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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ μέγας Παῦλος εἶχε κληθεῖ ἀπὸ 
τὸν Θεὸ γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν τρομερὰ δύσκολη ἐκείνη 

ἀποστολή, νὰ συντρίψη τὰ ἱερὰ τῆς εἰδωλολατρείας, νὰ ξυπνήσει 
τὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἀκουστεῖ παντοῦ τὸ μήνυμα 
τῆς νέας, Χριστιανικῆς διδασκαλίας, τὸ μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας. 

Εἶχε βέβαια μεγάλη ψυχικὴ δύναμι ὁ Παῦλος, διότι ἦταν ἕνας 
ἄνθρωπος τρομερῆς θελήσεως, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε θὰ ἦταν τελείως 
ἀδύνατον νὰ ἐπιτύχει αὐτὲς τὶς μεγάλες κατακτήσεις, ἐὰν δὲν εἶχε 
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Κάθε μέρα καὶ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του 
ἔβλεπε νὰ ἐπαληθεύεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας: «ἄνευ ἐμοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», δηλ. «χωρὶς ἐμένα, χωρὶς τὴν δική μου 
βοήθεια δὲν μπορεῖτε νὰ ἐπιτύχετε τίποτε».

Ὅταν λοιπὸν ζοῦσε μέσα στὴν δόξα τῶν μεγάλων κατακτήσεων 
ποὺ εἶχε ἐπιτύχει, ἔγραφε συγκινημένος καὶ μὲ βαθειὰ ταπείνωση 
πρὸς τοὺς Κορινθίους: «Χάριτι Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι», δηλ. «μὲ τὴν 
Χάρι τοῦ Θεοῦ εἶμαι, ὅ,τι εἶμαι».

Ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος ἐπιστευε αὐτό!, ἄραγε ἐμεῖς τὶ θὰ 
πρέπει νὰ λέμε καὶ νὰ πιστεύουμε γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας;

Τὸ πόσο πολύπλευρος καὶ πόσο σκληρὸς εἶναι ὁ ἀγώνας 
τοῦ κάθε Χριστιανοῦ σ’ αὐτὴν τὴν ζωή, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ 
ἀναφέρουμε καθόλου, τὸ γνωρίζουμε ὅλοι μας ἐξ ἰδίας πείρας. 
Ἀγώνας γιὰ τὰ ἀπαραίτητα ὑλικὰ ἀγαθά, γιὰ τὴν ἐπιβίωση. Ἀγώνας 
καὶ μάλιστα πολὺ δυσκολώτερος γιὰ τὰ πνευματικά, τὴν ψυχική 
μας καλλιέργεια. Οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ πολλὲς καὶ μεγάλες, ἐνῶ 
ἀντιθέτως ἡ δική μας δύναμις καὶ ἀντίδρασις φοβερὰ μικρὴ καὶ 
περιορισμένη.
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Σ’ αὐτὸν λοιπὸν τὸν σκληρὸ καὶ ἄνισο ἀγῶνα οἱ περισσότεροι 
τῶν ἀνθρώπων ξεκινοῦν μόνοι τους, χωρὶς τὸν Θεό, στηριγμένοι 
στὶς φτωχὲς ἀνθρώπινες δυνάμεις τους καὶ μετὰ ἀπὸ κάποιες 
μικρὲς καὶ ἐπιφανειακὲς ἐπιτυχίες διαπιστώνουν, ὅτι τελικῶς δὲν 
τὰ κατάφεραν καλά, ἀφοῦ βλέπουν νὰ βουλιάζουν σὲ ἁμαρτίες 
καὶ πάθη, τὰ ὁποῖα κυριολεκτικῶς τοὺς «πνίγουν». Βλέπουν ὅτι 
ἀντιμετωπίζουν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες, μεγάλες ἀπογοητεύσεις, 
πικρίες, ἀποτυχίες, σοβαρὰ ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ 
συχνὰ νὰ χάνουν τὶς περιουσίες τους ἢ ὅ,τι ἄλλο κατάφεραν νὰ 
δημιουργήσουν μετὰ ἀπὸ σκληροὺς ἀγῶνες μιᾶς ὁλόκληρης 
ζωῆς. 

Ἀντίθετα, ἄλλοι συνάνθρωποί μας, -φυσικὰ εἶναι λιγότεροι- οἱ 
ὁποῖοι βάδισαν στὴν ζωὴ μὲ ὁδηγό τους τὸν Θεό, καὶ ἐναπέθεσαν 
σ’ Αὐτὸν τὶς ἐλπίδες τους, χωρὶς νὰ πιστέψουν στὸν ἑαυτό τους 
καὶ τὶς ἱκανότητές τους, ἀλλὰ μὲ ταπείνωση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τὰ 
κατάφεραν πολὺ καλύτερα καὶ τελικῶς ἔστω καὶ τραυματισμένοι 
ἐλαφρῶς βγῆκαν νικηταὶ στὸν πόλεμο τῶν ποικίλων δοκιμασιῶν 
καὶ θλίψεων αὐτῆς τῆς ζωῆς. Καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ μεγάλο θαῦμα 
τῆς Θείας Χάριτος, τὸ ὁποῖο ζεῖ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἀφήνεται στὰ 
χέρια τοῦ Θεοῦ! 

Ὁ προαιώνιος ὅμως ἐχθρὸς τῶν ἀθανάτων ψυχῶν μας ποὺ 
γνωρίζει πολὺ καλὰ αὐτὴν τὴν θαυματουργικὴ Δύναμι τῆς Θείας 
Χάριτος, προσπαθεῖ μὲ μύριους τρόπους νὰ μᾶς ἀποξενώσει 
συστηματικὰ ἀπ’ Αὐτήν.

Ἔρχεται λοιπὸν ὁ διάβολος καὶ μᾶς βομβαρδίζει μὲ διάφορες 
σκέψεις αὐτοθαυμασμοῦ, αὐτάρκειας καὶ ἑωσφορικοῦ ἐγωϊσμοῦ 
καὶ μᾶς λέει: «Κοίταξε τὶ δύναμη ἔχεις, τὶ ἱκανότητες, τὶ γνώσεις, τὶ 
ὀμορφιά, τὶ χαρίσματα καὶ τὶ άξία καὶ τιμὴ σοῦ χρειάζεται!».

Καὶ οἱ ἀδύνατοι πνευματικὰ παγιδεύονται σ’ αὐτὲς τὶς σκέψεις 
καὶ ἀμέσως ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τὸν Θεὸ, διότι ὀ Κύριος μᾶς εἶπε 
ξεκάθαρα  ὅτι «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ 
δίδοται χάρις». Ἐγκαταλείπεται δηλ. ἀπὸ τὸν Θεὸ κάθε ὑπερήφανος 
ἄνθρωπος, ἐνῶ ἀντιθέτως δίνει πλουσίως τὴ Θεία Χάρη Του σὲ 
κάθε ταπεινὸ δοῦλο Του.

Ὅσοι λοιπὸν παρασύρονται καὶ ἀποκτοῦν μεγάλη ἰδέα 
γιὰ τὸν ἑαυτό τους, γεγονὸς ποὺ προδίδει κατάστασι μεγάλης 
ὑπερηφάνειας καὶ ἐγωϊσμοῦ, ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
ἔτσι ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση, ἔτσι ἔρχεται ἡ καταστροφή,  
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ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι ὁλοκληρωτική: οἰκονομική, ψυχικὴ καὶ 
πνευματική. 

Ἀπὸ πλούσιοι, γίνονται πτωχοί.
Ἀπὸ ἐνάρετοι, ἐμπαθεῖς. Ἀπὸ ὑγιεῖς γίνονται ἀσθενεῖς.
Ἀπὸ μεγάλοι καὶ τρανοὶ γίνονται μικροὶ καὶ ἀσήμαντοι.
Ἀπὸ εὐφυεῖς καὶ ἱκανοὶ γίνονται προβληματικοὶ καὶ ψυχικὰ 

ἀσθενεῖς.
Ἀπὸ τὴν θέση ἰσχύος ποὺ βρίσκονταν κάποτε καὶ καυχιόντουσαν 

προκλητικὰ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῶν παιδιῶν τους, βρίσκονται τώρα 
ἄκληροι, ψυχικὰ πληγωμένοι καὶ ἠθικὰ ἐξουθενωμένοι ἀπὸ τὶς 
πτώσεις, τὰ πάθη, τὶς ἀποτυχίες ἢ καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἀκόμη τὸν ἄκαιρο 
καὶ ἀδικαιολόγητο θάνατο τῶν παραστρατημένων παιδιῶν τους.

Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ὑλυρέτησαν δουλικὰ τὸ «ἐγώ» 
τους. 

Ἀδελφοί μου, 
ἐὰν σήμερα ἡ κοινωνία μας εἶναι ἀναιμικὴ καὶ προβληματική, 
ἐὰν οἱ Χριστιανοὶ δὲν προχωροῦν στὴν πνευματικὴ ζωή, 
ἐὰν καθημερινῶς οἱ ἁμαρτωλοὶ αὐξάνονται ἀπειλητικὰ καὶ οἱ 

τίμιοι ἀγωνισταὶ τοῦ καλοῦ μειώνονται ἀπελπιστικά,
ἐὰν τὸ Εὐαγγέλιο παραμένει σχεδὸν ἄγνωστο γιὰ τοὺς 

πολλούς, 
ἐὰν ἡ κοινωνία μας ἔχει μὲν ὄνομα χριστιανικό, ἀλλὰ στὴν 

οὐσία λατρεύει ἄλλους νέους θεοὺς καὶ νέα εἴδωλα,
ἐὰν ἀπέναντι στὴν ἀναπλαστικὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ ὑψώνονται 

σοβαρὰ ἐμπόδια καὶ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἐνεργήσει ἀνακαινιστικῶς 
καὶ θαυματουργικῶς, 

αἰτία γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὁ ἐγωϊσμός μας, τὸν ὁποῖο πολὺ ἔντεχνα 
καλλιεργεῖ καὶ ἐκμεταλλεύεται ὁ διάβολος. 

Μένει λοιπὸν ἡ ψυχή μας νηστικὴ χωρὶς πνευματικὴ τροφή, 
ἀφοῦ δὲν ἔχει πλέον τὴν Θεία Χάρι καὶ ἡ κοινωνία μας σταθερὰ 
καὶ συστηματικὰ ἀργοπεθαίνει.

Λοιπόν, τὶ πρέπει νὰ κάνουμε;
Ἀδελφοί μου, συναμαρτωλοί, 
Ἀναφέρεται, ὅτι κάποτε ὁ μεγάλος καλλιτέχνης τῆς 

Ἀναγεννήσεως Μιχαὴλ Ἄγγελος, μαζὶ μὲ κάποιους ἐκ τῶν μαθητῶν 
του, περπατοῦσε σ’ ἕναν ἀπομακρυσμένο δρόμ τῆς Ρώμης, ὅταν 
ξαφνικὰ εἶδε πεταμένον ἕναν ἀκατέργαστο ὄγκο μαρμάρου.

Παρακάλεσε λοιπὸν τοὺς μαθητές του νὰ μεταφέρουν τὸ 
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μάρμαρο ἐκεῖνο στὸ ἐργαστήριό του. Καὶ ἐπειδὴ ἐκεῖνοι κοίταζαν 
τὸν δάσκαλό τους μὲ ἀπορία, ἐκεῖνος τοὺς εἶπε μὲ νόημα: «Εἶναι 
ἕνας ἄγγελος φυλακισμένος μέσα σ’  αὐτὸν τὸν ὄγκο μαρμάρου 
καὶ θέλω νὰ τὸν ἐλευθερώσω».

Μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὄγκο τοῦ 
μαρμάρου κάτω ἀπὸ τὴ μαγικὴ σμίλη τοῦ καλλιτέχνου, ἔβγαινε ἕνας 
ὡραιότατος ἄγγελος, ποὺ νόμιζες ὅτι ἦταν ἕτοιμος νὰ πετάξει. 

Ἀδελφοί μου,
Εἴμαστε ὁ καθένας μας ἕνας ἀκατέργαστος παρόμοιος ὄγκος 

καὶ ὁ Κύριός μας ὁ μέγας καλλιτέχνης, ποὺ με τὴν Θεία Χάρι Του 
μᾶς καλλιεργεῖ καὶ μᾶς σμιλεύει.

Ἂς ταπεινωθοῦμε, ἂς συντρίψουμε τὸ «ἐγώ» μας καὶ ἂς Τὸν 
ἀφήσουμε νὰ μᾶς κάνει «ἀγγέλους».

                                                      
†   Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος   
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Πνευματικὲς νουθεσίες ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο 
Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὁ πανάγαθος Κύριος μοῦ ἔδωσε νὰ αἰσθανθῶ στὴν ἀρχὴ τὴν 
γλυκύτητα τῆς πίστης στὸν Θεὸ καὶ τὰ δικά Του μυστήρια, καὶ 

ἰδιαίτερα στὴ Θεία Κοινωνία, πίστη ποὺ 
ζωοποιεῖ τὴν ψυχή, παρὰ τὴν ὀλιγοπιστία 
μου, μόνο ἀπὸ τὴ δική Του ἀγάπη. 
Πέρασε καιρὸς ἀλλὰ ἡ ὀλιγοπιστία αὐτὴ 
δὲν ἔφυγε γιὰ νὰ δώσει τὴν θὲση της 
στὴν ζωντανὴ καὶ ἁπλὴ πίστη στὸν Κύριο 
καὶ τὸ θεῖο λόγο Του, τὸν Παντοδύναμο 
καὶ γεμάτο ἀλήθεια. Ἐξ’ αἰτίας τῆς 
ἀχαριστίας καὶ τῆς ἀπροσεξίας μου, 
ποὺ ἔδειξα στὰ δικά Του χαρίσματα, 
ὅπως καὶ τῆς ὀλιγοπιστίας μου, Αὐτὸς 
μὲ τιμώρησε. Ἔχασα κάθε ἐμπιστοσύνη 
στὸν ἑαυτό μου. Τὸ ἔκανε γιὰ νὰ μάθω 

ἀπ’ αὐτὴ τὴν ὀδυνηρὴ ἐμπειρία μου ὅτι ἡ πίστη ζωοποιεῖ ἐνῶ ἡ 
ἀπιστία ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια…

*   *   *                                                     

Αἰσθάνομαι μερικὲς φορὲς σὰν νὰ ἐνεργοῦν μέσα μου δύο 
διαφορετικὰ πνεύματα – πότε τὸ ἕνα καὶ πότε τὸ ἄλλο. Πότε 

τὸ πνεῦμα τῆς κακίας, τῆς βλασφημίας, τῆς ἀνυπομονησίας, 
πνεῦμα καταθλιπτικό, ποὺ θανατώνει τὴν ψυχὴ μὲ ἀνυπόφορη 
στενοχώρια· καὶ πότε τὸ  πνεῦμα   τῆς πραότητας, τῆς ταπείνωσης,  
τῆς συγκίνησης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρμονῆς. Τὸ πρῶτο εἶναι 
πνεῦμα πονηρὸ καὶ τὸ ἄλλο ζωοποιό. Ἔχω δοκιμάσει πάνω 
μου τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ Θεοῦ: Ὅσο ἡ μία εἶναι 
ἀνυπόφορη τόσο ἡ ἄλλη εἶναι ζωοποιὸς καὶ εὐχάριστη. 
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   Τὸ κράτος καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Θεοῦ μας πάνω στὶς καρδιὲς τῶν 
ἀνθρώπων φανερώνεται μὲ τὴν ἀνέκφραστη εἰρήνη ποὺ ἔχουμε 
στὴν καρδιά μας ὅταν πράττουμε αὐτὰ ποὺ Τοῦ εἶναι εὐάρεστα, καὶ 
μὲ τὴν ἀνυπόφορη στενοχώρια καὶ θλίψη, ὅταν παραβαίνουμε τὸ 
θέλημά Του. Τὸ ὅτι ὁ Θεὸς γνωρίζει τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὸ 
καταλαβαίνουμε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε σκέψη καλὴ ἢ 
κακὴ ἔχει τὸ σχετικὸ ἀντίκτυπο στὴν ψυχή: εἴτε φέρνει εἰρήνη εἴτε 
προκαλεῖ ἕνα δυσάρεστο συναίσθημα. 

*   *   * 

Κύριε, στὴν ψυχή μου δὲν ἔχω γαλήνη, καὶ ἀπὸ δῶ ὅλα τὰ 
προβλήματά μου.

Δὲν δείχνεις ἀρκετὸ σεβασμὸ στοὺς ἀνθρώπους διότι βλέπεις 
πὼς ὅλοι τους, χωρὶς νὰ ἐξαιροῦμε κανέναν, ἔχουν ἀδυναμίες καὶ 
ἐλαττώματα, γι’ αὐτὸ μερικὲς φορὲς καὶ τοὺς φέρεσαι μὲ κάποια 
ὑπερηφάνεια καὶ θρασύτητα. Νὰ μὴν ξεχνᾶς ὅμως ὅτι ὁ Θεὸς δὲν 
εἶναι ὅπως οἱ ἄνθρωποι. «Οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεός» (Ἀριθ. 23. 
19)… 

Πότε θὰ τὸ καταλάβεις ὅτι ἔχεις μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ 
τὸ ζωοποιὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ; Πότε θὰ Τὸ ἀναζητήσεις μὲ 
δάκρυα; Ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα. Τὶ 
εἴμαστε χωρὶς Αὐτόν; «Κάλαμος ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενος» 
(Μτ. 11, 7). Τίποτα δὲν ἔχεις νὰ πεῖς. Γιατὶ δὲν δοξολογεῖς τὸν 
Θεό, τὸν Εὐεργέτη σου καὶ Σωτῆρα; Στὴν ἀρχὴ ἤσουν πιστός. 
Καὶ ἡ πίστη σου, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἦταν ἀρκετὰ δυνατή, 
πολεμοῦσες τοὺς λογισμοὺς τῆς ἀπιστίας καὶ αἰσθανόσουν καλά, 
ἡ καρδιά σου σκιρτοῦσε καὶ ὁ νοῦς σου ἦταν φωτεινός. Παρ’ 
ὅλο ποὺ εἶχες δοκιμάσει τοὺς γλυκοὺς καρποὺς τῆς πίστης, μὲ τὸν 
καιρὸ ἡ πίστη σου ἔγινε πιὸ ἀσθενὴς καὶ ὁ ζῆλος σου νὰ πολεμᾶς 
τοὺς λογισμοὺς τῆς ἀπιστίας ἔσβησε, ἔχεις γίνει ὀλιγόπιστος, 
νὰ μὴν πῶ καὶ ἄπιστος. Ἡ θλίψη σου ἦταν μεγάλη καὶ ἤσουν 
στενοχωρημένος τόσο πολὺ ὥστε ἐπιθυμοῦσες νὰ ἔλθει ὁ θάνατος 
γιὰ νὰ σταματήσουν τὰ βάσανα. Ἔχασες τὴν αὐτοπεποίθηση καὶ 
πολλὲς φορὲς ταπεινώθηκες μπροστὰ στὸν κόσμο ὅταν θὰ ἔπρεπε 
νὰ μιλήσεις στὴν λειτουργία, ἀλλὰ ὁ λόγος δὲν ἔβγαινε ἀπὸ τὰ 
χείλη σου ἀπὸ τὴν ὀλιγοψυχία καὶ τὸ φόβο, τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ 
ἔπρεπε νὰ μιλήσεις μὲ παρρησία. Ὅλα αὐτὰ σὲ ἔκαναν τὸν πιὸ 
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δυστυχισμένο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Τίποτε δὲν μποροῦσε νὰ σὲ 
παρηγορήσει σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση, οὔτε ἡ γυναίκα σου, οὔτε οἱ 
φίλοι σου, οὔτε οἱ συγγενεῖς. Ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ ἄρχισες νὰ δείχνεις 
ζῆλο στὴν προσευχή, νὰ παρακαλᾶς τὸν Θεὸ ἀναζητώντας τὴν 
πίστη, νὰ μετανοεῖς γιὰ τὴν κάποτε ὀλιγοπιστία καὶ τὴν ἀπροσεξία 
σου. Ἔγινες περισσότερο προσεκτικός, καὶ βλέπεις ὁ Θεὸς 
πάλι σοῦ ἔδειξε τὸ ἔλεός Του, ἔγινες ἥσυχος καὶ χαρούμενος, 
ξαναπόκτησες τὴν παρρησία σου μπροστὰ στὸν Θεὸ καὶ ἡ 
ταπεινωτικὴ ὀλιγοψυχία σὲ ἄφησε. Ἔτσι λοιπόν, αὐτὸς ποὺ ἔχει 
προσκολληθεῖ στὸν Θεὸ εἶναι μεγάλος χωρὶς νὰ περηφανεύεται 
καὶ νὰ ἔχει ἐμπιστοσύνη στὶς δικές του δυνάμεις. Νὰ θυμᾶσαι, 
γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, τὶς διαφορετικὲς αὐτὲς καταστάσεις καὶ στὸ 
ἑξῆς γίνε πιὸ προσεκτικός.  

*   *   *

Ὅταν μεγαλώνουν μέσα μας οἱ λογισμοὶ τῆς κακίας καὶ τῆς 
ἀπιστίας πρέπει νὰ προκαλοῦμε μέσα μας τὶς ἀντίθετες σ’ 

αὐτοὺς σκέψεις καὶ αἰσθήματα, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν εἰλικρίνεια, 
τὴν ζωντανὴ πίστη, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη, γιὰ νὰ μὴν 
ἐπιτρέψουμε νὰ θριαμβεύσει μέσα μας ἡ διεφθαρμένη μας φύση 
καὶ ἡ σάρκα νὰ νικήσει τὸ πνεῦμα. Ὅπως καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε 
νὰ θριαμβεύσει ὁ διάβολος ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ στὴν διεστραμμένη 
μας φύση βλάπτοντας ἐμᾶς καὶ βλασφημώντας τὸν Θεὸ καὶ τὴν 
ἱερότητά Του.

«Μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοι τὶ γένηται» (Μτ. 5, 14). 
Ὅσο πιὸ συχνὰ ἐπαναλαμβάνονται οἱ ἴδιες ἀδυναμίες, ἐννοῶ τὶς 
ἀναστατώσεις τῆς ψυχῆς, τόσο πιὸ πικρὲς θὰ εἶναι οἱ συνέπειες… 

Πόσο ὅλα εἶναι μεταξύ τους συνδεδεμένα: μία ἁμαρτία, ἕνα 
ἐλάττωμα ἔχουν μέσα τους τὸν σπόρο ἄλλης ἁμαρτίας ἢ ἄλλου 
ἐλαττώματος! 

Πάντα νὰ θυμᾶσαι ὅτι εἶσαι ἕνας ἀδύναμος ἄνθρωπος. 
Βλέπεις πόσο ὑποφέρεις ἀπὸ τὸν πόνο τῆς ψυχῆς ὅταν ὁ 
Θεὸς ποὺ κρίνει μὲ δικαιοσύνη, ἀλλὰ ταυτόχρονα εἶναι καὶ 
εὔσπλαχνος καὶ σοφός, σοῦ παίρνει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ 
ἐπιτρέπει τὸν πονηρὸ νὰ σὲ βασανίζει. Ἀλλὰ τὸ χειρότερο εἶναι 
ὅτι τότε ὁ διάβολος ἀναγκάζει τὴν ψυχή μας νὰ βλασφημᾶ καὶ νὰ 
γογγύζει κατὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔτσι μᾶς κάνει νὰ προσθέτουμε καὶ 
ἄλλες πληγὲς πάνω σ’ αὐτὲς ποὺ ἔχουμε. Πραγματικὸ ἀγαθὸ σ’    
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αὐτὴ τὴν περίπτωση εἶναι ἡ προσευχὴ στὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν καρδιά! 
Στὴν ἀρχή, λόγω τῆς ἐνέργειας τοῦ πονηροῦ πνεύματος αὐτὴ εἶναι 
δύσκολη καὶ βαρετή. Ἀλλὰ στὴ συνέχεια, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
καὶ τοῦ δικοῦ μας ἀγγέλου – φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων 
μας, αὐτὴ νικᾶ. Ὅλα αὐτὰ εἶναι μιὰ πρόσφατη ἐμπειρία. 

Νὰ θυμᾶσαι ὅτι εἶσαι ἕνας τιποτένιος καὶ ἀδύναμος ἄνθρωπος, 
καὶ ὅτι ὁ Κύριος ἀπ’ ὅλες τὶς ἀπόψεις δὲν εἶναι ὅπως ἐσύ. Νὰ 
θυμᾶσαι τὴν παντοδυναμία Του, τὴν πανσοφία Του καὶ τὴν ἄπειρη 
εὐσπλαχνία Του. Ὅ,τι ἔχει Αὐτὸς τὸ ἔχει μὲ περίσσευμα. 

Νὰ μὴν ξεχνᾶς νὰ ἀναστενάζεις συχνὰ γιὰ τὴν ἔλλειψη 
πίστης καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό, καὶ νὰ Τὸν παρακαλᾶς νὰ 
σοῦ χαρίζει αὐτὰ τὰ ἀνεκτίμητα ἀγαθά. 

Νὰ σκέφτεσαι πιὸ συχνὰ ὅτι οὔτε στὴν ψυχή  σου οὔτε στὸ 
σῶμα οὔτε γύρω σου τίποτε δὲν εἶναι δικό σου. Ὅ,τι ἔχεις 
εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό. Νὰ σκέφτεσαι ἐπίσης ὅτι ἐσὺ μόνος σου 
εἶσαι ἕνα τίποτα – πτωχός, τυφλὸς καὶ γυμνός, καὶ νὰ ζητᾶς 
τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

*   *   *

«Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ 
περιστεραί» (Μτ. 10, 16), εἶπε ὁ Σωτήρας. Ἕνα φὶδι τὸ 

πρῶτο πρᾶγμα ποὺ κάνει, ὅταν βλέπει ἐχθρό, εἶναι νὰ προστατεύει 
τὸ κεφάλι του. Μὲ παρόμοιο τρόπο πρέπει καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ 
προστατεύεται ἀπὸ τὸν πνευματικὸ του ἐχθρό, τὸν διάβολο. Τὸ 
κεφάλι του ποὺ εἶναι ὁ νοῦς πρέπει νὰ τὸ κρύβει μέσα στὴν 
καρδιὰ καὶ νὰ συγκεντρώνει ὅλη τὴ ζωή του σ’ ἕνα σημεῖο, γιὰ νὰ 
προβάλλει πιὸ ἰσχυρὴ ἀντίσταση στὸ πονηρὸ πνεῦμα ποὺ πολὺ πιὸ 
εὔκολα καθυποτάσσει τὶς διασκορπισμένες δυνάμεις τῆς ψυχῆς. 
Γι’ αὐτὸ ἐκεῖνος εὔκολα νικᾶ τοὺς ἀπρόσεκτους. 

