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Ἡ Θεία Λειτουργία

(+) Μητροπολίτου Κοζάνης ∆ιονυσίου Ψαριανοῦ

Εὐχαριστοῦµεν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς Λειτουργίας ταύτης, ἥν ἐκ τῶν χειρῶν ἡµῶν δέξασθαι κατηξίωσας.
Σ’ εὐχαριστοῦµε καὶ γι’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ Λειτουργία, ποὺ µᾶς ἔκρινες ἄξιους νὰ δεχθῆς ἀπὸ τὰ χέρια µας.

Ἐπάνω στὴ γῆ κάθε µέρα γίνεται ἕνα ἔργο· 
εἶναι τὸ πιὸ µεγάλο, τὸ πιὸ σπουδαῖο 

καὶ τὸ πιὸ ἱερὸ ἔργο, ποὺ µποροῦν νὰ κάµουν οἱ 
ἄνθρωποι. Εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, ἡ συνέχιση τοῦ 
µυστικοῦ δείπνου ποὺ ἔκαµε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς µὲ 
τοὺς µαθητές του. Οἱ ἄνθρωποι µποροῦν νὰ κάµουν 
πολλὰ καὶ µεγάλα ἔργα, µὰ τίποτε περισσότερο καὶ 
πιὸ σπουδαῖο ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία. Αὐτὸ εἶναι 
ἕνα µοναδικὸ προνόµιο, ποὺ ἔδωκε ὁ Θεὸς στοὺς 
ἀνθρώπους, γιατί οὔτε οἱ Ἄγγελοι µποροῦν νὰ 
τελέσουν τὴ θεία Λειτουργία. Στὴ θεία Λειτουργία οἱ 
Ἄγγελοι συνεργάζονται µὲ τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς 
τὸ ἄκουµε στὸ τροπάριο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα· 
«καὶ ἐν τῷ µέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, ἀγγέλους 
ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι», κι ὅταν ἔκανες τὴ 
θεία Λειτουργία, οἱ ἄγγελοι συλλειτουργοῦσαν 
µαζί σου. Πραγµατικὰ σ’ αὐτὸ ποὺ µὲ τὰ χέρια τοῦ 
ἱερέα γίνεται ἐπάνω στὴν ἁγία Τράπεζα, καθὼς 
γράφει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, «ἐπιθυµοῦσιν ἄγγελοι 
παρακύψαι», οἱ ἄγγελοι ἐπιθυµοῦν νὰ σκύψουν καὶ 
νὰ δοῦν.

Λειτουργία θὰ πῇ δηµόσιο ἔργο, ἔργο δηλαδὴ 
γιὰ τὸ λαό, τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία 
προσεύχεται γιὰ ὅλο τὸν κόσµο, ἀλλὰ τελεῖ τὴ θεία 
λειτουργία µόνο γιὰ τοὺς πιστούς, «Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν 
καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ 
λαὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἑποµένως ἡ θεία Λειτουργία, 
σὰν δηµόσιο ἔργο, γίνεται γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
τὸν ἴδιο τὸ λαό. Γιατί δὲν λειτουργοῦν µόνοι τους 
οὔτε µυστικὰ οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κάθε 
φορὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ µὲ τοὺς ἱερεῖς του τελοῦν 
τὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν λέµε λαὸς τοῦ Θεοῦ, δὲν 
ἐννοοοῦµε χωριστά τοὺς λαϊκοὺς ἀπὸ τοὺς κληρικούς, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς λαϊκοὺς καὶ τοὺς κληρικοὺς· ὅλοι µαζὶ 
καὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ εἴµαστε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ποῦµε τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, 
τὸ καταλαβαίνοµε ὅµως καὶ τὸ ζοῦµε αὐτὸ τὸ 
πρᾶγµα, ὅταν τελοῦµε τὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν 
εἴµαστε µέσα στὸ ναὸ καὶ γίνεται ἡ θεία Λειτουργία, 
ἐµεῖς δὲν παρακολουθοῦµε ἁπλῶς σὰν θεατὲς ὅ,τι 
γίνεται, ἀλλὰ εἴµαστε ἐµεῖς ὅλοι ποὺ λειτουργοῦµε. 
Ἐµεῖς εἴµαστε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, κι ἐµεῖς τελοῦµε τὴ 
θεία λειτουργία, µὲ τοὺς λειτουργούς της Ἐκκλησίας, 
ποὺ µὲ τὴ χειροτονία ἔχουν τὴ χάρη τῆς ἱερωσύνης. 
Γι’ αὐτὸ ὅλες οἱ εὐχὲς κι ὅλοι οἱ ὕµνοι τῆς θείας 
Λειτουργίας εἶναι γραµµένοι ἔτσι, ποὺ νὰ φαίνεται 
πὼς δὲν λειτουργεῖ µόνος ὁ ἱερέας, ἀλλὰ ὅλοι οἱ 
χριστιανοὶ ποὺ εἶναι µέσα στὸ ναό. «Τοῦ Κυρίου 
δεηθῶµεν» λέει ὁ διάκονος καὶ «Πρόσχωµεν», καὶ τὸ 
λέει γιὰ ὅλο τὸ λαό, γιατί ὅλοι εἴµαστε ἡ Ἐκκλησία 
κι ὅλοι µαζὶ τελοῦµε θεία Λειτουργία.

Κάθε φορὰ ποὺ µαζευόµαστε στὸ ναὸ λέµε 
πὼς ἔχοµε σύναξη, καὶ σύναξη θὰ πῇ, ὄχι ὅτι 
πᾶµε στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι συναζόµαστε 
γιὰ νὰ γίνωµε ἡ Ἐκκλησία· ἡ σύναξή µας αὐτὴ 
δείχνει πὼς εἴµαστε ἡ Ἐκκλησία. Μὰ ἀκόµα πολὺ 
περισσότερο εἴµαστε ἡ Ἐκκλησία, ὄχι µόνο ὅταν 
συναζώµαστε, ἀλλὰ ὅταν µαζὶ µὲ τὸν ἱερέα τελοῦµε 
τὴ θεία Λειτουργία. Στὴ θεία Λειτουργία φαίνεται 
τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ λειτουργικὴ σύναξη εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία. Ἡ θεία λειτουργία εἶναι τὸ κέντρο 
ὅλων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ποὺ γίνονται ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία µέσα στὸ ναό. Πάντα µὲ τὴν παρουσία 
µεταξὺ µας τοῦ ἱερέα, γιατί χωρὶς ἱερέα καὶ χωρὶς 
θεία Λειτουργία δὲν εἴµαστε Ἐκκλησία, ἀλλὰ 
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µιὰ ἁπλὴ συγκέντρωση, σὰν ἐκεῖνες ποὺ κάνουν 
τὰ σωµατεῖα καὶ οἱ σύλλογοι. Ἐκκλησία θὰ πῆ ὁ 
λαός, ὁ ἱερέας καὶ ἡ ἁγία Τράπεζα, δηλαδὴ ἡ θεία 
Λειτουργία. Ἡ θεία Λειτουργία δὲν εἶναι βέβαια 
κάτι ποὺ τὸ σκέφτηκαν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ εἶναι τὸ 
µεγάλο καὶ θειότατο Μυστήριο, ποὺ τὸ ἵδρυσε καὶ 
τὸ σύστησε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Γιὰ νὰ τὸ ποῦµε 
καλύτερα, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἵδρυσε τὸ Μυστήριο τῆς 
θείας Εὐχαριστίας καὶ ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τὴ θεία 
Λειτουργία, συνεχίζοντας τὸ µεγάλο καὶ θειότατο 
Μυστήριο. Γι’ αὐτὸ ἡ θεία Λειτουργία λέγεται καὶ 
θεία Εὐχαριστία κι εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγµα, ἡ ἱερὴ 
δηλαδὴ καὶ ἁγία τελετὴ τῆς Ἐκκλησίας, στὴν ὁποία 
συνεχίζεται ἀναίµακτα ἡ θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χρίστου.

Ἡ θεία Λειτουργία ἤ ἡ θεία Εὐχαριστία 
εἶναι ἡ ἴδια θυσία ποὺ ἔκαµε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
προσφέροντας ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του γιὰ τὴ σωτηρία 
τοῦ κόσµου. Τὸ βράδυ στὸ µυστικὸ δεῖπνο, ἔκοψε 
τὸ ψωµί, ἔδωκε στοὺς µαθητές του καὶ τοὺς εἶπε· 
«Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶµα µου...» Εὐλόγησε 
ὕστερα τὸ ποτήριο, ἔδωκε στοὺς µαθητές του καὶ 
τοὺς εἶπε· «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἵµα 
µου...». Καὶ τὶς δυὸ φορὲς εἶπε καθαρὰ καὶ ἐννοοῦσε 
κυριολεκτικὰ αὐτὸ ποὺ ἔλεγε· «αὐτὸ εἶναι τὸ σῶµα 
µου» καὶ «αὐτὸ εἶναι τὸ αἷµα µου». Ἀλλὰ δὲν τοὺς 
ἐβεβαίωσε µόνο γι’ αὐτό, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔδωκε ἐντολὴ 
καὶ τοὺς εἶπε·  «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησι», 
αὐτὸ νὰ κάνετε, γιὰ νὰ µὲ ἐνθυµῆσθε. Ἔτσι λοιπὸν ἡ 
Ἐκκλησία τώρα, µὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τελεῖ τὴν θεία Λειτουργία καὶ συνεχίζει τὴν ἴδια θυσία 
καὶ τὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Μέσα στὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς 
τοὺς µαθητὲς του εἶναι καὶ ἡ συνέχιση τῆς θυσίας 
καὶ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα του. Ἡ 
Λειτουργία δηλαδὴ καὶ ἡ θεία Εὐχαριστία δὲν εἶναι 
µόνο θυσία καὶ ἀνάµνηση τοῦ µυστικοῦ δείπνου, ἀλλὰ 
καὶ ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν. Ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τὴ 
θεία Λειτουργία καὶ συνεχίζει τὴ θυσία τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, γιὰ νὰ κοινωνήσουµε τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα 
του. Ὅταν λέµε θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἐννοοῦµε 
τὸ σταυρικό του θάνατο, ἀλλὰ καὶ τὴν ὓστερ’ ἀπὸ 
τρεῖς ἡµέρες ἀνάστασή του. Κι ὅταν τελοῦµε τὴ θεία 
Λειτουργία, καθὼς τὸ λέει σὲ µιὰ εὐχὴ ὁ λειτουργὸς 
Ἱερέας, «τὸν θάνατον αὐτοῦ καταγγέλλοµεν, τὴν 

ἀνάστασιν αὐτοῦ ὁµολογοῦµεν». Ὅταν ὁ Ἰησοῦς 
Χριστὸς στὸ µυστικὸ δεῖπνο σύστησε τὸ µυστήριο 
τῆς θείας Εὐχαριστίας, µιλοῦσε γιὰ τὸ θάνατο καὶ 
τὴν ἀνάστασή του. Γιὰ τὸ ἅγιο σῶµα του, ποὺ θὰ 
πέθαινε στὸ σταυρὸ καὶ γιὰ τὸ τίµιο αἷµα του, ποὺ 
θὰ ἔρρεε ἀπὸ τὴν πλευρά του. Γιὰ τὸ σῶµα του, 
ποὺ ἔλαβε κατὰ τὴν ἐνανθρώπησή του καὶ ποὺ σὲ 
τρεῖς µέρες θὰ ἀνασταινότανε ἄφθαρτο καὶ ἀθάνατο, 
αὐτὸ ποὺ στὸ θεῖο µυστήριο µεταδίδεται τώρα «εἰς 
βρῶσιν τοῖς πιστοῖς, εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καὶ εἰς 
ζωὴν αἰώνων».

…….Ὅλα ὅσα γίνονται στὴ θεία Λειτουργία 
δὲν τὰ χωράει τὸ µυαλό µας, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ 
ἔχωµε πίστη γιὰ νὰ τὰ ζοῦµε µέσα µας. Εἶναι πάντα 
πολὺ περισσότερο ἕνα πρᾶγµα νὰ τὸ ζοῦµε µέσα µας 
παρὰ µόνο νὰ τὸ καταλαβαίνωµε στεγνὰ µὲ τὸ µυαλό 
µας. Καὶ ἡ θεία Λειτουργία δὲν εἶναι µιὰ νεκρή, ἀλλὰ 
ζωντανὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ τόσο καλύτερα 
τὴν καταλαβαίνοµε, ὅσο πιὸ ζωντανὰ µετέχοµε σ’ 
αὐτήν. Ὄχι ὅταν παρακολουθοῦµε σὰν θεατὲς ὅσα 
γίνονται µέσα στὸ ναό, ἀλλὰ ὅταν εἴµαστε ἐµεῖς οἱ 
ἴδιοι ποὺ ζωντανὰ τελοῦµε τὴ θεία Λειτουργία. Θὰ τὸ 
ἐπαναλάβωµε καὶ θὰ τὸ ξαναποῦµε, αὐτὸ ποὺ εἶναι 
βασικὴ ἀλήθεια καὶ θεία πραγµατικότητα· δὲν εἶναι 
δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία κάτι ξένο κι ἔξω ἀπό µᾶς, ποὺ 
λειτουργεῖ κι ἐµεῖς πηγαίνοµε στὴ θεία Λειτουργία, 
µὰ ἐµεῖς συναγµένοι εἴµαστε ἡ Ἐκκλησία, ποὺ κάθε 
φορὰ τελοῦµε τὴ θεία Λειτουργία.

Τὰ θέµατα βέβαια τῆς θείας Λειτουργίας 
ἔχουν ὅλα ἕνα πολὺ βαθὺ νόηµα, ποὺ δὲν µποροῦµε 
εὔκολα νὰ τὸ συλλάβωµε καὶ νὰ τὸ ἐκφράσουµε· δὲν 
µποροῦµε πάντα νὰ ἐκφράσουµε ὅσα θὰ σκεφθοῦµε, 
γιατί ὅσα µπορεῖ νὰ σκεφθῆ ὁ νοῦς δὲν µπορεῖ νὰ 
τὰ ἐκφράση τὸ στόµα. Μὰ κι ὅσα µπορεῖ νὰ πῆ 
τὸ στόµα δὲν µποροῦµε εὔκολα νὰ τὰ γράψουµε, µ’ 
ἕναν τέτοιο τρόπο ὄχι µόνο ἁπλό, µὰ καὶ ὄµορφο, 
ἔτσι ποὺ νὰ µᾶς διαβάζουν ὅλοι µὲ εὐχαρίστηση 
καὶ νὰ µᾶς καταλαβαίνουν. Καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλα νὰ 
οἰκοδοµοῦνται, γιατί σκοπός µας πάντα εἶναι ὄχι 
ἁπλῶς νὰ µαθαίνουν, ἀλλὰ νὰ οἰκοδοµοῦνται οἱ 
χριστιανοί, ποὺ θὰ πῆ νὰ χτίζεται µέσα τους καὶ νὰ 
µεγαλώνη ἡ πίστη κι ἡ ἐλπίδα τους στὸ Θεὸ καὶ ἡ 
ἀγάπη µεταξύ τους. Ἀµήν.
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Ἡ Θεία Εὐχαριστία 
ὡς τὸ µυστήριο τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ

π. Ἐµµανουὴλ Νιράκη

Ὅσο σηµαντικὴ εἶναι ἡ τροφὴ γιὰ νὰ 
διατηρηθοῦµε στὴ ζωή, ἄλλο τόσο 

σηµαντικὴ καὶ ἀκόµα περισσότερο εἶναι γιὰ τὴ 
ψυχή, ἡ συµµετοχή µας στὸ µυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ πνευµατική µας τροφή. 
Εἶναι αὐτὴ ποὺ µᾶς χαρίζει καὶ µᾶς κρατᾶ στὴ Ζωή. 
Τὸ Σῶµα καὶ τὸ Αἷµα τοῦ Χριστοῦ ποὺ προσφέρει ἡ 
Ἐκκλησία σὲ κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι αὐτὸ ποὺ 
µᾶς καθιστᾶ «κοινωνοὺς τῆς Θείας φύσεως». 

Τί εἶναι τὸ µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας;

Εἶναι αὐτὸ ποὺ συνιστᾶ τὴν πραγµατική, 
ἀναίµακτη, σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου µας. Ὅπως 
λένε οἱ πατέρες, δὲν εἶναι µία ἁπλὴ εἰκόνα οὔτε 
κάποιος συµβολισµός. Δὲν εἶναι µία ἁπλὴ ἀνάµνηση, 
οὔτε βέβαια µιὰ φανταστικὴ ἀναπαράσταση. Εἶναι ἡ 
µία, πραγµατικὴ καὶ ἀληθινὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ µας. 
Δὲν εἶναι µιὰ καινούργια θυσία, οὔτε ἡ ἐπανάληψη 
τῆς θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ, καθὼς ὁ ἀµνὸς θυσιάστηκε 
«ἅπαξ καὶ διὰ παντός». Δὲν ἐπαναλαµβάνονται στὸ 
µυστήριο τῆς Εὐχαριστίας τὰ γεγονότα τῆς θυσίας 
τοῦ Χριστοῦ - ἡ σάρκωση, ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, ἡ 
σταύρωση, ἡ ἀνάσταση, ἡ ἀνάληψη - ἀλλὰ εἶναι 
παρόντα. 

