
Ναί, «ἐνέουερθε ξἱ πιρςξὶ εἰπ ςὴμ Ἀμάρςαριμ...» 
 

 
Μπξοεῖ μὰ ζξῦμε ρὲ υοόμια κοίριμα καὶ ἄγξμα, ὅπξσ πξλλξὶ 

«ρκέπςξμςαι ρσκξταμςῆραι Χοιρςξῦ ςὴμ Ἀμάρςαριμ», ὅμχπ κι ἐτέςξπ 
μᾶπ δόθηκε ςὸ μέγα ποξμόμιξ μὰ  ἑξοςάρξσμε «Πάρυα Θεξῦ ςὸ 
ρχςήοιξμ». Νὰ ςὸ ἑξοςάρξσμε,  μὲ πσνίδα ἀλάμθαρςη ςὴ υαομξλύπη, 
πξὺ μᾶπ ποόρτεοε ἡ Μ. Σαοακξρςή, αὐςὸ ςὸ μέγιρςξ δῶοξ ςῆπ 
Ἐκκληρίαπ, ὥρςε μὰ μξιώρξσμε ὅςι ἦλθε ἐπί ςέλξσπ ςὸ «Πάρυα λύςοξμ 
λύπηπ». Γιαςὶ μέρα ρςὸ ἀτιλόνεμξ κλίμα ςῶμ ἡμεοῶμ πξὺ ζξῦμε,  εἶμαι 
ὄμςχπ μέγα ἄθλημα μὰ  διαπλέειπ ςὸ μέγα ςῆπ θείαπ Νηρςείαπ πέλαγξπ, 
ςῆπ Μεγαληπ πα᾿ μὰ πεῖ Σαοακξρςῆπ,  καὶ μὰ γεύεραι ςὴ υαοά, μὲ ςὴμ 
ὁπξία πεπλήοχμςαι «ξὐοαμὸπ καὶ ἡ γῆ καὶ ςὰ καςαυθόμια», ρύμπαπ, 
δηλαδή, ὁ Κόρμξπ. Κι ἐρὺ μαζί ςξσ. Κι αὐςό, ἐπειδὴ  αὐςὴ ἡ υαοὰ δὲμ 
εἶμαι μιὰ ποξρτξοὰ ςῶμ γηίμχμ, ἐτήμεοχμ, ἀπξλαύρεχμ πξὺ δέυεςαι ὁ 
ἄμθοχπξπ, ἀλλὰ ἡ ὄμςχπ υαοὰ ςῆπ Ἐκκληρίαπ, ὅςι «Ἀμέρςη Χοιρςὸπ καὶ 
ζχὴ πξλιςεύεςαι. Ἔςρι ςὸ «Πάρυα Θεξῦ ςὸ ρχςήοιξμ» εἶμαι ἐκεῖμξ πξὺ 
μᾶπ υαοίζεςαι ἀπόφε, δώοημα μέγιρςξμ, ὥρςε μὰ καςαλύρει ςὰ ὅρα 
ρκξςάδια πεοίρρεφαμ μέρα μαπ καὶ μὲ ςὸ Ἀμαρςάριμξ τῶπ μὰ ςὰ 
τχςίρει καὶ μὰ ςὰ καςασγάρει.  

Γι᾿ αὐςὸ καὶ ἡ θοιαμβεσςικὴ κλήρη ςῆπ Ἐκκληρίαπ ποὸπ ὅλξσπ 
μαπ εἶμαι: «Ἐνέλθεςε ξἱ πιρςξὶ εἰπ ςὴμ Ἀμάρςαριμ». Παοαςῆρςε, δηλαδή, 
ὅλα ὅρα ρᾶπ πιέζξσμ, ἐμξυλξῦμ καὶ ρᾶπ κλείμξσμ ρςὸ ρκξςειμὸ θάλαμξ 



