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« Ὁ κόσμος εἶναι κακός!.....

Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται ἀπ’ ἄλλους -ἂν δὲν τὸ λέμε κι 
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι- ὅτι: «ὁ κόσμος εἶναι κακός. Εἶναι πολὺ κακός! 

Ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάη!...»
   Καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι σήμερα ὑπάρχει μεγάλη κακία μεταξὺ 
τῶν ἀνθρώπων. Γιατὶ  ὅμως συμβαίνει αὐτό; Δὲν εἴμαστε 
ὅλοι παιδιὰ τοῦ ἰδίου Οὐρανίου Πατρός, τοῦ Δημιουργοῦ 
τοῦ Κόσμου; Δὲν εἴμαστε ἄρα ἀδέλφια μεταξύ μας καὶ δὲν 
θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε ἀγάπη; Γιατὶ  λοιπὸν τόσο μεγάλο μῖσος; 
Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ὅμως ποὺ βγάζουν τέτοια συμπεράσματα; Φυσικὰ 
ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν καὶ διακηρύσσουν ὅτι εἶναι καλοί! 
Συμβαίνει ἔτσι ὅμως στὴν πραγματικότητα; Ἰδοὺ τὸ ἐρώτημα.
    Ὡς Χριστιανοὶ βαπτισμένοι ποὺ εἴμαστε θὰ ἔπρεπε ὅλοι ἐμεῖς 
νὰ ἤμασταν ἐνάρετοι ἢ τουλάχιστον πολὺ καλύτεροι ἀπ’ ὅτι 
εἴμαστε καὶ νὰ εἴχαμε ἄλλη ἄποψι γιὰ τὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα ποὺ 
ἀντιμετωπίζουμε στὶς διαπροσωπικές μας σχέσεις στὴν καθημερινή 
μας ζωή.
  Θὰ ἔπρεπε συνεχῶς νὰ ἀναλογιζόμασταν τὶς εὐθύνες μας 
καὶ τὸ χρέος μας ἔναντι ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ὅλων 
αὐτῶν τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας, ὅλου αὐτοῦ τοῦ «κακοῦ 
κόσμου» στὸν ὁποῖον ἀναφερόμαστε συχνὰ τόσο ἐπικριτικά. 
Θὰ ἔπρεπε ὅλοι ἐμεῖς οἱ «νομιζόμενοι καλοί» νὰ ἀναρωτιόμασταν: 
   «Τὶ ἔκανα ἐγὼ γι’ αὐτὸν τὸν «κακὸ κόσμο»; 
   Πόσο χρόνο θυσίασα γιὰ νὰ ἐνημερώσω, νὰ συμβουλεύσω, 
νὰ βοηθήσω αὐτοὺς τοὺς «κακούς» ἀδελφούς μου;
   Πόσο προσευχήθηκα στὸν Κύριό μας γιὰ νὰ φωτισθοῦν;
  Πόσο τοὺς μίλησα γιὰ τὸν Κύριο τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, 
τῆς συγνώμης, τῆς συγχωρητικότητας, τῆς καλοσύνης....» 
   Ἀλλὰ πῶς νὰ μπορέσουμε νὰ σκεφτοῦμε ἔτσι καὶ νὰ ἐνεργήσουμε 
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ἀνάλογα, ὅταν διαπιστώνουμε καὶ στοὺς ἑαυτούς μας -ἂν εἴμαστε 
εἰλικρινεῖς- σοβαρὲς ἐλλείψεις  καὶ  παραλείψεις, ἀδυναμίες  καὶ  
πάθη;
   Ὅταν κι ἐμεῖς  εἴμαστε ἀκόμη Χριστιανοὶ τοῦ «τύπου» καὶ τῶν 
λόγων καὶ  ὄχι τῆς «οὐσίας» καὶ τῶν πράξεων, τὶ θὰ μπορέσουμε  
νὰ  ἐπιτύχουμε;
   Ὅταν ἁπλῶς μιλᾶμε πολὺ γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία 
Του ἐνῶ δὲν ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του ἀφοῦ δὲν προσευχόμαστε 
καθημερινά, δὲν ἐκκλησιαζόμαστε τακτικά καὶ ἐν τέλει δὲν ἔχουμε 
κάνει τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου προσωπικὸ βίωμα καὶ τρόπο 
ζωῆς; 
   Ὅταν ὅμως δὲν ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς μας 
καὶ οὐσιαστικὰ δὲν ἔχουμε ζωντανὴ μυστηριακὴ ζωή, πῶς μποροῦμε 
νὰ γίνουμε πειστικοὶ στοὺς ἄλλους ἢ νὰ τοὺς συγκινήσουμε μὲ 
τὸ παράδειγμά μας; Ἂς μὴ λησμονοῦμε ἄλλωστε τὸν λόγο τοῦ 
Κυρίου μας: «Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν» (Λουκ. δ΄23).
   Ἑπομένως ἡ προσωπική μας εὐθύνη γιὰ τὴν κατάσταση στὴν 
ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων εἶναι μεγάλη. 
   Θὰ πρέπει λοιπόν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος 
νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μας. Νὰ ἀσχοληθοῦμε συστηματικὰ 
καὶ ὑπεύθυνα μὲ τὴν θεραπεία τοῦ ἄρρωστου «ἐγώ» μας καὶ τῆς 
ἐμπαθοῦς ψυχῆς μας. Ἔτσι τουλάχιστον θὰ θεραπεύσουμε ἕνα 
μέλος τῆς κοινωνίας καὶ συγχρόνως ἡ προσπάθειά μας θὰ ἀποτελεῖ 
γιὰ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ἕνα παράδειγμα πρὸς μίμησιν. 
Καὶ σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ σωστὰ παραδείγματα. 
Ἀφοῦ ἀπὸ ὡραῖα λόγια καὶ εὐχολόγια κυριολεκτικὰ ἔχουν 
χορτάσει! 
   Θὰ πρέπει λοιπόν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος 
νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μας. Νὰ ἀσχοληθοῦμε συστηματικὰ 
καὶ ὑπεύθυνα μὲ τὴν θεραπεία τοῦ ἄρρωστου «ἐγώ» μας καὶ τῆς 
ἐμπαθοῦς ψυχῆς μας. Ἔτσι τουλάχιστον θὰ θεραπεύσουμε ἕνα 
μέλος τῆς κοινωνίας καὶ συγχρόνως ἡ προσπάθειά μας θὰ ἀποτελεῖ 
γιὰ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ἕνα παράδειγμα πρὸς μίμησιν. 
Καὶ σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ σωστὰ παραδείγματα. 
Ἀφοῦ ἀπὸ ὡραῖα λόγια καὶ εὐχολόγια κυριολεκτικὰ ἔχουν 
χορτάσει! 
 • Δὲν ἀντέχουν νὰ βλέπουν τοὺς μεγάλους νὰ συμβουλεύουν 
συνεχῶς τοὺς μικρότερους γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν ἀλήθεια ἐνῶ οἱ 
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ἴδιοι προκλητικὰ ἐργάζονται μόνον γιὰ τὸ συμφέρον τους μὲ κάθε 
μορφῆς ἀδικία καὶ ψέμα. 
 • Εἶναι τελείως ἀντιπαιδαγωγικὸ καὶ καταστροφικὸ οἱ γονεῖς 
νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὰ παιδιά τους νὰ ἔχουν ἀξίες, σεβασμὸ καὶ 
ὑψηλοὺς στόχους, ἐνῶ οἱ  ἴδιοι δὲν σέβονται οὔτε τὸν Θεὸν οὔτε 
τοὺς συνανθρώπους των. 
 • Εἶναι ἀκόμη τελείως ἀνάρμοστο Πολιτικοὶ καὶ Πολιτειακοὶ 
ἄρχοντες ἐνῶ νομοθετοῦν γιὰ νὰ βάλουν τὸν λαὸ σὲ ἔννομη τάξι 
αὐτοὶ δὲν τηροῦν καὶ καταπατοῦν πρῶτοι τοὺς νόμους ποὺ οἱ ἴδιοι 
ψηφίζουν γιὰ τοὺς ἄλλους. 
  • Τέλος εἶναι ἄκρως ἀποκαρδιωτικὸ οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας 
νὰ προκαλοῦν τὸ ἀδύνατο πνευματικὰ ποίμνιο μὲ τὰ διάφορα 
σκάνδαλα, τὰ λάθη, τὰ πάθη, τὶς διενέξεις μεταξύ τους, ἐνῶ θὰ 
ἔπρεπε νὰ δίδουν συνεχῶς δείγματα τῆς Θυσιαστικῆς Εὐαγγελικῆς 
ἀγάπης.
   Στὸ ἐρώτημα, λοιπόν, γιατὶ «ὁ κόσμος εἶναι κακός» ἡ ἀπάντησις 
εἶναι ἁπλή: ἐπειδὴ δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς εἴμαστε 
κακοὶ καὶ δὲν θέλουμε νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἕνας ἁπλὸς συλλογισμὸς 
ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές! 
   Ἀφοῦ οἱ περισσότεροι συχνὰ ἰσχυριζόμαστε ὅτι ὁ κόσμος εἶναι 
κακός, θὰ ἔπρεπε τελικὰ ὁ κόσμος νὰ ἦταν καλὸς καὶ ἅγιος ἐφ’ 
ὅσον ἐμεῖς ποὺ ὁμολογοῦμε αὐτὸ θὰ ἤμασταν ἡ πλειοψηφία καὶ 
οἱ κακοὶ θὰ ἦταν μόνον λίγοι! 
      Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
   ἐὰν πραγματικὰ μᾶς ἀνησυχεῖ αὐτὴ ἡ φοβερὴ διαπίστωση καὶ 
θέλουμε κάτι νὰ ἀλλάξη πρὸς τὸ καλύτερο, ἂς πιστεύσει καὶ ἂς 
ὁμολογήσει ὁ κάθε συνειδητοποιημένος Χριστιανὸς ὅτι εἶναι 
συνυπεύθυνος γιὰ τὴν κακία ποὺ «βασιλεύει» ἀνάμεσά μας καὶ 
ἂς κάνει βίωμα τὴν προσευχητικὴ κραυγὴ τοῦ ἁγ. Ἐφραὶμ τοῦ 
Σύρου: «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου δώρησαί μοι τοῦ 
ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, 
ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη                                    
                †  Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος

                                                               Ἁγιοκυπριανίτης   
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Πῶς πρέπει νὰ προσέχει τὸν ἑαυτόν του
 ὅποιος ζεῖ στὸν κόσμο

Ψυχὴ καὶ κέντρο κάθε ἄσκησης 
ποὺ γίνεται γιὰ τὸν Κύριο εἶναι ἡ 

ἐγρήγορση. Χωρὶς ἐγρήγορση ὅλοι οἱ 
ἀγῶνες μένουν ἄκαρποι. Ὅποιος θέλει 
νὰ σωθεῖ πρέπει νὰ περιχαρακωθεῖ ἔτσι 
ὥστε νὰ ἔχει διαρκῶς ἐγρήγορση, νὰ 
ἐλέγχει τὸν ἑαυτό του. Κι ὄχι μόνο ἐκεῖνος 
ποὺ ζεῖ σὲ μόνωση, ἀλλὰ κι ὅποιος ζεῖ σὲ 
συνθῆκες περισπασμοῦ, ὅπου ἀκόμα κι 
ἀθέλητα θὰ τὸν ὁδηγήσουν καμιὰ φορὰ 
οἱ περιστάσεις.

   Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ βρίσκεται πιὸ ψηλὰ ἀπὸ κάθε 
ἄλλη αἴσθηση στὴν κλίμακα τῆς καρδιᾶς σου. Τότε θὰ σοῦ εἶναι 
πιὸ εὔκολο ν’ ἀγρυπνᾶς καὶ νὰ προσέχεις τὸν ἑαυτό σου, εἴτε στὴν 
ἡσυχία τοῦ κελλιοῦ σου εἴτε μέσα στὸ θόρυβο ποὺ σὲ περιβάλλει 
ἀπ’ ὅλες τὶς μεριές. 
   Ἐκεῖνο ποὺ ἐπίσης θὰ σὲ διευκολύνει στὴν ἐγρήγορση εἶναι 
νὰ μετριάσεις τὴν ποσότητα τῆς τροφῆς σου, γιατὶ θὰ μειώσεις 
ἔτσι τὴν ἐμπαθὴ θερμότητα τοῦ αἵματος ποὺ βράζει. Ἡ ζέση τοῦ 
αἵματος ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ κατανάλωση τροφῶν, 
ἀπὸ ἔντονες σαρκικὲς κινήσεις, ἀπὸ ἔκρηξη ὀργῆς, ἀπὸ ἐμμονὴ στὴ 
ματαιοδοξία ἀλλὰ κι ἀπὸ ἄλλες αἰτίες, προκαλεῖ πλῆθος λογισμῶν 
καὶ ρεμβασμῶν. Μὲ ἄλλα λόγια ὁδηγεῖ στὸν περισπασμό. Οἱ 
ἅγιοι πατέρες πρὶν ἀπ’ ὅλα συνιστοῦν σὲ κεῖνον ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ 
μένει σὲ ἐγρήγορση μιὰ μετρημένη, διακριτικὰ μοιρασμένη ἀλλὰ 
συνεχή ἀποχὴ ἀπὸ τὶς τροφές. 
   Ὅταν ξυπνᾶς ἀπὸ τὸν ὕπνο νὰ θυμᾶσαι πὼς αὐτὴ εἶναι μιὰ εἰκόνα 
τῆς ἔγερσης ἐκ νεκρῶν ποὺ ἀναμένει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
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νὰ κατευθύνεις τὴ σκέψη σου στὸ Θεό. Νὰ Τοῦ προσφέρεις τὶς 
πρῶτες σκέψεις τοῦ νοῦ σου, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμα χαραχτεῖ ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε μάταιη ἐντύπωση. 
   Μετά, ἀφοῦ κάνεις ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις σου πρὸς τὴ σάρκα, 
διάβασε ἤρεμα τὸν καθιερωμένο κανόνα τῆς προσευχῆς σου. Νὰ 
προσέχεις ὄχι τόσο τὴν ποσότητα τῶν προσευχῶν σου ὅσο τὴν 
ποιότητα. Αὐτὸ πάει νὰ πεῖ πὼς θὰ πρέπει νά ‘χεις ἐγρήγορση. 
Ἔτσι, μὲ τὴν κατάλληλη προσοχὴ ἡ καρδιά σου θὰ φωτιστεῖ 
καὶ θ’ ἀναζωογονηθεῖ ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῆς προσευχῆς καὶ τὴν 
θεία παρηγοριά. Ὅταν τελειώσεις τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς 
σου νὰ προσπαθήσεις νὰ διαβάσεις μὲ μεγάλη προσοχὴ τὴν 
Καινὴ Διαθήκη, κυρίως τὸ Εὐαγγέλιο. Ὅσο διαβάζεις φρόντισε 
νὰ σημειώνεις μὲ ἐπιμέλεια ὅλες τὶς διδαχὲς καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ 
Χριστοῦ, γιὰ νὰ κατευθύνεις μετὰ ὅλες τὶς πράξεις σου, φανερὲς 
καὶ κρυφές, νά γίνονται σύμφωνα μ’ αὐτές. 
   Ἡ ποσότητα τῆς ἀνάγνωσης καθορίζεται ἀπὸ τὴ δύναμη ποὺ 
διαθέτεις ἀλλὰ κι ἀπὸ τὶς περιστάσεις. Δὲ χρειάζεται νὰ βαρύνεις 
ὑπερβολικὰ τὸ νοῦ σου μὲ πολὺ διάβασμα, εἴτε πρόκειται γιὰ 
προσευχὲς εἴτε γιὰ τὴν Ἁγία Γραφή. Δὲ χρειάζεται ν’ ἀμελεῖς τὶς 
ἀνάγκες του γιὰ νὰ προσευχηθεῖς ἢ νὰ διαβάσεις περισσότερο. 
Ὅπως ἡ ὑπερβολικὴ κατανάλωση τροφῆς προκαλεῖ διαταραχὲς 
στὸ στομάχι καὶ τὸ ταλαιπωρεῖ, ἔτσι κι ἡ ἄμετρη χρήση πνευματικῆς 
τροφῆς ἀδυνατίζει τὸ νοῦ, τοῦ μειώνει τὴ διάθεση γιὰ εὐσεβεῖς 
πράξεις καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀπόγνωση. 
   Γιὰ τοὺς δόκιμους οἱ ἅγιοι πατέρες συνιστοῦν νὰ προσεύχονται 
συχνά, ἀλλὰ μὲ σύντομες προσευχές. Ὅσο προχωρεῖ ἡ πνευματικὴ 
ἡλικία κι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ὡριμάζει καὶ γίνεται πιὸ δυνατὸς 
κι ἀνδρεῖος, προοδεύει καὶ μπορεῖ νὰ προσεύχεται ἀδιάλειπτα. Σὲ 
τέτοιους χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν φτάσει σὲ πνευματικὴ ὡριμότητα 
ἀπευθύνεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅταν λέει: «Βούλομαι οὖν 
προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους 
χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ» (Α΄ Τιμ. β΄8). Δηλαδὴ οἱ 
ὥριμοι νὰ προσεύχονται μὲ ἀπάθεια, χωρὶς περισπασμοὺς καὶ 
ἀστάθεια. Γιατὶ αὐτὸ ποὺ εἶναι φυσικὸ σ’ ἕναν ἄντρα δὲν εἶναι 
φυσικὸ στὸ νήπιο. 
   Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φωτίζεται ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τὸν 
Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, μέσω τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἱερᾶς μέλέτης, 
μπορεῖ νὰ προχωρήσει καὶ νὰ φέρει σὲ πέρας τὶς καθημερινὲς 
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ὑποθέσεις του μὲ ἐγρήγορση, φροντίζοντας ὥστε σὲ ὅλες τὶς 
πράξεις καὶ τὰ λόγια του, σὲ ὅλη τὴν ὕπαρξή του γενικότερα νὰ 
κυριαρχεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀποκαλύφτηκε κι ἐξηγήθηκε 
στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου.
   Ἂν ὅσο κρατᾶ ἡ μέρα μείνουν κάποιες ἐλεύθερες στιγμές, 
χρησιμοποίησέ τες γιὰ νὰ διαβάσεις προσεχτικὰ μερικὲς προσευχὲς 
ποὺ ἔχεις ξεχωρίσει, ἢ μερικὲς περικοπὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἔτσι 
θὰ ἐνισχύσεις τὶς ψυχικές σου δυνάμεις ποὺ ἔχουν ἐξαντληθεῖ ἀπὸ 
τὶς δραστηριότητές σου μέσα στὸν κόσμο τῆς ματαιότητας.
   Ἂν τέτοιες χρυσὲς στιγμὲς δὲν ὑπάρχουν, νὰ λυπηθεῖς ποὺ δὲν 
τὶς διαθέτεις, σὰ νά ‘χεις χάσει κάποιον πολύτιμο θησαυρό. Κι 
ὅ,τι ξοδευτεῖ σήμερα δὲν πρέπει νὰ χαθεῖ αὔριο, γιατὶ ἡ καρδιά 
μας ρέπει στὴν ἀμέλεια καὶ τὴν ἀδιαφορία. Κι αὐτὲς ὁδηγοῦν στὴ 
θλιβερὴ ἄγνοια ποὺ καταστρέφει τὴ θεία ἐνέργεια, τὴν ἐνέργεια 
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. 
   Ἂν τύχει νὰ πεῖς ἢ νὰ κάνεις κάτι ποὺ εἶναι ἀντίθετο στὶς ἐντολὲς 
τοῦ Θεοῦ, προσπάθησε νὰ διορθώσεις ἀμέσως τὸ σφάλμα σου 
μὲ τὴ μετάνοια. Νὰ ἐπιστρέψεις ἀμέσως μὲ εἰλικρινὴ συντριβὴ στὸ 
δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ξεστράτισες μὲ τὴν παράβαση 
τῆς ἐντολῆς Του.  Μὴν χρονοτριβεῖς μακριὰ ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ 
Θεοῦ. Τοὺς ἁμαρτωλοὺς λογισμοὺς καὶ τοὺς ρεμβασμοὺς νὰ τοὺς 
ἀντιμετωπίζεις μὲ πίστη καὶ ταπείνωση, νὰ τοὺς πολεμᾶς μὲ τὶς 
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Νὰ λὲς μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο πατριάρχη Ἰωσήφ: 
«Καὶ πῶς ποιήσω τὸ ρῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο, καὶ ἁμαρτήσομαι 
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ;» (Γεν. λθ΄9).
   Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἐγρήγορση πρέπει ν’ ἀπαρνηθεῖ γενικὰ κάθε 
ρεμβασμὸ κι ὀνειροπόλημα, ὅσο προσελκυστικὰ καὶ γοητευτικὰ 
κι ἂν φαίνονται. Κάθε ρεμβασμὸς εἶναι περιπλάνηση τοῦ νοῦ 
ποὺ τὸν κολακεύει καὶ τὸν πλανᾶ, γιατὶ βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ 
τὴν ἀλήθεια. Συνέπειες τοῦ ρεμβασμοῦ εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς 
ἐγρήγορσης καὶ τῆς αὐτοσυγκέντρωσης, ὁ διασκορπισμὸς τοῦ νοῦ 
κι ἡ σκληροκαρδία τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς. Κι ἀπὸ κεῖ προκύπτει 
ἡ θλίψη τῆς ψυχῆς. 
   Τὸ βράδυ ποὺ πηγαίνεις γιὰ ὕπνο, ποὺ καὶ πάλι σοῦ θυμίζει τὸ 
θάνατο, νὰ ἐρευνήσεις τὶς πράξεις ποὺ ἔκανες τὴ μέρα ποὺ πέρασε. 
Ὁ αὐτοέλεγχος δὲν εἶναι δύσκολος ὅταν ζεῖς μὲ ἐγρήγορση καὶ 
αὐτοσυγκέντρωση. Γιατὶ ἡ λήθη, ποὺ εἶναι τόσο φυσικὸ φαινόμενο 
σ’ ἐκεῖνον ποὺ ζεῖ μὲ περισπασμούς, καταστρέφεται ἀπὸ τὴν 
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ἐγρήγορση. Κι ἀφοῦ θυμηθεῖς τὶς ἁμαρτίες σου, αὐτὲς ποὺ ἔκανες 
εἴτε μὲ πράξεις εἴτε μὲ λόγο καὶ τὴ σκέψη, φρόντισε νὰ μετανοήσεις 
γι’ αὐτὲς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας τὴ διάθεση νὰ διορθωθεῖς, 
νὰ μὴν τὶς ξανακάνεις. Μετὰ διάβασε τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς 
σου καὶ κλεῖσε τὴν ἡμέρα σου μὲ τὴ σκέψη στὸ Θεό, ὅπως τὴν 
ξεκίνησες.
   Τὴν ὥρα ποὺ κοιμᾶται ὁ ἄνθρωπος ἀργοῦν οἱ σκέψεις κι 
οἱ αἰσθήσεις του; Τὶ μυστἠρια εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ ὕπνου! 
Τότε τόσο ἡ ψυχὴ ὅσο καὶ τὸ σῶμα ζοῦν, ἀλλὰ καὶ δὲ ζοῦν. 
Αποξενώνονται ἀπὸ τὴ βεβαιότητα τῆς ζωῆς, εἶναι σὰ νεκρά. Ὁ 
ὕπνος εἶναι ἀκατανόητος, ὅπως κι ὁ θάνατος. Τὴν ὥρα τοῦ ὕπνου 
ἡ ψυχὴ ἀναπαύεται. Ξεχνάει ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ φοβερὰ πρόσκαιρα 
βάσανα καὶ τὶς κακουχίες ποὺ τὴν ταλαιπωροῦν. Συμβολίζει τὴν 
αἰώνια ἀνάπαυση. Ἔτσι τὸ σῶμα μας, ἐφόσον ἐγείρεται ἀπὸ τὸν 
ὕπνο, θὰ ἐγερθεῖ κι «ἐκ νεκρῶν».
   Ὁ μεγάλος ἀββὰς Ἀγάθων εἶπε: «Εἶναι ἀδύνατο νὰ προκόψεις στὶς 
ἀρετές, ἂν δὲν ἀσκεῖς τὴν ἐγρήγορση καὶ τὴν αὐτοσυγκέντρωση». 
Ἀμήν. 