*   *   *

Δόξα στὰ ζωοποιά Σου μυστήρια, Κύριε! Καὶ πάλι μοῦ ἔδωσες 
χαρὰ μετὰ ἀπὸ τὴν Κοινωνία τῶν ἱερῶν μυστηρίων. Γιὰ νὰ 

μεταλαμβάνεις ἀξίως, πρέπει μὲ ταπείνωση νὰ συντρίβεις τὴν 
ἁμαρτωλὴ καὶ τὴν ρυπαρή σου καρδιὰ καὶ νὰ παραδίδεις τὸν 
ἑαυτό σου ὁλοκληρωτικὰ στὸν Θεό. Πρέπει νὰ ἀποδιώξεις κάθε 
ἴχνος ἀπιστίας καὶ κάθε λογισμὸ πονηρό. Πρέπει νὰ πεθάνει 
ἡ καρδιὰ τοῦ παλαιοῦ σου ἀνθρώπου καὶ νὰ ἀναζωογονηθεῖ 
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ἡ καινούργια καρδιὰ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὴν χαρίζει, καρδιὰ 
ταπεινὴ μὲ αἰσθήσεις πνευματικές…

*   *   *

Ὅταν σὲ ἐπισκέπτονται οἱ λογισμοὶ τῆς ὑπερηφάνειας τότε νὰ 
κλαῖς…

Ὁ διάβολος εἶναι σὲ ἔσχατο βαθμὸ πονηρὸς καὶ κακός. Αὐτὸ  
ποὺ θέλεις νὰ ἀποκτήσεις, ἐκεῖνος μὲ κάθε τρόπο προσπαθεῖ νὰ 
σοῦ τὸ πάρει. Ὁ Κύριος ἀπὸ σοφία καὶ ἀγαθότητα τοῦ ἐπιτρέπει 
νὰ στήνει στὸν ἄνθρωπο τέτοιες παγίδες, νὰ τὸν ρίχνει κάτω καὶ 
νὰ τὸν βασανίζει. Καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ μάθει ὁ ἄνθρωπος νὰ κάνει 
ὑπομονὴ καὶ νὰ ἔχει ἐλπίδα. 

Νὰ μὴν ἐπιτρέπεις νὰ διασκορπίζεται ἡ σκέψη σου τὴν ὥρα 
τῆς λειτουργίας. Καὶ τὸ σημαντικότερο ἀπάλλαξε τὸν ἑαυτό σου 
ἀπὸ τὸ ψευδὲς αἴσθημα τῆς ντροπῆς καὶ τοῦ δισταγμοῦ, τὸ ὁποῖο 
προέρχεται ἀπὸ ὑπερηφάνεια. Νὰ ἀφοσιώνεσαι μὲ ὅλη τὴν ψυχή 
σου στὸ μυστήριο ποὺ τελεῖται καὶ νὰ συμμετάσχεις μὲ τὸ νοῦ 
καὶ τὴν καρδιά σου σὲ ὅλα ὅσα λέγονται στὶς προσευχὲς καὶ τὶς 
ἐκφωνήσεις. Τώρα γνωρίζω, Κύριε, ὅτι ἡ ἀδυναμία μου στὴν πίστη, 
ὁ διασκορπισμὸς τῆς σκέψης καὶ τὸ ψευδὲς αἴσθημα ντροπῆς 
εἶναι αἰτία τοῦ ὅτι ὁ διάβολος μπορεῖ μὲ εὐκολία νὰ μὲ πλησιάζει 
σχεδὸν κάθε φορὰ ποὺ τελῶ τὰ Μυστήρια. Πρέπει λοιπόν, νὰ 
διορθώσω αὐτὴ τὴν κατάσταση γιὰ νὰ μὴν μπορεῖ ἀπ’ αὐτὴ τὴν 
πλευρὰ ὁ πονηρὸς νὰ μὲ πληγώνει…

*   *   * 

Ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι τὸ μεγαλύτερο θαῦμα ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι 
τὴν γράψανε ἄνθρωποι ἁπλοὶ καὶ ἀγράμματοι. Δὲν εἶναι 

θαῦμα ἕνας ἀμόρφωτος ἄνθρωπος ποὺ ἀσχολήθηκε στὴ ζωή του 
μόνο μὲ ἁλιεία νὰ γράψει τόσο γλυκὰ καὶ ὄμορφα πράγματα, λόγια 
μὲ τὰ ὁποῖα ποτὲ δὲν μπορεῖς νὰ χορτάσεις; Νὰ γράψει πράγματα 
τὰ ὁποῖα γιὰ ἕναν ἁπλὸ ἄνθρωπο ὄχι μόνο νὰ γράψει ἀλλὰ καὶ νὰ 
σκεφτεῖ εἶναι ἀδύνατον; Καὶ ὅμως τὰ ἔγραψαν μὲ τόση ἁπλότητα 
καὶ τόση σοφία!...

*   *   *
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Ὅταν καταλάβεις πὼς ἡ ζωοδόχος θέρμη τοῦ Πνεύματος ἔχει 
ἀφήσει τὴν καρδιά σου, τότε σπεῦσε μὲ θερμὴ προσευχὴ 

καὶ ἀναστεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς, τὶς ἱκεσίες πρὸς τὸν Θεὸ ἢ τὴν 
Θεοτόκο Παρθένο, νὰ Τὴν εἰσαγάγεις ξανὰ μέσα σου, καὶ νὰ μὴν 
τὸ ἀφήνεις γιὰ τὴν αὔριο…   

*   *   *

«Πρὸ τοῦ με ταπεινωθῆναι ἐγὼ ἐπλημμέλησα, διὰ τοῦτο 
τὸ λόγιόν σου ἐφύλαξα» (Ψαλ. 118, 67). Πόσο μᾶς 

χρειάζεται ταπείνωση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλες μας τὶς σκέψεις, 
τὰ αἰσθήματα καὶ τὶς πράξεις! Χωρὶς ταπείνωση ὁ ἄνθρωπος 
γρήγορα χάνει τὸ δρόμο…

*   *   *

Ὁ Θεὸς μὲ νουθετεῖ μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὸ θάνατο, δηλαδὴ πότε μὲ 
εἰρήνη καὶ χαρὰ τῆς ψυχῆς καὶ πότε μὲ τὴ φοβερὰ στενοχώρια 

καὶ τὶς ἐσωτερικὲς ταραχές. 
«Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός…, ἵνα μὴ 

σαλευθῶ» ( Ψαλ. 15, 8), λέει ὁ προφήτης Δαβίδ. Καὶ ἐγὼ πρέπει 
πάντα νὰ βλέπω ἐνώπιόν μου τὸν Κύριο, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνω, 
γιατὶ Αὐτὸς «πάντα ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν» (Ψαλ. 15, 8). Ἰδιαίτερα 
πρέπει νὰ βλέπω καὶ νὰ μὴν χάνω ποτὲ ἀπὸ μπροστά μου τὸν 
Κύριο μέσα στὴν ἐκκλησία, ὅπου Αὐτὸς πάντα εἶναι παρών, 
ὅταν ἐκεῖ δύο ἢ τρεῖς ἄνθρωποι εἶναι συνηγμένοι στὸ ὄνομά 
Του…

«Εὔθυνον τὴν καρδίαν σου καὶ καρτέρησον καὶ μὴ 
σπεύσῃς ἐν καιρῷ ἐπαγωγῆς» (Σειρ. 2, 2), δηλαδὴ τὴν ὥρα τῆς 
δοκιμασίας. Κάνε ὑπομονή, ὅλα τὰ προβλήματά σου εἶναι ἐξαιτίας 
τῆς βιασύνης. 

*   *   *

Προσπάθησε νὰ ἔχεις τὴν ὑπακοὴ πίστεως, γιὰ τὴν ὁποία 
μιλάει ὁ ἀπόστολος: «Δι’οὓ (τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δηλαδή) 

ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσι 
τοῖς ἔθνεσιν» (Ρωμ. 1, 5). Χωρὶς τὴν ὑπακοὴ δὲν μπορεῖ νὰ 
ὑπάρχει πίστη, ἐνῶ ἡ ὑπακοὴ δὲν γίνεται χωρὶς τὴν ταπείνωση. Γι’ 
αὐτὸ γιὰ τὴν πίστη, ὡς θεμέλιο αὐτῆς χρειάζεται ἡ ταπείνωση. Ἐσὺ 
πρὶν δὲν εἶχες τὴν ὑπακοὴ τῆς πίστης, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ποὺ ἔχεις 
τώρα εἶναι ἀδύναμη, γι’ αὐτὸ καὶ ἤσουν ὀλιγόπιστος. Ἡ ὑπακοὴ 
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τῆς πίστης σου χρειάζεται σὲ κάθε σου βῆμα καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
ἄλλα σοῦ χρειάζεται ἐπειδὴ ὁ διάβολος μὲ κάθε τρόπο προσπαθεῖ 
νὰ σοῦ τὴν πάρει. 

*   *   *

«Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε» (Ψαλ. 129, 1), ἔλεγε 
ὁ Δαβίδ, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς. Ὁ Κύριος 

δέχεται τὶς προσευχὲς μόνο ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι Τὸν 
ἐπικαλοῦνται μὲ ὅλη τὴν καρδιά τους. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐσὺ προσπάθησε 
νὰ Τὸν ἐπικαλεῖσαι μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου. Τὴν καρδιά μας 
σχεδὸν πάντα τὴν σκεπάζει ἕνα κακόηθες χοντρὸ περίβλημα 
τῶν παθῶν καὶ τῆς προσκόλλησής μας στὰ πράγματα τοῦ 
κόσμου. Προσπάθησε στὴν προσευχή σου νὰ βγεῖς ἀπ’ αὐτὸ 
ὥστε τὰ λογια τῆς προσευχῆς νὰ πέφτουν πάνω στὴν καρδιά 
σου σὰν τὰ ἀναμμένα κάρβουνα…

Βλ. “Πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ Συμβουλὲς” Ἐκδ. “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”
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Περὶ ἐπαίνων - ὑπερηφανείας 

κ΄ ταπεινώσως

Φοβηθεῖτε τοὺς ἐπαίνους ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων, 
ἐξακολούθησε ὁ στάρετς ἀπευθυνόμενος σὲ ὅλους, καὶ 

προπάντων ὅταν σᾶς ἐπαινοῦν παρὰ τὴν ἀξία σας. Σιωπῆστε, μὴν 
ἀπαντήσετε ἐκείνη τὴ στιγμή. Μόνο μέσα σας συναισθανθεῖτε, 
ὅτι σᾶς ἐπαινοῦν περισσότερο ἀπ’ ὅτι ἀξίζετε. Μὰ ἂν ἀρχίσετε 
νὰ ἀντιλέγετε, τότε γεννιέται ἡ ὑποκρισία. Πράγματι, τὸ λεπτὸ 
αἴσθημα τῆς ἱκανοποιήσεως ἀπὸ  τοὺς ἐπαίνους, ὑπάρχει στὸν 
καθένα. Ὅλοι βρισκόμαστε σὲ πλάνη δίνοντας μεγάλη ἀξία 
στὸν ἑαυτό μας. Ὑπερηφανευόμαστε, ματαιοδοξοῦμε καὶ μετὰ 
πρέπει κάθε μέρα νὰ παρακαλοῦμε τὸν Κύριο: «Κύριε, στεῖλε τὸ 
ἔλεός Σου, λύτρωσέ με ἀπὸ τὴν πλάνη, ἀπὸ τὴν ἔπαρση, φώτισέ 
με μὲ τὸ φῶς τῆς Χάριτός Σου. Εἶναι φοβερὴ συμφορὰ ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος, χάνοντας τὴν ταπείνωση, ἀπατᾶ τὸν ἑαυτό του καὶ 
φαντάζεται ὅτι μόλις ποὺ δὲν εἶναι ἅγιος. Φοβερὴ κατάσταση ἡ 
ἔπαρση, ἡ σατανικὴ ὑπερηφάνεια! Κάποιους τοὺς σώζει ὁ Κύριος 
ἀπ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση μὲ βαρειὰ τιμωρία. Στέλνει κάποια ψυχικὴ 
ἀσθένεια ἢ παραχωρεῖ νὰ πέσουν σὲ ἐπαίσχυντες ἁμαρτίες, ἀπὸ τὸ 
βάρος τῶν ὁποίων, σὰν νὰ συνέρχονται, ἔρχονται στὸν ἑαυτό τους, 
ἀναγνωρίζουν τὴ μηδαμινότητά τους, μετανοοῦν καὶ διορθώνονται. 
Ἀλλὰ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς δυστυχεῖς χάνονται, εἰδικὰ ἂν δὲν 
ὑπάρχει κανεὶς νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ συνέρθουν.  Φύλαξέ μας, 
Κύριε, ὅλους ἀπὸ μιὰ τέτοια δαιμονικὴ ἀπάτη. Ποτὲ δὲν πρέπει 
νὰ ὑπερηφανευόμαστε γιὰ τὶς ικανότητες, τὰ χαρίσματά μας καὶ τὰ 
ἄλλα φυσικά μας πλεονεκτήματα. Ὁ Κύριος θὰ μᾶς τὰ ἀφαιρέσει 
σὰν τιμωρία γιὰ τὴν ὑπερηφάνειά μας.

Προβλέποντας αὐτὴ τὴ φοβερὴ κατάσταση σὲ κάποιους 
ἀνθρώπους ὁ στάρετς, τοὺς συμβούλευε νὰ συντομεύουν τὸν 
κανόνα τῆς προσευχής τους.
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Ἐσεῖς, Νίνα, νὰ προσεύχεσθε λιγότερο, ἔλεγε σὲ κάποιο 
πνευματικό του τέκνο.         

- Ὅσο πιὸ ὑψηλὴ πνευματικὴ κατάσταση ἔχει ὁ ἄνθρωπος, 
συνέχισε ὁ στάρετς, τόσο περισσότερο βλέπει πόσο μέγας εἷναι ὁ 
Κύριος καὶ πόσο μηδαμινὸς καὶ ἀνίσχυρος εἶναι ὁ ἴδιος, καὶ ὅλο 
καὶ περισσότερο θαυμάζει τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ προσευχόμενος 
ταπεινά. Καὶ γιὰ ὅλα ζητεῖ τὴ βοήθεια ἀπό τὸν Παντοδύναμο. Ὁ 
στάρετς Ζαχαρίας ἔλεγε: «Ἡ σοφία χωρὶς τὴ Χάρη εἶναι ἀφροσύνη, 
ἐνῶ ἡ τέλεια ταπείνωση εἶναι ἁπλῆ».

Κάποτε ἔλεγε κατὰ τὴν ἐξομολόγηση:
- Μὲ τὶ θὰ ἐξολοθρεύσουμε τὴν ὑπερηφάνεια καὶ θὰ 

ἀποκτήσουμε τὴν ταπείνωση; Ὁ ὅσιος Σεραφεὶμ διδάσκει: «Μὲ τὴ 
σιωπή. Μὲ τὴ σιωπὴ οἱ περισσότερες ἁμαρτίες νικῶνται. «Ὁ Θεός 
ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν».

Ὄντας ὁ στάρετς πρότυπο ταπεινώσεως μὲ ὅλες του τὶς 
δυνάμεις καὶ τὰ χαρίσματά του προσπαθοῦσε νὰ ἐμφυτεύσει αὐτὴ 
τὴν πολύτιμη ἀρετὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἔλεγε:

- Τὴν ταπείνωση τὴ χαίρεται καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεός: «Ἐπὶ τίνα 
ἐπιβλέψω ἀλλ’ ἐπί τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς 
λόγους μου;» (Ἡσ. 66, 2). Ἀλλὰ σὲ τὶ συνίσταται ἡ ταπείνωση; 
Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἁμαρτωλότερο ὅλων 
μέσα στὴν καρδιά του, κανένα δὲν ἐξουδενώνει, κανένα δὲν κρίνει, 
δὲν ἀναζητεῖ τὸν πλοῦτο, τὴ δόξα καὶ τὶς τιμές, ἀνδρείως ὑπομένει 
τοὺς ἐξευτελισμούς, τὶς ὕβρεις, τὶς ἐπιπλήξεις, γιατὶ ἀναγνωρίζει 
ὅτι αὐτά τοῦ ἀξίζουν. Σὲ ὅλους συμπεριφέρεται χαρούμενα, εἶναι 
ἕτοιμος νὰ ὑπηρετήσει τὸν καθένα, δὲν βλέπει σὰν καλὰ τὰ ἔργα 
του καὶ δὲν λέγει τίποτε γι’ αὐτά, ἂν δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη.
Ἡ ταπείνωση ἔλαβε τὴν ἀρχή της ἀπὸ τὸν ἀθλοθέτη Κύριο Ἰησοῦ 
Χριστὸ καὶ τὴν Πάναγνη Μητέρα Του. Ἡ ταπείνωση εἶναι ὁ στέφανος 
καὶ ἡ ὡραιότης ὅλων τῶν ἀρετών. Ὅ,τι εἶναι γιὰ τὴ διψασμένη γῆ 
ἡ βροχή, εἶναι γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ ἡ ταπείνωση. Νὰ κρατᾶτε 
μέσα στὴν καρδιά σας τὰ λόγια τοῦ Σωτῆρος: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, 
ὅτι πρᾷος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς 
ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. 11,29).

Τῇ Μεγάλη Πέμπτη τοῦ 1967, κατὰ τὴ Λειτουργία, στὸ κήρυγμά 
του εἶπε τὰ ἑξής:

- Σήμερα εἶναι ἡ σημαντικὴ ἡμέρα τῆς ἀναμνήσεως τοῦ 
Μυστικοῦ Δείπνου. Σήμερα εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Μυστηρίου τῆς 
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Θείας Κοινωνίας. Κατὰ τὴ διήγηση τοῦ Ευαγγελίου, τὸ πλύσιμο 
τῶν ποδιῶν τῶν Μαθητών ἀπὸ τὸ Διδάσκαλό τους ἀποκαλύπτει τὴ 
μεγάλη ἀρετή, τήν ταπείνωση. Ὁ Κύριος μὲ αὐτή Του τὴν ἐνέργεια 
ἐμπνέει καὶ μᾶς νὰ ὑπηρετοῦμε τοὺς πλησίον μας. Ὁποια θέση 
κι ἂν ἔχουμε, δὲν πρέπει νὰ χάνουμε τὴν ταπείνωση. Πρέπει νὰ 
ὑπηρετοῦμε ὅλους καὶ τοὺς ἐλάχιστους ἀδελφούς μας, ὅπως ὁ 
Διδάσκαλος τοὺς Μαθητές Του. Ὁ Κύριος καὶ στὴ γῆ ἦρθε διὰ 
τοῦ Σκεύους τῆς ταπεινώσεως. Γιὰ πάρα πολὺ μεγάλο διάστημα 
δὲν ἐρχόταν στὴ γῆ. Πέρασαν πολλοὶ αἰῶνες, ἀλλά καθυστεροῦσε, 
ἐπειδὴ δὲν ὑπήρχε στὴ γῆ τὸ Σκεῦος τῆς ταπεινώσεως. Ἀκόμη καὶ 
μεταξὺ τῶν μαθητῶν Του δὲν ὑπῆρχε τέτοια ταπείνωση. Ἀκόμα καὶ 
οἱ πιὸ κοντινοί Του Μαθητὲς ἤθελαν νὰ καθήσουν ὁ ἕνας ἀπό τὰ 
δεξιὰ καὶ ὁ ἄλλος ἀπό τὰ ἀριστερὰ τοῦ Κυρίου στὴ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανών καὶ οἱ ἄλλοι ἀγανάκτησαν ἐναντίον τους γι’ αυτό. Μόνο ἡ 
Μητέρα τοῦ Θεοῦ φάνηκε ἕνα τέτοιο ἄξιο Σκεῦος καὶ μεγαλύνθηκε 
γιὰ τὴν ταπείνωσή της. «Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τὴν ταπείνωσιν τῆς 
δούλης Αὐτοῦ». Τὸ δεύτερο σημεῖο ἀπό τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ 
γεγονὸς μᾶς διδάσκει τὴν ὑπακοή, τὴν εὐπείθεια. Ὁ Πέτρος 
φλεγόμενος ἀπό ζῆλο ἔφερε ἀντίρρηση στὸν Διδάσκαλο: «Κύριε, 
Σὺ μοῦ  νίπτεις τους πόδας; … οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς τὸν 
αἰῶνα». Σ’ αὐτά τοῦ ἀπάντησε ὁ Χριστός: «Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ 
ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ». Τότε εἶπε ὁ Πέτρος στὸν Κύριο: «Κύριε, μὴ 
τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλά καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν» ( Ἰω. 
13, 6,9). Ἰδοὺ πόσο πολύτιμη εἶναι ἡ ὑπακοή. Ἡ μακαρία ὑπακοὴ 
εἶναι ἀνώτερη ἀπό τὴ νηστεία καὶ τὴν προσευχή.

Ὁ ἅγιος Ἰωάσαφ Μπελγκορόντσκυ εἶχε ἐξοικειωθεῖ μὲ τὴν 
ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς, τῆς εὐπείθειας. Ὅταν ἦταν ὀκτώ ἐτῶν, ὁ 
πατέρας του εἶδε ὄνειρο, στὸ ὁποίο ἡ Παναγία ἐκάλυψε τὸν γιό 
του μὲ ἀρχιερατικὸ μανδύα. Θαύμασε καὶ σκέφτηκε: «Γιατὶ τὸ εἶδα 
αὐτό; Στὸ γένος μας δὲν ὑπάρχουν ἱερεῖς». Τὸ πρωὶ ξέχασε τὸ 
ὄνειρο καὶ ὅσο κι ἂν προσπαθοῦσε, δὲν μποροῦσε νὰ τὸ θυμηθεῖ. 
Μόνο ὅταν ὁ Ἰωάσαφ ἔγινε ἀρχιερεύς, ὁ πατέρας του θυμήθηκε 
αὐτὸ τὸ ὄνειρο.

Βοήθησέ μας Κύριε, νὰ μάθουμε σὲ ὅλα τὴν ταπείνωση, τὴν 
ὑπομονή, τὴν ὑπακοή καὶ τὴν ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Βλ. “ Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητὴς” ἐκδ. ΑΘΩΣ
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             Ἡ θαυμαστὴ ἱστορία τῆς εἰκόνος
                   τῆς Παναγίας « Ἄξιόν ἐστιν»

Ἡ σεπτὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστιν» εἶναι ἡ Ἐφέστια 
εἰκόνα, ἡ πιὸ ἐπίσημη, τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πῆρε αὐτὸ τὸ 

ὄνομα ἀπὸ ἕνα περιστατικὸ τῆς ἱστορίας της:
Κοντὰ στὴ Σκήτη τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα (Σεράϊ), καὶ πίσω ἀπὸ αὐτή, 

βρίσκεται τὸ Παντοκρατορικὸ Κελλὶ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου, 
σὲ λάκκωμα. Τὸ Κελλὶ αὐτὸ ὑπαγόταν στὴ δικαιοδοσία τοῦ 
«Πρώτου». Σ’ αὐτό «ἐξήνθησε δαβιτικῶς, ὡς φοίνιξ ὑψίκομος 
καὶ γλυκύκαρπος ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος Ὅσιος μοναχός», ὁ 
ὁποῖος ἔκανε ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὸ Γέροντά του. 

Συνήθεια τοῦ Γέροντα ἦταν νὰ πηγαίνει κάθε Σάββατο στὴν 
ἀγρυπνία τῶν Καρυῶν, στὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου. Εἶπε, λοιπόν, στὸν 
εὐλαβέστατο ὑποτακτικό του:

-Παιδί μου, ἐγὼ πηγαίνω στὴν ἀγρυπνία κι ἐσὺ τὸν κανόνα σου 
καὶ τὸν Ὄρθρο, ὅπως τὸν κάνουμε.

Ἦταν  τὸ ἔτος 980 μ.Χ., στὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ 
αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Βασιλείου Β΄τοῦ Πορφυρογέννητου, 
υἱοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ (915). Τότε παρουσιάστηκε ὁ 
Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, μὲ τὸ σχῆμα μοναχοῦ ἄγνωστου στὸ Ἅγιον 
Ὄρος, καὶ ζήτησε φιλοξενία. Ὁ Ὅσιος ὑποτακτικὸς μὲ  ἀδελφικὴ 
εὐχαρίστηση τὸν δέχτηκε καὶ τοῦ πρόσφερε τὴν ἀσκητική του 
φιλοξενία, ἡ ὁποία ἦταν πάντα ἀβραμιαία, ὅ,τι εἶχε τὸ Κελλί. Ἡ 
φτώχεια στὸ Κελλὶ ἦταν μεγάλη, ἀλλ’ ὁ Κύριος πάντα μυστικὰ τὰ 
οἰκονομοῦσε καὶ ἔστελνε ὅ,τι χρειαζόταν. Ὁ ἀληθινὸς ἀσκητὴς ζεῖ 
τήν «ἐσχάτη πτωχεία».

Τὴ νύκτα σηκώθηκαν, γιὰ νὰ διαβάσουν τὴν πρωινὴ 
ἀκολουθία, τὸν Ὄρθρο. «Συνήθεια δὲ εἶναι νὰ ψάλλεται μετὰ 
τὴν Ἐνάτην, ὅταν δὲν εἶναι δοξολογούμενος Ἅγιος καὶ τὸ 
Ἄξιόν ἐστιν, ἑνωμένο μετὰ τῆς Τιμιωτέρας, διὰ τὸ θαῦμα, ὅπου 
ἠκολούθησε κατὰ τὸ ἁγιώνυμον Ὄρος Ἄθω, ἔν τινι Κελλίῳ  
τοῦ Παντοκράτορος, εἰς τοῦτο γὰρ φανεὶς ὁ Ἀρχάγγελος 

ΘΕΟΤΟΚΟΦΙΛΙΚΑ
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Γαβριήλ, ἔψαλεν αὐτὸ ἔμπροσθεν τῆς εἰκόνος τῆς Θεομήτορος» 
(Νικόδημος Ἁγιορείτης).

Ὅταν ἔφθασαν στὴν Ἐνάτη, ὁ ξένος μοναχὸς ἄρχισε νὰ ψάλει 
ὄχι «τὴν τιμιωτέραν», κατὰ τὴν τάξη, ἀλλὰ ἕνα ξένο, ἄγνωστο καὶ 
πρωτάκουστο ὕμνο ἐγκωμιαστικὸ στὴν Παναγία:

«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, 
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 

μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
Στὸ τέλος, ὁ φιλοξενούμενος μοναχὸς πρόσθεσε τὸ γνωστὸ 

ὕμνο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ:
«Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν 

ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν».

Τὸν ὕμνο αὐτὸ ὁλοκληρωμένο ἔψαλλε πολλὲς φορὲς ὁ ξένος 
μοναχὸς μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Κελλιοῦ, μέχρι 
νὰ τὸν ἐκμάθει ὁ Ὅσιος ὑποτακτικός. Ὅταν, ὁ φιλοξενούμενος, 
ζήτησε χαρτὶ καὶ μελάνι, γιὰ νὰ γράψει τὸν ὕμνο, δὲν ὑπῆρχε 
τίποτα στὸ Κελλί, παρὰ μόνο πλούσια φτώχεια. Τότε ἔστειλε τὸν 
ὑποτακτικὸ νὰ φέρει ἀπὸ ἔξω μιὰ πλάκα, στὴν ὁποία ἔγραψε 
ὁ φιλοξενούμενος μὲ τὸ δάκτυλό του τὸν ὕμνο, σὰν νὰ ἦταν ἡ 
πέτρινη πλάκα ἀπὸ ζύμη. Γιὰ ἄλλους ἔγραψε τὸν ὕμνο πάνω σὲ 
πλάκα τοῦ πατώματος τοῦ Κελλιοῦ. 

