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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 
 ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ὁ Πασχαλινὸς αὐτὸς χαιρετισμὸς εἶναι στὰ χείλη ὅλων τῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιὰ σαράντα ἡμέρες ἀπὸ τὸ βράδυ 

τῆς Ἀναστάσεως.
Ἀντὶ γιὰ Καλημέρα, Καλησπέρα καὶ ὁποιονδήποτε ἄλλον 

χαιρετισμὸ μεταξὺ τῶν εὐσεβῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας θὰ πρέπει 
νὰ ἀκούγεται μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Πάσχα τό:  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! Γίνεται 
ὅμως ἔτσι;

Δυστυχῶς ὄχι! Ἀπὸ τὴν πρώτη ἀκόμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ὡς ἀπάντηση στὸν χαιρετισμὸ 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἀκούγονται πολλὰ καὶ διάφορα, ὅπως: 

- Χριστὸς Ἀνέστη!  Ἀληθῶς! (χωρὶς τὸ Ἀνέστη. Γιατί;).
- Χριστὸς Ἀνέστη!  Ἀληθινὸς ὁ Κύριος (λέτε νὰ ὑπάρχει 

ἀμφιβολία ὅτι θὰ ἦταν ψεύτικος;…).
- Χριστὸς Ἀνέστη!  Ἀπάντησις: Χρόνια Πολλά!...
- Χριστὸς Ἀνέστη!         ‘’      : Καὶ τοῦ Χρόνου!...
- Χριστὸς Ἀνέστη!         ‘’      : Ἐπίσης!!!...

καὶ πολλὰ ἄσχετα, ἀταίριαστα καὶ ἀκατανόητα.
Ὅταν κάποτε κτύπησε τὸ τηλέφωνο τῆς Μονῆς καὶ ἀπάντη-  

σα Χριστὸς Ἀνέστη, ἀντὶ τοῦ συνηθισμένου “Ἐμπρός”, - ἦταν 
περίοδος τοῦ ΠΑΣΧΑ - ἔκλεισαν καὶ ξανακάλεσαν.  Ὅταν καὶ πάλι 
ἄκουσαν τὸ Χριστὸς Ἀνέστη, ἀπορημένοι ἔκλεισαν τὸ τηλέφωνο 
σιωπηλά. Ὅπως ἀπεδείχθη ὅμως, ὁ ἄνθρωπος θὰ εἶχε κάνει 
λάθος στὸ νούμερο καὶ δὲν τὸ εἶχε ἀντιληφθῆ, ὁπότε ξανακάλεσε. 
Καὶ πάλι ἄκουσε ἀντὶ τοῦ “Ἐμπρός”, τὸ “Χριστὸς Ἀνέστη”, ὁπότε 
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δὲν ἄντεξε καὶ ἀρκετὰ ἐνοχλημένος εἶπε: Μὴ χειρότερα!  (καλὰ 
διαβάσατε: μὴ χειρότερα…) καὶ ἔκλεισε βεβιασμένα τὸ τηλέφωνο 
κτυπώντας τὸ ἀκουστικό.

Ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν μὲ ἀπασχολοῦσε πολὺ ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ 
καὶ οἱ ἀπαντήσεις τῶν περισσοτέρων Χριστιανῶν στὸν χαιρετισμό 
“Χριστὸς Ἀνέστη”, μέχρις ὅτου κάποια ἡμέρα τὴν ἀπορία μου 
αὐτὴ μοῦ τὴν ἔλυσε πολὺ πειστικὰ ὁ ἴδιος ὁ διάβολος. 

Διαβάζαμε ἐξορκιστικὲς εὐχὲς σὲ κάποια δαιμονισμένη γυναίκα 
καὶ ὅταν σὲ κάποια στιγμὴ ἡ εὐχὴ ἐπικαλεῖτο τὴν παρέμβαση καὶ 
τὴ δύναμη τοῦ Μεγάλου νικητὴ τοῦ Θανάτου, τοῦ Ἀναστηθέντος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ ἐξορκισθῆ τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα ποὺ 
βασάνιζε τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ἔγινε ἐπανάσταση!...

Ὁ πονηρὸς μὲ τὸ στόμα τῆς ταλαίπωρης αὐτῆς ψυχῆς 
οὐρλιάζοντας κυριολεκτικά, ἄρχισε νὰ λέει:
   - Φτάνει… φτάνει πιά… δὲν ἀντέχω ἄλλο ν’ ἀκούω συνέχεια:

Χριστὸς γεννιέται…, Χριστὸς βαπτίζεται…, Χριστὸς 
σταυρώνεται…, Χριστὸς στὸν τάφο…, Χριστὸς Ἀνέστη!... Ὄχι, 
ὄχι… δὲν μπορῶ ἄλλο νὰ τ’ ἀκούω αὐτά…

Ναί,  ἀδελφοί μου, αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος. 
Ὁ παγκάκιστος διάβολος γνωρίζοντας πολὺ καλὰ ὅτι νικήθηκε 

κατὰ κράτος μετὰ τὴ σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας 
δὲν θέλει οὔτε νὰ τὸ ἀκούει οὔτε νὰ τὸ ἐνθυμεῖται.

Οἱ ἄπιστοι Ἰουδαίοι, οἱ ὁποῖοι καθ’ ὑπαγόρευση τοῦ πειρασμοῦ 
δὲν πίστεψαν στὸν Χριστὸ καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸν φρικτὸ Γολγοθᾶ, 
νόμιζαν ὅτι ἔτσι θὰ ἀπαλλάσονταν ἀπὸ τὴν παρουσία Του καὶ τὸ 
θεῖο Του κήρυγμα, ποὺ ἀποκάλυπτε τὴν πλάνη καὶ τὴν κακία τους. 
Ἀπατήθηκαν, λοιπόν, τόσο αὐτοὶ ὅσο καὶ ὁ ἐμπνευστής τους ὁ 
φθονερὸς διάβολος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐξαγόρασαν μὲ χρήματα τοὺς 
φύλακες τοῦ Παναγίου Τάφου γιὰ νὰ κατηγορηθῆ ὡς ψέμα καὶ 
ἀπάτη τὸ μεγάλο γεγονός-θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
μας, ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ μέσα στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο. 

Ἀπὸ τότε ὁ πονηρὸς δὲν θέλει νὰ ἐνθυμεῖται καὶ νὰ ἀκούει 
νὰ διαφημίζεται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μας ποὺ σηματοδότησε τὴν κατὰ κράτος ἧττα του καὶ τὴν παντελῆ 
ἀποδυνάμωσή του.

Τότε, λοιπόν, χρησιμοποίησε τοὺς ἄπιστους Ἰουδαίους καὶ 
σήμερα τοὺς ἐπιπόλαιους καί “νερόβραστους” Χριστιανούς, 
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ποὺ ἀπαντοῦν τόσο ἄστοχα καὶ λανθασμένα στὸν Πασχαλινὸ 
χαιρετισμό “Χριστὸς Ἀνέστη”.

Μήπως ὁ ἴδιος δὲν εἶναι, αὐτὸς ποὺ ἐξαπατᾶ καὶ πάλι τοὺς 
κατ’ ἐπίφαση Χριστιανοὺς καὶ τοὺς ὁδηγεῖ στὸ βαρύτατο ὀλίσθημα 
- ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς 
Παναγίας μας;

Καὶ ὅταν ἐρωτηθοῦν, γιατὶ βλασφημοῦν, τὶ μᾶς ἀπαντοῦν;
-Ὅτι πιστεύουν πολύ, ἀλλὰ τὸ κάνουν ἀπὸ κακὴ ἁπλῶς 

συνήθεια!... Δηλαδή, εἶναι, σὰν νὰ ἰσχυρίζονται καὶ νὰ θέλουν νὰ 
δεχθοῦμε ὅτι ἀγαποῦν πολὺ τὴν μητέρα τους ἢ τὸν πατέρα τους, 
ἀλλὰ ἀπὸ κακὴ συνήθεια, ἀσελγοῦν(!!!) ἐπάνω τους!!!

Ἀδελφοί μου, θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε πολύ. 
Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε νοῦ καὶ γνώση καὶ γι’ αὐτὸ θὰ μᾶς ζητήση 

τὸν λόγο˙ θὰ μᾶς κρίνει.
Ἂς μὴν ἐπιτρέψουμε ἄλλο στὸν προαιώνιο ἐχθρὸ τῶν ἀθανάτων 

ψυχῶν μας νὰ μᾶς ἐξαπατᾶ τόσο εὔκολα ἀλλὰ καὶ ἄδικα. Ἂς μὴ 
γινόμαστε ἄθελα συνεργοί του καὶ ἂς μὴ κάνουμε ἐμεῖς αὐτὸ τὸ 
ἁμάρτημα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει οὔτε ὁ ἴδιος, παρ’ ὅλο ποὺ 
εἶναι τόσο χαιρέκακος καὶ φθονερός.

Μπορεῖ νὰ εἶναι ψεύστης καὶ μεγάλος πολέμιος τοῦ Θεοῦ μας, 
ἀλλὰ εἶναι πνεῦμα, δὲν ἔχει σῶμα, ὅπως ἐμεῖς καὶ χρειάζεται τὴν 
συμβολὴ καὶ τὴν συνέργειά μας γιὰ νὰ ὑλοποιήσει τὰ καταχθόνια 
σχέδιά του:
   -Νὰ βλασφημεῖται τὸ Πανάγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου μας καὶ τῆς 
Παναγίας Μητρός Του.
   -Νὰ ἀμφισβητεῖται τὸ Μοναδικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεώς Του. 
   -Νὰ κατηγορεῖται ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Θεῖο Του Ἔργο.
   -Νὰ κλονίζονται οἱ συνειδήσεις τῶν ἀδυνάτων χριστιανῶν καὶ νὰ 
χάνονται ψυχὲς γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ Κύριός μας θυσιάστηκε. 

Ἐπιτέλους, ἂς ξυπνήσουμε!!!
Δίνουμε ἐξετάσεις καὶ κινδυνεύουμε νὰ ἀποτύχουμε καὶ νὰ 

χάσουμε τὴν σωτηρία μας. Μὴ γένοιτο! 
Ποτὲ καὶ γιὰ κανέναν… 

                                                                                                       
     

                                             † Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος
                                                     Ἁγιοκυπριανίτης
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Περὶ Νηστείας, Ἐλεημοσύνης 
καὶ Προσευχῆς

Τρεῖς καλὲς ἀδελφές, ποὺ βοηθοῦν στὴ μετάνοια, εἶναι ἡ 
νηστεία, ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ προσευχή. Πρῶτα-πρῶτα, γιατὶ 

ὁρίζονται πολὺ συχνὰ σὰν ἐπιτίμια. Ἔπειτα, γιατὶ εἶναι σπουδαῖες 
ἀρετὲς καὶ βασικὰ στοιχεῖα τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς, ποὺ ἀρχίζει 
ὁ πιστὸς μετὰ τὴν ἐξομολόγηση, καθὼς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τὶς ὁρίζει 
ὡς τὸ τρίπτυχο “ὑποστύλωμα” τοῦ εὐσεβοῦς βίου (βλ. Ματθ. 6:1-
18). Καὶ τέλος, γιατὶ ἀποτελοῦν τὰ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ὅπλα στὸν 
πόλεμο ἐναντίον τῶν τριῶν μεγάλων παθῶν: τῆς ὑπερηφάνειας, 
τῆς φιλαργυρίας καὶ τῆς φιληδονίας. Μὲ τὴ νηστεία πολεμάει ὁ 
χριστιανὸς τὴν φιληδονία, μὲ τὴν ἐλεημοσύνη τὴ φιλαργυρία καὶ 
μὲ τὴν προσευχὴ τὴν ὑπερηφάνεια.

Θὰ μπορούσαμε ὅμως νὰ ποῦμε, ὅτι μ’ αὐτὲς τὶς τρεῖς ἀρετὲς 
προσφέρεται συνάμα καὶ μιὰ τριπλὴ θυσία ἀπὸ τὸν μετανοημένο 
χριστιανὸ στὸν πανάγαθο Θεό, θυσία τέλεια, μιὰ καὶ περιλαμβάνει 
ὅλα ὅσα ἔχει: Μὲ τὴ νηστεία θυσιάζει τὴν σάρκα του, μὲ τὴν 
προσευχὴ δίνει τὴν ψυχή του καὶ μὲ τὴν ἐλεημοσύνη προσφέρει 
τὰ ὑλικὰ ἀγαθά του. Ἔτσι ἀναγνωρίζει ἔμπρακτα, πὼς ὅλα 
προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀνήκουν σ’ Αὐτόν.

α΄. Ἡ νηστεία
Μὲ τὴ νηστεία, ὅπως εἴπαμε, πολεμεῖται ἡ φιληδονία καὶ 

ταπεινώνεται ἡ σάρκα πού, μὲ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες της, 
ἐναντιώνεται στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. «Γιατὶ οἱ σαρκικὲς ἐπιθυμίες 
εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ Πνεῦμα, καὶ φυσικὰ τὸ Πνεῦμα ἀντίθετο 
μὲ τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες. Τὰ δύο αὐτά, ἡ σάρκα δηλαδὴ καὶ 
τὸ Πνεῦμα, ἀντιμάχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο» (Γαλ. 5:17).

Μὲ τὴν νηστεία δαμάζονται τὰ πάθη, ὑποχωροῦν οἱ ἀκάθαρτοι 
λογισμοί, ἐξαλείφονται οἱ αἰσχρὲς φαντασίες, χαλιναγωγεῖται ἡ 
γλώσσα, ἐξαφανίζονται ἡ ραθυμία καὶ ἡ ἀμέλεια, φυγαδεύονται 
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οἱ δαίμονες. Ἡ νηστεία ὑποτάσσει τὸ σῶμα στὸ πνεῦμα, φωτίζει τὸ 
νοῦ, ἐνισχύει τὴν προσευχή, στηρίζει τὴν μετάνοια, συντηρεῖ τὴν 
κατάνυξη, στερεώνει τὴν σωφροσύνη. Ἡ νηστεία εἶναι χαλινάρι τῶν 
κακῶν ἐπιθυμιῶν, μαχαίρι τῆς φιλαυτίας, πελέκι τῆς φιληδονίας, 
γεννήτρια τοῦ θείου φόβου, μητέρα τῆς ἐγκράτειας, ἀδελφὴ τῆς 
κατὰ Θεὸν πτωχείας, καλλιεργήτρια τῆς ὑπομονῆς, θεμέλιο τῆς 
ἀρετῆς, φύλακας τῆς σωτηρίας.

Ἡ νηστεία, ὅμως, εἶναι καὶ ἰσχυρὴ μεσίτριά μας στὸν Κύριο, 
ὅταν Τοῦ ζητᾶμε τὴν ἐκπλήρωση κάποιου αἰτήματός μας: 

•   μὲ τὴ νηστεία κίνησαν οἱ Νινευΐτες τὴν εὐσπλαχνία τοῦ 
Θεοῦ καὶ κατόρθωσαν ν’ ἀποτρέψουν τὴν καταστροφὴ τῆς πόλης 
τους (Ἰων. 3:4-10) 

• μὲ τὴ νηστεία βρῆκαν οἱ Ἰσραηλίτες τὴ θεία βοήθεια 
στὶς δυσκολίες καὶ τὴ θεία συγχώρηση στὶς ἀποστασίες τους (Κρ. 
20:26. Α΄Βασ. 7:6. Β΄Παρ. 20:3)

•  μὲ τὴ νηστεία πῆρε ὁ προφήτης Δανιὴλ ἀπάντηση, μέσω τοῦ 
ἀρχαγγέλλου Γαβριήλ, γιὰ τὴ λύτρωση τοῦ Ἰσραήλ ( Δαν. 9:1-27). 

• μὲ τὴ νηστεία προετοιμάστηκαν οἱ ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες γιὰ 
τὸ καμίνι καὶ κατανίκησαν τὴ φωτιά (Δαν. 1:10-15). 

• μὲ τὴ νηστεία ὁπλιζόταν ὁ βασιλιὰς Δαβίδ ἐναντίον τῶν 
ἐχθρῶν του (Ψαλμ. 34:13).

• μὲ τὴ νηστεία πῆρε καὶ ὁ Μωυσῆς ἀπὸ τὸ Θεὸ τὸ Νόμο 
(Ἐξ. 34:28).

Ἀλλὰ γιατὶ ν’ ἀναφέρουμε ἄλλους, καὶ ὄχι τὸν ἴδιο τὸν Κύριό μας 
Ἰησοῦ Χριστό, πού, ἂν καὶ δὲν εἶχε κανένα λόγο νὰ νηστέψει, ὡς 
Θεός, μὲ τὴ νηστεία ὅμως ἑτοιμάστηκε κι Ἐκεῖνος γιὰ τὸ κήρυγμα 
τοῦ Εὐαγγελίου Του, ἀφοῦ πρῶτα κατατρόπωσε τὸ διάβολο (Ματθ. 
4:1-11), δείχνοντάς μας ἔτσι πόσο ὠφέλιμη εἶναι;

Βέβαια, ἡ νηστεία δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλὰ μέσο καὶ 
ὁδός, μέσο καθάρσεως καὶ λυτρώσεως. Ἔτσι, ἡ ἀποχὴ ἀπὸ 
ὁρισμένες τροφὲς δὲν ἔχει νόημα, ἂν δὲν γίνεται γιὰ τὸ Θεό, 
ἂν δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ὁδηγίες 
τοῦ πνευματικοῦ, καθὼς καὶ ἂν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ γενικότερη 
ἐγκράτεια καὶ ἄσκηση, τὴν ὁποία καὶ πρέπει νὰ ὑποβοηθεῖ. 
«Ἔντιμη νηστεία», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «δὲν 
εἶν’ ἐκείνη ποὺ ἀποφεύγει μόνο τὶς τροφές, μὰ ἐκείνη ποὺ 
φυγαδεύει καὶ τὶς ἁμαρτίες». Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος: «Νηστεία 
πραγματικὴ εἶναι ἡ ἀποξένωση ἀπὸ τὶς κακίες». 
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β΄. Ἡ ἐλεημοσύνη

Ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τῆς νηστείας εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη. 
Γιατὶ ἡ νηστεία χωρὶς ἐλεημοσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια χωρὶς ἔργα 
ἀγάπης εἶναι λυχνάρι δίχως λάδι. Τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης ἦταν τὸ 
λάδι ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὰ λυχνάρια τῶν πέντε μωρῶν παρθένων τῆς 
παραβολῆς, καὶ γι’ αὐτὸ ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὴ γιορτὴ τοῦ γάμου, 
ἀκούγοντας τὸν φοβερὸ λόγο τοῦ Νυμφίου: «Ἀλήθεια σᾶς λέω, 
δὲν σᾶς ξέρω» (Ματθ. 25:12). 

Ἡ ἐλεημοσύνη ἀμείβεται πάντοτε ἀπὸ τὸ Θεὸ πού, ἐξαιτίας της 
καὶ γιὰ χάρη της, παρέχει στὸν ἁμαρτωλὸ ἄφεση: «Ἡ ἐλεημοσύνη 
ἐξιλεώνει τὶς ἁμαρτίες» (Σοφ. Σειρ. 3:30). «Μεγάλη εἶναι ἡ 
δύναμη τῆς ἐλεημοσύνης», λέει καὶ ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος, «γιατὶ μὲ 
τὸ δροσερὸ νερὸ τῆς ἀγάπης της σβήνει τὴ φωτιὰ τῶν ἁμαρτιῶν».

Ἡ νηστεία καταμαραίνει τὰ πάθη τῆς σάρκας καὶ ἀφανίζει τὰ 
αἴτια τῆς ἁμαρτίας, δὲν παρέχει ὅμως πλήρη θεραπεία στὴν ψυχή, 
ἂν δὲν τὴν ἀκολουθήσει καὶ δὲν τὴ βοηθήσει ἡ ἀλοιφὴ τῆς ἀγάπης, 
τὸ βάλσαμο τῆς εὐσπλαχνίας, τὸ φάρμακο τῆς ἐλεημοσύνης.

Ὁ Κύριος διδάσκει πὼς ἡ ἐλεημοσύνη, γιὰ νὰ ἔχει καρπὸ 
καὶ μισθό, πρέπει νὰ γίνεται μὲ ἁγνὰ ἐλατήρια, φιλόθεα 
καὶ φιλάνθρωπα, ἀπὸ ἀγάπη καὶ μόνο, ὄχι ἀπὸ κενοδοξία: 
«Προσέχετε νὰ μὴν κάνετε τὴν ἐλεημοσύνη σας μπροστὰ 
στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ σᾶς δοῦν˙ ἀλλιῶς μὴν περιμένετε 
ἀνταμοιβὴ ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα σας» (Ματθ. 6:1). Ὅταν 
μάλιστα εἶδε κάποτε τοὺς πλούσιους νὰ ρίχνουν τὶς εἰσφορές 
τους στοὺς θησαυροφυλάκιο τοῦ Ναοῦ, καὶ μιὰ φτωχὴ χήρα νὰ 
ρίχνει μόνο δύο λεπτά, βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ φανερώσει πὼς ἡ 
πραγματικὴ ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης δὲν βρίσκεται στὸ μέγεθος τῆς 
προσφορᾶς, ἀλλὰ στὶς συνθῆκες, τὶς δυνατότητες καὶ τὴν προαίρεση 
ἐκείνου ποὺ ἐλεεῖ. «Σᾶς βεβαιώνω», εἶπε χαρακτηριστικὰ στοὺς 
μαθητές Του, «πὼς αὐτὴ ἡ χήρα, ἡ φτωχή, ἔριξε περισσότερα ἀπ’ 
ὅλους» (Λουκ. 21:3). Αὐτὴ τὴ σύνδεση τῆς ἐσωτερικῆς διαθέσεως 
μὲ τὴν ἐξωτερικὴ ἀγαθοεργία τονίζει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
συμβουλεύοντας νὰ ἐλεοῦμε «μὲ καλοσύνη καὶ χαρά» (Ρωμ. 
12:8), «ὁ καθένας δίνοντας ὅ,τι τοῦ λέει ἡ καρδιά του, χωρὶς νὰ 
στενοχωριέται ἢ νὰ ἐξαναγκάζεται, γιατὶ ὁ Θεὸς ἀγαπάει αὐτὸν 
ποὺ δίνει μὲ εὐχαρίστηση» (Β΄Κορ. 9:7).

Ἂν ὅμως ἕνας ἄνθρωπος εἶναι φτωχός, πῶς θὰ ἐλεεῖ; Αὐτός, 
βέβαια, δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ κάνει ὑλικὴ ἐλεημοσύνη, 



- � -

μπορεῖ πάντως νὰ κάνει πνευματική: Νὰ συμπονάει καὶ νὰ 
συμπάσχει μὲ τὸν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό του, νὰ παρηγορεῖ 
τὸν θλιμμένο, νὰ συμβουλεύει, τὸν παραστρατημένο, νὰ διακονεῖ 
τὸν ἀνήμπορο, νὰ ἐπισκέπτεται τὸν ἄρρωστο… Μὰ πιὸ πολύ, 
νὰ προσεύχεται ἀκατάπαυστα γιὰ ὅλους! Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Διάλογος γράφει σχετικά, ὅτι δὲν ἐλεεῖ λιγότερο τὸν φτωχὸ ἐκεῖνος 
ποὺ τὸν συμπονάει μ’ ὅλη του τὴν καρδιὰ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τοῦ 
δίνει χρήματα, γιατὶ ὁ δεύτερος τοῦ προσφέρει ὑλικὰ πράγματα, 
ἐνῶ ὁ πρῶτος τὴν ἴδια του τὴν ψυχή. Καὶ ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος λέει, 
ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη ποὺ μπορεῖς νὰ κάνεις, εἶναι νὰ 
συγχωρήσεις ὁλόψυχα αὐτὸν ποὺ σὲ ἀδίκησε. Συγχωρώντας 
τὸν πλησίον, μπορεῖς νὰ ἐλπίζεις καὶ στῶν δικῶν σου ἁμαρτιῶν τὴ 
συγχώρηση ἀπὸ τὸ Θεό.

Δεῖχνε, λοιπόν, πλούσιο τὸ ἔλεός σου, ἀδελφέ, στοὺς ἄλλους, 
καὶ νὰ εἶσαι βέβαιος, ὅτι ὁ πολυεύσλαχνος καὶ μισθαποδότης 
Κύριος θὰ δείξει τότε τὸ ἄπειρο ἔλεός Του σ’ ἐσένα, σύμφωνα μὲ 
τὸ λόγο Του: «Μακάριοι ὅσοι δείχνουν ἔλεος στοὺς ἄλλους, 
γιατὶ σ’ αὐτοὺς θὰ δείξει ὁ Θεὸς τὸ ἔλεός Του» (Ματθ. 5:7). 

γ΄. Ἡ προσευχὴ 

Ἡ προσευχή, ὅταν γίνεται μὲ πίστη καὶ ταπείνωση, εἰσακούεται 
ἀπὸ τὸν Κύριο, ποὺ μᾶς βεβαίωσε: «Ζητᾶτε καὶ θὰ σᾶς δοθεῖ. 
Γιατὶ ὅποιος ζητάει λαβαίνει» (Ματθ. 7:7). «Καὶ ὅλα ὅσα ζητᾶτε 
στὴν προσευχὴ μὲ πίστη, θὰ τὰ λάβετε» (Ματθ. 21:22). Ὁ Θεὸς 
πάντοτε ἀνταποκρίνεται στὰ αἰτήματά μας, φτάνει νὰ Τοῦ ζητᾶμε 
πράγματα εὔλογα καὶ ψυχωφέλιμα.

Ἡ προσευχὴ σβήνει ἁμαρτίες, διώχνει τοὺς δαίμονες, ἐλέγχει 
τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, ἀνασταίνει νεκρούς, βγάζει ψυχὲς ἀπ’ 
τὸν ἅδη, κάνει θαύματα καὶ σημεῖα. «Σᾶς βεβαιώνω», εἶπε ὁ 
Κύριος, «πὼς ὅποιος πεῖ σ’ αὐτὸ τὸ βουνό, “Σήκω καὶ πέσε στὴν 
θάλασσα”, χωρὶς νὰ ἀμφιβάλλει μέσα του, ἀλλὰ μὲ πίστη, τότε θὰ 
τοῦ γίνει αὐτὸ ποὺ ζητάει. Γι’ αὐτὸ σᾶς λέω: Ὅλα ὅσα ζητᾶτε ὅταν 
προσεύχεστε, νὰ πιστεύετε ὅτι θὰ τὰ λάβετε, καὶ θὰ σᾶς δοθοῦν» 
(Μάρκ. 11:23-24). 

Ἡ προσευχή, λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες, εἶναι συνουσία καὶ ἕνωση 
ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, συντήρηση τοῦ κόσμου, καταλλαγὴ μὲ 
τὸ Θεό, μητέρα τῶν δακρύων, συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων, 
γέφυρα ποὺ σώζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τεῖχος ποὺ προστατεύει 
ἀπὸ τὶς θλίψεις, συντριβὴ τῶν δαιμονικῶν ἐπιθέσεων, πελέκι 
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τῆς ἀπελπισίας, λύση τῆς λύπης, ἀπαλλαγὴ τοῦ θυμοῦ, πηγή τῶν 
ἀρετῶν, πρόξενος τῶν θείων χαρισμάτων, τροφὴ τῆς ψυχῆς, 
φωτισμὸς τοῦ νοῦ, καθρέφτης τῆς πνευματικῆς προκοπῆς.

Μὰ ἡ προσευχὴ εἶναι κι ἕνα «κριτήριο» γιὰ τὸν προσευχόμενο, 
«ἕνα βῆμα τοῦ Χριστοῦ», θὰ λέγαμε, πρὶν ἀπ’ τὸ μελλοντικὸ 
καὶ φοβερὸ βῆμα τῆς δευτέρας παρουσίας Του. Ὅποιος 
αὐτοκαταδικάζεται στὸ βῆμα τοῦτο τῆς προσευχῆς, θὰ ἀθωωθεῖ 
στὸ βῆμα ἐκεῖνο τῆς Κρίσεως. Ὅποιος κλαίει ἐδῶ μὲ μετάνοια, 
δὲν θὰ θρηνήσει ἐκεῖ ἀνώφελα γιὰ τὴν αἰώνια τιμωρία του. 

Γι’ αὐτό, ἀδελφέ, ὅταν προσεύχεσαι, ν’ ἀφήνεις κατὰ μέρος 
ὅλες τὶς ἄλλες ὑποθέσεις καὶ μέριμνες ν’ ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὰ 
αἰσθητά· ν’ ἀνεβαίνεις νοερὰ στὰ ἐπουράνια· νὰ συλλογίζεσαι 
τὸ ἄπειρο καὶ ἀσύλληπτο μεγαλεῖο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ 
Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· νὰ θαυμάζεις τὴν 
παντοδυναμία καὶ τὴν πανσοφία Του, ποὺ δημιούργησε τὸ σύμπαν 
ἀπὸ τὸ μηδέν· νὰ εὐγνωμονεῖς τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν φιλανθρωπία 
Του, ποὺ ἔσωσε καὶ σώζει τὸ πεσμένο πλάσμα Του· νὰ φοβᾶσαι τὴ 
δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀμεροληψία Του, ποὺ θὰ σώσει τοὺς δικαίους 
καὶ θὰ καταδικάσει τοὺς ἁμαρτωλούς· νὰ σκέφτεσαι πόσο πρέπει 
νὰ σέβεσαι, νὰ τιμᾶς καὶ ν’ ἀγαπᾶς τὸ Δημιουργὸ καὶ Κύριο καὶ 
Λυτρωτή σου, τὸν παντέλειο καὶ πανένδοξο, τὸν πανάγαθο καὶ 
πανεύσπλαχνο, τὸν φοβερὸ καὶ δίκαιο, ποὺ εἶναι μπροστά σου, 
ἀκούει τὴν προσευχή σου, βλέπει τὰ δάκρυα καὶ τὴ μετάνοιά σου· 
νὰ ταπεινώνεσαι βαθιά, συγκρίνοντας τὴ δική Του μεγαλειότητα, 
μὲ τὴ δική σου μικρότητα, τὴ δική Του ἀξία, μὲ τὴ δική σου 
ἀναξιότητα· ν’ ἀφήνεις τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ νὰ πλημμυρίζει τὴν 
καρδιά σου. Καὶ τότε νὰ προσεύχεσαι. 

