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Οειίδα 1

ΤΚΑΚΣΕΕ
Γπηιεθηηθό Αγηοιόγηο
ηφκ μεκώκ Ζακοσαρίοσ-Φεβροσαρίοσ-Ιαρηίοσ

Γορηή ηοσ Αγίοσ Ακηφκίοσ

Πε μκήμε ημο Αγίμο Ακηςκίμο ηημά ζήμενα, 17 Ζακμοανίμο, ε Γθθιεζία μαξ.
Μ Ιέγαξ Ακηχκημξ γεκκήζεθε ημ 251 μ.. ζηεκ Άκς Αίγοπημ απυ πιμφζημοξ
θαη εκάνεημοξ γμκείξ, ημοξ μπμίμοξ έπαζε ζε κεανή ειηθία. Οογθεκηνχκεη
υμςξ ηεκ πνμζμπή ημο ζηεκ μοζηηθή ζεςνία ηςκ μμκαπχκ ηεξ ενήμμο θαη
ζηεκ θνμκηίδα ηεξ μηθνήξ αδειθήξ ημο.
Γνήγμνα απμθαζίδεη κα εγθαηαιείρεη ηα εγθυζμηα θαη ακαπςνεί γηα ηεκ ένεμμ,
αθμφ πνχηα ηαθημπμίεζε ηεκ μηθνυηενε αδειθή ημο θαη μμίναζε ηεκ μεγάιε
παηνηθή πενημοζία ζημοξ θηςπμφξ ηεξ πενημπήξ ημο.
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Οειίδα 2

ΤΚΑΚΣΕΕ
Οηεκ ένεμμ παίδεοζε ηεκ ροπή ημο θαη ηηζάζεοζε ηα πάζε ημο θζάκμκηαξ ζηα
ακχηαηα υνηα ηεξ άζθεζεξ χζηε ε ροπή ημο αγίμο μπμνμφζε κα ελένπεηαη ημο
ζχμαηυξ ημο εκχ βνηζθυηακ αθυμε εκ δςή. Γίκεηαη ημ πνυηοπμ ηςκ αζθεηχκ.
Νμιιμί ελ αοηχκ έθζακακ ζηεκ ένεμμ γηα κα ημκ αθμφζμοκ θαη κα ημκ
ζομβμοιεοζμφκ. Νανέδςζε ηεκ μαθάνηα ροπή ημο ζημκ μηζζαπμδυηε Θευ ζε
ειηθία 105 εηχκ.
Ακ θαη, υπςξ ιέγεη μ Ιέγαξ Αζακάζημξ, μία απυ ηηξ ηειεοηαίεξ επηζομίεξ ημο
Μζίμο Ακηςκίμο ήηακ κα μείκεη θνοθυξ μ ηυπμξ ηεξ ηαθήξ ημο, μη μμκαπμί
πμο μυκαδακ θμκηά ημο έιεγακ υηη θαηείπακ ημ ηενυ ιείρακυ ημο, ημ μπμίμ επί
Ζμοζηηκηακμφ (561 μ..), θαηαηέζεθε ζηεκ Γθθιεζία ημο Αγίμο Ζςάκκμο ημο
Ννμδνυμμο ζηεκ Αιελάκδνεηα θαη απυ εθεί ανγυηενα, ημ 635 μ..,
μεηαθένζεθε ζηεκ Ηςκζηακηηκμφπμιε.
Ε Οφκαλή ημο εηειείημ ζηε Ιεγάιε Γθθιεζία.
Ἀπμιοηίθημκ
Ἦπμξ δ‟.
Πυκ δειςηήκ Ἠιίακ ημῖξ ηνυπμηξ μημμφμεκμξ, ηῷ Βαπηηζηῇ εὐζείαηξ ηαῖξ
ηνίβμηξ ἑπυμεκμξ, Νάηεν Ἀκηχκηε, ηῆξ ἐνήμμο γέγμκαξ μἰθηζηήξ, θαί ηήκ
μἰθμομέκεκ ἐζηήνηλαξ εὐπαῖξ ζμο· δηυ πνέζβεοε νηζηῷ ηῷ Θεῷ, ζςζῆκαη
ηάξ ροπάξ ἡμῶκ
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Οειίδα 3

ΤΚΑΚΣΕΕ

Γορηή Αγίοσ Αζακαζίοσ
Ε

μκήμε

ημο

εκ

Αγίμηξ

Ναηνυξ

εμχκ

Αζακαζίμο

Ανπηεπηζθυπμο

Αιελακδνείαξ ηειείηαη απυ ηεκ Γθθιεζία μαξ ζηηξ 18 Ζακμοανίμο θαη ζηηξ 2
Ιαΐμο.
Οηεκ Ιεηνυπμιε μαξ ζημκ Ιέγα Αζακάζημ είκαη αθηενςμέκμη 12 εκμνηαθμί
καμί, μη πενηζζυηενμη απυ ημοξ μπμίμοξ πακεγονίδμοκ θαηά ημκ Ιάσμ.

Οηηξ 18 Ζακμοανίμο εμνηάδμοκ ε Ζ. Ιμκή Αμπειμθάμπμο, μ Ιεηνμπμιηηηθυξ
Καυξ Αμαιηάδμξ, ε μμχκομε εκμνία Νφνγμο θαη μη εκμνίεξ Βμοκάνγμο,
Ιονηηάξ θαη Βανβάζαηκαξ.
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Οειίδα 4

ΤΚΑΚΣΕΕ

Γορηή ηοσ Αγίοσ Υαραιάμποσς

Ο ηερεύς ηες Ιαγκεζίας
Μ Άγημξ ανάιαμπμξ μ Ζενμμάνηοξ θαη ζαομαημονγυξ, γεκκήζεθε ζηεκ
Ιαγκεζία ημ 90 μ.. πενίπμο θαη μανηφνεζε ζηα πνυκηα ηςκ μεγάιςκ
δηςγμχκ ηεξ νηζηηακμζφκεξ. Ε Ιαγκεζία αοηή θαηά πάζακ πηζακυηεηα ήηακε
ζηε Θεζζαιία. Πα ενείπηά ηεξ ζχδμκηαη αθυμε θμκηά ζημ πςνηυ πμο ιέγεηαη
«Ιειηέξ». Γίπε ημ εοηφπεμα κα γεκκεζή απυ γμκείξ εοζεβείξ πνηζηηακμφξ
πμο θναημφζακε ηεκ πίζηη ημοξ ζημ νηζηυ με θίκδοκμ ηεξ δςήξ ημοξ ζημοξ
δφζθμιμοξ, αιιά ενςηθμφξ εθείκμοξ πνυκμοξ ηςκ δηςγμχκ.

Ζακμοάνημξ-Φεβνμοάνημξ-Ιάνηημξ 2015 - Πεφπμξ 9

Οειίδα 5

ΤΚΑΚΣΕΕ
Οηεκ Ιαγκεζία έδεζε υιε ημο ηεκ δςή μ Άγημξ ανάιαμπμξ. Γθεί ζακ κέμξ,
ήηακε θςηεηκυ πανάδεηγμα ζοκεηήξ δςήξ. Ανγυηενα ε πίζηηξ ημο ζημ νηζηυ
έγηκε πημ θιμγενή θαη ε επηζομία ημο κα βμεζήζε ημοξ νηζηηακμφξ θαη ημοξ
εηδςιμιάηνεξ, κα ζςζμφκε, πημ μεγάιε. Δεκ μπμνμφζε κα εζοπάζε, υηακ
ζθεπηυηακε, υηη οπάνπμοκ άκζνςπμη μαθνοά απυ ημ νηζηυ, πμο δεκ λένμοκ
πμημξ είκαη μ πνμμνηζμυξ ημοξ θαη γηαηί δμοκ εδχ ζηε γε.
Γίκαη θνίμα, έιεγε, είκαη ηνμμενυ, είκαη αδηακυεημ κα δμφκε μη άκζνςπμη ζηεκ
πιάκε ηεξ εηδςιμιαηνείαξ θαη κα πάκε θαηυπηκ ζηεκ Ηυιαζη.
Αθηενχζεθε, ιμηπυκ, εηξ ηεκ οπενεζία ημο νηζημφ. Έγηκε ηενέαξ ημ 130 μ..
Απυ ηεκ ζέζη ημο ηχνα αοηή, απυ ημ ζείμ αοηυ αλίςμα ηεξ Ζενςζφκεξ,
ακέιαβε ημκ μεγάιμκ αγχκα, αθ‟ εκυξ κ‟ ακμίλε ηα μάηηα ημο θυζμμο θαη κα
δμοκ ημκ θίκδοκμκ απυ ηεκ εηδςιμιαηνηθήκ πιάκεκ θαη αθ‟ εηένμο κ‟ αγηάδε με
ηα μοζηήνηα ημοξ πηζημφξ θαη κα ημοξ μδεγή ζηεκ ηειεηυηεηα. Ιπνμζηά ζε
νηζηηακμφξ θαη εηδςιμιάηνεξ, άνπηζε ηα θιμγενά πνηζηηακηθά θενφγμαηά ημο.
Ηαίημη ζ‟ υιε ημο ηε μαθνά δςή — έδεζε 113 πνυκηα — έγηκακ πμιιμί δηςγμμί
ηςκ νηζηηακχκ θαη αοηυξ πμζμφζε ημ μανηφνημ, θαη δεκ ειάμβακε θακέκα
μέηνμ, εκ ημφημηξ επέδεζε, δηυηη μ Θευξ ημκ εθφιαηηε γη‟ ανγυηενα.
Γμανηφνεζε ημ 202 μ..

Γαιήκημξ μπνμζηά ζημκ μνγηζμέκμ άνπμκηα.
Πυηε αοημθνάημναξ ζηε Ξχμε ήηακε έκαξ αζεβήξ θαη πνηζηηακμμάπμξ, μ
Οεβήνμξ (193-211 μ..). Μ αοημθνάημναξ αοηυξ θαη ηα γνάμμαηα αγαπμφζε
θαη ηηξ ηέπκεξ οπμζηήνηδε θαη ιαμπνέξ οπενεζίεξ ζηε κμμμζεζία πνμζέθενε.
Ιέκεη υμςξ εηξ αίζπμξ θαη εκηνμπήκ ημο ημ υηη, υπη μυκμ ημκ νηζηηακηζμυ
δεκ μπυνεζε κα εκκμήζε, αιιά θαη ημοξ νηζηηακμφξ ζθιενά ημοξ θαηεδίςλε.
Γίπε θενφλεη θμβενυ δηςγμυ εκακηίμκ ηςκ νηζηηακχκ. Οε υιεξ ηηξ μεγάιεξ
πυιεηξ

είπε

δημνίζεη

εγεμυκεξ

εηδςιμιάηνεξ θαηείπε

δχζεη

αοζηενέξ

δηαηαγέξ. πμημξ ήηακε νηζηηακυξ, υπμημξ θαηαθνμκμφζε ηα είδςια, υπμημξ
δεκ αθμιμοζμφζε ηηξ δηαηαγέξ ημο, ημκ πενίμεκακ ζθιενά βαζακηζηήνηα θαη
θνηθηυξ ζάκαημξ.
Εγεμυκαξ ζηεκ πενημπή εθείκε ηεξ Ιαγκεζίαξ, πμο δμφζε μ Άγημξ
ανάιαμπμξ, ήηακε ηυηε έκαξ θαθυροπμξ θαη ζενηυροπμξ, Θμοθηακυξ
μκμμαδυμεκμξ. Αοηυξ ζθυνπηδε γφνς ημο ηεκ απεηιή θαη ηεκ θμβένα. Ιυιηξ
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Οειίδα 6

ΤΚΑΚΣΕΕ
μάζαηκε, υηη ζε θάπμηα πυιη ή επανπία οπήνπακ νηζηηακμί θαη υηη
θαηαθνμκμφζακ
νηζηηακμφξ

ηα

θαη

είδςια,
ημοξ

έηνεπε

θοιάθηδε.

εθεί
Έπεηηα

μακηαζμέκμξ.
άνπηδακ

ηα

Ιάδεοε

ημοξ

βαζακηζηήνηα.

Νιεμμφνηδακ με ημ αγκυ ημοξ αίμα μη πιαηείεξ, μη πχνμη ζογθεκηνχζεςκ, ηα
ζηάδηαθαη μη δνυμμη.
ηακ έμαζε μ εγεμυκαξ Θμοθηακυξ ηεκ πνηζηηακηθή δναζηενηυηεηα ημο
Ζενέςξ αναιάμπμοξ, ςνγίζζεθε πμιφ. Έλαιιμξ απυ ημ θαθυ ημο, έζηεηιε
ζηναηηχηεξ ζηεκ Ιαγκεζία κα ημκ ζοιιάβμοκ θαη κα ημκ θένμοκε μπνμζηά
ημο. Ννάγμαηη μη απεζηαιμέκμη ημο Θμοθηακμφ θένακε ζηδενμδέζμημ ημκ
γένμκηα θιενηθυ μπνμζηά ζημκ εγεμυκα. Ήηακε ηυηε οπένγενμξ. Γθαηυκ δέθα
ηνηχκ (113) εηχκ.
Μ εγεμυκαξ ημκ θμίηαλε με βιμζονυ θαη άγνημ βιέμμα, θαη ημκ νχηεζε
απεηιεηηθά:
— Γηαηί, Γένμκηα, θαηαθνμκείξ θαη παναβαίκεηξ ηηξ βαζηιηθέξ δηαηαγέξ; Ηαη
γηαηί μηιάξ εκακηίμκ ηςκ ζεχκ μαξ;
— Γγχ, ημο απήκηεζε μ Άγημξ, οπαθμφς θαη οπμηάζζμμαη ζημκ Βαζηιέα ηςκ
Μονακχκ, ημκ νηζηυκ μμο. Γμκαηίδς εοιαβηθά ζηα δηθά Πμο πνμζηάγμαηα,
γηαηί λένς πςξ είκαη πμηηζμέκα με δηθαημζφκε, με αγάπε θαη ζςηενία ηεξ
ροπήξ. Μ δηθυξ ζαξ βαζηιεφξ δηαηάδεη πανάιμγα πνάγμαηα. Οαξ πνμζηάδεη κα
πνμζθοκάηε Θεμφξ ακαίζζεημοξ, κεθνά ζημηπεία, είδςια άροπα. Οαξ
κεθνχκεη ηεκ δςή θαη ζαξ ζθμηχκεη ηεκ ροπή. Μ ηδηθυξ μμο Βαζηιεφξ, μ
νηζηυξ, μαξ μδεγεί ζηεκ ιφηνςζη, ζηεκ αηςκία δςή. πμημξ δεηήζε με ζενμή
πνμζεοπή θαη πίζηη ηεκ δφκαμίκ Πμο, γίκεηαη θαη αοηυξ ηζπονυξ. Ιε ηεκ
δφκαμί Πμο γίκεηαη δοκαηυξ. Ιε ηεκ δφκαμί Πμο, ελαθακίδμκηαη μη αννχζηεηεξ
θαη ζοκηνίβμκηαη μη δαίμμκεξ...
— Φζάκεη, Γένμκηα... ανθεηά! Δεκ έπς υνελη κ‟ αθμφς ηηξ ακμεζίεξ ζμο. Πμ
θήνογμά ζμο, θνάηεζέ ημ γηα άιιμοξ. Γγχ έκα έπς κα ζμο πς. Ηη‟ αοηυ είκαη
ημ ζομθένμκ ζμο. Ννμζθφκα ηα είδςια, γηαηί έηζη μμκάπα ζα μπμνέζεξ κα
γιοηχζεξ ηα βαζακηζηήνηα, πμο ζε πενημέκμοκ... Π‟ αθμφξ, λενμθέθαιε;
Μ Άγημξ παμμγέιαζε θαη ημο είπε:
— Ηαθχξ κυμηζεξ, υηη έκακ ηενέα ημο νηζημφ ζα ημκ ηνμμάλμοκε μη θμβένεξ
γηα βάζακα θαη ζάκαημ. Γγχ έπνεπε κα είπα θμημεζή πνμ πμιιμφ. Ηαη εάκ με
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Οειίδα 7

ΤΚΑΚΣΕΕ
ζακαηχζεξ, ζα μμο δχζεξ εθείκμ, πμο πενημέκς. Άιιςζηε εμείξ μη
νηζηηακμί ηα βάζακα θαη ημ ζάκαημ δεκ ηα απμθεφγμμε, αιιά ηα ζέιμομε θαη
ηα πμζμφμε. Γηαηί εμείξ είμεζα ελμηθεηςμέκμη με ημοξ αγχκεξ θαη ημοξ
πμιέμμοξ θαη υπςξ μη γεκκαίμη ζηναηηχηεξ, δεκ επηζομμφμε ημκ ήζοπμ
ζάκαημ ηεξ θιίκεξ, αιιά ημκ δμλαζμέκμ ηεξ μάπεξ.
— Γίζαη γένμκηαξ θαη ιοπμφμαη ηα γενάμαηά ζμο, κα ζε βάις ζε βαζακηζηήνηα,
είπε μ Θμοθηακυξ.
— Αξ είμαη γένμκηαξ. Ιε με ιοπάζαη θαζυιμο. Αιιά κα μάζεξ, υηη ζημοξ
ηδηθμφξ μαξ αγχκαξ ημ πακ είκαη ε ροπή. Αοηή δεκ γενάζθεη με ηεκ ειηθία.
Αμθηβάιιεηξ, Έπανπε, γη‟ αοηυ; Δμθίμαζε. Ηαη ζα δεξ, υηη μη δήμημί ζμο ζα
θμοναζζμφκε θαη μ ηενεφξ ανάιαμπμξ, με ηεκ πάνηκ ημο νηζημφ, δεκ ζα
ημοξ πε κα ημκ ιοπεζμφκε. Άιιςζηε, πςνίξ ζηενήζεηξ, πςνίξ οπμμμκή θαη
πςνίξ

