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   «Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, 
    ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.»  (Α΄ Τιμ. Δ΄ 12) 

 

 

Ὀρθόδοξα παιδαγωγικά μαθήματα ἀπό τήν 
Ἱεραποςτολή ςτήν Κορζα 

Παρακαλῶ τοφσ ςεβαςτοφσ ἀναγνῶςτεσ τοῦ περιοδικοῦ νά μοῦ ἐπιτρζψουν νά 
παρουςιάςω ἕνα γεγονόσ, τό ὁποῖο μᾶσ ςυγκλόνιςε τόν τελευταῖο καιρό ςτιν Κορζα. 
Πρόκειται γιά τιν πνευματικι ἀντιμετϊπιςθ, ἀπό Κορεάτεσ νεοφωτίςτουσ Ὀρκόδοξουσ 
γονεῖσ, ἑνόσ ςοβαροῦ παιδαγωγικοῦ προβλιματοσ. Πῆρα τιν ἀπόφαςθ νά τό καταγράψω, 
ἐπειδι ἴςωσ φανεῖ χριςιμο καί γιά τοφσ Ἕλλθνεσ γονεῖσ. 

Ὁ ὀκτάχρονοσ γιόσ τῆσ οἰκογζνειασ εἶναι πολφ ηωθρόσ. Καί ςτό παρελκόν ἔχει 
προκαλζςει προβλιματα καί ἀνθςυχίεσ ςτοφσ γονεῖσ του. Ἀλλά ἡ τελευταία πράξθ του τοφσ 
ἄφθςε ἄναυδουσ. 

υνικωσ, ὅταν ὁ Βαςίλθσ ἐπιςτρζφει ἀπό τό ςχολεῖο, ἡ μθτζρα τοῦ ἐλζγχει τιν ςχολικι 
του ςάκα καί ςυηθτάει μαηί του πῶσ πζραςε ςτό ςχολεῖο, τί μάκθμα ἔκανε, τί βακμό πῆρε 
ςτιν ὀρκογραφία κ.λ.π. Μία μζρα ςτιν ςάκα ἡ μθτζρα βρῆκε χριματα. Μετά ἀπό 
ἀλλεπάλλθλεσ ἐρωτιςεισ τελικῶσ ὁ Βαςίλθσ ὁμολόγθςε ὅτι τά ἔκλεψε. Ἡ μθτζρα κράτθςε 
τιν ψυχραιμία τθσ καί προςπάκθςε νά ἐξακριβϊςει τόν τρόπο καί τόν λόγο τῆσ κλοπῆσ. 

Πάνω ςτιν ὥρα ἔφκαςε καί ὁ πατζρασ ἀπό τιν ἐργαςία του ςτό ςπίτι. Ἡ μθτζρα 
ἐπιμζνει ςτόν μικρό νά τοῦ ὁμολογιςει τιν πράξθ του. 

 Ἐκεῖνοσ γιά ὥρα μζνει ἀμίλθτοσ μζ κατεβαςμζνο τό κεφάλι. τό τζλοσ ἡ μθτζρα 
ἀποκαλφπτει τιν κακι πράξθ του. Ὁ πατζρασ, χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ, τοῦ λζει ἤρεμα νά 
φορζςει τό μπουφάν του καί νά τόν ἀκολουκιςει. Βγαίνουν ἀπό τό ςπίτι καί βαδίηουν 
ἀμίλθτοι ςτόν δρόμο. Φκάνουν ςτό κτίριο τῆσ Ὀρκόδοξθσ Μθτρόπολθσ Κορζασ. Μπαίνουν 
ςτό μικρό παρεκκλιςι τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ. Μζςα ςτιν κατανυκτικι ἀτμόςφαιρα 
τοῦ Ναοῦ καί χωρίσ τιν παρουςία τρίτων, ὁ πατζρασ ἀρχίηει νά κάνει ἐδαφιαῖεσ μετάνοιεσ 
μπροςτά ςτιν εἰκόνα τοῦ Χριςτοῦ λζγοντασ μεγαλοφϊνωσ: «Κφριε, εἶμαι ὁ πατζρασ τοῦ 
κλζφτη. Συγχώρεςε με». 