Πρῶτα νὰ ὕμνεῖς καὶ νὰ δοξάζεις τὸν Κύριο γιὰ τὰ μεγαλεῖα 
καὶ τὰ θαύματά του, γιὰ τὰ δῶρα καὶ τὶς εὐεργεσίες του, ἀκόμα 
καὶ γιὰ τὶς θλίψεις ποὺ παραχωρεῖ νὰ σὲ βροῦν γιὰ τὸ συμφέρον 
τῆς ψυχῆς σου. Ὕστερα νὰ Τοῦ ζητᾶς ὅ,τι θέλεις, βοήθεια και 
προστασία, ἐνίσχυση στοὺς πειρασμούς, ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἀσθένειες 
κ.λ.π. Περισσότερο ὅμως νὰ προσεύχεσαι γιὰ τὴν ἐπικράτηση 
τῆς βασιλείας Του καὶ τοῦ θελήματός Του, ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς 
πρόσταξε: «Πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ ἐπιζητεῖτε τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ θελήματός Του, καὶ ὅλα τ’ ἄλλα θ’ 
ἀκολουθήσουν» (πρβλ. Ματθ. 6:33).

Καὶ ἂν θέλεις ἡ προσευχή σου ν’ ἀνεβαίνει σὰν τὸ θυμίαμα 
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ὣς τὸ θρόνο τοῦ Κυρίου καὶ νὰ εἰσακούεται ἀπὸ τὸν ἐπουράνιο 
Βασιλιά, φτέρωσέ την μὲ τὴν ἐλεημοσύνη καὶ τὴ νηστεία. Γιατὶ 
ἡ ἐλεημοσύνη, σὰν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης σου στὸ 
συνάνθρωπο, κεντρίζει τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ· ἡ νηστεία, 
πάλι, ὑποτάσσει τὸ σῶμα, λεπτύνει τὸ νοῦ καὶ διώχνει μακριὰ τοὺς 
δαίμονες. 

Τέλος, ἂν ἔχεις ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ γνήσια 
μετάνοια, δὲν θὰ προσευχηθεῖς ποτὲ χωρὶς κατάνυξη καὶ 
συντριβή, χωρὶς πένθος καὶ δάκρυα. Μὰ τὰ δάκρυα τοῦτα, τὰ 
δάκρυα μιᾶς συντριμμένης καὶ ταπεινωμένης καρδιᾶς, δὲν εἶναι 
πικρὰ καὶ καταθλιπτικά. Εἶναι γλυκύτατα καὶ παρηγορητικά, γιατὶ 
καθαρίζουν τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴ βρωμιὰ τῆς ἁμαρτίας, τὴ λυτρώνουν 
ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴ φέρνουν κοντὰ στὸν Χριστό, ποὺ εἶπε: 
«Μακάριοι εἶστε ἐσεῖς ποὺ τώρα κλαῖτε, γιατὶ θὰ χαρεῖτε» 
(Λουκ. 6:21). «Μακάριοι ὅσοι πενθεῖτε γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας, 
γιατὶ θὰ παρηγορηθεῖτε» (Ματθ. 5 ). «Νὰ νιώθετε χαρὰ καὶ 
ἀγαλλίαση, γιατὶ θὰ ἀνταμειφθεῖτε μὲ τὸ παραπάνω στοὺς 
οὐρανούς» (Ματθ. 5:12).           

Βλ. “Πῶς θὰ σωθοῦμε” Ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου
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Ἡ  «παίδευσις»  τῆς  παρακοῆς

Ἀπὸ τὸ Πατερικὸ τοῦ Κιέβου ἀντιγράφουμε καὶ τὸ ἑπόμενο 
περιστατικό, ποὺ μᾶς δείχνει τὶς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου καὶ 

πόσο εὔκολα μπορεῖ νὰ μπλεχτεῖ κανεὶς σ’ αὐτές, ἂν ξεφύγει ἀπὸ 
τὴν ἀσφάλεια τῆς ὑπακοῆς:

Ὁ Ὅσιος Νικήτας ἦταν νεότερος κατὰ σάρκα ἀδελφὸς τοῦ 
μεγάλου Νίκωνος. Ὅταν ὁ τελευταῖος ἔγινε ἡγούμενος στὴν 
Πετσέρσκαγια, ὁ Νικήτας ἄρχισε ἐπίμονα νὰ τὸν παρακαλεῖ:

- Δῶσ’ μου, γέροντα, εὐλογία ν’ ἀσκήσω τὸν ἔγκλειστο βίο!
- Τέκνο μου, τοῦ ἀπαντοῦσε ὁ ὅσιος Νίκων, δὲν θὰ σὲ ὠφελήσει 

αὐτό. Δὲν μπορεῖς ἀκόμα, νέος μοναχὸς ὅπως εἶσαι, νὰ κλειστεῖς 
μέσα σ’ ἕνα μικρὸ κελλὶ καὶ νὰ ἐπιδοθεῖς στὴν προσευχή. Δὲν 
εἶναι γιὰ τὰ μέτρα σου αὐτὴ ἠ ἐργασία. Εἶναι ἀσφαλέστερο νὰ 
παραμείνεις μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, νὰ κάνεις ἀδιάκριτη 
ὑπακοή, νὰ ἐργάζεσαι μ’ ἐπιμέλεια στὸ διακόνημά σου, ν’ ἀσκεῖς 
ὅλες τὶς πρακτικὲς ἀρετές, καὶ νά ’σαι βέβαιος ὅτι δὲ θὰ στερηθεῖς 
τὸ μισθό σου. Δὲν εἶδες τὶ ἔπαθε ὁ ἀδελφός μας Ἰσαάκιος; Θέλησε 
νὰ ζήσει ἔγκλειστος, ἀπατήθηκε οἰκτρὰ ἀπὸ τοὺς δαίμονες καὶ 
μόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ εὐχὲς τῶν ὁσίων πατέρων μας τὸν 
σώσανε! 

Ἀλλὰ παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ ὁσίου Νίκωνος νὰ τὸν 
μεταπείσει, ὁ Νικήτας ἐπέμενε:

 - Ποτέ, ποτέ, πάτερ, δὲν θ’ ἀπατηθῶ! Θὰ σταθῶ δυνατὸς 
ἐναντίον τῶν δαιμονικῶν σκευωριῶν καὶ θὰ παρακαλέσω τὸ 
φιλάνθρωπο Θεὸ νὰ μοῦ δωρίσει τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας, 
ὅπως στὸν Ἰσαάκιο, ποὺ μέχρι σήμερα κάνει πολλὰ θαύματα. 

Ὁ ἡγούμενος τοῦ εἶπε πάλι:
- Παιδί μου, ἡ ἐπιθυμία σου ξεπερνᾶ τὶς δυνατότητές σου καὶ 

κρύβει κενοδοξία. Πρόσεξε μήπως πέσεις πρὶν κἂν προλάβεις ν’ 
ἀνεβεῖς στὰ ὕψη ποὺ θέλεις. «Ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ 
πέσῃ», προειδοποιεῖ ὁ ἅγιος ἀπόστολος. Ἐγὼ σοῦ συνιστῶ γιὰ 
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τελευταία φορὰ νὰ μείνεις καὶ ν’ ἀγωνιστεῖς μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους 
ἀδελφούς, μὲ ταπείνωση καὶ ὑπακοή, γιὰ νὰ λάβεις ἀπὸ τὸν Κύριο 
τὸ ἀμάραντο στεφάνι. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνεις θὰ εἶναι καρπὸς 
τοῦ δικοῦ σου θελήματος καὶ γι’ αὐτὸ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ψυχή 
σου. Ὁ Θεὸς νὰ σὲ φωτίσει στὸ ἀγαθό…

Ὁ Νικήτας ὅμως δὲν θέλησε ν’ ἀκούσει τὶς συμβουλὲς τοῦ 
ἡγουμένου, γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ κατανικήσει τὸ δυνατὸ πόθο 
γιὰ ἔγκλειστη ἀσκητικὴ ζωή, ποὺ κατέκαγε τὴν ψυχή του. Ἔκανε 
λοιπὸν ὁ δυστυχὴς τὸ θέλημά του!

Κλείστηκε στὸ κελλί του, ἀσφάλισε τὴν πόρτα κι ἔμεινε μόνος, 
προσευχόμενος ἀδιάλειπτα. Ζήτησε μόνο νὰ τοῦ φέρνουν λίγη 
τροφὴ κάθε μέρα. 

Ὁ ὅσιος Νίκων εἶδε μὲ θλίψη καὶ ἀνησυχία τὴν πράξη τοῦ 
ἀδελφοῦ του. Περίμενε μὲ φόβο τὴν τιμωρία τῆς παρακοῆς του 
πού, δυστυχῶς δὲν ἄργησε καθόλου. 

Μόλις μερικὲς μέρες μετὰ τὸν ἐγκλεισμό του ὁ ὅσιος 
Νικήτας ἄκουσε μιὰ φωνὴ δίπλα του. Σὰν νὰ ἦταν κάποιος ποὺ 
συμπροσευχόταν μ’ ἐκεῖνον. Ταυτόχρονα ἔνιωσε μιὰ ἄρρητη 
εὐωδία νὰ πλημμυρίζει τὸ κελλί. Ὁ διάβολος εἶχε κιόλας στήσει 
τὴν παγίδα του. Καὶ ὁ ἀπειροπόλεμος Νικήτας παγιδεύτηκε 
ἀμέσως! 

«Ἄγγελος θὰ εἶναι!» σκέφτηκε μ’ ἕνα παράξενο σκίρτημα 
δέους. «Ἂν δὲν ἦταν ἄγγελος, δὲ θὰ προσευχόταν μαζί μου. 
Οὔτε θὰ εὐωδίαζε, ἀφοῦ οἱ δαίμονες εἶναι δυσώδεις. Εἶναι 
φανερὸ ὅτι τὸ κελλί μου ἔχει πληρωθεῖ μὲ τὴν εὐωδία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος!»

Αὐτὰ συλλογίστηκε ὁ ταλαίπωρος καὶ ἄρχισε πάλι νὰ 
προσεύχεται μ’ ἐπιμονὴ καὶ δάκρυα λέγοντας:

- Κύριε, φανερώσου, Σὲ παρακαλῶ, γιὰ νὰ σὲ δῶ μὲ τὰ 
μάτια μου! 

Ἄκουσε τότε φωνὴ νὰ τοῦ λέει:
- Δὲν πρέπει νὰ σοῦ φανερωθῶ, γιατὶ εἶσαι νέος ἀκόμα! Θὰ 

ὑπερηφανευτεῖς καὶ θὰ πέσεις σὲ πλάνη! 
- Ὄχι, Κύριε, ἀποκρίθηκε κλαίγοντας ὁ Νικήτας. Ποτὲ δὲ 

θὰ πλανηθῶ, γιατὶ ὁ ἡγούμενός μου μὲ καθοδήγησε πῶς ν’ 
ἀποφεύγω τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου. Ὅ,τι μοῦ πεῖς ἐσύ, Κύριέ 
μου, θὰ τὸ κάνω! 

Τότε ὁ πονηρὸς σατανὰς τοῦ εἶπε:
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- Νικήτα, «οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου· οὐ γὰρ μὴ 
ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται»! Ἀλλὰ νά! Σοῦ 
στέλνω ἕναν ἄγγελό μου. Θὰ μείνει μαζί σου. Νὰ κάνεις ὅ,τι 
σοῦ λέει!

Αὐτοστιγμεὶ ἐμφανίστηκε μπροστὰ στὸν ἔγκλειστο ἕνας δαίμονας 
μὲ μορφὴ ἀγγέλου. Ὁ Νικήτας, πλανημένος πιὰ ἐντελῶς, ἔπεσε 
καὶ τὸν προσκύνησε σὰν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ! Κι ἐκεῖνος τοῦ 
εἶπε:

- Νικήτα, ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ἐσὺ δὲ χρειάζεται νὰ προσεύχεσαι. 
Θὰ προσεύχομαι ἐγὼ στὴ θέση σου. Ἐσὺ μόνο νὰ μελετᾶς 
βιβλία καὶ νὰ προσφέρεις λόγους ὠφελείας σ’ ἐκείνους ποὺ 
θὰ σοῦ στέλνει ὁ Θεός. Θὰ γίνεις μέγας καθοδηγητὴς ψυχῶν 
καὶ σωτήρας τῶν ἀνθρώπων!

Φυσικὰ ὁ Νικήτας ὑπάκουσε τυφλὰ στὶς ἐντολὲς τοῦ «ἀγγέλου». 
Ὑποχείριος πλέον στὸν κοσμοκράτορα τοῦ σκότους, ἔπαψε νὰ 
προσεύχεται κι ἔπεσε μὲ μεγάλο ζῆλο στὴ μελέτη. Ἔβλεπε τὸ 
δαίμονα νὰ στέκεται συνεχῶς σὲ στάση προσοχῆς καὶ χαιρόταν, 
πιστεύοντας ὅτι παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία του!

Ὁ ἴδιος ἄρχισε νὰ συζητᾶ ἀκατάπαυστα μὲ τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ τὸν πλησίαζαν γιὰ τὴ Γραφή, γιὰ τὴν πίστη, γιὰ τὴν ὠφέλεια 
τῆς ψυχῆς καὶ γιὰ ποικίλα ἄλλα θέματα. Δὲν ἄργησε ν’ ἀποκτήσει 
καὶ φήμη προορατικοῦ καὶ χαρισματούχου μοναχοῦ. Ἡ φήμη 
του ἁπλώθηκε μακριὰ κι ὅλοι τὸν θαύμαζαν  γιὰ τὴν ἀκριβὴ 
ἐκπλήρωση τῶν προφητικῶν του λόγων.

Ἡ δόξα του ἔφτασε στὸ ἀπόγαιό της ὅταν κάποτε ἔστειλε στὸν 
πρίγκηπα  Ἰζιασλάβο τὸ ἑξῆς μήνυμα: «Σήμερα φονεύτηκε στὸ 
Ζαβὸλτς ὁ πρίγκηπας τοῦ Νόβγκοροντ Γκλὲμπ Σβιατοσλάβιτς. 
Στεῖλε γρήγορα τὸ γιό σου Ζβιατοπὸλκ νὰ πάρει τὸ θρόνο τοῦ 
Νόβγκοροντ».

Μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἦρθε πράγματι ἡ εἴδηση γιὰ τὴ 
δολοφονία τοῦ πρίγκηπα Γκλέμπ. Ὁ Σβιατοπὸλκ ἐπίσης πρόλαβε 
καὶ κατέλαβε τὸ θρόνο του. Ἀπὸ τότε ὁ Νικήτας ἔγινε σεβαστὸς 
καὶ φοβερὸς γιὰ τὴν προφητική του δύναμη σὲ ἡγεμόνες, σὲ 
βογιάρους καὶ σ’ ὅλο τὸ λαό. 

Ὁ ἡγούμενος Νίκων ὅμως ἦταν ἐπιφυλακτικὸς καὶ κάτι 
περίμενε… Διαπίστωσε σύντομα ὅτι ἐνῶ ὁ Νικήτας γνώριζε ἀπ’ 
ἔξω ὁλόκληρη τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τὴ χρησιμοποιοῦσε μ’ 
ἐκπληκτικὴ εὐχέρεια στὶς συζητήσεις του, δὲν ἤξερε, ἀντίθετα, 
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καθόλου τὴν Καινὴ Διαθήκη. Δὲν τὴν μελετοῦσε ποτὲ καὶ δὲν 
ἤθελε νὰ γίνεται οὔτε λόγος γι’ αὐτήν! Ἀπ’ αὐτὴ τὴ συμπεριφορά 
του δὲν ἄργησαν οἱ πατέρες ὅλοι νὰ πειστοῦν ὅτι εἶχε πλανηθεῖ 
ἀπὸ τὸν διάβολο. Καὶ δὲν θέλησαν ν’ ἀνεχτοῦν τὸ δαιμονικὸ 
ἐμπαιγμὸ τοῦ ἀδελφοῦ τους.

Ὁ ἡγούμενος Νίκων πῆρε μαζί του μερικοὺς ἀδελφούς – 
τὸν κατοπινὸ ἡγούμενο Ἰωάννη, τὸν Ποιμένα τὸ Νηστευτή, τὸν 
Ἠσαῒα, κατοπινὸ ἐπίσκοπο Ροστώφ, τὸν Ἰσαάκιο τὸν ἔγκλειστο, 
τὸν Ἀγαπητὸ τὸν ἰαματικό, τὸ Γρηγόριο τὸ θαυματουργὸ καὶ 
ἄλλους – καὶ πῆγαν στὸ κελλὶ τοῦ Νικήτα. Ἄνοιξαν μὲ τὴ βία 
τὴν ἀσφαλισμένη πόρτα. Ὁ Νικήτας τότε, μὲ τὴν ἐπήρεια τοῦ 
πονηροῦ ποὺ κυριαρχοῦσε πάνω του, ἔγινε ἐκτὸς ἑαυτοῦ, θηρίο 
ἄγριο καὶ ἀτιθάσευτο. Ἄρχισε νὰ ὠρύεται, νὰ χτυπιέται, ν’ ἀπειλεῖ, 
νὰ οὐρλιάζει σὰν πληγωμένο θηρίο, καθὼς μερικοὶ ἀφελφοὶ τὸν 
συγκρατοῦσαν καὶ ὁ ἡγούμενος τοῦ διάβαζε ἐξορκισμοὺς γιὰ τὴν 
ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὸ δαιμόνιο. 

Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ἔδιωξε τελικὰ μακριὰ τὸν ἐχθρό. 
Ὁ ταλαιπωρημένος ἀδελφὸς ξαναβρῆκε τὸν ἑαυτό του καὶ 
εἰρήνευσε.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ οἱ ἀδελφοὶ τὸν ρώτησαν ὁρισμένα πράγματα 
ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ἐκεῖνος ὅμως δὲ θυμόταν τίποτα! Κι 
ὅταν τὸν βεβαίωσαν ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγο ἤξερε ὁλόκληρη τὴν Παλαιὰ 
Διαθήκη ἀπ’ ἔξω, μὲ ἔκπληξη ὁρκιζόταν ὅτι δὲν τὴν εἶχε διαβάσει 
ποτέ! Ὅπως διαπιστώθηκε σὲ λίγο, εἶχε ξεχάσει τελείως ὄχι μόνο 
ὅ,τι εἶχε μάθει ὅσο τὸν κυβερνοῦσε τὸ δαιμόνιο, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τὴ 
γραφὴ καὶ τὴν ἀνάγνωση ἀκόμη! Ἔτσι οἱ πατέρες ἀναγκάστηκαν 
νὰ τὸν διδάξουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀνάγνωση καὶ γραφή, σὰν νὰ ἦταν 
μικρὸ παιδί! 

Ὅταν ὁ Νικήτας κατάλαβε τὶ ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ, ἔπεσε 
μετανοημένος στὰ πόδια τοῦ ὁσίου Νίκωνος, παρακαλώντας κι 
ἐκεῖνον καὶ τὸ Θεὸ νὰ τὸν συγχωρήσουν γιὰ τὴν ἀνυπακοὴ καὶ 
τὴν ἔπαρσή του, ποὺ τὸν ἔριξαν στὰ χέρια τοῦ σατανᾶ. Ἀπὸ τότε 
ὁ μακάριος παραδόθηκε μὲ συντριβὴ στὴν κοινοιβιακὴ ζωὴ τῆς 
ὑπακοῆς καὶ τῆς ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος, κλαίγοντας νύχτα 
καὶ μέρα γιὰ τὴν πτώση του. Κι ἔδειξε τέτοια αὐταπάρνηση, ὥστε 
ξεπέρασε ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς στὴν ἀρετή. 

Βλ. “Τὸ Γεροντικὸ τοῦ Βορρᾶ”. Β΄ τόμος  Πέτρου Μπότση   
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ΘΕΟΤΟΚΟΦΙΛΙΚΑ

Περὶ τῆς εἰκόνος Τῆς 
Παναγίας Γοργοϋπηκόου 
καὶ διήγησις τελεσθέντων 

θαυμάτων

Ἡ Παναγία ἀναδέχεται τὸν 
ἑαυτόν Της

Ἡ πολυθαύμαστη καὶ ἐμπλουτισμένη 
ἀπὸ πολλὲς χάριτες παλαίφατη 

εἰκόνα τῆς Παναγίας, ποὺ ὀνομάζεται 
Γοργοϋπήκοος, εἶναι θησαυρισμένη στὴν 

ἱερὴ μονὴ τοῦ Δοχειαρίου. Τὸ ἱστορικό της ἔχει ὡς ἑξῆς:
Στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο τῆς κοινῆς τράπεζας τῶν πατέρων 

τῆς Μονῆς καὶ δεξιὰ καθὼς εἰσερχόμαστε σ’ αὐτήν, ὑπάρχει 
εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ ἀμνημονεύτους χρόνους 
ἁγιογραφημένη. Εἶναι τοιχογραφία. Προφορικὴ παράδοση, ποὺ 
διατηρεῖται μὲ τὴ ζωντανὴ γλώσσα τῶν εὐσεβῶν πατέρων, τὴν 
ἀνάγει στὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁσίου Νεόφυτου, κτήτορα τῆς ἱερῆς αὐτῆς 
Μονῆς, περίπου τὸν ΙΑ΄αἰώνα. Ὅμως, παρὰ τὴν πάροδο τόσων 
αἰώνων καὶ τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς, ἡ 
μορφὴ καὶ τὸ ἐκτύπωμα τῆς ἱερῆς εἰκόνας δὲν φθάρθηκαν, διότι ἡ 
θεία Πρόνοια τὴ διαφύλαξε, γιὰ νὰ φανεῖ στοὺς ἔσχατους καιροὺς 
δοξασμένη, θαυματόβρυτη καὶ ἐπίσημη ἔνθερμος προστάτης 
καὶ κυβερνήτης ὑπέρμαχος στοὺς πατέρες, καθὼς τὸ δήλωσε ἡ 
Παναγία στὸν τραπεζάρη, ὅταν ἀπὸ οἰκονομία θαυματούργησε σ’ 
αὐτόν.

Μπροστὰ ἀπὸ τὴν εἰκόνα ὑπῆρχε διάβαση, ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ 
πατέρες κατευθύνονταν στὴν τραπεζαρία. Ἀπὸ αὐτὴ πιὸ συχνὰ 
διερχόταν ὁ τραπεζάρης, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν Νεῖλος, τὴ δὲ 
νύχτα ἄναβε καὶ δαδιά, γιὰ νὰ φωτίζει. Κατὰ τὸ ἔτος 1664 ἄκουσε 
φωνή, ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν εἰκόνα, νὰ τοῦ λέει:

«Ἄλλοτε νὰ μὴν περνᾶς ἀπὸ ἐδῶ μὲ δαδιά,
ποὺ καπνίζουν τὴν εἰκόνα Μου».
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Ὁ τραπεζάρης δὲν ἀντελήφθηκε, ὅτι ἡ φωνὴ προερχόταν ἀπὸ 
τὴν ἁγία Εἰκόνα, ἀλλὰ νόμισε ὅτι κάποιος ἀδελφὸς τὸν ἀστειευόταν. 
Γι’ αὐτὸ ἀδιαφόρησε στὴν ὑπόδειξη τῆς Παναγίας.

Σὲ λίγες μέρες, γιὰ δεύτερη φορά, ἀκούστηκε πάλι ἡ φωνὴ τῆς 
Παναγίας ἀπὸ τὴν  εἰκόνα Της, νὰ λέει μὲ αὐστηρότητα:

«Ὦ μοναχὲ ἀμόναχε, ἕως πότε θὰ καπνίζῃς
ἀνευλαβῶς καὶ ἀτίμως τὴν ἐμὴν μορφήν;» 

Ἀμέσως τυφλώθηκε ὁ τραπεζάρης. Τότε θυμήθηκε τὴν πρώτη 
προειδοποιητικὴ φωνὴ τῆς Παναγίας, καὶ εἶπε:

«Δίκαια ἔπαθα, διότι δὲν πρόσεξα στὴν ἐντολή τῆς
Κυρίας μας Θεοτόκου, ἀλλά, ἀπὸ ἄγνοια, τὴν παράβλεψα».

Ὅταν ξημέρωσε, οἱ ἀδελφοὶ βρῆκαν τὸν τραπεζάρη μὲ τὸ 
πρόσωπο στὸ ἔδαφος τοῦ διαδρόμου νὰ ὀδύρεται, μπροστὰ στὴ 
θαυματοτόκο Εἰκόνα, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τοὺς δεῖ. Ὅταν τοὺς 
ἐξιστόρησε τὰ γεγονότα, τοὺς κυρίεψε φόβος καὶ τρόμος. Ἀπὸ 
τότε μὲ εὐλάβεια περνοῦσαν ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν Εἰκόνα. Ἀνάρτησαν 
καὶ κανδήλα στὴν Εἰκόνα, ὁ δὲ νέος τραπεζάρης κάθε βράδυ τὴ 
θύμιαζε. 

Ὁ μοναχὸς Νεῖλος, ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, δὲν ξαναπῆγε 
στὸ κελλί του, ἀλλὰ ἔμενε σὲ στασίδι ἐμπρὸς στὴν εἰκόνα, καὶ 
παρακαλοῦσε μὲ δάκρυα καὶ ὀδυρμοὺς νὰ συγχωρήσει ἡ Παναγία 
τὴν ἁμαρτία τῆς ἀπροσεξίας του, καὶ νὰ τοῦ χαρίσει καὶ πάλι τὸ 
φῶς του. 

Πράγματι, οἱ χρηστὲς ἐλπίδες του δὲν διαψεύστηκαν. Ἡ 
Παναγία δὲν ἀπόρριψε τὶς ἱκεσίες του. Ὕστερα ἀπὸ τόσες 
προσευχὲς καὶ τόσους χειμάρρους δακρύων, ἡ πηγὴ τῆς 
εὐσπλαχνίας καὶ τοῦ ἐλέους ἡ ἄβυσσος, ἡ ταχεία ἀντίληψη καὶ 
παραμυθία τῶν θλιβομένων, τὸν θεράπευσε καὶ τὸν ἔκανε ἄγγελο 
ἀγαθῶν μηνυμάτων στοὺς ἀδελφοὺς μοναχούς. 

Κάποια μέρα τοῦ μίλησε ἡ Παναγία πάλι ἀπὸ τὴν εἰκόνα Της 
καὶ τοῦ εἶπε:

«Ὦ μοναχέ! Εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου πρός Με καὶ ἂς
εἶσαι συγκεχωρημένος καὶ βλέπων ὡς καὶ πρότερον˙
ἀνάγγειλον δὲ καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἐνασκουμένους

πατέρας καὶ ἀδελφούς σου, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ἡ Μήτηρ τοῦ
Θεοῦ Λόγου καὶ μετὰ Θεὸν τῆς ἱερᾶς ταύτης μονῆς τῶν

Ἀρχαγγέλων σκέπη καὶ βοήθεια καὶ κραταιὰ
προστασία, προνοουμένη ὑπὲρ αὐτῆς ὡς ὑπέρμαχος
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Κυβερνήτης˙ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς οἱ μοναχοὶ ἂς καταφεύγωσι πρὸς
Ἐμέ, διὰ κάθε ἀνάγκην αὐτῶν, πάντων τῶν μετ’
εὐλαβείας καταφευγόντων εὶς Ἐμὲ ὀρθοδόξων

χριστιανῶν, ὅτι  Γ ο ρ γ ο ϋ π ή κ ο ο ς   καλοῦμαι».
Εὐθύς, μὲ τὴ χαριτωμένη θεία φωνὴ αὐτῶν τῶν χαρμοσύνων 

λόγων, ἄνοιξαν τὰ μάτια τοῦ μοναχοῦ Νείλου. Ὅλοι τότε θαύμασαν! 
Πολλοὶ μοναχοὶ τοῦ ἁγιώνυμου Ὄρους κατευθύνονταν στὴ μονὴ 
Δοχειαρίου, γιὰ νὰ γίνουν αὐτόπτες τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος στὶς 
μέρες τους. 

Μὲ ἀπόφαση τῶν Γερόντων ἔκλεισαν τὸ διάδρομο, ποὺ περνοῦσε 
μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἱερὴ εἰκόνα τῆς Γοργοϋπηκόου, ὅπου ψάλλεται 
«Παράκλησις» «ὑπὲρ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν» καὶ «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου».

Μὲχρι τὸ θαῦμα, ποὺ πραγματοποίησε ἡ Παναγία στὸ μοναχὸ 
Νεῖλο, ἡ θαυματόβρυτη εἰκόνα ὀνομαζόταν Γοργοεπήκοος. Τὴν 
ἡμέρα, ποὺ μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἀνέβλεψε ὁ μοναχός, ἡ ἴδια 
ἡ Παναγία ἀναδείχθηκε τὴν ἱερὴ εἰκόνα Της καὶ τὴν ὀνόμασε 
Γοργοϋπήκοο.

