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ΗΗ   ««ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ»»  ΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΗΗ    

ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ……!! 
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Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς : 

Η «ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…! 

Ὁ Χριστός πάντοτε ἦταν περιτρι-
γυρισμένος ἀπό νέους ἀνθρώπους καί 
ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τά παιδιά. Ἔλε-
γε: «Ἀφῆστε τά παιδιά καί μήν τά ἐμ-
ποδίζετε νά ’ρθουν κοντά μου, γιατί ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνήκει σέ ἀνθρώ-
πους πού εἶναι σάν κι αὐτά». Ὁ μο-
ναχός τῆς Ἰνδίας, ὁ Βούδας, ἦταν πά-
ντοτε περιτριγυρισμένος ἀπό γέροντες, 
ἐπειδή πιό εὔκολα μποροῦσε νά τούς 
ἐμπνεύσει μίσος γιά τή ζωή. Ὁ Χρι-
στός, ἀντίθετα, χαιρόταν μέ τά παιδιά, 
ἐπειδή μποροῦσε νά ἐφαρμόσει μέ ἰδα-
νικό τρόπο τήν ἐπαναστατική του παι-
δαγωγική. 

Ἡ ἐποχή μας θά ἔπρεπε νά ἀφήσει 
τά παιδιά νά πλησιάσουν τόν Χριστό. Ὁ αἰώνα μας, πού εἶναι ὁ 
αἰώνας τοῦ τηλέγραφου καί τοῦ ἀεροπλάνου, δέν θά ἔχανε τίποτε, 
ἀντίθετα θά κέρδιζε πολλά, ἐάν ἄφηνε καί δέν ἐμπόδιζε τά παιδιά 
νά πάρουν τήν εὐλογία Του. 

Εἶναι γεγονός πώς ἡ τεχνολογική ἐξέλιξη τῆς ἐποχῆς μας, πού εἶ-
ναι ἐξίσου χρήσιμη καί ἐπιζήμια, δέν μείωσε, οὔτε ἀπομάκρυνε τήν 
κακία ἀπό τόν κόσμο. Ἀντίθετα περιόρισε τήν δύναμη τοῦ ἀν-
θρώπου νά ἀντιστέκεται στήν κακία. Ἡ ἐποχή μας, πολύ περισσό-
τερο ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐποχή, χρειάζεται μία ἐπανάσταση βα-
σισμένη στήν πίστη. Ἡ ἐποχή μας πολύ περισσότερο ἀπό ὁποια-
δήποτε ἄλλη ἐποχή, χρειάζεται μία ἐπανάσταση πού θά τήν κάνει 
ὄχι ἕνας ἄνθρωπος, ἀλλά μία ὁλόκληρη γενιά. Αὐτή ἡ γενιά θά 
προετοιμαστεῖ, ἀδερφοί μου, μόνον ἐάν ἀφήσετε τά παιδιά καί 
δέν τά ἐμποδίσετε νά πλησιάσουν τόν Χριστό. Μόνο ἄν ἐπιτρέ-
ψετε νά διαποτιστοῦν τά παιδιά ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, τό 
πιό μεγαλειῶδες πνεῦμα πού προκάλεσε τήν μεγαλύτερη ἐπανά-
σταση ἐναντίον τῆς κακίας. 

                                                 
 Σέρβος Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος καί Ζίτσης (1880 –1956). Ἡ ἰ. μνήμη του 

τιμᾶται στίς 5 Μαρτίου. Ἦταν τέκνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 9 παιδιά. 
 «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με...»  (Λουκ. 18, 16). 
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Ἀναθρέψτε τά παιδιά σας μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε αὐτά νά ἐ-
παναστατοῦν ἐνάντια στήν κακία, καί τότε θά ἔχετε καταφέρει νά 
τούς δώσετε σωστή ἀγωγή. 

Προσέξτε, ὅλοι σας ἐπιθυμεῖτε νά ἔχετε σωστά ἀναθρεμμένα παι-
διά, ἀλλά λίγοι ἀπό ἐσᾶς τά ἀναθρέφετε σωστά. Λίγοι ἀντιλαμ-
βάνεστε καί κατανοεῖτε μέ ποιό τρόπο πρέπει νά ἀναθρέψετε τά 
παιδιά σας σήμερα, γιατί αὐτή τήν ἐποχή ὁ τρόπος διαπαιδα-
γώγησης εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπό τήν τεχνολογία, τόν χλιαρό ἀν-
θρωπισμό, τά ἡμίμετρα, τήν κρυφή συμφωνία μέ τό κακό. Εἶναι 
ἀπαραίτητο, λοιπόν, νά ἐπικρατήσει ἕνας νέος τρόπος διαπαι-
δαγώγησης τῶν παιδιῶν. Ὁ νέος τρόπος ἐκπαίδευσης θά πρέπει νά 
ἐκπαιδεύσει τά παιδιά νά εἶναι γενναῖα στόν ἀγώνα ἐναντίον τῆς 
κακίας καί νά εἶναι φωτισμένος ἀπό τό θεϊκό πνεῦμα. Ἄν ἕνα νέο 
πνεῦμα διαπαιδαγώγησης εἰσέλθει στά σπίτια καί στά σχολεῖα ὁ 
κόσμος θά ἀνανεωθεῖ, τό κακό θά συμπιεστεῖ, θά χαθοῦν τά κακά 
πνεύματα, μέ τά ὁποῖα ἡ νεολαία σήμερα τρέφεται. 

