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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΕΑΣ ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

«Ἐξῆλθεν ὁ σπείπων  
τοῦ σπεῖπαι  

τὸν σπόπον αὐτοῦ»( 

Λουκᾶ, 4, 17 – 22) 
 

Aυτόσ που ςπζρνει δεν είναι άλλοσ 

από τον Χριςτό ςπορζα που τροφοδοτεί 
τθν ανκρωπότθτα με τθ ςπορά του λό-

γου του. 
Στθν παραβολι του Σπορζωσ ο Κφριοσ μιλά για τον γεωργό εκείνο 

που πιγε ςτο χωράφι του για τθ ςπορά, και άλλοι ςπόροι ζπεςαν ςτο 
δρόμο και πιγαν χαμζνοι, αφοφ καταπατικθκαν από τουσ περαςτι-
κοφσ και ζγιναν τροφι των πουλιϊν.  

Άλλοι ζπεςαν επάνω ςτισ πζτρεσ, και μόλισ φφτρωςαν λίγο αμζ-
ςωσ ξεράκθκαν, επειδι δεν υπιρχε οφτε χϊμα οφτε υγραςία.  

Άλλοι πάλι ζπεςαν ςε μζροσ γεμάτο αγκάκια, τα οποία ζπνιξαν τα 
νεόφυτα βλαςτάρια.  

Tζλοσ ιταν και εκείνοι οι ςπόροι που ζπεςαν ςτθν εφφορθ γθ, και 
αναπτφχκθκαν τα φυτά και απζδωςαν καρπό εκατονταπλάςιο.  

Στθ ςυνζχεια ο ίδιοσ ο Χριςτόσ ερμθνεφει τθν περικοπι: λζει ότι ο 
ςπόροσ είναι ο λόγοσ του Θεοφ, και γεωργόσ είναι ο ίδιοσ ο Θεόσ. Τα 
δε διάφορα είδθ τθσ γθσ ςτθν οποία ζπεςε ο ςπόροσ, είναι οι διαφο-
ρετικοί τφποι ανκρϊπων, οι οποίοι ανάλογα με τθν προαίρεςθ και τθν 
πνευματικι τουσ κατάςταςθ, δζχονται τον λόγο του Θεοφ. Και είτε αυ-
τόσ καρποφορεί ςτθν ηωι τουσ, είτε μζνει άκαρποσ και ατελζςφοροσ.  

Η πρϊτθ περίπτωςθ αντιςτοιχεί ςτουσ ανκρϊπουσ εκείνουσ που 
ακοφνε μεν τον λόγο του Θεοφ, αλλά ευκφσ αμζςωσ ζρχεται ο διάβο-
λοσ και παίρνει από τθν καρδιά τουσ τα κεϊκά λόγια, ϊςτε να μθν πι-
ςτζψουν και να μθν ςωκοφν.  

 

ΑΓΥ ΟΚΑΣ Τ Ο        ΟΚ ΤΩΒΙ OΣ  2019        Αρ ικ.  Φφ λ.  10 1  (140)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Οι πζτρεσ, είναι εκείνοι οι άνκρωποι μου με χαρά ακοφνε και δζχο-
νται τον λόγο του Θεοφ, αλλά δεν ζχουν πνευματικζσ ρίηεσ και με τον 
πρϊτο πειραςμό εγκαταλείπουν κάκε προςπάκεια και μαραηϊνουν 
πνευματικά.  

Τα αγκάκια, είναι οι φροντίδεσ τθσ ηωισ, οι θδονζσ και ο πλοφτοσ, 
που απαςχολοφν τον άνκρωπο και απορροφοφν όλθ τθν ενεργθτικότθ-
τά του, με αποτζλεςμα να ξεχνά και να παρακεωρεί το λόγο του Θεοφ, 
ο οποίοσ τελικά καταπνίγεται μζςα ςτον άνκρωπο και δεν καρποφορεί.  

