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Στόν ἀλησμόνητο Πατέρα μου Ἀντώνιο,
τόν δικό μου ἄνθρωπο, 

ἀλλά καί σ’ ἐκείνους πού δακρύζουν, 
χαίρονται καί ἀναζητοῦν

μέσα ἀπό τήν Πίστη 
τήν Ἀληθινή Παρέα Του...
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Ὁ  Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος στό Καστρί της Σκοπέλου.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἦταν 20 Δεκεμβρίου τοῦ 2014, ὅταν ὁ μακαριστός
Γέροντάς μου κυρός Ἰγνάτιος, ἀνήμερα τῆς κοινῆς μας
ἑορτῆς, τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, μοῦ χάριζε
ἕνα προσωπικό του δῶρο, μέσα στό ὁποῖο εἶχε μία κάρ-
τα πού ἔγραφε: «Χρόνια πολλά, π. Ἰγνάτιέ μου, τέκνο
μου πολυαγαπημένο. Σοῦ εὔχομαι ὑγεία, μακροημέρευ-
ση, χαρές καί μύριες δόξες ἐπίγειες καί ἐπουράνιες!».

Μία ἀπ’ αὐτές τίς πολλές χαρές ἦταν, εἶναι καί συνε-
χίζει μέ τήν εὐχή καί προτροπή τοῦ νῦν Ποιμενάρχου
μου κ. Ἱερωνύμου ἡ συναναστροφή μου μέ τούς νέους
ἀνθρώπους. Τό νά συνομιλεῖς μέ νέα παιδιά γιά ἄλλους
μπορεῖ νά θεωρεῖται κόπος καί γιά ἄλλους χάσιμο χρό-
νου... Γιά μένα ὅμως εἶναι χαρά καί εὐλογία!

Σέ ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς ἱερατικῆς μου διακονίας
εἶχα τήν εὐκαιρία νά συναναστραφῶ μέ ὅλα αὐτά τά
παιδιά πού μοῦ ἔστειλε ὁ Θεός... Ὧρες σκέψης, ὧρες
προβληματισμοῦ, ὧρες χαρᾶς, ὧρες δακρύων, ὧρες
ἀτελείωτες, ὧρες μοναδικές, ὧρες εὐλογημένες... Τούς
εὐχαριστῶ ὅλους, διότι αὐτό τό βιβλίο πού σήμερα
κρατᾶς κι ἐσύ κι ἐγώ ὀφείλεται σέ ὅλα ἐκεῖνα τά παιδιά,
αλλά και στους συμμαθητές, συμφοιτητές και φίλους
μου, πού ἄκουσαν τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας καί ἦλθαν νά
γνωρίσουν τόν Χριστό. Μπορεῖ τά ἐνενῆντα ἐννέα πρό-
βατα νά ἔμειναν ἐνῶ τό ἕνα νά ἔφυγε... Γι’ αὐτό τό ἕνα
θά ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μας ὥστε νά τό φέρουμε καί πάλι
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πίσω... γιατί ἀξίζει τόν κόπο, ἔστω καί ἄν πονέσουμε, νά
παλέψουμε ὥστε ὅλοι μαζί νά βρεθοῦμε μαζί Του, ἀκο-
λουθώντας τά Βήματά Του.

Αὐτά τά Βήματα ἀποτυπώθηκαν καί καταγράφηκαν
ἐκεῖ, στό εὐλογημένο νησί τῆς πολυαγαπημένης μου
μητέρας Εὐαγγελίας, στήν ἀρχόντισσα τῶν Σποράδων,
τήν Σκόπελο, στο νησί του Αγίου Ρηγίνου, στό γραφικό
χωριουδάκι μας, τή Γλώσσα, μέ παρακινητές τά ἀδέλ-
φια μου, τόν π. Θεμιστοκλῆ, τή Μαρία, τήν Ἑλένη καί
τήν Σταυρούλα. Σ’ ἕνα μέρος ὄμορφο πολύ, καθώς ὅλα
τά χρώματα τοῦ οὐρανοῦ σβήνουν πάνω στό μπλέ της
θάλασσας γεμίζοντας πολύχρωμες πινελιές μέχρι καί
τήν τελευταία σταγόνα τοῦ βυθοῦ.

Ἐκεῖ, ὅπου ἡ μουσική τῆς ἀκτῆς πού ἐπαναλαμβάνε-
ται διαρκῶς, πότε δυνατά καί πότε ἀνεπαίσθητα, δια-
κόπτει τήν ἀπόλυτη ἡσυχία τοῦ τοπίου. Τό συνεχές
πήγαινε-ἔλα τοῦ νεροῦ, ἄλλοτε ἤρεμου κι ἄλλοτε φουρ-
τουνιασμένου, πού ξεθυμαίνει τήν ὁρμή του πάνω στίς
ἀκτές, εἶναι αὐτό πού ὑπομονετικά μέσα στόν χρόνο
σοῦ ἐνισχύει τήν σκέψη καί σέ βοηθᾶ νά ἀποτυπώσεις
μέ χαρά τά βιώματά σου.

Βιώματα πού γίνονται βήματα καί ἀποκτοῦν μιά
ἄλλη ἀξία πού ἔχει νά κάνει μέ τή μοναδικότητά τους,
ἀποτελώντας τήν ἴδια στιγμή ἐνθύμια, πειστήρια ὅτι
περάσαμε καί ζήσαμε κι ἐμεῖς, κάνοντας μαζί Του τά κοι-
νά μας Βήματα.

