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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΕΑΣ ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ

 

ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 2020 

 Ἡ καθοριστική παροσσία 

«Τό ὄνομα αὐτοῦ… μεκ' ἠμῶν ὁ Θεόσ»  
(Μτ. 1:23) 

 Φζτοσ τά Χριςτοφγεννα κά τά ἑορτάςουμε 

χωρίσ ἐξωτερικοφσ πανθγυριςμοφσ, χωρίσ πολφ-
πλθκεῖσ οἰκογενειακζσ ἤ φιλικζσ ςυγκεντρϊςεισ, 
ἀλλά ἀκόμθ καί χωρίσ κακολικι ςυμμετοχι τῶν 
πιςτῶν ςτίσ λατρευτικζσ ἐκδθλϊςεισ. Συγχρό-
νωσ, ὅμωσ, οἱ περιοριςμοί, λόγω τῆσ πανδθμίασ, κά ἔχουν καί μερι-
κζσ κετικζσ παρενζργειεσ. Ρρίν ἀπό ὅλα εἶναι εὐκαιρία νά 
ἐκτιμιςουμε πόςο τεράςτια ςθμαςία ἔχουν ςτιν πνευματικι καί 
κοινωνικι μασ ηωι τά αὐτονόθτα γιά τοφσ πιςτοφσ  ἡ δυνατότθτα 
νά μεταβαίνουμε ὅποτε ἀποφαςίηουμε ςτοφσ ἱεροφσ ναοφσ, γιά νά 
προςευχθκοῦμε, γιά νά ςυμμετάςχουμε ςτίσ λατρευτικζσ 
ἐκδθλϊςεισ, ςτά ἱερά μυςτιρια τῆσ Ἐκκλθςίασ. Αὐτι τι φορά πρό-
κειται γιά ἕνα ἄλλο εἶδοσ πνευ-ματικῆσ «νθςτείασ» καί ἀςκιςεωσ, 
ποφ ἐπιβάλλεται ἀπό ἐξωτερι-κζσ ςυνκῆκεσ. 

Φζτοσ ἴςωσ μειωκοῦν ἀπό τι μεγάλθ αὐτι ἑορτι τά παράταιρα 
ἐπιχρίςματα ὁ περιττόσ ἐκκωφαντικόσ κόρυβοσ καί τά ἄςχετα 
ςτοιχεῖα ποφ ἔχουν διειςδφςει, μζ κφριο ςκοπό τό κζρδοσ καί τι 
ματαιοδοξία, ἀλλοιϊνοντασ τό ἀλθκινό νόθμα τῆσ μοναδικῆσ 
ἑορτῆσ. Θά γιορτάςουμε μζ ἁπλότθτα, ςτζρθςθ ἀλλά καί πόνο γι' 
αὐτοφσ ποφ ἀπεβίωςαν ὁλομόναχοι καί γι' αὐτοφσ ποφ ἐπεβίωςαν 
μζςα ςτι κλίψθ καί τιν ἀμθχανία, ταλαιπωρθμζνοι ἀπό τίσ ποικί-
λεσ δυςκολίεσ. 
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Ραρ' ὅλθ τιν ἀποξζνωςθ καί τιν ἐρθμιά ποφ μᾶσ ἀπειλεῖ, ςτιν 
ἑορτι τῶν Χριςτουγζννων δεςπόηει πάντοτε τό μοναδικό γεγονόσ, ὁ 
ἐρχομόσ καί ἡ παρουςία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ο Χριςτόσ 
δζν ἔρχεται ςάν ἐπιςκζπτθσ νά μᾶσ χαιρετιςει εὐγενικά καί κατό-
πιν ἀκόρυβα νά φφγει. Ἔρχεται, γιά νά μείνει μαηί μασ. Αὐτό δθλϊ-
νει τό ὄνομα Ἐμμανουιλ, ποφ ςθμαίνει «μεκ' ἠμῶν ὁ Θεόσ». Δζν 
ἔρχεται ςάν δυνάςτθσ, νά μᾶσ ἀφαιρζςει τιν ἐλευκερία, ἐπιβάλ-
λοντασ τό κζλθμά του. Ἔρχεται ςάν βρζφοσ ςυμμεριηόμενοσ τι ςτζ-
ρθςθ, τιν ξενιτειά καί μ' ἕνα ἀδιόρατο χαμόγελο εἰρινθσ καί 
ἐλπίδοσ ἔρχεται νά μείνει μαηί μασ. Θά ἀντιμετωπίςει ὁ ἴδιοσ δοκι-
μαςίεσ, προςβολζσ, ἐχκρότθτεσ, ποφ κά κορυφωκοῦν ςτό Ράκοσ, 
ςυμμετζχοντασ ςτιν ὀδφνθ τῆσ ἀνκρωπότθτοσ. Ἔρχεται, γιά νά μεί-
νει μαηί μασ, ἀμφιςβθτοφμενοσ, διωκόμενοσ, νά μᾶσ ςτθρίξει, νά 
μᾶσ παρθγοριςει μζ τιν ἀναςτάςιμθ ὑπόςχεςι του: «καί ἰδοφ ἐγϊ 
μεκ' ὑμῶν εἰμί πάςασ τάσ ἡμζρασ ἕωσ τῆσ ςυντελείασ τοῦ 
αἰῶνοσ» (Μτ 28:20). Εἶναι μαηί μασ ὄχι μόνον ςτίσ γαλινιεσ φάςεισ 
τῶν ἐπιτυχιῶν, τῆσ καλῆσ ὑγείασ καί τῶν ἁρμονικῶν ςχζςεων μζ 
τοφσ ἄλλουσ. Ραραμζνει μυςτικά μαηί μασ καί ςτίσ κολζσ περιό-
δουσ, ὅταν ἡ κλίψθ, ἡ ἀποτυχία, ἡ ἀςκζνεια καταπονοῦν τιν 
ὕπαρξι μασ. 

