζ ιμοζζηχκ μνβάκςκ.  

 Ιδζηεία. Ραθανέξ ακηζθήρεζξ βζα ημκ εεζιυ ηδξ κδζηείαξ ηαζ δεκ απμηεθεί πκεοιαηζηυ υπθμ ηαζ 

ιέζμ.  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

ΑΠΟ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΖΩΗ 

 
Ώπυ ηδκ ενβαζία: π. Εςακκζηίμο Γαιπέθδ - Άββεθμο Γημφκδ 

«Θαηαζθελσηηθό Ιαηξεπηηθό Δγρεηξίδην» 

(Αδιμζζεφεδηε ςξ πανάνηδια ζημ αζαθίμ: π. Εςακκζηίμο Γαιπέθδ,  «Ζαηδπδηζηυξ Ηυβμξ ηαζ 

Βηηθδζζαζηζηυ ΐίςια», εηδ. Ζέκηνμο Ιευηδηαξ Ε. Θ. Ηεοηάδμξ ηαζ Εεάηδξ, Ηεοηάδα 2009) 

 

ΑΓΗΑΠΚΝΠ 

 Οζ είκαζ μ Ώβζαζιυξ; - Ώβζαζιυξ δζηυξ ιαξ ηαζ ημο ηάεε ακηζηεζιέκμο 

 Λζ Άβζμζ Μαηένεξ ηαεζένςζακ ζηδκ ανπή ηάεε ενβαζίαξ, ηάεε ένβμο ζδζςηζημφ ή ημζκςθεθμφξ, 

ημο ιήκα, ηδξ πνμκζάξ ηθπ. κα βίκεηαζ αβζαζιυξ. 

 Θεβάθμξ ηαζ ιζηνυξ Ώβζαζιυξ (Ια δείλμοιε ηαζ ημ Βοπμθυβζμ) 

 Ώκαθμνά ζημ αβζαζιέκμ κενυ 

 Οα οθζηά ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ αβζαζιυ 

 Ια εκδιενςεμφκ μζ ηαηαζηδκςηέξ βζα ηα βεκζηά πενί αβζαζιμφ  

 Ια ημκζζηεί υηζ ημκ πνυκμ ηδξ γςήξ ιαξ πνέπεζ κα ημκ αβζάγμοιε ιε ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζηδ Θεία 

Ηαηνεία ηαζ ηδκ έιπναηηδ έηθναζδ ηδξ αβάπδξ ιαξ πνμξ ημκ ζοκάκενςπμ 

 Λ Ώβζαζιυξ ημο πανυκημξ ηαζ ημο πανεθευκημξ. Μχξ δζαεέημοιε ή δζαεέζαιε ημκ πνυκμ ιαξ; (Ώξ 

ακαθένμοκ ηα παζδζά ηζξ ζηέρεζξ ημοξ) 

 

ΑΓΟΞΛΗΑ 

 Οζ είκαζ δ αβνοπκία ή μθμκοηηία 

 Θμκαπζηή αβνοπκία, Θζηνή αβνοπκία (ζφκηιδζδ ηςκ ιμκαπζηχκ) 

 Μανάδεζβια, μ Ζφνζμξ: «δκ δζακοηηενεφςκ εκ ηδ πνμζεοπή ημο Θεμφ» (Ημοη. ζη‘ 2) 

 Μυηε ηεθείηαζ δ αβνοπκία ηαζ πυζμ δζανηεί 

 Οζ πενζθαιαάκεζ (Ώπυδεζπκμ, Ραζνεηζζιμί, Βζπενζκυξ, νενμξ, Θ. Ηεζημονβία ή ιένμξ αοηχκ, «ςξ 

δυλεζ ης πνμεζηχηζ») 

 Λζ ςθέθεζεξ ηδξ αβνοπκίαξ 

 

ΑΞΝΓΔΗΞΛΝ 

 Οζ είκαζ ημ Ώπυδεζπκμ 

 Θζηνυ ηαζ Θεβάθμ Ώπυδεζπκμ 

 Γζαηί ηεθείηαζ ημ Ώπυδεζπκμ; - Ώκάβηδ ημο ακενχπμο κα γδηήζεζ απυ ημκ Θευ ζηέπδ ηαζ 

πνμζηαζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο κοηηενζκμφ φπκμο ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ Ώβίςκ Ώββέθςκ, υθςκ ηςκ 

Ώβίςκ ηαζ ηδξ Μακαβίαξ. 

 

ΔΝΟΡΔΠ 

 Οζ είκαζ μζ βζμνηέξ; - Εδζαίηενεξ ιένεξ μνζζιέκεξ απυ ηδκ Βηηθδζία βζα πνμζεοπή ηαζ ηζιή ημο 

Ζονίμο, ηδξ Μακαβίαξ, ηςκ Ώβίςκ. 
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 Ζαηδβμνίεξ εμνηχκ:  Αεζπμηζηέξ, Θεμιδημνζηέξ ηαζ εμνηέξ Ώβίςκ – Ζζκδηέξ ηαζ αηίκδηεξ – 

Διενήζζμξ, εαδμιαδζαίμξ ηαζ εηήζζμξ εμνηαζηζηυξ ηφηθμξ 

 Ομ εηηθδζζαζηζηυ έημξ – δ ανπή ηδξ Εκδίηημο (1δ Ξεπηειανίμο) 

 «Οζιχ ημκ ιάνηονα ζδιαίκεζ ιζιμφιαζ ημκ ιάνηονα» (Ε. Ρνοζυζημιμξ) – Μχξ εκκμμφιε αοηά ηα 