Μέσα στὸ µυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας 
– ἄρα καὶ στὴν ἐκκλησία – ἡ αἰωνιότητα συναντᾶ 
τὸ χρόνο καὶ ἔτσι γινόµαστε ἀληθινὰ σύγχρονοι 
µὲ τὰ γεγονότα ποὺ µνηµονεύουµε. Ἡ συνεχὴς 
καὶ ἀδιάκοπη τέλεση τοῦ µυστηρίου τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ ἕνα, 
µοναδικὸ καὶ αἰώνιο Δεῖπνο, τὸ δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ 
στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήµ. Καὶ ἐκεῖ ἀνάγεται ἡ 
σύσταση τοῦ µυστηρίου. Ὁ Κύριος εὐλόγησε τὸν 
ἄρτο καὶ τὸν οἶνο καὶ ἔδωσε στοὺς µαθητές του 

νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦν. «Αὐτὸ εἶναι τὸ σῶµα µου 
……. Αὐτὸ εἶναι τὸ αἷµα µου ……». Καὶ πρόσθεσε: 
«Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν». Ἀπὸ αὐτὸ 
καὶ µόνο εἶναι ἀπόλυτα σαφὲς καὶ ξεκάθαρο ὅτι µὲ 
τὴ Θ. Εὐχαριστία δὲν µεταδίδεται ἁπλῶς ἡ χάρις 
τοῦ Χριστοῦ, ὅπως στὰ ὑπόλοιπα ἕξι µυστήρια, 
ἀλλὰ Αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Μὲ τὴν κοινωνία 
τοῦ σώµατος καὶ τοῦ αἵµατος τοῦ Χριστοῦ, ὁ κάθε 
πιστὸς συσσωµατοῦται µὲ τὸ Χριστὸ καὶ «καθίσταται 
ἀληθῶς σύσσωµος καὶ σύναιµος µὲ τὸ Χριστό». (π. 
Ἰουστῖνος Πόποβιτς.)

Ἔτσι ἀναγεννᾶται, καθαρίζεται ἀπὸ τὴν 
ἁµαρτία καὶ προγνωρίζει ὅτι ζεῖ ἀπὸ τώρα τὴν 
αἰώνιο ζωὴ καὶ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ 
ἡ εὐχαριστία καλεῖται ἀπ’ τὴν ἐκκλησία µας 
«φάρµακο ἀθανασίας, ἀντίδοτο τοῦ µὴ ἀποθανεῖν». 
Ἡ µεταβολὴ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σὲ σῶµα καὶ 
αἷµα Χριστοῦ γίνεται ἐντός τῆς ἐκκλησίας µὲ τὴ 
Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύµατος. Ἡ µεταβολὴ αὐτὴ 
µπορεῖ νὰ εἶναι ὑπερφυσικὴ καὶ ἀκατάληπτη γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ εἶναι πραγµατικὴ καὶ ἀληθής. 
Καὶ αὐτὸ τὸ µαρτυροῦν οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου µας 
κατὰ τὸ Μυστικὸ Δεῖπνο: «Τοῦτο εἶναι τὸ σῶµα µου 
καὶ τὸ αἷµα µου», ἀλλὰ καὶ τὰ ἀδιάψευστα χείλη 
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη, ποὺ ἦταν αὐτόπτης 
καὶ αὐτήκοος µάρτυς τῶν λόγων αὐτῶν: «ἀλήθεια 
σᾶς λέγω, ἐὰν δὲν φάγετε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ πίετε αὐτοῦ τὸ αἷµα δὲν ἔχετε ζωὴν 
εἰς τοὺς ἑαυτοὺς σας». «Ὁ τρώγων µου τὴ σάρκα 
καὶ πίνων µου τὸ αἷµα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ 
ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ». (Ἰωάνν. 6, 
53-55). 

Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἀδυνατεῖ νὰ ἐκφράσει τὸ 
ἀκατανόητο, κεκρυµµένο µυστήριο τοῦ σώµατος 



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.15    (Νοέµβριος  2009)

  5

Χριστοῦ στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν εὐχαριστία. Ὅµως 
ὁ Κύριος εἶναι ἕνας καὶ ἕνα τὸ σῶµα Του καὶ δὲν 
διαιρεῖται. Ἔτσι καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ 
ἐκκλησία καὶ ἡ Θ. Εὐχαριστία ἑνώνονται στὸ ἕνα 
σῶµα Του, καὶ δὲν µποροῦν νὰ ἐννοηθοῦν χωρισµένες 
ἡ µία ἀπ’ τὴν ἄλλη. 

Ἡ φύση τῆς ἐκκλησίας µας εἶναι εὐχαριστιακὴ 
καὶ ἡ εὐχαριστία δὲν νοεῖται ἔξω της ἐκκλησίας. 
Ἐκκλησία καὶ εὐχαριστία εἶναι σῶµα Χριστοῦ σὲ 
µία ἀδιάσπαστη ἑνότητα. Ὅπως ὁ Χριστὸς ἐνδύθηκε 
καὶ ἑνώθηκε µὲ τὴν ἀνθρώπινη σάρκα, ἔτσι καὶ ἐµεῖς 
διὰ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου ποὺ µεταβάλλεται σὲ 
σῶµα καὶ αἷµα Τοῦ «ἐνδυόµεθα τὸ Χριστό». 

Γιατί Αὐτὸς εἶναι «ὁ ἄρτος, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβὰς» καὶ αὐτὸς ὁ ὁρισµὸς περιλαµβάνει 
ὁλόκληρο τὸ περιεχόµενο, ὅλη τὴν πραγµατικότητα 
τῆς πίστης  σ’ αὐτὸν ὡς Σωτήρα καὶ Κύριο. Εἶναι 
Ζωὴ καὶ συνεπῶς Τροφή. Προσέφερε τὴ ζωὴ Του 
θυσία «κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα» µὲ ἕνα καὶ 
µοναδικὸ σκοπό. Νὰ κοινωνήσουµε τὴ δική Του 
Ζωή, ὅπου ὅλα εἶναι ἁπλά, φωτεινὰ καὶ καθαρά. 
Τὰ πάντα γεµίζουν µὲ πληρότητα καὶ χαρά. Ἡ 
ἀγάπη πλέον λάµπει καὶ ἀκτινοβολεῖ. Γιατί ἡ Θ. 
Εὐχαριστία εἶναι τὸ µυστήριο τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς 
Ἀγάπης, τῆς Ζωῆς καὶ Σωτηρίας, εἶναι τὸ µυστήριο 
τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. 

Ἀµήν. 
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Θεία Εὐχαριστία

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου

«...Καὶ καθὼς ἔτρωγαν αὐτοί, 
ἐπῆρεν ἄρτον καὶ τὸν ἔκοψεν”. 

Διατὶ ἄραγε ἔκαµε τὸ µυστήριο αὐτὸ τότε, 
κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα; Διὰ νὰ µάθης ἀπὸ 
παντοῦ, ὅτι καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης αὐτὸς 
ἦτο ὁ νοµοθέτης καὶ ὅτι ὅσα περιλαµβάνονται 
εἰς ἐκείνην δι’ αὐτὰ ἔχουν προδιαγραφῆ. Δι’ 
αὐτὸ ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἡ προτύπωσις 
προσθέτει καὶ τὴν ἐπαλήθευσίν της. 

Ἡ δὲ ἑσπέρα ἦτο ἀπόδειξις ὅτι εἶχεν ἔλθει 
τὸ πλήρωµα τοῦ χρόνου καὶ ὅτι τὰ πράγµατα 
φθάνουν πρὸς τὸ τέλος τους.

Καὶ εὐχαριστεῖ, διὰ νὰ µᾶς διδάξη πῶς 
πρέπει νὰ τελοῦµεν τὸ µυστήριον καὶ διὰ νὰ 
δείξη ὅτι δὲν ἐπήγαινεν εἰς τὸ πάθος χωρὶς τὴν 
θέλησίν Του, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ µᾶς διδάξη ὅτι 
πρέπει νὰ ὑποµένωµεν εὐχαρίστως, τί καὶ ἂν 
πάσχωµεν, ἐνισχύων ἔτσι τὰς ἀγαθὰς ἐλπίδας 
µας. Διότι, ἐὰν τὸ τυπικὸν πάσχα ἀπήλλαξε τοὺς 
Ἰουδαίους ἀπὸ τόσον σκληρὰν δουλείαν, πολὺ 
περισσότερον τὸ ἀληθινὸν Πάσχα θὰ ἐλευθερώση 
τὴν οἰκουµένην καὶ θὰ παραδοθῆ πρὸς εὐεργεσίαν 
τῆς ἁµαρτωλῆς φύσεώς µας. Δι’ αὐτὸ ἀκριβῶς 
δὲν µᾶς παρέδωσε τὸ µυστήριον πρὶν ἀπὸ τὸ 
Πάσχα, ἀλλὰ τὸ παρέδωσε τότε, ὅταν ἔπρεπε νὰ 
παύσουν αἱ νοµικαὶ προτυπώσεις.

Καταργεῖ λοιπὸν τὴν κυριωτέραν ἀπὸ 
τὰς ἐορτὰς ἐκείνας, µεταφέρων τοὺς µαθητὰς 
εἰς ἄλλην τράπεζαν περισσότερον φρικώδη καὶ 
λέγει� «λάβετε, φάγετε, αὐτὸ εἶναι τὸ σῶµα µου 
ποὺ θυσιάζεται πρὸς χάριν πολλῶν». 

Πῶς ὅµως δὲν ἀνησύχησαν ὅταν ἄκουσαν 
αὐτό; Διότι καὶ εἰς τὸ παρελθὸν τοὺς εἶχε προείπει 
πολλὰ καὶ σπουδαῖα διὰ τὸ θέµα αὐτό. Διὰ τοῦτο, 
ἐκεῖνο µὲν δὲν τὸ ἀποδεικνύει, διότι εἶχαν ἀκούσει 
ἀρκετὰ περὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναφέρει τὴν αἰτίαν τοῦ 
πάθους, τὴν κατάργησιν τῶν ἁµαρτηµάτων. Καὶ 
ὀνοµάζει τὸ αἷµά Του αἷµα τῆς Νέας Διαθήκης, 
δηλαδὴ τῆς ὑποσχέσεως, τῆς προσφορᾶς, τοῦ νέου 
νόµου. Διότι αὐτὸ ὑπέσχετο παλαιότερα καὶ αὐτὸ 
διαφυλάσσει τὴν συµφωνίαν τῆς Νέας Διαθήκης. 
Καὶ ὅπως ἡ Παλαιὰ Διαθήκη περιεῖχε πρόβατα 
καὶ µόσχους, ἔτσι καὶ αὐτὴ περιέχει τὸ αἷµα τοῦ 
Δεσπότου. Καὶ µὲ αὐτὸ δείχνει ὅτι πρόκειται νὰ 
ἀποθάνη, δι’ αὐτὸ ἐνθυµεῖται τὴν Διαθήκην καὶ 
ἐνθυµεῖται τὴν προηγουµένην Διαθήκην, διότι 
καὶ ἐκείνη εἶχεν ἐγκαινιασθῆ µὲ αἷµα.

Καὶ πάλιν ἀναφέρει τὴν αἰτίαν τοῦ θανάτου 
Του� «αὐτὸ ποὺ χύνεται πρὸς χάριν πολλῶν, εἰς 
ἄφεσιν ἁµαρτιῶν» καὶ λέγει� «αὐτὸ νὰ τὸ κάνετε 
διὰ νὰ µὲ ἐνθυµῆσθε». Εἶδες πῶς τοὺς βγάζει ἀπὸ 
τὰ ἰουδαϊκὰ ἔθιµα καὶ τοὺς ἀποµακρύνει; Ὅπως 
ἐκάνατε ἐκεῖνο, τοὺς λέγει, διὰ νὰ ἐνθυµῆσθε τὰ 
θαύµατα τῆς Αἰγύπτου, ἔτσι νὰ κάνετε καὶ αὐτὸ 
διὰ νὰ ἐνθυµῆσθε ἐµένα. Τὸ αἷµα ἐκεῖνο εἶχε 
χυθῆ διὰ νὰ σωθοῦν τὰ πρωτότοκα. Αὐτὸ χύνεται 
διὰ νὰ συγχωρηθοῦν αἱ ἁµαρτίαι ὁλοκλήρου 
τῆς οἰκουµένης. Διότι «αὐτὸ εἶναι τὸ αἷµα µου, 
λέγει, τὸ ὁποῖον χύνεται διὰ τὴν ἄφεσιν τῶν 
ἁµαρτιῶν». 

Τὸ ἔλεγε δὲ αὐτὸ διὰ νὰ δείξη καὶ µὲ αὐτὸ 
ταυτοχρόνως, ὅτι τὸ πάθος καὶ ἡ σταύρωσις εἶναι 
µυστήριον, καὶ νὰ παρηγόρηση πάλιν µὲ αὐτὸ 
τοὺς µαθητὰς...».
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Συµεὼν ὁ ἁπλοῦς

Τὸ 1922 ἦρθε ἀπὸ τὴν Μικρασία µὲ τοὺς 
πρόσφυγες ἕνα ὀρφανὸ Ἑλληνόπουλο, 

ὀνόµατι Συµεών. Ἐγκαταστάθηκε στὸν Πειραιὰ σὲ 
µιὰ παραγκούλα καὶ ἐκεῖ µεγάλωσε µόνο του. Εἶχε 
ἕνα καροτσάκι καὶ ἔκανε τὸν ἀχθοφόρο, µεταφέροντας 
πράγµατα στὸ λιµάνι τοῦ Πειραιᾶ. Γράµµατα δὲν 
ἤξερε οὔτε πολλὰ πράγµατα ἀπὸ τὴν πίστη µας. 
Εἶχε τὴν µακαρία ἁπλότητα καὶ πίστη ἁπλὴ καὶ 
ἀπερίεργη.

Ὅταν ἦρθε σὲ ἡλικία γάµου νυµφεύθηκε, ἔκανε 
δύο παιδιὰ καὶ µετακόµισε µὲ τὴν οἰκογένειά του στὴ 
Νίκαια. Κάθε πρωὶ πήγαινε στὸ λιµάνι τοῦ Πειραιᾶ 
γιὰ νὰ βγάλει τὸ ψωµάκι του. Περνοῦσε ὅµως κάθε 
µέρα τὸ πρωὶ ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, 
ἔµπαινε µέσα, στεκόταν µπροστὰ στὸ τέµπλο, ἔβγαζε 
τὸ καπελάκι του καὶ ἔλεγε: «Καληµέρα Χριστέ 
µου, ὁ Συµεὼν εἶµαι. Βοήθησέ µε νὰ βγάλω τὸ 
ψωµάκι µου». Τὸ βράδυ ποὺ τελείωνε τὴ δουλειὰ 
του ξαναπερνοῦσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πήγαινε πάλι 
µπροστὰ στὸ τέµπλο καὶ ἔλεγε: «Καλησπέρα Χριστέ 
µου, ὁ Συµεὼν εἶµαι. Σ’ εὐχαριστῶ ποὺ µὲ βοήθησες 
καὶ σήµερα». 

Καὶ ἔτσι περνοῦσαν τὰ χρόνια τοῦ εὐλογηµένου 
Συµεών. Περίπου τὸ ἔτος 1950 ὅλα τὰ µέλη τῆς 
οἰκογένειάς του ἀρρώστησαν ἀπὸ φυµατίωση καὶ 
ἐκοιµήθησαν ἐν Κυρίῳ. Ἔµεινε ὁλοµόναχος ὁ 
Συµεὼν καὶ συνέχισε ἀγόγγυστα τὴ δουλειὰ του 
ἀλλὰ καὶ δὲν παρέλειπε νὰ περνᾶ ἀπὸ τὸν ἅγιο 
Σπυρίδωνα νὰ καληµερίζει καὶ νὰ καλησπερίζει τὸν 
Χριστό, ζητώντας τὴν βοήθειά Του καὶ εὐχαριστώντας 
Τον. 

Ὅταν γέρασε ὁ Συµεών, ἀρρώστησε. Μπῆκε 
στὸ Νοσοκοµεῖο καὶ νοσηλεύτηκε περίπου γιὰ ἕνα 
µήνα. Μιὰ προϊσταµένη ἀπὸ τὴν Πάτρα τὸν ρώτησε 
κάποτε: 

-Παππού, τόσες µέρες ἐδῶ µέσα δὲν ἦρθε 

κανεὶς νὰ σὲ δεῖ. Δὲν ἔχεις κανένα δικό σου στὸν 
κόσµο;

-Ἔρχεται, παιδί µου, κάθε πρωὶ καὶ ἀπόγευµα 
ὁ Χριστὸς καὶ µὲ παρηγορεῖ. 

-Καὶ τί σοῦ λέει, παππού; 
-«Καληµέρα Συµεών, ὁ Χριστὸς εἶµαι, κάνε 

ὑποµονή». «Καλησπέρα Συµεών, ὁ Χριστὸς εἶµαι, 
κάνε ὑποµονή». 

Ἡ Προϊσταµένη παραξενεύτηκε καὶ κάλεσε τὸν 
Πνευµατικό της, π. Χριστόδουλο Φάσο, νὰ ἔρθει νὰ δεῖ 
τὸν Συµεὼν µήπως πλανήθηκε. Ὁ π. Χριστόδουλος 
τὸν ἐπισκέφθηκε, τοῦ ἔπιασε κουβέντα, τοῦ ἔκανε τὴν 
ἐρώτηση τῆς Προϊσταµένης καὶ ὁ Συµεὼν τοῦ ἔδωσε 
τὴν ἴδια ἀπάντηση. Τὶς ἴδιες ὧρες πρωὶ καὶ βράδυ, 
ποὺ ὁ Συµεὼν πήγαινε στὸ ναὸ καὶ χαιρετοῦσε τὸν 
Χριστό, τώρα καὶ ὁ Χριστὸς χαιρετοῦσε τὸν Συµεών. 
Τὸν ρώτησε ὁ Πνευµατικός: 

-Μήπως εἶναι φαντασία σου; 
-Ὄχι, πάτερ, δὲν εἶµαι φαντασµένος, ὁ Χριστὸς 

εἶναι. 
-Ἦρθε καὶ σήµερα; 
-Ἦρθε. 
-Καὶ τί σοῦ εἶπε; 
-Καληµέρα Συµεών, ὁ Χριστὸς εἶµαι. Κάνε 

ὑποµονή, σὲ τρεῖς µέρες θὰ σὲ πάρω κοντά µου πρωΐ 
- πρωΐ. 

