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Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία 
μέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 57ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛ-
ΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε τήν συμβο-
λική βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού
ἐσωκλείουμε ἤ μέ κατάθεση στήν
Ἐθνική Τράπεζα στόν λογαριασμό
426/440265-04.
(γιά τό ἐξωτερικό στό 
No GR 5201104260000042644026504
SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ὄνομά
σας.
Κατόπιν ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικά γιά
νά λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου
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Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 

j

ά ἤθελα μέσα ἀπό τίς γραμμές

αὐτές ν᾽ ἀναφερθῶ μέ συγκί-

νηση στήν παραίτηση τοῦ Μη-

τροπολίτου μας κ. Ἀθηναγόρα, τόν

Μάρτιο τοῦ τρέχοντος ἔτους. 

Ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας

ὑπῆρξε γιά τό Μοναστήρι μας πατέ-

ρας εὐεργετικός πού ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἤρθαμε στό Τρίκορφο, ἐγκατα-

σταθήκαμε ἐδῶ μέ τήν εὐλογία του καί ξεκινήσαμε τήν ἀνέγερση τῆς Μονῆς

ἀπό τό μηδέν μέ τήν εὐλογία του καί τήν προσευχητική συμπαράστασή του. 

Ὅλες γίναμε μοναχές ἐπί τῆς δικῆς του Ποιμαντορίας καί ὡς ἐκ τούτου

πάντοτε θά εἴμεθα εὐγνώμονες εἰς τόν Ἀρχιερέα πού μέ ἐντολή του μᾶς

ἔκειρε μοναχές. 

Εὐχόμεθα ταπεινά καί προσευχόμεθα γιά τόν πρώην Φωκίδος Ἀθηνα-

γόρα ὥστε ὁ  Τριαδικός Θεός μας νά τοῦ χαρίζει ὑγείαν κατ᾽ ἄμφω, μα-

κροημέρευση καί πλούσια ἀπολαβή τῶν κόπων του, πού ἐπί σειρά ἐτῶν

κατέβαλε ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Γερόντισσα Μόνικα

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας 

“Μοναχική Ἔκφραση”



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

Πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος.

καί ἐγνώρισα αὐτοῖς τό ὄνομά σου καί γνω-

ρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἥν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς

ᾖ κἀγώ ἐν αὐτοῖς. (Ἰω. 17, 26)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μετά ἀπό εἴκοσι ὀκτώ ἔτη στό πηδά-

λιο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Φωκίδος,
ἀποφάσισα νά θέσω στή διάθεση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος τήν παραίτησή μου.

Ἡ εὐθύνη τῆς διαποιμάνσεως τῆς το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας εἶναι μεγάλη ἐνώ-
πιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὁπότε ἔκρινα ὅτι
λόγῳ τῆς ἡλικίας μου, εἶναι δόκιμο νά ἀπο-
συρθῶ ἀπό τήν τριβή τῆς καθημερινότη-
τας καί νά ἀφοσιωθῶ ἐξ ὁλοκλήρου στήν
προσευχή καί τή μετάνοια.

Αὐτή τή στιγμή, μέ βαθειά συγκί-
νηση, ἀπευθύνομαι πρός τόν ἱερό κλῆρο

καί τόν προσφιλή μου λαό καί ἐκφράζω, γιά μιά ἀκόμη φορά τήν μεγάλη μου πατρική ἀγάπη.
Εἰκοσιοχτώ ὁλόκληρα χρόνια, γεμάτα χαρές καί θλίψεις, γεμάτα ἀγωνίες καί ἀγῶνες γιά τόν
τόπο, πού ἀπό τή μέρα τῆς ἐκλογῆς μου, ὡς Μητροπολίτου Φωκίδος, ἔγινε ἡ πατρίδα μου,
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Ἀποχαιρετιστήριο γράμμα τοῦ σεπτοῦ 

Ποιμενάρχου μας πρώην Φωκίδος

Αφιέρωμα...j

κ. Ἀθηναγόρα



γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔγιναν ἡ μεγάλη πνευματική μου οἰκογένεια, τά παιδιά πού μοῦ
ἔδωσε ὁ Θεός.

Ὑπόσχομαι ὅτι δέ θά πάψω μέχρι τήν τελευταία μου ἀναπνοή νά προσεύχομαι ὑπέρ τοῦ
ἀγαπημένου μου ποιμνίου καί νά προσφέρω τήν Ἁγίαν Ἀναφορά ὑπέρ Σας, ὑπέρ τοῦ Κλήρου
καί τῶν Ἀρχόντων, ὑπέρ τῶν Μοναχῶν, ὑπέρ πάσης ψυχῆς. Ζητῶ καί τίς δικές σας προσευχές,
βέβαιος γιά τήν ἀγάπη σας πού ἕως τώρα ἐντονότατα βίωσα, ζητῶ καί τή συγγνώμη σας
γιά τίς τυχόν παραλείψεις καί ἀδυναμίες μου. Μή παύετε, παρακαλῶ, νά μνημονεύετε Ἀθηνα-
γόρου τοῦ Ἀρχιερέως.

Παραιτούμενος ἀπό τό πηδάλιο τῆς Μητροπόλεως, δέν παραιτοῦμε ἀπό τήν πνευματική
σχέση πού ἐπί εἰκοσιοκτώ ἔτη οἰκοδομήσαμε. Δέ θά παύσω νά ἀποτελῶ μέρος τῆς τοπικῆς μας
κοινωνίας καί μέ πολύ χαρά καί διάκριση θά ὑποστηρίξω τό ἔργο τοῦ διαδόχου μου.

Εἰλικρινά χαίρομαι γιά σᾶς κατά τό: μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τά ἐμά
τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. (Γ´ Ἰω. 1,4). Ὑπερηφανεύομαι γιά τόν ἀγαπημένο μου λαό καί
σᾶς παρακαλῶ νά παραμείνετε σταθεροί στήν πίστη Σας πρός τόν Ἑσταυρωμένο καί Ἀνα-
στάντα Κύριό μας καί πάντοτε προσηλωμένοι στήν προσδοκία τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως καί
τῆς Αἰώνιας ζωῆς.

Κατά τά διατεταγμένα ἀπό τούς ἱερούς κανόνες καί τούς νόμους τοῦ κράτους, μέχρι τήν
κανονική πλήρωση τῆς κενῆς πλέον Μητροπόλεώς μας, ἀναλαμβάνει χρέη τοποτηρητοῦ ὁ
ἀρχαιότερος ἀπό τούς ὄμορους μητροπολίτες. Ἐν προκειμένῳ, τό βάρος τῆς τοποτηρητείας θά
ἄρει ὁ Ἄγγελος τῆς κατά Ναυπακτίαν συνεκλεκτῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπά-
κτου καί Ἁγίου Βλασίου, κ. Ἱερόθεος. Πρόκειται γιά ἐπίσκοπο μέ βαθιά θεολογική κατάρτιση
καί ἐμπειρότατο στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση, πολυγραφότατο συγγραφέα, ἔργα τοῦ ὁποίου
ἔχουν μεταφρασθεῖ σέ πολλές εὐρωπαϊκές καί ἀσιατικές γλῶσσες. Γιά ἐμένα δε προσωπικά, δε-
δομένης τῆς κοινῆς μας ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς καί τῆς ἕως τώρα ἄριστης συνεργασίας, ἀπο-
τελεῖ ἀδελφό, ἐν Χριστῷ ἠγαπημένον. Τόν καλωσορίζω καί τόν ἀσπάζομαι. 

Μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἱερά μας Σύνοδος, θά ἀναδείξει ἄξιο ποιμενάρχη, ἀντάξιο τοῦ ὑπέ-
ροχου αὐτοῦ λαοῦ, πού θά μᾶς ἀγκαλιάσει καί θά τόν ἀγκαλιάσουμε γιά νά συμπορευθοῦμε
στήν αἰωνιότητα, ἀσπάζομαι τόν καθένα σας ξεχωριστά, σᾶς εὐχαριστῶ γιά ὅλα καί σᾶς ἀπευ-
θύνω τόν παύλειο χαιρετισμό:

Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα
Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς, τό Πνεῦμα μή σβέννυτε, προφητείας μή ἐξουθενεῖτε, πάντα δέ
δοκιμάζετε, τό καλόν κατέχετε· ἀπό παντός εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. Αὐτός δέ ὁ Θεός τῆς
εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καί ὁλόκληρον ὑμῶν τό πνεῦμα καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα ἀμέμ-
πτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. Πιστός ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὅς καί
ποιήσει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν· ἀμήν. (Α´ Κορ. 5, 16-24, 28)

Ἄμφισσα 22 Μαρτίου 2014
Μέ πατρική στοργή καί ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΠΡΩΗΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
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πλάνη πάντα αὐτοκαταστρέφε-
ται καί, παρόλο ποὺ δὲν τὸ θέλει,
στηρίζει σὲ ὅλα τὴν ἀλήθεια.

Πρόσεξε: Ἔπρεπε ν᾿ ἀπο-
δειχθεῖ ὅτι ὁ Χριστὸς πέθανε καὶ

τάφηκε καὶ ἀναστήθηκε.
Ἔ, λοιπὸν ὅλα αὐτὰ τὰ κατοχυρώνουν οἱ

ἴδιοι οἱ ἐχθροί!
Ἐφ᾿ ὄσoν ἔφραξαν μὲ τὸν βράχο καὶ σφράγι-

σαν καὶ φρούρησαν τὸν τάφο, δὲν ἦταν δυνατὸ
νὰ γίνει καμία κλοπή.

Ἀφοῦ ὅμως δὲν ἔγινε κλοπὴ καὶ ἐν τούτοις ὁ
τάφος βρέθηκε ἄδειος, εἶναι ὁλοφάνερο καὶ ἀναν-
τίρρητο ὅτι ἀναστήθηκε. Εἶδες πὼς καὶ μὴ θέ-
λοντας στηρίζουν τὴν ἀλήθεια;

Ἀλλὰ καὶ πότε θὰ τὸν ἔκλεβαν οἱ μαθηταί;
Τὸ Σάββατο;

Μὰ ἀφοῦ δὲν ἐπιτρεπόταν ἀπὸ τὸν νόμο νὰ
κυκλοφορήσουν. Κι ἂν ὑποθέσουμε ὅτι θὰ παρα-
βίαζαν τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, πῶς θὰ τολμοῦσαν
αὐτοὶ οἱ τόσο δειλοὶ νὰ βγοῦν ἔξω ἀπ᾿ τὸ σπίτι;

Καὶ μὲ ποῖο θάρρος θὰ ριψοκινδύνευαν γιὰ

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Η

Αφιέρωμα...
j

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
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ἕνα νεκρό;
Προσμένοντας ποία ἀνταπόδοση; Ποία

ἀμοιβή;
Καὶ στ᾿ ἀλήθεια, ποῦ στηρίζονταν;
Στὴ δεινότητα τοῦ λόγου τους;
Ἀλλὰ ἦταν ἀπ᾿ ὅλους ἀμαθέστεροι.
Στὰ πολλά τους πλούτη;
Ἀλλὰ δὲν εἶχαν οὔτε ραβδὶ οὔτε ὑποδήματα.
Μήπως στὴν ἔνδοξη καταγωγή τους;
Ἀλλὰ ἦταν οἱ ἀσημότεροι τοῦ κόσμου.
Μήπως στὸ πλῆθος τους;
Ἀλλὰ δὲν ξεπερνοῦσαν τοὺς ἕνδεκα, ποὺ κι

αὐτοὶ σκόρπισαν.
Ἂν ὁ κορυφαῖος τους φοβήθηκε τὸν λόγο μιᾶς

γυναίκας θυρωροῦ κι ὅλοι οἱ ἄλλοι, ὅταν εἶδαν τὸν
Διδάσκαλό τους δεμένο, σκόρπισαν καὶ διαλύθη-
καν, πὼς θὰ τοὺς περνοῦσε κἂν ἀπ᾿ τὸν νοῦ νὰ
τρέξουν στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ νὰ φυτέ-
ψουν πλαστὸ κήρυγμα ἀναστάσεως;

Ἀφοῦ φοβήθηκαν τὴ γυναικεία ἀπειλή καὶ τὴ
θέα μόνο τῶν δεσμῶν, πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ
βάλουν μὲ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες καὶ λαούς, ὅπου
ξίφη καὶ τηγάνια καὶ καμίνια καὶ μύριοι θάνατοι
κάθε μέρα, ἂν δὲν εἶχαν ἀπολαύσει καὶ οἰκειοποι-
ηθεῖ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἕλξη τοῦ Ἀναστάντος;

Ἀλλὰ γι᾿ αὐτὰ πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε.
Ἂς ξαναρωτήσουμε ὅμως τώρα τοὺς Ἑβραί-

ους:
Πῶς ἔκλεψαν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ οἱ μαθη-

ταί, ὦ ἀνόητοι;
Ἐπειδὴ ἡ ἀλήθεια εἶναι λαμπρὴ καὶ ὁλοφά-

νερη, τὸ ἰουδαϊκὸ ψέμα δὲν μπορεῖ οὔτε σὰν σκιά,
νὰ σταθεῖ.

Πῶς θὰ τὸ ἔκλεβαν, ποὺ εἶχαν τὴν ὑποψία καὶ
ἀγρυπνοῦσαν καὶ πρόσεχαν;

Μὰ καὶ γιὰ ποῖο λόγο θὰ τὸ ἔκλεβαν;
Γιὰ νὰ πλάσουν τὸ δόγμα τῆς Ἀναστάσεως;
Καὶ πῶς τοὺς ᾖρθε νὰ πλάσουν κάτι τέτοιο

αὐτοὶ οἱ δειλοί;
Καὶ πῶς κύλησαν τὸν ἀσφαλισμένο βράχο;
Πῶς ξέφυγαν ἀπὸ τόσους ἄγρυπνους κι

ἄγριους φρουρούς;
Πρόσεξε ὅμως πὼς μὲ ὅσα κάνουν οἱ Ἑβραῖοι

πιάνονται πάντα στὰ ἴδια τους τὰ δίχτυα.
Νά, ἂν δὲν πήγαιναν στὸν Πιλότο κι ἂν δὲν ζη-

τοῦσαν τὴν κουστωδία, πιὸ εὔκολα θὰ μπο-

ροῦσαν νὰ λένε τέτοια ψεύδη οἱ ἀδιάντροποι.
Μὰ τώρα ὄχι.
(Ὑπῆρχε ἡ κουστωδία. Κανεὶς δὲν μποροῦσε

νὰ γλιτώσει ἀπ᾿ τὴν ἄγρυπνη προσοχή της κι
ἀπ᾿ τὰ ξίφη της).

Κι ἔπειτα γιατί νὰ μὴν κλέψουν τὸ σῶμα νω-
ρίτερα; Ἀσφαλῶς ἂν εἶχαν σκοπὸ νὰ κάνουν κάτι
τέτοιο, θὰ τὸ ἔκαναν ὅταν δὲν ἐφρουρεῖτο ὁ τάφος,
τότε ποὺ ἦταν καὶ ἀκίνδυνο καὶ σίγουρο, δηλ. τὴν
πρώτη νύχτα- γιατὶ τὸ Σάββατο πῆγαν οἱ
Ἑβραῖοι στὸν Πιλότο καὶ ζήτησαν τὴν κουστω-
δία καὶ φρούρησαν τὸν τάφο, ἐνῷ, τὴν πρώτη
νύχτα δὲν ἦταν κανένας ἐκεῖ.

Καὶ τί γυρεύουν στὸ ἔδαφος τὰ σουδάρια πο-
τισμένα μὲ τὴ σμύρνα, ποὺ βρῆκαν, τυλιγμένα μά-
λιστα, ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι;

Εἶχε πάει πρώτη ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία.
Κι ὅταν γύρισε καὶ ἀνήγγειλε τὰ θαυμαστὰ

συμβάντα στοὺς ἀπόστολους, ἐκεῖνοι χωρὶς κα-
θυστέρηση τρέχουν ἀμέσως στὸ μνημεῖο καὶ βλέ-
πουν κάτω τὰ ὀθόνια.

Αὐτὸ ἦταν σημεῖο Ἀναστάσεως.
Γιατί ἂν ἤθελαν κάποιοι νὰ τὸν κλέψουν,
δὲν θὰ τὸν ἔκλεβαν βέβαια γυμνό.
Αὐτὸ θὰ ἦταν ὄχι μόνο ἀτιμωτικὸ ἄλλα καὶ

ἀνόητο.
Δὲν θὰ κοίταζαν νὰ ξεκολλήσουν τὰ σουδά-

ρια, νὰ τὰ τυλίξουν μὲ ἐπιμέλεια καὶ νὰ τὰ βάλουν
τακτοποιημένα σ᾿ ἕνα μέρος.

Ἀλλὰ τί θὰ ἔκαναν;
Θ᾿ ἅρπαζαν ὅπως-ὅπως τὸ σῶμα καὶ θἄφευ-

γαν γρήγορα.
Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε προηγουμένως ὁ Εὐαγγε-

λιστὴς Ἰωάννης εἶπε ὅτι τὸν ἔθαψαν μὲ πολλὴ
σμύρνα ποὺ κολλάει τὰ ὀθόνια πάνω στὸ σῶμα,
ὅπως τὸ μολύβι τὰ μέταλλα, καὶ δὲν ἦταν καθό-
λου εὔκολο νὰ ξεκολλήσουν ὥστε ὅταν ἀκούσεις
ὅτι τὰ σουδάρια βρέθηκαν μόνα τους, νὰ μὴν ἀνεχ-
θεῖς ἐκείνους ποὺ λένε ὅτι ἐκλάπη. Θὰ πρέπει νὰ
ἦταν βέβαια πολὺ ἠλίθιος ὁ κλέφτης, ὥστε νὰ
σπαταλήσει γιὰ ἕνα περιττὸ πράγμα τόση προ-
σπάθεια.

Γιὰ ποῖο σκοπὸ θ᾿ ἄφηνε τὰ σουδάρια;
Καὶ πῶς ἦταν δυνατὸ νὰ ξεφύγει τὴν ὥρα

ποὺ θὰ ἔκανε αὔτη τὴν ἐργασία;
Γιατὶ ἀσφαλῶς θὰ δαπανοῦσε πολὺ χρόνο



καὶ ἦταν φυσικὸ καθυστερώντας νὰ συλληφθεῖ
ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ.

Ἀλλὰ καὶ τὰ ὀθόνια γιατί κείτονται χωριστὰ
καὶ χωριστὰ τὸ σουδάριο, τυλιγμένο μάλιστα;

Γιὰ νὰ βεβαιωθεῖς ὅτι δὲν ἦταν ἔργο βια-
στικῶν οὔτε ἀνήσυχων κλεφτῶν τὸ νὰ τοποθετή-
σουν χωριστὰ ἐκεῖνα καὶ χωριστὰ τοῦτο
τυλιγμένο.

