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Προοίμιο

Πάντοτε με απασχολούσε το ερώτημα γιατί στην
Εκκλησία μας διακηρύσσεται η αγιότητα κυρίως

μοναχών και ιερέων. Οι ελάχιστες αγίες και άγιοι που
ήταν έγγαμοι1 απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα,
γεγονός που δημιουργεί διάφορα ερωτήματα2. Άρα-
γε εκείνο το «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» αφορά
μόνο όσους ρασοφορέθηκαν ή ασκήτεψαν; Ο Κύριος
μας ζητά να εγκαταλείψουμε τον κόσμο ή να κάνου-
με πράξη «τὸ θέλημα τοῦ πατρός τοῦ ἐν οὐρανοῖς»;
Άραγε η συγκλονιστική πρόσκληση «Δεῦτε πρός με
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύ-
σω ὑμᾶς» δεν αφορά όσους παλεύουν μέσα στην
δύσκολη καθημερινότητα του κόσμου, σαν εκείνον τον
τσαγκάρη της Αλεξανδρείας που αποκάλυψε ο Θεός

1 Δεν αναφερόμαστε σε όσους μαρτύρησαν αλλά σε όσους κοιμήθηκαν
εν ειρήνη, αγωνιζόμενοι να κάνουν πράξη το θέλημα του Θεού.
2 Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και στο σπουδαίο πόνημα του
μακαριστού π. Μωυσή Αγιορείτη, Οι έγγαμοι Άγιοι της Εκκλησίας, ως
άγιοι αναφέρονται μόνο έγγαμοι που βρίσκονταν σε χηρεία ή είχαν
συμφωνήσει να διαζευχθούν για να γίνουν μοναχοί ή ασκητές.

9

ΑΓΙΟΙ... ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ (ΜΑΚΕΤΑ).qxp_Layout 1  02/12/2022  14:34  Page 9



στον Άγιο Αντώνιο; Δεν έχουν ελπίδα στην αγιότητα
όσοι αγωνίζονται να διατηρήσουν το ήθος τους μέσα σε
εξοντωτικές εργασιακές συνθήκες, πασχίζουν να ανα-
θρέψουν σωστά τα παιδιά τους και να συμπορευτούν
στο μυστήριο του γάμου μέσα σε τόσους πειρασμούς
και δυσκολίες; Η προσφώνηση του Αποστόλου Παύ-
λου για τους «ἡγιασμένους ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητούς
ἁγίους» δεν αφορά όσους ασκούν με τρόπο εξαγια-
σμένο τα λειτουργήματά τους, για παράδειγμα για-
τρούς, νοσοκόμους, δασκάλους, θεράποντες της ψυχι-
κής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και, βέβαια, τους
έγγαμους ιερείς; 

Κάθε Κυριακή στην Θεία Λειτουργία ακούμε την
κλήση για την μετοχή στο κοινό ποτήριο με την φράση
«τὰ Ἅγια τοῖς Ἁγίοις», καλούμεθα εξαγιασμένοι να
προσέλθουμε στην Θεία Κοινωνία για να προγευτούμε
την Βασιλεία. Είκοσι οκτώ φορές στις επιστολές των
Αποστόλων διαβάζουμε το επίθετο Άγιοι, όταν αναφέ-
ρονται στην χριστιανική κοινότητα. «Ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλή-
σεως ἐπουρανίου μέτοχοι»3 καλούμεθα να γίνουμε όλοι,
κι όχι οπαδοί μιας θρησκείας. Δεν είναι απλώς μια πολι-
τισμική ταυτότητα η Ορθοδοξία, κληθήκαμε να γίνουμε
Άγιοι, να πορευτούμε προς το «καθ’ ὁμοί ωσιν».

