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πrΟλοrοc 

~Eν::x. ά.πο -:& ώρα~ότεpαι και Π'iΖuμ~'τ~κώ-CΖΡαι 6~6λΙαι τοσ 

~Ο?θ:JΟόξοu~Αvατολ~'Υ.ΟU ΜΟΥ.::χ.Χ~;jμοσ, -cb δπο!ονουστυχως μέ

ΧP~ σ~μ.εpoν Π:lραι.μέvε~ α.Υνωστον εΙ; ·tou; πολλού;, ε!να.~. Κια! 

δ ΕfΕΡΓΕΤΙΝΟΣ, Ύj κ::χ.τα τόν πλ~ρ-η αιότ·οσ -cC-cAc)'j : «Σ 11γα.

Ύωy~ ΤΙ;)'; θε·~~θ6yyων ρ-ημ~των κ::χ.! 8~8::x.σκαιλ~ων των θεοφό

ρων καΙ &Υ[ων Πα.τέρων» (1) " 
, - - ~ - " δ~' ,Δ ι~ 7-η; προσεκτικης ::χ.υτου μελετη; ~ν:xyνω:;;Τ'ηςμετ~

~ ".ι ' , Υ 'λ ' .2.' - - ~ 
φ_ρεται Ξις c.ρημους Ύ..aι ΟΡΊΙ, σπη α.ι-α. χαιι uπα.ς ΤΎ]ς γης, ;r;

. " - l' f " ό ' που 7..<. -:ε·κ'ί·::χ. ΤΊJς ~ρrιμOυ, o~ τιx,πεινo~ κα..:~ κ σμον μον::χ.χοι, 

δ~7. τιί),Ι &Υ[ω'ί αρετων t'ij; ν-ηστεΙα.ς, &Υρυπν!α.ς κσ..! προσευ

x~ς «yω'ί!ζoντ::x.~ τον καιλον ά.γσ>ν.::χ.. 't'ij; έν χριστφ τελειώ

σεώς τω'ί" ' . 
Ει; ΤΟ 6~6λ!0'l ιχότο ό &'να.Υνώστ-ης θ~ εδρη λόγους &.

πλοσς και &λ ΊJ:θεtς" λόγου; 'ποu &ποτελοσν τον ζωΊjφόΡOν καιρ

, - ~ - ~, , 1 - - E~ λ'
ΠΟ'ί .μια.;::x.υστηpα.ςα.σΚΎjσεως 'Κσ..~ ~φ.α.Pμ.oyης του οαιΥγε .011, 

, e 2. ' , ~ " ~J..' ό
'Κx~ ως ~Κ -:ου:ου παιΥυ ωψΖλιμους r;Ι~ τον ΠΥεut::α.τικ ντου 

χ::x.·:,α.?τ~σμ6'1. ~Eχ τ~σ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΙ θχ a~otXxe'ij περί: 

'«τ'ijς ΤΖλεΙΟ1tο~οσ όπ::χ.Χ~Yj:ς, τ/ς ~ν«ρέ.τoυ τσ..πε~νιώιaεως, τi); 

tO Ε" λ -,. , !!1. «υεργετι'\'ο;» κυκ οφορει εις ωραιο·τατην t;ΚI
δ 
οσιν τεσ

, , (' " ) ~ λ' .. tI Μ ..σαρων τοιμω,\' κειιμενον και μ.ετ.αφρασις t;πιμε ε~~ τη·ς • ονη·ς 

:Με'ταιμορφ(\)σεως (Κου6αρα Άττικης), ητις ~ξέδωικεν, ώς γνω

στόν, καΙ τον Μέγαν Συναξαριστήν της Όρ~()δόξoυ 'Εκκλησίας. 

, Α.μφότερα δlα,τί'6-ενται είς δλα τα ~ρη.σκευτικα 6ι.6λιοπω·λεΤα. 
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θε~UΥεcrt&.t1J; 8t-aκρΙσεως, τ'9)ς ευχα.ρΙστου υπομονής, τ'9); θεο

μ!.!μ'ήτου εόσπλα.Υχ'l!~;, τ/ς Φuχοcrώtεφα.ς έλεημασ'5vης, ti); 
d.evvciou προσεuχijς, Τής σUΥτετρ~μμέν'YJς μετσ;νοΙα.;, τή; ιlλιη

~ iξcμoλ~'ήΟ1εως, τi)ς &:καJtlα.ΎYώσ.'σoυ ~~, τής θξΟ-. 
ΠO~Oσ dγcXΠYJ; κα.! τ'9); λοιπrjς χpυσi)ς σεtρα.ς των ιlρετων». 

"Ας μ'ή νo~ΙσΎl δε 'Μ,νεΙς Oτ~ δ «E{)ερyετ~νός» έγρciepη 

εΙδ~~ως mt μόνον διά. ~~u; μον.α.χους. "Οχι! cιOπως δλ~ τά. 

πvεuμα.τr.:κά. εΡΎ~ π,oδΊ~~ότελoσν κιχρπδ'l πε!ρ~ς των συΥγρα,
<ρέων τω·ν, Ιτσι κ~ι :~O;π.α.pό'l, ~πε~δ'ή '!rpcXψ1J d:Π~ ~διtoυς που . '. 

(ςε.δω~ά.'1 ά!μ.α. δ~ά. νά. λά.ι60υ'l πνεαμ,σ.», Jι1πευθόyετ~~ -εΙ; 0
λου; έκεΙν~υ~ ποτ> α,Ισθάινοντσ.ι ΤΟ'! Xριστ~ιxν~σμoν ως ά,Υωνσ., 

ώ; δια.ρκιη &σκησι κσ.ί 6Ι.α. διάι τά. Κ.ρε!ττονα, κσ.ί «σωΤ1JρΙ.σ.ς 

έχόμενσ.». Διότι, ά,ληθως, τΙς δεν εxε~ &''IcXγκη προσευχ'9)ς, 

'Πρ.α.όΤ"ηΤΟ;, σιωπ'9)ς, .η κα.ταινόξεως εΙ; τον' καιθ-η:μεριν6ν του 

πνευμ~τ~'κoν &,Υω,lσ..; ΤΙς δεν ,o~φα. δι·άι λόγους πνευ·μ.α.ΤΌ; κσ.ι 

ιlληθε Ια. ς, οΙ δ,πo!o~,δρoσΙζoυν κσ.Ι 4ναιπσ.όουν τ'ήν τσ.λα.Ι'πωρον 

Φυχ.ην τοσ ·συγχρόνου «νθρώπου μετα.φέρο'lτ&;; τ'tjνμα,κρά.'I 

«πό tci γ'ήΤν,σ.. κα.Ι φ6α.ρτά;; Έά.ν .μ.ά;λιστσ.ά,ν,σ.λΟΥισθοσμε ΟΤΙ 

δ α.ότδς διά:οολος πειρά;ζει κοσι:ικους κσ.ι μο'lαιχοός, καιΙ συνε

πως tπι6cXλλετ.α.ι και-Ι δι~ τά.ς δυοιΧ.νωτέρω τri.ξε~ς ~ στρ.ιχ

τευoμένΎlς :tΕκκλΎlσ!ιχς 1]8ιά. τών 'θεοειοών ιlpετων περιφρού

ρησις της πολεμ-ου.μέψης Φυχιης, τότε θ~ .&.ντιλ ηφ.θοϋμε δποΙα.ν
 

d.ξΙιχν εχουν οΙ 8ιο:ιχχες τών &γΙων Π α,τέρω'! τιης έρ'ήμου δ~ά.
 

πα.ντ,σ..ς που ,έπ~θυμoσν νάι ζήσουν τ'ήνζω'ήν τοσ πyέδμ~τoς
 
κιχί της ιlΡετ'ijς.
 

Έκ των χ~λΙων περΙπου σελΙδων τοσ πνευμιxτ~κωτά;τoυ 

τοότου εΡΥου έστιχχυολΟΥ'ήσσ.μεν τάις κιχτα,λλYJλοτέρσ.ς ,8~δα,

χ~ς2 δ~ά τους «(έν κόσμφ» &γωνιζdμένοu; <ΙδελφΌυ~ 1)μώΥ, 

προκειμένου οπως' τοός π?οσψέρωμεν τον -d.νά. χετρσ.ς ΜΙ

2. Τ,α.; .άνωτέ.ρω διδ·α.χσ.; τα; ΠQGσφέοομιενέν ,.tf-ίiΦQά.σεL, 
ωιστε ν« .~α.ταστo&ν JtQοσLταί εΙ;· δλον το XOιστεπώνUΜoν πλήοωμα. 
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ΚΡΟΝ ΕΙ"ΈΡΓΕΤ1ΝΟΝ, δ δποίο;, Κι~Ιτo~ μ~κρό; εl; ι;.έ

γεθσς, περ~κλεΙε~ &.νεκτ~μ1j-:οu ά.ξΙχς σt>μ60υλ~; cX.γΙων &.6βά.

οων «παθόντων τ~ θεw'» lδ~α. -:1]; τελε~oπo~oσ πρά.ξεω;κ.α.Ι 

εφιχρμογi)~ των λογίων τσσ Π νευμχτο;. 

Κ. Μ. Α. 

Σκήτ'η I!ΑΥίας "ΑΥψη; ~AΎίoυ 'Όρους. 

Μέγα μέQOς τη; παρούσης συλi~o'γη; Iέλάδομεν ά:πιΟ ,τό εργον: d'E
ΡΟΝΤΙΚΟΝ - Στcιλαγματι~; άo"Co τήν Πατερικη σοφ[α:ι>ι της 

δσιολογιωτάτη; Μοναχη; Θεοδώρας (Χαlμ.π6JΚη) , Kαιitηιγouμένη; 

τής Ί. MιOVίi; tAγίου Θεοδοσίου 'ΑργολΙδος, Τ11ν δJcoΙcιν "αΙ έ~ 

της '6'έσεω; ταύτη; εύχαριστοϋιμεν '6'ερμως δια. την εύγενω; προ.σ

φε~ΙεLσαν όιδειcι'ν της άναδημοσιεύσεω;. 
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ΕΙ ΗΕ, δ" άI~oa; ~ λ.'1-:ώ'l~o;: '«~Έpχε't~ι :κ~~ρb; δποό οΕ 

,'&γ6pω:πa~' -θtΧ':'κα-τα-AηψθOσ'/ όπά 'μα.νΙα.ς κα-Ι' θα. σuμ.Π~Ρtφέ

.FΙO,lt?:tt UJ; 'π~ρ~φρ;oy:ες:: Ι{αι aν-ΟQf}V'i&;ποtον' γα.φέ,p~τ(Xι' λ'Ο

Ύ~χ6;;~~·f}α.;ξ~:;'~Κώ'θ'όuγ '~γ:χντ!oy' το\); λέγοντ.α.ς: '·'«.ΣίJ εΤά~ι 
, Κ \ - θ' 1." ~ 12.'- ... , ~1. θ'

πα,ραιψ.ρω'l». "xt -:ot>:o ~ τr..ι, eLr:;ouv α-κριυως, (., ~o:~ tJc.Y α. 

,,:ΜΕΡΙΚΟΙ ~α.θελφoι πηΥα.'1 ':στον, ιiβ6ίl- ΌA.yτώνΠJV y.t& 
!,;~. -:-ou:: &νriγγΈI),Oυy -μ-Ζρι,κες φα.y~,α.σΙ:ε:; πΞο ,εΟ'λεπα.ν, κα-Ι:Υ·α. 

μ;ά.θ6ιrι 'σ~π',,: α.ι.ΤΟ'i' α.y-~~~,/ .. 'ιiληθίνες~, πpo~pχoντo &πό 

τ~υς δα.Ιμο'lε;. Mα.ζ~ ,,:οος δέ ·εΤχα.'ί' :-Χ'iΙ ~'ιrz Ύα.~Οοuρ~κt, "τό 

δί:οΙον χ~:α. τ~ν πορεΙα.ν έΨ6ψ'YI:~ε. Μόλις λοιπόν lψθα.σα.ν 
'Γ' ~ \, 'όλ 12. ~ - "r~:O'; α-γ~o'l i-l.'iτω,lιο'i, tou; πρ α,υε ~κεινo; κα-ι -c,ou; ε πε: 

·;,+Η,ω; ψό:ΡΎji:ϊeτό γα-ι8~υ,pά.κι ~'CόΆορόμο; 

--:-ποσ τό~-ξέ:ρε~ς, -ά,Οβα. ;;ou λέγciu'l !κέI~~.' 

:K~ί. &κsΤνος'ΤόtJ; &πεχριθ1j: 

-o~ δχ!μονε; μοσ το ψα.'1έρωσα.'1. 

:.I-{.xi 'τΟΟ α.Π~·'Ι'':f)ΟV: 

:-;~Eμ~!;' .γ.ι.. ~'α.ότσ '1jλθ~με γ~.σε,~ Ρψτ~σQuμέ, γΜΧΤΙ' 6λέ·

π~υμε Ψ~'i"C~σ!ες Χ~ί 'πoλλες·:':ψO'ρε..~::,6y~Ινoυ'l ά.λ'YI:θι~ές, μ~

πω,; πλαιν~όμα.στε. 

,1{α;!: ~~u;' πλη.p;?ψδ'?'~~ε'δ'·γέρων- tJ.! 'τό ά.ν{ι:)τΙρ·ω Π(ΧΡ&;
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δεΙrμ4 τοσ δνου, 8τ~ οΙ φιxντα.~!ε; του; προ'ήρχοντο &ποΙ , '1:_1 . 
τους ~.μ.oνιx;. 

* * *
 
'ο ΙΔΙΟΣ δ 0066a; Άν,:ών~o; !ξετ~ζΟ'ftιχς χ(i,ποτε τ& 

κρί,μ.ιχτα. ,:οσ θεοσ, ρώΤΎjσε: d{upte, 'rtG); σuμOιxΙνει, μερι

κο! '1« ζοσν πολu όλΙΥΙΧ χρ6ν,ια. χα.Ι !λλοι ν~ φθάνουν' σ~ 

Οα.θειιΧ YΎjρ~τει*; Κα.Ι πα/.; &.λλo~ '1& ζoUΝ .'πτωχότα.τιχ ,,~Ι 

!λλo~ ν~ elyC%t πλοόσιοι; K.a.l πω; σu~Ινει οι !Οι'Χ,(Κ 1JU
ν~θω,:; ν~ πλουτοσν, οΙ οέ Otxα.tot '1& πένοντα.ι;» KtXl 1}κου

σε φωy~ y~ τσσ liy'YJ: «~Αvτιb.Υ.t.ι, κUττα. τον ωυτ6ν oou, 
δι'ότι tXU:t& 'rtou ρωτά-ς aν'ήκοuν στ& aye;ipiUvητa. ΚΡΙμ4ΤtX 

.τη; σοφΙa; του θεοσ κα.Ι 'δέν Π σuμ.φΙpει '1& τ& μ&.θης». 

* * *
 
ΚΑΠΟΤΕ δ d.Ua; .~Aντώνιoς lλ~! Υρ~μμtX 1πο τον 

~σιλέα. Μ. Κωνστα.ντ!νο, όπου τον 'Χ4λοσαι '1& 1tιioη στ/'Ι 

Κωνστα.ντινοόπολι. -EΣUπτετo λοιπόν τΙ '1& πριiξ-η. K~Ι 

λέγει στόν &,Ua. πιχσλο, τον μα.θητ'ή του: «Τι λΙ; ν& πιiω;,. 

Κα.Ι !χεΤνο; τοσ <iπεκρΙθη: «"Αν πaς, θ& λέΎε~ι SAvttbvtoς· 

!ν ομω; 8έν 'rta;, cX.6β4; ~AντώYΙόζ». 

* * •
 
ΚΆΠΟΤΕ δ ~ά; 'Αραένιο; ~νέ.ρωαε 'toU-; λοΥΙ

cμοuς του σ~ Ιν'α. AΙyUπτιoν ΎΙΡΟντα. καιΙ τον pωτoGσι πιρΙ 

tXύτώΥ. ΤΟΥ βλέπει λ~ιπoν κιiπoιo; !λλος ~ κα.Ι τοΟ 

λέγει: 

-'~ SApoiyti, ΣU &rcou lxε~ τ6σ1ι μ6Ρφ(J)OΙ lλλ')

νικη κα.Ι λα.τ,tνtκή, ρωτa; "(t& τoό~ λογισμου; αου dτόν 

τόν aμόρφωτον X4Τ~ ιχ6σμον !ν&ρωπον; 

Τσα Aiyet δ ~ ~Αντώνt~: 

'-ΆλYlθω~, γνωρΙζω χαιλιος τ'ή ρωμ~tχήν u! Ιλληνt
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κ-η'l π~ιδ-z!3.Ι, ά.λλΧ ουΤΖτδ ά.λψci6ΎjΤΟ δεν lχω μ~θε~ d:x6
μ.:η xuτ~σ 't'.lij ά.πλ'.ltκ~fj ά.νθρώπου. 

* * *
 

ι 

μZΊ~: 

-Τ6 σώμΖ μου, ".Λ66 α.. , lxet cX.τον1)a'εt π~&. &'πό τ~ν 

α.~κ-ησ~, &λλΖ τχ π~θΎj μο:) οέν έν'lοοuν να.' Uπoχωpήσoυν. 

-T~ r=iθ-η, ΠΖtδΙ μου, τοσ &'ποκρΙθηκε δ σοφο; Πα.

τrιρ, μοtri-ζοuν με τα. σκληρ~ &.γxriGt~, πού, "(t~Y& τα. ξ.ερ
, J.. , , , 1.

pt'ζ ωσ"η;, Ttp~Ttet να. μ~τωσoυν τα. x~ptcι aou. 

* * *
 
ΤΙ ΝΑ κ~νω, "ΑΟΟα..,. ποu μ! πεφ~ζoυν tG'. ;ο:iθη κrxt 

οΕ δ~!μνε;; ρώΤΎjσε ΤΟΥ ~Ocrto Σισώη ενcι; νέος μoνcιχ6ς. 

-M~ λΙς πώς πεtριiζεσ~t από τού; οrxtμονες, τέκνον, 

ά.~~κp;~Ύj~εδ . rέΡ'.lντ~;, γt~ΤΙ ot .. 'Jttb π·ολλοΙ _·7tεt.ρ~6μεθrx 

&'πό .τΙς κα.κές μ~; !πtθuμ..lες. 

* .* *
 
Α.ΡΧΑΡΙΟΣ &.κδιι-LΎj στ~ μ.ονrxχt'Κ~· ζω~ δ Mωσ~ς δ 

AιfHoψ, πoλεμ~,θ-ηκε &οπό' σα.ρκtκ~ !π~θuμΙcx.. Π i)γε t6u, τcι

ρα.Υμένος, να. !ξoμoλoγηθ~ στον Ά6Όα.. 'Ia'!owpo. . 
~o Γέρ-'.l'ftαις τόΥ 5:κουσ.ε μέ σt).μπιiθε~rx κ~' άιφοΟ τοΟ 1

δωσε τΙ; σuμ60uλέ;' πού lπρεπε, τοσ ε!πε να. γuρΙση πΙσω 

στό κελλ! του. ΈπεtΟ~ 01-ιω~ !κείw;; δΙσtrxζε &'Χ6μ'η, μηπως 

έπtσtρΘφ~ντ.~ τοσ dνά.ψη πά.λt 1ι φλ6γcι ti); 'Χ~κi)ς!π~θu
μΙα.ς, δ 'A66a; Ίσι.δωρος τόΥ πήρε &'πό τό xipt κα.Ι τόν 

~νέ6α.σε 0''3 ενα. μtκρο δ~μά.tιb, πο'ύ εΙχε πά.νω &πό τό κελλΙ 

του. 

-Κόττα.ξε ·έδω, τοσ .ε!π.ε, δεΙχvoντά.ς του προς τή 
.... , 
ουσι. 



'EΙ8~ τό~z δ }Iωo~~ς Ιν~ δλόκλ~ρo στp~τεuμ~ aπό Π~~ 

νηρσ. πνεόμ.~τα. μέ τεν,,:ωμ.έy~ ,τόξ~,. lτoψ,~ γt~πόλεμ.ο 'X~ι 

τpόμ~ξε. 

-Κό't-:~,ξε -:ώρσ. πρός τ/Υ 'ά;'I~τoλή, εΙπε πriλt δ Γέ
,ρσΊτσ.ς. 

ΜυριOCοες Ί\ΥγέλωΥ σέ στρ-α:cιωτιχή πσ.ρ(j,τα.ςι· ~σα.ν !tGf.
'μοι Υ" .ά.ντ~μ.ετώπ!σoυy τον έχ&ρό. 

~O" σ.υ":o~,..", του - εrπε δ "Aee- "I'~·σι~ω:poς,. ει.τνσ.ι στα.λλo'~ 'fΆJα.; 

μένοι «πό ":(n θεδ· y~ 'Οοηθ'ήσουΥ τον 6:ywvtat'i). Bλέ~;ε~; 

πώς,ο[ ,όπερχΟ"πιστα.Ι μ.~ .ε!ν~~' ιιtoλυ περισσ6τερoι'Κ~Ι cιΣUγ

κρΙτως Ισχυρότεροι d.πΟ .. τούς !χθρoUς μα.ς; 

~o ΜωΟσi1ς εόχα.ρ!στ'φΙ μέ τ/'Ι κa.ρδιά; το!) τόν θεό 

"'(~" ·ι:χ.ότή τ-ην ci.1tοκά.λuΦ~ κα-Ι π~Ιρyoyτ-α.ς θά.ρρο;, γUρισε στο 

κελλ(-του '1& GU'isxta~ ΤΟΥ «γώνά.' τοο. . 

. * * ,*
 
Ο ΑΒΒΑΣ "tΊωri.Υ~ς δ 'KoλoOός~ σoμ.600λεUOYτ~~,· τo~~ 

νεωτέ'ρους&'6ελςΡο&ζ v" fι.γσ.π"ή·σόuν τ~ν ν~στE'Ιά;~ 'totJ.; ηίΥε 
συχνά. : 

, ,~o κa.λός στρ.~Τ"tJΎός,πoό S~tXEtpEt νσ. χ~τ~~6,6η μ,ισ. 

πόλι ι!χθρικ:ή, γερσ. 'όχυpωμέτ/~ κά,νεt <1πO'X~εισ~ ·ertt; ,;ρο
φές κα.ι· στο 'νερό. Μ" α.όιτόν τόν 'τρόπο <1το'l'εΤ 'ή α..ντΙστtMίς 

του έχθ.ροσ κα.Ι τέλος πα.Ρα.6ιδετσ.t. 'Κ6.τι πσ;Ρ6μοtΟ' ν/μ.6α.!
vεt μέ τΙ; σa.pκιxέ~ δρμέ;, που 6.ν~λέηt~ 'Ποlε,μ.ουν τον !Υ

θρfJηto στή yεότηt~τoυ. ~ΗέόλΟΎllμ.έΥYl Υ.φτεΙα. χ~~6~λ
A~t τ& Πά.&1]· 'κ~Ι "~ΌU;δ~Ι~ν~.ς 'κσ.Ι τελικ~ τ" ~πoμσ.κρόVΗ 
dπό 'τον ~yώyιστ"ή.·., . . . -." 

. K~Ι. το 1tαινι,σχ:uρολt9ντ~ρ~, τ~. lλεγ! !λλη epop~., 
σuxν~ d.ito· τ~ λα.φ.~PΎΙa του πέφ't'εt' στ~ν" Π~ΎΙδ(l,κt" δλ 'η 
,;ου 1j. ~ό'nμt "Xt", iι μεΥα.λ~ρέπεt(l, tςσ,φ(ΧνΙζο~~. 

* * * Ι
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ΑΝ' ·,0 Nαι6oUΖα.ρ-σά.Y, :6 "ΑΡχtμ&.Υεtρd"ζ-τοσ' β~.αιλέως 

-:α/'1 'Β~6uλωνΙωΥ, οεν 'T:.~yα.ινεστ-ην' ~Iεpoυσα.λήμ,δεν· Oci 
κ~ιyότ~'1 δ..Να.άς, ελεγε 6' ~AOOd; Ποιμ1]ν. Δ-ηλ~o~ δ νοσς 

-:ou <1νΗρωΠοΟυοεν κα.τ~Mλλετα.ι &.πό τΙς φλόγες των σα.ρκι-' 

κα/Υ 1j8Qyα/y, α.ν οξΥ XUptEuGij iπό τ-η 'Y~τ?ψ,a,.Ρ'ΥΙα. δ &'1-' 
θoωπ~ς.' 

ι 

* * *
 
,:ANE~AΣAN :κ.ιΧποτε στ-η σκ~τη ,τωΥ' Παιτέρων, lV(t 

aα.~μόνισμέ·lο νέο, Ύ~,ά. ΥaΤΟΥ θερα.πεΟΟουν με τ/ν πρoσε~χ1ι 

τους. 'ΕκείΎοι όμως, &οπό τα.πε!'1ωσι, &.πδψευγα.'1. Πολύ και

ρό 6~σ~yιζότ~y ετ~ι ό,,?υστυχισ,μένο; &ΥθΡωΠG;, ώ·σΠου' κ,&.-:
π,oιo;Γέρ~ν ΤΟΥ έλu,πYjθ'η" τόΥ στα.όρωσεμε Τ,ον ξόλι'l'; ~τα.1)· 

ρό, π()ό '~Τχε στΎ] ζώΥ'η τ6υ, χι" ε~ιωξε' τό Ί.t~ν1lρό ~yεσμ~.' 
'-'.ι.\φοσ μέ Όγά.ζεtς ά.πό τ-ην κα.ΤΟΙΚΙζχ, μου, του' ε!πε 

έκε!νο; θ~ μπω μέσα. aO'J." 

,,' -"Έλ~, τ:ο.σ, α:ποκρΙθ1iκε θα.ρρα.λέα. 6 Γέρων. 

"~τ'σι μπijκε μέσα. τοι> τό oιxiμocSyto κ~ι τον. 6~σά.νιζε 
δωδεκ~ δλ6κΑ-ηρα. χpδν~α.. 'to frQσto; όΤΟΟμενε' με κα.ρτερ·ΙζΧ, 

τόν πόλε'μο, ά.λλα. ά,ντ ιπολεμοόσε, κι" έ'ΧεΤνος ΤΟΥ έχθρα με 
ύπερά.νθρωπ-η ,Y1latElαo 'Χα.Ι &.mτάπα.uστη ~poσ,ευx~. ··όλ~ 
χ-ότά. τά. χρόνια. οεΥ ί6α.λεόδτε μιά. epoριΧ στό στόμ'α. τo~ 
τρoφ')j, μσ.σοΟΟε μόνο λΙγα. 'Χουκ.οότσια. &'πό ψοινικε.ς κάθε 

βράδυ 'X(l,t ωτάπι νε τόν χυμό του;. 

, Ν ικημΙΥ.Ο τέλος το δα-ιμόνtο, α.πό τον ci.κα.τάπrx.uστο, &,

γα/να. το& Γέ,ροντος, τόν !λευ-θέρωσε. 

-Γ ι α.τΙ ψε~~ις; τ~ν' ρώτ"ησε !κ'ετvο.;. Κα.νένας ΟΙ 'σ~ 

Οtώχνεt. 

M~ <lep~ytaE -ή ν'1lοτεΙα.' σου", &'ποκρΙθ1lχε έχεΤΥΟ κ~' l'Υι

νε , !cp,a,.YtQ. 

,* *..*
 
ΑΔΕΛΦΕ μοu, έ~ν 1] ψυχή σου E!v«t 'X.α.~pά. κα.Ι εό

18 



θεΤ~ ά.'Πέν~Υτt τοί) ΚυρΙου, &.π' oλ~ τ& Πρ&.y~τ~ τοο β!ου 

aύτοϋ θ« 1jμπορέσ-ης '1& ωψελ "ηθi]~" 'Εάν ί8~ Π'Ρ~Ύ1J4τευ

τ-ήν, θ« Et1t'YJ.~ μ.έ τόν 'Ι'Οσν σου" Ψ~ή μου, αυτό; Ιπο 

έπtθuι,.ι!ο:.ν .~ ·κερ'δΙaη πpόσκα~p« όλικ.& d.Υ~θ& 'X01t~ιXζEt π<Χ.

ρσ. .πο.λU 'Κ~ι. όπομένει πολλ&., οtι% νά cruγκεvτρώσ-η. ΠΡ&'Υψχ

τα, που ~έν πcxρcxμένουΥ ε'ί~ τ/'Ι ές()υ~ί~Y του μ.έχρ~ τέλoυ.ς~ 
, (t , ~έ 'ζ ~, " 'Τ ? ' 

σ!) ομως ytatt r.J' 'Ι φροντι. ε~.ς tJt ~υτ~, που ε,νcx~ (1;ι.ωΥιa 

'Κσ.ι. &φθο:.ρτσ.; Έν πά.λΙΥ ~δ-η; cxύτους πω ά.ντιοικοσν Ot' δλι
κά;&.φορμάις, .εΖπΙ" Φuχ'ή μου, ooτo~ χωρΙ; κcxμμ!«ν άινciγκην 

έπ,tοε~κν/ουν τό~oν ζ9jλΟΥ 'Κ~Ι οιaπλ-ηκτΙζοντ~t τόσον xpa..u
Υα.λέω; .μετaξό των" συ που χpεωστε'tς ξΙς τον θεΟΥ μόρισ; 

τά.λα.yτ~, Οια.τι. ΟένΙκετεό.εις, προσπΙπτοοοο:. σπω; πρέπεt, 

τον θεόν οι& να επtwχης τ~ν Οι<Χγρα.φ'ήν τοσ χρέους; 
'τ" ~ ~~ , '~~:oι." ,,, L
xn..V t(J'1J; κτιστ~ να οικ.ΟtJομοvν o~κ,a·;, να. ειπ~ς π~

λιν- ψυχή μou, auτot !~ω, α.ν κα.! κτ!ζ~'J,) G'lx!x; δJπό λci

σΠ'Υ}ν, εΥ τοότοι; &πι~ε:κνόoυν μεγά.λΟΥ ζήλο'), δια Υι% τε

λειώσουν το εΡΥΟ που !σχε8 Ια.σaν " συ oι~τΙ d,οι«epoρε"; 8'ι~ 

τα; a.lωv!ους μον&.; κα,Ι δέΥ d.ΥωνΙζεσat ν~ &"νεyε{ρYJς εΙ·; 

τ'ήν Ψυχήν σου το κσ.τοικητήριον τοί) θεώ, συyθέτσυσ~ 'Κ~Ι 

συνα.ρμσλογοσσα. οια της θελήσεως τας &ρετά.ς; 

ΚαΙ "(ι~ ν~ μ'ή μσ.κρηγορω &.ν~cpέpων μΙ~ν πp~ μΙ~ν 

τά.ς ~ι~φ6.?Oυς περιπτώσε~~, πρέπει '1& ψρσντΙσωμεΥ του; 

κοσμικου; λ()Ύ~σμ.oυ; x~t τας σκ·έΨει;, που γεΥΥων-τα.t &οπό 

τήν &έα.ν τωΥ όλ~ κων π·ρ-σ.Υμσ.των -ci); πα.ροόσ-ης ζωi)ζ, νάι 

μετα.6ά.λλωμεν εις, πyευμ~,:~κoός" Τοιουτοτρόπως δ-πωσοήπο

τε ά.πΟ δλα. θ& ώψ.εληθώμενμε τ/ν SοιήθεtaΥ κ~Ι Τ'1)Υ aUtJr
π~ρriaτ«σ~ν της Ge!ιx; X~pι'τo; (~AΎ' ΈcpρaΙμ). 

* * *
 
ΦΛΕΓΟ:.Μ.ΑΙ ά.πό τδν πόθο νάι μα.ρτυρήσω γtι% τ'ήν &. 

Υσ,πη τσσ Χριστοσ, εΤπε μι& μέρα. e'Ja; &ρχά.ΡΙοΟς Μοναχό; 

σ' εΥα.. lμπεφο Γέρoντ~" 
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-"Αν τ/ν ώρα του π:ε~p«σι,.ι.oϋ σηxώa~ εδχαρΙστως 

τό 6~po; του ciο-ελφοu O(iU, τοϋ &:ποχρΙθ11χ.ε ΙχεΤνο-;, εlν«t 
, " . , , ."!!.. - Π 1~o':l..v Ία. P-~X-:'ηκες ΟΤ'ην κα.μ~νo Των τp~ων α.~ζIων. 

* * *
 
ΣΑΝ HMorN μtχρ6ς, έλεγε κά.ποτε δ. ·Oato, Μακά.

p~oς, έ60σκα; 6όo~α μ~ζΙ μέ !λλα; πα;tΟ~ά.. :Mta. μέρα. 'Zti'jyav 
νά κλέΦουν σσχσ, κα;ι 'Zt'ijpα.v κα.ι μέν«- mvτάo. ·Οτα.ν γ1)ΡΙ

ζα..με στό κoπά.O~, επεσε ε'Jα; aUxo ciπό τό καλtiθt xt~ Ιγώ 

τό σήκωσα; κα.Ι τ6 'ψ«γα.. Τώρα. πΟΟ !σπρtσα.ν π~& τ& μα.λ

λιά. μου θυμα.μα.t 'tYjv ~μ.α.PτΙα; έκε!Υ1J κσ,Ι θρηνω. 

* * *
 
ΑΝ ΠΕ.Σ ΜΙΕ ποτε σε aα.Ρκt-κή &μα.ρτ!α., lλιγε στού, 

μ-σ..θηtά.ς τ~τ) δ ~..\66«; Mω{)~;, a.~ 1Uτα.νο'ήσωμε xt' ~ς 

πενθήσωμε τώρα. προτοσ μα.ς πpcλά.6η τό πένθος 'tij, <ρο

6spij; ~τ«o!'Κη; μα;ς. 

* * *
 
ΑΛΛΟ·ΤΕ πά.λt έλεγε: 

-:Μέ orixpuιx γεννtώ'lWιt. ol &.ρ·ετες κα.Ι Ot' (Χύτων 8!νε

't':l..t &ψεσt~. 'Αλλ' δταν κλ α.τμ ε , οεν πρέπεt ν& δψώνωμε τ/ 

φωνή τοϋ στ.εναγμοσ μα-ς, ιyt& να. μ-η ciχοuιyώψroτε c1πό !λ

λους. "Ας μ-η γνωρΙζη 1J ciρtστε·Ρά. ~ς, δηλα..δή 'ή χενοδοξΙα., 

τΙ xciyst 1J δεξt&. μ.ας, 1J λύπη ti); χα.ρΟt!ς. 

* * *
 
ΣΕ. κ&.ποtον Άδιλφό, πού τόν ρώτησε τΙ να. κriνη δταν 

lχη π~tρασμoυς iΊ πονηρΟΟς λογtσμοtJς στή OtriYOt«., δ tetO; 
ΓέρωΥ 4ποκρΙθηχε: 

-ΤρΙξε κλcxΙrοντα.ς στ/ν c1γcxθ6τητα τοτ} θεώ 'Ut φώ
Υαξε μ.ε ολη τή δόνα.μη της Ψυχης GOU, ζητω~ ~i}st(X. 'Ό 
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θε,ός ery~i' 'κ~νt"~'σ~έχεΙΥ(ju:ς 'π'ου τον έπ~-kλό5Υτ~t, 'μa; λέ

'. γει ή t:Arlff.· Γραφή. 

ι * * * 
ΟΤΑΝ νοtώση; κα.τcXwξt στ~ν Κff.ρ'OtcX σο.u, .. σuμ60μλεύεt 

ΚcX'Πσtσς ΓΙρο'/τα.ς, !ψησε κάθε !λλl1 &.'Π·~σχ6λ.φt··κiΙ -π.ές aτό 
. . ... . -', . 

λογισμό .σου: 

. : . -'. M~'Πω; πλτιcrtriζεt 1j .μέρα. ·'...τοσ θιxνάΤO~ μου ~ι μο.σ· 
σ'τΙλλει πέ.νθΌς ~α.ι 8rix.poo δ θεό; ytιX. νσ. μ.ε ~ι&~~; " ....;~ .. :", 

, <Γία.τ[, κ.~~ως· δ lo:ιάi6Όλoς ~ιX. τέλ:η :'του πΌλ'εμα: πιό Όυ~. 
νιχτα. τόν α.νσρωΠ~o γί,& y~. το',/ .ρ(ξη 'στδ' κ«κό,' "~τόι' ~~ ~ δ' θ~~ς 
τοσ στέλλει τρ·όπους κα.ι -μέσ~ για. vCx. τόν oilia1J. 

. * * * 
~ ΣrΝΕΙΔΗΣΙ τοσ &.ν~ρώπoυ μοιά.ζΞΙ με π.ΎJΎη; ~~yoυy 

οΙ Πι:ι~έρες, που όσο 6ocθότερ~ τ~ν σκά;β~ι;, ~~~Ό ..~~ptaa~:C.Ep'Q. 
κα.θα.ρ!ζ'ΕΙ. "Αν όμως τ~~ σκεπάσ-ης με χώμα.τι:ι, σε λΙγο κ~ιρό 

θ~ xcxi}ij. 

* * • 
, ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ,. πού .Φuχqμ,α.χ~i)σε Ι,να.~· -A"(to;. ~Eρ'ημ!. '.: . . . : .' . . .. .... . ~ . -. 

ι! 

της, π'α.ροuσtcXσ~1jκε μΠρ.oστrχ. του .. δ οtcX6ολος ~ι ,τοσ. φώy~ξε,.:ι' 
ι 

!! ~Mε ά.φcXνtσες, 4.θλιε.j 
-Δέν εΤμα.ι ciκ6μ~,~ 6έ~,α.ιoς·Ύι~ ~ύτό",~Π~p!θ'ήκε. δ:.-A~ 

γιος κα.Ι &ιμέσως έκoιμ~θΎJ' 

* * * 
:ΟΤΑΝ· :έΠ9~ε.ι τ.Q. να. .κ'Οιμ 'ηθη. &. '~Oσιoς .:..ΔΎ-~ r:l~t.~! 

τρε!ς 'ήμέρες &κΙνητος στό στρώμα. μέ τά. ,μιiΜ\4."οciΤ~·r· γ.ti; 

pισμέν~ πρδ; τόν ·Oύρrιν6. T~ν' :φΙτ." ιfJμlp«,.σ!y::'σ~Y.φθε λΙ

γα, τόν ·ρ'ωτqΟΟα..v' oΙμ~θητα:ε·τoU,ΠW ,Τ?-Υ' εΤχ.ιχ..ν ?tερtΤρtτUΡι. 
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σε'~, να. του;εΙπιη Π<iU Ορισκότα.ν τό πνεσμ.α. τοι,) 'j" δλο αύτο 

το δtά.στημα..' 

-Σ,το "lJttoήptO'! τοσ θεοσ, ΦLθόρ~σε έκε!νο; τρέμΟΥΤα.; 

---J{t~ 'έσύ <p<ϊ6clσα.ι, Π~τερ; τον ρώτοησα.ν με &.πορΙα. οΙ 

&.ΟελφοΙ. ' 
, , --Πρoσπ~θ~σα., OO<i μποροσσ(%, να. cpuλΟΟξω τΙς έΥτολεζ 

:ΤΟI} θεοσ σε Βλο μοΙ,) το 6Ιο. M~ ε!μ~ι &νθρωπος. Πώς νζι ξέ

ρω ΟΤΙ εχω εΤ>χα.ρtΟi:1jσεt τον θεό; ε!πε πά.λι με πολύ κόπο 

δ -~Oσιo;. '. ' .. 
-Δεν εΙσ<x~ 6έ6α.ιος πώ;.-:~ ~ργα. σ~I,) ~τα.ν κα.τ~ θεόν; 

εΙπ<Χ'! lκπληκτοι έκεt'/Vt. 

-'Όχι, προτοσ 6Ρξθ'ώ μπρoστ~ στόν .Δημtόuργό μου, 

&'πoκρΙθ~,κε δ CΌσtο;, rtat! με δ..λλο κριτ-ήριο κρ!νουν οΙ !ν

". θρωποι κα.Ι με" !λλο δ θεό;. 

'Ήθελα.ν κα.Ι ιlλλα. iliφέλιμα. ΎΙ~ τ~ν Φuχ-ή τouς νά, ρω

tiJaouv of ιl8ελφo!, &.λλ" δ 'Όσιο; i:OU; lκα.νε νό-ημα. να. μ~ δ

μtλοuν πt~. 

-ΕΙμα.ι &.πα.σχολημέΥος, Φtθόρtσα.ν τα. χεΙλια. του. 

~H μoρφ~ του lλωr'-Φε! Οϊ μα.'θ-ητα.Ι του τόν είδα.ν να. φεό

γ-η &'πο τον μιΧτα.ιο κόσμο γιζι τ~ν αΙώνιο ζωl), με τ'ή χα.ρα.' 

που, νοιώθη κα.νεΙ; σ~ν ςεκινα, να. συνα.ντήση το πιο &.γα.Π1j

μένο το!) πρόσωπο. 

* * * 
Ο ΚΑΛΟΣ Χρtστια.νό;, λέγει δ σοφος 'Α66&ς Νισθερώ, 

πρέπει να. κιΧν'η λoγα.?ι(%~oυ; με τον t«uτό του πρωΙ κα.Ι 6ρά.

Ο'υ ·κα.Ι '1& -λέγ1J: 

-ΤΙ, ιlπo Οσα. θέλει δ θεός, εκα.να κα.Ι τΙ πα.pα.μ~λησα. 

να. πρ~ω; 'Έτ'σι μόΥ.ο θα. κα.τορθώσ'η νά. πολιτεόετα.ι σύμφω

να. μέ το θέλημα. τοσ θεοσ. 

* * * 
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ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ π-ηγε Υα !πισ-κεφθή τον ~.A06α; ~A

χιλλά; κσ.ι τον πρόλα.ι6ε y~ ψτόνη &πο το a·τδμα. του α.!μ.α.. 

-ΤΙ επ,α.θες, Άδελφέ; τον ρώτ-ηaε. 

Κι ~ δ !νθρωπος τ-ης δπoμo~;: 

-Αότο 'Jtou εΙοες, εtπε, εΙνα.t δ λόγος τοΟ ~MξλepoO ποu 
, 2. 'λ" , ~A' λ".),πριν α.πο ~γo με στεΥοχωρ-η·σε. γωνισ·τ-ηκ.α. σκ -η'Ρα. να. μ,~ 

τοσ cXπα.ντrισω xxt ζήτ-ησα. cXπο τον θεο να π&.ρ-η τ~ν π~κ?Ια. 

cXπό Τ~Y ΦUΧYJ μου. Kαot ν~ 'Jt(JU δ λόγο.; εγΙΥε α.!,μαι στό ~τόμα. 

μου. Φτόνοντ&.ς το εΟγα.λσ. μα.ζΙ xαot τη θλτφ~ τ-η; 'XαopQ~a.; μου 

* * *
 
ΗΟΣΙΑ θεοδώρ.α. συνήθtζε να λέγYj στΙς μα.&ήτριε; πο

λύ συχν&., πώς cutE iJ μεγ&.λ-η α.σκησις, οδτε δ όπεροολικος 

κόπος, οδτε δπ·οια.eήποτε &λλ-η. κα.ΚJjπά.θε~α. μπορε! ν~ σώσ-η 

τόν !νθρωπο, 00'0 1] ά.λ YjetvΎJ τα.πεινοφ·ροσόΥYJ τ-ης κορδιaς 

Δι.."γε!το και! το ά.κόλουθο ά..'ίέκ~oτo : 
Κ&'ποt-ος ~ΕΡYj·μΙτ-ης εΤχε χ&.ρtσμαι α-πα τα θεα ν~ διώχψη 

τα πογηρσ. ΠΥεόμα.τα.. Μtά φoρ~ ζ ~τ-ησε να μ&.θ.." τΙ φQ60UΥ:α.ι 

πε?ισσότερο κι~ cXνcxγκά,ζΟΥΤ<χt να φύγουν. 

-Μήπως τ~ ν..,,·στε·Ια.; ρώτησε !'ισ. άπ!> ~ότά.. 

-Έμείς, ά.ποκρΙθηκε έκ εί'ί ο , outE τρώμε, -οδτε πΙνουμε 

ποτέ. 

-τ-ην άγρυπνΙσ. τότε; 

-'Έμε~ς δε'ί κοψ.ώμεθα. κcxθόλ-ου. 

-Τ'ή'ί Ψt)γ~ :00 κόσμου; . 
-ΣπουΟα.ϊ:ο πρσ.γμα. τ&.χα.. Έμείς περνσ,με τον περισσό

τερ·ο κcxφό μα.ς τριγυρίζοντα.; στΙς έρ-ημιέ.ς. 

-Σ!> έξορκΙζω, ν~ δμολογ"ήσ'Υ]ς τΙ ε!νια.ι έκε!ΥΟ πού μπο

ρε! Υάι σσ.ς Οα..μά.Ο''Υ], έπέμενε δ Γέρovταις. 

τα ΠΟΥ'ηΡα πνιεQ,μα., cX'Αα.γκα:σμένο 'α-πα άπεpκόσμ~8όY«

μι, 6ι&.στ-ηκε '1& &.π,α.ντ'ήσΎl: 
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' , '~1 - , ~ ~ ,
Ή τ~πεινω~~ς, π~υ Uf.'I μ.π·~poυμε ποτε ν ~πoκτησωp.ε. 

* * *
 
ο .ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ 'ltOU χτυπ~ τ~ μ.~ζ~ :ou cr~a+;?~U, λΙ 

"(ει δ Μέγα.; '.Αντώνιο;, εχει προηΥοuμένως σκεφθΎ) τΙ θέλεt 

γ~ φη&.ξη, σρεπά.νι, μ~χα.ίρι, τ~εκoύpι, 'xt':l &.νά.λογα. έργιi.ζε

τα-ι. Κι' δ &νθρωποις τοσ θεοσ άς συλλογΙζετα.ι ά,.πΟ πρΙν πo~~ 
2. ' ~ θ - ~ 2. , ", 'ζ Ζ
'J.ρετη ~ΠΙ ~J.Et ν ζf"ΠOκτηση, γι~ Ία. μη 'Κ,(jΠΙα. η ζf"O'κoπ~. 

* * * 
ΟΛΕΣ Ot δπε?60λε; είνα.ι Ύ~ννiιμσ ..,:α. τοσ 8ια.66λου, !λ~· 

γε &λλος Πα.τ'ήρ. 

* * *
 
ΔΥΟ ΣΥΝ ΛΣΚΗΤΑΙ .αγωΊ!ζον:α'l στ~,; ερημο 'ti); &η

6α.tσος. M~ '1Jσα.v νέοι κ~ι α.πε~ρ~ι κt' δ ο~i60λ~; 'tou; εστηνε 

Ινα. σωρό πα.γΙδες. 

ro πιο νέο; κά;πο:ε πoλε:ι~θrιχε πολ,j 8υΊ7.:~ j'tYJ σά.ρκα... 
~E ."" ψ , ".~ , 1

χα.σ·ε γι α.υ:ο :ην υΧΡα.~μt!Χ :ου κχι :ηΊ τ.ιπ"μοψη του κα.Ι. 

τ .1. "ι.' "λ'ειπε μιcι. fJ""'pαo .α.ποq>α.~~~'t~κα. στο,; μεγα. uτερο. 

Δ 1. ' έ ' θ' ι , ,- ~y α.ΥΤ χω πια.., α. γυρισω στον κo~μo. 

':ΙΕκεΤΥΟ; πά;λ~ κα.τα.crτενοχωρημέvο; γι~ ΤΟ'ί πε~?α.σμό 

που 6ρηκε τόν &θελφό -:ou προσπα.θοσσε '1& το'; cruγκρ~τ'ήση. 

-Δέν θ~ ~' σ..φr(1ω ν~ ψύΎη; ·&'π' έσω, τοσ Ελεγε, ν~ χ&'

0'1]; όλους ~oυ -:0'); κόπου; κα.Ι τΎjν &γνόττιτi σου. 

ποσ να τον πεΙση δμως! 

-Δέν κάι θομ..α. ι , επέμενε, θ& φUγω, θ~ τά. δοκιμά.σω δλα. 

κι' δστερα. βλέπομε. "Αν θέλ~;, ελ~ μ~ζί μου κrιι ΥυρΙζομε 

π~λι πίσω x,t':l οΙ 060 Τι μένω γιά. π&.ντrι aτόν κόσμο. 

rΟμ..εγα.λύτερο; σ.οελψό; τότε, μ~ ξεύpoντrι; τι '1& κά.νΎ1, 

έπηγε ν~ συμ60υΑε'Jθij εν~ γε! ~~νάι τ~υς Γέpoντ~. 
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" ; ,....:.-π lrrσ.tνΕ' μα.ζΙ του, του εΙπέ εκ.εΤνΟζ, δτ~ν &.κoυ~ε τ-ην 

δπόθεσι. ~o θεός ΎΙ~ χά;ρι σου ελπ!ζω πώζ οε θ& τον &'ψήσ'η 

ν~ ζYjμιωθiί. 

" :ΙΈτ::n' ςεκ!ν'ησ(Χν αΙ ο15α συνaσκ'ΥI':α.Ι μαζΙ, ν~ κ~,,:ε6αυν 

,a-tTιy π'όλι. 'Κα.θώ; όμως πλ'YjσΙα.ιζά.ν, έκεΤνος πo~ έπειΡά;ζετο, 

εtπε ςσ.ψνικ~ στον d.Οελφ6 του· 

, " "'_"~ Α;' δποθέσωμε π,ώ; lx(Xy~ τΎ)ν έπιθυμ.Ι(Χ μου. ΤΙ κέρ

Οισα. με τ(;στο; :rIΕλ(Χ, &'οελφέ, yCι γυρΙσωμε πΙσω στ/ν "ήσυχισ. 

μ4ς. 

~Eκετνo; τόν έβλεπε σα.στι,σμένο; κ(ΧΙ οεν .!πΙστευε στ~ α.υ

ttά. τoυ~· crra:cep~ θuμ~θηκε τCι" λόγια.τοσ άγΙου ~Ιpoντα;· 

-θ~ toij δ θεός ΤΟΥ κόπο σου κα.Ι οεν' Bci:tov &.φ'ήσ''η \ί~ 

6λα.6-η. " 
Κα,Ι πρά;Ύμ~τι, ό «.8ελψό; εΙχε &.ν~κoυφισ&η «πό τΟ 6υ

να.το !Πόλεμο κι:t έrύtρισα.y εUχa;Ριστ/μέν.οι xt:t α:Ε ουο O't~ κελ

-λιιk ':rouς~ 

* * * 
Ο ΑΒΒΑΣ Μα.ρκο; έρώΤ'ησε' κά;ποτε ΤΟΥ crOoto ~Αρσένιο 

ΎΙ~ΤΙ οΕ περισσότεραι ευσε6ετς κάl !ycX,P"itot '1& φεόγόυΥ δ.πό 

:) τόΥ κόσμο με πολλες θλΙψει-ς κιχ.Ι στερ'ήσ~ις. 
"i:' 
Ι! -'Α! θλΙψει; ΎΙ~ κε!ΥOU; πoυτt.ς δέχoyτ~ι μ.ε Uπoμ.αy~ι 
i1, 

&.πόκρΙθψε δ 'Όσιο;, εΙΥσ.ι το &λά-τι που πρoλcx.6σ.Ιyει τ-η" σ'iWι

'Ι 'ti); &μ~pτΙα.ς κα.Ι κά;Υ,ει του; &'Υ'θρώπους yCι πσ.poυσι~ζωyτσ.ι 
1I στόΥ Oυρ~yo -χ,aθ~ρoΙ 
11 
i 

* * * 
\ 

ι ΛErofN κα,ι γι" τον Ά~ 'Ιω&.ΥΥ'Yj,τόν Πέραη οΙ Πα.
j, τέρεζ, πώςκά;πατε 'πjjγα,Υ at1JY κιχ.λόβη τ-ου κα.κοποιοι. με φ~

yεp~ πρόθεσι' yCι ΤΟΥ σκ.οτώσουΥ. 'Ex~tyoq; δ μ4κ&.ριος !ΤΟΙμ4

σε Υtπτijριχ. xt:t lσ'Κυψε '1& τους" πλ6νη τCι πόδι«, &tως θ~ 1

~o 
ί 
j: 



κ~νε Oi:OU; -rttb' κα-λοό.ς του φ!λους. Τότε οε Κα.ΚΟ1τοt~Ι, ντρό

π~α.σμένοt, τόν α..φ-ησα.ν 'Xt~ εςΡυγα.ν. " .... 

* * * 
ΜLι\ NrκTA π~γα.ν ληστ~Ι σε κ&.πo~oν ~ΈΡ'η·μΙ~'η. 

-'Ήλθα.με· ν~ π&.ρωμε τά πριΧ.γμα.τcX. σου, του εΤπα.ν 

aypt~. 

-ΚοπtιΧ.στε ν~ πιΧ.ρετε Q,i:t ad; &.piaet, ιά.ποκρ!θηκε lu!
'10;, χωρί.ς ν~ χά;σ~ Τ~Y Φυχρα.t.μΙα. του. 

. "A8e~o(tY στ~ στtγμ.'ή τ~ ψτωχ~x~ του κα.λό6'η κt' Ιψυ

γα.Υ 6tα.στtιχ.οι. Λ~.σμόνη~y ομω:ς n πιΧ.ρουν εΥα. μtκρό φλα.

σκΙ, που -ητα.Υ κρεμα.σμέΥΟ aπό το 80xιX.pt 'tij; στέγ-ης. ~o 'Ε

ρ~μΙτης το ξεκρέμα,σε κα-Ι, τpέχoy~ς πΙσω «-πό τouς λ'ηστσ.ς, 

ψώνα.ζε "(t~ 'ν~ τοΎ d,xoU'crouY ν~ στα,.μα.τή.σουΥ· . 

