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  ριστέ, «ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον», πού γιά χάρη μου 
στάθηκες γυμνός μπροστά στόν Πιλάτο, ντύσε με μέ τή Χάρη Σου 
πού ἐνδυνάμωσε τούς Ἁγίους καί κατανίκησαν αὐτόν τόν κόσμο τῆς 
διαμάχης. Εἴθε ἡ Θεότητά σου, Κύριε, νά εὐαρεστηθεῖ μαζί μου καί νά 
μέ ὁδηγήσει πέρα ἀπό τόν κόσμο, ὥστε νά εἶμαι μαζί Σου.  Ὦ Χριστέ , 
πού τά πολυόμματα Χερουβείμ εἶναι ἀδύνατο νά ἀντικρίσουν τή δόξα 
τῆς ὄψης Σου, καί ἀπό ἀγάπη δέχθηκες καταπρόσωπο τόν ἐμπτυσμό, 
ἀφαίρεσε τήν αἰσχύνη ἀπό τό πρόσωπό μου καί χάρισέ μου ἕνα καθά-
ριο πρόσωπο ἐνώπιόν Σου τόν καιρό τῆς προσευχῆς. E
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TO AORATO UAYMA

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους

             ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά βεβαιώσει τήν πίστη
           μέσα του πρός τόν ἀπρόσιτο Θεό καί τίς ἐνέργειές 

Του τόν ὁδηγεῖ στό νά ἐπιζητεῖ τό θαῦμα ἤ νά τό μεγαλοποιεῖ 
ἤ, ἀκόμα, καί νά τό δημιουργεῖ.  Μέ τήν ἔννοια αὐτή τό θαῦμα, 
ὡς θαυμαστό γεγονός, συναντᾶται σέ ὅλες τίς θρησκεῖες.

Στήν Καινή Διαθήκη οἱ διάφορες θεραπεῖες ἀσθενῶν, ἀνα-
στάσεις νεκρῶν καί ἄλλες ἐκφράσεις ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καί 
τῶν Ἀποστόλων πρός τόν πονεμένο λαό ὀνομάζονται σημεῖα.  
Τό θαῦμα προκαλεῖ θαυμασμό, ἔκπληξη, ἐνῶ τό σημεῖο δείχνει 
κάτι, δηλαδή τήν ἤδη ὑπάρχουσα Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅπου δέν 
κυριαρχοῦν τά ἀποτελέσματα τῆς φθορᾶς.

Ἡ πρόκληση τῶν Φαρισαίων καί Γραμματέων πρός τόν Ἰη-
σοῦ Χριστό «θέλομεν ἀπό σοῦ σημεῖον ἰδεῖν» (Ματθ. 12,38) 
δέν βρῆκε ἀνταπόκριση.  Τό ὅποιο «σημεῖον» ὅταν γίνεται 
«θαῦμα» ἀναγκάζει τόν ἄνθρωπο νά τό ἀποδεχτεῖ κι ἄρα τοῦ 
στερεῖ τήν ἐλεύθερη σχέση του μέ τό Θεό, πού εἶναι ἡ οὐσια-
στική πίστη.  Ἀσφαλῶς ὁ Χριστός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ 
ἀνθρώπου, πού τοῦ ἔδωσε ὡς δῶρο, καί δέν τήν παραβιάζει 
ἀκόμα κι ἄν προκαλεῖται.

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς «στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» 
(Ά  Τιμ. 3,15), δέν μπορεῖ νά ἐνθαρρύνει τά «θαύματα» γιά 

H 



4

νά πείσει, συμπεριφερόμενη διαφορετικά ἀπό τόν ἱδρυτή της.  
Ἄλλωστε, ὅλη ἡ ζωή της εἶναι ἀπό μόνη της ἕνα «θαῦμα» πού 
στηρίζεται στό θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου της κι 
ἀλλοίμονο ἄν ἀναζητᾶ ἄλλους τρόπους νά πείσει γιά τήν Ἀλή-
θειά της.