ςῆπ ἀπελπιρίαπ καὶ βγεῖςε. Βγεῖςε   ρ’ αὐςὸ ςὸ μσοχμέμξ ἀπὸ ςὶπ εὐχδιὲπ 
ςῆπ ἄμξινηπ Ἀμαρςάριμξ παμηγύοι, βγεῖςε ρςὶπ ὁλότχςεπ πλαςεῖεπ ςῶμ 
μαῶμ, πξὺ ἀπόφε λαμποξτξοξῦμ. Ἀπόφε, πξὺ ςὰ «πάμςα πεπλήοχςαι 
τχςόπ», ἀπόφε, πξὺ «ἑξοςαζέςχ κόρμξπ, ὁοαςὸπ ἅπαπ καὶ ἀόοαςξπ».  
Βγεῖςε, κοαςώμςαπ ςὴ λαμπάδα ραπ ἀμαμμέμη, μὰ ζήρεςε, αὐςὴμ ςὴμ 
ρχςήοιξ μύυςα, ὥρςε, ἀτξῦ «Ἀμάρςαριμ Χοιρςξῦ θεαράμεμξι», μὰ 
εὐτοαμθεῖςε. «Πλξύριξι καὶ πέμηςεπ, ἐγκοαςεῖπ καὶ οάθσμξι», ὅλξι ἐρεῖπ 
πξὺ ἀμαζηςᾶςε ςὴμ ἀπαουὴμ ἄλληπ βιξςῆπ, ὅπξσ κσοιαουεῖ ἡ αἰριξδξνία 
καὶ ἡ ἐμπιρςξρύμη, ἀτξῦ ὁ φσυιρμόπ μαπ εἶμαι ρσμςξμιρμέμξπ πλήοχπ 
μὲ ςὸμ λόγξ ςξῦ Ἀπ. Πέςοξσ, πξὺ ἀπεσθσμόςαμ ρςὸμ Κύοιξ καὶ ςξμίζει 
ἐμταςικά: «Κύοιε, ποὸπ ςιμα ἀπελεσρόμεθα; οήμαςα γὰο ζχῆπ αἰχμίξσ 
ἔυειπ» (Ἰχ. 6, 67)  Ὄμςχπ, πξῦ πξοεσθῶ; Κι αὐςὸ εὔκξλα ρσμεπάγεςαι 
ἀπὸ ςὴ ζχμςαμὴ παοξσρία μαπ ρ᾿ αὐςὴ ςὴμ «παμέξοςξ καὶ ρχςήοιξ 
μύκςα ςῆπ λαμποξτόοξσ ἡμέοαπ ςῆπ Ἐγέορεχπ». Καὶ ποέπει μὰ ςὸ 
παοαδευςξῦμε:  Τσυαῖα δὲμ ἤλθαμε ἀπόφε ρςὴμ Ἀμάρςαρη - ἔρςχ κι ἄμ 
ἔυξσμε ποξγοαμμαςίρει μὰ μείμξσμε μέυοι ςὸμ ἀρπαρμό. Ὡρςόρξ 
ἤλθαμε. Κι ἤλθαμε, ἐπειδὴ ςὸ εἴυαμε  ἀμάγκη... Ναί, εἴυαμε ἀμάγκη μὰ 
ἀπξςξνιμώρξσμε ςὸμ ἑασςό μαπ ἀπὸ ςὰ πξικίλα ςῆπ καθημεοιμόςηςαπ 
μικοόβια, μ᾿ ἀκξύρξσμε υαομόρσμεπ καμπάμεπ, μὰ γεσςξῦμε ςὴ υαοὰ ςξῦ 
ὕμμξσ «Χοιρςὸπ Ἀμέρςη», καὶ μὲ λίγα λόγια μὰ ζήρξσμε «Πάρυα 
ςεοπμὸμ, ἅγιξμ, παμρεβάρμιξμ, Πάρυα ςῶμ πιρςῶμ» Καὶ κσοίχπ μὰ ςὸ 
ζήρξσμε μὲ πληρμξμὴ υαοᾶπ, ὅπχπ ξἱ μαθήςοιεπ ςξῦ Κσοίξσ,  ςὶπ ὁπξῖεπ 
ἡ Ἀμάρςαριπ,  «υαοᾶπ ἔπληρε». Ἀλήθεια, καὶ πξιὸπ δὲ θὰ ςὸ ἐπιθσμξῦρε 
αὐςό;  

Χοιρςὸπ Ἀμέρςη, λξιπόμ... 
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