Ἡ γραφή «μὲ τὸ δάκτυλο» στὴν πλάκα φανερώνει, πὼς τὴν 
ἔγραψε μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἦταν θεοχάρακτη. (Λέγει τὸ 
βιβλίο τῆς Ἐξόδου

 «Καὶ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῷ Μωϋσῇ τὰς δύο πλάκας τοῦ 
μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας, γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ τοῦ 
Θεοῦ» (31, 18), «γεγραμμέναι μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον» 

(Νικόδημος Ἁγιορείτης).
Καὶ ἀλλοῦ:
«… καὶ τὸ δάκτυλον τοῦ Θεοῦ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον 

φανερώνει, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ 
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια (Λουκ. 11, 20)· ὅθεν ἕνα εἶναι νὰ εἰπῇ 
τινάς, Δάκτυλον Θεοῦ, καὶ πνεῦμα Θεοῦ» 

(Νικόδημος Ἁγιορείτης).
Ὅταν ὁ Ὅσιος ὑποτακτικὸς ἐξέμαθε τὸν Ἀγγελόψαλτο 

θεομητορικὸ ὕμνο: «Ἄξιόν ἐστιν…», ὁ μοναχὸς τοῦ εἶπε:
«Οὕτω πρέπει τοῦ λοιποῦ νὰ ψάλληται»· καὶ ἔγινε ἄφαντος. 
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Ἦταν ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος 
«ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ», γιὰ νὰ τιμήσει ἕνα φτωχὸ ὑποτακτικὸ 
μὲ ὑπακοὴ καὶ ὁσιακὸ βίο. Στὸν ὑποτακτικὸ ἄρεσε πολὺ αὐτὸς ὁ 
ὕμνος, τὸν ὁποῖο ἔψαλλε μέχρι τὸ πρωί, γιατὶ τοῦ ἔφερνε ψυχικὴ 
ἀγαλλίαση, τοῦ εὔφρανε τὴν καρδία, ὥστε μὲ ἀκόρεστη τὴ διάνοια 
νὰ τὸν ἐπαναλαμβάνει. 

Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ Γέροντας ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία, ἔκπληκτος «καὶ 
διαπορῶν» ἄκουε ἀπὸ μακριὰ τὸν ὑποτακτικό του νὰ ψάλλει τὸν 
γλυκύτατο καὶ μελωδικώτατον ὕμνον τοῦ Ἀρχαγγέλου, σὲ ἦχο 
Δεύτερο, τοῦ ὁποίου τὰ λόγια καὶ ἡ μελωδία τοῦ ἦσαν ἄγνωστα 
καὶ πρωτάκουστα. Ὅταν πληροφορήθηκε ὅλα ὅσα ἔγιναν, ἔτρεξε 
πίσω στὶς Καρυὲς καὶ ἀνάγγειλε στοὺς Γέροντες τὸ θαῦμα. Τότε 
ἄρχισαν καὶ οἱ κωδωνοκρουσίες στὸ Πρωτάτο.

Μεταφέρανε τὴ θεοχάρακτη πλάκα στὶς Καρυὲς καὶ ἀργότερα 
τὴν ἔστειλάν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀπ’ ὅπου καὶ χάθηκε. 
Κάποιον καιρό, τὸ 10ο αἰῶνα, μεταφέρθηκε ἡ ἁγία εἰκόνα στὸ 
ναὸ τοῦ Πρωτάτου καὶ τοποθετήθηκε στὸν ἀρχιερατικὸ θρόνο τοῦ 
«συνθρόνου», ὅπου καὶ μέχρι σήμερα, ἐκεῖ εἶναι θρονιασμένη.

Ὁ Ὅσιος ὑποτακτικός, ὁ «ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ», με τὴν 
ἀποστολικὴ ζωή, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ πίστη καὶ ἀκτημοσύνη 
καὶ ἀγάπη, χαιρόταν ποὺ ἀξιώθηκε νὰ συνομιλήσει μὲ τὸν 
Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ νὰ χρηματίσει μαθητής του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ 
Θεὸς τὸν τίμησε μὲ ὁσιακὸ θάνατο. 

Ἀπὸ τότε τὸ Κελλὶ ὀνομάσθηκε «Ἄξιόν ἐστιν», καὶ ὁ λάκκος, 
στὸν ὁποῖον ὑπάρχει τὸ Κελλί, ὀνομάσθηκε «Ἄδειν», δηλαδή 
«ψάλλειν».

Ἔτσι καταγράφει τὸ θαῦμα αὐτὸ ὁ «Πρῶτος» τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους Σεραφείμ, γιὰ πρώτη φορά, πρὶν ἀπὸ διακόσια πενήντα 
χρόνια περίπου, ὅπου βρίσκουμε τὸ ἱστορικό «γεγραμμένο κατὰ 
πλάτος»  στὸ Πρωτᾶτο, στὴ βιβλιοθήκη τοῦ γνωστοῦ Κελλιοῦ καὶ 
στὸ Μεγάλο Συναξαριστὴ τυπωμένο (Ἰουνίου 11). 

Γιὰ τὸ θαῦμα αὐτὸ ὁ Γεράσιμος Σμυρνάκης σημειώνει τὰ ἑξῆς:
«Ἡμεῖς οὐδαμῶς δυσπιστοῦντες εἰς τοιοῦτον ἐκπλῆσσον 

τὴν ἀνθρωπίνην διάνοιαν θαῦμα, ἀναφέρομεν μόνον, ὅ,τι 
γιγνώσκομεν: ἤτοι ὅτι ὁ ὕμνος Ἄξιόν ἐστι συνετάχθη ὑπὸ τῶν 
πατέρων τῆς Γ΄ ἐν Ἐφέσσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῷ 431 
καὶ ὅτι εὑρίσκομεν τοῦτον εἶτα ἐπαναλαμβανόμενον ἕν τινι τῶν 
δογματικῶν τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (Η΄αἰῶνα), 
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καὶ κατόπιν εἰσαγόμενον ἐν τῷ Τυπικῷ τῆς Λειτουργίας τῇ 
Ι΄ ἑκατονταετηρίδι ἐπὶ Βασιλείου τοῦ Πορφυρογεννήτου (976 
– 1025).»

Κάθε Δευτέρα τῆς Διακαινήσιμης ἑβδομάδας λιτανεύεται 
ἡ ἱερὴ καὶ θαυμαστὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστιν» στὶς 
Καρυές, «πρὸς ἁγιασμὸν τῶν Κελλίων περιφέρειας Καρυῶν, 
τῶν κελλιωτῶν αὐτῶν, ὅλων τῶν μοναχῶν τοῦ Ἀγίου Ὄρους 
καὶ ὅλου τοῦ κόσμου», ὅπου τῆς γίνεται ὑποδοχὴ πανηγυρική, 
ἀπὸ τὰ Ἀντιπροσωπεῖα, «μετὰ προσφορᾶς τοῖς λιτανεύουσιν 
ἄρτου, ὠῶν, τυροῦ, λευκοῦ οἴνου…». Σήμερα μόνο σὲ μερικὰ 
Ἀντιπροσωπεῖα γίνεται αὐτό. Ἄλλοτε, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ 
τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας στὸ Πρωτᾶτο, «παρετίθετο καὶ 
τράπεζα». 

Γιὰ πρώτη φορὰ ἔγινε ἔξοδος τῆς ἱερῆς εἰκόνας ἀπὸ τὸ ναὸ 
τοῦ Πρωτάτου στὴ Θεσσαλονίκη στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1985, μὲ 

τὸ πολεμικό «Ἱέραξ» καὶ μὲ συνοδεία 
ὅλης τῆς ἱερῆς Κοινότητας τοῦ Ἄθω μὲ 
ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτεπιστάτη Γέροντα 
Πρόδρομο, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 2300 
χρόνων ἀπὸ τῆς κτίσεως τῆς Θεσσαλονίκης 
καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου της Ἁγίου 
Δημητρίου, σύμφωνα μὲ τὴν κρατοῦσα 
παλαιοτάτη παράδοση τοῦ συνεορτασμοῦ 
στὴ Θεσσαλονίκη. Ἡ ἐπαναφορά της 
στὸ Ἅγιον Ὄρος πραγματοποιήθηκε 
τὴν 3η Νοεμβρίου τοῦ 1985, πάλι μὲ τὸ 
ἀντιτορπιλλικό « Ἱέραξ».  

Θεήλατη ὀργὴ

Οἱ πατέρες  τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ παρέδωσαν καὶ 
διέταξαν νὰ τελεῖται ἀπαραίτητα ἡ προπομπὴ καὶ λιτανεία τῆς 
θαυματουργῆς καὶ ἁγίας εἰκόνας «Ἄξιόν ἐστιν», κατὰ τὴ Δευτέρα 
τοῦ Πάσχα, ὥστε οἱ εὑρισκόμενοι στὴ Σκήτη τῶν Καρυῶν καὶ οἱ 
μοναχοὶ τῶν γύρω Κελλίων, νὰ συναρθροίζονται ὅλοι στὸ ναὸ τοῦ 
Πρωτάτου· καὶ ἄλλοι μὲν νὰ συνακολουθοῦν μὲ τὸ ἱερατεῖο ὅλο στὴ 
λιτανεία μὲ εὐλάβεια, ψάλλοντες καὶ εὐφημοῦντες τὴ Θεομήτορα, 
ἄλλοι δὲ νὰ ἑτοιμάζουν τράπεζα μὲ τὰ παρευρισκόμενα τῶν ἡμερῶν 
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βρώματα - ὅπως ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία οἱ ἀδελφὲς τοῦ Λαζάρου 
– γιὰ νὰ φιλεύονται ὅλοι οἱ εὑρισκόμενοι στὴ λιτανεία.

Αὐτὴ τὴν παράδοση καὶ διάταξη τῶν παλαιῶν ἐκείνων πατέρων, 
παραβήκανε μιὰ φορὰ κατὰ διαβολικὴ ἐνέργεια, τέσσερις μοναχοί, 
τὸ ἔτος 1488, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν στὸ Κονάκι (Ἀντιπροσωπεῖο) 
τῆς ἱερῆς μονῆς Διονυσίου. Ὅταν, λοιπόν, ἡ λιτανεία τῆς ἁγίας 
αὐτῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου γινόταν καὶ τὴν συνελιτάνευαν ὅλοι 
οἱ ἀδελφοί, τότε οἱ τέσσερις Διονυσιάτες μοναχοὶ ὅταν τοὺς εἶδαν, 
ὄχι μόνον ἔκλεισαν τὸ Κονάκι καὶ κρύφτηκαν, καὶ δὲ βγῆκαν νὰ 
προϋπαντήσουν τὴν ἁγία εἰκόνα – δὲν ὑποδέχτηκαν τὴν Κυρία 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους – οὔτε φιλέψανε τοὺς λιτανεύοντες κατὰ τὴ 
συνήθεια – παρέβηκαν τὴ μοναχικὴ φιλοξενία - ἀλλὰ καὶ φάγους 
καὶ οἰνοπότας τοὺς ὀνόμαζαν – σὰν φιλοκατήγοροι Φαρισαῖοι 
– καὶ τὴν τάξη τῆς λιτανείας χαλοῦσαν – σὰν ἄλλοι νομοθέτες 
– παράνομα. 

Κατὰ τὸ ἀπόγευμα ἐκεῖνο, τὴν ὥρα τοῦ δείπνου, νά, ξαφνικὰ 
ξεσπᾶ καταρρακτώδης βροχή, μὲ χαλάζι σὰν αὐγό. Οἱ Διονυσιάτες 
μοναχοί, ἀφοῦ σηκώθηκαν ἀπὸ τὸ τραπέζι, φώναζαν τὸ Κύριε 
ἐλέησον καὶ κατευθύνθηκαν στὰ κρεββάτια τους. Τὸ πρωΐ, ὅταν 
ξύπνησαν, ὤ τοῦ θαύματος! Βλέπουν ὀργὴ μεγάλη νὰ τοὺς 
ἔγινε· βρῆκαν ἀφανισμένους τοὺς κήπους, τ’ ἀμπέλια καὶ ὅλα 
τὰ δέντρα μὲ τοὺς καρπούς τους. Καὶ τὸ θαυμαστότερο ἦταν, 
ὅτι ἡ καταστροφὴ αὐτὴ καὶ ὁ ἀφανισμὸς δὲν ἔγινε σὲ κανένα 
ἄλλο Κελλὶ ἀπὸ τὰ γειτονικά, ἀλλὰ μόνο στὸ δικό τους. Ἔτσι 
καθαρὰ γνώρισαν, ὅτι ἡ θεήλατη αὐτὴ πληγὴ καὶ παιδεία, δὲν 
ἔγινε σ’ αὐτοὺς γιὰ κανένα ἄλλο λόγο, παρὰ γιὰ τὴν παράβαση 
τῶν πατερικῶν παραδόσεων, καὶ γιὰ τὴν ἀτιμία τῆς λιτανείας τῆς 
εἰκόνας τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

Ἔτσι, ὅταν πῆγαν στὴ μονὴ τοῦ Διονυσίου, ἀναγγείλανε 
στοὺς πατέρες ὅλα ὅσα ἔγιναν. Ὁ δὲ Παναγιώτατος Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Κύριος Νήφων, ποὺ βρισκόταν τότε στὴ 
μονὴ Διονυσίου καὶ ἄκουσε αὐτά, ὀργίσθηκε γιὰ τὴν ἀγνωσία καὶ 
ἀπείθεια ἐκείνων τῶν μοναχῶν καὶ τοὺς ἔδωσε βαρὺ κανόνα καὶ 
ἐπιτίμιο, ἀφοῦ τοὺς εἶπε καὶ τοῦτο τὸ παράδειγμα: ἂν οἱ μαθητὲς 
τοῦ κοινοβιάρχου Θεοδοσίου ἁμάρτησαν πολὺ καὶ ἔγιναν αἴτιοι 
ν’ ἀφανιστεῖ ὅλο τὸ σιτάρι τοῦ μοναστηριοῦ, γιατὶ καταφρόνησαν 
τὸ λόγο τοῦ Γέροντά τους, καὶ παρέβηκαν αὐτόν, πόσο μᾶλλον 
σεῖς, ἀδελφοί, πολὺ ἁμαρτήσατε, γιατὶ παραβήκατε τόσων καὶ 
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τόσων ἁγίων Πατέρων νομοθεσία καὶ παράδοσιν; Γι’ αὐτό, γιὰ τὴν 
παράβασή σας, ἰδού, ποὺ σᾶς ἔφθασε ἡ ὀργὴ τῆς Θεοτόκου, καὶ 
ὄχι μόνον ἐχάσατε τὴν κυβέρνηση τοῦ σπιτιοῦ σας, ἀλλὰ καὶ τὶς 
κατάρες τῶν Πατέρων ἐκείνων, ποὺ κατακρίνατε, τραβήξατε στὰ 
κεφάλια σας· λοιπόν, γιὰ νὰ ἐπανορθώσετε τὸ σφάλμα σας, αὐτὸ 
νὰ κάνετε· κατὰ τὸν ἐρχόμενο χρόνο, πάρετε διακονία φαγητῶν καὶ 
πιοτῶν ἀπὸ τὸ μοναστήρι καὶ φιλέψατε τοὺς λιτανεύοντας κατὰ τὴ 
συνήθεια, καὶ ἀναπαύσατέ τους, καὶ νὰ ζητήσετε συγχώρηση ἀπὸ 
ὅλους, καὶ στὸ ἑξῆς προσέχετε, γιὰ νὰ μὴ ξανακάνετε κάτι τέτοιο. 
Ἀφοῦ ἐκτέλεσαν τὴν ἐντολὴ τοῦ Πατριάρχη ἐκεῖνοι οἱ παραβάτες, 
καὶ ἀφοῦ ἔπεσαν στὴ γῆ ἀσκεπεῖς, ἐξομολογήθηκαν τὴν ἁμαρτία 
τους μπροστὰ σ’ ὅλους τοὺς λιτανεύοντες ἀδελφούς, καὶ ἔτσι 
ἔλαβαν τὴ συγχώρηση. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, μὲ «τὸ ὅμοιον διὰ 
τοῦ ὁμοίου» θεραπεύθηκαν.  

Ἡ Κυβερνήτης τῶν θαλασσῶν 

Στὸ Κελλὶ τοῦ Τιμίου Προδρόμου (Φουρνᾶ) ζοῦσε ἕνας 
εὐλαβέστατος Γέροντας μὲ τὸ ὄνομα Μελέτιος, ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη. 
Γιὰ πολλὰ χρόνια ὑπῆρξε Διακονητὴς στὸν πάνσεπτο καὶ καθεδρικὸ 
ναὸ τοῦ Πρωτάτου τῆς Σκήτης τῶν Καρυῶν. Στὸ χρονικὸ διάστημα 
τῆς ὑπηρεσίας του στὸ ναὸ τῆς Παναγίας ἄφησε ἐποχὴ μὲ τὴ 
δεξιοτεχνία του στὴν κρούση τῶν καμπανῶν. Ἦταν ἔξοχος 
καμπανάρης.

Κάποτε, ο Γέροντας Μελέτιος, ταξίδευε μὲ βάρκα ἀπὸ τὸ  Ἅγιον 
Ὄρος στὴ Θάσο μὲ δύο λαϊκούς. Στὸ ταξίδι τους συνάντησαν 
στὸ πέλαγος σφοδρὴ θαλασσοταραχή. Ὁ Γέροντας, χωρὶς νὰ 
τὸ ἀντιληφθεῖ, βρέθηκε στὸ νερὸ νὰ θαλασσοδέρνεται. Κάποια 
στιγμὴ πιάστηκε ἀπὸ τὴ βάρκα, ἀλλὰ τὰ κύματα, ποὺ τὸν χτυποῦσαν 
ἄγρια, τὸν παρέσυραν πάλι στὴν ἀγκαλιά τους. Κάθε φορὰ ποὺ 
πιανόταν ἀπὸ τὴ βάρκα, ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νὰ ἀναποδογυρίσει 
καὶ νὰ βρεθοῦν ὅλοι στὸ πέλαγος. Οἱ λαϊκοὶ ἔκαναν κάθε 
προσπάθεια, γιὰ νὰ τὸν σύρουν μέσα στὴ βάρκα. Τὰ κύματα, 
σὰν πελώρια πλοκάμια θαλασσινοῦ θηρίου, τὸν ἅρπαζαν καὶ τὸν 
ὀδηγοῦσαν στὸ θάνατο. Οἱ συνταξιδιῶτες του, μὲ μία θλίψη στὴ 
φωνή, τοῦ εἶπαν:

-Γέροντα, βλέπεις καὶ μόνος σου, πὼς δὲν μποροῦμε νὰ σὲ 
βοηθήσουμε· θὰ πνιγοῦμε ὅλοι. 
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Ὁ Γέροντας Μελέτιος εἶχε συγκεντρώσει ὅλες τὶς δυνάμεις 
του καὶ ἀγωνιζόταν μόνος του μὲ τὰ κύματα, καταβάλλοντας 
ὑπεράνθρωπες προσπάθειες. Κουράστηκε. Τότε θυμήθηκε τὴν 
Κυρά του, τὴν Παναγία τοῦ « Ἄξιόν ἐστιν», τὴν ὁποία ὑπηρέτησε 
πιστὰ μιὰ ὁλόκληρη ζωή. Μὲ τὶς λίγες δυνάμεις ποὺ τοῦ εἶχαν 
ἀπομείνει, μπόρεσε καὶ φώναξε:

-Παναγία μου, τόσα χρόνια σὲ ὑπηρέτησα ὁ ἁμαρτωλός. Δὲν 
βρέθηκα κι ἐγὼ ὁ ταπεινὸς ὑπηρέτης Σου μιὰ στιγμὴ μὲ εὐλάβεια 
καὶ καθαρότητα μὰ εἰσακούσθηκα…; Σῶσε με τώρα κι Ἐσὺ αὐτὴ 
τὴ στιγμὴ ποὺ χάνομαι…

Ἡ προσευχή του εἶχε πολὺ πόνο, σὰν τὸ κελάηδημα τῆς 
μοναχικῆς τρυγώνας, ὥστε νὰ φθάσει στὸν ἔνδοξο οὐράνιο θρόνο 
τῆς φιλανθρωπινῆς καὶ πολυεύσπλαχνης Παναγία. 

Οὔτε καὶ ὁ ἴδιος κατάλαβε πῶς καὶ πότε βρέθηκε πάνω στὴ 
βάρκα. Ἡ θάλασσα ἄρχισε σιγὰ σιγὰ νὰ ταπεινώνεται, σταμάτησε 
τὰ μουγκρητά, γαλήνεψε, κι ἔφθασαν αἴσια ὅλοι στὸν προορισμό 
ρους. 

Οἱ Θασιῶτες θαύμασαν τὴν πίστη τοῦ Γέροντα Μελέτιου, μὰ πιὸ 
πολὺ τὴν παντοδυναμία τῆς Παναγίας, ποὺ ἔχει κοντὰ στὸν Υἱόν 
Της. Γι’ αὐτό, μ’ ὅλη τους τὴν καρδιά, δόξασαν τὸν Κύριο καὶ τὴν 
ἁγιόπρωτη Μητέρα Του Θεοτόκο, ποὺ τοὺς ἔσωσαν «ἐκ βυθοῦ 
θανάτου».           

Τὸ θαυμαστὸ μιᾶς ἁπλοϊκῆς καρδιᾶς 

Στὸ ἁγιώνυμο Ὄρος ζοῦσε ἕνα γεροντάκι, ὁ Ἀνατόλιος. 
Κατοικοῦσε κοντὰ στὸ Κυριακὸ τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων 
σεμνυόμενο στὴ χάρη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὑποτακτικό 
του ποὺ κοιμήθηκε ἐν εἰρήνη τὸ 1938. 

Τὸ ἐργόχειρο, τὸ ὁποῖο τοῦ ἔδινε τὸ λιγοστὸ ψωμὶ ποὺ ἔτρωγε 
ἦταν νὰ μαζεύει τσάϊ τοῦ βουνοῦ καὶ ἀμάραντα ἀγριολούλουδα 
ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ Ἄθωνα. 

Ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πιὸ φτωχούς, ἀκτήμονες καὶ εὐλαβέστατους 
μοναχοὺς ὅλου τοῦ Ὄρους. Ἡ φτώχεια του ἔδειχνε ἀληθινὸ 
βιαστὴ καὶ ἐργάτη τῆς ἀρετῆς, σὲ σημεῖο νὰ μὴν μπορεῖ νὰ 
κάνει ἐλεημοσύνη ἀπὸ φτώχεια. Ἡ μόνη περιουσία του ἦταν τὰ 
κουρέλια, ποὺ φοροῦσε. Τροφή του λίγο ψωμὶ καὶ νερό, μὲ τὸ 
βλέμμα στραμμένο στὴν αἰωνιότητα. Αὐτὸ εἶναι τὸ κίνητρο γιὰ τὴ 
συνέχιση τοῦ ἀγώνα. Τέτοιο ἀσκητικὸ φρόνημα, τέτοια βία, τέτοιος 
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πολυπαθὴς βίος! Ζοῦσε στὴ γῆ, σὰν νὰ μὴν εἶχε γεννηθεῖ ἀκόμα. 
Καὶ μόνο νὰ ἔβλεπε κανεὶς τὸ γέροντα Ἀνατόλιο, σαγηνευόταν. 
(Στὸ σημεῖο αὐτὸ ξεπερνοῦσε «ὡς καὶ τὶς Σειρῆνες, ἂν βέβαια 
ὁ θρύλος αὐτὸς δὲν εἶναι μύθος». Τὸν διέκρινε φιλόσιος πόθος 
καὶ ἀγάπη στὴν ἀσκητικὴ τρίβο. 

Στὴν καρδιά του κυριαρχοῦσε ἡ εὐλάβεια στὴν Παναγία. Ὅταν 
τὰ βράδια ποὺ ἀναπαυόταν, γύριζε ἀπὸ τὸ ἄλλο πλευρό, μέχρι νὰ 
ἀποκοιμηθεῖ, ἔλεγε τὸ «Ἄξιόν ἐστιν» μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ καὶ 
τὴ δύναμη τῆς φωνῆς του. Εἶχε μιὰ βροντώδη καὶ γλυκιὰ φωνή. 

Ὅταν πήγαινε στὶς Καρυές, γιὰ νὰ πουλήσει τὸ τσάϊ του, 
ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ προσκυνήσει στὸ Κελλί «Ἄξιόν ἐστιν», 
ὅπου παρουσιάσθηκε ὁ Ἀρχάγγελος καὶ ἔψαλλε εὐλαβικὰ τὸν 
ἐγκωμιαστικὸ θεομητορικὸ ὕμνο «Ἄξιόν ἐστιν…». 

Ὅταν ἔψαλλε, τὸ καντήλι τῆς Παναγίας κουνιόταν ἀσταμάτητα 
ὡς ἀμοιβὴ τῆς εὐσέβειάς του. Οἱ πατέρες τοῦ Κελλιοῦ τοῦ 
ἔλεγαν:

-Αὐτὸ συμβαίνει, διότι ἡ βροντώδης φωνή σου δονεῖ τὸν ἀέρα 
καὶ αὐτὸς κινεῖ τὴν κανδήλα. 

Ὁ Γέροντας τότε πήγαινε στὸ Νάρθηκα τοῦ ναοῦ καὶ ἔψαλλε 
ἀπὸ ἐκεῖ. Τότε τὸ κανδήλι κουνιόταν πάλι. Ἔψαλλαν καὶ οἱ ἄλλοι 
πατέρες, ἀλλὰ τὸ κανδήλι παρέμεινε ἀκίνητο στὴ θέση του. 

Ἡ Παναγία, στὸ ἄκουσμα τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν» ἀπὸ τὸν Γέροντα 
Ἀνατόλιο, ἄμειβε μὲ τὸ θαυμαστὸ φαινόμενο τῆς κίνησης τῆς 
κανδήλας τὸ φτωχὸ γεροντάκι, διότι τὸ ἔψαλλε μὲ πίστη, μὲ ἀγάπη 
καὶ μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ στὸ πρόσωπό Της.

«Αὐτὰ εἶναι τὰ θαυμαστὰ καὶ ἄξια λόγου τῆς ἁπλοϊκῆς 
ἐκείνης καὶ παιδικῆς ψυχῆς, ἐν ᾗ κατώκει ἡ Χάρις καὶ ἐνήργει 
ὁ μέγας τῇ βουλῇ καὶ θαυμαστὸς τοῖς ἔργοις Κύριος».     

           
Βλ. “Θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας” Ἀρχιμ/του Θεοφυλάκτου Μαρινάκη 
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Ὁ ἁγιασμὸς εἶναι ἕνα 
θαῦμα…

Παίρνεις ἀπὸ τὴν ἴδια βρύση καὶ τὴν 
ἴδια ὥρα καὶ ἡμέρα δύο ποτήρια 

νερό. Τὸ ἕνα τό «διαβάζει» ὁ ἱερέας, 
κάνοντας τὸ νερό «Ἁγιασμό». Ἀφήνεις 
καὶ  τὰ δύο ποτήρια ἐκτεθειμένα στὸν 
ἀέρα. Ἀποτέλεσμα; Τὸ νερὸ ποὺ δὲν 
ἔγινε Ἁγιασμὸς βγάζει   φυσαλίδες, 
φθείρεται, καὶ ἀλλοιώνεται.

Ἀντίστροφα, τὸ νερὸ ποὺ ἔγινε Ἁγιασμός, παρόλο  ποὺ εἶναι 
κι αὐτὸ ἐκτεθειμένο, παρόλο ποὺ πάρθηκε ἀπὸ τὴν ἴδια πηγή, καὶ 
τὴν ἴδια στιγμή, παραμένει πάντα καθαρὸ καὶ φρέσκο, λὲς καὶ 
μόλις βγῆκε ἀπὸ τὴν πηγή.

Ὁ 70χρονος ἠπειρώτης κληρικὸς Γ. Π., ἔλεγε τὸ 1980: 
«Πρόσφατα γκρεμίσαμε τὸ σπίτι, ποὺ ἔχτισε ὁ παπποῦς μου, τὸν 
περασμένο αἰώνα. Καὶ βρήκαμε   στὰ  Θεμέλια τοῦ σπιτιοῦ, καὶ 
στὶς τέσσερις γωνίες, τέσσερα ἐσφραγισμένα μπουκαλάκια, ποὺ 
μέσα εἶχαν Ἁγιασμό. Καὶ ἦταν τὸ νερὸ πεντακάθαρο».