Βλ. “ Τὸ ποτήριο τοῦ Χριστοῦ „ Ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ. Ἐκδ. 
Πέτρου Μπότση
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   ΕΡ.: Μὲ ποιοὺς τρόπους παραβαίνουμε τὸ χρέος τῆς τιμῆς 
τοῦ πλησίον;
   ΑΠ.: 1. Μὲ τὴν περιέργεια, δηλαδὴ τὴν ἐπιθυμία νὰ μάθουμε 
τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὶς ἀδυναμίες τοῦ πλησίον, ὄχι ἐπειδὴ ἔχουμε 
καθῆκον ἢ διάθεση νὰ τὸν διορθώσουμε, ἀλλὰ ἀπὸ μύχια καὶ 
ἀνομολόγητη ἐμπάθεια.
   2. Μὲ τὶς ὑπόνοιες γιὰ κακὲς προθέσεις τοῦ πλησίον, μὲ τὴν 
ἀμφισβήτηση τῆς ἐντιμότητάς του καὶ μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἑρμηνεία 
ἀκόμα καὶ τῶν πιὸ καλοπροαίρετων λόγων ἢ ἐνεργειῶν του.
     3. Μὲ τὴν κατάκριση τοῦ πλησίον, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὴ στηρίζεται 
σὲ ἁπλὲς εἰκασίες ἢ ἀνίσχυρες ἐνδείξεις γιὰ τὴ διάπραξη κάποιου 
παραπτώματος.
   4. Μὲ τὴ συκοφαντία, δηλαδὴ τὴν ψεύτικη κατηγορία τοῦ 
πλησίον. 
    5. Μὲ τὴν ἀποκάλυψη χωρὶς σοβαρὴ αἰτία, ἀπὸ ἐχθρότητα ἢ 
ἀκράτεια τῆς γλώσσας, τῶν κρυφῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ἀδυναμιῶν 
τοῦ πλησίον, μολονότι ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ ἔχει ἐγκάρδια ματανοήσει 
καὶ διορθωθεῖ.   
   ΕΡ.: Ποιὰ εἶναι τὰ γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς φιλίας;
   ΑΠ.: Τὰ γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς φιλίας εἶναι:
   1. Ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ εὐθύτητα, τῶν ὁποίων προϋπόθεση εἶναι ἡ 
εὐλάβεια. Γιατὶ«ὅποιος ἔχει φόβο Θεοῦ, εἶναι εὐθὺς καὶ εἰλικρινὴς 
στὴ φιλία του» (Σοφ. Σειρ. 6:17).
   2. Ἡ ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη ἀλλὰ καὶ ἡ ἀμοιβαία ἐχεμύθεια. 
Γιατὶ «ὅποιος ἀποκαλύπτει τὰ μυστικὰ τῶν φίλων του, χάνει τὴν 
ἐμπιστοσύνη τους, καὶ φίλο πιὰ δὲν θ’ ἀποκτήσει, ὅπως τὸν ἤθελε» 
(Σοφ. Σειρ. 27:16).
   3. Ἡ ἀλληλοβοήθεια στὰ καλὰ ἔργα καὶ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν 
οἰκείωση τῆς ἀρετῆς. Γιατὶ «ὁ ἀδελφὸς ποὺ βοηθεῖται ἀπὸ ἄλλον 
ἀδελφό, εἶναι σὰν πόλη χτισμένη σὲ ὕψωμα καὶ ὀχυρωμένη» 
(Παροιμ. 18:19). Ἀπεναντίας, «ἀλίμονο σ’ αὐτὸν ποὺ εἶναι μόνος 
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του, ὅταν πέσει, καὶ δὲν θὰ εἶναι κανένας ἄλλος νὰ τὸν σηκώσει» 
(Ἐκκλ. 4:10).
   4. Ἡ πιστότητα καὶ σταθερότητα. Γιατὶ «ὑπάρχει ἄνθρωπος 
ποὺ εἶναι φίλος σου ὅσο τρώει στὸ τραπέζι σου, στὸν καιρὸ τῆς 
δυστυχίας σου, ὅμως, δὲν θὰ παραμείνει κοντά σου». (Σοφ. Σειρ. 
6:10). Ἕνας τέτοιος φίλος εἶναι τιποτένιος. Ἀντίθετα «ὁ πιστὸς 
φίλος εἶναι ἰσχυρὴ προστασία, κι ἐκεῖνος ποὺ βρῆκε τέτοιο φίλο, 
βρῆκε θησαυρό». (Σοφ. Σειρ. 6:14).
   ΕΡ.: Τὶ νὰ κάνουμε ὅταν μᾶς βρίσκει θλίψη;
 ΑΠ.: Νὰ μὴ θυμώνουμε, νὰ μὴν ἀγανακτοῦμε, νὰ μὴ 
βαρυγγωμοῦμε. Νὰ θυμόμαστε ὅτι κάθε θλίψη εἶναι ἕνα πικρὸ 
ἀλλὰ ὠφέλιμο φάρμακο τῆς ψυχῆς, ἕνα φάρμακο ποὺ μᾶς δίνει 
ὁ οὐράνιος Γιατρὸς γιὰ τὴ θεραπεία καὶ τὴ σωτηρία μας. Ἂς 
παραδίνουμε, λοιπόν, τὸν ἑαυτό μας στὰ χέρια Του μὲ ἐμπιστοσύνη, 
καρτερικότητα, ἠρεμία, γενναιοψυχία καὶ εὐγνωμοσύνη, γιὰ νὰ 
στεφανωθοῦμε καὶ νὰ δοξαστοῦμε ὅπως οἱ μάρτυρες. 
   ΕΡ.: Ποιὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς;
     ΑΠ.: Θαυμαστά, πράγματι, εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς. 
Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν εἰσακούεται ἀπὸ τὸν Θεό, ἂν 
προσεύχεται μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα σ’ Αὐτόν, μὲ σταθερότητα καὶ μὲ 
καθαρὴ καρδιά. Καὶ δὲν ὑπάρχει αἴτημα πρὸς τὸν Κύριο ποὺ νὰ 
μὴν ἱκανοποιεῖται, ἐκτὸς μόνο κι ἂν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν 
ἀγαθότητά Του, μὲ τὴν σοφία Του, ἢ μὲ τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ προσεύχεται. Ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ 
βεβαίωσε: «Ὅλα ὅσα ζητήσετε στὴν προσευχὴ μὲ πίστη, θὰ τὰ 
λάβετε» (Ματθ. 21:22).
   Ἔτσι, λοιπόν, ἡ προσευχὴ ὅλα τὰ κατορθώνει. Ἀποτρέπει 
τὸ ξέσπασμα τῆς δίκαιης ὀργῆς τοῦ Θεοῦ πάνω σὲ ἄνομους 
ἀνθρώπους ἢ ἀκόμα καὶ ὁλόκληρους λαούς (βλ. Ἔξ. 32:11-14).
Ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες (Ἰάκ. 5:15). Καθαρίζει τὴν καρδιὰ 
ἀπὸ τὰ πάθη, φωτίζει τὸ νοῦ καὶ δίνει στὸν ἄνθρωπο τὴ χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος (Ψαλμ. 50:12-14· Λουκ.11:13). Θεραπεύει τοὺς 
ἀσθενεῖς (Ἰάκ. 5:15). Ἀνασταίνει τοὺς νεκροὺς (βλ. Πράξ. 9:40). 
Ἐξουσιάζει ἀκόμα καὶ τὴ φύση, σταματώντας ἢ προκαλώντας τὴ 
βροχή, ὅπως ἔκανε ὁ προφήτης Ἠλίας (Γ΄ Βασ. 17:1, 7· 18:1, 
41-45), βγάζοντας ἀπὸ τὴν πέτρα νερὸ καὶ ἀνοίγοντας δρόμο μέσ’ 
ἀπὸ τὴ θάλασσα, ὅπως ἔκανε ὁ Μωϋσῆς ( Ἔξ. 17:1-7· 14:13-31), 
χωρίζοντας στὰ δύο τὸν ποταμὸ Ἰορδάνη, ὅπως ἔκανε ὁ Ἑλισαῖος 
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(Δ΄ Βασ. 2:14 ), σταματώντας τὸν ἥλιο, ὅπως ἔκανε ὁ Ἰησοῦς τοῦ 
Ναυή (Ἰησ. Ναυὴ 10:12-13) καὶ φέρνοντάς τον πίσω, ὅπως ἔκανε 
Ἡσαΐας (Δ΄ Βασ. 20:11). 
   ΕΡ.: Τὶ εἶναι χριστιανικὴ ἀρετή;
   ΑΠ.:Χριστιανικὴ ἀρετὴ εἶναι ἡ ἐλεύθερη καὶ διαρκὴς προσπάθεια 
τῆς ψυχῆς γιὰ τὴν τήρηση, μὲ τὴ βοήθεια τῆς θείας χάρης, τῶν 
εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, ἀπὸ ἀγάπη στὸν Θεό, σύμφωνα μὲ τὴν 
διδασκαλία καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέει: « Χριστιανὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ καὶ 
στὰ λόγια καὶ στὰ ἔργα καὶ στὴ σκέψη μιμεῖται τὸν Χριστό, ὅσο 
αὐτὸ εἶναι δυνατὸ στὸν ἄνθρωπο, καὶ πιστεύει στὴν Ἁγία Τριάδα 
ὀρθὰ καὶ ἄμεμπτα».
   ΕΡ.: Τὶ εἶναι σκάνδαλο;
  ΑΠ.:Σκάνδαλο εἶναι κάθε γεγονὸς ποὺ μπορεῖ νὰ κλονίσει τὴν 
πίστη τῶν ἀνθρώπων στὸν Θεό, νὰ ἐμποδίσει τὴν πνευματικὴ 
προκοπή τους ἢ νὰ γίνει ἀφορμὴ πνευματικῆς πτώσεώς τους. Μ’ 
ἄλλα λόγια τὸ σκάνδαλο, τὸ ὁποῖο ὡς γεγονὸς αὐτὸ καθεαυτὸ 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσήμαντο ἢ ἀντικειμενικὰ ὄχι κακό, ἀπομακρύνει, 
προπάντων τοὺς ἀνθρώπους μὲ ἀσθενικὴ πίστη καὶ ἀδύνατη 
συνείδηση, ἀπὸ τὴν εὐσέβεια, ρίχνοντάς τους στὴν πλάνη καὶ τὴν 
ἄρνηση.
   Τόσο ὁ Κύριος ὅσο καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐπισημαίνοντας 
τὴ βαρύτητα τῆς ἁμαρτίας τοῦ σκανδαλισμοῦ τοῦ πλησίον, μᾶς 
συμβουλεύουν ἐμφαντικὰ νὰ μὴ σκανδαλίζουμε τοὺς ἀδελφούς 
μας. «Ὅποιος σκανδαλίσει ἕναν ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς μικροὺς ποὺ 
πιστεύουν σὲ μένα, εἶναι προτιμότερο γι’ αὐτὸν νὰ κρεμάσει μιὰ 
μυλόπετρα στὸ λαιμό του καὶ νὰ καταποντιστεῖ στὴ θάλασσα», λέει 
ὁ  Ἰησοῦς. «Ἀναγκαστικὰ θὰ ἔρθουν τὰ σκάνδαλα. Μὰ ἀλίμονο 
στὸν ἄνθρωπο ποὺ προκαλεῖ σκάνδαλο» (Ματθ. 18:6, 7). «Θὰ 
στείλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους Του καὶ θὰ μαζέψουν 
ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς βασιλείας Του ὅσους προκαλοῦν τὰ σκάνδαλα 
καὶ κάνουν πράγματα ἀντίθετα στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ τοὺς 
ρίξουν στὸ καμίνι τῆς φωτιᾶς» (Ματθ. 13:41-42). Καὶ ὁ ἀπόστολος 
παραγγέλει: «Κοιτάξτε νὰ μὴ βάζετε πρόσκομμα ἢ ἐμπόδιο στὸν 
ἀδερφό σας» (Ρωμ. 14:13). «Νὰ ζεῖτε ἔτσι ποὺ νὰ μὴ σκανδαλίζονται 
ἀπὸ τὴ διαγωγή σας οὔτε Ἰουδαῖοι οὔτε εἰδωλολάτρες οὔτε ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Νὰ κάνετε ὅπως κι ἐγώ: Προσπαθῶ νὰ 
δημιουργῶ ἐπικοινωνία μὲ ὅλους σὲ ὅλα, ἐπιδιώκοντας αὐτὸ ποὺ 
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συμφέρει ὄχι ἐμένα ἀλλὰ τοὺς πολλούς, γιὰ νὰ σωθοῦν» (Α΄ Κορ. 
10:32-33). «Πληγώνοντας τὴν ἀδύνατη συνείδηση τῶν ἀδερφῶν, 
ἁμαρτάνουμε ἀπέναντι στὸν ἴδιο τὸν Χριστό» (Α´ Κορ. 8:12).
   Προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ σκάνδαλο, ὁ Χριστὸς ἔκανε νὰ 
βρεθεῖ θαυμαστὰ ἀπὸ τὸν Πέτρο ἕνα νόμισμα γιὰ τὴν πληρωμὴ τοῦ 
φόρου (βλ. Ματθ. 17:24-27). Καὶ ὁ Παῦλος, μολονότι ἀποδεικνύει 
ὅτι δὲν ἔχει τίποτα τὸ κακὸ ἡ χρήση τροφῶν ποὺ ἀπὸ τὸν μωσαϊκὸ 
νόμο θεωροῦνταν ἀκάθαρτες, τὴν ἀπαγορεύει στοὺς χριστιανούς, 
ὅταν αὐτὴ εἶναι δυνατὸν νὰ σκανδαλίσει τοὺς ἀδερφούς (βλ. Α΄ 
Κορ. 8:1-13). «Ἂς μὴ γίνονται ἀφορμὴ τὰ φαγητά, γράφει, νὰ 
καταστρέφεται τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ὅλα εἶναι καθαρά, κάνουν 
ὅμως κακὸ στὸν ἄνθρωπο ποὺ σκανδαλίζει τοὺς ἄλλους, ὅταν 
τὰ τρώει. Καλὸ εἶναι νὰ μὴ φᾶς κρέας οὔτε νὰ πιεῖς κρασὶ οὔτε 
ὁτιδήποτε ἄλλο γίνεται αἰτία νὰ σκοντάφτει ἢ νὰ σκανδαλίζεται ἢ 
νὰ ἀδυνατίζει ἡ πίστη τοῦ ἀδερφοῦ σου» (Ρωμ. 14:20-21).
   ΕΡ.: Ποιὸ εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς εὐημερίας ἑνὸς λαοῦ;
   ΑΠ.: Ἡ πίστη καὶ ἡ εὐσέβεια. Βέβαια, γιὰ τὴν εὐημερία ἑνὸς 
λαοῦ ἀπαιτοῦνται καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ χρηστὴ διοίκηση 
καὶ ἰσχυρὸς στρατὸς καὶ ὑψηλὴ παιδεία καὶ ἀδέκαστη δικαιοσύνη. 
Ὡστόσο, «κάθε καλὴ προσφορὰ καὶ κάθε τέλειο δῶρο ἔρχονται 
ἀπὸ ψηλά, ἀπὸ τὸ Δημιουργὸ τῶν οὐράνιων σωμάτων» (Ἰακ. 
1:17). Ὅποια ἀγαθὰ χρειάζεται μὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ὁ 
ἄνθρωπος, τοῦ τὰ παρέχει Ἐκεῖνος ποὺ ἀπὸ ἀγάπη δημιούργησε 
καὶ μὲ ἀγάπη κυβερνάει τὸν κόσμο. Ὅλα τὰ γήινα, βλέπετε, 
μεταβάλλονται, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία τῶν λαῶν, τόσο ἡ 
ἀρχαία ὅσο καὶ ἡ σύγχρονη. Μόνο ἡ πρόνοια τοῦ πανάγαθου 
Θεοῦ γιὰ τὰ πλάσματά Του παραμένει ἀμετάβλητη.  
   ΕΡ.: Πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἀναβολὴ τῆς μετάνοιας καὶ τῆς 
διορθώσεώς μας;   
   ΑΠ.: Εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη γιὰ δύο λόγους:
   Πρῶτον, ἐπειδὴ μὲ τὸν καιρὸ τὰ πάθη ριζώνουν ὅλο καὶ πιὸ 
βαθιὰ στὴν ψυχή, ἡ συνήθεια τῆς ἁμαρτίας σταθεροποιεῖται 
ὅλο καὶ πιὸ πολύ καί, συνεπῶς, ἡ διόρθωση γίνεται ὅλο καὶ πιὸ 
δύσκολη. Γι’ αὐτὸ πολὺ σπάνια συμβαίνει νὰ ἐπιστρέφουν στὸν 
Θεὸ ὅσοι ἀναβάλλουν τὴ μετάνοιά τους. Συνήθως μένουν στὰ 
δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους.
   Δεύτερον, ἐπειδὴ ἡ ὥρα τοῦ θανάτου μας εἶναι ἄγνωστη, 
ὅπως ἄγνωστη εἶναι καὶ ἡ ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ 
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Χριστοῦ, τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου καὶ τῆς Κρίσεως. Κανένας 
μας, εἴτε νέος εἴτε ἡλικιωμένος, δὲν γνωρίζει ἂν θὰ ζεῖ αὔριο. 
«Νὰ θυμᾶσαι», λέει ὁ σοφὸς Σειράχ, «πὼς δὲν ἀργεῖ νὰ ἔρθει ὁ 
θάνατος καὶ πὼς μὲ τὸν ἅδη δὲν ἔχεις κάνει καμιὰ συμφωνία. 
Πρὶν πεθάνεις, λοιπόν, κάνε τὸ καλό...» (14:12-13). Κανένας 
μας, ἐπίσης, δὲν γνωρίζει ἂν θὰ ὑπάρχει αὐτὸς ὁ κόσμος αὔριο. 
Γι’ αὐτὸ λέει πάλι ὁ Σειράχ: «Μὴν ἀργεῖς νὰ ἐπιστρέψεις στὸν 
Κύριο καὶ μὴν ἀναβάλλεις (τὴ μετάνοια καὶ τὴ διόρθωσή σου) ἀπὸ 
μέρα σὲ μέρα, γιατὶ ἀναπάντεχα θὰ ἔρθει ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου, 
καὶ στὸν καιρὸ τῆς τιμωρίας θ’ ἀφανιστεῖς»(5:7). Μὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστὸς προειδοποίησε ξεκάθαρα: «Νὰ εἶστε ἕτοιμοι, γιατὶ ὁ Υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου θὰ ἔρθει τὴν ὥρα ποὺ δὲν Τὸν περιμένετε» (Λουκ. 
12:40).

Βλ. ‘’ Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα Χριστιανῶν ‘’Ἔκδ. Ἱ.Μ.Παρακλήτου 
       

 

   Σὲ ἕνα κύκλο συζητητῶν γινόταν λόγος 
γιὰ τὸ καλύτερο εἶδος μορφώσεως.Οἱ 
μὲν ἔλεγαν ὅτι ἡ καλύτερη μόρφωση 
εἶναι ἡ φιλοσοφία. Ἄλλοι ὑποστήριζαν, 
ὅτι ἦταν οἱ καλὲς τέχνες. Ἄλλοι ἔθεταν 
τὴν προτίμησή τους στὴ στρατιωτικὴ 
κατάρτιση. Καὶ τέλος ἄλλοι τὴν πολιτικὴ 
πείρα. Ἀφοῦ εἶπε ὁ καθένας τὴ γνώμη του, 
ρώτησαν καὶ τὸν φιλόσοφο Ἀντισθένη, ὁ 
ὁποῖος ἀπάντησε:
   - Γιὰ μένα ἡ καλύτερη μάθηση εἶναι 
τὸ νὰ ξεμάθει κανεὶς τὴν κακία, καὶ νὰ 
γίνει ἄνθρωπος. 
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Περὶ Πειρασμῶν
Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Ἡ προσβολὴ στὴν ψυχὴ ἀκαθάρτων σκέψεων, συναισθημάτων 
καὶ ἐπιθυμιῶν εἶναι φαινόμενο συνηθισμένο καὶ καθολικό. 

   Μόνο μὲ τὴν προσβολὴ αὐτή, δὲν ἔχουμε ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία 
ἀρχίζει ὅταν συγκρατήσουμε μέσα μας καὶ ὑποδεχθοῦμε τοὺς 
ἐμπαθεῖς αὐτοὺς λογισμούς. Ὅταν ὅμως τοὺς διώξουμε ἀμέσως 
καὶ μὲ ὀργή, εἴμαστε καθαροὶ καὶ ἀνεύθυνοι. Εἴμαστε ἐπὶ πλέον καὶ 
ἀξιέπαινοι γιὰ τὴν ἀπόκρουσι τοῦ πειρασμοῦ, ὅπως οἱ στρατιῶτες 
ποὺ πολέμησαν καὶ κατεδίωξαν τοὺς ἐχθρούς. 
   Κάθε φορὰ ποὺ νικηφόρα ἀποκρούετε τὸν πειρασμό, νὰ μὴ 
σταματᾶτε σ’ αὐτό, ἀλλὰ νὰ καταφεύγετε στὴν προσευχή, μέχρις 
ὅτου στὴν ψυχή σας ἐπικρατήσουν ἀντίθετοι λογισμοί, δηλαδὴ 
καθαρὲς σκέψεις καὶ ἐπιθυμίες. Ἔτσι θὰ ὁλοκληρώνετε τὸν ἀγῶνα 
σας ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν».

*      *     *
   «Ἀνδρίζεσθε! Ὁ ἐχθρὸς σᾶς πολεμᾶ. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι 
εἶσθε ἁμαρτωλός. Οὔτε οἱ ἐπιθέσεις του πρέπει νὰ σᾶς κλονίζουν 
ἢ νὰ σᾶς συγχύζουν. Οἱ πειρασμοὶ προέρχονται ἀπὸ τὸν φθόνο 
τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐπιστρέφουν στὸ κεφάλι του. Ἐσεῖς εἶσθε ὄχι 
μόνον ἀνεύθυνος, ἀλλὰ καὶ κερδισμένος, ἐφ’ ὅσον ἀγωνίζεσθε. 
Κάθε φορὰ ποὺ ἀποκρούετε μιὰ ἐχθρικὴ ἐπίθεσι, ἐξασφαλίζετε 
μιὰ νίκη καὶ εὐαρεστεῖτε τὸν Θεό! 
   Δὲν εἶναι δυνατὸν ν’ ἀποφύγη κανεὶς τὶς ἐνοχλητικὲς ἐπιθέσεις 
τοῦ ἐχθροῦ. Ἔτσι εἶναι διαμορφωμένη ἡ ζωή μας. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια τοῦ ἀγωνιστοῦ, ἀλλὰ στὴν σωτηρία 
του. Μέσα μας φωλιάζουν τὰ πάθη σὰν συνέπεια τῆς πτώσεως 
τῶν πρωτοπλάστων.  Γιὰ ν’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ αὐτὰ ἀρχικὰ πρέπει 
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νὰ διαπιστώσουμε τὴν ὕπαρξί τους. Καὶ γιὰ νὰ διαπιστώσουμε 
τὴν ὕπαρξί τους πρέπει νὰ ἐκδηλωθοῦν, νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸν 
κρυψῶνα τους. Σ’ αὐτὸ συμβάλλουν οἱ πειρασμοὶ καὶ ἔτσι, ἄθελα 
τοῦ ἐχθροῦ, βοηθοῦν στὴν κάθαρσι καὶ στὸν ἁγιασμό μας. Οἱ 
πειρασμοὶ λοιπὸν ἀναγκάζουν νὰ βγῆ στὴν ἐπιφάνεια τὸ κακὸ ποὺ 
κρύβεται μέσα μας. 
   Ὁ πειρασμὸς προέρχεται ἀπὸ τὴν σάρκα, τὸν κόσμο καὶ τὸν 
διάβολο. Ἐξελίσσεται συνήθως μὲ τὰ ἑξῆς στάδια:
   Α΄. Ἐμφανίζεται στὸν νοῦ μιὰ ἄσχημη σκέψις ἢ προσβάλλεται 
μιὰ αἴσθησις. Τὰ μάτια π.χ. ἀντικρύζουν μιὰ αἰσχρὴ εἰκόνα. Αὐτὸ 
ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ πειρασμοῦ. Στὸ στάδιο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει 
ἁμαρτία καὶ ἐνοχή, διότι βρισκόμαστε ἀκόμα στὴν φάσι τῆς 
προσβολῆς ἢ τῆς ἀκουσίας ἐπιθέσεως τοῦ ἐχθροῦ. Ἐὰν ὅμως δὲν 
ἐναντιωθῆτε, ἀλλ’ ἀρχίσετε ν’ ἀπασχολῆσθε μὲ τὴν σκέψι ἢ τὴν 
εἰκόνα, αὐτὸ δὲν εἶναι καλὸ σημεῖο. Ἡ ψυχή σας κλονίσθηκε. 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἕως ἐδῶ δὲν ἔχουμε ἀκόμα ἁμαρτία. Ἔγινε ὅμως 
ἕνα βῆμα πρὸς αὐτή. Ὑπάρχουν αἰσχροὶ λογισμοὶ ἐπίμονοι, 
λογισμοὶ ποὺ δὲν φεύγουν εὔκολα ἢ ποὺ ξαναγυρίζουν. Μὴ σᾶς 
κουράζη αὐτό. Εἶναι ἔργο τοῦ ἐχθροῦ. Ἐὰν ἐσεῖς ἐκδηλώνετε κάθε 
φορὰ τὴν ἄμεση ἀντιπάθειά σας ἀπέναντί τους καὶ καταφεύγετε 
συχνὰ στὸν Κύριο, βρίσκεσθε σὲ καλὴ πνευματικὴ κατάστασι.Οἱ 
πειρασμοὶ τότε ὑποχωροῦν καὶ ἐξαφανίζονται. Ἔρχονται λοιπὸν 
αἰσχροὶ λογισμοί; Διῶξτε τους. Ἔρχονται ξανά; Ξαναδιῶξτε 
τους. Ἐπιμένουν; Ἐπιμένετε καὶ σεῖς στὸ νὰ τοὺς διώχνετε. Τὸ 
ἴδιο ἔκαναν καὶ οἱ παλαιοὶ Πατέρες. Δίδασκαν μάλιστα ὅτι ὅσο 
γρηγορώτερα διώχνει κανεὶς τὸν πρῶτο κακὸ λογισμό, τόσο 
γρηγορώτερα ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ ἐχθροῦ.
   Ὅποιος ὅμως καθυστερεῖ καὶ ἀρχίζει ν’ ἀσχολῆται μὲ τὸν 
πειρασμό, τότε θὰ κάνη καὶ τὸ δεύτερο βῆμα πρὸς τὴν πτῶσι. 
   Β΄. Ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὸν πειρασμὸ ἢ ἡ συζήτησις μαζί του 
ἀποτελεῖ τὴν δεύτερη φάσι του. Δὲν ὑπάρχει ἀκόμα ἡ ἁμαρτία, 
ἀλλὰ γίνεται πλέον ἡ ἀρχή της.
    Γ΄. Ἡ τρίτη φάσις εἶναι μιὰ ἱκανοποίησις ἢ μιὰ εὐχαρίστησις ποὺ 
προκαλεῖται μὲ τὴν παράτασι τοῦ πειρασμοῦ. Ἐδῶ μπορεῖ νὰ μὴν 
ἔχουμε τὴν διάπραξι τῆς ἁμαρτίας, ἔχουμε ὅμως μιὰ ἀκάθαρτη 
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πλέον κατάστασι. Συμβαίνει μάλιστα ἡ βίωσις τῆς ἡδονῆς νὰ 
δημιουργῆται ξαφνικά, χωρὶς ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῆς βουλήσεώς 
μας. 
    Δ΄. Τὸ τέταρτο σκαλοπάτι πρὸς τὴν ἁμαρτία εἶναι ἡ κάμψις τῆς 
θελήσεως, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουμε τελικὰ συγκατάθεσι. Στὸ σημεῖο 
αὐτὸ ὑπάρχει ἐνοχή, διότι στὰ αἰσθήματά μας δὲν μποροῦμε 
πάντοτε νὰ κυριαρχοῦμε, στὴν θέλησί μας ὅμως κυριαρχοῦμε. 
Ὡστόσο δὲν ἔχουμε ἔμπρακτη ἁμαρτία, βρισκόμαστε ὅμως στὰ 
πρόθυρά της. 
   Ε΄. Ἡ πέμπτη φάσις εἶναι ἡ συγκατάθεσις στὴν ἁμαρτία ἢ ἡ 
ἀπόφασις νὰ ἁμαρτήση κανείς. Ἐδῶ ἔχουμε ὁπωσδήποτε ἁμαρτία, 
ἁμαρτία ὅμως ἐσωτερική.
   ΣΤ΄. Μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ τελευταία φάσις, δηλ. ἡ διάπραξις τῆς 
ἁμαρτίας. Ἐδῶ ἔχουμε τὴν ὁλοκληρωμένη πτῶσι, τὴν καταστροφὴ 
τῆς ψυχῆς, τὴν στέρησι τῆς θ. Χάριτος, τὴν ὑποταγὴ  στὴν ἐξουσία 
τοῦ ἐχθροῦ.
   Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς βλασφήμους λογισμοὺς ἢ τοὺς λογισμοὺς 
ἀπιστίας ποὺ ἀναφέρονται στὴν θ. Κοινωνία, νὰ ξέρετε ὅτι 
προέρχονται ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Διῶξτε τους καὶ προσεύχεσθε. Ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος θέσπισε τὸ μυστήριο τῆς θ. Εὐχαριστίας λέγοντας: 
«Τοῦτο ἐστι τὸ σῶμα μου» καὶ «τοῦτο ἐστι τὸ αἷμα μου». Ἐπὶ πλέον 
ἔδωσε ἐντολή: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. 
22, 19). Οἱ ἀπόστολοι ἄρχισαν νὰ τὸ τελοῦν καὶ ἀπὸ τότε αὐτὴ ἡ 
πράξις τῆς Ἐκκλησίας δὲν σταμάτησε, οὔτε θὰ σταματήση μέχρι 
τὴν συντέλεια τῶν αἰώνων.
   Ἡ χαρὰ δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὰ 
βάθη τοῦ εἶναι μας. Γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς γεννιέται ἀπὸ τὴν 
προσδοκία καὶ βίωσι τῶν ἀγαθῶν ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν θεία 
ἐνανθρώπησι καὶ αὐξάνεται μὲ τὴν παραμονή μας στὴν κατάστασι 
τῆς υἱοθεσίας μας ἀπὸ τὸν Θεό. 
   Ὁ Κύριος ἔλαβε τὴν σάρκα μας ἀπὸ τὰ παρθενικὰ αἵματα 
τῆς Παναγίας μας κι ἐμεῖς γινόμαστε ἕνα μαζί Του χάριν αὐτῆς 
τῆς σαρκώσεως. Γι’ αὐτὸ καὶ ἕνα σπουδαίο χαρακτηριστικὸ τῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἐκτίμησις τῆς παρθενίας. Παρθενίας ὄχι 
μόνο σωματικῆς ἀλλὰ καὶ ψυχικῆς.
   Ἡ σαρκικὴ ἁμαρτία ἀποτελεῖ ἄρνησι τῆς χριστιανικῆς μας 
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ἰδιότητος. Καὶ τίποτε δὲν καταπνίγει τὴν πνευματικὴ χαρά, ὅσο 
αὐτὴ ἡ ἁμαρτία, ἂν καὶ ὁ ἐχθρὸς συνεχῶς μᾶς ψιθυρίζει ὅτι εἶναι 
φυσικὴ καὶ ἀσήμαντη». 

*      *     *

   «Εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη ἡ διάσπασις τῶν λογισμῶν καὶ χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή. Ὁ ἐχθρὸς θέλει νὰ σᾶς παγιδεύση σὲ καμιὰ 
σπηλιὰ καὶ ἐκεῖ νὰ σᾶς ἐξολοθρεύση. 
   Οἱ λογισμοὶ ἀρχίζουν νὰ σκορπίζωνται μὲ τὴν χαλάρωσι τοῦ 
φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν ψυχρότητα τῆς καρδιᾶς. Πολλὰ εἶναι 
τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Ξεχωρίζουν ὅμως ἡ αὐτάρκεια καὶ 
ἡ ἔπαρσις. Σὲ σᾶς δυστυχῶς καὶ τὰ δύο ὑπάρχουν. Προφυλαχθῆτε 
λοιπὸν καὶ ἀγωνισθῆτε νὰ ἐπαναφέρετε τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ καὶ 
νὰ ξαναθερμάνετε τὸν θεῖο ζῆλο. Διαφορετικὰ θ’ ἀναπτυχθῆ ἡ 
διάσπασις τῶν λογισμῶν.
   Ὁ διεσπασμένος μοιάζει μὲ τὸ σπίτι ποὺ ἔχει ἀνοιχτὰ τὰ παράθυρα 
καὶ ποὺ ἀπουσιάζει ὁ νοικοκύρης. Ὅποιος θέλει, πετάει μέσα 
πέτρες καὶ σκουπίδια. Ἔτσι ὅταν ἐπιστρέψη κάποτε ὁ νοικοκύρης, 
θὰ ἐκπλαγῆ μὲ τὴν ἐλεεινὴ κατάστασι ποὺ θ’ ἀντικρύση. Θὰ εἶναι 
ἀδύνατον νὰ κατοικήση, ἂν δὲν προηγηθῆ ἡ καθαριότητα. 
   Κατὰ παρόμοιο τρόπο, ὅταν μετὰ τὴν διάσπασι ἐπιστρέφη ἡ 
ψυχὴ στὸν ἑαυτό της βρίσκει τόση ἀκαθαρσία ἀπὸ ποικίλους 
λογισμοὺς ποὺ τὰ χάνει. Καὶ μακάρι ν’ ἀνάψη ζῆλος γιὰ τὴν 
κάθαρσι. Διαφορετικὰ εἶναι δυνατὸν νὰ παραμένη ἄπρακτη. Αὐτὸ 
θὰ εἶναι ἡ μεγάλη συμφορά. Ὁ Κύριος νὰ μᾶς σώζη καὶ νὰ μᾶς 
ἐλεῆ».

