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Τὸ δρᾶμα τῶν ἀθέων

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2018, μία ὑπέργηρη κυρία, σὲ συνέντευξη 
ποὺ ἔδωσε σὲ δημοσιογράφο τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς 

Ἑλληνικοῦ  καναλιοῦ, μὲ  ἀφορμὴ τὸ θέμα τοῦ διαχωρισμοῦ 
Ἐκκλησίας καὶ Κράτους, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων δήλωσε καὶ κάτι 
πολὺ παράδοξο.

Προκάλεσε μάλιστα ἡ ἴδια(!) τὸν δημοσιογράφο νὰ τὴν 
ρωτήσει, ἐὰν πιστεύει στὸν Θεὸ καὶ ἐκείνη αὐθόρμητα ἀπάντησε: 
«Δὲν πιστεύω στὸν Θεό, ἀλλὰ τὸν φοβᾶμαι».

Φυσικά, ἡ δήλωση αὐτὴ δὲν θὰ μᾶς ἔκανε καμία ἰδιαίτερη 
ἐντύπωση, ἐὰν γνωρίζαμε ὅτι ἔγινε ἀπὸ μία γιαγιὰ ἡλικίας 
92 ἐτῶν. Τώρα ὅμως ποὺ  κάνουμε γνωστὸ ὅτι αὐτὰ τὰ εἶπε ἡ 
πασίγνωστη βυζαντινολόγος, ἱστορικός, ἡ πρώτη γυναίκα 
Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, ἡ κυρία Γλύκατζη-
Ἀρβελέρ, σὲ ἀρκετὰ προχωρημένη ἡλικία καὶ ἴσως λίγο πρὶν τὸ 
τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς της, ἀποκτοῦν σίγουρα ἄλλη βαρύτητα καὶ 
δημιουργοῦν προβληματισμό.

Ὀξύμωρο τὸ νόημα τῶν λόγων της. Δηλώνει ὅτι δὲν πιστεύει 
στὸν Θεό, ἀλλὰ τὸν φοβᾶται! Πῶς ἐξηγεῖται ἄραγε ἡ παραπάνω 
δήλωση ἀπὸ ἕνα ἄτομο τόσο καλλιεργημένο καὶ «φτασμένο», ὅτι 
φοβᾶται κάποιον, τὸν ὁποῖο θεωρεῖ ἀνύπαρκτο;

Μᾶλλον μία τέτοια ὁμολογία προδίδει κάποια ἐσωτερικὴ 
ἀναζήτηση καὶ ἀγωνία. Ἴσως, ἡ ἴδια ἔχει πολλὲς φορὲς ἀναρωτηθεῖ: 
Καὶ ἂν υπάρχει, τότε τὶ γίνεται;».

Ἀπάντηση σὲ αὐτὸ δίνει μὲ σκωπτικότητα, ἀλλὰ καὶ μεγάλη 
δόση εἰλικρίνειας ἕνας ἀναρχικός (ἀφοῦ εἶχε σημειώσει καὶ τὸ 
χαρακτηριστικὸ «σῆμα κατατεθέν» τῶν ἀναρχικῶν), ποὺ ἔγραφε 
στὴν πρόσοψη μιᾶς πολυκατοικίας: «Δὲν ὑπάρχει Θεός… ἀλλὰ ἂν 
ὑπάρχει, τότε τὴν βάψαμε…».

 Αὐτὸν τὸν φόβο ἐξέφρασε, λοιπόν, δημόσια καὶ ἡ κυρία 
Ἀρβελὲρ τώρα ποὺ βρίσκεται πλέον σὲ ἀρκετὰ προχωρημένη 
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ἡλικία. Καὶ αὐτό, γιατὶ κατὰ κανόνα, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνει 
ἡλικιακὰ «ὡριμάζει» περισσότερο καὶ συχνὰ ἀναθεωρεῖ ἰδέες καὶ 
ἀπόψεις ποὺ εἶχε μέχρι τότε σχετικὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πίστη 
του στὸν Θεό. Ἀφοῦ βαδίζει πλέον πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς 
του, ἀρχίζει νὰ προβληματίζεται γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγείται καὶ τὶ θὰ γίνει, 
ἂν τελικὰ ὑπάρχει ὁ Θεός, τὸν Ὁποῖο τόσο ἀπερίσκεπτα ἀγνόησε 
ἢ καὶ ἀμφισβήτησε λόγω ἄγνοιας ἢ νεανικῆς ἐπιπολαιότητας.

Δὲν θὰ πρέπει ἄλλωστε, νὰ λησμονοῦμε καὶ τὴν ὁμολογία τοῦ 
Γραμματέα τοῦ Κουμμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος, Χαρίλαου 
Φλωράκη, ποὺ δήλωσε λίγο πρὶν φύγει ἀπὸ τὴν ζωή, ἀφοῦ ἐν τῷ 
μεταξὺ εἶχε γνωρίσει τὸν Χριστὸ καὶ μάλιστα εἶχε ἐξομολογηθεῖ, τὸ 
πόσο καλύτερα θὰ ἦταν τόσο γιὰ τὸν ἴδιο ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, 
ἀλλὰ καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἂν αὐτὸ εἶχε γίνει πολὺ νωρίτερα…

Ἀλλὰ καὶ στὴν περίπτωση τῆς κυρίας Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ 
μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ θὰ 
ἐπηρέασε ἰδεολογικὰ ὡς ἄθεη κατὰ τὴν μακροχρόνια ἐπιτυχημένη 
ἐπιστημονική της διαδρομή; Πόσοι φοιτητές της καὶ νέοι 
ἐπιστήμονες, ποὺ θὰ τὴν εἶχαν ὡς πρότυπο καὶ θὰ τὴν θαύμαζαν 
ὡς ἐπιστήμονα καὶ σπουδαία ἱστορικό, τόσο στὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὴν Γαλλία ὅσο καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, θὰ ἀντέγραψαν τὰ 
«πιστεύω» της; Καὶ φυσικά, πόσο ἀρνητικὴ καὶ προβληματικὴ θὰ 
ἦταν καὶ θὰ εἶναι ἀκόμη ἡ συμβολὴ τόσων νέων ἀνθρώπων μὲ 
ἀθεϊστικὲς ἰδέες, στὴν διαμόρφωση νέων ἀρχῶν καὶ ἀναλόγου 
τρόπου ζωῆς τῆς κοινωνίας μας;

Γιὰ τὴν ὕπαρξη, ὅμως, τοῦ Θεοῦ ὑπάρχουν ἀποδείξεις καὶ 
μαρτυρίες ποὺ δὲν ἐπιδέχονται οὐδεμία σοβαρὴ ἀμφισβήτηση. 
Ἀντίθετα, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἀθέων ὑπάρχουν μόνον 
αὐθαίρετες ἀπόψεις ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἔλλειψη σοβαρῶν 
ἐπιχειρημάτων. Καὶ δυστυχῶς, ὅλως παραδόξως, ὁ ἀριθμὸς τῶν 
ἀνθρώπων ποὺ ἀρνοῦνται τὸν Θεὸ συνεχῶς αὐξάνεται. Ποῦ 
μπορεῖ, ὅμως, νὰ ὀφείλεται αὐτό;

Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχή, 
ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀλματώδους τεχνικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς ἐξελίξεως 
καὶ προόδου θεοποίησε ἐγωϊστικὰ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀπέρριψε τὸν 
Δημιουργὸ καὶ Θεό του. Πίστεψε ὅτι ἡ ἀπόρριψη τοῦ Θεοῦ θὰ 
τοῦ ἔδινε τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία καὶ ἀντ’ αὐτοῦ, γνώρισε μία 
νέα σκληρὴ καὶ βασανιστικὴ δουλεία, τὴν ψυχολογικὴ τυραννία 
τῶν παθῶν του καὶ τοῦ ἀρρωστημένου ἐγώ του.
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Ἐπαληθεύτηκε ἔτσι, ἡ Γραφή, ποὺ λέει χαρακτηριστικά: «Εἶπε 
ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν Θεός». Τὸ ἀποτέλεσμα; 
Ἡ τραγικότητα ποὺ βιώνουν σήμερα οἱ ὑπέρμαχοι τῆς ἀθεΐας καὶ 
τῆς ἀποστασίας: ἄγχος, ἀγωνία, ἀνησυχία, μελαγχολία καὶ φόβος 
γιὰ τὸ αὔριο καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν θάνατο, αὐτὸν τὸν 
ἀδυσώπητο καὶ ἀνίκητο ἐχθρό μας.

Ἀντίθετα, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ συνειδητοποιημένοι 
Χριστιανοί, ὅταν βαδίζουν πρὸς τὸ τέλος ποὺ θὰ τοὺς ὁδηγήσει 
κοντὰ στὸν Οὐράνιο Πατέρα τους, βιώνουν μία κατάσταση ἠρεμίας, 
εἰρήνης, αἰσιοδοξίας καὶ ἐλπίδας, χαρᾶς καὶ εὐτυχίας. 

Ἂς μὴν παρασυρόμαστε, λοιπόν, ἀπὸ τὸν «μεγάλο τίτλο καὶ 
καύχημα» τῆς ἐποχῆς μας, τὴν ἀθεΐα, ὅπως χαρακτηριστικὰ τὴν 
ὀνόμασε κάποτε ὁ Φώτης Κόντογλου. 

Ἂς μείνουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία, κοντὰ στὸν Θεό μας, τὸν 
παντοδύναμο, τὸν μακρόθυμο καὶ πολυεύσπλαχνο, τὸν πανάγαθο 
καὶ πολυέλαιο, ὡς ἁπλοὶ πιστοὶ καὶ ταπεινοὶ δοῦλοι Του κι ἂς 
ἀναφωνοῦμε συνεχῶς: 

«Πιστεύω, Κύριε βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ!».
                  
                                                                                         

                                                  † Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος
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Τὸ καθῆκον τῆς συγνώμης
Ἁγίου Τύχωνος τοῦ Ζαντὸνσκ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ πολλὲς φορὲς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ὁ ἕνας νὰ 
προσβάλλη τὸν ἄλλον. Οἱ προσβολὲς ὑποκινοῦνται εἴτε ἀπὸ 

τὰ δόλια τεχνάσματα καὶ τὶς πονηρίες τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος δὲν 
ἀνέχεται τὴν ἀγάπη μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν, εἴτε ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες 
καὶ τὶς ἀπροσεξίες τὶς δικές μας. Γιὰ νὰ ἐπανέλθει λοιπὸν καὶ 
νὰ διατηρηθῆ ἡ ἀδελφικὴ  ἀγάπη, χρειάζεται ἀπαραιτήτως ἡ 
συμφιλίωσις.

Πολλοὶ θυμώνουν καὶ προσβάλλουν τὸν πλησίον τους καὶ δὲν 
ἀνησυχοῦν καθόλου γι’ αὐτό. Μάλιστα, σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε, 
πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία καὶ προσεύχονται. Πόσο ἐπικίνδυνη 
εἶναι ἡ κατάστασις αὐτή! Διότι ὅποιος ἁμαρτήση ἢ προσβάλη 
τὸν πλησίον του εἶναι σὰν νὰ ἁμαρτάνη καὶ νὰ προσβάλλη τὸν 
ἴδιον τὸν Θεόν. Γι’ αὐτὸ πρέπει, ὅποιος θέλει νὰ συμφιλιωθῆ καὶ 
νὰ ἔχη εἰρήνη μὲ τὸν Θεόν, ἀπαραιτήτως νὰ συμφιλιωθῆ μὲ τὸν 
πλησίον του. Ἀλλιῶς ἡ προσευχή του καὶ ὁ ἐκκλησιασμός του θὰ 
εἶναι μάταια καὶ ἄσκοπα. «Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρον σου», 
παραγγέλνει ὁ Κύριος, «ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ 
ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρον σου ἔμπροσθεν 
τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, 
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρον σου» (Ματθ. Ε΄23-24).

Εἶδες, Χριστιανέ μου, πόσο ἀπαραίτητη εἶναι ἡ συμφιλίωσις 
μὲ τὸν πλησίον μας; Ὁ Θεὸς δὲν δέχεται οὔτε τὶς προσευχές μας 
οὔτε τὴν μετάνοιά μας οὔτε ὅ,τιδήποτε ἄλλο, ἂν δὲν ἀγαπηθοῦμε 
μὲ τὸν ἀδελφό μας. Τόσο πολὺ ἐκτιμᾶ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη 
ποὺ βασιλεύει στοὺς Χριστιανούς.

Πρόσεχε λοιπόν. Ἂν τύχη καὶ προσβάλης κάποιον, μὴν 
ἀδιαφορήσης. Τρέξε χωρὶς χρονοτριβὴ νὰ συμφιλιωθῆς μαζί 
του, γιὰ νὰ μὴ πέσης στὴν δικαία ὀργὴ τοῦ Κυρίου. Μὲ λόγο 
τὸν προσέβαλες; Μὲ λόγο νὰ συμφιλιωθῆς. Ταπεινώσου καὶ 
ζήτησέ του συγχώρησι. Μὲ πράξεις τὸν προσέβαλες; Ἔμπρακτα 
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νὰ συμφιλιωθεῖς μαζί του· γιατὶ ὁ θάνατος περπατεῖ ἀόρατα ἀπὸ 
πίσω μας καὶ ξαφνικὰ θὰ μᾶς ἁρπάξη. Τὶ θὰ γίνη λοιπόν, ὅταν 
πεθάνουμε καὶ παρουσιασθοῦμε ἐμπρὸς στὸν Χριστόν, ἐνῶ μέσα 
μας ὑπάρχει ἡ διχόνοια καὶ ἡ ἐχθρότης; Ὅ,τι ὅμως σ’ αὐτὴ τὴν γῆ 
εἶναι συγχωρημένο καὶ διωρθωμένο, δὲν θὰ φανερωθῆ ἐκεῖ.

Συμφιλιώσου λοιπόν, ἀγαπητέ μου, μὲ τὸν ἐχθρό σου, ὅσο 
βαδίζεις ἀκόμη ἐπάνω στὸν δρόμο τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ὅπως 
τὰ κατάφερες νὰ τὸν προσβάλης, ἔτσι νὰ τὰ καταφέρης καὶ νὰ 
συμφιλιωθεῖς μαζί του. Μὴν ἀναβάλλης αὐτὴ τὴν σοβαρὴ ὑπόθεσι 
γιὰ αὔριο. Δὲν ξέρεις, ἂν θ’ ἀξιωθῆς νὰ ξυπνήσης. Ο Θεὸς μᾶς 
ὑποσχέθηκε βέβαια τὸ ἔλεός Του, ὅταν μετανοήσουμε· δὲν μᾶς 
ὑποσχέθηκε ὅμως ὅτι θὰ μᾶς χαρίση καὶ τὴν αὐγὴ τῆς καινούργιας 
ἡμέρας. Πεῖσε τὸν ἑαυτό σου, γκρέμισε τὰ εἴδωλα τοῦ ἐγωισμοῦ 
ἀπὸ τὴν καρδιά σου, σκύψε μὲ ταπείνωσι ἐμπρὸς στὸν ἀδελφό 
σου, βάλε του μετάνοια. Ζήτησέ του συγχώρησι ὄχι μόνο μὲ τα 
χείλη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν καρδιά. Μετανόησε, λυπήσου, φίλησέ τον 
εἰλικρινὰ καὶ ὄχι μὲ υποκρισία.

- Ἐγὼ νὰ ζητήσω συγχώρησι ἀπ’ αὐτόν, ἴσως πεῖς, ἐγὼ 
εἶμαι ἀνωτέρας κοινωνικῆς τάξεως, ἐνῶ αὐτὸς ἔχει ταπεινὴ 
καταγωγή. 

Καὶ ὅμως! Ἄνθρωπος εἶναι κι αὐτός, ἄνθρωπος καὶ σύ. Ἐμπρὸς 
στὸν δίκαιο Κριτὴ καὶ ὁ ἀριστοκράτης καὶ ὁ ἄσημος εἶναι ἴσοι. Ὁ 
Θεὸς ἀπαγορεύει τὸ μῖσος καὶ τὴν ἐχθρότητα καὶ στοὺς δύο. Στὸ 
δικαστήριο ἐκεῖνο θὰ σταθοῦν ὅμοια καὶ οἱ δύο, καὶ ὁ εὐγενὴς 
καὶ ὁ ἄσημος. 

Εἶσαι εὐγενής, λές. Ρίξε λοιπὸν ἕνα βλέμμα στοὺς τάφους τῶν 
προγόνων σου καὶ ἐκεῖ θὰ δῆς τὴν εὐγενική σου καταγωγή!...

- Αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖον φιλονίκησα, ἰσχυρίζεσαι, ἔχει 
κακότητα. 

Μὰ δὲν εἶναι δική σου δουλειὰ νὰ τὸν κρίνης, διότι ἐσὺ δὲν 
μπορεῖ νὰ γνωρίζης ποιὸς ἀπὸ τοὺς δυό σας εἶναι καλύτερος. Ὁ 
Θεὸς γνωρίζει, ὁ ὁποῖος κρίνει ἀπὸ τὴν ἐσωτερική μας κατάστασι 
καὶ ὄχι ἐξωτερικά. «Κύριος ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ» 
(Ψαλμ. ι΄5).

Οὔτε ξέρεις ἀκόμη τὰ τέλη σου, πῶς θὰ πεθάνης σὺ καὶ πῶς 
ἐκεῖνος. Πολλοὶ ἀρχίζουν τὴν ζωή τους ἐνάρετα, ἀλλὰ τελειώνουν 
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ἁμαρτωλά. Ἄλλοι πάλι ἀρχίζουν ἄσχημα, ἀλλὰ τελειώνουν ἅγια. 
Τὸ καλὸ τέλος, αὐτὸ εἶναι ποὺ τὰ διορθώνει ὅλα.

- Μὰ αὐτὸς δὲν θὰ μὲ συγχωρήση, ἴσως πεῖς, κι’ ἂν ἀκόμα 
ἐγὼ τοῦ ζητήσω συγχώρησι. 

Ὄχι! Ἡ ταπείνωσις ἔχει τεραστία δύναμι, ὥστε λυγίζει καὶ 
μαλακώνει καὶ τὶς πιὸ σκληρὲς καρδιές. Ὁ Θεὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὴν 
ταπείνωσι θὰ συνεργήση. Ταπεινώσου ἐσὺ στὸν ἀδελφό σου καὶ 
θὰ δῆς τὴν δύναμι τῆς ταπεινώσεως. Αὐτὸς τότε ὁπωσδήποτε θὰ 
σὲ ἀγκαλιάση μὲ ἀγάπη καὶ χαρὰ καὶ θὰ σοῦ δώση τὸν ἀσπασμὸ 
τῆς ἀγάπης. Ἐὰν τυχὸν δὲν συμβῆ αὐτὸ ποὺ προσδοκοῦμε, τότε 
εὐθύνεται ἐκεῖνος  καὶ εἶναι ἄξιος τῆς τύχης του.

- Αὐτός, συνεχίζεις, θὰ ὑπερηφανευθῆ μὲ τὴν δική μου 
ταπείνωσι.

Ὄχι! Δὲν εἶναι ἀλήθεια, διότι βλέποντας τὴν δική σου 
ταπείνωσι θὰ ταπεινωθῆ κι ἐκεῖνος. Ἀλλὰ καὶ ἂν ὑπερηφανευθῆ, 
ἡ ὑπερηφάνειά του αὐτὴ θὰ τὸν ταπεινώση. Ὅπως λέει ὁ Κύριος, 
«πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» (Λουκ. ιδ΄11). Ἄφησε ὅμως 
ὅλες τὶς δικαιολογίες κατὰ μέρος. Αὐτὸς ἂς κάνη ὅ,τι θέλει, ἐσὺ 
πρᾶξε ὅ,τι ὠφελεῖ τὴν ψυχή σου καὶ ὅ,τι προστάζει ὁ Κύριός σου.

Ἐὰν κάποιος σὲ πρόσέβαλε, πρέπει νὰ τὸν συγχωρήσης, ἂν 
θέλης νὰ συγχωρηθῆς καὶ σὺ ἀπὸ τὸν Θεόν. Καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα 
αὐτὴ θὰ προσεύχεσαι: «Πάτερ… ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. στ΄ 12).

Βλέπεις, Χριστιανέ μου, πόσο φοβερὸ πρᾶγμα εἶναι νὰ μὴ 
συγχωρῆς τὰ παραπτώματα τοῦ πλησίον; «Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα 
αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Ματθ. 
στ΄ 14-15), λέει ὁ Κύριος. Συγχωρεῖς ἐσὺ τὰ σφάλματα τοῦ 
συνανθρώπου σου; Σὲ συγχωρεῖ τότε κι’ ἐσένα ὁ Θεός. 

Μπορεῖ  ὁ συνάνθρωπός σου νὰ ἔσφαλε ἀπέναντί σου, ἐσὺ 
ὅμως ἁμάρτησες καὶ ἁμαρτάνεις συνεχῶς ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. 
Ἐκεῖνος εἶναι χρεώστης σου, ἀλλὰ σὺ εἶσαι χρεώστης τοῦ Θεοῦ. 
Ὅταν συγχωρήσης τὸν πλησίον σου, τότε θὰ προσεύχεσαι 
εἰλικρινὰ καὶ ὄχι ὑποκριτικὰ λέγοντας τό «Πάτερ ἡμῶν». Ὅταν δὲν 
τὸν συγχωρήσης, ἀπὸ τὴν καρδιά σου, τότε ἡ προσευχή σου ὄχι 
μόνο δὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ καὶ μεταβάλλεται σὲ ἁμαρτία. 
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Βλέπεις ποῦ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο ἡ ὀργὴ καὶ ἡ ἔχθρα; 
Διῶξε λοιπὸν τὴν ὀργή, συγχώρησε τὸν πλησίον σου καὶ ἔλα νὰ 
ἀπαγγείλης εἰλικρινὰ καὶ ἄξια: «Πάτερ… ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Τότε θὰ σοῦ 
δοθεῖ ἡ ἄφεσις. Γιατὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀψευδής. Ὅ,τι 
λέει αὐτὸ καὶ εἶναι· ὅ,τι ὑπόσχεται ἐκπληρώνεται· καὶ ὅ,τι ἀπειλεῖ 
πραγματοποιείται, ἂν δὲν μετανοήσουμε.

Ὅπως φερόμεθα πρὸς τὸν πλησίον μας, ἔτσι φέρεται καὶ 
ὁ Θεὸς πρὸς ἐμᾶς. Ἀπὸ σένα τὸν ἴδιο, ἄνθρωπε, ἐξαρτᾶται ἡ 
ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν σου. Στὰ χέρια σου κρέμεται ἡ σωτηρία ἢ 
ἡ καταστροφή σου. Καὶ ξέρεις μόνος σου πολὺ καλὰ ὅτι χωρὶς 
ἄφεσι δὲν ὑπάρχει δικαίωσις, δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Τὶ φοβερό! 

Δὲν συγχωρεῖς τὸν συνάνθρωπό σου, πού, ὅπως λές, ἐτόλμησε 
αὐτὸς ὁ ἀσήμαντος νὰ προσβάλη ἐσένα τὸν σπουδαῖο! Ἀλλ’ ὁ 
Θεὸς ποὺ προσβάλλεις ἐσὺ μὲ ἀτέλειωτες καθημερινὲς ἁμαρτίες 
εἶναι ἀπερίγραπτα μεγάλος καὶ ἄπειρος. Πόσες εἶναι λοιπὸν οἱ 
ἁμαρτίες οἱ δικές σου ἀπέναντι στὸ Θεὸ καὶ πόσες οἱ ἁμαρτίες 
τοῦ πλησίον σου μὲ τὶς ὁποῖες σὲ προσέβαλε; Οἱ ἁμαρτίες τοῦ 
πλησίον σου ὁμοιάζουν μ’ ἕνα καπίκι ἐμπρὸς στὶς χιλιάδες λίρες 
ποὺ χρεωστεῖς ἐσὺ στὸν Θεόν. 

Πῶς λοιπὸν περιμένεις νὰ λάβης συγχώρησι γιὰ τὰ μεγάλα καὶ 
σοβαρά σου ἁμαρτήματα, χωρὶς νὰ συγχωρήσης τὴν μικρή, τὴν 
ἐλάχιστη, τὴν ἀναξία λόγου ἁμαρτία τοῦ ἀδελφοῦ σου

 - Ἐγώ, λές, δὲν τοῦ ἔφταιξα σὲ τίποτα κι’ αὐτὸς χωρὶς 
καμμία αἰτία μὲ προσέβαλε.

Ναί, ἀλλὰ καὶ ὁ Θεός, ποὺ τόσο Τὸν πικραίνουμε, σὲ τὶ μᾶς 
ἔφταιξε; «Εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ» 
(Ψαλμ. 91, 16). Ἁμαρτάνουμε ἀσυλλόγιστα καὶ ἀδιάντροπα. Τὸν 
προσβάλλουμε. Καὶ Ἐκεῖνος, μόλις μετανοήσουμε, μᾶς στέλνει 
ἀμέσως τὸ ἔλεός Του. Δόξα στὴν φιλανθρωπία Του καὶ στοὺς 
οἰκτιρμούς Του!   

Ἂν λοιπὸν ἐπιθυμῆς νὰ συγχωρηθῆς ἀπὸ τὸν Κύριον, 
συγχώρησε καὶ σὺ αὐτὸν ποὺ ἔσφαλε ἀπέναντί σου. 

Λὲς ὄτι δὲν τοῦ ἔφταιξες· ἴσως ὅμως καὶ νὰ τοῦ ἔχης φταίξει 
κάπου, γιατὶ εἶναι ἀδύνατο ὅσοι ζοῦν μέσα στὴν ἴδια κοινωνία νὰ 
μὴ συγκρουσθοῦν κάποτε μεταξύ τους.

 - Ἐγὼ τοῦ ἔκανα καλό, λές, κι’ αὐτὸς μοῦ ἀνταπέδωσε 
κακό. 
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Βέβαια εἶναι δύσκολο νὰ ὑπομείνεις τὸ κακὸ ποὺ σοῦ κάνει 
αὐτὸς ποὺ εὐεργέτησες. Ἀλλὰ ποιὸς περισσότερο ἀπὸ τὸν Θεὸν 
μᾶς ἔχει εὐεργετήσει στὴν ζωή μας; Ἐν τούτοις! Ἀδιαφοροῦμε στὶς 
εὐεργεσίες Του καὶ σὰν παράφρονες ἁμαρτάνουμε. 

Ἔχοντας λοιπὸν ὑπ’ ὄψιν σου ὅλα αὐτὰ σκέπασε τὸ πρόσωπό 
σου καὶ φώναξε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς σου:

- Ἥμαρτον, Κύριε, ἐλέησόν με! Συγχωρῶ τὸν ἀδελφόν 
μου. Συγχώρησε καὶ Σὺ ἐμένα τὸν ἀνάξιο δοῦλο Σου, ποὺ 
ἁμάρτησα σ’ Ἐσένα, τὸν πλάστη καὶ εὐεργέτη μου.

 
Μὴ πῆς, Χριστιανέ μου, ὅτι ἐσὺ ἔδειξες μεγάλη ὑπομονὴ 

στὸν ἐχθρό σου. Ἐνθυμήσου πόσες φορὲς ἀπὸ τὰ νειᾶτα σου 
ἁμάρτησες στὸν Θεὸν καὶ πόσο σὲ ὑπέμεινε ὁ Κύριος. Τὶ θὰ 
γινόταν μ’ ἐσένα, ἂν Ἐκεῖνος σὲ ἀντιμετώπιζε ὅπως σοῦ ἄξιζε; 
Πρὸ πολλοῦ θὰ εἶχες κατεβῆ στὸν ἄδη. 

Λὲς ὅτι εἶσαι ἄνθρωπος ἀδύνατος καὶ δὲν μπορεῖς νὰ 
φερθῆς ἔτσι εὐσπλαχνικὰ ὅπως ὁ Θεός. Ὄχι δὲν μπορεῖς, 
ἀλλὰ δὲν θέλεις. Νὰ περπατήσης βέβαια ἐπάνω στὴ θάλασσα δὲν 
μπορεῖς, ὄχι ὅμως καὶ νὰ συγχωρήσης.

