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ΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ

Το χωριό όπου γεννήθηκε ο π. Αρσένιος βρίσκεται
στον εύφορο κάμπο του Μπαραγκάν κοντά στο

διερχόμενο ποτάμι που την εποχή της αρχαιότητας
ονομαζόταν Νάπαρις και στις μέρες μας είναι κοινώς
γνωστό ως Γιάλομιτσα. Γη με βαριά παράδοση στην
ιστορία των Ρουμάνων, η πεδιάδα του Μπαραγκάν
ήταν, απ᾽ ό,τι φαίνεται, «η έδρα του Δρομιχαίτη, του
βασιλιά των σκληροτράχηλων Γετών, οι οποίοι θεω-
ρούσαν τους εαυτούς τους αθάνατους»1 και πέρα-
σαν στην ιστορία ως ένας «εκ των γενναιότερων»
λαών. Σε αυτές τις κοιλάδες, λένε οι ντόπιοι, γεννή-
θηκε ακόμα μία εξέχουσα προσωπικότητα της ιστο-
ρίας μας: ο ηγεμόνας Μιχαήλ ο Γενναίος2.

Ένας κάτοικος, γέννημα θρέμμα της περιοχής,
περιέγραφε αυτό το ευλογημένο από τον Θεό μέρος
με τα εξής λόγια: «Πέρα από τα ηλιοκαμένα λιβά-
δια, ανάμεσα στον καλόβολο Γιάλομιτσα και τον
γρουσούζη Δούναβη, απλώνεται ο κάμπος του Μπα-
ραγκάν, διεξάγοντας τον ύπουλό του πόλεμο με τον
άνθρωπο του μόχθου. Όνειρα, σκέψεις και αναζήτη-
ση, να ποιο είναι το μεγάλο βάρος γι’ αυτόν που γεν-
νήθηκε στο Μπαραγκάν»3.

Σε αυτούς τους τόπους, λοιπόν, επρόκειτο να
μεταναστεύσουν στις αρχές του 19ου αιώνα οι πρό-
γονοι του π. Αρσενίου από τη μεριά του πατέρα του.
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Ήταν μια οικογένεια Βλάχων που μέσα σε εκείνους
τους χαλεπούς καιρούς αναζητούσαν μια καλύτερη
ζωή. Προέρχονταν από τις ορεινές περιοχές της σημε-
ρινής ελληνικής Μακεδονίας και εγκαταστάθηκαν
εδώ, στη μεγάλη κοιλάδα του Μπαραγκάν, με στόχο
να αυξήσουν τα κοπάδια των κατσικιών και των
προβάτων τους, γύρω από τα οποία οργάνωναν ανέ-
καθεν τη ζωή τους.

Ο παππούς της οικογένειας, Μίρτσεα Παπα-
τσιόκ4, ήρθε πρώτα στη Ρουμανία, έχοντας χίλια πρό-
βατα. Υπάρχει και μια γλαφυρή μαρτυρία πάνω σε
αυτό, την οποία είχε ακούσει ο πατήρ Αρσένιος εν
είδει ιστοριούλας από τον ίδιο τον πατέρα του. Ένας
συγχωριανός τους, εντυπωσιασμένος από το πλήθος
των κοπαδιών που διέθεταν, παρακάλεσε τον παπ-
πού του πατρός Αρσενίου να δεχθεί στο κοπάδι του
και τα εβδομήντα πρόβατα που είχε αυτός στο δικό
του. Ο Μίρτσεα Παπατσιόκ του είπε: «Εβδομήντα
είναι μόνο τα σκυλιά μου». Ήταν μια στάση που
αποδείκνυε την αφοβία, την επιμονή και την ικανότη-
τα προσαρμογής σε κάθε είδους κατάσταση που
υπέμενε αυτό το τόσο ταλαιπωρημένο μέσα στο χρό-
νο παρακλάδι των Βλάχων νότια του Δούναβη.

