ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

Ἀ
Ππλάληεζηο δεθάηε:
Ἀσσττέέρριια
α σσττόό σσκκοοττά
άδδιι !!
ΔΗΠΑΓΥΓΖ:
 θπζηθόο νξαλόο ἔρεη η’ ἀζηέξηα, πνύ κᾶο θσηίδνπλ θαί κᾶο
ὁδεγνῦλ, ὅηαλ εἶλαη βαζύ ζθνηάδη θη ἀζέιελε  λύρηα.
Θάπνηε ζ’ αηό ηόλ ηόπν, πνύ ιέγεηαη ιιάδα, ἦηαλ ππθλό ηό ζθνηάδη.
Νἱ Ἕιιελεο εἶραλ ράζεη ηήλ ιεπηεξηά ηνπο, ἀιιά καδί κ’ αηή θηλδύλεπαλ λά
ράζνπλ θη ἄιια δύν κεγάια ἀγαζά: «τήν ἐθνική τους συνείδησι» θαί, ηό
ζπνπδαηόηεξν, «τήν Ὀρθόδοξο Πίστι τους». Κά ὁ Θεόο δέλ ἄθεζε ηνύο
Ἕιιελεο κόλνπο ζηό ππθλό ζθνηάδη ηῆο ζθιαβηᾶο. Ἔζηεηιε ἄζηξα θσηεηλά πνύ
ἐλίζρπζαλ ηνύο ζθιαβσκέλνπο, θώηηζαλ ηίο ςπρέο ηνπο θαί ηνύο βνήζεζαλ
λά κείλνπλ Ἕιιελεο θαί Σξηζηηαλνί. Ἔζηεηιε ηνύο «Πατέρες τῆς
Ἐπαναστάσεως» πνύ δνύιεςαλ ἀζόξπβα ζηά ζθνηεηλά ρξόληα ηῆο δνπιείαο
γηά λά θπηξώζῃ ηό δελδξί ηῆο παλαζηάζεσο θαί ηνύο «Πνευματικούς
Πατέρες», πνύ ἄιινη βνήζεζαλ κέ ηήλ δηδαρή ηνπο θη ἄιινη δίδαμαλ κέ ηήλ
πτῶσι ηνπο, ηήλ μετάνοιά ηνπο θαί ηήλ ὁμολογία ηνπο.
Γηά ἕλαλ ἀπό αηνύο ηνύο ἄγλσζηνπο ἥξσεο ηῆο Φπιῆο καο ζά
κηιήζνπκε ζήκεξα. Δἶλαη ἕλαο ἀπό ηνύο «Νεομάρτυρες», ηνύο ζπνπδαίνπο
αηνύο ἥξσεο ηῆο Ξίζηεσο θαί ηῆο Ξαηξίδνο, πνύ κέ ηό αἷκα ηνπο δόμαζαλ ηόλ
Σξηζηό θαί πξνεηνίκαζαλ ηήλ ιεπηεξηά ηνῦ Γέλνπο. Δἷλαη ὁ Καλαματιανός

Λ
Λεεννκκάάξξηηπποο,,

Ἠ
Ἠιιίίααοο ὁὁ ἈἈξξδδννύύλλεεοο..