Κυρίωσ ἡ κακοριςτικι αὐτι παρουςία πρζπει νά εἶναι ςυνειδθ-
τι καί ςυνεχισ ςτι διαμόρφωςθ καί τόν ἔλεγχο τῶν ςκζψεων, τῶν 
ἰδεῶν, τῶν ἀποφάςεων καί τῶν ἐνεργειῶν μασ. Δζν μποροῦμε νά 
ἱκετεφουμε νά εἶναι παρϊν ςτίσ δφςκολεσ ὧρεσ τῆσ ηωῆσ μασ καί νά 
ἀδιαφοροῦμε γιά τό κζλθμά του ἤ νά τό παρακεωροῦμε ςτι νοο-
τροπία καί τι ςυμπεριφορά μασ ςτιν κακθμερινι μασ ηωι. Ἡ διαρ-
κισ ςυναίςκθςθ τῆσ παρουςίασ τοῦ εἶναι ἡ μόνθ ἱκανι νά μᾶσ 
ὁδθγιςει ςωςτά ςτίσ περιπζτειεσ τοῦ βίου μασ. 

Τιν πολφπλευρθ αὐτι παρουςία καλοφμεκα νά ηιςουμε 
ἐντονότερα, αὐτι τι φορά μζ λιγότερθ ἔπαρςθ γιά τιν ἀνκρϊπινθ 
γνϊςθ, τίσ ἱκανότθτεσ καί τι δφναμι μασ. Μζ περιςςότερθ ἀναηι-
τθςθ γιά τίσ προτεραιότθτεσ τοῦ ἀνκρϊπινου γζνουσ καί ἀλλθ-
λεγγφθ ςζ τοπικό καί παγκόςμιο ἐπίπεδο. Μζ περιςςότερθ ἐλπίδα. 
Εἶναι ςυμβολικό ὅτι τό ἐμβόλιο, ποφ ἀναμζνεται νά δϊςει διζξοδο 
ςτιν πολφπλευρθ αἰχμαλωςία μασ ἀπό τόν κορονοϊό, ἔρχεται ςτι 
ηωι μασ ςάν ἰδιότυπο χριςτουγεννιάτικο δῶρο. 
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Μζςα ςζ αὐτιν τιν ἀτμόςφαιρα τῆσ περίεργθσ ἀπομόνωςθσ 
ποφ μᾶσ ἔχει ἐπιβάλει ἡ πανδθμία, ςτι μοναξιά, τιν ἀγωνία καί 
τόν φόβο, ἄσ ἀντιςτακοῦμε, ἀδελφοί μου, γιορτάηοντασ τά φετινά 
Χριςτοφγεννα μζ προςιλωςθ κυρίωσ ςτι λυτρωτικι παρουςία τοῦ 
ἀκτίςτου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖοσ εἰςζρχεται ςτιν κτιςτι 
δθμιουργία, διατθρϊντασ τόν τελευταῖο λόγο ςτιν πορεία τῆσ ηωῆσ 
μασ καί ὁλοκλιρου τῆσ κτίςεωσ. 