Το χωριό όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόγονοι του
π. Αρσενίου ήταν το Μισλεάνου5 και βρισκόταν στην
επαρχία της Γιάλομιτσα. Αρχικά το χωριό λεγόταν
ακριβώς όπως λεγόταν και ο τοπικός βογιάρος του,
αργότερα όμως άλλαξε όνομα εξαιτίας της κόρης
του, Έλενας, την οποία από σεβασμό οι χωρικοί
αποκαλούσαν «Μις Έλενα». Από τον τίτλο αυτό
προέκυψε σταδιακά το όνομα Μισλεάνου6.

ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ
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Το 1770 σε εκείνα τα μέρη ήρθε στον κόσμο ένας
άνθρωπος που επρόκειτο να μείνει στην εκκλησια-
στική μας ιστορία ως ο ιδρυτής και ο θεμελιωτής της
ρουμανικής ψαλτικής, ο ιερομόναχος Μακάριος ο
Πρωτοψάλτης. Έτσι λοιπόν το χωριό είχε μια πνευ-
ματική κληρονομιά που εκουσίως και ακουσίως είχε
καθαγιάσει τα χώματά του και καρπό αυτής της
ευλογημένης μαγιάς επρόκειτο να αποτελέσει στο
μέλλον και ο ίδιος ο π. Αρσένιος. 

Η πρώτη φορά που ο π. Αρσένιος έμαθε για τον
ιερομόναχο Μακάριο ήταν όταν έφτασε στα χέρια
του το βιβλίο Ρουμανικό πατερικό. «Το άνοιξα με
λαιμαργία», λέει σε μια επιστολή του προς τον Ιωαν-
νίκιο Μπαλάν, τον συγγραφέα του βιβλίου, «και
ανακάλυψα στη σελίδα 356 τον ιερομόναχο Μακά-
ριο τον Πρωτοψάλτη από το Περιέτσι της Γιάλομι-
τσα, το μέρος που είχα γεννηθεί και μεγαλώσει και
εγώ. Χωρίς να το θέλω, βούρκωσαν τα μάτια μου,
βλέποντας για πρώτη φορά πως εκείνος ο τόπος δια-
κατεχόταν παλαιόθεν από ένα ευλογημένο πνεύμα
και αυτό το γεγονός ήταν για μένα μια σιωπηρή
παρακίνηση να συνεχίσω»7.

Στο Μισλεάνου γεννήθηκε και ο πατέρας του π.
Αρσενίου, ονόματι Βασίλε, ο οποίος είχε ιατρική
παιδεία και εργαζόταν ως υγειονομικός πράκτορας.
«Ο πατέρας μου ήταν υγειονομικός πράκτορας σε
έξι χωριά. Ήταν γιατρός, κτηνίατρος και οδοντία-
τρος μαζί». Εδώ γνώρισε και τη μέλλουσα συμβία
του, τη Στάνκα, η οποία καταγόταν από ένα χωριό
κοντά στην περιοχή του Φαγκαράς της Τρανσυλβα-
νίας που το έλεγαν Ντραγκούς8. «Το σόι της μητέρας

ΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ
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μου είχε το επώνυμο Μουσάτ». Όταν κάποια φορά
ο π. Αρσένιος, μοναχός ων, έτυχε να περάσει από το
συγκεκριμένο χωριό, ρώτησε ένα πολύ συμπαθητικό
γεροντάκι με λευκά, μακριά μαλλιά για την οικογέ-
νεια Μουσάτ. Εκείνος του απάντησε: «Ω, αυτοί
έχουν φύγει προ πολλού»9. Ήταν η περίοδος που
αρκετοί Ρουμάνοι περνούσαν τα Καρπάθια και
εγκαθίσταντο στη Βλαχία εξαιτίας της σκληρής
κατοχής που βίωνε τότε η Τρανσυλβανία. Δεν απο-
κλείεται με τον ίδιο τρόπο να ήρθε στη Γιάλομιτσα
και η οικογένεια από την οποία επρόκειτο να ξεφυ-
τρώσει το πολύτιμο βλαστάρι, για το οποίο θα μιλή-
σουμε σε τούτο εδώ το βιβλίο. 

ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στις 15 Αυγούστου 191410, ανήμερα Δεκαπενταύ-
γουστο, η Στάνκα, σε προχωρημένη πια ηλικία,

στα 47 της, έφερνε στον κόσμο τον έβδομό της γιο,
τον οποίο οι εμπνευσμένοι του γονείς ονόμασαν
Άγγελο. Σε όλη του τη ζωή πολλοί έμελλε να τον
αποκαλέσουν «άγγελο», θέλοντας να υπερτονίσουν
την καθαρότητα του βίου του, μια καθαρότητα που
επιβεβαιωνόταν επάξια και από το όνομά του.

Από την αρχή φάνηκε ότι θα ήταν υπό την προ-
στασία της Παναγίας. Είχε έρθει στον κόσμο κατά
την ημέρα της Κοίμησής Της και μέσω του μετέπειτα
βίου του επρόκειτο να Την τιμήσει ιδιαίτερα, καθοδη-
γώντας, μάλιστα, και άλλους προς την αγία μεσιτεία
Της. Λέγεται πως όταν μια κοπέλα προσευχόταν στην
Θεομήτορα με τα λόγια «Μητέρα του Κυρίου, από-
δειξέ μου ότι είσαι Μητέρα μου!», η Θεομήτωρ της
απάντησε: «Απόδειξέ μου εσύ ότι είσαι κόρη μου!».
Έτσι και ο Γέροντας: απέδειξε κατά τη διάρκεια της
ζωής του ότι ήταν άξιος υιός Της και η Θεομήτωρ
ήταν για εκείνον μια Μητέρα γεμάτη αγάπη.

Ο Άγγελος γεννήθηκεεύρωστονεογνό– ζύγιζε 4.200
κιλά. Την εποχή εκείνηυπήρχαν ελάχιστα κέντρα υγείας
που μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των

15
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ανθρώπων, ενώ νοσοκομεία υπήρχαν μόνο στις μεγά-
λες πόλεις. Οι ελάχιστες μαμές που υπήρχαν στον
νομό δεν έφταναν για να βοηθήσουν στη γέννα όλες
τις νεαρές μητέρες και για τον λόγο αυτό οι γυναίκες
στα χωριά γεννούσαν μόνες τους στο σπίτι. Με τον
τρόπο αυτό έφερε στον κόσμο και η Στάνκα όλα τα
παιδιά της.

Κατά τη γέννηση του μικρού Άγγελου παρατηρή-
θηκε ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο αναστάτωσε
όλη την περιοχή: μια έκλειψη ηλίου. Ο πατέρας δεν
ήταν σπίτι την ώρα της γέννησης, καθώς πολλές φορές
η εργασία του τον κρατούσε μακριά από την οικογέ-
νεια. Γι’ αυτό, όταν κατάφερε μετά από μερικές
μέρες να δει τον γιο του, αναφώνησε με χαρά: «Εξα-
φανίστηκε ο ήλιος και εμφανίστηκε ο γιος μου!».

Στην οικογένεια Παπατσιόκ γεννήθηκαν δυο ακό-
μα κορίτσια και τέσσερα αγόρια. Ο πρωτότοκος, ένα
αγόρι που πήρε το όνομα του πατέρα του, πέθανε
όταν ήταν μόλις ενός έτους και δέκα μηνών και μάλι-
στα τη μέρα που η μητέρα του γεννούσε για δεύτερη
φορά. «Τι δοκιμασία υπέστη η καημένη η μητέρα,
ένα παιδί στο νεκροκρέβατο και εκείνη μέσα στις
ωδίνες του τοκετού!». Δύσκολοι καιροί.