Ἀφοῦ ἔκανε ἀμζτρθτεσ μετάνοιεσ μπροςτά ςτιν εἰκόνα τοῦ Χριςτοῦ, ςυνεχίηει τό ἴδιο 
καί ςτιν εἰκόνα τῆσ Παναγίασ: «Παναγία μου, εἶμαι ὁ πατζρασ τοῦ κλζφτθ. υγχϊρεςε με». 

Σό ἴδιο κάνει καί ςτιν εἰκόνα τοῦ Σιμίου Προδρόμου: «Ἅγιε Ἰωάννθ Πρόδρομε, εἶμαι ὁ 
πατζρασ τοῦ κλζφτθ. υγχϊρεςε με». 

υνεχίηει ςτιν εἰκόνα τοῦ Ἅγιου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ: «Ἅγιε Μάξιμε, εἶμαι ὁ πατζρασ 
τοῦ κλζφτθ. υγχϊρεςε με». 

Μετά τό τζμπλο προχωράει ςτίσ ὑπόλοιπεσ εἰκόνεσ ποφ βρίςκονται κατά μῆκοσ τοῦ 
Ναοῦ κάνοντασ ςυνεχῶσ μετάνοιεσ καί ἐπαναλαμβάνοντασ τιν ἴδια προςευχι:  



«Ἅγιοι Κφριλλε καί Μεκόδιε, εἶμαι ὁ πατζρασ τοῦ κλζφτθ. υγχωρζςτε με». 
«Ἅγιε Ἰωάννθ τῆσ Κροςτάνδθσ, εἶμαι ὁ πατζρασ τοῦ κλζφτθ. υγχϊρεςζ με». «Ἅγιε 

εραφείμ τοῦ άρωφ, εἶμαι ὁ πατζρασ τοῦ κλζφτθ. υγχϊρεςζ με»... 
Ἡ προςευχι τοῦ πονεμζνου πατζρα κράτθςε περί τιν μία ὥρα. Ὁ Βαςίλθσ ἀμίλθτοσ 

ςτζκεται ὅλθ αὐτι τιν ὥρα δίπλα του παρακολουκϊντασ μζ ἀγωνία καί ἀπορία τά δρϊμενα. 
Ἀφοῦ τελείωςε ὁ πατζρασ τιν προςευχι του μζ τίσ μετάνοιεσ μπροςτά ςζ ὅλεσ τίσ 

εἰκόνεσ τοῦ Ναοῦ, τότε ἔςκυψε ςτόν γιό του καί τοῦ εἶπε: «Ἀγόρι μου, κατάλαβεσ ὅτι ἔκανεσ 
μία πολφ κακι πράξθ, μζ τιν ὁποία ςτενοχϊρθςεσ τόν Χριςτό, τιν Παναγία καί τοφσ Ἁγίουσ 
μασ;». 

Ὁ μικρόσ μζ κατεβαςμζνο τό κεφάλι ἀπάντθςε μονολεκτικά, «ναί». Σότε ὁ πατζρασ τόν 
ἔπιαςε τρυφερά ἀπό τό χζρι καί ἐπζςτρεψαν ςτό ςπίτι τουσ. 

Ἦταν ἡ ὥρα τοῦ δείπνου. Ὁ μεγαλφτεροσ δεκάχρονοσ γιόσ εἶπε τιν προςευχι τῆσ 
τραπζηθσ. «Φάγονται πζνθτεσ καί ἐμπλθςκιςονται...». Καί μετά ὁ πατζρασ ςυμπλιρωςε: 
«Κφριε, εἴμαςτε ἡ οἰκογζνεια τοῦ κλζφτθ. ζ παρακαλοῦμε ςυγχϊρεςζ μασ...» 

Κατά τιν ὥρα τοῦ δείπνου δζν ἀνζφεραν τίποτε γιά τό ἐπίμαχο κζμα. Οἱ γονεῖσ 
ςυηιτθςαν εὐχάριςτα κζματα καί ἐκδιλωςαν τιν ἀγάπθ τουσ καί πρόσ τά δφο παιδιά τουσ 
κάνοντασ πϊσ ἔχουν ξεχάςει τό δυςάρεςτο γεγονόσ. 