Κάθε νεογέννητο πλάσμα πρέπει νά θεωρεῖται ἕνας νεογέννητος 
στρατιώτης ἐναντίον τῆς κακίας. Βλέποντάς το μέσα στήν κούνια 
του, ἀβοήθητο καί ἀνήμπορο, ἀναρωτιόμαστε: «νήπιο, θά εἶσαι 
δοῦλος τῆς κακίας ἤ νικητής τῆς κακίας;». 

Ἄχ, πόσα παιδιά εἶναι ἔτσι ἀναθρεμμένα, ὥστε νά γίνουν σκλά-
βοι τοῦ κακοῦ, ἐξαιτίας τῆς καλοσύνης τῶν γονέων! Τέτοια εἶναι τά 
περισσότερα παιδιά. Ἡ γονική στοργή συνήθως εἶναι τό γλυκό 
δηλητήριο πού καταστρέφει τά παιδιά. Ἡ στοργή τῶν γονέων εἶναι 
αὐτό πού καλύπτει καί «φροντίζει» τήν ἀδυναμία τῶν παιδιῶν. 
«Αὐτό τό πλάσμα εἶναι γεννημένο γιά τήν εὐτυχία καί τήν ἀπό-
λαυση. Ὅλος ὁ κόσμος πρέπει νά ὑπηρετεῖ αὐτό τό δημιούργημα». 
Αὐτά εἶναι τά λόγια τῶν γονέων καί εἶναι λόγια πλάνης. Αὐτά τά 
λόγια δημιούργησαν κάτω ἀπό πολλές στέγες σπιτιῶν τόν κάθε μι-
κρό δικτάτορα, τόν κάθε μεγάλο ἐγωιστή. Αὐτός ὁ μικρός δικτά-
τορας διατάζει τόν πατέρα καί τήν μητέρα του. Ἡ δύναμή του 
βρίσκεται στήν ἀδυναμία, τήν ὁποία οἱ γονεῖς του σέβονται. Ὅταν 
κλαίει καί μοιάζει πώς εἶναι ὁ πιό ἀνίσχυρος, ὁ πιό ἀνήμπορος, 
τότε εἶναι ὁ πιό ἰσχυρός. Μέ τήν κραυγή του, τό κλάμα τοῦ «ἐπι-
στρατεύεται» ὅλο το σπίτι. Οἱ γονεῖς του μέ τήν στοργή τους ἐν-
θαρρύνουν τήν προσποίηση καί τά βλέμματά του. Νιώθουν πε-
ρήφανοι γι’ αὐτόν καί γιά ὅσα κάνει, διηγοῦνται τά «κατορ-
θώματά» του στούς φιλοξενούμενούς τους αὐξάνοντας ἔτσι τήν 
ματαιοδοξία του. Ὁ ἐγωισμός τοῦ μικροῦ δικτάτορα δέν ἔχει ὅρια… 

Κάποτε γνώρισα μία μάνα. Τήν συνάντησα μέ τόν μικρό της γιό 
στό σπίτι ἑνός φίλου μου. Προσπάθησα νά πιάσω συζήτηση μαζί 
της, ἀλλά καί μέ τόν γιό της: 

— Σέ ποιό σχολεῖο πηγαίνεις μικρέ; Τόν ρώτησα. 
— Τελείωσε τίς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ στό σπίτι, ἀπά-

ντησε ἡ μάνα. 
— Μπορεῖ νά τελειώσει στό σπίτι; Γιατί στό σπίτι; Ρώτησα στή 

συνέχεια. 
Ἐκείνη ἀπάντησε: 
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— Πήραμε δάσκαλο στό σπίτι. Ξέρετε, δέν μᾶς ἀρέσει νά τόν 
ἀφήνουμε ἔξω ἀπό τό σπίτι, γιατί φοβόμαστε μήπως μπλέξει μέ 
κακές παρέες. Τά ἄλλα παιδιά σήμερα, ὅπως σᾶς εἶναι γνωστό, 
εἶναι ἀνάγωγα, δέν ἔχουν καθόλου σεβασμό, γράφουν μέ κάρβουνο 
στούς τοίχους. Πετᾶνε πετραδάκια στά τζάμια… καί κάνουν καί 
ἄλλες κακίες. 

Ἔκπληκτος ἀπό τά παραπάνω λόγια, εἶπα: 
— Μά κυρία μου, τό παιδί σας πρέπει νά γνωρίσει τήν κακία. Ὁ 

γιός σας, ὅταν θά μεγαλώσει, θά ζήσει σ’ αὐτόν τόν κακό κόσμο καί 
ὄχι στήν Ἐδέμ. Δέν θά καταφέρετε αἰώνια νά τόν ἀπομονώνετε ἀπό 
αὐτόν τόν κακό κόσμο. 