Τζλοσ, θ αγακι γθ είναι εκείνοι οι άνκρωποι που με όλθ τουσ τθν 
καρδιά και με αγακι προαίρεςθ ακοφνε το λόγο του Θεοφ, και τον δια-
τθροφν μζςα ςτθν καρδιά τουσ και καρποφοροφν με υπομονι.  

Πλοι μασ, ωσ άνκρωποι, δεν μποροφμε να ποφμε με ςιγουριά ότι 
ανικουμε ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τφπο ανκρϊπου, από αυτοφσ που ο Κφ-
ριοσ παρουςιάηει ςτθν περικοπι. Άλλοτε βριςκόμαςτε ςτθ μία πνευμα-
τικι κατάςταςθ και άλλοτε ςτθν άλλθ. Και τοφτο, επειδι θ ηωι μασ εί-
ναι ζνασ διαρκισ αγϊνασ και επειδι ωσ άνκρωποι άλλοτε πζφτουμε και 
άλλοτε ςθκωνόμαςτε, άλλοτε αγωνιηόμαςτε με ηζςθ και άλλοτε απελπι-
ηόμαςτε και αδρανοφμε ςτον αγϊνα.  

Γι’ αυτό και ο Χριςτόσ, ςτο τζλοσ των λόγων Του μιλά για τθν υπο-
μονι. Χωρίσ υπομονι, χωρίσ πίςτθ, χωρίσ αγϊνα, δεν μπορεί να υπάρ-
ξει πρόοδοσ πνευματικι ςτισ καρδιζσ μασ. Και για να καρποφοριςει ο 
λόγοσ του Θεοφ, όπωσ ο οποιοςδιποτε ςπόροσ, χρειάηεται χρόνοσ, φρο-
ντίδα, επιμζλεια, με μια λζξθ υπομονι. Σιμερα καλοφμαςτε όλοι μασ 
να εξετάςουμε τον εαυτό μασ και να δοφμε, πρϊτα απ’ όλα εάν πράγ-
ματι ζχουμε τθν αγακι προαίρεςθ να ακοφςομε τον λόγο του Θεοφ και 
να προςπακιςομε να το κάνουμε πράξθ ςτθ ηωι τουσ.  

Μζςα ςτο κόρυβο του κόςμου, ςυχνά ξεχνά ο άνκρωποσ τα λόγια 
του Θεοφ. Ελάχιςτοι αφιερϊνουν χρόνο για ανάγνωςθ και μελζτθ τθσ 
Αγίασ Γραφισ. Ρνιγμζνοι από τισ βιοτικζσ μζριμνεσ, βάηουμε ςε τελευ-
ταία  κζςθ τον Θεό και τθν πνευματικι μασ καλλιζργεια, και αναλϊνου-
με όλθ τθ ηωι μασ ςε εφιμερα και υλικά πράγματα. Άλλεσ φορζσ πάλι, 
ενϊ κζλουμε να αγωνιςτοφμε, μασ λείπει θ υπομονι, και με τον πρϊτο 
πειραςμό εγκαταλείπουμε κάκε πνευματικι προςπάκεια.  

Ρϊσ μποροφμε να κάνουμε τθν καρδιά μασ «γῆ ἀγακι»;  
 Με υπομονι. Με αγϊνα. Με πίςτθ.  
 Με τθν μελζτθ του λόγου του Θεοφ.  
 Μζ τθν ςυμμετοχι μασ ςτθ Μυςτθριακι ηωι τθσ Εκκλθςίασ και τθν 

κοινωνία του ςϊματοσ και του αίματοσ του Θεανκρϊπου Χριςτοφ. 
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Η ΠΡΟΕΤΥΗ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ 
 

ἁγ. Ἰωάννου Χρυςοςτόμου 

Μθ το κάνεισ, καλζ μου ἄνκρωπε, τζτοιο λάκοσ! Γιατί, ἄν το κάνεισ, τον 
ἑαυτό ςου κοροϊδεφεισ! 

