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÷΅

      κεῖνος ὁ ὁποῖος ἀγαπάει εἶναι μακρόθυμος κι ἀνεκτικός, εἶναι
    καλωσυνάτος, εὐργετικός καί ὠφέλιμος, δέ ζηλοφθονεῖ, 

δέν ὑπερηφανεύεται, δέ φέρεται μέ ἀλαζονεία καί προπέτεια, 
δέν πράττει ἄσχημα, δέ ζητεῖ τά δικά του συμφέροντα, δέν ἐρε-
θίζεται ἀπό θυμό καί ὀργή, δέ σκέπτεται ποτέ κακό κατά τοῦ 
πλησίον, οὔτε λογαριάζει τό κακό πού ἔπαθε ἀπό αὐτόν. Δέ χαί-
ρεται ὅταν βλέπει νά γίνεται ἀδικία, χαίρεται ὅμως ὅταν βλέπει 
τήν ἀλήθεια νά ἐπικρατεῖ. Ἡ ἀγάπη τά πάντα ἀνέχεται, στά πά-
ντα ἐμπιστεύεται, γιά πάντα ἐλπίζει, τά πάντα ὑπομένει.

Ἡ ἀγάπη ποτέ δέν ἐκπίπτει ἀλλά μένει πάντοτε ἰσχυρή: τά 
χαρίσματα εἴτε εἶναι προφητεῖες θά καταργηθοῦν, εἴτε εἶναι ξέ-
νες γλῶσσες θά παύσουν, εἴτε εἶναι γνώση θά καταργηθεῖ καί 
αὐτή. 

Αὐτά θά γίνουν, τώρα δέ μένουν ἡ πίστις, ἡ ἐλπίς, ἡ ἀγάπη, 
αὐτά τά τρία: μεγαλύτερη δέ ἀπό αὐτά εἶναι ἡ ἀγάπη. E

Ἀπόστολος Παῦλος

E
H ¶RAGMATIKH AGA¶H
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         ἀγάπη καί ἡ ἐπικοινωνία εἶναι ἀπαραίτητα στοιχεῖα στή
          σχέση τῶν γονιῶν μέ τά παιδιά τους. Πρέπει νά  δημι-

ουργοῦμε γέφυρες ἐπικοινωνίας καί ἐμπιστοσύνης μέ τά παιδιά 
μας,  πού ἴσως νά χρειαστοῦν αὔριο σέ δύσκολες καί κρίσιμες 
ὧρες γι’αὐτά. Γιά νά ὑπάρχει ὅμως διάλογος ὠφέλιμος καί πα-
ραγωγικός, χρειάζεται ἀπαραίτητα ἀγάπη, ὑπομονή καί κατα-
νόηση χωρίς νά ἐπαναλαμβάνουμε τά καταστροφικά γιά τήν 
ἐπικοινωνία  λόγια: «Ἐμεῖς στήν ἐποχή μας ἔτσι κάναμε», 
«ἐσύ δέν ξέρεις» κ.ἄ. 

Ἄν δέν ἔχουμε μέ τά παιδιά μας σωστή ἐπικοινωνία καί δέν 
τούς δώσουμε τήν ἄνεση νά μᾶς ἐκμυστηρευθοῦν τά προβλήμα-
τα, τίς ἀγωνίες, τίς σκέψεις, τά σχέδια καί ὄνειρά τους, θά προ-
σπαθήσουν νά τά λύσουν καί νά τά συζητήσουν  μέ τούς φίλους 
τους, πού δέν εἶναι πάντα οἱ καλύτεροι σύμβουλοι καί τελικά 
ἴσως ὁδηγηθοῦν σέ περιπέτειες καί ταλαιπωρίες καί μαζί τους 
καί ἐμεῖς. 

Πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι τά παιδιά μας δέν εἶναι μόνο γιά 
νά τά διδάσκουμε καί νά τούς κάνουμε κηρύγματα ἀλλά καί νά 
τά ἀκοῦμε καί νά μή θέλουμε νά τά κάνουμε ἀντίγραφα καί προ-
έκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί νά γίνουν αὐτό πού δέν μπορέσαμε 
ἐμεῖς νά γίνουμε. Νά τά βοηθήσουμε στίς κλίσεις, τίς ἐπιλογές 

E¶IKOINVNIA, HREMIA KAI EYTYXIA
MESA STHN OIKOGENEIA

Χωρεπισκόπου Ἀμαθοῦντος Νικολάου

H  
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καί τίς ἀποφάσεις τους, καί νά τούς δώσουμε νά καταλάβουν 
ὅτι τούς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη καί κυρίως ὅτι τά σεβόμαστε καί  
δέν ὑποτιμοῦμε τή νοημοσύνη τους. Ἀκόμη νά μή τά ἐξαναγκά-
ζουμε ἀπειλητικά καί μέ τρόπο ἀπόλυτο νά κάνουν αὐτό πού 
θέλουμε (ἰδίως στή δύσκολη ἐφηβική ἡλικία), γιατί ἀργά ἤ 
γρήγορα θά ἀντιδράσουν. 
Νά τά ἐμπνέουμε πιό πολύ 
μέ τό παράδειγμά μας παρά 
νά τά κουράζουμε καί νά τά 
προκαλοῦμε μέ τά πολλά 
μας λόγια. 

Ὅλα γενικά χρειάζο-
νται διάκριση καί ὑπομονή. 
Ὅσο κακή εἶναι ἡ ἀδιάκρι-
τη πίεση καί ὑπερπροστα-
τευτικότητα, τό ἴδιο εἶναι 
καί ἡ ἀδιαφορία γιά τά 
παιδιά μας. Νά μάθουμε νά σεβόμαστε τήν ἐλευθερία τους καί 
νά μήν ἔχουμε τήν κακή συνήθεια ἤ καλύτερα τήν ἔμμονη ἰδέα 
ὅτι ὅλα εἶναι ὕποπτα καί ἐπικίνδυνα καί λανθασμένα καί νά τά 
ἀντιμετωπίζουμε  μέ τρόπο ἀστυνομικό, παρακολουθώντας τα 
σέ κάθε βῆμα, ἕτοιμοι νά τά ἐπιπλήξουμε καί νά τά μαλώσουμε. 

Ἄς μή φοβόμαστε μέ ὑπερβολικό τρόπο καί περισσότερο νά 
μήν ἀντιδροῦμε μέ ὑστερικό τρόπο καί νά πανικοβαλλόμαστε 
μέ τό πρῶτο πρόβλημα ἤ λάθος τους καί νά χάνουμε τήν ψυ-
χραιμία καί τόν ἔλεγχό μας καί νά ἀδυνατοῦμε ἔτσι νά τά στη-
ρίξουμε καί νά τά βοηθήσουμε. Ἄς δοῦμε μέ εἰλικρίνεια μέσα 
μας μήπως τελικά αὐτή ἡ ἀντίδρασή μας φανερώνει ὅτι θίγηκε 
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ὁ ἐγωισμός μας καί ἡ καλή βιτρίνα πού εἴχαμε στά μάτια τοῦ 
κόσμου γιά τόν ἑαυτό μας καί τά παιδιά μας. Ὁ ἰδανικός καί 
σοφός γονιός ξέρει νά ἀνέχεται, νά ὑποχωρεῖ και, ἄν χρειασθεῖ, 
νά ζητήσει ἀκόμη καί συγγνώμη ἀπό τά παιδιά του. Δέν παρου-
σιάζεται στά παιδιά του ὡς ὁ τέλειος καί ἀλάνθαστος . Πρέπει 
νά ξέρουμε ὅτι ἡ ἔλλειψη  ἀγάπης σκλαβώνει, φιμώνει, πνίγει 
καί ἐμποδίζει τό παιδί νά πεῖ τή γνώμη, τήν ἀμφιβολία καί τήν 
ἀντίθετη ἄποψή του καί δέν τό ἀφήνει νά ἀναπτυχθεῖ καί νά 
ὁλοκληρωθεῖ πνευματικά ὡς ἐλεύθερο πρόσωπο.