Κι ἀπὸ ἐδῶ λοιπὸν ἀποδεικνύεται ἀπίθανη ἡ
κλοπή.

Ἄλλωστε καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἑβραῖοι τὰ σκέφθη-
καν ὅλα αὐτὰ καὶ γι᾿ αὐτὸ ἔδωσαν χρήματα
στοὺς φρουροὺς λέγοντας: «Πεῖτε σεῖς πὼς τὸν
ἔκλεψαν, κι ἐμεῖς θὰ τὰ κανονίσουμε μὲ τὸν ἡγε-
μόνα».

Ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ μαθηταὶ τὸν ἔκλεψαν
ἐπικυρώνουν καὶ μ᾿ αὐτὸ πάλι τὴν Ἀνάσταση,
γιατὶ ἔτσι ὁμολογοῦν πάντως ὅτι τὸ σῶμα δὲν
ἦταν ἐκεῖ.

Ὅταν ὅμως αὐτοὶ οἱ ἴδιοι βεβαιώνουν ὅτι τὸ
σῶμα δὲν ἦταν ἐκεῖ, ἐνῷ ἀπό τὴν ὅλη μεριὰ ἡ
κλοπὴ ἀποδεικνύεται ψευδὴς καὶ ἀπίθανη ἀπὸ τὴ
σχολαστικὴ φρούρηση καὶ τὶς σφραγίδες τοῦ
τάφου καὶ τὰ ὀθόνια καὶ τὸ σουδάριο καὶ τὴ δειλία
τῶν μαθητῶν, ἀναμφισβήτητα προβάλλει καὶ
ἀπὸ τὰ δικά τους τὰ λόγια ἡ ἀπόδειξη τῆς Ἀνα-
στάσεως.

Ρωτᾶνε ὅμως πολλοί: Γιατί μόλις ἀναστήθηκε
νὰ μὴ φανερωθεῖ ἀμέσως στοὺς Ἰουδαίους; Αὐτὸς
ὁ λόγος εἶναι περιττός. Ἂν ὑπῆρχε ἐλπίδα νὰ
τοὺς ἑλκύσει στὴν πίστη, δὲν θ᾿ ἀμελοῦσε νὰ φα-
νερωθεῖ σὲ ὅλους.

Ἀλλὰ ὅτι δὲν ὑπῆρχε τέτοια ἐλπίδα τὸ ἀπέ-
δειξε ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου: Ἂν καὶ ἦταν ἤδη
τέσσερις μέρες νεκρὸς καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ μυρίζει
καὶ νὰ σαπίζει, τὸν ἀνέστησε μπροστὰ στὰ μάτια
ὅλων. Παρὰ ταῦτα, ὄχι μόνο δὲν ἑλκύστηκαν στὴν
πίστη, ἀλλὰ καὶ ἐξαγριώθηκαν ἐναντίον τοῦ Χρι-
στοῦ, ὥστε ἤθελαν νὰ σκοτώσουν κι Αὐτὸν καὶ
τὸν Λάζαρο.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἄλλους ἀνάστησε καὶ ὄχι μόνο
δὲν πίστεψαν, ἀλλὰ καὶ ἐξαγριώθηκαν ἐναντίον
του, ἂν ὁ ἴδιος μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του τοὺς φα-
νερωνόταν, δὲν θὰ ἐξαγριώνονταν πολὺ περισσό-
τερο τυφλωμένοι ἀπὸ τὸ μίσος καὶ τὴν ἀπιστία
τους;

Ἀλλὰ γιὰ ν᾿ ἀφοπλίσει τὸν ἄπιστο ἀπὸ κάθε
ἀμφιβολία, ὄχι μόνο σαράντα ὁλόκληρες ἡμέρες
ἐμφανιζόταν στοὺς μαθητές του καὶ ἔτρωγε μάλι-
στα μαζί τους, ὅλα παρουσιάσθηκε καὶ σὲ πάνω
ἀπὸ πεντακόσιους ἀδελφούς, δηλ. σὲ πλῆθος
ὁλόκληρο. Στὸ Θωμᾶ μάλιστα πoὺ δυσπιστοῦσε,
ἔδειξε τὰ σημάδια ἀπ᾿ τὰ καρφιὰ καὶ τὸ τραῦμα
ἀπ᾿ τὴ λόγχη.

Καὶ γιατί, λένε, νὰ μὴν κάνει μετὰ τὴν Ἀνά-
σταση τοῦ μεγάλα κι ἐντυπωσιακὰ θαύματα,
ἀλλά μόνο ἔφαγε καὶ ἤπιε; Γιατὶ αὐτὴ καθ᾿ ἐαυτὴ
ἡ Ἀνάσταση ἦταν τὸ μέγιστο θαῦμα, καὶ ἡ πιὸ
ἰσχυρὴ ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως ἦταν ὅτι ἔφαγε
καὶ ἤπιε.

Μά, γιὰ σκέψου, ἂν οἱ ἀπόστολοι δὲν ἔβλεπαν
τὸν Χριστὸ Ἄνασταντα, πῶς τοὺς ᾖρθε νὰ φαν-
τασθοῦν ὅτι θὰ κυριέψουν τὴν οἰκουμένη; Μήπως
τρελάθηκαν ὥστε νὰ νομίζουν ὅτι θὰ κατόρθωναν
κάτι τέτοιο; Ἂν ὅμως ἦταν στὰ λογικά τους,
ὅπως ἔδειξαν καὶ τὰ πράγματα, πῶς, χωρὶς ἀξιό-
πιστα ἐχέγγυα ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ χωρὶς
θεία δύναμη, πῶς, πές μου, θ᾿ ἀποφάσιζαν νὰ
βγοῦν σὲ τόσους πολέμους, νὰ τὰ βάλουν μὲ στε-
ριὲς καὶ θάλασσες καί, δώδεκα ὅλοι κι ὅλοι, ν᾿
ἀγωνισθοῦν μὲ τόση γενναιότητα γιὰ νὰ μεταβά-
λουν ὅλης τῆς οἰκουμένης τὰ ἔθνη, ποὺ ἦταν ἐπὶ
τόσα χρόνια νεκρά ἀπ᾿ τὴν ἁμαρτία;

Καὶ ἂν ἀκόμη ἦταν ἔνδοξοι καὶ πλούσιοι καὶ
δυνατοὶ καὶ μορφωμένοι, οὔτε τότε θὰ ἦταν λο-
γικὸ νὰ ξεσηκωθοῦν γιὰ τόσο μεγαλεπήβολα σχέ-
δια. Ἀλλὰ ἐπιτέλους θὰ εἶχε κάποιο λόγο ἢ
προσδοκία τους. Αὐτοὶ ὅμως εἶχαν περάσει τὴ
ζωὴ τοὺς ἄλλοι στὶς λίμνες, ἄλλοι κατασκευά-
ζοντας σκηνὲς κι ἄλλοι στὰ τελωνεῖα. Ἀπ᾿ αὐτὰ
τὰ ἐπαγγέλματα δὲν ὑπάρχει σχεδὸν τίποτε πιὸ
ἄχρηστο καὶ γιὰ τὴ φιλοσοφία καὶ γιὰ νὰ πείσεις
κάποιον νὰ σκέπτεται ἀνώτερα, ὅταν μάλιστα δὲν
ἔχεις νὰ τοῦ ἐπιδείξεις ἀνάλογο προηγούμενο.
Πόσο μᾶλλον ποὺ οἱ ἀπόστολοι, ὄχι μόνο δὲν
εἶχαν ἀνάλογα παραδείγματα ἀπ᾿ τὸ παρελθόν,
ὅτι θὰ ἐπικρατήσουν, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶχαν παρα-
δείγματα, καὶ μάλιστα πρόσφατα, ὅτι δὲν θὰ ἐπι-
κρατήσουν.

Εἶχαν ἐπιχειρήσει πολλοὶ νὰ εἰσαγάγουν και-
νούργιες διδασκαλίες, ἀλλὰ ἀπέτυχαν. Κι ὄχι μὲ
δώδεκα ἀνθρώπους, μὰ μὲ πολὺ πλῆθος. Ὁ
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Θευδᾶς κι ὁ Ἰούδας π.χ. ἔχοντας ὁλόκληρες μάζες
ἀνθρώπων χάθηκαν μαζὶ μὲ τοὺς ὀπαδούς των.

Ὁ φόβος ἐκεῖνος θὰ ἦταν ἀρκετὸς νὰ τοὺς δι-
δάξει. Ἀλλὰ ἂς ὑποθέσουμε ὅτι περίμεναν νὰ κυ-
ριαρχήσουν. Μὲ ποιὲς ἐλπίδες θὰ ἔμπαιναν σὲ
τέτοιους κινδύνους, ἂν δὲν ἀπέβλεπαν στὰ μέλ-
λοντα ἀγαθά;

Τί κέρδος προσδοκοῦσαν μὲ τὸ νὰ ὁδηγήσουν
ὅλους στὸν μὴ ἀναστάντα, καθὼς ἰσχυρίζονται οἱ
ἐχθροί;

Ἂν τώρα ἄνθρωποι ποὺ πίστεψαν στὴ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν καὶ στὰ ἀμέτρητα ἀγαθὰ δύ-
σκολα δέχονται νὰ κινδυνέψουν, πῶς ἐκεῖνοι θὰ
ὑπέμεναν τὰ πάνδεινα ματαίως ἢ μᾶλλον γιὰ κακό
τους; Γιατί ἂν δὲν ἔγινε ἡ Ἀνάσταση, ποὺ ἔγινε, κι
ὁ Χριστὸς δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανό, τότε προ-
σπαθώντας νὰ τὰ πλάσουν ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ πεί-
σουν τοὺς ἄλλους, ἔμελλαν ὁπωσδήποτε νὰ
προκαλέσουν τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ περιμέ-
νουν μύριους κεραυνοὺς ἀπ᾿ τὸν οὐρανό.

Ἄλλωστε κι ἂν ἀκόμη εἶχαν μεγάλη προθυ-
μία ὅταν ζοῦσε ὁ Χριστός, θὰ ἔσβηνε μόλις πέθανε.
Ἂν δὲν τὸν ἔβλεπαν Ἀναστημένο, τί θὰ ἦταν ἱκανὸ
νὰ τοὺς βγάλει σ᾿ ἐκεῖνο τὸν πόλεμο; Ἂν δὲν εἶχε
ἀναστηθεῖ, ὄχι μόνο δὲv θὰ ριψοκινδύνευαν γι᾿
αὐτόν, μὰ θὰ τὸν θεωροῦσαν ἀπατεῶνα: τοὺς εἶχε
πεῖ «μετὰ τρεῖς ἡμέρες θ᾿ ἀναστηθῶ» καὶ τοὺς
ὑποσχέθηκε τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τοὺς εἶπε
ὅτι ἀφοῦ λάβουν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ κυριαρχή-
σουν στὴν οἰκουμένη κι ἀκόμη τόσα ἄλλα ὑπερ-
φυσικὰ καὶ οὐράνια. Ἂν τίποτε ἀπ᾿ αὐτὰ δὲν

γινόταν, ὅσο κι ἂν τὸν πίστευαν ζωντανό, πεθα-
μένο δὲν θὰ τὸν ὑπάκουαν φυσικά, ἂν δὲν τὸν ἔβλε-
παν Ἀναστάντα. Καὶ μὲ τὸ δίκιο τους, γιατί θὰ
ἔλεγαν: «Μετὰ τρεῖς ἡμέρες», μᾶς εἶπε, «θ᾿ ἀνα-
στηθῶ», καὶ δὲν ἀναστήθηκε. Ὑποσχέθηκε νὰ μᾶς
στείλει Πνεῦμα Ἅγιο, καὶ δὲν τὸ ἔστειλε. Πῶς
λοιπὸν νὰ τὸν πιστέψουμε γιὰ τὰ μέλλοντα, ἀφοῦ
διαψεύδονται τὰ παρόντα;

Ἀλλὰ γιὰ πές μου, σὲ παρακαλῶ, γιὰ ποῖο
λόγο, χωρὶς ν᾿ ἀναστηθεῖ, κήρυτταν ὅτι ἀναστή-
θηκε; Γιατί, λέει, τὸν ἀγαποῦσαν. Μὰ τὸ λογικὸ
θὰ ἦταν νὰ τὸν μισοῦν τώρα, ἐπειδὴ τοὺς ἐξαπά-
τησε καὶ τοὺς πρόδωσε. Ἐνῷ τοὺς ξεμυάλισε μὲ
χίλιες δυὸ ἐλπίδες καὶ τοὺς χώρισε ἀπ᾿ τὰ σπίτια
τους κι ἀπ᾿ τοὺς γονεῖς τους κι ἀπ᾿ ὅλα καὶ ξεσή-
κωσε κι ὁλόκληρο τὸ ἰουδαϊκὸ ἔθνος ἐναντίον
τους, ὕστερα τοὺς πρόδωσε. Κι ἂν μὲν ἦταν ἀπὸ
ἀδυναμία, θὰ τὸν συγχωροῦσαν. Τώρα ὅμως
ἦταν σωστὸ κακούργημα: Ἔπρεπε νὰ τοὺς εἶχε
πεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι νὰ τοὺς ὑποσχεθεῖ τὸν
οὐρανό, ἀφοῦ ἦταν θνητός.

Ὥστε λοιπὸν ἦταν φυσικὸ νὰ κάνουν τὸ
ἐντελῶς ἀντίθετο: Νὰ κηρύττουν τὴν ἀπάτη καὶ
νὰ τὸν λένε ἀπατεώνα καὶ μάγο. Ἔτσι θὰ γλίτω-
ναν κι ἀπὸ τοὺς κινδύνους κι ἀπὸ τοὺς πολέμους
τῶν ἀντίπαλων. Ὅλοι ξέρουν ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι
ἀναγκάστηκαν νὰ δωροδοκήσουν τοὺς στρα-
τιῶτες, γιὰ νὰ ποῦν ὅτι ἔκλεψαν τὸ σῶμα ἂν
λοιπὸν πήγαιναν οἱ ἴδιοι οἱ μαθηταὶ κι ἔλεγαν,
«ἐμεῖς τὸ κλέψαμε, δὲν ἀναστήθηκε», πόσες τιμὲς
δὲν θ᾿ ἀπολάμβαναν; Ὥστε ἦταν στὸ χέρι τους καὶ
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νὰ τιμηθοῦν καὶ νὰ στεφανωθοῦν! Ἔ, λοιπὸν δὲν
ἀναρωτιέσαι γιατί ν᾿ ἀνταλλάξουν ὅλα αὐτὰ μὲ
τὶς ἀτιμίες καὶ τοὺς κινδύνους, ἂν δὲν ἦταν μία
θεία δύναμη ποὺ τοὺς βεβαίωνε, δυνατότερη ἀπ᾿
ὅλα αὐτὰ τὰ γήινα ἀγαθά;

Κι ἂν μὲ ὅλα αὐτὰ δὲν σὲ πείσαμε, σκέψου καὶ
τοῦτο: Ἔστω ὅτι δὲν εἶχε γίνει ἡ Ἀνάσταση. Κι
ἂν ἀκόμη οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἀποφασισμένοι νὰ
διδάξουν τὸν κόσμο, ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ θὰ κήρυτ-
ταν στὸ ὄνομά του. Γιατὶ εἶναι γνωστό, πὼς ὅλοι
μας δὲν θέλουμε οὔτε τὰ ὀνόματα ν᾿ ἀκούσουμε,
ὅσων μᾶς ἐξαπάτησαν. Ἄλλωστε γιατί θὰ δια-
τυμπάνιζαν τὸ ὄνομά του;
Ἐλπίζοντας νὰ ἐπικρατή-
σουν μ᾿ αὐτό; Μὰ θὰ ἔπρεπε
νὰ περιμένουν τὸ ἀντίθετο,
γιατὶ κι ἂν ἔμελλαν νὰ κυ-
ριαρχήσουν θὰ χάνονταν
φέρνοντας στὴ μέση τὸ
ὄνομα ἑνὸς ἀπατεῶνα.

Ἃς θυμηθοῦμε ἐξ ὅλου
ὅτι ἡ ἀγάπη τῶν μαθητῶν
πρὸς τὸν Διδάσκαλο, ἐνῷ
ζοῦσε ἀκόμη, μαραινόταν
σιγὰ-σιγὰ ἀπ᾿ τὸν φόβο τοῦ
ἐπικείμενου μαρτυρίου.
Ὅταν τοὺς προανήγγειλε
τὰ δεινὰ ποὺ θ᾿ ἀκολου-
θοῦσαν καὶ τὸν σταυρό, πά-
γωσαν ἀπ᾿ τὸν φόβο τους κι
ἔσβησαν τελείως. Ἕνας μάλι-
στα δὲν ἤθελε οὔτε κἂν νὰ τὸν ἀκολουθήσει στὴν
Ἰουδαία, ἐπειδὴ ἄκουσε γιὰ κινδύνους καὶ γιὰ θα-
νάτους. Ἂν μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ φοβόταν τὸν θά-
νατο, χωρὶς αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους μαθητάς,
μόνος δηλαδή, πῶς θ᾿ ἀποτολμοῦσε;

Ἐπὶ πλέον: Πίστευαν ὅτι θὰ πεθάνει μέν,
ἀλλὰ θ᾿ ἀναστηθεῖ κι ὅμως ὑπέφεραν τόσο. Ἂν
δὲν τὸν ἔβλεπαν Ἀναστημένο, πῶς δὲν θὰ ἐξαφα-
νίζονταν καὶ δὲν θὰ ζητοῦσαν ν᾿ ἀνοίξει ἡ γῆ νὰ
τοὺς καταπιεῖ ἀπ᾿ τὴν ἀπελπισία τους γιὰ τὴν
ἀπάτη κι ἀπ᾿ τὴ φρίκη γιὰ τὰ ἐπερχόμενα; Θ᾿
ἀντιμετώπιζαν τώρα τὴν κατακραυγὴ γιὰ τὴν
ἀδιαντροπιά τους. Τί θὰ εἶχαν νὰ πoῦν; Τὸ πάθος
τὸ ἤξερε ὅλος ὁ κόσμος: Τὸν κρέμασαν σὲ ψηλὸ
ἰκρίωμα, ἦταν μέρα μεσημέρι, μέσα στὴν πρω-

τεύουσα καὶ στὴν πιὸ μεγάλη γιορτὴ ποὺ κανέ-
νας δὲν ἦταν δυνατὸ ν᾿ ἀπουσιάζει.

