
«Δέν ἦταν οὔτε τριάντα χρόνων ἡ
Δέσποινα, ὅταν ἔχασε τόν Σάββα,
τόν ἄνδρα της , καί ἔμεινε χήρα μέ
τό τρίχρονο παιδάκι της, τόν Νίκο.
Ὁ μακαρίτης ἦταν καλός ἄνθρωπος
καί χρυσός νοικοκύρης. Μέ τίς δύο
λίρες -216 γρόσια- μισθό πού ἔπαιρ-
νε, ζοῦσε τήν γυναίκα καί τό παιδά-
κι του, χωρίς νά τούς στερήσει τίπο-
τε. Οἰκονόμος ὁ ἴδιος, καλή οἰκοκυ-
ρούλα ἡ γυναίκα του, τά βόλευαν
μιά χαρά, σέ βαθμό πού ἡ γειτονιά
τούς ἔπαιρνε καί γιά πλούσιους. 

Εἶχαν ἕξι χρόνια παντρεμένοι. Τή
βραδιά πού θά γιόρταζαν τήν ἐπέ-
τειο τῶν γάμων τους, ἔφεραν τόν
Σάββα νεκρό στό σπίτι του. Τή στιγ-
μή πού πλήρωνε στόν μανάβη τά
φροῦτα πού ἀγόρασε, γονάτισε
ξαφνικά καί ξεψύχησε πάνω στό
δρόμο. Τρέξαν οἱ καλοί ἄνθρωποι

καί φέραν γιατρό. Μά ἦταν περιττό.
Εἶχε πάθει συγκοπή. Ὁ γιατρός δέν
εἶχε νά κάμει τίποτε. Τήν ἄλλη μέρα
τόν θάψανε στήν Ἐλεοῦσα. Μέ τά
διακόσια δεκαέξι γρόσια πού ἔπαιρ-
νε τό μήνα ὁ Σάββας δέν ἦταν δυνα-
τό ν’ ἀφήσει τίποτα κατά μέρος. 

Ἔπειτα ἦταν τόσο νέος καί γερός,
πού δέν μποροῦσε νά σκεφθεῖ τόν
θάνατο. Κι ὅπως δέν ὑπῆρχαν τότε
οἱ διάφορες κοινωνικές ἀσφαλίσεις
κι ὅλα τά μικρά ἀποκούμπια πού
βρίσκει σήμερα κουτσά-στραβά ἡ
φτωχή οἰκογένεια πού χάνει τόν
δουλευτή προστάτη της, ἡ χήρα καί
τ’ ὀρφανό μείνανε ἔτσι ἀναπάντεχα,
ἀπό τή μιά μέρα στήν ἄλλη, χωρίς
κανένα πόρο ζωῆς. 

Ὅταν τέλειωσαν ὅλες οἱ θλιβερές
διατυπώσεις τῆς κηδείας, καί τήν
νύχτα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἔφυγε ἀπό
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τό χαροκτυπημένο σπίτι καί ἡ τε-
λευταία πονόψυχη γειτόνισσα, ἡ Δέ-
σποινα ἔμεινε μόνη, κοντά στό παι-
δάκι της, πού εἶχε ἀποκοιμηθεῖ νω-
ρίτερα, γιά νά σκεφθεῖ πάνω σ’ ὅλη
τήν τραγωδία πού ἄρχιζε γιά κείνη
καί γιά τό μικρό της. 

Καί πράγματι ἦταν τραγική ἡ θέ-
ση τῆς κακομοίρας. Δέν εἶχε κανένα
συγγενή, οὔτε δικό της οὔτε ἀπό
τήν πλευρά τοῦ μακαρίτου, στήν
Τραπεζούντα, ὅπου ζοῦσαν. Ὀρφα-
νοί καί οἱ δυό τους, ἄφησαν κι ὁ
ἕνας κι ἡ ἄλλη τό χωριό τους, κά-
που ἐκεῖ στήν περιφέρεια τῆς Ἀργυ-
ρουπόλεως, ὅταν ἦταν παιδιά. Μέ
τά χρόνια τούς ξέχασαν καί οἱ λίγοι
μακρινοί συγγενεῖς τους, ὅπως δέν
τούς θυμοῦνταν κι αὐτοί. Ἡ μοίρα
τό θέλησε νά γνωρισθοῦν μεσ’στή
μεγάλη πολιτεία. Ἀγαπήθηκαν καί
πάρθηκαν. 