Εννοείται πως η Εκκλησία καλώς πράττει και θέλει
να διακηρύξει την αγιότητα των αρίστων, ώστε να εξά-
ρει τα πρότυπα όσων ερωτεύτηκαν παράφορα την οδό
του Κυρίου και αλλοιώθηκαν στον τρόπο της αγάπης.
Όμως, η πραγματικότητα αποδεικνύει πως ο μέσος
πιστός αυτά τα πρότυπα τα αντιμετωπίζει ως κάτι πο -
λύ μακρινό και δυσπρόσιτο. Διαβάζει τα συναξάρια και

3 Εβρ. 3,1.
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συζητά τον βίο τους, τρέχει σε πανηγύρεις και προσκυ-
νήματα αλλά, όταν έρθει η στιγμή που θα του ζητηθεί
να μιμηθεί το παράδειγμα των αγίων, απαντά συνήθως
«μα αυτός ήταν άγιος» ή «αυτός ήταν ασκητής, μονα-
χός, δεν είχε τα δικά μου βάρη». 

Μοιάζει σαν να αυτοκαταδικαζόμαστε σε πνευματι-
κή ηττοπάθεια όταν καταλήγουμε να νομίζουμε πως
δεν μας αφορά η αγιότητα και ξεχνάμε πως η παρα-
βολή του Δείπνου της Βασιλείας δεν ειπώθηκε από
τον Χριστό για να θεωρήσουμε πως όσοι ζουν με «το
βόδι, το κτήμα και τον γάμο» αποκλείονται από την
Βασιλεία· αντίθετα, ειπώθηκε ακριβώς για να μας
παρακινήσει να πιστέψουμε πως είμαστε καλεσμένοι
όλοι να γίνουμε συνδαιτυμόνες Του στην χαρά και
την ευχαριστία της σημερινής ημέρας, διαχειριστές
των υλικών αγαθών που μας χαρίστηκαν, ευγνώμο-
νες για όσα τάλαντα αυξήσαμε με την Χάρη Του, δο -
ξολογικοί σε κάθε στιγμή της ζωής μας, παρά τις
λύπες και τους πειρασμούς, πάντοτε χαίροντες, ζών-
τας αδιαλείπτως με τον Λόγο σε νου και ψυχή και
ευχαριστώντας για καθετί που παραχωρείται να
ζήσουμε, χαρά και λύπη.

Η πρόσκληση στην Βασιλεία αφορά όλους μας.
Παρά τα τραύματα και τις αστοχίες μας, ο φιλεύσπλαγ-
χνος πατέρας μάς περιμένει όλους κάθε στιγμή να επι-
στρέψουμε στην αγκαλιά Του, να μας καταφιλήσει τον
τράχηλο, να μας φορέσει το δαχτυλίδι της ευφροσύνης
και να μας παραχωρήσει τον μόσχο τον σιτευτό ώστε
η ζωή μας να γίνει γιορτινή. Το μόνο που ζητά είναι να
αναγνωρίσουμε ότι βρεθήκαμε σε χώρα μακρινή και
τρεφόμαστε με ξυλοκέρατα, και να αποφασίσουμε να
παλέψουμε τους τρεις μεγάλους πειρασμούς που
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Εκείνος μάς υπέδειξε: την (οποιαδήποτε) εξουσιαστική
συμπεριφορά πάνω στον συνάνθρωπο, την υποδούλω-
ση στην ύλη και την πλάνη της γρήγορης μαγικής
λύσης στα μεγάλα προβλήματα της ζωής που οδηγούν
τους ανθρώπους σε μέντιουμ, αστρολόγους, αιρέσεις
αλλά και σε θρησκευτικές πλάνες.

