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 πιὸ μεγάλη ὥρα! Ἡ πιὸ ἱερὴ στι-
γμή! Ἡ σοβαρότερη πράξη τῆς 
ζωῆς μας! Τότε ποὺ ἀκοῦμε 
ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἱερέως τοῦ 

Θεοῦ τὰ συγκλονιστικὰ λόγια «Σῶμα 
καὶ Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσίν σου ἁ   -
μαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον», καὶ δε-
χόμαστε στὸ πή λινο στόμα μας «τὸν 
ἄρτον τῆς ζωῆς, τὸ οὐράνιον μάννα» 
καὶ δὲν εἴμαστε πλέον φθαρτοὶ καὶ θνη-
τοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἔ   χουμε τὴ χάρη 
τῆς ἀφθαρσίας καὶ τὴν ἐλ πίδα τῆς ἀνα-
στάσεως καὶ συμμετοχῆς μας στὴν αἰ-
ώνια χαρὰ καὶ ἄφθαρτη δόξα τῆς οὐ-
ρανίου Βασιλείας.

Ὅλα αὐτὰ συμβαί νουν ὅταν κατάλ  λη -
λα προ ετοι μασμέ νοι προσέλθουμε 
στὸ Ποτήριον τῆς Ζωῆς. Γιατί, ἂν 
δὲν εἴμαστε σὲ ἀνάλογη 
κατά σταση, ἂν δὲν εἶ-
ναι ἕ   τοιμη ἡ ψυχή 
μας νὰ δεχθεῖ 
τὴ μεγάλη Ἐπί-
σκεψη, τότε ὑ  -
πάρχει κίνδυ-
νος, κίν δυνος 
σοβαρός, νὰ 

μὴ γίνει ἡ θεία Μετά ληψη «εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζω ὴν αἰώνιον», ἀλλὰ 
«εἰς κρῖμα καὶ εἰς κα    τάκριμα». Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦ  λος συμβουλεύ-
ει: «Δοκιμαζέτω ἄν θρω πος ἑαυτόν, καὶ 
οὕ  τως ἐκ τοῦ ἄρ του ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ 
πο τηρίου πινέ τω».  Νὰ ἐξετάζει ὁ κάθε 
ἄν θρωπος μὲ προσοχὴ τὸν ἑαυτό του, 
νὰ μελετᾶ σὲ ποιὰ κατάσταση πνευ-
ματικὴ βρίσκεται. Καὶ ἀφοῦ κάμει αὐτὴ 
τὴν ἐξέταση, τότε νὰ προσ έρχεται καὶ 
νὰ τρώγει ἀπὸ τὸν κα  θαγιασμένο  Ἄρτο 
τῆς θείας Εὐχαριστί ας καὶ νὰ πίνει ἀπὸ 
τὸ Ἅγιο Ποτήριο. «Ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ 
πίνων ἀναξίως κρῖ μα ἑ   αυ τῷ ἐσθίει καὶ 

πίνει». Ἐκεῖνος ποὺ με τα-
λαμβάνει τὰ Τίμια Δῶρα 
ἀνάξια, τρώ-
γει καὶ πίνει 
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κατάκριμα καὶ καταδίκη στὸν ἑαυτό 
του, ἐπειδὴ δὲν κάνει διάκριση τοῦ σώ-
ματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ τὰ 
μεταλαμβάνει σὰν νὰ ἦταν συνήθεις 
τροφές. 

Ἐπειδὴ δὲ ἀνάξια καὶ χωρὶς προ ηγού-
μενη δοκιμασία τοῦ ἑαυτοῦ σας τρώ-
γετε καὶ πίνετε τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα 
τοῦ Κυρίου, γι’ αὐτὸ ὑπάρχουν μεταξύ 
σας πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ 
   πέ θαναν ἀρκετοί (Α΄ Κορ. ια΄ 28-30).

Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ θεοπνεύστου Ἀ  -
ποστό λου  εἶναι προτρεπτικὸς καὶ ἀ   πει -
λητικός. Προ τρέπει στὸ ὀρθὸ καὶ ἀ   πει -
λεῖ ὅτι ἂν δὲν γίνει αὐτό, τότε οἱ συνέπει-
ες μπορεῖ νὰ εἶναι φοβερές, ἀσθέ νειες 
καὶ θάνα τος γιὰ ὅσους προσ έρχονται 
ἀναξίως. Ὁ  Μυ στικὸς Δεῖ πνος, ἡ Ἁγία 
Τράπεζα τῆς Ἐκ κλη σίας μας, ποὺ γίνε-
ται αἰτία πολλῶν καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν
γιὰ τοὺς ἀξίως προσ  ερχομένους, γίνε-
ται κα τα δίκη, κα   τα  στροφὴ γιὰ ὅσους 
πλησιά ζουν ἀνέ τοι μοι. Ὄχι γιατὶ ἀλλάζει 
ἡ φύ ση της, ἀλ λὰ διότι εἶναι διαφορετι-
κὴ ἡ διάθεση καὶ ἡ κατάσταση ἐκείνου 
ποὺ πλησιάζει.

Νὰ μὴ σταθοῦμε λοιπὸν μὲ ἐπιπολαι-
ό τητα καὶ προχειρότητα ἐνώπιον τοῦ Ἁ  -
γίου Ποτηρίου, χωρὶς νὰ ἐξετάζουμε καὶ 
χωρὶς νὰ καταλαβαίνουμε ὅπως πρέ πει 
τὸ μέγεθος τῶν προκειμένων Δώρων. 
Νὰ μὴν προχωροῦμε «μὴ ἐννοοῦντες, 
 ὅ   τι σῶμά ἐστι δεσποτικόν· σῶμα φρί-
κης γέ μον». Σῶμα Χριστοῦ, Αἷμα Χρι-
στοῦ, φρι κτὰ μυστήρια! Νὰ σταθοῦμε 
μὲ  σο βα ρότητα, μὲ συγκλονισμὸ ψυ-
χῆς καὶ ὑ            πευ  θυνότητα, μὲ γνώση τοῦ 
μεγαλείου τοῦ Μυστηρίου.

Θέλεις νὰ κοινωνήσεις, χριστιανέ; Με-
γάλο καὶ ἅγιο καὶ θεάρεστο εἶναι αὐτὸ 
ποὺ ἐπιθυμεῖς. Καὶ γι’ αὐτὸ μὲ ἅγιο καὶ 
θεάρεστο τρόπο πρέπει νὰ προσέλθεις. 
Σκέψου πρὶν τὸ κάμεις: Εἶμαι ἄξιος; Εἶ-

μαι ἕτοιμος νὰ δεχθῶ τὸ θεῖο Δῶρο; «Σὺ 
σαυτοῦ γίνου κριτὴς καὶ τῶν βεβιω μέ-
νων ἀκριβὴς δικαστής. Ἐρεύνα τὸ συν-
ειδὸς καὶ τότε δέχου τὸ δῶρον», συμ-
βουλεύει ἕνας ἱερὸς ἑρμηνευτής. Γίνε 
κρι  τὴς τοῦ ἑαυτοῦ σου. Γίνε δικαστὴς 
ἀκριβὴς τῶν πράξεων τῆς ζωῆς σου. Ἐ     -
ρεύνησε τὴ συνείδησή σου, ἄκουσε τὴ 
φωνή της. Καὶ ἂν ἡ συνείδησή σου δί-
νει μαρτυρία ἀγαθή, τότε νὰ δεχθεῖς τὸ 
δῶρο. Διαφορετικὰ δὲν πρέπει νὰ τολ-
μήσεις, διότι κατάκριμα καὶ καταδίκη θὰ 
κοινωνήσεις.

«Δοκιμαζέτω ἄνθρωπος ἑαυτόν». Αὐ   -
το εξέταση ἀπαιτεῖται, αὐτοκριτική. Πό-
σα ἁμαρτάνουμε καθημερινὰ οἱ ἀδύ-
να μοι  καὶ ἀτελεῖς ἄνθρωποι! Πόσες 
πρά  ξεις  ἀ   πρεπεῖς, πόσες κακίες καὶ ἀν -
τι  πά θειες  στὴν ψυχή μας καὶ ἔλλει ψη 
συγχωρη τικότητος γιὰ τοὺς ἀδελ φοὺς 
ποὺ μᾶς ἔφταιξαν! Πόσοι λόγοι ἁμαρ-
τωλοί, πι  κροὶ καὶ ἄστοχοι στὸ στόμα 
μας, πόσες ἐπιθυμίες ἄθλιες κυριαρ-
χοῦν στὴν καρ διά μας, πόσες σκέψεις 
ἐφάμαρτες μολύ νουν συχνὰ τὸ νοῦ! 

Νὰ τὰ σκεφθοῦμε ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ κα-
τα νυγεῖ ἡ ψυχή μας. Νὰ ταπεινωθεῖ καὶ 
νὰ αἰσθανθεῖ τὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς της 
καὶ βαθιὰ νὰ μετανοήσει. Καὶ νὰ εὐχαρι-
στήσουμε τὸν ἅγιο Θεό, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ 
τὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας πα -
 ρέ δωσε στὴν Ἐκκλησία του καὶ τὸ Μυ-
στή ριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ὅ  -
που ἐνώ πιον τοῦ Πνευματικοῦ κατα θέ-
  τουμε τὰ βάρη τῆς ψυχῆς μας μὲ εἰ λι-
κρινὴ  με τάνοια καὶ παίρνουμε ἄφε ση. 
Καὶ τότε, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Πνευματικοῦ, 
θὰ  προσ ερ χόμαστε στὸ Ἅγιο Ποτήριο, 
ὅταν ἐκεῖ νος κρίνει καὶ ὅσο συχνὰ ἐ -
κεῖνος κρί νει, γιὰ νὰ κοινωνοῦμε ἀκατα -
 κρίτως τὰ θεῖα Μυ στήρια καὶ νὰ παίρ-
νουμε δύνα μη καὶ ζωή, χαρὰ καὶ λύ-
τρωση καὶ σω τηρία.
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A    δελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαν -
το δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν 
δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθε-

νείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλα-
βον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, 
οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 
ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλα-
κῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, 
περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κα-
κουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι 
καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ 
τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν 
τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, το-
σοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάν-
τα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον 
ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ

(Α΄ Ματθαίου)

Τῶν Ἁγίων Πάντων

1. Π�Σ� �Ξ����� �� �Γ��� 
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμέ-

νη σ’ ὅλους τοὺς Ἁγίους τῆς Πίστεώς  
μας, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, ποὺ ἀ   γά-
πησαν πολὺ τὸν Θεὸ καὶ ἔζησαν σύμ-
φωνα μὲ τὸ θέλημά του. Ἀμέτρητοι μά-
λιστα ἀπ’ αὐτοὺς ἔδωσαν ἀκόμη καὶ 
τὴ ζωή τους γιὰ τὴν πίστη τους. Στὸ ἀ  -
ποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ θεῖος Παῦ λος 
κάνει μία ἀναφορὰ στοὺς Ἁγίους τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἐξυμνεῖ τὴν πί-
στη τους. Ὅλοι αὐτοί, λέει, ἔδειξαν με-
  γάλη γενναιότητα καὶ πέτυχαν τὴν πρα -

γματοποίηση τῶν ὑποσχέσεων ποὺ  
τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός. Ἔφραξαν τὰ στό-
ματα τῶν λιονταριῶν, ἔσβησαν τὴν κα -
ταστρεπτικὴ δύναμη τῆς φωτιᾶς, διέ   -
 φυγαν τὸν κίνδυνο τῆς σφαγῆς, πῆραν
δύναμη καὶ θεραπεύθηκαν ἀπὸ ἀρρώ-
στιες· ἀναδείχθηκαν ἀνίκητοι στὸν πό-
λεμο, ἔτρεψαν σὲ φυγὴ τὶς ἐχθρι κὲς 
πα ρατάξεις καὶ τὰ πολυπληθὴ στρα τεύ-
ματά τους. Μὲ τὴν πίστη στὴ δύ  ναμη 
τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Θεοῦ Προφη-
τῶν  ὁρισμένες γυναῖκες εἶδαν νά ἀνα-
σταί νονται οἱ νεκροὶ συγ γενεῖς τους. 

�� �Γ��� Π��
	Σ

Ἰσαακίου ἡγουμένου

Μονῆς Δαλμάτων

Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 Ἑβρ. ια΄ 33 - ιβ΄ 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30
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Ἄλλοι ἐπίσης βασανίστηκαν σκληρὰ μέ    -
χρι θανάτου, ἐπειδὴ δὲν δέχθηκαν νὰ 
ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους· κι ἄλλοι δο   -
κί μασαν σκληροὺς πειρασμούς, ἐ μπαι-
γμούς, μαστιγώσεις,  φυλακίσεις.  Λι   θο   βο-
λήθηκαν, πριονίσθη καν, σφα γιάσ θηκαν. 
Κι ἄλλοι περιφέρονταν σὰν με  τανάστες
ἐδῶ κι ἐκεῖ. Περιπλανιοῦνταν στὶς ἐρη-
μιές, στὰ βουνὰ καὶ σὲ σπηλιὲς τῆς γῆς. 
Ἔζησαν μέσα σὲ στερήσεις, ὑπέφεραν 
θλίψεις καὶ κακοπάθειες.  Ὅ   λοι αὐτοὶ ἔ  -
χουν ἀνεκτίμητη ἀξία. Ὁλό κληρος ὁ κό  -
σμος δὲν ἀξίζει ὅσο οἱ ἅγιοι αὐτοὶ ἄν -
δρες, κι οὔτε μπορεῖ νὰ συ γκριθεῖ μ’ 
αὐτούς. Καὶ ὅλοι αὐτοί, ἐνῶ ἔδειξαν τέ -
τοια πίστη μέχρι αὐτοθυσίας, δὲν πῆ -
ραν ἀκόμη τὴν ἀμοιβή τους ἀπὸ τὸν 
Θεό, ἀλλὰ περιμένουν κι ἐμᾶς γιὰ νὰ ἀ    -
πολαύσουν μαζί μας τὴ δόξα τοῦ οὐρα-
νοῦ. Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ἔχει ὑπ’ ὄψιν του μόνο 
τοὺς Ἁγίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τί 
θὰ ἔλεγε ἄραγε γιὰ τοὺς Ἁγίους τῆς Και-
νῆς Διαθήκης; Τί θὰ ἔλεγε γιὰ τὴν ἀ   ρετή  
τους, τὴν ἀξιοθαύμαστη μαρτυρία  καὶ τὸ 
μαρτύριό τους;  

Πόσο λοιπὸν ἀξίζουν οἱ Ἅγιοι; Ὁλό-
κλη ρη ἡ κτίση μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀν-
θρώ πους της ἐὰν ἀντιπαρατεθεῖ μπρο-
στά τους, δὲν θὰ βρεθεῖ κάτι ποὺ νὰ 
ἀξίζει ὅσο οἱ Ἅγιοι. Διότι αὐτοὶ σήκω-
σαν ἐπάνω τους τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πο-
ρεία ὅλου τοῦ κόσμου. Ἀπέδειξαν μὲ 
τὴ ζωή τους τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, δό-
ξασαν τὸν Θεὸ μὲ τὴ ζωή τους καὶ τὴν 
ὁμολογία τους. Αὐτοὶ ἔδειξαν στοὺς γύ-
ρω τους πόσο ψηλὰ μπορεῖ νὰ φθάσει 
ὁ ἄνθρωπος, σὲ ποιὰ ὕψη ἀρετῆς καὶ 
αὐταπαρνήσεως καὶ προσφορᾶς μπο-
ρεῖ νὰ ἀνέλθει. 

