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÷΅

EKºPA™H

      ύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μου, πού φροντίζεις γιά ὅλα καί ὅλους,
      σοῦ εἶναι γνωστά τά πάθη καί ἡ ἀδυναμία μας, ἀλλά γνωρίζεις καί 

τή δύναμη τοῦ ἀντίπαλού μας· ἐσύ ὁ ἴδιος σκέπασέ με ἀπό τήν κακία του· 
γιατί ἡ δύναμή του εἶναι μεγάλη καί ἡ ἀνθρώπινη φύση ταλαιπωρημένη 
καί ἡ δύναμή μας ἀσθενική. Ἐσύ, λοιπόν, πού μᾶς ἀγαπᾶς καί γνωρίζεις 
τήν ἀδυναμία μας ἀλλά καί μπορεῖς νά μᾶς δυναμώσεις, φύλαξέ με ἀπό 
τήν ταραχή τῶν λογισμῶν καί ἀπό τήν καταιγίδα τῶν παθῶν καί κάμε με 
ἱκανό αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ἔργου τῆς προσευχῆς, μήπως, ἕνεκα τῶν παθῶν 
μου, καταστρέψω τή γλυκύτητα πού ἔχει καί καταντήσω νά  βρίσκομαι 
ἐνώπιόν σου μέ ἀναίδεια καί θράσος.  E

ΔIMHNIAIA EKΔΟΣΗ
I. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ

K
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Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
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         Χριστιανισμός εἶναι ἡ ζωή τῆς χαρᾶς.  Μίας χαρᾶς πού
        πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο 

καί τόν κόσμο.  Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός φανερώνει 
τήν ἀγάπη Του.  Ἀπαντᾶ στό κακό καί τήν ὀδύνη.  Ὁ Χριστός 
ἦρθε στόν κόσμο γιά νά ἔχουμε χαρά.  Αὐτή χάνεται μέσα στίς 
ποικίλες ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, στίς νοοτροπίες καί ἀντιλή-
ψεις πού δομεῖ ὁ κόσμος καί ὁ ψυχισμός τῶν ἀνθρώπων.  Παρά 
ταῦτα, παραμένει τό αἰώνιο ποθούμενο τῆς κάθε ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης. Τόσο ἡ θλίψη ὅσο καί ἡ χαρά εἶναι συναισθήματα 
τά ὁποῖα πρέπει νά βιώνονται καί νά βρίσκουν τόν δρόμο τῆς 
ἔκφρασης μέσα ἀπό τήν ψυχή μας. Νά ἀρθρώνονται σέ λόγο, 
τέχνη καί προσευχή, σέ σχέση καί συνάντηση.  Ἐκεῖνο τό ὁποῖο 
δέν πρέπει νά γίνεται, εἶναι ἡ φίμωση τῶν συναισθημάτων καί 
ἡ ταυτόχρονη ταύτιση ἐκείνου πού νιώθουμε ἤ ἔχουμε υἱοθε-
τήσει ὡς τρόπο ζωῆς μέ τήν χριστιανική μας ἰδιότητα.  

Ὁ Χριστιανός εἶναι χαρούμενος γιατί ἀγαπάει καί ἀγαπιέ-
ται.  Ἀγαπάει τόν Θεό, τούς ἀνθρώπους, τήν κτίση, τό δῶρο τῆς 
ζωῆς.  Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν βιώνει συναισθήματα θλίψης 
ἤ ἀπελπισίας, ἀλλά ὅτι κυρίαρχα κατακλύζεται ἀπό τήν χαρά 
πού στέκει πέρα καί πάνω ἀπό συναίσθημα, ὡς δῶρο τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Γεννηθήκαμε γιά τήν χαρά καί θά τήν ζήσουμε, 
τόσο ἐδῶ στήν μορφή ζωῆς τοῦ σήμερα, ὅσο καί στήν ἔσχατη 
φανέρωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ Του.  E

XARA NYN KAI AEI

π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

O
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       θάνατος δέν συνηθίζεται. Ὅσο ἐπαναλαμβάνεται τόσο
      πονεῖ. Τό ἴδιο ὅπως τήν πρώτη φορά. Γιατί εἶναι θάνατος! 