Ὁ Πνευµατικὸς κάθε µέρα πήγαινε στὸ 
Νοσοκοµεῖο, µιλοῦσε µαζί του καὶ ἔµαθε γιὰ τὴν 
ζωή του. Κατάλαβε ὅτι πρόκειται περὶ εὐλογηµένου 
ἀνθρώπου. Τὴν τρίτη ἡµέρα πρωΐ - πρωΐ πάλι 
πῆγε νὰ δεῖ τὸν Συµεὼν καὶ νὰ διαπίστωσει ἂν 
θὰ πραγµατοποιηθεῖ ἡ πρόρρηση ὅτι θὰ πεθάνει. 
Πράγµατι ἐκεῖ ποῦ κουβέντιαζαν, ὁ Συµεὼν φώναξε 
ξαφνικά: «Ἦρθε ὁ Χριστός», καὶ ἐκοιµήθη τὸν ὕπνο 
τοῦ δικαίου. 

Αἰωνία του ἡ µνήµη. Ἀµήν.

“ Ἀσκητές µέσα στὸν κόσµο ” 
Ἱ. Ἡσυχαστήριο Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόµου
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Ὁ Λόγος τοῦ Κολοκοτρώνη στοὺς νέους 

8 Ὀκτωβρίου 1838

(Ὁ λόγος ποὺ ἔβγαλε ὁ Κολοκοτρώνης ἀνεβασµένος στὰ βράχια τῆς Πνύκας, ὅπως στὰ παλιὰ τὰ 
χρόνια τόσοι τρανοὶ ρήτορες στοὺς Ἀθηναίους, στέκεται ἡ πνευµατικὴ διαθήκη τοῦ ἥρωα στὸ Ἔθνος. Ὁ 
λόγος τοῦ ἀγράµµατου, µὰ σοφοῦ στρατηγοῦ πρὸς τὰ νιάτα τῆς Ἀθήνας τοῦ 1838.)

Παιδιά µου! Εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ὁπού 
ἐγὼ πατῶ σήµερα, ἐπατοῦσαν καὶ 

ἐδηµηγοροῦσαν τὸν παλαιὸν καιρὸν ἄντρες σοφοὶ καὶ 
ἄντρες µὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶµαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ, 
καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των....

Ἐγὼ ἐπιθυµοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά µου, στὴ 
µεγάλη δόξα τῶν προπατόρων µας κι ἔρχοµαι νὰ 
σᾶς εἴπω ὅσα στὸν καιρὸ τοῦ ἀγώνα µας καὶ πρὶν 
ἀπ’ αὐτὸν κι ὕστερα ἀπ’ αὐτὸν ὁ ἴδιος παρατήρησα 
κι ἀπ’ αὐτὰ νὰ κάµωµεν συµπερασµοὺς καὶ γιὰ 
τὴν µέλλουσαν εὐτυχία σας, µολονότι ὁ Θεὸς µόνος 
ἠξεύρει τὰ µέλλοντα.

Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας 
γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιµὴν ἔχαιραν κοντὰ 
εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας 
στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν 
καθ’ ἡµέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευµένοι 
σας. Ἐγὼ δὲν εἶµαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω µόνον πὼς 
ἦτον σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθηκαν 
τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των... Αὐτοὶ διέφεραν 
ἀπὸ ἡµᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν 
τὶς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθεν εἰς τὸν 
κόσµον ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ 
Εὐαγγέλιό του καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα... 
Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί µας, ἔπεσαν εἰς 
τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν µεταξύ τους καὶ ἔτσι 
ἔλαβαν καιρὸν πρῶτα οἱ Ρωµαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι 
βάρβαροι, καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν καὶ οἱ 
Μουσουλµάνοι, καὶ ἔκαµαν ὅτι µποροῦσαν, διὰ νὰ 
ἀλλάξει ὁ λαὸς τὴν πίστη του... Ἔκοψαν γλῶσσες 
σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ 

κατορθώσουν... Τὸν ἕνα ἔκοβαν, ὁ ἄλλος τὸν σταυρὸ 
του ἔκανε.

Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διώρισε ἕναν 
βιτσερὲ (ἀντιβασιλέα), ἕναν Πατριάρχη καὶ τοῦ 
ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ 
λοιπὸς Κλῆρος ἔκαµαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ Σουλτάνος. 
Ὕστερον ἔγιναν οἱ Κοτζαµπάσηδες εἰς ὅλα τὰ µέρη. 
Ἡ τρίτη τάξις, οἱ ἔµποροι, καὶ οἱ προκοµµένοι, 
τὸ καλλίτερο µέρος τῶν πολιτῶν, µὴ ὑποφέροντες 
τὸν ζυγὸ ἔφευγαν κι οἱ γραµµατισµένοι ἐπῆραν τὰ 
βιβλία καὶ φύγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα 
των, κι ἔτσι ἔµεινε ὁ λαός, ὅστις στερηµένος ἀπὸ 
τὰ µέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν 
κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε καθ’ ἡµέρα χειρότερα... 
διότι ἂν βρισκόταν µεταξύ τοῦ λαοῦ κανεὶς µὲ 
λίγη ἄνθηση τὸν λάµβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε 
προνόµια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔµπορον τῆς Εὐρώπης 
ὡς βοηθός του ἢ ἐγίνετο γραµµατικός τοῦ προεστοῦ. 
Καὶ µερικοὶ µὴ ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τῶν 
Τούρκων καὶ βλέποντες τὶς δόξες καὶ τὶς ἡδονὲς 
ὁπού ἀπελάµβανον αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους 
καὶ ἐγίνοντο Μουσουλµάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως 
κάθε µέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχυνε.

Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισµένη κατάσταση 
µερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραµµατισµένους 
ἐµετέφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία. 
Καὶ σὰν τοὺς πρέπει νὰ χρεωστοῦµεν εὐγνωµοσύνη, 
διότι εὐθὺς ὁπού κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ 
ἐµάνθανεν τὰ κοινὰ γράµµατα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ 
τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους εἴχαµε προγόνους, τί 
ἔκαµεν ὁ Θεµιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ οἱ ἄλλοι 



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.15    (Νοέµβριος  2009)

  9

πολλοὶ παλαιοί µας, καὶ ἐβλέπαµεν καὶ εἰς ποίαν 
κατάσταση εὑρισκόµεθα τότε... Ὅθεν µᾶς ἦρθε στὸ 
νοῦ νὰ τοὺς µιµηθοῦµε καὶ νὰ γίνοµε εὐτυχέστεροι 
καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαµε νὰ κάµωµε τὴν 
Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαµε οὔτε πόσοι 
ἤµεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχοµεν ἅρµατα, οὔτε ὅτι οἱ 
Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, 
οὔτε κανένας φρόνιµος µᾶς εἶπε, “ποῦ πάτε ἐδῶ νὰ 
πολεµήσετε µὲ σιτοκάραβα βατσέλα”, ἀλλά, ὡς µία 
βροχή, ἔπεσε εἰς ὅλους µας ἡ ἐπιθυµία τῆς Ἐλευθερίας 
µας... καὶ ὅλοι, καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ προεστοὶ καὶ 
οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευµένοι καὶ οἱ ἔµποροι, 

µικροὶ καὶ µεγάλοι, ὅλοι συµφωνήσαµεν σ’ αὐτὸ τὸ 
σκοπὸ καὶ κάναµεν τὴν ἐπανάσταση.

Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως 
εἴχαµε µεγάλη ὁµόνοιαν καὶ ὅλοι ἐτρέχαµε 
σύµφωνοι... Ὁ ἕνας πήγαινε στὸν πόλεµο, ὁ ἀδελφός 
του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναίκα του ἐζύµωνε, τὸ παιδὶ 
τοῦ ἐκουβαλοῦσε ψωµὶ καὶ µπαρουτόβολα στὸ 
στρατόπεδο καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁµόνοια ἐβαστοῦσε 
ἀκόµη δύο χρόνους, ἠθέλαµε κυριεύσει καὶ τὴν 
Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναµεν 
καὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολη...

Τόσο τροµάξαµε τοὺς Τούρκους, ὁπού ἄκουαν 
Ἕλληνα καὶ φεύγαν χίλια µίλια µακριά. Ἑκατὸν 
Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐµπρὸς κι ἕνα καράβι 



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.15    (Νοέµβριος  2009)

  10

µιὰ ἁρµάδα. Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξε. Ἦλθαν µερικοὶ καὶ 
ἠθέλησαν νὰ γένουν µπαρµπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ 
κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ µπαρµπέρισµά τους µὰ τί 
νὰ κάνουµε; Εἴχαµε κι αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη.

Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια καὶ ἐχάθη ἡ 
πρώτη προθυµία καὶ ὁµόνοια. Κι ὅταν ἔλεγες τοῦ 
Κώστα νὰ δώσει χρήµατα διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ 
ἔθνους, ἢ νὰ πάει στὸν πόλεµο, τοῦτος πρόβαλλε τὸ 
Γιάννη. Καὶ µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο κανεὶς δὲν ἤθελε 
νὰ συντράµει, µήτε νὰ πολεµήσει. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, 
ἐπειδὴ δὲν εἴχαµε ἕναν ἀρχηγὸ καὶ µίαν κεφαλή. 
Ἀλλὰ µᾶς ἔµπαινε Πρόεδρος ἕξι µῆνες, ἐσηκώνετο 
ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔρριχνε, καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους 
τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε τοῦτο κι ὁ ἄλλος τὸ 
ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαµε τὸ καλό, πλὴν καθένας 
κατὰ τὴ γνώµη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, 
ποτὲ τὸ σπίτι δὲν κτίζεται, οὔτε τελειώνει. Ὁ ἕνας 
λέει ὅτι ἡ πόρτα πρέπει νὰ βλέπει στὸ ἀνατολικὸ 
µέρος, ὁ ἄλλος στὸ ἀντικρυνὸ κι ὁ ἄλλος στὸ 
βοριά, σὰν νὰ ἦταν τὸ σπίτι στὸν ἀραµπὰ καὶ νὰ 
γυρίζει καθὼς λέγει ὁ καθένας. Μὲ τοῦτον τὸν 
τρόπο δὲν κτίζεται ποτὲ τὸ σπίτι, ἀλλὰ πρέπει νὰ 
εἶναι ἀρχιτέκτονας, ὁπού νὰ προστάζει πῶς θὰ γίνει. 
Παροµοίως κι ἐµεῖς χρειαζόµαστε ἕναν ἀρχηγὸ κι 
ἕναν ἀρχιτέκτονα, ὅστις νὰ προστάζει κι οἱ ἄλλοι νὰ 
ὑπακοῦνε καὶ ν’ ἀκολουθᾶνε. Ἀλλὰ ἐπειδὴ εἴµαστε σὲ 
τέτοια κατάσταση, ἐξαιτίας τῆς διχόνοιάς µας, ἔπεσε 
ἡ Τουρκιὰ πάνω µας καὶ κοντέψαµε νὰ χαθοῦµε 
καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ χρόνους δὲν κατορθώσαµε 
µεγάλα πράγµατα.

Εἰς αὐτὴ τὴν κατάσταση ἔρχεται ὁ Βασιλεύς, 
τὰ πράµατα ἡσυχάζουν καὶ τὸ ἐµπόριο κι ἡ γεωργία 
κι οἱ τέχνες ἀρχίζουν νὰ προοδεύουν καὶ µάλιστα ἡ 
παιδεία. Αὐτὴ ἡ µάθηση θὰ µᾶς αὐξήσει καὶ θὰ µᾶς 
εὐτυχήσει. Ἀλλὰ γιὰ νὰ αὐξήσουµε, χρειάζεται κι 
ἡ στερέωση τῆς πολιτείας µας, ποὺ γίνεται µὲ τὴν 
καλλιέργεια καὶ µὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ θρόνου. Ὁ 
Βασιλεὺς εἶναι νέος, καὶ συµµορφώνεται µὲ τὸν τόπο 
µας. Δὲν εἶναι προσωρινὸς ἀλλ’ ἡ βασιλεία του εἶναι 
διαδοχική, καὶ θὰ περάσει στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν 
του, καὶ µὲ αὐτὸν καὶ σεῖς καὶ τὰ παιδιά σας θὰ 
ζήσετε. Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴ 
στερεώσετε, διότι ὅταν ἐπιάσαµε τὰ ἅρµατα, εἴπαµε 
πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως κι ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος. Ὅλα 

τὰ ἔθνη τοῦ κόσµου ἔχουν καὶ φυλᾶνε µία θρησκεία. 
Νὰ µὴν ἔχετε πολυτέλεια, νὰ µὴν πηγαίνετε στοὺς 
καφενέδες καὶ στὰ µπιλιάρδα. Νὰ δοθῆτε εἰς τὰς 
σπουδὰς σας καὶ καλλίτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον, 
δύο καὶ τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι στὸ 
ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ νὰ περάσετε τέσσερις-
πέντε χρόνους τὴ νεότητά σας καὶ νὰ µείνετε 
ἀγράµµατοι, νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γεράµατά σας. 
Νὰ ἀκούετε τὰς συµβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ 
γεροντοτέρων καὶ κατὰ τὴν παροιµία “µύρια ἤξευρε 
καὶ χίλια µάθαινε”.

Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ µάθησή σας νὰ µὴ γενεῖ 
σκεπάρνι µόνο γιὰ τὸ ἄτοµό σας, µὰ νὰ κοιτάζει 
τὸ καλό τῆς κοινότητας, γιατί µέσα στὸ καλὸ αὐτὸ 
βρίσκεται καὶ τὸ δικό σας.

Ἐγὼ παιδιά µου, κατὰ κακή µου τύχη, 
ἐξαιτίας τῶν περιστάσεων, ἔµεινα ἀγράµµατος καὶ 
διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρεση, διότι δὲν ὁµιλῶ 
καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, 
ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ 
περασµένα κι ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσµατα τῆς 
διχόνοιας, τὴν ὁποία νὰ ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε 
ὁµόνοια. Ἐµᾶς µὴ µᾶς τηρᾶτε πλέον. Τὸ ἔργο µας 
καὶ ὁ καιρὸς µας ἐπέρασε καὶ οἱ µέρες τῆς γενιᾶς 
ποὺ σᾶς ἄνοιξε τὸ δρόµο, θέλουν σὲ λίγο περάσει. 
Τὴν ἡµέρα τῆς ζωῆς µας θέλει διαδεχθεῖ ἡ νύκτα 
τοῦ θανάτου µας, καθὼς τὴν ἡµέρα τῶν Ἁγίων 
Ἀσωµάτων θέλει διαδεχθεῖ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ 
ἡµέρα.

Εἰς ἐσᾶς µένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε 
τὸν τόπο ὅπου ἡµεῖς ἐλευθερώσαµε καὶ διὰ νὰ γίνει 
τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεµέλια τῆς Πολιτείας τὴν 
ὁµόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου 
καὶ τὴν φρόνιµον ἐλευθερία. Τελειώνω τὸν λόγον 
µου.

Ζήτω ὁ Βασιλεὺς µας Ὄθων! Ζήτω οἱ σοφοὶ 
διδάσκαλοι! Ζήτω ἡ Ἑλληνικὴ Νεολαία!

Ἐφηµερὶς “Ὁ Αἰών”, 13 Νοεµβρίου 1838
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Ὑπὸ τὴν βασιλικὴν δρῦν

Ἀλεξάνδρου Παπαδιαµάντη 

Ὅταν παιδίον διηρχόµην ἐκεῖ πλησίον, 
ἐπὶ ὀναρίου ὀχούµενος, διὰ νὰ ὑπάγω 

νὰ ἀπολαύσω τὰς ἀγροτικὰς µας πανηγύρεις, τῶν 
ἡµερῶν τοῦ Πάσχα, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τῆς 
Πρωτοµαγιᾶς, ἐρρέµβαζον γλυκὰ µὴ χορταίνων 
νὰ θαυµάζω περικαλλὲς δένδρον, µεµονωµένον, 
πελώριον, µίαν βασιλικὴν δρῦν. Ὁποῖον µεγαλεῖον 
εἶχεν! Οἱ κλάδοι της χλωρόφαιοι, κατάµεστοι, 
κραταιοί� οἱ κλῶνές της, γαµψοὶ ὡς ἡ κατατοµὴ 
τοῦ ἀετοῦ, οὖλοι ὡς ἡ χαίτη τοῦ λέοντος, προεῖχον 
ἀναδεδηµένοι, εἰς βασιλικὰ στέµµατα. Καὶ ἦτον 
ἐκείνη ἄνασσα τοῦ δρυµοῦ, δέσποινα ἀγρίας 
καλλονῆς, βασίλισσα τῆς δρόσου…

Ἀπὸ τὰ φύλλα της ἐστάλαζε κ’ ἔρρεεν ὁλόγυρά 
της «µάννα ζωῆς, δρόσος γλυκασµοῦ, µέλι τὸ ἐκ 
πέτρας». Ἔθαλπον οἱ ζωηφόροι ὀποὶ της ἔρωτα 
θείας ἀκµῆς, κ’ ἔπνεεν ἡ θεσπεσία φυλλάς της ἵµερον 
τρυφῆς ἀκηράτου. Καὶ ἡ κορυφὴ της βαθύκοµος 
ἠγείρετο ὡς στέµµα παρθενικόν, διάδηµα θεῖον. 

