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Ἡ Ἑβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 
ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ ἔτος 
787, κατεδίκασε τὴν Εἰκονομαχία, 

ἡ ὁποία ἔγινε αἰτία νὰ χυθοῦν ποταμοὶ 
αἱμάτων ὑπὲρ τῆς Πίστεως, καὶ ὅρισε 
«παραπλησίως πρὸς τὸν τύπον τοῦ τι-
μίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ νὰ ἀνατί-
θενται καὶ αἱ σεπταὶ καὶ ἅγιαι εἰκόνες». 
Παρὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου, συν
εχιζόταν ἡ Εἰκονομαχία λόγῳ ἐπεμβά-
σεων διαφόρων πολιτικῶν προσώπων. 
Ὅταν ὅμως ἀνέλαβε τὸν θρόνο τοῦ 
Βυζαντίου, λόγῳ τοῦ ἀνήλικου διαδό-
χου υἱοῦ της Μιχαήλ, ἡ ἁγία Θεοδώρα, 
πρώτη φροντίδα καὶ ἐπίσημη ἐνέργειά 
της θεώρησε τὸ νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ 
τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου. Αὐτὸ ἔγι-
νε τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς τοῦ ἔτους 843, ὁπό-

τε οἱ ἱερὲς Εἰκόνες μὲ πομπὴ μεγάλη 
ἐπανῆλθαν στοὺς ἱεροὺς Ναούς, ἀπὸ 
ὅπου τὶς εἶχαν ἐξορίσει οἱ ἀσεβεῖς εἰκο-
νομάχοι. Ἔτσι ἔληξε ὁ φρικτὸς σατανο-
κίνητος αὐτὸς πόλεμος, ποὺ ἄφησε πί-
σω του πλῆθος θυμάτων καὶ ἀνέδειξε 
ἀναρίθμητους νέους ἥρωες καὶ Μάρτυ-
ρες τῆς Πίστεως.

Ἡ Κυριακὴ αὐτὴ τῆς ἐπανόδου καὶ 
ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν Εἰκόνων ὀ
νομάσθηκε ἀπὸ τότε «Κυριακὴ τῆς Ὀρ
θοδοξίας», διότι ἦταν καὶ εἶναι μία ἀκό-
μη νίκη τῆς αἱματοβαμμένης Ὀρθοδο-
ξίας. Νίκησε ὁ λαὸς ποὺ ἔμεινε πιστὸς 
στὴν Πίστη τῶν Πατέρων του. Νίκησε ἡ 
ἀλήθεια, ἔστω κι ἂν τὸ ψεῦδος τὸ ὑπο-
στήριζαν βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες. Νίκη-
σαν αὐτοὶ ποὺ εἶχαν σύμμαχό τους τὴν 
Πίστη στὸν παντοδύναμο Θεό, ἡ ὁποία 

Ἡ νίκη τῆς Ἐκκλησίας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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εἶναι ἀήττητο καὶ ἀκαταμάχητο ὅπλο.
Νίκησε ἡ Ἐκκλησία, ποὺ τὴν κυβερ-

νάει ὁ Ἀρχηγός της, ὁ ἀήττητος καὶ παν
τοδύναμος. Αὐτοὶ ποὺ πέταξαν τὶς ἅγιες 
Εἰκόνες Του ἀπὸ τοὺς Ναούς, Ἐκεῖνον 
στὴν οὐσία πολεμοῦσαν, κι ἂς μὴν τὸ 
καταλάβαιναν. Ὁ πρῶτος εἰκονομάχος 
αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Λέων Γ΄ ὁ 
Ἴσαυρος ξεκίνησε τὴν Εἰκονομαχία λέ-
γοντας: «Ὅπως οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Μου-
σουλμάνοι δὲν ἔχουν εἰκόνες, ἔτσι κι 
ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε εἰκόνες». 
Τὸ ἔλεγε αὐτό, διότι δὲν εἶχε νιώσει τὴν 
οὐσία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ νόημα 
τῶν ἱερῶν Εἰκόνων. Δὲν εἶχε καταλάβει 
τί σημαίνει Ἰησοῦς Χριστός. Καὶ ἄνοιξε 
πόλεμο μαζί Του. Τὸ ἀποτέλεσμα; Ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς παραμένει στὸ ἀμετακί-
νητο μεγαλεῖο Του, ἐνῶ ὁ Λέων ὁ Γ΄ λη-
σμονήθηκε. Τὸν θυμόμαστε μόνο κάθε 
φορὰ ποὺ ἔρχεται ἡ ἐπέτειος τῆς ἐξευ-
τελιστικῆς ἥττας του.

Ἐπαληθεύθηκαν ἔτσι αὐτὰ ποὺ ἔλε-
γε 350 καὶ πλέον χρόνια πρὸ τῆς Εἰκο-
νομαχίας ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Τοι-
οῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολε-
μουμένη νικᾷ· ἐπιβουλευομένη περι-
γίνεται (=ἐπικρατεῖ)· ὑβριζομένη λαμ
προτέρα καθίσταται· δέχεται τραύμα-
τα καὶ οὐ καταπίπτει ὑπὸ τῶν ἑλκῶν, 
κλυδωνίζεται ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται· 
χειμάζεται ἀλλὰ ναυάγιον οὐχ ὑπομέ-
νει· παλαίει ἀλλ’ οὐχ ἡττᾶται» (ΕΠΕ 33, 
110). «Πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν 
αὐτῆς», εἶπε ὁ Ἱδρυτής της Θεάνθρω-
πος Κύριος (Ματθ. ις΄ 18). Ὅλες οἱ σκο-
τεινὲς δυνάμεις τοῦ κακοῦ κι ἂν ἐπιτε-
θοῦν ἐναντίον της, δὲν μποροῦν νὰ τὴν 
κατανικήσουν. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ αἰώνιο δίδαγμα τῆς Ἱστο-
ρίας. Πόσοι καὶ πόσοι μέσα στὴ διαδρο
μὴ τῶν αἰώνων ἰσχυροὶ κατὰ κόσμον 
ἐπιχείρησαν νὰ χτυπήσουν μὲ κάθε 
τρόπο τὴν Ἐκκλησία! Καὶ ὅμως αὐτὴ ζεῖ 
καὶ συνεχίζει τὴν πορεία της στὸν κό-

σμο, ἐνῶ οἱ διῶκτες της χάθηκαν ἀπὸ 
τὸ προσκήνιο τῆς Ἱστορίας τοῦ κόσμου. 
Τοὺς βρίσκουμε, μόνο ἂν τοὺς ἀναζητή-
σουμε χωνιασμένους κάπου στὰ ἱστο-
ρικὰ βιβλία.

Ἡ νίκη καὶ ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας μας ἔχει γραφεῖ μὲ τὰ αἵματα καὶ 
τὶς ἐξορίες τῶν πιστῶν της. Τὴν ἐποχὴ 
τῆς Εἰκονομαχίας ἔχουμε ἀγῶνες ἡρω-
ικοὺς τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ ἁγί-
ου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τῆς ἁγίας 
Θεοδώρας τῆς Βασιλίσσης καὶ ἄλλων 
γενναίων ὑπερμάχων τῆς Ὀρθοδοξί-
ας. Μὲ τὴ Χάρι ὅμως τοῦ Θεοῦ τελικῶς 
κατέπεσε ἡ σατανοκίνητη Εἰκονομαχία 
καὶ θριάμβευσε ἡ Ὀρθοδοξία. Τὸ τονί-
ζει ὑπέροχα ἕνας ὕμνος τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας: «Οὐκέτι 
δυσσεβῶν αὐχεῖ τὸ νόθον δόγμα. Θεὸς 
γὰρ Ὀρθοδόξοις, τῇ νεύσει Θεοδώρας, 
ράβδον ἰσχύος δίδωσι». Δὲν καυχᾶται 
ἀλαζονικὰ πλέον ἡ ψευδοδιδασκαλία 
τῶν ἀσεβῶν αἱρετικῶν, διότι ὁ Θεὸς χά-
ρισε στοὺς Ὀρθοδόξους, μὲ τὴν ἐπέμ-
βαση τῆς βασίλισσας Θεοδώρας, ρά-
βδον δυνάμεως, μὲ τὴν ὁποία συνέ-
τριψε τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀσεβεῖς 
ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας.

Γι’ αὐτό, ἀδελφέ μου, ὅποιος κι ἂν 
εἶσαι, ὅσο εἶναι καιρός, συμφιλιώσου 
μὲ τὸν Χριστὸ διὰ μέσου τῆς Ἐκκλησί-
ας Του. Ἄκου τὴ γνώμη τοῦ σοφοῦ ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου: «Λῦσον τὸν πόλε-
μον, ἵνα μὴ καταλύσῃ σου τὴν δύνα-
μιν» (ΕΠΕ 33, 386). Σὲ περιμένει ὅλος 
ἀγάπη. Μὴ ζεῖς μακριά Του στὸ σκοτά-
δι. Ἑνώσου διὰ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων 
τῆς Ἐκκλησίας Του μαζί Του· καὶ μαζὶ μὲ 
τὶς μυριάδες μυριάδων τῶν Ὀρθοδόξων 
σήμερα, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ψά-
λε πρὸς Ἐκεῖνον μὲ ἱερὸ ἐνθουσιασμό: 
«Τὴν ἄχραντον εἰκόνα Σου προσκυ-
νοῦμεν, ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν 
τῶν πταισμάτων ἡμῶν...». Δοκίμασε. 
Θὰ νιώσεις ἀληθινὰ εὐτυχισμένος! 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ»
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα, γιορ-

τάζουμε τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξί-
ας ἐνάν τια σὲ ὅλους τοὺς ἐχθρούς της, 
διῶκτες καὶ αἱρετικούς. Στὸ εὐαγγελικὸ 
ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τὴν ὁμολογία τοῦ 
Ναθαναήλ: «Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θε-
οῦ»· Διδάσκαλε, Ἐσὺ εἶσαι ὁ ἐνανθρω-
πήσας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁμολογία ὅμως 
αὐτὴ εἶναι ὁμολογία ὅλων τῶν Ὀρθοδό-
ξων. Σ᾿ αὐτὴ τὴν ὁμολογία ἔγκειται τὸ με-
γαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂς δοῦμε σήμερα 
πολὺ σύντομα δύο μόνο πτυχὲς τοῦ με-
γαλείου της: ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τὴ μο-
ναδικὴ ἀλήθεια καὶ ὅτι ἡ δύναμή της εἶναι 
ἀκατάλυτη.

1. Κατέχει τὴ μοναδικὴ ἀλήθεια
Ὁ Ναθαναὴλ ἔκανε τὴν ὁμολογία ποὺ 

ἀναφέραμε, ὅταν ὁ Κύριος τοῦ ἀποκά-
λυψε ὅτι τὸν εἶδε νὰ προσεύχεται κάτω 
ἀπὸ τὴ συκιά. Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντη-
σε: «Ἐπειδὴ σοῦ εἶπα αὐτό, πιστεύεις; Θὰ 
δεῖς μεγαλύτερα θαύματα». Δηλαδὴ ὁ Κύ-
ριος ἀποδέχθηκε ὡς ὀρθὴ τὴν ὁμολογία 
τοῦ Ναθαναήλ.

Ἡ ἀλήθεια αὐτή – ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος – 
εἶναι ἡ πιὸ βασικὴ ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης 
Πίστεως. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μάλιστα ἀργό-
τερα εἶπε στοὺς μαθητές Του ὅτι ἐπάνω 

Τ
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ 
᾿Ιη   σοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γα λι
λαί αν· καὶ εὑρίσκει Φί λιπ πον 

καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ 
ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς 
πό λεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει 
Φί    λιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει 
αὐ   τῷ� ὃν ἔγραψε  Μωϋσῆς ἐν τῷ 
νόμῳ καὶ οἱ προφῆται,  εὑρή καμεν, ᾿Ι
ησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ 
Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθανα ήλ· 
ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; 
λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. 
εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμε
νον πρὸς αὐτὸν καὶ λέ γει περὶ αὐτοῦ· 
ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος 
οὐκ ἔστι. λέ  γει αὐτῷ Ναθαναήλ· 
πό θεν με γινώ σκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 
καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον 
φωνῆ σαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν 
σε. ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει 
αὐ τῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ἀ
πεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι 
εἶ πόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συ
κῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. 
καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑ
μῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀ
νε ῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ 
ἀναβαί νοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Α΄ Νηστειῶν)

Τῆς Ὀρθοδοξίας
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σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια θὰ οἰκοδομοῦσε τὴν 
Ἐκκλησία Του (βλ. Ματθ. ιϚ´ 18).

Ἀλλὰ ἴσως προβάλει κάποιος τὴν ἀν
τίρρηση: Τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
δὲν τὴν ὁμολογοῦμε μόνο ἐμεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι. Καὶ οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάν
τες καὶ οἱ ἄλλοι αἱρετικοὶ πιστεύουν στὸν 
ἀληθινὸ Θεό, καὶ σχεδὸν ὅλες οἱ χρι-
στιανικὲς ὁμολογίες ἀποδέχονται ὅτι ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεάνθρω-
πος… Πράγματι, ἔτσι εἶναι. Ὅλοι ὅμως 
αὐτοὶ δὲν φύλαξαν καθαρὴ τὴν ἀλήθεια 
τῆς Πίστεως, ἀλλὰ τὴν ἀνέμειξαν μὲ 
πλά νες καὶ κακοδοξίες, μὲ ἀνθρώπινες 
ἐπινοήσεις. 

Μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατέχει 
τὴν ἀλήθεια ποὺ σώζει, τὴν ἀλήθεια ὁ
λόκληρη, ὅπως ἀκριβῶς τὴν ἀποκάλυ-
ψε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ τὴν κήρυξαν οἱ 
ἅγιοι Ἀπόστολοι. Μόνο ἡ Ὀρθοδοξία εἶ
ναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Δὲν εἴμαστε ἰσχυρογνώμονες οὔτε φα-
νατικοὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ὑποστηρίζον
τας κάτι τέτοιο. Διότι ἡ Πίστη μας δὲν 
εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, ἀλλὰ 
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ διαφύλα-
ξη τῆς ἀλήθειας ἀνόθευτης στὴν Ἐκκλη-
σία, δὲν ὀφείλεται σὲ ἀνθρώπινες προσ
πάθειες, ἀλλὰ στὴν παρουσία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ. Αὐτὸ τὴν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν 
τὴν ἀλήθειαν» καὶ τὴν προφυλάσσει ἀπὸ 
κάθε πλάνη (Ἰω. ιϚ´ 13).

2. Ἔχει ἀκατάλυτη δύναμη
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει δύναμη 

ἀκατάλυτη. Μπορεῖ στὴν ἱστορική της 
πορεία νὰ ταλαιπωρεῖται, νὰ διώκεται, 
ἀλλὰ τελικὰ πάντοτε θριαμβεύει. Διό-
τι εἶναι θεοσύστατη καὶ θεοσυντήρητη. 
Δηλαδὴ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ συν
τηρεῖται ἀπὸ τὸν Θεό. Διότι Κεφαλή της 
εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καὶ αὐτὴ εἶναι 
τὸ Σῶμα Του. Ἢ μᾶλλον ἡ Ἐκκλησία, ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι, ὅπως εἶπε 
ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος, «ὁ Χριστὸς μεθ᾿ 
ἡμῶν παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας».

Γἰ  αὐτὸ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος τονίζει: «Οὐδὲν Ἐκκλησίας δυνα-

τώτερον...». Δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ δυ-
νατὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία… Ἂν πολεμᾶς 
ἄνθρωπο, ἢ θὰ νικήσεις ἢ θὰ νικηθεῖς. 
Ἂν πολεμᾶς ὅμως τὴν Ἐκκλησία, εἶναι 
ἀδύνατο νὰ νικήσεις· διότι ὁ Θεὸς εἶναι 
ὁ πιὸ ἰσχυρὸς ἀπὸ ὅλους… Παῦσε τὸν 
πόλεμο, γιὰ νὰ μὴ διαλύσει τὴ δύναμή 
σου» (PG 52, 429).