Ἐπίσης πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι δέν μπορεῖ συνέχεια νά 
ἀπαγορεύουμε καί τίποτα νά μήν ἐπιτρέπουμε. Πρέπει νά δί-
νουμε καί ἐναλλακτικές προτάσεις. Ὁ στεῖρος ἠθικισμός καί οἱ 
ἀπόλυτες θέσεις ὄχι μόνο δέν βοηθοῦν τά παιδιά ἀλλά τά κά-
νουν φοβισμένα, τρομοκρατημένα καί ἀγχωμένα καί μπορεῖ 
πρός στιγμή λόγω φόβου, ἡλικίας ἤ ἀδυναμίας ἀντίδρασης νά 
«συμμορφώνονται» σ’ αὐτά πού τούς ἐπιβάλλουμε ἀλλά μέ τήν 
πρώτη εὐκαιρία πού θά τούς δοθεῖ θά ἀντιδράσουν μέ τό χειρό-
τερο καί καταστροφικό τρόπο. Ἄς μή μᾶς πιάνουν οἱ ἐμπάθειες 
καί οἱ ἐγωισμοί μας καί νά ἐνοχλούμαστε περισσότερο γιατί δέν 
πέρασε τό δικό μας παρά γιά τούς κινδύνους καί τίς ἐπιλογές 
τῶν παιδιῶν μας . Καί νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι τίς συμπεριφο-
ρές πού εἰσπράττουν ἀπό ἐμᾶς σήμερα θά τίς μεταδώσουν καί οἱ 
ἴδιοι αὔριο στά δικά τους παιδιά. 

Εἶναι σημαντικό στό σημερινό κουρασμένο καί ταραγμένο 
κόσμο, ἡ οἰκογένεια νά παραμείνει τό ἥσυχο καί ἤρεμο λιμάνι 
ὅπου θά ἐπικρατεῖ εἰρήνη καί ἠρεμία, ἀγάπη καί ἐπικοινωνία 
ὥστε καί ἡ ἔξω ἀναστάτωση καί σύγχυση νά ἀντιμετωπίζονται 
καλύτερα καί εὐκολότερα.    E
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«¶ROSDOKV ANASTASIN NEKRVN...»
Ἡ ἁγιότητα τῆς Μικρασίας

       ράδυ. Μοῦ τηλεφώνησαν ξαφνικά πώς πρέπει νά μιλήσω σέ
       μία ἐκδήλωση γιά τήν ἁγιότητα τῆς Μικρασίας. Ἀντιλό-

γησα πώς δέν εἶμαι ἱστορικός, μήτε θεολόγος. Ἐπέμεναν. Ὑπο-
χώρησα. Ὄχι ἀπό ἀδυναμία, ἀλλά ἀπό τήν μνήμη τῆς μάνας μου 
τῆς Μικρασιάτισσας, ἀπό τά μέρη τῶν Κυδωνιῶν, πού φύτεψε 
μέσα μου τόν καημό. Κι ἀντί νά πάρω πέννα καί χαρτί νά γρά-
ψω, πῆρα μιά φωτογραφία της, σάν μικρό παιδί πού ζητᾶ τήν 
βοήθεια τῆς μάνας του...

Κοίταξα κάμποση ὥρα τήν φωτογραφία. Κι ἀναλογίστηκα 
τά μικράτα μου, ὅταν τήν ἔβλεπα νά κάνει τό σταυρό της καί 
νά λέει «Ἔλα, Χριστέ καί Παναγία», πρίν ἀπό κάθε δουλειά 
τοῦ σπιτιοῦ. Μπουγάδα στή σκάφη, μαγείρεμα, ράψιμο, καθά-
ρισμα... Κι ἔλεγα μέσα μου, μέ τό παιδικό μυαλό τῶν ἕξι-ἑφτά 
χρονῶν: «Δέν προλαβαίνει νά κάνει ὅλες τίς δουλειές μόνη 
της καί φωνάζει τήν Παναγία νά τήν βοηθήσει». Γιατί εἴμαστε 
μεγάλη φαμίλια καί φτωχή καί δέν μπορούσαμε νά ἔχουμε πα-
ραδουλεύτρα ἤ δούλα, ὅπως τίς λέγανε τότε. Ἔλα, Χριστέ καί 
Παναγιά, ἔλεγε κι ἔκανε τό σταυρό της.

Κι ἐγώ μικρός, ἀλλά περίεργος, καθόμουν κοντά στήν πόρτα 
γιά νά δῶ ἄν θά μπεῖ στό σπίτι μας ἡ Παναγιά, νά βοηθήσει τήν 
μάνα μου. Δέν τήν ἔβλεπα ὅμως νά μπαίνει, κι ἔλεγα μέ τό νοῦ 
μου: «μπορεῖ νά μπαίνει ἀπ’ τήν πόρτα τῆς αὐλῆς καί γι’ αὐτό 
δέν πῆρα χαμπάρι». Πήγαινα λοιπόν καί στήν αὐλή νά δῶ τήν 
Παναγιά καί δέν τήν ἔβλεπα ποτέ. Φαίνεται ὅμως ὅτι τήν ἔβλε-

Παναγιώτη Σωτήρχου

B
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πε ἡ φτωχιά καί βασανισμένη μάνα μου, γιατί, σάν τελείωνε τήν 
μπουγάδα ἤ τό τηγάνισμα στήν κουζίνα, τήν ἄκουγα νά λέει:

- Δόξα νἄχει ὁ Θεός καί ἡ Παναγία, καί ξανάκανε τό σταυρό 
της.