θυβζα; Γζαηί βζα ημκ Ρνζζηζακυ δ ηάεε ιένα είκαζ ηαζνυξ πανάξ ηαζ βζμνηήξ; 

 Ώκαθμνά ζηα πακδβφνζα 

 

ΔΠΞΔΟΗΛΝΠ 

 Οζ είκαζ μ Βζπενζκυξ; 

 Γζαηί βίκεηαζ ημ ανάδο; -Βζπενζκυξ = αναδζκυξ ηαζ ημ αζηένζ πμο θαίκεηαζ πνχημ ημ ανάδο 

 Δ δδιζμονβία ημο ηυζιμο – Μνμμζιζαηυξ ραθιυξ (103μξ) 

 Θζηνυξ ηαζ Θεβάθμξ Βζπενζκυξ 

 Αζεοηνζκίγμοιε: ηθεζζηή Μφθδ, ιαφνδ εκδοιαζία ημο ζενέα ηαζ επζηναπήθζμ, παιδθυξ θςηζζιυξ 

 Ζφνζε εηέηναλα (φικμξ ηδξ επζζηνμθήξ) – ζημζπεία ηαζ παναηηδνζζηζηά: δ ζοκαίζεδζδ ηδξ 

ιμκαλζάξ, μ πυεμξ ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ Θευ 

 Φςξ ζθανυκ – πανμφιεκμξ ηαζ θςηεζκυξ φικμξ, ημ θςξ ημο Ρνζζημφ θάιπεζ ζημ ζημηάδζ ημο 

ηυζιμο, ιπνμζηά ζηδκ ακμζπηή Σναία Μφθδ (κα βίκεζ ζδζαίηενδ ακαθμνά ζε αοηυκ ημκ φικμ, πμο 

ράθθεζ υθδ δ Ζαηαζηήκςζδ ζηδ αναδζκή πνμζεοπή) 

 Βπζθφπκζμξ Βοπανζζηία – Ζάεε ανάδο, ηδκ χνα πμο άκααακ ηα θοπκάνζα, δδθ. ημ εζπενζκυ θςξ 

 

ΘΔΗΑ ΔΣΑΟΗΠΡΗΑ 

 Οζ είκαζ δ Θεία Βοπανζζηία; 

 Μμζεξ άθθεξ μκμιαζίεξ οπάνπμοκ (Θεηάθδρδ, Θεηαθααή, Ζμζκςκία) 

 Ια ημκζζηεί υηζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ Θ. Βοπανζζηίαξ είκαζ ημ ηέκηνμ ηδξ Ρνζζηζακζηήξ Ηαηνείαξ 

 Μυηε ζοζηήεδηε 

 Οζ είκαζ δ Θεία Ηεζημονβία (<θείημξ=θαυξ + ένβμ, δδιυζζα οπδνεζία) 

 Μμζεξ θεζημονβίεξ οπάνπμοκ; 

 Ια πμφιε ζηα παζδζά υηζ ημ ρςιί ηαζ ημ ηναζί ιεηααάθθμκηαζ ζημ Ξχια ηαζ ημ Ώίια ημο Ζονίμο 

ηαζ υηζ ημζκςκμφιε ημκ Ρνζζηυ (υπζ… βθοηυ ή ηναζάηζ ή «βζα κα αβάθμοιε πνοζυ δμκηάηζ») 

 Έπμοιε πναβιαηζηή πανμοζία ηαζ ακαίιαηηδ εοζία ηδκ χνα ηδξ Θ. Βοπανζζηίαξ. 

 Ια ελδβήζμοιε ζηα παζδζά υηζ Θεία Ζμζκςκία = Μάζπα 

 Δ Θ. Ζμζκςκία ιαξ εκχκεζ ιε ημκ Θευ ηαζ ιεηαλφ ιαξ  

 Ια ιζθήζμοιε βζα ηζξ ςθέθεζεξ απυ ηδκ Θεία Ζμζκςκία 

 Ώκαθμνά ζηδκ ζπέζδ ημο ιάκκα ηδξ Μ. Αζαεήηδξ ηαζ ηδξ Θ. Βοπανζζηίαξ (εζηυκα βκςζηή ζηα 

πενζζζυηενα παζδζά) 

 Δ ηαηηζηή Θ. Ζμζκςκία ηςκ πζζηχκ ηδξ πνχηδξ Βηηθδζίαξ ήηακ εέια γςήξ ηαζ δζανημφξ έκςζδξ 

ιε ημκ Ρνζζηυ. 

 Ια ακαθενεμφιε ζηδκ ακάβηδ ηαηηζηήξ Θείαξ Ζμζκςκίαξ ζε ζοκεκκυδζδ ηαζ ιε ηδκ εοθμβία ημο 

πκεοιαηζημφ 

 Γμκαηίγμοιε ζηδ Θ. Βοπανζζηία; 

 Ξε πζεακή ενχηδζδ βζα ηδκ ημζκςκία ηςκ εημζιμεάκαηςκ, κα ζογδηήζμοιε ζπεηζηά. 

 Ια λεδζαθφκμοιε εκδμζαζιμφξ, υπςξ: «θμαάιαζ κα ημζκςκήζς ιδκ ημθθήζς ηάπμζα αννχζηεζα ή 

ιζηνυαζα απυ ημκ άθθμ». 

 Δ Θεία Ζμζκςκία ζημ ζπίηζ ηςκ αννχζηςκ – Ξοκάκηδζδ ιε ζενέα πμο πδβαίκεζ κα ημζκςκήζεζ 

ηάπμζμκ άννςζημ. 

 Μμζμ είκαζ ημ Αχνμ ηαζ ηζ είκαζ ημ ακηίδςνμ. 

