
Τ
ό σημαντικότερο παράδειγμα ἀπό τά
Εὐαγγέλια, αὐτό πού δίνει τό μέτρο καί
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὀφείλει  ὁ χρι-

στιανός νά ἀντιμετωπίζει τό φαινόμενο τοῦ
θανάτου εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἀνάστασης
τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου. Ὁ Χριστός,
ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης,
«ὅταν τήν εἶδε (τήν Μάρθα) νά κλαίει, νά
κλαῖνε καί οἱ Ἰουδαῖοι πού εἶχαν ἔρθει μαζί
της, λυπήθηκε βαθιά καί ταράχτηκε, καί εἶπε:
ποῦ τόν ἔχετε βάλει; καί τοῦ λένε: Κύριε, ἔλα
καί δές. Ὁ Ἰησοῦς ἐδάκρυσε. Δές πόσο τόν
ἀγαποῦσε!, ἔλεγαν οἱ Ἰουδαῖοι»1.

Λυπήθηκε καί δάκρυσε γιά τόν φίλο Του
τό Λάζαρο, λοιπόν, ὁ Ἰησοῦς. Ὁ Μέγας Βασί-
λειος ἐξηγεῖ τήν ἐκδήλωση αὐτή τοῦ Κυρίου
γράφοντας ὅτι: «Ὁπωσδήποτε γιά νά ἐπα-
νορθώσει τήν κατώδυνη καί ταπεινωτική συ-
μπεριφορά ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θρηνοῦσαν
ὑπερβολικά καί ὀδύρονταν γιά τίς συμφορές
τους. Καί ὅτι τό δάκρυ τοῦ Κυρίου δέν γεν-
νήθηκε ἀπό κάποιο πάθος, ἀλλά ἦταν διδα-
κτικό γιά τούς ἀνθρώπους, γίνεται φανερό
ἀπό αὐτό πού εἶπε: “Ὁ φίλος μου ὁ Λάζαρος
κοιμήθηκε, ἀλλά θά πάω τώρα νά τόν ξυπνή-
σω”. Ποιός ἀπό μᾶς θά ἔκλαιγε καί θά ὂδυρό-
ταν γιά ἕνα φίλο του πού κοιμόταν, τόν ὁποῖο
σέ λίγη ὥρα ἐπρόκειτο νά τόν ξυπνήσει;2».
Ρωτᾶ, λοιπόν, ὁ Μέγας Βασίλειος τόν ἀνα-
γνώστη ἤ τόν ἀκροατή του:

«Πῶς εἶναι δυνατόν ἐκεῖνος πού
ἐπρόκειτο νά κάνει ἕνα τέτοιο θαῦμα, νά θε-
ωροῦσε ἄξιο δακρύων τό συμβάν τοῦ θανά-
του τοῦ Λαζάρου;». Καί δίδει τήν ἀπάντηση ὁ
ἴδιος: «Μέ τήν συμπεριφορά του, μᾶς καθο-
δήγησε, ὥστε καί νά συμμετέχουμε στόν πό-
νο, ἀλλά νά μήν ἀφηνόμαστε στήν ὑπερβολι-
κή ἔκφραση τῆς λύπης καί σέ θρήνους, γιατί
αὐτή εἶναι ἔλλειψη εὐγενείας καί χριστιανι-
κοῦ ἤθους3».

Ἀλλά καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στήν πρός
Θεσσαλονικεῖς Α΄ Ἐπιστολή τονίζει: «Θέλου-
με νά ξέρετε, τί θά γίνει μέ αὐτούς πού πέθα-
ναν, γιά νά μή λυπᾶστε καί ἐσεῖς ὅπως καί οἱ
ἄλλοι, πού δέν ἐλπίζουν πουθενά. Γιατί,
ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέ θανε καί
ἀναστήθηκε, ἔτσι καί ὁ Θεός αὐτούς πού πέ-
θαναν πιστεύοντας στόν Ἰησοῦ θά τούς ἀνα-
στήσει γιά νά ζήσουν μαζί του»4.