Ἐνθυμήσου τὶ διατάζει ὁ Ἀπόστολος στοὺς Χριστιανούς: 
«Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά» (Ἐφεσ. ε΄1).

Συγχώρησέ τον ἐσὺ καί, ἂν αὐτὸς δὲν διορθωθῆ, θὰ λάβη κατὰ 
τὰ ἔργα του.
     - Μὲ προσέβαλε πολὺ βαρειά, λές. 

Καὶ ὅμως! Ἡ προσβολή σου δὲν εἶναι σκληρότερη ἀπὸ ἐκείνη 
τοῦ Σωτῆρος σου. Ἐκεῖνον Τὸν ἐχλεύαζαν, Τὸν ἐβλασφημοῦσαν, 
Τὸν ἔφτυναν, Τὸν ἐρράπιζαν, Τὸν χτυποῦσαν, Τοῦ φόρεσαν 
ἀκάνθινο στέφανο, Τὸν ἐσταύρωσαν. Ποιόν; Τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, 
τὸν Κύριον τῆς δόξης. Τὶ εἶσαι σὺ ἐμπρὸς σ’ αὐτὸ τὸ ἱερὸ καὶ 
ὑψηλὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ τὶ εἶναι ἡ δική σου προσβολὴ 
ἐμπρὸς στὴν δική Του; Ἕνα τίποτε.

Καὶ ἔπειτα ἐσένα δὲν σὲ φτύνουν στὸ πρόσωπο, δὲν σὲ χτυποῦν, 
δὲν σὲ στεφανώνουν μὲ ἀγκάθια. Ὁ Χριστὸς ὅμως τὰ ὑπέμεινε ὅλα. 
Χάριν ποίου; Γιὰ μένα καὶ γιὰ σένα, τοὺς ἀναξίους δούλους Του. 
Κοίτα σ’ αὐτὸν τὸν καθρέπτη τῆς ὑπομονῆς καὶ ἀναμφίβολα θὰ 
συγχωρῆς κάθε προσβολὴ καὶ κάθε κακὸ ποὺ θὰ σοῦ κάνουν.

 - Ὅταν ἐγώ, λές, θὰ συγχωρῶ, θ’ ἀρχίσουν οἱ ἄλλοι νὰ μὲ 
κοροϊδεύουν.
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Μάθε ὅτι στοὺς ἀσεβεῖς καὶ στοὺς φιλόκοσμους ἡ χριστιανικὴ 
ζωὴ καὶ ἡ διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου φαίνεται σκάνδαλο καὶ μωρία, 
ἀλλὰ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι σοφία. Ἐσὺ κάνε ὅ,τι διδάσκει τὸ 
Εὐαγγέλιο καὶ ὄχι ὅ,τι ἀρέσει στοὺς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου. 

Ἂς γελοῦν οἱ ἄξιοι γέλωτος. Θὰ ἔρθη ὅμως καιρὸς ποὺ θὰ 
κλάψουν πικρά. Τότε ὅμως θὰ εἶναι ἀργά. Τότε θὰ τοὺς κατατρώγη 
ἡ ἴδια ἡ συνείδησίς τους.

 
Ἀγαπητέ μου Χριστιανέ! Τὸ θέμα εἶναι πολὺ σοβαρό. Ἀπ’ αὐτὸ 

ἐξατρᾶται ἡ αἰωνία σωτηρία ἢ καταστροφή μας. Πρόκειται γιὰ τὴν 
συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τῶν ἁμαρτιῶν μας, γιὰ τὶς ὁποῖες 
στενάζουμε καθημερινά. Ἀλλὰ οἱ στεναγμοὶ αὐτοὶ καὶ τὰ δάκρυα 
θ’ ἀποβοῦν ἄκαρπα, ἂν δὲν συγχωροῦμε τὰ παραπτώματα τοῦ 
πλησίον μας. 

Ἐδῶ κρύβεται ὅλη ἡ κακότης, ἡ μικρότης καὶ ἡ φτώχεια τῆς 
ἀνθρώπινης καρδιᾶς:

Θέλεις, ἄνθρωπε, νὰ ἐλεηθῆς ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀλλὰ σὺ ἀρνεῖσαι 
νὰ ἐλεήσης τὸν ὅμοιο συνάνθρωπό σου! 

Θέλεις νὰ σοῦ συγχωρήση ὁ Θεὸς τὶς ἁμαρτίες σου, ἀλλὰ σὺ 
ἀρνεῖσαι νὰ συγχωρήσης τὰ πονηρὰ καὶ ἄδικα ἔργα ποὺ τυχὸν 
διέπραξε ὁ συνάνθρωπός σου! 

*   *   *  
Ὁ Κύριός μας, Χριστιανοί, μᾶς ἔδωσε κι’ ἄλλη ἐντολή: 

«Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους 
ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 
τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς» (Ματθ. ε΄ 44).

Δὲν εἶναι ἀρκετὸ στοὺς Χριστιανοὺς ν’ ἀγαποῦν μόνο ὅσους 
τοὺς δείχνουν ἀγάπη, διότι αὐτὸ τὸ κάνουν καὶ οἱ ἄπιστοι ποὺ δὲν 
γνωρίζουν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ δὲν πιστεύουν στὸν Χριστόν. 
Τὶ λέει ὁ Κύριος; «Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; καὶ ἐὰν 
ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ἡμῶν μόνον, τὶ περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ 
οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν;» (Ματθ. ε΄ 46-47). 

Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ξεπερνοῦν στὴν ἀγάπη τοὺς ἀπίστους. 
Τὴν διαφορά τους μ’ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τὴν τελειότητά τους ἔτσι θὰ 
τὴν δείχνουν.

Ὁ οὐράνιος Πατέρας μας «τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ 
πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» 
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(Ματθ. ε΄ 45). Σὰν παιδιά Του λοιπὸν ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἂς Τὸν 
μιμούμεθα. «Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά» 
(Ἐφεσ. ε΄ 1).

-  Μοῦ εἶναι ἀδύνατο, ἴσως πῆς, ν’ ἀγαπήσω ἐγὼ τοὺς 
ἐχθρούς μου καὶ νὰ τοὺς κάνω καλό.

Ἀλλὰ δὲν ἔχεις δίκηο. Διότι πῶς ἦταν δυνατὸν στὸν Δαβὶδ 
νὰ κλαίη γιὰ τοὺς φονευθέντας ἐχθρούς του, τὸν Σαοὺλ καὶ τὸν 
Ἀβεσσαλώμ; Τὰ δάκρυά του δὲν εἶναι φανερὸ σημάδι τῆς ἀγάπης 
του πρὸς τοὺς ἐχθρούς του; Πῶς ἦταν δυνατὸν στὸν ἅγιο Στέφανο 
νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς ἐχθρούς του ποὺ τὸν πετροβολοῦσαν; 
- «Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. ζ΄ 60). 
Ἐφ’ ὅσον ἦταν δυνατὸν σὲ ὅλους τοὺ ἁγίους νὰ συγχωροῦν, εἶναι 
κατορθωτὸ καὶ σ’ ἐσένα. Διότι ἄνθρωποι ἦταν κι’ ἐκεῖνοι, ὅπως 
καὶ σύ. Τὴν ἴδια ἀδυναμία ποὺ ἔχεις ἐσὺ εἶχαν κι’ ἐκεῖνοι. 

Τὰ μικρὰ παιδιά, ὅταν πρωτοπηγαίνουν στὸ σχολεῖο, 
διδάσκονται στὴν ἀρχὴ τὴν ἄλφα-βῆτα· ἔπειτα σιγὰ-σιγὰ 
συλλαβίζουν τὶς λέξεις, ὥστε στὸ τέλος μαθαίνουν νὰ διαβάζουν 
ἄνετα. Αὐτὸν τὸν δρόμο πρέπει ν’ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Χριστιανοί. 
Πρῶτα νὰ διδαχθοῦν νὰ ἀνταποδίδουν καλὸ ἀντὶ καλοῦ· 
ἔπειτα νὰ μὴν ἀνταποδίδουν τὸ κακὸ στὸ κακό, τὴν πικρία στὴν 
πικρία, τὴν ἀδικία στὴν ἀδικία, οὔτε στὰ λόγια οὔτε στὰ ἔργα. 
Τέλος ν’ ἀγαποῦν τοὺς ἐχθρούς τους, νὰ εὐεργετοῦν ὅσους 
τοὺς μισοῦν καὶ νὰ ἀνταποδίδουν τὸ καλὸ ἀντὶ τοῦ κακοῦ. 

Νὰ ἡ κλῖμαξ μὲ τὴν ὁποία οἱ Χριστιανοὶ φθάνουν στὴν τελειότητα 
καὶ στὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθρούς.

Ὁ οὐράνιος Βασιλεὺς μᾶς προτρέπει ὄχι μόνο νὰ συγχωροῦμε 
ὅσους μᾶς προσβάλλουν, ἀλλὰ καὶ ν’ ἀγαποῦμε τοὺς ἐχθρούς μας. 
Διαφορετικὰ μᾶς περιμένει ὁ αἰώνιος θάνατος. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων 
μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 
ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς»          
(Ματθ. ζ΄ 21).     

Βλ. Πορεία πρὸς τὸν Οὐρανὸ ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου
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Πῶς νὰ περάσης τὴ νύχτα σου

Τὸ βράδυ, μὲ τὸ τέλος ὅλων τῶν ἔργων τῆς ἡμέρας εὐχαρίστησε 
τὸν Θεὸ γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες ποὺ ἔλαβες  κατὰ τὴ διάρκεια 

τῆς ἡμέρας, δηλαδή: ἐπειδὴ παρέμεινες ζωντανός, κι ἀκόμη γιὰ τὶς 
πνευματικὲς καὶ σωματικές σου δυνάμεις, γιὰ τὴν ὑγεία σου, γιὰ 
τὴν τροφή, τὸ ποτό, γιὰ ὅλους τοὺς ψυχοσωτήριους λογισμούς, 
γιὰ ὅλες τὶς ἅγιες ἐπιθυμίες, γιὰ τὸ γήινο καὶ τὸ οὐράνιο φῶς, γιὰ 
τὴ βοήθεια καὶ προστασία Του, δηλαδὴ γιὰ κάθε εὐεργεσία Του. 

Ὕστερα ἀπασχόλησε τὴν καρδιά σου μὲ τοὺς ἀκόλουθους 
πνευματικοὺς λογισμούς: «Νὰ ποὺ ἐγὼ γιὰ μιὰ ἀκόμη μέρα ἦρθα 
πιὸ κοντὰ στὸ θάνατο. Τὶ θὰ συμβεῖ, ἂν θελήσει ο Κύριος νὰ μὲ 
βάλει αὐτὴ τὴ νύχτα μπροστὰ στὸ Δίκαιο Κριτήριό Του; Θὰ ἀντέξω; 
Τὸ πρωὶ ἔβαλα σκοπὸ νὰ περάσω ὅλη τὴν ἡμέρα μὲ ἁγιότητα. 
Πῶς τὴν πέρασα; Μήπως παρόργισα τὸν Κύριο μὲ κάτι;».

Μετὰ ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις:
α) Προσευχήσου μέσα στὴν καρδιά σου στὸ Πανάγιο Πνεῦμα 

γιὰ νὰ φωτίσει τὸ νοῦ σου καὶ μὲ ἀκρίβεια ὣς καὶ τὴ μικρότερη 
λεπτομέρεια θυμήσου: Πῶς ἔζησες τὴ μέρα ποὺ πέρασε, πῶς 
σηκώθηκες τὸ πρωί, πῶς ἑτοιμάσθηκες, πῶς ἔκαμες τὴν πρωινὴ 
προσευχή σου, πῶς πέρασες κατὰ τὴ διάρκεια τῶν πρωινῶν σου 
ἀσχολιῶν σύμφωνα μὲ τὴ θέση σου, πῶς συμπεριφέρθηκες κατὰ 
τὸ φαγητὸ καὶ τὴν ἀνάπαυση, πῶς στὴ σχέση σου μὲ τοὺς οἰκείους 
σου, τοὺς γείτονές σου, μὲ τοὺς ξένους, εἰδικὰ σὲ περιστάσεις 
ἐπικίνδυνες γιὰ σένα. Μήπως ὑπέκυψες  στὴν ἁμαρτία; Μήπως 
χαλάρωσε ἡ διάθεσή σου νὰ ἀποφεύγεις τὴν ἁμαρτία; Πῶς 
φέρθηκες ὅταν σοῦ συμπεριφέρθηκαν μὲ ἀγένεια, ὅταν δὲν σὲ 
ἄκουσαν ἢ γέλασαν εἰς βάρος σου;

β) Προσευχήσου, ὥστε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ σὲ ὁδηγήσει νὰ 
θυμηθεῖς: Τὶ σκέφτηκες τὴ σημερινὴ ἡμέρα, τὶ εἶπες, τὶ ἔκανες; 
Πῶς προσπάθησες ἢ δὲν προσπάθησες νὰ φυλάξεις τὴν ἁγία 
ἀπόφαση ποὺ εἶχες πάρει τὸ πρωὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖς ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία· τὶ ἰδιαιτέρως σὲ τραβοῦσε ἢ τὶ σὲ παρέσυρε στὴν ἁμαρτία· 
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τὶ τρόπο ἐπιχείρησες νὰ χρησιμοποιήσεις ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας ἢ 
ἐναντίον τῶν ἐμποδίων νὰ ἐκπληρώσεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ 
γιατὶ ὁ τρόπος αὐτὸς φάνηκε ἀνεπαρκής.

γ) Προσευχήσου, ὥστε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ σὲ ὁδηγήσει νὰ 
θυμηθεῖς σὲ τὶ καὶ γιατὶ ἁμάρτησες, τὶ καὶ γιατὶ δὲν τὸ ἔκανες· 
μήπως ἁμάρτησες τρέφοντας τὸν ἑαυτό σου μὲ κακοὺς λογισμοὺς 
καὶ ἐπιθυμίες· μήπως ἁμάρτησες παραλείποντας νὰ κάνεις κάτι 
καλὸ ἢ πρέπον· μήπως ἁμάρτησες ἐναντίον τῆς πρώτης, τῆς 
δεύτερης ἢ τῆς τρίτης ἐντολῆς κ.λ.π., μήπως εἶχες συμμετοχὴ σὲ 
ξένες ἁμαρτίες κ.λ.π.

δ) Ἐνθυμούμενος πῶς πέρασες τὴ μέρα σου, θὰ βρεῖς στὸν 
ἑαυτό σου καὶ καλὰ καὶ κακά. Ὅλα  τὰ καλὰ νὰ τὰ ἐπιγράφεις στὸν 
Θεὸ καὶ τὰ κακὰ στὸν ἑαυτό σου. Πάρε ἐκ νέου στερεὰ ἀπόφαση 
νὰ ἐναντιωθεῖς στὴν ἁμαρτία, ἰδιαιτέρως τὴν πιὸ προσφιλῆ σου 
ἁμαρτία. Ἐπινόησε τὰ πιὸ δυνατὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους γιὰ 
νὰ λυτρωθεῖς ἀπ’ αὐτήν. Ἀλλὰ ταυτόχρονα προσευχήσου καὶ 
παρακάλεσε τὸν Κύριο καὶ Θεὸ νὰ σοῦ ἀποκαλύψει ἐλπίδα καὶ 
τρόπους ποὺ θὰ ἐνισχύσουν ἰδιαίτερα τὴν ἀγαθή σου προαίρεση, 
ὥστε νὰ εἶσαι ἕτοιμος νὰ πεθάνεις παρὰ νὰ ξανακάνεις τὶς 
προηγούμενες ἁμαρτίες σου καὶ νὰ προσβάλλεις ἐκ νέου τὸν 
Θεό. 
Πηγαίνοντας γιὰ ὕπνο, κάνε τὴν βραδυνή σου προσευχὴ ἢ ἀπὸ τὰ 
ἐκκλησιαστικὰ βιβλία ἢ μὲ δικά σου λόγια, ἀλλὰ πρόσεξε, ὥστε οἱ 
προσευχές σου νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ἅγιες καὶ συνετές:

α) Πρὶν ἀπ’ ὅλα εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες 
ποὺ ἔδειξε σὲ σένα καὶ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· γιὰ τὴ λύτρωση 
ποὺ μᾶς προσέφερε, γιὰ τὴν ἁγία πίστη μας, γιὰ τὰ ἅγια Μυστήρια 
καὶ γιὰ τὴν ἁγία διδασκαλία ποὺ μᾶς ἔδωσε πρὸς σωτηρία. 

β) Προσευχήσου, ὥστε ὁ Κύριος νὰ σοῦ συγχωρήσει ὅλες 
τὶς ἁμαρτίες καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψει σὲ σένα νὰ πεθάνεις μέσα στὶς 
ἁμαρτίες σου. 

γ) Προσευχήσου, ὥστε νὰ σὲ λυτρώσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τοὺς 
πειρασμοὺς τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὸν ὕπνο καὶ τὴ νύχτα καὶ νὰ σοῦ 
στείλει τὸ φύλακα Ἄγγελό σου νὰ φυλάξει τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 
σου ἀπὸ κάθε κακό. 

δ) Προσευχήσου, ὥστε ὁ Κύριος νὰ εὐλογήσει ὅλους τοὺς 
κοντινούς σου ἀνθρώπους: τοὺς γονεῖς, τοὺς ἀδελφούς σου, τὶς 
ἀδελφές σου, τοὺς συγγενεῖς σου, τοὺς γνωστούς, τοὺς εὐεργέτες 
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σου, τοὺς προϊσταμένους σου. Προσευχήσου καὶ γιὰ τοὺς ἐχθρούς 
σου.

ε) Προσευχήσου, ὥστε Ἐκεῖνος νὰ βοηθήσει τοὺς φτωχούς, 
τοὺς θλιμμένους, τοὺς ὁδοιποροῦντες, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς 
βασανισμένους, νὰ παρηγορήσει τοὺς δυστυχισμένους, νὰ 
προστατεύσει τὰ ὀρφανά, νὰ δώσει ἐλπίδα στοὺς ψυχορραγοῦντες, 
νὰ εὐλογήσει ὅλα τὰ παιδιά, νὰ κατευθύνει στὸ καλὸ ὅλους τοὺς 
νέους, νὰ ἐνισχύσει στὴν ἁγία ζωὴ τοὺς ἐνήλικες καὶ ὅλους τοὺς 
γέροντες, νὰ τοὺς κάνει ὑπόδειγμα ἁγίας ζωῆς, νὰ ὁδηγήσει 
ὅλους τοὺς ἁμαρτωλοὺς σὲ μετάνοια, νὰ ἀφανίσει τὸ σκοτάδι 
μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦν οἱ εἰδωλολάτρες, οἱ ἄπιστοι, οἱ αἱρετικοί, 
οἱ σχισματικοί˙ νὰ τοὺς φωτίσει διὰ τοῦ Φωτός Του· ὅλους νὰ 
ὁδηγήσει στὴ γνώση τῆς Ἀληθείας Του· ὅλους νὰ κατευθύνει στὴν 
ἀληθῆ ὁδὸ τῆς σωτηρίας καὶ νὰ τοὺς σώσει. 

Τέλος, παρέδωσε τὸν ἑαυτό σου στὸν Κύριο καὶ Υἱὸ τοῦ 
Θεοῦ  τελείως. Σημείωσε τὸν ἑαυτό σου μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, 
ξάπλωσε στὸ κρεββάτι καὶ κοιμήσου, ἐνθυμούμενος τὸ θάνατο 
καὶ τὴν Κρίση τοῦ Θεοῦ. Προσπάθησε νὰ κοιμηθεῖς μὲ καλοὺς 
λογισμούς. Διάβασε κάποιο πνευματικὸ βιβλίο ἢ τὸ βίο τοῦ Ἁγίου 
ποὺ γιορτάζει αὔριο. Τότε, ὅ,τι κι ἂν σοῦ συμβεῖ κατὰ τὸν ὕπνο, 
τίποτε μὴ φοβηθεῖς. Κοιμήσου σὰν νὰ εἶσαι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. 
Τότε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θὰ σὲ προσέχει καὶ θὰ σὲ φυλάει. Τότε 
τίποτε κακὸ δὲν θὰ πλησιάσει τὸ σῶμα σου, ἡ ψυχή σου δὲν θὰ 
κινδυνεύσει, γιατὶ θὰ εἶναι κοντὰ στὸν Θεό. 

Σὲ περίπτωση ἀυπνίας, ὅταν γιὰ πολλὴ ὥρα δὲν μπορεῖς νὰ 
κοιμηθεῖς, πάλι προσευχήσου. Συλλογίσου τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν ἀνθρώπινη ματαιότητα καὶ πάρε ἀπ’ αὐτὰ ὠφέλιμα μαθήματα 
γιὰ τὴ ζωή σου. Προσευχήσου μὲ τὴν ἐσωτερική, καρδιακὴ 
προσευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν 
ἁμαρτωλόν». Ἂν ἔρθουν στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ κακοὶ λογισμοί, 
σήκω καὶ κάνε μετάνοιες μὲ τὸν Πεντηκοστὸ Ψαλμό: «Ἐλέησόν με 
ὁ Θεός», μέχρι νὰ κουρασθεῖς. Ἂν προσευχηθεῖς μὲ τὴν καρδιά 
σου, γρήγορα θὰ σὲ πάρει ὁ ὕπνος. Ἀλλὰ κι ἂν δὲν κοιμηθεῖς, θὰ 
λάβεις πνευματικὴ ὠφέλεια. 

Νὰ πῶς οἱ καλοὶ ἄνθρωποι περνοῦν τὴ ζωή τους, θεάρεστα 
καὶ ἅγια. Ἐδῶ δείξαμε τὸν τρόπο νὰ περάσεις καὶ τὴ δεύτερη 
καὶ τὴν τρίτη καὶ ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς σου. Πάντοτε νὰ ἔχεις 
μπροστὰ στὰ μάτια σου αὐτὸν τὸν ὁδηγὸ καὶ σύμφωνα μ’ αὐτὸν 
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νὰ ρυθμίζεις τὴ ζωή σου. Ἂν ἔτσι ἐνεργεῖς, τότε θὰ 
γίνεις στὸ τέλος τέλειος, ἀληθινὸς χριστιανὸς καὶ θὰ 
λάβεις τὸ στέφανο ἀντάξιας δόξας. Στὴν ἀρχὴ αὐτὸ 
τὸ ἔργο φαίνεται δύσκολο, ἀλλὰ ἐσὺ νὰ λάβεις ὅλα 
τὰ μέτρα γιὰ νὰ νικήσεις αὐτὸν τὸ πειρασμό, ὥστε 
αὐτὸ τὸ σπουδαῖο καὶ ἀπαραίτητο γιὰ σένα ἔργο νὰ 
γίνει εὔκολο.

Θυμήσου ὅτι ἡ ὀκνηρία εἶναι ἡ μητέρα ὅλων 
τῶν ἐλαττωμάτων καὶ ἀκολούθως τῆς καταστροφῆς, 
ἀλλὰ ὁ κόπος, ἡ ζωντάνια καὶ ἡ ἐπαγρύπνηση εἶναι 
οἱ ἀπαραίτητοι ὅροι τῆς ἀρετῆς καὶ ἀκολούθως 
τῆς σωτηρίας. Καὶ στὸν κόσμο ὁ ἄνθρωπος χωρὶς 
κανόνες θεωρεῖται ἄχρηστος. Πολὺ περισσότερο ὁ 
χριστιανὸς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ζήσει χωρὶς κανόνες, 
ὅπως τύχει. Αὐτοὶ οἱ κανόνες χωρὶς ἀμφιβολία, μὲ 
βεβαιότητα θὰ σὲ ὁδηγήσουν μέχρι τὴν ἐκπλήρωση 
τοῦ σκοποῦ σου.             
 

Βλ. Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητὴς Ἐκδ. ΑΘΩΣ
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Περὶ καταθλίψεως καὶ λογισμῶν
Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος 

Ἔχεις ἀκόμη ἀνησυχίες. Πές μου, ἀπὸ ποῦ θὰ μποροῦσαν 
νὰ προέρχονται; «Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ πᾶνε καλά» ὅλα τὰ 

ἐσωτερικὰ τὰ ἔχεις ἐπανεξετάσει καὶ τακτοποιήσει- τὴν ἀπόφασή 
σου τὴν ἔχεις πάρει. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, προέρχονται αὐτὲς οἱ 
ἀνησυχίες; Ὅλες εἶναι ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Ὅλες. Ἀπὸ πουθενὰ 
ἀλλοῦ.

Τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ συμβαίνει; Μήπως σκέφτεσαι νὰ 
φτιάξεις τὴ ζωή σου μόνη σου, μὲ τὶς δικές σου ἱκανότητες καὶ 
προσπάθειες; Ἂν πραγματικὰ αὐτὸ σκέφτεσαι, σὲ συμβουλεύω 
ν’ ἀλλάξεις ἀμέσως γνώμη, ἀλλιῶς δὲν θ’ ἀπαλλαγεῖς ἀπό τὴ 
σύγχυση καὶ τὴν ταραχή. Ἐξέτασε πάλι τὸν ἑαυτό σου ἤ θυμήσου 
ὅ,τι σοῦ ἔχω ὑποδείξει καὶ ὅ,τι ἔχει συμβεῖ μέσα σου σ’ ὅλη τὴ 
διάρκεια τῆς ἀλληλογραφίας μας. Θυμήσου, ἐπίσης, ποιὰ ἦταν ἡ 
ἔκβαση τῶν προβληματισμῶν σου γιὰ τὴ ζωή. Τέλος, δῶσε στὴν 
αὐτοεξέτασή σου τέτοια κατεύθυνση, ὥστε νὰ καταλήξει σὲ μιὰ 
σταθερὴ ἀπόφαση ἀμετάκλητης ἐναποθέσεως τοῦ μέλλοντός σου 
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ, λοιπόν, πάρεις αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, 
προσευχήσου στὸν Κύριο ὁλόθερμα. «Τὸ μέλλον μου», πές Του, 
«τὸ ἀφήνω μὲ ἐμπιστοσύνη στὰ χέρια Σου. Ὅπως ξέρεις καὶ ὅπως 
θέλεις, Κύριε, κατεύθυνε τὴ ζωή μου, μ’ ὅλα τὰ ἀπρόοπτα καὶ 
μ’ ὅλες τὶς δυσκολίες της. Ἀπὸ δῶ κι ἐμπρὸς δὲν θὰ μεριμνῶ 
καὶ δὲν θ’ ἀνησυχῶ πιὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μου. Μία φροντίδα μόνο 
θὰ ἔχω, νὰ κάνω πάντα ὅ,τι εἶναι εὐάρεστο σ’ Ἐσένα». Ἔτσι νὰ 
Τοῦ μιλήσεις, ἀλλὰ καὶ ἔμπρακτα νὰ Τοῦ ἀποδείξεις ὅτι ἔχεις 
ὁλοκληρωτικὰ ἀφεθεῖ στὰ χέρια Του, ὅτι δὲν ἀνησυχεῖς γιὰ τίποτα, 
ὅτι ἀποδέχεσαι ἤρεμα καὶ ἀγόγγυστα ὁποιαδήποτε κατάσταση, 
εὐχάριστη ἤ δυσάρεστη, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἔχει παραχωρηθεῖ 
ἀπό τὴ θεία πρόνοια. Μοναδική σου μέριμνα ἂς εἶναι ἡ ἀκριβὴς 
τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε περίσταση.