Τὴν Ἀνάσταση ὅμως δὲν τὴν εἶδε κανεὶς ἀπ᾿
τοὺς ἄλλους. Κι αὐτὸ δὲν ἦταν μικρὸ ἐμπόδιο γιά
νὰ τοὺς πείσουν. Πῶς λοιπὸν θὰ μποροῦσαν νὰ
βεβαιώσουν στεριὰ καὶ θάλασσα γιὰ τὴν Ἀνά-
σταση; Καὶ γιατί, πές μου, ἀφοῦ σῴνει καὶ καλὰ
ἤθελαν νὰ τὸ κάνουν αὐτό, δὲν ἐγκατέλειπαν τὴν
Ἰουδαία ἀμέσως, νὰ πᾶνε στὶς ξένες χῶρες; Ἀλλὰ
δὲν θαυμάζεις ὅτι ἔπεισαν πολλοὺς καὶ μέσα στὴν
Ἰουδαία;

Εἶχαν τὴν τόλμη νὰ παρουσιάσουν τὰ τεκ-
μήρια τῆς Ἀναστάσεως
στοὺς ἴδιους τους φονεῖς, σ᾿
ἐκείνους ποὺ τὸν σταύρω-
σαν καὶ τὸν ἔθαψαν, στὴν
ἴδια τὴν πόλη ὅπου ἀπο-
τολμήθηκε τὸ φοβερὸ κα-
κούργημα. Ὥστε καὶ ὅλοι οἱ
ἔξω ν᾿ ἀποστομωθοῦν. Γιατὶ
ὅταν οἱ «σταυρώσαντες» γί-
νονται «πιστεύσαντες», τότε
καὶ ἡ παρανομία τῆς σταυ-
ρώσεως βεβαιώνεται καὶ
λάμπει ἡ ἀπόδειξη τῆς Ἀνα-
στάσεως.

Γιὰ νὰ ἑλκύονται ὅμως
τὰ πλήθη σημαίνει πὼς οἱ
μαθηταὶ ἔκαναν θαύματα.
Ἂν ὅμως δὲν ἀναστήθηκε καὶ

μένει νεκρός, πῶς οἱ ἀπόστολοι
θαυματουργοῦσαν στὸ ὄνομά του; Πῶς πάλι, ἂν
δὲν ἔκαναν θαύματα, ἔπειθαν; Καὶ ἂν μὲν ἔκαναν -
καὶ βεβαίως ἔκαναν- εἶχαν Θεοῦ δύναμη. Ἂν ὅμως
δὲν ἔκαναν καὶ ἐν τούτοις κυριαρχοῦσαν παντοῦ,
θὰ ἦταν ἀκόμη πιὸ ἀξιοθαύμαστο. Θὰ ἦταν τὸ μέ-
γιστο θαῦμα, ἂν χωρὶς θαύματα διέσχιζαν καὶ κυ-
ρίευαν τὴν οἰκουμένη δώδεκα φτωχοὶ καὶ
ἀγράμματοι ἄνθρωποι. Ἀσφαλῶς οὔτε μὲ τὰ
πλούτη οὔτε μὲ τὴ σοφία τους ἐπεκράτησαν οἱ
ψαράδες. Ὥστε καὶ χωρὶς νὰ θέλουν κηρύττουν
ὅτι μέσα τους ἐνεργοῦσε ἢ θεία δύναμη τῆς Ἀνα-
στάσεως. Γιατὶ εἶναι τελείως ἀδύνατο ἀνθρώπινη
δύναμη νὰ κατορθώσει ποτὲ τέτοια ἐκπληκτικὰ
πράγματα.

Προσέξτε με πολὺ ἐδῶ, γιατί αὐτὰ εἶναι
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ἀναμφισβήτητες ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως. Γι᾿
αὐτὸ καὶ θὰ ἐπαναλάβω πάλι: Ἂν δὲν ἀναστή-
θηκε, πῶς ἔγιναν ἀργότερα στὸ ὄνομά του με-
γαλύτερα θαύματα; Κανεὶς βέβαια δὲν κάνει μετὰ
τὸν θάνατό του μεγαλύτερα θαύματα ἀπ᾿ ὅσα
ὅταν ζοῦσε. Ἐνῷ ἐδῶ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Χρι-
στοῦ γίνονται θαύματα μεγαλύτερα καὶ κατὰ
τὸν τρόπο καὶ κατὰ τὴ φύση: Κατὰ τὴ φύση
ἦταν μεγαλύτερα, γιατί ποτὲ ἡ σκιὰ τοῦ Χρι-
στοῦ δὲν θαυματούργησε. Ἐνῷ οἱ σκιὲς τῶν ἀπο-
στόλων ἔκαναν πολλὰ θαύματα. Κατὰ τὸν
τρόπο πάλι ἦταν μεγαλύτερα, ἐπειδὴ τότε μὲν ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος πρόσταζε καὶ θαυματουργοῦσε.
Μετὰ τὴ Σταύρωση ὅμως καὶ τὴν Ἀνάστασή
Του οἱ δοῦλοι του ἐπικαλούμενοι ἁπλῶς τὸ σε-
βάσμιο καὶ ἅγιο ὄνομά του μεγαλύτερα καὶ
ἐκπληκτικότερα ἐπιτελοῦσαν. Ἔτσι δοξαζόταν
κι ἀκτινοβολοῦσε πιὸ πολὺ ἡ δύναμή Του.

Γι᾿ αὐτὸ οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νὰ διαβά-
ζονται ἀμέσως μετὰ τὸν σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνά-
στασή του, οἱ «Πράξεις» ποὺ περιγράφουν τὰ
θαύματα τῶν ἀποστόλων καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν ἐπι-
κυρώνουν τὴν Ἀνάσταση, γιὰ νὰ ἔχουμε σαφῆ
καὶ ἀναμφισβήτητη τῆς Ἀναστάσεως τὴν ἀπό-
δειξη: Δὲν τὸν εἶδες Ἀναστάντα μὲ τὰ μάτια τοῦ
σώματος; Ἀλλὰ τὸν βλέπεις μὲ τὰ μάτια τῆς Πί-
στεως. Δὲν τὸν εἶδες μὲ τὰ «ὄμματα» τοῦτα; Θὰ
τὸν δεῖς μὲ τὰ θαύματα ἐκεῖνα. Τῶν θαυμάτων ἡ
ἐπίδειξη σὲ χειραγωγεῖ στῆς Ἀναστάσεως τὴν
ἀπόδειξη.

Θέλεις ὅμως νὰ δεῖς καὶ τώρα θαύματα; Θὰ
σοῦ δείξω. Καὶ μάλιστα πιὸ μεγάλα ἀπ᾿ τὰ προ-
ηγούμενα: Ὄχι ἕνα νεκρὸ ν᾿ ἀνασταίνεται, ὄχι ἕνα
τυφλὸ νὰ ξαναβλέπει, ἀλλὰ τὴ γῆ ὁλόκληρη νὰ
ἐγκαταλείπει τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης.

Μεγίστη ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως εἶναι
ὅτι ὁ Ἐσφαγμένος Χριστὸς ἔδειξε μετὰ τὸν θά-
νατο τόση δύναμη, ὥστε ἔπεισε τοὺς ζωντανοὺς
νὰ περιφρονήσουν καὶ πατρίδα καὶ σπίτι καὶ φί-
λους καὶ συγγενεῖς καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή τους γιὰ
χάρη του καὶ νὰ προτιμήσουν μαστιγώσεις καὶ
κινδύνους καὶ θάνατο. Αὐτὰ δὲν εἶναι κατορθώ-
ματα νεκροῦ κλεισμένου στὸν τάφο, ἀλλὰ ἀνα-
στημένου καὶ ζωντανοῦ.

Πρόσεξε παρακαλῶ: Οἱ ἀπόστολοι, ὅταν μὲν
ζοῦσε ὁ Διδάσκαλος ἀπὸ τὸν φόβο τοὺς τὸν

πρόδωσαν κι ἐξαφανίσθηκαν ὅλοι. Ὁ Πέτρος μά-
λιστα τὸν ἀρνήθηκε μὲ ὅρκο τρεῖς φορές. Ὅταν
ὅμως πέθανε ὁ Χριστός, αὐτὸς ποὺ τὸν ἀρνήθηκε
τρεῖς φορὲς καὶ πανικοβλήθηκε μπροστὰ σὲ μίαν
ὑπηρετριούλα, τόσο ἀπότομα ἄλλαξε, ὥστε ν᾿
ἀψηφήσει ὁλόκληρο λαὸ καὶ μέσ᾿ στὴ μέση του
Ἰουδαϊκοῦ ὄχλου νὰ διακηρύξει ὅτι ὁ σταυρωθεὶς
καὶ ταφεὶς ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν τὴν τρίτη
ἡμέρα καὶ ὅτι ἀνέβηκε στὰ οὐράνια. Καὶ τὰ κή-
ρυξε ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὴ φοβερὴ
μανία τῶν ἐχθρῶν καὶ τὶς συνέπειες.

Ποῦ βρῆκε αὐτὸ τὸ θάρρος; Ποῦ ἀλλοῦ,
παρὰ στὴν Ἀνάσταση. Τὸν εἶδε καὶ συνομίλησε
μαζί Του καὶ ἄκουσε γιὰ τὰ μέλλοντα ἀγαθά, κι
ἔτσι ἔλαβε δύναμη νὰ πεθάνει γι᾿ Αὐτὸν καὶ νὰ
σταυρωθεῖ μὲ τὴν κεφαλὴ πρὸς τὰ κάτω. Τὸ ἐξό-
χως σπουδαῖο εἶναι ὅτι ὄχι μόνο ὁ Πέτρος καὶ ὁ
Παῦλος καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, ἀλλά, καὶ ὁ
Ἰγνάτιος, ποὺ οὔτε κὰν τὸν εἶδε οὔτε ἀπόλαυσε
τὴ συντροφιά του, ἔδειξε τόση προθυμία γιὰ
χάρη του, ὥστε γι᾿ Αὐτὸν πρόσφερε θυσία τὴ
ζωή του. Καὶ μόνο ὁ Ἰγνάτιος καὶ οἱ ἀπόστολοι;
Καὶ γυναῖκες καταφρονοῦν τὸν θάνατο, πού,
πρὶν ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός, ἦταν φοβερὸς καὶ φρι-
κώδης ἀκόμη καὶ σὲ ἄνδρες καὶ μάλιστα ἁγίους.

Ποιὸς τοὺς ἔπεισε ὅλους αὐτοὺς νὰ περι-
φρονήσουν τὴν παροῦσα ζωή; Φυσικὰ δὲν εἶναι
κατόρθωμα ἀνθρώπινης δυνάμεως νὰ πειστοῦν
τόσες μυριάδες, ὄχι μόνο ἀνδρῶν, ἄλλα καὶ γυ-
ναικῶν καὶ παρθένων καὶ μικρῶν παιδιῶν, νὰ πει-
στοῦν νὰ θυσιάσουν τὴν παροῦσα ζωή, νὰ τὰ
βάλουν μὲ θηρία, νὰ περιγελάσουν τὴ φωτιά, νὰ
καταπατήσουν κάθε εἶδος τιμωρίας καὶ νὰ σπεύ-
σουν πρὸς τὴ μέλλουσα ζωή!

Καὶ ποῖος, παρακαλῶ, τὰ κατόρθωσε ὅλ᾿
αὐτά; Ὁ νεκρός; Ἀλλὰ τόσοι νεκροὶ ὑπῆρξαν καὶ
κανένας δὲν ἔκανε τέτοια πράγματα. Μήπως
ἦταν μάγος καὶ ἀγύρτης; Πλῆθος μάγοι καὶ
ἀγύρτες καὶ πλάνοι πέρασαν, ἄλλα ξεχάστηκαν
ὅλοι, χωρὶς ν᾿ ἀφήσουν τὸ παραμικρὸ ἴχνος μαζὶ
μὲ τὴ ζωή τους ἔσβησαν κι οἱ μαγγανεῖες τους.
Ἡ φήμη ὅμως κι ἡ δόξα κι οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ
κάθε μέρα αὐξάνουν κι ἁπλώνονται σ᾿ ὅλη τὴν
οἰκουμένη.

Οἱ ἄπιστοι φρίττουν κι οἱ πιστοὶ διακηρύτ-
τουν: Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
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Θεὸς ἔκανε σκανδαλωδῶς ἔλεος σὲ μένα,
διαφορετικὰ θὰ εἶχα ταρταρωθεῖ ἐδῶ καὶ
καιρό. Ἔπρεπε στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς

καὶ στὸ Ἀλβανικὸ μέτωπο, νὰ εἶχα πεθά-
νει 7 φορές. Ἐντούτοις, ἀκόμα ζῶ, ὄχι ἐξαι-
τίας τῆς δικῆς μου δικαιοσύνης, ἀλλὰ
ἐξαιτίας τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, γιατί γνώ-

ριζε, ὅτι θὰ ἐπιστρέψω καὶ θὰ μετα-
νοήσω καὶ μὲ προστάτευε, γιὰ νὰ
μπορέσω ἔτσι νὰ σωθῶ καὶ νὰ μὴν

πάει χαμένο τὸ ποσοστὸ αἵματος
ποὺ ἔχυσε ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ τὴν
δική μου ψυχή.

 Εἶχα ἕνα μεγάλο πάθος
στὰ νεότερα χρόνιά μου, τὸ πάθος
τῆς χαρτοπαιξίας. Καθόμουνα
ἀπὸ τὸ Σάββατο τὸ βράδυ στὸ
τραπέζι νὰ παίξω χαρτὶ καὶ ση-

κωνόμουνα τὴν Τετάρτη τὸ
βράδυ. 4 μερόνυχτα, συνεχόμενα,
ἔπαιζα τράπουλα, τέτοιο πάθος

εἶχα! Καθόμουνα νὰ κερδίσω, μὲ
κάθε μέσο, ἔστω καὶ μὲ κομπίνα, δὲν
πάει νὰ ἤτανε καὶ ὁ Ὠνάσσης στὸ

τραπέζι! Ἤμουν ἕνας λωποδύτης.
Ἔμενα νηστικὸς γιὰ τὸ χαρτί. Ποῦ ἕνας
τέτοιος ἄνθρωπος, νὰ πάει στὴν Ἐκκλη-

σία!

 Άμα ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς καὶ γράψω ἕνα
βιβλίο γιὰ τὴν μετάνοιά μου καὶ τὸ πῶς ἐπέ-

Γνώρισόν μοι...j

Ὁμολογίες τοῦ ἀειμνήστου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

γιὰ τὴν «πρὸ Χριστοῦ» ζωή του...
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στρεψα στὸ Χριστό, πιστεύω, ὅτι τέτοια πε-
ρίπτωση παγκοσμίως δὲν θὰ ὑπάρχει. Ἕνα
μόνο θὰ σᾶς πῶ, (ἂν καὶ μοῦ εἶναι δύσκολο)
γιὰ νὰ σᾶς ὠφελήσω καὶ νὰ σᾶς ἐνδυναμώσω
τὴν πίστη σας. Μοῦ παρουσιάστηκε ὁ Ἅγιος
Δημήτριος καὶ μοῦ εἶπε: Δὲν ἔχεις δικαίωμα, νὰ
διατηρεῖς τὸ ὅπλο σου στὸ ὁπλοστάσιο καὶ
νὰ μὴν τὸ χρησιμοποιεῖς! Ὅπλο, ἐννοοῦσε ὁ
Ἅγιος, τὸ λόγο μου. Καὶ ἐγὼ τὸν λόγο μου,
τὸν χρησιμοποιοῦσα γιὰ κουβέντες καὶ γιὰ
ἀστεία. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου, μὲ ἔκανε κατὰ 70% νὰ ἐπιστρέψω
στὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ εἶμαι σήμερα αὐτὸς
ποὺ εἶμαι.

 Στή νεαρή μου ἡλικία, ὅταν ἐρχόμουνα
τὰ ξημερώματα στὸ σπίτι ἀπὸ τὶς ἀτασθα-
λίες μου, μὲ ἔλεγε ἡ μητέρα μου: Μὰ φτερὸ σὰν
τὰ μυρμήγκια ἔκανες; Ποῦ νὰ τὴν καταλάβω!
Αὐτὰ μὲ ἔλεγε ὁ κόσμος καὶ οἱ ἄνθρωποι γύρω
μου, οἱ «καλοθελητές», αὐτὰ μὲ ἔλεγε ἡ σάρκα
μου, αὐτὰ μὲ ἔλεγε ὁ ἐγωισμός μου καὶ αὐτὰ
ἔκανα. Καὶ ἔτσι τῆς ἔκλεινα τὴν πόρτα κατά-
μουτρα. Ἔβλεπα τὰ πράγματα διαφορετικὰ
ἀπὸ τὴ μάνα μου. Εἶχα παχὺ σκοτάδι. Δὲν
βρέθηκαν ἄνθρωποι νὰ μοῦ μιλήσουν, νὰ μὲ
ποῦν μία κουβέντα, στὸν κόσμο ποὺ βρισκό-
μουν. Ὅλοι μὲ ὁδηγοῦσαν στὸ κακό. Τώρα τὸ
πῶς γύρισα καὶ ἐπέστρεψα στὸ δρόμο τοῦ
Θεοῦ, μόνο ὁ Θεὸς τὸ ξέρει. Δὲν μπορεῖ νὰ βρε-
θεῖ ἔστω καὶ ἕνας, ποὺ νὰ ἔρθει καὶ νὰ μοῦ πεῖ:
Δημήτρη ἐγὼ ἦρθα νὰ σὲ μιλήσω, ἐγὼ σὲ βοή-
θησα καὶ σὲ εἶπα μία καλὴ κουβέντα γιὰ τὸ
καλό σου! Κανένας δὲν βρέθηκε, ἀλλὰ πῶς τὰ
οἰκονόμησε ὁ Θεός! Ἅμα ὑπάρχει καλὴ προαί-
ρεση μέσα στὸν ἄνθρωπο, δὲν δυσκολεύεται ὁ
Θεὸς νὰ τὸν βγάλει μὲ τὸν τρόπο Του ἀπὸ τὸ
σκοτάδι στὸ Φῶς. Δὲν δυσκολεύεται ὁ Θεὸς
ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας, ἁπλὰ ζητάει νὰ τοῦ
ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς λύσει τὰ χέρια. Μεγάλη
ὑπόθεση νὰ διαφωτίσεις τὸ σκοτάδι κάποιου
συνανθρώπου σου! Οἱ ἄνθρωποι ποὺ βοη-
θοῦν τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ φέρνουν δια-
φωτίζοντας-νουθετώντας ἀνθρώπους στὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς θὰ τοὺς κατατάξει σὲ

εἰδικὴ θέση μέσα στὸν παράδεισο. Ἔχω προ-
σωπικὰ δεδομένα σὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ἀλλὰ πα-
ραπάνω δὲν μπορῶ νὰ σᾶς πῶ.