Ἡ ἀπουσία «ἀποδείξεων» γιά τήν ὕπαρξη, παρουσία ἤ ἐνδι-
αφέρον τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης Του πού συμβα-
δίζει μέ τό σεβασμό τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου.  Ἡ ἀγάπη 
Του θά ’ταν ἐλλειμματική ἄν μᾶς ἀνάγκαζε, γιά τό «δικό μας 
καλό», νά Τόν πιστέψουμε.  Οὔτε ἡ Ἀνάστασή Του, τό παγκό-
σμιο αὐτό γεγονός πού ἄλλαξε τή ζωή ἑκατομμυρίων ἀνθρώ-
πων, δέν μπορεῖ ν’ ἀποδειχτεῖ.  Οὔτε, βέβαια, καί ν’ ἀποδειχτεῖ 
ὅτι δέν εἶναι γεγονός.

Ἡ ἐσωτερική ἀλλαγή – μετάνοια τῶν ἀνθρώπων πού φαί-
νεται στή ζωή τους, ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, σέ 
κάθε Θεία Λειτουργία, σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, ἡ Χάρις τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος πού ἔρχεται «διά τῶν εὐχῶν τοῦ πρεσβυτε-
ρίου» στό νερό, στό λάδι, στά ὑλικά πράγματα, καί τά μετα-
ποιεῖ σέ ἁγιασμό, εὐχέλαιο καί ὅ,τι ἄλλο ἁγιάζεται, δέν ἀποδει-
κνύεται.  Εἶναι ὅμως γιά τούς πιστούς βεβαιότητα πού τή ζοῦν 
καί τή χαίρονται, ὅπως ζοῦν καί χαίρονται τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου τους.  Ποιός μπορεῖ ν’ ἀμφισβητήσει τό βίωμα ἑκατομ-
μυρίων ἀνθρώπων;

Στήν ταπείνωση καί στήν ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς γνωρίζε-
ται ὁ «ἄλλος κόσμος» καί ἀποκαλύπτεται τό «ἀόρατο θαῦμα» 
πού παραπέμπει στό «σημεῖο» τῆς παρουσίας τοῦ ζῶντος 
Θεοῦ.  E
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      ταν ἀγαπᾶς κάποιον, τόν νοιώθεις ζωντανό μπροστά σου.
        Μοναξιά νοιώθει αὐτός πού δέν ἀγαπᾶ, καί ἡ μοναξιά 

γίνεται μεγαλύτερη, ὅταν θέλω νά μέ ἀγαποῦν. Οἱοσδήποτε 
ἄνθρωπος, εἴτε βασιλιάς, εἴτε ζητιάνος εἶναι, μόλις θελήσει νά 
τόν ἀγαποῦν, θά δεῖτε ὅτι ἀμέσως θά νοιώσει μοναξιά. Μόλις 
ἀρχίσει νά ἀγαπᾶ, ὄχι μέ ἀγάπη ἀνθρώπινη ἀλλά ἐν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ, ἀρχίζει νά φεύγει ἡ μοναξιά καί ἀνακαλύπτει πώς ὅλη ἡ 
Ἐκκλησία, οἱ πάντες, εἶναι μαζί του.   E

Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

O

       ρέπει νά δεινοπαθήσεις γιά νά ἀποκτήσεις τήν εἰρήνη.
         Αὐτός πού θέλει νά εἶναι ἀρεστός στό Θεό ὀφείλει νά 

περάσει ἀπό δοκιμασίες.
Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
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        διάλογος δέν εἶναι συζήτηση. Διάλογος γίνεται μεταξύ
     ἀνθρώπων ὄχι μεταξύ συστημάτων. Καί μεταξύ ἀνθρώ-

πων ὁ διάλογος εἶναι πρίν ἀπ’ ὅλα συνάντηση. 
Στό διάλογο πηγαίνουμε ὄχι γιά νά ποῦμε ἤ νά διδάξου-