Όπως προαναφέραμε, οι συνθήκες υγιεινής ήταν
δύσκολες εκείνα τα χρόνια και μετά τον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο έγιναν ακόμη χειρότερες. Υπήρχαν ελά-
χιστοι επαγγελματίες και έπρεπε να καλύψουν τις
ανάγκες σε μεγάλη ακτίνα, όπως συνέβαινε και στην
περίπτωση του Βασίλε, ο οποίος φρόντιζε έξι χωριά.
Ως εκ τούτου η επαρχία ταλανιζόταν από σοβαρές
ασθένειες. Μια εξ αυτών ήταν η φυματίωση, μια

ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ
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μολυσματική ασθένεια που σκότωνε πολύ κόσμο και
μεταδιδόταν εύκολα στα σχολεία. Κάπως έτσι πρέ-
πει να ήρθαν σε επαφή με την ασθένεια και οι δύο
αδερφές του Άγγελου. Και οι δύο έμελλε να χαθούν
πριν την ώρα τους εξαιτίας της, η μια στα 14 και η
άλλη στα 27 της χρόνια. Η μία ήταν μαθήτρια στο
Γενικό Σχολείο Θηλέων και η άλλη τελειόφοιτη της
ιατρικής σχολής.

Μόλις δύο χρόνια μετά τη γέννηση του μικρού
Άγγελου η Ρουμανία εισήλθε στον A΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Ο γερμανικός στρατός κατοχής κατέστρεφε
και αφάνιζε ό,τι έβρισκε στον δρόμο του. Ο νομός
Γιάλομιτσα υπέφερε πολύ τη συγκεκριμένη περίοδο,
καθώς θεωρούνταν από τα σώματα εισβολής ως ο
«σιτοβολώνας της χώρας». Παρόλο που βρισκόταν
σε τρυφερή ηλικία όταν συνέβαιναν όλα αυτά, μόλις
3-4 ετών, η μνήμη και η παρατηρητικότητα, με την
οποία ήταν προικισμένος, διαφαίνονταν ήδη. Θυμό-
ταν πως τον καιρό των μαχών «ο πατέρας έσκαβε
χαντάκια, ενώ έκρυβε τα κορίτσια στον αχυρώνα.
Μέσα από το χαντάκι κοίταζα προς τα πάνω και
έβλεπα τη σκόνη από τις εκρήξεις, προσέχοντας να
μην μου μπει στα μάτια».

Η οικογένεια στην οποία μεγάλωνε ο Άγγελος
ήταν καλοστεκούμενη. Είχαν δώδεκα εκτάρια γης,
άλογα με τα οποία δούλευαν τη γη, αγελάδες για το
γάλα, κοπάδια με αιγοπρόβατα και όλων των ειδών
τα πουλερικά στην αυλή τους. Πολλές φορές οι κότες
έκλωθαν τα αυγά τους, εν αγνοία των νοικοκύρηδων,
στην άκρη του χωριού και γύριζαν κατόπιν μαζί με
τα κλωσσόπουλά τους, προς έκπληξη των γονέων

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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του. Ο κόπος συντήρησης ενός τόσο μεγάλου νοικο-
κυριού ήταν μεγάλος, όμως οι γονείς εργάζονταν
σκληρά για να προσφέρουν στα παιδιά τους ό,τι
ήταν απαραίτητο. «Κάθε χρόνο το Πάσχα οι γονείς
μας μάς αγόραζαν καινούρια ρούχα και μπότες.
Ακόμα κι αν κάποια πράγματα πήγαιναν από τον
μεγαλύτερο στον μικρότερο, δεν περνούσε χρόνος
πουν να μην μας αγοράσουν και κάτι καινούργιο»,
θυμόταν ο Γέροντας.