βάζακα,

πςξ

ζα

θενδίζμομε

ηεκ

Βαζηιεία

ηςκ

Μονακχκ; Αοηά, άνπμκηά μμο, ηα βάζακα, μαξ ακμίγμοκ ηηξ πυνηεξ ηεξ
αηςκίμο εοηοπίαξ. Ρπάνπεη θαιιίηενμ απυ ηα βάζακα; Αοηά μαξ θένκμοκε
θμκηά ζημκ νηζηυ μαξ. Γηαηί, ιμηπυκ, κα η‟ απμθεφγμομε; Έπεηηα υια αοηά
πενκμφκ ηυζμ γνήγμνα!
Σοκ γδέρκοσκ!
Έπεηηα απυ ηεκ ζηαζενή αοηή απάκηεζη ημ ζομβμφιημ ηςκ ανπυκηςκ ηα
έπαζε. Πμο θένακε υμςξ μπνμζηά ημο υια ηα ζφκενγα ηςκ βαζακηζηενίςκ, γηα
κα ημκ θμβίζμοκ θαη γηα κα ημκ θιμκίζμοκ. Πμο ηα δείλακε έκα πνμξ έκα. Πμο
είπακε, πχξ ζπίδμκηαη με αοηά μη ζάνθεξ, πχξ ηζαθίδμκηαη ηα θυθθαια θαη
πχξ βγαίκμοκ ηα κφπηα. Μ Άγημξ ηα θμίηαδε με αδηαθμνία θαη απάζεηα.
— Λενμθέθαιε, ημο ιέγεη μ Έπανπμξ, με ζθέθηεζαη θαζυιμο. Θοζίαζε ζημοξ
μεγάιμοξ ζεμφξ μαξ. Πμ θαηαιαβαίκεηξ;
— Αοηυ, ημοξ απμθνίζεθε, δεκ ζα γίκε πμηέ. Δεκ είμαη ακυεημξ κα δεηχ ηεκ
θαηαζηνμθή μμο. Δεκ πμοιάς ηεκ ροπή μμο ζημκ Οαηακά. Ιηα δςή μιυθιενε
πνμζθένς ζοζία ζημ νηζηυ θαη ηχνα κα ηεκ πνμζθένς ζημ Οαηακά; Θευξ
θοιάλμη!
Απυ ηα ιυγηα ημο αοηά μη άνπμκηεξ ηςκ εηδςιμιαηνχκ αγνηέρακε θαη γίκακε
ζενία. Μνγή θαη μίζμξ απάκζνςπμκ θαη θαθία απενίγναπημξ θμφκηςζε ζηηξ
θανδηέξ ημοξ. Δηέηαλακ αμέζςξ κα γδάνμοκ ημκ οπένγενμκ Ζενέα ημο Ρρίζημο
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ΤΚΑΚΣΕΕ
δςκηακυκ! Δεκ ιοπεζήθακε μη αιεηήνημη ηα βαζεηά γενάμαηά ημο. Δεκ
ζεβαζηήθακε ηα 113 ημο πνυκηα!
Πμκ γφμκςζακ αμέζςξ, ημο πεηάλακε θαηαγήξ ηεκ ηενή ζημιή ημο θαη
ανπίζακε ημ απάκζνςπμ γδάνζημμ. Ανπίζακε απυ ηεκ θεθαιήκ θαη θυβακε θαη
πςνίδακε ημ δένμα απυ ηηξ ζάνθεξ. Μ πυκμξ ήηακε θμβενυξ, ηνμμενυξ,
αβάζηαθημξ. Μ

Άγημξ υμςξ ζθίγγεη ηα δυκηηα ημο.

Ηναηάεη γενά.

Ννμζεφπεηαη θαη ιέγεη:
— Θεέ μμο, Οε εοπανηζηχ, δηυηη μμο έθακεξ ηεκ μεγάιεκ ηημήκ θαη μμο
έδςζεξ ηεκ πενηπυζεηε εοθαηνία κα θαηαηαγχ μεηαλφ ηςκ Ιανηφνςκ. Θεέ
μμο βμήζεζέ με. Δμξ μμο οπμμμκή κα μείκς πηζηυξ. Οαξ εοπανηζηχ θαη ζαξ,
παηδηά μμο, πμο μμο βαζακίδεηε ημ ζχμα. Ι‟ αοηυ, πμο θάκεηε, μμο πανίδεηε
ηεκ εοηοπία ηεξ ροπήξ θαη ηεκ αηειείςηε πανά ηεξ Βαζηιείαξ ημο Θεμφ.
Γκχ υμςξ έιεγε αοηά μ Άγημξ, υιμη υζμη ημκ βιέπακε (μη ζηναηηχηεξ, μη
δμφιμη, μη βαζακηζηαί θαη μη άνπμκηεξ), μέκακε με ημ ζηυμα ακμηπηυ. Δεκ
μπμνμφζακε κα θαηαιάβμοκε πμημ ήηακε εθείκμ πμο μέζα ζ‟ αοηυκ ημκ μεγάιμ
πυκμ, έδηδε ζημκ Ιάνηονα ηυζε δφκαμη θαη ηυζε εοηοπία. Δφμ μάιηζηα δήμημη,
πμο ημκ γδένκακε, μ Νμνθφνημξ θαη μ Βάπημξ, υηακ είδακε ηεκ οπμμμκήκ ημο
Ιάνηονμξ, γηα κα θενδίζε ηεκ Βαζηιεία ημο Θεμφ, πηζηέρακε. Νεηάλακε ηα
μαπαίνηα θαη θςκάλακε:
— Γίμαζηε θαη εμείξ νηζηηακμί! Φηιμφζακε έπεηηα ημκ Άγημ θαη ημο δεημφζακε
κα ημοξ ζογπςνέζε.
Μ Έπανπμξ ηυηε δηέηαλε θαη ημοξ απεθεθάιηζακ. Ιε πανά ημ δέπηεθακ. Πυηε
θαη ηνεηξ γοκαίθεξ είπακε δοκαηά:
— Ηαη εμείξ πηζηεφμομε ζημ νηζηυ !
ανμφμεκεξ

θαη αοηέξ

μανηονήζακε γηα ημ νηζηυ. Ε Γθθιεζία ημοξ

γημνηάδεη θαη ημοξ 5 ηεκ 10εκ Φεβνμοανίμο μαδί με ημκ Άγημκ ανάιαμπμκ.
ηομώκοσκ οη τεηράγρες
Πμο είπακε γδάνεη ημ θεθάιη μη δομ δήμημη, πμο μανηονήζακε. Μη άιιμη, πμο
ημοξ δηεδέπζεζακ, ανπάλακε ηηξ πεηνάγνεξ. Αοηέξ ήζακε θάηη ζακ ζηδενέκηα
πένηα με μοηενά κφπηα. Ανπίζακε ιμηπυκ μ‟ αοηέξ, απάκζνςπα κα ημοξ
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λεζπίδμοκ

ηηξ

ζάνθεξ.

Πνμμενυ

ημ

μανηφνημ.

Μ

Άγημξ

πανέμεηκε

πνμζεοπυμεκμξ.
Λαθκηθά υμςξ, ζοκέβε θάηη ημ πενίενγμ θαη ζαομαζηυ: Μη πεηνάγνεξ, ηα
ζαηακηθά δει. υνγακά ημοξ, με ηα μπμία ηναβμφζακε ιςνίδεξ απυ ημ θμνμί ημο
Αγίμο, ζημμχζακε! Δεκ μπμνμφζακε κα ζπίζμοκ ημ δένμα θαη ηηξ ζάνθεξ ημο
Αγίμο! Πυηε μη βαζακηζηαί ιέγακε θαηάπιεθημη:
— Πί ζομβαίκεη; Ιήπςξ αοηυξ εδχ είκαη μ ίδημξ μ νηζηυξ θαη ήιζε κα μαξ
ηημςνήζε; Ιήπςξ μ Θευξ, πμο πηζηεφεη μ ανάιαμπμξ, είκαη αιεζηκυξ θαη γη‟
αοηυ ζημμχκεη ηηξ πεηνάγνεξ;
Πυηε έκαξ δμφθαξ, πμο άθμοζε αοηέξ ηηξ ζοδεηήζεηξ, ζφμςζε πμιφ.
Οεθχζεθε θαη βνίδμκηαξ ζηναηηχηεξ, δμφιμοξ θαη βαζακηζηάξ, ημοξ είπε:
— Γίζηε παμέκμη, είζηε πανάιοημη, είζηε ακίθακμη, ηνέμμοκε ηα πένηα ζαξ...
Πχνα ζα ημο δείλς εγχ... Ανπάδεη αμέζςξ, αοηυξ μυκμξ ημο, ηηξ πεηνάγνεξ
θαη μακηαζμέκμξ ζέιεζε κα ηηξ μπήλε ζημ γένηθμ οπεναηςκυβημ θαη αζθεηηθυ
θμνμί ημο Ζενμμάνηονα. Μ Θευξ υμςξ, γηα κα εκηζπφζε ηεκ πίζηη ημο Αγίμο
θαη γηα κα ημο δείλε, υηη βνίζθεηαη θμκηά ημο θαη παναθμιμοζεί ημοξ πυκμοξ
ημο, έθαμε ημ ζαφμα Πμο. Ηυπεθακ αμέζςξ ηα πένηα ημο δμφθα απυ ημοξ
αγθχκαξ θαη θάης θαη μείκακε θμιιεμέκα με ηηξ πεηνάγνεξ ζημ ζχμα ημο
Αγίμο! Πνμμαγμέκμξ ηυηε μ δμφθαξ, πμκχκηαξ θαη αοηυξ αθυνεηα, έπεζε
πάμς, θςκάδμκηαξ, θιαίγμκηαξ θαη ιέγμκηαξ:
— Βμεζήζηε με. Αοηυξ εδχ είκαη επηθίκδοκμξ. Ιμο έθμρε ηα πένηα. Οχζηε
με... Οχζηε με. Βμεζήζηε με... Γίκαη μάγμξ...
Πυηε μ εγεμυκαξ πιεζίαζε θαη ζακ είδε ηα πένηα ημο δμφθα θνεμαζμέκα απυ
ημ ζχμα ημο Ιάνηονα, απυ ημ θαθυ ημο έγηκε έλς θνεκχκ θαη έθηοζε ημκ
Άγημ ζημ πνυζςπμ. Μ Θευξ υμςξ ημο ημ έδςζε θαη αοημφ αμέζςξ ημ ζαφμα.
Οηνάβςζε αμέζςξ μ ιαημυξ ημο θαη θφηηαδε ηχνα ημ πνυζςπυ ημο πνμξ ηεκ
πιάηε ημο! Ήηακε μ δοζηοπήξ έκα ειεεηκυ θαη αλημιφπεημ ζέαμα.
Μ ιαυξ ηεξ Ιαγκεζίαξ, πμο έβιεπε αοηέξ ηηξ ηημςνίεξ ημο Θεμφ θμβήζεθε
θαη παναθαιμφζε ημκ Άγημ, ιέγμκηαξ:
— Οηαμάηα, ζε παναθαιμφμεκ, Άγηε, ηεκ μνγήκ ημο Ηονίμο. Ιεκ ακηαπμδίδεξ
θαθυκ ακηί θαθμφ. Αιιά υπςξ ιέγεη μ νηζηυξ, εοενγέηεζε εθείκμοξ, πμο ζε
μηζμφκ.
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— Δε Ηφνημξ μ Θευξ μμο, απμθνίζεθε μ Άγημξ. Οαξ βεβαηχ, δεκ ημ θάκς εγχ
απυ θαθία, αιιά ημοξ ηημςνεί μ Ηφνημξ, δηυηη είκαη θαθμί θαη αζεβείξ. Πμ θάκεη
μ Ηφνημξ αθυμε θαη δηυηη ζέιεη κα ηα βιέπεηε ζεηξ θαη κα γίκμοκ πανάδεηγμα,
γηα ζαξ. Θέιεη κα Πμκ πηζηέρεηε, κα Πμκ αθμιμοζήζεηε θαη κα ζαξ δχζε ηεκ
αηχκηα δςή θαη Βαζηιεία.
Πμ πιήζμξ ηυηε θχκαλε ζογθηκεμέκμ πνμξ ημκ Ηφνημ, ιέγμκηαξ:
— Ιεκ θάκεξ κα παζμφμε, Δέζπμηα. Αιιά ζογπχνεζέ μαξ ζε υ,ηη Ομο
θηαίλαμε. Πυηε πμιιμί απυ αοημφξ, πμο είδακε με ηα μάηηα ημοξ ηε Δφκαμη
ημο Θεμφ θαη ηα ζαφμαηα, πηζηέρακε. Αιιά θαη μ δμφθαξ ηχνα παναθαιμφζε
ημκ Άγημ, ιέγμκηαξ:
— Άγγειε ημο Θεμφ θαη μονάκηε άκζνςπε, βμήζεζέ με ημκ ηαιαίπςνμκ. Γγχ
οπμθένς απυ πυκμοξ ηνμμενμφξ, αιιά θαη ζο έπεηξ επάκς ζμο ημ βάνμξ ηςκ
θμμμέκςκ πενηχκ μμο. Γηάηνερέ με ζε παναθαιχ, γηα κα απαιιαγχ εγχ απυ
ημοξ πυκμοξ θαη ζο απυ ημ βάνμξ. Ομο οπυζπμμαη, υηη ακ γηαηνεοζχ, ζα
πηζηέρς ζημκ δηθυ ζμο ημκ Θευ. Μ Άγημξ ημκ ιοπήζεθε θαη πνμζεοπήζεθε
ζημκ Ηφνημ ςξ ελήξ:
— Οε εοπανηζημφμεκ, Δέζπμηα, δηυηη πάκημηε μαξ πνμζηαηεφεηξ. Ίδε ηχνα
ηεκ ηαπείκςζηκ ηςκ πεπεδεμέκςκ δμφιςκ Ομο θαη ιφζε ημοξ απυ ηα αυναηα
αοηά δεζμά, εηξ δυλακ ημο Αγίμο Μκυμαηυξ Ομο.
Ιυιηξ είπεκ ηα ιυγηα αοηά, αθμφζηεθε απυ ημκ Μονακυ θςκή, πμο ημο έιεγε:
—αίνε, αζιεηά ανάιαμπε, ζοκυμηιε ηςκ Αγγέιςκ θαη μμυηνμπε ηςκ
Απμζηυιςκ. Ήθμοζα ηεκ δέεζίκ ζμο θαη δίδς ηεκ ίαζηκ εηξ ημοξ αζεβείξ.
Αοημζηηγμεί ηυηε γηαηνεφηεθακ υιμη, υζμη ηημςνήζεθακ! Μ δμφθαξ πμο ημο
απμθαηαζηάζεθακ ηα πένηα ημο ζακ πνχηα, πίζηερε ζημκ νηζηυ θαη
βαθηίζηεθε. Ηαη μ εγεμυκαξ πμο επακήιζε ημ πνυζςπυ ημο ζηε ζέζη ημο,
ζηαμάηεζε ημκ δηςγμυ θαηά ηςκ νηζηηακχκ μέπνηξ υημο ακαθένεη ηα
γεκυμεκα ζημκ βαζηιέα.
Μ Άγημξ μεηαθένζεθε εκ ζοκεπεία ζημ ζπηηάθη ημο. Αοηυ ημ ζπίηη ημο έγηκε
πνμζθφκεμα. Νεγαίκακε μη θάημηθμη ηεξ Ιαγκεζίαξ θαη ηςκ πενηπχνςκ θαη
ημκ βιέπακε. Ηαηάθμηημξ θαη ελακηιεμέκμξ απυ υζα έπαζε, απυ ημ θνεββάηη
ημο,

ημοξ

δίδαζθε

ηη

πνέπεη

κα

Ζακμοάνημξ-Φεβνμοάνημξ-Ιάνηημξ 2015 - Πεφπμξ 9

θάκμοκ,

γηα

κα

ζςζμφκε.
Οειίδα 11

ΤΚΑΚΣΕΕ
Γλςμμιμγμφκημ ηηξ αμανηίεξ ημοξ. Αιιά θαη πμιιμί εηδςιμιάηνεξ πηζηεφακε
θαη εβαπηίδμκημ.
Πυηε, μεηά ημ μανηφνηυ ημο, μ Άγημξ έθακε πμιιά ζαφμαηα θαη πμιιέξ
ζεναπείεξ

αζζεκχκ.