Κάκε ἄνκρωποσ, το ξζρουμε, ἔχει δικαίωμα, να κάνει προςευχι και 
ςτο ςπίτι του. Ὅμωσ ποτζ κανζνασ δεν κα κάνει ςτο ςπίτι του προςευχι, 
ςαν εκείνθ που κάνει ςτθν Ἐκκλθςία. 

Τι εἶναι ἐκεῖνο ποφ κάνει τθν προςευχι ςτθν Ἐκκλθςία, να εἶναι ἡ 
πιο καλι; 

Ἐκεῖ εἶναι οἱ  πατζρεσ μασ , οἱ ἱερεῖσ! Και πλῆκοσ κόςμου! Και ὅλοι 
μαηί, με μια καρδιά και μία φωνι, μιλᾶμε ςτον ἐπουράνιο Πατζρα μασ!  

Μθ ςοῦ περνάει ἡ ἰδζα, ὅτι, ἄν κάκεςαι ςτο ςπιτάκι ςου και κάνεισ 
ἐκεῖ με το δικό ςου τρόπο τθν προςευχι ςου, κα ςε ἀκοφει καλφτερα ὁ 
Κφριοσ; 

Λάκοσ κάνεισ. Μεγάλο  λάκοσ. Ὁ Θεόσ κζλει, ὅλοι ἐμεῖσ ςαν ἀδζλ-
φια — ςαν παιδιά Του, να κάνουμε ὅλοι μαηί τθν προςευχι μασ!... 

Μᾶσ δίδαξε να λζμε «Πάτερ ἡμῶν», «Πατζρα ὅλων μασ». 
Καί, τι κα πρζπει να κάνουμε ςτθν Ἐκκλθςία; Να παρακολουκοῦμε 

τα λόγια τῶν ἱερζων και να τα ἐπαναλαμβάνουμε ςαν δικά μασ.  
Ψάχνεισ να βρεῖσ, ποῖα εἶναι ἐκεῖνα ποφ κάνουν τθν προςευχι ςτθν 

ἐκλθςία, να εἶναι καλφτερθ; 
Πολλά!... 
Και ςυγκεκριμζνα: Στθν Ἐκκλθςία εἴμαςτε πολλοί. Και ὅλοι μαηί 

ἔχουμε τα ἴδια ςτό νοῦ (ςτο μυαλό μασ) και τα ἴδια ςτο ςτόμα. Και μζςα 
ςτθν Ἐκκλθςία εἴμαςτε ὅλοι δεμζνοι με τθν ἀγάπθ, ὅλοι ἕνα. Και το πιο 
μεγάλο: Στθν Ἐκκλθςία ἔχουμε τοφσ ἱερεῖσ� ποφ προςεφχονται μαηί 
μασ �και μᾶσ εῦλογοῦν. 

Γιατί  προεξάρχουν, ςτισ προςευχζσ μασ, ςτθν Ἐκκλθςία οἱ ἱερεῖσ; 
Θζλεισ να το ἀκοφςεισ; Ἄκουςζ το. 
Ὁἱ προςευχζσ τῶν ἁπλῶν ἀνκρώπων εἶναι προςευχζσ ἀδφνατεσ και 

ἰςχνζσ!. Ὅταν ὅμωσ αῦτοί οἱ ἄνκρωποι λαχταροῦν να παρακολουκοῦν 
τισ προςευχζσ τῶν ἱερζων, τότε οἱ προςευχζσ τουσ παίρνουν τζτοια 
δφναμθ, ποφ ἀνεβαίνουν ςτον οῦρανό. 

Δθλαδι;Πότε οἱ προςευχζσ μασ ἀνεβαίνουν ςτον οῦρανό; 
Ὅταν κάνουμε προςευχζσ μασ τα λόγια τῶν ἱερζων και τῆσ ἱερῆσ 

ἀκολουκίασ. 
Αῦτι εἶναι ἡ καλφτερθ προςευχι!  