Τ’ἀφεντικό τοῦ μακαρίτου, ἀπό
εὐσπλαχνία, εἶχε ἀναλάβει ὅλα τά
ἔξοδα τῆς φτωχικῆς κηδείας καί ἡ
γυναίκα του, σάν ἐπέστρεψαν ἀπό
τό νεκροταφεῖο, ξεμονάχιασε τή Δέ-
σποινα καί τῆς ἔδωσε τρακόσια
γρόσια. 

- Αὐτά, τῆς εἶπε, εἶναι ἀπό τούς
μισθούς  τοῦ σχωρεμένου. Σοῦ τά
στέλνει ὁ ἄντρας μου.

Στήν πραγματικότητα ἦταν ἐλεη-
μοσύνη, γιατί ὁ μισθός ἐκείνου τοῦ
μηνός ἦταν πληρωμένος. 

Ἡ χήρα δέν βγῆκε ἀπ’τό σπίτι
της, σύμφωνα μέ τό συνήθειο τοῦ
τόπου, ὥς τήν ἡμέρα τοῦ μνημοσύ-
νου. Σαράντα μέρες! Ὅλο αὐτό τόν
καιρό τήν βασάνιζε ἡ μοναδική σκέ-

ψη, πῶς νά ζήσει τό παιδάκι της,
πῶς νά τό μεγαλώσει καί πῶς νά τό
μορφώσει, ὅπως τό ἤθελε καί τό
ὀνειρευόταν ὁ μπαμπάς του, μά κι ἡ
ἴδια. Μποροῦσε βέβαια νά ξενοδου-
λέψει, μά σέ  ποιόν ν’ ἀφήσει τό μω-
ρό; Εὐτυχῶς ἤξερε «κέντημα», ἤξερε
καί νά πλέκει, ἀκόμη καί νά ράβει.
Εἶχε καί τή ραπτομηχανή της. Πῆρε
τήν ἀπόφαση. Θά δούλευε σπίτι
της, κοντά στό παιδί της. Ἔτσι ἡ
χήρα ἡ Δέσποινα, δουλεύοντας 15
και 20 ὧρες τό μερόνυχτο, μεγάλωσε
τόν Νίκο της. Ἦταν ἡ χαρά, ἡ περη-
φάνια καί ἡ παρηγοριά της. 

Δέν ἔλειψαν οἱ τύχες καί οἱ εὐκαι-
ρίες. Ἦταν ὄμορφη καί προκομμένη
ἡ Δέσποινα. Τῆς ἔγιναν πολλές προ-
ξενιές τά πρῶτα χρόνια. Μάλιστα
ἕνας χηριός, πού γύρισε ἀπ’ τή Ρω-
σία πολύ πλούσιος, τήν ζήτησε ἐπί-
μονα, μά ἡ Δέσποινα δέν ἤθελε νά
δώσει πατριό στό παιδί της, καί δέν
μποροῦσε νά δώσει καί τό μικρότερο
κομμάτι ἀπ’τήν καρδιά καί τή ζωή
της σέ ἄλλη ὕπαρξη. Ὅλα τά εἶχε
γιά τό μονάκριβό της. 

Πέρασαν δέκα χρόνια. Ἡ ἐντατική
καί πολύωρη δουλειά, τ’ ἀτέλειωτα
ξενύχτια καί ἡ ἔλλειψη τῆς πιό στοι-
χειώδους ἀνάπαυσης, τήν γηράσανε
πρόωρα τή Δέσποινα. Πολλές φορές
τῆς ἔφευγε ἡ βελόνα ἀπ’τό χέρι ἤ
σταματοῦσε ἡ ραπτομηχανή, γιατί τό
χέρι δέν εἶχε τήν δύναμη νά γυρίζει
τόν μικρό, γυαλιστερό της τροχό.
Τήν βοηθοῦσε ὁ Νίκος σ’ αὐτό, σάν
βρισκόταν κοντά της. Ἀνησυχοῦσε ἡ
δύστυχη  ἡ μάνα. Ἔβλεπε πώς δέν
ἔβγαζε πιά δουλειά ὅπως πρῶτα.
Λιγόστευαν οἱ «πρόσοδοι», ἐνῶ ἀπ’

Τά Χριστούγεννα τοῦ Μολλᾶ Μουσταφᾶ





Τά Χριστούγεννα τοῦ Μολλᾶ Μουσταφᾶ

τήν ἄλλη μεριά περίσσευαν τά ἔξο-
δα, γιατί τό παιδί μεγάλωνε κι ἐκείνη
δέν ἤθελε νά τοῦ στερήσει τίποτε.
Καί σάν νά μήν ἦταν ἀρκετά ὅλα
αὐτά, ἄρχισαν ν’ ἀδυνατίζουν τά μά-
τια της. Κάθε μήνα καί χειρότερα.
Ἔβαλε γυαλιά. Μά δέν τήν βοη-
θοῦσαν κι αὐτά ὅσον ἔπρεπε στή λε-
πτή της δουλειά. 