 Ἐργαζόμουνα στὸν Ὀργανισμὸ Λιμέ-
νος Πειραιᾶ. Μία μέρα, βγῆκα ἔξω ἀπὸ τὰ γρα-
φεῖα γιὰ νὰ πάρω ἀέρα καὶ βρῆκα ἕναν τυφλό,
ὁ ὁποῖος πουλοῦσε λαχεῖα. Κρατοῦσε τὰ λα-
χεῖα στὸ χέρι καὶ φώναζε: Λαχεῖα! Λαχεῖα! Δὲν
φώναζε τυχερὰ λαχεῖα, ὅπως φωνάζουν κά-
ποιοι ἄλλοι (ἀφοῦ εἶναι τυχερά, γιατί πουλᾶς
τὴν τύχη σου, τοὺς λένε πολλοί). Πλησίασα
τὸν μπάρμπα Διονύση καὶ τοῦ λέω: Νὰ πάρω
ἕνα τυχερὸ λαχεῖο; Ἀμέσως μόλις ἄκουσε
αὐτὰ τὰ λόγιά μου, τραβήχτηκε πρὸς τὰ
πίσω καὶ ἔκρυψε τὰ λαχεῖα του. Καὶ μοῦ λέει:
Τύχη δὲν ὑπάρχει! Ὑπάρχει μόνο πίστη καὶ
ἐλπίδα στὸ Θεό! Αὐτὰ ἦταν τὰ λόγια του.
Ἐγὼ τότε ἤμουν ἄνθρωπος τοῦ γλυκοῦ νεροῦ
καὶ ὄχι πραγματικὸς Χριστιανός. Ὅταν ὅμως
γύρισα τὸ 1950 στὴν Ἐκκλησία, τότε θυμή-
θηκα τὰ λόγια τοῦ μπάρμπα Διονύση, πόσο
δίκαιο εἶχε. Καὶ τὸ βλέπω μέχρι σήμερα, ὅτι τὸ
χέρι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς
ἀνθρώπους, αὐτὸ ποὺ πολλοὶ σήμερα ὀνομά-
ζουν τύχη.

 Γνώρισα κάποτε μία καλόγρια, ἡ
ὁποία εἶχε θεῖο ἔρωτα. Αὐτὴ ἡ καλόγρια μὲ
βοήθησε μὲ τὸν τρόπο της, ὥστε τὸ 1951 νὰ
ἐπιστρέψω στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ καλόγρια
αὐτή, ὅταν ἔλεγε τὴ λέξη Χριστός, ἔτρεχαν
οὐρὲς δακρύων ἀπὸ τὰ μάτια της, σὰν νὰ
ἄνοιγε κάποιος ἀπὸ μέσα της μία βρύση. Δὲν
τὸ ἔχω ξαναδεῖ αὐτὸ τὸ πράγμα σὲ ἄλλον
ἄνθρωπο (τὸ εἶδα καὶ στὸν γέροντα Ἱερώνυμο
τῆς Αἴγινας). Ἡ καλόγρια αὐτὴ μὲ ἔλεγε χα-
ρακτηριστικά: Νὰ 'ξεραν οἱ ἄνθρωποι, Δημή-
τρη μου, πόσο πολύ μᾶς ἀγαπάει ὁ
Χριστός!!! Καὶ τὰ δάκρυα ἔτρεχαν ἀσταμά-
τητα!!! Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τέτοια πράγματα
καὶ τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι, ἂν χτύ-
πησε ἡ τρίτη καμπάνα γιὰ νὰ πᾶμε τελευταία
στιγμὴ στὴν Ἐκκλησία.
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 Ὅταν πῆγα νὰ ἐφαρμόσω, τὸ
«ἀγαπῆστε τὸν ἐχθρό σας», ὁμολογῶ ὅτι δὲν
μπόρεσα νὰ τὸ ἐφαρμόσω. Μοῦ ἦταν ἀδύνατο
καὶ ἂς ἔλεγε τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὴν τὴν ἐντολή.
Βέβαια τὸ Εὐαγγέλιο δὲν λέει ψέματα καὶ δὲν
δίνει προτροπές, ποὺ δὲν εἶναι πραγματοποι-
ήσιμες. Εἶναι βλασφημία νὰ λέμε, ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶπε πράγματα, ποὺ δὲν εἶναι κατορθωτά. Βέ-
βαια δὲν εἶναι κατορθωτά, ἂν ὁ ἄνθρωπος τὰ
ἐφαρμόσει μὲ τὶς δικές του δυνάμεις, ἀλλὰ γί-
νονται κατορθωτὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ.
Ἐξάλλου μᾶς εἶπε ὁ Χριστός: Χωρὶς ἐμοῦ, οὐ
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν, δηλ. χωρὶς Ἐμένα δὲν
μπορεῖτε νὰ κάνετε τίποτα. Καὶ ἔλεγα στὸ
Θεό: Θεέ μου, δὲν μπορῶ νὰ ἐφαρμόσω αὐτὴν
τὴν ἐντολὴ καὶ ξέρετε τί ἀπάντηση μὲ ἔδωσε ὁ
Θεός; Ἐσὺ θέλεις; Αὐτὸ μὲ ρώτησε ὁ Θεός, καὶ
ἡ ἀπάντησή Του, ὁμολογῶ, ὅτι μὲ κόλλησε
στὸν τοῖχο. Διότι τὸ θέμα, δὲν ἦταν μόνο ὅτι
δὲν μποροῦσα, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι δὲν ἤθελα νὰ
ἀγαπήσω. Αἰσθανόμουν μίσος, αὐτὸ ἦταν τὸ
μυστικό. Καὶ ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς ρωτάει ἂν μπο-
ροῦμε, ἀλλὰ ἂν θέλουμε. Ἄρα ἡ εὐθύνη μας
ἔγκειται, στὸ ὅτι δὲν θέλουμε νὰ ἀγαπήσουμε
τοὺς ἐχθρούς μας καὶ ὄχι ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ
τοὺς ἀγαπήσουμε. Τὸ νὰ μπορέσουμε ὁ Θεὸς
θὰ μᾶς βοηθήσει, τὸ νὰ θέλουμε, ἐμεῖς θὰ συμ-
βάλλουμε. Καὶ ὅταν ἐμεῖς θελήσουμε, ὁ
Χριστὸς θὰ μᾶς δώσει τρόπο τινὰ τέτοια φώ-
τιση, ποὺ θὰ βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο, ποὺ μᾶς
ἔκανε κακό, καὶ ἀντὶ νὰ τὸν μισοῦμε, θὰ τὸν λυ-
πούμαστε καὶ θὰ αἰσθανόμαστε οἶκτο γι'
αὐτόν. Θὰ μᾶς φορέσει ὁ Χριστὸς εἰδικὰ γυα-
λιὰ δικά του, ἀπὸ τὸ «κατάστημά» Του καὶ θὰ
μπορέσουμε ἔτσι νὰ ἔχουμε σπλάχνα
οἰκτιρμῶν γιὰ τοὺς ἐχθρούς μας.

 Κάποτε ρώτησα κάποιον ποὺ γνώριζα
ἐξ ὄψεως, πῶς κατόρθωσε νὰ βρεθεῖ σὲ ἕνα
πολὺ σπάνιο κοσμοπολίτικο γεγονός. Ά,
ἦταν εὔκολο, ἦταν πολὺ εὔκολο, μοῦ ἀπάν-
τησε ἐκεῖνος. Καὶ μοῦ βγάζει μία μασονικὴ δια-
πίστευση, μοῦ τὴ δείχνει καὶ μοῦ λέει: Αὐτὸς
εἶναι ὁ τρόπος. Μὲ αὐτήν, εἶναι ἀνοιχτὲς ὅλες

οἱ πόρτες. Πλήν τοῦ οὐρανοῦ, συμπλήρωσα
ἐγώ. Και ἐκεῖ θὰ τὰ καταφέρομε, εἶπε διαφω-
νώντας μαζί μου. Σὲ λίγες μέρες αὐτοκτόνησε
στὸ Κολωνάκι! Ἔπεσε ἀπὸ τὸν 3ο ὄροφο
κάτω, ἀπὸ τοῦ κοριτσιοῦ του τὸ διαμέρισμα.
Καὶ ἐκεῖ θὰ τὰ καταφέρουμε…, ἦταν ἡ ἀπάν-
τησή του, ἔτσι πίστευε. Ἔτσι ξεγελᾶ ὁ διάβο-
λος πολλοὺς καὶ τοὺς κάνει νὰ νομίζουν, ὅτι
θὰ σωθοῦν μὲ τὸν τρόπο τους. Τὸν συγκεκρι-
μένο μάλιστα ἄνθρωπο, μέχρι καὶ στὴν αὐτο-
κτονία τὸν ἔσυρε.

 Ἔχω ἕναν φίλο, ποὺ εἶναι πολιτικὸς μη-
χανικός. Πολὺ εὐκατάστατος ἄνθρωπος μόνο
ἀπὸ τὰ ἐνοίκια τὸ 1960, εἰσέπραττε 300.000
δραχμές. Βέβαια ἔκανε καὶ ἀγαθοεργίες, ἀφοῦ
γιὰ παράδειγμα δώρισε ἕνα ὁλόκληρο συγ-
κρότημα μὲ διαμερίσματα στὴν Ἐκκλησία, γιὰ
νὰ στεγάζονται ἐκεῖ οἱ φυματικοὶ ποὺ γινόν-
τουσαν καλὰ ἀπὸ τὰ σανατόρια, ἐπειδὴ δὲν
τοὺς δέχονταν οἱ συγγενεῖς τους στὰ σπίτια
τους. Αὐτὸν λοιπὸν τὸν φίλο μου, τὸν συνάν-
τησα μία μέρα, πρώτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν,
στὴν Ἐκκλησία. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας μου λέει: Πᾶμε ἀπὸ τὸ σπίτι μου, νὰ
πιοῦμε ἕναν καφέ. Δέχτηκα καὶ πῆγα. Μόλις
μπῆκα μέσα, λέει αὐτὸς στὴν γυναίκα του:
Νίτσα, ξέρεις ἐ; Κατάλαβα ἐγώ, ὅτι κάποια πο-
νηριὰ ἑτοιμάζει, ὅτι θὰ φέρει κάτι νὰ φᾶμε γιὰ
πρωινό. Τοῦ λέω, δὲν ξέρω τί ξέρει ἡ Νίτσα, θὰ
σοῦ πῶ τί ξέρω ἐγώ… Δὲν μπόρεσα νὰ ὁλο-
κληρώσω τὴν φράση μου καὶ μοῦ λέει: Ἐσὺ θὰ
καθίσεις στὴν ἄκρη, μὴν μιλᾶς. Βλέπω σὲ λίγο,
νὰ ἔρχονται 2 σαγανάκια, μὲ συκωτάκια,
ὡραῖα ὄμορφα κομμένα κι αὐγουλάκια καὶ ἐγὼ
δὲν ξέρω τί ἄλλο ἔφερε ἡ Νίτσα. Τὸ πιάτο μου
τὸ ἔσπρωξα πρὸς τὰ μέσα καὶ πῆρα μόνο τὸν
καφέ. Μοῦ λέει, θὰ τὰ χαλάσουμε ἂν δὲν φᾶς!
Καλύτερα νὰ τὰ χαλάσω μαζί σου, παρὰ νὰ
τὰ χαλάσω μὲ τὸ Θεό. Ἀλλὰ αὐτὸς ἐπέμενε λέ-
γοντάς μου: Μά, ἄλλα εἶναι τὰ χοντρά, θὰ
φᾶμε, δὲν θὰ κάνουμε τίποτα κακό! Καὶ τὸ
κακὸ μὲ αὐτὸν ἦταν, ὅτι θρήσκευε ὁ φίλος μου
αὐτὸς καὶ ἔκανε καὶ ἐλεημοσύνες, ὅπως σᾶς

Γνώρισόν μοι...j



εἶπα προηγουμένως. Ὅμως τὸ θέμα δὲν εἶναι
τί κάνεις γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ τί κάνεις
πρῶτα ἐσὺ γιὰ τὸν ἑαυτόν σου. Μπροστὰ
λοιπὸν σὲ αὐτὲς τὶς πιέσεις του, τοῦ φίλου,
τοῦ λέω: Ἕνα ἔχω μόνο νὰ σοὺ πῶ: Πρόσεξε,
Μανώλη μου, μήπως σὲ ἔρθει καμμία ἀρρώστια
καὶ εἶναι ἀλληλοσυγκρουόμενη. Σοῦ ἔρθει, γιὰ
παράδειγμα, νὰ ἔχεις λεύκωμα καὶ πρέπει νὰ
τρῶς μόνο κολοκύθια καὶ νὰ ἔχεις καὶ ἕνα σάκ-
χαρο καὶ θὰ πρέπει νὰ τρῶς μόνο κρέας. Ἄντε
μετὰ αὐτὰ νὰ τὰ συμβιβάσεις! Δὲν συμβιβά-
ζονται καὶ ἀναγκαστεῖς νὰ τὰ βλέπεις τὰ φα-
γητὰ ἀπὸ μακριά. Καὶ ἔρχονται τὰ πράγματα
ἔτσι, ἀγαπητοί μου, ὥστε σὲ λίγες μέρες πα-
θαίνει σάκχαρο ὁ φίλος μου καὶ ἄλλες 6-7
ἀρρώστιες καὶ ἅμα τὸν δεῖτε σήμερα, εἶναι σὰν
μακαρόνι καὶ λιώνει καὶ θυμᾶται, αὐτὰ ποὺ
τοῦ ἔλεγα κάποτε…

*  Πήγα τὸ Μέγα Σάββατο νὰ ψωνίσω
κρέας, ὅπως ἦταν φυσικὸ γιὰ τὸ Πάσχα.
Ἐπάνω στὸν πάγκο, εἶχε ὁ κρεοπώλης τα-
ραμά, χαλβὰ καὶ ψωμί. Καὶ ἔτρωγε, λόγω τῆς
ἡμέρας, ἀπὸ ἐκεῖνα καὶ ἔκανε τὴν δουλειά του.
Καὶ μοῦ πούλησε γελάδα γιὰ μοσχάρι. Ταυ-
τόχρονα ἔτρωγε χαλβά. Ἐμένα τότε μὲ πῆρε
μία διαφορὰ 55 δραχμὲς (τὸ ἔτος 1960). Τί νὰ
σὲ κάνω ἄνθρωπε, νὰ τρῶς χαλβὰ καὶ ταραμὰ
καὶ μὲ τρῶς ἐμένα ὁλόκληρο, ζωντανό; Ἐκεῖ
τρῶς νηστίσιμο καὶ ἐδῶ τρῶς ἀρτύσιμο!

 Εἶχα ἕναν θεῖο, ὁ ὁποῖος ἔχει πεθάνει
τώρα, ποὺ ἦταν μεγάλος ἄθεος. Αὐτὸς μὲ
ἔλεγε: Γιατί δὲν κατέβηκε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν
σταυρό; Ἅμα ἦταν Θεός, θὰ μποροῦσε νὰ κα-
τέβει καὶ νὰ ξεφύγει. Τὸν πιάσανε τὸν κατερ-
γάρη καὶ τὸν σταυρώσανε οἱ Ἑβραῖοι! Δὲν
μποροῦσε νὰ ξεφύγει; Ἐγὼ τότε τοῦ λέω:
Τότε, πῶς ξέφυγε ὁ Χριστός, ὅταν κάποτε θέ-
λησαν νὰ Τὸν ρίξουν στὸν γκρεμό; Ξέφυγε
ἀνάμεσά τους. Πῶς ἔγινε αὐτό; Ποῦ τὸ ἀναφέ-
ρει αὐτό, μὲ ρώτησε. Ἄνοιξα τὸ Εὐαγγέλιο καὶ
τοῦ τὸ ἔδειξα (Λουκᾶς κεφάλαιο 4, στίχοι 29-
30). Εἶναι πολλῶν γνώμη αὐτή, ὅτι ὁ Χριστὸς
δὲν μποροῦσε νὰ κάνει διαφορετικά, τὸν πιά-

σανε οἱ Ἑβραῖοι καὶ τὸν Σταύρωσαν. Ὄχι δὲν
εἶναι ἔτσι. Ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν
ἄνθρωπο, ὁδηγήθηκε πρὸς τὸ ἑκούσιο πάθος,
θεληματικὰ Σταυρώθηκε. Καὶ νὰ Τοῦ
χρωστᾶμε ὑποχρέωση καὶ εὐγνωμοσύνη.
Αὐτὸ νὰ τὸ βάλουν καλὰ στὸ μυαλό τους!

 Ὁ ἀδερφός μου, μὲ εἶπε τρελὸ ὅταν πέ-
θανε ἡ μάνα μας. Μπροστὰ στὸ λείψανο τῆς
μάνας μας καὶ μπροστὰ σὲ ὅλον τὸν κόσμο μὲ
εἶπε τρελό, γιατί δὲν μποροῦσε νὰ ἑρμηνεύσει,
πῶς ἐγὼ δὲν ἔκλαιγα, πῶς ἐγὼ δὲν μαυροφο-
ρέθηκα, πῶς ἐγὼ δὲν μαλλιοτραβιόμουνα,
ὅπως ἔκανε αὐτὸς καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι. Δὲν
μοῦ λές, ἐμεῖς ὅλοι ἐδῶ μέσα εἴμαστε τρελοὶ καὶ
ἐσὺ εἶσαι ὁ λογικός; Τέτοια ἐπίθεση μὲ ἔκανε ὁ
ἀδερφός μου, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤξερα ὅτι ὑποκι-
νεῖται ἀπὸ ἄλλον, ἁπλὰ τὸν εἶπα: Δὲν ξέρω,
ἐγὼ δὲν σᾶς βλέπω γιὰ τρελοὺς καὶ ἔτσι δὲν
ἔδωσα συνέχεια στὸ θέμα. Μὰ ἐγὼ πίστευα,
ὅτι ἡ μάνα μου ἡσύχασε καὶ ἅμα πάω καὶ ἐγὼ
ἐκεῖ ποὺ πῆγε, θὰ τὴν βρῶ καὶ θὰ ζοῦμε αἰώνια
μαζί. Ὁ ἀδερφὸς ὅμως, ὁ στρατηγός, δὲν πί-
στευε στὴν ἄλλη ζωή, ἦταν ἄπιστος, δὲν πί-
στευε στὴν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ γι'
αὐτὸ ἀντέδρασε ἔτσι. Βέβαια μετὰ ἀπὸ 7 χρό-
νια, χώνεψε ὁ ἀδερφός μου τὴν ὅλη συμπερι-
φορά μου καὶ μὲ κατάλαβε. Ἐμένα ἡ μάνα μου
ἦταν γιὰ 14 χρόνια σὲ καρότσι καὶ μὲ αὐτὸ τὴ
μεταφέραμε ἀπὸ Ἐκκλησία σὲ Ἐκκλησία, μία
γυναίκα ποὺ εἶχε προβλέψει τὸ θάνατό της.
Ξέρω ὅτι ἡ μάνα μου σώθηκε καὶ πῆγε στὸν
παράδεισο.