Τὸ παιδὶ τῆς ὀδύνης καὶ τῶν στεναγμῶν.
Ἕνας φτωχὸς χριστιανός, καλαϊτζῆς τὸ ἐπάγγελμα καὶ 

ὀνομαζόμενος Δημήτριος, γιὰ νὰ ἐξοικονομήσει τὸ ψωμί του 
ἔφτασε καὶ σ’ αὐτὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ, ἄκουσε γιὰ τὰ πολλὰ 
θαύματα τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου. Δουλεύοντας τὶς φθαρμένες 
χύτρες, τὰ ξεγανωμένα καζάνια καὶ τὰ σκουριασμένα πιάτα, 
δούλευε μέσα του καὶ τὴ δική του σκέψη, ποὺ τριγύριζε στὸ δικό 
του πόνο: “ Ἆραγε, νὰ καινούργιωνε ἡ Παναγία καὶ τὴ δική μου 
σκουριασμένη καρδιὰ ἀπὸ τὸν πόνο τῆς ἀτεκνίας μου! Ἂν ἐγώ, 
ἁπλὸς καὶ ἀγράμματος ἄνθρωπος, γίνομαι δημιουργὸς καὶ φτιάχνω 
σπασμένα καὶ χαλασμένα πράγματα τῆς μονῆς Γοργοϋπηκόου, 
πόσο μᾶλλον ἡ Παναγία, ἡ «μετὰ Θεὸν Θεός», ἔχει καὶ τὴ 
βούληση καὶ τὴ δύναμη νὰ ζωογονήσει καὶ ἀναστήσει τὴ νεκρὴ 
μήτρα τῆς συζύγου μου καὶ νὰ ἀποκτήσουμε καὶ μεῖς παιδί. Μήπως 
ἀπὸ στείρα καὶ ἄγονη μήτρα δὲν προῆλθε καὶ ἡ Ἴδια; Μήπως δὲν 
ὑπῆρξε καὶ Αὐτὴ παιδὶ θαύματος; Ἂς κάνει καὶ σὲ μένα τὸ θαῦμα 
Της ἡ δοχειαρίτισσα Γοργοϋπήκοος. Τότε προσέπεσε μὲ εὐλάβεια 
στὴ θαυματουργή Της Εἰκόνα προσευχόμενος καὶ παρακαλώντας 
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νὰ τοῦ δωρίσει ἡ Παναγία τὸ ποθούμενο τῆς καρδιᾶς του παιδί. 
Ἀφοῦ ἄκουσε μὲ ὅλη του τὴν εὐλάβεια τὴν παράκληση στὴν 

Παναγία, τὴν ὁποία ἔψαλλε ὁ Προσμονάρης τοῦ ναοῦ Της γι’ 
αὐτόν, πῆρε λαδάκι ἀπὸ τὴν κανδήλα, καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὸ σπίτι 
του. Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο, γεμάτος χαρὰ ἀνέκφραστη, ἄκουε μέσα 
στὸ σπίτι του τὸ γλυκὸ καὶ παραμυθητικὸ κλάμα ἀπὸ τὸ ἀγοράκι 
του. Γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὴν Παναγία, γιὰ τὸ θεόσταλτο δῶρο Της, 
ἔφερε μιὰ κανδήλα καὶ τὴν κρέμασε στὴν ἁγία καὶ θαυματουργή 
Της εἰκόνα. 

Τὸ εὐλογημένο κομβοσχοίνι.
Ὁ ἡσυχαστὴς τῶν Κατουνακίων Γέροντας… ἔλεγε σὲ λαϊκοὺς 

προσκυνητὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους:
«Ἐδῶ στὸ Ὄρος ποὺ ἤρθατε, νὰ πάρετε ὅλοι ἀπὸ ἕνα 

κομποσχοινάκι. Τὸ κομποσχοίνι θὰ σᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ, ὅπου 
ἐσεῖς δὲν γνωρίζετε. Σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα θὰ σᾶς ὁδηγήσει τὸ 
κομποσχοινάκι˙ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησόν 
με τὸν ἁμαρτωλό». Ἔχεις ἕνα πειρασμὸ μὲ τὸν ἄλλο, μὲ τὸ γείτονά 
σου, μὲ τὸ φίλο σου, μὲ τὸν προϊστάμενό σου κ.λ.π.; «Πάντα νὰ 
λές: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Αὐτὸ θὰ σοῦ δώσει λύση 
στὸ πρόβλημά σου˙ λύση τοῦ ἀδιεξόδου στὸ ὁποῖο βρίσκεσαι.

Πάει τώρα ἕνας χρόνος˙ μοῦ ‘τυχε ἕνας πειρασμὸς δύσκολος. 
Πάλευα τὸν πειρασμὸ καὶ δὲν τὸν νικοῦσα. Βρισκόμουν σὲ μεγάλη 
στενοχώρια καὶ δὲν ἤξερα τὶ νὰ κάνω. Ἔλεγα καὶ ξανάλεγα μὲ τὸ 
κομποσχοίνι στὸ χέρι: “τὶ νὰ κάνω, τὶ νὰ κάνω; Ἀμὰν Παναγία 
μου, βοήθησέ με. Θαρθῶ στὴ Γοργοϋπήκοο νὰ σοῦ κάνω μιὰ 
«Παράκλησιν». Παναγία μου βοήθησέ με”. Δὲν ἄργησε νὰ ἔρθει 
ἀπάντηση ἀπὸ τὴν Παναγία. Εἰσήκουσε τῆς δέησης καὶ ἱκεσίας 
ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Τὴν Τρίτη μέρα ἔφυγε ο πειρασμός.
Μιὰ χαρὰ λύθηκε ο πειρασμός.
Τόσο γρήγορα ἔρχεται η βοήθεια τῆς Παναγίας,τόσο 

γρήγορα.
Κομποσχοινάκι λοιπόν: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». 

«Ἄν ταυτισθεῖς μὲ τὸ κομποσχοινάκι», συνέχισε ὁ Γέροντας … νὰ 
λέει, «νὰ ξέρεις ὅτι θὰ βρεῖς ἕνα φωτισμό, θἄρθεις σὲ ἕνα ἀνώτερο 
ἐπίπεδο, τὸ ὁποῖον τώρα δὲν τὸ γνωρίζεις. Τὸ κομποσχοινάκι 
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τό ‘χουν ὅλοι οἱ μοναχοί, καὶ οἱ ἐρημῖτες, καὶ οἱ ἀσκητὲς καὶ οἱ 
σκητιῶτες, καὶ στὰ μοναστήρια οἱ καλόγεροι ὅλοι, λοιπόν, μὲ τὸ 
κομποσχοινάκι στὸ χέρι…».

Ἡ ἀπροσμάχητη κατὰ τῶν δαιμόνων 
Στρατηγός.

Κατὰ τὸ 1980 ἐργάζονταν στὴ μονὴ Δοχειαρίου δὺο ἀδέλφια 
ἀπὸ τὴ Βουλγαρία, γιὰ νὰ ἐξοικονομήσουν χρήματα καὶ 
ἀντιμετωπίσουν τὴν καταραμένη φτώχεια τους. Δὲν τοὺς ἔφτανε 
ὅμως ἡ φτώχεια τους καὶ ἡ ξενιτιά τους! Τὸ ἕνα ἀπὸ τ’ἀδὲλφια 
ὑπόφερε ἀπὸ δαιμονικὴ ἐνέργεια κατὰ διαστήματα. Ὅταν τὸν  
κυρίευε τὸ δαιμόνιο, ἀναχωροῦσε ἀπὸ τὴν Μονή, καὶ τὸ δαιμόνιο 
τὸν περιῆγε ἀπὸ τόπο σὲ τόπο, χωρὶς ὁ δαιμονισμένος νὰ 
ἀντιλαμβάνεται τὸ παραμικρὸ ἀπ’ ὅσα τοῦ συνέβαιναν. 

Τὸ ἴδιο συνέβη στὸν ἄτυχο ἐργάτη καὶ πρὶν τὴν ἑορτὴ τῶν 
Ἀρχαγγέλων, ἐπέτειο τῆς πανήγυρης τῆς ἱερῆς μονῆς Δοχειαρίου. 
Τότε ὁ ἀδελφός του, μὲ πόνο ψυχῆς, βγῆκε σὲ ἀναζήτησή του 
συμπορευόμενος μὲ τὸν τότε οἰκονόμο - ὑπεύθυνο τῶν ἐργατῶν 
Σαμουὴλ μοναχό, γιατὶ εἶχαν περάσει τρεῖς μέρες ἀπὸ τότε ποὺ 
ἐξαφανίστηκε, χωρὶς νὰ δώσει σημεῖα ζωῆς. Παρὰ τὶς προσπάθειές 
τους ὁ ἀναζητούμενος δὲν βρέθηκε. 

Εἶχε φτάσει ἤδη ἡ παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀρχαγγέλων, 
ὅταν ὁ ἥλιος ἔκλινε πρὸς τὴ δύση, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ κάνουν 
κάτι γιὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ δαιμονιζομένου. Παρακάλεσαν τότε τὸν 
Προσμονάριο τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ἱερομόναχο Γαβριήλ, 
νὰ ψάλει παράκληση στὴ Γοργοϋπήκοο «ὑπὲρ ἀνευρέσεως καὶ 
διασώσεως τοῦ πάσχοντος».

Ὁ δαιμονισμένος ἐργάτης, ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴ 
Μονὴ παρασυρόμενος καὶ σπρωχνόμενος ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα 
καὶ ἐχθρὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἄρχισε νὰ βαδίζει λίγο-λίγο μέσα σὲ 
πυκνότατο δάσος, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ πιὰ νὰ βρεῖ τρόπο νὰ βγεῖ. 

Κατὰ τὴ δύση τοῦ ἡλίου, ὅταν ἄρχισε νὰ ψάλλεται στὴ Μονὴ 
ἡ Παράκληση γιὰ τὴν ἀνεύρεση καὶ διάσωσή του ἀπὸ τὴν 
Παναγία, βλέπει κάπου κοντά του μιὰ Γυναίκα ἔνδοξη ντυμένη 
μὲ ἀνέσπερο φῶς, σὰν ἄλλος δεύτερος τῆς δόξας ἥλιος, ἡ ὁποία 
τοῦ ἔγινε ὁδηγὸς καὶ τὸν ἔβγαλε ἀπὸ τὸ δάσος. Ἀλλὰ καὶ πάλι 
τὸν κατακυρίεψε ἡ δύναμη καὶ ἐπήρεια τοῦ ἐχθροῦ μὲ πιὸ μεγάλη 
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μανία καὶ ἀγριότητα παρὰ τὴν πρώτη φορά, ὥστε τὸν ἀνάγκαζε 
νὰ κατεβαίνει τρέχοντας σὲ κατηφοριές, ἀφοῦ παρουσίαζε στὴ 
φαντασία του, πὼς ὅλα εἶναι ἰσόπεδα. Πηδώντας ἀπὸ γκρεμὸ σὲ 
γκρεμό, ἔφτασε τελικὰ στὴ θάλασσα καὶ ἄρχισε νὰ προχωρᾶ μέσα 
στὸ νερό. Ὁ σκοπὸς τοῦ δαίμονα ἦταν νὰ φονεύσει τὸν ἄνθρωπο, 
γι’ αὐτὸ τὸν ἀνάγκαζε νὰ κατεβαίνει ἀπὸ δύσβατους τόπους ἢ νὰ 
τὸν πνίξει στὴ θάλασσα. 

Σ’ αὐτὴ τὴ δυσκολία καὶ τὴν ἀνάγκη τὸν πρόφθασε ἡ ἕτοιμη 
βοηθὸς τῶν κινδυνευόντων, Παναγία Γοργοϋπήκοος, ἡ ὁποία τὸν 
ἅρπαξε ἀπὸ τὸ βέβαιο πνιγμό, καὶ ἀφοῦ τὸν πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι 
καὶ τὸν ἔφερε στὸ δρόμο, ποὺ εἶναι κοντὰ στὸ νεκροταφεῖο τῆς 
Μονῆς, τοῦ εἶπε:

«Τώρα ξέρεις τὸ δρόμο γιὰ τὴ Μονή».
«Ναί! Αὐτὸ εἶναι τὸ Μοναστήρι», εἶπε ὁ μόλις ἀπαλλαγμένος 

ἀπὸ τὸ δαιμόνιο. Τότε ἡ Κυρία Θεοτόκος ἔγινε ἄφαντος. 
Ὅταν ὁ ἐργάτης ἀνέβηκε τὸ δρόμο καὶ ἔφτασε στὴ Μονή, 

τὴν ὥρα ποὺ ἔψαλλαν τὴ Λιτὴ τῆς ἀγρυπνίας, τότε διηγήθηκε σὲ 
ὅλους ὅσα τοῦ συνέβησαν καὶ πῶς  λυτρώθηκε ἀπὸ τὴν Παναγία 
Γοργοϋπήκοο. Ὅσην ὥρα διηγόταν τὰ παθήματά του ἀπὸ τὸ 
δαίμονα, τὰ ροῦχα του ἔσταζαν ἀκόμη θαλασσινὸ νερό. Ἀφοῦ 
ἄλλαξε ροῦχα, γιόρτασε καὶ αὐτὸς τὴν ἑορτὴ τῶν Ἀρχαγγέλων (8 
Νοεμβρίου) μὲ τοὺς ἄλλους ἑορταστές. 

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Γοργοϋπηκόου 
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης

«Ὡς θεόβρυτον κρήνην τῶν ἀΰλων χαρίτων Σου, τὴν 
θαυματουργόν Σου Εἰκόνα, Θεοτόκε πλουτήσαντες ἐκ ταύτης 
τῶν θαυμάτων τὰς ροάς, ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ˙  Σὺ 
γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός, πέλεις τῶν ἐκβοὼντων Σοι˙ δόξα 
τοῖς Σοῖς χαρίσμασιν Ἁγνή, δόξα τῇ παρθενίᾳ Σου, δόξα τῇ 
πρὸς ἡμᾶς Σου ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ Ἄχραντε».        

Βλ. “ Θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας Στὸ Ἅγιον Ὄρος”  Ἀρχιμ/του 
Θεοφυλάκτου Μαρινάκη



- �0 -

         

Τὴ διήγηση αὐτοῦ τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος, ποὺ συνέβη 
στὸν μακαριστὸ π. Θησέα, μᾶς διέσωσε ὁ Μάρκος Γεωργοτᾶς, 
πνευματικὸ παιδί του, ὅπως ὁ γέροντας τοῦ τὴν εἶχε ἐμπιστευθεῖ.

Στὸ χωριὸ Μάρμαρο τῆς Κέρκυρας, ποὺ διακονοῦσα σὰν 
ἐφημέριος, μιὰ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας 

Λειτουργίας, πῆγα στὴν Ἁγία Πρόθεση γιὰ νὰ καταλύσω. Ὅταν 
ἄρχισα νὰ καταλύω, ἔρχεται ταραγμένος ἕνας νέος καὶ μοῦ λέγει:

- Παπά μου, ὁ πατέρας μου πεθαίνει καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ 
ἔρθετε νὰ τὸν κοινωνήσετε.

Ὅταν εἶδα τὸν νέο καὶ κατάλαβα ποιὸς ἦταν ὁ ἑτοιμοθάνατος 
πατέρας του, ταράχθηκα πολὺ καὶ μὲ ἔλουσε κρύος ἱδρώτας, 
διότι δὲν ὑπῆρχε στὸ χωριὸ χειρότερος ἄνθρωπος, ἀπὸ πάσης 
ἀπόψεως. Τὸν ρώτησα λοιπόν:

- Παιδί μου, τὸ ζήτησε ὁ ἴδιος;
- Ναί, παπά μου.
Διέκοψα τὴν κατάλυση, πῆρα στὸ χέρι τὸ Ἅγιο Ποτήριο καὶ 

κατευθύνθηκα στὴν οἰκία τοῦ ἀρρώστου, ἡ ὁποία εὑρίσκετο πολὺ 
πλησίον τῆς Ἐκκλησίας, σχεδὸν δίπλα. Μπῆκα στὸ δωμάτιο τοῦ 
ἀσθενοῦς καὶ τὸν βρῆκα νὰ ἀναπνέει μετὰ δυσκολίας στὸ κρεβάτι. 
Τοῦ λέγω:

- Μπάρμπα Κώστα, ζήτησες νὰ κοινωνήσεις;
- Ναί, παπά μου.
- Πρέπει ὅμως πρῶτα νὰ ἐξομολογηθεῖς.
- Νὰ ἐξομολογηθῶ, παπά μου.
Ἄφησα τὸ Ἅγιο ποτήριο δίπλα στὸ κομοδίνο καὶ τοῦ εἶπα:
- Σὲ ἀκούω.
Ἐκεῖνος ἄρχισε νὰ λέει πολλὰ καὶ διάφορα καὶ κάποια στιγμὴ 

σταμάτησε. Τοῦ λέγω:
- Τελείωσες, μπάρμπα Κώστα;
- Τελείωσα, παπά μου.
Τοῦ διάβασα τὴν συγχωρετικὴ εὐχὴ καὶ πῆρα στὸ χέρι μου 

τὸ Ἅγιο Ποτήριο νὰ τὸν κοινωνήσω. Ὅμως κόντεψα νὰ πάθω 

Συγκλονιστικὴ μαρτυρία
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ἐγκεφαλικό, διότι στὸ Ἅγιο Ποτήριο δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἴχνος Θείας 
Κοινωνίας. Τρελάθηκα, δὲν ἤξερα τὶ νὰ ὑποθέσω. Ἐγὼ καὶ ὁ 
ἄρρωστος ἤμασταν μέσα στὸ δωμάτιο, ποιὸς μοῦ ἄδειασε λοιπὸν 
τὴ Θεία Κοινωνία; Ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἑτοιμοθάνατος, ἔπρεπε 
νὰ τὸν κοινωνήσω καὶ πρὸς τοῦτο τοῦ εἶπα:

- Περίμενε δύο λεπτά, μπάρμπα Κώστα, καὶ ἔρχομαι ἀμέσως.
Εἶχα σκοπὸ νὰ πάω στὴν Ἐκκλησία νὰ φέρω ἀπὸ τὴ Θεία 

Κοινωνία ποὺ ὑπάρχει γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς. Ξεκίνησα νὰ φύγω, 
ἀλλὰ μόλις ἔφτασα στὴν πόρτα τοῦ δωματίου, μοῦ ἦρθε ξαφνικὰ 
μιὰ σκέψη καὶ γύρισα πίσω καὶ εἶπα στὸν ἑτοιμοθάνατο:

- Μπάρμπα Κώστα, εἶσαι σίγουρος ὅτι μοῦ εἶπες ὅλα ὅσα σὲ 
βαραίνουν; Πρόσεξε τὶ θὰ μοῦ ἀπαντήσεις, διότι αὐτὴ τὴ 
στιγμὴ δὲν μιλᾶς σὲ μένα τὸν Ἱερέα. Ἀνάμεσά μας, χωρὶς 
νὰ τὸν βλέπουμε, εὑρίσκεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ ἀκούει 
τὴν κάθε σου λέξη καὶ σὺ ἀπέχεις ἐλάχιστα ἀπὸ τὸ θάνατο. 
Πρόσεξε, λοιπόν, τὶ θὰ ἀπαντήσεις!

Τότε ὁ ἄρρωστος ξέσπασε σὲ κλάματα καὶ μοῦ εἶπε:
- Παπά μου, ὅ,τι σοῦ εἶπα μέχρι τώρα ἦταν παραμύθια. Τίποτε 

δὲν σοῦ εἶπα ἀπὸ ὅσα βαραίνουν τὴν ψυχή μου. 
Ἀμέσως μὲ κλάματα καὶ λυγμοὺς ἔκανε μιὰ ἐξομολόγηση 

ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του. Κάποια στιγμὴ σταμάτησε. Τοῦ λέω:
- Τελείωσες Μπάρμπα Κώστα; Ἔχεις τίποτα ἄλλο νὰ πεῖς;
- Τελείωσα παπά μου.
Τότε ἐγὼ ἔχοντας τὴν πρώτη ἐντύπωση τοῦ ἀδειανοῦ Ἁγίου 

Ποτηρίου τοῦ λέγω:
- Περίμενε δύο λεπτὰ καὶ ἔρχομαι ἀμέσως.
Ὅμως, ὅταν πῆρα στὸ χέρι μου τὸ Ἅγιο Ποτήριο, βλέπω τὴ 

Θεία Κοινωνία νὰ εἶναι μέσα στὸ Ἅγιο Ποτήριο, ὅπως ἀκριβῶς 
ἦταν ὅταν ξεκίνησα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀμέσως κοινώνησα τὸν 
ἄρρωστο ὁ ὁποῖος μετὰ ἀπὸ λίγο πέθανε. 

Καὶ συμπληρώνει ὁ μακαριστὸς πατὴρ Θησέας ἀπευθυνόμενος 
σὲ μένα (Μ. Γεωργοτά):

- Εἶδες, παιδί μου, τὶ τρόπο μεταχειρίστηκε ὁ Θεὸς 
προκειμένου νὰ σώσει αὐτὴ τὴν ψυχή, ἔστω καὶ τὴν 
τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς του; 
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Ὁ Χριστιανισμὸς ἐτίμησε πολὺ τὴ γυναίκα, τὴν ἐξίσωσε μὲ τὸν 
ἄνδρα («οὐκ ἔστι ἄρσεν καὶ θῆλυ» Γαλ. γ, 28) καὶ τὴν ἀξίωσε 

νὰ ἀσκῆ ρόλους τιμητικοὺς καὶ εὐεργετικοὺς στὴν κοινωνία. Ἐπὶ 
δύο χιλιάδες χρόνια ἡ θέσι της ἦταν ὑψηλὴ καὶ ἐνέπνεε σεβασμὸ 
σ’ ὅλους. Ἔτσι ἐγνώρισε καὶ ἐτίμησε τὴ γυναίκα καὶ ἡ νεώτερη 
Ἑλλάδα. Ἀκόμη καὶ ἡ πρόσφατη γενεά μας.

Ὅμως τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ διάφορα αἴτια, ὑπάρχει ἕνας 
ξεπεσμὸς καὶ ἐξευτελισμὸς τῆς γυναικείας φύσεως. Λεπτομερὴς 
καὶ ρεαλιστικὴ περιγραφὴ τῆς ἐμφανίσεώς της δὲν μπορεῖ ἐδῶ νὰ 
γίνη, ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τοὺς Ἁγίους ποὺ παρουσιάζουμε. Ἄλλως 
τε εἶναι πράγματα γνωστὰ στοὺς πολλούς.

Ὅμως πρέπει νὰ λεχθοῦν ἀλήθειες, μήπως αὐτὲς 
εὐαισθητοποιήσουν τὸ γυναικεῖο κόσμο καὶ ξυπνήσουν τὶς 
συνειδήσεις τῶν ἁρμοδίων. 

Ὁ Θεὸς καὶ οἱ Ἅγιοι δὲν θέλουν τὴν ἄκοσμη, ἀναίσχυντη 
καὶ φθοροποιὸ ἐμφάνιση καὶ ἔνδυσι τῶν γυναικῶν. Γυναῖκες μὲ 
ψιμύθια καὶ «μπογιές» διάφορες, μὲ ἀπογύμνωσι τοῦ μεγαλυτέρου 
μέρους τοῦ σώματός των, μὲ χτένισμα τρελλὸ καὶ ἀλλόκοτο, 
μὲ κινήσεις ἄκοσμες, προκλητικὲς καὶ ἀγενεῖς, μὲ μάτια ποὺ 
προδίδουν ἐσωτερικὴ διαφθορὰ καὶ σωματικὴ λαγνεία, μὲ λόγια 
φτωχά, ἀπρεπῆ καὶ χυδαῖα, μὲ τὸ τσιγάρο στὸ στόμα ἢ στὸ χέρι 
κ.λ.π. κ.λ.π. κυκλοφοροῦν παντοῦ, στὰ σαλόνια, στοὺς δρόμους, 
στὰ λεωφορεῖα, στὶς παραλίες κ.λ.π., χωρίς «τσίπα», χωρὶς ντροπή, 
χωρὶς νὰ αἰσθάνωνται ὅτι εἶναι ἠθικὰ μολυσμένες οἱ ἴδιες καὶ ὅτι 
σκορποῦν γύρω τους τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὴ διαφθορά… Ἀκόμη 
καὶ σὲ ἱεροὺς χώρους, ὅταν γίνωνται τὰ Μυστήρια τοῦ Γάμου, τῆς 
Βαπτίσεως, ἀκόμη καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, δὲν ξεχνοῦν τὶς 
ἁμαρτωλὲς συνήθειές τους. 

Ἔλλειψε ἡ σεμνότης, ἡ κοσμιότης, ἡ ἀξιοπρέπεια. Φέραμε τὴ 
διαφθορά, τὴν ἀνηθικότητα, τὴν ἀναισχυντία, καὶ μάλιστα μὲ τὴν 
καύχησι ὅτι αὐτὰ εἶναι πρόοδος καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ προλήψεις καὶ 
ἀναχρονισμούς. Γιὰ νὰ φανῆ ἔτσι ὅτι ἡ διαστροφὴ εἶναι πλήρης, 
καὶ στὴ σκέψι, καὶ στὶς ἔννοιες. Καὶ τότε ἐφαρμόζεται ἐκεῖνο ποὺ 

Τὸ κατάντημα τῆς σημερινῆς γυναίκας
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λέει ὁ Πλάτων, ὅτι «ἡ μὲν αἰδὼς ἠλιθιότης, ἡ δὲ ἀναίδεια ἀνδρεία 
ἀποκαλεῖται». 

Πορνοπεριοδικὰ μὲ τὴ χειρότερη μορφή τους κυκλοφοροῦν 
ἀπὸ τὰ περίπτερα τελείως ἐλεύθερα, ἀσύδοτα διαφθείροντας 
νέους καὶ μεγαλυτέρους. Ἡ γύμνια τῆς γυναίκας, σωματικὴ καὶ 
ψυχική, πωλεῖται ἀσύδοτα στὸ ἐμπόριο.

Πορνοταινίες προσφέρονται δωρεὰν ἀπὸ ἐφημερίδες μικρῆς 
συνήθως κυκλοφορίας καὶ ἀξίας. Ἔτσι ἀκόμη καὶ μαθηταὶ καὶ 
μαθήτριες εὔκολα καὶ φθηνά (ἀγοράζοντας 1 εὐρὼ τὴν ἐφημερίδα) 
ἐφοδιάζονται μὲ αὐτὲς τὶς ταινίες, πηγαίνουν στὸ σπίτι τους… καὶ 
διασκεδάζουν!... Μήπως γι’ αὐτὸ πολύς «μαθητόκοσμος» δὲν 
παρουσιάζει ἀπόδοσι στὰ μαθήματα, ἐπειδὴ «περὶ ἄλλα τυρβάζει» 
(Λουκ. ι, 41);

Καὶ ἔπειτα αὐτὲς οἱ κοπέλλες ποὺ «πρωταγωνιστοῦν» στὶς 
πορνοταινίες δὲν βιάζονται καὶ ἐκβιάζονται  καὶ γίνονται θύματα 
ἐκμεταλλεύσεως ἀσυνειδήτων δουλεμπόρων;

Δὲν γνωρίζω ἂν γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀνήθικες ἀθλιότητες 
ὑπάρχουν νόμοι ποὺ τὶς ἀπαγορεύουν καὶ τὶς τιμωροῦν. Τὸ θέμα 
εἶναι ὅτι τὸ ἠθικὸ αἰσθητήριο τῆς σημερινῆς κοινωνίας εἶναι σχεδὸν 
ἀνύπαρκτο καὶ δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀντίδρασι καὶ διαμαρτυρία… 
Καὶ ἐφαρμόζεται ἔτσι ἡ παροιμία: «Πῶς πᾶνε οἱ τυφλοὶ στὸν Ἅδη; 
Ὁ ἕνας κοντὰ στὸν ἄλλο»!

Ἀλλὰ καὶ ὁ καθημερινὸς τύπος «δὲν πάει πίσω». Ἡ σύγχρονη 
δημοσιογραφία, δυστυχῶς, δὲν διαπνέεται ἀπὸ αἴσθημα εὐθύνης, 
ἀλλὰ ἀπὸ σκοπιμότητες. Κίνητρο για τὰ πάντα εἶναι τὸ χρῆμα. 
Ὅταν μιλάη τὸ χρῆμα, σιωποῦν οἱ συνειδήσεις. Τὸ χαμόγελο 
τοῦ χρήματος γοητεύει τὴν παρανομία. Μαζὶ μὲ ἄλλα ἐκφυλιστικὰ 
φαινόμενα στὸν καθημερινὸ τύπο προβάλλει ἔντονα ἡ πορνογραφία 
καὶ ἡ πορνοδιαφήμιση. Δυστυχῶς, ὅταν ἀπουσιάζουν ἄνθρωποι μὲ 
ἦθος, τότε δὲν ὑπάρχει δημοσιογραφία. Τότε καταντάει δημόσιος 
κίνδυνος, γίνεται δημόσιος ρύπος.

Ὅταν οἱ ἐφημερίδες χάριν πλουτισμοῦ δημοσιεύουν 
«ρόζ» ἀγγελίες, σὲ τὶ διαφέρουν ἀπὸ τοὺς «μαστρωπούς»; Οἱ 
δημοσιογράφοι πορνογράφοι ποὺ πλήττουν τὴν ἁγνότητα καὶ τὴν 
καθαρότητα τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων σὲ τὶ διαφέρουν ἀπὸ 
τοὺς παιδεραστές; Ὅταν μαζὶ μὲ τὴν ἐφημερίδα κυκλοφοροῦν 
περιοδικὰ καὶ κασσέτες χυδαίου καὶ προκλητικοῦ περιεχομένου, 
δὲν γίνονται ἔμποροι τῆς σαρκὸς καὶ ὑλισταὶ τῆς χειρίστης 
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μορφῆς; Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀρνητικοὶ παράγοντες τῆς κοινωνίας, 
ποὺ ὑποβιβάζουν τὴν ἀξία τοῦ προσώπου, ἐξευτελίζουν τὴν 
γυναικεία προσωπικότητα, διδάσκουν στὴ νεολαία τὴ διαστροφὴ 
καὶ εἰσάγουν στὶς οἰκογένειες πάθη καὶ συμπεριφορές, ποὺ δὲν 
συναντοῦμε οὔτε στὰ ζῶα. 