Ἡ θαυμαστὴ ὅμως δύναμη τῆς Ὀρθο-
δοξίας δὲν φανερώνεται μόνο στὸ ὅτι 
εἶναι ἀνίκητη ἀπέναντι σὲ κάθε ἐχθρό 
της, ἀλλὰ καὶ στὸ ὅτι μεταμορφώνει τὸν 
κόσμο, ἁγιάζει καὶ σώζει τὸν ἄνθρω-
πο. Κατακτᾶ τὴν καρδιὰ τοῦ διεφθαρ-
μένου ἀνθρώπου χωρὶς νὰ παραβιάζει 
τὴν ἐλευθερία του, τὸν ἁρπάζει ἀπὸ τὴν 
ἐξουσία τοῦ διαβόλου καὶ τὸν ἀναδει-
κνύει ἅγιο, ὁλοφώτεινο παιδὶ τοῦ Θεοῦ, 
κληρονόμο τῆς Βασιλείας Του.

Πάλι ὁ χρυσολόγος ἅγιος Πατὴρ πολὺ 
γλαφυρὰ παρατηρεῖ: Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τὴν Κιβωτὸ τοῦ Νῶε. 
Διότι ἡ Κιβωτὸς ζῶα παρέλαβε καὶ ζῶα 
παρέδωσε· ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία παραλαμ-
βάνει γεράκι – δηλαδὴ ἄνθρωπο ἁρπα-
κτικὸ σὰν γεράκι – καὶ τὸ κάνει περιστέρι· 
παίρνει λύκο καὶ τὸν κάνει πρόβατο (PG 
49, 336337). Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδική, ἡ 
θαυμαστὴ μεταμορφωτικὴ δύναμη τῆς 
Ἐκκλησίας. 

    

Νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, ἰδιαίτερα σή-
μερα, ἀλλὰ καὶ κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας, 
διότι μᾶς ἀξίωσε νὰ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί. Ζοῦμε μέσα στὴν Ἐκκλησία 
Του, μέσα στὸ χῶρο τῆς Χάριτος καὶ τῆς 
Ἀλήθειας, λουσμένοι στὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ. Νὰ προσέχουμε ὅμως νὰ μὴ χά-
σουμε τὸν θησαυρό μας, νὰ μὴν προ-
δώσουμε τὴν Πίστη μας. Νὰ μὴν ἐπη-
ρεαζόμαστε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ 
ὅλες τὶς ἄλλες αἱρέσεις. Συγχρόνως νὰ 
μὴ μᾶς τρομάζουν οἱ δοκιμασίες ποὺ τα-
λαιπωροῦν τὴν Πίστη μας. Ἡ Ὀρθοδοξία 
μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ἀρχηγοῦ της θὰ βγαί-
νει πάντοτε νικήτρια, μέχρι τὴ Δευτέρα 
Παρουσία Του, κατὰ τὴν ὁποία θὰ κορυ-
φωθεῖ ὁ θρίαμβός της καὶ θὰ φανερωθεῖ 
ἡ ἄφθαρτη δόξα της. 



8. Πορεία πρὸς τὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ
Ψαλμὸς ΡΚΑ΄ (121) στίχ. 1-2

ῼΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ † Νικ. Π. Βασιλειάδη

Τὸ ἑβραϊκὸ ἀποδίδει τὸν Ψαλμὸ 
αὐτὸ στὸ Δαβίδ, ἴσως διότι τὸ ὄνο-
μα τοῦ Δαβὶδ ἀναφέρεται στὸν 

5ο στίχο. Ὡστόσο οἱ Ἑβδομήκοντα καὶ 
ἄλλα χειρόγραφα δὲν τὸν ἀποδίδουν 
στὸ Δαβίδ. Ἔχουν ἁπλῶς τὴν ἐπιγραφὴ 
«ᾨδὴ τῶν Ἀναβαθμῶν». Τὸ κλιμακωτὸ 
σχῆμα μὲ τὶς ἀναδιπλώσεις παρατηρεῖ
ται καὶ στὸν Ψαλμὸ αὐτό. Ἔτσι διαβά-
ζουμε: «Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ἱερουσα-
λήμ» – «Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη 
ὡς πόλις...». «Ἐκεῖ ἀνέβησαν αἱ φυλαί, 
φυλαὶ Κυρίου». «Θρόνοι εἰς κρίσιν, θρό-
νοι ἐπὶ οἶκον Δαβίδ». «Τὰ εἰς εἰρήνην... 
καὶ εὐθηνία» – «εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει 
σου καὶ εὐθηνία...».

Ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς δοκιμάζει ἀσυγ
κράτητη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, ὅταν ἄλ
λοι εὐλαβεῖς Ἰουδαῖοι τοῦ ἀνακοινώνουν 
ὅτι «εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα» 
(Ψαλ. ρκα΄ [121] 1)· θὰ μεταβοῦμε μαζὶ 
στὴν ἱερὴ ἀποδημία, θὰ πᾶμε στὸ ναὸ 
τοῦ Κυρίου. Σκιρτᾶ καὶ εὐφραίνεται, διό-
τι θὰ τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία κοινῆς προσ
ευχῆς καὶ κοινῆς λατρείας στὸ ναὸ τοῦ 
Θεοῦ.

Προσευχόμαστε βέβαια καὶ ἀναπέμ
πουμε δεήσεις καὶ ἱκεσίες στὸ Θεὸ στὸ 
σπίτι μας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρκε-
τό. Εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ λατρεία 
τοῦ Θεοῦ στὸν ἱερὸ Ναὸ μαζὶ μὲ τοὺς 
ἀδελφούς μας Χριστιανούς. Δὲν πρέ-
πει ἁπλῶς νὰ συμφωνοῦμε μεταξύ μας 
ὡς πρὸς τὴν πίστη, πρέπει νὰ παρακι-

νοῦμε καὶ νὰ ὠθοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον 
καὶ στὸν κοινὸ ἐκκλησιασμό, στὴν κοινὴ 
λατρεία. Δὲν πρέπει νὰ λέμε: «Πήγαι-
νε στὴν ἐκκλησία, στὴ θεία Λειτουργία, 
ἄναψε καὶ γιὰ μένα ἕνα κερί· ἐγὼ ἔχω 
δουλειά, θὰ κάνω τὴν προσευχή μου 
στὸ σπίτι». Ἀλλὰ νὰ λέμε: «Θὰ πᾶμε καὶ 
σὺ κι ἐγὼ καὶ ὅλοι μας στὸν οἶκο τοῦ Θε-
οῦ, τὸ ναὸ τοῦ Κυρίου». Εἴμαστε συν
ήθως βραδεῖς, ἀπρόθυμοι ὅπως καὶ οἱ 
ἄλλοι, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ παρακινοῦμε 
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο γιὰ τὰ θρησκευτικά μας 
καθήκοντα.

Γράφει ὁ ὅσιος Νικόδημος: «Ὅταν οἱ 
Ἰσραηλῖται εὑρίσκοντο εἰς τὰ Ἱεροσόλυ-
μα», πρὶν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τους στὴ 
Βαβυλώνα, «τόσην ψυχρότητα εἶχον 
εἰς τὰ θεῖα, ὥστε ὅπου οὐδὲ νὰ πλησι-
άσουν ἤθελαν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου 
καὶ νὰ προσευχηθοῦν, ἀλλὰ πηγαίνον
τες εἰς τὰ ὄρη καὶ βουνά, ἐκεῖ ἐθυσία-
ζον εἰς τοὺς δαίμονας· ὅταν δὲ ἐπῆγαν 
σκλάβοι εἰς τὴν Βαβυλῶνα, εὐθὺς ὅπου 
ἐνθύμιζε τινὰς αὐτοὺς περὶ τοῦ ἐν Ἱε-
ρουσαλὴμ ναοῦ, καὶ ὅτι ἔχουσι νὰ ἀνα-
βοῦν εἰς αὐτόν, ἠγάλλοντο ὑπερβαλ
λόν τως καὶ ἔχαιρον»1.

Καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος διδάσκει: 
Ἀπὸ ποῦ ἐπηρεάσθηκαν οἱ Ἰουδαῖοι, 
ὥστε νὰ συμπεριφέρονται μ’ αὐτὸ τὸν 
τρόπο; Ἐξαιτίας τῆς αἰχμαλωσίας ἔγιναν 
καλύτεροι. Ἐκεῖνοι ποὺ τότε δυσφοροῦ
 σαν, καὶ ἀφοῦ ἄφησαν τὸ ναὸ καὶ τὴν ἀ
κρόαση τῶν θείων λόγων, προσέφεραν 
τοὺς ἑαυτούς τους στὰ ὄ ρη, στὶς κοιλά-
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δες, στοὺς λόφους καὶ μὲ πο λὺ μεγάλη 
ἀ σέβεια ἔστησαν ὀρθὴ τὴν ἐπιθυμία ἐ
κείνης τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων, τώρα 
καὶ θερμαίνονται καλῶς μὲ τὴν ὑπόσχε-
ση ὅτι θὰ μεταβοῦν στὸ ναὸ τοῦ Κυρίου, 
καὶ ἀνορθώνονται καὶ στέκουν καὶ εὐχα-
ριστιοῦνται πνευματικά. Ἐπειδὴ κατάν
τησαν σὲ πείνα καὶ δίψα τῆς ἀκροάσε-
ως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τιμωρή-
θηκαν μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, ζητοῦν νὰ 
ἐπανεύρουν μὲ μεγαλύτερη ἐπιθυμία 
ἐκεῖνα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προηγουμένως 
ἀπομακρύνθηκαν2.

Οἱ Ἰουδαῖοι στὴ Βαβυλωνιακὴ αἰχμα-
λωσία στερήθηκαν τὸ ναὸ καὶ τὴ λα-
τρεία σ’ αὐτόν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναφωνοῦν 
θριαμβευτικὰ μὲ ἅγιο ἐνθουσιασμό, μό-
λις τελείωσε τὸ ταξίδι τους, ἡ ἱερὴ ἀπο-
δημία τους καὶ πάτησαν τὰ κουρασμένα 
πόδια τους στὴν ἁγία πόλη: «ἑστῶτες 
ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, 
Ἱερουσαλήμ» (Ψαλ. ρκα΄ [121] 2)· τὸ τα-
ξίδι μας τελείωσε καὶ τὰ πόδια μας ἤδη 
στέκονται στὶς αὐλές σου, Ἱερουσαλήμ.

Εἶδες ὑπερβολὴ χαρᾶς; ἀναφωνεῖ ὁ 
ἱερὸς Χρυσόστομος. Ἐπειδὴ ἀπολάμ-
βαναν αὐτὰ τὰ πράγματα, χαίρονταν 
καὶ μὲ αὐτὰ τὰ λόγια, γἰ  αὐτὸ σφικταγ
καλιάζουν μὲ μεγάλο πόθο τὸν οἶκο τῆς 
προσευχῆς καὶ τὴν πόλη. Ἔτσι συνη 
θίζει νὰ κάνει πάντοτε ὁ Θεός. Διότι 
ὅταν ἔχουμε τὰ ἀγαθὰ καὶ δὲν μᾶς κά-
νουν ἐντύπωση, τότε τὰ ἀπομακρύνει 
ἀπὸ τὰ χέρια μας, ὥστε ἐκεῖνο ποὺ δὲν 
πέτυχε ἡ ἀπόλαυσή τους νὰ τὸ κάνει ἡ 
στέρησή τους3.

Ὅταν ἀκούει κανεὶς τὸν Ψαλμωδὸ νὰ 
λέει: «ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν 
ταῖς αὐλαῖς σου, Ἱερουσαλήμ», εἶναι 
σὰν νὰ βλέπει τοὺς κατάκοπους ἀπὸ 
τὴν ὁδοιπορία εὐσεβεῖς Ἰουδαίους νὰ 
στέκονται στὴν εἴσοδο τῆς Ἱερουσαλὴμ 
μὲ τὰ πόδια καρφωμένα στὴν ἱερὴ γῆ 
καὶ νὰ στρέφουν τὰ βλέμματά τους δε-
ξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἐκστατικοὶ καὶ βουβοί, 
ἀπορροφημένοι ἀπὸ τὸ ὑπέροχο θέ-
αμα. Διότι οἱ αὐλὲς δὲν εἶναι παρὰ οἱ 

πύλες καὶ οἱ εἴσοδοι τῆς ἁγίας πόλεως.
Γέμισε λοιπὸν ὁ Ψαλμωδὸς ἀπὸ χα 

ρά, ὅταν τοῦ εἶπαν· «θὰ πᾶμε στὸ ναὸ 
τοῦ Κυρίου». Καὶ ἐμεῖς, διδάσκει ὁ ἱε
ρὸς Νικόδημος, πρέπει νὰ εὐφραινό
μαστε καὶ νὰ γεμίζουμε ἀπὸ πνευμα-
τικὴ χαρά, ὅταν μᾶς προσκαλοῦν στὴν 
ἐκκλησία, καὶ νὰ τρέχουμε καὶ νὰ πη-
γαίνουμε στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ. Διότι μάν-
δρα εἶναι ἀληθῶς ἡ ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ οὐρανὸς καὶ περιβόλι καὶ 
παν  ηγύρι, ὅπως βεβαιώνει ὁ χρυσο-
λόγος Πατήρ: «Μένε εἰς τὴν ἐκκλησί-
αν καὶ οὐ προδίδοσαι ἀπὸ τῆς ἐκκλη-
σίας· ἐὰν δὲ φύγῃς ἀπὸ ἐκκλησίας, οὐκ 
αἰτία ἡ ἐκκλησία»· διότι ἂν εἶσαι μέσα 
στὴν ἐκκλησία, δὲν μπαίνει ὁ λύκος· ἂν 
βγεῖς, θὰ γίνεις θύμα του. Δὲν ὑπάρ-
χει τίποτε ἴσο πρὸς τὴν ἐκκλησία. Καν
εὶς δὲν εἶναι τόσο ὡραῖος παράδεισος 
ὅπως ἡ συνάθροισή μας στὴν ἐκκλη-
σία. Εἶναι πανηγύρι πνευματικὸ ἡ ἐκ
κλησία τοῦ Θεοῦ. Καὶ συμπληρώνει ὁ 
ὅσιος Νικόδημος: Πηγαίνοντας στὴν 
ἐκ κλησία ἔχεις νὰ ἀπολαύσεις τὰ θεῖα 
Μυστήρια τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος 
τοῦ Κυρίου. Θὰ ἀκούσεις περὶ θείων 
δογμάτων, θείων ἐντολῶν, περὶ λόγου 
Θεοῦ καὶ οὐρανίου διδασκαλίας. Ἐκεῖ 
θὰ ἁγιάσεις τὶς αἰσθήσεις τοῦ σώμα-
τος καὶ τῆς ψυχῆς σου. Ἐκεῖ θὰ ἰατρευ-
θεῖς μὲ τὸ λάδι τῶν ἁγίων καν τηλιῶν. 
Ἐὰν συχνάζεις στὸν ἐπί γειο ναὸ τοῦ 
Θεοῦ καὶ Τὸν λατρεύεις μὲ ἅ γιο φόβο 
καὶ εὐλάβεια, ὁ Θεὸς θὰ σὲ κάνει στύλο 
στὸν οὐράνιο Ναό Του, καὶ πλέον ἀπὸ 
ἐκεῖ δὲν θὰ βγεῖς στοὺς αἰῶ νες4!

1. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Νέα Κλῖμαξ, ἐκδ. 
Σωτ. Ν. Σχοινᾶ, ἐν Βόλῳ 1956, σελ. 211212.

2. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ψαλ. ρκα΄ [121], PG 
55, 347.

3. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅ.π., PG 55, 347348.
4. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ὅ.π., σελ. 213
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Π ροσευχόμαστε συχνὰ μέσα στὴν 
κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς μὲ τὴ σύντο-

μη, ἀλλὰ τόσο περιεκτικὴ προσευχὴ 
τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου: «Κύριε καὶ 
Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, 
περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας 
μή μοι δῷς». Παρακαλεῖ ὁ Ὅσιος τὸν 
ἅγιο Θεὸ νὰ μὴν τοῦ δώσει πνεῦμα καὶ 
φρόνημα αὐτῶν τῶν παθῶν: τῆς ἀργί-
ας, τῆς φιλαρχίας, τῆς ἀργολογίας καὶ 
τῆς περιέργειας.