 Δ Θεία Ζμζκςκία ηςκ ηθδνζηχκ ηαζ ηςκ θασηχκ 

 «Βζξ ηαηάηνζια» δ Θ. Ζμζκςκία πμο βίκεηαζ ακαλίςξ 

 Δ «Ηεζημονβία» ιεηά ηδκ Θ. Ηεζημονβία 
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ΘΟΗΑΘΖ: ΖΚΔΟΑ ΘΟΗΝ – ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΚΝΠ 

 Γζαηί λεπςνζζηή ιένα δ Ζονζαηή; 

 Δ ζδιαζία ηδξ Ζονζαηήξ 

 Δ Ζονζαηή ζηδκ Εζημνία ηδξ Βηηθδζίαξ (ακαθμνά ζημοξ Μαηένεξ – Θ. Ζςκζηακηίκμξ) 

 Δ πανά ηδξ Ζονζαηήξ 

 Αζηαζμθμβίεξ βζα ηδκ απμοζία ιαξ απυ ηδκ Ζονζαηάηζηδ Ηεζημονβία – Ξογήηδζδ 

 Ώκαθμνά ζηδκ «Ζονζαηή Μνμζεοπή» 

 Λζ ςθέθεζεξ απυ ημκ Βηθδζζαζιυ 

 Δ ανβία ηδξ Ζονζαηήξ ηαζ δ ακάπαοζδ ημο ακενχπμο 

 Οα ζηάκδαθα ηςκ ιεθχκ ηδξ Βηηθδζίαξ ηαζ δ αβζυηδηά Οδξ 

 Ζθδνζημί ηαζ θασημί: εέζεζξ ηαζ εοεφκεξ. 

 Δ ιείςζδ ημο Βηηθδζζάζιαημξ 

 «Μζζηεφς ζημκ Ρνζζηυ, αθθά υπζ ζημοξ παπάδεξ». Ια ζπμθζαζηεί. 

 

ΚΔΡΑΛΝΗΑ ΘΑΗ ΔΜΝΚΝΙΝΓΖΠΖ 

 Ώξ ιζθήζμοιε βεκζηά βζα ηα ιοζηήνζα ηδξ Βηηθδζίαξ: Οζ είκαζ, πυζα ηαζ πμζα είκαζ, πχξ 

ζοζηάεδηακ. 

 Οζ είκαζ δ αιανηία; 

 Οζ είκαζ δ ιεηάκμζα ηαζ δ ελμιμθυβδζδ (κα ημκζζηεί δ εκυηδηα ημο ιοζηδνίμο ηαζ υηζ πνμδβείηαζ δ 

ιεηάκμζα ηδξ ελμιμθυβδζδξ) 

 Μχξ εηθνάγεηαζ δ ιεηάκμζα εκυξ ακενχπμο; 

 Οζ είκαζ δ ελμιμθυβδζδ; (εα ιπμνμφζαιε κα δζδβδεμφιε ηαζ κα ημκίζμοιε ηα ζηάδζα ιεηάκμζα ηαζ 

ελμιμθυβδζδ ζηδκ πανααμθή ημο Ώζχημο) 

 Ια ζηαεμφιε ζημ πνυζςπμ ημο πκεοιαηζημφ – Ξογήηδζδ 

 Ρνυκμξ ηαζ ηνυπμξ ελμιμθυβδζδξ 

 Ξογήηδζδ ζηζξ εκζηάζεζξ: «Ιηνέπμιαζ κα ηα πς» - «Οα θές ζηδκ εζηυκα ή ζε θίθμ ιμο» - «Λ 

παπάξ εα ηα πεζ ηαζ ζε άθθμοξ» - «Ώθμφ εα λακαηάκς ηα ίδζα, δεκ είκαζ ζακ κα ημνμσδεφς;» - «Μυζεξ 

θμνέξ εα αιανηάκς ηαζ εα ιεηακμζχκς ηαζ εα ζοβπςνμφιαζ;» - «Ββχ είιαζ παζδί, δεκ έπς αιανηίεξ». 

 Οα απμηεθέζιαηα ηαζ μζ ηανπμί ηδξ ιεηάκμζαξ ηαζ ελμιμθυβδζδξ. 

 Βλμιμθυβδζδ ηαζ επζηίιζα 

 Θδκ ακααάθθμοιε! 

 Θε ηα ιοζηήνζα αβζαγυιαζηε ηαζ δ ζοιιεημπή ιαξ ζδιαίκεζ ζοζζςιάηςζδ ιε ημκ Ρνζζηυ. 

 Ρνεζάγεηαζ ηαζ δ δζηή ιαξ ζοκενβαζία ιε ηδκ Θεία Ράνδ. 

 Ια ζδιεζχκμοιε ηζξ αιανηίεξ ιαξ ζε πανηί; 

 Ξοιθζθίςζδ ηαζ ζοβπχνεζδ ιε υθμοξ. 

 Βίκαζ απαναίηδηδ δ ελμιμθυβδζδ πνζκ ηδ Θ. Ζμζκςκία; 

 Ξοβπςνμφκηαζ ηεθζηά μζ αιανηίεξ ιαξ; 

 Ζαζ μζ Εενείξ ελμιμθμβμφκηαζ. 

 Ομ Βοπέθαζμ ζοβπςνεί αιανηίεξ; 

 «Θα πάς ζημκ Εενέα κα ιμο δζααάζεζ ηδκ εοπή» 

 Νςηάεζ μ ζενέαξ – πκεοιαηζηυξ; 

 «Αεκ έιεζκα ακαπαοιέκμξ απυ ημκ ζενέα, ζημκ μπμίμ ελμιμθμβήεδηα». 