Ἠσθανόµην ἄφατον συγκίνησιν νὰ θεωρῶ 
τὸ µεγαλοπρεπὲς ἐκεῖνο δένδρον. Ἐφάνταζεν εἰς 
τὸ ὄµµα, ἔµελπεν εἰς τὸ οὖς, ἐψιθύριζεν εἰς τὴν 
ψυχὴν φθόγγους ἀρρήτου γοητείας. Οἱ κλῶνες, 
οἱ ράµνοι, τὸ φύλλωµά της, εἰς τοῦ ἀνέµου τὴν 
σεῖσιν, ἐφαίνοντο ὡς νὰ ψάλλωσι µέλος ψαλµικόν, 
τὸ «Ὡς ἐµεγαλύνθη». Μ’ ἔθελγε, µ’ ἐκήλει, µ’ 
ἐκάλει ἐγγύς της. Ἐπόθουν νὰ πηδήσω ἀπὸ 
τοῦ ὑποζυγίου, νὰ τρέξω πλησίον της, νὰ τὴν 
ἀπολαύσω� νὰ περιπτυχθῶ τὸν κορµόν της, ὅστις 
θὰ ἦτον ἀγκάλιασµα διὰ πέντε παιδιὰ ὡς ἐµέ, καὶ 
νὰ τὸν φιλήσω. Νὰ προσπαθήσω ν΄ ἀναρριχηθῶ εἰς 
τὸ πελώριον στέλεχος, τὸ ἁδρὸν καὶ ἀµαυρόν, ν’ 
ἀναβῶ εἰς τὸ σταύρωµα τῶν κλάδων της, ν’ ἀνέλθω 
εἰς τοὺς κλῶνας, νὰ ὑψωθῶ εἰς τοὺς ἀκρέµονας… 
Καὶ ἂν δὲν µ’ ἐδέχετο, καὶ ἂν µ’ ἀπέβαλλεν ἀπὸ 

τὸ σῶµα της, καὶ µ’ ἔρριπτε κάτω, ἂς ἐπιπτον νὰ 
κυλισθῶ εἰς τὴν χλόην της, νὰ στεγασθῶ ὑπὸ τὴν 
σκιάν της, ὑπὸ τὰ ἀετώµατα τῶν κλώνων της, τὰ 
ὅµοια µὲ στέµµατα Δαυὶδ θεολήπτου. 

Ἐπόθουν, ἀλλ́  ἡ συνοδία τῶν οἰκείων µου, 
µεθ’ ὧν ἐτέλουν τὰς ἐκδροµὰς ἐκείνας ἀνὰ τὰ 
ὄρη, δὲν θὰ ἤθελε νὰ µοὶ τὸ ἐπιτρέψει. Καὶ µίαν 
χρονιάν, ἦτο κατὰ τὰς ἐορτὰς τοῦ σωτηρίου ἔτους 
186… , καθὼς εἴχοµεν διέλθει πλησίον τοῦ δένδρου, 
ἐφθάσαµεν εἰς τὸ Μέγα Μανδρί� – ἦτο δὲ τὸ Μέγα 
Μανδρὶ µικρὸς συνοικισµός, θερινὸν σκήνωµα τῶν 
βοσκῶν τοῦ τόπου. Ἑκατοίκουν ἐκεῖ ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ 
οἰκογένειαι ἀγροτῶν. Δύο ἐκ τῶν οἰκογενειῶν 
τούτων συνεδέοντο πρὸς τοὺς γονεῖς µου διὰ δεσµῶν 
βαπτίσµατος, κολληγοσύνης, κτλ. καὶ ὅλοι ἦσαν 
φίλοι καὶ συµπατριῶται µας.

Κατηρχόµεθα ἐκεῖ συνήθως τὰς ἡµέρας τοῦ 
Πάσχα, εἶτα πάλιν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἢ τὴν 
Πρωτοµαγιάν, ἄλλοτε δὲ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 
ἢ τῆς Ἀναλήψεως. Ἐπὶ τερπνοῦ λόφου ὑπῆρχε τὸ 
παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, 
ὅπου ἐλειτουργούµεθα. 

Ἤγοντο ἐκεῖ χοροὶ καὶ πανηγύρεις� δρόσος 
καὶ ἀναψυχὴ καὶ χάρµα ἐβασίλευεν. Ἐθύοντο 
ἀρνία καὶ ἐρίφια, καὶ σπονδαὶ ἐγίνοντο πυροξάνθου 
ἀνθοσµίου. Ἐτελοῦντο ἀγῶνες ἁµίλλης, δισκοβολίαι 
καὶ ἅλµατα. Ἔπληττε τὰς πραείας ἠχοὺς ὁ 
φθόγγος τοῦ αὐλοῦ καὶ τῆς λύρας, συνοδεύων τὸ 
ἔρρυθµον βῆµα τῶν παρθένων πρὸς κύκλιον χορόν. 
Καὶ ξανθαί, ἐρυθρόπεπλοι βοσκοποῦλαι ἐπήδων, 
ἐπέτων, ἐκελάδουν. 

Καθὼς εἴχοµεν φθάσει ἐκεῖ, τὴν χρονιὰν 
ἐκείνην, µὲ εἶχε κυριεύσει ζωηρότερον ἡ ἐντύπωσις 
ἡ µαγική της δρυός. Διηρχόµεθα ἑκάστοτε οὐχὶ 
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µακράν τοῦ δένδρου, ἀπέχοντος ἡµισείας ὥρας ὁδὸν 
ἀπὸ τὸ Μέγα Μανδρί. Ὁ δρόµος µας ἦτον ἐπὶ τῆς 
κλιτύος, ὀλίγον ὑψηλότερόν τῆς θέσεως ὅπου ἵστατο 
τὸ δένδρον, ἔτεµνε δὲ πλαγίως τὸ βουνόν… καὶ ἡ 
δρῦς ἡ µαγική, καθὼς ἐξηκολούθουν νὰ τὴν βλέπω 
ἐπὶ ἱκανὴν ὥραν, µὲ ἐγοήτευε καὶ µὲ ἐκάλει, ὡς νὰ 
ἦτο πλάσµα ἔµψυχον, κόρη παρθενική τοῦ βουνοῦ. 

Κατὰ τὰς ποικίλας κυµάνσεις τῆς ὁδοῦ, 
σύµφωνα µὲ τὰ κοιλώµατα ἢ τὰς προεξοχὰς 
τοῦ ἐδάφους, καὶ κατὰ τὰς κινήσεις τοῦ ὀναρίου 
τὰς ἰδιοτρόπους καὶ πείσµονας – καθὼς ἐξάνοιγα 
τὸ πρῶτον τὴν δρῦν, καθόσον ἐπλησίαζα ἢ 
ἀπεµακρυνόµην ἀπ΄ αὐτῆς, τόσας θέας, ἀπόψεις 
καὶ φάσεις ἐλάµβανε τὸ δένδρον. Ἐκ πλαγίου καὶ 
µακρόθεν εἶχεν ὄψιν λιγυρᾶς χάριτος� ἐγγύθεν 
καὶ κατὰ µέτωπον, προέκυπτεν ὅλη µεστὴ καὶ 

ἀµφιλαφής, βαθύχλωρος, ἐπιβάλλουσα ὡς νύµφη. 

Ὅλην τὴν νύκτα, κοιµώµενος καὶ ἀγρυπνῶν, 
ὠνειρευόµην τὴν δρῦν, τὴν θεσπεσίαν καὶ ὑψηλήν… 
Τὴν πρωίαν ἐκείνην τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 
καθὼς εἶχεν εὐωδιάσει ὁ ναΐσκος ἀπὸ δάφνας καὶ 
λιβανωτίδας, καὶ εἶχε κρουσθεῖ τρελὰ ἀπὸ παιδικᾶς 
χεῖρας ὁ µικρὸς κώδων ὁ ὑπεράνω τοῦ γείσου τῆς 
στέγης τῆς πλακοσκεποῦς, χαιρετίζων τὸ «Ἀνάστα 
ὁ Θεός», τὸ ὁποῖον ἔψαλλεν ὁ παπὰς ραίνων 
τοὺς πιστοὺς µὲ πέταλα ρόδων καὶ ἴων…εἶτα, 
πρὶν ἀπολύσει ἡ λειτουργία, ἐγὼ ἔγινα ἄφαντος. 
Δία πλαγίου, κρυφοῦ δροµίσκου τὸν ὁποῖον εἶχον 
ἀνακαλύψει τὴν προτεραίαν, ἤρχισα νὰ ἀνέρχωµαι 
τὴν ράχιν τοῦ βουνοῦ… διευθυνόµενος πρὸς τὸ 
µέρος, ὅπου εὑρίσκετο ἡ βασιλικὴ δρῦς. Ἐπίστευον 
ὅτι ἐγνώριζα καλὰ τὸν δρόµον. 
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Ἦτον ὅλη ἡ ὁδὸς ἀνωφερής, κ’ ἐγὼ ἔτρεχον, 
ἔτρεχον διὰ νὰ φθάσω ταχέως, ν΄ ἀσπασθῶ τὴν 
ἐρωµένην µου – ἐπειδὴ ἡ δρῦς ὑπῆρξεν ἡ πρώτη 
παιδική µου ἐρωµένη – καὶ ταχέως πάλιν νὰ 
ἐπιστρέψω, φανταζόµενος ὅτι ἡ ἀπουσία µου τότε 
δὲν θὰ παρετηρεῖτο, καὶ δὲν θὰ εἶχον ν΄ ἀκούσω 
ἐπιπλήξεις ἀπὸ τοὺς οἰκείους. 

Πρὸ ἐµοῦ εἶχον ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸ 
ποιµενικὸν σκήνωµα ὀλίγοι ἐκ τῆς τάξεως τῶν 
βοσκῶν, ἀπερχόµενοι εἰς τὴν πολίχνην, διὰ νὰ 
κοµίσωσιν ἀρνία καὶ τυρίον εἰς τοὺς κολλήγας, 
ἀποφέρωσι δὲ ἄλλα ὀψώνια ἐκ τῆς πόλεως. Οὗτοι 
θὰ ἐπέστρεφον πρὸς ἑσπέραν, καὶ δὲν ἦτο πιθανὸν 
νὰ συναντήσω τινὰς κὰθ΄ ὁδόν. Πλὴν πὰρ΄ ἐλπίδα 
εἶδον µακρόθεν ἄλλους ἐρχοµένους πρὸς τὰ ἐδῶ, ἐν 
συνοδίᾳ γυναικῶν καὶ παίδων καὶ ὑποζυγίων� οὗτοι 
ἤρχοντο ἐκ τῆς πόλεως διὰ νὰ συνεορτάσωσιν ἐν τῇ 
ἐξοχῇ πλησίον τῶν συγγενῶν των, τῶν βοσκῶν. 

Πάραυτα ἐξετράπην τῆς ὁδοῦ, κ’ ἔσπευσα νὰ 
κρυβῶ ὄπισθεν πυκνῶν θάµνων. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι 
ἂν µὲ συνήντων, µεµονωµένον, µακρὰν τῶν γονέων 
µου, πορευόµενον ἄγνωστον ποῦ, θὰ ἐπαραξενεύοντο, 
καὶ ἂν δὲν µ́  ἔπειθον νὰ κατέλθω µετ΄ αὐτῶν εὐθὺς 
ὀπίσω, ἐξ ἅπαντος θὰ µὲ κατήγγελλον εἰς τοὺς 
γονεῖς µου, τοὺς ὁποίους θὰ εὕρισκον κάτω εἰς τὸ 
Μέγα Μανδρί. Ἤµην ἕνδεκα ἐτῶν παιδίον.

Ἐκεῖνοι ταχέως ἀντιπαρῆλθον, κ’ ἐγὼ ἀνέλαβα 
τὸν δρόµον µου, ἀλλὰ µετ΄ ὀλίγον τὸν ἔχασα. Εἰς 
ἓν σταυροδρόµιον ὅπου ἔφθασα, ἐπῆρα τὸν δρόµον 
ἀριστερά, τὸν ὑψηλότερον, καὶ ἀσθµαίνων ἔφθασα 
εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ. Πλὴν ἡ µεγάλη δρῦς 
ὑπῆρξεν εὐεργέτις µου καὶ κηδεµών µου. Αὕτη µ́  
ἐξήγαγεν ἐκ τῆς ἀπάτης, ἐφαίνετο δὲ ὡς νὰ µοὶ 
ἔνευε µακρόθεν, καὶ µὲ ὡδήγει νὰ ἔλθω πλησίον 
της. 

Καθὼς τὴν εἶδα χαµηλότερον, δεξιόθεν, ἀρκετὰ 
µακράν, ἄφησα τὸν δροµίσκον εἰς τὸν ὁποῖον ἔτρεχα, 
καὶ στραφεὶς πρὸς δυσµὰς ἤρχισα νὰ κατέρχωµαι, 
µέσῳ τῶν ἀγρῶν, ὑπερπηδῶν αἱµασιάς, χάνδακας, 
φραγµοὺς θάµνων καὶ βάτων, σχίζων τὰς σάρκας 
µου, αἱµάσσων χεῖρας καὶ πόδας… Τέλος ἔφθασα 
πλησίον τῆς ποθητῆς νύµφης τῶν δασῶν. 

Ἤµην κατάκοπος, κάθιδρος καὶ πνευστιῶν. 
Ἅµα ἔφθασα, ἐρρίφθην ἐπὶ τῆς χλόης, ἐκυλίσθην 
ἐπάνω εἰς παπαροῦνες καὶ χαµολούλουδα. Ἀλλ́  
ὅµως ἠσθανόµην κρυφὴν εὐτυχίαν, ὀνειρώδη 
ἀπόλαυσιν. Ἐρρέµβαζον ἀναβλέπων εἰς τοὺς 
κλῶνάς της τοὺς κραταιούς, καὶ ἠνοιγόκλειον 
ἡδυπαθῶς τὰ χείλη εἰς τὴν πνοὴν τῆς αὔρας 
της, εἰς τὸν θροῦν τῶν φύλλων της. Ἑκατοντάδες 
πουλιῶν ἀνεπαύοντο εἰς τοὺς κλῶνάς της, ἔµελπον 
τρελὰ τραγούδια… Δρόσος, ἄρωµα καὶ χαρµονὴ 
ἐθώπευον τὴν ψυχήν µου….

Ἤµην ἀποσταµένος, καὶ δὲν εἶχον κοιµηθεῖ 
καλὰ τὴν νύκτα. Ὁ ὕπνος µοῦ ἔλειπεν. Εἰς 
τὴν σκιὰν τοῦ πελωρίου δένδρου, ἐν µέσῳ τῶν 
µηκώνων του τῶν κατακοκκίνων, ὁ Μορφεὺς ἦλθε 
καὶ µ́  ἐβαυκάλησε, καὶ µοὶ ἔδειξεν εἰκόνας, ὡς εἰς 
περίεργον παιδίον. 

Μοῦ ἐφάνη ὅτι τὸ δένδρον –ἔσωζον καθ΄ 
ὕπνον τὴν ἔννοιαν τοῦ δένδρου– µικρὸν κατὰ µικρὸν 
µετέβαλλεν ὄψιν, εἶδος καὶ µορφήν. Εἰς µίαν στιγµὴν 
ἡ ρίζα του µοῦ ἐφάνη ὡς δύο ὡραῖαι εὔτορνοι 
κνῆµαι, κολληµέναι ἡ µία ἐπάνω εἰς τὴν ἄλλην, εἶτα 
κατ΄ ὀλίγον ἐξεκόλλησαν κ’ ἐχωρίσθησαν εἰς δύο� ὁ 
κορµός µοῦ ἐφάνη ὅτι διεπλάσσετο καὶ ἐµορφοῦτο 
εἰς ὀσφύν, εἰς κοιλίαν καὶ στέρνον, µὲ δύο κόλπους 
γλαφυρούς, προέχοντας� οἱ δύο παµµέγιστοι κλάδοι 
µοῦ ἐφάνησαν ὡς δύο βραχίονες, χεῖρες ὀρεγόµεναι 
εἰς τὸ ἄπειρον, εἴτα κατερχόµεναι συγκαταβατικῶς 
πρὸς τὴν γῆν, ἐφ΄ ἧς ἐγὼ ἐκείµην� καὶ τὸ βαθύφαιον, 
ἀειθαλὲς φύλλωµα, µοῦ ἐφάνη ὡς κόµη πλουσία 
κόρης, ἀναδεδηµένη πρὸς τ΄ ἄνω, εἶτα λυοµένη, 
κυµατίζουσα, χαλαρουµένη πρὸς τὰ κάτω. 

Τὸ πόρισµά µου, τὸ ἐν ὀνείρῳ ἐξαχθέν, καὶ 
εἰς λῆρον ἐν εἴδει συλλογισµοῦ διατυπωθέν, ὑπῆρξε 
τοῦτο: «Ἄ! δὲν εἶναι δένδρον, εἶναι κόρη� καὶ τὰ 
δένδρα, ὅσα βλέποµεν, εἶναι γυναῖκες!»

Ὅταν µετ΄ ὀλίγον ἐξύπνησα, ὡς συνέχειαν 
τοῦ ὀνείρου ἔσχον ἐν νῷ τὴν ἀνάµνησιν τῆς ἱστορίας 
τοῦ τυφλοῦ, τὸν ὁποῖον ὁ Χριστὸς ἐθεράπευσε, καθὼς 
εἶχον ἀκούσει τὸν διδάσκαλόν µας εἰς τὴν Ἱερὰν 
Ἱστορίαν: «Καταρχὰς µὲν εἶδε τοὺς ἀνθρώπους ὡς 
δένδρα� δεύτερον δὲ τοὺς εἶδε καθαρά…»



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.15    (Νοέµβριος  2009)

  14

Μιὰ φιλικὴ γωνιὰ στὸ διαδίκτυο

www.agiazoni.gr

µοιραστεῖτε την µαζί µας

Πλὴν δὲν ἐξύπνησα ἀκόµη, πρὶν ἀκούσω τί 
ἔλεγε τὸ φάσµα� ἡ κόρη – ἡ δρῦς, εἶχε λάβει φωνὴν 
καὶ µοὶ ἔλεγεν:

-Εἰπὲ νὰ µοῦ φεισθοῦν, νὰ µὴ µὲ κόψουν….
διὰ νὰ µὴ κάµω ἀκουσίως κακόν. Δὲν εἶµ́  ἐγὼ 
νύµφη ἀθάνατος� θὰ ζήσω ὅσον αὐτὸ τὸ δένδρον…

Ἐξύπνησα ἔντροµος, κι ἔφυγον… Ἦτο ἤδη 
µεσηµβρία, καὶ ὁ ἥλιος ἐµεσουράνει…. Ἔκαιεν 
ὑψηλά, ὑπεράνω τῆς κορυφῆς τῆς δρυός, ἥτις ἦτο 
σκιὰ ἀδιαπέραστος… Ἀπὸ τὸν ἀντικρινὸν λόφον 
ἤκουσα φωνὴν νὰ µὲ καλεῖ ἐξ ὀνόµατος. Ἦτον 
εἷς µικρὸς βοσκός, µὲ τὴν κάππαν του, µὲ τὴν 
στραβολέκαν του, καὶ µὲ δέκα αἶγας, τὰς ὁποίας 
ὠδήγει. Μοῦ ἐφώναξεν ὅτι ὁ πατήρ µου µὲ ἀνεζήτει 
ἀνήσυχος, καί, νὰ τρέξω, νὰ φθάσω ταχέως ἐκεῖ 
κάτω…. 

