
ή χαρά μας γιά τό γυρισμό τοῦ Μα-
 νώλη ἀπʼ τήν Ἀγγλία γρήγορα σκί α-
σε ἕνα σύννεφο. Τί συνέβη; Τί συ-
νέβη καί μέσα σέ ὀκτώ μῆνες
ἄλλαξε τόσο; Τόν περασμένο Σε-

πτέμβριο ἔφυγε γιά master στό Λονδίνο. Τά Χρι-
στούγεννα κάτι καταλάβαμε, ὅταν ἦρθε πρός τό

τέλος στήν Ἐκκλησία προφασιζόμενος τήν κού-
ραση τοῦ ταξιδιοῦ. Κάτι θέλησε νά τοῦ πεῖ ἡ μη-
τέρα, μά ἡ μεγάλη μας ἀ δελφή τή σταμάτησε. Ἡ
μητέρα συμμορφώθηκε, ἄν καί λυπήθηκε μέ τήν
ἀπουσία του καί στήν πρωτοχρονιάτικη θεία Λει-
τουργία γιά πρώτη φορά.

Τώρα ὅμως; Μεγάλη Ἑβδομάδα καί μέ τό πού
ἐπέστρεψε τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου εἶναι μονίμως
ἐξαφανισμένος γιά ἐπιστημονικά ζητήματα, λέει.

— Δέ σέ βλέπουμε καθόλου, παλληκάρι μου,
εἶπε χθές μεσημέρι ἡ μητέρα.

— Μέ γεμίζει ἡ Ἐπιστήμη, μάνα. Μʼ ἀ νοίγει τό
μυαλό. Βρῆκα τόν ἑαυτό μου.

— Δέν ἦρθες οὔτε ἕνα βράδυ μαζί μας στίς
Ἀκολουθίες μέρες Μεγαλοβδομαδιάτικες, πού
ἐσύ δέν ἔλειπες ἀπό τό Ψαλτήρι. Ὁ παπα-Μιχά-
λης ρωτάει, ξαναρωτάει, στέλνει χαιρετίσματα
καί λέει πώς σέ περιμένει.

— Πές του καί τά δικά μου καί πώς εἶμαι περί-
φημα. Μέ συνεπαίρνουν οἱ γνωριμί ες, ἡ ἔρευνα.

Ἄν καί μικρότερός του, καθώς τόν ἄ κουγα νά
μιλάει ἔτσι, καταλάβαινα πώς τά λόγια του ἔβγαι-
ναν μόνο ἀπό τά χείλη. Δέ γέμιζαν τήν καρδιά
του. Ἐ κεῖ βαθιά ὑπῆρ χε κάτι ἀνικανοποίητο. Ἐκεῖ
γινόταν μιά μεγάλη πάλη. Τόν ἤξερα καλά τόν
ἀδελ φό μου.

Πρῶτος αὐτός μοῦ εἶχε μιλήσει γιά τʼ ἀ στέρια,
τό Θεό, τόν ἄνθρωπο, γιά τή συνείδηση, γιά τήν
ψυχή. Ἀπό τότε μάλιστα πού χάσαμε τόν πατέρα
μας, ὁ Μάνος, ἔ τσι μοῦ ἄρεσε νά τόν λέω, ἔγινε
γιά μένα πατέρας κι ἀδελφός. Δέ θά ξεχάσω
τούς περιπάτους μας στήν παραλία. Μοῦ μιλοῦσε
γιά τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Κι ὅταν ἀνε-
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βαίναμε στόν Ἅη Νικόλα, νʼ ἀνάψουμε τά καντή-
λια γιά τήν ψυχή τοῦ πατέρα, μοῦ ᾽λεγε γιά τήν
πραγματική χα ρά πού μόνο κοντά στό Θεό καί
στήν Ἀλήθειά Του βρίσκει κανείς.

Ἔ, λοιπόν δέ συμφωνοῦσα μέ τή Νίκη, τήν ἀ -
δελ φή μου τή φοιτήτρια, πού δέ μᾶς ἄφηνε νά
τοῦ ποῦμε κουβέντα.

— Μ. Πέμπτη σήμερα, Μανώλη μου, τοῦ ᾽πε ἡ
μάνα μας καί πρώτη φορά πού δέν ξεκινήσαμε τό
πρωί ὅλοι μαζί γιά τήν Ἐκκλησία. Μᾶς ἔλειψες,
παλληκάρι μου. Σʼ ἔψαχναν καί στό Ψαλτήρι.