Ο Βασίλε και η Στάνκα ήταν άνθρωποι θεοσεβού-
μενοι, σέβονταν τις παραδόσεις και τα έθιμα των
προγόνων τους. Ο πατέρας του ήταν μάλιστα ένας
εκ των κτητόρων της εκκλησίας του χωριού που ήταν
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Ευχαρι-
στώ τον Θεό που είχα χριστιανούς γονείς. Ό,τι
φέρεις από την οικογένειά σου, το κρατάς για όλη
σου τη ζωή», έλεγε ο Γέροντας στα τελευταία του.
Θεωρούσε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γνώρισε
την πίστη από τα μικράτα του, στην οικογενειακή
αγκαλιά. «Εγώ αυτό κληρονόμησα από τους γονείς
μου. Έσπειραν στην καρδιά μου την ιδέα του Θεού,
τις παραδόσεις, τα Χριστούγεννα, όλα αυτά, προσκυ-
νούσαμε, κάναμε τον σταυρό μας». Το ίδιο συμβού-
λευε αργότερα να κάνουν και οι καθηγητές θεολόγοι
που περνούσαν το κατώφλι του, να τονίζουν την ιδέα
του Θεού στην καρδιά των παιδιών. Οι γνώσεις θα
μπορούσαν να αποκτηθούν εύκολα και αργότερα.

Η παιδική ηλικία του Άγγελου ήταν η συνηθισμέ-
νη ζωή που έκανε ένα οποιαδήποτε παιδί της ρουμα-
νικής εξοχής και ήταν σε πλήρη εναρμόνιση με το
οικογενειακό και το φυσικό περιβάλλον. «Ήμασταν
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επτά παιδιά και περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια
κυρίως έξω από το σπίτι». Έβρισκε ότι ήταν μεγάλο
κέρδος για ένα παιδί να ζει τα πρώτα του χρόνια σε
ευρύχωρο περιβάλλον, κατά προτίμηση στη φύση,
όπου μπορεί να αναπτυχθεί αρμονικά, τόσο σωμα-
τικά, όσο και ψυχικά.

Υπήρχαν ωστόσο και γεγονότα που ξέφευγαν
από τα συνηθισμένα. «Πράγματι με εξέπληξε από
μικρό παιδί μια ολόκληρη σειρά συμβάντων, τα
οποία τότε δεν μπορούσα να κατανοήσω, αλλά μετά
κατάλαβα ότι αφορούσαν πράγματα εσωτερικά,
ξεχωριστά, σταλμένα από τον Θεό. Κι αυτό ισχύει για
τον καθένα μας. Όταν ήμουν 5-6 χρονών με χτύπησε
ένα αγόρι. Επρόκειτο για μια ανόητη συνήθεια που
είχαν εκεί. Όταν συναντιούνταν παιδιά από διπλανά
χωριά, πλακώνονταν στο ξύλο. Εμένα με πρόλαβε
στη άκρη του δάσους και με μια αγκαθωτή βίτσα από
ακακία με χτύπησε ώσπου να ματώσουν τα πόδια
μου, μια και έτυχε να φοράω τότε κοντό παντελονάκι.
Ο πατέρας μου είχε εξουσία σε έξι χωριά. Ήταν ο
υγειονομικός υπεύθυνος. Είπα όμως μέσα μου: Δεν
θα το πω στον μπαμπά μου, γιατί θα τον χτυπήσει και
αυτό δεν θα αρέσει στον Θεό. Καλύτερα να σωπά-
σω». Παρόλο που ήταν ακόμα παιδί «σκεφτόταν σαν
γηραιός». Όπως έλεγε αργότερα: «Αχ, αν ήξεραν τα
νιάτα και αν μπορούσαν τα γηρατειά!». Aπό εδώ και
στο εξής, εντούτοις, η νεότητα στο πρόσωπό του είχε
ήδη αρχίσει να «ξέρει» και τα γηρατειά να «μπο-
ρούν» να κάνουν πάρα πολλά, όπως θα δούμε.
Εφάρμοζε ήδη με τη συμπεριφορά του τη μεγαλύτε-
ρη χριστιανική αρετή: την αγάπη προς τον εχθρό.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