Ὅταν ὁ Νίκος ἔγινε δεκαέξι
χρονῶν καί πήγαινε στήν προτελευ-
ταία τάξη τοῦ Γυμνασίου, ἡ κατά-
στασις ἔφθασε στό ἀπροχώρητο. Ἡ
Δέσποινα δέν μποροῦσε νά περάσει
τήν κλωστή στή βελόνα οὔτε καί μέ
τά γυαλιά... Θέλησε νά ξενοδουλέψει
δούλα, πλύστρα, μά δέν τήν ἄκου-
γαν τά πόδια της. Τήν σακάτεψαν οἱ
ρευματισμοί. Γήρασε πρόωρα.  Ὅταν
κάποια καλή της γειτόνισσα τήν
συμβούλεψε νά βγάλει τόν Νίκο ἀπ’
τό Γυμνάσιο -κι ἄς ἦταν ὁ πρῶτος σ’
ὅλα τά μαθήματα -καί νά τόν βάλει
σέ δουλειά γιά νά τά βολέψουν, ἡ
Δέσποινα - πού δέν τήν ἄκουσε πο-
τέ κανείς νά πεῖ κακό λόγο κανενός
- τῆς μίλησε ἀπότομα καί τήν ἔδιωξε
σχεδόν ἀπ’τό σπίτι της. Ἀκοῦς ἐκεῖ,
νά βγάλει τόν Νίκο ἀπ’ τό σκολειό! 

Δεκατρία χρόνια ὕστερα ἀπ’ τόν

θάνατο τοῦ ἀντρός
της, ἄρχισε ἡ Δέ-
σποινα νά ξεπου-
λάει τά λίγα κο-
σμήματα πού εἶχε.
Δαχτυλίδια, βρα-
χιόλια, σταυρό.
Ὕστερα ἕνα δυό
χαλιά. Τελευταῖα
τήν ραπτομηχανή,
πού ἄν καί τῆς
ἦταν ἄχρηστη, δέν

μποροῦσε νά τήν ἀποχωρισθεῖ. Δέν
χωρίζεται κανείς ἕνα σύντροφο εἴκο-
σι χρόνων τόσο εὔκολα. Κάποτε σώ-
θηκαν καί τά χρήματα ἀπ’τή μηχανή.
Πουλήθηκε καί τό «σαμοβάρι», γιά
ν’αγοραστεῖ τό ὕφασμα γιά τή μαθη-
τική στολή τοῦ Νίκου. Πλησίαζαν τά
Χριστούγεννα καί τό παιδί δέν εἶχε
«στολή» σάν κι ἐκείνη τήν ὁμοιόμορ-
φη πού εἶχαν οἱ συμμαθητές του κι
ὅλα γενικά τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου.
Τό ὕφασμα ἀγοράστηκε, μά ἔλειπαν
τά ραφτικά. Αὐτό τό’ ξερε μόνον ἡ
Δέσποινα, μά δέν ἦταν δυνατό νά πι-
κράνει τό παιδί της ἀφήνοντάς το δί-
χως νέο κουστούμι τίς γιορτές.
Ἔπρεπε μέ κάθε τρόπο νά βρεθοῦν
τά χρήματα. Ἔπρεπε δηλαδή νά
πουληθεῖ πάλι κάτι. Μά τί, πού δέν
εἶχε ἀπομείνει τίποτε σχεδόν στό
σπίτι; Τίποτε; Καί τό χρυσό ὡρολόγι
τοῦ μακαρίτη, μέ τή χρυσή καδένα;
Ἄ!... ὅλα κι ὅλα! Τό ὡρολόγι δέν θά
τό πουλοῦσε ποτέ! Ὅταν τ’ ἀγόρασε
ὁ Σάββας, τῆς εἶχε πεῖ: «Αὐτό θά τό
χαρίσω στό γιό μας, ὅταν θά τόν
ἀρραβωνιάσουμε !». 