Οἱ Ἅγιοι δὲν πέθαναν ποτέ. Ζοῦν ἀνά-
μεσά μας. Τοὺς αἰσθανόμαστε ὁλο ζών-
τανους νὰ πρεσβεύουν γιὰ μᾶς. Νὰ 
δέ ονται γιὰ τὸν κόσμο μας. Νὰ μᾶς με-
ταγγίζουν τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτοὺς 
ὁ Θεὸς δὲν καταστρέφει τὸν κόσμο. Γι’ 
αὐτοὺς δὲν ἐγκαταλείπει καὶ ὅλους ἐμᾶς 
ποὺ παραβαίνουμε τόσο εὔκολα τὸ θέ-
λημά του. Ἂς ἐκτιμήσουμε λοιπὸν τὴν 
ἀξία τους. Ἂς γνωρίσουμε τὴ ζωή τους 
κι ἂς μιμηθοῦμε τὸ ἅγιο παράδει γμά 
τους.

  
2. �	 �Π����� 

Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
μᾶς καλεῖ νὰ ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τοὺς 
Ἁγίους μας. Ἔχοντας, λέει, κι ἐμεῖς τριγύ-
ρω μας ἕνα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρ-
τύρων τῆς πίστεως, ἂς πετάξουμε ἀ   πὸ
πάνω μας κάθε φορτίο βιοτικῶν φρον-
τίδων, καὶ πολὺ περισσότερο τὴν ἁμαρ-
τία, στὴν ὁποία εὔκολα κανεὶς παρασύ-
ρεται. Κι ἂς τρέχουμε μὲ ὑπομονὴ στὸν 
ἀγώνα ποὺ προβάλλει ἐμπρός μας. Καὶ 
πουθενὰ ἀλλοῦ ἂς μὴ στρέφουμε τὰ 
βλέμ ματά μας παρὰ μόνο στὸν Κύριό 
μας, ποὺ εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς 
μας καὶ μᾶς τελειοποιεῖ σ’ αὐτήν. Αὐτὸς 
γιὰ τὴ χαρὰ ποὺ εἶχε μπροστά του καὶ 
θὰ δοκίμαζε, ὅταν μὲ τὸ πάθημά του θὰ 
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ἔσωζε πολλούς, ὑ   πέμεινε σταυρικὸ θά-
νατο καὶ περιφρό νησε τὴ ντροπὴ καὶ 
τὴν ἀτίμωση τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Καὶ γι’ 
αὐτὸ καὶ ἔχει καθίσει τώρα ἔνδοξος στὰ 
δεξιὰ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. 

Ἀγώνας δρόμου λοιπὸν εἶναι ἡ ζωή 
μας. Σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα, μᾶς λέει ὁ ἀ  -
πόστολος Παῦλος, πρέπει νὰ τρέχουμε  
μὲ ὑπομονή. Διότι ὁ ἀγώνας τῆς ζωῆς  
μας ἔχει φορτία δυσβάστακτα, βάσα να 
καὶ προβλήματα. Καθημερινὰ ἀντι με τω-
πίζουμε ἀρρώστιες, οἰκονομι κὲς δυσκο-
λίες, πειρασμούς· κάποτε καὶ ἀ   δι κί ες καὶ 
συκοφαντίες ποὺ τραυματίζουν βαθιὰ 
τὴν ψυχή μας. Σ’ ὅλες αὐτὲς τὶς δύσκο-
λες ὧρες λοιπὸν ἂς στρέ φουμε τὸ νοῦ 
μας στὸν ἀργηγὸ τῆς πίστεώς μας, τὸν 
Κύριο Ἰησοῦ, ποὺ τό  σα ὑπέφερε γιὰ 
μᾶς. Πόσο πόνεσε γιὰ μᾶς ὁ Ἅγιος τῶν 
ἁγίων! Ἔτρεξε ποτάμι τὸ πανάχραντο 
αἷμα του ἀπὸ τὶς πληγὲς ποὺ τοῦ ἄνοι-
ξαν οἱ σταυρωτές του. Μὲ πόση ὅμως 
ὑ   πομονὴ ὑπέμεινε τὰ τόσο σκληρὰ Πά-
θη του! Κανεὶς δὲν βασανίσθηκε τόσο 
πολὺ ὅσο ὁ Χριστός μας. Ἀλλὰ καὶ ὅλοι 
οἱ Ἅγιοι τῆς πίστεώς μας ἀκολούθησαν 
τὸ παράδειγμα τῆς ὑπομονῆς τοῦ Κυρί-
ου μας. Σήκωσαν βαρύτατο φορτίο πό-
νου καὶ δοκιμασιῶν. 

Μήπως λοιπὸν ἐμεῖς εἴμαστε καλύτε-
ροι ἀπ’ αὐτοὺς γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε δοκι-
μασίες; Ἐκεῖνοι ἅγιοι, ἐμεῖς ἁμαρτωλοί. 
Ἐκεῖνοι ὑπέφεραν τὰ πάντα, κι ἐμεῖς ἐ  -
λάχιστα. Ἂς βλέπου με λοιπὸν τὸ δικό 
τους παράδειγμα, καὶ προπαντὸς τὸ πα-
ράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, κι ἂς μάθου-
με κι ἐμεῖς νὰ ἀγω νιζόμαστε μὲ ὑπομο-
νὴ στὸ δικό μας ἀγώνα. Νὰ σηκώνουμε 
ἀγόγγυστα τὶς δοκιμασίες μας μὲ προ-
θυμία καὶ πίστη, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα. 
Γιὰ νὰ καθίσουμε κάποτε κι ἐμεῖς μαζὶ μὲ 
τὸν Κύριο στὸν ἔνδοξο θεϊκό του θρό -
νο πλημμυρισμένοι στὸ φῶς καὶ στὴ δό-
ξα του.

✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
καὶ καὶ ✝ Ἀθανασίου Σ. ΦραγκοπούλουἈθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟΝ
Περιλαμβάνει Ὁμιλίες καὶ Λόγους στὶς Ἀποστο-

λικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν Κυριακῶν.
• ΤΟΜΟΣ Α΄: Ἀποστολικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς περι-
κοπὲς Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου. Σελίδες 544.
• ΤΟΜΟΣ Β΄: Εὐαγγελικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
Ματθαίου (θερινῆς περιόδου). Σελίδες 292.
• ΤΟΜΟΣ Γ΄: Εὐαγγελικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
Λουκᾶ (χειμερινῆς περιόδου). Σελίδες 268.
• ΤΟΜΟΣ Δ΄: Ἀποστολικὲς περικοπὲς Τριωδίου 
καὶ Πεντηκοσταρίου. Σελίδες 284.
• ΤΟΜΟΣ Ε΄: Ἀποστολικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
Α΄-ΙΖ΄ (θερινῆς περιόδου). Σελίδες 308.
• ΤΟΜΟΣ Ϛ΄: Ἀποστολικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
ΙΗ΄-ΛΒ΄ (χειμερινῆς περιόδου). Σελίδες 335.

Ὁ Α΄ τόμος τιμᾶται 21  ̦. Οἱ τόμοι Β΄ - Ϛ΄ τιμῶνται 
ὁ καθένας 13  ̦.

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. ΠαπουτσοπούλουἈρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου

ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

Περιλαμβάνουν τὶς Ἀποστολικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς 
περικοπὲς τῶν Κυριακῶν μὲ τὴν ἀπόδοση τοῦ νο-
ήματός τους καὶ ἕνα μικρὸ δίδαγμα στὸ τέλος.
• ΤΕΥΧΟΣ Α΄: Περίοδος Τριωδίου καὶ Πεντηκο-
σταρίου. Σελίδες 160.
• ΤΕΥΧΟΣ Β΄: Περίοδος Ματθαίου (Κυριακαὶ Α΄-
ΙΖ΄). Σελίδες 160.
• ΤΕΥΧΟΣ Γ΄: Περίοδος Λουκᾶ (Κυριακαὶ ΙΗ΄-
ΛΒ΄). Σελίδες 175.

Κάθε τεῦχος τιμᾶται 4  ̦.
✼   ✼   ✼

✝ Ἀθανασίου Σ. ΦραγκοπούλουἈθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

ΕΟΡΤΟ∆ΡΟΜΙΟΝ

• ΤΟΜΟΣ Α΄: Ὁμιλίες καὶ Λόγοι στὶς Δεσποτικὲς 
καὶ Θεομητορικὲς ἑορτές. Σελίδες 409.
• ΤΟΜΟΣ Β΄: Ὁμιλίες καὶ Λόγοι σὲ ἑορτὲς Ἁγίων. 
Σελίδες 527.

Κάθε τόμος τιμᾶται 19  ̦. 
Τὰ βιβλία αὐτά, πολὺ χρήσιμα γιὰ κάθε χριστια-

νό, εἶναι ἀναγκαῖα σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὸ κή-
ρυγμα τοῦ θείου λόγου, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.



Σὲ σχόλιό μας στὸ πρῶτο τεῦχος αὐτοῦ τοῦ 
ἔτους (1992/1-1-2010/σελ. 13) ἀναφερ-
θήκαμε στὴν ἐπι στολὴ ποὺ ὁ πάπας  Βε-
νέδικτος ΙΣΤ΄ ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Οἰ    κου-

μενικὸ Πα  τριάρχη μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θρονικῆς  
ἑορτῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὶς 30 
Νοεμβρίου 2009.

Στὴν ἐπιστολή του αὐτὴ ὁ πάπας ἀνα φέρεται 
κυρίως στὸν διεξαγόμενο θεο λογικὸ διάλογο με-
τα ξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, θέμα 
τοῦ ὁποίου εἶναι «ὁ ρόλος τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ρώ-
μης στὴν Κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν πρώ-
τη Χιλιετία». Ὅπως σημειώσαμε καὶ στὸ σχόλιό 
μας ἐκεῖνο, ὁ πάπας ἀνα γνωρίζει τὴ δυσκολία 
ποὺ  πα ρουσι άζει τὸ ζήτημα αὐτὸ τοῦ διαλόγου 
καὶ συμ περαίνει ὅτι θὰ ἀπαιτηθεῖ ὑπομονὴ καὶ 
χρόνος ἀρκετὸς γιὰ τὴ λύση του.

Κατὰ τρόπο ἀπρόσμενο καὶ ἀψυχο λόγητο ὅμως 
προκειμένου γιὰ ἑορταστι κὴ ἐπιστολή, παρεισά-
γει στὸ κείμενό του μιὰ παράγραφο ἀναφερόμενη 
στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο κατανοεῖται τὸ λεγόμε-
νο «πρωτεῖο» του στὴ Δύση καὶ προφα νῶς θὰ 
ἐπιθυμοῦσε νὰ γίνει δεκτὸ καὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. Γράφει: «Ἡ Κα θολικὴ Ἐκκλησία κατανο-
εῖ τὸ Πέτρειο Δόγμα ὡς ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὴν 
Ἐκ κλη σία του. Ἡ διακονία αὐτὴ δὲν θὰ πρέ πει 
νὰ ἑρμηνεύεται στὸ πλαίσιο τῆς δύναμης, ἀλλὰ 
μέσα στὴν Ἐκκλησιολογία τῆς Κοινωνίας, σὰν 
μιὰ διακονία γιὰ τὴν ἑνό τητα ἐν ἀληθείᾳ καὶ φιλαν-
θρωπίᾳ».

Οὐσιαστικὰ δηλαδὴ ὑποδεικνύει μιὰ ἑρμηνεία 
τοῦ πρωτείου ποὺ διεκδικεῖ, τέτοια ποὺ νὰ ἐξαπα-
τᾶ τὸν Ὀρθόδοξο πιστό, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁποιαδή-
ποτε ἔννοια πρωτείου ἐξουσίας εἶναι ἀδιανόητη 
καὶ ἀπαράδεκτη, ὡς καταστροφικὴ τοῦ πνεύμα-
τος τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ταπεινῆς διακονίας μέ-
σα στὴν Ἐκκλησία.