Ὅση ὥρα μιλοῦσα, ὁ μικρός μέ παρακολουθοῦσε θυμωμένα καί 
τραβοῦσε τή μάνα του ἀπό τό μανίκι. Ἡ μάνα μέ φόβο γυρνοῦσε 
συνεχῶς πρός τό μέρος του καί τόν χάιδευε μέ τό χέρι. Ἐγώ συνε-
χίζοντας εἶπα: 

— Ἀφῆστε τον, κυρία μου, ἐλεύθερο στόν κόσμο, παρακολου-
θῆστε τον μόνον ἀπό μακριά. Βοηθῆστε τον μόνο νά βρεῖ τόν προ-
σανατολισμό του, βοηθῆστε τον νά μάθει νά διακρίνει τό καλό ἀπό 
τό κακό. Ἀφῆστε τον, νά δεῖ τό κακό, νά τό αἰσθανθεῖ, νά τό ἀ-
νεχτεῖ ‒ εἰδικά νά τό ἀντέξει. Βοηθῆστε τον νά διακρίνει τό καλό 
ἀπό τό κακό, νά μάθει νά ἀντιστέκεται ἐναντίον τοῦ κακοῦ πού 
ὑπάρχει μέσα του καί γύρω του. 

Ξαφνικά ὁ μικρός νευρικά φωνάζει στή μαμά του: 
— Νά σηκώνεσαι, ὅταν σοῦ μιλάω!  
Ντροπιασμένη ἡ μάνα ἀναπήδησε ἀπό τήν καρέκλα, χάιδεψε τό 

παιδί της στό κεφάλι καί ἑτοιμάστηκε νά φύγει, ψιθυρίζοντας μέσα 
ἀπό τά δόντια της: 

— Τό δικό μου παιδί εἶναι καλό. 
Τότε εγώ λυπημένα σκέφτηκα: 
«Καί αὐτός εἶναι ἕνας μικρός δικτάτορας. Ἕνας δικτάτορας ἀπό 

τούς πολλούς πού ὑπάρχουν στήν πόλη μας. Κάθε ἄνθρωπος θά 
μποροῦσε νά προβλέψει τό μέλλον αὐτῶν τῶν μικρῶν δικτατόρων 
καί μεγάλων ἐγωιστῶν. Αὐτοί οἱ μικροί δικτάτορες στίς σχέσεις 
τους μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους θά γυρίζουν τό κάθε χτύπημα πού 
θά δέχονται, μέ χτύπημα καί τήν κάθε ἀπογοήτευση πού θά νιώ-
θουν, μέ ἀπογοήτευση. Θά γίνουν οἱ πιό θρασεῖς κριτικοί τῆς ἀδυ-
ναμίας τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καί οἱ πιό μεγάλοι ἀπαισιόδοξοι. Ἐν 
τέλει, ἀφοῦ γίνουν σκλάβοι τῶν ἀδυναμιῶν τους, θά καταλήξουν 
περιφρονημένοι… 

Μίλησα κάποτε μέ ἕναν τέτοιο νεαρό. Ἦταν ἀσυνήθιστα ματαιό-
δοξος γιά τίς ἐπιτυχίες του στό σχολεῖο. Ποτέ δέν συζητοῦσε, ἀλλά 
οὔτε ἄκουγε μέ χαρά τίς συζητήσεις πού γίνονταν γιά τήν καλο-
σύνη καί τήν κακία πού ὑπάρχει στόν κόσμο. Δέν ἦταν ἐκπαιδευ-
μένος νά ἐπαναστατεῖ ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Ὅταν τοῦ μιλοῦσε κα-
νείς γι’ αὐτό τό θέμα, κοίταζε μέ ἕνα ἀνόητο ὕφος καί παρέμενε ἀν-
έκφραστος σάν πρόβατο. Εἶμαι σίγουρος πώς αὐτός ὁ νεαρός θά 
εἶναι δυστυχισμένος καί κακόψυχος ἄνθρωπος, παρόλο τούς ἐπαί-
νους πού δέχεται ἀπό γονεῖς καί τούς δασκάλους. Γιατί πολλοί κο-
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λακεύουν τό τέτοιου εἴδους παιδί καί στή συνέχεια αὐτό κολακεύει 
τόν ἑαυτό του. Καί αὐτό τό σκοτώνει. Πηγαίνει στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά 
γιά ποιό λόγο; Πηγαίνει γιατί φαντάζεται πώς καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
μέρος πού θά ἀκούσει κολακεῖες. Δέν ἀντιλαμβάνεται πώς ἡ ἐκκλησία 
αἰσθάνεται μόνον οἶκτο γι’ αὐτόν. Οὔτε οἱ γονεῖς του τό ξέρουν. 

Ἡ Ἐκκλησία, ἀδερφοί μου, νιώθει συμπόνια γιά ἐκείνους πού 
δέν ἔμαθαν νά ἐπαναστατοῦν στό κακό. Κανένα ὄφελος δέν ἔχει 
ἀπό ἐκείνους πού τήν ἀγαπᾶνε, ἀλλά δέν μισοῦν τό κακό. Κανένα 
ὄφελος δέν ἔχει ἀπό ἐκείνους πού κάθε Κυριακή ἀνάβουν μεγάλα 
κεριά, ἀλλά ποτέ δέν τιμωροῦν οὔτε μία ἁμαρτία τους, οὔτε συγχω-
ροῦν τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων. Καμία χαρά ἡ Ἐκκλησία δέν αἰσθά-
νεται, ὅταν στίς πρῶτες γραμμές ξεχωρίζουν μπροστά καί ψάλλουν 
«τά Χερουβείμ», διαβάζουν τό «Πιστεύω» ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ 
ὁποῖοι μόνον σωματικά βρίσκονται στήν ἐκκλησία, ἐνῶ τό μυαλό 
τους βρίσκεται κάπου ἀλλοῦ. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νομίζουν 
ὅτι «κάνουν τήν τιμή» στήν Ἐκκλησία μέ τό νά τήν ἐπισκέπτονται... 