Βλέπω τήν φωτογραφία της 
πού διασώζει τήν χαρμολύπη 
στό βλέμμα καί τήν πίκρα καί 
τήν κούραση στό βασανισμένο 
πρόσωπό της. Ἡρωικό καί ἁγια-
σμένο βλαστάρι τῆς Μικρασίας 
τούτη ἡ γυναίκα, μᾶς μιλοῦσε, 
πολλές φορές μέ δάκρυα, γιά τά 
εὐλογημένα, τά ἁγιασμένα χώ-
ματα τῆς Ἀνατολῆς, ὅπου ζοῦσαν 
οἱ Ρωμηοί μονιασμένοι καί ἀγα-
πημένοι, κι ὧρες - ὧρες ἔλεγε τά 
παλιά τά παραμύθια καί τίς ἱστο-
ρίες γιά τόν Κωνσταντῖνο τόν 
Βασιλέα καί γιά τά θαύματα τῶν Ἁγίων, πού γίνονταν καθημε-
ρινά καί σέ κάθε περίσταση, καί τίς πιό πολλές φορές ἔκλαιγε 
κι ἔψελνε, ὅταν ἔκανε τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, γιατί οἱ Μικρα-
σιάτες δέν ξεχωρίζανε τήν πίστη ἀπ’ τή ζωή τους καί ὁ συχνός 
ἐκκλησιασμός ἔδενε σάν ἁλυσίδα ὅλες τίς μέρες τῆς ἑβδομάδας. 
Κι ἐγώ ἄκουγα βουβός καί μάθαινα μέ τό αὐτί τίς ψαλμωδίες 
της, πού οἱ πιό πολλές ἦταν γιά τήν Παναγία Θεοτόκο:

- «Ἀπό τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἀσθενεῖ τό σῶμα, ἀσθε-
νεῖ μου καί ἡ ψυχή. Πρός Σέ καταφεύγω, τήν Κεχαριτωμένην· 
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ἐλπίς ἀπηλπισμένων, Σοί μοι βοήθησον».
- «Δέσποινα καί Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις 

ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσῃς πρός τόν ἐκ Σοῦ τεχθέντα. 
Ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ μεσίτρια».

- «Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρός 
τόν Ποιητήν ἀμετάθετε, μή παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φω-
νάς, ἀλλά πρόφθασον ὡς ἀγαθή…».

Ἔκλαιγε, ἔκλαιγε καθημερινά καί πολλές φορές τήν μέρα. 
Καί θυμᾶμαι μία φορά, πού μέ κοίταξε κλαμένη, μοῦ εἶπε, καθώς 
τρέχανε χοντρά δάκρυα πάνω στό βασανισμένο της πρόσωπο.

- Ὅποιος ξέρει νά κλαίει, γιόκα μου, ξέρει νά ἐλπίζει…
Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση αὐτός ὁ λόγος, καί τόν θυμό-

μουνα κάθε φορά πού ἔκλαιγα, καί περίμενα μετά τό κλάμα να 
’ρθεῖ καί ἐλπίδα. Ἔτσι ἔμαθα νά περιμένω σέ ὅλη τήν ζωή μου, 
καί καθώς βλέπω πάλι τούτη τήν φωτογραφία καί λυπᾶμαι, πού 
ἔζησε τόσο βασανισμένα τούτη ἡ γυναίκα, ἡ μάνα μου, ἔρχεται 
σάν πουλάκι ὄμορφο ἡ ἐλπίδα καί μοῦ λέγει στ’ αὐτί:

- «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος»!