Πάντως ἔμειναν λίγες μέρες γιά τά
Χριστούγεννα καί τό πράγμα δέν







ἔπαιρνε ἀναβολή. Πῆγε στόν ράφτη.
Ὀγδόντα γρόσια ἦταν τά ραφτικά.
Θά τά πλήρωνε, ὅταν θά ’παιρνε
ἕτοιμο τό κουστούμι. Σέ τρεῖς μέρες
ἔμπαινε στό σπίτι ὁ Νίκος χαρούμε-
νος και περήφανος. Ἔτρεξε κι ἀγκά-
λιασε τή μάνα του.

-Μητερούλα μου, ἔκανα πρόβα,
εἶναι ἔξοχο! 

Παραμονή Χριστουγέννων! Ὅλη ἡ
Τραπεζούντα σκεπασμένη μέ χιόνι,
πού δέν ἔπαψε νά πέφτει πυκνό. Ὁ
Νίκος κοιμότανε ἀκόμη - χόρταινε
ὕπνο τώρα πού εἶχαν διακοπές -
ὅταν ἡ  Δέσποινα τυλιγμένη στό σάλι
της βγῆκε ἀπ’τό σπίτι καί τράβηξε
κατά τήν ἀγορά, περνώντας ἀπ’ τά
στενοσόκακα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.
Βρῆκε τόν Μολλά Μουσταφά, τόν
ὡρολογά στό ἐργαστήρι του, ἕνα
πραγματικό μεγάλο κιβώτιο, κολλη-
μένο στό ντουβάρι τοῦ τζαμιοῦ, πού
ἦταν ἐκεῖ, στήν ἄκρη τῆς ἀγορᾶς.
Στήν πρόσοψή του, δίπλα στήν πόρ-
τα, εἶχε ἕνα παράθυρο, ὅπου ἦταν
ἀκουμπισμένος ἀπό μέσα ὁ πάγκος
τῆς δουλειᾶς του.  Ἕνα τενεκεδένιο
μαγκάλι ζέσταινε ὅπως-ὅπως τό
ἰδιόρρυθμο ἐκεῖνο ἐργαστήρι. 

-Καλῶς τήν κυρά Δέσποινα! Τί κά-
νει τό παλικάρι σου;

Κάθησε ἡ Δέσποινα κοντά στό μα-
γκάλι καί, ζεσταίνοντας τά παγωμέ-
να χέρια της, λέγει τοῦ Τούρκου: 

-Μολλά Μουσταφά, ὁ μακαρίτης ὁ
ἄντρας μου μοῦ ’λεγε πώς σ’ἀγα-
ποῦσε σάν πατέρα καί σύ τόν ἀγα-
ποῦσες σάν παιδί σου. Ἔτσι κι ἐγώ,
ὅπως ἔμεινα ἔρμη μέ τ’ ὀρφανό μου,
χωρίς κανένα συγγενή, ἦρθα σέ σένα

γιά μιά χάρη, πού δέν μπορῶ νά τήν
ζητήσω ἀπό κανένα Χριστιανό, γιατί
δέν θά ’θελα νά μάθει κανείς τό μυ-
στικό μου... 

- Σ’ ἀκούγω, κυρά Δέσποινα,
ὅπως θά ’κουγα τήν κόρη μου, λέ-
γε...

Ἡ Δέσποινα ἔβγαλε ἀπ’ τίς δί-
πλες τοῦ ζωναριοῦ της τ’ ὡρολόγι
μέ τή χρυσή του καδένα καί τ’
ἅπλωσε τοῦ γέρου: 

-Εἶναι τ’ ὡρολόγι τοῦ Σάββα. Δέν
θέλω νά τό πουλήσω. Μά ἔχω ἀνά-
γκη ἀπό χρήματα. Θέλω νά στ’ ἀφή-
σω ἐνέχυρο γιά μιά λίρα. 

Καί τοῦ διηγήθηκε τήν ἱστορία
«τῆς στολῆς» τοῦ Νίκου. Τοῦ εἶπε
στό τέλος πώς  ἦταν πρόθυμη νά
δώσει τόν τόκο πού θά ὅριζε
ἐκεῖνος. Ὁ Μολλά Μουσταφάς τήν
ἄκουσε τραβώντας τό χοντρό του
κομπολόι. Σηκώθηκε ἔπειτα, σκάλι-
σε μέσ’ στό συρτάρι τοῦ πάγκου του
καί βγάζοντας δυό λίρες χρυσές, τίς
ἅπλωσε τῆς Δέσποινας. 