*      *     *

   «Θὰ σᾶς πῶ λίγα γιὰ τοὺς λογισμούς, τὶς αἰσχρὲς σκέψεις. 
Ὅταν σταματήση ὁ ἄνθρωπος  τὶς ἁμαρτωλὲς πράξεις, ἡ πάλη του 
μεταφέρεται ἐσωτερικά, στὴν καρδιά. Ὁ ἀγώνας γίνεται ἐναντίον 
κυρίως τῶν λογισμῶν. Πίσω ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς ἀκολουθοῦν τὰ 
ἄπρεπα συναισθήματα. Πίσω ἀπ’ αὐτὰ οἱ πονηρὲς ἐπιθυμίες, ἡ 
συγκατάθεσις, ἡ συμφωνία, ἡ ἀπόφασις γιὰ τὴν πραγματοποίησι 
τῆς ἁμαρτίας. Ἔτσι συντελεῖται ἡ ἐσωτερικὴ ἁμαρτία. Αὐτὲς οἱ 
ἐσωτερικὲς κινήσεις δὲν εἶναι ἐφάμαρτες. Ἡ ἁμαρτία ἀρχίζει ἐκεῖ 
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ποὺ ἐμφανίζεται ἡ θέλησις, ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὸ κακό.
   Οἱ λογισμοὶ δὲν μολύνουν τὸν ἄνθρωπο, ὅταν ὁ ἴδιος δὲν τοὺς 
προκαλῆ καὶ ὅταν, ἐνῶ μόνοι τους ἔρχονται, δὲν τοὺς δέχεται, ἀλλὰ 
τοὺς ἀπομακρύνει. Ὅταν τοὺς δέχεται, ἔχουμε κάποια ἔλλειψι 
καθαρότητος. Ὅταν ἀρχίζη νὰ συμμετέχη καὶ τὸ συναίσθημα καὶ 
δημιουργεῖται εὐχαρίστησις, ἡδυπάθεια, τότε ἔχουμε ἐσωτερικὴ 
ἁμαρτία. Ὅταν σὲ προχωρημένο στάδιο, ἐξάπτη κανεὶς τὴν 
ἡδυπάθεια, ἔχουμε ὁλοκληρωμένη τὴν ἐσωτερικὴ ἁμαρτία.
   Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ φθάνουμε στὴν συγκατάθεσι, στὴν συμφωνία 
καὶ στὴν ἀπόφασι γιὰ τὴν πραγματοποίησι τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ’ 
εὐθὺς ἐξ’ ἀρχῆς νὰ διώχνουμε τοὺς πονηροὺς λογισμούς, νὰ 
καταπνίγουμε ἀμέσως μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τὸ ἔνοχο συναίσθημα 
ἢ τὴν ἡδυπάθεια, μόλις ἐμφανιστοῦν. Αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαιότερο 
σημεῖο τῆς ἐσωτερικῆς πάλης. Γιὰ νὰ τὸ πετύχετε σταθῆτε ἐνώπιον 
τοῦ Κυρίου, ὅπου κι ἂν βρίσκεσθε καὶ μὴν ἀφήνητε νὰ εἰσέλθη 
τίποτε τὸ ἁμαρτωλὸ στὴν καρδιά σας».

*      *     *
   «Στὸ γράμμα ποὺ μοῦ στείλατε τὴν Μ. Τεσσαρακοστή, μὲ 
ρωτᾶτε ἂν μποροῦμε νὰ πιστεύουμε στὰ ὄνειρα. Καλύτερα νὰ μὴν 
πιστεύουμε. Ἐὰν ὁ ἐχθρὸς στὸν ξύπνιο φέρνει πολλὲς ἀνόητες καὶ 
ἐπιβλαβεῖς φαντασίες, πόσο μᾶλλον στὸν κοιμισμένο. 
   Μιὰ ἄσχημη σκέψι εἶναι ἕνα ἐχθρικὸ βέλος. Τὸ ρίχνει ὁ 
διάβολος κυρίως στὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ν’ ἀποσπάση τὸν νοῦ 
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ τὸν ἀπασχολήση μὲ κάτι τὸ ἁμαρτωλό. Ὅταν 
ἡ προσοχὴ προσηλωθῆ σ’ αὐτό, τότε ὁ ἐχθρὸς θὰ πλησιάση καὶ θ’ 
ἀρχίση ἕνα συστηματικὸ ἔργο μέσα στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιά. Θὰ 
ρυπάνη τὴν ψυχὴ καὶ θὰ ἐξάψη ἄπρεπα αἰσθήματα καὶ πάθη. Στὴν 
περίπτωσι αὐτὴ ἕνα μέσο σωτηρίας ὑπάρχει: Νὰ στραφῆ ἀμέσως ἡ 
προσοχὴ σὲ κάτι διαφορετικὸ καὶ ἐκεῖ νὰ σταματήση».

*      *     *
   «Σᾶς ἀπασχολοῦν τὰ ὄνειρα; Προσπαθεῖτε νὰ τὰ ἐξηγήσετε; Τὰ 
θεωρεῖτε προφητικά; Τοὺς δίνετε ἰδιαίτερη σημασία; Κινδυνεύετε 
τότε νὰ πλανηθῆτε. Λάβετε τὰ μέτρα σας προτοῦ προλάβη ὁ ἐχθρὸς 
νὰ σᾶς ἀπατήση. Θὰ σᾶς παρουσιάση ὄνειρα εὐχάριστα καὶ κατόπιν 
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θὰ σᾶς σπείρη τὸ λογισμό: «Ὁ Θεὸς σοῦ τὰ στέλνει γιὰ νὰ σὲ 
ἀμείψη γιὰ τοὺς κόπους σου». Δύο-τρεῖς παρόμοιες ἐπιθέσεις καὶ 
ἡ ἀδύνατη ψυχὴ κλονίζεται καὶ πείθεται στὰ λόγια τοῦ πονηροῦ. 
Δὲν ἀργεῖ τότε νὰ φουντώση ἡ αὐταρέσκεια, ἡ αὐτοεκτίμησις, ἡ 
ὑπερηφάνεια... Ἐφ’ ὅσον ὁ ἐχθρὸς καταφέρη ν’ ἀπατήση ἔτσι μιὰ 
ψυχή, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα θὰ τοῦ ἔλθουν ὁμαλά».

*      *     *
   «Μοῦ γράφετε ὅτι θλῖψις καὶ στενοχώρια σᾶς ταλαιπωρεῖ. 
Αὐτὸ εἶναι ἐνέργεια τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ διάβολος μισεῖ τὶς ἥσυχες 
καρδιές. Τὶς γεμίζει μὲ λύπη καὶ ταραχή. Φυγαδεύει ἀπ’ αὐτὲς 
τὴν κατάστασι τῆς εἰρήνης. Προσευχηθῆτε στὸν Κύριο καὶ στὴν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ θὰ παρηγορηθῆτε».

Βλ.“Ἀπάνθισμα ἐπιστολῶν„ Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου ἐκδ. Ἱ. Μονῆς 
Παρακλήτου             
 

   

 Εἶσαι πλούσιος ἂν χαρίζεις 
αὐτὰ τὰ δέκα πράγματα:

1.  Στοὺς ἐχθρούς σου: Συγχώρηση.
2.  Στοὺς φίλους σου: Τὴν καρδιά σου.
3.  Στὰ παιδιά σου: Παράδειγμα.
4.  Στοὺς ἀντιφρονοῦντες: Ἀνοχή.
5.  Στὸν πατέρα σου: Ὑπακοή.
6.  Στὴν μητέρα σου: Τρυφεράδα.
7.  Στὸν ἑαυτό σου: Αὐτοσεβασμό.
8.  Στοὺς γειτόνους σου: Καλοὺς τρόπους.
9.  Στοὺς παραπαίοντες:Κατανόηση.
10.Σὲ ὅλους: Ἀγάπη.  
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Πῶς ἀντιμετωπίζουν οἱ μοναχοὶ τὴν ἀρρώστια;
- Μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερικότητα. «Ἀσθένεια, Θεοῦ ἐπίσκεψη» 

λένε. 
   Μοῦ λέει μιὰ μέρα ἕνας μοναχός: 
- «Γιὰ νὰ μοῦ στείλει ὁ Θεὸς τὴν ἀρρώστια σημαίνει ὅτι μὲ θυμήθηκε 
κι ὅτι κάτι θέλει νὰ μοῦ πεῖ. Αὐτὸς ξέρει. Κι Αὐτὸς ποὺ μοῦ τὴν 
ἔδωσε, Αὐτὸς καὶ θὰ μοῦ τὴν πάρει, ἂν καὶ ὅποτε Ἐκεῖνος τὸ 
θελήσει».
Τὶ νὰ πεῖς; !
   Ὁ γερό-Εὐγένιος λέει: 
- «Γιὰ 4 λόγους δίνει ὁ Θεὸς τὶς ἀρρώστιες: γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν 
γονέων μας, γιὰ τὶς ἁμαρτίες τὶς δικές μας, γιὰ νὰ ἀσκηθοῦμε στὴν 
ὑπομονὴ καὶ στὴν ταπείνωση καὶ γιὰ ἕναν τέταρτο λόγο ποὺ μόνο 
Ἐκεῖνος γνωρίζει». 
Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ δυσκολίες. 
   Ἕνα βράδυ τὴν ἄνοιξη ποὺ μᾶς πέρασε, ἔρχεται ὁ γερό-Νικόδημος 
στὸ ἰατρεῖο μὲ σχισμένη τὴν ἀριστερὴ παλάμη. Δέχτηκε νὰ τοῦ τὴν 
περιποιηθῶ, δὲν δέχτηκε νὰ τοῦ τὴν ράψω. Δὲν μπόρεσα νὰ τὸν 
πείσω, νὰ δεχτεῖ, νὰ τοῦ κάνω ἀντιτετανικὸ ὀρό. 
- «Ἡ Παναγία φύλαξε νὰ μὴν κοπῶ πολὺ κι αὐτὴ εἶναι ποὺ θὰ μὲ 
κάνει καλά».
   Μία ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες μου στὸ Ἰατρεῖο τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
ἦρθε ὁ γέρο-Ἱερεμίας. Χωρὶς πολλὰ λόγια μοῦ λέει: 
- «Γιατρὲ ἔχω καρκίνο καὶ ἦρθα νὰ μοῦ γράψεις τὰ φάρμακά 
μου».
Ἔμεινα! Ὅταν συνειδητοποίησα τὶ μοῦ εἶχε πεῖ, προσπάθησα 
νὰ διασκεδάσω κάπως τὴν κατάσταση. Μάταιος κόπος. Ὁ γέρο-
Ἱερεμίας ἔδειχνε ὅτι δὲν τοῦ χρειαζόταν παρηγοριά. Τὴν εἶχε μέσα 
του. 
- «Τώρα εἶμαι καλά, γιατρέ» μοῦ κάνει.  «Ὅταν θὰ ’ρθοῦν οἱ 
μεταστάσεις στὰ κόκαλα νὰ εὔχεσαι νὰ μοῦ δώσει ὁ Θεὸς δύναμη 
νὰ τὶς ἀντέξω».

Ἐμπειρίες ἑνὸς γιατροῦ                     
 ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος
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   Οἱ παλιοὶ μοναχοὶ εἶναι χάρμα ὀφθαλμῶν καὶ ἀκοῆς. Χαίρεσαι, 
νὰ κάθεσαι δίπλα τους, ἀκόμα κι ὅταν εἶναι κατάκοιτοι. Ξανανιώνεις 
μαζί τους. Δὲν εἶναι μόνο ἡ πεῖρα τους καὶ ἡ ἀνθρώπινη σοφία 
ποὺ ἔχουν νὰ σοῦ προσφέρουν. Σοῦ μεταδίδουν τὸν ἀέρα καὶ τὴν 
ἄνεση μιᾶς ἄλλης ζωῆς. Πᾶς νὰ τοὺς βοηθήσεις ἰατρικὰ καὶ σοῦ 
λένε:
- «Γιατρέ, δὲν ἔχω νὰ σοῦ δώσω τίποτα. Τὸ βράδυ ὅμως θὰ κάνω 
προσευχὴ γιὰ σένα».
 Καὶ νιώθεις γιὰ μιὰ στιγμή, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη ἀμοιβή, 
τὸ πιὸ δυνατὸ «φακελάκι». Ξέρεις ὅτι φεύγοντας δὲ θά ’ναι μόνο 
τὸ κρασί, τὰ κηπευτικὰ καὶ τὸ θυμίαμα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ σὲ ἔχουν 
φιλοδωρήσει...
   Οἱ νέοι μοναχοὶ εἶναι πιὸ κοντά μας. Ἀντιμετωπίζουν τὴν 
ἀσθένεια λιγότερο φιλοσοφημένα, περισσότερο ὀρθολογιστικά. 
Οἱ περισσότεροι εἶναι μορφωμένοι. Μὲ ἕνα, δύο ἢ καὶ περισσότερα 
πτυχία. Ἔρχονται στὸ ἰατρεῖο γιὰ λιγότερο σοβαρὰ προβλήματα 
ὑγείας, ζητοῦν ἐξηγήσεις πιὸ ἐπιστημονικές. Οἱ ἀπορίες τους εἶναι 
πολλὲς φορὲς γιὰ μένα ἔναυσμα γιὰ περισσότερη μελέτη. Ὄχι 
λίγες φορὲς ἀνοίγω μπροστά τους κάποιο ἰατρικὸ βιβλίο γιὰ νὰ 
τοὺς δώσω μία πιὸ ἔγκυρη ἀπάντηση καὶ τὸ ἐκτιμοῦν αὐτό. 
   -- Πῶς ἀντιμετωπίζουν οἱ μοναχοὶ τὸν θάνατο;
   -- Χωρὶς φόβο. Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ μὲ χαρά. Ἔχω δεῖ πολλοὺς 
θανάτους μοναχῶν. Φεύγουν ὅλοι «πλήρεις ἡμερῶν». Ὁ ἕνας 86 
χρονῶν, ὁ ἄλλος 92. Πρὶν 3-4 μῆνες στὴν Σκήτη Κουτλουμουσίου 
«κοιμήθηκε» ὁ γέρο- Ἰωσὴφ σὲ ἡλικία 108 χρονῶν. Μία μέρα πρὶν 
τὸ θάνατό του ἔκανε τὸν περίπατό του στὴ Σκήτη. «Ἀποχαιρέτησε 
τὴ Σκήτη» τὸ ἐξηγοῦν οἱ πατέρες. 
   Κοντὰ στὶς Καρυές, στὸ κελὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ζεῖ ὁ γέρο-
Προκόπης τῆς συνοδείας τοῦ γέροντα Ἱεροθέου. Ἐπιμένει ὅτι 
εἶναι 99 χρονῶν. Ἂν δὲν σοῦ τὸ πεῖ, δὲν τὸ πιστεύεις. Γυρνάει 
πάντα ξυπόλητος μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ κελί, ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ 
κρύες μέρες τοῦ χειμῶνα.  Κάνει χιοῦμορ.  Ἂν τοῦ πεῖς «νὰ τὰ 
κατοστήσεις» σοῦ λέει ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι εὐχή, ἀλλὰ κατάρα!... 
Δουλεύει πολύ. Τὸ ἐργόχειρό του εἶναι τὸ πλέξιμο σκουφιῶν καὶ 
ραπτική. Ἔχει μάτι ἀετοῦ παρόλη τὴν προχωρημένη ἡλικία του. 
   Ἐκεῖνο ποὺ μοῦ κάνει ἐντύπωση εἶναι ἡ ἠρεμία καὶ ἡ γαλήνη 
στὸ πρόσωπό τους τὴν ὥρα ποὺ ξεψυχοῦν, ποὺ μεταδίδονται καὶ 
στοὺς γύρω τους.
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Συχνὰ ὁ μελλοθάνατος δίνει κουράγιο σὲ ὅσους τὸν φροντίζουν. 
Τοὺς λέει νὰ μὴ κλαῖνε, τοὺς δίνει συμβουλὲς ἀπὸ τὴν πεῖρα του 
ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς μοναχός, τοὺς δίνει τὴν εὐχή του. 
   Πολλοὶ προβλέπουν τὸ τέλος τους. Φροντίζουν νὰ φεύγουν πάντα 
ἕτοιμοι γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι. Ἐννοοῦν νὰ ἔχουν ἐξομολογηθεῖ καὶ 
νὰ ἔχουν κοινωνήσει. Νὰ μὴν εἶναι μαλωμένοι μὲ κανένα. «Νὰ 
μὴν ἔχουν χρωστούμενα».
   Πρὶν δυὸ μῆνες κοιμήθηκε στὴν Μονὴ Σταυρονικήτα ὁ γέρο-
Νικήτας, γύρω στὰ 90. Παλιὸς Ἁγιορείτης - εἶχε 60 χρόνια στὸ 
Ὄρος. Μοῦ εἶπε μιὰ μέρα, ποὺ πῆγα νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ: 
«Ἀκόμη καὶ ἂν βγάζεις νερὸ ἀπὸ τὴν πέτρα, μὴν ἔχεις τὴν ἀπαίτηση 
νὰ δεῖς τῆν Παναγία».
Τὰ τελευταῖα 5-6 χρόνια τὰ πὲρασε στὸ κρεβάτι μὲ ἀπανωτὰ 
ἐγκεφαλικά. Ἔκανε ὑπομονή. 
Οἱ νεώτεροι πατέρες τῆς μονῆς τὸν ὑπηρέτησαν μὲ ὑπομονή. 
«Μάλωναν» ποιὸς θὰ τὸν περιποιηθεῖ. Ἀμοιβή τους ἦταν οἱ 
συμβουλές, ἡ πεῖρα, ἡ εὐχή του.
- «Νιώθουμε πιὸ φτωχοὶ χωρὶς αὐτόν» εἶπε ὁ Ἡγούμενος στὴν 
κηδεία. «Ἦταν παράγοντας ἰσορροπίας γιὰ ὅλο τὸ μοναστήρι μας, 
εὐλογία τῆς Παναγίας».
   Ἔτσι «κοιμοῦνται» οἱ μοναχοὶ στο Ἅγιο Ὄρος. Ἀφανεῖς ἅγιοι. Ποὺ 
δὲν τοὺς ἔμαθε καὶ δὲν θὰ τοὺς μάθει ποτὲ κανείς. Συμφιλιωμένοι 
μὲ ὅλους καὶ μὲ ὅλα, μὲ τὸν ἑαυτό τους, μὲ τὸ Θεό.
   Πρὶν λίγο καιρὸ ἦρθε στὸ Ὄρος γνωστός μου δικηγόρος καὶ 
τέως βουλευτὴς μὲ σκοπὸ νὰ ἐπισκεφθεῖ ἕνα ἀσκητή, φημισμένο 
γιὰ τὴ σοφία καὶ τὴν ἁγιότητά του, γιὰ κάποιο σοβαρὸ πρόβλημα 
ὑγείας τοῦ γιοῦ του. 
Κατεβήκαμε μαζὶ στὸ καλύβι τοῦ γέροντα. Τὸν δέχτηκε ἐγκάρδια 
σὰ νὰ τὸν γνώριζε ἀπὸ χρόνια. Περίμενα μὲ πολλὴ ἀνυπομονησία 
καὶ περιέργεια νὰ ἀκούσω τὴν «γνωμάτευση» τοῦ γέροντα: 
- «Ἂν ὁ γιός σου καὶ σὺ δὲν κάνετε προσευχὴ ἡ ἀρρώστια δὲν θ’ 
ἀλλάξει δρόμο. Ἂν ὁ Θεὸς κρίνει ὅτι ὁ γιός σου εἶναι ἕτοιμος 
μπορεῖ νὰ σοῦ τὸν πάρει τώρα - μὴ λυπηθεῖς γι’ αὐτό.  Ἂν πάλι 
κρίνει ὅτι δὲν εἶναι ἀκόμη ἕτοιμος θὰ σοῦ τὸν ἀφήσει κι ἄλλο».
   Ὁ ἴδιος ἀσκητὴς μ’ ἀγαπάει καὶ μοῦ τὸ δείχνει πάντα μὲ πολὺ 
χιοῦμορ. 
- «Πάλι ἐδῶ εἶσαι, ρὲ γιατρέ; Γιατὶ ἦρθες ἀφοῦ δὲν σὲ κάλεσα;».
 Γιὰ νὰ συμπληρώσει στὸ ἴδιο στύλ: 
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- «Καλά, ἀφοῦ ἦρθες τώρα, θὰ ἀρρωστήσω γιὰ νὰ μὴ φύγεις, 
χωρὶς δουλειά!».
Δείχνει τὸ κουτὶ μὲ τὰ λουκούμια.
- «Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐξωτερικὸ ἰατρεῖο τὸ δικό μου! Ἔχει φάρμακα 
μέσα. Πάρε ἕνα. Ἐσὺ ἔχεις τόσο γλυκὰ φάρμακα;»
Μὲ ξεπροβοδίζει χαριτολογώντας.
- «Καλύτερα ἀγροτικὸς γιατρὸς παρὰ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου. 
Τὸν ἀγροτικὸ γιατρὸ τὸν ἔχεις δίπλα σου ὅ,τι ὥρα θέλεις. Τὸν 
καθηγητὴ ποῦ νὰ τὸν βρεῖς;»

Βλ. Περιοδικὸ  ‘’Πρωτᾶτο’’                

   
Ἕνας μικρούλης ἔρριξε στὴν ἄκρη τοῦ 
γιαλοῦ τὸ ὄμορφο καραβάκι του. Δὲν 
πρόσεξε, ὅμως, κι’ ἔτσι τὸ καραβάκι 
ἀπομακρύνθηκε, χωρὶς νὰ προλάβει νὰ 
τὸ πιάσει. Τότε ὁ πατέρας του πῆρε πέτρες 
καὶ τὶς πετοῦσε μπροστὰ ἀπὸ τὸ καραβάκι. 
Ὁ μικρὸς στὴν ἀρχἠ δὲν κατάλαβε κι’ 
ἀπόρησε γι’ αὐτὸ τὸ πετροβόλημα. Ἀλλὰ 
δὲν ἄργησε νὰ ἐννοήση. Οἱ πέτρες 
ἔπεφταν πέρα ἀπὸ τὸ καραβάκι, χωρὶς 
νὰ τὸ χτυποῦν. Καὶ μὲ τὰ κυματάκια, ποὺ 
προκαλοῦσαν, τὸ ἔφεραν σιγά-σιγὰ πίσω 
στὴν ἀκρογιαλιά. Κι’ ἔτσι ὁ μικρὸς μὲ 
μεγάλη χαρὰ τὸ πῆρε πάλι στὴν ἀγκαλιά 
του.
   Πολλὲς ἀπὸ τὶς θλίψεις ποὺ μᾶς βρίσκουν, 
μοιάζουν μ’ αὐτὸ τὸ πετροβόλημα. Εἶναι 
οἱ πέτρες ποὺ μᾶς ρίχνει ὁ Θεός, σὰν 
ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ κοντά Του, γιὰ νὰ 
γυρίσουμε σ’ Αὐτόν.  
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Νικηφόρος ὁ Λεπρός (1890-1964)
τῆς καρτερίας ἀθλητὴς λαμπρὸς

“Παιδιά μου προσεύχεσθε; καὶ πῶς 
προσεύχεσθε; ... μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ 

νὰ προσεύχεσθε· μὲ τὸ 
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ. 
Ἔτσι νὰ προσεύχεσθε. Ἔτσι εἶναι καλά„

(πατὴρ Νικηφόρος).

Ὁ πατὴρ Νικηφόρος (κατὰ κόσμον Νικόλαος) γεννήθηκε σ’ ἕνα 
ὀρεινὸ χωριὸ τῶνΧανίων, στὸ Σηρικάρι.. Οἱ γονεῖς του ἦταν 

ἁπλοὶ καὶ εὐλαβεῖς χωρικοί, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἀκόμη ἦταν μικρὸ παιδὶ 
πέθαναν καὶ τὸν ἄφησαν ὀρφανό. Ἔτσι, σὲ ἡλικία 13 ἐτῶν ἔφυγε 
ἀπὸ τὸ σπίτι του, πῆγε στὰ Χανιὰ κι ἄρχισε νὰ ἐργάζεται ἐκεῖ σ’ 
ἕνα κουρεῖο. Τότε ἐνεφάνισε καὶ τὰ πρῶτα σημεῖα τῆς νόσου τοῦ 
Χάνσεν δηλ. τὴν λέπρα. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, τοὺς λεπροὺς τοὺς 
ἀπομώνοναν στὸ νησὶ Σπιναλόγκα, διότι ἡ λέπρα ὡς μεταδοτικὴ 
ἀρρώστια ἀντιμετωπίζονταν μὲ φόβο καὶ ἀποτροπιασμό. Ὁ 
Νικόλαος ὅταν ἔγινε 16 ἐτῶν καὶ ὅταν τὰ σημάδια τῆς νόσου 
ἄρχισαν νὰ γίνονται πιὸ ἐμφανῆ, γιὰ νὰ ἀποφύγη τὸν ἐγκλεισμό 
του στὴ Σπιναλόγκα ἔφυγε μὲ κάποιο καράβι γιὰ τὴν Αἴγυπτο. 
Ἐκεῖ ἔμενε ἐργαζόμενος στὴν Ἀλεξάνδρεια, πάλι σ’ ἕνα κουρεῖο, 
ὅμως τὰ σημάδια τῆς νόσου γίνονταν ὅλο καὶ πιὸ ἐμφανῆ, ἰδίως 
στὰ χέρια καὶ στὸ πρόσωπο. Γι’ αὐτὸ μὲ τὴν μεσολάβηση ἑνὸς 
κληρικοῦ κατέφυγε στὴν Χίο, ὅπου ὑπῆρχε ἕνα λεπροκομεῖο, 
στὸ ὁποῖο ἦταν ἱερεὺς ὁ πατὴρ Ἄνθιμος Βαγιανός, ὁ μετέπειτα 
Ἅγιος Ἄνθιμος. Ὁ Νικόλαος ἔφτασε στὴ Χίο τὸ 1914 σὲ ἡλικία 
24 ἐτῶν. Στὸ λεπροκομεῖο τῆς Χίου, ποὺ ἦταν ἕνα συγκρότημα 
μὲ πολλὰ ὁμοιόμορφα σπιτάκια, ὑπῆρχε τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου 
Λαζάρου, ὅπου ἐφυλάσσετο ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Παναγίας 
τῆς Ὑπακοῆς. Σ’ αὐτὸν τὸν χῶρο ἄνοιξε τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν γιὰ 
τὸν Νικόλαο. Μέσα σὲ 2 χρόνια ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος τὸν ἔκρινε 
ἕτοιμο γιὰ τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα καὶ τὸν ἔκειρε μοναχὸ μὲ τὸ ὄνομα 
Νικηφόρο. Ἡ νόσος προχωροῦσε καὶ ἐξελίσσετο καὶ ἐλλείψει 
καταλλήλων φαρμάκων, ἐπέφερε πολλὲς καὶ μεγάλες ἀλλοιώσεις 
( τὸ φάρμακο βρέθηκε ἀργότερα τὸ 1947). 
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   Ὁ π. Νικηφόρος ζοῦσε μὲ ἀδιάκριτη, γνήσια ὑπακοή, μὲ νηστεία 
αὐστηρή, ἐργαζόμενος στοὺς κήπους. Μάλιστα κατέγραφε σὲ ἕνα 
κατάλογο καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου, τὰ ὁποῖα εἶχε δεῖ 
«ἰδίοις ὄμασιν» (πολλὰ ἀφοροῦσαν θεραπεῖες δαιμονιζομένων).
   Ὑπῆρχε μιὰ ἰδιαίτερη πνευματικὴ σχέση τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου μὲ 
τὸν μοναχὸ Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος «οὐδὲ ἕν βῆμα ἐμάκρυνεν ἀπ’ 
αὐτοῦ», ὅπως ἀναφέρει ὁ πατὴρ Θεόκλητος Διονυσιάτης στὸ βιβλίο 
του «Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος τῆς Χίου». Ὁ π. Νικηφόρος προσευχόταν 
τὴ νύχτα ὧρες ἀτελείωτες, κάνοντας μετάνοιες ἀμέτρητες, δὲν εἶχε 
λογοφέρει μὲ κανένα οὔτε χάλασε τὴν καρδιὰ κάποιου κι ἦταν ὁ 
κύριος ψάλτης τοῦ ναοῦ. Ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀσθενείας του ὅμως σιγά-
σιγά ἔχασε τὸ φῶς του κι ἔτσι ἔψαλλε τὰ περισσότερα τροπάρια 
καὶ ἀπήγγειλε τοὺς Ἀποστόλους ἀπὸ στήθους. 

