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Στις κόρες μου, 
που -όπως κάθε παιδί- έχουν την τέχνη 

να ομορφαίνουν τις καρδιές των ανθρώπων... 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μπροστά στις μορφές των αγίων της πίστεώς μας στεκόμαστε με θαυμασμό 
και έκπληξη. Κάθε μία από αυτές είναι κι ένα θαύμα. Ένα μοναδικό θαύμα, που 
μας συγκινεί, μας στηρίζει, μας ενθουσιάζει, αλλά και μας ελέγχει! Οι διηγήσεις 
για τη ζωή των αγίων μπορεί να έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά στοιχεία. 
Κάθε μία όμως από αυτές έχει τη δική της χάρη και πρωτοτυπία. Ειδικότερα, η 
ιστορία του αγίου Ταρσιζίου είναι σπάνια, θα έλεγα ξεχωριστή!

Τόσο νέος! Μόλις δωδεκάχρονος· και όμως! Τόσο αποφασιστικός, τόσο ώριμος, 
τόσο πιστός, τόσο γενναίος! Και το μαρτύριό του μοναδική περίπτωση: έπεσε 
υπερασπιζόμενος τη θεία ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού! Σε 
μια συγκυρία που, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη προτύπων, που θα μας 
στηρίζουν, θα μας εμπνέουν, θα μας δείχνουν τον «άλλο» δρόμο, το δρόμο 
της πίστεως, της αγάπης, της θυσίας, του ηρωισμού, της ζωής με το Χριστό, 
η πρεσβυτέρα Αικατερίνη Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη, με το τάλαντο που της 
έδωσε ο Θεός, ζωντανεύει με το αφήγημά της αυτό την προσωπικότητα, το 
μαρτύριο και τη νίκη του νεαρού μάρτυρα. Μας βοηθά έτσι να το νοιώσουμε 
πολύ κοντά μας, να μας μεταγγίζει κάτι από την πίστη και την αγάπη του προς 
το Θεό και τα αδέλφια του.

Με χαρά και συγκίνηση προλογίζω το μικρό, αλλά όμορφο αυτό βιβλίο, 
φέρνοντας στη μνήμη μου τον ενθουσιασμό και το ζήλο, με τον οποίο, οι νέοι 
και τα παιδιά της ενορίας των αγίων αναργύρων Καραβά Πειραιώς εργάστηκαν, 
πριν από αρκετά χρόνια, για να διασκευάσουν έναν υπόγειο χώρο του ναού 
σε κατακόμβη. Για να μας μεταφέρει με τη σκέψη στα ηρωικά χρόνια της 
εκκλησίας των μαρτύρων. Για να τιμήσουν το νεαρό μάρτυρα Ταρσίζιο, το δικό 
τους άγιο, «το φίλο και αδελφό», όπως τον χαρακτήρισε ο ποιητής. Για να 
τον έχουν εμπνευστή, οδηγό και προστάτη στη ζωή τους. Πρόκειται για αυτή 
την κατακόμβη, στην οποία μας ξεναγεί με ένα πρωτότυπο και αριστοτεχνικό 
τρόπο το δεύτερο μέρος του βιβλίου.

Εύχομαι, οι πρεσβείες του αγίου Μάρτυρος Ταρσιζίου να συνοδεύουν τη σεμνή 
συγγραφέα και τους φιλομάρτυρες αναγνώστες του βιβλίου.

Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός
Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού

Πειραιώς
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Το φως του μισοτελειωμένου λυχναριού πάλευε να 
κρατήσει μακριά το υγρό σκοτάδι της κατακόμβης. Ο 

μικρός Ταρσίζιος ούτε που το ’χε προσέξει. Έμενε ακόμη 
γονατιστός με καρφωμένο το βλέμμα στα μεγάλα κόκκι-
να γράμματα που ‘χε μπροστά του: ΙΧΘΥΣ. 

 «Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ», σκεφτόταν, κα-
θώς έσφιγγε με λαχτάρα πάνω στο στήθος του το μικρό 
αργυρό κουτί. «Χριστέ μου!» ψιθύρισε, και τα μεγάλα 
καστανά του μάτια γέμισαν δάκρυα. «Εσύ μόνο ξέρεις 
πόση αγάπη έχω για σένα! Εσύ μόνο γνωρίζεις πως δε 
θέλω ποτέ να σε προδώσω». Τα λόγια αυτά στάθηκαν 
κόμπος στο λαιμό και την καρδιά του... «Βοήθησέ με!», 
ακούστηκε δυνατή, γεμάτη θέληση τώρα η φωνή του. 
Έκανε το σχήμα του σταυρού και παίρνοντας μια βαθιά 
ανάσα στάθηκε όρθιος. 
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 «Να προσέχεις, Ταρσίζιε!», ακούστηκε η φωνή του 
επισκόπου Στέφανου ξαναφέρνοντάς τον στον τόπο και 
το χρόνο, που η προσευχή τα ‘χε ολότελα σκεπάσει. «Να 
προσέχεις!» 