Μόνον ἐκεῖνος πού ἐπαναστατεῖ στήν κακία πού ὑπάρχει μέσα 
του καί στήν κακία πού ὑπάρχει γύρω του «κάνει τιμή» στήν Ἐκ-
κλησία. Τή μεγαλύτερη τιμή στήν Ἐκκλησία προσέφεραν αὐτοί 
πού ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τῆς κακίας. Τιμές θά προσφέρουν 
στήν Ἐκκλησία μελλοντικά ὅ-
σοι θά θερμάνουν τήν χριστια-
νική ἐπανάσταση στίς ἀνθρώ-
πινες ψυχές. Τιμές θά προσφέ-
ρουν στήν Ἐκλησία οἱ γονεῖς, 
πού θά μάθουν στά παιδιά 
τους νά ἐπαναστατοῦν στό κα-
κό πού ὑπάρχει μέσα τους καί 
γύρω τους. Τιμές θά προσφέ-
ρουν στήν Ἐκκλησία καί οἱ 
δάσκαλοι, πού θά διδάξουν 
στούς μαθητές τους τά διδά-
γματα τοῦ Χριστοῦ. Τιμές θά προσφέρουμε στήν Ἐκκλησία καί 
ὅλοι ἐμεῖς, πού θά προκαλέσουμε τήν πιό εὐγενική, χριστιανική ἐ-
πανάσταση στίς «νεκρές καρδιές», στίς ἀποκοιμισμένες ψυχές τῶν 
ἀδερφῶν μας, τῶν πλησίον μας. 

Τό πιό σημαντικό δῶρο πού μποροῦν οἱ γονεῖς νά προσφέρουν 
στό παιδί τους, εἶναι νά τοῦ μάθουν νά ἀναγνωρίζει καί νά ἐπα-
ναστατεῖ ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Ἄφησε, πατέρα, τό παιδί νά πλη-
σιάζει τόν Χριστό, κάθε μέρα. Μήν τό ἐμποδίζεις νά τόν πλη-
σιάσει, ἀντίθετα ὁδήγησέ το στόν Σωτῆρα. Γιά νά τό ἐπιτύχεις αὐ-
τό εἶναι ἀπαραίτητο νά μήν κρίνεις τό παιδί σου μόνο μέ τήν 
καρδιά, ἀλλά καί μέ τό νοῦ. Ἐξέταζέ το κάθε βράδυ. Μάθε το νά 
σοῦ κάνει ἐξομολόγηση κάθε βράδυ. Ὅταν θά νιώσεις, ὅτι μετανοεῖ 
γιά τό κακό πού ὑπάρχει μέσα του, καί ὅτι ἐπαναστατεῖ ἐναντίον 
τῆς κακίας, πού ὑπάρχει μέσα του καί γύρω του, τότε μάθε πώς τό 
παιδί σου ἄρχισε νά διαπαιδαγωγεῖται σωστά. Ἀκόμη ὅμως καί 
τότε, ἐσύ, συνέχισε νά τό ἐξετάζεις, συνέχισε νά τό ἐξομολογεῖς. Καί 
μήν ἀφήσεις νά περάσει οὔτε μία μέρα χωρίς ἐξομολόγηση. Ἄς εἶσαι 
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— Πήραμε δάσκαλο στό σπίτι. Ξέρετε, δέν μᾶς ἀρέσει νά τόν 
ἀφήνουμε ἔξω ἀπό τό σπίτι, γιατί φοβόμαστε μήπως μπλέξει μέ 
κακές παρέες. Τά ἄλλα παιδιά σήμερα, ὅπως σᾶς εἶναι γνωστό, 
εἶναι ἀνάγωγα, δέν ἔχουν καθόλου σεβασμό, γράφουν μέ κάρβουνο 
στούς τοίχους. Πετᾶνε πετραδάκια στά τζάμια… καί κάνουν καί 
ἄλλες κακίες. 

Ἔκπληκτος ἀπό τά παραπάνω λόγια, εἶπα: 
— Μά κυρία μου, τό παιδί σας πρέπει νά γνωρίσει τήν κακία. Ὁ 

γιός σας, ὅταν θά μεγαλώσει, θά ζήσει σ’ αὐτόν τόν κακό κόσμο καί 
ὄχι στήν Ἐδέμ. Δέν θά καταφέρετε αἰώνια νά τόν ἀπομονώνετε ἀπό 
αὐτόν τόν κακό κόσμο. 