Θὰ σταθοῦμε γιὰ λίγο σ᾿ αὐτὸ τὸ τε-
λευταῖο πάθος, τὴν περιέργεια. Τί ση-
μαίνει; Γιατί ὁ Ὅσιος τὸ συμπεριλαμ-
βάνει στὴ θερμή του προσευχή; Εἶναι 
τόσο βασικό, ὥστε νὰ ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερη 
προσοχή; Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ 
τὴ σειρά...

Ἡ πνευματικὴ ἀσθένεια τῆς περιέρ-
γειας ἐκτρέπει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν 
ὁδηγεῖ στὸ νὰ 

ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ 
«παρόντος αἰῶνος, τοῦ ἀπατεῶνος», 
νὰ ἀσχολεῖται μὲ πρόσωπα καὶ κατα-
στάσεις, ἐκτὸς ἀσφαλῶς ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
του. Πληροφορεῖται γιὰ ὑποθέσεις ποὺ 
δὲν τὸν ἀφοροῦν. Ἐπίσης φιλοπερίεργη 
διάθεση εἶναι ἡ συν εχὴς καὶ ἀγωνιώδης 
ἐνασχόληση μέχρι λεπτομερειῶν μὲ γε-
γονότα ποὺ συμβαίνουν τριγύρω στὸν 
κόσμο: πολιτικά, οἰκονομικά, κλοπές, 
ἐγ κλήματα, περιστατικὰ ποικίλα, στιγμι
ότυπα ἀπὸ τὴ ζωὴ δημοσίων προσώ-
πων κ.ἄ. Γνωρίζοντας ἑπομένως καλὰ 
τὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως ὁ 
ὅσιος Ἐφραὶμ δέεται πρὸς τὸν Κύριο, 
νὰ μὴν ἐπιτρέψει νὰ κυριευθεῖ ἀπὸ τὸ 
τόσο ἀπατηλὸ αὐτὸ πάθος. 

Πόσες φορὲς δὲν τὸ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς 
διαπιστώσει! Ἔχουμε συναντήσει ἀν
θρώπους, ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα περίερ-
γοι. Περπατᾶς στὸ δρόμο καὶ σὲ παρα-
τηροῦν «ἀπ᾿ τὴν 

«Πνεῦμα περιεργείας»
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κορφὴ ὣς τὰ νύχια». Ἐξετάζουν τὰ πάν
τα... Τί φοράει ὁ ἄλλος, τί κάνει, ποῦ πά-
ει, γιατί πηγαίνει ἀπό κ̓εῖ, γιὰ ποιὸν λό-
γο μίλησε σ᾿ ἐκεῖνο τὸν ἄνθρωπο, γιατί 
κοντοστάθηκε σ᾿ αὐτὸ τὸ κατάστημα... 
Ὁ κατάλογος τῶν ἀποριῶν εἶναι ἀρκετὰ 
μακρύς. Θέλουν νὰ πάρουν ἀπαντή-
σεις σὲ ὅλα. Καὶ τὶς περισσότερες φορὲς 
μὲ τρόπο ἀδιάκριτο. Ἐπιβεβαιώνεται τό-
τε ὁ λόγος τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ποὺ 
ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ περιέργεια εἶναι πά-
θος χωρὶς ὅρια: «Οἱ πολυπράγμονες 
καὶ περίεργοι, ὅσα ἂν μάθωσιν, οὐχ 
ἵστανται· πάθος γάρ ἐστι, καὶ ὅρον οὐκ 
ἔχει» (PG 62, 471). Ὅσα κι ἂν μάθουν 
οἱ φιλοπερίεργοι ἄνθρωποι, δὲν σταμα-
τοῦν. Συνεχίζουν ἀπτόητοι.  

Πόσο πρέπει ὅλοι μας τελικὰ νὰ προσ
  έχουμε. «Νὰ μνημονεύουμε τὸ πα ρά
δειγμα τῆς γυναικὸς τοῦ Λώτ», ἡ ὁποία 
παρὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ περι-
έργεια γιὰ τὸ τί θὰ ἀπογινόταν τὸ σπιτι-
κό της στὰ Σόδομα, γύρισε νὰ κοιτάξει 
καὶ ἔμεινε «στήλη ἅλατος». Ἂς μὴν ξε-
χνοῦμε ὅτι ἡ ἔνοχη περιέργεια τοῦ βασι-
λιᾶ Δαβὶδ τὸν ὁδήγησε στὸ διπλό του 
ἁμάρτημα, γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ μετανοοῦσε 
συνεχῶς κατόπιν. Ἀλλὰ καὶ ἡ πρώτη 
πτώση τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἁμαρτία ξε-
κίνησε ἀπὸ φιλοπερίεργη διάθεση, ὅ
ταν ἡ Εὔα δελεάσθηκε ἀπὸ τὸν ἀπαγο-
ρευμένο καρπό.

Ἴσως κι ἐμᾶς νὰ μᾶς ἔριξε ἡ περιέργεια 
στὴν παράβαση τοῦ θελήματος τοῦ Θε-
οῦ, μὲ ὀδυνηρὲς συνέπειες. Εἶναι πολὺ 
εὔκολο, ἰδιαίτερα στὴν ἐποχή μας, μὲ τὰ 
πολλαπλὰ ἐρεθίσματα ποὺ μᾶς κατα-
κλύζουν καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, 
μὲ τὸ διαδίκτυο, τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ μέ-
σα καὶ τὴν πληθώρα τῶν ἐντύπων, νὰ 
παρασυρθοῦμε στὴν ἔνοχη περιέργεια. 

Πολὺ περισσότερο οἱ νέοι μας, καθὼς 
βρίσκονται σὲ εὐάλωτη ἡλικία. 

Πρέπει νὰ συναισθανθοῦμε πόσο ἐ
πιζήμια εἶναι ἡ περιέργεια. Ἀποτελεῖ πα
 ρακλάδι τοῦ πολυκέφαλου θηρίου ποὺ 
ὀνομάζεται ἐγωισμός. Μολύνει ἡ περι-
έργεια ὅποιον ὑποκύπτει στὸν πειρα-
σμό της ἄμεσα καὶ γρήγορα. Δια φθείρει 
τὰ αἰσθητήρια ὄργανά μας˙ τὸ νοῦ, τὴ 
γλώσσα, τοὺς ὀφθαλμούς, ὅλη μας τὴν 
ὕπαρξη. Ἀφήνει τὰ σκοτεινά της στίγμα-
τα στὸν πυρήνα τῶν ψυχῶν μας. Ἀπαι-
τεῖται γἰ  αὐτὸ ἄμεση ἀντιμετώπιση. 

Πῶς πρέπει λοιπὸν νὰ τὴν ἀντιμετω-
πίσουμε;

Πρωτίστως νὰ κόψουμε τὶς ἀφορμὲς 
ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σ’ αὐτήν. Ἂς μὴ θέ-
λουμε νὰ μαθαίνουμε τὰ πάντα. Ἂς χά-
σουμε κάτι ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια, τὰ γεγο-
νότα καὶ τὶς εἰδήσεις τῆς γειτονιᾶς μας, 
τῶν συγγενικῶν μας σπιτιῶν, τῆς ζωῆς 
τῶν ἄλλων. Μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ 
ἐγκρατευόμαστε, νὰ κάνουμε ἄσκηση 
γιὰ νὰ πολεμήσουμε τὴν ἐφάμαρτη πε-
ριέργεια.  Ἂν ἀσχολούμαστε μὲ τὴν καλ-
λιέργεια τῆς ψυχῆς μας καὶ φροντίζουμε 
τὴ μετάνοιά μας, δὲν θὰ προλαβαίνουμε 
ν᾿ ἀσχοληθοῦμε μὲ τοὺς ἄλλους. Ἔχου-
με τόσες ὑποθέσεις καὶ προβλήματα˙ 
ἂν ἀγωνιζόμαστε νὰ πολεμοῦμε τὰ δικά 
μας πάθη, δὲν θὰ μᾶς περισσεύει χρό-
νος γιὰ ἄλλα. Ἂς ἔχουμε «καλὴ περιέρ-
γεια»: δίψα γιὰ γνώση, γιὰ μάθηση. Ἢ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάγκη, τὸν πόνο 
ἢ τὴ χαρὰ τοῦ συνανθρώπου μας. Ἂς 
μετατραπεῖ ἡ περιέργεια σὲ προσευχή, 
ὅταν μαθαίνουμε διάφορα νέα ἢ παρα-
τηροῦμε ἀδυναμίες, δυσκολίες καὶ προ-
βλήματα τῶν ἄλλων. Ἂς εἴμαστε ἐργα-
ζόμενοι πνευματικά, ὄχι «περιεργαζό-
μενοι»!



«Ὁ 
Θεός, ἱλάσθητί μοι», φωνάζει 
ἱκετευτικὰ μέσα στὰ βάθη τῆς 
καρδιᾶς του ὁ ἁμαρτωλὸς Τε-

λώνης. «Ἥμαρτον, πάτερ!», ψελλίζει κι 
ὁ ἄσωτος υἱός, ὅταν ἐπιτέλους ἐπιστρέ-
φει στὸ σπίτι τοῦ πατέρα. «Τῆς μετα-
νοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα...», 
παρακαλεῖ κι ὁ κάθε πιστὸς ποὺ βιώνει 
τὸ ἀδιέξοδο τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναζητᾶ 
τὴ σωτήρια πύλη τῆς μετανοίας. Ποιὰ 
ψυχὴ μπορεῖ νὰ μείνει ἀσυγκίνητη σ’ 
αὐτὲς τὶς ἔντονες προτροπὲς μετανοί-
ας;... 

Μὲ αὐτὲς τὶς συγκλονιστικὲς παραινέ-
σεις ξεκινᾶ τὸ Τριώδιο, ἡ πλέον κατα-
νυκτικὴ περίοδος τοῦ ἔτους, κατὰ τὴν 
ὁποία ἡ Ἐκκλησία διαρκῶς μᾶς καλεῖ 
σὲ βαθύτερη μετάνοια, περισσότερη 
προσευχὴ καὶ ἐντονότερο πνευματικὸ 
ἀγώνα. 

Τί εἶναι ὅμως τὸ Τριώδιο;... Εἶναι ἡ  πε-
ρίοδος ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ 
Τελώνου καὶ Φαρισαίου, συνεχίζεται μὲ 
τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ καταλή-
γει στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα φτάνον τας 
μέχρι καὶ τὸ Μέγα Σάββατο. «Τριώδιο» 
ὀνομάζεται καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο 
ποὺ περιλαμβάνει τοὺς ὕμνους καὶ τὰ 
ἀναγνώσματα ὅλης αὐτῆς τῆς περιό-
δου. Ἡ ὀνομασία του ὀφείλεται στὸ γε-
γονὸς ὅτι χρησιμοποιεῖ κατὰ κύριο λό-
γο συλλογὲς ὕμνων («Κανόνες») ποὺ 
ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρεῖς ὠδές. Βέβαια 

δὲν περιέχει μόνο τριώδιους ἀλλὰ καὶ 
ὁλόκληρους Κανόνες (οἱ ὁποῖοι ἀποτε-
λοῦνται ἀπὸ ἐννέα ὠδές)· ὡστόσο φαί-
νεται ὅτι πῆρε τὸ ὄνομα ἀπὸ τὴν πλειο-
νότητα τῶν Κανόνων. 

Οἱ ὕμνοι τοῦ Τριωδίου δὲν γράφτη-
καν ἀπὸ ἕναν ποιητὴ καὶ σὲ συγκεκρι-
μένη ἐποχή. Ἀπὸ τὸν 5ο ὥς τὸν 15ο 
αἰώνα πολλοὶ συνέθεσαν ὕμνους ποὺ 
περιέχονται στὸ Τριώδιο. Οἱ πιὸ γνω-
στοὶ εἶναι: ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ 
συγγραφέας τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ὁ 
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ἅγιος 
Κοσμᾶς, Ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ, καὶ οἱ 
Στουδίτες μοναχοὶ Θεόδωρος καὶ Ἰω-
σήφ. Τὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι ὅτι παρὰ τὴν 
ποικιλία τῶν ἐποχῶν, τῶν ποιητῶν καί 
τῶν ἐπὶ μέρους θεμάτων του, τὸ Τριώ-
διο παρουσιάζει ἐντυπωσιακὴ ἁρμονία 
καὶ συνέχεται ἀπὸ μία κεντρικὴ ἔννοια, 
τὴ μετάνοια, ὡς προετοιμασία γιὰ τὴ 
συμμετοχὴ στὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ. 

Ὅταν μελετᾶ κανεὶς τὸ Τριώδιο, μέ-
νει ἔκπληκτος ἀπὸ τὸ βάθος τῶν νοη-
μάτων καὶ τὸ ὕψος τῶν θείων ἀληθειῶν 
ποὺ περιέχει. Στὴν οὐσία τὸ λειτουργικὸ 
αὐτὸ βιβλίο περιλαμβάνει συνοπτικὰ 
τὴ δογματικὴ καὶ ἠθικὴ διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας μας.  

Ἀξιοθαύμαστη εἶναι καὶ ἡ ποιητικὴ 
ἔκφραση τῶν ὕμνων του. Στὸ Τριώδιο 
συναντᾶ κανείς: 

Ὁ θησαυρὸς τοῦ Τριωδίου
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Πάθους τοῦ Κυρίου. 
Βέβαια, οἱ ὕμνοι τοῦ Τριωδίου δὲν 

εἶναι ἁπλῶς ὡραῖα ποιήματα, ἀλλὰ βιω-
ματικὰ ἔργα ποὺ μεταγγίζουν τὴν ἁγιο-
πνευματικὴ Χάρι καὶ τὸν ἱερὸ ἐνθουσι-
ασμὸ τῶν ἱερῶν Ὑμνογράφων, καὶ γι’ 
αὐτὸ μιλοῦν στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν. 
Ἄλλωστε τὸ κυριότερο δὲν εἶναι τὰ 
ποιητικὰ σχήματα ἀλλὰ τὸ περιεχόμε-
νο τῶν ὕμνων, τὸ ὁποῖο  προσφέρει 
ὑψηλὴ διδασκαλία τῶν δογμάτων καὶ 
τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας. Μελετώντας 
τοὺς ὕμνους τοῦ Τριωδίου μᾶς δίνεται 
ἡ εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ μυστή-
ριο τῆς θείας Οἰκονομίας μέσα ἀπὸ ὅλα 
τὰ στάδια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας: 
τὴν παραδεισιακὴ ζωή, τὴν πτώση τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀπολύ-
τρωση. Ἔτσι τὸ Τριώδιο μᾶς μεταδίδει 
τὴν ὀρθὴ φιλοσοφία τῆς ζωῆς, μᾶς πα-
ρακινεῖ στὸν πνευματικὸ ἀγώνα, προ-
βάλλει πρότυπα μετανοίας καὶ ἀρετῆς 
καὶ μᾶς προετοιμάζει στὴν πορεία πρὸς 
τὸ Πάσχα.

Εἶναι θησαυρὸς τὸ Τριώδιο. Θησαυ
ρὸς ποὺ ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ 
σὲ κάθε πιστὸ Χριστιανό! Καὶ τί κρίμα, 
νὰ ἔχουμε μερίδιο σ’ αὐτὸ τὸν πλοῦτο 
καὶ νὰ μὴν τὸ ἀξιοποιοῦμε!... Ἂς ἀνοίξου-
με λοιπὸν αὐτὸ τὸν μοναδικὸ θησαυρὸ 
γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν πλοῦτο του. 
Ἂς συμμετέχουμε πιὸ τακτικὰ στὶς ἱερὲς 
Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ μά-
λιστα σ᾿ αὐτὲς ποὺ μόνο αὐτὴ τὴν πε-
ρίοδο τελοῦνται, ὅπως: Κατανυκτικοὶ 
Ἑσπερινοί, Μέγα Ἀπόδειπνο, Χαιρετι-
σμοί, Μέγας Κανών. Ἂς προσευχόμα-
στε μὲ τοὺς ὕμνους τοῦ Τριωδίου, γιὰ 
νὰ ἐμπνευσθοῦμε ἀπὸ τὸ πνεῦμα του. 
Πνεῦμα συντριβῆς καὶ μετανοίας, ποὺ 
μᾶς κατευθύνει στήν ὁδό τῆς σωτηρίας, 
ὅπως ψάλλουμε στὸ γνωστὸ τροπάριο 
τοῦ Ὄρθρου: «Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν 
μοι τρίβους, Θεοτόκε...». 