Στιν ἀπροςδιόριςτθ, ἀπρόςμενθ μοναξιά ποφ μᾶσ παγϊνει, ἡ 
μυςτικι παρουςία τοῦ Χριςτοῦ ηεςταίνει τι ςκζψθ καί ηωογονεῖ 
τοφσ πνεφμονεσ. Αὐτό τό αἰςιόδοξο ἄγγελμα τῶν Χριςτουγζννων, 
κακαρό ςάν διαμάντι, χωρίσ ποικίλα ςτολίδια, χρυςόςκονθ καί 
ἐντυπωςιακά περιτυλίγματα, πρζπει φζτοσ ἰδιαίτερα νά ἀναδει-
χκεῖ καί νά βιωκεῖ. Ὄχι ςάν ἁπλι ἀνάμνθςθ ἑνόσ ἀξιαγάπθτου βρζ-
φουσ, ἀλλά ὡσ κακοριςτικό μινυμα ἐλπίδοσ, ὡσ ἡ μοναδικι 
ἔκφραςθ τῆσ ἀγάπθσ, τῆσ παντοδυναμίασ τοῦ Ρατρόσ, τοῦ Κυρίου 
καί Δθμιουργοῦ τοῦ ςφμπαντοσ, ὡσ ἐγγφθςθ τοῦ γεγονότοσ ὅτι δζν 
εἴμαςτε μόνοι ςτιν προςωπικι καί παγκόςμια περιπζτειά μασ οὔτε 
ςτιν πρόςφατθ πανδθμία. 

Αὐτι τιν κακοριςτικι ἐμπειρία ὀφείλουμε ὄχι μόνο νά τιν 
ἐνιςχφςουμε μζςα μασ, ἀλλά νά τι μεταδϊςουμε ὡσ πνευματικά 
ἀντιςϊματα ςτοφσ γφρω μασ. Μζ ςτοργι, μζ ταπείνωςθ, μζ τόν λό-
γο, μζ τι ςιωπι, χωρίσ προκλθτικι οἴθςθ. Δζν εἶναι μόνον ὁ κορο-
νοϊόσ ποφ μεταδίδεται ἀκόρυβα καί δραςτικά. Ρολφ περιςςότερο, 
ἡ πίςτθ ςζ αὐτι τι λυτρωτικι παρουςία μεταδίδεται ἤρεμα καί 
ἀποτελεςματικά ἀπό πιςτό ἄνκρωπο ςζ ἄνκρωπο καί ἀπό ὁμάδα 
ςζ ὁμάδα. 

Τό πιό οὐςιαςτικό, λοιπόν, χριςτουγεννιάτικο δῶρο, ἀδελφοί 
μου, ποφ μποροῦμε νά προςφζρουμε ςτόν ἑαυτό μασ ἀλλά καί 
ςτοφσ γφρω μασ εἶναι ἡ ςυναίςκθςθ καί ἡ μαρτυρία τῆσ παρουςί-
ασ τοῦ Σωτῆροσ Χριςτοῦ ςτιν κακθμερινι μασ πορεία. 

Εὐλογημένα Υριστούγεννα μέ ἀνθεκτική ὑγεία!  
Εἰρηνουόρο καί ὁλόυωτο τό Νέο Ἔτος 2021. 
 