Ὅση ὥρα μιλοῦσα, ὁ μικρός μέ παρακολουθοῦσε θυμωμένα καί 
τραβοῦσε τή μάνα του ἀπό τό μανίκι. Ἡ μάνα μέ φόβο γυρνοῦσε 
συνεχῶς πρός τό μέρος του καί τόν χάιδευε μέ τό χέρι. Ἐγώ συνε-
χίζοντας εἶπα: 

— Ἀφῆστε τον, κυρία μου, ἐλεύθερο στόν κόσμο, παρακολου-
θῆστε τον μόνον ἀπό μακριά. Βοηθῆστε τον μόνο νά βρεῖ τόν προ-
σανατολισμό του, βοηθῆστε τον νά μάθει νά διακρίνει τό καλό ἀπό 
τό κακό. Ἀφῆστε τον, νά δεῖ τό κακό, νά τό αἰσθανθεῖ, νά τό ἀ-
νεχτεῖ ‒ εἰδικά νά τό ἀντέξει. Βοηθῆστε τον νά διακρίνει τό καλό 
ἀπό τό κακό, νά μάθει νά ἀντιστέκεται ἐναντίον τοῦ κακοῦ πού 
ὑπάρχει μέσα του καί γύρω του. 

Ξαφνικά ὁ μικρός νευρικά φωνάζει στή μαμά του: 
— Νά σηκώνεσαι, ὅταν σοῦ μιλάω!  
Ντροπιασμένη ἡ μάνα ἀναπήδησε ἀπό τήν καρέκλα, χάιδεψε τό 

παιδί της στό κεφάλι καί ἑτοιμάστηκε νά φύγει, ψιθυρίζοντας μέσα 
ἀπό τά δόντια της: 

— Τό δικό μου παιδί εἶναι καλό. 
Τότε εγώ λυπημένα σκέφτηκα: 
«Καί αὐτός εἶναι ἕνας μικρός δικτάτορας. Ἕνας δικτάτορας ἀπό 

τούς πολλούς πού ὑπάρχουν στήν πόλη μας. Κάθε ἄνθρωπος θά 
μποροῦσε νά προβλέψει τό μέλλον αὐτῶν τῶν μικρῶν δικτατόρων 
καί μεγάλων ἐγωιστῶν. Αὐτοί οἱ μικροί δικτάτορες στίς σχέσεις 
τους μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους θά γυρίζουν τό κάθε χτύπημα πού 
θά δέχονται, μέ χτύπημα καί τήν κάθε ἀπογοήτευση πού θά νιώ-
θουν, μέ ἀπογοήτευση. Θά γίνουν οἱ πιό θρασεῖς κριτικοί τῆς ἀδυ-
ναμίας τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καί οἱ πιό μεγάλοι ἀπαισιόδοξοι. Ἐν 
τέλει, ἀφοῦ γίνουν σκλάβοι τῶν ἀδυναμιῶν τους, θά καταλήξουν 
περιφρονημένοι… 

Μίλησα κάποτε μέ ἕναν τέτοιο νεαρό. Ἦταν ἀσυνήθιστα ματαιό-
δοξος γιά τίς ἐπιτυχίες του στό σχολεῖο. Ποτέ δέν συζητοῦσε, ἀλλά 
οὔτε ἄκουγε μέ χαρά τίς συζητήσεις πού γίνονταν γιά τήν καλο-
σύνη καί τήν κακία πού ὑπάρχει στόν κόσμο. Δέν ἦταν ἐκπαιδευ-
μένος νά ἐπαναστατεῖ ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Ὅταν τοῦ μιλοῦσε κα-
νείς γι’ αὐτό τό θέμα, κοίταζε μέ ἕνα ἀνόητο ὕφος καί παρέμενε ἀν-
έκφραστος σάν πρόβατο. Εἶμαι σίγουρος πώς αὐτός ὁ νεαρός θά 
εἶναι δυστυχισμένος καί κακόψυχος ἄνθρωπος, παρόλο τούς ἐπαί-
νους πού δέχεται ἀπό γονεῖς καί τούς δασκάλους. Γιατί πολλοί κο-

 - 5 - 

λακεύουν τό τέτοιου εἴδους παιδί καί στή συνέχεια αὐτό κολακεύει 
τόν ἑαυτό του. Καί αὐτό τό σκοτώνει. Πηγαίνει στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά 
γιά ποιό λόγο; Πηγαίνει γιατί φαντάζεται πώς καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
μέρος πού θά ἀκούσει κολακεῖες. Δέν ἀντιλαμβάνεται πώς ἡ ἐκκλησία 
αἰσθάνεται μόνον οἶκτο γι’ αὐτόν. Οὔτε οἱ γονεῖς του τό ξέρουν. 

Ἡ Ἐκκλησία, ἀδερφοί μου, νιώθει συμπόνια γιά ἐκείνους πού 
δέν ἔμαθαν νά ἐπαναστατοῦν στό κακό. Κανένα ὄφελος δέν ἔχει 
ἀπό ἐκείνους πού τήν ἀγαπᾶνε, ἀλλά δέν μισοῦν τό κακό. Κανένα 
ὄφελος δέν ἔχει ἀπό ἐκείνους πού κάθε Κυριακή ἀνάβουν μεγάλα 
κεριά, ἀλλά ποτέ δέν τιμωροῦν οὔτε μία ἁμαρτία τους, οὔτε συγχω-
ροῦν τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων. Καμία χαρά ἡ Ἐκκλησία δέν αἰσθά-
νεται, ὅταν στίς πρῶτες γραμμές ξεχωρίζουν μπροστά καί ψάλλουν 
«τά Χερουβείμ», διαβάζουν τό «Πιστεύω» ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ 
ὁποῖοι μόνον σωματικά βρίσκονται στήν ἐκκλησία, ἐνῶ τό μυαλό 
τους βρίσκεται κάπου ἀλλοῦ. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νομίζουν 
ὅτι «κάνουν τήν τιμή» στήν Ἐκκλησία μέ τό νά τήν ἐπισκέπτονται... 