 Ἔχω ἕναν ἀδερφό, ὁ ὁποῖος στὴν πίστη
του κλονιζόταν. Ἄκουγε τὴν ὑπόθεση περὶ
τοῦ μύρου τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς καὶ
ἀμφισβητοῦσε μὲ τὴ λογική του, ὅτι ἀπὸ τὴν
εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἔρεε μύρο. Κάποτε ὅμως,
κόπηκε λίγο ὁ ἐγωισμός του καὶ ἤθελε νὰ ἔρθει
μαζί μας στὴ μονὴ τῆς Μαλεβῆς. Πήγαμε στὸ
μοναστήρι καὶ μετὰ τὴν παράκληση, καθίσαμε
γιὰ νὰ φᾶμε. Ὁ ἀδερφός μου δὲν κάθισε νὰ φάει,
ἀλλὰ πῆγε στὸ ναὸ καὶ κοίταζε τὴν εἰκόνα, γιὰ
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νὰ δεῖ, πῶς ἔχουν τὰ πράγματα. Καὶ καθὼς
τὴν παρακολουθοῦσε, βλέπει ξαφνικὰ νὰ ρέει
μύρο ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας! Συγκλονίστηκε
ὁ ἀδερφός μου καὶ τρέχει στὴν τραπεζαρία νὰ
μᾶς βρεῖ. Ἔρχεται στὴν γυναίκα μου καὶ τὴν
σηκώνει ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ τῆς λέει: Ἔλα,
Κική νὰ δεῖς, ρέει ἀπὸ τὴν εἰκόνα μύρο! Τὸ εἶδα
μὲ τὰ ἴδιά μου τὰ μάτια! Τοῦ λέει τότε ἡ γυ-
ναίκα μου: Ἀμφέβαλλες γι' αὐτὸ τὸ θαῦμα καὶ
ἐξανίστασαι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο; Καὶ τότε πα-
ραδέχθηκε ὁ ἀδερφός μου, ὅτι εἶχε τὶς ἀμφιβο-
λίες του, γι' αὐτὸ τὸ θέμα. Τώρα αὐτὸ ποὺ
εἶδε ὁ ἀδερφός μου, ἄντε νὰ τοῦ τὸ βγάλεις
ἀπὸ τὸ κεφάλι του. Ἀπέκτησε γνώση ἐπὶ τοῦ
θέματος. Ὅμως ὁ Χριστὸς δὲν τὴν ἀρνεῖται τὴ
γνώση, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀμοίβει κιόλας καὶ θέλει
ὁ ἄνθρωπος νὰ πιστέψει χωρὶς νὰ δεῖ. Τὴν
πίστη ἀμοίβει Χριστός, ἀλλὰ γιὰ νὰ πιστέψει
ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ταπεινωθεῖ.

 Ἔχω ἕνα φίλο ποὺ εἶναι ταξιτζής.
Αὐτὸς τὶς Κυριακὲς τὸ πρωὶ δούλευε καὶ δὲν
πήγαινε στὴν Ἐκκλησία. Μία μέρα τὸν πλη-
σίασα καὶ τὸν ρώτησα, πόσα βγάζεις τὴν
ἡμέρα καὶ μοῦ εἶπε, περίπου 1700 δραχμές.
Τότε τοῦ πρότεινα, τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ τὸ
πρωί, νὰ πήγαινε στὴν Ἐκκλησία καὶ μετὰ νὰ
πήγαινε στὴν δουλειὰ καὶ ὅσα λιγότερα θὰ
ἔβγαζε ἀπὸ τὶς 1700 δραχμές, τὴν διαφορὰ θὰ
τοῦ τὴν ἔδινα ἐγώ. Ὁ φίλος μου τὸ σκέφτηκε
καὶ τελικὰ δέχτηκε τὴν πρότασή μου. Πῆγε
τὴν Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ μετὰ μέχρι τὸ
βράδυ δούλεψε τὸ ταξί. Τὸ βράδυ μὲ πῆρε τη-
λέφωνο καὶ μοῦ λέει: Δημήτριε, ἔγινε κάτι φο-
βερό! Εἶχα φοὺλ δουλειὰ καὶ δὲν προλάβαινα
τοὺς πελάτες! Ἔβγαλα 2000 δραχμές! Ἀπὸ
τότε ὁ φίλος μου, κάθε πρωὶ πηγαίνει στὴν
Ἐκκλησία. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ δουλεύουν τὶς
Κυριακὲς καὶ δὲν πᾶνε στὴν Ἐκκλησία, τὰ
λεφτὰ ποὺ βγάζουν δὲν εἶναι εὐλογημένα καὶ
κάποια μέρα θὰ τὰ χάσουν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν
ἄλλο τρόπο. Γιατί ὅποιος συλλέγει χρήματα
μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό, τὰ διασκορπίζει. Γι' αὐτὸ
καὶ βλέπουμε πολλὲς οἰκογένειες ποὺ ἐργά-

ζονται ἀπὸ τὸ πρωὶ ἕως τὸ βράδυ, ἀλλὰ νὰ
μὴν μποροῦν νὰ βάλουν μερικὰ χρήματα στὴν
ἄκρη. Φωτιὰ εἶναι τὰ λεφτὰ τῆς Κυριακῆς,
ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

 Μὲ πλησίασε κάποτε ἕνας κύριος καὶ
μοῦ λέει: Ἐντάξει κύριε Παναγόπουλε, ἐγὼ δὲν
ἐνδιαφέρομαι γιὰ τὸ Χριστό, τὸ παραδέχομαι.
Ναὶ ὅμως, ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ ὅλους τούς
ἀνθρώπους καὶ γιατί δὲν ἔρχεται καὶ σὲ μένα
γιὰ νὰ μὲ βρεῖ καὶ νὰ μὲ σώσει; Νὰ ἔρθει καὶ γιὰ
μένα, τὸ ἀπωλολὸς πρόβατο νὰ μὲ σώσει.
Ἐξάλλου δὲν εἶμαι καὶ ἐγὼ τὸ παιδί του; Κάτι
τέτοια μὲ ἔλεγε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς καὶ ὅταν
τελείωσε τοῦ εἶπα: Ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται νὰ
σὲ βρεῖ, γιατί δὲν βελάζεις! Ὅπως ὅταν χαθεῖ
ἕνα πρόβατο τὸ ὁποῖο δὲν βελάζει, δὲν μπορεῖ
ὁ βοσκὸς νὰ τὸ βρεῖ, ἔτσι καὶ ἐσὺ δὲν βελάζεις,
δὲν ζητᾶς τὸ Θεὸ καὶ δὲν μπορεῖ ὁ Χριστὸς νὰ
σὲ βρεῖ. Ἐδῶ ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς φώναζε δυ-
νατὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ μάλιστα
ἔβγαλε καὶ τὰ ροῦχα του, γιὰ νὰ φτάσει πιὸ
γρήγορα στὸ Χριστό! Δὲν πῆγε ὁ Χριστὸς
στὸν τυφλό, πῆγε ὁ τυφλὸς στὸν Χριστὸ καὶ
ἐμεῖς ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση, νὰ ἔρθει ὁ Χριστὸς
σὲ ἐμᾶς! Αὐτὰ τοῦ εἶπα καὶ δὲν ξέρω ἂν μπό-
ρεσα νὰ τὸν κατατοπίσω. Ἐὰν δὲν ζητήσουμε
ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο νὰ συναντήσουμε τὸ
Χριστό, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει, δὲν πρόκειται
οὔτε καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ νὰ Τὸν συναντή-
σουμε. Ὁ Θεὸς δὲν ἀφήνει κανέναν ἄνθρωπο
ἀβοήθητο, ποὺ ἐπικαλεῖται τὴν βοήθειά Του.
Ὁ Θεὸς ἄφησε ἐλεύθερο τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνει
τὶς ἐπιλογὲς στὴ ζωή του, καὶ ἂν περιμένει ὁ
Θεὸς νὰ τὸν βοηθήσει, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ Τοῦ ζη-
τήσει βοήθεια, τὸ μόνο σίγουρο εἶναι, ὅτι θὰ
ὑποστεῖ τὰ ἐπώδυνα ἀποτελέσματα τῆς κο-
λάσεως.....

«Εἰς ἀγαθὴ ἀνάμνηση
Ἐμπειρικὲς ἀλήθειες ἀπὸ τὴν κηρυκτικὴ

διακονία τοῦ πιστοῦ ἐργάτου τοῦ Κυρίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

(1916-1982)
Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"»

Γνώρισόν μοι...j
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Χριστός Ἀνέστη!
λυκό χαμόγελο στό
πρόσωπό σου, ὅταν ὁ

ὕπνος σοῦ πῆρε τόν πόνο.
Ξεκουράζεσαι στήν ἀγκα-

λιά τοῦ Θεοῦ τώρα, ἄν καί
εἶσαι ξαπλωμένη στό χῶμα.
Ἤθελε ἕναν ἀκόμη ἄγγελο

στήν χορωδία τοῦ Παραδείσου
καί γι’ αὐτό ἔπρεπε νά σέ
πάρει.
Ὅπως ὑποσχέθηκες, εἶσαι ἀκόμη
μαζί μας, κοιτώντας στοργικά
τά παιδιά σου ἐδῶ στή γῆ.
Δέν εἶχα ποτέ φαντασθεῖ ὅτι τό
τέλος θά εἶναι ἔτσι δηλαδή ἐγώ
νά παρηγορῶ ἐσένα.
Δέν ἦταν εὔκολο πράγμα γιά
μένα νά σοῦ κρατῶ τό χέρι καί
νά σοῦ λέω νά μήν ἀνησυχεῖς. 
Καί ἐσύ στήν πιό ἀδύναμη ὥρα
σου, προσπαθοῦσες νά μέ πα-
ρηγορήσεις, καί χαϊδεύοντας τό
πρόσωπό μου ἠρέμησες καί τήν
ψυχή μου, ὅπως μόνο μιά μη-
τέρα μπορεῖ.
Ἤσουν πάντα μαζί μου σέ καλές
καί δύσκολες στιγμές.
Γιά σένα δέν εἶχε σημασία τί
εἶχα κάνει, γιατί ἡ ἀγάπη σου
ἦταν πάντα χωρίς ὅρους. 
Ὅταν σοῦ ἔλεγα γιά  τά λάθη
πού εἶχα κάνει καί γιά τίς φορές
πού ὅλοι γύρω μου μέ ἔβλεπαν
νά πέφτω... 
Ἐσύ ἁπλά κουνοῦσες τό κεφάλι,
καί εὐγενικά ἀπαντοῦσες  ὅτι οἱ
πτώσεις εἶναι γιά ὅλους... 

Τό κλειδί τῆς ἐπιτυχίας εἶναι νά
μαθαίνεις ἀπό τό παρελθόν.
Ἡ ἐξασφάλιση ἑνός καλύτερου
μέλλοντος εἶναι ἡ ἐμπειρία τοῦ
παρόντος.
Ἦσουν πάντα ἕνας πυλώνας τῆς
δύναμης, ἀκόμη καί μέχρι τό
τέλος.
Μαχόμενη  σέ ὅλες τῆς ζωῆς τίς
μάχες, μέ τήν πεποίθηση  ὅτι
θριαμβευτικά θά κέρδιζες.
Μέ ἐνθάρρυνες πάντα νά κάνω
τό καλύτερο πού μποροῦσα.
Θυμίζοντάς μου νά κρατήσω
τήν πίστη μου καί νά ἀφήσω
τόν Θεό νά ὁδηγήσει  τήν ζωή
μου. 
Μέ τήν βαθειά σου πίστη ὅτι μέ
τόν Χριστό μπορῶ τά πάντα
νά καταφέρω. 
Καί ἀφοῦ Ἐκεῖνος εἶναι ἀλάθη-
τος, θά μέ βοηθοῦσε νά ἀνταπε-
ξέλθω στή ζωή. 
Μοῦ λείπεις περισσότερο ἀπό
ὅτι μπορῶ νά ἐκφράσω μέ
λόγια.
Ὁ πόνος στήν καρδιά μου συσ-
σωρεύτηκε ὅλος μέσα σ’ αὐτή
τήν ἀπροσδόκητη ἡμέρα. 
Μακάρι νά μποροῦσες νά μείνεις
λίγο καιρό ἀκόμη, ὑπάρχουν
ἀκόμη τόσο πολλά πού ἔπρεπε
νά κάνουμε.
Ἡ μόνιμη ἀνακούφιση εἶναι πού
ξέρω πώς θά σέ δῶ καί πάλι
κάποια μέρα σύντομα.
Θά θυμᾶμαι ὅλα ὅσα μοῦ ἔμα-
θες. 

Θά βαδίζω στά χνάρια σου, πού
βάδιζες πάντα, ἡ ψυχή μου θά
συνεχίσει νά ἀγαπᾶ τόν Χριστό, 
ἀπό ἐκεῖ πού ἔπαιρνες δύναμη
καί κουράγιο, στό δικό σου Γολ-
γοθᾶ τῆς ζωῆς σου...
Ὁ Χριστός ἦταν ἡ ἐλπίδα σου,
πού τώρα θά γίνει  καί δική
μου, σ΄ εὐχαριστῶ ΜΑΝΑ ΜΟΥ
... ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Καί νά εἶσαι σίγουρη καί ἐγώ τό
ἴδιο, ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ.
ΑΜΗΝ.
Θά περπατήσω στά βήματα
πού περπάτησες μέ ὑπομονή
καί θυσία γιά τήν οἰκογένειά
σου
καί αὐτό ΜΑΝΑ ΜΟΥ σέ ὁδή-
γησε στήν ΝΙΚΗ.
ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ, ὅπως ἀνα-
παύεσαι  στό λίκνο τοῦ Χρι-
στοῦ μας, ἔχω τή βεβαιότητα
τῶν ὑποσχέσεων ΤΟΥ ΑΝΑ-
ΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ,
στόν Λόγο Του.
Ὀνειρεύομαι τήν ἡμέρα πού οἱ
πύλες τοῦ Οὐρανοῦ θά ἀνοίξουν
καί γιά μένα.
Καί μέ τό χαμογελαστό πρό-
σωπό σου καί τά ἀγαπημένα
σου μάτια, μιά ἀκόμη φορά θά
εἴμαστε καί πάλι μαζί, καί τό
πιστεύω μέ ὅλη μου τήν ψυχή,
γιατί πιστεύω ὅτι ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ Μάνα μου.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἀγαπημένε
μου ἀδελφέ Νεκτάριε
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  ἀγαπη-
μένε μου Πατέρα
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  συγγενεῖς
καί φίλοι μας
Καί ἄς ψάλλουμε ὅλοι μαζί ὡς
δῶρο προσευχῆς στή ΜΑΝΑ
ΜΟΥ, τό
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ 
ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ
ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ.

Δημήτριος Πετράκης

Ὁ Δημήτρης ἀποχαιρετᾶ

τήν μητέρα του πού ἔφυγε

γιά τήν αἰωνιότητα...

Καλό Παράδεισο νά ἔχει...
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Ὅσιος Ἀλέξιος γεννήθηκε στὴ
Ρώμη κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ
αὐτοκράτορα Ἀρκαδίου (395-408

μ.Χ.) καὶ Ὀνωρίου (395-423 μ.Χ.)
ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ εὔπορους γονεῖς. Ὁ

πατέρας του Εὐφημιανὸς ἦταν συγκλητικός,
φιλόπτωχος καὶ συμπαθής, ὥστε καθημερινὰ
τρεῖς τράπεζες παρέθετε στὸ σπίτι του γιὰ
τὰ ὀρφανά, τὶς χῆρες καὶ τοὺς ξένους ποὺ
ἦταν πτωχοί.

Ἡ γυναῖκα του ὀνομαζόταν Ἀγλαΐς καὶ
ἦταν ἄτεκνη. Στὴ δέησή της νὰ ἀποκτήσουν
παιδί, ὁ Θεὸς τὴν εἰσάκουσε. Καὶ τοὺς χάρισε
υἱό. Ἀφοῦ τὸ παιδὶ μεγάλωσε καὶ ἔλαβε τὴν
κατάλληλη παιδεία, ἔγινε σοφότατος καὶ θε-
οδίδακτος. Ὅταν ἔφθασε στὴ νόμιμη ἡλικία,
τὸν στεφάνωσαν μὲ θυγατέρα ἀπὸ βασιλικὴ
καὶ εὐγενικὴ γενιά.

Τὸ βράδυ ὅμως στὸ συζυγικὸ δωμάτιο ὁ
Ἅγιος, ἀφοῦ πῆρε τὸ χρυσὸ δακτυλίδι καὶ
τὴν ζώνη, τὰ ἐπέστρεψε στὴν σύζυγό του
καὶ ἐγκατέλειψε τὸν κοιτῶνα. Παίρνοντας
ἀρκετὰ χρήματα ἀπὸ τὰ πλούτη του ἔφυγε

μὲ πλοῖο περιφρονώντας τὴ ματαιότητα τῆς
ἐπίγειας δόξας. Καταφθάνει στὴν Λαοδικία
τῆς Συρίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Ἔδεσσα τῆς
Μεσοποταμίας. Ἐκεῖ ὁ Ὅσιος Ἀλέξιος μοί-
ρασε τὰ χρήματα στοὺς πτωχούς, ἀκόμα καὶ
τὰ ἱμάτιά του καί, ἀφοῦ ἐνδύθηκε μὲ κουρε-
λιασμένα καὶ χιλιομπαλωμένα ροῦχα, κάθισε
στὸ νάρθηκα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς πτωχούς. Προτί-

S

Ουράνιοι άνθρωποι...j

Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 17ῃ Μαρτίου

ΑΛΕΞΙΟΣ
Ὁ Ἅγιος

ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ
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μησε ἔτσι νὰ ζεῖ μὲ νηστεία ὅλη τὴν ἑβδομάδα
καὶ νὰ μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων Μυστη-
ρίων κάθε Κυριακή, ἐνῷ μόνο τότε ἔτρωγε λίγο
ἄρτο καὶ ἔπινε λίγο νερό. Οἱ γονεῖς του ὅμως
τὸν ἀναζητοῦσαν παντοῦ καὶ ἔστειλαν τοὺς
ὑπηρέτες τους νὰ τὸν βροῦν. Στὴν ἀναζήτησή
τους ἔφθασαν μέχρι καὶ στὸ ναὸ τῆς Ἔδεσσας,
χωρὶς ὡστόσο νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν. Οἱ
δοῦλοι ἐπέστρεψαν ἄπρακτοι στὴ Ρώμη, ἐνῷ
ἡ μητέρα τοῦ Ἀλεξίου μὲ ὀδύνη, φορώντας
πτωχὰ ἐνδύματα, καθόταν σὲ μία θύρα τοῦ
σπιτιοῦ πενθώντας νύχτα καὶ ἡμέρα. Τὸ ἴδιο
καὶ ἡ νύφη, ποὺ φόρεσε τρίχινο σάκο καὶ περί-
μενε κοντὰ στὴν πεθερά της.