Σιν ἄλλθ μζρα ὁ πατζρασ ἦρκε ςτόν Ἐπίςκοπο, γιά νά τοῦ πεῖ μζ πόνο ψυχῆσ τά 
κακζκαςτα καί τοῦ ηιτθςε τιν ςυμβουλι του, γιά τό τί δζον γενζςκαι περαιτζρω. 

Ὁ Ἐπίςκοποσ ςυγκλονιςμζνοσ ἀπό τιν ἀντιμετϊπιςθ τοῦ προβλιματοσ ἀπό τόν πατζρα 
δζν τοῦ εἶπε τίποτε. Σόν παρεκάλεςε μόνον νά περιμζνει μζχρι τιν ἑπόμενθ μζρα. Νά 
προςευχθκοῦν πρῶτα ηθτϊντασ τόν φωτιςμό τοῦ Θεοῦ, γιά νά δοῦν τί πρζπει νά κάνουν 
ὥςτε νά μιν πλθγωκεῖ τό παιδί ἀπό κάποια ἄςτοχθ ἐνζργεια. 
Σιν ἄλλθ μζρα οἱ γονεῖσ μζ τόν Ἐπίςκοπο ςυηιτθςαν ἀρκετι ὥρα. υμφϊνθςαν ὅτι δζν 
πρζπει νά δοκοῦν διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ ςτό κζμα. Ἡ καλφτερθ παιδαγωγικι τιμωρία τοῦ 
παιδιοῦ τουσ γιά τιν πράξθ του ἦταν ἡ ἔμπονθ προςευχι τοῦ πατζρα. Ὁ πατζρασ μαηί μζ τόν 
γιό του πῆραν τιν ἀπόφαςθ νά ἐπιςτρζψουν τά χριματα ἀπό τό μζροσ ποφ ἐκεῖνοσ τά πῆρε, 
καί ἡ μθτζρα νά ςυνεχίςει διακριτικά νά παρακολουκεῖ τό παιδί. Ἐάν, ὅ μι γζνοιτο, 
ἐπαναλθφκεῖ κάποια  παρόμοια  πράξθ,  τότε κά πρζπει νά λθφκοῦν ἄλλα μζτρα γιά τιν 
ἀντιμετϊπιςθ, τυχόν, ἐμφωλεφουςασ ροπῆσ πρόσ τιν κλοπι. Διαφορετικά κά ἀποδειχκεῖ 
πϊσ ἐπρόκειτο γιά ἕνα ἁπλό περιςτατικό, ὄχι καί τόςο ςπάνιο ςτιν παιδικι ἡλικία. 

Ἡ ςυγκλονιςτικι προςευχι τοῦ ἅγιου αὐτοῦ Κορεάτθ πατζρα κυμίηει ἀποφκζγματα 
Γεροντικοῦ: «Εἶπε Γζρων: Ἁμάρτηςε ὁ ἀδελφόσ ςου; Ἐςφ ἁμάρτηςεσ». 

Καί ἡ κυςιαςτικι πράξθ του ἔχει τό παράλλθλό τθσ ςτιν νθςτεία ποφ ἐπζβαλε ὁ Ἅγιοσ 
Νεκτάριοσ ςτόν ἑαυτό του, προκειμζνου νά λφςει τιν φιλονικία τῶν δφο μακθτῶν τῆσ 
Ριηαρείου χολῆσ. 

Σό ὅλο γεγονόσ καί ἡ ἀντιμετϊπιςι του ἀπό τοφσ γονεῖσ τοῦ μικροῦ παιδιοῦ εἶναι ἕνα 
πολφ ἐλπιδοφόρο μινυμα ὅτι, ὁ Ὀρκόδοξοσ τρόποσ ηωῆσ ριηϊνει «κακ' ἡμζραν τῇ Ἐκκλθςίᾳ» 
(Πρ. 2:47) τῇ παροικοφςῃ ἐν Κορζα. 

«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημζνον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕωσ τοῦ αἰῶνοσ» (Ψαλμ. 112:2)! 
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