   Τὸ 1957 ἔκλεισε τὸ λωβοκομεῖο τῆς 
Χίου καὶ τοὺς ἐναπομείναντας ἀσθενεῖς 
μαζὶ μὲ τὸν πατέρα Νικηφόρο τοὺς ἔστειλαν 
στὸν Ἀντιλεπρικὸ Σταθμὸ Ἁγίας Βαρβάρας 
Ἀθηνῶν, στὸ Αἰγάλεω. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη 
ὁ πατὴρ Νικηφόρος ἦταν περίπου 67 ἐτῶν. 
Τὰ μέλη του καὶ τὰ μάτια του εἶχαν τελείως 
ἀλλοιωθεῖ καὶ παραμορφωθεῖ ἀπὸ τὴν νόσο. 
   Ἐκεῖ, στὸν Ἀντιλεπρικὸ σταθμὸ ζοῦσε καὶ 
ὁ πατὴρ Εὐμένιος, ὁ ὁποῖος εἶχε κι αὐτὸς 
προσβληθεῖ ἀπὸ τὴν νόσο τοῦ Χάνσεν, 
ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπιτυχῆ φαρμακετικὴ ἀγωγὴ 
θεραπεύτηκε τελείως. Ἀπεφάσισε ὅμως νὰ 
μείνει ὅλο τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του μέσα 

στὸν Ἀντιλεπρικὸ σταθμὸ κοντὰ στοὺς συνασθενεῖς του, τοὺς 
ὁποίους φρόντιζε μὲ πολλὴ ἀγάπη.  Ἔτσι ἔγινε καὶ ὑποτακτικὸς 
στὸν πατερα Νικηφόρο, στὸν ὁποῖο ὡς ἀνταμοιβὴ τῆς ὑπομονῆς 
του ὁ Κύριος τοῦ εἶχε δώσει πολλὰ χαρίσματα. Πλῆθος κόσμου 
συνέρρεε στὸ ταπεινὸ κελλάκι  τοῦ λεπροῦ μοναχοῦ  Νικηφόρου, 
στὴν Ἁγία Βαρβάρα τοῦ Αἰγάλεω, γιὰ νὰ πάρει τὴν εὐχή του. Νὰ 
τὶ ἀναφέρουν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅσοι τὸν ἐγνώρισαν τότε:
   Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἦταν κατάκοιτος, μὲ πληγὲς καὶ πόνους, δὲν ἐγόγγυζε 
ἀλλὰ ἔδειχνε μεγάλη καρτερία. Εἶχε τὸ χάρισμα τῆς παρηγορίας 
τῶν θλιβομένων. Τὰ μάτια του ἦταν μονίμως ἐρεθισμένα, ἡ ὅρασή 
του ἐλαχίστη, εἶχε ἀγκυλώσεις στὰ χέρια καὶ παράλυση στὰ κάτω 
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ἄκρα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἦταν γλυκύτατος, μειλίχιος, χαμογελαστός, 
ἐδιηγεῖτο χαριτωμένα περιστατικά, ἦταν εὐχάριστος, ἀξιαγάπητος. 
Τὸ πρόσωπό του, ποὺ ἦταν φαγωμένο ἀπὸ τὰ στίγματα τῆς 
ἀσθενείας, καὶ τὶς πληγές, ἔλαμπε κι ἔπαιρναν χαρὰ ὅσοι τὸν 
ἔβλεπαν αὐτὸν τὸν πάμπτωχο καὶ φαινομενικὰ ἀσθενῆ ἄνθρωπο 
ποὺ ἔλεγε: «Ἂς εἶναι δοξασμένο τὸ ἅγιο Ὄνομά Του».
   Σὲ ἡλικία 74 ἐτῶν, στὶς 4  Ἰανουαρίου τοῦ 1964, κοιμήθηκε 
ὁ πατὴρ Νικηφόρος. Μετὰ τὴν ἐκταφή, τὰ ἅγια του λείψανα 
εὐωδίαζαν. Ὁ πατὴρ Εὐμένιος, καὶ ἄλλοι πιστοὶ ἀνέφεραν πολλὲς 
περιπτώσεις, ὅπου ἔγιναν θαύματα μὲ τὴν ἐπίκληση τῶν πρεσβειῶν 
πρὸς τὸν Θεό, τοῦ πατρὸς Νικηφόρου.

 
Βλ. “ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ, τῆς καρτερίας ἀθλητὴς λαμπρός „ Σίμωνος 
Μοναχοῦ Ἀθῆναι 2007    
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 Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πῶς ἔσωσε τὴν πόλιν 

τῶν Φιλιατρῶν

Τὸ θαῦμα ἔγινε στὰ Φιλιατρὰ τὸ 
1943, στὸν καιρὸ τῆς μαύρης 

Κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς 
Γερμανούς. Τὸ θαῦμα αὐτὸ συνεκίνησε 
καὶ συγκινεῖ μέχρι σήμερα, ὄχι μόνον 

τοὺς Φιλιατρινούς, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνας.
   Τὸ Γερμανικὸ Στρατηγεῖο ἀπὸ τὴν Τρίπολι διέταξε τὸν Γερμανὸ 
Διοικητὴ τῶν Φιλιατρῶν, Κοντάου ὀνόματι, γιὰ κάποιο σαμποτὰζ 
ποὺ εἶχαν κάνει οἱ ἀντάρτες, νὰ κάψουν τὴν πόλιν τῶν Φιλιατρῶν, 
νὰ σκοτώσουνε ἕνα ἀριθμὸν προκρίτων Φιλιατρινῶν καὶ νὰ 
συλλάβουνε 1.500 ἄλλους Φιλιατρινοὺς καὶ νὰ τοὺς στείλουν 
στὴ Γερμανία, ἀπὸ ὅπου φυσικὰ δὲν ἐπρόκειτο νὰ γυρίση κανένας 
πίσω.
   Ὁ ἀξιωματικὸς Κοντάου ἔδωσε μὲ τὴν σειρά του διαταγὴ στοὺς 
στρατιῶτες του νὰ προχωρήσουν τὴν ἄλλη ἡμέρα στὶς ἕξη τὸ πρωΐ 
μὲ τὰ σύνεργα τῆς καταστροφῆς, χωρὶς οἶκτο στὴν ἐκτέλεσι τῆς 
διαταγῆς.
   Αὐτό, τὸ ἔμαθε στὴν Τρίπολι ὁ ἱεροκήρυξ Ἀρχιμανδρίτης 
Θεόδωρος Κωτσάκης, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὰ Φιλιατρά. Θλῖψις 
καὶ στενοχώρια κατέλαβε ὅλους, δὲν ξέρανε τὶ νὰ κάνουνε γιὰ νὰ 
γλυτώσουν τὰ Φιλιατρὰ καὶ τοὺς Φιλιατρινούς. Ἐπῆρε κάποιον ποὺ 
ἐγνώριζε τὰ γερμανικὰ καὶ πῆγε στὸ σπίτι τοῦ Γερμανοῦ στρατηγοῦ 
στὴν Τρίπολι. Σταθήκανε στὸ διάδρομο. Ἀλλὰ ἀκούσανε μέσα 
στὸ γραφεῖο τοῦ στρατηγοῦ φωνές, κακό, βρισιές, ἀναστάτωση 
μεγάλη. Κάποια Ἑλληνίδα τὸν τράβηξε ἀπὸ τὸ ράσο νὰ φύγη, γιὰ 
νὰ μὴν τοὺς ἐκτελέσουν ἐπὶ τόπου καὶ αὐτούς.
   Βγαίνοντας τότε ὁ ἱεροκήρυξ, εἰδοποίησε ὅλα τὰ σπίτια τῶν 
Φιλιατρινῶν στὴν Τρίπολι νὰ προσευχηθοῦν τὴ νύκτα στὸν Ἅγιο 
Χαράλαμπο, τὸν πολιοῦχο τῶν Φιλιατρῶν γιὰ νὰ βάλη τὸ χέρι του. 
Αὐτὸς δὲ κλείστηκε στὸ δωμάτιό του καὶ προσευχότανε μὲ πόνο. 
Τὸ ἴδιο κάνανε στὰ Φιλιατρὰ οἱ κάτοικοι, ποὺ κάτι μυριστήκανε 
καὶ αὐτοί.
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   Ὁ Ἅγιος ἄκουσε τὴν προσευχή τους καὶ ἔκανε       
τὸ θαῦμα. Ὁ Ἅγιος παρουσιάζεται τὴν νύκτα 
στὸν Κοντάου ποὺ κοιμότανε. Παρουσιάστηκε 
σὰν γέροντας σοβαρός, μεγαλοπρεπής, 
ἱεροπρεπής, ἱεροφορεμένος καὶ μὲ κατάλευκη 
γενειάδα. Ἤτανε μιὰ φυσιογνωμία, ποὺ δὲν 
τὴν εἶχε δῆ ποτὲ στὴ ζωή του ὁ προτεστάντης 
ἢ μᾶλλον ἄπιστος Γερμανός. Ὁ σεβάσμιος 
γέροντας τοῦ εἶπε μὲ γλυκύτητα:
   -- Ἄκουσε, παιδί μου, τὴ διαταγὴ ποὺ ἔλαβες 

νὰ μὴν τὴν ἐκτελέσης.
   Τὸ ὄνειρο ἦταν ζωηρὸ καὶ τοῦ ἔκανε ἐντύπωσι. Ξύπνησε καὶ 
ξανακοιμήθηκε, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀπόφασι νὰ ἐκτελέση τὴν διαταγήν. 
Ξανὰ παρουσιάζεται ὁ Ἅγιος στὸν ὕπνο του καὶ τοῦ λέγει:
   -- Αὐτὸ ποὺ σοῦ εἶπα νὰ κάμης. Τὴν διαταγὴ νὰ μὴν τὴν ἐκτελέσης. 
Μὴ φοβηθῆς. Ἐγὼ θὰ φροντίσω νὰ μὴν τιμωρηθῆς. 
   Ξαναξύπνησε καὶ στὸ μυαλό του στριφογύριζαν τὰ λόγια ποὺ 
τοῦ εἶπε. Ἀλλὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ μὴν ἐκτελέση τὴν διαταγή, 
διότι θὰ ἐκτελοῦσαν αὐτὸν οἱ Γερμανοί. Ξανακοιμήθηκε. 
Ξαναπαρουσιάζεται καὶ ἐκ τρίτου ὁ σεβάσμιος γέροντας καὶ τοῦ 
λέγει:
   -- Σοῦ εἶπα νὰ μὴν φοβηθῆς. Ἐγὼ θὰ φροντίσω καὶ δὲν θὰ 
τιμωρηθῆς. Θὰ σε φυλάξω δὲ ἐσένα καὶ ὅλους τοὺς ἄνδρας σου 
καὶ θὰ γυρίσετε πίσω στὰ σπίτια σας, χωρὶς νὰ πάθη κανένας 
τίποτε.
   Στὴν ἀρχὴ θέλησε νὰ ἀρνηθῆ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους, καὶ νὰ παραστήση τὸν γίγαντα. Ἀλλὰ παρ’ ὅλη τὴν 
ἀθεΐα του, λύγισε, διότι ἐν συνεχείᾳ τὴ νύχτα ἐκείνη, ὁ Γερμανὸς 
ἀξιωματικός, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος, ἄκουσε στὸν ὕπνο του φωνὲς καὶ 
κλάματα, νὰ προέρχωνται ἀπὸ τυραννισμένους ἀνθρώπους κάπου 
ἐκεῖ δίπλα στὴν αὐλή του. Ὕστερα πλησίαζαν ζωντανὲς μορφές, 
ποὺ ἔμοιαζαν σὰν γυναῖκες, γυναῖκες πολλές, ποὺ κτυποῦσαν 
κεφάλια καὶ στήθια ἀπὸ ἀφόρητη δυστυχία καὶ πόνο. Θρηνοῦσαν, 
ἀγανακτοῦσαν καὶ καταριόντουσαν ἀπὸ πόνο γιὰ τὴν σφαγὴ τῶν 
παιδιῶν τους καὶ τῶν ἐγγονῶν τους, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνη. Ὅλες 
αὐτὲς οἱ φωνὲς γίνανε ὕστερα σύννεφο καὶ ἀνέβαιναν πρὸς τὰ ὕψη 
τοῦ Οὐρανοῦ, χωρὶς νὰ πέφτη τίποτε στὴ γῆ. 
   Καὶ ἀκόμη ἔβλεπε στὸν ὕπνο του ὁ Γερμανὸς ἀξιωματικὸς κάτι 
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σκοτεινόμαυρα σύννεφα, ποὺ ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ δωμάτιό του καὶ 
ἀνέβαιναν καὶ σκίαζαν τὸν ἥλιον, ὁ ὁποῖος κρυβότανε ἀπὸ τὰ 
σύννεφα αὐτὰ σὰν νὰ ἤτανε ἄνθρωπος καὶ σκοτείνιαζε τὰ πρόσωπα 
τῶν στρατιωτῶν του. Ἄλλοι ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς τρόμαζαν καὶ 
ἄλλοι ζητοῦσαν βοήθειαν, κάμνοντας τὸν Σταυρό τους. Καὶ ὅλοι 
τους τρέχανε νὰ κρυφτοῦνε πίσω ἀπὸ τοὺς κορμοὺς τῶν ἐλαιῶν. 
   Ἀπὸ τὸν τρόμο του ξύπνησε. Πῆγε νὰ μιλήση, ἀλλὰ δὲν 
μποροῦσε, παρὰ κρατοῦσε ἀνοιχτὸ τὸ στόμα του καὶ κοίταζε τὴν 
εἰκόνα τοῦ ὀνείρου του. Κοίταζε τὸν γέρο ἐκεῖνο, ποὺ τὸν εἶδε 
μέσα στὸ ὄνειρό του τρεῖς φορὲς καὶ ὁ ὁποῖος εἶχε μορφὴ Ἁγίου 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅταν συνῆλθε ἀπὸ τοὺς ἐφιάλτες, ἄρχισε 
νὰ σκέφτεται τὸ κακό, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνη: Νὰ σκοτώνονται 
ἄνθρωποι καὶ σὰν τὰ σκυλιὰ νὰ μένουν ἄθαφτοι. Νὰ καίγονται 
σπίτια σὲ ἕνα λεπτό, ποὺ ἀπαιτοῦσαν αἰῶνες γιὰ νὰ κτισθοῦν! 
   Οἱ σκέψεις αὐτὲς τὸν ἀναστάτωσαν. Ἀλλὰ πάλιν ἔλεγε:
   -- Ἐγὼ εἶπα νὰ κάψω τὴν πόλιν. Καὶ θὰ τὴν κάψω.
   Τότε ἔκλεισε τὰ μάτια του. Καὶ ὁ γέρος, ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος, 
ἐμφανίσθηκε ξανὰ μπροστά του ἀπειλητικὸς καὶ ἐπίμονος. Μὲ 
φωνὴ δὲ δυνατὴ καὶ ἐπιτακτικὴ τοῦ εἶπε:
   -- Πρόσεξε! Ἡ πόλις δὲν θὰ καῆ καὶ οἱ κάτοικοι δὲν θὰ 
συλληφθοῦν. Εἶναι ἀθῶοι. Τὸ ἀκοῦς;
   Σηκώθηκε τότε ὁ Γερμανός, στερέωσε τὰ γόνατά του, ποὺ 
τρέμανε καὶ πῆρε τὸ τηλέφωνο. Μὲ τρεμάμενη φωνὴ τηλεφωνοῦσε 
στὴ Τρίπολι, στὸ Γερμανὸ Διοικητὴ τῆς Πελοποννήσου. Καὶ ὁ 
Διοικητὴς ἐκεῖνος ἄνοιγε τὸ στόμα του, γιὰ νὰ δώση συμβουλὲς 
ἀλλὰ πάλιν κόμπιαζε. Πήγαινε νὰ ἀγριέψη, γιὰ νὰ ἐκτελεστῆ ἡ 
διαταγή του, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε. Τὶ εἶχε συμβῆ; Καὶ ὁ ἴδιος αὐτὸς 
τὸ ἴδιο βράδυ εἶχε δῆ στὸ ὄνειρό του τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο ὅπως 
τὸν εἶδε καὶ τὸν περιέγραψε στὸ τηλέφωνο καὶ ὁ ἀξιωματικός του 
ἀπὸ τὰ Φιλιατρά. Τελικὰ ἀποφάσισε καὶ εἶπε στὸν ἀξιωματικὸ τῶν 
Φιλιατρῶν:
   --«Γράψατε. Ἀναστέλλω τὴν καταστροφὴν τῆς πόλεως. Ἔλθετε 
ἀμέσως ἐνώπιόν μου αὔριον μεσημβρία».
   Ὅταν ξημέρωσε ἀνακοινώθηκε ἡ ἀνάκλησις τῆς ἀποφάσεως τῶν 
Γερμανῶν. «Τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς καὶ εἰς τὸ πρωὶ 
ἀγαλλίασις». Ξεχύθηκαν στὸ ἄκουσμα χαρούμενοι οἱ ἄνθρωποι 
στὰ καφενεῖα, στὴ πλατεῖα, στοὺς δρόμους...
   Μιὰ ὁμάδα, τότε ἀπὸ Γερμανοὺς στρατιῶτες καὶ ὑπαξιωματικούς, 
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ἔχοντες στὴ μέση τὸν ἀξιωματικό τους Κοντάου καὶ δυὸ 
Ὀρθοδόξους ἱερεῖς, περνοῦσαν ἀπὸ τοὺς δρόμους καὶ πηγαίνανε 
ἀπὸ τὴ μιὰ ἐκκλησία στὴν ἄλλη. Ἀρχίσανε ἀπὸ τὸν Ἅη Γιάννη, ἀπὸ 
τὸν Ἅγιο Νικόλαο, τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο καὶ τελικὰ κατευθυνόνταν 
πρὸς τὴν Παναγιά. 
   Ὁ ἀξιωματικὸς ἔψαχνε νὰ βρῆ τὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ποὺ εἶδε στὸν 
ὕπνο του. Ὅταν τοῦ ἀνοίξανε τὴν πόρτα τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας, 
ἀνεγνώρισε μέσα στὶς εἰκόνες τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο, ποὺ εἶδε 
στὸν ὕπνο του καὶ τὸν πρόσταζε. Ἡ φωνή του κόπηκε. Ντράπηκε 
γιὰ τὸν ἐγωϊσμό του. Σκέπασε μὲ τὰ χέρια του τὸ πρόσωπό του. Σὲ 
λίγο τὰ κατέβασε. Ἔκαμε, αὐτὸς ὁ Προτεστάντης καὶ ἄθεος, τὸν 
Σταυρό του. Εἶπε μερικὲς προσευχὲς στὴ γλῶσσα του, τὶς ὁποῖες 
οἱ ἱερεῖς δὲν μπορέσανε νὰ τὶς ἑρμηνεύσουν. 
   Ρώτησε ἐν συνεχείᾳ τοὺς Ἱερεῖς νὰ τοῦ ποῦνε ποιὸς ἤτανε ὁ 
γέροντας τῆς εἰκόνος. Τοῦ διηγηθήκανε, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Ἅγιος 
Χαράλαμπος ποὺ ὑπέστη πολλὰ μαρτύρια γιὰ τὸν Χριστό. Τοῦ 
εἴπανε ἔπειτα γιὰ τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε, καὶ κάμνει καὶ ἄλλα 
πολλά. 
   Ἡ χαρὰ τῶν Φιλιατρινῶν καὶ ἡ εὐγνωμούνη τους στὸν Ἅγιο δὲν 
περιγραφότανε. Δοξάζανε τὸ Θεὸ καὶ εὐχαριστούσανε τὸν Ἅγιο 
Χαράλαμπο γιὰ τὸ θαῦμα του. 
   Ὅπως δὲ τοῦ εἶπε τοῦ Φρουράρχου, ὁ Ἅγιος, αὐτὸς καὶ ὅλοι 
οἱ ἄνδρες τῆς φρουρᾶς ἐκείνης ἐπέστρεψαν, ὅταν τελείωσε ὁ 
πόλεμος, στὴ Γερμανία καὶ στὰ σπίτια τους, χωρὶς νὰ πάθη κανείς 
τους τίποτε. 
   Διετήρησε δὲ ὁ Γερμανὸς ζωηροτάτην τὴν μνήμην τοῦ θαύματος 
κι’ εὐγνωμονοῦσε τὸν Ἅγιο.Ἤθελε νὰ ἐπιστρέψη ἀπὸ τὴν Γερμανία 
γιὰ νὰ τὸν προσκυνήση. Πράγματι, ἔπειτα ἀπὸ δύο  χρόνια, 
ξεκίνησε μὲ τὴν γυναῖκα του καὶ ἤλθανε ἀπὸ τὴν Γερμανία στὰ 
Φιλιατρά. Δὲν πρόλαβε ὅμως τὴν γιορτὴ τοῦ Ἁγίου, διότι ἔφτασε 
μιὰ μέρα ἀργότερα, στὶς 11 Φεβρουαρίου. 
   Ὅταν ὅμως τὸν εἴδανε οἱ Φιλιατρινοί, χαρήκανε χαρὰ μεγάλη καὶ 
ξαναγιορτάσανε. Ψάλλανε δοξολογία καὶ τοῦ κάνανε ὑποδοχές, 
γιορτές, τραπέζια καὶ χαρές.Μέχρι σήμερα πολλὲς φορὲς ὁ 
Γερμανὸς αὐτὸς μὲ τὴν γυναῖκα του, τὰ παιδιά του καὶ μὲ ἄλλους 
πατριῶτες του πήγαινε στὶς 10 Φεβρουαρίου στὰ Φιλιατρὰ καὶ 
προσευχηθήκανε μὲ πίστι στὸν Ἅγιο. Στὴν καρδιά του ἄνθισε ἡ 
Ὀρθοδοξία.        
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Οἱ καλὲς πράξεις, 
μποροῦν νὰ βελτιώσουν τὴν ὑγεία 

καὶ νὰ μᾶς κάνουν πιὸ εὐτυχισμένους

Ὀφέλη τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀγάπης σὲ ἐπιστημονικὸ 
ἐπίπεδο:

   “Οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ καλὲς πράξεις, μποροῦν 
νὰ βελτιώσουν τὴν ὑγεία καὶ νὰ μᾶς κάνουν πιὸ εὐτυχισμένους”, 
ἀναφέρεται σὲ ἄρθρο τῆς ἔγκριτης ἐφημερίδας Globe and Mail, 
ἡ ὁποία παρουσιάζει μιὰ σειρὰ μελετῶν, ποὺ τεκμηριώνουν τὴν 
θέση ὅτι ἡ προσφορὰ ὠφελεῖ πρῶτα αὐτὸν ποὺ προσφέρει:
   1. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα οἱ ἄνθρωποι ποὺ βοηθοῦν εἴτε 
μὲ ὑλικὰ εἴτε πνευματικὰ τοὺς συνανθρώπους τους, βιώνουν καὶ 
νιώθουν “τὴν εὐφορία καὶ τὴν χαρὰ τῆς προσφορᾶς”. Ἡ εὐφορία 
αὐτὴ τονώνει τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα, καὶ ἐπισπεύδει τὴν 
ἀνάρρωση ἔπειτα ἀπὸ μιὰ ἐγχείρηση καὶ περιορίζει καὶ ἐξαφανίζει 
τὴν βασανιστικὴ ἀϋπνία καὶ τὸ ἄγχος.
   2. Ἐπίσης, χάρη σὲ μιὰ νέα μέθοδο ἐξέτασης τοῦ ἐγκεφάλου, 
οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ἀνακαλύψει στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι 
εἶναι ἀπαραίτητη ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων νὰ φροντίζουν ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλον. 
   3. Σύμφωνα μὲ μιὰ σφυγμομέτρηση ποὺ διεξήχθη στὴ Βρετανία 
σὲ κάποιους ἐθελοντές, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἐρωτηθέντες 
ἰσχυρίστηκαν ὅτι ἡ ὑγεία τους εἶχε βελτιωθεῖ ὅταν πρόσφεραν 
ἐθελοντικὴ ἐργασία. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἐνισχύεται τὸ ἀνοσοποιητικὸ 
σύστημα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ ἀντιμετωπίζονται καλύτερα 
σοβαρὲς  ἀσθένειες μέχρι τοῦ σημείου τῆς  ἴασης. Πολλοὶ 
ὑποστήριξαν ὅτι ἐπιπλέον ἔχασαν καὶ βάρος, ποσοστὸ συντριπτικὰ 
μεγαλύτερο ἀπὸ  ὁποιασδήποτε δίαιτας.Ὁ ἄνθρωπος ποὺ 
ὑπερασπίζεται τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν θλίψη, ἀπὸ τὰ βάσανα, ἀπὸ τὸ 
φόβο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ προκαλέσει ἡ λύπη καὶ ἡ στεναχώρια 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἡ ἀρρώστια, ὁ θάνατος. Ἕνας τέτοιος 
ἄνθρωπος  εἶναι ἀληθινά, πὼς βιώνει ἕναν ἐσωτερικὸ θάνατο, 
πράγμα ποὺ δὲν συμβαίνει μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς προσφορᾶς 
στὸν συνάνθρωπο, “μακάριον ἐστὶ διδόναι ἢ λαμβάνειν”. 
   Αὐτὰ μᾶς λένε οἱ ἐπιστήμονες στὶς ἔρευνες ποὺ ἔχουν κάνει. Ἂς 
δοῦμε τώρα τὶ μᾶς λέει ἡ Ὀρθόδοξη πίστης μας:
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   1. Πρώτη καὶ μεγαλύτερη ἐντολὴ ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ Κύριός μας 
εἶναι νὰ ἀγαπήσωμε πρῶτα τὸν Κύριο καὶ Θεό μας μὲ ὅλην μας 
τὴν ψυχή, τὴν καρδιά, μὲ ὅλην τὴν δύναμή μας, καὶ τὸν πλησίον 
μας, δηλαδὴ τὸν συνάνθρωπό μας σὰν τὸν ἑαυτό μας. Ἡ ἔμπρακτη 
ἀγάπη στὸν Θεὸ εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ 
ἀγάπη στὸν συνάνθρωπο εἶναι ἡ πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια 
ἐλεημοσύνης.
   2. Τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ στὸν 
συνάνθρωπο εἶναι καταπληκτικά (ἀξιοθαύμαστα). 
   Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους 
τους ἀπολαμβάνουν καὶ γεύωνται πνευματικοὺς καρποὺς ὅπως: 
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, γαλήνη, εὐφροσύνη, γέμισμα τῆς ψυχῆς μὲ 
πίστη, ἐλπίδα, κουράγιο, αἰσιοδοξία καὶ πολλὰ ἄλλα δῶρα μικρὰ 
ἢ μεγάλα ἀνάλογα μὲ τὸ δώσιμο, τὴν ἀγάπη καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦ 
καθενός μας.
   Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος μᾶς συμβουλεύει νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ 
συγχωροῦμε τοὺς ἐχθρούς μας, διότι  ἐφαρμόζοντας τὴν ἐντολή, τὰ 
ὀφέλη εἶναι πάρα πολλά, καὶ τὶς ἁμαρτίες μας συγχωρεῖ, ὅπως μᾶς 
ὑπόσχεται, καὶ τὶς δωρεές Του ἀπολαμβάνουμε. 
   Ὁ ἄνθρωπος τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς πραγματικῆς ἀγάπης 
ἀντιμετωπίζει εὐκολότερα ὁτιδήποτε ἐπιτρέψει ὁ Θεός, ὁποιαδήποτε 
δοκιμασία ἢ ἀσθένεια.
   Ὅταν ἡ ἀγάπη μας εἶναι ἀληθινή, (διότι ὑπάρχουν καὶ ψεύτικες 
ἀγάπες), ὅταν ἡ ἀγάπη μας καὶ ἡ προσφορά μας δὲν ἀποσκοποῦν 
γιὰ νὰ μᾶς ἐπαινέσουν οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ κενοδοξία, ἢ ἀπὸ 
συμφέρον ἀνταποδόσεως, τότε εἶναι βέβαιον πὼς σ’ αὐτοὺς 
τοὺς ἀνθρώπους δὲν θὰ ὑπάρχει ἄγχος, ἀγωνία, ἀβεβαιότητα ἢ 
ψυχολογικὰ προβλήματα, ἐφόσον ἡ ἀγάπη τους καὶ ἡ προσφορά 
τους, συνοδεύεται καὶ μὲ Μυστηριακὴ Ζωή. Δηλαδή, μὲ προσευχή, 
μετάνοια - ἐξομολόγηση - ἐκκλησιασμό, νηστεία καὶ συχνὴ 
Θεία Κοινωνία. Μᾶς λέει ὁ πατὴρ Παΐσιος: ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ 
Μυστηριακὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ καὶ μὲ πνευματικὸ ὁδηγό, δὲν θὰ 
χρειάζεται τοὺς ψυχολόγους ἢ ψυχιάτρους. 
   Πολλὲς φορὲς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νομίζουμε πὼς κάνουμε ὅ,τι 
μποροῦμε, εἴτε πρόκειται γιὰ τὴν δική μας πνευματικὴ κατάσταση 
εἴτε γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κάνουμε 
ὅ,τι θέλουμε καὶ ὄχι ὅ,τι μποροῦμε: διότι ἂν κάναμε ὅλα ὅσα εἴμαστε 
ἱκανοὶ νὰ κάνουμε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐντυπωσιάζαμε 
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ἀκόμη κι ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Ἔτσι, ἐξηγεῖται τὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός 
μας, μᾶς προτρέπει νὰ ἐπιδιώκουμε καὶ νὰ ζητοῦμε τὰ καλὰ καὶ 
συμφέροντα τῶν ψυχῶν μας, κάνοντας χρήση τῶν ταλάντων ποὺ 
μᾶς ἔχει χαρίσει, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε τὰ πνευματικὰ ἀγαθά, 
καὶ στὴν  προσωρινότητα στὴν ἐδῶ ζωή, καὶ στὴν αἰωνιότητα, στὸν 
παράδεισο, τὸν ὁποῖο ἑτοίμασε γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. 
   Ἂς κάνουμε σωστὴ χρήση στὸ χρόνο ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Κύριός 
μας καὶ ὁ Θεός μας, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὰ ἀνεκτίμητα δῶρα ποὺ 
μᾶς ἔχει ἑτοιμάσει καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ στὴν ἄλλη. Ἀμήν. 