• Ἦταν (τὸ νερό) κλεισμένο στὸ μπουκάλι.
• Ἦταν θαμμένο στὴ γῆ ἑκατὸ περίπου χρόνια.
Καὶ «συντηρητικά» νὰ εἶχε, θὰ χαλοῦσε. Δὲ θὰ ἄντεχε σ’ αὐτές 

τὶς δυσμενέστατες συνθῆκες [1].
Σίγουρα, σιγουρότατα τὸ νερό τοῦ Ἁγιασμοῦ δὲ χαλᾶ ἀπὸ 

μόνο του. Ἔχει μέσα του μία «οὐσία», ποὺ τὸ κάνει νὰ μὴ χαλᾶ. 
Ἔχει ἕνα ἰσχυρό καὶ ἀναλλοίωτο «συντηρητικό»: τὴν ἀόρατη  Θεία 
Χάρη, ποὺ κάνει τὰ φυσικὰ ὑπερφυσικά, τὰ φθαρτὰ ἄφθαρτα.

   Αὐτή ἡ Θεία Χάρη κάνει καὶ κάτι ἄλλο: Ἐκπέμπει μία οὐράνια 
καὶ καταπληκτικὴ θεία εὐωδιά. Μ’ ἄλλα λόγια, ἡ Θεία Χάρη, 
ἀνάμεσα στ’ ἄλλα κάνει τὸ νερὸ τοῦ Ἁγιασμοῦ νὰ εὐωδιάζει.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ἐρζεγοβίνης Ἀθανάσιος Γιέβτιτς 
διηγείται: 

«Σὲ ἕνα σπίτι ζούσε μιὰ μάνα μὲ τὸ γυιό της. Μία ἡμέρα ἡ 
μάνα κάλεσε τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας τους στὸ σπίτι, νὰ τοὺς κάνει 
Ἁγιασμό. Ἔκαμε τὸν Ἁγιασμὸ καὶ ἔφυγε.

Τὸ μεσημέρι γύρισε ὁ νεαρός γιὸς (εἴκοσι χρονῶν), κατάκοπος 
ἀπό τὴ δουλειά του, στὸ σπίτι.
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- Μάνα, γιατί μοσχοβολάει τὸ σπίτι; Τὶ ἔγινε;
- Ἦλθε ὁ παπᾶς, παιδί μου, καὶ μᾶς ἔκαμε Ἁγιασμό! Ἔλα νὰ 

φᾶς, παιδί μου! Θὰ πεινάς!
- Ἄσε, μανούλα μου, νὰ χορτάσω πρῶτα τὴν εὐωδιά ἀπὸ τὸν 

Ἁγιασμό!
   Ζοῦσε σεμνά· καὶ ἡ ψυχή του αἰσθανόταν τὴν εὐωδιὰ ἀπὸ τὴν 

ἁγιαστικὴ χάρη τοῦ Ἁγιασμοῦ». (βλ. «Λυχνία» Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Νικοπόλεως).

   «Ἁγιασμό» κάνουν καὶ οἱ ἱερεῖς τῶν Καθολικῶν   χριστιανῶν. 
Ὅμως τὸ νεράκι, ποὺ ἁγιάζουν οἱ ἱερεῖς τους, δὲ διαφέρει ἀπὸ τὸ 
κοινὸ νερό.  Φθείρεται καὶ ἀλλοιώνεται. 

   Κατά τὸν 18ο περίπου αἰῶνα, συνέβη στὴ Ρουμανία ἕνα 
γεγονός, ποὺ τάραξε τοὺς ἐκεῖ χριστιανούς. Οἱ Καθολικοί 
ἔλεγαν στοὺς Ὀρθοδόξους: «Ἐμεῖς ἔχομε τὴν ἀλήθεια, ἐσεῖς τὴν 
πλάνη».

Τὸ ἴδιο ἔλεγαν καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι στοὺς Καθολικούς.
Ξέσπασαν μεγάλες ἔριδες.
Συναντήθηκαν οἱ δύο ἀρχηγοὶ τῶν Ἐκκλησιῶν (ὁ Ὀρθόδοξος 

Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Καρδινάλιος) καὶ εἶπαν: «Κάτι πρέπει νὰ 
κάνουμε γιὰ νὰ ἠρεμήσουν τὰ πνεύματα».  Ἀποφάσισαν καὶ οἱ μὲν 
καὶ οἱ δέ, νὰ κάνουν τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ.

Ἔκαναν (ὁ καθένας ξεχωριστά) τὴν ἀκολουθία καὶ σφράγισαν 
τὶς δὺο κολυμβῆθρες μὲ τούς «Ἁγιασμούς».

 Ὁ Ὀρθόδοξος εἶπε στὸν Καθολικό: «Ἂν χαλάσει ὁ δικός μας 
Ἁγιασμὸς καὶ δὲ χαλάσει ὁ δικός σας, τότε ἐμεῖς εἴμαστε σὲ πλάνη 
καὶ ἐσεῖς στὴν Ἀλήθεια. Ἂν ὅμως  χαλάσει «ὁ δικός σας, τότε 
ἐσεῖς εἶσθε σὲ πλάνη».

Ὁ Καθολικὸς τὸ δέχθηκε.
Συμφώνησαν ν’ ἀνοίξουν τὶς «κολυμβῆθρες» μετά ἀπό σαράντα 

ἡμέρες.
Δὲν πέρασαν δέκα ἡμέρες καὶ φανερώνεται ἡ Παναγία στὸν 

Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο, καὶ τοῦ λέει: 
«Τρέξε! Πάρε καὶ τὸν Καρδινάλιο, πηγαίνετε στὴν ἐκκλησία νὰ 

ἐλέγξετε τὸν Ἁγιασμό».
Πῆγαν. Καὶ τὶ εἶδαν; Ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Καθολικῶν μύριζε 

ἀνυπόφορα. Τῶν Ὀρθοδόξων ἦταν πεντακάθαρος [2].
Τὸ μεγάλο αὐτό γεγονὸς παριστάνεται σὲ τοιχογραφία στὸ 

Πατριαρχεῖο Ρουμανίας, στὸ Βουκουρέστι.
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Σημειώσεις:
1. Λένε μερικοί: «Ἐγὼ ἂν δὲ δῶ Θαῦμα, δὲν πιστεύω στὸ 

Θεό». Τοὺς λές: «Ὁ Ἁγιασμὸς δὲν εἶναι Θαῦμα; Γιατὶ δὲ χαλᾶ»; 
Ἀπαντοῦν: «Φταίει ὁ βασιλικός, ποὺ ἔβαλε μέσα ὁ παπᾶς». Τοὺς 
λὲς: «Βάλε καὶ σὺ βασιλικό». Δὲ βάζουν.

Τοὺς λὲς ξανά: Ἐξέτασε τὸν Ἁγιασμό στὸ χημεῖο». Δὲν πᾶνε! 
Καὶ συνεχίζουν καὶ λένε: «Ἐγώ, ἂν δὲ δῶ θαῦμα, δὲν πιστεύω στὸ 
Θεό»!

Λέει ἡ παροιμία μας: «Ὅποιος βαριέται νὰ ζυμώσει, πέντε 
ἡμέρας κοσκινᾶ». Καὶ ὅποιος δὲ Θέλει νὰ πιστέψει, προσπαθεῖ 
(ἀγωνίζεται!) να μην πιστέψει…

2. Ὁ Ἁγιασμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀπό μόνο του ἕνα θαῦμα, 
ἀλλὰ κάνει καὶ θαύματα. Τὸ θαῦμα κάνει θαῦμα.

Ταξίδευε κάποιος οἰκογενειακῶς μὲ τὸ αὐτοκίνητό του. Ξαφνικά, 
ἡ μηχανὴ τοῦ αὐτοκινήτου ἔπιασε φωτιά. Φούντωνε ἡ φωτιά! Τά 
’χασε ἡ οἰκογένεια.  Ὁ κίνδυνος ἐγγύς!

   Κατὰ θεία οἰκονομία εἶχαν στὸ αὐτοκίνητό τους ἕνα μπουκαλάκι 
ἀπό «Ἁγιασμό». Ἔρριξαν μερικὲς σταγόνες στὴ φωτιά, κι ἀμέσως 
ὑποχώρησε. Χάρις στὸν Ἁγιασμό!

Βλ.  Ἀρχιμ. Βασιλείου Π. Μπακογιάννη,“ Μικρός καὶ μεγάλος ἁγιασμός, Τὸ 
θαῦμα”       Β΄ Ἔκδοση συμπληρωμένη, Πάτρα 2002.
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Πέρασαν τὰ Χριστούγεννα, ἡ μέρα τελείωσε. Φάγαμε, ἤπιαμε, 
κάποιοι κοινώνησαν γιὰ τὸ καλό. Καὶ τώρα τὶ γίνεται; 

Χριστούγεννα, Πάσχα καὶ Δεκαπενταύγουστο θὰ δοῦμε στὴν 
Ἐκκλησία ἀνθρώπους, ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ἐνεργὰ 
μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ θὰ ἔρθουν νὰ κοινωνήσουν 
ἁπλὰ καὶ μόνο γιὰ τὸ καλό. Οἱ Ἐκκλησίες γεμίζουν, σὰν νὰ 
δίνουν κάποιο ἐπίδομα. Κάποιοι θὰ ἔρθουν μὲ τὸ φρόνημα τοῦ 
περιπτέρου. Δηλαδή, γιὰ κάποια δευτερόλεπτα κοινωνᾶμε καὶ 
φεύγουμε γρήγορα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιατὶ ἔχουμε καὶ δουλειές!... 
Τὶ Θεία Κοινωνία μετὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτή; Τὶ Θεία Κοινωνία 
εἶναι αὐτή, ὅταν δὲν κοινωνῶ μὲ τὸν συνάνθρωπο; Κάποιοι δίνουν 
σ’αὐτὴ τὴν πνευματικὴ συμπεριφορὰ καὶ βραβεῖο σωτηρίας. “Ἔ, 
δὲν χρειάζονται πολλά. Κοινώνα Πάσχα καὶ Χριστούγεννα καὶ 
καθάρισες. Τὰ πολλὰ τὰ Κύριε ἐλέησον τὰ βαριέται κι ὁ Θεός... 
Δὲν τὰ βλέπει αὐτὰ ὁ Θεός”

Θεολογοῦμε ἀκαίρως στὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως 
ὁ τυφλὸς ποὺ ἐνῶ δὲν βλέπει, ἀρχίζει καὶ σοῦ κάνει περιγραφὲς 
τοῦ χώρου, ποὺ ἐσὺ βλέπεις καὶ μάλιστα ἂν ἐκφράσεις ἀντίρρηση 
σὲ θεωρεῖ ἀνόητο.

Βλέπουμε τὸν κόσμο νὰ κοινωνάει καὶ νὰ γιορτάζει μεγαλοπρεπῶς 
τὰ Χριστούγεννα, τὸ Πάσχα καὶ τὸν Δεκαπενταύγουστο, ἀλλὰ 
τὶς ὑπόλοιπες γιορτὲς τὶς ἀντιμετωπίζει σὰν κάποιες ἀδιάφορες 
πληροφορίες τοῦ ἡμερολογίου ποὺ ἔχουμε στὸ ψυγεῖο μὲ 
μαγνητάκι.

Ἀλήθεια, ἂν αὐτὲς οἱ γιορτὲς δὲν εἶχαν τὶς λαϊκὲς παραδόσεις 
μὲ γλέντι, θὰ τὶς γιορτάζαμε ἄραγε: Ἂν τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶχαν 
ἡμερες ἀργίας, γαλοπούλα και λαμπάκια, ἂν τὸ Πάσχα δὲν εἶχε 
ἀρνί, μπάρμπεκιου καὶ ἡμέρες  ἀργίας, ἂν ὁ δεκαπενταύγουστος 
δὲν εἶχε χοροεσπερίδες καὶ ψήσιμο στὰ κάρβουνα στὶς πλατεῖες 
τῶν χωριῶν, τὶ καὶ πῶς θὰ γιορτάζαμε ἄραγε;…

Βλέπουμε μεγάλες ἑορτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως εἶναι ἡ 
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, ἡ ἑορτὴ τῆς 

Ἂς δοῦμε σοβαρὰ τὴν ὑπόθεση 
τῆς σωτηρίας μας
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Ἀναλήψεως, νὰ μὴν ἔχουν τόση μεγάλη ἀναφορὰ στὴ ζωή μας, 
ἴσως γιατὶ δὲν περιέχουν κάτι φαγώσιμο. Πόσοι κοινωνᾶνε τὴν 
ἡμέρα τοῦ Σταυροῦ, τὴν ἡμέρα τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας; 
Στὰ Θεοφάνεια πόσοι ἄραγε θὰ κοινωνήσουν; Μήπως ἁπλά θὰ 
περιμένουμε νὰ πάρουμε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό, γιὰ νὰ τὸ ρίξουμε 
στὸ σπίτι, ὥστε νὰ μᾶς πάει καλὰ ἡ χρονιά;;;

Μήπως κάποια στιγμὴ πρέπει νὰ πᾶμε πέρα ἀπὸ τὸ κοσμικὸ 
γλέντι καὶ νὰ δοῦμε τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων;

Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ, τὶ εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία; Γιατὶ Κοινωνᾶμε; 
Συναισθηματικοποιοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 
πολλὲς φορὲς φτάνουμε στὴ βλασφημία. 

Στὶς μέρες μας ζοῦμε ἐπίσης μιὰ ἄλλη “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΜΟΔΑ”, ἡ ὁποία εἶναι ἡ σωτηρία μέσα ἀπὸ τὴ ζυγαριά.

“Δὲν πειράζει, ἂν ἀπατᾶς τὴ γυναίκα σου, ἂν δίνεις ἐλεημοσύνη 
καθάρισες”,

“Δὲν μιλᾶς μὲ τὴ μητέρα σου, ἐνῶ ἔχεις δίκιο, ἀλλὰ ἔχεις κάνει 
δωρεὰ σὲτ Ἁγιοπότηρα στὸν Ναό, ὁπότε θὰ σωθεῖς”,

“Κατακρίνεις! Ἀλλὰ ἀφοῦ εἶσαι μεγάλος δωρητής, τότε 
σώζεσαι!”.

“Ἔχεις σχέση, ἀλλὰ δὲν θὲς νὰ παντρευτεῖς; Δὲν πειράζει! Δὲν 
τρέχει καὶ τίποτα! Κάνε κάποιο καλὸ καὶ θὰ ἰσορροπήσεις τὴν 
κατάσταση”.

Φτάνουμε δηλαδὴ νὰ μπαίνουμε στὴ θέση τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ 
λέμε:

«Δὲν τὰ βλέπει αὐτὰ ὁ Θεός!». Ἐμεῖς ὅμως δὲν θέλουμε νὰ 
δοῦμε τὴν τύφλα μας. Ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι. 
Ἄνθρωποι ποὺ ἔφτασαν στὴ Θέωση, δίνοντας αἷμα, γιὰ νὰ 
πάρουν Ἅγιο Πνεῦμα καὶ ἐμεῖς θεολογοῦμε μὲ τὸ esspresaki ἀπὸ 
τὸν καναπὲ καὶ τὸ ipad καὶ βάζουμε τοὺς Ἁγίους στὸ καλάθι τῶν 
ἀχρήστων μόνο καὶ μόνο γιὰ κάποια likes ἢ γιὰ νὰ δοῦμε στὰ 
σχόλια γλυκόλογα…

Κάνουμε τὴν προσωπικὴ θεραπευτικὴ στὴν ἐξομολόγηση γενικὸ 
κανόνα! Ἀρνούμαστε νὰ καταλάβουμε, ὅτι ἡ εὐλογία ἢ τὸ ἐπιτίμιο 
θεραπείας μέσα ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως εἶναι 
γιὰ κάποιον συγκεκριμένο ἄνθρωπο καὶ γιὰ συγκεκριμένο λόγο. 

Ζοῦμε μέρες ποὺ ξορκίζουμε τὶς ἁμαρτίες τοῦ σώματος καὶ 
μάλιστα θεολογοῦμε, λέγοντας, ὅτι αὐτὰ δὲν τὰ βλέπει ὁ Θεός. 
Λυπᾶμαι ἀγαπητοί μου! Δὲν εἴμαστε φαντάσματα! Ἔχουμε σῶμα 
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τὸ ὁποῖο εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Θεὸς ἔλαβε σῶμα! 
Καὶ τὸ σῶμα θὰ Θεωθεῖ κατὰ Χάριν! Ἐπιτέλους, ἂς φύγουμε ἀπὸ 
τὴν πλάνη! 

Τὸ γράφω μὲ κεφαλαῖα, γιὰ νὰ τὸ κατανοήσουμε. Η ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ! Φαίνεται 
ὅτι σὲ κάποια πράγματα ἔχουμε ξεπεράσει καὶ τοὺς αἱρετικούς.

Πόσο φαίνεται, ὅτι τελικὰ ὄχι μόνο δὲν διαβάζουμε Καινὴ 
καὶ Παλαιὰ Διαθήκη, ἀλλὰ οὔτε καὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. 
Νομίζουμε ὅτι ἡ σωτηρία εἶναι ἠθικὸ καὶ συναισθηματικὸ γεγονὸς 
μὲ κάποιον ἄγνωστο Θεὸ καὶ ὅτι τελικὰ θὰ μᾶς σώσει, ἐπειδὴ εἶναι 
ἀγάπη, ἀλλὰ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι καὶ δικαιοσύνη.

Πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ δοῦμε σοβαρὰ τὴν ὑπόθεση τῆς 
σωτηρίας. Νὰ ἀφήσουμε τοὺς στρουθοκαμηλισμοὺς καὶ νὰ μποῦμε 
στὴ σχέση μὲ τὸν Χριστὸ μὲ σοβαρότητα, βαδίζοντας στὰ χνάρια 
τῶν Ἁγίων. Διαφορετικὰ θὰ νομίζουμε ὅτι θὰ σωθοῦμε, ἀλλὰ θὰ 
ὁδηγηθοῦμε στὴν ἀπώλεια καὶ ὅλα αὐτὰ ὄχι ἀπὸ φταίξιμο κάποιου 
Θεοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ κακὸ τοῦ κεφαλιοῦ μας, ποὺ λέει καὶ ὁ λαός.  
                                                                                           

 Ταπεινὸς Λευῒτης
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Ἡ οἰκογένεια παλεύει καθημερινά... στὰ περισσότερα Ἑλληνικὰ 
σπίτια δουλεύουν καὶ οἱ δύο γονεῖς, γιὰ νὰ μὴν λείψει τίποτα 

στὸ παιδί τους. Ἀγωνίζονται νὰ πάει σὲ κάποιο καλὸ σχολεῖο… 
νὰ μάθει ξένες γλῶσσες… νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἐξωσχολικὲς 
δραστηριότητες… νὰ παρακολουθήσει ἐκπαιδευτικὲς ἐκδρομές… 
νὰ τοῦ ἱκανοποιήσουν κάθε ὑλικὴ ἐπιθυμία… μποροῦν δέν 
μποροῦν… ἀρκεῖ νὰ τὸ δοῦνε χαρούμενο. Πολλὲς φορές, δέν 
προχωροῦν στὸ νὰ ἀποκτήσουν ἕνα δεύτερο ἢ καὶ ἕνα τρίτο 
παιδί, γιὰ νὰ μὴν στερήσουν ἀπὸ τὸ πρῶτο παιδὶ τὴν ἀποκλειστικὴ 
φροντίδα… 

Καὶ πάλι ὅμως κάτι λείπει… Θὰ ἔπρεπε τὰ παιδιὰ νὰ εἶναι 
τρισευτυχισμένα… Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ Ἀγάπη ἡ ἀπάντηση 
στὰ ἐρωτήματά μας;… Ἀλλὰ ποιὰ Ἀγάπη;

Ἡ ἔννοια τῆς Ἀγάπης ὑπάρχει στὶς περισσότερες οἰκογένειες ὡς 
ἕνα συναίσθημα ποὺ διαχέεται στὴν ἴδια της τὴν ἀτμόσφαιρα Πολὺ 
συχνά, λέμε στὸ σύζυγό μας… ὅτι τὸν ἀγαπᾶμε… ἀγκαλιάζουμε 
τὰ παιδιά μας καὶ λέμε ὅτι τὰ ἀγαπᾶμε… δέν ὑπάρχει ὅμως αὐτὴ 
ἡ σχέση τῆς «ἐμπειρίας». Νὰ βιώνουμε τὴν καθημερινότητα… τὶς 
χαρὲς καί τὶς λύπες ποὺ φέρνει ἡ ζωὴ μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς 
Ἀγάπης.

Ἀρχικά, ἀπὸ τὸ «πέρασμα». Τὸ πέρασμα τῆς προφορᾶς τῆς 
λέξεως «Ἀγάπη» πρέπει νὰ περνάει πρῶτα ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ 
ὕστερα ἀπὸ τὸ μυαλό. Οἱ σύζυγοι, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν πυρήνα 
κάθε οἰκογένειας, πρέπει νὰ δείχνουν ἔμπρακτα τὴν Ἀγάπη τους ὁ 
ἕνας στὸν ἄλλο… νὰ τὸν ξεκουράζουν… νὰ τὸν ἀναπαύουν.

 Ὕστερα, μέσω τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς ρύθμισης τῶν 
προτεραιοτήτων. Ἡ κάθε μητέρα καὶ ὁ κάθε πατέρας πρέπει νὰ 

βροῦνε τὴ θέση τους μέσα στὴν οἰκογένεια. Νὰ συνειδητοποιήσουν 
ὅτι τοὺς ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ μία μεγάλη εὐλογία, νά γίνουν 
ἀναδημιουργοί μ’ Ἐκεῖνον καί νά ἀναθρέψουν τά παιδιά πού τούς 
χάρισε. Ὁ κάθε πατέρας ἀποτελεῖ τόν ἐγκέφαλο τῆς οἰκογένειας, 
ἐνῶ ἡ μητέρα τήν καρδιά.

Πιό ἀναλυτικά, ἡ μητέρα εἶναι ἡ δημιουργός, ἡ τροφός, ἡ 

Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀγάπης 
στὴ σύγχρονη οἰκογένεια
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παιδαγωγός, ἡ σύντροφος, ἡ ἴδια ἡ στοργή καί τό ἐνδιαφέρον. 
Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση, θέλει τή μητέρα νά εἶναι γέφυρα 
ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στόν Θεό καί στίς ψυχές  τῶν παιδιῶν της. 
Θέλει τή μητέρα σύμβολο Ἁγιότητας, σύμβολο ἐργατικότητας.

Ὁ πατέρας, ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι τό στήριγμα κάθε οἰκογένειας. 
Προσπαθεῖ καθημερινά μέ τήν ἐργασία του νά προσφέρει τά 
ὑλικά ἀγαθά πού χρειάζεται τό σπιτικό του. Ἀποτελεῖ πρότυπο γιά 
τά παιδιά του, τά βοηθάει νά ἰσορροπήσουν ὡς ὁλοκληρωμένες 
προσωπικότητες, νά αἰσθανθοῦν ἀσφάλεια, σιγουριά καί 
προστασία. Μέσω τῆς συνειδητοποίησης τῶν ρόλων, οἱ σύζυγοι 
πρέπει νά βάλουν τίς προτεραιότητές τους, ὥστε νά ἔχουν χρόνο 
γιά τό κάθε παιδί ξεχωριστά. Ἡ μαμά μπορεῖ νά ρυθμίζει τίς ὧρες 
της, ὥστε νά παίζει καθημερινά μέ τά παιδιά της, νά τούς λέει 
παραμύθια, νά μαγειρεύει καί νά συζητᾶ, ἐνῶ ὁ πατέρας, τήν 
ὥρα πού γυρίζει ἀπό τήν δουλειά, νά ἀσχολεῖται μαζί τους… νά 
παίζουν, νά χαίρονται ὅλοι μαζί…!

Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης ἔρχεται καί μέσω τῆς θυσίας. Οἱ 
σύζυγοι, συνειδητοποιώντας τούς ρόλους τους, θά αἰσθανθοῦν 
ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξουν ὡς πατέρας ἤ μητέρα, ἐάν δέν 
θυσιάσουν κάποιες ἐπιθυμίες καί ἐλεύθερο χρόνο! Θυσιάζουμε 
τή δική μας βόλτα, γιά νά πᾶμε ἕναν οἰκογενειακό περίπατο… 
τή δική μας ξεκούραση, γιά νά συζητήσουμε μετά τήν ἐργασία 
μας μέ τά παιδιά… Οἱ μικροί ἥρωες τῆς καθημερινότητάς μας 
ἔχουν ἀνάγκη τήν προσοχή μας! Ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι ὅλες οἱ 
παιδικές ἀσθένειες περνᾶνε πιό εὔκολα στήν ἀγκαλιά τῆς μαμᾶς 
καί τοῦ μπαμπά!

Στή συνέχεια, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης ἔρχεται μέσω τῆς 
Χαρᾶς! Πόσο εὐλογημένο καί χαρούμενο εἶναι τό σπίτι πού, 
ὅσες δυσκολίες καί ἐάν ἔχει, εἶναι χαρούμενο! Ὁ Σαίξπηρ ἔλεγε 
ὅτι τό χαμόγελο εἶναι ἡ μουσική τῆς ζωῆς, ἡ λιακάδα μέσα στό 
σπίτι! Ἄς παραμερίσουμε γιά λίγο τά διάφορα ΄΄ἐγώ΄΄ μας καί ἄς 
προσπαθήσουμε νά κάνουμε κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς μας, 
χαρούμενο… ἄς γίνει στόχος μας ἡ δημιουργία τῆς Χαρᾶς. Νά 
βρίσκουμε ἀφορμές, γιά νά περνάει ἡ κάθε οἰκογένεια στιγμές 
μαζί… νά χαίρεται … νά χαμογελάει… Ἄς δείξουμε στά παιδιά μέ 
τό παράδειγμά μας ὅτι, γιά νά εἶναι χαρούμενα καί εὐτυχισμένα, 
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δέν ἀρκεῖ νά ἔχουν πολλά ὑλικά ἀγαθά καί ἀνέσεις, ἀλλά ὑγεία, 
ὁμόνοια καί εὐτυχία μέσα στήν οἰκογένεια. Ἄς γνωρίσουμε στά 
παιδιά μας τήν εὐγνωμοσύνη μέσα ἀπό κάθε τί μικρό πού ἔρχεται 
στή ζωή τους καί ἄς μεταμορφώσουμε τό κάθε σπιτικό σέ ἕνα 
πολύχρωμο κῆπο Χαρᾶς!

Τέλος, τό ἐπιστέγασμα ὅλων καί ἡ προϋπόθεση γιά νά ἐπιτύχει 
αὐτή ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης, εἶναι ἡ σχέση τῶν παιδιῶν μας μέ 
τόν Θεό.

Ὁ Θεός «ἀγάπη ἐστι». Ἔτσι καί ἐμεῖς κοντά Του μαθαίνουμε 
νά ἀγαπᾶμε Ἀληθινά καί νά συνειδητοποιοῦμε τελικά πόσο 
εὐλογημένο εἶναι νά εἶσαι γονιός! Ὄχι ἁπλά ἕνας πατέρας ἤ μία 
μητέρα… ἀλλά ἕνας χαρούμενος πατέρας καί μία χαρούμενη 
μητέρα! Ἔφτασε ἡ στιγμή μέσα ἀπό τήν ΄΄ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης΄΄ νά 
ζήσουμε Ἀληθινά μέ τά παιδιά μας.

Βλ. Περιοδικὸ «Σύνδεσμος» τ. 533 
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• Ἀπὸ μικρὸ νὰ μὴν τοῦ ἀρνεῖστε τίποτα. Δίνετέ του ὅ,τι 
ἐπιθυμεῖ , ὅ,τι ζητάει , ἰδίως ὅταν πεισματώνει καὶ κλαίει .Ἔτσι θὰ 
μεγαλώσει καὶ θὰ πιστεύει πὼς οἱ ἄλλοι τοῦ ὀφέιλουν τὰ πάντα, 
πὼς ἔχει μόνο δικαιώματα.