Ὁ Ὅσιος Ἀλέξιος γιὰ δεκαεπτὰ χρόνια
παρέμεινε στὸ νάρθηκα τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτό-
κου εὐαρεστώντας τὸν Θεό. Καὶ μία νύχτα ἡ
Θεοτόκος παρουσιάσθηκε στὸν προσμονάριο
τοῦ ναοῦ σὲ ὄνειρο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τοῦ φέρει
μέσα στὸ ναὸ τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.

Τότε ὁ προσμονάριος, ἀφοῦ βγῆκε ἀπὸ τὸ
ναὸ καὶ δὲν βρῆκε κανέναν παρὰ μόνο τὸν Ἀλέ-
ξιο, δεήθηκε στὴν Θεοτόκο νὰ τοῦ ὑποδείξει
τὸν ἄνθρωπο, ὅπως καὶ ἔγινε. Τότε πῆρε τὸν
Ὅσιο Ἀλέξιο καὶ τὸν εἰσήγαγε στὸ ναὸ μὲ κάθε
τιμὴ καὶ μεγαλοπρέπεια.

Μόλις ὁ Ὅσιος κατάλαβε ὅτι ἔγινε
γνωστὸς ἐκεῖ, ἔφυγε κρυφὰ καὶ σκέφθηκε νὰ
πάει στὴν Ταρσό, στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παύλου
τοῦ Ἀποστόλου, ὅπου ἐκεῖ θὰ ἦταν ἄγνω-
στος. Ἄλλα ὅμως σχεδίασε ἡ Θεία Πρόνοια.
Γιατί βίαιος ἄνεμος ἅρπαξε τὸ πλοῖο καὶ τὸ με-
τέφερε στὴν Ρώμη. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ πλοῖο,
κατάλαβε ὅτι ὁ Κύριος ἤθελε νὰ ἐπανέλθει ὁ
Ἀλέξιος σπίτι του.

Ὅταν συνάντησε τὸν πατέρα του, ποὺ
δὲν ἀναγνώρισε τὸν υἱό του, τοῦ ζήτησε νὰ
τὸν ἐλεήσει καὶ νὰ τὸν ἀφήσει νὰ τρώει ἀπὸ τὰ
περισσεύματα τῆς τράπεζάς του. Μὲ μεγάλη
προθυμία ὁ πατέρας του δέχθηκε νὰ τὸν ἐλεή-
σει καὶ μάλιστα τοῦ ἔδωσε κάποιον ὑπηρέτη
γιὰ νὰ τὸν βοηθάει. Κάποιοι βέβαια ἀπὸ τοὺς
δούλους τῆς οἰκίας του τὸν πείραζαν καὶ τὸν
κορόιδευαν, ὅμως αὐτὸν δὲν τὸν ἔνοιαζε. Ἔδινε

τὴν τροφή του σὲ ἄλλους, παραμένοντας ὅλη
τὴν ἑβδομάδα χωρὶς τροφὴ καὶ νερὸ καὶ μόνο
μετὰ τὴν Κοινωνία τῶν Θείων καὶ Ἀχράντων
Μυστηρίων δεχόταν λίγο ἄρτο καὶ νερό.

Ἔμεινε λοιπὸν γιὰ δεκαεπτὰ χρόνια στὸν
πατρικὸ οἶκο χωρὶς νά τὸν γνωρίζει κανένας.
Ὅταν ἔφθασε ὁ καιρὸς τῆς κοιμήσεώς του,
τότε κάθισε καὶ ἔγραψε σὲ χαρτὶ ὅλο τὸν βίο
του, τοὺς τόπους ποὺ πέρασε, ἀλλὰ καὶ κά-
ποια ἀπὸ τὰ μυστήρια ποὺ γνώριζαν μόνο οἱ
γονεῖς του.

Κάποια Κυριακή, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἰννοκέντιος τελοῦσε τὴν Θεία Λειτουργία,
ἀκούσθηκε φωνὴ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο,
ποὺ καλοῦσε τοὺς συμμετέχοντες νὰ ἀναζη-
τήσουν τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Τὴν Παρα-
σκευὴ ὁ Ὅσιος Ἀλέξιος παρέδωσε τὸ πνεῦμα
του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα τῆς
ἴδιας ἡμέρας οἱ πιστοὶ βασιλεῖς καὶ ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος, προσῆλθαν στὸ ναὸ γιὰ νὰ δεηθοῦν
στὸν Θεὸ νὰ τοῦ ἀποκαλύψει τὸν ἅγιο
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.

Τότε μία φωνὴ τοὺς κατηύθυνε στὸ σπίτι
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τοῦ Εὐφημιανοῦ. Λίγο ἀργότερα οἱ βασιλεῖς
μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἔφθασαν στὸ σπίτι
τοῦ Εὐφημιανοῦ, προξενώντας μάλιστα τὴν
ἀπορία τῆς γυναίκας καὶ τῆς νύφης του γιὰ
τὴν παρουσία τους ἐκεῖ καὶ ρώτησαν τὸν
Εὐφημιανό. Ὅμως ἐκεῖνος, ἀφοῦ πρῶτα ρώ-
τησε τοὺς ὑπηρέτες, ἀποκρίθηκε ὅτι δὲν γνώ-
ριζε τίποτα.

Στὴν συνέχεια ὁ ὑπηρέτης ποὺ φρόντιζε
τὸν Ὅσιο Ἀλέξιο, παρακινούμενος ἀπὸ Θεία
δύναμη, ἀνέφερε τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ
πτωχοῦ, τὸν ὁποῖο ἐξυπηρετοῦσε. Τότε ὁ
Εὐφημιανὸς χωρὶς νὰ γνωρίζει ὅτι ὁ Ὅσιος
εἶναι ἤδη νεκρός, ἀποκάλυψε τὸ πρόσωπο
αὐτοῦ, ποὺ ἔλαμπε σὰν πρόσωπο ἀγγέλου.
Στὸ χέρι τοῦ Ὁσίου μάλιστα, εἶδε χαρτὶ ποὺ
δὲν μποροῦσε νὰ ἀποσπάσει.

Στὴν συνέχεια ἀνέφερε στοὺς ἐπισκέπτες
του ὅτι βρέθηκε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Οἱ βα-
σιλεῖς καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τότε δεήθηκαν
στὸν Ὅσιο νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ δοῦν τὸ
χαρτὶ ποὺ εἶχε στὸ χέρι του. Μόλις ὁ ἀρχει-
οφύλακας πῆρε στὸ χέρι του τὸ χαρτί, ὁ
Εὐφημιανὸς ἀντιλήφθηκε ὅτι πρόκειται γιὰ
τὸν υἱό του, τὸν ὁποῖο ἀναζητοῦσε χρόνια
τώρα, καὶ μεγάλο πένθος ἔπεσε στὴν οἰκογέ-
νειά του. Θρῆνος μεγάλος καὶ ἀπὸ τὴν γυ-
ναῖκα του καὶ τὴ νύφη του.

Ὁ βασιλεὺς Ὀνώριος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος μετέφεραν τὸ τίμιο λείψανο τοῦ Ὁσίου
στὸ μέσο τῆς πόλεως καὶ κάλεσαν ὅλο τὸν
λαό, γιὰ νὰ ἔλθει νὰ προσκυνήσει καὶ νὰ λάβει
εὐλογία. Ὅσοι προσέρχονταν καὶ ἀσπάζον-
ταν τὸ τίμιο λείψανο, ἄλαλοι, κουφοί, τυφλοί,
λεπροί, δαιμονισμένοι, ὅλοι θεραπεύονταν.

Βλέποντας αὐτὰ τὰ θαύματα οἱ πιστοὶ
δόξαζαν τὸν Θεό. Ἦταν τόσος ὁ κόσμος ποὺ
προσέρχονταν νὰ δεῖ τὸ τίμιο λείψανο, ποὺ δὲν
μποροῦσαν νὰ τὸ μεταφέρουν στὸ ναὸ τοῦ
Ἁγίου Βονιφατίου γιὰ νὰ τὸ ἐνταφιάσουν.
Ἔριξαν ἀκόμη καὶ χρυσὸ καὶ ἄργυρο στὸν
κόσμο γιὰ νὰ τοῦ ἀποσπάσουν τὴν προσοχή,
ἀλλὰ μάταια.

Ὅταν πιὰ μεταφέρθηκε τὸ τίμιο λείψανο

στὸ ναό, γιὰ ἑπτὰ ἡμέρες ἑόρταζαν πανηγυ-
ρικὰ καὶ στὴν ἑορτὴ συμμετεῖχαν οἱ γονεῖς καὶ
ἡ νύφη. Στὴ συνέχεια τοποθετήθηκε τὸ τίμιο
λείψανο σὲ θήκη φτιαγμένη ἀπὸ χρυσό,
ἄργυρο καὶ πολύτιμους λίθους. Ἀμέσως
ἄρχισε νὰ εὐωδιάζει καὶ νὰ ἀναβλύζει μύρο, τὸ
ὁποῖο καὶ ἔγινε ἴαμα καὶ θεραπεία γιὰ ὅλους.

πηγή: ἱστοσ. Διακόνημα

Ουράνιοι άνθρωποι...j

Νά γράψω ὁ εὐτελής, τολμῶ,
γιά ἕνα, νέον Ποιμένα,
πού ἡ βιωτή, σαγήνεψε,

τόν ἄθλιο, ἐμένα...
Ὡς θεοφόρος, ἔγραψε,

ὁ Ὅσιος ἱστορία
καί εὐθύς τίς θεῖες πρεσβεῖες του

ζητῶ, γιά μαρτυρία...
Στήν Οὐκρανία, γεννήθηκε

στά τέλη τοῦ αἰῶνα,
καί μέ χρυσό, σφραγίσθηκε,
τό 1896, ἀπ’ τόν ἀγῶνα...
Ἔλαβε ὄνομα, Μιχαήλ,
ἀπό γονεῖς, μέ εὐσέβεια,

καί παιδιόθεν, ἔρωτα
στόν Κύριο, εἶχε πλέρια...

Τούς βίους ἀδιάκοπα
δίεβαζε τῶν Ἁγίων

καί βάδιζεν ὁ νουνεχής,
στῆς προκοπῆς, τόν βίον...
Ἀσθενικός στήν φύση του
ἀλλά ἰσχυρός στήν πίστη

καί πλήθυναν, οἱ ἀρετές,
στῆς προσευχῆς, τό μύστη...

Στό Βελιγράδι σπούδασε
μέ πόθο, Θεολογία,
καί τό 25, στή Μονή

Μίλκοβ, ἀποζητᾶ, τά Θεῖα,
ὡς Ἰωάννης Μοναχός.
Θεέ μου, τί εὐλογία...
Καί πλέον ἱερομόναχος

ἀπό τό 26, ὡς τοῦ Θεοῦ 

διδάσκαλος τό πνεῦμα θά σμιλεύσει, 
διδάσκοντας τούς Ἱερεῖς,

τήν κάθε Θεία λέξη...
Ὡς τό 34, στή θεία Λειτουργία,

θά ψάλλει, στά ἑλληνικά, 
τή Θεία εὐχαριστία

καί ὅλοι τῆς γῆς οἱ ἕλληνες,
λαμβάνουν, εὐλογία...

Τό ἔτος 34, Ἐπίσκοπος Σαγγάης
ὁ ὅσιος προχειρίστηκε,

ὡς ἐκλεκτός τῆς Χάρις...
Δράση ἱεραποστολική

ἀρχίζει ἀπ’ τήν Ἀσία,
ἡσυχασμό καί ἄσκηση

καί θεία φιλανθρωπία.
Εἰς τήν Εὐρώπη, διακονεῖ

τό ποίμνιο τῆς Ρωσίας
καί τό Παρίσι γίνεται,
φάρος τῆς εὐλαβείας...
Στό Σάν Φρανσίσκο, 

θά βρεθεῖ κάπου τό 62,
νά εἰρηνεύσει τούς πιστούς,
ἀπ’ τῆς διχόνοιας τό θηρίο...

Καί ὡς τοῦ Χριστοῦ εἰρηνοποιός 
ὁ ὅσιος καί ταπεινός,

θέ νά δεχθεῖ, ὡς ἐλεεινός,
(( δρόσον)) συκοφαντίας,

πού τό χαρίζει, ὁ Μαμωνᾶς,
στά τέκνα, εὐλαβείας...
Ζωήν, δόξης ὁλόφωτη

ὑπομονήν καί πίστη
συναίσθηση καθήκοντος, 

καί σέ στηρίζει ὁ Κτίστης...

Ἐπίσκοπος ἀληθινός,
νά ἔχει πατέρα, ὁ ὀρφανός,
καί σκέπην ὁ φτωχούλης,

στήριγμα ὁ ἀδύνατος,
αὐτός εἶναι ὁ παππούλης...

Ἀγῶνα πίστης διαρκῆ,
Ρωσία, Σερβία Κίνα,
Εὐρώπη καί Ἀμερική

δῶρα νά δώσει ἐκεῖνα,
πού θά χαρίσουν ἀληθῆ, 

γεῦσιν, σέ ἐμᾶς τά γήινα...
Στίς 2, αὐτός κοιμήθηκε, 

τοῦ μῆνα Ἰουλίου
καί τό 66, θά γραφτεῖ

Πρός δόξαν τοῦ Κυρίου...
Τάφηκε στόν Καθεδρικό Ναό, 

πέρα στό Σάν Φρανσίσκο,
καί ἄφθαρτος μυροβολεῖ

πρός λύσσαν τῶν ἀπίστων.
Πηγή ζωῆς καί ἰάματος
ἔκτοτε, ἀνεδείχθην,

ὅποιος τόν Κύριο ὑπηρετεῖ
τόν ἀνταμείβει ὁ Κτίστης...

Πέρα στό Τρίκορφο, ἐάν βρεθεῖς
πιστέ, θά προσκυνήσεις
τό ζωστικό πού φόραγε,
στή γῆ αὐτός ὁ Μύστης...

Καί ἐάν τό ἐπανωκαλλύμαυχο
μέ εὐλάβεια ψηλαφήσεις,
θά σέ φωτίσει ὁ Θεός,

νέαν βιωτή νά ἀρχίσεις...

Μνάσων ὁ Παλαιός Μαθητής

ΠΟΙΗΜΑ
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Νά γράψω ὁ εὐτελής, τολμῶ,
γιά ἕνα, νέον Ποιμένα,
πού ἡ βιωτή, σαγήνεψε,

τόν ἄθλιο, ἐμένα...
Ὡς θεοφόρος, ἔγραψε,

ὁ Ὅσιος ἱστορία
καί εὐθύς τίς θεῖες πρεσβεῖες του

ζητῶ, γιά μαρτυρία...
Στήν Οὐκρανία, γεννήθηκε

στά τέλη τοῦ αἰῶνα,
καί μέ χρυσό, σφραγίσθηκε,
τό 1896, ἀπ’ τόν ἀγῶνα...
Ἔλαβε ὄνομα, Μιχαήλ,
ἀπό γονεῖς, μέ εὐσέβεια,

καί παιδιόθεν, ἔρωτα
στόν Κύριο, εἶχε πλέρια...

Τούς βίους ἀδιάκοπα
δίεβαζε τῶν Ἁγίων

καί βάδιζεν ὁ νουνεχής,
στῆς προκοπῆς, τόν βίον...
Ἀσθενικός στήν φύση του
ἀλλά ἰσχυρός στήν πίστη

καί πλήθυναν, οἱ ἀρετές,
στῆς προσευχῆς, τό μύστη...

Στό Βελιγράδι σπούδασε
μέ πόθο, Θεολογία,
καί τό 25, στή Μονή

Μίλκοβ, ἀποζητᾶ, τά Θεῖα,
ὡς Ἰωάννης Μοναχός.
Θεέ μου, τί εὐλογία...
Καί πλέον ἱερομόναχος

ἀπό τό 26, ὡς τοῦ Θεοῦ 

διδάσκαλος τό πνεῦμα θά σμιλεύσει, 
διδάσκοντας τούς Ἱερεῖς,

τήν κάθε Θεία λέξη...
Ὡς τό 34, στή θεία Λειτουργία,

θά ψάλλει, στά ἑλληνικά, 
τή Θεία εὐχαριστία

καί ὅλοι τῆς γῆς οἱ ἕλληνες,
λαμβάνουν, εὐλογία...

Τό ἔτος 34, Ἐπίσκοπος Σαγγάης
ὁ ὅσιος προχειρίστηκε,

ὡς ἐκλεκτός τῆς Χάρις...
Δράση ἱεραποστολική

ἀρχίζει ἀπ’ τήν Ἀσία,
ἡσυχασμό καί ἄσκηση

καί θεία φιλανθρωπία.
Εἰς τήν Εὐρώπη, διακονεῖ

τό ποίμνιο τῆς Ρωσίας
καί τό Παρίσι γίνεται,
φάρος τῆς εὐλαβείας...
Στό Σάν Φρανσίσκο, 

θά βρεθεῖ κάπου τό 62,
νά εἰρηνεύσει τούς πιστούς,
ἀπ’ τῆς διχόνοιας τό θηρίο...

Καί ὡς τοῦ Χριστοῦ εἰρηνοποιός 
ὁ ὅσιος καί ταπεινός,

θέ νά δεχθεῖ, ὡς ἐλεεινός,
(( δρόσον)) συκοφαντίας,

πού τό χαρίζει, ὁ Μαμωνᾶς,
στά τέκνα, εὐλαβείας...
Ζωήν, δόξης ὁλόφωτη

ὑπομονήν καί πίστη
συναίσθηση καθήκοντος, 

καί σέ στηρίζει ὁ Κτίστης...

Ἐπίσκοπος ἀληθινός,
νά ἔχει πατέρα, ὁ ὀρφανός,
καί σκέπην ὁ φτωχούλης,

στήριγμα ὁ ἀδύνατος,
αὐτός εἶναι ὁ παππούλης...