με κάτι: αὐτό θά ἦταν μονόλογος ἤ θά καταντοῦσε διάλογος 
κουφῶν. Πηγαίνουμε γιά νά συναντήσουμε κάποιον ἄλλο, 
πού τόν δεχόμαστε ὅπως εἶναι, θέλουμε νά τόν γνωρίσουμε 
καλύτερα, νά τόν ἀκούσουμε, νά μάθουμε γι’ αὐτόν. Καί βέ-
βαια νά τοῦ συστηθοῦμε, νά τοῦ ποῦμε γιά μας, γιά τή ζωή 
μας, τίς πεποιθήσεις μας, τούς φόβους μας, τίς ἐλπίδες μας. 

Ἀρχ. Παύλου Ἐγγλεζάκη

O  
O DIALOGOS VS SYNANTHSH
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Στό διάλογο πηγαίνουμε μέ φιλική διάθεση, γιά νά κάνουμε 
φίλους. Ἡ στάση αὐτή τῆς δεκτικότητας καί τοῦ ἀνοίγματος 
εἶναι ὄχι μόνο ἡ ὀρθή χριστιανική στάση, πού ὑπαγορεύεται 
ἀπό τή μεγάλη ἐντολή τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἀλλά κατ’ 
ἐξοχήν καί ἡ στάση τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου πού ἔχει 
ὑπερβῆ τίς καχυποψίες, τίς φοβίες καί τή στατικότητα τοῦ 
ἀπαίδευτου καί φανατικοῦ. 

Ἡ σύγχρονη τεχνολογία καί ἡ νέα ἐπιστήμη ἔχουν κάνει 
τόν πλανήτη μας πολύ μικρό, πρός τό παρόν μᾶς δίνεται μόνο 
μία Γῆ γιά νά ζήσουμε, καί θά πρέπει κάποτε νά θελήσουμε 
νά καταλάβουμε πώς τά πράγματα πού μᾶς ἑνώνουν μέ τόν 
πλησίον μας, ὁποιοσδήποτε κι ἄν εἶναι αὐτός (ὁ Κινέζος, ὁ 
Ἐσκιμῶος, ὁ συμπατριώτης μας τῆς ἄλλης ἰδεολογίας ἤ κόμ-
ματος ἤ πίστεως), εἶναι πιό πολλά ἀπό αὐτά πού μᾶς χωρίζουν. 
Ὁ ἀληθινός χριστιανός, ὄντας ὁ ἴδιος κατά τό πνεῦμα τοῦ Κυ-
ρίου του οἰκουμενικός καί παγκόσμιος ἄνθρωπος, προσπαθεῖ 
ὅσο μπορεῖ νά βοηθήσει τήν ἀμοιβαία γνωριμία καί συνύπαρ-
ξη τῶν ἀνθρώπων, χωρίς καθόλου νά «κάνει ὑποχωρήσεις» 
ἤ νά ἀρνῆται ἤ ν’ ἀποκρύβει τήν Ἀλήθεια τήν ὁποία πιστεύει 
καί πρός τήν ὁποία βαδίζει. Καί χωρίς βέβαια νά νομίζη ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ χριστοῦ ἐξαντλεῖται σ’ αὐτή τή διακονία μόνο 
καί ἄλλο σκοπό ἤ λόγο ὑπάρξεως δέν ἔχει. Ὁ πιστός δέν ξεχνᾶ 
ὅτι τό ἕνα καί μοναδικό οὗ ἐστι χρεία» εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ καί αὐτήν «ζητᾶ πρῶτον».  E
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           Γάλλος συγγραφέας Ἀνρί ντέ Μοντερλάν ἔγραψε
           χαρακτηριστικά κάπου στό ἔργο του «Ὁ Καρδι-