Τούτο το βιβλίο περιέχει ιστορίες απλών καθημερι-
νών ανθρώπων που πασχίζουν να προσφέρουν εξαγια-
σμένο τον εαυτό τους στον Θεό. Αλλάζουν αυτοί και
μαζί τους αλλάζουν και πολλοί άλλοι –όσοι έχουν ειλι-
κρινή προαίρεση– αφού το παράδειγμα του καθενός
μας επηρεάζει σε επάλληλους κύκλους πολλούς
ανθρώπους, με πρώτους την οικογένειά μας, φίλους
και γνωστούς. Κοινό χαρακτηριστικό τους πως κάποια
στιγμή της ζωής τους η οδύνη ταρακούνησε συθέμελα
την ύπαρξή τους, αναγνώρισαν αστοχίες, ματαιότητες
κι υπερβολές και αποζήτησαν να ξεδιψάσουν με το
«ὕδωρ τὸ ἁλλόμενον εἰς ζωὴν αἰώνιον». 

Όλα τα αφηγήματα βασίζονται σε πραγματικές ιστο -
ρίες που ακούσαμε στην εξομολόγηση, και βέβαια αλ -
λάξαμε ονόματα και λεπτομέρειες. Είναι ιστορίες αγίων
της διπλανής πόρτας που είναι άγνωστοι στους πολ-
λούς αλλά εξαγιασμένοι στα μάτια του Θεού. Ευχή
μας να συνεχίσουν έτσι, μέχρι το τέλος, καθώς δυστυ-
χώς ξέ ρουμε πολλούς που βίωσαν την αγάπη Του κι
ύστερα παρασύρθηκαν, ξεχάστηκαν και αφέθηκαν.

Ίσως κάποιος άμοιρος μετανοίας να τις διαβάσει και
να τις θεωρήσει ηθικοπλαστικά διηγήματα για αφελείς,
όμως είναι αληθινές ιστορίες, αυτές που γράφτηκαν,
γράφονται και θα γράφονται όσο οι άνθρωποι αγωνί-
ζονται να κάνουν πράξη εκείνο «οὗ ἐστὶ χρεία», όπως
μας παρήγγειλε ο Χριστός.  
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Τούτο το βιβλίο είναι ένα μικρό συναξάρι αγιότητας
εκείνων που αποτελούν τον πραγματικό λαό του Θεού,
το σώμα του Χριστού, τα κλήματα της Αμπέλου μέσα
σε έναν κόσμο που ξεχνά πως πλάστηκε για να αγαπά
και να απολαμβάνει τα δώρα Του δοξολογώντας σαν
τους αγγέλους.

Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι (Α΄ Πέτρου 1, 15) 
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Αλησμονώ και χαίρομαι, 
θυμούμαι και δακρύζω

ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΚΟΣΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ ΣΤΟ
όμορφο νησί της Δωδεκανήσου. Ο παιδικός φίλος

που με φιλοξενούσε, μου πρότεινε την τρίτη μέρα των
διακοπών να συναντήσουμε στο κοντινό χωριό έναν γη -
ραιό παπά που «είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού,
αξίζει να τον γνωρίσεις».

Μας υποδέχτηκε σε μια πετρόχτιστη καλοφτιαγμέ-
νη αυλή κάτω από την φορτωμένη ώριμους καρπούς
κληματαριά. Καλοστεκούμενος στα εβδομήντα οκτώ
του χρόνια, ο π. Κοσμάς είχε εγκατασταθεί με την γυ -
ναίκα του πριν από μία εικοσαετία στην γενέτειρά της,
όπου και υπηρετούσε ως εφημέριος. Καταγόταν από
ένα χωριό κοντά στα Γιάννενα, αλλά η παπαδιά είχε
πολλά εύφορα κτήματα στο νησί κι έτσι, όταν παλιν-
νόστησαν από την Γερμανία, προτίμησαν να μείνουν
εδώ. Ήθελε ν’ απασχολείται στον ελεύθερο χρόνο του
με αγροτικές εργασίες που του θύμιζαν τα ανέμελα παι -
δικά του χρόνια, όμως σύντομα έγινε γνωστός στο νησί
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ως υπόδειγμα επαρχιακού εφημέριου. «Μάζεψε τον
κόσμο», όπως έλεγαν οι ντόπιοι, και δημιούργησε κάμ-
ποσες ενοριακές δραστηριότητες. Εκείνο όμως που
είχε συγκινήσει πολύ τον φίλο μου ήταν η στάση του όταν
άρχισαν να καταφθάνουν στο νησί οι αναγκεμένοι από
την Συρία.