-Τ’ ὡρολόγι ἀξίζει πολύ περισσό-
τερα. Πάρε δυό λίρες, γιατί δέν θά
χρειαστεῖς μόνον τά ραφτικά... Ὅσο
γιά τόν τόκο, νά μή γίνεται λόγος...
Μόνη σου τό εἶπες. Τόν Σάββα τόν
ἀγαποῦσα σάν παιδί μου. 

Πῆρε τ’ ὡρολόγι μέ τήν καδένα
καί τό ’κλεισε στό ἴδιο συρτάρι ἀπ’
ὅπου ἔβγαλε τίς λίρες. Ἡ Δέσποινα
τόν εὐχαρίστησε κι ἑτοιμάστηκε νά
φύγει. 

-Μιά στιγμή, τῆς λέγει ὁ Μολλάς.
Θά σοῦ ζητήσω κι ἐγώ μιά χάρη. 

-Σ’ ἀκούω, Μολλά Μουσταφά. 
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Ὁ Τοῦρκος σηκώθηκε καί στάθη-
κε μέ τήν πλάτη μπρός στήν πόρτα,
σέ   τρόπο πού νά μή μπορεῖ νά τήν
ἀνοίξει κανείς ἀπ’ ἔξω. 

-Ἄκου, κόρη μου!... Πρῶτα θέλω
νά μ’ ὁρκιστεῖς στήν ψυχή τοῦ Σάβ-
βα πώς θά κρατήσεις μυστικό αὐτό
πού θά σοῦ πῶ... Μπορεῖς;

-Στήν ψυχή του Σάββα; Ὁρκίζο-
μαι, εἶπε κατηγορηματικά ἡ Δέσποι-
να. 

-Σ’ εὐχαριστῶ, παιδί μου. Ἄκουσε
τώρα... Ἀπόψε τή νύκτα... ἴσως τά
μεσάνυκτα, θά στείλω σπίτι σου μιά
γυναίκα μέ τό κοριτσάκι της.... Πρέ-
πει νά πᾶνε μ’ἐσένα καί τόν Νίκο
μαζί στήν ἐκκλησία... Εἶναι Χριστού-
γεννα καί πρέπει νά κοινωνήσουν...

-Δέν εἶν’ ἀπ’ἐδῶ;
-Μή μ’ἀρωτᾶς... Ἄφησε

νά τελειώσω... Μετά τήν
μετάληψη θά τίς πάρετε
μαζί στό σπίτι σου. Θά φύ-
γουν πάλι τήν νύχτα...
Ὅποιος σέ ρωτήσει ποιές
εἶναι, θά πεῖς πώς εἶναι
γνωστές σας ἀπό τό χωριό,
ἀπό κάποια ἄλλη πολι-

τεία. 
-Μά, ἀφοῦ ὁρκίστηκα, γιατί

δέν μοῦ λές ποιές εἶναι;
Ὁ Μολλά Μουσταφάς δέν

ἀπήντησε ἀμέσως. Ἄνοιξε τήν
πόρτα, ἔριξε μιά ματιά ἔξω στό
δρόμο. Ξανάκλεισε καί ἀκούμπη-
σε καί πάλι μέ τήν πλάτη στήν
πόρτα καί μίλησε: 

-Κυρά Δέσποινα. Ἡ γυναίκα
πού θά σοῦ ’ρθει εἶναι ἡ κόρη
μου καί τό κοριτσάκι της, ἐγγονή

μου!... Γιά νά καταλάβεις πόσο εἶναι
ἐπικίνδυνο αὐτό πού θά γίνει, μάθε
πώς ὁ ἄντρας της, ὁ γαμπρός μου,
εἶναι ὁ γιουζπασής ὁ Σελίμ,...
Τοῦρκος, μουσουλμάνος. Μένουν
στά Πλάτανα. Τίς ἔφερα ἐδῶ γιά μιά
βδομάδα στό σπίτι μου... γιά τά Χρι-
στούγεννα...

-Θεέ μου!..., ξέφυγε σάν κραυγή
τρόμου ἡ ἐπίκληση αὐτή ἀπ’τό στό-
μα τῆς Δέσποινας...