Βλ. “ Φωτιστικὰ κείμενα γιὰ τὴν σωτηρία μας „  ἔκδ. Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ 
Συνδέσμου Ἁγ. Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου - Θεσ/νίκη
           

             

Ἀπὸ τὶς 24 ὦρες, διάθεσε τρία μόνον 
τέταρτα:

Ἕνα τέταρτο, νὰ σοῦ μιλάει ὁ Θεὸς μέσα 
ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή.

Δεύτερο τέταρτο, νὰ μιλᾶς ἐσὺ στὸ Θεὸ 
μέσα ἀπὸ τὴν Προσευχή.

Τρίτο τέταρτο, νὰ μιλᾶς στοὺς ἄλλους γιὰ 
τὸ Θεὸ μέσα ἀπὸ τὸ χρέος τῆς Ἀγάπης.

Φτάνουν αὐτὰ τὰ τρία τέταρτα τοῦ χρόνου 
γιὰ νὰ κερδίσεις τὴν αἰωνιότητα.
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Περιμέναμε, μᾶς λένε τὰ παιδιά, μιὰ ζωὴ χαρούμενη, 
δημιουργική, μιὰ κοινωνία, ὅπου νὰ ἐπικρατῆ ἡ δικαιοσύνη, 

ἡ στοιχειώδης λογική, ἡ ἀξιοκρατία, ἡ ἀμοιβὴ τῶν κόπων, ἡ 
ἐκτέλεσι τοῦ καθήκοντος ἀπὸ ὅλους, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη 
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ γιὰ μᾶς τὰ παιδιὰ εῖναι 
αὐτονόητα. Καὶ οἱ ἐλπίδες μας αὐτές, δυστυχῶς, κάθε ἡμέρα ποὺ 
περνάει διαπιστώνουμε ὅτι διαψεύδονται.
   Γιὰ ὅ,τι εἴμαστε μὴ ρίχνετε τὴν εὐθύνη μόνον σὲ μᾶς. Κι’ ἐσεῖς οἱ 
μεγάλοι φταῖτε. Ἐσεῖς δημιουργήσατε τὴν ἀποπνικτικὴ κοινωνικὴ 
καὶ πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, στὴν ὁποία εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ 
ζήσουμε. Μᾶς ἀφήσατε χωρὶς ὀξυγόνο. Κάτι χειρότερο. Δηλητήρια 
ρίξατε στὴ φυσικὴ καὶ πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, στὴν ὁποία πρέπει 
νὰ μεγαλώσουμε. Ἀλλ’ ἂς ἐξηγηθοῦμε καλύτερα:
   1)  Τὰ μισὰ τοὐλάχιστον παιδιὰ σήμερα ζοῦμε σὲ διαλελυμένη 
οἰκογένεια. Ἢ τελείως ἔχουν χωρίσει οἱ γονεῖς μας (τὰ διαζύγια 
εἶναι 30% ἐπὶ τῶν τελουμένων γάμων, λένε οἱ στατιστικές) ἢ ζοῦμε 
σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα ἠλεκτρισμένη, μὲ καθημερινὲς συγκρούσεις, 
διαπληκτισμούς, ὑβρεολόγιο, ἀσυνεννοησία κ.λ.π., ὅπου 
δημιουργοῦνται μέσα μας συναισθήματα φοβίας, ἄγχους, ἐνοχῆς, 
ἀπογοητεύσεως, τάσεις φυγῆς, μῖσος πρὸς τὴν κοινωνία. Ζοῦμε 
σ’ ἕνα χῶρο ὅπου διασπᾶται ἡ προσωπικότητά μας, πληγώνεται 
τὸ φιλότιμό μας, πέφτουν τὰ φτερά μας καὶ δὲν θέλουμε νὰ 
κάνουμε δική μας οἰκογένεια, ἀφοῦ ζήσαμε σὲ μιὰ ἀποτυχημένη 
οἰκογένεια. 
   Ἄλλοι ἔχουμε ὅλες τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις, διευκολύνσεις 
καὶ ἀνέσεις, ἀλλὰ μένουν πολλὰ κενὰ στὴν ψυχή μας. Δὲν 
διαπιστώνουμε στὴν οἰκογενειακή μας ζωὴ μιὰ ἱεραρχία ἀξιῶν, 
δὲν ζοῦμε μιὰ πειθαρχημένη ἐλευθερία, δὲν αἰσθανόμαστε 
συναισθηματικὴ ζεστασιὰ καὶ ἀσφάλεια, δὲν ζοῦμε πνευματικὲς 
ἀνατάσεις. Μᾶς μεγαλώνετε σὰν ζῶα μὲ πλούσια τροφὴ στὸ παχνὶ 
ἢ σὰν κοῦκλες μὲ ὡραῖα φορέματα, ἀλλ’ ὄχι σὰν λογικὰ ὄντα μὲ 
προσωπικότητα, σὰν δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ μὲ ψυχὴ ἀθάνατη, 
σὰν ὀρθόδοξους χριστιανοὺς μὲ τὴν πνοὴ τῆς χάριτος καὶ τὴν 

Μερικά “ κατηγορῶ „ τῶν παιδιῶν μας



- �� -

γλυκύτητα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, σὰν μέλη μιᾶς κοινωνίας ὅπου 
ἔχουμε καὶ δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ καθήκοντα.
   Πολλὲς οἰκογένειες γεννοῦν σήμερα ἀρνάκια ποὺ τοὺς δίνει 
ὁ Θεὸς καὶ μὲ τὴ συμπεριφορά,  τὴν ὑλιστικὴ φιλοσοφία, τὸ 
ἀνισόρροπο κλῖμα ποὺ δημιουργοῦν οἱ γονεῖς, καταφέρνουν ὅταν 
τὰ παιδιά τους φθάσουν στὰ 15 χρόνια, νὰ γίνουν ἄγρια θηρία 
ἢ ἀλλόκοτα ὄντα μὲ διαταραγμένη προσωπικότητα ἢ μέλλοντες 
κακοποιοὶ τῆς κοινωνίας. Γιὰ ὅλα αὐτὰ κατηγοροῦμε ἐσᾶς τοὺς 
γονεῖς. 
   2)  Νὰ πᾶμε στὸ σχολεῖο; Καὶ ἐδῶ ἡ ἀτμόσφαιρα δὲν μᾶς 
βοηθεῖ πολύ. Δὲν νιώθουμε τὸ σχολεῖο σὰν πνευματικὸ ἵδρυμα 
ποὺ νὰ καλλιεργῆ ὅλες μας τὶς ψυχικὲς δυνάμεις, νὰ φτιάχνη 
προσωπικότητες, νὰ μᾶς ἐθίζη σὲ ἁρμονικὴ ἀνθρώπινη κοινωνία, 
νὰ δημιουργῆ ἰδανικὰ γιὰ τὴν ζωή. Προσφέρονται μόνο γνώσεις, 
ὅταν κι’ αὐτὲς εἶναι ἀρκετὲς καὶ σωστές, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν 
προϋποθέσεις γιὰ νὰ γίνουμε ἁγνοὶ Ἕλληνες, καλοὶ Χριστιανοί, 
ἐλεύθεροι καὶ ἰσορροπημένοι ἄνθρωποι.
   Πολὺ συχνὰ συναντοῦμε τὴν ἀδικία, τὴ μεροληψία, τὶς 
συγκρούσεις τῶν καθηγητῶν, τὶς παράλογες ἀπαιτήσεις των, τὴν 
ἐλλιπῆ κατάρτισή τους, τὴν ἀνευθυνότητα, τὴν ὑλιστικὴ νοοτροπία, 
τὴν ἀθεΐα, τὴ φτώχεια σὲ πνοή, σὲ αἰσθήματα, σὲ ἰδανικά. 
   Ὑπάρχει μία παράλογη καὶ ἐγωϊστικὴ αὐστηρότης ἢ μιὰ 
χαλάρωσι τῆς πειθαρχίας, ποὺ καταντᾶ ἐνίοτε ἀναρχία. Τὸ γενικὸ 
πνεῦμα δὲν εὐνοεῖ τὸ σεβασμὸ πρὸς τοὺς καθηγητάς μας. Καὶ 
αὐτὸ ἐκ πρώτης ὄψεως μᾶς ἀρέσει, γιατὶ νοιώθουμε ἐλευθερία. 
Ὅμως μέσα μας ζητοῦμε σεβασμό, ἱεραρχία, θέλουμε τοὺς 
μεγαλυτέρους μας νὰ εἶναι καὶ ἀνώτεροι. Ἔτσι δημιουργεῖται 
ἀγωγή. Ὅταν ἀπὸ τὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο κατεβαίνει ἡ ἐνέργεια πρὸς 
τὰ κάτω, ὅπου βρισκόμαστε ἐμεῖς. Ὅταν εἶναι στὸ ἴδιο ἐπίπεδο 
μὲ μᾶς, δὲν δημιουργεῖται ροὴ καὶ ἑπομένως δὲν ὑπάρχει ἀγωγή. 
Εἶναι πολὺ ἀφελὴς ἡ ἀντίληψη ποὺ εἶχε π.χ. ἕνας σύμβουλος, 
ὁ ὁποῖος μπαίνοντας στὴν τάξι τοῦ Δημοτικοῦ εἶπε στὰ παιδιά: 
«Καλημέρα παιδιά. Μιχάλη μὲ λένε, ἐσᾶς πῶς σᾶς λένε; Ἐμένα 
Μιχάλη νὰ μὲ λέτε...».
       Κι’  ἔπειτα νομίζαμε πὼς τὸ σχολεῖο εἶναι κυψέλη ἐργασίας, στίβος 
εὐγενοῦς ἅμιλλας, ἐργαστήριο διαμορφώσεως χαρακτήρων, λουτρὸ 
πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, τόπος ἱερὸς ὅπου καλλιεργοῦνται τὰ 
μεγάλα ἰδανικὰ τοῦ Ἔθνους, τῆς Πίστεως καὶ τῆς ἀνθρώπινης 
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ζωῆς.  Κι’ ἐμεῖς ἀκοῦμε συχνὰ τὸ γκρέμισμα αὐτῶν τῶν ἀξιῶν, 
αἰσθανόμαστε μέσα μας νὰ κλονίζεται ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία, τὸ Ἔθνος, τὴν Ἱστορία, τὶς παραδόσεις τοῦ Γένους μας. 
Ἀρκετοὶ βέβαια καθηγηταὶ κάνουν φιλότιμες προσπάθειες νὰ μᾶς 
μεταδώσουν κάτι ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς τῆς ψυχῆς 
τους. Ὅμως οἱ περισσότεροι εἶναι ἁπλῶς τυπικοὶ καὶ ὑπηρεσιακοί. 
Γιὰ νὰ μὴ μιλήσουμε καὶ γιὰ μερικοὺς ποὺ εἶναι ἀρνητικοί. Ἀκόμη 
ἡ αὐλὴ καὶ οἱ αἴθουσες τοῦ Σχολείου μεταβάλλονται σὲ ἀρένες 
κομματικῶν συγκρούσεων. Μᾶς μάθατε ὅτι ἀνήκουμε πρῶτα στὸ 
κόμμα -τὸ ὁποιοδήποτε κόμμα- καὶ ἔπειτα ἢ καθόλου στὸ Ἔθνος. 
Γιατὶ δὲν μᾶς ἀφήσατε νὰ χαροῦμε ἥσυχα, ἀδελφωμένα τὰ μαθητικά 
μας χρόνια; Γιατὶ βιαστήκατε νὰ μᾶς κομματικοποιήσετε;Γιὰ ὅλα 
αὐτὰ κατηγοροῦμε καὶ τὸ Σχολεῖο.
   3)  Κι’ ἔπειτα ἡ Κοινωνία τὶ μᾶς ἔδωσε; Δὲν ὑπάρχει ἡμέρα ποὺ 
οἱ ἐφημερίδες νὰ μὴ γράφουν γιὰ ἐγκλήματα, γιὰ ληστεῖες, γιὰ 
διαρρήξεις, γιὰ ναρκωτικά, γιὰ ἀπάτες καὶ καταχρήσεις. 
   Μαθαίνουμε καὶ βλέπουμε, ὅτι, ὅταν παρανομοῦν μεγάλοι καὶ 
ἰσχυροὶ καὶ εὐνοούμενοι, δὲν τιμωροῦνται. Ὁ νόμος εἶναι γιὰ 
τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους. Ὅλοι μιλᾶτε γιὰ ἰσότητα καὶ 
δικαιοσύνη καὶ σχεδὸν ὅλοι ἐφαρμόζετε τὸ νόμο τῆς ζούγκλας.
Σᾶς ἔχει κυριεύσει ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ ἀπληστία, ὁ ἀτομισμός. Μόνον 
ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχετε ἐξευγενίσει καὶ τὰ ἀποκαλεῖτε δημοκρατία, 
κοινωνικοποίησι, προοδευτικότητα κ.λ.π. Μιλᾶτε γιὰ ἀγῶνες 
δημοκρατίας, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶναι ἀγῶνες παθῶν, ἐμπάθειας, 
ἀτομικῶν συμφερόντων. Δὲν ἰσχύουν σταθεροὶ νόμοι βάσει τῶν 
ὁποίων νὰ προωθηθοῦν οἱ ἱκανοί, οἱ τίμιοι, δηλ. δὲν ὑπάρχει 
ἀξιοκρατία. Μᾶς μαθαίνετε στὴν πράξι τὴν ἀπάτη, τὴ χρησιμοποίησι 
τῶν «μέσων», τὸ ψέμμα, τὴν βία, ἂν εἴμαστε ἰσχυροί, τὸ «πάτα ἐπὶ 
πτωμάτων» τοῦ Νίτσε.
   Λειτουργοῦν ἐλεύθερα χαρτοπαικτικὲς λέσχες, κέντρα διαφθορᾶς. 
Μᾶς μάθατε τὸ κάπνισμα, τὶς ἐρωτοδουλειές, τὸ παρὰ φύσιν ἀπὸ 
τὰ 12 χρόνια. Τὰ περίπτερα εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ περιοδικὰ καὶ 
γυμνὲς εἰκόνες, γιὰ τὶς ὁποῖες καὶ σεῖς οἱ μεγάλοι θὰ ἔπρεπε νὰ 
ντρέπεσθε. Ὁ κινηματογράφος καὶ ἡ τηλεόρασι κατὰ μέγα μέρος 
εἶναι γιὰ μᾶς σχολεῖα ἐγκλήματος, αὐτοκτονίας καὶ ἀνηθικότητος. 
   Οἱ ἐφημερίδες γράφουν μὲ πηχιαίους τίτλους ἐγκλήματα, 
σκάνδαλα, συζυγικὲς ἀπάτες, ἐμπορία ναρκωτικῶν καὶ 
ἄλλες κατωτερότητες ἡρωοποιώντας ἔτσι διεφθαρμένους καὶ 
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διεστραμμένους ἀνθρώπους, ἐνῶ ἀναφέρουν μὲ μικρὰ γράμματα 
περιπτώσεις αὐτοθυσίας, εὕρεσι καὶ παράδοσι χρημάτων, δωρεὲς 
καὶ εὐεργεσίες, θανάτους ἠθικῶν, πνευματικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν 
προσωπικοτήτων κ.λ.π. Ἔτσι μᾶς προβάλλετε ἀρνητικὰ πρότυπα 
γιὰ μίμησι. 
   Στὴ διεθνῆ κλίμακα ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε συνεχῶς τρομακτικὲς 
σκηνὲς πολέμων, εἰκόνες ἐξαθλίωσης καὶ φτώχειας παράλληλα 
μὲ τὶς τεράστιες δαπάνες τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν καὶ κατασκευῆς 
πυραύλων, ἄμεσες ἀπειλὲς ἀπὸ φοβερὲς ἀσθένειες καὶ μόλυνσι 
τοῦ περιβάλλοντος, σφαγὴ τῶν ἀνθρώπων μικρῶν καὶ μεγάλων 
ἀπὸ τροχαῖα ἀτυχήματα κ.λ.π.
   Μὲ λίγα λόγια ὄχι μόνον δὲν δημιουργήσατε εὐνοϊκὲς συνθῆκες 
γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν ὁμαλὰ οἱ ψυχές μας, ἀλλὰ ἀντίθετα 
μᾶς ἔχετε στήσει παγίδες σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας. Θὰ 
μπορούσαμε ἀκόμη νὰ διατυπώσουμε παράπονα ἔναντι τῆς 
Ἐκκλησίας, τοῦ Κράτους, κάθε πνευματικῆς ἡγεσίας, γιὰ λάθη καὶ 
παραλείψεις. Μὴ μᾶς κατηγορῆτε λοιπόν. Εἴμαστε γνήσια παιδιά 
σας. Ἐμεῖς μποροῦμε νὰ κατηγορήσουμε ἐσᾶς. 
   Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν ἐρωτηματικὰ στὴν ψυχή μας. 
Ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν λόγων καὶ τῶν ἐντολῶν 
σας. Δὲν ἔχουμε αὐθεντίες ἐπάνω στὶς ὁποῖες νὰ στηριχθοῦμε. 
Δὲν ἔχουμε πρότυπα νὰ μιμηθοῦμε. Δὲν ἔχουμε ἀξίες ἐπάνω στὶς 
ὁποῖες νὰ θεμελιώσουμε τὴ ζωή μας. Νιώθουμε μετέωροι. Ἡ 
ἀσυνέπειά σας, ἡ ἀναρχία, ἡ ἀνειλικρίνεια, ἡ ὑποκρισία κ.λ.π. 
μᾶς τραυματίζουν ἀνεπανόρθωτα καὶ μᾶς ὠθοῦν σὲ ἐνέργειες ὄχι 
μόνον ἐπιπόλαιες, ἀλλὰ καὶ τολμηρὲς μὲ ὀδυνηρὰ ἀποτελέσματα. 
Στὴν προσπάθειά μας νὰ βροῦμε κάποιον κόσμο πιὸ ὄμορφο ἀπὸ 
αὐτὸν ποὺ μᾶς ἐδώσατε, πέφτουμε στὴ φωτιά, σὰν τὶς πεταλοῦδες 
ποὺ ὁρμοῦν στὸ πυρακτωμένο σπείραμα. 
   Μιὰ ἰδιαίτερη φωνὴ εἶναι τῶν παιδιῶν ἐκείνων ποὺ ἔλαβαν καλὴ 
οἰκογενειακὴ ἀγωγὴ καὶ ἐξακολουθοῦν ν’ ἀγωνίζωνται, γιὰ νὰ 
κινοῦνται μέσα στὰ πλαίσια τῆς εὐπρεπείας, τῆς εὐσεβείας, τῆς 
τιμιότητος. Ὅμως μέσα στὸ γενικὸ ἄσχημο κλῖμα αἰσθάνονται 
περιφρονημένοι καὶ συχνὰ ἀπομονώνονται ἢ τοὐλάχιστον ζοῦν 
μὲ αὐτὴ τὴν ἀγωνία. Ἄλλοτε ἦσαν δακτυλοδεικτούμενα τὰ ἄτακτα 
παιδιά. Σήμερα περιφρονοῦνται τὰ καλά. Γι’ αὐτὸ καὶ πολλὰ δὲν 
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ἀντέχουν στὴν ψυχικὴ αὐτὴ μόνωσι καὶ ὑποχωροῦν. Ἀκολουθοῦν 
τὸ ρεῦμα. Ὅσα μείνουν, ζοῦν πάντως μὲ ψυχικὴ ἔντασι καὶ ζητοῦν 
τὴν κατανόησί μας.
   Αὐτὰ περίπου λένε τὰ παιδιά. Κι’ ἄν δὲν τὰ λένε, ἔτσι τὰ 
νιώθουν. 

*      *      *
      Ἀγαπητοί μου,
   Μὴ θέλουμε νὰ μεταθέτουμε τὶς εὐθύνες πάντοτε στὰ παιδιά. Ἡ 
ψυχή τους εἶναι διάτρητη ἀπὸ τραύματα ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ 
ἐγκληματικὰ λάθη μας καὶ σοβαρότατες παραλείψεις ὅλων τῶν 
ἁρμοδίων γιὰ τὴν ἀγωγή τους. Τὸ σοβαρότερο εἶναι ὅτι νοιώθουν 
ξεκρέμαστα, μετέωρα, στὸ χάος τῆς ἀμφιβολίας. Δὲν τοὺς δώσαμε 
καὶ δὲν καλλιεργήσαμε τὴν χριστιανικὴ πίστι ποὺ ἐξασφαλίζει 
γαλήνη, ἀσφάλεια καὶ σταθερότητα στὴν ψυχὴ μὲ συνέπειες τὸ 
ἄγχος, τὴ μελαγχολία, τὴν τρέλλα, τὴν αὐτοκτονία, τὰ ναρκωτικά, 
τὴν ἐγκληματικότητα. Ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν φαινομένων 
εἶναι ὅτι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι σκοτώσαμε τὸν Θεὸν στὴν ψυχὴ 
τῶν παιδιῶν. 
   Καυχόμαστε γιὰ τὴ μόρφωσί τους ἀλλ’ εἴμαστε ἀνίκανοι 
παιδαγωγοί. Οἱ γονεῖς καὶ οἱ παποῦδες μας, ἀγράμματοι ἄνθρωποι, 
ξέρανε νὰ μᾶς δώσουν πέντε πρακτικὰ καὶ πνευματικὰ συνθήματα 
ποὺ μᾶς στήριζαν καὶ μᾶς κατηύθηναν τὴ ζωὴ π.χ. νὰ κάνης τὸ 
σταυρό σου καὶ νὰ πιστεύης στὸ Θεό. Πατρίδα σου εἶναι ἡ Ἑλλάδα 
καὶ νὰ θυσιάζεσαι γι’ αὐτήν. Κύτταξε νὰ ὠφελήσης τὴν κοινωνία, 
νὰ μὴ τῆς κάνης κακό. Νὰ εἶσαι ἐργατικός, νὰ ἔχης φιλότιμο καὶ 
ὑπερηφάνεια (δηλ. ἀξιοπρέπεια) στὴ ζωή σου. Νὰ σεβαστῆς τὸ 
στεφάνι σου καὶ νὰ μὴ δώσης δικαιώματα στοὺς ἄλλους νὰ σὲ 
κατηγορήσουν κ.λ.π.
   Ἐμεῖς δὲν τὰ καταφέρνουμε. Δὲν λέω ὅτι δὲν κάνουν προσπάθειες 
μεμονωμένες οἰκογένειες, Τὸ γενικὸ κλῖμα ὅμως εἶναι δυσμενές. 
Γι’ αὐτὸ καλούμεθα, ὅσο ἀκόμη εἶναι ἐνωρίς, νὰ διορθώσουμε 
τὰ λάθη μας καὶ νὰ εἴμαστε κοντὰ στὰ παιδιά μας, μήπως καὶ τὰ 
σώσουμε ἀπὸ τὸ χείμαρρο τῆς σημερινῆς ξέφρενης πορείας τῆς 
κοινωνίας. 

Βλ. «Κηρύγματα Ἀληθείας καὶ Ζωῆς» σελ. 573 Πρωτοπρεσβύτερου Παρασκευᾶ 
Α. Ζωγράφου τ. Γεν. Ἐπιθεωρητοῦ Ἐκκλ. Ἐκπαιδεύσεως.         
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Ὁ ζητιάνος
  

Ἦτανε μιὰ γνώριμη φιγούρα στὸ μεγάλο κεντρικὸ νοσοκομεῖο.
Ἕνας ἀνθρωπάκος μετρίου ἀναστήματος καὶ ἀπροσδιόριστης 

ἡλικίας, ντυμένος μὲ πολὺ ἁπλὰ ἀλλὰ πεντακάθαρα ροῦχα. 
Περνοῦσε δίπλα σου σὰ θρόϊσμα λεπτῆς αὔρας. Ἐλάχιστοι εἶχαν 
ἀκούσει τὴν ὁμιλία του καὶ ἀκόμα λιγότεροι γνώριζαν κάτι γι’ 
αὐτόν. 
   Ἀλαφροπατώντας πλησίαζε τοὺς ἀσθενεῖς, μιλώντας χαμηλόφωνα, 
πράγμα ποὺ δυσκόλευε ὅσους στέκονταν μακρύτερα ν’ ἀκούσουν 
τὴν συνομιλία. Μετὰ οἱ περισσότεροι ἄνοιγαν τὴν τσάντα τους καὶ 
κάτι τοῦ ἔδιναν, ποὺ χανόταν στὶς μεγάλες ἐσωτερικὲς τσέπες ἀπ’ 
τὸ πανωφόρι του. «Ἄλλος ἕνας ζητιάνος» μονολογοῦσαν ὅσοι 
τὸν ἔβλεπαν, «βρῆκε καλὸ πόστο γιὰ τὸ... μεροκάματο». Μετά, 
μὲ τὴν ἴδια ἀνάλαφρη περπατησιὰ περιφερόταν σὲ γραφεῖα, στὸ 
κυλικεῖο καὶ πάντοτε ἐπέστρεφε φροντίζοντας νὰ ἔχει τελειώσει 
τὸ ἐπισκεπτήριο, τὴν ὥρα ποὺ ἀδειάζαν οἱ θάλαμοι, ὥστε νὰ τὸν 
παρατηροῦν ὅσο τὸ δυνατὸν λιγότερα μάτια. 
   Ὁ ζητιάνος. Ἔτσι τὸν ἔλεγαν καὶ τὸν θεωροῦσαν ὅλοι: ὁ θυρωρός, 
οἱ καθαρίστριες, τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας, ποὺ συχνά-πυκνὰ τὸν 
ἔσπρωχνε ἔξω ἀπὸ τὶς πτέρυγες, χωρὶς ὅμως νὰ προσέχουν ὅτι 
οἱ ἀσθενεῖς μᾶλλον τὸν συμπαθοῦσαν καὶ διαμαρτύρονταν γιὰ 
τὴ συμπεριφορὰ αὐτή. Γιατὶ μόνο τοὺς ἀσθενεῖς πλησίαζε. Ποτὲ 
τοὺς διερχόμενους ἢ τοὺς συνοδούς, ἂν ὑπῆρχαν. «Τουλάχιστον 
δὲν εἶναι ἐνοχλητικός», λέγαν κάποιοι, «ἀλλὰ χτυπᾶ στὸ ψαχνό, σ’ 
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὸν πόνο τους. Ντροπή...».
   Οἱ μῆνες, τὰ χρόνια πέρασαν καὶ σταμάτησε ἡ γνώριμη φιγούρα 
ν’ ἀλαφροπατᾶ στοὺς θαλάμους τῶν ἀσθενῶν. Κανεὶς ἀπ  ὅσους 
τὸν παρατηροῦσαν δὲν τὸν ἀποζήτησε παρὰ μόνο τὰ βλέμματα 
κάποιων ἀσθενῶν, ποὺ τὸν γνώριζαν. Αὐτοί, μαζὶ μὲ ὅσους 
συνόδευσαν τὴν ἐκφορά του, γνώριζαν καλὰ πὼς ὁ ζητιάνος 
ἦταν ἕνας ἄγγελος ἀγάπης, ποὺ μὲ τὴν ἄδεια τῆς διοικήσεως 
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τοῦ νοσοκομείου τακτοποιοῦσε τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα τῶν 
μοναχικῶν ἀσθενῶν, τὰ ἐξιτήρια, τὶς θεωρήσεις στὰ ἀσφαλιστικὰ 
ταμεῖα κ.λ.π.
   Ἡ σιωπὴ καὶ ἡ διακριτικότητα κάλυπταν γιὰ χρόνια τὸ διακόνημα 
αὐτὸ τῆς ἀγάπης ποὺ ἐκτελοῦσε ἀθόρυβα, ζητώντας ἀπὸ τοὺς 
ἀσθενεῖς ὡς ἀντάλλαγμα μία προσευχὴ γιὰ τὴν ψυχή του, ποὺ 
λαμπρὴ καὶ φορτωμένη ἔργα ἀγαθὰ πέταξε στοὺς οὐράνιους 
θαλάμους.
                                                                              Ἀκυλίνα