 Ζωηρὲς περιγραφές, ὅπως ὁ θρῆνος 
τοῦ Ἀδὰμ ὅταν ἐξορίστηκε ἀπὸ τὸν Πα-
ράδεισο: «Ἐκάθισεν Ἀδάμ, ἀπέναντι 
τοῦ Παραδείσου, καὶ τὴν ἰδίαν γύμνωσιν 
θρηνῶν ὠδύρετο» (Δοξαστικὸ Ἑσπερι-
νοῦ Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς),

 ὡραῖες παρομοιώσεις, ὅπως αὐτὴν 
ποὺ ψάλλεται στὴν ἀρχὴ τῆς Σαρακο
στῆς: «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳ
κται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε», 
 ἐπιτυχεῖς ἐπαναλήψεις ποὺ παρα-

κινοῦν ἔντονα τὴν ψυχὴ σὲ μετάνοια, 
ὅπως τὸ γνωστὸ Κοντάκιο τοῦ Μ. Κα-
νόνος: «Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα τί 
καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει...»,
 θαυμάσιες ἐναλλαγὲς ἤχων καὶ εἱρ

μῶν ἀνάλογα μὲ τὴν ἡμέρα. Οἱ ὕμνοι 
του εἶναι ἄλλοτε κατανυκτικοί (π.χ. «Κύ-
ριε τῶν δυνάμεων, μεθ’ ἡμῶν γενοῦ...», 
«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου...») 
κι ἄλλοτε πανηγυρικοί, ὅπως π.χ. τὴν 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας: «Σκιρτήσατε, 
κροτήσατε, μετ᾿ εὐφροσύνης ᾄσατε...».

Ἐντυπωσιακὴ εἶναι καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῆς 
μουσικῆς ἐπενδύσεως τῶν τροπαρίων, 
ὥστε νὰ προετοιμάζουν ἀνάλογα τὸν 
πιστό, ὅπως π.χ. συμβαίνει στὸν Κα-
νόνα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ποὺ 
ψάλλεται στὸ ἴδιο μέλος μὲ τὸν Ἀναστά-
σιμο Κανόνα («Ἀναστάσεως ἡμέρα»: 
«Πανηγύρεως ἡμέρα, τῇ Ἐγέρσει Χρι-
στοῦ, θάνατος φροῦδος ὤφθη, ζωῆς 
ἀνέτειλεν αὐγή· ὁ Ἀδὰμ ἐξαναστάς, χο-
ρεύει χαρᾷ...»). Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ 
πιστὸς ποὺ βρίσκεται στὸ μέσο τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, συνεχίζει τὸν 
ἀγώνα μὲ ἔντονη τὴν προσδοκία καὶ τὴν 
ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως. 

Στὸ Τριώδιο περιλαμβάνονται ἐπί-
σης καὶ τὰ πλέον γνωστὰ ἀριστουργή-
ματα, ὅπως ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος καὶ ἡ 
ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖ ἀπαράμιλλη ποιητικὴ 
δημιουργία καὶ κορυφαία ἔκφραση τοῦ 



ἡ φωνὴ
τῶν πατέρων

ἡ φωνὴ
τῶν πατέρων

 Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

«Ὁλίγα μὲν τὰ εἰρημένα, γλυκεῖα δὲ 
τοῦ μέλιτος ἡ πηγή, μέλιτος κόρον οὐκ 
ἔχοντος. Τοῦτο μὲν γὰρ τὸ αἰσθητὸν μέλι 
ἐν τῇ γλώττῃ καταλύει τὴν ἡδονήν, καὶ 
εἰς φθορὰν χωρεῖ· τὸ δὲ τῆς διδασκαλίας 
μέλι ἐγκεύθεται τῷ συνειδότι, διηνεκῆ τὴν 
εὐφροσύνην παρασχόν, καὶ πρὸς ἀφθαρ-
σίαν ἡμᾶς χειρ αγωγοῦν. Καὶ τὸ μὲν ἀπὸ 
βοτανῶν συντίθεται, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν θείων 
Γραφῶν ὑφαίνεται».

(Εἰς τὴν προφητικὴν ρῆσιν· «Ἐγὼ Κύριος ὁ 
Θεὸς ἐποίησα φῶς καὶ σκότος...»,  

PG 56, 141)

Λίγα εἶναι τὰ πνευματικὰ λόγια ποὺ 
εἰπώθηκαν, ἀλλ᾿ εἶναι γλυκιὰ ἡ πηγὴ 
τοῦ μέλιτος τῆς διδασκαλίας τοῦ θείου 
λόγου καὶ δὲν σοῦ δημιουργεῖ τὸ αἴσθη-
μα τοῦ κορεσμοῦ, ὅπως τὸ ὑλικὸ μέλι. 
Διότι αὐτὸ μὲν τὸ ὑλικὸ μέλι μόνο στὴ 
γλώσσα χαρίζει εὐχαρίστηση, καὶ μετὰ 
χάνεται. Τὸ μέλι ὅμως τῆς διδασκαλίας 
τοῦ θείου λόγου φυλάσσεται μέσα στὴ 
συνείδηση, χαρίζει διαρκὴ χαρὰ καὶ 
μᾶς κατευθύνει πρὸς τὴν ἀθανασία. Τὸ 
μὲν ὑλικὸ μέλι ἀπὸ τοὺς λειμῶνες καὶ 
τὰ ἄνθη τῶν φυτῶν παράγεται, τὸ δὲ 
πνευματικὸ μέλι ἀπὸ τὶς θεῖες Γραφὲς 
δημιουργεῖται.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
γλυκαίνει τὶς ψυχὲς

www.osotir.gr/shop

Βιβλία γιὰ κοινωνικὰ θέματα, 
σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς

τοῦ Εὐαγγελίου

• ΚΡΙΣΗ: Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο 3 �
✼ ✼ ✼

Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου
• ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΔΩΛΑ; 3 �
• ΜΕΛΙ ἢ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ; (Ἡ γλώσσα μας) 3,50 � 

✼ ✼ ✼
Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
• ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5 �
• ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 �

✼ ✼ ✼
Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη
• ΔΙΑΤΙ ΖΩΜΕΝ; 2 �

✼ ✼ ✼
Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη
• Ο ΘΥΜΟΣ (πάθος καὶ προτέρημα) 3 �
• ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ (ἡ ἀσθένεια τῆς καρδιᾶς) 2,50 � 

✼ ✼ ✼
Ἀρχιμ. Γρηγορίου Π. Χαραλαμπίδη
•  ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

(Ζήλεια καὶ φθόνος) 3,50 �
•  Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ  

μονοπάτι γιὰ τὸν Παράδεισο 3,50 � 
✼ ✼ ✼

Ἀρχιμ. Γενναδίου Κ. Κουτσοπούλου
•  ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ: 

Γιατί λέμε ὄχι στὴν καύση τῶν νεκρῶν 1 � 
✼ ✼ ✼

Ἀναστασίου Π. Μιχαλακοπούλου
• «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ; ΜΑ ΠΟΥ;» 5 � 

✼ ✼ ✼
Ἀβραὰμ Μ. Κοκάλη
• ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 2 �
•  Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ 1 �

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 4 Φεβρουαρί-
ου ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου συνέπεσε μὲ τὴ 
δύση τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ἀδελφοῦ τῆς 
Ἀδελφότητός μας Νικολάου Μαχαίρα.

Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος ὑπῆρξε γό-
νος τῆς εὐάνδρου Ἠπείρου. Γεννήθηκε 
στὴν Ἀρίστη Ζαγορίου τὸ ἔτος 1943 μέ-
σα στοὺς κόλπους παραδοσιακῆς οἰκο-
γένειας καὶ μάλιστα ἀπὸ εὐλαβέστατη 
μητέρα, ἡ ὁποία τοῦ μετάγγισε τὴν πα-
τροπαράδοτη εὐσέβεια. Ὡς μαθητὴς τοῦ 
ἑξαταξίου γυμνασίου φοίτησε στὴν Κόνι-
τσα, ὅπου παράλληλα παρακολουθοῦσε 
τὰ μαθήματα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατη-
χητικοῦ σχολείου. Ἐκεῖ εἶχε τὴν εὐλογία 
νὰ συνδεθεῖ πνευματικὰ μὲ τὸν τότε ἱερο-
κήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊ
νουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
ἀρχιμανδρίτη π. Θεόδωρο Μπεράτη, μέ-
λος τότε καὶ ἀργότερα προϊστάμενο τῆς 
Ἀδελφότητός μας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς θη-
τείας του γνώρισε ἀδελφοὺς τῆς Ἀδελ-
φότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» καὶ συν
εδέθη πνευματικὰ μὲ τοὺς «Χριστιανι-
κοὺς Ὁμίλους Ἐργαζομένων Νέων» 
(ΧΟΕΝ), τομέα τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδό-
ξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας 
Βασίλειος» στὴν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε πλέ-
ον ἐγκατασταθεῖ. Καὶ ἐνῶ ἐργαζόταν βιο-
ποριστικὰ σὲ ἐκδοτικὸ οἶκο ποὺ ἀνῆκε σὲ 
κάποιο θεῖο του, ζήτησε νὰ προσληφθεῖ 
στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἀθηνῶν τῆς Ἀδελφό-
τητός μας. Ἤδη εἶχε ἐπανασυνδεθεῖ μὲ 
τὸν πνευματικό του π. Θεόδωρο, μέσῳ 
τοῦ ὁποίου τελικῶς ζήτησε νὰ εἰσέλθει 

στὸ κοινόβιο τῆς Ἀδελφότητος μὲ σκοπὸ 
τὴν ἰσόβια ἀφιέρωσή του στὰ ἔργα τῆς 
Ἱεραποστολῆς. Ἡ εὐλαβὴς αὐτὴ ἐπιθυμία 
τῆς ψυχῆς του πραγματοποιήθηκε στὴν 
ἀρχὴ τοῦ ἔτους 1973.

Ὁ Νικόλαος ἦταν ἄνθρωπος ἐσω-
στρεφὴς καὶ συγχρόνως ἀγωνιστὴς στὴν 
πνευματικὴ ζωή. Ἀγαποῦσε πολὺ τὴν 
οἰκοδομητικὴ μελέτη, μάλιστα τῶν πατε-
ρικῶν ἔργων, καὶ προσευχόταν μυστικά, 
ἐνῶ ἐκινεῖτο ἀθόρυβα καὶ διακριτικὰ με-
ταξὺ τῶν ἀδελφῶν, τοὺς ὁποίους ἐξυπη-
ρετοῦσε μὲ πολλὴ προθυμία, γι᾿ αὐτὸ καὶ 
ἀπολάμβανε τὴν ἀγάπη ὅλων.

Κατὰ τὴν ὑπερεικοσαετὴ διακονία του 
στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἀθηνῶν τοῦ «Σω τῆ
ρος» συνδύαζε μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνη-
ση μαζὶ μὲ τὴν κανονικὴ ἐργασία του τὶς 
φροντίδες γιὰ συμπαράσταση στὰ ἔργα 
τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς, μὲ ἰδιαίτε-
ρη μέριμνα γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ κλιμά-
κιο τῆς Ἀδελφότητος στὴν Κανάνγκα τοῦ 
Κονγκό.

Ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1993 μετετέθη 
στὸ βιβλιοπωλεῖο μας τῆς Θεσσαλονί-
κης ὡς ὑπεύθυνος πλέον, ὅπου ἐπέδει-
ξε ἰδιαίτερο ζῆλο καὶ δραστηριότητα γιὰ 
τὴν προβολὴ καὶ διάδοση τῶν χριστια-
νικῶν βιβλίων. Ἕνας στενὸς συνεργά-
της μας στὴ Θεσσαλονίκη ἔγραψε σχε-
τικὰ σὲ συλλυπητήρια ἐπιστολή του: «Ὁ 
ἀδελφὸς Νικόλαος ἦταν ἁπλός, ταπει-
νός, ἐργατικὸς καὶ ἀθόρυβος. Τὸν ἀπα-
σχολοῦσε πολὺ ἡ Ἱεραποστολὴ καὶ γιὰ 
τὸν λόγο αὐτὸν μὲ πολὺ ζῆλο ἑτοίμαζε τὰ 
δέματα μὲ τὰ πνευματικὰ βιβλία γιὰ τὰ ἱε-
ραποστολικὰ κλιμάκια, στὰ ὁποῖα καὶ ὁ 
ἴδιος λάμβανε μέρος (...). Ἡ πολυλογία 

† Νικόλαος Β. Μαχαίρας (19432017)
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 ἀργολογία τοῦ ἦταν ἄγνωστη, ἐνῶ ὁ λό-
γος του ἦταν λιτός, πειστικὸς καὶ πνευ-
ματικὰ ὠφέλιμος». 

Τὸν περασμένο Ἰούνιο διαπιστώθηκε 
σοβαρῆς μορφῆς ἀσθένεια (καρκίνος), ἡ 
ὁποία εἶχε ραγδαία ἐπιδείνωση. Ἀκολου-
θώντας τὴ συμβουλὴ φίλου ἰατροῦ ἦλθε 
στὸ κέντρο τῆς Ἀδελφότητος, ὅπου νο-
σηλεύθηκε τοὺς ὑπόλοιπους μῆνες τῆς 
ζωῆς του μὲ συστηματικὴ ἰατρικὴ ὑπο-
στήριξη καὶ νοσηλευτικὴ φροντίδα. Εἶναι 
γεγονὸς ὅτι ὑπέφερε καθημερινὰ ἀπὸ 
δριμεῖς πόνους. Ὅμως συγχρόνως γινό-
ταν δέκτης τῆς ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς 
πολλῶν ἀδελφῶν τῆς Ἀδελφότητός μας. 
«Ἠ ἐπώδυνη ἀσθένειά του τὸν ἐξαγίασε, 
διότι ἀγόγγυστα ὑπέμεινε τὸ μαρτύριό 
του καὶ μέσα στὸν πόνο ἑτοιμάσθηκε γιὰ 
τὸ αἰώνιο ταξίδι τοῦ οὐρανοῦ», σημείωσε 
εὔστοχα ὁ ἴδιος σεβαστὸς συνεργάτης 
μας.

Τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ μας Νικο-
λάου, ζηλωτοῦ ἱεραποστόλου, ἂς εἶναι 
«αἰωνία ἡ μνήμη», ἡ δὲ ψυχή του ἂς 
ἀναπαύεται πλησίον τοῦ παναγίου Θε-
οῦ, τὸν Ὁποῖο ἀγάπησε ἀπὸ τὰ πρῶτα 
χρόνια τῆς ζωῆς του!

Δὲν κατάλαβε, τὸν παραπλανοῦν;
Δὲν κατάλαβε ἢ τὸν παραπλανοῦν; Ὁ 

κ. Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας μὲ συνεχεῖς 
συνεντεύξεις, δηλώσεις καὶ ἀναφορὲς 
ἐπιχειρεῖ νὰ παρουσιάσει ὡς ἄνευ περιε-
χομένου τὶς ἀντιδράσεις γιὰ τὴν περίφη-
μη θεματικὴ ἑβδομάδα «Σῶμα καὶ Ταυ-
τότητα» στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας.

Κι αὐτό, διότι, κατὰ τὸν κ. Ὑπουργό, 
ὁ τρίτος ἄξονας τῆς θεματικῆς ἑβδομά-
δας μὲ τὸν τίτλο «Ἔμφυλες Ταυτότητες» 
ποὺ προκάλεσε τὶς ἀντιδράσεις, ἀναφέ-
ρεται ἁπλῶς στὶς σχέσεις τῶν δύο φύ-
λων καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐνημέρωση 
τῶν παιδιῶν γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ δι-
ατρέχουν στὶς πολυήμερες ἐκδρομές, οἱ 
ὁποῖες, ὅπως εἶπε, συχνὰ συνοδεύονται 

ἀπὸ ἀρκετὲς ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες.
Πράγματι ἔτσι κατέληξε ἡ ὑπόθεση. 