— Τί νά κάνω, μάνα, εἶχα δουλειές. Ὅ λα γίνο-
νται κάποτε γιά πρώτη φορά.

— Τό βράδυ στά Δώδεκα Εὐαγγέλια;
— Ἄ, ναί. Ἀπόψε βγαίνει κι ὁ Σταυρός. Ἔθιμα...

Θʼ ἀργήσετε νά γυρίσετε, ἀλλά κι ἐγώ θʼ ἀργήσω.
Θά συναντηθοῦμε μέ παλιούς συμφοιτητές.

— Δέν εἶναι ἔθιμο αὐτό, Μάνο. Ἱερές τελετές
τῆς πίστης μας εἶναι, πού ἐσύ μοῦ ἔμαθες. Ἀλλά,
σέ παρακαλῶ, γιά χατίρι μου ἔλα ἀπόψε μαζί μας.
Φέτος πού δέν ἔχω κι ἐγώ ἀκόμα τήν πίεση τῶν
Γενικῶν ἐξετάσεων σέ περίμενα πῶς καί πῶς νά
περάσουμε μαζί τή Μ. Ἑβδομάδα.

— Φέτος, Ἀλέξανδρε, ἄλλαξαν πολλά πράγμα-
τα. Ἄσʼ το γιά ἄλλοτε. Τό Ἐξωτερικό, σοῦ τό ξα-
νά ᾽πα, ἄρχισε νά μοῦ ἀ νοίγει τά μάτια.

Τό βράδυ τῆς Μ. Παρασκευῆς μετά τήν περι-
φορά τοῦ Ἐπιταφίου τόν περίμενα ὥς ἀργά. Εἶχα
προσευχηθεῖ θερμά γιά τόν μεγάλο μου ἀδελφό.
Παρακάλεσα τό Χριστό, πού πάσχει γιά μᾶς, γιά
νά μᾶς ἀναστήσει, νά φέρει τήν Ἀνάσταση καί
στή δική του ψυχή. Νά τόν βοηθήσει, νά ξανα-
βρεῖ τόν ἑαυτό του.

Ἄκουσα τό θόρυβο στήν ἐξώπορτα. Περίμενα
λίγο κι ὕστερα χτύπησα στό δωμάτιό του. Ἡ λά-
 μπα τοῦ γραφείου του ἔριχνε φῶς στά ἁπλωμένα
χαρτιά του ἀφήνοντας μισοσκόταδο γύρω. Στά
χέ ρια μου κρατοῦσα τυλιγμένο ὄμορφα τό πιό
ἀγαπημένο μου βιβλίο, τήν Καινή Διαθήκη μου.

— Τί θές τέτοια ὥρα, Ἀλέξανδρε; Ξαφνιάστη-
κε. Δέν κοιμᾶσαι;

— Δέ μʼ ἔπαιρνε ὕπνος. Σέ περίμενα.
— Γιατί; Τί ἔγινε;
— Θέλω νά σοῦ κάνω ἕνα δῶρο, βραδιά πού εἶναι.
— Δῶρο;
— Ναί. Ἀποκλειστικά γιά σένα. Ἄνοιξε, εἶπα κι

ἄφησα μέ προσοχή στά χέρια του τό δεματάκι.
Χαμογέλασε μέ ἀπορία κι ἄρχισε νά ξετυλίγει.

ΟΟ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ
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Ἀπευθυνθεῖτε στά Παραρτήµατα 
Βιβλιοπωλείου «Ο ΣΩΤΗΡ»

Στή θέα τοῦ βιβλίου ἔγινε κάτωχρος.
— Μά... μά αὐτό δέ σοῦ τό εἶχα κάνει δῶρο

ἐγώ, ὅταν ἔμπαινες στό Γυμνάσιο;
— Ἀκριβῶς. Μέ μιά ἀφιέρωση... Θυμᾶ σαι;

Τή διαβάζεις;
— Ὑπάκουσε μηχανικά: «Ἀγαπημένε μου Ἀλέ-

ξανδρε, τό βιβλίο αὐτό
εἶναι ἡ ἴ δια ἡ Ἀλήθεια.
Ἀγάπησέ το καί κάνε το
ὁ δηγό στῆς ζωῆς σου
τό μονοπάτι».

Μέ πολύ κόπο προ-
σπάθησε νά κρύψει τή
συγκίνησή του ὁ με-
γάλος μου ἀδελφός.

— Γύρισε, ἄν θές τώρα, στήν ἄλλη σελίδα,
Μάνο.