ΓΗΖΓΖΠΗΠ:
Βξηζθόκαζηε ζηά κέζα ηνῦ 17νπ αἰῶλα. Ἡ Ξαηξίδα καο ζηελάδεη θάησ ἀπό ηήλ ζθιαβηά ηῶλ ζσκαλῶλ.
Ὅκσο  ἑιιεληθή ςπρή κέλεη ἀδνύισηε. Κπξνζηά ηεο πάληα βιέπεη ηήλ ιεπηεξηά!
θείλε ηήλ ἐπνρή ζέ κηά θησρή νἰθνγέλεηα, γελλήζεθε ἕλα ἀγνξάθη. Ρό βάπηηζαλ Ἠιία. Ἀπό κηθξό παηδί
βγῆθε ζηή βηνπάιε. Ἔκαζε ηήλ ηέρλε ηνῦ θνπξέα θαί δνύιεπε κέζα ζηήλ Θαιακάηα. Ἦηαλ θαινπξναίξεηνο θαί
θξόληκνο. Ἦηαλ ἄλζξσπνο κέ ζύλεζη. Ὅινη ηόλ ἀγαπνῦζαλ θαί νἱ πξνεζηῶηεο ηῆο πεξηνρῆο ηνῦ εἶραλ κεγάιε
πόιεςη γη’ αηό θαί ηόλ ζπλεβνπιεύνληαλ γηά δηάθνξα ζέκαηα.
θεῖλα ηά ρξόληα νἱ Σξηζηηαλνί βαζαλίδνληαλ πνιύ. Νἱ Ρνῦξθνη ηνύο δεηνῦζαλ πνιινύο θόξνπο θαί ηνύο
ηπξαλλνῦζαλ. Ξνιινί, ἐπεηδή δέλ ἄληεραλ ηά βαζαληζηήξηα, ἀλαγθάδνληαλ λ’ ἀιιαμνπηζηήζνπλ. Ἦηαλ ηξνκεξό!
Ἕιιελαο, «Χξηζηηαλόο», λ’ ἀιιαμνπηζηήζῃ! Νἱ ἄιινη ηόλ ζεσξνῦζαλ πιένλ πεζακέλν.
 Ἠιίαο πέθεξε πνιύ. Ξνλνῦζε  θαξδηά ηνπ. Κηά κέξα θαζώο ζπδεηνῦζε κ’ ἕλαλ πξνεζηό γηά ηνύο
βαξεῖο θόξνπο ηνῦ εἶπε: Νἱ Ἕιιελεο δέλ ἀληέρνπλ ἄιιν. Ξξέπεη κέ θάπνην ηξόπν λά βνεζεζνῦλ. Γέλ κπνξνῦλ λά
πιεξώζνπλ ηά ρξέε ηνπο. Ὑπάξρεη θόβνο θάησ ἀπό ηέηνηα πίεζη ὅινη λ’ ἀιιάμνπλ Ξίζηη, λά Ρνπξθέςνπλ. Κήλ
ἐπηηξέςεηε θάηη ηέηνην. Φπζηθά νἱ πξνεζηνί ηόλ δηαβεβαίσζαλ ὅηη νἱ Ἕιιελεο εἶλαη ζηαζεξνί ζηήλ πίζηη ηνπο θαί
δέλ πῆξρε θαλέλαο ηέηνηνο θίλδπλνο.
Θαί ὅκσο, ὁ θίλδπλνο πῆξρε. Ἀθνῦζηε, παηδηά. Ξῶο ἔγηλε; Ξόηε; Θάησ ἀπό πνηέο ζπλζῆθεο; Ρίπνηα ἀπ’
ὅια αηά δέλ ἔρεη ηόζε ζεκαζία, ὅζε ἔρεη ηό ὅηη αηόο ὁ λένο, ὁ Ἠιίαο, πνύ ηόζν πνιύ θξόληηδε γηά λά κήλ
ἀιιαμνπηζηήζῃ θαλέλαο Ἕιιελαο, ἀπό ηήλ κηά κέξα ζηήλ ἄιιε βξέζεθε λά θπθινθνξῇ κέ θόθθηλν θέζη, πξόδσζε
ηόλ Θύξην θη ἀζπάζζεθε ηόλ Κσάκεζ. Ἀπό Ἠιίαο ἔγηλε Κνπζηαθᾶο θη ἀπό Ἕιιελαο, Ρνῦξθνο. Ξνηόο;  Ἠιίαο, πνύ
ηόζν πνιύ ἀγαπνῦζε ηήλ Ξαηξίδα θαί ηήλ Θξεζθεία ηνπ, κέ θόθθηλν θέζη, Ρνῦξθνο. Ρόλ βιέπνπλ νἱ Ἕιιελεο θαί
ζιίβνληαη, ζηελνρσξνῦληαη. Ἀιιά θη ὁ ἴδηνο βαδίδεη κέ θαηεβαζκέλν ηό πξόζσπν ζηή γῆ. Δἶλαη ζιηκκέλνο,
κειαγρνιηθόο. Ληξέπεηαη λ’ ἀληηθξύζῃ ηνύο ζπκπαηξηῶηεο ηνπ. Κηά δπλαηή θσλή ζπλέρεηα ηόλ ξσηάεη. Ἠιία, γηαηί