• Ὅταν ἀρχίσει νὰ ξεστομίζει βρισιές, ἐσεῖς νὰ γελᾶτε. Ἔτσι θὰ 
τοῦ δώσετε νὰ καταλάβει ὅτι εἶναι πολύ ἔξυπνο!

• Μὴν τοῦ λέτε ποτέ: «Αὐτό εἶναι κακό!» Ἔτσι λένε μόνο τὰ παλιὰ 
μυαλά. Ὅταν ἀργότερα θὰ συναντήσει στὴ ζωή του δυσκολίες καὶ 
θὰ ὑποστεῖ τὸ κακό, τότε θὰ ἔχει τὴ βεβαιότητα πὼς ἡ κοινωνία 
εἶναι ποὺ τὸ ἀδικεῖ.

• Μαζεύετε ἐσεῖς ὅ,τι παρατάει ἐδῶ κι ἐκεῖ - βιβλία ροῦχα, 
παπούτσια… Μὴν τοῦ πεῖτε ποτέ: «Μάζεψέ τα, βάλ’ τα στὴ θέση 
τους». Ἔτσι θὰ πιστέψει πὼς ἡ μάνα εἶναι δούλα του, καὶ πὼς γιὰ 
ὅλα εἶναι ὑπεύθυνοι πάντα οἱ ἄλλοι.

• Ἀφῆστε το νὰ βλέπει τὰ πάντα (προπαντὸς στὴν τηλεόραση) 
καὶ νὰ διαβάζει τὰ πάντα, χωρὶς ποτὲ νὰ τὸ καθοδηγεῖτε. Τὸ παιδί 
σας εἶναι ἀτσίδα καὶ ξέρει νὰ διακρίνει! Ἡ μόρφωσή του θὰ γίνει 
ἔτσι πολὺ πλατειά!

• Μὴν τοῦ δίνετε καμιά πνευματικὴ αγωγή. Νὰ κοροϊδεύετε 
μπροστά του τὴν πίστη, τὴν Ἐκκλησία, τοὺς παπάδες κι ἐκείνους 
ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦν. Ὅταν τὸ παιδὶ μεγαλώσει , «θὰ διαλέξει 
ἀπὸ μόνο του».

• Δίνετέ του μπόλικο χαρτζιλίκι γιὰ νὰ μὴ νιώθει κατώτερο ἀπό 
τοὺς ἄλλους καί «νὰ μὴ στερηθεῖ ὅ,τι στερηθήκατε ἐσεῖς». Ὅταν 
μεγαλώσει, θὰ εἶναι βέβαιο πὼς τὴν ἀξία στὸν ἄνθρωπο τὴ δίνει 
τὸ χρῆμα, ἀδιάφορο πῶς ἀποκτήθηκε.

Πῶς νὰ … καταστρέψετε… 
ἀποτελεσματικὰ τὸ παιδί σας
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• Μὴν τοῦ λέτε ποτέ: «Κάνε αὐτό», ἢ «Μὴν κάνεις ἐκεῖνο», 
γιατὶ ἔτσι τὸ καταπιέζετε, δὲν σέβεστε τὴν ἐλευθερία του καὶ τὴν 
προσωπικότητά του. Μπορεῖ μάλιστα νὰ τοῦ δημιουργήσετε καί 
…ψυχικὰ τραύματα! Ὅταν μεγαλώσει θὰ νομίζει πὼς η ζωὴ εἶναι 
μόνο νὰ διατάζεις, ποτὲ ν’ ἀκοῦς.

• Νὰ τσακώνεστε, νὰ βρίζεστε, νὰ προσβάλλετε ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλον μπροστά του χωρὶς ντροπή. (Μὴν ἀνησυχεῖτε, ἔτσι δὲν θὰ 
τοῦ δημιουργήσετε ψυχικὰ τραύματα!). Ἀργότερα, ὅταν παντρευτεῖ, 
θὰ τοῦ φαίνεται φυσικὸ νὰ κάνει τὰ ἴδια.

• Ὅταν ἀρχίσει νὰ μπλέκεται στὰ δίκτυα τοῦ ἐρωτισμοῦ καὶ τῆς 
φιληδονίας, ἐσεῖς κλεῖστε τὰ μάτια σας. Μὴν τοῦ μιλήσετε, μὴν 
τὸ συμβουλέψετε. Ἀφῆστε το νὰ βγάλει τὰ μάτια του, ἀφοῦ “αὐτὸ 
εἶναι φυσιολογικό”.

• Νὰ παίρνετε πάντα τὸ μέρος του μπροστὰ στοὺς δασκάλους καὶ 
τοὺς γείτονες. Μὴν πιστεύετε ποτὲ ὅτι “τὸ ἀγγελούδι σας” μπορεῖ 
νὰ κάνει ἀναποδιὲς καὶ ἀτιμίες. Βρῖστε ἐκείνους ποὺ φιλικὰ καὶ 
καλοπροαίρετα σᾶς ἀναφέρουν κάτι σχετικό. Εἶναι συκοφάντες 
καὶ ζηλιάρηδες.

• Ὅταν θὰ πᾶτε στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα, ὅπου τὸ μάζεψαν 
γιατὶ ἔκλεψε ἡ γιατὶ πῆρε ναρκωτικά, φωνάξτε δυνατὰ μπροστὰ σὲ 
ὅλους ὅτι εἶναι ἕνα παλιόπαιδο, ἕνας ἀλήτης, ὅτι θυσιαστήκατε γιὰ 
τὸ καλό του ἀλλὰ δὲν μπορέσατε ποτὲ νὰ τὸ συμμαζέψετε. Ἔτσι 
ἐσεῖς θὰ βγεῖτε καθαροί.

• Ἑτοιμαστεῖτε γιὰ μία ζωὴ γεμάτη πόνο καὶ τύψεις. Θὰ τὴν 
ἔχετε.
 
 
Βλ. “Μητέρα πρόσεχε!”,ἐκδ. Ἱεράς Μονής Παρακλήτου,Ὡρωπός Ἀττικής 1999
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Εὐγνωμοσύνη

«Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος… 
συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν, αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι ὑπὲρ 

ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν».

Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Μαντζαρίδη                                                     
Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΕΡΓΟ τῶν Ἁγίων μέσα στὸν κόσμο εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὸν κόσμο. Καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρὸς Αὐτοὺς εἶναι 
εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος τοὺς ἐχαρίτωσε καὶ τοὺς 
ἀνέδειξε διακόνους καὶ τῆς ἰδικῆς μας σωτησίας. 

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος κατόρθωσαν μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὴν διδασκαλία 
τους ν’ ἀναδειχθοῦν προπύργια τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρόμαχοι τῆς 
Ὀρθοδοξίας. 

Γι’ αὐτὸ τοὺς τιμοῦμε καὶ τοὺς εὐγνωμονοῦμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί. Καὶ μὲ τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς αὐτοὺς 
τιμοῦμε κι’ εὐγνωμονοῦμε τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος τοὺς ἀνέδειξε 
ὄργανα τῆς Χάριτός Του καὶ κήρυκες τοῦ λόγου Του.

ΟΛΑ, ὅσα κατόρθωσαν οἱ Ἅγιοι, ἦταν ἔργα τοῦ Θεοῦ. Ὄχι 
γιατὶ δὲν ἐργάστηκαν οἱ ἴδιοι. Ὄχι γιατὶ δὲν πρόσφεραν τὸν ἑαυτό 
τους. Ἀλλὰ γιατὶ ἡ οὐσία τῆς ἐργασίας τους ἦταν, ὅτι ἄδειασαν τὸν 
ἑαυτό τους, γιὰ νὰ χωρέσει καὶ νὰ παραμείνει μέσα τους ἡ Χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ φύση τῆς προσφορᾶς τους ἦταν, ὅτι ἄφησαν τὴν 
ὕπαρξή τους νὰ κινηθεῖ ὡς ὄργανο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι 
πραγματοποίησαν σπουδαία κατορθώματα. Καὶ ἦταν σπουδαῖα, 
γιατί, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἔκαναν ἔργα θεϊκά.

«Πάντα τὰ τῶν Ἁγίων κατορθώματα Θεοῦ προδήλως 
ὑπῆρχον χαρίσματα· μηδενὸς τὸ παράπαν ἔχοντος μηδέν, 
ἢ τὸ δοθὲν ἀγαθόν· ὡς παρὰ Δεσπότου τοῦ Θεοῦ πρὸς 

ἀναλογίαν τῆς εὐγνωμοσύνης τε καὶ εὐνοίας τοῦ δεχομένου 
μετρούμενον· κἀκεῖνα μόνα κεκτημένου, ὅσα τῷ Δεσπότῃ 

δωρουμένῳ παρίσταται». 

(Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, 
Κεφάλαια Θεολογικά, 5, 29).



- �� -

Ὅλα τὰ κατορθώματα τῶν Ἁγίων ἦταν χαρίσματα του Θεοῦ. 
Κανεὶς δὲν εἶχε τίποτε περισσότερο, παρὰ τὸ ἀγαθὸ ποὺ τοῦ 
δόθηκε. Καὶ τὸ ἀγαθὸ αὐτὸ δὀθηκε καὶ δίδεται ἀπὸ τὸν Δεσπότη 
Θεὸ ἀνάλογα μὲ τὴν εὐγνωμοσύνη ποὺ δείχνει ὁ ἄνθρωπος 
ἀπέναντί Του. 

*  *  * 
ΣΥΧΝΑ βλέπουμε τὴν εὐγνωμοσύνη ὡς δευτερεῦον στοιχεῖο 

τῆς Χριστανικῆς ζωῆς ἢ ἀκόμα καὶ ὡς ἁπλὸ στοιχεῖο καλῆς 
κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, χωρὶς καμμιὰ ἰδιαίτερη θρησκευτικὴ 
σπουδαιότητα. Γι’ αὐτὸ τὴν παραβλέπουμε καὶ τὴν λησμονοῦμε.

Τὰ πράγματα ὅμως εἶναι τελείως διαφορετικά. Ἡ εὐγνωμοσύνη 
δὲν ἐξαντλεῖται στὸ ἐπίπεδο τῆς καλῆς συμπεριφορᾶς, οὔτε 
τοποθετεῖται στὸ περιθώριο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλὰ βρίσκεται 
στὴν βάση τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἁγιότητας.

Ἡ ἀρετὴ τοῦ πιστοῦ, ὅπως καὶ ἡ ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου, 
εἶναι ἀνάλογη πρὸς τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν Θεό· ἤ, ἡ 
εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι τὸ μέτρο, μὲ τὸ ὁποῖο προσφέρει 
ὁ Θεὸς τὶς δωρεές Του στὸν ἄνθρωπο. 

Καὶ συμβαίνει αὐτό, γιατὶ ἡ εὐγνωμοσύνη εἶναι τὸ μέτρο ποὺ 
προσδιορίζει τὴν χωρητικότητα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς σὲ θεία 
Χάρη. Εἶναι τὸ μέτρο τῆς πίστεως τοῦ ἀνθρώπου· ὅποιος δὲν ἔχει 
εὐγνωμοσύνη, δὲν μπορεῖ νὰ πιστεύει.

Ὅταν ὁ Χριστὸς θεράπευσε τοὺς δέκα λεπροὺς καὶ ἄκουσε τὸ 
εὐχαριστῶ ἀπὸ τὸν ἕνα μόνο, εἶπε : «Δὲν θεραπεύτηκαν καὶ οἱ 
δέκα; Ποῦ εἶναι οἱ ἄλλοι ἐννιά;». Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Κύριος 
δὲν καυτηρίαζε τὴν κακὴ συμπεριφορὰ τῶν ἐννέα, ἀλλὰ τὴν ἀθεΐα 
τους: «Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ» 
(Λουκ. ιζ΄ 18). Δὲν γύρισαν νὰ δοξάσουν τὸ Θεό. 

Καὶ αὐτὸν ποὺ ἦρθε νὰ πεῖ εὐχαριστῶ, δὲν τὸν ἐπαίνεσε γιὰ 
τοὺς καλούς του τρόπους, ἀλλὰ τοῦ εἶπε: «Ἀναστὰς πορεύου· 
ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» (Λουκ. ιζ΄19). Ἡ εὐγνωμοσύνη του 
φανέρωσε τὴν πίστη του. Καὶ ἡ πίστη του τὸν ἔσωσε. 

*  *  * 

ΠΟΣΟ εὐγνώμονες εἴμαστε κι’ ἐμεῖς πρὸς τὸν Θεό;
Πόσο Τὸν εὐχαριστοῦμε, γιατὶ εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ ὄχι ζῶα; 

Χριστιανοὶ καὶ ὄχι ὁπαδοὶ κάποιας ἄλλης θρησκείας; Ὀρθόδοξοι 
καὶ ὄχι κακόδοξοι κ.ο.κ.; Πόσο εὐγνώμονες εἴμαστε γιὰ τοὺς 
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Ἁγίους ποὺ ἀνέδειξε, γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ 
πλῆθος τῶν ἄλλων Ἁγίων καὶ Μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν ποὺ 
ἀγωνίστηκαν καὶ μᾶς παρέδωσαν τὴν Πίστη;

Πόσο εὐγνώμονες εἴμαστε γι’ αὐτὲς καὶ γιὰ τὶς τόσες ἄλλες 
γενικότερες ἢ εἰδικότερες δωρεές Του ἀπέναντί μας; Πόσο 
εὐγνώμονες εἴμαστε γιὰ ὅσα ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε;

Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει τίποτε ἰδικό του. Ὅλα ὅσα ἔχει τὰ ἔλαβε 
ἀπὸ τὸν Θεό. «Τὶ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες», γράφει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος· «εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τὶ καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;» (Α΄ 
Κορινθ. δ΄ 7). 

Κι ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει τίποτε τὸ ἰδικό του, ὑπάρχει 
κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ ἔχει ὡς ἰδικό του· καὶ τὸ κάτι αὐτὸ εἶναι 
ἡ εὐγνωμοσύνη. Αὐτὴ μόνο μπορεῖ νὰ κάνει ἰδικά του καὶ 
πολλὰ ἄλλα πράγματα. Μπορεῖ νὰ κάνει ἰδικά του καὶ ὅλα ὅσα 
τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός: «Κἀκεῖνα μόνα κεκτημένου (τοῦ 
ἀνθρώπου), ὅσα τῷ Δεσπότῃ δωρουμένῳ παρίσταται».

Ὅσα προσφέρουμε μὲ εὐγνωμοσύνη στὸν Θεὸ γίνονται 
ἰδικά μας. Ἐνῶ ὅσα κρατοῦμε ὡς ἰδικά μας, τὰ σφετεριζόμαστε, 
λησμονώντας τὴν κυριότητα τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς τὰ ἐδώρησε. Γιατὶ 
δὲν ὑπάρχει τίποτε ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ τὸ προσφέρουμε στὸν 
Θεὸ καὶ νὰ μὴν εἶναι ἰδικό Του. Οὔτε ἕνας σπόρος σιταριοῦ δὲν 
εἶναι οὐσιαστικὰ ἰδικός μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν προσφέρουμε τὸ 
ψωμὶ καὶ τὸ κρασί, ποὺ γίνονται Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ στὴν Θεία 
Εὐχαριστία, λέμε: «Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν Σοὶ προσφέρομεν». Καὶ αὐτὰ 
τὰ φτωχὰ δῶρα ποὺ προσφέρουμε, εὐλογημένα καὶ ἁγιασμένα, 
γίνονται ἡ πνευματικὴ τροφή μας. 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ Ἱεράρχες ποὺ ὡς φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος 
δὲν παρουσίασαν τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ τὸν Θεὸ μέσα στὸν κόσμο, 
εἶναι πρότυπα εὐγνωμοσύνης.

Ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ κατηύθυνε τὴν πολιτεία καὶ 
τὴν φιλανθρωπία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς 
τὸν Θεὸ ἐνέπνεε τοὺς ἀγῶνες καὶ τὴν θεολογία τοῦ Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου. Ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ χαρακτήριζε 
τὴν παρρησία καὶ τὴν αὐτοθυσία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πού, 
ἐκθρονισμένος καὶ ἐξόριστος, μποροῦσε ν’ ἀντικρύζει τὸν θάνατο, 
λέγοντας: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν».

Τὴν εὐγνωμοσύνη αὐτὴ ποὺ τόσο λησμονοῦμε σήμερα, 
πνιγμένοι κυριολεκτικὰ μέσα στα ἀγαθὰ ποὺ σφετεριζόμαστε 
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ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν δημιουργία Του, καλούμαστε πρωτίστως 
νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ νὰ ζήσουμε, ἂν θέλουμε νὰ ἔχει 
κάποιο ἀντίκρυσμα τὸ χριστιανικό μας ὄνομα καὶ ἡ χριστιανική 
μας Πίστη.  

Βλ. Περιοδικό “ Ὀρθόδοξος Μαρτυρία” Κύπρου, ἀριθ. 41/Φθινόπωρο 1993.      
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Τὸ θαῦμα τῆς μετανοίας.
Βίος τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Ἔζησε στὰ χρόνια ποὺ ἦταν 
αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ὁ μέγας Ἰουστινιανός (527-

565). Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν δώδεκα ἐτῶν ξέφυγε ἀπὸ τὴν ἐποπτεία 
τῶν γονέων της καὶ πῆγε στὴν Ἀλεξάνδρεια, ὅπου ἐπὶ δέκα ἑπτὰ 
χρόνια ἔζησε τὸ βίο τῆς ἀσωτίας καὶ τῆς ἀκολασίας καὶ πολλοὺς 
ἀνθρώπους εἶχε παρασύρει στὴν αἰσχρὴ ἡδονὴ καὶ τὸν ψυχικὸ 
ὄλεθρο. 

Κάποτε βρῆκε ἕνα πλοῖο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια ἐπῆγε στὰ 
Ἱεροσόλυμα. Καὶ ἐκεῖ ἐπιδόθηκε σὲ κάθε εἶδος ἀκολασίας. Τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη πλήθη κόσμου συνέρρεαν στὴν Ἁγία Πόλι, τὴν 14η 
Σεπτεμβρίου, ὅταν γινόταν ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ 
νὰ Τὸν προσκυνήσουν. Ἐπῆγε λοιπὸν καὶ ἡ Ὁσία στὸ  Ναὸ τῆς 
Ἀναστάσεως μαζὶ μὲ ἀκόλαστους καὶ ἀσελγεῖς νέους. Δοκίμασε νὰ 
εἰσέλθη γιὰ νὰ προσκυνήση καὶ αὐτή, ἀλλὰ ἔνοιωσε μιὰ ἐσωτερικὴ 
δύναμι νὰ τὴν ἐμποδίζη. Προσπάθησε καὶ πάλι, καὶ πάλι, τέσσαρες 
φορές. Τίποτε. Ὅλοι ἔμπαιναν καὶ προσκυνοῦσαν, αὐτὴ δὲν 
μποροῦσε οὔτε νὰ εἰσέλθη οὔτε νὰ ἰδῆ. Σὰ νὰ ἦταν καρφωμένη 
στὴν εἴσοδο καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κάνη οὔτε βῆμα ἐμπρός. 

Τότε ἄρχισε νὰ συναισθάνεται ὅτι λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν της 
κωλύεται νὰ εἰσέλθη. Στὴ συνέχεια δάκρυα πλημμύρισαν τὸ 
πρόσωπό της καὶ συναισθήματα μετανοίας τὴν ψυχή της. Ἐκεῖ 
κοντὰ ἦταν μία εἰκόνα τῆς Παναγίας. Τὴν εἶδε καλὰ καὶ εἶπε στὴν 
Κυρία Θεοτόκο, ὅτι, ἂν τὴν ἄφηνε νὰ εἰσέλθη καὶ νὰ προσκυνήση 
τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου, θὰ ἄλλαζε ζωή, στὸ ἑξῆς θὰ διαφύλαττε 
σωφροσύνη καὶ δὲν θὰ μόλυνε πάλι τὸ σῶμα της μὲ ἐπιθυμίες καὶ 
ἡδονές. Ὥρισε κατὰ κάποιον τρόπο τὴν Παναγία σὰν μεσίτρια καὶ 
ἐγγυήτρια πρὸς τὸν Κύριο, γιὰ την τήρηση αὐτῆς τῆς ὑποσχέσεώς 
της.

Καὶ πράγματι ἔνοιωσε ἐλεύθερη. Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δάκρυα 
στὰ μάτια εἰσῆλθε στὸ Ναό, προσκύνησε τὸ Σταυρὸ καὶ ἀπεφάσισε 
νὰ ἀλλάξη ζωὴ καὶ νὰ ἐξιλεώση τὸν Θεὸν μὲ τὴ μετάνοιά της. 
Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Ναὸ ἔφυγε τὴν ἴδια ἡμέρα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, 
διάβηκε τὸν Ἰορδάνη καὶ εἰσῆλθε στὰ ἐνδότερα τῆς ἐρήμου. 
Ἔζησε ἐκεῖ σαράντα ἑπτὰ χρόνια μιὰ ζωὴ ἀσκητική, πολὺ σκληρὴ 
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καὶ ὑπεράνθρωπη, χωρὶς νὰ βλέπη κἂν ἄνθρωπο, μόνο μὲ τὴν 
προσευχή της μιλοῦσε πρὸς τὸν Θεόν. Ἐτήρησε ἔτσι μὲ τὸ πάρα 
πάνω τὴν ὑπόσχεσί της. 

Πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς της ὁ ἀββᾶς Ζωσιμᾶς θέλοντας νὰ 
συναντήση ἄλλους ἀσκητάς, νὰ συζητήση μαζί τους καὶ νὰ 
ἀκούση ἀπὸ αὐτοὺς λόγον Θεοῦ, προχώρησε μέσα στὴν ἔρημο 
καὶ ἐκεῖ, ἀντὶ γιὰ ἀσκητάς, συνάντησε τὴν Ὁσία, ἡ ὁποία τοῦ 
ἐξομολογήθηκε ὅλο τὸ βίο της. Τὸν παρακάλεσε δὲ νὰ τῆς φέρη 
τὰ Ἄχραντα Μυστήρια γιὰ νὰ κοινωνήση. Τοῦτο ἔγινε πράγματι 
τὸ ἑπόμενο ἔτος, τὴν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Ὁ ἀββᾶς 
Ζωσιμᾶς ἐπανῆλθε καὶ τὴν ἄλλη χρονιά, ἀλλὰ βρῆκε τὴν Ὁσία 
νεκρή, ξαπλωμένη στὸ χῶμα καὶ ἕνα σημείωμα δίπλα της ποὺ 
ἔγραφε: «Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, θάψον ὧδε τὸ σῶμα τῆς ἀθλίας Μαρίας. 
Ἀπέθανον τὴν αὐτὴν ἡμέραν καθ’ ἣν ἐκοινώνησα τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων. Εὔχου ὑπὲρ ἐμοῦ». Ὁ ὅσιος Ζωσιμᾶς ἐδάκρυσε. 
Ἀσπάσθηκε τὸ λείψανό της, γονατιστὸς δεήθηκε γιὰ τὴν ψυχή της 
καὶ τὴν ἔθαψε ἐκεῖ μὲ τὸ παμπάλαιο φόρεμά της καὶ τὸ σταυρὸ 
ποὺ εἶχε στὸ στῆθος της. Μάλιστα, λέγεται ὅτι ἕνα λιοντάρι μὲ τὰ 
νύχια του ἔσκαψε τὸν τάφο της. 

Ἡ Ὁσία ἀγωνίσθηκε καὶ ἐξαγιάσθηκε τόσο πολύ, ὥστε 
ὑπερέβηκε τὴν ἀνθρώπινη φύσι μὲ τὴν ἀπάθειά της, ἀφοῦ 
περπατοῦσε ἐπάνω στὰ ὕδατα καὶ τοὺς ποταμοὺς χωρὶς νὰ βυθίζεται 
καί, ὅταν προσευχόταν, ἔστεκε μετέωρη στὸν ἀέρα, χωρὶς νὰ πατᾶ 
στὴ γῆ. Ἀπόκτησε μιὰ ζωὴ ἐπὶ τῆς γῆς ἀγγελικὴ καὶ ὑπεράνθρωπη 
καὶ ἔτσι ἐν εἰρήνη ἔφυγε πρὸς τὸν Κύριο. 

Τὸ θαυμάσιο βίο τῆς Ἁγίας συνέγραψε ὁ Σωφρόνιος 
Ἱεροσολύμων (634-638), τὸν ὁποῖον μεταγλώττισε ἀργότερα 
ὁ Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης, ἐπίσκοπος Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης 
(1577) καὶ τὸν περιέλαβε στὸ βιβλίο του «Θησαυρός», τὸ ὁποῖον 
ἐγνώρισε πολλὲς ἐκδόσεις. 

Πάντως τὶς ἀρχαιότερες πληροφορίες περὶ τῆς Ἁγίας παρέχει 
ὀ βιογράφος Κύριλλος Σκυθοπολίτης, ποὺ ἔζησε τὸν 6ον αἰῶνα, 
στὸ βίο  τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ. Ἐκεῖ ἀναφέρει ὅτι, 
ὅταν πῆγε νὰ ἐπισκεφθῆ τὸν ὅσιο Κυριακό, τοῦ ἔδειξαν τὸν τάφο 
τῆς Ὁσίας καὶ τοῦ ἀφηγήθηκαν τὴν ἱστορία της. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 1η Ἀπριλίου, ἡ  Ὁσία ἑορτάζεται ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία καὶ τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, γιὰ νὰ τονίζεται 
περισσότερο ἡ σημασία καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Μετανοίας, ἀφοῦ 
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εἶναι ἡ περίοδος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, καὶ νὰ προβάλλεται ἡ 
Ὁσία στοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡς ἔξοχο παράδειγμα μετανοίας. 

                                           *   *   * 

Προκαλεῖ ἔκπληξι καὶ θαυμασμὸ ἡ μεταστροφὴ καὶ ὁ νέος 
προσανατολισμὸς τῆς Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Μιὰ ἁμαρτωλὴ 
καὶ διεφθαρμένη στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχὴ γυναίκα αἴφνης 
μεταβάλλεται σὲ σώφρονα, ἀσκήτρια, ὁσία καὶ μεγάλης 
ἀκτινοβολίας Ἁγία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μετάνοια καὶ ἡ μεταβολὴ 
αὐτὴ εἶναι ἕνα ἀληθινὸ θαῦμα. Τὰ μεγαλύτερα θαύματα στὴν 
Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι τόσο οἱ θεραπεῖες ἀσθενῶν,  
οἱ προστασίες χριστιανῶν κ.λ.π. ὅσο οἱ μετάνοιες μεγάλων 
ἁμαρτωλῶν.

Πῶς καὶ πότε γίνονται τέτοια θαύματα; Ποῖοι εἶναι οἱ παράγοντες 
καὶ οἱ προϋποθέσεις;

α) Ὅταν λέμε θαῦμα, αὐτομάτως πάει ὁ νοῦς μας στὴν ἐπέμβασι 
τοῦ Θεοῦ, στὴ θεϊκὴ παρουσία, στὴ θεία Χάρι. Ἑπομένως τὸ θαῦμα 
δὲν μπορεῖ νὰ γίνη χωρὶς τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Θεὸς ὄχι 
μόνο βοηθεῖ, ἀλλὰ καὶ θέλει τὴν μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ. «(Θεός) 
πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἐλθεῖν» (Α΄Τιμ. Β΄4). Σὰν φιλάνθρωπος ποὺ εἶναι μακροθυμεῖ 
καὶ περιμένει πολὺν καιρὸ τὴ μετάνοια κάθε ἁμαρτωλοῦ καὶ 
κάνει ἑορτὴ οὐράνια τὴν ἐπιστροφὴ ὅποιου μετανοεῖ (Λουκ. ιε΄7). 
Εἶναι λοιπὸν ἕτοιμος νὰ βοηθήση, ὅταν ἰδῆ διάθεσι γιὰ μετάνοια. 
Ἑπομένως ὁ παράγων τῆς θείας βοηθείας εἶναι ἐξασφαλισμένος. 
Ἀρκεῖ νὰ πιστεύση ὁ ἁμαρτωλὸς στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, στὴν 
ἀγάπη Του, στὴν συγχωρητικότητά Του, στὸ ἔλεός Του. 