Δὲν ἐνόησα τίποτε ἀπὸ τὸ µαντικὸν ὄνειρον. 
Ἀργότερα ἐδιδάχθην ἀπὸ ἐγχειρίδιον Μυθολογίας 
ὅτι ἡ Ἀµαδρυὰς συναποθνήσκει µὲ τὴν δρῦν, ἐν ᾗ 
εὑρίσκεται ἐνσαρκωµένη…

Μετὰ πολλὰ ἔτη, ὅταν ξενιτευµένος ἀπὸ 
µακροῦ ἐπέστρεψα εἰς τὸ χωρίον µου, κ’ ἐπεσκέφθην 
τὰ τοπία ἐκεῖνα, τὰ προσκυνητάρια τῶν παιδικῶν 
ἀναµνήσεων, δὲν εὗρον πλέον οὐδὲ τὸν τόπον ἔνθα 
ἦτόν ποτε ἡ Δρῦς ἡ Βασιλική, τὸ πάγκαλον καὶ 
µεγαλοπρεπὲς δένδρον, ἡ νύµφη ἡ ἀνάσσουσα τῶν 
δρυµώνων. 

Μία γραῖα µὲ τὴν ρόκαν της, µὲ δύο 
προβατίνας τὰς ὁποίας ἔβοσκεν ἐντὸς ἀγροῦ 
πλησίον, εὑρίσκετο ἐκεῖ, καθηµένη ἔξωθεν τῆς 
µικρᾶς καλύβης της. Ὅταν τὴν ἠρώτησα τί εἶχε 
γίνει τὸ «Μεγάλο Δέντρο», τὸ ὁποῖον ἦτον ἕνα 
καιρὸν ἐκεῖ, µοὶ ἀπήντησεν: 

-Ὁ σχωρεµένος ὁ Βαργένης τὸ ἔκοψε…µὰ 
κ’ ἐκεῖνος δὲν εἶχε κάµει νισάφι µὲ τὸ τσεκούρι του� 
ὅλο θεόρατα δέντρα, τόσα σηµαδιακὰ πράµατα… 
Σὰν τὸ ́κοψε κι ὕστερα, δὲν εἶδε χαΐρι καὶ προκοπή. 
Ἀρρώστησε, καὶ σὲ λίγες µέρες πέθανε… Τὸ 
Μεγάλο Δέντρο ἦτον στοιχειωµένο. 
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Πρέπει νὰ πιστεύουµε στὰ ὄνειρα;

Ἀρχιµ. Βαρνάβα Λαµπρόπουλου

Ἕνα ἐρώτηµα ποὺ µᾶς ἀπασχολεῖ συχνά. 
Μᾶς ἀπασχολεῖ ἐντονότερα, µετὰ ἀπὸ 

µία νύκτα ποὺ εἴδαµε κάποιο τροµακτικὸ ὄνειρο. 
Καὶ ὄχι σπάνια µᾶς συγκλονίζει τὸ γεγονὸς ὅτι 
κάποιο ὄνειρο ποὺ εἴδαµε, βγῆκε ἀληθινό! Τότε εἶναι 
ποὺ θεριεύει ἡ πίστη µας στὰ ὄνειρα. Καὶ σιγὰ-σιγὰ 
καταντᾶµε νὰ τὰ θεωροῦµε σίγουρες προειδοποιήσεις 
γιὰ τὸ τί θὰ µᾶς συµβεῖ στὸ µέλλον. 

Πρέπει, λοιπόν, νὰ πιστεύουµε στὰ ὄνειρα;

Ἂς µὴ βιαστοῦµε νὰ δώσουµε ἀπάντηση. 
Ποτὲ δὲν πρέπει νὰ δίνουµε βιαστικὲς ἀπαντήσεις σὲ 
ἐρωτήµατα τῆς πνευµατικῆς ζωῆς. Οὔτε πρέπει νὰ 
στηριζόµαστε µόνο στὴ δική µας «σοφία» καὶ στὴ 
δική µας «πείρα» γιὰ νὰ ἀπαντήσουµε σὲ τέτοια 
ἐρωτήµατα. Ἂς µὴν εἴµαστε τόσο σίγουροι, ὅτι τὰ 
ξέρουµε ὅλα! Καὶ ἂς ἔχωµε τὴν σύνεση νὰ ρωτᾶµε 
τοὺς ἀληθινὰ σοφοὺς καὶ Ἀληθινὰ πεπειραµένους 
δασκάλους καὶ ὁδηγοὺς τῆς πνευµατικῆς ζωῆς: τοὺς 
Ἁγίους. 

Κάτω, λοιπόν, ἀπὸ τὸ δικό τους φῶς, κάτω 
ἀπὸ τὸ φῶς τῶν ἁγίων ἂς ἐξετάσωµε πρῶτα, κάποια 
ἐπὶ µέρους ἐρωτήµατα. Καὶ οἱ ἀπαντήσεις σ’ αὐτὰ τὰ 
ἐρωτήµατα, θὰ µᾶς βοηθήσουν νὰ ἀπαντήσωµε καὶ 
στὸ ἐρώτηµα, ἂν τελικὰ πρέπει νὰ δίνωµε σηµασία 
στὰ ὄνειρα. 

1ο ἐρώτηµα: Ἀπὸ ποὲς αἰτίες προέρχονται τὰ 
ὄνειρα;

Ἀπάντηση: Τρεῖς εἶναι οἱ αἰτίες ποὺ προκαλοῦν 
τὰ ὄνειρα:

α. Οἱ δικές µας ἐπιθυµίες καὶ σκέψεις κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς ἡµέρας,

β. ὁ Θεὸς καὶ τὸ θέληµά Του, καὶ
γ. ὁ διάβολος καὶ οἱ παγίδες του. 

Τὴν πρώτη αἰτία τὴν καταλαβαίνοµε καλά, 
ἂν θυµηθοῦµε τὴν παροιµία: «ὁ πεινασµένος, στὸν 
ὕπνο του καρβέλια βλέπει». Κατὰ παρόµοιο τρόπο, 
ὅπως µᾶς ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Μάξιµος, καὶ ὁ διψασµένος 
βλέπει νερό. Ὁ γαστρίµαργος φαντάζεται ποικιλίες 
φαγητῶν. Ὁ φιλήδονος φαντάζεται µορφὲς 
γυναικῶν. Ὁ κενόδοξος ὀνειρεύεται δόξες καὶ 
χειροκροτήµατα. Ὁ φιλάργυρος βλέπει ὅτι κέρδισε 
τὸ λαχεῖο. Ὁ µνησίκακος ὀνειρεύεται τὴν ἐκδίκηση 
κατὰ τοῦ ἄνθρωπου ποὺ τὸν λύπησε. Καὶ ὁ φθονερὸς 
παραµιλάει ἀπὸ τὴν χαρά του, ὅταν ὀνειρευτεῖ ὅτι 
ὑποφέρει ἐκεῖνος τὸν ὁποῖον φθονεῖ. 

Τὰ πιὸ συνηθισµένα, λοιπόν, ὄνειρα ἔχουν τὴ 
ρίζα τους στὰ δικά µας πάθη καὶ στὶς δικές µας 
ἐπιθυµίες. Ὄχι στὸν Θεὸ ἢ στὸν διάβολο. Τὸ πολὺ-
πολὺ νὰ βρεῖ εὐκαιρία ὁ διάβολος ἐκµεταλλευόµενος 
τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυµίες µας, νὰ µᾶς ἐµπαίξει καὶ 
νὰ µᾶς ξεγελάσει. Καὶ νὰ µᾶς παρουσιάσει στὸν ὕπνο 
µας, τὰ ὁποιαδήποτε «καρβέλια», µὲ τέτοιο τρόπο 
ποὺ νὰ νοµίσουµε ὅτι µᾶς τὰ στέλνει ὁ Θεός!

Ὅταν, λοιπόν, δοῦµε στὸν ὕπνο µας ὅτι 
ἱκανοποιήθηκε κάποια ἔντονη ἐπιθυµία µας, ἂς 
µὴ βιαστοῦµε νὰ βγάλουµε τὸ συµπέρασµα, ὅτι 
εἰσακούσθηκαν . . . οἱ προσευχές µας! Ἂς µὴν 
εἴµαστε σίγουροι, ὅτι ἔτσι µᾶς θυµήθηκε ὁ Θεός! 
Ἴσως . . . κάποιος ἄλλος µᾶς θυµήθηκε, καὶ βρῆκε 
τὴν εὐκαιρία νὰ µᾶς κοροϊδέψει. 

2ο ἐρώτηµα: Μποροῦµε µὲ σιγουριὰ νὰ 
διακρίνουµε ἀπὸ ποὺ προῆλθε τὸ ὄνειρο ποὺ 
εἴδαµε;

Ἀπάντηση: Μόνο οἱ ἅγιοι ἔχουν τόσο 
φωτισµένη διάκριση, ὥστε νὰ ξεχωρίζουν, ἂν κάποιο 
ὄνειρο προέρχεται σίγουρα ἀπὸ τὸν Θεὸ ἢ ἀπὸ τὸν 
διάβολο ἢ ἀπὸ προσωπικοὺς λογισµοὺς καὶ ἐπιθυµίες. 
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Κι ὅµως, ἰδιαίτερα οἱ ἅγιοι, εἶναι πολὺ «κουµπωµένοι» 
ἀπέναντι στὰ ὄνειρα. Ἡ ταπείνωση, τοὺς κάνει νὰ 
εἶναι πολὺ ἐπιφυλακτικοί. Νὰ µὴν ἐµπιστεύονται τὸν 
λογισµό τους. Ξέροντας ἀπὸ πρῶτο χέρι τὴν πονηρία 
τοῦ διαβόλου, φοβοῦνται µήπως κρύβονται δαιµονικὲς 
παγίδες πίσω ἀπὸ δῆθεν θεϊκὰ ὄνειρα. Καὶ ὁ µόνος 
τρόπος γιὰ νὰ ξεφύγει κανεὶς ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ 
διαβόλου εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. «Ποιοὶ εἴµαστε 
ἐµεῖς λέγει ὁ ἅγιος Ἐφραὶµ ὁ Σύρος, ποῦ φθάσαµε 
σὲ τέτοια µέτρα ἀρετῆς, ὥστε νὰ βλέπωµε ὀπτασίες 
ἀγγέλων;»

Ὅταν, λοιπόν, ἅγιοι τοῦ ὕψους τοῦ ἁγίου 
Ἐφραὶµ θεωροῦν ἀνάξιο τὸν ἑαυτό τους νὰ δοῦν 
ἀγγέλους, πῶς τολµᾶµε ἐµεῖς νὰ θεωροῦµε πολὺ 
φυσικό (!) ὅτι εἴδαµε στὸν ὕπνο µας τὸν Χριστὸ ἢ τὴν 
Παναγία; Ὅταν οἱ ἅγιοι ὁµολογοῦν, µὲ ταπείνωση, 
ὅτι δὲν µποροῦν νὰ διακρίνουν, τί κρύβεται πίσω ἀπὸ 
τὸ κάθε ὄνειρο, πῶς ἐµεῖς «κόβουµε τὸ κεφάλι µας», 
ὅτι τὸ τάδε ὄνειρο ποὺ εἴδαµε ἦταν θεϊκό; Τότε καὶ 
ὁ διάβολος «κόβει τὸ κεφάλι του» ὅτι δὲν ἔχοµε ἴχνος 
ταπείνωσης. Καὶ ἄρα µπορεῖ ἄνετα µὲ τὶς παγίδες 
του νὰ µᾶς «χορέψει στὸ ταψί»!

3ο Ἐρώτηµα: Μὲ τὴν ὑπερβολικὴ 
ἐπιφυλακτικότητα ἀπέναντι στὰ ὄνειρα, µήπως 
ὑπάρχει φόβος νὰ θεωρήσωµε «δαιµονικὴ παγίδα» 
κάποιο ὄνειρο ποὺ ὄντως προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό; 
Δὲν εἶναι ἄραγε ἁµαρτία νὰ µὴ δώσωµε σηµασία 
σὲ ἕνα ὄνειρο ποὺ πραγµατικὰ µᾶς µεταφέρει ἕνα 
µήνυµα τοῦ Θεοῦ; Ἐπιτρέπεται «µαζὶ µὲ τὰ ξερὰ νὰ 
κάψωµε καὶ τὰ χλωρά»;

Ἀπάντηση: Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος µᾶς ἐγγυᾶται, 
ὅτι, ἂν µαζὶ µὲ τὰ ξερὰ (δαιµονικὰ) κάψουµε καὶ 
µερικὰ χλωρὰ (θεϊκὰ) ὄνειρα, (ἀπὸ φόβο µήπως 
πέσωµε σὲ δαιµονικὴ παγίδα), δὲν πρόκειται νὰ 
θυµώσει ὁ Θεὸς µαζί µας! Καὶ µᾶς τὸ ἐξηγεῖ µὲ ἕνα 
ὡραιότατο παράδειγµα:

Ἕνας νοικοκύρης, µετὰ ἀπὸ µακρινὸ καὶ 
πολυχρόνιο ταξίδι, γυρίζει στὸ σπίτι του. Εἶναι 
νύκτα. Σκοτάδι. Χτυπάει τὴν πόρτα καὶ φωνάζει 
στὸ θυρωρὸ νὰ τοῦ ἀνοίξει. Ὁ θυρωρὸς ὅµως δὲν 
πείθεται στὴν φωνὴ τοῦ ἀφεντικοῦ του. Καὶ δὲν τοῦ 
ἀνοίγει. Φοβᾶται µήπως εἶναι κάποιος ἄλλος, ποὺ 

προσποιεῖται τὴν φωνὴ τοῦ ἀφεντικοῦ του, γιὰ νὰ 
τὸν ἐξαπατήσει: νὰ καταφέρει νὰ µπεῖ µέσα καὶ νὰ 
κλέψει. 

Ὅταν λοιπὸν ξηµερώσει, πῶς θὰ φερθεῖ 
τὸ ἀφεντικὸ στὸν πιστὸ θυρωρό; Ὄχι µόνο δὲν 
θὰ τὸν τιµωρήσει ποὺ δὲν τοῦ ἄνοιξε, ἀλλὰ καὶ 
θα τὸν ἐπαινέσει! Θὰ τοῦ πεῖ «µπράβο»! Γιατί κι 
αὐτὴ ἀκόµα τὴν φωνὴ τοῦ κυρίου του, τὴν θεώρησε 
πλάνη, ἀπὸ φόβο µήπως µπεῖ κάποιος κλέφτης. 
Ἑποµένως, ὅταν δὲν δίνωµε σηµασία ἀκόµη καὶ 
σὲ ὄνειρα ποὺ µᾶς φαίνονται 100% θεϊκά, ὄχι µόνο 
δὲν ἁµαρτάνοµε, ἀλλὰ θὰ ἀκούσουµε ἀπὸ τὸν Θεὸ 
καὶ «µπράβο» γιὰ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν προσοχή 
µας!

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀναρωτιέται κανείς: Ἄραγε 
σὲ ποιὰ ἄλλα ὄνειρα θὰ ἄξιζε νὰ δώσει κανεὶς 
σηµασία; Ἀφοῦ οὔτε στὰ ὄνειρα ποὺ µᾶς φαίνονται 
100% θεϊκὰ δὲν πρέπει νὰ δίνει κανεὶς σηµασία, 
µήπως πρέπει ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ὄνειρα νὰ τὰ 
πετᾶµε στὸ καλάθι τῶν ἄχρηστων; Ἀλλὰ ἂς 
διατυπώσωµε καὶ ἕνα τελευταῖο ἐρώτηµα, ποὺ 
µερικοὶ τὸ χρησιµοποιοῦν σὰν ἐπιχείρηµα πίστεως 
στὰ ὄνειρα. 

4ο Ἐρώτηµα: Εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι 
δαιµονικὸ ἕνα ὄνειρο ποὺ βγῆκε ἀληθινὸ; Μπορεῖ 
ἄραγε ὁ Σατανᾶς νὰ προβλέπει τὸ µέλλον;

Ἀπάντηση: Τίποτε δὲν προγνωρίζουν οἱ 
δαίµονες, βεβαιώνει ὁ ἅγιος Ἀντώνιος. Ἁπλῶς 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βλέπουν καὶ ἀκοῦνε ὑποπτεύονται 
καὶ συµπεραίνουν αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ συµβοῦν. 
«Ρίχνουν στὰ ἄδεια γιὰ νὰ πιάσουν στὰ γεµάτα». 
Τί τὸ σπουδαῖο, δηλαδή, ἂν δοῦν κάποιον νὰ 
ἑτοιµάζεται νὰ µᾶς ἐπισκεφθεῖ, καὶ νάρθουν αὐτοὶ 
νωρίτερα νὰ µᾶς τὸ σφυρίξουν; Οἱ δαίµονες ΜΟΝΟ 
αὐτὰ ποὺ βλέπουν, τὰ ἁρπάζουν σὰν κλέφτες, καὶ 
σὰν κατάσκοποι τρέχουν γρηγορώτερα καὶ µᾶς τὰ 
ἀναγγέλλουν!