 Ξογήηδζδ: Οζ εα γδημφζεξ απυ ημκ ζενέα – πκεοιαηζηυ, υηακ απμθάζζγεξ κα ελμιμθμβδεείξ (υπζ 

θεπημιένεζεξ, αθθά εζηίαζδ ζημκ νυθμ ημο πκεοιαηζημφ παηένα ηαζ υπζ ακαηνζηή – ελεηαζηή) 

 Βάκ λεπάζς ηάηζ ζηδκ ελμιμθυβδζδ; 

 Ια ιδκ ηνφρς ηάπμζεξ αιανηίεξ. 

 Βλμιμθυβδζδ ηαζ ροπζαηνζηή 

 Ια ημκζζηεί ημ πνυζςπμ ημο θζθεφζπθαβπκμο Μαηένα. 
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 Ια ημκζζεεί δ εζηυκα ηδξ Θδηέναξ Βηηθδζίαξ ηαζ υπζ ηδξ ιδηνοζάξ, ημο Μαηένα ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ 

θζθεοζπθαβπκίαξ ηαζ υπζ ημο θμαήηνμο, ηδξ Βηηθδζίαξ ςξ κμζμημιείμο ηαζ εεναπεοηδνίμο. 

 θεξ μζ αιανηίεξ ζοβπςνμφκηαζ, πθδκ ηδξ αθαζθδιίαξ ημο Ώβίμο Μκεφιαημξ. Ια πμφιε ζηα 

παζδζά υηζ, ζε μπμζαδήπμηε ηαηάζηαζδ αιανηίαξ ηαζ απμβμήηεοζδξ ηζ ακ ανεεμφκ, δ Βηηθδζία δίκεζ ημ 

πένζ κα ζδηςεμφκ ηαζ η‘ αβηαθζάγεζ. 

 Ώκαθμνά ζημκ «αθιυ ηδξ ιεηακμίαξ» (50υ ραθιυ). 

 

Ν ΛΑΝΠ 

 Ουπμξ μ καυξ. Οζ είκαζ μ καυξ. 

 Λ Θευξ δεκ ηαημζηεί ζε πεζνμπμίδημοξ καμφξ. Ημζπυκ; 

 Δ ελέθζλδ ημο πνζζηζακζημφ καμφ (Ππενχμ, ηαη‘ μίημκ εηηθδζίεξ, ηαηαηυιαεξ – μζ ανπζηεηημκζημί 

νοειμί) 

 Λίημξ πνμζεοπήξ 

 Δ ιεβαθμπνέπεζα ηαζ δ απθυηδηα ζημ καυ 

 Αζαθμνέξ καμφ ηαζ Βηηθδζίαξ 

 Ββηαίκζα καμφ 

 Πικμθμβία ζημ καυ. 

 Δ ηζιή πνμξ ηα ζενά θείρακα. 

 

ΛΖΠΡΔΗΑ – ΑΠΘΖΠΖ 

 Οζ είκαζ δ κδζηεία; 

 Θεζιμεεηήεδηε απυ ημκ Θευ ζημκ Μανάδεζζμ. 

 Ιδζηεία απυ ηζξ ηνμθέξ ηαζ απυ ηα πάεδ 

 Λζ δζαηεηαβιέκεξ απυ ηδκ Βηηθδζία κδζηείεξ 

 Γζαηί κδζηεφμοιε ηδκ Οεηάνηδ ηαζ ηδκ Μαναζηεοή 

 Ξοκδοαζιυξ ηδξ κδζηείαξ ιε πνμζεοπή ηαζ εθεδιμζφκδ 

 Δ κδζηεία ημο Θεβάθμο Ξαααάημο 

 Ιδζηεία πνζκ απυ ηδ Θ. Ζμζκςκία 

 Ιδζηεία ηαζ αζεέκεζα 

 Γζαηί εθζέξ ηαζ υπζ θάδζ, εαθαζζζκά ηαζ υπζ ράνζα; 

 Δ πμζυηδηα ζηδ κδζηεία. 

 Λ πκεοιαηζηυξ ηαεμνίγεζ ημκ πνυκμ ηαζ ημκ ηνυπμ. 

 

ΞΑΟΑΘΙΖΠΖ – ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΗ 

 Λ Λνευδμλμξ θαυξ ηαζ δ Μακαβία 

 Θζηνυξ ηαζ Θέβαξ Μαναηθδηζηυξ Ζακυκαξ 

 Θέια: μζ δοζημθίεξ ηαζ μζ εθίρεζξ ηδξ γςήξ, πεζναζιμί, πάεδ, πυκμξ ηαζ αννχζηεζα, ηίκδοκμζ, 

αιανηίεξ, εθίρεζξ ηαζ ζηεκμπχνζεξ ακαθένμκηαζ ιε πίζηδ ηαζ εθπίδα ζηδκ Μακαβία - Μακαβία, δ 

ηαηαθοβή ηςκ Ρνζζηζακχκ 

 Δ Μακαβία: δ ηθίιαηα (ζηάθα), δ Θεμηυημξ, δ Θδηένα 

 Λζ βζμνηέξ πνμξ ηζιήκ ηδξ Μακαβίαξ 

 Ώκαθμνά ζηδκ Ζμίιδζδ ηδξ Μακαβίαξ (ζηδκ πενίμδμ ημο 15αοβμφζημο) 

 Βζηυκεξ ηαζ εαφιαηα ηδξ Μακαβίαξ 

 Δ αημθμοεία ημο Ώηαείζημο Όικμο ηαζ δ ζζημνία ηδξ 

 Ρνμκζηή πενίμδμξ ηςκ Ραζνεηζζιχκ 

 Θέια ημο Ώηαείζημο Όικμο: ημ ιοζηήνζμ ηδξ Ξάνηςζδξ ημο Ρνζζημφ 

 