Ἑπομένως, ἡ μελέτη τῶν Εὐαγγελίων δι-
δάσκει ὅτι αὐτό πού κοινῶς ἀποκαλεῖται «θά -
νατος» ὁ Χριστός τό ὀνόμασε «κοίμηση». Ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐρμηνεύει
αὐτή τήν «ὁρολογία» ὡς ἑξῆς5: «... Ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, δέν χρησιμοποίησε τήν διά-
κριση τῶν λέξεων μέ ἐπιπολαιότητα, οὔτε
ἄσκοπα, ἀλλά γιά νά διδάξει κάτι σοφό καί
μεγάλο. Στήν περίπτωση δηλαδή τοῦ Χρι-
στοῦ τόν ὀνόμασε «θάνατο», γιά νά βεβαιώ-
σει τό πάθος του. Στήν περίπτωση ὅμως τήν
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Ὁ προ κε χω ρη μέ νος λό χος εἶχε στρα το πε -
δεύσει σὲ μιὰ ψη λὴ ἀ πό με ρη πλα γιά. Ὁ π. Ἀ -
λέ ξιος, στρα τι ω τι κὸς ἱ ε ρέ ας, θέ λη σε νὰ συμ -
πα ρα στα θεῖ στοὺς στρα τι ῶ τες καὶ νὰ τοὺς
προ ε τοι μά σει. « Ποῦ θὰ πᾶς, πα πού λη; Θὰ χα -
θεῖς με σ᾿ στὰ χι ό νια», εἶ πε ὁ συν ταγ μα τάρ -
χης. «Ἔ χω τὴν Πα να γιὰ μα ζί μου», ἀ πάν τη σε
ὁ ἱ ε ρέ ας καὶ ἔ βγα λε ἀ πὸ τὴν τσέ πη του μιὰ εἰ -
κό να τῆς Πα να γί ας. « Αὔ ριο τὰ παι διὰ θὰ ρι -
χτοῦν στὴ μά χη. Πρέ πει νὰ πά ω».

Μέ σα ἀ πὸ δύ σβα τα μο νο πά τια κα τά φε ρε
κά πο τε νὰ φτά σει. Οἱ στρα τι ῶ τες καὶ ὁ λο χα -
γὸς ἐν θου σι ά στη καν μὲ τὴν ἄ φι ξή του. Στὴν
ἀ πο ρί α τους πῶς τὰ κα τά φε ρε, τοὺς εἶ πε: «Ἡ
Πα να γί α μὲ προ στά τευ σε». Ὁ λό χος συγ κεν -
τρώ θη κε. Ὁ ἱ ε ρέ ας τοὺς μί λη σε μὲ ἀ γά πη,
τοὺς ἐν δυ νά μω σε. Τοὺς προ ε τοί μα σε γιὰ τὴν
αὐ ρια νὴ Θεί α Λει τουρ γί α. « Νὰ λειτουργή-
σουμε στὸ ξέ φω το», λέ ει στὸ λο χα γό. «Ἐ κεῖ
θὰ εἴ μα στε ἀ σφα λεῖς». Ὁ ἀ ξι ω μα τι κὸς τρό μα -
ξε. «Ὄ χι, πά τερ μου, θὰ γί νου με στό χος στὰ
ἀ ε ρο πλά να. Εἶ ναι πο λὺ ἐ πι κίν δυ νο. Νὰ μεί -
νου με ἐ δῶ, κά τω ἀ π᾿ τὰ δέν τρα, ἀ νά με σα στ᾿
ἀντί σκη να».