νάλιος τῆς Ἱσπανίας» ὅτι «τά φιλάνθρωπα ἔργα του τόν 
ἀπαλλάσσουν ἀπό τήν φιλανθρωπία…»! Ὁλοφάνερα μέ τό 
λόγο αὐτό ἀναφέρεται στήν περίπτωση ἐκείνη ὅπου μία «φι-
λάνθρωπη» πράξη γίνεται ἁπλῶς καί μόνο γιά νά μᾶς δώ-
σει τό ἄλλοθι τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος δέν παραμελεῖ 
τό ἔργο τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Μέ ἄλλα λόγια, στίς 
περιπτώσεις ἐκεῖνες ὅπου, ἡ λεγόμενη ἔμπρακτη ἀγάπη μας 
δέν ἐκδηλώνεται ἀπό περίσσευμα ἀγάπης, ἀλλά γίνεται πρός 
τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, πρός αὐτοεπιβεβαίωση, γιά νά 
δώσει σέ ψυχολογικό καί συναισθηματικό ἐπίπεδο τήν ψευ-
δαίσθηση τοῦ καθωσπρέπει χριστιανοῦ. 

Κάθε φορά πού τίθεται τό θέμα τῆς φιλανθρωπίας προβάλ-
λεται ἔντονα τό ἐρώτημα «ἡ Ἐκκλησία τί κάνει;» καί αὐτό 
εἶναι ὅ,τι πιό μειωτικό καί ἀπαξιωτικό μπορεῖ νά εἰπωθεῖ γιά 
τήν Ἐκκλησία. Γιατί ταυτίζεται ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στόν 
κόσμο μέ μία ὑλική, ἴσως καί συναισθηματική ἤ πολιτιστική 
φροντίδα καί συνεισφορά. Πέραν αὐτοῦ τοῦ φυσιοκρατικοῦ 
καί κοινωνικοῦ ρόλου, θεωροῦν κάποιοι ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν 
ἔχει λόγο ὕπαρξης. 

π. Νικόλαου Χριστοδούλου

O
OTIDHpOTE XVRIS AGApH EINAI UANATOS
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Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει μία καί μόνο φιλάνθρωπη πράξη, 
τήν ἐκκλησιαστική, τήν εὐχαριστιακή. Ἀκόμη περισσότερο, 
ἡ φιλανθρωπία γιά τήν Ἐκκλησία ἔχει ὀντολογικές διαστά-
σεις, συνδέεται ἄμεσα μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ὁ 
Χριστός, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία (πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός 

παρατεινόμενος στούς αἰῶνες), δέν στοχεύει σέ κάποιες ἀπο-
μονωμένες καλές πράξεις, οἱ ὁποῖες θά λύσουν μόνο προσω-
ρινά τό πρόβλημα τοῦ συνανθρώπου μας. Ἡ φιλανθρωπία 
στοχεύει στή σύνδεση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Νά διδά-
ξει στόν ἄνθρωπο νά ἀντλεῖ τήν ὕπαρξή του ἀπό τόν Θεό. Σέ 
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αὐτή τήν προοπτική, ἡ ἀνθρώπινη φύση παύει νά εἶναι αὐτο-
σκοπός ἀλλά γίνεται τόπος φανέρωσης τῆς θείας παρουσίας, 
ἀναίρεσης τοῦ θανάτου, φανέρωσης τῆς προσωπικῆς ἀθανα-
σίας. Οἱ «ἀγάπες», «οἱ κοινές τράπεζες», πού συνήθως προ-
βάλλονται ὡς ἡ ἀπόλυτη πράξη φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἀποτελοῦσαν προέκταση τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἦταν 
μία ἄλλη ἔμπρακτη ἐπιβεβαίωση τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ, ὅτι 
«ἐκεῖνος πού τρώει τό σῶμα μου, ἔχει ζωή αἰώνιο». 