ΞΟΝΠΔΣΖ 
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 Οζ είκαζ πνμζεοπή; 

 Γζαηί είκαζ απαναίηδηδ αοηή δ επζημζκςκία; 

 Λ Ρνζζηυξ πνμζεοπυιεκμξ. Ξε πμζεξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ Ομο πνμζεοπυηακ; 

 Μχξ κα πνμζεοπυιαζηε; («Μάηεν διχκ») – Βνιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ Ζονζαηήξ πνμζεοπήξ 

 Μνμζεοπή βζα ημοξ γςκηακμφξ ηαζ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ 

 Οα είδδ ηδξ πνμζεοπήξ (Αμλμθμβία, Βοπανζζηία, Ώίηδζδ, Αέδζδ). Οζ πενζέπμοκ; 

 Μνμτπμεέζεζξ βζα κα εζζαημοζεεί δ πνμζεοπή ιαξ. 

 Λ πχνμξ ηαζ μ ηυπμξ ηδξ Μνμζεοπήξ (ζημ ζπίηζ, ζηδκ Ζαηαζηήκςζδ). 

 Ζάεε πυηε πνέπεζ κα πνμζεοπυιαζηε; 

 Λ Θευξ αημφεζ πάκημηε ηζξ πνμζεοπέξ ιαξ, αθθά πμθθέξ θμνέξ δεκ απακηάεζ. Γζαηί; 

 Ώκαθμνά ζημκ διενήζζμ, εαδμιαδζαίμ ηαζ εηήζζμ θεζημονβζηυ ηφηθμ. 

 ηακ πνμζεοπυιαζηε, δ ηανδζά ιαξ κα αζζεάκεηαζ υζα θέιε. 

 Μνμζεοπή ηαζ πμθοθμβία. 

 Ομ εοπμθυβζμ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ είκαζ βειάημ απυ εοπέξ ηαζ αημθμοείεξ βζα ηάεε πηοπή ηδξ γςήξ 

ιαξ. Οζ ζδιαίκεζ αοηυ; (Ια δείλμοιε ημ Βοπμθυβζμ ηαζ κα ακαθενεμφιε ζημ πενζεπυιεκυ ημο). 

 Οα απμηεθέζιαηα ηδξ πνμζεοπήξ. 

 Ομ ζδιείμ ημο Ξηαονμφ (Μχξ βίκεηαζ – δ ζδιαζία ημο). 

 Ομ ημιπμζπμίκζ (Ια ημ δείλμοιε ηαζ κα ακαθενεμφιε ζ‘ αοηυ). 

 Λ δεηάθμβμξ ηδξ εεάνεζηδξ πνμζεοπήξ (αθ. ζπεηζηυ θοθθάδζμ). 

 Δ ζπέζδ ηδξ πνμζεοπήξ ιε ημ εοιίαια. 

 Αεκ οπάνπεζ «ζοκηαβμθυβζμ» πνμζεοπήξ. 

 Οα παζδζά υθμο ημο ηυζιμο πνμζεφπμκηαζ. 

 

 

Απλέπ ιδέεπ για ςη λειςξσογική αγωγή ςωμ μέωμ μαπ 
 

1. Οεθμφιε ηδκ αημθμοεία ημο Ώβζαζιμφ ζηδκ ανπή ηδξ πνμ0κζάξ ή υηακ δ ζοκάκηδζή 

ιαξ ηφπεζ πηχηδ ημο ιδκυξ. 

2. Οεθμφιε ημ ιοζηήνζμ ημο Βοπεθαίμο. 

3. Ξοιιεηέπμοιε ζημ ιοζηήνζμ ηδξ Θ. Βοπανζζηίαξ. 

4. Οεθμφιε πάνζκ ηςκ παζδζχκ ιζηνή Ώβνοπκία, επμπηζηή Θεία Ηεζημονβία ή –ηδ Θεβάθδ 

Ξαναημζηή – Θ. Ηεζημονβία ηςκ Μνμδβζαζιέκςκ Αχνςκ. 

5. Θαεαίκμοιε κα θέιε υθμζ ιαγί, υνεζμζ, ιπνμζηά ζημ εζημκμζηάζζ ηδξ ζοκηνμθζάξ ιαξ 

ή ιπνμζηά ζημ ηέιπθμ ημο Ιαμφ ιαξ ηδκ πνμζεοπή πνζκ ηαζ ιεηά ηδ ζοκάκηδζδ! 

6. Θαεαίκμοιε κα ηάκμοιε ζςζηά ημ ζδιείμ ημο Ξηαονμφ! (Ομ οπεκεοιίγμοιε ζοπκά!) 

7. Φηζάπκμοιε ημ εζημκμζηάζζ ηδξ ζοκηνμθζάξ ιαξ ιε ηζξ εζηυκεξ ηςκ παζδζχκ ζε έκακ 

ημίπμ ηδξ αίεμοζάξ ιαξ. 

8. Θαεαίκμοιε ηαζ ρέθκμοιε υθμζ ιαγί ημ «Μθμφζζμζ επηχπεοζακ...» πνζκ πάνμοιε ημ 

ηέναζιά ιαξ!  

9. Θοιυιαζηε ηδκ ζζημνία (Θηε. 14,13-23) ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ πέκηε άνηςκ!  

10. Φηζάπκμοιε ηυθοαα βζα ηάπμζμκ Άβζμ πμο βζμνηάγεζ!  