Ποθιμί

ακαβιέπακε,

θμοηζμί

πενηπαημφζακε,

δαημμκηδυμεκμη απαιιάζμκηακ απυ ηα δαημυκηα θαη βνίζθακε γαιήκε. Ηαη
πμιιέξ άιιεξ αννχζηεηεξ με ηεκ εοπή ημο Αγίμο ελαθακηδυκηακε. Αθυμε θαη
ακαζηάζεηξ κεθνχκ έγηκακ με ηεκ πνμζεοπή ημο Αγίμο.
Ηαρθηά ζηε ράτε ηοσ
Μ εγεμυκαξ υμςξ βιέπμκηαξ αοηά ηα ζαομάζηα, ζεθχζεθε θαη πήγε μυκμξ
ημο ζημ βαζηιεά. Πμο ακέθενε θαηαιεπηχξ δηα ημκ Άγημ υια υζα ζοκέβεζακ.
Μ αζεβήξ Οεβήνμξ, ακηί κα πηζηέρε, μυιηξ η‟ άθμοζε, άκαρε απυ ημκ ζομυ ημο
θαη έιεγε:
— Γηαηί αμειείηε ζεμί αηχκημη, θαη δεκ ελμιμζνεφεηε απυ πνμζχπμο ηεξ γεξ
αοημφξ ημοξ αζεβείξ, πμο ζαξ οβνίδμοκε, θαη ζαξ εμπαίδμοκε;
Αμέζςξ θαηυπηκ έζηεηιε ανθεημφξ ζηναηηχηεξ με ηεκ δηαηαγή κα θανθχζμοκ
ζ‟ υιε ηε νάπε ημο Ιάνηονμξ θανθηά θαηυπηκ κα ημκ ζφνμοκ απυ ηεκ
Ιαγκεζία ζε θάπμηα άιιε πυιη, Ακηηυπεηα μκμμαδμμέκε. Δεκ θαίκεηαη κα ήηακ
ε μεγάιε Ακηηυπεηα ηεξ Οονίαξ, δηυηη ήηακε πμιφ μαθνοά. Ηαηά δε ηεκ
ανπαηυηεηα οπήνπακ θαη άιιεξ είθμζη μθηχ πυιεηξ, πμο έθενακ ημ υκμμα
Ακηηυπεηα.
Ννάγμαηη! Νήγακε μη ζηναηηχηεξ θαη μπήλακε ηα θανθηά με πμιιή
ζθιενυηεηα θαη αζπιαπκία ζημ ζχμα ημο Ιάνηονμξ. Ηαηυπηκ ημκ δέζακε απυ
ηεκ μεγάιεκ γεκεηάδα ημο θαη ημκ ηναβμφζακε αιφπεηα μη απάκζνςπμη, πςνίξ
θαζυιμο κα ζθεθζμφκ ηα βαζεηά γενάμαηά ημο.
ηεκ θφηηά κα ηοκ θάυοσκ
Έπεηηα απυ αοηυ μη ζηναηηχηεξ θμβεζήθακε θαη πήγακε ημκ Άγημ με άκεζηκ
ζηεκ

Ακηηυπεηα.

Δεκ

ζειήζακε

υμςξ

θαη

κα

παναβμφκ

ημ

πνυζηαγμα ημο άνπμκηυξ ηςκ.
Αιιά μ δηάβμιμξ μεηαζπεμαηίζηεθε ζακ γένμκηαξ θαη θάκεθε ζημκ Οεβήνμ
ιέγμκηαξ:
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— Αιιμίμμκυ ζμο, βαζηιεφ. Γγχ είμαη μ βαζηιεφξ ηςκ Οθοζχκ θαη ήιζε ζηεκ
παηνίδα μμο έκαξ μάγμξ, πμο ημκ ιέκε αναιάμπε, αοηυξ μμο πήνε υιμοξ
ημοξ ζηναηηχηεξ θαη ήιζα κα ζμο ημ πς γηα κα θοιαπζήξ κα με πάζεξ θαη ζο
ημ ίδημ.
Αοηυ ημκ ελαγνίςζε ημκ Οεβήνμ εκακηίμκ ημο Αγίμο. Γη‟ αοηυ υηακ θένακε
μπνμζηά ημο ημκ Άγημ δηέηαλε κα ημο θανθχζμοκ ζημ ζηήζμξ μηα μεγάιε
ζμφβια. Ηαηυπηκ κα θένμοκ λφια, κ‟ ακάρμοκ θςηηά θαη κα θαίκε ημκ Άγημ,
χζπμο κα λεροπήζε.
Νενάζακε ιμηπυκ ηε ζμφβια ζημκ Άγημ θαη επί πμιιή χνα ημκ θαίγακε, αιιά
δεκ έπαζε ηίπμηε μ Άγημξ, δηυηη ε θςηηά έζβοζε. Μ Άγημξ ιεξ θαη λακάκμηςζε.
Οηεθυηακε εοζοηεκήξ θαη νμδμθυθθηκμξ.
Πυηε μ βαζηιεφξ είπε κα ημκ ιφζμοκ θαη κα ημκ πάκε θμκηά ημο. Ννάγμαηη ημκ
ιφζακε. Ηαη μ βαζηιεφξ, δηα κα δηθαημιμγεζή ημο είπε:
— Ομο ηα έθαμα αοηά ηα μανηφνηα απυ θυβμ δηυηη μμο είπε μ βαζηιεφξ ηςκ
Οθοζχκ υηη είζαη μεγάιμξ μάγμξ... Οε παναθαιχ κα μεκ μκεζηθαθήζεξ
εκακηίμκ μμο θαη ζε υ,ηη ζε ενςηήζς κα μμο απεκηήζεξ. Νεξ μμο πνχηα
πυζςκ πνμκχκ είζαη.
— Γθαηυκ δέθα ηνηχκ πνμκχκ, ημο απάκηεζε μ Άγημξ.
— Αθμφ ιμηπυκ ηυζα πνυκηα έδεζεξ, πχξ δεκ έπεηξ ιίγμ μοαιυ κα γκςνίζεξ
ημοξ αζακάημοξ ζεμφξ, πανά θάζεζαη θαη πνμζθοκάξ ημκ νηζηυκ, ζακ κα
είζαη ακυεημξ;
— Γπεηδή, ημο απμθνίζεθε μ Άγημξ, ηυζα πμιιά πνυκηα έδεζα, εγκχνηζα ηεκ
Αιήζεηα θαη πνμζθοκχ ημκ Αιεζηκυ Θευ, ημκ Νακημδφκαμμ θαη Νακμηθηίνμμκα!
Σα δύο ζαύμαηα
— Άθμοζα, ιέγεη μ βαζηιεφξ, υηη μπμνείξ θαη κεθνμφξ κ‟ ακαζηήζεξ.
— Αοηυ, ημο απήκηεζε, μυκμκ μ Δεζπυηεξ — νηζηυξ μπμνεί κα ημ θάμε, υπη
άκζνςπμξ. Πυηε μ Οεβήνμξ δηέηαλε θαη θένακε εθεί έκα δαημμκηζμέκμ, πμο
βαζακηδυηακε μ δοζηοπήξ απυ ημκ ζαηακά 36 πνυκηα. ηακ αοηυξ έθζαζε
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θμκηά ζημκ Άγημ, ιεξ θαη θαηγυηακε απυ θςηηά, πμκμφζε ηνμμενά, γη‟ αοηυ
θχκαδε μ δαίμμκαξ:
— Οε παναθαιχ, δμφιε ημο νηζημφ, με με βαζακίζεξ, αιιά εηπέ έκα ιυγμ θαη
βγαίκς. Ηαη ακ ζέιεξ κα δηαηάλεξ, ζα ζμο πς, δηαηί μπήθα ζε αοηυκ ημκ
άκζνςπμκ.
— Θέγε, αθάζανημ πκεφμα, ημο είπε μ Άγημξ.
— Αοηυξ, είπε ημ πμκενυκ πκεφμα, έθιερε ηα πνάγμαηα ημο γείημκά ημο θαη
θαηυπηκ εζθυηςζε ημκ θιενμκυμμκ ημο. Ηαη αθμφ ημκ βνήθα ζε ηέημηα
αμανηία, μπήθα μέζα ημο θαη ημκ βαζακίδς ηχνα 36 πνυκηα.
Πυηε μ Άγημξ επεηίμεζε ημκ δαίμμκα θαη ελήιζε.
—Νναγμαηηθά, Ιέγαξ είκαη μ Θευξ ηςκ νηζηηακχκ, είπε ζαομάδμκηαξ μ
βαζηιεφξ. Έπεηηα απυ ηνεηξ εμένεξ, απέζακε θάπμημξ κέμξ. Ηαη μ βαζηιεφξ
ιέγεη ζημκ Άγημ:
—Ακάζηεζέ ημκ αοηυκ ημκ κεθνυκ ακ μπμνήξ.
Μ Άγημξ γηα κα δμλαζζή ημ υκμμα ημο Θεμφ, έθαμε πμιιή πνμζεοπή θαη
ακαζηήζεθε μ κεθνυξ. Αοηυ έθαμε μεγάιε θαηάπιεληκ ζε υιμοξ θαη πμιιμί
απυ ημκ υπιμκ πηζηέρακε ζημκ νηζηυ. Μ πμνςμέκμξ υμςξ έπανπμξ Ηνίζπμξ
είπε ζημκ βαζηιέα:
—Θακάηςζέ ημκ επί ηέιμοξ αοηυκ ημκ άκζνςπμκ, γηαηί με ηηξ μαγείεξ ημο
θάκεη αοηά ηα ηεναημονγήμαηα.
Αμέζςξ ηυηε μ Οεβήνμξ άιιαλε γκχμεκ θαη ιέγεη πνμξ ημκ Ιάνηονα.
— Θοζίαζε, ανάιαμπε, ζημοξ ζεμφξ γηα κ‟ απαιιαγήξ απυ ηα βαζακηζηήνηα.
— ζμ πενηζζυηενμ με βαζακίζεξ, ημο είπε μ Άγημξ, ηυζμ πενηζζυηενμ
εοθναίκεηαη ε ροπή μμο.
Πυηε ελεμάκε μ βαζηιεφξ θαη δηέηαλε κα ημο ζοκηνίρμοκ με πέηνεξ ηηξ
ζηαγυκεξ, θαη κα θάρμοκ με ιαμπάδεξ ηεκ γεκεηάδα θαη ημ πνυζςπυκ ημο. Πμ
πον υμςξ ιεξ θαη είπε ιμγηθή, πήδεζε θαη έθαρε υζμοξ ζηεθυκημοζακ θμκηά.