Ἀφοῦ τὸ Ὑπουργεῖο ἀντιμετώπισε τὴν 
ὀργίλη ἀντίδραση γονέων καὶ ἄλλων φο-
ρέων, ἀναγκάσθηκε ὑποχωρώντας τά-
χα νὰ «διευκρινίσει» ὅτι στὶς σχέσεις τῶν 
δύο φύλων θὰ ἑστιασθεῖ τὸ περιεχόμενο 
τοῦ τρίτου θεματικοῦ ἄξονα.

Ὅμως ἀρκεῖ μιὰ ἁπλὴ ἀναζήτηση στὸ 
Διαδίκτυο γιὰ νὰ διαπιστώσει κανεὶς τί 
σημαίνει π.χ. «Βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ 
φύλο», ποὺ ἀποτελεῖ μέρος τοῦ τρίτου 
ἄξονα καὶ ἀπευθύνεται στὰ παιδιά. Σὲ 
ἐρωτηματολόγιο ποὺ δόθηκε σὲ παιδιὰ 
ἡλικίας 1318 ἐτῶν στὴν Ἀγγλία, ἀρι
θμοῦντο 23 εἴδη κοινωνικοῦ φύλου γιὰ 
νὰ ἐπιλέξουν τί νομίζουν ὅτι εἶναι. Ἰδού 
μερικά: ἀγόρι, κορίτσι, ἀγοροκόριτσο, 
τράνςἀγόρι, τράνςκορίτσι, ρευστὸ φύ-
λο, ἄφυλο, δίφυλο, μὴ δυαδικό, ἡμιαγό-
ρι, ἡμικορίτσι, ἀλλόκοτο φύλο, μὴ φύλο, 
τρίφυλο, πάνφυλο, ἀνάμεσα ἀγόρι καὶ 
κορίτσι, ἑρμαφρόδιτο, ἀβέβαιο, ἀνέκ-
φραστο... 

 Ὁ κ. Ὑπουργός, πιστεύουμε, θὰ στε-
νοχωρηθεῖ, ἂν δεῖ τὸν ἐνθουσιασμὸ ποὺ 
προκάλεσε ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργεί-
ου του στὶς ὁμάδες τῶν λεγόμενων ΛΟ-
ΑΤ (Λεσβιακῶν, Ὁμοφυλόφιλων, Ἀμφι-
σεξουαλικῶν καὶ Τρανσεξουαλικῶν ἀτό-
μων). Καὶ θὰ καταλάβει ἢ ὅτι τὸν ἔχουν 
ἐξαπατήσει μὲ τὸ προκάλυμμα τῆς Δια-
τροφῆς, τῶν Ἐθισμῶν καὶ τῶν τάχα Σχέ-
σεων τῶν δύο φύλων... ἢ ὅτι δὲν ἔχει 
ἐπαρκῶς σταθμίσει ποῦ στὸ τέλος θὰ 
ὁδηγήσει τὴν Παιδεία τοῦ τόπου ἡ κερ-
κόπορτα ποὺ ἄνοιξε στὰ Σχολεῖα μὲ τὴ 
θεματικὴ αὐτὴ ἑβδομάδα.

Ἄλλωστε καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ φο-
ρέας ποὺ σχεδίασε τὸ ὅλο Πρόγραμμα 
δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν Μὴ Κυβερνητικὴ 
Ὀργάνωση μὲ τὸν τίτλο «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», 
ποὺ αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς «Κέντρο 
Πληροφόρησης καὶ Τεκμηρίωσης γιὰ τὸ 
Ρατσισμό, τὴν Οἰκολογία, τὴν Εἰρήνη καὶ 
τὴ Μὴ Βία», ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ καν
εὶς ποῦ στοχεύει τὸ ἐγχείρημα. Οἱ δὲ δι-
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ασυνδέσεις τῆς συγκεκριμένης Ὀργανώ-
σεως μὲ αὐτὲς τῶν ΛΟΑΤ φανερώνουν 
τὸν προσανατολισμό της. 

Βέβαια πολὺ σημαντικὸ ἐρώτημα εἶναι 
καὶ τὸ ἀπὸ ποῦ χρηματοδοτεῖται καὶ αὐτὴ 
καὶ οἱ ΛΟΑΤ ὀργανώσεις· οἱ ὁποῖες γνώ-
ριζαν ἀπὸ πρὶν γιὰ τὴ θεματικὴ ἑβδομά-
δα καὶ ἦταν ἤδη ἕτοιμες μὲ ὑλικὸ ποὺ 
ἐντέχνως τώρα διοχετεύουν στὰ Σχολεῖα 
μέσῳ δῆθεν οὐδέτερων φορέων.

Ἐπιπλέον οἱ πολίτες διερωτώμεθα τί 
σημαίνει αὐτὸ τὸ μυστηριῶδες τάχα «δι-
ευκρινιστικὸ ἔγγραφο», ποὺ φαίνεται νὰ 
ἐστάλη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο στὴν Ἱερὰ 
Σύν οδο καὶ ἐκείνη ἔσπευσε νὰ τὸ κοινο-
ποιήσει σὲ ὅλες τὶς Μητροπόλεις. Γιατί τὸ 
ἔστειλε τὸ Ὑπουργεῖο; Γιὰ νὰ τὴν παρα-
πλανήσει; Νὰ τῆς κλείσει τὸ στόμα; Νὰ 
φιμώσει καὶ τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους;

Τί εἴδους συμπαιγνίες τέλος πάντων 
ἔχουν σχεδιασθεῖ καὶ ἐξυφαίνονται μ᾿ αὐ
τὲς τὶς κινήσεις; Καὶ μέχρι πότε οἱ φύλα-
κες θὰ ὑπνώττουν ὕπνο θανατηφόρο;

«Ὑπάρχει μόνο μία Μακεδονία  
καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ»

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό (312017) ὁ Σέρ-
βος ὑ πουρ  γὸς Ἐξωτερικῶν Ἴβιτσα Ντά-
τσιτς σὲ δήλωσή του «παραδέχθηκε ὅτι 
ἦταν λάθος ἡ ἐκ μέρους τῆς χώρας του 
ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων μὲ τὸ συντα
γματικὸ ὄνομά τους, δηλαδὴ "Μακεδο-
νία". Ὅλη ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ κόσμος», συν
εχίζει ὁ Σέρβος ὑπουργός, «χρησιμοποι
εῖ τὸ ὄνομα "Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δη
μοκρατία τῆς Μακεδονίας" (FYROM), 
ἐ νῶ ἐμεῖς δώσαμε ἕνα χαστούκι στοὺς 
ἀδελφούς μας τοὺς Ἕλληνες (...). Θὰ 
πρέπει νὰ πῶ ὅτι ὑπήρξαμε ἀνόητοι, γιὰ 
νὰ χρησιμοποιήσω ἕναν μὴ διπλωματικὸ 
ὅρο».

Σχολιάζοντας τὴ δήλωση αὐτὴ τοῦ 
Σέρ βου ὑπουργοῦ ὁ ἀξιότιμος πολιτικὸς 
ἐπιστήμων κ. Κων. Χολέβας σημειώνει 
μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἀνα-

γνώριση τοῦ σκοπιανοῦ κράτους μὲ τὸ 
ὄνομα "Μακεδονία" ἔγινε ἀπὸ τὸ κα-
θεστὼς Μιλόσεβιτς σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ 
τὴν ὁποία διατηροῦνταν πολλὰ ἀπὸ τὰ 
ἰδεολογήματα τῆς κομμουνιστικῆς δικτα-
τορίας τοῦ Τίτο. Ὁ Μιλόσεβιτς, ἐπηρεα-
σμένος καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ 
ἰδεολογία, ἀναγνώρισε τὰ Σκόπια μὲ τὸ 
ὄνομα ποὺ ἄφησε ὡς κληρονομιὰ ὁ Τίτο. 
Ἀντιθέτως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς 
Σερβίας, ἡ ὁποία καταπιέστηκε ἀπὸ τὸν 
Τίτο, εἶχε πάντα πιὸ ξεκάθαρη θέση (...) 
Ἀρνήθηκε, παρὰ τὶς πιέσεις τοῦ κομμου-
νιστικοῦ καθεστῶτος, νὰ ἀναγνωρίσει 
ξεχωριστὴ "μακεδονικὴ" Ἐκκλησία στὰ 
Σκόπια. Μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνι-
σμοῦ ὁ μακαριστὸς Σέρβος Πατριάρχης 
Παῦλος δήλωσε: "Ὑπάρχει μόνο μία 
Μακεδονία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἑλληνική"».

Ἡ δήλωση τοῦ Σέρβου ὑπουργοῦ Ἐ
ξωτερικῶν «δὲν ἀπορρέει ἁπλῶς καὶ μό-
νο ἀπὸ τὴ διάθεση ἀλληλεγγύης μεταξὺ 
λα ῶν μὲ ὀρθόδοξες ρίζες. Πρωτίστως 
ἀπηχεῖ τὸ ἐθνικὸ συμφέρον τῆς σύγχρο-
νης Σερβίας, τὸ ὁποῖο ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν 
ἐξάπλωση τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ. 
Τὸ Κοσσυφοπέδιο  Κόσοβο θεωρεῖται 
ἀπὸ τοὺς Σέρβους ἡ κοιτίδα τῆς ἐθνικῆς 
καὶ θρησκευτικῆς ἱστορίας τους, καὶ ἐνο-
χλοῦνται ὅταν ἄλλοι λαοὶ τὸ ἀναγνωρί-
ζουν ὡς ἀνεξάρτητο κράτος».

Ἡ χώρα μας μαζὶ μὲ τὴν Κύπρο, τὴν 
Ἱσπανία, τὴ Ρουμανία καὶ τὴ Ρωσία δὲν 
ἀναγνωρίζουν τὸ Κόσοβο.

«Ἡ δήλωση τοῦ Σέρβου ΥΠΕΞ (...) 
ἀποδεικνύει ὅτι αὐξάνονται οἱ πιέσεις καὶ 
τὰ προβλήματα γιὰ τοὺς Σκοπιανούς» 
(«Κυριακάτικη Δημοκρατία» 812017).

Ἕνα κράτος ποὺ σφετερίζεται ξένο ὄ
νο μα καὶ καπηλεύεται ξένα ἱστορικὰ καὶ 
ἐθνικὰ σύμβολα· ἕνα κράτος ποὺ δὲν 
σέβεται ἀλλὰ παραποιεῖ ἀσύστολα τὴν 
Ἱστορία· ἕνα κράτος ποὺ δὲν στηρίζεται 
στὴν ἀδιάσειστη καὶ ἀκλόνητη ἀλήθεια, 
μπορεῖ ἆραγε νὰ ἔχει μέλλον;
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T
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιη
 σοῦς εἰς Καπερναοὺμ καὶ ἠ
κούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ εὐ

θέως  συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι 
χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐ
λάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς 
αὐτὸν παρα λυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑ
πὸ τεσ σάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσ εγγί
σαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀ πε στέ γασαν τὴν 
στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι 
τὸν κράβαττον, ἐφ’ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κα
τέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐ
τῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀ   φέ
ωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες 
τῶν γραμματέων ἐκεῖ  κα θήμενοι καὶ δια
λογιζόμενοι ἐν ταῖς καρ δίαις αὐτῶν· τί 
οὗτος οὕτω λαλεῖ  βλασφημίας; τίς δύ  
ναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θε   ός; 
καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿ Ιη  σοῦς τῷ πνεύμα
τι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐ τοὶ δια  λο γίζονται ἐν 
ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζε
σθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν 
 εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτι κῷ, ἀ
φέ ωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰ  πεῖν, ἔγειρε 
καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ πε
ριπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐ  ξουσίαν ἔχει ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφι έναι ἐπὶ τῆς γῆς 
ἁμαρτίας – λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ 
λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου 
καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου. καὶ ἠγέρθη 
εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν 
ἐναντίον πάντων, ὥσ τε ἐξίστασθαι πάν
τας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγον τας ὅτι 
οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 

Η ΠΑΓΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Τί ταῦτα διαλογίζεσθε 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;»

Ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ 
ἀνάγνωσμα ἕνα θαῦμα τοῦ Κυρίου: τὴ 
θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερ-
ναούμ. Πρὶν ὅμως θεραπεύσει τὸ σῶμα 
του, ὁ Κύριος θεράπευσε τὴν ψυχή του, 
τοῦ συγχώρησε τὶς ἁμαρτίες. Τότε οἱ 
γραμματεῖς ποὺ ἦταν ἐκεῖ παρόντες καὶ 
δὲν πίστευαν ὅτι ὁ Κύριος εἶναι Θεός, 
σκέφθηκαν ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς 
ἦταν βλασφημία – μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ 
νὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες. Ἀμέσως Ἐκεῖνος 
ὡς Θεὸς ἀντιλήφθηκε τὶς σκέψεις τους 
καὶ τοὺς εἶπε: «Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν 
ταῖς καρδίαις ὑμῶν;». Γιατί δέχεσθε καὶ 
κυκλοφορεῖτε τέτοιους λογισμοὺς μέσα 
στὶς καρδιές σας; Μὲ αὐτὴ τὴν ἐρώτηση 
τοὺς ἀπέδειξε ὅτι εἶναι Θεός, Θεὸς παν
τογνώστης καὶ παντεπόπτης· γνωρίζει 
τὰ πάντα καὶ βλέπει τὰ πάντα, ἀκόμη 
καὶ τὰ βάθη τῶν καρδιῶν. Μὲ αὐτὴ τὴν 
ἀφορμὴ ἂς δοῦμε σήμερα τί σημαίνει 
γιὰ τὴ ζωή μας αὐτὴ ἡ ἀλήθεια.

1. Μᾶς προφυλάσσει 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία

Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι πολὺ βοηθητικὴ 
στὸν πνευματικό μας ἀγώνα. Μᾶς συγ
κρατεῖ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Εἶναι εὔκολο 
νὰ καταλάβουμε τὸ γιατί.

Ὅταν μᾶς βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, ἐπι-
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βαλλόμαστε στὸν ἑαυτό μας πολὺ πιὸ 
εὔκολα. Δὲν θέλουμε νὰ κάνουμε κάτι 
τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς ἐκθέσει στὰ μάτια τῶν 
ἄλλων. Παραδείγματος χάριν, περπα-
τοῦμε στὸ δρόμο μὲ πρόσωπο ποὺ σε-
βόμαστε καὶ ἀγαποῦμε. Εἴμαστε πολὺ 
προσεκτικοὶ στὴ συμπεριφορά μας: νὰ 
μὴν ποῦμε κάτι ποὺ θὰ τὸ στενοχωρή-
σει, νὰ μὴ φερθοῦμε μὲ ἀγένεια…

Αὐτὸ ἰσχύει πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν 
πανάγιο Θεό. Ἡ αἴσθηση τῆς παρουσί-
ας Του μᾶς βοηθάει νὰ νικοῦμε τὸν κακὸ 
ἑαυτό μας, νὰ συγκρατοῦμε τὸ στόμα, 
τὰ μάτια μας, νὰ κυριαρχοῦμε στὴ φαν
τασία, στὶς σκέψεις μας.

Ὁ πάγκαλος Ἰωσὴφ χάρη σὲ αὐτὸ 
τὸ ὅπλο μπόρεσε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς 
συν εχεῖς σαρκικὲς προκλήσεις τῆς κυ-
ρίας του. Τῆς εἶπε: «Πῶς ποιήσω τὸ 
ρῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο, καὶ ἁμαρτή-
σομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ;». Πῶς θὰ κά-
νω αὐτὴ τὴν τόσο πονηρὴ πράξη καὶ 
θὰ ἁμαρτήσω μπροστὰ στὸ Θεό; (Γεν. 
λθ´ [39] 9). Τί δύναμη ἔδωσε στὸ δίκαιο 
Ἰωσὴφ ἡ αἴσθηση τῆς θείας παρουσίας!

Ἡ βίωση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας μᾶς γλυ
τώνει ἀπὸ πολλὴ ταλαιπωρία· ἀπὸ μι
κρὲς καὶ μεγάλες πτώσεις, ἀπὸ τὴν 
«θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν» ποὺ δοκιμά-
ζει κάθε ἄνθρωπος ποὺ συστηματικὰ 
ἁμαρτάνει χωρὶς φόβο Θεοῦ (βλ. Ρωμ. 
β´ 9).