Πῶς νά τόν συνηθίσεις ὡς κάτι τό φυσιολογικό; Ἀφοῦ δέν εἶναι!

Ὁ Θεός δέν μᾶς ἔπλασε γιά χωρισμό. Ἐκεῖνος εἶναι κοι-
νωνία, σχέση, ἑνότητα. Κάθε πού ζοῦμε ὅπως Ἐκεῖνον, «τόν 
Τριαδικόν Θεόν τῶν Πατέρων ἡμῶν», ἡ ζωή μας ἔχει φῶς. 
Ὅταν ὁ χωρισμός ἔλθει, τό σκότος γεμίζει τήν ὕπαρξη.

Γιά ν’ ἀντέξεις μένεις στή σιωπή. Τί νά πεῖς μπροστά στό με-
γάλο πόνο; Τό μόνο πού μπορεῖς νά ψελλίσεις, γιά ν’ ἀκούσει ἡ 
καρδιά, ὥστε ν’ ἀντέξει, εἶναι: «ὑπομονή, ὑπομονή, ὑπομονή».

Θ’ ἀνατείλει νέα μέρα! Κι αὐτό θά περάσει!

Ἔτσι φάνηκε σέ προηγούμενους θανάτους. Γιατί ὄχι τώρα;

Ἡ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου καί θα-
νόντος Κυρίου, εἶναι καταφύγιο πραγματικό καί δυνατό. Κι 
Ἐκεῖνος βίωσε τήν ἐγκατάλειψη, τό χωρισμό, τό «περίλυπός 
ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου». 

Δέν εἶναι ὁ πόνος τοῦ σώματος πιό δυνατός ἀπ’ αὐτόν τῆς 
ψυχῆς.

O XVRISMOS VS UANATOS
KAI H ENOTHTA VS ZVH

O
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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      λα μᾶς διδάσκουν καί μᾶς ὁδηγοῦν στό Θεό.  Ὅλα γύρω
        μας εἶναι σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.  Καί τά 

ἔμψυχα καί τά ἄψυχα καί τά φυτά καί τά ζῶα καί τά πουλιά καί 
τά βουνά καί ἡ θάλασσα καί τό ἡλιοβασίλεμα καί ὁ ἔναστρος 
οὐρανός.

Εἶναι οἱ μικρές ἀγάπες, μέσα ἀπ’ τίς ὁποῖες φθάνομε στή 
μεγάλη Ἀγάπη, τό Χριστό. Ὅλα εἶναι ἅγια, καί ἡ θάλασσα 
καί τό μπάνιο καί τό φαγητό.  Ὅλα νά τά χαίρεσθε.  Ὅλα μᾶς 
πλουτίζουν, ὅλα μᾶς ὁδηγοῦν στή μεγάλη Ἀγάπη, ὅλα μᾶς 
ὁδηγοῦν στό Χριστό. E

OLA MAS ODHGOYN STH MEGALH AGApH

Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβήτη

O

Δέν εἶναι ὁ βιολογικός θάνατος πιό ὀδυνηρός ἀπό τόν ψυχικό.
Ἡ Γεθσημανή προετοίμασε τό Γολγοθά.
Ὁ Γολγοθάς ὁδήγησε στόν τάφο. 
«Ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε ἡ Ζωή». E



6

      πάρχουν τά συγχωρῶ τά γεμάτα ἔπαρση. Ἐννοοῦν: ἐγώ
     ὁ καλότατος, ὁ γενναιόκαρδος, ὁ ἄριστος, ὁ ἀκομπλεξά-

ριστος, συγχωρῶ βέβαια ἐσένα, ὁ ὁποῖος, σάν μυρμήγκι πού 
εἶσαι, τί βλάβη θά μποροῦσες νά μοῦ προξενήσεις…

Ὑπάρχουν τά συγχωρῶ τοῦ καλόπαιδου τοῦ Θεοῦ!
Δές, Θεέ μου, πόσο ἐντάξει δοῦλος Σου εἶμαι, πόσο καλός 

μαθητής, Σέ ὑπακούω, ἀκολουθῶ τίς διδαχές Σου, μιμοῦμαι τό 
παράδειγμά Σου, καί φρόντισε νά μέ ἀνταμείψεις σύντομα.