Κι’ ἂς ἔλθουμε στὶς τηλεοράσεις… Ἐκεῖ γίνεται τὸ μεγάλο 
κακό!... Γιὰ νὰ ἐπιτύχη μιὰ διαφήμισι, πρέπει νὰ διαπομπεύεται, 
νὰ ὑποτιμᾶται, νὰ ἐξευτελίζεται ἡ γυναίκα. Τὴν προβάλλουν καὶ 
τὴν προσβάλλουν ὡς διαφημιστικὸ προϊὸν γιὰ τὴν προσέλκυσι 
πελατείας, ἀπὸ τὰ ἀπορρυπαντικὰ ὣς τὰ αὐτοκίνητα πολυτελείας. 
Στὴν πραγματικότητα προβάλλουν πρὸς τὰ ἔξω τὸ ἐσωτερικό τους 
περιεχόμενο. Τὰ λάγνα μάτια τους βλέπουν μόνο αἰσθησιακὰ 
προϊόντα. 

Στὰ νυχτερινὰ κέντρα ποὺ συχνάζουν, στὶς φωτισμένες πίστες 
ἢ στίς «γέφυρες ὀμορφιᾶς» δὲν γνώρισαν πραγματικὲς γυναῖκες. 
Συνάντησαν μόνον μερικὲς τιτλοφορεμένες κουφότητες μὲ τὸ 
τσιγάρο καὶ τὸ ποτὸ στὸ στόμα, τὸ κενὸ στὴν ψυχὴ καὶ τὴν ἀγωνία 
στὴν καρδιά. Συνήθως ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. προβάλλονται ψεύτικα καὶ 
ἀρρωστημένα ὑποκατάστατα τῆς γυναικείας φύσεως.

Συζυγικὲς ἀπιστίες, πανσεξουαλισμός (εἶχε ἀκουσθῆ μιὰ φορὰ 
ὅτι 97-98% ὁ γάμος εἶναι σέξ!), διαζύγια, γυναικεία ἀπογύμνωσι, 
ἐκχυδαϊσμός, διαστροφὲς ποικίλες, καλλιστεῖα ὁμοφυλοφίλων, 
ἀνταλλαγὲς συζύγων, ἐρωτικὰ τρίγωνα, πορνὸ ταινίες μὲ τὴν 
ἐπιγραφή «ἀκατάλληλη γιὰ ἀνηλίκους» (γιὰ νὰ προσελκύη 
περισσότερο), εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα τῶν Μ.Μ.Ε., ποὺ ἔπρεπε 
νὰ ἦσαν μέσα εὐγενοῦς καὶ ἠθικῆς ἀγωγῆς.  

Πρὸ δύο ἐτῶν ἔγινε πολὺς θόρυβος καὶ γιὰ ἀρκετὲς ἡμέρες 
ἦταν τὸ κύριο θέμα ὅλων τῶν καναλιῶν, τὸ γεγονὸς τοῦ βιασμοῦ 
μιᾶς μαθήτριας Λυκείου στὴν Εὔβοια. Γίνονταν πολλὲς συζητήσεις 
ἐπάνω στὸ ποιὰ ἦσαν τά αἴτια τῆς διαφθορᾶς τῶν μαθητῶν… 
Κύριοι, ἁρμόδιοι τῆς τηλεοράσεως, ὑποκριταὶ καὶ «εὐγενεῖς 
παρουσιασταί», σεῖς κυρίως εἶσθε ὑπεύθυνοι τῆς διαφθορᾶς 
μικρῶν καὶ μεγάλων!... Ὅταν σ’ ἕνα εἰκοσιτετράωρο παρελαύνουν 
ἀπὸ τὰ κανάλια σας, ὄχι δεκάδες, ἀλλὰ ἑκατοντάδες ἐρωτικῶν καὶ 
σεξικῶν εἰκόνων, διερωτᾶσθε «πῶς χάλασαν» τὰ παιδιά; Ντροπή 
σας!... Εἶναι ὅμως ἀπορίας ἄξιον: Τόσοι γυναικείοι Σύλλογοι, 
σοβαροὶ κατ’ ἀρχήν, γιατὶ δὲν διαμαρτύρονται «πρὸς πᾶσαν 
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κατεύθυνσιν» γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξοργιστικά; Πῶς ἀνέχονται ἔτσι νὰ 
προσβάλλεται ὁ γυναικεῖος κόσμος;

*  *  *
Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀληθινὲς γυναῖκες, μὲ τὰ ἱερὰ 

αἰσθήματα καὶ τὸ πνεῦμα θυσίας. Ἀλλὰ γι’ αὐτὲς οὐδεὶς λόγος. 
Εἶναι ἡ Μάνα! Αὐτὴ μὲ τὸ γάλα της τρέφει τοὺς πρώτους μῆνες τὸν 
ἀδύναμο καρπὸ τῶν σπλάχνων της, μὲ τὸ αἷμα καὶ τὴν προσφορά 
της τὸ μεγαλώνει, μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὶς συμβουλές της κατευθύνει 
τὴν πορεία του, μὲ τὰ δάκρυα καὶ τὶς προσευχές της ἀνασταίνει τὴν 
ψυχή του ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς ἁμαρτίας.Αὐτὴ λικνίζει τὸ μέλλον 
τοῦ πολιτισμοῦ. 

Εἶναι ἡ σύζυγος, ποὺ γίνεται ἱέρεια τοῦ σπιτιοῦ στὸ βωμὸ 
τοῦ καθήκοντος, ποὺ μὲ τὴ διαίσθησί της προλαμβάνει κακὰ 
καὶ ἐπουλώνει πληγές, ποὺ κρύβει τὴν κούρασί της, γιὰ νὰ γίνη 
ἄγγελος φωτεινὸς στὸν κουρασμένο σύζυγό της.

Εἶναι ἡ κόρη, ποὺ στὴν ἀρρώστια ἢ στὰ γεράματα τῶν γονέων 
της θὰ σταθῆ πλάϊ στὸ κρεββάτι τους, γιὰ νὰ τοὺς περιποιῆται, γιὰ 
νὰ τοῦς γλυκάνη τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς τους, γιὰ νὰ τοὺς 
χαρίση τὰ μύρα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης τους.    

Εἶναι ἡ ἀδελφή, ἡ ὁποία μὲ πρόσωπο χλωμὸ ἀπὸ τὴν ἀϋπνία 
κάθεται στὴν μηχανὴ ἢ στὸ γραφεῖο ἢ στὸ ἐργαστήριο καὶ 
ἐργάζεται ὑπερωριακά, γιὰ νὰ συντηρήση τὰ μικρότερα ὀρφανὰ 
ἀδελφάκια της, τὰ ὁποῖα στὸ πρόσωπό της βρίσκουν τὴ στοργὴ 
τῶν γονέων ποὺ ἔχασαν. Εἶναι τόσο δυνατὴ ἡ ἀγάπη της, ὥστε 
μπορεῖ νὰ μείνη αὐτὴ ἀτακτοποίητη, προκειμένου νὰ μορφώση καὶ 
νὰ ἀποκαταστήση τὰ ἀδέλφια της. 

Εἶναι ἡ καλὴ Γιαγιά, ποὖναι δύο φορὲς μητέρα. Τ’ ἄνθη τῆς 
ἀγάπης της δὲν εἶναι μαραμένα, ἐπειδὴ πέρασαν τὰ χρόνια. 
Ἀπεναντίας μοσχοβολοῦν ἀρχοντιὰ καὶ σύνεσι καὶ φυσικὴ 
ἀπέραντη καλωσύνη, γιατὶ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς ζωῆς.

Εἶναι ἀκόμη ἡ γυναίκα νοσηλεύτρια, ποὺ στέκεται δίπλα ἀπὸ 
τὸ κρεββάτι τοῦ ἀρρώστου καὶ συμπαραστέκεται μὲ εὐαισθησία, γιὰ 
νὰ τὸν ἀνακουφίση ἀπὸ τοὺς ὀδυνηροὺς πόνους. Ἡ νοσηλεύτρια 
ποὺ στὸ πρόσωπο κάθε ἀσθενοῦς βλέπει τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. 

Ἔτσι ἐγνώρισε τὴ γυναίκα ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία μέχρι 
πρὸ ὀλίγων ἐτῶν. Καὶ εὐτυχῶς ὑπάρχει μιὰ σημαντικὴ 
μερίδα, ποὺ συνεχίζει αὐτὴ τὴν παράδοσι. Οἱ ἄλλες ὅμως; 
Ὅσες παρασύρθηκαν ἀπὸ τὸν ἄκρατο μοντερνισμό, τὸν 
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πανσεξουαλισμό, τὸν ἀρρωστημένο φεμινισμό;
Θὰ ἀπευθύνουμε καὶ πρὸς αὐτὲς λίγες σκέψεις:
α) Ὁ πρῶτος ποὺ ἐδίδαξε τὸν ἁγνὸ καὶ ὠφέλιμο φεμινισμὸ 

εἶναι ὁ Χριστιανισμός. Μέχρι τότε ἡ θέσι τῆς γυναίκας ἦταν 
ἀθλία. Ἀκόμη καὶ μεγάλοι φιλόσοφοι, ὅπως ὁ Πλάτων καὶ ὁ 
Ἀριστοτέλης, ὁμιλοῦσαν μὲ πολλὴ περιφρόνησι γιὰ τὴ γυναίκα. 
Ὁ Χριστιανισμὸς τὴν ἀνέβασε στὸ θρόνο της, μὲ ὅλα τὰ 
δικαιώματα, ἀλλὰ σὲ πνευματικὴ βάσι. Στὸ χορὸ τῶν Ἁγίων 
δὲν γίνεται καμμία διάκρισι. Τὸ μόνο ἰδιαίτερο εἶναι ὅτι τὴν 
πρώτη θέσι κατέχει μιὰ γυναίκα, ἡ Παναγία!

β) Ὁ σύγχρονος φεμινισμὸς ξεκίνησε καλὰ μὲ ὑγιεῖς καὶ εὐγενεῖς 
ἐπιδιώξεις. Δυστυχῶς ὅμως τὴν κίνησι αὐτὴ περιεκύκλωσαν καὶ 
ἄνδρες, κακοὶ σύμβουλοι, ποὺ ἔπλασαν ἕνα «φεμινισμό» πάλι στὰ 
μέτρα τοῦ ἀνδρικοῦ ἐγωϊσμοῦ. Ἔτσι ἐνῶ ξεκίνησε καλά, πῆρε 
λανθασμένη κατεύθυνσι καὶ ἀντὶ νὰ ἐλευθερώση τὴ γυναίκα, τὴ 
σκλάβωσε περισσότερο, πρᾶγμα ποὺ εἶχε φοβερὲς συνέπειες γιὰ 
τὴν ἴδια καὶ γιὰ τὴν οἰκογένεια.

γ) Τὰ σπουδαιότερα σφάλματα αὐτῆς τῆς κινήσεως ἦσαν:
1) Ἐπεδίωξε ἰσότητα ἐξωτερική, σωματική, πρᾶγμα ποὺ 

ἐξουθενώνει τὴ γυναίκα. Ὁ Χριστιανισμὸς στηρίζει τὴν ἰσότητα 
στὸ μεγαλεῖο τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. 

2) Ἀγνόησε ἢ περιφρόνησε τὸν γνήσιο φεμινισμό, ποὺ ἐδίδαξε 
ὁ Χριστιανισμός. 

3) Ἀντὶ νὰ ἄρη τὶς ἀδικίες ποὺ ὑπῆρχαν εἰς βάρος τῆς γυναίκας, 
θέλησε νὰ τὴν ἀνδροποιήση. Ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν ἡ καταστροφή της. 
Γιατί, ὅταν ἡ γυναίκα μιμῆται σ’ ὅλα τὸν ἄνδρα, ἀποκτᾶ ὅλα τὰ 
ἐλαττώματά του, χωρὶς νὰ πάρη καμμία ἀρετή του.

4) Πολέμησε τοὺς οἰκογενειακοὺς θεσμοὺς καὶ αὐτὸν ἀκόμη 
τὸν γάμο, ποὺ τὸν ἀπεκάλεσε «κατὰ συνθήκη ψέμμα», γιὰ νὰ χαρῆ 
δῆθεν τὴν ἐλευθερία της. 

5) Πολέμησε τοὺς ἠθικοὺς θεσμούς. Ἐδίδαξε τὸν ἐλεύθερο 
ἔρωτα καὶ τὸ ἐλεύθερο διαζύγιο. Μερικὰ ἀπὸ τὰ συνθήματά 
του ἦσαν: «Κάτω ἡ ἠθική, ἔξω ἡ ντροπή, μακρυὰ ἡ σεμνότης. 
Κοπέλλες καὶ ἔγγαμες βγῆτε ἀπὸ τὸ σπίτι, ζῆστε ἐλεύθερα, κάνετε 
ὅ,τι θέλετε…».

Αὐτὰ ἐφάρμοσαν καὶ «ἔφαγαν τὸ κεφάλι τους»! Τέτοιες κοπέλλες, 
καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ φεμινισταί, τὶς θέλουν γιὰ παιχνίδι, ἀλλ’ ὄχι 
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γιὰ σύζυγο… Ἔτσι μένουν στὸ περιθώριο καὶ θρηνοῦν σὰν οἰκτρὰ 
ἀπομεινάρια ναυαγισμένης ζωῆς…

δ) «Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναίκας ἑαυτῶν…» (Ἐφεσ. ε, 25). 
Αὐτὸ ποὺ λείπει ἀπὸ τὶς γυναῖκες σήμερα εἶναι ἡ ἀγάπη ὡς στοργή, 
ὡς συνομιλία μαζί της, ὡς ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ζητήματά της, ὡς 
ἐκτίμησι τῆς προσφορᾶς της, ὡς βοήθεια στὸν ἀγῶνα της.

Ὦ Σύζυγε, μετὰ τὸν Θεόν, περισσότερο ἀπ’ ὅλα τἄλλα 
πρέπει ν’ ἀγαπᾶς τὴ γυναίκα σου, ποὺ εἶναι ὁ ἑαυτός σου. 

Αὐτὸ λέει ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ.  

Βλ. “Κηρύγματα Ἀληθείας καὶ Ζωῆς” Πρωτοπρεσβ. Παρασκευᾶ Ζωγράφου. 
Τόμος Θ΄ σελ. 212
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18χρονος ξύπνησε ἀπὸ κῶμα
μετὰ ἀπὸ 11 μῆνες!

Ὁ 18χρονος Στέλιος Καμενάκης, ἔχοντας μείνει 11 
ὁλόκληρους μῆνες στὰ Δημόσια Νοσοκομεῖα καὶ τὸ Εἰδικὸ 

Κέντρο Ἀποκατάστασης καὶ Ἀποθεραπείας τῆς Λάρισας, ἐπέστρεψε 
γερὸς καὶ δυνατὸς στὸ σπίτι του, στὸν Κουτσουρὰ Λασιθίου.

Ἡ οἰκογένειά του, θεωρώντας ὅτι ὁ σοβαρὸς τραυματισμός 
του, σὲ τροχαῖο ἀτύχημα μὲ μοτοσυκλέτα στὸν Ἀθερινόλακκο, 
τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 22α Ἰουλίου τοῦ 2017, ἦταν ἕνα 
κακὸ ὄνειρο ποὺ πέρασε, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπευθύνει 
ἕνα μεγάλο “εὐχαριστῶ” ἀπὸ καρδιᾶς, σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ 
βοήθησαν μὲ τὸν ὁποιονδήποτε τρόπο, στὸ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ 
ὑγεία τοῦ ἀγαπημένου τους Στέλιου.

«Θέλω νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδιᾶς τοὺς γιατροὺς καὶ τὸ 
νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομείου Ἱεράπετρας καὶ τοῦ 
Βενιζέλειου Ἡρακλείου», ἀνέφερε, ἐνῶ εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους 
τὸν βοήθησαν νὰ σταθεῖ καὶ πάλι στὰ πόδια του.

«Ἐκείνη τὴν μέρα ἔφυγα μαζὶ μὲ τὸν Στέλιο καὶ ἔμεινα δίπλα 
του ὅλους ἐκείνους τοὺς δύσκολους μῆνες ποὺ ἔδινε τὴν μάχη νὰ 
ξανασταθεῖ ὄρθιος. Ἔφυγα μαζί του καὶ γύρισα μαζί του 11 μῆνες 
μετὰ καὶ ὁ Στέλιος εἶναι ὄρθιος. Συνεχίζει ἐδῶ στὸ σπίτι μας τὴν 
ἀποθεραπεία καὶ κάνει ξανὰ ὄνειρα! Τὰ ὄνειρα ποὺ ἔκανε πρὶν 
τραυματιστεῖ στὸν Ἀθερινόλακκο…

Στὸ διάστημα αὐτὸ συγγενεῖς, φίλοι, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, 
μᾶς ἔδιναν κουράγιο καὶ δύναμη καὶ ἔκαναν τὴν προσευχή 
τους, γιὰ τὸ παιδί μας. Τοὺς εὐχαριστῶ ὅλους πραγματικά», μᾶς 
λέει συγκινημένη ἡ μητέρα τοῦ Στέλιου κ. Μαίρη Δανδουλάκη-
Καμενάκη ( ἀσφαλιστικὴ σύμβουλος). 

Ἡ μητέρα τοῦ Στέλιου καὶ ὁ πατέρας του κ. Μανώλης Καμενάκης, 
εἶχαν πίστη στὸν Θεὸ καὶ δὲν τὰ παράτησαν ποτέ. Ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγμὴ πίστεψαν, ὅτι ὁ δυνατὸς ὀργανισμὸς τοῦ 17χρονου γιοῦ 
τους, θὰ ἀνταποκριθεῖ, ἂν καὶ οἱ γιατροὶ τοὺς ἔλεγαν ὅτι θὰ μείνει 
«φυτό»…

«Ἡ δύναμη δὲν προκύπτει ἀπὸ τὶς νῖκες. Οἱ μάχες ποὺ δίνεις εἶναι 
ποὺ μεγαλώνουν τὴ δύναμή σου. Ὅταν ἀντιμετωπίζεις δυσκολίες 
καὶ ἀποφασίζεις νὰ μὴν παραδοθεῖς, αὐτὸ εἶναι δύναμη.

Τὸ πίστευα ὅτι μποροῦσε νὰ γίνει καλὰ καὶ τὰ καταφέραμε. 
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Ὁ Στέλιος πέτυχε ἕνα θαῦμα, δίνοντας τὴν μεγαλύτερη μάχη τῆς 
ζωής του.

Ὅταν 11 μῆνες μετὰ γυρίσαμε στὸ «Βενιζέλειο» καὶ τὸν εἶδαν 
ὄρθιο, οἱ ἐντατικολόγοι καὶ οἱ νευροχειροῦργοι, μᾶς ἔλεγαν, ὅτι 
μὲ τὸν Στέλιο ἔχει γίνει πραγματικὰ ἕνα θαῦμα!», προσθέτει ἡ 
μητέρα τοῦ Στέλιου.

Ἡ «μοιραία» μέρα 
Ἡ 22α Ἰουλίου τοῦ 2017, , ἦταν ἡ πιὸ ἄτυχη ἡμέρα γιὰ τὴν 

οἰκογένεια τοῦ Μανώλη Καμενάκη.
Τὸ πρωῒ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ὁ Μανώλης Καμενάκης κήδευε 

τὴν γιαγιά του ποὺ ὑπεραγαποῦσε καὶ τὸ ἴδιο ἀπόγευμα συνόδευε 
στὴν τελευταία του κατοικία ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀγαπημένους του 
φίλους, τὸν Γιῶργο Ἀδαμάκη ποὺ ἔφευγε νεότατος ἀπὸ τὴν ζωή, 
νικημένος ἀπὸ τὸν καρκῖνο.

Τὴν ὥρα τῆς κηδείας τοῦ Γιώργου Ἀδαμάκη, ἀνάμεσα στὸ 
πλῆθος, ἡ σπαραχτικὴ κραυγὴ τῆς Μαίρης Δανδουλάκη-Καμενάκη, 
στὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ παιδιοῦ της σὲ 
τροχαῖο στὸν Ἀθερινόλακκο, ἐπιβεβαίωνε τὸ κακὸ προαίσθημα 
ποὺ εἶχε, ὅτι καὶ κάτι ἄλλο δυσάρεστο θὰ συμβεῖ.

Κατάφερε ὅμως νὰ διατηρήσει τὴν ψυχραιμία της, νὰ τρέξει μὲ 
τὸν σύζυγό της κοντὰ στὸν Στέλιο, νὰ κινητοποιήσει ὅλους ὅσους 
ἔπρεπε, γιὰ νὰ δοθεῖ ὀργανωμένα ἡ μάχη τῆς ἀποκατάστασης καὶ 
τῆς ἀποθεραπείας τοῦ 18χρονου σήμερα, ποὺ θέλει νὰ πάει νὰ 
τελειώσει τὸ σχολεῖο του καὶ νὰ ἀναλάβει τὸ συνεργεῖο τοῦ πατέρα 
του.   

Στὸ “Βενιζέλειο”, ὁ Στέλιος ἔμεινε ἀπὸ τὶς 22 Ἰουλίου μέχρι 
τὶς 6 Ὀκτωβρίου.

Ἔπειτα, μεταφέρθηκε σὲ εἰδικὸ Κέντρο Ἀποκατάστασης καὶ 
Ἀποθεραπείας τῆς Λάρισας, ὅπου μὲ σωστὸ πρόγραμμα καὶ καλὴ 
διατροφὴ ἄρχισαν νὰ φαίνονται τὰ πρῶτα αἰσιόδοξα δείγματα, 
ὅτι θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία του ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ Γενάρη. Ἡ 
φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, ἡ λογοθεραπεία, οἱ ἀσκήσεις 
στὴν πισίνα, ἡ ἐργοθεραπεία καὶ οἱ βιταμίνες μὲ τὴν εἰδικὴ 
διατροφὴ ποὺ ἔκανε ὁ Στέλιος, ὁ ὁποῖος ἔδειχνε ἀποφασισμένος 
νὰ συνεργαστεῖ καὶ νὰ παλαίψει γιὰ νὰ γίνει καλά, ἔφεραν γρήγορα, 
πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα. 
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«Σήμερα ὁ Στέλιος εἶναι στὸ σπίτι μας καὶ εἶναι ὄρθιος. 
Αὐτοεξυπυρετεῖται καὶ συνεχίζει τὸ πρόγραμμα τῆς πλήρους 
ἀποκατάστασὴς του. Ἡ ὁμιλία του ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐπανέρχεται καὶ 
θὰ συνεχίσει νὰ κάνει ὅ,τι χρειάζεται γιὰ νὰ γίνει 100% καλά. 

Θέλω νὰ πῶ τέλος, σὲ ὅσους ἀντιμετωπίζουν ἀνάλογες 
περιπέτειες, νὰ μὴν τὸ βάζουν κάτω καὶ νὰ ἔχουν πίστη στὸν Θεό», 
μᾶς λέει ἡ ἡρωΐδα μάνα τοῦ Στέλιου, κ. Μαίρη Δανδουλέκη-
Καμενάκη, ἀπὸ τὸν Κουτσουρὰ Λασιθίου.

Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ὁ νεαρὸς πολυτραυματίας τότε ἔμεινε 2.5 
μῆνες σὲ κῶμα στὴν Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας τοῦ Βενιζέλειου 
Νοσοκομείου Ἡρακλείου.

Ὅταν ξύπνησε στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου τοῦ 2017 καὶ ἄρχισε 
νὰ ἀντιδρᾶ στὰ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα, οἱ γιατροὶ ἔκριναν, ὅτι 
ἔπρεπε νὰ μεταφερθεί σὲ εἰδικὸ Κέντρο Ἀποκατάστασης καὶ 
Ἀποθεραπείας.

Τὸν Γενάρη τοῦ 2018 ἄρχισε νὰ γνωρίζει τοὺς γονεῖς του ποὺ 
δὲν ἔφυγαν οὔτε μιὰ στιγμὴ ἀπὸ κοντά του…

* * *
Σχόλιο Ὀρθοδ. Ἐγρ.: «Τελευταῖα παρουσιάζονται πολλὲς 

περιπτώσεις βαριὰ ἀσθενῶν νὰ  συνέρχονται ἀπὸ τὸ κῶμα, παρὰ 
τὶς διαγνώσεις τῶν ἰατρῶν, ποὺ τοὺς θεωροῦν “τελειωμένους”.

Μήπως αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα ἠχηρὸ “μήνυμα” ἀπὸ τὸν Θεὸ 
ἐναντίον τῆς πρακτικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων ἀπὸ ζωντανοὺς δότες 
ποὺ πλέον γίνεται θεσμός; 

Ἄν οι γονεῖς τοῦ Στέλιου δὲν εἶχαν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὸν 
ἀπαιτούμενο σεβασμὸ στὴν ἀνθρώπινη ζωή, σήμερα τὸ παιδί 
τους δὲν θὰ ζοῦσε, θὰ εἶχε δολοφονηθεῖ μὲ τὴν “σφραγίδα” τῆς 
ἐπιστήμης!»

 
Βλ.www.neakriti.gr
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Θεία παρέμβαση στὸ 
χειρουργεῖο!...

Ὁ κ. Παναγιώτης Δημακάκος, 
ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς 
Σχολῆς Ἀθηνῶν δήλωσε πρὸς τὸν 
δημοσιογράφο Γιῶργο Ρήγα τῆς 
«Κιβωτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας» τὰ ἑξῆς:

«Θρησκεία καὶ ἐπιστήμη εἶναι 
δίδυμες ἀδελφές. Δὲν συγκρούονται, 
ἀλλὰ εἶναι πυλῶνες τοῦ κτιρίου ποὺ 

λέγεται ἀλήθεια».
Φλογερὸς εὐπατρίδης καὶ πρωτοπόρος στὸν τομέα τῆς 

ἀγγειοχειρουργικῆς, μὲ χιλιάδες ἐπεμβάσεις στὸ ἐνεργητικό του, 
γνώρισε τὴν ἀναγνώριση σὲ μεγάλα ἰατρικὰ κέντρα στὸ ἐξωτερικό, 
ἀλλὰ ἐπέστρεψε γιὰ νὰ δημιουργήση στὸν τόπο του. Παρὰ τὶς 
πολλὲς διακρίσεις του, μὲ σεμνότητα καὶ συγκίνηση ἐξομολογεῖται 
πὼς ἔχει τὴν προσευχὴ ὡς νοερὸ ὅπλο. Μὲ προσωπική του 
φροντίδα, τὸ δωμάτιο στὸ ὁποῖο ἐκοιμήθη ὁ Ἅγιος Νεκτάριος 
στὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο ἔγινε χῶρος προσκυνήματος, ἐνῶ τὸ 
παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου στὸ νοσοκομεῖο ἁγιογραφήθηκε μὲ τὰ 
θαύματά του.

- Ἀπὸ τὴ μακρὰ ἐμπειρία σας στὸ χειρουργικὸ τραπέζι, ἔχετε 
ζήσει περιπτώσεις θείας παρέμβασης;

- Τὰ παραδείγματα εἶναι πάρα πολλά. Μπορῶ νὰ σᾶς πῶ 
τὴν περίπτωση ἑνὸς ἀρρώστου 52 ἐτῶν ἀπὸ τὴ Σαμοθράκη, μὲ 
5 παιδιά, ὅπου εἶχε ἀποφραγμένη τὴν ἀορτή του. Καθάρισα 
τὴν ἀορτὴ καὶ εἶδα ὅτι οἱ βλάβες αὐτὲς προχωροῦσαν καὶ στὶς 
νεφρικὲς ἀρτηρίες. Ἂν μείνουν οἱ νεφροὶ μία ὥρα χωρὶς ροὴ 
αἵματος καὶ ὀξυγόνο, νεκρώνουν. Αὐτὸ τότε δὲν φαινόταν στὶς 
ἐξετάσεις καὶ εἶχε ἤδη περάσει μισὴ ὥρα, ὥσπου νὰ καθαρίσω τὴν 
ἀορτὴ καὶ νὰ τὴν κλείσω. Συνειδητοποιῶ πλέον ὅτι θὰ ἔχω ἕναν 
νεφροπαθῆ ἀσθενή, ποὺ θὰ πρέπει 2 καὶ 3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα 
νὰ ὑποβάλλεται σὲ αἱμοκάθαρση. Μὲ λούζει κυριολεκτικὰ 
κρύος ἱδρῶτας, τὰ νεότερα παιδιὰ βέβαια δὲν συνειδητοποιοῦν 
τίποτα, καὶ ἐκείνη τὴν ὥρα ψελλίζω μέσα ἀπὸ τὴν μάσκα τρεῖς 
φορές, τὴν προσευχή: «Γλυκειέ μου Χριστέ, ἅπλωσε τὰ χέρια 
Σου καὶ κατηύθυνε τὰ δικά μου δάχτυλα». Ὅπως ἔχω ἀνοιχτὴ 
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τὴν ἀορτὴ καὶ ἐκφύονται τὰ ἀγγεῖα, «τυφλά» βγάζω μὲ τὶς λαβίδες 
ὅ,τι σκληρὰ ἀθηρώματα καὶ σὲ λιγότερο ἀπὸ μισὴ ὥρα κάνω τὴν 
πιὸ «τρελλή» ἐπέμβαση ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ κάνω. Πέντε παιδιὰ 
τὸν περίμεναν ἐκεῖ ἔξω κι ἐγὼ ἔκανα κάτι ἀνορθόδοξο!