ηό ἔθαλεο; Γηαηί ἀξλήζεθεο ηόλ Πσηῆξα Σξηζηό καο; Γηαηί πξόδσζεο ηήλ πίζηη ζνπ; Κηά θσηηά εἶρε ἀλάςεη κέζα
ηνπ θαί δέλ ηόλ ἄθελε λά ζπράζῃ. Ἦηαλ  «συνείδησίς» ηνπ.
 Ἠιίαο ζύληνκα ζπλέξρεηαη, θαηαιαβαίλεη ηί ἔγηλε, θιαίεη, πξνζεύρεηαη ζεξκά ζηόλ Θύξην. Εεηᾶ
ζπγρώξεζη. Τάρλεη λά βξῇ ηήλ γαιήλε πνύ θάπνηε εἶρε. Σσξίο θαζπζηέξεζη βξίζθεη ἕλα Ξλεπκαηηθό, γνλαηίδεη
κπξνζηά ηνπ θαί κέ παιιόκελν ζῶκα, θεθάιη ζθπθηό θαί δάθξπα ζηά κάηηα ἐμνκνινγεῖηαη ηό βαξύ ηνπ
ἁκάξηεκα. «Πάτερ, βοήθησέ με, ἔπραξα βαρύτατο ἁμάρτημα, ἀρνήθηκα τόν γλυκύτατό μου Ἰησοῦ».
Λαί, ζάλ ἄιινο Ξἐηξνο, ἔθιαςε πηθξά. Ὅκσο, ἐδῶ ζηήλ Θαιακάηα, νἱ ηύςεηο θαί  ληξνπή δέλ ηόλ ἀθήλνπλ λά
ζπράζῃ γη αηό ἀθήλεη ηά ἐγθόζκηα θαί πεγαίλεη ζηό Ἅγηνλ Ὄξνο, πηζηεύνληαο πώο πάλσ θεῖ ζηό βνπλό ηῆο
ζπρίαο θαί ηῆο πξνζεπρῆο ζά γαιήλεπε. Εεηάεη ζπγγλώκε ἀπό ηό Θεό γηά ηό ἁκάξηεκά ηνπ, ηεξεῖ ηόλ θαλόλα
θαί ηό ἐπηηίκηό ηνπ, γίλεηαη κνλαρόο θνληά ζ’ ἕλαλ ἅγην Γέξνληα θαί ζ’ αηόλ ἐμνκνινγεῖηαη ηίο ζθέςεηο ηνπ.
πί ὀθηώ ρξόληα δνῦζε κέζα ζ’ ἕλα θειιί κέ πξνζεπρ θαί δάθξπα, λεζηεία θαί ἄζθεζη. Ὅκσο ηά ιόγηα
ηνῦ Θπξίνπ δέλ ηόλ ἄθελαλ λά ζπράζῃ: «ὅπνηνο κέ ἀξλεζῇ ἐλώπηνλ ηῶλ ἀλζξώπωλ ζά ηόλ ἀξλεζῶ θη
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ἐγώ ἐλώπηνλ ηνῦ Παηξόο κνπ». Ἔηζη ἕλα πξσί ιέγεη ζηόλ γέξνληά ηνπ. «Δέν μπορῶ ἄλλο, θά πάω κάτω
νά ὁμολογήσω τήν πίστι μου κι ἄν εἶναι θέλημα Θεοῦ, νά ἐξαγνισθῶ μέ τήν δωρεά τοῦ μαρτυρίου».
Βιέπνληαο ὁ γέξνληάο ηνπ πόζν δσεξά ἐπηζπκνῦζε ηήλ ἐμηιέσζη κέζῳ ηνῦ καξηπξίνπ, ηνῦ ερήζεθε ὁ
Θεόο λά ηόλ ἐληζρύῃ λά κείλῃ «ζηαζεξόο» κέρξη ηέινπο ζηό δύζθνιν ἀγῶλα ηνπ θαί ηόλ ζπλεβνύιεπζε λά
πξνζέρῃ πνιύ δηόηη ὁ δηάβνινο ζά ηόλ πνιεκνῦζε.
Φζάλνληαο ζηήλ Θαιακάηα, ἔηζη κέ ηά θαινγεξηθά ὅπσο ἦηαλ, κπῆθε ζέ κηά θθιεζία, ιεηηνπξγήζεθε,
θνηλώλεζε ηά Ἄρξαληα Κπζηήξηα, πξνζεπρήζεθε ζηό Θεό ζεξκά θαί ἀθιόλεηνο πξνρώξεζε ζηήλ ἐθηέιεζη ηῆο
ἀπνθάζεώο ηνπ, κέ ηήλ βεβαηόηεηα ὅηη ὁ Θύξηνο ζά ηόλ ἐληζρύζῃ ζηόλ άγῶλα ηνπ.