Τί εἶναι ὅμως αὐτὸ τό, ὅπως 
τὸ ὀνομάζει ὁ πάπας, «Πέτρειο 
Δόγμα» καὶ τί νόημα ἔχουν οἱ 
προτάσεις του γιὰ τὸν τρόπο 
ἑρμηνείας αὐτοῦ τοῦ παράδο-
ξου καὶ καινο φανοῦς «δόγμα-
τος» ὡς διακονίας γιὰ τὴν ἑνό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας;

1. Τὸ Πέτρειο Δόγμα
Πέτρειο Δόγμα ὀνομάζει ὁ 

 πά πας καὶ γενικότερα ἡ παπι-
κὴ θεολογία μιὰ παράδοξη ἀν-
τί λη ψη ποὺ ἔχει δυναστικὰ ἐ  -
πιβληθεῖ ἐκεῖ γιὰ τὴ θέση τοῦ 
ἑ   κά  στοτε ἐπισκόπου Ρώμης 
στὴν Ἐκκλησία.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη 
αὐ τὴ ὁ ἀπό στολος Πέτρος δὲν 
ἦταν ἁπλῶς ἕνας ἀ   πὸ τοὺς 12 
Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ μας
ἀλλὰ ἦταν ἐπικεφαλῆς τῶν ἄλ-
λων Ἀ   πο  στόλων, ἀρχηγὸς καὶ 
ἐξουσιαστὴς ὅλων τους. Κατὰ 
συνέπειαν, λένε, ἦταν καὶ ἀρ-

Τὸ Πέτρειο ΔόγμαΤὸ Πέτρειο Δόγμα
τῆς παπικῆς μυθοπλασίαςτῆς παπικῆς μυθοπλασίας

Α΄Α΄
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χη γὸς ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Στὴ συνέ χεια  
κάνουν ἕνα ἀκόμη πιὸ αὐθαί ρε το βῆμα. 
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ὑπο στη ρί ζουν, 
στὸ τέλος τῆς ζωῆς του πῆγε (ἢ ὁδη γήθη-
κε) στὴ Ρώμη καὶ μαρτύρη  σε ἐκεῖ. Στὸ
διάστημα τῆς παραμονῆς του στὴ Ρώμη
διετέλεσε, λένε οἱ παπι κοί,  πρῶ τος ἐπί-
σκο πος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώ μης. Καὶ
ἔπειτα; Ἔπειτα πεθαίνοντας  στὴ Ρώμη ἄ -
φησε σὰν μὲ διαθήκη τὸ ἀξί ωμα τοῦ ἀρ-
χηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας στοὺς ἐπισκόπους 
τῆς Ρώμης! Τὸ ἄφησε ὡς κλη ρονομιὰ σ᾿ 
αὐτούς. Ἔτσι, κατὰ τὴν πα     πικὴ θεολογία, 
ὁ ἑκάστοτε ἐπίσκοπος  τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρώμης λαμβάνει  κληρο νομικῶς αὐτὸ τὸ 
δικαίωμα, νὰ εἶναι δη  λαδὴ ἀρχηγὸς καὶ 
κεφαλὴ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας.

Μάλιστα, στὸ ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς 
ἀντιλήψεως, ἡ παπικὴ θεολογία ὁδήγη-
σε τὴ διδασκαλία της περὶ τοῦ παπικοῦ 
θεσμοῦ σὲ ἀπίστευτες ἀκρότητες, σὲ ση-
μεῖο ὥστε νὰ διατείνεται πὼς ὁ πάπας  
συγκεντρώνει στὸ ἀξίωμά του ὅλη τὴν 
Ἐκκλησία καὶ ὅτι στὶς δογματικὲς ἀπο-
φά σεις του, ὅταν διακηρύττει κάτι ἐπι-
σήμως (ex cathedra = ἀπὸ καθέδρας) εἶ-
ναι ἀλάθητος.

Αὐτὸς εἶναι ὁ συλλογισμὸς τῶν παπι-
κῶν. Καὶ μὲ βάση αὐτὸν τὸν αὐθαίρετο 
συλλογισμὸ ὁ πάπας διεκδικεῖ γιὰ τὸν 

ἑαυτό του ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω στὴν 
Ἐκκλησία, πάνω στὴν παγκόσμια Ἐκ -
κλησία. Καὶ μὲ τὴν ἴδια βάση ἔγραψε καὶ 
ὁ ση μερινὸς πάπας τὰ λόγια ποὺ ἀνα -
φέραμε, στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οἰ  -
κουμενικὸ Πατριάρχη.

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δικαίως θὰ διε-
ρωτᾶται ὁ κάθε ἀναγνώστης μας: Μὰ εἶ-
ναι δυνατόν; Εἶναι στὰ καλά τους οἱ ἄν  -
 θρωποι; Πῶς μποροῦν νὰ ὑποστη ρί -
ζουν  τέτοια ἀλλόκοτα πράγματα; Ποῦ τὰ 
στηρίζουν;

Δίκαια τὰ ἐρωτήματα καὶ σοβαρότατο  
τὸ ζήτημα, διότι ἀφορᾶ τὴν οὐσία τοῦ πο-
λιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας: Ἢ ἡ Ἐκκλη-
σία ἔχει κεφαλή της τὸν Χριστό, διοικεῖται 
ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων καὶ εἶναι 
ἀλάθητη στὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμε-
νι κῶν της Συνόδων, ἢ ἔχει κεφαλή της 
 ἕ   ναν ἄνθρωπο, τὸν πάπα, ὁ ὁποῖος τὴν 
δι οικεῖ δικτατορικὰ μὲ ἀπόλυτη ἐξουσία 
καὶ μὲ ταυτόχρονη ἀναγνώριση ὅτι εἶναι 
ἀλάθητος.

Σὲ δύο ἑπόμενα ἄρθρα μας, μὲ πολλὴ 
συντομία, γιὰ νὰ μὴν κουράσουμε τοὺς 
ἀναγνῶστες μας, θὰ ἐξετάσουμε τὰ βα-
σικότερα ἐπιχειρήματα τῆς παπικῆς θε-
ολογίας καὶ θὰ ὑποδείξουμε μὲ σαφή-
νεια τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο αὐτὴ ὁδη-
γεῖται.

Στὴν ἐπίσημη ἱστο σε λί δα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» θὰ βρεῖτε:
◄ Ἄρθρα ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ὁ Σω τὴρ» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ νεανικὸ περιοδι κὸ «Πρὸς τὴ Νίκη».
◄ Νέες ἐκδόσεις καὶ πλήρη κατάλογο τῶν ἐκδόσεών μας.
◄ Καθημερινὰ μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἁ   γία Γραφὴ καὶ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλη σί ας μας.
◄ Ἄλλες συνδέσεις καὶ ἐνδιαφέ ρου σες ἀνακοινώσεις...
Κι ἀκόμα: Ἐπισκεφθεῖτε τὸ ἠλεκτρονικό μας κατάστημα γιὰ νὰ προμηθευθεῖτε εὔκολα καὶ ἄμεσα τὰ 

βιβλία ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρουν.
www.osotir.org

Τώρα τὸ περιοδικὸ «Ὁ Σωτὴρ»
καὶ στὸ διαδίκτυο!

www.osotir.org

Τώρα τὸ περιοδικὸ «Ὁ Σωτὴρ»
καὶ στὸ διαδίκτυο!

www.osotir.org



(8 Ἰουνίου)

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΟ ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣΟ ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ († 1588) († 1588)

 ἔνδοξος νεομάρτυς Θεοφά νης (βα-
πτιστικὸ ὄνομα Θεόδωρος) γεν νή-
θηκε ἀ   πὸ φιλόθεους γο νεῖς στὴν 
Καλόβρυση τῆς Μεσσηνίας.  

Σὲ μικρὴ ἡλικία εὑρισκόμενος στὴν Κων-
σταντινούπολη γιὰ νὰ μάθει ρα πτικὴ τέ-
χνη πῆγε σὲ κάποιο μουσουλ μανικὸ πα-
νηγύρι καὶ ἀπὸ ἐπι πολαιότητα ἀρνή θηκε 
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη του.

Οἱ Ἀγαρηνοὶ ἐκτιμώντας τὰ προσόντα 
του τῆς εὐφυΐας καὶ δυνάμεως τὸν προώ-
θησαν στὸ παλάτι τοῦ Σουλτάνου. Μέσα 
σ’ αὐτὸ τὸ ἀντίχριστο περιβάλλον γιὰ ἕξι 
χρόνια μυεῖται στὴ μωαμεθανικὴ θρη-
σκεία καὶ σπουδάζει μὲ δίψα τὶς ἀραβικὲς 
ἐπιστῆμες... Σὲ λίγο θὰ ἀνῆκε στὸ τάγμα 
τῶν Γενιτσάρων καὶ θὰ μποροῦσε νὰ πο-
λεμᾶ τὰ ἀδέλφια του τοὺς Ἕλληνες...

Ὅμως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ποὺ παρα-
κολουθεῖ μὲ συμπόνια τὰ παιδιά του καὶ 
πιὸ πολὺ τὰ παραστρατημένα, δὲν τὸν 
ἐγκαταλείπει. Ἡ καλοπροαίρετη ψυχὴ τοῦ 
νεαροῦ Θεοδώρου μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ 
Θεοῦ ξύπνησε – εὐτυχῶς ὄχι ἀργά – ἀπὸ 
τὸ βαθὺ ὕπνο τῆς προδοσίας. Καὶ τότε 
ξέσπασε σὲ λυγμοὺς γιὰ τὴ μεγάλη του 
ἄρνηση. Καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν Πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ ἀναχώρησε κρυφὰ ἀπὸ τὸ 
παλάτι. 

Ὁ Κύριος ὁδήγησε τὰ βήματά του στὴ 
Βενετία, ὅπου ἀρχι εράτευε ὁ Μητροπο-
λίτης Φιλαδελφείας Γαβρι  ὴλ Σε βῆ ρος. Σ’ 
αὐτὸν τὸν «σοφὸ καὶ ἐ   νάρε το» ἀρχιερέα 
ὁ Θεόδωρος ἐξομολογήθη κε τὸ βαρύτα-

το ἁμάρτημά του. Ἀπὸ αὐτὸν ἔλαβε πο-
λύτιμες ὁδηγίες καὶ συμβουλές, ἀλλὰ καὶ 
τὸ σχῆμα τοῦ μοναχοῦ ποὺ ποθοῦσε, μὲ 
νέο πλέον  ὄ    νομα: Θεοφάνης. Ὁ μοναχὸς 
Θεοφάνης  ζεῖ τώρα ζωὴ μετανοίας καὶ 
ἀσκή σε ως. Μελετᾶ πνευματικὰ βιβλία, 
προσεύ χε ται... Ὁ δια κρι τικὸς Γαβριὴλ βλέ -
ποντας τὴν ὡριμότη τά του τὸν προτρέπει  
νὰ ἐπι στρέψει πίσω στὸν τόπο τῆς ἀ  -
ποστασί ας του καὶ ἐκεῖ νὰ «ὁμολογήσει 
δημό σια τὴν μεταστροφή του». Ἔτσι θὰ 
ὁλοκληρωνόταν ἡ μετάνοιά του.

Πλημμυρισμένος ἀπὸ ἀνέκφραστη χα-
ρὰ καὶ μὲ ἰσχυρὸ τὸν πόθο τοῦ μαρτυρί-
  ου, ὁ Θεοφάνης ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴ Βενε -
τία. Φθάνει στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀλ-
λὰ ἐδῶ συναντᾶ ἐμπόδια στὴν ἐκπλήρω -
ση τοῦ σχεδίου του. Κατεβαίνει στὴν Ἀθ ή-
να. Πα ρουσιάζεται στὸν Τοῦρκο δικαστή. 
Τοῦ λέει τὴν ἱστορία του. Ὁ δικα στὴς τὸν 
ἀκού ει μὲ συμπάθεια καὶ τὸν ἀ     θωώνει. 
 Λυπημένος ὁ Θεοφάνης ἀνα χωρεῖ... Δι-
έρχεται τὸν Εὔριπο κηρύττοντας τὸν Χρι-
στό. Φθάνει στὴ Λάρισα. Παρουσιάζεται 
στὸν Τοῦρκο δικαστή της. Ὁμολογεῖ καὶ 
ἐδῶ – ἀνάμεσα σὲ ἀγνώστους – τὴ με-
ταστροφή του. Ὁ σκληρὸς δικαστὴς τῆς 
Λάρισας τὸν τιμωρεῖ μὲ 600 μαστιγώ-
σεις. Ὁ πιστὸς Θεοφάνης «πάσχει ὑπὲρ 
Χριστοῦ» ἀ   γόγ γυστα καὶ χαρούμενα. Ὁ 
Κύ ριος ὅ   μως θεραπεύει μὲ θαῦμα τὶς πλη-
γές του.

Στὴ συνέχεια ὁ μοναχὸς Θεοφάνης ἐπι-
σκέπτεται τὸ «Περιβόλι τῆς Παναγίας».  
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ († 1588)

Ζητᾶ τὶς εὐλογίες καὶ τὶς εὐχὲς τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων καὶ κατευθύνεται πλέον 
στὸν τελευταῖο σταθμὸ τῆς ἐπίγειας ζωῆς 
του, τὴν Κωνσταντινούπολη. Κοντά του 
εἶ   ναι καὶ ὁ Γέροντάς του ἱερομόναχος Εὐ  -
θύμιος, ὁ ἀλείπτης (γυμναστής, προπο-
νητής) πολ λῶν Νεομαρτύρων. Σ’ αὐτὸν 
με τὰ τὸν Θεὸ ἐμπιστεύεται τὰ τελευταῖα 
του βήματα. Ὑπακούει μὲ ἀκρίβεια σὲ ὅ,τι 
τὸν συμβουλεύει...

Μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτια ὁλόθερμη προσ-
ευχὴ καὶ ἐν κατανύξει συμμετοχὴ στὰ Ἄ   -
   χραντα Μυστήρια ὁ Θεοφάνης προφέ-
ρον τας τὴ φράση «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας 
Τριάδος» διασχίζει τὸ παλάτι τοῦ Σουλτά-
νου. Καὶ σὲ κάποια αὐλὴ τῶν ἀνακτόρων 
μπροστὰ σὲ πλῆθος δικαστῶν καὶ ὑ   παλ-
λήλων ὁ γενναῖος ἀθλητὴς τοῦ Χρι στοῦ 
ἐπανορθώνει τὸ λάθος του καὶ κηρύττει 
μὲ παρρησία τὴν ἀληθινή του πίστη στὸν 
Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἀληθινὸ Θεό!  