β) Ὁ δεύτερος παράγων εἶναι ἡ θέλησι τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ 
Κύριος σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ καθενός. Τὸ προσκλητήριό 
του γιὰ νὰ προσελκύση ὀπαδοὺς ἀρχίζει μὲ τό «ὅστις θέλει…» 
(Μάρκ. η΄, 34, Ματθ. ιστ΄, 24). Δὲν βιάζει κανέναν. Συνιστᾶ ὅμως 
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ βιάζουμε τὸν ἑαυτό μας. «Ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. ια΄, 
12) . Κι’ ἂν οἱ δυνάμεις μας εἶναι ἀσθενεῖς, ἀρκεῖ ἡ προσπάθεια, 
ἀρκεῖ ἡ εἰλικρίνεια, ἀρκεῖ ἡ ἁγνὴ διάθεσι. Τὰ ἐλλείποντα θὰ τὰ 
ἀναπληρώση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Κάποιος προσευχόταν ὡς ἑξῆς: 
«Κύριε, ἁμαρτωλὸς ἤμουν, ἁμαρτωλὸς εἶμαι, ἀλλὰ ἁμαρτωλὸς 
δὲν θέλω νὰ εἶμαι, βοήθει μου τῇ μετανοίᾳ».
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γ) Ὁ μεγάλος κίνδυνος ὅμως γιὰ νὰ ἀποφασίση καὶ νὰ 
πραγματοποιήση ὁ ἁμαρτωλὸς τὴ μετάνοια εἶναι ἡ ἀπελπισία, ἡ 
ἀπόγνωσι. Ὁ ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνὸς γράφει: « Ἄνθρωπέ 
μου, κακὸ εἶναι βέβαια ποὺ ἁμάρτησες… Ὅμως μετανόησε καὶ ὁ 
Θεὸς δέχεται τὴ μετάνοιά σου, ὅπως δέχθηκε τοῦ ἀσώτου (Λουκ. 
ιε΄, 20), ὅπως δέχθηκε τῆς πόρνης (Λουκ. ζ΄, 47-48). Ἂν οὔτε 
αὐτὸ μπορεῖς νὰ κάνης ἀλλὰ ἀπὸ συνήθεια ἁμαρτάνεις σ’ ἐκεῖνα 
ποὺ δὲν θέλεις, ἔχε τουλάχιστον ταπείνωσι σὰν τὸν τελώνη (Λουκ. 
ιη΄, 13) καὶ αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ τὴ σωτηρία σου. Γιατὶ ἐκεῖνος 
ποὺ ἁμαρτάνει χωρὶς νὰ μετανοῆ ἀλλὰ ποὺ ἀπελπίζεται, δὲν τολμᾶ 
νὰ κατακρίνη ἢ νὰ κατηγορήση κανέναν. Καὶ μ’ ὅλο ποὺ εἶναι 
ὑποχείριος πρὸς τὴν ἁμαρτία, ὡστόσο πάλι ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ 
παρακούει τὸν ἐχθρό, ποὺ τὸν σπρώχνει πρὸς τὴν ἀπόγνωσι, καὶ 
γι’ αὐτὸ εἶναι κάπως μὲ τὸν Θεό, ἂν ἔχη εὐγνωμοσύνη, ὑπομονή, 
φόβο Θεοῦ καὶ δὲν κατακρίνη κανέναν» (Φιλοκ. Γ΄, σ. 73). Ἀλλὰ 
ἀποφάσισε νὰ μετανοήσης γιὰ νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ σωτηρία 
σου. 

δ) Γιὰ νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ μετάνοια πρέπει νὰ 
ἐπακολουθήση καὶ ἡ ἐξομολόγησι τῶν ἁμαρτιῶν ἐνώπιον τοῦ 
πνευματικοῦ πατρὸς καὶ ἡ μετάνοια νὰ εἶναι ἔμπρακτη καὶ συνεχής. 
Γράφει ὁ Ἅγιος Συμεών, ὁ νέος Θεολόγος: «Μὲ τὴ μετάνοια 
γίνεται ἡ ἐξάλειψι τῶν ἁμαρτιῶν. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ χορηγεῖται τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα, ὄχι βέβαια χωρὶς προϋποθέσεις, ἀλλὰ ἀνάλογα μὲ 
τὴν πίστι, τὴ διάθεσι καὶ τὴν ταπείνωσι ἐκείνων ποὺ μετανοοῦν μὲ 
ὅλη τὴν ψυχή τους, κι’  ἀφοῦ λάβουν αὐτοὶ τὴν τέλεια ἄφεσι τῶν 
ἁμαρτιῶν τους ἀπὸ τὸν πνευματικό τους πατέρα. Γι’ αὐτὸ καλὸ εἶναι 
νὰ μετανοοῦμε κάθε ἡμέρα σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου. 
Γιατὶ τό «μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» 
(Ματθ. γ΄, 2) μᾶς δείχνει ὅτι εἶναι ἀπεριόριστη ἡ ἐργασία τῆς 
μετανοίας».  

ε) Ὅμως ἡ σπουδαιότερη προϋπόθεσι γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ κανεὶς 
στὴ μετάνοια εἶναι ἡ ταπείνωσι. Ὁ ταπεινὸς πρῶτον θὰ ἰδῆ καὶ 
θὰ διαπιστώση τὶς ἁμαρτίες του. Δεύτερον θὰ τὶς συναισθανθῆ 
καὶ θὰ νοιώση τὸ βάρος τους. Τρίτον θὰ τὶς ὁμολογήση καὶ θὰ 
τὶς ἐξομολογηθῆ στὸν πνευματικόν του Πατέρα καὶ μὲ τὴ βοήθειά 
του θὰ ἐκζητήση τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Κι’ ὅταν μάθη ὅτι ὁ Θεὸς 
τὶς συγχωρεῖ, ἀπὸ εὐγνωμοσύνη θὰ σεβασθῆ τὶς ἐντολές Του 
καὶ θὰ ἀγαπήση τὴν ἀρετή. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ στάδια θὰ τὰ διαβῆ 



- �� -

εὔκολα, διότι θὰ τὸν συνοδεύη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ σύμφωνα μὲ τὴ 
διαβεβαίωσι τοῦ λόγου Του «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, 
ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Ἰακ. δ΄, 6). Καὶ ἔτσι τὸ θαῦμα τῆς 
μετανοίας καὶ τῆς σωτηρίας συντελεῖται. Ἑκατομμύρια ἁμαρτωλῶν 
διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἔχουν δοκιμάσει αὐτὴ τὴ χαρὰ τῆς 
λυτρώσεως…

       
Βλ. “Κηρύγματα Ἀληθείας καὶ Ζωῆς” τόμ.ΣΤ΄ Πρωτοπρεσβ. Παρασκευᾶ 
Ζωγράφου 
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Εἶναι τιμή μου νὰ ὑπηρετῶ Αὐτὸν πού…

Στὴ Χημεία, Αὐτὸς μετέτρεψε τὸ νερὸ σὲ κρασί..
(Κατὰ Ἰωάννη 2. 1-11)

Στὴ Βιολογία, γεννήθηκε χωρὶς νὰ ἔχει συλληφθεῖ στὴν 
κοιλία τῆς μητέρας Του μὲ τὸν φυσικὸ τρόπο..

(Κατὰ Ματθαῖον 1. 18-25)

Στὴ Φυσική, διέψευσε τὸ νόμο τῆς βαρύτητας, ὅταν περπάτησε 
πάνω στὰ κύματα καὶ ὅταν ἀνελήφθη στοὺς οὐρανούς..

(Κατὰ Μάρκον 6. 49-51 )

Στὴν Οἰκονομία, ἀπέρριψε τὴ θεωρία τῶν Μαθηματικῶν, ὅταν 
τάϊσε 5.000 ἄτομα, ἔχοντας μόνο πέντε ἄρτους καὶ δύο ψάρια καὶ 
στὸ τέλος ἀκόμα περίσσεψαν καὶ δώδεκα κοφίνια γεμάτα..

(Κατὰ Ματθαῖον 14. 17-21)

Στὴν Ἰατρική, θεράπευσε ἀρρώστους, παράλυτους και 
τυφλούς, χωρὶς νὰ τοὺς χορηγήσει κανένα φάρμακο. 

(Κατὰ Ματθαῖον 9.19-22 
& Κατὰ Ἰωάννη 9. 1-15)

Ἡ Ἱστορία μίλησε γιὰ Αὐτὸν πρὶν καὶ μετὰ ἀπό Αὐτόν.

Αὐτὸς εἶναι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ  Ὡμέγα, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

Αὐτός ὀνομάσθηκε Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ἄρχοντας 
Εἰρήνης, Βασιλιὰς τῶν Βασιλιάδων καὶ Κύριος τῶν Κυρίων. 

(Ἠσαΐας 9. 6)

Καθὼς εἶναι γραμμένο στὴν Βίβλο ὅτι κανένας δὲν φτάνει στὸν 
Πατέρα τὸν οὐράνιο παρὰ μονάχα διὰ μέσω Αὐτοῦ. Αὐτὸς εἶναι 
ἡ μόνη ὁδός 

(Κατὰ Ἰωάννη 14.6)

Ἑπομένως.... Ποιὸς εἶναι Αὐτός ?
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Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος... 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Οἱ ὀφθαλμοὶ ποὺ διαβάζουν αὐτό τὸ μήνυμα δὲν θέλουν 
φοβηθεῖ τὸ κακό. 

Τὸ χέρι ποὺ θὰ στείλει αὐτὸ τὸ μήνυμα δὲν ἐργάσθηκε 
ματαίως. 

Τὸ πιὸ Ἰσχυρὸ πρόσωπο στὴν Ἱστορία ὅλου τοῦ κόσμου ἦταν 
ὁ Χριστός. 

Αὐτὸς δὲν εἶχε δούλους καὶ παρόλα αὐτὰ Τὸν καλοῦσαν 
Κύριο. Δὲν εἶχε κανέναν τίτλο σπουδῶν καὶ ὡστόσο Τὸν 
ἀποκαλοῦσαν Διδάσκαλο. 

Δὲν εἶχε φάρμακα, ἀλλὰ Τὸν καλοῦσαν Γιατρὸ ψυχῶν καὶ 
σωμάτων. 

Δὲν εἶχε στρατὸ κι ὅμως οἱ βασιλιάδες τὸν φοβόντουσαν. 

Δὲν νίκησε ποτὲ στρατιωτικὲς μάχες καὶ παρόλα αὐτά 
κατέκτησε τὸν κόσμο. 

Δὲν διέπραξε κάποιο ἔγκλημα κι ὅμως σταυρώθηκε. 

Ἐτάφη καὶ παρόλα αὐτά ζεῖ. 

Εἶναι τιμή μου νὰ ὑπηρετῶ 
Αὐτόν τὸν Ἀρχηγὸ 
ποὺ μᾶς ἀγαπάει.
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ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗ ΖΩΗ

 Εἶναι ἀδίκημα νὰ πειράξεις τὰ αὐγὰ

τῆς θαλάσσιας χελώνας

ἑνὸς σπάνιου εἴδους

  Εἶναι ἀδίκημα νὰ πειράξεις τὰ αὐγὰ 

τοῦ βασιλαητοῦ καὶ εἶναι σωστὸ

 Ὅμως τὸ δικαίωμα ἑνὸς ἀνθρώπινου 

ἐμβρύου στὴ ζωὴ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟ!!!

 Κάθε ἄνθρωπος δὲν εἶναι σπάνιος

                           ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
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 « Η ΕΛΛΑΔΑ 
οὔτε φτιάχνεται, 

οὔτε χάνεται,
ἁπλῶς θὰ σέρνεται »

Ἡ φράση αὐτὴ ἀποδίδεται στὸν Ἰωάννη Μακρυγιάννη. Ὁ 
Μακρυγιάννης, ἐκτὸς ἀπὸ ἰδιοφυὴς στρατηγός, ὑπῆρξε καὶ 

μεγάλος στοχαστής, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ Ἀπομνημονεύματά 
του. Γνώρισε πολὺ καλὰ τὴ νοοτροπία καὶ τὸν τρόπο σκέψης 
καὶ ἀντίδρασης τοῦ Ἕλληνα. Καὶ ἡ Ἱστορία φαίνεται ὅτι τὸν 
δικαιώνει.

Καὶ ἡ Πυθία, ὅμως ἀρκετοὺς αἰῶνες πρίν, εἶπε κάτι παρόμοιο. 
Συγκεκριμένα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνα ὁ πολύπειρος Ἀρκάδας 
στρατηγὸς Φιλοποίμην διέκρινε τὴ διάθεση τοῦ Ρωμαίου ὑπάτου 
Φλαμινίκου γιὰ ἐμπλοκὴ στὰ ἑλληνικὰ πράγματα καὶ κατάλαβε 
πὼς οἱ Ἕλληνες βρίσκονταν μπροστὰ σὲ τεράστιες περιπέτειες. 
Γι’ αὐτό, ἀποφάσισε νὰ συμβουλευτεῖ τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν 
γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Ἡ Πυθία, τότε, τοῦ ἔδωσε τὸν ἑξῆς 
χρησμό: «Ἀσκὸς κλυδωνιζόμενος, μηδέποτε βυθιζόμενος»! Ἡ 
ἱέρεια τῶν Δελφῶν παρομοίασε τὴν Ἑλλάδα μὲ φουσκωμένο 
ἀσκί, στὸ φουρτουνιασμένο πέλαγος, ποὺ κλυδωνίζεται μὲν λόγῳ 
τῶν κυμάτων, ἀλλὰ ποὺ δὲν πρόκειται νὰ βυθιστεῖ ποτέ!

Ἡ ρήση αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸν ἀπόλυτο ὁρισμὸ τῆς Ἐλλάδας, ὁ 
ὁποῖος ἐδῶ καὶ 22 αἰῶνες ἐπιβεβαιώνεται στὸ ἀκέραιο.

Πράγματι, οἱ Ρωμαῖοι, ἐπιβεβαιώνοντας τοὺς φόβους τοῦ 
Φιλοποίμενα, ἦρθαν! Ἦρθαν καὶ οἱ Γότθοι, οἱ Ἄβαροι, οἱ 
Φράγκοι, οἱ Ἄραβες, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Γερμανοί, οἱ Σύμμαχοι. 
Ἦρθαν καὶ προδότες, χρεωκοπίες, μνημόνια! Ἀλλὰ ὁ ἀσκός, σὲ 
πεῖσμα ὅλων αὐτῶν καὶ πολλῶν ἄλλων, «μηδέποτε βυθίζεται».

Πράγματι, ἡ Ἑλλάδα δὲν χάνεται, ἀλλὰ οὔτε καὶ φτιάχνεται. Ἁπλῶς 
σέρνεται. Γιατί; Τὸ ἑξηγεῖ ὁ δικαστὴς Kelly στὸ Ψυχογράφημα τοῦ 
Ἕλληνα, ποὺ ἔγραψε τὸ 1931 καὶ βραβεύτηκε στὴν Οὐάσινγκτον 
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Κόσμος μὲ τὸ πρῶτο βραβεῖο, σὲ διαγωνισμὸ 
σχετικὰ μὲ τὸν καταλληλότερο χαρακτηρισμὸ ἑνὸς λαοῦ:

«Μπροστὰ στὸ δικαστήριο τῆς ἀδέκαστης Ἱστορίας 
ἀποκαλύφθηκε ὁ Ἕλληνας ἐξ’ ἀρχῆς κατώτερος τῶν περιστάσεων, 
ἂν καὶ κατεῖχε τὰ πρωτεῖα ἀπὸ ἄποψη διανοητική. Ὁ Ἕλληνας 
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εἶναι εὐφυέστατος, ἀλλὰ ἀλαζόνας. Δραστήριος, ἀλλὰ ἀμέθοδος. 
Φιλότιμος, ἀλλὰ καὶ γεμάτος προλήψεις. Ἀνυπόμονος, ἀλλὰ καὶ 
πολεμιστής. Ἔκτισε τὸν Παρθενῶνα καὶ τὸν ἄφησε ἀργότερα 
νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἐρείπια. Ἀνέδειξε τὸν Σωκράτη, γιὰ νὰ τὸν 
καταδικάσει νὰ πιεῖ τὸ κώνειο. Θαύμαζε τὸν Θεμιστοκλῆ καὶ τὸν 
ἐξόρισε. Δημιούργησε τὸ Βυζάντιο καὶ τὸ ἄφησε νὰ πέσει στοὺς 
Τούρκους. Ἔκανε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ διακινδύνεψε. 
Κάλεσε τὸν Καποδίστρια καὶ τὸν δολοφόνησε. Δημιούργησε τὸ 
1909 καὶ τὸ λησμόνησε. Τριπλασίασε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐξέθεσε 
στὸν κίνδυνο νὰ τὴ χάσει. Κόβεται τὴ μιὰ στιγμὴ γιὰ τὴν ἀλήθεια 
καὶ τὴν ἄλλη στιγμὴ μισεῖ αὐτὸν ποὺ ἀρνεῖται νὰ ὑπηρετήσει τὸ 
ψέμα. 

Παράδοξο πλάσμα, ἀτίθασο, ἡμίκακο, ἀβέβαιων διαθέσεων, 
σοφόμωρο καὶ ἐγωπαθές. Ἂν θέλετε, θαυμάστε τον. Ἂν προτιμᾶτε, 
λυπηθεῖτε τον. Ἂν μπορεῖτε, ταξινομῆστε τον».

Κωνσταντῖνος Δ. Ρίζος 
Ἐπίτιμος Σχολικὸς 

Σύμβουλος Οἰκονομολόγων 

Βλ. Περιοδικὸ “ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ”  ἀρ. 544  
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Νέος Ποινικὸς Κώδικας: 
Μέχρι καὶ τὸν 9ο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης 

μπορεῖ νὰ γίνει ἔκτρωση!

Ὁ νέος Ποινικὸς Κώδικας (N. 4619/2019), ὁ ὁποῖος τέθηκε 
σὲ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου τοῦ 2019, ἐπέφερε μεταξὺ 

πολλῶν ἄλλων καὶ ὁρισμένες ἀλλαγές, ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἄρθρο 
304 μὲ τίτλο: «διακοπὴ τῆς κύησης», καθὼς καὶ στὸ συναφὲς 
ἄρθρο 305.
   Οἱ ἐν λόγῳ τροποποιήσεις διατηρήθηκαν καὶ μὲ τὴν ἀκόμα 
πιὸ πρόσφατη (Νοέμβριος 2019) προσπάθεια βελτίωσης (;) τοῦ 
Ποινικοῦ Κώδικα (Ν. 4637/2019), καὶ μολονότι εἶναι ἐξαιρετικὰ 
κρίσιμες γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιού, δεν 
ἔχουν γίνει εὐρύτερα γνωστὲς λόγῳ τῆς ἔμφασης ποὺ δόθηκε σὲ 
ἄλλες τροποποιήσεις, ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὴν πολιτική–κομματικὴ 
ἀντιπαράθεση.

Μέχρι πρότινος τὸ ποινικὸ ἀδίκημα τῆς «διακοπῆς τῆς κύησης» 
τιμωροῦνταν, κατὰ τὴν πρώτη (1η) παράγραφο τοῦ ἄρθρου 304, μὲ 
ποινὴ πέντε ἕως εἴκοσι (5–20) χρόνια κάθειρξης, ὡς κακούργημα. 
Μὲ τὴ νέα διάταξη τὸ πλαίσιο ποινῆς τοῦ συγκεκριμένου ἀδικήματος 
περιορίζεται αἰσθητὰ στὰ πέντε ἕως δέκα (5–10) ἔτη. Εἶναι βασικὴ 
ἀρχὴ τοῦ Ποινικῦ Δικαίου, ὅτι τὸ ὕψος τῆς ποινῆς γιὰ κάθε 
ἀδίκημα καθορίζεται ἀπὸ τὸν νομοθέτη βάσει τῆς σπουδαιότητας 
τοῦ ἐννόμου ἀγαθοῦ, τὸ ὁποῖο κάθε ποινικὴ διάταξη ἀποσκοπεῖ 
νὰ προστατεύσει. Διαφορετικῆς βαρύτητας ποινὲς ἐπέρχονται 
στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἰδιοκτησίας, σὲ σχέση μὲ αὐτὰ κατὰ 
τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας ἢ τῆς ζωῆς λόγω τῆς διαφορετικῆς 
ἱεράρχησής τους ὡς, προστατευτέα ἔννομα ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν νομικό 
μας πολιτισμό. Συνεπῶς, ἀπὸ τὴ μεγάλη αὐτὴ διαφοροποίηση 
τοῦ πλαισίου ποινῆς τοῦ ἀδικήματος τῆς «διακοπῆς τῆς κύησης», 
συμπεραίνουμε ὅτι πλέον γιὰ τὸν νομοθέτη ἡ ζωὴ τοῦ ἀγέννητου 
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ἐμβρύου ἔχει ὑποτιμηθεῖ βάναυσα.
Ἀκόμη μεγαλύτερης σημασίας εἶναι ἡ ἐπέκταση τοῦ χρονικοῦ 

ὁρίου γιὰ τὴν μὴ ἄδικη τεχνητὴ διακοπὴ κύησης, μὲ τὴν νέα 
τέταρτη (4η) παράγραφο περίπτωση γ’ τοῦ ἄρθρου 304. Κατὰ τὸ 
προϊσχῦσαν ρυθμιστικὸ καθεστώς, δὲν θεωροῦνταν ἄδικη ἡ πράξη 
τῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης σὲ περίπτωση ποὺ εἶχαν διαπιστωθεῖ 
μὲ τὰ σύγχρονα μέσα προγεννητικῆς διάγνωσης ἐνδείξεις σοβαρῆς 
ἀνωμαλίας τοῦ ἐμβρύου, ποὺ ἐπάγονται τὴ γέννηση παθολογικοῦ 
νεογνοῦ, ἂν δὲν εἶχαν παρέλθει ἕξι (6) μῆνες ἐγκυμοσύνης (24 
ἑβδομάδες). Μὲ τὴ νέα ρύθμιση ἐξαλείφθηκε τὸ χρονικὸ ὅριο τῶν 
ἕξι (6) μηνῶν καί, ἑπομένως, ἡ τεχνητὴ διακοπὴ κύησης, ὑπὸ τὶς 
ἴδιες μὲ τὶς ἀνωτέρω προϋποθέσεις, μπορεῖ νὰ λάβει χώρα μέχρι 
καὶ τὸν ἔνατο (9ο) μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης (ὡς «late-term abortion» 
ἀναφέρεται στὴ διεθνὴ ὁρολογία)!

Τέλος, καταργεῖται πλέον τὸ ἀδίκημα τῆς πρώτης (1ης) 
παραγράφου τοῦ ἄρθρου 305 τοῦ προγενέστερου Ποινικοῦ 
Κώδικα, βάσει τοῦ ὁποίου τιμωροῦνταν μὲ φυλάκιση ἕως δύο 
(2) ἐτῶν, ὅποιος δημόσια ἢ μὲ τὴν κυκλοφορία ἐγγράφων, 
εἰκόνων ἢ παραστάσεων ἀνήγγειλε ἢ διαφήμιζε φάρμακα ἢ ἄλλα 
ἀντικείμενα ἢ ἄλλους τρόπους ὡς κατάλληλους νὰ προκαλέσουν 
τεχνητὴ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης ἢ προσέφερε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο 
ὑπηρεσίες δικές του ἢ ἄλλου  γιὰ τὴν ἐκτέλεση ἢ τὴν ὑποβοήθηση 
τῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης.

Ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ νέος 
Ποινικὸς Κώδικας μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ εἰσήγαγε, ἐπιφέρει μιὰ πιο 
ζοφερή, σὲ σχέση μὲ πρὶν τὴν ἰσχύ του, πραγματικότητα γιὰ τὰ 
ἀγέννητα ἔμβρυα καὶ γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται μία ἐκ βάθρων συζήτηση 
σὲ θεσμικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴν πραγματικὴ νομικὴ προστασία τους.

Στοχασμός, θλῖψις καὶ ἀποτέφρωσις

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 6-11-2019 
ἀναδημοσιεύουμε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε μία Μοναχὴ 
σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν. 

Κύριε Διευθυντά,
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Εἶμαι μία μοναχὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Παταπίου, ποὺ 
ἐπὶ 55 χρόνια τῆς πολύτιμης ζωῆς μου ἀφιέρωσα, γιὰ νὰ ζήσω μία 
ἄλλη ποιότητα ζωῆς. Δὲν ξέρω ἂν τὰ κατάφερα, ὁ Θεὸς γνωρίζει 
- ὅμως, ἔχω μέσα μου μία πληρότητα γιὰ ὅ,τι προσπάθησα.

Μὲ ἔκπληξη εἶδα στὸ «Κ» τῆς Κυριακάτικης «Καθημερινῆς», 
13ης Ὀκτωβρίου, ἀφιέρωμα, καὶ μὲ ἐξώφυλλο μάλιστα, στό 
«ἀρχιτεκτονικὸ θαῦμα», ὅπως τὸ ἀποκαλεῖτε τοῦ πρώτου 
ἀποτεφρωτηρίου στὴν Ἑλλάδα.

Εἶσθε ἕνας ἀξιοπρεπὴς δημοσιογράφος, μὲ παιδεία καὶ σᾶς 
ἐρωτῶ: Αὐτὸ εἶναι τὸ πολιτιστικὸ ἀποκορύφωμα τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου ἢ ὁ ἐξευτελισμός; Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι 
βιομηχανικὸ κατάλοιπο, ποὺ τὸ φτυαρίζεις σὰν ἀπόβλητο. Ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι, ἂν τὸ πιστεύετε, «εἰκόνα καὶ ὁμοίωσις Θεοῦ» καὶ 
ἀξίζει τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀξιοπρέπειας, ἀκόμη καὶ στὸν θάνατό 
του. Πηγαίνετε στὰ ἐνδότερα τοῦ «κοσμήματος» νὰ φρίξετε μὲ 
τὴν ὅλη διαδικασία καὶ νὰ φτύσετε ἀκόμη κὰ τὸ νερὸ ποὺ πίνετε. 
Ἀκόμη καὶ τὸ σκυλί σου τὸ θάβεις στὴν ἄκρη τοῦ κήπου σου, καὶ 
ἔχεις γι’ αὐτὸ δύο δάκρυα.

Λυπηθήκατε τὶς κάποιες χιλιάδες ποὺ ξοδεύουν κάποιοι γι’ 
αὐτὴν τὴν ἀπεχθῆ διαδικασία ἀναζητώντας την ἀλλοῦ. Δὲν ἄκουσα 
νὰ λυπᾶται κανεὶς γιὰ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ δίδονται στὶς ἐκτρώσεις, 
στὴν κραιπάλη, στὰ ναρκωτικά, στά «καλλυντικά», στὴ μόδα, στοὺς 
οἴκους ἀνοχῆς, στοὺς πολέμους, στὴν προσφυγιά, στὶς σφαγές, 
στὶς βρώμικες συναλλαγές, στὴν προσπάθεια κάποιων ἰσχυρῶν, 
γιὰ νὰ εἶναι πιὸ δυστυχισμένος ὁ κόσμος.