Ὁ Χριστιανός, στό βαθμό πού γίνεται Ἐκκλησία καί συ-
μπεριφέρεται ἐκκλησιαστικά, ἀγαπᾶ καί νοιάζεται γιά τόν 
συνάνθρωπό του. Φεύγοντας ἀπό τήν θεία Λειτουργία, με-
ταφέρει τήν ἐμπειρία καί τό λειτουργικό ἦθος ἀθόρυβα στόν 
κοινωνικό του περίγυρο, στούς ἀδελφούς καί συμπολίτες του, 
πολύ περισσότερο στούς ἐχθρούς του. Γίνεται ἔτσι, μία ἀστεί-
ρευτη πηγή δημιουργικότητας, ὑγείας καί προσφορᾶς, ἕνας 
θησαυρός ἀδαπάνητος πού διοχετεύεται μυστικά καί διαποτί-
ζει ὅλες τίς κοινωνικές δομές. Ἡ ρήση τοῦ Γεροντικοῦ «εἶδες 
τόν ἀδελφό σου, εἶδες Κύριον τόν Θεό σου», πλήρως ἐναρμο-
νισμένος μέ τό λόγο τοῦ Χριστοῦ στό εὐαγγέλιο τῆς κρίσεως, 
γίνεται γνώμονας ζωῆς. Χωρίς ὑποχρέωση, χωρίς ψυχανα-
γκασμό, μέσα σέ ἕνα γνήσιο πνεῦμα ἐλευθερίας καί ἀγάπης. 
Μίας ἀγάπης πού μεταγγίζει ἔμπνευση, χαρά, ζωή! Γιατί κα-
μιά πράξη φιλανθρωπίας δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ἀπό μόνη της. 
Γιατί ὁτιδήποτε γίνεται χωρίς ἀγάπη εἶναι θάνατος. E
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             Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός
             μέσα στήν ἱστορία. Στήν Ἐκκλησία κάνουμε διαρκῶς 

λόγο γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πού ἔχει μεγάλη σημασία 
γιά τήν ζωή τοῦ πιστοῦ. Δέν πιστεύουμε σέ κοινωνικές ἐπανα-
στάσεις, ἀφοῦ τό μεγαλύτερο καλό στήν Οἰκουμένη προῆλθε 
ἀπό τήν Ἀνάσταση καί ὄχι ἀπό κάποια ἀνθρώπινη κοινωνι-
κή ἐπανάσταση. Κι ἄν συσχετίσουμε τήν Ἀνάσταση μέ τήν 
ἀληθινή ἐπανάσταση, τότε βρισκόμαστε στήν ἀλήθεια, ἀπό 
τήν ἄποψη ὅτι διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος 
ἐπανῆλθε στήν ἀρχική του θέση καί ἀνέβηκε ἀκόμη ὑψηλό-
τερα. Ἡ λέξη ἐπανάσταση προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ἐπανίστη-

μι, πού σημαίνει 
ἐ π α ν έ ρ χ ο μ α ι 
στήν προηγού-
μενη θέση. Αὐτή 
ἡ ἐπανόρθωση, ἡ 
ἀ ποκ ατάσ τασ η 
τοῦ ἀνθρώπου 
ἔγινε μέ τήν Ἀνά-
σταση τοῦ Χρι-
στοῦ. E

Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου

H
ANASTASH: H ONTVS EpANASTASH
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   γιότης σημαίνει νά ἀφιερώσουμε, νά προσφέρουμε 
     σ   τόν Θεό κάποιον ἤ κάτι πού θά φυλάξουμε, θά ξεχω-

ρίσουμε γι’ Αὐτόν.

Ἁγιότης σημαίνει ἀπελευθέρωση ἤ μᾶλλον ἐλευθερία. 
Ἀπελευθέρωση ἀπό κάποιον ἤ ἀπό κάτι, ἐλευθερία γιά κά-
ποιον ἤ γιά κάτι. Ἰδού μερικές μορφές: 

α) ἀπελευθέρωση ἀπό τό παρελθόν - μετάνοια. 