Ὑπάρχουν τά συγχωρῶ τά πανεύκολα.
Τώρα πλέον πού τό πρόβλημα τό ὁποῖο μοῦ προκάλεσες δέν 

ὑφίσταται - ἐσύ μέ ἀπάτησες μέν, ἀλλά ἐγώ τώρα βρῆκα ἕναν 
ἄλλο πανέμορφο καί πλούσιο ἄντρα, εὐτυχῶς δηλαδή πού μέ 
ἀπάτησες καί σώθηκα, ἄνοιξαν τά μάτια μου -, σοῦ ἀπευθύνω ἕνα 
μεγαλειῶδες «σέ συγχωρῶ»! Καμαρώνω μειώνοντάς σε. Προ-
σφέρω συγγνώμη ἄκοπη, χωρίς κόστος, χωρίς θυσία· μέ αὐτα-
ρέσκεια. Κυρίως δέ στοιχίζει, δέν πονάει διότι ὅλες οἱ συνθῆκες 
ἄλλαξαν, αὐτός εἶναι ὁ λόγος ἄλλωστε πού σέ συγχωρῶ.

Καί ἀσφαλῶς, τό πιό συνηθισμένο, ὑπάρχουν συγχωρῶ πού 
δέν τά ἐννοοῦμε. Τά πετᾶμε ἀμέσως, ἐπιπόλαια, τυπικότατα, 
ἄδεια σάν φακέλους δίχως ἐπιστολή μέσα, σάν φέιγ βολάν δια-
φήμισης, σάν ἕνα ψυχαναγκαστικό καί κούφιο χαιρετισμό. Οἱ 
ψυχαναγκασμοί εἶναι πάντα κούφιοι. Μιμοῦνται ἕνα περιεχό-
μενο, ἀλλά εἶναι κενοί.

SE SYGXVRV
Μάρως Βαμβουνάκη

Y
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«Τί κάνετε;»
«Καλά! Ἐσεῖς;»
«Κι ἐμεῖς καλά!»
«Χαίρετε!»
«Πολύ καλημέρα σας!»
«Ἐπίσης!»
«Τά ὅμοια!»
Οὔτε καλά εἴμαστε, οὔτε 

νά χαίρεστε ἐσεῖς ἔχουμε 
ὄρεξη, οὔτε νά εἶναι καλή ἡ 
μέρα σας εὐχόμαστε ὅταν 
ἐμεῖς περνᾶμε μία τόσο ζό-
ρικη μέρα. Τά ἐπίσης δέν 
ἔχουν ἀντιστοιχίες, τά ὅμοια 
ἐννοοῦν ἐντελῶς ἀνόμοια. 
Ἔτσι ἄστοχα λέμε τά συγ-
χωρῶ, ἰδίως ἅμα θέλουμε 
νά ξεφορτωθοῦμε κάποιον 
πού θεωρεῖ χρέος του νά ζητάει συγγνῶμες, προκειμένου νά 
κοινωνήσει γιά παράδειγμα, καί ὀφείλει νά συλλαβίσει λέξεις: 
«Συγχώρεσέ με τόν ἁμαρτωλό».

Ἀξία ἔχει νά μπορεῖς νά συγχωρεῖς ἐκεῖνον πού σέ πόνεσε, 
ἐνῶ ὁ πόνος διαρκεῖ καί καίει. Ἡ πιό ἀληθινή, ἡ πιό σπαρα-
χτική συγγνώμη πού δόθηκε ποτέ ἦταν ἡ συγγνώμη πάνω σέ 
σταυρό ἀπό ἕναν αἱμορραγοῦντα νεαρό σταυρωμένο. Τότε 
μόνο. Ἐνόσω ὑποφέρεις ἀπό τήν ἀδικία πού σοῦ ἔγινε, νά 
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συγχωρεῖς, νά τό ἐννοεῖς μέ καθαρή καρδιά γιά ἐκεῖνον πού 
σέ ἀδίκησε. Νά συγχωρεῖς διότι καταλαβαίνεις ἴσως τήν πρό-
θεσή του τή διαφορετική ἀπό τήν πράξη του.