Κηά κέξα, ἐλῶ πεξπαηνῦζε ζηήλ ἀγνξά, θάπνηνο ηόλ ἀλαγλώξηζε θαί ηόλ θώλαμε: Ἔ, Κνπζηαθᾶ. Κά ὁ
κνλαρόο ηνῦ δειώλεη πώο εἶλαη ὁ «Χριστιανός» Ἠιίαο. «ρθόδοξος» κνλαρόο θαί ὄρη Ρνῦξθνο.
Ρό λέν θπθινθόξεζε γξήγνξα. Ρό καζαίλεη ὁ Θαδήο. Θαί λά, ὁ Ἠιίαο κπξνζηά ζηό Ρνῦξθν δηθαζηή. θεῖ
ὁκνινγεῖ κέ ζάξξνο ηήλ «Ὀρθόδοξο πίστι» ηνπ! Ἀκέζσο ηόλ θπιαθίδνπλ κέ ηήλ θαηεγνξία ὅηη πξόδσζε ηό
Ἰζιάκ, πνύ ἀζπάζζεθε κέ ηήλ ζέιεζί ηνπ. Ρόλ βαζάληζαλ ἄγξηα, ἀιιά αηόο δέλ ἔπαπζε λά ὁκνινγῇ
«Χξηζηόλ». μαγξηώλεηαη ὁ δηθαζηήο. Ξάξηε ηνλ θαί «κάψτε τον» θσλάδεη.
Πηό δξόκν πξόο ηόλ ηόπν ηνῦ καξηπξίνπ, ζηήλ ηνπνζεζία Βέιηνπξα, ἕλαο δήκηνο θηππᾶ ηόλ Ἅγην κέ
ζπαζί. Ρόλ πιεγώλεη ζηή δεμηά ὠκνπιάηε. Ρό αἷκα ηξέρεη, ὁ κάξηπξαο πνλάεη, ἀιιά βαδίδεη κέ ζάξξνο ςάιινληαο:
«ἐάλ γάξ θαί πνξεπζῶ ἐλ κέζῳ ζθηᾶο ζαλάηνπ, νὐ θνβεζήζνκαη θαθά, ὅηη ζύ κεη’ ἐκνῦ εἶ», (ςαικ.
θβ΄4) Πέ ιίγν θζάλνπλ ζηόλ ηόπν ηνῦ καξηπξίνπ! θεῖ, δίπια ζηήλ ἀλακκέλε θσηηά, ὁ Ἅγηνο γνλαηίδεη, θνηηάδεη
πξόο ηνλ νξαλό, ζεθώλεη ηά ρέξηα θαί ζηέιλεη ηήλ ηειεπηαία εραξηζηήξηα πξνζεπρή ηνπ ἀπό ηή γῆ. Πέ ιίγν ηό
ζῶκα ηνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηή θσηηά, κά  ςπρή ηνπ πεηᾶ ἥζπρε πιένλ ζηόλ νξαλό, θνληά ζηόλ Θύξην.
Ἦηαλ ἡ 31ε Ἰαλνπαξίνπ ηνῦ 1686!
Νἱ Σξηζηηαλνί ηά κεζάλπρηα πιήξσζαλ ηνύο θύιαθεο, πῆξαλ ηό Ἅγην Ιείςαλό ηνπ θαί ηό ἐληαθίαζαλ κέ
ειάβεηα. πάλσ ζηόλ ηάθν ηνῦ κάξηπξα ρηίζζεθε ηόλ 18νλ αἰώλα κηά κηθξή θθιεζία πξόο ηηκήλ ηνπ, ἀιιά
ἐπεηδή νἱ Ρνῦξθνη δέλ ἐπέηξεςαλ λά θέξῃ ηό ὄλνκά ηνπ νἱ Σξηζηηαλνί ηήλ ἀθηέξσζαλ ζηήλ κλήκε ηῶλ Ἁγίσλ
Ρεζζαξάθνληα Καξηύξσλ. Ἡ Ἁγία θάξα ηνῦ Κάξηπξα θπιάζζεηαη ζηήλ Ἱ. Κ. Βνπιθάλνπ Κεζζελίαο.
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ:
Θαπκαζκό θαί δένο πξνθαινῦλ ὅινη νἱ Κάξηπξεο θαί Λενκάξηπξεο! Θαπκάδνπκε ηόλ ηξόπν πνύ ἔδεζαλ,
ηό ζάξξνο θαί ηήλ θαξηεξία ηνπο, ἀιιά ἰδηαίηεξα κᾶο ζπγθηλεῖ ηό καξηπξηθό ηέινο ηνπο.
Γιαβάζοντας τό συναξάρι τοῦ σημερινοῦ Ἁγίου ποῦ θά σταματούσατε;
Φπζηθά ζηήλ πξνδνζία. Ἡ πηῶζηο ηνῦ λεαξνῦ Ἠιία ηξαβᾶ ηήλ πξνζνρή καο. Ἕλαο ηέηνηνο λένο λ’ ἀιιαμνπηζηήζῃ!