11. Γνάθμοιε ζε πανηάηζα ηα μκυιαηα ηςκ αβαπδιέκςκ ιαξ πνμζχπςκ,  γςκηακχκ ή 

ηεημζιδιέκςκ, ηαζ ηα δίκμοιε ζημκ Εενέα κα ηα ικδιμκεφζεζ ζημ Ξανακηαθείημονβμ ή 

«Ξανακηάνζ». 

12. Ώκάαμοιε ημ εοιζαηυ! 



255 

13. Γνάθμοιε υθμζ ιαγί ιζα πνμζεοπή! ηακ εα ηάκμοιε ηδκ πνμζεοπή ιαξ, ζηδ 

ζοκέπεζα, βζα ημ ηέθμξ ηδξ ζοκάκηδζδξ, ηδ θέιε ηαζ αοηήκ! 

14. Μαναηαθμφιε ημκ Εενέα κα θμνέζεζ ιπνμζηά ζηα παζδζά ηα άιθζά ημο! 

15. Αείπκμοιε ζηα παζδζά ημ ημιπμζπμίκζ ηαζ ημοξ ελδβμφιε υηζ ζε ηάεε ηυιπμ θέιε ιζα 

ιζηνή πνμζεοπή! Ώκ ιπμνμφιε, πανίγμοιε απυ έκα ιζηνυ ημιπμζπμίκζ ζηα παζδζά! 

16. Μνμζηοκάιε ηαζ παναηδνμφιε ηαθά ηδκ εζηυκα ηδξ Γέκκδζδξ ημο Ρνζζημφ ή άθθδξ 

Αεζπμηζηήξ εμνηήξ! Ώκαβκςνίγμοιε ηα πνυζςπα πμο εζημκίγμκηαζ ζ‘ αοηήκ! Θπνμζηά ηδξ 

ηάκμοιε ηδκ πνμζεοπή ιαξ βζα ηδ θήλδ ηδξ ζοκάκηδζδξ! 

17. ΐθέπμοιε έκα αίκηεμ απυ πεζνμημκία!  

18. Ώκάαμοιε ημ ηακηήθζ! 

19. Μαναηαθμφιε ημκ Εενέα κα ιαξ δείλεζ ημ ανςιαημδμπείμ ημο Βπζηαθίμο ηαζ κα ιαξ 

ιάεεζ ημ «Έννακακ ημκ ηάθμκ...» Νίπκμοκ θίβμ άνςια ιε ηδ ζεζνά υθα ηα παζδζά!  

20. Ζαεανίγμοιε ιε άνςια ηζξ εζηυκεξ ημο καμφ. 

21. Μαναηαθμφιε ημκ Εενέα κα ιαξ δείλεζ ημ «ιάηηνμ» (ημ ηυηηζκμ ιακηήθζ βζα ηδ Θεία 

Ζμζκςκία) ηαζ ιαεαίκμοιε κα ημ πνδζζιμπμζμφιε ζςζηά. 

22. Θαεαίκμοιε κα ρέθκμοιε ημ ιεβαθοκάνζμ ή ημ Ώπμθοηίηζμ (ακ είκαζ εφημθμ) ημο 

Ώβίμο ηδξ Βκμνίαξ ιαξ! 

23. Βλδβμφιε ζηα παζδζά ηζ είκαζ δ «Μανάηθδζδ» πνμξ ηδκ Μακαβία ιαξ ηαζ ρέθκμοιε ή 

αημφιε υθμζ ιαγί 2-3 φικμοξ απυ ηδκ Μανάηθδζδ! Βλδβμφιε υηζ ζηδκ ηονζμθελία 

«πανάηθδζδ» ζδιαίκεζ «πανδβμνζά». 

24. Βλδβμφιε ζηα παζδζά ηζ είκαζ ημ αβίαζια (εοθμβδιέκμ κενυ πμο αβαίκεζ απυ ηάπμζα 

πδβή ζε ηάπμζμ ζενυ πνμζηφκδια). Μίκμοιε θίβμ αβίαζια! (Ξε ακηίεεζδ ιε ημκ Ώβζαζιυ, μ 

μπμίμξ εοθμβείηαζ ιε αβζαζηζηή πνάλδ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ, ημ αβίαζια ιπμνμφιε κα ημ πζμφιε 

ηαζ θαβςιέκμζ!) Ηέιε δομ θυβζα ζηα παζδζά βζα ημ «αβίαζια ηςκ Ώβίςκ Μαηένςκ» πμο αβαίκεζ 

απυ ημκ ηάθμ εκυξ Ώβίμο πμο αζηήηερε ζε ιζα ζπδθζά, ζηδκ Εενά Θμκή ηςκ Ώβίςκ Μαηένςκ 

ζημκ Ώθέλακδνμ. 

25. Ώκμίβμοιε υθμζ ιαγί ηδκ Ζαζκή Αζαεήηδ ηαζ αθέπμοιε υηζ απμηεθείηαζ απυ πμθθά (27) 

αζαθία: ηα 4 Βοαββέθζα, ηζξ Μνάλεζξ ηςκ Ώπμζηυθςκ, ηζξ Βπζζημθέξ, ηδκ Ώπμηάθορδ ημο 

Εςάκκδ!  

26. Αείπκμοιε ζηα παζδζά ημ «Ονζχδζμ», ημ θεζημονβζηυ αζαθίμ ηδξ Βηηθδζίαξ ιαξ ηαζ ημ 

ακμίβμοιε ιπνμζηά ημοξ! Βλδβμφιε υηζ απυ ηδκ ηίκδζδ αοηή αβαίκεζ δ θνάζδ «άκμζλε ημ 

Ονζχδζμ», πμο ζδιαίκεζ υηζ ιέπνζ ημ Μάζπα μζ ράθηεξ εα ρέθκμοκ ζηδκ εηηθδζία απυ αοηυ ημ 

αζαθίμ. 