Ἐξοργισμένος ὁ Σουλτάνος διατάζει νὰ 
τὸν φυλακίσουν καὶ νὰ τὸν μαστιγώσουν  
μὲ 700 μαστιγώσεις. Ἀκολουθοῦν καλο-
πιάσματα. Ὁ Θεοφάνης μένει σταθερός!  
Τὸν κλείνουν καὶ πάλι στὴ φυλακή. Ἐκεῖ 
γύρω του οἱ φύλακες βρίσκουν τὴν εὐ-
και ρία νὰ τὸν περιπαίξουν. Τὸν εἰ   ρω νεύ-
ονται καὶ κοροϊδευτικὰ ζητοῦν ἀπ’ αὐτὸν  
κάποιο θαῦμα. Ὁ ἅγιος γιὰ τρεῖς ὧρες 
στέκεται ὄρθιος, ἀκλόνητος, ἀπορ ροφη-
μένος σὲ προσευχή. Καὶ μετὰ τὸ «ἀμὴν» 
τῆς προσευχῆς του ἕνας παράδοξος σει-
σμὸς συγκλονίζει τὰ θεμέλια τῆς φυλακῆς 
κι ἕνα ὑπερκόσμιο φῶς «ἡλίου φαεινότε-
ρον» περιλούει τὸν μοναχὸ Θεοφάνη. Οἱ 
φύλακες ἠρεμοῦν σὰν πρόβατα. Γονα-
τιστοὶ τοῦ ζητοῦν συγγνώμη. Καὶ πολλοὶ 
πιστεύουν στὸν Χριστό! Ἡ εἴδηση αὐτὴ 
φέρνει ἀναστάτωση στὸ παλάτι τοῦ Σουλ-
τάνου. Οἱ Ἀγαρηνοὶ προσπαθοῦν μὲ νέα 
καλοπιάσματα νὰ τὸν μεταπείσουν. Ἀλλὰ 
ὁ ἅγιος Θεοφάνης μὲ «ἐμπνευσμένο ζῆ-
λο» διαλύει τὰ τεχνάσματά τους σὰν νὰ 
εἶναι «ὑφάσματα ἀράχνης». 

Δὲν ἄργησε ὅμως νὰ ἔλθει καὶ τὸ τέ -
λος του, ὁ «πικρότατος θάνατος». Τοῦ 

ἔγ   δαραν σὲ λωρίδες τὸ σῶμα, τὸν περι-
έφεραν «σὰν κακοῦργο» στοὺς δρόμους 
πάνω σ’ ἕνα μουλάρι ἀνάποδα καὶ καρ-
φωμένο. Μετὰ τὸν κρέμασαν σὲ τσιγκέ-
λια σὲ σχῆμα σταυ ροῦ. Καὶ τὸν πέταξαν 
ἔπειτα μέσα σὲ αἰχμηρὰ σίδερα. Πεσμέ-
νος ἀνάμεσα σ’ αὐτά, καταπληγωμένος 
καὶ καταματωμένος, ὅμως εἰρηνικὸς ὁ Ὅ  -
σιος, προσευχό ταν καὶ δοξολογοῦσε τὸν 
Θεό! Θάμβος δημιούργησε σὲ ὅλους ἕνα 
θέαμα: Ἕνα πτη νὸ σὰν λευκὸ περιστέ  ρι 
πετοῦσε τρεῖς ὧρες πάνω ἀπὸ τὸν μάρ-
τυρα. Πολλοὶ Ἀ   γα ρηνοὶ ὁμολόγησαν: 
«Πρά γματι εἶναι ἀ   ληθινὸς Θεὸς ὁ Χριστὸς 
ποὺ κηρύττει ὁ Θεοφάνης»! 

Καθὼς ἔδυε ὁ ἥλιος, ὁ ὑποψήφιος μάρ-
τυρας τοῦ Χριστοῦ εἶπε: «Διψῶ». Καὶ οἱ 
δή μιοι τοῦ ἀπάντησαν: «Γίνε ὅπως καὶ 
μεῖς καὶ θὰ σοῦ δώσουμε νερό». Καὶ ὁ 
μα  κάριος ἀθλητὴς συνέχισε: «Διψῶ τὴ 
σωτηρία σας. Ὁ Χριστὸς μὲ δροσίζει μὲ 
οὐ ράνια δροσιά»! Καὶ ὅταν ἁπλώθηκε γύ-
ρω  τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας, ἀκούστηκαν 
βροντὲς ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ ἀστραπὲς 
ἔλαμψαν. Καὶ ἕνα φῶς οὐράνιο ἔλουζε τὸ 
μαρτυρικὸ σῶμα. Κάποιοι Ἀγαρηνοὶ ἔκ-
πληκτοι ὁμολογοῦσαν: «Μία καὶ μονα  δι-
κὴ καὶ ἀληθινὴ εἶναι ἡ πίστη τῶν Χρι  στια-
νῶν»! Ἄλλοι ὅμως γεμάτοι μίσος  ὅρ   μησαν 
μὲ αἰχμηρὰ σίδερα καὶ κατατρυ ποῦσαν 
τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος, τοῦ ἔγδερναν τὸ 
πρόσωπο, τὰ μάγουλα, τοῦ ἔβγαλαν καὶ 
τὰ μάτια. Καὶ ὅσοι πρωτοστάτησαν στὴ 
βε  βήλωση αὐτή, τιμωρήθηκαν μὲ θεία τι-
μωρία. Τυφλώθηκαν ἢ παραφρόνησαν 
καὶ ἔτρεξαν καὶ πνίγηκαν στὴ θάλασσα. 
Ὅ σοι μετάνιωσαν καὶ ζήτησαν τὶς πρεσ-
βεῖες του, σώθηκαν καὶ διαλαλοῦσαν τὴ 
δύναμη τῆς χριστιανικῆς θρησκείας.

Ὁ μάρτυς Θεοφάνης εἶχε περάσει πλέ-
ον στὴν ἀθανασία. Ἦταν 8 Ἰουνίου τοῦ 
1588. Τὰ χαριτόβρυτα τίμια Λείψανά του 
ὑπῆρξαν θαυματουργὰ γιὰ πολλοὺς ἀ  -
σθενεῖς, λεπροὺς, δαιμονισμένους...

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐ-
τοῦ». Ὅσιε νεομάρτυς Θεοφάνη, πρέσ-
βευε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν.          
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Μία ὥρα πρὶν κλείσει ἡ ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς τῆς χαρμόσυνης θέας τοῦ Κυρί-
ου ἀπὸ τὸν Θωμᾶ (11 Ἀπριλίου 2010), 
ὁ ἀδελφός μας π. Βασίλειος Παπα-
γιάννης ἀνεχώρησε γιὰ τὴν αἰωνιό τη-
τα. Βάδιζε ἤδη τὸ 100ὸ ἔτος τῆς ἐπὶ 
γῆς ζωῆς του. 

Καρπὸς τῆς εὐλαβεστάτης οἰκογενεί-
ας τοῦ Ἀγρινίου τοῦ Κωνσταντίνου  καὶ 
τῆς Ἀγγελικῆς ἔλαβε μαζὶ μὲ τὴ μία ἀ-
δελ φὴ καὶ τοὺς ἄλλους πέντε ἀ   δελφούς  
του χριστιανικὴ ἀγωγή, ἡ ὁποία σφρά-
γισε ὅλη τὴ ζωή του. «Θυ μᾶμαι», ἔλε γε, 
«τότε ποὺ εἶχαν φύγει δύο ἀδέλ φια μου 
(ὁ Γιάννης καὶ ὁ Χριστόφορος) γιὰ τὴν 
Μικρασία, ὁ πατέρας μου καλοῦσε στὸ 
σπίτι τὸν ἱερέα καὶ κάνα με Παράκληση 
στὴν Παναγία ὅλοι μα ζί. Αὐτὸ γινόταν 
σχεδὸν κάθε μέρα. Μά  λιστα ὁ πατέρας 
μου ἔλεγε στὸν ἱε ρέα: ‘‘Πάτερ, θὰ φτιά-
ξω ἕνα σκαμνάκι  γιὰ ν’ ἀνε βαίνουν τὰ 
παιδιὰ νὰ βλέπουν  τὶς εὐ χὲς ποὺ δια-
βάζεις ἀπὸ τὸ βιβλίο  καὶ νὰ μαθαί-
νουν’’. Ἤμασταν βέβαια πολ λὰ παιδιὰ 
καὶ ἕνας - ἕνας θ’ ἀνε βαί ναμε. Ἦταν 
ὅμως δεῖγμα τῆς εὐσε βείας τοῦ πατέ-
 ρα μας, ποὺ ἤθελε νὰ μᾶς μεταδώ σει 
αὐτὴ τὴν πίστη καὶ τὴν εὐσέβεια. Καὶ τὸ 
θαυμαστὸν εἶναι ὅτι καὶ οἱ δύο ἀ     δελφοί
μας γύρισαν ἀπὸ τὸν πόλεμο  σῶ οι! 
Καὶ ὅλοι μαζὶ ἐδοξάσα με τὸν Θεόν!»

Ἀποτέλεσμα τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς 
ποὺ ἔδωσαν οἱ γονεῖς του στὰ παιδιά τους 
ἦταν ὅτι ὁ μὲν Γιάννης, ὁ μεγαλύτερος μετὰ 
τὴν ἀδελφή του Γεωργίτσα, ὑπηρέτησε τὴ 
δικαιοσύνη εὐόρκως ὡς δικαστής· τρεῖς 
δὲ ἀδελφοί, οἱ π. Χριστόδουλος (κατὰ κό-
σμον Χρῖστος), π. Πάμφιλος (κατὰ κόσμον 
Παναγιώτης) καὶ π. Βασίλειος διακόνη-
σαν τὴν Ἐκκλησία ὡς ἀρχιμανδρίτες, ὁ δὲ 
τέταρ τος, π. Συμεών, ὡς μοναχὸς τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων.

Ὁ π. Βασίλειος εἶχε τὴν ἰδιαίτερη εὐλο γία 
ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ γνωρίσει τὸν π. Εὐσέβιο, 
τὸν ἱδρυτὴ τῆς Ἀδελφότητος τῆς «Ζωῆς», 
στὰ 18 του χρόνια, δηλαδὴ ἕνα χρόνο 
πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ π. Εὐσεβίου, 
νὰ τὸν διακονήσει γιὰ λίγο, νὰ δεχθεῖ τὴν 
εὐ χή του καὶ ν’ ἀκούσει ἀπὸ τὸ στόμα  του: 
«Σεῖς θὰ δεῖτε στὰ ἑπόμενα χρόνια μεγά-
λη εὐλογία». Στὴ «Ζωὴ» εἰσῆλθε τὸ 1928. 
Ἐκάρη μοναχὸς τὴν 19η Ἰουλίου τοῦ 1939 
καὶ τὴν ἑπομένη χειροτονήθηκε  διάκονος 
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπί σκοπο Ἀθη-
νῶν κυρὸ Χρύσανθο, τὴν δὲ 8-11-1945 
χει ροτονήθηκε ἱερεὺς ἀπὸ τὸν μακαρι στὸ 
Ἐπίσκοπο Πατάρων κυρὸ Μελέτιο. Τὸ 
1960 ὑπῆρξε ἕνα ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν 
τῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σω τήρ». Ὁ π. Βα-
σίλειος ἀνέπτυξε πλούσια  καὶ θαυμαστὴ 
ἱεραποστολικὴ δράση  ἰδι αίτερα μὲ τὴ διά-
δοση χριστιανικῶν περιο δικῶν καὶ βιβλίων, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ διδασκαλία στὰ Κα τηχητικὰ 
Σχολεῖα, τὸ κήρυγμα, τὴν ἐξο  μολόγηση, τὶς 
θεῖες Λειτουργίες στὴν πό λη τῶν Ἀθηνῶν 
καὶ στὴν ἐπαρχία. Ὄρ γωσε κυριολεκτικὰ τὴ 
Μακεδονία (Θεσ σα λονίκη, Σέρρες, Δρά-
μα, Καβάλα) καὶ στὴ συνέχεια ἐργάσθηκε 
στὰ Τρίκαλα καὶ στὸ Βόλο. Στὴ Θεσσα-
λονίκη διακόνησε ἐπὶ 16 ἔτη (1961-1977) 
ὡς λειτουργός, ἐξομολόγος, ἱεροκήρυκας, 
προσφέροντας οὐσιαστικὴ βοήθεια στὶς 

¶ �ρχιμ. �ασίλειος
�ωνστ. Παπαγιάννης

(1910-2010)
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τοὺς μικροτέρους – κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κούς – καὶ ἔδειχνε πρὸς ὅλους ἀνυπό-
κριτη ὑπακοή. «Ὅ,τι πεῖτε», ἔλεγε, μι-
λώντας πάντα στὸν πληθυντικό. Τόνιζε  
ταπεινά: «Ἡ ὑπακοὴ ζωογονεῖ, ἡ ἀνυ-
πακοὴ θανατώνει». «Παρακαλῶ», ἔλε-
γε σὲ νεότερο κληρικό, «νὰ μὲ βοηθή-
σε τε νὰ ἐννοήσω ὅτι ὀφείλω ὑπακοὴ 
μέ χρι τέλους». «Παρακαλῶ τὸν Θεὸ νὰ 
μὲ ἀξιώσει νὰ πεθάνω ἐν ὑπακοῇ στὴν 
Ἀδελφότητα».

Εἶχε μόνιμη αἴσθηση τῆς ἁπανταχοῦ 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ. «Οὐκ εἰμὶ μόνος,  
ὅτι Σὺ μετ’ ἐμοῦ εἶ», ἔλεγε συχνά. «Ἀπό-
ψε», ἐκμυστηρεύθηκε σὲ ἀδελφὸ λάμ-
ποντας ὁλόκληρος, «ἤμουν μαζὶ μὲ 
τοὺς ἀγγέλους· ἀπόψε εἶχα θείαν ἐπί-
σκεψιν». 

«Τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ νὰ ποθήσωμεν»,  
συμβούλευε ὅλους. Ἡ μόνιμη εὐγένειά 
του ἦταν παραδειγματική· «σᾶς εὐχαρι-
στῶ· σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βαθέων», ἐπα-
ν ελάμβανε. Ζητοῦσε εὐχὲς ἀπὸ ὅλους 
– κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. «Τήν εὐχήν 
σας», ἔλεγε σὲ παρακαθήμενο στὴν 
τρά  πεζα λαϊκὸ μετὰ τὸ γεῦμα καὶ τὸ δεῖ-
πνο. «Αἰτοῦμαι τὰς προσευχάς σας, ἀ  -
σπάζομαι τὴν τιμίαν δεξιάν σας», ἔλεγε 
σὲ κληρικοὺς ποὺ τὸν ἐπισκέπτονταν. 
Ἔδινε ὅμως καὶ ὁλοκάρδιες εὐχές: «Ἔχε-
τε τὴν εὐχὴν τοῦ Θεοῦ, διότι ὑπηρετεῖ-
τε ἀσθενεῖς», εὐχόταν σ’ ὅσους τὸν ὑπη-
ρετοῦσαν. «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
καί Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου 
Πνεύ ματος εἴη μεθ’ ὑμῶν, νὰ εὐλογεῖ πᾶ-
σαν δραστηριότητά σας πάσας τὰς ἡ  -

χριστιανικὲς κατασκηνώσεις  νέων καὶ νε-
ανίδων τῆς πόλεως καὶ τῶν πε ριχώρων. 
Στὸν Βόλο διακόνησε ἐπὶ 21 ἔτη (1977-
1998). Τελικὰ συνεπλήρωσε  82 ὁλόκληρα 
ἔτη ἀφιερωμένης καὶ θυσιαστικῆς διακο-
νίας στὸν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου διὰ τῆς 
Ἀδελφότητος.

Ἀπὸ ὅπου πέρασε, ἄφησε μνήμη  ὁ   σί-
ου ἀνδρός. Κύριο μελέτημά του ἦταν ἡ Ἁ  -
γία  Γραφή, στὴν ὁποία ἐμβάθυνε  συστη-
ματικὰ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀντίστοι χων 
ἑρ μηνευτικῶν ὑπομνημάτων. Παρ’ ὅλον 
ὅτι προερχόταν ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια, 
ἡ λιτότητα καὶ ἡ πτωχεία του ἦταν ὑπο-
δειγματικές. Ἡ προσοχή του μήπως σκαν-
δαλίσει κάποια ψυχὴ ἦταν θαυμαστή. Ἡ 
ταπείνωσή του ἦταν παραδειγματική. Πο-
τὲ δὲν περιαυτολόγησε. Στὸν τυχὸν ἔπαι-
νο ἀπαντοῦσε: «Κύριε, ἐλέησον...». Λόγια 
περιττὰ δὲν ἀ   κούγονταν ποτὲ ἀπὸ τὸ στό-
μα του. Τη ροῦ σε τὸ «χρειωδῶς λάλει». Τὸ 
γέλιο του ἦταν «ἄχρι μειδιάματος». 

Στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσε-
ως διακόνησε μὲ αἴσθημα εὐθύνης, τι-
μῆς καὶ πολλῆς ἀγάπης καὶ στοργῆς στὸ 
ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἄκουγε μὲ πολ λὴ 
προσοχὴ τὸν ἐξομολογούμενο καὶ ἔδι νε 
σοφὲς συμβουλὲς καὶ ἀπαντήσεις, ποὺ 
γέ μιζαν τὴν ψυχὴ μὲ σιγουριά. Ἔτσι δη μι-
ουρ γοῦσε μιὰ μυστικὴ καὶ θερμὴ ἀγάπη 
στὸ φιλάνθρωπο Θεὸ καὶ ἕναν ἱερὸ σύν-
δε σμο μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ πνευματικοῦ. 
Εἶχε τὴν κατὰ Θεὸν σοφία καὶ ὄχι τὴν κο-
σμική, γι’ αὐτὸ καὶ τὶς συμβουλές του τὶς 
θυμοῦνται ἀκόμη καὶ σήμερα ὅσοι εἶ χαν 
τὴν εὐλογία νὰ περάσουν κάτω ἀπὸ τὸ 
πετραχήλι του. Πενθοῦσε γιὰ τὶς ἁμαρ τί-
ες τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογώντας: «Κλαίει 
ἡ ψυχή μου γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ ὑπάρ χει 
στὸν κόσμο». Ἔτρεφε σεβασμὸ ὄχι μό νο 
πρὸς τοὺς μεγαλυτέρους, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
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μέ ρας τῆς ζωῆς σας μέχρι τελευταίας  
ἀναπνοῆς σας». «Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐ-
λογήσει νὰ ἔχετε ἔνδοξα γηρατειά». 

Στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσο-
γαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, ποὺ 
ζήτησε  τὴν εὐχή του, εἶπε: «Εὔχομαι νὰ 
ἔχετε παρ ρησίαν κατὰ τὴν Δευτέραν Πα-
ρουσίαν».

Ἦταν ἀμίμητος τόσο στὴν προετοιμασία 
του γιὰ τὴ θεία Λειτουργία, ὅσο καὶ κατὰ 
τὴν ὥρα ποὺ ἱερουργοῦσε. Σιωπηλὸς στὸ 
ἱερὸ Βῆμα, συγκεντρωμένος, προσέφερε  
μὲ κατάνυξη, λάμποντας ὁλόκληρος, τὴν 
ἀναίμακτη λατρεία. Κοινωνοῦσε τῶν Ἀ  -
χράντων Μυστηρίων μὲ βαθύτατη εὐλά-
βεια καὶ ἱερότατο πόθο. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ψυ-
χή του ἦταν ἕνα κρύσταλλο, τὸ πρόσωπό  
του ἦταν πάντα φωτεινό, χαρούμενο, εὐ-
προσήγορο, ἀκτινοβολοῦσε.

Στὸ Νοσοκομεῖο λίγο πρὶν παύσει νὰ μι-
λάει ὁ αἰωνόβιος Γέροντας, ἀπήγγειλε μὲ 
βαθύτατη κατάνυξη τὸ «Πάτερ ἡμῶν...» 
καὶ ἀπευθυνόμενος στὸν ἀδελφὸ ποὺ 
τοῦ παράστεκε, πρόσθεσε: «Ὁ Κύριος νὰ 
εὐλογεῖ τὴν Ἀδελφότητά μας, νὰ στηρίζει 
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ νὰ στείλει καὶ ἄλλους 
ἀδελφοὺς ἐμφορουμένους ὑπὸ τοῦ πνεύ-
ματος τοῦ π. Εὐσεβίου, διὰ νὰ συνεχίζει ἡ 
Ἀδελφότης μας νὰ ἐπιτελεῖ ἀπροσκόπτως 
τὸ ἱεραποστολικὸν ἔργον της».

Αὐτὸς ἦταν σὲ πολὺ σύντομη σκιαγρά-
φηση ὁ π. Βασίλειος. Βάδισε μέσα στὸν 
κόσμο ἕναν αἰώνα, ἀλλὰ τὸν κόσμο μό-
λις τὸν ἄγγιξε. Διότι αὐτὸς ζοῦσε στὴ γῆ, 
ὅμως ἡ καρδιά, ὁ νοῦς καὶ ἡ ψυχή του 
ἦταν στὸν οὐρανό! Βλέποντάς τον εἶχες 
τὴν αἴσθηση ὅτι ἔχεις μπροστά σου ἕναν 
ὅσιο ἄνθρωπο. Οἱ γιατροὶ τῆς Μονάδας 
Αὐξημένης Φροντίδας τῆς Θεραπευτικῆς 
Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀθη-
νῶν «Ἀλεξάνδρα» τὸν νοσήλευσαν μὲ θυ-
σιαστικὴ στοργή, μεγαλύτερη καὶ ἀπὸ τὸν 
πατέρα τους. Δίκαια ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 

τὴν Ἀθήνα, τὴν Θεσσαλονίκη, τὸν Βόλο καὶ 
ἀλλοῦ πλημμύρισε τὸν ναὸ τῶν ἁγίων Κων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης τοῦ κοιμητηρίου Ζω-
γράφου, ὅπου ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία. 
Τῆς κηδείας του προέστη ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης πρ. Πειραιῶς κ. Καλλί-
νικος, περιστοιχούμενος ὑπὸ τῶν Σεβασμι-
ωτάτων Μητροπολιτῶν Καλαβρύτων καὶ 
Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, Δρυϊνουπόλεως,  
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, Δη-
μητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Και-
σαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, 
Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου 
καὶ Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη-
νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπέ-
στει λε συλλυπητήριο μήνυμα, τὸ ὁποῖο 
ἀνέγνωσε ὁ ἐκπρόσωπός του ἀρχιμανδρί-
της π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου.

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νι-
κόλαος σκιαγράφησε μὲ ἁδρὲς γραμμὲς 
καὶ μὲ πολλὴ συγκίνηση τὴν εὐγένεια καὶ 
ἱεροπρέπεια τῆς προσωπικότητος, τὸ ὁ   σι-
ακὸ ἦθος, τὸ νηπτικὸ φρόνημα, τὴ συ ν    ε  χὴ 
στροφὴ τοῦ νοῦ στὸ Θεὸ καὶ τὸν διακαὴ 
πόθο γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀει μνή-
στου π. Βασιλείου. Ἀκολούθησαν δύο ἐ  -
πικήδειοι λόγοι μεστοὶ πολλῆς ἀγάπης, εὐ-
γνωμοσύνης, βαθυτάτης ἐκτι μή σεως καὶ 
ὁ   λοκαρδίων εὐχῶν, τοὺς ὁποί ους ἐξεφώ-
νησαν ὁ ἀρχιμανδρίτης καὶ ἱεροκή ρυκας 
π. Χρῖστος Κυριαζόπουλος ἀπὸ τὴ Θεσσα -
λο νί κη καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς 
Ἀγωγῆς (ΓΕΧΑ) Βόλου κ. Νικ. Κολέτσος.

Ἔλεγε συχνὰ ὁ Γέροντας: «Ὁ Κύριος ἐ  -
ρωτᾶ τὸν καθένα μας: Θέλεις νὰ δοξασθεῖς 
μὲ τὴν ἰδικήν σου δόξαν ἢ μὲ τὴν ἰδικήν μου 
δόξαν; Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δόξα μὲ τὴν 
ὁποίαν δοξάζει ὁ ἅγιος Θεὸς τοὺς ἰδικούς 
του ἀνθρώπους! Τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ νὰ 
ποθήσωμεν». Ἤδη ὁ πόθος του ἔγινε πρα-
γματικότης.

Εὔχου, ὅσιε Γέροντά μας, ὁ ἰδικός σου 
ἅγιος πόθος νὰ γίνει καὶ ἰδικός μας. Νὰ 
ἀνοίξει δὲ καὶ σὲ μᾶς ὁ ἀναστὰς Κύριος 
«τὴν θύραν τοῦ ἐλέους» Του.
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δελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιου-
δαίῳ τε πρῶτον καὶ  Ἕλληνι· οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 
ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥ  -

μαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι πα-
ρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ 
νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι 
νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν 
λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων — ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς 
τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Β΄ Ματθαίου)
Ἰλαρίωνος ἡγουμένου

Μονῆς Δαλμάτων
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Ἕνα ἐρώτημα ποὺ συχνὰ προβληματί -
ζει πολλοὺς εἶναι τὸ ἑξῆς: Τί θὰ γίνουν 
στὴν ἄλλη ζωὴ τὰ ἀμέτρητα ἑκατομμύρια 
τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν γνώρισαν ποτὲ 
στὴ ζωή τους τὸν Χριστὸ καὶ τὸ νόμο του; 
Θὰ καταδικασθοῦν ὅλοι στὴν Κόλαση;  Εἶ-
ναι δυνατὸν ὁ Θεὸς νὰ ἐπιτρέψει μιὰ  τέ -
 τοια ἀδικία; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ μᾶς ἀ   παν-
τᾶ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνω σμα. 
Μᾶς λέει λοιπὸν ὁ ἀπόστολος Παῦ λος ὅτι 
ὁ Θε ὸς δὲν κάνει διακρίσεις  σὲ πρόσω-
πα. Θὰ χαρίσει τὶς δω ρεές του σ’ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κάνουν  τὸ καλό, 
ἀνεξάρτητα ἐὰν εἶ ναι Ἰου δαῖοι ἢ εἰδωλο-
λάτρες. Σ’ ὅλους αὐ  τοὺς θὰ χαρίσει  τὴ δό-
ξα, τὴν τιμὴ καὶ τὴν εἰρήνη του. 

Βέβαια δὲν θὰ κρίνει ὅλους ὁ Θεὸς μὲ τὸν 

ἴδιο τρόπο. Ἀλλὰ τὸν καθένα θὰ τὸν κρί-
νει ἀνάλογα μὲ τὰ ὅσα γνώρισε καὶ ἔμαθε. 
Γι’ αὐτὸ ὅσοι ἁμάρτησαν χωρὶς νὰ ἔχουν 
κάποιο γραπτὸ νόμο, θὰ κριθοῦν χωρὶς 
νὰ ἔχουν ὡς κατήγορο τὸ νόμο αὐτό. Καὶ 
ὅσοι ἁμάρτησαν, ἐνῶ γνώρισαν τὸ νόμο 
τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ θὰ κριθοῦν μὲ βάση τὸ 
νόμο αὐτό. Διότι τελικὰ θὰ δικαιωθοῦν 
καὶ θὰ σωθοῦν ὄχι ὅσοι ἁπλῶς ἄκουσαν 
τὸ θεῖο νόμο, ἀλλὰ ὅσοι τὸν τήρησαν στὴ 
ζωή τους.  