 
Βλ. ‘’ Ἡ Δράση μας ‘’ ἀρ. τεύχ. 525

Σᾶς συμβαίνει κάτι Κύριε;

Ποῦ θὰ πάει αὐτὴ ἡ κατάσταση κυρία Ἄννα; Νέκρωσε ἡ ἀγορά 
μας. Τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο τὰ καταστήματα στὴν κεντρικὴ 

λεωφόρο Δημοκρατίας κλείνουν, ἀλλὰ καὶ ἡ παραλιακὴ κοντεύει 
νὰ ἐρημώσει. Βγῆκα προχθὲς μιὰ βόλτα πρὸς τὸν Φάρο μας 
καὶ πόνεσε ἡ ψυχή μου. Ἐσὺ σὰν δικηγόρος πῶς τὰ βλέπεις τὰ 
πράγματα;
   -- Πῶς νὰ τὰ δῶ, Νίκη μου! Κλαίω κι ἐγὼ μέσα μου μὲ αὐτὰ 
ποὺ βλέπω. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ καὶ νὰ βάλει τὸ χέρι Του. 
Ἔρχονται κάθε μέρα στὸ Γραφεῖο μου νοικάρηδες, ποὺ θέλουν νὰ 
ἀλλάξουν τὰ Μισθωτήρια καὶ δὲν συμφωνοῦν μὲ τοὺς ἰδιοκτῆτες, 
καὶ ραγίζει ἡ καρδιά μου. 
   -- Πόσα ἀκοῦτε καὶ ξέρετε ἀλήθεια ἐσεῖς οἱ δικηγόροι! Ὅλα τὰ 
βάσανα καὶ τοὺς καημοὺς τοῦ κόσμου! 
   -- Κάποτε - κάποτε ἀκοῦμε καὶ ζοῦμε καὶ μερικὰ εὐχάριστα καὶ 
πολὺ συγκινητικά. Ἂν δὲν εἶσαι βιαστική, νὰ σοῦ διηγηθῶ ἕνα 
ἀπὸ αὐτά.
   -- Πολὺ εὐχαρίστως.
   -- Πλησίαζαν οἱ γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων. Μᾶς εἰδοποίησαν 
οἱ συγγενεῖς μας ὅτι θὰ ἔρχονταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη νὰ κάνουν 
μαζί μας τὶς γιορτὲς ἐδῶ στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Περίμενα μὲ 
χαρὰ τὰ ἀνηψάκια μου. Τακτοποιοῦσα στὸ σπίτι τὰ κρεβάτια γιὰ 
νὰ βολευτοῦμε ὅλοι. Σκεφτόμουν καὶ τὰ δῶρα ποὺ ἔπρεπε νὰ 
προσφέρω στὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ τὰ δωράκια ποὺ ἔπρεπε νὰ στείλω 
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στὰ βαφτιστήρια μου. Οἰκογενειακές, κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις, 
βλέπεις. 
   -- Ἀσφαλῶς.
   -- Διέκοψα λοιπὸν ἕνα ἀπόγευμα τὴν ἐργασία μου καὶ κατέβηκα 
στὸ δρόμο γιὰ νὰ ψωνίσω τὰ δῶρα μου, διότι σὲ λίγες μέρες τὸ 
σπίτι μας θὰ γέμιζε ἀπὸ παιδάκια καὶ χαρούμενες φωνές. Καὶ ὅλα 
τὰ παιδιά, μαθημένα ἀπὸ ἄλλοτε, θὰ περίμεναν τὸ δῶρο του τὸ 
καθένα. 
   Προχωροῦσα στὸ πεζοδρόμιο κατ’ εὐθείαν γιὰ τὸ μεγάλο 
κατάστημα μὲ τὰ «ἐπώνυμα» ροῦχα ποὺ βρίσκεται στὴν κεντρικὴ 
λεωφόρο, ἀλλὰ κάτι μὲ παρακίνησε καὶ τὸ προσπέρασα χωρὶς κὰν 
νὰ προσέξω τὶς ὡραῖες βιτρίνες του. 
   Προχώρησα λίγο παρακάτω. Στὸ ἑπόμενο τετράγωνο ἦταν ἕνα 
μικρὸ κατάστημα ποὺ πουλοῦσε ροῦχα γιὰ μικρὰ παιδιά. Δὲν 
τὸ εἶχα προσέξει ὅμως ποτέ μου αὐτὸ τὸ κατάστημα, διότι πάντα  
ἀγόραζα ροῦχα «ἐπώνυμα» ἀπὸ μεγάλα καταστήματα γιὰ τὰ παιδιά 
μου.
   Στάθηκα μπροστὰ στὴ βιτρίνα του καὶ τὸ μάτι μου ἔπεσε πάνω σ’ 
ἕνα πανέμορφο φορεματάκι, ποὺ μοῦ φάνηκε ὅτι ἦταν ὅ,τι ἔπρεπε 
γιὰ τὴν κορούλα μου. Μπῆκα λοιπὸν ἀμέσως μέσα καὶ βλέποντας 
ὁλόγυρα διαπίστωσα ὅτι διέθετε ὡραῖα ρουχαλάκια καὶ μάλιστα 
ταιριαστὰ γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες τῶν παιδιῶν ποὺ ἤθελα ἐγώ. 
   Ὁ καταστηματάρχης ἦταν εὐγενέστατος καὶ ἐξυπηρετικότατος. 
Ὅταν ὅμως τοῦ εἶπα ὅτι θέλω νὰ ἀγοράσω 12 παιδικὰ σύνολα, 
ἀπόρησε καὶ μὲ κοίταξε μὲ κάποια δυσπιστία. Στάθηκε γιὰ λίγο 
ἀμίλητος, μὲ κοίταξε κατάματα καὶ εἶπε:
   -- Σοβαρὰ μιλᾶτε; Θὰ τὰ ἀγοράσετε ὅλα;
   -- Μὰ φυσικά! Ἔχω τὰ δικά μου παιδιά, τρία πρὸς τὸ παρόν, 
περιμένω καὶ κάμποσα ἀνιψάκια μου ἀπὸ τὴ Θασσαλονίκη. Θὰ 
σᾶς τὰ πληρώσω τώρα, καὶ ἀφοῦ τὰ συσκευάσετε, κρατῆστε τα 
σὲ μιὰ ἄκρη καὶ θὰ περάσω ἀργότερα μὲ τὸ αὐτοκίνητο νὰ τὰ 
πάρω... 
Ὅμως τὶ πάθατε; Μήπως σᾶς συμβαίνει κάτι, κύριε; Γιατὶ δακρύζετε; 
Μήπως ἔγινα αἰτία ἐγὼ ἄθελά μου; Σᾶς βλέπω λίγο χλωμό...
   Ἐκεῖνος, Νίκη μου, μὲ κοίταζε σιωπηλὸς καὶ βουρκωμένος. 
Κάποια στιγμὴ ἔλυσε τὴν σιωπή του.
   -- Μέρες εἶχε νὰ μπεῖ πελάτης στὸ μαγαζί μου, κυρία μου. Καὶ 
σήμερα τὸ πρωὶ μπῆκαν τρεῖς κυρίες γιὰ τὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης ποὺ 
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ὀργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας. Ἄνοιξα τὸ συρτάρι μου καὶ εἶχε μέσα 
μόνο τρία εὐρώ. «Ντρέπομαι» τοὺς εἶπα, «ἀλλὰ δὲν ἔχει δουλειὰ τὸ 
μαγαζί, δὲν ἔχω ἄλλα, σᾶς δίνω αὐτὰ ποὺ ἔχω γιὰ τὸν ἔρανο τῆς 
ἀγάπης, μόνο τρία εὐρώ. Λυπᾶμαι ποὺ δὲν ἔχω περισσότερα».
   Ὅταν ἔφυγαν οἱ κυρίες τοῦ ἐράνου, ἔστρεψα τὰ μάτια μου 
πρὸς τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ποὺ βλέπετε ἐδῶ στὴ γωνία, καὶ Τοῦ 
εἶπα: «Θεέ μου, ξέμεινα ἐντελῶς. Ἔδωσα καὶ τὰ τελευταῖα  γιὰ 
τὴν ἀγάπη Σου. Ἐλπίζω ὅτι δὲν θὰ μ’ ἀφήσεις». Καὶ δὲ μ’ ἄφησε, 
κυρία μου! Γι’ αὐτὸ δακρύζω μπροστά σας! 
   -- Τ’ ἀκοῦς, Νίκη μου; Συμβαίνουν καὶ τέτοια θαυμαστὰ 
περιστατικά! 
   -- Συμβαίνουν, κυρία Ἄννα! Συμβαίνουν, διότι ὁ Θεός μας εἶναι 
πανάγαθος καὶ παντοδύναμος! 

Βλ. ‘’ Ὁ Σωτήρ ‘’ ἀρ. 2058

Ἡ αὐτοσχέδια προσευχὴ
 ἑνὸς ἡλικιωμένου δασκάλου

Στὰ χρόνια ποὺ ζήσαμε στὴν Ἀμερική, κάποια Χριστούγεννα, 
βρεθήκαμε προσκεκλημένοι στὸ ἑορταστικὸ τραπέζι ποὺ εἶχαν 

ὀργανώσει τὰ μέλη ἑνὸς Συλλόγου Συνταξιούχων Ἐκπαιδευτικῶν. 
Ἐπειδὴ τὸ Ἐντευκτήριό τους στεγαζόταν στὴν πολυκατοικία ὅπου 
μέναμε κι ἐμεῖς, εἴχαμε γνωριστεῖ μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς συμπαθεῖς 
αὐτοὺς ἡλικιωμένους γείτονες. 
   Πρὶ ἀρχίσει τὸ γεῦμα, μία, σχετικὰ νεώτερη, δασκάλα εἶπε τὴν 
προσευχὴ ποὺ εἶχε γράψει γι’ αὐτὴν εἰδικὰ τὴν ἡμέρα, καὶ στὴν 
ὁποία εἶχε δώσει ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν ἔννοια τῆς ἀλληλεγγύης 
καὶ τῆς ἔγνοιας γιὰ τὸν διπλανό, ποὺ δικαιώνουν, ὅπως εἶπε, τὴν 
ἐνσάρκωση καὶ τὴν Γέννηση στὴ γῆ τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης. Εἶχε, 
ὅμως, καὶ μιὰ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴ χαρὰ τοῦ ὅτι «παρευρίσκονταν 
στὸ γιορταστικό τους τραπέζι καὶ μιὰ ἀγαπητὴ οἰκογένεια ἀδελφῶν 
χριστιανῶν ἀπὸ ξένη πατρίδα». 
   Ὅταν ἡ προσευχὴ ὁλοκληρώθηκε, ἕνας πολὺ σεβάσμιος κύριος 
ζήτησε τὴν ἄδεια νὰ πεῖ κι αὐτὸς μία, «κάπως ἀσυνήθιστη», ὅπως 
μᾶς εἶπε, προσευχή. Τὴν εἶχε αὐτοσχεδιάσει τὴν προηγούμενη 
νύχτα, καθὼς ἀναλογιζόταν ὅτι, σὲ λίγες μέρες, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ 
χρόνου, θὰ συμπλήρωνε ἤδη τὴν ὄγδοη δεκαετία τῆς ζωῆς του. 
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   Τὸ αἴτημά του ἔγινε δεκτὸ μὲ ἐνθουσιασμό. Ὅπως καταλάβαμε, 
ἦταν γνωστὸς στὴν ὁμήγυρη γιὰ τὶς σώφρονες, ἀλλὰ καὶ χαριτωμένες 
σκέψεις του. Ὁ γεραρὸς δάσκαλος ἄρχισε χαμογελαστός, μὲ 
σταθερὴ καὶ μειλίχια φωνή, τὴν ἀσυνήθιστη προσευχή του, ἡ 
ὁποία ἔλεγε, περίπου τὰ ἑξῆς:
   «Θεὲ τῆς Ἀγάπης, ποὺ σὰν σήμερα γεννήθηκες στὴ Γῆ, ξέρω 
πὼς μ’ ἀγαπᾶς, ὅπως κι ἐσὺ ξέρεις καλὰ πὼς γερνάω καὶ πώς, 
κάποια μέρα, ὄχι πολὺ μακρινή, θὰ εἶμαι στ’ ἀλήθεια... γέρος.
   Γι’ αὐτό, πολὺ Σὲ παρακαλῶ, Ἐσὺ ποὺ σκορπᾶς τόσο ἁπλόχερα 
τὴν ἀγάπη Σου σ’ ἐμᾶς τὰ παιδιά Σου, ἄκουσε σήμερα τὴν 
προσευχή μου.
   -- Φύλαξέ με ἀπὸ τὴ θανάσιμη συνήθεια τοῦ νὰ πιστεύω ὅτι 
πρέπει νὰ ἔχω πάντα γνώμη γιὰ ὅλα καὶ πρέπει νὰ τὴν ἐκφράζω 
δυνατά, σὲ κάθε εὐκαιρία. 
   -- Ἀπάλλαξέ με ἀπὸ τὴν ἀκαταμάχητη ἐπιθυμία μου νὰ βάζω σὲ 
τάξη τὶς ὑποθέσεις ὅλων τῶν γύρω μου.
  -- Κάνε νὰ εἶμαι σκεπτόμενος καὶ σώφρων, ἀλλὰ ὄχι κατσούφης 
καὶ γκρινιάρης, εὐχάριστος ἀλλὰ ὄχι ἀνόητος. Νὰ βοηθῶ μὲ 
τὴν κρίση μου, ὅταν μοῦ τὸ ζητοῦν, ἀλλὰ χωρὶς νὰ δογματίζω. 
Ἔχοντας ἀποκτήσει, μὲ τὴ Χάρη Σου Θεέ μου, τόσα ἀποθέματα 
σοφίας, συχνὰ μοῦ φαίνεται πὼς εἶναι πολὺ κρίμα νὰ τὰ ἀφήνω 
ἔτσι ἀχρησιμοποίητα. Ἀλλὰ νά... ξέρεις Θεέ μου, θὰ ἤθελα νὰ 
μοῦ ἀπομείνουν στὸ τέλος καὶ μερικοὶ φίλοι.
   -- Κράτησε τὸ μυαλό μου ἐλεύθερο ἀπὸ τὴν τάση γιὰ ἐπανάληψη 
ἀτέλειωτων καὶ ἀσήμαντων  λεπτομερειῶν καὶ κάνε νὰ ὁλοκληρώνω 
τὶς διηγήσεις μου, χωρὶς ἄχρηστες παρενθέσεις.
   -- Κράτησε τὰ χείλη μου σφραγισμένα σὲ ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τοὺς 
πόνους ἀπὸ τὰ ἀρθριτικά μου, μὲ τὴ χοληστερίνη μου, τὸ ζάχαρο 
καὶ τὰ σκαμπανεβάσματα τῆς πίεσής μου. Αὐσθάνομαι ὅτι, μὲ τὰ 
χρόνια, ὅλα αὐτὰ αὐξάνονται. Ἀλλά, κάπως, σὰν νὰ μοῦ φαίνεται 
πὼς καὶ ἡ εὐχαρίστηση ἀπὸ τὴν ἐξιστόρησή τους γίνεται κι αὐτή, 
μὲ τὰ χρόνια, μεγαλύτερη καὶ γλυκύτερη. Συγχρόνως, ὅμως, δῶσε 
μου καὶ τὴν ὑπομονὴ νὰ ἀντέχω νὰ ἀκούω τὶς ἀτέλειωτες σχετικὲς 
διηγήσεις τῶν ἄλλων γύρω μου.
   -- Δὲν τολμῶ, Θεέ μου, νὰ σοῦ ζητήσω νὰ βελτιωθεῖ ἡ μνήμη μου, 
ποὺ γερνάει κι αὐτὴ μαζί μου. Ἀλλά, τουλάχιστον, κάνε νὰ αὐξηθεῖ 
ἡ ταπεινοφροσύνη μου γιὰ νὰ ἐλέγχω τὴν ἐριστικὴ βεβαιότητα 
ποὺ συχνὰ μὲ παρασύρει στὸ νὰ ἐπιμένω, ὅταν διαπιστώνω ὅτι ἡ 
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δική μου μνήμη συγκρούεται μὲ τὴν μνήμη τῶν ἄλλων. Καί, Σὲ 
παρακαλῶ, ψιθύριζέ μου κατὰ καιρούς, στὸ αὐτί μου ὅμως, ὅτι 
μπορεῖ καὶ νὰ ἔχω κάνει λάθος. 
   -- Δῶσε μου, τέλος, Θεέ μου τὴν εὐλογημένη ἱκανότητα νὰ 
χαίρομαι μὲ τὶς μικρὲς χαρὲς ποὺ μοῦ στέλνεις. Καὶ νὰ διαπιστώνω 
ὅτι συμβαίνουν καὶ καλὰ πράγματα γύρω μου, σὲ ἀνύποπτους 
τόπους καὶ χώρους. Ὅπως, ἐπίσης, Σὲ παρακαλῶ, χάρισε στὴν 
ὅρασή μου τὴν ἐπιλεκτικὴ ἱκανότητα νὰ μή βλέπει στοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μου ἐλαττώματα, ἀλλὰ νὰ ξεχωρίζει πολλὰ 
καὶ ἀπρόσμενα χαρίσματα. Καί, πρὸ παντὸς Θεέ μου, ἀξίωσέ με 
νὰ θέλω καὶ νὰ μπορῶ, μὲ τὴ χάρη Σου, νὰ τὸ παραδέχομαι καὶ 
νὰ τοὺς τὸ ἐκφράζω δυνατά. 
   -- Γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ ἔχεις τὴν δική μου ἰσόβια εὐγνωμοσύνη 
Χριστέ μου, Θεὲ τῆς Ἀγάπης. Πιστεύω, ὅμως, πραγματικά, ὅτι θὰ 
σὲ εὐγνωμονοῦν καὶ ὅσοι συμβαίνει νὰ ζοῦνε γύρω μου».
   -- Εὐχαριστῶ καὶ Καλὰ Χριστούγεννα σὲ ὅλους σας», εἶπε καὶ 
κάθησε.
   Τὸ ἀκροατήριο, μὲ πολλὰ χαμόγελα, ξέσπασε σὲ χειροκροτήματα. 
Ὡστόσο, θυμᾶμαι καλὰ ὅτι εἴδαμε καὶ μερικὰ λευκὰ κεφάλια νὰ 
σκύβουν προβληματισμένα.
   Ἔχουν περάσει χρόνια ἀπὸ τότε. Ὅμως, κάθε Χριστούγεννα, 
ὅταν καθόμαστε στὸ τραπέζι καὶ κάνουμε τὴν προσευχή μας, 
ἀπρόσκλητες ἀλλὰ καλόδεχτες, ξανάρχονται στὸ νοῦ μας κάποιες 
φράσεις ἀπὸ ἐκείνη τήν, γεμάτη σοφία, αὐτοσχέδια προσευχὴ τοῦ 
γηραιοῦ δασκάλου.

                                           ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
   Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

Βλ. Περιοδικὸ ‘’ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ‘’ ἀρ. 484                                 
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Μόσχα, 7 Ἰανουαρίου 2001

Ἐγκαινιάσθηκε πανηγυρικῶς ὁ λαμπρὸς καὶ πανίερος 
Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος, χτισμένος στὶς 

ὄχθες τοῦ Μόσχοβα ποταμοῦ καὶ δυτικὰ τῆς Κόκκινης Πλατείας. 
«Ὡς μαρτυρία μετάνοιας» θεώρησε ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος τὴν 
ἀνοικοδόμησή του καὶ μέσον ἐξιλέωσης γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ 
πρώτου Ναοῦ. Ὁ εὐσεβὴς ρωσικὸς λαὸς ἐξεπλήρωσε τὸ τάμα του 
πολὺ γρήγορα, ξαναχτίζοντας τὸν κατεδαφισμένο Ναό. 
Ἐθριάμβευσε ὁ νικητὴς Σταυρὸς ἐπὶ τοῦ τέρατος τῆς ἀθεΐας. 
   Ὁ πρῶτος Καθεδρικὸς Ναὸς εἶχε κτισθεῖ τὸ 1838, εἰς ἀνάμνησιν 
τῆς μεγάλης νίκης τῶν Ρώσων ἐναντίον τῆς Γαλλίας τοῦ Ναπολέοντα 
τὸ 1812. Ἦταν ἡ ἐκπλήρωση ἑνὸς τάματος εὐχαριστίας γιὰ τὴν 
νίκη. 
   Μεγαλοπρεπής, ἐπιβλητικός, μὲ ρυθμὸ παραδοσιακὸ ρώσικο 
ἐκκλησιαστικὸ καὶ νεοκλασικὰ στοιχεῖα δυτικοῦ ρυθμοῦ, μὲ 
χρυσὸ τροῦλο, ἦταν χτισμένος δίπλα στὸν Μόσχοβα ποταμό. 
Ἁγιογραφήθηκε ἀπὸ τοὺς καλύτερους ἁγιογράφους καὶ στολίσθηκε 
ἀπὸ τοὺς ἐπιδεξιότερους γλύπτες. Ἦταν τὸ ὑψηλότερο κτίσμα τῆς 
Μόσχας. Χτίσθηκε μὲ χρήματα τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ καὶ μὲ ὑλικὰ 
ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. 
	45 χρόνια διήρκεσε τὸ χτίσιμό του (1838-1883). 
	103 μέτρα ὕψος.
	8,5 μέτρα ὁ Σταυρὸς τοῦ Τρούλου.
	4 καμπαναριὰ μὲ 14 καμπάνες, βάρους 64 τόνων, 

«ἐγλύκαιναν» τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Μόσχας.
	Σὲ 117 μαρμάρινες πλάκες ἦταν ἐγγεγραμμένοι οἱ 

πεσόντες τοῦ πολέμου τὸ 1812. 
	«1812» λέγεται τὸ ὁρατόριο ποὺ ἔγραψε ὁ κορυφαῖος 

μουσικὸς Τσαϊκόφσκυ γιὰ τὰ ἐγκάινια τοῦ Ναοῦ.
   Ἡ ζωὴ τῶν Ρώσων ἦταν συνυφασμένη μὲ τὸν Ναὸ αὐτό. Ἦταν 
γιὰ ὅλους σημεῖο ἀναφορᾶς.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
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1917
   Μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ μαρξιστικοῦ καθεστῶτος, τὸ τέρας 
τῆς ἀθεΐας ζήλεψε τὴν δόξα καὶ αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ. Καὶ ὡς νέος 
Ναβουχοδονόσωρ ἔπρεπε νὰ λατρευτεῖ καὶ μὲ ἄγαλμα. 
   Μὲ διαταγὴ τοῦ Στάλιν ἀναζητεῖται χῶρος ὅπου θὰ χτισθεῖ τὸ 
Μέγαρο τῶν Σοβιὲτ καὶ τὸ Μέγαρο τοῦ Λένιν. Στὴν κορυφὴ τοῦ 
Μεγάρου θὰ τοποθετεῖτο τὸ ἄγαλμα τοῦ Λένιν ὕψους 100μ. καὶ 
βάρους 600 τόνων. Καὶ ἐπειδὴ εἶχαν τὴν ἀλαζονεία νὰ θέλουν 
νὰ κτίσουν τὸ ὑψηλότερο κτίριο τοῦ κόσμου ἔπρεπε νὰ ἔχουν τὸν 
ἀνάλογο χῶρο καὶ νὰ εἶναι βέβαιοι γιὰ τὴν στερεότητα τοῦ ἐδάφους. 
Ἔτσι ἐπέλεξαν ὡς χῶρο τὸν Ναὸ τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος! 
   Ἡ ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσαν στὸν λαό, μὲ ἀνακοινώσεις 
ὑπογεγραμμένες ἀπὸ τὸν Στάλιν καὶ τὰ μέλη τοῦ κόμματος, ἦταν 
ὅτι σὲ 3 χρόνια τὸ Μέγαρο θὰ ἦταν ἕτοιμο. Στὶς ἀντιδράσεις 
ἀπάντησαν ὅτι ὁ Ναὸς εἶναι πολὺ ἀκριβός, ὡς πολυτελὴς κατασκευὴ 
ποὺ ἦταν, καὶ ὅτι δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν συντηρήσουν!!! Ἄρχισαν 
νὰ ἀφαιροῦν τὰ πολύτιμα σκεύη, τὶς εἰκόνες, τὰ ἄμφια (λέγεται ὅτι 
τὰ πούλησαν γιὰ ἐνδύματα στὸ μπαλέτο Μπολσόϊ) καὶ τὸν Χρυσὸ 
Σταυρὸ τοῦ τρούλου.
   Τὰ μάρμαρα θὰ στολίσουν τώρα ἄλλα κρατικὰ κτίρια. Τὰ ὑπόλοιπα 
πολύτιμα, ἄλλα πουλήθηκαν στὸ ἐξωτερικό, ἄλλα ἐκλάπησαν... 
Οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο! Οἱ Σοβιετικοὶ λεηλάτησαν τὰ ἱερὰ τῶν πιστῶν, 
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ὄχι ὅμως καὶ τὴν πίστη τους. Αὐτὴ ἀναζωπυρώθηκε. Ἡ εἴδηση τῆς 
κατεδάφισης πάγωσε τὸν νοῦ τῶν Μοσχοβιτῶν, ὄχι ὅμως καὶ τὶς 
καρδιές τους. 
   5 Δεκεμβρίου 1931, ὥρα 12:00. Ἡ ἡμέρα τῆς κατεδάφισης. 
Πλῆθος πιστῶν, παρὰ τὸ ψύχος καὶ τὶς ἀπαγορεύσεις, 
συγκεντρώθηκε καὶ περικύκλωσε τὸν Ναό. Ἀκούσθηκαν τρεῖς 
μεγάλες ἐκρήξεις. Ἡ πρώτη καὶ ἡ δεύτερη δὲν προκάλεσαν καμία 
φθορά. Ὀρθὸς ὁ Ναὸς ἀποχαιρετᾶ τοὺς πιστούς του. Στὴν τρίτη 
ἄρχισε νὰ καταρρέει. 
   Ὁ πόνος, τὸ δάκρυ καὶ ἡ εὐχὴ τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, «τίποτε δὲν 
θὰ στεριώσει ἐδῶ», θὰ εἰσακουσθεῖ ἀπὸ τὸν Δικαιοκρίτη Κύριο. 
Ἀνήρτησαν καὶ ἕνα πανὸ οἱ ἱκανοποιημένοι ἀλαζόνες Σοβιέτ, 
βέβαιοι γιὰ τὴν νίκη τους, ποὺ ἔγραφε: «Ἀντικαταστήσαμε τὸν 
ἔμπορο τῶν ναρκωτικῶν (δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία) μὲ τὸ παλάτι τοῦ 
Λαοῦ».
   Ὁ σύγχρονος ὅμως Ναβουχοδονόσωρ δὲν θὰ στεριώσει! Τώρα 
τὸ ἔδαφος εἶναι σαθρό. Δὲν μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ τίποτε. Χτίζουν 
καὶ γκρεμίζεται! Ξαναχτίζουν καὶ πάλι πέφτει! Δοκιμάζουν καὶ 
ξαναπροσπαθοῦν... Προσπάθειες πολλὲς ἔγιναν. Τεχνικὲς νέες 
ἐφαρμόστηκαν... Κτίσμα δὲν μπορεῖ νὰ ὑψωθεῖ... Δὲν τὸ δεχεται 
ἡ γῆ.
   Μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια, τὸ 1960, μὲ διαταγὴ τοῦ Ν. Χρουστσώφ, 
μόλις ποὺ μπόρεσαν νὰ κατασκευάσουν ἕνα κολυμβητήριο. Ἦταν 
τὸ μεγαλύτερο τοῦ κόσμου! 
   Τὸ ὀνόμασαν «Μόσχα», ἀλλὰ ὁ λαὸς τὸ ὀνόμασε «ἡ τρύπα 
στὸ νερό». Εἶχε ἀπαγορευθεῖ αὐστηρὰ ἀκόμη καὶ νὰ προφέρουν 
«Ναὸς τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος». Συχνὰ ἔβλεπε αὐτὸς ὁ εὐλαβής, 
μαρτυρικὸς λαὸς πάνω ἀπὸ τὸ κολυμβητήριο νὰ σκιαγραφεῖται 
ἀπὸ τὸ ζεστὸ νερὸ  ὁ Ἱερὸς Ναός τους! 