Είχα ακούσει για τον παπα-Στρατή4 στην Λέσβο και
την μεγάλη προσπάθεια που έκανε με την «Αγκαλιά»,
αλλά για τον π. Κοσμά δεν γνώριζα τίποτα. Η ευ -
αίσθη τη ψυχή του δεν άντεχε να βλέπει όλους αυτούς
τους ταλαίπωρους ανθρώπους που η κακία του
κόσμου τού του τους ανάγκασε να ξεριζωθούν, και
σχεδόν αμέσως, ανεξάρτητα από τις ενέργειες της
κυβέρνησης ή των διαφόρων ΜΚΟ, ξεσήκωσε τους
ενορίτες του να βοηθήσουν. Μικρασιάτες οι περισ-
σότεροι, διατηρούσαν μνήμες από τους πατεράδες
και τους παππούδες τους για το τι σημαίνει αναγκα-
στική προσφυγιά και ανταποκρίθηκαν αμέσως στο
κάλεσμα του ιερέα τους να προσφέρουν ρούχα, τρόφι-
μα και είδη πρώτης ανάγκης στους ταλαιπωρημένους
πρόσφυγες. Για ένα διάστημα, μέχρι να προετοιμα-
στούν οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις, άνοιξε το
πνευ ματικό κέντρο του ναού, όπου ο ίδιος φιλοξένη-
σε και περιποιήθηκε πολλούς από αυτούς.

«Σ’ ελάχιστο χρόνο γέμισαν οι ακτές μας εξαθλιω-
μένες ψυχές. Κάτω από τον καυτό ήλιο, ηλικιωμένοι,
σακατεμένοι από βασανιστήρια, άρρωστοι, οικογέ-

4 Πρόκειται για τον μακαριστό π. Στρατή Δήμου από το Κεράμι Καλ-
λονής. Το 2009 ίδρυσε την «Αγκαλιά», μια φιλανθρωπική οργάνωση
που έχει διαθέσει περισσότερους από 60 τόνους τροφίμων, προσφο-
ρές των κατοίκων του νησιού, και έχει βοηθήσει περί τους 10.000 μετα-
νάστες και πρόσφυγες. Κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015.
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νειες με μικρά παιδιά ξεχύθηκαν στο νησί με μοναδικό
αίτημα να φύγουν για τον Πειραιά και μετά για την
Δυτική Ευρώπη. Γέμισε ο τόπος απλωμένα ρούχα και
σκουπίδια, λύπη, θυμό κι απόγνωση. Φορτωμένοι με
νερά από τα σούπερ μάρκετ, συνωστίζονταν όπου
έβρισκαν σκιά και όλο το εικοσιτετράωρο κατέφταναν
ασταμάτητα. Μην τα ξαναλέω, ξέρετε πώς είναι, τα
έχετε δει στην τηλεόραση και τα ’χετε διαβάσει».

Ο παπα-Κοσμάς δεν σταμάτησε την προσπάθειά
του ακόμα κι όταν οργανώθηκαν οι δομές φιλοξενίας
και κατέφθασαν οι ΜΚΟ. Όταν άρχισαν κάποιες χώ -
ρες της Ευρώπης να κλείνουν τα σύνορα, ξεκίνησαν
και οι διαφωνίες στο νησί για το πού, τελικά, θα οδη-
γούσε η κατάσταση. Ο φόβος κι η αγανάκτηση των κα -
τοίκων αυξήθηκε και κάποιοι ακραίοι άρχισαν να αντι-
μάχονται μεταξύ τους, εκείνος όμως με τα κηρύγματά
του βοήθησε να κατευναστούν τα πνεύματα, τουλάχι-
στον στην περιοχή του.