27. Μαναηαθμφιε ημκ ζενέα κα πνμζηοκήζμοιε ηειάπζμ ζενμφ θεζράκμο ηάπμζμο Ώβίμο! 

Ώκ δεκ οπάνπεζ ζημ καυ ιαξ, είκαζ ιζα ηαθή εοηαζνία κα πάιε κα πνμζηοκήζμοιε ζε ηάπμζα 

ημκηζκή Βκμνία! 

28. Μνμζηαθμφιε ηα παζδζά ηαζ ημοξ βμκείξ κα ένεμοκ ηδκ Ζονζαηή ηδξ Λνεμδμλίαξ ζηδκ 

εηηθδζία ιε ιζα ιζηνή εζηυκα μ ηαεέκαξ, βζα κα ζοιιεηάζπμοκ υθμζ ζηδ θζηακεία ηςκ εζηυκςκ. 

Ομοξ πνμζηαθμφιε ηαζ ζηδκ εηδήθςζδ – αθζένςια (ακ βίκεζ) ζηδκ Βλςηενζηή Εεναπμζημθή. 

Ζάκμοιε ηδκ πνμζεοπή βζα ημ ηέθμξ ηδξ ζοκάκηδζδξ ιε ιζα εζημκίηζα ζημ πένζ! 

29. Βλδβμφιε ζηα παζδζά υηζ υθδ ηδ Θεβάθδ Ξαναημζηή ηάεε Μαναζηεοή ράθθεηαζ ζημοξ 

καμφξ ιαξ δ αημθμοεία ηςκ Ραζνεηζζιχκ ηδξ Μακαβίαξ. Θε δομ θυβζα ημοξ θέιε υηζ δ Μακαβία 

ιαξ έζςζε ιε εαοιαζηυ ηνυπμ ηδκ Ζςκζηακηζκμφπμθδ, ηδκ εοθμβδιέκδ Μυθδ ηδξ, απυ ηδκ 

πμθζμνηία ηάπμζςκ θμαενχκ επενχκ, ηςκ Ώαανχκ, μζ μπμίμζ ηδκ είπακ πμθζμνηήζεζ. Γζα κα 

εοπανζζηήζμοκ ηδκ Μακαβία ιαξ, βζα ιζα μθυηθδνδ κφπηα μζ Ζςκζηακηζκμοπμθίηεξ έραθθακ 
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υνεζμζ (πςνίξ κα ηάεμκηαζ) αοηυ ημκ φικμ πνμξ ηδκ Μακαβία ιαξ πμο μκμιάζηδηε 

«Ώηάεζζημξ».  Μαναηαθμφιε ημκ Εενέα κα ράθθμοιε ιπνμζηά ζηδκ εζηυκα ηδξ Μακαβίαξ ιαξ 

ιζα ζφκημιδ αημθμοεία ηςκ Ραζνεηζζιχκ ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ (Βοθμβδηυξ μ Θευξ... 

Ονζζάβζμ. Μακαβία Ονζάξ. Μάηεν διχκ. 2-3 φικμοξ απυ ημκ ηακυκα ημο Ώηαείζημο. Οδ 

οπενιάπς. 2 μίημοξ. Οδ οπενιάπς. Θζηνή δέδζδ ιε μκμιαζηζηή ακαθμνά ηςκ παζδζχκ. 

Ώπυθοζδ. Αζ‘ εοπχκ). Μνμδβμοιέκςξ έπμοιε ακάρεζ ηα ηακηήθζα, ημ εοιζαηυ ηαζ ηα ηενζά ηδξ 

εζηυκαξ, έπμοιε πνμζθένεζ θμοθμφδζα ζηδκ εζηυκα ηδξ Μακαβίαξ ιαξ ηαζ ηναημφκ ηενζά υθα 

ηα παζδζά. 

30. έθκμοιε υθμζ ιαγί ημ «Άλζμκ εζηί», ημ «Ώβκή Μανεέκε», ημ «Βλμιμθμβείζεε» ηαζ 

άθθμοξ εφημθμοξ ηαζ ςναίμοξ φικμοξ. 

31. Μνμζηοκάιε ημκ Οίιζμ Ξηαονυ πμο ανίζηεηαζ ζηδ ιέζδ ημο Ιαμφ βζα ηδ 

Ξηαονμπνμζηφκδζδ!  

32. Ξηδκ πνμζεοπή ιαξ βζα ηδ θήλδ ηδξ ζοκάκηδζδξ θέιε ζε κεμεθθδκζηή απυδμζδ ηδκ 

εοπή ημο Ώβίμο Βθναίι ημο Ξφνμο ιαγί ιε ηα παζδζά ηαζ δείπκμοιε πχξ κα ηάκμοιε ηζξ ιζηνέξ 

(υπζ ζηνςηέξ!) ιεηάκμζεξ! 

33. Θπαίκμοιε ζηδκ εηηθδζία ηαζ, αθμφ πνμζηοκήζμοιε, πνμζπαεμφιε κα 

ακαηαθφρμοιε ηζξ εζηυκεξ ή ηα ζφιαμθα ηςκ ηεζζάνςκ Βοαββεθζζηχκ ιέζα ζημ καυ. 