Μὲ βάση λοιπὸν ὅλα αὐτὰ θὰ κρίνει ὁ 
Θεὸς πολὺ αὐστηρότερα ὄχι ὅσους ἔ    ζη-
 σαν μέσα στὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἀ   μά θεια, 
ἀλ λὰ ἐμᾶς ποὺ γνωρίσαμε τὸ θέλη μα τοῦ 
Θεοῦ. Διότι ἐμεῖς, ἐὰν δὲν ἐ   φαρ μόσουμε 
τὰ ὅσα μάθαμε, θὰ εἴμαστε ἀνα πολόγη-
τοι. Θὰ ἔχουμε κατήγορό μας τὸ νόμο τοῦ 
Θεοῦ ποὺ γνωρίσαμε.              ➙
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Ἔτσι ὅμως τελικὰ ἐμεῖς οἱ πιστοὶ εἴμα-
στε προνομιοῦχοι ἢ ὄχι; Εἴμαστε προνο-
μιοῦχοι, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ μεγαλύτερη εὐ-
θύνη. Διότι ἐμεῖς γνωρίσαμε καὶ μάθαμε τί 
θέλει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς. Ζήσαμε μέσα στὴ 
χάρη τῆς Ἐκκλησίας του, ἀπολαύσαμε τὶς 
εὐλογίες τῶν ἱερῶν Μυστηρίων. Ἀλλὰ ὅλα 
αὐτὰ τὰ προνόμιά μας μεγαλώνουν κατὰ 
πολὺ καὶ τὴν εὐθύνη μας. Διότι δὲν ἀρκεῖ 
νὰ γνωρίζουμε μόνο τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
νὰ εἴμαστε μόνο ἀκροατὲς τοῦ νόμου. 
Πρέπει καὶ νὰ τὸν τηροῦμε στὴ ζωή μας. 
Δὲν φθάνει νὰ καυχιόμαστε ὅτι ἔχουμε 
τὴν ἀληθινὴ πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία. Θὰ 
πρέπει καὶ νὰ ζοῦμε ὅπως ὁ Θεὸς θέλει. 
Καὶ θὰ εἶναι πράγματι τραγικὸ κάποιοι 
ἀπὸ μᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους πιστοὺς νὰ 
βρε θοῦμε κάποτε στὴν αἰώνια Κόλαση, 
ἐνῶ ἀμέτρητοι ἄλλοι ποὺ δὲν γνώρισαν 
τὸν ἀληθινὸ Θεό, νὰ ζοῦν αἰωνίως μαζί 
Του στὴν ἄληκτη χαρὰ τοῦ Παραδείσου. 
Ἂς προσέξουμε λοιπὸν πολύ, γιὰ νὰ μὴ 
βρεθοῦμε στὴν ἄλλη ζωὴ μπροστὰ σὲ 
φοβερὲς ἐκπλήξεις.

Μὲ ποιὸ κριτήριο ὅμως θὰ κριθοῦν ὅλοι 
ὅσοι δὲν γνώρισαν στὴ ζωή τους τὸ νόμο 
τοῦ Θεοῦ; Σ’ αὐτὸ μᾶς ἀπαντᾶ ὁ θεῖος 
Ἀπόστολος στὴ συνέχεια.

 
2. � ΦΩ�� 
�Σ Σ��	�Δ�Σ	ΩΣ 
Λέει λοιπὸν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι 

ἀρ κετοὶ ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες, ἐνῶ δὲν 
ἔχουν λάβει ἀπὸ τὸν Θεὸ γραπτὸ νόμο, 
τηροῦν στὴ ζωή τους ὅσα προστάζει ὁ 
γραπτὸς νόμος. Γιατί; Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔ -
χουν ὡς ὁδηγὸ στὴ ζωή τους τὸν ἔμφυτο 
ἠθικὸ νόμο, δηλαδὴ τὴ συνείδησή τους. 
Καὶ ἐξηγεῖ ὁ Ἀπόστολος ὅτι αὐτοὶ οἱ εἰδω-
λολάτρες ξέρουν νὰ διακρίνουν τὸ καλὸ 
ἀπὸ τὸ κακό, διότι ἔχουν γραμμένο μέσα 
στὶς καρδιές τους τὸν ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο. 
Ἡ συνείδησή τους τοὺς δίνει τὰ κριτήρια 
γιὰ κάθε πράξη. Ὅλοι αὐτοί, συνεχίζει, 
θὰ ἀνακηρυχθοῦν δίκαιοι καὶ τηρητὲς τοῦ 
νό   μου τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ κρίνει ὁ Θεὸς 

τὶς ἀπόκρυφες πράξεις τῶν ἀνθρώπων 
 σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου.

Ἡ συνείδηση λοιπὸν εἶναι τὸ κριτήριο 
μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κριθοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
δὲν ἔχουν λάβει γραπτὸ νόμο. Διότι μέ   σα 
στὴ συνείδηση κάθε ἀνθρώπου ὁ Θε  ὸς 
φύτεψε τὸ νόμο του. Βέβαια ὁ θεῖ  ος Ἀ   -
πόστολος δὲν ἀναφέρεται σ’ ὅλους τοὺς 
εἰδωλολάτρες ἀλλὰ σὲ ὅσους φο βοῦν ται 
τὸν Θεό. Γιὰ νὰ ἔχει ὅμως ἡ συνείδηση 
φωνὴ θὰ πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ τὴν καλ-
λιεργεῖ μὲ τὴ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, 
νὰ τὴν ἐξαγιάζει μὲ τὴ χά  ρη τῶν Μυ στη-
ρίων, νὰ τὴν ἀφήνει νὰ ἐνερ γεῖ μέσα του. 
Ἀρκετοὶ ἄνθρωποι ὅμως μὲ τὴν ἀδιαφορία 
καὶ τὴ σκληρότητά τους πε  ριφρονοῦν τὴ 
συνείδησή τους, τὴν καθι στοῦν πωρωμέ-
νη, τυφλὴ καὶ ἀδρανή. Μιὰ καλλιεργημέ-
νη συνείδηση ἐπιτελεῖ τεράστιο πνευματι-
κὸ ἔργο στὴν ψυχὴ κά θε ἀνθρώπου. Τὸν 
βοηθᾶ νὰ διακρίνει  ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ 
καὶ ποιὸ ὄχι. Καὶ ἀν  τί   στοιχα τὸν προτρέ-
πει στὸ καλὸ ἢ τὸν ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ 
κακό. Αὐτὴ δίνει ἐσω  τερικὴ μαρτυρία γιὰ 
καθετί. Ἡ φωνή της ἀντηχεῖ μυστικὰ στὰ 
βάθη τῆς ψυχῆς μας. Κάποτε διαμαρτύ-
ρεται τόσο ἔντονα ποὺ κυριολεκτικὰ μᾶς 
ἀναστατώνει. Διότι εἶναι τὸ λυχνάρι ποὺ 
ἔβαλε ὁ Θεὸς στὶς ψυχὲς ὅλων μας, ἕνα 
λυχνάρι ποὺ φανερώνει ὅτι εἶναι θεόπλα-
στος ὁ ἄνθρωπος. 

Ἂς μάθουμε λοιπὸν νὰ ἀκοῦμε τὴ φωνὴ 
τῆς συνειδήσεώς μας, ἰδιαιτέρως ἐμεῖς 
ποὺ γνωρίζουμε τὸ θεῖο θέλημα. Ἂς ἀγα -
πή σουμε τὴ μυστικὴ αὐτὴ φωνὴ τῆς ψυ-
χῆς μας κι ἂς ἀκοῦμε τὶς διαμαρτυρίες  της 
καὶ τὶς προτροπές της μὲ φόβο Θεοῦ καὶ μὲ 
διάθεση μετανοίας. Κι ἂς ἐκθέτουμε στὸν 
Πνευματικό μας τοὺς λογισμοὺς ποὺ αὐτὴ 
μᾶς ἀποκαλύπτει. Ἔτσι θὰ καθαί ρεται ἡ 
συνείδησή μας. Ἔτσι θὰ προοδεύ ουμε πε-
ρισσότερο στὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Καὶ ἔτσι 
θὰ ἀξιωθοῦμε κάποτε νὰ παρασταθοῦμε 
μπροστὰ στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ Κριτοῦ μὲ 
ἐλπίδα στὸ ἔλεός του καὶ νὰ ζήσουμε μαζί 
Του στὴν αἰώνια μακαριότητα.



Σ τὶς μέρες μας τὰ συστήματα  ἀ  -
σφαλείας ἀποτελοῦν τὸν πλέ ον 
ἀπαραίτητο ἐξοπλι σμὸ γιὰ αὐ το-
κίνητα, καταστή ματα, σπίτια  ἢ 

ἄλ  λα πολύτιμα ἀντίκειμενα. Κλειδαριὲς  
ἀσφαλείας, θωρακισμένες πόρ τες, συνα-
γερμοί, κάμερες, φωτοκύττα ρα καὶ πολ-
λὰ ἄλλα σύγχρονα μέσα ἐ     πιστρα τεύ ον-
ται, προκειμένου νὰ ἐπι ση μαίνουν κά θε 
ὕποπτη κίνηση γύρω ἀπὸ τὸν ἐλεγ χό-
μενο χῶρο καὶ νὰ προστατεύουν τὸν ἰ  -
δι οκτήτη ἀπὸ τὸν κίνδυνο κλοπῆς ἢ ἄλ -
λης φθορᾶς τῆς περιουσίας του. Εἶναι  
ἐντυπωσιακὴ ἡ ἐπιμέλεια καὶ τὸ ἐν δια-
φέρον ποὺ δείχνουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ 
προστατεύσουν πράγματα πού, ὅσο με-
γάλη ἀξία καὶ ἂν ἔχουν, δὲν παύουν νὰ 
εἶναι φθαρτὰ καὶ ὑλικά.

Κι ἐνῶ γιὰ ὅλα φροντίζουμε, ὅλα προσ-
παθοῦμε νὰ τὰ ἀσφαλίσουμε, ξε χνοῦ με 
ὅμως τὸ πολυτιμότερο ἀγαθὸ ποὺ ἔ   -
χουμε. Τό σο πολύτιμο ποὺ μόνο του αὐ-
τὸ ἀξί ζει περισσότερο ἀπὸ ὅλο τὸν κό-
σμο. Ποιὸ εἶναι αὐτό;... Ἡ ψυχή μας! «Τί 
γὰρ ὠφε λήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ 
τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ;» (Μάρκ. η΄ 36).

Εἶναι ἀλήθεια. Συχνὰ τὴν ψυχή μας τὴν 
ἀφήνουμε ἀπροστάτευτη. Ἐκτεθει μένη 
σὲ ποικίλους κινδύνους καὶ πει ρασμούς. 
Τὴν ἐγκαταλείπουμε ἀβοή θητη, εὔκολη 

λεία στὸν παμπόνηρο ἐχ  θρό, τὸν διά-
βολο, ὁ ὁποῖος παρα μονεύει καὶ «ὡς 
λέ   ων ὠρυόμενος πε ριπατεῖ ζη τῶν τίνα 
καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 8). 

Πῶς μποροῦμε λοιπὸν νὰ προφυλά-
ξουμε τὴν ψυχή μας; Πῶς νὰ τὴν προ-
στατεύσουμε ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς 
κινδύνους;

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ σο-
φὸς καὶ φωτισμένος αὐτὸς ἅγιος ποὺ ε ἶχε 
μεγάλη πείρα στὸν πνευματικὸ ἀγώνα, σὲ 
ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ συγγράμματά του μὲ 
τίτλο «Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον ἤ τοι 
περὶ φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων», 
μᾶς συμβουλεύει νὰ ἐγκαταστήσου με 
φρου ροὺς νὰ παραφυλᾶνε καὶ στὶς πέν-
τε εἰσόδους ποὺ διαθέτει τὸ σπίτι  τῆς 
ψυ χῆς μας, δηλαδὴ στὶς πέντε αἰ σθήσεις 
μας. Γράφει ὁ ὅσιος Πατήρ: «Σοὶ λέγω 
νὰ βάλῃς τὴν δύναμίν σου διὰ νὰ φυλάτ-
τῃς τὰ αἰσθητήριά σου· σοὶ λέγω νὰ ἐπι-
μεληθῇς· σοὶ λέγω καὶ νὰ ἀγωνι σθῇς. 
Καὶ ἐπιμένω τοσοῦτον διὰ λέξεων συνω-
νύμων, ἵνα σοι ἀπο δείξω, ὅτι ὁ διάβολος 
ἵσταται πάντοτε ἔμπροσθεν ἡμῶν καὶ 
πα   ρατηρεῖ, καὶ στοχάζεται τὰ αἰσθητή ρια 
ἡμῶν, καὶ εὐθὺς ὅταν εἰς αὐτὸν ἀνοίξω-
μεν ἓν μόνον αἰσθητήριον, ἐμβαίνει εἰς 
τὴν ψυχήν μας καὶ θανατοῖ ἡμᾶς»1.

Παρομοίως μᾶς προειδοποιεῖ κι ὁ ἐπι-
γραμματικὸς προφητικὸς λόγος: «Ἀνέ βη 

ΒάλεΒάλε
συναγερμό !συναγερμό !
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θάνατος διὰ τῶν θυρίδων», γράφει ὁ 
προφήτης Ἱερεμίας (Ἰερ. θ΄ 21). Προσέξτε  
τὶς θυρίδες, ποὺ εἶναι οἱ αἰσθήσεις σας, 
γιατὶ ἀπὸ ἐκεῖ θὰ ἀνέβει ὁ θάνατος!  Οἱ 
«θυρίδες» αὐτὲς εἶναι ἡ ὅραση, ἡ ἀ   κοή, ἡ 
ὄσφρηση, ἡ γεύση καὶ ἡ ἁφή. Μοιά ζουν 
λοιπὸν οἱ πέντε αἰσθήσεις μας μὲ μικρὲς 
πόρτες ποὺ ἂν τὶς ἀφήσουμε ἀνοιχτὲς 
τότε θὰ εἰσβάλουν κλέφτες στὸ σπίτι καὶ 
θὰ τὸ λεηλατήσουν. 

Γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς   
μας μᾶς ὁμιλεῖ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος,  
χρησιμοποιώντας μιὰ ἄλλη χαρα κτηρι-
στικὴ εἰκόνα: Ὅταν συμβεῖ, λέει, κα   μιὰ 
δυνατὴ νεροποντή, οἱ δρόμοι πλημ   μυρί-
ζουν καὶ τὸ νερὸ γίνεται ποτάμι  ὁρ  μητικὸ 
ποὺ παρασύρει πέτρες, ξύλα, κι ὅ,τι ἄλ-
λο συναντήσει μπροστά του. Ἀ  λίμο νο 
τότε στὸ σπίτι ποὺ δὲν ἔχει καλὰ  σφρα-
γισμένες τὶς εἰσόδους του. Θὰ πλημ-
μυρίσει ἀπὸ ὅλα τὰ ἄχρηστα καὶ περιτ-
τὰ ἀντικείμενα ποὺ τὸ ποτάμι θὰ ἔχει 
παρασύρει μαζί του! Ἂς προσέξουμε  
λοιπὸν κι ἐμεῖς. Ἡ ἁμαρτία γύρω μας ἔχει 
πλημμυρίσει τὸν κόσμο κι οἱ «χεί μαρ-
ροι  τῆς ἀνομίας» (Ψαλμ. ιζ΄ 5) ἔρχονται 
ὁρμητικοὶ παρασύροντας μαζί τους ἕνα 
σωρὸ σκουπίδια: αἰσχρὰ λόγια, ἄσεμνα 
τραγούδια, ἁμαρτωλὰ θεάματα καὶ πό-
σα ἄλλα... Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ 
ἀσφα λίσουμε πολὺ καλὰ τὸν οἶκο τῆς 
ψυχῆς μας2. 

Πῶς ὅμως θὰ ἀσφαλίσουμε τὸν οἶκο 
τῆς ψυχῆς μας ἀπὸ τοὺς κλέφτες καὶ τὸν 
καταστροφικὸ χείμαρρο τῆς ἁμαρτίας; 
Τί σημαίνει νὰ περιφρουρεῖ κάποιος τὶς 
αἰσθήσεις του; Νὰ μὴ βλέπει καὶ νὰ μὴν 
ἀκούει; Ὄχι ἀσφαλῶς, διότι τότε θὰ εἶναι 
σὰ νὰ μὴ ζεῖ στὸν κόσμο. Σημαίνει νὰ 
κυριαρχεῖ στὸν ἑαυτό του, ὥστε νὰ μὴ 
δέχεται μὲ καμία ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις του 
ὁτιδήποτε προκλητικὸ καὶ ἁμαρτωλό. 
Νὰ ἀγωνίζεται νὰ διατηρεῖ ἁγνὰ τὰ μάτια 
του, μακριὰ ἀπὸ ἄσχημα θεάματα. Νὰ 

μὴ δέχεται νὰ ἀκούει λόγια ἄπρεπα καὶ 
ἄσχημα, κατακρίσεις καὶ συκοφαντίες. 
Νὰ συγκρατεῖ τὴ λαιμαργία του. Νὰ μὴν 
ἑλκύεται ἀπὸ κοσμικὰ ἀρώματα, ἀλλὰ νὰ 
ἐπιδιώκει τὴν εὐωδία τῆς ἀρετῆς. Γενικὰ 
ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός του νὰ τὰ θέ-
τει στὴν ὑπακοὴ τοῦ Χριστοῦ κι ὄχι στὴν 
ὑπηρεσία τῆς ἁμαρτίας.

Χρειάζεται λοιπὸν νὰ βάλουμε συνα-
γερμό. Οὐσιαστικὰ χρειάζεται μόνο νὰ 
ἐν ερ γοποιήσουμε τὸ συναγερμὸ ποὺ δι -
αθέτει κάθε ἄνθρωπος: τὴ συνείδηση.  
Ἡ συνείδηση, ὅταν δὲν παραμελεῖται καὶ 
δὲν ἀμβλύνεται ἀλλὰ φωτίζεται ἀ πὸ τὸ 
λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ τὴ φω νὴ  τοῦ 
Θεοῦ μέσα μας. Αὐτὴ θὰ μᾶς προει δο-
ποιεῖ κάθε φορὰ ποὺ ὁ διάβολος ἢ τὸ 
ὁρ μητικὸ ρεῦμα τοῦ κόσμου ἔρχονται νὰ 
εἰσβάλουν στὴν ψυχή μας. Ἀρκεῖ ἐμεῖς 
νὰ διατηροῦμε ἄγρυπνη τὴν προσοχή 
μας, νὰ βρισκόμαστε σὲ διαρκὴ νήψη 
καὶ ἐγρήγορση καὶ νὰ ἀκοῦμε τὴ φωνὴ 
τῆς συνειδήσεώς μας, ὅταν αὐτὴ χτυπᾶ 
συναγερμό. 

Ἡ φυλακή (=προσοχή) τῶν αἰσθήσεων 
δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Εἶναι ὅμως 
ἀπαραίτητη, ἂν πράγματι ποθοῦμε νὰ 
διατηροῦμε καθαρὴ καὶ ἁγνὴ τὴν ψυχή 
μας. Ἂς ἀγωνιστοῦμε μὲ τὴ Χάρη καὶ τὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ παραμείνει ἡ 
ψυχή μας ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε μολυσμὸ 
ἁμαρτίας. Μέσα μας ἂς ἀντηχεῖ ὡς ἐ   γερ-
τήριο σάλπισμα ἡ θεόπνευστη προτρο-
πὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Τὸ λοι  πόν, 
ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, 
ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, 
ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαι-
νος, ταῦτα λογίζεσθε» (Φιλιπ. δ΄ 8).

1. Ἁγίου Νικοδήμου, Συμβουλευτικὸν Ἐγχει ρί-
διον, ἐκδ. Νεκτ. Παναγοπούλου, Ἀθῆναι 20015, 
σελ. 136.

2. Μ. Βασιλείου, Περὶ παρθενίας, στοῦ Ἁγίου 
Νικοδήμου, ὅ.π., σελ. 135.



Ἡ ἁμαρτίαἩ ἁμαρτία
δὲν ἀστειεύεταιδὲν ἀστειεύεται

Ο  λοι γνωρίζουμε ὅτι δὲν πρέπει 
νὰ κάνουμε ἀνοίγματα στὴν ἁ  -
μαρτία, διότι δὲν ἀστειεύεται. 
Τὸ κακό, ὅταν ἀφήνεται ἀπο λέ-

μητο, χειροτερεύει μὲ γεωμετρικὴ πρό-
οδο καὶ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ δὲν 
ἐλέγχεται πλέον.

Αὐτὴ τὴν ἐμπειρία καταθέτει ὁ ἱερὸς 
Ψαλμωδός. Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἁμαρτωλὸς 
στὴν ἀρχὴ ἐνδύεται τὴν καταραμένη ἁ  -
μαρτία, ὅπως ἐνδύεται τὰ ροῦχα του. 
«Ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον» 
(Ψαλ μ. ρη΄ [108] 18). Ἀντὶ νὰ πετάξει 
ἀ    πὸ ἐπάνω του τὸ βρώμικο ἔνδυμα τῆς 
ἁ       μαρ τίας, τὸ προτιμᾶ «ὡσὰν ἴδιον φό-
ρεμα». Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦταν νὰ ἤθελε 
σ’ ὅλη του τὴ ζωὴ νὰ τὸν σκεπάζει ἡ 
Χά  ρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἡ 
κα τάρα τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλὰ δυστυχῶς 
ἔρχονται στιγμὲς ποὺ προτιμᾶ τὴν κα-
τάρα ἀντὶ τῆς εὐλογίας. «Ἠγάπησε κα-
τάραν… καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν» 
(Ψαλμ. ρη΄ [108] 17).

Τί λυπηρὸ ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλα-
σθεὶς ἄνθρωπος νὰ ἀμαυρώνει τὸν χι-
τώ να τῆς ψυχῆς του! Νὰ ἀνταλλάσσει 
τὴ θεοΰφαντη στολὴ τοῦ Βαπτίσματος 

μὲ τὸ κατάστικτο ἔνδυμα τῆς ἁμαρτίας!
Ἀλλὰ ὅταν κάνουμε ἀνοίγματα στὴν 

ἁ    μαρτία, δὲν βλαπτόμαστε μόνον  ἐξω-
τερικὰ ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικά. Λόγου χά-
ριν, μία βλασφημία, ὅταν ἐπαναλαμ βά-
νεται, δὲν λερώνει μόνο τὰ χείλη ἀλλὰ 
καὶ τὴν καρδιά. Ἕνα ἄσχημο θέαμα, ὅ  -
ταν γίνεται ἀντικείμενο παρατηρήσεως, 
δὲν μολύνει μόνο τὰ μάτια ἀλλὰ καὶ τὸν 
ἔσω ἄνθρωπο. Ὅπως τὸ νερὸ ποὺ πί-
νουμε, κατεβαίνει ἀπὸ τὸ στόμα στὸν 
φά ρυγγα καὶ φθάνει στὰ σπλάχνα μας, 
ἔτσι καὶ τὸ θολὸ νερὸ τῆς ἁμαρτίας εἰσ-
έρχεται στὸ ἐσωτερικό μας καὶ φθάνει  
στὰ ἔγκατά μας. «Καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕ  -
δωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρη΄ 
[108] 18).

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης σχο-
λιάζοντας στὸ ὡραιότατο βιβλίο του 
«Πνευματικὰ Γυμνάσματα» αὐτὸν τὸν 
στίχο παρατηρεῖ ὅτι «ἡ κακὴ συνήθεια 
τῆς ἁμαρτίας, μὲ τὰς πράξεις ὅπου γνω-
ρίζει πάλιν καὶ κάμνει, διαπερνᾶ πλέ-
ον ἐσωτερικῶς, καθὼς καὶ τὸ νερὸν 
ὅ   που πίνομεν διαπερνᾶ μέσα εἰς τὰ 
σπλάγ χνα μας». Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος 
ἑρμη  νεύ οντας στὶς «Ἐξηγήσεις τῶν 
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Ψαλ μῶν» τὸν ἴδιο ψαλμικὸ στίχο παρα-
τηρεῖ ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ ὕδατος δηλώνει 
τὴ σφοδρότητα τῆς ἁμαρτίας. Ὅπως 
τὸ νερό, ὅταν ἀφήνεται στὸν κατήφο-
ρο, κυλᾶ μὲ σφοδρότητα καὶ ὁρμή, ἕως 
ὅτου γεμίσει ὁλόκληρη τὴν κοιλότητα 
στὴν ὁ   ποία χύνεται, ἔτσι καὶ ἡ ἁμαρτία, 
ὅταν ἐπαναλαμβάνεται, ἀποκτᾶ ὁρμὴ 
καὶ σφο δρότητα καὶ ἀπειλεῖ νὰ καλύψει 
ὁ   λό  κληρο τὸ ἐσωτερικό μας.

Ἡ χρονίζουσα πλέον ἁμαρτία δημι-
ουργεῖ στὸ ἐσωτερικό τοῦ ἁμαρτω λοῦ 
καὶ ἄλλες παρενέργειες, χειρότερες πάν-
τοτε ἀπὸ τὶς προηγούμενες. Εἰσέρχε ται 
«ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ» 
(Ψαλμ. ρη΄ [108] 18). «Διαπερνᾶ ἕως 
καὶ εἰς τὰ κόκκαλα, ἕως καὶ εἰς τοὺς ἐν -
     δοτέρους μυελοὺς τῶν κοκκάλων αὐ -
τοῦ». Τώρα πλέον ἡ ἁμαρτία δὲν μοιά  -
ζει μὲ ἔνδυμα λερωμένο ἢ μὲ νερό, ἀλ  -
  λὰ μὲ λάδι, ποὺ ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ 
νο τί  ζει καὶ νὰ διαποτίζει τὰ ἀντικείμενα 
ποὺ ἔχουν πόρους καὶ νὰ δημιουρ-
γεῖ  μεγά λους λεκέδες. Κι ὅπως τὰ ροῦ-
χα καὶ τὰ ξύλα ποὺ νοτίζουν μὲ λάδι 
λε ρώ νονται τόσο πολὺ ποὺ σχεδὸν ἀ  -
χρη   στεύονται, ἔτσι καὶ ἡ ἁμαρτία λε ρώ-
νει τόσο βαθιὰ τὸ ἐσωτερικό μας ποὺ 
δια περνᾶ ἀκόμη καὶ τοὺς πόρους τῶν 
ὀστῶν μας, φθάνει μέχρι τὸ μεδούλι 
μας. 

Ἑρμηνεύοντας ὁ Μέγας Ἀθανάσιος 
αὐ τὸν τὸν ψαλμικὸ στίχο παρατηρεῖ ὅ -
τι τὸ «ἔλαιον» δηλώνει τὴ μονιμότητα.  
Πράγματι· εἶναι πικρὴ ἐμπειρία νὰ κα-
θαρίζει κανεὶς ἀντικείμενα ποὺ εἶναι νο-
τισμένα μὲ λάδι. Τὰ σαπουνίζει, τὰ ξα -
νασαπουνίζει, καὶ πάλι λερωμένα τοῦ 
φαίνονται! Τὴν ἴδια πικρὴ ἐμπειρία δο-
κιμάζει καὶ ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος, 
ὅταν ἁμαρτάνει. Βλέπει τὸ ἐσωτερικό 
του κατάστικτο καὶ λερωμένο καὶ αἰ-
σθάνεται στενοχώρια καὶ θλίψη.

Δυστυχῶς ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
βα ρύνεται μὲ τόσο πολλὲς παραβάσεις  
τοῦ θείου θελήματος, ποὺ δὲν τολμᾶ 
οὔτε νὰ ἀντικρίσει τὸ βάθος τῆς καρ-
διᾶς του. Ἡ ἁμαρτία τὸν ὁδηγεῖ σὲ τέτοιο 
ἄθλιο κατάντημα ποὺ ντρέπεται νὰ δεῖ 
κατάματα τὸν ἑαυτό του! Ἀφήνει ἐπάνω 
του καὶ μέσα του τόσο ἀνεξίτηλα ση-
μάδια ποὺ δὲν μπορεῖ μὲ τίποτε νὰ τὰ 
κρύψει! Δημιουργεῖ τόσο ἀνεπιθύμητες 
καταστάσεις ποὺ τὸν ταλαιπωροῦν ἀ  -
φάνταστα! Νιώθει σὰν κολασμένος!