2. Στηρίζει τὶς καρδιές μας
Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ὅμως – τὸ ὅτι ὁ Θεὸς 

γνωρίζει τὰ πάντα – ὅταν βιώνεται σω-
στά, μᾶς ὠφελεῖ καὶ μὲ ἄλλον τρόπο. 
Τὸ μικρὸ παιδάκι αἰσθάνεται ἀσφάλεια 
ὅταν παίζει κοντὰ στὴ μητέρα του καὶ 
κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα της. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ 
πιστὸς ποὺ ἀγάπησε τὸν Θεὸ καὶ τα-
πεινώθηκε ἀπέναντί Του σὰν παιδί, 
νιώθει τὴν καρδιά του νὰ πλημμυρίζει 
ἀπὸ πνευματικὴ χαρὰ καὶ ἀσφάλεια, δι-
ότι αἰσθάνεται τὸ στοργικὸ θεῖο βλέμ-
μα ἐπάνω του, γλυκαίνεται ἀπὸ τὴ θαλ-
πωρὴ τῆς θείας ἀγάπης.

Ἀκόμη, ὅταν βαραίνει τὴν καρδιά του 
κάποια θλίψη, τότε, ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι 
ὁ Θεὸς γνωρίζει τὴν ἐσωτερικὴ δυσκο-
λία του, κάνει πολλὴ ὑπομονὴ καὶ πα-
ρηγορεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἐπίσης ὅταν βρίσκεται σὲ κίνδυνο, 
δὲν ὀλιγοψυχεῖ. «Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ 
ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθή-
σομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλ. 
κβ´ [22] 4). Ἀκόμη κι ἂν βρεθῶ ἀντιμέ-
τωπος μὲ τὸν θάνατο, λέει, δὲν θὰ φο-
βηθῶ νὰ πάθω κάποιο κακό, διότι Ἐσὺ 
εἶσαι μαζί μου.

Ὑπάρχει μάλιστα ἕνας θαυμάσιος 
Ψαλμός, ὁ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 138, ὁ ὁποῖος 
ξεχειλίζει ἀπὸ πίστη, ἅγιο φόβο, θαυ-
μασμὸ καὶ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴ θεία 
παγγνωσία. «Τὸ ἀκατέργαστόν μου εἶ
δον οἱ ὀφθαλμοί σου», γράφει ὁ Ψαλ-
μωδός. Μὲ εἶδαν τὰ μάτια Σου, Κύριε, 
ὅταν ἤμουν ἀδιαμόρφωτο ἔμβρυο στὴν 
κοιλιὰ τῆς μητέρας μου. Ἐσὺ γνωρίζεις 
ὅλες τὶς σκέψεις μου, πρὶν τὶς βάλω 
στὸ νοῦ μου. «Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ 
πνευματός σου;». Ποῦ μπορῶ νὰ πάω 
γιὰ νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὴν παρουσία Σου; 
στὸν οὐρανό; στὸν Ἅδη; στὶς ἐσχατιὲς 
τῆς θάλασσας; Εἶσαι παντοῦ, μὲ κρατᾶ 
σφιχτὰ καὶ μὲ ὁδηγεῖ τὸ δεξί Σου χέρι…

    

Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία 
ὅλο καὶ περισσότερο παρακολουθεῖται 
ἡ ζωή μας ἀπὸ κάμερες καὶ δορυφό-
ρους. Καὶ αὐτὸ γεμίζει μὲ ἀνησυχία τὴν 
ἀνθρωπότητα. Ὅμως πάνω καὶ πέρα 
ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη παρακολούθηση 
ὑπάρχει τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ πα-
ρακολουθεῖ τὰ πάντα καὶ προνοεῖ γιὰ τὰ 
πάντα. Ἂς μὴν τὸ ξεχνοῦμε. Ἂς Τὸν πα-
ρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνει αὐτὸ τὸ μεγάλο 
δῶρο, τὴν αἴσθηση τῆς παρουσίας Του. 
Παράλληλα, ἂς προσπαθοῦμε κι ἐμεῖς 
νὰ τὴν θυμόμαστε καὶ νὰ τὴν συνειδητο-
ποιοῦμε ἔχοντας προσοχὴ στὸν ἑαυτό 
μας. Τότε θὰ ζοῦμε καὶ θὰ κινούμαστε 
μέσα στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.



«Χαῖρε, πιστῶν 
ὁδηγὲ 
σωφροσύνης»

ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἐξωτερικὸ ἰδίωμα τοῦ 
χαρακτῆρος της, ἀλλὰ ἦταν σύμφυτη 
μὲ τὴν ὕπαρξή της, ἑδραζόταν στὰ μύ-
χια βάθη τῆς πάγκαλης ψυχῆς της. Γιὰ 
τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Θεόνυμφος Κόρη εἶναι 
τὸ ἀνεπανάληπτο πρότυπο ἁγνείας καὶ 
σεμνότητος γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἡ ἁγνὴ καὶ φίλαγνη Θεοτόκος ἀνε-
δείχθη πράγματι αἰώνιο πρότυπο καὶ 
ὁδηγὸς γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς στὴν 
ἀρετὴ τῆς σωφροσύνης. Ἡ ζωή της 
ἦταν κατεξοχὴν νηπτικὴ καὶ ἡσυχαστι-
κή. Ζοῦσε διαρκῶς τὴν κοινωνία τοῦ 
Θεοῦ μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ 
καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐντρύφησή της στὰ 
λόγια τοῦ Κυρίου. Ἔτσι τήρησε τὸ νοῦ 
της ἀλλὰ καὶ τὶς αἰσθήσεις τοῦ σώματος 
πεντακάθαρες ἀπὸ τὴ δυσώδη ἁμαρ-

ρου ἁγιασμένα, δοσμένα στὸ Θεό. Ἔτσι 
ἡ Κυρία Θεοτόκος μίσησε τὶς αἰσθητὲς 
καὶ ψευδεῖς ἡδονὲς καὶ μὲ τὴ φυλακὴ 
τῶν αἰσθήσεων διατήρησε τὴν ψυχή 
της ὡραία καὶ λαμπρὴ καὶ τὴν καρδιά 
της καθαρὴ καὶ ἀμόλυντη. Ἐπεθύμησε 
τότε ὁ Κύριος τοῦ κάλλους της, ἐθέλ-
χθη ἀπὸ τὴν παρθενική της ὡραιότητα 
καὶ ἔγινε ἡ ὕπαρξή της «ὁ καθαρώτατος 
ναὸς τοῦ Σωτῆρος».

Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ὅμως ποὺ ὑπερ
ελάμπρυνε τὴν Παρθένο Μαρία καὶ τὴν 
ἀνέδειξε Θεοτόκο, εἶναι Αὐτὸ ποὺ ἑλκύ-
ει καὶ τὸν κάθε πιστὸ στὴν ἀγάπη τῆς 
Θεομήτορος καὶ τοῦ Υἱοῦ της, τοῦ Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 Ἡ νήψη καὶ ἡ ἀδιάλειπτη ἐπίκληση 

τία. Ὅπως ὡραῖα μᾶς διδάσκει ὁ ἱερὸς 
Δαμασκηνός, ποτὲ οὔτε ἡ παραμικρὴ 
ἁμαρτία δὲν εἰσῆλθε στὴν παρθενικὴ 
ψυχή της μέσῳ τῶν αἰσθήσεων, ποτὲ 
οὔτε μὲ ἐλάχιστη προσβολὴ ἐμπαθῶν 
λογισμῶν δὲν μολύνθηκε ὁ νοῦς της. 

Καὶ τὰ αἰσθητήριά της βεβαίως, οἱ θυ-
ρίδες αὐτὲς τῆς ψυχῆς, ἦταν ἐξ ὁλοκλή-

(Β΄ Χαιρετισμοί)

Ποιὸς μπορεῖ ἀξίως νὰ ὑμνήσει καὶ 
νὰ ἐγκωμιάσει τὴν Κεχαριτωμένη 
Μαριάμ; Πράγματι κανείς. Ἀκόμη 

καὶ αὐτὸς ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ στέκε-
ται ἐκστατικὸς ἐνώπιον τοῦ παρθενικοῦ 
κάλλους της καὶ δὲν βρίσκει τὰ κατάλ-
ληλα λόγια γιὰ νὰ τὴν ἐπαινέσει ἀξίως 
καὶ ὅπως ἁρμόζει στὴν πάσης ἡλιακῆς 
ἀκτίνος καθαροτέρα Μαριάμ, ὅπως 
ψάλ  λουμε στὸ θαυμάσιο τροπάριο «τὴν 
ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου». Διότι ἡ 
ἁγνότητα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δὲν 
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ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ἀρχιμ. Ἀποστόλου Χ. Τσολάκη

Ἔκδοση τρίτη
Σελίδες 135. Τιμᾶται 3 €

Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου 

Ὕμνου
(Μόνο κείμενο)

Ἔκδοση τέταρτη
Σελίδες 64. Τιμᾶται 1 €

Ἕνας ὕμνος στὴν ὡραιότητα τῆς Παναγίας. Ἕνα τραγούδι στὸ παρθενικό μεγαλεῖο της. Ὅ,τι 
ἀνώτερο, ὑψηλότερο καὶ εὐγενέστερο ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἡ ποίηση καὶ ὑμνογραφία προκειμένου νὰ 
ἐγκωμιάσει τὴ Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, τὴν Παντάνασσα τοῦ κόσμου, ἔχει συνοψιστεῖ στὸν Ἀκά-
θιστο Ὕμνο. Τὰ ἐγκόλπια αὐτὰ θὰ σὲ βοηθήσουν νὰ ἑνώσεις τὴ φωνή σου πιὸ δυνατά, πιὸ καρ-
διακά, μὲ ὅλες τὶς φωνὲς ποὺ τιμοῦν καὶ δοξάζουν καὶ μεγαλύνουν τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο σὲ ὅλα 
τὰ πλάτη καὶ μήκη τῆς γῆς.

τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Ἀει-
παρθένου προσφέρουν στὸν πιστὸ ἀ
καταμάχητη ἀσπίδα προστασίας ἔναντι 
τῶν πονηρῶν λογισμῶν, ποὺ ἀφαιροῦν 
τὴν ἁγνότητα, μολύνουν τὸ νοῦ, βαραί-
νουν τὴν ψυχή. Καὶ ἡ περιφρούρηση 
συνάμα τῶν αἰσθήσεων εἶναι τὸ ἑπό-
μενο ἀγώνισμα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς 
σωφροσύνης, ἀφοῦ μέσῳ τῶν θυρίδων 
αὐτῶν, ὅπως θαυμάσια μᾶς διδάσκει ὁ 
ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὸ ἀ
ριστουργηματικό του «Συμβουλευτικὸ 
Ἐγ    χειρίδιο», «εἰσέρχεται εἰς τὴν ψυχὴν 
ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος· ἡ ζωὴ μέν, ὅταν 
κυβερνῶνται καλῶς καὶ δὲν ἀπολαμ-
βάνωσι τῶν συν ηθισμένων εἰς αὐτὰς 
ἡδονῶν, ὁ θάνατος δέ, ὅταν αὐτὲς γεύ-
ονται τῶν θνησιμαίων». 

Πράγματι, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, ὅταν οἱ 
αἰσθήσεις μας μένουν ἀφύλακτες, τότε ἡ 
ψυχὴ γίνεται σπήλαιο ληστῶν καὶ παν-
δοχεῖο ἁμαρτημάτων. Ἀντιθέτως, ὅταν 
τὰ μάτια μας ἀτενίζουν τὶς θεῖες μορφὲς 
τοῦ Κυρίου, τῆς σεμνῆς Βασιλίδος Μη-
τρός Του, τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων 
καὶ θεοειδῶν Ἀγγέλων, ὅταν ἀκοῦμε 
τοὺς ζωοποιοὺς λόγους τοῦ Εὐαγγε-
λίου καὶ πληροῦται ἔτσι ἡ ὕπαρξή μας 
Πνεύματος Ἁγίου, ὅταν ὀσφραινόμαστε 

τὴν εὐωδία τῶν χαριτοβρύτων Λειψά-
νων καὶ τοῦ θυμιάματος τῆς προσευχῆς, 
ὅταν γευόμαστε μετὰ τὴν ἀναίμακτον ἱε-
ρουργία τὴν παναμώμητον σάρκα καὶ 
τὸ δεσποτικὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ μὲ τὰ 
χέρια μας, τέλος, διακονοῦμε τὸν Δε-
σπότη Χριστὸ στὰ πρόσωπα τῶν ἐλα-
χίστων ἀδελφῶν μας, καθίστανται τότε 
οἱ αἰσθήσεις μας ὄργανα θεάρεστα τῆς 
ἀρετῆς καὶ ἡ ψυχή μας ταμεῖο καὶ κατοι-
κία τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος.

Βέβαια, ἡ πάναγνη Παναγία, τὸ ὁλό-
λευκο αὐτὸ κρίνο τῆς ἁγνότητος, δὲν 
ἀρκεῖται νὰ παραμένει ἁπλῶς ἕνας 
ὁδηγὸς καὶ ἕνα πρότυπο ψυχικῆς καὶ 
σωματικῆς καθαρότητος. Ποθεῖ, διδά-
σκει ὁ ὅσιος Νικόδημος, βλέποντας καὶ 
ἐμᾶς στολισμένους μὲ τέτοιου εἴδους 
ἀρετές, νὰ εὐχαριστηθεῖ ἀπὸ τὸ κάλ-
λος καὶ τὴ λαμπρότητα τῶν δικῶν μας 
ψυχῶν ἔτσι, ὥστε νὰ ἔλθει νοερῶς στὴν 
ψυχή μας γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει ὅλες τὶς 
πνευματικὲς χάρες, ποὺ καθιστοῦν τὸν 
ἄνθρωπο ἄγαλμα ἔμψυχο θεϊκό. Εἴθε 
μὲ τὴν πανσθενὴ Χάρι τοῦ Υἱοῦ καὶ Θε-
οῦ της νὰ ἀποκτήσουμε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ 
τιμοῦμε καὶ προσκυνοῦμε τὴν ἄσπιλη 
Μορφή της, τὰ θεῖα αὐτὰ καὶ οὐράνια 
δωρήματα. 

www.osotir.gr/shop



«Ἄκουσε ὁ ἅγιος Παΐσιος
τὴν προσευχή μας»!

αληθινη ιστορία

Λ ὲς καὶ ἦταν ὄνομα καὶ πράμα ὁ 
Ἄγγελος. Λεπτοκαμωμένος, μὲ ὁ
λοκάθαρα μάτια καὶ φωτεινὸ μέτω-

πο.
Τὸ ἴδιο καὶ ἡ μονάκριβη ἀδελφή του, ἡ 

Ἐλπίδα, μικρότερή του κατὰ δύο χρόνια.
Δὲν τοὺς εἶχε μολύνει ὁ κόσμος. Πρόσ

εχαν στὴ ζωή τους, εἶχαν τὸν ἴδιο Πνευ-
ματικό, κοινωνοῦσαν τακτικὰ καὶ ἀφοσι-
ώνονταν στὶς σπουδές τους: ὁ Ἄγγελος 
στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ ἡ Ἐλπίδα στὴ 
Φιλοσοφική.

Κανεὶς ὅμως δὲν γνώριζε τὸ δρά-
μα ποὺ ἔζησαν καὶ ζοῦσαν στὸ σπίτι 
τους. Εἶχαν ἔλθει ἀπὸ μακρινὴ ἐπαρχία 
στὴν Ἀθήνα καὶ ἀπέφευγαν διακριτικὰ 
πολλὲς γνωριμίες καὶ σχέσεις μὲ γείτο-
νες καὶ ἄλλους.

Ἡ μητέρα τους ἔφευγε νωρὶς κάθε 
πρωί, καθάριζε σκάλες σὲ τέσσερις πο-
λυκατοικίες καὶ γύριζε κατάκοπη στὸ 
σπίτι τὸ ἀπόγευμα. Τὸ μεσημεριανό τους 
φαγητὸ τὸ ἑτοίμαζε ἀποβραδίς. Παρόλο 
ποὺ μποροῦσαν νὰ φᾶνε στὴ Λέσχη τοῦ 
Πανεπιστημίου, ἤθελε νὰ τρῶνε ἀπὸ τὸ 
φαγητό της καὶ δὲν τῆς χαλοῦσαν τὸ χα-
τίρι. Τὸ βράδυ στὸ τραπέζι ἡ μάνα τους, 
παρὰ τὴν κούρασή της, ἤθελε νὰ μαθαί-
νει τὰ νέα τους καὶ χαιρόταν βλέποντας 
καὶ ἀκούγον τας τὰ βλαστάρια της.