-Γυρίστε Π!'σω, &..8ελφο!, ν~ πιΧ.ρεΤΕ κα.Ι '"Τ6ί}τo'~ 

: 'K~Ι τόυς l8etxvt 'ι1~O' μα.ΚΡt& Τό::μ."tΚΡΟ epλiσκΙ 
'Εθά.όμα..σα.ν τήν ΙΙνsςtκα.κΙα. του tκέΤΥοt' κi'tγόΡ'~σα:ν, δχt . . .. ~. 

γ~& ν~' oπipouv το φλα.σκΙ, &.λλ~ "(t~ '1&' τοΟ 6iλοuν μέτσ.votα. 

κα.Ι··Y~ τοο δώσουΥ πΙσω δλtX του τ~ πρά.γμα.τα.. 

-Αύτbςμάλtοτα., εΤ'l~~ πρ«γμα.Τt~ α..νθρωπος τ~oθεόσ.: 

lAeyιxv μετα.ξό τotJις. 

* * * 
."Αν fJ πρ{)σευχ~ .μα.ς δέΥ συμφων'ήση με τ~ Ιργα. μ.α..ς, 

α..δt~ κοΠtr%.ζομε σ' α.ύτ-ήν, lAeye O1Jχν~ C?'tou; .ν.eώτ~ρους δ 

~ A66d.; Μωuσijς. 

----ιπως ~ χα.τορθώσωμε 'lLt~ τέτοt·α. συμ-φωνΙα.; Ιρώτ-η

σσ.ν μtά μέρα. έκεΤνοt. 

. - 'Ότα.ν έφα.ρμόζω.με έκε!ν~ που γυρεόομε μ:έ τήν προσ

eux1J μα,.ς; ~ξ'~'Ύησε δ ftQσtoς. Τότε μόνο μπορετ νά.σuμφtλ~ω .. 
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θi] 'ή Φυχ'ή μέ το ΔΎ'J'μ~oυpγό -cr;; καιΙ ',1& γΙνεται~ οεκτ-η ~ πp~~· 

ευχή της, δτ~ν ά.ψ-ήσ-η καιτ& μέρ<;; δλα. -e·fl~ τ~ κα.κ& θελ-ήμαιτα. 

* * *
 

ΚΑΙ δ σοψώτα:tο; ,A.6·6a; 'Αγ&.θων: 

- tFΟ τιχν ά.ντ~λ ηψθω πώς ενα, πρόσωπο, κ~~ το π~o 

<ΧΥα.π-ητό μ~τ) «κόμ-η, γΙνετα.~ &.ψopμ~ ν' &.πιoκτ~σω κ&.πo~o 

~λ&.ττωtια., κό6ω σ;μέ~ω; χά;θε oε~μo μαζ! του. 

* * * 

ΑΝ θΕΛΗΣ ',1& προκόΦ-η; στό καλό, λέγει &λλο; Πα.· 

τ~p, μ'ή .σUΥκ~τ~~κii; μέ φθονερο &νθρωπο. 

* * *
 

ΕΝΑ.Σ &.,?χ&;?~o; Μ~'i~χό;~uμ.6~~λεόθΎ'Jκε κiπο~ον δ~α

κ?~τ~χo Γέροντα.: 

-'"Αν fJ σuμ'πε?ιψορ~ 'tGU 'Αοελφοσ μ~υ μέ σκα.νΟ:χλΙ

ζε~, 'A66a, iΠρέπε~ .έγώ να; τ~σ ζΎjτ-ήσω σUΥΥ'/ώμ"!l; 

-Ζ-ήΤ"!lσέ 'tou συγyνώμΎJ, &π~κp!θΎJκε δ Γέροντα.ς, &.λ· 

λ& πα.ψε 

'.A.?σέν~o 

oλ~υς άπε

ν& 

":! σ

χε. 

τον 

υι:60

σuν,ανα.στρέψεσα.L 

υλεόει: ~Iέ oA~IJ; 

.. Δέν 

~χε 

«κους 

&γ&.π-η, 

τον 

&1λ' 

Μέγ:χ. 

&.πΟ 

* * * 

ΑΝ ΔΕΝ εΙπii δ a'ιθρω1i:fJ; μέ. τήν κ:xρδ~ά. 'tCιU, δ θεο; 

Κ~' έΥώ δ7::Χρχομε στο'ι κ6~μo, οέν 6?!σκε~ &.'iά.π~u~~, ελεγε' 

δ ΌΑ6t>iς Ι!Aλών~'o;. 

* * *
 
«ΠΡΟΣΕΧΕ, xρ~στ~α.νέ, ν& μ~ν 4o~κ-ήσ"ίj; ποτέ ΤΟΥ 

ά.Οελψό σου, γ~ά, νά. γΙνετα.~ oεκτ~ &.πό ΤΟΥ θεο iJ πρoσευx~ 

σου. '" .Δ..Υ όμως&.O~κ-ήσ-ης, ~ π?~ευχ~ ~oυ εΙνα.L &'πα.ρά.ΟεΚΤ"!1' 



() ~ ~.	 ,- ~. ~ , ... , , ~, 'θ ' 
~, (h'ί~~-:~'i~γμΟL του rkΟ~Κ1jμε'i'Ο'J οεν t!JY ~φ·η'loυ'l vrz Ψ α.

~'η σ-:ον Oόρ~νό. ".Α.ν μά.θ"lj; πώς κ~πo~oς σε καικoλoγ~Τ κα.ι. 
3!λθ '" ~, θ - , - ~ ,~ '1.
t; ει κχμμ,ισ. φορα. vrz σ εΠ~:jΚ~ψ"η, 1-1'η -:ου uEL~ 'ης με tu'! 

1. " 'ζ t,,, , Τ	 ,
τρuπο	 σου πω; τα. Υνω'ρι ε~; Oλ~ Χ~ι εισx~ στ~νoχωρημενoς 

μ~ζ! του. Δέ'ζου ΤΟ'ί χαιρουμενο;, ι:. ε ~pεμo πρόσωπο καΙ 

γλt)Κo τρόπο, γιά. να. 0Ρ11 π~ρρησ!α, στο'ί θ~o ~ πρoσευχ~ 

σου», συμΟΟυλευει κά.ποιος ~ΆOβα.;. 

* * *
 
ΝΑ ΤΙ λέγει γιά. τ-ην πρoσευχ~ Κ~' δ 'A66a.ς Μωο

.ςϊή;: 

Πρόσεχε νά. Οια.τ-ηρ'Υ}.; στην χα.ρO~ά. σου Οα.θεια. τ'ήν 

συνα.Ισθ-ησι Τ11; άιμαρτωλ-ης σου κα.τα.:rτά.σεω;, για. νά. yΙν~

tαoL οεκ-:-η 1ι π,?οσεuχ~ σου. ΙΌτα.ν &.π~σχoλ i]ς το vou σου 
• τις• ~, ~- ' ~~ θ' σου - ι. κα.ιροςΙ' πα.με	 u~κες σ~') ~μ,α,p-:~ε;, 0 ... '1 rz μ~νΊj να. 

Ρα.κολουθi1ς ΤΧ j;;iλμα, Τ~ τώ'ι iλλων. 

* * * 
θΕΛΕΙΣ 'Ι" &'κού"η hcxpeueu; δ θεο; τή,; πρ-οσευχή σου, 

"Αδελφέ; λέγε~ δ ".Α,β'βά.; Ζήνων. Σα-ν σYJκ<J)'ill; τα. χέρια. 
1. Ο' 1. , -, ~ r, "Ι ,. ~ L 

στον	 uρα.'iu, hPO:jeuxoηaou πρωτα. απ OΛ~, με την κα.ρuL~ 

, , 1 θ' 1 ~ θ' θ' - ~, ,
σου, για. του; ι:.χ ρους ·σ,ου κ~ι, ο εος ~ σου οωτ/ γρ-ηγορα. 

δ,τ~ !λλο τοσ ζYjτήσεις. 

* * *
 
ΜΙΑ rrNAIΚ.A. πά.λι, ποu επασχεά.πΟ 'κα.ρκΙνο, έπει

δ-η εΙχε &.κoύσε~ τ-η,ι φήμ-η τ~σ 'AJ66& ΛογγΙνου, ξεκΙψησε 

νχ π&:η 'ιά. ΤΟΊ Ο'Ρ11 νά. τής 8ώση τ-ην δγε!α; τ-ης. Κα.θώς 

τον γύρευε στ'ήν τύιχ-η μέσα. στήν ερ-ημο, συνά.ντ-ησε ενα. γέ

ροντα. Κα.λόγερο να. κ66-η ξόλ~. Π ijye κ'οντά. του κα.Ι τόν 

ρώΤΤισε ποσ εμενε δ 3 ΑΟΟα.ς ΛΟΥγ!νος. 

. -τε τόν 9έλε~ς; ρώτ-ησε 'έ.κεινος. Σέ συμ6ουλεόω ν& 
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ι:'Υ] πaς, yt~tt ,δεν εlν~t κ~λoς !νθρωπος.· ~Άλ~~' μ'ήπω; 

όπoψι!ρ.ε~ς Μο τΙποτε; ',' " 
~H οuστuχtσμέν'η γυν~Ικ~ 'τοσ lοε~ξε τότε μt~' <Χ;νοιχτ'Υ] 

'f!.lηγ1ι, που Ι~y~ζε &.ψ6ρ-ητη δυσoσμΙ~. ~o K~λ6γερo~.' τ-η 

στ~όρωσε κ~ι της ε!πε: . 
-ruptcre σπ!τ~ σου κ~:I δ θεος θ~ σου δ~ση τ'Υ]ν όγε!~ 

σου. eo ΛΟΥγ!νος δεν μπορε! νά. σε 60-ηθ~σ'η ·σε τΙποτε. 

'Έψυγε έκεΙν'Υ], δΙνoντ~ς π!στ·t στ~ λόΥt~ τοσ &.γνώ

στου. f'Ωσπου νά. ψτάση σπΙτt τη; οεν lμεtv.ε Τχνo~ σ.πΟ τ-η 

ψα6ε,ρ-η· &'ρρώστεt(Χ. :Ι ΑΡΥότέρ(Χ lμ.~θε &'πό "τοbς" a6ελφοος, 
πω; Aκε~νo;, που τ-ην ε!χε κάνει κ~λά. με tltOLO .π~,ράOόζo 

-:ρό,ί':Ο, 1]τ~νδΤδ~oς δ '&.66a;' ΛoΎΎΤνo;~ 

* * *
 
.. .ΕΝ ΛΣ ΝΕΟΣ :Moν~xo; π~?~κ«λεσε :t~.,! :.AD6a Mtι)Q

ση ν~ τοσ oilia"IJ μtά. χρήΌ'ψιη σuμ6Θυλ~ ..·· ~'.: ':'. -,
---,Κάθtσε στο κελλΙ σo~. Κ~:I ~δΤO θά. σε ΟLΟιΧ;.σκη, τοσ 

&'ποκριθ"ΙJ'χε δ σοφδς Γέρoντ~ς. 

* * *
 
. ·AΔfNΑΤΟ να. lx"IJ crtiJvx~p~·tti ·του 'δ,ι~ρκω; τον x?~

(ji;O δ· :Moν~χός,' χωρΙς ~συχ!~,. τ~πε~νo,όνη' :κt :l4δtriλ-εtπ't"η 

πpo~ευχή, σtJν"ήθtζε 'Ιά. λέΥη δ π~ρ~πιiνω "Γεpoντ~ς .. 

* * *
 
ΕΠΗΙΈ :ΜΙ ...ι\ ψορά. δ CΙOcrtO; Μ~κιiρt,ος νά. κriγ-η συν

τροΨt~ σ'Jενα.ν !ρρωστο :Ι.Ερημίτη. ·PΙχνoντ~ς μ·tά. :μ~τt'& γιJ::. 

-ρω:.,σ.τΟ γυμνό χελλ~κt του, ,ε!δε πώς ,οεν υπηρχε πoUΘε,lά. 

" " -.συιε: tXVQ;·ep~yYlwu. . 
'- --ΤΙ θα. '~θελες ν~·cpa;,. :ΙΑοελψέ;, έ.ρώ1~σ'ε-δ": Cl'O~no~·. 

eo &ρρωστος έδΙστ~σε '1:1 &'π~ντ~ση. ΤΙ n· ζητοσρε 

τά.χα; ,d-ψ{)u δεν υπηρχε τ!'Π~τε d'J έκεΙν"f1 τ~ν έρ'η1ttά.; Τέ
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1.0;, έπε~δη έπέμενε '17. -:0'1 έρωτ& δ ΙΌ~~();, εl.πεπως εΤχε 

Zπιθυμ.yρε~ λ!γ"η &;λεuρό~~:JΠ~. ~Λλλ& ποΟ ν~ 6ρεθή d.λεύρt; 

ro θO~~~; Μχκά.ρtο;, Ύ~σ. y~ ά,να.πα.όσ-η -:(n !ρρωστο 

iοελ:ρό -:~!J, κχ--:έ6-ηκε 'j:~'i ' Aλεξά.y8pε~x xi'io'l,:αo; 'itEvi)v
ΤΧ μO,~:x. με -:7. πόδ~x γ~7. '17. opiJ &λεU?t. 
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ΕΙΔΑ κά.ίtοtε ΤΟΥ δ~ί'βoλo εξω &'πό το κελλ~ τοσ μ~
- ") ~ 1 Γ ' \ ,t,θ -ηϊ:Ο!) μοu, ε .εγε εΥας (.Λ0Ρ~ΤΙ'ΚCί; ερων, Ί':Ι. πα.ρα.μ.ονεUΎj. 

'Έ?ρ~ξα. τότε μ~ά μ~τι~ IlijX να. ί~ω -:! εκ~νε !κεΤνος. ΕΤχε 

άyo~χτ'ή έμπρό; το!) -:Tι'i r ΑγΙα. Γρα.φ'ή κ~' -ητα.ν βuθ~·~μέΥος 

σ-:-η μελΙ-:--η. ~I6λ~ς τελεεω~ε το δ:ίOα.·~μα. κ~., lκλε:~~ -:0 0:
6).[0, ω?~~:'ιjε μέ~x δ δ:ά.'60λο; 'ί~ τον πε~?&.ξ-η. 

* * *
 
ΟΙ ΙΕΡΟΙ συγγρ~ψε!; ":1]; Π~λα.ι&ς κα.ι Κα.ιvij;, μέ 

τ'ήν εμΠ',ιεoo~ ~oσ ('ΑγΙο!) Π Υεόl.ια.το;, σU'i'έΥρα.ψα.ν 6~6λ!α., ε

λεγε Κ~ίOO~oς ΓέΡΟΊ-:α.ς. οε πα.τέρες φρόντισα.ν να. !φα.ρμό
1 ι!!., t 1. Ή r' \., ,

σουο; σΤυ υΙΟ tOU; -:α. ΥΡα.φQμενα.. επομεν'11 γεΊεα. τ α.πο

στ/θι~ε. O't οέ νεώ-:.εροι τ~ &ντέγρα.Ψα.ν κα.Ι τ~ κλεΙδω'j~V 

στίς βι6λιοθijκες. 

* * *
 
ΕΛΑ, 'tix'lOY μοu, 'iX yευθ~; 't-f)'i μ:ΧΚ':ΧΡiα. ζω-η ":~; 

δί: χκι:ι-η ς , ελεγε δ ' ....\;66α. ς Μωοcrij; σ' εΥ:Χ 'ίέο που ~τα.y ε

-;;οιμο; 'i' ά,κoλoυθ~σ'11 το μονα.χικΟ 6!0. Σ' α.ότ~ θα. 6ρή; 
, ... , , r , θ' ',,"' ,

τα.πεΙ'iοψ?ο~ν'YJ, oυν~:ι:, χα.ρα., uπομονΎj, μα.κρο υμια.. 1'1. <xu
τ-η "(εV'iιέ~.~ι,·'ή κα.-;;ά.'iuξι κ~"~'1θ!ζει "ή iy&.itYj. AύΤ~ 60Yjθεί 
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* * *
 

..., 

* * * 
Ο ΑΒΒΑΣ Ροϋψος πciλ~ λέΎε~ πω; π~ό μεγά.λη _oόξ~ 

πεp~μέ'Iε~ τόν κ~λό δπoτα.κτ~κό, ά.πό τόν Έρημίτη, που ζ-η 

-με' τό θέλημ~ του στ~ μo'lα.ξ~~ ~Ύj; ~?~μοu. - . 

* * * 

ΤΡΙΑ πρriΎμχτ~ .ά.pέσoυ'lΙδ~x~τέρως σ-τό θεό, !Aeyev 
δ Ά6οα.; ~Iωσ~φ δ θ-η6χΤο; .. ,~A?pώστεια. μέ όπομονή, εΡΥσ.. 

χωρ1ς. έΠΙΟΖtςt, μόνο γι~ τΥι'; ά.γiπ·η Του, κα.Ι δποτα.γή σέ 

Πνευ1:α.τ~κό Πα-:έρα. μέ .τελεΙα. α.υ-:α.πά.ρνη"ι, Αότό τότε-
" -" (t , ό
λευτα.ιο εχει ε,l7. στεφα.ν~ πεp~σσ τε?ο. 

* * * 
ΙΙΗΓ.:\Ν κiπο:ε μεΡt'Κ?l Γέρ·ο'}τε; ν~ !ίt~σκεφθo.~·; ΤΟΥ 

~'Οσtο ~Α Ψ:(;.>νt? Μχζ! τους -η-:α.'; Κ~ ~ δ ~A.6~~; ~Iωσ·ήφ. ~o 

Μέγχ; Π α. τ-ι, Ρ , yt~ 'ί~ του; Ooκι~ιά.σ"IJ, οtciλε,ςε κά.ΠCιtο Γρα.· 

φ~κδ Ρ''ιτο χ/χ.Ι ρώ":η"ε Θνχ'l,- ε~x'l Y~ είπij τή'l ~?μ."IJνε!.α 

το!). ",A,pxtae τότε ·δ κα.θέ'Ιχ; '1& το έξηγij συμφωνα, μ.έ' τΙς 

Ύνώσε~; του. 

-Δέν το 6?ijκες, ά.πα.ντοϋσε σ~ όλο!); δ ,'Όσιος. 

~Έ:pτα.σε κ~ ~ -ή σε~?~ :-ou ~ Α66α. ~Iιι)-σ1ιφ. 
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Τ , .. , l' , "'Ι ' .1.' ;.. M~- ~ λες c.~U γ~ αυ~o, ω~Tjφ; 'tu'J ρω:Tι~ε V ,l ..γ~; 

~Aντώνιoς. 

-'Εγω δε γνωρίζω &'π' ~ό~~, ciποκρΙθ-ηκε έκετνος. 

-~o Ά66α.ς Ίω~-ηφ εοωσε -:'ή σωστ'ή άπά.ντη~n, ε!πε 

τ6τεδ trOj~O;, θ~uμά.ζο'l~χ; :'ή'! τ~πε~ΥΟjό'l1J :ou. 

* * * 
ΜΑΖΕΤΤΗΚ.Λ..Ν κά.ποτε οε Π ~τέρες τήςσκ-ι1ΤΎj; '1&
 

, , , λ 1. 'λ' ,

σuνoμι λ 'η(;ίοuν πνευμα.τ~κ~ και rι~μuν'ηaα.'i να. κ,χ ε'~!)y τον 

'Aι66d K6πρ~. "Aρχ~σa,; ν.ά συζ-ητοσν για. τό πράjωπο τοο 

M~λχ~:σε8έκ κα.Ι 8εν. συμςΡων.οσσα.ιν στ!; γνώμες. Τότε θυ

μ.1jθ1Jκ_α.ν τον 'A6~d Κάπρι κι' Eσ~ε~λα.ν ν~ τον ςpωνιiξoυ'l για. 

'1& ΠcXροuν τ'ήν γ~ώμ 11 το!) ~ Σd.ν σ.κοuσ$ έκετνος τ'ήν όπ6θεσι

t* 8ια.ςΡωνΙα.ς κα.Ι το θέ~α., που τΟΟΥ) ώρα. Εχα.σα.ν γιά. να. 

cruζ-ηΤOϋY, κτUπ-η:1ε τρε!ς φορές το στόμα. του καΙ εΤπε: 

-Άλλο!μοΥό σου, Κσ.λόγερε. "Αφησες κα-τα. μέρ~ έ

κε'ιν,α.:· 'Που 'yupeue~ ·«πα σένα. δ' :θεος 'κ~1 φα:Χ:Υε'ζ Y~' ορi'jς 
αύτ& που ποτέ 8έ θά. σoσ·ζητ~~. ' . 

'Ακούγοντας τα. σοφά. ΤΟ1.) λόγια. όΙ !λλοι Γέροντες, 
~. 

lςpuya.vιi1tό 't~'V σ'jναςι κα.! γύρισα-ν συλλογισμένοι στά. κελ

, ltcX wuς. 

* * * 
ΟΠΟΙ.ΟΣ μπαΙΥ,ει σε μuροπωλεΤο, lλεγε xιX.1toto; γέ

.. 

• 
ροντα-ς, κι' α.ν '&.x6:μo'1J ~εν d.γορά.~'η' κα.νένα. σ.ρωμα., 6γα.Ινει 

lξω. γεμ~τo; ,εδωΟΙα.. ΤΟ Τοιο συμ6«!νει ~' έ-κεΤνο'! πο,j 

σuνα.να.στρέςΡετ~~ &γΙοuς ά.vθρώ1tοt>ς. Πα.Ιρνει έπά.νω -:01,) τδ 

Πνέυμ.α.τ~xO &?~μ.~ ~~ς ά..ρετ~ς των. " . 

* * * 
ΑΝ θΕΛΗ δ ανθρωπος, μπορεί ~πo' 't1rJ aνα.τολ~ &;
 

τ~ 800L του iJllou νά, ςΡθά.ση στ/ν ά:Υι6τ/τα, lλεγε δ Μ:έγα.ς
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".Aν-:ώy~oς, οιο~σκο',lτας 'tfJtJ; p.αθητ~ς του τ-η δύναμ.~ τη,; 
. , 
μετανοιας. 

* * *
 
ΤΡΕΙΣ γέpoν-:εςείx~ν :iuψήθεια. ~~. ΠηΥα.ίΥουΥ ,μι& 

φορσ. τον χρόνο στο δρο; τοσ 'Ά66σ. ~Άv,tωνΙΙΟu, γι& νσ.o~

δά.σκων-:«ι &'πο τον :Mέ.γ~' uOatoy• ΟΙ 8ύ:ο τοσ 1-κα.να.Υ διά.

φορε'ς έρωτ~σεις γύρω α.πο την &σκ~~ι της ΨUΧ1l~ καΙ τοσ 
, ~E ~~ ., , ). 8 'ξ'( ).

σωμ~τo;.τσι f:,ιrΛνι:ι.ν α.ψορμ-η·., ~ΤtJν α.γιο γα. exUV~ Τυν 

ποτα.μΟ της θεΙ~; σοψΙι:ι.ς ποι) τον κ.α.τέκλυζε. L'O τρίτος α,

κ.ουγε πά.ντοτε Ij~ωπ~λbς χωρΙς y~ ερωτa. K~Π.o.τε. τον ρώ
~ 8 

τ-ησε ο Ο:iιος. 

-T~,ι:ι. χρ6ΥΙ.α. μ,;" έπισκέπτε~α.ι, α,οελ'ψέ, κ~ί ποτέ οεν 

\-1.6u Ικα.νες -:~ν πι:ι.ρι:ι.μικρ-η έρώτ~σ~. Δένθέλεtς' ν~μ~θ-ης 
, 

τ~.πo~ ; 
-Mou apxe! που σε 6λΙπω, ιi66σ.. Κι" α.ότό clκ'όμ'η 

μ.' lXE~ πoλλ~ Οι:8ά.ξει, α.πΟκρΙθ-ηκε μ.ε σεΟα.σμΟ δ γέρOνΤ~ς. 

* * *
 
ΓΙΑ Υσ. 8~Oά.ξ'η κα.νε};; τον !λλον, πρέπει δ ίδιος ν~ 

ε!ν«ι (ΥΥιής Φυχι-κ~ κα.Ι aπα.θ~ς, λέΥΕ;Ι δ 'Ά66&ς Ποφ:"ιν. 

Δεν εΙνα.ι &.νά.γκ-η Υσ. οΙκοοομης το σπΙτι τοσ &λλου, κα

-τα.σ-:ρέψ<Jνταις το οικό σου. 

"Εκείνος ποι) ο.ιΟά.σκέι tou; &λλους, χωρΙς ν~έψα.pμό~ 

ζ~ τίποτε &.πΟ εκείνα. ΠοΟι) ΟιΟά.σκει, λέγει πiλι δ ίδιος Πα.

τήρ, μt'Jιιiζει με π-ηγή που ποτίζει κα.Ι ξεπλένει τ& γυρω 

τ~ς, ενώ εΤνα.ι γεμά.τ/ «πο κά.6ε λογιών ciκα.θα.ρσίι:ι.. 

* * * 
ΑΛΗθΙΝΑ σοφός, lλεγεδ. Ά66σ.ς ΙΟΤπερέχΙΌς, ε!να.ι 

έκετνος ποu διΟά.σκει, ~χι με λόγια., ciλλ&. μέ Ιργα. . 

• * .' 
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i , Ι 

ΑΛΛΟΣ σοφό; Π,~τ~ρ π~ρομοιri.ζει ,εκεΙνΟΥ που οtοά,

ακε~ μόΥ.ομε A6yw., χωρις ν~ κάν'η εΡΥα., με οένορο που 

εχ~ι φύλλα, &λλ~ οεν κά.νε,~ χ,α,ρποός. 

ΕΝΑΣ α.πο τους μεΥά.λους Π~τέρα,; Τ1),ς ερ'ήμου ελεγε
 
l' Γ' " , ~ ό ' 2σι:; κα.ΠO~OY ε'ροντα., yet"COVa. του, π",υ ~εχ τα.ν συΧΥα c.ΠΙ

ακέπτ~ς κα.ι. τους έδΙδα.σκε: 

":"""Πρόσεχε, ά.Οελφέ, ΎΙ~ΤΙ το λυχνά:ρι φωτίζει I.lEv 
~λ' ~'λ' '8 '.1. 67tOA~'J;, "-λ α. (j'JΨΊJ ως και~ΞΙ Τυ στ :λα. του. 

* * * 

ΕΝΑΣ yiPO',lt'~; Ep1Jμo!tTJ; ξεκ!'ιησε Ύ~~ το π~ό κο',lτι

'ίό χωριό να. πoυλ~σ-η τ~ πα.Υέρια. του. Στο ορόμιΟ ποι) π1ι· 

Υα.ινε, ΤΟΥ ορηκε δ Οιά.60λο; κι~ ιiπό τ/ν πολλ'ή κα.κΙα. που 

του είχε, &.ρπα.ςε τα. πα.νέρια. &.πΟ ϊ:Χ χ&~~~ :~υ κι~ IΥΙ'ίε 

!ψ~ντoς. Τότε δ γέροντας, χωrΛς '1~ ate',lOXWPYleij κα.θ6λου, 

σ'ήκω~,ε ":~ μά.ϊ:Ι~ του στον ούρα,Υό κ~Ι είπε: Σ2 εύχαιριστω 

θεέ μου, που με &.πά.λλα.ξε·ς α.πό το φορτίο μου κι' &ιπο τον 

κόπο ν~ 'κ.α.τέ6ω στό χωριό. Τότε δ Οιά.60λος μ'ή Uπoφέρoν

τ~ς :c'ήΥ &.τα.ρα.ξΙα. του 'ΕΡ~μ!τ"lj, τοσ πέτ~ξε κα.τά.μoυτp~ 

τ~ πα,νέρια., ψωνά.ζΟΥτα.ς. 

~Πά.pτα. πΙσω, π~λιόγερε. 

1:0 έρ~μΙτ'Yj; τα. μά,ζ~ΨΞ πά.λι κα,Ι συνέχισε το ορόμο 

του ΎΙα. το χωριό. 
'?< 

* * * 

ΕΙΔΑ κά.ποτε, ελεγε' δ Ι:Α.έγα.ς ~Αντώνιος, &.πλωμέΥε; αϊ:-η 111 
όλες τΙς πα.ΥΙΟες του Οια.:6όλο!) κα.Ι ·φόμ~ξα.. 

-Ποιό; τά;χα. μπορε! y~ τΙ; ξεψύγει; ελεΎ~ στεycχ.

ζoyτ~;. 'Άκουσα. τότε μι)σΤ'1lριώδ-η 'ψωΥ-η νά. μ.οσ &.ποκρ!νε

,:α.~ : - ~o τ~πειν'Oψρων. ' 
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ΝΕΟΣ &κόμ-η μοναχδς δ &,66&ς Πoιμ'ή~, ζ'ήτ-ησε Y~ 

μάθ-η α.πδ τδν Μ. ~A'iτώ';~o :! επρεπε ν~ κ&'ν-η y~α. να. 6p9j 
, , 

":Ύj . a·WtYJpL~ του. 

-Νά. π~ρ~oέxε~~~ :ά. σφάλμα.τ&. ~oυ με συντριμμέψη 

κα.pδ~ά., τοσ &'ποκρ!θηκε δ -r-«Πjp 't~i)'i πσ.τέρω'i, κσ.ι νσ. τα.

πεινώσΈσα.~ μπροστά. στον θεόν. Ν ά. δΠΟf"ένης 'έπΙσ"fjς κσ.ρ
" " - Ι!!., ,,"

τερι~α. τους πεφ~σμ.oυ;, π{)υ σο') σuμfJσ.~ν.Q!Jν, κ~ι να. ε~σσ.ι 

6έ6~~oς πώς θα. σωθilς. 

* * * 
. MOr ά;νέ.ψερα'ί οΕ πα.τέρε;,O,,:~ εΙ; ΤΟΥ &.γ~oν Εόθu.μ~ΟΥ 

εΙχε δΟ'θij όπά' "':(ιύ θΞ~U, Ζκ:ός τιί}'; iiλλωΥ θε!ω~ χα.ρι·σμά. 

των, κα.ι τοστο: α.πδ τ/Υ έζωτερικ-ην oψ~ Υ να. &ντιλ~μ6άιyε
" , , -, - - 'θ' ~ τα.~ τα-ς εσωτ~p~κα.ς κινΊJσεις τωv ψuχων των σ.ν ρωπων, ως 

, ~lΞλ " 7 L ' , ~ , , ,'17. ~O επε'i α.υΤ7.ς ε~ς Κ~ΤOΠΤΡ~, κα.ι ψι.. υυν α.·τα. ι y~ γνωρι

Υ -. -,... " " 4' ~ θ' ,
~'Ώ λεπ-:ομεΡως με πo~oυς λΟΥισμοu; ΠΟΛει:ει () κα. ενα..ς χ.α.ι 

, 1 1;: , - - ι 1 ' ~ , /1ι' , 
ποιους μ~Ί ι:.~ ·α.uτω'i Ί~Κσ., υΠυ τ:οιωη (ίε, Τ ~ι EYEPYELq. 7~!J 

8~α.Όόλοu, νιχάτ~ι. 

.~A'Κ όμ ΊJ EYO'J'; περια.uτοu, " - 2 κσ.ποτε' έ νεπιστευ -ηλ' fJΤΙ 'θ'σε 

μερι'Κοuς &'οελφοuς ποu το'; έπεσκέφθ-ησσ.ν κσ.τα. μόνσ.ς, δτι 

πολλ&;χις ε!οεν όψθ~λμ.oΨ7..'iώς ά,ΥΥέλοuς να. σuλλεΙΤΟUΡΥΟΟιν 

μαιζΙ τοΙ) κα-Ι νσ. έΥγΙζου'i τα. τίμια. οωρσ.. Κα.τ.σ. Τ/" ώρα.ν 

δε τής μετ~λήψεως τοσ Δεσποτικοσ Σώμα-το; ~6λεπεν ιlλ

).,ou.; μεν ξκ των πp-o,~~ρχoμένων νχ ψωτ!ζωντσ.t, ιlλλoυς οέ 

πά.λ~ ν να. a:μα.uρώνω'iτα..t· οσοι ο.,.λσ.ο-η οεν "1σα.ν !ζtοt τσσ 

φωτός έκε!νου κα.ι της λαιμ.πρότ-ητος τ9j; &.γ!α.; Koινωrι·Ισ.ς.· 
' '.1 λ Ι!!. L , '2.".~ " Δ t αotJ~fJ α.μo~νωΊ wpoρμ-ην ~πo τα-ς ιιπερφυ~nκ~; cxu

ϊ:~; δπτσ.~!α.;, !~uθέτεt τού-ς ιiδελφoύς, Οtα.μα.ρτuρόμενο; δι~ 

τ-η'! προχειρ6τ-ητα. τij; προσελεύσεω; εΙς τ-ην μετάιλ -ηψιν των 

θεΙωΥ Δώρω'i, κ~ι, σuμ.OOυλεύων &ριστχ αιδτοό;, έπΙ τ~ 6ά.

σει τοσ ~Aπoστόλoυ, I~λεγεν, Οτt εκ.α.στο; χ?ι~,,;~α.νOς π-ρέπεt 

Ίά. προοέχ-η κα.ι. 'i~ έλέγxrι μέ «κρ!6ε~α.ν το'; έα.υτ6'i '":ou, 

31 

http:�.,.��.�-�


:Ι4ν εΙ~ι !ξιo~· ί~σι δέ μετ~ φpΙxy~ y~μεταλ~μ66.ν~ έκ 

τσϋ "Αρτσυ κ~ι' του ΠΟΤ"ηρΙου. 

eo προσερχόμεΥΟ;; --συΥέχιζε δι8&.σκωΥ δ Μ. :mOU
μt~;- πpέ.πε~ Υα. γΥωρΙζη κ~λω;, δτι έφ~ οσο,/ ΠΡ(Κτέ,ρχε

τ~ι «y~ξΙω; Οtα.Υα. p.ετ~λ&.6~, κ~Τά.κΡtσ~ χ~ι 'Xι~w.ot~oηv 

Οtά. τόν έ~υτ6'/ WU «.έσθΙει κ~Ι πίΥει». 
. . 

~Eά.'1 λοtπόν' κ~νεΙ~ lχει νικη&i) &'πό .μψr,~tκ~κΙ~,ν, 11 
«πό μΙσο; fι ά.πό φθονΟΥ, 11 άπό όπερηΨ&;νεtσ.Υ~ ~ a;TCb 'λόί
δopΙ~ν, i) ά.πό~Ισχ~λoyΙ~y, 1'] &.πό σ,Ισχρ&ν έπιθUΜΙ~ν, ιη 

δπωσδ~ΠOΤξ κ~:ελ'ήφθη &.ιπό εy~ δπoιoδή~o~ε !λλο πά.θος, 

'δ ~ό~oστoζ cl;' μ1] πλ1Jσt~ση ετ;τ-ηΥ, ~ει~y' Μετά.),η.Ιχ'ι, ~Δν 
προηΥουμένως δέΥ κ~~pΙση τιην ψυχ~y του d,πό τό .μι~~, 
ot& τιη~ μετ~νoΙ~~. Δι6τ~, &πως λέγει, τό π'l~υμ~ του θεου 
δια. του λε'ιτουργoG'- τα. α.γtσ. δέ'Ι &ρμόζ?υ'l εΙ;' τoU; 6ε&ή

λouς, ά.λλα. μόνον εΙς τou.ς &γΙou;. 

'Όσοι λοιπόν εχετε καθσ.ρα..ν τ/νσυνεΙ'Ο-ησιν κ.σ.Ι, σ~ 

έμΠ'iέεt τό θά.ρρος να. πλ1Jσtιroετε τόν ΚόριΟ'I, «.προσέλθετε 

π'ρός Αυτόν κ~! ςΡωτΙσθητε ά.πό ΛότΟΥ· να. εΙσθε '8έ 6έ&'ιοι, 

οτι 'δέν θα. έντροπισ.σθήτε:ο. 

* ** 
ΕΛΕΓΕΝ εΙς τα.; ά.δελφ~ς ~ μaκσ.pΙ~ ΣtJϊXλllτtΚ~, o"tt 

~ότo! που &.ρχΙζοον τόν κ~τα. θεόν 6Ιον. aunyτouv στήν d.p
χήν πολυ κόΠΟΥ κα-Ι &.γων~, κα.τόπι ν δι,.ιωι; χ~ρ&.ν &πε.ρ.ι

γραιΠΤΟΥ.Ι' 
ί Διότι, ελεγε, δπω; ~ότo! πΟΟ tπtθuμ.οUν νά. d.Υ«ψοuν 

Ι ψωτιά., στ/Υ apx~v ι~έν κα.πνΙζoyτ~ι κ~ι δ~κρόζo\)ντά, μci.
! ' ,ί;' τι~ tou-; &'πό του; κ~πνoός, 'X.~τόπ·ιν φως' έΠΙΤUΓχά,νOυy τοΟ 
i 1 

σκοποΟ του;, Ιτσ~ κ~ι· έμεί.;, έά.ν έπιθυμ.ώμεν νιΧ, 4ν6.ψωμεν
ι 
ι 

ο Ι 
i 

έΥτό; μσ.ς τό θεw; πUρ πρέπει νck "(Yω?Ι~ωμιν δτt: μ6νον 
Ι 

μΙ κόπο-ν κ~ι ά.Υών« πολu ·θά. τό .ίπιτUX~εν, Qt6τt x«L'· δ 
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Το ΗιιεΙΔΙΟΝ THG Βιιcιιιειιιc Τα/Ν
 

h'4ΝώΝ &0ndHCIOt·(eq I"~faι.I<<9.~~.s )
 
όπό τήν όγάπη πρός τόν πλησίον. Κόποιος •Αγιος γράφει: «Τό 

κλειδί πού όνοίγει τήν θύραν της Βασιλείας του θεου είναι ό 

πλησίον συνόνθρωπός σου-. 
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KuptCi; λέγέΙ: «Φωτια. -ηλθα να. 6cilw εΙς την Y1lY, καΙ τΙ 

&.λλ() θέλω έά.ν .ην~Ψε πλέον 11 epw"tt-άo ;». 

.' M.ε?ικ~Ι μά.λισται σuνεχC'ζει ~ μαικ~ρΙ~, δ,ι ~ &.μ.έλεια.ν, 

του μεν κα.πνου τον πεφα.σμΟν κα.~ Τ~'I δυσκολΙα.ν 'ήνέχ&η

·σ·α.ν ,~ το να. κοπιά.οουνεΙς τ-ην ιΧ?χήν όλΙγον, το πϋιρ ο

μως δεν το !να..Φα.ν, 'διότι ά,'Πε~α.κρόνθ-ησα.ν ,συντόμως 'Κ4Ι δεν 

έμαικροΗόμ-ησαιν με ~o ν~ έπφε!'10υν μέχρι τέλους. 

* * *
 
Η erΓATEPA κciπ?ιου πλοόσι-ου στην Άλεξά.ν6ρεια. 

κυριεόθ-ηκε ξ«φνικά ιΧπο πον-ηρο πνευμ~ κα.~ 6α.σα.νιζότα.ν 

σκλ -ηρά.. ~o πα.τέρας 't1J; ξόδεψε ΠlJλλα. χp~μα.τα. γιfι να. τ-ην 

κά.ν-η κα.λά.. ~Aγώφελα. Ομως. ~H Κιαιτ:χ.στα.σις της νέας ολο 

κα.Ι χεφοτέρευε. Kάmoτε εμα.θ,ε πως εναις ~Eρ-ημΙτ-ης, ποτ) 

&'σκ~τευε πά.νωστΟ 60υνό, εΤχε ά.πΟ ΤΟΥ θεον το χά.ρισμα. 

να. δ.ιώχν-η ~ά δαιφ,όνι'~' τ,ου εΤπα.ν όμως πώς "ίτα.Υ τόσο 

ιτα.π ειν6ς, π-ου. ποτε δεν θα. δεχότα.ν να. κά.ν-η· μια. τέτοια. 

θερ«πεΙα.. 'Έπρεπε λοιπόν να. βΡ1lΚά,ποια. &λλιη πρόφα.σι δ 
." "1 έ l'
α.ρχοντα.ις για. να. τuν φ ρ-η crtU σπιτι του. 

:Μια. .μέρα. καιτέ6Ύjχ.ε στ~'1 πόλι δ ~ΕΡημΙΤ1Jς να. που

λήσ'η τα. πανέρια 'tOU. ~Oπαι.τέpα.ς τ-η.ς κόρ'ης εσΤ'ειλε ενα.'1 

όπηρέτ.η ν~ <Χ.γορά.ση μερικα. καιΙ να. τον προσκα.λέσιη aτό 

σπΙτι για. να. πλ-ηρωθ-η .. ~AWπoπτoς έκειν.ος πηγε. Μόλις ο

μ.ως πά.Τ1Jσε μέσα. το πόδι του, ~ δα.ιμον.ισμένη, που "jταιν 

κρυμμέν-η πΙσω ιΧπο τ'ήν πόρτ-α., ωρμ1Jσε πά.νω του καιΙ τοΟ 

εδωσε _εΥ.α, Οuνα.τΟ μπά.:tσ.ο στο πρόσωπο. ~o tIΑγιος ΈριημΙ

τ-r,ς, χφρΙς ·να. xria"fl κα.θόλου τ'ήν ~ρεμΙιx tou, εστρεψε τα.

πεινα. καλ το &.λλο ι:έρος, έκτελώντας ετσι τ'ήν έντολ'ή του 

ΚυρΙου. 

Τότε Ιγινξ α.δτό το ξα.φνικό: Τό δα.ιμόνιο &ρχισε '1& 
~πα.ρά.ζ η άγρια. h~t να. 6Υά.ζ rι &.πελπt-στικες κρ-α.UΥές': 
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• • • 

-''Ω, 6Ι~! Φευγω, δέ μπο.ρω νά. μείνω Π1.ά, με o~ώχνε~ 

'ή έντιολ1] του Χρ ~~στoσ. 

Με τά λόγ~~ ~δτά. έλευθέρω~ε το 6~σ~νισμένo πλ~σμ.σ.. 

~Oλό-κλ-η'ρ-η 1] oίκoγένει~, μ~ζι με τ'ήν κόρ-η π.ou 6ρ'9)κε π~α. 

τα. λOj'~Κ~ 't'Yj;, δόξα-σα.ν τον θε'ον γιά. το μεγάλο θ~υμα. ποτ) 

ε!δ~ν με τα. ~ά.τι,α. τους καιΙ ζήτησαιν τον 'Άγιο ΓέΡljντ~ 

γ~α. να. ΤΟΥ εδχα.ρ·~στ/σoυν. 'Εκείνο; qμω;, &.ποφεόγΟΥΤα.; 

ΤΟΥ <iνθρώπ~ν.ο επα,ινο, είχε κι' δλα.; έξαφα.νισθiΊ. 

flOtαoy οΙ Π~τέp'ε; στ'ήν ερ-ημο πληροφσρ'ήθηκ«ν τα. Υε

Ύoνότ~, ελεγaν μεταιξό του; πω; τ!ποτε !λλο οεν κα.τ~6άλ

λει τ'ή'l όπερηψά.'1εια. του δια.6όλου, δ~o 'ή τα.πεΙΥ'Ο.ΟΟν-η καΙ 

'ή Uπoτα.γ-η στΙς θείε; έντ,ολέ;. 

* * *
 
ΕΚΕΙΝΟΣ 'itou εχει συμμα.ζε'μέ'Ιο το. νου του, Οτ.α.ν 

, 1"
ΠΡGσEχει σ ~υτ~ " 'λέ

γει, "- ,
πpoσευχετ~ι, καιι. που tJ..πομ~κρuνεt 

μέ τ'ή φλόγα. της προσεuχη; του tou; 8~Ιμoν~;, λέγει δ 

flOa~; 'Εφρα.Ιμ δ Σσ.Ρος. ~Έκ.εΤνoς όμω; 'itou μετεωριζετα.ι, 

πεp~πα.ι'ζ ετα.ι "-'" tJ..π ~υτoυ;. 

* * * 

ArTΑ τά. τρία. a'ίt,α.~τε! ό θεό; ά.πό κάθε c1vθρωπο, 'itou 
εΥει λά.6ει τό "Αγιο B~πτισι~: ΠΙστι δρθ'ή στ'ήν Φυχ~, 

ά;λ~σ!ια. σΤ1] γλωσσ~ καιΙ σωφ.ρoσU'Π] στό O'ωμ~. 

ΚΛΠΟΙΟΣ cpιλ6π·ονο; μovα.χό;, που &'Υ(J)νtζότα.v μέ 0
λες του τΙ; 8υν~με~ για. τΎ]ν ά.ρετ~, κι1.1tΟτε ά.τ6νισε 'Χιι.' !
πεσε σε &.μέλεια.. ffJirfopιx. ομως συνijλθε κι' !λεγε cπδν 

έσ;uτό του: 

- T~λ«Ιπωpε !νθρωπε, μέχρι πότε θ& κα,τσ.φρονf)ς Πι 

Qwτ-ηρΙα. σου; Δε cp06~~ι τον θάν~τo κα.Ι τ~ν κρ!σι; 
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Με τΙς σκέφ.~~·ς ~υτε; γ~'l6τ,'Xν ΠPoθUΜό':ερo; στό lργον 

τοσ θεοΟ. 

Μ:ιά. μέp~, ένω Π'ΡΟ~1Juχετο, μα,ζεύΤ1Jκα.ν γύρω του τ& 

Π()'i1JΡα.·· πνεόl.J..~:Τα. κα.ι π~ηιζ~ν '1& τον ά,πο~πi~~uν &'πό 

τ~'1 π.ροσευχ'ή. 

-Mixpt πότε θα με 6~σα.νΙζετ.ε; είπε μ' &γ~ν~κτ'φΙ 

δ άΟελφ6ς. Δέ σ&ς εφτα.σε -:6-σο; χρ6νο;, πού Ρ.έ είχατε ρΙ

ξε~ σεciμέλε-tα.; 

-'Ότα.ν ~σoυν σ..μελ~; οεν μd; Ιοινες κ!Χ.μμc.ά. έν6χλ'Υ]

σι, άΠOκριθΎjκα.ν μέ κ~κΙ« οΙ o~!μoνε;, κ·~Ι σε π~ρα.μελώ

σα.με κ~' έμετ;. Τώρα., ΠGU μa.ς έν«ντ~ώνεσ~t, σε πολεμοσμ.ε. 

Σσ.ν !ΚOU<J! «ότα. δ d.Οελφός, έ6!«ζε πtΟ πολύ τον 1«υ

τ6 του σΤΟΥ πνευr;.α.τικό &Υώνα. ΜιΙ με τ-η X~?ttoσ θεοϋ 

πρόκοψε στ-ην «ρετή. 

* * *
 
ΕΝΛΣ ά.Ο-ελψ6;, πού περνοσσε !σκοπα. τό'! Κ(Χ.'tιρ6 του 

πα.p~μελώντα.; τή σωΤ1JΡι.~ tou, xxti6xt'ie: κ~πoτε aτήν πό

λι να πουλ+Ι~1J τ~ κα.λiθt,α. του. B·?α.Oυά.στ~κε δμως (Πα 

ορ6μο κ«ι yt~ y~ μή κt'lΟUΥεύ~ σ-=ή σκοτεtν-η YόΚΤ~, opi)
χε π.ρ6χεφο κα.τάλυμα. σ' ενα-ν πα.λtΟ τ&.ψο. Ξάιπλωσε νά 

ξεκουρα.στη xt' εΥω εκλεtΥ·ΧΥ πι~ τα μά.τι~ του ci-wό τ1ι w
στ~, είδε «πένα.'ϊ:! -:ου 01;0 Οα.Ιμονες ν& τΟΥ πεpι.ε?γ~ζωv

τα.ι.. 

-Γrlι. ιοες έκ.εΤ, τ6λμ-ησε δ Κα.λ6γερος ν& ξ~πλώσιrι 

σ-ςό μν~με!o, είπε δ ΙΥ.ιχς. 'J\ Ας τόν πειρriξωμε γι& ν' ι1ν~

γκαστ/ ν& φύΎ~ ά..πΟ τ/ν καιτoικΙ~ μ.~ς. 

-Μή χά.νομε ι~.' α.υτΟΥ τΟ.Υ καιρό μαι;, ά:ποκρΙθηκε με 

περιφρ6ν'ησι δ &λλ~. ΕΙνα.ι ά.πΟ τού; δικοό; μα.;. Τρώει, 

'itlvet, ψλυα.ρεΤ, πχραμελεΤ τα. κ~θήκoyτ~ του χα.Ι x~yeι σχε

δόν ολα μ~ι; τ~ χ~τήpι~. 'J\ Ας πα.με ν& πεφ~ξωμε έ'ΚεΙYOU~ 
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,
πιου ,μ&ς πολεμοσΥ νόκτ~ - ,μ.έ·ριχ μέ τήν πρ·οσευχ'ή του; κα.~ 

τ-ην clcrxoηcr~.• 
ΒλέΠΟ'iτας δ ά.Οελψός πώς κ~Ι οε o~Ιμoνε; ά:κόμ η τον 

περ~ψρoνoOσα.ν, εΟΟλε ,&'ρχ-η κ~:I εγ~νε καλος μοναχός. 

* * * 
Ο ΑΓΙIΩΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ, στα.,; 6ρ~σκότσ.ν στον Πα.

τρια.ρx~·κo θρόνο τής ~Aλεξ,α.Y'Oρ·ε!α.;, πρoσκ~λεσε τΟν Ά6

οα. llαrr;.6ili νάι πά.η στην πόλ~ γιn. εκκλησ~α.στ~κ~ όπόθεσ~. 

ι'Ο πρωτο; &νθρωπ()ς που auvci~~rpe δ ttOa~o; περνώντα.ς 

~άι τεΙχη t'i); μεγα.λοόπολης, ~τcιν μ~ά. ΓUγα.Ι~ κα.λλωπ~

σμένη γιά. νάι π~γ~oέΦη θόμιχτιχ. Βλέποντάις την δ Γέρον

''W"ς,	 εO~κρυσε. 

------Γ~α.τΙ κλcιτς, ~A06α.; τον ε'?ώ~"ησε δ &'οελφος που 

τον σtlνiliOeu-e. 

-Γ~ά. ουό λόγους, &,T;,~κριeηκε στενάtζO'/τα; ε'Κ.εΤ'/ος. 

π ρώτιχ ά.π~ σλα. γ~άι την &πώλε~~α. τής Φυχ'i); ΙXUrτ/; 

κα.Ι γ~α.τΙ έγώ οέν εχω τόση έπ~:μέλεt-ιχ ν" &:.ρέσω στον Κό

ρ~όν μου, σση ιxύιtiJ Ύ~άι ν~ &:.ρέσΎJ σε ά.κόλσ.στους &.ΥθρώΠQuς. 

,	 * * * 
• Ι ' 

ΚΑΤΙ πα.ρόμo~o συνέ6η μέ τον ~EπΙσκoπo Ν6YQ ~Ι 

tiJv ΙOOcriil. Πελα.yί~, όπως μα-ς ΟΙ"t]γε!τα.~ δ 6tογρ,ά;ςΡός της. 

K~πoτε δ Πα.τρ~~pχη; "Ayτ~oχε!~ς Κισ.ιθόΤ«Υ με του; 

"Eπ~σκ6π()υ; του στ'ήν σ.υλ.η τij; "Εκκλφεα.ς 'tQU f!Aylou "1
oul~αoYOQh Ένω συζητοϋσα.ν, α,κουσα.ν &.σu-ν'ήθι-στο θόρu& στο 

ΟρΊ),μο. Τ'ή σ.Τ~Ύμ.η έ'κε!νη περνοσσε lξω &.πο τ/ν ~κκλφΙα. 
lν~ πολυτελέοτα.το &μάιξι. Μέσα. κσ.θόw.ν pl πολλ'ή ςpα.ντ~

σ!« 'ή έτ~Ιlρσ. ΠελαΎΙ~. ι'Ο δρόμο; &στρσ.ψε ι1πο τ'ή λάιμΦΎJ 

των Κ()σμwciτων ποι) ςΡοΡοΟΟε. f!O &'έρα.ς Ύέμ~σe &.πό την 

ευωO~ά. των ιi:κρ~6ων &.ρωμ&.των ΤΥ1;. Τόπληθο; σ!ν ξεφρε

ν~α.σμ.ένo τ'ήν ζ rrtωκραόγσ,ζε. 
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οε ~Aρχφε!ς εστρεψα'l μέ &:ηοΙα &λλου το πρόσωπ(;, 
~ ~~.' 1." - - 2. ' 

γ~α. ') (ΝποφυΥουν tU ΙΧ'ίτικρυσμα ΤΎ]ς σ~ταν~ΚΎJς ~κε~ν'ΊJςγυ

νιχίκ.α.ς, πού εΤχε πιχριχσύρη στό 60υρκο της &.νηθ~'Κι6τητoς 

τούς πε.ρ~lσσότε~ρoυς νέοος της άιριστοκρ·ιχτ!α.ς της μεyάλΎJ; 

πόλεως. Μόνον εν.ιχ.ς, δ ~EπΙσκoπoς Ν όνος, τ~') πιχριχκολοό

θ-ησε έπOμ..o'~ιx .με το 6λέρ'μα. του, ώσπου χ4θηκε στ'ή στροφ'ή 

τ,σΟ Ορό:μου. ΟΥστε,ρα. γόρ'ισε σ,:ους άλλους 'Eπ.~σκόπoυς καΙ 

με ψων'ή θλφ.μένη τούς είπε: 

-~AλλoΙμoyό ~ς, έ'Ι ΧΡ',στφ &οελψοΙ, α.ότ/ ~ ΓUνα.!"'){,Cζ 

πολυ μαις κα.τα,κρε'lε~. Eto«te με πόσ-η επ~μέλειιx εχει στολΙ

O'ε·~ το κορμί της, γ~~ ν" έλκυσ·-η ~pα.στά;; Ένώ εμείς οΕ 

ά.p.ε.λε~ς τΙ κά'}Ο,με, γ~rι YCG σtολΙσωμε τ'ήν Φυχή μιχς, ν" 
' \ ~, - Ο" Ν'προσελκυσωμε τη') cΧyιxπη του υρα.νιου μιχς υμφιου; 

Λέ.γoνταrς ιχότά, προσεuχ~θ'Yjκε με θ-έρμ"η γ~-& τ~ σω

τ·ηρΙα. τΎjς &μα.ρτωλΛης εκείνης Ψ~χijς. ΚΙ' Λ~ προσευχΎ] του 

α.κΟΟστ-η·κε.. ~H θεΙα Χά.ρ'ι; Τ~'1 έπεσκέψθΎJκε, πΙστεψε στο 

Χρ·ιστό 'ή Π ελιχγεα., μ.ετιχνόησε rt~ τον &μ.α.ρτωλΟ 6:ίο Τ"ης, 

6ιχψτΙστ:ηκε ά.πό τον σ.γι.ο Νόνο κ.α.Ι εΤχε τέλος δσιιχκό. 