Ζακμοάνημξ-Φεβνμοάνημξ-Ιάνηημξ 2015 - Πεφπμξ 9

Οειίδα 14

ΤΚΑΚΣΕΕ
Θαομάδμκηαξ με αοηά, πμο έβιεπε, νςημφζε ημοξ γφνς ημο άνπμκηαξ μ
βαζηιεφξ πμημξ είκαη μ νηζηυξ, πμο θάμκεη ηέημηα ηεναημονγήμαηα. Μ
Ηνίζπμξ, πμο ήηακ έπανπμξ είπε πενηθνμκεηηθά:
—Γεκκήζεθε απυ μηα γοκαίθα, πμο ηεκ ιέγακε Ιανία, ακφπακηνε θαη
αμανηςιή...
—Ιε βιαζθεμάξ έπανπε, ημο είπε μ Ανίζηανπμξ, δηυηη εζφ δεκ λεφνεηξ απυ
ηέημηα μοζηήνηα.
Οη ηύρακκοη αηφρούκηαη
Πυηε μ βαζηιεφξ μακηαζμέκμξ, γηαηί δεκ μπμνμφζε κα θάμε ηίπμηε ζημκ Άγημ
γφνηζε πνμξ ημκ μονακυ θαη έννηπκε βέιε επάκς ζημκ αένα ιέγμκηαξ.
— Ηαηέβα, νηζηέ, ακ είζαη Θευξ ζηε γε κα πμιεμήζμομε. Πυηε υμςξ έγηκε
μεγάιμξ ζεηζμυξ. Φυβμξ θαη ηνυμμξ θαηέιαβε υιμοξ. Απυ ημ ζεηζμυ θαηκυηακε
μ μονακυξ υηη εζείεημ ζακ έκα δέκδνμ. Αζηναπέξ θαη βνμκηέξ μεγάιεξ
εθμφμκημ θαη αίθκεξ μ βαζηιεφξ Οεβήνμξ θαη μ έπανπμξ Ηνίζπμξ
θνεμαζηήθακε ρειά ζημκ αένα. Φχκαδε δε ηυηε μ βαζηιεφξ πνμξ ημκ Άγημκ
ιέγμκηαξ:
— Ηφνηε μμο ανάιαμπε, δίθαηα ηα παζαίκς. Ναναθάιεζε υμςξ ημκ Ηφνημ θαη
Θευ ζμο κα με γιοηχζε απυ ηεκ ηημςνία αοηή θαη εγχ οπυζπμμαη κα γνάρς
ζε υιεξ ηηξ πυιεηξ κα δμλάδεηαη ημ κμμά Πμο.
Πυηε ήιζε εθεί θαη ε θυνε ημο βαζηιέςξ, πμο ηεκ ιέγακε Γαιήκε θαη ημο
ιέγεη:
—Νίζηερε ζημκ Ηφνημ γηα κα ζε γιοηχζε θαη κα ζε ιφζε απ‟ αοηά ηα δεζμά,
γηαηί είκαη Μηθηίνμςκ θαη Νακάγαζμξ. Νίζηερε, γηαηί αοηυξ μ νηζηυξ είκαη
Αιεζηκυξ, Θευξ Αζάκαημξ. ηακ ηα είπε αοηά πνμζθφκεζε ημκ Άγημ θαη ημο
είπε:
—Ναναθάιεζε ημκ Ηφνημ κ‟ απαιιάλε ημκ παηένα μμο απυ αοημφξ ημοξ
πυκμοξ θαη εάκ μεκ πηζηέρε ζα γίκε μεγάιμ θαιυ, εάκ υπη ζα έπεξ
ημοιάπηζημκ εζφ ημκ μηζζυκ ζμο μεηά ζάκαημκ.
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Πυηε πνμζεοπήζεθε μ Άγημξ θαη ζηαμάηεζε ε μνγή ημο Θεμφ. Ηαηέβεθακ ζηε
γε μ βαζηιεφξ θαη μ έπανπμξ θαη επήγακε ζημ παιάηη. Ιείκακε ηνεηξ εμένεξ
έπμκηαξ ζημ κμο ημοξ δηανθχξ ημκ θυβμκ ημο Θεμφ θαη ηεκ μνγήκ Πμο.
Ε Αγία Γαιήκε
Ε θυνε ημο βαζηιέςξ Γαιήκε είδε εκ ης μεηαλφ έκα υναμα θαη ημ ακέθενε
ζημκ Άγημ.
—Ιμο θάκεθε, ημο είπε, πςξ βνέζεθα ζε έκα πενηβυιη ςναηυηαημ, πμο είπε
δέκδνα εοςδέζηαηα θαη θνοζηάιιηκε πεγή. Γθεί θμκηά ήηακε μ παηέναξ μμο
θαη μ έπανπμξ, αιιά μ θφιαλ ημο θήπμο ημοξ έδηςλε με μηα πφνηκε νάβδμ,
εμέκα υμςξ με εζήθςζε θαη με έβαιε μέζα με ηημή θαη μμο είπε:
— Οε ζέκα δυζεθε ε θαημηθία αοηή θαη ζε υζμοξ ζμο μμμηάδμοκ γηα κα
εοθναίκεζζε μαδί πάκημηε. Αοηά είδα θαη ζε παναθαιχ, δηδάζθαιε, κα μμο ηα
ελεγήζεξ.
— Μ θήπμξ, ηεξ απμθνίζεθε μ Άγημξ, πμο είδεξ είκαη μ Νανάδεηζμξ ηςκ
δηθαίςκ θαη εκανέηςκ εηξ ημκ μπμίμκ ζε έβαιε μ Δεζπυηεξ - νηζηυξ. Ηαη
ημφημ γηαηί Πμκ πίζηερεξ. Πμκ παηένα ζμο υμςξ θαη ημκ έπανπμ ημοξ έδηςλε
γηαηί δοζηοπχξ ζα απμζηαηήζμοκ πάιηκ απυ Αοηυκ θαη ζα μαξ θαθμπμηήζμοκ
μη δοζηοπείξ θαη απάνηζημη.
Έπεηηα απυ ηνηάκηα εμένεξ μ Οεβήνμξ άιιαλε γκχμε. Ηάιεζε ημκ Άγημκ θαη
ημο είπε:
— Θοζίαζε ζημοξ ζεμφξ. Ι‟ αοηυ ζα οπαθμφζεξ ζηεκ εκημιήκ μμο θαη ζα
ηημήζεξ ημκ εαοηυκ ζμο.
— Πα ιυγηα ζμο, βαζηιεφ, είκαη πηθνά θαη αζφκεηα. Δεκ πνέπεη κα
ζομμμνθςζχ ζ‟ αοηά, εγχ είμαη δμφιμξ ημο Θεμφ θαη ζ‟ Αοηυκ οπαθμφς.
Πμο θαθμθάκεθε ημο βαζηιεά, πμο ημο ακηημίιεζε. Γη‟ αοηυ δηέηαλε κα βάιμοκ
ζημκ ζηυμα ημο έκα παιηκάνη, ζακ κα ήηακ άιμγμ, θαη κα ημκ ζφνμοκ ζ‟ υιε ηεκ
πυιη γηα κα ημκ νεδηιέρμοκ. Πμ είπακ θαη ημ θάμακε. Μ Άγημξ υμςξ ζημ
δηάζηεμα αοηυ πνμζεοπυηακε ιέγμκηαξ:
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— Δέζπμηα Ηφνηε Ζεζμφ νηζηέ, Οο έπιαζεξ ημκ άκζνςπμκ θαη ημκ ηίμεζεξ
με ηεκ ζείακ Ομο Γηθυκα. Γπίβιερε θαη ίδε ηεκ μακίακ ημο εθηειεζημφ
ηονάκκμο δηυηη ηα παζαίκς αοηά γηα ημ κμμά Ομο ημ Άγημκ.
ηο ζπίηη ηες αθόιαζηες τήρας
Πυηε ζφμςζε μ ηφνακκμξ θη‟ έζηνερε ηεκ μνγή ημο ζημκ Άγημ, πμο δίδαλε ηεκ
Γαιήκε. Ηαη γηα κα ημκ ελεοηειίζε δηέηαλε κα ημκ παναδχζμοκ ζε μηα πήνα θαη
αθυιαζηε γοκαίθα γηα κα ημκ θοιάλε ζημ ζπίηη ηεξ. Αιιά μ Θευξ ημκ εθφιαλε
απυ ημκ ελεοηειηζμυκ ςξ ελήξ:
Ιυιηξ πήγε μ Άγημξ ζημ ζπίηη ηεξ αθμφμπεζε ζε έκα λενυκ λφιηκμ ζηφιμ. Ηαη
ς! ημο ζαφμαημξ αμέζςξ μ λενυξ ζηφιμξ εβιάζηεζε θη‟ έθακε ηυζα θιςκάνηα
χζηε εγέμηζε υιμ ημ ζπίηη. Ε πήνα εθείκε μυιηξ είδε ηέημημ πανάδμλμ ζαφμα
πνμζθφκεζε ημκ Άγημ θαη ημο είπε;
— Νήγαηκε απυ ημ ζπίηη μμο θφνηε, γηαηί δεκ είμαη αλία γηα κα είζαη θμκηά μμο.
— Ιε θμβάζαη παηδί μμο, ηεξ είπε μ Άγημξ, πίζηερε μμκάπα ζημκ Ηφνημ, πμο
είκαη Θευξ ζπιαπκηθυξ.
Πεκ άιιεκ εμένα, πμο είδακ μη γείημκεξ ηεξ πήναξ ηέημημ μεγάιμ
δέκδνμ με άκζε θαη θανπμφξ μέζα ζημ δςμάηηυ ηεξ, εζαφμαζακ θαη
μπήθακε μέζα ζημ ζπίηη. Βνήθακε εθεί ημκ Άγημ, πμο δίδαζθε θαη ημκ
ενχηεζακ:
— Νεξ μαξ, ζο είζαη μ νηζηυξ, πμο ιέκε;
—πη, ημοξ απάκηεζε. Γγχ είμαη δμφιμξ ημο Δεζπυημο — νηζημφ ημο
Αιεζηκμφ Θεμφ θαη με ηεκ άνηκ Πμο θαη ηεκ δφκαμίκ Πμο θάμκς ηα ζαφμαηα.
Πυηε ε γοκαίθα εθείκε ημοξ είπε ηεκ οπυζεζηκ θαη εγθςμίαδε ημκ Άγημκ. ιμη
ημοξ δεημκ πνμζθφκεζακ, πηζηέρακε ζημκ νηζηυ θαη βαπηηζηήθακε. Πεκ
άιιεκ εμέναακήγγεηιακ ζημ βαζηιεά ημ ζαομαζηυ αοηυ γεγμκυξ. Ηαη εκχ υιμη
εζαομάδακε, μ πμνςμέκμξ έπανπμξ είπε:
—Ννυζηαλε βαζηιεφ κ‟ απμθεθαιίζμοκ αοηυκ ημκ πιάκμκ, γηα κα μεκ μείκε θαη
θάκε θαη άιια ηέναηα θαη ζεμεία θαη πηζηέρμοκ ζημκ νηζηυ πενηζζυηενμη.
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Πέιμξ εηνεκηθυκ
Ννάγμαηη μ βαζηιεφξ ελέδςθε εκακηίμκ ημο Αγίμο ηεκ θαηαδηθαζηηθήκ
απυθαζηκ. Μη δήμημη επήνακ ηεκ απυθαζηκ, πήνακε θαη ημκ Άγημ θαη ημκ
θένακε ζημκ ηυπμ ηεξ ζακαηηθήξ εθηειέζεςξ.
Ο Άγηος Υαράιαμπος θαηόμεκος επί ηες πσράς
Μ Άγημξ υμςξ ζημ δνυμμ, θαζχξ έζενκε ηα θμοναζμέκα θαη πιεγςμέκα θαη
γένηθα πυδηα ημο, πνμζεοπυηακε με ραιμμφξ πνμξ ημκ Ηφνημκ, πμο ημοξ ήλενε
απ‟ έλς. Έιεγε μεηαλφ ηςκ άιιςκ θαη ημκ εθαημζηυ ραιμυ:
«Έιεμξ θαη θνίζηκ άζμμαί Ομη Ηφνηε...».
ηακ μ Άγημξ έθηαζε εθεί ζήθςζε ηα πένηα ημο θαη ηα μάηηα ημο ζημκ μονακυ
θαη πνμζεοπήζεθε:
— Ο‟ εοπανηζηχ, Ηφνηε, είπε, γηαηί είζαη ειεήμςκ θαη θηιάκζνςπμξ. Οο
Νακημδφκαμε εθηφπεζεξ ημκ επζνυκ μαξ δηάβμιμκ. Οο εθηφπεζεξ θαη ημκ
Άδεκ με ημ κα απαιιάλεξ απυ ημκ ζάκαημ ημ ακζνχπηκμ γέκμξ. Ικήζζεηί
μμο, Ηφνηε, εκ ηε Βαζηιεία Ομο.
Πυηε ζοκέβε θαη ημ ελήξ ζαομαζηυκ. Ακμίλακε γηα μηα ζηηγμή μη Μονακμί,
θάκεθε μ νηζηυξ με πιήζμξ Αγγέιςκ. Ηαηέβεθε θμκηά ημο θαη ημο ιέγεη:
— Έια, πνμζθηιέζηαηε θαη αγαπεμέκε μμο ανάιαμπε, πμο ηυζμ πμιφ
θαθμπάζεζεξ, γηα η‟ κμμά Ιμο. Δήηεζέ Ιμο πμίακ πάνηκ ζέιεηξ θαη ζ‟
αθμφζς ηεκ δέεζίκ ζμο.
— Ηαη ημ υηη αληχζεθα, απμθνίζεθε μ Ιάνηοναξ, κα ηδχ ηεκ θμβενάκ δυλακ
ηεξ πανμοζίαξ Ομο, αοηυ είκαη μεγάιμ πάνηζμα ζ‟ εμέκα ημκ ειάπηζημ. Αιιά
επεηδή ε αγαζυηεξ Ομο, Ηφνηε, με πνμζηάδεη κα Ομο δεηήζς πάνη, παναθαιχ
κα μμο θάκεξ ηεκ ελήξ:
Οε υπμημ ηυπμ βνεζή ηεμάπημ απυ ημ ιείρακυκ μμο θαη ζ‟ υπμηα πχνα
γημνηάδμοκ ημ μανηφνηυ μμο, κα μεκ γίκε εθεί πμηέ πείκα, μφηε πακχιεξ
πμο ζαζακαηχκε ημοξ ακζνχπμοξ πνυςνα. Μφηε πμκενυξ άκζνςπμξ πμο κα
βιάπηε ημοξ θανπμφξ, αιιά κα είκαη ζ‟ αοηυκ ημκ ηυπμκ εηνήκε ζηαζενή,
ροπχκ ζςηενία θαη ζςμάηςκ ζεναπεία. Κα είκαη αθζμκία ζίημο, μίκμο,
ειαίμο, ηεηναπυδςκ θαη άιιςκ πνεζίμςκ πναγμάηςκ.
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Πφιαγε δε γενά ηα βυδηα θαη υια ηα ηεηνάπμδα δχα ηςκ ακζνχπςκ γηα κα
γεςνγμφκ

ηε

γε

θαη

Οογπχνεζε, Ηφνηε, ζε παναθαιχ

κα

δμλάδεηαη

θαη ηηξαμανηίεξ

ημ

κμμά

Ομο.

ηςκ, ςξ Αγαζυξ

θαη

Φηιάκζνςπμξ.
—Κα

γίκε

πηζηέ

Ιμο

δμφιε,

ημ ζέιεμά ζμο! Γίπε

μ

Ηφνημξ

θαη αμέζςξ ελεθακίζζε.
Ιεηά ηαφηα, μ Άγημξ πανέδςζε αμέζςξ ηεκ αγηαζμέκε ημο ροπή ζημ νηζηυ
εηνεκηθά, πνηκ πνμιάβε μ δήμημξ κα ημο θυρε ηεκ θεθαιήκ! Μ Θευξ δεκ
ζέιεζε κα ηαιαηπςνεζή πενηζζυηενμ. Ανθεηά βαζακίζηεθε.
Σα άγηα ιείυακά ηοσ ζασμαηοσργούκ
Πμ Άγηυ ημο ιείρακμ ημ πανέιαβε θαηυπηκ ε μαθανία Γαιήκε θαη ημ
εκεηαθίαζε μέζαζε πνοζή ζήθε, αθμφ ημο έβαιε πμιφηημα μφνα θαη ανχμαηα.
Ηαηυπηκ ημ Άγημ θαη πακζεβάζμημ ιείρακμ ημο εκδυλμο Ζενμμάνηονμξ
αναιάμπμοξ, μμηνάζηεθε πάνηκ εοιαβείαξ ζημοξ απακηαπμφ Μνζμδυλμοξ
νηζηηακμφξ. Δηχπκεη δε ημ Άγημ ιείρακμ ηα βάζακα θαη θάζε αζζέκεηα, απυ
υζμοξ ημκ παναθαιμφκε.
Ρπάνπμοκ θαη ζήμενα ζε πμιιμφξ Καμφξ θαη Ιμκαζηήνηα ηεμάπηα ιεηράκςκ
ημοΑγίμο αναιάμπμοξ. Ε Αγία θαη πάκηημμξ Ηάνα ημο βνίζθεηαη επάκς ζηα
Ιεηέςνα ηεξ Θεζζαιίαξ, εηξ ημ Ιμκαζηήνη ημο Αγίμο Ννςημμάνηονμξ
Οηεθάκμο. Ηάμκεη δε ζοπκά πανάδμλα θη‟ εθπιεθηηθά ζαφμαηα. Ρπάνπεη εθεί
θαη θοιιάδα, πμο πενηέπεη ηα ζαφμαηα ημο Αγίμο.
Ζδίςξ θοιάηηεη ημοξ ακζνχπμοξ απυ ηεκ θμβενή κυζμ ηεξ πακχιμοξ. Γη‟
αοηυ υζεξ θμνέξ εκέζθεπηε ε θμβενή αοηή αννχζηεηα, θαηεβάδακε μη
Ναηένεξ ηεκ Αγία Ηάνα ημο θάης ζηηξ πυιεηξ θαη ημ θαθυ ζηαμαημφζε
αμέζςξ. Πμ 1812 ε ηνμμενή αννχζηεηα ηεξ πακχιμοξ εζένηδε υιε ηεκ
Ήπεηνμ. Πυηε θάπμημξ, Ιμιμζζυξ μκυμαηη, παηέναξ ημο Δχημο Ιμιμζζμφ,
πμο έγναρε ημ ιεληθυ ηςκ Αγίςκ Νάκηςκ, επήγε ζηα Ιεηέςνα θη‟ έθενε ζηεκ
Ήπεηνμ ηεκ Πημία Ηάνα ημο Αγίμο αναιάμπμοξ θαη ζηαμάηεζε ημ ζακαηηθυ.
Γπίζεξ πμιιμί πηζημί ηεκ θαιμφκε ζηα ζπίηηα ημοξ, ηεκ θαηαζπάδμκηαη μ‟
εοιάβεηα θαη θάκμοκ Αγηαζμυ. Ηαη έηζη απαιιάζζμκηαη απυ θάζε θαθυ.
Πμ 1897