«Βλέπεις, αγαπητέ μου», είπε με πάθος ο ασπρο-
μάλλης ιερέας, «ανάμεσα σε αυτούς τους καλούς
ανθρώπους που ήρθαν στο νησί να βοηθήσουν,
υπάρχουν και κάμποσοι θερμοκέφαλοι που μιλούν
επιθετικά για τους κατοίκους, δίχως να νοιάζονται
για το πώς άλλαξε από την μια μέρα στην άλλη η ζωή
τους και τους έπνιξε η ανασφάλεια. Τι να σε κάνω
που έρχεσαι και βοηθάς τους πρόσφυγες, όταν βρί-
ζεις τους ανθρώπους που ανησυχούν για το μέλλον
των παιδιών τους και που, μέχρι να έρθεις εσύ, έδω-
σαν πραγματικά ό,τι μπορούσαν σε βοήθεια; Άσε
που μετά εσύ θα γυρίσεις πίσω στην ησυχία σου στις
μεγάλες πόλεις, αδιαφορώντας για το τι γίνεται εδώ.
Δεν αγαπάς πραγματικά, όταν κάνεις διαχωρισμούς,
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σκέφτεσαι και λειτουργείς με ιδεολογικά κριτήρια, είτε
σε κόμμα ανήκεις, είτε λες πως θρησκεύεις.

»Τα άκρα είναι των δαιμόνων, όπως έλεγε ο Μέγας
Βασίλειος, το ένα θρέφει το άλλο. Έτσι από την άλλη
πλευρά είχαμε κι αυτούς τους ακραίους που λέγανε
πως αυτή η συμφορά είναι οργανωμένο σχέδιο για να
αλώσουν την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Έκλεισαν
μάτια κι αυτιά στην πραγματικότητα και έβλεπαν
μόνο αυτό που ήθελαν. Αδιαφορούσαν για το μακέ-
λεμα που γινόταν τότε στην Συρία, για τα φρικτά
εγκλήματα του ISIS, την απαίσια κατάσταση στο
Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Σομαλία και την Λιβύη ή
όπου αλλού ανακατεύονται τα ισχυρά κράτη και τα
κάνουν όλα άνω κάτω. 

»Αυτή είναι η μοίρα του κόσμου τούτου, καθώς
λέει ο Χριστός μας, γιατί οι άνθρωποι προτίμησαν το
σκοτάδι μάλλον παρά το Φως. Οι πόλεμοι και η φτώ-
χεια δημιουργούν προσφυγιά κι εμείς ζούμε σε τού-
τον τον υπέροχο τόπο που όμως είναι η εσχατιά της
Ευρώπης. Μπορεί να μην μας αρέσει που μαζεύονται
απελπισμένες ψυχές στον τόπο μας κι είναι όντως
επικίνδυνο για το μέλλον, αλλά ο καθένας από
αυτούς ξεχωριστά είναι μια εικόνα του Θεού. Όσοι
λέμε πως είμαστε Χριστιανοί θα πρέπει να αναμε-
τρηθούμε με την πραγματικότητα. Το ξέρετε το ρητό
που λέει “ξένους ξένιζε ἵνα μὴ τῷ Θεῷ ξένος γένῃ”; 
Αφού ο Θεός επέτρεψε να βρεθούν εδώ μέχρι να
φύγουν, αν φύγουν βέβαια, σαν εικόνες Θεού πρέπει
να τους βλέπουμε, ακόμα κι αν είναι Μουσουλμάνοι».

«Ξέρουν από προσφυγιά ο παπούλης και η παπα-
διά», εξήγησε ο φίλος μου. « Ήταν μετανάστες για πολ -
λά χρόνια στην Γερμανία».
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