* * *
 
ο ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ κάποιου μεγά.λου Γέροντιχ πολε

μ~θηκεέπΙσΎJς aπό σ~pκ~κ'ή έπιθυμΙιχ κι'&'γωΥιζότιχν σκλΎJ

ρ~ χωρίς νά λυπα-τ.α.ι. το crωμα του. Βλέποντάς τον δ Γέ

ρovτάς του ν" ooσα.VιΙζετα.~ ά.νελέητα., τόν λυ.π-l]θηκε. 

---,θέλεις νά π.ιχρα.κα.λέο:ω τον θεό, τέκνον μου, νrι σε 
". λλ ' ,.. " 1. , 1.' , έ'1. ~ 
~π,α. α.ς-η α.Π ΙXUtfJ Τ';) μ.οορτυριο; tuV ρωΤΎ]σε μι« μ p~ πω 

τον zLoz έζ~φετικ~ θλιμμένΟ'. 

-'Όχι, &66~, του &.π()κρίθ-η'Κ.ε δ γΞ,/,/ιχΤος &'Ύω'lιστ~ς. 

Γι..α.τ!, α-ν κaί κοπιάζω σκληpιi, 6λέπω μεΥ&.λ-η ώφέλε~ 

στ-ην ψuχ'ή μ.ου άπ' αότόν τόν σ.ΥωΥ.ΙΧ. Κάνε μόνο προοευχ'ή 

ν~ μου 8Ινη δ θεός oόν~μι y.~ υποφέρω. 
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-~Aλ"'1θt.yα. πρόκοψες, πα.ιο! μου, τοσ εtπε τότε μl 

θα.φα.σμΟ δ γέΡΟΥτάις του, κα-Ι μέ ξεπέρα-σες. 

* * *
 
ΚΟΝΤΕΥΕΙ νάμέ θα.να.τώ~ει δ d-κά,θα.ρτος λογισμός, 

ά66~, έξωμολο(ήθ'ηκε σέ κάιποιον γέροντσ.. lνα.ς .ιioελepός. 

---Ξέρει·ς -r! κά,ΥουΥ οι μητέ.ρ~ς, οταιν θέλουν Υ" CΙπoκό

ψouy τα. μωράι τους; Βά,ζουΥ πικρΙΟα. στο ~στό τους. Βiλε 

κσ..Ι συ στό νου συ, d,ytL mκρΙοα,'ς, τ-η μΥ'ή:μ'1) τοσ θα..ν<i'OOυ 

κσ.ι τ-ης α,ΙωΥΙου κολάισεως κι" εόΘUς θ" ιiπoκ.όΦης τόν ιiκά.

θα.ρτο λογισμό, τδΥ συμβοόλεψε δ σοφός Γέ.ροντσ.ς. 

* * *
 
ΚΑΠ,ΟΙΟ"Σ νέος μονσ.χός, που- &.γω~~ζότσ..y σκλ1lΡ& ν~ 

o.ια.Τ'1)ρ~σ'1) τ-ηΥ y...σ..θ~?6τητ.αι της ψυχ-η; καιΙ 'OOu σώμσ..τος, 0
'Τία,ν συνέ6α.ι νε νά. πεφα.χθ-η ιΧ.πΟ σαιρ'Χtκ-η έπιΘUμιαι Ιλέγε ι:;έ 

όργ-η στό ΠΟΥ'1)ρό ΠΥεut:σ..: 

-Π ~γσ..ιyε ο tά.οολε , στο σκότος -:ό έξώτεΡf)~ ΔέΥ ξέ

,ρε'ις τiχσ. π,ώις, iiv και! &.yriξιoς, 6.α.~τά,ζω μέλ'η Χρt-στοu; 

-Μ" αότά. ~ λόγισ.. lοιωχνε τόν π.ε.φσ.σμ6, δπως φυ

σ~ καινεΙ; τό ά,νσ.μμ.ένο λυχνάιρ'Ι καιι πα.ρευθύς a6ΌVΕt. 

* * *
 
ΕΝΛΣ Γέρovται; εoω~ε σ.ότ-η τ-η συμ60υλ.η σέ κά.πο.ιο 

- νέο, πού τόΥ πσ.pα.κ~λooo.ε Υά. τοσ εΙπil πως ν& σω~ : 
-Βίαισε ΤΟ'Ι έα.υτό σου, τέκ'lον, να. κά,ν'η Q,tt xriYOUY 

οΙ καιτά.δt,κοt στ-η φυλα.κ~. Τούς &.κοσς ν~ pωτ~νε Οt(l;ρκως 

με τ.ην &'γα/Υια. ζωγρα.φισμέΥ-η στά. πρόσωπά. τους: ΠΌσ 

εlΥα,·t δ ~Hγεμώy; Πότε ε·ρχετα.t; Μήπως 8όθ'1)U χά.ρtς; Τρέ

μουν κα;Ι κλ~!νε περιμέΥΟΥτα.ς τ.η στιγμ.η που θ~ τoUις πά.

ρου"'! γιά. νά. του; δo-ηγ~~'Oυν στόν τόπο ϊ:-ης Ι'X.τιλέ~εως. 

Λέγε xt" έσυ ot'b λογtσμό σου: ΟΙ ιiμα,ρτΙες ιzou με κσ..τε·ΟΙ

κσ.σα.Υ. πω; θ" ά,ντικρόσω τόΥ δΙκσ..ιο Kpt't~; ΤΙ θ" <1πολο

ϊYJθώ; ΠέΥθησε κσ..! κλ~Φε yt" σ..δτές, ytαo νά. σωθής .. 

* * *
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ΕΝΛΣ Moν~χό; έννι~ χpόyι~ δαισαινιζότa.ν 41t'ό τό λο

γισμό του Υ.ά. ψύγ-η άοπό τό :MΙησ.στ~ρ'ι του. Κά.θε 6p~δυ 

μ.ά.ζευε τ~ ροσχ« του κι.' lλεγε στόν έαιu-cό του: 

-Λυρ.ιο χωρΙ; aν~ολ'ή φεύγω. 

'Όων ξημέ.ρωνε, σκεπτόταιν: 

- "Α; 'Χιά.νω κα.t σ'ήμεp~ δπομον'iJ γι& την CΙγά.πη του 

xp~τoσ ΧΙ.' (t()'?LO φειόγω. 

'Αφού &'γωνεστηκε σκλ"'1Ρ& έννtά. δλόκληρα. χρόνια. κα.Ι 

οε yικ~'θ'ηκε «πό τό λογισμό του, δ Κύριο.; τοσ πιηρε τόν 

πε.φαι~ό. 

* * * 
ΕΝΑΣ Μοναιχό; 6piJU πολλοί>; πεt.ρα.σμοUς στόν τό

πο πού πρω--:iριχtσ.ε ν' ά.γωv<Ιζετα.ι... κ&.ποτε lχα.σε τ~ν όπο- . 
μoν~ του κ.ι ~ ιiΠOΨά.σι.~ε ν~ cpόγη μα.κρι& γι& '1& 6p'i) τ/ν 

+ρuχ(n. του. Κ.,;θώς Ισκυψε '1& οέσ-η τ& σα.νΟά.λια. του γι& 

νά. ξεκ.t y~σ-η, εΙοε ά.ντ! κρ'] ,,;ου κ&.πaιον α.λλο '1& δέν'1) κι ~ 

έκετν·ος. τ& Οικά. του. 7 

-Ποι6ς εlα/( σό; τόν έ.Ρώτησε. 

-~ΕκεtW>; π.ou σε 6γά.ζει ά.1ΟΟ δω. Kαι~ ν&. 'μα.ι. πά.λι. 
~ ~ θ- έ -, , ]. ,
~ τοφ,ο; ν~ προπορ·ευ ω κε ι π-ου σκοπευ·ε'ι; νσ. ~τczφυγης. 

ΤΗταιν δ Oι&.60λ~ Π!OU liteXE'lpYJae '1& τον διώξη, ιiλλ& 

δε τό κ~τώpθ<OOε για.τΙ δ ~Aoελφό; lμε.ινε, ΟΟτερα. ά.π" α.U

τό, στο κελλΙ του X~., ά,γων!~τηκε μ.ε όπoμo~, lω; δτου 
, , , 

νΙΚΎjσε τou; πε:ιρα.σμouς. 

* * *
 
στΑΝ με πολεμοσν πονηροΙ λO"fΙ~Ι, lλεγε δ "Μ· 

ως "Ιωά.ννη; δ Κολ0ι66;, κ&.νω δ,τι θ& lχα,νε δ Or.α6ά.τ'η; 

ποι. θ~ ~λε1tJε ξαιψνικ& at'iJν έΡΥιμι& ποι. πφΜιτε! '1& τον 

χυνΥΤΥa. κ&.ποιο θηρ·Ιο. ΒρΙσκΕ'Ι ενα. οέ\-'δρο κα.Ι σχα.ρφα.λώ

νει ίπ&.νω "(ιά. ν~ σωθ11. Κι' έγώ καιτφυγω στόν θεό μl 

t'ir; 'ltpoaeux'iJ καιΙ γλυτώνωΥ ά.πό τ'ήν έπΙθεσΙ των. 

* * * 
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ι<εΦλλλΙΟΝ TflTOt·" 

ΕΒΑΔ.Ε κάποτεσ:ο Ίου τ-ης μ~α γυ,;~Ικα. 'tij; &μα.ρ-
"	 , ",... , θ" ι

τιχς	 ΚΧΙ στO'~χ-ημα.'τισε με τους ΨΙλο.υς της, πω; α. το πετu-

, Ζλ"	 ι , ~, - 1. "Ε
χα.ΙΊε· χωρις ~ λΟ, 'Ι(Ι.. π-χρα.:JUρ-η· σΤ(Χ,cΛΧΤUΧ Τ"Γjζ Τυν 

• , ζ - '12' , ~ 1. ' "λ .,
Ρ η·μ:ι τ"ιι, που ουσ·ε σ:ο uοuνο, .μα.κρ~α, σ..Πυ. ΤΎjν πο ι-, και 

,trA"A "~":ι.. ~ ~ θπOιJ	 ο οι ε εγα.ν γι α.υ:ον πως 'Jταν ΙΧΥιος σ.ν ρωπ·ος. 

Φδρεσ,ε ενα, πυκ'ίΟ πέπλο, πο!) εκρυοε την όμopψ·~ά. 
, ., έ~ , 12 , o~'- '.Ι

τη;, ·χι ανοηκε στ,ο σουΊΟ. Ι φ~AOΙ _ τη; ~ην π~~μεν~') 

, , _ ... 1. ~"" e'''' ι 'ό
σ:α.	 μ,~σα. iΧιU ΟΡc;μοu. ~α.'; ΟΡα.οuα.σε, χ:uπησs Τ'η'; Π ρτα, 

τη;	 σΠ"ljλ~α.ς του Έρ'ημ{τ·ιι. "Εκε!νος· σταν· τ"ην εΤ8ε, τα-ρ&;· 
12'8 ' "	 tr ",

χτ-ηκε. Π - upe ΤιΚΖ ΤΙΧΧ,'Υ. yu';tz~jtj., τετοια.ν ωρα. σ α.υτ"ljως 

τή'l	 ερ:ημο; 

-Πλάv"lj σου εΙνσ.~ τοό:η, o~x60λε, σuλλογlστ/κε. 

Τ ., ':ι.. ", 'E'''t2 λ
'η ρωτησε πo~α. 'Jτα.Ί χα.~ τ~ Υιηευ,ε. κεινη εo~ ε 

τα. κλάμα.:τ,χ. 

_ΤΩρες δλόκληρες πλα.νιέμα.ι σ' α.ύτές τις φημιέις~ 

"Α66ά. 'Έχα..σα. το ο.ρόμο χ.α.~ τή συν:ροφιά. μοu κ~' οδτε 
,λ 12 .. t2'θ .,... .. Μ' ,.,." - θ - ,

Υ..α.τα. ':J.u,α. πως υρε ηκα. ε~ω . .l α. για. -= Ο'ίομ7. ΤΟΌ eou, .μ1] 

ι::έ cX~-ljarj; 'ΙΧ με ψα.'Ιε τα. θYJΡ!α.. 

~o Έρημ!:η; opέ&ηy~ε σε o!λΎjμμα. Neι 6ά.λ-η γuνα.!·κα 

στην κα.τ()~κ!α. 'tOU; Τέτοιο πρα.γμα οέ') του εΤχε σuμ6ij· πο-
, Μ' , ~, ,,,, 1. λ' - θ -, θ-

τε. α. ν α.ψ-rισ:-η πα-Αι Τυ π α.σμα. του εοι) να. ψ«γω Τι 

tiroo	 τα. (}-rι?Ια; Αύτο θα. ~τα,ν &πχν{},ρωπο, σχεοον εΥκλ-ημα. 
' θ ') , "-' , θ ""e",Ν'tκη-ηκε, τε .ος, α"Πυ ΤΎ1 συμπ:χ. €'t(t κ:χ.ι 'tYJ'; εO~λε μεσ:χ. 
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~ΈχzΙψη τό-:ε τp~6ηςz θήθΖ'l με σ..ψέλεια. ":0 πέπλο τ"/); κ~Ι 

-=~σ φ~'Iέpωσz -;χ θέλγητρ± της. ι"ο πειρcι~μoς ά?χι~ε 'ίά. 

q?λ~γΙζ Τι -:ί; Zπ~(}υμ.~ες -:~O ά.Ύω'lι~-:Ύ1, ά.φοΟ ~ 7γaξ~; οεν 
~ '~ , 'Ί"fJ -;7.''1 r: ~ :Χι [,Λ) σ ΚΟΛ "'l. 

~ΈPP'~ξε x,;t~ γ11'; μερt,Κ~ ξερ~ φόλλα; κ~' εΙπε στιη 
,.

YU'/.X~XX 
,

'1:Χι 
'" ,

Πλ.:lγια.ση, 
~ -
~νω 

~, 
αυ-:ο; 

, t!! οι: 
τρσ.υη~,ε 

'ι!! ' θ 
στο υΧ ος 

... 
τη; 

"'
σT:ΊjAισ.ς. 

Γ"
o'lα.τ~σε 

,,,
χι εκχ,/ε 

θ'
ερμη 

,
προσεUΧΎj. 

-Άπόψε, ~υλλoγ!στrικε, εχω 'ίσw δώσω τιην π~o σκλΎj

ρη μά.ΧΎj εναντ!ο'l τσσ δραιτοσ κχι &.ΟΡά.τοu έχθροσ 'Υ)θά. 
, "" θ' , ~'λ ' 1.

'I~Χ'YJjω Ύj α. χα.σω ο ου.; Ι:lΟυ τους ΚυΠιους. 

uOO<J πρ·οχωροσσιε ή νόχτσ., τόσο ή φλόγα. τιης επι,θu

μΙα.; τ'ον κα.τά.κα.Lγε. Γιά. μι~ σΤLΥμιη ενοιωσενά. λuγΙζη -ή 
", 'ό οι:α.ντ~στα.cn του κα-ι τρ μα.\:ιε. 

. -Αύτ(}Ι, .ποu. μολόΥ.ου'l το σω~α. .με πρά.ξεις &.μα.:ρrtω

λέ;,.. ΠΎJΎα.Ινoυν σ:ιην 'κόλα.σι, ε!πε σχiδoy φωνα.Χ:~ά.. Γιά. 
. . . . . 

, ~ , '!Λ θ' ι" έ ' e , L
κ.α.ΊεOOΚi~,μ'ΊJ, α:'1 α.~πoμ ψη; σΤ1) t1~α.ΥLστtκ"/) ψωΤLα.. 

'Άνα.Φε το λuχνάιρt του. ΧL' εβα.λε το ~iχτ'Uλό...~συ 

στ~ φλόγα.. Μά.ή &'λλ"/) φλόγα., 'ltoutou κα.τά.κα.ΙΎε τ-ή σciρ

κ.~, .η:tα.ν.ΠιΙΟ δυνα.τη κχΙ δεν τδ'l cX.ψ'YJve y~ YOLWO"/) τον 

πόν(} d.πΟ το κά.Φιμο. Άφοσ &χρηστεόΤ"ηκε το πρώτο Οά.χτυ

λο, lι6α.λε σ:t'ή φλόγα. του λυχ'lα.ρ,ιοσ το δεότερο, το τρΕτο, 

(Ώσπου νά. ξ'ημε,ρώ7η ε'κ~Φε κ~ι τ~ πέντε δά.χτυλα. του 

ΧεΡ t'ou ",ou. 

'ΕκεΙν'Υ) -η &.θλΙα. πα.ρα.κoλoυfkισσε κρυψά. τον δπερά.ν

θρωπο &'ΥώΨΥ" του 8~λoυ του θεοσ κα.!, 6λέπ()'ί':ά.~ τον νά. 

κx!ημJ€ πε!σμ.χ. δλα. του τά. δά.χτυλα. τό ενα. πΙσω ά.πΟ το 

α.λλο, τόσο πολύ τα.ρά;χτ"/)χ,ε, ποu &ιπο τον τ?όμιο τη; ξεψύ

χησε. 

οε φαοΊ. τη; στο ι:ετα.ξύ εκσ.μαν α.~φy~Oια.σμO στιη σπ"/)

λ.ι~ τ.οσ ~Έρ·ηιι!τ/ γτά. νά. γελά.σουν εΙς 6ά.ρ(}ς του. Τον 6ριη

xtX'; .όμως aπ, εξω 'Ιά. π?'Oσεόχετ~~ .. 
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-Μήπως φiψηκε &οπό ~ω χ-:ε; 6ρί8υ κ~μμ.~~ YU'i(l.!

κιχ; τόν ρώτησα.'ι. 

-Μέσιχ ,εΙY'ΙX~ X(l.t κ()~μάoτ~~, τους &'ποκρ!θ-ηκε έκε!yo~. 

Mπijκ~y K:xt τ"ή 6ρηκα,ν νεκp~. 

-"...ι\.66~, πέθ~νε, φti>'Icxξιχν τ?Oμ~γμέ'iO~. 

Έκε!'Ιο; τ6τε ξεσκέπ«~ε τό χέ.?~ -:ου ΚΙΧΙ του; l~εLξε 

'tcX δ~xτuλ~ του. 

-ΓιcX ί8έ~~ε έδώ, τ! μοΟ lxrx'IE 'ή θυΎα.τέ?~ ':QU δ~~

6δλοο; tH έ'Ιτολ'ή τοσ XP'ι~τoo δμ.ως με προστά;ζtEt ycX ciπ~

δΙ6ω κιχλδ ciy.tt Κ4ΚCo. 

Στά;θηΚξ κιχί προ.σιε()χ'ήθ'ηκε πά.νω &~ό τό &ψυχο aώ

μα. xctt το ίιπ.α.νέφερε στ'ή ζω'ή. 

* * *
 

ΕΝιΑΣ νέος μΟΥ.ιχχός συνά;νΤ'ησεστό δρόμο του μι& 

μέρ~ μ;ε?~κες κ,ιχλογρtέ·ς, που κ«τιω~wιν στ'ήν π6λt. :mΘU~ 

&λλ~ξε δρά,μ.ο Ύ~~ ν&' μ'ή τΙς lΙXLPEtoήa"l]. tH ιΖφΟξσΤώσrx. τό

τε τόν οτrx.μά;τ"l]σε κιχΙ τσσ ε!πε. 

-Κιχλά. lκιχνες &.δελφέ, ytcX τ-ην &.σθέΥειά; σου. "'Αν 

ijaOU'l δμ.ως· τέλειος μονιχχός, δεν θ~ 16aζ~ς aτό νοσ σου 

πως ·εΤμ~'στε γυν«τκες. 

* * *.
 
ΑΔΕΛΦΕ :MOf, πρόσεχε με ολψ σου 't1J'! 'X4pa!rx.ν, 

δτ~ν μελετάος τcXς θεΙrx.ς fprx.<pιx.oς, '1& πΙνης με d.πλ-ηστ!ιχν 

τήν γλuκερcXV πιχχότητιχ, Π10U ΠΡοέ.ρχετιχι ιiπό τ"ήν μελέτην, 

&'Πιιxριiλα.κτα. δπως τό ν'ήπ~oν π{νΕL γάλα. CΙπό τόν μητρι'Χόν 

μ«~όν. .,.Από τ~ν μιελέΤη'ί τών θεΙων Γpσ.epών θ& πλ ηροφο

ΡYJθης τ&. λ«μntρ& κα.τ.οιρθών:α.τα. 'τώ'ι ci.pEtWv χ,rx.Ι οδτω 'ή 

~ρδΙcι οου θ& γεμΙO'1J &.πό xt:J.(JcXy κcι, Euq>p()croν"l]ν. 

Έ&ν οι έ()μ-ηνευτιχΙ τώΥ ooπριx.μμιiτων των σοφών του 

κό~Ια/) τοότοο με μεγιiλ 'η'! φροντΙ8σ. μελετοον τήΥ CΙνUπrx.p
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κ-:~'1 σ~ψ~'~Y' δι6-:~ ή σ~φ'~~ τοσ πα.ρ6ντος κόσμ~υ «μω?Ι~ 

Π~P~ -:<1'> Θεφ έσ-:ι», μ.ε πολυ πeΡι~6τερο'l ένθoυαι~σμυν 
, ~ - • "- ", .Ω'7'" .L " .

ϊ:.pεπz~ Ύ]μΞΙ; 'ί~ μ.εAε-:ω1·~ε.'1 κσ..ι να. α.ΠOO'ΤΎlυι'~ωμε'l 'tf.J, λα

'Y~'1. -:Q~ θε~ϋ, προ; σωτ.'ηρΙ~'I -:ων ψυχω'ί μσ..;" κrxΙ αότο 
- 'π Π - 1: -, ,,.. '2.....

ΤQ!)-:Ο το σ.γΙΟ'ί -ιευμ.α. ...πα.~νει κα.ι μ.~κ:~p:~·ει τοο; ι:.~ε

ΡΖ'J'ίώ'ίΤ~; «τά. μ~?τύ~~~,α. Αδτοσ», διότι ο[ τοιοστοι θ& a.-~a· 

ζ -η:-;ι~oυ'l τον θεό.ν με δλ ην τωΥ τ/'Ι κσ..pδ·Ι~y. " 
~rπ~ρχει 1tξρισcr6τεΡΟ'l '. δι.εστρσ,μμένο; r!π:t σ.υτόν, ',";~ΤJ 

δ~~θέτeι Ύ λυκυ κrxΙ εδγεσ:το'l δδωρ· κσ..ί οεν ποτΙζει διΨι.ι~rtέ

'i"fJ'I Ψυχ~ν; ~rπά.,ρχeι πλέον φθονερος r!π:t ιχδτόν, που κ,,-:ί

χει ώφέλψ.ον 6ιt6λΙ(),1 κσ..Ι δεν το δΙδει. κιχ.ι εΙ; τόν ~ελφ6'ι' 

του, oι~ νά. οlΚΟΟΟΙr'-Ύιθij πνευμ.~τικώς; 'Αλλ& 'X.~Ι ~όϊ~':x,ι 

'1&. φ,rxντα.σθij; περισσότερον οκνηρόν !νθρωπον, d,π' %ιjτό', 

που διψd xrxt .ένώ κά;βεται πλησΙον πyΠi];, 01χ &πλι;)'Iε~ 

τ~ χέρια. τO'U O~ά. ν~ πά..Ρ·"η γερο '1& Ικcx.ΥΟΠΟΙ~!Jη. τ'ήν o!φ~ 

του; ~rπά;ρχει περισ~6τερoν .(i.ΠΡ6κ.οπ'Φ; 'XtXt πyε.uμσ.τικώ; 

«Οιά;ψορο.;, &.π:t έκε!Υον, που ένώ lχει.' 1) λιχ.μ.6~yει θΡ'ησΚ~·J

τι~oν Θι6λεον, έν τ'ούτοις' οεν φροντΙζει '1& το ρ:ελετ~oJS~: 

'. :tΑ6ελφέ μου, κόπια.σε κ~Ι συ μαζΙ .μ' !κε!νΟν. που σέ 

πιχρα.κα.λξ! ν& τον μά;θΎlς γρά;μμtXΤιχ., γι& '1« ι-ιπόρi') ν~ ιι~

λετa τ& θα.υμάι~ια. τοσ θεΟΟ κ-α,Ι ν& εόλογιη το μ.εγα.λoπpε~έ; 

r5νομά; To.u. Nlι εΤσα.~ 6έ6α.ιος, oτ~ δ θεός ~ σοΟ σ.π"ειi>ο·η 

-ΟΟν ·μ·ισθόν σου δι~ τον κ6πον σou αυτόν. (~Aγ. ~Eφρ .t~I") 

* * *
 
.Α.ΔΕΛΦΕ MOr, όνομά;ζεις τον έα.υτόν σου πν~'J(Ι.~-:.. 

χώς ι::ορψωμ.έ'Ιον; ~Aπό τά. εργα. σου e:t ~Υτιλwθη~ τή'ι :t:,:>:

Ύμα.τ~κότηtα. αιυτοσ τοσ χrxρ.α.ΚΤΎlρισμοu· οιότι δπω; &.κpι~ώ; 

το σώμα. ε!να.~ νεκρον χωρΙς το πνεΌμιχ., l~ xcx.l ή ξΥι?%. 

Ύ"ίώσΙ'ς χωρΙς τά. &.νά.λογα. πνευμα.τικ~ lργα, εΤναι νε-κ?~ 

κα.Ι ιιiyωψελ~.;. "~y δε e!vrx·t πλά.ν"η οι' ln ΧιPtiστια.νo,,.' \ι~ 

μ1] γνωρΙζη τήν rΡ(ιφ.ην, εΙνα.~ S~πλij πλά;νη, δΤ(iv rνωr;.ί
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ι.! 'Γ ' .... ", It '2-ζ 'η ~ν τηνραφη'ί, Πλην ομ.ω; την" κα,τα.ψ.ρονεt, μ'η ~φJ.Ρ-

μόζω'} τ~ δ~δά.γμα.τα,α.δτ-η; εΙς την ζωήν του. 

* * *
 
ΑΔΕΛΦΕ l\fOr, 1j σοψΙα. δέν εόρΙσκετα.~ εΙς τ&ς ;tiJ;.

λ ' , "λλ " , λλ' ~ λ l. ,.'α..; γvω:iε~; κα.t τα πο σ. Υρα.μμιατα., σ. οπω.ς ~ YΞ.~ YJ 

t:ΑΥίσ. Γρα.ψή: «&.?x~ σοψ!σ.-; ψό60ς Κυρίου, κσ.t βουλή &'Υ:-
, .,' - ό ~ , 2.' , ()~ 

ων συνε~; το γα.ρ Ύνω'/α.~ Ί μον CJ~α.νο.σ.; ι:.στtν α.ΥΧυΊJ;». 

ElvIΧt όρθο α.δτό, δ~ότt 1j πίστις εΙς τόν θιεον Υεννσ.. &.γα.θΤ(ι 

δtά.vο~α.'1, 1j δέ α.Υα.θη Οtά.νο·tα εί'lα.~ π·οτια.μ.ο; δδα.τος ζων-"; 

κα,ι ~ότoς 'itOU τη,; &'πέΚΤ'η'σε, θα. γειj.ΙΟ'η &πο ~ εό.ερ"{~" 

τ~κ~ ίGα.t ζω-ηψόριΧ σ.ότή~ δδα.τα.. 

Δεν ouvcttαot νά. 'όπά.ρξη πpα.yμα.τικ~ σοψία., ΟUϊ:ε' ψρ~. 

νYp~;, έκεΙ οπου δεν όπά.ρχε'ι φό60ς Κυ?ΙΌυ" διι5τι. δ πλ:ισ·, 

τ~ τη; σοφΙα.ς ε!νσ.t νά. σέ6εσα.ι τον Kuptoy, εΙς τον δΤ.:οΤ6, 

&.νήκει πiντοτε 1] 86ξα.. 'Αμήν. (t:Ay. ~ΡιΧΙμ.) 

* * *
 
ΕΝ"ΑΣ &ρχά-ριος Μονσ.χΟ; ποu πήγε να. έξομολΟΎ'ηθrij 

σε κάntοtον Γέροντα., ά.νά.μεσα. στ' &λλα. τοσ εκσ.νε 'Κιt.' σ.ι> tij 

τ-ην έρώτησι.: 

-Γt,α.τί, ΌΛΟ-οα. μ..ο:>, πέφτω τόσο σuχν& σε &μέλει<Χ; 

-Σ,οη λείπεt 1ι πΙ-στις 'itDU θ~ σε εκα.νε νά. 6λέΠ'η,ς 7.j~',. 

τ·οσ ΤΟΥ Θε6Υ, yt'α.ότΟ μπορ ε!; '/' ά.μ,ε?ιμνfλς κcxt ν' α.μ: λη~ 

τ~ σωτ-ηρΙσ. σου, ,έ'ξήΎ"η~ε πολυ σoψ~ δ δtσ.Κρt't'tΚΟ; Γέ?ω';, 

* * *
 
ΟΙ ΑΔΕΛ.ΦΟΙ κάποια.ς σΚ~ΤY1ς περικόικλωσαν ενα.ν 

&'πό 'tou; έκε! Παιτέρας, Ύ~α. ν' &κΟΟσουν λόγο πν,εuμ4Τ~κό 

ά.πο το στόμα. του. 

-Γ~«Τί YJ Φυχi] δεν Π,ροσελκόετα.t &..πο τ&; διπooχέσε~ς 
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- ~ λλ~ ~ ", ,.. 1. ' ~ 
τσσ θI~Ou, α. ευΚOλωτεp~ πα.p'α.σuρ.ετα.~ α.Πυ 'tL; ~πα.τrι

- ό ~, ,λ ' 
ες tOu κ ~μ.oυ; lερωτrι~z κα.πo~oς. 

-Γ~α.τί δέν εxε~ πίστ~, ά.πoκρΙθ'rικ~ δ ΓΙρων. Ο'Οτα.ν 

δ~α. τη; πίστεως γευθΎj "ή Φυχ~ τ~ ουράΝΙα. ά.γαιθάι, εΙν ΧΙ 

α.Oόν~.::~'1 Π~ά '1~ πα.ρα.~υρθη &πό τ'ή μαιτα.ι6τ/τα. τ·:;σ κ6

σρ'ου. 

* * *
 
ΟΣΟ ΦΕΡΝΟfΜΕ δ~.α.ρκώ; στό YOU ρ'σ.; τ~ καιχα. ποδ 

-;'Uxo'l μά.; πριαξένησα.ν οΕ ά..δελφ~ί μα.;, ελεΥε δ ΙΌσ~ς Μα.
, 6 ~ , θ' .... ~ uo 11. ό

κα.ΡIΙ(}ς, τ σο α.π,ο-μ-α.κρυ'l·ουμ,ε tr.;'i ~oν α.π α.υτ ν. τα.ν τ~ 

λ Ύ]~μoνoσμε πα,ρευθύς, δέ,; τολμ,οσΥ ot δα.Ιμo.?~ς ν~ μ~ πε~
, Ι'" 

ρα.ςοuν. 

* * *
 
ΕΝ.ΛΣ .Α..ΔΕΛΦΟΣ ποι) ψ~λΟ'iείκr,σε με κά-ποtον 4λλο'l 

π-ηΥε στό γ~! τονάι του Γέροντα. κ~ί τώ έξU),μολογ'ήθ'Ύ]: 

-~o τάιδε &.δελψός, "Α6:0α., πολι) μ" έπΙκραινε κ~~ δ 

λΟΥισμ.ός μ.ου ι::έ Οα.σα,νίζεt να. έκδικηθώ. 

-ΚλεΙσου στο κελλΙ σου, Άδελψέ, κα.ί μ~ πάιψης '1ό
' , ,- Ίιιf""" 1. 1. ' 

κτα, - μέ ρα. να. πρ()σεuχε~α,ι για, κειν·ΟΥ . .l'.L <xutu Τυν τ~I)::') 

μ,6ΊΟ θ" &.πα,λλα,γ-ης ά.πο το πcΧθ~ς ποι) 6ρΟΟζει μέσα. ~~~J, 

τον συμ.60όλεψε δ Γέ,ρωΥ. 

~O ά.δeλψbς όπ'ήκουσε κα.ι σέ μ~.~ έ6δομά.,δα. μέσα. ο?Υι

κε τ~ ψuχιικ'ή του ιηρεμΙα.. 

* * *
 
ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ σε δι6ρΙ'ση, λέγει κάιπo~o; Πα.'t'ήρ, ::;t. 

ευλόγησέ ΤΟΥ. "Αν δεχθή τ'ήν ευλογία., ε!ν-α,ι 'Κιαιλό καιΙ 

τοδς δυ6. "Αν όμως δεν τ~ν δεχθ-η, εσδ πα.Ιρνει~ tiΠ9 

θ.ε·ό'l τ'ή'l ευλογία. κα.! μένε·ι σ" αυτόν iJ Μριις. 

* * *
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ΕΝΑΣ &'ρχά-ριο; Μονα.χΟ; πήy~ στεναχωρημένος στόν 

CΙO σιto Πoφ:έ'I~. 

-"Eτc:εσα. σε μεΥά-λο σψά.λμ~, Ά~α., τοσ έξωμολο

y~θ-ηκ~, 'Κ~ι Gέλω τ?όλά-χιπο'l τρΙα. χρόΥιa γι& '1& μετ«
, 

'10'Υιο:ω . 

-EΙν~ι π~λλά., του ε!πε δ (ΙΟ σιο ;.
 

-ΕΙνα.ι ά.Ρ'>t~τιΚ τρετς μ-η'lες, τιότε;
 

-K.~Ι τόσο εI'lα.~ πολύ, &'ποκ?ΙθΥΙκε δ 'Όσιο;. ~Eγ(~)
 

~oσ λέγω πώς, a,y εΙλικρινά. μετα.'10~ση; καΙ ΠcXΡ'11ς σ"'~θ!· 

ρ'ή άπόφα.:n 'ί~ μ'ή έmν-α.λά.Ο'η; ποτέ το !·δ~o ~ψά.λμ.α., σε 

τιρεΤς μέρε,ς σε Oέχ~:~~ fJ ά,γα.θόΤ1j; του θεου. 

* * * 
Α.ΛΛΟΣ ~ ΑΟΞλφδς ρώΤYί'~ε ΤΟΥ ί8ιο Γέροντα., σ.Υ 5 θ;:· 

1. "λ -, .. , -~θ'
υς ευκο ~ σljγχω?ΊJ τις αιμα.ρτιες -cot> α.Ί pω-;:~υ. 

-Πώς ε!να.ι. δυναΤΟΥ '1& μ'ή συγχωρ-η, τέκνο μου, "Ε

κε!Υος ΠΟU ΟΙδα.ξε τ-η μα.'>φοθ·υμΙα, στo~; ά,Υθρώποt>ς; Δεν Π~

ρα.Υγέλλει στΟΥ Πέτρο ΥιΧ συγχω,ρ-η !κεΤV'OΥ ποu του σψiλ. 

λε~ «εως έΘδομ:ηΚΟΥτά-κις έπτ~» 'ΟΥΙλα,ο'ή aπ, !πεtρo'i; ά.~~

κρίθ'Υ/κε δ cι Α.γιος ΓέρωΥ. 

* * * 
ΚΛΠΟΙιΟΣ &λλο; πά.λι ζ~ΤYIσε Υσ, του έξ"fjΎiJ~r, -;:~ 

&.χιρι6ω; εΙνα.ι l:ι.ετά-ΥΟΙα,. 

-Ή μ'ή έπα.νά.λ-ηψις ~ς ΙδΙα.; &μ.α.ρτΙα.ς, &ποκρΙθ-ηκΞ' 
, 

δ 'Όσιtoς πoι,μ~y. 
ί' . 
Ι 
ι 
Ι· 

Ι·. * * * 
,ι

ΕΝΑΣ ά,οελψό; έξωμoλoγ+ΙθYjκε στόΥ ~Α66ά Σt:tω-r,'
 

-"Επε.:tα., Π ά.τερ. ΤΙ y~ κάινω τώρα.;
 

-Σ~'Κω, του εlΠΞ μ.ε τ-η χα.ρα.ΚΤΎ]ρ'ισ:ικ'ή του &'πλ?:11

i:rt. δ U Αγ~o; Γέp~yτα.ς. 
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-Σrικώθ'ηΚξ, ')Α66 α. , μα. πά.λ~ lπεσσ. στιην κα.ταιΡ~·μi\lr; 

&μ.αιρτΙα., @μολ6Υησε με θλίΨ~ δ ciδελφ6ς. 

-Κα.t τΙ σ') έμ.πoδΙζε~ νά ξαιναισrικωθ'Yjς; 

_a Ω; πό-:ε; Ρώ-:rι:jε δ ')Αδελψ6;. 

_tfEως 8τ.o~ σε 6,p'Yj δ θά.ναιτο·; ~ στ'ήΥ πτωσ~ η :;:'(;'1 

εΥερσ-:.. Δεν εΙνα.~ Υρα.μμένο «~πoυ ευρώ σε έχιεΙ καιι κp~'16.> 

σε»; έξ'ήΎΎJ<jε δ Γέροντα.ς. Μόνο εδχου στον θεο να. ~p~Gr,; 

τ-ην τελευταιΙα. σ~~ ~ΤO~Ύμ-η ~-ηκωμ.έ'IO; ~έ τ-ην ciγΙαι με'::~'ί~: χ 

* * *
 
ΕΝΑ.Σ νέος μοναχός έξoμoλoγ'ήθηκε~" ενα.ά.πΟ \'.J; 

παι-cέρσ.ς μ.ε 6α..&j Ψυχι'Υ)) πόνο πώς OL λoy~'σμo! του τό'ι πο

λεμ,οοοαιν νά yυpΙσrι π!σω στόν κό~μo. 

_'Ν Α:jΚ:QΠt- μένω στιην εΡΥιμο, cl66d. Τ'Ιιποτε δεν x!i '('J 

κα.ί 'j!ΥΟ'JΡα. δεν θα. σωθ6). 

---Κ~') av &κόμ-η τέκνο μου, τοσ &.πoκρ.ιθ'η~ δ σ~φ~~ , 
Γέρων, δεν προψθά,σωμε Υα. μποσμ.ε στ'ήν yi'J της έπα.yy~λ!7.·~, 

ε!Υσ.ι. πιο ~φέpoy για. μdς Υ') &ψιή~ωμε τα. κ6-κωλά. μ 7.·; 
στ/ν lprιμo πα..ρα. '1« ΥυρΙσωμε πίσω στ'ήν σκλ~ι.σ. τη,ς A~· 

γύιπτου. 

* * *
 
ΕΝΑΣ πολτ) ευλα.6-η; κσ.ι ένά.ρετος 1JJOνσ.χΟς ε!χε tJ. ά. 

cloeAψoή στΥιΥ πόλι, πω ζώσε 6Ιο &σωτο καιΙ πα.ιρΙσupε '1t': Α,

λους νέotJtς σ-σην 6.μα.ρτΙαι. οι d.OιελφoΙ στ/ν I'Ρημο a 1Jl'iα. 

πα.Ρώτρυναιν τον μοναιχό να. πά.rι &.ς τ'ήν πόλι, n συY~Τ~::"ί 

τήν 'it~pαoatpa.trl1-'-iy~ clοελφ-ή του. ')ΕχιεΤvoς στΥιν &.ρχη έδ~

οτα.ζε. Φ06όταιν του; κινδύνους που κp~ει δ κό~μ.oς για. τους 

νέους μονα.χοός. σrσ~ρα. δμως "(ι& t'iJY' όπα:χ.ο'iJ &.ποφιi.,~aε 

νά, κα.τέ6η. 

Μ6λι.ς πλησΙ~σε στο π~tΡtκό του σ'ΠΙτ~, οΙ γεΙτονε; 

πρ6λα.βα.ν και Ι εΙooπιαΙησuν τ-ην i8ελψ~ του. ~H κα..p5·~ :iJ; 
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Ι
 
i 
Ι : 
Ι ' 
! 

i
! . 

Π.~P~στΡ~Τ"ημ.έY"ης κ.όρ:ής σκ'!ρΤ1jσε στ' &.ν~πα;ντεχo· αoXι'J!J~.! χ. 

Xρόy~~ έπ~θυμ.oσσε Y~ t:S'i) τον ά.Ύ~πημέyo της &'Οελψδ. Πχ· 

ράιτ/σε τήν συντρocp~ά. της κα.Ι δπως βιΡι,σχ.ότα,ν τ-ην στιγ:·.. ~ 

έκε!Υ"η μέσα. σ.το σπ!~~ της, με γuμνσ, πόδ~~ χ.α.Ι ξέσ-ιtε;:y; 

τη'ν "Κεψ~λ'ή, Ιτρεξε στον δρόμο ν~ τον δποΟεχθιη. 

Άντ~'x.ρόζoντ,~,ς με τ&' μιXιτ~~ του tx.E'tYOς ΤΟΥ ζεπε-jμeι 

Τ'Υ1,ς, τ~ρ~χτ/κε. 'Έ.κλ~Ψε ''ή ψuχ'ή tou. Δεν λuπa.σJ.~ ~ό'l 

!σ.uτόσ~1), &.ΟελψΎι μι;ι) τ/ς εΤπεμε θλΤφ.~, κι' lXE!YOU;';'t";U 
·έξ ~ίτ!~ς σοι) πα.?~στρ~τoσν; Σ.uλλογ!σοu τΙ σε πεΡΙrLε'lε~ 
<Ι "1. D.L 
οο,:,ερα. α.π tU'J σαν~τo. 

Τό 6.ΎνΟ πρόσωπο τοσ ΙΙδ·ελψοο, 'ή σεμν'ή τοι) στά.ο., τ~ 

δά.κρuα. τijζ σuμ.πόν~α.ις, που ε"tρεχα.ν«πό τ~ .μά.τ~~ τotι' μ.~ζ! 

με τον οΙ'χ,α"ιο ελεΎΧΟ, σuγχ.λόνtσ~ν τήν' &.p;α.ρτωλ~. 

-~Yπά.ρxει καΙ για. μένα, σωτ'Υ1ΡΙσ.; ΦιΘUpισ~'ί τ~ χε!· 

λ η Τ'Υ1ζ. 

"Ω, νσ.Ι ~Λρκ.εΤ εΙλΙ"'Κίριν~ ν~ το θε.λ-ίJσης. 

-Πα-ρε με μα.ζ!' oou, πα.ρ~x.ά.λεσε, ΧιοοΙ μιή μ' iΨ-ΙJ'Jη; 

μόνη 'ία πσ.·λεόω με τ' α.γρι<Χ κόμα.τα. t'i); &μα.ρτΙα.ς. 

-Φόρεσε τ~ σ~νδά.λια. σου, σχέπα.σε ~Ι τ'ήν x.ξφ~) -'1 
σοι) κα.Ι &'κολοό&η·σέ με, εΤπε ιiΠOΨα.σισtικα. δ μoν~χ6.;. 

-"AepYJ':jE 'ίσ. ελθω δμω; εΤμσ.ιι,&.8ελφέ, ΥΙα.τΙ π~;.:); 

ξέρει &'1, μπα.!'ίΟΥτα.ς σ' α.ύτό το έ?Ύ~σ:τήρι, τοΟ aαotιxν(l, Θ~ 

εχω τ~ Oόνα.~lι να. ξα,να.6γω. 

~o .μ~να.χbς [κα.ν{)ποι'ήθηκε &.100 τ'ή στα.-θερότητ~ της . 
. Χωρ!; χρoνoτριo~τ'ήν ώοήγησε εξω &.πΟ τήν π.όλι. κα.ί -:p:i
6·ηξα.ν μ.σ.ζΙ το δρόμο για. τ~ν ερημο. Σκ6πεuε '1& Τ~Y π~·,; 

σ' ΙΥα. γΥωστο yuνα.ικεΙο ΜΟΥα.σ't"ή·ρt. Κα.θώ; ιweρπα.τοtJ ιχν, 

: O~έχρινα.ν &.Π.Ο μι~κ.ριΛ n ε?χ~τα.ι πρός το μ,έ.ρος τ~υς l'f~ 

κα.ρα.6ά.ΥΙ. 

-Π~?σ.μiρtσε Α!γο, ά..8ελςΡΎι μoou, τ'i'J'ς ε!πε δ μoνα.χeι.;. 

ΚρόΦοι) πΙσω &οπό 'tou; Mμoνou;, ,γιαιτΙ οΙ άνθρωπο. '1:~iJ 
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δέν ζέρου,; π.ω-ς ε!σ~~ cX,'δελψή μου, μπορετ,' 6λΙπoντ(iς' μ~~ 
μιχζ!, ν~ σκ~ν;δ~λ~στoσν. ' .' 

. .' " .. 

~EκεΙίν-η συμρ;ο.ρψώθ-ηκε ά,μέσως με τ'ή ~σΙ :COt). "ο

τ~ν πρoσπέρ~σε το κ.~Ρα;6ά.ν~, δ d.δελφΟς τ'ήν ψώyα.ξ~ 'ι'& 
d'ιJΥιεχΙσ,~'i τδ δρόμο ΤOUις. Δεν l8ε~ξε να. &κ.ου·σε. :tΕκετν~ο; 
πήγε ΚΟΥΤ&., tij; ζα;ν~μιλ-ησε, τ/ σκoόντ~σε με το 'lt60,t τ~·~. 

Δεν έδειχνε σημεΙα; ζωij;. Ε!χε πεθά.νε'ι. ΕΤ8ε τά "(υμνά. ,:η; 

πό8~α, κα.τα,μ.α;τω·μένα; κrxΙ ξεσκ~σμένα; ά.λόπ·-ητα, &00 τά. ι,ι

θά.ρ·ι..α. τοσ 8ριδμου κα;Ι τ~ &.γκά.θιrx. 
. . 

~Α~~ρwόΡΎjτος δ μQ'Iαχος για. τον α,ΙψνΙοιο θά,να.C·J -:η~ 

άΟε.λψ1jς του γόρl~σε σ·τΟ κελλ! του. ~H &μφΟΟ0λΙ'ζΧ, τον κ.χτ:i,.. 
τρωγε. 

-Άδόνα,το νσ. σώθ-ηκε, τοο ελεγε δ λοΥισμός του, i
ψοσ δέν πρόλα.6ε 'Ιάι κ&'ν-η εργα; μετανοΙας. 

. -- Δι-ηy~θ~'j(ιε' atou; Γέροντα.ς στ'ήν lρημο Ρ:έ ΧAiθε j!

πτoμέρε~,α. δλα, ocrlX ΣUνέO-ησα;ν. ~EκeiYOt <!>.ρ,tσα.ν yηστεΙ~ χ~ι 
προσευχ'ή ytcX τιην φυχ1] τ/ς. :tΑποκα.λΌψθηκε τότε ~' εy,-~I 

&Υtώ.τα;το :tΕρημtτ-η, 'πώς δ θε.ός 8έχΤ'ηκε τ'ή μετά.ΥΟ. ~ t'9l; 
ά.μ.α.ρτωλijς καt τ'ήν κα.τά;τ~ξε με τούς Οtκ~ι.οuς "(tάo τ.tι·, ~tι

τα.πά.,ρν-ηOlι πού lοεtζε, ώστε να. περ·ιψρ·ον1]ση, δχι (-LO'i:' τ~ 

όλ~κ~ πρci.γ~τ~, &.λλά. κα,Ι τό Τοιο της το σω~. 

* * *
 
ΝΑ ΤΙ O'~α,6ά.ζoμε στ~ «:tΑσκητ~κά.» τοΟ μεγά.λου δι~ 

,δ~ακά.λ(1) τoU άa'Λητ~oμoU Ίσa.ά.κ 'OO'u ΣύΡιΟυ «Με ~ ΙΟΙ(l, 

μέσα, που l~σιες -ro <Χ.γα:θό, ",poσntιiθ'ησιε πάl~ νά τΟ ά.ato

κτήσης. Χρυσά-ψΙ. χ!pωσtα.ς στόν θεό; Δεν θ'έλει «1Cb σΙ~ 

1!σ.4Pyα.ptιw.ρ·tα;. Τ'ή σωψ"oσUYΓη '(J(JI) lχ'αJσε;; Δεν. Φϋ, Ύυ

,ρεόe~ έλξημωύ'i'ηr «λλ~ τσν &.γtισqιό 'tώ σ~ dnta-tn::εi.

Πε?~ψ,ρ~~ίς τ/ν ένιwλ'ή τ/ς ,α.Υάιπ-η.ς, y,uχ.ημέ.νQς dιrco τό M~ 
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~ τιοσ φθόYou; Γtά. ΠOLb λ~ πoλεμ~ τόν Urπνo μέ !μ.ε

τρ~ ά;Ύ1PUΠVΙες 1) aφαΜζ~LΙ; -00 ~ σοο μέ ΟΟιειρ&λtΙΚ1l Υη

σ:τεΙ~; AάtΔ οέ'Υ σ'ΟΙ} ΠιροοφέιΡοονι Κ~Lά ώψέlεt«, οέ Ύ"-σ.ι

-φεOOw Wrι φθ6'Υ1Ο. Κά.θε ~p!p~tισ. τ.ή; ΨUχή,ς, Oπ~ Κ~ί 

'τόσ ,σ~-ooς, χ:?εtά.ζεtoa.tεlΟtrx~ φιip~~ 'ΚαΙ βεJρMξΙ~ 

άν«λσrη» . 

* * * 
ΚΑΠΟΙΟΣ σQφ~ π~τήρ λέγε-t: 'Eκετνo~ -που -&.3~ΚΞ1 

Τ:~' κ~ΙσuΎχωρ,ε!, δμ.οtfiζε~ μέ τόν Ί rισooν. 'Εκείνο; 'itOU 

δέν ιiotu! μέν, ιiλλ' οδτε ν« &ΟtκΎlτ~~ τοΟ d.ρέσεt -εΙν~. '1:-η 

-θέ'σt τοΟ ΆΟά.μ. ~o &OtxO; όμως, δκ~κεντρεxΎJς 'Xt' ό συ

'ΚιΟφά.νΤΎΙς ~έν ο't~ψέρεt άιπό τόν Οtά.60λο". 

* * * 
.' 

ΜΑΣ ΛΕΓΕ! iJ Π«iριΧ.OrΑtς ω,t δ 'AJπ&:πmλoς Ίά-κω

~oς, δ &.Οελφός τοΟ ΕtXι.ΎΎελtστο\J 'Ιωά.ννou, τ/ν ώριΖ πού 

~0'tJΎεΤτo στό μ~ρτu.ρ,tΟ, σuν~ντησε στό ορόμο !χ.c.tv~·ι 7:0') ι:..: 

:τό'! εΙχε κ~τ.α.Οώσεt. Τόν στ~μά.τησε κα-Ι τόν !φΙλησε λέ

γΟΥτάις το!): 

-E~ρ'ήνε!)ε, d.Οελφέ. 

ΒλέΠΟΥΤοος !κεΤνος τόσ-η &.νιεξt~κ!~, !θ~ό.μ4σε xt' ι

φώναξε με lΥθοuσtα.σμό: 

-Χρtστtα.vός εΤμσ.t ά.πό σ"ήμερα. χ.ι.' !γώ. 

crrσ:τερα. &'π' α.ότή τ/ν δμολΟΥ!α. &.ποκεψαλΙσ,η~~ ί!.~ζί 

'μJέ τόΥ ,A~στoλo. 

* * * 
ΚΛΠ Ο'ΙΟΣ !λλος νέo~ πα.ρ~στρά.Τ'Ylσε, μ& τ6οο. μετιχ

νbtισε,· δτα.ν -ή &εΙα. Χά.(Ά; τόν !πεσκέψθψε aτό !χ.oυσμ~ 

~yό~ μόνο ')c:ηρόΥ~'α.τος, που &ςΡφε τόν κόσμο Κ4ί lytve ..,(,~
λΟΥερος. "Eepτtα.ξ:ε μt'& 'ΜόλOOa. στ/ν lρημο Χιt' !XA~tz -κίθι 

;:'



μέp.~ 1:ε πολυ πό'lO· -:Ι; &:ι~p-:!ε; -:ou. Μέ τΙποτέ δε μπο

ροϊ1σε νά Π~ΡrιΎορ~θ'Yj. 