έγηκε μ Γιιεκμημονθηθυξ πυιεμμξ. Πυηε μη Πμφνθμη πήνακε ηεκ

Αγία Ηάνα θαη ηεκ εθηφπεζακ με πίιημοξ δομ ηνυπμοξ γηα κα ακμίλε θαη κα
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πάνμοκ μυκμκ ημ ανγονυ θμοηί ηεξ. Δεκ μπμνέζακε υμςξ κα ημ ακμίλμοκε. Μ
Θευξ ημοξ έδςζε ηεκ ηημςνίακ, γηαηί θάκακε μη Πμφνθμη θαη άιιεξ ηενμζοιίεξ.
Αννςζηήζακε δε υιμη ημοξ βανηά. Νεζάκακε ηυηε 35.000 Πμφνθμη ζηεκ
Θεζζαιία απυ ηφθμ δηα ζαφμαημξ ημο Αγίμο.
ηακ έμαζε μ Ομοιηάκμξ, υηη πάζεθε ηυζμξ πμιφξ ζηναηυξ ζηεκ Θεζζαιία,
έγναρε ζημκ Δημηθεηή ημο ημονθηθμφ ζηναημφ, Γδέμ, επίζεμμ γνάμμα θαη ημκ
νςημφζε:
—Νχξ πάζεθε αοηυξ μ ζηναηυξ, αθμφ δεκ έγηκε θαμμηά μάπε με ημοξ
Έιιεκαξ; Ηαη μ Γδέμ απήκηεζε ηυηε ςξ ελήξ!
—ζμη Πμφνθμη πάιαζακ Γθθιεζίεξ θαη Ιμκαζηήνηα πεζάκακε απυ ηφθμ. Γγχ
ημ πένη ημο Θεμφ δεκ μπυνεζα κα Πμ εμπμδίζς. ιμη μη θαθμί Πμφνθμη θαθχξ
απέζακακ!
ΤΓΥΡΟΚΑ ΘΑΤΙΑΣΑ
Νμιφ ηημάηαη ζήμενα μ Άγημξ ανάιαμπμξ εηξ υιεκ ηεκ Γιιάδα. Γηξ ηαξ
Αζήκαξ οπάνπμοκ δφμ Καμί πμο γημνηάδμοκε μεγαιμπνεπχξ ζηηξ 10
Φεβνμοανίμο. Μ Έκαξ είκαη ζηα Ζιίζζηα θαη μ άιιμξ ζημ πεδίμκ ημο Άνεςξ.
Ζδηαηηένςξ υμςξ ηημάηαη θαη μεγαιμπνεπχξ εμνηάδεηαη εηξ ηα Φηιηαηνά ηεξ
Νειμπμκκήζμο.
Πμ ζπμοδαίμκ είκαη εηξ ημκ Άγημκ αοηυκ, υηη ε μκήμε ημο δηαηενείηαη μέπνη
ζήμενμκ ηυζμκ δςενή, θαίημη πέναζακ αηχκεξ, θαη μμιμκυηη δεκ είπε
ζογγνάμμαηα πμο κα δηαβάδμκηακ θαη κα ημκ θένκμοκ ζημ μοαιυ μαξ. Νμφ
μθείιεηαη αοηυ; Αζθαιχξ μθείιεηαη ζηεκ μεγάιεκ αγηυηεηά ημο, ζηα ζθιενά
μανηφνηά ημο θαη ζηα πμιιά ζαφμαηά ημο, πμο έπεη θάμεη μέπνη ζήμενα θαη
θάμεη ζοκεπχξ. Γίκαη δε ηυζα πμιιά ηα ζαφμαηά ημο, πμο γηα κα γναθμφκ δεκ
έθζακε υπη μυκμκ ημ βηβιηανάθη αοηυ, αιιά θαη πμιφημμα θαη πμιοζέιηδα
βηβιία.
Ακαθένμμεκ εκδεηθηηθχξ μυκμκ δφμ ζαφμαηά ημο ζφγπνμκα.
Πφς έζφζε ηεκ πόιηκ ηφκ Φηιηαηρώκ
Πμ έκα έγηκε ζηα Φηιηαηνά ημ 1943, ζημ θαηνυ ηεξ μαφνεξ Ηαημπήξ ηεξ
Γιιάδμξ απυ ημοξ Γενμακμφξ. Πμ ζαφμα αοηυ ζοκεθίκεζε θαη ζογθηκεί μέπνη
ζήμενα, υπη μυκμκ ημοξ Φηιηαηνηκμφξ, αιιά θαη υιμοξ ημοξ Έιιεκαξ.
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Πμ Γενμακηθυ Οηναηεγείμ απυ ηεκ Πνίπμιη δηέηαλε ημκ Γενμακυ Δημηθεηή ηςκ
Φηιηαηνχκ, Ημκηάμο μκυμαηη, γηα θάπμημ ζαμπμηάδ πμο είπακ θάκεη μη
ακηάνηεξ, κα θάρμοκ ηεκ πυιηκ ηςκ Φηιηαηνχκ, κα ζθμηχζμοκε έκα ανηζμυκ
πνμθνίηςκ Φηιηαηνηκχκ θαη κα ζοιιάβμοκε 1.500 άιιμοξ Φηιηαηνηκμφξ θαη κα
ημοξ ζηείιμοκ ζηε Γενμακία, απυ υπμο θοζηθά δεκ επνυθεηημ κα γονίζε
θακέκαξ πίζς.
Μ αληςμαηηθυξ Ημκηάμο έδςζε με ηεκ ζεηνά ημο δηαηαγή ζημοξ ζηναηηχηεξ
ημο κα πνμπςνήζμοκ ηεκ άιιε εμένα ζηηξ έλε ημ πνςί με ηα ζφκενγα ηεξ
θαηαζηνμθήξ, πςνίξ μίθημ ζηεκ εθηέιεζη ηεξ δηαηαγήξ.
Αοηυ, ημ έμαζε ζηεκ Πνίπμιη μ ηενμθήνολ Ανπημακδνίηεξ Θευδςνμξ
Ηςηζάθεξ, πμο θαηήγεημ απυ ηα Φηιηαηνά, ζιίρηξ θαη ζηεκμπχνηα θαηέιαβε
υιμοξ, δεκ λένακε ηη κα θάκμοκε γηα κα γιοηχζμοκ ηα Φηιηαηνά θαη ημοξ
Φηιηαηνηκμφξ. Γπήνε θάπμημκ πμο εγκχνηδε ηα γενμακηθά θαη πήγε ζημ ζπίηη
ημο Γενμακμφ ζηναηεγμφ ζηε Πνίπμιη. Οηαζήθακε ζημ δηάδνμμμ. Αιιά
αθμφζακε μέζα ζημ γναθείμ ημο ζηναηεγμφ θςκέξ, θαθυ, βνηζηέξ, ακαζηάηςζε
μεγάιε. Ηάπμηα Γιιεκίδα ημκ ηνάβελε απυ ημ νάζμ κα θφγε, γηα κα μεκ ημοξ
εθηειέζμοκ επί ηυπμο θαη αοημφξ.
Βγαίκμκηαξ ηυηε μ ηενμθήνολ, εηδμπμίεζε υια ηα ζπίηηα ηςκ Φηιηαηνηκχκ ζηεκ
Πνίπμιη κα πνμζεοπεζμφκ ηε κφθηα ζημκ Άγημ ανάιαμπμ, ημκ πμιημφπμ ηςκ
Φηιηαηνχκ γηα κα βάιε ημ πένη ημο. Αοηυξ δε θιείζηεθε ζημ δςμάηηυ ημο θαη
πνμζεοπυηακε με πυκμ. Πμ ίδημ θάκακε ζηα Φηιηαηνά μη θάημηθμη, πμο θάηη
μονηζηήθακε θαη αοημί.
Μ Άγημξ άθμοζε ηεκ πνμζεοπή ημοξ θαη έθακε ημ ζαφμα. Μ Άγημξ
πανμοζηάδεηαη ηεκ κφθηα ζημκ Ημκηάμο πμο θμημυηακε. Νανμοζηάζηεθε ζακ
γένμκηαξ ζμβανυξ, μεγαιμπνεπήξ, ηενμπνεπήξ, ηενμθμνεμέκμξ θαη με
θαηάιεοθε γεκεηάδα. Ήηακε μηα θοζημγκςμία, πμο δεκ ηεκ είπε δε πμηέ ζηε
δςή ημο μ πνμηεζηάκηεξ ή μάιιμκ άπηζημξ Γενμακυξ. Μ ζεβάζμημξ γένμκηαξ
ημο είπε με γιοθφηεηα:
—Άθμοζε, παηδί μμο, ηε δηαηαγή πμο έιαβεξ κα μεκ ηεκ εθηειέζεξ.
Πμ υκεηνμ ήηακ δςενυ θαη ημο έθακε εκηφπςζη. Λφπκεζε θαη λακαθμημήζεθε,
αιιά με ηεκ απυθαζη κα εθηειέζε ηεκ δηαηαγήκ. Λακά πανμοζηάδεηαη μ Άγημξ
ζημκ φπκμ ημο θαη ημο ιέγεη:
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—Αοηυ πμο ζμο είπα κα θάμεξ. Πεκ δηαηαγή κα με ηεκ εθηειέζεξ. Ιε
θμβεζήξ. Γγχ ζα θνμκηίζς κα μεκ ηηημςνεζήξ.
Λακαλφπκεζε θαη ζημ μοαιυ ημο ζηνηθμγφνηδακ ηα ιυγηα πμο ημο είπε. Αιιά
ήηακ αδφκαημ κα μεκ εθηειέζε ηεκ δηαηαγή, δηυηη ζα εθηειμφζακ αοηυκ μη
Γενμακμί. Λακαθμημήζεθε. Λακαπανμοζηάδεηαη θαη εθ ηνίημο μ ζεβάζμημξ
γένμκηαξ θαη ημο ιέγεη:
—Ομο είπα κα μεκ θμβεζήξ. Γγχ ζα θνμκηίζς θαη δεκ ζα ηημςνεζήξ. Θα ζε
θοιάλς δε εζέκα θαη υιμοξ ημοξ άκδναξ ζμο θαη ζα γονίζεηε πίζς ζηα ζπίηηα
ζαξ, πςνίξ κα πάζε θακέκαξ ηίπμηε.
Οηεκ ανπή ζέιεζε κα ανκεζή ηεκ εκημιή ημο Αγίμο αναιάμπμοξ, θαη κα
παναζηήζε ημκ γίγακηα. Αιιά παν‟ υιε ηεκ αζεΐα ημο, ιφγηζε, δηυηη εκ
ζοκεπεία ηε κφπηα εθείκε, μ Γενμακυξ αληςμαηηθυξ, υπςξ έιεγε μ ίδημξ,
άθμοζε ζημκ φπκμ ημο θςκέξ θαη θιάμμαηα, ζακ πνμένπςκηαη απυ
ηονακκηζμέκμοξ ακζνχπμοξ θάπμο εθεί δίπια ζηεκ αοιή ημο. Όζηενα
πιεζίαδακ δςκηακέξ μμνθέξ, πμο έμμηαδακ ζακ γοκαίθεξ, γοκαίθεξ πμιιέξ,
πμο θηοπμφζακ θεθάιηα θαη ζηήζηα απυ αθυνεηε δοζηοπία θαη πυκμ.
Θνεκμφζακ, αγακαθημφζακ θαη θαηανηυκημοζακ απυ πυκμ γηα ηεκ ζθαγή ηςκ
παηδηχκ ημοξ θαη ηςκ εγγμκχκ ημοξ, πμο επνυθεηημ κα γίκε. ιεξ αοηέξ μη
θςκέξ γίκακε οζηένα ζφκκεθμ θαη ακέβαηκακ πνμξ ηα φρε ημο Μονακμφ, πςνίξ
κα πέθηε ηίπμηε ζηε γε.
Ηαη αθυμε έβιεπε ζημκ φπκμ ημο μ Γενμακυξ αληςμαηηθυξ θάηη ζθμηεηκυμαθνα
ζφκκεθα, πμο έβγαηκακ απυ ημ δςμάηηυ ημο θαη ακέβαηκακ θαη ζθίαδακ ημκ
ήιημκ, μ μπμίμξ θνοβυηακε απυ ηα ζφκκεθα αοηά ζακ κα ήηακε άκζνςπμξ θαη
ζθμηείκηαδε ηα πνυζςπα ηςκ ζηναηηςηχκ ημο. Άιιμη απυ ημοξ Γενμακμφξ
ηνυμαδακ θαη άιιμη δεημφζακ βμήζεηακ, θάμκμκηαξ ημκ Οηαονυ ημοξ. Ηαη υιμη
ημοξ ηνέπακε κα θνοθημφκε πίζς απυ ημοξ θμνμμφξ ηςκ ειαηχκ.
Απυ ημκ ηνυμμ ημο λφπκεζε. Νήγε κα μηιήζε, αιιά δεκ μπμνμφζε, πανά
θναημφζε ακμηπηυ ημ ζηυμα ημο θαη θμίηαδε ηεκ εηθυκα ημο μκείνμο ημο.
Ημίηαδε ημ γένμ εθείκμ, πμο ημκ είδε μέζα ζημ υκεηνυ ημο ηνεηξ θμνέξ θαη μ
μπμίμξ είπε μμνθή Αγίμο ηεξ Μνζμδμλίαξ. ηακ ζοκήιζε απυ ημοξ εθηάιηεξ,
άνπηζε κα ζθέθηεηαη ημ θαθυ, πμο επνυθεηημ κα γίκε: Κα ζθμηχκςκηαη
άκζνςπμη θαη ζακ ηα ζθοιηά κα μέκμοκ άζαθημη. Κα θαίγςκηαη ζπίηηα ζε έκα
ιεπηυ, πμο απαηημφζακ αηχκεξ γηα κα θηηζζμφκ!
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Μη ζθέρεηξ αοηέξ ημκ ακαζηάηςζακ. Αιιά πάιηκ έιεγε:
—Γγχ είπα κα θάρς ηεκ πυιηκ. Ηαη ζα ηεκ θάρς.
Πυηε έθιεηζε ηα μάηηα ημο. Ηαη μ γένμξ, μ Άγημξ ανάιαμπμξ, εμθακίζζεθε
λακά μπνμζηά ημο απεηιεηηθυξ θαη επίμμκμξ. Ιε θςκή δε δοκαηή θαη
επηηαθηηθή ημο είπε:
—Ννυζελε! Ε πυιηξ δεκ ζα θαή θαη μη θάημηθμη δεκ ζα ζοιιεθζμφκ. Γίκαη
αζχμη. Πμ αθμφξ;
Οεθχζεθε ηυηε μ Γενμακυξ, ζηενέςζε ηα γυκαηά ημο, πμο ηνέμακε θαη πήνε
ημ ηειέθςκμ. Ιε ηνεμάμεκε θςκή ηειεθςκμφζε ζηε Πνίπμιη, ζημ Γενμακυ
Δημηθεηή ηεξ Νειμπμκκήζμο. Ηαη μ Δημηθεηήξ εθείκμξ άκμηγε ημ ζηυμα ημο,
γηα κα δχζε ζομβμοιέξ αιιά πάιηκ θυμπηαδε. Νήγαηκε κα αγνηέρε, γηα κα
εθηειεζηή ε δηαηαγή ημο, αιιά δεκ μπμνμφζε. Πί είπε ζομβή; Ηαη μ ίδημξ αοηυξ
ημ ίδημ βνάδο είπε δε ζημ υκεηνυ ημο ημκ Άγημ ανάιαμπμ υπςξ ημκ είδε θαη
ημκ πενηέγναρε ζημ ηειέθςκμ θαη μ αληςμαηηθυξ ημο απυ ηα Φηιηαηνά. Πειηθά
απμθάζηζε θαη είπε ζημκ αληςμαηηθυ ηςκ Φηιηαηνχκ:
—«Γνάραηε. Ακαζηέιις ηεκ θαηαζηνμθήκ ηεξ πυιεςξ. Έιζεηε αμέζςξ
εκχπηυκ μμο αφνημκ μεζεμβνία».
ηακ λεμένςζε ακαθμηκχζεθε ε ακάθιεζηξ ηεξ απμθάζεςξ ηςκ Γενμακχκ.
«Πμ εζπέναξ αοιηζζήζεηαη θιαοζμυξ θαη εηξ ημ πνςί αγαιιίαζηξ». Λεπφζεθακ
ζημ άθμοζμα πανμφμεκμη μη άκζνςπμη ζηα θαθεκεία, ζηε πιαηεία, ζημοξ
δνυμμοξ...
Ιηα μμάδα, ηυηε απυ Γενμακμφξ ζηναηηχηεξ θαη οπαληςμαηηθμφξ, έπμκηεξ ζηε
μέζε ημκ αληςμαηηθυ ημοξ Ημκηάμο θαη δομ Μνζμδυλμοξ ηενείξ, πενκμφζακ
απυ ημοξ δνυμμοξ θαη πεγαίκακε απυ ηε μηα Γθθιεζία ζηεκ άιιε. Ανπίζακε
απυ ημκ Άε Γηάκκε, απυ ημκ Άγημ Κηθυιαμ, ημκ Άγημ Αζακάζημ θαη ηειηθά
θαηεοζοκυκηακ πνμξ ηεκ Νακαγηά.
Μ αληςμαηηθυξ έραπκε κα βνε ηεκ Γηθυκα ημο Αγίμο, πμο είδε ζημκ φπκμ ημο.
ηακ ημο ακμίλακε ηεκ πυνηα ημο Καμφ ηεξ Νακαγίαξ, ακεγκχνηζε μέζα ζηηξ
εηθυκεξ ημκ Άγημ ανάιαμπμ, πμο είδε ζημκ φπκμ ημο θαη ημκ πνυζηαδε. Ε
θςκή ημο θυπεθε. Κηνάπεθε γηα ημκ εγςηζμυ ημο. Οθέπαζε με ηα πένηα ημο
ημ πνυζςπυ ημο. Οε ιίγμ ηα θαηέβαζε. Έθαμε, αοηυξ μ Ννμηεζηάκηεξ θαη
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άζεμξ, ημκ Οηαονυ ημο. Γίπε μενηθέξ πνμζεοπέξ ζηε γιχζζα ημο, ηηξ μπμίεξ
μη ηενείξ δεκ μπμνέζακε κα ηηξ ενμεκεφζμοκ.
Ξχηεζε εκ ζοκεπεία ημοξ Ζενείξ κα ημο πμφκε πμημξ ήηακε μ γένμκηαξ ηεξ
εηθυκμξ. Πμο δηεγεζήθακε, υηη αοηυξ είκαη μ Άγημξ ανάιαμπμξ πμο οπέζηε
πμιιά μανηφνηα γηα ημ νηζηυ. Πμο είπακε έπεηηα γηα ηα ζαφμαηα πμο έθακε,
θαη θάμκεη θαη άιια πμιιά.
Ε πανά ηςκ Φηιηαηνηκχκ θαη ε εογκςμμζφκε ημοξ ζημκ Άγημ δεκ
πενηγναθυηακε. Δμλάδακε ημ Θευ θαη εοπανηζημφζακε ημκ Άγημ ανάιαμπμ
γηα ημ ζαφμα ημο.
πςξ δε ημο είπε ημο Φνμονάνπμο, μ Άγημξ, αοηυξ θαη υιμη μη άκδνεξ ηεξ
θνμονάξ εθείκεξ επέζηνερακ, υηακ ηειείςζε μ πυιεμμξ, ζηε Γενμακία θαη ζηα
ζπίηηα ημοξ, πςνίξ κα πάζε θακείξ ημοξ ηίπμηε.
Δηεηήνεζε δε μ Γενμακυξ δςενμηάηεκ ηεκ μκήμεκ ημο ζαφμαημξ θη‟
εογκςμμκμφζε ημκ Άγημ. Ήζειε κα επηζηνέρε απυ ηεκ Γενμακία γηα κα ημκ
πνμζθοκήζε. Ννάγμαηη, έπεηηα απυ δφμ πνυκηα, λεθίκεζε με ηεκ γοκαίθα ημο
θαη ήιζακε απυ ηεκ Γενμακία ζηα Φηιηαηνά. Δεκ πνυιαβε υμςξ ηεκ γημνηή ημο
Αγίμο, δηυηη έθηαζε μηα μένα ανγυηενα, ζηηξ 11 Φεβνμοανίμο.
ηακ

υμςξ ημκ

είδακε μη Φηιηαηνηκμί, πανήθακε πανά μεγάιε θαη

λακαγημνηάζακε. Σάιιακε δμλμιμγία θαη ημο θάκακε οπμδμπέξ, γημνηέξ,
ηναπέδηα θαη πανέξ. Ιέπνη ζήμενα πμιιέξ θμνέξ μ Γενμακυξ αοηυξ με ηεκ
γοκαίθα ημο, ηα παηδηά ημο θαη με άιιμοξ παηνηχηεξ ημο πήγαηκε ζηηξ 10
Φεβνμοανίμο ζηα Φηιηαηνά θαη πνμζεοπεζήθακε με πίζηη ζημκ Άγημ. Οηεκ
θανδηά ημο άκζηζε ε Μνζμδμλία.
ηεκ Ποισθιηκηθή ηφκ Αζεκώκ
Πμ άιιμ ζαφμα έγηκε εηξ ημκ Ηςκ/ηίκμκ Θηβαδάκ, οπάιιειμκ ημο Γιεγθηηθμφ
Οοκεδνίμο, υηακ ήηακε κέμξ. Ζδμφ πχξ ημ πενηγνάθεη:
«Πμκ Ζακμοάνημ ημο 1931 εκμζειεουμεκ ζηεκ Νμιοθιηκηθήκ Αζεκχκ με
απυζηεμα εηξ ημ ήπαν. Γπί ηεζζάναξ εβδμμάδαξ με εβαζάκηδε μ πονεηυξ.
Γίπακ κοπζεμενυκ 38-40 βαζμμφξ θαη πυκμοξ θμβενμφξ. Απεθαζίζζε κα γίκε
εγπείνηζηξ.
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Ήηακ παναμμκή ημο Αγίμο αναιάμπμοξ 9 Φεβνμοανίμο ημο 1931. Πμ
εζπέναξ θαη εκχ εονηζθυμεκ έκεθα ημο μεγάιμο πονεημφ εηξ ιήζανγμκ θαη
ελακηιεηηθήκ