Ὅταν κάναμε τὴν ἑπομένη μία ἐνδοφλέβια ἀγγειογραφία, ποὺ 
μᾶς φωτογραφίζει τὶς ἀρτηρίες, ὁμολογῶ ὅτι ὁ ἀσθενὴς φαινόταν, 
ὄχι σὰν νὰ εἶναι χειρουργημένος, ἀλλὰ ὅπως τὸν γέννησε ἡ μάνα 
του. Σὰν νὰ μὴν εἶχε ἀρρωστήσει ποτέ! Τότε στὴν ἐπίσκεψή μου 
ἐπάνω ἔκανα ὁμολογία στοὺς νέους συναδέλφους μου: «Δὲν 
χειρούργησα ἐγώ, παρακάλεσα καὶ χειρούργησε Κάποιος 
Ἄλλος». Δὲν τὸ ξεχνῶ ποτὲ αὐτό.

- Μποροῦμε  νὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ περιστατικὰ ποὺ ἔχουν 
ἐπανέλθει;

- Θυμᾶμαι τὸ παράδειγμα ἑνὸς ἀσθενοῦς ποὺ παρουσίασε 
ἀνακοπὴ τῆς καρδιᾶς καὶ εἶχε διάρκεια ἀνάνηψης πλέον τῆς 
μίας ὥρας. Ὅταν ἐπανῆλθε, μὲ σοβαρότητα καὶ ἱκανοποίηση, 
σὰν νὰ συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὴν ὅλη διαδικασία: «Γιατρέ, εἴχατε 
σοβαρὸ πρόβλημα μαζί μου. Ἀργήσατε καὶ κουραστήκατε πολύ», 
μοῦ εἶπε καὶ μὲ εὐχαρίστησε. Οἱ ἄρρωστοι σὲ «ἀποχωρητικές» 
καταστάσεις, ὅταν καταβάλλουμε προσπάθειες ἐπανόδου τους 
στὴ ζωή, φαίνεται ὅτι συμμετέχουν στὴ διαδικασία αὐτή. Κάποιοι 
μαρτυροῦν ὅτι βρέθηκαν σὲ κάποιον κόσμο φωτεινὸ καὶ ὄμορφο. 
Εἶναι ἱκανοποιημένοι. Κάποιοι ἄλλοι περιγράφουν λεπτομέρειες 
ἀπὸ τὶς ἰατρικές μας ἐνέργειες, ἀκόμη κι ἀπὸ συζητήσεις, κατὰ τὸ 
χρόνο τῆς ἀνάνηψης. 

- Ἐσεῖς προσωπικὰ ἔχετε προσευχηθεῖ γιὰ ἀσθενεῖς σας;
- Χειρούργησα μία γυναίκα 65 ἐτῶν στὴν καρωτίδα, σὲ μία, 

κατὰ τὰ ἄλλα, ἐπέμβαση ρουτίνας. Ἡ ἀσθενὴς ὅταν ξύπνησε ἀπὸ 
τὴ νάρκωση, ἦταν ἡμιπληγικὴ ἀπὸ τὴν μία πλευρά, στὸ χέρι καὶ 
στὸ πόδι, δὲν ἐπικοινωνοῦσε κι ἔλεγε πράγματα ἀσυνάρτητα. 
Στὴν ἀγγειογραφία καὶ στὸ κρανίο ὅλα ἔδειχναν ἀπολύτως 
φυσιολογικά. Μιλῶ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τὴν ἀνοίγω  γιὰ 
δεύτερη φορά, προκειμένου νὰ ἐλέγξω. Ἀκολούθησε συμβούλιο 
καθηγητῶν, εἰδικῶν, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ δώσει 
ἀπάντηση. Ἀποφασίσαμε τὴν παραμονὴ τῆς ἀσθενοῦς στὴ Μονάδα 
Ἐντατικῆς Θεραπείας μέχρι τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωί, σὲ βαθιὰ 
νάρκωση. Δὲν θὰ ξεχάσω τὴν ἡμερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2006, 
παραμονὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Δὲν μποροῦσα νὰ ἐκκλησιαστῶ, 
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γιατὶ εἶχα στὶς 7 τὸ πρωὶ προγραμματισμένο χειρουργεῖο.
Γινόταν Ἀγρυπνία στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Νέο 

Ἠράκλειο. Στάθηκα γιὰ πολλὴ ὥρα, παρακάλεσα τὸν Ἅγιο καὶ 
κοινώνησα. Τὴν ἑπομένη νωρὶς τὸ πρωὶ ἄνοιξα τὸν μικρὸ Ναὸ ποὺ 
ἔχουμε φτιάξει γιὰ τὸν Ἅγιο στὸ “Ἀρεταίειο”, ἄναψα ἕνα κεράκι, 
ζήτησα καὶ πάλι τὴ βοήθειά του καὶ πῆγα καὶ χειρούργησα. Ἡ 
ἀσθενὴς ξύπνησε, εἶχε θαυμάσια ἐπικοινωνία μὲ τὸ περιβάλλον, 
κινοῦσε ἐλεύθερα ὅλα τὰ ἄκρα, πῆρε τὸ πρόγευμά της κανονικά, 
σὰν νὰ μὴν εἶχε συμβεῖ τίποτα, μὲ φυσιολογικὴ ἐπικοινωνία μαζί 
μας. 

- Νιώθετε τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου στὸ “Ἀρεταίειο”; 
Ὁ Ἅγιος, ἀφότου ἐγκαταστάθηκε μόνιμα τὸ 1908 στὴν Αἴγινα 

σπάνια τὴν ἐγκατέλειπε. Ἀπέκρυπτε, μάλιστα, τὸ πρόβλημα τῆς 
ὑγείας του, ὑποφέροντας σιωπηλὰ τοὺς σωματικοὺς πόνους καὶ 
τὸ βαρὺ μαρτύριο. Ὅταν, ὅμως, ἡ κατάστασή του ἐπιδεινώθηκε, 
δέχθηκε τὴν ὑπόδειξη τοῦ γιατροῦ γιὰ εἰσαγωγὴ σὲ νοσοκομεῖο τῆς 
Ἀθήνας. Ἔκτοτε παραμένει μεγάλη ἡ εὐλογία του στό “Ἀρεταίειο” 
καὶ τὸ πανεπιστήμιό μας, ἀφοῦ φιλοξένησε γιὰ νοσηλεία τὸν 
μεγάλο Ἅγιο τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Σύμφωνα μὲ προσωπικὴ μαρτυρία 
τοῦ ἰατροῦ Καραπλῆ, οἱ γάζες ποὺ εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ μὲ τὴν 
κοίμησή του εὐωδίαζαν καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τὶς πέταξαν, ἀλλὰ τὶς 
τοποθέτησαν μέσα στὴ γῆ. Νοσηλεύτηκε στὴ γ΄ θέση (ἀπορίας), 
ὅπου στὴν παρακείμενη κλίνη νοσηλευόταν ὕστερα ἀπὸ ἀτύχημα 
ἕνας παραπληγικὸς ἀσθενής. Ἀπὸ τότε κιόλας, ἀμέσως μετὰ τὴν 
κοίμησή του, ἐκδηλώθηκε τὸ πρῶτο ἀπὸ μιὰ σειρὰ θαυμάτων τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου στὸ νοσοκομεῖο μας.

Κατὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, ἡ μοναχὴ Εὐφημία 
τοποθέτησε τὴ φανέλα τοῦ Ἁγίου στὸ κρεβάτι τοῦ παραπληγικοῦ, 
ὁ ὁποῖος αἰφνίδια σηκώθηκε καὶ ἄρχισε νὰ βηματίζει ἐλεύθερα. 
Ἔκτοτε, στὸ δωμάτιο ὑπάρχει ἡ εἰκόνα του, ἕνα καντήλι ποὺ καίει 
συνεχῶς καὶ ἀπὸ τὸ 2000 εἶναι τόπος προσκυνήματος, χωρὶς νὰ 
νοσηλεύονται ἀσθενεῖς. Ὄνειρό μου ἦταν ὁ χῶρος αὐτὸς νὰ γίνει 
ἐκκλησία καὶ μάλιστα εἶχα βρεῖ καὶ τὰ οἰκονομικὰ μέσα γιὰ νὰ τὸ 
ὑλοποιήσω… ἀλλὰ ἡ διοίκηση δὲν ἤθελε νὰ ἀκούσει τίποτα ἀπὸ 
αὐτά. 

- Πολλοὶ ἐπιστήμονες κοιτάζουν μὲ δυσπιστία ὅ,τι δὲν 
ἐξηγεῖται μὲ ὅρους ἐπιστημονικούς. Τὶ θὰ τοὺς λέγατε;

Ὁ ἀληθινὸς ἐπιστήμονας ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια. Ἐπειδή 
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“ὁ Θεὸς ἀλήθεια ἐστί”, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν Θεό. Γίνεται ἔτσι 
λάτρης, μύστης, ἀκόλουθος, μαθητής Του. Ὁ ἴδιος, ὁμολογῶ, 
δεκαετίες τώρα, δὲν χειρουργῶ χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ 
προσευχὴ καί, κατὰ κανόνα, καθαρίζω μὲ τὸ ἀντισηπτικὸ τὴν 
περιοχὴ τοῦ δέρματος ποὺ θὰ χειρουργήσω, ξεκινώντας μὲ τὸ 
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ γιὰ εὐλογία. Ἄν, μάλιστα, βρεθῶ σὲ δύσκολα 
χειρουργεῖα, κάνω νοερὰ προσευχή. Σᾶς ἐξομολογοῦμαι, ὅτι 
πολλὲς φορές «ἐφημερεύει» ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ ζοῦμε τὴν 
παρουσία Του…

Μὲ τὶς μαρτυρίες αὐτὲς μπορῶ νὰ πῶ σὲ κάθε συνάδελφο: 
Τὸ ἀπόλυτο εἶναι θεία κτίση. Τὸ σχετικὸ μὲ τὴν πρόοδο τῆς 
ἐπιστήμης, τὴν πείρα, τὴν Τέχνη, τὴν τόλμη καὶ τὴν ἀρετὴ 
χειρουργοῦμε. Δὲν ἀνήκει, ὅμως, σὲ ἐμᾶς τὸ 100%. Μπορεῖ νὰ 
ἔχω ἐκτελέσει μία ἐπέμβαση 200.000 φορὲς καὶ ὕστερα ἀπὸ τόση 
πείρα νὰ παρουσιάσει κάποιος μία ἐμπλοκή, ἕνα κακό. Γι’ αὐτὸ ὁ 
ἴδιος προσωπικὰ ἔχω τὴν προσευχὴ ὡς νοερὸ ὅπλο. Ἡ ἀσθένεια 
εἶναι κρίκος θρησκείας καὶ ἐπιστήμης. Αὐτὲς οἱ δύο εἶναι 
δίδυμες ἀδελφές. Δὲν συγκρούονται, ἀλλὰ εἶναι πυλῶνες τοῦ 
κτιρίου ποὺ λέγεται ἀλήθεια.

- Ἀπὸ τὴ μακρὰ ἐμπειρία σας, ἔχετε γνωρίσει ἀσθενεῖς ποὺ 
ξεπέρασαν τὸ κλινικὸ πρόβλημα μὲ ὅπλο τὴν πίστη τους;

Ἀσθενεῖς μὲ πίστη ἔχουν ἰδιαίτερο χάρισμα, εἶναι γαλήνιοι, 
ἥρεμοι, γεμάτοι ἐλπίδα καὶ προσευχόμενοι συγκεντρώνουν 
περισσότερη δύναμη. Τὸ θαῦμα, ἄλλωστε εἶναι προϊὸν πίστεως, 
δῶρο μέγιστο γιὰ ὅσους τὴν κατέχουν, δύναμη ἀνεξάντλητη. 
Τὸ θαῦμα ἐμφανίζεται σιωπηλά, ἀθόρυβα, καί, ξαναλέω, 
ἐπιτυγχάνεται μέσῳ πίστεως, ἡ ὁποία οὔτε ὑποχρεωτικὴ οὔτε 
καταναγκαστικὴ εἶναι, ἀλλὰ ἑδρεύει καὶ πηγάζει ἀπὸ τὴν 
ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου.

- Ποιὰ ἐφόδια πρέπει νὰ ἔχει ἕνας νέος γιατρός;
Τὸ κάλλος τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης βρίσκεται στὴν ἐμπιστοσύνη, 

τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργὸς ἔχει ἐκδηλώσει γιὰ τὴν 
ἱπποκράτεια ἐπιστήμη, γιὰ τὸν διάκονο τοῦ ἀνθρώπινου πόνου 
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη: «Καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε 
Κύριος». Ὁ γιατρὸς εἶναι τὸ πρῶτο καὶ τὸ τελευταῖο πρόσωπο ποὺ 
βλέπει κανεὶς ὅταν ἔρχεται καὶ ὅταν ἐγκαταλείπει τὰ γήινα. Στὴν 
ἐνδιάμεση λοιπὸν ζωή, ἡ ἀποστολή του εἶναι νὰ φροντίζει τὴν 
καλὴ ποιότητα ὑγείας, διότι χαρὰ μεγαλύτερη δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 
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νὰ εἶναι κανεὶς ὑγιής. Ὅλοι καταλαβαίνουμε πόσο εὐτυχὴς εἶναι 
ὁ ζητιάνος, ὅταν εἶναι ὑγιής, συγκριτικὰ μὲ ἕναν ἄρρωστο βασιλιά. 
Γι’ αὐτὸν τὸ λόγο ὁ γιατρὸς πρέπει νὰ εἶναι ἕνας οἰκουμενικὸς 
εὐπατρίδης, ὅταν πλησιάζει τὸν ἄρρωστό του, στοργικὸς πατέρας, 
ὅπως ὁ Κύριος ποὺ μᾶς δημιούργησε, μὲ τριπλὴ προσωπικότητα: 
καλὸ ἐπιστήμονα, ἀνθρωπιστὴ καὶ μὲ πίστη στὸν Χριστό. Ἂν ἔχει 
αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, τότε μπορεῖ νὰ δεῖ καὶ τὶς περιπτώσεις ποὺ 
ἀναφέραμε μὲ τὴ θεία παρέμβαση σὲ πολλὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς 
του. 

- Τὶ φοβᾶστε ἀπὸ τὴν κρίση στὸν τόπο;
Ἕνα ἔθνος καὶ μία πατρίδα μπορεῖ νὰ ἐλπίζουν, ἂν ἡ νεολαία 

ὑπερέχει τῶν γερόντων, ἂν οἱ γεννήσεις ὑπερέχουν τῶν θανάτων. 
Τώρα ἐμεῖς ἔχουμε ἕναν γερασμένο πληθυσμό, μὲ 120.000 
θανάτους καὶ μόνο 100.000 γεννήσεις. Μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ 
ψυχορραγεῖ στὴν Ἐντατικὴ Μονάδα, ἔχουμε ἐλεύθερες τὶς 
ἐκτρώσεις, μὲ 1.000 δολοφονίες κάθε πρωί.! Χίλια ἑλληνόπουλα 
κάθε πρωὶ σκοτώνονται. Ἂν κοιτάξεις τὸ καρδιογράφημα ἑνὸς 
ἐμβρύου, θὰ δεῖς τὴν καρδιά του νὰ χτυπᾶ ἀπὸ τὴν 4η ἑβδομάδα. 
Μιλάμε γιὰ δολοφονίες σὲ ἄτομα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀμυνθοῦν. 
Δεῖτε τὰ νούμερα: Πετᾶμε στοὺς ὀχετοὺς 350.000 ζωὲς τὸ χρόνο, 
δηλαδὴ μιὰ πόλη σὰν τὴν Πάτρα. Ἀντὶ νὰ στηρίξουμε, λοιπόν, 
τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ νέα ζευγάρια, ποὺ φοβοῦνται ἐξαιτίας 
τῆς οἰκονομικῆς ἀνασφάλειας, δημιουργοῦμε ἀφύσικους στὴν 
οἰκογένεια θεσμούς.                      

Βλ. amfoterodexios.blogspot.gr    
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 Πρόσεξε, τὶ θὰ σπείρεις…

•  Ἂν σπείρεις  ἐντιμότητα, θὰ θερίσεις ἐμπιστοσύνη.

•  Ἂν σπείρεις  καλοσύνη, θὰ  θερίσεις φίλους.

•  Ἂν σπείρεις  ταπεινοφροσύνη, θὰ θερίσεις μεγαλεῖο.

•  Ἂν σπείρεις  ἐπιμονή, θὰ θερίσεις νίκη.

•  Ἂν σπείρεις  στοχασμό, θὰ θερίσεις ἁρμονία.

•  Ἂν σπείρεις  σκληρὴ δουλειά, θὰ θερίσεις ἐπιτυχία.

•  Ἂν σπείρεις  συγχώρηση, θὰ θερίσεις συμφιλίωση.

•  Ἂν σπείρεις  εἰλικρίνεια, θὰ θερίσεις καλὲς σχέσεις.

•  Ἂν σπείρεις  ὑπομονή, θὰ θερίσεις βελτίωση.

•  Ἂν σπείρεις  πίστη, θὰ θερίσεις θαύματα.

•  Ἂν σπείρεις  ἀνεντιμότητα, θὰ θερίσεις δυσπιστία.

•  Ἂν σπείρεις  ἐγωϊσμό, θὰ θερίσεις μοναξιά. 

•  Ἂν σπείρεις  περηφάνια, θὰ θερίσεις καταστροφή.

•  Ἂν σπείρεις  ζήλια, θὰ θερίσεις ταλαιπωρία. 

•  Ἂν σπείρεις  ὀκνηρία, θὰ θερίσεις στασιμότητα.

•  Ἂν σπείρεις  πικρία, θὰ θερίσεις ἀπομόνωση.

•  Ἂν σπείρεις  πλεονεξία, θὰ θερίσεις ἀπώλεια. 

•  Ἂν σπείρεις  κακολογία, θὰ θερίσεις ἐχθρούς.

•  Ἂν σπείρεις  στενοχώρειες, θὰ θερίσεις ρυτίδες.

•  Ἂν σπείρεις  ἁμαρτίες, θὰ θερίσεις ἐνοχές. 

Πρόσεχε, λοιπόν, τὶ σπέρνεις τώρα. 
Αὐτὸ θὰ καθορίσει τὶ θὰ θερίσεις αὔριο.
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Κάποιος ἱερομόναχος, αὐτοαποκαλούμενος “ἀπελπισμένος”, 
στὸ βιβλίο“ΝΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ” διηγεῖται δῆθεν γιὰ κάποιον 

ἄλλον, στὴν πραγματικότητα ὅμως γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅτι ἦρθε, 
τὴν ὥρα ποὺ προσηύχετο μὲ τὴν εὐχούλα, μὲ τὸ “Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλέησόν με”, σὲ ἔκστασι… καὶ εἶδε ἕνα ἄπειρο πλῆθος 
δαιμόνων – σὰν τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης, τόσοι πολλοὶ ἦσαν – νὰ 
τοῦ ἐπιτίθενται γεμᾶτοι λύσσα. 

Οἱ διαθέσεις τους ἦταν φονικές. Ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη, ἀγριεμένοι 
φοβερά, ὡρμοῦσαν ἐναντίον του, γιὰ νὰ τὸν κατασπαράξουν…

Συνῆλθε καὶ ἔντρομος ἔτρεξε πρὸς τὴν Ἐκκλησία  
- Ποῦ θὰ καταφύγω; ἀναρωτήθηκε, μὲς στὸν λογισμό του. 

Ποῦ ἀλλοῦ, παρὰ στὸν φρικτὸ Γολγοθᾶ, στὴν Ἁγία Τράπεζα, ὅπου 
καθημερινὰ μὲ δάκρυα καὶ μὲ συντριβὴ ἱερουργῶ τὰ Πανάχραντα 
Μυστήρια. Θὰ πέσω ἐκεῖ στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς γλυκυτάτης 
Παναχράντου Μητρός Του, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἔχοντας αὐτὰ στὸν νοῦ καὶ στὸν λογισμό του, τρέχοντας 
ἔφθασε στὸν Ναό. Μπαίνοντας μέσα εἶδε τὸν Κύριο καὶ τὴν 
Θεοτόκο στὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου σὰν ζωντανοὺς καὶ μὲ βασιλικὴ 
δόξα. Τὸ Θεῖο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου εἶχε μία ἀνέκφραστη 
ὡραιότητα καὶ ἄστραφτε πιὸ δυνατὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ὅλο τὸ 
ἐκκλησάκι ἦταν λουσμένο ἀπὸ τὴν θεϊκή Του ἀκτινοβολία. Τὰ 
πάντα στολίζονταν λαμπροφόρα. Οἱ καντῆλες, τὰ μανουάλια, τὰ 
λίγα στασίδια, τὰ ἀναλόγια τῶν ψαλτῶν, ὁ μικρὸς πολυέλαιος ποὺ 
ἦταν κρεμασμένος ἀπὸ πάνω, τὸ μικρὸ δεσποτικό, τὸ Ἅγιο Βῆμα, 
ἡ Ἁγία Τράπεζα, τὰ ἄμφια, τὰ ἑξαπτέρυγα, ἡ Ἁγία Πρόθεσις, τὰ 
πάντα ἦσαν ὁλόλαμπρα, γεμάτα φῶς καὶ δόξα! Καὶ προπαντὸς 
οἱ ἁγιογραφίες, γύρω-γύρω στοὺς τοίχους τοῦ Ναοῦ: παροῦσα, 
λαμπροφορεμένη καὶ δεδοξασμένη ἡ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.

Ὁ ἱερεὺς ἐκεῖνος καὶ ἀσκητής, δὲν μπόρεσε νὰ ξανακοιτάξη τὸ 
Πρόσωπο τῆς τρισηλίου Δόξης τοῦ Κυρίου! Μόνο προσκύνησε…, 
ἄγγιξε ἢ δὲν ἄγγιξε τὸ προτεινόμενο χέρι τοῦ Κυρίου γιὰ 
ἀσπασμό. 
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Μὲ φόβο πλησίασε στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀσπάσθηκε 
τὸ παρθενικό Της χέρι ἐπάνω στὴν εἰκόνα καὶ τόλμησε νὰ Τὴν 
κοιτάξη στὸ Πρόσωπο. Στὴν ἁγία Της ἀγκαλιὰ εἶδε τὸ Θεῖο Βρέφος 
καθισμένο σὰν σὲ θρόνο Χερουβικό… καὶ ἦταν τόσο ταιριαστὸ 
τὸ θεϊκὸ αὐτὸ σύμπλεγμα, ὅσο ἡ ὀμορφιὰ καὶ ἡ εὐωδία σ’ ἕναν 
πάλλευκο κρίνο ἢ σ’ ἕνα μπουκέτο ἀπὸ μυρωμένα τριαντάφυλλα… 
Ὀμορφιά, εὐωδία!...

Ἡ Θεοτόκος κοίταξε τὸν ἱερέα μὲ ἄπειρη γλυκύτητα καὶ μὲ 
τόση πραότητα, ὥστε ἐκεῖνος πῆρε θάρρος καὶ ρώτησε: 

- Παναγία μου! Γλυκειά μου Παναγία καὶ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ 
μου, πῶς θὰ γλυτώσω ἀπὸ τοὺς δαίμονες ποὺ μὲ κυνηγοῦν;

- Μὲ τὸ Ὄνομα τοῦ Υἱοῦ μου καὶ μὲ τὸ Ὄνομα τὸ δικό μου θὰ 
νικᾶς καὶ θὰ ἐξολοθρεύεις τοὺς δαίμονες, ἀπάντησε ἡ Θεοτόκος.

“Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”,
“Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς”,
“Ὑπεραγία Θεοτόκε, βοήθει μοι”. Καὶ ἐδῶ , μέσα στὸ Ναό, 

καὶ στὸ κελλάκι καὶ ἔξω, ἐργαζόμενος καὶ ἡσυχάζων, παντοῦ καὶ 
πάντοτε, τὸ Ὄνομα τοῦ Υἱοῦ μου καὶ τὸ Ὄνομα τὸ δικό μου νὰ 
ἐπικαλῆσαι», συνέχισε ἡ Θεοτόκος.

Ὁ ἱερομόναχος ἔκανε μιὰ στρωτὴ μετάνοια, βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὸ 
ἐκκλησάκι καὶ φώναξε μὲ ὅλη του τὴ δύναμι: 

“Κύριε Ὶησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με!”
“Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία!”
Ἀμέσως οἱ ἀνίσχυροι, οἱ ἀδύνατοι, οἱ δειλοὶ δαίμονες 

ἐξαφανίστηκαν ὅλοι ἀπὸ μπροστά του σὰν ἀστραπή.

* * *
Ἕνας ὲπίσκοπος περιοδεύοντας στὴν ἐπαρχία του, ἔφθασε 

ἕνα Σάββατο βράδυ σ’ ἕνα χωριό. Πρώτη φορὰ περνοῦσε 
ἀπὸ ἐκεῖ. Τὸν φιλοξένησε ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ καὶ σὲ λίγο ὁ 
ἐπίσκοπος ζήτησε νὰ δεῖ τὸν ἱερέα. 

- Εἶναι στὸ χωράφι, τοῦ εἶπαν, δὲν ἦρθε ἀκόμα. 
Ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα παρουσιάστηκε μπροστά του ὁ ἱερεύς, 

ντυμένος βέβαια μὲ τὰ ροῦχα τῆς δουλειᾶς καὶ καταλαβαίνετε σὲ 
ποιὰ κατάστασι ἦταν. Δὲν ἔμεινε εὐχαριστημένος ὁ δεσπότης τὸν 
ἤθελε πιὸ εὐπρεπισμένο. 

Τὴν ἄλλη μέρα ἦταν Κυριακή. Ἑτοιμάσθηκε ὁ ἱερεὺς γιὰ τὴ 
θεία Λειτουργία. Ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος θὰ παρευρίσκετο στὴ 
Θεία Λειτουργία, θὰ τὴν παρακολουθοῦσε στὴν ἀρχὴ ἀπὸ τὸν 
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ἐπισκοπικὸ θρόνο καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Βῆμα. Θὰ εὕρισκε 
ἀσφαλῶς πολλὰ λάθη σ’ ἐκεῖνον τὸν ἀγροῖκο παπᾶ!

Παράδοξο ὅμως! Ὅταν ὁ παππούλης “ἔβαλε” “Εὐλογημένη ἡ 
Βασιλεία…”, σκεπάστηκε ἀπὸ οὐράνιο φῶς, ποὺ τὸν θέρμαινε καὶ 
τὸν λάμπρυνε ὁλόκληρο, χωρὶς νὰ τὸν καίη… κι αὐτὸ συνεχίσθηκε 
μέχρι τό “Δι’ εὐχῶν”!

Ἀφοῦ μοίρασε Ἀντίδωρο ὁ ἱερεὺς στοὺς ἐκκλησιαζομένους 
χριστιανοὺς τοῦ χωριοῦ καὶ τελείωσε, πέρασε μέσα στὸ Ἱερὸ 
Βῆμα.

Ὁ δεσπότης πῆγε κοντά του, ἔπεσε στὰ γόνατα καὶ ζήτησε 
συγχώρησι γιὰ τὴν κατάκρισι, ποὺ ἔκανε μέσα του γι’ αὐτόν, καὶ 
τὸν παρεκάλεσε νὰ τὸν εὐλογήση. 

Ὁ ἁπλοϊκὸς ἐκεῖνος ἱερεὺς σάστισε.
- Πῶς εἶναι δυνατόν, λέει, ὁ ἀνώτερος νὰ εὐλογηθῆ ἀπὸ τὸν 

κατώτερό του; Σὺ εὐλόγησέ με, ἅγιε δέσποτα!
- Ἀδύνατον νὰ εὐλογήσω ἐκεῖνον, ποὺ στέκεται μέσα στὴ θεϊκὴ 

ἄκτιστη φλόγα, ὅταν ἱερουργῆ στὸ πανάγιο Θυσιαστήριο! “Τὸ 
ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείτττονος εὐλογεῖται”, ἀπάντησε ὁ δεσπότης, κι 
ὁ ἱερεὺς ρώτησε:

- Ὑπάρχει, τάχα, Σεβασμιώτατε, δεσπότης ἢ παπᾶς, ποὺ νὰ τελῆ 
τὴ Θεία Λειτουργία καὶ νὰ μὴν κυκλώνεται ἀπὸ οὐράνιο φῶς;

Αὐτὴ ἦταν ἠ ἀπορία τοῦ ἱερέως, τοῦ ἁπλοϊκοῦ ἐκείνου 
παππούλη. 

Τὶ νὰ ἀπαντήση ὀ ἐπίσκοπος σ’ ἐκεῖνον τὸν ἱερέα, ποὺ ἔβλεπε τὸ 
ὑπερφυσικὸ σὰν τὸ πλέον φυσικὸ πρᾶγμα μέσα στὴ Θεία Λατρεία; 
Γι’ αὐτὸ θαύμασε καὶ τὴν καθαρότητα, καὶ τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν 
ἁγιότητα ἐκείνου τοῦ ἱερέως ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ ἔφυγε ὠφελημένος 
καὶ διδαγμένος. 

* * *
Κάποιος ἱερεύς, πρὸ τοῦ 1940, καθὼς μοῦ διηγεῖτο ἕνας ἐγγονός 

του, πῆγε ἕνα πρωϊνό, ποὺ ἦταν γιορτή, στὴν Ἐκκλησία γιὰ 
νὰ λειτουργήση. Τὰ καντήλια ἦταν ὅλα σβηστά, γιατὶ ἀπὸ κάποιο 
σπασμένο τζάμι ἔμπαινε ἀέρας. Τὰ εἶχε σβήσει ὅλα, ἀκόμα καὶ τὸ 
ἀκοίμητο καντήλι. 