Μ ' 
·ι~ 

,
yυχ~α, 

,
παpoυ~~~~~~Κιε 

1.
σΤυΥ 

~ 
υΠΥΟ Τοι) 

•:J "'1 rι . 'r,~~tι;. 

πε.ρ~τρ·~γυιρt~μέ'Iο; ά:τwό ψ-ω; oupάo'1to. Π i)Ύε χ?,1τ± -:~') με 

κ~λωΣUνη : 
-ΤΙ Ιχεις, α.Υθρωπε, ~}, χλ~!; με τ6σο π6ν~; ~~~ 

ρώτησε μέ τ'ή γλυκε·ι~ φων-ή Tou. 
~λα;Ιω, Kόρ~ε, yι~τΙ επε~, εΙπε μέ d.πελπι~!~ δ 

ά.μ~oτωλός. 

-"U', τότε σfικω. 

----,Δέ μπορώ μ.όνο;, Κόριε. 

4Άπλωσε τ6τε τό θεΤκ.ό Του χέρι δ B~σιλι<1; τ'9); 4γά.

πη; 'X~Ι τόν 6~θ~C1ε νά σηκωθ'9). 'EκείY~ .Ορ:ως ~έ στ~

μά.τησε n κλ~Ι~. 

- Tώ.ρ~ γι~τΙ κλ~τς; 

-Πονω, Χ?~'j-:έ μου, γι~,:Ι σε λόπr;~~. :ΕώοεΦλ Τ';'ι'l 

πλοστο των χ:x,ρι~μ.ά.των Σοο σε ά.'jωτ~ς. 

"~λε τ6-:ε μ.ε σ.τοργ'ή -:ό χέρι Του ό φ~λά.νθ?ω;;~; 

Δεσπ6Τ1Jς aτό κεψά.λ~ -:00 πονεμ.ένου ά.μ~ρτωλoσ 'X~ι ":~~ 

εΙπε με lλαFότrr=~: 

-ΌΑφοσ yt~ μ.ένα. πoν~; τό~~ πολύ,. έΥω επ.ι:.'J'j'. ;tt& 

νά λuπ<1~.ι γιeι τα πιε.ρασμένσ.. 

''Ο νέος σ'ή'Κω~ε τό 6λέμ!-'.α. του νιΧ εόχ.α.Ρ~στfισ1J τό Σω

t'i1P~ του, ,μα. ΈκεΤ'/ο; δεν -ητο πια. έκε!. Στ'ήθέσι που πα

τοΟΟε ε!χε σχηι.ι~~~~θιη εν~; πελώριο; δλ6Φω~o; aταUΡ6ς. 

Λυτρωμένος 'Π~eι &1tb τό 6ά.ρος τ/; ΙΙμα.ρτ~;·~~ .!πεσε 'Χα! τον 
π ΡΙΟΟ"Χιόνφ ε •. 

Μ' εόγνωμ~'~ν'Y) στήν Φuχ~,ύστερ~-d.1'tό τό ΟΡαμα. ίκεΤ

'/0, 'X~tέ01J'XE πά.λι στήν πoλιτεΙ~ δ νέος ΥΙ& Ίά y!v1J πιά. 

1)ερμός 'X~pυκα.; τ/ς μετ,α,,/οΙας κ~ι νιΧ bQ1Jy~a1J στό Χριστό 

πολλου; α.λλους Πiaρ~σΤΡ~Τ1Jμέvοuς. 

* * * 
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ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΌλu γέρος ~Ep~μΙτ~; ά,ρρώστrι~ Κ~Ι 6α.

σα.νιζότα,ν μόνος tou-, για.τΙ 8έν 6p~σκότα.ν σ~ έκε!Ύ'η τήν έ
, ~ ' 1. ' Βλ ' , ι: ,θ

ΡΎJμια. ΓkY ρ'ωπος να. Τυ'; ψροντιση. εΠΟΥτα.ς την uπομο'/Ί] 

ι: θ ό ' S! ' Μ " , a , λ'6ΤΟι) 'ο Με ς, φωτι:σε Ί;,να. νεο ονσ..χο να πα.'η ως την και u α. 

του. ΣαιΥ τον 6Ρ11κε 6~pε~~ α.ρpω~ϊ:O, στ&'θηκε μέ ά..γά.ΠΊ] 

1. λ ό ", , Τ'" λ - " a't'lJ π, εuρ του Υα. τον α.να.κ~υφιση. ον επ uνε, ΤΟι) εψϊ:~α.

ξε l'/,j. άχυρ-ένιο στρωμα. κα-Ι τοσ μα.Υε[ρεψε λΙΥΟ ψα.YΎJτό. 
" '>:: λ έ - - ~ ~ , δ 

Γ

- Π 'ιC)τεψε, ρε, α.I,Ι,ε φ, ΤΟι) ειπε μ ευΥνωμ..οσ!)νη 

', , ~ 2. λ- t:' ., ι:, ,
εΡΟΥτας, πως ειχα. Ί;,ντε ως ~εχα.σ;ει ο-:ι υπα.ρχοuν -:ε-:οιες 

~, ,.. θ ' 
α,ναπα.υσεις σϊ:ου; 'Χ'ί ρωπους. 

Τ"Ίν &λλ-η μέρ« δ α.δελψΟ; τοΟ εψερε κρασt γ~~ ν~ 

ΤΟ'ί ΤΟ'ίώσ'ει. Σa.'ί :0 είδε δ Γέρο'ί":α.;, δά.κρuσε κα.Ι Ψ'~θό?ισε: 

-Τέτοια. πεΡΙΠO'ΙTI~Ι δέν περ'Ψενα. μέχρι ΤΟ'ί θ~'ία.τ6ν 

μο-u. 

i ' 
, i 

ι 

:1 
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ΟΤΑΝ σε τιμ-οΟν οε α.νθ.pω-πo~, τότε να. τα,πε~ νWνεσα.~ 

πεp~σσότεpo κ~Ι y~ λές στό λογ~'~l1ό σου' α.ν ήξεΡα.ν πo~ός 

εΤμ~ι σ~~ α.λ~θε~α., δέ θα. μου εoε~ΧΨΧϊ κα,l1μ~α. όΠlόλΎjψΙ. 'Έ

:σ~διε θα. ζ'ημιωθΎ) 1ι ψ.υχ'ή σου, ελεγε σοφό; γέρων. 

* * * 
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ itou &νθοΟσε δ -aσκητι~μbς στην Α!γυ

πτο, ζουσε σ-:~'I ~Aλεξένδρε~α, μ~α. δρψα.y~ κόρ''YJ Π'ΟU τ/ν ελε

'(rJ.Y ΤαΤσία. θΟτ:χν πέθα,ναν οε κ:αλοί γονείς της, 't'i); άψη
' - ., ~ "λ ' .,'t:. "., 1:.

σ·;ι.Ί κλΎtPOνoμια πρωτ:χ α.πο α. ΤΎ)Ί ευσευε~σ.. Κ7..Ι ΤΎjν α.ΥrJv

" " ξ' " fIC,'iC'YJ τους για. τou.ς ψτωχους χ:αιι ενους κ~ υ~τεpoα. εΊα, -ι;.ε
'λ ο ' κα,ι πο α. χpημ:x~α. " ψ;ι.. ~oρευετα.ι.γα. σπιτ'ι 'λλ" γ~α. , 
~H' ., 1. , .. .,.. , t:. ' "Ε ' 

κορη, απu μΖΥαΛ1J ευλαΎΖΙα. προ; του; ?'YJμ~τα.;, 

,. " ξ - " , tr 'ι!!!.
εκαιΊε το σπ~τ~ ΤΎj; εΊωνα. για. χα.ρι του; κι οτα,ν κα.τεuα,~

, όλ' .. , , , ό' ,
ΨΧΊ στ/ν Πί ι Ία. 'jtO'JAη~Dυν τα. εργ χει.Ρα, τους τους περ,ι

ποι6τ,:χν μ' δλ'Yj της την κapo'ιά.. Με τα. χp6ν~~ 8μ.ω; τα. λε

, - Τ'" ξ...., ., ~,,~ ~ , 
π~α. τ/; α.ι~ιx; o~ευoν,,:σ..Ί κι 'YJ ωια (Nρχι~ε Υ'3. στεΡΎjται. 

Τότε μπηκα.ν στη μέση κακ-οί κα.Ι διεφθα.ρμένοι α.νθρωποι. 

Έκμετ·α,λλεύΤ'YJ'Κ..σ..ν 'tiJ ουστυχ!α Τ'YJ,ς κα,Ι με τη ΠΟΥ''Yjρία, τους 

-:ην πα.ρέσuρα,ν σ-:ην δ~α.φθoρά.. ~H ώρα.ία, Τα.ίσΙα, κα,τά.ντησε 

δι:ciσ-ημ'YJ έταίρα.. 

(ΙΟτα.ν εμ-α.~ν τό κα,τρα.κόλισμ4 τη; όρψα.νης κό,Ρ'YJς οΙ 
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llζX:rtpe; -cij; έρ'ήμ,ου, d.πoψιiσtσ~ν ν~ κ~νοu'V ο,τt πεΡ'ίοt}σ$ 

«'πό τό xtpt του; Υtα y~ τή σώσουν. 

-'Έ}.ι<.ε·!~, Οτα.Υ ε!χε τ~ p.έσ~, μαι; EO'Etxve ολη τή 

σuμπάθεtά. Τ1Jς, ελεγ~ν μετ~ξό του;. Τώρα. που xtvo'UvEUet 
1] ψυχ'ή της, π?έπε~ ν~ ξεπληρώσωμε xt' lμεtς το χρέος 

~ς σ' ~ότ'ή. Άyέθεσ~ν λΟtΠΟν στον &ΟΟαι 'Ιω~cXν'Πl τόν Κο

λο6ό τ/ λε1tτή κια.ι Οόσκ.ολη &.πoστoλ~. 'Εκείνος στήν &.ρχΎ) 

ιO!στ~σε. του ψιx~Yότ~'1 ά.κ~'τόρθωτo το εΡΎΟ. Τέλος όμως, 

yt~ ν~ μi[ γΙν-η πα.ρ'ήκοο; στου; π~τέρ'α.;, &.ποψcXσtσε νά. 

κα.τέ6η ,στ/'ίπόλt κ~Ι y~ πα.ρουσΙΜτΎ) στό arσltt της ciμα.ρ

τωλ'9);. Π«ρ~κJiλε'σε' τήν ΘUpωρ~ νά. ~oν δ8-ηγ'ήση στΎ)ν κυ-' , ' , .., , ' 

'pι~ της., , 

i: 
-Φόγε &.π' έ86'>, ,πα,λ1Jοκα.λόγερε, του' ψώνα.ξε έ~Ιν'η 

Ι 

θιιμ.ωμένη. Φά-γα.τ'ε πρωτ« τήν -rteptouatιx τ~ς κι' ~κόμα,j 
! 

δε Π~όετε ν& τήν ένοχλ -ητε. 

~o d.66αις δεν &.πελπΙστηκε. Έξα,κολουθοϋ?ε ~ ,,'Μρα.

χαιλ'9) ν~ toij τήν ΤαΤσ!α" γί~ 'XcXtt πo~υ ώψέ-λφ;ο- y.t' a.u
τήν, lλεγε. Mπpoστ~ σ't"ή μεγά-λ1J του!πφ.ον'ή, .-ή YpYJ(i 6πo~ 

χώ.Ρ'ησ.ε καΙ πιηγε' ν~ εlδtjπο~1]σ"l) τ~ν κυρΙα. Τ'ηζ.' 

-ΑδτοΙ οε κα.λόγεροt ψα,ρεόουν συχν~ στήν Έρυθρ~ 

θά.λα;σσα, ~Ι6ρ!σκoυν I:.α.ΡΎ~ρtτi?tα., εΤΠ!ε iι Tα,τσΙια,~ Φέρε 

ΤΟΥ έπά.νω. Κυττά.χθηκε στον κα.θ'ρέΠΤ1j ϊ:Ύjς, lψτtαξε τ~ 

μα,λλ'ιι% καΙ Τ~ ψορέμα,τά- τ/ς, ερ?ιξε κα.Ι κά.μποσο α.ρωμα, 

έπ&'νω 't"l); κα,Ι ξάmλωσε στο χαμ"l)λο '1τι'Οά.νι, με το f)ψο; 

των ξεπεσμένων Υυνα.ικών, "yt~ '1& όποδεχ&η τόν !ρημΙτη. 

~o Ά66αις Ίωά.νν"l)ς πΙρα,σε στο Οωμά.τι'Ο περΙλυπο.;. 

Στά.θrιχε &.πένα,ντ! 't"l);. Τήν κόττίχξε ά.ρκετή ώρα. &.μΙλ 'ητος ,: . 

με οΙκτο. ·rστερα, τής ε!πε με σ~γα.νή φωνή. 

-Σε τΙ σου lφτα,t.ξε δ Χριστός μαι;, Τατσ!α" καΙ ΤΟ'Ι 

πρo~λλεις τόσο α.σπλα,Υχνα.; Στα.ρ'ά.τη'3ε. Δεν μπΟροοοε 

'1& σuY'εXΙ~. Τον l~/tY«V ~ε λυγμοΙ Άπο τ~ 6~θoυλωιμένα. 

'μιiτ'ια. . του ετρ,εΧα.ν' 'Κoriu~ep& ΟCiκρUα.~ -Έκε!ν'η lνο'ιωσξ συ



στoλ~. 'Άφ~σε τ-ην &πρεπ~ πρoκλ'ητ~κ-η στά.σι ~'ης κ(ΧΙ στε

νoχωΡ'η'μέvη τον έρώΤ'ησε: 

-Γι~τΙ κλα.!ς, &.ΟΟα.; 

-Πώς '1& μ-ην κλfiψω, κόρ'η μου, πού 6λέπω το σ(Χ

~~να. ν~ πα.Ιζ'η στ-ην μoρ<p~ σου; 

Ή κ6-ρ-η τα.ρά.χτ/κε. ΡΙ'γος Oια.π~?α.σε δλόκλ'~ρo το 

κορμ! της. 

-Τώρα. πού ~,ρθιες, εΤν(X~ πaΑύ ά.ΡΥ&., Γέροντα.. Δέν 

εχε·ι μιεΙνε~ τΙποτ,ε δρθιιο μέσα. μοu. T~ κόλ~σ(X Ολα. στ-η λά.

σπ'η, σtΥΟ'μοuρμοuρtσε O'UΥχυσμ.έν-η. , ;. , 
'Ήθελε κα.ι κfiτt !λλο ν~ πij, ά.λλ~ σ.τ~{;.&.τησε. eo 

ΓέΡΟΥΤα.ς περ!ιt""ενε με στ~υρωμένα. χέρι~. Μέσα. του π.ροσ

ευχότα.ν τόσο' OUνα.τ~ yι~ τ-η σω'τ-ηρ[α. Τ1]; κόρrης, πού λες 
" , 'ξ' ~,

'κ~ι "(UpEUE '17.. ~ρ~ντα. ~ Τ(Χ οtJΡ(ΧΊtα.. 

_erπά,ρχε~ τ&.χα. τώρ.~ σωτr/ρΙα. κα-ι ΥΙΧ μ;ένα., ~Άβ

δα.; Ψιθό,ρ'ι~ε ιι' a~cpt6oA!~ έ~Ιν-η. 

-"Q vx!, δπfiρχεt, κόΡΎJ μου, φών~ξε μ:l cl.ΥωνΙα. δ 

Γέριοντα.ς. eΗμετ~νοtχ φέρνε~ σω-:-ηρ!α.. 

Τό θασμ~, ποτ) τόση ώp~ yύ?ε~ε με τ·ην πρoσευx~ 
% ' , .Ζ. ' 

τ'ου, ~yινε τη σ'τΙΥμΥ) t.κεινΎj. 

f:H Τ - ~ " " στ(Χ 1. ... \ .'~~α.ισι<Χ επεσε σuντρ'tμμεν-η ΠοΟια. του καot. 

8ά.κ?υ<Χ στ~ μά.τι~ πα.ρ~κάλεσε: 

-ΒΥά.λε μ~ &'πό δω μέσ,;, Π&.τερ. Δείξε μου το αρ6- ,
μο της σωΤΊjιpια.ς. 

-'Αmλοuθησέ με. 

Χωρίς &λλ -η κου6έντα. iJ κόρη σΥ)κώθηκε 'Xt? ά.κολοό

θη~ε 'τ'ον Γέpoψcα.. Έκ.είνος έθα.ό~σε πώς αεΊ εδειξ.ε κα.

νένα. ένδια.1>έ.ρΟ'ί ΎΙ'~ το σΠtτtκό της. Π 1]ρσ:ν το δρ.δμο "(ta. 

τ-ην ερημο. M~ είx~ν πολτ) &'κό-μη νχ 6(Χ;ο'!σοον κα.Ι τούς 

βρήκε -ή νόχτ(Χ. Στα.μ&.ΤYjσα.'1. eo ~α.ς :ΙΙωά.ννη; Ικοψε με

?ικούς θά..p.νou.ς κι' Ιψτια.ξε ενα. πρόχιεφο κρ:ε6βά,τι yι~ την 

?Οό?'YJ. 
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-Ko~μή~oυ &ς να. ς1Jμερώ~η, τ'ήν συμΟ(1)λεΦε. 'ΈΧQ

με να. κά.νωμε ά.κ6μ YJ πολυ δρόμο. 

~Έχ-εΤνo; . &'πομα.κρ6vθ1Jκ<ε κάμποσο. Ε!πε ·τΙ; προcrεu

χέ; του κ~ι πλά,Ύ~α.,σε σ-:ο χωμ.~ y~ ξα.πo~τά.σ"η" πσ,Ιρνοντα.ς 

για. π?oσκεφά.λ~ του μια. σ,κλ1Jρ-η πέτρ·~. Π ήρε λΙ'γο δπνο 
, t:.', ' λ' , , '..).,

κα.ι l:>\.Iπν.η~ε πα. ~ τα. μεσα.νυχτα. να. σuνεχ~σ'η r. ,ιν προοευ

χΎ] του. Τότε πα.ρσuσ~ά.σΤ1Jκε μπροστα. στια. μ.&.η«' του -εγσ. 

θέα.μα. μ,εΥα.λεΙώδε·ς. :> Απο το cr1Jμoeto, TCou ·εΤχε &ψήσε~ τ'ήν 

x6pYJ ν~ κo~μα.τ.α.ι, α.ρχιζε ενα.ς ,δρόμος δλoψώτε~νoς 'itou σιγ

γιζε ΤΟΥ ΟΟιρωιό. "Α"{Ύιελοι ΎOΙΡΎό~ρ()ι. -άΝέ64ζa.Υ 'μι& -Φu

χΎ], ,δλόλευκ'Υ] σα.ν περιστέρι, στο. θρόνο' τοϋ, θ'εό6. t'O crO_ 
σ~o; στά.θηκε πολλ'ή ώρα. κα.! κό'ττα.ζε συνεπα.ρμένος -&.πό. ΤΟ 

Ορ,α.μα.. crr-στερα. κΙ νησ.ε να. 'Π~η- στό μέρος, ποu '6?ισ,κό~ν '-ιή 

ΤαΤσ!α.. Tij; ψώνα.ξε να. ξu1tν"ή~1J" ·Δε,; α.κουσε. Τή'ι. κίνησε 
·:,1 lAcxιppcX. Δεν α.Ισθ~νότα.ν.·'Ε!χε "π~α. πεθά.νει.: '" .' . 

ΣUΥκ~ν'Υ]μέ'Jος 6α.θlε~X δ .·:>-ΕΡ1Jμ:ΙΤΎj;, .γονά.τισε Πλά.τσ::' 

aφuχο σώμα. κα.Ι πα.ρα.δόθ'ηκε σε θερμ'ή προcrεUΧ~. Τότε 

του ψά.ν1Jκε πως μια. Ύ λυ'Κ.ε~α. ψων-η 6ε6α.ΙωΥε :το σαισnσμΙ

νο λογισμό του: 

-Άρκ'ετ λίγος χρόνο; 6α.θεια.ς συντρι,6ή; για. να. 6ρ-η 

iJ φυχ'ή το oρόt:o τής σωΤ'Υ]ρ!α.ς. 

* * * 
ΤΡΙΣ:ΕrτrΧΙΣ.ΜΕΝΟΣ δ μονα.χός ποu Uπoμένει κό

πους κα.Ι Οσκιμα.σΙε; εύχ~ριστώγ:α.; τιόΥ θεό, σuν1ιθ~~ε '1& 
ι,~ 

Ι, AiY1J δ Άo~ ΚόΠ,ρις. 
,ι 

Κ ' ~, δ ,,~ -"ι' e. " 1 ' :"Ί'ii' α.πο,,:,ε rΧρρωστησε tCJ'~O; Tcr.MU f,ία.ρε~α κα. κ~τεΠλΎj

1:,·1',i , ξε -:ou,; ,Αδελφο&ς με τ'1jν ιiξιoBά.~ι1α.σΤΎj όπo~ν1ι -tou. Ούτε 
1'1;,ί 
i'· μιι'ά, ψο?,ά, δε ζ ήτ-ησε να. του γΙ Υ"η .iJ π.~ρα.μ.t.κρή l~tθuΊd.α, xt'
"Ι",, 

"Ι] π,Ρ~jεuΧ'η ο·ε'! έλειψε οδ'τε σ'":ΙΥμ'ή d~o ~ χεελ'Υ} του·.· - . 

* * * 
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ΚΑ.ΠΟΙΟΣ 'λΖΖλφδ; &'ΙΥΙΧ όλόκλ~ρ~' χpό'l~:x6:xσα.'1~

ζ!., , " ,.. ό Κ ' θ ' "λ Ι' "λο-:Χ'Ι ~Π~ εΊ:χ Χ:ΧΚΟ AoY~J'Ii .α. ε μερα. εκ :x~yε κ~ε ε

ι ,~, ...,':' ·''''-'''κr.''J~'J'-I'Υ'''ν,J"wΛ jJ.,J, -o,J"" ι:,!'Vu-ο -';!\.'",'..JJ.&'- .... ~.~ , .... ·λ"
 

, ΕΤ ", ~ ~, θ " ,,'
- ,ω,α.'~ :ΧΙ:~~ς νι ~ α.υ:ο'l . ... ;(" X:XJ'w:Tj'! :Ψ'JΧ"fι μ~υ. 
Ι, '" 

'\ \ ν, ) ι Τ'·'
ου οι,:ως.

~ ΤΗ. .1. ~ ,
λ. γω',:'~~OΤ~Ί οχ __η,ρ:χ. κα.κου :σ.:ι σ.ου

,/7.:0'1 ,1'ά.π α.λλ:ΧΎi'ί. Σ:.ο τ'έλο.; κ~ρ.φθη~ε ~ &.'1:[~τα "!ς Τ'ΟΌ. 
"Ε .. '\ όϊ:ΕJ'Ζ J ά,π Υ'lω'j~. 

"Ε X'J.J''Y. ""-rUX"IJ\' μου, .. λ ογ~Jτ~κε.ια.'τ~ι 'Ι"" να.-'- 'Γw~:X τη'ι ι:;υλ 

μέ'Ιω α'jΚΟΠα. σ:Υιν ερη.μο; "Ας γυρίσω στο,,/ κόJ'μο. 

'Έτ-j~ ftijpE :0 'ορόμο Ύ~~ :-ηΊ πoλ~'τε!~. -Μά.' κα.θώς 
- ~ e. ' ~,,, , " 

περπα.τoυ~ε l.tI;; U:XPE~αo Y",~P(J~α., α.κ>ουσε πισω του ψωνιη: 

.... _.Δ'Jστuχ.t'jμ.ένε, ετοι ποSοπα.τα.ς τ' &.μά.ρα.ντο στεφά.νc 

ποUtvν'ι-ά. χρό'i~'j. με τΥι'Ι όπομονή J'ou επλεκε;;· Γύρισε π[~ω 

να· -τό,: ά.πoτελ~ιώσ~ς. . . 
..: ': Bά.λσ,α.μoπ:xp~roρ~άις·χόθηκε .στ-η θλι.μμένη κ~ρδιά. τσσ 

.ΆΟελφ-οί1.-. Με '; TCα.θερ.ό 6ij,p..cx. τώρα. ξαινα.πιη.ρε τό δρόμο: γι~ 

την ερ·ημ.ο. M~" κ~" δ 'Λγαιθός θεός ά.φά.'1ι~ε το λoγ~σμ6 του. 
-. .. .... .. . . 

* * *
 
ΑΝ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣΟΥΝ δύο aοελψο!, λέΎε~ δ flOatO; 

~Eψρα.Ιμ δ Σσρο;, έ~εΤ'Io; π~u θά. ζ -ητ~~rι συγγνώμ-rι πρώ

τος, fn κερο!ση τόν στέφα.νο τΎ); ν!κrιις. θ·ά. γ[νrι σ·υγκ~,,:ά.

6α.~ι.ς κσ.ι. για τδν ά.λλον, α.ν δεν π·ε?~ψρoν·~ση τόν &.?ελψό 

του, &.λλά. προθuμΟ'ΠΟ~1Jθij να. ε!ρη'lεύσουνμετσ.ξύ τους. 

* * * 
ΜΕ .ΤΗΝ ΚΆΚΙ.Α δε,ι μπορεί; '1σ. δ~.ώξης τrιν κ~κΙα., 

ltye~ δ ~ΌJ'~ος Πo~μ.~ν. "Αν λo~πδ'l σοΟ κά.νη χ,σ.νένα. κ.α.
1. δ ., ...... 1. 'θ' , _., ... ,

Κο Μελψuς σ·ου., ,πρqσπα. "(jJ'e -συ να. του 1:0 α.ν:tαl1tΟΟωοης 
, . 

με κσ.λό. ~{όνo 1; κσ.λω~ύνrι ,μπορεί νά. ν~'Κήcrη τ~ν κα.ικ!.α.. 

* .* * 
. " Α.ΔΕΛΦΕ ΜΟΥ, νά. εΤσα.~ πά.'1τοτε '1Ύίφ~λ~oς mt 'ιάι 
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π?οσέΧ7{; -:δ') έχu:-ό'J aou. Πο,:! ν~ μ~' έπ-η?ε&.~"η "C1J'i ψ,uχ'ή 

σοΙ) &.'}θρώποΙ) it?δ~οv, είτε μικρου κ~τά. τ~ν κο~νωYtκ'ή'i 

θέσ~'}, ε!-:Ξ μεγά;λοu, Er-:E ά.κ6μ-η Οu'}&.~τ~u. Κa.νεΙ; aπό τους 

&'νθρώποu; δέ') θΧ 'ή~πop,έ~-η n σε λυ-:?ώ~-η &.πό τό clcrOE
στο'} πU? -:ή; χολά.σεως. Πρδ~εξε τ~ λέγε~ -:0 Π νεUΜ~ του 

θεου: «Τι y~? ώφελε!,,:~ι α.'1θρωπο;, έ~ν τό'l κ όσt.ιo 'Ι oλ~1 

κερ8Ισ-η, τ'ή'! δέ ψυχΎjν a.ότοσ ζΎjμ.~ωθ11 ;». 
Μ'ή χάισ-η; λο:πδν Τ/'! δ,6ξa.ν -:00 θεοσ, εξ a.lτΙσ.; -:11;, 

προσχια.{.ρου δδξ-η; κα-Ι τ:μη; τωγ aνθρώπων' δ~ά. ~γ-η'tδν, 

i': ",1ωt6ν, ~ ΙVlΟtJΙ;ι«, 1) o,-:ιo~ !λλο ~'Πό τά. όλuκtι. πρσ.

γμσ.τa.. llάo'ii-:a. τα.Ότα. φGεΙρoντιxι κα,ι κα.τσ.σΤΡέφον>:α.t· α.ε 

πράξεις φως 'ένός ijCcXatou', καιΙ α.Ε &'γ.α.θ~Ι χα.Ι' <ΧΕ πονηpa.Ι, 

ΎPciφόντα.ι κιχΙ 'μ-ίνουν πα.vτbτεtΥά.. 

~.A.-δελφέ μου, δ '/OiJ; σου πρό; τ&' έποuριΧ'Itα. -νά. ατρέ· 

'φετ~ι' κ~t 'ιxότ~ ν~σκεπτετιx~· δχt τ~ έπΙγεtα., που εlνα.t 

πpόdκα.~pσ., 8ι~ Υ& ίΠΙ'τόχ-η; Οσσ.'όπεσχέθ-η δ έπ.οuράνtος Πιχ

τήρ ε!; τά. τ'~κν~ τ~υ :~κα.Ι &'πολσ.UCT'fJ; τ'ήν' δ6ξ«,/~πoίi" &'100
λα.μ6ά.νοuν οσοι ευ'-ηρ,ια"C"ησα.ν τόΥ Kuptov, ΟYjλΙΧδ'ή οε &yt'Ot. 

(4rAy. ~Έφρα.Ιμ) 

* .' *
 
θfΜΩ,ΔΗΣ δ,Υθρωπ'Οζ κα.Ι νε~pό &.κόμη civ &,ξtωθ'9) 

ν' &.ν«στ'ήσ-η, ελεγε δ ~A66a; Άγά.θων, οέ θά. γΙν-η' δεχτό; 

σ:'ή Βα::nλεΙα. τω'! Οόρα.νωΥ. 
.'.' 

* * *
 
ΜΟΝ.Α.ΧΟΣ με μΦ Ιμ.ο t'?O;, ΘUμώδ-η; xt' txotxoη'nxb; δέ'1 

εΙναιt. δuνα.τΟ'i ν& δπ&.ρχ-η, ελεγε δ ΆUα.; Ποtμ'ήν. OO~oι 

δ-ηλ~~-η lxouv a.δ-τ& τ& έλ~ττώμα.τα., δέν ε!ν~t οτ-ην πρ~

Υμα.τικ6τ-ητα. μ.oν~χoΙ, εστω xt' av φο?οσν -:0 σχ~μ.α.. 

* * *
 
'ΣΑΝ ΊΙΜΟfΝνέος, otYJΎEttιxt δ !)ΑβΌα.; '~I~ωρo;, 
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* * * 

ΜΕΛΕΤΛ συ'lεχώς χ~ι &χό?τ~y~ ει; τά. 6,t6A!.x των 

tερΙi),I δ,~δ'~~κά.λω,; ΠΖ,ρΙ τη; προνο!α..ς τοσ θεοσ, 8~ότ~ετσ~ 

κ~θoδ-ηΎεI:~~ δ ,10σς ν~ άντ~λΎjφθή τ-ην θα.υ:-ια.~τ-ην τά.,ς-ιν των 

κ:~~μiτων τοο θεοσ κα-Ι ν~ Ύ'Ιωρ!ση τά. εΡΎα. Αδτοσ. Τότε 
~ - -- , , ~ , ~, - 6'θ 
ο ,Io()u; Q'Jνα.μω'lε~ κα.~ ιJ~~~:oριψωνει, (Λα. το!) C(, ους της μ.~

λέτ-ης, νο'fι:J.α.τ'~ κ,~Ι σκέΨε~ς, π·ου ιiπα.σΤΡ!iπτοuΥ '&;πό .epώ'ς" 

εν τέΧε~ ή μελέτη 'των 6~ολΙω'l' των Ιερων 8ι~δα.σκ<iλων, 60-η

θεΤ τδΎ νοσν' να 'πpoχώρ~ση' μετ~ πνέυμα.Τί%~ς κ·ιχθ'σ.ρ6τηΤΟς 

ε.tς' τ-η 6α.θυτ:έ?,~\ί Ύνω~ιν των κτι,;σι~τ~ν τσσ θε :)j. . ,. . , 

" 'ςιOτ'~ν μελετα..ς 'ίά. 'φ~o'OντΙζ'Y]; νά. ε!σ~ι -ηρεμο;' εις 'oλ~, 

έλέ~θε?oς' <1πδ' τ-ην όπερ~O,λικ-ην ο'ιότικ-ην μ~pψ,ν« :κ~Ι·' aπ·?; 
τιήν' 'ta.pαox~ν, ποu δ'Y]μίo~pyoσν" εΙς' τήν ψυχήν" τ& .δ·ι&.φ~Pίt 

γ'εΥΟν6τ.σ. 'ti)~' ζωijς' τότε μόνον ~ .OuVYJGiί.; ν,~ &:πoλα.~ς 
τή'l Υλu-κuτά,ΤYJν yeua~y 'tij; κxτα.'ιo~σεω; των &.να.γ~νω~ 

μένων" fι φuχ-η θά. α. Ισ θα. vei) τδ 6α.θύ'τερον νοημ<i των κσ.Ι 

&.ΠΟ-&JΠώνοuσα. συνεχώς α.ότ'ά. θ~ ευφpα.Ινετιx~ ι:;.υστικω;. 

Νά. σέ6·ε;1α.ι Τά. 6ι6λΙ·α. κιχΙ τά.ς δ~ιδα.σκα.λGς; των ΎνYJσiων 

σuyypα.φέων κ~Ι νά. μ-η θεώρijς ιχύτ<Χ δπως τά. εργα., που 1
χουν μόνΟΥ έ,ςωτερ~κηy 4ξΙα.ν κ«Ι περιΨ'ρο'lOuν τά. θεία. λό

για., δ~α 'ίά. μη πιχρα.μεΙνης τuψλO; μέχρι tiAou; 'ti]; ζωιijς 

aou Κ~! atepηBij; τδ θεoφ~λέ.ς κlέ,ροος των . 
. Νά. ά.ψοσ~ωθij; εί; Τ1)ν &')ά.Υνωj'~ν τωΥ θ-είων Γρα.φω'l, 
,~ .. , ? 1. Ζ θ ,~ 1.. ,~ 

που α.ΠΟΧ~λu1tτ~~ν ει,.; τον υ.,ν ρωπο,; ΤΟΥ ο?υμ'ον π.οος 'tYJv 
πλέον ιένα.ρyε~τά.την δπτ~σΙ~Ύτoσ θεΙοu μεΥα.λε!ου, ε~ω 

κiΙ'·'~Υ, &.μέσ~ς, :δε,; ooκιμά.σrις τ-ην Υλuκύ"tYJΤα. 'twν ΥΟYJμ&.

των, έπειδ'ή -&κόμYJ δ νοσ; aou δεν' εxε~ Κα.~p~σθ-η κα-Ι δεν 

εχιε~ άπt)μ.αΧΡuνθ-η 'ti); δλYJ;. 
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"0 ~. θ - ...... •• 1 1
τ/:ι.:1 οε ::r"'ικω ης D~~ τηΊ πpoσzυΧ~Ί %7..~ Τ'.JΊ κ~νo

~ '\ - -.,"" , - - ?-,
yx,~ΊΤ~ τη; χ~:-μ~Κ'η; ε'/7.~ΧOΛη~εω; του Ίου aj1) εt.ς (j'j':/. 

ε!οες καΙ ηκoυ~z;, Ί~ ε,/a·~7.τρ!ι6Yι; εΙ; :η'ι 6χθυτέΡ':l.Ί κατ':/.

ν6η~~Ί Τ (ί) 'Ι Ί~η:ιi:ωΊ Π:J'1j cΧ'IέγΊω~ε; ει; τχς θε~χ; Γp':/.ψ~.; 

κα.~ '1ιΧ λη~μJΊfJ; :"ΙJΊ μέρψ.Ί:ΧΊ τωΊ XO'jl:~xto,1 π?α:Ί'μ~τωΊ" 

έt~~ δ ν~σ; ~oυ θ" .α.ρχ!:r-η·νά. χ(χθα.p!ζετ~~" α.δ-:η δέ εΙγ':l.~ καL 

iJ c;ημcxσ!,χ :IjG pTjtQG: «ψ'Jχη 6.0Yιθz!τα~ Uπo τη; σ.Υ-':/.Ύ'Ιώ
f!t _, " ,', ~ _ _ 

σεω; Ot"f.:1 Gϊ:Ύ,J ε~; r:,ΡΟ7εUΧΊJ'I, Y.7.~ ίi.α,λ:Ί ~κ -:η; προ~ε'JΧΎJ; 

tlr l' ",
ψω-Τt.~ετα~ εις την σ.ΨJ.. γνω~~'1}}" 

Mέχp~; δτου 8:::χθ-η δ α'ιθρωπ:ι.; εΙς τήν tuxiJ'I το:> τδν 

Π·αρά.κλ"η:ο'ι, lχε~ &.νά:γκην ά.πιό τιΧς θε!α.ς Γρχψάις, O~ΙX νά. 

έ'Iτuπωθij εtς -=Ύι'! χχρ'ο!αν -ή ένθύμ.φ~ς των αγαθών καΙ ΟΙα. - -", ,,,, , ~' 
τ'ης σ'J,/εχοuς α.να,γνωσεω; ΨI.. α.ν~Ί-εωνετα~ με~α. του 'Ι κ~νrι

σις προ; το a:yαo06v" ετσ~ θά. π?οcr-;:α.τε1ε-;:α.~. fι Φυχ-η &.πό ·τά. 

O'υσ8~·ά.κρι τα; μOΊOΠά.τ~α. tij; ciμ.α.ρ:τΙαις, έroε.tο-η ά.Κιόμ:η δεν 

&.πέκτησε -:Ύιν Oόνα.μ~ν τοσ Π Ίεόμ.α.τος, νά &.π()μ.~κρύν-η άπα 

ΤΟΊ νουν t"ήν' λ 7]'jμ?crUψη,ποu :vούΊε~ ,,:~ς ψυχωφελείς ένθ~

μ~σε~ς κ:~ί ές~ν~Ύχi;ζε~ τόν Ίοσν y~ σκορπΙζετ~t 'Κ,;Ι περι

πλ~yα.τα-ι εΙς ά.νωψελη πρά.Υμα.τα.. 

Δt6τιΟτα.'1 πλέο'l 'ή δύναμις .αδ-=~ τοσ Π νεύ.ματoςέπ~

'ΚιΧ&-!ιτ/ et; τη,ι φ:>χικ-ην oύY~lλ;ιν, 'ή δποΙα. ένερ'γε'ί: με τ/ν 

60YJθιε~α.'1 <Χ.ύτοσ του Π νεόμ.ατος, τότε εtς τήν κ:~ρδία.ν ριζώ

νo'lτα.~ ,α-Ι έντολα.Ι τοσ Π νεόμ~τoς &.ντΙ τοσ νόμου τωΥ Γρ~

ψων, κ~ί οδτω δ α.Υθ,ρωπος πλΎJΡGφopεττα,ι μU'j-:~χως υπό 

τσσ Π νεόμ~τoς, χωρΙς γα. εΧ1J σ..Ίσ.γκην &.π·ό την α,l'jθ-ητΥι') 
ttλ ?'", - -" ~ U "ην, ει-ς το εργΟΊ της 'ΠΥεUΙ.1ισ.τικ"ης του οικοοομ:η;. 

* * * 
ΟΙ NEQ'TEPOI "Αοελψ'ΟΙ στ~ σκ"ήτ-η περικύκλωσαν 

μ~ά μέρ~ τον ΙΌcnο Μα.κά.ριο κα.Ι τόΊ πα.ριxΚ'~λ()OO~Y vtX tQU; 
διδά.ξη πως να. π,ρoσεόxωyτ~~. 
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Τ 1. - , , "Ι 'L ' 
- 'U μεΥαλuτερο σφXΛμ~, που κ:ι.νομε σΤ'ην προσεu

χ-ή, α;ποκρίθηκε εκε!νvς εlϊ~~ ~ π'ερ~ττoλoy!.(X. ~ΆρκεΤ 'ί& 
θ ~ ,... "Lθ YJ'δ.2!.~νρωlπoς '/α.• UφωνΎJ, "::0 ';OU 'tOU ." κ·α.ι.μ~ σ,,::α. OΌpιxν~α. να. 

AlyYJ μ' OAYJ 'tOU τ~ν Ψ~χ-ή: «Kύ?~ε, ελέ'ηισόν με, οπως γνω

ρ!ζεις κα.ΙΟπως θέλε~ς». Tou-:o εΤγα.~ προσεuχ-ή. 

uO ' λ ' θ ~ ." '.l 'θ ...Τ'1.'1 πα. ~ νo~ω YJ οuνα::YJ επα.νω τοu Τ'ην ~Π~ εσ~ του 

a~α.6όλου ~ τ~ν έ-Π'1.νi~τσ.σ~ των κα.τωτέρωΥ πα.θωΥ του, άς 
1. :2!., " πι~τ~ Ο"υpα.ν~o Π'ΙΧΤΕρα. Κ~ , α,; 'ζ'τρεχ'η με σΤοΥ ψωνα. 'η σ 

'" ,." '1. 1. ' A"l • " ~, ΤΤ ' e,
~;.υτoν oχ~ -με 'tU σ:ομα., ,α. Λα. με "::'ηΊ κα.po~α.: «.n:Up~E, tJQΎI

&η~έ με». Έκείνος ΎνωpΙζε~ το,; ϊ:ρ6πο '/χ 60ηθf,~η 'tYJy' ψυ
" , 'T"~ ,

ΧΊj, Τ:ΟΌ Π'Γιyαι~νε~ κον-:σ. ου μ εμ;:ΙIj-:Οιjuν'Υj. 

* * *
 
ΛΕΝΕ y~σ. κiπο~ον έΡ'η~·.. ίτ-η στYJ'i Ρα.τθω π~.>; οεν ε

6γα~νε ποτέ εξω α..πΟ τ-ην καιλόβα. του. Πολλές φορές τον 

είχιχν Ιοεί να. σταμα-τα. ΤΟ πλέξ~μό 'tou κα.ι να. κuττά.ζ η πε

ρίλυπος τΎj yij. K~ 'Ioσ~ε &.ργα. - &.ΡΥά., θλιμμένα. ΤΟ κεψ:iλ~, 

στένα.ζε 6-α.θε~α. μέ 'TCόνo καΙ σ~γομ.οuρμοόρ~ζε: 

_ΤΆρα. Υε τΙ γΙνετα.ι; 
"Ε ' ,tI "Ι J..,- , ζ ,~ L

Ίλενε α.ρκεΤΊj ωρα. σιωπ'ηA.~, σκoυπ~ ε τα. U~xpUCX, 

ποu σά.ν πoτά;μ~ ~τρεχα.ν &.πΟ τα. 6α.θουλωμένα. μ.ά.τ~α. του κα.ί. 

π'ά;λ~ &ρχιζε τα. τοιιΧ. 

-ΤΙ συλλoγίζεσα.~, ~Ά6ι6α., κα.ί. εΤσα.~ τό':10 πικριχμένος; 

τον ρωτο&σαν croχνά. Ot &.δελψοί, ποu του πilΥσ.~ν'1.ιν λίγο 

ΨΙΧΥ'ητό. 

-πως σ'ήμερα. εΤνσ.~ "ή τελεuτα.!α. ήμ.έρα. μου κ~' α..λλο!

:...ονο οε φρόντισα. να. έτoιμά;~~ τ~ν ~ξooό μου, &.πα.ντoσ~ε 

δ Γέροντιχς. 

* * *
 
ΑΝ ΚΑΙΗ μέσιχ στήν ΨUx1J ~ou, σ~ν ά.να.μμέ'i'η λα.μπά.

δα., 'ή EπιΘUμΙα. -ci'J; ΟUΡα.'1ι.οu B~':1~λε!α.ς, νά. εΙσιx~ 6έ6ιχιος, 
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πως ΎΡYJγοΡσ. θα. γΙνrι κλrι?ο'lόμ~; της, μ&ς λέγει δ ~A,6

οα.ς erπερέχιος. 

j" ;;1 * * * ; 
~ '1 

ΝΟΙΏθΩ τό'l έα.υτό μου o~~ρΚιώς 6υθι~μένo t.Lέ~σ. στ'ή 

λά.~rι της &μα.ρτC~ς &ς τόν λα.ιμό, ελεΥε μe Τ!Xιπε~νoσύνη δ 
~ 4. .e,e - Π -λ 'λ ' ,ζ 1. ~I ... ~ ~λ
":~tIOα.~" α,υ ος, κ~ι κ σοι'ω, φωνα. οντα.ς σΤυν Ύ]σου μο rι 

--::'ΙΊ ~όνα.μ"fj τής κα.?οια.ς r:--ou: ({Kόρ~ε, !λέησόν μ~». 

* * * 
~ Β ' λ' ';! Τ , ,Ο ΔΒΗ Λ 

-η~σα.ρ~ων, eyOUY ucrot ειχα.Ί -:11,1~~ τυΧ'Υιν 

n τόν yvwpCa~UV, πέρα.σε τ~ ζω"ή του έλεόθερος aπό μέρι

μνες, σα.ν τα. πουλια. τ') ούρα.νοσ. Δ~κό τ~!) πρα.γμα., οεν 

ε!χε, ούτε τα. ά.πολότως &να.yκ~!α., 6~6λεo λόγου χά.ρι iΊ οεό

-:ερο P<JUlO. ')Εκε!νο που Ψ'Jρ~οοε ~τα.ν -c6jJ π:xλ~6, που κι ~ 

δ τελευτα.!ο; ζ -ητιά.'Ιο; οε θά. κα.-:~Oεx6Τ~'ί να. :0 πά.Ρ1l. Κα.

λΟΟα. οε') άιπέκτησε π~τέ, oUtE εμενε κά.τω α.πό tjttY1l. ,Γό
ριζε μέσα. στΙς !p'YjlJo~A; δα.ρμένος &.πΟ το κρύο .η Τ'ΙΊ ζέ~1l. 

"Αν δ ορόμος του τον εψερνε Ιξω &.πό κα.νένα. 'ήσuχα.στή[Jιo 

.η KotYό6L<J, κα.θότα.ν στην α.δλόπορτα. κι' Ικλα.ιγε σα.ν να. 

τον ε!χα.ν περιμσ.ζέψει iπο κα.νένα. ycxucXyto. 
-Για.τΙ θλ!'6εσ~t ετσ~, cX;οελψέ, ρωτοϋσα.ν οσοι οεν ΤΟΥ 

ήξευρα.Υ ά.~όμ'η. ' 
-Για. τόν πΑοΟτο που εχα.σα. κα.Ι Τ'ιΊ'Ι πρώ~η εύγέΥεια. 

κα.Ι8όξα., ~'tcxv ή ~ν-ηθtcrμέ'I"fj του &'πά.ντη":Η. , ,,' 
'ASUVCXtO'J να. τον πεΙσου'l να. μπΎ) μ.έσ~ Y~ φtλοξεν1J

θΎj. οι δ.δελΨ<Jt tQU πΤιΥα.ινα.'Ι λίγο φα.Υητ.Ο έκεΤ Ιξω που 

χα.θότα.ν. 
, , 

-ΦcXΥε τώρ~ Κ~ ') εχε Τ~'I !λπ!δα. a~'J atO θ·εό. 'ΕκεΤ

νο; ~ O~ϋ oώσrι ΠΙ'1ω α.ότα. π?u εχασες, :ον παΡ1Jγο?·~σσcxν, 

π~στεόoyτα.ς πω; ά.λ1Jβ~ '1~ -ητο να.υα.Υό;. 

-Δεν .εΙμα~ a.ξ~ο; να. τ') ά;ΠOΚΤ·~'1ω, '1τέναζε δ ι:~κ,~
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' ~Aλ· ~., ... - ... , θ.1. ' Ψ ,
ριος Β η~cr~:ρ~ων. ' λ o~o ~ω οε 'J.ι πα. ω να. 

Τότε κ·~τα.λά.6α.ινα.'1 πω; τούς υ.εγε γι~
 

ά.Υα.θά..
 
onvΔt'YIyouν:~~... α.κ μ:η γ~ "" ι -'...~ .. ω,:! στα. "",ε κ~π 0-'" Ρ., 6 α.υ:οΥ ' e L .. .:, ο" 

θ~Ο;:j~ρiγ:α. 'ήμερόνuκ,,:7. πά.ν(ι) σ" ε')ζ1. σωρό ξόλχ, ΎΙ~ να. 

νιχ:ήσ'1J τόν ύπνο. Δε'ί ε!χε ~λα.Ύιά.~ει ποτε 'ία. κοψ. Tι6'Yl. T?u 
,άρκ?σσε να. κοιμ-ηθΎj λίΎο ο?θΙlJς 1j κα.θι~τό; πά.νω σε μ~& 

* * *
 
ΑΝ Η MAΚPOer)fIA ":"u Θ$οσ μα.; ά.'Iέχε:α.~, O:~,I 

εουλεUω:J.ε στ~') &μiρτ!~, ελεγΞ ε'ια.ς aO'fG; Γέρ?ντα.ς, π6~o 

μ.άλλον ~ εδσπλα.γχνΙ'α. τ"u θα. μά; 8ιυ')~μώ~η, Ο-:α.ν 'α.Υω'lι

ζώμεθα. για. τό καλό. 

* * *
 
ΛΕΝΕ πώς εν~ς "Αδελφό;, κά,θε ψορά. που οΕ λΟΥισμ.ο! 

ΤΟ11 τόν ξεγελοσσ(Χν 'Κια.Ι τοσ lAeyαov, &ψYjσε σήμερα. κα.Ι αou

ριο ρ'ετα.νοεΤς, έκεΤνo~ ό σοφό; ά.ποκριν6τα.ν: «Σήμερα. θα. 

οεΙξω με έργα. τ-η μετά.νοιά. μου' οσο γιά. α.υριο, aς γΙν'η 

τσσ θεΟΟ το θέλ-ημα;». 

* * *
 
ΤΟ ΟΛΕθΡ10 πά.θος της μ.νYJ~ΙU')(,Ια.; ά.πογ!J'lr'-νώνε~ 

τ-ην Φυx~ &.πό τ-ην θεία. Χ&'ρι κι' ά.φ1]'/ει πτώμα. οΙκτρό κα.Ι 

τον πιό έν&.ρετο &VΘρωπo. Νά. τΙ θια.6άιζ~r'-ε στά. π.α.λα.ι& μα.ρ

Τ11ΡOλ&yισt τjJς Έ'ΚκλησΙα.ς μα.;: 

'Ένα.; εδ~ε6η; χριστια.νό; νέο;, δ Ν ικ~ψόρo;, ζΟU'jε 

σε κιΧ.ποια. πόλι τ-ης ΆΥα.τολ-ης :jΤά. χρόνια. του Αότοκρά.τορσς 

Oυα.λεpισtνoo. Στ-ην ΤΟια. πόλι εμε'lε κα.Ι κά.ποιος ζ'Yjλω:ci); 

χρ~σ'ttιχ.'ιός ~Iερεός, δ Σα.π?Ικ~o;. ΟΙ ου6 τους ε!χσtν σuνοεθi1 

με στεν'ή, πολύ στεν'ή 'Πνεuμα.τtκ-η ψιλΙσ.. ~O Ν ι'Κηφόρος, .. σa.ν 
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νεώτερο;, έ~έ6ετo κ~t όπήΚΟΌε τον Σ·~πρΙκ~o. ~EκεΤνo; 7tά.λ~ 

ά.γ~πoσ~ε κ~t συμ6~όλευε το γέο. ~Aλλ~ δ δ~ά.β()λo;, πού 

φθονεί .κ~θε κ~λό, εσπεφε ζ~ζcXν~~ ά.νcXμεσά. του; κ.αΙ 8~έ.

,~, λ' eo Σ' r.: - •λυσε τ-ην ωρα.ια. ψ~ ια. του;. α.πρ~κ~oς, ςεχνωντα.ς πως 

ή:~ν όπ-η;ρέτ-η; τοσ ΠΡ'cXοu κα.t &νεξ~κα.κοtf ~.I 'η~σoϋ, τΟΟο πο

λύ EiI~C'a"l)ae τον .Ν ικ-ηψόρο, ποι, δεν -ηθελε ν~ τον Ιδ·η στ~ 

μά.τια. ΤΟΌ. Πολλές φορέ; δά.Υα.θ·Ο;νέος προσπ&.θ-ησε γά. 

πΑ-ησισ..σrι ΤΟΥ πα.λιό του φαο y~& ,/ΙΧ του ζ YJτ'ήσ-η συγγνώ

μ,rι. 'Έ6~λε Κ~., aAAou-; μεσ!τες y~~ '1~ συν8~αιλλα.yoυ'l. Μάο 

όλα. πήyα.~ να.,/ χ~μένα. μπροστιΧ στ~ν πεΙσμοναι !ρν'ησ~ του 

eI ' ερεω;. 
.,Ακριβώ; τότε· ξέσπα.σε δ~ωΎμoς μεΥciλο; έ,Ιαι'lτίο') των 

χρ·~στ~α.νων σ~ δΑ-η τ-ην Άν~τoλή. Mεταιςu τώΥ πρώτων, στ.ην 

παιτρίδα. ,:ου Ν ~κ"ηφ6ΡOΌ κα.t του Σ~πpικ!Όυ, ~π~αισα.ν τον 

eIzpla ΣαιπρΙ'Κ~o Κ~t τον 6α.σά.νι-σα.ν y~ά. '/ α..Ρ'IΊJθη τ-ην πΙ
, , θ' ,''1:: λ Σ' ., .,λ 2. 