Διότι ὑποψιάζεσαι τό «δέν ξέρει τί κάνει»…
Διότι δέχεσαι πώς εἶναι πλάσμα ἀτελές καί ταλαίπωρο 

ἀκριβῶς ὅπως ἐσύ, πέφτει σέ λάθη ἀπό ἀδυναμίες καί ἀνοησί-
ες προπατορικές. Τό σπουδαιότερο, διότι δέχεσαι ὅτι κι ἐσύ 
ἔχεις πράξει ἀκόμη χειρότερες ἀδικίες, ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνες 
κουταμάρες, ἀσυναισθησίες ἀλλά καί ἀναισθησίες μέ ἐγωι-
σμό ἐξωφρενικό. Τότε μετράει. Τότε συγχωρεῖς, τότε λύνεις 
δεσμά καί ἀποδεσμεύεσαι. Πονώντας. E

«Ὁ πόνος εἶναι τό εὔκρατο κλίμα γιά τήν καλλιέργεια καί 
ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς ζωῆς». 

Μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης
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        νας  μοναχός  ζοῦσε  σ’ ἕνα  κοινόβιο  μοναστήρι  ὡς 
           ἡσυχαστής, ἀλλά πολύ συχνά τόν κυρίευε τό  πάθος τῆς 

ὀργῆς. Σκέφτεται, λοιπόν, καί λέγει στόν ἑαυτό του: «Θά φύγω 
ἀπό τοῦτο τό μοναστήρι καί θά πάω ν’ ἀσκητεύσω μόνος μου 
ὡς ἀναχωρητής· κι ἐκεῖ, ἅμα δέν ἔχω καμιά σχέση μέ κανέναν 
καί ἡσυχάζω μόνος μου, θά πάψει νά μ’ ἐνοχλεῖ καί τό πάθος τῆς 
ὀργῆς».

Ἔφυγε, λοιπόν, ἀπό τό μοναστήρι καί πῆγε καί βρῆκε μία 
σπηλιά, ὅπου προσπάθησε νά ζήσει μόνος του. Καί μία μέρα, 
βγῆκε νά γεμίσει τό σταμνί του μέ νερό· τό γέμισε καί τό 
ἀκούμπησε κάτω, ἀλλά ξάφνου τό βλέπει ν’ ἀναποδογυρίζει. 
Τό σήκωσε καί τό γέμισε γιά δεύτερη φορά, μά ἐκεῖνο ἀνα-
ποδογυρίστηκε ξανά.  Θύμωσε τότε, τό ἅρπαξε καί τό ’καμε 
κομμάτια.

Ὅμως, σέ λίγο, ὅταν ἦρθε στά σύγκαλά του, κατάλαβε 
πώς ὅλ’ αὐτά εἶναι καθαρός ἐμπαιγμός του ἀπό τό δαίμονα, 
καί εἶπε πάλι μέσα του:

«Βλέπεις ἑαυτέ μου; Ἦρθες νά ζήσεις μοναχός σου ὡς 
ἀναχωρητής, μά πάλι νικήθηκες. Πήγαινε, λοιπόν, καί πάλι 
νά ζήσεις στό κοινόβιο. Διότι, ἑαυτέ, ὅπου καί νά πᾶς, πρέ-
πει ν’ ἀγωνίζεσαι καί νά ὑπομένεις»! Καί μέ τή βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, σηκώθηκε πάλι κι ἐπέστρεψε στό κοινόβιό του. E

OpOY KAI NA pAME

TON EAYTO MAS KOYBALAME

Ἀπό τό Γεροντικό

E
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    κέφτομαι πώς ἔπρεπε νά περάσουν χρόνια, γιά νά
        ὑποψιαστοῦμε πώς παράστεκε δίπλα μας ἡ πολ-

λαπλῶς ἁγιασμένη ὁροσειρά τοῦ Πενταδακτύλου, ὡς «τό 
βουνό τῆς Παναγίας», μέ ὅλους τούς ἁγίους του καί ἐξόχως 
μέ ὅλα ἐκεῖνα τά μοναστήρια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά 
μᾶς φρουροῦν κατά τρόπο μυστικό καί στοργικό. Καί ἐσχά-
τως, σκέφτομαι, μέ ὅλους τούς νεομάρτυρες τῆς εἰσβολῆς.