Εἶναι μία ἐλπίδα καί μία λαχτάρα γιά τούτην τήν ἁπλή, τήν 
καλή γυναίκα, τήν Μικρασιάτισσα, πού τόσο βασανίστηκε ἀπ’ 
τά παιδικά της ὡς τά ὕστερά της χρόνια, κι εὔχομαι ὁ Θεός νά 
τήν ἀναπαύσει «ἐν χώρᾳ ζώντων» γιά νά ξεκουραστεῖ καί νά 
ἡσυχάσει ἀπό τά πολλά της βάσανα»  E

Ἀπό τό περιοδικό Τόλμη
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ALLO TO KRITHRIO TOY UEOY

         τό μοναστήρι ὑπῆρχε κάποιος μοναχός ἀρκετά ἀμελής.
          Σπάνια πήγαινε στίς ἀκολουθίες. Ἔμπαινε μέσα, προσκυ-

νοῦσε τίς εἰκόνες καί ἐξαφανιζόταν. Σάν νά μήν τόν χωροῦσε ὁ 
τόπος. Κανείς δέν ἤξερε ποῦ πήγαινε. Κανείς δέν γνώριζε τί ἔκα-
νε. Εἶχε κι ἕνα ἀκόμα ἐλάττωμα. Κανέναν δέν ἐνοχλοῦσε. Κακό 
λόγο ποτέ δέν ἔβγαζε. Σέ τίποτε ὅμως δέν θύμιζε ἡ ζωή του μο-
ναχό.

Πέρασε καιρός καί ὁ μο-
ναχός ἐκοιμήθη. Ἡ ἀδελφό-
τητα βυθίστηκε σέ ἀγωνία. 
Ἀγωνία γιά τήν ψυχή του. 
Ἔφυγε ἀπροετοίμαστος, 
ἀκοινώνητος γιά χρόνια, 
τουλάχιστον ἀπ’ ὅ,τι οἱ 
πατέρες ἔβλεπαν. Τόν ξε-
νύχτησαν μέ δάκρυα στά 
μάτια, μέ ἀναστεναγμούς 
θερμῆς προσευχῆς.

Ἔφθασε ἡ στιγμή τῆς 
ταφῆς.

Οἱ πατέρες γύρω ἀπό τό 
σκήνωμά του δέν θρηνοῦν 

Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου

S
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τόν χωρισμό ὅσο πάσχουν γιά τόν θάνατο, τόν ἀληθινό θάνατο 
τοῦ κοιμηθέντος ἀδελφοῦ. Τήν στιγμή πού τόν κατέβαζαν στόν 
τάφο, ἀντί νά ἀντικρύσουν τόν μοναχό γιά τελευταία φορά, δια-
σταύρωσαν ὅλοι μέ ἀπορία τά βλέμματά τους γιά πρώτη φορά.

Ὁ πιό ἁπλός ἀπό τούς πατέρες σπάει τήν ἀμηχανία:
- Γέροντα, εὐωδιάζει, λέει ἐκφράζοντας ὅ,τι ὅλοι αἰσθάνονταν 

καί κανείς δέν τολμοῦσε νά ὁμολογήσει.
Πράγματι, εὐωδίαζε ὁ τόπος. Ὁ τάφος του γιά μέρες πιστο-

ποιοῦσε κάποιο κρυμμένο μεγαλεῖο καί ἐπιβεβαίωνε τό μυστήριο 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος πού σ’ αὐτό τόν κόσμο μύριζε κρασί, αἰώ-
νια ἀναδύει τό ἄρωμα τῆς θεϊκῆς χάριτος καί εὐαρέσκειας. Πίσω 
ἀπό τά φαινόμενα τῶν ἀδυναμιῶν του κρυβόταν ὁ θησαυρός μίας 
ἁγίας ζωῆς καί μίας μοναχικῆς ψυχῆς πού σήμερα μέν ἀναπαύ-
ει τούς ἀδελφούς της γιά πάντα, ὅμως ἀνέπαυε τό πνεῦμα τοῦ 
Θεοῦ. E

         ταν κοίταξες τόν οὐρανό 
τ’ ἀστέρια σοῦ φάνηκαν 
αἰχμές ἀπό πυροφόρα βέλη 
πού κατευθύνονταν μέ στόχο τήν καρδιά σου.
Γι’ αὐτό φοβᾶσαι τό σκοτάδι· 
κι ὅμως μονάχα μιά διάτρητη καρδιά 
μπορεῖ νά γεμίσει ἀπό ἀγάπη.