Ὕστερ’  ἀπὸ μία τέτοια ἐσωτερικὴ τοποθέτηση, ὅλες οἱ ἀνησυχίες 
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σου θὰ ἐξανεμιστοῦν. Ἀνησυχεῖς γιὰ τὸν ἑαυτό σου τώρα, καθὼς 
θέλεις ὅλες οἱ περιστάσεις νὰ συντείνουν στὴν ἐκπλήρωση τοῦ 
δικοῦ σου σκοποῦ. Καὶ ἐπειδή, φυσικά, ὅλα δὲν γίνονται σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημά σου, ταράζεσαι καὶ στενοχωριέσαι – «Αὐτὸ δὲν ἔγινε 
ἔτσι, ἐκεῖνο δὲν ἔγινε ἀλλιῶς». Ἄν, ὅμως, ἀναθέσεις τὰ πάντα στὸν 
Κύριο μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ δεχθεῖς πὼς ὅ,τι συμβαίνει προέρχεται 
ἀπ’ Αὐτὸν γιὰ τὸ καλό σου, τότε δὲν θ’ ἀνησυχεῖς πιὰ καθόλου. Θὰ 
κοιτᾶς μόνο γύρω σου, γιὰ νὰ δεῖς τί σοῦ στέλνει ὁ Θεός, καὶ θὰ 
ἐνεργεῖς σύμφωνα μ’ αὐτὸ ποὺ στέλνει. Κάθε κατάσταση μπορεῖ 
νὰ ὑπαχθεῖ σὲ κάποια θεία ἐντολή. Νὰ ἐνεργεῖς, λοιπόν, σύμφωνα 
μὲ τὴ σχετικὴ ἐντολή, ἐπιδιώκοντας τὴν εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὄχι τὴν ἱκανοποίηση τῶν δικῶν σου ἐπιθυμιῶν. Προσπάθησε νὰ 
καταλάβεις τί λέω καὶ ἀποφάσισε νὰ τὸ ἐφαρμόσεις. Δὲν θὰ τὸ 
κατορθώσεις, βέβαια, ἀπό τη μία στιγμὴ στὴν ἄλλη. Χρειάζεται 
ἀγώνας γι’ αὐτό, ἀλλὰ καὶ προσευχή.

Ζητῶ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ σὲ λυτρώσει ἀπὸ τὴν κατάθλιψη, ποὺ 
θεωρεῖς ἀφόρητη, ἀλλὰ μόνο ἂν αὐτὸ εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ ἅγιο 
θέλημά Του καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωτηρία σου. Θὰ σὲ λυτρώσει, 
δίχως ἄλλο, στὴν ὥρα ποὺ πρέπει. Ὁπλίσου μὲ πίστη καὶ ὑπομονή. 
Βλέπουμε πόσο γρήγορα μεταβάλλονται οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς 
μας. Ὅλα ἀλλάζουν ἀκατάπαυστα. Ἔτσι θ’ ἀλλάξει καὶ ἡ ψυχική 
σου κατάσταση. Θὰ ἔρθει μία μέρα πού, ἀπαλλαγμένη πιὰ ἀπὸ 
τὸ πλάκωμα, θ’ ἀναπνέεις ἐλεύθερα καὶ θὰ φτεροκοπᾶς ὅπως ἡ 
πεταλούδα πάνω ἀπὸ τὰ λουλούδια. Πρέπει μόνο νὰ σηκώσεις 
μὲ ὑπομονὴ τὴν τωρινὴ δυσκολία γιὰ ὅσον καιρὸ παραχωρήσει 
ὁ Θεός.

Ὅταν ἡ νοικοκυρὰ βάλει μία πίτα στὸ φοῦρνο, δὲν τὴ βγάζει, 
ὥσπου νὰ βεβαιωθεῖ πὼς εἶναι ψημένη. Ὁ Νοικοκύρης τοῦ 
σύμπαντος σ’ ἔχει βάλει μέσα σ’ ἕνα φοῦρνο καὶ σὲ κρατάει ἐκεῖ 
ὥσπου νὰ ψηθεῖς. Κάνε ὑπομονή, λοιπόν, καὶ περίμενε. Δὲν θὰ 
μείνεις στὸ φοῦρνο οὒτ’ ἕνα λεπτὸ περισσότερο ἀπ’ ὅσο χρειάζεται. 
Μόλις εἶσαι ἕτοιμη, θὰ σὲ βγάλει ὁ Κύριος ἔξω. Ἄν, ὅμως, μόνη 
σου πεταχτεῖς ἔξω, θὰ εἶσαι σὰν τὴ μισοψημένη πίτα.
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Πρέπει ἐπίσης νὰ σοῦ πῶ, ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴν πίστη μας, ὅποιος 
ὑπομένει ἀγόγγυστα τὶς δυσκολίες, πιστεύοντας ὅτι τὶς παραχωρεῖ 
ὁ Θεὸς γιὰ τὸ καλό του, εἶναι ἰσότιμος μὲ τοὺς μάρτυρες. Αὐτὸ νὰ 
τὸ θυμᾶσαι πάντα, γιὰ νὰ παρηγοριέσαι.

Εἶναι ἀδύνατο νὰ ζήσεις χωρὶς συναισθήματα καὶ συγκινήσεις, 
ἀλλὰ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ὑποκύπτεις σ’ αὐτά. Πρέπει νὰ τὰ συγκρατεῖς 
μὲ τὴ λογικὴ καὶ νὰ τοὺς δίνεις τὴ σωστὴ κατεύθυνση. Εἶσαι 
εὐαίσθητη καὶ εὐσυγκίνητη. Ἡ καρδιά σου ξεχειλίζει καὶ χύνεται 
μέσα στὸ κεφάλι σου. Προσπάθησε ν’ ἀποκτήσεις αὐτοκυριαρχία. 
Σοῦ ἔχω γράψει ἤδη τί νὰ κάνεις: Νὰ σκέφτεσαι προκαταβολικὰ 
ποῦ βρίσκεται τὸ πιθανὸ ἐρέθισμα γιὰ κάθε συναίσθημα. Καί, 
ὅταν τὸ ἐντοπίζεις, νὰ εἶσαι σὲ ἐπιφυλακή, γιὰ ν’ ἀντιλαμβάνεσαι 
ὁποιαδήποτε συναισθηματικὴ ταραχὴ τῆς καρδιᾶς, ἤ νὰ κρατᾶς 
τὴν καρδιά σου κάτω ἀπὸ τὸν σταθερὸ ἔλεγχο τοῦ νοῦ. Χρειάζεται 
ν’ ἀσκηθεῖς σ’ αὐτό. Μὲ τὴν ἐξάσκηση εἶναι δυνατὸ ν’ ἀποκτήσεις 
πλήρη αὐτοκυριαρχία.

Ὅλα πάντως προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ ἂς 
στρεφόμαστε σ’ Ἐκεῖνον μὲ τὴν προσευχή. Καὶ ὅμως, γράφεις ὅτι 
δὲν προσεύχεσαι. Τί εἶναι τοῦτο πάλι; Μήπως ἔγινες ἄθεη; Τί πάει 
νὰ πεῖ δὲν προσεύχεσαι; Μπορεῖ νὰ μὴ λὲς τὶς τυπικὲς προσευχές, 
ἀλλὰ ν’ ἀπευθύνεσαι στὸν Θεὸ μὲ δικά σου λόγια καὶ νὰ Τοῦ 
ζητᾶς βοήθεια. Κοίτα, Κύριε, τί συμβαίνει μ’ ἐμένα. Ἐτοῦτο κι 
ἐκεῖνο... Δὲν μπορῶ νὰ τὰ βγάλω πέρα μόνη μου. Βοήθησέ με, 
πολυεύσπλαχνε!. Νὰ Τοῦ μιλᾶς γιὰ κάθε σου ἀνάγκη, ἀκόμα καὶ 
τὴν πιὸ μικρή, καὶ νὰ Τὸν παρακαλᾶς γιὰ διαρκῆ ἐνίσχυση. Αὐτὴ 
ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ πιὸ γνήσια.

Γιατί ἀκοῦς ἐκεῖνον ποὺ σὲ ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν προσευχή; 
Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι κι αὐτὸ εἶναι δουλειὰ τοῦ ἐχθροῦ; Ναί, 
ἀναμφίβολα εἶναι. Ψιθυρίζει στὸ αὐτί σου: «Μὴν προσεύχεσαι!» 
Καὶ μερικὲς φορές, ἀφοῦ κυριαρχήσει σ’ ὁλόκληρο τὸ σῶμα σου, 
σὲ ρίχνει στὸ κρεβάτι καὶ σὲ ἀποκοιμίζει. Δικά του τεχνάσματα εἶναι 
ὅλα τοῦτα. Μὰ ἐνῶ ὁ πονηρὸς κάνει τὴ δουλειά του, πασχίζοντας 
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νὰ σὲ ἀποσπάσει ἀπὸ τὸ καλό σου ἔργο, πρέπει κι ἐσὺ νὰ κάνεις 
τὴ δική σου δουλειά, ἐπιμένοντας σ’ αὐτὸ τὸ ἔργο ὥς τὸ τέλος.

Ὁπλίσου, ὅπως τόσες φορὲς σοῦ ἔχω πεῖ, μὲ θάρρος καὶ μὴν 
ἀκοῦς τὸν ἐχθρό. Καμιὰ προσοχὴ μὴ δίνεις στοὺς ψιθυρισμούς 
του. Καὶ ἐπιπλέον, θύμωσε! Θυμώνοντας ἐναντίον του, εἶναι σὰν 
νὰ τὸν χτυπᾶς κατάστηθα. Ἀμέσως γίνεται καπνός.

Σοῦ εὔχομαι μ’ ὅλη μου τὴν καρδιὰ νὰ βρεῖς τελικὰ τὴν 
εἰρήνη.

Ὁ Θεὸς βοηθός!
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Ἡ θεοφανέρωση τῆς εἰκόνας τῆς 
Παναγίας Πορταΐτισσας                                   

Ἡ πιὸ θαυματουργή, ἡ πιὸ τιμημένη καὶ περίπιστη εἰκόνα 
τῆς Παναγίας, ποὺ φιλοξενεῖ τὸ Ἅγιον Ὅρος, εἶναι 

ἀναμφισβήτητα ἡ «Πορταΐτισσα», ὁ θεόσταλτος αὐτὸς θησαυρὸς 
τῆς μονῆς Ἰβήρων. Εἶναι εἰκόνα τουλάχιστον 1200 χρόνων.

Στὰ χρόνια τῆς εἰκονομαχίας (720-840) καὶ μάλιστα στὰ 
χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Θεόφιλου, 
παρουσιάστηκε πιὸ σκληρὸς ὁ ἀψυχολόγητος καὶ ἄδικος διωγμὸς 
κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων, ὥστε οἱ ὀρθόδοξοι,  ποὺ τιμητικὰ 
προσκυνοῦσαν τὶς εἰκόνες παραδίδονταν σὲ βασανιστήρια, οἱ δὲ 
σεπτὲς εἰκόνες, ρίχνονταν στὴ φωτιὰ καὶ στὴν καταστροφή. Σὲ 
πόλεις καὶ χωριὰ περιφέρονταν ἀπεσταλμένοι μυστικοὶ κατάσκοποι 
τοῦ αὐτοκράτορα, μὲ συγκεκριμένη ἀποστολή, τὴν ἀνεύρεση 
κρυμμένων εἰκόνων καὶ τὴν ἄμεση καταστροφή τους.

Στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ζοῦσε τὸ 829 μιὰ 
εὐσεβὴς χήρα, ἐνάρετη καὶ πλούσια, μὲ τὸ γιό της, ἡ  ὁποία εἶχε 
στὴ κατοχή της μιὰ μεγάλη καὶ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας  
καὶ ποὺ τὴν τιμοῦσε ἰδιαίτερα. Κοντὰ στὸ ἀρχοντικό της ἔκτισε 
μικρὴ ἐκκλησία καὶ ἐκεῖ τὴν τοποθέτησε. Οἱ αὐτοκρατορικοὶ ὅμως 
κατάσκοποι εἶδαν τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ ναοῦ καὶ εἶπαν 
στὴν εὐσεβῆ χήρα:

-Δός μας χρήματα καὶ δὲν θὰ ποῦμε τίποτε σὲ κανένα· 
διαφορετικά, θὰ ἐκτελέσουμε τὴ διαταγὴ τοῦ αὐτοκράτορα, θὰ 
καταστρέψουμε τὴν εἰκόνα καὶ ἐσένα θὰ βασανίσουμε. 

Ἡ χριστιανὴ χήρα, γιὰ νὰ περισώσει τὴν εἰκόνα της, τοὺς 
ὑποσχέθηκε νὰ τοὺς δώσει χρήματα τὴν ἐπαύριο. Οἱ φιλάργυροι 
στρατιῶτες συγκατατέθηκαν καὶ ἀναχώρησαν. 

Τὴν ἴδια στιγμή, μητέρα καὶ γιός, κατευθύνθηκαν στὸ ναό 
τους καὶ ἐμπρὸς στὴν ἱερὴ εἰκόνα προσευχήθηκαν ὅλη τὴ νύκτα. 
Ὕστερα, μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ μεγάλο φόβο, μεταφέρανε τὴν 

ΘΕΟΤΟΚΟΦΙΛΙΚΑ
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εἰκόνα στὴν παραλία. Περίλυπη ἡ χριστιανὴ καὶ μὲ κατάνυξη 
προσευχήθηκε στὴν Παναγία μὲ αὐτὰ τὰ λόγια:

«Δέσποινα τοῦ κόσμου, Σὺ ὡς τοῦ Θεοῦ Μήτηρ 
ἔχεις τὴν ἐξουσία ἐπὶ πάσης τῆς κτίσεως. Σὺ 
δύνασαι λυτρῶσαι καὶ  ἡμᾶς ἐκ τῆς τοῦ βασιλέως 
ὀργῆς καὶ τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης, καὶ τὴν εἰκόνα 
Σου, ἐκ τοῦ ἐν τῇ θαλάσσῃ καταποντισμοῦ».

Τότε ἔβαλε τὴν εἰκόνα στὴ θάλασσα καὶ εἶδε τοῦτο τὸ θαυμαστό: 
ἡ ἁγία εἰκόνα δὲν πλάγιασε στὸ νερό, ἀλλὰ στάθηκε ὄρθια καὶ τὰ 
κύματα τὴν κατεύθυναν δυτικά. Αὐτὸ τὸ θεώρησε καλὸ σημεῖο καὶ 
παρηγορήθηκε.
Ἀλλὰ καὶ ἡ Κυρία Θεοτόκος δὲν τὴν ἄφησε ἀπαράκλητη. 
Παρουσιάζεται σὲ ὅραμα καὶ τῆς λέει:

«Θὰ στείλω τὴν εἰκόνα Μου εἰς μίαν Μονήν, 
νὰ τὴν προσκυνοῦν εἰς αἰῶνας λαοί, φυλαὶ καὶ 
γλῶσσαι. Θὰ στείλω καὶ τὸν υἱόν σου ἐκεῖ καὶ 
θὰ παραλάβω καὶ σὲ μαζί μου, διὰ νὰ βλέπεις 
Ἐμὲ καὶ οὐχὶ τὴν εἰκόνα μου».

Μὲ τὴν εὐχὴ τῆς μητέρας του ὁ εὐσεβὴς καὶ ἐνάρετος γιὸς 
ἀναχώρησε καὶ ἦλθε στὸ Ἅγιον Ὄρος, στὴ μονὴ τῶν Ἰβήρων, 
τὴν ὁποία ἔκτισαν Ἴβηρες, κάτοικοι τῆς σημερινῆς Γεωργίας τῆς 
Ρωσίας. Σ’ αὐτὴ τὴ Μονὴ τὸ παιδὶ τῆς χήρας χριστιανῆς ἔδειξε 
ζῆλο μοναστικό, ἀναδείχθηκε μεγάλος ἀγωνιστὴς στὰ πνευματικὰ 
παλαίσματα, ἀπόκρουσε τὶς μεθοδίες τοῦ ἀλάστορα καὶ ἔγινε 
πρότυπο ἀσκητικῆς διαγωγῆς. Στοὺς μοναχοὺς διηγήθηκε καὶ 
τὴν ἱστορία τῆς οἰκογενειακῆς καὶ θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς 
Παναγίας, οἱ ὁποῖοι σημείωσαν τὸ ἱστορικὸ καὶ τὴ χρονολογία. 

«Αὐτὴ δὲ ἡ μετοίκησις αὐτοῦ ἀναμφιβόλως 
ὠκονομήθη κατὰ θείαν νεῦσιν, καθ’ ὅτι ἐξ αὐτοῦ 
ἔμαθαν οἱ ἐρημῖται τοῦ Ἀθω περὶ τῆς εἰκόνος 
τῆς βληθείσης εἰς τὴν θάλασσαν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ 
μητρός». «Μετήλλαξε (ἀπέθανε) δὲ τὸν βίον τῷ 
890 καὶ πολλὰ διεπίστωσε περὶ τῆς ἀνωτέρω 
εἰκόνος». 
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Ἀφοῦ ὁ ἀσκητὴς ἀπὸ τὴ Νίκαια καὶ γιὸς τῆς χήρας χριστιανῆς 
ἀπέθανε, τὰ χρόνια περνοῦσαν καὶ κανένα περιστατικὸ δὲν 
φανέρωνε τὴν τύχη τῆς ἁγίας εἰκόνας. Μόνον ὁ Κύριος γνώριζε 
ποῦ κρυβόταν. 

Κάποιο βράδυ τοῦ ἔτους 1004, ἡμέρα Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 
16 Ἀπριλίου, ὕστερα ἀπὸ 170 καὶ πιὸ πολλὰ χρόνια, παρουσιάζεται 
στὴ θάλασσα τῆς μονῆς Ἰβήρων ἕνα ἐξαιρετικὸ φαινόμενο: ἕνας 
πύρινος στύλος μὲ οὐρανομήκη φλόγα, ποὺ ἔδειχνε ἡ Παναγία 
τὸν τόπο ποὺ ἔκρυβε τόσα χρόνια τὴν ἁγία Της εἰκόνα. Οἱ μοναχοὶ 
τῶν Ἰβήρων κυριεύθηκαν ἀπὸ ἀμηχανία καὶ φρίκη καὶ ἔλεγαν τὸ 
Κύριε ἐλέησον! Αὐτὴ ἡ ὀπτασία ἐξακολούθησε νὰ παρουσιάζεται 
συνέχεια μερικὲς μέρες καὶ νύχτες, ὥστε νὰ προκαλέσει τὴ 
συγκέντρωση τῶν γύρω μοναχῶν στὴν παραλία, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν 
τὸν πύρινο στύλο νὰ στέκεται πάνω σὲ μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας. 
Προσπάθησαν νὰ πλησιάσουν μὲ διάφορα πλοιάρια. Ἡ εἰκόνα 
ὅμως τότε ἀπομακρυνόταν, ἂν καὶ θερμὰ παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς 
χαρίσει τὴν ἁγία εἰκόνα Της ἡ Παναγία. 

Ὕστερα ἀπὸ νηστεία καὶ ἀγρυπνία τριῶν ἡμερῶν τῶν μοναχῶν, 
ἡ Παναγία ἀνταποκρίθηκε στὶς προσευχὲς τῶν μοναχῶν καὶ τοῦ 
Ἡγουμένου ὁσίου Παύλου τῆς μονῆς Ἰβήρων καὶ τοὺς χάρισε τὸν 
πολύτιμο αὐτὸ θησαυρό, μὲ θαυμαστὸ τρόπο.    

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἀσκήτευε στὴ μονὴ Ἰβήρων ὁ ὀνομαστὸς 
ἀγωνιστὴς τῶν πνευματικῶν σκαμμάτων ἀπὸ τὴν Ἰβηρία Γέρων 
Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος διακρινόταν γιὰ τὴν αὐστηρότητα τοῦ ἀσκητικοῦ 
βίου καὶ τὸ ἀκέραιο καὶ ἄπλαστο τοῦ ἤθους του. Κατὰ τὸ θέρος 
ἀναχωροῦσε γιὰ τὶς κορφὲς τῶν βουνῶν στὴν πολίχνη Σίσικον, 
ἡσύχαζε σὲ τόπους τραχεῖς καὶ ἄβατους, καὶ συντηρόταν μόνο 
μὲ ἄγρια χόρτα καὶ λίγο νερὸ ἀπὸ τὶς πηγές, ντυμένος μὲ τρίχινο 
ροῦχο. Ζοῦσε σὰν ἐπίγειος Ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος. Σ’ 
αὐτὸν τὸν οὐρανοβάμονα ἀσκητὴ παρουσιάστηκε ἡ Παναγία, ἡ 
ὁποία ἀκτινοβολοῦσε ἀπὸ θεῖες καὶ οὐράνιες φωτοχυσίες, καὶ τοῦ 
εἶπε:

«Γαβριήλ, πιστὲ δοῦλε τοῦ ἡγιασμένου Υἱοῦ 
καὶ Θεοῦ μου, κοινοποίησον τῷ προεστῶτι καὶ 
τοῖς ἀδελφοῖς, ὅτι βούλομαι νὰ δώσω αὐτοῖς 
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τὴν εἰκόνα μου, ὅπως σκέπῃ καὶ βοηθῇ αὐτοῖς˙ 
εἶτα εἴσελθε εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ περιπάτησον 
ἐπὶ τῶν κυμάτων, ἐπεὶ φέρεις τὸ ὄνομα τοῦ 
νυμφαγωγοῦ μου Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, καὶ 
τότε γνωρίσουσι πάντες τὴν ἐμὴν θέλησιν καὶ 
εὐδοκίαν πρὸς τὸ μοναστήριόν σας».

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Γέρων Γαβριὴλ περπάτησε μὲ τὰ γόνατα πάνω 
στὰ κύματα καὶ παρέλαβε τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρὸ καὶ δώρημα 
τῆς Παναγίας, τὴ θαυματοτόκο σεπτὴ εἰκόνα Της. Στὸ μέρος τῆς 
παραλίας ποὺ τὴν ἀπόθεσε, ἀνάβλυσε ἁγίασμα, μὲ γλυκύτατο 
νερό, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πίνουν μέχρι σήμερα πολλοὶ ἄρρωστοι καὶ 
θεραπεύονται ἀπὸ διάφορα πάθη. Ἀργότερα, σ’ αὐτὸ τὸ τόπο, 
ἔκτισε ἡ μονὴ Ἰβήρων ναό.

Τρία μερόνυκτα οἱ μοναχοὶ τελοῦσαν εὐχαριστήριες παρακλήσεις 
ἐμπρὸς στὴν ἁγία εἰκόνα τῆς Θεοτόκου στὴν παραλία καὶ ὕστερα 
τὴ μεταφέρανε στό «Καθολικόν» τῆς Μονῆς καὶ τὴν τοποθέτησαν 
μέσα στὸ ἅγιο Βῆμα.

Τὸ ὄνομα τῆς εἰκόνας «Πορταΐτισσα»

Τὸ κλέος, τὸ καύχημα καὶ τὸ μεγαλεῖο 
τῆς μονῆς Ἰβήρων εἶναι ἀναμφίβολα ἡ 

θεοχαρίτωτη καὶ θεοφανέρωτη θαυμαστὴ 
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς ἐπονομαζομένης 
«Πορταΐτισσας».

Ὅταν ὁ ὅσιος Γαβριὴλ ὁ Ἴβηρ παρέλαβε 
τὴ θαλασσινὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπὸ 
τὸ πέλαγος, ὕστερα ἀπὸ ὅραμα, καὶ τὴ 
μετέφερε στὴν ξηρά, οἱ μοναχοὶ τῶν 
Ἰβήρων, ντυμένοι μὲ λαμπρὲς ἱερατικὲς 

στολές, μὲ λαμπάδες καὶ θυμιάματα, τὴ λιτάνευσαν μέχρι τὴ 
μονή τους μὲ κάθε ἐπισημότητα καὶ τὴν τοποθέτησαν στὸ ἅγιο 
Βῆμα τοῦ «Καθολικοῦ». Οἱ μοναχοὶ τῶν Ἰβήρων δὲν γνώριζαν, 
ὅτι ἡ Μονή τους εἶχε ἀποκτήσει ἕνα τόσο μεγάλο καὶ πολύτιμο 
θησαυρό, τὴν πιὸ προσκυνημένη ἁγία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
αὐτή, ποὺ ἀσπάστηκαν χιλιάδες χείλη ἁγίων ἀσκητῶν ἀπαθῶς 



- �� -

καὶ ἑκατομμύρια εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Τότε δὲν εἶχε ἐπίσημο 
ὄνομα ἡ σεπτὴ εἰκόνα˙ θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ τῆς προσδώσει 
τὸ ὄνομα Παναγία ἡ θαλασσινὴ ἢ θαλασσόπλαγκτη. Ὅμως, καὶ 
στὸ ὄνομα τῆς εἰκόνας ἡ Παναγία παίρνει πρωτοβουλία καὶ γίνεται 
Ἀνάδοχός της, μὲ θαυμαστὸ τρόπο:

Ὅταν οἱ μοναχοὶ τῶν Ἰβήρων τοποθέτησαν τὴν ἁγία εἰκόνα τῆς 
Παναγίας στὸ πιὸ ἐπίσημο μέρος τοῦ Καθολικοῦ, τὴν ἑπόμενη 
μέρα ἦρθε ὁ κανδηλανάπτης πρὶν ἀπὸ τὸν Ὄρθρο, γιὰ νὰ ἀνάψει 
τὰ κανδήλια, ἀλλὰ δὲν βρῆκε στὸ ἅγιο Βῆμα τὴ νεοφανῆ εἰκόνα. 
Ἡ Μονὴ ἀναστατώθηκε. Ὕστερα ἀπὸ ἔρευνα πολλῶν ὡρῶν, 
βρέθηκε ἐπάνω ἀπὸ τὴν πόρτα τῶν τειχῶν τῆς Μονῆς, ὅπου μὲ 
θαυμαστὸ τρόπο τοποθετήθηκε. Οἱ μοναχοὶ τὴ μεταφέρανε πάλι 
στὸ ναό, γιὰ νὰ ἐπαναληφθεῖ ἡ θαυμαστὴ μεταφορά της πάνω 
στὰ τείχη. Ὅλοι τότε βρέθηκαν σὲ ἀπορία καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ 
καταλάβουν ποιὰ ἦταν ἡ θέληση τῆς Παναγίας. 

Τότε παρουσιάζεται ἡ Παναγία μὲ ὅραμα στὸν ὅσιο Γαβριὴλ 
καὶ τοῦ λέει:

«Εἰπὲ τοῖς ἀδελφοῖς, ἵνα μὴ μὲ ἐνοχλοῦν τοῦ 
λοιποῦ, καθότι ἐγὼ δὲν ἐπιθυμῶ νὰ φυλάττωμαι 
ἀπὸ ὑμᾶς, ἀλλ’ ἵνα ἐγὼ φυλάττω ὑμᾶς οὐ 
μόνον εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν 
μέλλουσαν, καὶ νὰ ἐλπίζωσιν εἰς εὐσπλαχνίαν 
τοῦ Υἱοῦ μου καὶ Δεσπότου ἅπαντες οἱ ἐν τῷ 
ὄρει τούτῳ ἐναρέτως, μετ’εὐλαβείας καὶ φόβου 
Θεοῦ ζῶντες μοναχοί, καθότι τοῦτο τὸ χάρισμα 
ἐγὼ ἐζήτησα καὶ ἔλαβον παρ’ Αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ 
δίδωμι ὑμῖν σημεῖον, ἕως ὅτου βλέπεται τὴν 
ἐμὴν εἰκόνα ἐνταύτῃ τῇ μονῇ, ἡ Χάρις καὶ τὸ 
ἔλεος τοῦ Υἱοῦ μου οὐκ ἐκλείψωσιν ἐξ ὑμῶν».

Οἱ μοναχοὶ ὅταν ἄκουσαν αὐτὸ τὸ λόγο ἀπὸ τὸν ὅσιο Γαβριήλ, 
γέμισαν ἀπὸ ἀνεκλάλητη χαρὰ καὶ ψυχικὴ ἀγαλλίαση. Τότε 
ἔκλεισαν τὴν πύλη τῆς Μονῆς, ἄνοιξαν νέα πιὸ μεγαλοπρεπῆ, καί, 
κοντὰ στὴν παλαιὰ πύλη, ἔκτισαν Παρεκκλήσι, ὅπου μεταφέρανε 
τὴ θαυματουργῆ εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ τὴν τοποθέτησαν σὲ 
ἰδιαίτερο καὶ λαμπρὸ προσκυνητάρι. Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα 
παραμένει στὸ δικό της ναὸ ἡ εἰκόνα, δίπλα στὴν πόρτα, γι’ αὐτὸ 



- �� -

ὀνομάζεται «Πορταΐτισσα», Θυρωρός. Ὁ προσκυνητὴς βλέπει 
σήμερα τὴν παλαιὰ κλεισμένη πόρτα καὶ βεβαιώνεται γιὰ τὸ θαῦμα 
τῆς Παναγίας.