β) ἀπελευθέρωση ἀπό τό πάθος τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ - ἄσκη-
ση καί θεραπεία. 

γ) ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἀδικία, τή φτώχεια καί ὅλα τά 
κοινωνικά κακά. 

δ) ἀπελευθέρωση - ναί - ἀκόμη καί ἀπό τή φθορά καί τό 
θάνατο - κάτι γιά τό ὁποῖο σχεδόν δέν ὁμιλοῦμε. 

ε) ἐλευθερία νά ἀγαπᾶμε, ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς μας, 
ἐλευθερία νά ἐπιτρέπουμε στούς ἄλλους νά ὑπάρχουν καί νά 
δημιουργοῦν, παρά τίς προσωπικές, πολιτιστικές καί ἄλλες 
διαφορές καί ταυτότητες, ἐλευθερία νά θυσιαζόμαστε γιά 
τούς ἄλλους, ὅπως ὁ Χριστός ἔδωσε τή ζωή του πάνω στό 
Σταυρό. E

Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη

AGIOTHS SHMAINEI ApELEYUERVSH
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    ψυχική ὑγεία δέν ἐπιτυγχάνεται στό χωρισμό ἀλλά
        στήν ἑνότητα, (ἅγ. Ἰω. Κασσιανός) πού ἔχει τή δύναμη 

περισσότερο ἀπό κάθε τί ἄλλο νά μᾶς ἐξασφαλίζει τό ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ. Ἄλλος τρόπος νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει 
παρά διά τοῦ πλησίον (ἅγ. Μακάριος). 

Ἡ σχέση μέ τό συνάνθρωπο εἶναι τό φάρμακο τῆς ζωῆς 
καί τῆς ἀθανασίας· καί μέ τήν ἑνότητα μέ τό συνάνθρωπό του 
ἐπιτυγχάνει τήν τελείωσή του ὁ ἄνθρωπος (Μ. Ἀθανάσιος). 

Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ξέρει νά συνδέεται μέ τό συνάνθρω-
πό του εἶναι τό πιό ἄχρηστο πράγμα (ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος). 
Δέν μπορεῖ νά ἔχει κανένα ὑψηλό φρόνημα, ἀλλά μοιάζει μέ 
τά ἄψυχα πράγματα (ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος) καί ἔχει ἐντελῶς 
παραποιηθεῖ σ’ αὐτόν ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, «ὥστε προνοητέον 
καί μεριμνητέον ἀλλήλων· ἐν γάρ τῇ ἑνώσει τό εἶναι ἔχομεν» 
(ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος). 

Καί αὐτήν ἀκόμη τήν ὕπαρξή του ὁ ἄνθρωπος τήν ἀποκτᾶ 
στήν ἕνωσή του μέ τό συνάνθρωπο, τονίζει ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος, προλαμβάνοντας ἔτσι κατά δέκα πέντε αἰῶνες τόν 
Buber καί τή θέση του «γίνομαι Ἐγώ ὅταν λέω Ἐσύ».E

π. Φιλόθεου Φάρου

H

H OYSIA THS SXESHS



14

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ o AGIOS BARBAROS O LHSTHS

6 MAIOY

      φοῦ διέπραξε πολλά ἐγκλήματα στή
        ζωή του, ὁ Βάρβαρος αὐτός, ἦλθε 
κάποτε εἰς ἑαυτόν καί μετανόησε.  
Τότε καταδίκασε ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό 
του, στήν ἀρχή νά ζεῖ γιά τρία χρό-

νια γονατιστός στά τέσσερα σάν σκυλί καί νά τρώει μαζί μέ 
τά σκυλιά.  Κατόπιν ἔζησε δώδεκα χρόνια στό δάσος χωρίς 
ροῦχα, στέγη ἤ τροφή ἄλλη, ἐκτός ἀπό κάποια χόρτα καί φύλ-
λα τῶν δένδρων.  Ἄγγελοι τοῦ ἀποκάλυψαν ὅτι οἱ ἁμαρτίες 
του εἶχαν συγχωρηθεῖ.