Θεοδόσης Νικολάου

EJHGHTHS ENY¶NIVN

O
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MIKROS LOGOS ¶ERI LOGOY KAI AGA¶HS

          ήν τά πετᾶς τά λόγια σου σάν τἄχερο στ’ ἁλώνι, γιατί τά
          παίρνει ὁ δαίμονας καί ποιός τά συμμαζώνει»

(Γνωμικό λιανοτράγουδο)
Μέ τό λόγο ἐρχόμαστε σέ μία πρώτη ἐπαφή μέ τούς συναν-

θρώπους μας καί μέ αὐτόν ρυθμίζουμε τίς διαπροσωπικές μας 
σχέσεις. Τό πρῶτο πράγμα πού  περιμένει κάποιος ἀπό μᾶς, ὅταν 
μᾶς πρωτογνωρίσει, εἶναι νά μᾶς ἀκούσει νά μιλήσουμε. Τό ἴδιο 
περιμένουμε καί ἐμεῖς ἀπό ἐκεῖνον. Αὐτό ἀποτελεῖ τό «ἥμισυ 
τοῦ παντός» στή σχέση πού θά ἀκολουθήσει, ἄν ἀκολουθήσει, 
γιατί, ἀλλοίμονο, ἄν ἀπό τά λόγιά μας ἐπαληθευθεῖ ὁ παλαιοδι-
αθηκικός λόγος «ἐζυγίσθης, ἐμετρήθης καί εὑρέθης ἐλλιπής». 
Ὁ ὅσιος Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης εἶπε χαρακτηρι-
στικά, ἀπευθυνόμενος βέβαια 
σέ γονεῖς: «Στά παιδιά νά μή 
λέτε πολλά γιά τό Χριστό, γιά 
τόν Θεό, ἀλλά νά προσεύχεσθε 
στόν Θεό γιά τά παιδιά. Τά λό-
για χτυποῦν στ’ αὐτιά, ἐνῶ ἡ 
προσευχή πηγαίνει στήν καρ-
διά». Ἐδῶ, ὁ ἅγιος Πορφύριος, 
μέ ἁπλό τρόπο, τονίζει τήν ἀξία 
τοῦ λόγου πού συνοδεύεται μέ 
προσευχή, μέ τρόπο πού κανέ-
νας ψυχολόγος ἤ ἄλλος ἐπιστή-
μονας δέν θά κατάφερνε νά δια-

π. Νικολάου Χριστοδούλου
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τυπώσει: Τά λόγια χτυποῦν στ’ αὐτιά, ἡ προσευχή πηγαίνει στήν 
καρδιά! Στίς καθημερινές μας σχέσεις πρέπει νά ἐγκαταλείψουμε 
τίς ἀτέλειωτες κουραστικές περιαυτολογίες, τήν ἀνειλικρίνεια, 
τήν συγκαλυμμένη (ὅπως νομίζουμε) ὑποκρισία, τήν «ἀμυντι-
κή» ἐπιθετικότητα καί τόσα ἄλλα πού σκοτώνουν τήν ἀγάπη καί 
δέν ἀφήνουν νά οἰκοδομηθοῦν γνήσιες καί ἀγαπητικές σχέσεις. 
Ὅταν ἀνοίγεσαι στόν ἄλλο, πού δέν εἶναι «ἄλλος», εἶναι ὁ ἀδελ-
φός σου, μέ ἀγαπητική διάθεση καί ἁπλότητα, τότε βάζεις τά θε-
μέλια γιά τή δημιουργία κλίματος ἐμπιστοσύνης καί ἐκτίμησης, 
πάνω στήν ὁποία θά κτίσουμε τίς διανθρώπινες σχέσεις. 

Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, ὁ ἔμπειρος καθηγητής τῆς ἐρήμου, 
μᾶς συμβουλεύει: «Ὅταν θέλεις νά νουθετήσεις κάποιον στό 
ἀγαθό, πρῶτα ἀνάπαυσέ τον σωματικά καί τίμησέ τον μέ λόγο 
γεμάτο ἀγάπη. Διότι τίποτε δέν πείθει τόσο πολύ τόν ἄνθρωπο νά 
γίνει ἀξιοπρεπής καί νά μεταστραφεῖ ἀπό τήν κακία του πρός τά 
καλύτερα, ὅσο τά σωματικά ἀγαθά καί ἡ τιμή πού βλέπει νά τοῦ 
προσφέρεις». Ἡ ἀγάπη δέν γνωρίζει νά θυμώνει, νά παροξύνεται 
ἤ νά μέμφεται τόν ἄλλο μέ ἐμπάθεια. Αὐτός πού εἶναι εὐπροσήγο-
ρος καί ἐπαινετικός πρός ὅλους ποτέ δέν μετάνιωσε. Ἔνδειξη τῆς 
ἀγάπης, πού πρέπει νά μᾶς χαρακτηρίζει κάθε στιγμή ὡς ἀληθινό 
βίωμα καί ὄχι ὡς «καθῆκον», εἶναι ἡ ταπείνωση πού γεννᾶται 
ἀπό τήν ἀγαθή συνείδηση. Ἡ ἀγάπη, ὅπως τό διατυπώνει πολύ 
ὄμορφα ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Σμέμαν, εἶναι ἡ δύνα-
μη πού μᾶς βοηθᾶ «νά ἀνακαλύπτουμε σέ κάθε ἄνθρωπο αὐτό 
πού τόν κάνει ἀξιαγάπητο καί τό ὁποῖο εἶναι δοσμένο ἀπό τό 
Θεό». E
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SYNTHRHSH UEIKHS EM¶EIRIAS

Ἐπισκόπου Ἀντωνίου BloomS               υμβαίνει κάποτε νά ἀξιωνόμαστε τήν ἐμπειρία ἑνός
           μεταμορφωμένου κόσμου, τήν ἐμπειρία τῆς εἰσόδου 

στόν κόσμο ἑνός στοιχείου θαυμαστοῦ, θεϊκοῦ· τήν ἐμπειρία αὐτή 
ὀφείλουμε νά συντηρήσουμε σάν ἕνα πολύτιμο δῶρο κι ἔπειτα νά 
βγοῦμε στόν κόσμο γιά νά τήν μοιραστοῦμε μέ τούς ἄλλους. 

Θά μπορέσουμε ὅμως νά τή μεταδώσουμε μόνο ἄν ἐπωμι-
στοῦμε τόν ἀγώνα τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς. Ἡ νηστεία 
δέν πρέπει νά εἶναι ἁπλῶς ἡ φυσική νηστεία ἀλλά ἡ ἀποχή ἀπό 
ὁτιδήποτε ἔχει γιά κέντρο τούς ἑαυτούς μας, ἀπό τήν κάθε 
αὐτοαγάπη, τόν κάθε ἐγωισμό, τήν κάθε πνευματική καί συναι-
σθηματική ἀπληστία, τήν κάθε ἐπιθυμία γιά κατοχή ἤ γιά ἀνε-
ξέλεγκτη ἐλευθερία. 

Αὐτό μποροῦμε νά τό πετύχουμε μόνο ἄν προσευχόμαστε καί 
πιό πέρα ἀπό αὐτό ὄχι ἄν ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνουμε τίς λέξεις 
μίας προσευχῆς ἀλλά ἄν βιάζουμε τούς ἑαυτούς μας νά εἰσχω-
ροῦν στό πνεῦμα καί τίς σκέψεις τῶν ἁγίων, ἄν προσπαθοῦμε 
μέ ὁλόκληρο τό εἶναι μας μέσα σ’ αὐτό τό συννεφιασμένο, σκο-
τεινό, ὀρφανεμένο κόσμο νά παραμένουμε σέ ἐπαφή μέ τό ζω-
ντανό Θεό πού εἶναι φῶς, χαρά καί ζωή E
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   ό βιβλίο αὐτό  πρωτοεκδόθηκε τό
    1993. Γιά κάποιο λόγο ἔτυχε θερμῆς 

ὑποδοχῆς καί πολλῶν θετικῶν σχολίων. 
Φαίνεται νά ἀνταποκρίθηκε στίς ἀναζη-
τήσεις πολλῶν. Μάλιστα μοῦ ζητήθηκε νά 
μεταφραστεῖ καί στήν ἰταλική γλώσσα. 

Στήν πρώτη του ἔκδοση περιεῖχε κεί-
μενα καρδιακοῦ προβληματισμοῦ, πού ὡς 
τέτοια παραμένουν διαρκῶς ἐπίκαιρα. 

NEO BIBLIO

ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους - Ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Τριάδος

Β΄ ἔκδοση βελτιωμένη καί ἐπαυξημένη.