† Ἀναςτάςιοσ 
Ἀρχιεπίςκοποσ Tιράνων, Δυρραχίου καί πάςθσ Ἀλβανίασ   
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ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

Περί 
ἐλεημοσύνης 

«Τα χριματα ποφ φυτεφ-
κθκαν ςτα χζρια των 
φτωχϊν, όχι μόνο κάκε 
χρόνο, αλλά και κάκε θ-
μζρα μάσ δίνουν πνευμα-
τικοφσ καρποφσ, δθλαδι 
παρρθςία προσ τον Θεό, 
ςυγχϊρθςθ αμαρτθμά-
των, ςυντροφιά αγγζλων, 

ςυνείδθςθ αγακι, χαρά πνευματικισ αγαλλίαςθσ, ελπίδα ακαταί-
ςχυντθ, τα καυμαςτά αγακά, τα οποία ετοίμαςε ο Θεόσ γι’ αυτοφσ 
ποφ τον αγαποφν και γι’ αυτοφσ ποφ με κζρμθ και φλογερι ψυχι ε-
πιηθτοφν το ζλεοσ τθσ παρουςίασ του». 

«Ζτςι παντοφ δε ηθτείται το μζτρο τθσ περιουςίασ αλλά το μζ-
τρο τθσ διάκεςθσ. Ο μεγαλόψυχοσ και πλοφςιοσ ςτθ διάκεςθ, και αν 
ακόμθ είναι ο φτωχότεροσ από όλουσ τοφσ ανκρϊπουσ ςε χριματα, 
κα μπορζςει να τουσ ξεπεράςει όλουσ και ςτθν φιλοξενία και ςτθν 
ελεθμοςφνθ και ςε όλθ τθν άλλθ φιλοφροςφνθ, ο μικροπρεπισ και 
φτωχόσ ςτθ διάκεςθ και ποφ είναι κολλθμζνοσ ςτα γιινα, ζςτω και 
αν είναι πλουςιότεροσ απ’ όλουσ, είναι απ’ όλουσ πιο φτωχόσ και 
πιο άποροσ, γι’ αυτό ς’ όλα αυτά διατάηει και υποχωρεί. Και όπωσ 
ςτο φτωχό θ φτϊχεια δεν μπορεί να γίνει κανζνα εμπόδιο για ελεθ-
μοςφνθ εξ αιτίασ του πλοφτου τθσ διάκεςθσ, ζτςι ςτον πλοφςιο δε 
κα μπορζςει κακόλου ο πλοφτοσ να βοθκιςει ςτθ φιλοφροςφνθ εξ 
αιτίασ τθσ φτϊχειασ τθσ διάκεςθσ. Και  

Τα παραδείγματα είναι κοντά μασ, γιατί θ χιρα και με λίγο α-
λεφρι φιλοξζνθςε τον προφιτθ, ενϊ ο Αχαάβ, αν και κατείχε τόςο 
πλοφτο, επικφμθςε και τα ξζνα πράγματα. Ζτςι δεν είναι ο πλοφτοσ 
των χρθμάτων, αλλά ο πλοφτοσ τθσ διάκεςθσ ποφ μάσ παρζχει ευ-
κολία για τθν ελεθμοςφνθ. Γιατί και θ χιρα εκείνθ με δφο μόνο οβο-
λοφσ ξεπζραςε απείρουσ πλοφςιουσ και θ φτϊχεια δεν τισ ζγινε ε-
μπόδιο.   
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Αυτι λοιπόν θ φτϊχεια ζκανε μεγαλφτερθ τθν ελεθμοςφνθ, 
πράγμα ποφ και ο Ραφλοσ λζγει «θ εςχάτθ φτϊχεια τοφσ ξεχείλιςε 
ςε πλοφςια γενναιοδωρία». 