Ὅ μως πα ρά ξε νο, ὁ π. Ἀ λέ ξιος δὲν ὑ πο χώ -
ρη σε. Ἄρ χι σε ἡ Λει τουρ γί α. Πλη σί α ζε στὸ τέ -
λος της, ὅ ταν φά νη κε στὸν ὁ ρί ζον τα ἕ να σμῆ -
νος ἀ πὸ ἐ χθρι κὰ ἀ ε ρο πλά να. « Θε έ μου», προ -
σευ χή θη κε μυ στι κὰ ὁ ἱ ε ρέ ας. « Πρό λα βε τὸ
κα κό. Μὴν πά ρω στὸ λαι μό μου τό σα πα λι κά -
ρια». Τὰ ἀ ε ρο πλά να ἔ φτα σαν κι ἄρ χι σαν νὰ
βομ βαρ δί ζουν μὲ μα νί α. Οἱ βόμ βες ἔ πε φταν
στὰ δέν τρα πά νω ἀ π᾿ τὰ ἀν τί σκη να. Στὸ ξέ φω -
το ἁ πλώ θη κε ἕ να λευ κὸ σύν νε φο ποὺ σκέ πα -
σε τὰ πάν τα. Τὴν ἀγω νί α δι α δέ χε ται ἡ χα ρά.
Ὁ λό κλη ρος ὁ λό χος γο να τι στὸς προ σεύ χε ται
πά νω στὸ χι ό νι. Εὐ χα ρι στεῖ γιὰ τὴν ἀ νέλ πι στη
σω τη ρί α του. Τὰ ἀ ε ρο πλά να φεύ γουν, ἡ Λει -
τουρ γί α συ νε χί ζε ται. Τὰ πα λι κά ρια πλη σιά -
ζουν καὶ κοι νω νοῦν γε μά τα εὐ γνω μο σύ νη γιὰ
τὸ Θε ὸ καὶ τὴν Πα να γί α.

Οἱ Χρι στια νοὶ πάν τα θε ω ροῦ σαν τὴν Πα -
να γί α σκέ πη τοῦ κό σμου. Ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ χε εἰ -
δι κὴ ἑ ορ τὴ τῆς Ἁ γί ας Σκέ πης (1η Ὀ κτω βρί -
ου), γιὰ νὰ θυ μᾶ ται τὸ γε γο νὸς τῆς ἐμ φα νί σε -
ως τῆς Πα να γί ας στὸ να ὸ τῶν Βλα χερ νῶν,
ὅπου ἐν ὥ ρᾳ Θείας Λει τουρ γί ας, μπρο στὰ στὰ
μά τια τοῦ « διὰ Χρι στὸν σα λοῦ» ἁ γί ου Ἀν δρέ -
α, ἅ πλω σε πά νω ἀ πὸ τὸ λα ὸ τὸ φω τει νὸ πέ πλο
της, γιὰ νὰ δεί ξει ὅ τι σκέ πει τοὺς ἀν θρώ πους
ποὺ τὴν ἐ πι κα λοῦν ται.

Ἰ δι αι τέ ρως πολ λὰ θαυ μα στὰ γε γο νό τα κα -

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

δική μας «κοίμηση [...] καί μ᾿ αὐτήν τήν ὀνο-
μασία μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς γεμίζει καλές
ἐλπίδες. Διότι αὐτός πού κοιμᾶται, ὁπωσδή-
ποτε θά ἀναστηθῆ, καί τίποτε ἄλλο δέν εἶναι
ὁ θάνατος παρά ὕπνος μακρύς6».

Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος δέν ἀπαγορεύ-
ει τήν ἀθυμία, οὔτε τήν λύπη καί τό πένθος,
ἀλλά ζητεῖ νά μήν ἀγανακτοῦμε καί νά μήν
πενθοῦμε ὑπέρμετρα. Δέν δέχεται τήν βα-
θειά λύπη καί τό ἀπρεπές πένθος, τήν ἀπελπι-
σία καί τήν ἀγανάκτηση, ἀλλά συνιστᾶ τήν
εὐχαριστία πρός τό Θεό. Πένθος πού συνο-
δεύεται ἀπό ἀνάλογες ἐκδηλώσεις προσβάλ-
λει τόν θανόντα  καί ἐξοργίζει τόν Θεό, ἀφοῦ
οὐσιαστικά καταφέρεται ἐναντίον Του θεω-
ρώντας Τον ἄδικο7.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἔγραφε πρός

τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο γιά τόν θάνατο
τῆς ὀκτάχρονης κόρης του Πουλχερίας: «Ἄν
ἔφυγε τό παιδί ἀπό ἐσένα πῆγε στό Δεσπότη
τῶν πάντων. Ἔκλεισε γιά σένα τά μάτια, ἀλλά
τά ἄνοιξε στήν λάμψη τοῦ αἰωνίου φωτός,
ἔφυγε ἀπό τήν τράπεζά σου, ἀλλά συμμετέ-
χει σέ ἀγγελική βασιλεία καί πῆγε στήν Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν. Λυπᾶσαι πού δέν βλέπεις
τό φυσικό κάλλος της, γιατί δέν μπορεῖς νά
δεῖς τό ψυχικό της κάλλος, πρέπει νά χαίρε-
σαι πού δέν ἔζησε δυσάρεστα πράγματα καί
δέν δοκίμασε λύπες8». 

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν εἰσήγησή του «Τρό-

ποι ἀντιμετωπίσεως τοῦ πένθους», πού ἔγινε
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τὰ τὸν πό λε μο τοῦ ᾿40, σὰν αὐ τὸ ποὺ προ α να -
φέρ θη κε, ἔ δω σαν στὸ ἔ θνος ὁ λό κλη ρο τὴν
αἴ σθη ση, ὅ τι ἡ Πα να γί α δὲν ἐγ κα τέ λει ψε τὸν
πι στό της λα ό, ἀλ λὰ συ νε χί ζει νὰ τὸν σκε πά -
ζει «ἀ πὸ πά σης προ σβο λῆς ἐ ναν τίας». Ἡ δι α -
πί στω ση αὐ τὴ ὤ θη σε τὴν Ἐκ κλη σί α νὰ με τα -
φέ ρει τὴν ἑ ορ τὴ τῆς Ἁ γί ας Σκέ πης ἀ πὸ τὴν 1η
στὴν 28η Ὀ κτω βρί ου (ἡ μέ ρα τῆς ἐ θνι κῆς ἑ -
ορ τῆς). Βέβαια ὁ « πιστὸς λαὸς» τῆς Πανα-
γίας δὲν ταυτίζεται μὲ ἕνα συγκεκριμένο
ἔθνος. Περιλαμβάνει τὰ ἐγκατεσπαρμένα σὲ
ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς πιστὰ τέκνα της. Ἀκόμα
κι ἂν ἀνήκουν σὲ ἀντίπαλα στρατόπεδα.
Ἐκείνη τὰ σκεπάζει καὶ τὰ σώζει, ἐφ᾿ ὅσον καὶ
αὐτὰ τὴν ἀναγνωρίζουν ὡς μητέρα τους. 

Πῶς μπό ρε σε ὅ μως ἡ Πα να γί α νὰ γί νει
σκέ πη ὅ λου τοῦ κό σμου; Ἐ πει δὴ ἡ καρ διά
της, γε μά τη ἀ πὸ εὐ γνω μο σύ νη πρὸς τὸν Θε ὸ
ποὺ « ἐ πέ βλε ψεν ἐ πὶ τὴν τα πεί νω σιν τῆς δού -

λης αὐ τοῦ» καὶ τὴν ἐ πέ λε ξε γιὰ μη τέ ρα τοῦ
Υἱ οῦ Του, γέ μι σε καὶ ἀ πὸ ἀ γά πη. Ἀγάπη γι᾿ Αὐ -
τὸν ποὺ γέν νη σε, ἀλ λὰ καὶ γιὰ ὅ λα τὰ πλά σμα -
τά Του. Ὁ Θεὸς τὴν ὑ πε ρύ ψω σε ἐ πει δὴ ὑ πῆρ -
ξε πάν το τε ἡ τα πει νὴ δού λη Του (πρβλ. Ἰακ.
4,6). Ἔ τσι ἡ μη τρι κή της καρ διὰ ἐ πλά τυ νε. Ἔ -
γι νε Πλα τυ τέ ρα τῶν οὐ ρα νῶν. Ἀγ κά λι α σε
τοὺς πάν τες. Χώ ρε σε μέ σα της τὴν κτί ση ὁ -
λό κλη ρη. Ἔ γι νε σκέ πη ὅ λου του κό σμου.
Μπο ρεῖ νὰ τρέ χει ὁ που δή πο τε τὴν κα λεῖ τὸ
κά θε παι δί της.