Τὶ ὑποκρισία! Ὄχι δική σας, ἀλλὰ αὐτῆς τῆς παραπαίουσας 
κοινωνίας στὴ δύστυχη Ἑλλάδα, ὅπως τὴν κατήντησαν σήμερα. 

Μία χώρα χωρὶς παιδεία, χωρὶς ἠθικὲς ἀξίες, χωρὶς 
ἰδανικά. Ὅ,τι διεστραμμένο καὶ ἀνώμαλλο εἶναι πρόοδος 
στούς «καθυστερημένους» Ἕλληνες χωρὶς Θεό, καὶ κανεὶς δὲν 
διαμαρτύρεται, οὔτε προσμετράει τὸ κόστος· ἡ βία καὶ ἡ ἀναρχία 
εἶναι δημοκρατία καὶ ὁ ἄκρατος ὑλισμὸς θεότης, στὸ τίποτα τῆς 
ὑπάρξεώς μας. 

Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ τόσο ἡ ἄποψίς τους, ἂν καὶ ἀποκρουστική, ὁ 
κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἐκφράζει τὸν ψυχισμό του, 
ὑγιῆ ἢ ἀρρωστημένο, μὲ τὶς πράξεις του. Μὲ ἐνοχλεῖ ἡ ἄποψις, ὅτι 
ἤμασταν ὀπισθοδρομικοὶ καὶ ξαφνικά, ἐπιτέλους προοδεύσαμε 
καὶ γίναμε πολιτισμένοι.
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Ὑπάρχουν στὴ χώρα μας δύο κάστες πολιτῶν, οἱ προοδευτικοὶ 
κουλτουριάρηδες, ποὺ δικαιοῦντο ἐπιδεικτικῆς ἀπόψεως στὰ μέσα 
ἐνημερώσεως, καὶ τὰ ταπεινά «ὑπόλοιπα ἐπικρατείας», ποὺ κάνουν 
τό «λάθος» νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους.

Μὴ ξαναπάει κανεὶς στὸ Ἄουσβιτς, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ γιὰ 
νὰ θυμώσει καὶ νά «φρίξει» μὲ τὰ κρεματόρια τῶν ναζί. Σὲ 70 
χιλιόμετρα μόνο, μπορεῖ νὰ διαβάσει τή «φρικτή» ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητος καὶ νά «μισήσει» τὰ θηρία ποὺ τὴν κατέφαγαν. 
Μόνο 70 χιλιόμετρα τζάμπα! Ἀλλὰ ἐκεῖ στὴ Ριτσώνα δὲν εἶναι 
Ἄουσβιτς, εἶναι «πολιτισμός» στὸ ἀρχιτεκτονικὸ αὐτὸ θαῦμα, δὲν 
εἶναι ναζί, ἔχει καὶ ἀναψυκτήριο, νὰ ξεχάσουν τὸν πόνο τους, 
καὶ τὸν ἑαυτό τους τὸν ἴδιο, ἀφοῦ ξεφορτώθηκαν πανεύκολα τὸν 
νεκρό, δὲν λερώθηκαν κἂν νὰ σκύψουν στὸν τάφο του. Θλῖψις, 
ὀργή, ἀπέχθεια, γιὰ τὸ πῶς κατήντησε τὸ ἔσωθεν τοῦ Ἕλληνα. 

Ὁ Χριστὸς ἀργεῖ! Δὲν χωράει στὴ ζωή μας, μᾶς καθυστερεῖ 
ἀπὸ τὴν κούφια καθημερινότητά μας. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία 
Του δὲν ἀναζητεῖ πελάτες. Ἀγάπη ἀποζητεῖ ἀπὸ καθαρὴ καρδιά, 
«ὅτι Αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησε τὸν κόσμον».

Σᾶς ζητῶ συγγνώμη καὶ εὐχαριστῶ γιὰ τὴ δημοσίευση τῆς 
ἐπιστολῆς μου. 

Δὲν εἶναι ὀργή. Εἶναι θλῖψις γι’ αὐτὴν τὴ θολωμένη δύστυχη 
Ἑλλάδα, ποὺ χαίρεται μόνο γιατὶ ἔμεινε στόν «πολιτισμό» τοῦ 
εὐρώ!   

Πὼς θὰ προετοιμάσουμε τοὺς 
νέους μας γιὰ τὸ 2021

«Πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος»

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Κυριακάτικη Δημοκρατία» 
τῆς 18-11-2019 ἀναδημοσιεύουμε ἐπίκαιρο ἄρθρο 
τοῦ Κων/νου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος.

Τί ξέρουν οἱ νέοι μας γιὰ τὸ 1821; Τί θὰ ἑορτάσουν σὲ 
δύο χρόνια; Εἶναι καθῆκον ὅλων μας, γονέων, συγγενῶν, 
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δασκάλων, ἱερέων, δημοσιογράφων καὶ κάθε ὑπεύθυνου 
πολίτη νὰ βοηθήσουμε τὰ νέα ἀγόρια καὶ κορίτσια νὰ 
μετάσχουν οὐσιαστικὰ στοὺς ἑορτασμοὺς τῶν διακοσίων ἐτῶν 
ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.

Θυμᾶμαι ὅτι, ὅταν ἤμουν μαθητὴς Δημοτικοῦ στὴν 
Θεσσαλονίκη, ἡ ἀείμνηστη μητέρα μου ἀποφάσισε νὰ μοῦ 
ἀγοράσει ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν ρόλο τῶν παιδιῶν καὶ τῶν 
ἐφήβων στὸν μεγάλο ξεσηκωμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ βιβλίο 
ἦταν γραμμένο μὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ μὲ γλαφυρὸ 
ὕφος ἀπὸ τὸν Τάκη Λάππα καὶ   εἶχε τίτλο: «Μικροὶ ἥρωες 
στὸ ’21».

Συγκινήθηκα μὲ τὰ κατορθώματα τῶν ἐφήβων τοῦ 
Μεσολογγίου, ποὺ ὁδηγοῦσαν τὰ πριάρια –πλοιάρια– στὴν 
λιμνοθάλασσα καὶ ἔσπαζαν τὴν πολιορκία· βούρκωσα μὲ 
τὴν θυσία τῶν Ἱερολοχιτῶν τοῦ Ὑψηλάντη στὸ Δραγατσάνι· 
ἐνθουσιάσθηκα μὲ τὴν εὐφυΐα τοῦ νεαροῦ Μοναχοῦ 
Παφνουτίου, ὁ ὁποῖος ἄκουσε κρυφὰ τὰ σχέδια τῶν Τούρκων 
στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλὴμ καὶ μετέφερε πολύτιμες 
πληροφορίες στὸν Γεώργιο Καραϊσκάκη.

Εἶμαι βέβαιος, ὅτι καὶ σήμερα θὰ βροῦν οἱ γονεῖς 
κατάλληλα παιδικὰ βιβλία γιὰ τὸ 1821.

* * *

Γιὰ  τὰ  ὡριμότερα  παιδιὰ  καὶ γιὰ τὶς ἡλικίες Γυμνασίου 
- Λυκείου, προτείνω νὰ φέρουμε τοὺς νέους μας σὲ ἐπαφὴ ἀπ᾿ 
εὐθείας μὲ τὰ πρωτότυπα κείμενα τῆς ἐποχῆς.

Ὑπάρχουν τὰ Ἀπομνημονεύματα τῶν πρωταγωνιστῶν, ὅπως 
τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Κασομούλη, τοῦ 
Φωτάκου, τοῦ Ἰωάννου Φιλήμονος (γιὰ τὴν Φιλικὴ Ἑταιρία) 
καὶ πολλῶν ἄλλων, ποὺ θὰ μεταφέρουν τὰ νέα ἀγόρια καὶ 
κορίτσια στὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς.

Γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὴν νέα γενιὰ νὰ ἀντικρούσει τὴν 
προπαγάνδα τῶν ἀποδομητῶν, μποροῦμε νὰ τῆς χαρίσουμε 
τεκμηριωμένα καὶ καλογραμμένα βιβλία, ὅπως τὴν τρίτομη 
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ἀειμνήστου 
Σαράντου Καργάκου, τὰ βιβλία τοῦ Γεωργίου Κεκαυμένου 
γιὰ τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ καὶ τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, 
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τὰ βιβλία τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ γιὰ  τὸ 1821, γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος σὲ περίοδο αἰχμαλωσίας κ.ἄ. Κλασικὸ 
στὸ εἶδος του εἶναι τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχι- επισκόπου 
Χριστοδούλου γιὰ τὸν Ἅγιο Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη μὲ 
τίτλο: Ὁ Πατριάρχης τῆς ὀδύνης - Γρηγόριος Ε΄. Γιὰ τοὺς 
φοιτητὲς ποὺ ἔχουν ἐρευνητικὰ ἐνδιαφέροντα πολὺ χρήσιμοι 
εἶναι οἱ ἑπτὰ πρὸς τὸ παρόν – τόμοι μὲ τὰ Πρακτικὰ τῶν 
Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
γιὰ τὸ 1821.

Φυσικά, ὅσοι θέλουμε νὰ βοηθήσουμε στὴν ἱστορικὴ 
διαπαιδαγώγηση  τῶν νεωτέρων γενεῶν, πρέπει νὰ 
σχεδιάσουμε ἀπὸ  τώρα ἐπισκέψεις σὲ μουσεῖα, τόπους 
μαχῶν, Μοναστήρια ποὺ εἶχαν ἐθνικὴ δράση, συμμετοχὴ σὲ 
ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ διοργανώσουν οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ 
οἱ Δῆμοι.

Καὶ ἂς μὴν ξεχνοῦμε τὴν παρακαταθήκη τοῦ Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη πρὸς τοὺς μαθητές:

«Πρώτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος»!
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Ὁ Σέρβουλος ἦταν πάμπτωχος. Ζοῦσε μὲ πολλὲς στερήσεις 
καὶ ὑπερβολικὲς δυσκολίες μέσα σὲ μία στοά. Ἀπὸ κάποια 

πολυχρόνια ἀρρώστια εἶχε παραλύσει ὁλόκληρος· δὲν μποροῦσε 
νὰ κινήση οὔτε τὰ χέρια οὔτε τὰ πόδια. Ἡ σωματική του κατάστασις, 
ὅπως καταλαβαίνετε, ἦταν τραγική. 

Ἡ συμπαράστασις ὅμως τῶν χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς του ἦταν 
μεγάλη: δὲν ἔπαυαν νὰ τὸν πλένουν, νὰ τὸν καθαρίζουν ἀπὸ τὶς 
πληγὲς καὶ τὰ κόπρανα, νὰ τὸν ταΐζουν, νὰ τὸν ἀλλάζουν, νὰ τὸν 
περιποιοῦνται, νὰ τοῦ συμπαραστέκωνται μὲ πολλοὺς τρόπους.

Παρὰ τὴν τραγική του κατάστασι, ἦταν πλούσιος στὶς ἀρετὲς 
τῆς ἀγογγύστου ὑπομονῆς, τῆς δοξολογίας πρὸς τὸν Θεό, τῆς 
εὐχαριστίας πρὸς τοὺς χριστιανοὺς γιὰ ὅ,τι τοῦ πρόσφεραν (καὶ γιὰ 
τὴν πλέον μικρὴ ἐξυπηρέτησι ἦταν μὲ τό ‘’εὐχαριστῶ’’ στὸ στόμα), 
τῆς μακροθυμίας, τῆς ἀγάπης, τῆς καλωσύνης, τῆς πνευματικῆς 
ἀνδρείας, καὶ ἰδιαιτέρως πλούσιος στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Γιατί; γιατὶ παρακαλοῦσε πάντοτε τοὺς χριστιανοὺς νὰ τοῦ 
διαβάζουν ἀπὸ τὰ τότε χειρόγραφα τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ τοῦ 
διηγοῦνται τὰ Μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανῶν. Ἔτσι κι αὐτὸς 
μὲ τὴ σειρά του ἀπηύθυνε στοὺς ἐπισκέπτες του καὶ σ’ αὐτοὺς 
ποὺ τὸν περιποιοῦντο λόγους παρακλητικούς, παρηγορητικούς, 
ἐνισχυτικούς, λόγους σωτήριους γιὰ τὴν ψυχή. Καὶ ἔτσι ἀντὶ νὰ 
τὸν παρηγοροῦν, ἀναχωροῦσαν ὅλοι τους ὠφελημένοι…

Προσηύχετο πολὺ ὁ Σέρβουλος καὶ κοινωνοῦσε τακτικὰ τῶν 
Ἀχράντων Μυστηρίων. 

Κάποτε ἔφθασε ὁ καιρὸς ν’ ἀνταμειφθῆ γιὰ τὴν ἰώβειο 
ὑπομονή του στὴ βαρειὰ ἀρρώστια του, στὶς σωματικὲς κακώσεις, 
στοὺς πόνους, στὴν κακοσμία τοῦ σώματος καὶ τῶν πληγῶν, στὴ 
θλῖψι, στὴ φτώχεια… Κατὰ πρῶτον ἐσταμάτησαν  ὅλοι οἱ πόνοι 
καὶ ξαλάφρωσε ὅλο τὸ σῶμα του. Κατάλαβε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα του… 
Παρεκάλεσε ὅλους τοὺς παρευρισκομένους νὰ γονατίσουν καὶ νὰ 
ψάλλουν ὕμνους πρὸς τὸν Θεό, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐξόδου τῆς ψυχῆς 
του ἀπὸ τὸ βασανισμένο σῶμα του. 

Ξαφνικὰ πλημμύρισε ἡ φτωχικὴ καλύβα ἀπὸ οὐράνιους 
ὕμνους… Ὅλοι βουβάθηκαν… Σήκωσε τότε τὰ παράλυτα χέρια 
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του, ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ τὰ σταύρωσε στὸ στῆθος!... 
ἐνῶ συγχρόνως ἀπελευθερώνετο ἡ ψυχή του ἀπὸ τὸ σῶμα. 

Μὲ τὴν ἔξοδο τῆς ψυχῆς, ὁ τόπος γέμισε ἀπὸ παράδοξη καὶ 
γλυκύτατη εὐωδία. Τὸ πρόσωπο τοῦ Σέρβουλου ἔλαμψε σὰν τὸ 
φῶς.

Ἕνας μοναχός, ποὺ ἦταν μάρτυρας ὅλων αὐτῶν, διηγεῖτο 
κατόπιν στὸν Ἅγιο Γρηγόριο μὲ δάκρυα στὰ μάτια καὶ γεμάτος 
συγκίνησι ὅτι, μέχρι ποὺ ἐτάφη τὸ σῶμα τοῦ εὐλογημένου ἐκείνου 
χριστιανοῦ, τοῦ Σέρβουλου, ἡ ἀκατάληπτη καὶ οὐράνια ἐκείνη 
εὐωδία δὲν εἶχε φύγει…

   

Πολλὲς φορὲς ὁ παπα Σάββας ὁ Πνευματικός, ὁ Ἁγιορείτης, 
ἐδαπανᾶτο ὧρες στὸ νὰ μνημονεύη ψυχὲς ζώντων καὶ 

κεκοιμημένων. Αὐτὸ ἔκρυβε κάποιο μυστικό. 
Ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ὅραμα ποὺ εἶχε δεῖ, ὅταν ἀκόμη ἦταν νέος 

ἱερεὺς στὸ Κάθισμα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου: Γιὰ κάποιον Ἄγγελο, 
ποὺ μὲ τὴ μορφὴ ἱερέως ἔπλενε καὶ ἔσβηνε τὰ ἁμαρτήματα “ἐν τῷ 
αἵματι τοῦ Ἀρνίου”.

Στὸ τέλος, πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του, σκέφθηκε πὼς δὲν ἔπρεπε 
νὰ κρατήση μυστικὴ τὴν ἀποκάλυψι. Τὴν κατέγραψε καὶ τὴν ἄφησε 
στὰ χειρόγραφά του. Τὸ 1925 ἀνακατεύοντας τὰ χαρτιά του ὁ 
πατὴρ Ἰωακεὶμ Σπετσιέρης, τὴν βρῆκε καὶ τὴν ἀντέγραψε. Θὰ τὴν 
ἀναφέρουμε ἀκριβῶς ὅπως εἶναι γραμμένη:

Πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας πόθεν παρακινηθεὶς μνημονεύω 
κατ’  ὄνομα καὶ ἐξάγω μερίδας εἰς τὴν Προσκομιδήν,

    εἰς τὰς καθ’  ἑκάστην ἐκτελουμένας Λειτουργίας.
Κατὰ τὸ 1843 ἔτος, ἀπὸ τῶν Ἰβήρων ἤλθομεν εἰς τὴν Μονὴν 

τοῦ Διονυσίου, ἡσυχάζοντες ἄνωθεν τῆς Μονῆς εἰς τὸ Κάθισμα, 
ἔχον Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἡ ὁποία 
ἦτο παλαιὰ καὶ εἶπεν ὁ Γέροντάς μου τῷ Ἡγουμένῳ καὶ τὴν 
ἀνεκαίνισεν ἐκ θεμελίων. 

Καὶ ἦλθεν ὁ ἀρχιερεὺς νὰ τὴν ἐγκαινιάσῃ. Τὸ ἑσπέρας ἦλθεν 
εἷς ἱερομόναχος τῆς Μονῆς καὶ ἔρραψε τὰς ποδιὰς τῆς Θείας 
Τραπέζης καὶ τῆς Προσκομιδῆς καὶ ἔβρασε τὰ μίγματα, τὰ 
ἀπαραίτητα διὰ τὰ ἐγκαίνια. Τὸ πρωΐ, μετὰ τὰ ἐγκαίνια καὶ τὴν 
Λειτουργίαν εἶπε πρὸς τὸν Γέροντά μου: «Παρακαλῶ νὰ δώσης 
μερικὰ ὀνόματα τοῦ παπα-Σάββα, ἐπειδὴ κάμνει κάθε ἡμέραν 
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Λειτουργίαν, νὰ τὰ μνημονεύῃ 40 ἡμέρας εἰς τὴν Προσκομιδήν».  
Καὶ τοῦ εἶπε: «Δῶσε του ὅσα θέλεις». Καὶ ἔγραψεν ὁ ἀρχιερεὺς 
εἰς ἕνα χαρτὶ 62 ὀνόματα καὶ εἰς τὸ τέλος ἔγραψε καὶ ὅσα ἔδωκεν 
ἐλεημοσύνην τὸν παπα Στέφανον.

Καὶ ἀφοῦ τὰ ἐμνημόνευε τὰς 39 ἡμέρας, τὴν ἡμέραν ὅπου θὰ 
ἐγένοντο 40, ἀκουμβῶν εἰς τὸ ἀναλόγιον καὶ περιμένων νὰ ἔλθῃ ὁ 
Γέροντάς μου νὰ πάρω “καιρόν” διὰ νὰ λειτουργήσω, ἀπεκοιμήθην 
καὶ βλέπω εἰς τὸν ὕπνον μου ὅτι ἤμην φορεμένος τὴν Ἱερατικήν 
μου στολὴν ἅπασαν καὶ ἱστάμενος ἔμπροσθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης. 
Καὶ ἦτο ἐπάνω τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὁ Ἅγιος Δίσκος τῆς Θείας 
Λειτουργίας γεμᾶτος μὲ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Βλέπω καὶ ἔρχεται ὁ παπα Στέφανος (ὄχι ἐγώ βέβαια) καὶ 
παίρνει τὸ χαρτὶ ἀπὸ τὴν Προσκομιδὴν καὶ τὴν Λαβίδα καὶ ἦλθεν 
εἰς τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν καὶ βάζει τὸ χαρτί ( μὲ τὰ 62 ὀνόματα) 
ἐπάνω, κοντὰ εἰς τὸν Ἅγιον Δίσκον καὶ βουτᾶ τὴν Λαβίδα εἰς τὸ 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ σβήνει ἕνα ὄνομα. Καὶ πάλιν βουτᾶ καὶ 
σβήνει, ἕως ὅτου ἐτελείωσαν ὅλα καὶ ἐκαθάρισε τὸ χαρτί. 

Ἐξύπνησα κι ἐγὼ καὶ ἦλθεν καὶ ὁ Γέροντάς μου καὶ τῷ εἶπον 
καὶ μοῦ εἶπε: «Δέν σοὶ εἶπα νὰ μὴν πιστεύῃς ὄνειρα;». Καὶ μετὰ τὴν 
Λειτουργίαν μοι εἶπεν: «Ἐσὺ δὲν εἶσαι ἄξιος νὰ συγχωρεθοῦν αἱ 
ἁμαρτίαι ἐκείνων. Μὲ τὴν πίστιν ἔλαβον τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, 
διὰ τοῦτο καὶ σβήνεται τὸ ὄνομα».

Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία ποὺ μνημονεύω τὰ ὀνόματα ὅλων.

   

Ὅταν ἦταν 5 – 6 χρονῶν περίπου, ὁ παπποῦς του, ποὺ ἦταν 
ἱερεύς, πέθανε. Τὸν κήδεψαν τὴν ἑπομένη ἡμέρα καὶ τὴν 

τρίτη ἡμέρα ἔπρεπε νὰ διαβαστοῦν τὰ κόλλυβα πάνω στὸν τάφο.
   Ξεκίνησαν ὅλοι ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πῆγαν στὸ νεκροταφεῖο. Ἦταν 
ἕνα ἡλιόλουστο ἀπόγευμα. Ἔμειναν στὸ σπίτι δύο θεῖες του, γιὰ 
νὰ ἑτοιμάσουν καφέδες καὶ κεράσματα, νὰ τὰ προσφέρουν ὅταν 
θὰ ἐπέστρεφαν οἱ  ὑπόλοιποι συγγενεῖς ἀπὸ τὸ κοιμητήριο. Μαζί 
τους ἔμεινε καὶ ὁ μικρός.
   Ξαφνικά, χτύπησε ἡ κάτω πόρτα τοῦ σπιτιοῦ. Τοῦ λέει μιὰ θειά 
του: 
   --  Πήγαινε, ἀγοράκι μου, νὰ ἀνοίξης τὴν πόρτα, νὰ δῆς ποιὸς 
εἶναι κάτω καὶ χτυπᾶ..
   Κατεβαίνει ὁ μικρὸς καὶ ἀνοίγοντας τὴν πόρτα… ποιὸν βλέπει; 
Τὸν παπποῦ του, τὸν παπᾶ βλέπει! Ὁλοζώντανον!
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   --  Μπά, παπποῦ, πῶς βρέθηκες ἐδῶ; Καλά, ἐσὺ δὲν πέθανες; εἶπε 
ὁ μικρὸς μὲ ὅλη τὴν παιδικὴ ἀφέλεια. Καὶ πῶς ἔγινες μούσκεμα 
ἔτσι;
   Ἀπὸ πάνω, ἀπὸ τὸ καλυμμαύχι, μέχρι κάτω, ὁ ἱερεὺς σὰν νὰ εἶχε 
βγῆ ἀπὸ τὸ νερό, τόσο μούσκεμα ἦταν. Ἔσταζαν τὰ νερά, ἔτρεχαν 
καὶ ἔπεφταν κάτω στὸ ξύλινο πάτωμα…
   --  Πώ, πώ! Πῶς ἔγινες ἔτσι μούσκεμα! Καλά, ἔξω δὲν βρέχει, 
ἐσὺ πῶς ἔγινες μούσκεμα;
   --  Ἄκουσε ἐδῶ, νὰ δῆς, ἀγοράκι μου! Αὐτὰ δὲν εἶναι νερὰ 
ἀπὸ βροχή. Αὐτὰ εἶναι ἱδρῶτας ἀγωνίας!... Εἶναι τώρα μόλις 
τρεῖς ἡμέρες ποὺ περνοῦσα ἀπὸ τὰ τελώνια… Νὰ τὰ πῆς αὐτὰ στὴ 
γιαγιά, στοὺς θείους καὶ στὶς θεῖες, στὸν μπαμπᾶ καὶ στὴ μαμὰ 
καὶ σ’ ὅλους τοὺς ἄλλους, ὅτι τρεῖς ἡμέρες περνοῦσα τελώνια! 
Ἀπὸ τὴν ἀγωνία μου εἶναι αὐτὰ τὰ νερά!... Τώρα λυτρώθηκα, τώρα 
γλίτωσα, τώρα, ἀγοράκι μου, σώθηκα! Ὅταν γυρίσουν, νὰ τοὺς 
πῆς νὰ σκύψουν καὶ νὰ γλύψουν αὐτὰ τὰ νερά, ποὺ ἔμειναν κάτω, 
γιατὶ εἶναι ἱδρῶτας ἀγωνίας. Ἔτσι θὰ πεισθοῦν ὅλοι τους ὅτι σοῦ 
μίλησα…
   Καὶ ἐξαφανίστηκε! Ξανανοίγει ὁ μικρὸς τὴν πόρτα γιὰ νὰ κοιτάξη 
ἔξω, νὰ δῆ ποῦ εἶναι ὁ παπποῦς, ποῦ πῆγε, δὲν ὑπῆρχε παπποῦς! 
   Ἦρθαν οἱ δικοί του…, καὶ πράγματι ὑπῆρχε μιὰ λίμνη ἀπὸ 
νερὰ κάτω, ὅπως ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ ράσα τοῦ ἱερέως, ἀπὸ τὰ γένεια 
του καὶ ἀπὸ τὸ πετραχῆλι του. Τὰ διηγήθηκε ὁ μικρὸς καὶ δὲν 
τὸν πίστεψαν. Ἀλλὰ, ὅταν ἔσκυψαν καὶ ἔγλυφαν τὰ νερά, τότε 
πείσθηκαν. Ἦταν ἁλμυρά! Γιατὶ καὶ ὁ ἱδρῶτας εἶναι ἁλμυρός…

   

Τὸ ἔτος 1979, τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
ἔκανα ἕνα κήρυγμα στὸν Ἅγιο Βασίλειο Πειραιῶς, ἐξ’  ἀφορμῆς 

τῆς ἑορτῆς τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, περὶ μετανοίας.
Ἀναφέρθηκα στὶς διάφορες κατηγορίες μετανοούντων καὶ στὴν 

ἐξομολόγησι, ποὺ γινόταν δημόσια τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς 
τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα στὶς Κατακόμβες καὶ στοὺς τότε Ἱεροὺς 
Ναούς.

Ἕνας ἐκκλησιαζόμενος χριστιανός, γύρω στὴν ἡλικία τῶν 60 
ἐτῶν, εἶχε ἕνα μεγάλο πάθος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο – καὶ στὴν ἡλικία αὐτή 
– δὲν μποροῦσε νὰ ἀπαλλαγῆ καὶ ἔτσι ἐστερεῖτο τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων.

Τὴν ἑπομένη Κυριακή, ποὺ ἦταν τῶν Βαΐων, εἴχαμε ἀρχιερατικὴ 
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Θεία Λειτουργία. Ὅταν σὺν Θεῷ φθάσαμε στὸ τέλος καὶ σταθήκαμε 
ὅλοι οἱ ἱερεῖς μπροστὰ στὴν Ὡραία Πύλη γιὰ να γίνη ἡ Ἀπόλυσις, 
τοῦ διακόνου λέγοντος “τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν” καὶ καθὼς ὁ 
Μητροπολίτης θὰ ἄρχιζε τὴν Ἀπόλυσι μὲ τό “Εὐλογία Κυρίου καὶ 
ἔλεος Αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ’  ἡμᾶς…”, πάνω ἀπὸ τὸν δεσποτικὸ θρόνο 
ἀκούσαμε μιὰ δυνατὴ φωνὴ ἑνὸς χριστιανοῦ… Ἦταν ο χριστιανὸς 
ποὺ σᾶς εἶπα, μὲ τὸ μεγάλο πάθος. 