Μόνον ἐκεῖνος πού ἐπαναστατεῖ στήν κακία πού ὑπάρχει μέσα 
του καί στήν κακία πού ὑπάρχει γύρω του «κάνει τιμή» στήν Ἐκ-
κλησία. Τή μεγαλύτερη τιμή στήν Ἐκκλησία προσέφεραν αὐτοί 
πού ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τῆς κακίας. Τιμές θά προσφέρουν 
στήν Ἐκκλησία μελλοντικά ὅ-
σοι θά θερμάνουν τήν χριστια-
νική ἐπανάσταση στίς ἀνθρώ-
πινες ψυχές. Τιμές θά προσφέ-
ρουν στήν Ἐκλησία οἱ γονεῖς, 
πού θά μάθουν στά παιδιά 
τους νά ἐπαναστατοῦν στό κα-
κό πού ὑπάρχει μέσα τους καί 
γύρω τους. Τιμές θά προσφέ-
ρουν στήν Ἐκκλησία καί οἱ 
δάσκαλοι, πού θά διδάξουν 
στούς μαθητές τους τά διδά-
γματα τοῦ Χριστοῦ. Τιμές θά προσφέρουμε στήν Ἐκκλησία καί 
ὅλοι ἐμεῖς, πού θά προκαλέσουμε τήν πιό εὐγενική, χριστιανική ἐ-
πανάσταση στίς «νεκρές καρδιές», στίς ἀποκοιμισμένες ψυχές τῶν 
ἀδερφῶν μας, τῶν πλησίον μας. 

Τό πιό σημαντικό δῶρο πού μποροῦν οἱ γονεῖς νά προσφέρουν 
στό παιδί τους, εἶναι νά τοῦ μάθουν νά ἀναγνωρίζει καί νά ἐπα-
ναστατεῖ ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Ἄφησε, πατέρα, τό παιδί νά πλη-
σιάζει τόν Χριστό, κάθε μέρα. Μήν τό ἐμποδίζεις νά τόν πλη-
σιάσει, ἀντίθετα ὁδήγησέ το στόν Σωτῆρα. Γιά νά τό ἐπιτύχεις αὐ-
τό εἶναι ἀπαραίτητο νά μήν κρίνεις τό παιδί σου μόνο μέ τήν 
καρδιά, ἀλλά καί μέ τό νοῦ. Ἐξέταζέ το κάθε βράδυ. Μάθε το νά 
σοῦ κάνει ἐξομολόγηση κάθε βράδυ. Ὅταν θά νιώσεις, ὅτι μετανοεῖ 
γιά τό κακό πού ὑπάρχει μέσα του, καί ὅτι ἐπαναστατεῖ ἐναντίον 
τῆς κακίας, πού ὑπάρχει μέσα του καί γύρω του, τότε μάθε πώς τό 
παιδί σου ἄρχισε νά διαπαιδαγωγεῖται σωστά. Ἀκόμη ὅμως καί 
τότε, ἐσύ, συνέχισε νά τό ἐξετάζεις, συνέχισε νά τό ἐξομολογεῖς. Καί 
μήν ἀφήσεις νά περάσει οὔτε μία μέρα χωρίς ἐξομολόγηση. Ἄς εἶσαι 



– 6 –
 - 6 - 

ὁ ἱερέας τοῦ παιδιοῦ σου — καθῆκον τοῦ ἱερέα εἶναι νά μάθει στούς 
ἀνθρώπους νά ἐπαναστατοῦν στήν κακία — καί ἄς εἶναι τό σπίτι 
σου ὁ ναός σου. Μήν κρύβεις ἀπό τό παιδί σου πώς ὑπάρχει κακία 
σ’ αὐτόν τόν κόσμο. Μήν κρύβεις ἀπό τό παιδί σου πώς στή ἐποχή 
μας ἡ κακία «κάθεται» σέ μεγάλο καί ὑψηλό θρόνο. Δυνάμωσε τήν 
πίστη του, ὥστε νά μήν ἀνήκει στά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων πού 
προσκυνοῦν τό κακό. Δυνάμωσε τήν πίστη του, ὥστε νά γίνει στρα-
τιώτης τοῦ καλοῦ. 

Μητέρα, ἀπό ἐσένα ἐξαρτῶνται τά περισσότερα. Πάντοτε νά 
ἔχεις στό νοῦ σου αὐτά τά τρία. 