Δὲν θὰ μποροῦσε νά ᾿ναι καὶ γιὰ μᾶς προ-
στασία ἡ Παναγία; Κι ἀντὶ νὰ τὴν καλοῦμε μό -
νο στὴν ὥ ρα τῆς ἀ νάγ κης μας, δὲν θά ᾿ ταν
σω στό τε ρο νὰ ζοῦ με κά θε στιγ μὴ μὲ τὸν τρό -
πο ποὺ θά ᾿θε λε ἐ κεί νη; Ἂν τὴ θέ λου με γιὰ
μη τέ ρα μας, δὲν πρέ πει νὰ τὴν κά νου με νὰ
κα μα ρώ νει κι ἐ κεί νη λί γο γιὰ τὰ παι διά της;

Πρωτ. Δ. Μ.

Τό 2004 πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοι-
νοβουλίου ἦταν ὁ Ἰρλανδός Πάτ Κόξ.
Τότε, βρέθηκε στήν Ἑλλάδα καί ἔδωσε

μία συνέντευξη, ὅπου μεταξύ ἄλλων, εἶπε καί
τά ἑξῆς πολύ ἐνδιαφέροντα (ΒΗΜΑGAZINO,
Ἰούνιος 2004):

-Ἐρώτ.: Μπαίνοντας κανείς στό δωμάτιο τῆς
ἐξουσίας μπορεῖ νά χάσει τήν ψυχή του; 

-Ἀπάντ.: Ὅλα εἶναι πιθανά. Νομίζω ὅμως ὅτι
εἶναι πολύ σημαντικό νά κάνεις ὅ,τι περνάει
ἀπό τό χέρι σου γιά νά μήν τή χάσεις.

-Ἐρώτ.: Τί βλέπει ἕνας ἄνθρωπος τήν πρώ-
τη φορά πού μπαίνει μέσα στό δωμάτιο τῆς
ἐξουσίας;

-Ἀπάντ.: Ρεαλιστικά ἐντελῶς, ἕνα μέλος τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου βλέπει καταρχήν
ἕνα γραφεῖο μεγαλύτερο ἀπό αὐτό πού τοῦ
εἶχαν δώσει πρίν, ὡραιότερη θέα ἀπό τό πα-
ράθυρο καί τριγύρω ὅλο τό ἐπιτελεῖο του, μέ
τό ὁποῖο μοιράζεται αὐτόν τόν χῶρο. Αὐτές
εἶναι οἱ ὁρατές παγίδες πού συνοδεύουν τήν
εἴσοδο στό δωμάτιο ἐξουσίας. Ἔχω ὡστόσο
ἔντονα τήν αἴσθηση ὅτι ἀπό αὐτή τή δουλειά
πού κάνω τώρα εἶμαι περαστικός, σάν διαβα-
τάρικο πουλί. Τά γραφεῖα τῆς ἐξουσίας, τά πε-
ριβάλλοντα τῆς ἐξουσίας, ἡ ἴδια ἠ ἐξουσία εἶναι

ἐδῶ, ἀλλά ἐγώ ἀπό δῶ εἶμαι περαστικός. Γνω-
ρίζω πολύ καλά ὅτι ὅλα αὐτά μιά ἡμέρα θά τε-
λειώσουν. Γιά μένα. Γιατί, τά ἴδια θά συνεχί-
σουν νά ὑπάρχουν καί ὕστερα ἀπό μένα. Τό
γραφεῖο θά συνεχίσει νά εἶναι ἐδῶ, ὅλες οἱ πα-
γίδες τῆς ἐξουσίας θά συνεχίσουν νά εἶναι
ἐδῶ! Ὅλα αὐτά ὅμως ἀνήκουν στό γραφεῖο,
ὄχι στούς ἀνθρώπους πού περνοῦν ἀπό αὐτό.
Ἔτσι λοιπόν, ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού μπῆ -
κα ἐδῶ μέσα, ἔνοιωθα τήν ἡρεμία καί τήν ἄνε-
ση πού μοῦ προσέφερε ἡ ἐπίγνωση ὅτι, ὅπως
μπῆκα, ἔτσι μιά ἡμέρα θά ξαναβγῶ.