Πάνω ἀπὸ τὸν δεσποτικὸ θρόνο λοιπόν, φώναξε δυνατὰ δυὸ 
φορές: «Εἶμαι τέτοιος… εἶμαι τέτοιος…». Καὶ εἶπε τὸ πάθος του.  
Μπροστὰ στὸν κατάμεστο ἀπὸ χριστιανοὺς Ναὸ ὡμολόγησε τὸ 
πάθος του!

Ὅλοι μας ἐκπλαγήκαμε, μείναμε ἄφωνοι. Ὁ δεσπότης ὅμως 
δὲν τά ’ χασε, συνέχισε καὶ τελείωσε τὴν Ἀπόλυσι.

Ποιὸ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ὁμολογίας; Ὅπως μοῦ ἔλεγε ὁ 
ἴδιος κατόπιν, ἔφυγε ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ σώματός του ἕνας βράχος, 
ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὸ πάθος του μιὰ γιὰ πάντα καὶ στὴν πρώτη του 
Θεία Κοινωνία εἶχε πανηγύρι.

   

Στὴ Μονὴ Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ζοῦσε ὁ πατὴρ Ἀγάπιος, 
ὁ μοναχός. Ὅταν ἦταν ἀκόμη στὴ Γαλλία, ζοῦσε ζωὴ ἔκλυτη, 

γεμάτη ἀσωτία… Ἤταν οἰκοδόμος στὸ ἐπάγγελμα καὶ λεγόταν 
Ἀντώνιος. 

(Προσέξτε νὰ δῆτε πῶς κατηχήθηκε στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ 
τὴν ἁγία… Ὄχι ὅτι δὲν ἦταν χριστιανός, ἀλλὰ εἶχε ἀνάγκη 
ἐπανευαγγελισμοῦ).

Μιὰ νύχτα λοιπὸν στὸν ὕπνο του, τοῦ παρουσιάζεται ἕνας 
νεαρὸς τσοπάνης καὶ τοῦ λέγει:

-- Εἶμαι ὁ Δημήτριος ἀπὸ τὸ χωριό σου… Μὲ θυμᾶσαι; Πρόσεχε 
νὰ μὴν ξαναμαρτήσης κι ἐγὼ θὰ σὲ προστατεύω! 

Ξύπνησε αὐτὸς καὶ ἀναρωτιόταν:
-- Ποιὸς νὰ ἦταν ἄραγε; Ποιὸς Δημήτρης τσοπάνης!!!
Δὲν μποροῦσε νὰ τὸν βρῆ. 
Τὴν ἄλλη ἡμέρα, ἐνῶ ἐργαζόταν, ἔπεσε ἀπὸ μιὰ σκαλωσιὰ ἑπτὰ 

ὀρόφων καὶ σώθηκε, χωρὶς ἀμυχή!  Ὅλοι (Γάλλοι καὶ Ἕλληνες) 
τοῦ ἔλεγαν:  “Ἅγιο εἶχες, γιὰ νὰ σωθῆς ἀπὸ τόσο ὕψος!”

Ἐνθυμούμενος τὸ ὄνειρο μὲ τὸν Δημήτριο κατάλαβε ὅτι τὸν 
ἔσωσε ὁ Ἅγιος Δημήτριος. Καὶ ἔγινε ὁ προστάτης του. Ἡ Ἐκκλησία 
τοῦ χωριοῦ του ἦταν ὁ Ἅγιος Δημήτριος).
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Ἀπὸ τότε ἄρχισε προσεκτικὴ ζωή, χωρὶς ἁμαρτίες, καὶ πήγαινε 
κάθε Κυριακὴ στὴ Ἐκκλησία. Ἀπὸ ἕναν Ἕλληνα φίλο του ράφτη 
ἔμαθε μερικὲς προσευχὲς καὶ τὶς ἔλεγε. 

Ἕνα πρωινὸ ποὺ ἔκανε προσευχή, παρουσιάζεται ὁ ἴδιος νέος 
μπροστά του, ὁ Ἅγιος Δημήτριος! Καὶ τὸν ρώτησε:

-- Τὶ προσευχὴ κάνεις;
--Ἅγιος ὁ Θεός…, Παναγία Τριάς…, Πάτερ ἡμῶν…, 

ἀπάντησε.
-- Ἄ, πολὺ καλά. Ἀλλὰ θέλω νὰ μάθης, τοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος, καὶ 

τὸ “Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς…”.
-- Μά, Κύριε, τοῦ λέει, αὐτὸ δὲν τὸ ξέρω… Πῶς θὰ τὸ μάθω;
-- Ἄκουσέ με… καὶ μάθε το. Καὶ ἄρχισε νὰ τὸ ψάλη μελωδικότατα 

ὁ Ἅγιος. 
Ἔμεινε ἄφωνος ὁ Ἀντώνιος, γεμάτος δέος καὶ θαυμασμό. 

Πρόβαλε ὅμως ἀντιρρήσεις, ἐπειδὴ ἦταν ἀμαθὴς καὶ 
ἀγράμματος. 

-- Πῶς θὰ τὸ μάθω ἐγὼ αὐτό; Δὲν μπορῶ!
-- Θὰ σοῦ τὸ ξαναπῶ.
Πάλι εἶχε ἀντιρρήσεις ὁ κυρ Ἀντώνης.
-- Τότε, θὰ πᾶς στὸν ράφτη, τὸν φίλο σου, τὸν ψάλλει καὶ στὴν 

Ἐκκλησία, κι αὐτὸς θὰ σοῦ τὸ μάθη.
Καὶ ἔγινε ἄφαντος!
Σκεπτικὸς τότε ο Ἀντώνιος, πῆγε, βρῆκε τὸν φίλο του τὸν ράφτη 

καὶ τοῦ φανέρωσε τὴν ὀπτασία καὶ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἁγίου. Ὅταν 
ἄκουσε αὐτὰ ὁ φίλος του ἐξεπλάγη. Ἐπειδὴ ὅμως εἶχε ἐκείνη τὴν 
ὥρα ἐργασία στὸ ραφεῖο, τοῦ εἶπε νὰ πάη τὸ ἀπόγευμα. Ἦρθε 
πράγματι ὁ Ἀντώνιος τὸ ἀπόγευμα, τοῦ τὸ ἔψαλε πολλὲς φορές, 
τὸ ἔγραψε καὶ σὲ χαρτί, γιὰ νὰ τὸ μάθη. Τότε κάποια στιγμὴ 
φωτίστηκε ὁ ράφτης καὶ τοῦ λέει:

-- Κυρ Ἀντώνη παράτησέ τα,  φίλε μου, ὅλα. Ὁ Θεὸς σὲ 
προορίζει γιὰ ἄλλη ζωή. Μάζεψέ τα καὶ φύγε τώρα καὶ πήγαινε ἢ 
στὰ Ἱεροσόλυμα ἢ στὸ Ἅγιον Ὄρος…

(Αὐτὰ τὰ διηγεῖτο στὸν πατέρα Λάζαρο τὸν Διονυσιάτη τὸ 1954, 
ὅταν ἦταν ἄρρωστος καὶ τὸν διακονοῦσε στὴν ἀσθένειά του). 

-- Ἀπὸ τότε κι ἐγώ, πάτερ Λάζαρε, ἄρχισα νὰ σκέπτωμαι νὰ 
παρατήσω τὸν κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτωλὴ ζωὴ ποὺ περνοῦσα μὲ τὶς 
γυναῖκες καὶ τὰ μεθύσια καὶ τὰ ἄλλα, ὅπως τὰ ξέρεις, καὶ οὕτω 
πως, νὰ μὴν τὰ πολυλογῶ, τὰ ξεπούλησα ὅ,τι εἶχα καὶ ἦλθα ἐδῶ 
στὸ Ἅγιον Ὄρος.
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-- Ἄ, εὖγε σου, τοῦ λέει ὁ πατὴρ Λάζαρος. Εἶσαι ἀξιέπαινος. 
Ἔδωκες μία μεγάλη πληγὴ στὸν διάβολο σὲ τέτοια ἡλικία, ποὺ 
γλύτωσες ἀπὸ τὶς μαγγανεῖες του. 

Τότε ποὺ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο ὁ κυρ Ἀντώνης καὶ πῆγε 
στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἔγινε ὁ μοναχὸς Ἀγάπιος, ἦταν ἡλικίας 
περίπου πενήντα ἐτῶν.

   

Τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας ἔλεγε στὸν μοναχὸ ποὺ θὰ 
τὸν βοηθοῦσε καὶ θὰ ἔκανε τὸν ψάλτη, νὰ μένη στὸ μικρὸ 

διάδρομο, ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ λέη τό “Κύριε, 
ἐλέησον”, γιὰ νὰ νιώθη τελείως μόνος του ( ὁ παπα Τύχων) καὶ νὰ 
κινῆται ἄνετα στὴν προσευχή του. 

Μὲ τὰ λίγα Ἑλληνικὰ ποὺ ἤξερε, ἔλεγε:
-- Τὴν ὥρα τοῦ Χερουβικοῦ, Φύλακας Ἄγγελος ἀνεβάσει… 

Μισὴ ὥρα, μία ὥρα, δὲν ξέρω… Ἄγγελος πάλι κατεβάσει… 
Καταλάβαινε τότε, μόλις συνερχόταν ὁ ἅγιος αὐτὸς Λειτουργός, 

ὅτι βρισκόταν στὴ μέση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἔπρεπε νὰ 
συνεχίση. Κι ἔλεγε:

-- Πώ, πώ! Ἐγὼ λειτουργήσει… ἐγὼ λειτουργήσει… πώ, πώ!
Πολλὲς φορὲς τὸν ρωτοῦσαν:
-- Γέροντα, τὶ ἔβλεπες, τὶ ἄκουγες τόση ὥρα;
Κι ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε ταπεινά:
-- Χερουβείμ, Σεραφείμ, πολλά – πολλά, δοξολογοῦσε Θεὸ 

Τριαδικό… Πώ, πώ! 
Καὶ κατέβαζε τὸ κεφαλάκι του συντετριμμένος καὶ κλαίγοντας.
Κάποτε τὸν εἶχε ἐπισκεφθῆ ὀ π. Θεόκλητος Διονυσιάτης. 

Ἐπειδὴ ἡ πόρτα τοῦ παπα Τύχωνα ἦταν κλειστὴ καὶ ἀπὸ τὸν Ναὸ 
ἀκούγονταν γλυκιὲς ψαλμωδίες, δὲν θέλησε νὰ ἐνοχλήση μὲ τὸ 
χτύπημα τῆς πόρτας, ἀλλὰ περίμενε νὰ τελειώσουν, γιατὶ νόμιζε 
ὅτι βρίσκονται στό “Κοινωνικό”. Σὲ λίγο βγαίνει ὁ παπα Τύχων 
καὶ ἀνοίγει τὴν πόρτα. Ὅταν μπῆκε ὁ π. Θεόκλητος, δὲν βρῆκε 
κανέναν ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παπα Τύχωνα. Τότε κατάλαβε ὅτι οἱ 
ψαλμωδίες ἐκεῖνες ἦταν ἀγγελικές.

   

Πολλὲς φορὲς στὴ Θεία Λειτουργία ὁ παπα Σάββας ὁ 
Πνευματικός, ὁ Ἁγιορείτης, εἴτε στὸν Χερουβικὸ ὕμνο, εἴτε 

στὸ “Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ…” χτυποῦσε τὸ 
στῆθος του καὶ ἔκλαιγε μὲ ποταμοὺς δακρύων. Ὁπωσδήποτε τὰ 
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διορατικά του μάτια θὰ ἔβλεπαν τοὺς Ἀγγέλους νὰ παρίστανται μὲ 
δέος μπροστὰ στὸ Αἱμόφυρτο καὶ Ἐσφαγμένο Ἀρνίο. 

Ὅταν λειτουργοῦσε, διηγοῦνται, πολλὲς φορὲς στὸν Χερουβικὸ 
ὕμνο περιέπιπτε σὲ ἔκστασι, ἀτένιζε τὰ Χερουβεὶμ καὶ ἄκουγε 
τὸν Τρισάγιο Ὕμνο καὶ τό “ἀλληλούϊα”. Οἱ μοναχοί-ψαλτάδες 
ἀπ’ ἔξω μὲ ἱερὸ δέος περίμεναν ἀρκετὴ ὥρα, γιὰ νὰ συνέλθῃ ὁ 
λειτουργὸς ἀπὸ τὴν θεία “ἁρπαγή”. Ἀγγελικὲς καὶ παραδεισένιες 
ὧρες λειτουργικῆς ζωῆς… Χαρὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονταν σὲ 
κείνη τὴ Θεία Λειτουργία!

Σ’  αὐτὰ τὰ πλαίσια ἐκινεῖτο ἡ λειτουργικὴ ζωὴ τοῦ παπα Σάββα 
τοῦ Πνευματικοῦ. Ζωὴ γεμάτη συγκλονισμούς, δάκρυα, ἀγγελικὰ 
σκιρτήματα, ἐκστάσεις καὶ θεῖες “ἁρπαγές”.

Κάθε φορὰ ποὺ ἱερουργοῦσε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, 
μονολογοῦσε δυνατά: “Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος, ὡς φοβερὸς ὁ 
τόπος οὗτος!”. Ὅλη ἡ Ἁγία Τράπεζα ἦταν μιά “φλεγομένη βάτος 
ἀλλὰ μὴ κατακαιομένη”. Φοβερὸς ὁ τόπος… ὁ τόπος τοῦ Θεοῦ!

   

Ἕνας παπα –καλόγερος, ὅπως μοῦ διηγοῦντο πρὸ πολλῶν ἐτῶν 
στὸ Ἅγιον Ὄρος, μελετοῦσε καὶ ρουφοῦσε κυριολεκτικὰ τὶς 

διηγήσεις ἁγίων Ἁγιορειτῶν πατέρων. Ἔτσι ἄρχισε νὰ λειτουργῆ 
κάθε μέρα στὸ ἀπέριτο ἐκκλησάκι τοῦ κελλιοῦ του. 

Ἀπὸ δὲ τὸν Χερουβικὸ ὕμνο καὶ μετά, ἔβρεχε τὸ δάπεδο τοῦ 
Ἁγίου Βήματος μὲ ποταμοὺς δακρύων. Γινόταν λάσπη τὸ ἔδαφος. 
Πολλὲς φορὲς τοῦ ἦταν ἀδύνατον ἀπὸ τὴν πολλὴ κατάνυξι νὰ 
σηκώση τὰ Τίμια Δῶρα, γιὰ νὰ κάνη τὴν Μεγάλη Εἴσοδο. Τὰ 
ἄμφιά του – τὸ φαιλόνι του μπροστά, τὸ πετραχηλάκι καὶ τὸ στιχάρι 
του - ἐγίνοντο μούσκεμα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν δακρύων. 

Ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ ἀποκτᾶ μία παράξενη συντριβή… Μιὰ 
συντριβή, ποὺ ὡς ταπεινὸν φρόνημα… ταπεινὴ ἔγινε ἡ κίνησις, 
ταπεινὸς ὁ λόγος, ταπεινὸς ὁ τρόπος, ταπεινὴ ἡ συναναστροφή, 
…ὅλα - ἐπεκτείνετο καὶ πρὸς τοὺς γύρω… Οἱ μοναχοὶ τῶν γύρω 
Σκήτεων, ἀκόμα καὶ οἱ κοσμικοί, ἔβλεπαν μπροστά τους διαρκῶς 
ἕναν συντετριμμένον παππούλη. Ἡ θέα αὐτὴ καὶ ἡ ὄψις του ἦταν 
γιὰ ὅλους πάρα πολὺ ὠφέλιμη. Ὅλοι ἐδιδάσκοντο σιωπηλὰ τὴν 
ταπείνωσι. Ἦταν ἢ δὲν ἦταν ἕνας Ὑπεράγγελος;    

Βλ.“Ἐμπειρίες κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία”,Πρωτοπρ. π. Στεφάνου 
Ἀναγνωστοπούλου



- �� -

     

Ἕνα ἀκόμη θλιβερὸ βῆμα 
στὸν νεοεποχίτικο κατήφορο

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορα Ἱστορίας

Ἡ Νέα Ἐποχή εἶναι ἐδῶ. Καί, ὅσο περνάει ὁ καιρός, ἔρχεται ὅλο 
καὶ πιὸ κοντά μας. Δὲν εἶναι μόνο ὅσα γίνονται μὲ τὴ δῆθεν 

πανδημία, (ποὺ στὴν πραγματικότητα μόνο οἱ τυφλοὶ δὲν μποροῦν 
νὰ δοῦν πὼς ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία μεγάλη πρόβα καὶ μία ἀπόπειρα 
περαιτέρω προώθησης τοῦ νεοταξικοῦ σχεδίου γιὰ παγκόσμιο 
ἔλεγχο). Οὔτε εἶναι μόνο ὅσα λέγονται ἀπὸ τὰ φερέφωνα τῆς 
συμμορίας, ποὺ κυβερνᾶ τὸν πλανήτη καὶ ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους 
λακέδες τους, γιὰ ὑποχρεωτικοὺς ἐμβολιασμούς, τσιπάκια ἢ τὴν 
ἀνάγκη παγκόσμιας διακυβέρνησης (πάντοτε ἐννοεῖται «γιὰ τὸ 
καλό μας»). Εἶναι καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ θρησκευτικὸ συγχρωτισμὸ 
καὶ συντονισμό, ποὺ ἤδη πλασάρεται ὡς ἐπιτακτική, γιὰ τὴν 
πνευματικὴ δῆθεν ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας. Ἡ πορεία πρὸς 
τὴν παγκόσμια Πανθρησκεία ἄλλωστε ἔχει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια 
δρομολογηθεῖ, ἦρθε ἁπλῶς ἡ ὥρα – λόγω τῆς ἀστάθειας ποὺ θὰ 
φέρει ὁ φόβος καὶ ἡ ἐπικείμενη κοινωνικοοικονομικὴ ἐξαθλίωση 
(ὡς ὁρατὸ ἐπίχειρο τῆς «πανδημίας» καὶ τῶν μέτρων ἐγκλεισμοῦ),  
νὰ τρέξουν μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τὰ πράγματα.

Τὸ πλῆγμα ποὺ ἐπιχειρήθηκε στὴν Ὀρθόδοξη λατρεία ἐν 
μέσῳ Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ Μ. Ἑβδομάδας καὶ ποὺ ἦταν παντοῦ 
ἀποτελεσματικό (ἀλλοῦ περισσότερο, ἀλλοῦ λιγότερο, ἐνῶ στὴν 
πατρίδα μας δυστυχῶς ὁλοκληρωτικά), ἀποτελεῖ βασικὸ μέρος 
αὐτῆς τῆς πορείας (καὶ φυσικὰ ἐννοεῖται,  ὅτι τὸ ἄθλιο «μέτρο» 
τῶν κλειδωμένων ναῶν, ἀκόμη κι ἂν κάποια στιγμὴ ἀρθεῖ, θὰ 
ἐπανέλθει, ὅποτε «κριθεῖ» ἀπαραίτητο). Ταυτόχρονα ὅμως βέβαια 
ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ παγκοσμίως αὐτὴ τὴ στιγμή, ἀποτελεῖ 
μιᾶς πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ κλιμάκωση τῶν συμπροσευχῶν 
καὶ τῶν συγκρητιστικῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων μὲ σκοπὸ τὴν 
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ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τοῦ… κορωνοϊοῦ, ὡς δῆθεν 
κοινοῦ παγκόσμιου ἐχθροῦ (αὔριο θὰ εἶναι ἡ πεῖνα, μεθαύριο 
κάποιος ἄλλος ἰός, μετὰ ἡ παγκόσμια εἰρήνη ποὺ θὰ κινδυνεύει, 
ἔπειτα κάτι ἄλλο κ.ο.κ).

Μία τέτοια ἐκδήλωση εἴδαμε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν στὰ 
Ἱεροσόλυμα. Στὴν καρδιὰ τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἐκεῖ συγκεντρώθηκαν 
λοιπόν, στὴν ταράτσα τοῦ ξενοδοχείου King David, οἱ ἐκπρόσωποι 
ὅλων τῶν θρησκειῶν τοῦ Ισραήλ, ἔπειτα ἀπὸ πρωτοβουλία 
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν (καὶ σὲ 
συνεργασία μὲ τὸ Ἰσραηλινὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν). Καί – 
στραμμένοι πρὸς τὸ Τεῖχος τῶν Δακρύων – συμπροσευχήθηκαν 
μὲ ἀφορμὴ τὸν κορωνοϊό, σὲ μία μοναδικὴ καὶ ιστορικὴ στιγμή, 
ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ραβῖνος Ντέϊβιντ Ρόζεν στὸ βίντεο ποὺ 
ἐπισυνάπτεται πιὸ κάτω (στὸ ὁποῖο μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ στιγμιότυπα 
τῆς συμπροσευχῆς). Ἀνάμεσά τους, δυστυχῶς, καὶ ὁ ἡμέτερος 
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, ἐνῶ μετεῖχαν ἀκόμη ὁ 
Ἀρχιραβῖνος τοῦ Ἰσραὴλ Σεφάρντι (μαζὶ καὶ μὲ ἄλλους ραβίνους, 
καθὼς καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ Μεγάλου Ραβινικοῦ Δικαστηρίου), 
ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Πιερμπατίστα, ὁ Ἰμάμης 
Σεῒχ Γκαμὰλ Ἐλ Οὐμπρά, ὁ Ἰμάμης Σεῒχ Ἄγκελ Ἀλ-Ἀτρὰς καὶ ὁ 
πνευματικὸς ἡγέτης τῶν Δρούζων τῆς Γαλιλαίας Σεῒχ Μοουάφακ 
Ταρίφ.

Ὅσο γιὰ τὰ λόγια τῆς κοινῆς προσευχῆς ὅλων αὐτῶν (ποὺ 
τὴ συνέγραψε καὶ τὴν ἐκφώνησε ὁ Ἰσραηλίτης Ἀρχιραβῖνος), 
καμαρῶστε ἕνα μικρὸ τμῆμα της:

«Θεὲ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ ἐσχάτου, θεὲ ὅλων τῶν πλασμάτων 
τῆς Γῆς, ἄρχοντα ὅλων τῶν γενεῶν. Ἐσὺ ποὺ ἀφυπνίζεις τοὺς 
κοιμωμένους καὶ ξυπνᾶς τοὺς ἀδρανοῦντες, θεραπεύεις τοὺς 
ἀρρώστους, ἀνοίγεις τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν τυφλῶν. Ἐρχόμαστε 
μπροστά σου σκυμμένοι ταπεινὰ καὶ σὲ παρακαλοῦμε: Ἑκατοντάδες 
χιλιάδες πέθαναν, ἑκατομμύρια ἀρρώστησαν. Σῶσε μας καὶ 
στεῖλε μας εὐημερία! Δῶσε πλήρη ἀνάρρωση στοὺς ἀρρώστους, 
ἀπότρεψε τὴν πανούκλα ἀπὸ τὸν κόσμο σου. Σὲ παρακαλοῦμε, 
Θεέ, ἐσὺ ποὺ μᾶς ἔθρεψες σὲ καιρὸ πεῖνας καὶ μᾶς ἔσωσες ἀπὸ 
σοβαρὲς ἀσθένειες. Βοήθησέ μας καὶ τώρα…».

Γνωρίζω ἀσφαλῶς, ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ μέ «χαλασμένο 
φρόνημα» (γιὰ νὰ θυμηθῶ καὶ τὸν Ἅγιο Παΐσιο), ποὺ στὸ ἄκουσμα 
αὐτῆς τῆς εἴδησης θὰ ἀναρωτηθοῦν, γιατὶ νὰ θεωροῦμε τόσο 
εξωφρενικὸ αὐτὸ τὸ συμβὰν καὶ τόσο ἀξιόμεμπτο τὸ παραπάνω 
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δαιμονικὸ παραλήρημα. Ἀρκετοὶ μάλιστα θὰ τὰ ἐγκωμιάσουν 
κιόλας ὡς ἀξιέπαινη κοινὴ δράση ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης, 
λέγοντας πώς «ὅλοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ εἴμαστε» καί «ὁ Θεὸς εἶναι 
γιὰ ὅλους ὁ ἴδιος». Ἐκεῖ δυστυχῶς μᾶς κατάντησαν τόσες δεκαετίες 
μεταπατερικοῦ ἀγαπολογικοῦ κατήφορου καὶ οἰκουμενιστικῆς 
ὀλίσθησης: στὴ μιθριδατικὴ ἄμβλυνση κάθε αἰσθητηρίου καὶ στὴν 
ἀδυναμία πλέον «τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν». Εἶναι οἱ ἴδιοι 
(ρασοφόροι τε καὶ λαϊκοί) ποὺ τέτοιου εἴδους συμπροσευχές (σὲ 
ποιὸν Θεὸ εἴπαμε ἄραγε;) τὶς ἀποδέχονται ὡς φυσιολογικές, ἐνῶ 
ἂν τοὺς μιλήσεις γιὰ λιτανεῖες καὶ γιὰ περιφορὲς λειψάνων καὶ 
ἱερῶν εἰκόνων, ἴσως καὶ νὰ κινδυνέψεις σχεδὸν μὲ λιθοβολισμό, 
ὡς «σκοταδιστής», «γραφικός» καί «ἀκραῖος». Καὶ ἂν ἐπίσης τοὺς 
πεῑς ὅτι τὸ φάρμακο γιὰ τὴν κάθε ἐπιδημία καὶ τὴν κάθε ἄλλη 
δοκιμασία δὲν εἶναι τὰ μιαρὰ κοινὰ ἐφύμνια πρὸς τά «δαιμόνια 
τῶν ἐθνῶν», ἀλλὰ ἡ Θεία Μετάληψη καὶ τὰ ἄλλα Μυστήρια καὶ οἱ 
ἐκκλησιαστικές μας Ἀκολουθίες (ποὺ κάποιοι τόσο ἀπροκάλυπτα 
φρόντισαν νὰ μᾶς ἀποστερήσουν), προφανῶς θὰ κατακεραυνωθεῖς, 
ὡς «χριστιανοταλιμπάν» καί «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτής» (πολὺ 
κυκλοφοράει πράγματι ἐσχάτως καὶ αὐτή ἡ γελοία καραμέλα).

Δὲν πειράζει ὅμως. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὰ γράφουμε πρὸς 
ὅσους ἀκόμη – ἔστω καὶ ἐνστικτωδῶς – τὰ ἀντιλαμβάνονται. Πρὸς 
ὅσους ἔχουν ἀκόμη ὀφθαλμοὺς τοῦ ὁρᾶν καὶ νοῦν τοῦ συνιέναι. 
Καὶ πού, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἀκόμη τόσο πολὺ ἀποτυφλωθεῖ, 
μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν σὲ ποιὸν ζοφερὸ δρόμο μᾶς ὁδηγοῦν 
ὅλα αὐτά, σὲ ποιὸν (ὄχι μόνο πολιτικό, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικό) 
ὀργουελικὸ ἐφιάλτη, σὲ ποιὸ ἑνιαῖο παγκόσμιο Δόγμα καὶ στὴ 
λατρεία ποίου σκοτεινοῦ καὶ ἀποτρόπαιου «Θεοῦ».

Ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ὁ ὑπὲρ ἡμῶν σταυρωθεὶς καὶ ἀναστὰς 
Κύριος, ἂς μᾶς χαρίζει φωτισμὸ καὶ δύναμη. Γιὰ νὰ ἀντέξουμε καὶ 
νὰ μὴ λιγοψυχήσουμε στὶς πολὺ δύσκολες μέρες ποὺ ἀνοίγονται 
μπροστά μας…