Στενοχωρήθηκε ὁ παππούλης, γιατὶ ἦταν εὐλαβής. Ψάχνεται 
γιὰ σπίρτα, δὲν εἶχε. Κοιτάζει στὸ παγκάρι, κοιτάζει στὰ ντουλάπια, 
ψάχνει ἀπὸ δῶ, ψάχνει ἀπὸ κεῖ, δὲν βρίσκει τίποτα. Τοῦ ’ρθαν 
δάκρυα στὰ μάτια, γιατὶ ἔπρεπε νὰ πάη πάλι πίσω στὸ σπίτι. Ἦταν 
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ὅμως χειμώνας, ἔβρεχε, φυσοῦσε δυνατὸς ἀέρας, παγωμένος 
βοριᾶς, ἐπικρατοῦσε μεγάλη κακοκαιρία…

Ξαφνικά, λοιπόν, γυρίζει πίσω του, κοιτάζει… τὸ θυμιατὸ ἦταν 
ἀναμμένο! Ὑπῆρχαν μέσα κάρβουνα ὁλοκόκκινα!

(Τὴν παλαιὰ ἐποχὴ εἶχαν κάρβουνα. Τὰ πρόλαβα κι ἐγὼ βέβαια. 
Εἴχαμε ἕνα μικρὸ μαγκάλι, ἄναβε ὁ καντηλανάφτης ἀπὸ πολὺ πρωΐ 
τὰ κάρβουνα, κοκκίνιζαν αὐτὰ καὶ παίρναμε ἔπειτα μὲ τὴ μασιά, 
βάζαμε στὸ θυμιατὸ καὶ πάνω σ’ αὐτὸ ρίχναμε τὸ θυμίαμα).

Ἀφοῦ εἶδε, λοιπόν, τὸ θυμιατὸ ἀναμμένο καὶ τὸ κοίταζε μὲ 
ἔκπληξι, ἔβαλε ἕνα χαρτάκι, τὸ ἄναψε, μ’ αὐτὸ ἄναψε ἕνα κερὶ καὶ 
μὲ τὸ κερὶ ἄναψε πρῶτα τὸ ἀκοίμητο καντηλάκι καὶ ὕστερα ὅλα τ’ 
ἄλλα καντήλια.

Κάθε τόσο γύριζε καὶ κοίταζε τὸ θυμιατό. Κι ἔλεγε:
- Μπρέ, μπρέ, μπρέ, τὶ θαύματα κάνει ὁ Θεός! Ὅταν θέλη, 

κάνει θαύματα!... Τὶ θαῦμα ἦταν πάλι τοῦτο! 
Ἦρθε κατόπιν ὁ ψάλτης, ἄρχισε ὁ Ὄρθρος, τὸ θυμιατὸ 

παρέμενε ὁλοκόκκινο! Στὴν ἐνάτη ὠδή, τὴν “Τιμιωτέραν”, τὸ 
παίρνει γιὰ νὰ θυμιάση καὶ βλέπει μέσα ἀπὸ τὸ θυμιατὸ νὰ βγαίνουν 
εὐώδεις στῆλες καπνοῦ, σὰν νὰ εἶχε ρίχει μέσα θυμίαμα! 

- Μά, ἐγώ, λέει, δὲν ἔβαλα θυμίαμα! Κύριε, ἐλέησον! Τέλος 
πάντων, εἶπε, καί, γυρνώντας πρὸς τὴν Ἁγία Τράπεζα, πρόσθεσε:

- Θεὸς εἶσαι, ὅ,τι θέλεις κάνεις! 
Σὲ λίγο ἦρθε ὁ ἐγγονός του. 
- Μὴν τὸ πειράξης, τοῦ λέει, καθόλου τὸ θυμιατό. Ἄφησέ 

το ἔτσι, γιατὶ ὁ Θεὸς ὅ,τι θέλει κάνει, ἀγοράκι μου, ὅ,τι θέλει 
κάνει!...

- Καλά, παπποῦ, εἶπε τὸ παιδάκι. 
Ὅσες φορές, λοιπόν, χρειάστηκε νὰ θυμιατίση ἀπὸ τὴν Πρόθεσι 

μέχρι τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, τὸ θυμιατὸ ἦταν ὁλοκόκκινο, 
μὲ ἀναμμένα τὰ κάρβουνα καὶ πάντοτε ἕτοιμο γιὰ θυμιάτισμα˙ 
ἔβγαζε ἀπὸ μόνο του καὶ μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ ἐγγονοῦ θυμίαμα 
εὐῶδες! Μόλις τὸ ἔπαιρνε, ἔβγαιναν εὐωδέστατοι καπνοὶ μυρίων 
ἀρωμάτων, οἱ ὁποῖοι ἁπλώνονταν σὲ ὁλόκληρο τὸν Ναό. Ὅλος ὁ 
Ναὸς εὐωδίαζε! 

Ἔκανε ἐντύπωσι καὶ στοὺς χριστιανοὺς καί, ὅταν τελείωσε ἡ 
Θεία Λειτουργία, τοῦ ἔλεγαν:

Ἔ, παπᾶ μου, ποῦ τὸ βρῆκες αὐτὸ τὸ καλὸ θυμίαμα;
Στὸν ἐγγονό του εἶπε τὰ ἑξῆς:
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- Μὴν τὸ πῆς πουθενά, μόνο ὅταν πεθάνω. Θεὸς εἶναι, ὅ,τι 
θέλει κάνει. Θεὸς εἶναι, ὅ,τι θέλει κάνει!... 

Αὐτὰ ἔλεγε ὁ παπα-Γιάννης ἀπὸ τὸ Τσεσμέ.         

* * *
Στὸν Πειραιᾶ, πρὶν ἀρκετὰ χρόνια, καθαιρέθηκε ἕνας κληρικός, 

ὁ οποῖος μετὰ τὴν καθαίρεσι, ἐπειδὴ ἦταν συγχρόνως καὶ 
ἐκπαιδευτικός, συνέχισε νὰ ἐξασκῆ τὸ ἐπάγγελμά του ὡς λαικὸς 
πλέον. Βέβαια ζήτησε μετάθεσι, πῆγε στὴν ἐπαρχία καὶ ἔμεινε ἐκεῖ 
μακρυά.

Κάποιες γιορτὲς ἦρθε στὸν Πειραιᾶ νὰ δῆ τοὺς δικούς του καὶ 
πέρασε ἀπὸ τὴ γειτονιά του. 

Μιὰ κυρία τὸν ἀναγνώρισε καὶ εἶπε σὲ κάποιαν ἄλλη:
- Ξέρεις, αὐτὸς εἶναι καθῃρημένος. Ἦταν παπὰς καὶ τὸν 

“ξύρισαν”.
Ἡ ἄλλη μόλις τὸ ἄκουσε χωρὶς καθόλου μυαλό, σήκωσε τὰ 

δυό της χέρια καὶ τὸν φασκέλωσε ἀπὸ πίσω, καθὼς περνοῦσε ὁ 
πρώην ἱερεύς. 

Δὲν πέρασε ἕνας χρόνος καὶ ἡ γυναίκα αὐτή, ποὺ μούτζωσε, 
πέθανε καὶ τὴν ἔθαψαν στὸ νεκροταφεῖο τῆς Ἀναστάσεως. 

Πέρασαν τὰ τρία χρόνια καὶ ἔγινε ἡ ἐκταφή της. Βγῆκε ὅλη 
λιωμένη, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο χέρια, τὰ ὁποῖα ἦταν ὁλόκληρα, 
ἀκέραια, μαζὶ μὲ τὶς σάρκες, σὰν νὰ τὰ εἶχαν βάλει στὸν τάφο 
ἐκείνη τὴν ὥρα. Ἦταν μαῦρα, σὰν τὰ εἶχαν ἐκείνη τὴν ὥρα βάψει 
μὲ μπογιά!!! Μαῦρα καὶ χοντρὰ χέρια, ἀπαίσια στὴν ὄψι, μὲ τὰ 
νύχια μεγάλα! 

Φώναξαν τὸν ἱερέα τοῦ τμήματος ἐκείνου στὸ Νεκροταφεῖο, 
διάβασε Τρισάγιο καὶ συγχωρητικὴ Εὐχή, μιά, δυό, τρεῖς φορές… 
τίποτα δὲν ἔγινε!

Εἰδοποίησαν τὸν τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Ἀμέσως 
ἦρθε, φόρεσε τὸ πετραχήλι  καὶ τὸ ὠμοφόριο, διάβασε ἀρχιερατικὴ 
συγχωρητικὴ Εὐχή…δὲν ἔγινε τίποτε! Περίμεναν νὰ γίνη κάτι, 
ἀλλὰ δὲν ἔγινε τίποτα!

Ἀνάμεσα στοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς γνωστούς ποὺ παρευρίσκονταν 
στὴν ἐκταφή, ἦταν κι ἐκείνη ἡ κυρία, ποὺ εἶχε δείξει στὴν πεθαμένη 
τὸν καθῃρημένο ἱερέα. Ἦταν γειτόνισσα καὶ μακρινὴ συγγενής 
της. Αὐτὴ σκεφτόταν: Κάτι θὰ πρέπει νὰ εἶχε κάνει μὲ τὰ χέρια της, 
γιὰ νὰ μὴν λιώνουν. Θυμήθηκε τὸ περιστατικὸ ἐκεῖνο, κατάλαβε 
ὅτι αὐτὸ ἦταν ἡ αἰτία καὶ διηγήθηκε τὶ εἶχε συμβεῖ. 



- �� -

Ὁ Μητροπολίτης εἶπε νὰ βρεθεῖ ἀμέσως ὁ καθῃρημένος 
ἐκεῖνος ἱερεύς. Ἐπειδὴ αὐτὸ συνέβη σὲ περίοδο παύσεως τῶν 
σχολείων, βρέθηκε ὁ πρώην ἱερεὺς στὸν Πειραιᾶ. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας πῆγαν μαζὶ μὲ τὸν Μητροπολίτη 
στὸ Νεκροταφεῖο. Ἦσαν παρόντες ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἐκταφεῖς. Τὰ 
ἄλλα ὀστᾶ τὰ εἶχαν φυλάξει, τὰ χέρια τὰ εἶχαν τοποθετήσει σὲ μιὰ 
γωνιά.

Ὁ Μητροπολίτης ἐνημέρωσε τὸν καθῃρημένο ἱερέα:
- Κοίταξε νὰ δῆς, παιδί μου, ἡ Χάρις τῆς Ἱερωσύνης δὲν ἔφυγε! 

ἐπειδὴ ἡ Ἱερωσύνη εἶναι κολλημένη καὶ ἑνωμένη μὲ τὸ εἶναι 
σου καὶ μὲ τὴν ψυχή σου! Συγχώρεσέ την, πές “λελυμένη καὶ 
συγκεχωρημένη”, ἀκούμπησε μὲ τὰ χέρια σου τὰ χέρια της καὶ τὸ 
θαῦμα θὰ γίνη. 

Ὅταν ὁ καθῃρημένος ἱερεὺς εἶπε “λελυμένη καὶ 
συγκεχωρημένη” καὶ πῆγε νὰ τὰ ἀκουμπήση, τὰ χέρια ἔλυωσαν! 

Κάθε Λειτουργὸς Ἱερεύς, εἶναι κάρβουνο. Ἂν εἶναι 
ἁγιασμένος, εἶναι ἀναμμένο, θὰ σᾶς κάψη. Ἂν δὲν εἶναι, 
ὅποιος καὶ νὰ εἶναι, εἶναι πάλι κάρβουνο (σβησμένο) καὶ 
ὁπωσδήποτε θὰ μουτζουρωθῆτε. Ποιὸς ἔπιασε κάρβουνο καὶ 
δὲν μουτζουρώθηκε; Ποιὸς ἔπιασε κάρβουνο καὶ δὲν κάηκε;

* * *
Πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1992, μιὰ κυρία μοῦ παρέδωσε 

ἀντίγραφο ἀπὸ τὴ χειρόγραφη διαθήκη τῆς μητέρας της, 
ἀνορθόγραφη καὶ κακογραμμένη, μὲ πλούσιο ὅμως πνευματικὸ 
περιεχόμενο. Ἡ μητέρα αὐτὴ εἶχε τέσσερις κόρες κι ἕναν γυιό. Καὶ 
τὰ πέντε της παιδιὰ ἦταν παντρεμένα καὶ εἶχε δεκαπέντε ἐγγόνια. 
Ἀποσπάσματα ἀπὸ αὐτὴ τὴ διαθήκη θὰ σᾶς ἀναφέρω:

«Ἀγαπημένα μου παιδιά (καὶ τοὺς ἀναφέρει ἕναν ἕναν, τὰ 
παιδιά της - κόρες καὶ γυιό – τοὺς γαμπρούς, τὴν νύφη καὶ ὅλα 
τὰ ἐγγονάκια, εἰκσιπέντε ὀνόματα). 

»Σᾶς φιλῶ καὶ σᾶς ἀποχαιρετῶ. Αὐτὸ τὸ γράμμα θὰ τὸ 
ἀνοίξετε καὶ θὰ τὸ διαβάσετε μετὰ τὸ θάνατό μου…

»Ἡ πρώτη σας δουλειὰ μόλις σηκωθῆτε πρωΐ-πρωΐ, εἶναι 
πρῶτα νὰ πλυθῆτε, νὰ ἀνάψετε τὸ καντηλάκι σας καὶ νὰ 
θυμιάσετε ὅλο τὸ σπίτι. Κατόπιν θὰ κάνετε τὴν προσευχή σας, 
ὅπως σᾶς τὴν ἔμαθα ἀπὸ τὸν Συνέκδημο. Τὸ ἴδιο θὰ κάμουν 
- ἂν θέλουν – καὶ οἱ ἄνδρες σας καὶ ἡ νύφη μου καὶ ὅλα τὰ 



- �� -

ἐγγονάκια. Καὶ ὕστερα ὅλοι στὶς δουλειές σας. Μόνο ἔτσι θὰ 
σκεπάζη καὶ θὰ εὐλογῆ ὁ Θεὸς.

»Μὴν ξεχνᾶτε καὶ τὶς νηστεῖες˙ νὰ τὶς κρατᾶτε ὅλες, ὅπως 
σᾶς τὶς βαστοῦσα κι ἐγὼ ἀπὸ ἕξι χρονῶν καὶ μετά. 

»Ὅλα αὐτά, ἀγαπημένα μου παιδιὰ καὶ ἐγγόνια, ὅταν θὰ τὰ 
κρατᾶτε, θὰ εἶναι σὰν νὰ μοῦ ἀνάβετε κάθε μέρα ἕνα κεράκι. 
Θὰ εἶναι γιὰ μένα τὸ καλύτερο καθημερινὸ μνημόσυνο. Ἔτσι 
θὰ μὲ θυμᾶστε στὶς προσευχές σας…

»…Νὰ τηρῆτε τὰ θρησκευτικὰ ἔθιμα τῆς Πατρίδας μας καὶ νὰ 
μὴν σᾶς ἀρέσουν τὰ ἐγκόσμια, ἀλλὰ νὰ τὰ ἀφήνετε αὐτὰ στὴν 
ἄκρη καὶ νὰ ἀκολουθῆτε τὰ οὐράνια, γιατὶ ὅλα ( τὰ ἐγκόσμια) 
εἶναι πρόσκαιρα καὶ μάταια.

»Τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὶς κρυφὲς ἐλεημοσύνες θὰ ἔχετε στὴν 
αἰωνιότητα. Ὅλα τὰ ἄλλα, σὰν ὄνειρο θὰ σβήσουν. Μαζί σας 
δὲν θὰ πάρετε τίποτα˙ οὔτε πλούτη, οὔτε μεγαλεῖα, οὔτε δόξες, 
οὔτε σπίτια. Μόνο τὰ καλά σας ἔργα καὶ τὴν ὑπομονή. 

»Νὰ ἔχετε τὴν εὐχή μου καὶ νὰ εἶστε ἀγαπημένοι πρῶτα 
μεταξύ σας ὡς ἀδέλφια καὶ ὕστερα μὲ τὶς οἰκογένειές σας, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ μὲ τοὺς γείτονες καὶ μὲ ὅλον 
τὸν κόσμο.

»Ὅσο μπορεῖτε καλὰ ἔργα νὰ κάμετε καὶ ἀπὸ τὴ Ἐκκλησία 
νὰ μὴ λείπετε. 

»Κι αὐτούς, ποὺ θέλουν τὸ κακό σας, νὰ τοὺς συγχωρᾶτε. 
»Αὐτὰ θὰ μείνουν καὶ ἐδῶ κάτω στὴ γῆ ἀλλὰ καὶ στὸν 

οὐρανό. Ὅσα χρόνια κι ἂν ζήσουμε, θὰ εἶναι σὰν χθές. Γιὰ 
αὐτὸ ἔργα καλὰ καὶ κρυφά. 

»Ἀδικίες καὶ ψέματα σὲ κανέναν οὔτε καὶ στὸν ἐχθρό σας. 
»Τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν καλὸ Πνευματικὸ νὰ μὴν ἀφήσετε. 
»Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ διαβάζετε ὅλοι σας καὶ μπροστὰ στὰ 

παιδιά σας, κάθε φορά, ποὺ θὰ συμπληρώνεται χρόνος ἀπὸ 
τὸν θάνατό μου, μετὰ ἀπὸ τὸ Τρισάγιο ποὺ θὰ κάνετε. Αὐτὸ θὰ 
εἶναι καὶ τὸ μνημόσυνό μου. 

»Σᾶς δίνω τὴν εὐχή μου, σᾶς φιλῶ, σᾶς ἀποχαιρετῶ καὶ 
καλὴν ἀντάμωσι στὸν Παράδεισο.

»Ἡ Μάνα σας καὶ ἡ Γιαγιά σας».
Αὐτὲς εἶναι οἱ συμβουλές, ποὺ ἔδωσε μιὰ γιαγιὰ 90 ἐτῶν στὰ 

παιδιά της, στοὺς γαμπρούς της, στὴ νύφη της καὶ στὰ ἐγγόνια 
της. 
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Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ διαθήκη βλέπουμε πόσο θέλησε νὰ κρατήση 
τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, εἰδικὰ δὲ μέσα ἀπὸ τὴ Θεία 
Λατρεία. Ὅλες οἱ συμβουλές της ἀποβλέπουν στὴ σωτηρία τῆς 
ψυχῆς καὶ στὴν τήρησι τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν. Ἡ Παράδοσις, 
ὁ ἐκκλησιασμός, ὁ Πνευματικός, ἡ νηστεία, ἡ οἰκογένεια, ἡ πίστις, 
τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ὅλα μαζί, ἀποβλέπουν στὴν ἑνότητα τῆς 
πίστεως καὶ τῆς οἰκογενείας μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία. 

* * *
Κάποτε ὁ παπα-Φιλάρετος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Κωνσταμονήτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θέλησε νὰ λειτουργήση 
τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου σ’ ἕνα ἐρημοκκλήσι τοῦ 
Ἁγίου, 500μ. πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴ Μονή. Ξεκίνησε νύχτα. Πῆρε μαζί 
του σ’ ἕνα ταγάρι δυό- τρία προσφοράκια καὶ τὸ νᾶμα καὶ μ’ ένα  
λαδοφάναρο κίνησε μέσα στὴν ἄγρια φύσι, ποὺ τὴν ἔκανε ἀκόμα 
ἀγριώτερη ἡ ἀσέληνη χειμωνιάτικη ἐκείνη νύχτα.

Στὴν μέση ἀκριβῶς τῆς διαδρομῆς σκόνταψε σὲ κάποια 
πέτρα κι ἔπεσε κάτω. Ὅπως ἔπεσε μαζὶ μὲ τὸ ταγάρι, ἔσπασε τὸ 
μπουκαλάκι μὲ τὸ νᾶμα. Ἀναγκάστηκε,λοιπόν, νὰ γυρίση πίσω. 
Πῆρε καινούργιο νᾶμα καὶ ξεκίνησε πάλι γιὰ τὸ ἐρημοκκλήσι. Στὸ 
ἴδιο ἀκριβῶς σημεῖο, ξανάπεσε! Ξανάσπασε τὸ μπουκαλάκι μὲ τὸ 
νᾶμα! Ὠργίστηκε τότε μὲ ἱερὸ θυμὸ καὶ εἶπε: 

- Πειρασμέ, ὅσες φορὲς κι ἂν τὸ σπάσης καὶ χύσης τὸ νᾶμα, ἐγὼ 
θὰ πάω καὶ θὰ λειτουργήσω, ἔστω κι ἂν αὐτὸ γίνη δέκα φορές! 

Γύρισε πάλι πίσω, ξαναπῆρε νᾶμα καὶ φωνάζοντας δυνατὰ 
τὸ “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”, ξεκίνησε, ἔφτασε στὸ 
ἐρημοκκλήσι καὶ λειτούργησε. Ἦρθαν ἔπειτα καὶ δύο μοναχοί, οἱ 
ὁποῖοι τὸν βοήθησαν στὸ ψάλσιμο καὶ στὴν ὅλη προετοιμασία καὶ 
τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅταν τελείωσε, εἶπε:

- Σμῆνος… σμῆνος πολὺ μὲ τύλιξε!...
- Τί, τί, τὸν ρώτησε ὁ π. Παχώμιος. 
- Νά, λέει, Ἄγγελοι…, Ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ πλημμύρισαν τὰ 

πάντα: τὸ Ἱερό, τὸν Ναό, ὅλον τὸν Ναό, καὶ γύρω-γύρω ὅλο τὸ 
δάσος, ἀμέτρητες χιλιάδες Ἄγγελοι καὶ Ἀρχάγγελοι… καὶ ἄρχισε 
νὰ κλαίη.

Διηγοῦνται γι’ αὐτὸν ὅτι, ὅταν λειτουργοῦσε, ἦταν ὅλος φῶς, 
ὅλος χαρά, ὅλος εἰρήνη, “σύννους” στὴ Θεία Λειτουργία, σοβαρός, 
δακρύβρεκτος, ὅπως γράφει ὁ βιογράφος του. Συχνά, συχνότατα 
ἔκλαιγε γιὰ τὶς ἀπροσεξίες καὶ τὶς ἀτέλειες τῶν ἄλλων κληρικῶν καὶ 
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ἱερέων. Ἦταν ἱερεύς, ποὺ λειτουργοῦσε στὴ γῆ, ἀλλὰ μὲ τὸν νοῦ 
καὶ τὴν καρδιά του συγχρόνως συλλειτουργοῦσε στὸ Θυσιαστήριο 
τῆς Ἄνω Ἱερουσαλήμ. Ἄραγε τὶ νὰ ζοῦσε, πῶς τὰ ἐβίωνε;…Τὶ 
μακαριότης, τὶ εὐφροσύνη, τὶ θεία ἀγαλλίασις!... Οὐδεὶς γνωρίζει 
τὰ βιώματά του παρὰ μόνον αὐτός, ἡ καρδιά του καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸν 
περιστοίχιζαν: ὁ Κύριος καὶ ἡ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Ἦταν 
ἀπὸ τοὺς ἀξίους ἱερεῖς τῆς ἐποχῆς μας.

Βλ. “ Ἐμπειρίες κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία”Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. 
Ἀναγνωστοπούλου

Μερικοὶ βασανίζονται 

ἀπὸ τριῶν εἰδῶν προβλήματα:

Ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ εἶχαν κάποτε,

Ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν τώρα κι 

Ἀπο ἐκεῖνα ποὺ περιμένουν, 

ὅτι θὰ ἔχουν. 

Οἱ λύσεις βέβαια θὰ ἔρθουν, 

ἀλλὰ τὶ θὰ κερδίσουμε, 

ἂν βιαστοῦμε νὰ τὶς προϋπαντήσουμε;

 Θὰ ἔχουμε ἀρκετὸ καιρὸ νὰ λυπηθοῦμε,

 ὅταν ἔρθουν.

Ἄφησε τὸ παρελθὸν στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 

τὸ παρὸν στὴν Ἀγάπη Του 

καὶ τὸ μέλλον στὴν Πρόνοιά Του! 
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Θλίψεις... 
Τὸ φάρμακο τῆς Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ!

Οἱ πάντες σχεδὸν τὴν μεταστροφή τους τὴν ὀφείλουν σὲ κάποια 
δοκιμασία. Νομίζουν ὅτι πηγαίνουν ὅλα ὡραῖα· τοὺς παίρνει 

ὁ Θεὸς τὸ παιδί˙ κλάματα, κακό. Ἔρχεται καὶ ἐπισκιάζει ἔπειτα ἡ 
Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ εἰρηνεύουν οἱ ἄνθρωποι˙ καὶ πλησιάζουν τὴν 
ἐκκλησία, πλησιάζουν τὴν ἐξομολόγηση, πλησιάζουν τὸν ἱερέα. 
Χάριν τοῦ παιδιοῦ πᾶνε στὴν ἐκκλησία˙ ὁ πόνος τοὺς κάνει ν’ 
ἀναζητήσουν, νὰ προσευχηθοῦν ὑπὲρ ἀναπαύσεως, νὰ κάνουν τὶς 
λειτουργίες. 

Ὁ πόνος ἀπαλύνει τὴν καρδιὰ καὶ τὴν κάνει δεκτικὴ τῶν λόγων 
τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ πρῶτα ἦταν σκληρή, δὲν δεχόταν. Π.χ. ἕνας 
ἄνθρωπος στὸ σφρίγος τῆς νεότητος: «ἐγὼ εἶμαι» σκέφτεται «καὶ 
κανένας ἄλλος δὲν εἶναι». Νὰ πτυχία, νὰ καὶ οἱ δόξες, νὰ καὶ ἡ 
ὑγεία, νὰ κι οἱ ὀμορφιές, νὰ κι ὅλα. Ὅταν ὅμως τὸν ξαπλώσει 
στὸ κρεβάτι μία ἀσθένεια, τότε ἀρχίζει νὰ σκέφτεται διαφορετικά. 
Ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης. «Μπορεῖ νὰ πεθάνω. 
Τὶ τὸ ὄφελος ὅλα αὐτά;». Καὶ ἀρχίζει νὰ σκέφτεται διαφορετικά. 
Ἔρχεται φερ’ εἰπεῖν ἕνας ἄνθρωπος, τὸν πλησιάζει. «Διάβασε καὶ 
αὐτὸ τὸ βιβλίο νὰ δεῖς τὶ λέει». Ἀκούει καὶ ἕνα λόγο τοῦ Θεοῦ. 
Τότε τὸν ἀκούει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Κι ἅμα τοῦ δώσεις καὶ βιβλίο, 
ὁ πόνος ἤδη ἔχει κάνει τὴν καρδιά του, ἔτσι κατάλληλη κι ἀνοίγει 
καὶ τὸ βιβλίο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ διαβάζει καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀρχίζει 
ἡ ἀνάπλαση τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἡ ἀσθένεια καὶ ἡ θλίψη εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν φάρμακο τῆς 
Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ φέρει τὸν ἄνθρωπο κοντά Του καὶ νὰ 
αὐξήσει τὴν ἀρετή του.

Ὁ Ἰὼβ ἦταν ὁ καλύτερος ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ ὁ Θεὸς 
ἤθελε νὰ τὸν κάνει ἀκόμα καλύτερο. Καὶ ἀπὸ τότε ποὺ δοκιμάστηκε, 
ἀπὸ τότε καὶ δοξάστηκε. Ἦταν καλὸς ἄνθρωπος καὶ εὐσεβής, 
ἀλλὰ χωρὶς δοκιμασία δὲν ἦταν ὀνομαστός. Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὅμως 
δοκιμάστηκε καὶ πολέμησε καὶ ἀγωνίστηκε καὶ στεφανώθηκε καὶ 
πλούτισε, ἀπὸ κεῖ καὶ ὕστερα ἄρχισε ἡ δόξα του, καὶ ἁπλώθηκε 
μέχρι σήμερα. Τὸ παράδειγμά του, εἶναι φωτεινότατο καὶ ἐνισχύει 
κάθε ἄνθρωπο ποὺ δοκιμάζεται. Ἂν αὐτὸς δοκιμάστηκε ποὺ ἦταν 
ἕνας ἅγιος, πολὺ περισσότερο ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε ἁμαρτωλοί. 
Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ τὸν κάνει ἅγιο καὶ νὰ τοῦ δώσει πάλι 
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χρόνια ζωῆς καὶ νὰ τὸν εὐλογήσει διπλὰ καὶ τριπλὰ ἀπ’ ὅτι ἔχασε, 
καὶ ἔτσι νὰ γίνει ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες γιὰ 
κάθε πονεμένο˙ νὰ προσαρμόζεται καὶ ν’ ἀκουμπάει σ’ αὐτὸ 
τὸ παράδειγμα καὶ νὰ ξεκουράζεται καὶ αὐτὸς καὶ νὰ λέει: «Ὡς 
ἔδοξε τῷ Κυρίῳ, οὕτω καὶ ἐγένετο. Εἴη τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου 
εὐλογημένον». Σκύβει τὸ κεφάλι καὶ λέει: «Ὁ Θεὸς ἔδωσε, ὁ 
Θεὸς τὸ πῆρε. Καὶ τὸ παιδὶ ἀκόμα νὰ μοῦ πάρει, ὁ Θεὸς δὲν μοῦ 
τὸ ἔδωσε; Τὸ πῆρε. Ποῦ εἶναι τὸ παιδί μου; Στὸν οὐρανό; Ἐκεῖ τὶ 
γίνεται; Ἀναπαύεται ἐκεῖ…»

Πίσω ἀπὸ κάθε δοκιμασία κρύβεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ 
ὠφέλεια, τὴν ὁποία φυσικὰ ἴσως ἐκεῖνο τὸν καιρὸ νὰ μὴν μπορεῖ 
νὰ τὴν δεῖ, ἀλλὰ μὲ τὸν χρόνο θὰ τὴν γνωρίζει. Ἔχουμε τέτοια 
παραδείγματα πάρα πολλά. 