Ἡ Πορταΐτισσα παρουσιάζεται
ζωντανὴ στὶς λιτανεῖες Της.

Τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο, κατὰ τὶς μεγάλες γιορτές, ἡ σεπτὴ 
καὶ θαυματοτόκος ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Πορταΐτισσας 

μεταφέρεται πανηγυρικά, μὲ πομπὴ καὶ μεγάλη παράταξη, στὸ 
μεγάλο Ναὸ τῆς μονῆς (Καθολικό), ὁπότε τίθεται πάνω σ’ αὐτὴ 
ἰδιαίτερο ἀργυροεπίχρυσο ἐπένδυμα μεγάλης ἀρχαιολογικῆς καὶ 
καλλιτεχνικῆς ἀξίας, καταστολίζεται δὲ ἐπὶ πλέον καὶ μὲ πλῆθος 
βαρύτιμων καὶ ἀρχαιότατων κοσμημάτων, σὰν ἀληθινὴ βασίλισσα 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Εἶναι ὀπτασία, ὅραμα καί «χάρμα 
ὀφθαλμῶν» νὰ βλέπει κανεὶς τὴν Πορταΐτισσα μὲ τόσο λαμπρὸ 
καὶ μεγαλοπρεπῆ διάκοσμο.

Στὶς λιτανεύσεις Της, ἡ Πορταΐτισσα, παρουσιάζει τοῦτο τὸ 
ἀξιοπερίεργο: δὲν δέχεται πρόσωπα βεβαρημένα ἠθικὰ νὰ τὴν 
φέρουν στοὺς ὤμους τους. Τὰ συντρίβει καὶ τὰ ἀνισχυροποιεῖ μὲ 
τὸ θαυμαστὸ ἀβάστακτο καὶ ἀσήκωτο βάρος ποὺ παρουσιάζεται 
καὶ ἔτσι τὴν παραδίδουν σὲ ἄλλους καὶ τρέπονται σὲ φυγή. 

Οὔτε ἐπίσης καὶ ὅλους, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τὴ φωτογραφήσουν, 
τοὺς δέχεται. Πρέπει καὶ αὐτοὶ νὰ εἶναι ἄσπιλοι καὶ ἀμόλυντοι, 
διαφορετικὰ οἱ φωτογραφικές τους πλάκες ἀμείλικτα 
καταστρέφονται.

Κάποτε ἕνας μὲ ὕποπτη διαγωγή, δοκίμασε νὰ τὴ φωτογραφήσει 
τὴν ἡμέρα τῆς πανήγυρης μὲ ἱερουργὸ τὸν Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα. Τὶ εἶδαν τότε ὅλοι οἱ πανηγυριστές; 
Τὰ χέρια του παρέλυσαν˙ ἡ Πορταΐτισσα τοῦ πέταξε μακρυὰ τὴ 
φωτογραφικὴ μηχανή˙ ἄρχισε νὰ τρέμει ὁλόκληρος. Ἀμέσως ἔφυγε 
καὶ ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὴ ντροπή. Καὶ οἱ πανηγυριστὲς 
ἔλεγαν: «Ζωντανὴ εἶναι ἡ παρουσία τῆς Πορταΐτισσας!».

Οἱ κρεμασμένες καρδιές. 

Πολλοὶ οἱ ταπεινοὶ προσκυνητὲς τῆς Μεγαλόχαρης, «Τῆς 
Τιμιωτέρας τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέρας τῶν 

Σεραφείμ», τῆς Παναγίας Πορταΐτισσας. Στὸ καλλιτεχνικὸ καὶ 
μεγαλόπρεπο προσκυνητάρι βρίσκεται «ἡ χαρὰ τῶν ἀγγέλων», τὸ 
πολυθαύμαστο εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, μὲ τὸ Χριστὸ στὴν θερμὴ 
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ἀγκαλιά Της, καὶ σκορπᾶ μὲ τὸ γλυκό Της πρόσωπο γαλήνη καὶ 
αἰωνιότητα στὸν καθένα πού ’ρχεται νὰ Τὴν προσκυνήσει καὶ νὰ 
Τὴν ἀσπασθεῖ.

Τὸ θαυματόβρυτο εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, εἶναι πάμφορτο 
ἀπὸ ἀφιερώματα. 

«Γιὰ τὸν ὀρθολογιστὴ καὶ τὸν ψυχρὸ σκεπτικιστὴ 
τῆς διανοητικῆς πίστης τὰ ταξίματα αὐτὰ μπορεῖ 
νἆναι μιὰ τυπικὴ ἀφιέρωση καὶ μιὰ χοντροκομμένη 
εἰδωλολατρία μέσα στὴν πνευματικὴ θρησκεία 
τοῦ Χριστοῦ. Μὰ κυτταγμένο βαθύτερα ἀπὸ τὸν 
ψυχικὸ παλμὸ ποὺ τὸ πρόσφερε δῶρο καὶ τάξιμο 
στὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, γίνεται βαθειὰ εὐλαβικὴ 
προσφορὰ καὶ συγκινητικὸ ἀφιέρωμα τῆς ψυχῆς 
τοῦ ἀνθρώπου».

Ἀνάμεσα στὰ τόσα ἀφιερώματα εἴδαμε μιὰ χρυσὴ ταμπελίτσα, 
στὴν ὁποία μιὰ γυναίκα – δὲν ἔγραφε ἂν ἦταν μάνα, παιδὶ ἢ 
ἀδελφή - ἔγραφε μὲ τὸν πόνο της πάνω στὸ ψυχρὸ μέταλλο τὸ 
δρᾶμα τῆς ζωῆς της, τὴ χαρά της καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη της στὴν 
Παναγία Πορταΐτισσα, γιὰ τὴ μεσιτεία Της στὸν σπλαχνικὸ Θεό:

«Ἕνας πόνος μὲ ἀνάγκασε νὰ ἐπισκεφθῶ ἕνα 
γιατρό, ὁ ὁποῖος διεπίστωσε ὅτι ὑπάρχει ὄγκος 
κακοήθης. Ὀνειρεύομαι τὴν Παναγία νὰ μὲ 
σταυρώνει στὸ σημεῖο τοῦ σώματός μου, ποὺ 
ὑπῆρχε ὁ ὄγκος. Μετὰ διαπιστώνεται, ὅτι δὲν 
ὑπάρχει πρόβλημα. Ἔγινα καλά. Πέρασαν 
2 χρόνια. Δοξάζω τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ τὴν 
Παναγία, γιὰ τὴ μεσιτεία Της.Ἡ ἀνάξια δούλη 
τοῦ Θεοῦ, Ἐλευθερία».

Περιδιαβάζοντες μὲ τὸ βλέμμα μας τ’ ἀμέτρητα ἀφιερώματα 
στὴν Πορταΐτισσα, σταματοῦν τὰ μάτια μας σ’ ἕνα ἄλλο χρυσὸ 
ἀφιέρωμα, κι αὐτὸ σὲ σχῆμα ταμπελίτσας, καὶ μὲ ἀνάγλυφο πάνω 
της ἕνα μωράκι. Ἕνα ζευγάρι νέων, μὲ τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς τους, 
ἐκφράζουν τὶς εὐχαριστίες τους στὴν Παναγία, γιὰ τὴν ἐκπλήρωση 
τοῦ μεγάλου τους πόθου, γράφοντας:

Στὴν Παναγία Πορταΐτισσα μ’ ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» γιὰ τὸ 
ἀγοράκι ποὺ μᾶς χάρισε.

Βασίλης - Ἐλεονώρα, Ἰωάννινα 5-8-70   
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Τέλος, σταματᾶμε σκεπτικοὶ πάνω σὲ μιὰ χρυσὴ καρδιά, ποὺ 
κρέμεται ἀκίνητη καὶ βαρειὰ ἀπὸ μιὰ λεπτὴ ἁλυσιδίτσα πάνω 
στὸ ἅγιο εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, ποὺ εἶναι φορτωμένη ἐκτὸς 
ἀπὸ τὰ ταξίματα, μὲ θαύματα, μὲ τοὺς πόνους καὶ τὶς χαρὲς τῶν 
χριστιανῶν. Ἀσφαλῶς ἡ καρδιὰ αὐτὴ εἶναι δῶρο ἄλλης καρδιᾶς, 
γυναίκας, μάνας, συζύγου, κόρης. Ἀφοῦ χρόνια ἦταν κρεμασμένη 
στὸ στῆθος τῆς γυναίκας σὰν στολίδι, τώρα κρέμεται μπροστὰ στὸ 
σεπτὸ εἰκόνισμα, δῶρο προσφορᾶς εὐγνωμοσύνης καὶ εὐχαριστιῶν, 
καὶ γιὰ νὰ διαλαλεῖ ἕνα θαῦμα. «Σὲ χαρούμενα περιστατικὰ τῆς 
ζωῆς  - ἀρραβῶνες, γάμους, πανηγύρια, χοροὺς καὶ γιορτές 
– θὰ πρόβαλλε αὐτὸ τὸ μέταλλο μὲ κάποια ματαιοδοξία». Τώρα 
κρέμεται, μακριὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο στῆθος ποὺ τὸ φόρεσε, σιωπηλὸ 
στὸ στῆθος τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ μας, ποὺ Τὸν θήλασε βρέφος 
ἡ «Γαλακτοτροφοῦσα», στὸ στῆθος «τῆς Γυναίκας Ἐκείνης, 
ποὺ κρέμασε τὴν καρδιά Της ἀνάμεσα στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ 
γῆ, γιὰ νὰ σμίξει καὶ νὰ συναντήσει τὴ Χάρη καὶ τὸν πόνο τοῦ 
ἀνθρώπου».

Μιὰ χρυσὴ καρδιὰ κρεμασμένη σ’ ἕνα θαυματουργὸ εἰκόνισμα! 
Ποιὸ χέρι τάχα νὰ ἔκανε αὐτὸ τὸ ἀφιέρωμα; Ὑπῆρξε ἄραγε χέρι 
χαρᾶς στὴ Μητέρα τῆς χαρᾶς καὶ κάθε εὐλογίας ἢ χέρι πόνου 
στὴ Μητέρα τοῦ πόνου καὶ τῶν πικρῶν δακρύων; Τὶ ἔχασε, τὶ 
νοσταλγοῦσε καὶ τὶ περίμενε ἀπὸ τὴ χιλιοθαυματουργὸ Παναγία; 
Αὐτὴ ἡ χρυσὴ καρδιὰ ἀντιπροσώπευε μιὰ ἄλλη καρδιὰ ἀόρατη καὶ 
μυστηριακή, ποὺ κρεμάστηκε ἐπίσης στὴν ἀόρατη καὶ μυστηριακὴ 
ἐλπίδα καὶ χάρη τοῦ Θεοῦ. Μιὰ καρδιὰ ἀνθρώπινη, πονεμένη καὶ 
κομματιασένη στὸν ἀγώνα καὶ στὰ ὄνειρα αὐτῆς τῆς πολυτάραχης 
ζωῆς ἦρθε μ’ αὐτὸ τὸ τάξιμο νὰ βρεῖ παρηγοριὰ καὶ νὰ δέσει τὶς 
πληγές της ἢ νὰ πεθάνει στὰ πόδια τῆς χάρης καὶ τῶν οἰκτιρμῶν 
τῆς Παναγίας; Ποτὲ δὲ θὰ τὸ μάθουμε». 

Ἡ Παναγία «σκουπίζει» τὶς αὐλὲς τῆς μονῆς Ἰβήρων

Στὰ  χρόνια τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης κατὰ τοῦ Τούρκου 
κατακτητῆ, σὲ κάθε μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶχαν μείνει 

κάτι λίγοι μοναχοὶ καὶ οἱ πιὸ πολλοὶ γεροντάκια. Ἦσαν τόσα 
πολλὰ τὰ μαρτύρια ποὺ γνώρισαν οἱ μοναχοί, ὥστε καθένας 
ζητοῦσε δρόμο σωτηρίας. 

Στὴ μονὴ Ἰβήρων παρέμειναν σὰν φύλακες 4-5. Ἔτσι ἡ Μονὴ 
ἦταν ἀκάθαρτη σὲ ὅλους τοὺς χώρους της. 

Μία μέρα ὁ «Προσμονάριος» ποὺ ἦταν καὶ πνευματικός, καὶ 
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εἶχε κάθε φροντίδα στὸ ναὸ τῆς Παναγίας «Πορταΐτισσας» - 
λειτουργίες, Παρακλήσεις, καθαριότητα, ξενάγηση προσκυνητῶν, 
εὐπρεπισμὸς τοῦ ναοῦ καὶ ἄλλα -, ὅταν τελείωσε  τὴ θεία 
Λειτουργία, βλέπει ἔκπληκτος μπροστά του μιὰ μεγαλοπρεπέστατη 
καὶ μαυροφόρα, σὰν μοναχή, Γυναὶκα, νὰ κρατᾶ στὰ χέρια Της 
μιὰ σκούπα καὶ νὰ σκουπίζει τὶς αὐλὲς τῆς μονῆς. 

Ὁ «Προσμονάρης» ἔμεινε ἄναυδος καὶ σὰν τὴ γυναίκα τοῦ 
Λὼτ ἀκίνητος στὴ θέση του, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ὀρθώσει λέξη μὲ 
τὰ χείλη του. Σκεπτόταν μόνο: ἀφοῦ ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος τῶν 
γυναικῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος, πῶς βρέθηκε αὐτὴ ἡ γυναίκα ἐδῶ; 
Ποιὸς τῆς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ σκουπίζει καὶ συμπεριφέρεται μὲ 
τέτοιο τρόπο, σὰν νὰ ἔχει δικαιώματα;

Ὅταν συνῆλθε κάπως ἀπὸ τὴν ἔκπληξή του ὁ «Προσμονάριος» 
καὶ ἀφοῦ ἐπέστρεψαν οἱ δυνάμεις του, πλησίασε τὴν ἄγνωστη 
Γυναίκα καὶ τὴ ρώτησε: 

- Ποιὰ εἶσαι, Κυρία μου; Πῶς μπῆκες στὸ μοναστήρι καὶ ποιὸς 
σοῦ ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ σκουπίσεις;

Τότε ἡ Παναγία τοῦ εἶπε:
- Πρέπει νὰ καθαρίσω τὴ μονή. Καιρὸς ἦταν. Ἔχει τόσα χρόνια 

νὰ σκουπιστεῖ καὶ μαζεύτηκαν πολλά «σκουπίδια» ( οἱ Τοῦρκοι). 
Πράγματι, δὲν πέρασε πολὺς καιρός (1828) καὶ ὁ Σουλτάνος 

ἔστειλε «φιρμάνι» - ἐπίσημο σουλτανικὸ ἔγγραφο -, σύμφωνα μὲ 
τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ φύγει ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἀπὸ τὸ Ἁγιονόρος, 
ὁ ὁποῖος καταπίεζε τοὺς μοναχούς, ἔκλεβε τὰ μοναστήρια, ἔπαιρνε 
τοὺς θησαυρούς τους, κατάκαιε πόρτες, παράθυρα καὶ πατώματα 
καὶ ἀφαιροῦσε καὶ αὐτὲς τὶς σκεπὲς τῶν ναῶν. Εἶχαν διαταγὴ τίποτε 
νὰ μὴν ἀφήσουν, καὶ αὐτὲς τὶς ζῶνες τῶν μοναχῶν νὰ ἀφαιροῦν. 

Τὴν ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ θαύματος οἱ ἁγιονορεῖτες ἑορτάζουν, 
κάθε χρόνο, πανηγυρικὰ καὶ μὲ ἀγρυπνία στὸν ἐπίσημο ναὸ τῶν 
Καρυῶν, στὸ Πρωτᾶτο, τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, γιὰ νὰ θυμοῦνται 
τὴ μεγάλη εὐεργεσία τῆς Παναγίας, ἡ Ὁποία μὲ τὴ σκούπα – τὴν 
παντοδυναμία Της καὶ τὴ Θεία ἐπέμβασή Της - ἀποδίωξε τὸν 
ἐχθρὸ καὶ πολέμιο Τοῦρκο ἀπὸ τὸ «Περιβόλι» Της. 

Βλ. “Θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας στὸ Ἅγιον Ὄρος”. Ἀρχιμ.  
Θεοφύλακτου Μαρινάκη     
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Τὸ θαῦμα τῆς Ἁγίας 
Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα 

Μεγαλουπόλεως

Τὸ Ναΐδριο τοῦτο δὲν εἶναι ἁπλῶς 
ἕνα ὡραῖο θέαμα ἀπό τόσα ποὺ 

ὑπάρχουν. Εἶναι μοναδικὸ στὸ εἶδος 
του, ἕνα παράδοξο φαινόμενο. 
Εἶναι μνημεῖο καὶ Προσκύνημα τῆς 
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως. 
Εἶναι ἕνα θαυμαστὸ ἐξωκκλήσι τοῦ 

χωρίου Βάστα Μεγαλοπόλεως Ἀρκαδίας στὰ σύνορα Μεσσηνίας, 
τοῦ δεκάτου αἰώνα, ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος 
Θεοδώρας, τοπικῆς Ἁγίας.

Ἡ Θεοδώρα, ἐνῶ ζοῦσε σὲ ἀνδρικὸ 
Μοναστήρι τῆς περιοχῆς πνευματικὴ 
ζωή, ἐσυκοφαντήθηκε τρομερὰ καὶ 
ὁδηγήθηκε βίαια στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ 
ἐκτελέσθηκε ἄσπλαχνα ἀπὸ δημίους. 
Τότε ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἦταν 
γυναῖκα, ὁπότε διέλαμψε ἡ ἀλήθεια. 
Τὰ τελευταῖα λόγια τῆς προσευχῆς της 
μὲ κραυγὴ πόνου πρὸς τὸν Θεὸ ἦσαν: 
«Θεέ μου τὸ σῶμα μου νὰ γίνει ναός, 
τὰ μαλλιά μου δένδρα, τὸ αἷμα μου 
ποτάμι». Τὰ πονεμένα της λόγια πρὸς 
ὑπεράσπιση τῆς τρωθείσης τιμῆς της, 
ἄν καὶ παράλογο, ἔγιναν δεκτὰ ἀπό 
τὸν Θεό.

Δὲν γνωρίζουμε τὶ θαυμαστὰ ἐπακολούθησαν καὶ οἱ Χριστιανοὶ 
τῆς περιοχῆς ἔκτισαν τὸ Ναὸ τοῦτο, ὅπου πάνω του φύτρωσαν, καὶ 
ὅπως βλέπετε ὑπάρχουν θαυματουργικά, 17 δένδρα ἀπό τὰ ὁποῖα 
τὰ μεγαλύτερα σὲ ὕψος ξεπερνοῦν τὰ 15 μέτρα. Τὸ ἀνεξήγητο 
λογικὰ εἶναι: Πῶς φύτρωσαν μὲ φυσικὲς συνθῆκες μηδέν, πῶς 
μεγάλωσαν καὶ συντηροῦνται τόσα δένδρα πάνω σὲ μιὰ σκεπὴ τοῦ 
10ου αἰῶνα; Πῶς τόσο βάρος ἐκεῖ ἐπάνω; Πῶς ὅταν φυσοῦν δυνατοὶ 
ἄνεμοι, ποὺ οἱ δυνάμεις πολλαπλασιάζονται, δὲν σωριάζεται ὅλο, 
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ἀλλὰ ἀγέρωχο τὸ βλέπεις σὰν ἀνθοδέσμη; Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ 
Ναὸς εἶναι κτισμένος σὲ πετρῶδες ἐπίπεδο. Τὰ ντουβάρια του σὲ 
πάχος φθάνουν τοὺς 70 πόντους, ρίζες δὲν φαίνονται στὸ Ναό, ὁ 
ὁποῖος καὶ κανονικὰ λειτουργεῖται.

Ἡ λογικὴ ἐδῶ δὲν ἀπαντᾶ, ὁ ὀρθολογισμὸς καὶ ἡ ἀπιστία 
συντρίβονται. Οἱ γνωστοὶ φυσικοὶ νόμοι φαίνονται νικημένοι. 
Ἐξαίρεση ἔχουμε ἐδῶ˙ ἀναστολή, ὑπέρβαση, δὲν λειτουργοῦν 
σύμφωνα μὲ τὴ συνήθειά τους. Ἐδῶ εἰσερχόμαστε στὸν ὑπερφυσικὸ 
χῶρο τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Πίστεως, διότι δὲν πρόκειται γιὰ 
ὁτιδήποτε κτίσμα, ἀλλὰ γιὰ Χριστιανικὸ Ναό, ποὺ πίσω του ἔχει 
τὴν Ἁγία Θεοδώρα.

Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Ναὸς – θαῦμα, πόσοι θὰ ἐδέχοντο τὴ ζωὴ τῆς 
Ὁσίας Θεοδώρας; Νὰ λοιπόν, ὑπάρχει τὸ φαινόμενο ποὺ βοηθᾶ 
ἄμεσα καὶ λογικὰ νὰ δεχτοῦν οἱ ἀντιρρησίες τῆς Πίστεως τόσα καὶ 
τόσα παράδοξα καὶ θαυμαστὰ ποὺ συνέβησαν στὸ παρελθὸν στὴ 
ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ τῶν Ἁγίων καὶ τὰ ὁποῖα 
δὲν μποροῦν νὰ ἰδοῦν καὶ νὰ ψηλαφίσουν μὲ τὶς αἰσθήσεις τους.

Ὅσοι δὲ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ πίστη στὰ θαύματα ἀντιβαίνει 
πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση, ἄς ἀκούσουν ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ 
σημεῖο τῆς ἀρνήσεως καὶ ἀπιστίας. Ὅσοι δέχονται τὴν μοναδικὴ 
στὸν κόσμο χριστιανικὴ ἠθικὴ διδασκαλία καὶ ἀπορρίπτουν τὴν 
θεότητα τοῦ Ἰ. Χριστοῦ, ἄς μάθουν ὅτι δὲν νοεῖται αὐτὴ χωρὶς 
τὰ ποικίλα θαύματα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς 
χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ναί, οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι ἰσχυροί, 
οὔτε ἀνατροπὴ ἰσχύει σ’ αὐτούς, οὔτε ἀμφισβήτηση τῆς ἰσχύος των 
καὶ μάλιστα ὡς πρὸς τὰ δένδρα. Μὲ βάση τὸ σκεπτικὸ οἱαδήποτε 
δυνατότης θαυμάτων ἀποκλείεται. Ναί, ἐκτὸς τοῦ Δημιουργοῦ 
καὶ Κυβερνήτου τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος εὔκολα καὶ ἀβίαστα τοὺς 
ἀνατρέπει, δὲν περιορίζεται ἀπ’ αὐτούς. Τοῦτο φαίνεται στὴ ζωὴ 
τοῦ Χριστοῦ. Ὅσοι τὰ ἀπορρίπτουν ἄς φρονιματισθοῦν ἀπὸ τὸ 
Ναὸ τῆς Ἁγίας καὶ ἄν ἐκεῖ φθάνοντες «παλαίψουν» νὰ τὸ βγάλουν 
φυσικὸ καὶ δὲν μπορέσουν, ἄς ποῦν ἐὰν δὲν εἶναι θαῦμα, τὶ εἶναι;

Γεγονὸς φαίνεται νὰ εἶναι τοῦτο, ὁ Ναὸς αὐτὸς κλείνει στόματα 
ἀπίστων καὶ ἀδιαφόρων, παράλληλα ἀρκετὰ εὔκολα προβληματίζει 
καὶ βοηθᾶ καλοπροαίρετους. Ἐδῶ στὴν κυριολεξία ἐφαρμόζεται: 
«Ὅπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις» καὶ «θαυμαστὸς ὁ 
Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ».

Τὸ Προσκύμνημα τοῦτο σήμερα παίρνει διαστάσεις, πλήθη 
κόσμου φθάνουν ἀπὸ παντοῦ στὸ συνεχὲς αὐτὸ θαῦμα τῆς 
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Πίστεως, τόσο διὰ μέσου τῆς Μεσσηνίας-Διαβολίτσι, ὅσο καὶ ἀπὸ 
τὴ Μεγαλόπολη μέσω Ἴσαρη, διὰ νὰ θαυμάσουν καὶ νὰ ποῦν πάνω 
στὰ πράγματα: «Μέγας εἶσαι Κύριε», νὰ βουρκώσουν τὰ μάτια ἀπὸ 
ἱερὴ συγκίνηση, νὰ φύγουν μὲ φουντωμένη τὴν Πίστη στὸ Θεό, νὰ 
πιοῦν καὶ νὰ πάρουν ἁγίασμα τὸ ὁποῖον ὡς γάργαρη πηγὴ τρέχει 
κάτω ἀπὸ τὸ Ναὸ καὶ παραμένει ἄσηπτο ὅπως ὁ ἁγιασμός.

Ὁ παράδοξος βίος τῆς Ἁγίας Θεοδώρας μετὰ τοῦ θαυμαστοῦ 
Ναοῦ της ἔγινε θρησκευτικὸ κινηματογραφικὸ ἔργο καὶ κυκλοφορεῖ 
σὲ ταινία καὶ βίντεο.

Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στὶς 11 Σεπτεμβρίου. Δὲν ἔχει σχέση 
μὲ τὴν Ἁγ. Θεοδώρα τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἤδη κυκλοφορεῖ καὶ ἡ 
ἀκολουθία της.

†  Ν. Ζ.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ὡς δῶρον πολύτιμον, καὶ προσφορὰν λογικὴν, Χριστῶ 
προσενήνοχας, τῶ ἐπὶ πάντων Θεῷ, τὸ αἷμα σου πάνσεμνε. 

Ὅθεν Ὁσιομάρτυς, Θεοδώρα δυσώπει, ἄφεσιν τῶν πταισμάτων, 
καὶ ψυχῶν σωτηρίαν, δοθῆναι τοῖς εὐφημοῦσι, 

τὴν θείαν σου ἄθλησιν. 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Χαίροις Θεοδώρα νύμφη Χριστοῦ. Ὁσία καὶ Μάρτυς, ἡ 
παρέχουσα μυστικῶς, Θείων δωρημάτων, τὰς θεοσδότους

δόσεις, τοὺς πίστει προσιοῦσι, τῶ Θείω οἴκω σου.
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Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

Ὅπως δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ δικαιολογηθοῦμε γιὰ τὰ 
προσωπικά μας ἁμαρτήματα, τὸ ἴδιο καὶ γι’ αὐτὰ τῶν 

παιδιῶν μας. Καὶ εἶναι λογικό. Γιατί ἂν ἡ κακία ἦταν ἔμφυτη, 
θὰ ὑπῆρχε δικαιολογία. Εἶναι γνωστό, ὅμως, ὅτι μὲ τὴ θέλησή 
μας ἀκολουθοῦμε εἴτε τὸ δρόμο τῆς ἁμαρτίας εἴτε τὸ δρόμο τῆς 
ἀρετῆς. Πῶς θὰ δικαιολογηθεῖ ἑπομένως ὁ γονιός, ποὺ ἄφησε τὸ 
πιὸ ἀγαπημένο του πλάσμα, τὸ παιδί του, νὰ παραστρατήσει; 

Ἂν τὰ παιδιὰ ἀνατραφοῦν μὲ καλὲς 
συνήθειες, δύσκολα ἀλλάζουν συμπεριφορὰ 
ὅταν μεγαλώσουν. Γιατί ἡ παιδικὴ ψυχὴ 
εἶναι σὰν τὸ κάτασπρο, τὸ ὁλοκάθαρο πανί, 
πού, ἂν τὸ βάψουμε μὲ κάποιο χρῶμα, 
βάφεται τόσο καλά, ὥστε ὅσες φορὲς κι 
ἂν θελήσουμε νὰ τὸ ξαναβάψουμε, πάντα 
φαίνεται ἡ ἀρχικὴ βαφή. Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι 
καὶ τὰ μικρὰ παιδιά. Ὅταν συνηθίσουν στὸ 
καλό, δύσκολα ἀλλάζουν.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει μία παροιμία, ποὺ τὴν ἔχει 
δανειστεῖ ἀπὸ τὸν ποιητὴ Μένανδρο: «Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ 
ὁμιλίαι κακαί», δηλαδή: «Οἱ κακὲς συναναστροφὲς χαλᾶνε τὸν 
καλὸ χαρακτῆρα», (Α΄ Κορ. 15:33). Ἄς μὴν ἀποροῦμε, πῶς 
μερικοὶ γίνονται κλέφτες ἢ ἀκόλαστοι ἢ βλάσφημοι. Τὰ παιδιὰ ἂν 
ἀπὸ μικρὰ στεροῦνται τὴ χριστιανικὴ ἀγωγή, συνηθίζουν στὸ κακὸ 
καὶ μὲ τὴν πρώτη ἀφορμὴ ξεστρατίζουν. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος 
συμβουλεύει: «Παιδιά, νὰ ὑπακοῦτε στοὺς γονεῖς σας, σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ σωστό. Τίμα 
τὸν πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα σου (αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἐντολὴ ποὺ 
περιέχει ὑπόσχεση), γιὰ νὰ εὐτυχήσεις καὶ νὰ ζήσεις πολλὰ χρόνια 
πάνω στὴ γῆ. Κι ἐσεῖς, πατέρες, μὴ φέρεστε στὰ παιδιά σας ἔτσι ποὺ 

Δῶστε στὰ παιδιά σας Χριστιανικὴ ἀγωγή!
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νὰ τὰ ἐξοργίζετε, ἀλλὰ νὰ τὰ ἀνατρέφετε δίνοντάς τους ἀγωγὴ καὶ 
συμβουλὲς ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Κύριο» (Ἐφ.6:1-4). 
Καὶ ὁ σοφὸς Σολομὼν λέει: «Τὸ παιδί, ποὺ ἔχει παιδαγωγηθεῖ, θὰ 
εἶναι σοφό» (Παροιμ. 10:40). Καί «ὁ γονιὸς ποὺ δὲν χρησιμοποιεῖ 
τὸ ξῦλο γιὰ νὰ παιδαγωγήσει τὸ γιό του, εἶναι σὰν νὰ τὸν μισεῖ,  
ὁποῖος ὅμως ὅταν τὸν ἀγαπάει, τὸν ἀνατρέφει μὲ ἐπιμέλεια (μὲ 
στοργὴ ἀλλὰ καὶ αὐστηρότητα)» (Παροιμ. 13:24).