1994 
   Μὲ τὴν ἀλλαγὴ καὶ πτώση τοῦ ἄθεου Σοβιετικοῦ καθεστῶτος, 
ἀπὸ τὶς πρῶτες μέριμνες τοῦ  εὐσεβοῦς καὶ ἐξαγνισμένου πλέον 
ρωσικοῦ λαοῦ εἶναι ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ νέου Ναοῦ τοῦ Χριστοῦ 
Σωτῆρος, φυσικὰ στὸν ἴδιο χῶρο. Ἔτσι τὸ κολυμβητήριο «Μόσχα» 
ἰσοπεδώνεται. Συστήνεται Ἐπιτροπὴ Ἀνοικοδόμησης μὲ Πρόεδρο 
τὸν Πατριάρχη Ἀλέξιο, συμμετέχει τόσο ἡ Κυβέρνηση ὅσο καὶ ἡ 
Δημαρχία. Συνδράμουν οἰκονομικὰ ὅλοι. Πρωτοστάτης ὁ πάντα 
πιστὸς λαός. Φτωχοὶ καὶ πλούσιοι. 
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7 Ἰανουαρίου 1995 
   Μὲ λαμπρὴ ἐπισημότητα ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Δημάρχου καὶ χιλιάδων πιστῶν, θεμελίωσε 
τὸν Ναό, σὲ θερμοκρασία -20°C, πάνω στὰ ἴδια θεμέλια καὶ 
σχέδια τοῦ παλαιοῦ ναοῦ. Ἀναζητήθηκαν τὰ ἴδια ὑλικά. 
   Ὅλα τὰ συνεργεῖα ἐργάσθηκαν σὲ 3 βάρδιες. Σ’ ἕνα ξύλινο 
Παρεκκλήσι ποὺ κατασκευάσθηκε στὴν αὐλή, οἱ πιστὲς Ρωσίδες 
ὅλο τὸ 24ωρο ἔκαναν παρακλήσεις καὶ ἄλλες ἀκολουθίες γιὰ νὰ 
ἐνισχύουν τοὺς οἰκοδόμους! Ὁ Ναὸς χτιζόταν μὲ προθυμία, 
ἀγάπη καὶ πολλὴ προσευχή... Τὸ χτίσιμο τελείωσε σὲ τρία μόνο 
χρόνια, ἐνῶ ὁ παλαιὸς εἶχε ὁλοκληρωθεῖ σὲ 45 χρόνια! Τὸ 
ὕψος τοῦ Ναοῦ εἶναι 110μ. μὲ χωρητικότητα περίπου 10.000 
ἄτομα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς 177 μαρμάρινες πλάκες μὲ τὰ ὀνόματα τῶν 
πεσόντων τοῦ 1812, ποὺ διασώζονται, τὸ μόνο ἱερὸ κειμήλιο ποὺ 
ἐπίσης διασώζεται εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου, δεξιὰ τῆς 
Ὡραίας Πύλης. Οἱ τροῦλοι εἶναι καλυμμένοι μὲ πλάκες χρυσοῦ. 
Οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἐξαιρετικῆς σλαβικῆς τεχνοτροπίας καὶ ὁ 
διάκοσμος ἀπὸ ἡμιπολύτιμους λίθους.

7 Ἰανουαρίου 2001
   Στὰ λαμπρὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ, ὁ λόγος τοῦ ψαλμωδοῦ 
ἀνέβαινε στὰ χείλη τῶν εὐλαβῶν καὶ χαρούμενων προσκυνητῶν. 
«Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ, καὶ 
φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου Αὐτοῦ οἱ μισοῦντες Αὐτόν».
   Εὐτυχῶς οἱ εύλαβεῖς Ρῶσοι, οἱ «ὀπιομανεῖς», ζοῦν ἀκόμη!

Σχόλιο “ Ὀρθόδοξης Ἐγρήγορσης„
   Ὅλα τὰ μεγάλα ἔργα ἔγιναν μετὰ ἀπὸ μεγάλες κρίσεις καὶ σοβαρὰ 
γεγονότα κατὰ τὴν διαδρομὴ τῶν λαῶν στὴν ἱστορία. 
1) Ὁ Ναὸς τοῦ Σολομῶντος (2η ἀνέγερση) ἀπὸ εὐγνωμοσύνη 
πρὸς τὸν Θεὸν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τοὺς 
Βαβυλωνίους. 
2) Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν, μετὰ τὶς καταστροφὲς ἀπὸ τοὺς 
Πέρσες.
3) Ἡ Ἁγία Σοφία, γιὰ τὴν νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας. 
4) Ὁ Ναὸς Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν Μόσχα γιὰ τοὺς λόγους ποὺ 
ἀναφέρθηκαν ἤδη. 
5) Ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴν Σερβία, (μεγαλύτερος ναὸς 
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τῶν Βαλκανίων), πρὸς τιμὴν τοῦ προστάτου τοῦ Ὀρθοδόξου 
Σερβικοῦ λαοῦ καὶ μάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου τῶν 
νατοϊκῶν ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Σερβίας.
6) Ὁ Ἱ. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὸ Βουκουρέστι (120μ. μῆκος, 
80μ. φάρδος καὶ 150μ. ὕψος!) σὲ περίοδο μεγάλης οἰκονομικῆς 
κρίσεως καὶ ταλαιπωρίας τοῦ Ρουμανικοῦ λαοῦ, ἀπὸ εὐγνωμοσύνη 
πρὸς τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα καὶ ἱκανοποίηση γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους 
ἀπὸ τὸ τυραννικὸ καθεστὼς τοῦ Τσαουσέσκου καὶ τὴν κατάρρευσι 
τοῦ κομμουνισμοῦ. 
   Οἱ πρόγονοί μας, ὁ Θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριά, Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄλλοι ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, 
ὑποσχέθηκαν, ἂν κατόρθωναν νὰ ἐλευθερωθοῦν μὲ τὴν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, νὰ κτίσουν ἕναν ναὸ στὸ ὄνομα 
τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
   Πέρασαν 194 (!) χρόνια ἀπὸ τότε καὶ τὸ Τάμα αὐτὸ εἶναι 
ἀνεκπλήρωτο. Τὸ Τάμα τοῦ  Ἔθνους ἀκόμη δὲν ἔχει γίνει!... Οἱ 
ἄνθρωποι ποὺ ἀνέλαβαν πρόσφατα καὶ ἵδρυσαν τὸ Σωματεῖο 
« Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν αὐτοῦ τοῦ 
«Θαύματος-Τάματος» μὲ ἰδιωτικὴ χρηματοδότησιν - δωρεά(!), 
ἐμπαίζονται χρόνια τώρα τόσο ἀπὸ τὴν Πολιτεία ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν 
Κρατοῦσα Ἐκκλησία. Μήπως ὅμως αὐτὸ ἀποτελεῖ σημεῖο τῶν 
καιρῶν καὶ ἀναμένεται ἀκόμη χειρότερη ὑποδούλωσι τῆς Ἑλλάδος 
γιὰ νὰ «ξυπνήσουμε» καὶ νὰ θελήσουμε κάποτε  νὰ ἐκπληρώσουμε 
οἱ ἐπιλήσμονες Νεο-Ἕλληνες τὸ χρέος μας πρὸς τὸν Κύριό μας;  

Βλ.”Περιοδικό” Ἁγ.Λυδία ἀρ. 502 Ἰανουαρ.2015. 
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Ἄραγε τὸ γνωρίζουμε καὶ τὸ σκεφτόμαστε;
   - Κάθε 3 δευτερόλεπτα ἕνα παιδὶ πεθαίνει ἀπὸ τὴν πεῖνα!
   - Σχεδὸν 1 δισεκατομμύριο παιδιὰ ζοῦν σὲ συνθῆκες ἀπόλυτης 
φτώχειας ( τὸ 1 στὰ 2 παιδιὰ στὸν κόσμο!). 
   - 640 ἑκατομμύρια ζοῦν χωρὶς ἐπαρκὲς κατάλυμα.
   - 400           ‘’       δὲν ἔχουν καθαρὸ νερό. 
   - 270           ‘’       δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες ὑγείας. 
   •Λιγότερα ἀπὸ 1% τῶν χρημάτων ποὺ ξοδεύονται παγκοσμίως 
κάθε χρόνο γιὰ ὅπλα, ἀρκοῦν γιὰ νὰ πάει κάθε παιδὶ στὸ 
σχολεῖο.
   •Ἡ μισὴ ἀνθρωπότητα, σχεδὸν 3 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, 
ζοῦν μὲ λιγότερα χρήματα ἀπὸ 1,5 euro τὴν ἡμέρα. 
   •Τὸ ἀκαθάριστο Ἐθνικὸ Προϊὸν τῶν φτωχότερων 48 ἐθνῶν       
( σχεδὸν τὸ 1/4 τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου) εἶναι μικρότερο ἀπ’ τὸ 
ἄθροισμα τοῦ πλούτου τῶν τριῶν πλουσιοτέρων ἀνθρώπων. ( Ὁ 
Μπὶλ Γκέϊτς παραμένει ὁ πλουσιότερος ἄνθρωπος τοῦ κόσμου μὲ 
72 δισεκατομμύρια δολλάρια περιουσία!). 
   •Τὸ 20% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, ποὺ ζεῖ στὶς λεγόμενες 
ἀναπτυγμένες χῶρες, καταναλώνει τὸ 86% τῶν ἀγαθῶν ποὺ 
παράγονται σὲ παγκόσμια κλίμακα. 
   •Τὸ σύνολο τῶν ἐτησίων δαπανῶν γιὰ ἐξοπλισμοὺς εἶναι 800 δὶς 
δολλάρια (800.000.000.00 $)!
   •Ὁ ἐτήσιος τζίρος ἀγορᾶς ναρκωτικῶν στὴν Εὐρώπη εἶναι 400 
δισεκατομμύρια δολλάρια,
                — γιὰ ποτὰ 100 δὶς δολλάρια

         — γιὰ τροφὲς κατοικιδίων ζώων 20 δὶς δολλάρια
                — γιὰ κολόνιες 12 δὶς δολλάρια καὶ 

                — γιὰ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ......ἀνυπολόγιστα.



- �0 -

Τὶ καιροί! Τὶ ἤθη!

Ἡ εἴδηση ἀπὸ τὴν στήλη Ἀπόψεις καὶ σκέψεις τοῦ περιοδικοῦ 
‘’ Ἡ Δράση μας’’ ἀρ. 525.

   Παραμονὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στὸ πλοῖο τῆς γραμμής 
Κυκλάδων. Οἱ τηλεοράσεις ἀνοιχτὲς στὸ ἰδιωτικὸ κανάλι. Ὁ 
νοῦς μας στὴν προσδοκία τῆς μεταδόσεως τῆς παρελάσεως τῶν 
μαθητῶν, τῶν παιδιῶν μας, ἀπὸ τὴν συμπρωτεύουσα. Ὅμως εἰς 
μάτην. Οὔτε μιὰ εἰκόνα, ἔστω! Ἀντ’ αὐτοῦ τὸ κανάλι παρουσίασε 
μιὰ ὁμάδα μαθητῶν, μὲ στολὲς παρελάσεως, ποὺ ὑπακούοντας 
στὰ παραγγέλματα ἑνὸς παρουσιαστοῦ, χοροπηδοῦσαν μὲ μιὰ 
μπουγάτσα στὸ χέρι παραβγαίνοντας στὸ ἀγώνισμα ποιὸς θὰ τὴν 
καταβροχθίσει γρηγορότερα γιὰ νὰ πάρει τὸ ἔπαθλο, ἕνα ρολόγι 
χειρὸς καὶ ἕνα εἰσιτήριο γιὰ τὴν παράσταση «Μάμα μία»! Ἡ 
διπλανὴ κυρία ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπο ἀγανακτισμένη. «Ἀηδίες!» 
εἶπε. Καὶ ἡ σκέψη ἀναπόλησε τὴν παρέλαση μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς 
ἥρωες ἀναπήρους τῆς Ἀλβανίας πάνω στὰ ξύλινα πόδια ἢ χωρὶς 
χέρια καὶ μάτια - γιὰ τὴν Πατρίδα! Καὶ πίσω τὰ παιδιά, μικρὰ καὶ 
μεγάλα, νὰ καμαρώνουν κι αὐτά - γιὰ τὴν Πατρίδα τους! 
   Τώρα τὰ ρίχνουμε στὴ μπουγάτσα - γιὰ τὸ κέρδος κάποιων... 
«Κόκκαλα γιὰ σκύλους»! Ὁ ἐξευτελισμὸς τῶν Ἑλληνοπαίδων καὶ 
ἡ προδοσία ἐκ τῶν ἔνδον τῆς Πατρίδας-ἰδέας. 
Τὶ καιροί! Τὶ ἤθη!
   Καὶ δυστυχῶς ὑπάρχει ἀνοχή...

Μητέρα καρκινοπαθὴς καὶ ἔγκυος 
στὸ 10ο παιδὶ ἀρνεῖται θεραπεία ἢ ἔκτρωση!  

Δὲν ἔπαυσαν καὶ οὔτε θὰ παύσουν νὰ ὑπάρχουν ἡρωΐδες 
μητέρες ποὺ θὰ ὑπακούουν στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀκόμη καὶ 

στὶς πιὸ δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς τους!
   Μιὰ τέτοια ἡρωΐδα εἶναι καὶ ἡ Ἀμερικανίδα Danielle Wilde, 
μητέρα ἐννέα (9) παιδιῶν (5 ἀγόρια καὶ 4 κορίτσια, ὅλα κάτω τῶν 
12 ἐτῶν) καὶ ἔγκυος στὸ 10ο! 
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   Πρὶν 9 χρόνια τῆς παρουσιάσθηκε καρκῖνος στὸ στῆθος, ὁ 
ὁποῖος καὶ ἀντιμετωπίστηκε. Ὅταν ὅμως τελευταῖα ἔκανε ὑπέρηχο 
κατὰ τὴν 9η ἑβδομάδα τῆς ἐγκυμοσύνης της στὸ 10ο παιδί, 
διαπιστώθηκε ὅτι ὁ καρκῖνος εἶχε ἐπανέλθει. Ἀμέσως ἔγινε 
ἐπέμβαση καὶ ἀφαιρέθηκε ἕνας ὄγκος 5 ἑκ. ὁ ὁποῖος ἦταν ὅμως 
θετικός, καὶ δυστυχῶς λίγο ἀργότερα ἔκανε μεταστάσεις στοὺς 2 
πνεύμονες. 
   Οἱ θεράποντες ἰατροὶ πρότειναν 2 ἐπιλογὲς στὸ πρόβλημα τοῦ 
καρκίνου. 
1η ἐπιλογή: Ἔκτρωση, ἐγχείρηση γιὰ ἀφαίρεση τῶν ὄγκων καὶ 
χημειοθεραπεία.
«Μᾶς ἐξήγησαν, περιγράφει ἡ ἴδια, ὅτι ὁ πλακοῦντας παράγει 
τόσες πολλὲς ὁρμόνες, ποὺ ἦταν σὰν λίπασμα γι’ αὐτὸν  τὸν τύπο 
καρκίνου. 
Χωρὶς δισταγμὸ ἀρνηθήκαμε. Ποτὲ δὲν θὰ σκότωνα τὸ παιδί 
μου γιὰ νὰ ζήσω περισσότερο»

2η ἐπιλογή: Νὰ ξεκινήσει χημειοθεραπεία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
ἐγκυμοσύνης. «Μοῦ εἶπαν», συνεχίζει ἡ ἴδια «ὅτι ἡ χημειοθεραπεία 
εἶναι σχετικὰ ἀσφαλὴς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης, ὅμως 
ὅποτε δίνεις χημικὰ στὸ σῶμα σου, βάζεις τὸ παιδί σου σὲ κίνδυνο 
καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρξη καὶ περίπτωση ἀποβολῆς. Δὲν εἴμαστε 
διαθέσιμοι νὰ ρισκάρουμε τὴν ζωὴ τοῦ παιδιοῦ μας». 
   Ἔτσι λοιπὸν ἡ μητέρα, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ συζύγου 
της, ἀκολούθησε τὴν δική της ἐπιλογὴ ποὺ τῆς τὴν ὑπαγόρευσε 
ἡ βαθιά της πίστι στὸν Θεὸ καὶ ἡ μεγάλη ἀγάπη της πρὸς τὸ 
ἀγέννητο παιδί της. 
   Θὰ ξεκινοῦσε χημειοθεραπεῖες καὶ ὅ,τι ἄλλο θὰ χρειαζόταν μετὰ 
τὴν γέννηση τοῦ μωροῦ.
   Τελικῶς ἡ Danielle στὶς 6 Νοεμβρίου γέννησε μὲ καισαρική, 
τὸ κοριτσάκι της τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ καλὰ στὴν ὑγεία του ὅπως 
ἀκριβῶς αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἴδια. 
Μάλιστα τὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι ὅλα τὰ δείγματα τῶν ἱστῶν, ποὺ 
ἔχουν ἐξετασθεῖ, ἦταν ἀρνητικὰ γιὰ καρκῖνο. 
   Ἔτσι ἐπιβεβαιώνεται γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ τὸ γραφικὸ λόγιο 
«Ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς νικᾶται φύσεως τάξις»! 
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ΕΛΛΑΣ  τὸ  Μεγαλεῖο σου! 

Πέθαναν μεταξὺ τοῦ 500 καὶ 322 π. Χ.

Πυθαγόρας     500 π.Χ. ἐτῶν 80 στὴν ἐξορία ἀπὸ πείνα.
Μιλτιάδης       489 π.Χ. ἐτῶν 65 στὴν φυλακή.
Ἀριστείδης     468 π.Χ. ἐτῶν 72 στὴν ἐξορία ἀπὸ πείνα.
Θεμιστοκλῆς  461 π.Χ. ἐτῶν 66 στὴν ἐξορία.
Αἰσχύλος       456 π. Χ. ἐτῶν 69 στὴν ἐξορία.
Περικλῆς       429 π. Χ. ἐτῶν 66 παραιτήθηκε λόγω 
                     κατηγορίας.
Φειδίας         429 π. Χ. ἐτῶν 66 στὴν φυλακή.
Ἀναξαγόρας  428 π. Χ. ἐτῶν 72 στὴν ἐξορία.
Ἡρόδοτος     426 π. Χ. ἐτῶν 59 στὴν ἐξορία.
Ἰκτίνος         420 π. Χ.     --         στὴν ἐξορία.
Σοφοκλῆς     406 π. Χ. ἐτῶν 90 στὴν ἐξορία ἀπὸ πείνα.
Εὐριπίδης      406 π. Χ. ἐτῶν 74 στὴν ἐξορία.
Ἀλκιβιάδης    404 π. Χ. ἐτῶν 48 στὴν ἐξορία.
Σωκράτης      399 π. Χ. ἐτῶν 71 ἤπιε τὸ κώνειο.
Θουκυδίδης   396 π. Χ. ἐτῶν 64 στὴν ἐξορία.
Ἀριστοφάνης 385 π. Χ.ἐτῶν 61 στὴν ἐξορία ἀπὸ πείνα.
Πλάτων         347 π. Χ. ἐτῶν 80 στὴν ἐξορία.
Ἰσοκράτης     338 π. Χ. ἐτῶν  99 στὴν ἐξορία.
Δημοσθένης  322 π. Χ. ἐτῶν  62 πῆρε δηλητήριο.

Αἰτία θανάτου 
ὁ φθόνος καὶ ἡ ἀχαριστία τῶν Ἑλλήνων !
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                 Κούφιοι καὶ ὀκνοὶ καταφρονοῦν
                               τὴν θεία τραχιά σου γλῶσσα               

                  τῶν Εὐρωπαίων περίγελα
      καὶ τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι                                                                               

(Κωστῆς Παλαμᾶς)

Ἴσως δὲν εἶναι γνωστὸ σὲ πολλοὺς ὅτι, τὸ 1984 ἡ Βουλὴ 
ψήφισε νόμο ποὺ ἐπιβάλλει στὰ καταστήματα νὰ ἔχουν καὶ 

ἑλληνόγλωσσες ἐπιγραφές. Βεβαίως, ὡς εἴθισται στὴν χώρα τῆς 
φαιδρᾶς πορτοκαλέας, ὁ νόμος οὐδέποτε ἐφαρμόστηκε ποτέ, 
γιατὶ κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται περαιτέρω. (Ὀρθῶς εἰπώθηκε ὅτι 
πρέπει νὰ ψηφισθεῖ καὶ ἕνας νόμος στὴν πατρίδα μας, ὁ ὁποῖος 
θὰ ἐπιτάσσει τὴν τήρηση... τῶν νόμων!!).
   Διαρρηγνύουμε τὰ ἱμάτιά μας, καὶ εὐλόγως, γιὰ τὸν ἀναίσχυντο 
σφετερισμὸ ἀπὸ τοὺς Σκοπιανοὺς τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, 
ἀλλὰ ἀδιαφοροῦμε πλήρως γιὰ τὶς ὀνομασίες πραγμάτων καὶ 
ἐννοιῶν ποὺ συνθέτουν καιρίως τὴν καθημερινή μας ζωή, τὶς 
ὁποῖες ἀπεμπολοῦμε κατὰ δεκάδες, υἱοθετώντας ξενόγλωσσες 
λέξεις, γραφές, τρόπους καὶ προφορές!
   Καὶ γλῶσσα δὲν εἶναι μόνον τρόπος ἐπικοινωνίας ἀλλὰ 
καὶ «φορέας ἠθικῶν ἀξιῶν» -«ὅπου γλῶσσα πατρίς» θὰ πεῖ ὁ 
Ἐλύτης.
   Τὸ ἡροδότειο «ὁμόγλωσσον» εἶναι συστατικὸ στοιχεῖο ἑνὸς 
ἔθνους. Εἶναι γνωστὴ ἡ φράση τοῦ Λένιν «ἂν θὲς νὰ ἐξαφανίσεις 
ἕναν λαό, ἐξαφάνισε τὴν γλῶσσα του». Ἡ ὑποδούλωση 
τῶν ἐθνῶν ἀρχίζει ἀπὸ τὴν γλῶσσα, ὥστε νὰ γίνει «πᾶσα γῆ 
χεῖλος ἓν καὶ φωνὴ μία πᾶσι». (Γένεσις 11, 1). Ἡ ποικιλία τῶν 
γλωσσῶν ἀποτελεῖ φραγμὸ στοὺς ἰσχυροὺς ποὺ ὀνειρεύονται 
τὴν παγκόσμια κυριαρχία.

Ὁ γλωσσικὸς ἀφελληνισμὸς
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   Στὴν πατρίδα μας ἡ ὑπονόμευση τῆς γλώσσας ξεκίνησε μὲ 
τὴν βίαιη ἐπιβολὴ τοῦ λεγομένου μονοτονικοῦ συστήματος, τῆς 
κατάργησης τῆς ἁρτιμελοῦς μορφῆς τῆς γλώσσας -τῆς ἱστορικῆς 
ὀρθογραφίας-, τῆς ἀποκοπῆς τῶν μαθητῶν μας ἀπὸ τὰ μνημεῖα 
τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, μέσω τῶν τρισάθλιων βιβλίων τάχα τῆς 
Γλώσσας καὶ τῆς ἀπρόσκοπτης εἰσβολῆς ξενισμῶν πού, 
κυριολεκτικῶς, τὴν ἀφελληνίζουν!! Φαινόμενο ποὺ προσφυῶς 
ὀνομάστηκε γλωσσικὴ ξενομανία. (Ὁ ἀγωνιστὴς τοῦ 1821, 
συγγραφέας καὶ πολιτικὸς Χουρμούζης ἔγραφε τὸν 19° αἰ. γιὰ τὰ 
ἐκτρώματα τῆς γλωσσικῆς ξενομανίας τῶν Ἑλλήνων:
 «Συμπεριφορὰ γελοιωδεστάτη...ξιπασμένων ὀψιπλούτων 
ἀηδεστάτη ἐπίδειξις! 
      Πτωχοαλαζονεία ἀξία οἴκτου, γλῶσσα παρδαλή!

Ἔμαθε καὶ ξένην γλῶσσαν
κι ὅταν ὁμιλῇ κυττάζω.

Εἶναι Ἕλλην; Εἶναι Φράγκος
ἀπορῶ καὶ τὸν θαυμάζω.)

                 (Κ. Σιμόπουλου, Ἡ διαφθορὰ τῆς ἐξουσίας, σ. 460).