Γιατί δεν πρζπει να εξετάηουμε αυτό, το ότι ζριξε δφο οβολοφσ, 
αλλά ότι, παρ όλο ποφ είχε αυτοφσ μόνο, δεν τοφσ λυπικθκε, αλλά 
πρόςφερε ολόκλθρθ τθν περιουςία τθσ, και γι αυτό πρζπει να τθ 
καυμάηουμε και να τθν επαινοφμε. Δεν χρειάηεται λοιπόν περιου-
ςία, αλλά προκυμία, όταν φιλοξενοφμε ξζνουσ. Ππωσ όταν υπάρ-
χει Αυτι δεν μπορεί να προζλκει καμιά βλάβθ από τθν φτϊχεια, 
ζτςι όταν απουςιάηει δε κα προκφψει κανζνα όφελοσ από τον 
πλοφτο. Γιατί δε ηθτάει απλϊσ φιλοξενία εδϊ, αλλά τθν φιλοξενία 
ποφ γίνεται με προκυμία, με φλογερι ψυχι και κερμι διάκεςθ. 

«H ελεθμoςφνθ είναι θ μθτζρα τθσ αγάπθσ, τθσ αγάπθσ πoυ 
χαρακτθρίηει το Xριςτιανιςμό, πoφ είναι μεγαλφτερθ απ’ όλα τα 
καφματα, με τα οπoία φαίνoνται oι μακθτζσ τoυ Xριςτoφ.  

H ελεθμoςφνθ είναι: 
 φάρμακo για τα δικά μασ αμαρτιματα,  
 ςαπoφνι για τθν ακακαρςία τισ ψυχισ μασ,  
 ςκάλα ςτθριγμζνθ ςτον oυρανό,  
 Αυτι μασ ςυνδζει με το ςϊμα τoφ Xριςτoφ.  
Θζλετε να μάκετε πόςo μεγάλo αγακό είναι θ ελεθμοςφνθ; 
Στθν επoχι των Απoςτόλων όλoι πoυλoφςαν άα υπάρχoντά 

τoυσ και ζφερναν ς’ αυτoφσ τα χριματα, τα οπoία και 
μoιράηoνταν…   

«Όλoι είχαν μια καρδιά και μία ψυχι», και θ χάρθ τoφ Θεoφ 
ιταν επάνω ςε όλoυσ αυτoφσ και ηoφςαν με πoλφ όφελoσ. 

«Δεν ειςακoφεται κανείσ ςθκϊνoντασ τα χζρια.  
Άπλωςε τα χζρια ςoυ όχι ςτον oυρανό, αλλά ςτα χζρια των 

φτωχϊν.  
Aν απλϊςεισ το χζρι ςου ςτα χζρια των φτωχϊν, άγγιξεσ τθν 

ίδια τθν κoρυφι τoφ oυρανoφ, γιατί Αυτόσ πoφ κάκεται εκεί Αυτόσ 
παίρνει τθν ελεθμoςφνθ.  

Αν υψϊςεισ τα χζρια άκαρπα, ςε τίπoτε δεν ωφελικθκεσ.»  
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 ΔΙΗΓΗΜΑ 

Σο υλοσρί τοῦ υτωτοῦ 
Σοσ Παύλοσ Νιρβάνα 

 

Π ϊσ ζρχονται τα πράγματα καμιά φορά! 
Ο πατζρασ μου, όρκιοσ μπροςτά ςτο αγιοβαςιλιάτικο τραπζηι, 

ζκοβε τθν πίτα, ονοματίηοντασ κάκε κομμάτι ξεχωριςτά, πριν κατεβάςει 
το μεγάλο μαχαίρι του ψωμιοφ. Αφοφ ζκοψε το κομμάτι του ςπιτιοφ, 
των αγίων, το δικό του και τθσ μθτζρασ μου, πριν αρχίςει να κομμάτια 
των παιδιϊν, ςταμάτθςε, ςα να κυμικθκε κάτι. 

- «Ξεχάςαμε», είπε, «το κομμάτι του φτωχοφ. Αυτό ζπρεπε να ’ρκει 
φςτερ’ από τουσ αγίουσ. Ασ είναι όμωσ. Θα το κόψω τϊρα και φςτερα κ’ 
αρχίςω τα παιδιά. Ρρϊτα ο φτωχόσ». Κατζβαςε το μαχαίρι. 