Ἡ ἁμαρτία ὅπου εἰσχωρήσει, ἀμαυ-
ρώνει, μολύνει, φθείρει καὶ καταστρέ-
φει.  Τυ  φλώνει τὴν ψυχή, θολώνει τὸν 
νοῦ, μο  λύνει τὴν καρδιά, παραλύει τὴ 
θέλη ση, ὁδηγεῖ στὸν θάνατο καὶ μάλι-
στα στὸν ἀθάνατο θάνατο, ὅπως λέει 
ὁ ἱε ρὸς Χρυσόστομος. Καὶ ἡ χειρότερη 
ἀπ’ ὅλες τὶς παρενέργειές της εἶναι ὅτι 
μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἐμποδίζει 
τὴ σωτηρία μας. 

Γι’ αὐτὸ ἂς ἀποστρεφόμαστε τὴ δυσ-
ώδη ἁμαρτία. Καλύτερα νὰ προλαμβά -
νουμε τὴν ἀσθένεια παρὰ νὰ τὴ θε    ρα-
πεύουμε. Νὰ μάθουμε νὰ πολε μοῦ με 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ κακό, προ τοῦ εἰσχω-
ρήσει στὸ ἐσωτερικό μας καὶ τὸ μολύ-
νει. Διότι ἂν φθάσει μέχρι τὸν μυελὸ 
τῶν ὀστῶν μας καὶ τὸν διαποτίσει, μετὰ 
καὶ ἡ θεραπεία γίνεται δυσκολότερη. 
Ἂν μάλιστα ἀφήσουμε τὴν ἁμαρτία νὰ 
σκληρύνει τὴν καρδιά μας καὶ νὰ τὴν 
κάνει πέτρινη, μετὰ δὲν θὰ ἔχουμε διά-
θεση οὔτε νὰ μετανοήσουμε. 

Πόσο ὑπεροχότερο εἶναι νὰ ζοῦμε 
ζωὴ καθαρότητος καὶ ἁγιασμοῦ! Νὰ ἀν-
θεῖ ἡ ζωή μας μέσα στὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ! Ἑλκύουμε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, 
ὅ    ταν ἐρ γα ζόμαστε τὸ ἀγαθό! Ἀπολαμ-
βάνουμε τι μὴ καὶ εὐλογία! Ἀπολαμ βά-
νουμε τὴν εἰ  ρήνη τοῦ Θεοῦ, «τὸ γλυκὺ 
πρᾶγμα καὶ ὄνομα»!



αὶ σκεφτόμουν νὰ σὲ πάρω ἐγώ, 
Νί κη μου, ἀπάντησε στὸ τηλεφώ-
νημα τῆς φίλης της ἡ Ἐλπίδα.

–Εἶναι κάτι ἐπεῖγον;
–Μοῦ τηλεφώνησε πρὶν λίγα λεπτὰ ἡ 

γνω στή μας Προϊσταμένη ἀπὸ τὸ ΑΧΕΠΑ. 
Τὴν θυμᾶσαι ἀσφαλῶς ἀπὸ τὶς ἐπι σκέ-
ψεις μας ποὺ κάνουμε στὸ Νοσοκομεῖο. 

–Βέβαια! Καὶ δὲν ξεχνῶ πόσο μᾶς ἐξυ-
πηρετεῖ. Λοιπόν, τί σοῦ εἶπε;

–Εὐκαιρεῖς νὰ πᾶμε τὸ ἀπόγευμα;
–Εἶχα προγραμματίσει κάτι ἄλλο, ἀλλὰ 

ἀφοῦ εἶναι γιὰ βοήθεια ἀνθρώπου ποὺ 
ὑποφέρει, ἀλλάζου με τὸ πρόγραμμά μας.

–Πέρασε λοιπὸν κατὰ τὶς τέσσερις τὸ 
ἀπόγευμα ἀπὸ τὸ σπίτι μου νὰ πιοῦμε ἕ  -
ναν καφέ, νὰ σοῦ πῶ, ὅ       λη τὴν ὑπόθεση, 
καὶ πηγαίνουμε μετὰ στὸ Νο σοκομεῖο.

–’Εντάξει.
Στὴν ὥρα της ἡ Νίκη ἔφτασε στὸ σπίτι 

τῆς Ἐλπίδας καὶ πίνοντας τὸν καφέ τους 
ἡ Ἐλπίδα τῆς διηγήθηκε τὸ περιστατικό.

–Στὸ ΑΧΕΠΑ, Νίκη ἀδελφή μου, πῆγε 
πρὶν ἀπὸ τρεῖς μέρες μιὰ ἡλικιωμένη κυ-
ρία κρατώντας ἀπὸ τὸ χέρι της ἕνα ἀγο-
ράκι ὀκτὼ ἐτῶν, τὸν Παναγιωτάκη. Ἦταν 
ἡ για  γιὰ τοῦ παιδιοῦ. Ἡ μάννα του ἔχει πε-
θά νει. Ὁ πατέρας του ξαναπαν τρεύ τηκε 
καὶ ἡ μητρυιὰ δὲν ἤθελε τὸ παιδί. Τὸ πῆρε 
λοι πὸν καὶ τὸ μεγαλώνει ἡ γιαγιά του, ἡ 
μάννα τῆς μάννας του. Ἡ για γιὰ ξενο-
δουλεύει, προσέχει μιὰ γερόντισσα ποὺ 
ἔπαθε «ἀλτσχάιμερ». Προσέχει ὅμως σὰν 
τὰ μάτια της καὶ τὸν Πανα γιωτάκη. Δὲν 
ἔχουν κανέ να συγγενὴ στὴ Θεσσαλονί κη. 
Αὐτὰ τὰ εἶ πε ἡ ἴδια κάποια στιγμὴ στὴν 
Προϊσταμέ νη ποὺ μοῦ τηλεφώνησε. Ἦταν 
καλή, πι στὴ χρι στιανὴ ἡ γιαγιά.

–Λὲς «ἦταν». Δὲν εἶναι τώρα; 
–Ἄκου νὰ δεῖς τὴ συνέχεια. Μιὰ μέρα 

αἰσθάνθηκε ἰσχυροὺς πόνους πρὸς τὸ μέ-
ρος τῆς καρδιᾶς καὶ μὴν ξέροντας τί νὰ 
κά νει κάλεσε ἕνα ταξὶ καὶ πῆρε μαζί της 
καὶ τὸν ἐγγονό, ποὺ δὲν εἶχε ποῦ νὰ τὸν 
ἐμπιστευτεῖ, καὶ πῆγε στὸ ΑΧΕΠΑ. Εὐτυ-
χῶς ἐφημέρευε καὶ ἦταν ἐκεῖ καὶ ἡ γνω-
στή μας Προϊσταμένη.

Ἕνα πονεμένο
παιδάκι ποὺ κλαίει

–Ἄχ! Αὐτὴ ἡ Χρυσαυγή!
–Ναί. Χρυσὸς ἄνθρωπος!
Τὴν ἐξέτασαν λοιπὸν ἀμέσως οἱ γιατροὶ 

τὴ γιαγιὰ καὶ τὴν ἔβαλαν στὴν ἐντατική, 
για τὶ διαπίστωσαν ὅτι ἡ κατάστασή της 
ἦταν πολὺ σοβαρὴ καὶ κρίσιμη. Τὸν Πανα-
γιωτάκη φρόντισε ἡ Προϊστα μένη καὶ τὸν 
ἔβαλε σ’ ἕνα μικρὸ θάλαμο  κοντά της, ἀλ  λ’ 
ἐκεῖνος ἔκλαιγε καὶ ζητοῦ σε τὴ γιαγιά του.

Αὐτὰ μὲ λίγα λόγια μοῦ εἶπε, Νίκη μου, 
ἡ Προϊσταμένη καὶ πιὸ πολὺ μοῦ τόνισε: 
«Σεῖς ποὺ τόσες φορὲς ἐπισκέπτεσθε τὸ 
Νοσοκομεῖο μας, φροντίστε καὶ γιὰ ἕνα 
πονεμένο παιδάκι ποὺ κλαίει. Ἔχασε τὸ 
χάδι τῆς μάννας του, ἔχασε τὴ ζεστασιὰ 
τῆς οἰκογενείας του, κλαίει καὶ ζητάει τώ-
ρα τὸ ἀποκούμπι του, τὴ γιαγιά του!»

–Μὴν καθυστεροῦμε ἄλλο, Ἐλπίδα μου. 
Ἂς ποῦμε δυὸ λόγια προσευχῆς στὸν Κύ-
ριο, τὸν Προστάτη τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν 
χηρῶν, καὶ νὰ βιαστοῦμε.

Σὲ λίγο οἱ δυὸ κυρίες τῆς ἀγάπης, ἀφοῦ 
πέρασαν ἀπὸ ἕνα κατάστημα παιδικῶν 

ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

–Κ
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ρούχων καὶ παιχνιδιῶν, βρέθηκαν στὸ 
Νο σοκομεῖο. Ἡ Προϊσταμένη τοὺς κα-
λωσόρισε μὲ πολὺ χαρούμενη διάθεση.

–Μποροῦσα νὰ ἀπευθυνθῶ σὲ κάποιο  
κρατικὸ Ἵδρυμα, τοὺς εἶπε. Σκέφθηκα  ὅ -
μως ἐσᾶς, ποὺ σᾶς γνωρίζω καὶ ξέρω 
ὅ    τι προσφέρετε τὴν ἀγάπη σας ἀφιλοκερ-
δῶς, ἐπειδὴ εἶστε ἀληθινὲς Χριστιανές.

–Ποῦ εἶναι ὁ Παναγιωτάκης; τὴν διέκο-
ψε ἡ Ἐλπίδα ἀνυπόμονα.

–Θὰ τὸν δεῖτε, θὰ τὸν δεῖτε, ἀπάντησε 
χαρούμενη ἡ Χρυσαυγὴ καὶ τὶς ὁδήγησε 
στὸ μικρὸ δωμάτιο.

–Παναγιωτάκη, κοίτα τί σοῦ ἔφεραν οἱ 
καλὲς κυρίες! Γιὰ σένα ἦλθαν! Σὲ ἀγα-
ποῦν πολύ!

–Δὲν τὶς ξέρω, ἀπάντησε κοφτὰ χωρὶς 
νὰ τὶς κοιτάξει.

–Θὰ τὶς γνωρίσεις. Εἶναι πολὺ καλές, 
σὰν τὴν καλὴ γιαγιά σου.

–Ναί, Παναγιωτάκη, γιὰ σένα ἤλθαμε. 
Μᾶς ἔστειλε ὁ Θεούλης, ποὺ ἀγαπάει ὅλα 
τὰ καλὰ παιδιά.

–Καὶ μένα;
–Καὶ σένα, παιδάκι μου! Μὴν κλαῖς!
Σιγά-σιγὰ ἠρέμησε ὁ μικρὸς καὶ δέχτη κε 

τὶς περιποιήσεις τους. Τὸν ἔπλυναν, τὸν 
ἔντυσαν μὲ καινούργια ροῦ χα, τοῦ ἔδω-
σαν παιχνίδια καὶ γλυ κὰ κι ἄνθισαν χαμό-
γελα στὸ προσωπάκι του.

–῎Ετσι μπράβο σου, Παναγιωτάκη, νὰ 
χαμογελᾶς, τοῦ ’λεγε καὶ τοῦ ξανάλεγε ἡ 
Ἐλπίδα. Ὁ Θεός, εἴπαμε, σὲ ἀγαπάει.

–Ποῦ εἶναι ἡ γιαγιά μου;
–Τὴν φροντίζουν οἱ γιατροί.
–Γιατί; Θὰ πεθάνει; Θὰ μείνω μόνος; 
–Ὄχι, παιδάκι μου. Δὲν θὰ ἀφήσει ὁ κα-

λὸς Θεός. Νὰ κάνεις τὴν προσευχή σου 
νὰ τὴν κάνει καλά.

–Ἐσεῖς ποιὲς εἶστε; 
–Εἴμαστε γνωστὲς τῆς Προϊσταμένης 

ποὺ σὲ ἀγαπάει πολύ. Νὰ τὴν ἀκοῦς καὶ 
μὴ φοβᾶσαι, ὅλα θὰ πᾶνε καλά...

Τὴν ἄλλη μέρα τὸ ἀπόγευμα ἔγινε στὸ 
ἐκκλησάκι τοῦ Νοσοκομείου ἡ Ἀκολου  θία 
τῶν «Χαιρετισμῶν» τῆς Παναγίας καὶ οἱ 
δύο κυρίες φρόντισαν καὶ ἔντυσαν τὸν 
 Πα ναγιωτάκη παπαδάκι, ποὺ κρατώντας 
τὸ θυμιατὸ ἔλαμπε ἀπὸ χαρά.

Ἡ Νίκη καὶ ἡ Ἐλπίδα φρόντισαν ἀκόμη 
καὶ γιὰ τὴ γερόντισσα μὲ τὸ «ἀλτσχάιμερ», 
ὅσο ἦταν ἄρρωστη ἡ γιαγιά, γιὰ νὰ μὴ 
χάσει τὴ δουλειά της. Κι ὅταν βελτιώθη-
κε ἡ ὑγεία τῆς γιαγιᾶς, τὴν ἔβαλε ἡ Προϊ-
σταμένη γιὰ ἕνα διάστημα σ’ ἕνα δίκλινο 
μαζὶ μὲ τὸν ἐγγονό της. Σύντομα ὅμως ἐ  -
πέστρεψαν στὸ σπίτι τους.

Μιὰ νέα ζωὴ ἄρχιζε πλέον γιὰ τοὺς πο-
νεμένους αὐτοὺς ἀνθρώπους. Ἡ Ἐλπίδα 
καὶ ἡ Νίκη τοὺς ἐπισκέπτονταν συχνὰ καὶ 
τοὺς συνέδεσαν μὲ πολύτεκνες χριστια-
νικὲς οἰκογένειες τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ 
ἔβλεπαν τὸν Παναγιωτάκη σὰν παιδί τους. 
Γιαγιὰ καὶ ἐγγονὸς νιώθουν τώρα δίπλα 
τους τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν ἀγάπη ποὺ 
ἐμπνέει ὁ Χριστός.