*  *   *
Εἶναι ἐκπληκτικός ὁ τρόπος σκέψης τοῦ

Ἰρλανδοῦ πολιτικοῦ! Κυρίως, διότι πολύ σπά-
νια ἀκοῦμε τέτοια λόγια ἀπό πολιτικούς. Ταυ-
τόχρονα, ὅμως, μᾶς ὑπενθυμίζει τά ἑξῆς πολύ
σπουδαῖα λόγια τοῦ Χριστοῦ:

-Τί κέρδος θά ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμη καί
ἄν κερδίσει ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἄν ὑποστεῖ
ζημιά στήν ψυχή του; (Ματθ. 16,26).

Ἑπομένως, εἶναι ἀνόητο νά «κολλᾶμε» σέ
πρόσωπα καί πράγματα τοῦ κόσμου, τά ὁποῖα
βλάπτουν τήν ψυχή μας καί τήν σχέση μας μέ
τόν Χριστό. Ἡ ἐξουσία δίνει τήν δυνατότητα
στόν ἄνθρωπο νά ἀπολαύσει τά ἐπίγεια ἀγαθά.
Ὅμως, ἄν τό γεγονός αὐτό γίνεται κατά τρό-
πο ἁμαρτωλό, τότε μᾶς ἐξουσιάζουν τά πράγ-
ματα. Καί πολλές φορές, γινόμαστε δοῦ λοι προ-
σώπων καί πραγμάτων! Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιση-

ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ



μαίνει καί ὁ κ. πρόεδρος: Εἶναι καταστροφή νά
προσκολληθοῦμε σέ πράγματα μέ ἡμερομηνία
λήξεως!

Καί γιά νά μήν νομίσει κανείς ὅτι αὐτά ἐπι-
τυγχάνονται μόνο μέ... καλή διάθεση, ἄς δοῦ -
με καί τόν ἐπίλογο τῆς συνέντευξης:

-Ἐρώτ.: Ἀπό ὅ,τι ξέρω εἶστε θρησκευόμενος
ἄνθρωπος.

-Ἀπάντ.: Ναί, προέρχομαι ἀπό οἰκογένεια πι-
στῶν, ἀλλά καί μόνος μου πηγαίνω συχνά στήν
ἐκκλησία. Πέρυσι ἔκανα μέ τήν οἰκογένειά μου
θαυμάσιες διακοπές στά Κύθηρα. Πραγματο-
ποίησα μόνος μου ἀρκετές ἐπισκέψεις σέ
ἐκκλησίες γιά νά ἀποκτήσω τήν αἴσθηση τῆς
ὀρθόδοξης λειτουργίας. Μάλιστα  τόν Δεκα-
πενταύγουστο παρακολουθήσαμε οἰκογενει-
ακῶς μιά ὑπέροχη ὀρθόδοξη θεία Λειτουργία

στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώ-
τισσας.

Ἐμεῖς, ἄς προσθέσουμε ἐδῶ μόνον τά λό-
για τοῦ Χριστοῦ:

Ὅποιος ἔχει αὐτιά γιά νά ἀκούει, ἄς ἀκού-
ει (Ματθ. 11,15)!                         Ἀρχιμ. Ν. Κ.