Μένω μόνο στά μοναστήρια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
στόν Πενταδάκτυλο: Παναγία Ἐλεούσα στήν Καρπασία, 
Παναγία Περγαμηνιώτισσα στήν Ἀκανθοῦ, Παναγία Με-
λανδρύνα ἀνατολικά τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, Ἀχειροποίητος 
στήν ἀρχαία Λάμπουσα, πού τήν ἐπισκεπτόμαστε καί προ-
σκυνούσαμε παιδιά. Ἔτσι καί στή Λιθράγκωμη ἡ Παναγία 
ἡ Κανακαριά. Κι ἀνάμεσά τους ἡ Παναγία τῆς Καντάρας, μέ 
τούς μοναχούς ἐκείνους πού μαρτύρησαν καί πού ἑορτάζουμε 
στίς 19 Μαΐου, ἡ Παναγία τοῦ Τοχνιοῦ, ἔξω ἀπό τίς Μάνδρες 
Ἀμμοχώστου, στά ἀνατολικά, ἡ Παναγία ἡ Ὑπάτη, δυτικά 
τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἀντιφωνητῆ Χριστοῦ, πάνω ἀπό τό χω-
ριό Ἅγιος Ἀμβρόσιος, ἡ Παναγία ἡ Ἀψινθιώτισσα, ἕνα μονα-
στήρι πού ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα τῆς μεσαιωνικῆς 
Κύπρου, πού κατά τόν χρονικογράφο τοῦ 15ου αἰώνα Γεώρ-
γιο Βουστρώνιο σ’ αὐτό εἶχε μεταβεῖ γιά ἀποχαιρετιστήριο 

H pANAGIA ENOIKOS 
STHN AGIASMENH

OROSEIRA TOY pENTADAXTYLOY

S
Νίκου Ὀρφανίδη
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προσκύνημα, μαζί μέ ὅλο τό σῶμα τῶν εὐγενῶν, ἡ τελευταία 
βασίλισσα τῆς Κύπρου, ἡ Αἰκατερίνη Κορνάρο, ἡ Παναγία 
ἡ Ἀσπροφορούσα στό μαγευτικό ἀββαεῖο τοῦ Πέλλα Πάις, ἡ 
Παναγία ἡ Γαλατερούσα ἤ Στάζουσα πιό πέρα στόν Καραβά, 
κι ἡ Παναγία ἡ Κρινιώτισσα, στή Λάπηθο, κι ἡ Παναγία τῶν 
Καθάρων, στήν νότια πλαγιά τῆς κορφῆς Κόρνος, δυτικά 
τοῦ χωριοῦ Λάρνακας τῆς Λαπήθου. Μοναστήρια ὅλα αὐτά. 
Καί σκέφτομα καί τήν Παναγία τῶν Περβολιῶν στό Δίκωμο, 
τόσα καί τόσα διάσπαρτα ξωκκλήσια καί παρεκκλήσια καί 
ναούς ἐνοριακούς στά σκαρφαλωμένα στόν Πενταδάκτυλο 
χωριά μας, μέσα στό κύμα τό ἁλμυρό καί τά ἀνθοφορούντα 
δάση καί πλαγιές. Καί στό μέσον ὁ Χριστός Ἀντιφωνητής, μέ 
ἐκεῖνες τίς ἐκπληκτικές τοιχογραφίες καί ἁγιογραφίες. Καί ὁ 
Ἅγιος Χρυσόστομος. Καί σκέφτομαι, ἀκόμα, πώς ἐμεῖς στήν 
Κυθρέα εἴχαμε ψηλά στόν Πενταδάκτυλο τήν Παναγία τήν 
Πλατανιώτισσα, πού τή λειτουργοῦσαν οἱ παπποῦδες μας 
μία φορά τό χρόνο καί πού τά ἐρείπιά της μᾶς ἀκολουθοῦσαν 
μυστικῶς. Ἔτσι οἱ ἱερεῖς  ἀπό τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρονί-
κου ἀνέβαιναν στό βουνό, καί ἀνέπεμπαν, ἑορτάζοντες, μέσα 
στό δάσος φωνές καί ὕμνους αἰνέσεως στήν Ὑπεραγία Θεο-
τόκο. Καί ἐκεῖνο τό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Θεοτόκου 
καί τήν Παναγίας τῆς Χαρδακιώτισσας, μέ τήν ἱστορική της 
εἰκόνα.