-Ἄν φοβᾶσαι, δέν θά σοῦ ἔρθουν,
λέγει μέ χαμηλή φωνή ὁ Μολλά
Μουσταφάς. 

-Ὄχι... ὄχι... νά ἔρθουν, φωνάζει ἡ
Δέσποινα καί τά μάτια της γεμίζουν
μέ δάκρυα. 

Δακρύζει κι ὁ Μολλάς, καί ξεκολ-
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λάει ἀπό τήν πόρτα, τραβᾶ καί κά-
θεται δίπλα στό μαγγάλι χωρίς νά
πεῖ τίποτε ἄλλο. Σηκώνεται ἡ Δέ-
σποινα. Προτοῦ ν’ ἀνοίξει τήν πόρ-
τα, ρωτάει μέ σιγανή φωνή:

-Πῶς εἶν’ τό ὄνομά της;
-Ἡ κόρη μου Μαρία, ἡ κορούλα

της Ἄννα. Ἐκεῖνες ἄς κοινωνήσουν.
Ἐγώ θά κάμω Χριστούγεννα μέ
«τ’ ἀντίδωρο» πού θά μοῦ φέρουν...

Δύο ὧρες ἀπ’τά ξημερώματα, τρά-
βηξαν γιά τήν ἐκκλησία ἡ Δέσποινα
μέ τήν Μαρία καί τήν ὀκτάχρονη
Ἄννα. Ὁ Νίκος, μέ τήν καινούρια
του στολή, τούς συνόδευε. Ἦταν
ἀκόμη ἄδεια ἡ ἐκκλησία. Οἱ γυ-
ναῖκες ἀνέβηκαν στόν «γυναικωνί-
τη» καί ἔπιασαν τήν πιό ἀπόμερη
σκοτεινή γωνιά. 

Μέ τό τέλος τῆς Λειτουργίας κα-
τέβηκαν, κοινωνήσανε καί ἐπέστρε-
ψαν στό σπίτι κρύβοντας τό πρό-
σωπο κάτω ἀπ’τό σάλι τους, ὅπως
ἔκανε ὅλος ὁ κόσμος τό παγωμένο
ἐκεῖνο πρωινό... Πέρασαν δέκα χρό-
νια ἀπό κεῖνα τά  Χριστούγεν-
να...Πέθανε σ’αὐτό τό διάστημα ὁ
Μολλά Μουσταφάς. Πέθανε κι ὁ
Σελίμ, ὁ γαμπρός του. Σκοτώθηκε
σέ κάποια μάχη. 

Εἴκοσι τρία χρόνια ὕστερα ἀπ’
τόν θάνατο τοῦ Σάββα, ἡ Δέσποινα
ἔδωσε τ’ὡρολόγι μέ τήν καδένα του
στόν γιό της, τόν Νίκο, τήν ἡμέρα
πού τόν στεφάνωνε μέ τήν Ἄννα,
τήν ἐγγονή τοῦ Μολλά Μουσταφά». 

(Πηγή:  Νικ. Π. Ἀνδριώτη, «Κρυπτοχρι-
στιανικά Κείμενα», § Φίλωνος Κτενίδου
«Τά Χριστούγεννα τοῦ Μολλά Μουσταφᾶ
στήν Τραπεζούντα (1954), Θεσσαλονίκη
1974)






  























 








 






  






 



 





  













   

 








  



      




  



  




    

  

 


      

 





 
 


 




 



     







 



      
 


 

 
 

 


 
  
 




 

 
      
 


      


 



   






  

  




 



      
     
 
 
      



 







  


   


       
 








 





  
    
 
     
 


 
      
 




 

     


 



 
 

      

 





      





  

     
 




  
 




      


  
     



    

 

 

    
 
     

  





    
    
 
     
 




 
  






 






 
  
 


       

 


 
 
 
  
 



 





 

 





 

 
    



 








 
 

    





     



 



     




      
     
  
      


 
      
 

 

 

 
 



 

 



Ἁγίου Εὐμενίου (Σαριδάκη) 

«Νά βλέπουμε τίς ἀρετές τῶν ἄλλων
καί τά δικά μας ἐλαττώματα. Ἔτσι θέλει ὁ
Θεός. Ἔτσι εἶναι ὡραῖα».