Ἀγῶνα πίστης διαρκῆ,
Ρωσία, Σερβία Κίνα,

Εὐρώπη καί Ἀμερική
δῶρα νά δώσει ἐκεῖνα,

πού θά χαρίσουν ἀληθῆ, 
γεῦσιν, σέ ἐμᾶς τά γήινα...
Στίς 2, αὐτός κοιμήθηκε, 

τοῦ μῆνα Ἰουλίου
καί τό 66, θά γραφτεῖ

Πρός δόξαν τοῦ Κυρίου...
Τάφηκε στόν Καθεδρικό Ναό, 

πέρα στό Σάν Φρανσίσκο,
καί ἄφθαρτος μυροβολεῖ

πρός λύσσαν τῶν ἀπίστων.
Πηγή ζωῆς καί ἰάματος
ἔκτοτε, ἀνεδείχθην,

ὅποιος τόν Κύριο ὑπηρετεῖ
τόν ἀνταμείβει ὁ Κτίστης...

Πέρα στό Τρίκορφο, ἐάν βρεθεῖς
πιστέ, θά προσκυνήσεις
τό ζωστικό πού φόραγε,
στή γῆ αὐτός ὁ Μύστης...

Καί ἐάν τό ἐπανωκαλλύμαυχο
μέ εὐλάβεια ψηλαφήσεις,
θά σέ φωτίσει ὁ Θεός,

νέαν βιωτή νά ἀρχίσεις...

Μνάσων ὁ Παλαιός Μαθητής

(Βασισμένο σέ κείμενα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Τρικόρφου καί σέ ἀφιέρωμα στόν
Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς στήν ἱστοσελίδα Πενταπόσταγμα)

ΠΟΙΗΜΑ ἀφιερωμένο

στόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς
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ἶναι ἀπολύτως ἀδύνατο γιά ἕναν ἱστο-
ρικό τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἱστορίας νά μή θαυμάσει τήν περί-

πτωση τοῦ Δημητρίου Παναγόπουλου
(1916-1982), κατά τή μελέτη τῆς περιόδου

1951-1981. Ἡ παρουσία τοῦ Δ. Παναγόπουλου
στόν τομέα τῆς πρόσφατης ἱστορίας τῆς ἐκκλη-
σίας μας ἦταν προσοδοφόρα γιατί ὑπῆρξε ἕνα χα-

ρισματικό καί φωτισμένο ἄτομο. Ἐντού-
τοις, ἐάν κάποιος ἱστορικός μελετητής
ἀναζητήσει, πώς ἕνα ἄτομο χωρίς σπου-
δές καί πανεπιστημιακούς τίτλους μπο-
ρεῖ νά εἶναι δάσκαλος Εὐαγγελίου
πρώτης κατηγορίας, θά βρεῖ τήν ἀπάν-
τηση στήν πρώτη ἐπιστολή τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου πρός Κορινθίους (Α,
27-28). 

Ὁ μακαριστός Δημήτριος Παναγό-
πουλος τοῦ Ἀθανασίου γεννήθηκε τό
1916 στό χωριό Ἅγιος Κωνσταντίνος
τοῦ Αἰγίου, καί ἦταν ὁ δεύτερος ἀπό τά
ἕξι παιδιά τῆς οἰκογενείας. Σέ ἡλικία πε-
ρίπου δέκα ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πα-
τέρα. Μετά τό Δημοτικό καί τό
Σχολαρχεῖο τῆς ἐποχῆς, ἀνέλαβε, ὡς δεύ-
τερος πατέρας, τά καθήκοντα τῆς οἰκο-
γενείας.

Μέ τήν Ἐκκλησία δέν εἶχε  ἰδιαίτερες

ὁ ἀκούραστος 

ἐργάτης τοῦ

Εὐαγγελίου

Δημήτριος
Παναγόπουλος

 13 Φεβρουαρίου 1982

z

Ὁ ἀείμνηστος

Μοναδικές εμπειρίες...j
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σχέσεις, ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁμολογοῦσε. Κρα-
τοῦσε ἁπλῶς τυπική σχέση.

Τό 1948 νυμφεύθηκε τήν Ἀγγελική Σω-
τηροπούλου, πού διακρινόταν γιά τό χρι-
στιανικό της ἦθος, καί ἀπό τήν ὁποία πολύ
ὠφελήθηκε καί βοηθήθηκε ὡς πρός τήν
στροφή του πρός τόν Χριστόν καί τήν
Ἐκκλησία Του.

Ἦταν ἄνθρωπος δραστήριος, μέ ἰσχυρή
θέληση  καί πολλές ἱκανότητες, κατ’ ἐξοχήν
ὅμως διακρινόταν διά τό χάρισμα τοῦ λόγου.
Σταδιακά ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ τόν κατάρτισε
πνευματικά μέ διακριτικές ἐπισκέψεις γιά τό
ψυχοσωτήριο ἔργο τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ
ἀθανάτων ψυχῶν. 

Τό 1950 ἄρχισε στενότερη σχέση μέ τήν
Ἐκκλησία καί τήν μελέτη θρησκευτικῶν βι-
βλίων. Ἕνα προσκύνημα στήν Τῆνο συνετέ-
λεσε στό νά ἐξομολογηθεῖ σχεδόν γιά πρώτη
φορά, καί ἀπετέλεσε τό γεγονός αὐτό
σταθμό στή ζωή του. Ὡς ἄνθρωπος ἰσχυρᾶς
θελήσεως καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ μπόρεσε
νά ἐπιβληθεῖ στόν ἑαυτό του, νά κόπτη τά
πάθη καί τίς ἀδυναμίες τοῦ παρελθόντος καί
νά συγκροτεῖται ἠθικά καί χριστιανικά...

Ὅσο ἡ ψυχική του ἀναγέννηση αὔξανε
ὅλο καί περισσότερο ἄφηνε νά τόν καθοδηγῆ
Αὐτός ὁ Κύριος... Μέ ἱερό ζῆλο μελετοῦσε τήν
Ἁγία Γραφή καί τά ἔργα τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας...

Σέ ἡλικία 35 ἐτῶν στίς 11 Νοεμβρίου τοῦ
1951 ἔκαμε τό πρῶτο ἐπίσημο κήρυγμά του
στήν ἀγρυπνία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλή-
ψεως στόν Βύρωνα, μέ ἐντολή τοῦ διακριτι-
κοῦ καί ὁσίου ὄντως Γέροντος Ἱερωνύμου
Σιμωνοπετρίτου... Εἶχε πράγματι ἐπιστρα-
τευθεῖ ἀπό τόν Θεό στό ἔργο τῆς διακονίας
τοῦ θείου λόγου... Ὑπῆρξε καί θεόκλητος καί
λαόκλητος κήρυκας.

Ὅπου ὁ Θεός τοῦ ἄνοιγε θύρα γιά νά ὁμι-
λήσει ἔδιδε τό παρόν μέ προθυμία, σέ ἱερούς
Ναούς, αἴθουσες, ἱερές Μονές-προσκυνήματα,
ἀκόμη καί σπίτια...

Μέ ζῆλο, πόθο ἱερό καί μέ πολύ πνευμα-

τικό μεράκι ἐπιτελοῦσε τή διακονία τῆς πνευ-
ματικῆς σπορᾶς τού λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ
φήμη τοῦ χαρισματούχου ἐργάτου τοῦ
Εὐαγγελίου ὅλο καί ἁπλωνόταν περισσό-
τερο. Στήν Ἀθήνα ἔφθασε νά ὁμιλεῖ μέχρι καί
δέκα φορές τήν ἑβδομάδα. Στή συνέχεια ἀνοίχ-
θηκε καί σέ πόλεις καί χωριά πού τόν κα-
λοῦσαν. Ἦταν ἀκούραστος, δοσμένος στό
ἔργο τοῦ Θεοῦ, χωρίς ὡράριο ἐργασίας,
χωρίς ὑλικές ἀποδοχές, καί ὁ Θεός εὐλο-
γοῦσε.

Κατ’ ἐξοχήν διακρίθηκε στό ἐποικοδομη-
τικό κήρυγμα μέ στόχο καί ἐπίκεντρο τήν με-
τάνοια καί ἐπιστροφή ἁμαρτωλῶν ψυχῶν
στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐλεημένος
ἀπό τόν Θεό, πάσχιζε νά γίνει αἰτία ἐπι-
στροφῆς ψυχῶν. Ἔτσι ἡ μετάνοια ἦταν τό
προσφιλές του θέμα. Χωρίς ὑπερβολή, εἶναι
χιλιάδες οἱ ψυχές, πού ἐπηρεάσθηκαν ἀπό τό
ζωντανό καί χειμαρρῶδες κήρυγμά του. Ὡς
ὄργανο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ πού ἦταν,
ἔτρεχε διά νά ἐνισχυθοῦν ὅσο τό δυνατόν πε-
ρισσότερες ψυχές ἀπό τό ἠθικό ναυάγιο τοῦ
κόσμου.

Ὁ λόγος του στό θέμα τῆς μετανοίας,
ὅπου ἀκούγετο, ἦτο ἀποφασιστικῆς σημα-
σίας καί ὁδηγοῦσε στόν ἐξομολόγο. Ὀρθῶς
τοῦ ἀποδόθηκε τό χαρακτηριστικό τοῦ κή-
ρυκος τῆς μετανοίας, ἀφοῦ ὁ λόγος του ἀφύ-
πνιζε ἐνόχους. Τό κήρυγμά του συγκινοῦσε,
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ὁμιλοῦσε στήν καρδιά, προβλημάτιζε καί ἐπι-
δροῦσε ἀποτελεσματικά. Σαφής καί κατανοη-
τός στόν λόγο του, γλαφυρός καί
συναρπαστικός, τά δέ κηρύγματά του μεστά
θείων ἀληθειῶν, ἠθικῶν παραινέσεων καί δι-
δαγμάτων... Παρ’ ὅτι στηλίτευε κατακόρυφα
τά ἁμαρτωλά πάθη, ἕνα πολυπληθές ἀκροα-
τήριο κάθε ἡλικίας, φύλου, τάξεως καί μορφώ-
σεως «κρεμόταν» ἀπό τά χείλη του καί
ὁδηγεῖτο σέ ἀποφασιστική ἀλλαγή, πορείας
καί ζωῆς, στόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία Του,
τήν ἀρετή.

Στήν Ἀθήνα ἕδρα τῆς κηρυγματικῆς του
δραστηριότητος ἦταν κυρίως ἡ αἴθουσα τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν ὁδό Μενάνδρου 4. Ὁμι-
λοῦσε μία φορά τήν ἑβδομάδα, ἐκτός 2-3 μῆνες
τό καλοκαίρι, ἀπό τό 1956 ἕως τήν 11-2-
1982. Πραγματοποιήθηκαν, μέ τήν χάρη τοῦ
Κυρίου, περίπου χίλιες τριακόσιες ὡριαῖες ὁμι-

λίες μόνον στήν αἴθουσα αὐτήν. Κατά δέ τούς
πλέον συντηρητικούς ὑπολογισμούς, τό πο-
σοτικό κηρυκτικό του ἔργο, ὑπερβαίνει τίς
πέντε χιλιάδες ὁμιλίες. Ἔργο ὀγκῶδες καί ἐξ’
ἴσου ἐκλεκτό σέ περιεχόμενο. Ὁ ἀείμνηστος
Δημήτριος Παναγόπουλος ἐβίωνε τήν πίστη,
ζοῦσε τήν μυστηριακή ζωή, τήν ζωή τῆς κατά
Χριστόν ἀρετῆς. Ἦταν στολισμένος μέ πραό-
τητα καί ταπείνωση, μέ συγχωρητικότητα
καί ἀγάπη... Ὅ,τι ἔκανε, ἦταν μυρωμένο, ἁγιο-
πνευματικό. Καίτοι δέν διέθετε πτυχία ἐδού-
λευσε εἰς τό Εὐαγγέλιον νομίμως καί
καρποφόρως, ἡ δέ προσφορά του στήν
Ἐκκλησία ἦταν μεγάλη καί ὑπεράνω πολλῶν
πτυχιούχων τῆς θεολογίας, καί ἄφησε μεγάλο
δίδαγμα στό τί θέλει ὁ Θεός καί πῶς θέλει τόν
κήρυκα ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ.

Ἡ πορεία τῆς θεαρέστου διακονίας του
γνώρισε καί πολλές δυσκολίες, πού προκα-

Μοναδικές εμπειρίες...j

Στό Ἅγιο Ὄρος, στό Μπουραζέρι, μέ τόν Γέροντα Χαράλαμπο καί τόν ἀείμνηστο π. Ἀρσένιο.
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λοῦσε ὁ ἐχθρός Διάβολος μέ ἐμπαθῆ ὄργανά
του, τά ὁποῖα καί δημιουργοῦσαν ἐμπόδια.
Τελικά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τακτοποιοῦσε τά
πράγματα καί ὁ πιστός καί καλός ἐργάτης
τοῦ Κυρίου συνέχιζε μέ αὐταπάρνηση, ζῆλο
καί ἀγάπη Χριστοῦ τήν ψυχοσωτήριο διακο-
νία του.

Τά ἄρθρα του στό θρησκευτικό περιοδικό
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ πού ἐξέδιδε ἐπί 25 περίπου χρό-
νια τά ὑπέγραφε μέ τά ἀρχικά γράμματα
Α.Δ., πού σήμαιναν ἀχρεῖος δοῦλος.

Ἐκτός ἀπό τό κήρυγμα τόν βοήθησε ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός μας καί στήν συγ-
γραφή πολλῶν πρακτικῶν καί ψυχωφελε-
στάτων βιβλίων, μέ καθαρῶς ὀρθόδοξο
ἁγιογραφικό καί ἁγιοπνευματικό περιεχό-
μενο. Τά χαριτωμένα πονήματά του ἀγαπή-
θηκαν ἀπό τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ,
γνώρισαν ἐπανεκδόσεις, συνετέλεσαν στήν
διόρθωση πολλῶν χιλιάδων ἀδιάφορων μελῶν
τῆς Ἐκκλησίας καί συνέβαλαν  στήν αὔξηση
τῶν συνειδητῶν πιστῶν χριστιανῶν.

Ἐκτός ἀπό τό προφορικό καί γραπτό
ἔργο, καθιέρωσε προσκυνηματικές  καθαρῶς
ἐκδρομές σέ ἱερές Μονές καί σέ ἱερά προσκυνή-
ματα. Στήν ἀρχή στό Λεκανοπέδιο τῆς
Ἀττικῆς καί κατόπιν καί σέ ἀξιόλογα προ-

σκυνήματα ἐντός τῆς Ἑλλάδος.
Στά τελευταῖα ἑπτά χρόνια πρίν
τῆς κοιμήσεώς του πραγματο-
ποιοῦσε κάθε καλοκαίρι προ-
σκύνημα καί στούς Ἁγίους
Τόπους καί Σινᾶ...

Μετά τήν πάροδο 17 περί-
που ἐτῶν ἔγγαμου βίου κατά
θαυμαστόν τρόπο, διά τῶν πρε-
σβειῶν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
τοῦ Θαυματουργοῦ, ὁ Κύριος
ἐβράβευσε τίς θερμές ἱκεσίες
τους καί τούς ἐχάρισε υἱόν. Τοῦ
δόθηκε τό ὄνομα Νεκτάριος καί
διατηρεῖ τώρα στήν Ἀθήνα ἐκδο-
τικό οἶκο. Μεταξύ τῶν ἄλλων,
συνεχίζει, διά τῶν ἐπανεκδόσεων

τῶν ἐκλεκτῶν βιβλίων τοῦ μακαριστοῦ πα-
τρός του Δημητρίου, τό γραπτόν του κή-
ρυγμα, διά δέ τῆς κυκλοφορίας τῶν 700 καί
πλέον θαυμασίων ὁμιλιῶν του, καί τό προφο-
ρικό ἱεραποστολικό του σωτήριο ἔργο, πρός
δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία ψυχῶν.

Τήν πολύπλευρη, ποικίλη καί καρποφόρα
ἱεραποστολική του διακονία καί ἰδιαίτερα τήν
κηρυγματική ἔκλεισε μέ τίς δύο ἄκρως συγκι-
νητικές καί ἀποχαιρετιστήριες τελευταῖες ὁμι-
λίες του περί θανάτου καί αἰωνίου ζωῆς, ὅπου
γιά πρώτη φορά ἑρμήνευσε τό ἀποστολικό
καί εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς κηδείας.

Τό Σάββατο τό πρωί, 35 ὧρες μετά τό τε-
λευταῖο κήρυγμά του, στίς 13 Φεβρουαρίου
τοῦ 1982, παρέδωσε ἐν εἰρήνη τήν ψυχή του
εἰς τόν λατρευτόν του Κύριον...

Ἡ ζωή του καί οἱ παραινέσεις του, μαζί μέ
τήν προσευχή του, ἄς μᾶς εἶναι ὁδηγός καί
ἐνισχυτής γιά ἐμᾶς πού βρισκόμαστε στή
Στρατευόμενη Ἐκκλησία.

Πηγή: Ὁ ἀείμνηστος καλός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ μέσα ἀπό τά γραπτά του

Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τό βιβλίο  «Ὁ Ἱεροκῆρυξ Δημή-

τριος Παναγόπουλος», Γεωργίου & Βασιλικῆς Μπουτσουρῆ
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Κάποτε πῆγα νά ὁμιλήσω στήν ὀρεινή Κυ-
παρισσία. Τό βράδυ, τήν παραμονή τῆς

ὁμιλίας μου, ρώτησα τόν ἱερέα τῆς περιοχῆς
ἐκείνης, ποιά ἁμαρτία ἦταν ἐκείνη πού πλεό-
ναζε στήν περιοχή τους. Ξαφνιάστηκα ἀπό
τήν ἀπάντησή του: Αὐτό πού μαστίζει τήν
περιοχή κ. Παναγόπουλε, εἶναι ἡ ἀποφυγή
τῆς τεκνογονίας. Καί πῶς ἔφθασε ἡ μόδα αὐτή
στήν περιοχή σας, τόν ρώτησα. Καί μέ ἀπαν-
τάει ὁ ἱερέας: Μιά Ἀθηναία, εἶχε ἔρθει πέρσυ
στό χωριό μας, ἡ ὁποία ἔφερε τή μόδα αὐτή.
Σέ μιά παρέα γυναικῶν μίλησε γιά τόν τρόπο
πού θά ἀπέφευγαν οἱ γυναῖκες νά μείνουν
ἔγκυες. Καί αὐτό, ὅπως ἦταν φυσικό διαδό-
θηκε σέ ὅλο τό χωριό. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι, νά
μήν ὑπάρχει μωρό στό χωριό μας. Τήν ἄλλη
μέρα, ἀνάμεσα στά ἄλλα πού εἶπα στήν ὁμι-
λία μου, ἦταν νά διαφωτίσω ἐκεῖ τούς χωρι-
κούς, πώς εἶχε τό θέμα τῆς τεκνογονίας καί τό
πόσο βαριά ἁμαρτία εἶναι. Τήν ἄλλη χρονιά,
ξαναπῆγα στό χωριό ἐκεῖνο καί εἶχαν γεννηθεῖ
21 παιδιά! Εἶχαν καταλάβει οἱ χωρικοί, τί
ἔγκλημα ἔφτιαχναν, μέ τό νά μήν τεκνογονοῦν
καί ἔτσι πολλά ἀνδρόγυνα ἀπόκτησαν καί
ἀπό ἕνα παιδί. Καί ὅλα αὐτά γιά μιά Ἀθηναία,
ἡ ὁποία, αὐτά εἶχε στό μυαλό καί στήν καρ-
διά της καί αὐτά διέδιδε. Δέν ἤξερε κάτι ἄλλο
νά πεῖ! Ξέρετε τί λόγο θά δώσει ἡ κυρία ἐν
ἡμέρα κρίσεως; Ἀλλοίμονό της, ἄν δέν μετα-
νοήσει καί δέν ἐξομολογηθεῖ!