Σκέφτομαι, λοιπόν, πώς ὅλα αὐτά μᾶς ἀκολουθοῦν – καί 
θά μᾶς ἀκολουθοῦν εἰς τόν αἰώνα – ὡς ψηλαφητή μαρτυρία 
τῆς Ἑλληνορθόδοξης παρουσίας μας σέ τόπους ἁγιασμοῦ καί 
χάριτος. E
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       ώρα τό θέρος, ὅσους ἔχουν τό μεγάλο προνόμιο νά
              καταφεύγουν σέ ἤρεμους καί μακράν τοῦ θορύβου καί 

τῆς «βοῆς τῶν γεγονότων» τόπους, ὁ Θεός τούς δωρίζει πο-
λύτιμα δῶρα τῆς Ἀγάπης Του καί τούς ἀναπαύει μέ προνομιακό 
τρόπο: ἐκεῖνο, δηλαδή, τῆς ἐμβιωμένης σιωπῆς πού συντρέχει 
τήν ψυχή ὥστε νά ἀποτοξινωθεῖ ἀπό τίς ποικίλες τῆς καθημερι-
νότητος ἰοβόλες ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες τήν πληγώνουν καί, περισ-
σότερο, τήν ἀρρωσταίνουν, μέ πρῶτο ἐπιθετικό ἐχθρό τό ἄγχος, 
ἀλλά καί τήν ἀπώθηση πολλῶν καί ποικίλων ἐναντιώσεων, πού 
ἐπιφέρουν ἕνα σωρό φθορές καί διαταράξεις στόν ψυχισμό μας. 
Γι᾿ αὐτό καί οἱ διακοπές, ὡς καιρός ἀνασυγκρότησης καί προ-
γραμματισμοῦ, εἶναι μιά περιούσια περίοδος πού ξαποσταίνει 
τό  εἶναι καί συνάμα τό θεραπεύει ἐπουλώνοντας πληγές πού ἡ 
σκληρή καθημερινότητα ἀφήνει πάνω μας. 

Ἔτσι οἱ διακοπές καθίστανται μιά ἀναρρωτική ἀναμφίβολα 
περίοδος, πού τήν χρειάζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀρκεῖ νά ἀξιο-
ποιεῖ τίς μέρες αὐτές «μέ σύνεσιν» κι ὄχι νά τίς χαλαλίζει σέ 
φθοροποιές ἐνέργειες καί δραστηριότητες, π.χ. ξενύχτια μέ κραι-
πάλες, κουραστικές ἡμερήσιες περιπέτειες χωρίς προγραμματι-
σμό καί ἀνάπαυση. Δέ γνωρίζω πόσοι ἔχουν σταθεῖ δίπλα στήν 
ἀκροθαλασσιά κάποια θερινή κι ἥσυχη νύχτα, ν᾿ ἀνασαίνουν 