στι ΤΟΌ κα.~ να υ~ια.ση στα. ειuω~. :η'i αιρχ,~ e;κ'ε~νος 

όπέμεινε με yε'/να.~ότητα; τα μα.ρτύρια., ώμOAόYΊJσε με θά.ρ

ρος τ-ην «'φοσΙωσ! του στό Xpcatb κα.Ι τέλο; κλεΙσθΊJΧε στιη 
,. ~, , ~ "Ρ- - δλ'

φυ λ α.κ-η ωσπου ν α.ποφα.σιση CI .αnια.ρχος τ-η; π εως του 

με 'Πιό τρόπο θά. τον έθα.ν<iτωνε .. 
ι!ο Νcκηψ6ρος παιρα.κολουθουσε με ά.Υωνία. .τt; οοκφ,oc

σίες τοϋ φιλου του κι' Οτα.ν τον κλεε-σα.νε στ/ψυλα.κ-ή, lδωσε 

πολλά. χ?ήμα.τα. στό δεσμοφύλα.κα., ΥΙά. νιΧ τόν ~ση νά Ιδιη 

ΤΟΥ χριστια.νό I!Ιερέα.. Σd.Υ 6ρέθ-ηκε κοντά; του, !πεσε στά. 

πόδι-α, ΤΟΌ καt με θερμά. δάικρυα.τΟΥ π.α.ρα.κα.λοσσε ΥιΧ au.tt
φιλιωθοσΥ, Ύ~ά. y~ .μ 'ή _xωρ~σ-:~σ'/ ΥΙ& .'Π~'/τα." lχoyτ~ς lχθρ~ 

μετα.ξύ τους. " _ 
. -Συyχώρ"fl~Ι μ~, τοσ lλεγε, ~γώ ψτα.Ιω ΥΙ& δλα. 

M~ δ Σ~πpίκ~oς, :ΠΡdγ(.λ.α. που δεν περΙμενε ιωνείς σέ 

τέτo~ε; &ξα.ιρετικες στιγμ.ές, εμεινε ψυχρός σίiν μάιρμαιρο κι ~ 

&.σΌΥκΙνητο; σα-ν τ;;έτρά. στ~ π~ρ~κ&;λ~α. τοσ φ!'λου του κ~' 

οϋτε 6λΙι:μ~ καταδέχτηκε VCt τοσ ρΙζ"j. ("ο Νι Κi-ηφόρO;. lφt>
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, "" ό ' - 1:1 ιγε συ-ιτριμμενο; απο την α.κα.τ~ν ητ-η στα.::Η ~ou ιερ·εω;.

Tl.A' , ~ , λ - ι: Σ ι , 
. ι:; ο;, α.πoψα.σ~στ/κε -ι α.ποκεφα. ~~tYJ ο α.'Πρ~'ΚΙO; με 

.,ξDφoς. ΟΙ 'ο'ήμιοι το-ι <1>Οηγοσσα.-ι στο-ι τόπο τής έκ"tελέσε~ 
~ ι: Ν ό ., λ θ - ." , ι: Ι. ,

κ~ ο ~κ-ηΨ'ρoς «κο ou oU~E α;πο OΠ~:jW, ~XEt:.uO'Jt(X; γ~α. au'J
Ο~α.λλ=cγ'ή. 'Έτρεμε στ'ή σκέΨ~ πως σε λΙΥΟ δ φίλο; του θ~ 

- , , ό 2. - θ' , 2. , ζ cr 2
περνου-σε στη-ι α.ιω-ι~ τ-ητ~, ~'1ω'X tou; ι:.χωρι ε E,l(X rJ.ιγε

φόρωτο χά.:jμα. μΙ~oυς. 1:0 Σ=CΠ'Ρ~χ~ος ομω; έξα.κολοuθοU~ε 

ν~ μέν-η ~XA'YJfJo; σ~-ι γρα.,1εΤ"ιjς. 

'Ότα.ν Ιφθ~~ε 'ή μεγάλη σ"C~Υμ"l, 'itOU δ όμολογYJΤΤ/8 

-G~ κέροtζε πιιΧ -;:0 σ-:εφ'ά.νι τ1); -ιΙκrrς κα.t το Ο-ιομά. τοΙ) θα. 

Ύρα.φό-ιτα.ν α.νά.με~α. σ-:άι ό-ιόμα.τα. τω'! έ'Ι'ο'όξων Ιλ.α. Ρ τό-ρω ν , 
-1) θεΙα. Xά?~ς το'; εγκα.τέλειψε. I{~θως ό o'ήμ~oς σ-ήκω-ιε το 

-ξΙψο; γ~α. νάι τοσ κόψη τό κεφά.λι, δ Σα.πρΙκ~oς ξα.φ-ι~ά.στ/

κε, σάιν ν~ ξόΠ'I"η:jε α.πό Οα.θυ ).Α!ιθα.ργο. Τρομ=cγμένος, ρώ

τησε ΎΙάι πιο λόγο τόν εΙχα.ν δεμένο. 

-ΕΙσα.ι κα.τα.O~κα.σμένoς σε θά,lα.το, τοσ 'εΙπε πα.ρα.ξε

νεμέ')ος δ δ'ήμ~oς, που ytιX πρώτη φοράι Ιτυχε σ:άι χέρια. 

-τοΙ) χΡιστια.νός νιΧι ,δε~λιά.ζ η μπροσ-:άι στό ξΙφος, για.τΙ &.ρτ/

θηκες να. ΘUσ~ά.σης στoUς eeou; τη; πολιτε!α.ς. 

-θυσιά.ζω!, τόλμη-σε νά. ξε:jτομΙση δ α.ρνητ'ής. 

1:0 Ν ό '" ,., r.... λ. ικηφ ρο; ποΙ) με ψuχικη α.γωΊΙα. ε~χε πα.ρα.κο ου

θήσε~ ολη εκεΙΊη τ-ην &.πΙστεuτ-η σκ-ηΊ-η που τΟΟο ϊρ'ήγορα. 

ξετυλ~yό'τα.ν μπροστά τοι) κι' εολεπε θεΤο &γγελο ν~ περι

μΙνη' ΎΙάι να. στεψα.-ιώση το'; ι~ά.ρ-:υρα., μπήχ-ε στ-η μέση κα.Ι 

ψωνα.ξε στο οήμιο: 

_1:0 '1ησοσς θέλει σήμερα. lΊα. μά.ρτυρα. κοντά. τοο. 

ΕΙμα.ι χριστ~(X-ιός. Άποκεψά.λισέ με. 

τ-η θέσι του Σα.πρικΙοΙ) στο μ~?τόριo τ-ην πήρε δ &
γιο; Νtκrtpόρος, έ-ιω a"J εκεί,lο') τόν μ.ψησΙκα.κο προστέθηκε 

καιΙ τ1jς α.ρ-ι'ήσεως το ~-:ΙΎμα.. 

* * *
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ι<εφλλλΙ()Ν πεΜΠΤΟΝ 

ΚΑΠΟΙ,ΟΣ ΝΕΟΣ, μάς 'o~ηyεΤτ~~ δ ~A66a.; Ίωά.νγ-ης 

τοσ Λυκοσ, Π~Ρcζ~ρμένoς α.πο τοσ κόσμου τί.ς iJΟΟΥες, είχε 

6υθ,στη στ~ λά.σπη της α.σωτί~ς. Κ&.ποτε ο'μως σuYήλ'&ε, σα.Υ 

ΤΟΥ "Άσωτο, χ, ~ έζ Ύ]τησε το ορό-μο τοσ γυρ~σμoσ στο cmttt 
τοσ Π~τέρα. "Αψησε τον κόσμο, γ~ιX να. 6ρηστήν ~Ρ"ημo το 

λυτρωμό, μ~κρ~~ ά.πΟ τί.ς άιψορμες της &.μ~ρτΙ~ς. Κ«τα.ψό

γ~ό του ενα π~μπά.λα.~o ι:νijμα. Κλε,σμένο; θελημ~τ~κσ. σ~ 

~υ'τη πρωττυπη ~~ε!ι" την ό ψυλ'''λ~κη, εκ π~κρ~'.,},τ,ιν τρα.υ;μ«τ~

σιμένη ψυχΎ] του. 

Q,[ α.Ύγελo~ έχ~Ιρoντα.ν, ά.λλα. τιΧ πνεό'μα.τα. της πονηρΙ

α.ς, ποί> εΤo~ν γα. ψεόγη τό-σο ά.ΠΡOσiOόκητα. iJ λεΙα. άπα τα. 

χέρια. τους, δεν α.pγΎJσα.ν να κά.νουν εψοδο. TρυΎόρ~ζα.ν τη 

γύκτα. το μνημα. κ~ ~ ελεγα.ν ώ.ργισμένα.: 

- Ποί> εΤσα.~, ά.θλ~ε; Για.τΙ μα-ς ά,πα.ρν-ήθ"flκ,ες ΟΟτερ,α. 

&.πο τόσ"fl ψ"~λΙα.; ~Aψ,oυ τα. γεότηκε; Ολα. κα.τα. κόρον, &.πο

φά.σισε; να. γίνης &γ~o;. Πολί> ά,ργα. τώρα; νά. 'ltιxp~oτιiV1J; 

~ν ~ώφρ~, ,έ.λπΙζ()νIτI~ς γ~α. ελ-ε'ος. -"~ εξω, <iνό~, τώ 

φών.αζα.ινι &λλοι. Σ-ε :π:ε,ρ'ψ,έ~ε~ fJ σuy.τ;ρ~~ά. σου. -Δuστuχ~

OJμo~, του Ψ~θό:ρ'~ζα.y οΕ ΠO'i:ηρ&oε.ρ'o~, "(~ά. σέyrι.ι .οεγ άπιipχιει 

ιοωτ/ρ!«. Αδ"ΟΟύ π()ό tiρτmωσξς, γ.ρήγορσ. 'θ&. 6Ρής τ:ό θάινσ..'ro 

'ΚαιΙ τ-frl .α;-Ιώγι.q, καrtiα.O ΙΚ"fl. 

Με oπ6a"fl κακία. πά.-σχιζα.ν να. τον φέρουν σ~ &.πελπ~-σΙα.! 

Μα. δ γεννα.!ος ά.γων~στης -ητα.ν πιά. &.πoψα.σ~σμένoς vά. πε

θά.ν"fl κα;λλΙ'τερ α. , πα.ρ~ να. YUpCO'Y'J στιΧ Τδ~α.. Ζ-ήτησε με θερμη 

txeatιx τη θεία. 60~θε~α., 'ltEp~q:ΙPOyffiyta; τή δα.ιμονικη φ«ν
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τα.σ!α.. T~ν α.λλ"l] 6Ρ:χ.~uσ. δ a~±6JAo; εγ~νε π~o α.πε~λ~τικ6ς: 

- ''Αν δέν ΟΥή; αμέσως εξω, δέν γλυτώνεις &πο τά. 

χέρια t:ou. 
K~~ έπε~δ'ή ψυσ~κ~ έκετνο; δέ'Ι ΤΟΥ α.'Κοucrε, τοσέπετέ· 

θηκ'ε κα.Ι τον &φησε σχsδ.Ον νεκρ-Ο &.πΟ τα. κτuπήμα.τα.. 'Έτσt 

Ικδ~κήθηκε. 

Ο,Ι auyyeveI; το!) πά.λ~ ά.νήσuχ~t γ~α. την ξWf'ν~κ'ή του 

,έξα.ψά.y~σι, τον' ανα.ζ1Jτησcx'l πα.ντοσ. Τέλος τον ά,να.κ&.λuφ.α.ν 

σεκακΎJ κα.τά.στα.σι μέισα. στο μy~ν.α.. Μα. όσο κ~' α,ν έπέμενα.ν, 
, θ 2 ~ , '1 , ", λ θ"

στα. ηκε 'rA.uUyatO ψΙ.. Τζίν πεισουν νσ. του; α.κο ou ησ-η. 

~Άκ6μα. μια. νύκτα τοσ έπετέθ"1]κ~ν ο[ ·8α.Ιμονες με WJuy
κρά.τητ-η μα.νΙα. xrxt θα. τον έθα.νά.τωνα.ν με του; ά.γρΙους δα.ρ

μούς, &λλα. ;δέν είχαν έξουσία· δ ιiHλητης δεν κλονίστηκε. 

ΙΙροτΙμησε να. χά-ση Τ1lν πρ6σκαφη ζω'ή πα.ρά. να. μολυνη, 

υστερ« άπο τ'ήν μετά.νo~α., τό σώμα 'ΚαΙ τ'ή'l ψυχ'ή το!) πά.λt με 

τό μ~κρ66ιo τη; ιiμα.ρτ!ας. Τότε τ~ δα.ιμόν~.α; &'ν«γΥώρισα.ν 

Τ~Y 11tt!l. τους. 

- Ν tΚYjθ-/Jκαμε, νικrιHήκχμz, φώνα.ζα>; θρηνωΥτα.ς Κ~' 

έξα.φα.νΙστηκαν Κ7.t ουΤΖ τόλμΥρ7.ν πι~ να. το'ν ~Ξφά.ξoυy. 

'Ελευθερωμένος ετσ~ &.πό κ6:θε θoκ~μα.σΙα., εμε~νε στο 

μ. νημα. &; το τέλος τής ζω-η; του ό πρώYj'1 α.σω:ο;, κ:ιί ά.ξ~ώ

θηκε νά, κά.ν"l] θ:χ.όματα. Ύ~ά, y~ ψα.ν~ 1] δόνα.μις τ/ς μos'ttz

νοΙα.ς. 

* * *
 
ΤΗΝ .ΑΚΟΛΟΥθΗ ίστορ!α τ~ θΙΎ]γήθηκε στόν Π νευ

μ.ατικό τ-η;μια. &.φιερω·μένη στον θεον πα.ρθένος κι ~ έκεΤνo~ 

τ~ν εγ;ραψε, διπω; &'κρ,6ως την α.-χ.οuσε &.πό το στόμα. τιη~, 

για. να. τ~y μά.&ου'l κι' α.λλοι, να. ώψελΎ]θοσν ψυχικά.: 

'ΟΙ γονεΤς, που μ~ εφερα.ν στόν κόσμο, '11σαν έντελως &
σόμψωνοι στον χαρα.ΚΤήρα. χα.~ με ά.νΤΙ'θετες κ~τεuWνσ&t, 

στ/ ζωή. 
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&'0 π~τέρ~ς μου ~τ~ν πολυ ά.y~θOς :&νθρωπ~;, πρ~σς 'tcx,

:~πε~·Yό;, έ'Π~ε~'Κ:ής, ά.ψα.yτ~στ~ έλεήμων, 'σώφρων Κ~~ 'έΥκρα.τ'ής. 

Πολυ εu.~Ισθητος στην υγεΙ.σ.. του. ~Aφ~ ότου εΙμ.α.~· σε θεσ~ 

να. θυμa.μα.~,. ΤΟΥ ε6λεπ~ τον περισσότερο κα.φΟ &ρρωστο στό 

,κρε6ά.τ~, ώχρο καΙ ά.δόνα.το. ~.rπόψεΡε, Ο.μως, :.με ~θ~uμ~q,:-η 

&πο,μοψή. ποτε δεν τον !'Χ,Ουσε κα.ΥεΙς να. Π4Pα..πoν~έτα.~ ~Ύ~~ 

~'YJ ι6α.σα.νιστ~κη α.ρρώστειά. του. 

Σ,τα. μικρα. δια.στ'ήι~τα., πού ά.νά.ρρωyε~ έπιστα.τοσσε στ~ 

κτήμ,aτά. του. Τό μεγα.λύτερομέρο; &πο τα. κέρδ-η ΤΟ1J",:α 

μο!ρα.ζε στούς φτωχούς. Με το όπόλοιπο συ'/τηροσσε τη μι

'κρ"ή του o-lxoylVEt~, δηλα.orι τον έι~υτό του, τη μητέρα. του Κ~ ~ 

·~μ'ένα..Koντ~ στις !λλες το!) ά.ρετές, δ κ~λός μου πα.τέρα.ς 

εΤχε ά.ποκτήσει κα.Ι τ-ην σιωπ-ή. Σπά.νι~ μιλοσσε -' πολλοΙ τον 

, νόμ,ιζα.ν ά..λα.λο - κι ~ α.ότΟ γι,α.τΙ προσευχΟτα.ν o~«ρκω; στον 

:θεο με τό νου κα.! 'tYJ'! κα.ρΟιά. του. 

en 'μητέρα., 'ά.Υ.ηθέτως, ~τ~y τύπος γυΥ.α.{'κσ.ςτoσκQ?,μoυ. 

~Αγα.ποσσε με πά.θος την κιχλοπέρα.σι, τΙς Οια.σκεSά.σεις, τα. 

πολλα. στολΙΟια. κα.Ι φορέμα.τα.. "Έ}Jtα.νε τόσο πολυΌά.παν"η ζω1J, 

πού' εtχα.με πά.ντα. οΙ'Κονο.ρ'ικες στενοχώριες. θόμωνε κα.! φι

'λονεικοσσε O~α.ρκως μέσα. κι~εξω ά.πό το σπΙτι. Τ,όσο οε 

φλύ.σ..ρη κα.Ι πολυπρά.γμων .ηταν ~ κα.ομέν-η, που ~ξερε κα.λά 
. ,~ 

·Ολα.';τα. νέα. τής μικρής μα.ς πόλεως κι~ ά.κδμη Ό,τι Ύινότα.ν 

εξω ά.π~ α.όιτ-ήν. Φtλα.uτ-η κα.θώς -ητα.ν, φρόyτ~ζε πρωτιχ'· 'γι& 

τ'ον έ~υτόν της κι ~ δστερ« γ~α. τ'ήν οΙκογέν'ειά. τ-ης. Για. τον 

άνδρα. 't"IJ; οεν εδειχνε κα.μμια. σΤOJjγη κ~Ι με τ'ή φα.νερ'ή της 

·ά.ντtπά.'9εt~ μεγά.λωνε τα. 6ά.σα.νά. του. Παιρ~ Ολα. της τα. έ

,λα.ττώμα.τ~ καΙ τΎ;ν α.κρα.τ-η ζω-η που εκ~νε, ε!χε όγεΙ~ και! 

,γεροοεμένο ,σώμα.. ποτε οε θuμ~p.α.ι y~ &ρρώστησε. 

'ΈΥώ ιημοuν cX.κ6μ-η μικρό κοριτσάκι, δ πα.τέραιςπέ&~νε 

"~στερ(t '&.πό 6α.σ~ν~στικ'ή «pρώστει~. Συνέ.6"ΙJ χ.ι~ cιύτo' &'Χ6μ.η 

~cπό: 'θα.να.τ6· τοu, πού μοσ εκcινετρoμα.κτική 'ιέντύπωσt: "Ε

; ytve τέτοια. πρωτoψ~ν'ής κα.κΟ'Κα.φΙα., ά.έ.Ρ«ς, 6pox1j, Κερα.u> i 
': 
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νοε, πού Ύ'ιτα.ν ά,ουνα.το να 6γοσμε ν~ τον θ~Φωμε! Κρα.τή

σα.με ετσ~ το λειφ.α.νο τρε!; μέρε; άτα.ψο στο ·σπ!τ~. Τ'έ'λος, 

ουό α.νΟρες &οπο 't'ou; συγγενε!ς μα.ς &.να.γUΣτ"ήΚt%ν, με πολ

λ -η Ουσκολία. ν~ τόμετα.ψέρουν στό κο~μ1Jτ/Ρ~ 'Κα.Ι '1<\ το θ.cX

Φουν πρόχειρα., Ύ~α.τΙ ;οεν &.ντέχα.με &λλο ν~ 6λέπωμε τΟγΛ/ε.

"Κρδ στό σπΙ·τ~. Περ~φρoνημένoς κα.Ι στόν θcχ.ν·α.τό του, δ κα.λό~ 

μου πα.τέρα.ς, ά.ψου οϋτε 'X1Joel~ του Iγ~νε. ·:Mερ.~ΚoΙ κα.κοΙ 

γεΙτον-ες, μά;λ~στα., 6λέποντα.; τΙς τόσες 'Κα.κoμoιρ~ες, τό~ ~α.

κολογοΟΟα.ν: 

- Πo~ός ξέρε~ τΙ &~ρτΙες Iχε~ κcχ.νε~, ελεγα.ν, &ψοσ 

·οεν dqrήνε~. δ θεός οδτε ν~ τα.ψ'i). " 

rH μ1Jτέρα μου, ύστερα. aπό το θάνα.το του π.α.τέρα, ι1νε.μ

πόO~στα. Π~rX, π-ηρε τον ήθ~κ'o κα.τ'ήφορο 'Κα.Ι μετέ6α.λε το σπΙ

τ~ .μα.ς σε τόπο &'χολα..σΙα.ς. ~Aλλ~ οεν Ιζησε πολύ. Π έβαινε 

ξα.φΥ~ΧrX,· ένώ είχε σπα.τα.λήσε~ στό μετα;.ςύ δ,τ~ είχε. &'πομεΙ

νε~ άπό τ-ην περ~o~σΙ.α; τοΟ πα.τέρ~ μου. ΟΕ ψΙλo~ Τ11ς, δμως, . 
τ-ης h.α.να.ν μεγα.λοπρεπij X"YJ:oeLa. K~ ~ i)τα.ν ενα.ς κ.α.ιpό~· θ(Χ.υ

μά.σ~oς. ΑΌτό το πρόσεξα. ΙO~«~τέρως. 

~Eγώ, πού ε!χα. πεpcχ.σε~ τ-ην πα.~O~κ'ή μου fJl~~l(X. κ~~ 

εΙχα.ν aρχΙ-σε~ να με κυρ~εόoυν οΕ νεα;.νt'Κες <lvφuχΙες, 6ρΙθη

κα. δλομόνα.Χ1J στόν κόσμ.ο καιΙ σε μεγcχ.λη &.ι:1Jχα.νΙα. τΙ ~ρ~ 
μο ν~ ά.'Κολου:&ήσω. ΟΕ σκέΨε~ς μ~ έ6α.σcχ.ν,~ζ(X.ν. 

-"-Πρέπε~, χωρΙς &λλο, νά ψτιcχ.ξω μόνη ~oυ τ/ ..ζω-ή. 

~10υ, . ιά.φοσ οεν Ιχω πιCι πρoστcχ.τες, !ley(X.atby έα.υ.τό μou .. 
~Aλλ~ 'Πo~όν τρόπο ν~ Οια.λέξω; 'Έχω μπροστ& μ,oυ~υo οια

ψoρετικ~ πα.ρα.OεΙyμ.~ται: tij; μητέρα.ς καιΙ τοσ παιτέρα... ~ 

-κείνος, κα.λός,μ~ ou~tuxii;. Κα.ται:τρεΥμένος στ.η: ζω..η καιΙ 

στό θcχ.ν,αιτo - .&'Οόναιτο ν~ ψόΎη ά.πό το νου μ.ου το' δ.τα.ψο 

σώ'μα. του. "Αν &'ρεσε στό θεό, γ~α.τΙ τον 6(Χ.σ&νισε τόσο; Ή 

tJi1Jttpαo οεν είχε κcχ.νει 1J,θικ'ή ζω'ή - το είχα. 'Κα,λ& &ντιλη

φθij. Είχε δμως Οσα. ιiyα.θα μπορε! κα.νεΙς Υά !πιθυμ,φ.η" 6
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, λ' λλ' , ~ " ~ έγε~~, κ~ oπε?α.σ~, πο ες γνωρ~μ~ε; κι εψυγε ευχα.ριστ-ημ 
Y'1J dιπo τον κ ΟΟ,μ ο , μπορε! y~ πή κα.νεΙ;. 

'Όσο π~o πολυ συλλoγ~ζόμoυν το 'TtpCiY1J4 κ~ ~ fκα.ν~ με 

το μ~κρό μυα.λό μου σόyκρισ~, τόσο περισσότερο ~κλ~ν~ 1] τ~
λ~Ιπωρ"η "'/ tiκολουθll'σω τΎ] ζωΎ] τη; ι;.ηtέρα.ς. ~o φ~λάνθρω

πος θεο; όμως με σπλα.χν!αΤ"ηκε καΙ μ..~ fuιo~γφε στον Τσιο 

οράμο, μ~ α.ότΟν τον πα.ρά\οοςο τρόπο: 

:M~α. νυχτα. που επεσ~ ν~ κo~,μ~θω, κά.νoντ~ς πάλ~ τΙς 

Τ8ιες σκέΨε~ς, είδα. ενα. ά.πoκα.λυπτ~κO Ονεφο. 'Έν()ιωσ~ ξα.φνι

κά., ν~ άνΟ!Υ"η ~ πόρτα. τοσ Οωμα.τΙου μου κα.Ι ν~ μπα.!ν'η μέ

σσ. ενα.ς νέος με φωτεινό πρόσωπο Χ~~ ά.φά.ντσ.στσ. ,μεγσ.λο

πpεπ~ς. ΤΗλθε κοντά μου. Mou ερριψε 6λέμμ.α.Oι~περα.στι

κό, σσ..ν ν~ -ηθελε ν~ ~ρευν~σ-η τ~ π~o &.πόκρυ-φα. ti); κα.ρ

δ ισ.ς rι.oυ. 
έ .1.' , " , θ ' - Τ,

~ ακ πτεσα.~; μ~ ρωτ-ησ,ε με ψωΥ"η αισυνη ~στα. σ.υ

στ/ρ1J, ά.λλ~ μελωίO~κ~. 

εα.φνιά,σΤΎjΚα., τρ6μα.ςαι κα.Ι κόπηκε ~ μιλ~ά. ,μου. ~Eκε!

νος !πέμενε: - Φα.νέρωσε εδ:θυς τΙς σκέΦε~ς. σ-ου. 

~Oσo πιο α.δστ-ηρΟ; γ~νδτα.ν δ α,γνωστος ές'ετα.στ~ς, τό

σο έγώ πα.ρέλυα. «πο Ψ'ό6-0. ~Αφοσ δεν ~πα.φνε &,πά,ντησι, φα.

Υέρω'σε ,μονά-χος τΙς σκέψεις ποί> τόσο μέ 6~σά;νιζ.α.ν. Μου ε

λεγε με tixpt6e~Cf. το κά-θε τΙ που ε!χε περά.σει α.πο το νου 

μου κα.Ι ποί> μόν·ον έγώέγyιώρ~ζαι, ώστε δεν μποροσσαι ν~ τ~ 

&ρν"η'θω, oute ν~ δ~κ~ιoλOΎ~σω τον έα.υτ6 μου. ~Eπεσ~ τό:ε 

σ«ν κ~τιioικ-η σ:~ π60~α. του κα.Ι τον παιρα.κaλoooα. με λι

Υι;.ους νά, με auyxwpoήa"ll. ~Eo'ειςε πως μέ λUΠ~θΎjκε, για.τΙ 

!λλ~ςε ά,μέσως ύψος. 

- ~Ακολουθησέ με, πρδστα.ςε. 

:Μέ πήρε aπο το χέρ~ κα.Ι σα,νι1στραιπ'ή, μ~ εφερε σε 

μια. &πέρ~ντ-η πεΟιά,Οσ. γεμά-Τ"fj φως κσ.Ι όμορφιά-. Δέν θά. !
πιχεφ'ήσω ν~ τΎ]ν περ~γρ:xΨω, Ύ~~ΤΙ οέν πεΡΟΙΎρά.q:><;ντα.ι τ~ 

&.περ!γρα.πται. Eύτυχ~σμένα. Οντα. -&.πελιi-μOOνα.ν μέ Ύα.λη~-η· τ~ 
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όπερκό~μ~~ εκείνα. x~AA"l]. ~Aν~μεcrά. του; &'νεγνώρισα. τον 

πα.τέρα. μου. Με ιεΤοε κι~ εκε!νο;. "Ήλθε κοντά. μου μέ πij,ρε 

στην &'γκα.λι~ του. Πόσ'Yj &'σφ~λε~,α. κ~Ι εότυχΙα. lγο~ωσα. ε· 

κε! μέσα.! Δέν Ύ]θεΜ ποτέ π~ά. να. τον &'πoχωρ~στω. Σφ!χτ"l]· 
2. L ' 1. λ - " ~.1'..' "!ον

και ι~π~νω του :κα.ι tuν πα.ρακα ουσα να. ~:'"I]'μ ~ψησ"l] γσ.. φυ ί ω. 

- Κρ~'t1jσέ με για. πά.ντ~ κoντ~ aou, κα.λέ .μου πα.τέρα.. 

- Τώρ.α. δεν γΙνετα.ι ιχότο που ζ"ητα.ς. ~H φων1] του l· 

Ύ~νε σοΟ·α.ρότεΡ1J· 
-~Αν ά,κολουθΎ1σ"l]ς τα. rχν'ημοu, ·θα έτοι,μά.σ"l]ς έ,Οώ. 

~ , ~A 1. , θέ"" , ξ 
u~«μoOy"l]. πι;; t"l]ν λ'ησι σου ξ α.ρτα.τιχι. 

Με κο! τα.ξε με τρυψερότ'ηΤα. κ~ ~ εφΙλ "Ι]:}"ε τα. μά.τια. μου 

γ~ά. να σκουπΙσ"l] τα 8~κρυ~ μοu. ~o σuναoός μου lxcxve νό"η.μα. 
, 1. .1'.. λ 'θ' .ι. λ uO ,,~, 1. - , ,

Υσ.. tuν aΚΟ ου "'1σω 'Π~ ~ .μ.ως εγω CJενι::νοου·σιχ νσ. ςΡυγω 

ιiπό τ~ν aγκ.:χλ~ά. τοσ πιχτέρα. μου. Τό-:ε εκ,Τνος ~λθε κα.t 

με τρά.61j'ξε «πό το χέρ~. 

- E!v~~ &'ίά.γκ~, εI'ϊ.~, 
"' 

να. lGij; χιχι -c"ην ι:"Ι]tέρα. σου. 
m.1. 
~ 'Ον 

~ .. , θ 
α,Κ~Λoυ ησα., 

,
Λυπ"l]μεν'η 

'1.' 
που μ~ χωρ~σε 

.1'.. 1. 
~Πι;; 

,
t"l]ν 

~ 
ευ-

τυχΙα. μου. Τώρα. κα::ε6:χΙνιχμε. Kιx:εo.~!να.·μ~ ολο κιχΙ πιο 6α.· 

θεια. -σ~ ενα. -cόπο ά.κά..θaρ:ο, σκο-cε:.-νό, πλ"l]χ:~κό. 'Κ6π"l]κε fι 

&να.πνοΎ) μου α.πο -c~ 6ρωμια καιΙ το φ6ι60. Tερ~τώoεις μΟΡςΡ,ε; 

περιφέρονταν ιπα.ντοσ. Δυσ:υχ~σμέν~ς ψυχέ; 6.α.σα.νΙζοντα.ν, 

χωρΙς οfκ,,:ο, &πο φλόγιχ MOeat"l]. ~Aνά;μεσά. τους εlOα. τ~ 

μ1jτέρσ.. μου, 6υ'θισμέΥ"l] ω; το λιx~-μό ,σ~ εκείνο που μ.οσ ψ·~ν'Y]κε 

σα-ν 6ρωμερ~ λάι6α.. ΟΙ κριχυγέ; 't"l]; l'Όγα.ινα.ν σπα.ρσ..χτικές, 

οΙ στενσ..ΥμοΙΤ"fj; ά.Oι~κoπoι, το τρομερ·ό τρΙξ~μo των οοντιών 

ξέσχ;ιζε τ/ν ~·Oιά; 0'00. θα. μ~ ά,να.~ισιε, Υισ-rcl ξέσtΠ,WJ'ε 

σε d,σuyxpcit"l]to θρijνο. 

- ΆλλοΙμονο, σε μένα. τ~ν άθλΙα.. Να τΙ κέρδι·σσ; για. 

τόσ"l] λΙγ-η "ήΟογή. ~ Aπελπ~σΙα. κσ.Ι 6ά;σα.να.ν χωρΙς τέλος. 

Λόγια. &'πεγνωσμένα.. Κόντευα. να μεΙνω νεκρ~ ά.πό τ'ή 

θλτψι μου. ~H δυστυχ~σμένΎJ μ-ητέρα. μου γόρ~σε κα.Ι με ε!Ί8ε. 

- Λυπ~σoυ, πα.ι;ο! μου, εκεΙν-η που σε γένν-ησε κ.α.Ι σε 
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μεΥcXλωσε, &ρχ~σε y~ ψωνάζ-η <iπελπ~σμέv~.' 'Άπλα/σε' 'tό 

χέρ~ σου ν~ μέ 6γcXλ-ης «π~ α.ό'τ/ την ~UV1l.'· 

T~ y~ εκα.να.; ΣπcXρα.ζε fJ Φυχ~ μου. ιiπό ,τ'ή λΟΟη .. •Α
πλωσα. το χέρ~ νομΙζοντα.ς πώς μπoρo5.σα.ν~ 6σηθ'ήσω !κεΙν-η 

που με εΤχε ψ'έρε~ στον κόσμο. Μα. lyoιωσ~ 'τέτo~o ,π6νο' <ir
γΙζοντα.ς τ~ λcX6ζΧ, που ξέσπα,οο. 'σε ουνα,τε; κρ~υγέ~., 7Α,Ια,

σΤcXτω'σ~ τ-η γει τoν~cX. Σε λΙΥΟ τό σπΙτ~ γέμ.~σε ·κόσμο. :Μέ 

·αρηκα.ν σε κCt'ΚcX χcXλ~α.. Πολλοl '1δμ~ζα;y πώς εΤχα; χcXσει τα. 

λoγ~ΚcXμ'oυ~ ~Ήτα.ν ά.δόΥ.α.το να. !ξ-ηγήσω τ~ μου. συ'lέ.6α;~νε. 

'Έδε~χνα. τΎ] Ψ'oβερ~ πλ-ηγ~ που μου !ψησε στό χΙρ' ·!χ;είνο 

τό' κcXφι·μο, ytcX YcX τους δώσω VcX χx:τα.λ~60υν πώς ιέ.ξ :rι.lτΙ~ς 

τ-ης'6cxσα,νtζόμοuν.' 'Έμε~yά. πολύκα,φό στό, xρ·~β~τι" ~ρει& ' 
!ρρωστη. ·Ο'τα.ν, με τrι XcXΡ~ του θεοσ, εΥι'l<Χ. κα;λά.,' <i~

λοόθ-ηοα. χωρ~~ δ'στ<Χ.γμο το'ορδμο τοβ πα,τέρα. μου κ~' '!λπΙζα/ 

στό ελεος τοσ Κυρίου μου ,πώς θα. με σώσιη κσ.Ι θ~ μέ'dξtώσ-η 
,

να. 
.....,.',,'

συ.μμεριστω τ-ην ευτυχtα; του. " 

* * * ..... 

ΚΑΤΕΒΗΚΕ μ~~ μέρα, στ-ην πόλι ν~ πουλ ήση τά. πα;:' 

νέρια; του ενα,ς γέρος &6ι6α.ς. K~ΤcXκoπoς <iTtb, 'τήΥ ,δΟοtποΡΙα. 

πηγε 'Κα.Ι κcXθισε στο σχ.α.λoπcXτ~ ~νός ,μεγriλοu σπιτιoU π~ύ 6Ρ·έ .. 
θ7)κε σ~o ορό-μο του. 

ΤΎ]ν στιγμή !χεΙτ/ Φυχορρα.γουσε δ πλούσιος '10Ι~oXΌ .. 
ρ-η; του σΠΙΤ~Oυ. Έ',ια/ δ 466α.ς. ξεχοu?~ότ~v, d;y[oeo~ Ύ'ι& δ,:" 

τι Ύιν6τ~y μέσα., εΙδε ςα.φνικcX ν~ !ρχωντα;ι κα.λπά.~οντd; 

πλijθος μα.υροι κα.ΟΟ'λλcXρ-ηδες; cXYp~Ot· στϊήν δΦι. Στήν' Ιξώ'· 

θυρα. χα.τέβ-ηκα.ν aπο . , ,,' ,
ωρ'μισα.ν στο σ'Π~ τ~. 

τα. κα.τά.μα.υρ« !πΙcr7);. !λΟΥά. .του.ς κι7 

~o γέροντα.ς χ,α.τcXλrx.6ε κα.ι τους ά.'Κo·λOOO7)~ε~ς ,έπά.'1ω 
i 
1 στό 8ωμcX,,:ιο' του έτo~μoθα,ν&.τoυ .. Σ«ν τους. <iντΙκρυσε!-χ.ετν-ο;, 
i, 

εΟΎα.λε σπα.ρα.κτι'Κε~ κρ~υΎέ;. ." 
- θεέ, μου, σωσε με.' 
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~Eκ~Τ'IO, :δ'} ε~·ρων~όΤ'ηκ"α.ν σκλ ηρά. 

-- Tι~p~ σ:~ Οό·σι· ':11; ζω;ης σου θυ~~~ τά;χ~" 'τό'i 

es6; Π ολυ ipy~ το σκέφτ'ηΚΖς. Γ~(X-:Ι θεν τον cpώνσ.ζε; &π~ 
,. , , Τ' - Ζ ' 

ΤΎ)'; ~υγ'Yι; ω?~. μα-ς \λ-'1Ύ)χει; • 
.. Κ(Χθω;" ελέy~ν α.υται έχ~ίνoι οΙ α.πάινθρωποι',· α"πό5πa.σιχ.ν 

\LS: o!~ την Ψuχ~ του. κ~ι: μέ θ?ια.μ.6-εoτ~ΧO ά.λ(Χλ(ΧΥμΟ '~πoμ(X

κρό'lθηκα.ν. . 
ι'Ο &,06a; εμε~νz σά.ν πεθ.~·μένo;, &πο τ~ν θλΤψt xtit τήν 

-;:poμά.?~ tou. cιO trxv ϋστερ(Χ &πο πολλη ώρά συvηλθε" oι~'ή

e"'iX~ Ύ~α.· ώψέλει(Χ τω''; &λλω,;, τΙ τοσ εΤχε ~νερ~ε~ δ' θε6'ς~ 

* * *
 : ~. 

<' _ .ΝΑ ΣΚΕΠΤΕ.ΣΑI κα..&~·· έκriσ.~ην. ~Ις· π()~ ζητiμιxι.τιχ. 

~.1t't(X.~o:e;, 'Κ-~ί !ά.ν πα.Ρ~κάλtσης μΙ ΘVyτ?~6''ήy .. το·) θιόν Qtάo 
τ~ .σψ«λμ(X.~α ..~ότ~~ &σψα.λω.; δ θeQς θ&· ~_oσ·. τά. σμΎxφp'-ήσ"IJ~' 
Ν ά. ~Wικρ;Ιτ/ς ΠcXΥτοτε τόν .έιχυτ6'1 .Qou., !ιp~ ,Oqον.ζ-ης, .~t~ ~ 
&ν~~α.λόπ~Y.Jg εΙς τι δσ~ερεΤς', ι1σφfJ.λιί>.,ς 'τότε Ot~. θ& '~Κtμ4~ 

σης mτά. ..Τ~ν . στtγμήν ΤΟΟ. θ«-ν6,ΤQU 'τ/ν. φρ.t,κ~ήν dιr~'llf1.'; 
:tQU <ρ6&υ .έξ ·ιχΙτΙα; .,των σ~·λμ&.:cων· ·o:oυ.~ N~ .~!σιxιι 'it~ντoτε 
1'~.9tμ.ο; ,o~~· την σ1JΥά.Υτησ~ 'Ι τοσ .θεοΟ ·κα.Ι τ6,τε πp~4μω; θά. 

έ?ςτε~έσΎ)ς το .. θ~λ1Jμ~ tQU. ·~Eξέτα.ζε μ.ε~ά. προαοχi)ς κ~θ~ t~ 

χά,σΤ"ην ilμέΡ~'I ποΤον πά.θος· 'ή?υY~θ.ης. νά. 'ιItoχip~, xtιΙ ποτ·έ 
να. .μ:ή. έ'μπιστευθij;.εtς τ~ν !«υΤό.. 'OfJU, δ~Ι 8ij'θεΥ μέ τ~ς .. oU.

'1&.με~ς σου. κα.τφρθω1ες κά.τι· θι6~ι δ ΘΈο ς ·α! έλέησε 'ΚιχιΙ σοσ 
Ι8ωσε τηΥ θόναψ.ι'l να. ν~κήσ1Jς .. 

ιrOσά.χ~ς, ,κaθ~ . !ΚcX~Τ'11ν, iye{peq«~ !~. τYjς χλΙτ/; σου, 

να. .!νθυμήqα.ι,. δτι' θα. 8ώσ'YJζ λόγονεΙ.; .tQv θεον θι~ κά.~ι σόυ 

1.tρα.ςtν,· θ~α. ·~ά.θε σου λόγον,. ά.λλ& 'κ~~ .~.t~ ~~θ.ε ·σou ~έΦ~v 
«~6μ -η' 'τ6Τi QEV ,θ(ι σr.μα.pτ"ήσΎ);' I!~~~QY 't~Q θe.οu,. ,~λλ.~ δ.' 
ψ66Qς. ~QU -θα., σuγκα..τοtκij .μετά. ·σρσ •. (i~66δ. eHafJ.tou)..· 

* * *
 
.Α.ΔΕΛΦΟΙ μoυ,.εΙμ.εθ~ lμΠΟΡΟt ΠΥεu~'ttκοΙ' eομοtά.. 
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ζομεν δέ μέ 'tau; εμπόρους 'tij; jt~pa1cr"l]; ζωij;, ιJE δπoΤo~ κ~θ~
 

-ίjμέpαν όπολaγΙζauν το κέρ'δο; x~t τ~ν ζ η~!~ν· δ~ciκ~ς δε
 
, 

Κ~Τ~ 
1.tu'; ~ λ \ 

uπo ay~σμoν 
~,~ ,

αυτον u~χπ~στωσοuν 
.,
o-;~ 

~γ 'Ω 

ε~ημ·~ωΌ"I]σαν, 

'.!σκl::ί\.τον:α.~ ' Κ~~ φρ 'ζ~oυνoντ~ -,πω; να. 2.~π~ θνoρ ωσουν 'ζτην η ιμ~~ν. 

Το~οuτοτ?όπω; πpέπε~ xcxt συ, ά.γαπη:έ μου, να. ένερ

γιj)ςO κ~θ~ έκi~την -ή·μέρα.ν, πρωί κ~ι. 6pciou, νά, όϊtaλoy!ζη; 
t!-" , ~ 6 Τ' t! ,"'" •έΠ~'ΚΡ~'tJ'ω; ΤΎjν .ε]lΠOΡ~ΧΎj'; σου up~crtrιp~ ΤΎjΤα.. ο ορα,ου, κα.

τ~ μLα.ν χ~τα.νuκτ~κ~ν α.ύΤΟ:1υγκέντρω:nν καΙ πεp~συλλoy'ή';, 

νά. σκέπ-:ε~α.~ 'Κα,ι να. σUΥομ~λ ij; ε lλιχρ~νώ; μ.ε ΤΟ'/ έαυτό'σου 

λέγων" άραγε μrJπω; εΙς κα.μμΙ~·; περ!πτωσ~ν πα,ρώξυνα. τόΥ 

θείδν; μήπως πεp~έπεσα. εες &'ργολογΙαιν; ι:.~πως δεν έπΙoε~

ξα ιένδ~αψέpoν δ~ά τό πν-εutια,ΤΙ"Υ.Ον συμφέρον τοσ ά,·8ελψοσ 

·μου Ύj τον πα.ρώςυναι; 'μήπως έκα.κολόγησα κανένα; τ Αρα γε 

όταν τ~ xelA"l] μου εφαλλον ()μνοuς πρ·Ος τον θεόν, μ~πως ~ 

~ι&;νοι.ci μου έψαντά;ζετο 'tcX; κο~μ~ΚcXς μα.τ~~δτητ~ς; Μήπως 

με ~νώχλ"l]σε σαρκικΎ] ,έπιθU1ι-LΙα. και. εύχ~pΙστως Eoixe"IJ'; t-i]v 
!y6χλφ~ν ~δτ~ν; M~πως ~[ σcιηλ.α.τικcxt ψροντίδες με &'περ

ρ6φ-ησα,ν ΚιΧ! tγκ~τέλει~ τελεί.ως τήν μΥ'ήμ-ην τοσ θεόσ; 

.Αύται κιχ.ι τα. πα,ρόμοια:. νά σκέπτεσα,ι κα.τα. τ~ν νυ"Κτεp~7 

ν~ν 'Πεpισuλλ()"'(~ν,κα,ι. a,y α.ν.α.κ~λόΨης, δτ~ εεςεν« σ-ημεtoν 

&.πό α,ότα. έ'ζ-ημιώθη;, ψρόντισε ν~ έπα,νορθώσης τ~ν ζημΙ~νo 

Στέναιξ.ε κιχl. κλα,σσε πα,ραικα.λων !πιμόνως τον θεόν να. σε OC"IJ
θήση., ώστε νάι μ~ ζημιωθΎjς "Κιχι. πά;λι'ί ·εΙς τα. ra~a. πp~γ.1J4ιΤα,. 

crΟ τcxν οε lλθη iJ πρωΙα., &'ψοσ συΥκεντρ ωθ"η ς , τα. ΙξΎj; 

νάι σκέπτ~~α,ι καιι. να. Aiy"IJ;: Πώς, &ρ~ γε ιέπέρα,σ·α, τ'ήν 

νό"Κτα, ~υτ/ν; ~Έκέρδ~σα, d.π~ σ-iYcήντΙπoτε i) έ.ζ ημ,ιώθΎ]ν; 

'Ηγρύπν-ησε κα.Ι δ 'ίοσς μαζΙ μi τό σω.ι-ιιχ; Elxt'JV πνευμ~τικσ. 

~ά;κpυα.; M~πως d.π·ε'Κοιμήθην κιχτσ. τ~ν γoνυκλισΙ~ν; Μή

πως έδέχθΎJ'ί τ.y~ν πρoa60λ~ν πονηρών λoγ~~ν κα.t δέν 

lσπευσ.α, tiμέσως νάι τούς &.ποκρουσω d.λλσ. τούς !ξ~ταισα, ψι· 

λ'YJδ6νως; 

'Έτσι' λοιπόν έρευνών Ί.ιετα. πpoσoχιj)ς ΤΟ'ί έι.χ.υτόν σου, 
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ε~'1 δ~απ.~σ:ι;)σΎJ;, δ:~ &'1~κYι·θYι; κχπου, νά &.yω'l~,σθή; νά. έ
, '?' ι ι 2. ' 

7':.~'10P θ W':jΎj; :1)'1 -η::,7.'1 :jOU κ~~ να. ι:;yκα.τ.~σ:'η·:1'η; φρου

• ?' .... , ""'" ~ , λ '''~ ~..., .1..
ΡΟΊ .ει.; Τ/'1 'Κι7.lp~~·::x.y σου, ίΟια. Υ'Χ {1'Υ] παιση; πα. ι το. tl(J~.oc. x.n.."'! 

ou-cw r.;ά.ψ:ο:~ ypoν~[ζ η;, δ~.::x.σώζεις το π'Ιευμ::χ.τικ6ν σου 

EIlr:6pEuIlαo, δι~~φ-α.λ!ζωy :χ.δτΟ εΙ; τ~ -cα.μεtα. τοσ οδρ:χνοσ. 

(Αγ[ου Έψρα.!ιι). 

* * *
 
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ, πα.ρα.συρμέ'Ιος ·&.πο τ-ην τpoμεp~ δόνα.:ιι 

-:11; κα.κή; συΥ-η'θεΙα.ς, επεψτε συχνά σε 6α.ρυ &.μriρτημα.. Δεν 

&φ'Υ]νε όμως τον ά.γών,α. flrστερα. «πό κ~θε κrx.'tρ~κόλισμα. 

rXUVE πόρινα. δά.κρυα. κα,Ι προσευχότα.ν στον θεό 'p.~ α.ότά. τά. 

πονεμένα. λόγια.: <~Kόριε, σώ·σε με, είτε' θέλω εΤτε οέ θέλω. 

~Eγω σά. χωμ,α.τέ'Ιιος, που εΙμα.ι, tPClOtltJ4t εϋ~cλ:t. &.πό τ-η 

λά.σπ-η τής &.μαΡτlrx.ς. Συ δμως εχει; τ'ή δόν:α.μι ν~ :ι~ !μποδΙ

σΎjς. Δέν ε!') α. ι θαυμαστό, θεέ μου, σ-ν έλε~σ~ς τόν ΟΙΧα.ιο, 

oδτ~ α.ν σω.σrι; τον ένά.ρεtο, yr.άτΙ α.δ~oΙ ε!να.ι· aξιοι ν& γευ

θούν την ά.γ«θό!Τ"ηΤά. σου. Σ,ε μένα. τόν &.1.ια.ρΤωλό οεΙξέ, Κό

ρι·ε, το Ιλεος κ,α.ι. ~'ή φιλα.γθρωπΙσ. Σου,' κα.Ι αωσε με ρ'έ θrx.u

μα.τουΡΥΙκό τρόπο, για.τΙ μ~ ολ-η τ-ην &.θλι6τη,τ~ μου σέ Σέ 

μόνο κα.ταψεΟΥω δ δυστυχ~ς» . 
.Αυτ& ελεΥε ι;.ε συντρι.6'ή δ νέο; κ::χ.ί. Ο'tα.'1 κuριεuότα.ν από 

τό πά.θος κα.Ι Οτα.ν d.x6tJ:tj ~τo -ηρεμ.ος. Κ&.ποια. ψορά. που πάιλι 

νικ~ιθ'"f]κε δστερχ ά.πό &.ΥωνιώΟ-η ά:;τΙστα..(J~, γονά.τισε πα.ρευ

~u; Κ~ ~ έπανέλα6ε τα. Τδια. λ6Υtα, χόνοντrxς ποτrxμοu; orxxpu
(J)'). eH α.Κ~Τ'~YΙΚΎlΤΎ] έλπΙδ~ του στ'ή θε!~ εόσπλα.xyΙ~ έρέ

θισε -:όν διά.ΟοΑο. Π iXPO!Jatάocrtoηxe μπρο~τri του ολος μα.yΙ~ 
, - , 1: 

κα.ι του φω')rx.\:,ε: 

-"Άθλιε, οέν νοιώθει; λΙγΎ] ντροπ'ή, οτrxν μέ τέτοtα. χά.

λtα. τολμιΧ; να. Π,ροσεόχεσα.ι κ~ι Υά π~Ιρy'ης στό στόμ« σοΙ) 

του θεοσ τό ΟΥομrx; Μriθε {:ια. για. πά.ΥΤα. πώς 'YtιX σένrx. oav 
.~ , ,
uπα.ρχεt σωτ-ηρtα.. 

75 

http:��')rx.\:,�
http:1.��.�����
http:��.��.�����'���
http:r.;�.�:�


\ 

Ι'.' 
r :' ~ 

, ' 

j:. ": 

~o yενν~ίoς iγω'i~στ'ής οε φο6-ήθηκε, οδτε τ'ήν !λπεo~ του 

Zχ~σε, οπως περίμ.ενε δ O~ά.OOλoς. 

-Μ&θε ΚΙ'~έσυ τοΟ ά.ποκρΙθ-ηκε θ~pρετ~', πω; τό 

oω~τιo autb είyα.~ σιΟηρουργείΟ. Μtα σφυρι& o!vet; κα.t μ!σ. 

πσ.Ιρνεις. Δε θ~ π~Φω ν&σε πoλ~1Jλί> με τ'ή μετ&,/οισ. κα.t τ~ 

tΠ:poaeux"li, ωσπου 'I~ βα.ρεθ-η; ν~ μ,ε πολεμaς κι ~ έσύ με τ'ήν 

<ϊμαιρτΙα.. 

- 'Έτσι λοtπόν; φώ,/«ςε δ δι&60λος με κα.κ!σ.. ~A'Πo 

aω· κι~ έμπρος πα.υω νά,' σε πολεμω, γιά. ν~ μην α.ός11{)ΟΟ'1 ~~ 

6ρ~6ε!α. τ-η~ tYιtοι:ον1jς σo~. Kt~ lyt'le &ψσ.'/το;. 

'Από τ'ή' στ~yμ.η 'έκεΙν'] Ζπσ.φε δ πόλεμος του νέου. ~E

'Χ.ε!νΟς· όμως outE ·Cττιγμ ..η 8έν Ζπσ.οοε ν& προσέχη τόν tσ.υτ6 

του κ·~tΙκλά.ιε σuχνά. ,σαιν θυμότσ.ν τ& σqκiλμσ.τri' του .. 
.' ~Eδγε 'σου Ι 'Έχεις κσ.τ&νυςι, τοΟ ψιθύριζε κα.μμ.~~ 

φι:;ρ& στο λόγtσμ6· του' δ .έχθρός yt&· ν& ΤΟΥ ρις'] τώρα. -στ/,ν 

όΦηλοφρOOUν1j. . . 
. .......... 'Ay.Cii}el~ σ.ε 'τοστο 'το κ«λ6, ά:ποκριν6τα.ν με περιψρ6. 