- «Του φτωχοφ…» ονομάτιςε. 
Ζπειτα ερχότανε το δικό μου κομμάτι, που ιμουν ο μεγαλφτεροσ 

από τα παιδιά. Κακϊσ τραβοφςε όμωσ το κομμάτι του φτωχοφ, για να 
κόψει το δικό μου, το χρυςό φλουρί κφλθςε απάνω ςτο τραπεηομάντι-
λο. Το κόψιμο τθσ πίτασ ςταμάτθςε. Κοιτάηαμε ο ζνασ τον άλλον, κι ο 
πατζρασ όλουσ μασ. 

- «Ροιανοφ είναι τϊρα το φλουρί;» είπε θ μθτζρα μου. «Του ηθτιά-
νου ι του Ρζτρου; Εγϊ λζω πωσ είναι του Ρζτρου». 

Η καθμζνθ θ μθτζρα. Το είχε καθμό να μου πζςει εμζνα το φλουρί, 
γιατί ιμουν άτυχο παιδί. Ροτζ μου δεν είχα κερδίςει τίποτε. 

- «Οφτε του ηθτιάνου είναι», είπε ο πατζρασ μου, «οφτε του Ρζτρου. 
Το ςωςτό ςωςτό. Το φλουρί μοιράςτθκε. Ήτανε ανάμεςα ςτα δυο κομ-
μάτια. Κακϊσ τα χϊριςε το μαχαίρι, ζπεςε κάτω. Το μιςό είναι του ηθ-
τιάνου, το μιςό του Ρζτρου». 

- «Και τι κα γίνει τϊρα;» ρϊτθςε ςτενοχωρθμζνθ θ μθτζρα μου. 
- «Τι κα γίνει;…» ςυλλογιηόμαςτε κι εμείσ. 
- «Μθν πονοκεφαλάτε…» είπε ο πατζρασ. 
Άνοιξε το πορτοφολάκι του, ζβγαλε από μζςα δφο μιςζσ χρυςζσ λί-

ρεσ –το χρυςάφι τότε δεν είχε κρυφτεί ακόμα– και τισ ακοφμπθςε ςτο 
τραπζηι: 

- «Να τι κα γίνει. Αυτι φυλάχτε τθ να τθ δϊςετε ςτον πρϊτο ηθτιάνο 
που κα χτυπιςει τθν πόρτα μασ. Είναι θ τφχθ του. Η άλλθ μιςι είναι του 
Ρζτρου». 

Και μου τθν ζδωκε. 
- «Καλορίηικθ! Και του χρόνου, παιδί μου. Είςαι ευχαριςτθμζνοσ;» 
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Ήμουν και με το παραπάνω. Η ιδζα, μάλιςτα, πωσ είχα ςυντροφζψει 
με το ηθτιάνο με διαςκζδαηε πολφ. 

- «Θα του τθ δϊςω εγϊ, με το χζρι μου…» είπα. 
Γελοφςαμε όλοι με τθν παράξενθ τφχθ μου. Τα άλλα παιδιά με πειρά-

ηανε: «ο ςφντροφοσ του ηθτιάνου». Μονάχα ο πατζρασ μου δε γελοφςε. 
Εκείνοσ με τράβθξε κοντά του, με φίλθςε και μου είπε: 

- «Μπράβο ςου. Είςαι καλό παιδί». 
Το άλλο πρωί, μόλισ ξυπνιςαμε, χτφπθςε θ πόρτα. Κάτι μου ’λεγε 

πωσ ιταν ο ηθτιάνοσ, που ζφτανε βιαςτικόσ να πάρει το μερίδιό του. 
Ζτρεξα ςτθν πόρτα, με τθ μιςι λίρα. Ήταν ζνασ γζροσ ηθτιάνοσ με κάτα-
ςπρθ γενειάδα, γειρτόσ από τα χρόνια. Και μουρμοφριηε ευχζσ τρζμοντασ 
από το κρφο. 