Ἐξ ἄλλου παρόµοιες προγνωστικὲς 
ἱκανότητες ἔχουν καὶ οἱ γιατροὶ σχετικὰ µὲ 
τὴν ἐξέλιξη µιᾶς νόσου, καὶ οἱ µετεωρολόγοι 
σχετικὰ µὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ καιροῦ. Πηγὴ ὅµως 



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.15    (Νοέµβριος  2009)

  17

τῆς πρόγνωσής τους δὲν εἶναι κάποια µυστικὴ 
ἀποκαλυπτικὴ δύναµη, ἀλλὰ ἡ παρατήρηση καὶ 
ἡ πείρα παρόµοιων καταστάσεων. Καὶ ὁ διάβολος 
εἶναι ἀτσίδας καὶ στὰ δύο. Καὶ στὴν παρατήρηση 
τῶν σφαλµάτων µας, καὶ στὴν τεράστια πείρα τῆς 
ἀφέλειάς µας καὶ τῆς ἐπιπολαιότητας, µὲ τὴν ὁποία 
ἀντιµετωπίζουµε τὰ προβλήµατα τῆς πνευµατικῆς 
ζωῆς. Ἄρα, ὁ διάβολος δὲν µπορεῖ νὰ προβλέψει τὸ 
µέλλον. Ἁπλῶς προσπαθεῖ ρίχνοντας ἄδεια (δηλαδὴ 
µὲ κάποιες εὐλογοφανεῖς «προβλέψεις») νὰ πιάσει 
γεµάτα (δηλαδὴ νὰ κερδίσει τὴν ἐµπιστοσύνη τῶν 
ἀφελῶν ἀνθρώπων). Καὶ ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ποὺ δὲν 
τοῦ ξέφευγε κανένα τερτίπι τοῦ διαβόλου, καταλήγει 
στὴν ἑξῆς συµβουλή:

«Ἀκόµη κι ὅταν οἱ δαίµονες µᾶς λένε κάτι γιὰ τὸ 
µέλλον, ἐπιβάλλεται νὰ τοὺς ἀντικρούουµε καὶ νὰ τοὺς 
ἀνατρέπουµε µὲ τὴν ἀδιαφορία µας καὶ τὴν προσευχή 
µας. Γιατί, ἁπλούστατα, δὲν ἔχοµε τὴν ἀνάγκη τους!». 
Ὅποιος ἔχει τὴν ἀνάγκη τους, ἂς δέχεται ὅ,τι τοῦ 
σφυρίζουν στὰ ὄνειρα. Καὶ ἂς τοὺς συµβουλεύεται 
µέσω τῶν µέντιουµ καὶ τῶν ἀστρολόγων! Μόνο ποὺ 
ἔτσι παύει νὰ εἶναι « δοῦλος Χριστοῦ»! Καὶ γίνεται 
παίγνιο (κοινῶς «κλωτσοσκούφι») τῶν δαιµόνων! 
Μετὰ τὰ ὅσα ἀναφέραµε παραπάνω, ἀβίαστα βγαίνει 

τὸ συµπέρασµα ὅτι: ἡ πίστη στὰ ὄνειρα ὄχι µόνο 
δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτε, ἀλλὰ καὶ κρύβει τεράστιους 
πνευµατικοὺς κινδύνους. 

Τὰ µόνα ὄνειρα ποὺ ὠφελοῦν, λέγει ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης τῆς Κλίµακος, εἶναι τὰ ὄνειρα ποὺ µᾶς 
θυµίζουν τὴν Μέλλουσα Κρίση. Τὸ φοβερὸ Δικαστήριο 
τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ 
αὐτά, ἂν ἀντὶ νὰ µᾶς παρακινοῦν σὲ περισσότερη 
µετάνοια µᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀπόγνωση, πρέπει νὰ τὰ 
περιφρονοῦµε. Καὶ νὰ µὴ τὰ πιστεύουµε. 

Νὰ προσθέσουµε καὶ κάτι τελευταῖο: 
Δικαιολογεῖται κάποια προσοχὴ σὲ κάποια ὄνειρα, 
µόνο ὅταν ἐπαναληφθοῦν ἀρκετὲς φορές. Ἀλλὰ καὶ 
τότε δὲν προσπαθοῦµε νὰ τὰ ἑρµηνεύσωµε µόνοι 
µας, ἢ µὲ τὴν βοήθεια τῆς γειτόνισσας! Ἀλλὰ 
τρέχοµε νὰ τὰ θέσωµε στὴν κρίση τοῦ πνευµατικοῦ 
µας πατρός. Πρέπει κάποτε νὰ καταλάβωµε, ὅτι: Ἂν 
σὲ ὅλα τὰ πράγµατα ἐπιτρέπονται αὐτοσχεδιασµοί, 
στὸ µόνο ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ αὐτοσχεδιάζουµε, 
εἶναι στὴν πνευµατικὴ ζωή. Καὶ µάλιστα ὅσο ζοῦµε 
στὴν «νύκτα» τῆς παρούσης ζωῆς, ποὺ εἶναι πολλοὶ 
οἱ κλέφτες ποὺ θέλουν νὰ µᾶς «ληστέψουν»!.
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Ὁ θάνατος τῆς οἰκειότητας

Εἶναι ἑδραιωµένη στὴν κοινωνία µας ἡ 
πεποίθηση ὅτι ἡ ἀλλαγὴ εἶναι συνώνυµη 

µὲ τὴν πρόοδο. Οἱ κυβερνήσεις ἐπανειληµµένα τὸ 
διακηρύσσουν καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι φαίνεται νὰ 
τὸ ἐνστερνίζονται ὡς φιλοσοφία ζωῆς. Πρόκειται, 
βέβαια, γιὰ ἀνοησία. H ἀλλαγὴ δὲν εἶναι πάντα 
καλή. Καὶ οἱ πρόσφατες ἔρευνες ποὺ δείχνουν ὅτι 
εἴµαστε λιγότερο εὐτυχισµένοι ἀπ’ ὅ,τι στὸ παρελθὸν 
ὑποδηλώνουν µία βαθύτερη δυσφορία στὴν καρδιὰ 
τῆς δυτικῆς κοινωνίας... Τὰ εὐρήµατα αὐτὰ δὲν 
προκαλοῦν ἔκπληξη. Ἡ ἴδια ἡ ἰδέα γιὰ τὸ τί σηµαίνει 
ἄνθρωπος καὶ ποιὲς εἶναι οἱ συνθῆκες µέσα στὶς ὁποῖες 
εὐδοκιµοῦν οἱ ἀνθρώπινες ἰδιότητες, ἔχει διαβρωθεῖ. 
O λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο αἰσθανόµαστε λιγότερο 
εὐτυχεῖς ἀπ’ ὅσο ἄλλοτε εἶναι ὅτι ἡ οἰκειότητα στὴν 
ὁποία στηρίζεται ἡ αἴσθηση εὐζωίας –προϊὸν τῶν πιὸ 
στενῶν, τῶν πιὸ προσωπικῶν µας σχέσεων, ἰδίως 
µέσα στὴν οἰκογένεια– ἀποδυναµώνεται. Ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ἄποψη, τρεῖς τάσεις ἀλλάζουν σὲ βάθος τὴ φύση 
τῶν κοινωνιῶν µας.

Πρῶτα πρῶτα, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἀτοµικισµοῦ, 
ποὺ πρωτοεκδηλώθηκε τὴ δεκαετία τοῦ ’60, ἔκανε 
τὸν ἑαυτὸ κυρίαρχο ἐνδιαφέρον καὶ γενικὸ σηµεῖο 
ἀναφορᾶς, ἐνῶ οἱ προσωπικὲς ἀνάγκες τοῦ καθενὸς 
ἔγιναν ἡ τελικὴ δικαιολόγηση τῶν πάντων. Ζοῦµε 
στὴν ἐποχὴ τοῦ ἐγωισµοῦ. 

Δεύτερον, ἔχουµε τὴν ἀµείλικτη ἐξάπλωση 
τῆς ἀγορᾶς σὲ ὅλους τοὺς τοµεῖς τῆς κοινωνίας. 
Ἡ ἐµπορευµατοποίηση τῶν πάντων ἔχει κάνει 
τὴν κοινωνία, καὶ τὸν καθένα ἀπό µᾶς, πιὸ 
ἀνταγωνιστικούς. Ἡ λογική τῆς ἀγορᾶς δὲν ἀφορᾶ 
µόνο τὴν ἰδεολογία τῶν νεοφιλελεύθερων ἀλλὰ 
ἔχει γίνει πλέον οἰκουµενική, τὸ κριτήριο ποὺ 
χρησιµοποιοῦµε ὄχι µόνο γιὰ τὴ δουλειά µας καὶ 
ὅταν ψωνίζουµε, ἀλλὰ καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὸν πιὸ 
ἐνδόµυχο ἑαυτό µας, τὶς πιὸ προσωπικὲς σχέσεις 
µας. Οἱ προφῆτες ποὺ ἐξήγγειλαν τὴν ἐπανάσταση 
τῆς ἀγορᾶς τὴν εἶδαν σὲ ἀντιπαλότητα µὲ τὸ κράτος: 
στὴν πραγµατικότητα, ἀποδείχτηκε πολὺ πιὸ ὕπουλη 

ἀπὸ αὐτό, διαβρώνοντας τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τοῦ τί 
σηµαίνει νὰ εἶσαι ἄνθρωπος. Τὸ πιστεύω τοῦ «ἐγώ», 
ἀδιάσπαστα δεµένο µὲ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἀγορᾶς, 
ἔχει αἰχµαλωτίσει τὴν οὐσία τῆς ζωῆς µας.

Τρίτον, ἔχουµε τὴν ἀνάπτυξη τῶν τεχνολογιῶν 
ἐπικοινωνίας, εἰδικότερα τῶν κινητῶν τηλεφώνων καὶ 
τοῦ διαδικτύου, οἱ ὁποῖες συρρικνώνουν τὸν ἰδιωτικό 
µας χῶρο καὶ ἐπιταχύνουν τὸν ρυθµὸ τῆς ζωῆς. 
Βέβαια, ἐξακολουθοῦµε νὰ εἴµαστε κοινωνικὰ ζῶα. 
Ἀπολαµβάνουµε πολὺ περισσότερες σχέσεις ἀπ’ ὅσες 
ἄλλοτε. Ὅµως ἡ ποσότητα δὲν σηµαίνει ποιότητα. 
Οἱ σχέσεις µας µπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ κοσµοπολίτικες 
ἀλλὰ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ρηχὲς καὶ προσωρινές. 
Ἡ κοινωνική µας ζωὴ ἔχει φτάσει νὰ µιµεῖται τοὺς 
ρυθµοὺς καὶ τὰ χαρακτηριστικά τῆς ἀγορᾶς. Στὸ 
µεταξύ, ἡ οἰκογένεια -ἡ ἕδρα τῶν βασικῶν διὰ βίου 
σχέσεών µας- γίνεται ἕνας ὅλο καὶ ἀσθενέστερος 
θεσµός: οἱ ἐκτεταµένες οἰκογένειες λιγοστεύουν, οἱ 
πυρηνικὲς οἰκογένειες γίνονται ὅλο καὶ πιὸ µικρὲς 
καὶ βραχύβιες, σχεδὸν οἱ µισοὶ γάµοι καταλήγουν σὲ 
διαζύγιο καὶ οἱ περισσότεροι γονεῖς περνοῦν λιγότερο 
καιρὸ µὲ τὰ παιδιὰ τους προσχολικῆς ἡλικίας.

Ἡ κεντρικὴ ἕδρα τῆς οἰκειότητας εἶναι ἡ 
οἰκογένεια –ὅπως ἐκφράζεται στὶς σχέσεις τοῦ 
ζευγαριοῦ καὶ ἀνάµεσα σὲ γονεῖς καὶ παιδιά. Ἡ 
οἰκειότητα ἀναπτύσσεται σὲ συνάρτηση µὲ τὸ χρόνο 
καὶ τὴ διάρκεια. Στηρίζεται στὴν ἀµοιβαιότητα 
καὶ τὴν ἄνευ ὅρων ἀφοσίωση. Ἔχει τὶς ρίζες της 
στὴν ἐµπιστοσύνη. Καὶ εἶναι ἑποµένως ἀπὸ τὴ φύση 
της ἀντίθετη πρὸς τὶς ἀξίες ποὺ προωθεῖ ἡ ἀγορά. 
Οἱ νέες αὐτὲς κυρίαρχες ἀξίες διαβρώνουν καὶ τὶς 
πιὸ στενὲς προσωπικές µας σχέσεις. Ὑπάρχει µία 
ὁλοένα ἰσχυρότερη τάση νὰ µετρᾶµε τὴν ἀγάπη καὶ 
τὸ σὲξ µὲ τὰ κριτήρια τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας 
- καινοτοµία, ποικιλία, διαθεσιµότητα. Ἡ κατ’ 
ἐξακολούθηση µονογαµία ἔχει γίνει τρόπος ζωῆς. 
Τὸ σὲξ ἔχει ἀποκτήσει κυρίαρχη σπουδαιότητα, ἂν 
κρίνουµε ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν ἄρθρων στὸν τύπο, 
γιὰ νὰ µὴ µιλήσουµε γιὰ τὸ διαδικτυακὸ πορνό. 
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Καὶ εἶναι ἑπόµενο ἡ ἀγάπη -ποὺ ἀνήκει περισσότερο 
στὴ σφαίρα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύµατος παρὰ τοῦ 
σώµατος- νὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ φευγαλέα.

Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ πρέπει νὰ µᾶς ἀπασχολεῖ 
περισσότερο εἶναι ἡ χειροτέρευση τῆς σχέσης γονιοῦ-
παιδιοῦ. Τῆς σχέσης ποὺ εἶναι τὸ λίκνο τῶν πάντων, 
τὸ σχολεῖο ὅπου µαθαίνουµε τὸ αἴσθηµα ἀσφάλειας, 
τὴν ταυτότητά µας καὶ τὰ συναισθήµατά µας, τὴν 
ἱκανότητα νὰ ἀγαπᾶµε, νὰ µιλᾶµε καὶ νὰ ἀκοῦµε, 
νὰ εἴµαστε ἀνθρώπινοι. Ἡ σχέση γονιοῦ-παιδιοῦ, καὶ 
ἰδιαίτερα µητέρας-παιδιοῦ, ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση 
µὲ ὅλους τοὺς νόµους τῆς ἀγορᾶς. Εἶναι ἄνιση, χωρὶς 
νὰ ἀπαιτεῖ ἀνταπόδοση γιὰ τὶς θυσίες. Ἀντίθετα, ὁ 
µόνος τρόπος µὲ τὸν ὁποῖο τὰ παιδιὰ µποροῦν νὰ 
ἀνταποδώσουν ὅσα ἔχουν πάρει ἀπὸ τοὺς γονεῖς εἶναι 
µέσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ δίνουν, καὶ τὶς θυσίες ποὺ 
κάνουν, γιὰ τὰ δικά τους παιδιά. 

Κι ὅµως αὐτὴ ἡ πιὸ πολύτιµη ἀπ’ ὅλες τὶς 
ἀνθρώπινες σχέσεις ὑπονοµεύεται καὶ τιµωρεῖται. 
Καθὼς οἱ γυναῖκες ἔχουν φτάσει νὰ συµµετέχουν 
στὴν ἀγορὰ ἐργασίας ὅσο καὶ οἱ ἄνδρες, 
ἀντιµετωπίζουν ὅλο καὶ µεγαλύτερη στενότητα 
χρόνου, µὲ βαθιὲς συνέπειες γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ 
ἰδίως τὰ παιδιά. Τὰ ποσοστὰ γεννητικότητας ἔχουν 
πέσει κατακόρυφα. Ἡ θεµελιωδέστερη ἀνθρώπινη 
λειτουργία, ἡ ἀναπαραγωγή, πολιορκεῖται ἀπὸ τὶς 
ἀξίες τοῦ ἀτοµικισµοῦ. Τὰ ζευγάρια εἶναι ὅλο καὶ πιὸ 
ἀπρόθυµα νὰ κάνουν τὶς θυσίες χρόνου, χρήµατος καὶ 
ἀφοσίωσης ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Οἱ 
γονεῖς περνοῦν τώρα λιγότερο καιρὸ µὲ τὰ βρέφη καὶ 
τὰ νήπιά τους. Οἱ συνέπειες εἶναι ἤδη ἐµφανεῖς στὰ 
σχολεῖα. Σὲ µία µελέτη ποὺ δηµοσιεύτηκε ἀπὸ τὸ 
ὑπουργεῖο Παιδείας πέρσι, οἱ δάσκαλοι ὑποστηρίζουν 
ὅτι τὰ µισὰ παιδιὰ ξεκινοῦν τώρα τὸ σχολεῖο χωρὶς 
νὰ µποροῦν νὰ µιλήσουν µὲ εὐκρίνεια καὶ νὰ γίνουν 
κατανοητά, χωρὶς νὰ µποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ 
ἁπλὲς ὁδηγίες, νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ ὄνοµά τους ἤ νὰ 
µετρήσουν ὡς τὸ πέντε. 

Γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ ἱκανοποιήσουµε 
τὶς ἀνάγκες µας, παραµελοῦµε τὰ παιδιά µας, 
ὑποκαθιστοῦµε τὸ χρόνο µας κοντὰ τους πληρώνοντας 
ἄλλους, ἐνῶ ἡ τηλεόραση καὶ τὰ βιντεοπαιχνίδια 
χρησιµοποιοῦνται σὰν µέσα ἀπασχόλησης τῶν 
παιδιῶν. Καὶ τὸ πρόβληµα ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς 
κοινωνικὲς τάξεις. Οἱ «πλούσιοι σὲ χρῆµα-φτωχοὶ σὲ 

χρόνο» ἐπαγγελµατίες εἶναι µία ἀπὸ τὶς ὁµάδες ποὺ 
τὶς ἀφορᾶ ἰδιαίτερα. Ὁ χρόνος εἶναι τὸ σηµαντικότερο 
δῶρο ποὺ µπορεῖ ἕνας γονιὸς νὰ κάνει στὸ παιδί του 
-κι ὅµως ὁ χρόνος εἶναι αὐτὸ ποὺ εἴµαστε λιγότερο 
πρόθυµοι νὰ δώσουµε.