* * *
« Ἐάν νομίζεις πώς ἔχεις ἀρετές, δέν

ἔχεις τίποτα. Ὅποιος πεῖ πώς εἶναι ἅγιος,
δέν   εἶναι . Οἱ Ἅγιοι ποτέ δέν εἶπαν ὅτι
ἦσαν Ἅγιοι. » 

* * *
« Οἱ θλίψεις καί ὁ πόνος μᾶς φέρνουν

πιό κοντά στόν Θεό. Ὅλα τά ξεπερνᾶ κα-
νείς μέ τήν πίστη στόν Θεό».

* * *
« Ἄν συγχωρεῖς τούς ἐχθρούς σου καί

ὑπομένεις τίς θλίψεις, εἶσαι στό δρόμο τοῦ
Θεοῦ».

* * *
« Ὁ Θεός τά θέλει ὅλα καί ὄχι ὅ,τι πε-

ρισσεύει». 
* * *

«Ὁ διάβολος φοβᾶται τόν ταπεινό,
ἐνῶ τόν ὑπερήφανο τόν ἀγαπᾶ, γιατί
εἶναι δικός του». 

* * *
« Ἄν κανείς ἔχει κάποιο χάρισμα, νά

μήν ὑπερηφανευτεῖ, γιατί θά τοῦ τό πάρει
ὁ Θεός, γιά νά ταπεινωθεῖ ».

* * *
«Ὅταν εἴμαστε ταπεινοί καί πρᾶοι, ὁ

Θεός θά μᾶς δώσει χαρίσματα. Γι’αὐτό
νά πιστεύουμε καί νά λέμε πώς εἴμαστε
«ἀχρεῖοι δοῦλοι», ὅσα καλά κι ἄν ἔχου-
με». 

* * *
«Ὁ Θεός μᾶς σώζει δωρεάν καί ὄχι για-

τί τό ἀξίζουμε». 
* * *

«Νά ἀγαποῦμε τόν Θεό τόσο πολύ, πού
νά μή χορταίνουμε νά τόν ἀγαποῦμε, καί
νά μή φοβόμαστε τίποτα». 

* * *
«Μόνο καλό νά σκέφτεσαι καί μόνο

καλό νά κάνεις».
* * *

«Νά δίνεις χωρίς νά ἔχεις ἀπαίτηση νά
πάρεις». 

* * *
«Νά μή βάνεις ποτέ κακούς λογισμούς

στό νοῦ σου». 
* * *

« Χωρίς ταπείνωση δέν στεριώνει καμιά
ἀρετή, γιατί δέν βρίσκει τόπο νά πατήσει».

* * *
« Οἱ ἄνθρωποι ἐνεργοῦν περισσότερο

μέ τή λογική καί λιγότερο μέ τήν πίστη. Γι’
αὐτό καί πελαγώνουν πολλές φορές ».

* * *
« Μέ τήν πίστη στόν Θεό ὅλα ξεπερ-

νιοῦνται, γιατί τά ἀφήνεις ὅλα σ’ Ἐκεῖνον
καί ἀναπαύεσαι ».

* * *
« Νά θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας κατώτερο

ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, γιατί ἔτσι θέ-
λει (εὐχαριστεῖται)  ὁ Θεός». 

Ἁγίου Εὐμενίου (Σαριδάκη)

 



 Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ

«Ἡ προσευχή εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς
ψυχῆς. Ὅπως μέσα στόν καθρέπτην βλέπει
ὁ ἄνθρωπος τί λογῆς εἶναι ἡ μορφή του,
ἔτσι καί μέ τήν προσευχή, ὅταν εἶναι θερμή
καί εἰλικρινής, ἀποκαλύπτεται ὁ ἐσωτερι-
κός ἄνθρωπος. Ποιός εἶσαι, ἡ προσευχή θά
σοῦ τό δείξει».

* * * 
« Τό καλόν οὐκ ἔστι καλόν, ἐάν μή

καλῶς γένηται. Ἄν πηγαίνεις εἰς τήν ἐργα-
σίαν ἀπό φόβον ἤ ἄν κάμνεις ὑπομονήν
ἀπό ἐντροπήν ἤ ἄν σιωπᾶς ἀπό θυμόν καί
ὑπερηφάνειαν, ἄν πηγαίνεις εἰς τήν ὑπηρε-
σίαν μέ γογγυσμόν καί ὄχι μέ εὐχαρίστησιν,
ἄν πηγαίνεις εἰς τήν ἀκολουθίαν μέ ἀμέλει-
αν καί ἀνορεξίαν, αὐτές τίς ἀρετές, πού γί-
νονται χωρίς εὐχαρίστηση καί καλή διάθε-
ση, τίς πετᾶς μέσα σ’ ἕνα παλιοκάλαθο».                           