θαηάζηαζηκ,

βιέπς

κα

εηζένπεηαη

έκαξ

ηενςμέκμξ

μεγαιμπνεπήξ με μαθνοά γεκεηάδα. Γπιεζίαζε εμέκα θαη υπη ημκ απέκακηί μμο
αζζεκή, πμο πανμπάιεοε απυ πενηημκίηηδα. Ιμο εζχπεοζε ημ θεθάιη θαη μμο
είπε: «Ιε θμβάζαη... Αφνημ ζα είζαη ηειείςξ θαιά. Γίζαη θαιυ παηδί».
Γνχηεζα, υηακ έθογε, ηεκ εονηζθμμέκεκ θμκηά μμο θαη ηειμφζακ πνέε
κμζμθυμμο Ιμκαπήκ Γοακζίακ, πμημξ ήημ μ Ηιενηθυξ, πμο ήιζε;
—Δεκ είδα θακέκα Ηιενηθυ, είπε εθείκε.
Πεξ εληζηυνεζα θαηυπηκ ημ ζομβάκ. Οηαονμθμπήζεθε θαη μμο είπε:
—Αφνημκ είκαη ημο Αγίμο αναιάμπμοξ, ζα είζαη θαιά.
Έπεζα θαηυπηκ εηξ βαζφηαημκ φπκμκ. Μ πονεηυξ απυ ηεκ χνακ εθείκεκ
άνπηζε κα θαηεβαίκε. Πμ πνςί ήμεκ απφνεημξ, ηειείςξ θαιά θαη πςνίξ
πυκμοξ ζημ ήπαν. Πμ πνςί με ελήηαζακ μ πεηνμφνγμξ θαζεγεηήξ Κ.
Αιηβηδάημξ θαη μ αδειθυξ ημο Ακδνέαξ, παζμιυγμξ, κα θακμκίζμοκ ηα ηεξ
εγπεηνίζεχξ μμο. Γνεοκμφζακ θαη ακαδεημφζακ δηα ηεξ ρειαθίζεςξ ημ
απυζηεμα, αιιά δεκ ημ εφνηζθμκ, μφηε ηεκ ζθιήνοκζηκ θαη ηεκ δηυγθςζηκ
(μθηχ δαθηφιςκ) ημο ήπαημξ. Πμ ήπαν ήημ θοζημιμγηθυκ!
Ε Ιμκαπή εληζηυνεζε εηξ ημοξ Ηαζεγεηάξ ημ κοθηενηκυ ζομβάκ. Ιμο δείλακε
θαη ηεκ Γηθυκα ημο Αγίμο αναιάμπμοξ, ηεκ μπμίακ ακεγκχνηζα. Ήηακ μ ίδημξ
πμο είπα ηδή. Μη θαζεγεηαί θαηάπιεθημη ακεθχκεζακ:
—Σειά ηα πένηα. Ηάης ηα μαπαίνηα. Απυρε έγηκε ζαφμα ημο Αγίμο
αναιάμπμοξ ζηεκ Νμιοθιηκηθή!
Ανγυηενα θαη μεηά πανέιεοζηκ εηχκ έμαζα, υηη μ Άγημξ ανάιαμπμξ είκαη
ηαηνυξ ηςκ ιμημςδχκ κυζςκ, υπςξ ήηακ θαη ε ηδηθή μμο».
Η. ΘΓΖΒΑΔΑΟ
Ο Άγηος Υαράιαμπος ζηε δφή ηοσ ιαού
Ήηακε μεγάιε ε οπενεζία, πμο πνμζέθενε μ Άγημξ ζημοξ γεςνγμφξ ηυηε πμο
δεκ οπήνπακ θηεκίαηνμη, ηα δε βυδηα ήηακε ακαγθαηυηαηα ζηεκ μηθμγέκεηα.
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ΤΚΑΚΣΕΕ
Ναιαηυηενα μη δεογμιάηεξ, ηεκ παναμμκή ηεξ γημνηήξ ημο Αγίμο ακάβακε ζηα
ζπίηηα ημοξ θμκηά ζημ ηδάθη μηα μεγάιε ιαμπάδα απυ θαζανυ θενί εηξ μκήμεκ
ημο Αγίμο θαη θαηγυηακε υιε ηεκ κφπηα. Πμ δε πνςί πεγαίκακε πνυζθμνμ ζηεκ
Γθθιεζία γηα κα ιεηημονγεζή. Ηαη υια αοηά γηα κα θοιάλε μ Άγημξ
ανάιαμπμξ ηα βυδηα ημο γενά θαζ‟ υιε ηε πνμκηά.
Γίκαη πνμζηάηεξ θαη υιςκ ηςκ δχςκ. Γη‟ αοηυ ζηε Ηνήηε μη ηζμπάκεδεξ, υηακ
ηα δςκηακά ημοξ δεκ πάκε θαιά, ημκ παναθαιμφκε κα ηα ζεναπεφζε.
Οηεκ Ννέβεδα μ Άγημξ ανάιαμπμξ είκαη πμιημφπμξ. Οηεκ Γηθυκα ημο
θνεμάκε πιήζμξ αθηενςμάηςκ. Απυ ηα αθηενχμαηα παναθηενηζηηθυ είκαη έκα
πμοθαμηζάθη πμο θαηαζθεοάδεηαη απυ πακί. Αοηυ γίκεηαη ζε μηα μένα!. Γη‟ αοηυ
ιέγεηαη θαη μμκμμενίηηθμ...
Αοηυ ζομβαίκεη ςξ ελήξ: Ηάπμηα κφπηα ζογθεκηνχκμκηαη ζ‟ έκα ζπίηη μενηθέξ
γοκαίθεξ, υπμο γκέζμοκ θαη οθαίκμοκ βαμβάθη. Ι‟ αοηυ ημ φθαζμα, πμο
γίκεηαη ζε μηα μένα θηηάπκμοκ ημ πμοθαμηζάθη.
Πμ

αθηένςμα αοηυ λεθηκάεη

ζαομαημονγή

δνάζη

ημο

απυ

έκα

γεγμκυξ

Αγίμο. Ηάπμηε

ημκ

πμο

ακαθένεηαη

Άγημ

ανάιαμπμ

ζηεκ
ημκ

επεζθέθζεζακ πςνηθμί πμο εγθαηέιεηρακ ηεκ παηνίδα ημοξ θη‟ έηνελακ θμκηά
ημο γηαηί ε πακχιεξ ημοξ ζένηδε θαζεμενηκχξ. Απυ εογκςμμζφκε δε δηυηη μ
Άγημξ ζηάζεθε πνμζηάηεξ ημοξ, ημο έθακακ δχνμ έκα πμοθάμηζμ πμο γκέζεθε
θαη πιέπζεθε απυ βαμβάθη θαη νάθηεθε μέζα ζε μηα μένα...
Αποισηίθηοκ. Ήτος δ’. Σατύ

προθαηάιαβε.

Ωξ ζηφιμξ αθιυκεημξ ηεξ Γθθιεζίαξ νηζημφ θαη ιφπκμξ αείθςημξ ηεξ
μηθμομέκεξ ζμθέ, εδείπζεξ ανάιαμπεξ. Έιαμραξ εκ ης θυζμς, δηα ημο
Ιανηονίμο, έιοζαξ ηςκ εηδχιςκ ηεκ ζθμηυμαηκακ, μάθαν. Δηυ εκ παννεζία
νηζηχ, πνέζβεοε ζςζήκαη εμάξ.
Ηοκηάθηοκ. Ήτος δ’. Γπεθάκες ζήμεροκ
Ωξ θςζηήν ακέηεηιαξ, εθ ηεξ εχαξ, θαη πηζημφξ εθχηηζαξ, ηαηξ ηςκ
ζαομάηςκ ζμο βμιαίξ, Ζενμμάνηοξ ανάιαμπεξ. ζεκ ηημχμεκ, ηεκ Θείακ
ζμο άζιεζηκ.

“ΒΖΜΖ ΑΓΖΩΚ” Μ ΑΓ. ΑΞΑΘΑΙΝΜΟ Ανπημ. ΑΞΑΘΑΙΝΜΡΟ ΓΗΔ. "ΜΞζ. ΠΡΝΜΡ"
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ΤΚΑΚΣΕΕ
Γορηή ηφκ Αγίφκ αράκηα Ιαρηύρφκ ποσ μαρηύρεζακ
ζηε εβάζηεηα.

Πε μκήμε ηςκ Αγίςκ Οανάκηα Ιανηφνςκ πμο μανηφνεζακ ζηε Οεβάζηεηα ηημά
ζήμενα, 9 Ιανηίμο, ε Γθθιεζία μαξ.
Ηαη μη ζανάκηα αοημί Άγημη ήηακ ζηναηηχηεξ ζημ πημ επίιεθημ ηάγμα ημο
ζηναημφ ημο Θηθηκίμο. ηακ αοηυξ ελαπέιοζε δηςγμυ θαηά ηςκ πνηζηηακχκ, μη
Άγημη ζανάκηα ζοιιαμβάκμκηαη αμέζςξ απυ ημκ έπανπμ Αγνηθυια (ζηε
Οεβάζηεηα).
Οηεκ ανπή ημοξ επαηκεί θαη ημοξ οπυζπεηαη αμμηβέξ θαη αληχμαηα, γηα κα
ανκεζμφκ ηεκ πίζηε ημοξ. Πυηε έκαξ απυ ημοξ ζανάκηα, μ Ηάκδηδμξ, απακηά:
«Γοπανηζημφμε γηα ημοξ επαίκμοξ ηεξ ακδνείαξ μαξ. Άιι' μ νηζηυξ, ζημκ
υπμημ πηζηεφμομε, μαξ δηδάζθεη υηη ζημκ θαζέκα άνπμκηα πνέπεη κα ημο
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ΤΚΑΚΣΕΕ
πνμζθένμομε υ,ηη ημο ακήθεη.Ηαη γη' αοηυ ζημ βαζηιέα πνμζθένμομε ηε
ζηναηηςηηθή οπαθμή
Ακ, υμςξ, εκχ αθμιμοζμφμε ημ Γοαγγέιημ, δεκ δεμηχκμομε ημ θνάημξ, αιιά
μάιιμκ ημ ςθειμφμε με ηεκ οπενεζία μαξ, γηαηί μαξ ακαθνίκεηξ γηα ηεκ πίζηε
πμφ μμνθχκεη ηέημημοξ παναθηήνεξ θαη μδεγεί ζε ηέημηα ένγα;» Μ Αγνηθυιαξ
θαηάιαβε υηη δεκ μπμνμφζε κα ημοξ επηβιεζεί με ήνεμμ ηνυπμ θαη δηέηαλε κα
ημοξ βαζακίζμοκ.
Μπυηε, μηα παγςμέκε πεημςκηάηηθε κφπηα, ημοξ νίπκμοκ ζηα θνφα κενά μηαξ
ιίμκεξ. Πμ μανηφνημ ήηακ θνηθηυ. Πα ζχμαηα άνπηζακ κα μειακηάδμοκ. Αιια
αοημί εκζάννοκακ μ έκαξ ημκ άιιμ, ιέγμκηαξ: «Δνημφξ μ πεημχκ, αιιά γιοθφξ
μ πανάδεηζμξ. Θίγμ αξ οπμμείκμομε θαη ζε μηα κφπηα ζα θενδίζμομε μιυθιενε
ηεκ αηςκηυηεηα».
Γκχ πνμπςνμφζε ημ μανηφνημ, έκαξ μυκμ ιηπμρφπεζε θαη βγήθε απυ ηε ιίμκε.
Πμκ ακηηθαηέζηεζε υμςξ μ θνμονυξ (Αγιάσμξ), πμο είδε ηα ζηεθάκηα πάκς
απυ ηα θεθάιηα ημοξ. Μμμιυγεζε ημ νηζηυ, μπήθε ζηε ιίμκε θαη μαδί με ημοξ
39 παίνκεη θαη αοηυξ ημ ζηεθάκη ημο μανηονίμο, αθμφ μηζμπεζαμέκμοξ ημοξ
έβγαιακ ημ πνςί απυ ηε ιίμκε θαη ημοξ ζοκέηνηρακ ηα ζθέιε. Πα μανηονηθά
ιείρακα εονέζεζακ απυ ημοξ νηζηηακμφξ ζε θάπμημ γθνεμυ, υπμο είπακ
ζοκαπζεί θαηά ζεία μηθμκμμία θαη εκηαθηάζζεθακ με εοιάβεηα.
Οημκ Γοενγεηηκυ ακαθένεηαη υηη εκχ μη Άγημη Πεζζανάθμκηα Ιάνηονεξ
βνίζθμκηακ ζημ ζηάδημ ηεξ αζιήζεςξ έπμκηαξ παναμείκεη υιε ηε κφπηα μέζα
ζηεκ παγςμέκε ιίμκε θαη θαζχξ ημοξ έζενκακ ζημκ αηγηαιυ γηα κα ημοξ
ζοκηνίρμοκ ηα ζθέιε, ε μεηένα εκυξ Ιάνηονμξ πανέμεκε εθεί πάζπμοζα με
αοημφξ, βιέπμκηαξ ημ παηδί ηεξ πμο ήηακ κευηενμ ζηεκ ειηθία απυ υιμοξ,
μήπςξ θαη ιυγς ημο κεανμφ ηεξ ειηθίαξ θαη ηεξ αγάπεξ πνμξ ηεκ δςή,
δεηιηάζεη θαη βνεζεί ακάλημ ηεξ ηημήξ θαη ηεξ ηάλεςξ ηςκ ζηναηηςηχκ ημο
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ΤΚΑΚΣΕΕ
νηζημφ. Οηεθυηακ ιμηπυκ, εθεί θαη άπιςκε ηα πένηα ηεξ πνμξ ημ παηδί ηεξ
ιέγμκηαξ:
«Ναηδί μμο γιοθφηαημ, οπυμεηκε γηα ιίγμ θαη ζα θαηαζηείξ ηέθκμ ημο
Μονάκημο Ναηένα. Ιεκ θμβεζείξ ηηξ βαζάκμοξ. Ζδμφ, πανίζηαηαη ςξ βμεζυξ
ζμο μ νηζηυξ. Πίπμηε δεκ ζα είκαη απυ εδχ θαη πένα πηθνυ, ηίπμηα ημ
επίπμκμ δεκ ζα απακηήζεηξ. ια εθείκα πανήιζακ, δηυηη υια αοηά ηα κίθεζεξ
με ηε γεκκαηυηεηά ζμο. ανά μεηά απυ αοηά, άκεζε, εοθνμζφκε. ια αοηά ζα
ηα γεφεζαη, δηυηη ζα είζαη θμκηά ζημκ νηζηυ θαη ζα πνεζβεφεηξ εηξ Αοηυκ θαη
γηα μέκα πμο ζε γέκκεζα».
Πα ιείρακα ηςκ Αγίςκ βνήθε με ζεία μπηαζία, ημ έημξ 438 μ.., ε
αοημθνάηεηνα Νμοιπενία θνομμέκα ζημ καυ ημο Αγίμο Θφνζμο, πίζς απυ ημκ
άμβςκα, ζημκ ηάθμ ηεξ δηαθυκηζζαξ Γοζέβεηαξ ζε δφμ ανγονέξ ζήθεξ, μη
μπμίεξ θαηά ηεκ δηαζήθε ηεξ Γοζέβεηαξ, είπακ εκαπμηεζεί ζημκ ηάθμ ηεξ ζημ
μένμξ ηεξ θεθαιήξ ηεξ. Οηεκ ζοκέπεηα ε Νμοιπενία μηθμδυμεζε καυ έλς απυ
ηα ηείπε ηςκ Πνςαδεζίςκ.
Οπμοδαία απυ ηζημνηθήξ απυρεςξ ζεςνείηαη απυ κευηενμοξ ενεοκεηέξ ε
Δηαζήθε ηςκ Αγίςκ Πεζζανάθμκηα Ιανηφνςκ, ε μπμία απμζθμπεί ζημ κα
πανεμπμδίζεη ημκ δηαζθμνπηζμυ ηςκ ηενχκ ιεηράκςκ ημοξ μεηαλφ ηςκ
νηζηηακχκ, πνάγμα ζοκεζηζμέκμ ζηεκ Ακαημιή θαηά ημοξ πνυκμοξ εθείκμοξ.
Ηαηά ημοξ Νανηζηκμφξ Ηχδηθεξ 1575 θαη 1476 ηα μκυμαηα ημοξ ήηακ: Ηονίςκ,
Ηάκδηδμξ (ή Ηιαφδημξ), Δυμκαξ, Γοηφπημξ (ή Γοηοπήξ), Οεβενηακυξ,
Ηφνηιιμξ, Θευδμοιμξ, Βηβηακυξ, Αγγίαξ, Εζφπημξ, Γοκμσθυξ, Ιειίηςκ,
Ειηάδεξ (ή Ειίαξ), Αιέλακδνμξ, Οαθεδχκ (ή Οαθενδχκ), Μοάιεξ, Ννίζθμξ,
μοδίςκ, Ενάθιεημξ, Γθδίθημξ, (ή Γοδίθημξ), Ζςάκκεξ, Φηιμθηήμςκ, Φιάβημξ,
Λάκζημξ,