Ὅπως καὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀνδρόνικο καὶ Ἀθανασία. Αὐτοὶ 
ἦταν ἀνδρόγυνο˙ καὶ ἦταν χρυσοχόος ὁ Ἀνδρόνικος μὲ πολὺ 
πλοῦτο. Τὸ ἕνα μέρος τοῦ κέρδους ἔτρεφε τὴν οἰκογένειά του. Τὸ 
ἄλλο μέρος τοῦ κέρδους τὸ ἔδινε στοὺς φτωχοὺς καὶ τὸ ὑπόλοιπο 
μέρος τοῦ κέρδους, τὸ ἔδινε ἄτοκα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν 
εἶχαν χρήματα. Εἶχαν δύο χαριτωμένα κοριτσάκια. Καὶ μία μέρα 
ἀπὸ μία ἀρρώστια πέθαναν καὶ τὰ δύο. Πηγαίνουν καὶ τὰ θάβουν 
καὶ οἱ δύο. Ἡ Ἀθανασία ἡ καημένη πάνω στὸν τάφο ἔκλαιγε, 
ἔκλαιγε, ἔκλαιγε. Καὶ ὁ Ἀνδρόνικος ἔκλαιγε καὶ αὐτός. Εἶδε καὶ 
ἀπόειδε, τράβηξε γιὰ τὸ σπίτι. Ἔμεινε ἡ καημένη ἡ Ἀθανασία καὶ 
ἔκλαιγε πάνω στὸν τάφο: «Τὰ παιδιά μου» καὶ «τὰ παιδιά μου»,  καὶ 
κόντευε νὰ βασιλέψει ὁ ἥλιος καὶ νὰ κλείσει τὸ νεκροταφεῖο. Γιὰ 
μιὰ στιγμὴ ἐπάνω στὴ θλίψη της καὶ στὴ στενοχώρια της, βλέπει 
καὶ ἔρχεται ἕνας μοναχὸς καὶ τῆς λέει: 

- Κυρά μου, γιατὶ κλαῖς;
- Πῶς νὰ μὴν κλαίω, πάτερ; (Αὐτὴ νόμιζε, πὼς ἦταν ὁ παπὰς 

τοῦ νεκροταφείου).
Ἔθαψα τὰ παιδιά μου, τοὺς δύο ἀγγέλους μου, τοὺς ἔβαλα 

μέσα στὸν τάφο καὶ ἔμεινα ἐγὼ καὶ ὁ ἄνδρας μου ἐντελῶς μόνοι. 
Δὲν ἔχουμε δροσιὰ καθόλου.      

Τῆς λέει:
- Τὰ παιδιά σου εἶναι στὸν παράδεισο μὲ τοὺς ἀγγέλους. Εἶναι 

στὴν εὐτυχία καὶ στὴ χαρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ σὺ κλαῖς παιδί μου; Κρίμα 
εἶσαι καὶ χριστιανή…

- Ὥστε ζοῦν τὰ παιδιά μου; Εἶναι ἄγγελοι;
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- Βεβαίως εἶναι ἄγγελοι τὰ παιδιά σου.
Ἤτανε ὁ Ἅγιος τῆς ἐκκλησίας ἐκεῖ. Τελικὰ ἔγιναν μοναχοὶ ὁ 

Ἀνδρόνικος καὶ ἡ Ἀθανασία καὶ ἁγίασαν…

Βλ. Γέροντος Ἐφραὶμ Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου “Δοκιμασμένες 
πνευματικὲς νουθεσίες πρὸς ἀπόκτηση τῆς ψυχικῆς ὑγείας καὶ τῆς σωτηρίας μας”  
Ἐκδόσεις “Ὀρθόδοξος Κυψέλη”, Θεσσαλονίκη
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Φάκελλος  “Ἐκτρώσεις”

Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ ἐντονώτατο δημογραφικὸ πρόβλημα 
ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας μὲ τὴν μείωση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
πληθυσμοῦ. Συγχρόνως ὅμως καὶ ὅλοι γνωρίζουμε τὸ 
μεγάλο πρόβλημα-ἔγκλημα ποὺ βαρύνει τοὺς Ἕλληνες μὲ τὶς 
ἐκτρώσεις. 350.000 καὶ πλέον οἱ ἐκτρώσεις στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα ἐτησίως καὶ μάλιστα μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Κράτους! 

Ἂς δοῦμε ὅμως τὶ γίνεται σήμερα στὴν Ρωσσία πάνω στὸ θέμα 
τῶν ἐκτρώσεων, σὲ μία χώρα ποὺ μόλις ἐδῶ καὶ 30 χρόνια “βγῆκε” 
ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ ἀθεϊσμοῦ ποὺ ταλαιπώρησε τὸν Ρωσσικὸ 
Ὀρθόδοξο λαὸ γιὰ 70 περίπου χρόνια καὶ σήμερα βιώνει μία νέα 
περίοδο Χριστιανικῆς ἀναγέννησις:

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώσεων στὴν Ρωσσία ἔχει μειωθεῖ σχεδὸν 
κατὰ 2/3 ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνος, σύμφωνα μὲ στατιστικὰ 
στοιχεῖα ποὺ παρουσίασε ἡ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης 
Τατιάνα Γκόλικοβα.

Τὸ 2000 ὑπῆρξαν 2.138.000 καταγεγραμμένες ἐκτρώσεις 
στὴν Ρωσσία, ἐνῶ τὸ 2017 κατεγράφησαν 779.999. 

«Αὐτὴ εἶναι μιὰ πολὺ σοβαρὴ πτώση, 63.5%», σημείωσε ἡ 
Γκόλικοβα.

Ἐπὶ πλέον, ὁ ἀριθμὸς τῶν Ρώσσων ποὺ καταδικάζουν τὴν 
ἔκτρωση ἔχει τριπλασιασθεῖ μέσα σὲ 20 χρόνια, ἀπὸ 12% στὸ 
35% . Ὡστόσο, ὑπάρχει ἀκόμα πολὺς δρόμος. 

Εἶχε ἀνακοινωθεῖ προηγουμένως, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017, ὅτι 
ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώσεων στὴν Ρωσσία εἶχε μειωθεῖ στὸ ἥμισυ 
μέσα σὲ τέσσερα ἔτη, μὲ πτώση κατὰ 13% τὸ 2016, 96.300 
ἐκτρώσεις.

Ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ Ὑπουργὸς Ὑγείας Βερόνικα 
Σκβόρτσοβα, ὁ ἀριθμὸς τῶν οἰκειοθελῶν ἐκτρώσεων, χωρὶς 
παθολογικὲς καταστάσεις, ἐκεῖνο τὸ ἔτος μειώθηκε κατὰ 72.000.

Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν ἐκτρώσεων εἶναι τὸ σημαντικότερο 
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κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, δήλωσε στὴν Μόσχα πέρυσι 
τὸν Ὀκτώβριο ὁ πατριάρχης Κυρίλλος, κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ 7ου 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν Κοινωνικὴ Ἐργασία. 

Ὁ Πατριάρχης ἀπευθύνθηκε δύο φορὲς στὴν Κρατικὴ Δούμα, 
ἀπευθύνοντας ἔκκληση νὰ ἐξεύρουν μιὰ λύση στόν “τρομακτικὰ 
ὑψηλό” ἀριθμό τῶν ἐκτρώσεων  ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ πλήττουν 
τὴν Ρωσσία. 

Ἡ Ἐκκλησία πρόσφατα ἐγκαινίασε τὸ 58ο καταφύγιο γιὰ 
ἐγκυμονοῦσες καὶ μητέρες καὶ διαθέτει ἐπίσης 169 κέντρα 
ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα. 

Νεομάρτυρες τῆς Σιβηρίας
Ἀναφερθήκαμε παραπάνω στὶς ἀλλαγὲς ποὺ γίνονται στὴν 

σημερινὴ Ρωσία, ἐνῶ ἕνα παλαιότερο δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ 
“ΤΟΛΜΗ” περιέγραφε  τὶς ὠμότητες τῶν ἀθέων ποὺ κυβέρνησαν ἐπὶ 
70ετία στὴν Ρωσία καὶ μᾶς μεταφέρει στὴν φρικτὴ πραγματικότητα, 
ποὺ βίωσαν οἱ Χριστιανοὶ ὁμολογητὲς Ρῶσοι. Διαβάζουμε: 

- Γνωρίζετε, ἂν ὑπάρχουν μάρτυρες ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς 
Σιβηρίας ποὺ νὰ ἔχει ἀναγνωρίσει ὡς ἁγίους ἡ Ρωσικὴ 
Ἐκκλησία;

- «Κάθε τόσο ἔρχονται στὸ φῶς ἀμέτρητοι νεομάρτυρες. Ἦταν 
ἑκατοντάδες χιλιάδες αὐτοὶ ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὸ Χριστό, καὶ 
κάθε τόσο ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία προβαίνει στὴν ἁγιοκατάταξή τους. 
Πολλοὶ ὅμως παραμένουν ἄγνωστοι, γιατὶ πέθαναν μὲ μαρτυρικὸ 
τρόπο στὰ στρατόπεδα καὶ κανεὶς δὲν τοὺς ἤξερε. Θὰ σᾶς ἀναφέρω 
ἕνα ἀνατριχιαστικὸ γεγονός, ποὺ ἄκουσα πρόσφατα. 

Ἀπὸ κάποιο νοσοκομεῖο εἰδοποίησαν ἕναν ἱερέα νὰ πάει νὰ 
ἐξομολογήσει ἕναν ἑτοιμοθάνατο καρκινοπαθή, ποὺ ὑπέφερε 
πολύ. Πράγματι πῆγε, καὶ ὁ ἡλικιωμένος ἀσθενὴς τοῦ εἶπε: 
“Πάτερ, εἶμαι ἄθεος καὶ σκληρὸς διώκτης τῶν Χριστιανῶν. Πρὶν 
ἀπὸ χρόνια ἤμουν διοικητὴς σὲ στρατόπεδο τῆς Σιβηρίας, ποὺ 
εἶχε κρατουμένους μοναχούς, μοναχές, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς. Ἕνα 
ἀπὸ τὰ μαρτύρια ποὺ τοὺς ὑπέβαλα, ἦταν τὸ ἑξῆς: τοὺς διέταζα 
ἐπὶ ποινῇ θανάτου νὰ συνάψουν ἐρωτικὲς σχέσεις μὲ τὶς μοναχές. 
Οἱ περισσότεροι ἀντιστάθηκαν καὶ πιὸ πολὺ ἕνας Ἀρχιερέας. Μὴ 
μπορώντας νὰ τὸν μεταπείσω, τὸν ἔβαλα σ’ ἕνα δωμάτιο καὶ τὸν 
δέσαμε στὸ κρεβάτι. Τὸ δωμάτιο ἦταν γεμάτο ἀρουραίους. Τὸν 
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ἀφήσαμε ὅλη τὴ νύχτα καὶ τὸ πρωΐ βρήκαμε μόνο τὰ κόκκαλά 
του!”

Θυμίζουν τὴν ἐφευρετικότητα τῶν διωκτῶν τῶν πρώτων 
χριστιανικῶν χρόνων. Καὶ ὅμως, αὐτὸς ὁ σύγχρονος ἀθλητὴς τοῦ 
Χριστοῦ παρέμεινε ἄγνωστος καὶ ἀνώνυμος». 

Ἡ ἀποχριστιανοποίηση τῆς Κοινωνίας. 
Τὸ πλέον σοβαρὸ ζήτημα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ 

Ἐκκλησία, εἶναι ἡ ἀποχριστιανοποίηση τῆς Κοινωνίας.
Στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας γίνονται πρωτόγνωρα πράγματα 

καὶ γεγονότα. 
Ἡ Κυβέρνηση προχωρεῖ γοργὰ καὶ σταθερὰ πρὸς αὐτὴν 

τὴν κατεύθυνση ὑπὸ τὴν ἀδιαφορία τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ 
καὶ δυστυχῶς καὶ μέρους αὐτῆς τῆς ἰδίας τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας.

Πρωθυπουργοί, Ὑπουργοὶ καὶ Βουλευτὲς πλέον δὲν ὁρκίζονται 
στὸ Εὐαγγέλιο, δείχνοντας προκλητικὰ τὴν ἀθεΐα τους. 

Ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας ποὺ ἀποτελεῖ καὶ θεμέλιο τῆς ὑγιοῦς 
κοινωνίας βάλλεται συστηματικῶς καὶ ἔχει κλονισθεῖ σοβαρά. 

Οἱ διευκολύνσεις στοὺς ἐφήμερους δεσμούς, μὲ τὰ 
συμφωνητικὰ συμβίωσης, ἡ ἐπέκταση τῶν συμφωνητικῶν καὶ σὲ 
ὁμόφυλα ζευγάρια, ἡ προσπάθεια οἱ ὁμόφυλοι νὰ υἱοθετοῦν καὶ 
παιδιά ( !...), οἱ “ἔμφυλες ταυτότητες” ποὺ 15 ἐτῶν παιδὶ μπορεῖ 
νὰ ἀποφασίζει γιὰ τὸ φῦλο του, ἔχουν δημιουργήσει γενικὴ 
πνευματικὴ σύγχυση. 

Τέλος, τὰ θρησκευτικὰ πλέον κατάντησαν ἕνα πολυθρησκευτικὸ 
καὶ πολυπολιτισμικὸ μάθημα χωρὶς νὰ δίδουν καμμία ἀπολύτως 
ὀρθόδοξη κατήχηση καὶ καθοδήγηση στὰ παιδιά μας.

Βλέπουμε δυστυχῶς ὅτι μὲ κάθε τρόπο προωθεῖται ἡ ἰδεολογία 
τοῦ Ἱδρύματος Σόρος γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἐθνικῶν συνόρων, 
τῶν θρησκειῶν, τῶν γλωσσῶν, ἱστοριῶν, ἀξιῶν κ.λ.π., γιὰ τὴν 
προώθηση τῆς παγκόσμιας ἑνιαίας ἀνθρώπινης ἀντίληψης καὶ τῆς 
μίας Κυβέρνησης ποὺ θὰ τὴν κατευθύνει. 

Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα νὰ μιλήσουμε πλέον ξεκάθαρα περὶ 
Ἀντιχρίστου καὶ Ἀντιχριστιανικῆς διακυβερνήσεως τοῦ κόσμου, 
ὅπως ἀναφέρεται λεπτομερῶς στὴν Ἁγία Γραφή;



- �� -

Ποιὸς θὰ εἶναι τὸ νούμερο 1 
καὶ ποιὸς τὸ νούμερο 2; 

Ἡ εἴδηση ἀπὸ τὸ Ἱστολ. Ρωμέϊκο ὁδοιπορικό:
«Τὴν τρέχουσα ἑβδομάδα πέρασαν ἀπὸ τὸ γαλλικὸ κοινοβούλιο 

συγκεκριμένες νομοθετικὲς τροποποιήσεις, βάσει τῶν ὁποίων 
πλέον στὰ σχολεῖα θὰ σταματήσει ἡ χρήση τῶν ὅρων “πατέρας” 
καί “μητέρα”, γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τούς “οὐδέτερους” 
ὅρους “γονέας 1” καί “γονέας 2” ! Κι αὐτὸ ἔγινε προκειμένου νὰ 
μὴν ὑπάρχουν “διακρίσεις” εἰς βάρος τῶν γονέων ἴδιου φύλου, 
οἱ ὁποῖοι χρόνια τώρα μέσα ἀπὸ πανίσχυρα λόμπυ διεκδικοῦν 
“ἴση μεταχείρηση”! Στὸ πλαίσιο τοῦ ἴδιου νομοθετήματος ποὺ 
ψηφίστηκε τὴν περασμένη Τρίτη, ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικὴ 
δημόσια ἐκπαίδευση ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν τριῶν ἐτῶν! Πέραν τῶν 
ἔντονων διαμαρτυριῶν “συντηρητικῶν” φορέων τῆς γαλλικῆς 
κοινωνίας προβληματισμὸ προκαλεῖ τὸ νομοθέτημα καὶ στὴν 
κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων καθὼς θεωροῦν ὅτι μὲ τὴ χρήση 
τῶν ὅρων “γονέας 1” καὶ “γονέας 2” θὰ προκληθεῖ “γονεϊκή” 
ἱεραρχία καθὼς τίθεται τὸ ἐρώτημα-πρόβλημα ποιὸς γονέας θὰ 
εἶναι τὸ νούμερο 1 καὶ ποιὸς τὸ νούμερο 2!».

Αὐτὰ σήμερα στὴν προοδευτικὴ ἀλλὰ ἄθεη Γαλλία καὶ ὅπως 
δείχνουν τὰ πράγματα σύντομα καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας. 
Ἀλλοίμονον!...

Ἡ Δύναμις τοῦ Σταυροῦ!... 
Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, ἕνας δεκαεννιάχρονος 

ἑλληνοαυστραλός, ὁ Θεμιστοκλῆς Ἀδαμόπουλος μαζὶ μὲ μερικοὺς 
φίλους του ἔφτιαξαν ἕνα συγκρότημα ρὸκ μουσικῆς, τούς “Φλάϊς” 
(Flies). Τὸ συγκρότημα ταχύτατα ἔγινε διάσημο ἀνὰ τὸν κόσμο.

Διηγεῖται ὁ Θεμιστοκλῆς:
«Τότε ἦταν πολὺ τῆς μόδας τὰ διάσημα μέλη τῶν ρὸκ 

συγκροτημάτων νὰ ἐπισκέπτονται στὴν Ἰνδία κάποιον γκουροῦ 
(διδάσκαλο γιὰ μύηση στὸν Βουδισμό), γιὰ συμβουλὲς καὶ 
πνευματικὴ καθοδήγηση! 

Ἄρχισα, λοιπόν, νὰ πηγαίνω καὶ ἐγώ. 
Σὲ ἕνα τέτοιο ταξίδι μου, ὁ γκουροῦ ἀκουμποῦσε τὸ χέρι 

του στὸ κεφάλι τοῦ κάθε ἐπισκέπτη λέγοντας: «Σοῦ μεταδίδω 
γνώση». Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά μου, σταμάτησε καὶ μοῦ εἶπε: 
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«Βγάλε τὸ Σταυρό σου»(!). Ἦταν ἐπίσης τῆς μόδας, τότε, 
γιὰ μᾶς, νὰ φορᾶμε Σταυρό. Ὄχι πὼς πιστεύαμε, ἀλλὰ τὸν 
φορούσαμε ὡς διακοσμητικὸ μᾶλλον στοιχεῖο. Ἐξεπλάγην ἀπὸ 
τὴν προτροπὴ τοῦ γκουροῦ καὶ τοῦ εἶπα: «Γιατί;». Ἀπάντησε ὁ 
γκουροῦ: «Δὲν μπορῶ νὰ σοῦ μεταδώσω γνώση. Λοιπόν, θὰ τὸν 
βγάλεις;». Ἀπάντησα: «Ὄχι». Καὶ ἔφυγα, συγκλονισμένος ἀπὸ 
τὸ γεγονός. Γιατὶ ἄραγε δὲν μποροῦσε νὰ δράσει ὁ γκουροῦ 
(εἰδωλολάτρης!) ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ; Τὶ εἶναι, ἐπιτέλους ὁ 
Σταυρός; Ἄρχισα νὰ διαβάζω μὲ πάθος τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔτσι 
ἀνακάλυψα τὴν πίστη στὸν Χριστό. Τὰ παράτησα ὅλα. Ἔγινα 
Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἔκανα θεολογικὲς σπουδὲς καὶ 
ἀφιέρωσα τὴ ζωή μου στὸν Χριστό, γενόμενος Μοναχός».

Ὁ ἄλλοτε μουσικὸς τῆς ρὸκ εἶναι σήμερα ὁ ἀρχιμανδρίτης 
π. Θεμιστοκλῆς. Ἐπὶ εἴκοσι χρόνια ἱεραπόστολος στὴν Σιέρα 
Λεόνε τῆς Ἀφρικῆς. Ἐκεῖ, μὲ ἀπόλυτη αὐταπάρνηση καὶ κάτω 
ἀπὸ τρομακτικὰ δύσκολες συνθῆκες, μεταδίδει τὴν πίστη στοὺς 
ἀφρικανοὺς ἀδελφούς μας. Φροντίζοντας, ὅσο μπορεῖ καὶ τὶς 
τεράστιες ὑλικές τους ἀνάγκες. Διεθνῶς εἶναι γνωστὸς ὡς ὁ «ἅγιος 
τῆς Ἀφρικῆς»!  
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Ἡ Ζωή μας
Ἡ ζωή μας εἶναι ἕνα ταξίδι σὲ φουρτουνισμένη θάλασσα.
Χάνει ὁ ἄνθρωπος εὔκολα τὸν προσανατολισμό του, σκοντάφτει 

σὲ βράχους καὶ λαγκάδια, χάνει τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸν 
Παράδεισο.

Πυξὶς γιὰ τὸν δρόμο αὐτόν: ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ποὺ εἶναι ἡ 
διδασκαλία καὶ ἡ Χάρις τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καὶ χάρτης πορείας οἱ 
βίοι τῶν Ἁγίων, Προφητῶν, Ἀποστόλων…

Ἕνας Προφήτης, ἕνας Ἀπόστολος, ἕνας Μάρτυρας, ἕνας 
Ἀσκητής, ἕνας Ἱεράρχης, ἕνας ὁμολογητής, ἕνας Νεομάρτυρας, 
μία ἁγία μητέρα, ἕνας μετανοημένος ἁμαρτωλός, ἕνας Ἅγιος, 
πολλὰ ἔχουν νὰ μᾶς διδάξουν.

Ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως, ὁποιοδήποτε πόστο καὶ ἄν κατέχουμε 
στὴν πρόσκαιρη αὐτὴ ζωή (ἱερεύς, μοναχός, βασιλεύς, δικαστής, 
γεωργός, νοικοκυρά) βρίσκουμε μέσα στοὺς βίους τῶν Ἁγίων τὸ 
καλὸ πρότυπο γιὰ νὰ τὸ μιμηθοῦμε.

Παραδείγματος Χάριν:
1. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἤλεγξε μὲ παρρησίαν 

τὴν μοιχείαν καὶ τὴν παρανομίαν τοῦ Ἡρώδη. Ἄς ἀγαπήσουμε κι 
ἐμεῖς τὸν τίμιον καὶ σεμνὸν γάμον τῆς Ἐκκλησίας, ἀποφεύγοντας 
κάθε παράνομο ἤ ἀφύσικο σαρκικὸ ἁμάρτημα, στὰ ὁποῖα ὁ 
Σατανᾶς προσπαθεῖ νὰ μᾶς ρίξη γιὰ νὰ μᾶς βλάψη καὶ γιὰ νὰ 
κολαστοῦμε.

2. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος γράφει: ὅποιος μπορεῖ 
νὰ κάμη ἕνα καλὸ καὶ δὲν τὸ κάνει ἁμαρτάνει. Ἄς ἀκούσουμε τὴν 
συμβουλή του.

3. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος περπάτησε ὅλον τὸν τότε 
γνωστὸν κόσμον γιὰ νὰ διαδώση τὸ Εὐαγγέλιον.

Οὔτε ἡ κλονισμένη ὑγεία του, οὔτε οἱ μεγάλες ἀποστάσεις 
ποὺ διέτρεχε μὲ τὰ πόδια, οὔτε κακουχίες, διωγμοί, στερήσεις, 
κατάφεραν νὰ λιγοστέψουν τὴν ἀγάπην του πρὸς τὴν Ἱεραποστολή.

Εἶναι ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν. Ἐμεῖς οἱ Ἔλληνες πολλὰ τοῦ 

     ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΥΧΩΦΕΛΗ
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ὀφείλουμε. Ἄς μιμηθοῦμε τὸν ζῆλον του.
4. Ὁ Ἅγιος ἱερομάρτυς Ἰγνάντιος ὁ Θεοφόρος προτίμησε νὰ 

τὸν φᾶνε τὰ λιοντάρια, παρὰ ν’ ἀρνηθῆ τὸν Χριστό. Ἄς μιμηθοῦμε 
τὴν πίστι του.

5. Ὁ Ἅγιος Διονύσιος τῆς Ζακύνθου συγχώρησε τὸν φονιὰ 
τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἔκλαψε πικρά.

Ἀγριεμένοι καὶ ὁπλισμένοι οἱ συγγενεῖς του κατέφθασαν στὸ 
Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου καὶ τὸν ρωτοῦν ἄν πέρασε ἀπὸ ἐκεῖ ὁ φονιὰς 
γιὰ νὰ τὸν λιντσάρουν.

Ὁ Ἅγιος βαθειὰ θλιμμένος δὲν πρόδωσε τὸν φονιά, τοῦ ἔδωσε 
μάλιστα τὰ ἀναγκαῖα νὰ φύγη σὲ ἄλλον τόπο, τὸν ξεπροβόδισε, τὸν 
ἔφερε σὲ μετάνοια. Συμπεριφορὰ ὄντως ἀγγελική. Ἄς συγχωροῦμε 
κι ἐμεῖς.

6. Πολλὲς μητέρες μὲ τὴ συνεχῆ καὶ θερμὴ προσευχή τους 
ἐπέσυραν τὴν Θείαν Χάριν γιὰ τὰ τέκνα τους. Καὶ ὄχι μόνον 
ἐπέστρεψαν αὐτὰ στὴν ἐν Χριστῶ ζωήν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ ἁγίασαν.

Ἄς προσευχώμαστε.
7. Μικρὰ παιδιὰ ὡμολόγησαν πίστιν εἰς Χριστὸν καὶ ὑπέστησαν 

μαρτύριον. Καὶ τὰ δικά μας παιδιὰ ἄς ἀγαπήσουν τὴν Χριστιανικὴν 
ζωήν.

8. Βασιλεῖς καὶ βασίλισσες ἄφησαν τὸν θρόνο καὶ ἀσκήτεψαν. 
Καὶ οἱ Κυβερνῆτες ὅλων τῶν Χωρῶν τῆς Γῆς ἄς μὴν ἀσκητέψουν, 
ἀλλὰ τουλάχιστον ἄς κυβερνοῦν θεάρεστα. Ἄς μὴν ξεχνοῦν τὴν 
ματαιότητα.

9. Πολλοὶ ἁμαρτωλοὶ μετεννόησαν καὶ ἐσώθησαν. Ἄς 
μιμηθοῦμε τὴν μετάνοιάν τους.

10. Ἀκόμη καὶ ἄν ἐκ συναρπαγῆς ἀρνήθηκε κανεὶς τὸν Χριστὸ 
καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστι, ἔχει νὰ μιμηθῆ Ἁγίους ποὺ 
μετὰ τὴν ἄρνησι μετανόησαν πικρά, ὁμολόγησαν φανερὰ τὸν 
Χριστὸ καὶ ξέπλυναν τὴν ἄρνησιν μὲ τὸ αἷμα τους (μαρτύριον).

Οἱ σημερινοὶ ἀρνηταὶ τοῦ Χριστοῦ τουλάχιστον ἄς μετανοήσουν 
μὲ εἰλικρίνεια καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν τὸ βαρύ τους ἁμάρτημα 
σὲ πνευματικὸ ἱερέα τῆς ἐκλογῆς τους. Ὁ Κύριος δέχεται τὴν 
μετάνοια.

Εἶναι λυπηρόν. Οἱ πατέρες μας θυσίασαν κι αὐτὴν τὴν ζωή 
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τους γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη κι ἡμεῖς σήμερα εἴμαστε τόσο 
ἀδιάφοροι.

Βρίσκουν ὅμως ἔτσι καιρὸ καὶ μᾶς πολιορκοῦν αἱρέσεις. 
Μερικοὶ ἀδελφοί μας παρασύρονται κι ἄν δὲν μετανοήσουν θὰ 
κολαστοῦν.

Οἱ καιροὶ πονηροί. Ἄς ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν λήθαργο. Θάνατος 
μᾶς περιμένει καὶ μετὰ Κρίσις.

Ὀρθόδοξα Μηνύματα,  “ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ” Μάρτιος 2017, ἀρ. 
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Εἰρήνη! Δῶρον Θεοῦ
Ἡ εἰρήνη εἶναι θεῖο δῶρο, ποὺ χορηγεῖται πλουσιοπάροχα 

σ᾿ ὅσους συμφιλιώνονται μὲ τὸ Θεὸ καὶ ἐκτελοῦν τὰ θεῖα Του 
προστάγματα.

Ἡ εἰρήνη εἶναι φῶς καὶ φεύγει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ποὺ εἶναι 
σκοτάδι. Ἕνας ἁμαρτωλὸς ποτὲ δὲν εἰρηνεύει.

Νὰ ἀγωνίζεστε ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ μὴ σᾶς ταράζει 
ἡ ἐξέγερση τῶν παθῶν μέσα σας. Γιατὶ, ἂν στὴν πάλη μαζί τους 
νικήσετε, τὸ ξεσήκωμα τῶν παθῶν ἔγινε γιὰ σᾶς ἀφορμὴ νέας 
χαρᾶς καὶ εἰρήνης.

«Νὰ ἐπιδιώκετε τὴν εἰρήνη μὲ ὅλους, ἐπιδιώκετε καὶ τὴν 
ἁγιότητα, χωρὶς τὴν ὁποία κανεὶς δὲν θ᾿ ἀντικρύσει τὸν Κύριο» 
(Ἑβρ.12, 14).