Κάποιοι ἔμποροι πού ταξίδευαν καί διέσχιζαν τό δάσος εἶδαν 
ἀπό μακριά τόν Βάρβαρο καί, νομίζοντας ὅτι ἦταν ζῶο καί 
ὄχι ἄνθρωπος, ἔστρεψαν τά βέλη τους καί τόν κατατρύπησαν.  
Ἐνῶ ψυχορραγοῦσε, τούς ἱκέτευσε νά εἰδοποιήσουν τόν πλη-
σιέστερο ἱερέα.  Ὁ ἱερέας πράγματι ἦλθε καί τόν ἐνταφίασε 
μέ τίς δέουσες τιμές.  Ἀπό τή σορό τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου 
μάρτυρος Βαρβάρου ἀνέβλυσε ἰαματικό μύρο, τό ὁποῖο θε-
ράπευε ποικίλες νόσους καί ἄλγη τῶν ἀνθρώπων. E

Ἁγίου Νικολάου Βελιβίροβιτς

A
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    ό βιβλίο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ,
    τοῦ π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους, πρωτο-

κυκλοφόρησε τό 1994, ἐνῶ ζοῦσαν ἀκόμα 
τά ἀδέλφια του, Βασίλης καί Τρυφωνού. 
Μετά ἀπό 30 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ 
ὁσίου Παναῆ τοῦ ἐκ Λύσης, κυκλοφορεῖ ἡ 
Δ́  ἔκδοση ἐπηυξημένη καί βελτιωμένη κα-
θώς καί μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό. E

Γέροντος Παναῆ ἐκ Λύσης

T
NEA EKDOSH

     ά προσέξεις νά μείνεις στή θέση σου καί νά μήν ἀφήσεις νά
   εἰσχωρήσει μέσα σου ψυχρότητα ἤ ἀντιπάθεια, ἅμα σέ λυ-

πήσει κάποιος καί σέ ταράξει, ἀκόμα καί ἄν ἔχεις δίκαιο. Τοῦτα 
εἶναι παθήματα πού γίνονται μαθήματα καί καταλαβαίνεις ἄν 
προοδεύεις στήν πνευματική ζωή. Μήν περιμένουμε λουκού-
μια... Ὁ χριστιανός μοιάζει μέ τόν μαθητή πού μελετᾶ καί δίνει 
ἐξετάσεις. Ἔ, δίχως νά δοκιμαστοῦμε... Τρέχω, τρέχω καί νομί-
ζω ὅτι πάω καλά μόνος μου. Νά ἔρθουν καί ἄλλοι ἀγωνιστές, 
νά γίνουν ἀγῶνες, νά δοῦμε... Ὁ καλός χριστιανός στίς δοκι-
μασίες ἐξετάζεται. E

N
NEYMATIKES EJETASEIS



Ἀθηναΐδος Σκαρδάση -Μαυρικάκη

OI GEFYRES

Tίς γκρεμισμένες γέφυρες
θά ξαναχτίσουμε!
Τίς γέφυρες
πού μᾶς ἔφερναν μέ σιγουριά
ἀπό τίς στέππες τοῦ ἀτομισμοῦ
στούς ζείδωρους βιότοπους
τοῦ σύ καί τοῦ ἐμεῖς.
Αὐτή ὅμως τή φορά
μέ πιό στέρια ὑλικά θά οἰκοδομήσουμε.
Ἀντί γιά πέτρα μέ τῆς ταπείνωσης τό γρανίτη
κι ἀντί γι’ ἀσβέστη
μέ τήν ἄσβηστη ἀγάπη
πρός τό Θεό καί τό συνάνθρωπο.