(Ρερί Ἀκαταλιπτου Λόγο Γϋ, ςτϋ) Μετ.:†  ὁ Ν. Μ. 
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26 Οκτωβρίου 

Ὁ Άγιορ Δημήτπιορ  

ωρ ππότςπο Κατησητή και Ιεπαποστόλος  

Δθμ. Χοϊλοφ, Δρ. Θεολογίασ – Εκπαιδευτικοφ Μ.Ε.� 
 

Ο άγιοσ μεγαλομάρτυσ Δθμιτριοσ γεννικθκε περί το 280 – 284 μ.Χ. 

και μαρτφρθςε επί των αυτοκρατόρων Διοκλθτιανοφ και Μαξιμιανοφ 
το 303 μ.Χ.. Αποτζλεςε για τθν εποχι του τθν ζμπρακτθ εφαρμογι τθσ 
Κυριακισ εντολισ «Πορευκζντεσ κθρφξατε τό εῦαγγζλιον πάςθ τῆ κτί-
ςει» (Μκ. 16,15). Κατανοϊντασ ο ίδιοσ τθν αξία τθσ κατιχθςθσ και 
διάδοςθσ του μθνφματοσ του ευαγγελίου για τθν κοινωνία ςτθν οποί-
α ηοφςε ανζλαβε ζντονθ ιεραποςτολικι δράςθ. Με το λόγο του προ-
ςζφερε οςμι γνϊςεωσ ςε όλουσ όςοι επικυμοφςαν τθν κατιχθςι 
τουσ.  

Σε μια εποχι πλοφςια ςε ψεφτικουσ Θεοφσ και αρκετά δφςκολθ 
για το χριςτιανιςμό, ο άγιοσ Δθμιτριοσ κιρυττε και μαρτυροφςε τθν 
πραγματικι πίςτθ ςτο πρόςωπο του Χριςτοφ ωσ τον μόνο αλθκινό 
Θεό βυκίηοντασ «των ειδϊλων τθν πλάνθν, εισ χάοσ» (κάκιςμα εορ-
τισ). Τολμοφςε να κθρφξει μια απαγορευμζνθ για τθν εποχι εκείνθ 
πίςτθ αδιαφορϊντασ για το αν κα τον καταγγείλουν ςτισ αρχζσ θ για 
το αν τελικά ςυλλθφκεί.  

Ακολουκϊντασ πιςτά τθν προτροπι του αποςτόλου Ραφλου 
«κιρυξον τον λόγον, επίςτθκι ευκαίρωσ ακαίρωσ, ζλεγξον, επιτίμθ-
ςον, παρακάλεςον, εν πάςθ μακροκυμία και διδαχι»�(Βϋ Τιμ. 4,2)  

 

https://www.pemptousia.gr/author/dimitrios-choilous-dr-theologias-ekpedeftikos-m-e/
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κιρυττε, “απτοιτω γλϊςςθ”, το μυςτιριο τθσ παρουςίασ του Χριςτοφ 
μζςα ςτον κόςμο, βοθκϊντασ με αυτό τον τρόπο πολλοφσ ανκρϊπουσ 
να επιςτρζψουν από τθν λατρεία των ειδϊλων ςτθν αλθκινι πίςτθ 
του Χριςτοφ. 

Στθν «Χαλκευτικι» ςτοά τθσ αρχαίασ αγοράσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, 
κοντά ςτον ςθμερινό ναό τθσ Ραναγίασ των Χαλκζων, ςυγκζντρωνε 
τουσ νζουσ τθσ εποχισ του και τουσ δίδαςκε όλα όςα χρειάηονταν για 
τθν πίςτθ τουσ ςτο Θεό ϊςτε και εκείνοι αργότερα να δϊςουν τθν δι-
κι τουσ μαρτυρία μζςα ςτον κόςμο. Γι αυτό και θ ςτοά ονομάηονταν 
«Καταφυγι», απόδειξθ τθσ πνευματικισ τθσ ςπουδαιότθτασ ωσ λιμάνι 
ευςεβείασ. 