— «Ἀγαπημένε μου Μανώλη, τό μοναδι κό
αὐτό βιβλίο, τό πολύτιμο δῶρο σου, μέ ἀπέ-
τρεψε ἀπʼ τό κακό καί μέ προέτρεψε στό καλό
πολλές φορές. Τώρα σοῦ τό χαρίζω ἐγώ, γιά
νά βοηθήσει κι ἐσένα. Ὁ μικρός σου ἀδελ-
φός».

— Σʼ εὐχαριστῶ, Ἀλέξανδρε. Μπράβο σου!
Σʼ εὐχαριστῶ.

— Καληνύχτα, εἶπα καί τόν ἄφησα μό νο.
Τό φῶς ἄργησε πολύ νά σβήσει στό δωμά-

τιό του. 
Τό ἄλλο πρωί μέ ξύπνησε ἡ μητέρα ὅλο χαρά.
— Σήκω, ἀγόρι μου. Ἔλα νά σέ χαρῶ, νά

ἑτοιμαστεῖς γρήγορα. Ὁ Μανώλης μας θέλει
νά πᾶτε μαζί στήν πρώτη Ἀνάσταση, ὅπως πα-
λιά. Τʼ ἀκοῦς; Σήκω!

Σέ λίγο περπατούσαμε στήν παραλία, γιά
νά φτάσουμε στήν Ἐκκλησία ὄχι κουβεντιά-
ζοντας ὅπως ἄλλες φορές ἀλλά σιωπηλοί.
Σιωπηλοί; Πόσα δέν ἔλεγαν οἱ καρδιές καί
τῶν δυό μας. Ὁ Μανώλης μετά τή Θεία Λει-
τουργία δέν ἔφυγε. Κάθισε νά κουβεντιάσει
μέ τόν παπα-Μιχάλη πού τόν καλοδέχτηκε μέ
ἀγάπη. Ὅπως μοῦ εἶπε ἀργότερα τόν βοήθη -
σε νά ξεθολώσει, νά ξαναβρεῖ τόν ἑαυτό του,
νά σταθεροποιήσει τά πιστεύω του καί νά μήν
ἐπηρεάζεται ἐκεῖ μακριά πού βρίσκεται.
Τό βράδυ ξεκινήσαμε ὅλοι μαζί κρατώντας τίς
πασχαλινές μας λαμπάδες. Ὁ καθένας προ-
σπαθοῦσε νά κρύψει ἀπʼ τούς ἄλλους τή συ-
γκίνηση˙ ὄχι ὅμως καί τή χαρά του.

Στήν λαμπριάτικη Θεία Λειτουργία κοινωνή-
σαμε ὅλοι. Ὁ Ἀναστημένος Κύριος, ὁ Νικητής
τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου ἦταν ὁ Νικητής,
ὁ Κυρίαρχος καί στίς δι κές μας καρδιές!

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΟΛΟ ΦΛΟΓΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)
Τηλ. 210.3624349.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ)
Τηλ. 210.4179022.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πλατ. Ἁγ. Σοφίας 6 (546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλ. 2310.272739.
ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ)
Τηλ. 2610.278993.
ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ)
Τηλ. 25.355081.
ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κοραῆ καί Ἀλεξάνδρας (383 33 ΒΟΛΟΣ)
Τηλ. 24210. 25952.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μιά βαθιά μελέτη στίς παι-
δαγωγικές ἀρχές τοῦ Ἁγίου
τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Ἕνα ξάφνιασμα μπροστά
στόν πλοῦτο τῶν γνώσεων καί
τῶν ἰδεῶν του.

Μιά ἀνεκτίμητη βοήθεια γιά
ὅσους ἀ σκοῦν ἔργο ἀγωγῆς.

***
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
κο ντά σ᾽ ὅ  λα τά προβλήματα
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς

***
Μέ πολύτιμο
φωτογραφικό ὑλικό.

Τά συγκλονιστικά γεγονότα
τῆς ζωῆς τοῦ μεγάλου Ἀπο-
στόλου Πέτρου ἀπό τήν ὥρα
πού γνώρισε τόν Ἰησοῦ Χρι-
στό μέ χρι τό σκληρό μαρτύ-
ριό του.

Ὁλοκληρωμένη παρουσί α -
ση τῆς ζωῆς τοῦ φλογεροῦ
μα θητῆ τοῦ Κυρίου,
� πλούσια εἰκονογραφημένη,
� μέ γλαφυρότητα

συναρπαστική.
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Γιιά  ππαιιδδιάά