Εἶναι ἀδύνατον νὰ προβλέψουµε τὶς ἀκριβεῖς 
συνέπειες, ὡστόσο ἡ µείωση τῆς συναισθηµατικῆς 
εὐφυΐας καὶ τὰ προβλήµατα συµπεριφορᾶς φαίνονται 
ἀναπόφευκτα. Ὡστόσο, ἡ ἔλλειψη οἰκειότητας δὲν 
πλήττει µόνο τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις. Μειώνεται ὅλο 
καὶ περισσότερο ἡ ἐξοικείωσή µας µὲ τὴν ἴδια τὴν 
ἀνθρώπινη κατάσταση. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι 
τὰ MME µᾶς ἔχουν προσφέρει πολλὴ γνώση. Τὸ 
πρόβληµα εἶναι ὅτι αὐτὰ ποὺ µαθαίνουµε ἀπὸ τὰ 
MME ἔχουν ἐλάχιστη σχέση µὲ τὴν προσωπικὴ 
ἐµπειρία καὶ µὲ τὴ γνώση τῆς πραγµατικότητας 
ποὺ µεταφέρεται ἀπὸ τὴν ἑδραιωµένη κοινότητα, 
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ξέρουµε καὶ ἐµπιστευόµαστε. Ἡ 
κοινωνία ἔχει κινηθεῖ πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση, 
πρὸς µία ἐφηβικὴ κουλτούρα ποὺ περιφρονεῖ τὴν 
ἡλικία καὶ τὴν πείρα. Ἡ σχέση µας µὲ τὶς πιὸ 
βασικὲς ἐµπειρίες τῆς ζωῆς ἀποκτᾶ σὲ ὅλο καὶ 
µεγαλύτερο βαθµὸ ἡδονοβλεπτικὸ χαρακτήρα.

Ὁ θάνατος, γιὰ παράδειγµα, προσφέρεται σὲ 
ἀφθονία πρὸς κατανάλωση ἀπὸ τὰ MME, γυµνὸς 
ἀπὸ κάθε πόνο, ἀνάµεσα σὲ κουτσοµπολιὰ καὶ 
δελτία καιροῦ. Δὲν ὑπάρχει χρόνος γιὰ νὰ σκεφτεῖς 
τί ἔχει συµβεῖ, νὰ συµπονέσεις, νὰ συγκινηθεῖς. 
Ἄλλωστε ὁ πόνος εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ 
ἀποφεύγεται, νὰ κρύβεται, νὰ «διασκεδάζεται» - εἶναι 
ἀντικαταναλωτικός. 

Ἡ παρακµὴ τῆς κοινότητας καὶ ἡ κυριαρχία 
τῶν MME ὁδηγεῖ σὲ ἀπευαισθητοποίηση, σὲ 
ἀποξένωση ἀπὸ τὰ θεµελιώδη συναισθήµατα χωρὶς 
τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουµε τὴ δυνατότητα νὰ καταλάβουµε 
τὸ νόηµα τῆς ζωῆς: δὲν ὑπάρχουν κορυφὲς χωρὶς 
χαράδρες. Τί µπορεῖ νὰ γίνει, λοιπόν; Ἴσως ὄχι 
πολλά. Ὅµως ἡ παρατήρηση δὲν χάνει τὴν ἀξία 
της. Ὑπάρχει, µήπως, τίποτα πιὸ σηµαντικὸ 
ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιά µας; Ἂν ἀρκετοὶ ἄνθρωποι 
συνειδητοποιήσουν τί συµβαίνει, ἴσως µπορέσουµε νὰ 
ἀνακτήσουµε λίγο ἀπὸ τὸν χαµένο ἑαυτό µας.

Ἐφηµερίδα Guardian
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Μιά Ἐξοµολόγηση

Ἀργὰ µία νύχτα ὁ Σαζίκωφ πῆγε νὰ 
βρεῖ τὸν π. Ἀρσένιο. Ἦταν φανερὰ 

ταραγµένος. Καθόταν, σηκωνόταν, στριφογύριζε, 
µιλοῦσε µιά γιὰ τὸ ἕνα καὶ µιὰ γιὰ τὸ ἄλλο θέµα.

- Πάτερ Ἀρσένιε, εἶπε µετὰ ἀπὸ ὥρα. Θέλω 
νὰ ἐξοµολογηθῶ! Δὲν θ’ ἀργήσει νὰ ἔρθει τὸ τέλος, 
καὶ µὲ βαραίνουν ἁµαρτίες πολλές, πάρα πολλές...

Ἀπέµεναν δύο ὧρες ὡς τὸ ἐγερτήριο. 
Ἀποσύρθηκαν σὲ µιὰ γωνιά. Ὁ Σεραφεὶµ γονάτισε. 
Ὁ π. Ἀρσένιος ἔβαλε τὸ χέρι στὸ κεφάλι του καὶ 
βυθίστηκε στὴν προσευχή.

Πέρασαν µερικὰ λεπτά. Ὁ Σεραφεὶµ ἦταν 
λουσµένος στὸν ἱδρῶτα. Ἀγωνιοῦσε, ζαλιζόταν, 
χανόταν... Μιλοῦσε κοφτά, µπερδεµένα, µὲ µεγάλη 
δυσκολία.

Ὁ π. Ἀρσένιος σώπαινε. Δὲν τὸν ρωτοῦσε, δὲν 
τὸν βοηθοῦσε, δὲν τὸν παρηγοροῦσε. Μόνο ἄκουγε 
καὶ προσευχόταν.

Μέσα στὸ στρατόπεδο εἶχε ἐξοµολογήσει 
ἀρκετούς, πολὺ σπάνια ὅµως γερασµένους 
βετεράνους ἐγκληµατίες. Αὐτοὶ εἶχαν χάσει ὅλα τους 
τὰ αἰσθήµατα. Ἡ συνείδηση, ἡ ἀγάπη, ἡ δικαιοσύνη, 
ἡ πίστη, ἡ ἀνθρωπιὰ εἶχαν νεκρωθεῖ� εἶχαν πνιγεῖ 
µέσα στὸ αἷµα, τὴ σκληρότητα, τὴ διαφθορά. Τὸ 
παρελθόν, τοὺς τρόµαζε, τὸ παρόν, τοὺς ἀπέλπιζε καὶ 
µέλλον δὲν ὑπῆρχε. [...]

Ὁ Σεραφεὶµ βασανιζόταν ἀπὸ τὶς τύψεις. 
Ἤθελε νὰ βάλει ἕνα τέρµα σ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς. 
Μὰ δὲν µποροῦσε νὰ βρεῖ διέξοδο ἀπὸ τὸν ὑπόκοσµο 
πρὸς τὸν κόσµο, δὲν µποροῦσε νὰ ξεγλιστρήσει ἀπὸ 
τὸ σιδερένιο δίχτυ τῶν συντρόφων καὶ συνενόχων, 
ποὺ ἦταν πάντα ἕτοιµοι νὰ τιµωρήσουν σκληρὰ κάθε 
«δειλό», κάθε «προδότη». Καὶ ὁ καιρὸς περνοῦσε... Ἡ 
ἴδια πάντα ἱστορία, ἱστορία ποὺ γνώριζε καλὰ ὁ π. 
Ἀρσένιος, ἡ ἱστορία τῶν ἐγκληµατιῶν ποὺ γερνοῦσαν 
µέσα στὴν παρανοµία - καὶ τί νὰ ἔκαναν;

Ὁ Σαζίκωφ ἔλεγε, ἔλεγε πολλά, µὰ δὲν ἔκανε 
ἐξοµολόγηση. Εἶχε προετοιµαστεῖ καλά. Ἔστυψε 
τὸ µυαλό του� θυµήθηκε ἀκόµα καὶ τὰ πιὸ µακρινά, 
καὶ τὰ πιὸ ἀσήµαντα περιστατικὰ τῆς ζωῆς του� 
κατέστρωσε ἕνα σχέδιο. Καὶ τώρα, ποὺ ἦρθε ἡ ὥρα 
νὰ ἐξοµολογηθεῖ, τὰ ἔχασε. Πάγωσε. Μπερδεύτηκε. 
Μιλοῦσε, ἀλλὰ τὰ λόγια του ἦταν ἀνακατωµένα, ὁ 
νοῦς του θολωµένος καί, πάνω ἀπ’ ὅλα, ἡ ψυχὴ του 
κρύα. Ἀκόµα κι ὅταν κατόρθωσε µὲ πολὺ κόπο νὰ 
βρεῖ τὴν αὐτοκυριαρχία του καὶ νὰ βάλει σὲ µιὰ τάξη 
τὶς σκέψεις του, δὲν ἔκανε παρὰ µιὰ ξερὴ ἀφήγηση 
γεγονότων χωρὶς µεταµέλεια, χωρὶς συντριβή, χωρὶς 
καµιὰ ψυχικὴ συµµετοχή.

Ὁ π. Ἀρσένιος τὸ ἔβλεπε καὶ τὸ κατανοοῦσε. 
Τὸ παρελθὸν τοῦ Σαζίκωφ πάλευε µὲ τὸ παρόν του. 
Καὶ ἀπὸ τὴν πάλη αὐτὴ θ’ ἄνοιγε ὁ δρόµος γιὰ τὸ 
µέλλον του.

Ἔγινε µιὰ µικρὴ παύση. Ὁ Σεραφεὶµ ἔκλαιγε. 
Μὰ ἡ ψυχὴ του ἦταν πάντα τὸ ἴδιο παγερή. Ὁ π. 
Ἀρσένιος κατάλαβε ὅτι χρειαζόταν βοήθεια. Ἦταν 
ἡ κατάλληλη στιγµὴ γιὰ νὰ ἐπέµβει.

- Γιὰ θυµήσου, τοῦ εἶπε, πόσο σὲ παρακαλοῦσε 
µέσα στὸ δάσος ἐκείνη ἡ γυναίκα, πόσο ἱκέτευε νὰ τὴ 
λυπηθεῖς... Μὰ ἐσὺ δὲν τὴ λυπήθηκες! Καὶ ἀργότερα 
ἔνιωθες ντροπὴ καὶ ἀηδία γιὰ τὸν ἑαυτό σου...

Ὁ Σαζίκωφ κεραυνοβολήθηκε. Μέσα σὲ µιὰ 
στιγµὴ κατάλαβε: Ὁ π. Ἀρσένιος τὰ ξέρει ὅλα! Ὁ π. 
Ἀρσένιος τὰ βλέπει ὅλα! Δὲν ὑπῆρχε λοιπὸν λόγος 
νὰ ψάχνει γιὰ λέξεις. Δὲν ὑπῆρχε λόγος νὰ φοβᾶται 
ἢ νὰ ντρέπεται. Θ’ ἄνοιγε ἁπλὰ τὴν ψυχή του, ποὺ 
ἦταν κιόλας φλογισµένη. Καὶ θ’ ἄφηνε τὰ πάντα στὰ 
χέρια τοῦ ἐξοµολόγου καὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐξοµολόγηση 
εἶχε τελειώσει. Ὁ Σεραφεὶµ ἦταν ἀκόµα γονατιστός, 
µὲ τὸ πρόσωπο λουσµένο στὰ δάκρυα. Τὰ εἶχε πεῖ 
ὅλα. Εἶχε µετανοήσει γιὰ ὅλα. Καὶ τώρα περίµενε. 
Περίµενε τὴν ἄφεση ἢ τὴν καταδίκη.

Ὁ π. Ἀρσένιος ἔσκυψε χαµηλά. Στὸ νοῦ του 
εἶχε µόνο λόγια προσευχῆς. Λόγια γιὰ τὸν Σεραφεὶµ 
δὲν ἔβρισκε. Μπροστά του ἦταν ἕνας ἄνθρωπος 



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.15    (Νοέµβριος  2009)

  21

ποὺ ἐξοµολογήθηκε µὲ εἰλικρίνεια, µὲ ἐπίγνωση 
τῆς ἁµαρτωλότητάς του, µὲ ψυχικὴ ὀδύνη� µὰ 
ἦταν συνάµα κι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ εἶχε διαπράξει 
ἀνατριχιαστικὰ κακουργήµατα, ποὺ εἶχε σκορπίσει 
τὸ θάνατο, τὸν πόνο, τὴ συµφορά.

Ὁ ἱερέας Ἀρσένιος, ποὺ συγχωρεῖ καὶ λύνει τὰ 
ἁµαρτήµατα τῶν ἀνθρώπων στὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου, 
παλεύει τώρα µὲ τὸν ἄνθρωπο Ἀρσένιο, ποὺ δὲν 
µπορεῖ νὰ παραβλέψει καὶ νὰ συγχωρήσει µέσα σὲ 
µιὰ στιγµὴ τόσα φρικτὰ ἐγκλήµατα.

«Κύριε καὶ Θεέ µου, δῶσε µου φωτισµὸ γιὰ νὰ 
κατανοήσω καὶ δύναµη γιὰ νὰ ἐκτελέσω τὸ θέληµά 
Σου! Νὰ δείξω στὸν Σεραφεὶµ τὸ δρόµο Σου! Νὰ τὸν 
βοηθήσω νὰ συνέλθει, ν’ ἀναγεννηθεῖ! Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλέησέ µας καὶ τοὺς δύο, ἐλέησέ µας τοὺς 
ἁµαρτωλούς!»

Μία µυστικὴ φωνὴ µίλησε µέσα του, µία 
φωνὴ ποὺ τὸν πληροφόρησε ὅτι δὲν χρειαζόταν 
νὰ πεῖ τίποτα, δὲν χρειαζόταν κἄν νὰ βάλει στὴ 
ζυγαριὰ τῆς στενόκαρδης ἀνθρώπινης δικαιοσύνης 
τὶς ἁµαρτίες ἑνὸς βαθιὰ µετανοηµένου ἀνθρώπου, 
ποὺ εἶχε βρεῖ τὸν Κύριο.

Σηκώθηκε, ἕσφιξε στὸ στῆθος του τὸ κεφάλι 
τοῦ Σεραφεὶµ καὶ εἶπε:

- Μὲ τὴ δύναµη καὶ ἐξουσία ποὺ µοῦ δόθηκε 
ἀπὸ τὸ Θεό, ἐγώ, ὁ ἀνάξιος ἱερεὺς Ἀρσένιος, 
συγχωρῶ καὶ λύνω τὰ ἁµαρτήµατά σου. Ἀπὸ δῶ 
καὶ ἐµπρὸς νὰ κάνεις τὸ καλὸ στοὺς ἀνθρώπους, 
καὶ ὁ Κύριος θὰ σὲ ἐλεήσει. Πήγαινε καὶ ζῆσε πιὰ 
εἰρηνικά. Ὁ Θεὸς θὰ σοῦ δείξει τὸ δρόµο. Ὅσο γιὰ 
µένα, θὰ εἶµαι παντοτινὰ κοντά σου, Σεραφείµ!

Ὁ π. Ἀρσένιος
Ἐκδόσεις Παρακλήτου



ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ     τ.15    (Νοέµβριος  2009)

  22

Ἡ τηλεόραση, σκέψεις γιὰ τὰ παιδιὰ

Μαγδαληνή Μοναχή

Ἡ τηλεόραση προκαλεῖ πολλὲς 
συγκρούσεις στὸ σπίτι, ἰδίως µεταξὺ 

γονέων καὶ παιδιῶν. Ἀναµφίβολα τὰ προγράµµατά 
της συχνὰ προκαλοῦν τρόµο ἢ εἶναι βλάσφηµα ἢ 
αἰσχρὰ ἢ βίαια καὶ τέτοια προγράµµατα ἔχουν 
βλαβερὲς συνέπειες. Ἀκόµη, ὅταν τὴ συνηθίσει 
κανεὶς δὲν µπορεῖ πιὰ νὰ κάνει χωρὶς αὐτήν. 
Δυστυχῶς σπανίζουν τὰ προγράµµατα ποὺ 
ξεκουράζουν, πληροφοροῦν ἢ εἶναι ἐποικοδοµητικά. 
Ἡ πιθανότητα νὰ µὴν ὑπάρχει καθόλου τηλεόραση 
στὸ σπίτι ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἂν µπορεῖ ἡ οἰκογένεια νὰ 
ἀντιµετωπίσει τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ ἀποτελεῖ ἐξαίρεση 
στὸν κανόνα. Δύο ἄκρα πρέπει νὰ ἀποφεύγονται: ἢ 
νὰ ἀποµονώνονται πάρα πολὺ τὰ παιδιὰ ἀπὸ τοὺς 
συνοµηλίκους τους ἢ νὰ ζητοῦν τὴν τηλεόραση 
ἀσταµάτητα. Ἂν δὲν ὑπάρχει τηλεόραση στὸ σπίτι, 
θὰ πρέπει νὰ ἀντισταθµίζονται τὰ ἀναντίρρητα 
κοινωνικὰ πλεονεκτήµατα ποὺ προσφέρει αὐτή. 
Μὲ ἄλλα λόγια, τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ µποροῦν νὰ 
ζοῦν µαζὶ µ́  ἐκείνους οἱ ὁποῖοι περνοῦν πολλὲς 
ὧρες καθηµερινὰ µπροστὰ στὴ µικρὴ ὀθόνη καὶ 
τοὺς ἀρέσει νὰ συζητοῦν γιὰ τὰ προγράµµατα, 
χωρὶς νὰ αἰσθάνονται ὑπερηφάνεια οὔτε νὰ 
ἔχουν συµπλέγµατα κατωτερότητας. Εἶναι πολὺ 
εὐκολότερο νὰ περάσεις χωρὶς τηλεόραση, ὅταν τὰ 
παιδιὰ εἶναι µικρὰ καὶ δὲν πηγαίνουν ἀκόµα στὸ 
σχολεῖο ἢ ὅταν µεγαλώσουν καὶ συµφωνοῦν µὲ τὴν 
ἀπόφαση τῆς οἰκογένειας νὰ µὴν ἔχει τηλεόραση.