Το προςωπικό παρά-
δειγμα ηωισ αποτελοφςε 
τον τρόπο διδαςκαλίασ του 
αγίου. Δίδαςκε τθν οδό τθσ 
ευςεβείασ και με τον τρόπο 
αυτό με ςτακερότθτα, ςοβα-
ρότθτα και ςυναίςκθςθ τθσ 
ευκφνθσ οδθγοφςε τουσ νζ-
ουσ ςτον ναό και ςτθν ςτα-
διακι επαφι τουσ με τθ λα-
τρεία. 

Ο άγιοσ Δθμιτριοσ κάτω 
από τισ πιο δυςμενείσ και α-
ντίξοεσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ 
κατάφερε λόγω και ζργω να παρουςιάςει πνευματικό δυναμιςμό και 
τζτοιο ακτινοβόλο μεγαλείο ϊςτε να κεωρείται ςιμερα πρότυπο για 
οποιοδιποτε επικυμεί να αςκιςει κατθχθτικό — ιεραπο-ςτολικό 
ζργο. Η ζντονθ ιεραποςτολικι δράςθ του αγίου Δθμθτρίου ςτθν πόλθ 
τθσ Θεςςαλονίκθσ αποτελοφςε ιερό κακικον του ςφμφωνα με τθν ςα-
φι εντολι του Κυρίου προ τθσ Αναλιψεϊσ Του: «ζςεςκζ μου μάρτυ-
ρεσ εν τε Ιερουςαλιμ και εν πάςθ τθ Ιουδαία και Σαμαρεία και ζωσ ε-
ςχάτου τθσ γθσ» (Ρρξ. 1,8). 

Εκεί ςτθν «Χαλκευτικι» ςτοά ιταν που ςυνελιφκθ για να οδθ-

γθκεί ςτον Μαξιμιανό και να δϊςει τθν μαρτυρία του Χριςτοφ που κα 
τον οδθγοφςε και ςτο μαρτφριο για το Χριςτό. Ζτςι αποδείχκθκε πωσ 
ο βίοσ του αγίου Δθμθτρίου ιταν Χριςτομίμθτοσ.               

 

Ἀπολυτίκιον ἁγ. Δθμθτρίου 

Ἦχος γ’. 
 

Μζγαν εὕρατο ἐv�τοῖσ κιvδφvοισ,  

ςὲ ὑπζρμαχοv,�ἡ οἰκουμζνθ,  

Ἀκλοφόρε τὰ ἔκνθ τροποφμενον.  

Ὡσ οὖν Λυαίου κακεῖλεσ τὴν ἔπαρςιν,  

ἐν τῷ ςταδίῳ καῤῥφvασ τὸν Νζςτορα,  

οὕτωσ Ἅγιε, Μεγαλομάρτυσ Δθμιτριε,  

Χριςτὸν τὸν Θεὸν ἱκζτευε,  

δωριςαςκαι ἡμῖν τὸ μζγα ἔλεοσ.  
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Ο Θεςςαλονικεφσ και Μακεδόνασ άγιοσ Δθμιτριοσ, ζνασ από τουσ 
ενδοξότερουσ και λαοφιλζςτερουσ αγίουσ τθσ Ορκοδοξίασ, δίδαξε και 
διδάςκει πάντοτε πολλαπλϊσ, με τθν ηωι του, το μαρτφριό του και τθν 
μνιμθ του. Ο βίοσ και το μαρτφριο του αγίου Δθμθτρίου αποτελοφν 
ιδιαίτερθ ιεραποςτολικι πρόςκλθςθ και πρόκλθςθ για όλουσ τουσ ςθ-
μερινοφσ  χριςτιανοφσ.                                                              