- «Ράρε, παπποφ…» του είπα. 
Ο γζροσ, που δεν ζβλεπε καλά και που του είχε γυαλίςει, φαίνεται, 

παράξενα από μακριά το χρυςό νόμιςμα, το ’φερε κοντά ςτα μάτια του, 
για να το κοιτάξει καλφτερα. Δεν μποροφςε να πιςτζψει πωσ κρατοφςε 
χρυςάφι ςτα χζρια του τον καιρό εκείνο, που όλοι δίνανε ςτουσ ηθτιά-
νουσ δίλεφτα και μονόλεφτα. 

- «Τι είν’ αυτό, παιδάκι μου;» με ρϊτθςε. «Δυάρα γυαλιςμζνθ;» 
- «Μιςι λίρα είναι, παπποφ…» του είπα. «Ράρ’ τθνε. Δικιά ςου είναι». 
Ο καθμζνοσ ο ηθτιάνοσ δεν ικελε να το πιςτζψει: 
- «Μιπωσ ζκανεσ λάκοσ, παιδάκι μου; Για ρϊτθςε τουσ γονιοφσ ςου. 

Δεν ζχω όρεξθ να με παίρνουνε ςτισ αςτυνομίεσ για κλζφτθ, μζρα που 
είναι». 

Του εξιγθςα με τι τρόπο είχαμε μοιραςκεί το φλουρί τθσ βαςιλόπι-
τασ. Ο γζροσ ζτρεμε τϊρα περιςςότερο. Μα ζτρεμε από τθ χαρά του. Σι-
κωςε ψθλά τ’ αρρωςτθμζνα του μάτια και είπε: 

- «Ο Θεόσ είναι μεγάλοσ. Να ηιςεισ, παιδάκι μου, να ςε χαίρονται οι 
γονείσ ςου. Και ο Θεόσ να ς’ αξιϊςει να ’χεισ πάντα όλα τα καλά, να τα 
μοιράηεισ με τουσ φτωχοφσ και τουσ αδικθμζνουσ. Τθν ευχι μου να’ χεισ». 

Μου ’δωςε τθν ευχι του, ςικωςε πάλι ψθλά, κατά τον ουρανό, τα 
αρρωςτθμζνα του μάτια και κατζβθκε, με το ραβδί του, τθ ςκάλα. 
Ζτςι τζλειωςε θ ιςτορία του φλουριοφ τθσ βαςιλόπιτασ εκείνθ τθ χρονιά. 
Από τότε πζραςαν πολλά χρόνια. Μα από τότε, όςεσ φορζσ δίνω μια 
βοικεια ς’ ζνα φτωχό, ςυλλογίηομαι: Τάχα εγϊ μοιράηω τα λεφτά μου 
με το φτωχό ι ο φτωχόσ μοιράηεται τα λεφτά του μ’ εμζνα; Αυτό δεν 
μποροφςα να καταλάβω οφτε τότε, που μοίραςα με τον παλιό ηθτιάνο το 
φλουρί τθσ βαςιλόπιτασ. 

(Απόςπαςμα χριςτουγεννιάτικου διθγιματοσ του Παφλου Νιρβάνα). 
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« Σο καλό βιβλίο ! ! ! »  

Σ 
το Μεςολόγγι ηοφςε μία ευλαβισ γυναίκα, ονόματι Βαςιλικι 
(Κοφλα τθν φϊναηαν), παντρεμζνθ με τον Δθμιτριο, ψαρά ςτο 
επάγγελμα. Ήταν και οι δυο πολφ πιςτοί και πολφ απλοί 

άνκρωποι. Πταν θ Βαςιλικι ιταν νζα, τθν ιμερα των Θεοφανείων «είδε 
τουσ; ουρανοφσ ανεωγμζνουσ» και τοφσ Αγγζλουσ τοφ Θεοφ να ψάλ-
λουν. Γι’ αυτό ζλεγε: «Αυτι τθν ιμερα μθ φεφγεισ από τθν εκκλθςία, 
ζςτω και αν καίγεται το ςπίτι ςου, γιατί ανοίγουν οι ουρανοί». 