   Ἡγεμονικὴ γλῶσσα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ἡ Ἀγγλική, ἡ 
ὁποία ἀπειλεῖ θανάσιμα τὶς ἐθνικὲς διαλέκτους. Καὶ οἱ ἡμέτεροι 
φραγκολεβαντίνοι τοῦ ὑπουργείου δία βίου ἀμάθειας, ἀντὶ νὰ 
θωρακίσουν τὴν γλῶσσα μας, φρόντισαν νὰ εἰσάγουν στὸ Σχολεῖο 
τὰ Ἀγγλικὰ ἀπὸ τὴν Α΄ Δημοτικοῦ (!), πράγμα ποὺ δὲν συμβαίνει 
σὲ καμμία ἄλλη χώρα τῆς Ἑνωμένης (τους) Εὐρώπης!! Πρὶν ἀκόμη 
προσλάβουν καὶ οἰκειωθοῦν τὰ «πρωτάκια» τοὺς μηχανισμοὺς 
ἐκμάθησης τῆς μητρικῆς τους γλώσσας, «βραχυκυκλώνονται» 
λόγῳ τῆς ἀγγλοκρατίας!! Τὸ μεγαλύτερο ὅμως πρόβλημα εἶναι 
μὲ τοὺς ξενισμούς. Ὁ Σεφέρης τὸ εἶχε ἐπισημάνει αὐτὸ ἀπὸ τὸ 
1946: «Στὰ χρόνια μας, πρέπει νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε, τὸ ζήτημα 
δὲν εἶναι πιὰ ἂν θὰ γράφουμε καθαρεύουσα ἢ δημοτική. Τὸ 
τραγικὸ ζήτημα εἶναι ἂν θὰ γράφουμε ἢ ὄχι ἑλληνικά...» (Χρ. 
Γιανναρᾶ, Ἀλφαβητάρι τοῦ Νεοέλληνα, ἐκδ. «Πατάκης», σ. 146).
   Ποιοὶ εἶναι ὅμως οἱ λόγοι ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἅλωση 
τῆς γλώσσας μας ἀπὸ τοὺς ξενισμούς; Ποῦ ὀφείλεται ἡ 
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ἀδικαιολόγητη χρήση ξένων λέξεων καὶ φράσεων; Ἐν τάχει 
ἀπαριθμοῦμε κάποιους ἀπ’ αὐτούς:
   Πρῶτον: Ἡ κάμψη τῶν παραγωγικῶν καὶ ἀφομοιωτικῶν 
ἱκανοτήτων τῆς γλώσσας μας.
   Δεῖγμα εὐρωστίας καὶ ὑγείας μιᾶς γλώσσας εἶναι νὰ 
ἐντάσσει στὸ δικό της κλιτικὸ σύστημα ξένες λέξεις ἢ 
νὰ πλάθει τὰ ἑλληνολεκτικά τους ἀντίστοιχα. Χάρις στὸν 
παλαιότερο ἀφομοιωτικὸ δυναμισμὸ τῆς γλώσσας μιλοῦμε σήμερα 
για καουμπόηδες, χίπηδες, βιταμίνες, γκοφρέτες, πλατφόρμες, 
για ρήματα ὅπως κουράρω, φιλτράρω,λιντσάρω, γιὰ καφετζῆ, 
ρουσφέτι, μουσαφίρη καὶ δεκάδες ἐξελληνισμένες ὀνομασίες 
ξένων τοπωνυμίων, Βρυξέλλες, Λονδῖνο, Παρίσι, ἀνθρωπωνυμίων 
Βολταῖρος, Καρτέσιος, Φρειδερίκος, ποταμῶν Τάμεσης, Δνείπερος 
κ.ἄ. Ἔχουμε ἔξοχα δείγματα τῆς ἱκανότητας τῆς λόγιας γλώσσας 
νὰ πλάθει νέες λέξεις ἀντλώντας ἀπὸ τὰ ἀστείρευτα γλωσσικά μας 
κοιτάσματα, ἀντικαθιστώντας ξένες (ἔργο ποὺ ἐπιτεύχθηκε μετὰ 
τὴν ἐθνική μας παλιγενεσία). Ἔτσι ἡ πόστα ἔγινε ταχυδρομεῖο, 
ὁ μίνιστρος ὑπουργός, ὁ ἀβοκάτος δικηγόρος, τὸ σπιτάλι 
νοσοκομεῖο, ἡ γαζέτα ἐφημερίδα, ὁ κόνσολος πρόξενος, τὸ 
γκουβέρνο κυβέρνηση, τὸ ρομάντσο μυθιστόρημα καὶ χιλιάδες 
ἄλλες.
   Δεύτερον: Ἡ ἀποκοπή μας ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνική 
(ὁ τρόπος ποὺ διδάσκεται στὸ σχολεῖο προξενεῖ στὰ παιδιὰ 
ἀπέχθεια), ἡ «ποινικοποίηση» τῆς καθαρεύουσας, ποὺ ταυτίστηκε 
μὲ τὸν στεῖρο συντηρητισμό (ἂν καὶ συνιστοῦσε ἀνεξάντλητη 
δανειοληπτικὴ γλωσσικὴ δεξαμενὴ καὶ ἔδρασε ὡς γλωσσικὸ 
τελωνεῖο), κατάντησαν τὴν λεγόμενη «δημοτική» νὰ ἐκλιπαρεῖ 
τὶς ξένες γλῶσσες, γιὰ νὰ καλύψει τὴν ἀνεπάρκειά της καὶ 
νὰ μεταφυτεύει, ἀνεξέλεγκτα καὶ ἀθρόα, «ἀλλοδαπούς» 
ὅρους, χωρὶς -ἐπαναλαμβάνουμε- νὰ τοὺς ἐξελληνίζει ἢ νὰ τοὺς 
προσαρμόζει στὸ δικό της τυπικό!
     Ἂς προστεθεῖ ἐδῶ καὶ ἡ συμπλεγματικὴ ἐπίδειξη «ξενογλωσσίας» 
ἀπὸ παντοίους θεράποντες τοῦ καλάμου (τὸ ὁποῖο... καβάλησαν), 
διανοούμενους, δημοσιογράφους, διαφημιστὲς καὶ λοιποὺς 
κενολόγους καὶ σπουδαιοφανεῖς τιποτολόγους! Ἔχουν τὴν 
νοσηρὴ ἐντύπωση, λόγῳ ἀνίατου γραικυλισμοῦ, πὼς τὸ διάνθισμα 
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τοῦ λόγου τους (γραπτοῦ ἢ προφορικοῦ) μὲ ποικίλους ξενισμούς, 
τοὺς χαρίζει κῦρος καὶ ἀξιοπιστία!
   Ἔτσι ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε:
   Γιὰ σπῆκερ ἀντὶ ἐκφωνητή, ἀβαντάζ ἀντὶ γιὰ πλεονέκτημα, 
τεραὶν γιὰ γήπεδο, τὶμ γιὰ ὁμάδα, πρὲς κόμφερανς γιὰ 
συνέντευξη τύπου, καρτοὺν γιὰ κινούμενο σχέδιο, σὲλφ-σέρβις 
γιὰ αὐτοεξυπηρέτηση, κάμεραμαν γιὰ εἰκονολήπτη, σκιὲρ γιὰ 
χιονοδρόμο, γκάλοπ γιὰ δημοσκόπηση, κομπιοῦτερ γιὰ Η/Υ, 
ἴντερνετ γιὰ διαδίκτυο καὶ ἄλλα πολλά «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός». 
   Τρίτον: Ἡ περιρρέουσα ξενομανία. Ὅπου καὶ νὰ στρέψεις 
σήμερα τὸ βλέμμα σου -σὲ βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, σὲ 
δρόμους καὶ προθῆκες καταστημάτων, σὲ ἐπιγραφές, σὲ σώματα 
ἀνθρώπινα (δερματοστιξίες), σὲ παιχνίδια καὶ ἐργαλεῖα, καθὼς καὶ 
σὲ τεχνικὲς ἐπικοινωνίας καὶ ἠλεκτρονικὰ συστήματα πληροφοριῶν-
, σκοντάφτεις σὲ ξενόγραφη ἢ ξενόγλωσση διατύπωση! (Τὸ Mega 
κανάλι -ἢ Channel- γιὰ παράδειγμα -μνημεῖο γελοιότητος καὶ 
κακογουστιᾶς! Ἐδῶ πρόκειται περὶ ἀντιδανείου, δηλαδὴ γιὰ ξένη 
λέξη ἑλληνογενῆ, ποὺ μᾶς ἐπανέρχεται ξενόκλιτη, ξενοπρόφερτη 
καὶ ξενογραμμένη! Τὸ δικό μας «μέγα» ἔγινε «μέγκα », ὅπως καὶ τὸ 
«ὑπέρ» ποὺ ἐπαναπατρίστηκε ὡς σοῦπερ). Ὅλα αὐτὰ καλλιεργοῦν 
τὸ ἔδαφος γιὰ τήν, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, ἀντικατάσταση τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου μὲ τὸ λατινικό! (Εἶναι χαρακτηριστικὴ 
ἡ φράση τοῦ μεγάλου μας ποιητὴ Νικηφόρου Βρεττάκου: «Ἂν 
ἤθελα νὰ ζωγραφίσω μιὰ ἀνάπηρη Ἑλλάδα, θὰ τὴν ἔγραφα μ’ 
ἕνα λάμδα καὶ χωρὶς δασεία»). Ἤδη τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο δὲν 
τονίζουν τὶς λέξεις, φτάσαμε στὸ ἀτονικὸ σύστημα! Ἑπόμενο βῆμα 
ἡ ὀρθογραφικὴ ἁπλοποίηση, ἡ φωνητικὴ γραφή -ὅπως μιλᾶμε ἔτσι 
γράφουμε, π.χ. σινίδισι καὶ κατόπιν sinidisi! Ὁπότε, ταφόπετρα 
στὴν γλῶσσα καὶ ἱστορικὴ εὐθανασία!! «Ὅταν οἱ ἐχθροί σου 
θὰ ἔχουν ξεμάθει τὴν ὀρθογραφία τους, νὰ ξέρεις ὅτι ἡ νίκη 
πλησιάζει» ἔλεγε ὁ Ρῶσος γλωσσολόγοςΒ. Βολκόφ. 
   Τέταρτον: Ἡ συχνοχρησία τοῦ ρήματος «κάνω». Ἀπὸ  τοὺς 
πιὸ ὕπουλους, διαδεδομένους  καὶ ἐπιβλαβεῖς ξενισμοὺς εἶναι 
ἡ συχνοχρησία τοῦ ρήματος-τσίχλα, τοῦ «κάνω». Μιὰ σειρὰ 
ἀπὸ λέξεις-σημασίες τῆς Ἑλληνικῆς ἔχουν ὑποκατασταθεῖ στὴν 
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χρήση τους ἀπὸ τὸ ρῆμα «κάνω». ἐνῶ ἡ γλῶσσα μας διακρίνεται 
καὶ στολίζεται ἀπὸ τὸ μέγιστο πλεονέκτημα, νὰ διαθέτει δύο ἢ 
καὶ περισσότερες λέξεις γιὰ τὸ ἴδιο πράγμα (συνώνυμα)- γεγονὸς 
ἀπότοκο τῆς μακραίωνης καὶ δημιουργικῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς 
της-, ἐν τούτοις παρατηρεῖται σήμερα τὸ θλιβερὸ φαινόμενο νὰ 
περιφρονοῦνται οἱ γηγενεῖς, σαφεῖς καὶ εὐκρινεῖς ὅροι καὶ νὰ 
χρησιμοποιείται τὸ ρῆμα «κάνω»!  
   Ἔτσι, παραδείγματος χάριν, ἀκοῦμε:
   Κάνω σπίτι ἀντὶ χτίζω.. Κάνω οἰκογένεια ἀντὶ δημιουργῶ. Κάνω 
λεφτὰ ἀντὶ ἀποκτῶ. Κάνω ἐγχείριση ἀντὶ ἐγχειρίζομαι. Κάνω 
τὸν τρελλὸ ἀντὶ προσποιοῦμαι ἢ ὑποδύομαι. Κάνω πίσω ἀντὶ 
ὀπισθοχωρῶ ἢ ἀποχωρῶ. Κάνω ζημιὰ ἀντὶ προκαλῶ ἢ προξενῶ. 
Κάνω μπάνιο ἀντὶ κολυμπῶ. Κάνω τὸ τραπέζι ἀντὶ τραπεζώνω. 
Κάνω ἀνακοινώσεις ἀντὶ ἀνακοινώνω. Κάνω ἐκλογὲς ἀντὶ διεξάγω. 
Κάνω κάτι ἀντὶ κατασκευάζω. Κάνω λάθος ἀντὶ διαπράττω. Κάνω 
ἐπίδειξη ἀντὶ ἐπιδεικνύομαι. 
   Ὁ κατάλογος εἶναι ἀτελείωτος καί ... μᾶς «κάνει ἐντύπωση» -ἀντὶ 
μᾶς ἐντυπωσιάζει -ἡ   ἔκταση τοῦ προβλήματος! Ἡ λεξιλογικὴ 
αὐτὴ ἰσοπέδωση εἶναι, κατὰ κανόνα, μεταφορὰ στὴν γλῶσσα μας 
τῶν πολυεθνικῶν λέξεων do καὶ faire, ποὺ ἔχουν εἰσαχθεῖ στὴν 
Ἑλληνικὴ μέσα ἀπὸ ἄθλιες ὣς πρόχειρες καὶ κακοπληρωμένες 
μεταφράσεις, ἀπὸ ξενικὲς μιμήσεις καὶ πονηρὲς διαφημίσεις.
   Πῶς μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ καλπάζουσα χρήση τῶν ξενισμῶν; 
Δύο χῶροι μποροῦν νὰ τὴν ἀναχαιτίσουν: τὸ Σχολεῖο καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. 
Τὰ Μ.Μ.Ε. ὀρθῶς χαρακτηρίζονται Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλίωσης --
καὶ γλωσσικῆς-- καὶ τίποτε τὸ παρήγορο δὲν ἀναμένουμε ἀπ’ αὐτά 
(πλὴν ἐλαχίστων λαμπρῶν ἐξαιρέσεων)! Τὸ Σχολεῖο, φύσει καὶ 
θέσει, θεματοφύλακας τῶν τιμαλφῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους μας --καὶ 
κυρίως τοῦ γλωσσικοῦ μας πλούτου-- καὶ θύλακας, πάλαι ποτέ, 
ἀντιστάσεως στὸν γλωσσικὸ ἐκβαρβαρισμό, ἀπέβη συντελεστής 
του καὶ ἐπιταχυντής του! Ἡ μόνη ἐλπίδα εἶναι ἡ σύσταση 
«Κρυφῶν Σχολειῶν» σὲ ἐνορίες, ὅπου φωτισμένοι δάσκαλοι 
θὰ διδάσκουν τὴν γλῶσσα μας στὴν ἀρτιμελῆ μορφή της, μέσῳ 
τῶν μνημείων τοῦ Ελληνικοῦ γραπτοῦ λόγου! Νὰ μορφωθεῖ 
ἡ «μαγιά» τοῦ Μακρυγιάννη, μιὰ μικρὴ ὁμάδα Ἑλλήνων ποὺ θὰ 
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διασώζουν αἴσθηση ἑλληνικότητας! Εἰδάλλως ὁδηγούμαστε στὴν 
φρικώδη «Νέα Ὁμιλία» τοῦ Τζὼρτζ Ὄργουελ:
   «Στὸν αὐτοματισμὸ καὶ στὴν ἀχρήστευση τῆς σκέψεως βοηθοῦσε 
καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρχε πολὺ μικρὴ ἐκλογὴ στὶς λέξεις. Τὸ 
λεξιλόγιο τῆς Νέας Ὁμιλίας, σὲ σύγκριση μὲ τὸ δικό μας, ἦταν 
πολὺ μικρό, καὶ ἀναζητοῦσαν διαρκῶς καινούργιους τρόπους νὰ 
τὸ λιγοστέψουν πιὸ πολύ. Ἡ Νέα Ὁμιλία διέφερε πραγματικὰ ἀπὸ 
ὅλες τὶς ἄλλες γλῶσσες σὲ τοῦτο: κάθε χρόνο γινόταν πιὸ φτωχὴ 
ἀντὶ νὰ ἐμπλουτίζεται. Κάθε ἀφαίρεση ποὺ τῆς ἔκαναν, ἦταν κέρδος, 
γιατὶ ὅσο λιγότερη εὐχέρεια ἔχει κανεὶς νὰ διαλέξει ἀνάμεσα 
σὲ λέξεις, τόσο μικρότερος εἶναι ὁ πειρασμὸς νὰ σκεφτεῖ. 
Ἤλπιζαν νὰ δημιουργήσουν τελικὰ μιὰ ὁμιλία, ποὺ θὰ ἔβγαινε 
ἀπὸ τὸ λαρύγγι, χωρὶς καμμιὰ συμμετοχὴ τοῦ ἐγκεφάλου» (Τζὼρτζ 
Ὄργουελ, 1984, ἐκδ. «Κάκτος», σελ. 305-6). Ὁ συγγραφέας 
ἔγραψε τὸ βιβλίο του τὸ 1948!!
   Ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ ψυχὴ καί «ἂν εἶναι νὰ προκόψουμε σὰν 
λαός, δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ τὸ κατορθώσουμε μακριὰ ἀπὸ 
τὴν πίστη μας καὶ τὴν γλῶσσα μας. Μονάχα μέσα ἀπ’ αὐτὰ τὰ 
δύο σωθήκαμε ὣς σήμερα καὶ μονάχα μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο 
θὰ σωθοῦμε αὔριο» (Ζ. Λορεντζάτος, «Γιὰ τὸ Σολωμό», ἀπὸ τὸ 
Ἀλφαβητάρι τοῦ Νεοέλληνα, σ.140).
   Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτὸς τοῦ Γένους, αὐτὴ 
σώζει γλῶσσα καὶ πολιτισμό, γι’ αὐτὸ τὴν ὀνόμασε ὁ Σπ. 
Ζαμπέλιος «Ἑλληνοσώτειρα»... Χριστὸς Ἀνέστη!!                   

 Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος
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Μὲ τίποτα δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω, μὲ αὐτοὺς ποὺ λένε λόγια 
σὰν αὐτά: «Μοῦ φτάνει αὐτὸ ποὺ εἶμαι. Δὲν μοῦ χρειάζεται τὸ 

περισσότερο. Καλὸς εἶμαι κι ἔτσι»!
   Αὐτὸ δὲν εἶναι ὀλιγάρκεια, εἶναι μετριότητα. Λογαριάζεται ὡς 
ἡ πλέον ὕπουλη καὶ ἡ πιὸ ἀποκοιμιστικὴ τεμπελιὰ τῆς ψυχῆς! 
Πρόκειται γιὰ φρόνημα ἀποχαυνωτικὸ καὶ γιὰ τοῦτο τέλεια 
ἐπικίνδυνο! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θωπεύουμε, δικαιολογοῦμε 
καὶ νομιμοποιοῦμε ἀκόμη καὶ τὶς ὅποιες μας ἀδυναμίες. Σὲ 
ἀντίθεση μ’ ἐκεῖνον ποὺ ἐνῶ τὶς γνωρίζει δὲν τὶς δικαιολογεῖ, 
ἀλλ’ ἀγωνίζεται νὰ τὶς διορθώσει καὶ νὰ τὶς ξεπεράσει. Κι ἐνῶ 
πέφτει, εἶναι κιόλας νικητής!
   Εἶπαν πολὺ ὡραῖα: «Ἐκεῖνος ποὺ φοβᾶται ἢ θέλει νὰ ἀποφύγει 
τὸν ἀνήφορο, δύσκολα θὰ μείνει καὶ στὸ ἴσωμα ποὺ προτίμησε. 
Τὸ πλέον σίγουρο εἶναι πώς, ἂν ἐπιμείνει, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θὰ 
πάρει τὸν κατήφορο»! 
   Ὁπότε, καὶ τὸ νὰ σταματήσει κανεὶς ν’ ἀνεβαίνει, τὸ νὰ 
μεινει στάσιμος κάπου, τὸ νὰ πεῖ ἀρκεῖ ὣς ἐδῶ, τελικὰ δὲν 
εἶναι τίποτ’ ἄλλο παρὰ ὑποχώρηση, ὀπισθοχώρηση, γιατὶ ὄχι 
καὶ κατρακύλισμα; 
   Νὰ γιατὶ ὁ ἀγώνας, αὐτὸς καὶ μόνον ὁ ἀγώνας, ὁ ἀγώνας πρὸς 
τὰ πάνω καὶ πρὸς τὸν σκοπό μας, εἶναι νίκη παιδιά! Καὶ μάλιστα 
πολὺ μεγάλη! 
   Ἀγαπᾶμε τὴν τελειότητα, ὄχι τὴν μετριότητα. «Ἐπὶ τὴν τελειότητα 
φερόμεθα», λέγει ὁ Ἀπόστ. Παῦλος. 
   Ὁ Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος θὰ μᾶς τονίσει: «Ἀπὸ τίποτα δὲν 
ἀχρηστεύεται τόσο ἡ ἀνθρώπινη φύση, ὅσο ἀπ’ τὴν ἄνεση»!
   Καὶ νὰ γιατί, κατὰ τὴν ἐξήγηση τοῦ ἰδίου:
   «Ὅταν ἀδρανοῦμε, οὔτε κοσμικὰ πράγματα εἶναι δυνατὸν 
νὰ ἐκτελέσουμε ποτέ, οὔτε βέβαια πνευματικά.
   Ὅταν ἀδρανοῦμε οὔτε ἀπ’ τοὺς φίλους μας εἶναι δυνατὸ νὰ 
λάβουμε ποτὲ κάτι, οὔτε ἀσφαλῶς ἀπ’ τὸν Θεό. 
  Ὅταν ἀδρανοῦμε οὔτε οἱ πατέρες μᾶς τιμοῦν, οὔτε ὁ Θεός».
   Καὶ στὴ συνέχεια μᾶς φέρνει τὰ ἑξῆς παραδείγματα:

«Μοῦ φτάνει αὐτὸ ποὺ εἶμαι. . . »
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   «Ποιὸς ἵππος εἶναι χρήσιμος, ἐκεῖνος ποὺ κάνει ἀπολαυστικὴ 
ζωὴ ἢ ἐκεῖνος ποὺ γυμνάζεται;
  Ποιὸ πλοῖο εἶναι χρήσιμο, ἐκεῖνο ποὺ πλέει ἢ ἐκεῖνο ποὺ 
βρίσκεται σὲ ἀδράνεια;
   Ποιὸ νερὸ εἶναι χρήσιμο, ἐκεῖνο ποὺ τρέχει ἢ τὸ στάσιμο;
   Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ψυχὴ ποὺ μένει ἀδρανής. 
Ἕνα εἶδος σκουριᾶς ἁπλώνεται ἐπάνω της καὶ ἐξαφανίζει καὶ τὴ 
λαμπρότητα κι ὅλα τὰ ἄλλα». 
   Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ὁ ἀγώνας εἶναι τὸ ἀντίδοτο τῆς 
χαμοζωῆς, τῆς τρυφηλῆς ζωῆς, τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς. «Ψηλὰ 
νὰ χυμᾶ ἡ ψυχή μας καὶ μπρός», ἔγραψε ὁ Γκαῖτε.
   Ἂς στοχαστοῦμε καὶ τοῦτο τὸ λόγο τοῦ Δροσίνη: «Δὲν θέλω 
τοῦ κισσοῦ τὸ πλάνο ψήλωμα σὲ ξένα ἀναστυλώματα δεμένο.  Ἂς 
εἶμαι ἕνα καλάμι, ἕνα χαμόδενδρο, μὰ ὅσο ἀνεβαίνω, μόνος ν’ 
ἀνεβαίνω». Γιατὶ εἶναι κι ἐκεῖνοι ποὺ ἀντιλαμβάνονται ἀλλιῶς τὸν 
ἀγώνα, τὸ φτάσιμο, τὴν κορυφή. Αὐτὸς ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ποτέ 
του νίκη, τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς εἶναι...
                                                                                            
                                                                       Κ.Γ.Π

Βλ. Περιοδικὸ ‘’ Τὰ κρίνα’’ ἀρ. 327 Δεκεμβρ. 2013
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Τὶ εἶναι ἡ προσευχὴ

Συμφιλίωση μὲ τὸν Θεόν.
Συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων.

Γέφυρα ποὺ σώζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς.
Τεῖχος ποὺ μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὶς θλίψεις.

Συντριβὴ τῶν πολέμων.
Ἔργο τῶν Ἀγγέλων. 

Ἐργασία ποὺ δὲν τελειώνει.
Πηγὴ τῶν ἀρετῶν. 

Πρόξενος τῶν χαρισμάτων.
Ἀφανὴς πρόοδος.
Τροφὴ τῆς ψυχῆς.
Φωτισμὸς τοῦ νοῦ.

Πέλεκυς ποὺ κτυπᾶ τὴν ἀπόγνωση.
Ἀπόδειξη τῆς ἐλπίδος.
Διάλυση τῆς λύπης.
Μείωση τοῦ θυμοῦ.

Καθρέπτης τῆς πνευματικῆς προόδου.
Δήλωση τῆς πνευματικῆς καταστάσεως.

Ἀποκάλυψη τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων.
Σημάδι τῆς πνευματικῆς δόξας ποὺ ἔχει ὁ 

ἄνθρωπος.

Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
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Ἀντιοικουμενιστικὸν βιβλίον
Ἁγιορειτῶν Πατέρων

Ἕνα ἀντιοικουμενιστικὸν βιβλίον (Δεκέμβριος 2014) 
ἐκυκλοφόρησεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τίτλον: «ΑΓΙΟΝ 

ΟΡΟΣ: Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ πίστεως σελ. 
130». Τὸ βιβλίον φέρει ὑπογραφάς: τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. 
Ζωγράφου, τῶν Προϊσταμένων καὶ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς. Δύο 
Προϊσταμένων τῆς Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας, τοῦ Δικαίου τῆς Ἱ. Σκήτεως τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου, πολλῶν μοναχῶν ἐξαρτηματικῶν, Σκητιωτῶν, 
ἀπὸ τὴν ἔρημον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπὸ Καρυὰς ἁγίου Ὄρους, 
Καψάλα κ.λ.π. Συνολικῶς 121 ὑπογραφές. 
   Οἱ πατέρες ἐπειδὴ δὲν πρόφθασαν νὰ μεταβοῦν εἰς ὅλα τὰ 
Ἱερὰ Κελλία, ἀποδέχονται, ὅστις βούλεται, νὰ συνυπογράψῃ 
ἐκ τῶν ὑστέρων ἐφόσον ἐγκρίνει τὸ ἀντιοικουμενιστικὸν αὐτὸ 
σύγγραμμα, ἢ διὰ τὴν προμήθεια αὐτοῦ, ἂς ἀποτανθεῖ εἰς τὴν 
Διεύθυνσιν: «ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ Τ.Θ. 76 63086 ΚΑΡΥΑΙ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ».
   Τὸ βιβλίον ἀναφέρεται εἰς τὰ μαρτύρια τῶν ἁγιορειτῶν ἐπὶ 
πατριάρχου Βέκκου καὶ τοῦ Αὐτοκράτορος Μιχαὴλ τοῦ ἀζυμίτου.
   Τὴν ἀποκήρυξιν τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κυρίως τὴν 
διακοινωνίαν μὲ συμπροσευχὰς συλλείτουργα κ.λ.π. τῶν τριῶν 
τελευταίων Πατριαρχῶν. Εἰς τὴν ἀντίδρασιν καὶ διακοπὴν τοῦ 
μνημοσύνου τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἀπὸ ὁλόκληρον σχεδὸν 
τὸ ἅγιον Ὅρος! 
   Ἀναφέρεται εἰς τὰς διαθρησκειακὰς συναντήσεις διαλόγους καὶ 
συμπροσευχὰς κ.λ.π.
   Ἀναφέρεται εἰς τὰς κατὰ καιροὺς αἱρετικὰς δηλώσεις πατριαρχῶν, 
κληρικῶν καὶ λοιπῶν οἰκουμενιστῶν. 
   Ἐπίσης παρουσιάζουν τὰς κατὰ τὸ παρελθὸν ἀντιδράσεις τῆς 
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Ἱερᾶς Κοινότητος, Ἱερῶν Μονῶν καὶ λοιπῶν ἁγιορειτῶν, οἱ ὁποῖοι 
ἤλεγξαν καὶ ἀποστασιοποιήθησαν, ἀπὸ τὰς αἱρετικὰς δηλώσεις 
καὶ πράξεις τῶν Φαναριωτῶν καὶ τῶν ἐν διασπορᾷ κληρικῶν 
ὑπαγομένων εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ἤτοι 
παρουσιάζουν μία ἔκθεσιν πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος εἰς 
τὸ ἅγιον Ὄρος, διὰ νὰ στηλιτεύσουν τὴν τελευταίως ἀφωνία τῆς 
Διοικητικῆς ἀρχῆς τοῦ ἁγ. Ὄρους ἤτοι τῆς Ἱ. Κοινότητος καὶ τῶν 
καθηγουμένων τῶν 19 Ἱ. Μονῶν. 
   Παραθέτουν πολλὰς καὶ μάλιστα ἀνεκδότους φωτογραφίας, 
συμπροσευχῶν καὶ συλλειτουργιῶν μετὰ αἱρετικῶν καὶ ἀλλοδόξων: 
παπικῶν, προτεσταντῶν, μονοφυσιτῶν, ἑβραίων, μουσουλμάνων 
καὶ μετὰ πάσης δαιμονικῆς θρησκείας!
  

Ἀφορμὴ τῆς ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ἐκτὸς τῆς τοποθετήσεώς 
των κατὰ τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι καὶ ἡ συμπαράστασις 
τοῦ προϊσταμένου τῆς Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Σάββα Μοναχοῦ, 
ποὺ ἡ Ἱ. Κοινότης ἠνωχλήθη δι’ ἕν δημοσίευμα κατὰ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, ὅπου συνιστᾶ, εἰς τὴν Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας τὴν 
τιμωρίαν του!!!
   Ὁ ὡς ἄνω προϊστάμενος τῆς Μ. Λαύρας μὲ ἀφορμὴν τὰ ὅσα 
συνέβησαν προσφάτως εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅπου ὁ πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος συμπροσευχήθη μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοδόξους 
ραβίνους καὶ μουφτῆδες, διεμαρτυρήθη καὶ ἐπέκρινε τὴν πράξιν 
αὐτὴν καθὼς καὶ τὴν ἀφωνίαν τῆς Ἱ. Κοινότητος καὶ τῶν 19 Ἱερῶν 
Μονῶν. Εἰς τὴν Ἱ. Κοινότητα ἀπήντησεν δεόντως ὁ π.  
Σάββας (δημοσιεύεται ἡ ἀπάντησίς του εἰς τὸ ὡς ἄνω βιβλίον). 
   Τὸ βιβλίον ἀναφέρει ὅτι τοιαῦτα δημοσιεύματα ἔχουν γίνει καὶ 
κατὰ τὸ περελθόν, ἀπὸ τὴν Ἱ. Κοινότητα, Ἱ. Μονὰς καὶ λοιποὺς 
ἁγιορείτας. Μάλιστα παραθέτουν, ὅπως ἀναφέρωμεν καὶ ὡς ἄνω, 
τὰ δημοσιεύματα αὐτά! Πῶς λοιπὸν ζητεῖ ἡ Ἱ. Κοινότης τὴν τιμωρίαν 
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σήμερον, τὶ ἔχει ἀλλάξει ἐν προκειμένῳ; Ἡ Ἱερὰ Κοινότης πρέπει 
νὰ ὑπηρετῇ τὸν Χριστὸν εἰς τὸν ὁποῖον ἀφιερώθησαν κατὰ τὴν 
μοναχικὴν κουρὰν καὶ ὄχι τὸν Βαρθολομαῖον, ἀψηφώντας τὰς 
κακοδόξους ὁμολογίας καὶ πράξεις του, καθότι ἡ εὐθύνη βαρύνει 
ὅλους ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν μνημονεύοντες ψευδόμενοι ὡς 
«ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»!!!
   Ἡ Ἱερὰ Κοινότης, ὡς φαίνεται, θέλει νὰ φιμώσῃ διὰ παντὸς 
τὴν διαχρονικὴν ὁμολογιακὴ ἀντίδρασιν τῶν μοναχῶν, κατὰ 
τῶν λατινοφρόνων καὶ τῶν συγκρητιστῶν!!! Ἐν ὄψει μάλιστα τῆς 
συγκλήσεως καὶ προετοιμαζομένης ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀπὸ 
ἐτῶν τῆς λεγομένης «Μεγάλης Συνόδου» ὅπου ὄπισθεν αὐτῆς 
εἶναι ὁ Σιωνισμὸς καὶ θὰ ἀποφασισθοῦν μεγάλαι βλασφημίαι καὶ 
μεταρρυθμίσεις κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως!
   Τὸ βιβλίον αὐτὸ εἶναι μία προειδοποίησις εἰς τὸν Βαρθολομαῖον, 
προσέτι δὲ καὶ εὶς ὅλους τοὺς προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν, ὅτι δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν τὴν προδοσίαν τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεως! 
   Εὐχόμεθα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Κυρίου, τῆς Κυρίας Θεοτόκου 
καὶ τῶν ἁγίων Ἀθωνιτῶν Πατέρων, νὰ παραμείνουν σταθεροί, 
ἐπεκτείνοντες τὴν Ὀρθόδοξον ὁμολογίαν τους καὶ νὰ μὴ 
ὀπισθοχωρήσουν μιμούμενοι τοὺς ἐπὶ Βέκκου μαρτυρήσαντες 
ἁγίους ὁσιομάρτυρες!

Βλ. ‘’ Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης ‘’ ἀρ. 266

  