19

ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΑΚΕΤΑ.qxp_Layout 1  22/06/2022  14:24  Page 19



Από τα πρώτα του χρόνια άρχισε να ξεχωρίζει
από τα αδέρφια του λόγω της σοβαρότητάς του.
Πότε-πότε υπήρχαν διαπληκτισμοί μεταξύ τους,
αλλά η μητέρα τους για να τους χωρίσει τους έλεγε:
«Αγγελάκο, άσε τους εσύ, μανούλα μου, που είσαι
πιο ήσυχος!».

Γύρω στα εφτά ο Άγγελος άρχισε να έρχεται κοντά
στην εκκλησία. Δεν τον είχε καθοδηγήσει κάποιος,
ήταν πιο πολύ η ψυχική του ανάγκη να το κάνει και
επειδή «η ψυχή είναι φύσει χριστιανή»11. Καθώς ήταν
εξαιρετικός παρατηρητής της πραγματικότητας γύρω
του, ρώτησε μια μέρα τη μητέρα του γιατί το πρόβα-
το, πριν κοιμηθεί, γονατίζει. Η μητέρα του απάντησε:
«Προσκυνάει, μανούλα μου, προσκυνάει!...». Η
απάντησή της τον έβαλε σε σκέψεις: «Τότε εγώ γιατί
δεν προσκυνάω;». Κι έτσι ξεκίνησε για τον τόπο προ-
σκυνήσεως: την εκκλησία. «Όταν ήμουν παιδί, ήμουν
ο μόνος από το χωριό μου που πήγαινε στην εκκλη-
σία. Ούτε γριά, ούτε άνδρας, μόνον εγώ. Και ακού-
γονταν τα λόγια του ιερέα στο χωριό: “Μόνο ένας
έρχεται στην εκκλησία και αυτός δεν κάθεται μέχρι το
τέλος!”. Εγώ νόμιζα ότι όταν βγαίνει ο ιερέας με τα
Τίμια Δώρα, τότε τελειώνει η Λειτουργία και έφευγα
για το σπίτι. Αφότου άκουσα τι είπε ο ιερέας, κατα-
λαβαίνοντας ότι αναφερόταν σε μένα, δεν ξαναέφυ-
γα από την εκκλησία παρά μόνο αφού έφευγε και ο
ιερέας. Πρώτα έβγαινε ο ιερέας και μετά έβγαινα κι
εγώ».

Αυτή η κλίση του μικρού Άγγελου προς τα άγια
ήταν αποδεκτή και σεβαστή από τους φίλους του.
Όταν ξεκινούσαν για «λιτανεία» στα καλντερίμια
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του χωριού, πάντα τα παιδιά τού έδιναν τον ρόλο
του ιερέα.

Η παρουσία του στην εκκλησία συνοδευόταν και
από μια άλλη ανάγκη, εκείνη της νηστείας: «Μια
χρονιά, όταν πήγαινα στο δημοτικό, κράτησα όλη τη
νηστεία του Πάσχα. Ο πατέρας ήταν πολύ χαρούμε-
νος, ήταν και πολύ απασχολημένος, έφευγε πρωί και
γύριζε βράδυ. Ανήμερα του Πάσχα με πήγε στο
μεγάλο σπίτι και μου έδωσε το πασχαλιάτικο κέρα-
σμα, το πάσκα».

Ακόμα όμως και σε περιόδους εκτός νηστείας
ήταν πολύ εγκρατής στο φαγητό. Δεν του άρεσαν τα
λιπαρά τρόφιμα, τα απέφευγε, ενώ όσα ήταν νόστι-
μα, τις τηγανίτες για παράδειγμα, τα έτρωγε με
μέτρο. «Φτιάχναμε κι εμείς στο σπίτι τηγανίτες. Οι
μεγαλύτερες αδερφές μου έκαναν απ’ όλα. Ποτέ
όμως δεν μπόρεσα να φάω περισσότερες από δύο
τηγανίτες».