Μὲ ἀρετή, λοιπόν, νὰ πλουτίζετε τὰ παιδιά σας καὶ ὄχι μὲ 
ἀγαθὰ πρόσκαιρα. Μὴν τοὺς ἀφήνετε, λοιπόν, πλούτη, ἀλλὰ 
παίδευση καὶ ἀρετή. Ἔτσι δὲν θὰ στηρίζονται στὴν κληρονομιὰ 
ὑλικῶν ἀγαθῶν, καὶ θὰ ἐπιδοθοῦν στὴ μόρφωση τοῦ νοῦ καὶ στὴν 
καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν 
ὑπέρβαση τῆς φτώχειας καὶ ὅλων τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς. Καὶ 
ἂν ὁ καθένας μας φροντίσει νὰ καλλιεργήσει ἔτσι τὰ παιδιά του, 
τελικὰ ὅλοι, ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, θὰ βρεθοῦμε ἕτοιμοι κατὰ τὴν 
παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ ἀμειφθοῦμε ἀπὸ τὸν δίκαιο Κύριό 
μας. Ἔτσι εἶναι. Ἂν ἀναθρέψεις καλὰ τὸ παιδί σου καὶ τὸ κάνεις 
νὰ ἔχει εὐσέβεια καὶ ἀγάπη, ἂν κι ἐκεῖνο κάνει τὸ ἴδιο στὰ δικά 
του παιδιὰ κ.ο.κ, θὰ σχηματιστεῖ μία ἁλυσίδα εὐλογημένη χάρη σ’ 
ἐσένα, ποὺ ἔγινες ἡ ρίζα ὅλου τοῦ καλοῦ. 

Οἱ γονεῖς ποὺ παραμελοῦν τὴν καλὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν 
τους, εἶναι χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺς παιδοκτόνους, γιατί οἱ πρῶτοι 
θανατώνουν τὴν ἀθάνατη ψυχή, ἐνῷ οἱ δεύτεροι μόνο τὸ θνητὸ 
σῶμα. Γονιὸς δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἁπλὰ γέννησε ἕνα παιδί, μὰ 
ἐκεῖνος ποὺ καὶ μετὰ τὴ γέννησή του τὸ ἀγαπάει. Κι ἂν ἡ ἀγάπη 
εἶναι ἀναγκαία ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἀπὸ τὴ φύση, πολὺ περισσότερο 
χρειάζεται ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει χάρη Θεοῦ. Ἂν δηλαδὴ πρέπει 
ν’ ἀγαπάει κανεὶς τὰ φυσικά του παιδιὰ γιὰ νὰ λέγεται σωστὸς 
γονιός, πόσο μᾶλλον τὰ χαρισματικὰ παιδιά, τὰ πνευματικά, τὰ 
βαπτισμένα, φροντίζοντας νὰ μὴν κολαστοῦν. 

Ἀλλὰ κι ἐσύ, παιδί μου, νὰ ὑπακοῦς τοὺς γονεῖς ποὺ σὲ 
γέννησαν. Γιὰ ὅσα σοῦ πρόσφεραν, τίποτα δὲν μπορεῖς νὰ τοὺς 
ἀνταποδώσεις, οὔτε νὰ τοὺς γεννήσεις οὔτε νὰ μοχθήσεις γι’ 
αὐτούς, ὅσο ἐκεῖνοι γιὰ σένα. Καὶ ὅταν ὁ πατέρας σου μαλώνει 
κάποιο ἀπὸ τ’ ἀδέλφια σου, πρέπει νὰ συμμερίζεσαι τὸ γονιό σου. 



- �� -

Γιατί ἂν παίρνεις τὸ μέρος τοῦ ἀδελφοῦ σου, μολονότι ἔσφαλε, 
θὰ γίνει χειρότερος. Ἔτσι βάζεις σὲ κίνδυνο καὶ τὴν ψυχική σου 
σωτηρία, ἀφοῦ ὅποιος δὲν ἀφήνει νὰ γιατρευτεῖ μία πληγή, ἔχει 
μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν προκάλεσε, γι’ αὐτὸ 
καὶ τιμωρεῖται. Ἕνας τραυματισμός, βλέπεις, ἴσως νὰ μὴν εἶναι 
ἄμεσα θανατηφόρος, ἐνῷ ἡ παρεμπόδιση τῆς θεραπείας μπορεῖ 
νὰ προκαλέσει τὸ θάνατο...

Ὁ προφήτης Δαβὶδ λέει: «Ἀποκτῆστε τὴν παιδεία (τοῦ Θεοῦ), 
γιὰ νὰ μὴν ὀργιστεῖ ἐναντίον σας ὁ Κύριος» (Ψαλμ 2 :12). Δῶστε 
στὰ παιδιά σας χριστιανικὴ μόρφωση. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑποχρέωσή 
σας. Ἂν ἀδιαφορήσετε, θὰ κολαστεῖτε, ἔστω κι ἂν ἔχετε ἄλλες 
ἀρετές. Νὰ τοὺς μάθετε τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τὴ δικαιοσύνη, 
τὴ σωφροσύνη, τὴν ἀνδρεία τῆς ψυχῆς. Νὰ τὰ βοηθήσετε νὰ 
γνωρίσουν τὸν ἑαυτό τους, γιατί μέσα ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία θὰ 
ὁδηγηθοῦν καὶ στὴ θεογνωσία. Ἂν δὲν γνωρίσουν τὸ Θεό, τί θὰ 
τοὺς ὠφελήσουν ὅλα τ’ ἄλλα; Δὲν ἀκοῦτε τὸν Κύριο, ποὺ λέει 
στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, πώς, ἂν ὁ ἄνθρωπος κερδίσει ὁλόκληρο τὸν 
κόσμο, χάσει ὅμως τὴν ψυχή του, δὲν ὠφελεῖται σὲ τίποτα;

Καλλιεργῆστε, λοιπόν, πνευματικὰ τὰ παιδιά σας. Καλλιεργῆστε 
καὶ τὸν ἑαυτό σας. Ἔτσι θὰ σωθεῖτε καὶ θὰ μπεῖτε στὴ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν, μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ μας.

Βλ. “Θέματα Ζωῆς” Ὁμιλίες Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐκδ. Ι. Μονῆς 

Παρακλήτου
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Μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ, τὴν 20-7 (2-8)-2019, 
πανηγύρισε καὶ φέτος τὸ ἡσυχαστικὸ Μοναστήρι μας, τοῦ 

Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοῦ, ποὺ βρίσκεται στὴν ὀρεινὴ 
Ἠλεία καὶ συγκριμένα στὴν Κοινότητα Μηλεῶν τοῦ Δήμου 
Ἀρχαίας Ὀλυμπίας.

Οἱ προσκυνηταὶ τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς εἶχαν τὴν εὐλογία 
νὰ συμμετέχουν στὴν 
Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία 
τὴν ὁποία ἐτέλεσε καὶ 
ἐφέτος ὁ Μακαριώτατος            
Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. 
κ. κ. Καλλίνικος 
συμπαραστατούμενος ὑπὸ 

τοῦ κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχ/του π. Γρηγορίου καὶ τοῦ Διακόνου 
π. Μακαρίου. 

Οἱ πιστοὶ μετὰ τὸ 
τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας 
καὶ τὴν καθιερωμένη 
λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς 
εἰκόνος παρεκάθησαν 
στὴν τράπεζα ἀγάπης ποὺ 
παρετέθη καὶ εὐφράθηκαν 
τόσο πνευματικῶς 
μὲ τὴν παρουσία τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, ὅσο καὶ ὑλικῶς ἀπό τὰ 
πλούσια ἐδέσματα ποὺ ἑτοιμάστηκαν ἀπὸ τοὺς διακονητὰς τῆς 
Μονῆς.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ
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“ Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε,
Χριστὸν ἐνεδύσασθε”.

 Κανένας δὲν φεύγει ἀδειανὸς ἀπὸ τὸν Θεό, ἐκτὸς 
ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ τὸν ἑαυτό του.

 Εὐλογημένοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μποροῦν νὰ δίνουν 
χωρὶς νὰ θυμοῦνται, καὶ νὰ παίρνουν χωρὶς νὰ ξεχνοῦν. 

 Αὐτοὶ ποὺ δοξάζουν τὸν Θεό, στὸ πεῖσμα τῶν 
δοκιμασιῶν τους, μεταβάλλουν τὰ βάρη σὲ εὐλογίες.

 Εὐτυχία χωρὶς Χριστὸ εἶναι ἀπάτη ἀντικατοπτρισμοῦ.

 Ἡ εὐτυχία κατοικεῖ στὴ καρδιά, ὄχι στὴν τσέπη τοῦ 
ἀνθρώπου.

 Ἡ προσευχὴ εἶναι ἕνα κτίριο ποὺ συνήθως ἀφήνουμε 
τὴ μιά του πλευρὰ μισοχτισμένη. Εἶναι ἡ πλευρὰ τῆς 
εὐχαριστίας.

 Ὅταν ἐκδικεῖσαι, ἐξισώνεσαι μὲ τὸν ἐχθρό σου. 
Ὅταν συγχωρεῖς, μοιάζεις μὲ τὸν Θεό. 

 Μερικοὶ τὸν Θεὸ τὸν ἔχουν σὰν ὀμπρέλλα ποὺ τὴ 
θυμοῦνται, ὅταν βρέχει, καὶ τὴν ξεχνοῦν σὲ μιὰ γωνιά, 
ὅταν ὁ καιρὸς εἶναι καλός. 

 Παιδί μου, ἐὰν μὲ ὀνομάζεις Πατέρα σου, τὸ ἄλλο 
παιδί μου δὲν εἶναι ἀδελφός σου;

Δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ τοὺς ἐγκατέλειψε ὁ 
Θεός, ἀλλὰ ἄνθρωποι ποὺ ἐγκατέλειψαν τὸν Θεό. 
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Ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος 
ὁ τυφλὸς Ἱεραπόστολος τοῦ Αἰγαίου 

(1727 – 1782)

ΝΕΟΣ Ἀσκητής, ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος Κουρούκλης, ὁ τυφλὸς 
Ἱεραπόστολος τοῦ Αἰγαίου, γεννήθηκε στὸ Ληξούρι τῆς 

Κεφαλλονιᾶς τὸ 1727. Ἦταν δηλ. σύγχρονος μὲ τὸν ἕτερο 
Μεγάλο Ἰσαπόστολο καὶ Ἐθνο-ἱερομάρτυρα τοῦ Γένους μας, τὸν 
Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχε παρόμοια δράση καὶ 
προσφορά!

Κατὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἔλαβε τὸ 
ὄνομα Ἀθανάσιος, μὰ σὲ ἡλικία ἑπτά 
ἐτῶν ἔχασε τὸ φῶς του, χτυπημένος 
ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τῆς εὐλογιᾶς. Τὸ 
ξαναβρῆκε ὅμως χάρη στὴν Θεία 
παρέμβαση ἀφενός, καὶ στὶς ἀνύστακτες 
προσευχὲς τῆς πιστῆς καὶ ἐνάρετης 
μητέρας του Ἀτζουλέτας, καθὼς καὶ τοῦ 
ἰδίου. Εἶχαν μάλιστα συμμετάσχει τότε 
σὲ Σαρανταλείτουργο, τὸ ὁποῖο ἔγινε μὲ 
βασικὸ αἴτημα τὴν θεραπεία τοῦ μικροῦ 
Ἀθανασίου. Πράγματι, ἀφοῦ μητέρα 
καὶ γιὸς κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴ Θεία 

Λειτουργία, τὸ παιδί φώναξε:
«βλέπω· ὁ Ἱερέας φοράει κόκκινο φελόνι»!
Ἔξυπνος καὶ μνήμων καθὼς ἦταν, παρακολούθησε τὰ μαθήματα 

τῆς στοιχειώδους παιδείας, πιθανότατα κοντὰ στὸν πρῶτο του 
δάσκαλο καὶ Πνευματικὸ Ἄνθιμο, τὸν Ἡγούμενο τότε τῆς Ἱ. 
Μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λεπέδων Ληξουρίου. Ὅταν ἔγινε 
20 ἐτῶν, ἀποφάσισε νὰ ἀκολουθήσει τὸ ἐπάγγελμα τοῦ πατέρα 
του, Ἰωάννου Κουρούκλη, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐμπειρότατος ναυτικός. 
Μαζὶ ταξίδεψαν σὲ πολλὲς θάλασσες, ἀλλὰ φθάνοντας κάποτε 
στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ πατέρας τοῦ Ὁσίου, χτυπημένος ἀπὸ 
τὴν πανώλη, ἐκοιμήθη. Τὸ 1750, ὁ πλοίαρχος τοῦ καραβιοῦ στὸ 
ὁποῖο ὑπηρετοῦσε τότε ὁ Ἀθανάσιος, ἐκτιμώντας τὸ ὑποδειγματικὸ 
καὶ ἐργατικότατο τοῦ χαρακτῆρος του, τοῦ πρότεινε νὰ τὸν κάνει 
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γαμβρό του. Ὁ Ἀθανάσιος δέχθηκε. Ἄλλες ὅμως ἦταν οἱ βουλὲς 
τοῦ Κυρίου. Ξυπνώντας λοιπὸν ὁ νέος τὸ πρωὶ τῆς ἡμέρας, 
κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἐπισημοποιοῦνταν ὁ γάμος του στὴν Τῆνο, 
συνειδητοποίησε πὼς εἶχε χάσει ἐντελῶς τὸ φῶς του. «Τώρα 
κατάλαβα», εἶπε, «πὼς εἶμαι θεότυφλος!». Ἡ ἐπωνυμία θεότυφλος, 
θὰ τὸν συνοδεύει πιὰ σὲ ὅλη του τὴν ζωή!

Ἀντιλαμβανόμενος λοιπὸν πὼς αὐτὸ ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, 
ἀποτάσσεται τὰ τοῦ κόσμου, ὁπότε τυφλὸς καὶ ἄσημος ἀναχωρεῖ 
γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου κείρεται Μοναχός, μετονομαζόμενος 
Ἄνθιμος, πιθανότατα στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων. Ἐκεῖ 
ἀσκήθηκε θεαρέστως, ἀναμίχθηκε ἐνεργά, ὅπως ἀποδεικνύει 
ἡ μετέπειτα δράση του, καὶ στὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων, καὶ 
τελικῶς, ὅταν ἐκοιμήθη ὁ σοφότατος Γέροντάς του, ἀπεφάσισε 
περὶ τὸ 1754 νὰ βγεῖ στὸν κόσμο, νὰ κηρύξει, καὶ νὰ διασώσει 
ἀπὸ τὴν ἀμάθεια καὶ τὸν ἐξισλαμισμὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Ρωμιούς, 
οἱ ὁποῖοι στέναζαν τότε κάτω ἀπὸ τὸν ἀπάνθρωπο ζυγὸ τῶν 
Τούρκων.

Πρώτη ἱεραποστολικὴ περιοδεία

Πρῶτος του σταθμὸς ἦταν τὸ νησὶ τῆς Χίου, ὅπου κήρυξε τὸν 
Εὐαγγελικὸ λόγο καὶ πολλοὺς ὁδήγησε στὴν μετάνοια, ἀλλὰ καὶ 
ἀσκήθηκε σκληρὰ πλησίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς τοπικῆς Ὁσίας 
Ματρώνης, φθάνοντας σὲ μεγάλα μέτρα ἀγώνων. Ἔτρωγε μόνον 
λίγο ψωμὶ τὴν ἡμέρα, ἐνῶ ἔπινε νερὸ μόνον μετὰ τὴν δύση τοῦ 
ἡλίου. Κοιμόταν ἐλάχιστα, καὶ ἀσκοῦσε συνεχῶς τὴν ἀδιάλειπτη 
εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Ἐκεῖ δέχθηκε καὶ ἀποκάλυψη τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου, ὅτι ἡ ὁριστικὴ τύφλωση τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν του 
ἦταν πρὸς τὸ πνευματικό του συμφέρον.

Κατόπιν ἐπισκέφθηκε τὴν Σίφνο,  καὶ παρὰ τὶς παρακλήσεις 
τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐκτίμησαν τὸν ἐνάρετο τυφλὸ 
Γέροντα, ἔπειτα ἀπὸ λίγο διάστημα ἀσκήσεως καὶ κηρύγματος 
ἐκεῖ, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Πάρο. Καθὼς τὸ πλοῖο ποὺ τὸν μετέφερε 
στὸ νησί, βρέθηκε στὸ μέσον περίπου αὐτῆς τῆς θαλάσσιας 
διαδρομῆς, ἔπεσε σὲ μεγάλη θαλασσοταραχή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
κινδυνεύει νὰ καταποντισθεῖ ἀπὸ τὰ κύματα καὶ τὸν ἀέρα. Κατόπιν 
λοιπὸν πολλῶν καὶ ἐπιμόνων ἐκκλήσεων τῶν συνεπιβατῶν 
του μὰ καὶ ἑνὸς ἐκ τῶν Σιφνίων Ἱερέων ποὺ τὸν συνόδευαν, ὁ 
Ὅσιος Ἄνθιμος προσευχήθηκε μὲ δάκρυα στὴν Παναγία, τὴν 
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ὁποίαν ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖτο, καὶ ἡ θαλασσοταραχὴ σταμάτησε! 
Παρακάλεσε μάλιστα τοὺς παρισταμένους νὰ μὴν διαδώσουν τὸ 
θαῦμα, μὰ ἐκεῖνοι, μόλις ἔφθασαν στὴν Πάρο, τὸ διαφήμισαν 
παντοῦ. Τόσο αὐτό, ὅσο καὶ ἡ ὁσιακὴ ζωή του, διέδωσαν τὴν 
φήμη του καὶ στὰ γειτονικὰ νησιά.

Ἔτσι ὁ Ἐπίσκοπος Παροναξίας, τὸν προσκάλεσε νὰ κηρύξει 
καὶ στὴν Νάξο, ὅπου, ὑπακούοντας, μετέβη. Μεταξὺ δὲ τῶν 
Ναξίων ποὺ ἄκουσαν τὰ ζείδωρα λόγια του, ἦταν καὶ ὁ νεαρὸς 
τότε Νικόλαος Καλιβούρτζης, ὁ μετέπειτα Ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης. Ἀκολούθως μετέβη στὴν Ἴο γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ θείου 
λόγου, καὶ ἔπειτα ἀπὸ λίγο βρέθηκε προσκυνητὴς στοὺς Ἁγίους 
Τόπους, ὅπου μὲ θερμὰ δάκρυα στὰ ἄφωτα μάτια του, προσκύνησε 
τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ τὸν Ζωοπάροχο Γολγοθᾶ, ἐνῶ ἀπὸ τὰ ἐκεῖ 
περιώνυμα Μοναστήρια ἄντλησε μεγάλη παρηγοριὰ καὶ δύναμη 
γιὰ τὴν ἑπόμενη ἐργώδη προσπάθειά του. Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε ἡ 
πρώτη του ἱεραποστολικὴ περιοδεία.

Δεύτερη  ἱεραποστολικὴ περιοδεία

Ἐπιστρέφοντας πιθανότατα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους (1759), 
κατευθύνθηκε στὸ Καστελόριζο, ὅπου εἶχε τὸν πόθο νὰ ἱδρύσει τὸ 
πρῶτο του Μοναστήρι. Τὸ νησὶ ὅμως μαστιζόταν τότε ἀπὸ φοβερὴ 
λειψυδρία. Ὁ Ὅσιος προσευχήθηκε, καὶ οἱ καταρράκτες τοῦ 
οὐρανοῦ ἄνοιξαν, ἀφήνοντας ἐκστατικοὺς ὅλους τοὺς κατοίκους 
τῆς Μεγίστης Καστελορίζου. Οἱ εὐλαβεῖς αὐτοὶ ἄνθρωποι, εἰς 
ἔνδειξιν εὐχαριστίας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Του, 
συνέβαλαν ἀποφασιστικὰ στὸ κτίσιμο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στὸ ψηλότερο βουνὸ τοῦ νησιοῦ. Τὸ 1761 ἡ Μονὴ 
ἀνακηρύχθηκε Σταυροπηγιακή.

Ἀπὸ τὸ Καστελόριζο, καὶ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σίφνου 
Νικοδήμου, ὁ τυφλὸς Ἱεραπόστολος Ἄνθιμος, κατευθύνθηκε στὴν 
Ἀστυπάλαια, ὅπου διέμεινε ἐπὶ ἐννέα ἔτη. Ἡ ἀρετὴ καὶ εὐσέβεια 
τοῦ Ὁσίου μαγνήτισαν τοὺς νησιῶτες, οἱ ὁποῖοι τὸν περιέβαλαν μὲ 
σεβασμὸ καὶ ἀφοσίωση. Στὸ ἥσυχο αὐτὸ νησὶ τῆς Δωδεκανήσου, 
ὁ ἱερὸς Ἄνθιμος κατόπιν θείας ἀποκαλύψεως, ἀπεφάσισε τὸ 
κτίσιμο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας. Οἱ κάτοικοι 
χάρηκαν μὲ αὐτή του τὴν ἀπόφαση, μὰ τοῦ διευκρίνισαν πὼς δὲν 
ὑπῆρχαν τὰ ἀπαιτούμενα οἰκοδομικὰ ὑλικά. Ὁ Ὅσιος Γέρων δὲν 
ἀποθαρρύνθηκε. Εἰδοποίησε ἕναν εὐλαβῆ Χριστιανό, μέλος τῆς 
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οἰκογένειας Χουσουλίνη, νὰ παραχωρήσει τὰ κτήματά του ποὺ ἦταν 
κοντὰ στὸ χωριό, γιατὶ ἐκεῖ θὰ βρίσκονταν τὰ ἀπαιτούμενα ὑλικά. 
Ὁ ἄνθρωπος δέχθηκε εὐχαρίστως, ἄν καὶ ἤξερε πὼς στὰ κτήματά 
του  δὲν εἶχαν ὑπάρξει ποτὲ τέτοια ὑλικά. Λαμβάνοντας τὴν ἄδεια 
ὁ Ἅγιος, ὑπέδειξε στοὺς ἐργάτες νὰ σκάψουν σὲ συγκεκριμένο 
σημεῖο, ὅπου καὶ βρῆκαν ἄφθονα οἰκοδομικὰ ὑλικά, κατάλοιπα 
παλαιοῦ οἰκισμοῦ! Κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ μάλιστα, μαζὶ μὲ τὶς 
πέτρες, ἀνασύρθηκε κι ἕνα πιθάρι γεμᾶτο χρυσᾶ νομίσματα. Ὁ 

θεοφώτιστος Ἄνθιμος παρότρυνε τοὺς 
ἐργάτες νὰ μὴν ἀνακοινώσουν τὸ γεγονός, 
μήπως καὶ οἱ ἄπληστοι Τοῦρκοι παρέμβουν, 
καὶ ματαιώσουν τὴν ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς. Προσευχήθηκε στὴν συνέχεια, καὶ 
τὰ χρυσᾶ νομίσματα μεταβλήθηκαν σὲ ἕναν 
σωρὸ κάρβουνα, ἀποκαλύπτοντας ἐντελῶς 
τὸ πανοῦργο σχέδιο τοῦ διαβόλου. Ἡ 
Μονὴ τῆς Πορταΐτισσας θεμελιώθηκε, καὶ 
τὸ 1760 ἄρχισε  ἡ συστηματικὴ ἀνέγερσή 
της. Στὴν συνέχεια, ὁ θεῖος Ἄνθιμος 
περιῆλθε διάφορα μέρη τοῦ Ὀρθοδόξου 
Ἑλληνισμοῦ, πιθανῶς καὶ τοὺς Ἁγίους 

Τόπους γιὰ δεύτερη φορά, γιὰ νὰ συλλέξει χρήματα, ἄμφια, 
καθὼς καὶ ἱερὰ Σκεύη, ὥστε νὰ στολίσει τὸ Μοναστήρι του.

Τότε, μετέβη καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, ὅπου ζήτησε ἀπὸ γνωστό του Μοναχό, Ἁγιογράφο, 
νὰ ἱστορίσει ἕνα ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς 
Πορταΐτισσας. Ἐκεῖνος ὅμως ἀρνήθηκε, ἀφοῦ καὶ ἡ ὅρασή του, 
μὰ καὶ τὰ χέρια του εἶχαν ἐξασθενήσει, λόγῳ τοῦ προχωρημένου 
τῆς ἡλικίας του. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος ἐπέμενε, 
ὑπεχώρησε, καὶ ἀφοῦ καὶ οἱ δύο προσευχήθηκαν θερμὰ στὴν 
Θεοτόκο, ὥστε νὰ συνεργήσει καὶ Αὐτὴ στὸ ἐγχείρημα, ἔθεσαν 
μία κατάλληλη σανίδα κάτω ἀπὸ τὴν θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς 
Πορταΐτισσας, ἀγρύπνησαν προσευχόμενοι, καὶ τὸ πρωὶ μετὰ τὴν 
Θεία Λειτουργία, ὅλοι οἱ Μοναχοὶ μετέβησαν στὸ Παρεκκλήσιο 
τῆς Πορταϊτίσσης. Ἀνασύροντας τὴν σανίδα, εἶδαν, ἔκπληκτοι, 
ἀποτυπωμένη τὴν μορφὴ τῆς Θεομήτορος στὴν σανίδα! Ἔνδακρυς 
ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος καταφιλοῦσε τὴν θαυματοποίητη νέα Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας μας, ἔστω κι ἄν δὲν τὴν ἔβλεπε μὲ τοὺς αἰσθητοὺς 
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ὀφθαλμούς του. Ἡ δὲ μεταφορὰ τῆς νέας θαυματουργοῦ Εἰκόνος 
τῆς Παναγίας μας στὴν Μονή της στὴν Ἀστυπάλαια, ἦταν γιὰ τὸ 
νησί, Πάσχα Κυρίου!