H AXRANTH SIVpH THS UERINHS NYXTAS
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τήν εὐωδιά τῆς θάλασσας καί ν᾿ ἀφουγκράζονται τόν ἥσυχο 
κυμματισμό της πού φτάνει ἴσαμε ἔξω καί μοιάζει μέ ἀργό φυλ-
λομέτρημα βιβλίου. Κι εἶναι ὄντως ἕνα φυλλομέτρημα τοῦ βίου 
αὐτές οἱ στιγμές σιμά στήν ἀκροθαλασσιά μέ τή μοναξιά τῆς θε-
ρινῆς νύχτας ὡς ἄλλο ἔνδυμα τῆς γυμνῆς  ψυχῆς. Μιά αὐτοανά-
λυση θά τήν ἔλεγα, πού, δυστυχῶς, λίγοι τήν ἀποζητοῦν ἤ τήν 
ἐπιχειροῦν, γιατί τά γρανάζια τοῦ ἔναγχου βίου δέ σταματᾶνε, 
μήτε στίς διακοπές. Βλέπεις ἡ πόλη, ἡ καθημερινότητα, ἡ σκλη-
ρότητα τῶν καιρῶν μας κατευθύνουν τούς ἀνθρώπους σέ δρό-
μους ἀνησυχίας καί σέ ἀναζητήσεις πρόχειρης ψυχαγωγίας κι 
ὄχι θεραπεῖες τοῦ πληγωμένου ψυχισμοῦ. Κι αὐτό ἴσως εἶναι καί 
σημεῖο τῶν καιρῶν μας: τό ὅτι δέν προλαβαίνουν οἱ ἄνθρωποι 
τοῦ σήμερα, οἱ ἐγλωβισμένοι στήν καταιγίδα τῶν εἰκόνων, νά 
κοιτάξουν καί τή δικιά τους εἰκόνα. Κάτι δηλαδή πού μέ γενναι-
οδωρία προσφέρει ἡ σιωπή τῆς θερινῆς Νύχτας. E
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      δρασε κατά τόν 6ο αἰώνα καί  ἀνήκει  
    στήν ἰδιαίτερη κατηγορία τῶν "παρα-

φρόνων" ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἀποκλήθηκαν 
σαλοί - τρελοί, διότι λειτουργοῦσαν μέ πα-
ράδοξο τρόπο γιά νά ἐπιτύχουν τό σκοπό 
τους. Καταγόταν ἀπό τήν Ἔδεσα τῆς Μεσο-
ποταμίας. Κάποτε, τήν ἡμέρα τῆς Ὕψωσης 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μαζί μέ τό φίλο του Ἰω-
άννη, ἐπισκέφτηκαν τά Ἱεροσόλυμα γιά νά 

προσκυνήσουν καί νά ἑορτάσουν. Ἐπισκεπτόμενοι ὅμως τά μέρη 
τῆς Ἱεριχοῦς ἐντυπωσιάστηκαν ἀπό τό πλῆθος τῶν μονῶν, μέ 
ἀποτέλεσμα νά ὁδηγηθοῦν στή μονή τοῦ Ἁγίου Γερασίμου. 

Εἴκοσι χρόνια ἀργότερα ἀποχωρίστηκαν. Ὁ Ἰωάννης παρέ-
μεινε στήν ἀπομόνωση, ὁ δέ Συμεών ἀποφάσισε νά εἰσέλθει στόν 
κόσμο γιά νά βοηθήσει. Ἀρχικά προσκύνησε τούς Ἁγίους Τό-
πους, ὅπου καί παρέμεινε γιά κάποιο διάστημα καί ἐν συνέχειᾳ 
ἐπέστρεψε στήν Ἔδεσσα, ὅπου καί ἐμφάνισε τίς ἰδιότητες τοῦ 
Σαλοῦ. Μερικά παραδείγματα ἀπό τόν ἐκκεντρικό τρόπο ζωῆς 
του μᾶς ἀναφέρει ὁ βιογράφος του ἐπίσκοπος Κύπρου καί Νεα-
πολέως, Λεόντιος (+620). Σύμφωνα μέ τό Λεόντιο, μία Κυριακή, 
κατά τήν ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας ἐπιδόθηκε στό νά ρίχνει ἀπό τόν 
ἄμβωνα καρύδια στίς γυναῖκες καί νά σβήνει τίς καντῆλες τοῦ 
ναοῦ. Βγαίνοντας μάλιστα ἀπό τό ναό, ἀναποδογύρισε τά τραπέ-
ζια τῶν μικροπωλητῶν, οἱ ὁποῖοι τόν ξυλοκόπησαν. Ἄλλοτε ἔγινε 