Αὐτὴ ἡ ὡραία ἀτμόσφαιρα τοῦ βραδι-

νοῦ τραπεζιοῦ ποὺ ἔκλεινε κάθε μέρα μὲ 
προσευχή, τοὺς βοηθοῦσε νὰ ξεχνοῦν 
γιὰ λίγο ὅλοι τους τὸν βαθὺ πόνο τῆς 
καρδιᾶς τους, ποὺ ἐδῶ καὶ ἑπτὰ χρόνια 
τοὺς χτύπησε ἀπρόσμενα. Πόνος σκλη-
ρός. Πόνος ποὺ προκάλεσε ὁ μισάν-
θρωπος Σατανᾶς. Στὰ καλὰ καθούμενα 
ὁ πατέρας τῆς οἰκογένειας ἐγκατέλειψε 
τὴ γυναίκα του καὶ τὰ δυό τους ἀγγελού-
δια καὶ χάθηκε στὸ ἄγνωστο. Ἔμπλεξε 
μὲ κάποια πονηρὴ γυναίκα ἀντροχωρί-
στρα καὶ ἔφυγε μαζί της, σκλάβος τῆς 
ἁμαρτίας, σὲ ἄλλη χώρα.

Καὶ ζοῦσε πλέον σιωπηλὰ καὶ ὑπομο-
νετικὰ ἡ ἐγκαταλειμμένη οἰκογένεια τὸ 
δράμα της. Ἡ μάνα δὲν θέλησε νὰ βάλει 
ἄλλον πατέρα στὸ σπίτι γιὰ τὰ παιδιά 
της. Συμβούλευε μάλιστα τὰ παιδιά της 
νὰ προσεύχονται νὰ μὴν πάθει κανένα 
κακὸ ὁ πατέρας τους ἐκεῖ ποὺ βρισκό-
ταν, νὰ μὴ συζητοῦν μὲ κανένα  γι’ αὐτόν, 
τὸ πολὺ νὰ λένε ὅτι εἶναι στὸ ἐξωτερικὸ 
καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ τὸν ἀγαποῦν 
ὅπως καὶ πρῶτα.

Τὰ παιδιὰ ἄκουσαν προσεκτικὰ καὶ μὲ 
δάκρυα στὰ μάτια τὶς συμβουλὲς τῆς μη-
τέρας τους καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὴν 
βοηθοῦν καὶ νὰ μὴν τὴν στενοχωροῦν 
καθόλου. Ὅταν μάλιστα εἶδαν ὅτι ξενο-
δούλευε γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ζήσουν 
καὶ νὰ σπουδάσουν, ἔκαναν ὅ,τι μπο-
ροῦσαν γιὰ νὰ τὴν ξεκουράζουν. Τὴν κα
θαριότητα τοῦ σπιτιοῦ καὶ ἄλλες δου-
λειὲς μέσα στὸ σπίτι τὶς ἀνέλαβαν μὲ 
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χαρὰ ὁ Ἄγγελος καὶ ἡ Ἐλπίδα. Καὶ στὸ 
διάστημα τῶν διακοπῶν τῶν μαθημά-
των πήγαιναν καὶ βοηθοῦσαν τὴ μάνα 
τους στὴν καθαριότητα τῶν πολυκατοι-
κιῶν, κι ἂς μὴν ἤθελε ἐκείνη.

Ἔτσι κυλοῦσαν τὰ χρόνια. Οἱ πρῶτες 
ρυτίδες ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους στὸ 
πρόσωπο τῆς κυρίας Καλλιόπης, τῆς 
ζωντοχήρας μάνας τοῦ Ἄγγελου καὶ 
τῆς Ἐλπίδας. Ὁ πόνος τῆς ψυχῆς καὶ 
τῶν τριῶν ποὺ τὸν ζοῦσαν ἐπὶ χρό-
νια μέσα τους, τοὺς ἔστρεψε ἀκόμη πιὸ 
πολὺ πρὸς τὸν Θεό. Γνώρισαν πιστοὺς 
ἀνθρώπους. Παρακολουθοῦσαν θεῖες 
Λειτουργίες, Ἀγρυπνίες, Παρακλήσεις, 
ὁμιλίες Ὀρθόδοξες καὶ σιγάσιγὰ μαλά-
κωνε ὁ σκληρὸς πόνος τους.

Κάποτε ὁ Πνευματικὸς τοῦ Ἄγγελου 
τοῦ δώρισε ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν ἅγιο Παΐ
σιο καὶ τοῦ εἶπε νὰ τὸ μελετήσει προσ
εκτικά. Θὰ ὠφεληθεῖς πολύ, πρόσθεσε.

Καὶ πράγματι, συγκινήθηκε καὶ ὠφε-
λήθηκε πολὺ ἀπὸ τὴ μελέτη του ὁ Ἄγγε-
λος. Τὸ ἔδωσε μάλιστα καὶ στὴν Ἐλπίδα. 
Καὶ ἐπειδὴ τὴν εἶδε ἐνθουσιασμένη ἀπὸ 
τὴ μελέτη του, τῆς εἶπε μιὰ μέρα:

–Τί λές; Συμφωνεῖς νὰ προσευχηθοῦμε 
μαζὶ στὸν ἅγιο Παΐσιο γιὰ τὸν πατέρα 
μας; Ὅπως εἶδες στὸ βιβλίο, μὲ τὶς πρε-
σβεῖες τοῦ Ἁγίου γίνονται πολλὰ θαύμα-
τα.

–Συμφωνῶ ἀπολύτως, ἀδελφέ μου. Εἶ
ναι μεγάλη ἡ Χάρη τοῦ νέου Ἁγίου τῆς 
Ἐκ κλησίας μας.

Τὸ εἶπαν καὶ τὸ ἔκαμαν. Προσευχήθη-
καν μὲ θέρμη τὰ δύο ἀδέλφια, καὶ παρα-
κάλεσαν τὸν ὅσιο Παΐσιο γιὰ τὸν ἄσωτο 
πατέρα τους. Καὶ τὸ θαῦμα δὲν ἄργησε 
νὰ συμβεῖ.

Ἕνα μεσημέρι χτύπησε τὸ τηλέφωνο 
τοῦ σπιτιοῦ τους. Σήκωσε τὸ ἀκουστικὸ 
ὁ Ἄγγελος:

–Ὁρίστε; Ποιὸς εἶστε;
–Εἶμαι ὁ πατέρας σου, Ἄγγελέ μου! 

Γνώρισα τὴ φωνή σου!
–Καὶ τί θέλεις, πατέρα; Πόσο χαίρομαι 

ποὺ σ’ ἀκούω!
–Θέλω νὰ ξαναέλθω στὸ σπίτι μας, 

παιδί μου!
–Νὰ τηλεφωνήσεις τὸ ἀπόγευμα μετὰ 

τὶς πέντε, ποὺ ἔρχεται ἡ μαμὰ ἀπὸ τὴ 
δουλειά της. Ἐγὼ καὶ ἡ Ἐλπίδα σὲ θέ-
λουμε πολύ, μπαμπά! Νομίζω καὶ ἡ μα-
μά!
–Καλά, παιδί μου. Σὲ φιλῶ.
Ὅταν ἦλθε ἡ Καλλιόπη ἀπὸ τὴ δου-

λειά της, τὴν ἀγκάλιασε ὁ Ἄγγελος καὶ 
τῆς εἶπε κλαίγοντας ἀπὸ χαρά:

–Μαμά, ἄκουσε ὁ ἅγιος Παΐσιος τὴν 
προσευχή μας ποὺ κάναμε χθὲς τὸ πρωὶ 
μὲ τὴν Ἐλπίδα γιὰ τὸν πατέρα μας! Καὶ 
σήμερα ὁ μπαμπὰς πῆρε τηλέφωνο καὶ 
θέλει νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι μας!

–Δόξα τῷ Θεῷ, εἶπε ἡ μάνα κι ἔκαμε 
τὸν σταυρό της.

Τὸ ἀπόγευμα, ἀφοῦ προσευχήθηκαν 
ὅλοι, περίμεναν τὸ τηλεφώνημα τοῦ ἄ
σωτου πατέρα. Στὶς ἑπτὰ χτύπησε τὸ 
τη λέφωνο. Σήκωσε τὸ ἀκουστικὸ μὲ τρε
μάμενα χέρια ἡ μάνα.
–Ὁρίστε! Ποιὸς εἶναι;
–Εἶμαι ὁ Νίκος, ὁ ἄντρας σου, Καλλιό-

πη, ποὺ πρόδωσα τὴν ἀγάπη σου καὶ 
πίκρανα τὰ παιδιά μας. Θέλω νὰ γυρίσω 
πίσω κοντά σας. Δὲν ἀντέχω ἄλλο μα-
κριά σας! Μὲ θέλεις;

–Ἀφοῦ μετάνιωσες καὶ ἀποφάσισες 
νὰ εἶσαι τὸ στήριγμα καὶ τὸ παράδειγμά 
μας, ἔλα, σὲ περιμένουμε μὲ χαρὰ ὅλοι 
μας, Νίκο! Περιμέναμε χρόνια αὐτὴ τὴ 
μέρα! Σὲ ἔφερε ὁ ἅγιος Παΐσιος!
–Εὐχαριστῶ ποὺ μὲ δέχεσαι, Καλλιό-

πη, πιστὴ γυναίκα μου. Θὰ γίνει ὅπως 
τὸ λὲς καὶ τὸ θέλεις. Θὰ τὸ δεῖς!

Ἡ στιγμὴ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ πατέ-
ρα ἦταν συγκινητική. Ἀπερίγραπτη! Μιὰ 
νέα ζωὴ ἄρχιζε πλέον γιὰ τὸν πρώην 
ἄσωτο πατέρα. Ζωὴ μετανοίας, ἀλλὰ 
καὶ οἰκογενειακῆς εὐτυχίας γιὰ ὅλους, μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες 
τοῦ ἁγίου Παϊσίου. 



Ὁ ὅσιος Λαυρέντιος 
ὁ ἐκ Μεγάρων

Κανεὶς δὲν ὑποπτευόταν ὅτι ὁ κατὰ 
κόσμον Λάμπρος Κανέλλος, ἕνας 
καλοκάγαθος βιοπαλαιστής  γε-

ωργὸς καὶ οἰκοδόμος τοῦ 17ου αἰώνα 
ἀπὸ τὰ Μέγαρα, παντρεμένος μὲ δυὸ 
παι διά, θὰ ἔφθανε σὲ τέ-
τοια ὕψη ἀρετῆς, ὥστε νὰ 
τιμᾶται σήμερα ὡς Ὅσιος 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ χρι-
στιανικὴ ζωὴ τελικὰ εἶναι τό
σο εὔκολη, ἀρκεῖ νὰ δέχεται 
κανεὶς μὲ ἁπλότητα τὶς θεῖες 
ἐντολὲς καὶ νὰ τὶς ἐφαρμό-
ζει μὲ ἀκρίβεια καὶ χαρά. 
Καὶ ὁ Λάμπρος ἀπὸ μικρὸ 
παιδὶ δέχθηκε τὸν σπόρο 
τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγε-
λίου ἀπὸ τοὺς εὐλαβεῖς καὶ 
θεοσεβεῖς γονεῖς του, τὸν 
Δη μήτριο καὶ τὴν Κυριακή. Καὶ ποτὲ δὲν 
πρόδωσε τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Ἰη-
σοῦ Χριστό. Στὸ ἐπάγγελμά του ἦταν δί-
καιος καὶ ἐργατικός. Καὶ στὴν οἰκογένειά 
του ὑποδειγματικὸς πατέρας καὶ τίμιος 
σύζυγος. Τὴ γυναίκα του τὴν ἔλεγαν Βα-
σίλω καὶ τὰ δύο του ἀγόρια Ἰωάννη καὶ 
Δημήτριο. Συνέβη κάποτε ὁ Λάμπρος μὲ 
δύο συμπατριῶτες του νὰ βρίσκεται σὲ 
δουλειὲς σὲ χωράφια στὴν Κορινθία. Καὶ 
’κεῖ, νύκτα ἦταν, εἶδε σὲ ὅραμα τὴν Κυ-
ρία Θεοτόκο, ποὺ τὸν πρόσταζε νὰ τῆς 
ξανακτίσει τὸν ἐρειπωμένο ναό της ποὺ 
βρισκόταν στὸ βόρειο μέρος τοῦ  νησιοῦ 
τῆς Σαλαμίνας. Ὁ τόπος αὐτὸς ἦταν 
ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὴν παραλία τῆς 
Μεγαρίδος στὴν περιοχὴ τοῦ σημερινοῦ 

Μεγάλου Πεύκου ἢ Νέας Περάμου.
Ὁ Λάμπρος δίσταζε νὰ πιστέψει στὸ 

ὅραμα. Ὅμως ἡ Κυρία Θεοτόκος καὶ 
δεύ  τερη φορὰ τοῦ ἐμφανίστηκε καὶ τοῦ 
ἐπανέλαβε τὴν ἴδια ἐπιθυμία της μὲ ἐν
τονότερο τρόπο.

Ὅμως ὁ Λάμπρος συνέχιζε νὰ διατη-
ρεῖ ἐπιφυλάξεις καὶ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν 
προέλευση τοῦ ὁράματος. Καὶ τότε πάλι 

γιὰ τρίτη φορὰ σὲ ὅραμα ἡ 
Παναγία μας πιὸ ἐπιτακτικὰ 
τοῦ εἶπε:

«Τάχιστα πορεύου, ἄν
θρω πε, εἰς τὴν νῆσον, εἰς 
τὴν ὁποίαν σοῦ εἶπον, νὰ 
ἐκτελέσῃς τὸ παρ’ ἐμοῦ 
προσταττόμενον».

Τελικὰ ὁ ταπεινὸς αὐτὸς 
γεωργὸς πείστηκε ὅτι τὸ 
ση μεῖο εἶναι ἀληθινό. Διέκο-
ψε τὴν ἐργασία του καὶ ἐπέ-
στρεψε στὰ Μέγαρα. Καὶ δι-
ηγήθηκε μὲ πολλὴ συστολὴ 

καὶ ἀγωνία τὸ ὅραμα στοὺς δικούς του 
ἀνθρώπους καὶ σὲ ἔμπιστους φίλους. 
Ὅλοι ξαφνιάστηκαν. Ἄλλοι τὸν συμβού-
λευσαν νὰ ἀδιαφορήσει καὶ ἄλ λοι τοῦ 
ἔλεγαν τὸ γρηγορότερο νὰ φύγει γιὰ τὴ 
Σαλαμίνα νὰ ἐκπληρώσει τὴν αἴτηση τῆς 
Παναγίας μας. Ὁ ἴδιος ὅμως παρέμενε 
ἀναποφάσιστος, κλεισμένος στὸ σπίτι 
του. Ἕως ὅτου καὶ πάλι ἡ Παναγία μας 
μὲ ἐπίσκεψή της τοῦ διέλυσε τοὺς τελι-
κοὺς δισταγμούς του καὶ τὸν ἀνάγκασε 
μὲ ἐπιτακτικὸ τόνο νὰ ξεκινήσει τὸ ἅγιο 
ἐγχείρημα.

Μὲ ὅπλο πλέον μόνο τὴν πίστη καὶ μὲ 
ἐσωτερικὴ εἰρήνη ὁ Λάμπρος κατέβηκε 
στὴν παραλία. Ὅμως ἦταν ἀδύνατο νὰ 
ταξιδέψει. Ἡ θάλασσα ἦταν φουρτουνια-

7 Μαρτίου 

Ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας
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σμένη. Πλοιάριο πουθενὰ δὲν ὑπῆρχε. 
Καὶ ’κεῖ καθὼς καθόταν μόνος, ἀπελπι-
σμένος καὶ ἀντίκριζε τὸ ἀνταριασμένο 
πέλαγος, ἄκουσε μιὰ ὑπερκόσμια φωνὴ 
ποὺ τοῦ ἔλεγε:

«Ρίξε τὴν κάπα σου στὴ θάλασσα, καὶ 
ἀφοῦ καθίσεις πάνω σ’ αὐτήν, θὰ σὲ 
ὁδηγήσει χωρὶς κίνδυνο στὸ νησί».