Κάποτε πού ὁμιλοῦσα στήν ἕδρα, παρου-
σιάστηκε μιά κυρία καί μέ ρώτησε: κ. Πα-

ναγόπουλε, γιατί δέν μέ ἀκούει ὁ Θεός;
Προσεύχομαι τόσα χρόνια, νά μέ δώσει ἕναν
ἄνθρωπο Χριστιανό καί δέν μέ τόν ἔδωσε μέχρι

σήμερα. Πού ὀφείλεται αὐτό; Ἐπειδή δέν πι-
στεύω; Ἐγώ ὅμως πιστεύω. Αὐτά μέ εἶπε. Καί
τῆς εἶπα: Καί ποιός σέ λέει ἐσένα, ὅτι αὐτός ὁ
λεγόμενος Χριστιανός, θά σοῦ κάνει τή ζωή
Χριστιανική; Καί ποιός σοῦ εἶπε ὅτι πρέπει νά
πάρεις Χριστιανό καί δέν πρέπει νά πάρεις
ἕναν ἄλλον, γιά νά τόν ἀφομοιώσεις ἐσύ στόν
Χριστιανισμό; Καί ποιός σέ εἶπε ὅτι πρέπει νά
ἑνωθοῦν τά καλά γιά νά κάνουν ἕνα τρίτο
καλό καί πρέπει νά ἑνωθοῦν τά κακά καί νά
καταστραφοῦν καί τά δύο; Καί ὑπάρχει Χρι-
στιανός στά μέτρα σου; Καί πρέπει νά παν-
τρευτεῖς; Καί τά παιδιά πού θά βγάλεις, θά
μπορέσεις νά τά διαπαιδαγωγήσεις σωστά
στόν Χριστιανισμό; Πόσα χριστιανικά ἀνδρό-
γυνα, βγάλανε διαβόλους παιδιά!  Καί ἄν σέ
φυλάει ὁ Θεός; Λέμε στό Πάτερ ἡμῶν, γεννη-
θήτω τό θέλημά Σου, ἀλλά ἐμεῖς δέν ἔχουμε
τοῦ Θεοῦ ἐμπιστοσύνη. Γιά νά ἐπιτρέπει μία
κατάσταση ὁ Θεός, σημαίνει ὅτι ὑπάρχει
λόγος.

Κάποτε ἔκανα μιά πρωϊνή ὁμιλία σέ μιά
ἐπαρχιακή πόλη. Ἀνάμεσα στά ἄτομα,

πού βρέθηκαν στήν ὁμιλία αὐτή, ἦταν καί μιά
νεαρή κοπέλα, ἡ ὁποία ἀπό τό ντύσιμό της
καί τήν ὄψη της, καταλάβαινε κανείς, ὅτι δέν
ἔπρεπε νά εἶχε καί πολύ σχέση μέ τήν Ἐκκλη-
σία. Ὅταν τελείωσα τήν ὁμιλία μου στίς 12
καί μισή τό μεσημέρι, μοῦ ἦρθε ὁ λογισμός νά
πάω, νά τῆς πῶ, νά ἐξομολογηθεῖ στόν πάτερ
τῆς ἐνορίας ἐκείνης. Αὐτή μοῦ εἶπε, ὅτι θά
ἐρχότανε στήν ἀπογευματινή μου ὁμιλία, στίς
5 καί μισή καί ἐκεῖ θά τό ξανασυζητούσαμε.
Ὄχι τῆς εἶπα, τώρα ἀμέσως νά πᾶς!  Αὐτή
ὅμως ἐπέμενε γιά τό ἀπόγευμα καί ἔτσι δέν

Ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλίες τοῦ 

ἀειμνήστου Δημητρίου Παναγόπουλου

Με λόγια απλά...j



μποροῦσα ἐγώ νά κάνω κάτι περισσότερο.
Στήν ἀπογευματινή ὁμιλία μου, τελικά δέν
ἦρθε, ὅπως σκόπευε νά ἔρθει. Εἶχε πάει μέ
ἄλλα 2 ἄτομα, στίς 3 τό ἀπόγευμα γιά βαρ-
κάδα στή θάλασσα. Ὅμως ὁ καιρός ἀπότομα
χάλασε καί πνίγηκαν καί οἱ τρεῖς!!! Κανείς μας
δέν ἐγγυᾶται γιά τό μέλλον, γιά τό ἄν θά
ζοῦμε τήν ἑπόμενη στιγμή. Γι’ αὐτό καί πρέ-
πει τήν ἐξομολόγηση νά μήν τήν ἀναβάλ-
λουμε. Ὁ διάβολος εἶναι τεχνίτης σέ αὐτό τό
θέμα. Ἔχεις καιρό, ψιθυρίζει στό αὐτί τοῦ
ἀνθρώπου καί ὁ ἄνθρωπος ἐπαναπαύεται καί
συνεχῶς ἀναβάλλει τήν μετάνοιά του.

Κάποτε, σέ κάποια πολύ ὄμορφη γυναῖκα,
πού ἦταν προκλητικά ντυμένη, τῆς εἶπα

μέ διάκριση, ὅτι γίνεται αἰτία, λόγω τοῦ ντυ-
σίματός της, νά σκανδαλίζονται οἱ ἄνδρες. Νά
μήν σκανδαλίζονται, μέ ἀπάντησε, νά κλεί-
σουν τά μάτια τους, ἄν σκανδαλίζονται. Καί
τήν ρωτάω: Ἄν ἐσύ μέ δώσεις ἕνα ποτήρι δη-
λητήριο καί ἐγῶ τό πιῶ, ποιός θά δικασθεῖ;
Ἐγώ πού τό ἤπια ἤ  ἐσύ πού μέ τό ἔδωσες;
Δέν καταλαβαίνω τί μέ λές, μέ εἶπε. Ἅμα δέν
καταλαβαίνεις καί ἐγώ δέν μπορῶ νά στό πῶ
διαφορετικά, νά σέ βοηθήσω καί ἐκεῖ ἔκλεισε ἡ
συζήτηση μαζί της... Γιά πόσες καί γιά πό-
σους γίναμε αἴτιοι νά σκανδαλισθοῦν οἱ
ἄλλοι; Ἔχουμε πάει ποτέ στόν ἐξομολόγο, νά
τοῦ ποῦμε: Πάτερ ἔγινα αἰτία νά σκανδαλι-
σθεῖ ὁ ἄλλος; Γιατί εἶναι ἀλήθεια, ὅτι πολλές
ἁμαρτίες τῶν ἄλλων ὀφείλονται στό ὅτι ἐμεῖς
μέ ἕναν λόγο ἤ μέ μιά πράξη μας τούς σκαν-
δαλίσαμε συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα.

Μιά πνευματική γυναῖκα, μοῦ φανέρωσε μιά
μέρα τήν ἀποκάλυψή της. Εἶχε πάει Με-

γάλη Πέμπτη στήν Ἐκκλησία καί τήν ὥρα
πού τό πλῆθος τοῦ κόσμου ἑτοιμαζόταν νά
κοινωνήσει, συλλογίστηκε τό ἑξῆς: Ἄραγε,
ποιοί ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους προετοι-
μάσθηκαν καταλλήλως γιά τό Μυστήριο
αὐτό; Μάλιστα γι’ αὐτούς, πού δέν προετοι-
μάσθηκαν καταλλήλως, προσευχήθηκε λέ-
γοντας: Θεέ μου, συγχώρησέ τους!  Τότε,
ὅπως λέει ἡ ἴδια, βλέπει τόν παππά μέ τήν
Ἱερή Λαβίδα νά κοινωνεῖ τούς πιστούς. Καί
συνέβαινε κάτι παράδοξο. Σέ πολλούς τήν
ὥρα πού κοινωνοῦσαν, ἕνας  ἄγγελος Κυρίου,
ἔπαιρνε τή Θεία Μετάληψη ἀπό τήν Ἱερή Λα-
βίδα καί τήν ἐπέστρεφε στό Ἱερό Ποτήριο καί
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί λάμβαναν ἁπλά ἄρτο καί
οἶνο καί ὄχι τό Σῶμα καί τό Αῐμα τοῦ Χρι-
στοῦ. Παρατήρησε, ὅτι ἀπό τούς 100 πού
πήγαιναν νά κοινωνήσουν, στούς 95 συνέ-
βαινε αὐτό τό πρᾶγμα. Προφανῶς, αὐτοί
προσέρχονταν στό Μυστήριο ἀπροετοίμα-
στοι καί οὐσιαστικά δέν κοινωνοῦσαν, ἄν καί
στήν πράξη φαίνονταν ὅτι συμμετεῖχαν στό
Μυστήριο αὐτό.

Δέν εἴμαστε κάτοικοι τῆς γῆς, ἀλλἀ ἔνοι-
κοι. Κάποια στιγμή εἴτε τό θέλουμε, εἴτε

ὄχι θά μᾶς γίνει ἔξωση. Τίποτα δέν μᾶς ἀνήκει
πάνω στή γῆ καί εἴμαστε ἁπλῶς διαχειριστές
τῶν ἀγαθῶν, πού μᾶς παραχώρησε ὁ Θεός.
Ἄν ὅλα τά πράγματα τά μάθει ὁ ἄνθρωπος
πάνω στή γῆ, ἐκτός ἀπό ἕνα, ὅτι  κάποια
στιγμή θά βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μέ τόν Θεό,
πού θά τόν ζητήσει λογαριασμό γιά τή ζωή
του, ἀπέτυχε στόν κόσμο. Ἀντίθετα ἄν γνω-
ρίζει μόνο αὐτό καί τίποτα ἄλλο, τότε θά εἶναι
ἐπιτυχημένος. Δέν μετράει ἡ ποσοτική γνώση,
ἀλλά ἡ ποιοτική.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οἱ ὁμιλίες τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Παναγόπουλου

διατίθενται στό βιβλιοπωλεῖο τοῦ υἱοῦ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,

Χαβρίου 3 Ἀθήνα τηλ. 210-32.24.819 σε 640 αὐτοτελῆ cd ή καί σέ mp3.



l Διατίθεται σέ συσκευασία κιλοῦ/μισόκιλου/τετάρτου

j

l ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΣΑΙ
ΓΙΑ ΑΥΠΝΙΑ

l ΛΟΥΙΖΑ l ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ l ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΣΑΙ
ΓΙΑ ΑΓΧΟΣ

μέ εὐεργετικές ἰδιότητες

Διά χειρός καί πνεύματος...

ΒΟΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΣΑΪ & ΑΦΕΨΗΜΑ

μέ θεραπευτικά βότανα κατά τῆς δυσκοιλιότητας. 
Χρήση: Μία κουταλιά τῆς σούπας στό ρόφημα, βελτιώνει καί
βοηθᾶ στή σωστή λειτουργία τοῦ ἐντέρου. 
(Ἀνάλογα μέ τήν πάθηση μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε καί δύο
κουταλιές τῆς σούπας).
Εἶναι πολύ ἀποτελεσματικό.

Ἔλαιο κατά τῆς δυσκοιλιότητας

(μέ πριμούλα, λυκίσκο, λε-
βάντα, βαλεριάνα & ὑπερι-

κόν) Ἔκχυμα: 1κ. γλυκοῦ σέ
καυτό νερό γιά 15 .́

Λιποδιαλυτική δράση, διεγεί-
ρει τό μεταβολισμό βοηθών-

τας τήν προσπάθεια
ἀδυνατίσματος. Ἠρεμιστική

& Σπασμολυτική γιά Αϋ-
πνία & Στομαχόπονους.

Τονωτικό & διεγερτικό τοῦ
Ἤπατος, Γαλακταγωγό, Μα-

λακτικό, Ἀντικαταθλιπτικό,
Ἐφιδρωτικό, κατά τῶν κο-

λικῶν & δυσεντερίας, αὐξάνει
τήν ἔκκριση τῆς χολῆς.

(μέ Βαλεριάνα, Πασσι-
φλώρα & Ἄνθη Λεβάντας)

Ἔκχυμα: 1κ. γλυκοῦ σέ
καυτό νερό γιά 10-15 .́
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Λιβάνι-Θυμίαμα μέ ἀνανεωμένη σύνθεση, μέ ἀκόμα καλύτε-
ρες πρῶτες ὕλες καί ἀρώματα πού τελειοποιοῦν τήν ποιότητα

τοῦ θυμιάματος πού προσφέρεται στό Θεό.

l Χερουβικό 
l Γαρδένια  
l Μύρο 
l Βηθλεέμ 
l Ἄξιον Ἐστί 
l Μύρο Σάρωφ 
l Νυχτολούλουδο  
l Τριαντ/λο 

μέ κεχριμπάρι 
l Ἄνθος Ἐρήμου 
l Βυζαντινό 
l Φούλι   
l Κυπαρίσσι  (Σύπρ)
l Σμύρνα

l Διατίθεται σέ συσκευασία κιλοῦ/μισόκιλου/τετάρτου

ἐξαιρετικῆς ποιότητος

l Κεχριμπάρι
l Ζουμπούλι

ΑΡΩΜΑΤΑ:

Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων ἀρω-
μάτων Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς. Μπορεῖτε νά
βάζετε ἐπάνω σας ἤ νά ραντίζετε τό σπίτι σας μέ τό ἐκκλη-
σιαστικό ἄρωμα πού φτιάχνουμε στό Μοναστήρι μας.
Μπορεῖτε ἐπίσης νά τό βάζετε στίς εἰκόνες πού ἔχουν τζάμι,
ἤ νά τό προσφέρετε στήν Ἐκκλησία.

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα

ΓΝΗΣΙΟ ΘΥΜΙΑΜΑ (λιβάνι)



ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ Ἀναλγητικό, ἀντι-
φλεγμονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαι-
ρετικά ἀποτελεσματικό γιά τήν ἰσχιαλγία
καί τήν ὀσφυαλγία, ὅπως καί γιά κάθε
πόνο ρευματικό, γιά τούς πόνους τῶν
ἀρθρώσεων καί τήν ὑδρωπικία. Γιά κάθε
εἴδους πληγές, πρόσφατες ἤ ἀνοιχτές, κα-
κώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, δια-
στρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη,
οἰδήματα. Μέ μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνα-
κουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα: πληγές,
ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθί-
σματα, κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων,
δερματοπάθειες, σκασίματα σέ πτέρνες
καί ἀγκῶνες, αἱμορροΐδες, ρευματισμούς,

ἀρθριτικά. Μία κουταλιά τοῦ γλυκοῦ στό ρόφημα θεραπεύει το ἕλκος στομά-
χου, τήν διάρροια, ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές αἱμορροΐδες.
Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικόΤο γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς

πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του

μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα

ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ
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Λοιπά εὐεργετικά ἔλαια:
χαμομηλέλαιο/λεβαντέλαιο/αγριοραδικέλαιο/ριγανέλαιο/δαφνέλαιο



Κηραλοιφές  παραδοσιακές

lΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ἐνυδατική
γιά τά χέρια καί τό πρόσωπο

μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, 
μελισσοκέρι καί αἰθ. ἔλαια.

lΚΗΡΑΛΟΙΦΗ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ

γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια,
ἀγκῶνες, φτέρνες, ξηροδερμία  
μέ σησαμέλαιο, λάδι καρύδας, μέλι, 

τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι.

lΕΙΔΙΚΗ ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ 
γιά κρυολόγημα παιδιῶν
μέ σογιέλαιο, λάδι καλέντουλας,
βούτυρο κακάο, κερί, βάλσαμο,
μέντα, λεβάντα, τίλιο, θυμάρι.

l ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθο-
στασία & ἔντονη

κούραση μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
τσουκνίδα, χαμομήλι, 

κυπαρισσόμηλα

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

l ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, 
γονάτου,  ρευματι-

σμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,

ἁγνό κερί, καμφορά,
τσουκνίδα, θυμάρι πεῦκο

l ΚΡΥΟΛΟ-
ΓΗΜΑ γιά τή

γρίπη καί τό κρυο-
λόγημα & τήν

ψύξη μέ παρθένο ἐλαι-
όλαδο, ἁγνό κερί, καμ-

φορά, εὐκάλυπτο,
θυμάρι, δενδρολίβανο

l ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ γιά

πληγές, κατακλί-
σεις κλπ. μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
σπαθόχορτο (βαλσα-
μέλαιο), βουζιλάντη

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό



Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά συμβάλλετε ἔστω καί μιά πινελιά στήν
Ἁγιογράφηση τῆς Πλατυτέρας παρακαλοῦμε ὅπως χρησι-
μοποιήσετε τήν ταχυπληρωμή πού ἐσωκλείεται στό περιο-

δικό ἤ καταθέτοντας τόν ὀβολό σας στό Λογαριασμό
Ἐθνικῆς Τραπέζης 426/440265-04.

Ἀγαπητοί μας φίλοι καί
ἀδελφοί,

Ξεκίνησε ἡ ἁγιογράφηση
τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ στόν
Ἱερό Ναό τῆς Μονῆς μας,
ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου καί Ἁγίου Φανου-
ρίου.

Εὐελπισθοῦμε στήν
ἀγάπη σας ὅτι θά ἔχουμε τήν
ἀμέριστη βοήθειά σας στό
ἔργο τῆς ἁγιογράφησης πού
ξεκινήσαμε, πρός τιμήν τῶν
Ἁγίων μας Νεκταρίου καί
Φανουρίου καί ὑπέρ ὑγείας
καί βοηθείας τῶν συγγενῶν
καί φίλων σας καί εἰς μνήμη
τῶν κεκοιμημένων προ-
σφιλῶν σας προσώπων. 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 