Πῶς; Γιατί; Τί ἔφταιξε;
Ρίπνηα! Θεία Νἰθνλνκία!  Θεόο ηόλ εἶρε πιάζεη γηά κεγάια! πέηξεςε λά πέζῃ πνιύ ρακειά γηά λά ηνῦ δνζῇ 
ἀθνξκή γηά ηή κεγάιε «θυσία»! Ἦηαλ εινγία Θενῦ! Ξῆξε ηό ζηεθάλη ηνῦ καξηπξίνπ.

Τί ἐνεργοποιήθηκε ἀμέσως μετά τήν προδοσία;
Κηά θσηηά ἄλαςε κέζα ηνπ, πνύ δέλ ηόλ ἄθελε λά ζπράζῃ. Ἦηαλ  ζπλείδεζίο ηνπ.

Θυμᾶστε κάποιον ἄλλο πού πρόδωσε τόν Κύριο; Τί ἔκανε γιά νά ἡσυχάσῃ;
Βεβαίσο!  Ἰνύδαο θαί ὁ ἀπ. Ξέηξνο.  Ἰνύδαο θαηάιαβε ηό ιάζνο ηνπ, ὅκσο δέλ δήηεζε ζπγγλώκε, ἀιιά
«ἀπειζώλ ἀπήγμαην».(ἀλερώξεζε θαί ἐπῆγε θαί ἐπλίγε κέ ζρνηλί). λῶ ὁ Ξέηξνο κόιηο θαηάιαβε ηό ἁκάξηεκά ηνπ
βγῆθε ἔμσ θαί ἔθιαπζε πηθξῶο.