Ὁ Λάμπρος ὑπάκουσε μὲ ἁπλότητα 
μικροῦ παιδιοῦ. Ἅπλωσε τὴν κάπα του 
στὰ κύματα καὶ ἔφθασε στὴν ἀπέναντι 
ἀκτή, στὸ νησὶ σῶος καὶ ἀβλαβής.

Καὶ ἐκεῖ στὴν τοποθεσία ποὺ τοῦ εἶχε 
ὑποδείξει ἡ Κυρία Θεοτόκος, μετὰ ἀπὸ 
προσευχὲς καὶ πολλοὺς κόπους ἀνέσυ-
ρε ἀπὸ τὴ γῆ τὴ θαυματουργὴ ἁγία εἰκό-
να της ποὺ ὀνομάζεται πλέον «Παναγία 
ἡ Φανερωμένη», γιατὶ φανερώθηκε σὲ 
δοῦλο ἄξιο τοῦ Θεοῦ.

Στὸν τόπο αὐτὸ τὸν εὐλογημένο, αὐτὸς 
ὁ ἄκακος ἄνθρωπος, ὁ Λάμπρος, πα-
ρέμεινε μέχρι τὰ τέλη τῆς ζωῆς του. Μὲ 
ζῆλο ἱερὸ ἀνέλαβε νὰ οἰκοδομήσει ὄχι 
μόνο τὸ ναό της ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο μο-
ναστικὸ συγκρότημα. Πολλοὶ πρόθυμοι 
ἐθελοντὲς οἰκοδόμοι ἔτρεξαν νὰ βοηθή-
σουν στὸ ἱερὸ αὐτὸ ἐργοτάξιο καὶ ἀρκε-
τοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔγιναν μοναχοί. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Λάμπρου πρὸς τὸν Κύ-
ριο Ἰησοῦ καὶ τὴν Κυρία Θεοτόκο εἶχε 
πλημμυρίσει τὴν ἄδολη καὶ ἄκακη καρ-
διά του τόσο πολύ, ὥστε ἀποφάσισε 
νὰ ἀφιερωθεῖ τελείως στὸ Θεό. Καὶ ἔγι-
νε ἐκεῖ μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Λαυρέντιος. 
Τὸν δρόμο τῆς μοναχικῆς ζωῆς ἀκολού-
θησε σύντομα καὶ ἡ σύζυγός του ποὺ 
ἐπονομάσθηκε Βασσιανή, προσφέρον
τας καὶ αὐτὴ γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς 
Μονῆς ὅ,τι περιουσία εἶχε.

Πρῶτος Ἡγούμενος καὶ κτήτωρ τοῦ 
ἀνδρικοῦ μοναστικοῦ συγκροτήματος 
τῆς Παναγίας Φανερωμένης τῆς Σαλα-
μίνας ἀνεδείχθη ὁ ὅσιος Λαυρέντιος. Μὲ 
τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν ἀκακία του, προ-
παντὸς μὲ τὴν ἄδολη πίστη καὶ τὸν ἅγιο 
φόβο τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχε, εἵλκυσε κοντά 

του πλῆθος μοναχῶν καὶ ἱερομονάχων, 
ποὺ καθοδηγοῦσε μὲ σοφία καὶ σύνεση, 
δημιουργώντας ἔτσι μιὰ Ἀδελφότητα μὲ 
κύρος μοναδικὸ καὶ φωτεινὸ ἦθος, μέσα 
στὰ σκοτάδια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς.

Ὁ πανάγαθος Θεὸς ἀναπαυόταν στὴν 
καρδιὰ τοῦ ἄκακου Ἡγουμένου. Λόγῳ 
τῆς καθαρότητας καὶ ἁγνότητάς του ὁ 
Κύριος τοῦ χάρισε, ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσε, τὸ 
χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Κάποτε τὸν 
κάλεσε στὴν Ἀθήνα ἕνας Ὀθωμανὸς ἀξι-
ωματοῦχος γιὰ νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴ 
βαριὰ ἄρρωστη Μουσουλμάνα γυναίκα 
του. Καὶ ὁ Ὅσιος μὲ τὴ δύναμη τῆς προσ
ευχῆς του καὶ τὴ σημείωση τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στὸ σῶμα της τὴν θεράπευσε. 
Σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης ὁ Τοῦρκος ἀξι-
ωματοῦχος ἐπέστρεψε στὴ Μονὴ κτήμα-
τα ποὺ τὰ εἶχε ἐπὶ χρόνια καταπατημένα. 
Καὶ πολλὰ ἄλλα θαύματα ἐπιτελοῦσε ὁ 
Ἅγιος, ἀλλὰ καὶ σήμερα συνεχίζει νὰ ἐπι-
τελεῖ σὲ πολλοὺς πονεμένους ἀνθρώ-
πους μὲ τὶς πρεσβεῖες του στὸν Κύριο.

Τὸ συγκρότημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁ Ὅσι-
ος τὸ ἀποπεράτωσε τὸ 1682. Μετὰ ἀπὸ 
λίγα χρόνια, στὶς 9 Μαρτίου τοῦ 1707, 
ἡμέρα τῶν ἁγίων 40 Μαρτύρων, ὁ ὅσιος 
Λαυρέντιος παρέδωσε εἰρηνικὸς τὴν κα-
τάκαρπη ἀπὸ ἀρετὲς ψυχή του στὰ χέ-
ρια τοῦ Πλάστη καὶ Δημιουργοῦ του.

Διάδοχός του στὴν ἡγουμενία ἀνεδεί-
χθη ὁ κατὰ σάρκα υἱός του Ἰωάννης, ὁ 
ὁποῖος ἦταν ἤδη μοναχὸς ἐκεῖ μὲ τὸ ὄνο-
μα Ἰωακείμ.

Ἡ ἐπέτειος τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου Λαυ
ρεντίου τοῦ ἐν Μεγάροις καὶ κτήτορος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Σαλα
μῖνος μετατέθηκε στὶς 7 Μαρτίου γιὰ νὰ 
μὴ συμπίπτει μὲ τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα.

Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ὁσίου Λαυ-
ρεντίου νὰ ἀφεθοῦμε καὶ μεῖς τελείως 
στὴν πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ μὲ 
ἀκακία καὶ ἁπλότητα νὰ ὑπακοῦμε σὲ 
ὅ,τι ὁ Κύριος θέλει καὶ στέλνει γιὰ τὴ σω-
τηρία μας. 



Οἱ εἰκόνες 
στὴ ζωὴ τῆς 

Ἐκκλησίας

Σ ὲ ὅλα σχεδὸν τὰ σπίτια οἱ ἄνθρω-
ποι ἐκθέτουν σὲ περίοπτη θέση 
φωτογραφίες τῶν προσφιλῶν 

τους προσώπων: γονεῖς τὶς μορφὲς τῶν 
παιδιῶν τους, τὰ παιδιὰ τὶς μορφὲς τῶν 
γονέων τους... Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐξαιτίας τῆς 
πολλῆς ἀγάπης ποὺ ἔχουν μεταξύ τους. 
Μάλιστα αὐτοὺς ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴ 
ζωὴ θέλουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ τοὺς 
θυμοῦνται.  

Ὅπως ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε κατὰ 
κάποιον τρόπο παρόντα τὰ ἀγαπητά 
μας πρόσωπα μὲ τὶς μορφές τους ἀπο-
τυπωμένες σὲ ζωγραφικοὺς πίνακες ἢ 
στὶς φωτογραφίες τους, ἔτσι οἱ πιστοὶ 
Χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς πρώτους χρό-
νους τῆς Ἐκκλησίας ἀποτύπωναν τὶς 
μορφὲς τῶν Ἁγίων σὲ εἰκόνες. Ἤθελαν 
νὰ βλέπουν τὶς μορφὲς τῶν Μαρτύρων 
καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων, γιὰ νὰ θυμοῦνται 
τὶς ἀρετές τους, νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὶς 
σκηνὲς τοῦ μαρτυρίου τους, νὰ παίρ-
νουν θάρρος ὁμολογίας τῆς Πίστεώς 
τους ἐνώπιον τῶν διωκτῶν τους, νὰ μι-
μοῦνται τὴ σταθερότητά τους γιὰ νὰ μέ-
νουν πιστοὶ στὸ Χριστό.

Ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἔδειχναν οἱ πιστοὶ 
στὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι δημι-
ουργήθηκε πλῆθος εἰκόνων μὲ τὴ μορ-
φή της. Ἀντίγραφα μάλιστα τῶν πα-
λαιῶν ἁγίων εἰκόνων κοσμοῦν σήμε-
ρα τὰ σπίτια τῶν Χριστιανῶν καὶ τοὺς 

χώρους ἐργασίας τους, γιὰ νὰ ἔχουν τὴ 
Χάρι, τὴν εὐλογία καὶ τὴν προστασία 
της στὰ καθημερινὰ προβλήματά τους.

Ἔχοντας ὑπόψη ὅλα αὐτὰ ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Δαμασκηνός, ὑπέρμαχος τῆς 
τιμῆς τῶν ἁγίων εἰκόνων, γράφει: «Οὕτω 
χρὴ λογίζεσθαι καὶ ἐπὶ τὰς τῶν Ἁγίων 
εἰκόνας, ὅτι πρὸς ὑπόμνησιν ἡμετέραν 
καὶ ἀγάπην καὶ διόρθωσιν τοῦ βίου ἡ
μῶν, ἅμα καὶ τῶν ἐπερχομένων ἐθνῶν 
καὶ πιστευόντων εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, 
πρὸς ἐπίδειξιν τῆς καλῆς αὐτῶν μαρτυ-
ρίας ἀπεγράφησαν ἔν τε ταῖς ἐκκλησί-
αις καὶ ἐν ταῖς βίβλοις»· ἔτσι πρέπει νὰ 
σκεφτόμαστε καὶ γιὰ τὶς εἰκόνες τῶν Ἁγί-
ων. Ὅτι δηλαδὴ γιὰ δική μας ὑπενθύμι-
ση καὶ παρακίνηση ἀγάπης καὶ διόρθω-
ση τῆς ζωῆς μας ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων 
ἐθνῶν ποὺ πρόκειται νὰ πιστέψουν 
στὸν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ γιὰ φανέρωση 
τῆς καλῆς μαρτυρίας τῶν Ἁγίων ἀποτυ-
πώθηκαν οἱ εἰκόνες στὶς ἐκκλησίες καὶ 
στὰ βιβλία (PG 95, 313).   
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ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΟ

Ἡ συνδρομὴ ἀποστέλλε
ται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιτα γὴ 
στὸ Γραφεῖο τοῦ Περιοδι
κοῦ (πληροφορίες στὸ τηλ. 
210.3608533) ἢ καταβάλλε
ται στὰ παρακάτω Γρα φεῖα 
 Παραρτήματά μας, ὅπου 
διατίθενται καὶ τὰ βιβλία 
τῶν ἐκδόσεών μας: 

Νέοι
συνδρομητὲς

στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ Fax 210.4179022.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Πλατεία Ἁ   γί ας Σοφίας 6 
(546 22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Τηλ. 2310.272739.  Fax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).
Τηλ. καὶ Fax 2610.278993.

ΚΥΠΡΟΥ 
Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ).
Τηλ. 25.355081. Fax 25.828571. 

www.osotir.gr
e-mail: adosotir@otenet.gr

ΙSSN: 1106-3777

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:    Ἀδελφότης Θεολόγων 
«Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 

Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ 
 Τηλ. Διευθύνσεως: 210.3622108.
 Τηλεομοιότυπο: 210.3621286.
Διευθυντὴς Συντάξεως: 

Σταῦρος Ν. Μποζοβίτης
Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ

Ἐκτύπωση:
"Lithos" - Ἀφοὶ Μαχαλιώτη Ο.Ε.

Πετμεζᾶ 80
202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τιμὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

 Ἐτήσια συνδρομή: Εὐρὼ 12
 Κύπρου: Εὐρὼ 20
 Ἐξωτερικοῦ: Εὐρὼ 35

Ἐὰν οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ ἐπιθυμοῦ σαν μὲ τόσο 
ζῆλο νὰ ἀπεικονίζουν τὶς σεπτὲς μορφὲς τῆς Ὑπερ
α γίας Θεο τόκου καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, 
μὲ ἀκόμη μεγαλύτερο ζῆλο εἰκόνιζαν τὴ μορφὴ τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἤθελαν νὰ βλέπουν τὴν 
ἁγία μορφή Του. Νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὰ θαυμαστὰ 
ἔργα Του, νὰ προσεύχονται ἐνώπιόν Του, νὰ ζητοῦν 
τὴ βοήθειά Του.

Ἐπίστευαν οἱ Χριστιανοὶ ὅτι ἦταν δυνατὴ ἡ ἀπεικό-
νιση καὶ τῆς σεπτῆς μορφῆς τοῦ Κυρίου μας, διότι ἔ
γινε καὶ ἄνθρωπος: «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐ
σκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. α΄ 14). Ἑπομένως ὡς ἄνθρω-
πος ποὺ εἶναι, περιγράφεται καὶ εἰκονίζεται: «Ὅταν 
δὲ ἴδῃς διὰ σὲ γενόμενον ἄνθρωπον τὸν ἀσώματον, 
τότε ποιήσεις τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς τὸ ἐκτύπωμα· 
ὅταν ὁρατὸς σαρκὶ ὁ ἀόρατος γένηται, τότε εἰκονίσεις 
τὸ τοῦ ὁραθέντος ὁμοίωμα»· ἀφοῦ βλέπεις ὅτι γιὰ 
σένα ὁ ἀσώματος γίνεται ἄνθρωπος, τότε μπορεῖς 
νὰ κατασκευάσεις τὸ ἐκτύπωμα τῆς ἀν θρώπινης 
μορφῆς Του. Ἀφοῦ ὁ ἀόρατος γίνεται ὁ ρα τὸς μὲ τὴ 
σάρκα, τότε μπορεῖς νὰ ἀπεικονίσεις  τὸ ὁμοίωμα  
Αὐτοῦ  ποὺ φανερώθηκε (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμα-
σκηνοῦ, «Λόγος πρὸς τοὺς ἀποβαλλομένους τὰς 
σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας», ΕΠΕ 3, 2102).

Ἔτσι ἀποσαφήνισε τὴ δογματικὴ αὐτὴ ἀλήθεια ἡ 
ἁγία Ἐκκλησία μας, καὶ ἔχουμε τὴ δυνατότητα σήμε-
ρα νὰ ἀπεικονίζουμε τὴ  μορφὴ τοῦ Κυρίου μας καὶ 
νὰ ἔχουμε τὶς χαριτόβρυτες εἰκόνες Του.   

Νὰ ἔχουμε, λοιπόν, στὸ  σπίτι μας καὶ στὸν τόπο 
τῆς ἐργασίας μας ἅγιες εἰκόνες τοῦ Κυρίου μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Νὰ κοσμοῦμε τοὺς ἱεροὺς Να-
ούς μας μὲ αὐτές. Ὅσο ἀπέριττο, λιτὸ καὶ φτωχὸ σὲ 
διακόσμηση κι ἂν εἶναι ἕνα ἐκκλησάκι, αἰσθήματα 
ἅγια κατακλύζουν τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο, ὅταν 
εἰσερχόμαστε καὶ ἀτενίζουμε τὶς ἅγιες εἰκόνες του.

Δικαιολογημένα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καθιέ-
ρωσε νὰ λιτανεύει τὶς ἅγιες εἰκόνες κατὰ τὴν Κυριακὴ 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Μᾶς ὑπενθυμίζει τοὺς ἀγῶνες καὶ 
τὶς θυσίες της, προκειμένου νὰ κρατήσει καθαρὴ καὶ 
ἀνόθευτη τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Νὰ ἐμπνεόμαστε λοιπὸν ἀπὸ τὶς ἅγιες εἰκόνες καὶ 
μὲ εὐλάβεια νὰ τὶς ἀσπαζόμαστε, γιὰ νὰ παίρνουμε 
Χάρι καὶ εὐλογία.  