Τὰ θαυμάσια ποὺ ἐπιτέλεσε ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος μὲ τὴν 
συνέργεια τῆς Θείας  Δυνάμεως, δὲν σταματοῦν ὅμως ἐδῶ. Στὸ 
βορειοανατολικὸ μέρος τοῦ νησιοῦ, ἐκεῖ ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη 
οἱ Ἀστυπαλιῶτες ἀποκαλοῦν τὸ σημεῖο «δρακοσπηλιά», φώλιαζε 
τότε ἕνα τρομερὸ φίδι, τὸ ὁποῖο φόβιζε τοὺς κατοίκους μὲ τὴν 
ὕπαρξή του, ὥστε ἡ γύρω περιοχὴ νὰ παραμένει ἀκατοίκητη 
καὶ ἀκαλλιέργητη. Ὁ Ἅγιος παρότρυνε τοὺς ντόπιους νὰ 
καλλιεργήσουν τὸ μέρος, μὰ ἐκεῖνοι δίσταζαν. Τότε ὁ Γέροντας, 
συνοδείᾳ μερικῶν πιστῶν, ἔφθασε σὲ ἕνα ὕψωμα, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ 
σπήλαιο τοῦ φιδιοῦ. Ζήτησε ἀπὸ τοὺς συνοδούς του νὰ φτιάξουν 
μία θημωνιὰ ἀπὸ ξύλα, καὶ νὰ τὸν ἀφήσουν γιὰ λίγο μόνο του. 
Ἐνῶ λοιπὸν αὐτὸς προσευχόταν, τὸ τεράστιο ἑρπετὸ βγῆκε ἀπὸ 
τὸ σπήλαιό του καὶ κατευθύνθηκε πρὸς τὸ σωρὸ τῶν ξύλων. 
Κουλουριάστηκε πάνω τους, καὶ ἐκεῖνα ὑπεχώρησαν ἀπὸ τὸ βάρος 
του! Ὁ Ὅσιος ὑπέδειξε τότε στοὺς νησιῶτες νὰ βάλουν φωτιὰ 
στὰ ξύλα, καὶ τὸ θηρίο κάηκε ἐκεῖ, χωρὶς καμία ἀντίσταση! Ἔτσι 
ἀπαλλάχθηκε ὁ τόπος ἀπὸ τὴν πολυετῆ ἐκείνη διαβολικὴ μάστιγα. 
Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος ἀποτελεῖ ἔκτοτε τὸν διώκτη καὶ τὸ φόβητρο τῶν 
φιδιῶν. Λέγεται δέ, πὼς στὸ σημεῖο ὅπου κάηκε τὸ τέρας ἐκεῖνο, 
δὲν φυτρώνουν χόρτα ἀκόμη καὶ σήμερα!

Ὁ μισόκαλος διάβολος φθόνησε δυστυχῶς τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου 
διὰ τοῦ πιστοῦ δούλου Του Ἀνθίμου. Ἔτσι, ὤθησε κάποιους 
Ἀστυπαλιῶτες νὰ συκοφαντήσουν τὸν Ἅγιο, γιὰ δῆθεν ἀθέμιτες 
σχέσεις μὲ Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆ Παναγίας Πορταϊτίσσης 
ποὺ εἶχε ἀνεγείρει. Στὴν δημόσια δίκη ποὺ ἀκολούθησε, 
ἀποκαλύφθηκε ἡ σκευωρία, καὶ οἱ ντόπιοι θαύμασαν γιὰ μία 
ἀκόμη φορὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ τυφλοῦ Ἱεραποστόλου. Ἐκεῖνος 
ὅμως κατόπιν προσευχῆς, ἀπεφάσισε νὰ φύγει ἀπὸ τὸ προσφιλές 
του νησί, καὶ νὰ κατευθυνθεῖ πρὸς τὴν γενέτειρά του Κεφαλλονιά, 
χάριν ἡσυχίας.

Τρίτη ἱεραποστολικὴ περιοδεία

Στὰ τέλη τοῦ 1768 φθάνει στὸ Ληξούρι, ὅπου τὸν ὑποδέχονται 
μὲ σεβασμὸ καὶ ἐνθουσιασμό. Κατευθύνεται στὴν Ἱ. Μονὴ τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς Λεπέδων, ὅπου σύμφωνα μὲ κάποιους 
βιογράφους του πιθανὸν καὶ νὰ ἐκάρη ὡς Μοναχός, τὴν ὁποία 
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καὶ βρίσκει ἐρειπωμένη, μετὰ τοὺς καταστροφικοὺς σεισμοὺς 
τοῦ 1766 καὶ 1767. Μὲ τὴν ἄδεια τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου 
Σωφρονίου, ὁ Ὅσιος ἀναλαμβάνει τὴν ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση τῆς 
Μονῆς. Οἱ 7 Μοναχὲς ποὺ συνόδευσαν τὸν Ἅγιο Γέροντα ἀπὸ τὰ 
Δωδεκάνησα, ἀπαρτίζουν τὸν πυρῆνα τῆς πρώτης Ἀδελφότητος 
τῆς Μονῆς. Σύντομα ὅμως ὁ ἀριθμός τους θὰ διπλασιαστεῖ! Ὅλοι 
οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τῆς Κεφαλλονιᾶς καὶ τῆς Ζακύνθου, τὴν 
ὁποία φαίνεται πὼς ὁ Ἅγιος ἐπισκεπτόταν συχνά, συμβάλλουν 
στὴν ἀνοικοδόμηση. Ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος παραδίδει μάλιστα 
στὴν νεοσύστατη Μονή, καὶ Μοναχικό Κανονισμό, γνωστὸ καὶ 
ὡς Διαθήκη τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου. Ἡ ζωή του καὶ ἐδῶ παρέμεινε 
ἀσκητική. Ὀλιγοφαγία, χαμευνία, καὶ ἀγρυπνία στόλιζαν τὸν βίο 
του.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, τὸ 1777, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, ἀφοῦ κήρυξε σὲ ἀρκετὰ χωριὰ τῆς Κεφαλλονιᾶς, 
ἐπισκέφθηκε καὶ τὴν Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου 
γνώρισε τὸν Ὅσιο Ἄνθιμο, γιὰ τὸν ὁποῖον εἶχε ἀκούσει πάμπολλα 
ὥς τότε!

Μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λεπέδων, 
ὁ τυφλὸς Ἱεραπόστολος Ἄνθιμος, ἐπισκέφθηκε τὰ Κύθηρα, 
τὴν Πελοπόννησο, τὴν Κρήτη, τὴν Σίφνο, εὐαγγελιζόμενος τὸν 
ὑπόδουλο Ὀρθόδοξο λαό, καὶ θαυματουργώντας κατὰ περίπτωση. 
Στὰ Σφακιὰ ἐπὶ παραδείγματι (1770), τρεῖς μάγοι ἀποπειράθηκαν 
νὰ τὸν δολοφονήσουν, ἐνῶ αὐτὸς κήρυττε στὰ πλήθη. Ὅταν ὅμως 
προσπάθησαν νὰ θέσουν σὲ ἐνέργεια τὸ πανοῦργο σχέδιό τους, 
διαπίστωσαν ἔντρομοι πὼς ἐνῶ ὁ Ὅσιος μιλοῦσε, ἀπὸ τὸ στόμα 
του ἔβγαιναν φλόγες! Ἔτσι παραιτήθηκαν τοῦ σχεδίου τους. Ἐκεῖ 
ἦταν ἐπίσης ποὺ ὁ Ἅγιος Γέροντας θεράπευσε μία τυφλὴ γυναίκα, 
ἔφερε μὲ τὴν προσευχή του βροχὴ σὲ ἄνυδρα χρόνια, καὶ ἄλλοτε, 
συνόδευσε μὲ σεισμὸ τὸ θεῖο κήρυγμά του!

Τὸ 1773 φρόντισε νὰ ἱδρυθεῖ ἕνα νέο Μοναστήρι, τῶν 
Γενεθλίων τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὰ Κύθηρα, ὅπου ἔφθασε 
παρακινημένος ἀπὸ θεία φώτιση. Τὰ χρήματα μάλιστα γιὰ τὸ 
κτίσιμο τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, τὰ πρόσφερε ἕνας εὐλαβὴς 
καπετάνιος, ἀφοῦ θαυματουργικὰ σώθηκε ἀπὸ τὴν τρικυμία, στὶς 
βορειο-ανατολικὲς ἀκτὲς τοῦ νησιοῦ.

Τὸ 1775, Ἰουλίου 10, ἀνακαίνισε καὶ ἀναδιοργάνωσε τὴν 
Γυναικεία Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς στὴν Σίκινο. Ἦταν 
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τὸ ἕκτο καὶ τελευταῖο Μοναστήρι ποὺ ἀνήγειρε ἤ ἀνακαίνισε ὁ 
τυφλὸς Ἱεραπόστολος τοῦ Αἰγαίου, χωρὶς ποτὲ νὰ τὰ ἔχει δεῖ 
μὲ τὰ σωματικά του μάτια! Πηγαίνοντας κάποτε στὴν Μάνη, 
προσκεκλημένος ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ κατοίκους, ἀφοῦ θαυματουργικὰ 
μετέστρεψε τὸν ληστρικὸ βίο χωρικῶν τῆς βορειοδυτικῆς 
Πελοποννήσου, ἔλαβε θεία πληροφορία πὼς ἐπίκειται ἡ ἀπὸ 
τοῦ κόσμου τούτου ἀναχώρησή του. Διέταξε τοὺς ναυτικοὺς νὰ 
ἐπιστρέψουν στὰ Λέπεδα, γιατὶ ἐκεῖ ἐπρόκειτο νά «ἀποθάνει». 

Πράγματι. Λίγο μετά, ἀσθένησε ἀπὸ ἴκτερο, ἔδωσε τὴν εὐχή του 
στοὺς Κεφαλλῆνες ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν, ἄφησε τὶς τελευταῖες 
παρακαταθῆκες του στὴν θλιμμένη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, καὶ 
στὶς 4 Σεπτεμβρίου τοῦ 1782, παρέδωσε τὴν ἁγία του ψυχὴ στὰ 
Χέρια τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, τὸν Ὁποῖον εὐαρέστησε μὲ τὴν 
ὁσιακή του πολιτεία!

Τὸ 1800 ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἱ. Μονῆς Λεπέδων, πατὴρ Ἰωάννης ὁ 
Λεπεδιώτης, πραγματοποίησε τὴν Ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν Λειψάνων 
τοῦ Ἁγίου, τὰ ὁποῖα εὑρέθησαν κροκοβαφῆ καὶ εὐωδιάζοντα. 
Πλήθη θαυμάτων ἐπιτελέσθηκαν τότε ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἄνθιμο. 
Σήμερα, ἀπὸ τὰ ἱερά του Λείψανα, σώζεται μόνον ὁ δεξιὸς 
πήχης του, ὁ ὁποῖος φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας 
Πορταϊτίσσης στὴν Ἀστυπάλαια, τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ὁ Πολιοῦχος 
καὶ Προστάτης.

Ἡ παρουσία ἑνὸς Ἁγίου στὸν ἁμαρτωλό μας κόσμο, εἶναι 
ἀσφαλῶς θεῖο δῶρο καὶ εὐλογία. Ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος, ὁ τυφλὸς 
Ἱεραπόστολος τοῦ Αἰγαίου, ἀποτέλεσε γιὰ τὸ σκλαβωμένο Γένος 
μας κατὰ τὸν 18ο αἰῶνα, βάλσαμο παρηγοριᾶς, ἐγερτήριο 
σάλπισμα ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἐθνικῆς ζωῆς, φάρο ἁγιασμοῦ σὲ 
ζοφώδη χρόνια, καὶ διηνεκῆ Πρεσβευτή μας πρὸς Κύριον, ἄχρι 
τερμάτων αἰῶνος.

Βλ. “Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ ἐκ Κεφαλληνίας, ὁ τυφλὸς Ἱεραπόστολος τοῦ Αἰγαίου” 
Ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος
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Ἡ ἐργασία εἶναι ἐντολὴ Θεοῦ, ἡ ὁποία δόθηκε ἤδη μέσα 
στὸν Παράδεισο στοὺς Πρωτοπλάστους, πρὶν ἀκόμη 

αὐτοὶ ἁμαρτήσουν. «Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν 
ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ Παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι 
αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γεν. β, 15). Μετὰ τὴν πτώσι βέβαια ἡ ἐργασία 
ἔγινε πιὸ σκληρὴ καὶ ἐπώδυνη, σύφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ «ἐν 
ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου» (Γέν. Γ, 19). Ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι πολὺ σαφὴς γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα καὶ 
χρησιμότητα τῆς ἐργασίας γράφοντας πρὸς τοὺς Θεσσαλονικεῖς 
«εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσσ. γ, 10). 

Ἡ ἐργασία, λοιπόν, εἶναι εὐλογία, πολλαπλῶς ὠφέλιμη καὶ 
στοιχειῶδες καθῆκον γιὰ τοὺς ὡρίμους καὶ ὑγιεῖς ἀνθρώπους. 
Στὴν πρᾶξι ὅμως γιὰ ἄλλους φαίνεται εὐχάριστη καὶ γιὰ ἄλλους 
ἔργον ἐπαχθές, σχεδὸν «ἀγγαρεία». Γιὰ τὴν ὀρθὴ ἐκτίμησί της τὸ 
βασικὸ εἶναι νὰ συλλάβουμε τὸ χριστιανικὸ μυστικὸ νόημά της.
    Ἡ ἐργασία εἶναι ἀπαραίτητη, διότι:
1)Ἐξασφαλίζει τὰ ἀπαραίτητα «πρὸς τὸ ζῆν». Οἱ Παροιμίες 
τοῦ Σολομῶντος γράφουν: «Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν 
πλησθήσεται ἄρτων, ὁ δὲ διώκων ἀνάπαυσιν (σχολήν) πλησθήσεται 
πενίας (κη, 19).  Ἡ δουλειὰ νικάει τὴ φτώχεια, λέει ὁ λαός, ἀρκεῖ 
νὰ εἶναι τίμια. Τότε, ὁποιαδήποτε κι’ ἂν εἶναι αὐτή, δὲν εἶναι 
«ντροπή». Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴν εἶχε διακηρύξει ἤδη ὁ Ἡσίοδος 
(8ον π.Χ. αἰῶνα) γράφοντας: «Ἔργον οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δὲ 
τοὔνειδος», δηλ. καμμιὰ δουλειὰ δὲν εἶναι ντροπή, τὸ νὰ μὴν 
ἐργάζεται κανεὶς (καίτοι ὑπάρχει δουλειά), αὐτὸ εἶναι ντροπή.

Μιὰ ἑλληνικὴ παροιμία λέει: «Ὅποιος δουλεύει δὲν πεινάει, 
κι’ ἂν πεινάση δὲν πεθαίνει». Ὁ «δουλευτάρης» ἄνθρωπος εἶναι 
ὁ τελευταῖος ποὺ θὰ πεινάση σὲ δύσκολες συνθῆκες. Σὲ ὁμαλὲς 
ὅμως θὰ ζήση καὶ θὰ γίνη καὶ νοικοκύρης.
    2) Σ’ ἕνα συνεργεῖο ὅπου ἔσπαζαν πέτρες καὶ ἔκαναν χαλίκι, 
(δὲν ὑπῆρχαν ἀκόμη τὰ μηχανήματα), ἐπῆγε ἕνας δημοσιογράφος 
καὶ πλησίασε τοὺς ἐργάτες, γιὰ νὰ συγκεντρώση διάφορες 
πληροφορίες. Ἐρώτησε τὸν πρῶτο ἐργάτη: «Τὶ κάνεις ἐδῶ;» 
Ἐκεῖνος κατσουφιασμένος, κουρασμένος καὶ ἄκεφος ἀπάντησε: 

Τὸ Πνευματικὸ νόημα τῆς ἐργασίας
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«Τὶ νὰ κάνω; Αὐτὴ ἦταν ἡ μοῖρα μου. Μέσ’ στὸν ἥλιο παλεύω μὲ 
τὶς πέτρες. Βαρέθηκα τὸν ἑαυτό μου. Σκληρὴ καὶ ἀνιαρὴ δουλειά. 
Δὲν μοῦ δίνει καμμιὰ χαρά». Ὁ δημοσιογράφος προχώρησε καὶ σ’ 
ἄλλον ἐργάτη, ποὺ ἔκανε τὴν ἴδια δουλειά, καὶ ἀπηύθυνε τὴν ἴδια 
ἐρώτησι: «Αἴ, δουλεύω, δόξα τῷ Θεῷ. Κερδίζω τὸ ψωμί μου καὶ 
τῆς οἰκογενείας μου».   Σκέφθηκε ὅτι μὲ τὴ σκληρὴ ἔστω δουλειὰ 
συντηρεῖ τὰ οἰκεῖα του πρόσωπα.
   Προχώρησε ὁ δημοσιογράφος καὶ ἔκανε σ’ ἕνα τρίτο τὴν ἴδια 
ἐρώτησι. Ἐκεῖνος μὲ συγκίνησι καὶ ἐνθουσιασμὸ εἶπε: «Ἐγώ, 
κτίζω Ἐκκλησία» καὶ μὲ μιὰ ζωντανὴ ἐκφραστικότητα πέταξε μὲ τὴ 
φαντασία του στὸ μέλλον καὶ περιέγραφε πῶς θὰ ἦταν ἡ Ἐκκλησία 
τελειωμένη. «Θὰ ἔρχωνται οἱ ἄνθρωποι νὰ προσεύχωνται, θὰ 
δοξολογοῦν τὸν Πλάστη, θὰ λένε τὸν πόνο τους, θὰ ζητοῦν 
βοήθεια. Εἶμαι εὐχαριστημένος ποὺ γίνομαι συνεργὸς σ’ ἕνα 
τέτοιο ἔργο, ποὺ θὰ ἀνακουφίση ἀνθρώπους».

Καὶ οἱ τρεῖς ἔκαναν τὴν ἴδια ἐργασία. Ἀλλ’ ὅμως μὲ ἄλλο 
πνεῦμα ἐργαζόταν ὁ καθένας καὶ ἄλλο νόημα εἶχε ἡ δουλειά του. 
Ὁ πρῶτος βρίσκεται χαμηλά, εἶναι κυριευμένος ἀπὸ τὴ μονοτονία 
τῆς δουλειᾶς καὶ δὲν αἰσθάνεται καμμιὰ ἱκανοποίησι ἀπὸ αὐτήν. 
Ὁ δεύτερος σηκώνεται ψηλότερα καὶ ἀπὸ τὴν ὕλη φθάνει στὰ 
ἀγαπητά του πρόσωπα καὶ χαίρεται. Ὁ τρίτος ξεπερνᾶ τὰ ὑλικὰ 
ὅρια, ἀτενίζει τὴ μυστικὴ ἔννοια τῆς ἐργασίας καὶ ὑψώνεται πρὸς τὴ 
σφαῖρα τῆς τελειότητος. Συλλαμβάνει τὸ πνευματικὸ περιεχόμενο 
τῆς ἐργασίας. 

3) Σ’ ἕνα σιδηροδρομικὸ σταθμὸ εἶχαν ξεφορτώσει ἀρκετοὺς 
σωλῆνες, ποὺ προορίζονταν γιὰ ἕνα χωριό. Οἱ ἐργάτες τοῦ 
σταθμοῦ θὰ τοὺς φόρτωναν σ’ ἕνα μεγάλο φορτηγὸ αὐτοκίνητο, 
γιὰ νὰ πᾶνε στὸν προορισμό τους. Ἦσαν ὅμως κουρασμένοι καὶ 
δυσανασχετοῦσαν γιὰ τὴ βαρειὰ δουλειά. Ἐκεῖ κοντὰ ἦταν κι’ ὁ 
παπᾶς τῆς Ἐνορίας. Τρέχει κοντά τους καὶ φωνάζει: «Κουράγιο, 
παιδιά, οἱ σωλῆνες αὐτοὶ προορίζονται γιὰ ἕνα ὀρεινὸ χωριό, 
ποὺ δὲν ἔχει νερό. Ἀπὸ ἕνα μακρυνὸ μέρος θὰ μεταφέρουν μ’ 
αὐτοὺς τοὺς σωλῆνες νερὸ στὸ χωριό. Πόσο οἱ κάτοικοι θὰ μᾶς 
εὐγνωμονοῦν. Πόσες γενεὲς θὰ δροσίζωνται μὲ τὴ σημερινή μας 
ἐργασία. Ἂς κουρασθοῦμε λίγο, γιὰ νὰ κάνουμε ἕνα καλό».

Καὶ πρῶτος ὁ παπᾶς πιάνει ἕνα σωλῆνα. Τὸν ἀκολούθησαν κι’ 
οἱ ἐργάτες μὲ προθυμία. Σὲ λίγη ὥρα ἡ δουλειὰ εἶχε τελειώσει.
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Ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅτι μὲ τὴν ἐργασία μας βοηθοῦμε 
τοὺς συνανθρώπους μας. 

Καὶ αὐτὴ ἡ ἀλληλοεξυπηρέτησι καλλιεργεῖ τὴν κοινωνικότητα. 
Ὁ ἄνθρωπος παραμερίζει τὸν ἐγωϊσμό του καὶ σκέπτεται τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ εἶναι δίπλα του. Ἀναπτύσσεται ἔτσι τὸ κοινωνικὸ 
πνεῦμα ποὺ συγκροτεῖ καὶ συγκρατεῖ τὴν κοινωνία, καὶ τὰ μέλη της 
εἶναι ὅλα εὐχαριστημένα. 

Πολλοὶ νέοι ποὺ εἶναι ἄνεργοι, γιατὶ δὲν βρίσκουν ἐργασία, 
δὲν στενοχωροῦνται μόνον ποὺ δὲν βγάζουν ἕνα μισθὸ νὰ ζήσουν, 
ἀλλὰ ὑποφέρουν ἐσωτερικά, γιατὶ νοιώθουν ἄχρηστοι γιὰ τὴν 
κοινωνία, δὲν παίζουν κανένα ρόλο σ’ αὐτήν, δὲν δημιουργοῦν 
τίποτε. Αὐτὸ γιὰ τοὺς φιλότιμους νέους. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ 
«τεμπέληδες», ποὺ εἶναι τὰ πραγματικὰ παράσιτά της.

Ὑπῆρξαν ἀρκετοὶ πλούσιοι, ποὺ ξεκίνησαν φτωχὰ παιδιὰ ἀπ’ 
τὸ χωριό, πρόκοψαν καὶ δημιούργησαν χάρις στὴν ἐργατικότητα 
καὶ ἐντιμότητά τους. Συγχρόνως προσέφεραν καὶ στὴν κοινωνία, 
ἔγιναν εὐεργέται. Γέρασαν, κι’ ἀκόμη ἀγωνίζονται μὲ τὸ διαφέρον 
τους, μὲ τὶς συμβουλές τους, μὲ τήν «ἔγνοιά» τους. Ἡ ἐργασία γι’ 
αὐτοὺς ἦταν μία ἀποστολή. Ὄχι ἁπλῶς ἕνα βιοποριστικὸ μέσο. 

4) Ἡ μὴ ἐργασία ὁδηγεῖ σὲ πολλὰ πάθη (Κάποιος ἔλεγε, ἂν 
δὲν ἔχης δουλειά, θὰ σοῦ βρῆ ὁ διάβολος δουλειά). Ἕνα ἀπὸ 
αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ ἀκηδία, δηλ. ἡ ἀμέλεια, ἡ πλῆξι, ἡ ἀτονία, ὁ 
πνευματικὸς ὕπνος. Ὁμιλώντας γι’ αὐτὴν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
γράφει πρὸς τοὺς Θεσσαλονικεῖς (Β΄γ, 6-12) τὰ ἑξῆς:

Ἐκείνους ποὺ δὲν ἐργάζονται τοὺς ὀνομάζει ἀτάκτους, 
φανερώνοντας μὲ μιὰ λέξι τὴν ἀρρώστια τους. Γιατὶ ὁ ἄτακτος 
εἶναι καὶ ἀνευλαβὴς καὶ αὐθάδης στὰ λόγια καὶ πρόχειρος στὶς 
κατηγορίες καὶ δοῦλος τῆς ἀκηδίας καὶ φιλοκερδὴς καὶ φιλόνεικος 
καὶ ἀσυνεπὴς στοὺς λόγους του καὶ εὔκολα δίνει ψεύτικους ὅρκους. 
Μὲ τὴ φράσι «καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσι ποὺ παραλάβατε 
ἀπὸ μᾶς» φανερώνει ὅτι «οἱ ἄτακτοι» αὐτοὶ εἶναι ὑπερήφανοι καὶ 
καταφρονητικοὶ καὶ ἀκυρώνουν τὶς ἀποστολικὲς παραδόσεις. 

Μετὰ λέει: «Δὲν πήραμε τὸ φαγητό μας δωρεὰν ἀπὸ κανένα, 
ἀλλὰ ἐργαζόμαστε νύχτα καὶ ἡμέρα μὲ κόπο καὶ μόχθο». Ὁ 
διδάσκαλος τῶν Ἐθνῶν, ποὺ ἀνέβηκε μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, ὁ 
κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου ἐργάζεται καὶ ὁ ἴδιος νύχτα καὶ ἡμέρα μὲ 
κόπο καὶ μόχθο, γιὰ νὰ μὴν ἐπιβαρύνη κανένα.

Ἔπειτα, γιὰ νὰ δείξη πιὸ καθαρὰ τὴ βλάβη ποὺ φέρνει ἡ 
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ἀργία, καταλήγει: «Μερικοὶ δὲν ἐργάζονται καθόλου, ἀλλὰ 
περιεργάζονται». Γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀργία γεννιέται ἡ περιέργεια, ἀπὸ 
τὴν περιέργεια ἡ ἀταξία καὶ ἀπὸ τὴν ἀταξία κάθε κακία. Γιὰ τὴ 
θεραπεία ὅλων αὐτῶν συμπληρώνει: «Πρέπει νὰ ἐργάζωνται 
ἥσυχα γιὰ νὰ κερδίζουν τὸ ψωμί τους». 

Καὶ γιὰ νὰ τοὺς ἐπιπλήξη περισσότερο, προσθέτει: «Ὅποιος 
δὲν θέλει νὰ ἐργάζεται, δὲν πρέπει οὔτε νὰ τρώη».

5) Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος γράφει: «Ἂν διαπρέψαμε 
σὲ μιὰ διακονία θείων πραγμάτων καὶ μᾶς ἀναθέσουν μιὰ ἄλλη 
διακονία ἢ ἐργασία ἢ πράξι, ἂς μὴ φέρουμε ἀντίρρησι. Γιατὶ ὁ 
Θεὸς δὲν θέλει οὔτε ἀργοὶ νὰ εἴμαστε, οὔτε στὴν ἴδια ἐργασία 
ποὺ ἀρχίσαμε νὰ μείνουμε ἕως τὸ τέλος. Ἀλλὰ νὰ προοδεύουμε 
καὶ νὰ εἴμαστε ἀεικίνητοι, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε κάτι ἀνώτερο, γιὰ νὰ 
συμμορφωνόμαστε μὲ τὸ θεῖο θέλημα καὶ ὄχι μὲ τὸ δικό μας».

Καὶ συνεχίζει: «Νὰ κοπιάζης ὅσο μπορεῖς. Ἀλλὰ μὴν παραμελῆς 
τὴν προσευχὴ μὲ κατάνυξι καὶ προσοχή. Μὴ βάλης στὸ νοῦ σου 
ὅτι σήμερα κοπίασα πάρα πολὺ κι’ ἂς ἀφαιρέσω κάτι ἀπὸ τὴν 
προσευχὴ ἐξ αἰτίας τοῦ σωματικοῦ κόπου. Γιατὶ σοῦ λέω ὅτι, ὅσο 
κι’ ἄν βιάση κανεὶς τὸν ἑαυτό του στὴ διακονία, ἂν στερηθῆ τὴν 
προσευχή, κάτι μεγάλο ἔχασε».

Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο ἐφιστᾷ τὴν προσοχὴ στὸ ἑξῆς: «Κάθε 
ἐργασία σωματικὴ ἢ πνευματική, ποὺ δὲν ἔχει κόπο ἢ πόνο, ποτὲ 
δὲν φέρνει καρπὸ σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἐξασκεῖ. Καὶ ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ κατακτᾶται μὲ τὴ βία καὶ τὴν ἁρπάζουν ὅσοι ἀσκοῦν βία στὸν 
ἑαυτό τους, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος» (Ματθ. ια, 12). Καὶ βία ἐννοοῦσε 
τὴν κοπιαστικὴ αἴσθησι τοῦ σώματος σὲ ὅλα. 