Ἡ εἰρήνη καὶ ὁ ἁγιασμὸς εἶναι δυὸ ἀναγκαῖες προϋποθέσεις 
γιὰ ὅποιον ζητάει μὲ πόθο νὰ δεῖ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἡ εἰρήνη 
εἶναι τὸ θεμέλιο στὸ ὁποῖο στηρίζεται ὁ ἁγιασμός.

Ὁ ἁγιασμὸς δὲν παραμένει σὲ ταραγμένη καὶ ὀργισμένη 
καρδιά. Ἡ ὀργή, ὅταν χρονίζει στὴν ψυχή, δημιουργεῖ τὴν ἔχθρα 
καὶ τὸ μίσος ἐναντίον τοῦ πλησίον. Γι᾿ αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἡ γρήγορη 
συμφιλίωση μὲ τὸν ἀδελφό μας, ὥστε νὰ μὴ στερηθοῦμε τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ ποὺ ἁγιάζει τὴν καρδιά μας.
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Ἐκεῖνος ποὺ εἰρηνεύει μὲ τὸν ἑαυτό του, εἰρηνεύει καὶ μὲ τὸν 
πλησίον του, εἰρηνεύει καὶ μὲ τὸ Θεό. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος 
εἶναι ἁγιασμένος, γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς κατοικεῖ μέσα του.

Ἅγιος Νεκτάριος

Τὸ πορτρέτο ἑνὸς ἁγίου
Ἡ ψυχή σου ἐξομοιώνεται μὲ ὅσα κάνεις, παίρνει τὴ μορφὴ 

καὶ τὸ σχῆμα τῶν πράξεών σου. Ἡ ἐμφάνισή σου, τὸ ντύσιμο, 
τὸ βάδισμα καὶ ὁ τρόπος ποὺ κάθεσαι, ὅπως καὶ τὸ φαγητό σου, 
τὸ κρεβάτι, τὸ σπίτι καὶ τὰ ἔπιπλα τοῦ σπιτιοῦ, ὅλα νὰ εἶναι ἁπλά. 
Καὶ τὰ λόγια καὶ τὸ τραγούδι καὶ ἡ παρέα μὲ τὸ φίλο, κι αὐτὰ 
νὰ τείνουν στὸ μέτρο κι ὄχι στὴν ὑπερβολή. Μὴν κάνεις ἐπίδειξη 
μὲ περίτεχνα λόγια, οὔτε μὲ κορῶνες στὸ τραγούδι, μὴν κάνεις 
διαλέξεις ἀλαζονικὲς καὶ βαρυσήμαντες, μὰ ἀπ’ ὅλα νὰ ἀφαιρεῖς 
τὴν ὑπερβολή. Νὰ εἶσαι καλὸς μὲ τὸ φίλο, μαλακὸς μὲ τὸν 
ὑφιστάμενο, ἀνεξίκακος μὲ τοὺς θρασεῖς, φιλάνθρωπος μὲ τοὺς 
περιφρονημένους.

Νὰ παρηγορεῖς ὅσους ταλαιπωροῦνται, νὰ ἐπισκέπτεσαι ὅσους 
ὑποφέρουν, νὰ συζητᾶς μὲ γλυκύτητα, νὰ ἀπαντᾶς μὲ χαμόγελο, 
νὰ εἶσαι προσιτὸς σὲ ὅλους. Οὔτε νὰ πλέκεις ἐγκώμια τοῦ ἑαυτοῦ 
σου, οὔτε νὰ παρακινεῖς τοὺς ἄλλους νὰ σοῦ πλέκουν, καὶ νὰ μὴ 
συμφωνεῖς μὲ λόγο ὑπερήφανο, καλύπτοντας ὅσο μπορεῖς τὰ 
προτερήματά σου.Ὅσο γιὰ τὰ λάθη σου, πρῶτος ἐσὺ νὰ κατηγορεῖς 
τὸν ἑαυτό σου, καὶ νὰ μὴν περιμένεις νὰ σὲ διορθώσουν οἱ ἄλλοι 
[…] Μὲ τῶν ἄλλων τὰ λάθη νὰ μὴν εἶσαι αὐστηρὸς καὶ νὰ μὴν κάνεις 
παρατηρήσεις γρήγορα καὶ θυμωμένα, οὔτε νὰ τοὺς καταδικάζεις 
γιὰ μικροπράγματα, σὰν νὰ εἶσαι ἐσὺ ἀπόλυτα σωστός. Ἀντίθετα, 
νὰ στηρίζεις ψυχολογικὰ ὅσους ἔσφαλαν καὶ νὰ τοὺς καθοδηγεῖς 
πνευματικά. Καὶ νὰ κάνεις τόση προσπάθεια γιὰ νὰ ἀποφύγεις τὴ 
δόξα τῶν ἀνθρώπων ὅση κάνουν ἄλλοι γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσουν.  
Μὴ ζημιώνεσαι λοιπὸν θέλοντας νὰ φαίνεσαι στοὺς ἀνθρώπους. Ὁ 
πραγματικός, ὁ μεγάλος θεατής  εἶναι ὁ Θεός. Στρέψε σ’ Αὐτὸν τὴ 
φιλοδοξία σου. Δίνει λαμπρὸ μισθό. Ἢ μήπως ἀπέκτησες κάποιο 
ἀξίωμα, καὶ  οἱ ἄνθρωποι σὲ ἀκολουθοῦν καὶ σὲ χειροκροτοῦν; 
Νὰ γίνεις ἴσος μὲ αὐτοὺς ποὺ διοικεῖς, γιατί, ὅπως λέει ἡ Καινὴ 
Διαθήκη, «μὴν καταδυναστεύετε αὐτοὺς ποὺ ποιμαίνετε», καὶ 
μὴν τοὺς ἐξουσιάζετε, ὅπως κάνουν οἱ ἡγέτες στὸν κόσμο. Γιατί 
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ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πρῶτος πρέπει νὰ γίνει δοῦλος ὅλων, ἔτσι 
ὅρισε ὁ Κύριος. Καὶ γενικά, νὰ κυνηγᾶς τὴν ταπεινοφροσύνη 
σὰν νὰ ἤσουν ἐρωτευμένος μαζί της. «Ἀγάπησέ την καὶ θὰ σὲ 
δοξάσει». Ἔτσι θὰ βρεῖς τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἀληθινὴ δόξα, τὴ δόξα 
ποὺ δίνει ὁ Θεός. Κι ὁ Χριστὸς θὰ σὲ παρουσιάσει, γιὰ μαθητή 
Του, στοὺς ἀγγέλους καὶ θὰ σοῦ δώσει  δόξα, ἂν μιμηθεῖς τὴν 
ταπεινοφροσύνη, Ἐκείνου ποὺ λέει: «Διδαχθεῖτε ἀπὸ τὸ δικό μου 
παράδειγμα γιατί εἶμαι πράος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιὰ καὶ οἱ 
ψυχές σας θὰ βροῦν ξεκούραση».

Μέγας Βασίλειος.
 

Βλ. «Μικρὴ φιλοκαλία τῆς καρδιᾶς»

Ἡ ἐξομολόγησις ἑνὸς κρατουμένου ἱερέως 
Ἕνας Ἱερέας ποὺ ἐπέζησε τῶν διωγμῶν στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, 

ἔγραψε τὰ ἀκόλουθα γιὰ τὴν κράτησή του:
«Δὲν θὰ πάψω νὰ εὐγνωμονῶ τὸν Θεό, γιὰ τὰ χρόνια ποὺ 

πέρασα φυλακισμένος σὲ ἀπόλυτη ἀπομόνωση... Ἤμουν, γιὰ τρία 
χρόνια, σὲ δέκα μέτρα βάθος, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς. 
Ποτὲ δὲν ἄκουσα μία κουβέντα, ποτὲ δὲν εἶπα μία κουβέντα. Δὲν 
ὑπῆρχαν βιβλία. Οἱ ἐξωτερικὲς φωνὲς ὅλες σιώπησαν. Οἱ φύλακες 
φοροῦσαν ὑποδήματα μὲ λαστιχένιες σόλες, δὲν ἀκουγόταν ὁ 
ἐρχομός τους... Μετά, καθὼς ὁ καιρὸς περνοῦσε, σιώπησαν καὶ 
ὅλες οἱ ἐσωτερικὲς φωνές. Μᾶς ἔδιναν φάρμακα (ψυχοφάρμακα), 
μᾶς ἔδερναν. Λησμόνησα ὅλη τὴν θεολογία. Λησμόνησα ὅλη 
τὴν Ἁγία Γραφή... Μία ἡμέρα πρόσεξα πὼς εἶχα ξεχάσει καὶ τὸ 
“Πάτερ ἡμῶν”. Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ θυμηθῶ. Ἤξερα πὼς ἄρχιζε 
μὲ τὸ “Πάτερ ἡμῶν”, ἀλλὰ δὲν γνώριζα πιὰ πῶς ἦταν ἡ συνέχεια. 
Κράτησα τὴν αἰσιοδοξία μου καὶ εἶπα: “Πάτερ ἡμῶν, ἔχω ξεχάσει 
τὴν προσευχή, ἀλλὰ Σὺ σίγουρα τὴν γνωρίζεις. Σὲ παρακαλῶ, 
βάλε ἀντὶ γιὰ μένα ἕναν Ἄγγελο νὰ τὴν λέει κι ἐγὼ θὰ σιωπῶ”!... 
Γιὰ ἕνα διάστημα ἡ προσευχή μου ἦταν “ Ἰησοῦ, σὲ ἀγαπῶ”. Καὶ 
μετὰ ἀπὸ λίγο καὶ πάλι, “ Ἰησοῦ, σὲ ἀγαπῶ”. Ἀργότερα, μοῦ 
ἦταν δύσκολο νὰ λέω ἔστω καὶ αὐτό, γιατὶ μᾶς ἔδιναν μία φέτα 
ψωμὶ γιὰ μία ἑβδομάδα. Ἦταν οἱ ξυλοδαρμοὶ καὶ τὰ μαρτύρια 
καὶ ἡ ἔλλειψη φωτὸς καὶ ἄλλα πράγματα. Ἦταν πιὰ ἀδύνατο νὰ 
συγκεντρώσω τὸ μυαλό μου, ὥστε, νὰ λέω ἔστω καὶ τὸ “ Ἰησοῦ, 
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σὲ ἀγαπῶ”... Ἡ ὑψηλότερη μορφὴ προσευχῆς ποὺ γνωρίζω εἶναι 
τὸ ἥσυχο κτύπημα τῆς καρδιᾶς ποὺ ἀγαπᾶ Αὐτόν.

Ὁ Ἰησοῦς χρειάζεται ἁπλὰ νὰ ἀκούει “τικ-α-τοκ”, “τικ-α-τοκ” καὶ 
θὰ γνωρίζει πὼς κάθε χτύπημα εἶναι ἀφιερωμένο πρὸς Αὐτόν...».

Ἡ Ρωμιοσύνη καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πρᾶγμα

Ἡ Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πρᾶγμα. Γιὰ νὰ μὴν 
πάρω τοὺς πολὺ παλιούς, παίρνω δυὸ τρεῖς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ 
ἀγωνισθήκανε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὅποτε μιλᾶνε 
γιὰ τὴ λευτεριά, μιλᾶνε καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὁ Ρήγας Φεραῖος 
λέγει: «νὰ κάνουμε τὸν ὅρκο / ἀπάνω στὸ Σταυρό». 

Ἕνας ἄλλος ποιητὴς γράφει: «Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία 
/ γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία / γι᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ πολεμῶ, / 
μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσω ἐπιθυμῶ. / κι ἂν δὲν τὰ ἀποχτήσω / τί μ᾿ ὠφελεῖ 
νὰ ζήσω;»...

... Οἱ ἀγράμματοι ποιητὲς τῶν βουνῶν, μέσα στὰ τραγούδια ποὺ 
κάνανε, καὶ ποὺ δὲ θὰ τὰ φτάξει ποτὲ κανένας γραμματιζούμενος, 
μιλᾶνε κάθε τόσο γιά τὴ Θρησκεία μας, γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ τὴν 
Παναγιά, γιὰ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ἁγίους. Πολλὲς 
παροιμίες καὶ ρητὰ καὶ λόγια ποὺ λέγει ὁ λαός μας, εἶναι παρμένα 
ἀπὸ τὰ γράμματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ῥωμιοσύνη εἶναι ζυμωμένη 
μὲ τὴν ὀρθοδοξία, γι᾿ αὐτὸ Χριστιανὸς κ᾿ Ἕλληνας ἤτανε τὸ ἴδιο. 

Ἀπὸ τότε ποὺ γινήκανε χριστιανοὶ οἱ Ἕλληνες, πήρανε στὰ 
χέρια τους τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν κάνανε σημαία δική τους: 
Πίστις καὶ Πατρίς! Ποτάμια ἑλληνικὸ αἷμα χυθήκανε γιὰ τὴν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τα χρόνια του Νέρωνα καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ, 
ἕως τὰ 1838, ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.

Ποιὰ ἄλλη φυλὴ ὑπόφερε τόσα μαρτύρια γιὰ τὸ Χριστό; Αὐτὸ 
τὸ ἀκατάλυτο ἔθνος ποὺ ἔπρεπε νὰ πληθύνει καὶ νὰ καπλαντίσει 
τὸν κόσμο, ἀπόμεινε ὀλιγάνθρωπο γιατὶ ἀποδεκατίσθηκε ἐπὶ χίλια 
ὀχτακόσια χρόνια ἀπὸ φυλὲς χριστιανομάχες.

Ἁγιασμένη Ἑλλάδα! 
Εἶσαι ἁγιασμένη, γιατὶ εἶσαι βασανισμένη. Κι ἡ κάθε γιορτή 

σου μνημονεύει κ᾿ ἕνα μαρτύριό σου. Τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ τὰ 
’κανες δικά σου πάθη, τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων εἶναι τὰ δικά σου 
μαρτύρια.

Φώτης Κόντογλου  
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    Ἀπειλὴ διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολὴν
ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος!

Ἑπόμενοι “στόχοι” του τὸ παλαίφατον Πατριαρχεῖον 
Ἀντιοχείας καὶ τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας, μέσῳ τοῦ 
σχεδίου μὲ κωδικόν “Αὐτοκεφαλία”!

Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου Θεολόγου

Ἡ διαχρονικὴ πρακτικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, 
ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν σχισμάτων 
ποὺ ἀπειλοῦν, κατὰ καιρούς, τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ 
καταγγελία καὶ κανονικὴ ἀντιμετώπιση ὄχι μόνο τῶν διαφόρων 
κακοδόξων θεωριῶν καὶ ἀποσχιστικῶν καὶ ἀντικανονικῶν 
ἐνεργειῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ταυτόχρονη καταδίκη τῶν φυσικῶν ἐκείνων 
ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τοὺς φορεῖς αὐτῶν, 
τὰ ὁποῖα ἀντιστοίχως τὶς ὑποστηρίζουν καὶ τὶς ἐνεργοῦν. [Σημείωση: 
Βεβαίως, σήμερον φθάσαμε μετὰ ἀπὸ ἕναν αἰώνα οἰκουμενιστικῆς 
προπαγάνδας, ἀρχῆς γενομένης ἐκ τῆς ἐξαπολύσεως ἀπὸ τὸ 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως τῆς περιβοήτου Πατριαρχικῆς 
Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 «ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» (ὅπου, διὰ πρώτη φορά, μὲ τὸν ὅρο «Ἐκκλησίες 
τοῦ Χριστοῦ» προσφωνοῦνται οἱ αἱρετικὲς κοινότητες!), τῆς 
θεωρουμένης καὶ ὡς Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
πρωτοστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, νὰ μᾶς 
ἐπιβάλλεται «Συνοδικῶς» καί «Πανορθοδόξως» ἡ κατάργησις τοῦ 
ὅρου «αἵρεση» καί «αἱρετικός» ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικό-συνοδικὸ 
λεξιλόγιο, ὁπότε παρέλκει καὶ κάθε ἀναφορὰ σὲ καταδίκη των, 
καθὼς καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς ὑπάρξεως πέραν τῆς ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων Ἐκκλησιῶν! (βλ. Ἀποφάσεις «Συνόδου» 
Κρήτης)
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Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι παραλλήλως, ἐνίοτε καὶ ὑπερτέρως, 
τὰ σχετικὰ φαινόμενα, τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν σχισμάτων, 
καταγράφονται στὴν Ἱστορία, μὲ ὀνομασία προερχομένη ὄχι 
μόνον ἐκ τοῦ περιεχομένου τῶν ἀντιστοίχων θεωριῶν των (π. χ. 
Μονοφυσίτες, Θεοπασχῖτες, Εἰκονομάχοι, Παπικοὶ κ.ο.κ.), ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τῆς ὀνομασίας τῶν ἐμπνευστῶν, ἀρχηγετῶν καὶ δημιουργῶν 
των (π.χ. Ἀρειανισμός, Νεστοριανισμός, Παυλικιανισμός, κ.ο.κ.).

Κατὰ τὸν δύσαντα εἰκοστὸν αἰώνα, αὐτὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
πρακτικὴ κατορθώθηκε, τεχνηέντως, νὰ ἀδρανοποιηθεῖ, διὰ πρώτη 
φορὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐμφάνιση 
καὶ δράση μιᾶς συγχρόνου αἱρέσεως καὶ κατὰ τὸν μεγάλο Σέρβο 
Δογματολόγο καὶ Ἅγιο τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
Ἰουστῖνο Πόποβιτς, τῆς παναιρέσεως, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦτο 
δὲ συνέβη καὶ συμβαίνει ἀκόμη, κυρίως, διότι ἡ ἐν λόγῳ αἵρεση 
δρῶσα ὡς μὴ δεδηλωμένη καίτοι ἐμφανεστάτη, παραμένει ἀκόμη 
ἀνεκτή, ἄν ὄχι καὶ προστατευομένη, ὑπὸ τῶν περισσοτέρων 
διοικήσεων τῶν ἐπισήμων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπιπλέον, 
τοῦτο συμβαίνει διότι σὲ πολλὲς περιπτώσεις οἱ φυσικοὶ φορεῖς 
καὶ προωθητὲς τῆς συγκεκριμένης αἱρέσεως εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ 
ἐπικεφαλῆς τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Πατριάρχες ἢ 
Ἀρχιεπίσκοποι.

Ἡ πλέον ἐνδεικτικὴ αὐτῶν τῶν περιπτώσεων, ἡ πλέον σοβαρὴ 
καί ἐπικίνδυνη, εἶναι αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος δέν ἀποτελεῖ 
ἁπλῶς ἕναν φορέα τῆς συγχρόνου αὐτῆς παναιρέσεως, ἀλλὰ τὸν 
ἀρχηγέτη καὶ κύριο ὑπερασπιστὴ καί προωθητὴ αὐτῆς. Τοῦτο 
δέν ἀποτελεῖ ὑποκειμενικὴ ἐκτίμηση ἢ προσωπική ἄποψη, ἀλλὰ 
κοινὴ πλέον διαπίστωση, ἡ ὁποία τεκμαίρεται καὶ ἀναντιρρήτως 
πιστοποιεῖται βάσει ἐπισήμων καὶ δημοσίων ἐνεργειῶν, δηλώσεων 
καί κειμένων τοῦ ἐν λόγῳ Πατριάρχου, προκαθημένου τοῦ πάλαι 
ποτέ ἐνδόξου καί ὀρθοδόξου Θρόνου τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων.

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, λόγῳ τοῦ ἀξιώματος, τὸ 
ὁποῖο, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, κατέχει, ἔχει κατορθώσει νὰ 
μείνει ἐπὶ μακρὸν στὸ ἀπυρόβλητο, ὅσον ἀφορᾶ στὴν κανονικὴ 
ἀντιμετώπιση καὶ δίωξή του, παρότι συχνάκις προκαλεῖ τὸ 



- �� -

αἴσθημα τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ὀρθοδόξων πιστῶν, Ποιμένων καὶ 
ποιμαινομένων, μὲ τὶς πασιδήλως ἀντορθόδοξες καὶ ἀντικανονικὲς 
ἐνέργειές του καὶ τὰ πασιφανῶς αἱρετικά του φρονήματα.

Αὐτὸς ὁ ἴδιος, ὡς, κατὰ δήλωσή του, πιστὸς συνεχιστὴς τῆς, 
προδοτικῆς διὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γραμμῆς τοῦ συγκριτιστοῦ 
καὶ πανθρησκειαστοῦ προκατόχου του Μασώνου Πατριάρχου 
Ἀθηναγόρου, ὁσημέραι διαπιστώνεται καὶ ἀποκαλύπτεται 
ὅτι ἐπιδιώκει τὴν ἀναγόρευση καὶ ἐπιβολή του, ἐν τῇ 
πράξει, ὡς ἄλλου Πάπα τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς μεταλλάξεως 
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σὲ ἕνα, διεθνῶς,  
πολιτικῶς καί ἐκκλησιαστικῶς, ἀναγνωρισμένο, ὑπέρ-
Πατριαρχεῖο, ἕνα νέο Βατικανό (κακέκτυπο, βεβαίως) τῆς 
Ἀνατολῆς!

Ἐσχάτως, μάλιστα, αὐτός, ὁ δεδηλωμένος ἀρχηγέτης 
καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς ἐκκλησιομάχου παναιρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, μετὰ τὴν τραυματική (λόγῳ τῆς μὴ καλῆς 
ἐκβάσεώς της, ἐξαιτίας τῆς ἀποχῆς τεσσάρων Πατριαρχείων ἐξ 
αὐτῆς) γι’ αὐτὸν ἐμπειρία, ἐκ τῆς ἐπιχειρηθείσης καθυποτάξεως 
τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας (τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἐπισήμων 
Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν) διά 
τῆς, οὐσιαστικῶς, ὑπ’ αὐτοῦ, διοργανώσεως τῆς διαβοήτου «Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου», συγκληθείσης πρὸ διετίας στὴν Κρήτη 
(Ἰούνιος 2016), ἐπέλεξε «νέαν ὁδόν» ἐξαπλώσεως καὶ ἐπικρατήσεως 
τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῶν θεωριῶν του.

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, πλέον, ἀκολουθεῖ τὴν δεδοκιμασμένη 
παλαιὰ μέθοδο τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε», προκαλώντας ἀκόμη 
καί σχίσματα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου ὁ ἴδιος 
καὶ οἱ σχεδιασμοί του βραχυπροθέσμως μὲν νὰ ἀδυνατίσουν, 
μακροπροθέσμως δὲ νὰ ὑπονομεύσουν τὴ δύναμη καὶ ἐπιρροὴ 
ὅσων ἐτόλμησαν καὶ ἐπλήγωσαν τὸν μεγάλο ὁραματισμό του, 
δηλαδὴ τὴ σύγκληση τῆς πρώτης Οἰκουμενι(στι)κῆς Συνόδου, ἡ 
ὁποία εἶχε σκοπό τὴ νομιμοποίηση πανορθοδόξως καί, κυρίως, 
Συνοδικῶς τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Εἰδικότερον, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, 
γνωστὸς διὰ τὴν ἐκδικητική του διάθεση, τῆς ὁποίας μάλιστα πικρὰν 
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πείραν ἔχει ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἔχει θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὸ 
σχέδιο τῆς ἐμμέσου ἀποσπάσεως ποιμνίου καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
(δικαιοδοσιακοῦ) ἀκρωτηριασμοῦ τῶν ἐκκλησιαστικῶν «ἀντιπάλων» 
του. Ὅσων δηλαδὴ ἀνθίστανται στὴν φιλοδοξία του νὰ καταστῆ 
ὑπέρ-Πατριάρχης καὶ νὰ καταστήσει τὸ Πατριαρχεῖο τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως «Βατικανό» τῆς Ἀνατολῆς. Τέτοιοι δὲ 
ἀντίπαλοι, σὲ αὐτὴ τὴν φάση, ἐκτὸς τοῦ Πατριαρχείου τῆς 
Μόσχας, εἶναι τὸ παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας καὶ τὸ 
Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας.

Συγκεκριμένως, χάριν τῆς στενῶς νοουμένης ἐξυπηρετήσεως 
τῶν συμφερόντων του καὶ τῆς ἐκ μέρους του, λόγῳ δεσμεύσεων 
καὶ συναλλαγῶν, ἐξυπηρετήσεως τῶν συμφερόντων καὶ 
ἐπιδιώξεων τῆς γνωστῆς πολιτικῆς ὑπερδυνάμεως (Η.Π.Α.), ὁ 
φιλόδοξος Πατριάρχης ἐπιχειρεῖ, ὅπως ἐνδεχομένως θὰ τὸ δοῦμε 
νὰ ἐξελίσσεται ἐντὸς τοῦ προσεχοῦς χρονικοῦ διαστήματος, νὰ 
«ὁδηγήσει» στήν «Αὐτοκεφαλία» καὶ ἐμμέσως στὴ δορυφορία 
τοῦ Φαναρίου, δύο ἀκόμη, μετὰ τὴν Οὐκρανία, ἐκκλησιαστικὲς 
ἐπαρχίες ἄλλων Πατριαρχείων.

Πρόκειται γιὰ τὸ Μαυροβούνιο (Μητρόπολη τοῦ Πατριαρχείου 
Σερβίας), καθὼς καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν εὑρισκομένων 
ἐκτὸς τῶν συνόρων τῆς Συρίας καὶ σὲ γειτνιάζοντα Κράτη, οἱ 
ὁποῖες ἀνήκουν στὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας! 
Ἀκόμη, μετὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ὅσον ἀφορᾶ στὸ λεγόμενο 
«Μακεδονικό», ὑποψήφιο «θῦμα» τῶν σχεδιασμῶν τοῦ ἐνοίκου 
τοῦ Φαναρίου ἀποτελεῖ καὶ ἡ λεγομένη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» 
(κανονικῶς ὀνομαζομένη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος), ἡ ὁποία, 
ἐπίσης, ἀποτελεῖ κανονικὸ ἔδαφος τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας 
καὶ εὑρίσκεται ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν σὲ σχισματικὴ κατάσταση, 
ἀπομονωμένη καὶ μὴ ἀναγνωριζομένη ἀπὸ τὶς λοιπὲς Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες, μέχρι σήμερον.

Ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς ἀκριβὴς τηρητὴς καὶ διεκδικητὴς μέχρι 
κεραίας τῶν ἱστορικῶν δικαίων, ὅπως αὐτὸς τὰ ἀντιλαμβάνεται, 
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, φαίνεται ὅτι ἀδιαφορεῖ 
πλήρως γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν του, ἑτοίμως 
δὲ ἔχει, ἐμφανιζόμενος ὡς ὑπερασπιστὴς τῆς αὐτονομίας καὶ 
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ὑπέρμαχος τῆς ἀνεξαρτησίας τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν διοικήσεων 
καὶ δομῶν (ἐμφανῶς ἀλλοιώνοντας τὴν ὀρθόδοξο ἐκκλησιολογία 
καί, παρὰ τὶς περὶ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις του, εἰσάγοντας 
ἐθνολογικὰ καὶ κοσμικά-κρατικὰ κριτήρια στὶς ἐκκλησιαστικὲς 
ἀποφάσεις) νὰ ἀποκαθιστᾶ μαγικῶς σχισματικούς, νὰ τοὺς 
ἀναγνωρίζει ἀπροϋποθέτως καὶ νὰ σπείρει τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
διχόνοια καὶ τοὺς μερισμούς.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, μὲ δεδομένη μάλιστα τὴν περίπτωση τῆς 
προσφάτου παραδόσεως «Τόμου Αὐτοκεφαλίας» στὸ σχισματικὸ 
μόρφωμα τῆς νέας «Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας (ἐρήμην τῆς ἐκεῖ 
μιᾶς καὶ μόνης κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ παρὰ 
τὴ θέληση τοῦ κανονικῶς ἁρμοδίου Πατριαρχείου Μόσχας) 
ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ 
πραγματικὴ ἀπειλὴ διὰ τὴν ὀρθόδοξο Ἀνατολή.

Δὲν θὰ πρέπει δὲ νὰ λησμονεῖται ὅτι αὐτὴ ἡ ἀπειλή, καθ’ ὅν 
χρόνον ἀπεργάζεται τὴ διάβρωση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ λυμαίνεται 
τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μακροπροθέσμως 
ἐξυπηρετεῖ καὶ προετοιμάζει τὸ μεῖζον διὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖον, 
μεῖζον καὶ αὐτῆς τῆς ἀποδοχῆς τῆς ψευδο-συνόδου τῆς Κρήτης, 
ποὺ εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἀτελέσφορου θεολογικοῦ 
Διαλόγου μετὰ τῶν Παπικῶν καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς πλήρους 
κοινωνίας μετὰ τῶν ἔκπαλαι προγεγραμμένων πολεμίων τῆς 
Πίστεως καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν!

Ἀπειλή, ἡ ὁποία, ἐπειδὴ ἀκριβῶς στοχεύει εὐθέως τὴν Πίστη 
τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὴν ἑνότητα τῆς κατ’ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, ἐπιβάλλεται νὰ ἐξουδετερωθεῖ τὸ ταχύτερο δυνατὸ 
ἀπὸ τὴν κανονικὴ ἀντιμετώπιση ἐκ μέρους τῶν ἱσταμένων στὸ 
ἔδαφος τῆς ὑγιαινούσης Πίστεως καὶ σεβομένων τὸν ἑαυτόν των 
ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁρκισθέντων νὰ παραδώσουν 
ἀλώβητη τὴν παρακαταθήκη καὶ νὰ τηροῦν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες 
καὶ τὰ θέσμια τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ 
ὀρθοδόξων ἀνὰ τὸν κόσμο Ἱεραρχῶν. Ἄμποτε! 

Βλ. Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀρ. φ. 2245, σελ. 1