Ὅταν ὑπάρχει τηλεόραση θὰ πρέπει νὰ 
ὑπηρετεῖ τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ καὶ ὄχι νὰ τὴν 
καταδυναστεύει. Γιὰ τὰ πολὺ µικρὰ παιδιὰ 
(προσχολικῆς ἡλικίας) εἶναι εὔκολο νὰ µειώσουµε 
στὸ ἐλάχιστο τὸ χρόνο ποὺ περνοῦν µπροστὰ 
στὴν τηλεόραση καὶ νὰ κάνουµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι 
τὴν ἐπιλογὴ τῶν προγραµµάτων. Τὰ παιδιὰ δὲν 
πρέπει νὰ συνηθίζουν στὴν παθητικὴ ψυχαγωγία 

ποὺ τοὺς προσφέρεται ἕτοιµη. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι 
καὶ ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη πλευρὰ τῆς τηλεοράσεως: 
συνηθίζει ἐκείνους ποὺ τὴν παρακολουθοῦν νὰ 
δέχονται παθητικὰ εἰκόνες, ἤχους καὶ τελικὰ ἰδέες. 
Οἱ γονεῖς παιδιῶν προσχολικῆς ἡλικίας θὰ πρέπει 
νὰ ἀφιερώνουν ὧρες παίζοντας καὶ κάνοντας 
ἐργασίες µὲ τὰ παιδιά τους γιὰ νὰ τὰ συνηθίσουν 
σὲ δραστηριότητες, ὅπως τὸ διάβασµα, οἱ ὁποῖες 
ἀπαιτοῦν ὑποµονὴ καὶ προσπάθεια ἢ ἐπικοινωνία 
µὲ ἄλλο πρόσωπο. Ἡ τηλεόραση δὲν πρέπει νὰ 
χρησιµοποιεῖται ὡς φύλακας τῶν παιδιῶν� δὲν 
τὴν ἀνοίγουµε γιὰ νὰ ἡσυχάσουν τὰ παιδιά, 
οὔτε γιὰ νὰ µείνουν στὸ σπίτι. Ἀκόµη καὶ γιὰ 
τὰ µεγαλύτερα παιδιὰ ὁ πειρασµὸς νὰ καθίσουν 
µπροστὰ στὴν τηλεόραση µειώνεται, ἂν ἔχουν ἄλλες 
δραστηριότητες γιὰ νὰ γεµίσουν τὸ χρόνο τους καὶ 
νὰ διοχετεύσουν τὴν ἐνεργητικότητά τους. Στόχος 
µας πρέπει νὰ εἶναι νὰ µάθουν τὰ παιδιά, καθὼς 
µεγαλώνουν, νὰ κάνουν µόνα τους τὴν ἐπιλογὴ τῶν 
προγραµµάτων, νὰ χρησιµοποιοῦν τὴν τηλεόραση 
γιὰ νὰ δοῦν ἕνα συγκεκριµένο πρόγραµµα καὶ 
µετὰ νὰ τὴν κλείνουν. Μ΄ ἄλλα λόγια δὲν βλέπει 
κανεὶς τηλεόραση γιὰ νὰ περνᾶ ἡ ὥρα.

Ἐπίσης ἡ παρακολούθηση τῆς τηλεοράσεως 
πρέπει νὰ εἶναι µία οἰκογενειακὴ δραστηριότητα. 
Οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ βλέπουν µαζὶ µὲ τὰ παιδιὰ 
τοὺς ἀκόµα κι ἐκεῖνα τὰ προγράµµατα, τὰ ὁποῖα 
κατὰ τὴ γνώµη τους δὲν εἶναι καλά, ἀλλὰ παρόλα 
αὐτὰ θεώρησαν καλὸ νὰ µὴν τὰ ἀπαγορεύσουν. 
Ὀφείλουν νὰ συζητοῦν τὰ προγράµµατα µὲ τὰ 
παιδιά τους σὲ µία κατάλληλη στιγµὴ - ἴσως πολὺ 
ἀργότερα - καὶ νὰ καλλιεργοῦν στὰ παιδιὰ ἕνα 
ὑγιὲς κριτικὸ αἰσθητήριο. Τὰ παιδιὰ µποροῦν νὰ 
µάθουν ἀπὸ τὶς ἐµπειρίες τους. Κατὰ τὴ διάρκεια 
κάποιων συζητήσεών µου µὲ ὁρισµένα πολὺ µικρὰ 
παιδιά, µοῦ εἶπαν ὅτι ἔχουν καταλάβει πὼς οἱ 
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ταινίες τρόµου προκαλοῦν ἐφιάλτες. Ἄλλα πάλι, 
µεγαλύτερα, ἔνοιωσαν, µετὰ ἀπὸ µία αἰσχρὴ ταινία, 
πόσο µεγάλη βλάβη προξενεῖ ἡ πορνογραφία. 
Τέλος, ἄλλα συµφώνησαν ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο 
νὰ προσευχηθεῖ κανεὶς µετὰ τὴν παρακολούθηση 
µερικῶν προγραµµάτων. Μποροῦµε νὰ τοὺς 
ἐξηγήσουµε ὅτι οἱ εἰκόνες µένουν τυπωµένες 
στὸ µυαλὸ καὶ µποροῦν νὰ µᾶς ἐνοχλοῦν, ἀκόµα 
καὶ πολὺ ἀργότερα. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶµε νὰ 
ἐκφράζουµε τὸ θαυµασµό µας καὶ νὰ ἐπαινοῦµε τὰ 
καλὰ προγράµµατα� καὶ πρέπει, βέβαια, νὰ ἔχουµε 
ὑπ΄ ὄψιν τὴ φυσικὴ διαφορὰ στὶς προτιµήσεις µεταξὺ 
παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων.

Μερικὲς φορὲς τὰ παιδιὰ ποὺ θέλουν νὰ 
παραστήσουν τὸ µεγάλο στοὺς φίλους τους, 
δὲν καταλαβαίνουν ὅτι τὸ νὰ βλέπεις ὅλα 
ὅσα προβάλλονται στὴν τηλεόραση καὶ τὸν 
κινηµατογράφο ἢ νὰ διαβάζεις τὰ πάντα χωρὶς νὰ 
σκανδαλισθεῖς δὲν εἶναι δεῖγµα ὡριµότητος. Ἂν ἡ 
µόνη µας ἀντίδραση ποὺ ἀφήνουµε νὰ φανεῖ, ὅταν 
βλέπουµε ἀκατάλληλες σκηνές, εἶναι ἡ ἀπόρριψη 
ἢ ἡ ἀπαγόρευση, ἴσως αὐτὸ κάνει τὰ παιδιά µας 
νὰ δείχνουν περισσότερο ἐνδιαφέρον γιὰ τέτοια 
πράγµατα. Ἐπίσης θὰ τὰ βοηθοῦσε, ἂν τοὺς δίναµε 
νὰ καταλάβουν ὅτι µπορεῖ κάλλιστα νὰ µὴν ἀρέσουν 
σ΄ ἕναν ἐνήλικο οἱ ταινίες καὶ τὰ βιβλία τῶν ὁποίων 
ἡ ποιότητα εἶναι συζητήσιµη.

Θυµᾶµαι µία συζήτηση ὅπου ἕνας ἐνήλικας 
εἶπε ὅτι φοβόταν νὰ δεῖ µία ταινία τρόµου� τὰ 
παιδιὰ ποὺ τὸν ἄκουσαν ἄρχισαν νὰ παραδέχονται, 
τουλάχιστον µεταξύ τους, ὅτι, πράγµατι, κι αὐτὰ 
φοβόνταν λιγάκι... Στὰ µεγαλύτερα παιδιὰ 

µποροῦµε νὰ ἐξηγήσουµε ὅτι ἀπορρίπτουµε 
ὁρισµένες τολµηρὲς σκηνές, ὄχι ἐπειδὴ ἀφοροῦν 
κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι βρώµικο κὰθ΄ ἑαυτὸ ἀλλὰ 
ἐπειδὴ ὑποβιβάζουν µία αὐθεντικὴ σχέση ἀγάπης. 
Αὐτὴ ἡ ἀνοιχτὴ στάση ἀπέναντι στοὺς ἐφήβους 
εἶναι ἀποδοτικότερη ἀπὸ τὴν αὐστηρὴ λογοκρισία 
- καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶµε ὅτι µερικὲς φορὲς ὁ 
ἄνθρωπος µπορεῖ νὰ ἀντλήσει κέρδος ἀπὸ πηγὲς 
ποὺ οὔτε κἄν φανταζόµαστε. Εἶναι προτιµότερο 
οἱ γονεῖς νὰ προσεύχονται κρυφὰ γιὰ τὰ παιδιά 
τους νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ ὁτιδήποτε κάνουν, παρὰ νὰ 
ἐλέγχουν ὅλες τους τὶς δραστηριότητες.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος 
συµβουλεύει ἕναν πατέρα, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ πείσει 
τὸ γιό του νὰ µὴν παρακολουθήσει ἕνα ἄσεµνο 
θέαµα, νὰ τοῦ µιλήσει ἔτσι: «Ὢ τέκνον, ἀνελευθέρων 
τὰ θεάµατα ἐκεῖνα (...). Ὑπόσχου µηδὲν ἀκούσειν 
ἄσχηµον µηδὲ ἐρεῖν, καὶ ἄπιθι� ἀλλ́  οὐ δυνατὸν 
ἐκεῖ µηδὲν ἀκοῦσαι αἰσχρόν. Ἀνάξια τῶν σῶν 
ὀφθαλµῶν τὰ γινόµενα». Καὶ προσθέτει: «Ἅµα καὶ 
καταφιλῶµεν αὐτὸν λέγοντες καὶ περιβάλλωµεν 
ταῖς χερσὶν καὶ ἐπισφίγγωµεν, ὥστε τὸν πόθον 
δεικνύειν. Τούτοις ἅπασιν αὐτὸν µαλάττωµεν». 
(Παιδί µου, τὰ θεάµατα ἐκεῖνα (...) δὲν εἶναι γιὰ 
ἀνθρώπους ἐλεύθερους. Δός µου τὴν ὑπόσχεσή σου 
ὅτι δὲ θ΄ ἀκούσεις ἐκεῖ ἄσχηµο λόγο καὶ ὅτι δὲ θὰ 
πεῖς, καὶ πήγαινε� ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ µὴν 
ἀκούσεις ἐκεῖ αἰσχρὸ λόγο. Εἶναι ἀνάξια γιὰ τὰ 
µάτια σου τὰ ὅσα γίνονται ἐκεῖ. Συγχρόνως µὲ 
τὰ λόγια αὐτὰ ποὺ θὰ τοῦ λέµε νὰ τὸ φιλοῦµε 
καὶ νὰ τὸ ἀγκαλιάζουµε καὶ νὰ τὸ σφίγγουµε στὴν 
ἀγκαλιά µας, δείχνοντάς του ἔτσι τὴν ἀγάπη µας. 
Μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ τὸ µαλακώνουµε).
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Σκέψεις γιὰ τὴν κατάθλιψη
 
Γέροντος Πορφυρίου

-Μιὰ φορὰ εἶχε ἔλθει µιὰ κυρία ἐδῶ καὶ 
µοῦ ἔλεγε ὅτι πάσχει ἀπὸ κατάθλιψη 

Λοιπόν τῆς ἔκανα τὴν ἐρώτηση, ἂν µετὰ ἀπὸ τὴν 
κατάθλιψη συνέβηκε κάποιο εὐχάριστο γεγονός. Καὶ 
µοῦ εἶπε, ὅτι ναί, ἦλθε µιὰ φίλη µου καὶ µοῦ λέει, 
νὰ σοῦ πῶ ἕνα εὐχάριστο γεγονός. Φιληθήκαµε ἐκεῖ 
πέρα, µοῦ ᾿λεγε, ἔτσι τοῦτο, ἔτσι ἐκεῖνο... µὲ χαρά, 
µοῦ ᾿λεγε ὅλο χαρούµενα πράγµατα, κουβεντιάσαµε 
ἐκεῖ, µετὰ βγήκαµε ἔξω γιὰ νὰ ψωνίσει διάφορα 
πράγµατα 

 Λέω πῶς πέρασες; Μοῦ φύγανε ὅλα, λέει. 
Ὅλα µοῦ φύγανε. Λέω, ἀλήθεια; Ἀπὸ τὴ στιγµὴ 
ποὺ µπῆκε ἡ φίλη µου µέσα, ἔφυγαν ὅλα. Κι ἐσὺ 
ἀπὸ πότε τὰ εἶχες αὐτά; Τὰ εἶχα ἀπὸ τὴν περασµένη 
ἡµέρα τὸ µεσηµέρι. Αἰχµάλωτη, λέει, αἰχµάλωτη. 
Τῆς λέω, πῶς τὸ βλέπεις αὐτό; Δὲν τοῦ ἔχω δώσει 
σηµασία, µοῦ λέει. Τώρα ποὺ ἐσὺ θέλεις νὰ µοῦ 
πεῖς πάνω σ̓  αὐτὸ τὸ θέµα, βλέπω ὅτι ἔχει µεγάλη 
σηµασία αὐτό. 

 Λοιπόν, τῆς εἶπα πολλὰ πράµατα καὶ 
περισσότερο τῆς εἶπα ἀπ̓  ὅλα εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ 
Θεό, εἶναι τὸ µεγαλύτερο πρᾶγµα, ποὺ αἰχµαλωτίζει 
τὴν ψυχὴ διότι δὲν εἶναι ἁπλῶς µιὰ ἐνέργεια τῆς 
ψυχῆς πρὸς τὸ Θεό, ἀλλὰ εἶναι τὸ σπουδαῖο ὅτι 
εἶναι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ποὺ γεµίζει ἔπειτα τὴν 
ψυχὴ καὶ τὴν κάνει ἄλλο. Δηλαδὴ αὐτὸ τὸ ὁποῖο 
τὴν εἶχε καταλάβει ἤτανε µία ψυχικὴ δύναµις καὶ 
ἀντὶ νὰ γίνει κάτι καλό, ὁ διάβολος τὴ δύναµη αὐτὴ 
τὴν ψυχική, τὴν ἔκανε κατάθλιψη καὶ βασάνιζε τὸν 
ἄνθρωπο. Λοιπόν, τῆς εἶπα, σιγὰ-σιγὰ ν̓  ἀρχίσει νὰ 
παίζει πιάνο ποὺ τῆς ἄρεσε. Καὶ περισσότερο ἀπὸ 
ὅλα τῆς εἶπα νὰ ἀσχοληθεῖ µὲ τὴν προσευχὴ καὶ νὰ 
δώσει σηµασία στὴν ἔννοια ὅτι πρέπει νὰ γνωρίσει 
καὶ νὰ ἀγαπήσει τὸ Χριστό. 

 Κάπως, ἔτσι κι ἐµεῖς ἀγαπήσαµε τὸ Χριστό, 
µὲ µιὰ λαχτάρα. Κύριον αἴτιον εἰς τὴν κατάθλιψη 
καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὰ λένε πειρασµικά, σατανικά, 

ὅπως εἶναι ἡ νωθρότης, ἡ ἀκηδία, ἡ τεµπελιά, ποὺ 
µαζὶ µ̓  αὐτὰ εἶναι τόσα ἄλλα ψυχολογικά, δηλαδὴ 
πειρασµικὰ πράγµατα, εἶναι ὅτι ἔχεις µεγάλον 
ἐγωισµὸ µέσα σου. Μέσα στὴ θρησκεία µας οἱ 
Ἅγιοί µας εἶχαν εὕρει τρόπο νὰ µεταβάλλουν τὴν 
κατάθλιψη σὲ χαρά. Καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος ἤτανε ἔτσι, 
ξέρανε πῶς θὰ δοθοῦνε στὸ Θεό. Μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς 
τὸ Θεό, µὲ τὴ προσευχὴ καὶ γἰ  αὐτὸ ἐφώναζαν µὲ 
καύχηµα οἱ Ἀπόστολοι καὶ ἔλεγον, «χαίρω ἐν τοῖς 
παθήµασί µου». 

 Τόσο δυνατὸ ποὺ ἤτανε τὸ αἴσθηµα τῆς 
καταθλίψεως γιὰ νὰ τοὺς συντρίψει, αὐτὸ τὸ αἴσθηµα 
τὸ πολὺ δυνατὸ ποὺ ἤτανε, ἂς ποῦµε, µία ψυχικὴ 
δύναµη δική τους, τὸ παίρνανε αὐτοί, τὸ δίνανε 
στὸ Θεό, τὸ κάνανε προσευχή, τὸ κάνανε χαρὰ καὶ 
ἀγαλλίαση ἐν Κυρίῳ. Ἕνας µασῶνος, ἂς ποῦµε, 
ἔβλεπα ποὺ ἤτανε ἐδῶ γείτονας, καὶ µοῦ εἶπε, αὐτὸ 
τὸ πρᾶγµα εἶναι µία τρέλα, λέει, τί εἶναι, λέει, αὐτοὶ 
οἱ ἄνθρωποι... οἱ Ἀπόστολοι. Τοῦ τὸ λέω, γιὰ τρέλα, 
λέω, καὶ τοῦ τὸ ἐξήγησα καὶ εὐχαριστήθηκε. Μακάρι, 
λέει, νὰ µποροῦσα κι ἐγὼ νὰ κάνω τὴ µεταποίηση 
αὐτή, ἀλλὰ κατέχοµαι πολύ, µοῦ λέει, ἀπὸ κατάθλιψη. 
Κι ἔχω ξοδέψει πολλὰ κι ἔχω γυρίσει στὴν Εὐρώπη 
καὶ οἱ τσέπες µου εἶναι γεµάτες φάρµακα.Λοιπὸν 
αὐτὸ εἶναι τὸ µυστικό.

 Ὁ διάβολος, ὁ κακὸς ἐαυτός µας, κατορθώνει 
καὶ παίρνει ἀπὸ τὴ µπαταρία τῆς ψυχῆς µας, ποὺ ἔχει 
τὴ δύναµη γιὰ νὰ κάνοµε τὸ καλό, τὴν προσευχή, 
τὴν ἀγάπη, τὴ χαρά, τὴν εἰρήνη, τὴν ἕνωσή µας µὲ 
τὸ Θεό, αὐτὸς κατορθώνει καὶ µᾶς παίρνει αὐτὴ τὴν 
ἐνέργεια καὶ τὴν κάνει θλίψη, κατάθλιψη, καὶ ξέρω 
πῶς τὰ λένε οἱ λεγόµενοι ψυχίατροι. 

 Ἐµεῖς δὲν τὰ λέµε ἔτσι, τὰ λέµε σατανικὴ 
ἐνέργεια. Λέµε ἀκηδία, λέµε λογισµοί, καὶ λέµε ὁ 
διάβολος τῆς ἀκηδίας, ὁ διάβολος τῆς πορνείας, ὁ 
διάβολος, ὁ διάβολος, ὁ διάβολος. Διάφοροι διάβολοι, 
γιὰ κάθε σατανικὴ ἐνέργεια ποὺ µᾶς δηµιουργοῦν.