Ἐπειδὴ πολλοὶ ἐργάσθηκαν πολλὰ χρόνια χωρὶς κόπο καὶ 
δὲν κατέβαλαν τοὺς κόπους φιλόπονα καὶ μὲ φλογερὴ καρδιακὴ 
προθυμία, γι’ αὐτὸ εἶναι ἄδειοι ἀπὸ καθαρότητα καὶ ἀμέτοχοι 
Ἁγίου Πνεύματος. Γιατὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐργάζονται μὲ ἀμέλεια καὶ 
χαύνωσι, ἴσως κοπιάζουν πολὺ κατὰ τὴ γνώμη τους. Δὲν συνάγουν 
ὅμως καρπό, γιατὶ κατὰ βάθος δὲν ἔνιωσαν πόνο. Ὅπως λέει ἕνας 
Πατήρ «ἂν ὅλες οἱ ἐκδηλώσες τῆς ἀσκήσεώς μας εἶναι σπουδαῖες, 
ἡ καρδία μας ὅμως δὲν εἶναι γεμάτη ὀδύνη, ὅλες αὐτὲς εἶναι νόθες 
καὶ ἄχρηστες».

6) Οἱ ἅγιοι Κάλλιστος καὶ Ἰγνάτιος (Ξανθόπουλοι) παρατηροῦν: 
«Ἡ μετρημένη καὶ κοπιαστικὴ ἐργασία εἶναι ἀνεκτίμητη. Ἡ 
ἐλάττωσί της πληθαίνει τὴν ἡδονή, ἐνῶ ἡ ὑπερβολὴ τὴ διάχυσι». 
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Γιατὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος γράφει: «Μὴν ἔχης ὅλη σου τὴν ἐπιμέλεια 
στὴ σάρκα, ἀλλὰ ὅρισέ της τὴν ἄσκησι ποὺ ἀντέχει, καὶ στρέψε 
ὅλο τὸ νοῦ σου στὸ ἐσωτερικό σου. Γιατὶ ἡ σωματικὴ γύμνασι λίγο 
ὠφελεῖ, ἐνῶ ἡ εὐσέβεια εἶναι ὠφέλιμη σὲ ὅλα» (Α΄ Τιμοθ. δ, 8). 

Ἂν ὅμως ἡ σάρκα τραβᾶ τὴ ζυγαριὰ πρὸς τὸ μέρος της καὶ 
τυραννεῖ καὶ βαραίνει καὶ σέρνει τὴν ψυχὴ σὲ ἄτακτες καὶ 
ψυχοφθόρες τάσεις καὶ κινήσεις, τότε βάλε της τὸ χαλινάρι 
τῆς ἐγκράτειας καὶ νέκρωσέ την, μέχρις ὅτου γίνη εὐπειθὴς καὶ 
ὑποταχθῆ στὸ ἀνώτερο, ποὺ εἶναι ἡ ψυχή. Ἔχε  στὸ νοῦ σου 
τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Παύλου: «Ὅσο ὁ ἐξωτερικὸς ἄνθρωπος 
φθείρεται, τόσο ὁ ἐσωτερικὸς ἀνανεώνεται ἡμέρα μὲ τὴ μέρα» (Β΄ 
Κορ. δ, 16). 

Ἐπίσης καὶ τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ: «Ἄφησε καλύτερα νὰ πεθάνης 
στοὺς ἀγῶνες, παρὰ νὰ ζῆς μὲ ἀμέλεια. Δὲν εἶναι μάρτυρες μόνον 
ἐκεῖνοι ποὺ δέχθηκαν τὸ θάνατο γιὰ τὴν Πίστι στὸ Χριστό, ἀλλὰ 
κι’ ἐκεῖνοι ποὺ πεθαίνουν γιὰ τὴν τήρησι τῶν ἐντολῶν Του. Καὶ γιὰ 
μᾶς εἶναι καλύτερο νὰ πεθάνουμε ἀγωνιζόμενοι παρὰ νὰ ζήσουμε 
στὴν ἁμαρτία». 

      
  
Βλ. “ Κηρύγματα Ἀληθείας καὶ Ζωῆς”  Τόμ. Θ΄σελ. 227 
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Τὴν Κυριακὴ 9 (22)-9-2019 Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ πανηγύριζε ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μονὴ τῶν 

Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ἐπὶ τῇ ἐπαιτείῳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ 
ὁμωνύμου ἱεροῦ Ναοῦ. 

Τὴν Πανηγυρικὴν 
Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε 
ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς 
Ἐκκλησίας μας 
κ.κ. Καλλίνικος καὶ 
ἔλαβαν μέρος ὁ 
προϊστάμενος αὐτῆς 
Ἀρχιμ/της Γρηγόριος 
καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος 

π. Δαμιανὸς ἀδερφὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου Ἀθικίων Κορίνθου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ εὐλόγησις τῶν 
ἄρτων καὶ ἡ καθιερωμένη 
λειτάνευσις τῆς εἰκόνας 
τῶν Ἁγίων προστατῶν 
μας πέριξ τοῦ χώρου τῆς 
Ι. Μονῆς.

Τέλος μετὰ τὴν 
διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου 
παρετέθη πλουσία 
τράπεζα εἰς ὅλους τοὺς 
πολυπληθεῖς προσκυνητὰς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
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Κάποτε ἕνας μοναχὸς ἦταν ἀρχοντάρης σ’  ἕνα Μοναστήρι τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. (Ἀρχοντάρης εἶναι αὐτὸς ποὺ φροντίζει γιὰ 

τοὺς ξένους, ἑτοιμάζει τὰ δωμάτια, προσφέρει τὸν καφὲ καὶ τὸ 
κέρασμα. Εἶναι ἕνα πολὺ κουραστικὸ διακόνημα, ἰδίως στὸ Ἅγιον 
Ὄρος, ποὺ οἱ προσκυνητὲς κάθε μέρα εἶναι πάρα πολλοί.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἀρχοντάρης εἶχε κουρασθεῖ πολὺ ἀπὸ τὸ 
διακόνημά του, τὸ ὁποῖο ἐκτελοῦσε πέντε χρόνια συνέχεια, καὶ 
ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο νὰ τὸν ἀντικαταστήση.

-- Κάνε ὑπομονή, τοῦ ἀπάντησε, καὶ θὰ φιλοξενήσης καὶ 
Ἀγγέλους! 

-- Νά ’ναι εὐλογημένο, ἀπάντησε ὁ μοναχός. 
Ὕστερα ἀπὸ λίγο καιρό, ἕνα βραδάκι, ἀφοῦ εἶχαν κλείσει οἱ 

πόρτες τῆς Μονῆς, ὅπως ἦταν κατάκοπος, κάθισε στὸ ἀρχονταρίκι 
λίγο, ἄνοιξε τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἄρχισε νὰ διαβάζη. Βλέπει 
λοιπὸν ξαφνικὰ νὰ μπαίνη ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ ἀρχονταρικιοῦ ἕνας 
ὡραιότατος νέος, ντυμένος στὰ λευκά.

-- Εὐλογεῖτε, πάτερ μου, τοῦ λέει. Ὧ, τὶ διαβάζετε, τὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ Οὐρανοῦ; Εἶστε μακάριος!

Καὶ πρὶν προλάβει νὰ ἀπαντήση ὁ ἀρχοντάρης, γιατὶ τὰ εἶχε 
χαμένα, συνέχισε ὁ νέος:

--  Ὧ, μὲ συγχωρεῖτε ποὺ σᾶς διακόπτω, ἀλλὰ εἶμαι πολὺ 
πεινασμένος. 

Κατάπληκτος ὁ ἀρχοντάρης ἀλλὰ πολὺ εὐγενικά, εἶπε:
--  Ὁρῖστε, ὁρῖστε, καθῆστε νὰ σᾶς ἑτοιμάσω κάτι. Πῶς 

λέγεσθε;
--  Μιχάλης, ἀπαντᾶ ο νέος.
Γρήγορα-γρήγορα λοιπόν, ὁλοπρόθυμα, ἄρχισε μὲ ζῆλο νὰ 

ἑτοιμάζη τὸ τραπέζι, γιὰ νὰ φάη ὁ νέος, ποὺ ἦρθε στὰ λευκὰ 
ντυμένος. Ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν τὸ πολυκατάλαβε, ὕστερα ἄρχισε 
νὰ τοῦ κάνη ἐντύπωσι τὸ πῶς ἦταν ντυμένος. 

--  Ὅσο ἐσεῖς θὰ τρῶτε, τοῦ λέγει, ἐγὼ θὰ σᾶς ἑτοιμάσω καὶ τὸ 
κελλάκι σας καὶ θὰ σᾶς φέρω καὶ λίγη σαλάτα.
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Πηγαίνοντας ὅμως νὰ πάρη τὸ πιάτο μὲ τὴ σαλάτα, ἀπὸ ἔνστικτο 
γύρισε τὸ κεφάλι του πίσω, γιὰ νὰ ξανακοιτάξη αὐτὸν τὸν νέο, 
ποὺ τοῦ ἔκανε τόση κατάπληξι. Ὁ ὡραιότατος ἐκεῖνος νέος εἶχε 
ἐξαφανισθεῖ! 

Ὁπωσδήποτε ἦταν ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ!
Ἀπὸ τότε ἡ προθυμία του γιὰ φιλοξενία εἶχε μεγαλώσει. Θυμόταν 

τὸ γεγονὸς μὲ συγκίνησι. Πρόκειται γιὰ τὸν παπα-Φιλάρετο, τὸν 
μετέπειτα Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου. 

* * * * * * * * * * * *

Ἕνας συγγραφέας, σὲ κάποια ἐπίσκεψί του στὸν Πανάγιο 
Τάφο στὰ Ἱεροσόλυμα, ἐγνώρισε ἕναν Ἁγιοταφίτη μοναχό. 

Ὁ μοναχὸς λοιπὸν αὐτὸς ἀναφερόμενος στοὺς γονεῖς του εἶπε τὰ 
ἑξῆς. 

“Ὁ πατέρας μου ἦταν φτωχός, ἀλλὰ πολὺ εὐσεβής. Ὅταν 
ἐπρόκειτο νὰ γίνη λειτουργία, περίμενε τὸν παπᾶ στὴν πόρτα τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἐνῶ ἡ μητέρα μου δὲν ἦταν ἀσεβής, σπανίως ὅμως 
ἐκκλησιάζετο. Προτιμοῦσε τὴν Κυριακὴ νὰ καθήση στὸ σπίτι, νὰ 
μαγειρέψη γιὰ τὴν οἰκογένεια, νὰ κάνη τὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ, 
παρὰ νὰ πηγαίνη στὴν Ἐκκλησία.

Ὅταν ἐκοιμήθησαν οἱ δυὸ γονεῖς μου, εἶδα, λέγει ὁ μοναχός, 
καὶ τοὺς δύο στὸν ὕπνο μου· καὶ ὁ μὲν πατέρας μου βρισκόταν σ’ 
ἕνα ὡραιότατο, πανευφρόσυνο περιβόλι κι ἐκεῖ ἀπελάμβανε τὴν 
εὐτυχία τοῦ Παραδείσου, ἡ δὲ μητέρα μου μὲ μεγάλο πόνο μοῦ 
ἔλεγε: “Δός μου, παιδάκι μου, κι ἐμένα, νὰ φάω λίγο ἀπὸ τὸ πιάτο 
σου! Πεινῶ!”

Τὴν ἄλλη ἡμέρα, ὅταν ξύπνησα, σκέφθηκα: Ἀφοῦ εἶναι 
πεθαμένη ἡ μητέρα μου, τὶ εἴδους φαγητὸ μπορεῖ νὰ ἐπιθυμῆ; 
Ἀσφαλῶς, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πνευματικὴ τροφή.

Χωρὶς κανένα δισταγμὸ πῆγα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Σάββα καὶ ἔδωσα τὰ ἀπαραίτητα, μὲ τὴν παράκλησι νὰ κάνουν 
ἕνα Σαρανταλείτουργο στὸ ὄνομα τῆς μητέρας μου, μὲ σκοπὸ νὰ 
τὴν ὑψώση λιγάκι ὁ Θεός, γιὰ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν πατέρα μου, νὰ 
χαίρωνται καὶ νὰ συνευφραίνονται στὸ κάλλος τοῦ Παραδείσου.

Πρὶν ὅμως τελειώσει τὸ Σαρανταλείτουργο, στὴ μέση περίπου, 
εἶδα στὸν ὕπνο μου τὸν πατέρα μου νὰ μοῦ λέγη μὲ σκυθρωπὸ 
ὕφος:

--  Γιατὶ μοῦ ἀφήρεσες τὴν μερίδα μου;
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Σᾶς βεβαιῶ, εἶπε ὁ μοναχός, ὅτι «κοκκάλωσα»! Δὲν ἤξερα τὶ νὰ 
ἀπαντήσω! 

Τὴν ἄλλη ἡμέρα παρήγγειλα νὰ προστεθῆ ἀμέσως καὶ τὸ 
ὄνομα τοῦ πατέρα μου στὸ Σαρανταλείτουργο καὶ μόλις τελείωσε 
ἔκανα κι ἕνα δεύτερο καὶ γιὰ τοὺς δυὸ γονεῖς μου. Κατόπιν τοὺς 
ξαναεῖδα νὰ εἶναι ἀναπαυμένοι καὶ εὐχαριστημένοι, χωρὶς πλέον 
νὰ μοῦ παραπονοῦνται.

Ἕκτοτε, πέρασαν πάρα πολλὰ χρόνια, περισσότερα ἀπὸ 
εἴκοσι, κάνω συνέχεια Μνημόσυνα ὑπὲρ αὐτῶν καὶ κάθε χρόνο 
ἀπὸ ἕνα Σαρανταλείτουργο, γιὰ νὰ ἔχουν περισσότερη ἀνάπαυσι 
ἐν Κυρίῳ”. 

* * * * * * * * * * * * 

Πρὸ ἐτῶν, ἕνας νεαρὸς ἱερεύς μοῦ διηγήθηκε τὰ ἑξῆς 
τρομερά:

“Ἡ μητέρα μου, ποὺ δὲν ἤθελε ὁ γυιός της νὰ γίνη παπᾶς, στὸν 
τρίτο χρόνο ἀπὸ τὴ χειροτονία του, πέθανε. Στὸν θάνατό της, ὡς 
ἱερεὺς ἐγὼ ὁ γυιός της, δὲν εἶχα δώσει μεγάλη σημασία. Ἔκανα 
ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα καὶ τίποτα περισσότερο ἀπ’ αὐτό. 

Ἕνα ἀπογευματάκι, πρὸς τὸ σούρουπο, περνοῦσα ἔξω ἀπὸ 
τὸ Κοιμητήριο. Σκέφθηκα λιοπόν: Δὲν πάω νὰ τῆς ἀνάψω τὸ 
καντηλάκι; Πράγματι τὸ ἄναψα καὶ κάθησα σὲ μιὰ πέτρα. Δὲν εἶχα 
μαζί μου ὅμως πετραχῆλι κι ἔτσι δὲν τῆς διάβασα Τρισάγιο.

Σὰν νὰ ζαλίστηκα ὅμως λίγο καὶ ξαφνικὰ νόμισα ὅτι ἄρχισαν νὰ 
ἀνοίγουν οἱ τάφοι, νὰ σηκώνωνται τὰ νεκρὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων 
καὶ νὰ φωνάζουν!...

--  ΒΟΗΘΕΙΑ! ΒΟΗΘΕΙΑ,  Ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου, βοήθεια…, 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, βοήθεια!... Λειτουργίες, προσευχές, 
Μνημόσυνα, Τρισάγια… ΒΟΗΘΕΙΑΑΑ, Χριστιανοί!!!

Σὲ λίγο τρομαγμένος βλέπω τὴν μάνα μου:
--  ΒΟΗΘΕΙΑ, γυιέ μου, μοῦ εἶπε, βοήθεια! Βοήθεια, τώρα 

ποὺ εἶσαι παπᾶς, βοήθεια γιὰ ὅλους, βοήθεια, βοήθεια!!!...
Καὶ ἔπεσε ἐπάνω μου σπαράζοντας ἀπὸ κραυγὲς ἀπελπισίας, 

ζητῶντας βοήθεια γιὰ τὴν ψυχή της.
Τότε συνῆλθα τρομαγμένος… Εἶχε πλέον βραδυάσει… Ἔφυγα 

τρέχοντας… σχίσθηκαν καὶ τὰ ράσα μου… καὶ ἀπὸ τὴν τρομάρα 
μου ὅλη τὴ νύχτα δὲν κοιμήθηκα.

Τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸ πρωῒ εἶπα στὴν πρεσβυτέρα μου: “Κοίταξε 
νὰ δῆς. Γιὰ τρία χρόνια θὰ λειτουργῶ κάθε μέρα, ἀκόμα καὶ τὶς 
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Σαρακοστές, γιὰ τὴ μάνα μου, γιὰ ὅλους τοὺς πεθαμένους, γιὰ 
ὅσους εἶναι γραμμένοι ἐκεῖ, στὸ Κοιμητήριο, καὶ γιὰ ὅσα ὀνόματα 
κεκοιμημένων θὰ μοῦ δίνουν ἀπὸ ’δῶ καὶ πέρα”. 

Ἔκανα χίλιες ἑκατὸ Λειτουργίες συνεχῶς, χωρὶς διακοπή! 
Χίλια ἑκατὸ Μνημόσυνα μὲ κόλλυβα, μὲ Τρισάγια, μὲ ὅ,τι ἔπρεπε˙ 
κάθε μέρα! 

Πολλὲς φορὲς τὶς νύχτες ἔβλεπα τὶς ψυχὲς νὰ μοῦ λένε 
“εὐχαριστῶ”, ἄλλες γιατὶ ξεδίψασαν, ἄλλες γιατὶ δροσίστηκαν, 
ἄλλες γιατὶ χόρτασαν, ἄλλες γιατὶ ζεστάθηκαν μέσα στὶς παγωνιές! 
“Εὐχαριστῶ, ζεστάθηκα, παπᾶ μου”, μοῦ ἔλεγαν, “κρύωνα, 
ζεστάθηκα, σ’εὐχαριστῶ”. Ἄλλες μὲ εὐχαριστοῦσαν, γιατὶ εἶδαν 
λίγο φῶς καὶ ἄλλες κρατοῦσαν ψωμάκια στὰ χέρια…”.

Γιὰ σκεφθῆτε… Φωνάζουν οἱ ψυχὲς ΒΟΗΘΕΙΑ! ἡ μάνα 
μου, ὁ πατέρας μου, ἡ μάνα σου, ὁ πατέρας σου, ὁ ἀδελφός 
σου, ἡ γιαγιά σου, ὁ παπποῦς σου…, φωνάζουν ΒΟΗΘΕΙΑ! 
Τὶ κάνουμε ὅλοι μας γι’ αὐτούς; Ὁ ἐκκλησιασμὸς στὸν Ναὸ 
πολλὲς φορὲς μᾶς κάνει νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς προσφιλεῖς μας 
νεκρούς.

* * * * * * * * * * * *

Κάποιον ἀσθενῆ, ποὺ ἦταν μεγάλος στὸ ὄνομα, μὲ ἐξουσία 
κοσμική, δύναμι καὶ πλοῦτο πολύ, πῆγα νὰ τὸν κοινωνήσω ἕνα 

πρωί, κατόπιν παρακλήσεως τῶν δικῶν του. Ἦταν στὸν τελευταῖο 
ὄροφο τοῦ νοσοκομείου, σὲ μονόκλινο δωμάτιο, πολυτελείας. 
Παρεκάλεσα τοὺς οἰκείους νὰ μᾶς ἀφήσουν μόνους, μὲ σκοπὸ 
μήπως μπορέσω καὶ προκαλέσω κάποια ἐξομολόγησι, μήπως 
ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ πάρω μιὰ μικρὴ ἐξαγόρευσι, ὅσο 
μποροῦσε βέβαια νὰ ὁμιλήση τότε. 

Μόλις λοιπὸν τοῦ ἔκανα τὴν πρώτη ἐρώτησι, “μήπως κάνατε 
αὐτό;” Δὲν μοῦ ἀπάντησε, ἀλλὰ ἄρχισε τρομαγμένος νὰ φωνάζη 
νὰ διώξω τοὺς μαύρους δαίμονες ἀπὸ τὸ δωμάτιο. Ἄρχισε νὰ 
τρέμη… κιτρίνισε… μαύρισε… τὰ μάτια του γουρλωμένα ἀπὸ τὸν 
τρόμο, μὲ ἔπιασε ἀπὸ τὰ ράσα, ἄρχισε νὰ μὲ τραβάη. (Εὐτυχῶς 
ποὺ ἡ Θεία Κοινωνία ἦταν κλειστή).

--  Δὲν τὰ θέλω αὐτὰ ποὺ μοῦ ἔφερες, μοῦ λέει. Πάρ’ τα ἀπὸ 
’δῶ, πάρ’ τα . Σῶσε με, σῶσε με, βοήθεια… βοήθεια… 

Ἄρχισε νὰ στριφογυρίζη στὸ κρεβάτι. Τρόμος, φόβος…, 
ὁ πανικὸς ἦταν διάχυτος. Ἔκρυβε τὸ πρόσωπό του, φοβόταν 
φαίνεται˙ ποιὸς ξέρει τὶ ἔβλεπε! 
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Ἔκανα συνέχεια προσευχή. Φοβερὸ πρᾶγμα! Προσπαθοῦσα 
νὰ τὸν καθησυχάσω˙ εἰς μάτην. Καὶ ἐνῶ μὲ τραβοῦσε ἀπὸ τὰ ράσα, 
ἄρχισε νὰ ζητᾶ προθεσμία ζωῆς. Αὐτὸ ἦταν τὸ πλέον τραγικό:

--  Ἀφῆστε με νὰ ζήσω μιὰ μέρα, μιὰ ὥρα… μιὰ ὥρα…
Ἤθελα νὰ τὸν ἐξομολογήσω, νὰ τὸν κοινωνήσω, νὰ σωθῆ ἡ 

ψυχή του, κι ὅμως αὐτὸς ζητοῦσε παράτασι μιὰ ὥρα ζωῆς. Γιατί; 
Γιατὶ ζητοῦσε μιὰ ὥρα ζωή;

-- … Γιὰ νὰ χορτάσω τὴ ζωή. Βοήθεια, παπᾶ μου, μιὰ ὥρα θέλω, 
μιὰ ὥρα ζωῆς, μιὰ ὥρα, γιὰ νὰ τὴν χορτάσω, νὰ τὴν χορτάσω…

Κι ἔσφιγγε τὰ χέρια του καὶ φώναζε:
-- Μιὰ ὥρα, μιὰ ὥρα…
Φοβερό, τὶ νὰ σᾶς πῶ;! 
Ἀπὸ τὶς φωνὲς ἔτρεξαν οἱ δικοί του. Ἔτρεξαν καὶ οἱ γιατροί. 

Τραβήχτηκα σὲ μιὰ ἄκρη κι ἔκανα ὅση προσευχὴ μποροῦσα.
Ἐκεῖνος ἐξακολούθησε νὰ φωνάζη συνέχεια… Σιγά, σιγά, 

σιγά, λιγόστευε ἡ φωνή του, λιγόστευε…
-- …Βοήθεια… βοήθεια… βοήθεια… μιὰ ὥρα, νὰ τὴν χορτάσω, 

νὰ τὴν χορτάσω…μακρυὰ αὐτοὶ οἱ μαῦροι…
Δυστυχῶς δὲν μπόρεσα νὰ τὸν κοινωνήσω στὴν κατάστασι ποὺ 

βρισκόταν, γιατὶ κουνοῦσε τὸ κεφάλι του δεξιά - ἀριστερά. Τίναζε 
πόδια καὶ χέρια, τρανταζόταν ὁλόκληρος. 

Σὲ λίγο ἄρχισε ὁ ἐπιθανάτιος ρόγχος καὶ περιφρονώντας τὴ 
Θεία Κοινωνία καὶ λέγοντας “πάρ’ τα αὐτὰ ἀπὸ δῶ” πέθανε!... Ἡ 
προθεσμία δὲν δόθηκε.

* * * * * * * * * * * *

Κάποτε, μιὰ γυναῖκα ζοῦσε μὲ νηστεῖες καὶ προσευχές.  
Φαινόταν ἐξωτερικὰ εὐλαβής, εἶχε ὅμως πολλὴ ὑπερηφάνεια 

καὶ πίστευε πὼς ἦταν ἁγία. Εἶχε ἐπίσης τόση μνησικακία, ποὺ 
ἂν μάλωνε μὲ κάποια ἄλλη, ὄχι μόνο δὲν τὴ συγχωροῦσε, μὰ 
οὔτε ἤθελε νὰ τὴν ξαναδῆ στὰ μάτια της. Κάποτε ἀρρώστησε καὶ 
κάλεσε τὸν Πνευματικό, ἀλλὰ δὲν ἐξωμολογήθηκε καθαρά. Αὐτὸ 
τὸ συνηθίζουν μερικοὶ ἐπιπόλαιοι χριστιανοί, ποὺ κρύβουν τὶς 
μεγάλες ἁμαρτίες καὶ φανερώνουν τὶς μικρές. Τέλος, ὅταν ὁ ἱερεὺς 
ἔφερε τὰ Ἅγια γιὰ νὰ τὴν κοινωνήση, ἐκείνη γύρισε στὸν τοῖχο τὸ 
πρόσωπο καὶ δὲν μποροῦσε οὔτε ν’ ἀντικρύση τὸν Θεῖο Μαργαρίτη. 
Τὴν ἴδια στιγμή, μὲ θεία παραχώρησι, ὡμολόγησε μὲ δυνατὴ 
φωνή: “ Ὅπως ἐγὼ ἀπὸ ὑπερηφάνεια δὲν συγχωροῦσα ὅσους 
μοῦ ἔφταιγαν, ἀλλὰ τοὺς ἀποστρεφόμουν, ἔτσι τώρα ἀποστρέφει 
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καὶ ὁ Κύριος τὸ πρόσωπό Του ἀπὸ μένα καὶ δὲν θέλει νὰ μπῆ στὴν 
ἀνάξια ψυχή μου. Δὲν θὰ Τὸν δῶ στὴν οὐράνια Βασιλεία, ἀλλὰ 
θὰ καίγωμαι στὴν αἰώνια κόλασι”. Καὶ μ’  αὐτὰ ξεψύχησε…

* * * * * * * * * * * *

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

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

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

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

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

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

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

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

Ἡ σύστασίς μου εἶναι: Ὅταν ἐξομολογῆσθε, νὰ ὁμολογῆτε μὲ 
ἀκρίβεια καὶ εἰλικρίνεια τὰ ἁμαρτήματά σας. 
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Κάποτε ἀνέβαιναν στὴν κορυφὴ τοῦ Ἄθωνος, γιὰ νὰ 
λειτουργήσουν στὸ ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως, δύο μοναχοί, 
ἕνας Γέροντας μὲ τὸν ὑποτακτικό του. Ὁ Ἑλληνορῶσος παπα-
Ἀβέρκιος μὲ τὸν ὑποτακτικό του, πατέρα Πρόχορο.

Τελικὰ ἔφθασαν στὴν κορυφὴ καὶ διανυκτέρευσαν 
στὸ Κάθισμα τῆς Παναγιᾶς, ἐκεῖ ὅπου εἶχε ἐμφανισθεῖ ἡ 
Ὑπεραγία Θεοτόκος στὸν Ὅσιο Μάξιμο τὸν Καυσοκαλυβίτη.

Μετὰ τὸ λιτὸ δεῖπνο τους, ἔκαναν τὸ Ἀπόδειπνο καὶ τοὺς 
χαιρετισμοὺς καὶ θὰ πήγαιναν νὰ ξεκουραστοῦν σὲ δύο χωριστὰ 
κελλιά. Τότε ὁ Γέροντας λέει στὸν ὑποτακτικό του:

-- Κοίταξε, πρὶν κοιμηθεῖς, νὰ διαβάσης ὁλόκληρο τὸ κατὰ 
Ματθαῖον Εὐαγγέλιο καὶ ὕστερα νὰ ξαπλώσης.