Το ςπίτι ποφ κατοικοφςαν ιταν Ιςόγειο και για πάτωμα είχε τςιμζ-
ντο, Πταν ζβρεχε γζμιηε νερό ποφ ζφκανε τα είκοςι εκατοςτά. Είχαν το-
ποκετιςει πζτρεσ για να πατάνε και με ζνα “γκιοφμι” άδειαηαν το νερό. 
Το χειμϊνα δεν ζςτρωναν κουρελοφδεσ για να ζχουν λίγθ ηζςτθ, γιατί 
μοφςκευαν από τα νερά. Αλλά μζςα ς’ αυτό το παγωμζνο ςπίτι θ καρ-
διά τουσ χτυποφςε πολφ ηεςτά για τον Χριςτό και τα πρόςωπα τουσ ιταν 
πάντα χαροφμενα και ειρθνικά. Η κεία Χάρι τοφσ φφλαγε και δεν αρρϊ-
ςταιναν. 

Είχαν ςτο ςπίτι τουσ μία εικόνα τθσ Ραναγίασ καυματουργι, μπροσ 
ςτθν οποία άναβαν ακοίμθτο καντιλι και εκεί ζκαναν τισ προςευχζσ και 
τισ μετάνοιεσ τουσ. Στθν Εκκλθςία πιγαιναν πάντα Κυριακζσ και εορτζσ. 

Πταν κοιμικθκε ό Δθμιτριοσ, θ ςφηυγοσ του Βαςιλικι άρχιηε να μοι-
ράηει τα υπάρχοντά τθσ. Κράτθςε μόνο τα απολφτωσ απαραίτθτα και τα 
υπόλοιπα τα ζδωςε ελεθμοςφνθ. Άδειαςε το ςπίτι τθσ. Γφριηε με το Ευ-
αγγζλιο ςτθ μαςχάλθ και το διάβαηε ευκαίρωσ – ακαίρωσ με πολλι ευ-
λάβεια. Από τθν ςφνταξθ τθσ κρατοφςε ζνα μικρό μζροσ για τισ ανάγκεσ 
τθσ και τα υπόλοιπα τα μοίραηε ςτουσ φτωχοφσ. Τθν ρωτοφςε ο γιόσ τθσ 
τί τα κάνει τα χριματα, και αυτι απαντοφςε: «Τα ξόδεψα, παιδί μου». 

Μία Κυριακι πιγε κατά τθ ςυνικεια τθσ ςτθν Εκκλθςία και κοινϊ-
νθςε. Πταν επζςτρεψε και ζφκαςε ζξω από το ςπίτι τθσ κατάλαβε ότι 
ζφκαςε το τζλοσ τθσ. Εκεί μπροςτά ςτθν πόρτα του ςπιτιοφ γονάτιςε, 
ζκανε τον ςταυρό τθσ και φϊναξε τθ νφφθ τθσ ποφ ζμενε δίπλα, λζγο-
ντασ τθσ ότι πεκαίνει. Και ζτςι γονατιςτι και ςταυροκοπθμζνθ παρζδω-
ςε το πνεφμα τθσ ςτον Κφριο τον όποιον τόςο αγάπθςε ἀπό τά νειάτα 
τθσ και τιρθςε πιςτά τισ εντολζσ Του.’  

Εκοιμικθ περίπου το ζτοσ 1970. Πταν ζγινε γνωςτι θ κοίμθςι τθσ 
γζμιςε το ςπίτι τθσ φτωχοφσ ανκρϊπουσ. Π ζνασ ζλεγε «ζμενα μοφ 
ζδωςε κουβζρτα, Θεόσ ςχωρζς’ τθν», ό άλλοσ ζλεγε «μοφ ζδωςε πιάτα», 
ό άλλοσ «ποτιρια», ό άλλοσ «χριματα». Ζτςι αποκαλφφκθκε μετά τθν 
κοίμθςθ τθσ ποφ πιγαιναν τα πράγματα και τα χριματα τθσ. 

Πςο ηοφςε τθν επιςκεπτόταν ι αδελφι τθσ Γεωργία με τον εγγονό 
τθσ. Ή ςυμβουλι τθσ ιταν: «Να διαβάηεισ, παιδί μου, Ευαγγζλιο. Αυτό 
είναι το καλό το βιβλίο». 