34. Μαναηαθμφιε ημκ Εενέα κα δείλεζ ζηα παζδζά ημ Εενυ Βοαββέθζμ ηαζ πχξ ημ ηναηάεζ, 

αθθά ηαζ κα ημ ακμίλεζ ιπνμζηά ημοξ, κα δμοκ πχξ είκαζ πςνζζιέκεξ μζ πενζημπέξ ηαζ ηζξ 

εζηυκεξ ηςκ Ώβίςκ Βοαββεθζζηχκ. 

35. (Γοιχκμοιε ηαζ) Μδβαίκμοιε πνυζθμνμ ζηδκ εηηθδζία ιαγί ιε ηναζί ηαζ ηα μκυιαηά 

ιαξ βζα κα ικδιμκεοεμφκ ζηδ Θεία Ηεζημονβία! 

36. Ζάκμοιε ηδκ ακαζηάζζιδ πνμζεοπή ιπνμζηά ζηδκ εζηυκα ηδξ Ώκάζηαζδξ! 

Ώκαβκςνίγμοιε ηα πνυζςπα ζηδκ εζηυκα! 

37. Φένκμοιε ηζξ θαιπάδεξ ιαξ ηαζ ηζξ ακάαμοιε ζηδ δζάνηεζα ηδξ πνμζεοπήξ ιαξ!  

38. Ώημφιε ή (ηαζ) ρέθκμοιε υθμζ ιαγί ημ «Αεφηε θάαεηε θςξ!» 

39. Θαγί ιε ημκ ζενέα ηάκμοιε ζημκ εκμνζαηυ ιαξ καυ ιζα ιζηνή δέδζδ οπέν οβείαξ ηςκ 

παζδζχκ (μκμιαζηζηά) ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ! 

40. Μδβαίκμοιε βζα πνμζηφκδια ζε ηάπμζμ (παθζυ) ιμκαζηήνζ ή ελςηθήζζ. 

41. ΐμδεάιε ζημκ εοπνεπζζιυ ημο εκμνζαημφ ιαξ καμφ εκ υρεζ πακδβφνεςκ ηαζ ιεβάθςκ  

εμνηχκ. 

 

...ηαζ υ,ηζ ηνίκμοιε υηζ εα αμδεήζεζ ηα παζδζά ιαξ κα ιοδεμφκ ζηδ θεζημονβζηή γςή ηδξ 

Ώβίαξ ιαξ Βηηθδζίαξ ζοκεζδδηά, εοπάνζζηα, ααίαζηα! 
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Π ε ο ι ε υ ξ μ ε μ α 
 

Ξξόινγνο Πεβαζκησηάηνπ ζ. 3       

Νδεγίεο γηα ηνπο ζπληνληζηέο νκάδσλ ζπδήηεζεο ζ. 5 

Γπν ιόγηα από ηνλ επηκειεηή ζ. 7 

Κήλπκα Πεβαζκησηάηνπ επί ηε ελάξμεη ηνπ λένπ θαηερεηηθνύ έηνπο 2015 -2016 ζ. 9 

Θεκαηνιόγην Λεαληθώλ Ππληξνθηώλ Γπκλαζίνπ – Ιπθείνπ 2015 - 2016 ζ. 11 

Κηα πξνζεπρή γηα αζιεηέο ζ.  12 
  

Ζ νκνξθηά ηεο αληίζηαζεο  ζ. 13 

Ξξνζεπρή  ζ. 24 

Δθθιεζία θαη Δθθιεζηαζκόο – Α΄ ζ. 30 

Δθθιεζία θαη Δθθιεζηαζκόο – Β΄ ζ. 39 

Γεκηνπξγία – Άγγεινη – Γηάβνινο ζ. 51 

Κεηά ζάλαηνλ δσή ζ. 58 

Ζ Ξαλαγία καο  ζ. 65 

Ξαξάδεηζνο, Γεπηέξα Ξαξνπζία θαη Ρειηθή Θξίζε ζ. 70 

Νη Άγηνί καο  ζ. 79 

Κεηάλνηα θαη Δμνκνιόγεζε  ζ. 90 

Θεία Θνηλσλία ζ. 99 

Ξξνιήςεηο θαη Γεηζηδαηκνλίεο ζ. 108 

Ηεξσζύλε θαη Ηεξείο ζ. 119 

Από ην θίλεκα “αληη-fastfood” ζην... “αληη-facebook” θίλεκα ζ. 129 

Νη ήξσεο ηεο νηθνγέλεηαο ζ. 138 

Ρν δηαδίθηπν καο θάλεη... «αλήζηθνπο»; ζ. 143 

Βάπηηζκα θαη Γάκνο ζ. 146 

Γύξσ από ηε δσή καο – Α΄ ζ. 155 

Γύξσ από ηε δσή καο – Β΄ ζ. 155 

Λεθξνί ή θεθνηκεκέλνη; ζ. 193 

Γύξσ από ηε δσή καο – Γ΄ ζ. 155 

Γύξσ από ηε δσή καο – Γ΄ ζ. 155 

Έλαο έθεβνο λενκάξηπξαο: Άγηνο Ησάλλεο ν Κνλεκβαζηώηεο ζ. 200 

Αιύγηζηνη ζηηο δπζθνιίεο. Νη ζηαπξνί ησλ δνθηκαζηώλ καο ζ. 205 

Ζ καλία κε ηε θξίθε ζ. 211 

Έλα αλαςπθηηθό θαη... γηα ηελ ςπρή κνπ ζ. 215 

Αλάζηαζε ζ. 218 

Σξεζηκνπνίεζε έμππλα ην θαινθαίξη ζνπ! ζ. 225 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: 

Γηάινγνο Διεπζεξίαο ζ. 229 

Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε από ηε ιεηηνπξγηθή δσή ζ. 250 

Απιέο ηδέεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή αγσγή ησλ λέσλ καο ζ. 254 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