Ψtjσι δ νέος. MΎptωςά.ρέσει. στο θεό ν& χ&σ'1 δ &Υθρωπος τ'ήν 
χ«θα.Ρότ,]τσ. της epuxij; τόυ με ρU1Cα.ρες· ΠΡ&ξεtς κι 11 υστερα. ν& 

"tiθi.Τα.ι n κλ~Ι'1;' 

* * *
 
ΚΑΠιΟ:LOΣ νέος, ποδ t.τοtμα.:ζ6tQ,v ν~ ά.'χΟλουθήσ'1, τ'ή μο· 

νοοχtκ~ ζ.ω"li, π-ηγε ν~ σt}μ60υλευτ-η τόν 'A66a.. Φώτι.ο, πως ε

πρεπε· Υ.ά, σu~περtφέρετα.t στ'ήν 'Αδελφότητα.. eo σοφός ΓΙ· 

ρο'/τα-ς, έκτός άπ' τ' α,λλα., τι:;υ εΤπ·εκι' α.δτ& τ& tbφΙλψ,α.: 

. - 'Άπόψευγε, δσο μπορεΊς, π~ι'oΙ' μου, ν~ δ1]μι.ουργ-ης 

-θόρυβο Ύόρω ά,πο τό δνoμ~ σου. Μή πής πι:;τέ.: 'Εγώ οεν π'η.· 

γα.Ινω στtςcruν<iξεtς ~. οεν τρώγω.στήνκo~Y"ή τρ6.;πεζ~ τω" 

4δελψών. τήν Kυρι(X:x.~. στή'/ ά.γιiπ'11. ΠροCIπιiθr;σε ν& μi] ξε· 

χωρεζ-ης ά.πό τοδς !λλους σε τ.Ιποτε κα.t κόττα. ν& μιψησ~~ 

* • * 
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τους π~δ ευλα.6είς. 'Έτ~~ θ~ α.ποψευγ-ης τον a'lθρώπtvο lπitv.ο 

κ~Ι θ' άιποκτήσ-ης ~α.πεΙ'lo'~ν-η." 
",: "ΠΗΓ ΑΝ κciποτ~ στΥιν κ~λό6.α. του' MeytilJJU 'ΑρσενΙου, 

γ~α.νά.συνoμ~λ -ήσουν -μ~-ζΙ του, δ Π α.τριά.ρχ-ης θε6φ~λo~ χι' 

δ "Επα.ρχος tij; Άλεξα.νΟρεΙα.ς. Τον παιρ~ά,λεσ(tV λo~π'όν,να. 

τους εlπij κα.νέ'lα. ώψέλψ~o 1,6γο,., 

- "Αν σα-ς πω, δίνετε όπόσχεσ-η πώς θ& τον τ-ηρήσετε; 

'εΤπε δ μέγα.ς rΗσuχ.~σϊ:~ς.1 

-,Να.Ι, εχε~; το λόγό μα-ς, του ci.ποκρΙθΎlκιΧ,ν έκεΤ'lo~. 
6 ' - .., ~- ' θ ,e , δΑ" 

τ τε α.κου,στε κα.λα., tm.O'J μ~ ετε 'πω; '.υρ~σκετε-' ~, 

ά.μα.ρτωλός ΆρσΙνιος, φευγετε ρx.κρ~α. καιΙ μή'l έπιχεΙΡ~ί~ε 

'1α. κουΟεντιά.ζετεμα.ζ! του. 

'ΟΕ έ.πΙσημo~ έπ~σ-ι.επ:-:α.~, oχ~ μό'JΟ .δε δuσα.ρεστηθήκ~Υε, 

ιiλλα. ~Oειξ;α.ν τον θα.tι.μα.σμό τους Ύ~α.· τl) μεγά,λYJ τα.πειν,tJiσ-η 

. τοΟ Γέροντος. 

* * *
 
ΕΝΑΣ ν:έος ~ής 'ltfr(IE να. hrct~ κάntoιxw .Γέ-

.ρ~ έ;ο-ημΙ:τ"η. -Πώ.ςπ;εpνdς ~α-, τΟν p~. 

-, Π ολυ a.σχ-ημα. πα.ιΟΙ μου. 

- Για.τΙ, 'A~a; , 
-"Εχω aαopιXy'W. χρόνιαι έΟώ, άποκριθ-ηκε, δ Γέροντα.; 

στενά.ζo'lτ~ς 6α.'θε ι&. , ΠΟ,υ οεν, κά,νω τΙπ,οτε '&~Xoι:1πό -ro νάι 

κα.τα.pι~μα.ι ?G&.θε μέρα. το'l ι.οιο ,μου τον έια.~τό, ά-φόΌ σΤ1] .'ICpO
σευχΎι, που κ&.νω, λέω στό θεό: «:έπικα.~&.pα.τo~ ο! έκκλιν'όν-
τες ι&πο των έντολών σου;,). , 

Ά'Κοόοντα.ς τον 'ΕρημΙτ"η '1α. μtλά,YJ Ιτσι γι& τον έα.υτό 
του, θα.υμ.α.σε τ'ήν τα.πεtνοοUν!1 του δ νέος xt' &.πoφ&..,~σε ν~ 

τον μιμηθ-η. 

* * *
 
ΕΙΠΕ δ ~ςMα.τώ-ης. Τρετς Υέρόντες πijrα.1 στόν 

&6όd Π ωΡνοότιον, τον λεγόμενον Keepαla, Ύ~& .ν& του; :πη 
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'XcXti"~' Κα-Ι 'tou; λέΎε~ δ γέρωΥ. ΤΙ θέλετε '1& σ&ς πω, 'ltYEU
μαιτtκό, 1Ί σωμ.~τ~χό; ΤσΟ AtyOU'l. Π νεuμα.Τ!f.(ό. K~Ι τού; λέ.. 
Ύε~ δ γέρων. - Π ηγ~Ινετε, ~Ύιχ.π~σα.τε τήν θλtψι πa.ρά. τήν 

&.ΥcXπαuσt καιι τ'ήν &.τΙμωσt πιχ.ρά. τψοόξαιν' κ.α.ι το ,,& οΙνετ& 

παιρα. νάι παιΙΡΥ,ετε. 

* * * 
ΕΙίΠΕ δ ά,66α.ς Δα.Υt~λ, δτ~ μaς οt1Jrήθηκε δ &β6dς 

'Ap~έy~σς 0ηθεΥ γtα. κά.ποtον V-Aoν, ά,λλ& ατή ν ΠΡ~Ύ1J4τtκ6

τητα. έπpόκ:ε~τo περΙ τοσ ~olou. (Ότt, έΥώ 'ΚάιθόταΥ κά.ποtο; .'.; 

γέρος στο κελλΙ tou, !'Κσuσε μtrt. φωΥ1Ί '1& τοσ Ai'YJ: «'Έλα. 

νά. σοσ ,οεΙξω τΙ mνouν οΙ !νθρωποι». Σηκώ&ηκε λοtπον έ

κείΥος κα! 6γiΊκε άιμ;έσως Ακ του κ,ελλΙοt) του !ξω. Τότε τον 

ώ01rrησε TJ ψω~.η σ' εΥα. τόπο καιΙ τοσ lοειξε κ,ά.ΠΟΙΟΥ ΑΙθΙ

οπαι ΟΠΟU !κ,ο'6ε ξόλιχ. κ,a.ι !κσ.Υε εΥ« μεΎιiλ~ φορτ!ο. Πpoσπ~

θοσσε δέ '1& τό σ1Jχώση κ.ιχ.Ι '1& τό φορτωθη, αλλά. δέΥ ιιπο

ροσσ:ε. Κιχ.Ι ά,ΥΤΙ '1« τό .ξ~λaφp~η, α.υτό; h.~ε έκ. v€ou ξύ.λσ. 

κα.ι τα. πρόσθεσε στο "ψορτ!ο.Κ«Ι σ.t>τo .!γΙΥετο !πΙ G>p~ πoλλ~. 

Κα.Ι προχωρ,ώντ«ς 'ittb πέριχ., του lοειξε εΥιχ. &'1θρωπο, δποu 

στεκότα.Υ πλά.τ σ' Ιν,α. πηγιΧ.Οι κ,σ.Ι ά,ΥτλοΟσε 'Ιερό. Άλλάι το 

&Οεισ.ζε σέ μιά. στέρνα ολο τρόπε; κα.Ι lτσι το ν·ερό ξ ιχ.Υά.

πεψτε στο 'itoηyιiot. Κα.ι του λέγεt πά.λι: «'Έλιχ. κ..α.Ι θ'ά. αoti 

οεΙξω &'κόμη 'Xιάott !λλο». K~Ι 6λέπει IΥα, να.ό 'X4t 000 κα.

&'λλά.ρηΟες πού 6σ.στof}σ«ν IΥιχ. ξΌλο, δ κa.θέΥα.; ΙΙπό μ,ιΔ !κ,Ρ'YJ 

tou. 'Ήθελσ.ν οέ να. εlσέλθοuν έΥτός τοσ y~σ δια. της 'ltUA'YJ; 
κ,α.Ι οέν μ.πopoOO~ν, για.τΙ κριχ.τοσσα.ν τό ξύλο πλάιγια.. Δέν 

έτ~πεΙ Υω,lε οέ ,δ ενα.ς ΤΟΥ !α.υτόν tou στΟ-I &,λλο ώστε 'ίά του 

πα.pιχ.χωp~σ-η '1& 'itEpάoaEt πρωτος, καιΙ να. πά.ρη lτσι τό ξύλο 

τ~'1 πρεποόμεΥ-η θέ~ι. Κα. Ι Ot~ τοστ-ο 'Πιχ.ρέμεινα,ν l,ςω του 

YιCLOυ. 

- AτYtoΙ λέγει 1ι φω'ί'ή, ε!Υιχ.ι OcrOt Τήροσν στ~σι όπε

prrP«Y1J νομΙζοντιχ.ς ότι !τσι πpέπε~ να. π?~τΤΌUΥ, χωpΙ~ ν& 
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·τ~πε~ ,;ών~'ί-:α.~; 'ία. a~ορΗώ'ί~'J'ί -:0'1 έ«υτόΥ ,,:~υ; κα.t'i& 6~8!

~oυν τον ταπιεtνΟΥ ερόμ~,; του ·Xp~στoσ.· ΚαΙ μένουν έκτο; 

τi1ς6α.σ~λεΙ~ς του θεοσ. 

'Όσο y~α. κείνον ποu εκ06ε ξύλα, πp6κε~τα~ περΙ &''1
' '! λ' . ~ λ6 Κ ~ , Ι' ,θ ρωπο'.) που ε να.t πο u .αι:μαρτω ;. α, cx.ντ νr:ι. μετανζ)-ηση, 

α.ότΟς προσθέτεt &μα.ρτΙες στΙς &.μ~ρτΙε~ του. Τέλος, έκε!'Ιο; 

biou l&(ooζe 'ί'ερο &πό το π'-ηyιXo~'~ α.νθρωΠος eΤ'fCX~ ποu πράιτ

τε~ ,μέν καλα. εργαι, &.λλ~ έ.πε~oη τα. Exet lloAuvet με κα.Κές 

προθέσεtς, εχαισε καΙ τα. καιλ~ εΡΥα καΙ τον μt-dθό του. 

Π ρέπεt λo~πoν να. yp1jyopfl κάιθε &'1θρωπο; σ' δλα. του 

τ~ lpyσo, ώστε να. μην π-ηγσ.ί'Ι-η δ κ6π6ς του χαμΙ'Ιος. 

* * *
 
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ, δ μσ.θητ~; τοσ '.Α66α. Πα.όλου, ")τα'l 

π.α.ριΧΟεtγμσ. όπ~κo-ης. ΟΕ Παιτέρες Οt-ηΥοU'lτα.t yt' αυτό'l το 

&.χόλοU'θο περ~στcxτtχο: 

ΛΙγο π~ό πέρα aπό τή'l ιχια.λό6α τους 6Ρtσκότcxν μtα. σ'ίt-η

AtιX, ποu εΤχε ψωλιά.σεt μέσσ. μ~α. uCXtνcx. Mta. μέρα. ε!:οε, δ 

Γέροντας έκε! γύρω ψuτρωμέ'Iσ. &.ΥΡtζ)κρεμμόιΟ~« xt' l~τε~λε 

τον ΊωιΧΥ.ν1j να. τα. ξερρtιζώσ1j, γtα. '1α. τα. μ.σ.Υεtpέψοu'l. 

- ΤΙ να. κά.'1ω, ~Ά66αι, a,y τόχ-η xcxl ογή iJ ϋα.t'lCX; ρώ

τησε δ νέος . 
.- Δέσε 't1j'l κα.Ι .φέρε 't1jν έδώ, ε!πε στ' &.στεΙσ. δ Γέ

ροντcxς. 

ΠilΎε δ κσ.λΟς Uποτ«κτtκος να. κάινη Τ~'1 προσΤCXΎή 
τοσ Γέροντό; 'tou. Μά., 'XcxHili; ":'0 πρό.6λεψε, του έπετέθηκε 

φepνtκα. το φo6~ρo θ-ηρΙο. ~o νέο;, δχ~ μόνοοέ 8eιAtcxae, 
&.λλ' ωρμ-ησε νά. το Ciσ1j. Τότε lytνe τοστο το 'Μρά.δοξο: 

ΆντΙ '1& ψ061Jθ>ij δ όποτ,α:Χτtκός, φοόήθηκε το θηρΙο κ~' 1
τρεχε στή'l εΡΎΙμο .να. awHij. ~o Ίωάι'l'/'YJς το κυ'/'ήγησε ξω

πΙσω xcxt φώναζε: 

-ΣτΜου λοtπό,l. ~o '~άς .μου πρόστ'αξε να σε δέσω. 

79 



, 

trratE?~ «πό 'πολυ κόπο, Ιφτα.σε τ/ν δ«~'ί~, τη" ,!Οεσε 

:. κ~ι' τ'ήν ε1>ερέ!1.τό ΓΙΡΟΥΤά. Τ,ου. 'Εκείνος ,στο με~ξυ .ciν~

συχο;, που ~oλεπε ν' a-PY1J, ε!χε OyYj. π.~Olξω να. τον QΙWiXY

·τ~σrι. ΤόΥ εΤοε, τότε 'ίά. ·ερχετα.ι, ψ.έpνoντ~; πίσω του δεμένο 

. ":0 θ'11ΡΙΟ, κ~ι. θαυμ~σε τΥ) δυνσ.μι 'τYj;Wtα.κο~.;. 

,2 ' .• ΣΤ9ν "ιωά.νν'η .Ο,μω; οΘ',ι ,lδε~ξε κ(X,μμΙ~ ·lκ~ληξt. Άν.τ~

. :θε-:·χ ,μά.λ~~~, Y~~ '!,~ -:δν .~~πε~'1ώσYJ,. 't:οUφ.ώνα.ξε οijθ~'I 

.:,' ~U·Ij:t'YJPιX. : 
...........'λ>Ιόη-:ε, ·ΎΙ.~Τ! εψ~pε; ~8ώ ΤΟ.στο'l, τόν λυ~σ~σμένo 

"'JaxulO; 
"Ελυσσ.ν ;~τ.~!.' ~o ,a.Ύρtο θηρ{ο .καιΙ.. τό &φ'11σ~ν .έλεόθερο 

'I~ "(tJ.p!aYJ στ~ φωλιιΧ. του. 

* * *
 
. . Ο ~.\MEPIMNOΣ μο'l,αιχος που εxε~ yEutij' τή 'γλόy.ιCX 

τijς ciκτημοoU''I'Yj;, λέγει κa.ποιtJ; Πα.τηρ, 'IΌ~ώ'θη σ!ν 6ίi

ρο; περιττό Κ,α.ι. το ρά.σο &.κόρ'1] που φορεί κ~Ι το λσwγ-ήνι 

του νερου 'ΠΟ,υ Ιχε~ στό κελλΙ του, -γι·α.τΙ χι" ·aότα. κι:χ.μμιά. 

'-φορά. τοσ &.π~~χoλoυν 'τό νου 'του. 

* * *
 
ΛΕΝΕ γιιΧ. κ&.πo~o Γέροντα.., πώς εοεΙΧΥε έξα.tρετικ.Y) 

a-ΥιΧπη σ' txe!νou; 'ποu τόν κ~τaψρoνoυσ~y κ.ι:χ.ι με. κά.θε τρό
πο τον ά.τΙμ«ζ~ν., ~ .. ' ,.... -

AQtol ε!νι:χ.ι· φΊλοi' μα.;, συνήθιζε 'ιΥ.ιΧ, 'λέγη· γιcxτι. μ~ 

δδηγ~.υyε στ/ο τα.πεΙνωσ~. Έκείνοι που μα.ς τιμοσ'l κ.α.Ι· μ:a; 

'έγκωμια.ζουν ζ ημιώνουν τ'ήν Φuχ'ή .μα-;. -Το λέει xd.t -IJ Γρ~

φ-ή: .«οΙ μ.a.~ρΙζO'lτε; δμα.ς, πλα.ινωσι'l δt.'i:d;». 

* * *
 
ΟΤΑΝ σηκωνεσα.ι .ciπό το στρωμα., &,;οελφέ, ~υ

.λ,εόει κά.πoμ~; :~'έρων, λέγε aτόν' !cιu-:c6 σου: ,Σώμ~,&ρxιi
σου γ~~ 'Ιά. τρα.φYj;. Ψυχή, νi']ψε γ~& ν~ qω.θ~ . 

. . ;. 
'.* *, * 
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'ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ξέ.wι μ.ο'Λα-χοι 1Γ:yrrα-y 'Κά.π~ n σuμ.βoo

λε'uτιoQy τόν fιΟσιό Π~ώ. 1:0 αtιPώΤo; ~ Yt1pOε~, δ Sιεό

τερ.ο; έντελω; &.ικ.τ~μων, δ τρΙτιος εΙχε &,φι..ερώr.1ει τον ωUΙΤό 

του στ;-ην έξU~Ύ)ρέτησt των γερόντων χα.Ι &.σθενων, Κια.Ι δ 

-:έ-cα.ρtο;, 'ιjτ.α.ν εΤκοσι χρόινι« όποτα.κτικό;. 

Σd.'I !Κ<Jοοε τΙ; άιρετές τους ό fιΟσι..ος, τ,ου; εΙπε σ.ύτ:~ 

τ& λ6για.: 

-τοστος έδω δ τελεuτα.!ος aa; εχει <5λους ξ.επεράισει, 

Ύ~ΤΙ έσε!; ο! &λλοι ο,τι κά.νετε, το κά.νετε μέ το. &έλημάι 

σα.ς. ~Eνώ α.ύτΟς κά.Ηε .μέρα. θυσι&ζει το δικό του κα.!, χωρΙς 

&λλο, θα στ&.-ζ"fJ α.Τμα. 'ή κα.ρδιάι 'tou. Γι~ ·«ύτΟ· o~ κα.λοΙ όπο

τα.'Κτ~κoΙ συγκα.τ-α.λέγοντα.ι .μέ τους δρ'ολογΎ)τα.ς 't'i); ΠΙστεω;. 

* * *
 
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ a"J έκείΥΟΥ ΠοU 't?rI τ~μ~Oν πιο Π<jλυ &πο 

τ-ην dξΙ« του, λέγει κriποιο; Πα.τήρ. Ι:Η φυχικ'ή ζΎ)μΙα. που 

πα.θα.Ινει εΙν.α.ι ά,νεπα.νόρθωτη. Εοτυχισμένος έκε!νος που κ«.

τwpρονε!τctι &πο τους aνθρώπoυς' γιατΙ τον περ,ιμ.ένει δόξα. 

στον Ούρα.νό. 

* * *
 
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ στον a'lθρωπο, που 'ή φήμη του ξε'Περ'. 

va τΙς πράιξεις 'tou, ελεγε κά.ποιος Γέροντας. 

K~Ι !λλοτε πάιλι: 

-Μήν &'ποepεuγ"fJ;, 48ελψέ, τήν κα.ταψρόνια.. 

* * *
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ τ«..πεΙ'ίωσις, ~A6tja.; ρώτησαΥ xri1t~O'! Γέ

ροντα. οΙ' &JδελφοΙ τ-ης σΚ~'Τ"fJς. 

-Τα.πείνωσις, πα.ιδιάι μου, ά,ποχρΙ&"fJκε ΙκείΎος, είναι 

να <JOU φτa;Ιξ~ δ α.λλος κα.Ι ,συ '1& τον σuγχωρέ~ς πα.ρευ

θ~, χωρΙς γα. περtμέν"fJ; να. σοσ ζητήση συγγνώμ'η. 

Πtό σUντoμo δρόμο για τον Ούρα.νό &..πΟ τ'ή'l τα.πεινο

σUν-η' δέ μ.πο·ρε!ς να. 6ρ'i)ς, lλεγε ά.λλος ΠαΠjρ. 
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ΟΠΟΙΟΣ έ'7tα,tΥεί μ-πιροστ&. "ΟΟι) !Νθρωπα, Ιλεγ.ε κ&.ποt

o~ Γέροντα,ς, τον πα.ρα,ΟΙ:νε, στο ot&.60lo γtά. νά. τον πολεμ.&.-η. 

* * *
 
,Ο,Π,ΟIΙΟΣ ΕΛΕΕΙ τόν ά8ελψόν' του, .λέΥ.ε·t ~ας Πα

τ~ρ, πρέπει νά. το κά.ν-η σάιν νά. έλεη τον !OtO τόν έ·α.υτό 

"tou. Αόιτ-η 'ή έλετιμ,ο'σόν-η πλ'ησtά.ζεt τόν ιiV'θρωιπo πρός τόΥ 

θεόν. 

* * *
 
rnAPXOrN &νθρωποt, ελεγε ενα,ς Γέροντα,;, πού ένώ 

ε!να" π,ρόθ.1Jμοt ν~ οΙνουν ιέλειημοσόν-η στού; πτωχοό;, δ πο

νιηρός ταύ; κά.νει 'ίά &κρtοολαγοuν στά. ilάoxtatιx, γ~ά. νά. 

του; <iψιxtpi) τό μ-tσθό Τ1]ζ άγα,θoεpΎΙ,α,~. 

'Έτuχε ν« !πtσκεφθώ κ&.ποτε ενα. φίλο μοΙ,) ΙερΙΙΧ, τ/,ν 

'ήμέρ« πουμο[ρ.α,ζε !λε-ημοσόν-η ο,,:ους πτωχους τής ένo?ίσ.~ 
ΤΗ θ \' , \' ~ ,tau. Ρ ε κα.τα, croμ.πτωσt μtσ. πτωχιη χιηρα, και\, πα.ρεκα.

λεσε νά. τιη; Οώ·σιη λίγο σtτ&.ρt. 

-Φέρε το σα,κκοόλ, νά. σου Οά.λω, 'tij; εΤπε δ εερεός. 

Ι:Η Ύuν~Ικα, το 'lψερε. 

-Πολύ μεγ&.λο e!vcxt, εύλor1J·μέν'η, ti'}~ εΙπε κ&.πως 

&;πότομα δ ψΙλος μοu. 

'Εκε~Y'YJ lytve κα,τσ.κόκκ, Y1J ά.πο την ντροπή της, ίσως 

ytJXtt -ητο χι' ενια.ς ξένος μπροστά. στ-ην προσ60λή. Σά.ν lφu

γε ρώτησα. το φίλο μου: 

----Δε μοσ λές, Π ά,τερ , το 'ltOul'Ylae; στή Ύuνα.Ικα. .το 

οtτ&.ρt; 

-~.Aψoυ λοtπον .ητα,ν tλε-ημοσόν'η, τοΟ εΤπα., ποΙα. 1] 
&'νά.τχη ν' &'κρt60εξετά.ζ 'ης το μέτρο κα.Ι νά. λUΠ'ήσης τ/ epτω

χ'ή; Μijςξχνa.ς 4λλωστε τά. λόγf4 τοσ μιχκαρΙου Πα,όλou, 

~Ιλα.ρOν Ύ(φ δότ-ην &'γιCXΠa. δ θεός». 

* * *
 
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ πού δ 'A6Od; Λώτ ilw.v νέας 'Xt~ d.pxri
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ρ~oς σ~rιν ,&σκrιτ~κ~ ζω/ι' δ 'Λοο:Ζ; :-Iω~ήφ, δ Γέρον::i;:,~t)U:? 
~~ \'" Ρ'" ,

τοσ t:;o~Y~ συχ,lΧ ~υ:Ύj ~η j!J:.ιΟCιUJ.η: 

-Δέ θα γ[,1Ύj; πo~ε κ~λό;' Moν~χ6;, ~Oσ ελεγΖ, iv οεν 
'!::' ' ~ e ' ... , "'ό - ,
u~~~"fjP"ΓjjTJ; ~joZ~tTj jΤ1jΊ Κ~P(;~X j~'J :'>'1 ψΙ- γχ -:η; ϊ:~jτε

ως. ΑότΎι θ~ σε ςΡωτΙζ"η να περιφΡΟ'lΎj; τιμ.ες κι:χ.Ι &'να.π.α.ό

σεις. Ν ~ x661j; τά. θελ rιμ.σ.,,:ά. σου κσ.Ι ν~ ψυλά.ττ"η; δλε; γε

y~xG); τΙς θεί~ς έντολέ;. 

* * *
 
στΑΝ ΕΛΕΗΣΗΣ ΤΟΥ ϊ::ωχ~ iδεί.:ρό ~~'), σ!Jμ60U

λεόει δ ~...-\66~; ~llj~Tx;, μ~ το'ι ψω·lά.ςTJ; ΥΧ ,σε 60YJ O fι 7fJ 
,~ λ ' , \ .., , θ' - , . ,

στ-η ·oou ε~α. σο'), Y~'J. 'i'J. μη xσojYj; το μια Q της ~υεργεαια.ς. 
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κεΦλλλlΟΝ εl<ΤΟΝ 

ΑΓΑΠΗΤΕ, να. μ1] πιστεUTJ; εΙ; τ~ &'παιΤ'Ίλα. ονε'φιχ, 

~~ότι πολλού; ,έf':λά.ΥεσcxναιUτα. τα. ονεφιχ καιΙ έξέπε"α,ν oε~

νώ; δσοι έστ'ήριξαιν τα.ς έλπΙ8αις των εΙ; αδτάι. "'Α; σκεφθώ

με'ν εΙ; πo~ μέτρα. &'ρεΤi'jς έφθάιοο.j:ε'l, w7t! να. &'ξιωθώμεν 

να. ΙΟω.μεν κ.~ι δπταισΙιχς σ..πέλων; 

ΑΔΕΛΦΟΙ :ΜΟΥ, α.ς λιi6ωμεν δπ') δΦει μας ιχότού; 

πού πα.ρΙστα.ΥΤΙΧΙ .ένώ1'tΙOν ιέπιγεΙου 6«σιλέως καιΙ Uπ'Ίρετoσν 

θρόνον '8ινη:t'oσ cXνθρώπου, οια. ν~ πα.pαOειrματισθώμενμέ πό

σηΥ. εόλ~6ε~'I' κα.Ι ψό60ν Ο'τέχ;<:>υΥ!μπρός εΙς τόΥ: 6aσ~λέια. τωιΥ. 

~~ν λοt1tόν έ:κε!yo~ στΙκοΥτCX~ μετ& τotαότ~ς ιΠροσοχi'jς καΙ 
σε6α..σμ.οσ, οέν lχομεν OOtοχρέωσιν κα.! "ήμε!; δσ&..κις Ιστιiμε

θα. tvώπtσΥ τοσ ουριχνΙou ~σιλέως, '1& πα.ριστ4ρ'εθιχ μετ& epό

60υ κ~Ι σεμ;ν6τιητος; "'Ας -προσέχωμεν 'λοιπόν τούς !aυτους 

i';	 
μαι; 'Κli.ί άς μ'ή περtε.ργα.ζώμεθα. μέ ciotιiνtpoπcx 6λέμμαιτa. τα. 

! ; 

,: 
'	 

προκεΙμενιχ εΙς 'ήμα.ς μοοτ'ήρια του Δεσποτικοσ Σώμαιτος και! 

Α!μσ.τος. 

Δ~όιτt έ&ν δ Μωοσi'j; 'οέν έτολμοοοε καιΙ ν~ σκεψθ'i} d.κό

μιη ιπερΙ τοσ λαιλοσντος 'εΙς α.Uτόν θεού, π6σον .μa.λλQν 'ήμε!ς 

lχομεν OOtοχρέωσt;,1 ν~ σuμμ(X;ζευωμεν τ'ήν σκΙψιν ,1-'4; 'X~Ι 

ρ;ετα. οέους, όφειλομέΥου εΙς τ'ήν σuναΙσθφιν ti'j; πα.ρουσΙαις 

τοσ θεοϋ, να, π.α.ριστά.μεθcx κα.τ~ τ'ήν ώραιν τi'jς θεΙιχς μuστα

γωγΙαις; ΕΙν«ι Ύραιμμένο'l" «α.δτούς πού μέ οοξάιζouν Μ τούς 
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Ooζά,~ω· έκεtνος που μέ περιψρονεΤ, θιΧά.τιμΙΧ~i)>>. Σu οε·" 

οιχ!ωςώς !Υθρωπος σκέπτεσιχι Κι:χί πολυπρ.ιχΎμονεΤ; δ;ά τ~; 

σκέψεως, &νώ :'ΕκεΤνος ώ; .θεός, γνω,ρίζει τιΧ όά.θ11 τi'j; κιχρ" 

o~a; σου κιχ! τά.; σκέψεις σου· ϊδιό-;ι «οέν όπ~ρχει οΟΟέν κτι

σμιχ ι&ψ,ιχνές ένώπιον του θεοσ». 

* * *
 
ΠΡΌΣΕΧΕ ci8ελφέ, 8ιότι τους ά.γωνιζομένου; 8ιιΧ τήν 

ά.ρε't'ήν, οιχφόρως πολεμει δ' έχθρός. 'Έτσι, προτοσ μέν '14 
8~ιxπ~χθ~ 1J ά.μ~pτΙιx, δ &χθρό; τ~ν 1W.ροοοιά,ζει στό μ~τ~ 

τους ένώπιόν τους ώ; κά,τι τό ι:~O«μ~.νό· μ&.λ~στιx 8έ τ'ή·ν 

σιχρκικήν &.μιχρτΙοον κ.a.ι iΊ8oν-ην τοοο πολυ την σμιχρόνει 

ένώπιόν των, ιi>στε στόν πολεμοu.μενον ciοελψόν νάι φιχ !ν ε τα. ι 

ΟΤΙ .8έν 8Ι!1ιψέρει &πό τό τ~ς πρά.ξεως έ'ΚεΙνου 1COU ρ.Ιχ~ει 

ε,l« πO'tηρι νερό στό ΙΜψο;. 

ΜετιΧ δμως τήν :Oιά,πρ.tXξ!ν τ-η; τήν ά.νυψώνει· φο6εράι 
l' -s.' ~ , , ,
~~ti>ΠΙOν του (hμα.ρτ~σΙΧ'Jτος, U"ημιουργωvτας μυρtα, κυμα;τιχ 

λογισμών, ώστε &ψοσ 'σκοτΙσή τόν λογισμό 'Ι του dJδελφoσ νάι 

τό ρΙξΥΙ έν συνεχεΙ~ εΙ; τον κρημνον τ~; &:ΠΟΥνώσεως. 

Π,ρογνωρΙζων λΟ'ιπον ά.γΙΧΠ1Jτέ τΙ; μ"ηχa.Υ.έ; .ιχότέ; τοσ 

έχθροσ, πρόσεχεμ'iJ &..πα.τ~θil; όπ' ιxtkou Κ4Ι ci.p4pτ-φ-η ς.. 

'Έά.'! οέν πέση; εΙ; κ<tμJ.-ιί.α.ν πτωσΙΥ κιχΙ ciμ4?tΙ~ΥΙ, μή πιχ

ρ&.μενε εΙ; .ιxότiJν, d,πελπισθεΙς οιιΧ t1jv σωΤ1JΡ!ιχν σου, d,λλ' 

ιέγερΙθεΙς !Π~"XOιλέσoυ τον Κόριον ;κ·ιχΙ 'θεόν σου ~Ι e~ σέ aur.. 
χωρ-ήσ-η, 8ιότι δ ΔέσπόΤ1j; μα,; εΙΥΙΧΙ έλε-ήμων καΙ μιχ'Κρόθυ

μος -κ«ί πολυέλεος, mt του; μετιχνοοσντιχς γνησΙω; οέν 4πο;, 

στρΙψετα,ι, &.λλ& μετά χιχρ&; κ«Ι εόθός 6πo8έχε~ι. 

'Ότιχν λοιπόν σοσ ΦιθupΙζ'Y] δ !χθρος δτι tχ&.θης, δέν. 

8όνιχσαι πλέον νά. σωθης, εΙπέ προς ιχότόν: 1γώ lχω θεόν 

·ευσπλα.ΎΧΥOV x~Ι μακ.ρόθυμον, 8έν d.πελπΙζο.lJ4~ ot& ti)v 
σωΤ1JρΙαν ρ:ου. Κα.Ι τοστο διότt ιχότο; ποό μα-ς Stέ'ttXξε '1& 
συγχωρωμεν τ~ ΠΙΧΡ«Π'τώμιχτα τοΟ «θελφοσ μ:ι~ δσά.κ~ς με



τα.νοεΤ, o~λrxΌ'ή πά.ντοτε, πολu περ~σσότερoν θ~ σUΎχωρ1ι~ 

τ&; ά.μια.ρτΙ«ς των δλοψόχω; πρός Αυτόν έπιστρ~ψόyτων. K~! 
%.- " χα..ρ, ~Ί - θ - θ' , α.πι;~ 1. - δ 'Πt.l.<at με τ~ν το~εοu α. cpuy~ σου δλ εμος. 

(~AΎ. 'Εψρα;!μ) 

* * *
 
ΠΕΡ...L\.ΣΕ κά.ποτε ά.πό τό λΟΎισμό του MEyriAOU Άν~ 

'twvlou σέ τΙνος τά.χα. ά.γΙοu μέτρα. ν~ είχε cptricrEt. ~o θεός 

Ομω.ς, ποu -ηθελε ν~ ~oυ τα.πεινώσ~ τό λογισμό, του ψ<Χνέρωσε 

μιά νUχtα. στ' ονεφό το!) πω; κα.λότ~ρό; 'tOU ijτα.ν δ μπα.λω~ 
, , "'" t, , ζ , t, , ~ ό 

μα.τ-ης, ΠΟ1) ειχε εν.σ.. μ~χρoμα.y.cι ο σ εΥα. π,α.ρα.μεροuρ μο 

τ-ης 'Aλεξα.~·ρεΙα.ς. 

Μόλις ξ~μέρωσε, δ- UΟσ~Ο;Π1]ρε τΟ·ρα.:6δάικι ·tou· κσ..c. 

ξεκΙν~σε γι&. τ/ν πόλ~. 'Ήθελε νχ γνωρ!ση ά.πό κoντ~ τον 
, λ" ,,~ - , " Μ' λλ'περιφ"ημο μπα. ωμα.τη κα.ι να. tUΎJ τις α.ρετες του. ,J.; ε πο ·11 

ouaXOAlrx ά.ν·α.κάιλυψε το μα.γα.ζάικι -cou, μΠ.ijκε μ έσ<Χ , κά.θtσε 

πλά.ϊ τουστον πάγκο κ~' α.ρχι,σε νά. ΤΟΥ ρωτ~. Ύ~ά τ/ ζωΎ] 

tou.
 
~O·.$· '" .., 1t θ ' ... , -' ~ ...


α.Πλοικος "Uιιν ρωπος,πο!) οε 'i:.OU ΠΎJγα.t'lε ό vou; ποt:. 

ος μποροσσε να. ήτ~'1 έκε!νο; δ yipo- Kα.~6γερo~ oπou -nABe 
τόσο ξaψ'lικ~ y~ τόν έξετά.σYj, χωρΙς νCι.. πά.Ρ"η τ~ μά.τια. του 
-'.' 1. ' , , ) -, 'θ -'-' -'- ,
α.πο ~υ πα.ποuτσ~ ποu μπα. "ωνε, τo~α.πoκp.ιηκε ~?γα..;, α.ργα. 

ι:ε ιηρεμΙα.. 

-Δέ ξέρω, 'Α66α. μου, να. εχω κά.Yε~ 1tote κα.'lένtJ.. και

λό. Κά.θέ πρωt σηκώνομαιι, κά.'1ω Τ~Ί προσεuχή μoou κ~' ά..ρ~ 

χΙζω Πι δουλειά. .μoou. Λέω δμω; πρ<1>-cα. στο λογι·σμό μου, 

πως ολοι οί α.νθρωποt σ~ cχό;~ τ~ν π6λt,&'πδ ΤΟΥ π~ό μtκρο 

ως τον htO μεγ·Χλο, θχ σωθ~Oν κ~Ι :-ιό·ι? iγώ θ~ κα.-cα.δtκ~

στω γ~~ τις πολλές 'μου riμα..ρτΙε;. K~ 'Οτα.'1 το 6ρά-δ!) π&.ω 

ν~ Πλα.Ύ~ciσω, πά.λt το ϊο'Ιο cruλλογ!ζο.μ.cι~. 

~o «Όσιος σrj.κώθΎJκε μέθα.uμ~σι:6, ΤΟ') ά;γκiλ~Με, ,,;;ον 

ψΙλησε, κα-Ι τοσ εΙπε μ! σuγκ!νYjσι: 
~, ,ι- λ' - 2! "1." , ~ ' 

~.-...t)_, α.:οε ψε 1-1.-01), σΓJ.ΊΚ~λuς ·-εμ~o.p.o;, κε.ρυ~σ~.~ τον 
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* * * 
ΤΟ ΑΝ,θΟ-Σ erya;~ άιπια.ρχη τijς )(;~ρπoφoρΙιxς, Υιρciψε~ δ 

~Γ\_ "~.N\' , .$, .".- ", - , ~o
vo~O; ~ψΡ~Ψ', 'Κ~ '1 υί\,ο-cα.γη, aρχη ~ης τα.πε~νω~εως. 

τσ.πε~νόψρων εΤyα.~ κα.τ~ ΚQ.ν6να. εύπειθης δπoτιzκτ~'Κός, σέ

6 κα.ι. ιεπ~εικε~ , ' ετα.~ μικρου;"'λ'μεΥα. ους κι " εχει " κα.ι. κ-α. λ ωσυ-ν'η .. 

* * * 
ΚΑΠ'ΟΙΟΣ α.δελφOςρωτoσ~ε ενα.ν από τούς μεΥιΧλους 

Γέροντ.α.ς, τΙ εΤνα.~ τ'α..πεινοψρο~Uνll. 

-Τα.πειγaφ.ρο~Uνll, τέκνον μου, εΤν«~ νά. vottb'&rj; πά.ν

ΤΟΤΕ τον έ~~:6 ~o~ ά.μα.ρ:ωλδ 'Κ~ι χε~pότερo ά.π" όλους τούς 

&νθρωπους, έξήγ"ησε δ Γέροντα.;. E[να.~l:εyά.λo κατόρθωμα. 

α.ότΟ κα..Ι ,Oόσκ~λ? Μπο.ρεί; δμως νά. --:0 απ ο κ.τ'ήση ς , 6ά.ζον
τα-ς τον '!α.υτ6 σo~ σέα.κα:,:ιΧπ.α.υστο κόπο. 

' ΜCιt πως 

σου χεφότερο 
~ ....J.B

-.J.'J.~ ε 

'" ει ψχ~ ..... ,ουΊ'''ΤΟΊ 't:.l ' να. ο ε'π-η; ... -δ~αpχως Q.t J.τ ν f:.cxutU 

ά.π' δλo~ς; ιiπ6pη~ε δ α..θελφός. 
'βλ' , , -".. '" " 

Ία. εΠllς τα. προ:ερημ" t.α. -:ων α.λλων κα.ι Τ!Χι 

~, ,... , ζ' 'θ' )', ,
utx!Xι σου σψα.λμια.τα κ~ι 'YI:ε~ κα. ε μ.ερ" γι α.l)Τα. συΎχωΡ"ησ~ 

&.πό τον θεό, κα.t θά. i:δ Χ7. :opθώ~-ης, ~μ,OoόλεΨε δ cιO σιoς . 

* * * 
rllAPxorN α.,/θιρωποι, ελεγΕ δ Μέγα.ς "Αντωνιος, 

πού ιέξαrιτλ'ήσα.νε όλες τους τΙς σωμα.τικές δυνά.μεις σέ όπερ

6oλ~'Κη ά.σΚ'ησ~ κι" έπειοη tou; ελειψε Ύj διά.κρι~ι, δέν κ.α.τωρ

θωσα.ν '1~ πλησιά.σουν τον θεό. 

* * * 
ΜΕΙΓAΛfTEPH ά.πο δλες τΙς &.ρετές όνομά.ζουν οΙ Π«

τέρες τ'ήν Οιά.'Κρισι. 

* * * 
Ι''';. 
i .' 

ΓΙιΟΡΤΗ yι~ τον πνευμα.τιχΟ !νθιρωπο, γρ !iφε ι δ ''0_
ι 
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" ,"" δ Σϋρος, εΙy~ι Yj τ-ήρ-ησις τ~ θεΙωΥ !Υτολων 

,{Ό:,'_ΆΆ·"~ί-πσ,p'11ΎOPΙσ, του fJ ι1ποχ-η &.πό τό κακ6~ Καόχ-ημιΧ. του δ 
-;' Ά· φόβος του θεοϋ χιχt ΠfXhΎματικ-ή του εUψρ~ό'Yη iJ 'ijμέΡα. πού 

θ~ τόΥ Πιροσκαλέσ-η δ Οόρr;;νtος B~<nλεύ; ΥιΧ 'X,λ'1)ρoyoμ-ή~η 

τ~ ~Ιώνι~ d.γ~θ& Του. 

* * * 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ τόϋ χοΙρου, λέγει κιΧ.ποιο; Π ιx/c1) Ρ , εΙyaι 

ΙΤσι φτιιχγμένα, πού βλέπουν ρ;όνο στ'ή γ1). Τό Τ8ιο παβιχ.!

νε~ χι' δ άΝθρωπος πού l'χει κυρtεU'θ1j ι1πό την έπιΘUμ~« των 

epcxγ-ητωv· βλέπεt ολο πρός τ~ κriτω "X,CXt οέν ε!ν«ι [Xci.vb; γιά 

τΙποτε δΦ-ηλ6ν. 

*. * * 
-ΓΙΑTi σέ τ.ρέμουν τ~ δαιμόνια., Ά6βa.; ρώτφε ~δy 

ιrOσιO ,' 'Ισ!8ωρο τον Iiηλoυσιιbτ-η χ&ποιο; νίο; μoν~Xός. 
-'Γισ..τΙ ά.φ' στου lyt;y~ κιχλόγερο;, τοα <ίποχρ!θψ.ε δ 

erΟσιος,8έν έπέ:τρε~ στό λιχ.ρυγγιχ. μου κσ..μμι& ci.~6λα;uσt. 

* * *
ΕΝ.ΑΣ σοφός -Γέρων ·8Ινει τ-η'! πιχρa.χιχ.τω σuμooυλ'ή 

στοίλ; μΟΥιχχoUς "Χ,αί. μriλtστα στούς νέo~: 

-'Απ6φευγε, &Οελφέ, ν~ tpilir'Yl; τ& ~Ύ"η't'ά tij; ~ε
σκεΙιχς σ~υ, ά.λλά πρΟ'τΙμα. τά εότελέστερ.cx καΙ εόχιιχ.ρ!στησε 

τόν θεόΥ πού σοσ στέλνει κι' <ιότά. 

* * * 
ΚkθΏΣ γόρι'ζσ..Υ μια. ·μέρα στό κεlλΙ του;, δ'"Α6όδ.; 

ΌΑγά.θω'l μέ Τ()'ί όποτ~κτt'Κό του, δ 'Ιέ?; βρηκε ατό ooρbr=-o' 

ε.'1~ φρέ~χo φ~σόλι. 

-Νά. τό ~ά.pω ~ '.MiOa.; ρώτ/σε τόν. ΓΙροντα..: ... 
. 'ΕκεΤ,Ιο; Τ~υ Ιρριξε εΥα. βλέμμα. αόιστηρό 'Xt'" ~στεp~ 

τοσ εΙπε: 

-Μήπως τό IΟιχ.λες τοσ λόγου ~υ ωτ; 
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-'Όx~, A06~. 

-.Αϊ, :6:ε πως ~~ϋ πΙρ«~~ &πο το ν~o 'πως μπορετ; 
, 1. ' . 

'ίΧ Τu πα.ρrι;; 

* * *
 
ΠΗΓΑΙΝ.Ε σ!Jχν~ δ δ~*"6~λo; α-:-η σπ-ηλ~~ κiπο~οu ~E

Ρ'ημ~:Yl, ΎΙ~ να. τον τρομ~ρ~τf,σl1 xat.'Ict. τον κά;'fYj' ν~ epότη 
ά.πό κεί. 'Εκείνος ~r'-ω; δχι μ6.~ οέ oεΙλι.a.ζε, &λλά. περt
φρoνoσ~ε τδ ποψηρο π'lεσ.μ.χ. Τό1:ε δ 8ιά;6~λoς, Ύι~' n τον 
Π7..ρσ.π'Άι;ι..'1-1'j':JYl, τσσ ΠΧροtntiσΤ'Yj'Κε μέ τ-η μορφιη τοι} Xpt
Ο':οΟ. 

'EΙ~ι δ Χριστό;, τofJ είπε. 
, 'ro' ~EpιrrrLl τ~~ lκλέtσε τ~ μciτια. του. 

-Γι~τΙ κλε!νεις τά.μάrτ~~ σου; του ·φώνa.ςε δ διιiβo· 

λσ; έpεθι·σp.eν'o;. Σου εΙΠ.~· πως Έψ,(Χ.ι δ Χριστός . 
. ..:.-'Εγω οέ' θέλω 'Ι" Ιοώ τον χριστο σ'! ιχΤ>τό τοΥ κό

σμο, &ΠOΚιpΙθ~κε δ ~Eρ~μ!τ~ς; κ~τώ'ντ~ς ~xόμ~ τ'& μciτt~ 

τ6ύ κλειστιi. '.' 
Μέ τ'ή θα.ρρετ'ή '~πιi-ντy(~ι του «νθρώΠόυ' .τοΟ θ·εοϋ' & 

Οιά.60λος !ξ~φ~νΙστψε, κ~ί οέν τόλμ~σεπιά. n τον πιιρά.ξ~. 

* * *
 
ΕΝΑ.Σ Γέ.ρο'lτ.σ.ς ο!νει τΟιν «κόλοuθο -ι.,/I..yόν~ εόπρεπεΙ

σ.ς 'Yι~τYι μoy~χι'Κ,'ή ΤΡi'Πεζ~: . 
_σOτ~ν κ~θ!~~ς '1& φiΎ~ς, «οελφέ, 'πρόσεξε μ'ή νι

ΚYlθijς iTco το O~Ιμoνα. τ11; λ~~μ~?γΙ«ς, που σέ ~ν~"(Xιiζει 

Υά τρως α.τσ.κ't« κ«Ιμέ 6ι~σόν"η κ~Ι 'I~ !πιθuμ-η; νσ:' yeu~

σ7..Ι πολλά. εΙo~ φσ.γ1Jτωrl μσ.ζι. Mιiθε ν& τρως μέ σεμν6τ/τσ. 

Κ7..Ι εόπρέπει7.. κσ.Ι ν~ 'ot.~tYlP'i); το μέτρο τ11ς !γκp~τεΙ~ς. 

* * *
 
Ο .. ΟΣΙΟΣ ΕΦ,ΡΑΙΜ δ Σσρος,.δ πειpΙφ~p.o~ δt.δci~λQ; 

του ά.σκητισμοσ, ά.ποφά.σισε ιχά.πQ'tε ν' ~φήσ"η ΎΙ& λΙΥΟ τήν 

πολυπόθ'ητ/ iι~υχΙσ. του στ'ήν l?~μo κ~ι v&. κ~~έβη σtΤΙν 



:;;: Πόλ.t.: Eιχ~ !π~θυμ!~ ν~ πρo~κυν-ή~η τ~ &Ύ~σ. λε!Φ~νσ., π~u 
:: "~,JefjtσΚ~vτav τότε στην "EOε~~~, &λλ~ κa.~ n ~υyσ.YΤ~θ7j με 

, ,,~ ""'';'' γ, ,. ~ 
έ'κκλησ~,α.στ~κ·~υ; αονορες, Ύ~α. να. συ,,:!ητ,ρη ~~~ τoυ'τt fJoγμocx.

τ~κές aλΥιθε~ες. Zo~σε σε μ~~ tποχi], ποu fJ όρθ'i] π!aτt χτυ

πιόταν &.π" όλες τ~; με.p~ε; &πό φο6ερε; σ..ερέ~ε~ς. 

-Kόρ~ε, προ,σεuχ-ή-θηκε προτοσ ςε'κιν'ήσεt, στε!λε μου 

μπρόστά. μου, κα,θώ; θ~ περνώ τήν πόλ-η ti'j; πόλεως, l.ycx.'J 
!Υθρωπο πού ν~ ,μ.ε διδiξ~ . 

.M~ τη σΤΙΥμ-η πού lμπα,ινε στ-η πoλυά.νθρωπ~ 'Έ·8εσσ,σ., 

δ Πιρ,ωτο; δ.νθρωπο; πού 6pie'1JXE στό δρ6.μ.? t0!J, TitIJ.V ρ'ιά. 

κοιν-η Ύυνα,Ικα., πού ~τ~θrι?tε .~:xΙ τόν κότ~.~ζε. &.Οtιi.νitροπcx.. 

t'O.. CtOatO; 1tα,ρcx.·ΠΟ'i~θ~κ~ σ'τό~ Κόρι.ο, .. πού π«pά.χώp~σε ~ά. 

6.pij τό άν:τιθ~τo δrπ" o,τ~ Έ!χε ςήτ-ή.σειΌ. CtrστερΙJ. rUptOE ΙJ.ι), 

σ.τ-ηρό .. τό. t;λέμμi .Τ~υ στ~·. ΎυΎα,!.κ~ oκcx.t 't'i); ε!πε άιπδτομ«', 
ΎΙ~ .'1& 'tij; ~ρo~λέ~η κά.πo~α. 'σuστoλ~: 

.' . . , . ., 

-"..Α.πορω πως δεν κοΚ'ΚινΙζεις d-πό ντροπ.1) ..π~ύ. τολ

μ,α.ς .ν:~ μΙ κuτ.τά,ζ"G ~ με 't.Qa~ !πψ.οψή ..... 

.,- ~~Ύω, τοσ &.ποκρ.Ιθ·ηκε !κεΙνη μ,~. tτοc..μόΤ"lj.ΤIJ., κιΧ.νω 

«ότδ πού μοο τα.φ~ά.:ζει. "Από τήν πλευρά. σου π λά;στ'ηXIJ., 

ιέ·σένα. π?έπε~ νά. κυττά.ζω. TotJ λόγου σου Ομω;, ποο πλά.

οτψές aoπb τό χω·μ.α., Κα.λ& θ& κά.ν'11ςν& lχης 8ta.ρκω; τό 
6λέμ;~ 'σου ptyμiνo σ" a.t>τό. ... . . 

ΠιxΙρ~ντ~ς τ~o '~ω~τ~ &.~ά.γΤ'ησ~· δ μέγrις CtΟσιος, ευ

χα..ρΙσ,τη-σε μ" ευγνωμοσόν'11 τόν θεό. Πιό ilicpiltIl1l 8~8σ.σ:κ~

λ!~ σ..π" .a.u.τ'ή δε" του χρει.α,ζότα.ν πλέο". 

* * * 
ΕΝ.ΛΣ ΝΕΟ'Σ Moνcx.xo;, π~υ πρΙ" &οπό λΙγο εΙχε &.φrι

~ει' ·τόΥ 'Κ6σμο, xuptEut1lXE γΡ~ΎOιΡσ. 4πο τ'ήν iπtθuμΙΙJ. ν& 

lo'i) τούς γονεΤς του. ΖήΤ'Υ)σε &δεια. ~πό τον Γέροντά. του ''1'& 
πά.-η ,t& .μερι'Κ-ές wέρες στ'ήν .πιxτρΙ8~ του. ~EκεΤYo;, βλέ· 
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.. , -,. 
. ~,,., ·Ι.~I' -""'J ,.. 'ίt~ •Ο ~.-'w ' ..',λlιι ."..) ':'fιι" 4ι.ι • 

'- ... , J..... , t:.'λ λ'-~Eγώ J~ ά.φΎι'ιω Ψ1. παις, Π~~~~ μ~u., σ.ΑλΧ tJαo ε κα. α. 

:j':b ,1Qa J~'J α.ό-:δ ΠQU θ~ J6a πω: C"O:ι~ν ξεχ~νQi)aε; aπο 

δω, είχες μ.χζ[ σοι) JuνοΟο~π?ΡΟ. ΤΟΥ 

δω .Ύ~~ ",:O(J'i πα.τρΙδ,~ JO'J, θ~ ;εΤσα.~ 
.., ό 

:ZAε~ως μ. Ίος. 

* * *
 
ΕΡΩΤΗΣΑΝ χ~πo:ε ΤO~ 'A.66~ ΛογγΙΥΟ πo~ζί ιX?ετ~ 
- . ..., ~ , ~,,, ~o 1. Γ' ~.'

θ εωιρει σποuοα.ιοτερ-η απ Ολε-ς. σCΧΡr:Jς' εροντα.ς 'ΓJ.·πoκp~

θηκε.:· ." ",' '. 
-.:K~θώς .~:: όπεpηφάyε~ά. εΤΥα;ιτο πcόμεγά.λσ &.πο ,δλα. 

, J. Ζ - , θ' ,. 't: ~ "Α 1λ :J. 1.
τα.' κα.'Κ:ι., (l"φοu '~τωρ 'ω~ε ν.α.ρ~~'ΊJ .τοuς γγ.:. ου-ς σ.Πr:J 

"ΟΥ :.:θόρ.α:νό στ/'ί &6.υ~~o, l-:aL κα.~ iJ τ~πε;. να/ΡFο-:roνη .ΌεΤνcΔ 

f.J. ~πιό';1~έΎάλ-η &ι'π' .όλες τΙς .«ρετές. Aύτ~ έΙχε τή "8όναιμι ~ κι? 

άntoτ~y ;'ά.Οοοσ:οα.κ6μ'ηγ'· &ν-ε6ά,~ ·στΟΥ Oόραιvό' ''tQY &μ4ρτω.