(ή

Λακζηάξ),

Μοαιένημξ,

Κηθυιαμξ,

Αζακάζημξ,

Θευθηιμξ,

Θοζίμαπμξ, Γάσμξ, Ηιαφδημξ, Ομάναγδμξ, Οηζίκημξ, Θευκηημξ, Αέηημξ,
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ΤΚΑΚΣΕΕ
Αθάθημξ, Δμμεηηακυξ (ή Δμμέηημξ), δομ Γμνγυκημη, Ζμοιηακυξ, (ή Γιηακυξ ή
Ειηακυξ), θαη Αγιάσμξ μ θαπηθιάνημξ. (Μνηζμέκμη Ηχδηθεξ ακαθένμοκ θαη
επηπιέμκ ηςκ ζανάκηα μκυμαηα, υπςξ αοηά ηςκ Αγίςκ Αεηζάια, άιιμο
Γμνγμκίμο θ.ι.π.).
Αποισηίθηο:
Ήτος γ'. Θείας πίζηεφς.
Θείς Νκεφμαηη, ζογθνμηεζέκηεξ, δήμμξ χθζεηε, ηνμπαημθυνμξ, Αζιμθυνμη
νηζημφ Πεζζανάθμκηα, δηά πονυξ γαν θαη φδαημξ έκδμλμη, δμθημαζζέκηεξ
ιαμπνχξ εδμλάζζεηε. Αιι' αηηήζαζζε, Πνηάδα ηεκ οπενμφζημκ, δςνήζαζζαη
εμίκ ημ μέγα έιεμξ.
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ΤΚΑΚΣΕΕ
ΠΚΓΤΙΑΣΖΗΑ ΙΕΚΤΙΑΣΑ ΣΟΤ ΣΡΖΩΔΖΟΤ
ΘΑΙΠΡΟΤ ΗΟΚΣΔΟΤ Θεοιόγοσ Ηαζεγεηού
Απμζημιή ηεξ αγίαξ μαξ Γθθιεζίαξ είκαη κα πνμζθαιεί θάζε άκζνςπμ
ζηε ζςηενία, πανέπμκηαξ υια εθείκα ηα εθυδηα, ηα ζημηπεία θαη ημοξ
ηνυπμοξ, πμο είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζή ηεξ. Αοηή ςξ
ζημνγηθή μεηένα πνμζθένεη άπεηνεξ εοθαηνίεξ ζηα παηδηά ηεξ, πνμθεημέκμο κα
ηα θένεη θμκηά ηεξ θαη κα ηα ζχζεη. Νμηα άιιςζηε θοζηθή μεηένα δε ζα
έθακε ηα πάκηα πνμθεημέκμο κα γιοηχζεη ηα παηδηά ηεξ απυ βέβαημ θίκδοκμ
θαη αθακηζμυ; Μ εκηαφζημξ εμνημιμγηθυξ

θφθιμξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ είκαη

έκαξ πμιφ θαιυξ ηνυπμξ κα εηζάγεη ημοξ πηζημφξ ζημ θιίμα ηεξ ιοηνςηηθήξ
ηεξ δηαδηθαζίαξ χζηε κα θαηακμήζμοκ ηεκ ακαγθαηυηεηα ηεξ εκ νηζηχ
απμιοηνχζεςξ.
Ιηα πμιφ θαιή ηέημηα εοθαηνία, ίζςξ ε θαιιίηενε, είκαη ε θαηακοθηηθή
πενίμδμξ ημο Πνηςδίμο, ε μπμία πνμζθένεη πιμοζηυηαημ πεδίμ πκεομαηηθήξ
δνάζεςξ ζε υζμοξ έπμοκ ηε δηάζεζε κα κμηχζμοκ ημ απφζμεκμ βάζμξ ημο
ζείμο ειέμοξ θαη κα αηζζακζμφκ ημ άμεηνμ μεγαιείμ ηεξ ζείαξ θμηκςκίαξ με
ηεκ ακζνχπηκε ζπεηηθυηεηα θαη μεδαμηκυηεηα. Γίκαη μηα μμκαδηθή πνυζθιεζε
ζε υζμοξ ζέιμοκ κα ζομμεηάζπμοκ ζηεκ αγςκηζηηθή δηαδηθαζία αοηήξ ηεξ
ηενήξ πνμκηθήξ πενηυδμο θαη κα ιάβμοκ ηα πκεομαηηθά έπαζια ςξ
επηβνάβεοζε γηα ηεκ υπμηα πνμζπάζεηά ημοξ. Άιιςζηε, ζφμθςκα με ημκ άγημ
Ζζαάθ ημκ Οφνμ, «ε άζθεζε είκαη ε μεηένα ημο αγηαζμμφ» (Θυγμξ ΖΟΠ΄).
Ε ηενή πενίμδμξ ημο Πνηςδίμο απμηειεί ημ πνμπαναζθεοαζηηθυ πνμκηθυ
δηάζηεμα πνηκ ημ Νάζπα, γηα ηεκ μκημιμγηθή πνμεημημαζία εμχκ ηςκ πηζηχκ
γηα ηεκ φπαηε θαη ιαμπνυηαηε εμνηή ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ. Γηα ηεκ
ροπμζςμαηηθή μαξ θάζανζε απυ υιμοξ εθείκμοξ ημοξ νίπμοξ, πμο μμιφκμοκ
ηεκ φπανλή μαξ θαη μαξ θαζηζημφκ μκηυηεηεξ κμζενέξ, έθπηςηεξ απυ ηεκ
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Οειίδα 31

ΤΚΑΚΣΕΕ
αοζεκηηθυηεηά μαξ. Ε μεημπή μαξ ζηε θςημθυνμ πακήγονε ηςκ πακεγφνεςκ
απαηηεί πνμζςπηθή ακαθαίκηζε, εηδάιιςξ ημ ακέζπενμ ακαζηάζημμ θςξ ζα
θαηαδείλεη ηεκ ροπηθή μαξ νοπανυηεηα θαη δε ζα δοκεζμφμε κα γίκμομε
θμηκςκμί ημο Ακαζηάκημξ Θοηνςηή μαξ θαη ζα μαξ αθήζμοκ ακέγγηπημοξ μη
άννεηεξ δςνεέξ ηεξ Ακαζηάζεςξ. Γίκαη ακάγθε, υπςξ μαξ πανμηνφκεη μ
απυζημιμξ Ναφιμξ, κα «μμνθςζεί μ νηζηυξ» ζηεκ φπανλή μαξ (Γαι.4,19)
Ε μαθνά πενίμδμξ ημο Πνηςδίμο είκαη γηα ηε δςή ηεξ Γθθιεζία μαξ, θαη
ηδηαίηενα γηα ηεκ μνζυδμλε πανάδμζή μαξ, ημ κμεηυ ζηάδημ πκεομαηηθμφ
αγχκα.. Μη άγημη Ναηένεξ πήνακ παναζηαηηθέξ εηθυκεξ απυ ηεκ ζφναζεκ
πναγμαηηθυηεηα γηα κα εθθνάζμοκ εθθιεζηαζηηθμφξ υνμοξ. Ιηα απυ αοηέξ
είκαη ε εηθυκα ημο ζηαδίμο, έκαξ ηυπμξ πνμζθηιήξ ζημοξ ανπαίμοξ, με έκημκα
παναβμιηθά θαη δηδαθηηθά ζημηπεία. πςξ ζηα αζιεηηθά θμζμηθά ζηάδηα δεκ
παίνκμοκ μένμξ υιμη μη άκζνςπμη, πανά μυκμ μη αζιεηέξ, έηζη θαη ζημ κμεηυ
ζηάδημ αγχκα ημο Πνηςδίμο παίνκμοκ μένμξ μυκμ μη αζιεηέξ ημο νηζημφ,
υιμη εθείκμη πμο βνίζθμκηαη αέκαα ζε εγνήγμνζε θαη αγςκηζηηθυηεηα θαη
εηζένπμκηαη ζηεκ αγία αοηή πενίμδμ κα λεπενάζμοκ ημκ αδφκαμμ πηςηηθυ
εαοηυ ημοξ. Ακηίζεηα οπάνπμοκ έλς απυ ημ πκεομαηηθυ ζηάδημ πιήζμξ
ακζνχπςκ μη μπμίμη παίδμοκ ημ νυιμ ηςκ ζεαηχκ. Αοημί πμηέ δε ζα
κμηχζμοκ ηε πανά ηεξ πνμθνίζεςξ θαη ηηξ ηημέξ ηεξ κίθεξ
Μ

πκεομαηηθυξ

αγχκαξ

δεκ

είκαη

αγχκαξ

πςνίξ

θακυκεξ

θαη

μεζμδμιμγία, υπςξ αθνηβχξ θαη μη αγχκεξ ζηα θμζμηθά ζηάδηα. Νκεομαηηθυξ
αγχκαξ πςνίξ ανπέξ, θακυκεξ θαη ζογθεθνημέκεξ μεζμδμιμγίεξ είκαη
ακχθειμξ, ίζςξ θαη επηδήμημξ. Μη άγημη Ναηένεξ δεμημφνγεζακ ζημ δηάβα ηςκ
αηχκςκ πνμτπμζέζεηξ γυκημμο πκεομαηηθμφ αγχκα. Ε ανπή είκαη ήπηα. Έηζη
ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηεκ Ηονηαθή ημο Πειχκμο θαη ημο Φανηζαίμο έςξ
ηεκ Ηονηαθή ηεξ Πονηκήξ μκμμάδεηαη πνμπαναζθεοαζηηθή πενίμδμξ ημο
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Οειίδα 32

ΤΚΑΚΣΕΕ
Πνηςδίμο, δηυηη έπεη παναθηήνα εηζαγςγηθυ. Πα γεγμκυηα, μη εμνηέξ θαη μη
ιεηημονγηθέξ αθμιμοζίεξ είκαη ηέιεηα ζοκδοαζμέκεξ χζηε
κα απμηειμφκ γηα ημκ αγςκηδυμεκμ πηζηυ ημκ πμιφηημμ θακμκηζμυ θαη
ζφμβμοιμ χζηε μ πκεομαηηθυξ ημο αγχκαξ κα είκαη θανπμθυνμξ.
Ε ακάγκςζε ηεξ μμχκομεξ εοαγγειηθήξ πενηθμπήξ ηεκ Ηονηαθή ημο
Πειχκμο θαη Φανηζαίμο

(Θμοθ.18,10-14),

δηδάζθεη ηεκ

απμθογή ημο

ροπμθηυκμο πάζμοξ ηεξ οπενεθάκεηαξ θαη ηεκ άζθεζε ηεξ ανεηήξ ηεξ
ηαπείκςζεξ. δηυηη θαηά ημκ άγημ Ιάλημμ ημκ Μμμιμγεηή: «ανπή πάκηςκ ηςκ
παζχκ είκαη ε θηιαοηία, ηέιμξ δε ε οπενεθακία» (Νενί αγάπεξ Ηεθάιαηα
Γθαημκηάξ Πνίηε, κδ΄). Αοηυ έπεη μεγάιε ζεμαζία, δηυηη μ άκζνςπμξ πνέπεη
κα λεθηκήζεη απυ αοηυ ημ ζεμείμ ημο πκεομαηηθμφ ημο αγχκα. Ακ δεκ
απμβάιεη ηεκ οπενεθάκεηα δεκ ζα μπμνέζεη πμηέ κα ηειεζθμνήζεη μ αγχκαξ
ημο, υζμ μεγάιμξ θαη ακ είκαη.
Αθμφ μ πηζηυξ αηζζακζεί ηεκ ακάγθε ηεξ ηαπεηκυηεηαξ, ημ επυμεκμ
ζηάδημ είκαη κα μάζεη γηα ηεκ άμεηνε αγάπε ημο Θεμφ. Έηζη ηεκ επυμεκε
Ηονηαθή δηαβάδεηαη ζημοξ καμφξ ε πενηθμπή ημο αζχημο οημφ (Θμοθ.15,1133). Ε αίζζεζε ηεξ άμεηνεξ ζείαξ αγάπεξ πνμτπμζέηεη ηεκ πνμζςπηθή
ηαπείκςζε μπνμζηά ζημ ζείμ μεγαιείμ.
Ιεηά απυ αοηυ πνέπεη κα ζοκεηδεημπμηήζεη μ πηζηυξ υηη μ Θευξ δεκ
μυκμ πμιοέιαημξ, αιιά θαη δίθαημξ. „Έηζη ε Ηονηαθή ηςκ Απυθνες είκαη
αθηενςμέκε ζηε Ιεγάιε Ηνίζε θαη γη‟ αοηυ δηαβάδεηαη μάιηζηα ε εοαγγειηθή
πενηθμπή ηεξ θμβενήξ Δεοηέναξ Νανμοζίαξ ημο Ηονίμο (Ιαηζ.25,31-46),
γηα κα θαηαιάβεη μ πηζηυξ πςξ ε ζφνα ημο Ναναδείζμο ζα ακμίλεη μυκμ γηα
εθείκμοξ πμο ιαπηανμφκ ηε ζςηενία θαη έπμοκ ηε δηάζεζε κα αγςκηζημφκ γη‟
αοηή.
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Οειίδα 33

ΤΚΑΚΣΕΕ
Ε επυμεκε Ηονηαθή ηεξ Πονηκήξ είκαη αθηενςμέκε ζηεκ εκζφμεζε ημο
θμβενμφ γεγμκυημξ ηεξ εθδηχλεςξ ηςκ πνςημπιάζηςκ απυ ημκ πανάδεηζμ
ηεξ ηνοθήξ. Δηαβάδεηαη ε εοαγγειηθή πενηθμπή πμο ακαθένεηαη ζηε κεζηεία,
ζηεκ πνμζεοπή θαη ζημκ ηνυπμ δηαπείνηζεξ ηςκ οιηθχκ αγαζχκ (Ιαηζ.6,1922). Ε ροπμζςμαηηθή κεζηεία είκαη ε εζειμφζηα απμπή απυ ροπμθηυκα πάζε
θαη απυ βιαβενέξ γηα ημ ζχμα ηνμθέξ. Ε ροπμζςμαηηθή θάζανζε γηα κα είκαη
ζεάνεζηε θαη επςθειήξ γηα ημκ αζθμφμεκμ πηζηυ, είκαη απαναίηεημ κα γίκεηαη
με δηαθνηηηθυηεηα θαη πςνίξ επηδεηλημακία. Ε κεζηεία είκαη αοζηενά
πνμζςπηθή οπυζεζε θαη αθμνά μυκμ ημκ ίδημ. Πμ ίδημ θαη ε πνμζςπηθή
πνμζεοπή. Ε ζοζζχνεοζε πιμφημο, πένα απυ ηηξ πναγμαηηθέξ μαξ ακάγθεξ,
είκαη πανάγςκ ακαζηαιηηθυξ γηα ηεκ πκεομαηηθή μαξ πνμαγςγή. Ε
πνμζθυιιεζε ζηα οιηθά αγαζά θαη ε απμιοημπμίεζή ημοξ μπμνεί κα μαξ
ζηενήζεη ηε ζςηενία. Πα πάζεξ θφζεςξ αγαζά ακήθμοκ ζημ Θευ θαη ςξ εθ
ημφημο εμείξ είμαζηε απιμί δηαπεηνηζηέξ αοηχκ. Πα πενηζζεφμαηα ακήθμοκ
ζημοξ ζοκακζνχπμοξ. Μ πνχημξ πανάδεηζμξ πάζεθε ελ‟ αηηίαξ ηεξ θαθήξ
πνήζεξ ηςκ οιηθχκ αγαζχκ, μ δεφηενμξ πανάδεηζμξ μπμνεί κα ακαθηεζεί με
ηεκ θαιή πνήζε αοηχκ!
Γηζενπυμεκμη ζηεκ Αγία θαη Ιεγάιε Πεζζαναθμζηή, λεθηκάεη πημ έκημκμξ
μ αγχκαξ, με κεζηεία, πνμζεοπή, μειέηε ηςκ αγίςκ Γναθχκ, πενηζοιιμγή θαη
θονίςξ μεημπή ζηε μοζηενηαθή θαη ιεηημονγηθή δςή ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ. Δεκ
οπάνπμοκ πενηζχνηα παιάνςζεξ ημο αγχκα θαη οπμπςνήζεηξ μπνμζηά ζηα
μφνηα εμπυδηα πμο εζθεμμέκα μαξ βάδεη ζημ δνυμμ μαξ μ δηάβμιμξ. Ηαηά ημκ
άγημ Ιαθάνημ ημκ Αηγφπηημ: «Ιφνηα ης ακηηθεημέκς πεπναγμάηεοηαη, ηεξ
ειπίδμξ εμάξ απμζπάκ θαη ηεξ εηξ νηζηυκ αγάπεξ μεπακςμέκς» (Γηξ ημοξ
Κ΄ Θυγμοξ, νμδ¨) Μ αγςκηζηήξ πηζηυξ γκςνίδεη πςξ ε υπμηα ροπηθή θαη
ζςμαηηθή θυπςζε είκαη παγίδα ημο πμκενμφ θαη πνέπεη κα παναζεςνεζεί. Ε
αγία μαξ Γθθιεζία μαξ δείπκεη ημ δνυμμ θαη μαξ επηθμονεί. Ννέπεη κα
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Οειίδα 34