Ο άγιοσ μασ υπενκυμίηει πωσ το κιρυγμα και θ κατιχθςθ των νζ-
ων αποτελεί ιερό κακικον και βαςικό ςτοιχείο τθσ ταυτότθτασ τθσ Εκ-
κλθςίασ. Ο κάκε χριςτιανόσ καλείται να αναλάβει τθν ευκφνθ του 
ζργου για τθ διάδοςθ του λόγου του Θεοφ και για τθν πνευματικι οι-
κοδομι και παράκλθςθ των ανκρϊπων. Άλλωςτε μια Εκκλθςία χωρίσ 
ιεραποςτολι είναι τελικά μια Εκκλθςία χωρίσ αποςτολι.  

Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ κουραςμζνοσ από τα κθρφγματα χωρίσ 
βάκοσ και νόθμα, αναηθτά να διδαχκεί μζςα από το παράδειγμα τθσ 
ηωισ του κιρυκα. Συνεπϊσ ο κάκε βαπτιςμζνοσ χριςτιανόσ καλείται, 
ακολουκϊντασ το παράδειγμα του αγίου Δθμθτρίου, να είναι απόςτο-
λοσ του Χριςτοφ μζςα ςτον κόςμο και ςτθ κοινωνία που ηει με μαρτυ-
ρία κυρίωσ τθν προςωπικι ηωι και τα ζργα αγάπθσ ωσ απόδειξθ τθσ 
εν Χριςτϊ ανακαίνιςθσ των πάντων. Ο επανευαγγελιςμόσ των ανκρϊ-
πων που ηοφνε μζςα ςτισ ςφγχρονεσ εκκοςμικευμζνεσ κοινωνίεσ, απο-
τελεί χρζοσ του κακενόσ από εμάσ ξεχωριςτά ωσ μακθτζσ Χριςτοφ και 
μιμθτζσ του αγίου Δθμθτρίου.  

Καλοφμαςτε λοιπόν με αφορμι τθν εορτι του αγίου Δθμθτρίου, 
να ςυνεχίςουμε τθν «λειτουργία μετά τθν Λειτουργία» και να δίνουμε 
κακθμερινά τθν μαρτυρία περί τθσ αλθκείασ τθσ πίςτεωσ ενϊπιον του 
Θεοφ και των ανκρϊπων. 

«Πορευκέντεσ μακθτεφςατε πάντα τά ἔκνθ,  

βαπτίηοντεσ αῦτοφσ εἰσ τό ὄνομα τοῦ Πατρόσ  

και τοῦ Υἱοῦ και τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ,  

διδάςκοντεσ  αῦτοφσ  

τθρεῖν πάντα ὅςα ἐνετειλάμθν ὑμῖν.»  
(Ματκ. 28, 19-20) 
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’ εὐσαπιστῶ, Θεέ μος ! 
 

Ἡ γιαγιά μου, ἀπό τθν πλευρά τοῦ πατζρα μου, ςε ὅλθ τθσ τθ ηωι 

ἦταν μία ἁπλι χωρικι ἀπό τθ Συρία, ποφ δεν ἤξερε οὔτε να γράφει, 
οὔτε να διαβάηει. Ἦταν ὅμωσ ἀλθκινά κριςκα. Ὅτι ἔκανε, εἶχε πάντο-
τε το ὄνομα τοῦ Θεοῦ ςτα χείλθ τθσ. Ἀλλά δεν ἀνζφερε μόνο το 
ὄνομά Του. Ἔλεγε τοὐλάχιςτον ἑκατό φορζσ τθν ἡμζρα «Σ’ εὐχαρι-
ςτῶ, Θεζ μου». Και ὄχι μόνο ὅταν τῆσ ςυνζβαινε κάτι καλό. Ἄν ἡ ςοφ-
πα χυνόταν κακϊσ ἔβραηε και πάλι ἔλεγε «Σ’ εὐχαριςτῶ, Θεζ μου». 