E
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ὑπηρέτης σέ πανδοχεῖο, ὅπου κατηγορήθηκε γιά κλοπή καί ἐδά-
ρη ἀνηλεῶς, ἐνῶ ἄλλοτε γιά νά προσφέρει θυμιατήριο προσέφερε 
τά γυμνά του χέρια γιά νά τοποθετηθοῦν ἀναμμένα κάρβουνα. Σέ 
μία ἀκόμα χαρακτηριστική περίπτωση προσποιήθηκε ὅτι εἶχε σαρ-
κικό πόθο μέ ἀποτέλεσμα νά "ἐπιτεθεῖ" σέ μία παντρεμένη κοπέλα 
μέσα στό σπίτι της, παρουσία τοῦ ἄνδρα της, ὥσπου τόν ἔδιωξε 
ξυλοκοπώντας τον, πράγμα πού φρόντισε νά μαθευτεῖ σέ ὅλη τήν 
πόλη. Ἐπίσης πολλές φορές συναναστρεφόταν πόρνες καί χόρευε 
μαζί τους στούς δρόμους, ἐνῶ, παρότι ὑπῆρξε αὐστηρός ἀσκητής 
ἔτρωγε κρέας προκλητικά ἀκόμα καί τή Μεγάλη Πέμπτη.

Ὁ Ἅγιος Συμεών ἦταν φανερό πώς εἶχε χαρίσματα ἁγιότη-
τας, ὅπως τό ἰαματικό, τό προορατικό, τό διορατικό, τό χάρισμα 
τῆς καθαρῆς προσευχῆς καί τῶν δακρύων, ἀλλά ὁ ἴδιος ἀποφά-
σιζε νά διασύρει τόν ἑαυτό του, ἀποφεύγοντας τήν ὑπόληψη καί 
τιμή τῶν συμπολιτῶν του, ξυπνώντας τους ταυτόχρονα ἀπό τό 
λήθαργο τῆς χαλαρότητας καί χλιαρότητας. Προτιμοῦσε νά 
τόν περνοῦν γιά μισότρελο μοναχό, παρά ὡς ἅγιο, μέ σκοπό νά 
φανερώσει τό πνεῦμα τῆς ἐκκλησίας, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ὑπέρβαση 
τοῦ νόμου στή ζωή τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος, ὁ ὁποῖος 
ἦταν μέλος αὐτῆς τῆς βασιλείας, παρότι συναναστρεφόταν 
πόρνες, "οὐδαμῶς ὑπό τούτων ἐμολύνετο". Ὁ Ἅγιος ἔτσι κέρ-
διζε τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἁμαρτωλῶν καί τῶν δυστυχισμένων. 
Ἔσωζε γυναῖκες πού ζοῦσαν σέ πορνεῖα, μέ τό νά τίς ὁδηγεῖ σέ 
νόμιμο γάμο ἤ ἀκόμα καί στό μοναχισμό.

Ἀφοῦ τελικῶς ἐνημέρωσε τόν φίλο του Ἰωάννη ὅτι θά πεθά-
νει, κρύφτηκε σέ καλύβα γιά νά μήν ταφεῖ μέ θρησκευτικές τι-
μές. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 21 Ἰουλίου.  E
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Κυριάκου Χαραλαμπίδη

ἶχε τριακόσια στρέμματα ὑπό κατοχήν
καί τόν πατέρα της στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς.

Θά παντρευόταν εὐτυχῶς ἕνα καλό παιδί.

Κατά τήν τελετή τοῦ μυστηρίου
δέν πρόσεξε κανένας τόν πατέρα της.
Μπῆκε ἀπ’ τό νάρθηκα κρυφά καί στάθηκε
πίσω ἀπό μία κολόνα καί καμάρωνε.
Ὕστερα σκούπισε μέ τό μανίκι του
τό ξεσκισμένο καί φτωχό του δάκρυ.
Τόν πήρανε γιά ἠλίθιο τοῦ χωριοῦ 
καί τόν ἀφήκανε στήν ἡσυχία του.

Τελειώνει ὁ γάμος, καί νά χαίρεστε τά στέφανα.
Παίρνουν κουφέτα καί λουκούμια, μπαίνουν
καθένας στ’ αὐτοκίνητό του, χάνονται.

Ὁ στοργικός πατέρας πάει κι αὐτός
στήν Πράσινη Γραμμή, περνᾶ σκυφτός
παίρνει ξανά τή θέση του στό χῶμα.