Ὁ Ἠλίας τί ἔκανε γιά νά ἡσυχἀσῃ τήν συνείδησίν του;
Ξῆγε θαί ἐμνκνινγήζεθε. Ὕζηεξα πῆγε ζηό Ἅγηνλ Ὄξνο. Ρειηθά θαηέβεθε ζηήλ Θαιακάηα θαί καξηύξεζε.

Τί ἤθελε , δηλαδή, νά ἀποκτήσῃ;
Ππλείδεζη θαζαξή! Θαί ηήλ ἀπέθηεζε ὅηαλ δεκόζηα ὡκνιόγεζε ηήλ πίζηη ηνπ εἰο ηόλ Ἕλα θαί Ρξηαδηθό Θεό. Ὅηαλ
νἱ δήκηνί ηνπ ηόλ ἔξξημαλ πάλσ ζηή θσηηά,  έμσηεξηθή θσηηά ἔζβεζε ηήλ ἐζσηεξηθή θαί γαιήλεςε. Ρί κᾶο
δηδάζθεη κέ ηήλ δσή ηνπ ὁ λενκάξηπξαο Ἠιίαο;
ΠΛΘΖΚΑ:

«Ἀγάπε ζηό Χξηζηό κέρξη ζπζίαο»!

Ξνιιά κᾶο δηδάζθεη κέ ηήλ δσή ηνπ ὁ Ἅγηόο καο. κεῖο ὅκσο ζήκεξα ἄο πάξνπκε κόλν αηά: Λἄκαζηε
ζηεξενί ζηήλ πίζηη καο  λά ὁκνινγνῦκε ηόλ Θύξηνλ ρσξίο θαλέλα θόβν,  ὁ,ηηδήπνηε θάλνπκε πάληα λά
ἀξρίδνπκε κέ πξνζεπρή,  λά δεηνῦκε ηή βνήζεηα ηνῦ Θπξίνπ θαί  ζπρλή ἐμνκνιόγεζη θαί παθνή ζηόλ
πλεπκαηηθό καο γηά λά ἀπνθύγνπκε ηίο πηώζεηο. Ἀιιά θη ἄλ παξ’ ὅια αηά πέζνπκε, λά ζπκώκαζηε πώο πάξρεη θη
 «μετάνοια».  Θύξηνο πεξηκέλεη κέ ἁπισκέλν ηό ρέξη λά κᾶο πηάζῃ, ἀξθεῖ ἐκεῖο λ’ ἁπιώζνπκε ηό δηθό καο.
ΞΟΝΠΔΣΖ:
«Οὐξάληε Παηέξα καο, γηά ζέλα ἀμίδεη θάζε ζπζία, θαί αὐηῆο ηῆο δωῆο καο ἀθόκε,
δηόηη ζύ εἶζαη ὁ Σωηήξ θαί ὁ Λπηξωηήο καο. Ἀμίωζέ καο πνηέ λά κήλ ζέ πξνδόζνπκε, ἀιιά λά ηά
ζπζηάδνπκε ὅια πξόο ράξηλ ζνπ, θαί ράξηζέ καο ηήλ νὐξάληα βαζηιεία ζνπ. Ἀκήλ».
ΒΝΖΘΖΚΑΡΑ: Ξαηδηά ηῆο θθιεζίαο. (Ἀξρηκ. Γ. Ἀεξάθε). Ρό «Ππλαμάξη» ηνῦ Ἁγίνπ.
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