Ο
ταν οἱ Γερμανοί στόν Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο εἶχαν εἰσβάλει στήν Ρωσία μεταξύ
τῶν στρατιωτῶν ἦταν ἕνας Γερμανός φι-

λόλογος, ὁ Μάρτιν Γιόρταν, πού διηγεῖται τό
ἑξῆς περιστατικό:

Ἕνα βράδυ ξεκουραζόταν, μετά ἀπό μία
μάχη, στό σπίτι ἑνός ρωσικοῦ χωριοῦ μαζί μέ
ἄλλους συναδέλφους του–στρατιῶτες. Σέ
κάποια στιγμή οἱ συνάδελφοί του ἄρχισαν νά
ἀστειεύονται μεταξύ τους, νά γελοῦν καί νά
τραγουδοῦν ἕνα θορυβῶδες τραγούδι.

«Ξαφνικά ἐμφανίζεται μιά νεαρή ρωσίδα, στό
σπίτι τῆς ὁποίας στεγαζόμαστε», λέγει ὁ Γερ-
μανός φιλόλογος καί στρατιώτης, «καί ἀφοῦ
μᾶς ἔρριξε ἕνα αὐστηρό βλέμμα, ἔδειξε μέ τό
δάκτυλο της τό εἰκονοστάσι, πού ὑπῆρχε στό
δωμάτιο καί τό καντήλι, πού ἦταν ἀναμμένο,
σάν νά μᾶς λέγει πόσο ἄτοπο καί ἀνάρμοστο
ἦταν νά φερώμαστε ἔτσι μπροστά στίς ἱερές
εἰκόνες.

Ὑπῆρξε τόση ἡ κατάπληξη καί ὁ σεβασμός,
πού ἔνοιωσα γιά τήν ὀρθόδοξη αὐτή νέα, ὥστε
μόλις τελείωσε ὁ φρικαλέος ἐκεῖνος πόλεμος,
ζήτησα ἀμέσως νά μάθω τί πιστεύουν οἱ ὀρθό-
δοξοι· διάβασα· κατηχήθηκα καί τέλος ζήτησα

νά γίνω μέλος τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».
Ἡ ἔκφραση αὐτῆς τῆς εὐλάβειας ὡς συνέ-

πεια τῆς ζωντανῆς καί θερμῆς πίστης στόν Χρι-
στό, πού εἶχε ἡ νέα αὐτή ρωσίδα, ἔγινε αἰτία
ἕνας Γερμανός στρατιώτης νά προβληματισθεῖ·
νά θαυμάσει· νά ἐκτιμήσει καί νά σκεφθεῖ ὅτι
μιά πίστη, πού διαμορφώνει ἕνα τέτοιο ἦθος
δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ἀληθινή!

Ἄσκησε τεράστια ἐπίδραση μέσα του αὐτό
τό περιστατικό καί σφράγισε ἀνεξίτηλα τήν ἀπό
κεῖ καί πέρα πορεία τῆς ζωῆς του. Καί πιό συ-
γκεκριμένα.

Τολμάει μέ αὐταπάρνηση καί ἡρωϊσμό νά
ἔλθει σέ ρήξη μέ τούς δικούς του καί τό μέ-
χρι τότε περιβάλλον του στήν Γερμανία· ἔρχε-
ται στήν Ἑλλάδα, προτιμάει νά ξεριζωθεῖ ἀπό
τούς μέχρι τότε οἰκείους του καί νά ζήσει τήν
ὑπόλοιπη ζωή του ὡς ξένος σέ ξένο τόπο, γιά
νά μπορέσει νά ζήσει σωστά ὡς ὀρθόδοξος· δη-
λαδή ὡς ἀληθινός χριστιανός σέ σωστή σχέ-
ση μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Μέ μο-
ναδικό κριτήριο τήν Ἀλήθεια γιά τόν Χριστό.

Ἡ ζωντανή πίστη καί ἡ εὐλάβεια μιᾶς ἁπλῆς
ὀρθόδοξης χριστιανῆς ἀποτέλεσε τήν πειστι-
κώτερη μαρτυρία γιά τόν Χριστό· καί ἀλλοίω-
σε σωτήρια τήν καρδιά καί τό φρόνημα ἑνός
σκεπτόμενου ἀξιόλογου καί σημαντικοῦ
ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας.

Ἀρχιμ. Σ. Δ.
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