Πρῶτο: ἄφηνε τό παιδί σου καμία φορά δίχως φαγητό. Δέν πρέ-
πει νά εἶσαι γιά τό παιδί σου μόνον ὁ ἄγγελος πού τό χαϊδεύει, 
ἀλλά καί ὁ ἄγγελος πού σκέφτεται καί κρίνει. Ἄφηνε τό παιδί σου 
καμία φορά χωρίς φαγητό, εἶναι ἀπαραίτητο. Τό παιδί σου πρέπει 
νά μάθει τί σημαίνει νά εἶσαι πεινασμένος καί πρέπει νά εἶναι ἕτοι-
μο στή συνέχεια νά δώσει τό δεῖπνο του στούς πεινασμένους. Ἐκεῖ-
νοι πού ποτέ δέν αἰσθάνθηκαν πείνα, ἔγιναν οἱ πιό ἀνελεήμονες 
καί οἱ πιό ἄθεοι ἄνθρωποι. 

Δεύτερο: μήν ἐπιτρέψεις ποτέ στό παιδί σου νά μιλᾶ γιά τίς ἁ-
μαρτίες τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, πρίν ὁμολογήσει καί παραδεχτεῖ τίς 
δικές του ἁμαρτίες. Τόν κόσμο μπορεῖ νά τόν διορθώσει μόνον 
ἐκεῖνος πού μπορεῖ νά διορθώσει τόν ἑαυτό του. Ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι, πού ἀναμόρφωσαν τόν κόσμο ἦταν ἄνθρωποι πού προηγου-
μένως ἔζησαν μία μεγάλη ἐσωτερική ἐπανάσταση. Ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι, πού θέλουν νά ὀνομάζονται χριστιανοί, δικαιώνουν τό ὄνομά 
τους μόνον ὅταν βιώνουν αὐτή τήν ἐσωτερική ἐπανάσταση. 

Τρίτο: μή μαθαίνεις στό παιδί σου νά εἶναι ἐγωιστής. Τό νά 
εἶναι κανείς ἐγωιστής, εἶναι μία ἁμαρτία πού ὀφείλεται στή μητέρα 
ἐνενήντα τοῖς ἑκατό. Τό νά μάθεις, μητέρα, στό παιδί σου νά εἶναι 
ἐγωιστής σημαίνει πώς τοῦ ἐπαναλαμβάνεις τό ἴδιο μάθημα πού ἡ 
φύση τοῦ δίδαξε, ὅταν ἀκόμη ἦταν ἔμβρυο. Γιατί ὁ ἄνθρωπος φύσει 
εἶναι ἐγωιστής καί ὅσο καί ἄν προσπαθεῖς, ἐσύ μητέρα, νά τοῦ μά-
θεις νά μήν εἶναι, δέν θά καταφέρεις νά νικήσεις ἐντελῶς τή φύση. 
Γι’ αὐτό τό λόγο μή σταματᾶς νά συμβουλεύεις κάθε πρωί τό παιδί 
σου: «δῶσε παιδί μου, ἀπό τά πολλά πού ἔχεις ἕνα μέρος στούς 
φίλους σου, πού δέν ἔχουν τίποτε». Μήν σταματᾶς κάθε βράδυ νά 
ζητᾶς λογαριασμό ἀπό τό παιδί σου γιά τά καλά ἔργα πού ἔπραξε 
τήν ἡμέρα. 

Ντρέπομαι νά πῶ, πώς γνωρίζω πολλές μάνες σ’ αὐτήν τήν πόλη 
καί παρόλο πού εἶναι ἑκατομμυριοῦχες δέν δίνουν στά παιδιά τους 
οὔτε τά ψιλά τους γιά νά ἐλεήσουν τούς φτωχούς. 

Μέ χαρά ὅμως καί εὐχαρίστηση πρέπει νά ἀναφέρω πώς ὑπάρχει 
ἕνας νεαρός, βοηθός τεχνίτης ἀπό τό Βελιγράδι, πού ποτέ δέν τρώει 
τό μεσημεριανό του τό Σάββατο. Τό ποσό πού κοστίζει τό φαγητό 
του, τό μοιράζει στούς φτωχούς πού στέκονται μπροστά ἀπό τήν 
ἐκκλησία… 

Ὁ καλύτερος τρόπος νά ἀποδείξει ἕνας γονέας τήν πίστη του 
στό Θεό εἶναι νά προσφέρει στό παιδί τοῦ ἐκκλησιαστική ἀγωγή. 
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Γιατί, ἐάν ἕνας γονέας ἀκόμη καί ἄν ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ 
κάνει μετάνοιες μπροστά στό Θεό, ἀκόμη καί ἄν ἐπισκέπτεται τα-
κτικά τό ναό τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη καί ἄν δίνει ἐλεημοσύνη στούς φτω-
χούς, αὐτά δέν εἶναι ἀρκετά στή περίπτωση πού ἀνατρέφει ἄθεα 
παιδιά. Ἄν τά παιδιά του εἶναι ἄθεα, δέν ἔχει ξεπληρώσει τό χρέος 
του οὔτε ἀπέναντι στόν Θεό, οὔτε ἀπέναντι στήν ἀνθρωπότητα. 