Τι ρϊτθςα κάποτε γιατί εὐχαριςτοῦςε τόν Θεό γιά κάτι κακό. Γζ-
λαςε καί μοῦ εἶπε ὅτι ἄν κάτι κακό ςυμβαίνει εἶναι γιατί ἔχουμε ξεχά-
ςει τι ςφνδεςι μασ μζ τόν Θεό.  

Ἐκείνθ τιν ἐποχι τό βρῆκα αὐτό πολφ παράξενο, ἔςτω καί ἄν 
ἐκείνθ ἐπζμενε νά κάνω κι ἐγϊ τό ἴδιο. Κάποτε, ἔγδαρα τό γόνατό 
μου κι ἐκείνθ μοῦ εἶπε νά πῶ «Σ’ εὐχαριςτῶ, Θεζ μου». Κατά περίερ-
γο τρόπο αὐτζσ οἱ λζξεισ εἶχαν ἀποτζλεςμα κι ἔνιωςα καλφτερα τό 
γόνατό μου. 

Ὅταν ἔγινα πζντε χρονῶν πῆγα ςτό ςχολεῖο. Ρροερχόμουν ἀπό 
ἔγχρωμθ φυλι καί τά γαλανομάτικα καί ξανκόμαλλα παιδιά μζ κο-
ρόϊδευαν ςυνικωσ. Ἐπειδι τό χρῶμα μου ἦταν ςκοῦρο, τό παρατςοφ-
κλι μου ἦταν «ὁ Ἀράπθσ». Μιςοῦςα τό ςχολεῖο καί παρακαλοῦςα 
τοφσ γονεῖσ μου νά μιν μζ ἀναγκάηουν νά πθγαίνω. Ἔνοιωκαν 
ἄςχθμα γιά μζνα, ἀλλά δζν μποροῦςαν καί να με προςτατζψουν για 
πάντα.  

Τότε, θ Σίτου μου (θ Συριακι λζξθ για τθ γιαγιά) άκουςε τι μου 
ςυνζβαινε και μου είπε ότι ζπρεπε να λζω: «Σ’ ευχαριςτϊ Θεζ μου», 
κάκε φορά που τα παιδιά με ζβριηαν. Εκείνθ τθ ςτιγμι κεϊρθςα ότι 
επρόκειτο για τθν πιο ανόθτθ ιδζα που είχα ακοφςει ποτζ μου. Λίγεσ 
μζρεσ όμωσ αργότερα, όταν ζνα ολόκλθρο τςοφρμο παιδιϊν άρχιςε 
να φωνάηει: «Αράπθ, Αράπθ, Αράπθ», ςυνζβθ κάτι: Συγκρατοφςα τα 
δάκρυά μου, προςπακϊντασ με όλεσ τισ δυνάμεισ του κορμιοφ μου, 
να μθ φανϊ μυξιάρικο και να μθν τουσ επιτρζψω να με δοφν να κλαί-
ω. Αλλά δεν μποροφςα να ςυγκρατθκϊ. 

Τα δάκρυα κα ξεςποφςαν οπωςδιποτε. Τότε κυμικθκα τα λόγια 
τθσ Σίτου μου: «Σ’ ευχαριςτϊ Θεζ μου»! Άρχιςα να τα επαναλαμβά-
νω ςιωπθλά μζςα μου:  

«Σ’ ευχαριςτϊ Θεζ μου. Σ’ ευχαριςτϊ Θεζ μου»!  
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Κι αυτό βοικθςε. Δεν ξζρω 
τι ακριβϊσ ςυνζβθ, αλλά τα 
δάκρυα εξαφανίςτθκαν. Ξαφ-
νικά ζπαψα να νοιάηομαι τόςο 
πολφ για το τι ςκζφτονταν για 
μζνα. Κςωσ αυτό ςυνζβθ γιατί 
ζνοιωςα, ότι είχα κι εγϊ τϊρα 
ζνα φίλο: τον Θεό.  