--  Εὐλογημένο, εἶπε ὁ ὑποτακτικός.
Πῆγε ὅμως στὸ κελλί του, κλείδωσε τὴν πόρτα καὶ ἔπεσε νὰ 

κοιμηθῆ, χωρὶς νὰ κάνη αὐτό, ποὺ τοῦ εἶπε ὁ Γέροντάς του.
Μετὰ τὰ μεσάνυχτα ἀκούει δυνατὲς φωνὲς ὁ Γέροντας. Κάποιος 

καλοῦσε σὲ βοήθεια. Ξυπνάει τρομαγμένος, πετάγεται ἐπάνω…, 
οἱ φωνὲς ἀκούγονταν ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ ὑποτακτικοῦ. Τρέχει ἀπ’ 
ἔξω.

-- Τὶ συμβαίνει; Τὸν ρωτάει. Γιατὶ φωνάζεις, παιδί μου;
-- Μὲ δέρνουν οἱ δαίμονες! Λέει. Γέροντα… βοήθεια!  
Τρέχει, παίρνει τὸν Σταυρό του ὁ Γέροντας, πηγαίνει καὶ 

ἀρχίζει νὰ σταυρώνη τὴν πόρτα καὶ νὰ λέη ὅ,τι προσευχὲς καὶ 
Εὐχὲς ἐξορκιστικὲς ἤξερε ἀπὸ μνήμης. Τίποτα! Ξανασταυρώνει 
τὴν πόρτα, ξανὰ προσευχές, πάλι τίποτα! Προσπαθεῖ ν’ ἀνοίξη τὴν 
πόρτα, ἀδύνατον! Ἦταν κλειδωμένη ἀπὸ μέσα. Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ 
ξύλο τὸ ἔτρωγε ὁ ὑποτακτικός…

Τότε ὁ παπα-Ἀβέρκιος βγαίνει ἔξω, πηγαίνει ἀπὸ τὸ παράθυρο 
τοῦ κελλιοῦ, ποὺ εὐτυχῶς ἦταν ἀνοιχτό, καὶ λέει ἐπιτακτικὰ στοὺς 
δαίμονες:

-- Μὲ ποιὸ δικαίωμα ἐσεῖς χτυπᾶτε τὸν δικό μου ὑποτακτικό;
Ἀμέσως τότε οἱ δαίμονες ἐξαφανίστηκαν! Γιατὶ εἶναι γνωστὸ 

στοὺς μοναχοὺς ὅτι μόνο ὁ Γέροντας ἔχει δικαιώματα ἐπάνω στὸν 
ὑποτακτικό.

Ὁ πατὴρ Πρόχορος ἔτσι πλήρωσε τὴν ἀνυπακοή του. Ὁ 
εὐλογημένος, ἐὰν ἔκανε ὑπακοὴ καὶ διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ 
ἦταν ἀσφαλής, πλήρης εἰρήνης καὶ θὰ κοιμόταν ἥσυχος.

Βλ. “Ἐμπειρίες κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία”  Πρωτ. Στεφ.  Ἀναγνωστοπούλου 
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Δεῖγμα ἀφοσίωσις καὶ ἀληθινῆς ἀγάπης

Ἡ εἴδησις ποὺ μᾶς κάνει κοινωνοὺς μιᾶς μοναδικῆς ἱστορίας 
πραγματικῆς ἀγάπης.

Διηγεῖται ἡ ἐγγονή Lucca:

Ὁ   παππούς μου, καταρρακωμένος, ἦταν δίπλα της μέχρι τὸ 
τέλος. Ἀφοῦ πέθανε, ἔσκυψε καὶ τὴ φίλησε στὸ μέτωπο καὶ 

στὴ συνέχεια τῆς εἶπε αὐτὰ τὰ ὄμορφα λόγια: «Ἤμουν πιστὸς σὲ 
σένα γιὰ 70 χρόνια. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ καμία ἄλλη γιὰ μένα 
καὶ οὔτε πρόκειται νὰ ὑπάρξει, εἶσαι ἡ ἀγαπημένη μου καὶ δὲν 
ζῶ χωρὶς ἐσένα. Σὲ ἀγαποῦσα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Σύντομα 
θὰ εἶμαι καὶ πάλι κοντά σου. Εἶσαι ἡ μία καὶ μοναδικὴ γιὰ 
μένα».

Ἡ Lucca, συγκινημένη, σημείωσε τὸ ἀποχαιρετιστήριο μήνυμα 
τοῦ παπποῦ της.

Ὅμως, ἀκριβῶς ἕνα χρόνο μετά, ὁ παπποῦς της πέθανε.
Ἡ Lucca καὶ ἡ μητέρα της τὸ ἤξεραν ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή - 

“περίμενε τὴ γιαγιά μου νὰ τὸν πάρει μαζί της”. 
Ὁ παππούς της εἶχε παραλύσει τὶς τελευταῖες μέρες τῆς ζωῆς 

του καὶ δὲν μποροῦσε νὰ ἐπικοινωνήσει – ἀλλὰ εἶχαν τὴν αἴσθηση 
ὅτι περίμενε ἐκείνη τὴν ἡμέρα.

“Ἡ γιαγιὰ καὶ ὁ παπποῦς μου πέθαναν ἀκριβῶς τὴν ἴδια ἡμέρα 
μὲ ἕνα χρόνο διαφορά. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη. Ὄχι, δὲν 
ἦταν τυχαῖο, καὶ ἄν λέτε ὅτι εἶναι σύμπτωση, κάνετε λάθος.”

“Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν γίνονται κάθε μέρα,” ἔγραψε ἡ Lucca. 
“Ἡ 9η Σεπτεμβρίου εἶναι μιὰ ἡμέρα ποὺ ἡ οἰκογένειά μου δὲν 
ξεχνᾶ ποτέ.”

Ἡ Lucca πρόσθεσε ὅτι ὁ παπποῦς της ‘ζήτησε’ ἀπὸ τὴ γιαγιά 
της νὰ τὸν πάρει μαζί της ἐκείνη τὴν ἡμέρα.
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“Ἕνας χρόνος. Ἕνας χρόνος μακριὰ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο. 
Πλέον εἶναι ξανὰ μαζί. Ἀναπαύσου ἐν εἰρήνη, παπποῦ. Εἶμαι τόσο 
χαρούμενη ποὺ ξέρω πῶς δὲν εἶσαι πιὰ πληγωμένος.”

Ἄχ, νὰ τὸ βλέπαμε αὐτὸ κι ἐδῶ 
στὴν Πατρίδα μας

Χιλιάδες ὀρθόδοξοι πιστοὶ τῆς Μολδαβίας ξεχύθηκαν στοὺς 
δρόμους τῆς πρωτεύουσας στὶς 18 Μαΐου, σὲ πορεία πρὸς 

ὑποστήριξη τῶν παραδοσιακῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν.
Ἡ πορεία, ἡ ὁποία διεξήχθη γιὰ πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, 

καθοδηγεῖτο ἀπὸ ἐπισκόπους τῆς Μολδαβικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Ὁ Μητροπολίτης Κισινάου καὶ πάσης Μολδαβίας 
Βλαντιμὶρ κάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ ἀκουστοῦν οἱ φωνές τους καὶ 
νὰ συμμετάσχουν στὴν πορεία.

Ἡ πορεία πραγματοποιήθηκε πρὸς τιμὴν τῆς Διεθνοῦς Ἡμέρας 
τῆς Οἰκογένειας.

Ἡ μέρα ξεκίνησε μὲ τὴ Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου στὸ Κισινάου, ποὺ λειτούργησε ὁ 
Μητροπολίτης Βλαντιμὶρ μαζὶ μὲ τρεῖς ἄλλους ἱεράρχες ἀπὸ τὴ 
Μολδαβικὴ Ἐκκλησία. Μετὰ τὴ Λειτουργία, ἀκολούθησε ἡ πομπὴ 
μὲ Σταυρούς, εἰκόνες, λάβαρα κλπ.

Οἱ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συμμετέχοντες στὴν πομπὴ προσεύχονταν 
διαρκῶς καὶ ἔψελναν στὸν Παντοδύναμο Θεὸ καὶ στὴν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο γιὰ τὴν εὐημερία τῆς χώρας, κουβαλώντας πανὸ καὶ 
ἀφίσες πρὸς ὑποστήριξη τῶν παραδοσιακῶν οἰκογενειακῶν 
ἀξιῶν καὶ καταδικάζοντας τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις, «οἱ ὁποῖες 
εἶναι ἀφύσικες καὶ καταστροφικὲς γιὰ κάθε κοινωνία καὶ κάθε 
φυσιολογικὸ πρόσωπο».

Ἡ πομπὴ τελείωσε στὴν πλατεῖα τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ, ὅπου 
ὁ Βλαντιμὶρ εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς συμμετέχοντες καὶ τοὺς 
προέτρεψε νὰ μὴν ντρέπονται νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους 
στὸν Χριστό, ἐπειδὴ ἡ χριστιανικὴ οἰκογένεια πάντα ὑπῆρξε καὶ 
θὰ παραμείνει ἕνα παράδειγμα γιὰ τὴν κοινωνία.

Ὅπως καὶ στὸ παρελθόν, τὴν πομπὴ παρακολούθησε ὁ 
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Πρόεδρος τῆς χώρας μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά του.
«Παραδοσιακά, μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά μου, πῆρα μέρος στὴν 

πορεία πρὸς ὑποστήριξη τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας ποὺ 
διοργάνωσε ἡ Μητρόπολη τῆς Μολδαβίας… Παρὰ τὶς προσπάθειες 
νὰ ἐνσταλλάξουν ξένες ἀξίες σὲ ἐμᾶς, τὸ 90% τῶν πολιτῶν μας 
θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ὑποστηρικτὲς καὶ ὑπερασπιστὲς τῆς 
παραδοσιακῆς οἰκογένειας καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν, δὲν θὰ 
ἐπιτρέψουμε νὰ καταστρέψουμε τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας μας», 
γράφει ὁ πρόεδρος στὴ σελίδα τοῦ Facebook.
                                    



- �� -

Διαφορές Ὀρθοδόξου 
καί 

Καθολικῆς Ἐκκλησίας

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού γίνεται ἀπό πολλούς ἀδελφούς τόσο γιά 
ἐνίσχυση τῆς αὐτοσυνειδησίας τους, δηλαδή γιά νά γνωρίζουν τί 
σημαίνει Ὀρθοδοξία καί γιατί ἀξίζει νά εἶναι κάποιος Ὀρθόδοξος, 
ὅσο καί γιά νά δίδουν ἀπολογία στούς αἱρετικούς περί τῆς πίστεώς 
τους.

Νομίζουμε ὅτι τό ἐρώτημα πρέπει νά τεθεῖ ὡς ἑξῆς : «Ποιές 
εἶναι οἱ διαφορές Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Παπισμοῦ»· 
κι αὐτό διότι δέν ὑπάρχει παρά μόνο Μ ί α Ἐκκλησία. Μ ί α 
Ἐκκλησία μᾶς παρέδωσε ὁ Κύριος προσφέροντας ὡς θυσία 
τόν Ἑαυτό Του. Στήν Ἀρχιερατική Του προσευχή παρεκάλεσε 
τόν Πατέρα Του ὅλοι οἱ ἄνθρωποι « ἵνα ὦσιν ἕν» καί νά εἶναι μαζί 
Του θεωροῦντες τήν Δόξαν Του ( Ἰωαν. 17,11 καί 24). Καθώς 
ἡ ἀνθρωπότητα μετά τήν πτώση καί τήν ἀποστασία της ἀπό τόν 
Παράδεισο ἦταν κατακερματισμένη σέ ἄτομα, ὁ Χριστός ἐκάλεσε 
ὅλους νά ἑνωθοῦν στό Ἕνα καί μοναδικό Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία. 
Γι’ αὐτό ὁμολογοῦμε καί στό Σύμβολο τῆς Πίστεως : ( Πιστεύω) 
Εἰς Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Αὐτή ἡ 
Μία Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐφύλαξε ὡς 
σήμερα ἀνόθευτη τήν Πίστη καί τήν ἱερά Παράδοση τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, Μαρτύρων καί Πατέρων καί γι’ αὐτό φυλάττει ἀκέραιη 
τήν Θεία ἄκτιστη Χάρη ἡ ὁποία σώζει τόν ἄνθρωπο. Ὅλες οἱ ἄλλες 
ἑνώσεις ἀνθρώπων, ὅπως εἶναι ὁ Παπισμός, πού πιστεύουν στό 
Χριστό, ὄχι ὅπως παρέλαβον ὑπό τῶν Ἁγίων, ἀλλά ὅπως νομίζουν 
ἐκεῖνοι, δέν εἶναι Ἐκκλησίες, ἀλλά αἱρέσεις καί παρασυναγωγές. 
Μερικοί θεολόγοι καί πατέρες τίς ὀνομάζουν « ἐκκλησίες», ἀλλά 
ὄχι κυριολεκτικά ἀλλά καταχρηστικῶς.
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Ὅσον ἀφορᾶ στίς διαφορές Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί 
Παπισμοῦ, θά μποροῦσαν νά συγκεφαλαιωθοῦν σέ μία διαφορά, 
τή διαφορά ἀληθείας καί πλάνης. Οἱ ἐσφαλμένες διδασκαλίες τοῦ 
Παπισμοῦ δέν ἀποτελοῦν μικροδιαφορές ἀπό τήν Ὀρθοδοξία 
πού μποροῦν νά διευθετηθοῦν καί νά ἐξαφανισθοῦν μέ διάφορες 
συζητήσεις καί ἀλληλοϋποχωρήσεις· ἀπαιτεῖται πλήρης ἀπόρριψη, 
ἄρνησή τους καί ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἄς δοῦμε 
ὅμως τίς κυριώτερες ἀπό τίς διαφορές αὐτές.

α) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία φρονεῖ ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα 
ἐκπορεύεται ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, ὅπως διδάσκει καί τό 
Σύμβολο τῆς Πίστεως : « Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον...τό ἐκ τοῦ 
Πατρός ἐκπορευόμενον» καί ὅπως ὁ ἴδιος Χριστός μᾶς διδάσκει :   
« Τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται» ( Ἰωαν. 
15,26). Οἱ Παπικοί ἀντίθετα ἀπό τήν εὐαγγελική καί πατερική 
διδασκαλία διδάσκουν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ 
Πατρός καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Πρόκειται γιά τό λεγόμενο Φιλιόκβε
(Filioque) πού σημαίνει «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ». Μέ τήν αἱρετική αὐτή 
διδασκαλία εἰσάγεται δυαρχία μέσα στή Θεότητα, ὑποτίμηση 
τοῦ Προσώπου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί δημιουργοῦνται πολλά 
ἄτοπα στίς σχέσεις τῶν τριῶν Θείων Ὑποστάσεων. 

β) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει τήν θεοπρεπῆ διάκριση 
Οὐσίας καί Ἐνεργειῶν εἰς τήν Τριαδική Θεότητα, εἰς τήν Θείαν 
Φύση. Ἡ Οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄγνωστη καί ἀπρόσιτη στόν κτιστό 
ἄνθρωπο. Οἱ θεῖες ὅμως ἐνέργειες πού προέρχονται, πηγάζουν 
ἐκ τῆς Οὐσίας εἶναι προσιτές, μεθεκτές ἀπό τόν ἄνθρωπο. Οἱ 
θεῖες αὐτές ἐνέργειες, ὡς προερχόμενες ἀπό τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἄ κ τ ι σ τ ε ς. Ἔτσι ἄκτιστη ἐνέργεια ἦταν τό φῶς τῆς θείας 
Μεταμορφώσεως στό ὄρος Θαβώρ. Τό φῶς ἐκεῖνο πού ἀξιώθηκαν 
νά ἰδοῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι δέν εἶχε καμμιά σχέση μέ τό κτιστό, 
ὑλικό φῶς. Αὐτοῦ τοῦ φωτός μετέχουν οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, ὅπως 
διαβάζουμε στά Μαρτύριά τους καί οἱ Ὅσιοι καί δίκαιοι ὅπως 
διαβάζουμε στά Συναξάριά τους. Μέ τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς 
Θείας Χάριτος ἀναγεννώμεθα στό Ἅγιο Βάπτισμα· αὐτῆς τῆς 
Χάριτος μετέχουμε κατά τή Θεία Εὐχαριστία, μ’ αὐτή τήν Ἄκτιστη 
Χάρη καθαριζόμαστε ἀπό τά πάθη καί γινόμαστε ἕνα μέ τόν Θεό· 
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καί ὁ Χριστός γι’ αὐτό ἦρθε στόν κόσμο, γιά νά προσφέρει αὐτή 
τή Χάρη· καί αὐτῆς τῆς Χάριτος στήν πληρότητά Της θά μετέχουμε 
στόν Παράδεισο, ἄν ἀξιωθοῦμε τῆς σωτηρίας.

Λοιπόν οἱ Λατίνοι, οἱ παπικοί τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν θεωροῦν 
κ τ ι σ τ ή! Ἔτσι καί τήν Θεότητα ὑποβιβάζουν σέ κτίσμα καί 
στεροῦν τόν ἄνθρωπο ἀπό τή σωτηρία, γιατί σωτηρία σημαίνει 
κοινωνία μέ τόν ἐν Τριάδι Θεό. Καί πῶς μπορεῖ νά ἑνωθεῖ, νά 
κοινωνήσει μέ τόν Θεό ὁ ἄνθρωπος μέσω ἑνός κτίσματος, μιᾶς 
«Χάριτος» κτιστῆς τάξεως; Τί καινούργιο ἔφερε λοιπόν ὁ Χριστός 
στόν κόσμο; Πῶς ἕνωσε τά οὐράνια καί τά ἐπίγεια; Νά πῶς: 
Προσέλαβε τήν ἀνθρωπότητα στη θεότητα Του, τήν καθάρισε 
ἀπό τήν ἁμαρτία τή φθορά καί τό θάνατο καί τῆς μετέδωσε τήν 
Ἄκτιστη Χάρη. Τήν ἀνέβασε στό θρόνο τῆς Θεότητος. Μέσα 
στήν Ἐκκλησία, τήν Μία Ἐκκλησία, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος μᾶς προσφέρεται ἡ ἄκτιστος Χάρις καί 
μένουμε ἑνωμένοι μέ τήν Κεφαλή, τόν Χριστό. Αὐτή ἡ ἀντίληψη 
τῶν παπικῶν περί κτιστῆς χάριτος τούς ἐστέρησε παντελῶς τήν 
Χάρη. Γι’ αὐτό ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς δέν εἶναι γιά τούς 
παπικούς ὁ ἁγιασμός, ἡ θέωση ἀλλά τά πολλά καλά ἔργα, ἡ 
πειθαρχία στό νόμο τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀρετές πού πραγματοποιοῦνται 
μέ ἀνθρώπινη προσπάθεια, παρόμοια μέ τῶν φιλοσόφων. Ἡ 
ἀπουσία τῆς Χάριτος τούς ἀναγκάζει νά ἐρεθίζουν τό συναίσθημα 
γιά νά νοιώσουν συγκίνηση καί « κατάνυξη». Αὐτός εἶναι ὁ λόγος 
πού ζωγραφίζουν ὅσο μποροῦν πιό ρεαλιστικά καί γλυκερά 
τόν Χριστό τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους· αὐτός εἶναι ὁ λόγος 
πού ἔχουν πολύ συναισθηματική, ἐντυπωσιακή καί συγκινητική 
θρησκευτική μουσική.

γ) Ἐξ αἰτίας τῆς ἀπουσίας τῆς Θείας Χάριτος ὁ Παπισμός 
εἶναι φυσικό νά νοιώθει ἀνασφαλής. Ἡ ἑνότητα πού βιώνουν 
οἱ τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί ἡ ὁποία βασίζεται στὴν 
ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
τό Ὁποῖον «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας» γιά τόν 
Παπισμό θεωρεῖται ἀδιανόητη. Αὐτός ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἐγκόσμιους 
μηχανισμούς γιά νά κρατήσει τή σιδηρᾶ πειθαρχία τῶν μελῶν 
του. Ποιά εἶναι αὐτά; α) ἕνα πρόσωπο ἰσχυρό, ἕνα Ἀρχηγό, τόν 
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Πάπα β) ἕνα συγκεκριμένο τοπικό, ἐπιτελικό Κέντρο, τό Βατικανό 
καί γ) ἕναν ἄτεγκτο νόμο, τόν Κώδικα Κανονικοῦ Δικαίου.

Ἐδῶ θά μιλήσουμε μόνο γιά τόν Πάπα. Ὁ Πάπας δέν εἶναι 
ἕνας Πατριάρχης, ὅπως εἶναι π.χ. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. 
Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι ὁ 
πρῶτος μεταξύ ἴσων ἐπισκόπων σέ ὅλη τήν Ὀρθοδοξία. Μπορεῖ νά 
προεδρεύει σέ κάποια μεγάλη Σύνοδο, νά ἀναλαμβάνει κάποιες 
διορθόδοξες πρωτοβουλίες, ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἀποφασίζει 
μόνος του. Κάθε Πατριαρχεῖο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι 
ἐλεύθερο στὶς ἀποφάσεις του, ὑπό τόν Ὅρο ὅτι δρᾶ σύμφωνα μέ 
τό ὀρθόδοξα δόγματα, τίς ἱερές παραδόσεις καί τίς ἀποφάσεις τῶν 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Καί ὄχι μόνον κάθε πατριαρχεῖο, ἀλλά 
καί κάθε Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος στά ὅρια τῆς ἐπαρχίας του μπορεῖ 
νά ἀποφασίζει ἐλεύθερα μέ τίς παραπάνω προϋποθέσεις. Αὐτή 
εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλά τί συμβαίνει 
στόν Παπισμό; Ὁ Πάπας διαθέτει σέ ὅλη τή δικαιοδοσία τῆς 
«ἐκκλησίας» του τό Π ρ ω τ ε ῖ ο. Ἔχει τόν πρῶτο καί τελευταῖο 
λόγο γιά τόν τελευταῖο διάκονο στήν Παραγουάη καί γιά τόν πρῶτο 
ἀρχιεπίσκοπο τῆς Γαλλίας. Μπορεῖ νά χειροτονεῖ, νά προάγει καί 
νά καθαιρεῖ ὅποιον θέλει ἁπανταχοῦ τῆς γῆς! Ἀποφασίζει μόνος 
του γιά ὅλα τά οἰκονομικά ἀλλά καί γιά τό ποιός θά ἀνακηρυχθεῖ 
Ἅγιος !

Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτό. Ὁ Πάπας εἶναι καί Ἀ λ ά θ η τ ο ς! 
Ὅλες του οἱ ἀποφάσεις πού λαμβάνει τελικά μόνος του δέν ἔχουν 
ποτέ κανένα λάθος. Εἶναι ἕνας Θεός ἐπί τῆς γῆς! Ἀκόμη καί οἱ 
πολυάριθμες Σύνοδοι πού συγκαλεῖ, ὅποτε θέλει, ἔχουν ἁπλῶς 
συμβουλευτικό χαρακτῆρα.

Μέ τό πρωτεῖο καί τό ἀλάθητό του ὁ Πάπας κατέστη ἕνας 
τύρρανος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ ἱστορία βοᾶ γιά τά «κατορθώματά» 
του. Ἕνα ἀπό τά τελευταῖα του ἦταν ἡ « ἁγιοποίηση» τοῦ σφαγέως 
τῶν Σέρβων, Στέπινατς.

δ) Πέραν τῶν μεγάλων παρεκκλίσεων αὐτῶν ὁ Παπισμός 
ἔχει εἰσαγάγει καί ἄλλες πλανεμένες κακοδοξίες καί πρακτικές 
στη πίστη καί τή λατρεία του:

1) Πιστεύει στήν ἄσπιλη σύλληψη τῆς Παναγίας, δηλαδή 
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δέχεται ὅτι ἡ Παναγία κατά τή γέννησή της δέν εἶχε τό προπατορικό 
ἁμάρτημα, πρᾶγμα ἀδύνατο στόν ὁποιοδήποτε ἄνθρωπο.

2) Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ γίνεται μέ τέσσερα δάκτυλα. Τό 
τέταρτο δάκτυλο συμβολίζει τήν Παναγία. Κανείς ὅμως ἄνθρωπος 
δέν μπορεῖ νά σταθεῖ δίπλα στόν λατρευόμενο Τριαδικό Θεό. Μ’ 
αὐτό τόν τρόπο οἱ Παπικοί ξεφεύγουν στή Μαριολατρεία.

3) Δέχεται ἐκτός ἀπό τήν Κόλαση καί τόν Παράδεισο 
καί τήν ἐνδιάμεση κατάσταση τοῦ καθαρτηρίου πυρός, ὅπου 
οἱ ψυχές καθαρίζονται ἀπό τίς ἁμαρτίες τους καί μπαίνουν στόν 
Παράδεισο.

4) Χρησιμοποιεῖ ἄζυμους ἄρτους στή Θεία Εὐχαριστία.
5) Ἐπιβάλλει ἀναγκαστική ἀγαμία σέ ὅλους τούς 

κληρικούς.
6) Τελεῖ τό Βάπτισμα διά ραντίσματος καί ὄχι διά 

καταδύσεως.
7) Δέν ἐπικαλοῦνται οἱ παπικοί κληρικοί τήν Χάρη τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν Θεία Εὐχαριστία.
8) Τυποποίησε τή μετάληψη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ 

δίδοντας στούς πιστούς της τήν Ὄστια, ἕνα στρογγυλό 
τυποποιημένο ἀρτοποίημα. Μέχρι τή Β´Βατικάνειο Σύνοδο (1965) 
οἱ παπικοί δέν μετελάμβαναν Αἷμα Χριστοῦ!

9) Μπορεῖ νά τελέσει κάποιος τό γάμο του δι’ 
ἀντιπροσώπου!

10) Τελεῖ τό Εὐχέλαιο μόνο στούς ἑτοιμοθανάτους
11) Τελεῖ τήν ἐξομολόγηση μέσω καφασωτοῦ 

κιγκλιδώματος
12) Σταδιακά κατήργησε ὅλες τίς νηστεῖες, πλήν τῆς Μ. 

Παρασκευῆς κατά τήν ὁποία οἱ παπικοί τρῶνε...ψάρι!
13) Κατήργησε τήν ἱερατική ἀμφίεση, τό ράσο.
Ὑπάρχουν καί ἄλλες ἐκτροπές στήν παπική πίστη, θεολογία καί 

λειτουργική. Ὅλη ἡ θεολογία τοῦ παπισμοῦ, ἀφοῦ ἀπουσιάζει 
ἡ Χάρις, νοσεῖ. Ὁ Θεός παρουσιάζεται ὡς τιμωρός, ὡς τηρητής 
τῆς θείας δικαιοσύνης. Μιά ἀντίληψη νομικίστικη, μιά συναλλαγή 
Θεοῦ καί ἀνθρώπου κυριαρχεῖ στά θεολογικά τους συγγράμματα. 
Ἄν καί τίς τελευταῖες δεκαετίες ὑπῆρξε ἕνας ἐπηρεασμός τῆς 
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παπικῆς θεολογίας ἀπό τήν ὀρθόδοξη πατερική θεολογία τό θέμα 
πού παραμένει εἶναι ἕνα: Ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ὅσο κι ἄν δεχθοῦν τήν ἀγαθή ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ 
παπικοί, ἄν δέν δεχθοῦν τό Ὀρθόδοξο Βάπτισμα, τήν Ἄκτιστη 
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν ὕπαρξή τους, καμμιά οὐσιαστική, 
σωτήρια ἀλλαγή δέν μπορεῖ νά ἐπέλθει στή ζωή τους. Ἀπό τήν 
ἄλλη, καμμιά Ἕνωση δέν μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μέ τούς 
θεολογίστικους ἀκροβατισμούς τῶν οἰκουμενιστῶν. Ἡ ἀληθής 
ἀγάπη μας πρός ὅλους τούς ἑτεροδόξους θά γίνει φανερή, ἄν 
τούς ἐξηγήσουμε ὅτι μέσα στό σκότος τῆς παπικῆς, προτεσταντικῆς 
κλπ. ἀποστασίας δέν ὑπάρχει σωτηρία.

Βλ. www.agiazoni.gr