T

Γιά τό λόγο αὐτό ἀποφασίσαμε νά ἐπανεκδώσουμε τό βιβλίο μέ ἐλά-
χιστες τροποποιήσεις: Ἀφαιρέθηκαν τά κείμενα  «Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία  
Σου» καί «Ἡ ἑνδεκάτη ἐντολή», μιά καί ἔχασαν κάπως τήν ἐπικαιρότη-
τά τους.

Προστέθηκαν τά ἑξῆς: «Ἀγάπη καί εὐγένεια», «Γιατί κοινωνοῦμε», 
«Συνάντηση μέ τόν Θεό τῆς καρδίας», «Τεριρέμ...», πού κρίναμε ὅτι 
ἀνταποκρίνονται στό πνεῦμα τοῦ βιβλίου καί ἐμπλουτίζουν τό περιεχό-
μενό του.

Ἡ διακονία μου στήν Ἐκκλησία, εἴτε λειτουργική εἴτε κηρυκτική εἴτε 
ποιμαντική, ἔχει ἡμερομηνία λήξης. Θά φύγω κι ἐγώ ὅπως ἔφυγαν ὅλοι οἱ 
πρίν ἀπό μένα. «Ἔρχεται νύξ ὅτε οὐδείς δύναται ἐργάζεσθαι».

Δέν εἶναι εὐλογία νά βρισκόμαστε στό φῶς τῆς ἡμέρας, ὥστε νά μπο-
ροῦμε νά ἐργαζόμαστε; π. Ἀνδρέας
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¶ERI FILIAS

       ἰλικρινής φίλος εἶναι ἐκεῖνος πού, στήν ὥρα τοῦ
            πειρασμοῦ, συμμερίζεται τίς θλίψεις, τίς ἀνάγκες καί 

τίς συμφορές πού φέρνει ἡ κάθε περίσταση στόν πλησίον, σάν 
νά εἶναι δικές του, μέ τρόπο ἀθόρυβο καί εἰρηνικό. E

             ίλος πιστός, σκέψη κραταιά» (Σοφ. Σειρ. 6.14), ἐπειδή
              καί στήν εὐημερία τοῦ φίλου εἶναι σύμβουλος ἀγαθός 

καί συμπαραστάτης ὁλόψυχος, καί στή δυστυχία του πραγμα-
τικός βοηθός καί ὑπερασπιστής πού συμπάσχει ἀπόλυτα. E

             όνο ὅσοι τηροῦν πιστά τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί εἶναι
               γνήσιοι μύστες τῶν θείων κρίσεων, δέν ἐγκαταλείπουν 

τούς φίλους πού πειράζονται μέ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ. Οἱ κα-
ταφρονητές ὅμως τῶν ἐντολῶν καί ἀμύητοι στά θεῖα κρίματα, 
ὅταν ὁ φίλος εὐημερεῖ, ἀπολαμβάνουν μαζί του, ἐνῶ, ὅταν τα-
λαιπωρεῖται ἀπό τούς πειρασμούς, τόν ἐγκαταλείπουν. Κάποτε 
μάλιστα συμμαχοῦν καί μέ τούς ἐχθρούς του. E

Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητῆ

E

F

M



Oλες οἱ εἰκόνες Σου στήν Κύπρο, Παναγία μου,
δοξάζω τ’ ὄνομά Σου καί τή Χάρι Σου,
ἅγιες, προσκυνητές καί τιμημένες.
Καί ἡ Κυκκώτισσα ἡ Βασίλισσα,
κ’  ἡ Τρικουκκιώτισσα, κ’ ἡ Τροοδίτισσα,
ὅλες πολύχαρες, πανόμορφες καί ἄξιές Σου.
Μά τούτη ἡ εἰκόνα Σου στό Μαχαιρᾶ,
μέ τό μεγάλο σοβαρό κεφαλομάντηλο,
τά μάτια τά συλλοϊσμένα καί θλιμμένα
καί τό ὕφος τό πολλά παρακαλεστικό
πρός τόν Υἱόν Σου, θυμίζει μου,
δοξάζω τ’ ὄνομά Σου καί τή Χάρι Σου,
μάνα Λυσιώτισσα νά ἱκετεύῃ
γιά τόν ὑγιόκα της τόν ἀγνοούμενο
καί μαχαιρώνει τήν καρδιά μου.

MAXAIRIVTISSA

Μητροπολίτη  Προικονήσου Ἰωσήφ