π. Ἰγνάτιος

π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
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Ἡ δύναμή σου πέλαγος 
καί ἡ θέλησή μου βράχος

«Ὅπου ὑπάρχει ἕνα θέλω ὑπάρχει καί ἕνας δρό-
μος». Λίγο πολύ ὅλοι ἔχουμε πεῖ τή φράση «δέν

ὑπάρχει δέν μπορῶ, ὑπάρχει δέν θέλω». Τελικά, ὅλα
αὐτά γιά τή δύναμη τῆς θέλησης ἰσχύουν ἤ μήπως ὄχι;

Σκεφθεῖτε λίγο τό ἑξῆς: Ποιά ἄτομα θαυμάζετε; Ποιούς
φίλους ἐπιλέγετε; Ποιά ἄτομα ἐρωτεύεστε; Ἐπιλέγετε
ἄτομα πού παραπονιοῦνται γιά τή ζωή τους;  Ἄτομα
πού ἀποφεύγουν νά κάνουν ὄνειρα γιατί τά θεωροῦν
χάσιμο χρόνου ἤ μήπως ἐπιλέγετε ἄτομα, πού ὅταν
θελήσουν κάτι, κάνουν τά πάντα γιά νά τό καταφέρουν;

Ἄς ἀναλογιστοῦμε, ἐπιτέλους, ποιά εἶναι ἡ βασική
διαφορά ἀνάμεσα στόν «νικητή» καί στόν «ἡττημένο»;
Μήπως ἡ βασική διαφορά εἶναι ἡ δύναμη τῆς θέλησης;
Θυμᾶστε πῶς νιώσατε τήν τελευταία φορά πού ἐπιθυ-
μούσατε κάτι πάρα πολύ; Ἡ θέληση παράγει μιά δύνα-
μη πού εἶναι ἱκανή ἀπό μόνη της νά σέ ἐντάξει στήν
ὁμάδα τῶν «νικητῶν»... ἀρκεῖ νά τό θέλεις!

Ὡστόσο, γιατί ἡ δύναμη αὐτή εἶναι πολλές φορές
ὑποτονική; Εἶναι γεγονός, πώς οἱ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι ὄχι μόνο δέν βοηθήθηκαν ὅταν ἦταν παιδιά νά
γίνουν δυνατοί καί νά ἀναπτύξουν τή θέλησή τους, ἀντι-
θέτως ἐκπαιδεύτηκαν γιά τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Σᾶς
ἀκούγεται περίεργο ἤ ὑπερβολικό;
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Σκεφτεῖτε ἀκόμα, πόσες φορές ἔχετε ἀφήσει ἐξωτε-
ρικούς παράγοντες νά ἐπηρεάσουν αὐτό πού θέλετε! 

Πόσες φορές ἔχετε πεῖ, «ἄσε, ποῦ νά τρέχω τώρα;»,
«ἄσ’ το γιά αὔριο» ἤ «πρέπει νά κάνω τόσα πράγματα»
πού τελικά δέν γίνονται ποτέ διότι παίρνουν συνεχῶς
παράταση μέχρι πού ξεχνιοῦνται ἤ ἀντικαθίστανται ἀπό
καινούργια «θέλω»...

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πιστεύουν πώς ἡ λογική
εἶναι ἡ δύναμή τους. Ἀφήνουν στό περιθώριο τά συναι-
σθήματα καί ὑποτιμοῦν τό ὑποσυνείδητο. Ἡ λογική,
ὅμως, πάντα φωνάζει «κάνε, πράξε...»· ἐσύ τελικά γιατί
δέν τό κάνεις; Μήπως ἀκοῦς καλύτερα τό «βαριέμαι»,
πού φωνάζει ἀπό τό ὑποσυνείδητο; 

Τελικά, προσπαθῆστε νά βάλετε μικρούς καθημερι-
νούς στόχους. Δέν χρειάζεται νά θέτετε τόν πήχη πολύ
ψηλά. Προσπαθῆστε νά τηρεῖτε τούς στόχους αὐτούς
κάθε μέρα. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά ἐνισχύσετε τήν αὐτο-
πεποίθηση καί αὐτοεκτίμησή σας...

Μήν ξεχνᾶτε πῶς στή ζωή ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες
ἀνθρώπων. Στήν πρώτη ἀνήκουν αὐτοί πού γράφουν
τήν ἱστορία. Στήν δεύτερη ἀνήκουν ἐκεῖνοι πού ἀκολου-
θοῦν καί παρακολουθοῦν ἐκείνους πού γράφουν τήν
ἱστορία καί στήν τρίτη ἀνήκουν ἐκεῖνοι πού δέν καταλα-
βαίνουν τίποτε. Αὐτοί πού δέ θέλουν νά μάθουν, ἐγκλω-
βίζονται στίς πεποιθήσεις καί τούς ρόλους τους δημι-
ουργώντας ἕνα ἄκαμπτο χαρακτήρα...

Ἐκεῖνος εἶχε τή δύναμη... δέν ἔμεινε ὅμως μόνο σ’
αὐτήν. Δέν εἶπε δέν μπορῶ ἤ δέν θέλω... Εἶπε ΝΑΙ

π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
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στόν Οὐράνιο Πατέρα καί σήκωσε τόν Σταυρό Του...
Κι ἐγώ κι ἐσύ καθημερινά σηκώνουμε τόν σταυρό

μας. Δέν θέλουμε νά ποῦμε τό «δέν μπορῶ»... Θά
παραμείνουμε πιστοί ἕως τό τέλος, γιατί πάνω ἀπ’ ὅλα
εἴμαστε ἄνθρωποι καί ξέρουμε ὅτι ἀξίζει νά θυσιάζεσαι
γιά τόν ἄνθρωπό σου... γιατί ἁπλά τό θέλουμε...

ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
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