Πλα αυτά ζγιναν εδϊ και 
πολλά χρόνια. Από τότε, ζχω 
γίνει ζνασ επιτυχθμζνοσ ςενα-
ριογράφοσ. Ζχω ταξιδζψει ςε 
όλον τον κόςμο κι ζχω ςυνα-
ντιςει εκατοντάδεσ καυμάςι-
ουσ ανκρϊπουσ. Η ηωι μου 
είναι ωραιότερθ από ότι κα 
μποροφςα ποτζ να φανταςτϊ. 
Καί ςε όλθ μου τθ ηωι ςυνεχί-
ηω πάντα να λζω:  

«Σ’ εὐχαριςτϊ Θεζ μου»!  
 Οριςμζνεσ φορζσ το λζω 
εκατό φορζσ τθν θμζρα, ακρι-
βϊσ όπωσ ζκανε θ αγαπθμζνθ 
μου γιαγιά. Νιϊκω και τϊρα 
τθν ανάγκθ να το πω: «Σ’ ευ-
χαριςτϊ Θεζ μου.  
      Σ’ ευχαριςτϊ Θεζ μου.  
      Σ’ ευχαριςτϊ Θεζ μου»! 

Murray Salem 
Ἀμερικανόσ ἠκοποιόσ και ςεναριογράφοσ 

 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Ι. ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  

Η ΡΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΤΟ 1940 
Στον ελλθνοϊταλικό πόλεμο του 

1940 πολλοί Ζλλθνεσ αιςκάνκθκαν 
ότι θ Μεγαλόχαρθ πολεμοφςε ςτο 
πλευρό τουσ, τουσ ςυμπαραςτεκόταν 
ςτισ δφςκολεσ ϊρεσ του λιμοφ, των 
καταςτροφϊν και των εκτελζςεων.  

Οι ιςτορίεσ ςχετικά με τθν πα-
ρουςία τθσ Ραναγίασ ςτο μζτωπο και 
τθν βοικεια που πρόςφερε ςτουσ 
ςκλθρά δοκιμαηόμενουσ Ζλλθνεσ 
ςτρατιϊτεσ είναι αμζτρθτεσ.  

Ανάμεςα ς' αυτζσ εντφπωςθ προ-
καλεί θ ιςτορία του ςτρατιϊτθ Ν. 
Ντραμουντάνου.  

Ο λόχοσ του ιταν αποκομμζνοσ 
ςε ζνα προχωρθμζνο φψωμα. Βαριά 
χιονόπτωςθ απζκλειε κάκε δυνατότθ-
τα εφοδιαςμοφ. Ο επικεφαλισ του 
λόχου ζςτθςε μια εικόνα τθσ Ραναγί-
ασ και ικζτευςε μαηί με τουσ ςτρατιϊ-
τεσ του να τουσ λυπθκεί.  

Λίγεσ ςτιγμζσ αργότερα, ξαφνιά-
ςτθκαν από τον ιχο κουδουνιϊν που 
ηφγωνε προσ το μζροσ τουσ. Επρόκει-
το για ζνα μουλάρι, που πλθςίαηε 
προσ το μζροσ τουσ, φορτωμζνο με 
τρόφιμα. Κάτι τζτοιο είναι ουςιαςτι-
κά αδφνατο, αφοφ ζνα ηϊο, χωρίσ 
οδθγό, δεν κα μποροφςε να περάςει 
το χιονιςμζνο βουνό. Πλοι είχαν τθν 
ίδια ςκζψθ: μόνο θ Θεοτόκοσ κα μπο-
ροφςε να το είχε οδθγιςει ωσ το μζ-
ροσ τουσ. Οι ςτρατιϊτεσ γονάτιςαν 
ςυγκινθμζνοι και ζψαλαν το «Τθ υ-
περμάχω» και άλλουσ φμνουσ αφιε-
ρωμζνουσ ςτθν Ραναγία.  