Έτσι όπως είχε μέτρο στο φαγητό, έτσι είχε μέτρο
και στα λόγια. Μια φορά, όταν όλη η οικογένεια
ήταν μαζεμένη γύρω από το τραπέζι και είχαν στη
μέση μια κατσαρόλα με γάλα, όλοι μιλούσαν δυνα-
τά, μόνο ο μικρός Άγγελος έτρωγε σιωπηλά. Ο πατέ-
ρας του τότε τον ρώτησε: «Ε, εσύ, γιατί δεν λες τίπο-
τα; Όποιος δε μιλεί, του αρέσει πολύ»12, είπε ο
Άγγελος και η απάντηση αυτή άρεσε στον πατέρα
του, ο οποίος τον θαύμασε, λέγοντάς του: «Τι ποι-
ητής είσαι εσύ!».

Σε αυτή την τρυφερή ηλικία η ζωή του Άγγελου
τέθηκε επανειλημμένα σε κίνδυνο. Αργότερα κατά-
λαβε ότι απ’ όλους εκείνους τους κινδύνους τον προ-
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στάτευε ο Θεός. «Κάθε κίνηση, κάθε γεγονός είναι
κάθε άλλο παρά τυχαίο», έλεγε ο Γέροντας στα
τελευταία του, όταν αναπολούσε το παρελθόν του
και συνειδητοποιούσε τη διαρκή προστασία του
Θεού. «Μας καθοδηγεί ο Κύριος τόσο μυστηριακά
και ανώνυμα, ώστε να προχωράμε όπως είναι σωστό.
Όλοι μας έχουμε σωθεί από ταλαιπωρίες, γιατί ήταν
ο Κύριος που όρισε να μην πέσει πάνω μας το χτύπη-
μα. Είχαμε σπίτι μας μια αγελάδα που τη λέγαμε
Ζοϊάννα. Δεν καθόταν να την αρμέξει κανείς, εκτός
απ’ τη μητέρα. Μια φορά με τσάκωσε με τα κέρατά
της από τη ζώνη του παντελονιού. Θα μπορούσε να
μου τρυπήσει την κοιλιά με το κέρατό της, αλλά πρό-
φτασε η μητέρα γρήγορα και με γλίτωσε».

Άλλη φορά, ένας πολύ επικίνδυνος ταύρος μπήκε
στην αυλή της οικογένειας. Έβρεχε και ο μικρός
Άγγελος βγήκε έξω με τα ρούχα που κοιμόταν. Ο
ταύρος πήγε προς το μέρος του, αλλά ο Άγγελος
παραπάτησε και κατρακύλησε μέχρι τον στάβλο. Ο
ταύρος δεν είχε κουράγιο να φτάσει μέχρι εκεί και
έτσι τη γλίτωσε και πάλι. 

Μια άλλη φορά παραλίγο να τον πατήσουν κάτι
άλογα. «Εγώ ήξερα να ιππεύω από μικρός. Μια
φορά πήγαινα το κοπάδι με τα άλογα για βόλτα.
Ήμουν ανεβασμένος σε ένα άλογο και δίπλα μου
ήταν άλλο ένα. Όταν με είδε ένας γείτονας, μου λέει:
“Ε, Αγγελάκο, πάρε μαζί και τα δικά μου!”, και τα
πήρα. Μετά συναντήθηκα με άλλον γείτονα και μου
ζήτησε κι εκείνος να πάρω τα άλογά του. Όταν όμως
είδα γύρω μου τόσα άλογα, ήμουν και μικρός, παρό-
λο που ήξερα να ιππεύω, από το άγχος λιποθύμησα
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