λό. n~~;τό'" λογο ·α.&-:ο δ κυρω; μ,α.%α.ρΙζεt πρΙ'1 &"ϊv-'·'όλoυς., 
, .". - , 

:.τους πτωχοος τιρ' ·πνευ,μα.;:~.
.~ 

* * *
 
ΠΡΟΤΙΜΩ τ:τωσι 'με τ,xπε~Ί0:P?O~ό'ίΎ'J, π,α.ρ~ ,1!'κ"ή μέ 

όπε?-η~ά.yεια., λέΎε~ άλλος. Π,α.τ~p~. 

* * *
 
ΚΑΙ Ο Α.ΒΒΑΣ Σα;ρμ~τ!:x;: 

-.-.Π~oτ~μ(T) α,'1θρωπο ά.~:ωλό, .itQ!J ά.,1,α.γ'Iω·?ΙζΞ.~ τό 

~~~λμα. το'] κ~ι. τχrtε~,!ω'lετα.~, n:α.ρ~ '!',J~ρε'το μ.έ\tιό'~α.?ι.: 

.* .* * 
Η Τ·Α.ΠΕΙΝΩΣΙΣ χωρ,ις μεγά.λο κόπο lσ.wae πολλώ;; 

λέΥεια.λλο; Γέροντα.ς. ΤΌ πισ-:01tοtοuv δ Τ,ελώ'ιης. κα.! ,-δ' "ΑΛ 

9.1':' 



σωτo~, 'Πού μέ ο\)ο λόγ~~ τ:α.π~~νi, πού εrπ~,ι, τού; 8έΧ-:ΎjΚ~ 

δ θεό;. 

* * *
 
ΕΝΑ.Σ μoν,~χo; σ' ε~σ. Kotv66to, &.ι~ελη; στ~ πνευμα

τι'Κά., lτcε~~ o..xp~~ά α.?ρω~τo; κ~' 1]λθ~ 1) ωρσ., του γα. πεθά.Υ"η. 

ι!ο ΉΥοόμενο; κ~' ολοι οΙ ά:οελφο! τον πε?~κυκλώσ~νε γι& 

να. του δώσοuν Oippo; στΙ; τελε\):α.ίε; του crτ~γμέ;. Πα.ρ~

τήρφα.ν ομως !κπλ'ηκ,,:,οι, π~)ς δ &.δελφΟς ά.ΥtΙ~?tJ;ε -=o~~ά

νa.το με μεγtiλ"η &'τα.ρα.ξ~ Κiα.Ι <JiUx~xΎJ γ.σ.λ-ή'J"η. 

-lla.t'o! μου, τοσ εΙ-πε τότε δ I!Ηγουμενος, ολοι έδώ 

ξεόιρομε πώς οεν i1~ou'J κα.Ιτόσο έπιμελ-ης στ& κ«θήκοντά. 

crou. Πώς πηyα.Ινε~ς με τόσο θά.ρρος στ'ήν α.λλη ζω-ή; 

~EΙy<xι .aA~f}Et~, Ά66~, ιptWptae δ έταιιμαθά.νατος, πώς 

~δέν i}μ.ouν rι.oJ.oς ~χ6ζ. ~~ πpα.~ δμ~ ΙvIJ;ησσ.. μέ 

&'κpΙ6εt<ι Οϊ:.η ζω~ ,μα!): Δεν κ,χ"tέκριν,α. ποτέ μ()υ !νθ'ρωπο. 

Γι' α.ότο σχ.σπευω ':'Ισ- εΙπώ ,στό Δεσπότ/ Χριστό·, Oτ.~ν πα.

poooι~<ί> !ΥΦπιόνrpου:. «Συ, κυριε, εΙΠΕς, μ'ή κρΙνετε, Τy~ 

μ~ κριθ1)τε», κι' έλπΙζω οτι δέ θ« με. κρΙνη α.όσ:t-ηριi. 

-ll'ήycx.~ve εΙΡ11νικ& στό ιCXι,Ιών~o τα-ξΙδι σου, Πια.ιΟΙ μου, 

τσσ εΙπ'ε μέ θα.υμα.-σμό δ I!ΗΥΟΟμ,ενος. 'Εσύ κα.τώιpθω~Ξς, χω

ρΙς "X61to, νά. σωθιης. 

* * *
 
'ο ΑΒΒΑΣ ~rπερέχ~ος δ!yε~ τήν &κόλουθη συμοουλ-η 

στούς ιέyκρ~τεΤς -χ.~Ι νηστευτcXς. 

-Φ~yε 'Χ.ρέcx.ςκ~Ι π~έ~ κρχ,Ι κχ! μ-ί1 χ.~,~,,:ρώyrι; Ι'..! 
τ/ν Χι~τα.λα..λtιΧ τΙ; σά,ρκε; τοσ &'8ελφοο ~oυ. Kcx.L 'ItciAt: 

---ιΚ~Τ«ΜλωYt«ς δ oφ~ς τόΥ θεΟΥ!πέτυχ.ε νιΧ 6yιiλ η 

tout; πρωτο.πλά.στους άιπο τον Πa.ρά.8εt~Ο. ΤΟ (διο χά.νε~ xt' 
!κεΊ:νο; πού 'Κ4τα.λα.λεΤ τον πλησ-Ιον του· 6~ρόνε~ την Φυχ~ 

του κ~ι π,~,ρ~σύpει στο ~~'Κό έ'ΚεΤνον που τόνci'κοtJ-εt. 
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ΕΝΑ.Σ &γ~~; γέp~'I":~; ~Ι8ε μ.ι~ μέ-ρα. μέ τα μάιτια. του 

κά.π~ι~ν ά.Οελφδν νάι πέψτΥι ~έ οο.ρυ ά.μάιρτημα., 'Κι~ οχι μδνο 

δέν τον κα.τέ~ρ~νε, dλλ:t εκλαιψε κ«t είπε: «Au.tb; επεσε 

σή1μρ,αι j(~:t εγω εςά.παΥ,,:·:ις (Xυp~o. K~' α,ότό; μέν xwpt; !λ
λα θ~ μ.ετα,:yo1ι~Yι, Ε'/<1> εγ~) δέ'1 ε!μα.ι 6έ6cxιος γι' (Χό-:ό»! 

* * *
 
ΑΝ Π ΟΤΕ σuκσψα.ντηθij;, γράψει δ ΟΟιο; ~Έφρ.aΙμ .δ 

ΣΟρο;,κα.Ι ά.ποκα.λυφθη ~ &.θωό-τΎΥ:ά. σαu, μ'ήν δψηλοφΡΟΥ"ή

ση; Δούλευε τον Kόp~όνσoυμέ τα,πεΙVW;jt και! εόχιχρΙστ'η"έ 
, , λ' ~ 1. ' , - ~:O'

ΤΟΥ, 7:0'J σε υτρωσ.ε α.Πu τι; σuχ?φ~~v=ιες τω'Υ' α.ιγυρωιπων, . 
για νά. ΤYJΡ'Yj; τΙ; 'Εψ:ολέ; τ~υ πιστα 'Y..at εκ m.Ρδ!aς. 

* * * 
~ι\N δ Χρισ-:ια.ν6ς, ελεγΞ δ ~A6oa..; :tA.yciBωv, εψερ.γε κά.

'1. - , , '~λ θ - 1. Ω!.θ ε σΤ~Ύ1:..η ·T:u '1(1) τ~:) τη') 'Y..p~σrι που ιχκο ου ει 'tuy ~νατ.o, 

~ , e:t ~ , 1 , λ ι1.uEY (X.}L(Xpτocxν~ μι:; ΤQσ-η ευκο ~Clι. 

* * *
 
ΕΝ Λ..Σ έΡΥιμ!τη; που ι&.~χ~τ~υ~ στ~ν ερημο τοΟ ~Ίop

δά.Υ()υ, είχε χρόνια. πολλά. νάι πειΡα.χt'Yj cX.πό το διά.60λο. Αό

τό 'tl)O εΤχε δώ~ει θάιρρlOς κt~ ελεrε aux'h πως δ εχθρό; 

δέν τολμοσσε να πεφά.ξη του; &.γωνιστά.ς, &,λλα πrrrα.ινε 

μόνο στου; ιiμελετς και! όκνηρου;. Κά.ποτε πα.poυ~:nά.στη'Κε 

μ,π.ροστά. του δ Οιά.60λος καΙ τοΟ π.σ.ριa.ΠOνέθηκ~. 

-ΤΙ σοσ εχω κά.νει, ά.οοο., κα.Ι μ' έςευτελΙζει; Ι~σι; 

Μ'ήπως π()τε σ' έπεΙρα.ξ~; . 

-Φύγε «οπό δω, ΠΟΥ-ηρό ΠY'εOμ~, φιδναξε α.φο6α. δ εριη

μΙΤ"ης, κα.t σψωσε τό .ρα:60Ι του y~ τΟν χτU1t'ήσ1j. Δέν ~Et; 

οt'Κ~Ιωμ4 vcx, πεφά.ζης τους δουλους τού Xp~<1toQ. Π 'ήγαινε 

σ~ έχεΙΥΟυς, που με τ/.ν ά.πρoσεςι~ τους. σε πρo~λoσν. 

-'Έτσ~, λοtπδν, ,/ομΙζεtς; l:κ4νE δ διά.60λος με κ~κΙ~~ 
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Δε ~ βρω, λΙ;, ευκα.φ!.α. να. σε ρίξω στ&. ·σ~ρά..'1ta.' χpό'l~~, 

ftOu lXEt; νά. ζ'ήση; &.κ6μη; ., 
"Βέ&tος τώρσ.πώς το .δόλωμ~' ~Ιxε X,t'· δλ~ς πιtUχ!~, 

!y~YE !ι:p~'1τoς, &'ψήΥοντας στόν άέρσ.. ε'lα yiltO CΙY~'tptX~~

στικό. -·'Από τήΥ' ·Τ8~~ σ'1:tΎμ~, λo~πόy, !px~σαν Yά.··συγχ6ζώ·'1~ 
τ.~ι οΙ λ~γt.σμοΙ τοϋ έΡ1JμΙΤ.η. _ 

-Σ.~p&.'I"C~ χρό'lι..~ ζω~ άικόμΥΙ' ib, εΤyσ;ι..πά.p~ πολλά.! 

1-~o';~λoΎoOσε .δΙ~ρκ(j);.· ΚtιΙ ΟΟτεράι &.11:ό λΙγο: "Ι, 
, , 

ι-
, , ~Δεy π-ηγ~Ιyω σΤΟΥ '?t6~μο, ,1'& Ιδω τους συγγενεΤ; μου'; 

:~Aς δώ'σω κ~Ι μtά. μ~κ~o'ή ξεκοόΡ.σισt στό 6~~a.VLσμένο μου
 

'ΚορμΙ 80·τ~'1 "(Upl~iU, 'aυνεχΙζω t~ybxoηcrt. 'Έχω' 'Χ4ιρό
 

μπροσ.τά. μου. 'Σ~'Ρα.yta xpό'lta ζώ-ή'!' -" . 
Π ηρε τήν &πόφια.σ~ κι' lya. πp~ενό ξεκΙνYjσε με τό 

'P(ι~:oΙ στό χέρι γιά. τ'ήν πoλιτεΙ~. Μά. δ φιλciνθρωπος θεό; 

λυπ'ήθΎjκε 'τόσων χρόνω'l κόπου; κι' εσ-:iΩ.ε :ό~ clyγEA? του 
νά. τόν έμπσΟΙσ1J.. " 

-Ποσ π~ς, ά~ά; Ρώτησ.ε δ clYYElo;, ΨΡά.ζοYtcf; του 
τό'l Opόμ~. 

-Στ'ή'! πόλt, 6ιιi~Τ1Jκε νιΧ. πij δ έΡ1JμΙΤ1Jς. 

-:-Eδλoγ·ημέν~ !νθ,ρωπε,,., τώp~ σΤ9 τέλος τ1jςΌ' ζώ~ ~oυ 
&ep1JaE; 'Ι&., σε ξεγελά.σ1J δ r;Ο'ίηρό;; Βιά.σοτ) ν~ ΎυpΙση~ στ·~ν 
'Xι~λό6.~σόυ καΙ κλσ..ΟΟε τήν &yoησΙ~ σου,' πp,o~όσ ''1ά. Elvcx.t 

. - ' 

πι&. .4.ργά. γtά. at'icx. 
ΝΤΡ01tι.~~έyoς γιά. τό πά.θ1Jμά. ~oυ, δ γίpo,~ έpημΙ~~; 

γυιρισε πΙσω στό κελλΙ tou κι' δ~-:εp~ &πό τ,ρ,ετ;' μέpε~ ·πέ

θανε. 

* * *
 
Ο ΑΝθΡΩΠΟΣ πού κa.τωpθώνε~ ν&lχ-η δ'~pxω~ 

'μπpoστ~ στ&. μά.τιa του τόν θά.'1~τo, ν~xα. τ-ην δλtγοΦυχΙcι, 

~λεΎε !να.ς γέpwτ.-α.ς στοδ; νεωΤΙΡΟtJς'-t1δελφοu; ποό' Τόσ.,tη
ΤΟΟΟαΝ λόγο ιixpέλc.μο. Κιχ.Ι π&.λι, mθώ; IΎνεθε;. τού; !6ε

64ΙωΥε: 

, 

94 

http:��pw�.-�.�
http:����.�!.�


αο ,,, Ί . •f:\' - " .1.~ .J. 
- ''jE; σ.τροφες εχz~ κα.νε~ ως τωρ« τουτο τ· (kQ?~Χ'tt, 

τό'jε; φορ!; εχω φέρέ~ στό ν~σ μου τόν θ<X.yCXιΤO.
 

* * *
 
OTi-\N πpόκει~~ v" a?ll~YJ; ε,ια, δπο~.ο:δ'ή1tοτ.s. ΙΡΎΟ, 

~υμ.60υλεόε~ .κά.ποιος γέροντ·α.;, κ<Χ.νε E~uY'Elo'Yj~ α.~τ/ ~~Y 

έρώ'τφ~ στό'ι έ-cxυτ6 a(iU: 

. -'"Αvσ.U'tΎ) τ'ή σΤ~Υμij ι~,," έπ~.,κεψΗ1j δ Kupt6; μου, 

:~ 
, 
γι 

, 
yετσ.~ ; . 
-π ρ6..,εχε ν" &.κοότ/ς κ:χ.λά. τΙ _θ2.00σ &.πo~pΙθη Yj 

.,υνεΙδη.,!ς σου. '"Av σέ: &,ποοοκψ.ά.,"1], π.α,p~τησε ευθυς ίκετ

'10, που εΙχες ά.'Πoφ.α.σΙσε~ ν~ κά.ν-η;, κα,Ι &pxtas χά.ποιο α.λ~ 

λο εργο, πού θά. τό !πt80κ.tμάιζ YJ Υ.ιcxΙ ΟΡα.ΟεUεt. ~aωτεΡLκως,. 

y~ά. να. τό τελε~ώσΎJ·ς θα.Ρ'ρετά..' _ 
C'O έργά.τ",ς τ-η; σ..ρετ-ης πρέπεt να. ε!vα.tκiθε στtγμ 'ή 

ετqψ.ος να. &.'Iτ~κΡό"-η ~·ρεμ.-α. τόν θά.ν«το. . . 
"OτCXιY πέΨΤΎJς στό στρώμα. yt& ν-& κο ψ:ηθ'ijς , -η σηχώ

,Ιεσα-ι &.πό τόν yj1t'iO, στα-Υ τρως i'ι ~pγά.ζ!σα,~, δτα.ν στέκεσα,t 

-η Οα.δΙζ -ης, ν~ λές Οια.ρκωςστό λoγtσμ6. σου·: 

-"'Αν «ότΤι. -:Τι σ-:tΥμή μ! κιxλέcrη δ κόρt~ς μου; ε,lμιχt 
&'ρά. γε lτοtμος; . 

"A~oυε π<Χ.λι με προσοχΤι τΙ θα. σέ: πλ1J?Q<f>?P~.,Yl 1] ~υνε!~ 
οησ!ς σου κ.ιxt ι: 'ή π<Χ.ψη; νά. (i1~μορφώνε~t .μ! τΙς δο-ηγΙες 

':"IJ; ~H χ.~ρδ~<X. σου θά. .,ε 6!~tώo"IJ &.κ6μ-η δ-Ct δ θεός lκα,ν-ε 

ελ!ος γtα. σέ. 

* * *
 
στΑΝ δ Μέγζ1ς ,ApoiVto; &.ριρώστφε κα,Ι χ«τιΧ.Μ6ε 

πως εΙχε φoτ&.aEt Π~~ το τέp~ 'tij;' έπ!γεtα,; ~ω1j; του, &ρχ~. 
σε Υά. κλσ,Ι-η. . 

-Φσ6aο<χt, Ά6όa; τόΥ ρώτησια:ν μ' i.ποΡΙα. ο[ μ4θ"1]Τα.! 

του. 
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κα.ρ8ιά. μΟ1), α.ι:ρ ΟΤΟ1) ~γιν'X Ο'l'Υ.Χ ς, α.ποκρι Ύjκε ο μεγά.

λο; φίλος τοσ θεοσ κι ~ ε.κλε~.,ε γι~ πά.ντα. τα σoψ~ χεΙλ "fJ 

του. 

* * *
 
ΤΡΙΑ πράιγμα.τα., 8uσκολεόετα.~ πολυ ν' &'πoκτ'ήσrι δ 

χρ~στια.ν6ς, γράιψει δ Ά66<χς ~Ή·σα.tας δ 'ΑΥα.χωρητ1].ς,τό 

πένθος, -:~ Οά.κρ1)'Χ κα.Ι τή Οι·α.ρκημν'ήμη του eαo·vάotou. ΚΙ' 

ομως, α.ύτ~ ';j1)yxp,σotOU,l όλες τί.ς &λλες &.ρε·τές. 

ΕΙδικώτε.ρα. γιά. τήν ένθύμησι του θα.νcχ.Τ(1) γρά.ψε·ι: 

. ~Όπoιoς κα.τορθώνει νά, λέγη κά.θε μέρ.α. στόΥ έα.1)τό 

tou: σ'ήμερ,α. εΙ'Ια.ι 1] uλεuτα.Ια.μέρα. τ-ης ζω-η; ι::. (1) , οό6έ
ποτε θ' &μα.ρτ'ij~η θελημ4ΤΙΚ~ προς τό,Υ θεό. 

'Εχε!'iOς δμωςπου περιμένει πώς Ιχε~ πολλά. χρόνια 

Wι. ζiισ1J, δίχως άλλο θά. rtEpt1tAExiHj· στrι 6ρόχια.· της 

&.μά.ρτΙα.ς. ~o θεό; ά.γιάιζε~ τήν Φ1)X'~, 7C':iU o~α?χως προετοι

'ζ 'λ"" " , ζ- ΙΙΙΓ\_ λμ.α. ετα.ι να. ογΟcJοτ-ησ-η για. τις πρα.εις tr;;. \fTI;OtO; -η

σμονε! 't1ri κρΙσι μένει στή Οοuλε!α. τη; ά.μα.ρτΙας. 

* * *
 
ΤΡΙΑ .ΠΡΜ':ΜΑΤΑ με σUΥκλονΙζοuν, 'ΑδελψοΙ, ελε

γε δ Ά6ως ΉλΙα.;. ~o χω;ρι·σμός της φuχij; ά.πο τό σώμ4, 

1] ΙμψάΝΙ<ί!ς μ.οΙ) ένώπιο'l "Cou ά.Οέχια.στοΙ) κριτοσ κα.ί. iJ ενα.ν

τ!ον μοΙ) κα.τα.8ικα.στική &.πόφα.σις. 

* * *
 
ΕΝΑΣ πολυ γέρο; έρημΙτ-ης 'Οοκφ.α.ζ6τα.νε cruxνa aπό 

6α.σ.α.νιστικές &.ρρώστειε;. Kά.πo'tε όμ.ως πέρα.σε ενα.ς χρόνος 

δλόκληρο;, χωρΙς ουτε μι~ μέρ« ν' ά,ρ·ρωστήσ-η. 'Άρχισε 

τότε Υά, θλΙ6ε~ι δ, ΓΙρovτα.ς κ.«Ι ν~ λέ-η με 8άoxpucx; στhY 

Κύριο: 

-Γ~<XJτI. \μ.~ έγκαιtέλειψες, θεέ μοu,. κ~' l'Μu.σsς ν& μ' 

!πι~κέπ:τε~.α.ι πι~ -:όν &μα.,ρτωλό μ.ε τ-ην ιιiρρώστΕr4; 

* * *
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BA&AVr'M4 N4P~ τώ. θεώ, J1fc:i'Cc;j ~N4D4V 
CJC ιcιrκw.; (M~r~.s B~P'ιιW.y<1IΙ;) 
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Ο ΟΣιοΣ" nOIMHN oΙδε~ τ~ν tοια. &ξΙ(λ;' στόν Μιλ'ό 
1j'Ciυχ.αιστ'ή, aτόν· 1mΟμσνετt:κό &.~HεΎ-η κα.Ι σ"έκεΤνον 'πού' όπ~~ 
ρετετ τόν αιοελψό του μέ &δολ-η 'Κιαιρ,Oιιi. 

* * *
 
.. ' ΑΡΡΩΣΙΤΗΣΕ κά.ποτε πολυ 6α.ρει~ ~,y;α.; γέρος "Eρ~

ρ'Ιτ-η;. Δέν είχε Υm;έν:ι:J. ν~ τόν περtποtηθij. Με .μεγ&λ~ 

Ουσκ"λΙα. έτο!:μ.α.ζε μόνος :l!YQ ψ,α,γ'η:τό, ευχ~ιστ.ώyτ«ς τον 

θεό γι~ 'Τ/ Οοκψ.α.σΙα., που τοοεστειλε. c,oΟλάκλ'ηΡΟ; μ'ήν:α.ς 

πέρα.σε Κια.ι aνθ,ρωΠQς οε 6pέθrικε ν~ χτuιπ~σ'η. τ-ην πόρτα. του 

κα.! ~α. τόν &.y:~κ~υφΙσ'η. EV8e δμω; δ θεός τ-ην Uπο.μΟιΥ1j του 

κι" εστ·ειλε θεΤο 'Άγγελο νά.· τόΥ tίπηρετ-η. Σ'τό με~ζυ οΕ 

a~elepot θυμήG'ηκα.ν τό γέρο - ~Έ:Ρ'Yjμ!τη κι" έΠi)γα.ν ως τ'Ψ 

κα.,λόι6.α. του ν~ οούΎ τΙ κάΝ,ει. Μόλις χτόπησα.Υ τ-ηΥ πδ.ρτ«, 

&..πo~ρ·~6'ήxτηκε δ "Αγγελο;. 1'"0 Έρ-ημΙτη; &ιπό μέσα. φών.rι.

ξε Πιαιραικ«λεστικά.: . 

-Γιά. τήν &.γά.π'η τοσ θεοσ ψόγετε, <18ελφοΙ μου. 

"Εκε!νοι φως !νοιζα.ν 8ια. τ/ς 6Ια.; καιΙ τόΥ έρωτουσα-ν 

τΙ εΙχε π&θει κα.Ι φώ·Υα.ζε . 

. -Τριά.ντ.α. μέρες 6α.σ.αιvtζόμ()uν δλοι;.όνα.χο; κα.Ι οε σrχ.,έ .. 
φτ~κε κα-ν.εΙς να. ελθ'η y~μ-η ~8ΎJ κι" δ Κύριός μου Ιστειλε 

"Ayγιελι:J γα, με συινrcρoφεό~. Τώρα. i}λ&ίαε σεΤς -χσ..! Οιώιξαιτ.ε 

τόΥ "Ayye'J.Jo. 

Κα.! κα.Βως ελεγε ια.υUι δ ΓέΡΟΥτ.<Χς μέ Ύλυ-χότφ« έ

κοι:μ'ήθη. 

* * * 
ΕΝΑΣ ΑΠΌ του; Π:α.τέρ.α.ς 'tij; έρήμου εκαιΥε α.ύt-ην 

τήν πα.ρα.στα.Τι'Κ1] 8ιoo.aκα.λΙ« στου; νεωτφouς μοnχους: 
_c,ofπόθε σ ε , &'οελψέ μου, δτι α.ότην τήΥ στιγμιη πα,ΙΡΥω 

τό πρ6σωπο του Οικ.αιΙου κριτοσ Κ4Ι clΥε6αιΙΥω στό διχα.στι'ΚΟ 
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β~. Σέ έρωτω λοιπόν- «ΤΙ θέλεις να. σοσ κriνω;». ~A,; μ"σ 

εΙΠ1);, ~έλέησέ με», σοσ &.'Πo'~pΙ'/oμ,α.ι - «!λέφε χα-Ι ou τον 

ά.Οελφό σου». "Αν πriλt ~oσ ε ΙπΎjς· «σvγχώpησδν με», σοσ 

&'πα.Ytω- <~"'j1Jyxili:p'YJ:ae 'Κια.Ι ΣU τα. σψ~λμ.α."tiα. τ"σ πλ φΙ?'! σ.ου». 
-Μήπως εΤνα,ι ά.Οικος δ Kp~τ~ς; Μ'ή γένοtτο! 

Άοελψέ, στό χέρ~ σου εΙνα.ι να. xepoto'YJ; τ/ σuμπciθει,α, 
του Kpt.tou, ά.ρκετ να. lx'YJ; μ~θει να. συγχωριη,ς. 

* * *
 
ΜΟΝΑΧΟΣ, ελεΥε κά:π?ιο; ciπο τους :ro~Mto&; π~:::έ

~ς, σ-ημ.α.Ιν·ε't σiτδ11α. &'λr;θtνό, ~ώμ;α. &γ~.Q' 'Κι~Ι Κ:<Χι.οοια. ~H~p~. 

* * •
 

'tIσ, : 

~!Y'α,~ σωστό, ~.A66~, να. ψuλriξω ουό χpooa yoq.ιΙOi.ι.α.

τα. , που μου πεpΙσσε~ν &.πό τά. έΡΎ6χ~·ιp6 μιou, γι~ να. τα. 
εχω στα. "(IE,pct~άo ,μ~ι> '1) σw.yι μοσ φιη &.ρpώ:<m~; 

-'Όχ~, τou ΟΟπφ.ρΙθηκε δ Γέ-poYtfα,ς, δέν εΙ~ κα-θό

λου σωστ:ό ν'α. τα. κ ρσ..$ ης , για-τΙ [~ ~&.Ιν.ει, Υζι σrcηpΙ

ζης τΙς έλιπΙ&.ς σου σΟ) αιόrc'α. κα-Ι mUΕt; 'ίά lχης τ/ν π.poσtα_ 
σΙα. τω θειοΌ_ 
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ι<εΦλλλΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ· 

ΚΑΠΟΙΟΣ γέρο'(t4ς που ~ρωτ"ήθηκε 4πό. τους ~ξλ~ 

. φους τΙ ε!ν~~ mt~A~A~cX κ~Ι τΙ 'Κ~τά.χpι'σ~ς, IΟωσε. τήν ~1G6

λουθη iξ'ήγφι: ' 
Μέ τήν κa.τ«λια.λ~& φ~a.νερώνε~ κ~νεΙς τ& κρυ<ρά. έλα.τ

τώμa.τ« τοΟ &οελφοΟ του. Μέ τ~ν κ«τά.κρισι :κ~τ~oιrκά.ζει τ& 

φa.·νερά.. "'Αν 'εΤπ-η ~νεΙζ λόγου χά.ρι, πώς δ τ~oε CΙoελφό; 

ε!ν~ι μεν κa.λo~ρoαΙρε'OOς ΚtXΙ &'Υα.θός, &,λλά. τοσ λεΙπεt it 
Οιά.χρισι, α-ότό ε!y.~ι κ~τ~λαλιά.. "'Αν σπω; ·εΙπη δτι δ ΟεΙνα. 

ε!y~ι πλεο.νέκτ-ης χ,~Ι eptlάopyupo;, τοίΠο εΙν,σ,ι 'Χ4τ&'κρισις,. 

γι~τΙ με τό λόγο αότό ·κooτα.O~κά.ζει τΙς πpά.ξε~ς του πλησίον 

του. ~H κατά.κρισις εΙν«ι χειρότερη &'πό τ'ήν 'Κ~τα.λaλιά;. 

• • *
 
'. 

ΕΖΗ κ<iποτε eνας κoιν06~ά.pχης που ~τo π'ls~τtκb; 
Π~1:ήp ·Οι.α.κοσΙων ,μonχων. ΜΙαν ήμέρα.'Ι ~λθε εΙς το κoι~ 

'1~ιoν ~ότoO εΙς πτωχός Ύέρων ά.σκrJτ~; κa.Ι π.~ρεx.ά.λει τ.Ον 

θυρωρόν ~ τον ά;ν.a.Υγειλ-η εΙς τόν ~Ύoόμενo, τον όπ.οto.-; σ11~ 

μειωτέον .έτΙμων κ~Ι l!Ο6Sα.ζον πολτ) οε !νθ,ρωποι. ~o θUιP~:;,: 

ρό; &:πεφΜισε χωρΙς Oιά.θεσ~ν νcX έξt1Πηpε,τήση τόν &γν~~. 

o:tQ'; -«ότΟΥ πτωχόν, δ bπoΤo;ετόΎ~a.yε _ΎYωστό~ τοiΙ 'ιιγου
μένου του. 

'Ότα.ιν :έπλ ΎJσLασε δ θυρωρός τον ήγOόμεν~~ ~ι&. ν& ~o.~ 
&'να.ΎΎ-εΙλ11 περΙ -;ης &;φΙξεως του γέροντο.; &'σκητQ1}ι~oν. εδρ,ε.. 

• - !. . ... 
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"ι: ;\ '1& συνομιλεΤ ~τ~ πολλωιν !π~σήμ.ων. Σε :μι~ στ~γμ.ή πρό
fΙ ' λ~& κ.α.Ι -touιiνέmεΡε πε,ρΙ τ.oiς.' επισκέψ-εως ~.oO π.-τωχοσ και Ι 

11· γvωστo!ί;τou μον:χ οσ • M:όlι~\όν 1ptοuσεν δ ΤποόμεΥΟ; του
 
f j. &.1tdm-··μri~·όΡΎης: ' 
ι! -Δέν 6λέπεις ότι συζητω με -cou; έπισ"ήμους σ.ύτοU; 

~:1 ά-νθρ'ώπους; 'Άψησέμε τώρσ., μή με έ'νοχλετς. 

Ι; Τ Ρ ομ<χγμέ νο ς δ θι)ρωρος εψυγε σιγά. - σιγ(ι rκ~Ι ά;γέψερε 

:Π εΙς τον π~ωχόy γέΡOντlXι τον λόγΟΥ δι& τον δ7toΤOYOε~ ήμπο

;~Iί ροΟΟε ν~ ΤΟΥ δεχθη δ 'ήγοόμε.ν·ος. Τότε δ ά,σ'Κ-η-τ~ς Υ"ά.θησε 

~I Χι<ΧΙ περ!μενε μεθ' UΠοΡ,ον'ijς εΙς το θυ'ρωρ,εΤο'Υ. Κσ.τ(ι τ~ν 
,~] 11ην πρωΤνήν εν«ς πλοόσιος εψθαισε εΙ; το μ·~y.α.στ~;pι. Ά
·1 j 

,~:Ι μέσως δ θ1JιρωPOς ετρεξε νά, ΤΟΥ ά,ν(l.Ύγειλη ~Ις τ~1 -rιγΟόt.ιε

(!j, '10, ό άποΤος εόθuς κσ..τέ6ηκε εΙς το θuρωρετον κσ.Ι το'; όπε

δέχθ"η μετα. πάiσrις <pιλoφρoΣUν-η;. 

, Τ&τε 6Ρ'ijκε την εύκσ.ι.ρΙιχν κσ.Ι δ πτωχος ά.σ:χ:ητ/ς ν~ 
: i-; 

! πλησι&.ση τO·yκιxθηγoό.με~()ν κα.Ι '1&. τον ~Ρ,ΙXM.λέση oτ~ 

1 If,. επιθUΙΜετ να. τοσ μιλ'ήση. ~o 'Α66ι1ς δμως τον περι'εφρδ.νη~ 
I~ : σεΥ χωρΙς y~ τοσ οώση ο{)οεμΙα-ν σημ~σΙa.ν κα.Ι εilσ-ηλθε μετα. 
i τοό πλουσΙou εΙς την Μοψην οια. .να. τbν ψιλεόσ-η,. 
~' S Αφοσ τελεΙωσε το πλοόσιον γεΟ1J4 δ πλoόσ~oς tτοtμά.

".• .•. σθηκε ν~&.νσ.χω:ρ~σ"η, δ οέ 'Α66α.ς τον συνώ'οευσε ρ'έχρι τοσ1<.' i 

.θυ,ρωρεΙου φ~λoψρoνέσ.τσ.τα.. Έν συνεχεΙα. ια"Ιχμ.σ.λωτισμέν<ος 

d.πο τ&ς πολλά.ς ψρον·τΙδας οδτε θυμή&ηκε κa,ν ΤΟΥ πτωχον 

11 &.σκ~d~σ.ν πλέον 6ριi8uασε, =1 ιiψoO =νεl; 8έΥ ~φΏVa.ξε 
, ;. ι τον ευλ'ΟγημέΥΙΟΥ έ.κεΤ'ΙΟ:,; ξένον, οδτε "!ν τοϋΙοωαε κ.α.μμ.Ιαν 

,f, i προσοχ-ήν, -fjλθεπ&.λtν εΙς τόν θυρωρον ')(.,(ΧΙ τοσ πσ..ρfrrγεtλε 

·:~ ,1 v& εlπ-η τ~ έξiΊς ε l; τΟν 1rfoUμoεy,oy: 

~'!i -'AψoiJ θέλεις Τ'1]ίν 8δξΙΧΥ των &.Υθρώπων, έγώ, &.'ft!X~ 

·,1't μεΙ6ων τ/ν π.p01lΎoυμένην σου !σ.κφι'Υ κσ.Ι ΤΟΥ κα.λόν τpδ~ 
· ~:~ i! πον τής ζωi'jς σου, θ~ σaσ στειλω ιiπ~ τα. τέσσσ.ρα.. σημεtσ. 

ι:ιι,ΗI -του δρΙζοno; ιέπισχέπτσ.ς, έπειιοή σου 'ι1ρέσουΥ α;!επtσ11
i I~I::
 
lit' 1

Ί If' jl {)()

ι !-, ';ιι
 
,ι W
L 

! !,f: '~I
 
Ι ιι, :~!
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μόΤ'Yjτες Κ~ί tXί τψ,χι. ~Aλλ~ δεν θ~ Οοκ~μά.crYjς αμως ποτε 

τ~ ciy,~H~ 'ti'j; tOΠOUtJ~ylOu B,~σ~λεΙ~ς μοu! 

~Από τ& λόy~ αότ& άινεγνωρΙσ&η Bτ~ δ πτωχός «utb; 
ήτοδ πα.ντοκρά..τωρ Kόρ~oς. 

* * *
 
ΕΝΛΣ νέος I~oν,~χός πήγε να. σuμ60uλεuτ/ 'Κά.πo~oν 

πνεαμα.τ~ κό Γέ.ροψw,. 

-Κά.νω όλα. μου τα. μoν.~χικα. κα.θήκονw., του εΙπε, 

κ.α.Ι κά;τ~ π'~'ρ,α..πά.νω, Κ~~ όμως δεν &;να.π~ύε't1αι~ iJ Φuχ"ή μου'. 

Kσ.μμ~α. πα.?'YjΎΟΡ~α. οε π~Ι?νω ciπό τόν θεό. 

-Ζης στό θέλ'Yjμά. at;u, y~~ α.ύτόσου Cjt)f~6<x.~νouν όλα. 

~&τcX, του έξ'ήγησε δ Γέραντα.ς. 

-ΤΙ πρέιπει τότε να. κά.νω, :tAUd, y~~ ν&. 6.ρώ d.'Xi.. 
1t,~Ucr~ ; 

-Π'ήΥα.ινε ν~ 6P1l:; εν~ ripovw, που να.' lχη cp66ό 

θεοσ ·στη Φυχ~ του. Πα.ριiδω~έ του τόν tα.uτόσοu μ~ Ολα. 

του τα. 'θελ~μα...t~ κι ~ Ιφ"l)σέ ΤΟΥ ν&σέ" δ'Οrrf1'ιση, διπως, ξέ~ 

ρει, <1τό ορόμο τοσ θ,εου. Τότε 'ιι ψυχ'ή σοι> θ& 6ρ'9) πapηγo
, 

ρι,~. 

tO νέος !κουσε τ~ σuμ60uλ~ του, Γέ.ροντος Κ~' &'να..1t4U

~ηκε iJ ψυχ'ή τοu. 

* * *
 
ΕΝΛΣ &.ρχά.ρι'ος μo'l~χoς σuι-ι60uλεόιπrιιε κr!ποf..O Sw,

κp~τικό Γέpoντ~, ποιό ι:έ':ρο ν~ cX.:κολοuθήσ'Yl σ~~ νηπεΙα. 

-~Aιπ6ψευyε τι.ς όπερ60λές, τέκ'l'~'1 μοu, τό'l συμ60ό

λεΨ.ε ,!χεΤνο.ς. Π oλλ.o~ Oo-κlIW.aαoν να. vηστέΦοu'l πάινω ά.πό 

τι.ς Ουνά.μεΙ,ς τοuς κ~ι οεν !νtεφν ΥΙ& πολυ κα.φ6. 

* * *
 
θΕΛΟΝΤΛΣ δ 'A66d; Eότρόπιo~ ν& οεΙ;η σ' !'Υα' 

νΙΟ μO'i~χό πώς οενlπρεπε '1& Ix'Yl προσκόλλ ησι Ο'Τα. yήlYfL, 
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ά.λλά. νά, --τα. θεωριη π?όσκα.φ~ κ<Χ.L να, τα. π·ε.ρt<ρρον-η, του .1
δωσε «ότ~ τη συμ60υλ~: 

-Χό,ρτο φά.γε, χόρτο φ6?~σε, σε χόρτο ~οtμ~σοu. 

* * *
 
ΕΝΑΣ νέος μονα.χό;, κa.τεo«ινovτ:α.; aπό τ~ σ'Χ.'ήτη γtα. 

τήΥ .πόλι., πέρq;σε άιπό τι-ήν κ~λOOα. 'toiJ Ά66~ Άμμ.οi)Υ 'Χ,ιχΙ του 

έξωμολογήθηκε : 
_t'0 ΓέΡΟΥτά,ςμου, !tAoo&, μέ στέλΥεt στ~ν πόλt yt& 

~οuλεtά,. 'Εγώ όμως, πού εΙμ.ιχt &ν~ωπo; ρ'έ ,ΙΙSυνα.μΙες, qκJ

60u.μιχt τούς πεφ«σμοός. 

~&.νε όπά.κο-ή,"τόν σομ60όλεΨ'ε δ ιrΟσtος, "')(.t~a.ν σου 

συμ6ή πεφ~~.μός, πές ,ιχδτα. τα.· λόγt«: t'O' θ-εό; των ouy&.
μεων, "St' εόχων τοΟ' 'Π«.τρόςμου, λόtρωσέ' με. 

t'O &δελφός π-ηρε θά.ρρος ά:πό τα. λόγUXr του Ά66ι1' κα.Ι 

π-ηγε πρόθυμα. στ/ν Uπ'ηpεσΙιx toU. t'0 δι&.&λσ; όμως, Μύ 

~tροepuλocκ't~σ.σε να. ΤΟΥ 6λά,Φ11 , Uιχλε μια. γυνa.!κιχ X4'X.ij; 
δtαtγώγijς ,ν~ τό'! κλεtσ11 με τήν "6ΙΙΧ στό· "&μ4ρτωλό &~?() 

.τ'ή;~ Στην "&'πε'λπ~dΙ« τόυ δ νέ:Ο'ς',' θt>μ:ήθηκε ξ~epVt'Κα. τΥι συμ

6'ουλ'ή του ~Ά66ά Άμμ-οσν κα.ι φώ'Y~ξε μέ πΙστt: «t'O θεό.; 

τωΥ δυνάιμεωϊν, 8"t' Έόχων του' Πα:φ6; μου, λότρωσέ με». 

Τότε βρέθηκε, χωιρΙ; να. κ~τιxλά.611 πω;, στό δρδμ.ο'πΟΟ 

ώδ11ΥοΟΟε στήν lp"ljμo. 

* * *
 
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ πi]rε μέ 6ΧΡεtά:. κχρΟtά:. ~τόy ΠIΥευμ«

,;.ικό i:OU κιχΙ έςωμολογ'ήθ-ηκε: 

. _t'O λογtσμός .μέ 6σ.σα.νΙζεt, Γέροντα, να. !ΥΥ.4w.~έΙΦω 
ΤΟΥ dγωνα., &.φου .κt' ΟΟτε,ρα. &οπό' την !πtστροφι)1 μου στό 
Χρtστό κχΙ τ~μετά.'Υf.)t&. p.ou, οέΥ μπορω v& 6γ&.λω ΙΙπό πά.

Υω μου αλες τΙς &'Ouν-αμΙες: . 
. ",": -Μοσ" θuμΙζεtς; μ!) ιχδτ& πcu ,μοσ λέ;, κά.τt πω ot>YM'11 
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πρΙν κ<Χ.μποσο κ«ιρό σ' ε,ν,α. φΙλο μου &γ.ρ6τ/, εΙπε δ Ήνευ

11αιτtκ6;. 'Έλα., κά,θtσε έσω κο'/τri, πα.tΟΙ μου, ν~ σοσ Sι'ηΎ~

θω τΎ] μι'Κρ'ή του [σταρΙα. 

~o νέος α.κoυyεπ<X.vτoτε μ' ~Y8ι«,φέρ.oν τιΧ χιχ.ριτωμένιχ. 

α.ότοσχέΟι4 &.νέκ.Οοτ:α. τοσ &γα.60σ Γέραyτ~: 

_IrO φΙλος μου, πΟΟ λές, ε!χε εν.(Χ, χωpιiςpι στήν !ΚΡll 

του χωριοσ, ποτ) ε!χε μεΙν-ει χρ6νι..α, &.'Κ·α.λλιέpyYI~O κι' f(trι.ν 

'ltt& ye~cXτ.o &.yxιXBt« κα.Ι τρt66λtα.. M~ιX κ«.λΎ] χρονιιΧ όμως,. 

σκέφτηκε ν& τό σπεΙρ-η. 'Αλλ' ·επ,ρεπε πρωτα. v& ιω.θα.ρtqτ/. 

''Έστεtλε λοιπδν τό .μεΥά.λο του γυιό ν~ κcXινη τΎ] δουλειιΧ 

α.υ'τ'ή. :M~ σ~ν είδε τό Π4λλ·ηκά.,p~ έκε~ν,α. τ~ πελώρια. &.γχά.

θι.« κ«Ι τ' &.ΥιΡι066ιτα.ν-α., Ιπ.εσε σ' &.πελπισΙα.. 

-Δε Υ[,;ε-:χ: 'JcX φτt&ξη ποτέ τσίΠα τό χωρ rX.qi ι , lλεγε 

κ~ι ξrx.ν<iλεγε στο,; ~α.υτ6 του. Πώς ν& ξεpp~~ω τόσα t1
ΎΡt6χοΡΤα. ; 

'Έτσt lπεt~ε "(tCι τ:Χ κα.λ& τόν !αυτ6 του 'Πώ~ ητ«ιΥ 

«;8υνα.·το νCι γΙψη ~ Oouλε:~. Εχπλωσε κ<Χ.τω &'πό ln θtiμνo 

κα.Ι 'ΚΟtμ'ήθ'Υ]κε. Σ&ν ξ,ύ:πν-η!)"ε ήτσ..Υ Π~& μεσ-ημέρt. ''Ερριςε 

τό νuιστι~Ύμένo 6λέμμ.rx. του στΎ] &Ύ?~4δ·α. .κα.Ι τρ6ιμ4ξε. 'Έ

μεινε κα.ρφω.μ.έ:νο,ς στ-η eoot του ω; τό t),pιx.ou, χω:ρΙς νά. -')(6.
ψη τ!ποτε. Τό Ιοιο κα.Ι τ-ην άλλη μέρα. κ~ι τήν τ.ρΙτη. Χα

σμ.o~ι6τα.ν, στpιqκ;γύpιζε τεμπέλι.κα, Ιπεφτε aτόν f1πvo, ξό

πrιllα.γε. M6.vo ooulet& οεν ά.πoφά,σ~ζε ~ κ&.νη. 

- Τ!ποτε δεν lκ.αNες τόσες μέρες, του εΙπε θuμωμi

,;ο.ς δ ~τέρ·α.; του, σ&Υ πηΥε κι' ε!8ε :πώς δ "'(Ut6; του δεν 

εΙχε βγcXλεt οϋτε ενσ. CΙγκ&.θι. 

-Βα.Ρσ..!Υ.εt iJ ψυχή μου, πσιtέ~, ώμ.ολ6Υ-ησε δ νέo~, 

~&ν γupΙζω κ~ι βλέπω πόσ-η δoυλιι~μέ περr..μέν.εt 'X4t 8ε 

μ1t'Oρώ ν& πά.Ρω 4π6ep«σt ν~ d.,ρχΙσω. 

-~ ~ν κιiθε μέρ.α. , πα.ιδ! μου, 'χ;α.θ&.pιζ~; τ6ση r1), ΟΟ-η 

πιάΝεις μέ τό σώμ.α. σου σ&ν ξα.πλώνει; 'X4t ')(oψ4σa-ι, θ& 

~6yτευες τα/ρσ. ν« τελειώσ~. 
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Ντροπιocσμέvο,ς ΥΙCX την τεμπελι& του δ γυιό;, l6aλε 

«μέσω; σε πρα.ςι τ/ συμ60υλη τοσ ποοτέρα. του. Σ·ε λίγο 

εί~ε ~έ τ~ μ&.τι(Χ του πώς οεν "Ϊτιχν ά.κα.τό,ρθωτο ν~ 'Κ·ιχθ«

ρΙσ-η το χέρσο χωρ&.ψι. 

Μιιμήσου τον καΙ σύ π~ι.oι μου, κ~.ι O-~Y ςα.νάρθης, θα. 

μοσ π'ij;, &''1 στ' ιiλ~'θει<x εΤνιχι τδσο οόσκολο να. ς.ερpιζώ'''ΎJ; 

με όπομοΥ'ή m π&.θ-η τ-η.ς Φυχιης σου. 

~o νέο; εψυΥε με κ.αινoόpγι~ Οόν.α.μι ά;πο 'tYJν ~ξoμo

λJ..ι..,' " , 1 λ Ι 'Υ ('Ι/σι, ιΧ.'ίt·oψα,σισμενo; ν(Χ συνεΧΙΟΊ] tQν κα. r.Jy (Χγωγα. 

* .* * 
ΕΝ:Λ.Σ νέος, &.ψωσιωμένος στό ΧΡΙf,jτό, α.ψrι~ε ~& ~Ύ

~όσ'μιaκαί 'ΠήΥε στο δρος ΣΙΥα" ν' &~κ~τεό?,~ .. Βριη.κε μ~α. 

έ9ε~πωμέy-ηκ.α.λυ6:α" τήν ~πι8ιώιρθωc:ίε oχcX1t.w; κι" &π~~.~"ι~σε 

ν~ μεΙν-η ~κε!. Π&.νω &'πό τψ παλι~ μισοσπ·α.σ.μ.ένη .1t.O?tOU

λ~ .'ti'j; -mlu6αo; elqE μ-ιcX μικρ-η ξυλ~y-η ~ΠΙΎΡα.ψ·ι1 .. θα. τή'ι 

ε!χε x~pt; &λλο &.φ'ή~ει her δ προκ&.τοχός του. ~o νέο; 

~Eρημ.Ιτ-ης 8~ά;&.σε: «ΜωΟΟΎ)ς προς τΟνθεοδδσΙ.ον .π.α.ρoυ~ 

σ~ά;ζ~ι κ.~Ι μαρτuρ<i»). Κ&θε πρωί, δ1τερ·~ ά'πο τήν Π,ριϊ'"ευ

ΧlΙ του τ& μά.τιαι του επεφτια,Υ στ·ήν ~ΠΙΎρα.φή ~α.Ι ';1&ν νά 

εΙχε .μπροσ't&. t~u τόΥ α.Υνωστο, ποι) του τήν κληΡ'Qδότηqε, 
'! 
,ι 

,11 
,,;ον ίξέτοοζε: «llou νάι 6PΙTιtεσσ.ι τά.χα. τώρα., α.Υθρωπε, κ.α.c 

.'~ μοσ ψωνά.ζε~ς «ε!μ;α.~ π,α.ρών κ«t μ,;ρτuρω» ; Νo~ώ:θω τ-ην 
,..·.ij! ~ ξ' , ~, el' 1 έ " ξ - ,
~:: uπα.ρ· ~ σου, μ~ rJe u επω trJ Χ Ρ~, π.Οι) χα.ρα. ε τουτα. τα. 
;ί 

111 σ~a λόγια;». 
'11 
'11 
j Κα.'θώς ~λεΎε <Χύιτα τύπωνε Oα,θει~ .. στο μu~λό ΤΟι) πό,,,ο 

σι)ντ~μα. O~I~6,α.Ινει δ &νθ.ρωπ·ο.ς τή Υέψuρα. τοσ χρόΥου, Ύ~~ 

ν& περ&.ση στην «.lω'l'ιόΤ"ηt;α.. Τόσο τον ά.π«~χoλoOOε -ηι~ε

λέτYj τοσ θανά.του, ποδ οεΥ τοσ .~μεινε σχε1Ο0ν κα-θ'όλου κα,ι

ρος ν' ά;·σχολ ηθΤ) μk τΙποτε &λλο, οδτε με το έργόχει,ρό ΤΟι) 

ποu ιfjΤo 1) κα.λλ~γρ.~φΙα.. Ειχε πά.ρει μ.ερι'Κε; πα..ρα.γγελ;ε;r 

ιμ~ οεν πρόλα.6ε y~ τι; τελε~ώ~η.ΠέO~yε. ,οι &οελψοΙ .~Q.u 
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ϊ;οϋ εΙ-χα.ν δώ~ει δοuλει~,αοον το Ιμ~θ~y., π-ηΎfJ:Aνσ-;ή'ί ~λό

67.:tOu. ,,1σ. Π~ΡΟ!Jν τσ. oι6λΙ~ τouς, Μσ. δέ,Υ 6ρ~ τΙπOu !λ
, ,. , 2 ~ ~. , ~ J.. λό
Α,; γρα.-μμε'lο ~'":α. χα.ρτια, 'tOU; ~Π ~tί":'α, τα, α.t,Υιγμα.-:t.')("r.ιι 
y~α.: «ΣuγχωΡi7~'":ε με, κόριοι μο!) xαot &.δελψοΙ, για.τΙ lχον

: ο:. ς' 'κχθ-ημερινο λ'Jγ«ρια.ι:rμΟ μ.έ 'τον θάινατο,οεν εδΚ~Ιρησa; . , , ,
Ία. γ,ρα.ψω για. σας»', 

** *
 
ΑΠ ΟΣΠΑΣΜ.Α. tιπιστολ1jς 'tqQ Μ. Βα.σιλε!ο!) σε ~ιi

ποια.' euye~1j πα.τρι~Ια.: «K,~λό ~~Ι ti>ψΙλιμo. εΙν«ι '1&:, κοι
νων1jς xtiee 1},ρ'έρσ. mt. y~ με,τα.λ~μMνη; τό ~ΎΙO .~ ,κ~-Ι 
ΑΤΙμ.α, τοϋ Χριστοσ, οιότι ~ότ~ δ;. ~ιo.; μa; λέγε,ι: «6 'tρώ

Υφν. ,μ.o~ τ/ν: σά,p~α, και! ~ΙyωΎ ,μαu. τ.ό. ~Ιμ«.:"lx!~:- ~~:rιy a;;Ιώ
'Υ Ι ()'!". 'ΠοιΌ; λοιπόν ά:μφιt)ιiλλει, 8τι σί;μ.μiτέχ()~;""·δ[ά.ρ~ώ,ς 

~-η; 'ζωij;,8έv '~'Y).μ~Ιν'ει τιπστ~ &λλο ~ρ&'&tt', 'ζη.,:~Qλ;μέ~ 
ρω;; 'Εμ.εΤς έ!Οω σuν-η1),Ιζo,με Υ& ~oι νω~Oμε τέ~pες φορες 
τήν έ,60σμcX,!οαι, Ο'ηλα.δ'ή ~~θε Kυρι,α,1Κ~,: Τ:ετcX.ρ:t-η, Πα.ρ=χευή 

~~! "ΣiX6Ό~~'Iiα.( oπoι~ _~~λη Ά~~~P~. ~~xε.ι :,~ν*~ ·~ΎΙo.~~. 
. ." .. 0

* * * 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ σ?φ!-αι, ΎIP~φε'Ι' δ: ~A60~ 'lIσ~ί«~' δ 'Ανσ.

χtl>,ρητ"ή,;, '1& ξέρ'Υ) χ;α.ΥεΙς y(t ,σuζηtij &'ptσtotSXYt'X~. Σoφ{~ 