 Ο επίσκοπος Στέφανος γνώριζε τον Ταρσίζιο εδώ και 
αρκετό καιρό. Από τότε που βαφτίστηκαν Χριστιανοί οι 
γονείς του νεαρού αγοριού και μαζί μ’ αυτούς θέλησαν 
να βαφτιστεί και το μωρό τους. Σε κάθε Λειτουργία ο 
Ταρσίζιος ερχόταν πρώτος από όλους κι ας ήταν μόλις 
δώδεκα χρονών. Χαιρόταν πολύ να βοηθά, όπως μπο-
ρούσε. Συνήθως κρατούσε τη μεγάλη λαμπάδα, κι άλλο-
τε πάλι έβαζε λάδι στα πήλινα λυχναράκια, που έδιναν 
φως στις κατακόμβες. Για όλα όσα έκανε του έδωσαν το 
τιμητικό όνομα του «ακολούθου», κι εκείνος χαιρόταν 
και καμάρωνε... Ένα βράδυ, όμως, σαν το αποψινό, κάτω 
από το τρεμάμενο φως των τελευταίων κεριών που στό-
λιζαν την κατακόμβη, ο μικρός Ταρσίζιος ανέλαβε κάτι 
πολύ πιο μεγάλο απ’ όσα είχε αναλάβει μέχρι τότε. Κάτι 
πολύ σπουδαίο! Την ώρα που οι πιστοί έβγαιναν από τη 
μυστική έξοδο της κατακόμβης του Αγίου Καλλίστου, ο 
επίσκοπος Στέφανος πλησίασε το νεαρό αγόρι. 

 «Ταρσίζιε, τα πράγματα για μας τους Χριστιανούς, 
όπως κι εσύ ξέρεις, έχουν γίνει πια πολύ δύσκολα. Οι 
φυλακές έχουν γεμίσει από πιστούς, που κάποιοι, δυ-
στυχώς, τους μαρτύρησαν στον αυτοκράτορα. Πρέπει 
κάτι να κάνουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε!». 
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 «Τι μπορώ να κάνω, πάτερ;», ρώτησε ο Ταρσίζιος και 
το πρόσωπό του έλαμψε, γιατί ήταν παιδί που ‘χε αγάπη 
και λαχτάρα μέσα του. 
 «Μέσα σ’ αυτό το μικρό κουτί έχω κρύψει το πιο με-
γάλο δώρο που μπορεί να πάρει κανείς! Έχω φυλάξει 
μερικά κομμάτια από τον Άγιο Άρτο βουτηγμένα στον 
Άγιο Οίνο…το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας. Κρά-
τα το με προσοχή και με πολλή αγάπη, και πήγαινέ το 
στη φυλακή. Τ’ αδέλφια μας πρέπει να κοινωνήσουν. 
Είναι η μόνη βοήθεια που μπορεί κανείς να τους δω-
σει για ν’ αντέξουν όλα όσα περνούν... κι όσα... τούς 
περιμένουν ακόμη...», είπε κι η φωνή του, σ’ αυτές τις 
τελευταίες λέξεις, ακούστηκε βαριά σα να λύγισε από τη 
δύναμη του πόνου. Έγειρε χαμηλά τ’ ασπρισμένο από 
τις έγνοιες και τα χρόνια κεφάλι του, φέρνοντας στο νου 
εικόνες απ’ όσα είχε ακούσει για τα φρικτά μαρτύρια 
των Χριστιανών, εκείνων που δεν ήθελαν να αρνηθούν 
την πίστη τους. Το βλέμμα του χάθηκε κάπου εκεί στο 
σκονισμένο έδαφος κι απ’ τον κρυφό αναστεναγμό του 
ξεχύθηκε όλη η πίκρα για την κακία που ‘χε μολύνει την 
καρδιά των ανθρώπων. 

 Ο Ταρσίζιος πήρε στα χέρια του το μικρό κουτί και 
πέρασε την αλυσίδα που το συγκρατούσε, γύρω απ’ το 
λαιμό του. Δεν είπε τίποτα, παρά μόνο έμεινε να κοιτά-
ζει επίμονα τον επίσκοπο, λες και διάβαζε τις κρυφές 
του σκέψεις. Είχε ακούσει κι αυτός για τις αρένες με τα 
αγριεμένα λιοντάρια, για όλα εκείνα τα φρικτά, που αν-