Τιμές θά προσφέρουν στήν Ἐκκλησία καί οἱ δάσκαλοι πού θά 
κάνουν μαθητές τους χριστιανούς ἐπαναστάτες. Καλός δάσκαλος 
θά εἶναι αὐτός πού θά φροντίσει ὅλα ὅσα οἱ ὁ γονεῖς παραμέλη-
σαν, καί θά «ἐπισκευάσει» ὅλα ὅσα οἱ γονεῖς χάλασαν. Γιατί εἶναι 
πιό δύσκολο νά εἶναι κανείς δάσκαλος ἀπό τά νά εἶναι γονέας. 
Γιατί, γιά νά εἶσαι γονέας χρειάζεται μόνον ἀγάπη, ἀλλά γιά νά εἶ-
σαι δάσκαλος χρειάζεται καί ἀγάπη καί ἐξυπνάδα… 

Ἀλλά καί καθένας ἀπό ἐμᾶς θά τιμήσει τήν Ἐκκλησία, ἐάν θά 
ἀντισταθεῖ στό κακό πού ὑπάρχει μέσα του καί γύρω του, καί ἐάν 
καταφέρει νά θερμάνει τήν φλόγα τῆς ἠθικῆς ἐπανάστασης στούς 
πλησίον του… 

Ναί, τελικά ὅλοι μας εἶστε μαθητές καί δάσκαλοι σ’ ὅλη τή 
διάρκεια τῆς ζωῆς μας. Ἐπειδή σέ ὅλη τή ζωή μας, εἴτε φωτίζουμε 
τούς ἄλλους, εἴτε δεχόμαστε τό φῶς τῶν ἄλλων. Εἴτε σκοτεινιάζουμε 
τούς ἄλλους εἴτε μᾶς σκοτεινιάζουν. Εἴτε ἐπηρεάζουμε μέ τό χαρα-
κτήρα μας τούς ἄλλους, εἴτε δεχόμαστε τήν ἐπιρροή τῶν ἄλλων. Καί 
ὅταν τό θέλουμε καί ὅταν δέν τό θέλουμε διαπαιδαγωγοῦμε τούς 
ἄλλους καί διαπαιδαγωγούμεθα ἀπό τούς ἄλλους… 

Ἀπό ὅλους τους φορεῖς ἀγωγῆς, μόνον ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐπα-
ναστατική. Εἶναι σάν καμπάνα πού ἀπό τήν μιά χαμηλόφωνα μᾶς 
ὑπενθυμίζει τό μακρινό παρελθόν καί ἀπό τήν ἄλλη ἠχηρά θέτει σέ 
λειτουργία τόν συναγερμό. Ἡ Ἐκκλησία μεταφέρει τό προζύμι τῆς 

ἐπανάστασης στίς φτεροῦγες 
της καί θά τό μεταφέρει μέ-
χρι τό τέλος τῆς ἱστορίας. Ἡ 
μοναδική ἐπανάσταση πού 
κάνει τόν ἄνθρωπο πιό με-
γαλόψυχο εἶναι ἡ χριστια-
νική ἐπανάσταση. Κάθε ἄλ-
λη ἐπανάσταση κάνει τόν 
ἄνθρωπο πιό βίαιο ἀπό ὅ,τι 
εἶναι… Σχεδόν ὅλες οἱ ἄλλες 
ἐπαναστάσεις εἶχαν σάν στό-
χο νά μετατρέψουν τούς ἀν-
θρώπους σέ κορεσμένα κτή-
νη. Μόνον ἡ χριστιανική ἐ-
πανάσταση εἶχε ὡς στόχο 
νά δημιουργήσει ἀπό τούς 
ἀνθρώπους θεούς, πεινασμέ-
νους καί διψασμένους γιά 
δίκαιο… 
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Πρέπει, λοιπόν, πρῶτα νά καταφέρουμε νά σηκώσουμε πάνω ἀ-
πό τόν ἑαυτό μας τήν ταφική πλάκα. Ὅταν ἀναστηθοῦμε, θά μπο-
ρέσουμε νά γίνουμε ἄνθρωποι χρήσιμοι σ’ αὐτόν τόν καιρό... 

Πρέπει νά ἀφήσουμε τά παιδιά νά πλησιάσουν τόν Χριστό. Πι-
θανόν ἀνάμεσά τους νά βρεθοῦν οἱ ἄνθρωποι πού ἐπιθυμοῦμε. Μήν 
ἐμποδίζετε λοιπόν τά παιδιά νά πλησιάσουν τόν Χριστό, γιατί μό-
νον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τούς προετοιμάσει γιά τήν θεϊκή προσπά-
θεια πού εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά γεννηθοῦν ἀληθινοί ἐπαναστά-
τες. Μόνον ἡ ἐπαναστατική παιδαγωγική τοῦ Χριστοῦ μας μπορεῖ 
νά δημιουργήσει ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους. Ἡ γῆ πεινάει καί 
διψάει γιά ὁλοκληρωμένες προ-
σωπικότητες, γιά ὁλοκληρωμέ-
νους φυσιολογικούς ἀνθρώπους, 
πού θά πιστεύουν στόν Θεό καί 
θά πολεμοῦν ἐναντίον τῆς κα-
κίας… 

 

 
 

(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Βελιμίροβιτς: «Ὁμιλίες καί με-
λέτη γιά τά σύμβολα καί σημεῖα», τ. 
Β΄, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Δε-
κέμβριος 2014‧ ὁδ. Σπαρτάκου 6, 
Συκιές, 56626 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310.21.26.59, fax: 2310.20.73.40, e-
mail: info@orthodoxoskypseli.gr). 