trv<xt . ν« ξέρ·ης' πότέ . ΠΡi1tεt 'νσ. μ.ιiλ'ήσ'11; ~Ι τΙ πρΙπει '1& 
π1j;;; ΔεΤΧΥε πω; εΙσα.i &μαιθ'ής, ":Y~~" 'Υ' "&.ποψUγ'11~ πολλού; 

κόπους. Πολλες &:νφφελες σκ~ταOρε;' lχε't !ΚΕΤνος πού πιχ

ρ,oooι~ζιι τογ:!«ιπ6 τοι) πολuμ.α.θ1j. M~ κ'α,uχdoα.t 'ΥΙ& Mlu
μ~θει.α,~ γ~,xτΙείYά;Ι περισσόtSΡα.'!κεtνα. πόύ δεν ξέρεtς &οπό 

κε!νa 'it~u Ιχε'Ι; μ~θέt.' 

* * *
 
ΟΣ'Ω κι ~ α.ν X01t,tti~oη; '1& ,σπε'!Ρl1;,' σ.τόδρ6μο ~~ πιχ.. 

τιέτ«ι, χλωρο ψόλλα δε ψυτρώνει· &λλο τδσο χt~c1ν μoχθ-ή~ 

σ'Υ)ζ lνσ. κα,λλtε.ργφ-ης m.ρΟιά 6α.Ρuμέν-η ,με βtοτt~έ; μέρι

tOO 



:μνες, &O~'Κ~ κ?'π~ιiζε~ς· cX.8tr/~-:Q~1 ε!ν~ι ν~ 6λ~Ο'τή1"fj &.ρετές. 

Γι ~ΙXδτό o~ Π ~::έ?ες οια.λεξχν -;;-η'l ςενt τε!σ., λέΎε~ κ~πo~o; 

~A6ω;. 

* * *
 
στΑΝ επα.~ν οΙ ~Έ6~tot 'ι" &.σxoλoσy,,;~~ με -::Ι; οου

λε~ε; των λ.~ΎuπτΙων, κι" εμειναν στ'!; σ'χ"η'ίέ.ς, Zμα.θ~'1 πω; 

ν~ λα.τρεόουν τδν θεό, λέyε~ σοφό; Π~τ'ήp. ΚαΙ τ~ πλοία, 

δχι στό π έλα,''(ος , ά.λλ~ στό λφ.~'1Ι έμπορεόοντα.ι χ.σ,ι κερο!

ζουν. Το Τ8ιο Κ~' ~ Φuχ~, ά'l δεν π~φ"l] 'ι' ά..~χολ11τ.σ,t μo!C-;;~ 

~?&Ύμα.τα. του κόσμου mc. δέ μoe!vet σε τόπο 1)~υxo, ο{)-:ε 

τόν θεό 6ρΙσχε~, outE ιiρετες a-ποκτα.. 

* * *
 
ΑΛΗθΙΝΗ ξεινtΤ'ε!~ εΤν«.ι ν~ γνωρΙζ -η νά, σUΓ'χΡ«Τoη δ 

&Υθρωπο; τ/ γλωσcrα.· του οπου κι" α.'1 Qρlσκε't~t, lλεγε δ 

~Άβt6d'ς Τtθόη;. 

* * *
 
ΕΝ..ι\.Σ . NEO~ δrt~~κτικ6ζ, βλέπ~mι·; τόν Γέρό"ΙΤ& 

τοι> ιy~ a.ΠOJ.W.κΡόΥεt,~tσuχν~στ/'1 πιό οιχ:θει& Ζρ-ημο, τόν 

ρωτοΟσε με ιΧ.πορΙιχ: 

-Γι«.τι., Ά6~,&.πoφεόγεις του; &νθρώπ~υ;; Δέ θά. 

εΧ!1ζ τά.x~ πιό d.ξΙ«, ot<XY, μέ·νοντα.ς κσvτ& aτόν κόaμo )(41 
&.yτι'ΚpύζQ'lτ~ς το Κ4κό καΙ τ~ν ~?τΙ«, τ., &'πOO'tρέφ.εσσ.t; 

-'Άκοοοε, πιx~δΙ .μου, του ές'ήγησε δ aγαθός rt(»v
τα.ς: "Ώσπου νά. φθσ.σ-η δ ~ίθρω'itος στά. μέτρα. τοσ Μωuσi) , 
νά. γΙνη θεόπτης, οεν Ιχει δφελο; &..πΟ τή σUΥ.a.ν«στροφ"ή του 

με τόν κό~μo. ~Έyω ό 8oo'tUxoή; aπόγΟ'l<Jζ τ.οσ 'Αδά.μ Π~

θ~!νω σuχνά. δ,τt Ιπ.α..θε δ πα.tέρσ.; I~ou. Μόλt; &.vτΙ'X.Pooω 

τη; π~ρa.κoi1ς 1-'-ou ΤΟΥ χ~p.π6, ~έσως τόν !πtθυμω, ΤΟΥ 

i
" 

Οοκt.μriζω 

; :..'1 τά. όλtκ~' : 
, '1 
'j 
,ι θaνό ν~ 

i Ι 
Ι 
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ΜΙ πε~~νω. Στ/ν 

που -CPOφoootof}I τά. 

νε'X.pωθoUv. 

ε.ρημ.ο 

πσ.θ-η, 

δέ 

γ~' 

δρΙΟ'κσ~t 

α.Όιtό etva.t 
εϋκcλ~ 

πtο π~

* * * 



ΕΝΑΣ &..πο.. τοuς rtPG'it.αo; σε κiπο~« σ"λ.~τ'Yl εΙχε δ~o-' 

p~τ~κδ χά.p~~μ~. ~Ό-:2.Y γ~t"iότ'J..'J ~ό'f'J..ζt κ«~ συζ ητοσ.σ.α.ν ζ-η

-:';l·μ,~-:·:J. πνεU:J.f7.i-:~Κ~ οΙ Π ~τέρε;, δ Γέ.Ρ'~Γ..α.ς Ι6λεπε γύρω τou 

'Αγγέλου; y~ τοu; Xεtρo.κ.poτoσ~.αO,,:«ν iι aι}ζ~φ~ γόρ~ζε 
σ-:α. γήΙΥΧ, οΙ "j;\ΎΥελο~ &'π.ομ,'J..κρUΥ.ο,/,tα.'1 λυΠ'YlμέΥΟ~. 

* * *
 
ΕΛΕΓΑΝ συχ;να. γ~ά, τον 'Ae6d "Ώρ οε σuν(ljσκηt«t του 

πως ποτε Ψέμ'J.. οε βγήκε aπό· το στόμα του Με Ορκος. Δέν 

κσ,τέΚιP~yε .ποτέ του &vθρωπo οδτε τον &κouσσ.ν ~μμ.~ά. cpoρα. 

Υά, 'δμ~λi) χωρίς νά, δ7t·ιipχy] &.π6λuτ~&.νιiΎκ-η. Σ·τΟ νέο ~α.

θητ'ή του σuν1Jθtζε νιΧ λέγ-η: 

-Πρόσεξε κα.λιi, Πα.σλε, μ~ φέρ-η; -πcπέ ξένΎl κου

6έν-::α. σε 'touw -:ό κελλΙ. 

.~.' . *'. *-' *
 
-ΠΟΣΟ δuσ'ΚoλεOOμα.~ ·v& σuyχ.ρ«τώ τή γλώσσα. μου! 

έλεγε μι& lμέ.P~ Ι~ς νΙο; Moν«χbς aτόν .~ Aooa Ν ισθερώ 'Πολύ 

στε'lοχωιΡ-ημένο.ς. . .. 
_ΟΟτα.ν κ-oυ6Z'ιτ~ιXζ "Ij;, βρΙσκεt~ ςεxoυρ~~; ". 
-Ποτέ. 

---.:Τ6τε Ύ~& ποιό λόγο κoOOεντ~ιiζεις; Mιiθε νi σω.πσ,Ι

νης. ΠροτΙμα. κα,λu.τεp;α.·y' ci.xou; τούς !λλους ν~ μιλοσ.ν, 

aτ.α.ν Π.Ρ6κε~τ'J..Ι γ~ά. κιίτι ώφέλ~'μo, τόΥ συμ6ούλεψε δ' σοφό; 

Γέ'povτ.α.ς. 

* * *
 
-ΟΠΟΙΟΣ Ιχει μιiθει νά. σωπα.!ν-η, 6ρΙσκει 'ZtfXYtou 

&.~&.πα,υσ~, λέγει κι' δ '...~66i; Ποιμήν_ 

. . * ..* ~. 

ΛΕΝΕπώ; τρ!« χρδνι·α, -xpαιwij·ae σt.V'iεx.ώ~ σ'tό στόμα; 

,:ou ε;ν.α, 6ότ~.α.λ~ δ ~Α66α.; ~Αγιiθων ΎLά. να. σuνηθΙση τ~ 

γλώσσ~ του στ'ήν τελεΙα. σLωπή .. 

* * * 
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ΑΝΚΑΤΟΡθΩΣΗΣ ν~ lχ-η; π&:r...οτε μπρoστ~ σ-:χ 

p.ιiτ~.σ. ~'Ou τόν θέό, λέγει a.AAr;~ Π~τήρ, έΙτε πλα.Υιά;ζεις '1& 
κο ιμηθ'ij ς , εΙτε σηχώνΕσα.ι CΙπo το στρωμ.« ή' δ1to~αoήπoτε έρ

γ.σ.σ!σ; κάlνε~ς, 8έν θ& τολμήσ-η ποτέ '1& σέ 6λ&:ψη δ 8~&.60λcς. 

θά. σέ σκεπiζη ~ χά.?~ς του θεοσ, o~o δ νου; σου εΙ'ι«ι μ~
ι 

Ι 

! 
ι, ζΙ του ένω.μέ"ίΟ;. 

1	 *. * * 
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σέ μα,; , θΡ'Υ]'ιε! κά.πo~; Γφoyι't.~;. Ν·τρε

πόμ~τε n κά..νωμε-κ~κ'ή πρα,ξι μπροaτ~σwύς &Yθρώ~!~υ; 
κα.Ι8έ.ν ν τ.ρ επ όμα.:στ ε , o~ε ψo6ό~στξ ν" <Ισ.ε60σμε κ«Ιν" 

δ.μaρτ&.'1ωμε ένώπιΟΥ του θεοσ πού rνω,ρ!,ζε~ όλα. τ., ά-πόκρυ

φα. ,tYj; ~p8ι~μα.ς., ' Ι 
Ι' 
Ι * * * 
Ι 
i 

.ΚΑΠΟΙΟΣ fI Αγιος Γέρο'Π«ς εΙ~ε Κ&:ΠΟ'Όε ~έ τ~ ,μά.τι.σ. 

το!) Τ~Y ΙSι&:&λ"O κC'tιΙ,ΤOy .,ρώιτησε ~α.ρρετιX. ~,~ :" 
.' .. -Γ~τΙ μέ '1ΟΟλφα.ς μέ.. ,ΤΟΟ'η' !ΠLiμ.ονή; 

-"Επειο'ή μοϋ άντι::πέrκεσαι δ~~ρ"ώς μέ -τήΥ. ,ται1UΙ~ωσ! 

σου, &Π(jκρΙθ"ΙJΚ~ δ .διιiooλo; κι" IΥινε -&φα.";'OO;~ 

*.	 * * . . '.ο.. 

KAθΩΣγόρiιζε μι~ μ~~ στο ~ελλΙ τοτ) δ fI~ιας ~

κ~.ριtις, φορτωμένος φο~νικόepuλλα ΎΙά." το Ιργ6χειρ6 τou'. τον 

στα:μ&:τφε δ 8~&:6()λ<);, 1τ.oqJ.o; ν~ του Ιπιτεθ'η, <Ιλλ~, 8έν 

μποροσσε. ΜΙα. &'κα.τ(Χ.νΙκ'η'Τ"η oό~μι τΟν έμ,πόδιζε. 
, .f 

Ί 
--Πολύ .μ" lχει; 6«~σ.ν!σει, ~~ciptt, 't?ti ψφν~E a.

yPiσo. Tό~ χρόνι« σέ πoλε,~.ω καΙ δέν μπορώ '1& σέ ρ!ξω. 

Κσ:Ι τΙ περισσότερ·ο aπό μέν« 'κ~τoρθώιYεις !σό; Nφτεόε~; 

.	 τιΧχσ.; ".Αμ" έΥώ ποτ! δέν τρώγω. "AΎΡUΠVoεΤς; Τ.γω oUτε 

-κaν έχω'. «vcip'Yl <1:πό5πvo. σEν~ μόνο' φοιβε.ρδ .. lχεtς πού 

μέ ;CΡομά..ζε t. 

-Ποιο εlνιC'tιt «ό-τό; ρώ-cηcn μέ π.ολυ !.vδtσ.φέροv'δ ·0
σΙιΟς. 
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-Ή τα.π.ε~''ίο~ρο~U'l-η, ~μoλόγφε θέλo'ν~;' 'Xι~t μη' δ 

oιιiooλoς Κ~ ~ έξ,α.φ«ν!Ο'Π[κε. 

* * *
 
-ΓΙΑΤΙ ,πολε.μ& μέ τ6~'η ;μ.α.;ΥΙd, τούς ΜΟΥαΧGuς ό 

ο~άι60λG;; ρώτ-ησα.ν οι 'Ά8ελψοι.: ε,Υα., πyευμζX",:~κό Γέρoyτ~. 

Πφς εχε~ τΟΟ'η τόλμ-η; 

.. -"'_ι\.ν, ήξερ,α:Υ οΙ Mo'l~χoΙ ν& π:ρΟΟά.λΡυl'l &.μ.ωως -:& ci-
L f'''' , .).,.2. ' l'

,μtίYτ~κ~ τους ()πΑ.α., τ-ην ~«πειy,ω~ι, Τ'/~' ,~κτημoσuyη κα, 'tYJ'I 
."-- ' ~'θ ' λ - 1. ~ , t:. -λ ' , λ 'flSιl..OfμιΥ-η, UE ζΧ Τ«) μoOU~E 'TtQt~, Q. ωα,ψ.J ο;, Υ.α. ':oou; π-η-σι~σrι, 

&πσκρ!θηκε δ ΓΙΡΟ-Υ-:ας., 

* **"
 
ΣΤΙΣ TEAEl"TAIEΣ σΤ~Ύμές τ/ς ζω~ςτoυ δ Ά6

6&ς Π;α;μ.6α/ .ε!πε α.ότ~ τα λόγ~α πούς 'Αοελφοό;, που βρέ

θ1jκα..ν γύρω του: 

-'Αψ'οτου εγΙΥζΧ Κaλ6γ-ηρ.ος, πα.~διά. μου, ouu μ~ά. 

φop~ οέ μετα.'Υ6φα για κοΟΟέν-:« 'Ttou βγιηκε ι:Χ.πο το' στόμα 

μιου. Kt' Oμω.ς~ τώρ« πά.ω στόΥ κυριό μου μέ ΣUy.α,Ισθησ'~ 

'Πως οέΥ εχω βά.λει &.ρχ-η &κόμ-η. 

* * *
 
ΤΗΝ ΑΚΟΛΟrθΗ ΕστορΙ:α.μ&ς τ'ήΥ ,o~ΎΓfε!τα.ι δ ΙπΙ

σκσπος ~Eλεyouπόλεως ΠαλλciιOιoς. ~o Σεριa.πΙωy ήτο' .Α1γό

'Πτιος Μκητής τελείως ιΧ:κτήμων κα.Ι πολύ έλεήμ(j)ιy. llt)llk; 
φορές τό'l εΤχαιν Ιοε! '1& γupΙζ-η μ' ενα. σ$ΥτόΥΙ τuλtη~Ι'XJ 

γυρω aπό το γψνό του ~, γιατΙ τα ένδόμ.cx.τά. του τά. 

εΙχε Οώσ.ει έλε-ημοσόν-η. 'Έτσι 'άιϋ lμεινε κα.Ι τό δ'Κ1μ4 Σt-Υ

ΟόΥως. ' 
Kάntoτε πουλήθψεθελ r;μa.τι.κ& σά.ν δοσλος σ' ενα ε'Ι

οωλολciΤΡ1J 'ήθοποιό ΎΙά. εt'Κ~~ ΥομΙσμ«τα.. "ΑΡχισε. 'μ! με

γ&.λη πρoθuμια. νά. ;ΟΟηΡετη τόΥ 'Κόρ ~δv του' κα.Ι όλ~ του τ/ν 

οΙκογέΥεια. ~Epγα,'ζhτα..Y 4oιά.cκ'oπ« χωρΙ; &."lt«tτ~σεtς. Τό ψ~
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! 

Ύητό wu ~..uιεtτo μόwJ 'ά,πO"Φα/i.ιΙ χαλ ~. ·Ενώτ« χέιρια 

το!) ooόλευaν, δ νoiJ; τ~ι} 'ijτο &.π~σχ'Oλr~~έ'iOςμέ τήν 'Ztpoσau· 

xi1.T~ λόy~« τiΊ; Γp~φiΊ; οέν lλε~π~"1 'Πaτέ &ιπο τ~ χεΙλ-η 

rou. Σκσπός του -ητο νά. μετ~oιί>~-η το φως του Χριστ.οσ στου; 

κuρ!aυζ ~ou. Και! δέν~yησε νά. το !π~τόχ~. του; πρo~ε!λ

χuσέ στ'ήν πΙ~τ~, πρωτ« άιπο δλα. το' π~pά.8εΙΎμ~ ταiJ χP~

στ~,~yιχoσ βΙαυ του κα1 δστερα. μέ την διo.V1Κ~λΙ~ του 'Εόσ.γ

γελίGU, ποι. π έφτ-ε ι σά.ν 6ά,λ~μo 'jta.p-ηroptιi;· στΙς ,:α.λ~ιπω

ρημένες &.πό 'τήν κοσ.μ'tΚ1J μα.τrι:ιότΗW ψυχές. . . , 
. "Oτ~} δ μΤμο; ~ετσι lλε:y~ν τότε 'tou; 'ήθoι:to~oυ;

'ή σύζυγο; y~Ι τά. π·α.ι;Οιά. του bπil.p~1 't1J' -χά,ρι τιόσ f:Aylou 
Βα.πτ Ισ:μ.«τ ο; , άψrισαιν το !πά,πελμ& του; που οέ σuμψω

νοϋσε πιά. ι:έ τ/ 'ίέ« .ζ~ κα.Ι Ιyιy~y !νΙΡΥά.·μέλ-η της ~Eκ· . 
κλ-ησ~;. Μιά. μέρα. έπήρε l8tα.tτέΡω; ΤΟΥ Σtν8όΥΙΟ δκόρι6; 

τ.ou κα. Ι τ.οΟ εΙπε : 
-EΙ'Y~Ι κα.φός, ~ Αδε.lςΡέ, ν~ σου' ά.·'Γ~π~·δώσω τ'ήν ευ

εΡΎεσΙσ. ,ποτ) μοο Ι-χα,νες- νά. έλευθ.ερώσει; ~ι μέν.σ. Χ4Ι την 

οΖΚΟΥένιει& μου ά.πΟ το σΚιΟτΦΟι τiΊ; εlδωλολ«rcρΙα.;. Πιipε 

κ~Ι συ. γιά. &.ντά,λΜγμα. τήΥ έλευθερ.tα, σου. 

Τότε δ Σι,νδ6νιος κσ..τά.λσ.όε πώς εΙΧξ !λθει 1) lb,ρ.σ. νά, 

του d.ποκσ..λόψ-η τψ d.λ'ήθ.ει«. τοσ εt'Πε λοιπbν πώ; δεν of1to 
δουλος καΙ πώς μέ 'tYJ θέλησε τοι} πσuλιήθηκε σ'> ~ύτόν, yt« 
νά. ,·tby· δδ1Γ(ήσ-η στόν Χριστό. 

-'>Αψου !:πλ'ήρωσε δ θεός τ-ηΥ έπ~θυμΙα. μου.,· a.; π&ω 

τώρα. να 6ο'Yjθ'ή~ κι ~ . !λλου;. 

~έστ;ρεΨε τά. ε~ι w;μ!~τa. aτόν ,κόρι'ό του· χα,t Ι· 

φυΎε γι& '&λλ-η χιί>ρ~. ~E~ε! πooλ~θψιε σε οl·~Ύένεw. tlti· 
P$τ~'Xών. :Μέ τσν Ιδt.o τρ6:πο lφ~ρε χ~ ωjτήν πο·λί.ι ΎΡΤπορσ;· 

στους κόλπου; τ/ς '>Εχ:χ.λησΙ.σ.ς., ,. 
Μέχρι τέλου; 't1J; .ζωή; .του ό Σι.-ΥΟόνιο; όΠ'ηpε~υ~ι 

a~J4t~x~ -χσ.Ι ψυχι.κ& τοδ; σUΝ~yθpώ'ΠOυς 'tou~ 

, i 
ι' 

: * * * 
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-ΓΙ.Δ..ΤΙ, ~Ά66a., οΕ σημερtΥόΙ Monxol, έΥώ· 'X,01t~<x

ζουν, 8εν Π(Χ.ΙΡΥουΥ CΙΠό το θεό τά. χ~.τrι. πού lπ.a.t·Ρνα.ν 

ο[π«λαΜ)t Πιmέp~;; έρώτ-ηοε lνa. rέΡOYW.·:κtiΠ~tΟ; ~A8ελ

ψό;' 

-ΊΌΥ παλ(ιtο 'Χ,(ιφό, τέχ:νΟΥ .μ~υ, &:πο-χ.ΡΙθ·rμ δ σε6~

aμ~ος Γέ.ρω,l, όπηρχε <Ιγά.Π"η μ.ε~ξυ των ΜονζΧχων :x.α.t 'X,~

θέν:α.ς πρoθ~μoπo~ε!τo να. 6oηfΠpΎ) t(rj ά:Οελφ6Υ "'tQU νά.·άΥε6ιη 

προς .τά. έπά,νω. Τώρα. Τι &:Υά,π-η sψuχρ6Νθ11 ~α.Ι δ lva.; πα.
rnάύΡε~ τον &.λλον πρό; 'tcX.xritw 'Χ,(Χ.Ι γι~ ΤΟΥ λόγον <xtYtov 
oΕΙV xop't/YEr πλέον δ θεός χα,.ο!aμ(ιτa. :Πινεuιμ«τtκά.. 

* * *
 
Ο ΑΒΒΑΣ ~Ιωά.ΥνYJ;, πού ~ω;y ~ΗΎοόμεYfjς σ~ εν(Χ, ~. 

γάιλο Koιν66~~ στ'ήν AιrU1tto, πi'jγε κά..πο--.ε 6(Χ,θει& ettijY .Ι~ 

ρrιμο 'IcX. σuν,αιΥτ~σ1j τόΥ CΌσtο Πα.tσι.ο, τbν ξa.x.ouσμ.έYO άι

Tl..ητ~, πού οα.ρά.ντα. δλ6κλ"ηρ« χρδy~σ. CΙγωΥttότ.α.ν έχε! μ6

w;; του. 

-ΤΙ κα.τώρ·θωσες, ζώYt«; μα.κρt& <Ιπο τους cινepώ

πους,Πά,τε,Ρ; ,τόΥ ρώτησε δ )Aoo~ς ~Iω6Nτ/ς. 

.,, -~Aφ~ Οτ.ου iίλθια. Ι8ώ, 8έ μέ .εΙ8ε olYtE' μι& .CPΘΡ& δ 

tjλtος νιΧ τριίΥΥω, dιιto.xpΙ9ηκε δ trΟσtος. 

---O~ε Ιμέ-ια ώpΎteμένo, εΙπε ,6 Ά66aς . 

• ' * * 
ΕΕΚΙΝΗΣΕ χ!iποτε να. πά,1j.να. έ1t~O"X.~τoύ•.«4'Χ,11

τ&; της Ν,-τρΙσ.ς δ Παιτρt&'ρχης της Άλε,ξa.νιδp~!«; θs6φt

λο;. Στο Βρόμιο του σuινά.yτησε ε~ γΙροντι:ι. )Ασκητή. 

-ΤΙ 'Κέρδισε,;, 'AUa., ζωντα.; σ' ΘtUτή τή, ~ον~ξt~; 

pili:tYp! δ lla,'tptιx.PXTl', 

-ΓΥώριοζΧ )(4λά. τόΥ !(Lυτδ μου, 6..'ΠO'ΚρΙ·θη'X~ δ Γ~oν

w.ς,'Κt' !μα.θα. νcX. το.ν μέμφωμ«t.· 

:Μεγαλότερο 'Χ,έΡιδο, aπ, ζΧότο εΙν«t d.'δU~το Υ" MQ
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κτήσ-η' στ~ ζω'ή' 'τουδ α.~θρωπo;, ,π~ρα.~έxτηχz δΠα:tρ~ά.ρ

χη;. 

, ~άoν lφθα.σε στ~ σκήτ-η, 6γi'j'κσ,y οΙ Πατέρες y~' 'τον 

U:πooεxτoσν κ~~ δ κ~θέy.α.ς 16Ρtσκε κ&.ποιο λόγο νά. του εΙπιη. 

}Ιάνσ δ C'Oa~o; Π~μ6ώ στεκό~ν π~tiμερ~ &μΙλητος. 

'-Δέ: θ-~ πιη; κ~ ~ έ~~ τΙποτε'σΤΟΥ Πατριά;ρχη γιά; νά. 

τονώφελΥιση;; -;0'1 ρώτησ~y' οε Γέροντες. ,", " 
-..,Αν δέν ωψελ-ηθιη &.πο -;-η dtωτe'ήl.ι/)U, Ά~AoελφόΙ~ 

οuτε δ λόγος μo~ ·π,ρόκ.ειτ~ι Y~ ΤΟΥ ωψ.ελ'ή~'η, &..Ποκρ'Ιθηκ-e 

δ σοψός Π,~τ'ήρ. ' , ' 

* * *
 
-ο ΣΚΥ.ΛΛΟΣ ΜΟΥ, ελεγε κά.π·οτε δ ~A.66α.; ~Ίσ!

οωρο;, 6ρ!~κετ«~ ~έ: :πιο πλεoνεκτ~κ~ θέσι &πό μένα., yt~"tt 

-κ~taΎάπt-η εχε~ κ~ι &πoλoγΙ~ γι& τΙ; πριiξεις δέ'IΙχει '1« 
Οώσ'η. 

* *' * '
 
Σ'ΤΟΝ τόπο 'ltOU θ~ ~~~δικα.σθij δ οιάι60λος, θά. πά;ω 

'Κ~~ έγώ, ελεΎε,τ~πεινώνoyτα.ς ΤΟΥ 'έ«Qτόν τού, δ "Όσιος 

Ποιμ'ήν. 

, ΚαΙ α.λλη φορά.: 

-~o α.νθρωΠJJ; εχει ά,νά.ΎΚ~' &.πο ταιπsιναρΡ??όv-η Όκ~Ι 

φό60 θεοσ, &tω,ς κι" ά.πό τον &έρ~ ποτ) &.ν~πνέει. " 
Σέ &λλ'η πιiλι :π.ερΙστ«σι: 

-Τά. πιά. xρ'ή~ιμα έ,pyα.'λεtα 'tij; Φuχij,ς εΙν<X~ 'ή Τ~

πει.~oσόν~, 1J rxuτοες,οuθέινωσις κ.a.Ι ή περtφρόν1'Jσι~ tou 
ΕSΙουθελήμΜος. 

* * *
 
Σ~ ΕΝΑ πολτ) -:α.πεινΟ Moν~'xo φά.νΤικε δ δ ιά.6ολο; , 

aa.v "Απελο; ψωτεΙ,νό;, κ~ι τοσ εΤπε;yιCι ν~τόν Ρiξ'η σέ 

όΦ'Y}AOΨΡoσUy'Y} :' 
-~Eγώ εtμα.ι δ I'~6.ρι~λ κι' ιllλθ« νά. σ( χάφετ-ήσω, 

!; ο,

ΎΙα.τΙ εχεις πολλες ά.ρ~τε~ x«t σοσ άιξΙζει. 

: ι 
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-Kύττ.~ Ιλ.~ν lXE~; κά;~ε~ λάθος, &'ΠO"ιGρ!ιθηκε, χωιρΙς 

να. χάιαη τήι Φυχ?~~μt.α. του δ 'W.πε~vός Eα.λόy~poς. ~ώ 

ζω ΙΙ'Κόμ.'η στήΥ διμα.ρτΙα. κα.Ι y~' α.δτΟ δεν εΤμα.~ &ς~oς ν~ 

6λέπω ΆΎγέλιJuς. 

* * * 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ πήγε ν~ σ'.,)μ60uλεuθ'i'j το,ν 

"JΑ6Όd Σ~λoυα.νό. 

_"J'Εχω εν.~ θα.Υιχ.σψ.ο έχθ:ρό, Π~τερ, τοσ ιςωΙWλoγ-ή. 

θ-η. T~ κα.'Κ~ ποu μαϋ εχε' ~ρoξεY'ήσε~ α.ότΟ; δ !Υθρωπος 

εΙΥ«Ι ά.ν~ρεθμητ(X. Προ 'Κ~φoσ κέρδ~σε με &.πά.τ-η lva με· 

γά.λο κ~μμcX:t~ 4πδ το χωρά.ψ~ μου. Με συΚιαψα.Υτε!, δπου 

6ρ ε-θi'j , ,ίCιαικoλoγεϊ 'Xt"J έμένα κa.t τήν oZ'ΚιOΎένε~ά. tλ.0υ. :Μου Ι· 

XEtΧo&,y,E~ το 6Ιο &'6Ιωτο. Τώ,ρ,αι τελευτ.αιΤαι μά.λtστα. ειπtΟΟυ,· 

λευετια.~ κ«Ι τ~ν ζω~ μου. ΠρΙν λΙγες ήμέρες Iμ.α.θ~ πώς 

ΙΙποπεφά.θ-ηκε y~ με δ-η,λητ-ηρ~ά.σ-η. ΔεΥ π~Ιρy.ε~ &λλο λιo~

~6ν. EΤμα.~ ά.πoψα"σι~έy;oς ν~ τον πα.ρ.α.Οώσω στη Ot-xa.tO.. 
σuν'η. 

---J{&'Yi οπως θέλε~ς, τ'οϋ εΙπε με &ΟtαJφΟΡΙα. δ Ά6· 

6α.ς ΣtΜua.νός. 

-Δε νoμιςε~ς, Πά.ΤΕ:Ρ, πω; aτ~y τ~,μωΡ'η,θ1) καιι μά.λt. 

στ<Χ αδστηρά., δπως τοϋπρέ'πεt, θα. σωθοη -ή ψυχή του; ρώ

Τ'ησε δ α.Υθρωπα;, 'Jtou τώρα. α.Ρχtσε '1& έΥ8t~έρετα.t "(t~ 

τήν Φuχ~'ΚΎJ α/φέλεr.ια. τοϋ έχθ.ροϋ τ.ι::ιυ. 

----Κά.νε ο,τt σε cinπαιu-εt, έξ.α.'Κολουθι::ιασε y~ λέγη μ~ 

το ίδι.ο f)ψoς δ 'Όσ~oς. 

'-Π ηγαιΙνω, λo~πόν, στον Οtκσ.πη κα.τ' εύ6εta.Υ, είπε 

δ ~ρ,στtιαινOς κt"J εσηχώθ'ηκε y~ ψόΥ'η. 

-Μή 6tά.ζεσα.1, τόσ.ο, τοσ είπε με ~ρεμι.α. δ ~Όσtος. 

~Ας προσευχ-ηθοϋμε πρωται ν~ κ(Χτεοοοώ-'J'Υ) δ θεό; την 'Jtpd
ςtν σου. 

'Άρχt:οε το «Π-ά.τερ ήμωΥ». 
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. «Κ«Ι μή ιiφί~ς 1J'μΤν τ(ι όφ!~λή.μα.τ«, ir~y,:ili; οόοε 

ή~ε'ίς &.ψΙεμεν -eor; όφε~λt'tα~; Τη..ιΦν»,· «'lW~τ~εΥ~λέΎ-η 

μεrcxλοφώΥ~ δ QOootOι;, σ~ν lφτ~qt q~ α~τoy τhν Q~!XQ. 

-Λ~θoς, Sλ.ο,οa, δέ λέγει Ιτσι 'ή KUpt~Y} Πp04~~χ1):, 

εσπευσ,ε Υ" Οιο.ρθώση δ Xρι<rςtανός. 

,.,-SfE"t:cn όμως ε!;ναι, ~πε~!θη μ~ δλη ';OU τ/Υ &.'Πriθεt·~ 

"δ'Γέρων. sΑΨιΟσ «πoψ~ι·σες n π~8ώ(jης τό,Ι ~o~λφ6 
σου στο qtκ~Ο'τή, δ ΣtλΟt)~νός δέν κ&.νεt&λλ"'l 'ltp~e'ux~ 

* * * 
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ :Moνaχo; πηγε στόν ~Aδ6~ '6εόδωρ'ο 'ti); 

Φέ,Ρμης Y~ ,:οΟ ,πή τ'ήΥ στε''ίοχώριά. του. 

~Σrt~1 κόσμο '1ήστευ~ πtQ πολυ, ~AU~~ ~mινα. auxvi; 
, " 

«Υρυπν,Ιξς, εΙχ~ στ/'Ι προσευχ'ή :μόυ χ,~τά.Y't)ξt Κ;(Χ.!' ~bp~ 

':Χι~"l~?-~oα; στήΥ κ~ρOιά. μου πολλ'ή φλδΥα για. κri'θ$' θεά.ρεστο 
ΊΡ'Υt:J. ~Eδώ στ-ην ερηΙW τ~ !χα;σcι.,oλcι. α.~τα. Χ4Ι φoO~α.ι 

πω; δέ θ" σωθΥί Τι Φυχ'ή μου. " ' 
-"'Εκε!να; ποι) lκcι.~ς στον κόσμο, πα-υ8Ι μΟt), τοσ εηπε 

δ ,Ο'οφός Γέροντα-ς, οεΥ 1jταν π«ρα. !.ργο κενo~ζI~~ς, ,.Ύ~(ι trn 
&.ν~.ρώπινolπα.ινo. ~o θ-εόςοεν τα. Οeχό'tαvε. 1t~t δ ~ιά.

βαλο; δεν σέ πολε:μοασε, otYte τ~ν πpoθυμbα. σου ,lμαtόqtζε, &ι-, 

ψοο δε'νε!χες κ.σ.μμ.ια. ώςpέλει~ ~π' α-άt~. Τώιρ« δμω;, πού 

Κ(JfCcι.'t~ΧΤ'η'κες πια. δρισ'tι,χα, σwσ Χριστοσ μα.;' τόν σ-φa.ιτ6, 

ώπλΙστ'Υ]κε 'Κ~' έκείΥ.οςs,vrιντΙΟΥ σου. Μά:θε ~μως πφ; ΙρΙο:ει 

πιό'πολυ στόν Κόριό μ~ς ε~ς μόνο ~λμ6~, ποδ λέ~ ~ 
στ'ήν lρημο μέ τ~πε!νωσΎ1, &ιπο χΙλ,ους που Ιλεγες Ικέ! μέ 

κε~ooξΙ~ κα-Ι δΙχεΤrlt μέ πεpι~σδτεpη εδιχαρι.aτ.~ τ/ '11]

στε!«μι(J,ς ήμΙρας .που κιiινε,ις !δω ')tpuιcp«Ι, πa.ρ& δα.; Ix~

, νες φα.YJερα. δλδκλ ηρες έ6δoμιi~ξς. 

~Tφp4 8!-ν xιiνω 'tΙ'Mtι,ι~φε~' & Y~·. ~~at i1
μουΥ χαλλΙ,τερο;. 

-Κ~Ι που ΥομΙζεις cι"φη πφς ~ν χ6:σμο ·fpow ΠΙΟ 
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Κι~λ6;, Τ~ϋ εΙπε τότε «ύιπη?~ δ .~A6~~ θεό8ω.ρος, alνiat 

tmερ-ηφrXν.εtσ..Τ~ν t.Ot«' γνώμ-η γι~ -:ον !~uτό wu ε!χι ~~' δ 
Φ~ρι~!oς τιης π«ρα.60λιη; κσ.Ι κα;τσ.κρ!θψ.ε. Λέγε, π~tΟ! 

μου, πώς ποτε οε κ.α.τώρθω·σες χu.vivσo κ.ctιλό, γtα. y~ σωθi)ς. 
.~Έτ~n 8tκσ.tώ:θηκε . xt' δ. τελώ'Υ-η;. Π ~o c1peatO;, er,,~t '. στο 

θεό. δ &μσ.ρτωλ6;, μ.έ τ/ σu'itρtόμμένη. κ«ρΟtα.· κa.Ι τ.~; 'taitt
Υ,ες .σκέΦεt,ς,&.πΟ ΤΟΥ όφ-ηλ6ΨΡΟΥα; ένciρετο. . . ο., 

en γειμciτ-η πείρ.α. :ΟtΟrισκα.λΙα. του Γέροντα. ΣUνέτiσ$ 'Co 
νέο :Μοναχό. 

~ά.ρt σε σ έν,σ. , '.A66~, τοσ .εΙπε μ' εόΥνιωμΟ'~'tYl, ~ιX'

θώς τον &ποχια.φ·ε'ΤΟU<rε γtα. ν~ ψόγ-η, σώ,θ~ε 'ή .Ψ':>Χ~. μου 

.... * * * 
, ΕΡΩΤΗΣΑΝκά.ποω Γ έροΥτ.α., πότε &:πaκτc1 δ· &νθρω

πος ,τα.πεΙνωσt. f10~"I θU'μώtα.t τΙς &~α.ρτΙες· 'toQu- ·σuν-εχli);, 

~π~p!θηκε . .' 

* * * 

οπ ΩΣ το χω:μ.σ. που π:αrc~.με οεν l)(jetφόOo γ~ πίσιη, 

lλεγε κιX.π.o~oς γέροντα.ς, .το !OtQxt' δ τ.α.πεt'iός !νθρωπος. 

* * *
 
ΕΡΩΤΗΣΑΝ τον 'A66a Άγά.θωνα. πώς έooεηλώνετaι 

'ή εlλtκρtΥ'ής ά.γιΧπ-η προ; τbν πλησΙον, κι~ έ:κείΥος δ μα.x.ιi

ptO;, 'ί\/.)υείχε &.ΠΟ'Χιt~σεt τ~ Οcισιλc.σcn τ~,ι ά..ρετων. σε τέ

·λεtο 6α.'θμ6,ά.ποκρΙ'θηκε:, 

-''ΑΥιΧπ-η zrv«t ν~ 6ρ'α/ ε~ λεπρό 'Κ4Ι y~ ΤO~. δ,ώΘω 

~υ.χια.ρ!σ~ω;τό σ(i')ιμα ιwυ 'Κ(Χ.Ι, !ν ~l~α.ι OUY<1Jt6v, .'1". πά.ρω 

το 8~ό Τ(Jυ. 

* * * 

-. ,~ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ Πα.Τέρες, lλεγε κά.πr)u); rέΡΟντ4;, δ
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~ν ,ινότ~ν Ύν'ω~τ/ στοuς !λλους -η πy'ευμιxτ.~:κ~y των !ρ

γσ.σΙσ.., 8έν τ-ην έολεπια,,, σ!ν ά,ρετ~, ά.λλιΧ σ~ν &μσ..ρτΙα.. 

* * * 
. 

Η ΑΝθΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑ κιx~. -η κεΥο80ξΙά., λέγει σο
~ 

; φός Π~τ/p ,~ΤΜ'GρέφΟΟ'Υ τ/~ rκι~λή 8ι&~ι ~ι τήΥ ΣUY~· 
. · 

θει.α. τ/ς ά.ρε.τijς. fιΟποιος 8'Y]lJhO'ιεu,εt τά. κ.:ιχλ& του lpyια., 

μοι&ζει μέ τό γεωργό 'itou σπέρνει στ~y Επιψ&'1ειιχ 'tij; yij; 
καΙ τιΧ πουλιιΧ του τιρωΥε τό aπόρo. 'Έκεϋνος δμως ποο ψρσν

τΙζει 'ίά. κρό6Ύ] τ-ην πνευμσ.ιτι'Κ'ή 'tIOυ ερ"(ιχσΙα. &πότιΧ μάιτ.ι,α. 

των &':νΒ.ρώ.Πων , σπέρνει σέ Οσ..&j ιΧδλά.κι. Aurtb; θ~ θερ!σ"η 

πλούσιου; κα.,ρποός. 

* * * 
,,,. ΑΝ ΕΝΌΧΛΗΣΑΙ ιΧ.πό 'itOvoηPIJU; λο,ισ'ρ'ούς, συμ60υ

λεόει άλλος Πια.τ~p, φ.ιxy·έρω~έ του; στ-ην έςομολό"('ησι, Ύ~?ι 

1 ν' &;'1t~AAιxyi); γρ'ήyoρ,~ ά,π' ιχυτούς. fιΟ πως τό φΙοι έξάφα
;' 
, , 

y!ζε~ι, μόλις oyij &.πό 'tiJ cpωλιci '001), ετσι χά.yετa.ι κι' δ 

κιχκός λογισμό; μόλις ίς.α.γΟ,ρει>θij. . 
fιΕνα.ς όioελψό; πειρ.:χζδ-τ:χ'l ά..πό· σι:χρκικ-η έπιθt>μΙ«. 

Πoλλ~ χρόνι,σ..κοπΙιχζε μόνος tou, <iAA~ 8έν !6λεπε ώψi

λε~ aτό" !ιxt)tCι WJ. ΓιιΧ νά. 'itx~cr"fJ τέλο; -=ό πciθο; του, 

στ&θηκε μιά. Κuρt.α.-κ'ή aτή μέση ':ij; έκκλησΙ~ς, δστεριχ ci:πό 
\ Λ ' \ Τ ~ , ".2. .... .2... 1. t'A

Τ'η' ειτουργι·σ.., χα,ι .ε~πε ουΥα.τιχ, γιιχ ν α.κοu:ϊt'η α..Πο Ο ους 

τOUς μΟΥ«χοός: 

-Πpoσευχηftητε γιά. μέ'Ι.,:χ, &'οελcpοΙ, νχ μ' έλε'ήση δ 

θεός, "(ιιχιτΙ 8εx.ιxτέ~ερια. δλiJ.κληρ.ιx χρό'l:ιχ lχω πόλε.μα σrτ:-η 

σ~"Xισ... 

Λέγoντ~ς ιχU-:ά., ιχΙσθ<Χ.vθYjκε ά.μέ~ω; ν~ έλευθερώνετ~~ 

&.πό τό πά.θο;. f10,-:~ 8έν lκa.Yιi χρ6νωΥ κόπος κιχ! &~'Κ'YIσ~ς, 

το κ~ιτώp'θωσε σέμ~a στ~γμ~ -η -έςC/1;.ολόγιηΟ'tς. 
;1 
'Ι 

!Ι 
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~o μ;:χχiΡ~'J; ,.AOO~; Π·~Oλ~; δ &πλό;, δ μσ..θητ'ij; Τ~ϋ 
~, , \. • ... ,θ ' ' , L.έ
α.γ~'JU i '1OΤW'l~'JU, tJ~ ίjΎΊι' η.χε σΤΩυς ~τ ρε; τα. 'Π~ιPα. κ~τω. 

"0 - , .,.. '1\,f - " ,
:~ πηΥε Κ:Χίt~:ε σ εΊ"λ J.'J.,~ν:χσΤΊ]Ρ~ Y~7. ν~ ΠρΟ:iκuνησ-η 

, " , "'λ ".2.... λ ' Τ7' ~NI κα:t '1α. α,πvκομ~σΎJ ωψΖ z~a για. του; σ..Οε φους . .n..ar. '-Nψou 

'"\ " 
σ..Πu

1.'
Τ~ 

θ'
t·σμε'ι'~, 

-'" θ 
'J..ν:iτ/ν~u'lωμ~λ ησ:χ'Ι γυρω σ!),1ηl ει.-τ/λ

, ,~a
· - θ -, λ' "L ' , "'ι __

γt'λ :~') z,ou εκκ "ησ:,:χ, Ύ~σ. νσ. Χσ..μ~υν trri τ·:χχτ~:κη Λσ.

τ?ε~:χ.~O οέ μσ.κά.ριος Πaυλος, -liYEt,- 'Πρό~εχε τον κα.
, :'_' ~ , , λ' "'~ - , ~ %θ ςιισ. υίi,,~IJ ~μ.π:χnιε σ.τηΥ ιεκκ φια., Ύ~α. να. ιυη με Τι. ~.p« 

ψuχ'ij εμ1α/t't'OO'i στ.'ij σόνιαιξ-η. Γι-α.τΙ τοσ ~-αιν oooμέ~o καΙ αδ

το ":0 Χ~Ρtcriμ:χ ά.πο τον Κόριο, να. 6λέπ-η ":0'1 κσ.θέ'/ι'λ οπως 

ήτ'J..'i σoτ1jν Ψuχ~, κα:θώς έ:μ.ετ; 6λέΠ~UΜε δ l'i'X; τοσ !.λλοι) 

το π.ρόσωπ·ο. "Eμ.π~ι ν'!1Ν λo~πoν ολοι μέ λ~μat,ρ'ij τ/ν δψη. 

'ΚΙΧιΙ ά.:στρα.φτερδ το πρόσωπο Χ4! δ χ.α.'θένα.ς ε!χε τον" Απ!

λ6 'tOΙ) χα-ρωπα 'Κoντ~ του. "Aλλ~, -λέγει,- 6λi1tε~ mt 
ενσ.ν μα.σρο κα.Ι ζ~ερό σέ δλο' το σώ:μ.α. ml. γόρω τοι) συνω

σ'tι~ένιοt y~ τόν τρα.60σν aoπo WW'tOσ δ~Ιμιoνες καΙ '1& τοσ 

6'~ouv κα;π!aΤρt, !νω δ &γιο; "Απελός του σ.κολουθοΟΟε 

a1CO :μα-κρtά., .σ:κυθρω-πΟ; ml' Βλο ~'τήψεt<~. ~9 8έ Παϋλος, 

. 8α:κρόζ-οΥτα.; ~ί χτ.uπωνιτια.ς με το xlpt το ~'i)θο; του, κa.

θότ.οΧν μ.πρ~στ~ άπό 't'ijν !κχλ-ηcrta., 'Xλ~Ιo-ντ~~ 'Tttxp~ α.υ·τO~ 

δπου ε~δ~ σε τέ'ΟΟι,.ο m.τcLντημα.. ΟΕ &λλo~ τότε μhία.xo!, 

6λΘπo'/.tια.~ το π~ρ~δoξι') φέΡ'CJtμο τοί) ~A66~ Π,α.ό.λοu, το πω; 

σ.λλα.ξε άπότ().μ.~ .κ:α.ί επεσε σε δ&.κρυα. 'Κι~ί π έν:θος, τ.δν- ρω

τof)σαν ,χoct τόν 'ltocp~mlou~'ιI ν~ τΟΟ; 'lt'i) ΥtσιτΙ' εκλα.~ε, 

θ~?ρώ'lltια.; o:.t το Θ--ι<.«Υ.ε lΧσ'l't(Χ;Κάοτ~ .έ:νια.,'ν!t'!Gν όλωΥ τou;. ΚD.Ι 

'τοσ ζητo&~α~ ν~ εtσέλθ-η ι~ζΙ tou; at1jv !κκλrj':i[α.. "Aλλ~ 

δ Πα,ϋΜ; κα.θότ«'Ι Ιξω, θρ-η'/ώντα.; με ολη του Τ~Y ψuχ'ij 

τον Οια.tμΟΥnΡ4,,:οόμ~νιο μον.α.χΟ πού είχε οε!. crr-περα, 

8έ aπό λΙγο, &tρoσ "ή σ.κ.ολοu6Ια. τε'λεΙωπ καΙ olOt 1ο γα. t";α.ν, 

π&.λt "XoΙ~α.ζε δ Πα.σλος τον Κισ.θέwx, θέλΟYftα.ς ~ μ&.θ"η πω; 

6Υα.ΙΥΟUΥ. Κα.Ι 6λέπει εκείνον τόΥ &ν:θρωπο, δπου πρΙν εΤχε 

δλο το σιί>μ~ τ.ου μα.σρο χι:χ.Ι ζοφερό, ν~ βγ~Ινιoη &tπό τήΥ ~"Κ
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ικλ·ηcrι.~μελiμπρΟ ·πρό:JωlτΟ, με AZUXO' τό σώμ.~ κ:χι οΕ δ~:

μογε'ς ν~ -:όν ά.~~~λo\)θoOνά,'πό πολύ μ.~Χ.Ρ~i, Ενω δ cr Aγ~o; 

"Άγγελό;, σ~μ~ το\), ί:ον σ\)'1ώδΖUΖ, i~λaρός Κ7.Ι πρόθuμ.ο; καΙ 

x~Ιρoντα.ς γ~ ~α.!}τOν ΠQΑU. Τό-:ε,' δ Π.ασλο; ιiνiεπΎ)δ'~:Jε με , 
~. \ Ι ~ ~λ -. " θ' , λ'

χα,prι. .Κ,7.~ Ψ{·jνα,!~ε, ευ ογωντσ"ς τον εο κ:x~ εγ':iντα.; : 
«"Q ·OOy.ε~ΠΙΙ}":"f] ψ~λα,'1θρωπ!ια. κα.Ι ά.Υα,θ6:YJς.. τοσ θεοσ! ». Κα.t 
~, . :ιι ξ 1.'Ε ~ t, ,... , #- L ,,,,,,u,crtzprJ. ετρε ε (7"γε,οηΚΖ σ εγα. ΨYJΑοτι<.α.λΟ'Π~Τ~ κα,ι ελεγΞ. 

, ~ , , ~Eλ - , ~ - ,,, - θ ι
με CJ\)νοοτη ψω'ιη:« .. α. τε να. CJΎJ-:Z τ·α. Epi7. το!) εο!), ":ι φ~

t3Epa ιχια.ί α.ξια. xiez κ~τ.α.πλ-ήξεως είνα.~. ~Eλα..τz ν~ oij--:s ΑΔ
, . ,t,_ " θ ,.. ., ..~ θ ' θ - '? 2. ' 

ΤΟΥ ,ζ,fiI.OU ZλZ~ πα.ν~-:α.ς α.Υ ρωπους :7ω '(μα.,ι κa.~ εt.;t.ΠΙΥνω:J~Ί 

<ΧληθεΙ,α.ς ελθε~y. Δ~στε ,π;ρό~κo\l'lι~ωμεν κα.ιπ,ροσπωωμεν α.υ

.ιcφ Κ(1Ι' ά:;' ποϋμ'ε : Συ,. μ.όνος μπορεί· ν~ '&1Κ'~ρής" cX.μ~ρ·τΙες». 

Σ\)νέιρρε~y οε, ολοι 'με π,ρο{t->μι,α.,· θέλO'lτα,ς ν~ d.XιoOOOt)V τά: λε

Ύ6μεv«~Κ«Ι ά.ψοσ' σuνιixθήκ~yOko~, 'tστoρόooε ·6 π~υλός 

~ί, εΙχ$ 8ή oπptv ε~:Jέλe.ot>ν' στήΥ" 'ε.ΧκλψΙα. κ~ι. τΙ ά,κoλoόθΎjσε 

μέ τήν 'εζοδό' τοuςζ ·Κά.t 'ζΎ):τ-ησε- επΙμoν~ ciπο έκέίνΟΥ ΤΟΥ &'1
··i}ρωπσ, ν~ 'Tc'ij πω;· δ .θεός το5 ·χά.ρ~σε τέτ~ι~ ξaψν~;κ"ί] μετa6o

.λ"ή~ ΚαΙ. (χδιτο;, εχ(}VΤ~; 'έλεγχθή &πό' τ~1 . I!r.xUl~,~o~.~~ 

σΙ ολους, χωρtς Y~ yτρέ.πετά.~, [στ~?oooε 'τ~ σxετ~κ<x μέ 'τόν 

έ.j,υτΟ του, 'λέγοντας: «~Eγ~) εΙp.~~ &νθρωπο; &,μ.α.ρτωλό; κ6:Ι 

ΠΌλ&ν κσ..φΟ· τώρά. ζοσσ,α. μεσ,α.ρκ~ κες ιiμ.~ρτΙες. Mπ~!lνoy:τ~ς 

'δε σήμερ.αστΥιν &Ύ!~ του θεοσ εκκλησ~, &κoυσ~ ΤΟΥ' προ

φ~'Τ'ΎJ eΗσα.t~, δποι, μ~~ περ~κσπ-ή του 4ναΥνώσθη'Κε, .η μdλ

λον τον Τδ~o τό'ν θεό ν~ lμtλd μ.ε τό' στόμ.~ έκεινou: Λοόσιχσθε, 

'ΚΛΧιιθ~ροt γΙνεσβε, ά.φέλετε τά.ς 'Π{)ν-ηρtια.ς ύιμωΥ &..πο των ~.ρ

8~ώy τ)tr'-ωiV, &πέ:ν,:χYt~ των όψθ~λμ.ων μου, μ~θετε κα.λόν 'ΠO~

'ε!ν· κα.Ιέά.Υ ili:J~') α.~ ά.μ.σ..ρ:Ιά.Ι ~ω!') ως φ~ΙΊ~.κoOν, 6>; χ~όν~~ 

λεu:κχνω· κα.ι εαΊ θέλ-ητεκ:χί εbσα:κ~όσητέ μου, τά. ά.ΎttH~ 'tij; 

yij, φά.ymθε. &Ι !γώ τάcε - λέ1ε~, - δ ~~6.ιτpης, atπό τ~1 

λόγQY ~OO τφοψήτη ~χ!θηyJα, στήν Ψ1)Χ~ ιχιαι Ottt~ μΙ

σ·~ lμου ~Ι εUπ« ,aτ.άν ,θξ'Ο: Σύ 'Eloo.t δ θεός, δ έ.λθώιΥ εΙ; τΟΥ 

'Κό~άν <Vr'-~w,~u; σώισ.x~.A~ά. δπΟΟ τώιΡ':Χ ιμl τάν ΠΙΡο:Ρi}τη 
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