* * * 
« Δέν ὑπάρχει ἄλλο κακό χειρότερο ἀπό

τό κακό τοῦ θυμοῦ, τῆς παρακοῆς, τῆς ὑπε-
ρηφάνειας, τῆς ζήλειας, τῆς κατακρίσεως καί
τοῦ μίσους. Αὐτά τά πάθη μαραίνουν τήν ψυ-
χήν, σκοτίζουν τόν νοῦν, ἀφανίζουν τήν
εὐφυΐαν καί κάθε εἶδος ἀρετῆς ἀπό τόν
ἄνθρωπον καί φυγαδεύουν τήν θείαν χάριν». 

* * * 
« Ἐνδομύχως, μέσα στό βάθος τῆς καρ-

διᾶς σας, νά θέσετε τό : «οἴμοι τοῦ ἀθλίου».
Ὅταν ἀκούει αὐτό ὁ διάβολος, φεύγει μα-
κριά. Αὐτός κάμνει τήν κατοικία του ὅπου
εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ κενοδοξία, ἡ ἀνθρω-
παρέσκεια, τό μίσος, ὁ φθόνος, ἡ κακία, ἡ

πονηρία».
* * *

«Τῆς μετανοίας τά δάκρυα θά μᾶς σώ-
σουν. Τά δάκρυα αὐτά πού θά χύσεις, θά
σοῦ λογισθοῦν μαρτυρικό αἷμα». 

* * * 
«Ἐκεῖνο τό «γιατί» καί ἐκεῖνο τό «ἐγώ»

πού ἔχομεν, αὐτά εἶναι ἡ καταστροφή μας».


«Μέ ὅσα ἔπαθε - ἑκουσίως - ὁ Κύριος
ἔδωσε εἰς ἡμᾶς παραδείγματα σιωπῆς, ὑπο-
μονῆς, καρτερίας, ἀγάπης...».

* * *
«Ἡ σιωπή εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν

ἀρετῶν. Σιωπᾶτε, γέρνετε τό κεφάλι σας
καί λέτε τήν εὐχήν μέσα στήν καρδίαν
σας». 

* * * 
« Φύλαξε τή γλώσσα σου, φύλαξε τούς

ὀφθαλμούς σου, φύλαξε τήν ἀκοή σου∙ δέν
μπορεῖ νά σέ πειράξει ὁ σατανάς». 

* * *
«Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερον σημεῖον

ἀσεβείας καί ἀνευλαβείας ἀπό τό νά ὁμιλεῖ
κανείς μέσα στήν ἐκκλησίαν. Ὅλα αὐτά τά
προκαλεῖ, τά ἐνεργεῖ ὁ σατανάς, διά νά μήν
ἀφήσει τόν ἄνθρωπον νά ὠφεληθεῖ καί νά
καρπωθεῖ τούς λόγους τῆς ἐκκλησίας». 

* * * 
«Ἐάν ὁ Χριστός σέ ἰδεῖ ὅτι θέλεις νά σω-

θεῖς, θά σέ  βοηθήσει νά τό ἐπιτύχεις».

(Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ)

 



   
     
          
   
  
  



  
  
 
 
   
 

   

  
   

  


     

    
    









      
    

   


  
  

  
  
 
  

  
  



  
   

     

    

     
   
 






     
 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ 

   
 



 




      

 
       
      




      



 
  
   
   
     

       


 
 
 
     
    
       
  

 
 

 
    
      



  









    

      
 




     
   
 
   



 
 
 
 

 
 
   
    
 
  
 
   
  

 
  
  
 


  
    


 
 
  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ 

 




    


     
   
        
   
  
  
    

  

 
   
  
 
 
   
 
  
   
 
  

  
       
    

    
   
  
   

 
     
 
 
 
     
      
  
  
  


 
 

 




 



 

Ὁ Γέρων Νήφων προσφέροντας δῶρα καί εὐλογίες στούς κρατουμένους

 



ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 



  
 
 
  
 
  
   



 

 


 
 














    
     








Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.





Α/Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ
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2.
3.
4.
5.
6.

Αὐλώνα: Κατ. Κράτησης
Ἀθήνα: Πρωτοδικεῖο
Ἔδεσσα: Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν
Καλαμάτα:       Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν
Θεσ/νίκη: Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν
Πολύγυρος:     Πρωτοδικεῖο
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