ΤΚΑΚΣΕΕ
γκςνίδμομε πςξ «Α οπμθένμκηεξ εκ οπμμμκή πμιιή, ημκίδεη μ άγημξ Οομεχκ
μ κέμξ Θμειυγμξ, μημμφμεζα ημο νηζημφ ηα παζήμαηα, δμλάδμμεκ δε δη‟
αοηχκ ημκ Ναηένα εμχκ θαη Θευκ, ςξ οημί αοημφ πάνηηη θαη ζογθιενμκυμμη
νηζημφ» (Ηεθ. Νναθηηθά θαη Θεμιμγηθά, να΄). Αοηή είκαη ε μοζία ηεξ
μνζμδυλμο αζθήζεςξ.
Ε Ηαζανά Δεοηένα, ςξ ε πνχηε εμένα ηεξ Ιεγάιεξ Πεζζαναθμζηήξ
έπεη παναθηήνα αοζηενυηαηεξ κεζηείαξ, γηα κα θαηακμήζεη μ πηζηυξ υηη
εηζένπεηαη ζηεκ Ιεγάιε Πεζζαναθμζηή. Ε απμπή απυ δςηθέξ θαη ιηπανέξ
ηνμθέξ είκαη απαναίηεηε
ζημκ πκεομαηηθυ αγχκα, δηυηη αοηέξ πνμλεκμφκ ζημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ
οιυθνμκα δηάζεζε θαη παφκςζε, πανάγμκηεξ ιίακ επηδήμημοξ ζηεκ ροπηθή
θαιιηένγεηα. «Ηαζανζήκαη μοκ βμοιήζεηη δηα πυκςκ» παναγγέιιεη μ υζημξ
Κηθήηαξ Οηεζάημξ (Πνίηε Γκςζηηθχκ Ηεθαιαίςκ Γθαημκηάξ, ε΄).
Ε πνχηε Ηονηαθή ηςκ Κεζηεηχκ είκαη αθηενςμέκε ζε έκα πμιφ ζεμακηηθυ
γεγμκυξ γηα ηεκ Γθθιεζία μαξ. Γμνηάδεηαη ιαμπνά ε ακαζηφιςζε ηςκ Ζενχκ
Γηθυκςκ, ε μπμία ζήμακε ηεκ μνηζηηθμπμίεζε ημο Δυγμαημξ θαη ημκ ζνίαμβμ
ηεξ Μνζμδμλίαξ. Ηαιείηαη μ αγςκηδυμεκμξ πηζηυξ κα θαηακμήζεη πςξ μ
πκεομαηηθυξ ημο αγχκαξ δεκ είκαη αοημκμμεμέκμξ απυ ηεκ αιήζεηα θαη ηε
δςή ηεξ Γθθιεζίαξ. Νςξ ε απμθαιομμέκε αιήζεηα, υπςξ ηε δηαζχδεη ε
Γθθιεζία, είκαη πνμτπυζεζε γηα ηε ζςηενία ημο.
Ε δεφηενε Ηονηαθή ηςκ Κεζηεηχκ είκαη αθηενςμέκε ζε μηα μεγάιε
παηενηθή μμνθή ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ: ημκ άγημ Γνεγυνημ ημκ Ναιαμά, μ μπμίμξ
έδεζε θαη έδναζε ζε μηα δφζθμιε ηζημνηθή πενίμδμ γηα ηεκ Γθθιεζία μαξ. Μ
άγημξ Γνεγυνημξ

ζοκδφαζε δφμ πνάγμαηα: ημκ πνμζςπηθυ ημο αγχκα γηα

θάζανζε θαη αγηυηεηα θαη ημκ εθθιεζηαζηηθυ ημο αγχκα γηα ηε δηάζςζε ηεξ
ζχδμοζαξ αιήζεηαξ θαη παναδυζεςξ, απυ ημοξ θαηκμηυμμοξ δοηηθμφξ
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Οειίδα 35

ΤΚΑΚΣΕΕ
ιεγμμέκμοξ «βανιαμηζηέξ». Μ άγημξ Γνεγυνημξ μ Ναιαμάξ πνμβάιιεηαη, ηεκ
αγία αοηή πενίμδμ, ςξ πνυηοπμ αγςκηζηή αζθεηή θαη οπεναζπηζηή ηεξ
γκήζηαξ αοημζοκεηδεζίαξ ηεξ Γθθιεζίαξ ημο νηζημφ.
Ε ηνίηε Ηονηαθή ηςκ Κεζηεηχκ είκαη αθηενςμέκε ζηεκ πνμζθφκεζε ημο
Πημίμο Οηαονμφ θαη ηεκ άκηιεζε δφκαμεξ απυ αοηυκ γηα ηε ζοκέπηζε ημο
θαιμφ αγχκα. Μ Πίμημξ Οηαονυξ, μ «ηεξ εγένζεςξ νηζημφ ηαξ αογάξ
θςημβμιχκ», είκαη ημ θαη‟ ελμπήκ ζφμβμιμ ημο νηζημφ, ημ μπμίμ αγηάδεη
ημοξ πηζημφξ θαη ηαοηυπνμκα ημοξ δείπκεη ημ δνυμμ ημο αγχκα θαη ημο
μανηονίμο, ςξ ηε μυκε αηναπυ ηεξ ζςηενίαξ ημοξ. Μ ζνίαμβμξ ηεξ
ακαζηάζεςξ πνμτπμζέηεη απαναίηεηα ηε ζηαφνςζε.
Ε ηεηάνηε Ηονηαθή ηςκ Κεζηεηχκ είκαη αθηενςμέκε ζε μηα άιιε μεγάιε
αζθεηηθή πνμζςπηθυηεηα ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ, ημκ άγημ Ζςάκκε ημ Οογγναθέα
ημο πενηθήμμο βηβιίμο «Ηιίμαλ», ημ μπμίμ απμηειεί γηα πίιηα πεκηαθυζηα
πενίπμο πνυκηα ςξ ημ ζπμοδαηυηενμ εγπεηνίδημ θαη μδεγυξ πκεομαηηθμφ
αγχκα. Μ μεγάιμξ αζθεηήξ με ηεκ θαηαπιεθηηθή ροπμγκςζηηθή ηέπκε ημο
ηενανπεί θιημαθςηά ηεκ απυθηεζε ανεηχκ, μδεγχκηαξ ζηαδηαθά ημκ
αγςκηδυμεκμ πηζηυ ζε ορειά πκεομαηηθά δχμαηα. Μ κμοξ μυκμ «δηά ημο
άνμαημξ ηςκ ζείςκ ανεηχκ ακένπεηαη πνμξ αηζένημκ φρμξ».
Ε

πέμπηε Ηονηαθή ηςκ Κεζηεηχκ είκαη αθηενςμέκε ζημ θαη‟ ελμπήκ

ζφμβμιμ μεηάκμηαξ, ζηεκ αγία Ιανία ηεκ Αηγοπηία, ηεκ πνχεκ δηαβυεηε
πυνκε ημο ιημακημφ ηεξ Αιελάκδνεηαξ, ε μπμία δηα ηεξ εοιμγεμέκεξ μεηακμίαξ
υπη μυκμ λεπέναζε ημ βυνβμνμ ηεξ αμανηίαξ, αιιά αληχζεθε κα θηάζεη ζε
αζφιιεπηα φρε αγηυηεηαξ. Ε ζεπηή θαη άγηα μμνθή ηεξ δηδάζθεη ημκ θάζε
πηζηυ πςξ ε μεηάκμηα είκαη μ ζευζδμημξ ηνυπμξ κα γίκεη θαη μ πημ αμανηςιυξ
άκζνςπμξ άγημξ θαη θαηά πάνηκ Θευξ!
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Οειίδα 36

ΤΚΑΚΣΕΕ
Ε Αγία μαξ Γθθιεζία μαξ θαιεί υιμοξ μαξ κα μπμφμε ζημ κμεηυ ζηάδημ ημο
Πνηςδίμο θαη κα αγςκηζημφμε. Δεκ έπεη ζεμαζία ακ ζα πνςηεφζμομε ή υπη.
Οεμαζία έπεη υηη ζα ηνέλμομε ημκ ηναπφ θαη δφζθμιμ δνυμμ ηςκ ανεηχκ,
ακελάνηεηα απυ ημ απμηέιεζμα. Αξ είκαη έζης αοηυ μυκμ ε ανπή. Ε
ζομμεημπή μαξ υμςξ πνμτπμζέηεη ηεκ έθδοζε ημο θμνηηθμφ θαη νοπανμφ
θμζμηθμφ μαξ πηηχκα. Ννέπεη με άιια ιυγηα κα απμβάιιμομε ηεκ θμζμηθή μαξ
βηςηή θαη κμμηνμπία, δηυηη αοηέξ πμδεγεημφκ ηεκ πκεομαηηθή μαξ πμνεία θαη
ακαζηέιιμοκ θάζε δηάζεζε γηα αγχκα. Γίκαη ακάγθε κα απμθςιοζμφμε απυ
ημκ υδμκηα βάιημ ηεξ αμανηςιήξ δςήξ θαη κα βαδίζμομε ημ
δνυμμ ηεξ ανεηήξ. Δεκ είκαη εφθμιε αοηή ε απυθαζε, δηυηη μη αμανηςιέξ μαξ
έλεηξ έπμοκ απμθηήζεη βαζηέξ νίδεξ ζημκ θμζμηθυ ηνυπμ δςήξ, μ μπμίμξ
ακηηζηναηεφεηαη ημ ζέιεμα ημο Θεμφ θαη θαηά ζοκέπεηα ημ πναγμαηηθυ
ζομθένμκ μαξ. Ηαηά ημκ άγημ
Ζζαάθ ημ Οφνμ: «μ θυζμμξ μμηάδεη με πυνκε, ε μπμία δηα ημο θάιιμοξ ηεξ
έιθεη ζημκ πυζμ ηεξ θαη παγηδεφεη υιμοξ εθείκμοξ πμο πνμζβιέπμοκ πνμξ
αοηή» (Θυγμξ ΝΓ΄). μςξ με πνμζεοπή θαη αηζαιέκηα ζέιεζε μπμνμφμε κα
θάκμομε ηεκ πημ μεγάιε οπένβαζε θαη επακάζηαζε ζηε δςή μαξ: Κα
πανάλμομε ηεκ κέα μονακμδνυμμ πμνεία μαξ. Αοηή ηεκ εοθαηνία μαξ
πνμζθένεη

αοηή

ε

εοιμγεμέκε

πενίμδμξ

ημο

Πνηςδίμο.

Αξ

ηεκ

εθμεηαιιεοημφμε…
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Ο Υρηζηός μας θαιεί κα αποιέζοσμε ηοκ
εασηό μας...

Ννυθεηηαη γηα θνάζε δηθμνμφμεκε, υπςξ θάζε ηη πμο ιέγεηαη γηα ημκ
ζάκαημ. Ιήπςξ ζεμαίκεη ηεκ αοημθαηαζηνμθή; Νμιιμί είκαη εθείκμη πμο
δέπμκηαη αοηή ηεκ ενμεκεία θαη επηπεηνμφκ κα ηεκ εθανμυζμοκ.
Οοκήζςξ εοηοπχξ απμηογπάκμοκ, αιιά ημοξ απμμέκεη ε πιεγή ηεξ
πνμηαθηηθήξ

ημοξ

απυπεηναξ.

Μ

ιυγμξ

ημο

Ηονίμο

ζεμαίκεη

ζηεκ

πναγμαηηθυηεηα ηεκ απμδμπή εθείκεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ απέθδοζεξ έςξ υημο
θηάζμομε ζημ ζεμείμ κα βνμφμε υηη μέζα μαξ οπάνπεη έκαξ αιεζηκυξ θαη
βαζφξ εαοηυξ πμο ακήθεη ζηεκ αηςκηυηεηα θη έκα άιιμ νεπυ «εγχ» πμο
πνέπεη κ‟ απμβάιιμομε.
νεηάδεηαη κα απμιέζμομε αοηυκ ημκ ελςηενηθυ εαοηυ πνμθεημέκμο κα
δήζμομε με απιυηεηα.
Νμιιμί κμμίδμοκ υηη απμθημφκ ηε ζοκείδεζε ηεξ φπανλήξ ημοξ μέζα απυ
ηεκ αοημεπηβεβαίςζε θαη γη‟ αοηυ απαηημφκ ακαγκχνηζε απυ ημοξ άιιμοξ. Ηαη
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βέβαηα ακηηδνμφκ, πνμζπαζχκηαξ κα οπεναζπηζζμφκ ηεκ εαοηυ ημοξ απέκακηη
ζ‟ αοημφ ημο είδμοξ ηεκ επίζεζε. Έκαξ ηνυπμξ οπάνπεη γηα κα απμδεπημφμε
ηε με αοηυ-δηθαίςζε θαη κα ζηαμαηήζμομε κα οπμγναμμίδμομε ηεκ φπανλε μαξ
απέκακηη ζημοξ ηνίημοξ: Ιυκμ εάκ πηζηέρμομε -με ηε δφκαμε ηεξ εμπεηνίαξυηη μη άιιμη πνάγμαηη δέπμκηαη ηεκ φπανλή μαξ θαη μαξ αγαπμφκ. Δεκ μαξ
ανθεί υηη μ Θευξ μαξ γκςνίδεη θαη μαξ αγαπά. Έπμομε ακάγθε ηεκ
επηβεβαίςζε ημο πιεζίμκ, έζης εκυξ ακζνχπμο, πμο ζα μαξ πεη «είζαη
μμκαδηθυξ γηα μέκα».
Μ Γθαμπνηέι Ιανζαί επημέκεη ζ‟ έκα βηβιίμ ημο υηη ημ κα πεη θάπμημξ ζ‟
έκα πνυζςπμ «ζ‟ αγαπχ» είκαη ζακ κα ημο ιέεη «δεκ ζα πεζάκεηξ πμηέ» ή
αιιηχξ «είζαη ηυζμ πμιφηημμξ γηα μέκα πμο ζα ζε ακαγκςνίζς εκχπημκ ημο
Θεμφ, έζης θη ακ θακείξ άιιμξ δεκ ημ θάκεη, εθηυξ απυ ημκ Θευ θαη μέκα».
Θα επηηοπαίκαμε πμιιά ακ ήμαζηακ πνυζομμη κα ακαγκςνίζμομε μ έκαξ ημκ
άιιμ, έζης θη ακ ε φπανλε απμηειεί γηα μαξ μία πνυθιεζε, εκίμηε θαη μηα
ακηηπαιυηεηα, θαη μαξ θένκεη θυβμ. Ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζα μδεγμφμαζηε
πνμξ ηεκ ςνημυηεηα πμο ζα μαξ επέηνεπε κα ακαγκςνίδμομε μ έκαξ ημκ άιιμ
θαη κα μανηονμφμε ηεκ μμκαδηθυηεηά ημο, ακελανηήηςξ θυζημοξ.
Θα πνέπεη κα βνμφμε ημ θμονάγημ κα πμιεμήζμομε εκάκηηα ζημκ θυβμ πμο
μαξ απμζαννφκεη απυ ηεκ ακαγκχνηζε ημο άιιμο θαη κα ημκ λεπενάζμομε. Οε
θάζε βήμα ζα πνέπεη κα απμπμημφμαζηε ημκ εαοηυ μαξ, γηα κα αθήκμομε
πχνμ ζημ είκαη ημο άιιμο. Ηαιμφμαζηε ζηαδηαθά κα ζακαηχκμομε ημκ εαοηυ
μαξ, χζηε μ πιεζίμκ μαξ κα δήζεη, θαηά ημκ ιυγμ ημο Αγίμο Ζςάκκε ημο
Ννμδνυμμο: «Γθείκμκ δε αολάκεηκ, εμέ δε ειαηημφζζαη». Έηζη μ ζάκαημξ ημο
εαοημφ ζεμαίκεη υηη αθήκμομε μέζα μαξ μυκμ υηη είκαη μοζηχδεξ γηα κα
δήζμομε

με

πιενυηεηα.

(Ιεην.

Άκημκο

ημο

Ομονυδ

Νενημδηθυ «Γπίγκςζε»).
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ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ
Ευχαριςτούμε θερμα τον Σεβαςμιώτατο Ποιμενάρχη μασ κ.κ.
Δανιήλ, που από την πρώτη ςτιγμή αγκάλιαςε και ςτήριξε την
έκδοςη του Ψηφιακού Περιοδικού τησ Ενορίασ μασ.

Ζακμοάνημξ-Φεβνμοάνημξ-Ιάνηημξ 2015 - Πεφπμξ 9

Οειίδα 41

